
รายงาน Business Creation and Networking 
การประชุม Dinner Talk กับผู้บริหารสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ต้าเหลียน 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
ณ ร้านอาหารไทย Mango Tree  

เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

...................................................................................................  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ  

1.1 Mr. Cui Tie    ประธำนสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน  
1.2 Mr. Dong Zhenming  รองประธำนสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน 
1.3 Ms. Wang Shengqing   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนใหญ่ สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
     (CCPIT) ต้ำเหลียน 
1.4 Ms. Lin Lin   เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำนใหญ่ สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
     (CCPIT) ต้ำเหลียน 

บริษัท/องค์กร   สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) เมืองต้ำเหลียน มณฑลเหลียวหนิง 
ที่อยู ่Room 1113, Wanda Building, No.9 Jiefang Street, Zhongshan District, Dalian, 116001 
โทรศัพท์ +86 -411-82532868 
เว็บไซต์ http://en.ccpit.org 

2. รายละเอียดบริษัท 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

 เมืองต้ำเหลียน เป็นเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำรท่องเที่ยวของมณฑลเหลียวหนิง ซึ่งมี
ท่ำเรือที่ใหญ่ที่สุดทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น “ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ”  
ปัจจุบันต้ำเหลียนมีสถำนะเป็นเมืองเศรษฐกิจชำยฝั่งทะเลที่ส ำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมำก จึงมีนักลงทุนจำกต่ำงชำติ
เข้ำมำลงทุนเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะนักลงทุนชำวญี่ปุ่น เมืองต้ำเหลียนตั้งอยู่ที่ปลำยคำบสมุทรเหลียวหนิง
ล้อมรอบด้วยทะเลสำมด้ำน และเป็นเมืองตำกอำกำศที่ส ำคัญทำงภำคเหนือ/ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังเป็น
เมืองที่มีควำมปลอดภัยและมีสภำพแวดล้อมที่ดี จนได้รับกำรจัดล ำดับจำกสหประชำชำติให้เป็น 1 ใน 500 เมือง
ทั่วโลกที่มีสภำพแวดล้อมยอดเยี่ยมในปี 2001 และจำกกำรบริหำรพัฒนำเมืองที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
ท ำให้เมืองต้ำเหลียนจึงถูกยกฐำนะเป็นเมืองต้นแบบในกำรพัฒนำให้กับเมืองต่ำงๆ ของจีน ซึ่งส่งผลให้โรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ถูกทยอยย้ำยออกไปอยู่นอกเมือง ท ำให้ปัจจุบันต้ำเหลียนถือว่ำเป็นเมืองที่สะอำดและอำกำศดี
ที่สุดในจีนเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ ส ำหรับด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ พบว่ำสินค้ำส่งออกส่วนใหญ่ของ
เมืองต้ำเหลียน ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรือ อำหำรทะเล และสินค้ำเกษตร เป็นต้น ขณะทีส่ินค้ำ 
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น ำเข้ำส่วนใหญ่ ได้แก่ น้ ำมันดิบ อำหำรน ำเข้ำ และผลไม้ เป็นต้น โดยปี 2020 เมืองต้ำเหลียนมีมูลค่ำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศรวม 9,865 ล้ำนเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นมูลค่ำกำรส่งออก 4,562 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่ำกำร
น ำเข้ำ 5,303 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขณะที่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศของเมืองต้ำเหลียน ปี 2020 มีมูลค่ำ 
703,400 ล้ำนหยวน (109,216 ล้ำนเหรียญสหรัฐ) ขยำยตัวร้อยละ 0.9 (YoY) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.69 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศท้ังหมดของจีน และจัดอยู่ในอันดับที่ 29 จำกทั้งหมด 633 เมืองของจีน 
 สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
เทศบำลนครเหลียวหนิง มีภำรกิจหลัก คือ ส่งเสริม ประชำสัมพันธ์ และติดต่อประสำนงำนด้ำนกำรค้ำระหว่ำง 
ต้ำเหลียนกับต่ำงประเทศ เป็นหน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุนและกำรค้ำของจีนประจ ำเมืองต้ำเหลียน ซึ่งมีหน้ำที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ให้บริกำรด้ำนข้อมูลและค ำปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำและเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ  

2) จัดงำนแสดงสินค้ำในต่ำงประเทศหรือเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำระหว่ำงประเทศ ประสำนงำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำต่ำงประเทศในกำรจัดนิทรรศกำร
หรือเข้ำร่วมในงำนมหกรรมนำนำชำติ 

