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สรุปข่าวด้านเศรษฐกิจและการเงินจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน ไตรมาส 4/2560*
1. ด้านการค้าและการลงทุน
จีนน้าระบบตรวจสอบย้อนกลับป้องกันการลักลอบน้าเข้าน้าตาล1
เดือนพฤษภาคม 2560 เขตปกครองตนเองกว่างซีในฐานะแหล่งผลิตน้าตาลรายใหญ่ของจีนผลักดัน
การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในธุรกิจน้าตาลให้ครอบคลุมทังมณฑล เพื่อแก้ปัญหา
การลักลอบน้าเข้าน้าตาล เป็นการปกป้องตลาดน้าตาลและรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจน้าตาลในประเทศ
โดย Guangxi State Farm Group เป็ น ผู้ พั ฒ นาระบบ QR code เพื่ อ ป้ อ งกั น การปลอมแปลงสิ น ค้ า
ปัจจุบันมีโรงงานน้าตาลที่ผ่านการขึนทะเบียนระบบตรวจสอบย้อนกลับจ้านวน 52 แห่ง
นอกจากนี กว่างซียังด้าเนินมาตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจน้าตาลในจีนด้วย
เช่น การพัฒนาแหล่งปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตและค่าความหวานสูง ส่งเสริมการควบรวมกิจการของโรงงาน
น้าตาลขนาดเล็ ก การส่งเสริมการใช้เครื่ องจัก รทางการเกษตรเพื่อส่ งเสริมประสิ ทธิภ าพการผลิ ต และ
ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาล
นิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว-ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารที่ส้าคัญ2
สื่อมวลชนจาก 20 ประเทศทั่วโลกได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ว)-ไทย เมืองฉงจั่ว เขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนเวียดนาม มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดในจีน และ
เป็นเมืองที่มีการผลิตน้าตาลมากที่สุด เป็นพืนที่สาธิตความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตของจีนกับไทย
และฐานการผลิ ต อาหารที่ ส้ า คั ญ ภายใต้ ก รอบ FTA China-ASEAN คุ ณ เหอ ซ่ า วเหว่ ย ประธาน
คณะกรรมการก้ากับดูแลนิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ ว)-ไทย กล่าวว่า นิคมฯ ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ 6 สาขาได้แก่ อาหาร พลังงานทางเลือก วัสดุสมัยใหม่ น้าตาล เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้าน และการท่องเที่ยวบริการแบบไทย ปัจจุบันมีวิสาหกิจทังในและต่างประเทศลงทุน 86 ราย และ
ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมระยองไทย-จีน บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล
พาร์ค จ้ากัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน
ระหว่างกัน
โอกาสทางการค้าของไทยกับด่านรุ่ยลี่-มูเซ3
คุณผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า การค้าผ่านด่านชายแดน
มูเซ (เมียนมา) –รุ่ยลี่ (จีน) มีมูลค่า 350,000 ล้านหยวนต่อปี สูงที่สุดเมื่อเทียบกับด่านการค้าอื่นของมณฑล
ยูนนาน และสูงกว่ามูลค่าการค้าผ่านด่านแม่สาย-ท่าขีเหล็กถึง 5 เท่า
เมืองรุ่ยลี่เป็นที่ตังของเขตเศรษฐกิจ พิเศษเจียเก้า ซึ่งรัฐบาลจีนให้ความส้าคัญมาก เป็นเขตปลอด
ภาษี และแหล่งน้าเข้า-จ้าหน่ายอัญมณีโดยเฉพาะหยกจากเมียนมา ซึ่งได้ยกระดับเป็นตลาดขนาดใหญ่ มี
ร้านค้าอัญมณีมากกว่า 2,000 ร้าน และมี สินค้าส่งออก-น้าเข้า อื่น เช่น สินค้าเกษตร และไม้ มีคนเดิน
ทางผ่านเข้าออกด่านนีปีละ 16 ล้านคน มีการสร้างถนนและรถไฟความเร็วสูง ท่อก๊าซ-น้ามันเชือเพลิง และ
แหล่งอุตสาหกรรมหนักเพื่อเชื่อมการค้ากับเมียนมาและมหาสมุทรอินเดีย อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์
* สรุปข่าวด้านเศรษฐกิจและการเงินจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน เป็นการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินในมณฑลยูนนานและมณฑล

ใกล้เคียงบริเวณจีนตอนใต้ โดยจัดท้าเป็นรายไตรมาส
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คุณ ต่ง เลอฉั่น เจ้าของโรงแรมในมณฑลยูนนานและเจ้าของสายการบิน รุ่ยลี่แอร์ไลน์ให้ข้อมูลว่ามีแผนจะ
เปิดเส้นทางการบินมายังกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และเชียงราย
ส่ ว นเมืองมูเซ เมีย นมาเป็ น ที่ตั งศูน ย์เ ปลี่ ย นถ่ ายสิ น ค้า “105 mailes” ใหญ่ที่สุ ดของเมี ย นมา
รองรับการขนส่งผ่านด่านชายแดนเมียนมา-จีน
อ้าเภอแม่สายของไทยอยู่ไม่ไกลจากเชียงตุงซึ่งเชื่อมไปตองจี ลาเชียว มูเซ และรุ่ยลี่ หากมีการเชื่อม
