สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำต่ำงประเทศ ณ นครคุนหมิง
รำยงำน Business Creation and Networking
ประจำเดือนพฤษภำคม 2564

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้ำพบ
ชื่อหน่วยงาน : Yunnan Kailongxin Trading Co., Ltd.
ที่อยู่ : No. 2-102, No. 2-103, No. G-9, New District, Jinma Zhengchang Fruit Market, No. A-1, 3
kilometers in the eastern suburbs of Kunming City ,Yunnan Province
โทรศัพท์ : 13008655768
ชื่อผู้เข้าพบ : Mr.Li Changchun (Managing Director)

2. รำยละเอียดบริษัท/องค์กร
2.1 ประวัติควำมเป็นมำ
บริ ษั ท Yunnan Kailongxin Trading Co., Ltd. ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2014 เป็ น ผู้ น าเข้ า และค้ า ส่ ง สิ น ค้ า
ผลไม้ ไ ทยรายใหญ่ ใ นตลาดขายส่ ง Jinma Zhengchang Fruit Market นครคุ น หมิ ง มณฑลยู น นาน
ปั จ จุ บั น มี พ นั ก งานจ านว น 40 คน และยั ง ได้ ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท Success Import & Export Co., Ltd.

ที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อทาหน้าที่รวบรวมและจัดซื้อสินค้าผลไม้จากไทย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลาไย
ส้มโอ และมะพร้าวให้แก่บริษัทที่จีน ซึ่งการจัดซื้อสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการไปรับซื้อที่สวนผลไม้ใน
จังหวัดจันทบุรี นครศรีธรรมราช และชุมพรแต่ในช่วงต้นฤดูกาลผลไม้จะซื้อผ่านการประมูลราคาผลไม้หน้าสวน
โดยชาวสวนไทยจะเสนอราคากลางบนกระดาน และให้ผู้ซื้อเสนอราคาลงบนกระดาษ หากมีบริษัทที่เสนอ
ราคาสูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลผลไม้ในแต่ละครั้ง
บริษัท Yunnan Kailongxin มีประสบการณ์ในการนาเข้าผลไม้ไทยมาเป็นเวลา 8 ปี การนาเข้าผลไม้ไทยของ
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 90 ของผลไม้ทั้งหมดที่นาเข้ามายังมณฑลยูนนาน เช่น ทุเรียน ส้มโอ กล้วย สับปะรด
มะม่วง ลาไย และอื่นๆ โดยผลไม้ไทยจะกระจายไปสู่เมืองอื่นๆ ทั่วจีน เช่น นครคุนหมิง นครเฉิงตู นครกุ้ยหยาง
นครฉงชิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้
2.2 รูปแบบของกำรดำเนินธุรกิจ :
 โรงงานผู้ผลิต
 ผู้ขายส่ง/กระจายสินค้า
 ห้างสรรพสินค้า
 องค์กรทางการค้า

 ผู้ส่งออก
 ผู้ขายปลีก
 ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ
 องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร

 ผู้นาเข้า
 บริษัทตัวแทน
 องค์กรระหว่างประเทศ
 อื่นๆ ระบุ :

3. สรุปผลกำรหำรือ/เข้ำพบ
บริษัท Yunnan Kailongxin ได้แจ้งว่าในเดือนพฤษาภาคม 2564 ที่ผ่านมา ราคารับซื้อทุเรียนไทยจาก
สวน เฉลี่ยที่ราคา 90 – 130 บาท/กิโลกรัม และราคามังคุด 240 บาท/กิโลกรัม โดยมังคุดมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมาก
จากต้นทาง ทาให้จาหน่ายได้ไม่ค่อยดีเท่าทุเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทนาเข้าทุเรียนผ่านเข้ามา
ทางด่านบ่อหาน มณฑลยูนนาน เฉลี่ยวันละ 5 ตู้/วัน (บรรจุ 9 กิโลกรัม/กล่อง จานวน 90 กล่อง/ตู้ ) และนามา
จาหน่ายในตลาดขายส่งนครคุนหมิงในราคา 500 - 600 หยวน/กล่อง ทั้งนี้ การจาหน่ ายทุเรียนไทยในตลาด
มณฑลยูนนานคิดเป็นร้อยละ 10 ของตลาดจีน โดยในปีนี้ทุเรียนไทย โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทองขายได้ในราคาดีใน
ตลาดจีน ผู้บริโภคมีความต้องการในตลาดสูง เนื่องจากปีนี้ไทยได้ออกนโยบายให้เกษตรกรชาวสวนตัดเฉพาะทุเรียน
ทีส่ ุกแล้วเท่านั้น ทาให้การขนส่งทุเรียนมาถึงประเทศจีน มีความสุกพอดี และผู้บริโภคสามารถหาซื้อมารับประทาน
ได้ทันที เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่นิยมบริโภคทุเรียนที่สุกมาก
อย่างไรก็ตาม การนาเข้าทุเรียนไทยมายังนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ส่วนใหญ่ผู้นาเข้าจะเลือกขนส่งผ่าน
เส้ น ทางรถเข้ า มาทางด่ า นบ่ อ หาน ซึ่ ง ตั้ ง แต่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค Covid - 19 ท าให้ ส านั ก งาน
ด่านศุลกากรบ่อหาน และศูนย์บัญชาการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid – 19 เหมิ่งล่า ได้เพิ่ม
มาตรการการตรวจสินค้าผักและผลไม้นาเข้าอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา มี
การตรวจพบเชื้อ Covid -19 จากคนขับรถขนส่งสินค้าชาวลาว ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความเข้มงวด
มากขึ้นอีกต่อคนขับรถและคนขนสินค้าในช่วงสปป.ลาว โดยรัฐบาลจีน – สปป.ลาว ได้กาหนดโรงแรมกักตัวให้
คนขับ/ขนสินค้าในสปป.ลาวโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกับบุคคลภายนอกที่อาจนาเชื้อโควิด – 19
มาสู่คนขับรถได้ และจะมีการฉีดน้ายาพ่นฆ่าเชื้อและตรวจนิวคลีอิกกับคนขับรถลาว/จีนทุกคนที่มารับสินค้า ณ
หลักเขตแดนที่ 29 จานวน 2 ครั้ง/วัน (เวลา 11.00 น. และเวลา 18.00 น.) ส่งผลให้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
ผลไม้มายังนครคุนหมิงมีความล่าช้ามากขึ้นอีก 1 – 2 วัน เนื่องจากผลการตรวจจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง/1วัน

