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 อน่ึง คณะกรรมการภาษีศุลกากร (Tariff Commission) ซึ่งประกอบดวยผูแทนฝายศุลกากร 
กระทรวงการคาและความรวมมือตางประเทศ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมาธิการแผนแหงชาติ มีอํานาจ
หนาท่ีในการปรับอัตราภาษี 
 ภาษีสินคาเขาและสินคาออก 
 (1) หลักการกําหนดภาษีสินคาเขา จีนใชนโยบายภาษีคุมครองดวยการเก็บในอัตราคอนขางสูง สวน
สินคาเขาตอไปนี้เก็บในอัตราต่ํา ไดแก วัตถุดิบจากธรรมชาติ สินคาขั้นปฐมตาง ๆ (เชน ยางพารา ไม หนัง สัตว 
กระดาษแข็ง เปนตน) อุปกรณ และเครื่องจักรทันสมัย ชิ้นสวนตาง ๆ ท่ีเปนเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องจักรและ
อุปกรณท่ีขาดแคลนชั่วคราว และสินคาท่ีจีนยังผลิตไมเพียงพอ 
 (2) การประเมินภาษี ภาษีสินคาเขาประเมินจากราคา CIF ซึ่งรวมราคาสินคา การบรรจุหีบ หอ คาขนสง 
คาประกัน และคาบริการอื่น ท้ังน้ีเปนราคากอนขนถาย ณ ดานศุลกากรจีน ราคาสินคาขึ้นอยูกับราคาขายสง
ตามปกติ  ณ  ประเทศผูสงออก หากหาไมไดจะใชราคาขายสงภายในจีนของสินคาท่ีคลายคลึงกัน หักดวยภาษีนําเขา 
ภาษีอื่นท่ีเกี่ยวของ คาเก็บรักษา และกําไรจากการจําหนาย คาใชจายรวมสวนน้ี (รวมกําไร) ประมาณรอยละ 20 
ของมูลคาสินคา 
  
4. บทสรุปสําหรับนักลงทุนดานเหมืองแร 
 
4.1  โอกาสในการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแรในจนี 

จีนไดชื่อวา “อาณาจักรแหงสินแร” สินแรตาง  ท่ีมีปริมาณสํารองมาก ไดแก ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก 
ทองแดง เหล็กและเหล็กกลา  

จากสถิติตัวเลขมูลคาการนําเขาสินแรจากจีนของไทยไดแก เหล็กกลา เพชรพลอย ชิ้นสวนเหล็กและ
เหล็กหลา อลูมิเนียมและชิ้นสวน อัญมณีและหยกตาง ๆ และเคยเปนประเทศที่สั่งเหล็กเขาประเทศและสงออก
เหล็กในขณะเดียวกัน  

จากขอมูลดังกลาวขางตนจีนจึงเปนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินแรและสงออกสินแรตาง ๆ 
ซึ่งเหมาะสําหรับนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนเรื่องเหมืองแรในจีน เพราะนอกจากตลาดจีนเปนตลาดใหญในการ
บริโภคสินแรแลวนักลงทุนไทยยังมีโอกาสสงออกสินแรกลับเขามาในไทยหรือสงออกไปยังประเทศอื่นๆไดดวย 

ต้ังแตป 2549 เปนตนไป การสนับสนุนของ BOI ไทยเพื่อใหนักลงทุนไทยไดเขาไปลงทุนในจีนซึ่ง
เปนนโยบายและประเภทอุตสาหกรรมที่ไทยควรลงทุนท่ีเหมาะอยางยิ่งก็คือสินแรตางๆ เชน อัญมณี เปนตน 

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ยานยนต และอญัมณี ซึ่งรัฐบาลไทยไดผลักดันเพื่อให
ไทยเปน Detriot และเมืองแฟชั่น ซึ่งจําเปนตองมีผลิตภัณฑสินแรตาง ๆ ในการผลิต 

ถึงแมปจจบันมีนักลงทุนของไทยไปลงทุนในมณฑลยูนนานเพื่อผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีเกือบ 10 
บริษัท แตความตองการของพอคาเพชรพลอยและอัญมณีของไทยก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการสงออกเครื่อง
อัญมณีและเพชรพลอยไปตลาดในอเมริกาและสหภาพยุโรป 
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กอนที่นักลงทุนไทยจะไปลงทุนอุตสากหรรมในเรื่องสินแรตาง ๆ นักลงทุนควรจะตองวิเคราะหถึง จุดดี 
จุดเสีย โอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นอยางละเอียด 

