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ข่าว 1   

央行：人民币汇率完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定 

2019年 08 月 05日 11:24  来源：人民网-金融频道 

人民网北京 8月 5日电（王仁宏）今日，中国人民银行在官网刊发题为《人民

币汇率完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定》答记者问。 

央行从人民币汇率为何“破 7”、“破 7”后走势会如何、对企业和居民有何影

响三方面回应市场关切，央行相关负责人表示，央行有经验、有信心、有能力保持人

民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。 

“破 7”反映市场供求和国际汇市波动 

央行相关负责人表示，受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期

等影响，今日人民币对美元汇率有所贬值，突破了 7元，但人民币对一篮子货币继续

保持稳定和强势，这是市场供求和国际汇市波动的反映。 

该负责人指出，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、

有管理的浮动汇率制度。市场供求在汇率形成中发挥决定性作用，人民币汇率的波动

是由这一机制决定的,这是浮动汇率制度的应有之义。从全球市场角度观察，作为货币

之间的比价，汇率波动也是常态，有了波动，价格机制才能发挥资源配置和自动调节

的作用。 

该负责人举例指出，如果回顾过去 20 年人民币汇率的变化，会发现人民币对美

元既有过 8 块多的时候，也有过 7块多和 6块多的时候，现在人民币汇率又回到 7块

钱以上。需要说明的是，人民币汇率“破 7”，这个“7”不是年龄，过去就回不来

了，也不是堤坝，一旦被冲破大水就会一泻千里；“7”更像水库的水位，丰水期的时

候高一些，到了枯水期的时候又会降下来，有涨有落，都是正常的。 

尽管近期人民币对美元有所贬值，但从历史上看，人民币总体是升值的。过去

20年国际清算银行计算的人民币名义有效汇率和实际有效汇率都升值了 30%左右，人

民币对美元汇率升值了 20%，是国际主要货币中最强势的货币。今年以来，人民币在



ข่าวเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม 2562                                โครงการที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน 2562 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

国际货币体系中仍保持着稳定地位，人民币对一篮子货币是走强的，CFETS人民币汇

率指数升值了 0.3%。2019年初至 8月 2日人民币对美元汇率中间价贬值 0.53%，小于

同期韩元、阿根廷比索、土耳其里拉等新兴市场货币对美元汇率的跌幅，是新兴市场

货币中较为稳定的货币，而且强于欧元、英镑等储备货币。 

人民币资产估值仍然偏低 

央行相关负责人表示，人民币汇率走势，长期取决于基本面，短期内市场供求

和美元走势也会产生较大影响。市场化的汇率形成机制有利于发挥价格杠杆调节供求

平衡的作用，在宏观上起到调节经济和国际收支“自动稳定器”的功能。中国作为一

个大国，制造业门类齐全，产业体系较为完善，出口部门竞争力强，进口依存度适

中，人民币汇率波动对中国国际收支有很强的调节作用，外汇市场自身会找到均衡。 

从宏观层面看，当前中国经济基本面良好，经济结构调整取得积极成效，增长

韧性较强，宏观杠杆率保持基本稳定，财政状况稳健，金融风险总体可控，国际收支

稳定，跨境资本流动大体平衡，外汇储备充足，这些都为人民币汇率提供了根本支

撑。特别是在目前美欧等发达经济体货币政策转向宽松的背景下，中国是主要经济体

中唯一的货币政策保持常态的国家，人民币资产的估值仍然偏低，稳定性相应更强，

中国有望成为全球资金的“洼地”。 

近年来在应对汇率波动过程中，人民银行积累了丰富的经验和政策工具，并将

继续创新和丰富调控工具箱，针对外汇市场可能出现的正反馈行为，要采取必要的、

有针对性的措施，坚决打击短期投机炒作，维护外汇市场平稳运行，稳定市场预期。

人民银行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。 

改革开放政策不会变 切勿过多关注汇率投机 

央行相关负责人指出，改革开放是中国的基本国策，外汇管理要坚持改革开

放，进一步提升跨境贸易和投资便利化，更好地服务实体经济，“破 7”后这一政策

取向不会变。 
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对普通老百姓而言，过去 20多年，人民币对美元和一篮子货币升的时候多、贬

