


ส�ำหรับเมืองหยำ่เค่อสือนั้น อยู่หำ่งจำกนครฮูหลุนเป้ยเอ่อร์ไปทำง

ตะวันออกรำว 80 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลำงของวัฒนธรรม 

กำรเมือง สำธำรณสุข และเศรษฐกิจ ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น 

“นครหลวงแห่งอุตสำหกรรมป่ำไม้ บ้ำนเกิดแห่งหิมะและน�้ำแข็ง” 

（森工之都，冰雪之乡 Central of forest industry, Home-

town of ice and snow）

สภำพภูมปิระเทศของเมอืงหย่ำเค่อสือได้รวมเอำจดุเด่นของทุง่รำบ

กว้ำงใหญ่กับแนวภูเขำป่ำไม้ไว้ด้วยกัน มีผืนป่ำรำว 73% ของพื้นที่

ทั้งหมด มีเกษตรกรรำว 10% ของประชำกร ผลิตภัณฑ์ทำงกำร

เกษตรส่วนใหญ่เป็นประเภท Green Food Standard (ปลอดสำร

พิษจำกยำฆ่ำแมลง สำรเคมี และกำรใช้สำรฮอร์โมนเร่งกำรเจริญ

เติบโต) และอำหำรออร์แกนิค 

พืชเศรษฐกิจส�ำคัญ อำทิ ข้ำวสำลี ข้ำวบำร์เลย์ ดอกคำโนล่ำ มัน

ส�ำปะหลงั บทีรทู ส�ำหรบัด้ำนปศสุตัว์ เน้นกำรเลีย้งววั และแพะเป็น

หลัก อุตสำหกรรมเหมืองแร่ที่ส�ำคัญคือ ถำ่นหิน ส่วนอุตสำหกรรม

แปรรปูทีส่�ำคญั คอื ผลติภณัฑ์ยำสมนุไพรท้องถิน่ เหล้ำขำวจำกข้ำว

บำร์เลย์ ไวน์จำกบลูเบอรี่ปำ่หมัก น�้ำมันสกัดจำกดอกคำโนล่ำ（油

菜）น�้ำแร่บริสุทธิ์ นอกจำกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จำกวัวและน�้ำนม อำทิ

เช่นเนื้อวัวตำกแห้งปรุงรส เนย นมเปรี้ยว และท็อฟฟี่นม เป็นต้น 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของปำ่ หรือปลอดสำรแทบทั้งสิ้น

CAS ร่วมมือ UIBE

จัดงาน The 2nd China & ASEAN International Forum ณ มองโกเลียใน

แนวคิดบูรณาการแห่งภูมิภาค (Regional Integration) 

กำาลังทำาให้ “โลกไร้พรมแดน” ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

โลกกลมๆ ใบนี้ ยังมีดินแดนที่รอคอยการไปเยือนเพื่อเปิด

ประตูความร่วมมือใหม่ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

เช่นเดียวกับควำมร่วมมือท่ีห่ำงไกลกว่ำ 5,000 กิโลเมตร จำก

กรงุเทพฯ สูน่ครฮูหลนุเป้ยเอ่อร์ (呼伦贝尔/ Hulunbuir City) เขต

ปกครองตนเองมองโกเลยีใน ประเทศจนี โดยศนูย์อำเซยีน-จนีศกึษำ 

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ (PIM) ได้ร่วมกับ University of 

International Business and Economics (UIBE) จดังำนสมัมนำ 

China & ASEAN International Forum ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ เมืองหย่ำ

เค่อสือ (牙克石) เมื่อ 15-18 กรกฎำคม 2556 

Prof.Dr.Tang Zhimin คณบดวีทิยำลยันำนำชำต ิและผู้อ�ำนวยกำร

ศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ PIM กล่ำวปำฐำกถำในพิธีเปิดถึงแนวทำง

ควำมร่วมมือระหว่ำงนครฮูหลุนเป้ยเอ่อร์กับประเทศไทยไว้ 4 ด้ำน 

คือ อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมเกษตร กำรส่งเสริมให้นัก

ลงทนุจำกมองโกเลยีในออกไปลงทนุยงัต่ำงประเทศ และกำรพฒันำ

ธรุกจิ SMEs ระหว่ำงกนั โดยเฉพำะด้ำนกำรท่องเทีย่วนัน้ ฮหูลนุเป้ย

เอ่อร์เป็นดนิแดนทุง่หญ้ำทีม่คีวำมงดงำมมำกทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

ขณะที่ประเทศไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงท่องเท่ียวยอดนิยมแห่ง

หนึ่งในโลก ฝ่ำยหนึ่งเป็นทิวทัศน์แบบเมฆขำวท้องฟ้ำสีครำมในฤดู

ร้อน และเป็นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์หิมะในฤดูหนำว ส่วนอีกฝำ่ย

