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คำนำ
ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีนับตั้งแต่การดาเนินนโยบายเปิดประเทศในปี ค.ศ. 1949 การปฏิรูป
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมของประเทศจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้ประเทศจีน
กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากเป็น
อันดับ 1 ของโลก มีการดึงดู ดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากเป็นอัน ดับ 1 ของโลก และใน
ขณะเดียวกันประเทศจีนมีการลงทุนในต่างประเทศคาดว่าเกิน 170,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปี พ.ศ.
2559) ซึ่ ง มากกว่ า ยอดเงิ น ลงทุ นที่ ต่ างประเทศลงทุ นในประเทศจีน จึง สามารถกล่า วได้ ว่ าทุ ก วัน นี้
ประเทศจีนมีบทบาทสาคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตาม สภาวะทางเศรษฐกิจของโลกและสถานการณ์ภายในประเทศจีนเอง ก็เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการลดระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนให้ชะลอตัวลง ซึ่งรัฐบาลจีนเรียกว่า สภาวะ
ปกติใหม่ หรือ New Normal รัฐบาลจี นต้อ งออกมาตรการและนโยบายใหม่ อย่างต่อ เนื่องเพื่อรักษา
สถานภาพและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่รัฐบาลจีนประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ปี พ.ศ. 2559-2563) และเป็นปีที่ 3 ที่รัฐบาลจีน
ผลักดันนโยบาย “One Belt One Road” ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะนามาซึ่ง
โอกาสและความท้าทายสาหรับประเทศจีนและประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
สานั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (Thailand Board of Investment: BOI) จัด ท า
“คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ” เป็นประจาทุ กปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศจีนให้กับนักลงทุนไทยและผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทางหรือเป็นข้อมูล
ประกอบในการศึกษาก่อนตัดสินใจเข้าไปลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการติดตามข้อมูลนโยบายด้านการ
ลงทุนของประเทศจีน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของสานักงานในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่ง เสริมการ
ลงทุนสองทางระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน คู่มือฯ ฉบับนี้จัดทาขึ้นด้วยการสนับสนุนข้อมูลจาก
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้ “โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการ
ลงทุนไทย-จีน ประจาปี 2559” มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพและนโยบายทางเศรษฐกิจ
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีของจีน สถานภาพการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน กฎระเบียบในการดาเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
ของประเทศจีน ระบบการเงินการธนาคาร โอกาสทางการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ
วัฒนธรรมในการดาเนินธุรกิจของชาวจีน
อนึ่ ง ส า นั ก ง า น ไ ด้ จั ด ท า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ศู น ย์ ข้ อ มู ล จี น ห รื อ China Information Center
(http://chineseinfo.boi.go.th/) สาหรับเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างไทยและจีน
ซึ่งผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นี้ สานักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักลงทุนและผู้สนใจ
ทั่วไปจะได้รับประโยชน์จาก “คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2559”

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กันยายน 2559
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บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของประเทศจีน
1.1 ข้อมูลพื้นฐำน
ประเทศจีนหรือเรียกชื่อเต็มว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (the People’s Republic of China:
PRC) ตั้ง อยู่ในภาคตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ยุโรป-เอเชีย อยู่บนฝั่ง ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 ภายหลังที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีชัยชนะ ดังนั้นวันที่ 1 ตุลาคม
ของทุกปีจึงเป็นวันชาติของประเทศจีน
สรุปข้อมูลพื้นฐำนของจีนดังต่อไปนี้
ลำดับ

รำยกำร

ดัชนี

1

เนื้อที่

9.6 ล้านตารางกิโลเมตร

2

ประชากร

1374.62 ล้านคน (ณ 31 ธันวาคม 2015 )

3

เมืองหลวง

ปักกิ่ง

4

GDP (Nominal )

10,510,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

GDP per Capita

7,808 เหรียญสหรัฐฯ

5

เขตเวลา

เวลามาตรฐานจีน (UTC+8)

6

ธงชาติ

7

ตราแผ่นดิน

8

วันชาติ

วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เนื้อที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออก (บริเวณซีกโลกเหนือในทวีปเอเชีย
ตะวันออก และอยู่ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก) พื้นที่ประเทศมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
โลกด้วยพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับ 15 ประเทศโดยรอบ มีชายฝั่ง ทะเลยาว
18,000 กิโลเมตร ครอบครองหมู่เกาะจานวน 6,536 เกาะ โดยเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะไต้หวัน
รองลงมาคือ เกาะไห่หนาน
แผนที่ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

แหล่งที่มำ : http://www.vidiani.com/detailed-political-and-administrative-map-of-china-in-chinese/
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อำณำเขต
ทิศเหนือ จรด คาซัคสถาน มองโกเลีย รัสเซีย
ทิศตะวันออก จรด เกาหลีเหนือ
ทิศตะวันตก จรด คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน
ทิศใต้ จรด อินเดีย รัฐสิกขิม เนปาล ภูฏาน พม่า ลาว เวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสภาพภูมิประเทศค่อนข้างซับซ้อน พื้นที่ด้านตะวันตกยกตัว
สูง และลาดต่าลงมาทางตะวันออก และมีสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาเป็นจานวนมาก ซึ่ง คิดเป็นเนื้อ ที่
ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วย ภูเขา เนินเขา และที่ราบสูง โดยที่ราบสูง ที่มี
ชื่อเสียงของจีน ได้แก่ ที่ราบสูงชิงไห่ ที่ราบสูงกุ้ยโจว และมีที่ราบสูงที่สูงกว่าระดับน้าทะเลมากถึง 1,000
เมตร ได้แก่ ที่ราบสูงธิเบต ที่ราบสูงมองโกเลียใน ที่ราบสูงหวงถู่ และที่ราบสูงยูนนาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีแม่น้ามากกว่า 50,000 สาย มีบริเวณลุ่มน้ามากกว่า 1,000
ตารางกิโลเมตร มีแม่น้าแยงซีเป็นแม่น้าสายที่ยาวที่สุดอันดับสามของโลก โดยมีความยาวอยู่ที่ 6,380
กิโลเมตร ในขณะที่แม่น้าสายสาคัญอื่นๆ ได้แก่ แม่น้าหวงเหอหรือแม่น้าเหลืองซึ่ง มีความยาว 5,464
กิโลเมตร
แม่น้ำแยงซีเกียง
แม่น้าแยงซีเกียงมีต้นน้ามาจากยอดเขาหิมะเกอลาตันตง ซึ่งเป็นยอดที่สาคัญของภูเขาทังกูลา-ซาน
บนที่ราบสูงชิงไห่-ธิเบต แม่น้าแยงซีเกียงไหลผ่าน มณฑล นคร และเขตปกครองตนเองจานวน 11 แห่ง
ได้แก่ ชิงไห่ ธิเบต เสฉวน หยุนหนาน ฉงชิ่ง หูเป่ย หูหนาน เจียงซี อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮ้ และไหลลงสู่
ทะเลจีนตะวันออก มีความยาวรวมกว่า 6,300 กิโลเมตร เป็นแม่น้าที่ใหญ่ที่สุดของจีนและยาวเป็นอันดับ
ที่ 3 ของโลก ในตอนต้นของแม่น้าแยงซีเกียงนั้นมีน้าไหลเชี่ยว สองฟากฝั่งเป็นภูเขาสูงชันจึงมีช่องแคบ
ระหว่างเขาเป็นจานวนมาก บริเวณตอนกลางแม่น้าแยงซีเกียงมีโค้งน้าและแควมากมาย มีทะเลสาบและ
หนองบึงหลากหลาย ในบริเวณตอนปลายแม่น้าแยงซีเกียงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความ
อุดมสมบูรณ์จึงถือเป็นอู่ข้าวอู่น้าที่สาคัญแห่งหนึ่ง นอกจากนี้พื้นน้าบริเวณนี้มีความกว้างใหญ่และลึก
แม่น้าแยงซีเกียงจึงถือเป็นแม่น้าที่มีทรัพยากรพลังน้าที่อุดมสมบูรณ์มาก
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แม่น้ำหวงเหอ
แม่น้าหวงเหอมีต้นน้ามาจากเชิงเขายาลาต๋าเจ๋อของภูเขาบายันฮาร์ในมณฑลชิงไห่ ไหลผ่านมณฑล
ชิงไห่ เสฉวน กานซู หนิงเซี่ย มองโกเลียใน ซานซี ส่านซี เหอหนาน และซานตง รวม 9 เขต แล้วจึงไหล
ลงสู่ทะเลป๋อไห่ รวมความยาวของแม่น้าได้กว่า 5,400 กิโลเมตร และถือเป็นแม่น้าที่ยาวเป็นอันดับที่ 2
ของจีน
1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ
ดินแดนของประเทศจีนส่วนมากอยู่ในเขตอบอุ่นตอนเหนือ มีภูมิอากาศโดยรวมที่ไม่ร้อนและไม่
หนาว ในส่วนของฤดูกาลนั้นสามารถแยกออกเป็น 4 ฤดูได้อย่างชัดเจน
ฤดูกำลในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ช่วงเวลำ

ฤดูกำล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

มีนำคม-มิถุนำยน

ฤดูใบไม้ผลิ

12 ถึง 25 °C

กรกฎำคม-สิงหำคม

ฤดูร้อน

25 ถึง 36 °C

กันยำยน-พฤศจิกำยน

ฤดูใบไม้ร่วง

13 ถึง 25 °C

ธันวำคม-กุมภำพันธ์

ฤดูหนาว

-10 ถึง 12 °C

ปริมาณน้าฝนในแต่ละภาคมีปริมาณที่แตกต่างกันมากเนื่องจากปริมาณน้าฝนเฉลี่ยในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง ติดทะเลมีปริมาณน้าฝนอยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนในเขตภาคตะวันตกเฉียง
เหนือมีปริมาณน้าฝนไม่เกิน 200 มิลลิเมตร สาเหตุมาจากการที่ภูมิประเทศในภาคตะวันออกอยู่ติดทะเล
จึงทาให้ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมจากทะเลมากกว่าภูมิประเทศในภาคตะวันตกซึ่งตั้งห่างออกไปจาก
ทะเลมากและมีภูเขาและที่ราบสูงปิดกั้นลมมรสุมจากภาคตะวันออกอีกด้วย
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1.4 ชนชำติ ศำสนำ และภำษำ
1.4.1 ชนชำติ
ประเทศจี นมี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น 1,374.62 ล้า นคน (ณ 31 ธั น วาคม ค.ศ. 2015 ) แบ่ ง เป็ น
ประชากรเพศชายจานวน 704.14 ล้านคน และเป็นประชากรเพศหญิงจานวน 670.48 ล้านคน
ประเทศจีนเป็นประเทศเอกภาพที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆทั้งหมดจานวน 56 ชนเผ่า มีชนเผ่า
ฮั่น ชนเผ่ามองโกล ชนเผ่าหุย ชนเผ่าธิเบต เป็นต้น ประเทศจีนใช้นโยบายที่ให้ทุกชนเผ่ามีความเสมอภาค
กัน โดยชนเผ่าฮั่นมีประชากรมากที่สุด คิดเป็นประมาณร้อยละ 91.59 ของประชากรทั้ง หมดของจีน
นอกจากชนเผ่าฮั่นแล้ว 55 ชนเผ่าอื่นเรียกรวมว่า ชนเผ่าส่วนน้อย มีทั้งหมด 106.43 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 8.41 ของประชากรทั้งหมดของจีน หลายพันปีที่ผ่านมา ชนเผ่าต่างๆ ดารงชีวิตในสภาพแวดล้อมและ
ประวัติศาสตร์ทางสังคมที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตน
ตำรำงแสดงประชำกรโดยแยกตำมชนเผ่ำของประเทศจีน
ลำดับ

ชนเผ่ำ

จำนวนคน

พื้นที่

1

จ้วง

16 ล้าน

เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ฯลฯ

2

แมนจู

10 ล้าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปักกิ่ง ฯลฯ

3

หุย

9 ล้าน

เขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ย ฯลฯ

4

ม้ง

8 ล้าน

มณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน ฯลฯ

5

อุยกูร์

7 ล้าน

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ฯลฯ

6

อี๋

7 ล้าน

มณฑลยูนนาน ฯลฯ

7

ถู่เจีย

5.75 ล้าน

หูหนาน เสฉวน ฯลฯ

8

มองโกล

5 ล้าน

เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ฯลฯ

9

ธิเบต

5 ล้าน

เขตปกครองตนเองธิเบต ฯลฯ

10

ปู้ยี

3 ล้าน

มณฑลกุ้ยโจว ฯลฯ
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1.4.2 ศำสนำ ลัทธิ และปรัชญำ
ประเทศจีนนับถือลัทธิเหล่าจื่อ ลัทธิขงจื่อ ศาสนาเต๋า ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนา
คริสต์ โดยเฉพาะลัทธิขงจื่อและศาสนาเต๋ามีอิทธิพลหยั่งรากลึกในภาษาและวัฒนธรรมของจีนมานับพันปี
(1) ลัทธิเหล่ำจื่อกับปรัชญำศำสนำลัทธิเต๋ำ
เหล่าจื่อ คือผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าของจีนในช่วงปลายยุคชุนชิว (ก่อน ค.ศ. 551 - 479) เหล่าจื่อ
แซ่หลี่ ชื่อเอ่อร์ เคยรับราชการเป็นขุนนางดูแลหอสมุดของราชวงศ์โจว ผลงานของเหล่าจื่อ คือ “เต้า
เต๋อจิง” เหล่าจื่อเน้นในหลักสรรพสิ่งต่างๆ กับตัวตนของเราให้เกิดความสมดุลกัน ต่อมาจวงจื่อได้สืบทอด
และเผยแพร่หลักปรัชญาของเหล่าจื่อ จวงจื่อ ชื่อโจว เคยรับราชการในรัฐซ่ง ผลงานที่มีความโดดเด่น
ได้แก่ตารา“จวงจื่อ ” ซึ่งได้สืบทอดและพัฒนาจากหลักแนวคิดในเรื่องของเหล่าจื่อ เนื่องจากแนวคิด
ปรัชญาของเหล่าจื๊อและจวงจื๊อมีส่วนคล้ายกันมาก จึงทาให้คนรุ่นหลังเรียกทั้งสองรวมกันว่า “เหล่าจวง”
(2) ลัทธิขงจื่อ
ขงจื่อ (ก่อน ค.ศ. 551-479) ชื่อชิว สมญานามจ้งหนี เป็นคนรัฐหลู่ อยู่ในยุคชุนชิว เป็นนักปรัชญา
นักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ของจีนและเป็นผู้ก่อตั้งสานักปรัชญาขงจื่อ (หรูเจีย)
บรรพบุรุษของขงจื่อเป็นชนชั้นสูงศักดิ์ในรัฐซ่ง บิดาของขงจื่อได้เสียชีวิตลงขณะที่เขายังเยาว์วัย
ต่อมาฐานะทางครอบครัวเริ่มขัดสนลงเรื่อยมา แต่ขงจื่อก็ได้ตั้งปณิธานที่จะร่าเรียนวิชาความรู้ให้สาเร็จ
ต่อมาขงจื่อก็ได้เริ่มรับนักเรียนและถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนมี ศิษย์ของขงจื่อมีไม่น้อยที่เป็นคนยากจน จุด
นี้เองทาให้ระบบการศึกษาของจีนในสมัยโบราณที่ลูกหลานขุนนางและชนชั้ นสูงศักดิ์เท่านั้นที่จะได้เรียน
หนังสือเปลี่ยนไป ช่วงปลายชีวิตขงจื่อได้รวบรวมหนังสือโบราณมากมาย ซึ่งเป็นการรักษาหนังสือเหล่านั้น
ให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
คาสอนของขงจื่อได้ถูกรวบรวมโดยลูกศิษย์และเรียบเรียงเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า “หลุนหยู่” แนวคิด
ของขงจื่ อ ได้รับ การศึก ษาและเผยแพร่อ ย่างกว้ างขวาง กลายเป็ นลั ทธิที่ ยิ่ง ใหญ่ และมีอิ ทธิ พลต่ อคน
ส่วนมากของจีน
นอกจากนี้ลัทธิขงจื่อยังเป็นมรดกล้าค่าของโลก ดังที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ขงจื่อเป็นหนึ่งในสิบบุคคลที่มี ชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของ
โลก
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(3) ศำสนำพุทธ
ศาสนาพุทธซึ่งมีต้นกาเนิดจากประเทศอินเดียได้เริ่มเผยแผ่เข้ามาในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น
ราชวงศ์ สุยและราชวงศ์ ถัง ซึ่ง ถือเป็น ยุครุ่ งเรื องของพุทธศาสนารูปแบบจี น ในเวลานั้น ได้มี การรวม
ประเทศจึงมีการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมภายในจีนเพิ่มขึ้น พุทธศาสนาจึงได้มีการพัฒนา
มากขึ้น กษัต ริย์ ในสมั ยราชวงศ์ถั งได้ ยึด หลั กปรัช ญาทั้ง ของขงจื่ อ พุทธศาสนา และเต๋า มาใช้ ในการ
ปกครองประเทศ พุทธศาสนาที่ผ่านการหลอมรวมจากวัฒนธรรมจีนนั้นได้นาเอาปรัชญาของขงจื่อและเต๋า
รวมเข้าด้วยกัน กลายเป็นพุทธศาสนานิกายต่างๆ ในแบบวัฒนธรรมจีน โดยพุทธศาสนานิกายเซนถือเป็น
นิกายที่รุ่งเรืองที่สุด
1.4.3 ภำษำ
ภาษาจีนเป็นภาษาที่ชนชาวฮั่น (จีน) ใช้กัน ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เมื่อสามพันปีก่อนก็มี
ตัวอักษรที่ค่อนข้างสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้ว ภาษามาตรฐานของภาษาจีนคือ ภาษาจีนกลาง ซึ่ง ในมณฑล
ไต้หวันเรียกว่า“กั๋วหยู่”(ภาษาของประเทศจีน) ในสิงคโปร์และมาเลเซีย เรียกว่า “หวาหยู่” (ภาษาของ
จีน) อาณาเขตของประเทศจีนกว้างใหญ่ไพศาล และมีประชากรมาก ถึง แม้ทุกคนจะใช้ภาษาจีน แต่
ท้องถิ่นต่างๆ มีภาษาพูดที่ไม่เหมือนกัน เรียกว่าภาษาถิ่น
คนจีนรู้จักใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อในสังคมมาเป็นเวลานานแล้ว หากเปรียบเทียบจากคาพูด
ที่ว่า“ห่างกันสิบลี้สาเนียงก็ต่างกันแล้ว ” ผู้คนในทุกพื้นที่ต่างสามารถเข้าใจภาษาจีนกลางได้ การพูด
ภาษาจีนกลางทาให้ผู้คนทุกพื้นที่ทุกชนเผ่าสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้
ดังนั้นรัฐบาลจีนจึงให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ภาษาจีนกลาง โดยชักชวนให้ทุกคนหันมาเรียนภาษาจีน
กลาง
ภาษาจีนกลาง เป็นภาษาราชการของประเทศจีน แต่ชาวจีนในมณฑลต่างๆ ก็ยังคงมีการใช้ภาษา
พูดในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หูหนาน แต้จิ๋ว ไหหลา กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ฮักกา และเซี่ยงไฮ้ เป็น
ต้น การออกเสียงภาษาจีนกลางจึงมีสาเนียงเพี้ยนไปตามท้องถิ่นนั้นๆ
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1.5 ระบอบกำรเมืองกำรปกครอง
1.5.1 สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน
ตั้ง แต่ การสถาปนาสาธารณรั ฐประชาชนจีน เมื่อ ปี ค.ศ. 1949 ประธานเหมา เจ๋อ ตง ได้ใ ช้
แนวทางและทฤษฎีในการบริหารประเทศแบบสังคมนิยมอย่างเคร่ง ครัด โดยมีการวางแผนจากรัฐบาล
ส่ ว นกลางไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ ง การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคการเกษตร ตลอดจนการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมสิทธิ์ที่ดิน และปัจจัยการผลิตล้วนแต่ตกเป็นของรัฐ จนกระทั่งประธาน
เหมาถึงแก่อสัญ กรรม เมื่อปี ค.ศ. 1976 และเติ้ง เสี่ยวผิง ได้มาบริหารประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้
ดาเนินนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยที่เติ้ง เสี่ยวผิง ได้ยึดแนวคิดและทฤษฎีที่ว่า
“ความแตกต่างระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมไม่ได้อยู่ที่การวางแผนจากส่วนกลางหรือระบบ
เศรษฐกิจกลไกการตลาด สังคมนิยมก็สามารถที่จะใช้กลไกการตลาดได้ ในขณะเดียวกันทุนนิยมก็มีการ
ควบคุมวางแผนจากส่วนกลางได้ ความยากจนไม่ใช่เอกลักษณ์ของสังคมนิยม ทาอย่างไรให้ประชาชนอยู่ดี
กินดีได้ย่อมถือว่าเป็นระบบที่ดี ดังนั้นไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดา จับหนูได้ก็ย่อมเป็นแมวที่ดี”
1.5.2 รัฐธรรมนูญของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายพื้นฐานของรัฐ โดยทั่วไปจะระบุถึงระบอบสังคมของรัฐใดรัฐหนึ่งและ
หลักการมูลฐานเกี่ยวกับระบอบของรัฐ หลักการมูลฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งและกิจกรรมของหน่วยงาน
รัฐบาล สิทธิและหน้าที่มูลฐานของพลเมืองตลอดจนเรื่องสาคัญอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐ รัฐธรรมนูญ
บางฉบับยัง ได้ระบุเกี่ยวกับธงชาติ เพลงชาติ ตราชาติและเมืองหลวง ตลอดจนระบอบอื่นๆ ซึ่ง ชนชั้น
ปกครองเห็นว่า เป็นเรื่องสาคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐ รัฐธรรมนูญมีอานาจเป็นกฎหมายสูงสุด เป็นข้อ
อ้างอิ งในการบั ญ ญัติก ฎหมายอื่น ๆ กฎหมายหรือ กฎข้อ บัง คั บทุกฉบับล้ วนมีเ นื้อหาที่ขัด หรือแย้ง กั บ
รัฐธรรมนูญไม่ได้
หลักนโยบายร่วมกันของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ซึ่งได้ประกาศก่อนที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะทาการสถาปนาขึ้นนั้นไม่เพียงแต่เป็นหลัก นโยบายของแนวร่วมประชาธิปไตยประชาชน
จีนเท่านั้น หากยังได้ขยายบทบาทเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวด้วย หลักนโยบายร่วมกันได้รับการลงมติในที่
ประชุมเต็มคณะครั้งแรกของสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่ง ประชาชนจีน และเมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ.
1949 ได้ขยายบทบาทเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราว ก่อนการประกาศรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อปี ค.ศ. 1954
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ก่อนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 นั้น ได้มีการ
บัญญัติและประกาศ รัฐธรรมนูญแห่งประชาชนจีนจานวน 4 ฉบับในปี ค.ศ. 1954 , 1975 , 1978 และ
1982 ตามลาดับ
รัฐธรรมนูญจีนฉบับที่ 4 หรือ รัฐธรรมนูญจีนฉบับปัจจุบัน ได้รับการลงมติประกาศให้ใช้ในที่ประชุม
ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 5 ครั้ง ที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1982 รัฐธรรมนูญ
ฉบั บ นี้ ไ ด้ สื บ ทอดและพั ฒ นาหลั ก การมู ล ฐานของรั ฐ ธรรมนู ญ จี น ฉบั บ ปี ค.ศ. 1954 โดย ได้ ส รุ ป
ประสบการณ์ของจีนในการพัฒนาสังคมนิยม ทั้ง ได้รับเอาประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ในโลก จึง
นับว่าเป็นกฎหมายมูลฐานที่มีเอกลักษณ์ของจีนและสอดคล้องกับความต้องการของจีนในการสร้างสรรค์
สังคมนิยมที่ทันสมัย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งถึงระบอบการเมือ ง เศรษฐกิจ สิทธิและ
หน้าที่ของพลเมือง การจัดตั้ง และขอบเขตอานาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล ตลอดจนหน้าที่มูลฐานของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต
ลักษณะพิ เศษของรั ฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ได้ ระบุระบอบและหน้ าที่ มูลฐานของจีน กาหนด
หลักการพื้นฐาน 4 ประการและหลักนโยบายมูลฐานว่าด้วยการปฏิรูปและเปิดประเทศ โดยกาหนดว่า
ประชาชนชนชาติต่างๆ และองค์การทุกองค์การทั่วประเทศล้วนต้องยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐาน ไม่
ว่าจะเป็นองค์การหรือบุคคลใดๆล้วนจะถืออานาจพิเศษเหนือรัฐธรรมนูญไม่ได้
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ แ บ่ ง เป็ น 5 หมวด ได้ แ ก่ ค าน า บททั่ ว ไป สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ มู ล ฐานของ
พลเมือง องค์กรของรัฐ ธงชาติ เพลงชาติ ตราชาติ และเมืองหลวง รวม 4 บท 138 มาตรา หลังจากได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจีนได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 4 ครั้ง เพื่อทาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แหล่งที่มำ : http://www.gokunming.com/images/blog/7977.jpg
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1.5.3 พรรคกำรเมือง
(1) พรรคคอมมิวนิสต์จีน
พรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1921 ปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีนมี
สมาชิกร่วม 70 ล้านคน

นายสี จิ้นผิง
เลขาธิการใหญ่คนปัจจุบัน

แหล่งที่มา : http://img.dwnews.com/houtai/201312/2013123108533575189529.jpg

พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น เป็ น หน้ า ตาของชนชั้ น กรรมาชี พ ของจี น ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น หน้ า ตาของ
ประชาชนและประชาชาติจีน เป็นศูนย์กลางการกาหนดภารกิจสัง คมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน เป็น
ตัว แทนความต้อ งการในการพั ฒ นาก าลั ง การผลิ ตที่ ทั น สมั ย เป็น ตั ว แทนทิ ศ ทางความก้ า วหน้ า ของ
วัฒนธรรมจีนที่ทันสมัยและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ขั้นมูลฐานของประชาชนจีนทุกคน
อุดมการณ์สูงสุดและเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ บรรลุซึ่ง ลัทธิคอมมิวนิสต์ โดย
ธรรมนูญพรรคฯ กาหนดว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดถือลัทธิมาร์กซ์ เลนิน ความคิดเหมาเจ๋อตง ทฤษฎีเติ้ง
เสี่ยวผิง และความคิดอันสาคัญว่าด้วย 3 ตัวแทน เป็นเครื่องชี้ทิศปฏิบัติการของตน
พรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1921 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1921 ถึงปี
ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นาประชาชนจีนดาเนินการต่อสู้อย่างทรหดอดทนที่สุดจนโค่นล้มการ
ปกครองของจักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และลัทธิทุนขุนนางได้ และได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขึ้น หลังจากนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นาประชาชนชนชาติต่างๆ ทั่วประเทศ รักษาเอกราชและความ
มั่น คงของชาติ และได้บรรลุการปรับเปลี่ยนของสังคมจีนจากลัทธิประชาธิปไตยใหม่สู่สัง คมนิยมเป็น
ผลสาเร็จ ได้ดาเนินการสร้างสรรค์สังคมนิยมขนานใหญ่ และมีโครงการที่จะทาให้เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ของจีนได้รับการพัฒนาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์
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พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างแข็งขัน โดย
พยายามช่วงชิง บรรยากาศระหว่างประเทศที่เป็นผลดีต่อการปฏิรูป เปิดประเทศ และการสร้างสรรค์
กิจกรรมระหว่างประเทศที่ทันสมัยของจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนยืนหยัดดาเนินนโยบายต่างประเทศที่สันติ
และอิสระ เป็นตัวของตัวเอง รักษาเอกราชและอธิปไตยของจีน คัดค้านลัทธิครองความเป็นเจ้า และ
การเมืองที่วางอานาจบาตรใหญ่ รักษาสันติภาพของโลก ส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษยชาติ พัฒนา
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกบนพื้นฐานหลัก 5 ประการ อันได้แก่ เคารพอธิปไตยและบูรณภาพ
ของกันและกัน ไม่รุกล้าซึ่งกันและกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน เสมอภาคและอานวย
ประโยชน์แก่กัน ตลอดจนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนสถาปนาและพัฒนาความสัมพันธ์ฉัน ท์มิตรกับพรรคการเมืองประเทศ
ต่างๆทั่วโลกบนพื้นฐานหลัก 4 ประการ อันได้แก่ ความอิสระและการเป็นตัวของตัวเอง มีความเสมอภาค
ทุกประการ เคารพซึ่งกันและกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์
จีนได้รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับพรรคการเมือง 300 กว่าพรรคในประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศทั่ว
โลก
พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นองค์กรที่มีเอกภาพซึ่งก่อตั้งขึ้นตามหลักนโยบายและธรรมนูญของตน
ตลอดจนหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์ ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีนกาหนดว่า กรรมกร ชาวนา ทหาร
ปัญญาชนและบุคคลที่ก้าวหน้าในชนชั้นอื่นๆทางสังคมที่มีอายุครบ 18 ปีแล้ว ยอมรับหลักนโยบายและ
ธรรมนูญของพรรคฯ และยินดีที่จะเข้าร่วมองค์การของพรรค ทั้งทางานอย่างแข็งขันในองค์การดังกล่าว
ปฏิบัติตามข้อตกลงของพรรคและยอมเสียค่าบารุงพรรคตามกาหนดเวลา ผู้นั้นสามารถแสดงความจานง
ขอเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้
องค์การส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประกอบด้วย การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศ
ของพรรคฯ คณะกรรมการกลาง กรมการเมือง คณะกรรมการประจากรมการเมือง สานักเลขาธิการ
คณะกรรมการการทหารและคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดประชุม 5 ปีต่อครั้ ง ในช่วงที่ การ
ประชุ ม สมั ช ชาผู้ แ ทนทั่ ว ประเทศปิ ด ประชุ ม คณะกรรมการกลาง เป็ น องค์ ก รน าสู ง สุ ด ของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน
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ในประเทศจีนนอกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วยังมีพรรคการเมืองอืน่ ๆ อีกจานวน 8 พรรค ที่
มีชื่อรวมว่า พรรคและกลุ่มประชาธิปไตย ได้แก่









คณะกรรมการปฏิวัติพรรคก๊กมินตั๋งแห่งประเทศจีน
สันนิบาตประชาธิปไตย แห่งประเทศจีน
สมาคมสร้างชาติประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน
สมาคมส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน
พรรคประชาธิปไตยกรรมกรชาวนาแห่งประเทศจีน
พรรคจื้อกงตั่งแห่งประเทศจีน
สมาคมจิ่วซาน
สันนิบาตปกครองตนเองประชาธิปไตยไต้หวัน

1.5.4 สภำผู้แทนประชำชน
(1) โครงสร้ำงกำรปกครอง
คณะกรรมกำรประจำสมัชชำผู้แทนประชำชน
แห่งชำติ
ประธำนำธิบดี
คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมกำรกลำงกำรทหำรแห่งชำติ

ศำลสูงสุด

อัยการสูงสุด

ระบอบกำรประชุมสภำผู้แทนประชำชน เป็นระบอบการเมืองขั้นมูลฐานของจีน การประชุม
สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติเป็นองค์กรอานาจสูงสุดของจีน ประกอบด้วยผู้แทนที่เลือกตั้งขึ้นโดยมณฑล
เขตปกครองตนเอง นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง เขตบริหารพิเศษและกองทหารจีน คณะกรรมการประจา
สมัชชาผู้แทนประชาชนเป็นองค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติและตกลงปัญหาสาคัญในวิถีทางการเมืองของรัฐ
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อำนำจนิติบั ญญั ติ ได้แ ก่ อ านาจนิ ติบั ญ ญัติ ของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่ ง ชาติ
คณะกรรมการประจ าสภาผู้ แ ทนประชาชนแห่ ง ชาติ อ านาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ต ลอดจน
หน่วยงานของคณะรัฐมนตรี อานาจนิติบัญญัติในท้องถิ่นทั่วไป อานาจนิติบัญญัติของเขตปกครองตนเอง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตบริหารพิเศษด้วย
การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่ง ชาติมีวาระ 5 ปี โดยจัดการประชุมปีละครั้ง เมื่อการ
ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติปิดประชุม จะกาหนดให้คณะกรรมการประจาซึ่งเป็นองค์กรประจา
ของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติเป็นผู้ใ ช้อานาจสูง สุดของรัฐ คณะกรรมการประจาสภา
ผู้แทนประชาชนแห่งชาติประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และกรรมการ
สิทธิและอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญของกำรประชุมสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ คือ การแก้ไ ข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ควบคุมตรวจตราการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ บัญญัติและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่ง กฎหมายขององค์กรรัฐบาล และกฎหมายขั้นมูลฐานอื่นๆ พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ
รายงานเกี่ ย วกั บ โครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ประชาชาติแ ละสั ง คม และปฏิ บั ติ ต ามโครงการดั ง กล่ า ว
ตลอดจนรายงานเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินและการปฏิบัติตามงบประมาณแผ่นดิน การอนุมัติการตั้ง
มณฑล เขตปกครองตนเองและนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง การตั้งเขตบริหารพิเศษและระบอบการบริหาร
เขตดัง กล่าว การตกลงปัญหาสันติภาพหรือสงคราม การเลือกตั้ง ผู้นาองค์กรอานาจสูงสุดของรัฐ เช่น
เลือกตั้งหรือกาหนดตัวสมาชิกคณะกรรมการประจาสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ เลือกตั้งประธานาธิบดี
รองประธานาธิบ ดี การกาหนดตั วนายกรั ฐมนตรี และสมาชิกคนอื่น ๆของคณะรัฐมนตรี การเลือกตั้ ง
ประธานคณะกรรมการการทหารกลางและสมาชิกคนอื่นๆของ คณะกรรมการการทหาร การเลือกตั้ง
ประธานศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสานักอัยการประชาชนสูง สุด นอกจากนี้การประชุมสภาผู้แทน
ประชาชนแห่งชาติของจีนยังมีสิทธิและอานาจในการปลดบุคคลเหล่านี้ออกจากตาแหน่งได้อีกด้วย

แหล่งที่มา : http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/121114090011-china-congress-great-hall-of-thepeople-horizontal-large-gallery.jpg
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1.5.5 รัฐบำล
คณะรัฐ มนตรี จีน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ
ประธานคณะกรรมการต่างๆ ประธานสานักงานตรวจบัญชี และเลขาธิการ

นายหลี่ เค่อเฉียง
นายกรัฐมนตรีจีนคนปัจจุบัน

แหล่งที่มา : http://russian-chinese.org/wp-content/uploads/2014/10/keqiang_3.jpg

คณะรัฐมนตรีจีน คือ รัฐบาลประชาชนส่วนกลาง เป็นองค์การบริหารสูงสุดของรัฐ คณะรัฐมนตรีจีนมี
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและคณะกรรมการ
ประจาสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ตลอดจนรับมติที่ผ่านในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
และคณะกรรมการประจาสภาผู้แ ทนประชาชนแห่งชาติ รับ ผิดชอบและรายงานกิจการงาน ต่อการ
ประชุ ม สภาผู้ แ ทนประชาชนแห่ ง ชาติ แ ละคณะกรรมการประจ าสภาผู้ แ ทนประชาชนแห่ ง ชาติ
คณะรัฐมนตรีจีนมีสิทธิและอานาจที่จะกาหนดมาตรการบริหารภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ของตน
กาหนดกฎข้อบังคับทางการบริหาร ประกาศการตกลงและคาสั่ง
1.5.6 สภำที่ปรึกษำกำรเมือง
สภำปรึกษำกำรเมืองแห่งประชำชนจีน เป็นองค์การแนวร่วมผู้รักชาติของประชาชนจีน เป็น
องค์กรสาคัญแห่งความร่วมมือกันประกอบด้วยหลายพรรคการเมื องและเป็นสภาที่ใช้ในการปรึกษาหารือ
กันทางการเมืองซึ่งนาโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมีรูปแบบที่สาคัญในการเชิดชูประชาธิปไตยแห่งสังคม
นิยมทางการเมืองของจีนอันมีประเด็นสาคัญ 2 ประการ ได้แก่ ความสามัคคี และประชาธิปไตย
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จีนเป็นประเทศที่มีพรรคกำรเมืองจำนวนหลำยพรรค นอกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นพรรค
รัฐบาลแล้ว ยังมีพรรคการเมืองและกลุ่มประชาธิปไตยอื่นๆ อีก 8 พรรค กลุ่มประชาธิปไตยต่างๆของจีน
ไม่ใช่พรรคนอกรัฐบาลและไม่ใช่พรรคฝ่ายค้าน หากแต่เป็นพรรคที่มีส่วนร่วมในการบริหาร กล่าวคือ มี
ส่วนร่วมในการปรึกษาหารือหลักนโยบายสาคัญของรัฐ และการเลือกตั้ง ผู้นาของรัฐ มีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการบ้านเมือง และมีส่วนร่วมในการตกลง หรือปฏิบัติตามหลักนโยบาย กฎหมาย และกฎ
ข้อบังคับของรัฐ
1.5.7 องค์กรยุติธรรม
ศำลประชำชน เป็นองค์กรตุลาการของสาธารณรัฐประชาชนจีน อันประกอบด้วย ศาลประชาชน
สูงสุด ศาลประชาชนระดับมณฑล ระดับเขตปกครองตนเอง และระดับนคร ซึ่งขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ใน
ส่วนของการลาดับศักดิ์ของศาลนั้นสามารถลาดับได้เป็น ศาลประชาชนชั้นสูงสุด ศาลประชาชนชั้นกลาง
และศาลประชาชนชั้นล่าง
ศำลประชำชนสูงสุด เป็นองค์กรตุลาการสูงสุดของรัฐ มีอานาจหน้าที่พิพากษาคดีความอย่างอิสระ
และเป็นองค์กรที่คอยควบคุมตรวจดูแลศาลประชาชนในระดับต่างๆ รวมไปถึง งานพิพากษาของศาล
ประชาชนพิเศษ ศาลประชาชนสูงสุดมีหน้าที่รับผิดชอบการรายงานกิจการงานต่างๆ ต่อการประชุมสภา
ผู้แทนประชาชนแห่งชาติและคณะกรรมการประจาสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ โดยการประชุ มสภา
ผู้แทนประชาชนแห่งชาติเป็นผู้กาหนดการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และกรรมการ คณะกรรมการ
พิพากษาของศาลประชาชนสูงสุด
อำนำจหน้ำที่ของศำลประชำชนสูงสุด คือ การดาเนินการพิพากษาต่อ คดียื่นอุทธรณ์ คดีที่จาเลย
ไม่ยอมปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลท้องถิ่น หรือคดีที่จาเลยไม่ ยอมปฏิบัติตามคาพิพากษาที่เสนอขึ้น
โดยสานักอัยการประชาชนสูงสุดตามระเบียบวาระการพิพากษา การพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติโทษ
ประหารชีวิตจากคาพิพากษาและการตัดสินของศาลประชาชนระดับต่างๆ ที่เกิดผลบังคับใช้แล้วทาง
กฎหมาย หากศาลประชาชนสูงสุดพบว่ามีการกระทาความผิดจริงก็ย่ อมมีอานาจที่จะนาคดีดังกล่าวมา
พิพากษา หรือสั่งให้ศาลชั้นล่างด าเนินการพิ พากษาใหม่ ไ ด้ มีอานาจอนุมานในการเปรีย บเทียบหรื อ
เทียบเคียงข้อกฎหมายต่อคดีที่มีการกระทาผิดกฎหมายอาญาแต่ในข้อกฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน มี
อานาจดาเนินการพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติหรือดาเนินการตีความในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสบัญญัติ
ในกระบวนการสอบสวน เป็นต้น
สำนักอัยกำรประชำชน เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบในด้านกฎหมายของรัฐซึ่ง คอย
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสานวนคดีซึ่งมีการกระทาความผิดในฐานต่างๆ อันได้แก่ ความผิดฐานทรยศต่อ
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ประเทศชาติ ความผิดฐานแบ่งแยกดินแดน และคดีที่มีความสาคัญอื่นๆ นอกจากนี้สานักอัยการประชาชน
ยังดาเนินการพิจารณาตรวจสอบสานวนคดีที่ต้องมีการออกคาสั่งจับกุม การสั่งฟ้องศาล การเข้ายื่นคา
ฟ้องแทนรัฐ สนับสนุนคาฟ้องของรัฐต่อคดีอาญาแผ่นดิน ดาเนินการควบคุมตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรตารวจ ศาลประชาชน เรือนจา สถานคุมขัง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1.5.8 กำรแบ่งเขตบริหำร
เขตกำรปกครองของจีน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มณฑล อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเขตการปกครองระดับมณฑลจานวน 23 มณฑล และไต้หวันอีกจานวน 5 เขต
แผนที่แสดงเขตกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

แหล่งที่มำ : http://s2.thingpic.com/images/4W/uxVZ6JKUendSZnXZ6nPRBV2u.jpeg
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ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนประกอบด้วย 23 มณฑล
ชื่อ

จีนตัวย่อ

เมืองหลวง

พื้นที่ (km²)

ประชำกร (2015)

กวางตุ้ง

广东

กวางโจว

177,900

78,590,000

กุ้ยโจว

贵州

กุ้ยหยาง

176,100

38,370,000

กานซู

甘肃

หลานโจว

454,000

25,930,000

จี๋หลิน

吉林

ฉางชุน

187,400

26,990,000

เจียงซู

江苏

หนานจิง

102,600

73,810,000

เจียงซี

江西

หนานฉาง

166,900

42,220,000

เจ้อเจียง

浙江

หังโจว

101,800

46,470,000

ส่านซี

陕西

ซีอาน

205,800

36,740,000

ชานซี

山西

ไท่หยวน

156,800

32,940,000

ชานตง

山东

จี่หนาน

156,700

90,820,000

ชิงไห่

青海

ซีหนิง

721,000

5,290,000

ซื่อชวน (เสฉวน)

四川

เฉิงตู

485,000

86,730,000

ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)

福建

ฝูโจว

121,400

34,660,000

ยูนนาน

云南

คุนหมิง

394,100

43,330,000

หูเป่ย

湖北

อู่ฮั่น

185,900

59,880,000

หูหนาน

湖南

ฉางชา

211,800

66,290,000

เหอเป่ย

湖北

ฉือเจียจวง

187,700

67,350,000

เหอหนาน

河南

เจิ้งโจว

167,000

96,130,000

เหลียวหนิง

辽宁

เสิ่นหยาง

145,900

42,030,000
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ไห่หนาน (ไหหลา)

海南

ไหโข่ว

33,920

8,030,000

อานฮุย

安徽

เหอเฟย์

139,400

63,380,000

เฮย์หลงเจียง

黑龙江

ฮาร์บิน

460,000

38,130,000

ไต้หวัน

台湾

ไทเป

35,882

23,490,000

เขตปกครองตนเอง
เขตปกครองตนเอง เป็นเขตการปกครองระดับมณฑล ซึ่งปกครองด้วยชนกลุ่มน้อย ในปัจจุบัน
มีทั้งหมด 5 เขต
ชื่อ
กว่างซีจ้วง

จีนตัวย่อ

เมืองหลวง

พื้นที่ (km²)

ประชำกร
(2015)

广西壮族自治区

หนานหนิง

236,000

48,220,000

内蒙古自治区

โฮฮอต

1,183,000

23,790,000

(กวางสี)
มองโกเลียใน

(ฮูเหอเฮ่าเท่อ)

หนิงเซี่ยหุย

宁夏回族自治区

หยินชวน

66,400

5,720,000

ซินเจียง อุยกูร์

新疆维吾尔自治区

อุรุมชี

1,660,000

19,050,000

ธิเบต

西藏自治区

ลาซา

1,183,000

2,670,000
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เทศบำลนคร
เทศบำลนคร คือเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีการปกครองเทียบเท่ามณฑล ในปัจจุบันมี 4 เมือง
ชื่อ

จีนตัวย่อ

พื้นที่ (km²)

ประชำกร

เป่ยจิง (ปักกิ่ง)

北京

16,808

14,230,000

ฉงชิ่ง (จุงกิง)

重庆

82,300

31,072,300

ช่างไห่ (เซี่ยงไฮ้)

上海

6,340.5

16,250,000

เทียนจิน (เทียนสิน)

天津

11,920

10,070,000

เขตบริหำรพิเศษ
ในปัจจุบันจีนมีเขตบริหารพิเศษอยู่ 2 แห่ง ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกมาก่อน
ชื่อ

จีนตัวเต็ม

พื้นที่ (km²)

ประชำกร

อดีตอำณำนิคม

ฮ่องกง

香港

1,104

7,324,300

อังกฤษ

มาเก๊า

澳门

32.8

646,800

โปรตุเกส

1.6 กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
1.6.1 กำรศึกษำ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีประชากรจานวนมหาศาล มีจานวนนักเรียนและ
นัก ศึก ษาทั้ง ประเทศกว่า 320 ล้ านคน มีโ รงเรี ยนจานวน 680,000 โรงเรีย น มีเ จ้ าหน้า ที่ผู้ ทาหน้ า ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษากว่า 16 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจานวนที่สูงติดอันดับต้นๆของโลก ดังนั้นรั ฐบาลจีนจึงให้
ความสาคัญ กับการพัฒนาการศึกษาของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ระบบการศึกษาของจีนถูกวางแผนโดย
รัฐบาลกลางโดยมีกระทรวงศึกษาธิการจีนเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมดูแลและมีหน้าที่รับผิดชอบ
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โดยตรงในการบัญญัติกฎหมายอันเกี่ยวกับการศึกษา กาหนดนโยบายแผนงานการศึกษา และวางแผนการ
พัฒนาระบบการศึกษาจีน
สรุปจำนวนนักศึกษำของประเทศจีนในปี ค.ศ. 2015 (หน่วย:หมื่นคน)
ระดับกำรศึกษำ

รับนักศึกษำใหม่

นักศึกษำที่เรียนอยู่

สำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญาโท เอก

64.5

191.1

55.2

ปริญญาตรี

737.8

2625.3

680.9

อาชีวศึกษา

601.2

1656.7

567.9

มัธยมศึกษาปลาย

796.6

2374.4

797.6

มัธยมศึกษาต้น

1411.0

4312.0

1417.6

ประถม

1729.0

9692.2

1437.2

อนุบาล

-

4264.8

-

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน หมายถึ งการศึ กษาในระดั บประถมศึก ษาซึ่ ง มีร ะยะเวลา 6 ปี ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี รวมกันเป็น 12 ปี นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้
สนับสนุนค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นอัน
เป็นการศึกษาภาคบังคับรวมระยะเวลา 9 ปีการศึกษา
กำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ
การศึกษาด้านวิชาชีพ หมายถึง โรงเรียนด้านวิชาชีพรวมถึง หลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ก ารเติ บ โตของการศึ ก ษาด้ า นวิ ช าชี พ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม กล่ า วคื อ
การศึกษาในหมวดเศรษฐกิจ การคลัง พลศึกษา ศิลปกรรม มีแนวโน้มเพิ่มสูง ขึ้น ส่วนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลับมีแนวโน้มที่ลดต่าลง
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กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก การศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 1981เป็นต้นมาจีนได้
เริ่มปรับปรุง ระบบการศึ กษาระดับ อุดมศึกษาให้เ ป็นไปตามแบบสากล ปัจ จุบัน มหาวิทยาลัยในจีน มี
จานวนประมาณ 3,000 แห่ง โดย 2 ใน 3 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและ 1 ใน 3 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีนจาเป็นต้องผ่านการสอบเข้าศึกษาโดยวัดจากระดับคะแนนในการ
สอบ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในจีนส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
กำรศึกษำผู้ใหญ่
การศึกษาผู้ใหญ่ หมายถึง การศึกษาประเภทต่างๆที่จัดขึ้นสาหรับผู้ใหญ่และผู้ไม่รู้หนังสือ หรือ
การศึกษาอื่นที่มีรูปแบบใกล้เคียงกั บการศึกษาผู้ใหญ่ ในปี ค.ศ. 1999 มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
สาหรับผู้ใหญ่จานวน 871 แห่ง และยังมีอีกกว่า 800 แห่งที่เปิดการศึกษาทางไปรษณีย์และการศึกษาภาค
ค่า
1.6.2 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนหลัง จากการเปลี่ย นแปลงการปกครองเป็ น
คอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1949 นั้น ได้ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตามแบบอย่าง
โซเวียต และใช้โครงสร้างดังกล่าวจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1972 โดยกาหนดให้หน่วยงานการวิจัยแยกออก
จากการผลิตอุตสาหกรรม โดยสั่งการตามสายบัง คับบัญ ชาที่จัดตั้งขึ้นตามแบบคอมมิวนิสต์ หรือการ
ตัดสินใจจากส่วนกลาง (central plan)
ในอดีตประเทศจีนได้ให้ความสาคัญ กับการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยประยุกต์ และมี
การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยเทคโนโลยีทางทหารเป็นอันดับแรก ในปี ค.ศ. 2015 งบประมาณสาหรับการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนอยู่ที่ 1,422,000 ล้านหยวนต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2
เมื่อเทียบกับงบประมาณในปี ค.ศ. 2014 และคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของ GDP จนถึงสิ้นปี ค.ศ. 2015
ประเทศจีนมีศูนย์วิจัยสาหรับโครงการของรัฐจานวน 132 แห่ง มีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 158
แห่ง ศูนย์เทคโนโลยีของเอกชนที่ได้รับมาตรฐานที่รัฐกาหนด 1,187 แห่ง รัฐบาลได้อุดหนุนการก่อตั้ง
บริษัท New Start Up กว่า 1,233 บริษัท คิดเป็นเงินอุดหนุนจานวนกว่า 55,700 ล้านหยวน ซึ่งได้รับ
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การยื่นขอจดสิทธิบัตร 2.79 ล้านราย และมอบสิทธิบัตร 1.71 ล้านราย จนสิ้นปี ค.ศ. 2015 มีสิทธิบัตร
ทั้งสิ้น 5.47 ล้านราย ในจานวนนี้เป็นสิทธิบัตรของประชาชนชาวจีนที่จดทะเบียนในประเทศจีนจานวน
8.7 แสนราย เฉลี่ยแล้วในประชากรชาวจีนทุกๆ 1 ล้านคน จะมีผู้ได้รับสิทธิบัตรจานวน 6.3 ราย
ในปี ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมาประเทศจีนได้มีการปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรโลกจานวน 19 ครั้ง มีการส่ง
ดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกจานวน 4 ดวง และได้มีการผลิตเครื่องบินที่ใช้สาหรับการทางพลเรือนภายใต้
รหัส C 919 สาเร็จอีกด้วย
1.7 ระบบสำธำรณูปโภค
1.7.1 ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของรัฐ แต่ เอกชนสามารถเช่าที่ดินจาก
รัฐเพื่อลงทุนทาประโยชน์ต่างๆ ได้ โดยมีข้อกาหนดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บริษัทได้รับสิทธิจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินบนพื้นฐานและราคาเดียวกัน และเป็นไปตาม
ผลการพิจารณาตามที่คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมได้พิจารณา และสามารถมีการพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษได้
ข้อ 2 ถ้าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทการผลิตอุตสาหกรรมที่มียอดการลงทุนจานวน 10
ล้านหยวนขึ้นไป สามารถที่จะยื่นคาร้องขอเช่าที่ดินจากการนิคมอุตสาหกรรมในราคามาตรฐานได้ หากมี
การเช่าที่ดินน้อยกว่า 5 ปี ราคาในการเช่าที่ดินจะมีอัตราอยู่ที่ 600 หยวนต่อ 1 หมู่ (1 ไร่เท่ากับ 2.4 หมู่)
หรือ 667 ตารางเมตรต่อปี ถ้ามีระยะเวลาการเช่า 5 ปีขึ้นไปราคาการเช่าที่ดินจะอยู่ที่ 1,000 หยวนต่อ
หมู่ต่อปี ในการทาสัญญาเช่าที่ดินนั้น ระยะเวลาในการเช่าที่ดินจะต้องไม่เกิน 15 ปี โดยต้องชาระค่าเช่า
ภายในงวดเดียว
ข้อ 3 ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติที่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงสร้างการคมนาคม สามารถ
ที่จะขอรับสิทธิประโยชน์แห่งการใช้ที่ดินได้ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานในราคาพิเศษ
ข้อ 4 บริษัทต่างชาติที่ดาเนินธุรกิจในรูปแบบของการร่วมลงทุนกับบริษัทจีนและมีการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภค สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในราคาค่าเช่าที่ดินในอัตราที่ลดลงร้อยละ 15 จากราคา
ปกติ
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ข้อ 5 ถ้าบริษัทต่างชาติมีการลงทุนที่มียอดเงินของโครงการลงทุนอยู่ที่ 4 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป
ภายในการลงทุนเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในการลดราคาการเช่าที่ดินลงในอัตรา
ร้อยละ 50 จากราคาประเมินที่ดินของรัฐบาลท้องถิ่น และถ้าหากชาระค่าเช่าที่ดินเสร็จสิ้ นภายในงวด
เดียวก็จะสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราค่าเช่าที่ดินลงร้อยละ 5 อีกด้วย
ส่วนบริษัทสัญชาติจีนหากมียอดการลงทุน 10 ล้านหยวนขึ้นไปก็สามารถที่จะขอรับสิทธิประโยชน์
พิเศษต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการใช้ที่ดินและสิทธิ์ในการโอนที่ดินของรัฐในมาตราที่ 12 ได้กาหนดว่า
สิทธิ์ในการใช้ที่ดินหรือโอนประโยชน์ในการใช้ที่ดินโดยมีระยะเวลากาหนดดังต่อไปนี้
- ที่ดินที่อยู่อำศัย มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 70 ปี
- ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมกำรผลิต มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 50 ปี
- ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สำธำรณสุข กำรกีฬำ
มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 50 ปี
- ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อกำรท่องเที่ยว กำรพำณิชย์ และกำรบันเทิง มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน
40 ปี
- ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อสร้ำงเป็นโกดังเก็บของ มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 50 ปี
- ที่ดินเพื่อกำรใช้ประโยชน์อนื่ ๆ มีอายุการเช่าที่ดินไม่เกิน 50 ปี

แหล่งที่มำ : https://eventiculturalimagazine.files.wordpress.com/2013/01/ss_shanghai-city1.jpg
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สรุป ประเภทกำรใช้ที่ดินและอำยุกำรเช่ำที่ดิน
ประเภทกำรใช้ที่ดิน

อำยุกำรเช่ำที่ดิน

ที่อยู่อาศัย

70 ปี

อุตสาหกรรมการผลิต

50 ปี

การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สาธารณสุข การกีฬา

50 ปี

การท่องเที่ยว การพาณิชย์ และการบันเทิง

40 ปี

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

50 ปี

1.7.2 ไฟฟ้ำ
ประเทศจีนในแต่ละเมืองจะมีอัตราค่าไฟที่แตกต่างกันไม่มากนัก : กรณีศึกษาอัตราค่าไฟของมหา
นครเซี่ยงไฮ้
อัตรำค่ำไฟสำหรับพลเมืองในมหำนครเซี่ยงไฮ้
ค่ำไฟ หยวน / KWH
ประเภท
ขั้นบันได KWH/Y/House
เวลำปกติ
ช่วงเวลำ
ขั้นที่1
Peak
0.617
0-3120
0.617
Valley 0.307
ขั้นที่2
Peak
0.677
3120-4800
ครัวเรือน
0.667
Valley 0.337
ขั้นที่3
Peak
0.977
4800ขึ้นไป
0.917
Valley 0.487
หน่วยงานอื่น (โรงเรียน สถาน
น้อยกว่า 1 KW
0.641
สงเคราะห์
*
10 KW
0.636
สาธารณประโยชน์)
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อัตรำค่ำไฟสำหรับหน่วยงำนรำชกำรในมหำนครเซี่ยงไฮ้
รำคำ
มิใช่ฤดูร้อน
ฤดูร้อน
ประเภท
น้อยกว่า
110 น้อยกว่า
10 KW 35KW
10 KW 35KW
1 KW
KW 1 KW
Peak 1.110 1.080 1.050
1.145 1.115 1.085
พาณิชย์
Valley 0.527 0.497 0.467
0.562 0.532 0.502
Peak 0.784
0.784
การเกษตร
Valley 0.418
0.418
Peak 1.252 1.222 1.192 1.167 1.287 1.257 1.227
พาณิชย์
Normal 0.782 0.752 0.722 0.697 0.817 0.787 0.757
Valley 0.370 0.364 0.358 0.352 0.305 0.299 0.293
Peak
0.874
0.874
Normal
0.544
0.544
การเกษตร
Valley
0.286
0.286

110 KW

1.202
0.732
0.287

1.7.3 น้ำประปำ
ในแต่ละเมืองของจีนจะมีอัตราค่าน้าประปาที่แตกต่างกันไม่มากนัก : กรณีศึกษาของมหานครเซี่ยงไฮ้

ขั้นบันได

อัตรำค่ำน้ำประปำสำหรับพลเมืองในมหำนครเซีย่ งไฮ้
(สาหรับพลเมืองค่าน้าประปาคิดในอัตราก้าวหน้า)
บำบัดน้ำเสีย
รวม
หยวน/ลูกบำศก์
ลูกบำศก์เมตร
เมตร
(หยวน/ลูกบาศก์เมตร) (หยวน/ลูกบาศก์เมตร)

ขั้นที่1

0-220

1.92

1.53

3.45

ขั้นที่2

220-300

3.30

1.53

4.83

ขั้นที่3

300 ขึ้นไป

4.30

1.53

5.83
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อัตรำค่ำน้ำประปำสำหรับหน่วยงำนรำชกำรในมหำนครเซี่ยงไฮ้
หยวน/ลูกบำศก์
เมตร

บำบัดน้ำเสีย

รวม

(หยวน/ลูกบาศก์เมตร)

(หยวน/ลูกบาศก์เมตร)

พาณิชย์

2.89

2.21

5.00

หน่วยงานรัฐ

2.89

2.01

4.90

ประเภท

อัตรำค่ำน้ำประปำสำหรับกิจกำรพิเศษในมหำนครเซี่ยงไฮ้

หยวน/ลูกบำศก์
เมตร

บำบัดน้ำเสีย

รวม

(หยวน/ลูกบาศก์เมตร)

(หยวน/ลูกบาศก์เมตร)

Sauna

11.49

2.11

13.60

ล้างรถ

6.49

2.11

8.60

เครื่องดื่ม

3.99

2.11

6.10

ประเภท

1.7.4 พลังงำน
ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาประเทศจีนพยายามพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างรวดเร็ว
โดยการเร่ง รัดการลงทุ นและใช้ ทรั พยากรธรรมชาติอย่ างสิ้ นเปลือ ง ท าให้ ประเทศจีน ประสบปั ญ หา
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างหนักในหลายพื้นที่ รัฐบาลจีนมิไ ด้นิ่งนอนใจและให้ความสาคัญ กับการ
แก้ไขปัญ หาสภาพแวดล้อมดั งกล่าว ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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ในปัจจุบันประเทศจีนได้ให้ความสาคัญกับการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นที่นานาประเทศรวมทั้งจีนด้วยที่ให้ความสนใจและพยายาม
ที่จะเข้ามามีบทบาท ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่จีนทาการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนให้ความสนใจเป็นลาดับต้นๆ
(1) ควำมท้ำทำยของกำรพัฒนำพลังงำนของจีน
พึ่งพิงพลังงานต่างประเทศในอัตราสูง
ปี ค.ศ. 2013 ประเทศจีนต้องใช้จ่ายงบประมาณกว่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการ
นาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ในจานวนนี้การนาเข้าน้ามันปิโตรเลียมอยู่ที่ร้อยละ 61 ของการใช้น้ามัน
ปิโตรเลียมทั้งหมดของประเทศจีน ตามสถิติของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีน้ามันปิโตรเลียม ปริมาณการใช้
จ่ายน้ามันดิบและน้ามันอยู่ที่ 498 - 487 ล้านตัน การพึ่งพิงน้ามันปิโตรเลียมจากต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ
58.1 เนื่องจากมีการพึ่งพิงน้ามันปิโตรเลียมต่างประเทศมาหลายปีทาให้การพึ่งพิงน้ามันเกินร้อยละ 50
เป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงซึ่งในอดีต (ปี ค.ศ. 2013) การพึ่งพิงน้ามันปิโตรเลียมจากต่างประเทศมีเพียง
ร้อยละ 31.6 เท่านั้น
โครงสร้างการบริโภคทรัพยากรพลังงานยึดถ่านหินเป็นหลัก
การบริโภคทรัพยากรพลังงานจากถ่านหินปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 70 นอกจากถ่านหินแล้วเป็น
พลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น
(2) มำตรกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรจัดหำพลังงำนของประเทศจีน
1) การพัฒนาถ่านหินอย่างมีระบบ
ถ่านหินถือเป็นทรัพยากรขั้นพื้นฐานของประเทศจีน ประเทศจีนจึงเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัด หาและเพิ่ม คุณ ภาพในการให้ พลั งงานจากทรัพ ยากรที่มี จากัด มี การปรับ ปรุ ง โครงสร้า งการผลิ ต
พลังงานจากทรัพยากรถ่านหินให้มีความปลอดภัย ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร พัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหินสมัยใหม่เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
2) เร่งการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงและมีความสะอาด ประเทศจีนจึงมีนโยบายเร่งพัฒนาและสร้าง
ระบบกระแสไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่าแต่มีประสิทธิภาพสูงและมีเสถียรภาพเพื่อเป็นหลักประกันในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมขั้นพื้นฐาน
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3) เร่งการพัฒนาคุณภาพพลังงานที่ได้จากน้ามันและก๊าซ
ประเทศจีนมีการเน้นนโยบายการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ามันและก๊าซ
คู่กันไป มีการส่งเสริมการผลิตน้ามันดิบอย่างมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มการผลิต ก๊าซ
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
4) เร่งพัฒนาพลังงานทดแทนและทรัพยากรหมุนเวียน
ทรัพยากรทดแทนถือเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่ประเทศจีนให้ความสาคัญและเร่งการพัฒนาใน
ลาดับต้นๆ การวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรพลังงานทดแทนมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการเพิ่มความ
มั่นคงด้านทรัพยากรพลังงานของจีน การปรับปรุงโครงสร้างพลังงาน และการส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อ มเป็น ยุทธศาสตร์ ส าคั ญในการสร้า งหลั ก ประกัน ในการพั ฒนาอย่างต่อ เนื่ องและยั่ ง ยื น
ประเทศจีนได้ประกาศกฎหมายว่าด้วยพลังงานทดแทนซึ่งกาหนดมาตรฐานและมาตรการในการรับซื้อ
พลังงานในราคาเต็มและมีการให้การอุดหนุน เป็นต้น ประเทศจีนได้มีการตั้งกองทุนเฉพาะในการทาวิจัย
และการนาพลัง งานทดแทนมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลัง งานทดแทน ประเทศจีนได้
ประกาศการวางแผนระยะยาวของการพัฒนาพลังงานทดแทนในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ
5 ปี ฉบับที่ 12 เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชน ในปี ค.ศ. 2010 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนอยู่
ที่ร้อยละ 10 ของการใช้พลังงานทั้งหมด จนถึงปี ค.ศ. 2020 การใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 15 ของ
การใช้พลังงานทั้งหมด
5) การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศจีนมีการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีต่า งๆ และ
ขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ถือว่าอยู่ในลาดับต้นๆของโลก ประเทศจีนได้
ตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปีข้างหน้าว่าจะมีการติดตั้งโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10 เท่า เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2011 ใน
หลายปีทผี่ ่านมาประเทศจีนมีการศึกษาวิจัยและนาเข้าแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์จากต่างประเทศเพื่อ
ทาการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้การผลิตแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์มีความคืบหน้าเป็นที่น่า
พอใจจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอีกอุตสาหกรรมหนึ่งในอนาคตของจีน เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ของจีนค่อนข้างเจริญคิดเป็นร้อยละ 60 ของโลก ในปี ค.ศ. 2007 อุตสาหกรรมแผงพลัง
แสงอาทิตย์มีมูลค่ากว่า 15,000 ล้านหยวน สามารถผลิตไฟฟ้า 820 MW. เมื่อถึง ค.ศ. 2020 จะสามารถ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 20 GW. แต่อุตสาหกรรมนี้ยังคงต้องอาศัยเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล ถึงแม้
จะมีก ารลดต้นทุ นแล้ว ก็ตาม (ในระยะเวลาไม่ กี่ปี จาก 20 หยวน/วัตต์ ลดลงเหลือ 7 หยวน/วั ตต์ )
ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยังคงสูง (0.8 หยวน/หน่วย)
1.7.5 กำรคมนำคม
รัฐบาลจีนมีโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งมายาวนานและต่อเนื่อง
ในปัจจุบันสามารถพัฒนาระบบโครงข่ายการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการ
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ขนส่ง ทางบก การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ ตลอดจนการวางระบบการขนส่ง ในรูปแบบอื่นๆ
สาหรับการขนส่งสินค้าและพลังงาน อาทิ โครงการวางท่อ ก๊าซระหว่างจีนและสหภาพพม่าเป็นต้น ด้วย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ( ค.ศ. 2016 - 2020) กระทรวงคมนาคมของจีนวางแผนที่จะใช้
จ่ายงบประมาณจานวน 4 ล้านล้านหยวนเพื่อยกระดับสาธารณูปโภคด้านการขนส่ง โดยวางเป้าหมายใน
การก่อสร้างทางหลวงเพิ่มระยะทางเป็น 120,000 กิโลเมตร ก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูงเพิ่มระยะทาง
เป็น 12,000 กิโลเมตร และก่อสร้างเชื่อมโยงทางด่วนพิเศษเพิ่มระยะทางเป็น 83,000 กิโลเมตร
(1) กำรคมนำคมขนส่งทำงบก
การคมนาคมขนส่งทางบกเป็นรูปแบบการขนส่ง ภายในประเทศของจีนที่ใช้ในการขนส่ง สินค้า
รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับการขนส่งทางบกเป็นอย่างมาก มีการดาเนินการก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่
หลายแห่ง อาทิ สะพานข้ามอ่าวหางโจวเชื่อมต่อนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหนิงป๋อ เพื่อช่วยย่นระยะเวลาการ
เดินทางระหว่างท่าเรือที่สาคัญทั้งสองแห่งของจีน โดยในปี 2014 ประเทศจีนมีเส้นทางคมนาคมทางบก
รวมทั้งสิ้น 4,463,900 กิโลเมตร ซึ่งเพิ่มจากปี ค.ศ. 2013 ถึง 10,700 กิโลเมตร มีสะพาน 757,100 แห่ง
เพิ่มจากปี ค.ศ. 2013 ถึง 21,800 แห่ง รัฐบาลจีนได้ลงทุนกับการสร้างเส้นทางคมนาคมทางบกในปี ค.ศ.
2014 เป็นมูลค่ากว่า 1.546 ล้านล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในปี ค.ศ. 2013 ถึงร้อยละ 12.9
(2) กำรคมนำคมขนส่งทำงน้ำ
รัฐบาลจีนได้มีการพัฒนาการคมนาคมทางน้าและดาเนินการก่อสร้างท่าเรือขนส่งน้ามันและถ่าน
หิน และช่องทางเดินเรือน้าลึกหลายแห่ง โดยในปี ค.ศ. 2014 ประเทศจีนมีเส้นทางคมนาคมทางน้ากว่า
126,300 กิโลเมตร เพิ่มจากปี ค.ศ. 2013 ถึง 427 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลจีนจะมีนโยบาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นแผนพัฒนาครอบคลุมนโยบาย
ด้านการติดต่อสื่อสาร การค้า การเงิน การลงทุน และการเชื่อมโยงของประชาชนทางทะเล ในปี ค.ศ.
2014 รัฐบาลจีนได้ลงทุนกับการสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้าเป็นจานวนเงิน 145,958 ล้านหยวน ลดลง
จากเงินลงทุนในปี ค.ศ. 2013 ร้อยละ 4.5
(3) กำรคมนำคมขนส่งทำงรำง
การคมนาคมขนส่งทางรางหรือทางรถไฟเป็นรูปแบบการขนส่ง ที่สาคัญและประหยัดอีกรูปแบบ
หนึ่งของประเทศจีน เนื่องจากจีนเป็นเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
เป็นจานวนมาก ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศจีนมีเส้นทางรถไฟยาวถึง 112,000 กิโลเมตร เพิ่มจากปี ค.ศ.
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2013 ถึง ร้อ ยละ 8.4 โดยมีมู ล ค่า อุต สาหกรรมโครงสร้า งพื้น ฐานเกี่ ยวกับ รถไฟในปี ค.ศ. 2014 เป็ น
808,800 ล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12.6
ประเทศจีน รถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงร้อยละ 80 ของเมืองใหญ่ และมีระยะทางรถไฟกว่า 1.21
แสนกิโลเมตร ประกอบด้วยทางสาหรับรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 1.9 หมื่นกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60
ของระยะทางของเส้นทางรถไฟทั่วโลก (ณ วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2016) จีนจะสร้างเพิ่มขึ้นอีก 1.2 หมื่น
กิโลเมตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ของจีน (ปี 2016-2020)
การให้บริการในระบบรางที่รัฐบาลจีนได้ดาเนินการสนับสนุนและพัฒนามาโดยตลอด คือ รถไฟ
ความเร็วสูง ซึ่ง สามารถทาความเร็ วได้สู งถึง 380 กิโลเมตรต่ อชั่วโมง สามารถเชื่อ มโยงพื้นที่ต่ างๆให้
เดินทางถึง กันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยรัฐบาลจีนมีแผนในการขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงให้
ครอบคลุมพื้นที่สาคัญทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ขยายเส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
ประเทศ (Cross-border services) ไปหลายจุดหมาย เช่น ฮ่องกง คาซัคสถาน เวียดนาม เกาหลีเหนือ
รัสเซีย มองโกเลีย และโปแลนด์
(4) กำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ เป็นเส้นทางที่ชาวจีนเลือกใช้ในการขนส่งสินค้าน้อยที่สุดในบรรดา
การขนส่งรูปแบบอื่น แต่มีบทบาทต่อการพัฒนาความเจริญของประเทศและการเดินทางของประชากร
และนักท่องเที่ยวในจีน รัฐบาลจีนจึงเร่งการลงทุน สร้างท่าอากาศยานทั่วประเทศเพื่อเร่งกระจายความ
เจริญไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ และสอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการ
สัญ จรทางอากาศที่ เ พิ่ม ขึ้ น โดยมีเ ป้ าหมายในการสร้ างสนามบิน แห่ ง ใหม่ 45 แห่ ง ซึ่ ง จะทาให้จี น มี
สนามบินมากกว่า 220 แห่งในปี 2015 มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับท่าอากาศ
ยานและอากาศยานในปี 2014 เป็น 2.84 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปี 2013
1.7.6 โทรคมนำคมและกำรสื่อสำร
ปัจจุบันประเทศจีนมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยโดยมีการขยายตัวอย่างมากใน
ตลาดการให้บริการเครือข่าย 3G/ 4G และบริการบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมในจีนมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้พบว่าจีนเป็นตลาดที่มีผู้ใช้อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยอุป
สงค์ในสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นตามจานวนชนชั้นกลางที่มีมากขึ้น ปัจจุบัน China Mobile มีมูลค่าทางตลาด
สูง ขึ้ น ในลั ก ษณะต่ อ ปี ถึ ง 2.8 ล้ า นล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ ซึ่ ง มี มู ล ค่ าสู ง กว่ าบริ ษั ท AT&T และ Verizon
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อุปสงค์ในสมาร์ทโฟนที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ประกอบกับการที่ประเทศจีนได้เริ่มเปิดให้บริการสัญญาณ
4G ในปี 2014 จึงส่งผลให้เทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ตำรำงแสดงมูลค่ำอุตสำหกรรมด้ำนโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร
1

