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ภาคผนวก A 

สรุปการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
สรุปการสัมภาษณ (ผูประกอบการ  ผูชํานาญการ  และหนวยงานราชการไทย) 

ลําดับผูใหสัมภาษณ ประเภท ประเด็นการใหสมัภาษณ 

1 ผูชํานาญการคาจีน ขนบธรรมเนียม  ประเพณีในการทําธุรกิจกับชาวจนี   ระดับการเจรจาธุรกิจตามอาวุโสของตําแหนง   ความสําคัญของกวนซี่ (Guanxi) หรือสายสัมพันธในการเจรจา

ธุรกิจ   การใหของขวัญ/ของกํานลั    2 

3 

4 ผูคาผลไมสด แนะนําเรื่องการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) สินคาผลไมที่สงไปประเทศจีน   ในแงการทําตลาดในประเทศจีนแมมีการยกเลิกภาษีนําเขาผลไมไทย 

แตก็ตองเจอภาษีดานอื่นๆ และมีการออกมาตรฐานสินคาอยางตอเนื่องหลังยกเลิดการเก็บภาษี จึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการสงออกของไทย นอกจากนี้ ระบบการ

กระจายสินคาในจีนยังมีขอบังคับในแตละมณฑลที่แตกตางกัน จึงไมสามารถกระจายสินคาเขาประเทศจีนไดพรอมๆกัน หากสามารถทําใหระบบกระจายสินคาและ

กฎระเบียบที่ไมใชภาษีไดรับการผอนปรนจะทําใหการสงออกของไทยมีเสถียรภาพขึ้นและแขงขันได 

5 ผูคาผลไมสด การคาขายผลไมทางตอนใตของจนีจะเปนระบบฝากขายทั้งหมดโดย ผลไมไทยรอยละ 80 จะเขาที่ตลาดเจียงหนาน  การกําหนดราคาเปนแบบวันตอวัน  ผูที่เขาไปทํา

การคาขายทที่ตลาดเจียงหนานจะตองมีทุนไมต่ํากวา 20 ลานบาท  และตองยอมรบัการขาดทุนเปนบางชวงได  ปจจุบันตลาดเจียงหนานไมคอยนาสนใจเทาไร ที่

นาสนใจ ไดแก ตลาดเซี่ยงไฮ   เนือ่งจากมีเรือจากทาเรือแหลมฉบังไปขึ้นทาทีน่ั่น มีทั้งตลาดที่เปนโมเดรินเทรด และตลาดฝากขาย  มีระบบซื้อขายโดยการเปด LC 

6 ผูคาผลไมสด ไดใหสัมภาษณถงึการสงออกผลไมไปฮองกง   

7 หนวยงานราชการ ไดใหสัมภาษณถึงการรวมงานแสดงสินคากับทางกรมฯ  จากประสบการณที่ผานมามีปญหาอุปสรรคอยูบาง  เชน  ไมสามารถจําหนายสินคาในงานได   ผูจัดงานไมมี

ประสบการณทําใหผูขายไมไดรับความสะดวก เปนตน  สินคา SMEs ไทยที่มีศักยภาพ เชน ของประดับบานที่ทําจากไมมะมวง  กาละแม  กุนเชียง  ชุดเครื่องประดับ 

กาน้ําชา ที่ทําจากพิวเตอร (Pewter)  เปนตน  

8 สถาบันการศึกษา ไดใหสัมภาษณถงึการคาขายทําธรุกิจจากจีนยังมีโอกาสอีกมาก เนื่อง จากประเทศจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว   แตตองเขาใจถึงตลาดที่มีความแตกตางกัน

ในแตละมณฑล 

9 หนวยงานราชการ ไดใหสัมภาษณถงึศูนยกระจายสนิคาที่ทางกระทรวงฯ  

10 หนวยงานราชการ ไดใหสัมภาษณถงึความคืบหนาในการเจรจาการเปดเสรีทางคาอาเซียน-จีน ในภาคบริการ ซึ่งปจจุบันไดมีการเปดเสรีฯ ภาคบริการ ใน Pack I   ซึ่งไมไดเปดกวางจาก 