โดยภาพรวมแลวแมวาจีนกําลังเปดเสรีทางการคา (FTA) และเขารวมเปนสมาชิกขององคกรการคาโลก 
(WTO) ก็ไมไดหมายความวาการลงทุนในจีนจะราบรื่นตลอดไป เพราะจะตองใชเงินจํานวนมหาศาลในการพัฒนา
สํารวจและการผลิต รวมถึงปญหาทางดานการตลาด 
 สําหรับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และปญหาอุปสรรคโดยทั่วไปในดานตาง ๆ ไดนําเสนอในตารางที่ 6 
 
4.2 แรท่ีมีศักยภาพนาลงทุนในจนี 
 
4.2.1 หลักเกณฑการพิจารณาแรท่ีมีศักยภาพตอการลงทุน 

หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณากําหนดชนิดของแรท่ีมีศักยภาพเหมาะสมที่จะลงทุนในตางประเทศ  
มีดังน้ี 

(1) สนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(2) แผนการดําเนินงานในอนาคตของผูประกอบกิจการเหมืองแรขนาดใหญในประเทศไทย 
(3) ปริมาณสํารองของแรในปจจุบันของประเทศไทย 
(4) ศักยภาพในการผลิตแรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(5) ชนิดและปริมาณแรท่ีนําเขา-สงออกระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(6) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ของประเทศ 
(7) การเจรจาเขตการคาเสรี (Free Trade Area หรือ FTA)  
(8) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(9) ประวัติการลงทุนกิจการเหมืองแรของคนไทยที่ไปลงทุนในประเทศศึกษา 
(10) การสงเสริมการลงทุนของ BOI ในประเทศศึกษาที่ใหบริษัทตางชาติมาลงทุนเพิ่ม 
(11) ความตองการใชสินแรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและบริษัทขนาดใหญของโลก 

 
4.2.1.1 กลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ไดสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุงผลักดันให
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 จุดออน อุปสรรค 
1. แหลงแร - มีสินแรสํารองและชนิดแรมากมายหลายชนิด 

- รัฐบาลจีนไดประกาศใหมณฑลยูนนานนํารองการควบคุมดูแล
การพัฒนาทรัพยากรแรในมณฑลยูนนานแบบเบ็ดเสร็จ (One-
stop service) ตั้งแตขั้นสํารวจจนถึงขั้นใหประทานบัตรเหมือง
แรโดยไมตองสงคํารองไปขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 

- -  

2. การเมือง - รัฐบาลสนับสนุนอยางเต็มที่ไมวาเรื่องการขออนุญาตสํารวจหรือ
การทํา เหมือง ซึ่งไดยกเลิกกฎขอระเบียบต างๆที่มีความ
สลับซับซอนมาตั้งแตป 2546 และ 2547 
- ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แขงแกรง 

- เรื่องความมั่นคงทางการเมืองในอนาคต เพราะจีนยังไมไดใช
ระบบปกครองแบบประชาธิปไตยอยางเต็มที่ 

- การบีบบังคับของประเทศมหาอํานาจเมื่อจีนขยายไปเรื่อยๆ
โดยเฉพาะเรื่องการเสียดุลทางการคาระหวางประเทศ
มหาอํานาจดวยกัน 

3. เศรษฐกิจ การคา - เสถียรภาพและความแข็งตัวของสกุลเงินหยวน 
- มีตลาดขนาดใหญภายในประเทศที่จะตองใชสินแรในการเปน
วัตถุดิบ 
- ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยขจีนซึ่งมีมานาน 
- การเปลี่ยนแปลงระบบดานปริวรรตเงินตราและการแปลงเงิน 
RMB เปนเงินตราตางประเทศเพื่อชําระคาสินคา 
- มีการเปดเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นเปน 10 เขต 

- การขาดดุลการคากับจีนซึ่งมีสาเหตุหลายประการยากที่จะ
แกไขได 
- เปนตลาดใหญและมีการแขงขันกันอยางรุนแรงโดยเฉพาะกับ
ประเทศมหาอํานาจอยางอเมริกาและญี่ปุนเปนตน 

-  
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค 

4. ดานการลงทุน - ประเทศมหาอํานาจตางๆ เชน อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
ญี่ปุน ไดเขาไปลงทุนในธุรกิจเหมืองแร 
- การบริการของธุรกิจดานการเงินการธนาคารซึ่งมีธนาคาร
ตางประเทศและประเทศไทยไปเปดสํานักงานเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกนักลงทุนไทยในการทําธุรกรรมทางการเงิน 
- รูปแบบของการลงทุนมีอยูหลายแบบให เลือกตามความ
เหมาะสม 
- รัฐบาลจีนสนับสนุนการพัฒนาการลงทุนในภาคตะวันตกของจีน
โดยปรกาศยุทธการมุงตะวันตก (Go West Campaign) และ
ตอมาไดเพิ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาไปดวยเปน “Go 
West and Northeast Campaign” 

