คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
มีนาคม 2549

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คํานำ
ทรัพยากรแรเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่เปนวัตถุดิบของกระบวนการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ในขณะที่ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป ไมสามารถ
สรางทดแทนไดเหมือนทรัพยากรบางชนิด ประกอบกับในระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยไดนําทรัพยากรแรมาใชในการ
ผลิตเพื่อเพิ่มรายไดประชาชาติและยกระดับความเปนอยูของประชาชนอยางตอเนื่อง สง ผลใหแหลงแรที่มีอยู
ลดนอยลงไป สวนกับกระแสความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งนับวันจะมีความตองการ
วัตถุดิบเพื่อนําไปผลิตสินคาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบดานแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเปนหนวยงานดูแลรับผิดชอบ
และบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ ตระหนักถึงภารกิจสําคัญที่จะตองมีการวางแผนและกําหนดแนวทาง
การจัดหาวัตถุดิบแรใหแกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมีแหลงวัตถุดิบสํารองเพียงพอกับ
ความตองการใชและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมีการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ
จะเปนแนวทางหนึ่งของการจัดหาวัตถุดิบแรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ กรมฯ จึงจัดใหมีการศึกษา
และรวบรวมขอมูล พรอมจัดทําคูมือเพื่อการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศเพื่อนบานและประเทศ
เปาหมายที่คาดวาจะมีศักยภาพในการลงทุนของภาคเอกชนไทย โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศหนึ่งที่มี
ศักยภาพดานแหลงแร โดยเฉพาะแรเหล็ก ถานหิน อัญมณี สังกะสี และทองแดง ประกอบกับจีนมีนโยบาย
สงเสริมการลงทุนที่เปนมิตร กรมฯ จึงมีนโยบายที่จะสงเสริมใหนักธุรกิจไทยไปลงทุนทําอุตสาหกรรมเหมือง
แร โดยจัดทําคูมือเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยา ขอมูลเกี่ยวกับแหลงแร ตลอดจนขอมูลที่สําคัญ
ทางดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจ
พรอมทั้งขอมูลทางดานระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่ภาคเอกชนผูสนใจลงทุนทําเหมืองแรจําเปนตองรับทราบและ
ศึกษาไว เพื่อเตรียมความพรอมกอนการตัดสินใจลงทุนในประเทศดังกลาว
คูมือการลงทุนที่ไดจัดทําขึ้นมาเผยแพรนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมุงหวังที่จะเปน
แหลงขอมูลใหภาคเอกชนของประเทศมีความพรอมและความเขมแข็งในการไปลงทุนทําอุตสาหกรรมเหมืองแร
ในตางประเทศ โดยมีความเสี่ยงจากปจจัยตาง ๆ นอยที่สุด และในอนาคตจะยังสามารถสรางหลักประกันความมั่นคง
ทางดานวัตถุดิบใหแกอุตสาหกรรมที่ใชแรเปนวัตถุดิบอีกดวย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กระทรวงอุตสาหกรรม
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป

หนา
-i-ก-จ-จ-

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.3.1
2.2.3.2

-1-1-1-2-2-3-3-4-9-10-11-12-14-15-18-19-20-20-23-23-36-

ขอมูลทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอมูลทั่วไป
การเมืองและการปกครอง
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจของจีน
สภาพธรณีวิทยาและแหลงแร
แหลงทรัพยากรแรในจีน
แรทองแดง
พลอย
ตะกั่ว สังกะสี
ทองคํา
เหล็ก
ทรัพยากรแรพลังงาน
สรุปมณฑลแหลงแรในจีน
การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ศึกษาแหลงแรที่มีศักยภาพเหมาะสมแกนักลงทุนไทย
ขอมูลทั่วไปของมณฑลยูนนาน
ทรัพยากรในมณฑลยูนนาน
แหลงแรสําคัญในมณฑลยูนนานและสภาพธรณีวิทยาของแหลงแร
หนวยงานสํารวจธรณีวิทยาในยูนนาน
โครงสรางทางกฎหมายเพื่อการสํารวจและการทําเหมืองแร
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-ก-

บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สารบัญ (ตอ)

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6
3.2.2.7
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
3.5.1.7
3.5.1.8
3.5.1.9

หนา
-37-37-37-38-39-42-42-42-

การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร
การคาระหวางประเทศ
นโยบายการคาระหวางประเทศของจีน
ภาวะการคาระหวางประเทศ
กฎระเบียบทางการคา
สิทธิพิเศษทางการคา
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)
นโยบายการสนับสนุนการลงทุนตางประเทศในปจจุบัน
รูปแบบพื้นฐานของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
(Foreign Direct Investment : FDI)
-45การรวมทุนเรือนหุน (Equity Joint Venture)
-45การรวมทุนแบบรวมมือ (Cooperative Joint Venture) หรือการรวมทุน
แบบสัญญา (Contractual Joint Venture)
-46การลงทุนโดยตางประเทศถือหุนทั้งหมด (Wholly Foreign-owned Enterprise) -46การรวมสํารวจ (Joint Exploration)
-46การลงทุนแบบแบงผลผลิต
-46การรับจางแปรรูป (Processing Trade)
-47รูปแบบอื่น ๆ
-47การจัดตั้งบริษัท
-47สิทธิประโยชนของการลงทุนจากตางประเทศ
-48ระบบภาษีอากรที่นักลงทุนตางประเทศควรรู
-48ระบบภาษีอากรทั่วไป
-48ภาษีเงินได (Income Tax)
-48ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
-49ภาษีรายไดหมุนเวียน (Turnover Tax)
-49ภาษีนําเขา
-49ภาษีมูลคาเพิ่ม
-49ภาษีการคา
-50ภาษีการสงกําไรออกนอกประเทศ
-50ภาษีโรงเรือน
-50ภาษียานพาหนะและเรือ
-50-
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บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สารบัญ (ตอ)

3.5.2
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.13.1
3.13.2
3.13.3
3.13.3.1
3.13.3.2
3.13.3.3
3.13.3.4
3.13.3.5
3.13.3.6
3.13.3.7
3.13.3.8
3.14
3.14.1
3.14.2
3.15
3.15.1
3.15.1.1
3.15.1.2
3.15.1.3
3.15.1.4

หนา
ภาษีสําหรับนักลงทุนตางประเทศดานเหมืองแร
-50ปญหาและอุปสรรคในการลงทุนจากตางประเทศ
-53กิจการที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนพิเศษ
-53กิจการที่รัฐบาลอนุญาตใหตางประเทศลงทุน
-53กิจการที่รัฐบาลควบคุมหรือไมอนุญาตใหตางประเทศลงทุน
-54หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลงทุนของตางประเทศ
-54ปจจัยสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ
-54โอกาสและลูทางการลงทุนของไทยดานเหมืองแรและแร
-55ระบบโครงสรางพื้นฐาน
-55ระบบการขนสง
-55ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
-57เขตประกอบการอุตสาหกรรม / เขตเศรษฐกิจพิเศษ
-57เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economics Zone : SEZ)
-57เมืองเปดตามแนวชายฝง (Open Coastal Cities)
-59เศรษฐกิจเปดดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา (Economic Open Delta)
-60เศรษฐกิจเปดตามแนวชายฝง (Economic Open Belt Along the Coast) -61เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจขนาดเล็ก (Mini-Economic Development)
-61เมืองหลวงของมณฑลและเขตปกครองตนเองตามแนวชายแดน (The Capitals
of Provinces and the Autonomous Regions along Border)
-62บางนครและเมืองตามแนวชายแดน (Some City and Towns along
the Border)
-62แนวแมน้ําฉางเจียง (Along the Changjiang)
-62ระบบการเงินและการธนาคาร
-62การเงิน
-62ระบบการธนาคาร
-63กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร
-64กฎหมายเหมืองแร
-64การขอสิทธิในกิจการเหมืองแรและแร
-65คาใชจายการขออนุญาตสํารวจ/ทําเหมือง
-67คาธรรมเนียมการใชพื้นที่ทําเหมือง
-69คาภาคหลวงในการสํารวจและทําเหมือง
-69-
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บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สารบัญ (ตอ)

3.15.2
3.15.3
3.15.3.1
3.15.3.2
3.15.4
3.16
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.2
4.3
5.
5.1
5.2

การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
กฎหมายดานการลงทุนจากตางประเทศ
กฎหมายธุรกิจจีนที่นักลงทุนตางประเทศควรรู
กฎหมายบริษัท
กฎหมายแรงงาน
ระบบภาษีศุลกากร
บทสรุปสําหรับนักลงทุนดานเหมืองแร
โอกาสในการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแรในจีน
แรที่มีศักยภาพนาลงทุนในจีน
หลักเกณฑการพิจารณาแรที่มีศักยภาพตอการลงทุน
กลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
แรที่ใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม
แนวโนมความตองการแรในอนาคต
แรที่เสนอแนะใหลงทุน
ขอเสนอแนะ
ขอมูลประกอบ
รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของดานทรัพยากรแรและการทําเหมืองแร
รายชื่อหนวยงานเกี่ยวของกับการลงทุนในจีน
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หนา
-70-70-71-71-71-72-73-73-74-74-74-78-85-85-86-87-87-88-

บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
5-1
5-2
6
7
8

หนา
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
-2ความรวมมือทางเศรษฐกิจของจีน
-3ปริมาณสํารองแรที่สําคัญของจีนในป 2546
-5ปริมาณสํารองแรที่สําคัญจําแนกตามภูมิภาคป 2546
-6รายการแหลงแรสําคัญในมณฑลยูนนาน
-24ภาษีและคาธรรมเนียมที่นํามาใชในกิจการเหมืองแร
-52/2การกําหนดประเภทของคาลดหยอนที่อาจนํามาลดหยอนจากรายไดเพื่อการคํานวณภาษีเงินได -52/3การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในดานตาง ๆ ของจีน
-75ชนิดของแรทใี่ ชในกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม
-78ปริมาณการใช ปริมาณการผลิต และปริมาณสํารองแร
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมหลัก ในป 2546
-80-

สารบัญรูป
รูปที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แผนที่แสดงการกระจายตัวของทรัพยากรแรโลหะในจีน
แผนที่แสดงการกระจายตัวของทรัพยากรแรอโลหะในจีน
การกระจายตัวของแหลงแรทองแดง
การกระจายตัวของแหลงแรตะกั่ว-สังกะสีในจีน
การกระจายตัวของแหลงแรทองคําในจีน
แผนที่การกระจายตัวของตําบลแหลงแรเหล็กขนาดใหญในจีน
แผนที่การกระจายตัวของฐานผลิตสินแรเหล็กดิบและผูประกอบการถลุงเหล็กที่สําคัญของจีน
การกระจายของทรัพยากรถานหิน
การแพรกระจายของทรัพยากรแรพลังงานในพืน้ ที่แองตะกอน 23 แหงของจีน
แผนที่มณฑลยูนนาน
แผนที่โดยสังเขปของทรัพยากรแรและพื้นที่ศักยภาพแรในมณฑลยูนาน
โครงการสรางองคกรสําหรับจัดการสํารวจและพัฒนาทรัพยากรแรในมณฑลยูนนาน
ผังขั้นตอนการขออนุญาตทําเหมือง
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บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

แผนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.

ขอมูลทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.1

ขอมูลทั่วไป
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยูดานตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ทั้งหมด 9.6 ลานตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศประกอบดวยภูเขาและเทือกเขาประมาณรอยละ 65 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพภูมิอากาศ
ภายในประเทศมีความแตกตางกันอยางมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่สลับซับซอน และอยูภายใตอิทธิพล
ลมมรสุม ทําใหในเดือนกันยายนและตุลาคม ถึง มีนาคมและเมษายนมีลมมรสุมพัดผานจากไซบีเรียและที่ราบสูง
มองโกเลียมายังตอนใตของแผนดินใหญ เปนผลทําใหอากาศแหงและหนาวเย็น และเกิดความแตกตางของ
อุณหภูมิระหวางตอนเหนือและตอนใตถึง 40 องศาเซลเซียส มีภัยธรรมชาติจากอุทกภัย แผนดินไหว ภัยแลง
แผนดินทรุด และพายุไตฝุนบริเวณชายฝงทะเลทางตอนใตและตะวันออก ประมาณ 5 ครั้ง/ป
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญไดแก ถานหิน แรเหล็ก ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ปรอท ดีบุก ทังสเตน
พลวง แมงกานีส โมลิบดีนัม วานาเดียม อะลูมิเนียม ตะกั่ว สังกะสี ยูเรเนียม และพลังงานจากน้ํา (เปนแหลงใหญ
ที่สุดในโลก) ในเดือนกรกฎาคม 2547 จีนมีจํานวนประชากรประมาณ 1,300 ลานคน ประกอบดวยชนชาติตาง ๆ
อยูรวมกัน 56 ชนชาติ โดยสวนใหญเปนชาวฮั่น รอยละ 91.9 ที่เหลือเปนชนกลุมนอย ที่สําคัญไดแก ชนเผาจวง
หุย หยี ธิเบต แมว แมนจู มองโกล ไตหรือไท เกาซัน ประชากรตั้งถิ่นฐานมากทางตะวันออก (มากกวา 300
คนตอตารางกิโลเมตร) ใชภาษาจีนกลาง (ผูทงฮวา) หรือภาษาแมนดารินเปนภาษาราชการและภาษากลาง ภาษา
ทองถิ่น เชน เสฉวน หูหนาน กวางตุง ไหหลํา และฮกเกี้ยน ป 2546 มีจํานวนชาวจีนนับถือศาสนาพุทธ ลัทธิเตา
และศาสนาอิสลาม รอยละ 1-2 ศาสนาคริสต รอยละ 3-4 และลัทธิขงจื้อ และในป 2545 มีจํานวนผูใชแรงงาน
753.6 ลานคน โดยแบงเปน ภาคเกษตรกรรมรอยละ 50 ภาคบริการรอยละ 28 และภาคอุตสาหกรรมรอยละ 22
รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต www.mfa.go.th และ www.cia.gov
1.2

การเมืองและการปกครอง
จีน ประกอบดวย 23 มณฑล (รวมไตหวัน) 5 เขตปกครองตนเอง (มองโกเลียใน หนิงเซี่ย ซินเจียง
กวางสี และทิเบต) 4 มหานครที่ขึ้นตอสวนกลาง (ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เทียนจิน และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ
(ฮองกงและมาเกา) มีกรุงปกกิ่งเปนเมืองหลวง รูปแบบการปกครองเปนแบบสังคมนิยมแบบจีน โดยมี
ประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศและนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ในระบอบการปกครองของจีนพรรคคอม มิวนิสตจะเปนผูกําหนดนโยบายทุกดานใหรัฐบาลไปปฏิบัติ ซึ่งองคกรนําสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต คือ สมัชชา
พรรคแหงชาติมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินงานขององคกรบริหารระดับสูงของพรรค (รัฐบาลจึง
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ไมใชองคกรกําหนดนโยบาย) และการปกครองของจีนแบงออกเปน 2 ระดับ คือ สวนกลางและสวนทองถิ่นซึ่งมี
กฎหมายที่แตกตางกันออกไป เปนอุปสรรคหนึ่งของชาวตางประเทศที่จะไปลงทุนในจีน รายละเอียดจากเว็บไซต
www.mfa.go.th
1.3

ภาพรวมทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
(1) สกุลเงิน รินหมินป โดยมีหนวยเรียกเปน หยวน
(2) อัตราแลกเปลี่ยน
1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 8.27 หยวน
1 ยูโร เทากับ 11.044 หยวน
1 หยวน เทากับ 4.66 บาท
(3) รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป 5,860 ดอลลารสหรัฐ
(4) GDP ประมาณ 7.712 ลานลานดอลลารสหรัฐ และ GDP Growth รอยละ 8.1
(5) ทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ 609,900 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2547) เพิ่มขึ้นจากป 2546
คิดเปน 206,700 ลานดอลลารสหรัฐ
(6) การนําเขา จีนนําเขาสินคาจําพวกเครื่องจักรกลและอุปกรณ เชื้อเพลิงจากแร พลาสติก เหล็ก
และเหล็กกลา เคมีภัณฑ โดยมีมูลคาการนําเขา 669.892 พันลานดอลลารสหรัฐ
(7) การสงออก สินคาที่สงออก ไดแก เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรกลและอุปกรณ ผลิตภัณฑเสนใย
และเครื่องนุงหม รองเทา ของเลน อุปกรณกีฬา เชื้อเพลิงจากแร โดยมีมูลคาการสงออก 666.707 พันลานดอลลารสหรัฐ
1.3.1

ตารางที่ 1
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
ป 2547
ป 2548
GDP (at PPP) (US$ Bill)
7,128
7,712
GDP growth (%)
9.4
8.1
GDP percapita (at PPP) (US$)
5,460
5,860
Export (US$ Bill)
564.291
666.707
Import (US$ Bill)
568.489
669.892
Trade balance
22,219
27,944
อัตราเงินเฟอ (%)
3.2
2.0
สินคาสงออก - เครื่องใชไฟฟา,เครื่องจักร, เครื่องนุงหุม-ผาถัก,เครือ่ งนุงหม-ผาทอ,รองเทา/ชิ้นสวน
ประเทศสงออก : สหรัฐฯ 21 % ฮองกง 17% ญี่ปุน 13% เกาหลีใต 5% เยอรมัน 4% เนเธอรแลนด 3%

หมายเหตุ : PPP= Purchasing Power Parities
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1.3.2

ความรวมมือทางเศรษฐกิจของจีน
นับเปนเวลากวาสองทศวรรษที่จีนไดเปดประเทศและดําเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมถึงการสราง
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเขารวมเปนสมาชิกในกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่สําคัญของโลก
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2
ความรวมมือทางเศรษฐกิจของจีน
ป

กลุมความรวมมือ

2534
เอเปค (APEC)
2535
หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (GMS-EC)
2537
อาเซียน (ASEAN) – จีน
2539
อาเซม (ASEM)
ธ.ค. 2544
องคการการคาโลก (WTO)
ขอมูลภาพรวมทางเศรษฐกิจบางสวนจาก www.mfa.go.th

2.

รูปแบบความสัมพันธ
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
ปรึกษาหารือ
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก

สภาพธรณีวิทยาและแหลงแร

จากการเคลื่อนตัวของแผนปลือกโลก (Plate Tectonics) ทําใหจีนมีการแบงพื้นที่ออกเปน 25 หนวย
เทคโททิค (Tectotics) และมีการสะสมตัวของแหลงแรในรูปแบบตาง ๆ โดยแหลงแรจํานวนมากเกิดจากการ
แทนที่ของธาตุและกระบวนการแปรสภาพที่บริเวณโซนสัมผัสระหวางหินแกรนิตที่แทรกเขามากับหินทองที่ตาม
ขอบเขตทวีปที่เกิดมากอน น้ํารอนอุณหภูมิสูงโดยปกติมีสวนสําคัญในการสะสมตัวของแรเหลานี้ แหลงแรที่เปน
เอกลักษณที่เกิดจากกระบวนการดังกลาว ไดแก แรทองแดง-โมลิบดีนั่ม ตะกั่ว-สังกะสี ดีบุก และแรโมลิบดีนั่มวุลแฟรม รวมกับกลุมแรเหล็ก-ทองแดง (Fe-Cu) ทองแดง-ตะกั่ว-สังกะสี (Cu-Pb-Zn) วุลแฟรม-ดีบุก-โมลิบ
ดีนั่ม-บิสมัท (W-Tin-Mo-Bi) และสินแรโลหะที่เกิดรวมกันอื่น ๆ ในทางกลับกันแหลงแร/กลุมแรเหลานี้ยังถูก
แบงยอยออกไปอีกเปนสินแรชนิดเม็ดใหญ (Porphyry Type) และชนิดสการน (Skarn Type) ขึ้นอยูกับชนิดของ
หินทองที่ แหลงแรที่เปนเอกลักษณของชนิดพอรไฟรี่ ไดแก สินแรทองแดงในเขตยูลง (Yulong) และแหลงแร
ทองแดงและโลหะที่เกิดรวมกันในเขตดีซิง (Dexing) ในมณฑลเจียงสี และเดือเบาซาน (Duo Baoshan) ใน
มณฑลเหอหลงเจียง (Heilongjiang) แหลงแรชนิดสการนพบแพรหลายกวางขวางในจีนตะวันออกและจีนใต
ตัวอยางของแหลงแรเหลานี้ ไดแก แหลงแรเหล็ก-ทองแดง (Fe-Cu Deposits) ที่ดายี (Daye) ในมณฑลหูเปย
(Hubei) แหลงแรทองแดงในทงกวงซาน (Tongguangshan) ในมณฑลแอนหุย (Anhui) แหลงแรทองแดงใน
พื้นที่วูซาน (Wushan) และเช็งเม็นซาน (Chengmenshan) ในมณฑลเจียงสี แหลงแรโลหะที่เกิดรวมกัน
(Polymetallic Mineral Deposits) ที่พื้นที่เหยากังเซียน (Yaogangxian) และเหมืองแรตะกั่ว-สังกะสีชิซูหยวน
(Shizhuyuan Lead-Zinc Mine) ในพื้นที่ฉุยกูซาน (Shuikoushan) ในมณฑลหูหนาน (Hunan) และที่อื่น ๆ อีก
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แรและสินแรที่เกิดจากกิจกรรมน้ํารอน (Hydrothermal Activity) สวนใหญแพรกระจายอยูทางทิศ
ตะวันออกของจีนเหนือกับจีนใต โซนแรสะสมตัวแบบนี้ที่มีมาก ไดแก แหลงแรโลหะ W, Sn, Mo, Zn, Pb, Sb,
Hg และ Cu รวมทั้งแรฟลูโอไรต แบไรต แคลไซต และแหลงแรอโลหะอื่นๆ แรที่รวบรวมขุดออกมาไดสวนใหญ
ไดแก แรซินนาบาร เรียลการ สติบไนต ฟลูโอไรต แคลไซต แบไรต และแรอื่น ๆ จากจีนใตจัดอยูในแหลงแร
กําเนิดแบบนี้ การแพรกระจายของแหลงแรปกติถูกควบคุมโดยรอยแตกที่หยั่งลึกลงไปในเปลือกโลกและกิจกรรม
ของหินอัคนีภาคพื้นรวมทั้งน้ําใตดินดวย เนื่องจากจีนตะวันออกและจีนใตอยูตรงขอบของแผนทวีปยูเรเซียน
(Eurasian Plate) และใกลกับโซนมุดตัวของแผนมหาสมุทรแปซิฟก ระบบธรณีความรอน (Geothermal
Systems) ในเปลือกโลกจึงไดรับอิทธิพลอยางมากจากการเคลื่อนตัวขึ้นมาสูเปลือกโลกของหินหลอมเหลวจาก
ภายในโลก ดังนั้นแรตาง ๆ ที่เกิดจากของเหลวน้ํารอนจึงสะสมตัวมากในบริเวณเหลานี้
แรที่สะสมตัวนอกเปลือกโลกหรือใกลผิวโลกที่เรียกวาแรทุติยภูมิ เกิดแผกระจายกวางขวางในจีน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในจีนตะวันออก แรชนิดนี้สวนใหญมีกําเนิดมาจากปฏิกิริยาเติมออกซิเจนและน้ํา (Oxidation
and Hydration) ของแรอื่นและหินในผิวโลกหรือใกลผิวโลก ดวยการชวยเหลือของน้ําบาดาล ไดแก การเกิด
อยางแพรกระจายของแรแคลไซตในถ้ํา แรอราโกไนต และแรหินงอกหินยอยอื่น ๆ เชน แรเฮมิมอรไฟตและมาลาไคต
ในจีนใตและจีนตะวันตกเฉียงใต ซึ่งมีภูมิอากาศแบบรอนและเปยกชื้น แรไพโรมอรไฟตสีเขียวและแรมิมีไทต
สีเหลืองสวยงามในเหมืองตะกั่ว-สังกะสีของมณฑลกวางสี (Guangxi) และกุยหลิง (Guiling) เปนตัวอยางของแร
ที่มีกําเนิดสะสมตัวแบบนี้
2.1

แหลงทรัพยากรแรในจีน
แหลงแรในจีนกระจายตัวตามมณฑล เขตปกครองตัวเอง และเขตบริหารพิเศษตาง ๆ ทั่วประเทศ
และมีทัรพยากรแรที่หลากหลายชนิด ปริมาณสํารองแรแยกตามชนิดแร และปริมาณสํารองแรตามภูมิภาคตาง ๆ
ของจีนในป 2546 แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 และรูปที่ 1 และ 2 แสดงการกระจายตัวของแรโลหะและอโลหะ
ตามลําดับ
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ตารางที่ 3
ปริมาณสํารองแรที่สําคัญของจีนในป 2546
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ตารางที่ 4
ปริมาณสํารองแรที่สําคัญจําแนกตามภูมิภาคป 2546
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2.1.1

แรทองแดง
แหลงแรทองแดงในจีนมีทั้งการกระจายตัวอยางกวางขวางและกระจุกตัว แหลงแรทองแดงที่ไดรับการ
กําหนดแลวมีอยูในทุกมณฑล เทศบาลนคร และเขตปกครองตนเองของจีน กวารอยละ 80 ของปริมาณสํารองแร
พบอยูในมณฑลเจียงสี ธิเบต ยูนนาน กันสุ แอนหุย มองโกเลียใน ชันสี หูเปย และเหยหลงเจียง ยกเวนเขต
เทศบาลนครเทียนสิน (Tianjin) ที่ไมพบแรทองแดง
เมื่อพิจารณาถึงภูมิภาคเศรษฐกิจ 3 พื้นที่ของจีนแลวจะเห็นวาการกระจายตัวของแหลงแรทองแดงมี
ความแตกตางตามภูมิภาคอยางเห็นไดชัด และสัดสวนการกระจายตัวของแรสํารองในระหวาง 3 ภูมิภาคเศรษฐกิจ
(ภาคเศรษฐกิจตะวันออก ภาคเศรษฐกิจตอนกลาง และภาคเศรษฐกิจตะวันตก) มีดังนี้
ภาคชายฝงตะวันออก
รอยละ 8.8
ภาคกลาง
รอยละ 48.6
ภาคตะวันตก
รอยละ 42.6

รูปที่ 3 : การกระจายตัวของแหลงแรทองแดง
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เมื่อคํานึงถึงขนาดแหลงแร เกรดทองแดง แรองคประกอบ การกระจายตัวของแหลงแรในภูมิภาค
และสภาพการทําเหมืองแรทองแดงของจีน มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
(1) แหลงแรที่มีขนาดเล็กถึงปานกลางและขนาดใหญถึงใหญมาก (Super - Large Deposits) มีนอย
แหลงแรทองแดงที่มีปริมาณสํารองแรมากกวา 2,500,000 ตัน มีอยูที่แหลงทองแดงเดกซิง (Dexing Copper
Field) ในมณฑลเจียงสี แหลงแรทองแดง Tongchang 5,240,000 ตัน แหลงแรทองแดงยูลง (Yulong Copper
Deposit) ในธิเบต 6,500,000 ตัน แหลงแรทองแดง-นิกเกิ้ลในกันสุ 3,400,000 ตันทองแดง และแหลงแรทองแดง
ดงชวน (Dongchuan Copper field) ในยูนนาน 5,000,000 ตัน เทานั้น ในบรรดาแหลงแรที่กําลังทําการสํารวจ
อยูที่มีขนาดใหญและใหญมากมีจํานวนเพียงรอยละ 3 และขนาดกลางรอยละ 9 ในขณะที่ขนาดเล็กมีถึงรอยละ 88
(2) แหลงแรเกรดต่าํ มีมากกวาแหลงแรเกรดสูง โดยเฉลี่ยสินแรทองแดงในจีนมีเกรดต่ําถึงรอยละ
0.70 และแหลงสํารองแรทองแดงเกรดสูงกวารอยละ 1 คิดเปนประมาณรอยละ 35.9 ของทัง้ หมดทั่วประเทศ ใน
บรรดาแหลงแรขนาดใหญมีปริมาณสํารองแรที่มีเกรดสูงกวารอยละ 1 มีเพียงรอยละ 13.2 ของแหลงแรทั่วประเทศ
(3) แหลงแรที่มีสินแรผสมมีจํานวนมากกวาแหลงแรที่มีสินแรเดี่ยว ในบรรดาแหลงแรทองแดง
ทั้งหมดที่มีอยูมากกวา 900 แหง แหลงที่มีสินแรเดี่ยว (สินแรชนิดเดียว) คิดเปนเพียงรอยละ 27.1 ในขณะที่แหลงแร
ที่มีสินแรผสมมีถึงรอยละ 72.9 ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาและนําออกมาใช เหมืองแรทองแดงจํานวนไมนอย
สกัดทองคํา เงิน ธาตุในกลุมแพลทินัม Indium, Gallium เยอรมันเนียม TI, Re, Se, Te ออกมาไดปริมาณมาก
รวมทั้งกํามะถัน ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิ้ล โคบอลต บิสมัธ สารหนู และธาตุอื่น ๆ ในกระบวนการแตงแรทองแดง
เขมขน
(4) แหลงแรทองแดงที่เหมาะสําหรับการทําเหมืองใตดินมีมากกวาและแหลงแรที่เหมาะแกการทํา
เหมืองเปดมีนอยกวา ทองแดงเปนวัตถุดิบพื้นฐานสําหรับการสรางเศรษฐกิจแหงชาติ เปน 1 ใน 4 ชนิดโลหะ
สําคัญซึ่งไดแก อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ในบรรดาโลหะมิใชเหล็ก 10 ชนิด โดยมีการบริโภค
ทองแดงมาก รองจากอลูมิเนียม
2.1.2

พลอย
การทําเหมืองพลอยในจีนถูกควบคุมโดยรัฐบาล ดังนั้นผูประกอบการขนาดเล็กจึงตองระมัดระวัง
เปนพิเศษ และสวนใหญทําการสํารวจนอย การระบุตําแหนงของเหมืองพลอยในจีนทําไดยากเนื่องจากเปนประเทศ
ที่ใหญและมีสภาพทางธรณีวิทยาที่มีความหลากหลายทั่วประเทศ รวมถึงสภาพการทํางานที่ยากตอการระบุตําแหนง
(1) มรกต มีแหลงอยูในมณฑลยูนนาน แตผลิตไดปริมาณนอยและคุณภาพไมดีเทากับมรกตของ
ประเทศโคลัมเบีย ในมณฑลซินเจียงทางทิศตะวันตกของประเทศเปนแหลงมรกตแหลงใหมซึ่งยังไมมีรายละเอียด
เกี่ยวกับแหลงแรแหงนี้ อีกทั้งยังไมมีรายงานการสํารวจธรณีวิทยาแหลงแร
(2) เพอริดอท มีแหลงอยูใ นมณฑลยูนนานซึ่งเปนแหลงที่สําคัญ แตมีคุณภาพดอยกวาพมาและ
ปากีสถาน ปริมาณเพอริดอทลนตลาดจึงทําใหราคาตกต่ํามาเปนเวลานับสิบป
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(3) แซฟไฟร สามารถพบแซฟไฟรขนาดใหญไดในมณฑลชานตุง (Shandong) แตสวนใหญมสี ี
เขมมืดทึบจนเกือบเปนสีดํา แซฟไฟรสีน้ําเงินเขมบางกอนมาจากเกาะไหหลํา (Hainan) ในทะเลจีนใต
(4) เพชร พบใน Kimberlite Pipe บริษัท Carson Gold Corp. กําลังทําเหมืองเพชรอยูที่
Changma Diamond Mine ในมณฑลชานตุง
(5) เทอรคอยส มีแหลงอยูใ นมณฑล Yunxian, Zhushan และมณฑลหูเปย
(6) ทองคําและหยก พบในมณฑลซินเจียง (เขตปกครองตนเองซินเจียง) เปนที่รูจักกันวาเปน
“Land of Gold and Jade” (ดินแดนแหงทองคําและหยก) จึงเปนแหลงผลิตพลอยและหยกที่สําคัญ Hotan
Jade และพลอยอความารีน เปนที่รูจักกันดีมานานแลว ไดมีการทําเหมืองขุด Hotan Jade ออกมาเปนเวลา
หลายพันปมาแลว
สําหรับมณฑลซินเจียงมีพลอยมากกวา 21 ชนิด จากบรรดาพลอยทั้งหมด 48 ชนิด พลอยที่สําคัญ
ที่พบในซินเจียง ไดแก อความารีน แจสเปอร เฮสโสไนต (Hessonite) อัลมานดีน (Almandine), Spessartine
(เปนรูไทลมี Star) และ Demantoid การเนต
2.1.3

ตะกั่ว สังกะสี
ตะกั่วและสังกะสีมักอยูรว มกันในธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งในแหลงแรปฐมภูมิ แรกาลีนา และแร
สฟาเลอรไรตเปนแรหลักที่ใชสกัดตะกั่วและสังกะสี
ทรัพยากรแรตะกั่วและสังกะสีมมี ากในจีน ในป 2540 ปริมาณสํารองแรทไี่ ดรับการสํารวจแลวรวมกัน
45.358 ลานตันโลหะตะกั่ว และ 110.078 ลานตันโลหะสังกะสี ปริมาณสํารองแรคงเหลือ (Retained Reserved)
มีอยู 35.307 ลานตันโลหะตะกั่ว ในจํานวนนี้ 11.569 ลานตัน เปนตะกั่วสํารองแรอุตสาหกรรม (สํารองแรประเภท
A+B+C)1 และมีอยู 92.566 ลานตันโลหะสังกะสี ซึ่งในจํานวนนี้ 33.852 ลานตัน เปนสํารองแรอุตสาหกรรม
เมื่อสิ้นป 2541 มีแหลงปรากฏแรตะกั่ว 730 แหง และแหลงปรากฏแรสงั กะสี 768 แหงในจีน
ปริมาณสํารองแรที่ไดรับการสํารวจใน 28 มณฑลและเขตปกครองตนเอง พบวา 10 มณฑลและเขตปกครอง
ตนเองมีปริมาณสํารองแรคงเหลือตะกั่วมากกวา 1.5 ลานตัน ตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ : ยูนนาน กวางตุง
(Guangdong) มองโกเลียใน กันสุ เจียงสี หูหนาน เสฉวน กวงสี ชานสี และชิงไห รวมปริมาณสํารองแรตะกั่ว
ในพื้นที่เหลานี้คิดเปนรอยละ 80 ของปริมาณสํารองแรตะกัว่ ทั้งหมดในชาติ
ปริมาณสํารองแรคงเหลือสังกะสี ใน 13 มณฑลและเขตการปกครองตนเองไดมากกวา 2 ลานตัน
ตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ : ยูนนาน มองโกเลีย กันสุ กวงสี กวางตุง หูหนาน เสฉวน เหอเปย (Hebei)
เจียงสี ชานสี ชิงไห ซีเจียง และฟูเจี้ยน รวมปริมาณสํารองแรสังกะสีคิดเปนรอยละ 90 ของปริมาณสํารองแร
สังกะสีทั้งหมดในชาติ
1