WTO มากนัก  โดยตองมีการเจรจาตอไปในเรื่องของการลดภาษีสนิคาในหมวด Sensitive และ Highly Sensitive   รวมถึงภาคบริการ Pack II และภาคการลงทุน ตอไป 11 
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ลําดับผูใหสัมภาษณ ประเภท ประเด็นการใหสมัภาษณ 

12   

13 

14 หนวยงานราชการ ไดใหสัมภาษณถงึอุปสรรคในการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน อาทิเชน สินคาและบริการยังอยูในหมวดที่ไมเปดเสรีทางการคาที่ลดภาษีจนเปนที่

จูงใจ,  การหามใชตรายางประทับในเอกสาร ทําใหลายเซ็นไมเหมือนกัน เปนตน 15 

16 

17 

18 ผูชํานาญการคาจีน การลงทุนในประเทศจีนยังมีโอกาสอีกมาก  การลงทุนในหมวดหมูสนิคาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเปนอีกหมวดสินคาหนึ่งทีน่าสนใจ 

19 

20 

21 ตัวแทนกระจาย ส/ค สินคา SMEs ไทยที่จะเขาไปจําหนายยังประเทศจีน ไมควรจําหนายโดยใชกลยทุธดานราคา แตควรจะสรางความแตกตางในดานการออกแบบและคุณภาพของสินคา 

22 ผูมีประสบการณลงทุนใน

ประเทศจีน 

ไดใหสัมภาษณกรณีศึกษาของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมามา  ที่ลมเหลวในประเทศจีน  แตพลิกวิกฤตไปลงทุนรวมกับนักธุรกิจชาวจนีตั้งโรงงาน ผลิตถวยกระดาษปอน

ใหกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป “คัง ซือ ฟู”  

23 ผูคามันสําปะหลัง การคามันสําปะหลังในประเทศจีนยังมีโอกาสอีกมาก  โดยไทยเปนผูสงออกมันเสนไปยังประเทศจีนมากที่สุด  ซึ่งจีนจะนําไปใชเปนวัตถดุิบแปรรูปทําอาหารสัตว  เอ

ทานอล   24 

25 

26 ผูคายางพารา การคายางพาราของไทยไปยังประเทศจีน สวนใหญจะเปนยางชั้น 3 ซึ่งยางพาราที่สงออกจะนําไปใชอุตสาหกรรมยานยนต 

27 ผูคายางพารา การซื้อขายยางพารากับประเทศจีนจะเปนในลักษณะการซื้อขายลวงหนาประมาณ 1 เดือน   และใหสัมภาษณกระบวนการสงออกไปยังประเทศจีนในยางแตละ

ประเภท เชน ยางแทงตองมีการแนบใบรับรองคุณภาพยาง (บางแหงตองสงตัวอยาง)  เปนตน 

28 ผูประกอบการ 

ผลิตภัณฑพลาสติก 

เปนผูประกอบการที่ยังไมไดสงออกไปยังประเทศจีน แตมีความสนใจเนื่องจากตลาดประเทศจีนเปนตลาดที่เต็มไปดวยโอกาส ถาจะลงทุนก็ตองการที่จะลงทุนรวมกับ

นักธุรกิจทองถิ่น 
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ลําดับผูใหสัมภาษณ ประเภท ประเด็นการใหสมัภาษณ 

29 ผูประกอบการ 

ผลิตภัณฑพลาสติก 

เปนผูประกอบการที่ยังไมสงออกไปประเทศจีน เนื่องจากยังมีปญหาเรื่องสภาพคลองทางการเงิน โดยการสงออกเม็ดพลาสติกไปยังประเทศจีนสวนใหญจะเปนผู