หนึ่งเป็นหำดทรำยชำยทะเลสีครำม ที่เปี ่ยมด้วยมนต์เสน่ห์

วัฒนธรรมแบบอุษำคเนย์ ทั้งสองฝ่ำยจึงมีโอกำสควำมร่วมมือด้ำน

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่มีอนำคตอันสดใส 

ส่วนในกำรประชุมระหว่ำงนกัวชิำกำรไทย-จนีกับผูบ้รหิำรเมอืงหย่ำ

เค่อสอืนัน้ ต่ำงเหน็ว่ำอนำคตแนวทำงกำรพฒันำเมอืงจะต้องอยูบ่น

พื้นฐำนของค�ำ 3 ค�ำคือ “สวยงาม รุ่งเรือง และเป็นสุข” (美丽、

繁荣、幸福) คือ เป็นควำมสวยงำมที่ยั่งยืน ควำมเจริญรุ่งเรืองที่

เท่ำเทียม และควำมสุขที่แบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยจะต้องสร้ำง

ควำมสมดุลระหว่ำงกำรเร่งพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว กับกำรรักษำ

สภำพแวดล้อมดัง่เดมิให้สมบรูณ์ กำรขยำยเขตเหมอืงกบักำรพฒันำ

ระบบกำรจดักำรของเสยี กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิกบักำรคงอยูข่อง

วัฒนธรรมพื้นเมืองที่ดีงำม ซึ่ง “Mr.China” นำยพิษณุ เหรียญ

มหำสำร ได้ย�้ำวำ่ ควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐและเอกชนของสอง

ฝ่ำย โดยเฉพำะกำรพฒันำภำคบรกิำรและสำธำรณสขุ จะมส่ีวนผลกั

ดันให้ทั้งไทยและหย่ำเค่อสือ กลำยเป็น “ศูนย์กลำงแห่งควำมสุข” 

ทั้งกำยและใจอย่ำงแท้จริงในอนำคต

บรรยากาศงานสัมมนา The 2nd China & ASEAN International 

Forum ณ เมืองหย่าเค่อสือ (Yakeshi) เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน 

ประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 

Cover Story : อรสำ  รัตนอมรภิรมย์
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นอกจำกนีใ้นช่วงฤดหูนำว ทะเลสำบทีถ่กูขดุขึน้มำ 6 แห่งในบรเิวณ

ใกล้กับจุดท่องเที่ยวคือ ทะเลสำบหยุนหลง ทะเลสำบเฟิ่งหวง และ

ทะเลสำบเซี่ยะเฟิ่ง ทะเลสำบช่ำงเฟิ่งหนึ่งและสองจะกลำยเป็น

น�้ำแข็ง ด้วยเงินลงทุนกว่ำ 180,000,000 หยวน ได้เนรมิตให้กลำย

เป็นสนำมทดสอบสมรรถนะรถแข่งและอะไหล่เครือ่งยนต์ของบรษัิท 

BOSCH จำกเยอรมัน

ส�ำหรับนครฮูหลุนเป้ยเอ่อร์นั้น แวดล้อมด้วยผืนป่ำบริสุทธิ์ขนำด

ใหญ่และทุ่งหญ้ำธรรมชำติอันกว้ำงไกลสุดลูกหูลูกตำ ถึงขนำดมีค�ำ

กล่ำวว่ำ...ถ้าไปประเทศจีน...ต้องไปดูทุ่งหญ้าที่..เฉินปาเอ๋อร์หู่ฉ ี     

(陈巴尔虎旗 / Old Barag Banner) หนึ่งในดินแดน 7 กองธงที่

ห่ำงจำกเขตไห่ลำเอ่อร์ (海拉尔) ใจกลำงนครฯ เพียง 32 กิโลเมตร 

ซึง่ได้สมญำนำมว่ำ “ทุง่หญ้ำอนัดบัหนึง่ในใต้หล้ำ (天下第一草原)” 

และ “แดนสวรรค์แห่งทุ่งหญ้ำ (天堂草原)”

ในกลุ่มภำคกำรบริกำร อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นแรงผลักดัน

ส�ำคัญ โดยแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญมี 2 แห่งคือ รีสอร์ทบนเขำหยุน

หลง (云龙山庄) ส�ำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูใบไม้ผลิและ

ฤดรู้อน คอืกลำงเดอืนพฤษภำคมถึงกนัยำยน โดยนกัท่องเทีย่วนยิม

ขี่ม้ำ ชมทุ่งหญ้ำป่ำไม้ และเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชำวมองโกลบนทุ่ง

หญ้ำในช่วงอำกำศอบอุ่น ซึ่งกลำงวันมีอุณหภูมิ 20 กว่ำองศำ

เซลเซียส แดดจัด ลมแรง ส่วนเดือนตุลำคม ทั่วบริเวณนี้จะถูกแต่ง

แต้มด้วยใบไม้หลำกสใีนช่วงฤดใูบไม้ร่วง พอถงึฤดหูนำว คอืระหว่ำง

เดือนพฤศจิกำยนถึงกุมภำพันธ์ ซึ่งมีอุณหภูมิต�่ำสุดถึง – 40 องศำ

เซลเซียส รีสอร์ทบนเขำเฟิ่งหวง (凤凰山庄) ก็จะดึงดูดนักสกีทั้ง

จำกในและต่ำงประเทศมำยังลำนสกีธรรมชำติท่ีมีอยู่ไม่มำกนักใน

ประเทศจีนแห่งนี้

แผนที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน แสดงที่ตั้งนครฮูหลุนเป้ยเอ่อร์ 