ธุรกรรมโทรคมนาคม

28,220,000,000

หยวน

2

ธุรกรรมไปรษณีย์

5,079,000,000

หยวน

3

ธุรกรรมการสื่อสาร

23,142,000,000

หยวน

4

จานวนโทรศัพท์

213,370,000

เลขหมาย

5

จานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่

130,5740,000

เครื่อง

6

Broadband คงที่

213,370,000

เลขหมาย

7

Broadband เคลื่อนที่

785,330,000

เลขหมาย

8

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

688,000,000

คน

9

ผู้ใช้มือถือเล่นเน็ต

620,000,000

คน

10

รายได้จากการให้บริการ ICT

43,249,000,000

หยวน

แหล่งที่มา : https://habrastorage.org/files/1f1/20c/fc1/1f120cfc12074d6a86abd2c9bb06b799.jpg
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บทที่ 2 สถำนภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศจีน
2.1 ประวัติกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ก่อนปี ค.ศ. 1978 จีนเป็นประเทศที่ยากจน ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทและมีรายได้
ต่า ในปี ค.ศ. 1960 มีผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งนาโดย
เหมา เจ๋อตุง ซึ่งเน้นการใช้ระบอบคอมมิวนิสต์พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและชนบท แต่ปรากฏว่าไม่
สามารถผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศได้จึง ทาให้เกิดภาวะ
ความอดอยากกระจายไปทั่ว ในช่วงนี้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอยู่ในระดับต่ามากเพียงแค่
ร้อยละ 3-4 ต่อปี
หลั ง ปี ค.ศ. 1978 ภายหลั ง จากการถึ ง แก่ อ สั ญ กรรมของเหมา เจ๋ อ ตุ ง เลขาธิ ก ารพรรค
คอมมิวนิสต์ของจีนคือท่านเติ้ง เสี่ยวผิง ได้ผลักดันแนวนโยบายนาไปสู่ความทันสมัย โดยใช้แนวทางของ
นโยบายทุนนิยมควบคู่ไปกับสังคมนิยม หรือการวางแผนสู่ส่วนกลางไปด้วย นโยบายที่สาคัญของการนา
ประเทศไปสู่ค วามทั น สมั ยได้แ ก่ การอนุ ญาตให้มี การลงทุ นโดยตรงจากต่ างประเทศ การจั ดตั้ ง เขต
เศรษฐกิจพิเศษรอบชายฝั่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเริ่มจาก 14 เมืองบริเวณชายฝั่งและ
พื้นที่ 3 มณฑลรอบชายฝั่ง เพื่อให้เป็นพื้นที่เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนนหนทาง สาธารณูประโภค เพื่อรองรับนักลงทุน รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการปรับปรุงระบบกฎหมาย โดยเฉพาะภาษีและแรงจูงใจต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายตัวของ
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
การเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่มีมาอย่างต่อเนื่องมีอยู่หลายปัจจัยสาคัญ อาทิ บทบาทของภาครัฐ
การเข้ า เป็ น สมาชิ ก ในองค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) ของจี น รวมทั้ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพทางด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม กล่าวคือ ทั้งวางแผน
จากส่วนกลาง (โดยเฉพาะการควบคุมการใช้ที่ดินซึ่งห้ามซื้อขายกันโดยเอกชน) แต่สามารถเช่าระยะยาว
และระบบทุนนิยมที่ใช้ระบบกลไกราคา ตลอดจนการมีบทบาทสาคัญในรัฐวิสาหกิจหรือบรรษัทที่เป็นของ
รัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ
เมื่อย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจของจีนได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างก้าว
กระโดด ในปัจจุบันเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ เป็นประเทศผู้ส่งออก
สินค้าเป็นอันดับหนึ่งของโลก และเป็นประเทศผู้นาเข้าสินค้าเป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย
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ตัวเลข GDP ของจีนตลอดปี ค.ศ. 2015 มีมูลค่า 67,670,800 ล้านหยวนซึ่งขยายตัวสูงขึ้นร้อย
ละ 6.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมปฐมภูมิ ขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งมีกว่า 6,086,300 ล้าน
หยวน อุ ต สาหกรรมทุติ ย ภูมิ ขยายตั วเพิ่ มขึ้ นและมี มูล ค่า กว่า 27,427,800 ล้ านหยวน อุต สาหกรรม
ตติยภูมิขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีมูลค่า 34,156,700 ล้านหยวน การขยายตัวของอุตสาหกรรมปฐมภูมิคิด
เป็นร้อยละ 9 ในสัดส่วนมูลค่ารวมของ GDP การขยายตัวของอุตสาหกรรมทุติยภูมิคิดเป็นร้อยละ 40.5
ในสัดส่วนมูลค่ารวมของ GDP การขยายตัวของอุตสาหกรรมตติยภูมิคิดเป็นร้อยละ 59.5 ในสัดส่วนมูลค่า
รวมของ GDP ซึ่งตัวเลข GDP เฉลี่ยต่อคนตลอดทั้งปีของจีนมีมูลค่า 49,351 หยวน ซึ่งขยายตัวสูงขึ้นร้อย
ละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้รวมของประชาชนจีนตลอดทั้งปีจานวน 67,302,100 ล้านหยวน
ในปลายปี ค.ศ. 2015 ประเทศจีนมีเงินทุนสารองระหว่างประเทศ 3,330,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนตลอดทั้งปีอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ 6.2284 หยวน
2.2 เศรษฐกิจภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม ภำคบริกำร
(1) ภำคเกษตรกรรม
ประเทศจีนให้ความสาคัญกับสินทรัพย์ทางการเกษตร (Farm asset) และเทคโนโลยีด้านอาหาร
(Food technologies) เพื่อรองรับความต้องการด้านอาหารของประชากรในประเทศจีน โดยผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตรที่จีนให้ความสนใจ ได้แก่ สินค้าประเภทธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง มันสาปะหลัง
ข้าวโพด ถั่วลิสง ชา ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ เป็นต้น ตลอดจนสินค้าอื่น เช่น แอปเปิ้ล ฝ้าย น้ามัน เนื้อหมู
ปลา เป็นต้น
รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญ กับการวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะมีมณฑลเจียงซี รัฐบาลจีนวางแผนพัฒนาระบบการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน และมีการพัฒนา
จากการเกษตรแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้นและในปริมาณที่มากขึ้น มณฑลไห่หนานซึ่งเป็นมณฑลที่ได้รับแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจชนบทแนวใหม่ ทั้งยังมีเกษตรกรรมเขตร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงทาให้ไห่หนานกลายเป็นฐานการ
ผลิต พืชผลเขตร้ อน การเพาะเลี้ย งพืช พัน ธุ์ และการเพาะปลูกพื ชผัก นอกฤดู กาลของจีน นอกจากนี้
เนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายทั้ง ทางด้ านภู มิประเทศ ภู มิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ศักยภาพด้านการเกษตรของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ดังนี้
ภำคเหนือและตะวันตก มีศักยภาพด้านปศุสัตว์ เนื่องจากมีพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าที่มีพื้นที่กว้างขวาง
โดยเฉพาะแถบมองโกเลีย ส่านซี หนิงเซี่ย เป็นต้น
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ภำคใต้และภำคกลำง มีศักยภาพด้านการเพาะปลูกพืชผักผลไม้และข้าวโดยเฉพาะใน หูหนาน หู
เป่ย กวางตุ้ง เสฉวน กว่างซีจ้วง
ภำคตะวั น ตกเฉีย งใต้ มี ศั ก ยภาพในด้ า นการทาการเกษตรสมัย ใหม่ ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
สมุนไพร พืชพรรณดอกไม้ และยาสูบ เนื่องจากภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังเป็นพื้นที่ป่าเขาจึงมีความอุดม
สมบูรณ์ด้านป่าไม้ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
ภำคกลำงและภำคใต้ มีศักยภาพด้านประมงน้าจืด และได้มีการพัฒนาประมงน้าจืดอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าชาวจีนนิยมรับประทานปลาน้าจืด ภาคกลางและใต้ของจีนมีแม่น้าลาคลองมากมาย อันได้แก่
ลุ่มแม่น้าแยงซีเกียง จูเจียง รวมทั้งทะเลสาบอื่นๆ เช่น ทะเลสาบไท่หู ต้ง ถิง หู เป็นต้น นอกจากนี้ด้าน
ตะวันออกยังมีชายฝั่งทะเลยาวจากเหนือจรด ใต้ ประมาณ 18,000 กิโลเมตร (รวมไต้หวัน) อาชีพที่สาคัญ
ของประชาชนในพื้นที่จึงเป็นการประมงทั้งในชายฝั่งทะเลและนอกชายฝั่งทะเล
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูมิอากาศค่อนข้างหนาว เช่น เฮยหลงเจียง จี๋หลิน เหลียวหนิง เป็น
ต้น มณฑลเหล่ านี้ มีค วามอุด มสมบู รณ์ มายาวนาน และเป็น ต้น น้าของแม่น้ าหลายสายจึ ง ท าให้มี ดิ น
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและเป็นแหล่งปลูกป่าที่สาคัญของจีน
พื้นที่ระหว่ำงเส้น 30 องศำ - 40 องศำ จำกภำคตะวันออกเรื่อยไปถึ งภำคกลำงของจีน ได้แก่
เซี่ยงไฮ้ เหอเป่ย ซานซี เหอหนาน ส่านซี มีภูมิ อากาศและภู มิประเทศที่เ หมาะสมกับการปลู กผลไม้
เมืองหนาว เช่นแอปเปิล สาลี่ องุ่น ลูกพลับ และพรุน เป็นต้น
ในประเทศจีนมีพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกธัญพืชได้ตลอดปีจานวน 708 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่
ปลูกฝ้ายจานวน 23.75 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกพืชน้ามัน 87.87ล้านไร่ พื้นที่ปลูกพืชน้าตาล 10.87 ล้านไร่
ปริมาณการผลิตธัญพืชตลอดทั้งปีมีจานวน 651,440,000 ตัน โดยมีปริมาณการผลิตธัญ พืช
ฤดู ร้ อ น 141,120,000 ตั น ปริ ม าณการผลิ ต ข้ า วเบา 33,690,000 ตั น และปริ ม าณการผลิ ต ธั ญ พื ช
ฤดูใบไม้ร่วง 446,620,000 ตัน
นอกจากนี้ มี ป ริ ม าณการผลิ ต ข้ า วตลอดทั้ ง ปี 572,250,000 ตั น โดยปริ ม าณการผลิ ต ข้ า ว
208,250,000 ตั น ปริ ม าณการผลิ ต ข้ า วโอ๊ ต 130,190,000 ตั น และปริ ม าณการผลิ ต ข้ า วโพด
224,580,000 ตั น ปริ ม าณการผลิ ต ฝ้ า ยตลอดปี มี จ านวน 5,610,000 ตั น ปริ ม าณการผลิ ต พื ช น้ ามั น
จานวน 35,470,000 ตัน ปริมาณการผลิตพืชที่ให้น้าตาลจานวน 125,290,000 ตัน ปริมาณการผลิตใบชา
จานวน 2,240,000 ตัน
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ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์รวมตลอดทั้งปีมีจานวน 86,250,000 ตัน โดยมีปริมาณการผลิตเนื้อ
หมู 54,870,000 ตัน ปริ มาณการผลิตเนื้อวัว 7,000,000 ตัน ปริมาณการผลิตเนื้อแพะ 4,410,000 ตัน
ปริมาณการผลิตสัตว์ปีก 18,260,000 ตัน ปริมาณการผลิตไข่ 29,990,000 ตัน ปริมาณการผลิตนมวัว
37,550,000 ตัน ในปลายปียังมีหมูจานวน451,130,000 ตัว และมีหมูเกิดใหม่จานวน 708,250,000 ตัว
ปริมาณการผลิตอาหารทะเลตลอดทั้งปีมีจานวน 66,900,000 ตัน โดยมีปริมาณการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจานวน 49,420,000 ตัน ปริมาณการจับสัตว์น้า 17,480,000 ตัน และปริมาณการผลิตไม้ตลอดทั้ง
ปีเท่ากับ 68,320,000 ลูกบาศก์เมตร
(2) ภำคอุตสำหกรรม
อุ ต สาหกรรมที่ จี น ให้ ค วามส าคั ญ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมด้ า นเหมื อ งแร่ (เช่ น ถ่ า นหิ น แร่ เ หล็ ก
ปิ โ ตรเลี ย ม ก๊ า ซธรรมชาติ ปรอท ดี บุ ก ทั ง สเตน) อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก ร อาวุ ธ ยุ ท ธภั ณ ฑ์ และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น นอกจากนี้จีนยังให้ความสาคัญมากในอุตสาหกรรมด้านการประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน ตลอดจนอุตสาหกรรมภาคพื้นทะเล (เช่น อุตสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรมน้ามัน
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน)
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของจีนในปี 2014 อยู่ที่ร้อยละ 7.4 ลดลงจากปี 2013
ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 7.7 ในขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2015
อยู่ที่ร้อยละ 6.9 ทั้งนี้เป็นการเติบโตที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
และถือว่าน้อยที่สุดในรอบ 24 ปี ดังนั้นในปี 2015 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ 5 ปีฉบับที่ 12 จีนจึงให้ความสาคัญกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมในเชิงลึก เพื่อให้บรรลุตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับดังกล่าว โดยรัฐบาลจีนเริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ด้านการอยู่ดีกินดี ของประชากร อั ตราเงินเฟ้อ อัต ราการจ้างงาน และการเพิ่มตาแหน่ง งานจากการ
คานึงถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมากขึ้น และมีการใช้นโยบายการเงินที่ระมัดระวัง
มากขึ้น ทั้งยังมีการลดอัตราดอกเบี้ย การลดเป้าหมายการขาดดุลการค้า โดยเน้นพึ่งพาสินค้าในประเทศ
และลดการนาเข้าตามยุทธศาสตร์ Made in China 2025
มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมตลอดทั้งปี 2015 เพิ่มขึ้น 22,897,400 ล้านหยวน อุตสาหกรรมมีผล
กาไรตลอดทั้ง ปี 6,355,400,000 ล้านหยวน หากดูต ามประเภทของเศรษฐกิจ รัฐ วิส าหกิ จมี ผลก าไร
1,094,400,000 ล้านหยวน วิสาหกิจชุมชน 58,800 ล้านหยวน และวิสาหกิจหุ้นส่วน 4,291,800 ล้าน
หยวน วิสาหกิจของนักลงทุนฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน 1,572,600 ล้านหยวน และธุรกิจเอกชน 2,322,200
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ล้ า นหยวน ทั้ ง นี้ หากดู ต ามประเภทธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ มี ผ ลก าไร 260,400 ล้ า นหยวน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต 5,560,900 ล้านหยวน ไฟฟ้า ความร้อน ก๊าซธรรมชาติ การผลิตน้าประปา
และอุปทานของอุตสาหกรรมเท่ากับมูลค่า 534,100 ล้านหยวน
มูลค่าการก่อสร้างในสังคมตลอดทั้งปี 2015 เท่ากับ 4,645,600 ล้านหยวน จีนมีวิศวกรผู้รับเหมาที่
มีคุณภาพและมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความเป็นมืออาชีพจึงสามารถสร้างกาไรได้กว่า 650,800 ล้าน
หยวน โดยรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีมูลค่ากว่า 167,600 ล้านหยวน
(3) ภำคบริกำร
จีนให้ความสาคัญกับภาคบริการอย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคและการพั ฒ นาภายในประเทศ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และ
ตั้งเป้าหมายว่าภาคบริการจะมีมูลค่าเป็นร้อยละ 47 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติภายในปี 2015
โดยภาคบริการของจีนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในเมืองสาคัญ เช่น ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง
เจียงซี และกวางตุ้ง เป็นต้น ธุรกิจบริการที่จีนให้ความสาคัญ ได้แก่ บริการโลจิสติกส์ บริการทางการเงิน
บริการประกันภัยและกฎหมาย บริการเพื่อสุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น
ปลายปี ค.ศ. 2015 ประชาชนจีนเป็นเจ้าของรถยนต์จานวน 172,280,000 คัน (ประกอบด้ว ย
รถยนต์ สามล้ อและรถบรรทุก ของที่ ขับด้ วยความเร็ วต่าจานวน 9,550,000 คั น) ประชาชนจี นที่ เป็ น
เจ้า ของรถยนต์ส่ วนบุคคลมีจ านวน 143,990,000 คัน โดยเป็น รถที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ส่วนบุคคลจานวน
95,080,000 คัน และเป็นรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจานวน 87,930,000 คัน
ปริมาณรวมของทรัพยากรน้าตลอดปี 2015 มีจานวน 2,830,600 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ยทั้ง ปี 644 มิลลิเมตร ปริมาณการใช้น้าตลอดปี 618,000 ล้า นลูกบาศก์เมตร โดยมีน้าที่ใ ช้
อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 น้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 น้าที่ใช้
ในการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ทุกๆ GDP หนึ่งหมื่นหยวนจะมีการใช้ปริมาณน้า 104 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณการใช้น้าเฉลี่ยต่อคน 450 ลูกบาศก์เมตร
ในปลายปี 2015 กาลังการผลิตไฟฟ้าของจีน 1,508,280,000 กิโลวัตต์ โดยมีกาลัง การผลิตไฟ
990,210,000 กิโลวัตต์ กาลังการผลิตพลังงานน้า 319,370,000 กิโลวัตต์กาลังการผลิตพลังงานนิวเคลียร์
26,080,000 กิ โ ลวั ต ต์ รวมทั้ ง ก าลั ง การผลิ ต พลั ง งานลม 129,340,000 กิ โ ลวั ต ต์ และก าลั ง การผลิ ต
พลังงานแสงอาทิตย์ 43,180,000 กิโลวัตต์

44

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2559

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนตลอดปี 2015 คือ 56,200,000 ล้านหยวน โดยภาคตะวันออกมี
การลงทุน 23,210,700 ล้านหยวน ภาคใต้มีการลงทุน 14,311,800 ล้านหยวน ภาคตะวันตกมีการลงทุน
14,041,600 ล้านหยวน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการลงทุน 4,080,600 ล้านบาท
ด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ 1,556,100 ล้านหยวน การ
ลงทุนในอุตสาหกรรมทุติยภูมิ 22,409,000 ล้านหยวน การลงทุนในอุตสาหกรรมตติยภูมิ 31,193,900
ล้านหยวน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,127,100 ล้านหยวน การลงทุนสินทรัพย์ถาวรในภาคเอกชน
35,400,700 ล้านหยวน ซึ่ง คิดเป็นสัดส่ว นของการลงทุนในสินทรัพย์ ถาวรร้อยละ 64.2 การลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีระดั บสูง 3,259,800 ล้านหยวน ซึ่ง คิดเป็ นสัด ส่วนของการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรร้อยละ 5.9
การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ตลอดปี 2015 มีมูลค่า 9,597,900 ล้านหยวน โดยเป็นการลงทุน
ด้านที่พักอาศัยจานวน 6,459,500 ล้านหยวน การลงทุนอาคารสานักงาน 621,000 ล้านหยวน การลงทุน
ที่พักสาหรับทาธุรกิจเชิงพาณิชย์ 1,460,700 ล้านหยวน
โครงการสนับสนุนที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือขาดแคลนที่อ ยู่อาศัยในเขตเมืองซึ่งสร้าง
เป็นบ้านพักจานวน 7,720,000 หลัง เริ่มสร้างใหม่จานวน 7,830,000 หลังและปรับปรุงบ้านพักในพื้นที่
สลัมจานวน 6,010,000 หลัง
2.3 สถำนภำพกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
การนาเข้าและส่งออกสินค้าตลอดทั้งปี 2015 มีมูลค่า 24,574,100 ล้านหยวน ซึ่งลดลงร้อยละ
7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยภาคการส่งออกมีมูลค่า 14,125,500 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.8 และภาค
การนาเข้า มีมูลค่า 10,448,500 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 13.2 ความแตกต่างของมูลค่าการนาเข้าและ
ส่งออกสินค้า 3,677,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1,324,400 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
มูล ค่า การนาเข้ า และส่ ง ออกภาคบริก ารตลอดทั้ ง ปี 2015 มีมู ลค่ า 713,000 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกภาคบริการนั้น มีมูลค่า
288,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯขยายตัวร้อยละ 9.2 และการนาเข้าในภาคบริการ มีมูลค่า 424,800 ล้าน
ดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ซึ่ งขยายตั ว ร้อ ยละ 18.6 การน าเข้า และส่ ง ออกภาคบริ ก ารขาดดุ ล 136,600 ล้ า น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2015 การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (ไม่รวมธนาคาร หลักทรัพย์ ประกัน)
โดยการตั้ง บริษัทใหม่จานวน 26,575 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การใช้เงิน
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมู ลค่าตามจริง 781,400 ล้ านหยวน (126,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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เพิ่ ม ขึ้น ร้ อยละ 6.4 และส่ง เสริม การลงทุ น โดยตรงจากประเทศที่ อยู่ ต ามเส้น ทาง “One Belt, One
Road” และจัดตั้ง บริษัทใหม่ จานวน 2,164 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 การใช้เงินลงทุนโดยตรงจาก
ประเทศที่อยู่ตามเส้นทาง “One Belt, One Road” มีมูลค่าตามจริง 52,600 ล้านหยวน (8,500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3
ยอดการลงทุนในต่างประเทศตลอดปี 2015 (ไม่รวมธนาคาร หลักทรัพย์ ประกัน ) มีมูลค่า
735,100 ล้า นหยวน คานวณตามค่ าเงิ นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ เป็ นเงิน 118,000 ล้ านดอลลาร์ส หรั ฐฯ ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จีนได้ลงทุนกับประเทศต่างๆ ตามเส้นทาง “One Belt,
One Road” ถึง 14,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2
ผลประกอบการธุรกิจการรับเหมาโครงการในต่างประเทศตลอดปี 2015 มีมูลค่า 959,600
ล้านหยวน ซึ่งคานวณตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินจานวน 154,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนความร่วมมือด้านแรงงานนั้นมีการส่ง แรงงานทุกประเภทไป
ต่างประเทศจานวน 53,000 คน ลดลงร้อยละ 5.7

แหล่งที่มา : https://jsis.washington.edu/ellisoncenter/news/panel-sino-russian-cooperation-the-asia-pacific-dream/
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บทที่ 3 นโยบำยสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13
มติข้อเสนอการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (2016-2020) ของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2014 รัฐบาลจีนมีการประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สัง คมแห่ง ชาติ 5 ปี ฉบับที่ 12 และในขณะเดียวกันก็มี การตั้ง คณะผู้เชี่ยวชาญจานวน 25 คณะ เพื่อ
ทาการศึกษาและเสนอแนะแนวคิดเพื่อจัดทาแผนฯฉบับที่ 13
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 มีการประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ชุดที่ 18 ในที่ประชุมได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการทาแผนฯฉบับที่ 13 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.1 แนวคิดที่ชี้นำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13
เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างทั่วถึง ในปี ค.ศ. 2020 และผลักดันให้
เศรษฐกิจสังคมพัฒนาไปอย่างเข้มแข็ง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ต้องยึดถือเป้าหมายนี้เป็นศูนย์กลางและ
ปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้
ยืนหยัดให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญ ประชาชนคือพลัง พื้นฐานในการผลักดันการพัฒนา
เป้าหมายพื้นฐานในการพัฒนาคือการบรรลุ ปกป้อง และพัฒนาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชน
ยืนหยัดในการพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ วางแผนการพัฒนาบนพื้นฐานที่ว่าจีนยังคงอยู่
ในช่วงสัง คมนิ ยมขั้นต้น และจะอยู่ในช่วงนี้ ไปอีกนาน สถานการณ์พื้นฐานภายในประเทศและความ
ขัด แย้ ง หลั กในสั ง คมยั งคงเดิ ม ไม่ เปลี่ ย นแปลง อนึ่ ง เมื่ อวั น ที่ 28 กรกฎาคม 2003 นาย หู จิ่ น เทา
เลขาธิการพรรคฯได้ให้ความหมายของการพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ไว้ว่า
“ยืนหยัดแนวทางการพัฒนาอย่างเป็น วิทยาศาสตร์ กล่า วคือยึดคนเป็นศูนย์ กลางของการพัฒนา
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน”
ยืนหยัดในการปฏิรูปเชิงลึก โดยปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนให้สมบูรณ์ พัฒนา
ระบบและความสามารถในการบริหารประเทศให้ทันสมัย กลไกตลาดมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร
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โดยรัฐบาลแสดงบทบาทได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเร่งปรับปรุงระบบต่างๆ โดยยึดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
เป็นหลัก
ยืนหยัดในการปกครองประเทศด้วยหลักนิติรัฐ ตามวิถีทางของระบบกฎหมายสังคมนิยมที่
มีอัตลักษณ์จีน ส่งเสริมการบัญญัติกฎหมายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ บังคับใช้อย่างเข้มงวดและเที่ยงธรรม
(ส่งเสริมการบัญญัติกฎหมายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ หมายถึง ในกระบวนการบัญญัติกฎหมายนั้นต้อง
เคารพและยึ ด ถื อ ตามกฎ ) （科学立法： 科学立法是指在立法过程中要尊重和体现规
律）

ยืนหยัดในการวางแผนภาพรวมทั้งในและนอกประเทศ โดยเปิดเสรีแก่ต่างชาติในทุกด้าน
ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์และคานึงถึงผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน
ยืนหยัดในการน าของพรรค โดยเข้ม งวดในวินัยพรรค และยกระดั บความสามารถในการ
ปกครองพรรคอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับจิตใจของประชาชนและความมีอารยะของสังคมให้เด่นชัด โดยปลูกฝังความฝันของ
จีน ค่านิยมหลักของสังคมนิยม ระบบคุณธรรม วิทยาศาสตร์วั ฒนธรรม และสานึกในการปกครองด้วย
หลักนิติรัฐเข้าสู่จิตใจของผู้คนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยเน้น วิธีการผลิตและการดารงชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ลดการปล่อยสารคาร์บอน ลดปริมาณมลพิษ ตลอดจนใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ปรับปรุงระบบและความสามารถในการบริหารประเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงระบบ
พื้นฐานทุกด้านให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พัฒนาประชาธิปไตยภาคประชาชนให้สมบูรณ์ ระบบตุลาการมี
ความน่าเชื่อถือ สิทธิมนุษยชนและสิทธิในทรัพย์สินต้องได้รับการคุ้มครอง
ปรับปรุงแนวคิ ดในกำรพัฒ นำให้ สมบู รณ์ โดยปลูก ฝัง ให้สมาชิก พรรคคอมมิว นิสต์ ทุกคน
ตระหนั กถึ ง ความสาคัญของแนวคิด ในการพัฒ นาด้ว ยนวัตกรรม ความปรองดอง ความเป็น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม การเปิดกว้าง และการร่วมแบ่งปัน
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ห้ำแนวคิดใหม่ในกำรพัฒนำ นำเศรษฐกิจจีนสู่จุดสมดุลใหม่
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยการกาหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ในที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 เน้นย้าว่า “การยืนหยัดพัฒนาคือภารกิจสาคัญอันดับหนึ่ง”โดย
จีนต้อง “ยืนหยัดพัฒนา” ต่อไป เพราะเศรษฐกิจโลกภายหลังวิกฤติการเงินของนานาชาติยังไม่
ฟื้นตัว และเศรษฐกิจโลกต้องการเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
จีนต้อง “ยืนหยัดพัฒนา” ต่อไป เพราะจีนเป็นประเทศกาลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ติด “กับ
ดักรายได้ปานกลาง” การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมมีปัญหามากมายที่ไม่สมดุล ไม่สอดคล้อง และไม่
ยั่งยืน
จีนต้อง “ยืนหยัดพัฒนา” ต่อไป เพื่อให้ปี ค.ศ. 2020 บรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมพอกิน
พอใช้อย่างทั่วถึง ทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรายได้ต่อหัวของประชากรในเขตเมืองและ
ชนบทเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าจากปี ค.ศ. 2010 โดยรักษาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับความเร็ว
ปานกลางถึงสูง และยกระดับอุตสาหกรรมสู่ระดับปานกลางถึงสูง
ที่ประชุมได้เสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒนาไว้ 5 ประการ ได้แก่ “นวัตกรรม ปรองดอง ความ
เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม การเปิดกว้าง และการร่วมแบ่งปัน ” การพัฒนาทั้งห้าประการนี้เน้นความเป็น
ระบบ เป็นองค์รวม และการประสานงานร่วมกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงขึ้น ประสิทธิภาพดี
ขึ้น เน้นการรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตกับการอนุรักษ์ การพัฒนาเพื่อการผลิตที่ก้าวหน้า ความ
เป็นอยู่และระบบนิเวศที่ดี สังคมเดินไปสู่วิถีแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน และแบ่งปันผลสาเร็จจากการ
พัฒนาไปสู่ประชาชนจานวนมากยิ่งขึ้น
“แนวคิดใหม่ในการพัฒนา” จะนาพาเศรษฐกิจจีนไปสู่จุดสมดุลใหม่ (New Normal) จนบรรลุ
ภารกิจตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่สนับสนุนการบรรลุสังคมพอกินพอใช้อย่างทั่วถึง
อีกทั้ง ยัง บรรลุเป้าหมายแห่งการ “ครบรอบ 100 ปี สองวาระ (ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้ง พรรค
คอมมิวนิสต์จีนในปี ค.ศ. 2021 และครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.
2049)” และบรรลุความฝันของจีนสู่การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีน
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ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติระยะ5 ปีฉบับที่ 13 ประเทศจีนจะดำเนินโครงกำรที่
หลำกหลำยกว่ำ 100 โครงกำรซึ่งทำให้จีนเกิดกำรพัฒนำอีกขั้น เช่น
รูปที่1 โครงข่ำยรถไฟควำมเร็วสูงในอนำคตของประเทศจีน

แหล่งที่มา http://bbs.dahe.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1001512479

รถไฟความเร็ว สูง เชื่ อมโยงร้ อยละ 80 ของเมือ งใหญ่ ของประเทศจี น มีร ะยะทาง 1.21 แสน
กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นระยะทางรถไฟความเร็วสูง 1.9 หมื่นกิโลเมตร และคิดเป็นร้อยละ 60 ของระยะทาง
โลก (ณ วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2016) โดยประเทศจีนจะสร้างเส้นทางสาหรับรถไฟความเร็วสูง เพิ่มอีก
1.2 หมื่นกิโลเมตรในแผนฯ ฉบับ13 (ปี 2016-2020)

แหล่งที่มำ http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/06/29/16/2A1677B400000578-3143351Thanks_to_new_designs_on_traction_China_s_bullet_trains_could_no-a-48_1435590481279.jpg
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รูปที่ 2 แผนผังกำรก่อสร้ำงสนำมบินเพื่อกำรขนส่งสินค้ำในอนำคต

แหล่งที่มำ http://www.cq.xinhuanet.com/2016-03/18/c_1118368847.htm

ขณะนี้ประเทศจีนมีสนามบินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 28 แห่ง และจะเพิ่มขึ้นอีก 163 แห่ง
ขณะที่สนามบินขนส่งสินค้ามี 11 แห่ง

แหล่งที่มำ https://laowai.ru/wp-content/uploads/2015/07/air-china-zapustit-pryamoj-rejs-chendu-parizh.jpg
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รูปที่ 3 ผังกำรพัฒนำกลุ่มเมืองใหม่ในอนำคต

แหล่งที่มำ http://www.hxdctz.com/a/20160329/29915.html

การพัฒนาความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ โดยร้อยละ 98 ของพื้นที่ในประเทศจีนมีอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 5G ซึ่งใช้ในเชิงพาณิชย์ Big Data

แหล่งที่มา http://www.chinatelecom-h.com/en/global/home.php
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รูปที่ 4 ผังแบ่งประเภทกำรใช้พื้นที่ในอนำคต

แหล่งที่มา http://internal.dbw.cn/system/2016/03/18/057141367.shtml

อัตราการใช้น้าต่อหน่วยการผลิตจะลดลง 23% การใช้พลัง งานต่อหน่วยผลิต จะลดลง 15%
และการปล่อย Carbon dioxide จะลดลง 18% ขณะที่อัตราพื้นที่ป่ามี 23.04 % อัตราควันพิษลดลง
25% จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนวันในรอบปี
ความเร็วในการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเข้าสู่ระดับกลางถึงสูง และเริ่มเข้าสู่ภาวะจุดสมดุลใหม่
(New Normal) เป็นปีแรก โดยจะรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 6.5% จนถึงปี ค.ศ. 2020
ในห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก โครงสร้างเศรษฐกิจจีนก้าวเข้าสู่ระดับ MidHigh End ปัจจุบันประเทศจีนกาลังดาเนินนโยบาย“Made in China 2025” โดยตั้งเป้าเป็นมหาอานาจ
อุตสาหกรรมการผลิตในอีก 10 ปีข้างหน้า
ส่วนการอุปโภคบริโภค ถือเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตไปอีกขั้น โดยปัจจุบันปริมาณ
การอุ ป โภคบริ โ ภคกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ได้ ถึ ง 59% โดยเฉพาะการอุ ป โภคบริ โ ภคเกิ ด ใหม่ อาทิ ด้ า น
วัฒนธรรม สารสนเทศ บริการผู้สูงอายุ สุขภาพ และการท่องเที่ยว กาลัง กลายเป็นปัจ จัยใหม่ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
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ขณะที่ภาคการลงทุนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์
ว่าอีก10 ปีข้างหน้า กองทุนเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขาดเงินทุนราว 8
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การดาเนินยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” เขตเศรษฐกิจแม่น้าแยงซี และแผนประสาน
การพัฒนาปักกิ่ง –เทียนจิน-เหอเป่ย ทาให้อุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตไปยังเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อของ
เขตเศรษฐกิจใหญ่ทั้งสาม ทาให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งผลให้อัตราความเป็นเมือง
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะเพิ่มขึ้นจาก 55% ในปัจจุบันเป็น 60% ในอีก 5 ปีข้างหน้า จนกลายเป็น 65%
และ 70% ในปี ค.ศ. 2025 และ ค.ศ. 2030 ตามลาดับ
3.2 นโยบำยพัฒนำเศรษฐกิจตำมพื้นที่
หลังจากประเทศจีนดาเนินนโยบายเปิดประเทศ การปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะแรกจึง เน้นการ
ลงทุนจากต่างประเทศโดยให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีนเรียกว่า“เชิญเข้า
มา”
นโยบายเชิญ เข้ามาแบ่ง เป็น 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการส่งเสริมการลงทุนและสิท ธิ
ประโยชน์ ใ นภาคธุ ร กิจ และมาตรการการส่ง เสริ มการลงทุ นและสิ ทธิ ประโยชน์ ใ นภาคพื้น ที่ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 กำรยกระดับเศรษฐกิจชำยฝั่งตะวันออก
เมืองเปิดเมืองท่ำเลียบชำยฝั่งทะเล (Open Coastal City)หมายถึง เมืองท่าเลียบชายฝั่ง
ทะเลทางตะวัน ออกที่ติ ด ต่อ กับ ต่า งประเทศและด าเนิ น นโยบายพิ เ ศษบางประการเช่น เดี ย วกั บเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดย 14 เมืองแรกที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นเมืองเปิดเลียบชายฝั่ง ทะเลในปี 1984
ได้แก่ ต้าเหลียน ฉินหวงเต่า เทียนจิน เยียนไถ ชิงเต่า เหลียนอวิ๋นกั่ง หนานทง เซี่ยงไฮ้ หนิงปอ เวินโจว
ฝูโจว กว่างโจว จ้านเจียง และเป๋ยไห่
(1) ลำดับกำรดำเนินนโยบำยเปิดประเทศ
1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1980 โดยรัฐบาลจีนได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น 4
แห่งได้แก่ เซินเจิ้น จูไห่ ซ่านโถว และเซี่ยเหมิน
2) เมืองเปิดเมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเล เริ่มต้นปี ค.ศ. 1984 โดยรัฐบาลจีนประกาศเปิด 14
เมืองท่าและเกาะไหหลา ซึ่งแบ่งเป็นเขตเมืองเก่าและเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
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3) เขตเศรษฐกิจเปิดเลียบชายฝั่งทะเล ได้แก่ เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าแยงซี เขตสามเหลี่ยม
ปากแม่น้าจูเจียง เขตสามเหลี่ยมเมืองเซี่ยเหมิน –จางโจว–เฉวียนโจว โดยในปี ค.ศ. 1985 ได้เปิดเขต
คาบสมุทรเหลียวตงและในปี ค.ศ. 1988 จึงเปิดเขตคาบสมุทรซานตง
(2) นโยบำยขยำยขอบเขตอำนำจและสิทธิพเิ ศษในกำรเปิดเมืองเลียบชำยฝั่งทะเล
“ขยายอานาจรัฐบาลท้องถิ่นในการตรวจสอบอนุมัติโครงการที่ใช้เงินลงทุนต่างชาติ”
“ส่งเสริมการใช้เงินตราต่างประเทศและเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศในการนาเข้าอุปกรณ์สาคัญ
และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า”
“ให้การสนับสนุนการชาระดุลเงินตราต่างประเทศและภาษีต่างๆ ของโครงการที่ใช้เงินลงทุน
ต่างชาติและโครงการที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามาปรับปรุงกิจการเก่า”
นโยบายข้างต้นมุ่งส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเงินลงทุนจากต่างชาติและตั้งอยู่ใน
เขตเมืองเก่า รวมทั้งโครงการที่ใช้เทคโนโลยีและความรู้ขั้นสูง โครงการที่ใช้เงินลงทุนต่างชาติเกิน 30 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือโครงการด้านพลังงาน คมนาคม และการสร้างท่าเรือ โดยได้รับการลดหย่อนภาษีดังนี้
ชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราพิเศษ 15% ในจานวนนี้กิจการที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าหรือ
เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ ชาระภาษีเพียง 10% ส่วนกิจการเงินลงทุนต่างชาติประเภทผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชาระภาษี 15% โดยกิจการที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าหรือเป็นผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ ชาระภาษี 10% และหากจดทะเบียนประกอบธุรกิจ 10 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่ปีที่เริ่มได้กาไร จะ
ได้รับการยกเว้นภาษีปีแรกถึงปีที่ 2 และเสียภาษีกึ่งหนึ่งในปีที่ 3 - 5
(3) เป้ำหมำยพื้นฐำนของเมืองเปิดเลียบชำยฝั่งทะเล ข้อได้เปรียบของเมืองเหล่านี้คือเป็น
พื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่สุดในจีน ซึ่งมีขีดความสามารถในการบริหารกิจการสูง และมีบุคลากร
ที่โดดเด่ นทั้ ง ด้า นเทคโนโลยีแ ละการบริห ารการคมนาคมทั้ ง ทางบกและทางน้ า อี กทั้ ง ยัง เป็ นเมื องที่
เชื่อมโยงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างประเทศจีนกับต่างประเทศ
นอกจากนี้เมืองเปิดเลียบชายฝั่งทะเลยังมี ข้อได้เปรียบทางทรัพยากร และสามารถนาระบบ
เศรษฐกิจ ของเมือ งเหล่านี้ม าพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยดึง ดูด เงินลงทุ น
ต่างชาติ และเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้า เข้ามาในประเทศ อีกทั้ง ขยายการส่ง ออก การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการสร้างสังคมนิยมที่ทันสมัย
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(4) คุณค่ำของเมืองเปิดเลียบชำยฝั่งทะเล
1) การเพิ่มพื้นที่และทางเลือกในการลงทุนให้ต่างประเทศ เป็นการดึงดูดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
และเงินทุนมาปรับปรุงกิจการเก่า รวมทั้งสร้างกิจการใหม่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
2) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งออก แปรรูปสินค้าและการท่องเที่ยวของเมืองเหล่านี้
ช่วยให้ประเทศจีนดึงดูดเงินตราต่างประเทศได้มากขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ
3) เทคโนโลยีและวิธีบริหารที่ก้า วหน้าของต่างประเทศ ช่วยยกระดับคุณภาพของแรงงานให้
สูงขึ้น ทาให้ประชาชนร่ารวยขึ้น
4) ความสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและสร้างนวัตกรรมเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของทั้งประเทศ
5) เศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้รัฐบาลจีนสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นและมีสินค้าที่มี
คุณภาพออกสู่ตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น
6) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้สอดรับกับการเปิดเมืองเหล่านี้ เป็นตัวอย่างให้เมืองอื่นใช้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป
3.2.2 กำรผงำดของภำคกลำง
แผนพัฒนำภำคกลำงของจีน (Rise of Central China) นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลจีน
ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเริ่มพัฒนาก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นจึงกาหนดยุทธศาสตร์ “พัฒนาภาคตะวันตก”
(China Western Development) ทาให้ภาคกลางกลายเป็นพื้นที่ที่พัฒนาเศรษฐกิจล้าหลังกว่าภูมิภาค
อื่น เพื่อแก้ปัญหานี้นายกรัฐมนตรีเวินเจียเป่าจึงเสนอแผนพัฒนาภาคกลางขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2004
แผนพัฒนาภาคกลางเริ่มดาเนินการในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 11 (ปี ค.ศ. 2006-2010) เน้ น การพั ฒ นาโดยยึ ด จากพื้ น ฐานที่ มี อ ยู่ ส่ ง เสริ ม การก้ า วสู่
ภาคอุตสาหกรรมและความเป็นเมือง เพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภาคการเกษตร สร้างเขตพื้นที่
ผลิตธัญพืช ตลอดจนเพิ่มกาลังการผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
(1) สถำนกำรณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน
1) มณฑลหูเป่ย มีเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองหลวง ถือเป็นศูนย์กลางของภาคกลาง อุตสาหกรรม
หลักของมณฑลคือรถยนต์และเหล็กกล้า การมีทรัพยากรน้าที่อุดมสมบูรณ์จึงส่งผลให้โรงงานไฟฟ้าพลังน้า
พัฒนาอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมสิ่งทอจากผ้าฝ้ายและการก่อสร้างก็เจริญก้าวหน้า รัฐบาลตั้งเป้าให้เป็น
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เขตแปรรูปสินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย เขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และศูนย์กลาง
โลจิสติกส์
2) มณฑลเหอหนาน ดั้งเดิมเป็นมณฑลเกษตรแต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว
อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อาหาร อลูมิเนียม ถ่านหิน รัฐบาลตั้งเป้าเป็นมณฑลท่องเที่ยว มณฑลเกษตรและ
ปศุสัตว์แบบทันสมัย
3) มณฑลหูหนาน อุตสาหกรรมหลักคือ ก่อสร้าง ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ เหล็กกล้าและโลหะ
อื่นๆ บุหรี่ และสื่อบันเทิง
4) มณฑลอานฮุย อุตสาหกรรมหลักคือ รถยนต์ ผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุโลหะ แปรรูป
สินค้าและผลพลอยได้จากการเกษตร
5) มณฑลเจียงซี อุตสาหกรรมหลักคือ วัสดุโลหะและโลหะการ ยา อาหาร วัสดุก่อสร้าง และ
พลังงานใหม่
6) มณฑลซานซี อุตสาหกรรมหลักคือถ่านหิน มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะการและการผลิต
เครื่องมืออุปกรณ์
3.2.3 กำรฟื้นฟูภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนฟื้น ฟูภำคตะวันออกเฉีย งเหนือ ของจี น (Northeast Revitalization Plan) เพื่อให้
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคพัฒนาสอดคล้องกัน รัฐบาลจึงกาหนดแผนเร่งรัดการฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง และเขตเหมิงตง (หมายถึง
5 เมืองในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ได้แก่ Hulunbuir City, Hinggan League, Tongliao City,
Chifeng City, XilinGol League) โดยเน้นการฟื้นฟูในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่
11
(1) สถำนกำรณ์ที่เผชิญ
สามปี ข องยุ ท ธศาสตร์ ฟื้ น ฟู ฐ านอุ ต สาหกรรมเก่ า เป็ น ช่ ว งที่ อั ต ราการเติ บ โตโดยรวมทาง
เศรษฐกิจของ 3 มณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับขึ้นอย่างเด่นชัด ประชากรทั้งในเมืองและ
ชนบทได้รับประโยชน์สูงสุด โดยอีก 5-10 ปีต่อจากนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของการฟื้นฟูอย่างรอบด้าน
ของภูมิภาคนี้
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ส่วนเงื่อนไขที่เอื้อต่อการพัฒนา ได้แก่ เศรษฐกิจจีนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ขี ด
ความสามารถโดยรวมของประเทศที่สูงขึ้นเรื่อยๆ กลไกการประสานงานกับภูมิภาคอื่นสมบูรณ์ขึ้น และ
การเข้าสู่ตลาดโลกของจีน ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา ได้แก่ กิจการเอกชนยังพัฒนาไม่เต็มที่
ระบบเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามกลไกตลาด อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีและการบริการสมัยใหม่มีสัดส่วนที่ต่า
การจ้างงาน และระบบประกันสังคมยังมีแรงกดดันสูง ความสามารถในการป้อนทรัพยากรบางประเภท
ลดลง บางพื้นที่ประสบปัญหามลภาวะรุนแรง เป็นต้น
(2) กำรยกระดับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม
1) สร้ ำ งฐำนกำรผลิ ต อุ ป กรณ์ ที่ ก้ ำ วหน้ ำ โดยเร่ ง ผลั ก ดั น ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ยกระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและสร้างSystem Integration ของกิจการ เพื่อสร้างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้กลายเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์ขนาดใหญ่และเครื่องจักรกลหนักที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล อาทิ เครื่อง CNC อุปกรณ์ผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกั บการขนส่ง
ระบบราง เป็ นฐานการผลิ ตและส่ งออกรถยนต์ และชิ้น ส่ว นอะไหล่ ตลอดจนเป็นฐานการต่อ เรื อที่ มี
มาตรฐานระดับโลก
2) เร่ง พั ฒนำอุ ต สำหกรรมไฮเทคโนโลยี โดยตั้ง มั่ นบนนวั ตกรรมของตนเอง ส่ง เสริ มการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ดาเนินโครงการเพื่ อเข้าสู่อุตสาหกรรม
ไฮเทคโนโลยี และสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี ได้แก่ อุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทางทะเล
3) พัฒนำอุตสำหกรรมพลังงำนอย่ำงเหมำะสม โดยยืนหยัดในการพัฒนาถ่านหินและน้ามัน
ควบคู่กับการใช้อย่างประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความร่วมมือทางพลังงานในภูมิภาค
เอเชี ยตะวั น ออกเฉีย งเหนือ พั ฒนาแหล่ง ถ่า นหิ น อย่ างเป็ นขั้ น ตอน รัก ษาเสถี ยรภาพก าลัง การผลิ ต
น้ามันดิบ ขยายการผลิตก๊าซธรรมชาติ สร้างเครือข่ายท่อส่งก๊าซและน้ามั น พัฒนาสถานีผลิตไฟฟ้าและ
เครือข่ายการจ่ายไฟฟ้า สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ พลังงานทดแทน และโครงการประหยัด
พลังงาน
4) ยกระดับอุตสำหกรรมวัตถุดิบพื้นฐำน โดยกาจัดกระบวนการผลิตที่ล้าหลัง ปรับโครงสร้าง
ภายในอุ ต สาหกรรมให้ ดี ขึ้ น ควบคุ ม ปริ ม าณการผลิ ต ยกระดั บ คุ ณ ภา พการแปรรู ป สร้ า งฐาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีรูปแบบใหม่และกลายเป็นฐานการผลิตเอทิลินระดับโลก พัฒนาอุตสาหกรรมแปร
รูปถ่านหินเคมีอย่างเป็นขั้นตอน และสร้างฐานการผลิตเหล็กกล้าคุณภาพสูงของภาคเหนือ
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5) เร่งพัฒนำอุตสำหกรรมเบำที่มีลักษณะเด่น โดยใช้ข้อได้เปรียบทางทรัพยากร สร้างแบรนด์
และขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้าง
งาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเบาที่เน้น ได้แก่ การผลิตยาจีนและยาพื้นบ้าน การแปรรูปสินค้าเกษตร
อาหาร เนื้อสัตว์ สัตว์น้า ผลิตภัณฑ์นม สิ่ งทอ เสื้อผ้า การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องเรือน
และการแปรรูปไม้
6) กำรพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่อย่ำงจริงจัง โดยใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบสมัยใหม่
ยกระดับปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
รักษาสถานภาพการเป็นฐานการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทธัญพืชที่สาคัญของชาติ ส่งเสริมการพัฒนา
อย่างมีเสถียรภาพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
(3) กำรพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ฐานการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ประเภทธัญพืช โดยจัดตั้งเขต
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าว ด้วยการลงทุนด้านการชลประทาน การปรับปรุงพันธุ์ และ
อุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร
2) การส่งเสริมการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์คุณภาพสูง และจัดตั้งเขตเพาะพันธุ์วัว แพะ และฟาร์ม
โคนมขนาดใหญ่ที่ทันสมัย
3) การสร้างฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
แบรนด์ของผลิตภัณฑ์จากป่า อาทิ เห็ดและโสม สร้างเขตสาธิตการเพาะพันธุ์ แปรรูปและส่งออกอาหาร
ทะเล
4) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเกษตรกรรม
5) การเสริมสร้างความสามารถอย่างรอบด้านให้พื้นที่เกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตค่อนข้างต่า อาทิ
การปรับปรุงดินและพันธุ์พืช การชลประทานแบบประหยัดน้า ปรับปรุงวิธีทาการเกษตรแบบดั้งเดิมให้
เป็นการเกษตรแบบหมุนเวียน ได้มาตรฐาน ประหยัดปุ๋ยเคมี และมีความสามารถในการรับมือกับภัย
ธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น
6) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการเกษตร อาทิ เร่งสร้างระบบบริการด้านเกษตร พัฒนาระบบ
ตลาดของสินค้าเกษตร จั ดตั้งเขตสาธิตเทคโนโลยี ทางการเกษตร ปรับปรุง กลไกโดยผสานประโยชน์
ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการกั บ เกษตรกร สร้า งโมเดลความร่ วมมื อ รู ป แบบใหม่ ร ะหว่ า งภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และการพาณิชย์
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(4) กำรเร่งพัฒนำอุตสำหกรรมบริกำรเพื่อเพิ่มอัตรำกำรจ้ำงงำน
การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต ได้แก่
1) การมุ่ง พัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่ โดยเร่ง สร้างศูนย์โลจิสติกส์ระดับสากลที่
เมืองต้าเหลียน และศูนย์โลจิสติกส์ระดับภูมิภาคที่เมืองเสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บินและทงเหลียว
2) พัฒนาอุตสาหกรรมการเงิน โดยผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างธนาคารพาณิชย์ในเขตเมือง
ปฏิรูปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในชนบท และพัฒนาสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารให้มีมาตรฐาน ขยายเงินกู้
ให้แก่กิจการ SME ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการบริการและประเภทผลิตภัณฑ์ของธุรกิจประกันภัย
3) การส่งเสริมบริการทางธุรกิจ อาทิ บริการด้านการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ การบัญชีและ
ภาษีอากร การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ บริการให้คาปรึกษาด้านต่างๆ และบริการด้านกฎหมาย
4) สนับสนุนอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม อาทิ การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Design) อุตสาหกรรมบันเทิง กีฬา สิ่งพิมพ์ และโฆษณา
5) ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตบริการด้านการค้า
ส่งเสริมความหลากหลายในการดาเนินธุรกิจและการถือกรรมสิทธิ์ของกิจการ อาทิ ธุรกิจค้าปลีกและ
ร้านอาหาร
6) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีข้อได้เปรียบ อาทิ การท่องเที่ยวหิมะ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า พื้นที่
ชุ่ ม น้ า ชายแดน การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรและเชิ ง อุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง พั ฒ นาสิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
3.2.4 กำรบุกเบิกภำคตะวันตก
(1) นโยบำยกำรพัฒนำประเทศแบบ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้
รุ่ง เรื อ ง จากนั้ น จึ ง เข้ า สู่ ช่ ว งที่ สองคื อ พั ฒ นาภาคตะวั น ตกที่ ส ภาพเศรษฐกิ จ ยั ง ล้ า หลั ง อยู่ ใ ห้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้า
ภาคตะวันตกของจีนประกอบด้วย 1 มหานคร 7 มณฑลและ 4เขตปกครองตนเอง มีเนื้อที่ร้อย
ละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ มีประชากร 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ และยังเป็นพื้นที่ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณถ่านหินร้อยละ 35 น้ามันร้อยละ 12 และก๊าซธรรมชาติ ร้อย
ละ 53 ของปริมาณทั้งหมดของประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งที่มีโลหะหายากมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จึง
ถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสาคัญที่ส่งให้ภาคตะวันออก เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 50 ของ
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พลัง ไฟฟ้ารวมที่ภาคตะวัน ออกใช้ อยู่ในปัจจุบัน และยัง เป็น แหล่ง วัตถุดิบ ถึง ร้อ ยละ 60 ของปริมาณ
วัตถุดิบทั้งหมดที่ภาคตะวันออกใช้
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต อุ ต สาหกรรมด้ า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมอาวุ ธ ปิ โ ตรเคมี
อิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอ อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เทคนิคการสื่อสาร เลเซอร์และการส่งสัญญาณด้วยเคเบิ้ล
เป็นต้น โดยมีเมืองซีอานเมืองเฉินตูและเมืองหลันโจวเป็นศูนย์กลางการศึกษารองจากกรุงปักกิ่ง
อย่างไรก็ตามประชากรในภาคตะวันตกของประเทศจีนยั ง มีรายได้เฉลี่ย ต่อคนต่อ ปีต่ากว่ า
ประชากรในภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ ทาให้นัก
ลงทุนต่างชาติไม่สนใจเข้าไปลงทุน
(2) รัฐบำลจีนประกำศ "นโยบำยดำเนินกำรมุ่งตะวันตก" (Implementation Measures
of the Go-West Policy) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2001 เพื่อกระจายความเจริญและยกระดับการ
พัฒนาพื้นที่ทางภาคตะวันตกให้ทัดเทียมกับภาคอื่นๆของประเทศ โดยรัฐบาลจีนจะเข้าไปลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การขนส่ง พลังงาน เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการศึกษา
เพื่อจูงใจนักลงทุน นอกจากนี้ยังมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อกระตุ้นให้เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) 2 ปีนับจากปีแรกที่มีกาไร และในช่วง
3 ปีถัดไปจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลลงจากร้อยละ 15 เหลือเพียงร้อยละ 7.5 ของเงินภาษี
นาเข้า (Import Duty) นอกจากนั้นยังได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าอุปกรณ์ที่นามาใช้ในกิจการ รวมทั้ง
ได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย
(3) กำรนำผลกำไรที่ได้รับจำกกำรลงทุนกลับไปลงทุนใหม่ (Reinvestment) นักลงทุ น
ต่างชาติที่นาผลกาไรจากการลงทุนกลับไปเพิ่มทุนจดทะเบียนในโครงการลงทุนเดิม หรือนาไปลงทุนใน
กิจการใหม่ซึ่งมีระยะเวลาในการดาเนินงานอย่างน้อย 5 ปี สามารถขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 40
ของทั้ง หมด และหากนาไปลงทุนในโครงการลงทุนด้ านการผลิต เพื่อส่ ง ออกหรือโครงการลงทุนที่ใ ช้
เทคโนโลยีขั้นสูงสามารถขอคืนภาษีได้เต็มจานวน
อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่ างชาติต้องจ่ายภาษีไ ปก่ อน จึ ง สามารถขอรับเงินภาษีดัง กล่าวคื น
ภายหลังซึ่งเป็นไปตามหลัก "Paid First, Refunded Later"
3.2.5 ปำกแม่น้ำจูเจียง
โมเดลเขตเศรษฐกิจสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta Model) หมายถึง
ภาพรวมการพัฒนาสู่เศรษฐกิจกลไกตลาด ภายหลัง การปฏิรูปเปิด ประเทศของพื้นที่ลุ่มแม่น้าจูเจีย ง
มณฑลกว่างตง โดยมี 14 อาเภอ โดยมี กว่างโจว และเซินเจิ้นเป็นศูนย์กลาง
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(1) จุดเด่นพื้นฐำน
1) รัฐบำลท้องถิ่นมีอำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ และมีผลประโยชน์ที่ค่อนข้ำงเป็นเอกเทศ
นโยบายกระจายอานาจบริหารและความรับผิดชอบด้านการคลัง (Fiscal Responsibility) ทา
ให้รัฐบาลท้องถิ่นทุกระดับในเขตนี้มีอานาจในการควบคุมรายรับ – รายจ่าย และจัดสรรผลประโยชน์ไ ด้
อย่างอิสระ สามารถพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจของตนโดยมีคู่แข่งคือเมืองอื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจนี้เมื่อผล
การแข่ ง ขันเกี่ ยวข้อ งกับผลประโยชน์ ของท้องถิ่นนั้น ๆ ต้อ งเลือกรูปแบบการพั ฒนาและการจัดสรร
ทรั พ ยากรที่ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งทรั พ ยากรในพื้ นที่ ทาให้ เกิ ด โมเดลการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ มี
เอกลักษณ์
รัฐบาลท้องถิ่นไม่เพียงลงทุนโดยตรงหรือค้าประกันเงินกู้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน แต่ยังมีนโยบาย
ให้สิทธิประโยชน์แก่กิจการของเอกชน จึงทาให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว
2) ควำมได้เปรียบทำงด้ำนนโยบำยและที่ตั้ง ส่งเสริมกำรพัฒนำของเศรษฐกิจแบบมุ่งเน้น
กำรส่งออก (Export-oriented Economy)
หลังการปฏิรูปเปิดประเทศ มณฑลกว่างตงดาเนินนโยบายพิเศษเพื่อดึงดูดเงินทุน เทคโนโลยี
การบริหาร และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักของฮ่องกงและมาเก๊ามายังเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจู
เจียง จึงส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรในท้องถิ่นและต่างถิ่นไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
การลงทุนของฮ่อ งกง มาเก๊ าและต่างชาติอ ยู่ในรู ปแบบกิจการร่วมค้าแบบร่วมทุนระหว่า ง
ประเทศจีน กับต่า งชาติ กิจ การร่ วมค้า แบบตามสั ญญาระหว่า งประเทศจี นกับ ต่างชาติ และกิจ การที่
ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด ทาให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเจี ยงมีลักษณะ
เป็นตลาดระหว่างประเทศตั้งแต่แรกเริ่มและค่อยๆขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนไปสู่การมุ่งเน้นการส่งออก
3) การสร้างนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนและองค์กรธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชนในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเจียงผันตัวจากภาคการเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกร
รม โดยอาศัยทรัพยากรและระบบองค์กรของกิจการเงินลงทุนต่างชาติทั้งสามรูปแบบผลักดันการแปลง
สภาพและสร้างนวัตกรรม โดยการแปลงสภาพสู่อุตสาหกรรมเช่นนี้ไม่เพียงแต่ไม่ละเมิดผลประโยชน์ของ
เกษตรกร แต่ยังเพิ่มผลประโยชน์ให้อีกด้วย
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4) ระบบตลาดที่เชื่อมโยงจีนกับต่างประเทศ
เขตสามเหลี่ยมปากแม่ น้าจู เจี ยงไม่เ พียงส่ง ออกสินค้ าจ านวนมหาศาลสู่ ตลาดต่ างประเทศ
โดยตรงหรือผ่านทางฮ่องกงและมาเก๊า แต่ยังกระจายสินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศไปทั่ว ประเทศจีน
สินค้าอุตสาหกรรมการค้าเพื่อการแปรรูป (Processing Trade) ของที่นี่ นอกจากส่งออกแล้ว ยังกระตุ้น
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าด้วย โดยผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคชนิดใหม่ที่จีนขาด
แคลน และกระจายสู่ตลาดภายในประเทศอย่างรวดเร็ว
(2) ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ
1) มีที่ตั้งติดกับฮ่องกง
โมเดลนี้อาศัยเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา เนื่องจากรัฐบาลกลาง
กาหนดให้เซินเจิ้นเป็นหน้าต่างในการเปิดประเทศ เป็นสถานที่ทดลองการปฏิรูประบบ และเป็นสะพาน
เชื่อมกับฮ่องกง การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และการขยายตัวของห่วงโซ่
อุตสาหกรรม ทาให้เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเจียงกลายเป็นฐานการผลิตของฮ่องกงและเซินเจิ้น
2) มีเซินเจิ้นเป็นพลังขับเคลื่อนพื้นฐำน
20 ปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจพิเศษของเซินเจิ้นทาหน้าที่รองรับเงินทุน เทคโนโลยี และการ
บริหารจากพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อย่างฮ่องกง อีกทั้งยังดูดซับเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากร
จากพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่าในจีนแล้วกระจายต่อไปยังเมืองอื่นในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้า
จูเจียง ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเจียงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
3) มีกำรวำงยุทธศำสตร์พื้นฐำนที่มุ่งเน้นกำรส่งออก
เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเหลียงอาศัย ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์มาพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
มุ่ง เน้นการส่ง ออก ใช้เงินลงทุนโดยตรงจากภายนอกและตลาดต่างประเทศ ทาให้เขตสามเหลี่ยมปาก
แม่น้าจูเจียงกลายเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดการค้าเสรีมากที่สุดในจีน
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3.2.6 แหลมเหลียวหนิงกับแหลมซำนตง
(1) โครงกำรโดยสังเขป
1) แผนพั ฒ นำเขตเศรษฐกิ จ สี ฟ้ ำ คำบสมุ ท รซำนตง ( Shandong Peninsula Blue
Economic Zone) เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติในปี ค.ศ. 2011 (ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12)
ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภูมิภาคที่เน้น การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลเป็นครั้งแรกของประเทศ
จีน โดยบูรณาการการพัฒนาทั้งทางบกและทะเลเข้าด้วยกัน และใช้ข้อได้เปรียบของพื้นที่เลียบชายฝั่งกับ
ทรัพยากรทางทะเลมาพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเล
2) ขอบเขต ทางทะเลครอบคลุมน่านน้าทั้งหมดของมณฑลซานตง ทางบกครอบคลุม 6 เมือง
ได้แก่ ชิงเต่า ตงอิ๋ง เยียนไถ เหวยฟาง เวยไห่ รื่อเจ้า และ 2 อาเภอเลียบชายฝั่งของเมืองปินโจว ได้แก่
อาเภออู๋ตี้และจานฮว่า
3) เป้าหมาย สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางทะเลสมัยใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล สร้างศูนย์ศึกษาเทคโนโลยีทางทะเลระดับโลก เป็น เขตนาร่องปฏิรูปเปิดเสรีเศรษฐกิจทาง
ทะเลระดับชาติ และเขตสาธิตระบบนิเวศทางทะเลที่สาคัญของจีน
4) คุณค่า ช่วยขยายพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจและปกป้องยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ สร้างระบบนิเวศทางทะเลที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
เศรษฐกิจทางทะเล และเพิ่มระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจทางทะเล
(2) ยุทธศำสตร์ที่ใช้ในกำรพัฒนำ
1) กำรยกระดับ “หนึ่งพื้นที่หลัก”
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางทะเลชั้นสูง ในคาบสมุทรเจียวตง (ชิงเต่า เยียนไถ เหวย
ฟาง และเวยไห่) โดยการเร่งยกระดับความสามารถเชิงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางทะเล การพัฒนา
ขนาดอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ เช่น ชีว ะเภสัชทางทะเล พลัง งานใหม่ทางทะเล และการผลิต
อุปกรณ์ชั้นสูงทางทะเล เป็นต้นรวมทั้งการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีข้อได้เปรียบ อาทิ การประมง
สมัยใหม่ วิศวกรรมทางทะเล การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวทะเลเชิงวัฒนธรรม และโลจิ
สติกส์ทางทะเล เป็นต้น
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2) กำรขยำย “สองขั้วควำมเจริญเติบโต” (Growth Pole)
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางทะเลในเขตนิเวศสามเหลี่ยมปากแม่น้าเหลืองโดยสร้าง
เขตเพาะพันธุ์สัตว์น้าเชิงนิเวศ การมุ่งพัฒนาการประมงสมัยใหม่ การบุกเบิกสารวจก๊าซ น้ามัน และแร่
ธาตุ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เป็นต้น
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมท่าเรือทางตอนใต้ของมณฑลซานตง การสร้างฐานผลิตภัณฑ์
เหล็กคุณภาพสูง การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่และการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์
บนที่รื่อเจ้า เป็นต้น
3) กำรสร้ำงสำมเขตเพื่อกำรพัฒนำและกำรอนุรักษ์
เขตพัฒนำและอนุรักษ์ชำยฝั่ง หมายถึงแถบพื้นที่น่านน้าภายใน (Internal water) ซึ่งเป็นเขต
สาคัญ ที่ต้องพัฒนาเป็นลาดับแรก โดยบูรณาการการพัฒนาบนบกกับทะเล และขยายการเติบโตของ
เศรษฐกิจทางทะเล
เขตพัฒนำและอนุรักษ์ทะเลระยะใกล้ หมายถึงแถบพื้นที่ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) มุ่ง
สารวจและพัฒนาทรัพยากร ตลอดจนพลังงานทางทะเล เข้มงวดพื้นที่ประมงต้องห้าม โดยปิดช่วงฤดูกาล
ประมง และเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เขตพัฒนำและอนุรักษ์ทะเลระยะไกล หมายถึง แถบพื้นที่ถัดจากทะเลอาณาเขตจนถึง เขต
เศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone) ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพมากที่สุดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล โดยเน้นการสารวจพัฒนาทรัพยากรและพลังงานทางทะเล การรักษาสมดุลเชิง
นิเวศ และการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของชาติ
4) กำรสร้ำงสำมกลุ่มเมือง
กลุ่ มเมือ งชิ งเต่ำ –เหวยฟำง–รื่ อเจ้ำ พั ฒนาให้ กลายเป็ นกลุ่ม เมื องสมั ยใหม่ ที่มี ชิง เต่ าเป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งทางน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองท่องเที่ยวและฐานกีฬาทางทะเล
ขณะที่เหวยฟงเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลระดับสูง ส่วนรื่อเจ้าเน้นอุตสาหกรรมท่าเรือสมัยใหม่
กลุ่มเมืองเยียนไถ–เวยไห่ พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและฐานอุตสาหกรรมทางทะเล
ระดับชาติ และเน้นส่งออกไปยังญี่ปุ่นและเกาหลี
กลุ่มเมืองตงอิ๋ง–ปินโจว พัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่เติบโตใหม่ของวงกลมเศรษฐกิจรอบอ่าวป๋อ
ไห่และเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศ
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5) กำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรศึกษำ
การบูร ณาการนวัต กรรมทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ทางทะเลที่ สาคัญ เช่ น ศู นย์ วิจั ย
ระดับชาติ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับนานาชาติ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา
และศูนย์วิจัยตั้งองค์กรความร่วมมือด้านการผลิต การศึกษา และการวิจัย การออกนโยบายทางการเงิน
และภาษีสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ตลอดจนการเร่งสร้างฐานการทดลองและนา
ผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีทางทะเลที่ประสบความสาเร็จมาใช้งานจริง รวมทั้งสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยโอ
เชี่ยน (Ocean University of China) พัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทางทะเล จนกลายเป็น
มหาวิทยาลัยทางทะเลครบวงจรชั้นนาของโลก พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางทะเลในโรงเรียนประถมและ
มัธยม รวมทั้งการสร้างฐานอบรมและรวบรวมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
6) กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ท่ำเรือ การขยายขนาดท่าเรือ และกาหนดหน้าที่ของแต่ละท่าเรือให้ชัดเจน โดยให้ชิงเต่าเป็น
ท่าเรือศูนย์กลางการขนส่งทางน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่เยียนไถเป็นท่าเรือใหญ่ของ
วงกลมเศรษฐกิจรอบอ่าวป๋อไห่ ด้านรื่อเจ้าเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้สินค้า และกระจายสินค้าประเภทเทกอง
และผลิตภัณฑ์น้ามัน ส่วนเวยไห่เป็นท่าเรือสู่ญี่ปุ่นและเกาหลี และให้ท่าเรือตงอิ๋ง เหวยฟาง ปินโจว และ
ไหลโจวเป็นท่าเรือสนับสนุน
ทำงรถไฟ การขยายขอบเขตเส้นทางรถไฟของมณฑลซานตง การเชื่อมต่อเส้นทางระหว่าง
มณฑล และการเร่งสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝั่ง
ทำงหลวง การเร่งสร้างทางหลวงระดับสูงและยกระดับทางหลวงทั่วไป การเชื่อมต่อเครือข่าย
ทางหลวงให้สะดวกรวดเร็ว
สนำมบิน การเร่งสร้างสนามบินนานาชาติชิงเต่าแห่งใหม่ การเพิ่มจานวนและเปิดเส้นทางบิน
ใหม่ทั้งในและนอกประเทศ
ศูนย์กลำงกำรขนส่งครบวงจร การบูรณาการทรัพยากรด้านคมนาคมขนส่ งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เชื่อมต่อการขนส่ง รูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งสร้างศูนย์กลางการขนส่งครบวงจร และ
การศึกษาโครงการเส้นทางข้ามทะเลป๋อไห่
7) กำรมุ่งสร้ำงหลักประกันด้ำนพลังงำนที่สะอำดปลอดภัย และยกระดับหลักประกันในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสีฟ้าในคาบสมุทรซานตง โดยพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังลม 7 แห่งในเมืองชายทะเลและอีก
6 แห่งในทะเล รวมทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและการพัฒนาเชื้อเพลิง เอทานอลที่ไม่ใช่ธัญพืช การ
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พัฒนาอุตสาหกรรมโซลาร์เซลส์และการสร้างเมืองที่ใช้พลังแสงอาทิตย์เป็นหลัก ตลอดจนการวางแผน
โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังคลื่นและปรากฏการณ์น้าขึ้นน้าลง การส่งเสริมการพัฒนาและการ
ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ การสร้างฐานโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ จานวน 2 โรงให้เสร็จภายในปี ค.ศ.
2020 และการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขนาดหกแสนกิโลวัตต์และหนึ่งล้านกิโลวัตต์
8) พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม
กำรมุ่งส่งเสริมอุตสำหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ อาทิ อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสมัยใหม่
อุตสาหกรรมขยายพันธุ์สัตว์น้า การประมงสมัยใหม่ในทะเลระยะไกล และอุตสาหกรรมเกษตรชายฝั่ง
เป็นต้น โดยเน้นพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางทะเลที่มีข้อได้เปรี ยบ อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ การ
ผลิตอุปกรณ์ พลังงานและแร่ธาตุ วิศวกรรมก่อสร้าง เคมี และแปรรูปสัตว์น้า ตลอดจนผลักดันการพัฒนา
ที่สอดคล้องกันของอุตสาหกรรมทางทะเลทั้งขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
นอกจากนี้ยัง ยกระดับการบริการของอุตสาหกรรมทางทะเลขั้นตติยภูมิ อาทิ อุตสาหกรรม
ขนส่ ง และโลจิ สติ กส์ ทางทะเล การท่องเที่ ยวทะเลเชิง วัฒ นธรรมและกี ฬา การบริก ารทางการเงิน ที่
เกี่ยวข้องกับทะเล การบริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทะเล (เช่น ด้านซอฟท์แวร์ สารสนเทศ ครีเอทีฟ
ดีไซน์ และเอเยนซี่)
9) พัฒนำกำรใช้ประโยชน์ทำงทะเล
กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรใช้ ประโยชน์ จำกทรัพ ยำกรทำงทะเลควบคู่ไปกับกำรอนุรัก ษ์
ทรัพยำกร โดยกากับดูแลอย่างเข้มงวดและคุ้มครองแนวชายฝั่งที่สาคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่ง ปลูก
สร้ า งลอยน้ าและเทคโนโลยี ก ารใช้ พื้ น ที่ใ ต้ ส มุ ท ร เพื่ อ สร้ างลานจอดเครื่ อ งบิ นสะเทิ น น้ าสะเทิ น บก
(Amphibian) บนทะเล และการศึกษาโครงการสร้างคลังขนาดใหญ่ใต้ทะเล รวมทั้งการบริหารเกาะต่างๆ
โดยแบ่งตามพื้นที่และประเภท การพัฒนาเกาะที่ไม่มีผู้อาศัยอย่างเหมาะสม การสารวจทางธรณีวิทยาใน
เขตทะเลลึกเพื่อแสวงหาทรัพยากรใหม่และทรัพยากรสารอง
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำอย่ำงเข้ มงวด โดยส่ง เสริมการสร้างสังคมประหยัดน้า การ
จากั ดการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมที่ สิ้ นเปลือ งน้า การพั ฒนาการเกษตรและการเพาะเลี้ย งสัต ว์ น้าแบบ
ประหยัดน้า การส่งเสริมให้เขตที่พักอาศัย กิจการ และภาคอุตสาหกรรมใช้น้าจืดจากน้าทะเล
กำรจัดตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชำติทำงทะเล เขตอนุรักษ์พิเศษทำงทะเล และเขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ำ
ในปี ค.ศ. 2015 มีเขตอนุรักษ์ประเภทต่างๆ ราว 80 แห่ง และภายในปี ค.ศ. 2020 ได้ตั้งเป้าให้เพิ่มขึ้นอีก
50 แห่ง
67