的时候少，中国的老百姓主要金融资产在人民币上，受到最好的保护，其对外的购买

力稳步攀升，这些均能从老百姓出国旅游、境外购物、子女海外上学中反映出来。 

 

企业也是如此。相关负责人表示，监管部门不希望企业过多暴露在汇率风险中，支持

企业购买汇率避险产品规避汇率风险。同时也要看到，目前人民币汇率既可能贬值，

也可能升值，双向浮动是常态，不仅是企业，即便更为专业的金融机构也难以预测汇

率的走势。 

该负责人建议，要专注于实体业务，不要将精力过多用在判断或投机汇率趋势

上，要树立“风险中性”的财务理念，叙做外汇衍生品应以锁定外汇成本、降低生产

经营的不确定性、实现主营业务盈利为目的，而不应以外汇衍生品交易本身盈利为目

的。 

(责编：王仁宏、章斐然) 

本文网址：http://money.people.com.cn/n1/2019/0805/c42877-31276626.html 

 

ธนาคารกลาง：อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนคงเสถียรภาพอยู่ในระดับสมดุลที่เหมาะสม 

5 สิงหาคม 2019 11:24  ที่มา: เครือข่ายประชาชน – ช่องการเงิน 

หวางเหรินหง ผู้สื่อข่าวของ People's Daily Online สำนักข่าวปักก่ิง รายงานเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมว่า 

People's Bank of China ได้ออกแถลงการณ์ในหัวข้อ “อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจะคงเสถียรภาพอยู ่ใน

ระดับท่ีสมดุล” 

 ธนาคารกลางตอบสนองต่อความกังวลของตลาดถึงสาเหตุที ่อัตราแลกเปลี ่ยนเงินหยวนทะลุ  

“7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ” และแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่อธุรกิจและประชาชน โดย

บุคคลที่เกี ่ยวข้องของธนาคารกลางออกมาชี้แจงว่า ธนาคารกลางจีนมีประสบการณ์  ความเชื่อมั่น และ

ความสามารถในการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้คงเสถียรภาพอยู่ในระดับสมดุลที่เหมาะสม 

เงินหยวนทะลุ “7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ” สะท้อนถึงอุปสงค์-อุปทานของตลาด และความผันผวน

ของสกุลเงินต่างประเทศ 

http://money.people.com.cn/n1/2019/0805/c42877-31276626.html
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 บุคคลที่เกี ่ยวข้องของธนาคารกลางจีนกล่าวว่า เนื่องจากมาตรการรับมือฝ่ายเดียวและมาตรการ

ป้องกันทางการค้า รวมถึงผลกระทบของการกำหนดเก็บอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้ นกับประเทศจีน ทำให้วันนี้อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง จนทะลุ 7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่เงินหยวนยังคง

แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพในตะกร้าสกุลเงิน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของอุปสงค์-อุปทานของตลาด รวมถึงความ

ผันผวนของตลาดสกุลเงินต่างประเทศ 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางชี้ให้เห็นว่า จีนดำเนินการใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ให้เป็นไป

ตามอุปสงค์-อุปทานในตลาด อีกทั้งยังอิงตามตะกร้าสกุลเงิน ซึ่งอุปสงค์-อุปทานของตลาดมีบทบาทสำคัญใน

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนีค้วามผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจะถูกกำหนดโดยกลไก

ทางการตลาด ซึ่งเป็นไปตามระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว  

จากมุมมองของตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เป็นเรื่องปกติ ความผันผวนของกลไกราคาจะเป็นตัวแปรที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนปรับไปโดยอัตโนมัติ 

ผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับธนาคารกลางชี้ให้เห็นว่า หากเรามองย้อนกลับไปในการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินหยวนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เราจะพบว่าเงินหยวนมีค่าไม่ต่ำกว่า 6-8 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ 

และในปัจจุบันเงินหยวนกลับมาสูงกว่า 7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง สิ่งที่ควรสังเกต คือ อัตราแลกเปลี่ยน

เงินหยวนทะลุ “7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ” ซ่ึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีเพ่ิมข้ึนและลดลง 

แม้ในช่วงเวลานี้ค่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อมองจากในอดีต ช่วง 20 

ปีที่ผ่านมา ภาพรวมของเงินหยวนยังถือว่าแข็งค่า อัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพและอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

หยวนที่แท้จริง ซึ่งคำนวณโดยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศแข็งค่าขึ้นประมาณ 30% และอัตรา

แลกเปลี่ยนของเงินหยวนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้น 20% นั่นเป็นสกุลเงินที่แข็งที่สุดตั้งแต่ต้นปีนี้ 

ฉะนั้นเงินหยวนยังคงอยู่ในสถานะที่มั่นคงในระบบการเงินระหว่างประเทศ เงินหยวนได้แข็งค่าขึ้น 0.3% เมื่อ

เทียบกับตะกร้าสกุลเงินและดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน CFETS  

จากต้นปี 2019 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม เงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเพียง 0.53% ซึ่ง

ต่ำกว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น เงินวอนเกาหลี เงินเปโซอาร์เจนตินา 

และเงินลีร่าตุรกี หรือเมื่อเทียบกับสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ที่ค่อนข้างมั่นคง เช่น เงินยูโร เงินปอนด์อังกฤษ 

และสกุลเงินสำรองอ่ืน ๆ เป็นต้น  

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์หยวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ 
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางจีนกล่าวว่า ในระยะยาวแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจะ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน ในระยะสั้นอุปสงค์-อุปทานในตลาดและแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะมีผลกระทบ

มากขึ้นเช่นกัน กลไกอัตราแลกเปลี่ยนตามตลาดนั้นเอื้อต่อการยกระดับราคาเพื่อปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์ -

อุปทาน ถือเป็น "เครื่องมือคงเสถียรภาพอัตโนมัติ" ทำหน้าที่ควบคุมเศรษฐกิจและดุลการชำระเงินระหว่าง

ประเทศ ในฐานะที่จีนเป็นประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมการผลิตครบวงจรขนาดใหญ่ ระบบอุตสาหกรรมที่ค่อนข้าง

สมบูรณ์ ภาคการส่งออกที่แข็งแกร่ง รวมถึงการพึ่งพาการนำเข้าในระดับปานกลาง ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินหยวนจึงมีผลกระทบต่อดุลการชำระเงินระหว่างประเทศของจีน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศถึงจะเกิดความสมดุลได้ 

จากมุมมองมหภาค ปัจจุบันปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจีนนั้นยังดีอยู่ การปรับโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจได้ผลลัพธ์ด ี มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อัตราส่วนวัดสภาพหนี ้ส ินของภาคมหาชน และ

ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศยังคงมีเสถียรภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน ทำให้เงินทุน

เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนอยู่ในระดับสมดุล และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศยังมีเพียงพอ เป็นปัจจัยขั้น

พ้ืนฐานในการสนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของนโยบายการเงินปัจจุบัน

ของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ และยุโรป โดยจีนเป็นประเทศเดียวที่มีนโยบายการเงินที่ยังคงเป็น

บรรทดัฐาน การประเมินมูลค่าเงินหยวนของสินทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และความม่ันคงซึ่งสัมพันธ์กับความ

แข็งแกร่งที่เพ่ิมข้ึนตามลำดับ โดยจีนคาดหวังจะเป็นแหล่งเงินทุนหลักในระดับโลก 

ในกระบวนการจัดการกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารประชาชน

จีนได้สะสมประสบการณ์อันยาวนาน และมีนโยบายเป็นเครื่องมือหลัก อีกท้ังยังคงคิดค้นและปรับปรุงนโยบาย