เดิมจีนไดแบงเกรดสํารองแรโลหะออกเปน 5 เกรด ไดแก A, B, C, D และ E โดยมีวิธีการสํารวจจําแนกตามเกรดดังนี้
- เกรด A : ทําการสํารวจเชิงลึก (Exploration)
- เกรด B, C และ D : ทําการสํารวจแบบรายละเอียด
- เกรด B และ D : ทําการสํารวจเบื้องตน (Reconnaisance Survey) - เกรด C และ D : ทําการสํารวจแบบรายละเอียด (Detail Survey)
- เกรด E : เปนเกรดต่ําสุด โดยปกติใหทําการสํารวจแบบเบื้องตน (Reconnaisance Survey)
ปจจุบันใชการแบงเกรดตามเกณฑของสหประชาชาติ
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รูปที่ 4 : การกระจายตัวของแหลงแรตะกั่ว-สังกะสีในจีน
2.1.4

ทองคํา
จีนมีประวัติการขุดทองคําและการใชงานมามากกวา 4,000 ป จากการพัฒนาในอุตสาหกรรมใหมและ
เกษตรกรรมอยางรวดเร็ว เชน อุตสาหกรรมอวกาศ อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี ขาวสาร และทรัพยากรแรพลังงานใหม ๆ
และวัสดุใหม ทําใหมีทางในการใชทองคําอยางมากมาย
จีนยังเปนหนึ่งในประเทศผูนําที่มีปริมาณสํารองแรทองคําที่ไดรับการสํารวจแลวมากติดอันดับโลก
ปลายป 2529 จีนมีปริมาณสํารองแรทองคํา 2,216 ตัน ในจํานวนนี้เปนประเภท A + B + C 575 ตัน จากนั้นก็มี
การสํารวจพบแหลงทองคําเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปลายป 2540 ตําบลแหลงสินแรทองคําที่ไดรับการสํารวจไปแลว
1,304 แหลง โดยมีปริมาณสํารองแรคงเหลือ 4,265.52 ตัน ในจํานวนนี้จัดเปนแรสํารองประเภท A + B + C จํานวน
1,279.85 ตัน และประเภท D จํานวน 2,985.67 ตัน
ในบรรดาแหลงสํารองแรทองคําที่ไดรับการสํารวจตรวจสอบแลว พบวาสินแรปฐมภูมิเปนแหลงสําคัญ
ที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑทองคําคิดเปนรอยละ 75-85 ของผลผลิตตอป ในป 2539 ปริมาณสํารองคงเหลือ
4,264.78 ตัน คิดเปนทองคําปฐมภูมิรอยละ 59 ทองคําในลานแรรอยละ 13.10 และทองคําผลพลอยได (จากการ
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เกิดรวมกับแรอนื่ ๆ) รอยละ 27.90 ในป 2540 ผลผลิตทองคําจากแหลงปฐมภูมิคิดเปนรอยละ 84.30 จากทองคํา
ลานแรรอยละ 8.00 และจากทองคําเกิดรวมรอยละ 7.70
แหลงแรทองคําในลานแร (Gold-Placer Deposits) ที่มีกําเนิดมาจากแหลงแรขั้นปฐมภูมิดังกลาว
ขางตน ถูกพบรวมตัวกันอยูในสวนเหนือสุดของจีนตะวันออกเฉียงเหนือ และอยูตามขอบทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของฐานทวีปแยงซี

รูปที่ 5 : การกระจายตัวของแหลงแรทองคําในจีน
ทรัพยากรแรทองคํากระจายตัวอยางไมสม่ําเสมอพบหลายชนิดในภาคเหนือและภาคตะวันออก
ทองคําปฐมภูมิสวนใหญพบในมณฑลซานตุง เหอหนาน เหอเปย ฉานซี จีหลิน และหูเปย ในขณะที่ลานแรทองคํา
สวนใหญถูกพบบริเวณขอบเขตตะวันออกเฉียงเหนือที่ระบบลําธารไดถูกพัฒนาดีแลว และในพื้นที่จีนตะวันตกเฉียงใต
เชน ที่มณฑลเหอหลงเจียง ฉานซี กันสุ เสฉวน และมองโกเลียใน แหลงแรทองคําที่เปนผลพลอยไดจากการสะสม
ตัวรวมกับแรอื่น สวนใหญกระจายตามลําน้ําแยงซีตอนกลาง ซึ่งตอนลางเปนที่มณฑลเซียงสี หูเปย และแอนหุย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยูตรงรอยตอระหวางประเทศแผนทวีปยูเรเซียน แผนทวีปอินเดีย และ
แผนมหาสมุทรแปซิฟก แกนกลางของทวีปในยุคตนถูกพบอยูในบลอคจีนเหนือและบลอคแยงซี
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2.1.5

เหล็ก
ธาตุเหล็กที่มีอยูในผิวโลกรอยละ 5.8 นับเปนอันดับ 4 พบแรที่มีธาตุเหล็กเปนองคประกอบมากกวา
300 ชนิดในผิวโลก เชน แรฮีมาไตต (Fe2O3) แรแมกนีไตต (Fe3O4) เปนตน
แรเหล็กสํารองคงเหลือของจีนกระจายอยูใ น 30 มณฑล เทศบาลมณฑล และเขตปกครองตนเอง
(ยกเวนไตหวัน) โดยที่มณฑลเลียวหนิง (11.107 พันลานตัน) เหอเปย (6.184 พันลานตัน) และเสฉวน (5.285
พันลานตัน) เปนมณฑลหลักที่มีปริมาณสํารองแรเหล็กคงเหลือทั้งหมดรวมกัน 22.576 พันลานตัน คิดเปนรอยละ
48.43 ของปริมาณสํารองแรเหล็กคงเหลือทั้งหมดของทั้งประเทศ ปกกิ่ง (Beijing) ชันสี มองโกเลียใน ชานตง
เหอหนาน หูเปย ยูนนาน และอันหุย มีปริมาณสํารองแรทั้งหมดรวมกันได 16.013 พันลานตัน คิดเปนรอยละ
34.64 ของสํารองแรเหล็กทั้งหมดของจีน สวนภูมิภาคที่มีปริมาณสํารองแรเหล็กนอยกวา 1 พันลานตัน ไดแก
มณฑลจี้หลิน (Jilin) เหอหลงเจียง เซียงไฮ เจียงสุ สีเจียง (Zhejiang) ฟูเจี้ยน (Fujian) เจียงสี หูหนาน กวางตุง
(Guangdong) กวงสี ไฮนาน (ไหหลํา) กุยโจว ชงชิง (Chongqing) ธิเบต ชานสี กันสุ ชิงไห (Qinghai) หนิงเซีย
(Ningxia) และซินเจียง (Xinjiang) โดยมีปริมาณสํารองแรทั้งหมดรวมกันได 7.643 พันลานตัน คิดเปนรอยละ
16.53 ของสํารองแรทั้งหมดทั่วจีน

รูปที่ 6 : แผนที่การกระจายตัวของตําบลแหลงแรเหล็กขนาดใหญในจีน
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รูปที่ 7 : แผนที่การกระจายตัวของฐานผลิตสินแรเหล็กดิบและผูประกอบการถลุงเหล็กที่สําคัญของจีน
2.1.6

ทรัพยากรแรพลังงาน
ทรัพยากรพลังงาน ไดแก ถานหิน น้ํามันและกาซธรรมชาติ ยูเรเนียม และพลังความรอนใตพิภพ
(Geothermals) การพัฒนาและการนํามาซึ่งทรัพยากรพลังงานจะมีความสําคัญในอนาคตเปนระยะเวลายาวนาน
ทรัพยากรพลังงานเหลานี้เปนพลังงานที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมอีกไดแตมีการใชงานหลายรูปแบบ
(1) ถานหิน
ถานหินเปนแรพลังงานที่สําคัญในจีนคิดเปนรอยละ 75 ของพลังงานปฐมภูมิทั้งหมด กระจายตัวอยาง
กวางขวางแตไมสม่ําเสมอคือมีมากในภาคเหนือและตะวันตก แตมีนอยในภาคใตและภาคตะวันออก ดังแสดงใน
รูปที่ 8 แหลงแรที่มีขนาดมากกวา 1,000 ลานตัน อยูในมณฑลซินเจียง (Xinjiang) 1,621 พันลานตัน และ
มองโกเลียใน 1,205.3 พันลานตัน แหลงที่มีขนาดใหญกวา 100 พันลานตัน อยูในมณฑลชันสี ชานสี กันสุ หนิงเซีย
กุยโจว เหอเปย ชานตง (Shandong) เหอหนาน (Henan) และแอนหุย (Anhui) รวมทรัพยากรถานหินในมณฑล
ที่กลาวมานี้มีปริมาณสูงถึง 4,811.3 พันลานตันคิดเปนรอยละ 95.1 ของทรัพยากรถานหินรวมทั้งประเทศ
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รูปที่ 8 : การกระจายของทรัพยากรถานหิน
ปริมาณสํารองแรถานหินที่ยังเหลืออยูกระจายตัวใน 12 มณฑล ไดแก มณฑลชันสี (Shanxi)
257.8 พันลานตัน มองโกเลียใน 224.7 พันลานตัน ชานสี 161.9 พันลานตัน ชินเจียง กันสุ หนิงเซีย เหอหลงเจียง
เหอเปย ซานตง เหอหนาน กุยโจว และยูนนาน รวมปริมาณสํารองแรที่ไดรับการสํารวจแลว 963.7 พันลานตัน
คิดเปนรอยละ 96.1 ของปริมาณสํารองแรทั้งหมดที่ไดสํารวจแลว
หลังจากที่มีการสํารวจอยางละเอียดพบวาปริมาณการผลิตถานหินในพื้นที่หลักมีดังนี้
(ก) ในป 2540 จีนเหนือผลิตไดรอยละ 36.7 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด จีนตะวันออก
รอยละ 14.6 จีนใตรอยละ 14.3 จีนกลางรอยละ 13.2 และทั้งหมดที่กลาวผลิตไดมากกวาจีนตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งผลิตไดคิดเปนรอยละ 11.9 (จากเดิมในป 2492 ที่ผลิตไดถึงรอยละ 38.7) การผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
ก็คือการผลิตถานหินในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest China)
(ข) หลังจากป 2540 เหมืองถานหินขนาดใหญที่เปนของรัฐมีจํานวน 111 แหง ผลิตได 529.16
ลานตันถานหินดิบตอป จากความสามารถในการผลิต 534.88 ลานตัน ในจํานวนนี้มี 81 แหง ตั้งอยูในพื้นที่จีน
เหนือ จีนตะวันออกเฉียงเหนือ จีนตะวันออกสวนเหนือ และจีนตะวันตกเฉียงเหนือสวนตะวันออก
สวนใหญเปนเหมืองถานหินขนาดใหญและขนาดกลาง รัฐดําเนินการเหมืองถานหินกระจายอยูในพื้นที่มากกวา 30
มณฑล ในจํานวนเหมืองเหลานี้มณฑลชันสี (Shanxi) มีเหมืองที่รัฐอุดหนุนอยูมากที่สุด ในขณะที่ในมณฑลกุยโจว
มีเหมืองที่ดําเนินการโดยงบประมาณของภาคเอกชนจํานวนมากที่สุด
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(2) น้ํามันและกาซ
น้ํามันธรรมชาติที่เกิดจากใตดินและสะสมตัวอยูในชองวางและรอยแตกในหินเรียกวาน้ํามันดิบ
(Crude Oils) สวนประกอบไฮโดรคารบอนเหลวที่เผาไหมไดที่สกัดออกมาจากถานหินและหินน้ํามัน (Oil Shale)
เรียกวาน้ํามันสังเคราะห กาซธรรมชาติที่เกิดอยูในพื้นผิวโลกที่เผาไหมได รวมทั้งกาซไฮโดรเจน คารบอนไดออกไซด
ไฮโดรเจนซัลไฟด ฮีเลียม และสารประกอบไฮโดรคารบอนที่เปนกาซชนิดอื่นรวมเรียกวากาซธรรมชาติ
น้ํามันและกาซซึ่งเปนทรัพยากรที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดกลายเปนทรัพยากรพลังงานหลัก
และวัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมเคมีในยุคปจจุบัน กาซธรรมชาติในฐานะที่เปนเชื้อเพลิงคุณภาพสูงถูกนําไปใชงาน
อยางกวางขวางในการผลิตพลังงาน การคมนาคม อุตสาหกรรมเคมี และในชีวิตประจําวันของประชาชน สําหรับ
แหลงน้ํามันและกาซแสดงดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 : การแพรกระจายของทรัพยากรแรพลังงานในพื้นทีแ่ องตะกอน 23 แหง ของจีน
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(3) ยูเรเนียม
จีนผลิตแรยูเรเนียมไดปละประมาณ 1,200 ตัน และคงผลิตอยูในระดับนี้ไปอีกหลายป เหมือง
แรยูเรเนียม 8 แหงแรกของจีนไดเปดดําเนินการเต็มที่ในป 2505-2508 หลายปตอมาจีนก็ไดเปดเหมืองแรยูเรเนียม
เพิ่มขึ้นรวมประมาณ 26 แหง นับตั้งแตเริ่มเปดเหมืองแรยูเรเนียมและผานกระบวนการปฎิรูปอุตสาหกรรม เหมืองแร
ในจีน ได มี การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งองคก รอย างมาก จีนลดปริม าณการผลิ ต และป ดเหมื อ งแร ยู เ รเนี ยมที่ ไ ม มี
ประสิทธิภาพหลายแหง สืบเนื่องมาจากผลของความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ จีนจึงมุงเนนไปใชเทคโนโลยี
ละลายแรในที่และละลายแรในกอง (In-Situ and Heap Leaching Technologies) การปรับปรุงการจัดการและ
เทคโนโลยีทําใหโครงสรางประกอบเหมืองแรยูเรเนียมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3-4 เทา
2.2

สรุปมณฑลแหลงแรในจีน
จีนเปนประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญและอุดมไปดวยสินแรหลากหลายชนิดกระจายตัวในมณฑล เขต
การปกครองตนเองตาง ๆ ตามที่นําเสนอขางตน ซึ่งสามารถสรุปมณฑลที่มีแหลงสินแรประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
สินแร
เหล็ก
ตะกั่ว
สังกะสี
ทองแดง
ถานหิน
ทองคํา
เงิน
ดีบุก
นิกเกิ้ล
พลอยและอัญมณี
- มรกต
- เพชร
- หยก
- เพอริดอท
- แซฟไฟร

มณฑลแหลงแร
แอนหุย (ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ) กันสุ ไหหลํา (Hainan) เหอเปย หูเปย จี้หลิน
เลียวหนิง มองโกเลียใน ชันสี กวางตุง เสฉวน ยูนนาน กุยโจว เฉินเจียง เจียงสุ
กันสุ กวางตุง เหอหนาน หูเปย หูหนาน ยูนนาน
กันสุ กวางตุง กวางสี หูหนาน เลียวหนิง ยูนนาน
แอนหุย กันสุ เหอหนาน หูเปย เจียงสุ เจียงสี เลียวหนิง ซานตุง ชันสี เทียนสิน
ยูนนาน
เหอเปย เหอหลงเจียง เหอหนาน เลียวหนิง มองโกเลียใน ซานตุง ชันสี เสฉวน
หนิงเซีย ชานสี ซินเจียง
เหอหนาน เจียงสี ซานตุง เสฉวน
หูเปย เจียงสี เสฉวน
กวงสี ยูนนาน
กันสุ เสฉวน
ยูนนาน ซินเจียง
ซานตุง
ซินเจียง
ยูนนาน
ซานตุง ไหหลํา
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สินแร
โปแตช
อลูมิเนียม
แมกนีเซียม
แมงกานีส
โมลิบดีนัม
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มณฑลแหลงแร
ชิงไห ธิเบต
กวางสี กุ ย โจว เหอหนาน หู ห นาน ชั น สี กั น สุ เหอเป ย จี้ ห ลิ น เลี ย วหนิ ง
มองโกเลียใน หนิงเซีย ชิงไห ชานสี ซานตุง ยูนนาน
เลียวหนิง หนิงเซีย ชันสี ชิงไห
ชงชิง กวางสี
เหอหนาน ชานสี

2.3

การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ศึกษาแหลงแรที่มีศักยภาพเหมาะแกนักลงทุนไทย
เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นที่กวางใหญไพศาล การคนควาขอมูลและการสํารวจ
แหลงแรที่มีศักยภาพนาลงทุนในจีนแผนดินใหญเปนสิ่งที่ตองอาศัยระยะเวลายาวนาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
ที่ปรึกษาจึงขอพิจารณาพื้นที่บางสวนของจีนที่มีแหลงแรที่มีศักยภาพนาลงทุน จากการรวบรวมขอมูลแหลงแร
โดยรวมของจีนแลวนั้นมีหลายพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกมณฑลยูนนานเปนพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมตอการลงทุนของนักลงทุนไทย ดวยเหตุผลดังนี้
(1) ในมณฑลยูนนานมีทรัพยากรแรมากมาย เปนมณฑลใหญแหงหนึ่งที่มั่งคั่งดวยทรัพยากรแร
เนื่องจากมีแหลงแรสํารองขนาดใหญที่มีแรตาง ๆ มากมายและคุณภาพสูง พบแร 142 ชนิดที่ใชประโยชนได ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 85 ของ 168 ชนิดแรที่คนพบในจีน พบแหลงแร (Ore deposit) ประมาณ 3,700 แหง นอกจากนี้ยัง
คนพบแหลงสํารองแร 85 ชนิด คิดเปนรอยละ 56 ของ 151 ชนิดแรที่ทําการสํารวจในจีน
(ก) มีแร 54 ชนิด ที่มี Recoverable Reserves ขนาดใหญติด 10 อันดับแรกของจีน
คิดเปนรอยละ 64 ของแรทั้งหมดที่พบในมณฑลยูนนาน
(ข) มีแร 8 ชนิดที่มี Recoverable Reserves อยูในอันดับ 1 ของจีน ไดแก ตะกัว่ สังกะสี
ดีบุก Thallium Indium แคดเมี่ยม แอสเบสตอสสีน้ําเงิน และ Germanium
(ค) มี 12 ชนิดแรที่มี Recoverable Reserves อยูในอันดับ 2 ของจีน ไดแก Platinum
Group Elements (Platinum, Palladium, Ruthenium, Inidium, Osmium และ Rhodium) เงิน Potash
Salt สารหนู ฟอสฟอรัส Cement, Limestone และ Diatomite
(ง) มี 5 ชนิดแรที่มี Recoverable Reserves จัดอยูในอันดับ 3 ของจีน ไดแก ทองแดง
นิกเกิล โคบอลท Fertilizer, Serpentine และ Halite
(จ) ตามดัชนีบงชี้ทางเศรษฐกิจ แรและธาตุที่มีความสําคัญมากที่สดุ และสําคัญในระดับสูงใน
มณฑลยูนนาน ไดแก ฟอสฟอรัส สังกะสี ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก พลวง Diatomite แมงกานีส ถานหิน
ทองคํา เงิน เกลือ Halite, Germanium ไทเทเนียม แคดเมียม และกลุมธาตุแพลทินัม (Platinum Group)
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(ฉ) ในจํานวนแรเหลานี้ ทองแดง ดีบุก พลวง ทองคํา เงิน ไทเทเนียม ตะกั่ว สังกะสี และ
โลหะหายาก (Rare Earth Metals) มีแหลงแรศักยภาพขนาดใหญและมีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง แรอโลหะ เชน
ฟอสฟอรัส ไดอะตอมไมต และ Wallastonite
มีแหลงสํารองแรขนาดใหญที่คาดวาจะใชประโยชนได
(Prospective Reserves) และยังคงตองการการพัฒนาตอไป
(2) มณฑลยูนนานตั้งอยูใกลกับประเทศไทย มีความสะดวกในการคมนาคมขนสงและเปนทางผาน
ที่สําคัญสูเอเซียกลางและเอเซียอาคเนย
2.3.1

ขอมูลทั่วไปของมณฑลยูนนาน
มณฑลยูนาน ตั้งอยูชายแดนทางใตของจีนตอนใต-ตะวันตกมีพื้นที่ 394,000 ตารางกิโลเมตร
ภูมิ ป ระเทศเป น ทั้ ง ที่ ร าบสู ง และเต็ ม ไปด ว ยภู เ ขา ทางทิศ เหนือ -ตะวัน ตกเป น สว นทิ ศใต ข องที่ ร าบสู ง ชิ ง -ซาง
(Qing-Zang Plateau) ยูนนานตะวันออกมีระดับความสูงเฉลี่ย 2,000 เมตร ทางทิศตะวันตก-ใต โดยทั่วไปมี
ระดับสูง 800 ถึง 1,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล บางจุดลดระดับลงไปอยูต่ํากวา 500 เมตร มีแมน้ําลานซาง
(แมน้ําโขง) ไหลตัดผานมณฑลยูนนานจากทิศเหนือถึงทิศใตเปนระยะทางยาวประมาณ 1,247 กิโลเมตร ภูมิอากาศ
มีหลากหลาย พื้นที่ตอนเหนือ-ตะวันตกอุณหภูมิต่ําสุดอยูที่ –10 องศาเซลเซียส พื้นที่อื่นสวนใหญอุณหภูมิเฉลี่ย
ในเดือนที่รอนที่สุดอยูที่ 19 องศาเซลเซียส และของเดือนที่หนาวที่สุดอยูที่ประมาณ 6 - 8 องศาเซลเซียส
มีจํานวนประชากรประมาณ 40.94 ลานคน ประกอบดวยชน 25 เชื้อชาติ
2.3.2

ทรัพยากรแรในมณฑลยูนนาน
มณฑลยูนนานไดชื่อวาเปนอาณาจักรแหงสินแร ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสินแรในยูนนานเปน
ที่เลื่องลือในจีน เนื่องจากมีปริมาณสํารองแรหลายชนิดเปนอันดับตน ๆ ของจีน เชน ตะกั่ว สังกะสี germanium
ดีบุก ทองแดง นิกเกิ้ล แพลตทินัม เปนตน การพัฒนาและผลิตทรัพยากรแรในมณฑลยูนนานมีความสําคัญมาก
เมื่อเทียบกับมณฑลอื่น ๆ ของจีน ไดมีการสํารวจแหลงสํารองแรกวา 80 ชนิด ในจํานวนนี้มี 60 ชนิดที่ไดรบั การ
พัฒนาและผลิตออกมาใชประโยชน
จากสถิติที่ยงั ไมสมบูรณมีเหมืองแรและผูประกอบการตาง ๆ 12,758 ราย และมีการจางงานมากกวา
400,000 คน ในอุตสาหกรรมเหมืองแร ผลิตแรไดมากกวา 160 ลานตัน คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 30 ของ
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมทั้งหมดในมณฑล อุตสาหกรรมหลัก ไดแก Non-ferrous metal แรเหล็ก สารเคมีจาก
ฟอสฟอรัส ถานหิน และวัสดุกอสรางอาคาร
(1) อุตสาหกรรมโลหะที่ไมใชเหล็ก (Non-ferrous Metal)
อุตสาหกรรมโลหะที่ไมใชเหล็กไดมีการพัฒนามานานแลวจนกลายเปนสวนอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ที่สุด ใชเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย มีผูประกอบการมากกวา 80 ราย และคนงานมากกวา 110,000
คน มีการผลิตสินแรมากกวา 15 ลานตัน และการแตงแรมากกวา 25 ลานตันตอป มีความสามารถในการหลอม
โลหะไดมากกวา 500,000 ตัน และความสามารถในการปรุงแตงโลหะประมาณ 50,000 ตัน
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รูปที่ 10 : แผนที่มณฑลยูนนาน
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กิจการอุตสาหกรรมโลหะที่ไมใชเหล็กเหลานี้ไดแก
(ก) Tin industrial complex นําโดย Yunnan Tin Company มีเทคโนโลยีการถลุงดีบุก
ที่ทันสมัยที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ
(ข) Copper industrial complex นําโดย Dongchuan Copper Mine, Yimen Copper
Mine, Mouding Copper Mine, Dayao Copper Mine และ Yunnan Smelting Plant
(ค) Lead-Zinc industrial complex นําโดย Huize Lead-Zinc Mine และ Lancang
Lead-Zinc Mine
ผลผลิต Non-ferrous metals ในมณฑลยูนนานเปนอันดับที่ 4 ของจีน ดีบุกเปนอันดับ
1 ของประเทศ ทองแดงและตะกั่วเปนอันดับ 2 ของประเทศ และพลวงเปนอันดับ 4 ของประเทศอุตสาหกรรม
(2) อุตสาหกรรมโลหะเหล็ก
มีผูประกอบการทั้งหมด 39 ราย ในมณฑลยูนนาน อาทิ Kunming Iron & Steel Company,
Lufeng Iron & Steel Plant, Yuezhou Iron & Steel Plant, Yunnan Smelting Plant, Chenggong Steel
Plant, Xinping Pukuishan Iron Mine, Eshan Tada Iron Mine, Jianshui Manganese Mine,
Wenshan Dounan Manganese Mine และ Heging Manganese Mine ในจํานวนนี้มีเพียง 1 รายที่เปน
ผูประกอบการรายใหญ 9 รายเปนขนาดกลาง และ 29 รายเปนผูประกอบการขนาดเล็ก กระจายอยูในเมืองคุนหมิง
Yuxi, Qujing, Wenshan และ Chuxiong ใชแรงงานมากกวา 57,000 คน
(3) อุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัส
อุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัสในมณฑลยูนนานอยูในขั้นขนาดใหญ (Large in scale) มีผูประกอบการจํานวนมาก
ถึง 68 ราย 21 รายเปนขนาดใหญและขนาดกลาง 47 รายเปนผูประกอบการขนาดเล็ก มี 16 รายเกี่ยวของกับ
การทําเหมืองแรและแตงแรหินฟอสเฟต ผูประกอบการ 30 รายผลิตปุยฟอสเฟต และ 22 รายผลิตสารเคมี
ฟอสฟอรัส และมีระดับการบริหารงานและคุณภาพผลิตภัณฑที่ดีที่สุดในจีน ใชแรงงานมากกวา 50,000 คน กําลัง
ผลิตหินฟอสเฟตจากเหมืองแรปละ 56,000 ตัน นํามาผลิตปุยฟอสเฟตได 3.9 ลานตัน ผลิตฟอสฟอรัสเหลือง
165,000 ตัน และผลิตกรดฟอสฟอรัส 300,000 ตัน แนวโนมการผลิตหินฟอสเฟต ฟอสฟอรัสเหลือง และกรด
ฟอสฟอริคจะลดนอยลง ผลผลิตและคุณภาพของหินฟอสเฟต แอมโนเนียมฟอสเฟต Triple Superphosphate
และฟอสฟอรัสเหลืองอยูในอันดับ 1 ของจีน ปริมาณการผลิตรวมของหินฟอสเฟต ปุยฟอสเฟต และกรดฟอสฟอริคอ
ยูในอันดับที่ 2 ของจีน
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(4) อุตสาหกรรมถานหิน
มีผูประกอบการและเหมืองถานหินมากกวา 6,000 ราย เหมืองถานหินเหลานี้สวนใหญอยูทาง
ภาคตะวันออกของมณฑลยูนนาน มีเหมืองขนาดใหญ 8 เหมือง และขนาดเล็ก 270 เหมือง มีกําลังผลิตถานหินดิบ
รวมกันมากกวา 30 ลานตัน ตามสถิติมณฑลยูนนานผลิตถานหินดิบได 35 ลานตัน มีโรงงานถานหิน 9 โรง
สามารถลางถานหินได 3 ลานตัน กําลังการผลิตถานหินลางแลวมากกวา 3 ลานตันตอป และมีโรงงานถานหินเคมี
1 โรงที่ผลิตขี้ผงึ้ (Lignite Wax) ได 750 ตันตอป
(5) อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางอาคาร
มีผูประกอบการจํานวนนับพันรายผลิตวัสดุกอสรางอาคารในมณฑลยูนนาน สวนใหญผลิต
วัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต Quartz Sandstone หินออน หินแกรนิต ทรายและหิน ดินเหนียว
ดินขาว (Kaolin) แรยิปซั่ม และไดอะโตไมต (Diatomite) กําลังผลิตแรปละมากกวา 40 ลานตัน ประกอบดวย
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต 22 ลานตัน Quartz Sandstone 790,000 ตัน หินออน 90,000 ตัน หินทราย
6.5 ลานตัน ดินทําอิฐและกระเบื้อง 13 ลานตัน ยิปซั่ม 260,000 ตัน Kaolinite 50,000 ตัน และไดอะโตไมต
20,000 ตัน
2.2.3

แหลงแรสําคัญในมณฑลยูนนานและสภาพธรณีวิทยาของแหลงแร
การกระจายตัวของทรัพยากรแรในมณฑลยูนนานแสดงดังรูปที่ 11 และรายการแหลงแรสําคัญ
(Inventory of Main Ore Deposits) ในมณฑลยูนนานแสดงไวในตารางที่ 5 ไดระบุถึงรายละเอียดของชื่อแหลง
แร (Ore Deposit) ที่ตั้ง ชนิดแร/ธาตุ (Mineral Commodity) รายละเอียดทางสิ่งแวดลอมธรณี (Geological
Environment) ขนาด (Scale) สถานภาพปจจุบันของการทําเหมืองแร (Current Status of Mining)
2.3.3.1

หนวยงานสํารวจธรณีวิทยาในยูนนาน
สํานักงานธรณีวทิ ยาและทรัพยากรแรแหงยูนนาน (Yunnan Bureau of Geology and Mineral
Resources : YBGMR) ตั้งขึน้ มาเพื่อทําการจัดการเกี่ยวกับการสํารวจและพัฒนาทรัพยากรแรในนามรัฐบาลของ
มณฑล ภายใตการอํานวยการของกระทรวงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ (Ministry of Land and Natural
Resources) และใหคําแนะนํา ปรึกษา ดานการจัดการสํารวจและพัฒนาแรที่เกี่ยวของใหแกผปู ระกอบการทั้งหมด
ดังแสดงในรูปที่ 12
สําหรับ YBGMR ตั้งอยูที่ 131, Baita Road, Kunming ,The People’s Republic of China
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ตารางที่ 5
รายการแหลงแรสําคัญในมณฑลยูนนาน
ลําดับ

ชื่อ

แร

1

หยางลา
นครเตอจิน
(Deqin Country)

ทองแดง

2

หงซาน
นครจงเดี้ยน
(Zhongdian
Country)
ซื่อจี้ปง
นครจงเดี้ยน
(Zhongdian
Country)
ชุนเฮ
นครเวยซิน
(Weixin Country)
นครเซิ่นเสียง
(Zhenxiong
Country)
เหมาปง
นครยี่เหลียง
(Yiliang Country)

ทองแดง
สินแรโลหะ
หลายชนิด

มาหัวปง
นครจงเดี้ยน
(Zhongdian
Country)
ชานเมืองเจาตง
(Zhaotong City)
เลอมาจาง
นครลูเดี้ยน
(Ludian Country)

ทังสเตนและ
เบริลเลี่ยม

3

4

5

6

7

8
9

ทองแดง

รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ขนาด
สถานภาพปจจุบัน
ทางธรณีวิทยา
ของการทําเหมืองแร
ใหญ
อยูระหวางสํารวจ
ตัวสินแรสวนใหญเกิดใกลกับพื้นที่ติดตอของหินแกร
โนไดออไรต (Granodiorite) ในยุค VariscanIndosinian กับหินตะกอนแปรสภาพระดับต่ําของยุค
เพอรเมียน (Permian) และหินคารบอเนต
(carbonate)
ตัวสินแรเกิดระหวางแนวเชื่อมตอดานนอก
ปานกลาง
ไมมี
(Exocontact) ของหินสการน (skarn) และที่เกิดจาก
หินควอตซ ไดออไรต-พอรไฟไรต (quartz dioriteporphyrite) ในยุค Indosinian
ตัวสินแรทองแดงเกิดขึ้นในเขตที่มีการเปลี่ยนแปลง
ปานกลาง
ไมมี
ภายในหิน quartz syenite porphyry ที่อยูในระดับ
ลึกในยุค Indosinian

ไพไรต

แนวแรเกิดในหินเถาภูเขาไฟ (tuff) ที่อยูใตหินบะ
ซอลตในยุค Permian

ปานกลาง

ทําเหมือง

ถานหิน

ชั้นถานหินอยูในหิน Clastic และหินคารบอเนตใน
ยุค Permian

ปานกลาง

ทําเหมือง

ตะกั่วและ
สังกะสี

ตัวสินแรเกิดตามรอยแยกระหวางชั้นหินของโดโลไมต ปานกลาง
(dolomite) และหินปูนที่มีสวนผสมของโดโลไมต
(dolomitic limestone) ในชวงปลายยุค Devonian
และชวงกลางยุค Carboniferous
สายแรกระจายอยูตามรอยแยกระหวางชั้นหินตะกอน
ใหญ
ชนิดเม็ดที่ถูกแปรสภาพและหินออนในยุคเดโวเนียน
(Devonian)

ทําเหมือง

ชั้นที่มีถานหินเกิดอยูในหินตะกอนชนิดเม็ดยุค
เทอรเชียรี
ตัวสินแรเกิดในชั้นหินคารบอเนตยุคแคมเบรียน
สวนมากถูกควบคุมโดยโครงสรางชั้นหินที่ตลบทับ
รอยเลื่อน

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ASD/SPR/ENV49037/P0749/manual_CH.doc

ถานหิน
เงิน

-24-

ทําเหมือง
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ

ชื่อ

10

หยูหลง
นครลี่เจียง
(Lijiang Country)

11

ไปหยานปง
นครหลานปง
(Lanping Country)
ไคซื่อได
นครหลานปง
(Lanping Country)
กูวู
นครหลานปง
กวงซานชาน
นครฮุยเซอ
(Huize Country)

12

13
14

15

16

เซียวเทียนจิง
นครเหออิง
(Heqing Country)
หยิงปน
นครหลานปง
(Lanping Country)

17

จินดิง
นครหลานปง
(Lanping Country)