สงออกรายใหญ เชน บริษัทในเครอืปูนซีเมนตไทย เปนตน 

30 ผูประกอบการ 

อาหารแปรรูป 

เปนผูผลิตปลาหมึกอบกรอบสควิดดี้ ใชชื่อสนิคาในการขายที่ประเทศจีนวาเปน “Mr.Squid” โดยสงออกผานตัวแทนจําหนายที่ทําตลาดใหดวย โดยระบุวาปญหาใน

การสงออกไปยังประเทศจีน อาทิเชน ตนทุนคาขนสงที่สงู และปญหาในเรื่องฉลาก 

31 ผูประกอบการ 

อาหารแปรรูป 

เปนผูผลิตและจําหนายแหนมสุนิสา เขาสูตลาดประเทศจีนโดยการเขารวมงานแสดงสนิคากับกรมสงสริมการสงออกที่ฝูโจว  ขณะนี้กําลังเจรจากับตัวแทนจําหนายใน

ประเทศจีน 

32 ผูประกอบการ 

อาหารแปรรูป 

เปนบริษัทในเครอืเจียเมง ซึ่งผลิตขาวหงสทอง ปจจุบันสงออกประเทศแถบตะวนัออกกลาง ปจจุบันยังไมเขาประเทศจีนเนื่องจากไมไดใหความสนใจ  แมวาประเทศ

จีนจะมีขนาดใหญก็จริง  แตการแขงขนัก็รุนแรง มีบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึ่งบริษัทยากที่จะแขงขนัได 

33 ผูประกอบการ 

อาหารแปรรูป 

เปนบริษัทผูผลิตน้ําปลาทิพรส  ไดเขาไปจําหนายยัง 3 มณฑลหลักในประเทศจีน ไดแก ปกกิ่ง กวางเจา และคุนหมิง โดยมีตวัแทนจําหนายในมณฑลละ 1 บริษทั 

อุปสรรคในการทาํธุรกิจในประเทศจีน คือ เรื่องของกฎระเบียบ ยกตัวอยางเชน สําเนาหนังสือรับรอง อย. ทั่วไปจะใหลูกคาแคครั้งเดียว แตที่จีนจะตองแสดงตนฉบับ

ทุกครั้งที่สงสินคา ยังมีไมรวมถึงการสงสนิคา และระบบการชําระเงินที่มีความยุงยาก  

34 ผูประกอบการ 

ผลไมแปรรูป 

เปนผูผลิตมะมวงดองวรพร ไปยังประเทศจีน เขาสูตลาดประเทศจนีโดยการเขารวมงานแสดงสินคากับกรมสงสริมการสงออกที่ฝูโจวเมื่อ 10 ปที่แลว ปจจุบันขายที่

กวางเจา และหยนุหนาน   ปจจุบันขายผานตวัแทนจําหนาย ซึ่งใหดําเนินการทั้งระบบจนถึงขั้นตอนการเก็บเงิน  มองวาประเทศจีนมีศกัยภาพ ดูตลาดทีป่ระเทศจีนยัง

ไมสามารถทําเองไดอยางมะมวงดองและการควบคุมตนทุน  อยากจะใหผูประกอบ การไทยมีการรวมกลุมคลัสเตอรทั้งระบบสายโซอุปทาน  โดยปจจุบันพยายามที่จะ

รวมมือกับกลุมชาวสวนมะมวง และผูผลิตขวดโหล 

35 ผูประกอบการ 

ผลไมแปรรูป 

เปนผูผลิตกะทิชาวเกาะ  ขายสินคาผานทางตัวแทนจําหนาย  สินคาหลักที่สงไปขายที่ประเทศจีน คือ น้ํามะพราว ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคมะพราวของคนจีนจะ

แตกตางกันไป นยิมทานมะพราวที่คนไทยไมชอบ  จงึแกปญหาโดยการใหความรูแกผูบริโภคชาวจนีในการกินน้ํามะพราวรสชาติดีอยางของไทย สวนกะทิมีขายบาง 