ที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมและดำเนินการ มีเป้าหมายต่อพฤติกรรมตอบรับเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยจะต้องใช้มาตรการที่จำเป็นและมีมาตรการเฉพาะ เช่น การปราบปราม

การสร้างกระแสเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น และรักษาเสถียรภาพของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทำให้

ตลาดมีความมั่นคง ธนาคารประชาชนจีนมีประสบการณ์ ความเชื่อมั่น และความสามารถในการรักษาอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินหยวนให้มีเสถียรภาพในระดับที่เหมาะสมและมคีวามสมดุลมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม นโยบายการปฏิรูปจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มงวดการควบคุมดูแลด้าน

การฉวยโอกาสเก็งกำไร  

บุคคลที่เกี่ยวข้องของธนาคารกลางชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูปนโยบายระดับชาติในขั้นพ้ืนฐานของจีน และ

การควบคุมดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามการปฏิรูปและเปิดโอกาสในการส่งเสริม
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การค้า รวมถึงการลงทุนข้ามพรมแดน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีขึ ้น โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

หลังจากค่าเงินหยวนทะลุ “7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ”  

สำหรับบุคคลทั่วไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลาที่เงินหยวนแข็งค่า หรืออ่อนค่าเมื่อเทียบกับ

ดอลลาร์และตะกร้าสกุลเงิน โดยเงินหยวนและสินทรัพย์ทางการเงินของคนจีนได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุด 

และกำลังซื ้อในต่างประเทศของพวกเขาเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง สิ ่งเหล่านี ้สะท้อนมาจากการท่องเที ่ยว

ต่างประเทศ การช้อปปิ้งในต่างประเทศ และการศึกษาต่อต่างประเทศของชาวจีน 

เช่นเดียวกันกับในแง่ของผู้ประกอบการ บุคคลผู้รับผิดชอบกล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลไม่ต้องการให้

ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากเกินไป จึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ในขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนใน

ปัจจุบัน อาจจะอ่อนค่าหรือแข็งค่าเป็นเรื่องปกติ ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถาบันการเงิน

มืออาชีพที่ไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนได ้

ผู้ที่รับผิดชอบแนะนำว่า ผู้ประกอบการมีความจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมธุรกิจ ไม่ใช่ให้

ความสำคัญต่อการคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนหรือการฉวยโอกาสทางการเงินมากเกินไป ควรจะยึด

หลักการ "ความเสี่ยงระดับกลาง" โดยที่อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนควรจำกัดเป็นต้นทุนของการแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความไม่แน่นอนในการผลิตและบรรลุผลกำไรของธุรกิจหลัก อีกทั้งไม่ควรใช้

อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนมาทำกำไรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

(ผู้เขียน：หวางเหรินหง) 

http://money.people.com.cn/n1/2019/0805/c42877-31276626.html 
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ข่าว 2  

