สุนทรพจน์ ในพิธีเปิ ดสาขาเฉิงตู ธนาคารกสิกรไทย
คุณไต้ เส้ าฉวน รองผู้อานวยการสานักงานส่ งเสริมการลงทุน มณฑลเสฉวน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 .

เรียน ท่ านกงสุลใหญ่ คุณบัญฑูร ล่าซาที่เคารพ
แขกผู้มีเกียรติและมิตรสหายทุกท่ าน
ท่ านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
สวัสดีทกุ ท่าน
ข้ าพเจ้ ายินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ พบกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เฉิงตู

เพื่อร่วมเป็ นสักขีพยานในพิธี

เปิ ดสาขาเฉิงตูของธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันอวยพรให้ การแลกเปลี่ยนและการร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การค้ าระหว่างประเทศของเสฉวนและไทยมีความคืบหน้ ายิ่งขึ ้น ก่อนอื่น ข้ าพเจ้ าได้ รับมอบหมายจากคุณ
หลิวจงป๋ อ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการลงทุน มณฑลเสฉวน เป็ นตัวแทนสานักงานส่งเสริมการลงทุน
มณฑลเสฉวน ให้ การต้ อนรับแขกผู้มีเกียรติและมิตรสหายทุกท่านที่เข้ าร่วมงานนี ้ ในช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อที่
มณฑลเสฉวนได้ รับความเดือดร้ อนจากภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหว น ้าใจและความรักจากวงการต่างๆ ใน ประเทศ
ไทย ได้ ให้ การสนับสนุนเยียวยาทางจิตใจกับพื ้นที่ประสบภัยพิบตั ิ ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณอย่างจริงใจ จะจดจา
ไว้ ตลอดไป
เสฉวนเป็ นมณฑลของจีนที่มีทรัพยากรมาก มีประชากร จานวนมาก และมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มี
รูปแบบการพัฒนาอันโดดเด่นในระดับชาติ ทังมณฑลครอบคลุ
้
มพื ้นที่ 485,000 ตารางกิโลเมตร จัดอยูใ่ น
อันดับที่ 5 ของประเทศ มีประชากร 90 ล้ านคน อยูใ่ นอันดับที่ 3 มีปริมาณเทคโนโลยีทรัพยากรพลังงานน ้า
ที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ 26% ของประเทศ มีปริมาณแร่สารอง 32 ชนิด อยูอ่ นั ดับที่ 5 ของประเทศ ตังแต่
้
การปฏิรูปและเปิ ดประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของมณฑลเสฉวนมีความคืบหน้ าที่สาคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ ปี 1979-2000 มณฑลเสฉวนมี GDPเติบโตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 9.4% เมื่อเข้ าสูศ่ ตวรรษใหม่
ประเทศจีนใช้ ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาด้ านตะวันตก สร้ างเงื่อนไขที่ดีขึ ้นในการพัฒนามณฑลเสฉวน ปี 20012007 เสฉวนมี GDPเติบโตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 12% ปี 2008 เหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เวิ่นชวน ก่อให้ เกิดความ