โดยสงทางรานอาหารเปนหลัก 

36 ผูประกอบการ 

ผลไมแปรรูป 

เปนผูสงน้ําไวนผลไมอัดลมยี่หอ zearch  ปจจุบันสงสนิคาไปจําหนาย ที่ประเทศจีน ผานทางตัวแทนจําหนาย ใหคําแนะนําผูประกอบการวา การนําเขาสินคาสู

ประเทศจีนควรเขาไปอยางถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหสามารถจําหนายในหางสรรพสินคาและสรางแบรนดได อีกทัง้ยังเสนอตอภาครฐัใหชวยเปนผูกลั่นกรองคูคาที่

มีคุณภาพใหกับผูประกอบการ SMEs ไทยดวย 
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37 ผูประกอบการ 

ผลไมแปรรูป 

เปนผูผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปองยี่หอ “ริเวอรแคว” ปจจุบันนําสินคาเขาไปจําหนายตามหัวเมืองใหญ เชน  ปกกิ่ง  เซินเจิ่น   กวางเจา   ฮารบิน เปนตน  

ปจจุบันสงผานตวัแทนจําหนายฮองกง  โดยขนสงทางเรือไปขึ้นที ่เซียงไฮ    สิ่งสําคัญในการทําธรกิจที่ประเทศจีน คือ การหาพันธมิตรคูคาที่ดี 

38 ผูประกอบการ 

รานอาหาร 

กําลังอยูในขัน้ตอนการเจรจากับผูรวมลงทนุในจีน  ในการที่จะเปดธรุกิจรานอาหารและสปา   โดยเล็งไวที่เซี่ยงไฮและปกกิ่ง    

39 ผูประกอบการ 

รานอาหาร 

เปนผูผลิตและจําหนายแฟรนไชส “โชคดตีิ่มซํา” ยังไมไดเขาสูประเทศจีน  แตมีแนวคิดที่อยากจะเขาไปทําธุรกิจ โดยตองการเขาไปในลกัษณะของการขายแฟรนไชส  

แตยังเกรงวาจะเปนการเขาไปทําธุรกิจติ่มซําที่คนจีนถนดั แตพยายามที่จะใสรสชาติความเปนไทยลงไปในรายการอาหาร เชน ซาละเปาไสแพนงหมู เปนตน    

40 ผูประกอบการ 

โลจิสติกส 

บริษัทเปนผูใหบริการจัดสงสินคาไปยังประเทศจีน โดยมีบทบาทรบัสินคาจากลูกคาไปยังทาเรือ แลวจะใหหาผูรับจัดสงปลายทางที่ประเทศจีนหรือไมแลวแตลูกคา  

โดยทาเรือสําคัญที่เรือจากเมืองไทยมักจะไป คือ ที่เซี่ยงไฮ 

41 ผูประกอบการ 

โลจิสติกส 

การไปลงทุนโลจสิติกสยังประเทศจีนเปนเรื่องยาก ผูประกอบการไทยที่ประสบสําเร็จ ไดแก ผูประกอบการในเครือมิตรผล, ซีเมนตไทย       เปนตน  อีกทั้งยังมีบริษัท

ขามชาติรายใหญทุกรายเขาสูตลาดจีน       กลยุทธที่บริษทัยักษใหญเหลานี้ใช คือ การตัดราคา สิ่งที่ผูประกอบการโลจิสติกสไทยที่มีขนาดเล็กทําได คือ การสราง

เครือขายกับพันธมิตรชาติอื่นที่มีขนาดเล็กเหมือนกัน และการรักษาคุณภาพในการใหบริการจัดสง 

42 ผูประกอบการ 

โลจิสติกส 

เปนบริษัทที่ทําธรุกิจรับยายบาน  ที่ทํารวมกับพันธมิตรชาวตางชาติ   โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ชาวตางประเทศที่อยูในประเทศจนี  มีสาขาเปดอยูในหลายประเทศ