东部经济走廊”积极对接“一带一路”倡议 中泰双边投资火热 

第二届“上海—曼谷经济会议”日前在上海举行，本次会议的主题是“从东部

经济走廊走向一带一路倡议”。泰国驻上海总领事丹绲拉（Sasirit Tankulrat）在接

受记者采访时表示，“东部经济走廊”对于泰国未来经济模式的升级至关重要，泰国

将“东部经济走廊”与“一带一路”倡议做对接，这将有助于推动地区的发展，造福

地区人民。 

对接“一带一路”倡议 

“东部经济走廊”是指泰国政府在差春骚、春武里和罗勇三府设立的经济特

区，通过大力发展基础设施建设及实行一系列投资优惠政策吸引高附加值产业到此落

户。 

丹绲拉表示，上述三府在过去 30年里，一直是泰国工业集群集中的地区，拥有

较为完善的基础设施。并且在地理位置上十分优越。 

“东部经济走廊”位于大湄公河经济走廊和 21世纪海上丝绸之路之间，地处泰

国湾东岸，陆上与柬埔寨、老挝、越南连接，海上则位于印度洋与西太平洋的海上航

线中点位置，是泰国传统的工业基地、海运物流中心，具有特殊的地缘优势和发展空

间。 

2016 年，泰国总理巴育提出，泰国拟在未来 20年将经济发展提升到一个基于

高附加值的发展阶段，被称为“泰国 4.0”。泰国希望通过推进 4.0 战略，将传统的

农业种植模式升级为智能化农业，将传统的中小企业升级为智能型中小企业，将传统

的服务业升级为具有高附加值的服务业。 

丹绲拉称，“东部经济走廊”是“泰国 4.0战略”的旗舰项目。 

她还向第一财经记者介绍，巴育特别重视将此项目与中国的“一带一路”倡议

对接。在丹绲拉看来，中泰两国的战略发展要求是一致的，将“东部经济走廊”与

“一带一路”倡议对接有助于推动地区的发展，造福地区人民。 
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巴育 2018年在受访时被问及中国能在“东部经济走廊”中扮演什么样的角色，

他答道：“中国无论是在贸易或是投资方面都是非常重要的。中国有‘一带一路’倡

议，这是非常重要的，这可以让亚洲区内乃至全世界相互链接。” 

在 2019 年 4月巴育接受中国媒体联合采访时，又表示泰方欣喜地看到，越来越

多的中国投资者表现出对泰国东部经济走廊的投资意愿。泰国东部经济走廊，可以作

为面向柬埔寨、老挝、缅甸、越南四国的出口商品生产和分销基地。 

上海自贸区是泰企投资热门选项 

负责“东部经济走廊”项目的泰国工业部长曾经表示，泰国政府的目标是在项

目实施的最初 5年内至少有 1.5万亿泰铢（约合 3390亿人民币）投入到该地区建设基

础设施，包括扩建机场和港口、修建高速铁路等，这些项目会用到部分政府预算，很

多会是公私联营项目。 

在这其中，作为泰国“东部经济走廊”的重点基础设施项目，连接曼谷廊曼机

场、素万那普机场和罗勇府乌塔堡机场的高铁项目已由泰国、中国、日本企业组成的

联营体中标。该条高铁全长约 220公里，建成后可实现这三大机场的无缝对接。项目

将通过为期 50年的政府与社会资本合作模式实施。 

根据泰国投资促进委员会 2019年 2月公布的数据，2018年中国对泰国投资的

总额已达到 554亿泰铢（约合人民币 125亿元）。目前，中国已成为泰国的第三大投

资来源国。在 2018年排名第二的日本，对泰投资已经趋于饱和，尤其是大企业大项目

大规模的投资已告一段落，而中国在泰国的投资急速飙升 。 

在中国企业纷纷前往泰国投资的同时，泰国企业也在前往中国寻找机会。 

根据上海市外国投资促进中心的数据，在今年 1至 6月，泰国在上海为 560万

美元，猛增 221.84%。经过多年的积累，泰国在上海的投资累计达到 5.6亿美元。 

丹绲拉表示泰国企业到上海投资的历史源远流长，早在浦东开发开放的最初

期，正大集团也参与其中。在中国投资的泰国企业很多集中于上海以及周边的长三角

地区。上海自贸区当前是泰国企业扩大在华投资的热门选项。 

本文网址：http://www.chinatradenews.com.cn/content/201908/06/c79441.html 
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ไทยเดินหน้าผลักดัน “EEC” เช่ือม “BRI” ผนึกการลงทุนไทย-จีน 

เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมเศรษฐกิจไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 2 ได้ถูกจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ โดยหัวข้อการ

ประชุมในครั้งนี้คือ “การเดินหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เชื่อมกับข้อ

ริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)” คุณศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าว

กับผู้สื่อข่าวว่า “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความสำคัญต่อการยกระดับ

รูปแบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต การที่ไทยจะนำ EEC ให้เชื่อมกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนนั้น       

มีส่วนช่วยในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่และประชากรของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก” 

การรับเชื่อมโยงข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  

“EEC” คือ โครงการเขตพื ้นที ่เศรษฐกิจพิเศษที ่ทางรัฐบาลไทยจัดทำขึ ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายด้านสิทธิประโยชน์การลงทุนเพ่ือ

ดึงดูดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่นี้ 

คุณศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ยังกล่าวอีกว่า 30 ปีที่ผ่านมา 3 จังหวัดที่กล่าวข้างต้น เป็นพื้นที่รวมแหล่ง

อุตสาหกรรมของไทย มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์ด้านสถานที่ตั้ง อันเหนือชั้นมา

โดยตลอด 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตั้งอยู่ระหว่างเขตระเบียงเศรษฐกิจอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 มีพื้นที่อยู่ทางตะวันออกของอ่าวไทย 

เส้นทางบกเชื่อมต่อกับกัมพูชา ลาวและเวียดนาม ส่วนเส้นทางทะเลตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือของมหาสมุทร

อินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมและศูนย์กลางการคมนาคมทางทะเล มีความ

ได้เปรียบทางดา้นชัยภูมิที่ตั้งและมีพ้ืนที่ว่างสำหรับการพัฒนาต่อไป  

ในปี พ.ศ 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศว่าประเทศไทยมีนโยบายจะยกระดับการพัฒนา

ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยมีชื่อนโยบายว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ประเทศไทยหวัง

จะผลักดันนโยบายนี้โดยการยกระดับการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ

ด้วยเทคโนโลยี และยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SMEs) 

รวมถึงการยกระดับการบริการแบบเก่าให้เป็นการบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  

คุณศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กล่าวว่า “EEC” เป็นโครงการสำคัญของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

โดยท่านได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื ่อข่าวเศรษฐกิจว่า พลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการ

เดินหน้าโครงการ EEC ให้เชื่อมกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ในทัศนะของคุณศศิริทธิ์เห็นว่า ทั้ง
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ไทยและจีนต่างก็มีความต้องการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจที่เหมือนกัน การจะนำ EEC เชื่อมกับข้อริเริ่มหนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทางของจีนนั้นก็ย่อมมีประโยชน์ต่อการผลักดันการพัฒนาพื้นที่และประชากรของทั้งสองประเทศ 

ในปี พ.ศ 2561 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ตอบคำถามระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่า 

ประเทศจีนจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรใน EEC และท่านได้ให้คำตอบว่า “ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าหรือการลงทุน 

ประเทศจีนล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การที่จีนมีข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ าง

มาก เพราะสามารถทำให้พ้ืนที่ในแถบเอเชียรวมไปถึงท่ัวโลกเชื่อมต่อกันได้ ” 

 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ยังได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจีนอีกว่า ประเทศไทยยินดี

เป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักลงทุนจีนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC เป็นจำนวนมาก 

อีกท้ังยังกล่าวว่า EEC สามารถเป็นจุดยุทธศาสตร์ไว้รับมือกับฐานกระจายสินค้าและส่งออกของ 4 ประเทศใน

ภูมิภาค อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 

เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้นับเป็นโอกาสดีของนักลงทุนไทย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไทยที่รับผิดชอบโครงการ EEC ได้เคยกล่าวว่า เป้าหมายของ

รัฐบาลในการจัดสร้างโครงการคือ ภายใน 5 ปีแรกจะต้องมีเม็ดเงินการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจนี้อย่างน้อย 1.5 

ล้านล้านบาท (หรือประมาณ 3.39 แสนล้านหยวน) รวมถึงการขยายสนามบิน, ท่าเรือ และการก่อสร้างรถไฟ