เสียหายขนาดใหญ่ตอ่ พื ้นที่ภยั พิบตั ใิ นเสฉวน และในปี เดียวกัน

วิกฤตการเงินระหว่างประเทศก็สง่ ผล

กระทบไม่น้อยต่อเศรษฐกิจเสฉวน ภายใต้ การนาที่เข้ มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และ
คณะรัฐมนตรี และ การสนับสนุนจากทังในและต่
้
างประเทศ ทาให้ ชาวเสฉวนเอาชนะความท้ าทาย เปลี่ยน
วิกฤตเป็ นโอกาส ทาให้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมตีฝ่าอุปสรรค มาได้ ปี 2008-2012 2007 เสฉวน
มี GDP เติบโตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 13.6% ถึงระดับสูงของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2012 ผลผลิตรวมทางเศรษฐกิจ
ของทังมณฑล
้
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ยอดค้ าปลีกรวมของสินค้ าอุปโภคบริโภคในสังคม อยูใ่ นอันดับ
8 ของประเทศ อัตราการเติบโตของ GDP และอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม อยูใ่ นอันดับ 3 และอันดับ
4 ของประเทศตามลาดับ
เสฉวนเป็ นหมากตัวสาคัญของจีนภาคตะวันตก เป็ นตัวเลือกอันดับแรกของผู้ประกอบการทังในและ
้
ต่างประเทศในการลงทุนภาคตะวันตก เสฉวนเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจีนในภาคตะวันตก เป็ น
พื ้นที่อนั ดับต้ นที่มีความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของภาคตะวันตก ในจานวน 12 มณฑล (เขต เมือง)
ทางภาคตะวันตกนัน้ GDP ผลผลิตรวมด้ านอาหาร ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และสัดส่วนของยอดค้ าปลีก
รวมของสินค้ าอุปโภคบริโภคสังคมล้ วนมากกว่า 20%

เสฉวนเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อภาคกลางและ

ภาคตะวันตก เป็ นจุดนัดพบที่สาคัญและเป็ นระเบียงการขนส่งในการสื่อสารกับเอเชียกลาง เอเชียใต้ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นตาแหน่งทางกลยุทธ์การค้ าการลงทุนในระดับภูมิภาคที่ โดดเด่น อยูใ่ นระดับ
แนวหน้ าของการเปิ ดเสรี เต็มรูปแบบของภาคตะวันตกมาโดยตลอด

ปั จจุบนั มณฑลเสฉวนได้ สร้ าง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ ากับ 200 กว่าประเทศและภูมิภาคทัว่ โลก มี 9 ประเทศจัดตังสถาน
้
กงสุลในเสฉวน รองลงมา จากเซี่ยงไฮ้ และกวางเจา ปริมาณการนาเข้ าและการส่ งออกรวมทะลุระดับหมื่น
ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐเป็ นเวลา 4 ปี ซ้ อน ปี ที่ผา่ นมาสูงถึง 59,100 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ อยูใ่ นสิบอันดับต้ นของ
ประเทศ การใช้ ประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศสูงกว่าหมื่นล้ านดอลล่าร์ สหรัฐมาเป็ นเวลา

2 ปี

ซ้ อน เป็ นอันดับต้ นของภาคกลางและภาคตะวันตก มีบริ ษัทที่ตดิ อันดับ 500 ธุรกิจแข็งแกร่งระดับโลกอยูท่ ี่
เสฉวนถึง 247 บริษัท เงินทุนต่างประเทศที่เข้ ามาในมณฑลเป็ นอันดับหนึง่ ของภาคตะวันตกมาตลอด ในปี
ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ 779,500 ล้ านหยวน FORTUNE Global Forum การประชุมผู้ประกอบการจีนทัว่ โลก (World
Chinese Entrepreneurs Convention) ต่างทยอยมาจัดที่เฉิงตู Western China International Fair ที่จดั
โดยเสฉวนได้ กลายเป็ นงานยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติที่มีอิทธิพลสาคัญ เสฉวนซึง่ มีพื ้นที่รองรับอันกว้ างใหญ่
กาลังจะเป็ นดินแดนการพัฒนาใหม่ของจีน เปิ ดเสรี บริเวณที่ราบสูงในประเทศ และเป็ นพื ้นที่การลงทุนที่
น่าสนใจที่สดุ ของภาคตะวันตก คาขวัญที่วา่ "ลงทุนตะวันตก ต้ องเลือกเสฉวน ลงทุนในเสฉวน แผ่รังสีทวั่

