สรุปผลการเดินทางนําคณะผูป้ ระกอบธุรกิจ
สํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า เส้นทางต่อยอด R12
เชื่อมตลาดจีนสู่อาเซียน
(หนานหนิง – กวางโจว – ฮ่องกง)
ระหว่างวันพุธที่ 30 มกราคม - จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1

สรุปผลการเดินทางนําคณะผู้ประกอบธุรกิจ
สํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า เส้นทางต่อยอด R12
หนานหนิง – กวางโจว – ฮ่องกง
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2556
******************************
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มอบหมายให้ผู้ อํานวยการสํ านักบริหารกลาง (นายประชา วี ระชาติกุล)
นํ าคณะข้ าราชการ ผู้ ประกอบธุ รกิ จให้ บริ การโลจิสติกส์ และธุ รกิจในการส่ งเสริ มของกรม เดินทางสํ ารวจ
เส้นทางโลจิสติกส์การค้าและศึกษาสภาพตลาด ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 4
กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลดังนี้
1. การสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า หนานหนิง - กวางโจว – ฮ่องกง
คณะเดินทางสํารวจเส้นทางหนางหนิง – กวางโจว – ฮ่องกง (ต่อยอด R12) เริ่มตั้งแต่นครหนานหนิง
เมืองกวางโจว และข้ามด่านเซินเจิ้นเข้าสู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจาก
เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางการค้าสําคัญเส้นหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน และเป็นเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมต่อกับ
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ระยะทางนครหนานหนิงถึง
ฮ่องกง รวมทั้งสิ้น 740 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางบกภายในประเทศจีนและเชื่อมต่อผ่าน
แดนไปยังฮ่องกง
การสํารวจโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณประชาชนจีน (นครหนานหนิง – กวางโจว – ด่านฮ่องกง ระยะทาง
740 กม.) มีการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างเมืองเป็นถนนไฮเวย์ฝั่งละ 3 ช่องจราจร และเจาะภูเขาเพื่อสร้าง
ถนนทําให้สามารถลดระยะทางลง การจราจรไม่หนาแน่น คล่องตัว โดยมีการจํากัดความเร็วในการขับขี่สําหรับ
รถขนาดใหญ่
2. การศึ ก ษาดู ง าน
2.1 ศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บนหนานหนิง
ข้อมูลพืน้ ฐาน
2.1.1. ศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บนหนานหนิง ได้รับอนุมัติการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 11 ก.พ.
52 พร้อมทั้งสร้างสถิติ “3 ที่สุด” ในงานก่อสร้างคลังสินค้าทัณฑ์บนของประเทศจีน คือ
 เวลาสัน้ ทีส่ ุด นับจากวันที่ได้รบั การอนุมัติ-วันตรวจรับ ศูนย์ฯ ดังกล่าว ใช้เวลาสัน้
เพียง 288 วัน
 สร้างเร็วที่สุด ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวเป่ยปู้-สปีด” [1] (Beibu Gulf Speed)
ใช้เวลาเพียง 2.6 วันในการสร้างอาคาร 1 ชั้น
 ขนาดใหญ่ทสี่ ุด ศูนย์ฯ ดังกล่าว ได้รับการขนามนามเป็น “ท่าเรือไร้น้ํา” ขนาดใหญ่
ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
2.1.2 ดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น ทางการตั้ ง แต่ วั น ที่ 7 ม.ค. 53
ภายใต้ ก ารดู แ ลของ
คณะกรรมาธิการบริหารศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บนหนานหนิง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการ
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ศูนย์ฯ รวมถึงการบริหารงานทั่วไป และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อผลักดันและการพัฒนาการดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการบริหารศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บนหนานหนิงจะทํางานร่วมกับ
สํานักงานอ่าวเป่ยปู้ในนครหนาน หนิง (Nanning Beibu Gulf Office)
2.1.3. ได้รับการขนานนามว่า “ท่าเรือไร้น้ํา” เนื่องจากพื้นที่ตั้งไม่ติดทะเลหรือแม่น้ํา แต่มี
การดําเนินงานมีลักษณะคล้ายท่าเรือ ซึ่งมีข้อได้เปรียบสถานที่ตั้ง คือติดทางด่วนสายหลักของเมืองหนานหนิง
ใกล้สถานีรถไฟ และห่างจากสนามบินเพียง 30 กม. ทําให้การขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว
การดําเนินงาน