อาเซียน   แตกําลังจะทําโลจิสติกสในประเทศจนี   อยูในระหวางการศึกษาเสนทางโลจิสติกส 

43 ผูประกอบการ 

อาหารแปรรูป 

เปนผูผลิตอาหารทะเลแปรรูป เชน ลูกขิ้น เตาหูปลา เปนตน  มีการสงสินคาไปยังประเทศจีนที่ซินเจียง และหมิงเซี่ย  โดบเนนตลาดที่มีคนมุสลิมอาศัยอยูจํานวนมาก 

44 ผูประกอบการ 

โลจิสติกส 

เปนผูใหบริการโลจิสติกสในเครือมิตรผล ตั้งอยูทีท่าเรือ Qinzhou  ที่กวางซี   ลูกคาหลัก คือ บริษัทน้ําตาลมิตรผล   โดยการลงทุนดานใหบริการโลจิสติกส รัฐบาลจีน

อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนได 100%  แตทางบริษัทมีรัฐวสิาหกิจจีนรวมทุนดวย 10% กุญแจสําคัญสูความสําเร็จในธุรกิจ คือ การพัฒนาดานนวัตกรรม ซึ่ง

บางอยางไมจาํเปนที่ตองมีการลงทนุมาก แตตองใชความคิดสรางสรรค 

45 

46 

47 อัญมณี ไดมีการสงจิวเวลรี่เขาไปจําหนายในประเทศจีนแลว โดยพลอยบางชนิดที่ประเทศจีนไมมีจะตองนําเขาจากไทย ซึ่งคนจนีเห็นวาผู ประกอบการอัญมณีไทยมีฝมือใน

ดานการเจียระไนที่ปราณีต 
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48 อัญมณ ี ยังไมไดเขาไปลงทุนในประเทศจีน  แตมองวาตลาดจีนเปนตลาดที่มีความนาสนใจมาก   เนื่องจากคาแรงทีต่่ํา   ถาเขาสูตลาดจีนอยากหาผูรวมลงทนุทองถิ่น 

49 สปา การเปดสปาในประเทศจีนสําหรับผูประกอบการไทยยังมีโอกาสอีกมาก เนื่องจากประเทศจีนเปนเมืองทองเที่ยว  ควรมุงเนนในลูกคาระดับบน   อุปสรรคสําคัญใน

การทําธุรกิจที่ประเทศจีน ไดแก เรื่องของภาษา และกฎหมายที่ยังไมมีความแนนอน 50 สปา 

51 สปา ทางสมาคมสปาใหการชวยเหลือในขอแนะนําสําหรับสมาชิก ทั้งทาง ดานผลติภัณฑ  พนักงาน  รวมถึงสถานที่   ตัวอยางกรณศีึกษาสปาที่ประสบความสําเร็จใน

ประเทศจีน ไดแก MSpa  ซึ่งเปนบริษัทรวมทนุระหวาง  Mandara  และ  ไมเนอร  ปญหาในการลงทุนสปาที่จีน  คือ แรงงานที่มีฝมือตองการไปทํางานที่ยุโรปซึ่งได

เงินเดือนสูงกวาที่จีน 

52 สปา ยังไมไดเขาไปลงทุนในประเทศจีน แตมีความสนใจจะเขาไปลงทุนทาํ Day Spa โดยมุงเนนในลูกคาระดับกลาง-บน 

53 สปา จัดจําหนายผลติภัณฑเกี่ยวกับสปา “Orientist” ปจจุบันสินคามีจําหนายที่ปกกิ่ง  เซี่ยงไฮ  กวางเจา  โดยเลือกที่จําหนายในหางสรรพสินคา เชน Wal-Mart เปนตน  

นอกจากนั้นยังบริการใหคําปรึกษาในลักษณะของโรงเรียนสอนสปา   กุญแจสูความสําเร็จไดแก การคิดคนวิจัย มีนวัตกรรมเปนของตัวเอง 

54 สปา การเปดสปาโดยการลงทุนรวมกับนักธุรกิจชาวจีนยังมีปญหา โดยผูประกอบการจีนหวังแตคาเชาพื้นที่ โดยไมคํานึงถึงเรื่องสุขอนามัย บางครั้งมีการแบงพื้นที่สปา