ผู้ น าเข้าผลไม้ในนครคุนหมิงได้เสนอความเห็ นว่า ต้องการให้ หน่วยงานของไทยที่ ออกใบรับรองตาม
มาตรฐาน GAP และ GMP ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้ บริการตลอด 7 วันทาการ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูกาลของผลไม้ไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากที่ผ่านมา มีการหยุดทาการในช่วงวัน
เสาร์-วันอาทิตย์ ทาให้เกิดความล่าใช้ในการออกใบรับรองดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้นาเข้าแจ้งว่า ปกติมีการนาเข้าผลไม้จาก
ไทยเฉลี่ย 5 – 6 ตู้/วัน หากต้องการส่งสินค้าในวันศุกร์จะต้องรอให้หน่วยงานออกใบรับรอง GAP/GMP ในวันจันทร์
จึงจะสามารถส่งออกผลไม้ไปยังเชียงของได้ ส่งผลให้การส่งออกผลไม้เป็นไปอย่างล่าช้า และเห็นควรให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การส่งออกผลไม้ไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึง่
จะเป็นผลดีต่อผู้นาเข้าผู้ส่งออกไทย รวมทั้งเกษตรกรไทยอีกด้วย

4. ควำมคิดเห็นสคต.
เป็นที่ทราบกันดีว่าผลไม้ไทย เช่น ทุเรียน มังคุด ส้มโอ และมะพร้าว เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากในตลาด
จีน ผลไม้ไทยจึงมีโอกาสทางการตลาดมาก เนื่องจากการนาเข้าผลไม้ไทยมีความหลากหลาย และได้รับความนิยมจาก
ผู้ บริ โภคชาวจี นเป็ นอย่ างดี แม้ ว่ าตั้ งแต่ ในช่ วงปี 2563 ที่ ผ่ านมา เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
โรค Covid – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อปัจจัยหลายประการในการนาเข้าผลไม้ อาทิ ความสัมพันธ์ของอุปสงค์ – อุปทาน
รวมถึงมาตรการด้านการขนส่ งระหว่ างประเทศที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ส่ งผลให้ ต้นทุนการนาเข้าเพิ่มสู งขึ้ น
เนื่องจากจะต้องมีการจ่ายค่าคนขับรถมากขึ้น และการตรวจกรดนิวคลีอิกทุกวัน อย่างไรก็ตามความต้องการบริโภค

ผลไม้ไทยของผู้บริโภคชาวจีนกลับเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่ยังไม่ได้
เดินทางออกไปเที่ยวที่ประเทศไทย ทาให้เมื่อถึงฤดูกาลผลไม้ไทยจึงมีความต้องการเลือกซื้อมาบริโภค
อย่ างไรก็ ตามสคต. ณ นครคุ นหมิ งเห็ นว่ า การเข้ า พบหารื อกั บผู้ น าเข้ าผลไม้ เป็ นโอกาสที่ ดี ของไทยใน
การสร้างความร่วมมือทาง การค้าและพันธมิตรด้านการค้าผลไม้ เนื่องจากได้รับทราบสถานการณ์ผลไม้ไทยและ
ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการนาเข้า ทั้งนี้ สคต.จะช่วยดาเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่ออกใบรับรองตาม
มาตรฐาน GAP และ GMP ของไทยภายใต้กระทรวงเกษตร ให้เปิดบริการตลอด 7 วันทาการ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล
ของผลไม้ไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้นาเข้าสินค้าผลไม้ไทย เพื่อให้การ
นาเข้าผลไม้ไทยผ่านด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้ามาทางด่านบ่อหาน มณฑลยูนนาน มีความคล่องตัวและ
กระจายสู่ตลาดทั่วจีนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
*****************************************
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง
พฤษภาคม 2564