ความเร็วสูง เป็นต้น โครงการนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในบางส่วนและในหลายๆ รายการอาจเป็น

การร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน 

โดยในการร่วมมือที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ มีกลุ่มกิจการร่วมค้าระหว่างไทย-จีน-ญี่ปุ่น เป็นผู้ได้รับสัมปทาน

และดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ EEC และมีสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นั่นก็

คือการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ อันได้แก่ สนามดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินอู่ตะเภา รวมระยะทางทั้งสิ้น 220 กิโลเมตร โดยโครงการจะมีระยะเวลาของสัญญาสัมปทานที่ 

50 ปี 

ตามข้อมูลที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่า 

ในปี พ.ศ 2561 เงินลงทุนที่นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทย มีรวมทั้งสิ้นถึง 5.54 หมื่นล้านบาทแล้ว (หรือ

ประมาณ 1.25 หมื่นล้านหยวน) ซึ่งปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากจัดเป็นอันดับ 3 

สำหรับประเทศญี่ปุ่นที่ถือเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนมากเป็นอันดับ 2 ในปี 2561 มีแนวโน้มการลงทุนอยู่ใน

ระยะอิ่มตัวหรือเสื่อมถอย โดยเฉพาะการลงทุนในด้านวิสาหกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่การลงทุนของจีนในไทยมี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 



ข่าวเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม 2562                                โครงการที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน 2562 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

ขณะที่จีนค่อยๆเข้ามามีบทบาททางธุรกิจในไทย ไทยก็กำลังหาโอกาสเข้าไปลงทุนในจีนเช่นกัน 

สำนักงานส่งเสร ิมการลงทุนต ่างประเทศของเซ ี ่ยงไฮ ้ (SHANGHAI FOREIGN INVESTMENT 

DEVELOPMENT BOARD) ได้ให้ข้อมูลทางสถิติว่า ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนของปีนี้ ไทยได้มาลงทุนใน

เซี่ยงไฮ้เป็นจำนวนเงิน 5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 221.84 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทย

ได้มาลงทุนในเซี่ยงไฮ้รวมเม็ดเงินแล้วสูงถึง 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

คุณศศิริทธิ์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กลุ่มธุรกิจไทยได้เข้ามาลงทุนในเซี่ยงไฮ้มาเป็นระยะเวลายาวนาน

แล้ว โดยในเริ่มแรกได้มีกลุ่มธุรกิจเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีเข้ามาลงทุนในเมืองผู่ตง โดยส่วนมากแล้วกลุ่มธุรกิจ

ไทยที่เข้ามาลงทุนในจีนมักจะกระจุกรวมอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้และเมืองใหญ่รอบๆ  3 เมือง ปัจจุบันเขตการค้าเสรี

เซี่ยงไฮ้ได้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในการเข้ามาลงทุนในจีนของธุรกิจไทยไปแล้ว 
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ข่าว 3  

国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的约 750亿美元进口商品加征关税 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายภาษีสภาแห่งรัฐออกประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้า 

ที่มีต้นกำเนิดผลิตในสหรัฐฯ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

2019-08-23 20:02:03 来源： 新华网 

新华社北京 8月 23日电 2019年 8月 15日，美国政府宣布，对自华进口的约 3000

亿美元商品加征 10%关税，分两批自 2019年 9月 1日、12月 15日起实施。美方措施导

致中美经贸摩擦持续升级，极大损害中国、美国以及其他各国利益，也严重威胁多边

贸易体制和自由贸易原则。 

23 สิงหาคม 2562 ที่มา : เว็บไซต์ซินหัว 

สำนักข่าวซินหัวปักกิ่งรายงานว่า เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน มูลค่า

ประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอัตรา 10% และจะดำเนินการเป็นสองระยะ คือ วันที่ 1 กันยายน 