18

จินดิง
นครหลานปง
(Lanping Country)
เบาชาน
นครซวนเวย

19
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แร

รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ทางธรณีวิทยา
ทองคํา ตัวสินแรเกิดขึ้นในบริเวณที่บรรจบกันระหวาง
โครงสรางในแนวทิศเหนือกับทิศใตและ
โครงสรางที่อยูในแนวตะวันตกกับตะวันออก
ซึ่งอยูใกลกับพื้นผิวสัมผัสของหินบะซอลตกับ
หินปูนในยุคเพอรเมี่ยน (Permian)
ทองแดง ตัวสินแรเกิดขึ้นในบริเวณรอยแยกของหิน
สินแรโลหะ ตะกอนชนิดเม็ดที่เกิดในชวงกลางของยุค
หลายชนิด Jurassic และชวงแรกของยุค Cretaceous
ตะกั่ว
ตัวสินแรเกิดในเขตรอยแยกระหวางชั้นของ
สังกะสี หินปูนที่สัมผัสกับหินดินดานในชวงปลายยุค
และเงิน Triassic
เงิน
ตัวสินแรเกิดในเขตรอยแยกของหินปูนในชวง
ปลายยุค Triassic
ตะกั่วและ สินแรอยูกระจายเปนรูปเลนสตามแนวพื้นผิว
สังกะสี ชั้นหินโดโลไมตและหินปูนในชวงแรกของยุค
Carboniferous เกิดขึ้นภายในโครงสรางโคง
รูปประทุนคว่ํา (anticline) ขั้นทุติยภูมิ
แมงกานีส ตัวสินแรเกิดขึ้นในดินมารล (Marl) และหิน
ทรายแปงยุค Triassic ตอนปลาย

ปานกลาง

สถานภาพปจจุบันของ
การทําเหมืองแร
ไมมี

ปานกลาง

ไมมี

ปานกลาง

ทําเหมือง

ใหญ

ไมมี

ใหญ

ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

ตัวสินแรเกิดขึ้นในเขตรอยแยกของสวนโคงตัว ปานกลาง
ขั้นทุติยภูมิของชั้นหินโคงรูปประทุนคว่ํากับชั้น
ที่มีสินแรในชวงกลางยุค Jurassic และ
หินชนวนในชวงแรกของยุค Cretaceous
ใหญมาก
ตะกั่วและ ตัวสินแรสวนใหญเกิดในพื้นผิวที่ตลบทับบน
สังกะสี รอยเลื่อน (nappe structure) ระหวางปลาย
ยุค Cretaceous กับ Paleocene รวมทั้งชั้นที่
มีแรที่อยูในหินทรายและหินปูน
สตรอนเชียม ตัวสินแร celesite สวนใหญกระจายอยูใน
ใหญ
(Strontiam) Thrust nappe footwall ของหินตะกอนชนิด
เม็ดในยุค Paleocene
ถานหิน ชั้นที่มีถานหินอยูในชวงปลายยุค Permian
ปานกลาง

ทําเหมือง

ทองแดง
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ไมมี

ไมมี

ทําเหมือง
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ลําดับ

20

21

22

23

24

25

26

27

ชื่อ
ตังดาน–เหลาซื่อ
นครตงฉวน
(Dongchuan City)
หลานอี้ปง
นครตงฉวน
หลิวจู
นครดาเยา
(Dayao Country)
เตอเซอ
นครชานอี้
(Zhanyi Country)
ซูบุ
นครหยวนเมา
(Yuannou Country)
หวงเกาบา
นครดาลี่
(Dali City)
ไตจาง
นครยูนหลง
(Yunlong Country)
เทียนตัน
นครเต็งจง
(Tengchong Country)

28

29

30

กันบาตัง
นครลูกวน
(Luguan Country)
ชุยเซี่ยว
นครเหมาติ้ง
(Mouding Country)
มาจางปง
นครเซียงหยุน
(Xiangyun Country)
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แร

รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ทางธรณีวิทยา
ทองแดง
ชั้นที่มีสินแรอยูในหิน dolomite และ
argillaceous dolomite ในกลุมหิน
Kunyang ชวงกลางยุค Proterozoic
ฟอสฟอรัส ชั้นสินแรฟอสฟอรัสเกิดในยุค Sinian –
ชวงแรกของยุค Cambrian ในหิน
คารบอเนตที่มีแรฟอสฟอรัส
ทองแดง
ชั้นของสินแรเกิดในโซนการสลายตัวของหิน
ตะกอนชนิดเม็ดสีมวงในชวงแรกของยุค
Cretaceous
ฟอสฟอรัส แหลงที่มีชั้นสินแรฟอสฟอรัสเกิดในหิน
คารบอเนตที่มีฟอสฟอรัสในยุค Sinianชวงแรกของยุค Cambrian
ทองคําขาว แหลงสินแรเกิดขึ้นในตัวหินอัลตราเบสิก
และพัลลาเดียม สามารถแบงออกเปนตัวสินแรที่ลอยตัวอยู
(Palladium) ดานบนและที่อยูดานขางของตัวหิน
ทองคําขาว ตัวสินแรเกิดขึ้นในตัวหินอัลตราเบสิกของยุค
และพัลลาเดียม Variscan ตอนปลาย
(Palladium)
ดีบุก
แนวสินแรเกิดขึ้นที่ภายในและภายนอกโซน
สัมผัสระหวางหินแปรกับหินแกรนิต
Yanshan ในยุค Middle Proterozoic
เหล็ก
ตัวสินแรเกิดในโซนสัมผัสระหวางหินแกรนิต
Yanshan กับหินคารบอเนตในยุค
Carboniferous
ไททาเนียม แหลงสินแรเกิดโดยการรวมตัวของแรจากการ
สลายตัวของหินเบสิกที่มีแรไททาเนียม ซึ่ง
แทรกเขาไปในชั้นหินของยุค Palaeozoic
แรหายาก
ตัวสินแรเกิดจากการผุพังอยูกับที่ของหิน
migmatite ที่อยูในยุค Lower
Proterozoic
ทองแดงและ ตัวสินแรเกิดจากการกลายตัวเปนหินสการน
โมลิบดินั่ม ของโซนสัมผัสสวนในและสวนนอกของหิน
granite-porphyry ในเทือกเขาหิมาลัย
-26-

ขนาด
ใหญ

สถานภาพปจจุบัน
ของการทําเหมืองแร
ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

ปานกลาง

ไมมี

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ไมมี

ปานกลาง

ทําเหมือง
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ
31

32

ชื่อ
อันยี่
นครเหมาติ้ง
(Mouding Country)
เซียวหลงเหอ
นครเต็งจง
(Tengchong Country)

33

จินจางจิง
นครเซียงหยุน
(Xiangyun Country)

34

เดยี่โป
นครวูดิง
(Wuding Country)

35

จี้เถา
นครเต็งชง
เหอเตาปง
เมืองโบชาน
ชุยยินจาง
เมืองโบชาน
(Baoshan City)
บาซิไฮหยาน
นครเต็งชง

36
37

38

39

40
41

ชิยาคุน
นครเวยชาน
(Weishan Country)
หัวเจี่ยเหอ
นคาโมดิง
ฟูเลอจาง
นครเหลาปง
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แร
ทองคําขาว
และพัลลาเดียม
(palladium)
ดีบุก

รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ทางธรณีวิทยา
ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินอัลตราเบสิกของ หิน
Magnetite ที่มีแรไททาเนียมผสมอยู

ตัวสินแรกระจายอยูในหินแกรนิตที่มีการ
สลายตัวตรงโซนสัมผัสภายในระหวางหิน
Yanshan Anatectic Granite และหิน
ตะกอนชนิดเม็ดในยุค Carboniferous
ทองคํา
ตัวสินแรเกิดในสวนนอกของโซนสัมผัส
ระหวางหิน granite-porphyry ในยุค
Himalayan กับหินตะกอนชนิดเม็ดในยุค
Ordovician ชวงแรก
ไททาเนียม
แหลงแรกอตัวขึ้นโดยการสะสมตัวของแรที่
เกิดจากการผุพังอยูกับที่ของหินเบสิกที่มีแร
ไททา-เนียม ซึ่งแทรกเขาไปในชั้นหินของยุค
Palaeozoic
ไดอาตอมไมต แหลงแรกระจายอยูภายในตะกอนที่เกิดใน
ยุค Pliocene
ทองแดงที่มีโลหะ ตัวสินแรเกิดภายในเขตหินสการนของหิน
ผสมหลายอยาง โคลนและหินปูน ในชวงปลายยุค Cambrian
ปรอท
การรวมตัวเปนแรกระจายอยูตามโซนรอย
แยกของหินปูนในชวงกลางและชวงปลายยุค
Devonian
โวลลาสโตไนต แหลงแรเกิดขึ้นในหินออนและหินออนที่มีแร
โดโลไมตตรงสวนนอกของโซนสัมผัสระหวาง
หินแกรนิตในยุค Yanshan กับหินตะกอนใน
ชวงแรกของยุค Permian
พลวง
ตัวสินแรเกิดขึ้นในรอยแยกที่มีการสะสมตัว
ของแรซิลิเกตระหวางชั้นของหินปูนกับหิน
โคลนในชวงปลายยุค Triassic
ทองแดง
ชั้นที่มีแรจะอยูในหินทราย-ควอตซ
เฟลดสปารในชวงแรกของยุค Cretaceous
ตะกั่ว-สังกะสี ตัวสินแรเกิดในหินปูนและหินปูนปนแรโดโลไมตในชวงแรกของยุค Permian
-27-

ขนาด
ใหญ

สถานภาพปจจุบัน
ของการทําเหมืองแร
ไมมี

ใหญ

ทําเหมือง

ปานกลาง

ไมมี

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ปานกลาง

ไมมี

ปานกลาง

ทําเหมือง

ใหญ

ไมมี

ปานกลาง

ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ
42

ชื่อ

แร

เหยจิง
นครลูฟง
ยูซิเดี้ยน
นครวูดิง

เกลือหิน

44

ชิหวงจาง
เมืองดาลี่

สารหนู

45

หงเกิ้น
ถานหิน
เมืองอูจิง
เซอเปย
เกลือหิน
นครฟูหมิน
ดายิง
ไททาเนียม
นครฟูหมิน
(Fumin Country)
ซาคุณ
ทองคํา
นครเวยชาน
(Weishan Country)
ฟากูเดี้ยน
ฟอสฟอรัส
นครอี้เหลียง
(Yiliang Country)
อาด็อง
ไพไรต
นครเหลาปง
เชี่ยงไฮ
ไดอาตอมไมต
นคาเต็งจง
สินอี้
รูบิเดียม
นครเต็งจง
จินโบชาน
ทองคําขาว
นครไมดู
และพัลลาเดียม
(Midu Country)
เซอหรันลี่
ทรายควอตซ
นครลูฟง

43

46
47

48

49

50
51
52
53

54
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เหล็ก

รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ทางธรณีวิทยา
ตัวสินแรเกิดในหินตะกอนชนิดเม็ดที่มีเกลือใน
ยุค Paleocene
ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินทราย-ควอตซ หินโดโล
ไมต และหินโคลน ในชวงกลางของยุค
Devonian
แหลงแรเกิดขึ้นในโซนรอยแยกที่มีแรซิลิเกตอยูระหวางชั้นของหินทรายในชวงปลายยุค
Triassic
ชั้นหินที่มีถานหินอยูในชวงปลายยุค Permian

ขนาด

ชั้นหินที่มีเกลืออยูในหินตะกอนชนิดเม็ดของ
ชวงปลายยุค Jurassic
แหลงแรเกิดจากการสะสมของแรที่เกิดจากการ
ผุพังของหินเบสิกที่มีแรไททาเนียมและแทรกตัว
เขาไปในหินยุค Palaeozoic
ตัวสินแรเกิดขึ้นในโซนรอยแยกที่มีแรซิลิเกต
และอยูระหวางชั้นของหินตะกอนชนิดเม็ด
ในชวงปลายยุค Triassic
ชั้นสินแรฟอสฟอรัส เกิดขึ้นในหินคารบอเนตที่มี
แรฟอสฟอรัสในยุค Sinian – ชวงแรกของยุค
Cambrian
แหลงแรมีอยูในบริเวณที่มีถานหินในชวงปลาย
ยุค Permian
แหลงแรกระจายอยูในหินสมัย (series) ของ
ชวงกลางและชวงปลายยุค Pleistocene
ตัวสินแรเกิดขึ้นในชั้นผุพังของหินแกรนิตที่มี
การสลายตัวในสมัย Himalayan
ตัวสินแรสวนใหญเกิดขึ้นภายในหินอุลตรา
เบสิกที่แทรกเขาไปในชั้นหินของชวงกลาง-ชวง
ปลายยุค Devonian
ชั้นแรคือหินทราย-ควอตซที่มีเม็ดละเอียดถึง
เม็ดปานกลางในชวงปลายยุค Sinian

-28-

ใหญ

สถานภาพปจจุบันของ
การทําเหมืองแร
ทําเหมือง

ใหญ

ไมมี

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ไมมี

ปานกลาง

ไมมี

ใหญ

ไมมี

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ไมมี

ใหญ

ไมมี

ใหญ

ไมมี

บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ

55

56

ชื่อ

ไดหลาน
นครคุนหมิง
(Kunming City)
เหลาปงซาน
นครเต็งจง

แร

58

59

60

61
62

63

64
65

ขนาด

ทรายควอตซ ชั้นแรคือหินทราย-ควอตซที่มีเม็ดละเอียดถึงเม็ด
ปานกลางในชวงปลายยุค Sinian
ดีบุก

(Tengchong
Country)

57

รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ทางธรณีวิทยา

ไบจาชาน
พลวง
นครเวยชาน
(Weishan Country)
หลงตัน
สารหนู
นครนานหัว
(Nanhua Country)
ไลลี่ชาน
ดีบุก
นครเหลียงเหอ
(Lianghe Country)
เกาปู
ฟอสฟอรัส
นครอันหนิง
(Anning Country)
อันหนิง
เกลือหิน
นครอันหนิง
เมาเคาโป
ปรอท
นครชิเดี้ยน
(Shidian Country)
ดงชาน
ตะกั่ว-สังกะสี
นครชิเดี้ยน
(Shidian Country)
ตวนเทียน
ไดอะตอมไมต
นครเต็งจง
คุนหยาง
ฟอสฟอรัส
นครจินหนิง
(Jinning Country)
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ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินสการน Hornstone และ
ชั้นเศษหินที่ผุพังของแนวติดตอระหวาง
หินแกรนิตในยุค Yanshan กับหินปูนและ
หินดินดานที่อยูในยุค Carboniferous
ตัวสินแรเกิดขึ้นในเขตรอยแยกที่มีการสลายตัว
ของแรซิลิเกตที่อยูระหวางชั้นหินปูนและหินโคลน
ในชวงปลาย Triassic
ตัวสินแรกระจายอยูในหินโดโลไมตไปตาม
แนวทางทิศตะวันออกของแกนหินโคงรูปประทุน
คว่ําในชวงกลางยุค Jurassic
ตัวสินแรสวนใหญเกิดขึ้นในสวนนอกของแนว
สัมผัสระหวางหินแกรนิตกับหินตะกอนชนิดเม็ด
ที่แปรสภาพระดับต่ําในยุค Carboniferous
ชั้นใหสินแรเกิดขึ้นในหินคารบอเนตที่มีแร
ฟอสฟอรัสในยุค Sinian-ชวงแรกของยุค
Cambrian
ชั้นหินที่มีเกลือที่เปนหินตะกอนชนิดเม็ดในชวง
ปลายยุค Jurassic
ตัวสินแรเกิดขึ้นในเขตรอยแตกของหิน
คารบอเนตในชวงกลางยุค Devonian
ตัวสินแรสวนใหญมกระจายอยูในหินปูนที่มีแร
โดโลไมตที่กระจายอยูตามสองดานของรอยแตก
ในแนวทิศใต-ทิศเหนือในชวงกลางยุค Triassic
ชั้นแรเกิดขึ้นภายในหินตะกอนชนิดเม็ดของหิน
ในยุค Pliocene
ชั้นแรเกิดขึ้นในหินคารบอเนตที่มีแรฟอสฟอรัส
ในยุค Sinian – ชวงแรกของยุค Cambrian

-29-

ใหญ

สถานภาพปจจุบัน
ของการทําเหมือง
แร
ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ชื่อ

แร

ยี่เมน
ทองแดง
นครยี่เมน
(Yimen Country)
บาเจี่ย
เหล็ก
นครอันหนิง
(Anning Country)
ฟอสฟอรัส
ยูฮูคัน
นครเชงเจียง
(Chengjiang
Country)
หวังเจี่ยตัน
ฟอสฟอรัส
นครจินหนิง
(Jinning Country)
เดาจู
ฟอสฟอรัส
นครหัวหนิง
(Huaning Country)
เม็งสิง
ตะกั่ว-สังกะสี
นครหลงหลิง
(Longling Country)
ดาฮงชาน
เหล็ก
นครสินปง
(Xinping Country)
กาฮงชาน
ทองแดง
นครสินปง
(Xinping Country)
หัวเหนียน
เหล็ก
นครอี้ชาน
(Eshan Country)
พลวง
มูลี่
นครกวงหนาน
(Guangnan
Country)
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รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ทางธรณีวิทยา

ขนาด

ตัวสินแรเกิดขึ้นในชั้นหินโดโลไมตและหินโคลนที่
มีแรโดโลไมตในยุค Middle Proterozoic

ใหญ

สถานภาพปจจุบัน
ของการทําเหมือง
แร
ทําเหมือง

ตัวสินแรถูกควบคุมโดยรอยแยกที่เกิดขึ้นในหิน
ตะกอนชนิดเม็ดที่มีการแปรรูประดับต่ําและหิน
คารบอเนตในชวงกลางยุค Proterozoic
ชั้นแรเกิดขึ้นในหินคารบอเนตที่มีแรฟอสฟอรัส
ในยุค Sinian – ชวงแรกของยุค Cambrian

ปานกลาง

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ชั้นแรเกิดขึ้นในหินคารบอเนตที่มีแรฟอสฟอรัส
ในยุค Sinian – ชวงแรกของยุค Cambrian

ใหญ

ทําเหมือง

ชั้นแรเกิดขึ้นในหินคารบอเนตที่มีแรฟอสฟอรัส
ในยุค Sinian – ชวงแรกของยุค Cambrian

ใหญ

ไมมี

ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินปูนและหินปูนที่มีดินมารล
ในชวงแรกของยุค Ordovician

ใหญ

ทําเหมือง

ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินของ marine facies ของ
หินแปรที่เกิดมาจากหินตะกอน-หินภูเขาไฟใน
ชวงแรกของยุค Proterozoic
ชั้นหินที่มีแรคือหินของ marine facies ที่มีการ
แปรรูปโดยการตกตะกอนจากการปะทุของภูเขา
ไฟในชวงแรกของยุค Proterozoic
ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินปูนในชวงกลางยุค
Proterozoic

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ปานกลาง

ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินปูนที่แทรกตัวอยูกับ
หินตะกอนชนิดเม็ด สวนใหญกระจายอยูในเขต
รอยแตกตามแกนชั้นหินโคงรูปประทุนในชวงแรก
ของยุค Devonian
-30-

บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ

ชื่อ

แร

รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ทางธรณีวิทยา

ขนาด

ตัวสินแรเกิดขึ้นในเขตที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางหินอุลตราเบสิกที่ไดเปลี่ยนแปลงไปกับ
หินที่มีการแปรสภาพระดับต่ํา และบริเวณ
โครงสรางรอยแตกที่มีการแปรรูปไปและที่อยู
ติดกันในยุค Palaeozoic
ชั้นหินที่มีเกลือซึ่งเปนหินตะกอนชนิดเม็ดในยุค
Paleocene

ใหญ

สถานภาพปจจุบัน
ของการทําเหมือง
แร
ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

แมงกานีส

ตัวสินแรเกิดจากหินตะกอนชนิดเม็ดในชวงกลาง
ยุค Triassic

ปานกลาง

ทําเหมือง

เซอรเพนทิไนต

แหลงแรกอตัวขึ้นโดยกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินอุลตราเบสิกเปนแรเซอรเพนทีน

ใหญ

ไมมี

76

เหลาหวังไช
นครเจิ้นหยาง
(Zhenyuan
Country)

ทองคํา

77

เหวินกา
นครจิงกุ
(Jinggu Country)
เดาหนาน
นครยันชาน
(Yanshan Country)
จินชาง
นครโมเจียง
(Mojiang Country)
จินชาง
นครโมเจียง

เกลือหิน

78

79

80

81
82
83

84

จินชาง
นครโมเจียง
ลูไชจง
นครยันชาน
ไปหนินจาง
นครเมงซี่
(Mengzi Country)

ทองคํา

นิกเกิ้ล
และโคบอลต
ตะกั่ว-สังกะสี
ดีบุกที่มีโลหะ
ปนหลายชนิด

ไปหนินจาง
นครเมงซี่
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เงิน

แหลงแรเกิดขึ้นภายในเขตที่มีการเปลี่ยนแปลง
ใหญ
จากน้ํารอนของหินอุลตราเบสิกที่เกิดการพองตัว
แทรกเขาไปในหินแปรระดับต่ําในยุค
Palaeozoic
แหลงแรที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของแรซิลิเกตที่
ใหญ
อยูในหินอุลตราเบสิก
ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินตะกอนในชวงแรกของยุค ปานกลาง
Ordovician และชวงแรกของยุค Devonian
ใหญ
ตัวสินแรเกิดขึ้นในพื้นผิวสัมผัสที่ไมตอเนื่องใน
ทิศทางเดียวกัน และถูกควบคุมโดยรอยแตกและ
ผนังหินคารบอเนต และหินตะกอนชนิดเม็ด
ในชวงกลางของยุค Cambrian และชวงแรกของ
ยุค Devonian
ใหญ
ตัวสินแรเกิดขึ้นในพื้นผิวสัมผัสที่ไมตอเนื่องใน
ทิศทางเดียวกัน และถูกควบคุมโดยรอยแยก
ผนังหินคารบอเนต และหินเนื้อผสมในชวงกลาง
ของยุค Cambrian และชวงแรกของยุค
Devonian
-31-

ทําเหมือง

ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี

บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ

ชื่อ

แร

รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ทางธรณีวิทยา

ขนาด

85

กองดิง
นครกังหยวน
(Cangyuan
Country)
ฆวงเทียน
นครเจียนชุย
(Jianshui Country)
เซียะจาง
นครเวิ่นชาน
(Wenshan
Country)
กาเลียง-เหลาจาง
นครเกจิว
(Gejiu City)
ไปเสี้ยน
นครเจียนชุย
เซียวซี่ปน
นครซี่จู
(Xichou Country)
ดูหลง
นครมากวน
(Maguan Country)
อะโม
นครซี่เม็ง
(Ximeng Country)
ดาปง
นครหยวนหยาง
(Yuanyang
Country)
ไปมาไซ
นครจินปง
(Jinping Country)

ทองคํา

สายแรเกิดขึ้นในเขตรอยแยกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปภายในหิน Anatectic Granite
ในยุค Indosinian-Yanshan

ปานกลาง

สถานภาพปจจุบัน
ของการทําเหมือง
แร
ทําเหมือง

ใหญ

ไมมี

ปานกลาง

ไมมี

86

87

88

89
90

91

92

93

94

ตะกั่ว-สังกะสี ตัวสินแรเกิดขึ้นในเขตรอยแตกของพื้นผิวสัมผัส
ระหวางหินบะซอลต หินกรวดเหลี่ยม และหินปูน
ในยุค Permian
เงิน
ตัวสินแรเกิดขึ้นในเขตรอยแตกและผนังหินที่
ประกอบดวยหินโคลนปนทรายและหินชนวนปน
ทรายแปงในชวงกลางของยุค Cambrian

ดีบุกที่มีโลหะ ตัวสินแรสวนใหญเกิดขึ้นในหินสการนที่โซน
ใหญ
ปนหลายชนิด สัมผัสระหวางหินแกรนิตในยุค Yanshan กับหิน
คารบอเนตในยุค Triassic
แมงกานีส ตัวสินแรเกิดขึ้นในชั้นหินคารบอเนตในชวงกลาง ปานกลาง
ของยุค Triassic
พลวง
ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินควอตไซตจากกระบวนการ ปานกลาง
เปลี่ยนแปลงแรซิลิเกตอยางรุนแรง พบในชวง
แรกของยุค Devonian
ดีบุกที่มีโลหะ ตัวสินแรสวนใหญเกิดขึ้นในหินสการนที่โซน
ใหญ
ปนหลายชนิด สัมผัสระหวางหินแกรนิตยุค Yanshan กับหิน
แปรระดับต่ําในชวงกลางของยุค Cambrian
ดีบุก
ตัวสินแรเกิดในโซนรอยราวและรอยแตกระหวาง ปานกลาง
ชั้นหินแปรในชวงกลางยุค Proterozoic
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ทําเหมือง

ทําเหมือง
ทําเหมือง

ทําเหมือง

ทําเหมือง

ทองคํา

แนวควอตซที่มีทองคําเกิดขึ้นภายใน
Mylonitized Zone ของหินภูเขาไฟชนิด Basic
ที่มีการแปรสภาพ

ปานกลาง

ทําเหมือง

นิกเกิ้ล

ตัวสินแรเกิดขึ้นภายในหินอุลตราเบสิกที่แทรกตัว ปานกลาง
เขาไปในหินชั้นยุค Palaeozoic

ทําเหมือง
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บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ

ชื่อ

แร

รายละเอียดของสภาพแวดลอม
ทางธรณีวิทยา

ขนาด

95

เหลาจาง
นครหลานกัง
(Lancang Country)

ตะกั่ว สังกะสี
และเงิน

ใหญ

96

ดาปงจาง
เมืองซี่เมา
(Simao City)

ทองแดงที่มี
โลหะปน
หลายชนิด

ปานกลาง

ไมมี

97

เมงเยอจิง
นครเจียงเจ็ง
(Jiangcheng
Country)
เช็งดง
นครเจียงเจ็ง
เมงหวัง
นครเมงไห
(Menghai Country)
ฮุยหมิน
นครหลานกัง
(Lancang Country)
เมงกา
นครเมงไห
สินชาน
นครเมงลา
(Mengla Country)
ดาเม็งหลง
นตรจิงฮง
(Jinghong
Country)
จางหยง
นครเมงลา

เกลือโปแตช

ตัวสินแรเกิดขึ้นในชั้นหินของหินภูเขาไฟชนิด
Medium-Basic และหิน Volcaniclastic
แทรกสลับกับหินปูนในชวงแรกของยุค
Carboniferous
ชั้นหินที่มีแร ไดแก หินไรโอไลตชนิดเม็ดหยาบ
หินเชิรตเรดิโอลาเรียน หินเถาภูเขาไฟ และหิน
กรวดเหลี่ยมภูเขาไฟในชวงปลายยุค
Carboniferous
ชั้นหินที่มีเกลือคือหินตะกอนชนิดเม็ดในยุค
Paleocene

สถานภาพปจจุบัน
ของการทําเหมือง
แร
ทําเหมือง

ใหญ

ทําเหมือง

ชั้นหินที่มีเกลือคือหินตะกอนชนิดเม็ดในยุค
Paleocene
ลานแรโมโนไซตเกิดขึ้นจากการรวมตัวของแร
อยางหลวมๆ ในยุค Quaternary

ใหญ

ทําเหมือง

ใหญ

ไมมี

ตัวสินแรเกิดขึ้นในชั้นหินจากการแปรสภาพของ
หินตะกอนและหินภูเขาไฟในชวงกลางของยุค
Proterozoic
ลานแรซิโนไทมเกิดขึ้นจากการรวมตัวของแร
อยางหลวมๆ ในยุค Quaternary
ตัวสินแรเกิดขึ้นในชั้นของหินคารบอเนตและ
หินภูเขาไฟในชวงปลายยุค Triassic และถูก
ควบคุมโดยโครงสรางรอยแตก
ตัวสินแรเกิดขึ้นในหินภูเขาไฟชนิด MediumBasic ที่เกิดการแปรสภาพ หินแกรนูไลต และ
หินออนในชวงกลางยุค Proterozoic

ใหญ

ไมมี

ปานกลาง

ไมมี

ปานกลาง

ไมมี

ใหญ

ไมมี

ใหญ

ทําเหมือง

98
99

100

101
102

103

104

เกลือหิน
แรหายาก
(โมนาไซต)
เหล็ก

แรหายาก
(ซีโนไทม)
ทองแดงที่มี
โลหะปนอยู
หลายชนิด
เหล็ก

เกลือโปแตช
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ชั้นหินที่มีเกลือซึ่งเปนหินตะกอนชนิดเม็ด ใน
ยุค Paleocene
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บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

แผนที่มีลิขสิทธิ์ องคการสหประชาชาติไมประสงคเผยแพรในรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์และเพื่อแนะนําผูอานใหติดตามรายละเอียด
ที่ชัดเจนไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของของจีน ที่ปรึกษาไดขยายตัวอักษรในคําบรรยายเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น แตไมสามารถหาตนฉบับที่เปนภาพสี
มาเสนอได

รูปที่ 11 : แผนที่โดยสังเขปของทรัพยากรแรและพื้นที่ศักยภาพแรในมณฑลยูนนาน
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บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

DEPOSIT TYPES

LARGE

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

MIDDLE

Coal
Iron
Ilmenite
Manganese
Copper
Copper Multiple Metal Ore
Lead-Zinc
Lead-Zinc-Silver
Tin
Tin Multiple Metal Ore
Antimony
Mercury
Nickel-Cobalt
Nickel
Tunsten-Beryllium

DEPOSIT TYPES
Platinum Metal Ore
Gold
Silver
Rubidium
Strontium
Rare Earth Ore
Arsenic
Phosphorus
Serpentine
Halo-Sylvite
Halite
Liver Pyrite
Wollastonite
Tripoli Earth
Siliceous Stone

LARGE

MIDDLE

DIVISION OF METALLOGENIC UNITS
Tertiary
I1 Gangdise-Nyainqentanglha Metallogenic belt
Cretaceous, Jurassic
II1 Bomi-Tengchaong Sn, W, Au, Rare Metal
Triassic
Metallogenic belt
Upper Paleozoic
II2 Baoshan-Menglian Pb, Zn, Ag, Sn Metallogenic belt
Lower Paleozoic
I2 Ghangdu-Simao Metallogenic belt
Proterozoic
II3 Lanping-Simao Pb, Zn, Au, Ag, Cu, Sb,
Granite
Halo-Sivite Metallogenic belt
Ultrabasic Rocks
I3 Dege-Zhongdian Metallogenic Province
Potential Area and Number
II4 Zhongdian Pb, Zn, Ag, Au, Cu Metallogenic belt
I4 Yangtse Metallogenic Province
II5 Dali-Lijiang Au, Ag, Cu, Metallogenic belt
II6 Chuan-Dian Cu, Pb, Zn, Ag, Au, Metallogenic belt
II7 Eastern Yunnan Pb, Zn, Au, Coal Metallogenic belt
I5 South China Metallogenic Province
II8 Southeastern Yunnan Ag, Sn, Cu, Pb, Zn, Sb, Au,
Mn, Al Metallogenic Province
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บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Institute of Geological Survey
The Ministry of Land
& Resources, China

Managing Department of Mineral
Yunnan Bureau of
Geology & Mineral
Resources

Department of Geological Exploration
Department of Mineral Reserves
Department of Geological

Yunnan Provincial
Government

Finance Department
………………………………

Subordinate bureaus of geology & mineral
resources in the various prefectures &
cities

รูปที่ 12 : โครงสรางองคกรสําหรับจัดการสํารวจและพัฒนาทรัพยากรแรในมณฑลยูนนาน
2.3.3.2

โครงสรางทางกฎหมาย เพื่อการสํารวจและการทําเหมืองแร
การจัดการเรื่องการสํารวจและการทําเหมืองแรคอย ๆ เขาสูระบบมาตรฐานอันเปนผลเนื่องจากการ
ปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหเกิดนโยบายเศรษฐกิจแบบเปด (Open Economic Policies) ภายใตโครงสรางสังคม
นิยมในชวงเวลาสิบปที่ผานมา กฎหมายทรัพยากรแรของจีน (The Mineral Resources Law of the People’s
Republic of China) ไดถูกปรับปรุงและไดผานสภาประชาชนแหงชาติ (National People’s Congress) แลวเมื่อ
29 สิงหาคม 2539 ซึ่งเปนกฎหมายหลักพื้นฐานของการสํารวจและการพัฒนาทรัพยากรแร
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2541 ไดมีการออกกฎหมายลูก 3 ฉบับ มีชื่อวา
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บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

(1) กฎระเบียบการจดทะเบียนเพื่อสํารวจทรัพยากรแรโดยระบบบล็อค (Regulations for
Registering to Explore for Mine & Mineral Resources Using the Block System)
(2) กฎระเบียบเพื่อจดทะเบียนเพื่อทําเหมืองแร (Regulations for Registering to Mine &
Mineral Resources)
(3) กฎระเบียบการโอนสิทธิการสํารวจและสิทธิการทําเหมืองแร (Regulations for Transferring
Exploration Rights and Mining Rights) เพื่อใหกฎหมายมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติได
รัฐบาลมณฑลยูนนานผลักดันใหอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนหนึง่ ในอุตสาหกรรมหลักของมณฑล
และไดออกกฎระเบียบและนโยบายทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชนสนับสนุนภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศเพื่อทํา
การสํารวจและทําเหมืองแรในยูนนาน ไดแก
(ก) จัดตั้งองคกรทุกระดับเพื่อจัดการบริหารกฎหมายทรัพยากรแร (Mineral Laws of the
People’s Republic of China) และระเบียบ 3 ฉบับ เพื่อประกันความมั่นใจในสิทธิทางกฎหมายของนักลงทุนใน
การสํารวจและทําเหมืองแร
(ข) ออกประกาศเชิ ญชวนนั กลงทุ นต างประเทศให มาลงทุ นสํ ารวจและพั ฒนาทรั พยากรแร
ในมณฑลยูนนาน (Yunnan Provincial Stipulations to encourage foreign investors to come to
Yunnan to Invest in mineral prospecting and development) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2536
(ค) ออกประกาศเป ด เผยนโยบายและกฎระเบี ย บมากมายที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ นั ก ลงทุ น
ตางประเทศ เชน Several Policies of Further Extending Investment Open to Outside in Yunnan
(1996), Several Stipulations of Improving the Management of Foreign Investment in Yunnan
(1996), Rules of Examinations and Approval of Foreign Investment Enterprises in Yunnan (1996)
และกฎระเบียบอื่น ๆ

3.

การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร

3.1

การคาระหวางประเทศ

3.1.1

นโยบายการคาระหวางประเทศของจีน
หลังจากจีนไดเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 จึงจําเปนตองมี
ขอผูกพันที่จะตองคอย ๆ ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามหลักการและกฎระเบียบขององคกร
ดังกลาว นโยบายการคาตางประเทศของจีน หากพิจารณากันแลวก็อาจแยกเปนนโยบายหลักและนโยบายเสริมโดย
สรุปได ดังนี้
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(1) นโยบายหลักของการคาตางจีนยึดมั่นในหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ หลักเสมอภาค และหลัก
ผลประโยชนรวมกันคือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนตองมีความยุติธรรม เคารพในกฎหมายระเบียบขอบังคับ รวมทั้งวิธี
ปฏิ บั ติ ท างการค า และศุ ล กากรของประเทศคู ค า
ประเทศคู ค า พึ ง รั ก ษาสั ญ ญาและข อ ตกลงร ว มกั น
อยางเครงครัด นอกจากนี้ ประเทศคูคาของจีนพึงใชความพยายามของตนทั้งดานสติปญญา และดานทรัพยากร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตน
(2) นโยบายเสริม คือ การจัดทําแผนการคาตางประเทศ โดยแยกเปนแผนแบบสั่งการ ซึ่งจะตอง
ปฏิบัติอยางเขมงวดโดยหนวยงานของรัฐบาลกลาง (กระทรวงการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ
และบริษัทการคาแหงชาติ) และรัฐบาลมณฑล มหานคร (และเขตปกครองตนเอง) และแผนแบบสั่งการควบคุมสินคา
ทางเศรษฐกิจ เชน ธัญพืชบางชนิด น้ํามันบริโภค น้ําตาล ปุยเคมี เหล็ก เปนตน รวมทั้งสินคาที่ทําขอตกลงระดับรัฐบาล
(3) นโยบายการสงออก รัฐบาลจีนใหความสําคัญและสนับสนุนการสงออกอยางเต็มที่ ยกเวนการสงออก
สินคาบางชนิดที่มีการควบคุมโดยใชระบบใบอนุญาตสงออกโควตาสงออก สินคาที่อยูในการควบคุม ไดแก สินคา
ที่จําเปนตอการดํารงชีพของประชาชน สินคาที่กําลังขาดแคลนในประเทศ สินคาที่มีการจํากัดปริมาณนําเขาโดย
ประเทศผูนําเขาสินคาที่สิ้นเปลืองทรัพยากรหรือพลังงานในการผลิต สวนโบราณวัตถุและวัตถุสูงคา รัฐบาลจีน
หามสงออกโดยเด็ดขาด
(4) นโยบายการนําเขา รัฐบาลจีนมีนโยบายการควบคุมการนําเขาอยางเขมงวด เพื่อคุมครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศทดแทนการนําเขา การนําเขาสินคาหลายสิบรายการ ยังคงตองขอใบอนุญาตนําเขาหรือ
โควตานําเขา หลักเกณฑการควบคุมดังนี้ สินคาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ สินคาที่ประเทศผูสงออกสินคาที่ผลิต
โดยนักโทษ สินคาประเภทเดียวกับสินคาทดแทนการนําเขา และสินคาที่เปนภัยตอสุขภาพของประชากร
(5) สงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจและการคา ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งขจัด
ปญหาหรือขอพิพาททางการคาบนรากฐานของผลประโยชนรวมกัน
(6) กระจายอํานาจในการคากับตางประเทศใหแกบรรษัทในมณฑลและบรรษัทในกระทรวงอื่น ๆ มากขึ้น
พรอมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารของหนวยงานตาง ๆ ใหมีความคลองตัวมากขึ้น
(7) ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อใหสามารถรองรับการลงทุนได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้นโยบายของรัฐและการใหสิทธิพิเศษตาง ๆ จะปรับใหสอดคลองกับความ
ตองการของนักลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น
3.1.2

ภาวะการคาระหวางประเทศ
จีนเปนตลาดนําเขาสําคัญอันดับ 5 ของโลก สัดสวนประมาณรอยละ 5.68 ของมูลคาการนําเขาของ
ตลาดโลกในชวงครึ่งปแรกของป 2546
แหลงผลิตสําคัญที่จีนนําเขาในป 2546 ไดแก
(1) ญี่ปุน รอยละ 17.96 มูลคา 74,204.074 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 38.73
(2) ไตหวัน รอยละ 11.95 มูลคา 49,364.171 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 29.6
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(3) เกาหลีใต รอยละ 10.45 มูลคา 43,160.536 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 51.01
(4) สวนการนําเขาจากไทยอยูอ ันดับที่ 11 สัดสวนรอยละ 2.14 มูลคา 8,828.914 ลานดอลลารสหรัฐ
เพิ่มขึ้นรอยละ 57.70
จีนเปนตลาดสงออกสําคัญอันดับที่ 4 ของไทย โดยมีสัดสวนรอยละ 7.09 ของมูลคา
การสงออกรวมทั้งสิ้นป 2546 หรือมูลคา 5,691.33 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 60.09 และ ป 2547 ได
ตั้งเปาหมายการสงออกไปจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 38.0 หรือมูลคา 7,854 ลานดอลลารสหรัฐ
สินคาไทยสงออกไปจีน 25 อันดับแรกป 2546 มีสัดสวนรวมกันรอยละ 83.73 ของมูลคาการสงออก
ไปจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 61.06 ในจํานวนนี้มีสินคาสงออกที่มีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นสูง ดังนี้
(1) เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 100 มี 5 รายการ คือ น้ํามันดิบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
หลอดภาพโทรทัศนสี หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ และผืนผา
(2) เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 50 มี 7 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ
ยางพารา เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง เครือ่ งใชไฟฟา
และสวนประกอบอื่น ๆ และผลิตภัณฑยาง
ไทยนําเขาสินคาจากจีนในป 2546 มูลคา 6,002.32 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 22.56 โดยเปน
สินคาทุนมากกวาครึ่งหนึ่งคือรอยละ 57.82 รองลงมาเปนสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปรอยละ 27.33 สินคาบริโภค
รอยละ 13.40 สินคาเชื้อเพลิง ยานพาหนะและอุปกรณการขนสงและอื่น ๆ รอยละ 1.55
3.1.3

กฎระเบียบทางการคา
ภายหลังจากจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 แลว จีนจึงจําเปนตอง
มีพันธกรณีในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตาง ๆ ที่ไดกําหนดเอาไวใหสอดคลองตามที่ตกลงไว
กับประเทศคูเจรจาตาง ๆ แนวทางกฎระเบียบดานการคาใหมของจีนและสิทธิทางการคา (Trading Rights) ที่
นาสนใจสรุปได ดังนี้
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1. แหลงกําเนิดสินคา
(Rules of Origin)
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รายละเอียด
1. กฎเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคานําเขาและสงออกของจีน ใชกับสินคา
ที่มิไดรับสิทธิพิเศษ (non-preferential)
2. หลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาว า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งสํ า คั ญ
(Substaintial transformation) และถือวาประเทศที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนแหลงกําเนิดสินคา คือ (1) มีการ
เปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร 4 หลัก เปนพิกัดใหม หรือ (2)
สวนประกอบที่นําเขามาผลิตมีมูลคาเพิ่มอยางต่ํารอยละ 30 ของ
มูลคารวมของสินคาที่ผลิต ทั้งนี้ สําหรับสินคาที่ผานการผลิตมา
หลายประเทศจะถื อว าสินคานั้นมี แหลงกําเนิดมาจากประเทศ
สุดทายที่มีการเปลี่ยนแปลงสินคานั้นอยางสําคัญ
3. จีนจะใชกฎเกณฑสากลวาดวยแหลงกําเนิดสินคาตามที่จะเปนผล
ของการเจรจาใน WTO (การเจรจายังไมเสร็จสิ้น)

2. การเก็บภาษีภายในกับสินคานําเขา 1. ภาษีภายในที่เก็บจากสินคาและบริการมี 3 ประเภทคือ
(Application of Internal taxes
• ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เก็บในขั้นตนตอนการผลิต
to import)
(processing, maintenance, and assembling)
• ภาษีการบริโภค (consumption tax) เก็บจากสินคาอุปโภค
บริโภคบางรายการ
• ธุรกิจ (business tax) เก็บจากการใหบริการ การโอน
อสังหาริมทรัพย และการขายที่ดินและอาคาร
หน วยงานศุ ลกากรเก็ บภาษี มู ลคาเพิ่มและภาษี การบริ โภคจากผู
นําเขา ซึ่งผูสงออกจะขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มได และสินคาสงออกจะ
ไดรับยกเวนภาษีการบริโภค
2. จีนมีขอผูกพันที่ตองปรับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่
เกี่ยวกับภาษีอากรภายในใหสอดคลองกับกติกาของ WTO
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กฎระเบียบ
3. การยกเวนภาษีนําเขา
(Tariff Exemptions)

รายละเอียด
ในป 2545 MOFTEC ของจีน ไดอนุมัติใหบริษัทตางประเทศนําเขา
สินคา 13 รายการ เชน ปุย ยาสูบ น้ํามันพืช ขาว เสนใยทําจาก
อะคริลิก น้ําตาล ฝาย น้ํามัน เหล็ก และไมอัด ฯลฯ

4. การขออนุญาตนําเขา
(Import Licensing)

ในการขออนุญาตนําเขาจะตองใชระยะเวลา 2-3 วัน และยื่นตอ The
Quota and License Administrative Bureau of MOFTEC หรือ
Special Commissioner Offices in 16 provinces หรือ
Commissions of Foreign Economic Relations and Trade of
various provinces

5. การกําหนดกระบวนการจัดสรร
โควตา (Quota Process)

กําหนดกระบวนการจั ดสรรโควตาภาษี ระดับชาติ โดยไม แยกเป น
ระดับทองถิ่น การจัดสรรโควตาใหแกผูใชขั้นสุดทาย (end-users)
ขึ้นอยูกั บหน วยงานสวนกลาง และหลังจากที่จัดสรรแลวหนวยงาน
ทองถิ่นจะออกใบรับรอง (TQR certificates) ตามนั้น บทบาท
ของหน ว ยงานท อ งถิ่ น จะจํ า กั ด เพี ย งในด า นการปฏิ บั ติ ก าร เช น
รับใบขอโควตาจากผูใชขั้นสุดทายและสงตอใหหนวยงานสวนกลาง
พิจารณา เปนตน

6. มาตรการที่มิใชภาษี
(Non Tariff Barriers)

รัฐบาลกลางเทานั้นที่ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใชมาตรการที่มิใช
ภาษีได และรัฐบาลหรือหนวยงานทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
กลางเปนผูบังคับมาตรการนี้
หนวยงานทองถิ่นไมมีอํานาจที่จะ
กําหนดใชมาตรการที่มิใชภาษีกับรายการที่ใชภาษีนอกจากนี้ในระหวาง
ชวงยกเลิก
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3.1.4

สิทธิพิเศษทางการคา
รั ฐ บาลจี น ต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ ผู ก พั น ในการเป ด ตลาดและปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บทางเศรษฐกิ จ
ใหสอดคลองกับกติกาของ WTO โดยตองดําเนินการตามมาตรฐานสากล คือตองสรางความโปรงใส ไมเลือก
ปฏิบัติระหวางประเทศคูคาที่เขามาแขงขันในตลาดจีน และไมเลือกปฏิบัติระหวางสินคา/บริการของประเทศคูคา
และสินคา/บริการประเภทเดียวกันที่จีนผลิตหรือใหบริการ ในหลักการ
เพราะฉะนั้นจีนจึงไมอาจที่จะใหสิทธิพิเศษเปนการเฉพาะแกประเทศอื่นใดได แตตองปฏิบัติตอ
ประเทศสมาชิก WTO อยางทัดเทียมกัน การเปนสมาชิก WTO ของจีน จึงทําใหรัฐบาลจีนตองปฏิบัติ
ตามกติ กาสากล ก อใหเกิ ดความโปร งใสและแนนอนในการทํ าธุรกิ จการค าและการลงทุ นของชาวต างประเทศ
ในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี การลดอัตราภาษีศุลกากรและปญหาอุปสรรคดานที่ไมใชภาษีตามขอผูกพันของ
WTO ยอมสงผลดีตอจีนเองในการขยายการคาและการลงทุนกับตางประเทศ และใหประโยชนตอผูผลิตและ
ผูบริโภคภายในประเทศดวย การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทําธุรกิจและการลงทุนภายในจีนยิ่งจะเปนแรงงดูด
การลงทุนจากตางประเทศ สงผลใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจีนใหกาวหนาและแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น
3.2

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)
นับตั้งแตป 2536 เปนตนมา จีนเปนเปาหมายของการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนตางประเทศสูงที่สุด
ในบรรดาประเทศกําลังพัฒนา โดยมีปจจัยเกื้อหนุนจากการที่จีนเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลกและองคการ
เพื่อความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development –
OECD) ไดคาดการณไววาในป 2563 จีนจะเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญที่สุดในโลก
จีนใชรูปแบบการลงทุนโดยตรงเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในหลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบ
ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่เปนความรวมมือระหวางจีนกับตางประเทศ และบริษัทที่เปนของตางประเทศลวน ๆ
นอกจากนี้จีนยังใหความรวมมือในการพัฒนาสําหรับการลงทุนรูปแบบอื่น ๆ ไดแก การคาแบบทดแทน กระบวนการ
แปรรูปและอื่น ๆ
3.2.1

นโยบายการสนับสนุนการลงทุนตางประเทศในปจจุบัน
จี นได สนั บสนุนการนํ าเข าเครื่ องมือและเทคโนโลยี ทีทั นสมั ย ผลั ก ดั น การปรั บเปลี่ ย นโครงสร า ง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ําหนา ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในเดือน
สิงหาคม 2542 หนวยงานตาง ๆ ของจีน ไดแก หนวยงานเศรษฐกิจและการคาตางประเทศ คณะกรรมาธิการ
วางแผนแหงชาติ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการคาแหงชาติ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลางของจีน สํานักงาน
ภาษีศุลกากร สํานักงานภาษีทั่วไปแหงชาติ สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราแหงชาติและสํานักงานตรวจสอบการเขาออก
ประเทศแหงชาติ ไดรวมกันกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการลงทุนตางประเทศ
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(1) การสนับสนุนการลงทุนตางประเทศในดานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ก) บริษัทตางประเทศที่สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกจีน หนวยงานวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทตางประเทศ และบริษัทตางประเทศที่ผลิตสินคาเพื่อการสงออก หากบริษัทเหลานี้ตองการนําเขาเครื่องมือที่
ไมสามารถผลิตไดในจีนหรือผลิตไดแตมีคุณสมบัติไมเพียงพอ ก็สามารถนําเขาไดโดยไดรับการยกเวนภาษีศุลกากร
และภาษีนําเขาตามที่กําหนดโดยหนวยงานดานภาษีของสหภาพแหงชาติ
(ข) หากบริษัทตางประเทศที่ไดรับการสนับสนุนการลงทุน ตองการซื้อเครื่องมือที่ผลิตในจีน และ
เครื่องมือดังกลาวอยูในขายไดรับการยกเวนภาษี วิสาหกิจตางประเทศจะไดรับการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณี
ที่ วิ ส าหกิ จ ต า งประเทศถ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายอุ ต สาหกรรมของจี น และผลิ ต สิ น ค า
ที่ใชเทคโนโลยีสูง ก็จะไดรับการยกเวนภาษีตามขอกําหนดนี้เชนกัน
(ค) ในกรณีที่ศูนยวิ จัยและพัฒนาที่จัดตั้งโดยนักลงทุนต างประเทศนําเขาเครื่องมือซึ่ง ไม
สามารถผลิตไดในจีน รวมถึงเทคโนโลยีสนับสนุนอื่น ๆ จะไดรับการยกเวนภาษีศุลกากรและภาษีนําเขาภายใต
กฎหมายของรัฐ
(ง) การยกเวนภาษีธุรกิจสําหรับธุรกิจตางประเทศที่ถายทอดเทคโนโลยีใหจีน หากเทคโนโลยี
นั้นมีความกาวหนาทันสมัยและเปนที่ตองการ บริษัทตางประเทศจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได
(จ) หากคาใชจายในการพัฒนาทางเทคนิคของบริษัทตางประเทศเพิ่มขึ้น 10% จากปที่แลว
บริษัทตางประเทศจะไดรับอนุมัติใหนําคาใชจายดังกลาวจํานวนครึ่งหนึ่งไปใชหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี
ในปปจจุบัน
(ฉ) เพื่ อ ที่ จ ะขยายการส ง ออกสิ น ค า ที่ ผ ลิ ต โดยบริ ษั ท ต า งประเทศ ที่ จั ด ตั้ ง ก อ นป 2536
จะไดรับการอนุมัติใหสงออกสินคา
(2) การลดภาระทางการเงินสําหรับบริษัทตางประเทศ
(ก) บริ ษั ทต างประเทศที่ นํ าเงิ นลงทุ นเข ามาหมุ นเวี ยนในจี น สามารถกู ยื มเงิ นในรู ปสกุ ล
เงินหยวนจากธนาคารของจีนได โดยสถาบันการเงินตางประเทศในจีนเปนผูค้ําประกันหรือใชเงินลงทุนในรูปเงินตรา
ตางประเทศเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
เงิ น กู ใ นรู ป สกุ ล หยวนของบริ ษั ท ต า งประเทศจะต อ งสอดคล อ งกั บ นโยบายด า น
อุตสาหกรรมของจีน เงินกูยืมดังกลาวจะตองนําไปใชเปนเงินลงทุนในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักร หรือใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนมิใชเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(ข) กองทุนพิเศษเพื่อการลงทุนดานอุตสาหกรรม กอตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาการขาดแคลนเงินทุน
ของผูถือหุนชาวจีน เมื่อบริษัทตองการเพิ่มทุน ขณะเดียวกันก็อนุญาตใหธนาคารพาณิชยจีนใหสิทธิพิเศษในการ
ปลอยเงินกูแกผูถือหุนชาวจีนกอน ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนตางประเทศในวิสาหกิจรวมทุนระหวางจีน
และตางประเทศตองการเพิ่มทุน
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(ค) อนุญาตใหบริษัทตางประเทศที่ลงทุ นในจีนสามารถกูยืมเงินกับสาขาตางประเทศของ
ธนาคารจีนดวยการจํานองทรัพยสินในตางประเทศของบริษัท และจะไดรับเงินกูผานทางสาขาตางประเทศหรือ
สาขาในประเทศของธนาคารพาณิชยจีน
(ง) วิสาหกิจตางประเทศที่ดําเนินตามเงื่อนไขตางๆ สามารถขอจําหนายหุนประเภท A หรือ
ประเภท B
(จ) เพื่อใหเปนไปตาม “การสรางสรรคและความปลอดภัย” จะตองมีการจัดการเรื่องประกันภัย
สําหรับนักลงทุนตางประเทศ ตัวอยางเชน การประกันความปลอดภัยทางการเมืองสําหรับนักลงทุนตางประเทศ
ที่ลงทุนในดานพลังงานและการคมนาคมขนสงที่ไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากรัฐ
(3) การสนับสนุนใหนักลงทุนตางประเทศหันมาลงทุนในเขตตอนกลางและตะวันตก
(ก) ประเภทอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุมัติใหสงเสริมการลงทุนแกตางประเทศในพื้นที่ตอนกลาง
และทางตะวันตกของประเทศสามารถไดรับอนุมัติเพิ่มเติมหลังจากไดรับการเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง โครงการ
ลงทุนตาง ๆ จะไดรับการดูแลและสงเสริม เชน ไดรับการยกเวนภาษีสําหรับเครื่องมือที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
ในกรณีที่ไมสามารถผลิตไดในจีนหรือไมเปนไปตามที่ตองการ รวมถึงการนําเขาเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ซึ่ง
ไดรับการยกเวนภาษีตามกฎหมายของรัฐ
(ข) การปรับปรุงแกไขเงื่อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนของตางประเทศในเขตภาคกลางและ
ตะวันตก รวมทั้งขยายขอบเขตการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนตางประเทศ ตลอดจนเพิ่มเพดานการถือหุนสําหรับ
นักลงทุนตางประเทศ ในการจัดตั้งบริษัทในพื้นที่เขตภาคกลางและตะวันตก
(ค) เพื่อเปนการสนับสนุนบริษั ทตางประเทศในเขตภาคกลางและตะวันตก ภายหลังจาก
นโยบายภาษีอัตราพิเศษสิ้นสุดลง รัฐจะเก็บภาษีธุรกิจในอัตราต่ําสุดรอยละ 15 เปนเวลา 3 ป
(ง) หากบริษัทตางประเทศนําเงินกลับไปลงทุนอีกครั้งหนึ่งในเขตตอนกลางและตะวันตก และ
จํานวนเงินลงทุนดังกลาวมากกวารอยละ 25 ของมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งหมด บริษัทนั้นจะไดรับสิทธิพิเศษ
เชนเดียวกับบริษัทตางประเทศ
(จ) อนุญาตใหนักลงทุนตางประเทศในเขตชายฝงทะเลตะวันออกหันมาลงทุนยังเขตภาคกลาง
และตะวันตกทั้งในรูปแบบการลงทุนดวยเงินทุนตางประเทศ และการรวมลงทุน
(ฉ) อนุ ญ าตให เ ขตปกครองตนเอง เทศบาลนครและรั ฐ บาลหลางของแต ล ะมณฑลใน
เขตภาคกลางและตะวันตกเลือกสรางเขตพื้นที่พัฒนาขึ้นในเมืองหลวงของแตละมณฑล เพื่อยื่นขอใหเปนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแหงชาติ
(4) ปรับปรุงระบบการบริหารและการบริการสําหรับบริษัทตางประเทศ
(ก) ปรับปรุงรายการประเภทอุตสาหกรรมที่สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเปนไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
เปดเสรีการลงทุนจากตางประเทศ ทางการจีนจะตองลดจํานวนโครงการที่กําหนดใหชาวจีนเปนผูถือหุนรายใหญ
แตยังไมอนุญาตใหตางประเทศลงทุนฝายเดียวสําหรับบริษัทดังกลาวขางตน
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(ข) โครงการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมดที่ไดรับการสนับสนุนจะตองผานการเห็นชอบจาก
คณะปกครองจังหวัดและรายงานตรงตอคณะกรรมาธิการวางแผนแหงรัฐ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการคา
แหงรัฐ และหนวยงานดานเศรษฐกิจและการคาตางประเทศเพื่อบันทึกเปนขอมูล และภายหลังทั้งสามหนวยงาน
ของรัฐไดรับรายงานแลวจะตองใหคําตอบภายใน 1 เดือน ในกรณีที่มีคําถามหรือขอสงสัย หนวยงานที่เกี่ยวของ
และรัฐบาลทองถิ่นจะตองเรงติดตามกระบวนการพิจารณาและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงดวยดี
(ค) ปรับปรุงระบบเครือขายการตรวจสอบใบแจงดานศุลกากรใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งรนระยะเวลาในการตรวจสอบ บริษัทตางประเทศสามารถเปลี่ยนเงินฝากบัญชีสกุลเงินตางประเทศเปน
บัญชีฝากประจําในวงเงินที่กําหนด
(ง) ลดขอบังคับที่เขมงวดแกบริษัทตางประเทศในดานการนําเขาเครื่องมือและปรับปรุงวิธีการ
ประเมินราคาใหเหมาะสม ปรับปรุงหนวยงานศุลกากร เพิ่มประสิทธิภาพและเรงรัดขั้นตอนในการเก็บภาษีศุลกากร
ยกเลิกระบบที่ไมเปนธรรมตาง ๆ ตอบริษัทตางประเทศ
(จ) บริษัทตางประเทศที่ไดรับสิทธิในการใชที่ดินจากการเชา ไมจําเปนตองเสียคาธรรมเนียม
การใชที่ดินนั้น
(ฉ) การดําเนินนโยบายและการบังคับใชกฎขอบังคับเกี่ยวกับบริษัทตางประเทศจะตองโปรงใส
รวมทั้งปรับปรุงนโยบายและขอบังคับที่ไมเอื้อตอการการดึงดูดเงินทุนตางประเทศใหมีความสมบูรณขึ้น
3.2.2

รูปแบบพื้นฐานของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)
จีนใชรูปแบบการลงทุนโดยตรงเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในหลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบ
ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่เปนความรวมมือระหวางจีนกับตางประเทศ และบริษัทที่เปนของตางประเทศลวน ๆ
นอกจากนี้จีนยังใหความรวมมือในการพัฒนาสําหรับการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ไดแก การคาแบบทดแทน กระบวนการ
แปรรูปและอื่น ๆ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้
3.2.2.1

การรวมทุนเรือนหุน (Equity Joint Venture)
เปนรูปแบบการลงทุนที่นิยมมากที่สุด กฎหมายวาดวยการรวมทุนเรือนหุน ป 2522 (Joint Venture
Law 1979) และมีการแกไขเพิ่มเติม กําหนดใหผูรวมทุนทุกฝายรวมกันถือหุน โดยนักลงทุนตางประเทศอาจถือหุน
รอยละ 25-90 ของทุนจดทะเบียน ธุรกิจรวมทุนจะตองจัดตั้งเปนรูปแบบของบริษัทจํากัด การโอนหุนใหแกผูอื่น
จะตองไดอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน ผูถือหุนแบงความรับผิดชอบในการบริหาร การแบงผลกําไรหรือ
ผลขาดทุน รววมทั้งรับผิดชอบหนี้สินตามสัดสวนของการถือหุน บริษัทรวมทุนเรือนหุนเปนนิติบุคคลที่เปนอิสระ
จากบริษัทของผูรวมทุน การนําทุนมารวมอาจอยูในรูปของเงินทุน หรือทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่องจักร เทคโนโลยี
การผลิต สิทธิในการใชที่ดินทรัพยสินทางปญญาการรวมทุนในรูปของเงินตราตางประเทศจะตองแปลงเปนเงิน
RMB โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดย State Administration of Foreign Exchange Control สวนการ
ลงทุนในรูปของเครื่องจักร อุปกรณและวัสดุอื่น ๆ จะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่รับผิดชอบกอนตาม
เงื่อนไขที่กําหนด เชนเปนสินคาที่จีนไมสามารถผลิตไดในประเทศหรือผลิตไดแตตนทุนสูงมาก และเปนสินคาที่มี
ความจําเปนตอการดําเนินการของบริษัท
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3.2.2.2

การรวมทุนแบบรวมมือ (Cooperative Joint Venture) หรือการรวมทุนแบบสัญญา(Contractual
Joint Venture)
เปนรูปแบบการลงทุนที่ผูรวมลงทุนเซ็นสัญญาขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการแบงหนาที่ความรับผิดชอบสิทธิ
และขอผูกพันตาง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขการแบงผลกําไรและขาดทุนที่แนนอนชัดเจนโดยไมถือตามสัดสวนการถือหุน สิ่งที่
คลายการรวมทุนเรือนหุนคือผูรวมทุนฝายจีนมักเปนฝายจัดหาที่ดิน อาคารสิ่งกอสราง วัตถุดิบ แรงงานและ
สาธารณูปโภค ผูรวมทุนตางประเทศจัดหาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต อนึ่ง ทางการจีนเพิ่งออกกฎหมาย
วาดวยการรวมทุนแบบรวมมือ (Cooperative Joint Venture Law) ในเดือนมีนาคม 2531 กอนหนานี้ใชตาม
กฎหมาย วาดวยการรวมทุนเรือนหุนโดยอนุโลม ทําใหการลงทุนแบบรวมมือไมชัดเจนเทาที่ควร
3.2.2.3

การลงทุนโดยตางประเทศถือหุน ทั้งหมด (Wholly Foreign-owned Enterprise)
นักลงทุนตางประเทศเปดบริษัทโดยถือหุนทั้งหมด โดยรับความเสี่ยง ผลกําไร และขาดทุนทั้งหมด
รวมทั้งมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ รัฐบาลจีนออกกฎหมาย Enterprise Operated Exclusively with
Foreign Capital ในป 2529 และออกระเบียบบังคับใชในป 2531 โดยมีเงื่อนไขวาการลงทุนแบบนี้ตองเปนการ
ผลิตสินคาเพื่อสงออกทั้งหมด
สัดสวนของทุนจดทะเบียนตอเงินลงทุนของบริษัทที่ตางประเทศถือหุนทั้งหมดเปนไปตามขอกําหนด
ตอไปนี้ของ State Administration for Industry and Commerce
เงินลงทุน
ต่ํากวา 3 ลานดอลลาร สรอ.
3 - 10 ลานดอลลาร สรอ.
10 - 30 ลานดอลลาร สรอ.
มากกวา 30 ลานดอลลาร สรอ.

ทุนจดทะเบียน
รอยละ 70 ของเงินทุนเปนอยางนอย
รอยละ 50 ของเงินทุนเปนอยางนอย
รอยละ 40 ของเงินทุนเปนอยางนอย
1 ใน 3 ของเงินทุนเปนอยางนอย

3.2.2.4

การรวมสํารวจ (Joint Exploration)
การรวมทุนในรูปแบบนี้ใชในกิจการที่ใชเทคโนโลยีสูงและไมมีความแนนอนสูง อยางเชน การสํารวจ
ขุดเจาะน้ํามันในทะเล ซึ่งรัฐบาลจีนเปดใหบรรษัทขามชาติเขาทําการสํารวจและขุดเจาะทรัพยากรน้ํามันและ
กาซธรรมชาติ ในเขตนานน้ําของจีนและแบงผลผลิตตามแตจะตกลงกัน
3.2.2.5

การลงทุนแบบแบงผลผลิต
เปนรูปแบบการลงทุนรวมโดยฝายจีนจัดหาที่ดิน อาคารสิ่งกอสรางและแรงงาน ฝายตางประเทศจัดหา
เครื่องจักร เทคโนโลยี และวิศวกรผูเชี่ยวชาญ โดยแบงผลผลิตตามแตจะตกลงกัน
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3.2.2.6

การรับจางแปรรูป (Processing Trade)
ฝายจีนรับผิดชอบการจัดตั้งโรงงานหรือใชโรงงานพรอมเครื่องจักรที่มีอยูแลว ฝายตางประเทศจัดสง
วัสดุและวัตถุดบิ เพื่อใหฝายจีนทําการผลิตตามสเปคที่กําหนดโดยตางประเทศรับซื้อผลผลิตทัง้ หมด ฝายจีนไดรับ
คาตอบแทนหรือคาจางการผลิต
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในจีนสวนใหญอยูใน 3 แบบแรก และในแงการจัดทําขอมูลสถิติ
จีนไดแยกการลงทุนใน 2 แบบหลังเปนรายการตางหาก
3.2.2.7

รูปแบบอื่น ๆ
นอกจากรูปแบบการลงทุนที่นักธุรกิจตางประเทศสามารถดําเนินการในจีนได อาทิ การรวมลงทุน
การรวมลงทุนโดยมีนักธุรกิจทองถิ่นจีนเปนผูถือหุนใหญ และการลงทุนที่นักธุรกิจตางประเทศเปนเจาของรอยละ
100 เปนตน ทั้งนี้ การลงทุนแตละประเภทมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ดังนี้
(1) การสรางความรวมมือทางธุรกิจ ธุรกิจตางประเทศไมตองถือหุนใด ๆ ในธุรกิจทองถิ่นที่เขามา
รวมมือดวย
(2) การรวมลงทุน ทั้งนักธุรกิจตางประเทศและนักธุรกิจทองถิ่นรวมกันบริหารงานธุรกิจ โดย
อํานาจการบริหารงานขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของธุรกิจรวมทุนแหงนั้น
(3) การรวมทุนโดยมีธุรกิจทองถิ่นจีนถือหุนขางมาก ผูรวมหุนสวนฝายจีนถือหุนอยางต่ํารอยละ 51
(4) การรวมทุนโดยหุนสวนฝายจีนถือหุนใหญ ผูรวมหุนสวนฝายจีนถือหุนในสัดสวนใหญที่สุด
ในธุรกิจแหงนั้นเมื่อเทียบกับหุนสวนรายอื่น ๆ
(5) ธุรกิจตางประเทศถือหุนทั้งหมด นักลงทุนตางประเทศมีอํานาจการควบคุมและบริหารธุรกิจ
อยางเต็มทีในป 2538 รัฐบาลจีนออกประกาศแนวทางการลงทุนตางประเทศ และบัญชีรายชื่ออุตสาหกรรมสําหรับ
การลงทุนตางประเทศ เพื่อการแนะนําการลงทุนที่ถูกตองเหมาะสมใหกับนักธุรกิจตางประเทศ ทั้งนี้ โครงการลงทุน
ดานอุตสาหกรรมในบัญชีรายชื่อดังกลาวสามารถแบงอุตสาหกรรมตางๆ ออกไดเปน 3 ประเภท คือ
(ก) อุตสาหกรรมที่ภาครัฐใหการสนับสนุน
(ข) อุตสาหกรรมที่ไดรับการอนุญาต
(ค) อุตสาหกรรมที่ทางการเขมงวด
3.3