- ความเสี่ยงในดานการลงทุนซึ่งมีมากเพราะตองใชเงินทุนมาก -  ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ไมไดใชระบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ กฎหมายที่ออกโดย
รัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑลมีความแตกตางกัน 
- ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
มีหลายฝาย ทําใหการติดตอไมคลองตัวและไมชัดเจน 
- จีนเนนการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีและเงินทุนสูง ทําใหนักลงทุน
ขนาดกลางของไทยไมสามารถไปลงทุนได 

5. แรงงาน - มีแรงงานที่ถูกกวาในประเทศไทย 
- ประสบการณในการทําเหมืองแรพัฒนาไดดีขึ้นเรื่อยๆ ถึงแมวา
จะมีความเสี่ยงบาง 

- เรื่องแรงงานที่ดอยคุณภาพ และภาษาที่ใชในการสื่อสาร -  

6. อื่น ๆ  - มีสิทธิประโยชนตางๆ ในดานภาษ ี
- การคมนาคมที่กําลงัพัฒนาเพิ่มและขยายไปทุกมณฑลไมวาจะ
เปนทาเรือ ทาอากาศยาน ระบบขนถานสินคา ทางรถไฟ และ
การขนสงทางบก ที่เชื่อมตอระหวางชายแดนจีนและไทย 

- กฎหมายมีความซ้ําซอนระหวางกฎหมายของรัฐบาลกลางและ
กฎหมายของมณฑล แมกฎหมายรัฐบาลกลางที่ถือวามสีถานะ
สูงสดุ แตก็ไมมีผลลบลางกฎหมายของเขตการปกครองใน
ระดับที่ต่ําลงมา 
- การคอรัปชั่นและการฉอโกงของนักธุรกิจชาวจีน ซึ่งมีอยู
บอยๆ 
- ขอระเบียบตางๆ ทีไ่มเหมือนกันระหวางรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลทองถิ่นมณฑลตางๆ 
- ปญหาเรื่องสาธารณปูโภคขั้นพืน้ฐานซึ่งยังไมไดมาตรฐานใน
บางมณฑล 

- ระบบในการทําธุรกิจของจีนมีความแตกตางจากประเทศเสรี
ประชาธิปไตยอื่นๆ เชน ระบบการโอนสทิธิ์การใชที่ดนิหรือการ
เชาที่ดิน ระบบการจางงาน ระบบการคาปลีกและคาสง เปนตน 
- ความแตกตางระหวางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ความเปนอยูของจีนในแตละภมูิภาค ทําใหนักลงทุนตองศึกษา
ทําความเขาใจกอนไปลงทุน 
- ความจํากัดดานระบบการขนสงสินคา (Logistic) ภายใน 
ประเทศ ซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาลจนี มรีัฐวิสาหกิจขนาดใหญ
เพียงไมกี่รายใหบรกิาร และไมมีรายใดใหบริการขนสงไดทัว่
ประเทศ จึงทําใหตนทุนการขนสงสงู 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค 

6. อื่น ๆ (ตอ)  - ปญหาเรื่องโลจิสติกส เนื่องจากเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางขวาง
และตองใชเวลาในการเดินทาง บางแหงยังตองใชเวลาในการ
เดินทางหลายวัน 
- ปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา เพราะยังมีการลอกเลียนแบบกันมากมาย 
- ปญหาเรื่องระบบภาษีที่มีกฎระเบียบมากมายและสลับซับซอน 
- เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และโทรคมนาคมที่จะตอง
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
- การขาดประสิทธิภาพของธนาคารและสถาบันการเงินในบาง
มณฑล 
- ประชากรที่มีความแตกตางกันมากในแตละมณฑลและ
อุปนิสัยของชาวจีนที่แตกตางกันเพราะมีเผาตางๆ มากกวา 
50 เผา 
- การจัดองคกรและการจัดการที่ยังไมไดมาตรฐานสากล 
- การกอตัวและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน SMEs ซึ่งอาจจะเปน
คูแขงในอนาคต 
- บริษัทคนไทยและโครงการที่คนไทยไปลงทุนในเมืองจีน
มากกวา 95 บริษัทและโครงการซึ่งทําใหเกิดการแขงขัน
ระหวางนักลงทุนไทยดวยกัน 