และเมืองหย่าเค่อสือ

การต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นางหวัง ซือฉิน (王斯琴) ประธานและเลขาธิการที่ปรึกษาการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งกองธงเฉินปาเอ๋อร์หู่ฉี 

(ที่ 3 จากซ้าย) และนางหลิว ซี (刘欣) รองผู้ว่าการเมืองหย่าเค่อสือ (ที่ 2 จากขวา)

การประชุมระหว่างนักวิชาการไทย-จีนกับผู้บริหารเมืองหย่าเค่อสือ
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หำกย้อนประวตัศิำสตร์ไป แถบทุง่หญ้ำฮหูลนุเป้ยเอ่อร์ ถอืเป็นบ้ำน

เกิดของชนเผ่ำเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนทำงภำคเหนือของจีนมำตั้งแต่ครั้ง

โบรำณกำล กระทั่งปี ค.ศ. 1202 เตมูจิน วีรบุรุษชำวมองโกลได้

เอำชนะชำวถำถ่ำ และเข้ำยดึครองดนิแดนแถบนี ้จนได้รบักำรขนำน

นำมว่ำ “เจงกิสขำ่น” ต่อมำยังได้ขยำยอิทธิพลไปไกลถึงแถบยุโรป 

จนถงึสมยักบุไลข่ำน ชำวมองโกลได้เข้ำปกครองอำณำจกัรของชำว

จีน และสถำปนำเป็นรำชวงศ์หยวนในที่สุด

นับตั้งแต่ ค.ศ. 2011 ทำงกำรกองธงเฉินปำเอ๋อร์หู่ฉีได้ก�ำหนดเป้ำ

หมำยกำรพฒันำ 3 ด้ำนหลกั คอื (1) อตุสำหกรรมเคมแีละพลงังำน 

(2) ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรย์ี 

(3) กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและระบบนิเวศทุ่งหญ้ำภำคเหนือ 

โดยทำงกำรจะสนับสนุนทั้งภำคท่องเที่ยวและภำคบริกำรให้เป็น

ดำวเด่นมำกขึ้น ส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรผลิตที่ส�ำคัญ คือ นม เนื้อ 

และน�้ำมันปรุงอำหำร โดยเฉพำะ “เนื้อแพะฮูหลุนเป้ยเอ่อร์” มีชื่อ

เสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ที่นี่ยังถือเป็นแหล่งผลิตเนื้อวัว-เนื้อแพะ

อินทรีย์ที่ส�ำคัญ 

ปัจจบุนั บรษิทัต่ำงชำตริำยใหญ่ทีเ่ข้ำมำลงทนุในเฉนิปำเอ๋อร์หูฉ่ ีคอื 

บรษิทั เนสท์เล่ ทีไ่ด้ลงทนุพฒันำฟำร์มปศุสัตว์ตวัอย่ำงด้ำนกำรเลีย้ง

วัวนมในอ�ำเภอปำเหยียนคู่เหริ่นเจิ้น (巴彦库仁镇) ด้วยรูปแบบ 

บริษัทเนสท์เล่ + ภาคธุรกิจ + เกษตรกรผู้ผลิตนม

ภำยหลงังำนสมัมนำ China & ASEAN International Forum ครัง้

ที ่2 สถำบนั PIM ได้พจิำรณำทีจ่ะมอบทนุกำรศกึษำหลกัสตูร iMBA 

ให้แก่ผูม้คีณุสมบตัเิหมำะสมจำกไห่ลำเอ่อร์และหย่ำเค่อสอืจ�ำนวน 

2 ทุนตำมกำรคัดเลือกของ UIBE ตลอดจนกำรจัดพิมพ์ผลงำน

วิชำกำรที่ได้จำกกำรจัดงำนเพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณชนต่อไป

มิตรภาพอันสดใสท่ามกลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ระหว่าง PIM และ UIBE
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พูดถึงมะละกำ หลำยคนคงนึกถึงช่องแคบ

มะละกำ เมอืงท่ำส�ำคญัทีม่เีรอืสนิค้ำจำกทัว่

โลกเดินผ่ำนและพักเรือที่นี่ แม้เวลำจะล่วง

เลยมำกว่ำ 600 ปีแล้ว เมืองแห่งน้ียังคงมี

ร่อยรอยของควำมม่ังคั่งรุ ่งเรือง มีควำม

หลำกหลำยทัง้เชือ้ชำต ิภำษำ และวฒันธรรม 

และสถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ประเทศต่ำงๆ ผสมผสำนทัง้เหนอืใต้ออกตก 