การจัดตั้งบริษัท
ตามระเบียบกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบัน รัฐบาลจีนเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติและสั่งการการจัดตั้ง
บริษัทที่เปนการลงทุนจากตางประเทศ การขออนุมัติจัดตั้งวิสาหกิจรวมลงทุนและบริษัทการรวมมือระหวางจีนกับ
ตางประเทศ จะตองปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้
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(1) ยื่นเสนอขอจัดตัง้ บริษัท หลังจากไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับโครงการ
ลงทุนแลว ผูลงทุนจะสามารถเริม่ ศึกษาวิจัยถึงความเปนไปไดในการลงทุนนั้น ๆ
(2) เสนอรายงานการศึกษาวิจัยถึงความเปนไปไดของโครงการลงทุน เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว
ผูลงทุนสามารถเจรจาตอรองและลงนามในเอกสารตาง ๆ เชน สัญญาและขอบังคับในการจัดตั้งวิสาหกิจ
(3) ยื่ น เสนอสั ญ ญาข อ ตกลงการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ต อ หน ว ยงานด า นการค า ระหว า งประเทศ
เพื่อรับใบอนุญาตประกอบการ
(4) ผูลงทุนนําใบอนุญาตที่ไดรับอนุมัติแลวไปดําเนินการจัดตั้งธุรกิจตามระเบียบตอไป
(5) กําหนดเวลาสําหรับการดําเนินการของบริษัทตางประเทศโดยทั่วไป คือ 10-30 ป แตที่เคยไดรับ
อนุมัติสูงสุดคือ 20 ป ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถเจรจาตอรองไดภายใตขอบังคับของทางการจีนที่เกี่ยวของกับเงื่อนไข
และอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท สําหรับโครงการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลกลางแลวไมจําเปนตองระบุ
ระยะเวลาดําเนินการในเงื่อนไข
(6) แตสําหรับบริษัทตางประเทศที่มีเงื่อนไขกําหนดระยะเวลาดําเนินการ เมื่อครบกําหนดเวลา
หากผู ล งทุ น ต อ งการจะขยายระยะเวลาดํ า เนิ น งาน ก็ จํ า เป น ต อ งยื่ น ขออนุ มั ติ จ ากผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก อ นหน า
วันหมดอายุอยางนอย 180 วันขึ้นไป ในระหวางดําเนินธุรกิจบริษัทตางประเทศมีอํานาจดําเนินการดวยตนเอง
โดยรัฐบาลไมสามารถยึดบริษัทตางประเทศมาเปนของรัฐหรือรวมกิจการได การกระทําใดๆ ก็ตามที่สงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทตางประเทศเพื่อประโยชนตอสังคมสวนรวม จะตองเปนไปตามกฎหมายของจีนและ
มีการชดเชยแกบริษัทตางประเทศเหลานั้นดวย
(7) การสิ้นสุดการดําเนินกิจการ หากบริษัทตางประเทศถึงวาระสิ้นสุดการดําเนินกิจการ วิสาหกิจ นั้น ๆ
จะตองยื่นคําขอสิ้นสุดการดําเนินกิจการตอผูมีอํานาจเพื่ออนุมัติ
3.4

สิทธิประโยชนของการลงทุนจากตางประเทศ
นักลงทุนตางประเทศที่เขามาลงทุนในจีนจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อาทิ การลดหยอนอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคล การยกเวนภาษีเครื่องจักร การคืนภาษีเมื่อนําผลกําไรมาลงทุนใหมในจีน การยกเวนและลดหยอน
ภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยและคาเชา การยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีการบริโภค เปนตน
3.5

ระบบภาษีอากรที่นักลงทุนตางประเทศควรรู

3.5.1

ระบบภาษีอากรทั่วไป

3.5.1.1

ภาษีเงินได (Income Tax)
(1) อัตราภาษีเงินได รัฐบาลจีนจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทตางประเทศในอัตราปกติ
รอยละ 33 แตจะเรียกเก็บในอัตรารอยละ 15 สําหรับบริษัทที่อยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาอุตสาหกรรม
ไฮเทคและเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับประเทศ และจัดเก็บภาษีดังกลาวในอัตรารอยละ 24 สําหรับ
การลงทุนของตางประเทศในเขตแถบชายฝงทะเลและเมืองหลวงของแตละมณฑล นอกจากนี้ธุรกิจตางประเทศที่
ดําเนินธุรกิจดานพลังงาน การสื่อสาร ทาเรือ และอูตอเรือ เสียภาษีในอัตรารอยละ 15
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(2) นโยบายการปรับลดภาษี การลงทุนโดยตางประเทศจะไดรับการยกเวนภาษีภายในสองปแรก
หลังจากนั้นในชวง 3 ปถัดมาจะเก็บภาษีในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ สําหรับบริษัทตางประเทศที่รัฐบาลสนับสนุน
ใหลงทุนในเขตตอนกลางและตะวันตกของจีน หลังจากครบกําหนด 5 ปแรกที่ไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษี
รัฐบาลสามารถขยายระยะเวลาการลดหยอนภาษีลงครึ่งหนึ่งตอไปอีก 3 ป นอกจากนี้บริษัทตางประเทศที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได 2 ปแรก และเสียภาษีครึ่งหนึ่งในชวง 6 ปถัดไป สวนธุรกิจดาน
การเกษตร ปาไม และปศุสัตว และมีทําเลที่ตั้งอยูในภูมิภาคที่ดอยพัฒนา สามารถขออนุมัติจากทางการเพื่อยืด
ระยะเวลาการไดรับสวนลดทางภาษีไดอีกดวย
3.5.1.2

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดาชาวตางประเทศเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตราเดียวกันกับชาวจีน ทางการจีน
จัดเก็บภาษีจากคาจางและรายไดแบบอัตรากาวหนาโดยมีระดับรอยละ 5-45 อัตราภาษีของจีนขึ้นอยูกับประเภท
ของที่มาของรายได โดยรายไดจากการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย เสียภาษีในอัตรารอยละ
3-35 รายไดสุทธิจากการจัดการและคาธรรมเนียมถูกจัดเก็บภาษีในระหวางรอยละ 20-49
3.5.1.3

ภาษีรายไดหมุนเวียน (Turnover Tax)
ตั้งแตเดือนมกราคม 2537 จีนไดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอุปโภคบริโภค และภาษีธุรกิจ สําหรับ
วิสาหกิจการลงทุนโดยตางประเทศที่สอดคลองกับบริษัทในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทตางประเทศที่ถายโอน
เทคโนโลยีใหแกจีน และใชวัตถุดิบรวมทั้งอุปกรณที่ผลิตภายในจีน จะไดรับการยกเวนภาษีหรือไดรับการชดเชย
ภาษีเปนกรณีพิเศษ
3.5.1.4

ภาษีนาํ เขา
(1) อัตราภาษีศุลกากร นับตั้งแตป 2535 รัฐบาลจีนไดปรับลดอัตราภาษีสินคานําเขาลงทั้งสิ้น 9 ครั้ง
ปจจุบันอัตราภาษีนําเขาของจีนอยูในระดับเฉลี่ยรอยละ 12
(2) การยกเวนภาษีนําเขาเครื่องมือ หากบริษัทตางประเทศมีความจําเปนที่จะตองนําเขาเครื่องมือ
สําหรับการลงทุนที่รัฐใหการสงเสริม ก็สามารถทําไดโดยไดรับการยกเวนภาษีนําเขาและภาษีมูลคาเพิ่ม
3.5.1.5

ภาษีมูลคาเพิ่ม
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2537 รัฐบาลจีนไดประกาศใชระบบภาษีมูลคาเพิ่ม โดยยกเวนการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มกับธุรกิจตางประเทศที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับการถายโอนและการพัฒนาเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน
ธุรกิจตางประเทศที่ดําเนินโครงการในธุรกิจที่ทางการจีนสนับสนุนและใชเครื่องมืออุปกรณที่ผลิตในจีนจะไดรับการ
คืนภาษีที่จัดเก็บจากวัสดุอุปกรณดังกลาว
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3.5.1.6

ภาษีการคา
เรียกเก็บจากการโอนทรัพยสินที่จบั ตองไมได การขายอสังหาริมทรัพย และการใหบริการ เชน การสื่อสาร
การคมนาคมขนสง การกอสราง การเงิน ไปรษณีย โทรคมนาคม กีฬา วัฒนธรรมและความบันเทิง อัตราภาษีจะ
อยูที่รอยละ 3-20
3.5.1.7

ภาษีการสงกําไรออกนอกประเทศ
ผลกําไรที่เกิดจากการลงทุนในรูปแบบใด ๆ ที่ระบุในกฎหมายวาดวยการลงทุนจากตางประเทศในจีน
จะตองเสียภาษีหากสงกําไรออกนอกประเทศ โดยเรียกเก็บตามอัตราภาษีที่ระบุในใบอนุญาตการลงทุน (รอยละ 10
สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และรอยละ 20 สําหรับนอกเขต)
3.5.1.8

ภาษีโรงเรือน
บริ ษั ท ต า งประเทศ คนต า งประเทศ ชาวจี น โพ น ทะเล ชาวฮ อ งกง มาเก า และไต ห วั น
ซึ่งเปนเจาของที่อยูอาศัยจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 1.2 ของราคามาตรฐานของที่อยูอาศัยนั้น หรือรอยละ 18
ของราคาคาเชา
3.5.1.9

ภาษียานพาหนะและเรือ
บริษัทตางประเทศ คนตางประเทศ ชาวจีนโพนทะเล ชาวฮองกง มาเกา และไตหวัน ซึ่งเปนเจาของ
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรและเรือขนสงสินคา จะตองเสียภาษีในอัตราอยูระหวาง 0.6-4.4 หยวนตอตัน
สําหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรนั้นจะเสียภาษีในอัตราที่แตกตางกันตั้งแต 1.2 ถึง 32 หยวนตอป
ขึ้นกับประเภทของยานพาหนะ
3.5.2

ภาษีสําหรับนักลงทุนตางประเทศดานเหมืองแร
การลงทุนจากตางประเทศในกิจการเหมืองแรของจีนปจจุบันยังคอนขางนอย เนื่องจากไมยอมรับ
ระบบของรัฐ บาลจี น ในการพิจ ารณาระบบภาษีบางประเภท จากข อมู ล ดัง กล า วจึง ควรพิ จ ารณาตัว อย า งภาษี
ที่จัดเก็บในการลงทุนดานเหมืองแร
(1) ภาษีเงินได
(ก) อัตราภาษีรอยละ 33 โดยอัตราภาษีรอยละ 30 จะนําไปจัดสรรใหแกรัฐบาลสวนกลาง และ
อีกรอยละ 3 จะนําไปจัดสรรใหแกรัฐบาลสวนภูมิภาค
(2) คาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดพิจารณาจาก
(ก) คาใชจายในการศึกษาความเปนไปได : สามารถนําไปตัดจายโดยวิธีเสนตรงไดเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
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(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการสํารวจกอนเริ่มดําเนินการ : สามารถนําไปตัดจายโดยวิธีเสนตรงเกิน
ระยะเวลา ไมนอยกวา 1 ป
(ค) คาใชจายในการพัฒนา : สามารถตัดจายโดยวิธีเสนตรงในระยะเวลานอยกวา 6 ป
(ง) คาใชจายเกี่ยวกับตนทุน : หักคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงไดในระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป
(จ) เงื่อนไขคาเสื่อมราคาจะไมปรับตามภาวะเงินเฟอ
(ฉ) คาใชจายประเภทดังตอไปนี้ อาจนํามาลดหยอนในการคํานวณเงินไดสุทธิได : คาใชจาย
ในการสํารวจ คาใชจายในการพัฒนาเหมืองแร คาใชจายในการศึกษาความเปนไปได คาใชจายในการดําเนินการ
ตนทุน ดอกเบี้ยเงินกูยืม คาภาคหลวง คาธรรมเนียมที่ดิน อากรแสตมป ภาษีทรัพยากร
(ช) เงินคาลดหยอนกรณีทรัพยากรหมดไป : ไมมี
(3) ภาษีที่จัดเก็บจากกําไรสวนเกิน : ไมมี
(4) คาภาคหลวง : ชําระในรูปภาษีขาย โดยถานหินอัตรารอยละ 1 ทองคําอัตรารอยละ 4 ทองแดง
อัตรารอยละ 2 แรเหล็กอัตรารอยละ 2 นิกเกิ้ลอัตรารอยละ 2 สังกะสีอัตรารอยละ 2 เพชรที่ใชผลิตอัญมณีอัตรา
รอยละ 4 เพชรอุตสาหกรรมรอยละ 2 หินปูนที่ใชในการทําปูนซีเมนตอัตรารอยละ 2
(5) ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ : คํานวณไดจากปริมาณแรที่ไดจากการทําเหมืองในอัตรา 0.3 ถึง 30
หยวนตอตัน ถานหินในอัตรา 0.3-5 หยวนตอตัน แรอโลหะ 0.5-20 หยวนตอตัน โลหะเหล็ก 2-30 หยวนตอตัน
แรเหล็ก 0.8-12 หยวนตอตัน โลหะที่ไมใชเหล็ก 0.4-30 หยวนตอตัน
(6) เงินภาษีหัก ณ ที่จาย เนื่องจากการชําระคืนผูกูตางประเทศ : ไมมี
(7) ภาษีหัก ณ ที่จาย กรณีสงเงินปนผลออกนอกประเทศ : ไมมี
(8) ภาษีหัก ณ ที่จายกรณีเงินเดือนหรือคาธรรมเนียมที่จายใหแกที่ปรึกษาตางประเทศ : ไมมี
(9) อากรนําเขาเครื่องมือจากตางประเทศ : โครงการการลงทุนจากตางประเทศ อาจไดรับประโยชน
จากการยกเวนอากรนําเขา การยกเวนนี้ใชไดแตเฉพาะเหมืองแรที่มีคุณสมบัติเปนพิเศษเทานั้น เชน เหมืองแรที่
ไดรับการรับรองจาก MOFTEC หรือที่ตั้งในเขตพื้นที่หางไกล
(10) อากรการสงออกสินแร : แรจําพวกทองคํา ทองแดง โลหะทองแดงผสม แพลทตินัม ไมสามารถ
สงออกได ดังนั้นจึงไมมีการกําหนดอากรขาออกสําหรับสินคาจําพวกสินแร
(11) ภาษีขาย/เครื่องมือที่มีภาษีซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและตางประเทศ : ไมมี
(12) อากรดานทองคํา : ทองคําจะตองขายใหแกธนาคารกลางของจีน (People’s Bank of China)
ในราคาที่กําหนดโดยธนาคารกลาง ตามนโยบายราคา ป 2541 คือ
(ก) กรณี ร าคาทองคํ า ในตลาดโลกไม เ กิ น 80.5 หยวน/กรั ม ราคาในประเทศจะสู ง กว า
ตลาดโลก ในอัตรารอยละ 3
(ข) กรณีราคาทองคําในตลาดโลกเกินกวา 80.5 หยวน/กรัม ราคาในประเทศจะมีอัตราเทากับ
ราคาในตลาดโลก
(13) ภาษีมูลคาเพิ่มในการซื้ออุปกรณในประเทศและตางประเทศ : โครงการลงทุนจากตางประเทศ
อาจไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม การยกเวนนี้ใชไดแตเฉพาะเหมืองแรที่มีคุณสมบัติเปนพิเศษ
เทานั้น เชน เหมืองแรที่ไดรับการรับรองจาก MOFTEC หรือที่ตั้งในเขตพื้นที่หางไกล
(14) ภาษีมูลคาเพิ่มในการขายแรไปยังตางประเทศ : ไมมี
(15) ภาษีเกี่ยวกับการศึกษา : ไมมี
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(16) ภาษีดานอสังหาริมทรัพย : ไมมี
(17) ภาษีที่ดิน : ไมมี
(18) คาชดเชย : จะแปรผันกับจํานวนเงินที่ไดชําระลวงหนาใหแกรัฐบาลเพื่อการสํารวจสินแรในทุกกรณี
(19) คาธรรมเนียมในการใชที่ดินระหวางการสํารวจ : 3 ปแรกตองชําระ 100 RMB/ ตารางกิโลเมตร/
ป หลังจาก 3 ปแรก ตองชําระเพิ่มขึ้นในอัตรา 100 RMB/ตารางกิโลเมตร/ป แตไมเกินอัตราคาธรรมเนียมสูงสุด
500 RMB/ตารางกิโลเมตร/ป
(20) คาธรรมเนียมการใชที่ดินระหวางดําเนินกิจการเหมืองแร : 1,000 RMB/ตารางกิโลเมตร/ป
(21) อากรแสตมป : อยูในชวงระหวางอัตรารอยละ 0.03 ถึง 0.1 ของมูลคาในการซื้อขาย
(22) ภาษีเนื่องจากการมีเงินเดือน : ไมมี
(23) สิทธิประโยชนทางภาษี
(ก) กรณีขาดทุนสะสมยกมา (loss carry-forward) ไมเกิน 5 ป
(ข) กรณีขาดทุนที่สามารถนําไปหักกําไร (loss carry-back) : ไมมี
(ค) ชวงเวลาของการยกเวนภาษี : ในกรณีที่กิจการเหมืองแรดําเนินการมากกวา 10 ป อาจจะ
ไดรับประโยชนการยกเวนภาษีเงินได เปนระยะเวลา 5 ป ในปแรกและปที่ 2 จะไดรับยกเวนภาษี ในปที่ 3, 4 และ
5 ไดรับการลดหยอนรอยละ 50 แตสิทธิประโยชนเหลานี้จะไมนํามาใชกับเหมืองทองคําและแรที่มีคาอื่น ๆ หรือ
แรหายาก (rare earth)
(ง) Tax credit : ไมทราบ
(จ) เสถียรภาพทางภาษี : ไมมี
(24) สิทธิประโยชนในการใชบริการและสินคาในประเทศ : ในปที่มีเงือนไขการใชสินคาและบริการ
แบบเดียวกันควรจะเลือกซื้อสินคาในจีนกอนเปนอันดับแรก
(25) การกําหนดใหรัฐบาลหรือทองถิ่นถือหุน : ไมมี
(26) การออกใบเสร็จสรรพากรสําหรับบัญชีภาษีตางประเทศ : ได
(27) การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน : อิสระจากขอจํากัดหลัก
การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในกิจการเหมืองแรโดยรัฐบาลระดับตาง ๆ แสดงดังตารางที่ 5-1
และประเภทคาลดหยอนตาง ๆ แสดงดังตารางที่ 5-2
ขอสังเกตพิเศษเกี่ยวกับภาษีจากตัวอยางการทําเหมืองแรในจีน
ลักษณะรูปแบบพื้นฐานของโครงสรางทางภาษี ประกอบดวย :
(1) อัตราภาษีเงินได : อัตรารอยละ 33
(2) คาใชจายในการศึกษาความเปนไปได : สามารถตัดจายโดยวิธีเสนตรงไดมากกวา 5 ป โดยเริ่ม
จากปแรกของการผลิต
(3) คาใชจายในการสํารวจกอนเริ่มดําเนินกิจการ : คาใชจายในปแรกของการดําเนินกิจการ
(4) คาใชจายในการพัฒนาพื้นที่ทําเหมืองแร : สามารถตัดจายโดยวิธีเสนตรงไดมากกวา 6 ป โดย
เริ่มจากปแรกของการผลิต
(5) คาใชจายเกี่ยวกับตนทุน : หักคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงได มากกวา 10 ป โดยเริ่มจากปแรก
ของการผลิต
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(6) คาภาคหลวง : คํานวณจากภาษีการขาย โดยทองคําอัตรารอยละ 4 ทองแดงอัตรารอยละ 2 ซึ่ง
สามารถนําไปลดหยอนภาษีได
(7) ภาษีทรัพยากร : มีการกําหนดอัตรามูลคาของสินแรโดยกฎหมายในชวงระหวาง 0.4 ถึง 30.0
หยวนตอตัน แตเจาหนาที่ของรัฐไมอาจที่จะใหคําแนะนําเกี่ยวกับมูลคาใชในตัวอยางนี้ได จึงตั้งสมมติฐานวานาจะ
มาจากอัตรา 0.5 หยวนตอตัน ที่จะถูกจัดเก็บในตัวอยางของทองแดง สวนทองคําจะถูกจัดเก็บในอัตรารอยละ 10
หยวนตอตัน ในกรณีทองคําสันนิษฐานไดวาคุณภาพของแร 0.1 ออนซตอตัน จะมี recovery รอยละ 85 (0.085
ออนซของทองคําตอตันของสินแร) ในกรณีของทองแดงสวนที่สูญเสียในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 8 จะถูกใชใน
การสกัดหัวแรสูการทําใหบริสุทธิ์ และจากสินแรทองแดงไปสูหัวแร โดยสันนิษฐานจากสินแรทองแดงความสมบูรณ
รอยละ 0.6 อัตราแลกเปลี่ยนอยูที่ 0.12 ดอลลารตอ 1 หยวน (1 หยวน = Renminbi, RMB) สันนิษฐานวาเปน
คาลดหยอนไดแมวาจะไมมีขอมูลเฉพาะเจาะจง
(8) ภาษีหัก ณ ที่จายจากดอกเบี้ย : ไมมี
(9) ภาษีหักกรณีจายจากเงินปนผล : ไมมี
(10) อากรนําเขา : ไมมี
(11) คาชดเชย : สันนิษฐานวาอยูที่ 5 ลานดอลลารสหรัฐ และไมอาจนําไปหักลดหยอนได
(12) กรณีขาดทุนสะสมยกมา : จํากัดที่ 5 ป
(13) ชวงเวลาของการยกเวนทางภาษี : ไมมี
(14) ภาษีศุลกากรที่อาจจะตองชําระ แตไมรวมอยูในตัวอยาง : คาธรรมเนียมในการสมัครและคา
ใบอนุญาต อากรแสตมป คาธรรมเนียมการใชที่ดิน ภาษีการจายเงินเดือน ภาษีสรรพสามิต ภาษีทรัพยสิน ภาษีหัก
ณ ที่จาย จากเงินเดือนและคาธรรมเนียมของผูเชี่ยวชาญและ ภาษีเล็ก ๆ นอย ๆ อื่น ๆ
(1)
ขอสังเกต : ระบบการเงินที่ไดอธิบายมาจากการสันนิษฐานไดวา เปนกรณีที่ดีที่สุด
การลงทุนจากตางประเทศกอนหนานี้ที่ยังคอนขางนอยมากนั้นอาจเปนเพราะวาการไมเคยมีตัวอยางในการลดหยอน
ทางภาษีมากอนไมวาจะเปนการลดหยอนภาษีหัก ณ ที่จายจากเงินปนผลหรือจากอากรนําเขา ในทํานองเดียวกัน ใน
ตัวอยางของทองคํา สันนิษฐานไดวาทองคําจะถูกแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาล โดยราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถูกกําหนด
ในรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีของจีน
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ตารางที่ 5-1
ภาษีและคาธรรมเนียมที่นํามาใชในกิจการเหมืองแร
ประเภทของภาษี

การจัดเก็บภาษี
จัดเก็บ ไมจัดเก็บ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

ภาษีเงินได (Income Tax)
ภาษีกําไรสวนเกิน
คาภาคหลวง
ภาษีหัก ณ ที่จายในการสงเงินปนผล
ภาษีหัก ณ ที่จายในการจายดอกเบี้ยเงินกู
อากรนําเขาเครืองมือ
อากรสงออกสินแร
ภาษีศุลกากร/ภาษีขายอุปกรณที่ไดแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ภาษีศุลกากร/ภาษีขายเกี่ยวกับแรซึ่งชําระโดยเหมืองแร
ภาษีมูลคาเพิ่มในการบริการ
ภาษีมูลคาเพิ่มในอุปกรณ
ภาษีมูลคาเพิ่มในการขายแร
ภาษี/คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทรัพยสิน
ภาษี/คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา
ภาษี/คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดิน
ภาษีแสตมป
ภาษีเงินเดือน
ภาษีทรัพยากร
คาชดเชย
หมายเหตุ :
(1) รัฐบาลกลางอัตรารอยละ 30 รัฐบาลสวนภูมิภาคอัตรารอยละ 3
(2) ไมมีการจัดเก็บภาษีสงออกสําหรับบริษัทที่มีการลงทุนจากตางประเทศ
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ระดับของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษี
รัฐบาลกลาง รัฐบาลสวนภูมิภาค รัฐบาลทองถิ่น หมายเหตุ
×
×
(1)
×

×

×
×
×

(2)

ตารางที่ 5-2
การกําหนดประเภทของคาลดหยอนที่อาจนํามาลดหยอนจากรายไดเพื่อการคํานวณภาษีเงินได
ภาษีเงินไดที่จายใหแกรัฐบาลสวนภูมิภาคและทองถิ่น
คาใชจายในการสํารวจแรเบื้องตน
คาใชจายในการพัฒนาเหมือง
คาใชจายในการศึกษาความเปนไปได
คาใชจายการดําเนินการประจําป
ตนทุนของเครื่องมือและพื้นที่
ดอกเบี้ยเงินกู
ภาษีคาภาคหลวง
ภาษีหัก ณ ที่จายในดอกเบี้ย
ภาษีหัก ณ ที่จายในเงินปนผล
อากรนําเขาเครื่องมือ
อากรสงออกแร
ภาษีศุลกากร/ภาษีขายเครื่องมือและบริการ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากเครื่องเมือและบริการ
ภาษีการศึกษา
ภาษีและคาธรรมเนียมในการพัฒนาทองถิ่น
ภาษีทรัพยสิน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับพื้นที่ (เชน เชา)
ภาษีแสตมป
คาสูญสิ้นทรัพยากร
ภาษีเงินเดือน
ภาษีทรัพยากร
คาชดเชย

สามารถนําไปลดหยอนได ไมสามารถนําไปลดหยอนได ไมมีคาใชจายหรือภาษีดังกลาว
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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3.6

ปญหาและอุปสรรคในการลงทุนจากตางประเทศ
(1) ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไมไดใชระบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑลมีความแตกตางกัน
(2) ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีหลายฝาย ทําใหการติดตอ
ไมคลองตัวและไมชัดเจน
(3) จีนเนนการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีและเงินทุนสูง ทําใหนักลงทุนขนาดกลางของไทยไมสามารถ
ไปลงทุนได
(4) ระบบในการทําธุรกิจของจีนมีความแตกตางจากประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่น ๆ เชน ระบบการ
โอนสิทธิ์การใชที่ดินหรือการเชาที่ดิน ระบบการจางงาน ระบบการคาปลีกและคาสง เปนตน
(5) ความแตกตางระหวางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเปนอยูของจีนในแตละ
ภูมิภาค ทําใหนักลงทุนตองศึกษาทําความเขาใจกอนไปลงทุน
(6) ความจํากัดดานระบบการขนสงสินคา (Logistic) ภายในประเทศ ซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน
มีรัฐวิสาหกิจขนาดใหญเพียงไมกี่รายใหบริการ และไมมีรายใดใหบริการขนสงไดทั่วประเทศ จึงทําใหตนทุน
การขนสงอยูในระดับสูง
3.7

กิจการที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนพิเศษ
กลุมที่รัฐบาลจีนอนุญาตใหตางประเทศมาลงทุนแตมีขอจํากัดบางประการ เชน อุตสาหกรรมเบา
บางประเภท อุตสาหกรรมสิ่งทอบางประเภท ปโตรเคมีบางประเภท เครื่องจักรบางประเภท อิ เล็กทรอนิ ก ส
บางประเภท ยาบางประเภท เครื่องมือแพทยบางประเภท การขนสงวัสดุกอสราง การเดินเรือ การคาภายในประเทศ
การคาระหวางประเทศ การคาบริการ และการเงิน
3.8

กิจการที่รัฐบาลอนุญาตใหตางประเทศลงทุน
(1) การลงทุนในภาคเกษตรกรรมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาการเกษตร แหลงพลังงาน
การขนสง และการถลุงโลหะที่สําคัญ เปนตน
(2) การผลิตเพื่อการสงออกและการผลิตเพื่อสนองตอบความตองการภายในประเทศ
(3) โครงการลงทุนที่สามารถดึงดูดเงินตราตางประเทศเขาจีน
(4) การนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน
(5) โครงการลงทุนเพื่อปองกันสภาพแวดลอม
(6) การลงทุนที่กอใหเกิดประโยชนตอดินแดนภาคตะวันตกของจีน
(7) การลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิมของจีน
(8) โครงการการลงทุนที่ใชแรงงานจํานวนมาก
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3.9

กิจการที่รัฐบาลควบคุมหรือไมอนุญาตใหตางประเทศลงทุน
จีนหามมิใหธุรกิจตางประเทศลงทุนในโครงการที่อาจกอใหเกิดความไมมั่นคงของรัฐ โครงการที่อาจสราง
ความเสียหายตอสาธารณชน หรือกอใหเกิดมลภาวะ ทําลายแหลงทรัพยากรธรรมชาติหรือสรางผลเสียตอสุขภาพ
อนามัยของสาธารณชน หรือตองใชพื้นที่เกษตรขนาดใหญและเปนผลเสียตอการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน เชน
พันธุไมพันธุสัตวปาที่รัฐคุมครอง การผลิตชาที่มีชื่อเสียงของจีน ชลประทาน เหมืองแรบางชนิด ปโตรเลียม เปนตน
3.10

หนวยงานที่รับผิดชอบเกีย่ วกับการลงทุนของตางประเทศ
(1) กระทรวงการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ
(2) บริษัทการคาตางประเทศแหงชาติ (National foreign trade corporations) ซึ่งมีอยูทั้งหมด

19 แหง
(3) องคกรความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศของรัฐบาลและระดับมณฑล
มหานครและเขตปกครองตนเอง
(4) รัฐวิสาหกิจการคาตางประเทศสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมตาง ๆ
(5) องคกรอื่นๆที่เกี่ยวของกับการคาตางประเทศอีก 9 หนวยงาน
(6) สํานักที่ปรึกษาการคาและสํานักผูแทนการคาของจีนในตางประเทศ
(7) กระทรวงการคลัง สํานักงานดูแลราคาสินคาและสํานักงานบริหารอุตสาหกรรมและการคา
3.11

ปจจัยสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ
ปจจัยที่สําคัญในการสนับสนุนใหชาวตางประเทศไปลงทุนในจีนไดแก
(1) จีนมีจํานวนประชากรมากกวาพันลานคน จึงเปนตลาดที่ใหญมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

ในโลก
(2) จีนมีทรัพยากรธรรมชาติและสินแรอยูมากมายหลายชนิดซึ่งตองการใหชาวตางชาติไปพัฒนา
และผลิตใชภายในประเทศนอกจากนั้นยังสงออกไปประเทศที่สามไดอีก
(3) การเขาเปนสมาชิกของ WTO ทําใหตางประเทศมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
เพราะจีนมีบทบาทตอเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย และมีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
(4) ความเจริญเติบโตของ GDP อยูในระดับสูง ซึง่ คาดคะเนโดยธนาคารโลกสําหรับป 2548 และ
ป 2549 จะมีการเจริญเติบโตรอยละ 9.3 ในป 2548 และเติบโตรอยละ 8.7 ในป 2549
(5) การเจรจา FTA กับประเทศตาง ๆ ซึ่งทําใหจีนลดอัตราภาษีตาง ๆ ใหนอยลงก็เปนสิง่ ดึงดูด
ใหชาวตางประเทศเขามาลงทุนมากขึ้น
(6) เศรษฐกิจจีนเปรียบเสมือนหัวจักรที่ขับเคลื่อนนําเศรษฐกิจอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียใหเจริญเติบโต
อยางตอเนื่อง
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(7) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 ของจีน ซึ่งจะเริ่มใชในเดือนมีนาคมป 2549 เนนการ
เติบโตแบบมีสมดุลมุงการพัฒนาประเทศอยางเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น
(8) การพึ่งพาประเทศมหาอํานาจในดานเศรษฐกิจจะมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะประเทศสหรัฐ อเมริกา
สหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุนเปนตน
(9) การเปลี่ยนเปลงกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนของชาวตางประเทศซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2546 มีบทบาทสําคัญตอการลงทุนในจีนโดยเฉพาะการใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและ
การเปลี่ยนแปลงเงินทุนจดทะเบียนของบริษัท
(10) ตั้งแตเดือนเมษายน ป 2546 สภาที่ปรึกษาของรัฐบาลจีนไดยกเลิกกฎขอบังคับหลายขอเกี่ยวกับ
การขออนุญาตการลงทุนในธุรกิจเหมืองแรมากกวา 70 รายการ เพื่อปฏิบัติตามคําเรียกรองของ WTO
3.12

โอกาสและลูทางการลงทุนของไทยดานเหมืองแรและแร
จากเอกสารคูมือการลงทุนในจีน (2538) จัดทําโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ของไทย
ไดแนะนําประเภทอุตสาหกรรมสําหรับนักลงทุนที่สนใจไปลงทุนในจีน ดังนี้
(1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา มีการผลิตมากในเมืองอันชาน (Anshan) เทียนสิน
(Tianjin) เซี่ยงไฮ (Shanghai) ไถหยวน (Taiyuan) อูฮั่น (Wuhan) เฉิงตู (Chengdu) และอูรุมูฉี (Urumgi)
ความตองการเหล็กและเหล็กกลาของจีนกําลังขยายตัวเนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(2) อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งปูนซีเมนต กระเบื้อง และกระจก
(3) อุตสาหกรรมปโตรเคมี จีนใชเทคนิคที่ยังลาหลังอยูในอุตสาหกรรมประเภทนี้
(4) อุตสาหกรรมเบา เชน เครื่องประดับอัญมณี
3.13