(1) เป็นพื้นที่ศูนย์กลางฐานโลจิสติกส์ระหว่างจีน-อาเซียน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 29.29 เฮกเตอร์
มูลค่าเงินลงทุนรวม 1,000 ล้านหยวน และมีโครงการขยายพื้นที่การดําเนินงานอีก 90 ตร.กม.
(2). พื้นที่โครงการประกอบด้วย
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
- เขตโลจิสติกส์ ขนส่ง
- คลังเย็นขนาดใหญ่ 4 หลัง
- เขตบริการสํานักงาน
- โกดังเก็บสินค้า
- เขตตรวจสอบทางศุลกากร
- สนามตรวจสอบสินค้า
- เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนและโรงงานแปรรูป
คลังเย็นขนาดใหญ่ ส่วนมากเป็นการเก็บรักษาสินค้าที่อุณหภูมิ 0-5 องศา ระดับความชื้น
60-70% สินค้าที่เก็บได้แก่ ผลไม้แห้ง ลําไยแห้ง เมล็ดพืช จากไทย เวียดนาม จีน โดยมีการควบคุมความชื้น
ตามสินค้าและความต้องการของลูกค้า
(3) กิจกรรมการบริการในโครงการ คือ การแปรรูปสินค้า จุดพักสินค้า ส่งออก นําเข้าจุด
ตรวจปล่อยสินค้า พิธีการศุลกากร บริการหัวลาก รถขนส่ง โดยเน้นการนําเข้ามากกว่าส่งออก และส่วนใหญ่
ขนส่งทางรถยนต์กระจายในประเทศจีน (เหนือ – ใต้) และส่งออกไปอาเซียน
(4) พื้นที่โรงงานแปรรูปภายในโครงการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ แต่ปัจจุบันมีเพียง
ชาวจีนเท่านั้นที่มาลงทุน โดยมีสินค้าแปรรูป เช่น น้ํามันที่ใช้บริโภค โลหะ เครื่องจักร รวมถึงบริษัทผลิตสินค้า
ด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Haier และ Iphone
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(5) มีกรอบพื้นที่ความร่วมมือการค้าในการกระจายสินค้าในจีน ดังนี้
สีเขียว
ความร่วมมือ จีน – อาเซียน
สีฟ้า
ความร่วมมือกับเขตซินเจียง
สีชมพู
ความร่วมมือด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
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2.2 ศูนย์กระจายสินค้าและแสดงสินค้า China South City (นครหนานหนิง)
โครงการ China South City ภายใต้การบริหารงานของ China South City Holding Limited หรือ
เรียกว่า CSC ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ให้บริการหลัก 6 ด้าน คือ
(1) ด้านธุรกิจและโลจิสติกส์ที่ทันสมัย
(2) ด้านธุรกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการค้าที่ online และ offline
(3) อาคารจัดงานและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
(4) การอํานวยความสะดวกด้านธุรกิจและที่อยู่อาศัย
(5) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
(6) ร้านค้าขายสินค้าสําหรับผู้ค้ารายย่อย
มีการจัดตั้งศูนย์ CSC ในประเทศจีนทั้งหมด จํานวน 8 แห่ง คือ เซิ่นเจิ้น หนานหนิง นานชาง
ซีอาน ฮาบิ้น เฉิงโจว เหอหยวน และเหอเป่ย ซึ่งโครงการ CSC ขนาดเล็กที่สุดจะมีพื้นที่มากกว่า 1.2 ล้านตร.
ม. และขนาดใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 17.5 ล้านตร.ม
การดําเนินงาน
2.2.1 โครงการ China South City หนานหนิง ประกอบด้วย 3 พื้นที่หลัก คือ
(1) Plaza และการค้า หรือเรียกว่า ศูนย์การค้า China – ASEAN Plaza มีพื้นที่
4.88 ล้านตร.ม. เงินลงทุน 12,000 ล้านหยวน โดยแบ่งเป็น
 Plaza 1 แสดงสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
 Plaza 2 แสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
 Plaza 3 แสดงสินค้าสิ่งทอและเครื่องหนัง
 Plaza 4 แสดงสินค้า Asean และนานาชาติ ตั้งอยู่บนชั้น 4 ซึ่งแสดง
สินค้า Asean และนานาชาติ จากเวียดนาม พม่า ไทย มาเลเซีย โดยแต่
ละประเทศมีพื้นที่ 5,000 ตร.ม.
(2) ส่วนบริการโลจิสติกส์ ซึ่งให้บริการด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน โกดังเก็บสินค้า
และจุดตรวจสอบสินค้า
(3) โรงแรม ที่พักอาศัย มีประมาณ 3,000 ห้อง
2.2.2 การบริการของ CSC
(1) การบริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า มีบริษัทเฉียนหลง ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือเป็นผู้ ให้บริการ
(2) มีบริการเว็บไซต์ให้ลูกค้าของ Plaza คือ www.CSC86.com
(3) จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเบาต่อเนื่อง 3 ปี
(4) รับฝากขายสินค้าของประเทศอาเซียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แบ่งกําไรเมื่อขาย
สินค้าได้
(5) การเช่าพื้นที่อาคาร 4 ชั้น 4 มีระยะเวลาสัญญา 6 ปี หรือ 9 ปี โดยเช่าฟรี 5
ปี ในอัตราค่าเช่าประมาณ 1,000 หยวน/ตร.ม./เดือน
5