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2559

กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทำงทะเลที่สำคัญ อาทิ การอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่ชุ่มน้า
ชายฝั่งทะเล และแหล่งหญ้าทะเล การจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตทางทะเล รวมทั้งตั้งการเครือข่าย
ตรวจตราคุ้มครองสิ่งมีชีวิตหายากและใกล้สูญพันธุ์ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล
กำรบริหำรจัดกำรแนวชำยฝั่งแบบครบวงจร โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งควบคู่
ไปกับการรักษาความเป็นธรรมชาติ การดาเนินโครงการฟื้นฟูแนวชายฝั่งที่เสื่อมโทรมและถูกกัดเซาะ
กำรออกกฎหมำยพิทักษ์เกำะ กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าบนเกาะและสิ่งมีชีวิตในทะเลที่หายาก
การห้ามทากิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของเกาะ การรักษาระบบนิเวศของเกาะและทะเลโดยรอบ
ก าหนดให้ เ กาะบริ เ วณเส้ น ฐาน (Baselines) เป็ น เขตคุ้ ม ครอง และห้ า มท ากิ จ กรรมใดๆที่ เ ป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงภู มิ ป ระเทศและธรณี สั ณ ฐาน เช่ น ก าหนดให้ เ ขตซี ไ ห่ อ้ า น เมื อ งชิ ง เต่ า เขตปิ น ไห่
เมืองเหวยฟาง และเขตหนานไห่ เมืองเวยไห่ เป็นเขตเศรษฐกิจทางทะเลใหม่ การส่งเสริมให้ธุรกิจขนาด
กลางและใหญ่ปรับโครงสร้างหรือควบรวมกิจการแบบ Cross-regional Cross-industry และ Crossownership สร้า งกลไกการวางแผนและการบริ หารจั ดการเมื อง-ชนบทอย่า งเป็น เอกภาพ และการ
วางแผนพัฒนาภายในเขตเศรษฐกิจสีฟ้าให้สอดคล้องกัน
การเน้นความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ อาทิ คมนาคม ชลประทาน พลังงาน และ
สารสนเทศ เป็นต้น การเร่งปรับโครงสร้างการนาเข้าส่งออก การเร่งรัดโครงการความร่วมมือกับต่างชาติ
อาทิ Sino-German Ecopark ที่ชิง เต่ า International Ocean City ที่รื่ อเจ้ า และสวนอุต สาหกรรมที่
เขตปินไห่เมืองเหวยฟาง โดยใช้เขตเศรษฐกิจสีฟ้าเป็นเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ระหว่างประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี ตลอดจนเร่งผลักดันการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม
กั บ ปั ก กิ่ ง –เที ย นจิ น –เหอเป่ ย และเขตเศรษฐกิ จ แม่ น้ าแยงซี รวมทั้ ง แผนการสร้ า งทางด่ ว นสาย
ฉางชุน-เซินเจิ้น ในเขตมณฑลซานตง
3.2.7 แถบเศรษฐกิจแม่น้ำฉำงเจียง
ระเบี ย งการขนส่ ง แบบสามมิ ติ ใ นเขตเศรษฐกิ จ แม่ น้ าแยงซี (ปี ค.ศ. 2014-2020)
(Three-dimensional Transport Corridor in Yangtze River Economic Belt)
(1) แนวคิดโดยรวม
การเร่งผลักดันโครงการ Yangtze golden waterway โดยการขยายโครงข่ายคมนาคม การ
ปรับโครงสร้างการขนส่ง เน้นเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการสร้างระเบียงการขนส่ง
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แบบสามมิติที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและมีมาตรฐาน เพื่อสนองนโยบายการสร้าง
สังคมพออยู่พอกินอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจแม่น้าแยงซี
(2) หลักกำรพื้นฐำน
การวางแผนผังและโครงสร้างอย่างเหมาะสมโดยกาหนดให้การคมนาคมระหว่างภูมิภาค เมือง
และหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถของช่องทางการขนส่งหลัก บูรณาการ
การพัฒนาทางน้า เส้นทางรถไฟ ถนนหลวง เส้นทางการบิน และท่อส่งใต้ดิน โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ด้านการขนส่งมวลชนและสินค้า การยกระดับความปลอดภัย
การประหยัดทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(3) เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
การสร้างระเบียงการขนส่งแบบสามมิติ ที่เชื่อมโยงกันได้ในทุกทิศทางเช่น พัฒนาการเชื่อมต่อ
แม่น้ากับทะเลให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงโดยกาหนดให้เสร็จสิ้นภายในปี ค.ศ. 2020
ส่ ว นโครงการ Yangtze golden waterwayมี ร ะยะทาง 1.2 หมื่ น กิ โ ลเมตร โดยเชื่ อ มโยง
เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงและรถไฟธรรมดาสายหลัก อาทิ สายเซี่ยงไฮ้ -คุนหมิง และสายเลียบแม่น้า
แยงซี การเชื่อมโยงเครือข่ายทางด่วนสายหลักและทางหลวงของทุกอาเภอเมือง
นอกจากนี้ยังสร้างถนนซีเมนต์สู่ทุกตาบลและหมู่บ้านที่เข้าเงื่อนไข การเชื่อมโยงศูนย์กลางการ
บินนานาชาติเซี่ยงไฮ้กับศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคอื่น อาทิ ฉงชิ่ง เฉิงตู คุนหมิงกุ้ยหยาง ฉางซา อู่ฮั่น
หนานจิง และหางโจว การเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซและน้ามันระหว่างภูมิภาคโดยใช้แนวท่อเลียบ
แม่น้าแยงซีเป็นแกนกลาง บูรณาการการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมระหว่ างเมือง โดยเน้นรถไฟความเร็วสูง
และทางด่วน เพื่อให้การเดินทางระหว่างเมืองศูนย์กลางกับเมืองโดยรอบใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
3.3 นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยในประเทศ
หลังจากเศรษฐกิจจีนมีการพัฒนาและเจริญเติบโตมาเป็นเวลา 30 กว่าปี นับตั้งแต่ประเทศจีน
ดาเนินนโยบายเปิดประเทศ และปฏิรูปเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1978 เป็นต้นมาจนถึงปี ค.ศ. 2014 ประเทศ
จีนประสบปัญหาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 7 และร้อยละ 6.9
ตามลาดับ ซึ่งนายกรัฐมนตรี หลี่เค่อเฉียงเรียกสภาวการณ์นี้ว่า “สภาวะปกติใหม่” หรือ “New Normal”
การที่จะทาให้เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราที่เหมาะสมและมั่นคง และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่ง แวดล้อม ประเทศจีนจาเป็นต้องปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่ง มาตรการที่ใช้มี
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ความหลากหลาย แต่ 2 มาตรการที่ มี ค วามโดดเด่ น คื อ การปฏิ รู ป เชิ ง อุ ป ทาน(Supply Side
Economy) และ การปฏิรูปเชิงอุปสงค์ (Demand Side Economy)
3.3.1 กำรปฏิรูปเชิงอุปทำน
(1) มูลเหตุที่จีนต้องดำเนินกำรปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงอุปทำน
ความท้าทายสาคัญที่เศรษฐกิจจีนกาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้รัฐบาลจีน
ต้องดาเนินการปฏิรูปเชิงอุปทาน ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างพลังขับเคลื่อนเก่าสู่
พลังใหม่ นอกจากนี้อุตสาหกรรมดั้งเดิมยังมีสัดส่วนมากกว่าอุตสาหกรรมเกิดใหม่ จึงทาให้อุตสาหกรรม
ใหม่ไม่สามารถที่จะรองรับเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดได้
1) ธนาคารโลกจัดให้ประเทศจีนจีนอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางถึงสูง ในปี ค.ศ. 2010
และคาดว่าจะใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศรายได้สูงในปี ค.ศ. 2020 โดยรายได้ที่สูงขึ้นย่อมมีผลให้ความ
ต้องการของประชาชนสูงขึ้นและหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องการความใส่ใจการบริการของรัฐ
และระบบนิเวศ เหล่านี้ จึงเป็นประเด็นสาคัญที่ ประเทศจีนต้องให้ความสาคัญ อย่างยิ่ง ในช่วง 5 ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
2) ปัจจุ บัน เศรษฐกิจจี นอยู่ ในช่วงการขยายตั ว อย่างรวดเร็ วสูง และลดลงสู่ ระดับ ปานกลาง
เนื่องจากตั้ง แต่ประเทศจีนปฏิรูปโดยเปิดประเทศจึงมีผลให้ เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวเฉลี่ย 10% มา
ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี (บางปีเติบโตทะลุเลขสองหลัก) ทว่าข้อจากัดของอุปทานกับอุปสงค์ที่มียอดสูง
ติดต่อกันมาเป็นเวลานานส่งผลให้ความเร็วในการขยายตัวลดลงจากอัตรา 14.2% ในปี ค.ศ. 2007 เหลือ
7.7% และ 7.4% ในปี ค.ศ. 2013 และ ค.ศ. 2014 ตามลาดับ
ดัง นั้น หากเศรษฐกิจจีนในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 ยัง รักษาอัตราการเติบโตที่
ค่อนข้างสูงไว้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ขณะเดียวกันการขยายตัวที่ลดลงยังอาจเพิ่มความ
เสี่ยงทางการเงิน การคลัง และแรงกดดันด้านการจ้างงานด้วย
บทเรียนจากต่างประเทศล้วนบ่งชี้ว่าการลดลงของอัตราการการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็น
ปรากฏการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ประเทศญี่ปุ่นเคยเติบโตในอัตราเฉลี่ย 9.4% ในปี
ค.ศ. 1946-1973 จากนั้นอัตราการเจริญเติบโตลดเหลือเพียง 3.2% ในปี ค.ศ. 1973-1983 เป็นต้น
3) ในปี ค.ศ. 2013 ถือเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนของมูลค่าในภาคบริการสูงกว่าภาคการผลิต ซึ่ง
บ่งชี้ว่าประเทศจีนเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นการพึ่งพาการขยายตัวของภาคการ
ผลิตเป็นหลักยิ่งทาให้กาลังการผลิตมากเกินอัตราความต้องการ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการลงทุนต่าลง
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ฉะนั้ นในช่ว ง 5 ปีข องแผนพัฒนาฯฉบับ ที่ 13 ประเทศจีน ต้องเร่ง ผลั กดัน การแปลงสภาพ
อุตสาหกรรมจากขั้นทุติยภูมิสู่ขั้นตติยภูมิ และปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น
4) นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 จานวนประชากรจีนเข้าสู่ช่วง “อัตราการเกิดต่า อัตราการตายต่า
อัตราการเติบโตต่า” ซึ่งเป็นผลให้กาลังแรงงานรวม (Total Labor Force) ขยายตัวช้า และเข้าขั้นลดลง
ประกอบกับประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าแรงที่สูงขึ้น ตามไปด้วย และในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 จะมีแนวโน้ม ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่ง บั่นทอนข้อได้เปรียบด้านจานวนแรงงานและต้นทุน
แรงงานที่ต่าของจีน รัฐบาลจีนจึงจาเป็นต้องสร้างข้อได้เปรียบใหม่ในการแข่งขัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่าง
เร่งด่วน
5) ก่อนวิกฤติการเงินโลก ประเทศจีนพึ่งพาการส่งออกสินค้าและบริการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เป็นสัดส่วนมากถึง 30% ของ GDP แต่หลังวิกฤติการเงินโลกการส่งออกของประเทศจีนเติบโตลดลงเหลือ
20% หรือน้อยกว่า ซึ่งต่ากว่าการขยายตัวของ GDP หากในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 เศรษฐกิจ
โลกยังคงเติบโตอย่างเชื่องช้า ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน จะส่งผลให้สินค้า
ส่ง ออกของประเทศจี นสู ญ เสี ยความสามารถในการแข่ ง ขั น จึ ง จ าเป็น ต้ อ งพึ่ง อุ ป สงค์ ใ นประเทศมา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทน
6) อุตสาหกรรมดั้งเดิม อาทิ เหล็กกล้า ซีเมนต์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และกระจกแผ่น ล้วนมีกาลัง
การผลิตที่มากเกินความต้องการอย่างรุนแรง รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่อย่างอุตสาหกรรมโซลาร์
เซลล์ก็มีกาลังการผลิตที่มากเกินความต้องการด้วยเช่นกัน จึงเป็นปัญหาในระยะยาวของระบบเศรษฐกิจ
จีน ซึ่ ง หมายความว่ า อุ ปทานใกล้ถึ ง จุ ด สูง สุ ด แล้ ว และในช่ ว ง 5 ปีข องแผนพั ฒ นาฯฉบั บ ที่ 13 การ
แก้ปัญ หากาลัง การผลิต ที่มากเกินความต้องการยิ่ง ยากลาบากมาก เพราะการรักษาการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในอัตราปานกลางถึงสูงได้นั้น ต้องเพิ่มการลงทุนในระดับหนึ่งด้วย
7) การพัฒนาของแต่ละภูมิภาคมี อัตราความแตกต่างที่ลดลงเรื่อยๆ ทว่าการไหลเวียนของ
แรงงาน เงินทุน และสินค้าระหว่างภูมิภาคยังมีอุปสรรคหลายด้าน ซึ่งทาให้การรวมตลาดแต่ละภูมิภาคให้
เป็นหนึ่งเดียวยังคงเป็นเรื่องท้าทาย
8) การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศจีน กาลัง เผชิญ ปัญ หาที่ท้าทายหลายด้าน ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรที่ซื้อขายได้ เช่น น้ามันดิบ ถ่านหินดิบ ซึ่งมีอัตราการพึ่งพาจากต่างประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วน
ทรัพยากรที่ ซื้อขายไม่ ได้ เช่นดิ นและทรัพ ยากรน้า ล้วนประสบปัญ หามลพิ ษสูง จากการสารวจของ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม ดินทั่วประเทศจีนมีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์ถึง 16.1% และคุณภาพอากาศในเมือง
ระดับจังหวัดขึ้นไปมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 60.7% เท่านั้น
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(2) สำระสำคัญของกำรดำเนินกำรปฏิรูปเชิงอุปทำน
(1) การปฏิรูปรอบใหม่จะทาให้เกิดประโยชน์ต่างๆ นับตั้งแต่ประเทศจีนปฏิรูปโดยเปิดประเทศ
นโยบายที่ผ่านมาล้วนผลักดันให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งสิ้น นโยบายปฏิรูปรอบด้านในเชิงลึก
ซึ่งผ่านมติที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคชุดที่ 18 นั้นมีหลายมาตรการที่ช่วย
กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม และยกระดับประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 ได้อย่างแน่นอน
2) โครงสร้างอายุประชากรที่เปลี่ยนไปทาให้ประโยชน์เชิงปริมาณลดลง แต่การขยายการศึกษา
ที่ทั่วถึงทาให้บุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น ปัจจุบันมีบัณฑิต สาเร็จการศึกษามากกว่า 6 ล้านคนต่อปี การ
ผลิตทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็วจะช่วยยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมจีน และทาให้เกิดประโยชน์
เชิงคุณภาพ
3) โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ด้านเทคโนโลยีใหม่ อาทิ DigitalManufacturing,
Robotics และ Distributed Generation (DG) นั้น ประเทศจีนมีศักยภาพใกล้เคียงกับประเทศทีพ่ ัฒนา
และบางสาขาอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก จึงมีโอกาสสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในสาขาเหล่านี้
ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้เศรษฐกิจจีน และผลักดันเศรษฐกิจจีนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
3.3.2 กำรปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงอุปสงค์
(1) สำเหตุที่ประเทศจีนต้องปฏิรูปเชิงอุปสงค์
1) กำรขยำยตัวของเมือง (Urbanization) ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศจีนมีอัตราความเป็น
เมืองเพียง 54.77% ซึ่งยังต่ากว่าค่าเฉลี่ย (60.6%) ของประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง ดังนั้นประเทศ
จี น จึ ง ยั ง มี พื้ น ที่ ใ ห้ เ ติ บ โตอี ก มากผ่ า นการลงทุ น ในกิ จ การรถไฟความเร็ ว สู ง ที่ เ ชื่ อ มต่ อ เมื อ งต่ า งๆ
เช่นเดียวกับรถไฟใต้ดินซึ่งทาหน้าที่เป็นเสาหลักในการคมนาคมภายในเมือง
2) กำรขยำยตัวของประชำกรที่มีรำยได้ปำนกลำง ซึ่งอาจมีมากถึง 4 ร้อยล้านคนในปี ค.ศ.
2020 ปั จ จุ บั น ประเทศจี น กลายเป็ น ตลาดใหญ่ ที่ สุ ด ของ iPhone ซึ่ ง แซงหน้ า ประเทศอเมริ ก า
ขณะเดี ย วกั น ในปี 2014 ยั ง ใช้ จ่ า ยมากเป็ น 1/4 ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ปเยื อ นประเทศญี่ ปุ่ น แต่ จี น
จาเป็นต้องยกระดับคุณภาพสินค้าและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกาลังซื้อส่วนนี้กลับมาพยุงเศรษฐกิจใน
ประเทศได้
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3) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสำรสนเทศช่วยผลักดันกำรเติบโตของกำรบริโภครูปแบบใหม่
ในปี ค.ศ. 2014 ยอดขายออนไลน์ภายในวันเดียว (11 พฤศจิกายน) ของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ TMall
และ TaoBao สูงกว่า 50% ของยอดขายปลีกสินค้าอุปโภค- บริโภคตลอดทั้งปีจากทั่วประเทศ
4) ช่วง 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประเทศจีนจะมีประชากรอายุเกิน 65 ปีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
6 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับผู้สูง อายุ อาทิ การตรวจสุขภาพ คนดูแล
ผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล และการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
5) กำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมสู่อุตสำหกรรมสะอำด จะกระตุ้นให้อุตสาหกรรมพลังงาน
ใหม่กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
6) กำรดำเนินยุทธศำสตร์ “One Belt One Road” จะทาให้จีนมีโอกาสเป็นฝ่ายรุกมากขึ้น
ในตลาดโลก ซึ่งไม่เพียงช่วยขยายตลาดต่างประเทศ แต่ยังช่วยรักษาเสถียรภาพการเติบโตของอุปสงค์ใน
ตลาดต่างประเทศด้วย
(2) สำระสำคัญของกำรดำเนินกำรปฏิรูปเชิงอุปสงค์
การปฏิรูปเชิงอุปสงค์มีสาระสาคัญ ที่น่าสนใจอยู่เป็นจานวนมาก แต่มาตรการที่เป็นรูปธรรม
และส่งผลโดยตรงต่อการปฏิรูปอย่างโดดเด่นมี 2 มาตรการ ได้แก่
1) กำรสร้ำงเมืองรูปแบบใหม่
การสร้างเมืองรูปแบบใหม่เป็น ยุทธศาสตร์ อันยิ่ ง ใหญ่ของประเทศจี น ที่มีอิ ทธิพ ลต่อโลกใน
ศตวรรษที่ 21 แต่ด้วยสภาวะปัจจุบันที่วงล้อเศรษฐกิจของจีนเริ่มชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ประเทศจีนไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกเหมือนเช่น
ที่ผ่านมาได้ จึงมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือการสร้าง
เมืองรูปแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญแห่งทศวรรษเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คนหลายร้อยล้านคน
การสร้างเมืองรูปแบบใหม่คือการผลักดันการพัฒนาความเป็นเมื องอย่างมั่นคง โดยยกระดับ
คุณภาพของความเป็นเมือง ลดช่องว่างระหว่างคนในชนบทและคนเมือง และเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญ
ที่สุดในการกระตุ้นอานาจการซื้อภายในประเทศ ซึ่งทาให้เกิดการจ้างงานใหม่ เกิดอุปสงค์ และทาให้เกิด
ธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งด้านการค้า อสังหาริมทรัพย์ การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และการ
ป้องกันประเทศ ซึ่งถือเป็นพลังผลักดันให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนับจากนี้
เป็นต้นไป
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ส่วนปัญหาที่เคยพบในการสร้างเมืองใหม่ในอดีตย่อมเป็นบทเรียนที่ดีต่อประเทศจีนในเวลานี้
ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จีนจึงไม่เร่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
เชิงตัวเลข แต่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แทน โดยเน้น การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นสาคัญ เพื่อนาไปสู่สังคม "เสี่ยวคัง" หรือ "สังคมที่กินดีอยู่ดีอย่างทั่วหน้า" ดังนั้น
การเปลี่ยนทิศทางจากการมุ่งเน้นการสร้างเมืองใหญ่มาสู่การสร้างเมืองรูปแบบใหม่ คือพัฒนาเมืองใน
ชนบทมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากและจะในอีก 20 ปีข้างหน้าด้วย
เมืองในรูปแบบใหม่ยังคงดารงอารยธรรมของสังคมเกษตรกรรม การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองใน
รูปแบบใหม่ต้องไม่ทาลายนโยบาย "3 เกษตร" (ชุมชนเกษตร การเกษตร และเกษตรกร) และต้องมีผลต่อ
การแก้ไขปัญหา "3 เกษตร" เพื่อให้ประชาชนจีนที่เป็นเกษตรกรกว่า 700-800 ล้านคนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นและพัฒนาภาคเกษตรให้ทันสมัย ขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ รวมถึง
การแก้ปัญหากฎหมายที่ดิน เพื่อ นาพื้นที่ทาการเกษตรเข้ามารวมเป็น พื้นที่ผืนใหญ่ เพื่อทาเกษตรกรรม
สมัยใหม่
“เครือเจริญ โภคภัณฑ์ ” เข้ามามีบทบาทในการร่วมกับภาครัฐของจี น โดยดาเนินโครงการ
หมู่บ้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยหลายแห่ง ซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่ประเทศจีนต้องการ (นอกเหนือจาก
การพึ่งพาการส่ง ออก การบริโภคภายในประเทศ การลงทุ นต่า งประเทศแล้ ว จะต้ องเลือกลงทุ นใน
โครงการขนาดใหญ่ หรือเมกะโปรเจ็กต์เท่านั้น ) คือ เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติและการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้เติบโต
2) ปรับภูมิทัศน์แหล่งชุมชนแออัด
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในสังคมระหว่างเมืองกับชนบท ซึ่งต้อง
แก้ไขโดยการสร้างเมืองใหม่ระหว่างเมืองหลวงกับชนบท ส่วนความเหลื่อมล้าระหว่างภูมิภาคนั้นต้องใช้
นโยบายมุ่งตะวันตก (Go-west Policy) ในการแก้ไขความเหลื่อมล้าระหว่างคนในเมืองที่มีทั้งคนรวยและ
คนจน ในขณะที่คนรวยอยู่คอมโดมิเนียมหรูแต่คนจนอยู่ชุมชนแออัดแออัด รัฐบาลจีนจึงต้องใช้มาตรการ
ปรับภูมิทัศน์แหล่งชุมชนแออัด
สถิติจากกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือ ง-ชนบท (Ministry of Housing and Urbanrural Development) ระบุว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา ประเทศจีนได้ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่
ชุมชนแออัดแล้วราว 50 ล้านตารางเมตร และปรับปรุงที่พักอาศัยกว่า 1 ล้านหลัง รัฐบาลจีนได้เปลี่ยน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจีน และปฏิรูปเชิงอุปสงค์ โดยมีการขยายและสร้างเมืองรูปแบบใหม่ ทาให้
เกิดความต้องการในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความต้องการโรงเรียน โรงพยาบาล และ
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ห้างสรรพสินค้า ซึ่งหมายถึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจบ้านจัดสรรและธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจสถานศึกษา ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรฉวยโอกาสนี้ ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในเมืองที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อรัฐบาลจีนดาเนินการปฏิรูปเชิงอุปทานทาให้ประชาชนจีนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และความ
ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเห็นได้จากปรากฏการณ์ ที่นักท่องเที่ยวจีนแย่งกันซื้อ
สินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศไทย ซึ่งสินค้าไทยที่ทาจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็นที่นิยม
ของคนจีน เช่น หมอนยางพาราอาหารไทย ข้าวหอมมะลิ เครื่องปรุงต่างๆ และผลไม้อบแห้งเป็นต้น
3.4 นโยบำยส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
3.4.1 นโยบำยเชิญเข้ำมำ
นโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะแรกเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ โดย
ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศจีนที่เรียกว่า “การเชิญเข้ามา” โดย
แบ่งเป็น 2 มาตรการ คือ มาตรการการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในภาคธุรกิจ และมาตรการ
การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในภาคพื้นที่
(1) มำตรกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์ในภำคธุรกิจ
เพื่อให้เงินทุนจากต่างชาติสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รัฐบาลจีน
จึง ได้ ป ระกาศใช้ “ บทบั ญญั ติ ชั่ ว คราวแนะแนวทิ ศ ทางการลงทุ น ของต่ า งชาติ ” และ “บั ญ ชี ร ายชื่ อ
อุ ต สาหกรรมแนะแนวการลงทุ น ของต่ า งชาติ ” บทบั ญ ญั ติ แ ละบั ญ ชี ร ายชื่ อ นี้ แบ่ ง โครงการด้ า น
อุตสาหกรรมออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ประเภทได้รับการส่งเสริม ได้รับอนุญาต มีข้อจากัด และ
ต้องห้าม ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะมาลงทุนในประเทศจีน
(2) โครงกำรที่ส่งเสริมให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุน
โครงการหลักๆ ที่ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ทาง
การเกษตรและการพัฒนาการเกษตรอย่างรอบด้าน โครงการอุตสาหกรรมพลังงาน คมนาคม และวัตถุดิบ
สาคั ญ โครงการเกี่ย วกับ เทคโนโลยี ขั้น สู ง โครงการส่ ง ออกที่ก่ อ ให้ เ กิ ดรายได้ จากอั ตราแลกเปลี่ ยน
โครงการที่ผสานการใช้ทรัพยากร ทรัพยากรทดแทน และป้องกันการก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ
ที่แสดงศักยภาพข้อได้เปรียบของพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก การชักชวนให้นักลงทุนต่างชาติหันไปลงทุน
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ในการปรับปรุงเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมดั้งเดิมและเขตอุตสาหกรรมเก่า ตลอดจนการพัฒนาโครงการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมและใช้แรงงานด้วย
ในปัจจุบัน ประเทศจีนได้เปิดเสรีให้แก่ต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น การพาณิชย์ การค้าระหว่าง
ประเทศ การเงิน ประกันภัย การขนส่ง ตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริการทางกฎหมาย การ
ท่องเที่ยว การโฆษณา การแพทย์และสาธารณสุข การบัญชี การประเมินสินทรัพย์ การศึกษา ธุรกิจการ
ให้เช่าซื้อ วิศวกรรมออกแบบ การให้คาปรึกษา และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
(3) นโยบำยด้ำนภำษี
ในช่วงเปิดประเทศใหม่ ๆ รัฐบาลจีนดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์พิเศษ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในการใช้ที่ดินและภาษีต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่าง
บริษัทต่างชาติกับบริษัทสัญชาติจีน ดังนั้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา รัฐบาลจีนได้ประกาศกฎหมายว่า
ด้วยภาษีรายได้นิติบุคคลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 และได้ยกเลิกสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของบริษัทต่างชาติเพื่อให้บริษัทต่างชาติ เสียภาษีเท่าเทียมกับบริษัทสัญชาติจีน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมี 2 กรณีที่เห็นได้ชัดเจน กล่าวคือ
ก่อนปี ค.ศ. 2013 ภาษีรายได้นิติบุคคลของบริษัทสัญ ชาติจีนถูกจัด เก็บร้อยละ 33 ขณะที่
บริษัทต่างชาติเสียอัตราภาษีเพียงร้อยละ 15 และ 24 แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังยกเว้นภาษีรายได้นิติ
บุคคลของบริษัทต่างชาติ เช่น ยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล 2 ปีแรก และ 3 ปี หลังลดภาษีรายได้นิติบุคคล
ครึ่งหนึ่ง หรือบางแห่งให้สิทธิประโยชน์พิเศษโดยการยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี และ
ลดภาษีรายได้นิติบุคคลอีก 5 ปี เป็นต้น ต่อมารัฐบาลจีนได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยมีกาหนดว่า
ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคมปี ค.ศ.2013 เป็นต้ นไปในระยะเวลา 5 ปี จะค่อยๆปรับภาษี รายได้ นิติบุคคล
ต่างชาติกับบริษัทสัญชาติจีนให้มีความเท่าเทียมกันกล่าวคือ ในปี ค.ศ. 2008 หากบริษัทต่างชาติเคยได้รับ
สิทธิประโยชน์พิเศษหรือเสียภาษีรายได้นิติบุคคลร้อยละ 15 จะจัดเก็บร้อยละ 18 และในปี ค.ศ.2009
จัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 2010 จัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลร้อยละ 22 ในปี ค.ศ.
2011 จัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลร้อยละ 24 และในปี ค.ศ.2012 จะจัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลร้อยละ
25 และหากเป็นบริษัทต่างชาติที่เดิมทีถูกจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราร้อยละ 24 ตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นต้น
ไปก็จะจัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
นอกจากนี้ในแต่ละมณฑลและแต่ละเมืองอาจมีนโยบายส่งเสริมพิเศษตามประเภทธุรกิจและตามพื้นที่
สามารถสรุปเป็นตารางดังต่อไปนี้
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ตำรำงเปรียบเทียบภำษีระหว่ำงบริษัทสัญชำติจีนกับบริษัทต่ำงชำติ
ภำษีรำยได้ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม

กำรยกเว้นภำษีรำยได้นิติบุคคล

ก่อนปี ค.ศ. 2013
บริษัทสัญชาติจีน

33%

0,13%, 17%

บริษัทต่างชาติ

25%

0,13%, 17%

บริษัทสัญชาติจีน

25%

0,13%, 17%

บริษัทต่างชาติ

25%

ยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล 2 ปี และ
ครึ่งหนึ่ง 3 ปี

หลังปี ค.ศ. 2013

บริ ษั ท ขนาดเล็ ก และ
กลาง
(ทั้ ง บริ ษั ท สั ญ ชาติ จี น
และต่างชาติ)

0,13%, 17%

คืน 30-100 % ของภาษีรายได้ที่เสีย
แก่รัฐบาลท้องถิ่น

20%

บริษัทนิวไฮเทคโนโลยี
(ทั้ ง บริ ษั ท สั ญ ชาติ จี น
และต่างชาติ)

15%

(4) สิทธิประโยชน์กำรใช้ที่ดินสำหรับบริษัทต่ำงชำติ ค.ศ.2015
1) กรณีที่บริษัทต่างชาติได้รับสิทธิจากการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ตรงกับกิจการที่ทา จะได้รับ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม
2) กรณีที่บริษัทต่างชาติประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่มียอดการลงทุน 10 ล้านหยวนขึ้นไป
สามารถยื่นคาร้องขอเช่าที่ดินจากนิคมอุตสาหกรรมในราคามาตรฐาน แต่หากเช่าที่ดินน้อยกว่า 5 ปี จะ
เสียค่าเช่า 600 หยวนต่อหมู่ (1 ไร่เท่ากับ 2.4 หมู่) หรือ 667 ตารางเมตรต่อปีหากเช่าตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
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จะเสียค่าเช่า 1000 หยวนต่อหมู่ต่อปี โดยการทาสัญญาระยะเวลาการเช่าต้องไม่เกิน 15 ปี และต้องชาระ
ค่าเช่าภายในงวดเดียว
3) ถ้าบริษัทต่างชาติมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงสร้างการคมนาคม สามารถขอรับ
สิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานในราคาพิเศษ
4) บริษัทต่างชาติ ที่ร่วมมือกับบริษัท สัญชาติจีน และลงทุนในระบบสาธารณูปโภค สามารถ
ขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษในการเช่าที่ดิน โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 15 จากราคาปกติ
5) สาหรับบริษัทต่างชาติที่ลงทุนครั้งเดียว และลงทุนตั้งแต่ 4 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป สามารถ
ขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษลดราคาค่าเช่าที่ดินลงร้อยละ 50 จากราคาประเมินของรัฐบาลท้องถิ่น และ
หากชาระค่าเช่าภายในงวดเดียวก็สามารถขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษลดค่าเช่าเพิ่มอีกร้อยละ 5
6) บริษัทสัญชาติจีนที่มียอดการลงทุนตั้งแต่10 ล้านหยวนขึ้นไปสามารถขอรับสิทธิประโยชน์
พิเศษเช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติ
ระยะเวลาการใช้ที่ดิน
มาตราที่ 12 แห่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิการใช้ที่ดินและสิทธิ์การโอนที่ดิน รัฐบาลจีนได้กาหนดให้
สิทธิ์ในการใช้ที่ดินหรือโอนประโยชน์ในการใช้ที่ดินดังต่อไปนี้
สรุประยะเวลำในกำรเช่ำที่ดินโดยแบ่งตำมประเภทกำรใช้สอย
ประเภทกำรใช้ที่ดิน

อำยุกำรเช่ำที่ดิน

ที่อยู่อาศัย

70 ปี

อุตสาหกรรมการผลิต

50 ปี

การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัฒนธรรมสาธารณสุขการกีฬา

50 ปี

การท่องเที่ยว พาณิชย์ และการบันเทิง

40 ปี

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

50 ปี

(5) กำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคกลำงและตะวันตก
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ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของบริษัทต่างชาติ และพัฒนาภาคกลางและภาค
ตะวันตก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนโยบาย ดังนี้
1) การคัดสรรประเภทอุตสาหกรรมและโครงการที่มีศักยภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์ของ
ภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องทาคู่มือรายการ
อุตสาหกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขในการถือหุ้นและ
เงื่อนไขอื่นๆเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในภาคตะวันออก
2) การเพิ่มมาตรการส่งเสริมบริษัท ต่างชาติ สามารถเข้าถึง แหล่ง เงินทุน ได้ง่ายขึ้น ทั้ง แหล่ ง
เงินทุนต่างชาติ และแหล่งเงินทุนภายในประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่ และการทาโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคกลางและภาคตะวันตก และหากบริษัทต่างชาติลงทุน
อยู่ในภาคตะวันออกแล้วมาลงทุน เพิ่มในภาคกลางหรือภาคตะวันตกโดยที่ถือหุ้นร้อยละ 25 ย่อมได้รับ
สิทธิประโยชน์ต่างๆและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภท Outsourcing
นอกจากนี้ยัง อนุญาตให้เมื องหลวงหรือ เมืองใหญ่ใ นภาคกลางและภาคตะวัน ตกของแต่ล ะ
มณฑลเลื อ กสถานที่ เ พื่ อ พั ฒ นาเป็ น นิ ค มอุ ต สาหกรรม และยื่ น ขอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ตั้ ง เป็ น นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมหรื อ นิ ค มนิ ว ไฮเทคเทคโนโลยี ร ะดั บ ชาติ โดยรั ฐ บาลจี น จะส่ ง เสริ ม ในด้ า นการเกษตร
ชลประทาน การคมนาคม พลังงาน และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในภาคกลางและภาคตะวันตก รวมทั้ง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทต่างชาติและมาตรการส่งเสริมแหล่งเงินทุน
3.4.2 นโยบำยเดินออกไป
ประเทศจีน ได้ด าเนินนโยบายเปิดประเทศ และปฏิรู ปเศรษฐกิจ โดยส่ง เสริ ม การลงทุนจาก
ต่างประเทศซึ่งให้สิทธิประโยชน์ที่เรียกว่า เชิญเข้ามานับแต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังได้
ประกาศนโยบายการก้าวออกไปของจีน (Going global policy) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่ง ชาติจี นฉบั บที่ 12 (ในปี 2010-2015) ยัง ส่ง เสริมการลงทุน ของวิส าหกิจจี นในต่ างประเทศทั้ ง ใน
ภาคเอกชนและรัฐ วิสาหกิจ โดยลดมาตรการที่ยุ่ง ยากสาหรับนักลงทุน และเสนอมาตรการที่จูงใจการ
ลงทุนต่างๆ เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณจาก Export-Import Bank of China การให้ทุนกู้ยืมและ
การลดมาตรการทางภาษี อีกทั้ง มีการออกกฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการกระจายตัวการลงทุนสาขาต่างๆเพื่อ
ลดการแข่งขันระหว่างวิสาหกิจต่างๆของจีนในสาขาที่มีการแข่งขันสูง และการส่งเสริมจากรัฐบาลกลางใน
การจัดทาบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อส่งเสริมการลงทุนกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี
รัฐวิสาหกิจจีน (Chinese State-Owned Enterprise: SOEs) ถือเป็นหัวใจสาคัญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ จี น เนื่ อ งจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ จี น มี ป ริ ม าณการลงทุ น ร้ อ ยละ 70 ของการลงทุ น ใน
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ต่างประเทศทั้ง หมดของจีน โดยในปี ค.ศ.2007 รัฐบาลจีนได้จัดตั้ง China Investment Corporation
(CIC) เพื่อเป็นหัวหอกในการจัดการกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund –SWFs) ซึ่ง
มีมูลค่าการลงทุนแรกเริ่ม 2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปัจจุบันมี ทรัพย์สินมูลค่าถึง 5.75 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (Bloomberg 2013)
3.4.3 ข้อเสนอ One Belt and One Road
นับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศใช้นโยบายเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road เมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ. 2013 เป็นการนาทฤษฎีเส้นทางการค้าที่ชื่อว่า“เส้นทางสายไหม”ที่ประสบความสาเร็จใน
อดีตทั้งในด้านการขยายอิทธิพลทางการค้าและเผยแพร่วัฒนธรรมมาปรับปรุงใหม่ เพื่อขยายอิทธิพลทาง
การค้ าและวัฒนธรรมของจีนให้เพิ่ มมากขึ้น โดยมี ชื่อเรียกใหม่ว่ า “One Belt and One Road”หรื อ
“เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ซึ่งถือเป็นการนาแผนการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมาพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ โดยกาหนดกรอบการ
ทางานในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพหุภาคีของจีนเป็น 2 ส่วน คือ การเชื่อมโยงทางบก (Silk Road
Economic Belt) และ การเชื่อมโยงทางทะเล (Maritime Silk Road)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2015 รัฐบาลจีนได้ประกาศวิสัยทัศน์และปฏิบัติการว่าด้วยการร่วม
สร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 โดยมี
แนวคิดในภาพรวมและกรอบความร่วมมือของฝ่ายจีนสาหรับ The “Belt and Road” Initiative อย่าง
เป็นระบบ โดยมีข้อเสนอและเหตุผลสาคัญ 2 ประการคือ
ประการที่ 1 The “Belt and Road” เชื่อมโยงทวีปเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เอเชียตะวันตก แอฟริกาเหนือ และยุโรปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภูมิภาคเหล่านี้แลกเปลี่ยนและสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันในการสร้างห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่ธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่า และการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ การพัฒนาช่องทางการขนส่ง คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สาหรับการพัฒนาประเทศที่ไ ม่มีทางออกสู่ทะเลหรือ ใน
พื้นที่ทุรกันดาร อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุน รวมทั้งขจัดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
อันเป็นการผลักดันให้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่มีเสรีทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนการเปิดตลาดซึ่ง
กันและกัน
ข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศจีนต้องการสั นติภาพ และต้องการหยิบยื่น
โอกาสในการพัฒนาทวีปเอเชียและโลกอีกด้วย
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ประการที่ 2 The “Belt and Road” จะยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็น
แกนหลัก พร้อมทั้งยึดถือการแลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรมเป็นตัวหนุนสาคัญโดยไม่เข้าไปแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศในภูมิภาคนี้ แต่อาศัยความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศจีนจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับประชาชนตาม
เส้นทางสายไหม
จากจุดเริ่มต้นของนโยบายเส้นทางสายไหม หรือ Silk Road ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในปี
ค.ศ. 2013 จนกระทั่งปัจจุบัน ถือเป็นความพยายามรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศจีนกับประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการขยายอิทธิพลการแสวงหาผลประโยชน์
ของจี น ด้ว ย โดยจี นมี ความมุ่ ง หวั งว่ า นโยบายเส้ นทางสายไหมจะเป็น การก าหนดยุ ทธศาสตร์ “เข้ า
ตะวันตกมุ่งลงใต้” หรือยุทธศาสตร์ “1 แถบ 1 เส้นทาง” (One Belt and One Road) ที่ประกอบด้วย
2 ส่วนดังนี้
กำรเชื่อมโยงทำงบก (Silk Road Economic Belt) เป็น การเชื่อ มโยงประเทศที่ตั้ง อยู่ใ น
ภูมิภาคเส้นทางสายไหมเดิม การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการขยายการค้าในระดับภูมิภาค การสร้าง Eurasian Land Bridge ซึ่ง
เป็ นการพั ฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจ จีน –มองโกเลีย -รัส เซี ย , ระเบี ยงเศรษฐกิจ จีน –เอเชี ยกลาง–เอเชี ย
ตะวันตกและระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโดจีนเป็นต้น
กำรเชื่อมโยงทำงทะเล (Maritime Silk Road) หรือรู้จักกันดีในชื่อ “เส้นทางสายไหมด้าน
เศรษฐกิ จ ทางทะเลในศตวรรษที่ 21” (21st Century Maritime Silk Route Economic Belt) เพื่ อ
ส่งเสริมความร่วมมือการลงทุนระหว่างประเทศจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได้แก่ อาเซียน
โอเชียเนีย แอฟริกาเหนือ แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย โดยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจจีน –ปากีสถาน
และระเบียงเศรษฐกิจจีน–บังคลาเทศ–อินเดียเป็นต้น
หากพิ จารณาภูมิ หลั ง เกี่ ยวกับ “เส้ น ทางสายไหม” จะเห็น ได้ ว่า มีจุ ด เริ่ มต้ นจากการที่โ ลก
ตะวันออกมีความต้องการ “ผ้าไหมแพรพรรณ” อันมีค่าดั่งทองคาจากประเทศจีน เช่นเดียวกับที่ประเทศ
จีนที่ต้องการ “ม้าสายพันธุ์ดีฝีเท้าเร็ว” จากโลกตะวันตกไว้ใช้งานในจักรพรรดิจีนในยุคโบราณ ทาให้อดีต
ที่ผ่านมา“เส้นทางสายไหม”เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมจีนจากภูมิภาคเอเชีย
เชื่อมต่อภูมิภาคตะวันออกกลางและภาคตะวันตก ซึ่งมีความยาวประมาณ 6,437 กิโลเมตรหรือประมาณ
4,000 ไมล์
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การขยายอิทธิพลทางการค้าจากเมืองฉางอานอาณาจักรจีนโบราณมุ่งหน้าสู่กรุงคอนสแตนติโน
เปิลแห่งอาณาจักรโรมันตะวันออกผ่านหุบเขาทุ่งหญ้า และทะเลทราย จนเกิดเป็น “เส้นทางสายไหม”ซึ่ง
เชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อระหว่างอารยธรรมสองซีกโลกเข้าด้วยกัน
การค้าบนเส้นทางสายไหมในอดีตมีผ้าไหมเป็นสินค้าหลักที่จีนส่งจาหน่ายไปยังภูมิภาคต่างๆทั้ง
อินเดีย เปอร์เซีย ทวีปยุโรป และคาบสมุทรอาหรับ อีกทั้งยังเผยแพร่แนวความคิดด้านศาสนาปรัชญา
ความเชื่อและเทคโนโลยีต่างๆไปตามเส้นทางสายไหมด้วย เส้นทางสายไหมจึงถูกใช้เป็นเส้นทางเผยแพร่
วัฒ นธรรมอีก ด้ วย แม้ ว่า เส้ น ทางสายไหมในอดีต จะเสื่อ มไปเพราะการเปลี่ย นแปลงของยุค สมัย ที่ มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การคมนาคมโดยเรือเดินสมุทร รวมทั้งการตัดขาดจากสภาวะสงคราม และ
ระบบการปกครองที่ทาให้ประเทศจีนต้องปิดประเทศไปหลายศตวรรษ จนมาถึงปัจจุบันที่ประธานาธิบดี
สีจิ้นผิง พยายามรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศต่างๆทั่ว
โลกขึ้นมาอีกครั้ง
การเดิน หน้ านโยบายเส้น ทางสายไหมของประเทศจี นในขณะนี้ จึง เป็ นการเชื่ อ มโยงทาง
เศรษฐกิจไปยังทวีปเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ เอเชี ยตะวันตก แอฟริกาเหนือ และ
ยุโรป ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่มีประชากรรวมกันประมาณ 4,400 ล้านคน หรือ 63% ของทั่วโลก และมี
มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจประมาณ 21 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็น 29% ของทั่วโลก โดยมีเป้าหมาย
สู ง สุ ด คื อ การขยายอิ ท ธิ พ ลของประเทศจี น ให้ เ ป็ น ผู้ น าด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ประชาคมโลกที่ จี น เรี ย กว่ า
Community of Common Destiny for All Mankind เพื่อหลีกเลี่ยงยุทธศาสตร์การปิดล้อมประเทศ
จีนของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ประเทศจีนจะอ้างว่าประชาคมต่างๆที่ประเทศจีนเสนอมีความแตกต่าง
จากประชาคมยุโรปเนื่องจากไม่มีกรอบทางกฎหมาย แต่เป็นประชาคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสมาชิกที่อยู่
ในประชาคมเดียวกันที่มีค่านิยมเหมือนกันและอัตลักษณ์ร่วมกัน
การจัดตั้ง ประชาคมดังกล่าวมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยผ่านการติดต่อสื่อสาร การ
ส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวั ฒนธรรม ซึ่ง
จะก่อให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน
นอกจากนี้ “Belt and Road” จะช่วยสร้ างประชาคมจีน –อาเซียนด้วย เนื่องจากการสร้า ง
ระเบียงเศรษฐกิจจีน –อินโดจีนและเส้นทางสายไหมทางทะเลจะนาผลประโยชน์มาสู่จีนและประเทศใน
อาเซี ยน อั นจะท าให้เ กิดความไว้ วางใจกันมากขึ้ น มี ก ารแลกเปลี่ ยนในระดับ ประชาชนมากขึ้น โดย
ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันอันนาไปสู่รากฐานสาคัญในการสร้างประชาคมในอนาคต
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การที่จีนพยายามเสนอความฝันให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและยุโรปตามเส้นทางสาย
ไหมทั้งทางบกและทางทะเล โดยให้เหตุผลว่าเป็นการประสานประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งประเทศตามเส้นทางดังกล่าวย่อมได้รับประโยชน์มาก
ในปี ค.ศ.2014 มู ลค่ าการค้า ระหว่ างประเทศจีน กับ ประเทศตามเส้น ทางดั ง กล่า วมี มูล ค่ า
มากกว่า 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น 26% ของยอดมูลค่าการค้าของจีน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้
นโยบายเส้นทางสายไหมเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศจีนได้รับ
จากประเทศในแถบเส้นทางสายไหมย่อมมีมูลค่ามหาศาล และบางประเทศที่พึ่งพาประเทศจีนต่างก็ถูก
ครอบงาจนเกิดความหวาดระแวงและมีการต่อต้านจีนอีกด้วย
ดังนั้นข้อเสนอที่ประเทศจีนพยายามจะโน้มน้าวและสร้างความน่าเชื่อถือต่อประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคเอเชี ยและยุโรปตามเส้ นทางสายไหมทั้ง ทางบกและทางทะเลให้เ ข้ามาร่ วมมือ และสนับสนุ น
นโยบายเส้นทางสายไหมของประเทศจีนอาจไม่สาเร็จเนื่องจากบริบทของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีเส้นเขตแดน
ชัดเจน ประกอบกับอุปสรรคทางระบบการเมืองของแต่ละประเทศที่มีความหลากหลาย อีกทั้ง ความ
หวาดระแวงและการขาดความเชื่อมั่นในการจัดสรรประโยชน์ในอนาคต จึง เป็นเหตุผลประกอบหลาย
ประการที่ทาให้เกิดอุปสรรคในการรื้อฟื้นการดาเนินนโยบายเส้นทางสายไหม เพื่อเชื่อมโยงทางการค้าของ
โลกยุคใหม่โดยมีประเทศจีนเป็นศูนย์กลาง
กล่าวโดยสรุป การดาเนินนโยบายเส้นทางสายไหมในยุคศตวรรษที่ 21 ( One Belt and One
Road) ถือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนเพื่อแข่งขันกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
โลกตะวันตก โดยพยายามเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและขยายอิทธิพลไปสู่ประเทศบนเส้นทางสายไหม ซึ่ง
เป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อขยายประเทศจีนให้ยิ่งใหญ่ โดยเสนอความร่วมมือทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพมิตรภาพและประโยชน์ระหว่างกันกับประเทศต่างๆตามเส้นทาง
ดังกล่าว
หากนโยบายเส้นทางสายไหมของประเทศจีนประสบความสาเร็จ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
จีนจะมีความมั่นคงทั้งในด้านเงินทุนโครงสร้างพื้นฐาน จนไม่มีชาติใดในโลกที่จะสร้างความแตกแยกได้อีก
ประเทศจีนจะผงาดขึ้นมาเป็นพญามังกรได้อย่างสง่างามในฐานะอภิมหาอานาจทางเศรษฐกิจของโลก
แทนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้แต่ละมณฑลต่างก็ตอบสนองนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นอย่างดี มณฑลที่
มีนัยสาคัญต่อประเทศไทยมากที่สุด 3 มณฑล ได้แก่
(1) มณฑลกวำงสี ประตูสู่อำเซียน
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แผนงานร่วมสร้างเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกและเส้น ทางสายไหมทางทะเล ใน
ศตวรรษที่ 21 ของมณฑลกวางสี ซึ่งเป็นมณฑลที่เชื่อมต่อกับอาเซียนทางบก และเป็นเขตปกครองเดียว
ทางตะวันตกของประเทศจีนที่ติดทะเลจึง เป็นจุดเชื่อมต่อสาคัญของยุทธศาสตร์ One Belt One Road
ตามแผนงานฯรั ฐบาลท้ องถิ่ นกวางสีจะสร้า งศู นย์ก ารขนส่ ง ครบวงจรระดั บภูมิ ภาคที่เ มือ ง
หนานหนิง ศูนย์ขนส่งทางน้าระดับภูมิภาคที่อ่าวเป่ยปู้ และ “ห้าเส้นทางใหญ่” ได้แก่เส้นทางเชื่อมต่อ
อาเซียนทางทะเล เส้นทางเชื่อมต่ออาเซียนทางบก เส้นทางเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ “One Belt One Road”
เส้นทางเชื่อมต่อภาคตะวันตกเฉียงใต้กับภาคกลางตอนใต้ และเส้นทางเชื่อมต่ อมณฑลกว่างตง ฮ่องกง
และมาเก๊า โดยจะเริ่มต้นที่ “สองเส้นทางใหญ่ทางเหนือและทางใต้ ” ทางเหนือคือ เส้นทางหลันโจว –
หนานหนิง – เป๋ยไห่ ส่วนทางใต้คือ เส้นทางหนานหนิง – เวียดนาม – ลาว – ไทย – มาเลเซีย - สิงคโปร์
นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นยังจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีอ่าวเป่ยปู้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้า
และการลงทุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเมืองท่าของอาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมทางทะเลเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางทะเลกับอาเซียน รวมทั้งบูรณาการ
การพัฒนาทรัพยากรเลียบชายฝั่งทะเล การสร้างกลุ่ มท่าเรือสมัยใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเล
อาทิ การผลิตอุปกรณ์เครื่องกลการต่อเรือเดินสมุทร การทาประมง เภสัชกรรม การท่องเที่ยว และบริการ
ทางทะเล
ภายหลัง ความสาเร็จของนิคมอุตสาหกรรมชินโจวจีน -มาเลเซีย (China-Malaysia Qinzhou
Industrial Park) ปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่นกวางสีกาลังเร่งผลักดันโครงการเขตความร่วมมือเศรษฐกิจการค้า
จีน-อินโดนีเซียกับระเบียงเศรษฐกิจบรูไน-กวางสี
(2) มณฑลยูนนำน ประตูสู่อนุภูมิภำคแม่น้ำโขงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
เมื่อประเทศจีนประกาศแนวคิด “One Belt and One Road” รัฐบาลท้องถิ่นชูวิสัยทัศน์ที่จะ
ให้มณฑลยูนนานเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อภูมิภาคทั้ง 4 ทิศทาง อันได้แก่
ทิศเหนือเชื่อมเฉิงตูและซีอานสู่ Northern Silk Road
ทิศใต้ออกด่านบ่อหาน ผ่านลาวเข้าประเทศไทยตามเส้นทางหลวง R3A เข้าประเทศมาเลเซีย
และประเทศสิงคโปร์ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อม Maritime Silk Road ซึ่งทาให้มณฑลยูนนานเชื่อมกับ
10 ประเทศในอาเซียน
ทิศตะวันออกเชื่อมกับเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ลหรือฟ่านจูซานเจี่ยว (PanPearl River Delta (Pan-PRD) ซึ่งประกอบด้วยกวางตุ้ง ไห่หนาน ฝูเจี้ยน หูหนาน เจียงซี เสฉวน
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ยูนนาน กวางสี กุ้ยโจว ฮ่องกง และมาเก๊า ครอบคลุมพื้นที่ราว 1 ใน 5 ของประเทศจีนสู่มหาสมุทร
แปซิฟิกและเชื่อมกับMaritime Silk Road ที่มณฑลกวางตุ้งและมณฑลกวางสี
ทิศตะวันตกเชื่อมประเทศที่ติดกับมหาสมุทรอินเดีย อาทิ ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย และ
ประเทศบัง กลาเทศ โดยที่มณฑลยูนนานมีแผนรื้อฟื้นเส้นทาง The Old Stillwell Highway (คุนหมิง –
เป่าซาน–ด่านโหวเฉียว-มิตจีน่า (เมียนมาร์)-กัลกัตตา (อินเดีย)) หรือเส้นทางSouthern Silk Road ซึ่งไป
เชื่อมกับMaritime Silk Road ที่กัลกัตตาอีกด้วย
แนวคิด “One Belt One Road” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์“ป้อมหัวสะพาน”ของมณฑลยูน
นานที่มีอยู่เดิม ซึ่งกาหนดให้มณฑลยูนนานเป็นประตูการค้าทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนที่
เชื่อมมณฑลตอนในของจีนกับเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ การฟื้นฟูของเส้นทางสายไหมจึง
เท่ากับเป็นการตอกย้าความเป็นมณฑลที่มีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ของมณฑลยูนนานมากยิ่งขึ้น
(3) มณฑลกวำงตุ้ง มณฑลที่มีควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศที่อยู่ตำมเส้นทำง One Belt One
Road
มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของจีน ซึ่งมีเมืองกวางโจวเป็นเมืองท่าแต่โบราณ
และเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลในสมัยโบราณ โดยคนจีนจะอพยพผ่านท่าเรือกวางโจวไปพานักตาม
ประเทศต่าง ๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย
ปัจจุบันมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่ตอบสนองข้อเสนอ One Belt One Road เป็นอย่างดี
การตั้ง กองทุนเส้นทางสายไหม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศทาให้มณฑล
กวางตุ้งกลายเป็นเมืองที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมกับประเทศตามเส้นทางOne Belt One Road มากที่สุดของจีน
ในปี ค.ศ. 2015 มณฑลกวางตุ้งมีการลงทุนโดยตรงกับต่างประเทศมากถึง 25,920 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในในขณะที่มูลค่าการค้าไทย–จีน ประมาณ 74,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าการค้าระหว่าง
มณฑลกวางตุ้งกับประเทศไทยมากถึง 24,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของมูลค่าการค้า
ไทย- จีน ดังนั้นมณฑลกวางตุ้งจึงเป็นมณฑลหนึ่งที่ประเทศควรต้องให้ความสนใจในการลงทุน
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บทที่ 4 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรลงทุนในประเทศจีน1
สาหรับนักลงทุนที่จะไปลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะต้องทาความเข้าใจองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรากฎหมาย ระบบกฎหมาย โครงสร้างกฎหมาย ประเภทและชนิดของกฎหมายของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการทาความเข้าใจกับกฎหมายในแต่ละประเภท
องค์กรที่มีอานาจสูงสุดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
（共产党） ซึ่งเป็นผู้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เมื่อพรรคกาหนดยุทธศาสตร์แล้ว สภา
ผู้แทนประชาชนแห่งชาติ （中央人民代表大会）ก็จะกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่พรรคได้กาหนดไว้ เมื่อแผนพัฒนาฯ ได้ผ่านการเห็นชอบแล้ ว
รัฐบาลประชาชน （中央人民政府）ก็จะกาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อผลักดันให้การบริหาร
ประเทศให้บรรลุแผนและยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ เครื่องมือสาคัญในการบริหารประเทศก็คือกฎหมาย
（法律）

องค์กรที่มีอำนำจหน้ำที่บัญญัติกฎหมำยของจีน มี 2 ระดับ
องค์ ก รที่ มี อ านาจหน้ า ที่ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายของจี น มี 2 ระดั บ กล่ า วคื อ ระดั บ ประเทศ
（中央） และระดับท้องถิ่น（地方）การออกกฎหมายเพื่อผลักดันนโยบายระดับประเทศ จะออก
โดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ และรัฐบาลประชาชน (สานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ) สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติเป็นองค์กรสูงสุดในการตรากฎหมาย （法律）ซึ่ง ได้แก่กฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ （宪法）กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ （民商法）กฎหมายปกครอง （行政法）
กฎหมายเศรษฐกิจ （经济法）กฎหมายสังคม （社会法） กฎหมายอาญา （刑法）กฎหมายวิธี
พิจารณาความ（诉讼法）รวม 7 หมวด ซึ่งถือเป็นกฎหมายระดับสูงสุดของประเทศและผลบังคับใช้ทั่ว
ประเทศ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละกระทรวงต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ระดั บ บริ ห ารมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการตรา
กฎระเบียบบริหาร（行政法规）เพื่อใช้เป็นมาตรการในการบริหารนโยบายของแต่ละกระทรวง มีผล
เนื้อหาบทที่ 4 เป็ นการรวบรวมและสรุ ปจากกฎหมาย กฎระเบียบบริ หาร กฎระเบียบท้องถิ่น และกฎระเบียบบริ หารท้องถิ่นต่างๆ โดยจัดเป็ นหมวดหมู่เพื่อความเข้าใจง่ายสาหรับผูท้ ี่
ไม่มีความรู ้ดา้ นพื้นฐานกฎหมายจีน
1
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บังคับใช้ทั่วประเทศ กฎระเบียบบริหารจะตราโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ออกโดยสภาผู้แทนประชาชน
แห่งชาติไม่ได้
การออกกฎหมายเพื่อผลักดันนโยบายระดับท้องถิ่นจะออกได้โดยสภาผู้แทนประชาชนระดับ
ท้ อ งถิ่ น （地方各级人民代表大会）ประกอบด้ ว ย 3 ระดั บ คื อ ระดั บ ที่ 1 ระดั บ มณฑล เขต
ปกครองตนเอง มหานคร （省，自治区，直辖市）ระดับ ที่ 2 เมื อง แคว้นปกครองตนเอง เขต
（市，自治州，区）ระดับที่ 3 ระดั บอาเภอ（县） มี อานาจหน้าที่ ตรากฎระเบียบท้อ งถิ่น （地
方法规）เพื่ อ บัง คั บ ใช้ ในการผลั ก ดั น แผนพั ฒ นาฯ ของท้ อ งถิ่น นั้ น ๆ มี ผลบัง คั บ ใช้ ภ ายในพื้ น ที่ เขต
ปกครองของสภาประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
รัฐบาลประชาชนระดับท้องถิ่น（地方各级人民政府）ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ ระดับที่
1 ระดับ มณฑล เขตปกครองตนเอง มหานคร （省，自治区，直辖市）ระดั บที่ 2 เมือ ง แคว้ น
ปกครองตนเอง เขตของมหานคร（市，自治州，区）ระดับที่ 3 ระดับอาเภอ（县） มีอานาจ
หน้าที่ ตรากฎระเบียบบริหารท้องถิ่ น （地方行政法规） เพื่อ บัง คับ ใช้ในการผลักดัน นโยบายของ
รัฐบาลของท้องถิ่นนั้นๆ มีผลบังคับใช้ภายในพื้นที่เขตปกครองของรัฐบาลประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
โครงสร้ำงและระบบกฎหมำยจีนในปัจจุบัน แบ่งเป็นสองระดับ คือ
(ก) กฎหมายระดับประเทศ มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ซึ่งตราโดย
- สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
- สานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงทบวงกรม
- คาวินิจฉัยข้อกฎหมายของศาลประชาชนสูงสุด（司法解释）ตามกฎหมายจีนให้ถือว่ามี
ผลบังคับเหมือนกับกฎหมาย ทั้งนี้เป็นการนาเอาหลักกฎหมายของจารีตประเพณี (Common Law) มา
อุดช่องว่างกฎหมายระบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ของจีน ในกรณีที่กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่
ตราออกมาแล้วไม่ครอบคลุมถึงสภาพเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่แปรเปลี่ยนไป
- สนธิสัญญาระหว่างประเทศ （国际条约）เมื่อประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทา
สนธิ สัญ ญา ไม่ว่า ทวิ ภาคีห รือพหุภ าคี กับ ต่างประเทศ และได้ผ่ านความเห็น ชอบจากสภาประชาชน
แห่งชาติแล้ว ย่อมมีศักดิแ์ ละสิทธิเหมือนกฎหมาย และสามารถบังคับใช้ได้ทั่วประเทศ
(ข)

กฎหมายระดับท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ในเขตปกครองพื้นที่ของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งตราโดย

- สภาผู้แทนประชาชนระดับท้องถิ่น
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- รัฐบาลท้องถิ่น
- กฎระเบียบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ（经济特区法规）
- กฎหมายของเขตบริหารพิเศษ（特别行政区的规范法律）ซึ่งได้แก่เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
โครงสร้ำงระบบยุติธรรม
(ก) ศาลประชาชนสูงสุด（最高人民法院）มีแห่งเดียว ตั้งอยู่ที่มหานครปักกิ่ง
(ข)

ศาลระดับท้องถิ่น（地方各级人民法院）ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ

- ศาลประชาชนชั้นสูง（高级人民法院）
- ศาลประชาชนชั้นกลาง（中级人民法院）
- ศาลประชาชนพื้นฐาน（基层人民法院）
ศาลทั้ง 3 ระดับ นี้ จะจัดตั้ งขึ้ นในทุก มณฑล (เขตปกครองตนเอง มหานคร) เมือ ง (แคว้ น
ปกครองตนเอง เขตของมหานคร) ระดับอาเภอ
(ค) ศาลประชาชนชานาญเฉพาะด้าน （专门人民法院）ซึ่ง ได้แก่ ศาลทหาร （军事
法院）ศาลคดี ป่าไม้（森林法院）ศาลพาณิชย์ นาวี （海事法院）ศาลคดี ขนส่ งทางรถไฟ （铁
路运输法院）

(ง) ศาลยุติ ธรรมของเขตบริ หารพิเ ศษ （特别行政区法院）ศาลยุ ติธ รรมประจาเขต
บริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า มีอิสระในการพิจารณาคดีตามระบบกฎหมายของตนเอง คาพิพากษาของ
ศาลสูงสุดประจาเขตบริหารพิเศษถือว่าถึงที่สุด ซึ่งศาลประชาชนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่
อาจที่จะมาทาการทบทวนได้
ระบบกำรระงับข้อพิพำท
(ก) การเจรจาต่อรอง（谈判）เป็นรูปแบบพื้นฐานที่นิยมทั่วไปในวงการการทาธุรกิจของ
ชาวจีน
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(ข) การไกล่เกลี่ย（调解）เป็นระบบที่นิยมแพร่หลายในประเทศจีน มีองค์กรไกล่เกลี่ยทุก
ระดับชั้นและหลายรูปแบบ สามารถระงับข้อพิพาทก่อนเป็นคดีขึ้นสู่ศาลได้ จีนถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบ
ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพมาก
(ค) การอนุญาโตตุลาการ（仲裁）จีนมีสถาบันอนุญาโตตุลาการทุกมณฑล และทุกมหา
นคร คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของทุกสถาบั นในจีน คู่กรณีที่เป็นประเทศสมาชิกในข้อตกลงว่าด้วย
การยอมรับบัง คับปฏิบัติตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ สามารถร้องขอต่อศาลให้
บังคับตามคาชี้ขาดได้ ซึ่งปัจจุบัน ไทยและจีนต่างก็เป็นสมาชิกในข้อตกลงดังกล่าว
(ง) การฟ้องร้องคดีทางศาล（诉讼）ข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี หากไม่อาจไกล่เกลี่ยกันได้
สามารถนาคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลตามเขตอานาจของแต่ละศาลที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความได้
กรณีที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ หรือเป็นที่สนใจของประชาชน ศาลประชาชนสูง สุดแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สามารถนาขึ้นมาพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะได้ นอกจากนี้ ศาลประชาชนสูงสุดยังมีอานาจใน
การตีความข้อกฎหมายที่หน่วยงานต่างๆ เสนอขึ้นมาได้ คาวินิจฉัยชี้ขาดในการตีความกฎหมาย（司法
解释）มีผลบังคับหน่วยงานต่างๆ ได้
4.1 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งองค์กรวิสำหกิจทุนต่ำงชำติใ นประเทศจีน (วิสำหกิจร่วมทุน
วิสำหกิจร่วมประกอบกำร วิสำหกิจทุนต่ำงชำติ)（三资企业）
นัก ลงทุน ต่ างชาติ ที่ป ระสงค์ จะเข้ า ไปประกอบกิ จ การทางธุ รกิ จและการลงทุ นในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถกระทาได้ทั้ง ในรูปบุคคล （个人）คณะบุคคล（合伙）และนิ ติ
บุคคล（法人）การกระทาในฐานะคณะบุคคลสามารถกระทาได้ในรูปสัญญาหุ้น ส่วน（合伙合同）
การประกอบกิจการในรูป นิติบุคคล จะต้องจดทะเบี ยนตามกฎหมายต่อส านักงานบริห ารและกากั บ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม （中华人民共和国工商行政管理局）การจดทะเบียนจัดตั้ง นิติ
บุคคลของนักลงทุนต่างชาติสามารถทาได้ในสามรูปแบบ ได้แก่ วิสาหกิจประเภทร่วมทุน （合资经营
企业）วิสาหกิจร่ว มประกอบการ วิ สาหกิ จทุนต่ างชาติ （外资企业）เมื่อ วิสาหกิจสามรูปแบบนี้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะมีลักษณะเป็นบริษัทจากัดความรับผิด（有限责任公司）ซึ่งหมายความ
ว่า ผู้ร่วมทุนแต่ละฝ่ายอยู่ในฐานะเป็นหุ้นส่วนกัน และจากัดความรับผิดไม่เกินทุนที่จดทะเบียนไว้ (เว้นแต่
หุ้นส่วนแต่ละฝ่ายจะไปทาการค้าประกันหนี้เป็นการส่วนตัว) บริษัทจากัดความรับผิดดังกล่าวนี้ มีลักษณะ
เป็นห้างหุ้นส่วนจึงไม่มีจานวนหุ้น（股份）แต่เป็นอัตราสัดส่วนการลงทุน บริษัทจากัดความรับผิดจึงไม่
สามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้
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4.1.1 กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยวิ ส ำหกิ จ ร่ ว มทุ น ระหว่ ำ งจี น กั บ ต่ ำ งชำติ ข องประเทศสำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีน（中华人民共和国外资经营企业法）
การจดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท ร่ ว มทุ น （合资经营公司）จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
วิสาหกิจ ร่วมทุน ระหว่า งจีนกับ ต่างชาติ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง ออกโดยสภาผู้แทน
ประชาชนแห่ง ชาติ เป็น กฎหมายที่ใช้บั งคับทั่วประเทศ ประกาศใช้ครั้ ง แรกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2552
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2556 (หาวันเดือนปีที่ปรับปรุง)
กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้
(1) ผู้ ร่ ว มทุ น ต่ า งชาติ แ ละผู้ ร่ ว มทุ น ชาวจี น จะต้ อ งท าสั ญ ญาร่ ว มทุ น （合资合同）และ
ข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน（合资公司章程）พร้อมด้วยข้อเสนอโครงการ（立项）ต่อหน่วยงานที่
มี อ านาจ （主管单位）เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ โ ครงการแล้ ว จะต้ อ งยื่ น ต่ อ
สานักงานบริหารและกากับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภายใน 30 วัน จากนั้น เมื่อจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องยื่นขอเลขภาษีต่อกรมสรรพากร (ระดับมณฑล) แล้วจึงจะ
สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารและดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกิจการได้ วิสาหกิจร่วมทุนที่ได้จด
ทะเบียนเป็นบริษัทร่วมทุนแล้ว จะมีคาต่อท้ายชื่อบริษัทว่าบริษัทจากัดความรับผิด（有限责任公司）
(2) ผู้ร่วมทุ นต่างชาติจ ะต้องมีสัดส่ว นการลงทุน ไม่น้อ ยกว่า ร้อยละ 25 ของทุ นจดทะเบีย น
ทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน ผู้ร่วมทุนแต่ละฝ่ายมีสิทธิหน้าที่ อานาจ และการแบ่ง ปันผลพร้อมทั้งความ
รับผิดชอบตามอัตราส่วนของทุนที่แต่ละฝ่ายได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ร่วมลงทุนแต่ละฝ่ายจะจากัดความรับ
ผิดไม่เกินอัตราส่วนของทุนจดทะเบียนที่ตนได้ลงทุนไว้
(3) ประธานกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทร่วมทุน สามารถ
กระทาการแทนบริษัทร่วมทุนได้
(4)

บริษัทร่วมทุนสามารถจัดตั้งสาขาของบริษัทหรือสาขาย่อยของบริษัทนอกประเทศจีนได้

(5) การประกอบกิจการของบริษัทร่วมทุน จะมีระยะเวลาเท่ากับสัญญาร่วมทุน เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาตามสัญญาร่วมทุน หากผู้ร่วมทุนทุกฝ่ายประสงค์จะขยายระยะเวลาการร่วมทุนออกไป จะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมทุนและข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน พร้อมกับยื่นคาร้องต่อหน่วยงานที่มีอานาจ
ก่อนสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 180 วัน ซึ่งหน่วยงานที่มีอานาจจะทาการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้
ยื่นคาขอทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือคาขอ
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4.1.2 กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยวิ ส ำหกิ จ ร่ ว มประกอบกำรระหว่ ำ งจี น กั บ ต่ ำ งชำติ ข องประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน （中华人民共和国中外合作经营企业法）
การจดทะเบียนเป็นบริษัทร่วมประกอบการ （合作经营公司）จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยวิสาหกิจร่วมประกอบการระหว่างจีนกับต่างชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งออกโดย
สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับทั่วประเทศ ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ 13 เมษายน
พ.ศ. 2531 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2557
สาหรับวิสาหกิจร่วมประกอบการ สามารถทาได้สองรูปแบบ คือ วิสาหกิจร่วมประกอบการใน
รูปแบบสัญ ญาโดยไม่ต้องจดทะเบียนซึ่งมีสถานะเป็นคณะบุคคล กับ วิสาหกิจร่วมประกอบการที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งเรียกว่า บริษัทร่วมประกอบการ
กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมประกอบกำร มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้
(1) ผู้ร่วมทุนต่างชาติและผู้ร่วมทุนชาวจีนจะต้องทาสัญญาร่วมประกอบการ （合作合同）
และข้อบังคับของบริษัทร่วมประกอบการ （合作公司章程）พร้อมด้วยข้อเสนอโครงการ（立项）
ต่อหน่วยงานที่มีอานาจ（主管单位）เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติโครงการแล้ว จะต้อง
ยื่นต่อสานักงานบริหารและกากับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายใน 30 วัน จากนั้น เมื่อจดทะเบียน
จัดตั้ง เป็นบริษัทร่วมประกอบการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องยื่นขอเลขภาษีต่อกรมสรรพากร (ระดับ
มณฑล) แล้ว จึ ง จะสามารถเปิ ด บัญ ชี กั บ ธนาคารและด าเนิ น กิ จ การตามวั ต ถุ ประสงค์ ข องกิ จ การได้
วิสาหกิจร่วมประกอบกิจการที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทร่วมประกอบกิจการแล้ว จะมีคาต่อท้ายชื่อบริษัท
ว่าบริษัทจากัดความรับผิด（有限责任公司）
(2) ผู้ร่ วมประกอบการแต่ ละฝ่ ายจะต้ องก าหนดวิ ธีก ารลงทุ น ขอบเขตอ านาจหน้า ที่ ความ
รับผิดชอบ การแบ่งผลประโยชน์ไว้ชัดเจนในสัญ ญาร่วมประกอบการ ซึ่งไม่จาเป็นจะต้องเป็นไปตาม
อัตราส่วนของทุนที่ได้ลงทุนไป ความรับผิดชอบและการแบ่ง ผลประโยชน์ก็เช่นเดียวกัน จะแบ่ง ตาม
ข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซึ่งมิได้ยึดถืออัตราส่วนของทุนเป็นเกณฑ์
(3) ประธานกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทร่วมประกอบการ
สามารถกระทาการแทนบริษัทร่วมประกอบการได้
(4) หากสัญญาร่วมประกอบการมีข้อกาหนดให้คู่สัญญาฝ่ายต่างชาติได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในทรัพย์สินถาวรก่อนการจ่ายภาษี ข้อกาหนดดังกล่าวจะต้องแจ้งแก่หน่วยงานที่กากับดูแลด้าน
การเงินและภาษีเพื่อทาการตรวจสอบและอนุมัติก่อน
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(5) การประกอบกิ จ การของบริ ษั ท ร่ ว มประกอบการ จะมี ร ะยะเวลาเท่ า กั บ สั ญ ญาร่ ว ม
ประกอบการ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาร่วมประกอบการ หากผู้ร่วมประกอบการทุกฝ่าย
ประสงค์จะขยายระยะเวลาการร่วมประกอบการออกไป จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมประกอบการและ
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ร่ ว มประกอบการ พร้ อ มกั บ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจก่ อ นสั ญ ญาร่ ว ม
ประกอบการสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 180 วัน ซึ่งหน่วยงานที่มีอานาจจะทาการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคา
ขอทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือคาขอ
4.1.3 กฎหมำยว่ำด้วยวิสำหกิจทุนต่ำงชำติของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน （中华人民
共和国外资企业法）

การจดทะเบียนเป็นบริษัททุนต่างชาติ （外资经营公司）โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ลงทุ น
ทั้งหมด จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจทุนต่างชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง
ออกโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับทั่วประเทศ ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่
12 เมษายน พ.ศ. 2529 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558
กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททุนต่ำงชำติ มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้
(1) นักลงทุนต่างชาติจะต้องเสนอข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงานที่มีอานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติโครงการแล้ว จะต้องยื่นหนังสืออนุมัติต่อสานักงานบริหารและกากับอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมภายใน 30 วัน จากนั้น เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัททุนต่างชาติเรียบร้อยแล้ว บริษัท
จะต้องยื่นขอเลขภาษีต่อกรมสรรพากร (ระดับมณฑล) แล้วจึงจะสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารและดาเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ของกิจการได้ วิสาหกิจทุนต่างชาติที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัททุนต่างชาติแล้ว จะ
มีคาต่อท้ายชื่อบริษัทว่าบริษัทจากัดความรับผิด（有限责任公司）
(2) ผู้ลงทุนต่างชาติจะเป็นผู้มีสิทธิ หน้าที่ อานาจ ความรับผิด และแบ่งผลกาไรแต่เพียงผู้เดียว
แต่ความรับผิดจะไม่เกินจานวนทุนที่ได้ลงทุนไปทั้งหมด
(3) ประธานกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัททุนต่างชาติ
สามารถกระทาการแทนบริษัททุนต่างชาติได้
(4) การประกอบกิจการของบริษัททุนต่างชาติ จะมีระยะเวลาเท่ากับโครงการที่ได้รับอนุมัติ เมื่อ
ครบกาหนดตามโครงการ หากผู้ลงทุนต่างชาติ มีความจาเป็นจะต้องขยายระยะเวลาการประกอบกิจการ
ของบริษัททุนต่างชาติออกไป จะต้องยื่นคาร้องต่อหน่วยงานที่มีอานาจก่อนโครงการสิ้นสุดไม่น้อยกว่า
180 วัน ซึ่งหน่วยงานที่มีอานาจจะทาการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ได้รับหนังสือคาขอ
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4.2 กฎหมำยเกี่ยวกับบริษัทจำกัด
วิสาหกิจที่จัดตั้งในรูปบริษัทจากัด （股份有限公司）มีความแตกต่างจากวิสาหกิจที่จัดตั้ง
ในรูปบริษัทจากัดความรับผิด（有限责任公司）การจัดตั้งบริษัทจากัดจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทจากัดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国公司法）ซึ่งตราโดยสภา
ผู้แทนประชาชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.
1994 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งบริษัทจากัด （股份有限公司）และบริษัท
จากัดความรับผิด（有限责任公司）มีลักษณะบางส่วนที่เหมือนกันแต่มีบางส่วนที่แตกต่างกัน ส่วนที่
เหมือนกันคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดและบริษัทจากัดความรับผิดต่างก็จากัดความรับผิดภายในวงเงินที่
ตนได้จดทะเบียนไว้
4.2.1 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบริษัทจำกัด（股份有限公司）และบริษัทจำกัดควำมรับ
ผิด（有限责任公司）
(1) การจดจัดตั้งบริษัทจากัดความรับผิดค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนเป็นเพียงการตกลงระหว่าง
หุ้นส่วนด้วยกันเอง
(2)

การระดมทุนของบริษัทจากัดสามารถระดมทุนจากสาธารณชนได้

(3) จานวนผู้ถือหุ้น บริษัทจากัดความรับผิดจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นจานวน 2 คนขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 50 คน ส่วนบริษัทจากัดจะไม่มีจากัดจานวนผู้ถือหุ้น
(4) การโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดความรับผิดจะโอนหุ้น (อัตราส่วนการลงทุน ) ของ
ตนเองให้แก่บุคคลภายนอก มักจะถูกกาหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวดในข้อบังคับของบริษัทจากัดความรับผิด
เพราะเป็นการร่วมลงทุนเนื่องจากเชื่อใจกัน ส่วนการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดค่อนข้างจะมีความ
ยืดหยุ่นเพราะเป็นการโอนระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย
(5) หลักฐานการลงทุน สาหรับบริษัทจากัดความรับผิดจะออกหลักฐานการลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้น ซึ่งไม่สามารถที่จะโอนเปลี่ยนมือกันได้ แต่หลักฐานการลงทุนของบริษัทจากัดจะมีลักษณะเป็นใบหุ้น
สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้คล่องกว่า
(6) คณะกรรมการของบริษัท บริษัทจากัดความรับผิด ประกอบด้วยผู้ร่วมลงทุนมีจานวน
จากัด ผู้ร่วมทุนมักจะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท อานาจของกรรมการและอานาจบริหารมักจะไม่
แยกจากกัน ส่วนบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นจานวนมากและไม่กระจุกตัว การเรียกประชุมกรรมการ การแต่งตั้ง
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กรรมการของบริษัทอาจจะมิได้แต่งตั้งจากผู้ลงทุนมักจะแต่ง ตั้ง จากบุคคลภายนอกที่มีความสามารถ
อานาจการบริหารมักจะไม่กระจุกตัวอยู่ที่อานาจของผู้ลงทุน
(7) งบการเงินของบริษัท งบการเงินของบริษัทจากัดความรับผิด ซึ่งประกอบด้วยผู้ลงทุนมี
จานวนจากัด เมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ไม่จาเป็นต้องประกาศให้สาธารณชนทราบ
สามารถยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ส่วนงบการเงินของบริษัทจากัดซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ น สาธารณชนจ านวนมาก เมื่ อ ผ่ า นการตรวจสอบของผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี แ ล้ ว จะต้ อ งประกาศให้
สาธารณชนทราบ เมื่อไม่มีการโต้แย้งคัดค้านจึงจะสามารถยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
(8) วิสาหกิจทุนต่างชาติที่จดทะเบียนเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมประกอบการหรือบริษัท
ทุนต่างชาติ โดยหลักการแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษัทจากัดของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เว้ นแต่ กฎหมายของวิ ส าหกิ จ ประเภทนั้ น ๆ จะก าหนดไว้ เป็ น เฉพาะที่ แ ตกต่ า งไปจาก
กฎหมายว่าด้วยบริษัทจากัดก็ให้บังคับตามกฎหมายวิสาหกิจนั้นๆ
4.2.2 กำรจดจัดตั้งบริษัทจำกัด
(1)

ผู้เริ่มก่อการจะต้องมีอย่างน้อย 5 คน จานวนเกินกึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน

(2) ข้อบังคับของบริษัท ผู้เริ่มก่อการจะต้องร่างข้อบังคับของบริษัทเสนอที่ประชุมใหญ่ของผู้
ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
(3)

ชื่อบริษัทจะต้องไม่ขัดกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบบริหาร

(4) บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนและมีสถานที่ประกอบการถาวรและมีเงื่อนไขที่จะสามารถ
ประกอบกิจการได้ตามที่กฎหมายกาหนด
(5) หากการประกอบธุรกิจของบริษัทจากัดมีกฎหมายหรือกฎระเบียบกาหนดเงื่อนไขต้อง
ได้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ อนุ มั ติ จ ากหน่ ว ยงานใดแล้ ว ก่ อ นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ผู้ ก่ อ การจะต้ อ งด าเนิ น การตาม
กฎระเบียบบริหารของหน่วยงานนั้นๆ ให้ได้รับใบอนุญาตก่อน
(6) เมื่อมีการชาระมูลค่าหุ้นครบตามจานวนแล้ว ให้ยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่การจดจัดตั้งบริษัทจากัดที่ ประสงค์จะระดมทุนจากบุคคลภายนอก จะต้องประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทและให้กรรมการที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
30 วัน หลังจากได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
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(7) การลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สิน สิทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา สิทธิในการใช้
ที่ดินสาหรับการลงทุนด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการใช้ที่ดินจะต้องมีองค์กรที่น่าเชื่อถือ
เป็นผู้ประเมิน โดนเฉพาะการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่าในการลงทุนนั้น จะต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด (เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบบริหารจะได้กาหนดสิทธิใ น
เทคโนโลยีชั้นสูงไว้เป็นกรณีพิเศษ) การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาลงทุนจะต้องจดทะเบียนโอนสิทธิให้
เป็นของบริษัท ทานองเดียวกันการใช้สิทธิในการใช้ที่ดินเป็นการลงทุนก็ต้องโอนสิทธิการใช้ที่ดินดังกล่าว
เป็นของบริษัทด้วย
(8)