ระบบโครงสรางพื้นฐาน

3.13.1

ระบบการขนสง
รัฐบาลจีนสงวนธุรกิจขนสงและการกระจายสินคาโดยการผูกขาด ตอมาอนุญาตใหเอกชนจีนทําธุรกิจ
ดานนี้ซึ่งมีขนาดเล็ก โดยรัฐบาลจีนยังคงมีบทบาทควบคุมกิจการขนสงภายในประเทศเกือบทุกรูปแบบโดยอยูใน
มือของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญเพียงไมกี่ราย เชน China National Foreign Trade Transportation (Group)
Corp. หรือ Sinotrans เปนกลุมบริษัทที่ทําธุรกิจขนสงและกระจายสินคาใหญที่สุดและมีเครือขายการขนสง
ที่หลากหลาย
(1) การขนสงทางน้าํ กลุมบริษัท China Ocean Shipping (Group) Co. หรือ COSCO สังกัด
รัฐบาลกลาง มีเรือ 500 ลํา เปนบริษัทอันดับ 1 ของจีน และเปนอันดับ 7 ของโลก ขยายเสนทางตอจากฮองกงเขา
ไปยังแผนดินใหญบริเวณสามเหลี่ยมปากน้ําจูเจียง เพิ่มบริการขนสงทางน้ําตามแมน้ําแยงซี เชื่อมเสนทางระหวาง
นครฉงชั่งและเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนเสนทางน้ําที่เชื่อมทางน้ําภายในประเทศ บริษัท China Shipping Co. เปนบริษัท
ขนสงทางทะเลที่ใหญเปนอันดับ 2 ของจีน มีเรือ 340 ลํา และบริษัท Sinotrans มีเรือพาณิชย 75 ลําใหบริการทั้ง
ในประเทศและระหวางประเทศ ใหญเปนอันดับ 3 ของจีน
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การขนสงทางน้ําระหวางมณฑลยูนนานกับไทย เสนทางการขนสงทางแมน้ําโขง (แมน้ําโขงในจีน
เรียกวา "หลานชางเจียง") จากเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 เปนความตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชย ในแมน้ําโขง
ตอนบน ระหวางจีน ลาว พมา และไทย แตละประเทศจะเปดทาเรือ รวม 14 แหง ดังนี้ (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
26 เมษายน 2544 ที่ผานมา) จีน : ทาเรือซือเหมา (Simao) จิ่งหง (Jinhong ) เหมิ่งหาน (Menghan) กวนเหลย
(Guanlei) ลาว : ทาเรือบานทราย (Ban sai) เชียงกก (Ziengkok) เมืองมอม (Mouangmum) บานคูน
(Ban Khouzn) หวยทราย (Houaysai) และหลวงพระบาง (Luangprabang) พมา : ทาเรือ วังเสียง (Wan Seng)
วังปุง (Wan Pong) ไทย : ทาเรือเชียงแสน (Chiangsaen) และทาเรือเชียงของ (Chiangkhong)
(2) การขนสงทางอากาศ ปจจุบันการขนสงสินคาทางอากาศภายในประเทศยังอยูในระดับต่ํา จีนมี
จํานวนสนามบินและจํานวนเครื่องบินไมเพียงพอ บริษัทการบินแนวหนา 3 บริษัท ไดแก China Southern
Airlines, China International Airlines (Air China) และ China Eastern Airlines รวมกันขนสงสินคา
ทางอากาศคิดเปนรอยละ 60 ของการขนสงทางอากาศทั้งหมด ทั้ง 3 บริษัทยังไมมีเครื่องบินขนสงสินคาโดยเฉพาะ
แตจะขนสงรวมกับผูโดยสาร
การขนสงทางอากาศระหวางมณฑลยูนนานกับไทย ปจจุบันมีเสนทางบินระหวางไทยและมณฑล
ยูนนานที่สําคัญ คือ
(ก) เสนทางกรุงเทพฯ - นครคุนหมิง มีสายการบินไทยและยูนนานแอรไลนบินไป-กลับทุกวัน
(ข) เสนทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม - สิบสองปนนา มีสายการบิน PG (Bangkok Airways)
และ ยูนนาน 3Q
(3) ระบบขนถายสินคา ถึงแมวาในจีนจะมีบริษัททองถิ่นเกี่ยวกับการขนสงถึง 18,000 แหง แตไมมี
รายใดที่มีเครือขายการขนสงไดทั่วประเทศ และกวารอยละ 82 ไมมีการใชระบบคอมพิวเตอรจัดการขอมูล ทําให
จีนยังคงลาหลังดานบริการจัดการระบบขนถายสินคา และยังไมไดมีการเปดเสรีในธุรกิจดานนี้อยางเต็มรูปแบบ
เพราะฉะนั้นผู ที่คิดจะลงทุนในด านเหมือ งแรซึ่ง ตองใชระบบขนถ ายสินคาที่ส ลับซับซอนต องระวังเป นพิ เศษ
ทั้งหมดนี้จึงเปนขอจํากัดสําคัญในการขนสงและการกระจายสินคาภายในประเทศยักษใหญอยางจีน สําหรับการ
ลงทุนของชาวตางประเทศแมวาตามขอผูกพันของ WTO จีนจะตองเปดเสรีในธุรกิจขนสงและขนถายสินคา แต
ในทางปฏิบัติจริงยังคงเปนการผอนปรนภายใตเงื่อนไขที่เขมงวดและเลือกปฏิบัติ และมีการอนุญาตกลุม
ตางประเทศที่มีทุนหนาเพียงไมกี่รายเปนการนํารองเทานั้น
(4) ทางรถไฟ การขนสงทางรถไฟภายในประเทศของจีนคอนขางอาศัยเวลายาวนานเนื่องจากพื้นที่
อันกวางใหญไพศาลของจีนและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนอยของรัฐบาล ทําใหการขนสงทางรถไฟเปน
ทางเลือกลําดับทาย ๆ ของผูใชบริการ
ทางรถไฟระหวางมณฑลยูนานกับไทย เสนทางรถไฟภายในมณฑลยูนนานมี 2 เสนทาง ไดแก
เสนทางจากทาเรือฮองกง-นครคุนหมิง และเสนทางจากทาเรือหวังปู-นครคุนหมิง และมีแผนเชื่อมโยงเสนทาง
ระหวางประเทศเพื่อนบาน 2 เสนทาง คือ
(ก) เสนทางคุนหมิง-เชียงรุง-เมืองลา-หลวงน้ําทา-หวยทราย-เชียงราย-เดนชัย
(ข) เสนคุนหมิง-เชียงรุง-เมืองลา-หลวงพระบาง-เวียงจันทน-หนองคาย
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(5) การขนสงทางบก จีนมีโครงการขยายทางหลวงเพิ่มขึ้นจากเดิมใหมีระยะทาง 1.35 ลานกิโลเมตร
ในป 2548 โดยเปนทางดวน 25,000 กิโลเมตร
การขนสงทางบกระหวางมณฑลยูนนานกับไทย
มีถนนเชื่อมจีน-ไทย 4 เสนทาง โดยเปนเสนทาง
(1) ผานพมา ไดแก เสนทาง คุนหมิง -สิบสองปนนา (ตาหลั่ว อ.เหมิ่งไห) - เชียงตุง - ทาขี้เหล็ก แมสายระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร และไทยจะใหความชวยเหลือพมาในการกอสรางสะพานขามแมน้ํา
สายแหงที่ 2
(2) ผานลาว มี 2 เสนทาง ดังนี้
(ก) เสนทาง คุนหมิง - เชียงรุง - บอเตน - หลวงน้ําทา - หวยทราย - เชียงของ ระยะทาง
ประมาณ 254 กิโลเมตร คาดวาจะแลวเสร็จในป 2550
(ข) เสนทาง คุนหมิง - เชียงรุง - บอเตน - ไซยะบุรี - เมืองเงิน - ปากแบง - หวยโกน
ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร
3.13.2

ระบบการสือ่ สารโทรคมนาคม
ปจจุบันมีบริษัทที่ดําเนินงานเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมอยูทั้งหมด 9 แหง แตมีเพียง 2 บริษัท คือ
China Mobile และ China Telecom ที่รัฐบาลจีนถือหุนเปนสวนใหญและใหบริการโทรศัพทพื้นฐานทั่วประเทศ
มีบริษัทชั้นนําในแตละสาขาตั้งแตป 2543

3.13.3

เขตประกอบการอุตสาหกรรม / เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3.13.3.1

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economics Zone : SEZ)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เปนเขตที่จีนประกาศเปดขึ้นมาทั้งหมด 6 พื้นที่ เพื่อรองรับการลงทุน
ตางประเทศดวยเงื่อนไขพิเศษ ไมวาจะเปนระบบการบริหารแบบทุนนิยม อัตราคาจาง การยกเวนภาษีบางประเภท
การสรางระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกเพื่อรองรับการผลิต ตั้งแตถนน โทรคมนาคม ตลอดจนถึงพลังงานไฟฟา
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนทั้ง 6 พื้นที่ ไดแก
(1) เซินเจิ้น (Shenzhen) มณฑลกวางตุง เปนเขตจัดตั้งเปนแหงแรก มีการคมนาคมขนสง
สะดวกสบาย สามารถติดตอทางรถยนตโดยตรงกับฮองกงและเกาลูน นับเปนเขตเศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็ว
(2) ซัวเถา (Shantou) มณฑลกวางตุง เปนเมืองชายทะเลทางดานใตของจีน ที่มีความยาวชายฝง
ทะเล 389 กิโลเมตร ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง ซึ่งถือเปนมณฑลที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจของจีน ทิศเหนือติดกับมณฑลฟูเจี้ยน ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต ซัวเถาตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ํา 3 สาย
มาบรรจบกัน และไหลลงสูทะเลจีนใต แมน้ําทั้ง 3 สายคือ แมน้ํารง แมน้ําฮั่น และแมน้ําเลียน
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(3) จูไห (Zhuhai) มณฑลกวางตุง ตั้งอยูตรงขามกับเกาะมาเกา ซึ่งจีนมีแผนจะพัฒนาพื้นที่ดังกลาว
ใหทัดเทียมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น รัฐบาลไดมีการเปลี่ยนแปลงจูไหจากเมืองเกษตรกรรมที่ยังลาหลัง
เปนเมืองการคาและอุตสาหกรรมที่สําคัญ โดยอาศัยการวางแผนของผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
(4) เซี๊ยะเหมิน (Xiamen) มณฑลฟูเจี้ยน เปนเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตั้งอยูตรงขามเกาะไตหวัน
มีนักธุรกิจจากไตหวันเขาไปลงทุนเปนจํานวนมาก อุตสาหกรรมในเขตนี้มีหลายประเภทเชน อุตสาหกรรมเบา
อุตสาหกรรมเคมี และธุรกิจทองเที่ยว
(5) ไหหลํา (Hainan) เกาะไหหลําหรือไหหนาน ปจจุบันมีฐานะเปนมณฑล มีพื้นที่มากที่สุด ใน
บรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 แหงคือ 34,000 ตร.กม. นอกจากนี้ยังเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ เชน ยางพารา ผลไม เครื่องเทศ ชาและกาแฟ แมเกาะไหหลําจะเปนเขตเกษตรกรรมและยังไมพัฒนาเมื่อ
เปรียบเทียบกับเขตเศรษฐกิจอื่นแตก็เติบโตขึ้นมาก หลังจากรัฐบาลไดประกาศใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(6) พูตง (Pudong) ซึ่งเปนพื้นที่ที่ตั้งอยูในเซี่ยงไฮ เปนศูนยกลางเศรษฐกิจและการคาระหวาง
ประเทศ ที่ทันสมัยของจีน ตั้งอยูริมฝงตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก
(ก) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะอยูระหวางรอยละ 3-30 ขณะที่การ
จัดเก็บธรรมดาจะอยูในอัตรากาวหนาระหวางรอยละ 5-45
(ข) การนําเขาสินคาประเภททุนและสินคาอุปโภค บริโภค จะไดรับการยกเวนภาษีสําหรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
(ค) คาแรงงานในเขตเศรษฐกิจสูงกวาเขตอื่น ๆ ในจีนเนื่องจากอัตรารอยละ 25 ของคาแรงงานนั้น
รัฐจะเก็บไวโดยอาจจะถือเปนภาษีรูปหนึ่งก็ได ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลวอัตราคาแรงในเขตเศรษฐกิจของจีนจะอยู
ประมาณ 600-800 บาทตอเดือน ซึ่งนับวาเปนอัตราที่ต่ํากวาไทยมาก นอกจากนี้เพื่อเปนการจูงใจนักลงทุน
ตางประเทศเขตดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไขการจางงานเสรีมากกวานอกเขต เนื่องจากเปดโอกาสใหนายจางหรือ
บริษัทที่ไปตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถเลิกจางได เงื่อนไขดังกลาวนี้ถาอยูนอกเขตเปนสิ่งที่ทําไมได
(ง) เมื่อจีนเขาเปนสมาชิก WTO บริษัทตางประเทศที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเมืองทา (Economic and Technical Development Zone Coastal
Cities) ไดรับสิทธิพิเศษ ดังนี้
− ลดอัตราภาษีรายไดนิติบุคคลจากอัตราปกติรอยละ 33 เหลือรอยละ 15
− ลดภาษีรายไดเปนพิเศษเหลือรอยละ 15 ใหแกอุตสาหกรรมที่เนนการพัฒนา
เทคโนโลยีและความรูหรือมีการลงทุนจากตางประเทศสูงกวา 30 ลานดอลลารสหรัฐขึ้นไป และกิจการลงทุน
เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน การขนสงและการกอสรางทาเรือ
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3.13.3.2

เมืองเปดตามแนวชายฝง (Open Coastal Cities)
(1) เมืองเซี่ยงไฮ (Shanghai) นครเซี่ยงไฮ เปนมหานครที่ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของสามเหลีย่ ม
ปากแมน้ําแยงซีและตอนกลางของชายฝง ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดตอกับมณฑลเจียงซู (Jiangsu) และเจอเจียง
(Zhejiang) ทิศตะวันออกติดทะเลจีน ทิศเหนือติดปากแมน้ําแยงซี และทิศใตจรดอาวหังโจว (Hangzhou)
(2) เทียนสิน (Tianjin) นครเทียนสิน อยูหางจากมณฑลปกกิง่ 140 กิโลเมตร ทาเรือกังเจา
ในนครเทียนสินเปนหนึ่งในทาเรือที่สําคัญที่สุดของจีน เปนเขตที่มีเครือขายการคมนาคมและการสื่อสารที่กวางขวาง
มีทางรถไฟเชื่อมนครปกกิ่งและเซี่ยงไฮ
(3) กวางโจว (Guangzhou) เปนเมืองหลวงของมณฑลกวางตุงและตั้งอยูตรงขามเกาะฮองกง เปน
เขตที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก ทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมประกอบกับเศรษฐกิจที่ไดรับการพัฒนามาอยางดี และ
มีทาเรือใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศ ทําใหกวางโจวสามารถดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศไดเปนจํานวนมาก
ทุกปจะมีการแสดงสินคาเพื่อการเกษตร เพื่อการสงออกอยางนอย 2 ครั้ง เพื่อใหชาวตางประเทศสะดวกในการ
ติดตอสั่งซื้อสินคา
(4) ตาเหลียน (Dalian) มณฑลเหลียวหนิง เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของจีน และยังเปน
แหลงตอเรือ แหลงทองเที่ยว และศูนยกลางของแฟชั่น
(5) ชิงหวงเตา (Qinhuangdao) มณฑลเหอเปย เปนเมืองทาที่มีทาเรือใหญเปนอันดับ 3 ของจีน
มีเสนทางรถไฟเชื่อมโยงกับปกกิง่ และเซินเจิ้น
ชิงหวงเตาตั้งอยูในตําแหนงที่กําแพงเมืองจีนไปบรรจบกับทะเล
จึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง
(6) ชิงเตา (Qingdao) มณฑลซานตง สามารถติดตอกับเกาะฮองกงไดโดยเครื่องบิน มีทางรถไฟ
ไปเชื่อมกับนครปกกิ่งและเซี่งไฮและมีทาเรืออีกหลายแหง
(7) เอียนไถ (Yantai) มณฑลซานตง ตั้งอยูตอนปลายแหลมเจียงตง เปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม
และมีทางรถไฟเชื่อมโยงกับทางรถไฟหลักของประเทศ นับเปนเขตที่นักลงทุนใหความสนใจอีกแหงหนึ่ง
(8) เหลียนหยุนกาง (Lianyungang) มณฑลเจียงซู เปนเมืองสุดสายทางรถไฟ ซึ่งเชื่อมตะวันออก
กับตะวันตก เปนเมืองทาใหญสําหรับขนสงถานหินจากภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน
(9) หนานตง (Nantung) มณฑลเจียงซูเปนเมืองทาสําคัญเพื่อการขนสงผลิตภัณฑในบริเวณ
แมน้ําแยงซี ตั้งอยูหางจากเซี่ยงไฮ 130 กิโลเมตร
(10) หนิงโป (Ningpo) มณฑลเจอเจียง เปนเมืองที่มีทาเรือทันสมัย
(11) ฟูโจว (Fuzhou) มณฑลฟูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน เปนเมืองทาที่มีปริมาณการคาสูงมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 13 มีทาเรือและสนามบิน ซึ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการขนถายสินคาและเดินทาง นักลงทุนไตหวัน
เขาไปลงทุนในเมืองนี้กันมาก เพราะตั้งอยูตรงขามเกาะไตหวัน
(12) เปยไห (Beihai) เขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางสีเปนเมืองทาที่อยูติดกับเวียดนาม
รัฐบาลไดเลือกใหเปยไหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดนักลงทุน
คาดวาเปยไหจะมีศักยภาพสูงดาน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและเกษตรกรรม
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(13) หวินโจว (Wenzhou) มณฑลเจอเจียง เปนเมืองทาที่สามารถเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมตาง ๆ
เพราะมีสถาบันการเงินหลายแหงเขาไปตั้งอยูใ นเขตนี้ แตโครงสรางพื้นฐานยังไมทั่วถึง
(14) จานเจียง (Zhanjiang) มณฑลกวางตุง เปนเมืองทาที่ยงั ไมตื่นตัวเทาที่ควร เมือ่ เทียบกับเขตอืน่ ๆ
แตก็มีศักยภาพสูง เนื่องจากทําเลที่ตั้งใกลเกาะไหหลํา มีถนนเชื่อมโยงกับเมืองกวางโจว
สิทธิพิเศษของเมืองเปด รัฐบาลจะใหสิทธิพิเศษทางภาษีทัดเทียมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพียงแตยังไมไดพัฒนาในลักษณะสมบูรณแบบ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระบบภาษีที่เปนมาตรการดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองเปดนั้น จะต่ํากวาภาษีโดยทั่วไป ขณะที่อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
เทากับรอยละ 15
3.13.3.3

เศรษฐกิจเปดดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา (Economic Open Delta)
จีนเปนประเทศที่มีแมน้ําสายเล็กใหญอยูเปนจํานวนมากมายโดยมักจะเรียกแมน้ําในภาษาจีนวา
“เจียง” ควบชื่อของแมน้ํา เชน แมน้ําฉาง ก็คือ ฉางเจียง เปนตน จีนมีแมน้ําทั่วประเทศกวา 50,000 สาย และ
มีความยาว 226,800 กิโลเมตร สวนแมน้ําที่ไหลลงสูทะเลนั้นมีอยูนับสายได ซึ่งแมน้ําสายสําคัญที่ไหลลงสูทะเล
ที่รูจักกันทั่วไปก็คือแมน้ําฉางเจียง หรือที่คนไทยคุนหูกันเปนอยางดีก็คือ “แยงซีเกียง” และแมน้ําจูเจียง
ดวยสภาพทางภูมิศาสตรดังกลาว ทําใหดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําอุดมสมบูรณ สงผลใหเกิดความ
หนาแนนของประชากรและเศรษฐกิจการคาก็คึกคักไปดวย ศักยภาพตางๆ เหลานี้ทําใหดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแมน้ําฉางเจียงและดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงถูกกําหนดใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจเปดจากสวนกลาง โดย
มีดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําหมิ่นเจียงผนวกเขามาเปนพื้นที่ที่สาม
แมดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําทั้งสามแหง จะไมไดมีศักยภาพดานความอุดมสมบูรณของพื้นที่ แตใน
ดานศักยภาพทางเศรษฐกิจในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและความเปนที่ตั้งของเมืองใหญที่สําคัญก็คือ
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําฉางเจียงเปนที่ตั้งของนครเซี่ยงไฮตอนปลาย แมน้ําที่ไหลลงสูทะเลสวนที่เปน
ปากแมน้ํานั้นมีความกวางประมาณ 80-90 กิโลเมตร และมีความลึกในระดับที่เรือเดินสมุทรขนาดหมื่นตัน
สามารถเขาไปถึงเมืองนานกิงไดอยางสบาย
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงเปนที่ตั้งของนครกวางโจว มณฑลกวางตุง มีศักยภาพของการ
คมนาคมทางน้ําเปนอันดับสองรองจากแมน้ําฉางเจียง เรือเดินสมุทรขนาดหมื่นตันสามารถแลนผานชวงตอนปลาย
แมน้ําไดเชนกัน
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําหมิ่นเจียง เปนที่ตั้งของนครเซี่ยเหมิน มณฑลฟูเจี้ยนและไหลออก
สูทะเลที่นครฟูโจว ทั้งนี้การกําหนดใหดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําหมิ่นเจียงเปนพื้นที่เศรษฐกิจเปดนั้น เปนสิ่งที่
ไมยากแกการเขาใจ หากพิจารณาจากการเปนดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา ซึ่งเปนที่ตั้งของนครเซี่ยเหมิน 1 ใน 5
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีศักยภาพเปนของตนเองอยางชัดเจน
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3.13.3.4

เศรษฐกิจเปดตามแนวชายฝง (Economic Open Belt Along the Coast)
พื้นที่เศรษฐกิจในสวนนี้ เปนพื้นที่ทอดยาวตลอดแนวชายฝงทะเลตะวันออกของจีน โดยมีการกําหนด
จุดตาง ๆ ระหวางแนวที่วานั้นเปนระยะ ๆ ไป สวนจุดใดจะถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางในแตละชวงตลอดแนว
ชายฝงนั้น ก็ขึ้นอยูกับสภาพความเปนจริงทางภูมิศาสตร หากพิจารณาพื้นที่เศรษฐกิจจาก 1-3 แลวจะเห็นวา พื้นที่
ที่ถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางในแตละชวงของแนวชายฝงมีดังนี้
(1) ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําแยงซีเกียง
(2) ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียง
(3) สามเหลี่ยมเซี่ยเหมิน-จางโจวและฉวนโจว ทางตอนใตของมณฑลฟูเจี้ยน
(4) คาบสมุทรชานตง
(5) อาวปอไห
(6) คาบสมุทรเหลียงตง
(7) อาวเปยปู
พื้นที่ทั้ง 7 แหงดังกลาวเรียงรายดวยนครสําคัญ 41 นคร และเมืองขนาดเล็กตางๆ อีก 218 เมือง
ตั้งแตเหนือจรดใตตลอดแนวชายฝงทะเลดานตะวันออกของจีน ยังไมนับรวมเมืองเล็ก ๆ ที่มีชุมชนหนาแนน
อีกจํานวนไมนอย
สําหรับวัตถุประสงคของพื้นที่เศรษฐกิจเปดตามชายฝงทะเลทั้ง 7 แหงนี้ เพื่อใหเปนฐานการสงออก
โดยเฉพาะ สงผลใหพื้นที่ดังกลาวจะตองรองรับสินคาแปรรูปทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจากนครและ
เมืองตาง ๆ ที่ตั้งอยูแถบนั้น เพื่อสงออกไปยังตางประเทศ นอกจากนี้พื้นที่ทั้ง 7 แหงยังเปนที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเมืองเปด 14 เมือง ตามแนวชายฝงอีกดวย
3.13.3.5

เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจขนาดเล็ก (Mini-Economic Development)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจขนาดเล็กเปนการกําหนดใหเมืองใหญนอยตางๆ ที่กระจายอยูทั่วทุกมณฑล
ในจีนประมาณ 700 เมือง เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจขนาดเล็ก ซึ่งเปดโอกาสใหกับผูรับผิดชอบสูงสุดของ
แตละเมืองมีอํานาจในการตัดสินใจไปตามกรณี ภายใตเงื่อนไขพิเศษที่สวนกลางกําหนดมาให สําหรับเมืองใหญ
นอยดังกลาวไมไดหมายถึงจังหวัดหรืออําเภอตามเขาใจของสังคมไทย แตเปนเมืองที่กําหนดขึ้นตามลักษณะ
การเมืองการปกครองของจีนในปจจุบัน
การที่เมืองเหลานี้ไดรับการกําหนดเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจขนาดเล็ก ทําใหมีเมืองอีกหลายเมืองเกิด
ความพยายามจะผลักดันตัวเองใหมีฐานะเชนนี้บาง
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3.13.3.6

เมืองหลวงของมณฑลและเขตปกครองตนเองตามแนวชายแดน (The Capitals of Provinces and
the Autonomous Regions along Border)
มณฑลและเขตปกครองตนเองของจีน ที่ตั้งติดกับชายแดนของประเทศอื่นในปจจุบันมีอยู 9 มณฑล
คือ กวางซี ยูนนาน ธิเบต ซินเจียง กานซู มองโกเลียใน เฮยหลงเจียง จี๋หลิน และเหลียวหนิง ทั้งนี้แนวชายแดน
ที่ยาวเหยียดตลอด 9 มณฑล และเขตปกครองตนเองดังกลาว มีความยาวทางบกรวมประมาณ 520,000 กิโลเมตร
และอยูติดกับประเทศใกลเคียงทั้งหมด 12 ประเทศ คือ เกาหลี เวียดนาม ลาว พมา อินเดีย ภูฐาน สิกขิม เนปาล
ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อดีตสหภาพโซเวียต คาซัคสถาน เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถานและมองโกเลีย
3.13.3.7

บางนครและเมืองตามแนวชายแดน (Some City and Towns along the Border)
บางนครและเมืองตามแนวชายแดนหมายถึงนครและเมืองตางๆ ที่ตั้งอยูตลอดแนวชายแดน ซึ่งถูก
กําหนดใหมีความสําคัญเฉพาะหนา สวนใหญจะเปนเมืองที่ตั้งอยูดานใตของมณฑลยูนนาน เชนนครหวานติง
เมืองเหอโขว เมืองตาลั่ว หรือทาลอ จิ่งหงหรือเชียงรุง ซือเหมา และเมิ่งอา เปนตน นครและเมืองทั้งหมดลวนตั้งอยู
ติดชายแดนของประเทศเพื่อนบานคือเวียดนาม ลาวและพมา
นครและเมืองดังกลาวเริ่มไดเงื่อนไขพิเศษตามฐานะของการเปนพื้นที่เศรษฐกิจตามยุทธศาสตรของ
การปฏิรูปจีนแลว และมีแนวโนมคอนขางสูงที่จะถูกพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจในอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับอนาคต
อันใกลนี้ ทั้งนี้อาจจะมีเมืองอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงและตั้งอยูติดชายแดนเชนเดียวกับเมืองเหลานี้ ที่จะไดรับ
การพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพวงตามไปดวย
3.13.3.8

แนวแมน้ําฉางเจียง (Along the Changjiang)
ฉางเจียงหรือแยงซีเกียงเปนแมน้ําสายยาวที่สุดของจีนมีความยาวของแมน้ําทั้งสิ้นประมาณ 6,300
กิโลเมตร ขณะเดียวกันแมน้ําสายนี้ก็ไหลผานมณฑล นครและเขตปกครองตนเอง 10 แหง คือ ซิงไห ธิเบต ยูนนาน
ซื่อชวน (เสฉวน) หูเปย หูหนาน เจียงซี อันฮุย เจียงชุ และเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนแหงสุดทายที่ปลายแมน้ําฉางเจียง
ไหลผานมาถึงกอนออกทะเล
ความสําคัญของแนวแมน้ําฉางเจียงในฐานะพื้นที่ทางเศรษฐกิจของจีนกลับหมายถึงเมืองสําคัญตางๆ
ที่มีแมน้ําสายนี้ไหลผานคือ ฉงชิ่งในมณฑลซื่อชวน หวูฮั่นในมณฑลหูเปย อานชิงในมณฑลอันฮุย หนานจิง
ในมณฑลเจียงซู หรือนานกิง และเมืองสุดทายก็คือนครเซี่ยงไฮ
3.14

ระบบการเงินและการธนาคาร

3.14.1
การเงิน การปฏิรูปเศรษฐกิจทําใหทางการจีนตองผอนคลายความเขมงวดในการควบคุมเงินตรา
ตางประเทศลงมาตามลําดับ เพื่อดึงดูดรายไดเงินตราตางประเทศ ดังนี้
(1) การอนุญาตใหครอบครองเงินตราตางประเทศไดบางสวน กลาวคือ รัฐบาลระดับมณฑล บริษัท
การคาระหวางประเทศ และผูประกอบการอื่นที่มีรายรับ เงินตราตางประเทศ จะตองแบงสรรออกเปนสวนตาง ๆ
ซึ่งมีสัดสวนแตกตางกันตามประเภทของสินคาออกสําหรับสินคาทั่วไป ตองขายเงินตางประเทศ (ตามอัตรา
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แลกเปลี่ยนทางการ) ใหรัฐบาลกลางรอยละ 20 ของรายรับเงินตราตางประเทศรอยละ 10 ขายใหรัฐบาลระดับ
มณฑล รอยละ 10 ขายใหโรงงานที่ผลิตสินคานั้น และรอยละ 60 เปนของหนวยงานผูสงออก ปจจุบันหนวยงาน
ผูสงออกของจีนไดสวนแบงเงินตราตางประเทศเพิ่มเปนรอยละ 80 และในอนาคตคาดวาทางการจีนคงจะตอง
ผอนปรนใหผูสงออกสามารถครอบครองเงินตราตางประเทศที่หามาไดทั้งหมดหรือรอยละ 100
(2) การอนุญาตใหเอกชนเปดบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ไวกับธนาคารที่รับอนุญาตในจีน
(3) การอนุญาตใหเอกชนเปดบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศใหแกธนาคารรับอนุญาตในกรณี
ซื้อเงินตราตางประเทศ ผูซื้อชาวจีนตองแสดงหลักฐานหนังสือเดินทางและวีซา สวนผูซื้อที่เปนชาวตางประเทศ
ก็ตองแสดงหลักฐานระบุสถานภาพ เชนกัน
(4) การอนุ ญ าตให บ ริ ษั ท ต า งประเทศและบริ ษั ท ร ว มทุ น กั บ ต า งประเทศแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศระหวางกัน หรือซื้อดอลลารสหรัฐ ที่ศูนยแลกเปลี่ยนฯ เพื่อรักษาสมดุลดานเงินทุนที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ
3.14.2

ระบบการธนาคาร
ธนาคารของจีนในปจจุบัน ประกอบดวย ธนาคารกลาง ธนาคารปลอยกูตามนโยบายธนาคารเฉพาะ
ดาน ธนาคารพาณิชย และธนาคารแหงชาติ ธนาคารเฉพาะดานหลายแหงไดเปลี่ยนมาเปนธนาคารพาณิชย
เต็มรูปแบบแลว รัฐบาลอนุญาตใหธนาคารตางประเทศเปดดําเนินการในรูปของสํานักงานตัวแทนธนาคารรวมทุนได
เฉพาะในบางเมืองเทานั้น
สถาบันการเงินและธนาคารที่เปนของรัฐบาล ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตร ธนาคารเพื่อการกอสราง
ธนาคารเพื่อการสื่อสาร ธนาคารเพื่อการคาและอุตสาหกรรม ธนาคารแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ธนาคารจากตางประเทศที่เขามาลงทุนเปดสาขาและสํานักงานตัวแทนในคุนหมิง มณฑลยูนนาน มีเพียง
2 ธนาคาร เปนธนาคารจากประเทศไทยทั้งหมด ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด เปนธนาคารแหงแรกที่รัฐบาล
อนุญาตใหเปดดําเนินการ และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ระบบการธนาคารของจีนแบงออกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ ระบบการธนาคารโดยทั่วไป และระบบ
การธนาคารในชนบท อยางไรก็ตาม ในจีนนั้นไดเรียกสถาบันทางการเงินบางแหงวา “ธนาคาร” ทั้ง ๆ ที่ทําหนาที่
เปนหนวยงานทางการคลังยิ่งกวาจะเกี่ยวของกับการเงินและสินเชื่อ ตัวอยางเชน ธนาคารเพื่อการกอสรางแหง
ประชาชนจีน เปนตน สําหรับธนาคารที่มีความหมายตรงตามตะวันตกมีเพียงธนาคารเดียว คือ ธนาคารแหง
ประชาชนจีน
ปจจุบันระบบการธนาคารของจีนประกอบดวย
(1) ธนาคารแหงประชาชนจีน
(2) ธนาคารแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และฝายบริหารควบคุมการแลกเปลี่ยนโดยทัว่ ไป
ของรัฐ
(3) ธนาคารเพื่อการกอสรางแหงประชาชนจีน
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(4)
(5)
(6)
(7)
3.15

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ธนาคารเพื่อการเกษตรแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหกรณสินเชือ่ ในเขตชนบท
บริษัทประกันภัยแหงประชาชนจีน
ธนาคารเพื่อการลงทุนแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
บรรษัททรัสตและการลงทุนระหวางประเทศของจีน

กฎหมายที่เกีย่ วของกับการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร

3.15.1

กฎหมายเหมืองแร
กฎหมายทรัพยากรแรในจีนไดรับการอนุมัติในป 2529 และหลังจากนั้นมีการประกาศใชระเบียบในป
2536 และ 2537 รัฐธรรมนูญของจีนระบุวาทรัพยากรแรทั้งหมดเปนสมบัติของรัฐ คณะมนตรีแหงรัฐ (State
Council หรือคณะรัฐมนตรีผูบริหารประเทศ) ทําหนาที่ควบคุมทรัพยากรแรแทนรัฐ จากการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายการทําเหมืองแรที่สําคัญและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รัฐบาลหวังที่จะสนับสนุนโครงการสํารวจและ
ทําเหมืองแรของตางประเทศเพื่อสนองความตองการในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรลุวัตถุประสงคทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลไดเปลี่ยนกฎระเบียบในการทําเหมืองแรเพื่อดึงดูดนักลงทุนตางประเทศใน
ขณะที่ก็ยังคงปกปองผลประโยชนของประเทศ
จีนตระหนักในความสําคัญของอุตสาหกรรมแรที่มีผลตออนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศ สินคาแร
ในประเทศไมสามารถสนองตอความตองการในการขยายตัวทางเศรษฐกิจได ในอดีตเคยมีการใชมาตรการเพื่อ
ปรับปรุงระบบนโยบายแรของจีนเพื่อสงเสริมการพัฒนาแรและบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
กิจการทําเหมืองแรของรัฐเคยเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ขุดสํารวจทรัพยากรแร รัฐบาลในมณฑล เขต
ปกครองตนเอง และเทศบาลรับผิดชอบในการดูแลและจัดการการสํารวจและทําเหมืองแร รวมกับหนวยงานใน
ทองถิ่นของกระทรวงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ (MLR) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีธุรกิจของกลุมบุคคล เอกชน
และอื่นๆ (ผานฮองกง มาเกา และไตหวัน หรือการลงทุนของตางประเทศ) ไดเขามาในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นในป
2537 กระทรวงธรณีวิทยาและทรัพยากรแร (ปจจุบันคือกระทรวงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ) ไดทํารางแกไข
กฎหมายทรัพยากรแรซึ่งตอมามีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2540
นโยบายกฎหมายการทําเหมืองแร
ต า งประเทศไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตให สํ า รวจทองคํ า หรื อ เงิ น ภายใต ก ฎที่ อ อกในป 2526 (เรี ย กว า
“อุตสาหกรรมพิเศษ”) ซึ่งประกาศใชโดยธนาคารแหงจีน กําหนดธนาคารแหงจีนควบคุมการซื้อและจําหนายทอง
และเงินในประเทศและแรโลหะมีคาดังกลาวตองขายใหธนาคารแหงจีนและไมสามารถสงออกได
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรแรโดยตางประเทศ
รัฐอนุญาตใหหนวยงานและบุคคลจากตางประเทศเขามาลงทุนในการสํารวจและทําเหมืองแรไดภายใต
กฎหมายทรั พ ยากรแร ซึ่ ง ขึ้ น กั บ กฎหมายอื่น ๆ ด ว ย จี น ใช ม าตรการต า ง ๆ เพื่ อ ปรับ ปรุ ง เงื่ อ นไขการลงทุ น
ในทรัพยากรแรในประเทศ สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรแรในประเทศ และสนับสนุนการใชเงินทุนและเทคโนโลยี
ที่กาวหนาของตางประเทศไปพรอมกัน รวมทั้งเพิ่มพลังงานจากทรัพยากรแรและวัตถุดิบ เพิ่มรายไดของรัฐบาล
ปรับปรุงเทคโนโลยีการทําเหมืองแร และเพิ่มโอกาสการจางงานในการทําเหมืองของจีน รัฐบาลตองการกระตุน
การสํารวจและทําเหมืองแรของตางประเทศในโครงการทรัพยากรแรประเภทตาง ๆ ตอไป
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3.15.1.1