กําหนดการเปิดตัวโครงการประมาณเดือนมิถุนายน 2556 โดยมีการผู้สนใจเช่า
พื้นที่แล้วประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด และทางโครงการมีความสนใจจะนําเข้าสินค้าจากไทยเพื่อนําไป
แสดงและจําหน่าย
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2.3 ท่าเรือแม่น้ํา เมืองอู๋โจว
ท่าเรืออู๋โจวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองอู๋โจว เขตกว่างซี และอยู่ใกล้กับมณฑลกวางตุ้ง เป็น
ท่าเรือแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดของเขตกว่างซี ซึ่งเชื่อมโยงกับมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า โดยผ่านทางแม่น้ําซีเจียง
นอกจากนี้ยังได้รับสมญานามว่า “ฮ่องกงเล็ก” และ “ประตูทางน้ําแห่งกว่างซี” โดยมีบริษัท China Shipping ซึ่งเป็น
บริษัทของรัฐมาลงทุนและบริหารท่าเรืออู๋โจว เปิดดําเนินการตั้งแต่ปี 1996
ศักยภาพของท่าเรือ
(1) มีเครื่องจักรในการขนถ่ายสินค้าขนาด 1,000 ตัน จํานวน 2 ตัว และมีปริมาณการ
ขนถ่ายสินค้า 260,000 ตู้ต่อปี ไม่มีการขนส่งแบบเทกอง
(2) สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรืออู๋โจว
 ภายในประเทศไปตอนเหนือของจีน โดยผ่านเมืองหวงหู่ และหนานชา ได้แก่ สินค้า
ประเภทแร่ เครื่องปั้นดินเผา แก้ว
 ไปต่างประเทศ โดยผ่านไปยังท่าเรือฮ่องกง ได้แก่สินค้าเกษตรกรรม แร่
(3) อัตราค่าบริการในการยกถ่ายสินค้า
 ขนาดตู้ 20 ฟุต ราคา 200-300 หยวน
 ขนาดตู้ 40 ฟุต ราคา 400-500 หยวน
แผนการพัฒนาท่าเรือ
มีโครงการขยายการก่อสร้างท่าเรือเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้า 800,000 ตู้ต่อปี และ
ขยายเครื่องจักรในการขนถ่ายสินค้าเพิ่มเป็น 7 ตัว เพื่อรองรับการขยายตัวในการขนส่งสินค้า เนื่องจากมีการ
ย้ายการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และแก้ว มาที่เมืองอู๋โจว
หมายเหตุ: เมืองอู๋โจวเป็น 1 ใน 7 เมืองของแม่น้ําสายทองคํา-ซีเจียงซึ่งมีความยาวรวม 1,480
กิโลเมตร ไหลผ่านเมืองสําคัญต่าง ๆ ในเขตกว่างซี รวม 7 เมือง คือ เมืองไป๋เซ่อ เมืองฉงจั่ว เมืองหลายปิน เมือง
หลิ่วโจว เมืองกุ้ยก่าง นครหนานหนิง และเมืองอู๋โจว ปริมาณรองรับการขนส่งแม่น้ําภายในเขตกว่างซีอยู่อันดับที่
2 ของประเทศจีน โดยเขตกว่างซีกําลังดําเนินนโนบายร่วมกับมณฑลต่าง ๆ ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ําจู
เจียง โดยเฉพาะมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลกว่างตง (หรือกวางตุ้ง) และฮ่องกง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อสร้างเส้นทางแม่น้ําสายทองคํา-ซีเจียงให้สามารถขนถ่ายปริมาณสินค้าขนาด 100 ล้านตัน/ปี ดังนั้น จึงไม่
แปลกว่าเมืองอู๋โจวจึงเป็นอีกเมืองที่มีศักยภาพทางท่าเรือเป็นอย่างยิ่ง
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2.4 ท่าเรือฮ่องกง
ข้อมูลพื้นฐาน
 ท่าเรือฮ่องกงเป็นท่าเรือน้ําลึกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีน อยู่ในเส้นทางสายหลักของการ
ขนส่งทางเรือ โดยเฉพาะเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ระหว่างทวีป (เอเชียกับยุโรป และเอเชีย
กับอเมริกาเหนือ)