เมื่อจดจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนตามจานวนหุ้นที่ถือ

(9) ข้ อ จ ากั ด ในการโอนหุ้ น ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ การไม่ ส ามารถที่ จ ะโอนหุ้ น ที่ ต นถื อ อยู่ ใ ห้ แ ก่
บุคคลภายนอกได้ ภายใน 3 ปี นับแต่วันก่อตั้งบริษัท กรรมการ ผู้กากับและผู้จัดการก็ไม่สามารถโอนหุ้น
ของตนเองที่ถืออยู่ให้แก่บุคคลภายนอกได้ในระหว่างที่รับตาแหน่งหน้าที่ สาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถที่
จะโอนหุ้นให้บุคคลภายนอกได้อย่างอิสระ
(10) บริษัทจากัดความรับผิดสามารถที่จะไปลงทุนในนิติบุคคลอื่นได้ และจะลงทุนเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทไม่ได้
(11) บริษัทจากัดสามารถที่จะตั้งสาขาของบริ ษัทหรือจะจดจัดตั้ง บริษัทลูกขึ้นมาใหม่ก็ไ ด้
บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการประกอบกิจการของสาขา แต่บริษัทจากัดไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบใน
กิจการของบริษัทลูก เนื่องจากบริษัทลูกมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลต่างหาก
(12) การจัดสรรกาไร เมื่อบริษัทได้กาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว บริษัทจะต้องจัดสรรเงินจานวน
10% ของกาไรสุทธิเข้ากองทุนสารองตามที่กฎหมายกาหนด（公积金）และจัดสรรจานวนร้อยละ 510 ของกาไรสุทธิเข้ากองทุนสาธารณะประโยชน์（公益金）
4.2.3 กำรจดจัดตั้งสำขำของบริษัทต่ำงประเทศในจีน
การจดจัดตั้งสาขาของบริษัทต่างประเทศในจีนจะต้องทาการยื่นขอจดทะเบียนกับหน่วยงานที่
เกี่ย วข้ อง เมื่ อได้รับ อนุ มัติ และทาการจดทะเบีย นจนได้รับ ใบประกอบกิ จการ （营业执照）จึ ง จะ
ดาเนินการได้ สาขาของบริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในประเทศจีนไม่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายจีน บริษัทต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบในการประกอบกิจการต่างๆ ของสาขาใน
ประเทศจีน เมื่อบริษัทต่างประเทศจะยกเลิกสาขาของตน บริษัทต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้
ชาระหนี้ สินทั้ ง หมดที่ส าขาได้ก่ อให้ เกิด ขึ้น ก่อนการชาระหนี้ เสร็ จสิ้น บริษั ทต่า งประเทศไม่ อาจที่จ ะ
จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของสาขาออกนอกประเทศจีนได้
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4.3 กฎหมำยว่ำด้วยกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำและกักกันโรคพืช
4.3.1 กฎหมำยตรวจสอบและกักกันโรคเพื่อกำรนำเข้ำและส่งออกของประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ในการลงทุนทาการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ในประเทศจีน รวมทั้งการนาเข้าส่งออกสินค้า
ผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ใดๆ เข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือส่งออกจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบบริหารดังต่อไปนี้
- กฎหมายตรวจสอบและกักกันโรคเพื่อการนาเข้าและส่งออกของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน（中华人民共和国进出口商品检验法） ซึ่งตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติประกาศใช้
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1989 และข้อกาหนดว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบและกักกันโรคเพื่อการ
นาเข้าและส่งออกซึ่งประกาศโดยสานักนายกรัฐมนตรีและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2005
- กฎหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国产品
质量法）ตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1993
- กฎหมายว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国标
准化法）ตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1989
4.3.1(1) มำตรฐำนสินค้ำของประเทศจีน
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) มำตรฐำนแห่งชำติ (National Standards)
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่
(1.1) มาตรฐานบังคับ ใช้สัญลักษณ์ GB（国家标准）ในกรณีผู้ที่จาหน่ายสินค้าประเภทมาตรฐาน
บังคับ (compulsory standards) จะต้องได้รับตราสัญลักษณ์ CCC (China Compulsory Certificate)
จึงจะนาเข้าหรือส่งออกหรือจาหน่ายในประเทศได้
สินค้ำที่ต้องมีเครื่องหมำยบังคับ CCC Mark มีทั้งสิ้น 21 กลุ่มสินค้ำ
กลุ่มที่ 1 ลวดและเคเบิ้ล
กลุ่มที่ 2 สวิตซ์ แผงวงจรไฟฟ้า
กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์เครื่องใช้แรงดันไฟฟ้าต่า
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กลุ่มที่ 4 เครื่องกาหนดไฟฟ้าขนาดเล็ก
กลุ่มที่ 5 เครื่องมือไฟฟ้า
กลุ่มที่ 6 เครื่องเชื่อมโลหะ
กลุ่มที่ 7 เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและที่คล้ายคลึงกัน
กลุ่มที่ 8 อุปกรณ์เครื่องเสียงและวีดีโอ (แต่ไม่รวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงสะท้อนที่ใช้เพื่อการบริการ
กระจายเสียงและที่ใช้ในยานยนต์)
กลุ่มที่ 9 อุปกรณ์สารสนเทศ
กลุ่มที่ 10 เครื่องอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่างที่ใช้ความดันไฟฟ้าเกิน 36 โวลต์
กลุ่มที่ 11 เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมรวม
กลุ่มที่ 12 ยานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
กลุ่มที่ 13 ผลิตภัณฑ์ยางล้อรถ
กลุ่มที่ 14 กระจกนิรภัย
กลุ่มที่ 15 เครื่องจักรทางการเกษตร
กลุ่มที่ 16 ถุงยางอนามัย
กลุ่มที่ 17 เครื่องมือทางการแพทย์
กลุ่มที่ 18 อุปกรณ์ผจญเพลิง
กลุ่มที่ 19 อุปกรณ์สัญญาณกันขโมย
กลุ่มที่ 20 อุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณไร้สาย
กลุ่มที่ 21 วัสดุในการตกแต่งและออกแบบภายในอาคาร
(1.2) มาตรฐานสมั ค รใจ ใช้ สัญ ลั ก ษณ์ GB/T（推荐性国家标准）ในกรณีผู้ ที่ จ าหน่า ยสิ น ค้ า
ประเภทมาตรฐานสมัครใจ （Recommended Standards）จะใช้สัญลักษณ์ CQC ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(1.3) มาตรฐานชี้แนะ ใช้สัญลักษณ์ GB/Z （指导性国家标准）
(2) มำตรฐำนอุตสำหกรรม (Professional Standards)
ซึ่งแบ่งเป็นหลายชนิด ตัวอย่างเช่น
(2.1) ใช้สัญลักษณ์ HG ใช้กับสินค้าในกลุ่มยางล้อพาหนะ
(2.2) ใช้สัญลักษณ์ QC ใช้กับสินค้าในกลุ่มยานยนต์
(3) มำตรฐำนท้องถิ่น (Local Standards)
ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับสินค้าแประเภทใด สานักกากับด้าน
คุณภาพและเทคนิคในระดับมณฑลสามารถออกมาตรฐานท้องถิ่นเพื่อใช้กับสินค้าที่นาเข้ามาจาหน่ายใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นมาตรฐานบังคับของท้องถิ่น และมาตรฐานสมัครใจท้องถิ่น
(4) มำตรฐำนวิสำหกิจ (Enterprise Standards)
ในกรณีที่ ไ ม่มี มาตรฐานแห่งชาติ มาตรฐานอุต สาหกรรมหรือมาตรฐานท้อ งถิ่น รองรับ สมาคม
วิ ส าหกิ จ ต่ า งๆ จะก าหนดมาตรฐานขึ้ น ใช้ กั บ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ภายในหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ได้ เช่ น
สัญลักษณ์มาตรฐานวิสาหกิจ
4.3.1(2) กำรตรวจสอบมำตรฐำนของสิ น ค้ ำ ในกำรน ำเข้ ำ หรื อ ส่ ง ออกหรื อ จ ำหน่ ำ ยใน
ท้องตลำด
ในการทาสัญญาสั่งซื้อสินค้าหรือว่าจ้างผลิตสินค้าในประเทศจีนเพื่อส่งออก หรือการขายสินค้าหรือ
รับจ้างผลิตสินค้าเพื่อนาเข้าไปยังประเทศจีน ในสัญญาจะต้องระบุข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าให้
ชัดเจน มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าจนเป็นอุปสรรคต่อการประกอบการค้า
หรือผลิตสินค้าได้ ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้วางหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าไว้ดังนี้
(1) สิน ค้ า ที่ก ฎหมายหรื อ กฎระเบีย บบริห ารได้ก าหนดมาตรฐานบั ง คั บ หรื อมาตรฐานการ
ตรวจสอบไว้ ให้ตรวจสอบตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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(2) สินค้าใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารมิได้กาหนดมาตรฐานบัง คับหรือมาตรฐานการ
ตรวจสอบไว้ให้ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กรณีมีการตกลงซื้อขาย
ตามตัวอย่างสินค้าที่กาหนดให้ทาการตรวจสอบตามตัวอย่างสินค้านั้น
(3) สินค้าใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารได้กาหนดมาตรฐานบัง คับหรือมาตรฐานการ
ตรวจสอบอันพึงปฏิบัติไว้ แต่มาตรฐานดังกล่าวต่ากว่ามาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
ให้ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กรณีมีการตกลงซื้อขายตามตัวอย่าง
สินค้าที่กาหนด ให้ทาการตรวจสอบตามตัวอย่างสินค้านั้น
(4) สินค้าใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารมิได้กาหนดมาตรฐานบัง คับหรือมาตรฐานการ
ตรวจสอบไว้และสัญญาการค้าระหว่างแประเทศก็มิได้กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบหรือกาหนดไว้แต่ไม่
ชัดเจน ให้ตรวจสอบตามมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานที่สานักงานควบคุมการตรวจสอบ
สินค้าของหน่วยงานรัฐบาลจีนได้กาหนดไว้
4.3.1(3) หน้ำที่ของผู้ผลิตสินค้ำ
(1) ผู้ผลิตจะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
ของผู้บริโภค และจะต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของสุขพลานามัยและทรัพย์สิน
ของประชาชนกาหนด จะต้องได้มาตรฐานตามที่ปรากฏในคาโฆษณาหรือคาแนะนาหรือตัวอย่างที่บ่งบอก
ถึงลักษณะสินค้า
(2) สัญลักษณ์หรือข้อความบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ จะต้องปรากฏหนัง สือรับรองว่าผลิตภัณฑ์ไ ด้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะต้องปรากฏชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตที่เป็นภาษาจีน
จะต้องปรากฏจานวน ปริมาณและชื่อขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเป็นภาษาจีน นอกจากนี้
จะต้องปรากฏวัน เวลาผลิตและวันหมดอายุ การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาจีน จะต้องปรากฏข้อกาหนดหรือ
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาจีน จะต้องปรากฏคาเตือนเป็นภาษาจีนเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์
(3) ผู้ผลิตจะต้องมีความรับผิดชอบตามกฎ “สามรับผิดชอบกับหนึ่งชดใช้” กล่าวคือ รับผิดชอบ
ซ่อมแซมถ้าผลิตภัณฑ์บกพร่อง รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงถ้าซ่อมแซมแล้วไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ
รับผิดชอบรับคืนกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติและหนึ่งชดใช้
หมายถึง ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตามปกติและเกิดความ
เสียหายแก่ผู้บริโภค
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4.3.2 กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国外
贸法）ตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 และบังคับใช้เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 มีการปรับปรุงแก้ไขในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2004 และบัง คับใช้ในวันที่ 1
กรกฎาคม ค.ศ. 2004
4.3.2(1) สำระของกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
(1) ผู้ที่จะประกอบการค้าระหว่างประเทศ（对外贸易经营者）จะเป็นบุคคล องค์กรหรือ
นิติบุคคลใดก็ไ ด้ ที่ไ ด้จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานของสานักนายกรัฐมนตรี (กระทรวงพาณิชย์ ) โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะประกอบการค้าระหว่างประเทศ เมื่อได้จดทะเบียนไว้แล้วจะต้องทาการจดแจ้งเป็น
หลั ก ฐานไว้ กั บ หน่ ว ยงานก ากั บ การค้ า ระหว่ า งประเทศของส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (กรมศุ ล กากร)
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศสามารถนาเข้าหรือส่งออกสินค้าได้ตามปกติ เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือ
กฎระเบียบกาหนดให้สินค้าบางประเภทอยู่ภายใต้การควบคุมการค้าโดยรัฐวิสาหกิจซึ่งหน่วยงานภายใต้
สังกัดนายกรัฐมนตรีจะประกาศ ให้สาธารณชนทราบและอาจมีการแก้ไขเป็นระยะๆ
(2)

การนาเข้าส่งออกสินค้าและการนาเข้าส่งออกเทคโนโลยี （货物进出口与技术进出

口）

(2.1) การนาเข้าส่งออกสินค้าหรือเทคโนโลยี
การนาเข้าส่ง ออกสินค้าหรือเทคโนโลยีสามารถกระทาได้อย่างเสรี เว้นแต่จะได้มีกฎหมายหรือ
กฎระเบียบบริหารได้บัญญัติไว้หรือกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งภายใต้สถานการณ์ที่จาเป็น ในกรณีที่ต้องมี
การกากับการประเมินการนาเข้าหรือส่งออก หน่วยงานภายใต้สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีสามารถกาหนด
หรือประกาศรายชื่อสิน ค้าที่สามารถนาเข้าส่ง ออกอย่า งเสรีบ างประเภทให้อ ยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การ
อนุญาตโดยอัตโนมัติได้ （自动许可）ในการนาเข้าหรือส่งออกสินค้าที่อยู่ในรายชื่อการอนุญ าตโดย
อัต โนมัติ นั้น ผู้ส่ ง สิ นค้ าและผู้ รับ สิน ค้ าจะต้ องยื่น ค าร้ องขอการอนุ ญ าตโดยอั ตโนมั ติก่ อ นที่ จะทาพิ ธี
ศุลกากรออกสินค้า
(2.2) การนาเข้าหรือส่งออกเทคโนโลยี
การนาเข้าหรือส่งออกเทคโนโลยีสามารถกระทาได้อย่างเสรีเช่นกัน แต่ทุกครั้งที่จะทาการนาเข้า
หรือส่งออกเทคโนโลยี ผู้เกี่ยวข้องจะต้องจดแจ้งสัญญาที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีต่อหน่วยงาน
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กากับการค้าระหว่างประเทศของสานักนายกรัฐมนตรีไว้เป็นหลักฐาน หากมิได้จดแจ้งไว้เป็นหลักฐานแล้ง
อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินเข้าออกระหว่างประเทศได้
(2.3) ระบบใบอนุญาตหรือระบบโควตา
ภายใต้สถานการณ์ที่จาเป็นรัฐบาลสามารถจากัดหรือสั่งห้ามการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสินค้าหรือ
เทคโนโลยีได้ ในการนาเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือเทคโนโลยีที่กฎระเบียบบริหารจากัดหรือสั่งห้ามนั้น ผู้นา
เข้าหรือส่งออกจะต้องได้รับใบอนุญาตหรือนาเข้าส่งออกภายใต้จานวนโควตาที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
(3)

การค้าบริการระหว่างประเทศ

ประเทศสาธารณประชาชนจีนจะปฏิบัติต่อภาคีหรือสมาชิกในสนธิสัญญาที่จีนได้เข้าเป็นภาคีหรือ
สมาชิกไว้ในด้านการเข้าสู่ตลาดและในด้านการค้าบริการระหว่างประเทศบนหลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(National Treatment)（国民待遇）ตามพั น ธะหรื อ ค ารั บ รองที่ จี น ได้ ใ ห้ ไ ว้ ใ นสนธิ สั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
ภายใต้สถานการณ์ที่จาเป็น รัฐบาลสามารถจากัดหรือสั่งห้ามกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ
ระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะมีการประกาศข้อกาหนดหรือปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดรายการการเข้าสู่ตลาด
และการค้าบริการระหว่างประเทศให้แก่สาธารณชนทราบเป็นระยะๆ
(4)

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

กรณีที่มีการนาเข้าสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นภัยต่อความเป็นระเบียบวินัย
ของการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานของสานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกากับการค้าระหว่าง
ประเทศสามารถกาหนดมาตรการห้ามการนาเข้าสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งได้
หากเกิดกรณีผู้ทรงสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญากาหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วยการจากัด
ข้อโต้แย้งความมีผลบังคับใช้ของสิทธิ หรือ กาหนดเงื่อนไขบังคับให้ผู้รับอนุญาตต้องรับการอนุญาตใช้สิทธิ
อย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่มีเงื่อนไข หรือกาหนดเงื่อนไขสัญญาในลักษณะที่เป็นการบังคับให้ผู้รับอนุญาตต้อง
ปฏิ เ สธการรั บ อนุ ญ าตจากบุ ค คลอื่น ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การกี ด กั น ทางการค้ า อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด และ
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นภัยต่อความเป็นระเบียบวินัยของการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมทางการค้าระหว่าง
ประเทศแล้ว หน่วยงานกากับการค้าระหว่างประเทศของสานักนายกรัฐมนตรีสามารถกาหนดมาตรการที่
จาเป็นเพื่อขจัดหรือยับยั้งพฤติกรรมนั้นได้
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หากประเทศหรื อเขตเศรษฐกิ จภู มิภ าคใดมิไ ด้ให้ ความคุ้ม ครองทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญาแก่บุ คคล
องค์กรหรือนิติบุคคลใดๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามหลักประติบัติเยี่ยงคนชาติหรือไม่
สามารถให้ ความคุ้มครองทรั พย์สิน ทางปั ญญาของสิน ค้า เทคโนโลยีห รือบริ การที่ มีแหล่ ง กาเนิดจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพแล้ว สานักนายกรัฐมนตรีสามารถออก
มาตรการที่จาเป็นเพื่อใช้บังคับกับการค้าของประเทศหรือเขตภูมิภาคนั้นๆ เป็นการตอบโต้ได้ นอกจากนี้
หน่วยงานกากับการค้าระหว่างประเทศของสานักนายกรัฐมนตรียังสามารถอาศัยอานาจตามกฎหมายนี้
กฎหมายอื่นหรือกฎระเบียบบริหารอื่น รวมทั้งข้อตกลงในสนธิสัญ ญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นภาคีหรือสมาชิกอยู่ด้วยทาการออกมาตรการที่จาเป็นเพื่อใช้บังคับ
กับการค้าของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจภูมิภาคนั้นๆ ได้อีกด้วย
(5)

ความเป็นระเบียบวินัยของการค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศจะต้องไม่มีพฤติกรรมดังนี้
(5.1) ห้ามมิใ ห้มี พฤติ ก รรมอั นเป็น การผูก ขาดที่ เป็ นการฝ่า ฝืน บทบั ญ ญั ติข อง กฎหมายหรื อ
ข้อกาหนดของกฎระเบียบบริหาร
(5.2) ห้ามมิให้มีพฤติกรรมอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การกาหนดราคาสินค้าต่ากว่าปกติ
โดยไม่มีเหตุผล หรือ การสมรู้ร่วมคิดในหารประมูล (ฮั้วประมูล) หรือ การโฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือ การให้สินบนทางการค้า (การให้ประโยชน์ที่ผู้รับไม่ได้บันทึกในงบการเงินของตนเอง) เป็นต้น
(5.3) ห้ามมิให้มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
- การปลอมหรื อเลี ยนเครื่อ งหมายแหล่ง กาเนิดสิ นค้า ปลอมเลียนหรือ จาหน่ายจ่ายโอน ซึ่ ง
ใบรับรองแหล่ง กาเนิดสินค้า ใบอนุญาตนาเข้าส่งออก หนัง สือรับรองโควตาหรือเอกสารรับรองอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก
- หลอกลวงการคืนภาษีส่งออก
- ลักลอบหนีภาษี
- หลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงการตรวจโรค การทดสอบ การรับรองตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือ
ข้อกาหนดของกฎระเบียบบริหาร
- พฤติกรรมอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกาหนดของกฎระเบียบบริหาร
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4.3.2(2) สำระของกฎหมำยกำรค้ำชำยแดน
การค้าชายแดนของประเทศสาธารณรัฐประชาชาชนจีน หมายถึงการทาการค้าของผู้ประกอบการ
ของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย
และประเทศสาธารณรั ฐประชาชาชนจี นถื อเป็น การค้ าระหว่า งประเทศมิใ ช่ก ารค้า ชายแดน เพราะ
ประเทศไทยและประเทศจีนไม่มีเขตแดนที่ติดกัน ) การค้าชายแดนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการค้า
ชายแดนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 สาระสาคัญของการค้าชายแดน
(2.1) รูปแบบการค้าชายแดน
(ก) ตลาดการค้าระหว่างคนพื้นที่ชายแดนสองฝั่ง เป็นตลาดการค้าที่ทางการจีนอนุญาตเปิด
ให้คนพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งเข้ามาทาการค้ าขายในจุดหรือบริเวณที่กาหนดโดยปกติแล้วจะอยู่ห่างจาก
พรมแดนไม่เกิน 20 กิโลเมตร การซื้อขายในแต่ละคราวห้ามมิให้ซื้อขายเป็นจานวนเงินหรือจานวนสินค้า
เกินกว่าที่ก าหนด รัฐ บาลมณฑลและเขตปกครองตนเองที่มี พื้นที่ช ายแดนติดกั บต่า งประเทศจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมตลาดการค้าชายแดนให้ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(ข) การค้าชายแดนขนาดย่อม ได้แก่ การค้าที่ทางการเปิดให้มีการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ตาม
ด่านชายแดนทางบก ซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองของอาเภอชายแดนหรือเทศบาลชายแดน วิสาหกิจที่
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบการค้ า ชายแดนโดยผ่ า นด่ า นชายแดนสามารถเข้ า ไปติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั บ
ผู้ประกอบการในเขตชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านได้ หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กาหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์การควบคุมการค้าชายแดนขนาดย่อม
(2.2) การเก็บภาษีนาเข้าและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
(ก) นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ใช้นโยบายเปลี่ยนจากเดิมที่เรียกเก็บภาษีนาเข้า
ครึ่งหนึ่งของอัตราภาษีการค้าปกติเป็นวิธีจ่ายเป็นรายการแทน
(ข) นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 รัฐบาลได้ปรับเพิ่มโควตานาสินค้าเข้าที่ ได้รับการ
ยกเว้ นภาษี ให้กั บประชาชนที่อยู่ ชายแดน โดยปรับเพิ่ มโควตาส าหรับ เครื่ องใช้ ในชีวิ ตประจาวั นของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายแดนให้เป็นวันละ 8,000 หยวนต่อคนต่อครั้ง
(2.3) การควบคุมการเรียกเก็บภาษีนาเข้าและภาษีส่งออกในพื้นที่การค้าชายแดนขนาดย่อม
(ก) วิสาหกิจใดที่ต้องการดาเนินการค้าในพื้นที่การค้าชายแดนขนาดย่อมจะต้องยื่นขอรับ
ใบอนุญาตต่อหน่วยงานของมณฑลหรือเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
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(ข)
รายชื่อวิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าในเขตการค้าชายแดนขนาดย่อมที่
ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลท้องถิ่นนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย์ก่อนจึงจะประกอบ
กิจการได้
4.4 กฎหมำยว่ำ ด้ ว ยกำรควบคุ ม กำรปริ ว รรตเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศของประเทศสำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการปริวรรตเงินตราต่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ออกโดยคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1996 และได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดและ
บังคับใช้ในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2008
นักลงทุนที่ไปลงทุนหรือทาการค้ากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความจาเป็นต้องโอน
เงิ น ลงทุ น เข้า ไปในประเทศจี นและในระหว่ า งการลงทุน อาจจะมี การสั่ ง ซื้อ สิ น ค้า วั สดุ อุ ป กรณ์ จ าก
ต่างประเทศหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการลงทุนออกนอกประเทศจีน รวมทั้งเมื่อผลประกอบการได้
กาไรจะต้องส่งปันผลกาไรกลับประเทศไทย ในกิจการดังกล่าวข้างต้นจาเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับการโอน
เงิ น ตราจากต่ า งประเทศเข้ า สู่ ป ระเทศจี น และโอนเงิ น RMB ของจี น ออกนอกประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน รวมทั้งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งกิจการดังกล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้บังคับของกมว่าด้วยการควบคุมการปริวรรตเงินตราต่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งมีผลบัง คับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1996 รวมทั้ง “กฎระเบียบการควบคุมปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศสาหรับวิสาหกิจทุนจีน วิสาหกิจทุนต่างชาติและวิสาหกิจร่วมทุน ร่วมประกอบการระหว่าง
ชาวจีนและชาวต่างชาติ” และ “ระเบียบการควบคุมการปริวรรตเงินตราต่างประเทศสาหรับองค์การ
ต่างประเทศประจาประเทศจีนและคนต่างชาติในองค์การต่างประเทศประจาประเทศจีน ”
ซึ่งสาระสาคัญของกฎหมายและกฎระเบียบบริหารดังกล่าวมีดังนี้
(1) นักลงทุนต่างชาติที่โอนเงินลงทุนเข้าประเทศจีนหรือวิสาหกิจทุนต่ างชาติที่กู้ยืมเงินจาก
ต่างประเทศเพื่อในกิจการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จะต้องจดแจ้งต่อสานักงานควบคุมเงินตรา
ต่างประเทศ
(2) หน่ ว ยงาน (รั ฐ วิ ส าหกิ จ ) หรื อ องค์ ก รธุ ร กิ จ (วิ ส าหกิ จ ทุ น จี น วิ ส าหกิ จ ทุ น ต่ า งชาติ
วิสาหกิจร่วมทุนหรือร่วมประกอบการระหว่างชาวจีนกับคนต่างชาติ) ที่ประกอบกิจการภายในประเทศจีน
จะต้องจดแจ้งรายการเกี่ยวกับหนี้ต่างประเทศที่กู้ยืมเงินมาเพื่อประกอบกิจการในประเทศจีนต่อสานัก
ควบคุมเงินตราต่างประเทศ
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(3) ผู้ส่ งออกหรือ ผู้ นาเข้ า สิน ค้ าระหว่ างประเทศจีน กับ ต่ างประเทศจะต้อ งแจ้ ง รายการ
เกี่ยวกับเงินที่ไ ด้รับชาระเป็นค่าสินค้าที่ส่งออกหรือเงินที่ต้องชาระเป็นค่าสินค้าที่นาเข้าต่อสานักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(4) ในกรณีวิสาหกิจทุนต่างชาติหรือวิสาหกิจร่ วมทุนหรือร่วมประกอบการระหว่างชาวจีน
กั บ คนต่ า งชาติ ไ ด้ เ ลิ ก กิ จ การและได้ ด าเนิ น การช าระการบั ญ ชี พร้ อ มทั้ ง ช าระภาษี แ ละปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้องครบถ้วยเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถนาเงินตราสกุลเงินหยวนที่
ได้จากการเลิกกิจการ (เงินลงทุนและปันผล) ขายมให้แก่ธนาคารที่ไ ด้รับมอบหมายจากสานักควบคุม
เงินตราต่างประเทศเพื่อขออนุมัตินาเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการขายโอนกลับคืนไปยังต่างประเทศ
หรือนาออกนอกประเทศจีนได้
(5) วิสาหกิจทุนจีนหรือวิสาหกิจร่วมทุนร่วมประกอบการระหว่างชาวจีนกับชาวต่างชาติ
หากมีความประสงค์ที่จะไปลงทุนยังต่างประเทศ จะต้องยื่นคาขอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมพาณิชย์
ของมณฑล) เพื่ อ ขออนุ ญ าตไปลงทุ น โครงการในต่ า งประเทศ โดยจะต้ อ งแนบวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
รายละเอียดของโครงการประกอบคาขอ เมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานดังกล่าวแล้วก็สามารถที่จะยื่นคา
ขอโอนเงินลงทุนไปยังต่างประเทศต่อสานักงานควบคุมเงินตราต่างประเทศได้โดยสานักงานเงินตรา
ต่างประเทศจะมอบหมายให้ธนาคารผู้ยื่นคาขอเปิดบัญชีไว้เป็นผู้สอบถามรวบรวมหลักฐานประกอบการ
พิจารณาโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องมีหลักฐานแสดงถึงรายละเอียดของโครงการที่ไปลงทุนรายละเอียดของการ
ใช้เงินจานวนที่โอนออกไปและแผนการดาเนินธุรกิจของโครงการที่ไปลงทุนให้แก่ธนาคารเมื่อธนาคาร
ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะเสนอสานักงานควบคุมปริวรรตเงินตราออกหนังสืออนุมัติให้โอนเงินออก
นอกประเทศได้ต่อไป
(6)

พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการกระทาความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าเงินตราต่างประเทศ
(ก)

รัฐวิสาหกิจจีนที่นาเงินตราต่างประเทศไปเก็บไว้ในต่างประเทศ

(ข) ผู้ประกอบการในประเทศจีนเมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศเป็นการชาระหนี้แล้ว ไม่
นาเงิน ตราต่ างประเทศที่ได้จ ากการทาธุ รกิจขายให้ แก่ธนาคารที่ไ ด้รั บมอบหมายให้ประกอบกิจการ
เงิ น ตราต่ า งประเทศตามระเบี ย บที่ ก ฎหมายก าหนด (เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ตรา
ต่างประเทศ)
(ค) ผู้ประกอบการในประเทศจีนโอนหรือนาเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศหรือส่ง
ธนาณัติไปยังต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
(7)

พฤติกรรมที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเก็งกาไรในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
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(ก) ผู้ประกอบการนาเงินสกุลหยวนไปชาระ (รวมทั้งวิธีการหักทอนด้วยของหรือสินค้า) กับ
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่พึงชาระเป็นเงินตราต่างประเทศหรือนาไปชาระหนี้อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(ข) ผู้ป ระกอบการในประเทศจี น ใช้เ งิ น สกุล หยวนช าระค่ า ใช้จ่ า ยหรื อ ช าระหนี้ ใดๆ ใน
ประเทศแทนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดแล้วให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจ่ายเงินตราต่างประเทศคืนให้กับตน
(ค) ผู้ล งทุ นต่ างชาติใ ช้เ งิน สกุ ลหยวนหรือ ทรั พย์ สิน ที่ไ ด้ใ นประเทศไปลงทุ นในโครงการ
ภายในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ง) บุคคลใดซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารที่ได้รับมอบหมายโดยแสดงหลักฐาน สัญญา
และเอกสารทางการค้าที่เป็น เท็จหรือไม่อาจมีผลบังคับตามกฎหมายได้ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
(จ)

พฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเก็งกาไรในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

4.5 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ
4.5.1 กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำของประเทศสำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีน
(1) กฎหมายแพ่งหลักทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国民法
通则）ซึ่งตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1987 ปรับปรุง
แก้ไขครั้งล่าสุดและบังคับใช้ในวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2009
(2)

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国
商标法）ซึ่งตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่ งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1983 และมี
การปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2013
(3) กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国专利法）
ซึ่งตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1985 และปรับปรุงแก้ไข
ครั้งล่าสุดและบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2009
(4) กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ข องประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น （中华人民共和国著作权
法）ซึ่ ง ตราโดยสภาผู้ แทนประชาชนแห่ ง ชาติ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุน ายน ค.ศ. 1991 และ
ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดและบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2010
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(5)

กฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人
民共和国反不正当竞争法）ซึ่ ง ตราโดยสภาผู้ แทนประชาชนแห่ ง ชาติ มี ผลบัง คั บใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 1
ธันวาคม ค.ศ. 1993
(6)

กฎหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน（中华人民共和国产
品质量法）ซึ่งตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1993
(7) ข้อกาหนดเกี่ยวกับศุลกากรว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น （中华人民共和国知识产权海关保护条例）ซึ่ ง ตราโดยสภาผู้ แ ทนประชาชน
แห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1995
(8) กฎหมายอาญาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国刑法）ซึ่งตรา
โดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1997 และปรับปรุง แก้ไ ขครั้ง
ล่าสุดและบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015
(9)

สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นภาคี

ด้วย
(ก) สนธิสัญญากรุงปารีส（巴黎公约）(Paris Convention)
(ข)

ข้อตกลงกรุงแมดดริดที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ （商标国
际注册马德里协定）(The Madrid Agreement Concerning The International Registration
of Marks)
(ค) สนธิสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองงานด้านวรรณกรรมและศิลปกรรม（保护文学
艺术作品伯尔尼公约）(The Berne Conventional for the Protection of literary and Artistic
Works)
(ง) สนธิสัญญาลิขสิทธิ์โลก（世界版权公约） (The Universal Copyright
Convention)
(จ) สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร（专利合作条约）(The Patent
Corporation Treaty)
(ฉ)

TRIPS Agreement of the WTO
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4.5.2 กำรขอคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำตำมกฎหมำย
4.5.2 (1) การขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
เจ้าของเครื่องหมายการค้า หากประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องมอบหมายให้สานักงานตัวแทนที่มีสิทธิในการจดเครื่องหมายการค้ า
ระหว่างประเทศของจีนเป็นผู้ยื่นคาร้องขอจดทะเบียนต่อกรมเครื่องหมายการค้าของประเทศจีนหรือจะ
อาศัยข้อตกลงกรุงแมดดริดฯ ด้วยการยื่นคาร้องขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต่อแผนกระหว่างประเทศ
ขององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลกเพื่ อ ขยายการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นเครื่ อ งหมายการค้ า ของตนให้
ครอบคลุมถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.5.2 (2) การขอคุ้มครองสิทธิบัตร
เจ้าของหรือผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หากประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิในสิทธิบัตรใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องมอบหมายให้สานักงานตัวแทนที่มีสิทธิในการจดสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศของจีนเป็นผู้ยื่นคาร้องขอจดทะเบียนต่อกรมสิทธิบัตรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ
อาศัยข้อกาหนดของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรยื่นคาร้องขอจดสิทธิบัตรต่อประเทศที่กาหนด
พร้อมทั้งร้องขอให้มีผลต่อการจดสิทธิบัตรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
4.5.2 (3) การขอคุ้มครองลิขสิทธิ์
เจ้ าของหรือ ผู้ส ร้ างสรรค์ ง านที่มี สั ญชาติ ห รือ ถิ่น ที่ อ ยู่ ถาวร หรื อสถานที่ที่ มีก ารเผยแพร่ ง านสู่
สาธารณชนครั้งแรกของประเทศที่เป็นสมาชิกของ “สนธิสัญญากรุงเบอร์นฯ” หรือ “สนธิสัญญาลิขสิทธิ์
โลก” ย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของตนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตาม “ข้อกาหนดว่าด้วย
การปฏิบัติตามสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ” ของจีน ซึ่งในขณะเดียวกันเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์
งานดังกล่าวจะจดแจ้งขึ้นทะเบียนต่อ “ศูนย์คุ้มครองลิขสิทธิ์” ของกรมลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนก็ได้ตามแต่จะสมัครใจ
4.5.3 กำรปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำตำมกฎหมำย
4.5.3 (1) กรณีเครื่องหมายการค้าถูกละเมิด
เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกละเมิดด้วยการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของตนโดย
ไม่ได้รั บอนุญ าต เจ้ าของเรื่องหมายการค้าสามารถแต่ง ตั้ง ให้สานักผู้แทนที่มีสิท ธิอานาจจดทะเบีย น
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศของจีนเป็นผู้ทาการยื่ นคาร้องต่อหน่วยงานบริหารการพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม（工商局）ระดับอาเภอ（县级）ขึ้นไปได้ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูก
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ละเมิดจะยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลประชาชนชั้นกลาง （中级法院） หรือศาลประชาชนชั้นสูง （高级
法院）(ขึ้นอยู่กับจานวนมูลค่าที่ฟ้องร้อง) ได้โดยตรง
ในการยื่นคาร้อ งต่อฝ่ายบริหารหรือการยื่นฟ้องต่อศาล ผู้ที่มอบอานาจหรือยื่นฟ้องจะต้องเป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเท่านั้น ส่วนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม
สัญญา ย่อมไม่มีสิทธิยื่นคาร้องหรือยื่นฟ้องในประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการปลอมหรือเลียนเครื่องหมาย
การค้าแต่อย่างใด
ในกรณีที่เกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าขึ้น ในระหว่างที่มีการยื่นขอจดเครื่องหมายการค้า ผู้ยื่น
คาร้องหรือคาฟ้องจะต้องแสดงหลักฐานการรับคาร้องขอจดเครื่องหมายการค้ามาพร้อมกับคาร้องขอหรือ
คาฟ้องด้วย
4.5.3 (2) กรณีสิทธิบัตรถูกละเมิด
เมื่อเจ้าของสิทธิบัตรถูกบุคคลภายนอกละเมิดข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ผู้ทรง
สิทธิสามารถแต่งตั้งให้สานักงานตัวแทนที่มีสิทธิอานาจในการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศของจีนทาการ
ยื่นคาร้องต่อ “หน่วยควบคุมสิทธิบัตร” ของระดับมณฑล（省）หรือเขตปกครองตนเอง （自治区）
มหานคร （直辖市）หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ （特区）ได้ หรือผู้ทรงสิทธิจะยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาล
ประชาชนชั้นกลางของระดับมณฑล （省）หรือเขตปกครองตนเอง （自治区）มหานคร （直辖
市）หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ（特区）ได้โดยตรง
ในกรณีที่ยื่นคาร้องต่อหน่วยควบคุมสิทธิบัตร หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดไม่เห็ นพ้องด้วยกับคา
วินิจฉัยสามารถอุทธรณ์ต่อศาลประชาชนได้ ซึ่งหน่วยงานควบคุมสิทธิบัตรจะตกเป็นจาเลยในคดีดังกล่าว
ในการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับละเมิดสิทธิบัตรประเภทกรรมวิธี หากจาเลยกล่าวอ้างว่าการกระทาของ
ตนไม่เป็ นการละเมิด สิทธิ บัตรกรรมวิ ธีของโจทก์ ภาระการพิสู จน์ จะตกแก่ จาเลย ในการยื่ นฟ้อ งคดี
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรประเภทแบบผลิตภัณฑ์ หากผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้ง ว่าตนได้ยื่นคาร้องต่อ
กรมสิทธิบัตรขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรที่พิพาทแล้ว ในกรณีเช่นนี้ หน่วยงานควบคุมสิทธิบัตรหรือศาลจะงด
การพิจารณาข้อพิพาทไว้ชั่วคราวจนกว่ากรมสิทธิ บัตรหรือคณะกรรมการอุทธรณ์สิทธิบัตรจะได้มีค า
วินิจฉัยจนถึงที่สุดแล้ว คดีพิพาทจึงจะถูกยกขึ้นมาทาการพิจารณาคดีใหม่
การยื่นคาร้องหรือคาฟ้องทุกครั้ง ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การต่ออายุสิทธิบัตรด้วยทุกครั้ง หนังสือมอบอานาจหรือหนังสือรับรองฐานะนิติบุคคลของผู้ทรงสิทธิบัตร
จะต้องรับรองเอกสารจากราชการ (Notary Public) ให้ถูกต้อง คาร้องหรือคาฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิบัตร
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จะต้องลงชื่อโดยผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น ผู้รับมอบอานาจไม่สามารถที่จะลงชื่อในคาร้องหรือคาฟ้องแทนผู้
ทรงสิทธิบัตรได้
4.5.3 (3) กรณีลิขสิทธิ์ถูกละเมิด
เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกบุคคลภายนอกละเมิดลิขสิทธิ์การทาซ้าหรือเผยแพร่ลิขสิทธิ์โดยไม่ไ ด้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถแต่งตั้งให้สานักงานตัวแทนที่มีสิทธิอานาจด้านลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศของจีนยื่นคาร้องต่อสานักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติ เมื่อสานักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติได้รับคาร้อง
จะทาการมอบหมายหรือร่วมกับหน่วยงานควบคุมลิขสิทธิ์ระดับท้องถิ่น (ตามแต่ข้อเท็จจริงและมูลค่าแห่ง
การละเมิดของข้อพิพาท) ทาการวินิจฉัยระงับข้อพิพาทได้
4.5.3 (4) การร้องขอฉุกเฉินและการขอคุ้มครองชั่วคราว
ในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อผู้เป็นเจ้าของสิทธิได้ยื่นคาฟ้องต่อศาลแล้ว หาก
เจ้าของสิทธิประสงค์จะคุ้มครองสิทธิของตนในระหว่างดาเนินคดี เจ้าของสิทธิสามารถอาศัยกฎหมายแพ่ง
ทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยื่นคาร้องขอฉุกเฉินและคาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคา
พิพากษาต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งอายัตหรือยึดทรัพย์ที่ทาเกิดจากการทาละเมิดหรือที่ได้จากการทา
ละเมิดเพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดกับโจทก์ได้ เมื่อศาลมีคาสั่งเห็นชอบตามคาร้องขอ
ของโจทก์ศาลจะกาหนดให้โจทก์วางประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับจาเลยได้
4.5.3 (5) โทษทางอาญา
การละเมิดสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ที่มีเหตุฉกรรจ์ (จานวนค่าเสียหายที่เกิด
จากการละเมิดมีจานวนสูงหรือการละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะ) ถือเป็นความผิดทางอาญา
ผู้เ ป็ น เจ้ า ของสิ ท ธิที่ ไ ด้ รับ ความเสี ยหาย มี สิ ท ธิร้ อ งทุก ข์ ต่ อส านั กงานตารวจเพื่ อ ให้ ท าการสอบสวน
ดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายได้
การละเมิ ดทรัพย์สิ นทางปัญ ญานั้น หากทุนทรัพ ย์ค่าเสีย หายจานวนมาก หรือการละเมิดอาจ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรือสุขพลานามัยของประชาชนหรือก่อความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อย
ต่อประชาชนหรือความมั่นคงของชาติ (เหตุฉกรรจ์) ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกร้องความเสียหายทางแพ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาได้
4.5.3 (6) การยับยั้งการนาเข้าสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อยับยั้งการนาเข้าสินค้าที่เกิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าของสิทธิที่ได้จดทะเบียน
สิทธิบัตรแล้ว หรือได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หรือได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้กับหน่วยงานของ
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จีนแล้ว เมื่อได้มีการนาหลักฐานการจดทะเบียนดัง กล่าวจดแจ้ง เป็นหลักฐานไว้กับสานักงานศุลกากร
แห่งชาติแล้ว （海关总局） ผู้เป็นเจ้าของสิทธิสามารถอาศัย “ข้อบัง คับศุลกากรว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา” ร้องขอให้ศุลกากรในท้องที่ที่มีการนาเข้าสินค้าอันเกิดจากการละเมิดสิทธิของตน
ทาการอายัดหรือยึดสินค้าดังกล่าวไว้ได้ โดยผู้ร้องขอจะต้องวางเงินประกันที่มีจานวนเท่ากับมูลค่าของ
สินค้าที่ร้องขอให้อายัดหรือยึดต่อศุลกากรท้องที่นั้นๆ เมื่อศุลกากรได้ทาการอายัดหรือยึดสินค้านาเข้า
ดังกล่าวแล้ว คู่กรณีหากไม่เห็นด้วยกับวิธีการอายัดหรือยึดสินค้าของศุลกากรดังกล่าวสามารถอุทธรณ์ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดของศุลกากรหรือยื่นฟ้องร้องต่อศาลประชาชนได้
4.5.3 (7) การยับยั้งการกระทาที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
การเลียนหรือปลอมชื่อสินค้า รูปแบบลวดลายหีบห่อของสินค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอันมีลักษณะ
เป็นการประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับเจ้าของสินค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น เจ้าของ
สินค้าที่แพร่หลายแม้นมิได้จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือจดเครื่องหมายการค้า หรือขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ในชื่อ
สินค้าหรือรูปแบบลวดลายหีบห่อของสินค้าของตนสามารถอาศัย “กฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็น
ธรรม” ทาการยื่นร้องขอต่อหน่วยงานบริหารการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม （工商局） เพื่อทา
การสอบสวนการกระทาดังกล่าวได้หรือเจ้าของสินค้าจะนาคดีฟ้องร้องต่อศาลประชาชนก็ได้
การที่จะวินิจฉัยว่าสินค้าใดเป็น “สินค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย” หรือไม่นั้น หน่วยงานที่รับคาร้อง
และศาลที่รับคาฟ้องจะพิจารณาโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากท้องที่ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการแข่ง ขันที่ไม่เป็น
ธรรมเกิดขึ้นว่า สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้น
หรือไม่เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย ดังนั้นผลประกอบการ การโฆษณาต่างๆ จะเป็นหลักฐานสาคัญในการ
พิสูจน์ว่าสินค้านั้นเป็น “สินค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย” ได้
4.6 กฎหมำยภำษีอำกร
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง กฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจัดเก็บภาษีของรัฐ
กับบุคคลที่มีภาระภาษีที่บัญญัติขึ้นโดยอานาจของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐทีไ ด้รับมอบหมาย ที่บัญญัติ
โดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติหรือสานักนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐทีได้รับมอบหมาย
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา กฎหมายภาษีอากรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
จัดหมวดหมู่ประเภทภาษีไว้เป็นระบบซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ประกอบด้วยภาษี 25 ประเภท
ลักษณะของกฎหมายภาษีอากร สามารถแบ่งตามประเภทการบัญญัติกฎหมายได้ดังนี้
(1) กฎหมายภาษีอากรที่บัญญัติโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ได้แก่
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(ก) กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ข) กฎหมายภาษีเงินได้ของกิจการที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติ (วิสาหกิจร่วมทุน วิสาหกิจร่วม
ประกอบการ วิสาหกิจทุนต่างชาติ) หรือกิจการของบริษัทต่างชาติที่มีรายได้ในประเทศจีน
(ค) กฎหมายว่าด้วยการบริหารการจัดเก็บภาษี
(2) กฎหมายภาษีอากรที่ออกโดยฝ่ายบริหาร (สานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงภายใต้สังกัด )
หรือที่เรียกว่ากฎระเบียบบริหาร ได้แก่
(ก) กฎระเบียบบริหารว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ข) กฎระเบียบบริหารว่าด้วยภาษีบริโภค (ภาษีสรรพสามิต)
(ค) กฎระเบียบบริหารว่าด้วยภาษีธุรกิจ
(ง) กฎระเบียบบริหารว่าด้วยภาษีเงินได้ธุรกิจของนิติบุคคล
4.6.1 หมวดภำษีหมุนเวียน
ภาษีหมุนเวียน หมายถึงภาษีที่เก็บจากยอดจานวนหมุนเวียนของการขายสินค้าหรือการให้บริการ
ซึ่งได้แก่ ยอดรายรับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการลักษณะเฉพาะ เป็นภาระภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
เปลี่ยนมือของสินค้าหรือมีการให้บริการ และจะเก็บภาษีต่อเมื่อได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว การ
คานวณภาษี คานวณจากมาจรฐานของราคาสินค้าหรือค่าบริการ ค่าภาษีถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้า
หรือค่าบริการ ซึ่งหมวดภาษีหมุนเวียน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
4.6.1 (1) ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง ภาษีที่เก็บจากยอดจานวนมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนเนื่องจากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการ
(1) ผู้มีหน้าที่ต้องชาระภาษี
(ก) บุคคลประกอบกิจการเกี่ยวกับการขายสินค้า การรับจ้างทาของ การรับจ้างแรงงานหรือผู้
นาเข้าสินค้า ที่กิจการนั้นได้เกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ข) บุคคลหรือผู้ประกอบการต่างประเทศที่มีกิจการเกี่ยวกับการขายสินค้า การรับจ้างทาของ
การรับจ้างแรงงานหรือการนาเข้าสินค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ยังมิได้จัดตั้งองค์กรธุรกิจ
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(สาขา) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ตัวแทนผู้ประกอบการนั้นเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
หากไม่มีตัวแทนให้ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนชาระหนี้
(2) จานวนรายรับที่ต้องชาระภาษี
ได้ แก่ ยอดจานวนมูล ค่า เพิ่ มที่ เกิ ดจากการผลิ ต การขายส่ ง การขายปลี ก หรื อการนาเข้ าของ
ผู้ประกอบการ
(3) อัตราภาษี
ภาษีมูลค่าเพิ่มมี 3 อัตราด้วยกันคือ
(ก) สินค้าส่งออก อัตราภาษีเท่ากับ 0% (เว้นแต่สินค้าที่สานักนายกจะได้ประกาศเรียกเก็บใน
อัตราอื่น)
(ข) การจาหน่ายสินค้าหรือการนาเข้าสินค้าบางชนิด (สินค้าเกษตร 19 จาพวก) อัตราภาษี
เท่ากับ 13%
(ค) การให้บริการและการจาหน่ายสินค้า (นอกเหนือจากสินค้าเกษตร 19 จาพวก) อัตราภาษี
เท่ากับ 17%
(4) กาหนดเวลาชาระภาษี
(ก) กรณีการค้าการบริการตามปกติ หน่วยงานที่รับผิดชอบกับผู้เสียภาษีสามารถตกลงกาหนด
ระยะเวลาการชาระภาษีได้
(ข) กรณีไม่อาจชาระภาษีตามวันเวลาที่กาหนดได้ ให้ชาระภาษีเป็นรายครั้ง ตามธุรกรรมที่
เกิดขึ้น
4.6.1 (2) ภำษีมูลค่ำเพิ่มของที่ดิน (อสังหำริมทรัพย์)
ภาษีมูลค่าเพิ่มของที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์) หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากยอดจานวนมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากการโอนสิท ธิ ใ นการใช้ ที่ ดิ น พร้ อ มกรรมสิ ท ธิ์ ใ นสิ่ ง ปลู ก สร้ างบนที่ ดิ น รวมทั้ ง ส่ วนควบของ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ให้คานวณภาษีในอัตราก้าวหน้าของยอดมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
(1) ผู้มีหน้าที่ต้องชาระภาษี
บุ ค คลที่ ท าการโอนสิ ท ธิ ใ นสิ ท ธิ ก ารใช้ ที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ใ นสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและส่ ว นควบของ
อสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมถึงการโอนโดยทางมรดกหรือการโอนให้โดยสเน่หา) มีหน้าที่ต้องชาระภาษี
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(2) จานวนรายรับที่ต้องชาระภาษี
ยอดจานวนรายรับจากการโอนสิทธิหักด้วยจานวนต้นทุนที่กฎหมายอนุญ าตให้นามาหักได้เป็น
จานวนที่ต้องชาระภาษี
จานวนต้นทุนที่กฎหมายอนุญาตให้นามาหักได้นั้น ได้แก่
(ก) ยอดชาระเงินที่ต้องชาระไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดินแปลงนั้น
(ข) ต้นทุนที่เกิดจากการพัฒนาที่ดินดังกล่าว รวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างพร้อมส่วนควบบนที่ดินดังกล่าว
(ค) ราคาประเมินหลังการหักค่าเสื่อมสาหรับสิ่งปลูกสร้างเก่า
(ง) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับโอนสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวมา
(3) อัตราภาษี
ให้คานวณอัตราก้าวหน้า 4 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ
(ก) ยอดมูลค่าเพิ่มที่ไม่เกิน 50% ของจานวนต้นทุน (ที่กฎหมายอนุญาตให้นามาหักได้) ต้องเสีย
ภาษี 30%
(ข) ยอดมูลค่าส่วนที่เกินกว่า 50% แต่ไม่เกิน 100% ของจานวนต้นทุน (ที่กฎหมายอนุญาตให้
นามาหักได้) ต้องเสียภาษี 40%
(ค) ยอดมูลค่าส่วนที่เกินกว่า 100% แต่ไม่เกิน 200% ของจานวนต้นทุน (ที่กฎหมายอนุญาต
ให้นามาหักได้) ต้องเสียภาษี 50%
(ง) ยอดมูลค่าส่วนที่เกินกว่า 200% ของจานวนต้นทุน (ที่กฎหมายอนุญาตให้นามาหักได้) ต้อง
เสียภาษี 60%
(4) กาหนดเวลาชาระภาษี
เมื่ อ มี ก ารโอนสิ ท ธิ ใ นสิ ท ธิ ก ารใช้ ที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ใ นสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและส่ ว นควบของอ
สังหาริมทรัพย์ทุกครั้งจะต้องชาระภาษีดังกล่าว
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4.6.1 (3) ภำษีบริโภค (สรรพสำมิต)
ภาษีสรรพสามิต หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการการผลิตหรือการรับจ้างทาของหรือการ
นาเข้าซึ่งสินค้าฟุ่มเฟือยบางชนิด ซึ่งการกาหนดอัตราภาษีและจานวนที่ต้องชาระภาษีแต่ละชนิดแตกต่าง
กัน
ภาษีสรรพสามิตมีลักษณะการเรียกเก็บเฉพาะ ดังนี้
- เรียกเก็บเฉพาะสินค้าบริโภคที่ฟุ่มเฟือย เช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องสาอาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รวมทั้งสิ้น 11 ประเภท
- อัตราภาษีกาหนดตามมาตรฐานกาไรของสินค้าแต่ละประเภทและขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐใน
การคุ้มครองการผลิตภายในประเภท
- ผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างทาของหรือผู้นาเข้าเท่านั้นที่ต้องรับภาระภาษี ซึ่งเป็นการชาระครั้งเดียวใน
กระบวนการเปลี่ยนมือของสินค้า ผู้ขายส่งหรือขายปลีกไม่มีภาระที่จะต้องชาระภาษีสรรพสามิตอีก
(1) ผู้มีหน้าที่ต้องชาระภาษี
(ก) ผู้ประกอบการภายในประเทศที่มีกิจการเกี่ยวกับการผลิตหรือรับจ้างทาของหรือนาเข้า
สินค้าที่กฎหมายกาหนด
(ข) กิจการลงทุนของชาวต่างชาติหรือกิจการของต่างประเทศที่ทาการผลิตหรือรับจ้างทา
ของหรือนาเข้าสินค้าที่กฎหมายกาหนดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ต้องชาระภาษีสรรพสามิตตามข้อกาหนดว่าด้วยการเรียก
เก็บภาษีสรรพสามิต
(2) สินค้าที่ต้องรับภาระภาษีบริโภค
สินค้าที่ต้องรับภาระภาษีบริโภค ได้แก่สินค้า 11 จาพวก ดังนี้
บุหรี่ เหล้า เครื่องสาอาง เครื่องประทินผิว เครื่องประดับอัญ มณี ประทัด แก๊ซโซลีน น้ามัน
ดีเซล ยางรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(3) อัตราภาษี
อัตราภาษีของสินค้า 11 จาพวกดังกล่าว จะคานวณจากราคาของสินค้าหรือปริมาณ หรือขนาด
ของสินค้าในอัตราภาษีที่แตกต่างกัน
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(ก) สินค้าจาพวกที่กาหนดให้คานวณภาษีจากราคาสินค้า ให้คิดจากยอดราคาจาหน่ายคูณ
ด้วยอัตราภาษี
(ข) สินค้าจาพวกที่กาหนดให้คานวณจากปริมาณหรือขนาด ให้คิดจากจานวนที่จาหน่ายคูณ
ด้วยอัตราภาษีต่อหน่วย
(4) กาหนดเวลาชาระภาษี
(ก) ผู้ที่ทาการผลิตมีหน้าที่ชาระภาษีเมื่อจาหน่ายสินค้า
(ข) ผู้รับจ้างทาของมีหน้าที่ชาระภาษีเมื่อส่งมอบของ
(ค) ผู้นาเข้าสินค้ามีหน้าที่ชาระภาษีเมื่อผ่านด่านศุลกากร
(5) การงดเว้นหรือลดหย่อนภาษี
ผู้มีหน้าที่ต้องรับภาระภาษีสรรพสามิต หากเป็นการผลิตหรือรับจ้างทาของเพื่อการส่งออก จะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระภาษีสรรพสามิต
4.6.1 (4) ภำษีธุรกิจ
สานักนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกกฎระเบียบบริหารให้ทดลอง
เปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีธุรกิจเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มทดลองครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.
2012 ให้มีผลบังคับใช้ครั้งแรกเฉพาะที่มหานครเซี่ยงไฮ้ และจากัดเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งและ
ธุรกิจบริการสมัยใหม่ ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2012 ขยายการบังคับใช้ออกไปยัง 8 มณฑล (มหา
นคร) ในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2013 ให้ทดลองใช้ระบบเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีธุรกิจทั่วประเทศและ
ให้รวมถึงธุรกิจการทางด้านสื่อสารด้วย ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014 ได้เพิ่มขยายขอบเขตการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีธุรกิจให้ครอบคลุมถึงการขนส่งทางรางและการบริการทางด้านไปรษณีย์ ครั้ง
ล่าสุดสานักนายกรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ระบบจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีธุรกิจทั่วประเทศ และนับแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 เป็นต้นไปให้ทดลองใช้ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีธุรกิจและ
ให้ครอบคลุมธุ รกิจประเภทการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ การเงินและการบริการที่เกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการจัดเก็บภาษีธุรกิจจะค่อยๆ ลดน้อยลงและจะเปลี่ยนเป็น
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆ ซึ่งในที่สุดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ มจะเข้ามาแทนที่การ
จัดเก็บภาษีธุรกิจอย่างทั่วถึงและอย่างถาวรในอนาคต

116

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2559

4.6.2 หมวดภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีที่ เรียกเก็ บจากยอดรายรับสุ ทธิของบุค คลหรือยอดผลกาไรจากการ
ประกอบการ ใช้ระบบอัตราภาษีก้าวหน้าและอัตราภาษีคงที่ โดยคิดภาษีจากยอดรายรับทั้ง ปี แต่แบ่ง
ชาระเป็นงวดได้
ภาษีเงินได้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
4.6.2 (1) ภำษีเงินได้วิสำหกิจ
ภาษีเงินได้วิสาหกิจ หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการที่มีเงินได้ จากการผลิตหรือการ
ประกอบกิจ การหรื อเงิน ได้ อื่น ๆ ที่ ได้ จากการผลิ ต หรื อการประกอบการภายในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
เมื่อประเทศจีนปฏิรูปและเปิดเสรีในปี ค.ศ. 1980 จีนต้องการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุน
ในประเทศจีน จึงกาหนดสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประกอบการให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่
ประกอบการในพื้นที่ที่ส่งเสริม (เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี นิคม new hitech เมืองเอกของมณฑลตามชายฝั่ง ฯลฯ) หรือลงทุนในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมสาหรับผู้ประกอบการทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ สภาประชาชนแห่ง ชาติจึง ได้ตรา
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้วิสาหกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国企业所
得税法）ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2007 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2008
(1) สาระสาคัญของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้วิสาหกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- อัตราภาษีเงินได้ทั้งวิสาหกิจทุนจีนและวิสาหกิจทุนต่างชาติอยู่ในอัตราเดียวกัน
- การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสาหรับวิสาหกิจทุนจีนและวิสาหกิจทุนต่างชาติจะอยู่บนหลักการ
เดียวกันคือ “ส่งเสริมภาคธุรกิจเป็นหลัก” และ “ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป็นส่วนเสริม”
- อัตราภาษีใหม่จะต่ากว่าอัตราภาษีเก่าที่เคยบังคับเรียกเก็บอยู่เดิม
- มาตรฐานและวิธีการคานวณก่อนเสียภาษีใช้มาตรฐานเดียวกัน
(2) สิทธิประโยชน์เฉพาะจากระบบภาษีเงินได้วิสาหกิจแบบใหม่
(ก) วิสาหกิจที่มีขนาดเล็กเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 20% (ม.28)
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(ข) วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับสูงที่อยู่ในรายการที่รัฐบาลส่งเสริม เสีย
ภาษีในอัตรา 10% (ม.28)
(ค) วิสาหกิจที่ลงทุนในกิจการที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน สามารถนาจานวนเงินตามอัตราส่วนที่
กฎหมายกาหนดของเงินลงทุนทั้งหมดมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ก่อนเสียภาษี (ม.31)
(ง) วิสาหกิจที่มีทรัพย์สินที่ได้จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสามารถหักค่าเสื่อมได้ในระยะเวลา
ที่สั้นขึ้น (ตามที่กฎระเบียบบริหารได้กาหนด) (ม.32)
(จ) วิสาหกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในรายการ “ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามนโยบาย
ของรัฐ” จะได้รับสิทธิลดหย่อนเมื่อมีการคานวณเงินได้เสียภาษี (ม.33)
(ฉ) วิสาหกิจที่ลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการผลิตที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถนาเงินทุนบางส่วนมาหักจากรายได้ก่อนคานวณเสียภาษีได้
(ม.34)
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สานักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออกกฎระเบียบ
บริหารกาหนดหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป (ม.35)
(3) ผู้มีหน้าที่ต้องชาระภาษี
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีกฎหมายภาษีเงินได้วิสาหกิจฉบับใหม่ ได้ยกเลิกการเก็บภาษีเงินได้วิสาหกิจที่
มีบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าของตามที่กฎหมายเดิมได้กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดสภาพการเก็บภาษี
เงินได้ซ้าซ้อน กฎหมายภาษีเงินได้วิสาหกิจฉบับใหม่ บัญญัติให้วิสาหกิจที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลเท่านั้นมี
หน้าที่ต้องชาระภาษีเงินได้วิสาหกิจ
นิติบุคคลที่มีภาระหน้าที่ต้องชาระภาษีเงินได้วิสาหกิจได้แก่
(ก) นิติบุคคลที่จดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายจีน
(ข) นิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐปะชาชนจีน แต่มีองค์กรหลักควบคุมการ
บริหารกิจการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(4) จานวนรายรับที่ต้องชาระภาษี
(ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศจีนให้นารายได้ทั้งหมด (รายได้จากในและนอกประเทศ
จีน) มาคานวณเสียภาษี
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(ข) นิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศจีน ที่มีรายรับในประเทศจีน ซึ่งต้องเสียภาษีในจีน
เนื่องจากมีองค์กรหลักควบคุมการบริหารกิจการอยู่ในประเทศจีน ให้นาเงินได้ที่ไ ด้ภายในประเทศจีน
เท่านั้นมาคานวณเสียภาษี
(5) การคานวณรายได้เพื่อชาระภาษี
รายได้ทั้งปีหลังจากหักด้วยรายได้ที่กฎหมายกาหนดให้ยกงดเว้นการเรียกเก็บภาษี (ม.26และม.27)
รายได้ที่กฎหมายกาหนดให้หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ (ม.30) และจานวนชดเชยขาดทุนในปีที่ผ่านมาตามที่
กฎหมายกาหนด ถือเป็นยอดจานวนเงินรายได้ที่ต้องนามาคานวณจานวนภาษีเงินได้วิสาหกิจที่ต้องชาระ
(6) กฎหมายภาษีเงินได้วิสาหกิจกับสนธิสัญญาที่จีนได้ทาไว้กับต่างประเทศ
กฎหมายภาษีเงินได้วิสาหกิจที่จีนประกาศบังคับใช้นี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกับสนธิสัญญาที่
รัฐบาลจีนได้ทาไว้กับนานาประเทศอันเกี่ยวกับภาษี ให้ยึดถือและยัง คงบัง คับใช้ข้อความที่ปรากฏใน
สนธิสัญญาที่จีนได้ทาไว้ทุกประการ
(7) สิทธิพิเศษด้านภาษีอากรสาหรับการลงทุนในเขตส่งเสริมต่างๆ
เมื่อกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้วิสาหกิจฉบับใหม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2008 แล้ว นัก
ลงทุนที่ลงทุนโครงการในเขตหรือนิคมที่กฎหมายกาหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริม เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี Economic and Technological Development Zones (ETDZs) เ ข ต พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง Hi-Tech Industrial Development Zones (HIDZs) เขตสินค้าทัณฑ์บน
(Boned Area) เขตแปรรูปเพื่อการส่งออก (Export Processing Zones) ให้วิสาหกิจนั้นยังคงได้รับสิทธิ
พิเศษด้านภาษีตามที่รัฐได้มีนโยบายส่งเสริมไว้เดิม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาลดหย่อนภาษีแล้วให้เสียภาษีตาม
กฎหมายใหม่ต่อไป ซึ่งรายละเอียด สานักนายกรัฐมนตรีจะได้ประกาศเป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของอกฎหมายต่อไป
4.6.2 (2) ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่และมีเงินได้ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่มีแหล่งเงินได้
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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(1) ผู้มีหน้าที่ชาระภาษี
(ก) ผู้มีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติ
เมื่อมีเงินได้หรือแหล่งเงินได้ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด มี
หน้าที่ต้องชาระภาษีเงินได้บุคคล
(ข) สาหรับผู้ที่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 1ปี มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
จากเงินได้ที่ได้จากภายในและภายนอกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ค) สาหรับผู้ที่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ครบ 1ปี มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีเฉพาะเงินได้ที่มีแหล่งเงินได้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น
บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ในประเทศจีนจะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
กฎหมายว่ าด้ ว ยภาษี เ งิน ได้ บุค คลของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น （中华人民共和国个人所得税
法）ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1980 ได้ปรับปรุงครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน ค.ศ. 2011
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบ่งเป็น 2 ประเภท
(2.1) ภาษีเงินได้บุคคลกรณีรายได้จากเงินเดือนและค่าแรง มีจานวนเงินได้และอัตราภาษีดังนี้
ระดับที่ 1 รายได้ไม่เกิน

1,500 หยวน /เดือน

อัตราภาษี

3%

ระดับที่ 2 รายได้ส่วนที่เกิน

1,500-4,500 หยวน/เดือน

อัตราภาษี

10%

ระดับที่ 3 รายได้ส่วนที่เกิน

4,500-9,000 หยวน/เดือน

อัตราภาษี

20%

ระดับที่ 4 รายได้ส่วนที่เกิน

9,000-35,000 หยวน/เดือน

อัตราภาษี

25%

ระดับที่ 5 รายได้ส่วนที่เกิน

35,000-55,000 หยวน/เดือน

อัตราภาษี

30%

ระดับที่ 6 รายได้ส่วนที่เกิน

55,000-80,000 หยวน/เดือน

อัตราภาษี

35%

ระดับที่ 7 รายได้ส่วนที่เกิน

80,000 หยวนขึ้นไป/เดือน

อัตราภาษี

45%

120

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2559

(2.2) ภาษีเงินได้บุคคลกรณีร้านค้าเอกชนที่มีรายได้จากการผลิต การค้า การทาธุรกิจจากการเช่า
เหมากิจการ มีจานวนเงินได้และอัตราภาษีดังนี้
ระดับที่ 1 รายได้ไม่เกิน