การขอสิทธิในกิจการเหมืองแรและแร
ในทางกฎหมาย กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยากรแร (เชน สิทธิในการสํารวจและทําเหมืองแร) จะแยก
ออกจากกัน ในขณะที่กรรมสิทธิ์เปนของรัฐและไมสามารถนํามาทําผลประโยชนในเชิงพาณิชยได แตสิทธิในการ
สํารวจและทําเหมืองแรนั้น เอกชนสามารถถือครองหรือทําผลประโยชนในเชิงพาณิชยได
สิทธิในการสํารวจ หมายถึง สิทธิในการตรวจและสํารวจหาทรัพยากรแรภายในบริเวณที่ระบุใน
ใบอนุญาตสํารวจซึ่งไดรับมาโดยถูกตองตามกฎหมาย ผูถือใบอนุญาตสํารวจจะเรียกวา “ผูถือสิทธิในการสํารวจ”
การตรวจและสํารวจหาทรัพยากรแรภายในจีนตองไดรับใบอนุญาตสํารวจกอน
สิทธิในการทําเหมืองแร หมายถึง สิทธิในการใชและขุดคนทรัพยากรและผลิตภัณฑแรภายในบริเวณ
ที่กําหนดในใบอนุญาตทําเหมืองแรซึ่งไดรับมาโดยถูกตองตามกฎหมาย ผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแรจะเรียกวา
“ผูถือสิทธิในการทําเหมืองแร” ใบอนุญาตทําเหมืองแรเปนขอกําหนดเบื้องตนสําหรับการดําเนินการทําเหมืองแรในจีน
มาตรการสําคัญที่รัฐดําเนินงานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรแรคือ ขั้นตอนการจดทะเบียนและ
อนุญาตใหสํารวจและทําเหมืองแรตามลําดับ
การสํารวจทรัพยากรแรในจีนไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ผูสมัครตองจดทะเบียนและไดรับอนุญาต
จากหนวยงานรัฐที่มีอํานาจ เจาหนาที่จะออกหลักฐานแสดงการไดรับอนุญาตดังกลาวดวยการออกใบอนุญาต
สํารวจแกผูถือสิทธิในการสํารวจ การแบงขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลประจํามณฑลเพื่อ
กําหนดวาใครจะเปนเจาหนาที่ผู ดูแ ลโดยขึ้นอยูกั บขนาดและความสํ าคัญ ของโครงการ กระทรวงที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (MLR) (รั ฐบาลกลาง) จะเปนผูอนุมัติใ บอนุญาตสํารวจสํ าหรั บแรตาง ๆ ดัง นี้ ถานหิน
ไฮโดรคารบอน โลหะมีคา (เงิน ทองคํา) โลหะพื้นฐานเกือบทุกชนิด อโลหะเกือบทุกชนิด แร Rare Earth และแรอื่น ๆ
ในบัญชีรายการแนบทายกฎหมายและกฎระเบียบในการสํารวจทรัพยากรแร สําหรับปริมาณสํารองแรขนาดใหญ
ประมาณลานตันขึ้นไป สวนเขตปกครองอิสระ หรือมณฑล จะเปนผูอนุมัติแร Oil Shale แมงกานีส โครเมียม
เหล็ก หรือกํามะถัน ในปริมาณสํารองแรขนาดกลาง และหนวยงานทองถิ่นจะเปนผูอนุมัติแหลงแรที่มีปริมาณ
สํารองขนาดเล็ก
ผูถือใบอนุญาตตองชําระเงินลงทุนขั้นต่ําสําหรับพื้นที่สํารวจที่จดทะเบียนไวเปนรายปนับตั้งแตวันที่
ไดรับใบอนุญาตสํารวจ เงินลงทุนขั้นต่ําตอ ตร.กม. คือ 2,000 RMB ในปแรก 5,200 RMB ในปที่ 2 และ
10,000 RMB ตั้งแตปที่ 3 เปนตนไป คาใชจายที่เกินจากเงินลงทุนขั้นต่ําที่กําหนดไวในแตละปสามารถยกไปในป
ถัดไปได
ในทํานองเดียวกัน กิจกรรมการใชประโยชนและขุดคนแรจําเปนตองมีใบอนุญาตทําเหมืองแร ซึ่ง
สามารถยื่นขอไดจากหนวยงานรัฐบาลที่มีอํานาจ เชนเดียวกับกรณีของใบอนุญาตสํารวจ การแบงอํานาจหนาที่
ระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลประจํามณฑลขึ้นอยูกับขนาดและความสําคัญของโครงการเหมืองแร
ผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแรตองชําระคาธรรมเนียมในการทําเหมืองแร ซึ่งคํานวณและชําระเปนรายปที่
อัตราคงที่ 1,000 RMB ตอตารางกิโลเมตร
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สําหรับขนาดของเหมืองแรประเภทตาง ๆ มีหลักเกณฑการจัดหมวดหมูดังนี้
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ถานหิน
มากกวา 9 แสนตัน
3-9 แสนตัน
นอยกวา 3 แสนตัน
สินแรเหล็ก มากกวา 2 ลานตัน
6 แสน-2 ลานตัน
นอยกวา 6 แสนตัน
ทองแดง
มากกวา 1 ลานตัน
3 แสน – 1 ลานตัน
นอยกวา 3 แสนตัน
ตะกั่ว
มากกวา 1 ลานตัน
3 แสน – 1 ลานตัน
นอยกวา 3 แสนตัน
สังกะสี
มากกวา 1 ลานตัน
3 แสน – 1 ลานตัน
นอยกวา 3 แสนตัน
บอกไซต
มากกวา 1 ลานตัน
3 แสน – 1 ลานตัน
นอยกวา 3 แสนตัน
ทังสเตน
มากกวา 1 ลานตัน
3 แสน – 1 ลานตัน
นอยกวา 3 แสนตัน
ดีบุก
มากกวา 1 ลานตัน
3 แสน – 1 ลานตัน
นอยกวา 3 แสนตัน
ทองคํา
มากกวา 1.5 ลานตัน 6 แสน – 1.5 ลานตัน
นอยกวา 6 แสนตัน
ฟอสเฟต
มากกวา 1 ลานตัน
5 แสน – 1 ลานตัน
นอยกวา 5 แสนตัน
ไพไรต
มากกวา 5 แสนตัน
2 – 5 แสนตัน
นอยกวา 2 แสนตัน
(1) การขอสิทธิในการสํารวจ
บริ ษัทต างชาติที่สามารถไดรับกรรมสิ ทธิในการสํ ารวจทางธรณี วิทยาและการสํ ารวจเพื่ อการ
ทําเหมืองตามกฏหมายของจีนตองทําการขอกรรมสิทธิ โดยอยูในรูปของบริษัทรวมทุนเรือนหุน (Equity joint enture)
บริษัทรวมทุน หรือการลงทุนจากตางประเทศทั้งสิ้น และควรทําการยื่นขอการรับรองเพิ่มเติ่มจากหนวยงานดาน
การคาและอุตสาหกรรม รวมถึงการยื่นขอสิทธิในการสํารวจจากกระทรวงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ (MLR)
เอกสารที่ใชประกอบการไดรับสิทธิการสํารวจ
(ก) ใบสมัครและแผนที่แสดงพื้นที่ในการสํารวจ
(ข) สําเนาใบประกาศวาบริษัทมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
(ค) แผนการสํารวจ สัญญาการสํารวจ หรือเอกสารที่แสดงวาผูยื่นตองการทําการสํารวจ
(ง) แผนการการสํารวจจริงและภาคผนวกที่เกี่ยวของ
(จ) เอกสารรับรองแหลงเงินทุนในการสํารวจ
(ฉ) หลักฐานอื่น ๆ ที่หนวยงานทางธรณีวิทยาและทรัพยากรแรตองการ
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(2) การขอใบอนุญาตทําเหมืองแร
บริษัททําเหมืองของตางประเทศ อาจขอรับสิทธิในการทําเหมืองไดโดย
(ก) ซื้อสิทธิโดยตรงจากวิสาหกิจภายในประเทศ
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ข) เขารวมทุนกับหนวยงานภายในประเทศ ที่ไดรับสิทธิในการทําเหมืองโดยการตอบแทน
สําหรับผลประโยชนในการรวมทุนดังกลาว
(ค) ขออนุญาตทําการสํารวจกอน แลวหลังจากที่พบแหลงแรแลว จึงขอสิทธิในการทําเหมือง หรือ
(ง) ขอสิทธิโดยผานการประกวดราคา หรือการยื่นประมูลราคา
เอกสารประกอบการขอสิทธิในการทําเหมือง
− ใบสมัครเพื่อขอสิทธิในการทําเหมือง
− แผนที่ บ ริ เ วณที่ ต อ งการทํ า เหมื อ งโดยมี ลั ก ษณะทางธรณี วิ ท ยา (Geography
topography map) ที่ลงรายละเอียดของเหมือง
− แผนการผลิ ต และใช ป ระโยชน แ ร ที่ จั ด ทํ า โดยสถาบั น ที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง โดยมี
รายละเอี ย ด เช น ที่ ตั้ ง ปริ ม าณสํ า รองแร
ความน า เชื่ อ ถื อ ของเหมื อ ง เทคโนโลยี ที่ ใ ช ทํ า เหมื อ ง
ขอมูลทางเศรษฐศาสตรในการทําเหมือง ปริมาณการผลิตเฉลี่ย กระบวนการการสกัดแรและนํามาใชประโยชน เปนตน
− ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนเจาของ
− เอกสารรับรองเงินทุน เทคโนโลยี และอุปกรณที่เหมาะสม
− เอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินสิทธิการทําเหมืองและตองแจงถามีการลงทุนรวมข
องรัฐบาลรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมและการรับรองจากหนวยงานทางดานสิ่งแวดลอม
สําหรับขั้นตอนการขออนุญาตทําเหมือง แสดงดังรูปที่ 13
3.15.1.2

คาใชจายการขออนุญาตสํารวจ/ทําเหมือง
คาใชจายการขออนุญาตสํารวจ/ทําเหมืองจะเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตสํารวจ/ทําเหมือง และตาม
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กรณีรัฐบาลโอนกรรมสิทธิ์การสํารวจ/ทําเหมืองใหกับนักลงทุนที่ไดรับอนุญาต โดย
คาใชจายนี้ คิดตามมูลคาที่ประเมินโดยหนวยงานทรัพยากรแรของรัฐสภา โดยจายเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป
สําหรับการขออนุญาตสํารวจ และไมเกิน 6 ป สําหรับการขออนุญาตทําเหมือง
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เมื่อสํารวจพบวาปริมาณแรสํารองคุมคาทีจ่ ะพัฒนา

ขอยกเลิกการชําระคาใชจายในการสํารวจขั้นตต่นํา
ยื่นคํารองขอสิทธิในการสํารวจ

ขออนุมัตขิ อบเขตพื้นทีเ่ หมืองเสนอตอ
กระทรวงทีด่ ินและทรัพยากรธรรมชาติ

60 วัน

จัดหาผูประเมินที่ไดรับอนุญาต
เพื่อจัดทํารายงานการประเมินปริมาณสํารองแร
เสนอตอกระทรวงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

จัดทําขอเสนอและรายงานความเหมาะสม
ปรับโครงสรางบริษัท

90 – 180 วัน

ติดตอบริษัทออกแบบเหมืองที่ไดรับอนุญาตเพื่อออกแบบ
ผังเมืองและแผนการทําเหมือง
ในขั้นตอนนี้ อาจตองเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและยื่นเรื่อง
ตอกระทรวงพาณิชย

40 วัน

ยื่นขอสิทธิในการทําเหมือง

ชําระค
าภาคหลวง
ชําระคาธรรมเนี
ยมการได
รับสิทธิทําเหมือง
ในอัตรา 1,000
รับสัมหยวน/ตร.กม./ป
ปทาน
รับสัมปทาน

30 วัน

รูปที่ 13 : ผังขั้นตอนการขออนุญาตทําเหมือง

ASD/SPR/ENV49037/P0749/manual_CH.doc

- 68 -

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.15.1.3

คาธรรมเนียมการใชพื้นที่ทําเหมือง
คาธรรมเนียมการใชพื้นที่ทําเหมืองจะเก็บจากผูประกอบการตางประเทศที่ใชประโยชนจากปโตรเลียมใน
ทะเลและผูประกอบการรวมทุนที่ใชประโยชนจากปโตรเลียมชายฝง โดยคิดและเก็บจากปริมาณน้ํามันดิบหรือ
กาซธรรมชาติที่ไดจากการแหลงปโตรเลียม/กาซธรรมชาตินั้นในแตละป และอัตราคาธรรมเนียมนี้จะเก็บต่ํากวา
มาตรฐานที่สุดโดยอยูในชวงรอยละ 1 ถึง 12.5 ซึ่งรัฐบาลมีรายไดจากสวนนี้นอยกวา 1 พันลาน RMB ตอป สวนที่เกิน
จะนํามาเปนอัตรากาวหนาและใชจายสําหรับปริมาณที่นําไปใชจริง คาธรรมเนียมนี้ถูกเก็บและจัดการโดยหนวยงาน
ดานภาษี ทั้งนี้คาธรรมเนียมที่ไดจากการเจาะปโตรเลียมในทะเลจะเปนรายไดของรัฐบาลกลาง สวนคาธรรมเนียมการ
เจาะปโตรเลียมชายฝงจะเปนรายไดของรัฐบาลทองถิ่น
3.15.1.4

คาธรรมเนียมในการสํารวจและทําเหมือง
(1) ระเบียบทั่วไป
(ก) คาธรรมเนียมในการสํารวจจะเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตสํารวจและตามระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ กรณีรัฐบาลโอนกรรมสิทธิ์การสํารวจใหผูไดรับอนุญาต โดยคิดจากจํานวนปและขนาดพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตสํารวจเปนรายป
− กรณีอนุญาตสํารวจในชวง 1-3 ป จะตองจาย 100 RMB ตอ ตร.กม.ตอป
− กรณีอนุญาตสํารวจในชวง 4-5 ป จะตองจาย 500 RMB ตอ ตร.กม.ตอป
(ข) คาธรรมเนียมการทําเหมืองจะเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตทําเหมือง หากใบอนุญาตทํา
เหมืองถูกโอนกรรมสิทธิ์ใหรัฐบาล โดยจายเปนรายปขึ้นกับขนาดพื้นที่ทําเหมืองที่อัตรา 1,000 RMB ตอตารางกิโลเมตร
ตอป
(2) สวนลดหรือขอยกเวนคาธรรมเนียมในการสํารวจและทําแร
(ก) ผูประกอบการที่ดําเนินการและใชประโยชนจากการสํารวจแรในภาคตะวันตกของจีน
ในพื้นที่ที่หางไกลและขาดแคลน และบริเวณทะเล ที่จํากัดความโดยรัฐบาลของรัฐ สามารถขอรับการลดหยอนหรือ
งดเวนคาธรรมเนียมได
การสํารวจและใชประโยชนจากทรัพยากรมีอยางตอเนื่องโดยผูประกอบการเหมืองแรขนาด
กลางและใหญดวยการใชเทคโนโลยีใหมและวิธีการที่ปรับปรุงขึ้น รวมทั้งการใชประโยชนจากสินแรเกรดต่ําที่ยาก
ตอการเจียระไนเชนเดียวกับใชประโยชนจากหางแรในพื้นที่เหมืองเดิม
(ข) ใบขอรับการลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการสํารวจ/การทําเหมือง จะพิจารณาและ
อนุมัติดังนี้
− คาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตสํารวจ 1 ป อาจรับการยกเวน
− คาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตทําเหมือง 1 ป ที่มีการกอสรางในระยะแรกและ
เพิ่งเริ่มการผลิต อาจรับการยกเวน
− คาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตสํารวจ/ทําเหมือง 2-3 ป อาจรับการลดหยอนถึง
รอยละ 50
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− คาภธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตสํารวจ/ทําเหมือง 4-7 ป อาจรับการลดหยอนถึง
รอยละ 25
− และในปที่ปดเหมืองจะยกเวนคาธรรมเนียม
(ค) นั ก ลงทุ น ต า งประเทศที่ ล งทุ น ในภาคตะวั น ตกของจี น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสํ า รวจและ
ใช ป ระโยชน จ ากป โ ตรเลี ย ม/ก า ซธรรมชาติ ด ว ยการเป น เจ า ของทั้ ง หมดหรื อ การร ว มทุ น จะรั บ การยกเว น
คาธรรมเนียมในการสํารวจ/ทําเหมืองในชวง 1 ปแรก ในปที่ 2 จะรับการลดหยอนลงรอยละ 50
การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการที่เขาขายสงผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับตางๆ ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับดานลางนี้จะตอง
กําหนดมาตรฐานของการปลอยของเสียและตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ระดับ A สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในขั้นรุนแรง : จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพื่อวิเคราะหและสรุปมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการและสงผลตอสิ่งแวดลอม
(2) ระดับ B สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในขั้นเบาบาง : จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพื่อวิเคราะหมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการและสงผลตอสิ่งแวดลอม
(3) ระดับ C สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก : รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจาก
โครงการเพื่อกรอกขอมูลลงในแบบขึ้นทะเบียนผลกระทบสิง่ แวดลอม
3.15.2

3.15.3

กฎหมายดานการลงทุนจากตางประเทศ
กฎหมายและขอบังคับสําหรับบริษัทตางประเทศเปนบรรทัดฐานของกฎหมายทั้งหมดที่จีนกําหนดขึ้น
เพื่อปรับรูปแบบความสัมพันธดานการลงทุนกับตางประเทศ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทตางประเทศในจีน
การปรับเปลี่ยนการดําเนินกิจการ การยกเลิกการลงทุนและการควบคุมจัดการการลงทุนของตางประเทศ
กฎหมายและขอบังคับสําหรับบริษัทตางประเทศประกอบดวยกฎหมายพื้นฐาน 3 ฉบับ คือ กฎหมาย
บริษัทรวมทุนระหวางจีนกับตางประเทศ กฎหมายบริษัทตางประเทศ รวมถึงขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน สําหรับ
บริษัทตางประเทศประเภทบริษัทจํากัดใหปรับใชกับกฎหมายบริษัทของจีน แตหากมีขอบังคับอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่กลาวถึงในกฎหมาย 3 ประการขางตน ก็ใหปรับใชใหสอดคลองกับกฎหมายทั้ง 3 ประการนี้ สัญญาระหวางนัก
ลงทุนจีนและนักลงทุนตางประเทศในการกอตั้งบริษัทรวมทุน ถือเปนสัญญาที่ผูกพันกับกฎหมายบริษัทของจีน
นอกจากนี้ ทางการจีนยังไดกําหนดกฎหมาย ขอบังคับ กฎเกณฑและมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมดูแลบริษัทตางประเทศ เพื่อใหระบบกฎหมายและขอบังคับสมบูรณขึ้น และเปนการปกปองสิทธิ
ตามกฎหมายของนักลงทุนทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจีนและประเทศตาง ๆ ไดรวม
ลงนามในสนธิสัญญาเพื่อสนับสนุนและปกปองการลงทุนของทั้งสองฝายและสนธิสัญญาหลีกเลี่ยงการเก็บภาษี
ซ้ําซอน เพื่อคุมครองความปลอดภัยดานการลงทุนแกนักลงทุนตางประเทศและปกปองสิทธิตามกฎหมายของบริษัท
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3.15.3.1

กฎหมายธุรกิจจีนที่นักลงทุนตางประเทศควรรู
จี นเปนประเทศหนึ่ง ที่ มีลักษณะตลาดเปนเอกลัก ษณ เฉพาะตั ว สูง โดยไดรั บอิ ทธิ พ ลจากความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และระบบการเมือง ดังนั้น นักธุรกิจตางประเทศจึงควรศึกษาจีนอยางละเอียด
รอบคอบกอนนําเงินเขาไปลงทุนในจีน ทั้งนี้การเรียนรูจีนผานทางระบบกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ
นอกจากจะชวยปองกันความผิดพลาดมิใหเกิดขึ้นกับธุรกิจตางประเทศแลว ยังชวยลดความเสี่ยงและประหยัด
ตนทุนคาใชจายในการลงทุนไดอีกดวย
(1) กฎหมายการรวมลงทุนระหวางนักลงทุนจีนกับตางประเทศ
กฎหมายฉบับนี้กําหนดหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบการจดทะเบียน การจายเงินลงทุนจดทะเบียน การกอตั้งคณะกรรมการรวมทุน
หลักการแบงปนผลกําไร และโครงสรางการบริหารงานธุรกิจรวมทุน เปนตน
(2) การใชการลงทุนจากตางประเทศเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐวิสาหกิจ
ทางการจีนสนับสนุนใหนักธุรกิจตางประเทศเขารวมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจของจีน อันเปนมาตรการหนึ่งในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ กฎหมายฉบับนี้มีขอกําหนดในการโอนทุน การแปลงหนี้ สิ น การเพิ่ มทุ น คุณสมบัติข อง
นักลงทุนตางประเทศที่สามารถเขาถือหุนในรัฐวิสาหกิจ ขอบังคับเกี่ยวกับการลงทุนในรัฐวิสาหกิจของจีน เปนตน
(3) กฎระเบียบดานแรงงานในธุรกิจลงทุนตางประเทศ จีนมีขอกําหนดเกี่ยวกับการรับประกันสิทธิ
และผลตอบแทนที่นายจางและลูกจางจะไดรับอยางเปนธรรม อาทิ มาตรการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน
การดูแลรักษาพยาบาล สัญญาจางงาน วันหยุด ประกันสังคม ผลตอบแทนเมื่อออกจากงาน เปนตน
(4) กฎหมายวาดวยนิตกิ รรมสัญญาของจีน กฎหมายฉบับนี้ใหรายละเอียดเกีย่ วกับคํานิยามและ
คําแนะนําในการกอตั้งธุรกิจรวมทุน รวมทั้งระเบียบปฏิบัติในการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ของจีน อาทิ การหาแหลงไฟฟา
เครื่องมือเครื่องใช การเสียคาปรับ และการยกเลิกกิจการ เปนตน
3.15.3.2

กฎหมายบริษัท
ฎหมายฉบับนี้นําเสนอภาพที่ชัดเจนของโครงสรางองคกรภายในบริษัท การแบงปนผลกําไร ระบบการบัญชี
การออกหุนของบริษัท การบริหารสภาพคลอง และหลักเกณฑทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
3.15.4

กฎหมายแรงงาน
การวาจางแรงงานจีน รัฐบาลกําหนดหามวาจางผูที่มีอายุต่ํากวา 16 ป ยกเวนหนวยธุรกิจดาน
วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา ซึ่งจําเปนตองใชผูที่มีอายุต่ํากวา 16 ป ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากหนวยงานที่
เกี่ยวของกอน การวาจางจะตองทําเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งระบุรายละเอียดตาง ๆ เชน ระยะเวลาของสัญญา
วาจาง ลักษณะงาน การคุมครองแรงงาน คาตอบแทน และเงื่อนไขในการบอกเลิกจาง กฎหมายกําหนดวาระยะเวลา
ทดลองงานจะตองไมเกิน 6 เดือน หากลูกจางประสงคจะลาออกจะตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน
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(1) ชวงการทํางาน
(ก) ชั่วโมงการทํางานจะตองไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง และไมเกินสัปดาหละ 44 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย
หากจายคาตอบแทนที่สอดคลองกับระบบชั่วโมง
(ข) ลูกจางจะตองมีวันหยุดอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน
(ค) การขยายชั่วโมงทํางาน อาจจะกระทําไดหากมีเหตุอันสมควร และไดรับความยินยอมจาก
สหภาพแรงงานและลูกจาง การขยายระยะเวลาจะตองไมเกินวันละ 1 ชั่วโมงหรือ 3 ชั่วโมงในกรณีพิเศษ ทั้งนี้
จะตองไมเกินวันละ 1 ชั่วโมงหรือ 3 ชั่วโมงในกรณีพิเศษ ทั้งนี้จะตองไมเกินเดือนละ 36 ชั่วโมง
(ง) นายจางจะตองจายคาแรงสําหรับการทํางานลวงเวลาในอัตราดังตอไปนี้
− ไมนอยกวารอยละ 150 ของคาจางปกติในกรณีทํางานลวงเวลาในวันธรรมดา
− ไมนอยกวารอยละ 200 ของคาจางปกติในกรณีทํางานลวงเวลาในวันหยุดราชการ
(จ) ลูกจางที่ทํางานเปนเวลา 1 ปขึ้นไป จะมีสิทธิ์ลาหยุดประจําปโดยไดรับเงินเดือน
(2) คาจาง
(ก) ใชระบบอัตราคาจางขั้นต่าํ ซึ่งรัฐบาลทองถิ่นของแตละมณฑล เขตปกครองอิสระ และ
เทศบาลเมืองเปนผูกําหนด คาจางที่วิสาหกิจตาง ๆ จายใหแกลกู จางตองไมต่ํากวาอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไว
(ข) การกําหนดและปรับอัตราคาจางขัน้ ต่ําจะพิจารณาปจจัยตาง ๆ ดังกลาวประกอบดวย คาครองชีพ
คาจางเฉลี่ย ประสิทธิผลของแรงงาน สถานการณการจางงาน และรับการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตตาง ๆ
(ค) นายจางจะตองจายคาจางเปนรายเดือน ในรูปของเงินและจะตองไมมีการประวิงเวลาจาย
หรือหักคาจางโดยไมมีเหตุผลอันควร
(3) การฝกอบรม
นายจางจะตองใหการฝกอบรมแกลูกจางตามที่ไดวางแผนไว ลูกจางที่รับผิดชอบงานดานเทคนิค
จะตองไดรับการอบรมกอนเริ่มตนทํางาน
3.16

ระบบภาษีศุลกากร
จีนเก็บภาษีศุลกากรจากสินคาเขาโดยแบงเปน 2 แบบ แบบหนึ่งคืออัตราภาษีทั่วไป (general tariff rate)
อีกแบบหนึ่งเปนอัตราภาษีขั้นต่ํา (lower tariff rate) ซึ่งเก็บจากสินคาเขาที่มาจากประเทศที่มีสัญญาการคาตาง
ตอบแทนหรือสัญญาแบบอื่น ปจจุบันมี 100 ประเทศที่ลงนามสัญญาการคากับจีน สวนอัตราภาษีทั่วไป
ใชกับประเทศที่ไมมีสัญญาการคากับจีน
อัตราภาษีขั้นต่ําอยูในชวงรอยละ 2 ถึงรอยละ 150 สวนอัตราภาษีทั่วไปอยูในชวงรอยละ 8-180 ซึ่ง
สูงกวาอัตราภาษีขั้นต่ําราวรอยละ 5-30 สําหรับสินคาอยางเดียวกัน อัตราภาษีขั้นต่ําใชกับสินคาประเภทเครื่องจักร
ไฮเทค อุปกรณและชิ้นสวน วัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรม ธัญญาหารเมล็ดพันธุ ปุย ฯลฯ มีการยกเวนสําหรับการ
นําเขาพันธุสัตว อุปกรณการปรับปรุงพันธุพืช ขาวสาลี ขาว แรธาตุทั้งแรดินและแรบริสุทธิ์ อุปกรณการศึกษา ฯลฯ
สวนภาษีอัตราสูงใชกับสุรา ยาสูบ รถโดยสาร และรถจักรยานยนต สินคาฟุมเฟอยทั้งหลาย
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อนึ่ง คณะกรรมการภาษีศุลกากร (Tariff Commission) ซึ่งประกอบดวยผูแทนฝายศุลกากร
กระทรวงการคาและความรวมมือตางประเทศ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมาธิการแผนแหงชาติ มีอํานาจ
หนาที่ในการปรับอัตราภาษี
ภาษีสินคาเขาและสินคาออก
(1) หลักการกําหนดภาษีสินคาเขา จีนใชนโยบายภาษีคุมครองดวยการเก็บในอัตราคอนขางสูง สวน
สินคาเขาตอไปนี้เก็บในอัตราต่ํา ไดแก วัตถุดิบจากธรรมชาติ สินคาขั้นปฐมตาง ๆ (เชน ยางพารา ไม หนัง สัตว
กระดาษแข็ง เปนตน) อุปกรณ และเครื่องจักรทันสมัย ชิ้นสวนตาง ๆ ที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องจักรและ
อุปกรณที่ขาดแคลนชั่วคราว และสินคาที่จีนยังผลิตไมเพียงพอ
(2) การประเมินภาษี ภาษีสินคาเขาประเมินจากราคา CIF ซึ่งรวมราคาสินคา การบรรจุหีบ หอ คาขนสง
คาประกัน และคาบริการอื่น ทั้งนี้เปนราคากอนขนถาย ณ ดานศุลกากรจีน ราคาสินคาขึ้นอยูกับราคาขายสง
ตามปกติ ณ ประเทศผูสงออก หากหาไมไดจะใชราคาขายสงภายในจีนของสินคาที่คลายคลึงกัน หักดวยภาษีนําเขา
ภาษีอื่นที่เกี่ยวของ คาเก็บรักษา และกําไรจากการจําหนาย คาใชจายรวมสวนนี้ (รวมกําไร) ประมาณรอยละ 20
ของมูลคาสินคา

4.