เนือ่งจำกเป็นจดุยทุธศำสตร์ทีส่�ำคญันีเ้อง ที่

ท�ำให้มะละกำต้องตกอยูภ่ำยใต้กำรปกครอง

ของต่ำงชำตทิัง้ โปรตเุกส เนเธอร์แลนด์ และ

องักฤษ กว่ำ 445 ปี จนในปี ค.ศ.1956 นำยก

รัฐมนตรีคนแรกของมำเลเซีย ตุนกูอับดุล 

รำมัน บุตรำ ฮัล-ฮัจ จึงประกำศเอกรำช  

ทีมงำนศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ โดยกำร

สนบัสนนุของ Bank of China (BOC) สำขำ

กรุงเทพมหำนคร ได้มีโอกำสไปศึกษำดูงำน

ที่กรุงกัวลำลัมเปอร์ เพื่อศึกษำข้อมูลเก่ียว

กับ RMB Clearing Bank Center และกำร

ผลักดันเงินหยวนจีนเป็นสกุลเงินสำกล เมื่อ

วันที่ 20-21 ส.ค. 56 จึงได้โอกำสแวะชม

เมืองเก่ำแห่งนี้ด้วย

ตามรอยเจิ้ง เหอ ส่องมะละกาเมืองเก่า

นอกจำกสำมล้อดอกไม้และพิพิธภัณฑ์ทำง

ประวัติศสำตร ์ที่มีอยู ่ เกือบทุกมุมของ

ใจกลำงเมืองมะละกำแล้ว สถำนที่น่ำสนใจ

อกีอย่ำงหนึง่คอื วดัเซง็ฮนุเตง็ (The Cheng 

Hoon Teng Temple) ว่ำกันว่ำเป็นวัดจีน

ที่เก่ำแก่ที่สุดในมำเลเซีย ตั้งอยู่เชิงบันได

สุสำนจีน (Bukit China) ที่เรียกว่ำ เนินเขำ

ซำนเป่ำ ในสมัยที่ผู้บัญชำกำรทหำรเรือจีน

ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งสร้ำงขึ้นเพื่อระลึกรำชวงศ์หมิง

นำม เจิ้ง เหอ （郑和）ซ่ึงได้เดินเรือผ่ำน

มะละกำก็เคยมำแวะพักที่วัดแห่งนี้ มีกำร

สร้ำงท่ำเรือและโกดังเก็บสินค้ำ ถือเป็น

สถำนที่ที่คนจีนยุคแรกๆ มำตั้งถิ่นฐำน นับ

แต่นัน้มำ มะละกำกเ็ป็นจดุพกัเรอืของพ่อค้ำ

จีนอยู่เนืองๆ 

ปัจจบุนั ในวดัยงัมรีปูป้ันเจิง้ เหอ ยนืเด่นสง่ำ

อยู่ตรงด้ำนซ้ำยมือประตูทำงเข้ำวัด ที่ถือ

เป็นอนสุรณ์แทนใจ ทีช่ำวจนีในมะละกำมกั

แวะมำเยี่ยมเยือนเม่ือยำมคิดถึงบ้ำนเกิด

เมอืงไกลทีจ่ำกมำ และสกักำระท่ำนเจิง้เหอ

เพื่อควำมเป ็นสิริมงคลแต ่ตนเองและ

ครอบครัว  

มะละกำวันนี้  ยั งคงมี เสน ่ห ์ทำงด ้ำน

ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ได้รับขนำน

นำมเป็น นครแห่งประวตัศิำสตร์ ของชนขำติ

มำเลเซีย และ UNESCO ประกำศให้เป็น

เมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2008

  บำงอร : ส่องอาเซียน
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เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2556 Prof.Dr. Tang Zhimin ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ (PIM) ได้

รับเกียรติจำกทำงสภำหอกำรค้ำและอุตสำหกรรมแห่งสหภำพเมียนมำร์ (The Union of Myanmar Federation of Chambers of 

Commerce and Industry: UMFCCI)    ให้ร่วมบรรยำยในงำนสัมมนำ“China AEC Relationship and its implications for       

Myanmar” ณ หอประชุม UMFCCI Convention Hall เมืองยำ่งกุ้ง

ภำยใต้หัวข้อ CAFTA : The Case of Thailand & Myanmar หรือกำรค้ำเสรีจีน-อำเซียนกรณีศึกษำไทยและเมียนมำร์ Prof.Dr. Tang 

ได้น�ำเสนอทั้งภำพรวมพัฒนำกำรควำมร่วมมือระหวำ่งจีนกับอำเซียนที่ผ่ำนมำ และภำพในอนำคตเมื่อสิบประเทศสมำชิกอำเซียนรวมตัว

กันเป็นหนึ่งในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งบทบำทของจีนในฐำนะคู่คำ้อันดับหนึ่งของอำเซียน จะยิ่งทวีควำมส�ำคัญมำกขึ้นทั้งในแง่ของกำรค้ำและ

กำรลงทุน ภำยในงำนมีทั้งนักธุรกิจชำวเมียนมำร์และต่ำงประเทศ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้ควำมสนใจเข้ำร่วมรับฟังเป็นจ�ำนวนมำก

