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มณฑลยูนนาน
(Yunnan Province)

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อย่อ

ยูนหรือเตียน

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่านทางด้าน
ใต้ มณฑลยูนนานมีอาเภอใช้เขตแดนร่วมกับประเทศพม่า ประเทศลาวและประเทศ
เวียดนามอยู่ 25 อาเภอ มีเส้นเขตแดนยาว 4,060 กิโลเมตร และเป็นประตูสู่ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ของจีน

พื้นที่

394,100 ตารางกิโลเมตร
มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศจีน[1]

จานวนประชากร

47,700,000 คน (ปี ค.ศ. 2017) อันดับที่ 12 ของประเทศ[2]

การปกครอง

มณฑลยูนนานแบ่งการปกครองเป็น 11 เทศบาลเมืองและ 8 อาเภอปกครองตนเอง
ในช่วงสิ้นปี 2017 จานวนประชากรล่าสุดอยู่ที่ 47.7 ล้านคน เป็นอันดับที่ 12 ของ
ประเทศจีน

ผู้บริหาร

ชื่อ นายเฉิน หาว Mr. Chen Hao[3]
ตาแหน่ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจามณฑลยูนนาน
เข้ารับตาแหน่งเมื่อ เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2016
ภูมิลาเนาเดิม มณฑลเจียงซู
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ชื่อ นายหยวน เฉิงฟา Mr. Ruan Chengfa[4]
ตาแหน่ง ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน
เข้ารับตาแหน่งเมื่อ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2017
ภูมิลาเนาเดิม มณฑลหูเป่ย
ภาษาราชการ

ภาษาจีนแมนดาริน

สกุลหยวน

หยวน

หน่วยงานผู้แทน

- มณฑลเสฉวนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โดยมี
นางสาวนิธิวดี มานิตกุล ดารงตาแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
- หน่วยงานภาคเอกชนของมฑลยูนนานที่ก่อตั้ง ประจาประเทศไทย คือ สมาคม
การค้าไทย-หยู น หนาน โดยมี นายหย่าง หยวนฮุ่ย (Mr. Yang Yuanhui) เป็นนายก
สมาคมการค้าไทย-หยูนหนาน

2. เศรษฐกิจ
ปี 2017 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของมณฑลเสฉวน มีมูลค่า 1.65 ล้านล้านหยวน
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขยายตัวร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว[5] และเติบโตมากกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ
ร้อยละ 2.6 จากข้อมูลเศรษฐกิจและการค้าของมณฑลยูนนานประจาปี 2016 พบว่าสินค้าส่งออกที่สาคัญของ
มณฑลฯได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น [6] ในปี 2017 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของมณฑลยูนนานเป็นอันดับที่ 20 ของประเทศจีน[7]

3. นิคมอุตสาหกรรม
มณฑลยูนนานมีนิคมอุตสาหกรรมในระดับมณฑล ระดับอาเภอและระดับเมืองที่สาคัญอยู่มากมาย
และโดยพื้นฐานแล้วในทุก ๆ อาเภอ เมืองและเขตต่างก็มีเขตอุตสาหกรรมตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมที่สาคัญ
ประกอบด้วย เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงรูปแบบใหม่คุนหมิง (Kunming National High-Tech
Industrial Development) เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี คุ น หมิ ง (Kunming Economic and
Technological Development Zone) และนิคมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอู่ฮวา (Wuhua
science and Technology Industrial Park) เป็นต้น
•

เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงรูปแบบใหม่คุนหมิง ตั้งขั้นและได้รับอนุญาตจาก
คณะรัฐมนตรีจีนให้ตั้งเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงรูปแบบใหม่แห่งชาติใน
ปี 1992 เขตพัฒนาฯแห่งนี้ตั้งอยู่กลางที่ราบสูงหยวนกุ ย ทางตอนเหนือของที่ราบเตียนฉือ
มี พื้ น ที่ 91.88 ตารางกิ โ ลเมตร ในเดื อนเมษายน ปี 2012 ได้ รั บ มอบหมายจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนให้เป็นกลุ่มแรกของทั้งประเทศในการจัดตั้ง
อุทยานนาร่องของ "อุทยานนวัตกรรมที่มีลักษณะเฉพาะแห่งชาติ " เขตพัฒนาฯ แห่งนี้มีการ
พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสามกลุ่มที่สาคัญได้แก่ อุตสาหกรรมชีวะการแพทย์ อุตสาหกรรมการ
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บริการไอทีสมัยใหม่ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูงและวัสดุรูปแบบใหม่เป็นต้น อุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน
เขตพั ฒ นาฯ แห่ ง นี้ ถู ก น าเสนอในการพั ฒ นารู ป แบบรวมกลุ่ ม มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี
ลักษณะเฉพาะ ในขณะนี้เขตพัฒนาฯ คุนหมิง มีศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 19 แห่ง
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 4 แห่ง ห้องทดลองทางวิศวกรรม 1 แห่ง ศูนย์
ธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติ 7 แห่ง ศูนย์สาธิตธุรกิจที่สาคัญแห่งชาติ 1 แห่งและสถาบันวิจัย
แห่ ง ชาติ 3 แห่ ง เป็ น ต้ น มี ศู น ย์ บ่ ม เพาะทางเทคโนโลยี ที่ มี เ นื้ อ ที่ ก ว่ า 5.15 แสนตาราง
กิ โ ลเมตร ประกอบด้ ว ยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ง านส าหรั บ นั ก วิ จั ย 9 แห่ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ง านส าหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญ 8 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติงานสาหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Appointment)
9 แห่ง เป็นต้น ตามแผนที่วางไว้นั้น เมื่อแผนพัฒนาห้าปี ฉบับที่ 13 สิ้นสุดลง เขตพัฒนาฯ
คุนหมิงจะต้องสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 3 อย่างประกอบด้วย อุตสาหกรรมโลหะวัสดุใหม่
ที่มีรายได้รวม 2 แสนล้านหยวน อุตสาหกรรมชีวะแพทย์และสุขภาพครบวงจรที่มีรายได้รวม
1 แสนล้านหยวนและอุตสาหกรรมไอทีและการบริการสมัยใหม่ที่มีรายได้รวม 5 หมื่นล้าน
หยวนเป็นต้น[8]
• เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีคุนหมิง สร้างขั้นในปี 1992 เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
เดียวของมณฑลยูนนานที่นาเอาเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติ เขตส่งเสริม
การค้าแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีการค้าและนวัตกรรมแห่งชาติและเขตพัฒนาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีขั้นสูงระดับมณฑลมารวมเข้าด้วยกันเป็นนิคมอุตสาหกรรมแบบบูรนาการและ
อเนกประสงค์ เขตพัฒนาแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าคุนหมิง (The old city of Kunming)
เขตใหม่เฉิงก้ง (Chenggong New Area) และศูนย์สามเหลี่ยมภู มิภาคสนามบินนานาชาติ
คุ น หมิ ง ฉางสุ่ ย (Kunming Changshui International Airport triangle area Centre) มี
พื้นที่ 156.6 ตารางกิโลเมตร มีการสร้างแบบแผนการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมสารสนเทศ
เขตส่งเสริมการค้าแบบ "หนึ่งหลัก เจ็ดนิคม" โดยมีศูนย์บริหารจัดการของเขตพัฒนาฯเป็นหลัก
ซึ่งรวมเอากลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนา อาทิ การผลิตอุปกรณ์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ชีวะการแพทย์
อาหารและเครื่องดื่ม การส่งเสริมและแปรรูปยาสูบเป็นต้น เขตพัฒนาฯแห่งนี้เป็นอันดับที่ 3
ของภูมิภาคตะวันตกในระดับประเทศ อีกทั้งยังก้ าวข้ามมาตรฐานขั้นของเขตพัฒนาฯในภาค
ตะวันตกอีกด้วย ในปี 2016 ได้บรรลุเป้าหมาย "สองมากกว่า" อันได้แก่รายได้จากการส่งออก
ของเขตส่งเสริ มการค้านั้นมากกว่า 1 แสนล้านหยวนและรายได้ จากการผลิ ต ของทั้ง เขต
พัฒนาฯนั้นมากกว่า 2 แสนล้านหยวน จึงทาให้นครคุนหมิงได้รับการสนับสนุ นอย่างเต็มที่ใน
การสร้างเมืองนานาชาติของภูมิภาค[9]
•
นิคมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอู่ฮวา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขต
เมืองหลักของนครคุนหมิง ในปี 2012 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้กาหนดให้นิคมอุตสาหกรรม
แห่ งนี้ เป็ น นิ คมอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในระดับมณฑล และในปี 2016 ยังเป็นนิคม
อุตสาหกรรมแห่งเดียวในบรรดานิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สิบแห่งของทั้งมณฑลที่มีรายได้
จากการผลิตมากกว่าแสนล้านหยวน พื้นที่ของนิคมที่จัดสรรมีขนาด 35.99 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วยหกเขตใหญ่คือ หยวนซี หงหยวน จินติ่ง เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่
แพนเอเชีย วัดซือเผินและฉางโข่วรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่ารูปแบบการพัฒนาของ “หนึ่งหลัก
หนึ่งแถบ ห้าเขต” (A nuclear, area, five zone) ในบรรดาเขตเหล่านี้ หงหยวนและหยวนซี
3