รวมกับรานอาหาร   ปญหาในการเขาไปลงทุนในประเทศจีน คือ เรือ่งของกฎหมายและการออกใบอนุญาตทํางาน 

55 ของตกแตงบาน เปนผูประกอบการที่ผลิตของตกแตงบานที่ทําจากไมมะมวง  เริ่มแรกเขาสูตลาดประเทศจนีจากการรวมงานแสดงสินคาสงออกกับทางกรมสงเสริมการสงออก 

ปจจุบันจําหนายผานตัวแทนทีห่ยุนหนานและ   เซี่ยเหมิน มีความเห็นวาตลาดของประดับบานยังสามารถเติบโตไดอีกตามตลาดอสังหาริมทรัพยที่เติบโตอยางรวดเรว็  

และเสนอวาผูประกอบการควรรวมกลุมกันเปนคลัสเตอรผูปลูกมะมวง 

56 ของขวัญ ของตกแตง เปนผูผลิตสินคาประเภทงานผาไหม งานถักทอที ่จ.เชียงใหม เขาสูตลาดประเทศจนีจากการรวมออกงานแสดงสินคาสงออกกับทางกรมสงเสริมการสงออก โดยไดรับ

การตอบรับเปนอยางดี  อุปสรรคในการเขาสูตลาดจีน คือ เรื่องภาษา 

57 ของตกแตงบาน เขาสูตลาดประเทศจีนแลว  ที่เซี่ยงไฮ ปกกิ่ง  กวางเจา และเสิ่นเจิ้น ผานทางตัวแทนจําหนายที่ฮองกง   บรรจุลงกลองแลวจงึเขาสูประเทศจีน  มีความเห็นวาตลาด

ของประเทศจีนสาํหรับสินคาดีไซน ยังมีขนาดเล็ก เนื่องจากแหลงความเจริญกระจุกตัวอยูในเมืองใหญ  กลุมลูกคาเปาหมายที่มีตองการความแตกตางและเสพงาน

ดีไซนยังมีนอย   การทําตลาดไมรบีเรง เนนการจําหนายผานทางตัวแทนรายเดิมที่ไวใจได แลวคอยขยายพื้นที่ออกไป 

58 
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59 ของตกแตงบาน เปนผูใหบริการและจัดจําหนายโคมไฟประดับ  เขาสูประเทศจีนแลวที่เซี่ยงไฮ ซูโจว เสิ่นเจิ้น เปนการรวมธุรกิจกับชาวจนี มีความเห็นวาตลาดของประเทศจีนมีขนาด

ใหญ  มีประชากรมาก สําหรับลูกคาเปาหมายยังมีศักยภาพสูง และมีกําลังซื้อมากขึ้น  ภายใต Lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยเนนความทันสมัย ในขณะที่บุคลากร

และบริษัทภายในประเทศยังไมสามารถตอบสนองการออกแบบที่ลูกคาตองการไดเพียงพอ จึงเปนชองทางที่ยงัเปดใหบริษัทตางประเทศ ที่มีความนาเชื่อถือเขามา

ขายสินคาที่เนนการออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา 

60 

61 ทองเที่ยว ลักษณะของผูใหบริการดานการทองเที่ยวในหัวเมืองใหญของประเทศจีน   จะมีการติดตอกับตัวแทนประเทศอื่น   การใหบริการจะแบงความรับผิดชอบภายในบริษัท

ตามเชื้อชาติของกลุมนักทองเที่ยว สิ่งที่เราทําได คือ การเปน Represent บริษัททวัรไทยตามหัวเมืองใหญของจีน แตในกรณีทีท่ํายังไมประสบความสําเร็จมากนัก 

62 ทองเที่ยว การทองเที่ยวในประเทศจีนในพื้นที่ 4 มณฑลยังสามารถเติบโตไดอีก เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติจํานวนมาก  แตเนื่องจากลักษณะของคนจีน บางครั้ง