 มีขนาดความลึก ๑๕.๕ เมตรประกอบด้วยสถานีรับส่งสินค้า ๙ สถานี มีท่าจอดเรือทั้งสิ้น ๒๔
ท่า สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าแบบ UltraSize Post Panamax ที่มีขนาดระวาง
มากกว่า ๘,๐๐๐ TEUs ได้ ที่ผ่านมาเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สุดที่เข้าเทียบท่าเรือ
ฮ่องกงมีขนาดระวางเรือ ๘,๐๖๓ TEUs รวมทั้งมีความสามารถในการรองรับตู้คอนเทน
เนอร์ขนาด 20 ฟุตได้มากกว่า 18 ล้านตู้

 เป็นเขตเมืองท่าปลอดภาษี (มีเพียงสินค้าบางรายการเท่านั้นที่ต้องมีใบอนุญาตส่งออก
และนาเข้า) นอกจากนี้ ยังให้บริการต่อสายการเดินเรือทุกชาติอย่างเท่าเทียมกัน ท่าเรือ
ฮ่องกงจึงเป็นท่าเรือที่เอื้อต่อการขนถ่ายสินค้าและเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ
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การดําเนินงาน
สถานีรับส่งสินค้า 9 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 2.7 ตร.กม. ภายใต้การบริหารงานของ 5 บริษัท
สถานี
1
2
3
4
5
6
7
8
(ตะวันออก)
8
(ตะวันตก)
9
(เหนือ)
9
(ใต้)

บริษทั
Modern Terminals Ltd. (MTL)
MTL
Dubai Port International Terminals Ltd. (DPI)
Hongkong International Terminals Ltd. (HIT)
MTL
HIT
HIT

ระดับน้าํ ลึก จํานวนท่าเรือ
14
1
14
1
14
1
12.5
3
14
1
12.5-15.5
3
15.5
4

HIT / COSCO Information & Technology (H.K) Ltd.

15.5

2

Asia Container Terminals Ltd. (ACT)