โครงการที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจาปีงบประมาณ 2561

เป็นเขตเมือง วัดซือเผินและฉางโข่วเป็นเขตกาลังพัฒนา ส่วนจินติ่งและแพนเอเชียเป็นพื้นที่
พัฒ นาและก่อสร้ างที่ส าคัญ ในปั จจุบัน โดยผ่ านการรวมตัว กัน อย่ างมีประสิ ทธิภ าพของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม องค์ความรู้และพลังอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น แบบรวมกลุ่มและขั้นสูง หลักสาคัญของอุตสาหกรรม
ยุ ทธศาสตร์ใหม่คือ การพัฒ นาการแปรรูปยาสู บ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมทางวั ฒ นธรรมเป็ น ต้ น ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท
Kunming Lenovo Science and Technology City Greenland Group China Railway
Time Square ศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมชาผู่เอ่อร์ China Shipbuilding
Heavy Industry Co., Ltd. สาขาคุนหมิงได้ถูกนาเสนออย่างต่อเนื่องว่าเป็น บริษัทใหญ่หนึ่ง
ใน 500 ของโลกและหนึ่งใน 500 ของจีนสาหรับการลงทุนใน Mega project[10]

4. อุตสาหกรรม
“แผนการวางรู ปแบบทางอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมในมณฑลยูนนานประจาปี 2016 –
2025” ได้นาเสนอการควบรวมและยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมให้ ดียิ่งขึ้น เช่น การแปรรูปอโลหะ
การแปรรูปยาสูบ เป็นต้น มุ่งเน้นในการวางรูปแบบและการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง (เครื่องจักร CNC
อุปกรณ์ส่งผ่านและจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูง รถยนต์และเครื่องยนต์และเครื่องมือบารุงรักษารางรถไฟขนาดใหญ่
เป็นต้น) ชีวะการแพทย์ อุตสาหกรรมสารสนเทศ วัสดุใหม่ อุตสาหกรรมบริการการผลิตเป็นต้น[11]
• อุตสาหกรรมอโลหะ : ยูนนานเป็นที่รู้จักว่าเป็นอาณาจักรแร่อโลหะ มีลักษณะเด่นและข้อ
ได้เปรียบดังนี้ มีแร่อโลหะและผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะสะสมเป็นอันดับต้นๆของทั้งประเทศ
มีทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ มีแร่ครบทุกชนิด มีองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์
มากมายและมีคุณค่าอย่างสูงในการประยุกต์ใช้อย่างบูร นาการ ในปัจจุบันได้กลายเป็นระบบ
อุตสาหกรรมในด้านการค้นพบทางธรณีวิทยา การทาเหมืองแร่ การแปรรูปแร่ วิศวกรรม
โลหะการ การแปรรูป การผลิตอุปกรณ์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา วิศวกรรม
ก่อสร้างและการค้าในประเทศและต่างประเทศอย่างบูรนาการและครบวงจรเป็นต้น[12] ซึ่งมี
ธุรกิจหลักในด้านระบบการผลิ ตแร่ทองแดง ประกอบด้วย เหมืองทองแดงต้าเย่า (Dayao
copper mine) เหมืองทองแดงโม่วดิ้ง (Mou Ding copper mine) เหมืองทองแดงอี้เหมิน
( Yimen copper mine) ก ร ม เ ห มื อ ง ท อ ง แ ด ง ต ง ฉ ว น (Dongchuan Copper Mines
Administration) และโรงหลอมยูนนาน (Yunnan smelter) เป็นต้น และในด้านการผลิตแร่
ดีบุกได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมดีบุกยูนนานจากัดเป็นต้น บริษัทอุตสาหกรรมดีบุกยูนนาน
จากัด เป็นฐานการผลิตและแปรรูปดีบุกที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นบริษัทที่ทาธุรกิจแร่ดีบุก
อย่างครบวงจรมายาวนานในระดับโลก เป็นที่หนึ่งของโลกในด้านการผลิตดีบุก ปี 2005 เป็น
ต้น มา การผลิ ตแร่ ดีบุ กของบริษัทแห่ งนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีผ ลิ ตภัณฑ์ห ลักที่มี
มากกว่า 40 ชุดหรือมากกว่า 1,470 อย่างได้แก่ ดีบุกแท่ง ตะกั่วแท่ง อินเดียมแท่ง เงินแท่ง
บิสมัทแท่ง copper concentrates โลหะบัดกรีจากดีบุกและอินเดียม โลหะบัดกรีปลอด
อินเดียม วัสดุดีบุก ดีบุกอัลลอยด์ ผลิตภัณฑ์ทางเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์วัตถุของดีบุกเป็น
ต้น ในแต่ละปีมีปริมาณการผลิตดีบุก 8 หมื่นตัน อินเดียม 2.4 หมื่นตัน ผลิตภัณฑ์ทางเคมี
จากดีบุก 2.4 หมื่นตันและผลิตภัณฑ์ทางดีบุก 2.5 หมื่นตัน เป็นต้น[13]
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• อุตสาหกรรมยาสูบ : เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของยูนนานและมีประวัติศาสตร์ในการ
พัฒ นามาอย่ างยาวนาน ในด้านของขนาดการผลิ ตนั้นอุตสาหกรรมยาสูบของยูนนานได้
กลายเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่ แล้ว มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมยาสูบ
อื่นๆในประเทศ ทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการจัดการ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรของแบรนด์