มุงหวังในการทํากําไรจากธุรกิจมากเกินไป จนลืมในสวนของการใหบริการดวยใจ ซึ่งอาจเปนชองวางใหผูประกอบการไทยปดโรงเรียนสอนการทองเทีย่วตามแนวคิด

ของคณะวิจัยได 

63 สถาบันการเงิน ทางธนาคารไดจดัตั้งแผนกที่ดแูลลูกคาที่จะไปทําธุรกิจในประเทศจนี  โดยไมไดใหสนับสนนุในสวนการเงินเปนพิเศษ  แตจะใหการสนับสนุนในการใหคําปรึกษา 

ความรู ในการเขาไปลงทุนยังประเทศจีน 64 

65 หนวยงานราชการ เนื้อหาการสัมภาษณเนนประเด็นการคาระหวางไทยกับมณฑลหยุนหนาน และเสนทางที่มีการขนสงลําเลียงสินคาระหวางกัน รวมทัง้อนาคตในการใชประโยชนจาก

เสนทาง R3E และจากการทําความตกลงการคาเสรี ACFTA ทั้งฝายพาณิชย และภาคเอกชนที่เขารวมหารือไดหยิบยกประเด็นปญหาและอุปสรรคที่พบจากการเขาไป

ประกอบธุรกิจที่มณฑลหยุนหนาน รวมทัง้อุปสรรคทางการคาและการกระจายสินคาในประเทศจีน  66 หนวยงานราชการ 

67 หนวยงานราชการ 

68 สถาบันการเงิน 

69 สถาบันการเงิน 

70 สถาบันการเงิน ทางธนาคารยังมีลูกคาที่ไปลงทุนหรือคาขายกับประเทศจีนไมมากนัก ซึ่งทางธนาคารไมมีนโยบายในการ 
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71 สถาบันการเงิน เนื่องจากเปนธนาคารของภาครัฐ ยังไมมีนโยบายสนับสนุนผูประกอบ การ SMEs ใหไปลงทุนยังตางประเทศมากนัก แตอยากใหผูประกอบ การ SMEs ปรับตัว  โดย

การพัฒนาดานนวัตกรรมใหมากขึ้น 

72 หนวยงานราชการ ใหความเห็นวาสนิคาที่มีอนาคต ไดแก รงันก   สําหรับพื้นที่มณฑลตอนในเหน็วาสนิคาพวกอาหารทะเลแชแข็ง  บริการดานรานอาหาร   และสถานเสรมิความงามมี

ศักยภาพ 73 หนวยงานราชการ 
74 

75 หนวยงานราชการ ใหความเห็นวาสนิคาวัตถุดิบพวกมันสําปะหลัง  มีศักยภาพเนื่องจากคนจีนนิยมที่จะดื่มเบียร  โดยโรงงานที่ผลิตเบียรสวนใหญอยูที่ชิงเตา   ยางพาราก็ดีเนื่องจากมี

การเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนตมาก 

76 หนวยงานราชการ ใหความเห็นวา สินคาอาหารไทยเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภคในเมือง เฉิงต ู ตวัอยางเชน ลูกชิ้นปลาที่มาขายในงานแสดงสินคา ใชเวลา 1-2 ชั่วโมงกส็ามารถขายได

หมด เปนตน  แตในเรื่องของอาหารทะเล       แชแข็ง ยงัเปนเรื่องลําบากอยูเพราะพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนยังนิยมทานอาหารทะเลสดอยู    77 

78 

79 

80 หนวยงานราชการ กวางซีเปนเมืองที่รัฐบาลจีนกําหนดนโยบายใหเปนประตสูอาเซียน  โดยมีการจัดงาน ASEAN Expo. เปนประจําทุกป แตคูแขงสําคัญของไทย คือ เวียดนาม  อีก

ประเด็น คือ กวางซีเหมาะที่จะเปนศูนยกลาง โลจสิติกสของพื้นที่แถบนี้ เพราะมีทาเรือน้ําลึกถึง 3 แหง 

 
 

 

 

 