15,000 หยวน/ปี

อัตราภาษี

5%

ระดับที่ 2 รายได้ส่วนที่เกิน

15,000-30,000 หยวน/ปี

อัตราภาษี

10%

ระดับที่ 3 รายได้ส่วนที่เกิน

30,000-60,000 หยวน/ปี

อัตราภาษี

20%

ระดับที่ 4 รายได้ส่วนที่เกิน

60,000-100,000 หยวน/ปี

อัตราภาษี

30%

ระดับที่ 5 รายได้ส่วนที่เกิน

100,000-55,000 หยวน/ปีขึ้นไป อัตราภาษี

35%

4.6.3 หมวดภำษีทรัพย์สิน
ภาษีทรัพย์สิน หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของทรัพย์สินที่กาหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอัน
ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีการใช้ที่ดินในเมือง ซึ่งโดยปกติแล้วรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้กาหนดและมีหน้าที่
จัดเก็บภาษีดังกล่าว
4.6.3 (1) ภำษีโรงเรือน
ภาษีโรงเรือน หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของโรงเรือนที่อยู่ในเขตกาหนด โดยคานวณจากราคาของ
โรงเรือนหรือรายรับจากการนาออกให้เช่า
(1) การคานวณภาษี
มี 2 ลักษณะดังนี้
(ก) คานวณจากยอดราคาโรงเรื อนที่หั กด้ วย 10-30% (หากไม่ มีร าคาที่ ชัด เจนให้ ใช้ ราคา
ประเมินของทางการตามสภาพโรงเรือนในท้องที่เดียวกันเป็นเกณฑ์ ) โดยเสียภาษีในอัตรา 1.2% ชาระปี
ละครั้ง
(ข) โรงเรือนที่นาออกให้เช่า คานวณจากเงินรายรับที่ไ ด้จากการเช่า ชาระอัตราภาษีในอัตรา
12% ของยอดรายรับจากการนาออกให้เช่า ชาระปีละครั้ง
(2) โรงเรือนที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
(ก) โรงเรือนของหน่วยราชการ ชุมชนท้องถิ่นและกองทัพ
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(ข) โรงเรือนที่ใช้เองของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
(ค) โรงเรือนที่ใช้เองของวัดวาอาราม สวนสาธารณะ โบราณสถาน
(ง) โรงเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ได้ใช้ประกอบกิจการค้า
(จ) โรงเรือนอื่นใดที่กระทรวงการคลังประกาศให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน
4.6.3 (2) ภำษีกำรใช้ที่ดินในเมือง
ภาษีการใช้ที่ดินในเมือง หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากองค์กรหรือบุคคลที่ครอบครองใช้ประโยชน์
ในที่ดินในเมืองหรือเขตเหมืองแร่ โดยคิดตามเนื้อที่ของที่ดินที่ครอบครองทาประโยชน์
(1) ขอบเขตของการเก็บภาษี
การครองครองใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง เขตอาเภอ เขตกิ่งอาเภอและเขตเหมืองแร่จะต้องเสีย
ภาษีการใช้ที่ดินในเมือง
สาหรับที่ดินที่อยู่ในระดับต่ากว่ากิ่งอาเภอ ผู้ครอบครองไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีการใช้ที่ดินใน
เมือง
(2) ผู้มีหน้าที่ต้องชาระภาษี
ได้แก่บุคคลที่ครอบครองที่ดินตามที่กฎหมายกาหนดต้องเสียภาษีการใช้ที่ดิน
(3) อัตราภาษี แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยคานวณเป็นตารางเมตร
(ก) เมืองขนาดใหญ่ ตารางเมตรละ 0.5-10 หยวน
(ข) เมืองขนาดกลาง ตารางเมตรละ 0.4-8 หยวน
(ค) เมืองขนาดเล็ก ตารางเมตรละ 0.3-6 หยวน
(ง) อาเภอ กิ่งอาเภอ เขตทาเหมืองแร่ ตารางเมตรละ 0.2-4 หยวน
4.6.4 หมวดภำษีทรัพยำกร
ภาษีทรัพยากร หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการทาเหมืองที่มีรายรับจากทรัพยากร
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(1) ผู้มีหน้าที่ต้องชาระภาษี
ผู้ที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการทาเหมืองแร่ตามประเภทที่กฎหมายกาหนดหรือเกี่ยวกับการทา
อุตสาหกรรมเกลือ
(2) การคานวณภาษี
ภาษีทรัพยากรคานวณจากยอดผลผลิตและวัตถุดิบเบื้องต้นที่ได้จากการทาเหมือง อันได้แก่ น้ามัน
ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน แร่อโลหะ โลหะและเกลือ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลผลิตที่ได้มีการปรุง
แต่งแปรรูปแล้ว
(3) อัตราภาษี
(ก) น้ามันปิโตรเลียม 8.30 หยวนต่อตัน
(ข) ก๊าซธรรมชาติ 2-15 หยวนต่อพันลูกบาศก์เมตร
(ค) ถ่านหิน 3.5 หยวนต่อตัน
(ง) อโลหะ 5-20 หยวนต่อตันหรือลูกบาศก์เมตร
(จ) โลหะดา 2.3 หยวนต่อตัน
(ฉ) โลหะ 4-30 หยวนต่อตัน
(ช) เกลือสภาพแข็ง 10-60 หยวนต่อตัน
(ซ) เกลือสภาพเหลว 2-10 หยวนต่อตัน
4.6.5 หมวดภำษีพฤติกรรม
ภาษีพฤติกรรม หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากพฤติกรรมบางประเภทที่กฎหมายกาหนด อันได้แก่
ภาษีเฉพาะที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีพาหนะ ภาษีน้าหนักเรือ ภาษีโรงฆ่าสัตว์ ภาษีการกลั่นน้ามัน
ภาษีปรับแต่งสาหรับการลงทุนในทรัพย์สินบางประเภท
การเก็บภาษีพฤติกรรม ที่เก็บในรูปอากรแสตมป์ กาหนดเป็นอัตราดังนี้
(1) สัญญาซื้อขาย คานวณจากยอดซื้อขาย อัตราภาษี 0.03%
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(2) สัญญารับเหมา คานวณจากยอดรับเหมา อัตราภาษี 0.05%
(3) สัญ ญาก่อสร้า งโครงการ การส ารวจ การออกแบบ ค านวณจากยอดเรีย กเก็บ อัต ราภาษี
0.05%
(4) สัญญาตกแต่งอาคาร คานวณจากยอดรับเหมา อัตราภาษี 0.03%
(5) สัญญาเช่าทรัพย์สิน คานวณจากค่าเช่า อัตราภาษี 0.01%
(6) สัญญาขนส่งสินค้า คานวณจากค่ารถขน อัตราภาษี 0.05%
(7) สัญญารับฝาก คานวณจากค่ารับฝาก อัตราภาษี 0.01%
(8) สัญญาเงินกู้ คานวณจากยอดเงินกู้ อัตราภาษี 0.005%
(9) สัญญารับประกันภัยทรัพย์สิน คานวณจากเบี้ยประกัน อัตราภาษี 0.003%
(10) สั ญ ญาเกี่ ยวกับเทคโนโลยี สัญ ญาให้ค าปรึ กษา สั ญ ญาให้ บริก ารต่างๆ คานวณจากยอด
ค่าตอบแทนในสัญญา อัตราภาษี 0.03%
(11) สัญ ญาการจาหน่ายจ่ายโอนสิทธิในทรัพย์สิน คานวณจากยอดราคาในสัญ ญา อัตราภาษี
0.05%
(12) สมุดบัญชีเกี่ยวกับการค้าหรือการผลิต คานวณจากต้นทุนที่ระบุในบัญชี อัตราภาษี 0.05%
(13) หลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือหนังสือยินยอม อัตราภาษีฉบับละ 5 หยวน
4.7 กฎหมำยแรงงำน
กฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国劳动法）ตรา
โดยสภาผู้ แ ทนประชาชนแห่ง ชาติ ประกาศบั ง คับ ใช้ค รั้ง แรกเมื่อ วัน ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 และ
กฎหมายว่าด้วยสัญญาแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国劳动合同
法）ตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ประกาศบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและสัญ ญาแรงงาน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานและกาหนดสัญญาแรงงานที่ยุติธรรม ดัง
มีสาระสาคัญดังนี้
4.7.1 บททั่วไป
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(1) เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ใ ช้ แ รงงาน และสร้ า งระบบแรงงานที่ เ หมาะสมกั บ
เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม
(2) สิทธิของผู้ใช้แรงงาน
- มีสิทธิเสมอภาคในการทางาน
- มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน วันหยุดพักผ่อน หลักประกันในความปลอดภัยและสุขภาพ
พลานามัย
- มีสิทธิที่จะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
- มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการและการประกันชีวิตจากสังคม
- มีสิทธิที่จะ เสนอการระงับข้อพิพาท และ
- สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด (ม.3.ว.แรก)
(3) หน้าที่ของผู้ใช้แรงงาน
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างครบถ้วน
- ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
- ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสุขพลานามัย
- ต้องเคารพในกฎระเบียบแรงงานในศีลธรรมอันดีของการปฏิบัติหน้าที่
(4) หน้าที่ของนายจ้าง
- กาหนดข้อบังคับแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
- ประกันสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกจ้าง
(5) สหภาพแรงงาน
- ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
- สหภาพแรงงานเป็นผู้ แทนและเป็นผู้ ดูแลรั กษาสิท ธิประโยชน์ที่ช อบด้วย กฎหมายของ
ลูกจ้าง
- สหภาพแรงงานมีอิสระตามกฎหมายที่จะกาหนดกิจกรรมของตนเอง
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(6) อานาจเจรจาต่อรองกับนายจ้าง
ลู ก จ้ า งสามารถเข้ า ร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ กั บ นายจ้ า งในเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค ลากร (อย่ า ง
ประชาธิปไตย) หรือการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง โดยตัวแทนของผู้ใช้แรงงาน เมื่อสหภาพ
แรงงานมีมติภายใต้กฎหมายที่กาหนดไว้ (หมายเหตุ: การกาหนดข้อบังคับร่วมทุนพึงต้องระวังข้อนี้)
(7) องค์กรกากับ
- กระทรวงบริ หารแรงงาน ภายใต้ สัง กัด สานัก นายกรัฐ มนตรี มีอ านาจหน้ าที่ กากับ ดูแ ล
กิจกรรมแรงงานทั่วประเทศ
- กรมบริหารแรงงานท้องถิ่นระดับอาเภอขึ้นไป มีอานาจหน้าที่ กากับดูแลกิจกรรมแรงงาน
ภายในขอบเขตของตน
4.7.2 ควำมเสมอภำคในกำรทำงำน
(1) ลูกจ้างจะต้องไม่ถูกแบ่งชั้นวรรณะในการทางานเพราะเหตุต่างศาสนา ต่างเผ่าพันธุ์หรือต่าง
เพศ
(2) ผู้หญิงย่อมมีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมผู้ชาย เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เฉพาะเกี่ยวกับงาน
หรือตาแหน่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้หญิง
(3) ลูกจ้างที่เป็นคนพิการ ชนกลุ่มน้อย ทหารผ่านศึก ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พิเศษเฉพาะเป็น
กรณีไป
(4) ห้ามการใช้แรงงานกับบุคคลผู้มีอายุต่ากว่า 16 ปี หน่วยงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การ
แสดงกายกรรม และการแสดงหัตถกรรมพิเศษเฉพาะ หากจาต้องใช้ผู้ใช้แรงงานที่มีอายุต่ากว่า 16 ปี
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ประกาศบังคับใช้โดยต้องยื่นขออนุมัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหน้า
ทีต้องประกันสิทธิในการศึกษาเล่าเรียนของเด็กเหล่านั้น
4.7.3 สัญญำจ้ำงแรงงำน และสัญญำข้อบังคับแรงงำน (สัญญำแรงงำนกลุ่ม)
(1) การว่าจ้างแรงงานจะต้องจัดทาสัญญาจ้างแรงงานเสมอ
(2) สัญญาจ้างแรงงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตกเป็นโมฆะ
- สัญญาจ้างแรงงานที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมาย
- สัญญาจ้างแรงงานที่เกิดจากกลฉ้อฉล หรือข่มขู่บังคับ
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สัญญาจ้างแรงงานที่ตกเป็นโมฆะ ย่อมไม่มีผลบังคับนับแต่วันที่ทาสัญญา หากส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัญญาตกเป็นโมฆะ แต่สามารถแยกออกจาก ส่วนอื่นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสาระสัญญาส่วน
อื่น ให้ถือว่าสัญญาส่วนที ไม่ตกเป็นโมฆะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป
ความเป็น โมฆะของสัญ ญา ให้ชี้ ขาดโดยคณะอนุ ญ าโตตุล าการว่ า ด้ว ยการระงั บข้ อ พิพ าท
แรงงาน หรือโดยศาลประชาชน
(3) สัญญาจ้างแรงงานจะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และต้องมีสาระดังต่อไปนี้
- กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา
- ลักษณะสาระสาคัญของงาน
- การคุ้มครองแรงงาน และเงื่อนไขแรงงาน (การว่าจ้าง)
- ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงาน
- ข้อกาหนดสาหรับแรงงาน
- เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา
- ความรับผิดในกรณีฝ่าฝืนสัญญา
นอกจำกสำระสำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงสำมำรถปรึกษำหำรือ กำหนด
เนื้อหำอื่นเพิ่มเติมได้
(4) ประเภทของสัญญาจ้างแรงงานแบ่งได้ดังนี้
- สัญญาที่กาหนดเวลาสิ้นสุดแน่นอน
- สัญญาที่ไม่กาหนดเวลาสิ้นสุด
- สัญ ญาที่ก าหนดเวลาสิ้ นสุด ตามความส าเร็ จของงานใดงานหนึ่ ง โดยเฉพาะ ลูก จ้างที่ไ ด้
ทางานกับ นายจ้ างติ ดต่อ กันตั้ง แต่ 10 ปี ขึ้นไป เมื่อคู่สั ญ ญาประสงค์จ ะต่อ สัญ ญาว่าจ้ าง หากลู กจ้า ง
เรียกร้องให้ต่อสัญญาใหม่โดยไม่กาหนดเวลาสิ้นสุดแล้ว นายจ้างจะต้องกาหนดเงื่อนไขดัง กล่าวไว้ใ น
สัญญาด้วย
(5) สัญญาจ้างทดลองงานจะต้องไม่เกิน 6 เดือน
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(6) คู่สัญ ญาสามารถกาหนดเงื่อนไขว่าด้วยการรักษาความลับทางการค้าของนายจ้างไว้ใน
สัญญาได้
(7) การยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานกระทาได้โดยความยินยอมอย่างเอกฉันท์ของทั้ง สองฝ่า ย
เท่านั้น
(8) เงื่อนไขที่นายจ้างฝ่ายเดียวสามารถยกเลิกสัญญาได้ (การเลิกจ้าง)
- ในระหว่างการทดลองงาน หากปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จ้าง
- ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับแรงงานหรือฝ่าฝืนข้อกาหนดของผู้ว่าจ้างในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
- ลูกจ้างขาดงาน ฉ้อฉล ยักยอก หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ผลประโยชน์
ของนายจ้าง
- เมื่อลูกจ้างถูกดาเนินคดีทางศาลในฐานความผิดทางอาญา(ม.25)
(9) กรณีดังต่อไปนี้ หากนายจ้างประสงค์จะยกเลิกสัญญา (เลิกจ้าง) นายจ้างจะต้องบอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกจ้างให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
- ลูกจ้า งล้มป่ วยเพราะไม่ใ ช่เหตุ จากหน้าที่ การงาน เมื่อหายป่ว ยแล้ วไม่ส ามารถกลั บเข้ า
ทางานในหน้าที่ตาแหน่งเดิมได้
- ลูกจ้างไม่สามารถทางานในหน้าที่ได้ แม้ว่าจะได้รับการฝึกอบรมแล้วหรือแม้ว่าจะได้มีการ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่แล้ว ลูกจ้างก็ยังคงไม่สามารถทางานในหน้าที่ได้
- เงื่อนไขทางภาวะวิสัยในขณะทาสัญญาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงจนไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได้ และเมื่อคู่สัญญาได้ปรึกษาหารือแล้วยังไม่อาจที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญากัน
ได้(ม.26)
(10) การลดจานวนพนักงาน
เมื่อนายจ้างตกอยู่ ใน สภาพใกล้ล้ม ละลายและอยู่ระหว่างการดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายหรื อ สภาพการผลิต ของนายจ้ า งตกอยู่ใ นภาวะคับ ขั นซึ่ ง มี ความจ าเป็น ที่ จะต้ อ งลดจานวน
พนักงานแล้ว นายจ้างจะต้องบอกกล่าวแก่สหภาพแรงงานและลูกจ้างทั้งหมดทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ
อย่างน้อย 30 วัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสหภาพแรงงานและลูกจ้าง เมื่อได้ผ่านการเห็นชอบจาก
หน่วยงานของราชการที่กากับดูแลแรงงานแล้ว จึงจะสามารถลดจานวนพนักงานได้นายจ้างที่ได้มีการลด
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จานวนพนักงานแล้ว หากว่าภายในกาหนด 6 เดือน มีการว่าจ้างใหม่ นายจ้างจะต้องว่าจ้างพนักงานที่ถูก
ปลดออกก่อน (ม.27)
(11) นายจ้างที่ยกเลิกสัญญาตามมาตรา 24, มาตรา 26 และมาตรา 27 จะต้องจ่ายค่าชดเชย
แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกาหนด (หมายเหตุ : ข้อกาหนดว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชยให้เป็นไปตามที่รัฐบาล
ท้องถิ่นประกาศ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากสานักนายกรัฐมนตรีก่อน)
(12) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ นายจ้างไม่สามารถยกเลิกสัญญาโดยอ้างมาตรา 26 และมาตรา
27
- ลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บเพราะเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่
- ลูกจ้างที่อยู่ระหว่างการรักษาตามระยะเวลาที่กาหนดเพราะเหตุเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ
- ลูกจ้างหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดและการให้นมลูก
- ลักษณะอื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกาหนด ไว้เฉพาะ
(13) เมื่อนายจ้างบอกเลิกสัญญา หากสหภาพไม่เห็นพ้องด้วยย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งได้ หากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือสัญญาจ้างแรงงานสหภาพมีสิทธิที่จะโต้แย้งและ
เรียกร้องให้มีการทบทวนได้
หากลูกจ้างไม่เห็นพ้องด้วยกับการเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญ าโตตุลาการ
แรงงาน หรือฟ้องร้องดาเนินคดีทางศาลได้ ซึ่งสหภาพจะต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตามกฎหมาย
(14) หากลูกจ้างประสงค์จะยกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน ต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่
นายจ้างให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
(15) ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าวให้
นายจ้างทราบล่วงหน้า
- ในระหว่างการทดลองงาน
- เมื่อนายจ้างใช้กาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญบังคับ หรือใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการ
หน่วยเหนี่ยวกักขังหรือทาให้เสื่อมเสียเสรีภาพเพื่อการใช้แรงงานนั้น
- เมื่อนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทนตามที่กาหนดในสัญ ญา หรือไม่สนองเงื่อนไขตามสัญ ญา
ข้อบังคับแรงงานที่กาหนดไว้
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(16) สัญญาข้อบังคับแรงงาน (สัญญาแรงงานกลุ่ม)
ลูกจ้างทั้งหมดกับนายจ้างผู้ประกอบการสามารถที่จะทาสัญญาข้อบังคับแรงงานว่าด้วยเรื่อง
ค่าตอบแทนแรงงาน เวลาทางาน เวลาพัก ผ่อน ความปลอดภั ยและสุ ขพลานามัย ในการทางานการ
ประกันภัยและสวัสดิการต่างๆได้ด้วยการลงนามในสั ญญาข้อบังคับแรงงาน (สัญญาแรงงานกลุ่ม ) ซึ่ง
สัญญาข้อบัง คับแรงงานนี้จะต้องเสนอที่ประชุมใหญ่ของตัวแทนลูกจ้างหรือที่ประชุมใหญ่ของลูกจ้าง
ทั้งหมดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(17) การมีผลบังคับใช้ของสัญญาบังคับแรงงาน
เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาข้อบังคับแรงงานแล้ว ให้นาเสนอหน่วยงานของรัฐบาลที่กากับดูแล
แรงงาน และเมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้รับสัญญาข้อบังคับแรงงานโดยมิได้โต้แย้งภายในกาหนด 15 วัน ให้
ถือว่าสัญญาข้อบังคับแรงงานนั้นมีผลบังคับทันที
(18) สัญญาจ้างแรงงานจะต้องกาหนดเงื่อนไขไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อบังคั บ
แรงงาน
4.7.4 เวลำทำงำน วันพักผ่อน และวันลำ
(1) เวลาทางานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง เฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละไม่เกิน 44 ชั่วโมง
(2) การกาหนดจานวนแรงงานและมาตรฐานค่าตอบแทน นายจ้างจะต้องยึดมาตรา 36 เป็น
เกณฑ์ในการคานวณ
(3) นายจ้างจะต้องให้หลักประกันแก่ลูกจ้างที่จะได้มีวันพักผ่อนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
(4) กิจการใดหากมีสภาพการผลิตที่ไม่อาจปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรา 36 และมาตรา 38 ได้
เมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐบาลที่กากับดูแลแรงงานแล้ว สามารถกาหนดเวลาทางานและวัน
พักผ่อนในรูปแบบอื่นได้
(5) นายจ้างจะต้องกาหนดให้วันต่อไปนี้เป็นวันพักผ่อนอย่างเป็นทางการ คือ
- วันขึ้นปีใหม่
- วันตรุษจีน
- วันแรงงาน
- วันชาติ
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- วันหยุดอื่นใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารราชการแผ่นดินประกาศให้เป็นวันหยุ ด
พักผ่อน
(6) การขยายระยะเวลาทางาน
เมื่อการประกอบกิจการหรือการผลิตของผู้ว่าจ้างมีความจาเป็นให้นายจ้างปรึกษาหารือกับ
สหภาพและลูกจ้าง หากทุกฝ่ายเห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาทางานได้ การขยายระยะเวลาทางานในแต่
ละวันจะต้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง หากมีความจาเป็นพิเศษที่จะต้องขยายเวลาทางานเกินกว่านี้ เมื่อนายจ้างมี
หลักประกันเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยของลูกจ้างแล้ว ให้ขยายเวลาทางานออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 3
ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องไม่เกินเดือนละ 36 ชั่วโมง (ม.41)
(7) ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้การขยายเวลาทางานไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของมาตรา
41 กล่าวคือ
- กรณีเกิดอุบัติภัย หรืออัคคีภัย หรือภัยอื่นใดที่กระทบกระเทือนถึง ชีวิตหรือสุขภาพของ
ลูกจ้าง หรือกระทบกระเทือนความปลอดภัยแห่งทรัพย์สิน
- อุปกรณ์เครื่องจักรการผลิต เส้นทางคมนาคมขนส่ง หรือสิ่งสาธารณูปโภคเกิดปัญหาติดขัด
ถึงขั้นกระทบกระเทือนต่อการผลิตหรือผลประโยชน์สาธารณะและมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทาการ
แก้ไข
- สถานการณ์อื่นๆ ที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้กาหนดไว้
(8) การจ่ายค่าตอบแทนทางานล่วงเวลา
ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างที่
ทางานเกินเวลาในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างปกติตามมาตรฐานดังนี้
- การจัดสรรให้ลูกจ้างทางานมากกว่าเวลาทางาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนการทางาน
ล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ากว่าร้อยละ 150 ของค่าจ้างปกติ (1 เท่าครึ่งขอค่าจ้างปกติ)
- การจัดสรรให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาในวันหยุดพักผ่อนและไม่สามารถจัดสรรวันพักผ่อนคืน
ให้กับลูกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 200 ของ
ค่าจ้างปกติ (2 เท่าของค่าจ้างปกติ)
- การจัดสรรให้ลูกจ้ างทางานล่วงเวลาในวันหยุดพักผ่อนตามที่กฎหมายกาหนด นายจ้าง
จะต้องจ่ายค่าชดเชยล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ากว่าร้อยละ 300 ของค่าจ้างปกติ (3 เท่าของค่าจ้างปกติ)
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4.7.5 กำรหยุดพักผ่อนประจำปี
ลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป มีสิทธิที่จะได้หยุดพักผ่อนประจาปี วิธีการและ
เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักนายกรัฐมนตรี
4.7.6 ค่ำจ้ำง
(1) การกาหนดค่าจ้าง
นายจ้างสามารถกาหนดอัตราค่าจ้างหรือรูปแบบการจัดสรรค่าจ้างได้ด้วยตนเอง โดยอาศัย
ลักษณะการประกอบการผลิตและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยในการกาหนด
(2) รัฐบาลใช้ระบบประกันอัตราค่าจ้างขั้นต่า มาตรฐานอัตราค่าจ้างขั้นต่าของแต่ละท้องที่ให้
รัฐบาลมณฑล รัฐบาลเขตปกครองตนเอง และรัฐบาลเมืองของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้กาหนด และให้แจ้ง
ข้อกาหนดนั้นไปยังสานักนายกรัฐมนตรีเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างในอัตราต่ากว่ามาตรฐานค่าจ้างขั้นต่าที่กาหนดในวรรค
ก่อน
(3) การจ่ายค่าจ้างจะต้องจ่ายด้วยเงิน ห้ามนายจ้างหักกลบลบหนี้หรือชะลอ หรือค้างชาระ
ค่าจ้างแก่ลูกจ้าง
(4) นายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างตามปกติ ในกรณีที่ลูกจ้างหยุดทางานในระหว่าง
วันหยุดพักผ่อนตามที่กฎหมายกาหนด หรือในระหว่างงานแต่งงาน หรือจัดงานศพ รวมทั้งระหว่างที่ร่วม
กิจกรรมทางสังคมตามที่กฎหมายกาหนด
4.7.7 สุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง
ลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธในการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ควบคุ มงานของนายจ้าง ถ้าหากว่าคาสั่ง
นั้นเป็นการสั่งให้ปฏิบัติในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย หากมีพฤติกรรมบังคับให้ลูกจ้างต้องทางาน
อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพพลานามัย ลูกจ้างย่อมมีสิทธิที่จะวิจารณ์ รายงาน หรือ
ฟ้องร้องเป็นคดีได้
4.7.8 คุ้มครองแรงงำนหญิงและเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
(1) แรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หมายถึง ลูกจ้างที่มีอายุเกินกว่า 16 ปีแต่ยังไม่ครบ 18 ปี
บริบูรณ์
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(2) ข้อห้ามใช้แรงงานหญิง
(ก) ห้ามใช้แรงงานหญิงในงานที่เกี่ยวกับกิจการเหมืองแร่ใต้ดิน หรืองานที่ต้องใช้แรงงาน
อย่างหนัก ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
(ข) ห้ามใช้แรงงานหญิงที่มีประจาเดือนในงานที่ต้องทาในที่สูง หรือที่อุณหภูมิต่า หรืองาน
เกี่ยวกับห้องเย็น (ที่อยู่กับน้าเย็น)
(ค) ห้ามใช้แรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์ในงานที่ต้องใช้แรงงานหนักตามที่กฎหมายกาหนด และ
ห้ามใช้แรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์เกินกว่า 7 เดือน ทางานล่วงเวลา หรือทางานในช่วงเวลากลางคืน
(3) กาหนดเวลาคลอด
ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาพักผ่อนหลังการคลอดได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน (กฎระเบียบในบางท้องถิ่น
อาจกาหนดให้มีสิทธิลาพักผ่อนหลังการคลอดได้มากกว่า 90 วัน)
(4) ห้ามใช้แรงงานหญิงที่อยู่ระหว่างการให้นมลูกยังไม่ครบ 1 ปี เข้าทางานที่ต้องใช้แรงงาน
หนักตามที่กฎหมายกาหนด หรือทางานล่วงเวลา หรือทางานในช่วงเวลากลางคืน
(5) ห้ามใช้แรงงานเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในกิจการเหมืองแร่ที่อยู่ใต้ดิน หรืองานที่มีมลพิษ
หรืองานที่ต้องใช้แรงงานอย่างหนักตามที่กฎหมายกาหนด
(6) นายจ้างมีหน้าที่วางระบบการฝึกอบรมแก่พนักงาน การเรียกเก็บค่าฝึกอบรมและการใช้
จ่ายเงินที่ได้จากค่าฝึกอบรม ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของทางการและต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมอย่างแท้จริงเท่านั้น
ลูกจ้างที่ทางานในหน้าที่ช่างฝีมือ ก่อนบรรจุเข้ารับตาแหน่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อน
(7) รัฐบาลต้องจาแนกประเภทของงานและมาตรฐานของฝีมือสาหรับงานแต่ละประเภทด้วย
ระบบการทดสอบและการออกใบประกาศนียบัตรรับรอง
4.7.9 ประกันสังคมและสวัสดิกำร
(1) รัฐบาลจะต้องพิจารณากิจการเกี่ยวกับการประกันสังคม สร้างระบบประกันสังคมและจัดตั้ง
กองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันว่า เมื่อลูกจ้างชราภาพ เจ็บป่วย บาดเจ็บ ตกงาน และคลอด
บุตรจะได้รับความช่วยเหลือและชดเชย
(2) ลูกจ้างที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคือ
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(ก) เกษียณอายุ
(ข) ล้มป่วย บาดเจ็บ
(ค) พิการ หรือล้มป่วยเพราะหน้าที่การงาน
(ง) ตกงาน
(จ) คลอดบุตร
เมื่อลูกจ้างถึงแก่กรรม ทายาทยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามที่กฎหมายกาหนด
เงื่อนไขและมาตรฐานแห่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รั บจากการประกันสังคมให้เป็นไปตามกฎหมาย
กาหนด
ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือประกันสังคมทันทีและเต็มจานวน
(3) การทาประกันชีวิตเสริม
รัฐบาลส่ง เสริ มให้น ายจ้ างท าประกันชี วิตเพิ่มเติมแก่ลูกจ้ างตามสภาพความเหมาะสมแห่ ง
กิจการของนายจ้าง
รัฐบาลสนับสนุนลูกจ้างให้ทาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
4.7.10 กำรระงับข้อพิพำทแรงงำน
(1) เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง คู่กรณีมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเสนอ
ข้ อ พิ พ าทเพื่ อ ไกล่ เ กลี่ ย การอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรื อ การด าเนิ น คดี ท างศาลได้ คู่ ก รณี ส ามารถที่ จ ะ
ประนีประนอมระงับข้อพิพาทด้วยตนเอง หลักการไกล่เกลี่ยสามารถนาไปใช้ในขบวนพิจารณาของชั้น
อนุญาโตตุลาการ หรือชั้นศาลได้ด้วย
(2) การระงับข้อพิพาทต้องตั้งบนพื้นฐานของบทบัญญัติของกฎหมายด้วยความยุติธรรม และ
ต้องพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ให้คานึงถึงสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของคู่กรณีเป็นสาคัญ
(3) ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อระงับข้อพิพาท
เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น คู่กรณีสามารถนาเสนอข้อพิพาทต่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
แรงงานในหน่วยงานของตนเพื่อพิจารณาได้ หากกรณีไกล่เกลี่ยไม่บรรลุผล คู่กรณีสามารถที่จะร้องขอต่อ
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คณะอนุญาโตตุลาการพิพาทแรงงานเพื่อทาการชี้ขาดได้ หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นพ้องด้วยกับคาชี้ขาดก็
สามารถนาคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลประชาชนได้
(4) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
นายจ้างสามารถจัดตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานขึ้นในหน่วยงานของต้นได้ ซึ่ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าวต้องประกอบด้วยตัวแทนลูกจ้าง ตัวแทนนายจ้าง และตัวแทนสหภาพ โดยให้
ตัวแทนสหภาพเป็นประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าว
ข้อพิพาทที่ระงับโดยคณะกรรมการฯ และบรรลุถึงข้อตกลงแล้ว คู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามนั้น
(5) คณะอนุญาโตตุลาการพิพาทแรงงาน
คณะอนุญาโตตุลาการพิพาทแรงงานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานกากับดูแลแรงงานของ
รัฐ ตัวแทนสหภาพในระดับเดียวกัน และตัวแทนฝ่ายนายจ้าง โดยให้ตัวแทนจากหน่วยงานกากับดูแล
แรงงานของรัฐเป็นประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการพิพาทแรงงานดังกล่าว
(6) การเสนอข้อพิพาทและการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการฯ
คู่กรณีที่ประสงค์จะใช้สิทธิทางคณะอนุญาโตตุลาการฯ จะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะอนุญาโตตุลาการฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันเกิดข้อพิพาท คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทาการ
พิจารณาชี้ขาดให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้อง หากไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์คาชี้ขาด ให้ถือว่า
คาชี้ขาดถึงที่สุด ซึ่งคู่กรณีต้องปฏิบัติตามนั้น
(7) การอุทธรณ์คาชี้ขาด
หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นพ้องด้วยกับคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สามารถที่จะอุทธรณ์ต่อศาล
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษร หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่อุทธรณ์ภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนดและไม่ปฏิบัติตามคาชี้ขาด คู่กรณีอีกฝ่ายสามารถร้องขอต่อศาลประชาชนเพื่อบังคับตาม
คาชี้ขาดได้
(8) การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาข้อบังคับแรงงาน
หากเกิดข้อพิพาทในการจัดทาสัญญาข้อบังคับแรงงานและคู่กรณีไม่อาจที่จะประนีประนอมกัน
ได้ ให้หน่วยงานกากับดูแลแรงงานของรัฐบาลท้องถิ่นสามารถที่จะจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
หลายฝ่าย เพื่อดาเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทได้
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หากเกิดข้อพิพาทอันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาข้อบัง คับแรงงานและคู่กรณีไ ม่อาจที่จะ
ประนีประนอมกันได้ ให้เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการพิพาทแรงงานเพื่อทาการชี้ขาด หากฝ่าย
ใดไม่เห็นพ้องด้วยกับคาชี้ขาดมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลประชาชนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาชี้ขาดเป็น
ลายลักษณ์อักษร (ม.84)
4.7.11 กำรกำกับตรวจสอบ
(1) หน่วยงานกากับดูแลแรงงานระดับอาเภอขึ้นไปมีหน้าที่กากับตรวจสอบให้นายจ้างปฏิบัติ
ตามกฎหมายและมีอานาจที่จะสั่งการให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายแก้ไขให้ถูกต้อง หรือสั่งห้ามกระทาการใดๆ ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวมีอานาจที่ จะเข้าไปในสถานประกอบการของ
นายจ้างเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ ตรวจสอบสรรพเอกสารและตรวจสอบสถานที่ทางานของลูกจ้างได้
ทั้งนี้ในการเข้าดาเนินการตรวจสอบทุกครั้งต้องแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) สหภาพแรงงานระดับต่างๆ ต้องรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามกฎหมายและต้องทา
การตรวจสอบกากับการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้าง
หากทราบว่า บุ ค คลใดหรื อ องค์ ก รใดฝ่ า ฝื น กฎหมายแรงงาน ย่ อ มมีสิ ท ธิ ที่ จ ะรายงานหรื อ
ฟ้องร้องได้
4.7.12 บทกำหนดโทษ
(1) ข้อบังคับแรงงานที่นายจ้างทาขึ้นมาโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารของรัฐบาล
ให้หน่วยงานกากับดูแลแรงงานมีอานาจหน้าที่ตักเตือนหรือสั่งให้แก้ไขได้ หากข้อบังคับดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ลูกจ้าง นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
(2) หากนายจ้ างฝ่าฝื นกฎหมายโดยก าหนดให้ลูกจ้า งทางานเกิน กว่ าระยะเวลาที่ กฎหมาย
กาหนด ให้หน่วยงานกากับดูแลแรงงานมีอานาจตักเตือนหรือสั่งให้แก้ไขได้ อีกทั้งให้มีอานาจเปรียบเทียบ
ปรับได้ด้วย
(3) หากนายจ้า งละเมิดสิท ธิประโยชน์ โดยชอบด้ว ยกฎหมายของลูก จ้างอย่างใดอย่า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(ก) หักเงินเดือนหรือชะลอชาระเงินค่าจ้าง
(ข) ไม่ชาระค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้างที่ทางานล่วงเวลา
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(ค) จ่ายค่าจ้างต่ากว่าค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่าที่รัฐบาลท้องถิ่นนั้นๆ กาหนดไว้
(ง) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแรงงานแล้ว นายจ้างไม่ยอมชดใช้ค่าทดแทนทางเศรษฐกิจให้แก่
ลูกจ้างตามกฎหมาย
ให้แผนกกากับดูแลแรงงานจ่ายค่าจ้างเงินเดือนค่าทดแทนทางเศรษฐกิจให้ลูกจ้าง และมีอานาจ
สั่งให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายได้
(4) หากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายไม่จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยหรือไม่จัดเตรียมสิ่ง
อานวยเพื่อสุขภาพอันดีของลูกจ้าง ให้หน่วยงานกากับดูแลแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอานาจสั่ง
การให้แก้ไขได้ และให้มีอานาจเปรียบเทียบปรับได้ด้วย
หากกรณีตามวรรคแรกก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอานาจร้องขอต่อ
ศาลประชาชนระดับอาเภอขึ้นไปเพื่อสั่งให้หยุดดาเนินกิจการและทาการแก้ไขได้
หากเกิ ดเหตุก ารณ์ร้า ยแรงขึ้ นและเจ้าหน้า ที่ไ ม่ใ ช้มาตรการที่เ หมาะสม จนก่ อให้เกิ ดความ
เสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของลูกจ้าง บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความผิดทางอาญาและรับโทษ
ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 187
(5) หากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายโดยบังคับให้ลูกจ้างทางานในงานที่มีความเสี่ยงภัยและเป็นผล
ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้ว นายจ้างต้องรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกาหนด
(6) หากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายว่าจ้างแรงงานเด็กที่อายุยัง ไม่ครบ 16 ปีให้แผนกกากับดูแล
แรงงานมีอานาจสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขและเปรียบเทียบปรับ หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ให้หน่วยงาน
เกี่ยวกับการจดทะเบียนการค้ามีอานาจเพิกถอนใบประกอบกิจการค้าได้
(7) หากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบี ยบว่าด้วยคุ้มครองแรงงานหญิง และ
แรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อันเป็นการละเมิดสิทธิประโยชน์ของผู้ให้แรงงานแล้ว ให้แผนกกากับดูแล
แรงงานมีอานาจสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขและเปรียบเทียบปรับได้
หากการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่แรงงานหญิง หรือแรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ นายจ้างจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกด้วย (ม.95)
(8) หากนายจ้างมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
(ก) การใช้กาลังขู่เข็ญบังคับหรือหน่วงเหนี่ยงกักขังอันเป็นการเสื่อมเสียเสรีภาพของบุคคล
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้บุคคลนั้นทางานให้ตน
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(ข) รังแก ทาร้ายร่างกาย ทาโทษทุบตี หรือกักบริเวณลูกจ้าง (ม.96) ให้เจ้าหน้าที่กรมตารวจ
มีอานาจกักขังบุคคลที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบได้ไม่เกิน 15 วัน หรือเปรียบเทียบปรับ หรือว่ากล่าวตักเตือน
หากการกระทาดังกล่าวครบองค์ประกอบความผิดทางอาญา ให้ดาเนินคดีอาญากับบุคคลที่มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบนั้น
(9) การทาสัญญาแรงงานที่ ไม่มีผลบังคับอันเนื่องมาจากสาเหตุของฝ่ายนายจ้างเป็นเหตุให้
ลูกจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
(10) หากนายจ้า งยกเลิ กสั ญ ญา หรือ ชะลอการท าสั ญ ญาอั น เป็ นการจงใจฝ่ าฝื น กฎหมาย
แรงงาน ให้แผนกแรงงานมีอานาจสั่งการให้แก้ไข หากการกระทาดัง กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ลูกจ้าง นายจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
(11) หากนายจ้างว่าจ้างลูก จ้างที่ยังต้ องผูกพันสั ญ ญาจ้างแรงงานกับ นายจ้างคนอื่นเข้ามา
ทางานจนก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่นายจ้างคนก่อนแล้ว นายจ้างผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้
ความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่นายจ้างคนเดิม
(12) หากนายจ้างไม่ชาระเบี้ ยประกันสั งคมโดยไม่เจตนา ให้หน่ วยงานกากับดู แลแรงงาน
ตักเตือนให้ชาระภายในกาหนดเวลา หากพ้นกาหนดยังไม่ชาระ ให้หน่วยงานกากับดูแลแรงงานมีอานาจ
สั่งให้ชาระพร้อมค่าปรับเงินเพิ่มของเบี้ยประกันที่ค้างชาระได้
(13) หากนายจ้างขัดขวางการเข้าทาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันควรแล้ว ให้
หน่วยงานกากับดูแลแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอานาจเปรียบเทียบปรับได้ หากการขัดขวางครบ
องค์ประกอบของกฎหมายอาญา ให้ดาเนินคดีอาญากับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้
(14) หากลูกจ้างยกเลิกสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องการรักษาความลับทางการค้า
ของนายจ้างอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานหรือกฎระเบียบที่ออกโดยกฎหมายนี้จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่นายจ้าง ลูกจ้างนั้นจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
(15) หากเจ้าหน้า ที่หรือ บุคคลที่ ทางานในหน่ วยงานของรั ฐใช้อ านาจหน้าที่โ ดยไม่ช อบ ให้
ดาเนินคดีอาญาตามกฎหมาย หากการกระทายังไม่ถึง ขั้นความผิด ทางอาญา ให้ลงโทษทางวินัยตาม
ระเบียบ
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4.7.13 ภำคผนวก
ให้ รั ฐ บาลมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลเมื อ งในสั ง กั ด มี อ านาจหน้ า ที่ ก าหนด
มาตรฐานของสัญญาจ้างแรงงานรวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น แล้ว
แจ้งสานักนายกเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
4.8 กฎหมำยต่อต้ำนกำรผูกขำดและกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
เนื่องจากประเทศจีน ได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจวางแผนสู่เศรษฐกิจการตลาด
ดังนั้นการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันนี้จึงไม่แตกต่างไปจากการลงทุนในประเทศ
ที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การแข่งขันจึงเป็นกติกาของตลาด ในขณะเดียวกันการแข่งขันที่ไม่เป็น
ธรรมและการผูกขาดก็เป็น พฤติกรรมที่ต้องห้ามในระบบเศรษฐกิจการตลาด ดัง นั้นผู้ที่ไปลงทุนและทา
การค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรม
4.8.1 กฎหมำยต่อต้ำ นกำรแข่งขั นที่ไม่ เป็นธรรมของประเทศสำธำรณรัฐ ประชำชนจี น
（中华人民共和国反不正当竞争法）ตรำโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 1 ธันวำคม ค.ศ. 1993
สาระของกฎหมายมีดังนี้
(1) หลักการของกฎหมาย
(ก) หลักการว่าด้วยความสมัครใจ เสมอภาคและยุติธรรม
ในระบบเศรษฐกิจการตลาดผู้ประกอบการจะต้องไม่ใช้วิธีการข่มขู่ บังคับ จูงใจโดยวิธีการ
หลอกลวงให้ผู้ประกอบการอื่นทาการค้ากับตนหรือไม่ทาการค้ากับตน
คู่แข่งขันทางการค้าด้วยกันจะต้องยอมรับคู่แข่งขันอีกฝ่ายว่ามีสถานภาพเป็นอิสระและเท่า
เทียมกับตน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้วิธีการใดๆ เอาเปรียบหรือทาลายสิทธิประโยชน์ของคู่แข่ง เพื่อสิทธิ์
ประโยชน์ของตนเองไม่ได้
คู่แข่งขันทุกฝ่ายต้องมีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดที่เปิดกว้างอย่างเสรี โดยที่คู่แข่งขันที่แข็งแรง
กว่าจะต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการกีดกัน เอาเปรียบคู่แข่งขันที่อ่อนแอกว่าและการแข่งขันจะต้อง
ใช้วิธีการที่เปิดเผยและเป็นธรรม
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(ข) หลักการยึดมั่นในความสุจริต ความน่าเชื่อถือและมีคุณธรรมในทางการค้า
ผู้ประกอบการจะต้องกระทาการใดๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความ
น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับคุณธรรมทางการค้า
(ค) หลักการไม่ใช้วิธีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมในทางการค้า
ผู้ประกอบการจะต้องใช้วิธีการแข่งขันที่ชอบด้วยกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง
(2) การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หมายถึง การกระทาหรือพฤติกรรมใดๆ ของผู้ประกอบการที่ไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมาย อั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ช อบด้ว ยกฎหมายของผู้ ป ระกอบการอื่ น รวมทั้ ง
พฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการสร้างความปั่นป่วนต่อระเบียบเศรษฐกิจของสังคม
(3) พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่มีผลต่อการทาร้ายหรือทา
ให้ระบบการแข่งขันได้รับความเสียหาย อันได้แก่
(ก) พฤติกรรมที่เป็นการจากัดการแข่งขัน
หมายถึง การกระทาใดๆ ที่เป็นการกีดกัน ปิดกั้น จากัดหรือสร้างอุปสรรคต่อการแข่งขัน
(ข) วิธีการแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม
หมายถึง วิธีการค้าของผู้ประกอบการที่ทากับคู่แข่งขันของตน ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการฝ่า
ฝืนหลักแห่งความสุจริต ความน่าเชื่อถือและคุณธรรมทางการค้า
(4) พฤติกรรมหรือการกระทาที่ต้องห้ามด้วยกฎหมาย
(ก) พฤติกรรมการจากัดการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ
หมายถึง พฤติกรรมที่รัฐวิสาหกิจซึ่งผูกขาดกิจการสาธารณูปโภคตามนโยบายของรัฐหรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด กระทาการจากัดหรือกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้ากับตนต้องทาการซื้อสินค้าหรือใช้
บริการของตนแต่เพียงผู้เดียวหรือกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้ากับตนต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างอื่นที่ตน
กาหนดพ่วงไปด้ว ย หากผู้ค้า ไม่ยอมตกลงด้วยตนจะไม่ทาการค้ าหรือ ให้บริ การแก่ลูกค้ าที่ไ ม่ ยอมรั บ
เงื่อนไขดังกล่าว
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(ข) พฤติกรรมการจากัดการแข่งขันของหน่วยงานของรัฐ
หมายถึง พฤติกรรมที่หน่วยงานของรัฐ ใช้อานาจฝ่ายฝืนกฎหมายและไม่สมเหตุผลตาม
หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ทาการจากัดผู้อื่นให้ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่ตนกาหนด หรือจากัด
สินค้านอกเขตเข้าสู่ท้องถิ่นของตนหรือจากัดสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นออกไปจาหน่ายนอกเขตท้องถิ่นของ
ตน
การใช้อานาจของหน่วยงานรัฐดังกล่าวถือเป็นการใช้อานาจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความไม่
สมดุลในการจัดทรัพยากร หรือสร้างความไม่สมดุลแก่ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในแต่ละ
พื้นที่ อันเป็นการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชาติอย่างมั่นคงและกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของผู้บริโภค
(ค) พฤติกรรมการจากัดการแข่งขันของผู้ประกอบการ
1) การกระทาการค้าที่มีลักษณะหลอกลวง ได้แก่
- วิธีการปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของคู่แข่งขันอีกรายหนึ่งเพื่อให้
ผู้บริโภคหลงเชื่อ
- วิธีการปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของบุคคลอื่นใน
การออกแบบบรรจุ หีบห่ อ หรือใช้ชื่อ ที่ใกล้เคี ยงกั บเครื่ องหมายที่มีชื่ อเสี ยงแพร่ห ลายในการก าหนด
รูปแบบหีบห่อสินค้าของตนเพื่อให้บริโภคหลงเชื่อ
- วิธีการใช้ชื่อทางการค้าหรือชื่อสกุลของบุคคลอื่นบนสินค้าของตนเอง เพื่อให้ผู้บริโภค
หลงเชื่อ
- วิธีปลอมแปลงแหล่งกาเนิดสินค้าบนสินค้าของตนเองเพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ
- วิธีการแอบอ้างชื่อทางการค้าหรือชื่อ -สกุลของบุคคลอื่นบนสินค้าของตนเองเพื่อให้
ผู้บริโภคหลงเชื่อ
- วิธี การแสดงคุ ณภาพสิน ค้า บนตัว สิน ค้า เกิ นกว่า คุณ ภาพที่ เป็ นจริง เพื่ อให้ผู้ บริ โภค
หลงเชื่อ
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2) การให้สินบนทางการค้า
หมายถึงการให้สินบนแก่ผู้เกี่ยวข้องในตลาด โดยผู้ให้ไม่จดแจ้งในบัญชีและผู้รับได้แอบ
รับไว้โดยไม่จดแจ้งในบัญชีเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเอื้ออานวยให้ตนได้มีโอกาสหรือสิทธิประโยชน์เหนือคู่แข่งราย
อื่น สินบนที่ให้นี้อาจเป็นค่านายหน้า ค่าหักคืน หรือส่วนลดราคา หรือเงินพิเศษก็ได้
3) การโฆษณาเท็จ
หมายถึง การโฆษณาสินค้าของตนเองที่เกินกว่าความเป็นจริงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จ
เพื่อให้ผู้บริโภคหลงผิดในด้านคุณภาพ ส่วนประกอบ ประสิทธิภาพ ผู้ผลิต แหล่งผลิตหรืออายุการใช้งาน
ของสินค้า
4) การละเมิดความลับทางการค้า
หมายถึง การลัก ยักยอก หลอกลวง บัง คับขู่เข็ญ หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อให้ตนได้มาซึ่งความลับทางการค้าของคู่แข่งขันอีกฝ่าย รวมถึง การกระทาใดๆ อันเป็นการเปิดเผย
นาไปใช้ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ขันรายอื่นที่ตนได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
5) การขายสินค้าราคาที่ต่ากว่าทุน
หมายถึง การเสนอขายราคาสินค้าในราคาที่ต่าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุผล ทั้ง นี้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะทาให้คู่แข่งขันที่มีทุนรองน้อยกว่าต้องเลิกกิจการและออกจากตลาดไป
แต่ไม่รวมถึงการขายราคาที่ต่าเกินสมควรเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสด หรือสินค้าใกล้
หมดอายุ หรือสินค้าที่พ้นฤดูกาล
6) การทาสัญญาผูกมัดหรือกาหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
หมายถึง การกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ทาการค้ากับตนต้องถูกผูกมัด โดยสัญญาให้ซื้อสินค้า
หรือบริการอื่นนอกจากสินค้าที่อีกฝ่ายประสงค์จะซื้อ รวมถึงการกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้ากับตนจาต้อง
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการค้าขายปกติอย่างไม่สมแหตุผล
7) การขายโดยให้รางวัลเป็นการล่อใจที่ไม่สุจริต
หมายถึง
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- การหลอกว่าจะให้รางวัลหรือวางแผนให้คนภายในของตนเองได้รับรางวัล แต่กลับ
โฆษณาว่าจะจับรางวัล
- การเสนอขายสินค้าด้อยคุณภาพในราคาสูงโดยให้รางวัลล่อใจ
- การขายสินค้าโดยมีการจับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลเกินกว่า 5,000 หยวนขึ้นไป
8) การหมิ่นประมาททางการค้า
หมายถึง การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จต่อสาธารณชน เพื่อทาลายความ
เชื่อถือทางการค้า หรือเพื่อทาลายชื่อเสียงของสินค้าของคู่แข่งทางการค้ากับตน
9) พฤติกรรมอันเป็นการฮั้วประมูล
หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นการสมรู้ร่วมคิดกันของผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เพื่อ
จากัดการแข่งขันการประมูล
ซึ่งอาจมีได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ
- พฤติกรรมการรวมหัวสมรู้ร่วมคิดกันเข้าประมูลด้วยการกาหนดราคา (รับซื้อ ) ที่ต่า
โดยไม่แข่ง ขันเสนอราคารับซื้อตามปกติอย่างเป็นธรรม ส่วนใหญ่มักจะเป็นการประมูลซื้อสินค้าด้ าน
เกษตร
- พฤติกรรมการรวมหัวสมรู้ร่วมคิดกันเข้าประมูลด้วยการกาหนดราคา (ขาย) ที่สูง โดย
ไม่แข่งขันเสนอราคาขายตามปกติอย่างเป็นธรรม ส่วนใหญ่มักจะเป็นการประมูลงานของรัฐหรือการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
4.8.2 กฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน（中华人民共和
国反垄断法）ตรำโดยสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 2008
สาระสาคัญของกฎหมายมีดังนี้
(1) พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการผูกขาด
(ก) ผู้ประกอบการที่ทาสัญญาเพื่อการผูกขาด
(ข) ผู้ประกอบการที่มีอานาจเหนือตลาด
(ค) พฤติกรรมใดที่ทาให้เกิดหรืออาจทาให้เกิดการกีดกันหรือจากัดการแข่งขัน
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(2) สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด
หมายถึง สัญญาที่มีความสัมพันธ์ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขัน หรือสัญญาที่มีข้อกาหนดในการ
กีดกันหรือจากัดการแข่งขัน
(ก) การผูกขาดด้วยการรวมหัวกันกาหนดราคาตายตัวหรือเปลี่ยนแปลงราคา
(ข) จากัดจานวนการผลิตหรือจานวนการจาหน่าย
(ค) แบ่งเขตการตลาดจาหน่ายหรือแบ่งเขตตลาดการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ
(ง) จากัดการซื้อเทคโนโลยีใหม่ เครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่หรือจากัดการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
(จ) รวมหัวคว่าบาตร
(ฉ) สั ญ ญาผู ก ขาดในลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งห้ า มตามกฎระเบี ย บบริ ห ารที่ อ อกโดยส านั ก
นายกรัฐมนตรี
(3) ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงหรือสัญญาผูกขาด
(ก) ข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(ข) เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพหรือการกาหนดราคาเป็นหนึ่ง
เดียวทั่วทั้งตลาดหรือเพื่อการแบ่งงานตามความชานาญการ
(ค) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
(ง) เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม บรรเทาสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ
(จ) เพื่อแก้ปัญหายอดจาหน่ายตกต่าหรือยอดการผลิตเกินความจาเป็นในสถานการณ์ที่
เศรษฐกิจตกต่า
(ฉ) เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการทาการค้ากับต่างประเทศหรือความ
ร่วมมือเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
(ช) การกระทาอื่นใดที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบริหารได้กาหนดไว้ให้กระทาได้
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(4) พฤติกรรมต้องห้ามสาหรับผู้ประกอบการที่มีอานาจเหนือตลาด
(ก) กาหนดราคาขายที่สูงโดยไม่ยุติธรรมในการจาหน่ายสินค้าหรือกาหนดราคาต่าโดยไม่
ยุติธรรมในการซื้อสินค้า
(ข) ขายราคาต่ากว่าทุนโดยไม่มีเหตุผลอันควร
(ค) การปฏิเสธค้าขายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันควร
(ง) จากัดการค้าขายกับบุคคลที่ค้าขายกับตนหรือบุคคลที่ตนกาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันควร
(จ) การขายพ่วงหรือการขายโดยเพิ่มเงื่อนไขผูกมัดโดยไม่มีเหตุผลอันควร
(ฉ) การกาหนดเงื่อนไขพิเศษสาหรับผู้ที่ค้ากับตนตามปกติไม่เหมือนกันโดยไม่มีเหตุผลอัน
ควร
(ช) พฤติกรรมอื่นที่ห้ามผู้มีอานาจเหนือตลาดกระทาตามกฎหมายหรือกฎระเบียบบริหาร
ของสานักนายกรัฐมนตรี
(5) ความหมายของคาว่าผู้มีอานาจเหนือตลาด
ผู้มีอานาจเหนือตลาด หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีอานาจในการกาหนดราคา จานวนสินค้าหรือ
กาหนดเงื่อนไขการค้าในตลาดใดตลาดหนึ่ง หรือผู้ประกอบการที่มีอานาจขัดขวาง หรือมีอิทธิพลต่อการ
เข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ในตลาดใดตลาดหนึ่ง
(6) ลักษณะที่สันนิษฐานว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีอานาจเหนือตลาด
(ก) ผู้ประกอบการรายเดียวที่มีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับจานวน 1 ใน 2 ของตลาดใดตลาดหนึ่ง
(ข) ผู้ประกอบการสองรายที่มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันแล้วเท่ากับ 2 ใน 3 ของตลาดใดตลาด
หนึ่ง
(ค) ผู้ประกอบการสามรายที่มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันแล้วเท่ากับจานวน 3 ใน 4 ของตลาดใด
ตลาดหนึ่ง
ในกรณี (ข) และ (ค) หากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในจานวนนั้นมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึง
1 ใน 10 ของตลาดนั้น ไม่ถือว่าผู้ประกอบการนั้นมีอานาจเหนือตลาด
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ผู้ประกอบการที่กฎหมายถือว่ามีอานาจเหนือตลาด หากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าส่วนแบ่งของ
ตลาดที่ตนครอบครองอยู่นั้นมิได้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ไม่ถือว่าผู้ประกอบการนั้นเป็นผู้มีอานาจ
เหนือตลาด
(7) การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ
หมายถึง
(ก) การควบหรือการรวมกิจการ
(ข) ผู้ ประกอบการรายหนึ่ง เข้า ถือ หุ้นหรือ เข้า ถือ เอาสิน ทรัพ ย์ใ นลัก ษณะที่มี อานาจ
ครอบงาผู้ประกอบการรายอื่น
(ค) ผู้ประกอบการเข้าทาสัญญากับผู้ประกอบการรายอื่นในลักษณะที่มีข้อกาหนดให้มี
อานาจเหนือผู้ประกอบการรายอื่นหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการรายอื่น
(8) พฤติ ก รรมการรวมกลุ่ ม ที่ต้ อ งขออนุ ญ าตต่อ หน่ว ยงานกากั บการผู ก ขาดของสานั ก
นายกรัฐมนตรี
(ก) ผู้ประกอบการที่เข้าซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ของผู้ประกอบการอื่นในอัตราตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึ้นไป และมีอานาจในการลงมติชี้ขาดการบริหารของผู้ประกอบการรายอื่น
(ข) ผู้ประกอบการที่รวมกลุ่มกันทุกรายที่หุ้นหรือสินทรัพย์ของตนเกินกว่าร้อยละ 50 ถูก
ครอบงาโดยผู้ประกอบการรายอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบการรวมกลุ่ม
ผู้ ป ระกอบการรวมกลุ่ ม ที่ เ ข้ า ข่ า ยเงื่ อ นไขดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขอต่ อ
คณะกรรมการป้องกกันการผูกขาดของสานักนายกรัฐมนตรีก่อนการรวมกลุ่ม เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะ
สามารถรวมกลุ่มได้
คาสั่ง ห้ ามมิใ ห้ผู้ประกอบการรวมกลุ่ มหรือคาสั่ง อนุมั ติให้ร วมกลุ่ มโดยมี เงื่อนไขของ
หน่วยงานกากับการป้องกันการผูกขาดของสานักนายกรัฐมนตรีจะต้องประกาศให้สาธารณชนทราบ
(9) การมีอานาจเหนือตลาดของหน่วยงานหรือรัฐวิสาหกิจ
(ก) ห้ามหน่วยงานที่ได้รับมอบอานาจตามกฎหมายให้กากับกิจการสาธารณูปโภคใช้
อานาจเหนือตลาดในการจากัดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์กรหรือบุคคลใดในการประกอบการ การ
จัดซื้อหรือการจัดหา
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(ข) ห้ามหน่วยงานที่ได้รับมอบอานาจตามกฎหมายให้กากับกิจการสาธารณูปโภคใช้
อานาจเหนือตลาดในการกระทาการใดอันเป็นการขัดขวางการถ่ายเทหมุนเวียนของสินค้าในพื้ นที่ต่างๆ
ดังนี้
- กาหนดมาตรการที่มีลักษณะเป็นการกีดกันทางด้านราคา การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดเก็บค่าตรวจสอบมาตรฐานสาหรับสินค้าที่มาจากต่างท้องถิ่น
- กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบหรือข้อกาหนดทางด้านเทคนิคสาหรับสินค้าที่มาจาก
ต่างถิ่น ในลักษณะที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการตรวจสอบ การกาหนดเทคนิคสาหรับสินค้าในลักษณะ
เดียวกันของท้องถิ่น หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยการใช้มาตรการการตรวจสอบ
ซ้าซากสาหรับสินค้าที่มาจากต่างถิ่น หรือกาหนดมาตรการกีดกันผู้ประกอบการจากต่างถิ่นเข้าสู่ตลาดของ
ท้องถิ่น
- การใช้มาตรการเฉพาะกิจด้วยการกาหนดใบอนุญาตสาหรับสินค้าบางอย่างจากต่าง
ท้องถิ่นเพื่อกีดกันหรือจากัดสินค้าจากต่างถิ่นนั้นเข้าสู่ตลาดท้องถิ่น
- กาหนดมาตรการใบอนุ ญาตผ่า นด่านที่เ ป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ ตลาดท้อ งถิ่นของ
สินค้าต่างถิ่น หรือเป็นอุปสรรคต่อสินค้าท้องถิ่นออกสู่ตลาดต่างถิ่น
- พฤติกรรมอื่นใดที่เป็นการขัดขวางต่อการหมุนเวียนสินค้าระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน
4.9 กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน （中华人民共和国消费
者权益保护法）ตราโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 1994 ปรับปรุงครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2014
สาระสาคัญของกฎหมายมีดังนี้
(1) หลักการของกฎหมาย
(ก) หลักการว่าด้วยความสุจริตและเสมอภาคของการค้าระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค
(ข) หลักการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทางด้านร่างกายและทรัพย์สินอันชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้บริโภค
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(ค) หลักการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคมากกว่าผู้ประกอบการ
(ง) หลักการว่าด้วยความรับผิดร่วมกันต่อสังคมซึ่งจะต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วย
กฎหมายของผู้บริโภค
(2) หน้าที่ของผู้ประกอบการ
(ก) ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องดาเนินกิจการค้าตามที่กฎหมายกาหนดและตามข้อตกลงที่ได้
โฆษณาหรือให้ไว้กับผู้บริโภค
(ข) ผู้ประกอบการมีหน้าที่ที่จะต้องยอมรับการตรวจสอบจากผู้บริโภค
(ค) ผู้ประกอบการมีหน้าที่จะต้องรับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งในด้านร่างกาย
และทรัพย์สินจากการใช้สินค้าหรือบริการของตน
(ง) ผู้ป ระกอบการมีหน้ าที่ต้ องเสนอข้อ มูล ข่าวสารเกี่ย วกั บสิน ค้าหรือบริก ารที่ เป็น จริ ง
(จ) ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยชื่อและเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง
แท้จริง
(ฉ) ผู้ป ระกอบการมี หน้ า ที่จ ะต้ องออกหลั กฐานการขายสิ นค้ า หรื อการให้ บ ริก ารให้ แ ก่
ผู้บริโภคทุกครั้ง
(ช) ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการตามที่ได้โฆษณาและ
เสนอไว้ต่อสาธารณะหรือผู้บริโภค
(ซ) ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ “สามรับผิดชอบกับหนึ่งชดใช้” กล่าวคือ
- รับผิดชอบที่จะซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่าหากสินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้
- รับผิดชอบที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่โดยไม่คิดมูลค่า หากเมื่อมีการซ่อมแซมแล้วไม่สามารถใช้
งานได้ตามที่โฆษณาไว้
- รับผิดชอบรับคืนสินค้าที่ชารุดบกพร่องโดยไม่มีเงื่อนไข หากสินค้าที่ซื้อไปไม่อาจซ่อมให้มี
คุณภาพตามที่โฆษณาไว้
- ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดแก่ร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้
สินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพตามโฆษณาของผู้ประกอบการ
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(ฌ) ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องไม่ใช้สัญญาสาเร็จรูปในการกาหนดเงื่อนไขปฏิเสธความ
รับผิดชอบของตน
(ญ) ผู้ประกอบการมี หน้าที่จะไม่ กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่ว นบุคคลของ
ผู้บริโภค เช่น
- การกระทาใดๆ อันเป็นการดูหมิ่นหรือเป็นการทาให้ผู้บริโภคอับอายขายหน้า
- การตรวจค้นสัมภาระหรือร่างกายของผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการของผู้ประกอบการ
- การจากัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภค
(3) การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค
(ก) การเจรจาประนีประนอมระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค
(ข) การร้ อ งขอต่ อ องค์ ก รคุ้ ม ครองและไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อ
ประนีประนอมหรือชี้ขาดข้อพิพาท
(ค) ร้องเรียนต่อหน่วยงานบริหารที่รับผิดชอบการกากับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
(ง) เสนอเรื่องต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดข้อพิพาท
(จ) นาคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
4.10 กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรระงับข้อพิพำทนอกศำล
นักลงทุนที่ไปลงทุนในประเทศจีนเมื่อเกิดข้อพิพาททางแพ่งกันขึ้นมักจะใช้ระบบเจรจาต่อรอง
（谈判）หากไม่สามารถตกลงกันได้ คู่พิพาทมีแนวทางที่จะระงับข้อพิพาทโดยบุคคลหรือองค์กรที่สาม
หลายแนวทาง ดังนี้
4.10.1 ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเกิดข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งไม่สามารถที่
จะเจรจาหาข้อยุติด้วยกันเองได้ ตกลงมอบหมายให้แก่บุคคลที่สามเป็นผู้ทาการไกล่เกลี่ยหาข้อยุติเพื่อ
ระงับข้อพิพาท โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะทาหน้าที่เกลี้ยกล่อมและชักจูงให้คู่กรณีตกลงยอมรับข้อเสนอแนะโดย
สมัครใจจนถึงขั้นทาข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย
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ประเภทของระบบการไกล่เกลี่ย
ระบบการไกล่เกลี่ยในประเทศจีน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) ระบบการไกล่เกลี่ยทางคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน
(2) ระบบการไกล่เกลี่ยทางศาล
(3) ระบบการไกล่เกลี่ยของทางปกครอง
(4) ระบบการไกล่เกลี่ยทางอนุญาโตตุลาการ
4.10.2 ระบบกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทโดยคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของประชำชน
(1) ลักษณะของระบบการไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มาตรา 111 ก าหนดไว้ ว่ า
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชนเป็นองค์กรขั้นพื้นฐานของมวลชนที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนเองเพื่อทา
หน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางแพ่งของมวลชนในท้องถิ่นนั้นๆ
ระบบไกล่เกลี่ยของประชาชน เป็นระบบช่วยเหลือทางยุติธรรม เป็นระบบที่ประชาชนปกครอง
ตนเอง และเป็นระบบที่มวลชนสมัครใจในการระงับข้อพิพาทของตนเอง ซึ่ง มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
ของระบบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมของจีน
(2) ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน
ข้อกาหนดว่าด้วยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน ซึ่งออกโดยสานักนายกรัฐมนตรี (ข้อ 5 )
กาหนดไว้ว่า ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน มีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
มวลชน และทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย นโยบายของรัฐ รวมทั้งให้ความรู้แก่
ประชาชนในการเคารพกฎหมายและยึดมั่นในจริยธรรมขั้นพื้นฐานของสังคม
(3) หลักการขั้นพื้นฐานของการไกล่เกลี่ย
(ก) หลักการว่าด้วยความสมเหตุสมผลและชอบด้วยกฎหมาย
(ข) หลักการสมัครใจบนพื้นฐานที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
(ค) หลักการให้ความเคารพในสิทธิร้องขอของบุคคลอื่น
(4) รูปแบบขององค์กรการไกล่เกลี่ย
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(ก) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน
รูปแบบ องค์กร ของการไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย คณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน เป็น
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการชุมชนในหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชนผู้อยู่อาศัย (ใน
เมือง) ภายใต้การชี้แนะของศาลประชาชนชั้นต้นและรัฐบาลประชาชนขั้นพื้นฐาน (ระดับหมู่บ้านหรือ
ระดับเขตเมือง)
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน อย่างมากไม่เกิน 9 คน
โดยกรรมการกันเองเลือ กตั้ งประธานคณะกรรมการ 1 คน หากจาเป็ นอาจจะเลื อกตั้ง รองประธาน
กรรมการก็ได้
(ข) คุณสมบัติของกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชน
- ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเป็นที่ยอมรับว่ามีความยุติธรรม
- เป็นผู้ทางานเกาะติดอยู่กับมวลชน
- มีใจรักในงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและนโยบายทางการเมือง
- เป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะ
(ค) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านยุติธรรม
ข้อกาหนดว่าด้วยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชนกาหนดไว้ว่า ให้รัฐบาลประชนชนระดับ
หมู่บ้าน ตาบล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชนภายใต้การ
กากับและชี้แนะของรัฐบาลประชาชนของท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ ให้ศาลประชาชนชั้นต้น ของท้องถิ่น
นั้นๆ ทาหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของประชาชนในด้านความรู้และประสบการณ์ในการ
พิจารณาคดี การรับฟังพยานหลักฐาน การวิเคราะห์ข้อพิพาท รวมทั้งความรู้อื่นๆ ทางด้านยุติธรรม
(ง) วิธีการไกล่เกลี่ย
ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ
- การไกล่เกลี่ยคู่กรณีโดยตรง
- การไกล่เกลี่ยอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน
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- การร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางไกล่เกลี่ย
- การไกล่เกลี่ยรวม
(จ) แนวทางไกล่เกลี่ย
- สอนให้เรียนรู้
- สร้างสายสัมพันธ์ด้วยเยื่อใย
- รู้สานึกในมารยาท
- เข้าใจในข้อกฎหมาย
4.10.3 ระบบกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำททำงศำล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 85 กาหนดไว้ว่า ใน
การพิจารณาคดีแพ่งของศาลประชาชน ภายใต้หลักการว่าด้วยความสมัครใจของคู่กรณีและบนพื้นฐาน
ข้อเท็จจริงที่สามารถแยกแยะความถูกผิดได้ ให้ศาลทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยคู่กรณีก่อนทาการพิจารณาคดี
(1) รูปแบบการไกล่เกลี่ย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 86 กาหนดไว้ว่า ใน
การดาเนินการไกล่เกลี่ยของศาลประชาชน สามารถกระทาได้โดยผู้พิพากษาท่านเดียวหรืออาจจะครบ
องค์ คณะก็ไ ด้ ในการไกล่เกลี่ยสามารถใช้วิ ธีที่ส ะดวกและรวดเร็ว ด้วยการแจ้ง ให้ คู่กรณีและพยานที่
เกี่ยวข้องมาศาลพร้อมกันเพื่อทาการไกล่เกลี่ย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 87 กาหนดไว้ว่า ใน
การไกล่เกลี่ยของศาล ศาลมีสิทธิที่จะออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดเพื่อให้การ
ช่วยเหลือได้ ซึ่งหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญนั้นจะต้องมาศาลเพื่อร่วมทาการไกล่เกลี่ย
(2) ข้อตกลงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 88 กาหนดไว้ว่า เมื่อ
สามารถไกล่เกลี่ยได้แล้ว ให้ทาข้อตกลงระงับข้อพิพาท โดยที่คู่สัญญาจะต้องกระทาด้วยความสมัครใจ
ปลอดจากการขู่เข็ญบังคับ สาระของข้อตกลงการระงับข้อพิพาทจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 89 กาหนดไว้ว่า ใน
การจัดทาข้อตกลงระงับข้อพิพาท ศาลจะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อตกลงจะต้องระบุชัดเจนถึงข้อ
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เรียกร้องของแต่ละฝ่าย ข้อเท็จจริงแห่งข้อพิพาท และผลของการระงับข้อพิพาท ลงชื่อโดยผู้พิพากษาที่ทา
หน้าที่ไกล่เกลี่ยและเลขานุการพร้อมประทับตราของศาล
(3) กรณีที่ไม่ต้องทาบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 90 กาหนดไว้ว่า กรณี
ต่อไปนี้ ศาลอาจไม่จาเป็นต้องทาบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทเป็นหนังสือได้ คือ
(ก) การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีฟ้องหย่าที่ต่างฝ่ายสมัครใจหย่า
(ข) การระงับข้อพิพาทในคดีเลี้ยงดู
(ค) การระงับข้อพิพาทในคดีที่สามารถปฏิบัติบังคับชาระหนี้ได้ทันที
(ง) คดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากอื่นๆ ซึ่งไม่จาเป็นต้องทาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
การระงั บข้อ พิพ าทที่ ไม่จ าเป็ นต้ องท าเป็ นหนั ง สื อนั้น จะต้องบัน ทึกไว้ในสานวนโดยคู่กรณี ผู้
พิพากษา และเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ ลงชื่อกากับพร้อมประทับตราของศาล จึงจะมีผลบังคับได้
(4) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ไม่ประสบความสาเร็จ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา 91 กาหนดไว้ว่า ใน
กรณีที่ไม่สามารถตกลงหรือระงับข้อพิพาทได้ ให้ผู้พิพากษาดาเนินการพิจารณาคดีและพิพากษาตัดสินคดี
โดยเร็ว
4.10.4 ระบบกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำททำงปกครอง
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน
(1) การไกล่เกลี่ยโดยคณะทางานภายใต้การกากับของรัฐบาลประชาชนท้องถิ่น กล่าวคือ ในรัฐบาล
ประชาชนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับหมู่บ้านและตาบลขึ้นไป จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทา
หน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชน การไกล่เกลี่ยโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนี้ ถือเป็นการไกล่เกลี่ย
นอกกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
(2) การไกล่เกลี่ยโดยองค์กรของรัฐตามที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งได้แก่ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเศรษฐกิจ และการไกล่เกลี่ยทางด้านแพ่ ง ซึ่งการไกล่เกลี่ย
โดยฝ่ายปกครองดังกล่าวนี้ ถือเป็นการไกล่เกลี่ยนอกกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
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4.10.5 ระบบกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทโดยทำงอนุญำโตตุลำกำร
(1) ระบบอนุญาโตตุลาการ
ระบบอนุญาโตตุลาการหมายถึง ระบบทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่คู่กรณีที่เกิดข้อพิพาททางแพ่ง ได้
ตกลงกันว่าจะนาข้อพิพาทนั้นเข้าสู่การพิจารณาของบุคคลที่สามที่ทั้งสองฝ่ายได้แต่งตั้งขึ้นโดยสมัครใจกัน
โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคาชี้ขาดตามระเบียบอนุญาโตตุลาการ
โดยทั่วไปแล้ว อนุญาโตตุลาการเป็นกิจกรรมภาคเอกชนที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจ เป็นพฤติการณ์ที่
กระทาโดยเอกชน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นพฤติการณ์ที่ทาการตัดสินชี้ขาดโดยเอกชน มิใช่ตัดสินชี้ขาด
โดยรัฐ อนุญาโตตุลาการถูกกาหนดให้เป็นรูปแบบการแก้ไขข้อพิพาททางแพ่งที่เทียบเคียงกับการแก้ไขข้อ
พิพาทโดยการเจรจา ไกล่เกลี่ยและการดาเนินคดีต่อศาล แต่การอนุญาโตตุลาการอยู่ภายใต้การควบคุม
แลของรัฐตามกฎหมาย รัฐจะให้ศาลเข้าไปแทรกแซงกิจการของอนุญาโตตุลาการในเรื่องผลการบังคั บใช้
ของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ การกาหนดขั้นตอนดาเนินการอนุญาโตตุลาการ การบังคับคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและในกรณีที่คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามคาชี้ขาดของอนุญ าโตตุลาการ กิจกรรมต่างๆ ของ
อนุญาโตตุลาการจึงมีลักษณะทางยุติธรรมเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในระบบยุติธรรมของจีน
“กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการสาธารณรัฐประชาชนจีน ” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน
ค.ศ. 1995 โดยยึดถือหลักการพื้นฐาน ระเบียบพื้นฐานและหลักประเพณีทั่วไปทางสากลเป็นบรรทัดฐาน
ในการบัญญัติกฎหมายดังกล่าว ระบบอนุญาโตตุลาการของจีนจึงค่อนข้างเป็นแบบสากล สามารถนาไป
ปฏิบัติและเชื่อมโยงกับระบบอนุญาโตตุลาการสากลได้
(ก) หลักการพื้นฐานของระบบอนุญาโตตุลาการ
1) หลักความสมัครใจ
คู่กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อพิพาทโดยวิถีทางอนุญ าโตตุลาการ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ
แม้คู่กรณีจะได้ทาสัญ ญาโดยมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ แล้วก็ตาม เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น หากไม่มี
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสนอให้นาข้อพิพาทสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการแล้ว คณะกรรมการ
อนุญาโตตุลาการก็จะไม่รับพิจารณากรณีดังกล่าว
2) หลักความเป็นอิสระ
การอนุญาโตตุลาการจะดาเนินการโดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การแทรกแซงของฝ่ายปกครอง กลุ่ม
จัดตั้งหรือบุคคลใด ๆ มีลักษณะความเป็นอิสระดังนี้
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- สถาบันอนุญาโตตุลาการไม่ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองใดๆ
- การจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการจัดตั้งขึ้นตามหลักท้องที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเป็น
อิสระซึ่งกันและกัน ไม่อยู่ในระบบแบ่งชั้นองค์กรและไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างต้นสังกัดกับใต้สังกัดแต่
อย่างใด
- คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการและศาลยุติธรรมทั้งสามฝ่ายเป็น
อิสระซึ่งกันและกัน ในการพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการจะไม่ถูกแทรกแซงโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ
และศาลยุติธรรม
- ศาลยุติ ธรรมมีหน้ าที่ในการใช้สิท ธิ์ควบคุม การด าเนิ นกิจกรรมทางอนุญ าโตตุล าการตาม
กฎหมาย กระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการมิ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ ต่ อ กระบวนการพิ จ ารณาพิ พ ากษา สถาบั น
อนุญาโตตุลาการก็มิได้ขึ้นต่อศาลยุติธรรมเช่นกัน
3) หลักชอบด้วยกฎหมายและหลักความเที่ยงธรรม
กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ กาหนดให้การอนุญาโตตุลาการจะต้องแก้ไขข้อพิพาท โดยยึด
หลักพิจารณาตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ตามข้อกาหนดของกฎหมาย และให้มีความเที่ยงธรรมต่อคู่กรณี
(ข) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
1) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการแห่ ง ประเทศจี น เป็น องค์ ก รที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้
เจ้า หน้ าที่อ นุญ าโตตุล าการดู แลซึ่ งกั นและกั น ท าหน้าที่ เป็ นผู้ส อดส่องดูแ ล การปฏิบั ติต ามวิ นัย ของ
คณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการและเจ้ า หน้ า ที่ อ นุ ญ าโตตุ ล าการตามข้ อ บั ง คั บ อนุ ญ าโตตุ ล าการ
คณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมอนุ ญ าโตตุ ล าการ ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศจีน กาหนดขึ้นโดยการประชุมสมาชิกทั่วประเทศ สมาคมอนุญาโตตุลาการ
แห่งประเทศเป็นผู้กาหนดระเบียบอนุญาโตตุลาการตามข้อบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแพ่ง
(ค) คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเป็นองค์กรอนุญาโตตุลาการลักษณะถาวร โดยทั่วไปจะตั้งขึ้นใน
มหานครในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของรัฐบาลมณฑลและเขตปกครองตนเอง คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
มิได้จัดแบ่งเป็นชั้น ๆ เหมือนการจัดตั้งของการปกครองทั่วไป
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คณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการมาจากการร่ ว มกั น จั ดตั้ ง ของหน่ว ยงานและสมาคมการค้ า ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้การสรรหาและรวบรวมของรัฐบาลประชาชนระดับเมือง การจัดตั้งคณะกรรมการจะต้อง
ไปยื่นขอจดทะเบียน ณ ที่ทาการด้านธุรการของหน่วยงานยุติธรรมที่ประจาอยู่ ในมณฑล เขตปกครอง
ตนเองและมหานคร
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการประกอบด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 2 ถึง 4 คน และ
กรรมการ 7 ถึง 11 คน คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการสรรหามาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชานาญการและผู้มี
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและการค้า คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
เศรษฐกิจและการค้าจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามส่วนของคณะกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- มีประสบการณ์ด้านอนุญาโตตุลาการครบ 8 ปี ขึ้นไป
- มีอายุการทางานเป็นทนายความครบ 8 ปี ขึ้นไป
- มีอายุการทางานเป็นผู้พิพากษาครบ 8 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การศึกษา และมีวุฒิฐานะเกี่ยวกับการทางานดังกล่าวในระดับสูง
- มีความรู้ด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าและมีวุฒิฐานะหรือระดับวิชาชีพ
ที่เทียบเท่า เกี่ยวกับการทางานดังกล่าวในระดับสูง
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการจะจัดทาทาเนียบอนุญาโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่
ต่างกัน เพื่ออานวยความสะดวกแก่คู่กรณีในการคัดเลือกอนุญาโตตุลาการตามที่ต้องการ
3) ศาลอนุญาโตตุลาการ
เมื่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการรับพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวโดยตรง แต่จะจัดตั้ง
ศาลอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อทาหน้าที่ตามอานาจอนุญาโตตุลาการที่กฎหมายกาหนดต่อไป
รูปแบบการจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ จัดแบ่งการจัดตั้งออกเป็นสองระบบ ได้แก่ระบบพิจารณา
คดีโดยคณะอนุญาโตตุลาการและระบบพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียว ระบบพิจารณาคดีโดย
คณะอนุญ าโตตุลาการประกอบด้วย อนุญาโตตุลาการ 3 คน โดยแต่ง ตั้ง ให้คนใดคนหนึ่ง ในคณะเป็น
อนุญาโตตุลาการอันดับที่ 1 เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลการพิจารณาชี้ขาดทั้งปวง ส่วนระบบพิจารณา
คดีโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียว ให้อนุญาโตตุลาการ 1 คนประกอบขึ้นเป็นศาลอนุญาโตตุลาการ
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ในกรณีคู่กรณีเลือกใช้ศาลอนุญาโตตุลาการที่ประกอบด้วย อนุญาโตตุลาการ 3 คน ให้คู่กรณีต่าง
ฝ่ายต่างเลือกหรือร่วมมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่ง ตั้งฝ่ายละ 1 คน
ส่วนอนุญาโตตุลาการคนที่ 3 จะทาหน้าที่เป็นอนุญ าโตตุลาการอันดับหนึ่ง ให้คู่กรณีร่วมกันเลือกหรือ
ร่ ว มกั น มอบให้ ป ระธานคณะกรรมการอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ในกรณี คู่ ก รณี เ ลื อ กใช้ ศ าล
อนุ ญ าโตตุ ลาการที่ มี อนุ ญาโตตุ ลาการ 1 คน ให้คู่ กรณี ร่ว มกั น คัด เลื อกหรือ ร่ว มกัน มอบให้ ประธาน
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้ง
(ง) ระบบพื้นฐานของการอนุญาโตตุลาการ
1) ระบบเลือกการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลอย่างใดอย่างหนึ่ง
การตั้งระบบดังกล่าวถือว่าเป็นการเคารพต่อสิทธิของคู่กรณีในการเลือกหาวิธีแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดย
มีความหมายดังนี้
- ในกรณีคู่กรณีได้ตกลงให้มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการขึ้นแล้วเท่ากับเป็นการปฏิเสธที่จะ
ระวังข้อพิพาทด้วยการดาเนินคดีในศาล คือคู่กรณีจะต้องนาข้อพิพาทสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
เท่านั้น จะนาสู่การพิจารณาของศาลมิได้
- ในการทาสัญญาอนุญาโตตุลาการ แม้ว่าคู่กรณีจะได้ปฏิเสธการดาเนินคดีในศาลไว้แล้วก็
ตาม ในบางกรณี ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ข้ า งล่ า งนี้ ศาลยั ง มี อ านาจที่ จ ะรั บ พิ จ ารณาข้ อ พิ พ าทที่ มี ข้ อ สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการอยู่แล้ว เช่น
• กรณีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้แล้ว
• กรณี คู่ ก รณี ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาล อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ยอมเข้ า ต่ อ สู้ ค ดี ต าม
กระบวนการพิจารณาของศาล เมื่อไม่มีฝ่ายใดท้วงติงเรื่องเขตอานาจของศาลแต่อย่างใด ให้ถือว่าคู่กรณีไม่
ติดใจบังคับใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่เดิม ศาลย่อมมีอานาจพิจารณาคดีนั้นได้
2) ระบบการชี้ขาดครั้งแรกเป็นการชี้ขาดถึงที่สุด
ระบบการชี้ขาดครั้งแรกเป็นการชี้ขาดถึงที่สุด มีความหมายว่า เมื่ออนุญาโตตุลาการได้พิจารณา
ชี้ขาดแล้วจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายทันที แม้ว่าคู่กรณีจะปฏิเสธการชี้ขาดดังกล่า แต่ไม่มีสิทธิที่จานา
ข้อ พิ พ าทเดี ย วกัน นั้ น ไปฟ้ อ งต่ อศาลอี ก และไม่ มี สิ ท ธิ์ที่ จ ะร้ องขอให้ส ถาบั นอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น ผู้
พิจารณาชี้ขาดหรือพิจารณาใหม่ คู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามคาชี้ขาดโดยมิต้องให้บังคับ มิฉะนั้น คู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้บังคับคดีตามคาชี้ขาด
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อย่างไรก็ตาม หากคู่กรณีเห็นว่าคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ มีความผิดพลาด และหากมีการ
เพิกถอนคาชี้ขาดดัง กล่าวก็เป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คู่กรณีก็ย่อมที่จะร้องขอต่อศาล ให้ศาล
พิจารณาตรวจสอบคาชี้ขาดดังกล่าวอีก และขอให้มีคาสั่งให้เพิกถอนคาชี้ขาดดัง กล่าว ทั้ง นี้ ถือว่าเป็น
มาตรการเยียวยาระบบเลือกการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเพิ่มความ
รัดกุมในการปฏิบัติได้อีกทางหนึ่ง
(จ) คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศแห่ง ประเทศจีน เป็นองค์การ
อนุ ญ าโตตุ ล าการด้ า นเศรษฐกิ จ และการค้า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บต่ า งประเทศของประเทศจี น เป็น องค์ ก ร
อนุญาโตตุลาการที่รับพิจารณาข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวในประเทศ
จีน มีที่ทาการตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง มีสาขาอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ สาขาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นและสาขานคร
เซี่ยงไฮ้
4.11 กรณีศึกษำ
4.11.1 ปัญหำข้อพิพำทที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ
(1) ข้อเท็จจริง:
มีการนาเข้าสบู่หอม LUX ที่ผลิตโดยผู้ได้รับสิทธิ์โดยชอบจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้มีสิทธิ์
ผลิตและจาหน่ายในประเทศไทยไปจาหน่ายในตลาดจีน ซึ่ง ในจีนก็มีผู้ไ ด้รับสิทธิ์โดยชอบจากเจ้าของ
เครื่องหมาย LUX ให้เป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจาหน่ายในจีน
ผู้ได้รับสิทธิ์ในจีนได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาเมืองโฝซาน (Foshan) ทาการอายัดและยึด
สินค้าดัง กล่าว โดยอ้างว่ าการนาเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาจาหน่ายในจีนถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการ
จาหน่ายสินค้า LUX แต่เพียงผู้เดียวในจีนของตน โดยตนได้ขึ้นทะเบียนสัญ ญาการอนุญ าตให้ใช้สิทธิ์
เครื่องหมายการค้า LUX กับศุลกากรไว้แล้วเมื่อ 28 พฤษภาคม 1999
(2) คาวินิจฉัย
ศาลประชาชนชั้ น กลางของเมื องกวางโจว (Guanzhou) ได้อ าศัย «กฎหมายแพ่ ง หลั ก ทั่ว ไป»
มาตรา 134 «กฎหมายเครื่องหมายการค้า» และ «ข้อกาหนดของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการตอบข้อ
หารือคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า» วินิจฉัยว่า
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“โจทก์แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิในการผลิตและจาหน่ายสบู่ภายใต้เครื่องหมาย LUX ในประเทศจีน
การนาเข้าสบู่ LUX จากต่างประเทศเข้ามาจาหน่ายในจีนถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของโจทก์ ให้จาเลยชดใช้
ค่าเสียหายให้โจทก์จานวนห้าหมื่นหยวน และลงโฆษณาขอขมาโจทก์ในหนังสือพิมพ์เพื่อเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดกับโจทก์”
(3) ข้อสังเกต
คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการนาเข้าซ้าซ้อน แต่ข้อเท็จจริง ในคดีจาเลยไม่ สามารถนาสืบพิสูจน์ได้ว่า
สินค้าที่ตนนาเข้าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้มีสิทธิ์ ในประเทศไทยจึง ไม่ใช่สินค้าที่เป็นการปลอมหรือเลียน
เครื่องหมาย การค้า พยานหลักฐานของจาเลยจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า สินค้าที่จาเลย นาเข้านั้นเป็นการ
นาเข้าซ้อนซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า LUX จริง
4.11.2 ปัญหำข้อพิพำทที่เกี่ยวกับสัญญำ
(1) ข้อเท็จจริง
นักลงทุนต่ างชาติช าวไต้หวั นประสงค์ ที่จะจดทะเบี ยนจั ดตั้ง วิสาหกิจในประเทศจีน เพื่อ ลงทุ น
ค้นคว้าวิจัยยาชนิดหนึ่ง แต่เห็นว่าการจดทะเบียนจัดตั้ง ต้องใช้เวลาและมีความยุ่ง ยาก อีกทั้ง ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะดาเนินกิจการในประเทศจีนและได้รับ
ใบอนุญาตอาหารและยาโดยเร็ว นักลงทุนต่างชาติกลุ่มนี้จึงได้ใช้ชื่อบริษัทแห่งหนึ่งในฮ่องกงไปร่วมเซ็น
สัญญา “ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ยา” กับโรงงานผลิตยาแห่งหนึ่งในประเทศจีน และใช้ชื่อบริษัทในประเทศจีน
ที่เป็นคู่สัญ ญาเป็นผู้ยื่นคาร้องขอใบอนุญาตอาหารและยา ต่อมา สานักบริหารและกากับผลิตภัณฑ์ยา
แห่งชาติ ได้ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ยาและใบอนุญ าตให้ผลิตยาดังกล่าว เมื่อบริษัทที่ร่วมเซ็นสัญญาใน
ประเทศจีนได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ยาและใบอนุญาตให้ผลิตยาแล้ว ได้ทาการโอนสิทธิใบอนุญาตทั้งสอง
ดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม แต่นักลงทุนต่างชาติกลุ่มนี้กลับมิได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทีได้จากการโอน
ใบอนุญ าต จึงได้นาคดีขึ้นฟ้องบริษัทผลิตยาในประเทศจีนและบุคคลที่สามที่รับโอนใบอนุญาตเพื่อให้
ชดใช้ค่าโอนและค่าเสียหายแก่ตน
(2) คาวินิจฉัยของศาล
ศาลพิจารณาสานวนแห่งคดีแล้ว พิพากษาว่า โจทก์มิได้มีส่วนได้เสียในสัญญา “ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์
ยา” จึงไม่ใช่ผู้ถูกโต้แย้งสิทธิและได้รับความเสียหาย พิพากษาให้ยกฟ้อง
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(3) ข้อสังเกต
การที่นักลงทุนต่างชาติ (ไต้หวัน) มิได้จดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจทุนต่างชาติในประเทศจีนเพื่อยื่น
ขอใบรับรองยาเพื่อขออนุญ าตผลิตยาเอง จึงไม่มีสิทธิใดๆ ในใบรับรองยาและใบอนุญ าตให้ผลิตยาที่
ทางการอนุมัติมาให้ ประกอบกับ การที่ใช้บริษัทในฮ่องกงไปทาสัญญา “ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ยา” กับบริษัท
ในจีน ก็ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทที่มีตัวตนจริงหรือไม่ หากเป็นบริษัทที่มีตัวตนจริงก็น่าจะใช้บริษัทในฮ่องกงที่
เป็นคู่สัญญาฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญา “ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ยา” คดีนี้ น่าเชื่อว่านักลงทุนชาว
ไต้หวันคงไปอาศัยชื่อบริษัทของพรรคพวกในฮ่องกงมาใช้ แต่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่สามารถใช้ชื่อบริษัทใน
ฮ่องกงมาเป็นโจทก์ฟ้องได้ จึงจาเป็นต้องฟ้องในนามของตนเอง แต่เมื่อมิได้เป็นคู่สัญญาจึงไม่ถูกโต้แย้ง
สิทธิ การลงทุนลงแรงที่ทาร่วมกับบริษัทในจีนจึงสูญเปล่าและไม่ได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย
ดังนั้น การที่จะไปทาการค้าในประเทศจีนควรจะจดทะเบียนวิสาหกิจทุนต่างชาติให้เรียบร้อยตาม
กฎหมาย และใช้ชื่อวิสาหกิจทุนต่างชาติเป็นผู้ยื่นคาร้องขอใบรับรองและใบอนุญาตผลิตยาด้วยตนเอง
หากวิสาหกิจทุนต่างชาติที่จดจัดตั้งขึ้นมาใหม่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขอรับใบอนุญาตได้ ก็สามารถใช้
วิสาหกิจทุนต่างชาติเป็นคู่สัญญาใน “สัญญาร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ยา” กับวิสาหกิจอื่น หากเกิดข้อพิพาท
ขึ้นมา วิสาหกิจทุนต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่และเป็นคู่สัญญาก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริษัทท้องถิ่นที่ผิดสัญญาได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยสัญญาและกฎหมายวิสาหกิจทุนต่างชาติให้
เป็นประโยชน์นั่นเอง
4.11.3 ปัญหำข้อพิพำทที่เกี่ยวกับสัญญำโอนสิทธิในหุ้นส่วนของบริษัทจำกัดควำมรับผิด
(1) ข้อเท็จจริง
นักลงทุนชาวฮ่องกงได้ไปลงทุนร่วมกับวิสาหกิจท้องถิ่นในจีน 3 แห่ง โดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจร่วมทุน
จีนและต่างชาติ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเป็นบริษัทจากัดความรับผิด ต่อมา นักลงทุนชาวไต้หวันประสงค์
ที่จะรับโอนสิทธิในหุ้นส่วนของนักลงทุนชาวฮ่องกงที่มีอยู่ใน 3 บริษัท มาเป็นของตนเอง นักลงทุนชาว
ฮ่องกงและนักลงทุนชาวไต้หวันจึงได้ทาสัญญาซื้อขายโอนสิทธิในหุ้นส่วนต่อกัน หลังจากได้ชาระเงินค่า
หุ้นส่วนตามสัญญากันเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนไต้หวันจึงเข้าไปเป็นหุ้นส่วนใหม่ในวิสาหกิจร่วมทุนจีนกับ
ต่างชาติทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ต่อมาเกิดข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนชาวไต้หวันกับนักลงทุนท้องถิ่นในด้าน
การบริหารจัดการ นักลงทุนชาวไต้หวันจึงอาศัยสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในหุ้นส่วนและเข้าสวมสิทธิแทน
นักลงทุนชาวฮ่องกงในสัญญาร่วมทุนระหว่างชาวฮ่องกงกับชาวจีนทาการยื่นฟ้องคดีต่อศาลให้วิสาหกิจจีน
ท้องถิ่นปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
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(2) คาวินิจฉัยของศาล
ศาลพิจารณาสานวนแห่งคดีแล้ว พิพากษาว่า โจทก์ (นักลงทุนชาวไต้หวัน) มิไ ด้มีส่วนได้เสียใน
วิสาหกิจร่วมทุนทั้ง 3 แห่ง เพราะเหตุว่าสัญญาซื้อขายโอนสิทธิหุ้นส่วนทั้ง 3 ฉบับ มิได้รับความยินยอม
จากหุ้นส่วนฝ่ายจีน จึงตกเป็นโมฆะ อีกทั้งทางทะเบียนก็ไม่ปรากฏว่านักลงทุนชาวไต้หวันมีชื่อเป็นหุ้นส่วน
ในวิสาหกิจทั้ง 3 แห่งดังกล่าว โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ถูกโต้แย้งสิทธิและได้รับความเสียหาย พิพากษาให้ยกฟ้อง
(3) ข้อสังเกต
“กฎหมาย วิสาหกิจร่วมทุนจีนกับต่างชาติ” กาหนดไว้ว่า วิสาหกิจร่วมทุนจีนกับต่างชาติ มีสถานะ
เป็ น บริ ษั ท จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นหากประสงค์ จ ะโอนขายสิ ท ธิ ใ นหุ้ น ส่ ว นของตนให้ แ ก่
บุคคลภายนอกจะต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนอื่นทั้งหมดก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ และเมื่อได้ทา
สัญญาซื้อขายสิทธิในหุ้นส่วนต่อกันแล้ว จะต้องนาไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนของวิสาหกิจร่วมทุน
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะมีผลบังคับผูกพันหุ้นส่วนทุกฝ่าย คดีนี้ นักลงทุนชาวไต้หวันและฮ่องกงคง
เข้าใจว่าสิทธิในหุ้นส่วนของตนในบริษัทจากัดความรับผิดเป็นหุ้นชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนมือได้โดยการ
ทาสัญญาเหมือนกับหุ้นในบริษัทจากัดทั่วๆ ไป จึงมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายวิสาหกิจร่วมทุนจีนกับต่างชาติ
เป็นผลทาให้สัญญาซื้อขายสิทธิในหุ้นส่วนตกเป็นโมฆะ
ดัง นั้น หากนัก ลงทุน ชาวต่า งชาติ ประสงค์ ที่จ ะรับ โอนสิ ทธิ ในหุ้น ส่ว นของวิ สาหกิ จร่ วมทุน จี น
ต่างชาติ หรือวิสาหกิจร่วมประกอบการจีนกับต่างชาติแล้ว จะต้องเข้าใจสภาพที่แท้จริง ของนิติบุคคล
ดังกล่าวและทาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายจีนได้กาหนดไว้ จะใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายของต่างประเทศไป
ปฏิบัติในจีนไม่ได้
4.11.4 ปัญหำข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรลงทุน
(1) ข้อเท็จจริง
นักลงทุนต่างชาติรายหนึ่งประสงค์ที่จะไปลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน จึงได้เข้าเซ็น
สัญญาร่วมประกอบการกับวิสาหกิจจีนท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานขนาดใหญ่ โดยในสัญญาร่วม
ประกอบการระหว่างทุนจีนกับทุนต่างชาติที่ทาขึ้น ระบุไว้ว่า วิสาหกิจจีนมีหน้าที่รับผิดชอบจัดหาสถานที่
สาหรับก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตสิทธิในการใช้ที่ดิน พร้อมจ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ ขออนุญาตแบบการก่อสร้าง รวมทั้งหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อโครงการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ส่วนนักลงทุนต่างชาติมีหน้าที่โอนเงินลงทุ นสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ทั้งหมด เมื่อโครงการสาเร็จ ให้แบ่งผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมประกอบการ หากมีข้อพิพาทที่
เกี่ยวกับสัญญาร่วมประกอบการ ให้นาข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้านเศรษฐกิจและการค้า
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ระหว่ า งประเทศของจี น หลั ง จากท าสั ญ ญาร่ ว มประกอบการแล้ ว ทั้ ง 2 ฝ่ า ย จึ ง ได้ น าสั ญ ญาร่ ว ม
ประกอบการและข้อบัง คับของกิจการร่วมประกอบการไปขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจร่วมประกอบการจีนกับต่างชาติ หลังจากได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้ว
วิสาหกิจจีนได้ดาเนินการจัดหาที่ดินสาหรับก่อสร้างและยื่นขออนุญาตสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง
รวมทั้งแบบการก่อสร้างเรียบร้อย ทุนต่างชาติก็ได้โอนเงินเข้าทาการก่อสร้างอาคารตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา ต่อ มา เกิดวิ กฤติ ทางเศรษฐกิจ ทาให้นัก ลงทุน ต่างชาติ ไ ม่ส ามารถหาแหล่ ง เงิน ทุนเพื่อท าการ
ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมประกอบการได้ เมื่อนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถปฏิบั ติ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามที่ระบุไว้ในสัญญา แม้วิสาหกิจจีนท้องถิ่นจะได้บอกกล่าวเร่งรัด
หลายครั้งก็ตาม จนในที่สุด วิสาหกิจจีนท้องถิ่นจึงได้บอกเลกสัญญาร่วมประกอบการกับนักลงทุนต่างชาติ
โดยอ้างเหตุว่า นักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น หลัง จาก
วิสาหกิจจีนท้องถิ่นบอกเลิกสัญญาแล้ว ก็ได้แจ้งไปยังสานักงานพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้
ทราบเพื่อทาการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของวิสาหกิจร่วมประกอบการจีนและทุนต่างชาติ
เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือแจ้งเลิกวิส าหกิจร่วมประกอบการแล้ว จึง ได้มีคาสั่ง ให้เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของวิสาหกิจร่วมประกอบการจีนกับชาวต่างชาติดังกล่าว เมื่อมีการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว วิสาหกิจจีนท้องถิ่นจึงได้นาสิทธิในการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวที่ได้มีการ
ก่อสร้างบางส่วนไปแล้วไปหาผู้ร่วมประกอบการรายใหม่ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวฮ่องกงพร้อมกับยื่นขออนุมัติ
โครงการและใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ และทาการก่อสร้างต่อจนโครงการสาเร็จ ในระหว่างนั้น นัก
ลงทุนต่างชาติรายแรกไม่เห็นพ้องด้วยกับคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการของหน่วยงานท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง จึงได้นาคดีขึ้นฟ้องร้องยังศาลประชาชนชั้นต้น แต่ศาลไม่รับคาฟ้องโดยอ้างเหตุคดีมิได้อยู่ในเขต
อานาจของศาลชั้ น ต้น เพราะเป็ น คดี พิ พาทระหว่ า งวิ ส าหกิจ จี น กั บ นั ก ลงทุ น ชาวต่ า งชาติ นั ก ลงทุ น
ชาวต่างชาติรายนั้นจึงได้นาคดีฟ้องร้องยังศาลประชาชนชั้นกลาง ในขณะเดียวกัน วิสาหกิจจีนท้องถิ่นก็ได้
เสนอข้อพิพาทตามสัญญาร่วมประกอบการไปยังคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดข้อพิพาท
(2) คาวินิจฉัยของศาลและคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
หลังจากศาลได้พิจารณาคดีจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว มีคาพิพากษาว่า คาสั่งให้
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นนั้นไม่ชอบเพราะมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการร่วมประกอบการระหว่างวิสาหกิจจีนกับทุนต่างชาติได้กาหนด
ไว้ว่า เมื่อกิจการร่วมประกอบการสิ้นสุดลง จะต้องมีการชาระบัญชีของกิจการก่อนจึงจะมีคาสั่งให้เพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการค้าได้ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ กลับปรากฏว่า หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ได้มีคาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการค้าก่อนที่จะมีการชาระบัญชี จึงเป็นคาสั่งที่ขัดกับระเบียบ
ปฏิบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงพิพากษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ
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กฎหมาย หลังจากศาลประชาชนชั้นกลางมีคาพิพากษาแล้ว คู่กรณีไม่เห็นพ้องด้วย จึงได้อุทธรณ์ต่อศาล
ประชาชนชั้นสูง ภายหลังจากที่ศาลประชาชนชั้นสูงได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริง
ชัดเจนและการบังคับใช้กฎหมายของศาลประชาชนชั้นกลางถูกต้อง จึงมีคาพิพากษายืน แต่เนื่องจากคดีนี้
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนในประเทศจีน ถือเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาติทั่วประเทศ ศาลประชาชนสูงสุดจึงได้รับคดีดัง กล่าวไปทาการพิจารณา ในที่สุด ศาล
ประชาชนสูงสุดก็ได้มีคาพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลประชาชนชั้นสูงในระดับมณฑล ในขณะที่มี
การพิจารณาคดีของศาลประชาชนนั้น คณะอนุญ าโตตุลาการก็ไ ด้ทาการพิจารณาคดีตามสัญ ญาร่วม
ประกอบการเช่นกัน ในที่สุด คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ขาดว่า นักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายผิดสัญ ญา
วิสาหกิจจีนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อสัญญาเลิกกันให้ชาระบัญ ชีของวิสาหกิจร่วม
ประกอบการและจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาร่วมประกอบการ แต่เนื่องจากนัก
ลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายผิดสัญญาจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจานวนหนึ่งให้แก่วิสาหกิจจีนท้องถิ่นด้วย
(3) การบังคับตามคาพิพากษาและคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื่อศาลประชาชนสูงสุดมีคาพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลประชาชนชั้นสูงระดับมณฑลแล้ว
ถือว่าคดีถึงที่สุด นักลงทุนต่างชาติจึงขอให้ศาลบังคับตามคาพิพากษาเพื่อขอให้ตนเข้าไปมีส่วนได้เสียใน
อาคารที่พิพาท แต่ไม่สามารถบังคับได้ เนื่องจากคาพิพากษาของศาลประชาชนสูงสุดเป็นคดีปกครองซึ่ง
บังคับได้เพียงให้หน่วยงานท้องถิ่นทาคาเพิกถอนให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น คาพิพากษา
มิได้พิจารณาถึงข้อพิพาทในตัวทรัพย์ที่ทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมประกอบการแต่อย่างใด ในขณะเดียวกัน วิสาหกิจ
จีนท้องถิ่นก็บังคับตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยตั้งผู้ชาระบัญชีทาการชาระบัญชีทรัพย์สิน
ของกิจการร่วมประกอบการ เมื่อชาระบัญชีเสร็จก็ได้จัดการแบ่งผลประโยชน์ ให้แก่คู่สัญญาตามที่ระบุไว้
ในสัญญาร่วมประกอบการ แต่เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่วิสาหกิจจีน
ท้องถิ่นด้วย เมื่อคานวณแล้ว เงินที่นักลงทุนต่างชาติได้รับส่วนแบ่งจากการชาระบัญชีมีจานวนน้อยกว่า
ค่าเสียหายที่นักลงทุนต่างชาติต้องชดใช้ให้แ ก่วิสาหกิจจีนท้องถิ่น เป็นผลให้วิสาหกิจจีนต่างชาติต้อ ง
ขาดทุนในกิจการที่ลงทุนครั้งนี้
(4) ข้อสังเกต
คดีที่ฟ้องร้องยังศาลนั้น เป็นคดีฟ้องให้หน่วยงานราชการเพิกถอนคาสั่ง ที่ออกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ถื อเป็น คดี ปกครอง ดั ง นั้น การบัง คับ ตามค าพิ พากษาจึ ง บัง คับ ให้ หน่ วยราชการท้อ งถิ่ น ที่
เกี่ยวข้องให้ทาคาสั่งให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องมีการชาระบัญชีวิสาหกิจร่วม
ประกอบการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะมีคาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญ าตประกอบกิจการค้าได้ ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าเมื่อศาลประชาชนสูงสุดมีคาพิพากษาแล้ว ผู้ชาระบัญชีวิสาหกิจร่วมประกอบการที่ปฏิบัติตาม
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คาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการก็ได้มีการชาระบัญชีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีเหตุจาเป็นใดๆ ที่
หน่วยราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต้องออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่แต่อย่างใด
สาหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับอาคารที่ร่วมประกอบการนั้น คณะอนุญ าโตตุลาการก็ได้มีคาชี้ขาดให้
ชาระบัญชีของวิสาหกิจร่วมประกอบการแล้ว เมื่อตีมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปและจัดสรรแบ่งคืน
ตามสัญญาร่วมประกอบการแล้ว นักลงทุนต่างชาติย่อมไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะเข้าไปมีส่วนได้เสียในอาคารที่
สร้างขึ้นมาใหม่โดยนักลงทุนชาวฮ่องกงกับวิสาหกิจจีนท้องถิ่นตามสัญญาร่วมประกอบการฉบับใหม่ได้แต่
อย่างใด ตรงกันข้าม เมื่อมีคาชี้ขาดว่านักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายผิดสัญ ญาต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
วิส าหกิจ จี นท้ องถิ่น ส่ว นแบ่ งที่ นัก ลงทุ นต่ างชาติ ทีไ ด้จ ากการช าระบั ญ ชี ย่ อมถูก ยึ ดไว้เ ป็น การชาระ
ค่าเสียหายให้แก่วิสาหกิจจีนท้องถิ่น
หากนักลงทุนต่างชาติถือว่าตนได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการออกคาสั่งของหน่วยราชการ
ท้องถิ่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจจะทาโดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจก็ตาม นักลงทุนต่างชาติ
สามารถนาคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลชั้นกลางเรียกร้องให้หน่วยราชการดังกล่าวรับผิดทางแพ่งอันเนื่องมาจาก
การกระท าของหน่ ว ยราชการท้ อ งถิ่ น เป็ น การละเมิ ด ต่ อ ตนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชดใช้
ค่าเสียหายของเจ้าหน้าที่รัฐ (Law of the People’s Republic of China on State Compensation)
ซึ่งประกาศบัง คับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 โดยมติที่ประชุมครั้ง ที่ 7 ของคณะกรรมาธิการ
ประจา สภาประชาชนแห่ ง ชาติ เมื่ อวั น ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 และประกาศฉบั บ ที่ 23 ของ
ประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 แต่ทั้งนี้ นักลงทุน
ต่างชาติจะต้องฟ้องหน่วยงานที่ทาละเมิดต่อตนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎหมายถือว่าการกระทาของ
หน่วยราชการดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดตน
4.11.5 ปัญหำกำรลงทุนในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
(1) ข้อเท็จจริง
นักลงทุนต่างชาติรายหนึ่งประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนได้ไป
สารวจสภาพแวดล้อมการลงทุนในเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สารวจพบว่ามีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่
ชานเมืองมหานครเซี่ยงไฮ้ เหมาะแก่การพัฒนาที่ดินในเชิงธุรกิจการค้า จึงได้ไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นก็เห็นชอบด้วยเพราะจะทาให้เศรษฐกิจใน
ชุมชนของตนมีความเจริญก้าวหน้า แต่เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินปฏิรูปจัดสรรสาหรับที่อยู่
อาศัยของคนงาน หน่วยงานท้องถิ่นจึงเสนอเงื่อนไขว่า หากนักลงทุนต่างชาติประสงค์จะพัฒนาที่ดินแปลง
ดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าขนย้ายและสร้างที่อยู่ใหม่ให้แก่คนงานพร้อมทั้งจ่ายค่าชดเชยจานวนหนึ่งให้แก่
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ชุมชนดังกล่าวเพื่อแลกกับสิทธิในการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อนักลงทุนต่างชาติคานวณรายละเอียดของ
ต้นทุนแล้ว เห็นว่า เมือ่ รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนทั้งหมด เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค
รวมกับค่าขนย้ายและค่าชดเชย พร้อมทั้งค่าจัดการและประสานงานต่างๆ แล้ว เห็นว่าโครงการสามารถ
ดาเนินการได้ จึงได้ตกลงทาสัญญากับคณะกรรมการชุมชนที่เป็นผู้มีสิทธิใช้ที่ดินแปลงดังกล่า ว เมื่อทา
สัญญาแล้ว ก็ไ ด้ให้หน่วยราชการท้องถิ่นจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับคนงานแล้วทาการก่อสร้างที่อยู่ใหม่ให้กับ
คนงานพร้อมทั้งจ่ายค่าชดเชยตามที่ตกลงให้แก่ชุมชน ส่วนที่ดินสาหรับก่อสร้างนั้นก็ได้เริ่มทยอยทาการ
รื้อถอนและปรับหน้าดิน ในขณะเดียวกันก็ได้ติดต่อหน่วยราชการท้องถิ่นเพื่อดาเนินเรื่องขอทาการจัดสรร
ที่ดิน หน่วยงานท้องถิ่นแจ้งแก่นักลงทุนว่า เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่รัฐปฏิรูปจัดสรรให้เป็น
ที่อยู่ของคนงาน หากจะเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน เมื่อชุมชนเห็นชอบแล้วยังต้องเสนอโครงการและยื่นคา
ร้องขอเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์บนที่ดินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นก็ได้ให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จนในที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินได้อนุมัติให้เปลี่ยนสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าวจากที่ดินปฏิรูปจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัยของคนงานเป็นที่ดินที่เปลี่ยนสภาพมี
ค่าตอบแทนเพื่อ เชิ งพาณิ ชย์ ได้ โดยก าหนดให้ นัก ลงทุน ผู้ที่ จะใช้ ประโยชน์ บนที่ดิ นดั ง กล่า วต้ องจ่า ย
ค่าตอบแทนสาหรับการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์บนที่ดินดัง กล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐในอัตรา
เท่ากับค่าใช้ที่ดินในชานเมือง มหานครเซี่ยงไฮ้ เมื่อนักลงทุนต่างชาติมารู้ว่ายังมีต้นทุนอีกรายการหนึ่งที่
ต้องเสีย คือ ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินซึ่งเป็นจานวนที่มาก เมื่อรวมกับต้นทุนการก่อสร้าง หากจะดาเนิน
โครงการต่อไป โครงการดังกล่าวนอกจากจะไม่ไ ด้กาไรแล้ว ยัง ประสบภาวะขาดทุนอีกด้วย หากจะไม่
ดาเนินการต่อ ก็ต้องขาดทุนเพราะต้องจ่ายค่าขนย้าย ค่าชดเชย และค่าพัฒนาที่ดินไปบางส่วนแล้ว แต่
เมื่อคานวณแล้วจานวนเงินที่ได้จ่ายไปคิดเป็นจานวนน้อยกว่าจานวนที่ต้องขาดทุนในการดาเนินโครงการ
ต่อไป จึงต้องตัดสินใจยุติโครงการและประสบภาวะขาดทุนตั้งแต่โครงการยังไม่เริ่มดาเนินการ
(2) ข้อสังเกต
ปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่ ป ระสงค์ จ ะไปลงทุ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสัง หาริมทรัพ ย์ในประเทศจี น แต่ ไม่ศึกษาระบบการใช้ ที่ดินและระบบกฎหมายเกี่ย วกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของจีนอย่างถ่ องแท้ ทาให้เข้าใจว่าการไปตกลงกับชุมชนโดยรัฐบาลท้องถิ่นเห็นชอบก็
สามารถที่จะดาเนินโครงการได้ แต่หารู้ไม่ว่าในการพัฒนาที่ดินนั้น กฎหมายจีนได้มีบทบัญญัติไว้เฉพาะว่า
หากจะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐปฏิรูปจัดสรรให้แก่ชุมชนแล้ว นอกจากชุมชนท้องถิ่นดังกล่าวเห็นชอบแล้ว
ยังจะต้องได้รับอนุมัติเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และการเปลี่ยนสภาพการใช้
ที่ดิน กฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐตามสภาพมูลค่าการตลาดใน
ขณะนั้น ความไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายจึงขาดความรอบคอบและไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริง จนเมื่อทราบ
ความจริงแล้วจะเดินหน้าทาโครงการต่อไปก็ขาดทุน จะยุติโครงการก็ขาดทุน จึงจาเป็นต้องเลือกแนวทาง
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ที่ขาดทุนน้อยที่สุด นอกจากปัญหาข้อกฎหมายที่กล่าวแล้วข้างต้น ยังมีบทบัญญัติกฎหมายอื่นอีกมากมาย
ซึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถดาเนินโครงการได้ กล่าวคือ เมื่อ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทาการก่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว หากประสงค์ที่จะทาการโอนขายแล้ว เจ้าของ
โครงการจะต้องชาระค่าตอบแทนการใช้ที่ดินแก่หน่วยงานที่อนุมัติครบถ้วนเรี ยบร้อยก่อน จึงจะโอนได้
หากเป็นการโอนสิทธิในอาคารบ้านเรือนจะต้องได้ลงทุนพัฒนาที่ดินไปแล้วไม่น้อยกว่า 25 % และจะต้อง
ทาการก่อสร้างสาธารณูปโภคให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดก่อน อีกทั้งจะต้องได้รับโฉนดกรรมสิทธิ์
ในอาคารบ้านเรือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะโอนได้ เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการ
กาหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค นักลงทุนต่างชาติจะใช้วิธีการพัฒนาแบบจับเสือมือ
เปล่าไปใช้กับการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนไม่ได้
4.11.6 ปัญหำข้อพิพำทเกี่ยวกับแรงงำน
(1) ข้อเท็จจริง
เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2001 นางสาว ก.(โจทก์) ได้เข้าทางานในโรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ่ง
ของเมืองโฝซาน มณฑลกวางตุ้ง การเข้าทางานได้มีการทาสัญญาจ้างแรงงานกันไว้ โดยในสัญญาระบุว่า
ลูกจ้าง(โจทก์) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแรงงานของโรงงาน ต้องทางานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ต้องรับประกันการผลิตอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบในหน้าที่การงานเพื่อให้สินค้าผลิตออกมามีคุณภาพ
อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตามคาสั่งและระเบียบข้อบังคับของโรงงาน ในสัญญาได้กาหนดให้โจทก์เป็นผู้มีหน้าที
ผลิตกระดาษม้วน ต่อมาในวันที่ 29 เมษายน ค.ศ.2002 เวลา 01.00 น. ระหว่างที่โจทก์ทางานในหน้าที่
ของตนอยู่ในโรงงาน เมื่อโจทก์ทาการผลิตกระดาษม้วนเสร็จแล้วจะทาต้องทาการห่อด้วยแผ่นไนล่อน แต่
เนื่องจากทุกคนต่างมีงานล้นมือไม่สามารถช่วยทาการตัดแผ่นไนล่อนที่สาหรับใช้ห่อกระดาษม้วนได้ โจทก์
จึงนาไนล่อนไปยัง ห้องที่มีเครื่องตัดเพื่อทาการตัดแผ่นไนล่อนด้วยตนเอง ในขณะเปิดเครื่องเพื่อให้เครื่อง
ทาการตัดแผ่นไนล่อนนั้นได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเครื่องจักรได้ตัดแขนซ้ายของโจทก์ขาด หลังจากเข้าทาการ
รักษาในโรงพยาบาล โจทก์ต้องสูญเสียแขนซ้าย โจทก์จึงได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยต่ อกรมแรงงาน
ท้องถิ่น ซึ่งกรมแรงงานได้วินิจฉัยให้โรงงานต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ โรงงานปฏิเสธ อ้างว่า โจทก์ทั้ง
ๆ ที่รู้ว่าการใช้นาไนล่อนไปให้เครื่องจักรตัดเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบการทางานของโรงงาน และเมื่อไม่ได้
รับคาสั่งจากหัวหน้างานแต่ไปใช้เครื่องจักรไปตัดแผ่นไนล่อนโดยพลการ ถือว่าการบาดเจ็บไม่ได้เกิดขึ้นใน
งานหน้าที่ของตนและมิใช่การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นตามปกติในการทางานของตนจึง ไม่อาจที่จะเรียกร้อง
ค่าชดเชยได้
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(2) ข้อวินิจฉัยของศาล
โจทก์จึงได้นาคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลประชาชนชั้นต้น ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า การทางานของโจทก์
อยู่ในช่วงเวลาทางานจริง แต่เนื่องจากโจทก์แทนที่จะให้เพื่อนร่วมงานใช้มีดตัดแผ่นไนล่อนแต่กลับนาแผ่น
ไนล่อนไปให้เครื่องจักรตัด ถึงแม้การตัดแผ่นไนล่อนจะเป็นส่วนหนึ่งของงานการผลิต แต่เนื่องจากไม่ได้
คาสั่งจากนายจ้างให้กระทาการดังกล่าวได้ ความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทางานที่จ้าง
โจทก์อุทธรณ์คาวินิจฉัยของศาลชั้นต้นโดยอ้างว่า ความบาดเจ็บเกิดขึ้นจากการทางานครั้งนี้ โจทก์
มีหน้าที่ผลิตกระดาษม้วนซึ่งจะต้องมีการบรรจุหีบห่อด้วยแผ่นไนล่อน แต่เนื่องจากแผ่นไนล่อนเป็นม้วน
การตัดแผ่นไนล่อนจึงถือเป็นหน้าที่ในปกติการทางานของโจทก์ ดังนั้นการตัดแผ่นไนล่อนและการบรรจุ
กระดาษม้วนที่อยู่ในหน้าที่ของโจทก์จึงไม่อาจแยกออกจากกันได้ ถือเป็นงานในหน้าที่ตามปกติของโจทก์
ประกอบกับข้อบังคับของโรงงานที่โจทก์อ้างก็มิได้มีการประทับตราและประกาศใช้เป็นการทั่วไปจึงไม่
สามารถใช้อ้างอิงได้
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ประเด็นข้อพิพาทมีอยู่ว่า การตัดไนล่อนถือเป็นงานในหน้าที่ประจาของ
โจทก์หรือไม่ ศาลเห็นว่าการตัดไนล่อนถือเป็นส่วนหนึ่งของงานในหน้าที่ของโจทก์ไม่ว่าการตัดไนล่อนจะ
ใช้มีดตัดหรือใช้เครื่องตัดก็ตาม พฤติกรรมการตัดไนล่อนจึงถือเป็นงานประจาปกติของโจทก์แม้โจทก์จะ
ฝ่าฝืนระเบียบโดยการใช้เครื่องตัดไนล่อน แทนที่จะให้คนมาช่วยตัด พฤติกรรมของโจทก์ยังไม่พอฟังว่า
โจทก์มีเจตนาร้ายที่จะฝ่าฝืนข้อบังคับของโรงงานโดยจงใจ ประกอบกับข้อต่อสู้ของโรงงานที่ว่า โจทก์ใช้
เครื่องตัดไนล่อนเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการทางานของโรงงาน แต่โรงงานก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า โรงงาน
ได้มีคาสั่งอย่างชัดแจ้ง ห้ามลูกจ้างทาการตัดไนล่อนโดยใช้เครื่องจักรแต่อย่างใด แสดงถึงการบริหารงาน
ของโรงงานยังมีช่องว่างอยู่ การที่โจทก์ได้พยายามทางานเพื่อผลงานของโรงงานโดยไม่มีเจตนาจงใจที่จะ
ฝ่าฝืนข้อบังคับของโรงงาน โรงงานจะอาศัยความบกพร่องในการบริหารงานมาปฏิเสธการรับผิดไม่ได้