และครั้งที่สอง วันที่ 15 ธันวาคม มาตรการของสหรัฐฯ ทำให้ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง

จีน - สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อผลประโยชน์ของจีน-สหรัฐฯ  รวมถึง

ประเทศอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อระบบการค้าพหุภาคีและหลักการของระบบการค้าเสรี 

 

针对美方上述措施，中方被迫采取反制措施。根据《中华人民共和国海关法》

《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国

际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的 5078个

税目、约 750亿美元商品，加征 10%、5%不等关税，分两批自 2019年 9月 1日 12时 01

分、12月 15日 12时 01分起实施。 

เพ ื ่อตอบโต ้มาตราการข ้างต ้น จ ีนถ ูกสหร ัฐฯ บ ังค ับให ้ใช ้มาตรการตอบโต ้ โดยสำน ักงาน

คณะกรรมการนโยบายภาษีสภาแห่งรัฐได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ อีก 5 % และ10 % ต่อ

รายการสินค้าทั้งหมด 5,078 รายการ เป็นจำนวนเงินประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามกฎหมายและ

ข้อบังคับรวมถึงหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ กฎหมายศุลกากรของจีน กฎหมายการค้า
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ต่างประเทศของจีน และระเบียบว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีนำเข้าและส่งออกของจีน โดยจะแบ่งดำเนินการเป็น

สองระยะคือ วันที่ 1 กันยายน และวันที่ 15 ธันวาคม 

 

国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作。750亿美元商品清

单中，经审核确定的排除商品，按排除办法，不加征我为反制美 301措施所加征的关

税；未纳入前两批可申请排除范围的商品，将纳入第三批可申请排除的范围，接受申

请办法将另行公布。 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายภาษีสภาแห่งรัฐดำเนินการเพ่ิมภาษีศุลกากรกับสินค้าจากสหรัฐฯ ต่อไป 

โดยรายการสินค้าที่มีมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น เป็นสินค้าที่ผ่านการยืนยันและตรวจสอบ  ว่าไม่ได้

เพิ่มภาษีศุลกากรเพื่อตอบโต้มาตรการ 301 ของสหรัฐฯ ในส่วนของสินค้าที่ไม่ได้จัดอยู่ในสองกลุ่มแรก ซึ่งจะ

จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 จะมีการประกาศตามมาในภายหลัง  

 

中方采取加征关税措施，是应对美方单边主义、贸易保护主义的被迫之举。中方

再次重申，对于中美两国，合作是唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。希望

中美双方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提，以双方都能接受的方

式解决分歧，积极构建平衡、包容、共赢的中美经贸新秩序，共同维护并推动改革完

善多边贸易体制，促进与世界上其他国家的互利共赢合作。 

การที่จีนใช้นโนบายเพ่ิมภาษีนั้น ถือเป็นมาตรการที่จีนถูกบังคับให้ใช้เพ่ือรับมือกับนโยบาย“อเมริกาต้อง

มาก่อน” และนโยบายป้องกันทางการค้าของสหรัฐฯ ทางการจีนยังกล่าวย้ำอีกครั้งว่าสำหรับประเทศจีนและ

สหรัฐฯ นั้น การร่วมมือกันเป็นทางเลือกเดียวที่ดีที่สุด และการได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจะนำไปสู่อนาคต

ที่ดีขึ้น ทางการจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะเคารพซึ่งกันและกัน ให้ความยุติธรรมและจริงจังกับคำพูด 

คำพูดและการกระทำสอดคล้องกัน ใช้วิธีที ่ทั ้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้มาแก้ไขความแตกต่าง สร้าง

สถานการณ์ที่เป็นธรรม ให้อภัยและได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ร่วมกันปกป้องและส่งเสริมการปฏิรูปและ

ปรับปรุงระบบการค้าพหุภาคีและส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับประเทศอ่ืน ๆ ในโลก 

 

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/world/2019-08/23/c_1124914346.htm 