พื ้นที่ตะวันตก" นัน้ ได้ รับความเห็นพ้ องต้ องกันจากนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ
เสฉวนมีทิวทัศน์งดงาม ผู้คนมีความสามารถ อุดมไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีความซับซ้ อน
หลากหลายทางธรณีวิทยา พื ้นที่ที่มีลกั ษณะเฉพาะซึง่ มีสภาพทางธรณีวิทยาเฉพาะ อาจเกิดภัยธรรมชาติ
เช่นแผ่นดินไหวขึ ้นได้ จากสถิตทิ ี่ผา่ นมา การเกิดแผ่นดินไ หวระดับ 6 ขึ ้นไปในเสฉวน มักอยูท่ ี่ทางตะวันตก
ของเสฉวนบริเวณแถบภูเขาเผินโจว แถบภูเขาหลงเหมินซาน – แม่น ้าเซียนสุย่ เหอ - แม่น ้าอันหนิงเหอ มัก
เป็ นบริเวณเขตภูเขาที่ประชากรไม่คอ่ ยหนาแน่น ผลผลิตทางเศรษฐกิจค่อนข้ างต่า ความน่าจะเป็ นในการ
เกิดแผ่นดินไหวที่ก่อให้ เกิดความเสียหายรุนแรงในพื ้นที่อื่นของเสฉวนนันมี
้ น้อยมาก ก่อนหน้ านี ้ไม่นานเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ภเู ขาหลูซาน และ แผ่นดินไหวที่เวิ่นชวนเมื่อห้ าปี ก่อน ล้ วนอยู่
ในแถบบริเวณรอยเลื่อนภูเขาหลงเหมินซานที่แคบและยาว แผ่นดินไหวมีการกระจายตัวในขอบเขตที่ แคบ
บริเวณนี ้มีพื ้นที่ประมาณ 35,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นพื ้นที่ 7% ของทังมณฑล
้
ที่ราบ (ผิงหยวน) เฉิงตู
เป็ นพื ้นที่ทางจีนตอนใต้ ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาที่มนั่ คง ถึงแม้ จะอยูใ่ กล้ พื ้นที่รอ ยเลื่อน แต่ไม่คอ่ ยประสบ
เหตุแผ่นดินไหว จนถึงปั จจุบนั นี ้ยังไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวระดับ

6 ริ กเตอร์ ขึ ้นไป ที่ราบเฉิงตูเคยเกิด

แผ่นดินไหวระดับ 5 ขึ ้นไปเพียง 2 ครัง้ คือปี 1734 เกิดแผ่นดินไหวระดับ 5.1 ที่ผเู่ จียง เสฉวน ปี 1900 เกิด
แผ่นดินไหวระดับ 5.0 ที่สงไหล เสฉวน กล่าวได้ วา่ หลังจากผ่านลมฝนมากว่า 2000 ปี ที่ราบเฉิงตู ยังคงสม
กับคากล่าวว่าเป็ น “ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ ” อย่างแท้ จริง
แผ่นดินไหวที่หลูซานครัง้ นี ้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพื ้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวหย่าอัน แต่สง่ ผล
กระทบในวงจากัดต่อเศรษฐกิจโดยรวมของมณฑล เศรษฐกิจหย่าอันคิดเป็ นสัดส่วนของผลผลิตทาง
เศรษฐกิจของมณฑลเพียง 1.7% พื ้นที่ประสบภัยรุนแรงกระจุกตัวอยูบ่ ริเวณภูเขาและชนบทของหย่าอัน
ส่งผลกระทบไม่มากต่อภูมิภาคการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ กระจุกอยูท่ ี่ที่ราบเฉิงตู หลังการเกิดแผ่นดินไหว
ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพแวดล้ อมการลงทุนโดยรวมไม่ได้ เปลี่ยนแปลง ดินแดนแห่งความ
อุดมสมบูรณ์ยงั คงงดงาม โดยรวมยังมีความปลอดภัย ปั จจุบนั พวกเราประสบความสาเร็จอย่างมากในการ
กู้ภยั งานป้องกันแผ่นดินไหวบรรเทาภัยพิบตั ไิ ด้ เข้ าสูร่ ะยะการเปลี่ยนแปลงฟื น้ ฟูบรู ณะใหม่ พวกเรา