แหล่งที่มา
http://static.wixstatic.com/media/23e583_5f073b61fe1141b0aca485bc08362fdf~mv2_d_4200_2800_s_4_2.jpg
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บทที่ 5 กำรลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในประเทศจีน
5.1 สถำนภำพกำรลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในประเทศจีน2
ในปี ค.ศ. 1979 จีน อนุญาตให้ต่างชาติสามารถร่วมทุนทาธุรกิจในประเทศจีนได้ไ ทยนับเป็น
ประเทศแรกๆที่ได้เข้ามาลงทุน และเป็นประเทศที่ลงทุนสูงสุด 10 ประเทศก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน
ปี ค.ศ.1997
กำรลงทุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 1997 บริษัทไทยหลายบริษัทต้องถอนการลงทุนหรือ
มีการชะลอแผนการลงทุนในจีนเพื่อรักษาสถานะทางการเงินของบริษัทแม่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
หลังจากการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจนัก ลงทุ นไทยก็ยัง สนใจเข้า ไปลงทุนในจีน อย่างต่อเนื่อง แต่มี ความ
ระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น
ในปี ค.ศ. 2014 มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนทั้งสิ้น 23,778 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากปี
ค.ศ. 2013 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 119,560 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.7
จากปี ค.ศ. 2013 ซึ่ ง ประเทศที่มีการลงทุ นในจีนมากที่สุ ด 10 ลาดับแรกได้ แก่ ฮ่ องกง(85,740 ล้า น
เหรียญสหรัฐฯ) สิงคโปร์( 5,930 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ไต้หวัน(5,180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ญี่ปุ่น(4,330
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เกาหลีใต้ (3,970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สหรัฐอเมริกา (2,670 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
เยอรมนี (2,070 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สหราชอาณาจักร (1,350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ฝรั่งเศส (710 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) และเนเธอร์แลนด์( 640 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตามลาดับรวมมูลค่าเป็นร้อยละ 94.2 ของ
เงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทั้งหมดในจีน
ส่วนการลงทุนของนักลงทุนไทยนั้น มีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างจากการลงทุน ของนักธุรกิจ
ประเทศอื่นๆ เนื่องจากนักลงทุนชาวไทยเน้นการเจาะตลาดในประเทศจีนมากกว่าการผลิตและส่งออกไป
จาหน่ายในตลาดโลก โดยสามารถจาแนกรูปแบบการลงทุนของนักธุรกิจชาวไทยในจีนตามช่วงเวลาได้เป็น
4 กลุ่มคือการลงทุนระหว่างปี ค.ศ. 1979 - 1985, ค.ศ. 1985 - 1990, ค.ศ. 1990 - 1996 และการลงทุน
หลังช่วงปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน

2

http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20150115/630378.shtml
(2014 年中国利用外资规模稳中有进 结构更趋合理 2015-01-15 21:21:35 来源：中国新闻网) , คู่มือการลงทุน ประจาปี 2558
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การลงทุนในช่วงปี ค.ศ. 1979 – 1985 เป็นระยะเริ่มแรกของนักลงทุนไทย มีผลจากการออก
กฎหมายการร่วมทุนของรัฐบาลจีนโดยมีกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นนักลงทุนไทยรายแรกที่ได้
เข้าไปเปิดธุรกิจในประเทศจีนเริ่มจากธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์การเลี้ยงสัตว์และธุรกิจการเกษตรอื่นๆ
โดยมีการเปิดโรงงานทั้งสิ้นประมาณ 10 โรงงาน ซึ่งในระยะ 5 ปีแรกของการลงทุนของนักลงทุนไทยราย
อื่นๆ ในช่วงนี้ส่วนมากเป็นการเข้าไปศึกษาระเบียบวิธีการลงทุนในจีนและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าชาว
จีนเป็นหลัก ไม่ได้มีการเข้าไปทาธุรกิจเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
ในช่วงปี ค.ศ. 1985 – 1990 เริ่มมีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศจีน มากขึ้น แต่ต้อ ง
ประสบปัญ หาต่างๆ หลายด้านรวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่ง
ส่ง ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดจีน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเจริญ โภคภัณฑ์ได้เริ่มต้นขยายการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากอาหาร เช่นการลงทุนผลิตรถจักรยานยนต์
ช่วงปี ค.ศ. 1990 - 1996 เป็นช่วงที่นักลงทุนไทยเปิดตลาดในจีนมากขึ้น และมีการขยายตัว
การลงทุนในจีนอย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม เช่น การลงทุนผลิตเครื่องนุ่งห่ม สินค้าเกษตร อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม ธนาคาร ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้
ยั ง มี บ ริ ษั ท ขนาดใหญ่ ห ลายบริ ษั ท เข้ า ไปลงทุ น เช่ น กลุ่ ม บริ ษั ท ซี เ มนต์ ไ ทยจ ากั ด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน และกลุ่มบริษัทเอ็มไทย เป็นต้น
ข้อมูลสถิติการลงทุนของไทยในจีน 3พบว่า มูลค่าการลงทุนของไทยเพิ่มสูงขึ้นมากจาก 77.72
ล้า นเหรี ยญสหรั ฐฯในปี ค.ศ. 2012 เป็น 483.05 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯในปี ค.ศ. 2013 อย่ างไรก็ต าม
สัดส่วนการลงทุนของไทยในจีนเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดพบว่าไทยมี
มูลค่าการลงทุนในจีนค่อนข้างน้อย คิดเป็นสัดสัดส่วนต่ากว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศในจีนทั้งหมด

3
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5.2 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและควำมท้ำทำยของนักลงทุนไทยในประเทศจีน

SWOT Analysis
สภำพแวดล้อม
ภำยใน
สภำพแวดล้อม
ภำยนอก

Strength (S)
จุดแข็งจุดเด่น ข้อได้เปรียบ
Opportunities (O)
โอกาส สิ่งเกื้อกูล
ที่จะดาเนินกิจกรรม

Weakness (W)
จุดอ่อนข้อเสียเปรียบ
Threats (T)
อุปสรรคที่จะทาให้
ดาเนินกิจกรรมไม่สาเร็จ

จุดแข็ง
1) ธุรกิจการบริการเป็นที่นิยมของคนจีน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม สปา และนวดแผนไทยเป็น
ธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเขามองว่าคนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความเป็นมิตร มีความอ่อนโยน และ
มีการบริการที่ดี
2) ธุร กิจอาหาร สิน ค้าประเภทอาหารเป็ นสิน ค้า ที่คนจีน มีความไว้ว างใจว่ ามี คุณภาพและ
ปลอดภัย
3) ธุ ร กิจ สิ น ค้ า ที่เ น้ น ฝี มือ และท าจากวั ต ถุดิ บ ธรรมชาติ เช่ น หมอนยางพารา ผ้ าไหมไทย
กระเป๋าผ้าใบ เครื่องหนัง เป็นต้น
จุดอ่อน
1) นักลงทุนไทยมักจะรักความสงบสุข รักความสุขสบายและไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสียเหมือนคน
จีน ซึ่งมีความทะเยอทะยานและความอดทนสูง และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทยค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์ คนไทยส่วนใหญ่จึงรักถิ่นกาเนิด และไม่มีความอดทนเหมือนอย่างคนจีน
โอกำส
1) ประเทศไทยและประเทศจี น เป็ น ประเทศบ้ า นใกล้ เ รื อ นเคี ย งและมี มิ ต รไมตรี ต่ อ กั น
ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันเป็นเวลายาวนานคนจีนส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย
และนักลงทุนไทย
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2) การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตมา 30 กว่าปีทาให้รายได้ต่อหัวของคนจีนเพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีรายได้ระดับปานกลางหรือชนชั้นกลางมีจานวนมาก และมีเศรษฐีจานวนหนึ่ง มีกาลังซื้อ
สินค้าของประเทศไทย
3) ประเทศจีนและประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่เชื่อมกัน ทาให้ระบบการขนส่งและการเดินทางทั้ง
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศสะดวกและรวดเร็ว
ควำมท้ำทำย
1) นักลงทุนไทยไม่เชี่ยวชาญภาษาจีน กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศจีน
2) ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยแต่ละมณฑลและแต่ละ
เมืองจะมีนโยบายแตกต่างกันซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่นัก ลงทุนไทยต้องศึกษากฎระเบียบต่างๆ ของ
ประเทศจีนให้ถี่ถ้วน (หมายเหตุ : ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยแต่ละ
มณฑลและแต่ ล ะเมื องจะมี นโยบายแตกต่ า งกั นซึ่ ง ถือ ว่า เป็น ความท้ า ทายที่นั กลงทุน ไทยต้อ งศึก ษา
กฎระเบียบต่างๆ ของประเทศจีนให้ถี่ถ้วน )
ประเทศจีนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงของต่างชาติในจีน แต่ในทางปฏิบัติมีความ
เคร่งครัดหลายประการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายว่า
ด้วยทุนต่างชาติเป็นต้น ซึ่งได้กาหนดประเภทธุรกิจที่ส่งเสริมให้ทุนชาติลงทุน ประเภทธุรกิจที่มีข้อจากัด
สาหรับทุนชาติ และประเภทธุรกิจห้างทุนต่างชาติ นอกจากมีการแบ่งประเภทธุรกิจแล้ว ยังมีข้อกาหนด
ว่าด้วยควบคุมเงินตราต่างประเทศในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเงินตราต่างประเทศ กฎหมายแรงงาน
ยังกาหนดคุณสมบัติการจ้างแรงงานต่างด้าว ถ้าเป็นกิจการบริการที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสูง ไม่ได้ใช้เงินทุน
สูงก็จะห้ามมิให้จ้างคนต่างด้าวทางานเลย ไม่มีการออกใบอนุญาตการทางาน ฉะนั้น ด้านหนึ่ง จีนได้ออก
กฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนจีน อีกด้านหนึ่งมีความเข้มงวด เคร่งครัดในการจ้างงาน
ควบคุมเงินตราต่างประเทศ
3) คู่แ ข่ ง ในประเทศจีน มี ทุ น มาก และมี เ ทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ย ยิ่ ง ไปกว่ านั้ น คนท้ อ งถิ่น ของ
ประเทศจีนมีเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งถือเป็นคู่แข่งที่มีความเข้มแข็ง
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อย่ างไรก็ดี แ ม้จ ะมี อุป สรรคในการลงทุ นตามที่ก ล่า วมาข้า งต้ น นั กลงทุ นไทยยั ง คงมี ความ
ได้เปรียบในธุรกิจที่คนไทยมีความชานาญเป็นทุนเดิม เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร การออกแบบภายใน
ปูนซีเมนต์ น้าตาล เป็นต้น ซึ่งประสบความสาเร็จในการไปลงทุนในประเทศจีนเป็น อย่างมาก นอกจากนี้
ยังมีธุรกิจงานบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจการโรงแรม สปา และนวดแผนไทย ซึ่งถือเป็นประเภทธุรกิจที่มี
ชื่ อ เสี ย งของไทย จึ ง ท าให้ เ กิ ด ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ส่ ว นอุ ต สาหกรรมด้ า นภาพยนตร์ แ ละ
วัฒนธรรมไทย เช่น ภาพยนตร์ไทย ละครไทย การแสดงโขน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอื่นๆ
ก็ได้รับความนิยมในหมู่คนจีนเช่นเดียวกัน
SWOT Matrix
SWOT Matrix

โอกำสที่สำคัญ
Opportunities (O)
อุปสรรคที่สำคัญ
Threats(T)

จุดแข็งที่สำคัญ

จุดอ่อนที่สำคัญ

Strength (S)

Weakness (W)

S–O Strategies

W–O Strategies

นาจุดแข็งไปเพิ่มโอกาส

นาโอกาสไปลดจุดอ่อน

S–T Strategies

W–T Strategies

นาจุดแข็งไปลดอุปสรรค

ปิดจุดอ่อนเพื่อลดอุปสรรค

กำรกำหนดแผนกลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ SWOT Matrix4
กลยุทธ์ 1 SO (Strength-Opportunities)
มีทั้งจุดแข็งและโอกาส ควรเลือกแผนรุก (Aggressive) และลงทุนด้านงบประมาณเต็มที่เพื่อชัย
ชนะในการแข่งขันและยึดตลาดได้ก่อนคู่แข่ง (Competitive)
เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องการบริการ การบริหารจัดการ และสินค้าที่มี
คุณภาพ อีกทั้งประเทศจีนก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้การบริการและสินค้าของไทยเข้าตลาด
4

สนทนากลุ่ม (Focus Group) นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญจีนศึกษา ผูป้ ระกอบการที่มีประสบการณ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559
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ไทยจึง ควรใช้จุดแข็งและโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึง ควรดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการ การ
บริหารจัดการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ทั้งในรูปแบบการลงทุน ร่วมทุนหรือการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 2 ST (Strength-Threats)
มีจุดแข็งสูงแต่เจออุปสรรคแข่ง ขันสูง หรือผู้บริหารยัง ขาดความมั่นใจ ควรเลือกแผน
ทดสอบโครงการ Pilot test เพื่อดูความเป็นไปได้ของแผนที่คาดว่าสร้างตลาดใหม่ได้ (Competitive)
ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องการบริการ เช่น สปา นวดแผนไทย ร้านอาหารไทย และร้านกาแฟ
เป็นต้น แต่เมื่อมีปัญหาอุปสรรค เรื่องการขอใบอนุญาตการทางานยาก จึงอาจจะต้องทาโครงการนาร่อง
เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตลาดจีนและหาช่องทางเพื่อลดความเสี่ยง
กลยุทธ์ 3 WO (Weakness-Opportunities)
มีจุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย จึงต้องคอยหลีกเลี่ยง จุดอ่อนเพื่อเพิ่มโอกาส จึงควรเลือกแผน
ตั้งรับ (Defensive) ประเทศจีนมีโอกาสขยายการตลาด แต่ผู้ประกอบการไทยมีจุดอ่อน คือ ไม่กล้าเสี่ยง
และไม่ มี ค วามอดทนพอที่ ไ ปแข่ ง กั บ คนจี น จึ ง สมควรเลื อ กวิ ธี ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระกอบการจี น และให้
ผู้ประกอบการจีนเป็นผู้ทาการตลาด
กลยุทธ์ 4 WT (Weakness-Threats)
เมื่อเห็นจุดอ่อนและอุปสรรคสูงกว่าคู่แข่ง ขัน จึง ต้องพัฒนาอีกระยะจึง จะแข่ง ขันได้ (กลยุทธ์
ถอย)เปลี่ยนกิจการหรือเปลี่ยนตลาด ไม่ทาตลาดจีน ไปหาตลาดใหม่

5.3 ปัญหำที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุนในประเทศจีน
5.3.1 ปัญหำที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุนในประเทศจีน
1) การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบต่างๆ เช่น การจดทะเบียนบริษัทการขึ้นบัญชีเสีย
ภาษี การนาสินค้าไปขายที่ประเทศจีน ซึ่งมักจะพบปัญหาเรื่องกฎระเบียบของแต่ละเมืองแตกต่างกัน
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2) การขอใบอนุ ญ าตการท างาน นั ก ลงทุน ไทยที่ จะไปลงทุ นที่ ประเทศจี นน้ อยรายที่ จะได้
ใบอนุญาตทางาน การต้องบินไปมาก็จึงทาให้ต้นทุนสูง ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทาให้สปา
นวดแผนไทย และอุตสาหกรรมภาคบริการอื่นๆ ไม่สามารถที่จะไปเปิดหรือจะขยายสาขาที่จีนได้
3) คนจี น ชอบเลี ย นแบบสิ น ค้ า ไทยและเครื่ อ งหมายการค้ า จากนั้ น น าไปจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้าในประเทศจีนก่อนที่นักลงทุนไทยจะดาเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน
จึงทาให้ นักลงทุน ไทยผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียเปรียบ นอกจากนั้นยัง มีปัญ หาการบริหาร
จัดการ คือคนไทยไม่ควบคุมบัญชีและกระบวนการผลิต และมักจะให้คนจีนมาควบคุมแทน จึงทาให้เกิด
ปัญหาเงินรั่วไหล หรือการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ธุรกิจนั้นประสบปัญหาขาดทุน
4) ปัญหาการโอนเงินตราต่างประเทศเข้าออกประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนมีการควบคุม
การโอนเข้า-ออกเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่มี นักลงทุนไทยได้รับการอนุมัติโครงการก็จะไม่มีปัญหา
เรื่องการได้เงินตราต่างประเทศ หรือ การเอากาไรจากการประกอบธุรกิจกลับมาประเทศไทย

5.3.2 ข้อเสนอแนะ
1) ก่อนที่จะลงทุนทาธุรกิจในจีน นักลงทุน ควรศึกษาและเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งถือว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในประเทศจีนนอกจากนักวิชาการและผู้
ที่รู้ภาษาอังกฤษแล้ว คนจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษ
2) นักลงทุนควรศึกษากฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของรัฐบาลจีน และข้อบังคับของแต่ละ
มณฑล เมืองหรือพื้นที่ที่ต้องการจะไปลงทุน ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรืออาจจะจ้างนักกฎหมายทั้งจาก
ประเทศจีนและจากประเทศไทยให้คาแนะนาเพื่อป้องกันความผิดพลาด
3) นั กลงทุ น ต้องศึกษาสินค้ าของทั้งสองประเทศ ว่าสิ นค้าของเรามีค วามได้เปรี ยบหรื อไม่
เพราะถ้าสินค้าของจีนมีคุณภาพและราคาใกล้เคียงหรือถูกกว่า อีกทั้งยังมีเครือข่ายท้องถิ่น ก็ย่อมจะทา
การตลาดได้ดีกว่าเรา
5.4 อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพสำหรับนักลงทุนไทยในประเทศจีน
(1) ธุรกิจภำคบริกำร
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จากการวิเคราะห์ และงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เช่น งานวิจัยของสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภาค
บริการที่มีศักยภาพของไทยในจีนคือ ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจสปา ธุรกิจร้านอาหารไทยธุรกิจ
ค้าปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจนำเที่ยว สถิติปี ค.ศ. 2015 แสดงให้เห็นว่าคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยใน ค.ศ. 2015 มาก
ถึง 8.9 ล้านคน คาดการณ์ว่าปี ค.ศ. 2016 นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 10 ล้านคน ดังนั้น
ธุรกิจนาเที่ยวน่าจะมีอนาคตที่สดใส หากบริษัทนาเที่ยวของไทยร่วมมือกับบริษัทนาเที่ยวของจีนเพื่อทา
การตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ดี
ธุรกิจกำรศึกษำ ปี ค.ศ. 2016 มีนักเรียนจีนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีน 9.7 ล้านคน
แต่มีประมาณ 4.5 ล้านคนที่สามารถสอบได้และมีโอกาสเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย คนที่สอบไม่ได้ก็
ต้องหาทางไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือเลิกเรียนเพื่อประกอบอาชีพ สถาบันอุดมศึกษาของไทยทั้ง มี
คุณภาพและราคาถูก จึงถือเป็นจุดแข็งและโอกาสของไทย ในความเป็นจริง มีนักเรียนและนักศึกษาจีนมา
ศึกษาในประเทศไทยมากกว่า 20,000 คนในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นจานวนมากที่สุดในบรรดานักเรียน
ต่างชาติที่มาเรียนในไทย และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ดัง นั้นธุรกิจการศึกษาของไทยจึง มีโอกาส
ดึงดูดนักเรียน นักศึกษาจีนเข้ามาศึกษา และยังสามารถร่วมมือกับนักธุรกิจจีนเปิดโรงเรียนนานาชาติหรือ
ตั้งคณะอิสระในสถานการศึกษาของจีน เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาที่จะต้องการแสวงหาโอกาสในการ
เรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย
ธุรกิจสปำ ธุรกิจสปาของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ นิยมมากของคนจีน แต่เนื่องจากปัญหาการ
ขอใบอนุญ าตทางานเป็นอุปสรรค ดังนั้นนักลงทุนไทยจึง เปิดสปาในจีนจานวนน้อยมาก นักลงทุนไทย
สามารถเปลี่ยนวิธีโดยทาธุรกิจสปาในประเทศไทย และเชิญชวนคนจีนมาใช้บริการในประเทศไทยแทน
ธุรกิจร้ำนอำหำรไทย อาหารไทยได้รับความนิยมจากชาวจีนอย่างมาก รัฐบาลไทยก็มีนโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลก นักลงทุนไทยสามารถใช้นโยบายของไทย และใช้จุดแข็งของไทยทาตลาดในประเทศ
จีน โดยร่วมมือกับนักธุรกิจจีนเปิดร้านอาหารไทยที่ประเทศจีน
ธุรกิจค้ำปลีก สินค้าไทยเป็นที่นิยมของคนจีน เนื่องจากคุณภาพน่าเชื่อถือ และราคาไม่แพง
ดังนั้น สินค้าไทยจึงมีโอกาสเข้าสู่ตลาดจีน โดยนักลงทุนไทยต้องร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อของจีน และ
การค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือ E-commerce ซึ่งกาลังเติบโตเป็นอย่างมากในประเทศจีน
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ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์ คนจีนให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจมากที่สุดสามเรื่อ ง เรื่อง
การศึกษาของลูกหลาน เรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องการรักษาพยาบาล แม้รัฐบาลจีนพยายามจะปฏิรูประบบ
การรักษาพยาบาลของจีน แต่เนื่องจากมีประชากรมาก แต่ทรัพยากรน้อย สถานที่รักษาพยาบาล แพทย์
และพยาบาลมีจานวนไม่มากพอ อีกทั้งการบริการและการบริหารจัดการไม่ดี ทาให้ คนจีนมองหาบริการ
ทางการแพทย์ที่ดี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของธุรกิจธุรกิจบริการทางการแพทย์ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลไทย ที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน
ธุรกิจโรงแรม โรงแรมในประเทศไทยมีบริการที่ดีและราคาไม่แพง เมื่อ เทียบกับโรงแรมในจีน
ดังนั้นจึงเป็นอีกธุรกิจที่นักลงทุนไทยมีโอกาส ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในหลายรูปแบบ โดยการสร้างโรงแรม
เอง หรือการไปบริหารโรงแรมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งโรงแรมดุสิตธานีและบริษัทในเครือ ก็ไปบริหารโรงแรมและ
ไปสร้างโรงแรมที่ประเทศจีนกว่า 20 แห่ง และประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก
ตัวอย่างรายชื่อโรงแรมของไทยที่ลงทุนในประเทศจีน5 ได้แก่ ดุสิตเดวาราณา ฮอต สปริง แอนด์
สปา ฉงฮั่ว กวางโจว, ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู โฮเต็ล ฉางโจว, ดุสิตธานี ตงไถ เจียงซู, ดุสิตธานี ฟูดู ชิง เฟ่ย,
ดุสิตปริ๊นเซส เวลเนสส์ รีสอร์ท พันจือหัว เป็นต้น
(2) ธุรกิจภำคกำรผลิต
เนื่องจากประเทศจีนในขณะนี้ได้มีการพัฒนามากพอสมควร มีเทคโนโลยี เงินทุน และบุคลากร
แต่ในขณะเดียวกันค่าแรงและค่าวัตถุดิบก็แพงขึ้น มาตรฐานสิ่งแวดล้อมก็สูงขึ้น ดังนั้น การเข้าไปทาธุรกิจ
ภาคการผลิตในประเทศจีนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ในความเป็นจริงนักลงทุนไทยประสบความสาเร็จในภาคการ
ผลิตค่อนข้างน้อย ยกเว้นบริษัทรายใหญ่ที่มีทุนมาก และเข้าไปทาธุรกิจในช่วงแรกของการเปิดประเทศ
ถ้าเป็นนักลงทุนใหม่ๆ จะเข้าไปแข่งกับบริษัทจีนได้ยากมาก เนื่องจากการลงทุนธุรกิจภาคการผลิตต้องใช้
ทุนมาก จะต้องพิจาณาให้รอบคอบ
(3) ธุรกิจภำคกำรเกษตรและประมง
เนื่องจากประเทศจีนมีประชากรมาก แต่ที่ดินทาการเกษตรมีจากัด และไม่ได้เป็นธุรกิจที่รัฐบาล
ให้การส่งเสริมนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้าไปประกอบธุรกิจในภาคการเกษตรและการประมง จึงเป็น
เรื่องไม่ง่ายเลยสาหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในภาคการเกษตรและการประมง
5
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บทที่ 6 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในจีน
6.1 นโยบำยของประเทศจีนเกี่ยวกับกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
6.1.1 นโยบำยภำคธุรกิจ6
กระทรวงพาณิชย์จีนร่วมกับคณะกรรมการการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติ (NDRC) ได้ออก
แนวทางการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมการลงทุนจากต่างชาติใหม่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกฎระเบียบการ
ลงทุนปี ค.ศ. 2015 (Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended
in 2015)) ซึ่ ง ใช้ แ ทนกฎระเบี ย บการลงทุ น ฉบั บ ปี ค.ศ. 2011 (Catalogue for the Guidance of
Foreign Investment Industries (Amended in 2011)) โดยค านึง ถึง ความสอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจแห่งชาติจีนฉบับที่ 12 และแนวนโยบายเศรษฐกิจจีนที่เปิดเสรีทางด้านการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้
เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2015
สาระส าคั ญ ของการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการลงทุ น อุ ต สาหกรรมในจี น ปี ค.ศ. 2015
(Catalogue
for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2015)) คือ การขยายขอบเขต
การส่งเสริมการลงทุนให้เปิดกว้างขึ้น (Further broaden opening - up) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและ
การปฏิรูปสภาพแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้น โดยประกาศกฎระเบียบการลงทุนฉบับใหม่ได้เพิ่มประเภท
อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริม (Encouraged categories) และลดการส่งเสริมอุตสาหกรรมบางประเภท
ให้ เป็ นอุ ต สาหกรรมประเภทจ ากั ด (Restricted categories) และอุต สาหกรรมต้ องห้า ม(Prohibited
categories) โดยปัจจุบันมีประเภทอุตสาหกรรมที่ให้การส่ง เสริม 349 ประเภท อุตสาหกรรมประเภท
จากั ด 38 ประเภท ซึ่ง ลดลงจากฉบั บ ปี ค.ศ. 2015 ถึ ง 41 ประเภท และอุต สาหกรรมต้อ งห้า ม 36
ประเภท ซึ่งลดลงจากฉบับเดิม 2 ประเภท
กฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับใหม่นี้ สนับสนุนการเปิดตลาดการลงทุน และหวังอานวยความ
สะดวกให้แก่นักลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและด้านการบริการเป็นหลัก ตลอดจนส่งเสริมให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมประหยัดพลัง งานและรักษาสิ่ง แวดล้อม (Energy - saving and
environmental protection) พลังงานใหม่ (New Energy) การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ (Promote
the development of the service industry) และการลงทุ นด้ า นการวิ จั ย และการพัฒ นาบางสาขา
อุตสาหกรรม โดยสาระสาคัญของเนื้อหาส่วนที่ป รับปรุง กฎระเบียบการลงทุนฉบับนี้สามารถจาแนก
: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_72150_0_7.html
(外商投资产业指导目录(2015 年修订)国家发展和改革委员会、商务部令第 22 号)
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ออกเป็นประเด็นต่างๆ ประเด็นสาคัญที่เป็นจุดเด่นของกฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับใหม่ ปี ค.ศ. 2015 มี
3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 การเปิดกว้างให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ โดยเฉพาะด้านการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปที่จะเปิดกว้างมากขึ้นและนา
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทดสอบในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นพื้นที่นาร่องมาปรับใช้
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการเงินลงทุนจากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและ
เปิดกว้างมากขึ้น โดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถลงทุนในประเภทกิจการที่ไม่อยู่ในข้อจากัดของประเภท
การลงทุนของชาวต่างชาติได้มากขึ้น
ประเด็ นที่ 3 การปรับ ปรุง โครงสร้า งอุ ตสาหกรรมและกฎเกณฑ์ใ ห้มีค วามทั นสมั ย โดยให้
ความสาคัญกับนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสมัยใหม่ พลังงานใหม่ การ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการบริการรูปแบบใหม่ เป็นต้น
การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามกฎระเบียบการลงทุนของอุตสาหกรรมต่างชาติปี ค.ศ. 2015
(Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2015)) ไ ด้ แ บ่ ง
อุตสาหกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริม อุตสาหกรรมประเภทจากัด
และอุตสาหกรรมประเภทต้องห้าม ส่วนอุตสาหกรรมที่ไ ม่ได้รวมอยู่ในอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภทนี้จะ
เรียกว่าอุตสาหกรรมประเภทได้รับอนุญาตซึ่งมีรายละเอียดแต่ละประเภทดังนี้
(1) อุตสำหกรรมประเภทให้กำรส่งเสริม (Encouraged Category)
การแบ่ ง ประเภทอุต สาหกรรมตามการลงทุ นของอุตสาหกรรมต่างชาติ ปี ค.ศ. 2015 นั้ น
อุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริม เช่น
 ภาคเกษตรกรรม ภาคป่าไม้ ภาคปศุสัตว์และภาคประมง (Farming, Forestry, Animal Husbandry
and Fishery Industries)
 อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Mining and Quarrying Industries)
 อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industries) เช่น
- อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (Processing Industry of Farm and Sideline Products)
- อุตสาหกรรมอาหาร( Food Manufacturing Industry)
- อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม( Manufacturing Industry of Wine , Beverages and Refined Tea)
- อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ( Garments and Apparel Industry)
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- อุ ต สาหกรรมด้ า นวั ฒ นธรรม การศึ ก ษา หั ต ถกรรม วิ จิ ต รศิ ล ป์ กี ฬ า และ ด้ า นการบั น เทิ ง
( Manufacturing Industry of Culture, Education, Handicraft, Fine Art ,Sports and
Entertainment Articles)
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ ( Textile Industries)
- อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ( Leather, Fur, Feather and Its Product and Footwear
Industry)
- อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ไม้ ( Lumber Processing Industry and Wood Bamboo, Vine, Palm
and Grass Products Industry)
- อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ามันปิโตรเลียมและถ่านโค้ก (ถ่านโค้กเป็นกากที่เหลือจากการกลั่นทาลาย
ถ่านหินซึ้งประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการถลุงแร่เหล็ก
หรือเป็นเชื้อเพลิงอื่นๆ) ( Petroleum Refining and Coking)
- อุ ต สาหกรรมเคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ ( Chemical Raw Material and Product Manufacturing
Industry)
- อุตสาหกรรมยา( Medical and Pharmaceutical Products Industry)
- อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์( Manufacturing Industry of Chemical Fiber)
- อุตสาหกรรมยางและพลาสติก (Industry of Rubber and Plastic Products)
- อุตสาหกรรมแร่อโลหะ( Non - Metal Mineral Products Processing Industry)
- อุ ต สาหกรรมการผลิ ต แร่ โ ลหะนอกกลุ่ ม เหล็ ก (Non- Ferrous Metallurgical Smelting and
Rolling Processing Industry)
- อุตสาหกรรมแร่โลหะ( Metal Product Industry)
- อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทั่วไป( General Equipment Manufacturing)
- อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ( Special Equipment Manufacturing)
หมายเหตุ : การผลิตอุปกรณ์พิเศษหมายถึงการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิต เช่น
หม้อไอน้าที่เป็นอันตราย
- ภาชนะแรงดันสูง รวมทั้งถังและท่อแรงดันสูง ลิฟท์ เทาวเวอร์เครน กระเช้าผู้โดยสาร
- ยานยนต์พิเศษในสวน(หรือสนาม)สนุกขนาดใหญ่
- อุตสาหกรรมการคมนาคมและการสื่อสาร( Communication and Transportation Equipment
Industry)
- อุ ต สาหกรรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สาร ( Communication Equipment computer and
Other electronics Equipment manufacturing)
- อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ วั ด ( Machinery Industry for Instrument and
Meter)
- อุตสาหกรรมยานยนต์( Automobile Manufacturing)
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- อุตสาหกรรมด้านรถไฟ เรือ อากาศยาน และอุปกรณ์คมนาคมอื่นๆ ( Manufacturing Industry
of Railroads, Ships, Aerospace and Other Transportation Equipment)
- อุตสาหกรรมด้านการใช้ ประโยชน์จ ากของเสีย ( Industry of Comprehensive Utilization of
Waste Resources)
 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค( Production and Supply of power , Heating power ,
Gas and water)
 บริการด้านการสื่อสารและการคมนาคม โกดังสินค้า ไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Communication
and Transportation Storage Post and Telecommunication Service)
 อุตสาหกรรมการค้าส่งและการค้าปลีก ( Wholesale and Retail Trade Industry)
 บริการเช่าและบริการธุรกรรม ( Rent and Business Service)
 บริการวิจัยวิทยาศาสตร์และบริการเทคโนโลยี ( Scientific Research and Technology Service
 การจั ดการสาธารณูป โภคพื้ นฐาน สิ่ง แวดล้ อม และทรัพ ยากรน้า ( Water ) (Environment and
Public Facility Management Industry)
 บริการการศึกษา (Education)
 บริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (Public Health and Social Work)
 บริการด้านวัฒนธรรม กีฬา และบันเทิง (Culture Sport and Entertainment)
การดาเนินธุรกิจประเภทเหล่านี้ต้องมีชาวจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วนบริการที่ส่งเสริม คือ การ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการออกกาลังกายผู้ฝึกสอนกีฬาและยิม
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการยกเว้นภาษี
ศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนาเข้าในกรณีที่นาเข้าอุปกรณ์เ พื่อใช้ในกิจการ ตั้งแต่เดือนมกราคม
ค.ศ. 2009 ทั้ง นี้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ผลิต
ภายในประเทศจีนได้
นักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริมและประเภทได้รับ
อนุญาต (Encouraged and Permitted Industries) จะต้องได้รับการพิจารณา และรอการอนุมัติจาก
คณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ (National Development and Reform Commission;
NDRC) หรือคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระดับมณฑล (Provincial DRCs) ในกรณีที่มีเงินลงทุนรวม
ตั้ ง แต่ 300 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และในกรณี ก ารลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมประเภทจ ากั ด (Restricted
Industries) มีเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯขึ้นไป ต้องได้รับการพิจารณาเพื่อขอการอนุมัติ
จาก คณ ะ ก ร ร ม ก าร ก า ร ป ฏิ รู ป แล ะ พั ฒ น า ปร ะ เท ศ (National Development and Reform
Commission; NDRC) และคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระดับมณฑล (Provincial DRCs)
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(2) อุตสำหกรรมประเภทจำกัด (Restricted Category)
การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามการลงทุนของอุตสาหกรรมต่างชาติ รัฐบาลได้กาหนดให้
อุตสาหกรรมบางประเภทจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทจากัด เพื่อควบคุมการดาเนินงานบางส่วน
ของกิจการ ทั้งนี้รัฐบาลได้กาหนดสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทจากัดให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติจีน
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยอุตสาหกรรมที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทจากัดในกฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับนี้ ได้แก่
 ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมงบางประเภท (Farming, Forestry, Animal Husbandry
and Fishery Industry) เช่น การลงทุนในโครงการการผสมพันธุ์ พัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ชนิดใหม่
 อุตสาหกรรมเหมืองแร่บางประเภท ( Mining Industry) เช่น อุตสาหกรรมสารวจ แร่หายาก โลหะหา
ยาก (ทอง เงิน แพลทตินัม) เป็นต้น
 อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) เช่น อุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น
 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูป โภค (Production and Supply of power, Heating power
Gas and Water) เช่ น อุ ต สาหกรรมพลั ง งานถ่ า นหิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ ากว่ า 300,000 kW
อุตสาหกรรมระบบเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า (Power Grid) และอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
ในเมืองที่มีประชากรจีนอาศัยอยู่มากกว่า 5 แสนคน
 ด้ า นการคมนาคมและการสื่ อ สาร( Communication and Transportation ,Storage ,Post and
Telecommunication Service) กิจการขนส่งทางรถไฟ กิจการรถไฟ
 บริ ก ารการส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ซอฟต์ แ วร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Transmission
Software and Information Technology Service)
 อุตสาหกรรมการค้าปลีกและค้าส่ง (Wholesale and Retail Trade Industry) เช่น ธุรกิจขายตรง
ธุรกิจค้าส่ง น้ ามันและปั๊ม น้ามัน ธุรกิ จการค้าปลี กและการขนส่ง สินค้าเกษตรต่อไปนี้ ธัญ พืช ฝ้า ย
น้ามันพืช น้าตาล ยา ยาสูบ รถยนต์ น้ามันดิบ (กิจการต่างชาติที่มีมากกว่า 30 สาขานักลงทุนสัญชาติ
จีนต้องถือหุ้นข้างมาก) เป็นต้น
 ภาคการเงิ น ธนาคาร และประกั น ภั ย (Banking and insurance Industry) เช่ น นายหน้ า ขาย
ประกันภัย
 บริ ก ารสิ น เชื่ อ และบริ ก ารธุ ร กรรมต่ า งๆ (Leasing and Commercial Service Industry) เช่ น
งานวิจัยตลาด(Market Research) ในรูปแบบการร่วมลงทุนเท่านั้น
 บริ ก ารวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละบริ ก ารเทคโนโลยี และการส ารวจทางธรณี วิ ท ยา (Scientific
Research and Technological Service Industry) เช่ น งานด้ า นแผนที่ (Mapping Companies)
เป็นต้น
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 บริการด้านการศึกษา (Education) โรงเรียนมัธยม
 บริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (Public Health and Social Work)
 บริการด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และบันเทิง (Art Cuture Sports and Entertainment Industry)
การผลิตภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ (ได้เฉพาะกิจการต่างชาติที่มีสัญญาร่วมทุน ) กิจการสวนสนุก
การก่อสร้างและดาเนินงานด้านโรงภาพยนตร์ และนายหน้าการจัดละครเวที เป็นต้น
 อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ถูกจากัดโดยกฎหมายของประเทศจีนหรือสนธิสัญญาที่ประเทศจีนเข้าร่วม Other
Industry restricted by the State or international treaties that China has concluded or
taken it part in
นักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบกิจการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทจากัดนั้น
จะต้องยื่นคาร้องต่อหน่วยงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าตั้งแต่ระดับอาเภอขึ้นไป และยื่นขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงที่กากับดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นๆ ในกรณีการ
อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติประกอบกิจการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทจากัดนี้ หน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นที่รับคาขออนุญาตไม่มีอานาจในการอนุมัติ แต่ต้องส่งคาขอไปยังกระทรวงต้นสังกัดเพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ เมื่ อ นัก ลงทุ นต่ า งชาติ ไ ด้ รับ การอนุ มั ติ โครงการและอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การในภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมประเภทจากัดแล้ว จึงจะทาการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรธุรกิจทุนต่างชาติเพื่อดาเนินกิจการ
ต่อไป
(3) อุตสำหกรรมประเภทต้องห้ำม (Prohibited Category)
อุตสาหกรรมประเภทต้องห้ามนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนได้กาหนดขึ้นด้วยเหตุผล 2 ประการ
คือ เพื่ อเป็ นการควบคุ ม และป้อ งกัน มิ ให้ มี การลงทุน ในอุ ต สาหกรรมที่ ส่ ง ผลเสี ย ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรภายในประเทศ และเพื่อเป็นการควบคุมมิให้ผู้ลงทุนต่างชาติลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมืองของประเทศจีน
อุตสาหกรรมสาคัญที่รัฐบาลจีนกาหนดให้เป็นอุตสาหกรรมประเภทต้องห้าม เช่น อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม กีฬา และการบันเทิงบางประเภท เช่น การออกอากาศวิทยุ การผลิตและการดาเนิน
รายการโทรทัศน์ การผลิตภาพยนตร์รวมถึงการให้บริการเว็บไซต์ข่าวสาร เว็บไซต์สื่อภาพและเสียง เป็น
ต้น ซึ่งนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถยื่นขออนุมัติโครงการหรือขออนุญ าตประกอบกิจการในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมประเภทต้องห้ามนี้ได้
จากกฎระเบียบการลงทุนฯ ฉบับใหม่ปี ค.ศ. 2015 พบว่า อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษจากการใช้
พลังงานและทรัพยากร จะถูกเอาออกจากหมวดอุตสาหกรรมประเภทให้การส่งเสริม และถูกจัดให้รวมอยู่
ในอุตสาหกรรมประเภทต้องห้าม เช่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อุตสาหกรรมการผลิตสีและการ
วาดภาพซึ่ง มีสารประกอบที่เป็นพิษ เป็นต้น และอุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจบ้านจัดสรร ถูก
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จัดเป็นอุตสาหกรรมประเภทต้องห้าม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงที่ดินและทรัพยากร ประกาศใช้
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 เพื่อจากัดปริมาณของที่ดิน สาหรับการก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างเคร่งครัด
(4) อุตสำหกรรมประเภทได้รับอนุญำต
อุตสาหกรรมประเภทได้รับอนุญาต หมายถึง อุตสาหกรรมที่ไ ม่อยู่ในรายการอุตสาหกรรม
ประเภทส่งเสริม หรืออุตสาหกรรมประเภทจากัด และอุตสาหกรรมประเภทจากัดต้องห้าม ซึ่งนักลงทุน
ต่างชาติที่ประสงค์จะดาเนินกิจการในอุตสาหกรรมประเภทได้รับอนุญาตนี้สามารถยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง
องค์กรธุรกิจทุนต่างชาติ เพื่อดาเนินกิจการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตประกอบกิจการ
แต่อย่างใด ทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสามารถศึกษาได้จากแนวทางการ
แบ่ง ประเภทอุตสาหกรรมตามการลงทุนของอุตสาหกรรมต่างชาติปี ค.ศ. 2015 (Catalogue for the
Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2015))
6.1.2 นโยบำยภำคพื้นที่
(1) เขตพัฒนำนิวไฮเทคโนโลยี
เขตพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมเทคโนโลยี ขั้ น สู ง แห่ ง ชำติ ( China National High-Tech
Industrial Development Zone หรือย่อว่ำ National High-tech Zone)7 คือ นิคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีระดับชาติที่คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติจัดตั้ง ให้สิทธิพิเศษและออกมาตรการปฏิรูปด้านต่างๆ เพื่อ
ดึง ดู ดเงิ นทุน ทรั พยากร เทคโนโลยีที่ ก้าวหน้า กั บวิธี การบริห ารของต่ างชาติ มาผลักดั นงานวิจั ยให้
กลายเป็ น ก าลั ง การผลิ ต จริ ง ปี ค.ศ. 2005 จี น มี National High-tech Zone ทั้ ง สิ้ น 54 แห่ ง มี
ผู้ประกอบการประมาณ 45,000 ราย เป็นกิจการเงินลงทุนต่างชาติ (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) 8,000
ราย เป็ น กิ จ การให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ม ากกว่า 40% รายได้ ร วม 3.38 ล้ า นล้ า นหยวน ผลผลิ ต
อุตสาหกรรม 2.84 ล้านล้านหยวน มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม 7.09 แสนล้านหยวน กาไรสุทธิ 1.57 แสน
ล้านหยวน ภาษี 1.47 แสนล้านหยวน ยอดส่งออก 1.04 แสนล้านหยวน
(2) เขตพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เขตพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชำติ (National Economic and Technological
Development Zone) คือ นิคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ระดับชาติ จัดตั้งขึ้นภายหลังจีนดาเนินนโยบาย
ปฏิรูปเปิดประเทศ โดยมากตั้งอยู่ในเมืองศูนย์กลางของแต่ละมณฑล เมือง และเขตปกครองตนเอง ใน
เมืองเปิดเลียบชายฝั่งทะเลและเมืองเปิดอื่นๆ เน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมใน
การลงทุนที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติมาพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เน้น
7