เปรียบเทียบรูปแบบการลงทุนของจีนในไทยกับเมียนมาร์...รับมือ

ภาพถ่ายร่วมกับผู้บริหารของสภาหอการค้าเมียนมาร์

ที่มา: กรมศุลกากรจีน, 2012

กำรจัดตั้งส�ำนักงำนผู้แทน (Representative 

Office) กำรตั้งตัวแทนจ�ำหน่ำยท้องถิ่น (Local 

Agent) หรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำย (Distributor) กำรร่วม

ทุน (Joint venture) กำรซื้อกิจกำร (Subsidiary 

through Acquisition)   กำรจดทะเบยีนตัง้บรษัิท

ใหม่ (Subsidiary through Green Field) กำร

ตั้งส�ำนักงำนสำขำ (Branch) และกำรจ้ำงผลิต 

(Local OEM)

นอกจำกนี้ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนฯ ยังได้ยก

ตัวอย่ำงรูปแบบกำรลงทุนของจีนในไทย ซึ่ง

สัดส่วนกำรลงทุนที่มำกที่ สุดจะมำจำกกลุ ่ม

บรรษทัข้ำมชำต ิ(Multinational Corporations 

– MNCs) ซ่ึงสำมำรถแบ่งรปูแบบกำรลงทนุได้เป็น 

7 รูปแบบส�ำคัญ ประกอบด้วย

(จากซ้ายไปขวา) อ.ธัญลักษณ์ ธนปกิจ ผช.ผอ.หลักสูตร 

iMBA (PIM) Mr. Kyaw Thane ,Central Executive 

Committee Member (UMFCCI) และ Prof.Dr. Tang 

Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผอ.ศูนย์ CAS 

Center

China+AEC

ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีจีนอาเซียนต่อการค้าและการลงทุน

(หน่วยพันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

คู่ค้า มูลค่าการค้า การส่งออกของจีน การนำาเข้าของจีน

ASEAN

Indonesia

Malaysia

Philippines

Singapore

Thailand

400 (10.2%)

66 (9.4%)

95 (5.3%)

36 (12.8%)

69 (8.7%)

70 (7.7%)
(100 by 2015)

204 (20.1%)

34 (17.4%)

37 (31.0%)

17 (17.4%)

40 (14.6%)

31(21.4%)

196 (1.5%)

32 (1.9%)

58 (-6.2%)

20 (9.2%)

29 (1.4%)

39 (-1.3%)

มูลค่าการลงทุนโดยตรง CAFTA ASEAN to China China to ASEAN

FDI Stock

FDI Flow

102

11.4

77 (6%share)

7 (12%)

25

4.4 (52%)

Myanmar&AEC : วันทนีย์  เปรื่องวิทยำงกูร

6 7



รูปแบบการเข้าไปลงทุนของบรรษัทข้ามชาติจีนในไทย

โดยผลจำกกำรสัมภำษณ์ผู ้บริหำรและศึกษำ

นโยบำยของบรรษัทยักษ์ใหญ่สัญชำติจีนที่มำ

ลงทุนในไทยกว่ำ 20 บริษัทนั้น Prof.Dr. Tang 

ได้สรุปลกัษณะเด่นของบรรษทัเหล่ำนีไ้ว้อย่ำงน่ำ

สนใจ คือ 1. บรรษัทจีนส่วนใหญ่จะน�ำสินคำ้เข้ำ

มำจัดจ�ำหน่ำยเพื่อทดลองตลำดผ่ำนตัวแทนใน

ไทย (Test market through distributor / 

agent or representative office) 2. บรรษัท

เหล่ำนี้จะอำศัยเครือข่ำยของบริษัทร่วมทุนหรือ

บริษัทที่รับจ้ำงผลิตในไทย เพื่อให้เข้ำถึงปัจจัย

กำรผลติเช่น ทีด่นิ ทรพัยำกร บคุลำกรในพืน้ทีไ่ด้

อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น (leverage local 

resource through Joint venture partner or 

OEM 3. เปลี่ยนจำกกำรร่วมทุนเป็น ลงทุนเอง

ทั้งหมด เพื่อเพิ่มอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร 

(From Joint venture to Wholly Owned for 

operational control) และ 4. เปลี่ยนจำก

ส�ำนกังำนสำขำไปจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัลกู

เพื่อขยำยธุรกิจ (From branch to subsidiary 

for bigger business)

ส�ำหรับรปูแบบกำรลงทนุของจนีในเมยีนมำร์ โดย

มำกจะเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีลงทุนผ่ำนภำค

รัฐเมียนมำร์ อีกท้ังยังเก่ียวข้องกับควำมม่ันคง

ทำงพลังงำน อุตสำหกรรมเหมืองแร่ และ

โครงกำรสำธำรณปูโภคขัน้พืน้ฐำนขนำดใหญ่ อำทิ

หรือ โครงการความร่วมมือเหมืองทองแดงลัตปะโด่ง (Letpadaung Copper Mine) 