เงินทุนที่เข้มแข็งและเทคโนโลยีที่สารองไว้ที่หลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับ หลายๆประเทศ
กาลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า อุตสาหกรรมยาสูบของยูนนานมีความสามารถ
ในการแข่งขันที่มากกว่า ทั้งด้านขนาดอุตสาหกรรม ความสามารถในการผลิต เทคโนโลยี
พรสวรรค์และเงินทุน อีกทั้งยังมีพื้นฐาน มีความสามารถและมีเงื่อนไขที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน
ในตลาดยาสูบที่ใหญ่ขึ้นได้ ในระหว่างการพัฒนา บ.ยาสูบยูนนานได้ลงทุนมหาศาล นาเข้า
อุปกรณ์การผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ เพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยียาสูบ
สร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงขึ้นมาจานวนหนึ่ง เช่น หยิวเยียน หงด้าซานและแอสม่าเป็นต้น [14]
ซึ่งเป็ น ที่นิ ย มในตลาดภายในประเทศ และค่อยๆเข้าสู่ ตลาดนานาชาติ บริษัทส าคัญของ
อุตสาหกรรมยาสูบได้แก่ Hongyun Honghe Group Yunnan China Tobacco Industrial
Company และYunnan Tobacco Monopoly Bureau (Company) เป็ น ต้ น ในบรรดา
บริษัทเหล่านี้ Hongyun Honghe Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 มีโรงงานผลิตหกแห่ง อาทิ
โรงงานบุหรี่คุนหมิงมีพนักงาน 10,000 คน ในปี 2017 กลุ่มบริษัทแห่งนี้ ผลิตบุหรี่ได้ 4.89
ล้านกล่อง คิดเป็นภาษีจานวน 6.24 หมื่นล้านหยวน บุหรี่ยี่ห้อยวินเยียนขายได้ 3.56 ล้าน
กล่ อ ง มี ร ายได้ จ ากการขายจ านวน 1.103 แสนล้ า นหยวน เป็ น ที่ ส องและที่ ส ามของ
อุตสาหกรรมยาสู บ บุ ห รี่ ยี่ห้ อหงเหอขายได้ 995,800 กล่ อง เป็นแบรนด์ที่ส่ งเสริ ม การ
เพาะปลูกเป็นอันดับหนึ่ง[15]
• อุตสาหกรรมชีวภาพและสุขภาพ: มณฑลยูนนานมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สุขภาพขนาดใหญ่ เช่น สถานที่ ภูมิอากาศ ทรัพยากร วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นต้น
อีกทั้งยังมีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ จากสถิติของทรัพยากรยาแผนโบราณ
จีนพบว่า ทั่วมณฑลยูนนานมียาแผนโบราณจีนกว่า 6,559 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 51.4 ของยา
แผนโบราณจีนทั้งประเทศ มีแหล่งข้อมูลยาตาหรับชนชาติกว่า 2,000 ชนิดและมีสู ตรยา
พื้นบ้านกว่า 10,000 ชนิด ขนาดของอุตสาหกรรมชีวะการแพทย์และสุขภาพของมณฑลยูนนาน
ขยายขึ้นอย่างมั่นคง ความสามารถทางนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สภาพแวดล้อมทาง
นโยบายได้รับการปรับเปลี่ยนมากขึ้นและส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในปี
2015 อุ ต สาหกรรมชี ว ะแพทย์ แ ละสุ ข ภาพของทั้ ง มณฑลมี ร ายได้ จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ประมาณ 1.801 แสนล้านหยวน ซึ่งทาให้กลายเป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีความหวังที่สุด
ของมณฑลยูนนาน มณฑลยูนนานสร้างอุตสาหกรรมชีวะแพทย์และสุขภาพจากยาธรรมชาติ
(ยาแผนโบราณจีน) ที่ซึ่งระบบของอุตสาหกรรมชีวะการแพทย์และสุขภาพมุ่งเน้นในด้านการ
เพาะปลูกและการแปรรูปยาสมุนไพรจีน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีว ะการแพทย์และ
สุขภาพ บริการรักษาและดูแลสุขภาพและการหมุนเวีย นการค้าเป็นต้น[16] บริษัทที่สาคัญใน
อุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วย Yunnan Shanbang Group Co., Ltd. Yunnan Hongxiang
Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. แ ล ะ Yunnan Jianzhijia Health Chain
Store Co., Ltd.เป็นต้น กลุ่มบริษัท Shanbang เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพขนาดใหญ่ที่มี
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การวิจัยและพัฒนายาชนิดใหม่ ยาสมุนไพรจีน การผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยา การค้าส่ง
และค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยา การขนส่งยาโดยบุคคลที่สาม การตรวจสอบและทดสอบยาโดย
บุคคลที่สาม การจัดการสุขภาพ สุขภาพและความแข็งแรงและการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
เป็ น ต้ น โดยมี บ ริ ษั ท สมาชิ ก จ านวน 23 บริ ษั ท กลุ่ ม บริ ษั ท นี้ ไ ด้ รั บ การจั ด อั บ ดั บ โดย
คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศแห่ ง มณฑลยูนนานและสมาพั น ธ์
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งมณฑลยูนนานให้อยู่ใน 100 อันดับบริษัท แรกของมณฑล
ยูนนาน[17]

5. มูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีน[18]
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

2015

2016

2017

2017
(ม.ค. – พ.ค.)

2018
(ม.ค. – พ.ค.)

นาเข้า ส่งออก นาเข้า ส่งออก นาเข้า ส่งออก นาเข้า ส่งออก นาเข้า ส่งออก
40,912 23,311 42,030 23,799 44,239 29,506 11,668 17,230 20,020 12,442

6. จานวนนักท่องเที่ยวจากไทยไปจีน[19]และจากจีนมาไทย [20]
หน่วย : ต่อคน/เที่ยว

2015

2016

2017

ไทยไปจีน

จีนมาไทย

ไทยไปจีน

จีนมาไทย

ไทยไปจีน

จีนมาไทย

690,000

7,936,795

730,000

8,757,646

750,000

9,800,000

• ในปี 2017 นักท่องเที่ยวชาวไทยไปท่องเที่ยวมณฑลยูนนานจานวนกว่า 600,000 คน[21]

7. อุตสาหกรรมเป้าหมายและบริษัทเป้าหมายที่ต้องการชักจูงการลงทุนจากมณฑลยูนนาน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. อุตสาหกรรมพลังงาน
2. อุตสาหกรรมชีวภาพ
3. อุตสาหกรรมอโลหะ
บริษัทเป้าหมาย
1. Yunnan Construction Investment Holding Group Co., Ltd.
2. Kunming Steel Holdings Co., Ltd.
3. Yunnan Power Grid Co., Ltd.
4. Yunnan Investment Holding Group Co., Ltd.
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5. Yunnan Copper Group Co., Ltd.
6. Yuntianhua Group Co., Ltd.
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