https://zhidao.baidu.com/question/222016616.html , http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/subject/tzmy/subjecta/200509/20050900387908.html, (商务部
发布《中国国家级经济技术开发区发展报告（2005）》)
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อุตสาหกรรมไฮเทคเป็นหลัก สิ้นเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 2011 ประเทศจีนมีนิคมประเภทนี้ทั้งสิ้น 128
แห่ง
(3) เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ หรือ เขตทดลองกำรปฏิรูปครบวงจรแห่งชำติ คือ เขตเปิดรูปแบบ
ใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจและนโยบายการเมืองของจีน ซึ่งแตกต่างจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษคือ การจัดตั้งเขตทดลองขึ้น มิใช่เพื่อ “ให้เงิน ให้นโยบาย” หากแต่เพื่อส่งเสริมให้เขตทดลองกล้า
คิดริเริ่ม แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลส่วนกลาง มณฑล และเมืองร่วมกันกาหนด ภารกิจของเขต
ทดลองในอดีต คือการแสวงหาวิธี การปฏิ รูป การแก้ปั ญ หาเรื่ องการเปิดประเทศและดึ ง ดูดเงิ นลงทุ น
ต่างชาติ ซึ่งต่างจากภารกิจในปัจจุบันที่เน้นเรื่องการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ กลไก ตลาดให้สมบูรณ์ แก้ไข
ความขัดแย้งในระบบ และแสวงหาวิธีใหม่เพื่อความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภูมิภาค
เมื่อเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 2014 คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติจัดตั้งเขตทดลองการปฏิรูปครบวงจร
ทั้งสิ้น 12 แห่ง ด้านการเปิดเสรี เช่น เขตผู่ตงเมืองเซี่ยงไฮ้ เขตปินไห่เมืองเทียนจิน เมืองเซินเจิ้นเซี่ยเหมิน
และอี้อู ในด้านบูรณาการเมืองกับชนบท เช่น เมืองฉงชิ่งและเฉิงตู ด้านการสร้างสังคมประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วงกลมรอบเมืองอู่ฮั่น กลุ่มเมืองฉางซา-จูโจว-เซียงถาน ด้านอุตสาหกรรม
รูปแบบใหม่ เช่น เขตเศรษฐกิจเสิ่นหยาง ในด้านการเกษตรสมัยใหม่ เช่น ที่ราบลุ่มสองแห่งของมณฑล
เฮยหลงเจียง และด้านการแปลงเศรษฐกิจแบบทรัพยากร เช่น มณฑลซานซี
เมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2014 จีนประกาศจัดตั้งเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลที่เมืองซ่านโถว (ซัวเถา) และอีก 5 “เขตทดลองด้านการเงิน” ที่เมืองเวินโจว
มณฑลเจ้อเจียง เขตสามเหลี่ยมปากแม่ น้าจูเจียง มณฑลกว่างตง เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน เขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง
(4) เขตปลอดอำกร (Tariff-free Zone)
ในปี 1990 สานักนายกรัฐมนตรีอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรแห่งแรกที่เซี่ยงไฮ้ ขณะนี้ประเทศจีนมีเขต
ปลอดอากรทั้ง หมด 15 แห่ง ซึ่งได้แก่ เขตเว่ยเกาเฉียว (เซี่ยงไฮ้) ท่าเรือเทียนสิน ฝู่เถียน ซาโถวเจี๋ยว
และเหยียนเถียน(เซินเจิ้น ) ต้าเหลียน กวางโจว ท่าเรือจาง เจียก่าง ไห่โข่ว เซี่ยงหยู (เซี่ยเหมิน) ฝู่โจว
หนิงโป ชิงเต่า ซัวเถา จูไห่เป็นต้นทั้งหมด 15 แห่ง
เขตปลอดอำกร (Bonded Area ; the low-tax ; tariff-free zone ; tax-protected zone) คื อ
พื้นที่ซึ่งสานักนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งขึ้นสาหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการ
อื่นที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการค้า โดยผู้ประกอบการใน
เขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นค่าภาษีอากรสาหรับสิ่งของที่นาเข้าไปในของเขต
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ปลอดอากร โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรคอยกากับดูแลตรวจสอบสิ่งของ ยานพาหนะ และบุคคลที่เข้า-ออก
เขตปลอดอากร
สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอำกร คือ การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต
และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง สาหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้ง ส่วนประกอบของ
สิ่งของที่ได้ระบุไว้ข้างต้นที่นาเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการอื่น
ใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งออกไปนอกประเทศ
สิ่งของที่นำออกจำกเขตปลอดอำกรเพื่อใช้หรือ บริโภคในประเทศ ต้องชาระค่ าภาษีอากร โดย
คานวณตามสภาพ ราคาของ พิกัดและอัตราอากร ณ เวลาที่ปล่อยของนั้นออกจากเขตปลอดอากร แต่
สามารถนามูลค่าของวัตถุดิบในราชอาณาจักรที่นาเข้าไปผลิตของนั้นหักออกจากราคาได้
(5) เขตกำรค้ำเสรี
เขตการค้าเสรีในปัจจุบัน ได้แก่ เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เทียนจินและฝูเจี้ยน
เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ - China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
เมื่อเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2013 คณะรัฐมณตรีจีนอนุมัติให้จัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้
ขึ้น ในเขตสินค้าทัณฑ์บน 4 แห่งของเซี่ยงไฮ้ เช่น เขตสินค้าทัณฑ์บนไว่เกาเฉียว
สถานการณ์โดยรวมของเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้8 มีดังนี้
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไ ด้เปิด “ไฟเขียว” ให้ก่อตั้ง เขตทดลอง
การค้าเสรีขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 28 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยการบูรณาการ
พื้นที่สาคัญ 3 แห่ง ได้แก่ เขตสินค้าทัณฑ์บนบริเวณท่าเรือไว่เกาเฉียว ท่าเรือน้าลึกหยางซาน และท่า
อากาศยานผู่ตง ต่อมาในวันที่ 29 ก.ย. 2556 ทางการจีนได้จัดพิธีเปิดตัวเขตทดลองการค้าเสรีจีน (เซี่ยง
ไฮ้) หรือ China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (เรียกกันทั่วไปว่า “เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้”) อย่าง
เป็นทางการ
แผนงานภาพรวมของเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้พบว่า ทางการจีนจะเริ่มดาเนินการทดลองการบริหาร
ดัง กล่าวใน 4 ด้านที่สาคัญ ได้แก่ การลงทุน การค้า การเงิน และระบบกฎหมายการบริหารงานของ
ภาครัฐ
ในส่วนการเงินนั้นถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2559 ธนาคารแห่งชาติจีน กระทรวงพาณิชย์จีน คณะกรรมการกากับดูแลและตรวจสอบการธนาคารจีน
8

http://finance.qq.com/a/.046366/20151030htm
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คณะกรรมการกากับดูแลและตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์ กรมควบคุมเงินตราต่างประเทศ และนครเซี่ยง
ไฮ้ได้ร่วมกันพิมพ์เผยแพร่ “แผนดาเนินการเร่งสร้างสรรค์ศูนย์กลางการเงินเซี่ยงไฮ้ภายใต้การผลักดันเขต
ทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ (ต่อไปนี้เรียกสั้นฯ ว่า แผนฯ)” ทั้งหมดมี 40 มาตรา ในแผนฯกาหนดไว้ว่า
1) จีนจะทดลองเปิดเสรีโครงการเงินทุนในรูปเงินหยวนอย่างค่อยเป็นค่อยไป สิ่งแรกคือทดลองเปิดเสรี
บัญชีทุนสกุลหยวน (Capital Account Convertibility: CAC)
2) ส่งเสริมการใช้เงินหยวนในต่างประเทศโดยผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศและการลงทุนภาคการเงินในต่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายการใช้เงินหยวน
ข้ามประเทศนั้น อนุญาตให้นิติบุคคลสามารถดาเนินการแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรีภายในพื้นที่เขต
การค้าเสรี
3) ผลักดันการแลกเปลี่ยนเงินหยวนอย่างเสรีไปทีละขั้นตอน หลัง จากอนุญาตให้นิติบุคคลสามารถ
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรีในพื้นที่เขตการค้าเสรีแล้ว เร่งศึกษาให้บุคคลตามเงื่อนไขที่
กาหนดสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ ปฏิรูประบบการควบคุมเงินตางต่างประเทศ ศึกษาความ
เป็นไปได้ให้บุคคลสามารถแลกเปลี่ยนเงินหยวนในจานวนที่เหมาะสมในเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้
นอกจากนั้นทางการจีนจะอนุญาตให้องค์กรการเงินต่างชาติตามเงื่อนไขที่กาหนดสามารถก่อสร้างธนาคาร
เงินทุนต่างชาติในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีได้ รวมถึงอนุญาตให้กลุ่มเงินทุนเอกชนในจีนสามารถร่วมกับ
องค์กรการเงินต่างชาติเปิดธนาคารทุนจีน-ต่างชาติได้
4) ในอนาคตหากจีนเข้าร่วมในกรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (TransPacific Partnership : TPP) ซึ่งริ เริ่ มโดยสหรัฐ อเมริ กาด้ วยแล้ ว เขตการค้า เสรี เซี่ ยงไฮ้ ก็จ ะมี บทบาท
เสมือนเป็นประตูแห่งแรกของจีนที่เปิดกว้างสู่ต่างประเทศ
เขตทดลองกำรค้ำเสรีกว่ำงโจว - China (Guangzhou) Pilot Free Trade Zone
เขตทดลองการค้าเสรีกว่างโจว จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2014 ครอบคลุม 3 พื้นที่
ได้แก่ เขตการค้าเสรีหนานซา เมืองกว่างโจว เขตการค้าเสรีเฉียนไห่เสอโข่ว เมืองเซินเจิ้น และเขตการค้า
เสรีเหิงฉินเมืองจูไห่ รวมพื้นที่ 116.2 ตารางกิโลเมตร
ภารกิจหลักของเขตทดลองการค้าเสรีกว่างโจว มีดังนี้
1) เป็นเขตทดลองเปิดเสรีบัญชีทุน และส่งเสริมนโยบายผลักดันเงินหยวนสู่สากล
2) แสวงหาหลักเกณฑ์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่เปิดกว้างและสะดวกยิ่งขึ้น
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3) เป็น เขตทดลอง FTA มาตรฐานสู ง เพื่ อรั บมื อกั บการเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ โลก
ภายหลังความตกลง TPP และ TTIP
4) เป็นเขตสาธิตการพัฒนาและการรวมตัวเชิงลึกของมณฑล
6.2 สถำนภำพกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวถึงสภาพการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ของจีนในเดือนมกราคม – พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ว่ามูลค่าเงินลงทุนจริง จากต่างประเทศตั้ง แต่เดือน
มกราคม – พฤษภาคม ค.ศ. 2016 มีมูลค่า 343,550 ล้านหยวน (ประมาณ 54,190 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
เพิ่มขึ้น 3.8%จากปีที่แล้ว โดยมีจุดเด่นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศดังนี้
ภาพรวมการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติของทั้งประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือน
มกราคม – พฤษภาคม มีบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศจีนจานวน 10,871 ราย
เพิ่มขึ้น 13.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ใช้ได้จริง 343,550
ล้ า นหยวน (ประมาณ 54,190 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ) เพิ่ ม ขึ้ น 3.8% จากปี ที่ แ ล้ ว ทั้ ง นี้ เฉพาะเดื อ น
พฤษภาคมมีบริษัทต่างชาติมาลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ในจีนจานวน 2,573 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 43.6%
มีมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ใช้ได้จริง 56,770 ล้านหยวน (ประมาณ 8,890 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ลดลง 1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
การลงทุนจากต่างชาติในกิจการด้านการบริการเทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง
เพิ่มมากขึ้น ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม มูลค่าการลงทุนจริงจากต่างชาติในกิจการด้านการบริการเป็น
จานวนเงิน 241,800 ล้านหยวน (ประมาณ 38,220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น 7% จากปีที่แล้วคิดเป็น
สัด ส่ ว นร้ อ ยละ 70.4 ของปริ ม าณรวมทั้ ง ประเทศ ในจ านวนนั้ น ธุ ร กิจ ด้ า นการบริ การจั ด จาหน่ า ย
(Distribution Services) เพิ่มขึ้น 212.4% และการบริการด้ านการขนส่ง เพิ่ มขึ้น 76% ขณะเดียวกั น
กิจการการบริการเทคโนโลยีขั้นสูงมีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างชาติ 40,380 ล้านหยวน (ประมาณ 6,370
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ) เพิ่ ม ขึ้ น 94.7% จากปี ก่ อ นหน้ า โดยการลงทุ น ในด้ า นการบริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริการด้านดิจิทัล (Digital content) และการบริการด้านการวิจัยและออกแบบมีการ
เติบโตอย่างมาก มีมูลค่าการลงทุนจริงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสูงถึง 238.3%, 88% และ 33.9% ตามลาดับ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างชาติในเดือนมกราคม – พฤษภาคม
เป็นจานวนเงิน 98,860 ล้านหยวน (ประมาณ 15,520 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลดลงจากปีที่แล้ว 3.2% คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 28.8 ของปริมาณรวมทั้งประเทศ ในจานวนนั้น อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง
มีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างชาติ 25,880 ล้านหยวน (ประมาณ 4,060 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น
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2.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อุตสาหกรรมการผลิตยา และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์ มีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างชาติเพิ่มขึ้น 111.6% และ 47.4% ตามลาดับ
เดือนมกราคม – พฤษภาคม มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ใช้ได้จริงจาก 10 อันดับประเทศ
แรกที่มาลงทุนในประเทศจีน มีมูลค่า 51,220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 94.5 ของมูลค่าการ
ลงทุ น จริ ง จากต่ า งชาติ ข องทั้ ง ประเทศ เพิ่ ม ขึ้ น 1.3% จากปี ที่ แ ล้ ว โดยเป็ น การลงทุ น จากประเทศ
สหรัฐ อเมริ กาเพิ่ มขึ้น 140.2% ประเทศอัง กฤษเพิ่มขึ้น 110% และ ประเทศเยอรมั นเพิ่ม ขึ้น 20.6%
ขณะเดียวกันการลงทุนจากกลุ่มประเทศอาเซียนในประเทศจีน มีมูลค่าการลงทุนจริง 2,980 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13.3% และมีมูลค่าการลงทุนจริงจากสหภาพยุโรป 28 ประเทศ เป็นจานวน
เงิน 4,120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 24.5% จากปีที่แล้ว และมีการลงทุนจากประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย “One Belt, One Road” เป็นมูลค่า 3,050 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีที่แล้ว
ทั้ง นี้ พื้ น ที่ ทางภาคตะวัน ตกของจีน มี ก ารดึ ง ดูด การลงทุน จากต่ า งประเทศเพิ่ม สู ง ขึ้น มาก
ในขณะที่การดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ทางภาคตะวันออกยัง คงมีความสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง ในเดือน
มกราคม – พฤษภาคม พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ตกมี มู ล ค่ า การลงทุ น จริ ง จากต่ า งชาติ 26,250 ล้ า นหยวน
(ประมาณ 4,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น 31.2% จากปีที่แล้ว โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
มากกว่าพื้นที่อื่นๆของประเทศจีน พื้นที่ภาคกลางมีสัญ ญาการลงทุนจากต่างชาติมูลค่า 73,970 ล้าน
หยวน (ประมาณ 11,350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) พื้นที่ภาคตะวันตกมี สัญญาการลงทุนจากต่างชาติมูลค่า
49,060 ล้านหยวน (ประมาณ 7,580 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 15.2% และ 26.5%
ตามลาดับ และพื้นที่ภาคตะวันออกมีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างชาติ 297,120 ล้านหยวน (ประมาณ
46,910 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น 4.7% จากปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ มูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศ โดยวิธีการควบรวบกิจการก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม มีบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในประเทศจีนโดยวิธีการควบรวม
กิจการจ านวน 544 ราย มีมูล ค่าการลงทุน ที่ใช้ ได้ จริง เป็น จานวนเงิน 71,770 ล้านหยวน (ประมาณ
11,110 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3.2% และ 19.9% ตามลาดับ

แหล่งที่มา
http://www.hamariweb.com/enews/China-s-Billions-Luring-Once-Shy-Foreign-Investors-to-Pakistan-Bloomberg_nid1869096.aspx
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บทที่ 7 วัฒนธรรมพื้นฐำนของชำวจีน และวัฒนธรรมกำรทำธุรกิจของชำวจีน
7.1 เอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน
อิทธิพลแนวคิดของสานักขงจื่อและสานักเต๋า ทรงอิทธิพลอย่างมากต่อความคิด และความเชื่อ
ของชาวจีน อีกทั้ง ขงจื่อ เล่าจื่อและเม่งจื่อยังเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อวัฒนธรรมอารยธรรมจีนรวมถึง
คุณธรรม ทางสายกลาง ความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดจนแนวทางปกครองโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ เป็นต้น ชาวจีนล้วนนาแนวคิดเหล่านี้มาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติและดาเนินชีวิต
7.1.1 กำรเกำะกลุ่ม
สุภาษิตจีนกล่าวว่า“ใบไม้ร่วงกลับคืนสู่ราก”หมายความว่า เมื่อแก่เฒ่าควรจะกลับบ้านเกิด โดย
บ้านเกิด คือ สถานที่ที่บรรพบุรุษใช้ชีวิตอยู่ สะท้อนถึง ลักษณะนิสัยของชาวจีนที่ รักบ้านเกิดและไม่ค่อย
จากบ้านเกิดนอกจากจะถูก บังคับโดยสถานการณ์ จาเป็น ดังคากล่าวของคนจีนที่ว่า“ยากจะพรากจาก
แผ่นดินเกิด”ชาวจีนที่พานักอยู่นอกประเทศจึงมีความปรารถนาว่าจะได้กลับประเทศจีน กลับไปยังบ้าน
เกิดของตนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นชาวจีนไม่ว่าจะประสบความสาเร็จในต่างประเทศเพียงใดต้อง
กลับไปเยี่ยมบ้านเกิด ทาคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดของตนเอง
นอกจากนี้ในสุภาษิตจีน มักกล่าวถึง “คนบ้านเดียวกัน”มีความหมายที่กว้างมาก อาทิ ผู้ที่อาศัย
อยู่ในเมืองเดียวกันหรือมาจากอาเภอเดียวกันก็เป็นคนบ้านเดียวกัน หรือผู้ที่พานักอยู่ในประเทศเดียวกัน
หรือมาจากมณฑลเดียวกันก็เป็นคนบ้านเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าชาวจีนทั้งหมดในต่างประเทศเป็น
“คนบ้านเดียวกัน”และด้วยคาเพียงคาเดียวนี้ ทาให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากและลึกซึ้งมากขึ้น
เช่นเดียวกับคาเรียกขานผู้อื่นของชาวจีน ที่มัก ใช้คาเรียก“ญาติ” อาทิ“พี่ชาย”,“พี่สาว”,“คุณ
อา” เป็นต้นเนื่องจากชาวจีนให้ความสาคัญกับครอบครัวมากคาเรียกเหล่านี้ สะท้อนถึงความสนิทสนม
ความใกล้ชิดราวกับคนในครอบครัว
อุปนิสัยรักครอบครัว สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดจากการมีศาลเจ้าตระกูล สมาคมแซ่ หรือ
สมาคมนักธุรกิจฮกเจี้ยนเป็นต้น นอกจากนี้ชาวจีนจะยึดถิ่นกาเนิดเป็นสาคัญ เกาะกลุ่ม หรือทาธุรกิจ
ด้วยกัน และหากพูดภาษาถิ่นเดียวกัน มาจากถิ่นเดียวกันจะได้รับความไว้วางใจ และความสนิทสนมมาก
เป็นพิเศษ
7.1.2 กำรยอมรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกามักถูกเรียกว่า “เตาหลอมใหญ่” เพราะเป็นประเทศที่มีผู้คนอพยพมาจาก
หลากหลายประเทศ และผู้คนเหล่านี้ต่างนาอุปนิสัย และวัฒนธรรมของตนเองมากล่าวได้ว่าประเทศ
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สหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือน“ชามสลัด” ขนาดใหญ่ และด้วยภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน จึงยากที่จะ
ผสาน กลมกลื น ให้ ก ลายเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ซึ่ ง แตกต่ า งจากวั ฒ นธรรมของประเทศจี น ที่ แ ม้ ว่ า จะ
ประกอบด้วย 56 ชนชาติ และแต่ละชนชาติต่างมีลักษณะพิเศษเฉพาะของตน โดยลักษณะพิเศษต่างๆ
เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อกัน จนก่อตัวเป็นวัฒนธรรมจีนที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อาทิแต่ละชนชาติต่างมีเทศกาลของตนเอง แต่ชาวจีนทั้งหมดล้วนมีเทศกาลอันยิ่งใหญ่ร่วมกันคือ เทศกำล
ตรุษจีน เป็นต้น
นอกจากนี้วัฒนธรรมจีนไม่เพียงแต่รวมวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆไว้ด้วยกันแต่ยังซึมซับและ
เรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างประเทศอีกด้วย อาทิเป็นประเทศที่หลอมรวมศาสนาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทั้ง
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามตลอดจนศาสนาคริสต์โดยศาสนาเหล่านี้ไ ม่ถูกห้าม ในทางตรงกันข้ามกลับ
หลอมรวมไปกับวัฒนธรรมจีน เช่นศาสนาพุทธ หลังจากที่ศาสนาพุทธเผยแพร่จากประเทศอินเดียเข้าสู่
ประเทศจีน เกิดการผสานกับวัฒนธรรมดั้ งเดิมของจีน กลายเป็นศาสนาพุทธในแบบของจีนที่มีความ
แตกต่างจากศาสนาพุทธของอินเดีย
ขณะเดียวกันการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ส่งเสริม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทาง
เศรษฐกิจกับต่างชาติโดยซึมซับและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น ทาให้วัฒนธรรมต่างถิ่นกลายเป็ น
วัฒนธรรมต่างถิ่นในแบบฉบับของจีน อาทิ การแปลภาษาต่างประเทศของจีนจะพิจารณาถึงวิธีการออก
เสียงภาษาอังกฤษ และคานึงถึงความเคยชิน ในการออกเสียงของภาษาจีน โดยรักษาความหมายเดิมของ
ศัพท์เอาไว้ด้วย
7.1.3 ควำมหลำกหลำย
แม้ว่าวัฒนธรรมจีนจะมีความเป็นเอกภาพ แต่เนื่องจากประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ กอปรกับ
การอยู่ร่วมกันของหลากหลายชนชาติ ทาให้วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ แต่ละภูมิภาค เต็มไปด้วยความ
แตกต่างหลากหลาย
ชาวจีนมักใช้ภูเขาฉินหลิงและแม่น้าหวยเหอเป็นเส้นแบ่ง เขตใต้และเขตเหนือ และลักษณะ
อุ ป นิ สั ย ของคนใต้ กั บ คนเหนื อ มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยคนเหนื อ ค่ อ นข้ า งซื่ อ ตรงไปตรงมา และให้
ความสาคัญกับมิตรภาพ ส่วนคนใต้ละเอียดรอบคอบ สุภาพและถนัดทาการค้า นอกจากนี้ คนเหนือและ
คนใต้ในแต่ ละท้องถิ่นก็ มีจุดเด่นที่ ต่างกัน อาทิ คนตะวันออกเฉียงเหนือมักเปิด เผยและตรงไปตรงมา
ขณะที่คนเซี่ยงไฮ้มักเฉลียวฉลาด ส่วนคนปักกิ่งมักจะจริงจัง ด้านคนเทียนจินมักจะซื่อสัตย์ ส่วนคนซานซี
มักจะขยันอดทน สาหรับคนกวางตุ้งมักจะเปิดเผยและเห็นแก่ผลประโยชน์ เป็นต้น
จากความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมแม้เป็นคนท้องถิ่นเดียวกัน แต่พฤติกรรมอาจแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง อาทิ สามารถแบ่งนักธุรกิจปักกิ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. นักเรียนนอกเรียนจบมาจาก
ต่างประเทศมักสะท้อนวัฒนธรรมต่างชาติออกมา 2. นักธุรกิจแถวจงกวนชุนหรือลูกค้าของจงกวนชุน คน
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เหล่านี้ ล้วนผ่านประสบการณ์ในการสร้างกิจการมาอย่างยากลาบากจึง มุ่ง เน้น ดาเนินธุรกิจ อย่างเป็น
รูปธรรมและ 3.ผู้บริหารธุรกิจของรัฐ กลุ่มนี้จะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมดั้งเดิมค่อนข้างมาก
ดังนั้นการคบค้าสมาคมกับคนจีนจะใช้รูปแบบเดียวไม่ได้ ดังคากล่าวของชาวจีนที่ว่า “รู้เขารู้
เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ”กล่าวคือ ในการทาสงครามไม่เพียงต้องเข้าใจตนเอง แต่ต้องเข้าใจคู่ต่อสู้
เช่นนี้จึงจะชนะในทุกการรบได้
7.2 กำรแสดงออกถึงลักษณะเด่นของชำวจีน
แม้ว่าวัฒนธรรมจีนจะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่ก็มีความเป็นเอกภาพ หลอมรวมกันเป็น
หนึ่งเดียว เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับชนชาติอื่น เช่น การให้ความสาคัญกับครอบครัวถือเป็นพื้นฐาน
ความคิดของชาวจีนทุกคน ไม่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง ต่างจากวัฒนธรรมตะวันตกทีต่ ัวเองต้องมาก่อน ลักษณะ
ดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวกันของชาวจีนได้เป็นอย่างดี
7.2.1 ควำมถ่อมตัวของคนจีน
อุปนิสัยนี้ จะเด่นชัดเมื่อมีคนกล่าวชม โดยชาวจีนมักตอบกลับว่า “ที่ไหนกัน”“งั้นหรือ” หรือ
“ชมเกินไปแล้ว”เป็นต้น ถือเป็นการแสดงถึงความถ่อมตัวของชาวจีน
ความถ่อมตัวนี้อาจทาให้ต่างชาติรู้สึกแปลกใจเช่น ในการรายงานผลการดาเนินงานชาวจีนมัก
พูดว่า “ความสามารถในการทางานยังไม่ดีพอ ขอให้ทุกท่านช่วยชี้แนะด้วย” เพื่อเป็นการแสดงความถ่อม
ตัว หรือหากงานได้รับคากล่าวชม ก็มักจะพูดว่า “งานของพวกเรายังมีส่วนที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงอีก
มาก” คากล่าวเหล่านี้กลายเป็นคาพูดสูตรสาเร็จ ที่ทุกคนนาไปใช้อย่างเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ในคาพูด
เหล่านี้ด้วย
ดังนั้นหากได้ยินคาพูดเหล่านี้ ไม่ต้องแปลกใจ เพราะเป็นเพียงคาพูดถ่อมตัว แต่ในใจของชาว
จีนรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก
ความถ่อมตัวของชาวจีนยังแสดงออกในด้านอื่นๆอีก อาทิ เมื่อเชิญทานข้าว ชาวจีนจะใช้เวลา
ทั้งวันในการจัดเตรียม และเมื่อถึงเวลาจะมีอาหารหลากชนิดวางเรียงรายเต็มโต๊ะ แต่กลับพูดว่า “นี่เป็น
อาหารง่ายๆที่กินกันทั่วไป”หรือเมื่อชาวจีนมอบของขวัญสาคัญให้ แต่ กลับพูดว่า “ของเล็กน้อย” ดังนั้น
เวลาต้องติดต่อพูดคุยกับคนจีน ควรสังเกตว่าเมื่อใดเป็นการพูดถ่อมตัว เมื่อใดเป็นการพูดจริงจัง
นอกจากนี้ ชาวจีนถือ ว่าความถ่อมตัวเป็นกิริยามารยาทอันงดงามอย่างหนึ่ง คนที่ถ่อมตัวจะ
ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คน ตรงข้ามกับ คนที่ยโสโอหังมีแต่คนชิงชัง ดังนั้นการคบค้าสมาคมกับคน
จีน หากถือตัวมากเกินไป อาจทาให้คนจีนรู้สึกไม่พอใจ
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7.2.2 ให้ควำมสำคัญกับควำมกลมเกลียวและทำงสำยกลำง
ชาวจี น ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า “การไม่ แ ก่ ง แย่ ง ชิ ง ดี ” ถื อ เป็ น ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ง ดงามน่ า ยกย่ อ ง
นอกจากนี้ยังให้ คุณค่ากับความกลมเกลียวระหว่างสมาชิก และส่วนรวม อีกทั้งยังยึดถือความเท่าเทียม
ด้วย
“ความสามั ค คี เ ป็ นสิ่ ง ล้ าค่ า ” ถื อ เป็ นสั จ ธรรมที่ ไ ม่ มี วั นเปลี่ ย นแปลงของชาวจี น และด้ ว ย
ธรรมชาติของชาวจีนชอบทาให้เรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก ส่วนเรื่องเล็กจะทาให้หมดไปเมื่อถูกละเมิด
ผลประโยชน์ส่วนตัว จะใช้วิธีไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ต่างจากชาวอเมริกันที่พึ่งพิง ระบบยุติธรรมเป็น
หลัก ไม่ค่อยประนีประนอม
ดัง นั้น หากต้องทาธุรกิจกับชาวจีน การกาหนดนโยบายต่าง ๆ จะใช้เวลานาน เนื่องจากการ
กาหนดนโยบายของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกฉันท์เสียก่อน
นอกจากนี้ชาวจีนมักไม่ชี้ข้อบกพร่องของอีกฝ่ายโดยซึ่งหน้า เพราะเกรงว่าจะเป็นการทาลาย
ความรู้สึกระหว่างกัน และให้ความสาคัญกับสั ญญาระหว่างกัน ทาให้วัฒนธรรมทางธุรกิจของชาวจีน
ประสานเป็นหนึ่งเดียวจนกลายเป็นเป้าหมายร่วม ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
ดังนั้นการทาธุรกิจกับชาวจีนจะต้องอดทน อย่าด่วนท้อแท้และถอดใจ เพราะชาวจีนมีอุปนิสัย
เป็นมิตร ยินดีและพร้อมจะร่วมงานกับนักธุรกิจทุกเชื้อชาติ
7.2.3 ลัทธิส่วนรวม
เมื่อมีผลงานในการทางานหรือสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ได้ โดยปกติแล้วชาวจีนจะไม่บอกว่านี่
เป็นผลงานของตนเอง เนื่องจากอาจถูกมองว่าเป็นคนเย่อหยิ่งอวดดีและจะถูกตาหนิได้ ฉะนั้นชาวจีนจึง
มักพูดว่า “นี่เป็นผลงานของทุกคน” หรือ “ทั้งนี้เกิดจากความสนับสนุนหรือให้ความสาคัญของผู้บริหาร”
เปรียบดั่งสุภาษิต ของจีน ที่ว่า “ปืนยิงหัวนกที่โผล่ออกมา” หรือ “คนกลัวดัง สุกรกลัวอ้วน”
หมายความว่า การที่ประสบความสาเร็จเกินกว่าคนอื่น เป็นเรื่องที่ผู้อื่นยากจะยอมรับโดยเฉพาะในสังคม
ลัทธิส่วนรวมของจีน จนกลายเป็น “กฎ” ของสังคม เนื่องจากชาวจีนถือคติ ว่า “ทุกอย่างที่เป็นความดี
ความชอบล้วนเป็นของทุกคน”
ฉะนั้นหากพนักงานชาวจีนในบริษัทมีผลงานในการทางาน และต้องการชมเชยพนักงานต่อหน้า
ทุ ก คน ควรระมั ด ระวั ง เป็ น พิ เ ศษ เพราะอาจท าให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การชมเชยรู้ สึ ก อึ ด อั ด และอาจท าลาย
ความสัมพันธ์กับพนักงานคนอื่นได้
ส่วนกรณีที่บริษัทประสบกับปัญหาด้านการบริหารจัดการ จาเป็นต้องลดค่าใช้จ่าย โดยลด
จานวนพนักงาน หากใช้วิธีนี้ในประเทศจีนต้องระวังเป็นพิเศษเช่นกัน เพราะประเทศจีนเป็นสังคมลัทธิ
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ส่วนรวม การตกงานของคนจานวนหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนในองค์กรโดยรวม ทางออกที่ดีที่สุด
คือลดเงินเดือนพนักงานทั้งหมด และให้กาลังใจทุกคนให้มุมานะฟันฝ่าและเอาชนะอุปสรรคไปด้วยกัน
โดยปกติคนจีนจะคานึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวและให้ความสาคัญต่อภาระหน้าที่ของตนที่มี
ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต่างจากชาวตะวันตกทีเ่ น้นเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลักนอกจากนี้ชาว
จีนยังยึดถือ และปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ของพนักงานด้วย
7.2.4 รักษำหน้ำตำยิ่งชีวิต
ในสังคมจีน “หน้าตา” คือสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการได้รับการยอมรับจากสังคม ชาวจีน ได้
ให้ความสาคัญกับหน้าตามากเป็นพิเศษ ถึงขั้นไม่รักษากฎหมาย ระเบียบวินัย หรือสัจจะคุณธรรม เพื่อ
รักษาหน้าตาในสังคมของตนเอง
แม้ว่าการติด ต่อสื่อสารระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ใช่เ รื่องไกลตัวใน
ปัจจุบันแต่วัฒนธรรมกลับยิ่งลึกซึ้ง และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คนมากขึ้นจึงจาเป็นต้องพิจารณาถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย โดยเฉพาะในตลาดการค้าโลกมีตัวอย่างแห่งความล้มเหลวในการบริหาร
จัดการมากมาย เนื่องจากมองข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ ดัง นั้นก่อนที่ตัดสินใจทาธุรกิจในตลาดใดก็ตาม
ต้องสารวจตลาดเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการทาธุรกิจ อันจะเป็นพื้นฐานของความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจ
ปัจจุบันประเทศจีนค่อยๆ มีการแลกเปลี่ยนและคบค้าสมาคมกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ความคิดและวัฒนธรรมของต่างประเทศจึง หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศจีนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยชาวจีนเองก็เริ่ม
เข้ า ใจวั ฒ นธรรมต่ า งชาติ ม ากขึ้ น นอกจากนี้ ก ารไหลเข้ า มาของวั ฒ นธรรมต่ า งประเทศยั ง ส่ ง ผลให้
วัฒนธรรมของประเทศจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันและด้วยความเข้าใจถึงความแตกต่างนี้เอง ทา
ให้ชาวจีนไม่ได้คาดหวังให้ชาวต่างชาติที่ทาธุรกิจร่วมด้วยต้องมีวัฒนธรรมทางธุรกิจเฉกเช่นเดียวกับตน
7.3 วัฒนธรรมกำรทำธุรกิจของชำวจีน
(1) กำรนัดหมำย
ชาวจีนถือได้ว่าเป็นคนที่ตรงต่อเวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการนัดหมายกับบุคคลสาคัญ
หรือเป็นนัดสาคัญดังนั้นการไปถึงก่อนล่วงหน้าไม่กี่นาทีถือเป็นการแสดงความให้เกียรติอีกฝ่าย ฉะนั้นหาก
ได้นัดหมายกับชาวจีน ห้ามไปสายเป็นอันขาด และควรไปถึงก่อนเวลานัดเล็กน้อย จะช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกดี
ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจและความน่าเชื่อถือ
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นอกจากนี้ชาวจีนยังมีคาพังเพยที่ว่า “เวลาไม่มีค่า”หากพินิจพิเคราะห์ความรู้สึกที่ชาวจีนมีต่อ
เวลาจะพบว่าค่อนข้างขัดแย้งกัน ด้านหนึ่งให้รักษาเวลาขณะที่อีกด้านหนึ่ง กลับไม่เห็นคุณค่าของเวลา
สะท้อนให้เห็น อย่างเด่นชัด จากลั กษณะเด่น ที่ช าวจีนกลับใช้ คนและเวลาแต่ถนอมวัตถุ ยอมกระทั่ ง
เสียเวลาและชีวิตเพื่อแลกกับวัตถุมากกว่า ถึงแม้ ว่าจะต้องตายก็ต้องเหลือวัตถุมากมายให้ลูกหลาน และ
ได้นาความคิดนี้มาใช้เป็นเป้าหมายชีวิตแต่เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกแพร่เข้าสู่ประเทศจีนมากขึ้น ความคิด
เกี่ยวกับเวลาของชาวจีน ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไป เนื่องจากประเทศตะวันตกใช้วัตถุแต่ถนอมคนและเวลา
เพราะเห็นว่าชีวิตคนแสนสั้น เวลาจึงสาคัญมากส่งผลให้ในปัจจุบันชาวจีนมักจะพูดว่า “เวลาเป็นเงินเป็น
ทอง”หรือ “เวลาคือชีวิต”
(2) ชื่อ-สกุล
วัฒนธรรมการเรียกขานชื่อของชาวจีน จะเรียกนามสกุลและตามด้วยชื่อตัวอย่างเช่น“จางกว๋
อชิ่ง” ซึ่งจำงเป็นนามสกุล ส่วนกว๋อชิ่งเป็นชื่อ เป็นต้น
โดยทั่วไปนามสกุลของชาวจีนจะมีเพียงพยางค์เดียว มีเพียงปริมาณไม่มากนักที่จะมีสองพยางค์
เช่น “จูเก่อ” “หวงผู่โอวหยาง” เป็นต้นเช่นเดียวกับชื่อมักจะมีพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ เมื่อต้องติดต่อ
ทางธุรกิจจะคานึงถึงความเคยชินการเขียนชื่อของชาวตะวันตกด้วย โดยหากเขียนชื่อแบบดั้งเดิม จะขีด
เส้นใต้นามสกุลไว้ หรืออาจเขียนชื่อและสกุลแยกกัน อย่างเช่น หวัง เสี ยวหย่า เป็นต้น ส่วนการเขียนชื่อ
และนามสกุลสลับกัน (เขียนนามสกุลไว้ด้านหลัง) เห็นได้น้อยมาก
สาหรับนามสกุลของชาวจีนมักสืบทอดจากนามสกุลของบิดา แม้จะแต่ง งานแล้วผู้หญิง จีนยัง
รักษานามสกุลเดิมไว้ด้วยการไม่ใช้นามสกุลของสามี ซึ่งต่างจากประเทศตะวันตกและฮ่องกงแม้ฮ่องกงยัง
อนุรักษ์ ความเคยชินแบบดั้งเดิมอยู่ แต่เมื่อผู้หญิงแต่งงาน มักนานามสกุลของสามีวางไว้หน้านามสกุล
ตนเอง แล้วตามด้วยชื่อ เช่นจ้าวหลิงแต่งงานกับคุณหวัง ชื่อจะกลายเป็นหวังจ้าวหลิง และเรียกเธอว่า
คุณนายหวัง แต่ปัจจุบันผู้หญิง สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพาสามีในการดาเนินการทาง
ธุรกิจ จึงไม่จาเป็นต้องคานึงถึงนามสกุลของสามี หรือเรียกคุณจ้าวเลย เป็นต้น
นอกจากนี้ ก ารเรี ย กนามสกุ ล และตามด้ว ยชื่ อ เป็ น เรื่ อ งที่ เ สี ย มารยาทอย่ า งยิ่ง ของชาวจี น
โดยเฉพาะในระดับลูกน้องกับหัวหน้าหรือเด็กกับผู้ใหญ่ แต่หากมีความสนิท สนมกันเป็นพิเศษ สามารถ
เรียกชื่ออีกฝ่ายได้ โดยไม่ต้องมีนามสกุลนาหน้า แต่โดยทั่วไปมักจะเรียกนามสกุลของอีกฝ่าย ตามด้วย
ตาแหน่งหน้าที่ ไม่สามารถเรียกนามสกุลเพียงอย่างเดียวได้
(3) คำเรียกสถำนภำพ
ตัวอย่างสรรพนาม หรือวิธีแนะนาที่ไม่เหมาะในการเรียกพนักงานของบริษัท ได้แก่:
“รองผู้จัดการทั่วไปหวัง ไม่ได้พบกันตั้งนาน”
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“นี่คือดอกเตอร์จาง ผู้จั ดการทั่วไปของเรา”เป็นต้น การเรียกเช่นนี้ อาจท าให้ร องผู้จั ดการ
นามสกุลหวังและดอกเตอร์นามสกุลจางไม่พอใจ เนื่องจากรองผู้จัดการทั่วไปหวังคงไม่ค่อยอยากให้สังเกต
ว่าเป็น “รอง”ผู้จัดการทั่วไปไม่ใช่ “ผู้จัดการทั่วไป” ดังนั้นควรเรียกว่า “ผู้จัดการทั่วไปหวัง” แต่ในกรณี
เป็นทางการ และผู้จัดการทั่วไปตัวจริงอยู่ด้วย ควรเรียกว่า “รองผู้จัดการทั่วไปหวัง ” มิฉะนั้นผู้จัดการ
ทั่วไปอาจไม่ค่อยพอใจ
ส่วนดอกเตอร์นามสกุลจาง ดารงตาแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ควรเรียกว่า “ผู้จัดการทั่วไป
จาง” ไม่ใช่ “ดอกเตอร์จาง” เพราะในประเทศจีนตาแหน่ง หน้าที่สาคัญกว่าวุฒิการศึกษาโดยเฉพาะใน
บริษัท จะไม่เรียกคาแสดงวุฒิการศึกษา หรือหากใช้ก็วางไว้ข้างหลัง
ดังนั้นสรรพนามที่ใช้เรียก หรือวิธีแนะนาพนักงานตาแหน่งต่าง ๆ ในบริษัทที่ถูกต้อง คือ
“ผู้จัดการทั่วไปหวัง ไม่ได้พบกันตั้งนาน”
“นี่คือดอกเตอร์จาง ผู้จัดการทั่วไปของเรา”หรือ “นี่คือผู้จัดการทั่วไปของเรา ดอกเตอร์จาง”
แต่ หากกรณีที่ มี ตาแหน่ งสู งกว่ า ควรเรี ย ก “นามสกุ ล+ต าแหน่ง หน้ า ที่ ”เช่น ผู้จั ดการหวั ง
ผู้อานวยการจ้าวเป็นต้น ส่วนการเรียกเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน และสนิทสนมกัน แต่อายุมากกว่า
ควรเรียกว่า “เหล่าจาง”“เหล่าหวัง”หรือหากเป็นผู้ชายและอายุน้อยกว่า ควรเรียกว่า “เสี่ยวจาง”“เสี่ยว
หวัง”
ส่ว นกรณี ที่ เ พื่ อ นร่ ว มงานที่ อ ายุ ม ากกว่ า ควรเรี ย กด้ ว ย “นามสกุ ล +ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ”เช่ น
“วิศวกรจาง” หรือ “สมุหบัญชีหวัง ”เป็นต้น แต่หากสนิทกันมาก จะเรียกว่า “เหล่าจาง”หรือ “เหล่า
หวัง”ก็ได้สาหรับคนงาน สามารถเรียกว่า “จางซือฟู่” หรือ“หวังซือฟู่” เป็นต้น(“เหล่า” แปลว่าแก่ อาวุโส
ส่วน“เสี่ยว”แปลว่า เล็ก น้อย เยาว์วัย และ “ซือฟู่” แปลว่าครูใหญ่)
หากตาแหน่งหน้าที่ยาวเกินไป สามารถใช้คาย่อได้ เช่น “ผู้จัดการทั่วไปจาง”เรียกว่า “จาง
จ่ง”“วิศวกรหวัง”เรียกว่า “หวังกง” ซึ่งปัจจุบันคาย่อเหล่านี้กาลังเป็นที่นิยมใช้มากขึ้นเรื่อยๆ
สาหรับสถานการณ์ ที่ค่อนข้างเป็นทางการ คาเรียกที่นิยมใช้ ได้แก่ “เซียนเซิง ” (คุณ-ใช้กั บ
ผู้ชาย)“เสียวเจี่ย” (คุณ-ใช้กับผู้หญิง), “หนี่ว์ซื่อ ” (คุณสภาพสตรี),“ไท่ไท่” (คุณนาย),“ฟูเหริน” (เรียก
สุภาพสตรีที่แต่งงานแล้ว)เป็นต้น สรรพนามเหล่านี้สามารถใช้เรียกได้โดยตรง หรือตามหลังนามสกุลอีก
ฝ่ายได้ด้วย
(4) กำรแนะนำตัว
หากคุณอยู่กับลูกค้าสองคน คนแรกคือคุณหวังผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Aส่วนอีกคนคือคุณหลี่
พนักงานของบริษัท B คุณจะแนะนาพวกเขาให้อีกฝ่ายรู้จักอย่างไร
“หวังจ่ง นี่คือพนักงานของบริษัท Bคุณหลี”่ หรือ
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“คุณหลี่ นี่คือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทA คุณหวัง”
โดยปกติการแนะนาตะวันตก มักจะแนะนาผู้ที่มีตาแหน่งต่ากว่าก่อนค่อนข้างตรงข้ามกับชาว
จีนที่จะแนะนาผู้ที่ตาแหน่งสูงกว่าก่อน ดังนั้นในสถานการณ์ ข้างต้น จึงควรแนะนาคุณหวังก่อนแล้วจึง
แนะนาคุณหลี่
ส่วนการแนะนาตนเองนั้นจาเป็นต้องรู้จักอีกฝ่ายก่อนที่จะมีกิจกรรมทางธุรกิจ เช่นชื่อ-นามสกุล
และตาแหน่งหน้าที่เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนกลายเป็นเรื่องตลกหรือสร้างความไม่
ประทับใจได้และต้องระมัดระวังลาดับการแนะนาก่อน – หลังโดยใช้คาพูดที่สั้น กระชับ เพื่อสร้างความ
ประทับใจ ที่สาคัญควรมีกริยาที่สง่าผ่าเผยด้วย
(5) นำมบัตร
ถ้าหากว่ามีความชื่อซับซ้อน ออกเสียงยาก หรือยศตาแหน่ง มีมากเกินไปควรยื่นนามบัตรให้
ก่อน เพื่อให้รู้ว่าควรเรียกอย่างไร อีกทั้งยังเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ทั้งสองฝ่าย
สาหรั บ ธรรมเนี ย มในประเทศจี น นั้ น หลั ง จากผู้ อื่ น แนะน าตัว แล้ ว จึ ง สามารถแลกเปลี่ ย น
นามบัตรกันได้ และวิธีการแลกเปลี่ยนนามบัตรค่อนข้างมีความพิถีพิถันดังนี้
ประกำรแรก เมื่อทาการค้ากับชาวจีนควรเตรียมนามบัตรสองภาษา โดยด้านหนึ่งเป็นภาษาของ
ประเทศผู้มอบ อีกด้านเป็นภาษาจีน จะทาให้ผู้ที่ได้รับนามบัตรรู้ว่าควรจะเรียกด้วยภาษาจีนอย่างไร
ประกำรที่สอง เวลายื่นนามบัตรต้องใช้สองมือ โดยหงายด้านที่เป็นภาษาจีนไว้ข้างบน ถือเป็น
การแสดงความเคารพอีกฝ่าย เช่นเดียวกับเวลารับนามบัตรต้องใช้สองมือในการรับเช่นกัน
ประกำรทีส่ ำม หากต้องไปพบกับหลายคน ควรจะดูว่าคนไหนตาแหน่งสูงที่สุด แล้วยื่นนามบัตร
ให้คนนั้นก่อน หากจาเป็ นค่อยยื่นนามบัตรให้กับคนอื่นตามลาดับหน้าที่การงานจากตาแหน่ง สูงไปยัง
ตาแหน่งต่า
ประกำรที่สี่ เมื่อรับนามบัตรแล้วอย่าเก็บนามบัตรที่ได้ ทันทีควรอ่านรายละเอียดสักเล็กน้อยแต่
ไม่ควรใช้เวลาอ่านมากเกินไป หรืออ่านเฉพาะชื่อ เพื่อช่วยให้จาโดยใช้วิธีการโยงใบหน้ากับนามบัตรของ
คนๆนั้นได้
ในประเทศจีน ผู้ที่มีตาแหน่งสูงจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ดังนั้นในบางกรณีพนักงานบริษัท
เล็กๆ บางแห่ง มักจงใจใส่ตาแหน่งให้สูงขึ้นในนามบัตรเพื่อดึงดูดความสนใจ
(6) กำรทักทำย
สาหรับการทักทายของชาวจีนมีหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ผงกศีรษะสาหรับคนที่สนิทสนมกัน
ยิ้มให้กันหากความสัมพันธ์ ของทั้งสองฝ่ายดีมาก หรือหากรอคอยที่จะพบกันมานาน อาจจะทักทายกัน
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สั้นๆแต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ การจับมือเป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุด และเป็นวิธีทักทายที่เลือกใช้
เป็นอันดับต้นๆ
วิธีการจับมือต้องใช้มือขวาในการยื่นเพื่อทักทาย แต่ในบางกรณีสามารถใช้สองมือ เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น นอกจากนี้วิธีการสัมผัสยังแสดงถึงระดับความสัมพันธ์ด้วย ตัวอย่างเช่น จับมือ
แบบค่อนข้างแรง เป็นการแสดงถึงความจริงใจ ไม่ใช่จับเป็นพิธีเท่านั้น หรือจับนิ้วมือเบาๆ หมายความว่า
ไม่ได้สนใจ ใส่ใจสักเท่าไหร่นัก หรือจับแรงมาก อาจเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าเป็นศัตรู เป็นต้น
นอกจากนี้การจับมือทักทายควรคานึงถึงเวลาด้วย ถ้าใช้เวลาในการจับสั้นเกินไป แสดงให้เห็น
ว่าคุณไม่มีความจริงใจ ในทางตรงกันข้ามหากจับนานเกินไป อาจทาให้อีกฝ่ายรู้สึกกระอักกระอ่วนใจได้
โดยเฉพาะเมื่อสุภาพบุรุษจับมือกับสุภาพสตรี ดังนั้นทางที่ดีควรจับมือไปพลางและกล่าวทักทายไปพลาง
ด้วย เมื่อกล่าวทักว่า “หนีห่าว”จบก็คลายมือได้
ในส่วนของการ “ให้เกียรติสุภาพสตรีก่อน”เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการจับมือด้วยเช่นกัน โดยควร
รอให้สุภาพสตรีเป็นฝ่ายยื่นมือมาก่อน จึงค่อยยื่นมือออกไป หากคนที่จับมือเป็นข้าราชการหรือผู้นาที่มี
ตาแหน่งค่อนข้างสูง ควรให้เขาเป็นฝ่ายยื่นมือออกมาก่อนจึงค่อยยื่นมือออกไป
นอกจากการจับมือแล้ว ปกติชาวจีนไม่ชอบที่จะสัมผัสร่างกาย ดังนั้นการสวมกอด หรือ การจูบ
จะทาให้ชาวจีนรู้สึกกระอักกระอ่วนใจมากเช่นกัน
(7) กำรแต่งกำย
การแต่งกายคือการสร้างความประทับใจอันดับแรกในการพบปะกันครั้งแรก
การแต่งกายถือเป็นปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จของนักธุรกิจ เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ มีลักษณะ
ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม จึงไม่คุ้นเคยกับการแต่งกายที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ หรือสมัยนิยมมากเกินไปเช่น
ผมที่ย้อมหลากสีสัน ชุดโป๊เกินไปหรือน้าหอมที่กลิ่นฉุนเกินไป เป็นต้น ทรงผมที่แปลก การแต่งหน้าจัดใส่
เครื่องประดับเยอะเกินไป น้าหอมที่มีกลิ่นฉุนจัด ล้วนเป็นสิ่งที่ทาลายภาพพจน์ทั้งสิ้น
หากสุภาพบุรุษสวมกางเกงยีนส์ เสื้อลาลอง รองเท้าผ้าใบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวมหมวกแก๊ป จะ
ทาให้เข้าใจได้ว่าเพิ่งลงมาจากเขาส่วนของสุภาพสตรีหากสวมชุดราตรี เครื่องประดับแพรวพราว แต่งหน้า
เข้ม มักทาให้คิดว่าไม่ได้มาเพื่อร่วมงานธุรกิจ แต่มาร่วมงานเต้นรามากกว่า
ดังนั้นการแต่งกายที่เหมาะสม และเป็นทางการมากที่สุด คือ ควรเลือกชุดสีน้าเงิน สีเทา หรือสี
ดา เพราะสีเหล่านี้เหมาะสมกับทุกโอกาส ทุกสถานที่โดยสุภาพบุรุษควรสวมสูทผูกเน็คไทสีที่เข้ากัน หรือสี
ไม่ควรฉูดฉาดเกินไป ส่วนของสุภาพสตรี ควรสวมชุดทางานหรือชุดกระโปรงสีสุภาพ จะเป็นส่วนช่วย
เสริมสร้างความประทับให้แก่ผู้ร่วมเจรจาทางธุรกิจได้
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สาหรับการใช้น้าหอมของชาวตะวันตกนั้น ต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการใช้น้าหอมยังไม่
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายนักในหมู่ชาวจีน ดังนั้นก่อนจะเริ่มเจรจาธุรกิจกับชาวจีน อย่าใช้น้าหอม หรือ
เลือกใช้กลิ่นอ่อนๆ แทน
(8) คำทักทำย
ชาวจีนมักใช้คาทักทายที่หลากหลาย อาทิ “กินข้าวหรือยัง”, “ไปไหนมา”, “ไม่เจอกันตั้งนาน
หน้าที่การงานก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว”, “โห ! ดูสมบูรณ์ขึ้นนะ”เป็นต้น โดยเมื่อถูกถามเช่นนี้ไม่จาเป็นต้อง
ตอบตรงๆ เนื่องจาก “กินข้าวหรือยัง”หรือ“ไปไหน”เป็นแค่คาทักทายที่ไม่ต้องการคาตอบเพียงแค่คุณ
ผงกศีรษะอย่างมีมารยาท หรือทักทายถามทุกข์สุขกลับก็ เพียงพอแล้วส่วนคาถามที่ว่า“หน้าที่การงาน
ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว”สามารถตอบว่า “ไม่หรอก ก็ยังอยู่ที่เดิม” ได้
เมื่อมีการพบปะเจอหน้ากัน สาหรับชาวจีนแล้ว การโอภาปราศรัยหรือการพูดคุยทักทายกันแต่
เดิมความหมายของ“โอภาปราศรัย” คือการถามไถ่ทุกข์สุขจนกระทั่งยกยอปอปั้นกันเพื่อแสดงถึงความมี
น้าใจ และยัง เป็นการสะท้อนถึงแนวทางการดาเนินชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวจีน อีกทั้ง ยัง
สะท้อนลักษณะพิเศษของสถานที่บางแห่งไว้ด้วย
ถ้าเช่นนั้นสาหรับนักธุรกิจ เวลาพบหน้ากันควรโอภาปราศรัยอย่างไร
หากเป็นการพบกันครั้งแรก สามารถกล่าวว่า “ได้ยินชื่อเสียงมานาน” หรือ“เป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ไ ด้ พ บ”จากนั้ น จึง ชมเชยว่ า “บริ ษั ท ของคุ ณ ประสบความส าเร็ จ อย่ างน่ า ภาคภู มิ ใ จ...”หรือ “การ
คมนาคมในประเทศคุณทันสมัยมาก...”เป็นต้น หากอีกฝ่ายเพิ่งเดินทางจากต่างประเทศมาถึงสามารถพูด
ได้ว่า “ทุกท่านเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยกันแล้ว”
ดังนั้นการโอภาปราศรัย จึงช่วยให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสนิทสนมใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น การคบค้าสมาคม
กับชาวจีนจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไว้ด้วย
(9) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
ชาวจีนให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ มากดังนั้นการทาธุรกิจสาหรับคนจีนแล้ว ไม่ใช่เพียงเพื่อ
ธุรกิจในระยะสั้นเท่านั้น แต่โดยส่วนมากมักจะสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อความร่วมมือต่อไปในระยะ
ยาวด้วย
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีคนได้รับการอาศัยไหว้วานให้ช่วยหาหุ้นส่วนชาวอเมริกันให้กับนักธุรกิจ
ชาวจีน 2 ปีต่อมาผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เจรจาทาธุรกิจร่วมกัน เมื่อนักธุรกิจชาวจีนเดินทางมาถึงพบว่าฝ่าย
ชาวอเมริกันไม่เพียงแต่ร่างสัญญาเอาไว้แล้ว ยังพานักกฎหมายมาด้วย ทาให้นักธุรกิจจีนท่านนั้นรู้สึกว่าถูก
ดูหมิ่นเป็นอย่างยิ่ง จึงขอตัวกลับ
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จากสถานการณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการทาธุรกิจของทั้งสองประเทศ
ในการพบกันครั้งแรกคือ นักธุรกิจจีนต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า แต่นักธุรกิจอเมริกันกลับชอบที่
จะเจรจาธุรกิจในทันที ดังสุภาษิตจีนที่ว่า“ค้าขายไม่สาเร็จ แต่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่” หรือ“ความสัมพันธ์
สาคัญกว่าผลประโยชน์” เป็นต้น
โดยชาวจีนมักใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย
เช่น จัดงานเลี้ยงหรือมอบของให้แก่กัน เป็นต้น ชาวต่างชาติอาจไม่เข้าใจและรู้สึกว่าชาวจีนไม่แยกแยะ
ระหว่ างเรื่ อ งงานกับ เรื่ อ งส่ ว นตั ว แต่ ในความเป็ น จริ ง ชาวจี น คิ ด ว่า คนที่ มี ค วามคุ้ น เคยกั น สามารถ
ดาเนินงานร่วมกันได้ดีกว่า ดังนั้นหากต้องการให้การค้าสาเร็จลุล่วงด้วยดี ควรกระชับความสัมพันธ์กับอีก
ฝ่ายเสียก่อน
(10) กำรจัดงำนเลี้ยง
หากคุณอยากจะทาการค้ากับชาวจีน ต้องพร้อมที่จะไปร่วมรับประทานอาหารกับคนจีน
เมื่อนักธุรกิจจีนต้องดาเนินงานสาคัญ หรือต้องการแสดงความเคารพอีกฝ่ายการจัดงานเลี้ยงเป็นสิ่ง
ที่สาคัญมากเนื่องจากชาวจีนเชื่อว่าการจัดงานเลี้ยงสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ การรับประทานอาหาร
พร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยเชื่อมสัมพันธ์ให้ง่ายดายยิ่งขึ้น เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะตัดสินใจสาคัญทาง
ธุรกิจ จะมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเชื่อมสัมพันธ์ ไ ด้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยัง เป็นการเพิ่มโอกาส
ประสบความสาเร็จในการร่วมมือทางธุรกิจอีกด้วย
ถ้าเป็นเช่นนั้นจะได้รับเชิญให้ร่วมงานเลี้ยงตอนไหนบ้าง งานแรกคือ งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อเจอ
กันครั้งแรก เป็นการต้อนรับผู้มาเยือนจากแดนไกล หรือในระหว่างการปรึกษาหารือทางธุรกิจ หรือกรณีที่
การดาเนินการทางธุรกิจเกิดหยุดชะงักก็ อาจได้รับเชิญให้ร่วมงานเลี้ยง เป็นส่วนช่วยให้สนิทสนมกันมาก
ขึ้นและยังช่วยลดความชะงัก หรือติดขัดออกไปได้อีกด้วยและหลังจากเจรจาเสร็จเรียบร้อยก็จะมีงานเลี้ยง
อีกครั้ง เพื่อฉลองความสาเร็จ หรือ อาจมีงานเลี้ยงส่งอีกครั้ง เมื่อจะเดินทางออกจากประเทศจีน โดยเมื่อ
นักธุรกิจจีนเชิญร่วมงานเลี้ยง แสดงว่าพวกเขาอยากร่วมมือกันอย่างจริงใจ ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาส
ในการกระชับมิตรภาพและกระตุ้นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนี้ต้องหลุดลอยไป
สาหรับสิ่งที่ควรระวังในการเข้าร่วมงานเลี้ยงทางธุรกิจ มีดังนี้ ประการแรก แขกที่ร่วมงานเลี้ยง
เป็นสิ่งที่สาคัญมาก โดยทั่วไปแล้ วจานวนคนร่วมงานของทั้ง สองฝ่ายควรใกล้เคียงกัน และควรคานึงถึง
ตาแหน่ง หน้าที่ของผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยหมายความว่า หากกรรมการผู้จัดการของบริษัทคู่ค้าได้รับเชิญ
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กรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทคุณควรเข้าร่วมด้วย หรือหากกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมงานเลี้ยง แต่บริษัทคุณส่งผู้จัดการแผนกไปร่วมงาน อาจทาให้บริษัทจีนเข้าใจว่า
บริษัทคุณไม่ให้ความสาคัญกับการค้าครั้งนี้
ประการต่อมาตาแหน่งที่นั่ง โดยต้องจัดให้ที่นั่ง ตรงข้ามประตูเป็นของเจ้าภาพ ด้านขวามือของ
ประธานเป็นที่นั่งของแขกผู้มีเกียรติ หากจานวนคนที่มาของทั้งสองฝ่ายไม่มาก ควรจัดให้นั่งสลับกัน เพื่อ
ความสะดวกในการหารือ ไม่ควรจัดให้คนของฝ่ายของตนนั่งด้านหนึ่ง แล้วคนของอีกฝ่ายนั่งอีกด้าน
นอกจากนี้ชาวจีนยังมีความโอบอ้อมอารีเป็นอย่างยิ่ง หากได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยง พวกเขา
มักจะชวนให้ทานอาหารและดื่มเหล้าหลายต่อหลายครั้งการตอบรับ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง โดยหาก
ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงจากชาวจีน จึงควรจะตอบรับสักครั้งแต่ สิ่งที่ควรระวังคือ ชาวจีนมักเข้าใจว่างาน
เลี้ยงทางธุรกิจจะต้องดูมีศักดิ์ศรีและมีระดับ ดังนั้น หากต้องเป็นเจ้าภาพ ควรหาภัตตาคารที่ค่อนข้างมี
ระดับ เงียบและหรูหรา เหมาะสาหรับการรับประทานอาหาร และการเจรจา ส่วนการสั่งอาหาร นอกจาก
จะต้องคานึง ถึง ความชอบของฝ่ายตรงข้ามแล้ว ยังต้องคานึง ถึง ราคาของอาหารอีกด้วย ควรเลือกสั่ง
อาหารทีม่ รี าคาค่อนข้างสูง
(11) กำรดื่มเหล้ำ
ในวิถีของชาวจีน“เหล้า” ถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการคบค้าทางธุรกิจ เหล้ายิ่งมี
บทบาทสาคัญเป็นพิเศษ ดังสุภาษิตจีนที่ว่า “ถ้าขาดเหล้าไม่ถือเป็นงานเลี้ยง”ฉะนั้นในงานเลี้ยงของชาว
จีนเหล้าจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
ชาวจีนชอบดื่ม “เหล้าขาว” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล้าที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มาก เช่น
เหล้าเหมาไถ ถือเป็นเหล้าที่มีระดับในบรรดาเหล้าขาวทั้งหมด ปัจจุบันชาวจีนหันมานิยมดื่มไวน์องุ่นและ
เบียร์ในงานเลี้ยงเช่นกัน แต่มักดื่มเหล้าขาวก่อน จากนั้นจึงจะดื่มเบียร์และไวน์องุ่น
สาหรับชาวจีนเชื่อว่าเหล้า “ยิ่งดื่มมากยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้น”แต่หากชาวจีนชวนดื่มเหล้า แต่
ปฏิเสธและไม่ดื่ม ชาวจีนอาจรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนยังมีไม่มากพอ ส่วนข้ออ้างที่จะไม่ดื่มหรือดื่มน้อย ชาว
จีนจะเข้าใจว่าเป็นคนไม่จริงใจ ไม่ควรค่าต่อการคบค้าดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามควรดื่มสั กเล็กน้อยแต่หาก
ต้องดื่มทุกครั้งที่ถูกชวน ก็ยากที่จะรับไหวฉะนั้นการรับมือกับการถูกชวนดื่มเหล้านี้จึงนับว่าเป็นเรื่องยาก
จะรั บมือ เช่น กันดั ง นั้น จึงควรชวนพนักงานที่ ดื่มเหล้า ได้ไ ปเป็ นเพื่ อน เมื่อ ถูกชวนให้ดื่ม ก็ขอให้เ พื่อ น
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ร่วมงานช่วยดื่มแทนก็ได้ แต่เมื่อ การเจรจาบรรลุผลสาเร็จ อาจดื่มให้เยอะขึ้น เพื่อแสดงถึง ความจริงใจ
และยินดีที่ได้ร่วมงานกัน
ส่วนกรณีที่ดื่มมากไป จนไม่มีสติและเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท นั้น ใน
ความเป็นจริงแล้วไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนเหนือชอบดื่ม
เหล้ามาก และเชื่อว่าการดื่มเหล้าจนเมาเป็นการแสดงออกถึง ความเป็นชาย ทั้ง ยัง แสดงถึง มิตรภาพ
ระหว่างเป็นเพื่อน ดังสุภาษิตจีนที่ว่า “เมาแล้วถึงหยุดได้” และ “ไม่เมาไม่กลับ” เพราะฉะนั้นการ “เมา”
จึงถือเป็นจุดสูงสุดของการดื่มเหล้าสาหรับชาวจีน
(12) กำรใช้ตะเกียบ
วัฒนธรรมการกินของจีนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เพราะชาวจีนไม่ใช้มีดและส้อมในการรับประทานอาหาร
แต่ใช้ตะเกียบ หากได้รับเชิญให้ร่วมงานเลี้ยงควรลองใช้ตะเกียบในการรับประมานอาหาร เนื่องจากเป็น
แสดงถึง การยอมรับ ในวัฒ นธรรมจี น และยั ง ช่ วยกระชับ ความสัม พัน ธ์ ด้ วย และเพื่ อสามารถเรีย นรู้
วิธีการใช้ตะเกียบได้เร็วขึ้น ควรฝึกฝนตามวิธีการดังต่อไปนี้ขั้นแรกควรใช้มือข้างที่ถนัดเพราะจะช่วยให้ใช้
ตะเกียบได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น และควรจับตะเกียบให้มั่นและถูกวิธี โดยอย่าให้ทั้ง 5 นิ้วมากองรวมกัน ต้อง
ให้ฝ่ามือกางออกใช้นิ้วกลางเป็นศูนย์กลาง ควรวางตะเกียบไว้ระหว่างนิ้ว และใช้นิ้วหัวแม่มือ คีบอาหาร
ขึ้นมา ที่สาคัญห้ามเกร็งเป็นอันขาด
การใช้ตะเกียบมีขั้นตอน วิธีการที่พิถีพิถันเช่นเดียวกับการใช้มีดและส้อม และเพื่อ กลายเรื่องตลก
ในขณะรับประทานอาหารโดยเมื่อตัดสินใจว่าจะรับประทานอาหารจานไหนเป็นจานต่อไป อย่า แกว่ง
ตะเกียบไปทั่ว เป็นการแสดงออกถึงการไร้มารยาท นอกจากนี้ห้ามปักตะเกียบไว้บนอาหารเป็นอันขาด
เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้เซ่นไหว้บรรพบุรุษ และควรหลีกเลี่ยงการดึงจานอาหารมาทางตนเองด้วยตะเกียบ
ถือเป็นเรื่องหยาบคายมากสาหรับการรับประทานอาหารร่วมกับชาวจีน โดยควรยกจานอาหารขึ้นด้วยมือ
แทนการใช้ตะเกียบ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ควรวางตะเกียบไว้บนที่วางตะเกียบ หากไม่มีที่วาง
ตะเกียบ ให้วางตะเกียบราบไว้กับโต๊ะ
(13) อำหำรจีน
“กินข้ำวแล้วหรือยัง” มักเป็นคาทักทายของชาวจีนเมื่อพบปะกัน สะท้อนถึงการให้ความสาคัญ
กับเรื่องอาหารเป็นอันดับต้นๆ ไม่เพียงแต่รู้จักกินเท่านั้น แต่ยังให้ความสาคัญกับวิธีกินหรือกินอย่างไรให้
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อร่อย และควรเลือกกินแต่ของดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารจีนจึง มีตั้งแต่ระดับพื้นๆ ไปจนถึง ระดับ
หรูหราอย่างเมนูฮ่องเต้
ประเทศจีนมีพื้นกว้างขวาง ภูมิ ประเทศและภูมิอากาศจึงแตกต่างกัน อีกทั้งจีนยังประกอบไป
ด้วยหลากหลายชนเผ่า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลไปถึง อาหารตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ โดยวิธีการกิน
จะแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบและวัฒนธรรมการกิน ของแต่ชนเผ่า กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศ
จีน ใครที่คิดอยากลิ้มลองอาหารจีนให้ถึงแก่นแท้ จาเป็นต้องรู้จักว่ าเมืองจีนแบ่งอาหารออกเป็น 8 ต้น
ตารับใหญ่ดังนี้
อำหำรชำนตง วัฒนธรรมการปรุงอาหารแห่งลุ่มแม่น้าฮวงโหกลายเป็นอาหารประจาถิ่นชาวจีน
ทางเหนือ นับตั้งแต่ราชวงศ์ซ่ง นอกจากนี้อาหารชานตงถือเป็นตารับอาหารหลัก ในห้องเครื่องของราช
สานักหมิงปรุงถวายกษัตริย์และเหล่าราชนิกุล โดยเน้นกลิ่นและความสดใหม่ของอาหาร รสอาหารหนักไป
ทางเค็ม
อำหำรเสฉวน ชาวไทยน่าจะคุ้นลิ้นกับอาหารเสฉวน เพราะมีรสชาติเข้มข้นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้
คือ พริกขี้หนู พริกไทย จึงได้รับความนิยมพอสมควร แต่เดิมมีคาพัง เพยว่า“กินอาหารที่จีนรสชาติอยู่ที่
เสฉวน” เนื่องจากอาหารเสฉวนเป็นต้นตารับอาหารแถบเมืองเฉิง ตูและฉงชิ่ง โดยให้ความสาคัญ กั บ
วัตถุดิบที่ใช้ เน้นกลิ่นและรสชาติที่มีทั้งเปรี้ยว หวาน เผ็ด หอม ที่สาคัญที่สุดคือ ต้องใช้น้ามันมากๆ
ส่วนอาหารจีนที่คนทั่วโลกคุ้นเคยคือ อำหำรกวำงตุ้ง จะเลือกใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย เน้นการ
ปรุงอาหารด้วยเนื้อสัตว์เป็นหลัก ให้ความสาคัญกับความสดใหม่ และกลมกล่อม โดยทั่วไปอาหารกวางตุ้ง
จะปรุงรสจืดในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง ส่วนฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิจะปรุงอาหารรสชาติค่อนข้างเข้มข้น
ขณะที่ ฮกเกี้ยนเป็นเมืองติดทะเลจึงอุดมไปด้วยอาหารทะเลมากกว่าเนื้อสัตว์อื่น โดยอาหาร
ฮกเกี้ยนใส่กะปิและน้าปลาเป็นหลัก หรือถ้าต้องการเปรี้ยวจะเหยาะน้าส้มสายชู หากต้องการรสเผ็ดก็มี
พริกไทยและมัสตาร์ดที่ชูความเผ็ดแบบร้อนแรง
สาหรับอาหารที่มีชื่อของชาวจีนตอนใต้ คือ อำหำรซูโจว จุดเด่น คือ ความใส่ ใจ และความ
พิถีพิถันในขั้นตอนการปรุง เช่น เนื้อเปื่อยที่คนไทยคุ้นเคยนั้น ชาวซูโจวจะต้มจนเปื่อยนุ่มและมีกลิ่นหอม
รสชาติออกเค็มปนหวาน ส่วนนานกิงและเจิ้นเจียงจะมีชื่อเสียงด้านการปรุงเนื้อเป็ดเป็นหลัก
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ส่วนอำหำรจำกเจ้อเจียงหากได้ลิ้มลองจะต้องชื่นชอบ และหลงใหล เพราะนอกจากจะให้
ความสาคัญเรื่องความลงตัวของส่วนผสมแล้ว ยังพิถีพิถัน ใส่ใจในรายละเอียดด้วยทาให้อาหารที่นี่ได้รับ
การยกย่องว่าเป็น “อำหำรชั้นเลิศกว่ำ 3,000 ชนิด”
อำหำรหูหนำน หรือเซียงไช่ ต้นตารับจะเน้นความมันและเข้มข้น ให้ความสาคัญกับสีสันของ
อาหาร โดยมากนิยมใช้พริกและเนื้อรมควันเป็นวัตถุดิบ หลักเป็นอาหารที่มีครบทุกรสชาติ โดยเฉพาะรส
เผ็ดและเปรี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเมืองนี้
สุดท้ายอำหำรอำนฮุย มีจุดเด่นอยู่ที่การนาวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ ให้ความสาคัญกับความแรง
ของกาลังไฟ เป็นการเล่นกับไฟเพื่อให้อาหารมีรสชาติสดหวานและกรอบ
(14) กำรสูบบุหรี่
สุภาษิตจีนได้กล่าวไว้ว่า “เหล้าและบุหรี่ ไม่มีการแบ่งเจ้าของ” ความหมายว่า ในกลุ่มเพื่อน ไม่
มีการแบ่งเหล้าและบุหรี่ว่าเป็นของใคร ดังนั้นหากมีเหล้าต้องให้ทุกคนดื่ม หากมีบุหรี่ก็ต้องแบ่งปันให้กับ
คนอื่นด้วย
สาหรับประเทศจีนการเชิญสูบบุหรี่ เป็นการแสดงออกถึง ความใกล้ชิด และแสดงถึง ความมี
มารยาทด้วย โดยชาวจีนจะยื่นบุหรี่ให้ก่อน จากนั้น จะช่วยจุดบุหรี่ แล้วจึงจุดให้กับตนเอง แม้ว่า ระหว่าง
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการคนจีนมักจะไม่ค่อยสูบบุหรี่ แต่ใน
เวลาส่วนตัวการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่เห็นได้ทั่วไป โดยยี่ห้อของบุหรี่ยัง แสดงให้เห็นถึง ความสนใจ
รสนิยม และความมีระดับอีกด้วย
ภายหลังจากที่พบปะกันแล้ว ชาวจีนจะยื่นบุหรี่ให้อีกฝ่ายด้วยความเคยชิน ถือเป็นการช่วยลด
ช่องว่างลง ดังนั้นหากต้องติดต่อธุรกิจกับชาวจีน จึงควรพกบุหรี่ที่มีระดับติดตัวไว้ และเมื่อคุ้นเคยกันแล้ว
การจุดบุหรี่ให้อีกฝ่ายถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ช่วยให้การติดต่อเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ความเคยชินเช่นนี้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนัก
ถึง ผลเสียต่อสุขภาพจากบุหรี่ ความเคยชินในการเชิญ ชวนให้สูบบุหรี่ก็น้อยลงในการคบค้าทางธุรกิจ
ระดับสูง ปัจจุบันสถานที่สาธารณะหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลเริ่มห้ามสูบบุหรี่แล้ว