ณ เมืองมอนยอ (Monywa)  ที่ลงนำมสัญญำในปีค.ศ. 2010 และเริ่มก่อสร้ำงจริงใน

เดือนมีนำคมปีค.ศ. 2012  และ โครงกำรเขื่อนมิตโสน (Myitsone dam) อันเป็น

โครงกำรก่อสร้ำงสถำนผีลติไฟฟ้ำพลงังำนน�ำ้ โครงกำรดงักล่ำวเป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง

บริษัท China Power Investment Corporation (CPI Group) กับกระทรวงกำร

ไฟฟ้ำและบริษัทท้องถิ่นของเมียนมำร์ เริ่มก่อสร้ำงตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 คำดว่ำจะแล้ว

เสร็จภำยในปีค.ศ. 2019 หำกกำรก่อสร้ำงเขื่อนมูลคำ่ 3.6 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐดัง

กลำ่วแล้วเสร็จ คำดว่ำจะเพิ่มศักยภำพกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำของเมียนมำร์จำกเดิม 3 

ลำ้นกิโลวัตต์ ได้อีก 29,400 กิโลวัตต์ต่อปี กลำยเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดบนแม่น�้ำอิรวดี 

และเป็นเขื่อนพลังงำนน�้ำที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของโลก

เส้นทางขนส่งก๊าซธรรมชาติและน�า้มันดิบจากเมียนมาร์สู่จีนความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนมิตโสน

Midea Trading 2005, BOC 1994; China Union Pay 2006;
ZTE 1999; Huawei 1999; Bao Steel 2007;
Midea Electronic 2008; Jin Dun 2005

Haier 2002; Midea Electronic 2010, Midea Trading 2009;
Thai China Non-Ferrous 1990;
China State Construction 1982; Lifan 2004; Jin Dun 2007;
Tong Ren Tang 2001; CCIC 1987 COSCO 1993; 
Thai-Chinese Rayong Industrial Zone 2005
Haier in 2005, 2006; ICBC 2009

ZTE 2006; Huawei 2002; Hua Yuan 2001; Lifan 2010;
Kailing 2010 Monkey King Food 2006
BOC 1998
TCL 2006

โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและน�้ามันดิบ  ที่มีควำมยำวกว่ำ 700 กิโลเมตรใน   

เมียนมำร์ นอกเหนือจำกค่ำธรรมเนียมกำรใช้ถนน 13.8 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐต่อปี คำ่

บริกำรจัดส่งน�้ำมันดิบในอัตรำ 1 ดอลลำร์ต่อตัน และเพิ่มน�้ำมันส�ำรองให้กับประเทศ

ปีละกว่ำพันล้ำนตันแล้ว ประโยชน์ที่ประเทศเมียนมำร์ได้รับจำกโครงกำรนี้ยังรวมไป

ถึงกำรเพิ่มอัตรำกำรจ้ำงงำน กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับคนในประเทศ และกำร

พัฒนำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนอื่นๆ ที่ตำมมำ

8.27
4.35
0.41

รูปแบบ รายชื่อบรรษัท

Representative
Office
Local
Agent/Distributer
Joint Venture

Subsidiary through
Acquisition
Subsidiary through
Green Field
Branch
Local OEM

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากจีนในเมียนมาร์

ระหว่างปี ค.ศ.2010 – 2012

ปี มูลค่า FDI ทั้งหมด

(พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) (พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)
มูลค่า FDI จากจีน

2010
2011
2012

20
4.64
1.42

ที่มา : The Wall Street Journal June 4, 2013

เหมืองทองแดงลัตปะโด่ง ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล

เมียนมาร์ บริษัทว่านเป่าของจีน และบริษัท UMEHL
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Liu Yangyang

เมือ่วนัที ่3 – 6 กนัยำยน 2556 ทีผ่่ำนมำ งำนมหกรรมแสดงสนิค้ำ

จีน-อำเซียน (China-ASEAN Expo: CAEXPO) และกำร

ประชุมสุดยอดสินค้ำและกำรลงทุนจีน-อำเซียน (China-ASEAN 

Business and Investment Summit: CABIS) ถูกจัดขึ้นอย่ำง

ยิ่งใหญ่ ณ นครหนำนหนิง เขตปกครองตนเองชนชำติจ้วง กว่ำงซี 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

งำนนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือน ตุลำคม พ.ศ.2547 และจัดเป็น

ประจ�ำทุกปี เพื่อสร้ำงโอกำสและส่งเสริมธุรกิจในเขตกำรค้ำเสรี

จีน-อำเซียน ในปีนี้ถือเป็นกำรจัดงำนครั้งที่ 10 และยังตรงกับกำร

ครบรอบ 10 ปีแห่งกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์เชิงยุทธศำสตร์