บทสรุปสําหรับนักลงทุนดานเหมืองแร

4.1

โอกาสในการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแรในจีน
จีนไดชื่อวา “อาณาจักรแหงสินแร” สินแรตาง ที่มีปริมาณสํารองมาก ไดแก ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก
ทองแดง เหล็กและเหล็กกลา
จากสถิติตัวเลขมูลคาการนําเขาสินแรจากจีนของไทยไดแก เหล็กกลา เพชรพลอย ชิ้นสวนเหล็กและ
เหล็กหลา อลูมิเนียมและชิ้นสวน อัญมณีและหยกตาง ๆ และเคยเปนประเทศที่สั่งเหล็กเขาประเทศและสงออก
เหล็กในขณะเดียวกัน
จากขอมูลดังกลาวขางตนจีนจึงเปนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินแรและสงออกสินแรตาง ๆ
ซึ่งเหมาะสําหรับนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนเรื่องเหมืองแรในจีน เพราะนอกจากตลาดจีนเปนตลาดใหญในการ
บริโภคสินแรแลวนักลงทุนไทยยังมีโอกาสสงออกสินแรกลับเขามาในไทยหรือสงออกไปยังประเทศอื่นๆไดดวย
ตั้งแตป 2549 เปนตนไป การสนับสนุนของ BOI ไทยเพื่อใหนักลงทุนไทยไดเขาไปลงทุนในจีนซึ่ง
เปนนโยบายและประเภทอุตสาหกรรมที่ไทยควรลงทุนที่เหมาะอยางยิ่งก็คือสินแรตางๆ เชน อัญมณี เปนตน
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ยานยนต และอัญมณี ซึ่งรัฐบาลไทยไดผลักดันเพื่อให
ไทยเปน Detriot และเมืองแฟชั่น ซึ่งจําเปนตองมีผลิตภัณฑสินแรตาง ๆ ในการผลิต
ถึงแมปจจบันมีนักลงทุนของไทยไปลงทุนในมณฑลยูนนานเพื่อผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีเกือบ 10
บริษัท แตความตองการของพอคาเพชรพลอยและอัญมณีของไทยก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการสงออกเครื่อง
อัญมณีและเพชรพลอยไปตลาดในอเมริกาและสหภาพยุโรป
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คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

กอนที่นักลงทุนไทยจะไปลงทุนอุตสากหรรมในเรื่องสินแรตาง ๆ นักลงทุนควรจะตองวิเคราะหถึง จุดดี
จุดเสีย โอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอยางละเอียด
โดยภาพรวมแลวแมวาจีนกําลังเปดเสรีทางการคา (FTA) และเขารวมเปนสมาชิกขององคกรการคาโลก
(WTO) ก็ไมไดหมายความวาการลงทุนในจีนจะราบรื่นตลอดไป เพราะจะตองใชเงินจํานวนมหาศาลในการพัฒนา
สํารวจและการผลิต รวมถึงปญหาทางดานการตลาด
สําหรับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และปญหาอุปสรรคโดยทั่วไปในดานตาง ๆ ไดนําเสนอในตารางที่ 6
4.2

แรที่มีศักยภาพนาลงทุนในจีน

4.2.1

หลักเกณฑการพิจารณาแรที่มีศักยภาพตอการลงทุน
หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณากําหนดชนิดของแรที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะลงทุนในตางประเทศ

มีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

สนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
แผนการดําเนินงานในอนาคตของผูประกอบกิจการเหมืองแรขนาดใหญในประเทศไทย
ปริมาณสํารองของแรในปจจุบันของประเทศไทย
ศักยภาพในการผลิตแรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชนิดและปริมาณแรที่นําเขา-สงออกระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ของประเทศ
การเจรจาเขตการคาเสรี (Free Trade Area หรือ FTA)
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประวัติการลงทุนกิจการเหมืองแรของคนไทยที่ไปลงทุนในประเทศศึกษา
การสงเสริมการลงทุนของ BOI ในประเทศศึกษาที่ใหบริษัทตางชาติมาลงทุนเพิ่ม
ความตองการใชสินแรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและบริษัทขนาดใหญของโลก

4.2.1.1

กลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
กรมอุ ตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื องแร (กพร.) ได สนองนโยบายของรั ฐบาลที่ มุ งผลั กดั นให
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาขีดความสามารถเพื่อแขงขันทางการคาในเวทีตลาดโลก โดยจัดทําแผนการจัดหาแร
และโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ จํานวน 8 กลุม ซึ่งถือเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และใชทรัพยากรแรเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต อันไดแก
(1) กลุมอุตสาหกรรมซีเมนต
(2) กลุมอุตสาหกรรมกอสราง
(3) กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก
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ตารางที่ 6
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในดานตาง ๆ ของจีน
จุดแข็ง
1. แหลงแร

2. การเมือง

3. เศรษฐกิจ การคา

จุดออน

อุปสรรค

- มีสินแรสํารองและชนิดแรมากมายหลายชนิด
- รัฐบาลจีนไดประกาศใหมณฑลยูนนานนํารองการควบคุมดูแล
การพัฒนาทรัพยากรแรในมณฑลยูนนานแบบเบ็ดเสร็จ (Onestop service) ตั้งแตขั้นสํารวจจนถึงขั้นใหประทานบัตรเหมือง
แรโดยไมตองสงคํารองไปขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง
- รัฐบาลสนับสนุนอยางเต็มที่ไมวาเรื่องการขออนุญาตสํารวจหรือ - เรื่องความมั่นคงทางการเมืองในอนาคต เพราะจีนยังไมไดใช - การบีบบังคับของประเทศมหาอํานาจเมื่อจีนขยายไปเรื่อยๆ
โดยเฉพาะเรื่ อ งการเสี ย ดุ ล ทางการค า ระหว า งประเทศ
การทํ า เหมื อ งซึ่ ง ได ย กเลิ ก กฎข อ ระเบี ย บต า งๆที่ มี ค วาม ระบบปกครองแบบประชาธิปไตยอยางเต็มที่
มหาอํานาจดวยกัน
สลับซับซอนมาตั้งแตป 2546 และ 2547
- ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แขงแกรง
- การขาดดุ ลการคา กับจี นซึ่ง มีสาเหตุ หลายประการยากที่จ ะ
- เสถียรภาพและความแข็งตัวของสกุลเงินหยวน
- มีตลาดขนาดใหญภายในประเทศที่จะตองใชสินแรในการเปน แกไขได
- เปนตลาดใหญและมีการแขงขันกันอยางรุนแรงโดยเฉพาะกับ
วัตถุดิบ
ประเทศมหาอํานาจอยางอเมริกาและญี่ปุนเปนตน
- ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยขจีนซึ่งมีมานาน
- การเปลี่ยนแปลงระบบดานปริวรรตเงินตราและการแปลงเงิน
RMB เปนเงินตราตางประเทศเพื่อชําระคาสินคา
- มีการเปดเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นเปน 10 เขต
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ตารางที่ 6 (ตอ)
จุดแข็ง
4. ดานการลงทุน

5. แรงงาน

6. อื่น ๆ

จุดออน

- ประเทศมหาอํานาจตางๆ เชน อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย - ความเสี่ยงในดานการลงทุนซึ่งมีมากเพราะตองใชเงินทุนมาก
ญี่ปุน ไดเขาไปลงทุนในธุรกิจเหมืองแร
- การบริ ก ารของธุ ร กิ จ ด า นการเงิ น การธนาคารซึ่ ง มี ธ นาคาร
ตางประเทศและประเทศไทยไปเปดสํานักงานเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกนักลงทุนไทยในการทําธุรกรรมทางการเงิน
- รู ป แบบของการลงทุ น มี อ ยู ห ลายแบบให เ ลื อ กตามความ
เหมาะสม
- รัฐบาลจีนสนับสนุนการพัฒนาการลงทุนในภาคตะวันตกของจีน
โดยปรกาศยุทธการมุงตะวันตก (Go West Campaign) และ
ต อ มาได เ พิ่ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เข า ไปด ว ยเป น “Go
West and Northeast Campaign”
- เรื่องแรงงานที่ดอยคุณภาพ และภาษาที่ใชในการสื่อสาร
- มีแรงงานที่ถูกกวาในประเทศไทย
- ประสบการณในการทําเหมืองแรพัฒนาไดดีขึ้นเรื่อยๆ ถึงแมวา
จะมีความเสี่ยงบาง
- กฎหมายมีความซ้ําซอนระหวางกฎหมายของรัฐบาลกลางและ
- มีสิทธิประโยชนตา งๆ ในดานภาษี
กฎหมายของมณฑล แมกฎหมายรัฐบาลกลางที่ถือวามีสถานะ
- การคมนาคมที่กําลังพัฒนาเพิ่มและขยายไปทุกมณฑลไมวา จะ
สูงสุด แตก็ไมมีผลลบลางกฎหมายของเขตการปกครองใน
เปนทาเรือ ทาอากาศยาน ระบบขนถานสินคา ทางรถไฟ และ
ระดับที่ต่ําลงมา
การขนสงทางบก ที่เชื่อมตอระหวางชายแดนจีนและไทย
- การคอรัปชั่นและการฉอโกงของนักธุรกิจชาวจีน ซึ่งมีอยู
บอยๆ
- ขอระเบียบตางๆ ทีไ่ มเหมือนกันระหวางรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลทองถิ่นมณฑลตางๆ
- ปญหาเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานซึ่งยังไมไดมาตรฐานใน
บางมณฑล
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อุปสรรค
- ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ไม ไ ด ใ ช ร ะบบเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ กฎหมายที่ อ อกโดย
รัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑลมีความแตกตางกัน
- ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
มีหลายฝาย ทําใหการติดตอไมคลองตัวและไมชัดเจน
- จีนเนนการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีและเงินทุนสูง ทําใหนักลงทุน
ขนาดกลางของไทยไมสามารถไปลงทุนได

-

- ระบบในการทําธุรกิจของจีนมีความแตกตางจากประเทศเสรี
ประชาธิปไตยอื่นๆ เชน ระบบการโอนสิทธิ์การใชที่ดนิ หรือการ
เชาที่ดิน ระบบการจางงาน ระบบการคาปลีกและคาสง เปนตน
- ความแตกตางระหวางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ความเปนอยูของจีนในแตละภูมิภาค ทําใหนักลงทุนตองศึกษา
ทําความเขาใจกอนไปลงทุน
- ความจํากัดดานระบบการขนสงสินคา (Logistic) ภายใน
ประเทศ ซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน มีรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ
เพียงไมกี่รายใหบริการ และไมมีรายใดใหบริการขนสงไดทวั่
ประเทศ จึงทําใหตน ทุนการขนสงสูง

ตารางที่ 6 (ตอ)
จุดแข็ง
6. อื่น ๆ (ตอ)
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จุดออน

อุปสรรค

- ปญหาเรื่องโลจิสติกส เนื่องจากเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางขวาง
และตองใชเวลาในการเดินทาง บางแหงยังตองใชเวลาในการ
เดินทางหลายวัน
- ปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา เพราะยังมีการลอกเลียนแบบกันมากมาย
- ปญหาเรื่องระบบภาษีที่มีกฎระเบียบมากมายและสลับซับซอน
- เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และโทรคมนาคมที่จะตอง
พัฒนาอยางตอเนื่อง
- การขาดประสิทธิภาพของธนาคารและสถาบันการเงินในบาง
มณฑล
- ประชากรที่ มี ค วามแตกต า งกั น มากในแต ล ะมณฑลและ
อุปนิสัยของชาวจีนที่แตกตางกันเพราะมีเผาตางๆ มากกวา
50 เผา
- การจัดองคกรและการจัดการที่ยังไมไดมาตรฐานสากล
- การกอตัวและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน SMEs ซึ่งอาจจะเปน
คูแขงในอนาคต
- บริ ษั ท คนไทยและโครงการที่ ค นไทยไปลงทุ น ในเมื อ งจี น
มากกวา 95 บริษัทและโครงการซึ่งทําใหเกิดการแขงขัน
ระหวางนักลงทุนไทยดวยกัน

- สภาพการแขงขันที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นระหวางธุรกิจตางชาติ
และธุรกิจของจีนเอง
- การบีบบังคับของประเทศมหาอํานาจเมื่อจีนขยายไปเรื่อยๆ
โดยเฉพาะเรื่ อ งการเสี ย ดุ ล ทางการค า ระหว า งประเทศ
มหาอํานาจดวยกัน
- การละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักธุรกิจจีน
- มาตรฐานการครองชีพของชาวจีนถึงแมจะดีขึ้นแตก็ยังมีคนจน
อยูมาก
- ปญหาเรื่องภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งคนจีนสวน
ใหญมักจะไมยอมมีการเปลี่ยนแปลง

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

(4) กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก
(5) กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
(6) กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน
(7) กลุมอุตสาหกรรมโลหการ
(8) กลุมอุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ
ดั ง นั้ น การหาแหล ง แร สํ า รองที่ เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอและมี คุ ณ ภาพดี เ พื่ อ สนั บ สนุ น
กลุมอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก
4.2.1.2

แรที่ใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม
ชนิดของแรที่ใชเปนวัตถุดิบของกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญทั้ง 8 กลุม แสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7
ชนิดของแรที่ใชในกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม
อุตสาหกรรม
1) กลุมอุตสาหกรรมซีเมนต

ประเภทสินคา
ปูนซีเมนต

2) กลุมอุตสาหกรรมกอสราง
3) กลุม อุตสาหกรรมเซรามิก

หินกอสราง
เครื่องประดับตกแตง เครื่องสุขภัณฑ กระเบื้องที่ใชในการแตงบาน
และกอสราง ของชํารวย

4) กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก
5) กลุม อุตสาหกรรมอัญมณีและ

ผลิตภัณฑกระจก บรรจุภัณฑ ใยแกว

อัญมณีและเครื่องประดับตางๆ

เครื่องประดับ
6) กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน
7) กลุมอุตสาหกรรมโลหการ

ทรัพยากรแรที่เปนวัตถุดิบสําคัญ
หิ น ปู น (Limestone) หิ น ดิ น ดาน เหล็ ก
ยิปซั่ม ถานหิน
หินปูน หินแกรนิต หินบะซอลต หินทราย
ดินขาว (White Clay) ดินดํา (Ball Clay)
Silica Sand ดินเหนียว (Plastic Clay)
เฟลดสปาร
ทรายแกว (Glass Sand) แบไรต ควอรตซ
เพชร พลอย รั ต นชาติ (Gemstone)
ทองคํา เงิน ทองคําขาว และอื่นๆ
ถานหิน (Coal)
เหล็ ก สั ง กะสี ดี บุ ก แทนทาลั่ ม ตะกั่ ว
ทองคํา เงิน ทองแดง

พลังงานไฟฟา
แบตเตอรี่ ร ถยนต ส ว นประกอบ
คอมพิวเตอร และแผงวงจรไฟฟา
กระปอง
แรโปแตช เกลือหิน
8) กลุมอุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ ปุยทางการเกษตร

ที่มา : รวบรวมขอมูลจาก “เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ”, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,
2547
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สําหรับชนิดของแรที่ตองใชเปนวัตถุดิบในกลุมอุตสาหกรรมหลัก 8 ประเภท สรุปไดดังนี้
(1) แรหิน เชน หินปูน หินดินดาน
(2) ยิปซั่ม
(3) ถานหิน
(4) แรดิน ดินขาว (White Clay) ดินดํา (Ball Clay) ดินเหนียว (Plastic Clay)
(5) ทรายแกว (Silica Sand)
(6) เฟลดสปาร (Feldspar)
(7) เหล็ก
(8) แบไรต
(9) ควอรตซ
(10) กลุมแรอัญมณี
(11) ทองคํา ทองคําขาว
(12) ทองแดง
(13) เงิน
(14) ตะกั่ว (เลิกใชในอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกสตั้งแตป 2549 ตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป ROHS)
(15) ดีบุก
(16) สังกะสี
(17) โปแตช
(18) เกลือหิน
จากแผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศของ กพร. ไดรวบรวมขอมูลปริมาณ
การใชแรชนิดตาง ๆ ในกลุมอุตสาหกรรมหลัก ปริมาณการผลิตแร และปริมาณสํารองแร พรอมทั้งเสนอบท
วิเคราะหและแนวทางในการจัดหาแรใหเพียงพอตอความตองการที่คาดการณในอนาคต ดังตารางที่ 8 ไดสรุป
รายละเอียดในสวนที่จะนําไปพิจารณาประกอบการคัดเลือกแรที่มีศักยภาพตอการลงทุนในตางประเทศ
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 8
ปริมาณการใช ปริมาณการผลิต และปริมาณสํารองแร สําหรับกลุมอุตสาหกรรมหลัก ในป 2546
กลุมอุตสาหกรรม/ ปริมาณการใชแร ปริมาณการผลิตแร ปริมาณสํารองแร
แผนการจัดหาแรของ กพร.
แรวัตถุดิบ
(ตันโลหะ)
(ตันโลหะ)
(ลานตันโลหะ)
อุตสาหกรรมซีเมนต
45,614,078
46,362,061
7,519.99
- หินปูน
- ขอกันพื้นที่แหลงหินปูนออกจากพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1
และกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจแรเพื่อลดขั้นตอนใน
การขออนุญาตและขอตออายุประทานบัตร
3,147,675
3,487,900
487.13
- หินดินดาน
- ขอกันพื้นที่แหลงหินดินดานออกจากพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้น 1 และกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจแร เพื่อลด
ขั้นตอนในการขออนุญาตและขอตออายุประทานบัตร
10,715
9,675
30.8
- แรเหล็ก
- จัดหาแหลงดินแดง ดินลูกรัง ศิลาแลง เปนแหลง
สํารองเพิ่มเติม เพื่อใชเปนวัตถุดิบทดแทนใน
กระบวนการผลิตในระยะยาว
1,213,712
7,291,167
264
- ยิปซั่ม
- ควบคุมปริมาณการสงออกเพื่อสงวนไวใชใน
ประเทศ
- จัดหาแหลงสํารองเพิ่มเติมในประเทศ เพื่อรองรับ
ความตองการ
- ศึกษาและจัดเตรียมแนวทางการใชยิปซั่ม
สังเคราะหในการผลิตซีเมนตแทนยิปซั่มธรรมชาติ
อุตสาหกรรมกอสราง (ป 2547)
137.35
137.35
9,674.95
- แรหิน
- ผลักดันใหประชาชนและภาครัฐใชหินประดับ
ไดแก หินออนและหินแกรนิต จากแหลงแรในประเทศ
- ปรับปรุงระบบการอนุญาตใหมีการผลิตหินทรายอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย โดยการออกใบอนุญาตขุดแรราย
ยอย
(ในเขตประทาน
บัตร)

อุตสาหกรรมเซรามิก
- ดินขาว
(Kaolin)

428,890
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- แยกแยะและจัดกลุมแหลงดินขาวใหเหมาะสมตอการ
ใชงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการแตงแร โดยเพิ่มมูลคา
แหลงแรคุณภาพต่ํา หรือแตงแรใหมีคุณภาพสูงขึ้น
ทดแทนการนําเขา
- สนับสนุนการรวมกลุมผูผลิตและผูประกอบการ
รายยอย เพื่อรวมมือกันทางดานผลผลิตและการใช
วัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 8 (ตอ)
กลุมอุตสาหกรรม/
แรวัตถุดิบ
- โพแตสเซียมเฟลดสปาร

ปริมาณการใชแร ปริมาณการผลิตแร ปริมาณสํารองแร
แผนการจัดหาแรของ กพร.
(ตันโลหะ)
(ลานตันโลหะ)
(ตันโลหะ)
3,586
6,368
0.50
- จัดหาแหลงแรสํารองเพิ่มเติมในประเทศ
- เพิ่มประสิทธิภาพการแตงแรเปอรเซนตต่ําใหสามารถ
ใชงานแทนแรเปอรเซนตสูงได
- จัดหาแรจากตางประเทศ โดยนําเขาแรคุณภาพสูง
จากตางประเทศมาผสมกับแรคุณภาพต่ําในประเทศ
- สงเสริมใหผูประกอบการใชแรเฟลดสปารชนิดอื่น
ทดแทน

- โซเดียมเฟลดสปาร

365,901

818,622

19.48

- ดินดํา (Ball
Clay)

285,430

579,404

13.88

- จัดหาแหลงแรสํารองในประเทศเพิ่มเติม
- เพิ่มประสิทธิภาพการแตงแรเปอรเซนตต่ําใหสามารถ
ใชงานแทนแรเปอรเซนตสูงได
- ควบคุมการสงออก เพื่อใหมีปริมาณสํารองแร
โซเดียมเฟลดสปารเพียงพอในระยะยาว
- สงเสริมความรวมมือระหวางผูผลิต เพื่อวางแผนการ
ผลิตรวมและผสมแรเพื่อใหมีการใชวัตถุดิบอยางมี
ประสิทธิภาพ
- จัดหาแหลงแรสํารองในประเทศเพิ่มเติม
- เพิ่มประสิทธิภาพการแตงแรเปอรเซนตต่ําใหสามารถ
ใชงานแทนแรเปอรเซนตสูงได

* ปริมาณสํารองแรจากแหลงแรที่มีประทานบัตรพบวาไมสามารถรองรับความตองการแรโพแทสเซียมเฟลดสปารได จึงตองนําเขาจากตางประเทศมาเสริม
คุณภาพแรที่ผลิตไดในประเทศ

อุตสาหกรรมแกวและกระจก
- ทรายแกว
(Silica Sand)

1.229 ลาน

1.294 ลาน

116.53

- เรงรัดวิธีการขอประทานบัตร โดยไมตองทํา EIA แต
ทํา IEE ตามนโยบายของ สผ.
- จัดหาแหลงแรสํารองเพิ่มเติม
- จัดหาแรทรายแกวจากตางประเทศ โดยการซื้อหรือ
สงเสริมใหภาคเอกชนไปลงทุนทําเหมือง

* กพร. เสนอใหจัดหาแรทรายแกวจากตางประเทศ
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 8 (ตอ)
กลุมอุตสาหกรรม/ ปริมาณการใชแร ปริมาณการผลิตแร ปริมาณสํารองแร
แผนการจัดหาแรของ กพร.
แรวัตถุดิบ
(ตันโลหะ)
(ตันโลหะ)
(ลานตันโลหะ)
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
มาก
นอยมาก
N/A
- รัตนชาติ
- ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี เพื่อพิจารณา
(Gemstone)
แหลงศักยภาพแรรัตนชาติ เพื่อสงเสริมการสํารวจ
เพิ่มเติม และลงทุนพัฒนาเปนเหมืองแร
- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซื้อจากตางประเทศ
- ประสานงานกับภาคเอกชนในการสนับสนุนให
ประเทศไทยจัดตั้งศูนยกลางการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
อัญมณีและเครื่องประดับ
4 และ 12
37 (ตัน)
- ทองคําและเงิน
- ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี เพื่อพิจารณา
แหลงศักยภาพแรทองคําและเงิน เพื่อสงเสริมการ
สํารวจเพิ่มเติม และลงทุนพัฒนาเปนเหมืองแร
- สงเสริมการ recycle ทองคําและเงินจากชิ้นสวน
อิเลกทรอนิกส เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ
* จากการวิเคราะหศักยภาพในการผลิตแรวัตถุดิบในไทยของ กพร. พบวาปริมาณสํารองแรในประเทศมีไมเพียงพอตอความตองการของ
อุตสาหกรรม แนวทางหนึ่งคือจัดหาแรรัตนชาติจากตางประเทศ
อุตสาหกรรมพลังงาน
- ถานหิน

27.3 ลาน
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กฟผ.
- จัดเตรียมแหลงศักยภาพถานหินสํารองใหแก
กฟผ. เพื่อผลิตไฟฟาในระยะยาว
- สนับสนุน กฟผ. ใหสํารวจแหลงถานหินเพิ่มเติม
ในบริเวณแองแมเมาะ เพื่อเพิ่มปริมาณสํารองถานหิน
ที่ใชผลิตไฟฟา
- สนับสนุนให กฟผ. นําถานหินคุณภาพต่ํามา
ผสมกับถานหินคุณภาพสูง จากแหลงในและ
ตางประเทศ
ภาคเอกชน
- สงเสริมใหมีการทําเหมืองถานหินในประเทศ
เพิ่มขึ้น
สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาถานหินในตางประเทศ
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซื้อจากตางประเทศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 8 (ตอ)
กลุมอุตสาหกรรม/ ปริมาณการใชแร ปริมาณการผลิตแร ปริมาณสํารองแร
แผนการจัดหาแรของ กพร.
แรวัตถุดิบ
(ตันโลหะ)
(ตันโลหะ)
(ลานตันโลหะ)
อุตสาหกรรมโลหะการ
ประมาณ
15,089
170,000 ตัน - สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเลกทรอนิกส เพื่อ
- ดีบุก
6,500
สงเสริมใหผูใชดีบุกจัดหาโลหะดีบุกจากตลาดโลกได
อยางเหมาะสมที่สุด
127,287
113,686
0.57
- สังกะสี
- สนับสนุนการทําเหมืองแรในประเทศ โดย
ตันโลหะ
พิจารณาแหลงที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย เพื่อกําหนด
เปนเขตเศรษฐกิจแร
- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซื้อจากตางประเทศ
- สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
สงเสริมใหผูใชสังกะสี จัดหาโลหะสังกะสีจากตลาดโลก
ไดอยางเหมาะสมทีส่ ุด

- ตะกั่ว

85,132
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7.68
อยูในพื้นที่ซึ่ง
เตรียมประกาศ
เปนเขตอุทยาน
แหงชาติ

- สนับสนุนการทําเหมืองแรในประเทศ โดยพิจารณา
แหลงที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย เพื่อกําหนดเปนเขต
เศรษฐกิจแร
- ฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ถูกปนเปอนบริเวณใกลเคียง
เหมืองแรตะกั่ว
- พิจารณาความเหมาะสมในการทําเหมืองแรตะกั่ว
ในพื้นที่ใหม
- ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี เพื่อพิจารณา
แหลงศักยภาพแรตะกั่ว เพื่อสงเสริมการสํารวจ
เพิ่มเติม และลงทุนพัฒนาเปนเหมืองแร
- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซื้อจากตางประเทศ
- สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเลกทรอนิกส เพื่อ
สงเสริมใหผูใชตะกั่วจัดหาโลหะตะกั่วจากตลาดโลกได
อยางเหมาะสมที่สุด
- สงเสริมการ recycle ตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา เพื่อ
ทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 8 (ตอ)
กลุมอุตสาหกรรม/ ปริมาณการใชแร ปริมาณการผลิตแร ปริมาณสํารองแร
แผนการจัดหาแรของ กพร.
แรวัตถุดิบ
(ตันโลหะ)
(ตันโลหะ)
(ลานตันโลหะ)
10.08
21 ลานตันโลหะ
30.8
- สงเสริมใหตั้งโรงงานผลิตเหล็กขั้นตนในประเทศ
- เหล็ก (ป 2547)
ไทยไมมีโรงถลุงแร
ลานตันโลหะ
เพือ่ ผลิตเหล็กคุณภาพสูงปอนใหแกภาคอุตสาหกรรม
เหล็กดิบ ดังนั้นจึง
เหล็ก
เปนการนําเขาจาก
- สนับสนุนการทําเหมืองในประเทศ เพื่อจัดหาแร
ตางประเทศ
เหล็กปอนแกโรงงานผลิตเหล็กขั้นตน
- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซื้อจากตางประเทศ
- สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเลกทรอนิกส เพื่อ
สงเสริมใหผูใชเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กจัดหาโลหะ
เหล็กจากตลาดโลกไดอยางเหมาะสมที่สุด
- สงเสริมการ recycle เศษเหล็กจากการใชงานตาง ๆ
เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ
- ทองแดง
- ไมมี
อุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ
470,000
- แรโปแตช
(นําเขาจาก
ตางประเทศ
ทั้งหมด)
- เกลือหิน

1.8 ลานตัน

ไมมีการผลิตแร
โปแตชในประเทศ
แตมีโครงการที่
รองรับการผลิตใน
อนาคต

136

0.8 ลานตัน

18 ลานลานตัน

- เรงรัดการพัฒนาแหลงแรโปแตชในประเทศ

- สงเสริมและปรับปรุงเทคนิคการผลิตเกลือสินเธาว
ที่มีประสิทธิภาพ และไมสงผลกระทบสิ่งแวดลอม

ที่มา : รวบรวมขอมูลจาก “เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ”, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,
2547

จากขอมูลในตารางขางตน พอจะสรุปไดวา กพร. เสนอแนะใหจัดหาแรชนิดตาง ๆ ไดแก
โพแทสเซียม-เฟลดสปาร แรทรายแกว แรรัตนชาติ ถานหิน ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว และเหล็ก จากตางประเทศ รวมถึง
แรโปแตชที่นําเขาจากตางประเทศอยูแลวเพื่อตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น แตกําลัง
การผลิต แรภ ายในประเทศไมส ามารถรองรับ ได อีก ทั้ง แรบ างชนิด มีคุณ ภาพไมถ ึง เกณฑที่จ ะนํา มาใชกั บ
อุตสาหกรรมได จําเปนตองจัดหาแรที่มีคุณภาพดีจากแหลงอื่นภายนอกประเทศมาใชควบคูกัน
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

4.2.1.3

แนวโนมความตองการแรในอนาคต
(1) อุตสาหกรรมเซรามิก มีการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเฉพาะเซรามิกที่ใชในการกอสราง แม
ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่พรอมแตการทําเหมืองแรเพื่อนํามาผลิตเซรามิกของไทยยังถูกกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
คัดคานวาเปนอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบสิ่งแวดลอม
(2) แรเหล็ก วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเหล็กนั้นสวนใหญเปนเหล็กนําเขาและเศษเหล็ก (Scrap)
ไมไดผลิตจากสินแรเหล็กธรรมชาติในประเทศ
(3) ถานหิน การใชถานหินในประเทศสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต การผลิตไฟฟา
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ และจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ คาดวาความตองการใชปูนซีเมนต
ในประเทศจะตองขยายตัวตามไปดวยจึงคาดการณวาอัตราการใชถานหินในประเทศไทยนาจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 10–15
(4) อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมกระจกมีการรวมตัวเปนกลุม ใชเทคโนโลยีสมัยใหม และใช
วัตถุดิบที่ผลิตไดในประเทศเปนหลัก เชน ทรายแกว เฟลดสปาร โดโลไมต และหินปูน ซึ่งมีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มขึ้น และจากการที่โรงงานขนาดใหญชื่อ “ฮันดุ” ในเกาหลีใตปดตัวลง ทําใหเกาหลีใตหันมานําเขากระจกจาก
ประเทศไทยมากขึ้น
(5) อัญมณีและเครือ่ งประดับ ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะนําเขาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินคาประเภทเพชรที่เจียระไนแลว รวมถึงเพชรกอน รองมาคือทองคําที่ยังมิไดแปรรูป
(6) อุตสาหกรรมทองแดง ในประเทศไทยขาดแคลนแหลงสินแรในปริมาณที่พอเพียงที่จะนํามา
ถลุงเปน ทองแดงบริสุท ธิ์ ปริมาณความตองการใชทองแดงในอุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ
ยังคงมีมากขึ้น
อยางตอเนื่อง
4.2.2

แรที่เสนอแนะใหลงทุน
จากขอมูลแหลงทรัพยากรแรในจีน หัวขอที่ 2.1 และหลักเกณฑการพิจารณาแรที่มีศักยภาพตอการ
ลงทุน หัวขอที่ 4.2.1 นั้น แรที่เสนอแนะใหนักลงทุนไปลงทุนในจีน ไดแก
(1) เหล็ก
(2) ถานหิน
(3) อัญมณี
(4) สังกะสี
(5) ทองแดง
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4.3

ขอเสนอแนะ
(1) ขอควรรูที่สําคัญสําหรับนักลงทุนไทยกอนไปลงทุนซึ่งจะตองศึกษา ไดแก ตลาดเมืองจีน ความรู
ดานภาษาจีน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีสําคัญตางๆ เชน มารยาท / วัฒนธรรมบนโตะอาหาร เปนตน
(2) ศึกษาขอมูลที่สาํ คัญๆกอนตัดสินใจการลงทุน
(3) ศึกษากรณีตัวอยางของการลงทุนของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ
(4) อยาลืมวา Know Who สําคัญกวา Know How
(5) ศึกษากระบวนการผลิตและการตลาดอยางละเอียด
(6) ฟงเสียงสนับสนุนและเสียงคัดคานตางๆของประเทศสมาชิก WTO
(7) เดินทางไปรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากรัฐบาลกลางปกกิ่งและรัฐบาลทองถิ่นของมณฑลที่จะไป
ลงทุน
(8) ลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมเหมืองแรที่ตนถนัดและมีประสบการณ
(9) หามลงทุนในพื้นที่หรือประเภทอุตสาหกรรมเหมืองแรที่มีประเทศมหาอํานาจลงทุนโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยลาสุดกอน
(10) ตองยอมรับวาการลงทุนไมวาประเภทใดยอมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเสมอ
(11) ศึกษาความตองการของประเภทอุตสาหกรรมเหมืองแรที่ไทยยังขาดหรือไมพอ
(12) ศึกษาการตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทสตองมากอนการผลิต
(13) การพัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษยคนไทยและจีนนับวาเปนหัวใจในการลงทุน
(14) หามใชการเดาสุมนําการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสํารวจแหลงแร การทํา
เหมืองแร และการลงทุนดานแร การตัดสินใจทําเหมืองตองขึ้นอยูกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจขั้นตนและขั้น
รายละเอียด แผนการทําเหมือง เทคโนโลยีที่จะใช แหลงเงินทุน ผูรวมลงทุน แผนการตลาด เปนตน
(15) รวมมือกับภาครัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยอยางตอเนื่องเพื่อขอความชวยเหลือจากภาครัฐให
มากที่สุด
(16) จางที่ปรึกษาที่มีความชํานาญเกี่ยวกับการลงทุนไมวาจะเปนคนไทยหรือคนจีนก็ได
(17) ตั้งแตป 2549 เปนตนไป BOI ของกระทรวงอุตสาหกรรมและศูนยสงออกกระทรวงพาณิชย
ไดมีเปาหมายหลักในการนํานักลงทุนเอกชนไทยไปลงทุนที่จีนแบบเชิงรุกควรรวมกิจกรรมแบบเชิงรุกตั้งแตแรก
ไปพรอมกับรัฐบาล
(18) ศึกษาขนบธรรมเนียมปฏิบัติเวลาติดตอธุรกิจกับจีนในเรื่องการนัดหมาย การแตงกาย การแลก
นามบัตร การประชุม การมอบของขวัญและการรวมรับประทานอาหารรวมกัน
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ขอแนะนําจากกระทรวงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ (MLR)
(1) ตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนในการไปลงทุนในจีน
(2) ทําความเขาใจภาพรวมดานการลงทุนจากตางประเทศในจีนที่จําเปนตองมีผูรวมลงทุน (Joint
Venture)
(3) ไมมีหนวยงานสงเสริมการลงทุนสวนกลางดานแรมีแตสมาคม (Association) แรประเภทตาง ๆ
เชน สมาคมอัญมณี

5.

ขอมูลประกอบ

5.1

รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของดานทรัพยากรแรและการทําเหมืองแร
(1) The Ministry of Land and Resources (MLR)
64 Funei Street, Xicheng District, Beijing 100812, CHINA
โทรศัพท (86 10) 6655 8122
website : www.mlr.gov.cn
(2) Department of International Corporation
64 Funei Street, Xicheng District ,Beijing 100812, CHINA
โทรศัพท (86 10) 6655 8422
โทรสาร (86 10) 6612 7247
(3) Department of Mining Management
64 Funei Street, Xicheng District ,Beijing 100812, CHINA
โทรศัพท (86 10) 6655 8580
โทรสาร (86 10) 6655 8259
(4) Mineral Resources and Reserves Evaluation Center (MRRE) of MLR
Guanyingyuan West 37#, Xicheng District, Beijing 100044, CHINA
โทรศัพท (86 10) 6656 0409
โทรสาร (86 10) 6655 2209
e-mail : zyclps@zyclps.com
(5) บริษัท China National Nuclear Corporation (CNNC)
No.1 Sanlihe Nasanxiang, Xicheng District, Beijing 100822, China
หรือที่อยูทางไปรษณีย :
P.O.Box 2102, Beijing 100822, China
โทรศัพท : +86 (10) 685-12211
Fax
: +86 (10) 685-33989
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(6) บริษัท China Nuclear Engineering - Construction Group (CNEC) บริษัทในเครือของ CNNC
Shiyuan Building, Xisanyuam Beilu
Haidan District , Beijing 100840, China
(7) สํานักธรณีวิทยาและทรัพยากรแรแหงยูนาน YBGMR
131, Baita Road, Kunming
The People’s Republic of China
5.2

รายชื่อหนวยงานเกีย่ วของกับการลงทุนในจีน
(1) สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิง่
ที่อยู No.40 Guang Hua, Chaoyang District, Beijing 100016, CHINA
โทรศัพท (86 10) 6532 3922, 6532 3927
โทรสาร (86 10) 6532 3890
E-Mail : thaicom@ht.rol.net
(2) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครคุนหมิง
ที่อยู Kunming Hotel 52 Dongfeng East Road Kunming, Yunnan 650051, CHINA
โทรศัพท (86 871) 316 5006, 316 5011, 316 5019
โทรสาร (86 871) 316 5026
E-Mail : ttckmchina@sina.com
(3) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครกวางโจว
ที่อยู Garden Tower, Room 1255-1257, 368 Huanshi Dong Lu Guangzhou 510064,
CHINA
โทรศัพท (86 20) 8333 8999 ext. 1256}1257 (ตรง) 8384 9453
โทรสาร (86 21) 6321 9656
E-Mail : thaicomm@netvigator.com
(4) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครเซี่ยงไฮ
ที่อยู 7 Zhougshang Road, East 1 Shanghai 200002, CHINA
โทรศัพท (86 20) 8333 8999 ext. 1256}1257 (ตรง) 8384 9453
โทรสาร (86 21) 6321 9656
E-Mail -
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(5) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ฮองกง
ที่อยู Fairmont House, 8st Floor, 8 Cotton Tree Drive HONG Kong
โทรศัพท (852) 2525 9716 (2 Lines)
โทรสาร (52) 2868 4927
E-Mail : thaicomm@metvgatpr.com
(6) General Administration of Customs
ที่อยู 6 Jianneidaje, Chaoyang District, Beijing 100731 CHINA
โทรศัพท 001 8610 65194114
(7) Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation (MOFTEC)
ที่อยู 2 Dongchanganjie, Chaoyang District, Beijing 100731 CHINA
โทรศัพท 001 8610 65194114
(8) State Development Planning Commission (SDPC)
ที่อยู 2 Dongchanganjie, Chaoyang District, Beijing 100731 CHINA
โทรศัพท 001 8610 65194114
(9) China Council Promotion for International Trade (CCPIT)
ที่อยู 6 Beisanhuan donglu Road,Beijing 100028 CHINA
โทรศัพท 001 8610 84601891
โทรสาร 001 8610 64671070
(10) หนวยงานของจีนที่เกี่ยวของกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Office for Introduction of Foreign Investment
Shenzhen Municipal People’s Government
4 th Floor, Economics Building, Huaqiang Road Shenzen
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