ได้

ร่วมกันประสานงานป้องกันแผ่นดินไหวบรรเทาภัยพิบตั แิ ละพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามแนวทางพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เร่งประสานงานการพัฒนาและยึดมัน่ ในเป้าหมายอย่างแน่วแน่ ยึดมัน่ ในคาขวัญที่วา่
“สองมือคว้ า สาเร็จทังคู
้ ”่ พยายามไขว่คว้ า “ชัยชนะสองทาง” ทังจากการฟื
้
น้ ฟูบรู ณะและพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมหลังเหตุแผ่นดินไหว
ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของเสฉวนแบ่งได้ เป็ น ห้ า เขตเศรษฐกิจใหญ่ คือ เขตเศรษฐกิจเฉิงตู

ประกอบด้ วยเมืองเฉิงตู เต๋อหยาง จิ่นหยาง เหมยซาน จือหยาง หย่าอัน เป็ นต้ น

เป็ นเขตเศรษฐกิจที่มี

ศักยภาพแข็งแกร่งของเสฉวน ซึง่ กาลังเร่งก่อสร้ างศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญ ฐานการผลิตขันสู
้ งของ
ประเทศ ฐานนวัตกรรมเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และฐานอุตสาหกรรมการบริการที่ทนั สมัย เน้ นการพัฒนา
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเครื่ องมืออุปกรณ์ ยาชีวภาพ วัสดุใหม่และ อุตสาหกรรมการบริการที่ทนั สมัย
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในฐานะที่เป็ นแนวหน้ าของเขตเศรษฐกิจเฉิงตู เฉิงตูเป็ นเมืองที่มีศกั ยภาพมากที่สดุ ของเขต
ตะวันตก เป็ นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่มาก ที่มีอิทธิพลมากที่สดุ เมืองหนึง่ กาลังก่อสร้ างให้ เป็ นเมือง
ระดับโลกที่ทนั สมัย เน้ นสร้ า งให้ เป็ นเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันตก เขตเศรษฐกิจเสฉวน
ใต้ ประกอบด้ วยเมืองจื ้อก้ ง เล่อซาน เน่ยเจียง อี๋ปิง หลูโจว เป็ นต้ น เป็ นประตูที่สาคัญในการเปิ ดประเทศ
ทางใต้ และตามเส้ นแม่น ้าของเสฉวน ซึง่ มีสมญานามว่า “ชลมารคทองคา” แม่น ้าแยงซีเกียง พยายามสร้ าง
ฐานเคมีพลังงานระดับชาติ และฐานการผลิ ตอุปกรณ์ สร้ างพื น้ ที่ใจกลาง ”สามเหลี่ยมทองคาเหล้ าขาวจีน”
พยายามใช้ เวลาห้ าปี ในการสร้ างระดับการเติบโตเกิดใหม่ที่มีผลผลิตเกินล้ านล้ านหยวน เขตเศรษฐกิจเสฉ
วนตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วยเมืองสุยหนิง หนานชง ต๋าโจว กว่างอัน กว่างหยวน ปาจง เป็ นต้ น
เชื่อมต่อกับพื ้นที่เศรษฐกิจเกิดใหม่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน เป็ นหนึง่ ในเขตหลัก
ในการผลิตก๊ าซธรรมชาติของประเทศ

กาลังเร่งสร้ างฐานเคมีพลังงานที่สาคัญของภาคตะวันตกและฐาน

แปรรูปสินค้ าเกษตร เขตเศรษฐกิจผานซี ประกอบด้ วยเมืองผานจือฮวา และเมืองเหลียงซาน เป็ นเขตเดียว
ในประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ตงโซนทดลองพั
ั้
ฒนานวัตกรรมทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ผานซี กาลังเร่งสร้ างฐาน
อุตสาหกรรมวาเนเดียมและไททาเนียมระดับโลก ศูนย์กลางการผลิตและวิจยั พัฒนาแร่หายากที่สาคัญของ
ประเทศ เป็ นฐานการแปรรูปโลหะนอกกลุม่ เหล็กและฐานพัฒนาทรั พยากรน ้าและไฟฟ้า เป็ นเขตสาคัญใน
การพัฒนาเหล็ก วาเนเดียม ไททาเนียมและแร่หายาก พลังงานสะอาด เกษตรกรรมลักษณะเฉพาะ การ
ท่องเที่ยวลักษณะเฉพาะ เป็ นต้ น เขตเศรษฐกิจนิเวศน์ เสฉวนตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วยเมืองกันจื่อ
และอาเป้ย เป็ นโซนสาธิตนิเวศน์ที่สาคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ

เพื่อมุง่ สูท่ ิศทางการ

พัฒนาโดยเน้ นการรักษาสิ่งแวดล้ อมเชิงนิเวศน์ และ พัฒนาเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์เป็ นหลัก มุง่ เน้ นในสาขา
การพัฒนาด้ านพลังงานสะอาด วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรกรรมเชิงนิเวศน์และการปศุสั ตว์
ลักษณะเฉพาะ เป็ นต้ น กล่าวได้ วา่ สาขาเหล่านี ้ล้ วนเป็ นโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ าระหว่าง
เสฉวนกับไทย ควรค่าแก่การส่งเสริมอย่างเต็มที่
เสฉวนและประเทศไทยมีรากฐานความร่วมมือกันอย่างดี มีมิตใิ นก ารพัฒนาอันกว้ างและอนาคตที่
สดใส ประเทศไทยเป็ นประเทศที่สาคัญของอาเซียน เป็ นเวทีสาคัญสาหรับมณฑลของเราในการขยาย

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ ากับอาเซียน หลายปี ที่ผา่ นมา เสฉวนและไทยมีความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการค้ าที่ใกล้ ชิดและเป็ นกันเอง ปลายปี 2012 มีบริษัทของไทยลงทุนจัดตังในมณฑลเสฉวน
้
92 บริษัท โดยมีเงินลงทุนตามสัญญาของไทย 182 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ เงินลงทุนที่ใช้ จริง 51 ล้ านดอลล่าร์
สหรัฐ บริษัทที่มีชื่อเสียงของไท ยหลายแห่ง เช่น CP ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทแล้ วที่เสฉวน อาเซียนเป็ นคูค่ ้ าอันดับ 3
ของมณฑลเรา รองลงมาจากอเมริกา และ EU ปี 2012 มูลค่านาเข้ าส่งออกรวมระหว่างเสฉวนและอาเซียน
สูงถึง 8,363 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ เพิ่มขึ ้น 1.2 เท่าจากปี 2011 มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ประเทศไทยเป็ น
ประเทศหลักในอาเซียน การพัฒนาความร่วมมือด้ านเศรษฐกิจการค้ ากับอาเซียน ต้ องเริ่มจากการพัฒนา
ความร่วมมือด้ านเศรษฐกิจการค้ ากับไทยก่อน ในเรื่ องนี ้ ข้ าพเจ้ ามีข้อเสนอแนะดังนี ้

(1) เสริมสร้ างการ

สื่อสารข้ อมูลและการประชาสัมพันธ์ร่วมกันให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อเพิ่มความเข้ าใจกัน ชาวเสฉวนเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยเป็ นจานวนมาก แต่ไม่คอ่ ยเข้ าใจถึงสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากยัง
อยูใ่ นภาวะข้ อมูลไม่สมมาตร พวกเราทังสองฝ่
้
ายต้ องใช้ ประโยชน์ จากวิธีการต่างๆ แนะนาและแลกเปลี่ยน
ซึง่ กันและกัน ส่งเสริมการเชื่อมโย งธุรกิจอุตสาหกรรมของทังสองฝ่
้
ายอย่างรอบด้ าน (2) ส่งเสริมการลงทุน
ร่วมกันเพิ่มขึ ้น จากข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ปริมาณการลงุทนของไทยในเสฉวนมีไม่มาก ยังมีโอกาสในการ
พัฒนามากยิ่งขึ ้น ผู้ประกอบการเสฉวนก็ต้องใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้ เปรี ยบของไทย ความได้ เปรี ยบ
ทางภูมิศาสตร์ ของไทย ไปลงทุนไปพัฒนาในประเทศไทย (3) ผลักดันความร่วมมือในเวทีของทังสองฝ่
้
าย
เมื่อเสฉวนไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการค้ าในประเทศไทย