- สภาพการแขงขันที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นระหวางธุรกิจตางชาติ
และธุรกิจของจีนเอง 
- การบีบบังคับของประเทศมหาอํานาจเมื่อจีนขยายไปเรื่อยๆ
โดยเฉพาะเรื่องการเสียดุลทางการคาระหวางประเทศ
มหาอํานาจดวยกัน 
- การละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักธุรกิจจีน 
- มาตรฐานการครองชีพของชาวจีนถึงแมจะดีขึ้นแตก็ยังมีคนจน
อยูมาก 
- ปญหาเรื่องภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งคนจีนสวน
ใหญมักจะไมยอมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 



 
คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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(4) กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก 
(5) กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
(6) กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน 
(7) กลุมอุตสาหกรรมโลหการ 
(8) กลุมอุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ 
ดังน้ันการหาแหลงแรสํารองที่ เปนวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพดีเพ่ือสนับสนุน 

กลุมอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก 
 

4.2.1.2 แรท่ีใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม 
ชนิดของแรท่ีใชเปนวัตถุดิบของกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญทั้ง 8 กลุม แสดงในตารางที่ 7   

 
ตารางที่ 7 

ชนิดของแรที่ใชในกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม 
อุตสาหกรรม ประเภทสินคา ทรัพยากรแรที่เปนวัตถุดิบสําคญั 

1) กลุมอตุสาหกรรมซีเมนต 
 

ปูนซีเมนต  หินปูน (Limestone) หินดินดาน เหล็ก 
ยิปซั่ม ถานหิน 

2) กลุมอตุสาหกรรมกอสราง หินกอสราง  หินปูน หินแกรนิต หินบะซอลต หินทราย 
3) กลุมอตุสาหกรรมเซรามกิ เครื่องประดับตกแตง เครื่องสุข-

ภัณฑ กระเบื้องที่ใชในการแตงบาน
และกอสราง ของชํารวย 

ดินขาว (White Clay) ดินดํา (Ball Clay) 
Silica Sand ดินเหนียว (Plastic Clay) 
เฟลดสปาร 

4) กลุมอตุสาหกรรมแกวและกระจก ผลิตภัณฑกระจก บรรจุภัณฑ ใยแกว  ทรายแกว (Glass Sand) แบไรต ควอรตซ 
5) กลุมอตุสาหกรรมอัญมณีและ 
    เครื่องประดับ 

อัญมณีและเครื่องประดับตางๆ เพชร  พลอย  รั ตนชาติ  (Gemstone) 
ทองคํา เงิน ทองคําขาว และอื่นๆ 

6) กลุมอตุสาหกรรมพลังงาน พลังงานไฟฟา ถานหิน (Coal) 
7) กลุมอตุสาหกรรมโลหการ แบตเตอรี่รถยนต สวนประกอบ

คอมพิวเตอร และแผงวงจรไฟฟา 
กระปอง 

เหล็ก สังกะสี ดีบุก แทนทาลั่ม ตะกั่ว 
ทองคํา เงิน ทองแดง 

8) กลุมอตุสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ ปุยทางการเกษตร  แรโปแตช เกลือหิน 
ท่ีมา : รวบรวมขอมูลจาก “เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ”, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,    
        2547 
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ASD/SPR/ENV49037/P0749/manual_CH.doc  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร - 79 -

สําหรับชนิดของแรท่ีตองใชเปนวัตถุดิบในกลุมอุตสาหกรรมหลกั 8 ประเภท สรุปไดดังน้ี 
(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 (เลิกใชในอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกสต้ังแตป 2549 ตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป ROHS) 
(15) ดีบุก 
(16) สังกะส ี
(17) โปแตช 
(18) เกลือหิน 

 จากแผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศของ กพร. ไดรวบรวมขอมูลปริมาณ
การใชแรชนิดตาง ๆ ในกลุมอุตสาหกรรมหลัก ปริมาณการผลิตแร และปริมาณสํารองแร พรอมท้ังเสนอบท
วิเคราะหและแนวทางในการจัดหาแรใหเพียงพอตอความตองการที่คาดการณในอนาคต ดังตารางที่ 8 ไดสรุป
รายละเอียดในสวนที่จะนําไปพิจารณาประกอบการคัดเลือกแรท่ีมีศักยภาพตอการลงทุนในตางประเทศ 

 