15.5

2

HIT

15.5

2

MTL

15.5

4

บริษัท Hong International Terminals Ltd. (HIT) เป็นบริษัทบริหารสถานีรับส่งสินค้า ณ
ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง โดยการขนส่ง ณ ท่าเรือฮ่องกงส่วนมากจะเป็นลักษณะการพักสินค้าเพื่อส่งต่อ
และบริษัทมีการลงทุนในท่าเรือต่างๆ รวม 52 ท่าเรือ ใน 26 ประเทศทั่วโลก รวมถึงท่าเรือแหลมฉบังของไทย
ด้วยเทคโนโลยีด้านการจัดการในท่าเรือฮ่องกง มีดังนี้
 ระบบเข้าออกท่าเรือแบบอัตโนมัติ (Gate Automation) ด้วยการใช้ระบบการ
ลงทะเบียน รถตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งนี้ รถตู้คอนเทนเนอร์จากภายนอกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
กับท่าเรือจะได้รับบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart-card Based Tractor Identity Car : TIC)
เพื่อใช้สาหรับการติดต่อต่าง ๆ ในท่าเรือ ระบบอัตโนมัติดังกล่าวจึงช่วยให้รถตู้คอนเทน
เนอร์สามารถเข้าออกท่าเรือได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาของผู้มา
ติดต่ออีกด้วย
 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange
Technology : EDI) เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสายการ
เดินเรือและผู้ประกอบการท่าเรือ อาทิ ใบขนส่งสินค้า ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการ
ดําเนินการต่าง ๆ เมื่อเทียบกับระบบเดิมที่เป็นแบบเอกสาร
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2.5 บริษทั Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl)
ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท Hong Kong Air Cargo Terminals Limited ก่อตั้งและให้บริการในปี 1976 ณ
สนามบิน Kai Tak เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในฮ่องกง เป็น
คลังสินค้าและสถานีขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนําระดับโลก ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ สนามบินนานาชาติฮ่องกง
(Chek Lap Kok) อาคาร Superterminal 1 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัทฯ เป็น World’s Largest Air Cargo Terminal ครอบคลุมพื้นที่ 400,000 ตาราง
เมตร โดยมีปริมาณการขนถ่ายและรับส่งสินค้าทางอากาศรวมกว่า 3.5 ล้านตันต่อปี ประกอบด้วยสินค้า
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หลายประเภท อาทิ สินค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) สินค้าประเภทอาหารสด (อาหารทะเลมีชีวิต) รวมถึงสินค้า
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ HACTL มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนให้ประเทศฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
สินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ รวมถึงประตูเศรษฐกิจสู่ประเทศจีน
การดําเนินงาน
 ให้บริการขนส่งสินค้าร่วมกับบริษัทย่อยของ Hong Kong Air Cargo มากกว่า 90 สายการ
บิน คิดเป็นจํานวนเที่ยวบินรวมกว่า 1,000 เที่ยวบิน/วัน ครอบคลุมสถานีรับส่งปลายทาง
150 สถานี
 มีระบบการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า มีการบริหารจัดการด้วยระบบอัตโนมัติซึ่ง
ออกแบบสําหรับการจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วยระบบ Container
Storage System (CSS) ความจุ 3,500 จุดเก็บ และ Box Storage System (BSS) ความ
จุ 10,000 จุดเก็บและระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น คลังสินค้า AS/RS (Automatic
Storage/Retrieval System), Auto Identification System เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
ระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดด้วยกล้อง CCTV 950 ตัวและการเก็บข้อมูลที่
บันทึกนาน 30 วัน
 พัฒนาโปรแกรมการจัดการแอร์คาร์โก้ด้วยระบบออนไลน์ (COSAC) โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทฯ COSAC (Communication System for Air
Cargo) ทําหน้าที่เชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากร ผู้ควบคุมสนามบิน
สายการบิน Freight Forwarder ลูกค้า และ Shipper เพื่อการวางแผนการจัดส่ง การ
กระจายสินค้าและการติดตามและสอบย้อยกลับสินค้าภายในระบบโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนแบบ Real Time ซึ่งข้อดีของระบบดังกล่าวจะช่วยลดเวลาการดําเนินการในการขนถ่าย
นําเข้า และส่งออกสินค้าให้สั้นลง
 จุดจัดเก็บสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก มีจํานวน 4 ชั้น ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติในการ
ค้นหาสินค้าตามรหัสที่กําหนดไว้
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2.6 Gui Hua Gang Leather Wholesale Center
ตลาดสินค้าเครื่องหนังของจีนนับว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นสินค้าจึงมีความ
หลากหลายทั้งในด้านชนิดของสินค้า (Product Assortment) และคุณภาพโดยมีกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน เช่น
ในมณฑลกวางตุ้ง สินค้าส่วนใหญ่จะเน้นที่รองเท้า กระเป๋าถือ เข็มขัดหนัง เป็นต้น
Gui Hua Gang Leather Wholesale Center (กุ้ย หวา กั่ง) เป็นศูนย์ค้าส่งและกระจาย
สินค้าเครื่องหนังขนาดใหญ่ในเมืองกวางโจว มีสินค้าสําหรับบุรุษและสตรี เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือสตรี
เข็มขัด รองเท้า โดยสินค้ามีให้เลือกหลายรูปแบบ และหลายยี่ห้อ รวมถึงสินค้าที่ผลิตเลียนแบบรูปแบบยี่ห้อ
ดังต่างๆ ภายในอาคารจะมีบริษัทให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไว้ และ
จัดส่งให้ถึงปลายทางทั้งในและต่างประเทศ
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3. ข้อคิดเห็น/และข้อเสนอแนะ
3.1 เส้นทางต่อยอด R12 เป็นเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมต่อกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor) และต่อเนื่องไปชายแดนระหว่างจีนและฮ่องกง (ด่านเซินเจิ้น) และใน
เส้นทางนี้ยังมีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางน้ํา และทางอากาศเพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทศทั่วโลก
โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าเป็นจํานวนมาก
3.2 การสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาระบบโลจิสติกส์และ
การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาในมุมมองทางด้านการค้าและการลงทุน เห็นควรให้กรมฯ
ต่อยอดการดําเนินงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าต่อไป
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