ก็ต้องได้ รับการช่วยเหลือ

สนับสนุนอย่างมากจากทางธนาคารกสิกรไทย เมื่อธนาคารกสิกรไทยจัดให้ ผ้ ปู ระกอบการชาวไทยดูงานที่
เสฉวน ส่งเสริมกา รลงทุน ทางเสฉวนก็ ต้ องให้ ความร่วมมือสนับสนุนอย่างกระตือรื อร้ น “ความเสมอภาค
การปฏิสมั พันธ์ การได้ ประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย” ควรเป็ นหลักการในการร่วมมือของพวกเราทังสองฝ่
้
าย
เมื่อมองไปยังอนาคต เสฉวนมี โอกาสในการพัฒนาอีกกว้ างไกล มี ศักยภาพยิ่งใหญ่ มีโอกาสทาง
ธุรกิจอย่างไร้ ขีดจากัด

คณะกรรมการประจามณฑลและรัฐบาลมณฑลเสฉวนได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายยิ่งใหญ่

ระดับชาติวา่ จะสร้ างสั งคมอยูด่ ีกินดีให้ สาเร็จพร้ อมกันกับทัว่ ประเทศในปี 2020 ตามประมาณการ 8 ปี
จากนี ้เป็ นต้ นไป ค่ าเฉลี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปี ของเสฉวนจะอยูท่ ี่ 10.2% สูงกว่าทัว่ ประเทศ 3.3%
อัตราการเติบโตต่อปี ของรายได้ หลังหักภาษีของผู้อยูอ่ าศัยในเมืองอยูท่ ี่ 9.2% สูงกว่าทัว่ ประเทศ 2.5%
อัตราการเติบโตต่อปี ของรายได้ ต่อหัวสุทธิของชาวชนบทอยูท่ ี่ 7.7% สูงกว่าทัว่ ประเทศ 1.6% เสฉวนกาลัง
ดาเนินการอย่างจริงจังในการสนับสนุนในหลายจุดหลายระดับ วางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบ
ใหม่และการสร้ างเมืองรูปแบบใหม่ร่วมกัน สร้ างสรรค์ขบั เ

คลื่อนตามสามกลยุทธ์การพัฒนาที่สาคัญ

พยายามผลักดันเสฉวนจากมณฑลที่มีเศรษฐกิจใหญ่ก้าวข้ ามสูม่ ณฑลที่มีเศรษฐกิจเข้ มแข็ง จากสภาพ
สังคมอยูด่ ีกินดีในภาพรวมก้ าวข้ ามไปสูส่ งั คมอยูด่ ีกินดีในทุกด้ าน การผลักดันกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี ้ จะ
เป็ นแรงขับเคลื่อน พลังและความคิดสร้ างสรรค์ที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิ จสังคมของเสฉวน
และเป็ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนสาหรับนักลงทุนชาวไทย เสฉวนเป็ นดินแดนที่

ได้ รับ

ความนิยมและเป็ นดินแดนแห่งการสร้ างธุรกิจ โอกาสใหม่ของหน้ าประวัตศิ าสตร์ มา ถึงเบื ้องหน้ าแล้ ว ความ
ต้ องการความร่วมมือระหว่างเสฉวนและไทยจะโดดเด่นมากยิ่งขึ ้น ขอบเขตความร่วมมือจะกว้ างขวางมาก
ขึ ้น โอกาสความร่วมมือจะยิ่งสวยสดงดงามมากยิ่งขึ ้น พวกเรามามุง่ มั่ นพยายามด้ วยกัน ร่วมมือกันสร้ าง
โอกาสใหม่แห่งชัยชนะของพวกเรา