203

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2559

(15) กำรมอบของขวัญ
เมื่อไปเยี่ยมเยียนหุ้นส่วนทางการค้าชาวจีนเป็นครั้งแรก จาเป็นต้องนาของขวัญไปด้วยหรือไม่
หากจะมอบของขวัญ ควรมอบอะไรให้ดี
ชาวจีนนิยมมอบของขวัญ ให้แก่กัน ดังนั้นการเยี่ยมเยียนระหว่างเพื่อนฝูงและญาติมิตร จึงมัก
มอบของให้แก่กัน เช่นเดียวกับการคบค้าทางธุรกิจ ชาวจีนมักมอบของให้กันเสมอเพื่อกระชับมิตรภาพ
ของทั้งสองฝ่าย โดยอาจเลือกให้เมื่อพบกันครั้งแรกหรือหลัง การเจรจาเสร็จสิ้นลงก็ได้ และแม้การมอบ
ของขวัญอาจไม่ใช่ขั้นตอนสาคัญทางธุรกิจ แต่ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มให้การเจรจาสมบูรณ์ทั้งในแง่ของ
ผลประโยชน์ และคุณค่าทางจิตใจ จึงเป็นขั้นตอนที่ไม่ควรละเลย
ส่วนการเลือกของขวัญ นั้นไม่ควรมีมูลค่ามากเกินไป เนื่องจากอาจถูกมองเป็นการติดสินบนได้
และจะทาให้ผู้รับลาบากใจ และไม่ควรมีราคาถูกเกินไปเช่นกัน มิฉะนั้นอาจเกิดการเข้าใจผิด ว่าไม่ให้
เกียรติฝ่ายตรงข้ามได้
สิ่งที่ต้องระวังคือ ของขวัญที่ให้ควรเป็นของที่ผลิตในประเทศของผู้มอบและควรบรรจุห่อให้
สวยงาม เป็นการแสดงถึงความใส่ใจ โดยการเลือกกระดาษห่อควรคานึงถึงความเชื่อเรื่องสีในวัฒนธรรม
จีน ด้ วยเช่น สีข าวแทนความตายและความเศร้ าโศก ส่ วนสี แ ดงแทนความรื่ น เริ ง และโชคดี เป็น ต้ น
โดยทั่วไปชาวจีนมักพิถีพิถันในเรื่องของขวัญที่เป็นคู่ เนื่องจากเชื่อว่าเลขคี่เป็นเลขไม่มงคล นอกจากนี้ชาว
จีนยังถือเรื่องการมอบ “นาฬิกา” และ “ร่ม”อีกด้วย เนื่องจาก “นาฬิกา (ซ่งจง)” ทาให้นึกถึงคาว่า “ดูใจ
ก่อนที่จะสิ้นใจ (ซ่งจง) ส่วน“มอบร่ม (ซ่งส่าน)” มีความหมายว่า “แยกกัน (ส่าน)”
นอกจากนี้เมื่อได้รับของขวัญควรแสดงถึงความเกรงอก เกรงใจ หมายถึง ผู้รับอาจปฏิเสธใน
ตอนแรก โดยหลังจากปฏิเสธ 2-3 ครั้งจึงค่อยยอมรับ ดังนั้นเมื่อมอบของขวัญที่ประเทศจีน จึงควรมีความ
อดทนในการส่งมอบของขวัญส่วนการเปิดดูของขวัญต่อหน้าผู้มอบนั้น ในบางประเทศถือเป็นมารยาทที่ดี
แต่ในประเทศจีนการกระทาเช่นนี้ถือว่าเป็นกริยาที่หยาบคาย ดังนั้นหลังจากที่ชาวจีนรับของขวัญด้วยมือ
ทั้งสองข้างแล้ว โดยทั่วไปจะไม่เปิดดู แต่จะรอผู้มอบจากไปก่อนจึงจะเปิดดูภายหลั ง แต่หากกรณีที่ได้รับ
ของขวัญจากชาวจีน แม้ของจะไม่ได้มีราคาสูงมากนัก ก็ควรรับไว้ การปฏิเสธสิ่งของที่มอบให้อาจถูกมอง
ว่าไม่มีความจริงใจที่จะร่วมมือกัน ยิ่งกว่านั้นอาจทาให้ผู้มอบเองรู้สึกไม่พอใจได้
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(16) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
“ที่นี่เขามีสายสัมพันธ์เก่าแก่อยู่มาก”
“ฉันไม่มีสายสัมพันธ์อะไร เรื่องนี้จึงจัดการได้ไม่ค่อยง่ายนัก”
คาว่า“สายสัมพันธ์” เป็นคาที่ชาวจีนมักใช้บ่อย ๆ ซึ่งหมายถึงมิตรภาพระหว่างบุคคลใดก็ได้
หากบุคคลนั้นรู้จักคนเยอะ มีมิตรภาพมากมาย บุคคลนั้นก็จะมีลู่ทางมากขึ้น ทาอะไรก็จะง่ายขึ้น จึง
เรียกว่า มีสายสัมพันธ์ ส่วนความหมายของ “สายสัมพันธ์” นั้นหมายถึง ตาแหน่งบทบาทของคนหนึ่งกับ
คนอื่นๆ กล่าวคือทุกคนล้วนแสดงบทบาทต่างกันในชีวิตประจาวัน มีสายสัมพันธ์กับคนอื่นในลักษณะ
ต่างกัน สายสัมพันธ์เหล่านี้เปรียบเสมือนกับตาข่ายใหญ่ เป็นตาข่ายสายสัมพันธ์ที่นาพาให้เชื่อมต่อกัน
โดยสิ่งที่สนับสนุนสายสัมพันธ์เหล่านี้คือ มิตรภาพระหว่างกัน ชาวจีน จึงพิถีพิถัน และเอาใจใส่เรื่องสาย
สัมพันธ์เป็นที่สุด หรือกล่าวง่าย ๆสัมพันธ์ หมายถึง สภาวะการโต้ตอบกันระหว่างบุคคล รวมไปถึงสาย
สัมพันธ์ด้านตาแหน่งบทบาทและสายสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ
ชาวจีนยังให้ความสาคัญกับ“ไมตรีจิต” เป็นพิเศษ หากเชิญชาวจีนร่วมรับประทานอาหาร คน
จีนจะหาโอกาสเลี้ยงตอบแทน มิฉะนั้นจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่มีไมตรีจิต และตามความคิดที่สืบทอดกัน
มาของชาวจีน ที่ปลูกฝังว่าควรมี “มารยาท” ต่อกัน หมายถึงประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาด้วยความ
เคยชิน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และเป็นที่นิยมของสังคม หากต้องการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ “มารยาท”
ของชาวจีนนั้น ควรเข้าใจวัฒนธรรมจีนก่อน
ประเทศจีน เคยผ่านระบบสังคมศัก ดินา ปกครองโดยคนเป็นเวลาหลายพันปี ท าให้ชาวจี น
บางส่วนอาจยังไม่ค่อยเข้าใจการปกครองด้วยกฎหมายนัก และบ่อยครั้ง การตัดสินว่าจะจัดการเรื่องราว
ต่างๆ ตามกฎหมายหรือไม่นั้นอาจขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึง ไมตรีจิต ดังนั้นหากมีสายสัมพันธ์ มี
ไมตรีจิตต่อกัน เรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็ก และเรื่องเล็กจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป และด้วยการปฏิรูป
และเปิดประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง ทาให้การปกครองด้วยกฎหมายเกิดความสมบูรณ์ขึ้นทีละขั้น ความรู้
ความเข้าใจด้านการปกครองด้วยกฎหมายของชาวจีน จึงมีมากขึ้นด้วยหากแต่ไมตรีจิตยังคงมีอิทธิพลอยู่
เช่นเคย เนื่องจากไมตรีจิตเป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง เนื่องจากชาวจีนได้รับการปลูกฝัง จนกลายเป็นความเคยชินกับ
“การสร้างไมตรีจิ ต ” เพี ยงแค่ สร้างไมตรี จิต ถั กทอตาข่า ยแห่ง ไมตรี จิตที่ดี ให้ไ ว้ เมื่อ ถึง เวลาสามารถ
ดาเนินการหรือจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี และราบรื่นขึ้น
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เนื่องจากการสร้างไมตรีจิตมีความเป็นมาอันยาวนาน และยังเป็นที่นิยมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ใหญ่ เช่น งานแต่งงาน งานศพ หรือเรื่องเล็กน้อย ล้วนต้อง“สร้างไมตรีจิต”ไว้ เนื่องจากสิ่งนี้กลายเป็น
สาคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจาวันชาวจีน ขณะเดียวกันก็สร้างความยุ่งยากในการดาเนินชีวิตด้วย เช่น ญาติ
แต่งงานต้องมอบของขวัญให้ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านแต่งงานก็ต้องมอบของให้เช่นกัน ยิ่งกว่านั้นเมื่อ
ลูกๆ เข้าเรียนก็ต้องมอบของขวัญให้ ส่วนการบริหารบริษัทในจีนต้องจัดการสายสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ดี และ
ควรคานึงถึงปัจจัยด้านไมตรี -จิตเช่นกัน เนื่องจากการกระทาเช่นนี้ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บ ริหาร
และพนักงานมีความปรองดองทาให้สะดวกในการสั่งงาน
นอกจากนี้การกล่าวคาว่า “ไม่” อย่างตรงไปตรงมาถือเป็นเรื่องไร้มารยาทอย่างมากในประเทศ
จีน แม้ว่าเรื่องบางเรื่องจะไม่สามารถจัดการได้เลย แทนที่จะพูดว่า “ฉันทาไม่ได้”มักจะเลี่ยงด้วยการกล่า
ว่า “เรื่องนี้จัดการได้ยากมาก”เนื่องจากการพูดว่า “ไม่”ถือเป็นเรื่องเสียหน้าเป็นอย่างมาก
สาหรับ“หน้าตา” ที่ชาวจีนกล่าวถึงมักหมายถึง “ไมตรีจิตส่วนบุคคล”เป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับชาวจีน นอกจากนี้ยังมี “กฎเกณฑ์เกี่ยวกับหน้าตา” หลายประการเช่นกันถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ
ตามในการทางานหรือในการคบค้าสมาคมเช่น หากได้รับเชิญร่วมงานเลี้ยง ห้ามปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา
เด็ดขาด เนื่องจากการปฏิเสธทาให้ผู้ชวนเสียหน้าและเป็นการทาลายศักดิ์ศรีของเขาได้ และมีแนวโน้มจะ
สร้างความยุ่งยากในการคบค้ากันต่อไปของทั้งสองฝ่ายได้
ชาวจีนไม่เพียงแต่สนใจในหน้าตาของตัวเองเท่านั้น แต่ยังให้ความสาคัญถึงหน้าตาของฝ่ายตรง
ข้ามอีกด้วย โดยทั่วไปชาวจีนมักพูดจาอ้อมค้อม และจะไม่กล่าวถึงข้อเสียของฝ่ายตรงข้ามโดยตรง เมื่อไม่
เห็นด้วยกับทัศนคติของผู้อื่น จะไม่อธิบายอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นหากแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งอย่าง
ตรงไปตรงมา ชาวจีนอาจรับไม่ได้ เนื่องจากเป็นการไม่ได้คานึงถึงหน้าตาของคู่สนทนา
สาหรับชาวจีนไม่เพียงแต่ทุกคนมีหน้าตา แต่หน้าตานั้นยังแบ่งระดับใหญ่– เล็กที่สัมพันธ์กับ
ตาแหน่งทางสังคม ตลอดจนชื่อเสียงบารมีของคนนั้นอีกด้วย กล่าวคือ หากตาแหน่งสูง มีบารมีมาก ทุก
คนจะให้ความเคารพและให้เกียรติ
นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชายังเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจ
ประสบความสาเร็จ แต่สิ่งที่พึงระวัง คือ ชาวจีนใส่ใจ และให้ความสาคัญกับสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลและ
ไมตรีจิตมากเช่นพนักงานคนหนึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง หัวหน้าระดับกลางคนหนึ่งไปพบเขา และจะให้เงิน
ชดเชยเดือนละ 50 หยวน เจ้าของบริษัทต่างชาติรู้สึกแปลกใจมาก เนื่องจากเข้าใจว่าพนักงานคนนี้มี
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ประกันการรักษาพยาบาลแล้ว จึง ควรติด ต่อ กับหน่วยงานที่ท าประกั น เหตุ ใดจึ ง มาติด ต่อ กับบริษั ท
นอกจากนี้การมอบเงินเดือนละ 50 หยวน ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยแต่ความเป็นจริงแล้วความคิดนี้เป็น
สิ่ง ที่สืบทอดกันมาของจีน เนื่องจากชาวจีนเคยชินกับการหลักคิดที่ว่า “บริษัทเปรียบเสมือนบ้านของ
ตัวเอง” เมื่ อเกิด ปัญหาขึ้นสิ่ งแรกที่คิดถึ งก่อ นคือบริษัท แม้ว่ าเหตุ การณ์ เช่นนี้ พบเห็นได้ น้อยมากใน
ปัจจุ บัน แต่ค วามคิด ด้า นไมตรี จิต ของชาวจี นยั ง คงฝั ง รากลึ ก อยู่ดั ง นั้ น เมื่ อพนัก งานประสบกั บความ
ยากล าบาก บริษั ทควรใส่ใจและให้ความช่วยเหลื อ แม้ ว่ากาลัง ในการช่ วยเหลือจะน้อยมาก แต่ผู้รั บ
สามารถรับรู้ไ ด้ถึงความอบอุ่นจากการช่วยเหลือ รวมถึงพนักงานคนอื่นๆ ที่ซึมซับความอบอุ่นจากการ
ช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยนี้ด้วย สุดท้ายพนักงานจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมากขึ้น การบริหารกิจการ
จะง่ายขึ้น
1) ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน
มีคากล่าวว่า“คนต่างชาติชอบการแข่งขัน คนจีนชอบความปรองดอง” เนื่องจากเวลาชาวจีน
จัดการเรื่องสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มักจะปฏิบัติตามหลักการนี้โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม สาหรับ
บริษัทของจีน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมากกว่าการแข่งขัน ทุกคนช่วยเหลือกัน ประสานงานกัน แม้
จะไม่ยอมอยูห่ ลังคนอื่น แต่ก็ไม่ยอมโดดเด่นกว่าคนอื่นมากนัก
การสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มเพื่อนร่วมงานนั้น เป็นเงื่อนไขข้อแรกของการทางานอย่างมี
ความสุข ดังนั้นพนักงานในหน่วยงานเดียวกันจึงล้วนให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
เป็นอย่างยิ่ง โดยทั่วไปความขัดแย้งโดยตรงระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นได้ หรือหากเกิดขึ้นจะ
ไม่ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ โดยเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นมักแสดงออกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยัง
พยายามหาโอกาสคลี่คลายความขัดแย้ง หรือทาให้ความเข้าใจผิดต่อกันหมดไป
สาหรับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้น ก่อนอื่นต้องเรียนรู้ “การสร้าง
ไมตรีจิต” เป็นอันดับแรก จากนั้น ค่อยพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในระหว่างการทางาน ดัง นั้น“การ
รวมกลุ่ม”จึงเป็นสิ่งสาคัญในการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างปรองดองแต่หากไม่ถนัดในการปฏิสัมพันธ์
เพียงแค่รอยยิ้ม การกล่าวทักทาย ล้วนเป็นสิ่งที่ทาให้เป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มได้เร็วขึ้น
ขณะเดียวกันในการทางานอาจมีกลุ่มเล็กๆ ในหมู่เพื่อนร่วมงานกันเอง ซึ่งภายในกลุ่มเล็ก ๆ นี้
มักจะสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นพิเศษ มักช่วยเหลือ และมีไมตรีจิตต่อกันอยู่เสมอ โดยทั่วไปภายในกลุ่ม
เล็กจะมีคนหนึ่งที่ทุกคนให้การสนับสนุน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการและเป็นคนที่มีจิตใจโอบ
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อ้อมอารี ดังนั้นหากมีเรื่องอะไรทุกคนมักจะต้องเข้าหา และมีพลังในการชักจูงให้เกิดการรวมกลุ่ม ฉะนั้น
หากเป็นผู้นาของบริษัท พึงระลึก ไว้ว่าต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลนี้ไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะสามารถดาเนินไปได้อย่างดี
2) ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
“ลูกค้าคือพระเจ้า ” เป็นประโยคที่มักได้ยินกันบ่อย ๆ ดังนั้นเมื่อเรียกลูกค้าเป็นพระเจ้าแล้ว
การสร้า งความสัม พั นธ์ อัน ดีกั บ ลูก ค้า จึง ถื อเป็น สัจ ธรรมที่ มิอ าจเปลี่ ยนแปลงได้ โ ดยธรรมเนี ยมสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้านั้นมีมานานแล้วเมื่อมีลูกค้าจะเกิดธุรกิจ เมื่อมีธุรกิจก็จะมี ผลกาไร และเพื่อให้
ธุรกิจการค้าประสบความสาเร็จมากขึ้น ชาวจีนจึงพยายามสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์แบบมิตรภาพระยะยาว ทาให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน
สาหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวนั้นสามารถทาได้โดยการเชิญลูกค้าทานข้าว
มอบของขวัญให้กับลูกค้า เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และเมื่อถึงปลายปีควรเชิญลูกค้าร่วมรับประทานอาหาร
มื้อใหญ่ พร้อมทั้งมอบของขวัญล้าค่าให้กับลูกค้าด้วย ส่วนในเวลาปกติหรือวันหยุดเทศกาล หากมีเวลา
ควรโทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อทักทายบ้าง หรือไปเยี่ยมด้วยตนเอง ไม่ควรขาดการติดต่อ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่ง
ที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
และด้วยวัฒนธรรมของประเทศจีนที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ทางไมตรีจิตระหว่างบุคคล
ดังนั้นจึงมักมองข้ามกฎเกณฑ์บางประการไปและควรสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาวด้วย “ความ
ซื่อสัตย์และความเชื่อใจ”เมื่อใช้ความซื่อสัตย์และความจริงใจเป็นทุน จะสามารถหาลูกค้าที่มั่นคงและ
สามารถเข้าถึงตลาดใหญ่ในจีนได้อย่างแน่นอน
3) ควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่รัฐ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานในองค์กรและลูกค้า ไม่เพียงพอต่อการลงทุน สร้าง
โรงงานกระทั่ง ซื้อ – ขายสินค้า หรือบริก ารในจีนจึ งไม่ควรลืมว่าการซื้อขายนั้ น ต้องยึด หลัก 6P ซึ่ง มี
Power หมายถึง พลัง หรืออานาจนั่นเอง นั่นคือ การจัดการความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลนั่นเอง
นอกจากนี้ ประเทศจีนได้ใช้ระบบเศรษฐกิจ แบบวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นเวลาหลายปี
แม้ว่าในปัจจุบันจะใช้ระบบเศรษฐกิจการตลาดแต่อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางยังคงมี
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อยู่ โดยเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางนั้น รัฐบาลจีนมีสิทธิ์ในการจัดการงานด้านเศรษฐกิจโดยตรง
ภาคเอกชนที่ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต ล้วนมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลเป็นพิเศษ
ส่วนภาวะสภาพแวดล้อมของรัฐบาลเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ ในการลงทุน โดย
สถานการณ์ทางการเมืองของจีนในขณะนี้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ รัฐบาลระดมเงินทุนเป็นจานวน
มากเพื่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยัง บริหารจัดการเรื่องการสร้างระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการ
ปกครองด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่ง ขึ้น เป็นต้น และปัจจุบันประเทศจีนกลายเป็น
ประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้มากที่สุดประเทศหนึ่ง ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล จะ
ทาให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกในการทาความเข้าใจต่อนโยบายเศรษฐกิจฉบับล่าสุดมากขึ้น
โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลนั้น ควรกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่รัฐบาลได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านนี้จะช่วยเพิ่มการติดต่อกับรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ของของสาธารณชนอีกด้วย
(17) กำรเจรจำต่อรอง
ประเทศจีนเป็นสังคมแบบลัทธิส่วนรวมที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อ เน้นความเป็นหมู่คณะ
ส่งเสริมความปรองดอง ดังนั้นการเจรจาจึง มักใช้เวลานาน หากต้องการเจรจากับชาวจีนจึง ควรเตรียม
เวลาไว้มากๆ และเมื่อยังไม่มีข้อยุติไม่ควรหมดความอดทนรีบตอบรับเงื่อนไข หรือทิ้งการเจรจาไป
นอกจากนี้ชาวจีนมีวัฒนธรรมการพูดคุยแบบส่วนรวม ความเห็นต้องเป็นเอกฉันท์จึงตัดสินใจ
ขั้นสุด ท้าย โดยผู้ที่ มีตาแหน่ งสูง จะยิ่ งมีอ านาจในการแสดงความคิด เห็น แต่สุ ดท้า ยแล้ วก็ต้ องยึ ด การ
ตัดสินใจของส่วนรวมเป็นหลัก
ขณะเดียวกันชาวจีนมักเลี่ยงการพูดคุยในรายละเอียดปลีกย่อย แต่จะคุยกันถึงหลักการทั่วไป
เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในระยะยาวก่อน ยิ่งกว่านั้นชาวจีนยังชอบร่วมงานกับหุ้นส่วนที่เคยร่วมงาน
กันมาแล้ว และเลือกหุ้นส่วนที่เข้าใจและคิดว่าเชื่อถือได้
1) กำรเลือกผู้เจรจำ
ตามวัฒนธรรมของจีนจะให้ความสาคัญกับอายุและประสบการณ์เป็นอย่างมาก ดัง นั้นผู้ที่จะ
ร่วมเจรจาต้องมีตาแหน่งค่อนข้างสูง อายุมากพอสมควร ถือเป็นการแสดงถึงความจริงใจที่ได้ร่วมมือกัน
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2) กำรต่อรองรำคำ
ในชีวิตประจาวันชาวจีนมักไม่เชื่อราคาที่ ทางร้านค้าแจ้งในครั้งแรก ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ย่อมมี
อิทธิพลต่อการเจรจาทาธุรกิจโดยในระหว่างการเจรจาชาวจีนมักไม่เชื่อราคาที่อีกฝ่ายเสนอมาในครั้งแรก
ดังนั้น เมื่อ ได้รับการเสนอราคาจากอีกฝ่ ายไม่ว่าราคาจะสมเหตุสมผลหรือไม่ ชาวจีนก็จะต่อราคาอี ก
ไม่เช่นนั้นจะรู้สึกว่าขาดทุนหรือหลงกล ดั่งคาพังเพยที่ว่า“สินค้าเทียบ 3 ร้าน”หมายถึง เวลาซื้อของ ควร
จะสารวจให้ถี่ถ้วนเสียก่อนแล้วจึงเลือกร้านที่ดีที่สุด จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่มักใช้ในระหว่างเจรจาราคาของ
ประเทศจีน หลังจากอีกฝ่ายเสนอราคามา ฝ่ายจีนมักจะหยิบยกราคาของบริษัทอื่นที่ถูกกว่าขึ้นมาเพื่อบีบ
ให้อีกฝ่ายลดราคาให้
3) กำรทำสัญญำ
เมื่อการเจรจาสิ้นสุด ทั้งสองฝ่ายก็จ ะลงนามในสัญ ญา ซึ่ง บทบาทของสัญ ญาก็แตกต่างกั น
ออกไปในแต่ ล ะฉบั บ บางประเทศเงื่อ นไขในสั ญ ญาค่อ นข้ า งซั บ ซ้ อ น เรี ย กได้ ว่ า เนื้ อ หาครอบคลุ ม
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด และเมื่อลงนามไปแล้วก็ไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้อีก ส่วนของประเทศ
จีนก็เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของสากล โดยมีบทบาทของสัญญาและกฎหมายเป็นตัวกาหนด แต่
เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์และมิตรภาพเป็นอย่างมาก พวกเขาจึงมีมุมมอง
เกี่ยวกับการทาสัญญาที่แตกต่างกันออกไป
โดยหลังจากลงนามในสัญญา ผู้ซื้อขายทั้งสองฝ่ายควรจะปฏิบัติตามสัญญา แต่ความเป็นจริง
การปฏิบัติตามสัญญามักมีความยากลาบาก เนื่องจากเกี่ยวพันกับเรื่องความสัมพันธ์ คือ เมื่อทั้งสองฝ่าย
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้ว ภายใต้สถานการณ์สุดวิสัยจนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญ ญาได้
ทั้งหมด สามารถอะลุ่มอล่วย ประนีประนอมได้
(18) กำรบริหำรจัดกำร
บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศจีน ไม่ใช่นาแค่เงินทุนและเทคนิคเข้ามา แต่ยังนาวิธี การ
บริหารจัดการและประสบการณ์เข้ามาด้วย โดยบริษัทจีน เองก็เปิดรับ และนาประสบการณ์ของบริษัท
ต่างชาติเป็นเยี่ยงอย่างในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว้ด้วย แม้บริษัท
ต่างชาติที่ดาเนินธุรกิจในจีนมีหลายแห่งที่ประสบความสาเร็จ แต่ มีบางบริษัทที่มองข้ามวัฒนธรรมจีน จน
ทาให้กิจการล้มเหลวมีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องน้าใจและความสัมพันธ์ ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ไม่
อาจละเลยได้
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1) สิทธิหน้ำที่และฐำนะของแผนก
องค์กรของบริษัทจีนแบบดั้งเดิมค่อนข้างมีโครงสร้างที่ตายตัว มีลักษณะความสัมพันธ์ของลาดับ
ขั้นที่เข้มงวด ทุกคนถูกควบคุมและตรวจสอบจากผู้บริหารที่ระดับสูง กว่า การพัฒนาของลาดับขั้นใน
องค์กรยิ่ง ทาให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับล่างห่างกันมากขึ้น นอกจากนี้
อิทธิพลจากค่านิยมดั้งเดิมอย่าง “ขุนนางสูง 1 ขั้นกดขี่คนตาย”ยิ่งทาให้พนักงานระดับล่างเคารพยาเกรง
ผู้บริหารระดับสูงอย่างมาก ดังนั้นการประสานงานระหว่างคนตาแหน่งสูงและตาแหน่งที่ค่อนข้างต่ากว่า
มากจึงเป็นเรื่องยาก
2) แผนผังโครงสร้ำงของบริษัท
ฝ่ายการเงินและฝ่ายบุคคลถือเป็นหัวใจสาคัญของบริษัท โดยพนักงานทั้งสองแผนกนี้ดูเหมือน
จะมีตาแหน่งสูงกว่าพนักงานทั่วไป ได้รับความเคารพยาเกรงจากพนักงานแผนกอื่นโดยแต่เดิมฝ่ายการเงิน
และฝ่ายบุคคลอยู่ในฝ่ายบริการ แต่ในประเทศจีนถือว่าเป็นตาแหน่งที่ค่อนข้างสูง ถึงขั้นเรียกว่าทั้ง 2 ฝ่าย
นี้ว่า “ฝ่ายอิทธิพล” เพราะแผนกบุคคลมีอานาจจัดเตรียมเพิ่ม หรือลดพนักงานได้ ขณะที่ ฝ่ายการเงิน
รับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัท แม้จานวนของพนักงานทั้ง 2 ฝ่ายนี้มีจานวนไม่มาก ต่างจากฝ่ายผลิตและ
ฝ่ายขายที่เป็นพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท
ดังนั้นการบริหารจัดการบริษัทจึงต้องให้ความสาคัญกับการดูแลบริหารฝ่ายการเงินและฝ่าย
บุคคล รวมถึงเพิ่มความรู้ในการบริการให้แก่พนักงานของทั้งสองฝ่ายนี้ด้วย
3) กำรบริหำรบุคลำกร
ด้ว ยเหตุ ที่ช าวจี น ให้ ค วามสาคั ญกั บ เรื่ อ งมิ ต รภาพมาก ดั ง นั้ น ในฐานะผู้บ ริ หารสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อดีจากการให้ความสาคัญต่อมิตรภาพของคนจีน เพื่อเพิ่มความสามัคคีให้แก่องค์กรและ
เพิ่มบารมีให้แก่ตนเองได้รวมทั้ง ในการบริหารการเอาชนะลูกน้องด้วยน้าใจ ย่อมมีคุณค่าเหนือ กว่าการ
ปรับขึ้นเงินเดือนมาก
แต่การบริห ารบริ ษัทจะอาศั ยเพีย งน้าใจอย่ างเดี ยวไม่ ไ ด้ เพราะจะท าให้ ประสิ ทธิภาพการ
ทางานต่า และทาลายการพัฒนาของบริษัทอีกด้วยปัจจุบันบริษัทจีนจานวนมากเริ่มให้ความสาคัญกับ
เรื่องนี้มากขึ้น และกาหนดระบบที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อแก้ไขผลเสียที่เกิดจากการยึดถือน้าใจมากเกินไป
โดยระบบที่สร้างขึ้นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการนาไปปฏิบัติ แม้คนจะสามารถกาหนดระบบได้
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แต่คนก็สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการบังคับใช้ระบบจึงเป็นสิ่งสาคัญ และต้องตรวจ
ตราการใช้ระบบอย่างสม่าเสมอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่การบังคับใช้
4) กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน
โดยทั่วไปบริษัทจีนมีวิธีให้รางวัล 2 วิธี คือให้รางวัลเป็นสิ่งของและให้รางวัลด้านจิตใจ โดยการ
ให้รางวัลเป็นสิ่งของคือการมอบเงินรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่น ส่วนการให้รางวัลทางจิตใจคือการเรียกว่า
เป็น“พนักงานอนาคตไกล”หรือ “พนักงานตัวอย่าง”เป็นต้นโดยการมอบรางวัลเป็นสิ่งของและรางวัลทาง
จิตใจมักจะใช้ในเวลาเดียวกัน
และด้วยลักษณะของประเทศจีนที่เป็นสังคมแบบลัทธิส่วนรวม การให้รางวัล ใครสักคน จึงมัก
คานึงถึงสังคมที่บุคคลนั้นอยู่ เป็นการผสมผสานการให้รางวัล ระหว่างบุคคลและองค์กร คือ นอกจากให้
รางวัลแก่พนักงานดีเด่นแล้ว ยังให้รางวัลแก่ทีมงานที่สังกัดอยู่ด้วย เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และความ
ยุ่งยากใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ แต่หลังจากปฏิรูปเปิดประเทศ ชาวจีนค่อยๆ รับวิธีการบริหารจัดการของ
ต่างชาติเข้ามา โดยเมื่อหลายปีก่อนเมืองทางใต้เมืองหนึ่งให้รางวัลบุคคลที่มีผลงาน นามาซึ่งการถกเถียง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั่วประเทศ โดยผลของการพูดคุยทาให้คนจานวนมากยอมทิ้งแนวคิดแบบลัทธิเสมอภาค
หันมารับแนวคิดว่าคนมีความสามารถควรได้รับรางวัลมากขึ้น
5) เงินเดือน ประสบกำรณ์ และอำยุ
ในสมัยก่อนประเทศจีนเป็นเศรษฐกิจแบบวางแผน บริษัทส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจ พนักงานถูก
จ้างตลอดชีพ ซึ่งระบบการจัดสรรแบบนี้มี ทั้ง ข้อดีและข้อเสีย โดยการจ้างตลอดชีพช่วยเพิ่มความรู้สึก
จงรักภักดีและเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท บริษัทไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเงินเสียเวลาฝึ กฝนพนักงานคนอื่น แต่
ระบบแบบนี้จะจากัดการแข่งขัน แม้ว่าพนักงานเหล่านี้จะมีความสามารถ แต่เด็กเกินไป จึงไม่ได้เลื่อนขั้น
สาหรับบริษัทที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมธรรมดั้งเดิมเช่นรัฐวิสาหกิจ การจะเปลี่ยนความคิดจึง
ไม่ใช่เรื่องง่าย หากเลื่อนตาแหน่งให้พนักงานอายุน้อยถื อเป็นความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวง อีกทั้งหลังเลื่อน
ตาแหน่ง แล้ว ก็ยากที่จะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากพนักงานคนอื่น ทาให้เกิดอุปสรรคในการ
ทางานตามมาได้
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ส่วนในบริษัทเปิดใหม่นั้น การเลื่อนขั้นพนักงานอายุน้อยค่อนข้างทาได้ง่ายกว่า แต่ก็ต้องระวัง
เพราะคนหนุ่มสาวจานวนมากรับอิทธิพลจากแนวคิดดั้งเดิมน้อย หลังจากสะสมประสบการณ์ก็อาจมอง
หาตาแหน่งที่สูงกว่า และย้ายงานในที่สุด เสียทั้งเวลาและเงินที่ลงทุน
ดังนั้นสิ่งที่ช่วยให้วิธีการบริหารจัดการขององค์กรประสบความสาเร็จจะต้องทาให้พนักงานรู้สึก
และรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นขององค์กร พนักงานก็จะอยู่กับองค์กร และทุ่มเทกับหน้าที่
6) กำรทำงำนล่วงเวลำ
โดยปกติเรามักได้ยินเพื่อนที่ทางานในบริษัทญี่ปุ่นบ่นเรื่องการทางานล่วงเวลาอยู่เสมอและไม่
ค่อยได้ยินคนที่ทางานในบริษัทยุโรปบ่นเรื่องทางานล่วงเวลา สะท้อนถึงวัฒนธรรมการทางานของแต่ละ
ประเทศที่ต่างกัน
สาหรับชาวจีนโดยเฉพาะทางตอนเหนือ มักเคยชินกับการนอนเร็วตื่นเร็ว ดังนั้นเวลาเริ่มงานจึง
ค่อนข้างเช้า คือแปดโมงเช้า เลิกงานห้าโมงเย็น จึงเรียกกลุ่มคนทางานนี้ว่า “เช้าแปดเย็นห้า”การทางาน
ล่วงเวลาในบริษัทจีนมีไม่มาก เพราะพนักงานทุกคนเข้างานตามเวลา เลิกงานตามเวลา
ขณะที่ผู้หญิงจีน เองมัก ทางานนอกบ้าน รวมทั้ง ดูแลครอบครัว ถือเป็นภาระหน้าที่หนักมาก
ผู้หญิงจีนจึงไม่สามารถกลับบ้านได้ตามเวลา และไม่สามารถดูแลลูกหรือการทางานบ้านต่างๆ ทาให้ผู้หญิง
จีนส่วนใหญ่อาจรู้สึกโมโหง่าย เนื่องจากต้องรับภาระทั้งในและนอกบ้าน
ดังนั้นหากจาเป็นต้องทางานล่วงเวลา บริษัทจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาตามที่“กฎหมายแรงงาน”
ของจีนกาหนดไว้ ในอัตราเท่ากับสองหรือสามเท่าของค่าตอบแทน
(19) ควำมเชื่อและสิ่งที่ไม่พึงกระทำ
1) ควำมหมำยของสี
แม้ว่ าความเข้ าใจเรื่องสีส่ วนใหญ่อาจเหมื อนกั น แต่ สีสัน เหล่า นี้ ต่ างแฝงไปด้วยวัฒ นธรรม
ค่านิยมทัศนคติ หรือความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่ต่างกัน บางครั้งแม้เป็นสีเดียวกันสาหรับประเทศหนึ่งอาจ
แสดงถึงการเฉลิมฉลอง น่าปิติยินดีแต่สาหรับอีกประเทศอาจแสดงถึงเรื่องเศร้า ดังนั้นในการคบค้าสมาคม
กับชาวต่างชาติจึงควรเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ด้วย
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สีแดง เป็นสีที่คนจีนชอบที่สุด แสดงถึงสิริมงคลสมปรารถนา โดยเมื่อถึงวันเฉลิมฉลองในโอกาส
ต่างๆเช่นการแต่งงาน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเจ้าสาวล้วนเป็นสีแดงทั้งหมด ห้องใหม่ต้องทาสีแดง เขียน
อักษรซังฮี้ด้วยกระดาษแดง ผ้าห่มแดง คากลอนคู่สีแดง แม้กระทั่งเงินของขวัญที่แขกจะให้ก็ต้องห่อด้วย
กระดาษสีแดง ในเทศกาลตรุษจีนคนจีน มักจะติดคาขวัญคู่ไว้บนประตู ซึ่งใช้กระดาษสีแดง บริษัทที่เปิด
กิจการใหม่ต้องใช้กระดาษสีแดงเขียนคาโคลงคู่ โดยใช้ผ้าแพรสีแดงตัดริบบิ้นในพิธีเปิด และจุดประทัดที่
ห่อด้วยกระดาษสีแดง เป็นต้นจึงกล่าวได้ว่า สีแดงเป็นตัวแทนแห่งการเฉลิมฉลอง
สีดำและสีขำว เป็นตัวแทนความหนักแน่น เคร่ง ขรึม อยู่ในบรรยากาศที่สารวมน่าเกรงขาม
โดยทั่วไปความหมายของสีดาล้วนสื่อความหมายไปในทางไม่ดี
สีเหลือ ง เป็น สีของฮ่องเต้ โดยเสื้อผ้าที่ฮ่องเต้ใส่เรียกว่า “ฉลองพระองค์เหลือง”แถลงการณ์
ของฮ่องเต้เรียกว่า “คาแถลงการณ์เหลือง”สีเหลืองจึงหมายถึงสูงส่ง มีเกียรติ สง่า รุ่งโรจน์ แต่ปัจจุบันสี
เหลืองมักเกี่ยวข้องกับความล้มเหลว
สีม่วง ในประเทศจีนสีม่วงถือเป็นสีที่แสดงถึงความสูงศักดิ์ และทรงเกียรติ
2) ตัวเลข
ตั ว เลขคื อ รู ป แบบการนั บ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี ม ายาวนาน ส าหรั บ ชาวจี น แล้ ว ตั ว เลขต่ า งมี
ความหมายแฝงในตัวมันเอง
ชาวจีนไม่ชอบเลข 4 เนื่องจากในภาษาจีน เลข 4 ออกเสียงใกล้เคียงกับคาว่า “ตาย” ดังนั้น
เลข 4 หรือตัวเลขที่มีเลข 4 อยู่มักจะมีนัยไม่เป็นมงคล
เลข 6 แทนความราบรื่น และมักกล่าวว่า “หกหกราบรื่น”หนุ่มสาวที่จะแต่งงานกันมักเลือก
วันที่มีเลข 6 เป็นฤกษ์สาหรับพิธีแต่งงาน เป็นต้น
สาหรับเลข 8 นั้นในสมัยโบราณเป็นเลขที่คนไม่ค่อยชอบนัก เพราะแทนคาว่า “แยกจากกัน”
แต่หลังจากที่ประเทศจีนผ่านการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจ เลข 8 กลับได้รับความนิยมมากขึ้น โดยใน
ภาษากวางตุ้ง“เลข 8” และ “เจริญร่ารวย”ออกเสียงใกล้เคียงกัน ดังนั้นเลข 8 จึงมีความหมายว่าเจริญ
ร่ารวย เจริญรุ่งเรือง ร่ารวยเงินทอง เมื่อคนกวางตุ้งได้คบค้าสมาคมกับคนต่างถิ่นความนิยมชมชอบเลข 8
จึงแพร่หลายไปในเมืองต่างๆของประเทศจีนด้วยสาหรับบริษัทที่เปิดใหม่ให้ประสบความสาเร็จ ส่วนใหญ่
จะเลือกเปิดกิจการในวันที่มีเลข 8 และบางบริษัทกาหนดเวลาเปิดที่ 8.08 น. หรือ 8.18 น. เป็นต้น
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นอกจากนี้เลข 8 ยังถือเป็นเลขสิริมงคลเลขหนึ่ง หมายเลขโทรศัพท์หรือป้ายทะเบียนรถที่มีเลข
8กลายเป็นเลขที่คนทั่วไปเลือกก่อนเป็นอันดับแรก xxxx168 มีความหมายว่า “เจริญก้าวหน้าตลอดทาง”
ส่ ว น xxxx518 มี ค วามหมายว่ า “ฉั น ต้ อ งเจริ ญ ก้ า วหน้ า ”เป็ น ต้ น และเพื่ อ เอาใจและดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า
ห้างสรรพสินค้าบางแห่งยังตั้งราคาสินค้าด้วยเลข 8 ถือเป็นการสร้างจุดขายใหม่ ๆ เช่น 48 หยวน 68
หยวน 168 หยวน เป็นต้น
นอกจากชาวจีนจะไม่ชอบเลข 4 แล้ว ยังไม่ชอบเลข 250 อีกด้วยเพราะคนจีนเชื่อว่า 250 เป็น
คาที่ไม่น่าฟัง มักใช้ด่า แสดงถึงโรคประสาทหรือสมองมีปัญหา ฉะนั้นในการกาหนดราคาสินค้า จะเลือกใช้
248 หยวน หรือ 258 หยวนแทน
นอกจากนี้ชาวจีนยังชื่นชอบเลขคู่เพราะเชื่อว่าเรื่องดีๆ มักจะมาเป็นคู่เสมอ ดังนั้นในการเฉลิม
ฉลองต่าง ๆ ชาวจีนจึงเลือกวันที่เป็นเลขคู่ หรือเวลามอบของขวัญให้กันมักจะให้เป็นคู่
3) สัตว์
แม้ในหลายประเทศ “สุนัข” เปรียบเสมือนเพื่อนเป็นเหมือนสมาชิกในบ้านชาวจีนจะเลี้ยงสุนัข
หรือชอบสุนัขมากเพียงใดแต่ไม่ได้ยกระดับสุนัขให้เทียบเท่ากับคน เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น ๆ
ในภาษาจี นมีสุ ภาษิ ตหรื อสานวนที่ เกี่ย วกับ สัตว์ มากมาย ส่วนใหญ่ คาที่ เกี่ย วกับ สัตว์ ล้วนมี
ความหมายไม่ดี เช่น จิตใจเหี้ยมโหดเหมือนหมาป่าถือเป็นการดูถูกเหยียดยามคน แมวร้องไห้เมื่อเห็นหนู
เป็นการแกล้งทาเป็นเมตตา และเปรียบเหมือนคนเสแสร้งจอมปลอมโง่เหมือนหมูคุยโว เป็นการประจบ
สอพลอ เป็นต้น เนื่องจากสัตว์ทุกชนิดล้วนมีข้อบกพร่อง และคาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวเลขและสัตว์ส่วน
ใหญ่ ต่างพรรณนาถึงข้อบกพร่องเหล่านั้น
เมื่อไม่มีสัตว์ที่ดีสมบูรณ์แบบ ชาวจีนจึง จินตนาการสร้างสัตว์ที่ไม่มีข้อบกพร่องขึ้นมา นั่นคือ
“มังกร หงส์และกิเลน”ซึ่งเป็นสัตว์ที่คนจีนชื่นชอบมากที่สุด
สาหรับคนต่างชาติ“มังกร” เป็นสัตว์ที่ดุร้ายน่ากลัว แต่ในวัฒนธรรมของจีน มังกรเป็นตัวแทน
ของ “ฮ่องเต้”ส่วน “หงส์” เป็นนกที่สวยงามจึงเป็นตัวแทนของ “พระมเหสี”ทั้งสองล้วนเป็นสัญลักษณ์
แห่งความสูงส่ง เลิศล้าและอานาจ ขณะที่ “กิเลน” เป็นสัตว์ 4 ขาชนิดหนึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของ “ความ
โชคดีและเป็นสิริมงคล”ฉะนั้นคาที่เกี่ยวข้องกับมังกร หงส์และกิเลนล้วนแฝงไปด้วยความหมายที่แสดงถึง
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การสรรเสริญ โดยเฉพาะ มังกรและหงส์จะนามาซึ่งความเป็นสิ่งสิริมงคล ส่วนมังกรและเสือที่มีอิริยาบถ
กระโดดโลดเต้น แสดงถึงความฮึกเหิมประดุจมังกรและเสือที่ผาดโผน
ดังนั้นชาวจีนจึงมักจะนาสัตว์ทั้ง 3 ชนิดนี้มาใช้เพื่อตกแต่งประดับประดาและเป็นตัวแทนความ
เป็นสิริมงคลสมความปรารถนา

แหล่งที่มา http://www.artisoo.com/images/chinesepainting3/CNAG234447.jpg
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บทที่ 8 วิเครำะห์และบทสรุป
8.1 ประเทศจีนกับนโยบำยคุณภำพควบคู่กับประสิทธิภำพ
ปัญ หำ FDI (Foreign Direct Investment) ของจี น คื อ การดึ ง เงิ น ทุ น ต่ า งชาติ แ ละการ
ควบคุมการดึงเงินทุนต่างชาติของภาครัฐระดับท้องถิ่นบางแห่งซึ่งยังตกอยู่ในวังวนแห่งการแข่งขัน ที่ไ ม่
คานึงถึงต้นทุนและใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยเปิดเขตพัฒนาพิเศษระดับท้องถิ่นอย่างพร่าเพรื่ อ อีก
ทั้งอนุญาตให้ใช้ที่ดินอย่างฟุ่มเฟือย โครงการที่ดาเนินการโดย FDI บางแห่งสิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอย่าง
มาก และก่อให้เกิด ปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ในอดีตที่ผ่านมาการดาเนินงาน FDI ของ
ภาครัฐระดับท้องถิ่นบางแห่ง ตลอดจนฝ่ายบริหารขององค์กรรัฐเหล่านั้น มีการเบี่ยงเบนไปในทางที่ให้
ความสาคัญแก่ “ผลงาน FDI” ที่เน้นแต่การดึงทุนจากต่างชาติเป็นสาคัญโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ ซึ่งมักจะ
ดึงเอาธุรกิจที่มีลักษณะใช้แรงงานมาก สิ้นเปลืองทรัพยากรและสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ท้องถิ่น
ของตน ทาให้จีนต้องสูญเสียทรัพยากรมหาศาล และระบบนิเวศน์ถูกทาลายอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ทาให้ความ
ยั่งยืนด้านยุทธศาสตร์ FDI ถูกบั่นทอนลงเป็นอย่างมาก นอกจากรูปแบบการดึงดูดการลงทุนของรัฐบาล
ท้องถิ่นอย่างขาดเป้าหมายและไร้ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้ว การดาเนินงาน FDI ที่ดาเนินการโดย
องค์ ก รในระดับ ต่ า งๆ ที่ ซ้ าซ้ อนกั น ขาดการรวมศู น ย์ด้ า นทรัพ ยากรบุ ค คลและทรั พย์ สิ น ท าให้ ก าร
ดาเนินงานของท้องถิ่นบางแห่งเป็นไปในลักษณะกระจัดกระจาย สับสนและไร้ประสิทธิภาพอย่างร้ายแรง
บางแห่ง มีการกันที่ดินแปลงใหญ่ไว้โดยมิได้ใช้ประโยชน์ ทาให้ที่ดินตกอยู่ในสภาพรกร้างว่างเปล่าเป็น
เวลานาน บางแห่งทางานด้วยการใช้กลลวงต่างๆนานาเพียงเพื่อให้ FDI เข้าเป้า ทาให้งาน FDI เบี่ยงเบน
ไปในทางปลุกปั่นและอาจนาไปสู่ภาวะฟองสบู่แตก ฝ่ายบริหารท้องถิ่นบางแห่งไม่มีวิสัยทัศน์ด้าน FDI ที่
ชัดเจน และมุ่งแต่งานเฉพาะหน้าโดยหวังผลในระยะสั้น เพื่อดึงทุนจากต่างประเทศโดยขาดการแยกแยะ
ความสาคัญมากน้อยของแต่ละกรณี จึงส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
เนื่องจากในอดีตการพัฒนาประเทศของจีนยังขาดแคลนเงินทุนเป็นอย่างมาก จึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องอาศัยแรงสนับสนุนจาก FDI แต่ปัจจุบันสถานการณ์ไ ด้เปลี่ยนไป สัง คมปัจจุบันต้องการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่พึ่งพาตนเองและสร้างประเทศด้วยการประหยัดพลังงาน นโยบาย FDI
ของจีนจึงได้เปลี่ยนจากการเน้นปริมาณมาสู่การเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ จีนมิอาจมุ่งหวังเพื่อให้มี
การเจริญเติบโตโดยไม่คานึงถึงประสิทธิภาพ มีแต่ปริมาณโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ หรือเห็นแต่เหตุการณ์
เฉพาะหน้าโดยไม่คานึงถึงอนาคต
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8.2

ประเทศจีนกับกำรปรับปรุงกำรรับเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศให้เข้ำสู่แนวทำงที่ถูกต้อง

จากการดาเนินนโยบาย “ตลาดแลกเทคโนโลยี” อันยาวนาน เห็นได้ว่า เจตนาหนึ่งของการใช้
เงิ น ทุ น จากต่ า งประเทศก็ เ พื่ อ ที่ จ ะได้ รั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า แต่ จ ากการวิ จั ย พบว่ า
เทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ FDI นั้น ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหรือกาลังจะล้าสมัย การมีค่า FDI สูง
มิได้ช่วยทาให้การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของจีนเกิดการพัฒนาในสาระสาคัญ ตรงกันข้าม
เทคโนโลยีจากต่างประเทศจานวนมากที่มาพร้อมกับ FDI กลับมีผลกระทบต่อเทคโนโลยีดั้ง เดิมของจีน
เนื่องจากทาให้เทคโนโลยีดั้งเดิมของจีนถูก “บ่อนเซาะและล่มสลายลง” หากมองจากมิติทางธุรกิจและ
การค้าแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากต่างประเทศ แท้จริงแล้วเป็นการทาลาย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีดั้งเดิมของจีน ในที่สุดกลายเป็นว่าถ้าจีนคิดจะแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติก็
จะต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติเรื่อยไปไม่รู้จบ การสร้างนวัตกรรมใหม่ของจีนจะไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย
ได้ มิหนาซ้าเทคโนโลยีที่นาเข้าก็หาใช่ว่าจะก้าวหน้าเสมอไป สิ่ง ที่แน่นอนก็คือตลาดในประเทศจีนถูก
ครอบครองโดยทุนต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของเมืองเซินเจิ้น ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ ค.ศ.1980 ถึง
ค.ศ. 1990 FDI ของเซินเจิ้น ส่วนใหญ่มาจากฮ่องกง ไต้หวัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการลงทุน
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มจากประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ถึ ง แม้ ก ารลงทุ น จากบริ ษั ท ใน
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในยุโรปตะวันตก ก็เป็นการลงทุนในโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก
เป็นส่ว นใหญ่ โดยทั่ วไปการลงทุนจะกระจุก ตัวอยู่ ในธุร กิจที่ใ ช้แรงงานมาก เช่น ธุรกิจ สิ่ง ทอ เสื้อผ้ า
สาเร็จรูป ของเล่นเด็ก และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับต่า ส่วนธุรกิจที่มีระดับเทคโนโลยีสูง กลับมี
สัดส่วนของการลงทุนค่อนข้างต่า หากพิจารณาโดยสภาพรวม ระดับเทคโนโลยีของวิสาหกิจเหล่านั้นมิได้
สูงกว่าระดับของรัฐวิสาหกิจจีนแต่อย่างไร
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งออกเทคโนโลยี ตาม FDI จะประสบความสาเร็จหรือไม่ ยังมิอาจสรุปได้
อย่างแน่ชัด แต่มีเสียงจากประชาชนจีนจานวนมากกาลังเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย FDI เพื่อให้
“วงจรแห่ง การส่ง ออกเทคโนโลยี ” ที่มาพร้อมกับการลงทุนจากต่างชาติสามารถปรับเข้าสู่แนวทางที่
ถูกต้อง ประเทศจีนคาดหวังในการยกระดับเทคโนโลยีจากการนาเข้าเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการลงทุน
ของชาวต่างชาติ แต่หาได้ประสบความสาเร็จดังที่คาดหวัง ไม่ หากพิจารณาการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ จะพบว่า แม้การก้าวกระโดดของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเศรษฐกิจเกาหลี
ใต้ในอดีตจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศกา
หลีใต้ก็มิได้นาเข้าทุนต่างชาติและเทคโนโลยีในลักษณะที่ผูกติดกัน หากแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ยังคงเงินทุน
ภายในประเทศ โดยวิสาหกิจภายในประเทศจะนาเข้าและศึกษาเทคโนโลยีที่ต้องการจากต่างประเทศเป็น
กรณี ๆ ไป การที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมายในการเชื่ อ มโยงเทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศเข้ า กั บ เงิ น ทุ น
ภายในประเทศนั้น โดยการรับเทคโนโลยีพร้อมกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ของตนเองด้วย กระบวนการ
นาเข้าเช่นนี้ จึงจะเป็นกระบวนการที่ทาให้โครงการลงทุนภายในประเทศสามารถยกระดับเทคโนโลยีขึ้น
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เรื่อยๆ และเป็นกระบวนการเสริมสร้างชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของประเทศอีกด้วย ที่
ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ต่างมีผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้ าของตนเองในธุรกิจ
ผลิตรถยนต์ กรณีศึกษาสามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีว่าการส่งออกเทคโนโลยีของบริษัทข้ามชาติ
ส่วนใหญ่บรรลุผลได้โดยวิธีการดังนี้
(1) บริษัทท้องถิ่นได้รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทข้าม
ชาติ
(2) บรรลุผลโดยผ่านกระบวนการเคลื่อนย้ายของทรัพยากรมนุษย์
(3) บรรลุผลโดยผ่านการถ่ายทอดและเลียนแบบ
ดังนั้น ประเทศจีนจะต้องรับเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเพื่อการส่งออกเทคโนโลยีด้วย
การเสริมสร้างศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่วิสาหกิจภายในประเทศ โดยส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติ
มาจั ดตั้ ง สถาบั น วิจั ย ในจี น ตลอดจนเสริ มสร้ า งความร่ ว มมือ ทางธุ ร กิ จที่ ค รบวงจรระหว่า งวิ สาหกิ จ
ภายในประเทศกับบริษัทข้ามชาติ
8.3 ประเทศจีนกับกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมทำงกฎหมำยที่ดี
ประเทศจีนมีปัจจัยสาคัญในการดึงดูดเงินทุนต่างชาติสองอันดับแรก คือ การผลิตต้นทุนต่าและ
ศั ก ยภาพด้ า นการตลาด นอกจากนี้ ยั ง มี ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มการลงทุ น โดยรวม ในระยะไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า น
ชาวต่างชาติเริ่มเปลี่ยนการให้ความสนใจนโยบายส่งเสริม การลงทุนที่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นการให้ความ
สนใจการปฏิ บั ติ ทางกฎหมาย ความโน้ ม เอี ย งทางธุ ร กิ จ ที่ ให้ ก ารส่ง เสริ ม มาตรฐานทางเทคนิ ค การ
เสริมสร้างระบบกฎหมายให้ความสมบูรณ์ การเพิ่มขีดความสามารถและการยกระดับของการบังคับใช้
ทางกฎหมาย การปฏิรูประบบบริหารจัดการ ตลอดจนการเร่งการสร้างระบบใหม่และระบบการทางาน
ใหม่ ฯลฯ ในขณะที่การเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทางที่มีเหตุผลมากขึ้น
ด้านหนึ่งประเทศจีนควรที่จะเสริมสร้างระบบกฎหมายด้านการดึงดูดเงินทุนต่างชาติให้มีความสมบูรณ์คง
ด้านความมั่นคง ความยั่งยืน การคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ของนโยบายและ
กฎหมายการลงทุน ของชาวต่ างชาติ ประเทศจีน จะต้องพยายามสร้างสิ่ง แวดล้อ มทางกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อมทางนโยบายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความมั่นคง โปร่งใส และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพื่อ
เอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ อีกด้านหนึ่ง จีนจะต้องเสริมสร้างจิตสานึกในการบังคับใช้กฎหมาย
การดาเนินการที่เป็นไปอย่างเปิดเผย เป็นธรรมและโปร่งใส ยึดมั่นในการสร้างรัฐบาลที่บริหารประเทศ
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ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นภาคการปฏิบัติและดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการ
ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ ดีแก่ นักลงทุนชาวต่ างชาติ ดาเนินแนวนโยบาย “กฎหมายนาหน้าการลงทุน ”
กล่าวคือ ควรที่จะถือแนวทางเร่งสร้างระบบกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการตลาดและปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการลงทุนของชาวต่างชาติ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นวางใจในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น ซึ่ง ถือเป็น
หน้าที่สาคัญ เฉพาะหน้าของการดาเนินงานด้านการใช้เงินทุนต่างชาติให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จหลัง จากประเทศจีนเข้ าเป็นสมาชิก WTO แล้ ว มีรูปแบบการลงทุนใหม่ เช่น การควบรวม
กิจการและการเข้าถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ของบริษัทข้ามชาติกลายเป็นรูปแบบการลงทุนสาคัญของนัก
ลงทุนต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการควบรวมกิจการอันเป็นการเคลื่อนไหวด้านเงินทุน
ต่างประเทศครั้ง สาคัญนี้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องตรากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ออก
บังคับใช้โดยเร็ว เพื่อรองรับแนวโน้มการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้มิเพียงแต่มีความสาคัญ
ต่อการขยายขนาดการดึงดูดเงินทุนต่างชาติและยกระดับการดึงทุนต่างชาติในศตวรรษใหม่นี้เท่านั้น การมี
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ดีจึงเป็นวิธีการสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการปฏิรูปโครงสร้างรัฐวิสาหกิจอีก
ด้วย
ขณะเดียวกัน ประเทศจีนควรที่จะเร่งสร้างระบบป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการควบรวม
กิจการของทุนต่างชาติ นอกจากจะต้องเร่งการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาด กฎหมาย
ว่าด้วยการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
แล้ว ยังจะต้องสร้างระบบและมาตรฐานการประเมินพฤติกรรมของการควบรวมกิจการ มีผลกระทบต่อ
ความมั่ น คงของธุ ร กิ จ และความมั่ น คงของชาติ ผลที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวการณ์ ผู ก ขาดทางตลาดและ
ผลกระทบต่อนโยบายยกระดับโครงสร้างภาคธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบต่อการรั่วไหลของสินทรัพย์ที่ถือ
กรรมสิทธิ์โดยรัฐอันเนื่องจากการผูกขาดของทุนต่างชาติ
8.4
ประเทศจีนต้องสร้ำงมำตรฐำนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่ำงบริษัททุนจีนกับบริษัททุน
ต่ำงชำติ
ในอดีตที่ผ่านมา นโยบายส่งเสริมการลงทุนของจีนส่วนใหญ่จะใช้บังคับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งไม่
อาจบังคับใช้กับนักลงทุนภายในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างวิสาหกิจทุนจีนและ
วิสาหกิจทุนต่างชาติ ทาให้เกิดการบิดเบือนของระบบกลไกทางตลาด ผลจากมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ดังกล่าว ทาให้เกิด “วิสาหกิจทุนต่างชาติเทียม” ขึ้น กล่าวคือ บริษัททุนจีนบางแห่งได้ไปจดทะเบียนเป็น
บริษัทต่างชาติในต่างประเทศแล้วใช้ชื่อบริษัทต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนในประเทศจีน พฤติกรรมเช่นนี้ทา
ให้เกิดสองมาตรฐานที่ซ้อนกันอยู่ คือ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างวิสาหกิจทุนจีนกับวิสาหกิจทุนต่างชาติ
สองมาตรฐานอีกอันคือ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างวิสาหกิจทุนจีนกับวิสาหกิจทุนต่างชาติ เทียม เมื่อ
วิสาหกิจจีนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับวิสาหกิจต่างชาติแล้ว ซึ่งจะทาให้วิสาหกิจท้องถิ่นมีโอกาสเพิ่ม
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ขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและสามารถแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจจีนกับวิสาหกิจ
ต่างชาติในที่สุด ดังนั้นประเทศจีน จึงควรปรับแนวนโยบายให้เอื้อต่อการลงทุนของบริษัทจีน และบริษัท
ต่างชาติบนพื้นฐานที่เสมอภาคและปฏิบัติเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการอนุญาตให้เข้าสู่ตลาด สิทธิพิเศษด้าน
ภาษี และเงื่อนไขการระดมทุน
ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจภายในประเทศที่อยู่ในภาวการณ์ผูกขาดอันเป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจ
วางแผน เนื่องจากมิได้มีคู่แข่งเป็นเวลานานจึงขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ด้วยเหตุนี้ ภาคธุรกิจ
เหล่านี้ควรที่จะเปิดเสรีให้กับบริษัททุนภายในประเทศก่อนที่จะเปิดเสรีให้บริษัทต่างชาติ ประเทศจีนควร
ที่จะนาภาคธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐ วิสาหกิจที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว พร้อมทั้งกาหนดกฎหมาย กฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการแข่งขัน เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจภายในประเทศ เมื่อองค์กรธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นจาก
การแข่งขัน ก็จะสามารถรับมือกับความกดดันที่มาพร้อมกับการเปิดประเทศอย่างกว้างขวางได้ดีขึ้น อีก
ทั้งสามารถใช้โอกาสการเปิดประเทศให้เป็นประโยชน์ได้ย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของทุนชาติให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้น การนาเข้าทุนจากต่างประเทศนอกจากจะต้องคานึงถึงสิทธิ
ประโยชน์อันพึงได้รับที่เท่าเทียมกันของรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นของจีนแล้วยังจะต้องระมัดระวังอันตรายที่เกิด
จากการสูญเสียทรัพยากรของประเทศอันเนื่องมาจากการ “รู้เห็นเป็นใจกัน” ระหว่างบริษัททุนต่างชาติ
กับรัฐวิสาหกิจด้วย อีกทั้งจะต้องป้องกันภาวการณ์ควบรวมกิจการของทุนต่างชาติที่คุกคามความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของชาติด้วย
แม้ว่าประเทศจีนจะมีความได้เปรียบด้านการดึงดูดเงินทุนต่างชาติ แต่มีประเด็นที่มิอาจมองข้ามได้
คือ การดึงดูดเงินทุนต่างชาติย่อมก่ อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรอันมหาศาลที่ไม่อาจทดแทนด้วยการ
นาเข้ าหรือ กลั บมามี ใหม่ไ ด้ หากไม่ ตระหนัก ถึง ประเด็น นี้ ยุ ทธศาสตร์ก ารดึง ดูด เงิ นทุ นต่ างชาติข อง
ประเทศจีนย่อมมิใช่ยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ยั่งยืน จีนจึงควรที่จะใช้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงบูรณา
การด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาแบบใหม่ โดยเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ และเสริมสร้างศักยภาพ
ในการสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ ๆ พร้ อมทั้ งกระจายอานาจในการน าเข้ าทุน จากต่างชาติ ลดขั้ นตอนในการ
ตรวจสอบและอนุมัติเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมการลงทุนโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
8.5 กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศที่เหมำะสมกับประเทศจีนในศตวรรษที่ 21
ยุครุ่งเรืองแห่งการดึงดูดเงินทุนต่างชาติของประเทศจีนกาลังจะผ่านพ้นไป เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ ดังนี้
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ประการแรก การเปลี่ยนแปลงของความได้เปรียบทางต้นทุนของประเทศจีน เนื่องจากไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา ท้องถิ่นต่างๆ ของจีนเริ่มมีการปรับขึ้นค่าจ้างต่าสุดให้แก่พนักงานในวิสาหกิจตลอดมา
ประการที่สอง การปรับนโยบายและมาตรการการส่งเสริมการลงทุนของชาวต่างชาติ เนื่องจาก
ประเทศจีนกาลังพิจารณาที่จะปรับความได้เปรียบทางนโยบายด้านการแข่งขันที่ทุนต่างชาติมีต่อวิสาหกิจ
ท้องถิ่นลดน้อยลงเป็นลาดับ
ประการที่สาม นโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม อินเดีย บราซิลและ
รัสเซีย ได้ให้สิทธิพิเศษและมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีขึ้น จึงทาให้เงินทุนที่หลั่ง ไหลเข้าสู่
ประเทศจีนถูกกระจายไปสู่ประเทศดังกล่าวเป็นอย่างมาก
ประเทศจีนกาลังเผชิญกับการแข่งขันทางสากลอย่างรุนแรง ประเทศมากมายตั้ง แต่ประเทศ
อินเดีย บราซิลและรัส เซีย ซึ่งเป็น ประเทศที่ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ตลอดจนถึง ประเทศ
เวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนาและล้าหลังกว่าจีน ก็กาลัง อยู่ในระหว่างการปรับ
นโยบายเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ทั้ ง ยั ง มี ก ารเปิ ด เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เขตพั ฒ นาเทคโนโลยี เขต
อุตสาหกรรมสินค้าทัณฑ์บน และใช้นโยบายดึงดูดเงินทุนต่างชาติโดยให้สิทธิพิเศษในการลงทุนมากขึ้น
เช่นกัน แม้ว่าในอดีตประเทศจีนจัดเป็นประเทศอันดับแรกที่นักลงทุนต่างชาติเลือกลงทุนก็ตาม แต่ความ
ได้เปรียบของประเทศจีนกาลังจะถูกประเทศคู่แข่งเข้าแทนที่ อันเนื่องจากผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุน
ที่มากขึ้นนั่นเอง
ภาวการณ์หยุดชะงักกระทั่งเสื่อมถอยของ FDI ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ปกติ ซึ่งมิใช่เรื่อง
เลวร้ายเสมอไปสาหรับประเทศจีน ที่ว่าปกตินั้น เนื่องสภาพต้นทุนจากค่าแรงที่สูงขึ้นของจีนในหลายปีที่
ผ่า นมาและต้น ทุ น ของทรั พยากร รวมถึ งต้ น ทุ นทางสิ่ง แวดล้อ มที่ สูง ขึ้ น เป็ น ผลสืบ เนื่ องมาจากการ
ยกระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการยกระดับของจิตสานึกที่เรียกร้องสิทธิด้านการคุ้มครอง
แรงงาน รวมทั้ง การยกระดับ ของทั ศนคติ เกี่ยวกับการคุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากร ดิ น น้า
อากาศ และพลังงาน ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นจึง
ควรคานึงถึงความเคารพที่พึงมีต่อมนุษย์ ความเคารพที่พึงมีต่อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และความรับผิดชอบที่
พึงมีต่อชนรุ่นหลัง การพัฒนาเศรษฐกิจที่แปรทรัพยากรเป็นเงินทุน ย่อมเป็นเส้นทางที่ไม่อาจเดินต่อไปได้
ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวจะทาให้โรงงานที่ปล่อยมลภาวะต่างๆ หมดไปจากประเทศจีน ก็น่าจะถือว่าเป็นสิ่ง
ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการหยุดชะงัก กระทั่ง เสื่อมถอยลงของบทบาท FDI ก็มีประโยชน์ต่ อ
ประเทศจีนหลายด้านเช่นกัน
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ประการแรก ถ้าพิจารณาในด้านการลงทุน การที่ประเทศจีนรับบทบาทเป็นโรงงานโลกจะทาให้
ประเทศจีนอยู่ในสภาพเกินดุลการค้าอย่างมหาศาล มีเงินตราต่างประเทศหลั่งไหลเข้าสู่จีนมากขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ องทาให้ ธนาคารกลางต้ องเพิ่ม ปริ มาณเงิน ตราภายในประเทศให้ สอดคล้อ งกับ มูล ค่า ที่เ พิ่ม ขึ้ น
รัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารอย่างเข้มงวด รวมถึงจากัดการ
ลงทุนทั้งในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ แต่การเพิ่ม
ปริมาณเงินตราจะส่งผลให้เศรษฐกิจและการลงทุนที่มีภาวะร้อนแรงอยู่แล้วทวีความร้อนแรงยิ่งขึ้น
ประการที่สอง โดยทั่วไป FDI จะมุ่งสู่ภาคการลงทุนและพื้นที่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนกาไรใน
อัตราสูง เพราะฉะนั้น FDI จึงมีส่วนทาให้เกิดความไม่สมดุลของการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจและความไม่
สมดุลระหว่างภูมิภาคเป็นอย่างมาก รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมระหว่างภาคธุรกิจหนึ่งกับ
ภาคธุรกิจอื่น ระหว่างภูมิภาคหนึ่งกับภูมิภาคอื่น และระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท อีกทั้งส่งผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจจีนอีกด้วย
ปัญหาเหล่านี้ ประเทศจีนได้รับบทเรียนมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากท้องถิ่นต่างๆ ได้ออกนโยบาย
เชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนโดยเอื้อประโยชน์มากเกินไปและให้สิทธิพิเศษแก่การลงทุนของชาวต่างชาติ
มากกว่าที่ปฏิบัติกับคนในชาติ โดยเฉพาะกรณีที่หน่วยราชการท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติกับวิสาหกิจต่างชาติ
ขนาดใหญ่ จึง มักมีการลดเงื่อนไขบังคับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและมีการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีท้องถิ่น
ขนานใหญ่ จึงเป็นผลให้วิสาหกิจต่างชาติขนาดใหญ่เหล่านั้นได้เข้ามาครอบครองทรัพยากรจานวนมาก
ปัญหาสาคัญยิ่งกว่านั้นคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของทุนท้องถิ่น ทุนเอกชนและทุนชาติต้อง
เผชิญกับภาวะแวดล้อมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กระทั่งนาไปสู่การสูญเสียความสมดุลของภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจในภูมิภาค อาจกล่าวได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศจีนที่ดารงและเติบโต
ขึ้นในวงจรการค้าเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศจีน โดยแท้จริง ภาวะพึ่ง พาการลงทุนจาก
ภายนอกที่ขาดสตินอกจากจะขัดขวางการเติบโตของวิสาหกิจภาคเอกชนแล้ว ยังส่งผลต่อคุณภาพการ
ลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างชาติเองอีกด้วย โดยข้อเท็จจริงในขณะที่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติได้กาไรในอัตราสูง
ผิดปกติอย่างง่ายดาย แต่ประเทศจีนไม่อาจคาดหวังได้ว่าพวกเขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยี ทักษะการบริหาร
จัดการ รวมทั้งอบรมบุคลากรให้แก่จีนตามที่จีนต้องการ
ประเทศจีนในปัจจุบันนับวันจะมีช่างวิชาชีพที่มีความชานาญมากขึ้น มีวิศวกรที่มีความสามารถ
มากขึ้น มีผู้บริโภคที่พิถีพิถันในการเลือกใช้สินค้ามากขึ้น รวมทั้ง มีวิสาหกิจท้องถิ่นที่ เข้มแข็ง ขึ้น หาก
วิสาหกิจต่างชาติ คาดหวังจะแสวงหาผลกาไรในฐานที่มั่นเศรษฐกิจและตลาดในประเทศก็จะต้องพิสูจน์
ความสามารถพิเศษกันแล้ว
ในปี ค.ศ. 2004 ทั่วโลกมีสถิติด้านค่าใช้จ่ายทางวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 7.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2020 ข้างหน้า ภาคการสื่อสาร ซอฟแวร์
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และโทรคมนาคมจะได้รับการพัฒนาที่รวดเร็วที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของรายจ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาทั้งหมดของโลก ส่วนที่รองลงมาคือภาคธุรกิจรถยนต์ อุตสาหกรรมอวกาศ และธุรกิจบริการ
ด้านวิศวกรรม
เนื่องจากความขาดแคลนบุคลากรด้านเทคนิคในยุโรปและสหรัฐอเมริกา คาดว่าใน 15 ปีข้างหน้านี้
การโยกย้ายเงินลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาทั่วโลกเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 15 เท่า กล่าวคือจะพุ่ง
สูงขึ้นถึง 2.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 1-1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน มีวิสาหกิจ
มากมายไปสร้างฐานการวิจัยพัฒนาแห่งใหม่ที่ประเทศจีน นับว่าประเทศจีนได้คว้าตาแหน่งที่ 1 ของโลก
ได้อีกครั้งหนึ่งในมิติ FDI ใหม่ เมื่อถึงเวลานั้น ประเทศจีนจะต้องเฝ้าระวัง การผูกขาดที่อาจจะก่อตัวขึ้น
จากทีมงานเทคโนโลยีจีนของบริษัทข้ามชาติบนเส้นทางการวิจัยพัฒนาของจีนโดยมิอาจมองข้ามได้
การแข่ง ขันทางการค้ าในอดีต จะแข่ง ขันทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติแ ละเงินทุ นเป็ นหลั ก แต่
ปัจจุบันนี้ได้พัฒนามาสู่การแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลเป็นสาคัญ ดังจะเห็นได้ว่า การประกอบธุรกิจที่
ได้รับความสาเร็จนั้น จะต้องอาศัยรูปแบบการตลาดและการค้าที่แปลกใหม่ การบริหารการจัดการที่ดี
และระบบข้อมู ลข่ าวสารที่มี ประสิ ทธิภ าพ ซึ่ง สิ่ง เหล่ านี้ เป็ นองค์ป ระกอบที่ส าคั ญ ในการยกระดั บขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ เ หนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น ด้ ว ยกั น สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ ว นแต่ เกิ ด ขึ้ น จากปั ญ ญาของ
ทรัพยากรบุคคลแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ทรัพยากรบุคคลและภูมิปัญญาเป็นสิ่งสาคัญในการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาสิ่งใหม่ๆในทางการค้า ดังนั้นผลแห่งภูมิปัญญาเหล่านี้จึงต้องได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย
ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญานั่นเอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ
พิเศษของธุรกิจแฟรนไชส์ ในการแข่งขันทางธุรกิจนั้น การแพ้ชนะของผู้แข่งขันขึ้นอยู่กับจานวนทรัพย์สิน
ทางปัญญาว่าใครมีมากน้อยกว่ากัน ผู้ที่มีทรัพย์สินทางปัญญามากย่อมทาให้เกิดอานาจและความสามารถ
ในการแข่งขันทางตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่งด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ การทาธุรกิจแฟรนไชส์ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้องทาความเข้าใจกับทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยและประเทศจีนต่างก็เป็นสมาชิกขององค์การ
การค้าโลก (WTO) ซึ่งมีหลักการ คือ การเปิดตลาด การไม่เลือกปฏิบัติ การค้าขายอย่างเปิดเผย เพื่อให้
บรรลุการค้าที่เสรี
องค์การการค้าโลกก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1996 ซึ่งนอกจากจะทาหน้าที่กากับการค้า
แบบดั้งเดิมแล้ว ยังทาหน้าที่กากับครอบคลุมไปถึงเรื่องมาตรฐานการลงทุน การค้าที่ไม่ใช่สินค้า (การค้า
บริการ) และทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย จะเห็นได้ว่า องค์การการค้าโลกได้ก่อกาเนิดรูปแบบใหม่เพิ่มเติม
คือ ข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือเรียกย่อว่า TRIPs นั้นเอง ข้อตกลงว่า
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้านั้น มีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องสิทธิบัตร การออกแบบด้าน
อุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า วงจรรวมและลิขสิทธิ์
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ดัง นั้น ในการไปทาการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศจีน นั้น จาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเข้าใจ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีน และข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้าขององค์การการค้าโลกอย่างถ่องแท้
8.6 ข้อเสนอแนะ
นักลงทุนไทยที่ต้องการทาการค้าการลงทุนในประเทศจีน จาเป็นต้องศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมทั้งกฎหมายการค้าการลงทุน โดยเฉพาะต้องทาความเข้าใจ
ระบบกฎหมาย กฎระเบียบบริหารของรัฐบาลกลางกับกฎระเบียบท้องถิ่นและกฎระเบียบบริหารท้องถิ่น
ของรัฐบาลท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่รัฐบาลจีนส่งเสริมการลงทุน ปัจจัย
ดังกล่าวล้วนเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องประสบหรือเกี่ยวข้องในการทาธุรกิจการค้า การที่นักลงทุนต่างชาติ
ประสบปัญ หาด้า นการค้ าการลงทุนในประเทศจี น เนื่อ งจากไม่ ไ ด้ศึ กษาข้ อมู ลการค้ าการลงทุน (ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ) การลงทุนในประเทศจีน หากลงทุ นในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่
รัฐบาลส่งเสริมแล้ว จะได้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริม นักลงทุน จึงจาเป็นต้องศึกษาข้อกาหนด
และรายการภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริมและสอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพ
ของนักลงทุน
ประเทศจีน มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ ในแต่ละท้องที่มีความแตกต่างทางกายภาพ เศรษฐกิจ
ทรัพยากร และแรงงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สาคัญ และมีผลต่อนโยบายการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติ การเลือกพื้นที่ที่จะทาการค้าการลงทุน จาเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนั้น ซึ่งมีนโยบายหลักๆ ดังนี้
(1) นโยบำยชำยฝั่งตะวันออก
(2) นโยบำยชำยแดน
(3) นโยบำยชำยแม่น้ำ
(4) นโยบำยภำคกลำง
(5) นโยบำยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
(6) นโยบำยภำคตะวันตก
ในขณะที่ประเทศจีนประกาศนโยบายกาหนดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
ดังที่กล่าวมาแล้ว หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลจะออกกฎระเบียบบริหารกาหนดเขตนิคมส่งเสริมการลงทุน
ออกมารองรับนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะในแต่ละพื้นที่ เขตนิคมนี้แยก
ประเภทได้ ดังนี้
225

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2559

(1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(2) เขตควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจชำยแดน
(3) เขตส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักตำกอำกำศ
(4) เขตนิคมแปรรูปเพื่อกำรส่งออก
(5) เขตนิคมสินค้ำทัณฑ์บน
(6) เขตนิคมพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
(7) เขตนิคมพัฒนำอุตสำหกรรมนิวไฮเทคฯ
นักลงทุนจากประเทศไทยควรศึกษาเขตนิคมส่งเสริมการลงทุนเหล่านี้ ก่อนการตัดสินใจทาการค้า
การลงทุน โดยเฉพาะปัญหาที่นักลงทุนจากต่างชาติมักประสบ (รายละเอียดได้กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ )
เนื่องจากหากการค้าการลงทุนของนักลงทุนไทยสอดคล้องกับเขตนิคมส่งเสริมการลงทุน จะทาให้การ
ลงทุนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น และสิทธิประโยชน์ที่ประเทศจีน สนับสนุน หากเข้าไปลงทุนในพื้นที่ที่ไม่ได้
รับการสนั บสนุ น หรื อส่ง เสริ มนัก ลงทุ นจะประสบปัญ หาต่ างๆ มากมายหลายด้า น ไม่ ว่าจะเป็ นด้า น
กฎหมายการลงทุน แรงงาน ตลาด ระบบขนส่ง (โลจิสติกส์) ฯลฯ
รูปแบบการลงทุนก็เป็นปัจจัยหลักในการทาการค้าการลงทุนในประเทศจีน การดาเนินการค้าการ
ลงทุ น นัก ลงทุ นควรค านึง ถึงรู ปแบบการลงทุน ไม่ว่ าจะเป็ น (1) กิจ การร่วมทุน (ลักษณะหุ้ นส่ว นจด
ทะเบียน) (2) กิจการร่วมประกอบการ (ลักษณะร่ วมค้าในรูปสัญ ญา) (3) กิจการทนต่างชาติ และ (4)
บริษัทจากัด (ลักษณะถือหุ้น ) นอกเหนือจาก รูปแบบการลงทุนแล้ว การร่วมลงทุนกับวิสาหกิจชุมชน
รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนของจีน ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในประเทศจีน แต่ละ
รูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน นักลงทุนจึงต้องพิจารณาการหาผู้ร่วมลงทุนอย่างรอบคอบ
การที่นักลงทุนไทยต้องการทาการค้าการลงทุนในประเทศจีน ควรหาที่ปรึกษากฎหมายด้านการค้า
การลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศจี น เพื่อศึกษากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างถ่องแท้
ก่อนการตัดสินใจที่จะทาการค้าการลงทุน ในขณะเดียวกันการมีหุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางการค้า (กวน
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เป้าหมาย
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