ระหว่ำงจีน-อำเซียนอีกด้วย มีผู้น�ำจำกหลำยประเทศเข้ำร่วม รวม

ทั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรีของประเทศไทย ซึ่งได้

ร่วมกลำ่วสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงำนด้วย

ค�่ำวันที่ 2 กันยำยน 2556 นำยก

รัฐมนตรีได้ร่วมหำรือทวิภำคีกับนำย 

หล่ี เค่อเฉียง นำยกรฐัมนตรสีำธำรณรฐั

ประชำชนจนี และไดเ้ปดิโอกำสให้นำย

เผงิ ชงิหวั เลขำธกิำรพรรคคอมมวินสิต์ 

ประจ�ำเขตปกครองตนเองชนชำติจ้วง 

กว่ำงซี เข้ำเยี่ยมคำรวะอีกด้วย

โดยนำยกรฐัมนตรขีองไทยได้เน้นย�ำ้ถงึ

ควำมส�ำคญัของควำมเชือ่มโยงระหว่ำง

จีนกับอำเซียน โดยมุ่งหวังให้กำรค้ำ 

กำรไปมำหำสู ่ระหว ่ำงกันมีควำม

สะดวกมำกขึ้น  ซึ่งกำรพัฒนำควำม

สัมพนัธ์ต้องอำศัยควำมไว้เนือ้เชือ่ใจกนั  

ดังนั้น ไทยในฐำนะผู ้ประสำนงำน

อำเซียน-จีน จะท�ำงำนอย่ำงเต็มที่ใน

กำรท�ำให้ควำมสมัพนัธ์นีแ้น่นแฟ้นมำก

ยิ่งๆ ขึ้นไป

CAEXPO :
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ในงำนครั้งนี้ มีบริษัทจำกประเทศในอำเซียนเข้ำร่วมเปิดบูธขำยสินคำ้กว่ำ 4,600 บูธ มีผู้ประกอบกำรไทยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเขำ้

มำร่วมจัดงำนในโซนของประเทศไทยจ�ำนวน 122 รำย อำทิ เช่น ยำสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ (Twin Lotus), บริษัทห้ำตะขำบ (Sim Tein 

Hor), DHANU ART AND DESIGN, LENYA JEWELRY, SHAMU SHAMU IMPORT-EXPORT เป็นต้น โดยแบ่งตำมประเภทสินคำ้ได้

ดังตำรำง ที่มา: Department of International Trade Promotion (DITP)

สินค้ำของไทยท่ีโดดเด่นและชำวต่ำงชำติให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 

ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ ซึ่งจ�ำหนำ่ยหมดก่อนสินคำ้ประเภทอื่น ท�ำให้

ผูม้ำร่วมงำนหลำยคนต้องผดิหวงั รองลงมำคอืสนิค้ำงำนฝีมอื  ส่วน

สนิค้ำจำกประเทศอืน่ๆ ทีไ่ด้รบัควำมสนใจ อำท ิเบยีร์จำกลำว กำแฟ 

และรองเท้ำจำกเวยีดนำม ขนมจำกอนิโดนเีซยี เป็นต้น ส่วนมำเลเซยี 

สิงค์โปร์เด่นในด้ำนกำรศึกษำ และกัมพูชำได้รับควำมสนใจในดำ้น

สถำนที่ท่องเที่ยว 

และนี่ก็เป็นข่ำวสำรดีๆ จำก Ms.Yangyang Liu เจ้ำหน้ำที่งำน

วิเทศสัมพันธ์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์

อำเซียน-จีนศึกษำ เข้ำร่วมงำนในครั้งนี้ได้เก็บมำฝำกกัน  ส่วน 

CAEXPO: China-ASEAN Expo 2014 จะมีอะไรใหม่ๆ น่ำสนใจ

อีก โปรดติดตำม...

สินค้ำเกี่ยวกับสปำ

สินค้ำสมุนไพร

สินค้ำงำนฝีมือ

สินค้ำแฟชั่น และ Jewelry

สินค้ำอำหำรและกำรเกษตร

ประเภทสินค้า รายชื่อบริษัท

เช่น UDOMCHOLAJORN, SOTARAVEJ, TWIN LOTUS

เช่น KIATTHAVEE ENTERPRISE, FOREVERTIME, GOLD CROSS

เช่น INTER HERITAGE, CREATION WORLD WILD WOOD, CLASSIC FLOWERS INTERNATIONAL

เช่น DHANU ART AND DESIGN,   LENYA JEWELRY, SHAMU SHAMU IMPORT-EXPORT

เช่น 3M FOOD PRODUCT, LAMPANG FOOD PRODUCTS, V AND V INTER-COMMERCE

 : CAEXPO
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ศนูย์อำเซยีนฯ ร่วมกบั Chinese Alliance Center CP all จดัเสวนำ

พิเศษ แก่หลักสูตรอบรมผู้บริหำร Holley Group ชุดแรก จำกเมือง

จีน คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) ให้เกียรติบรรยำย “Oriental Wisdom 

Management” ร่วมกับ Prof.Dr.Tang Zhimin ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์