3) ช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในกำรเปิดตลำดต่ำงประเทศและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำร
ต่ำงชำติในกำรเข้ำมำลงทุนในมณฑลเหลียวหนิง 

4) ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ กำรลงทุนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ 
 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2564 Mr. Cui Tie ประธำนสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT)  
ต้ำเหลียน และคณะสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน ได้ขอเข้ำพบ นำงสำวชนิดำ อินปำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว เพ่ือหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำนกำรค้ำ
และควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและเมืองต้ำเหลียน  มณฑลเหลียวหนิง 
ประเทศจีน โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้  
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลท ำให้งำนแสดงสินค้ำทั้งในประเทศจีน
และต่ำงประเทศจะต้องถูกยกเลิกไป แต่ส ำหรับงำนแสดงสินค้ำขนำดใหญ่อย่ำง China-ASEAN Expo งำนแสดง
สินค้ำ Import & Export Expo ซึ่งเป็นงำนแสดงสินค้ำที่มีชื่อเสียงและได้รับควำมนิยมจำกผู้ส่งออกจำก
ต่ำงประเทศเป็นประจ ำทุกปียังคงสำมำรถด ำเนินกำรจัดได้ แต่จะมีเพียงผู้ประกอบกำรในประเทศจีนเข้ำร่วม
เท่ำนั้น ในขณะที่ผู้ประกอบกำรชำวไทยที่เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกปีไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำ
ร่วมงำนในปีที่ผ่ำนมำได้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงไรก็ดี ทำงผู้จัดงำนยังคง
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดงำนในรูปแบบ Mirror-Mirror  
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นั่นคือกำรน ำเอำสินค้ำไทยมำจัดแสดงภำยในงำน โดยให้ผู้น ำเข้ำหรือพันธมิตรในประเทศจีนเป็นผู้น ำเสนอสินค้ำ 
ให้แก่ผู้ที่สนใจได้สอบถำมและเลือกซื้อ รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมเจรจำธุรกิจออนไลน์ผ่ำนช่องทำง Zoom 
Application ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวด้วย โดยรูปแบบกำรจัดงำนในลักษณะดังกล่ำวเริ่มได้รับควำมนิยม
ในช่วงที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ยังไม่กลับเข้ำสู่ภำวะปกติ  
 สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ต้าเหลียน เล็งเห็นถึงความต้องการสินค้าไทยของ
ผู้บริโภคชาวจีน จึงยังคงต้องการมีความร่วมมือด้านการค้าและยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศ
ไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเมืองต้ำเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ถือเป็นเมืองรองที่มีศักยภำพ มีประสบกำรณ์
ในกำรจัดแสดงสินค้ำ และเป็นเมอืงท่ำเรือที่มีกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงด้ำนเศรษฐกิจและกำรเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพมำเป็นเวลำนำน และมีกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศไทยอยู่
เสมอ นอกจำกนี้ สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียนให้ข้อมูลว่ำ ในช่วงต้นปี 2564 เมืองต้ำ
เหลียนได้น ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศไทย ซึ่งสินค้ำที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง ผลไม้ ข้ำวหอม
มะลิ เป็นต้น กำรขนส่งสินค้ำส่วนใหญ่ขนส่งมำยังท่ำเรือต้ำเหลียนซึ่งมีจุดแข็งด้ำนกำรคมนำคมขนส่งสินค้ำ 
สำมำรถสร้ำงประโยชน์ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทย-จีนได้เป็นอย่ำงมำก  
 ที่ผ่ำนมำสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน ได้ให้ควำมร่วมมือกับ สคต.ชิงต่ำวใน
กำรจัดคณะผู้น ำเข้ำเดินทำงไปเจรจำกำรค้ำที่ประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่องก่อนเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรค COVID-19 รวมทั้งช่วยประสำนงำนแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในเขตอำณำเมืองต้ำเหลียน ซึ่ง
กำรหำรือในครั้งนี้กับสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน จึงมีแนวทำงในกำรยกระดับควำม
ร่วมมือด้ำนกำรค้ำระหว่ำงไทย - เมืองต้ำเหลียนที่คำดว่ำจะหำรือกันในรำยละเอียดต่อไป ดังนี้ 

1) ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) 
ระหว่ำงผู้ส่งออกไทยและผู้น ำเข้ำเมืองต้ำเหลียน ซึ่งจะช่วยสร้ำงกำรรับรู้สินค้ำไทย และขยำยโอกำสด้ำนกำร
ส่งออกสินค้ำไทยเข้ำสู่ตลำดจีนภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้มำกยิ่งขึ้น โดยสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
(CCPIT) ต้ำเหลียนมีควำมยินดีที่จะเป็นผู้ประสำนงำน และสอบถำมควำมต้องกำรจำกผู้น ำเข้ำในเมืองต้ำเหลียน 
อย่ำงไรก็ดี เบื้องต้นคำดว่ำจะเป็นสินค้ำประเภทผลไม้ ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร อำหำรทะเล สินค้ำอุปโภคบริโภค 
เนื่องจำกเป็นสินค้ำไทยที่เป็นที่รู้จัก และได้รับควำมนิยมมำกในเมืองต้ำเหลียน 

2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงนามความตกลงความร่วมมือด้านการค้าระหว่างหน่วยงาน 
(MOU) โดยก ำหนดขอบเขตควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมสนใจสอดคล้องกัน เพ่ือน ำไปสู่ กำร
ยกระดับ และขยำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศไปยังเมืองรองตำมยุทธศำสตร์ของกรมฯ  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรส่งออกสินค้ำและบริกำรของไทยเข้ำสู่ภำคอีสำนของจีนมีควำมคล่องตัว 
และเป็นอีกตลำดส่งออกท่ีมีศักยภำพส ำหรับผู้ประกอบกำรส่งออกของไทย 
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4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทยและแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการไทย 

สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน ได้ให้กำรช่วยเหลือและสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ของไทยมำโดยตลอด ซึ่งเป็นกำรขยำยโอกำสให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย สำมำรถเปิดตลำดสินค้ำไทย
ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในต้ำเหลียนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในอนำคตหำกทั้งสองฝ่ำยสำมำรถเดินทำงระหว่ำง
ประเทศได้แล้ว และมีผู้ประกอบกำรไทยสนใจมำร่วมงำนแสดงสินค้ำในเมืองต้ำเหลียน ทำงสภำส่งเสริมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียนจะช่วยประสำนงำนกำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำในเมืองต้ำเหลียน รวมทั้งยินดี
ที่จะจัดกิจกรรม Business Matching ให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศในระยะยำว และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้งไทยและจีนเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเมืองต้ำเหลียน
เป็นเมืองรองที่มีศักยภำพ และมีท่ำเรือท่ีเป็นจุดแข็งด้ำนกำรคมนำคมขนส่งสินค้ำ ซึ่งจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ อีกท้ังสินค้ำไทย โดยเฉพำะอำหำร ผลไม้ และข้ำวหอมมะลิก ำลังได้รับควำมนิยม
และเป็นที่ต้องกำรในตลำดเมืองต้ำเหลียน ซึ่งหำกมีกำรส่งออกสินค้ำไทยที่มีควำมหลำกหลำยเข้ำสู่เมืองต้ำเหลียน
ได้มำกขึ้น ก็จะท ำให้สินค้ำไทยเป็นที่รู้จักและสำมำรถขยำยตลำดเข้ำสู่เมืองต้ำเหลียนและเมืองใกล้เคียงในมณฑล
เหลียวหนิงได้มำกขึ้นในอนำคต ดังนั้นกรมฯ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยรูปแบบที่เหมำะสม
กับผู้น ำเข้ำชำวจีน รวมทั้งพิจำรณำจัดกิจกรรมหรือสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรค้ำที่เป็นรูปธรรมกับรัฐบำลท้องถิ่น
เมืองต้ำเหลียนให้มำกขึ้น เพ่ือให้เป็นช่องทำงที่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ
ให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย ในขณะเดียวกันผู้ประกอบกำรไทยควรที่จะเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรค้ำในรูปแบบใหม่ 
และปรับปรุงคุณภำพของสินค้ำอยู่เสมอ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคชำวจีนทำง
ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

นอกจำกนี้ สคต.ชิงต่ำว ยังได้ขอควำมร่วมมือสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน
ช่วยประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้แก่ผู้น ำเข้ำที่มีศักยภำพ 
โดยเฉพำะกิจกรรมออนไลน์ที่กรมฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันมำกที่สุด ซึ่งได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก โดยสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน 
ได้แจ้งว่ำจะกลับไปส ำรวจควำมต้องกำรของผู้น ำเข้ำ และหำรือกับ สคต.ชิงต่ำวอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือร่วมมือกันจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงไทย – เมืองต้ำเหลียนอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมกันนี้ สคต.ชิงต่ำวก็มีควำม
ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนของสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
(CCPIT) ต้ำเหลียนเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรค้ำของไทย – จีน ให้มีควำมแน่นแฟ้นและกว้ำง
ขวำงไปจนถึงระดับเมืองรองและเมืองที่มีศักยภำพของจีนแห่งอ่ืนๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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