อำเซยีน-จนีศกึษำ และในช่วงบ่ำยเป็นกำรศกึษำดงูำนทีศ่นูย์กระจำย

สินค้ำ 7-11 ณ บำงบัวทอง (5 ก.ย.56)

Prof.Dr.Tang Zhimin ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษในงำน Mekong Forum 2013 ที่ทำง ITD ร่วมกับ MI 

จัดขึ้นภำยใต้หัวข้อ “Towards a more Inclusive and Equitable Growth in the Greater Mekong Subregion”  

โดยร่วมเสวนำในหัวข้อ  ”Improving national and regional business facilitation and development ser-

vices for SMEs” ซึ่งได้รับควำมสนใจเป็นอันมำก (11-12 ก.ค.56)

Prof.Dr.Tang  Zhimin ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรพิเศษในรำยกำร China Today และ ตอบโจทย์ SME 

ทำงทีวีช่อง Smart SME ทรูวิชั่นส์ 25 ออกอำกำศในวันที่ 21 และ 30 สิงหำคม 2556 ซึ่งได้ร่วมวิเครำะห์และให้ข้อมูลเชิงลึกด้ำนตลำด 

กำรคำ้ กำรลงทุนระหว่ำงไทย-จีนในทุกแง่มุม  รวมถึงโอกำสและกลยุทธ์ของผู้ประกอบกำรไทยในกำรบุกตลำดจีนด้วย

CAS news pix :
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ศูนย์อำเซียนฯ ร่วมกับ Chinese Alliance 

Center CP all จดังำนสัมมนำ “โฟกสันโยบำย

ผู้น�ำรุน่ที ่ 5 ส่องอนำคตประเทศจนี” โดยได้รบั

รับเกียรติจำก รศ.ดร.สมภพ มำนะรังสรรค์ 

อธกิำรบด ีสถำบนักำรจดักำรปัญญำภวิฒัน์ มำ

เป็นวทิยำกร โดยได้รบัควำมสนใจจำกผูฟั้งอย่ำง

คบัคัง่เช่นเคย (5 ก.ย. 56)

ศนูย์อำเซยีนฯ ได้ร่วมกบัสถำบนักำรเงนิส�ำคญัหลำยฝ่ำยทัง้ไทยและจนี ในกำรศกึษำถงึควำมเป็นไปได้และข้อดข้ีอเสยีของกำรใช้เงนิหยวน

เพื่อช�ำระบัญชีกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ พร้อมเสนอให้มีกำรจัดตั้ง RMB Clearing Bank ในประเทศไทย เพื่อรองรับกำรขยำย

ตัวของกำรใช้เงินหยวนในอนำคต ในกำรนี้ ทำงศูนย์ฯ โดยกำรสนับสนุนของ Bank of China สำขำกรุงเทพฯ ได้ไปศึกษำรูปแบบและ

กระบวนกำรจัดตั้ง RMB Clearing Bank ในปักกิ่ง ฮ่องกง และมำเลเซีย เพื่อเป็นกรณีศึกษำของไทย

ศูนย์อำเซียนฯ ร่วมกับนิตยสำรกำรคำ้อำเซียน จัดโครงกำรสัมมนำ

จนี-อำเซยีน เพือ่เป็นเวทใีห้นกัธรุกจิ นกัวชิำกำรและผูเ้ชีย่วชำญท้ัง

ภำครฐัและเอกชน ได้มโีอกำสแลกเปลีย่นควำมรูค้วำมคดิเหน็เกีย่ว

กับสถำนกำรณ์และแนวโน้มทำงเศรษฐกิจ-สังคม ร่วมเปิดประเด็น

มมุมองใหม่ๆ ระหว่ำงจนี-อำเซยีน เพือ่พฒันำและสร้ำงโอกำสธรุกจิ

ที่เกี่ยวเนื่องต่อไป มีก�ำหนดจัดเป็นประจ�ำทุกเดือน ที่ผ่ำนมำมีกำร

จัดไปแล้ว 2 ครั้ง  ในหัวข้อ “คว้ำโอกำสธุรกิจสุขภำพจีน-อำเซียน” 

โดยได้รบัเกยีรตจิำก คุณวทิยำ บญุวรพฒัน์ นำยกสมำคมกติตมิศกัดิ์ 

สมำคมศำสตร์กำรแพทย์แผนจีน ประเทศไทย และ MS. Doris 

Seau  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเลี้ยงดูมำรดำและทำรก จำก Home 

Women’s & Children’s Hospital มำเป็นวิทยำกร (29 ส.ค. 56) 

และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในหัวข้อ “หยุดทัวร์ศูนย์เหรียญ กับควำม

เปลี่ยนแปลงตลำดทัวร์จีนในไทย” ได้รับเกียรติจำก คุณอ�ำนวย 

เทียมกีรกุล ผู้อ�ำนวยกำรกองตลำดอำเซียตะวันออก กำรท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยและคุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นำยกสมำคมไทย

ธุรกิจกำรท่องเที่ยว (ATTA) มำร่วมบรรยำยด้วย (27 ก.ย. 56)

 : CAS news pix
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