การค้าระหว่างไทย-รัฐฉาน-รุ่ยลี่ให้มากขึน จะเป็นช่องทางในการระบายสินค้าไทยที่ส้าคัญอีกหนึ่งช่องทาง
กรมการค้าภายในเปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์รองรับการค้าชายแดน4
คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจการค้าของประเทศ โดยผลักดันให้ตัง website ตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์ เพื่อรองรับตลาดกลาง
สินค้าเกษตรจากทุกภาคที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน และเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรน้าสินค้า
เกษตรมาจ้าหน่าย อ้านวยความสะดวกให้กับผู้ค้าและผู้บริโภค
ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นศูนย์รวมกระจายสินค้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีบทบาทเชื่อมโยง
สินค้าระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนและอาเซียน ประกอบด้วย 4 ตลาด ได้แก่ 1) ตลาด
กลางผักและผลไม้จั งหวัดเชียงราย (ตลาดโชคเจริญพร) ตังอยู่ไม่ ไกลจากท่าเรือเชียงของ และสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ไปตามเส้นทาง R3A เชื่อมไทย สปป.ลาวและ จีน (นครคุนหมิง) จึงเป็นแหล่ง
สต็อคสินค้าส้าคัญของ 3 ประเทศ และเป็น ศูนย์รวบรวมสินค้าที่น้าเข้า-ส่งออกไปจีน 2) ตลาดกลางผักและ
ผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) มีชายแดนติดกับเมียนมา และอยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ใต้ และ
อีสาน 3) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง) มีเส้นทางไปหนองคายและเชื่อมไป
ยังสปป.ลาวและเวียดนาม 4) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุบลราชธานี (ตลาดเจริญศรี สาขาวารินช้าราบ)
ตังอยู่ไม่ไกลจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 เป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสปป.ลาว
Tencent แนะแพลตฟอร์มเจาะตลาดจีน5
กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท เทนเซ็ น ต์ (ประเทศไทย) จ้ า กั ด เปิ ด เผยว่ า มี ผู้ ใช้ Wechat ทั่ วโลก
ประมาณ 963 ล้านคน ร้อยละ 90 ใช้ Wechat ในชีวิตประจ้าวัน ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ Wechat มีการ
ติดตาม Official Account (OA) ของแบรนด์ต่าง ๆ และร้อยละ 85 มีการใช้ Wechat Wallet Function
บริ ษั ท มี บ ริ ก ารขยายโอกาสทางธุ รกิ จของผู้ ประกอบการไทยไปตลาดจี นผ่ าน Wechat Official
Account ให้ค้าแนะน้าตังแต่วางแผนการสื่อสาร การผลิตสื่อเป็นภาษาจีน และให้บริการหลังเปิดใช้งาน
Wechat OA นอกจากนียังมีบริการเสริมด้านฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น คูปองออนไลน์ การขายของออนไลน์
จีนออกคู่มือการลงทุนในต่างประเทศฉบับปรับปรุง6
กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกคู่มือการลงทุนในต่างประเทศ ครอบคลุมทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา
และเอเชีย 172 ประเทศ รวมประเทศไทย มีเนือหาเกี่ยวกับข้อมูลพืนฐาน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายและ
กฎระเบียบ ความร่วมมือด้านการลงทุน โอกาสและอุปสรรคในการลงทุนประเทศนัน ๆ และได้ปรับปรุ ง
แก้ไขเพิ่มเติมมาตังแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่ 9 ปี 2560 มีผลบังคับใช้เดือนกรกฎาคม 2560 ได้
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทุนที่ส้าคัญ การอ้านวยความสะดวกด้านศุลกากร เงื่อนไขการลงทุนด้านการเงิน
ความร่วมมือด้านโครงสร้างพืนฐานเพื่อให้นักลงทุนจีนมีความเข้าใจการลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึน
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2. ด้านการเงิน การธนาคาร และการช้าระเงิน
กสิกรไทยได้รับอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนในจีน7
คุณบั ณฑูร ล่้ าซ้า ประธานกรรมการธนาคารกสิ กรไทยเปิดเผยว่า ธนาคารได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการก้ า กั บ ดู แ ลภาคธนาคารของจี น (CBRC) ให้ จั ด ตั งธนาคารพาณิ ช ย์ ท้ อ งถิ่ น จดทะเบี ย น
(Locally Incorporated Institution: LII) เต็มรูปแบบในชื่อ “ไคไท่หยินหาง (จงกั๋ว)” หรือ บริษัท ธนาคาร
กสิกรไทย (ประเทศจีน) จ้ากัด โดยมีส้านักงานใหญ่ตังอยู่เมืองเซินเจิน มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งจะท้าให้ธนาคาร
สามารถให้บริการลูกค้าบรรษัทได้ครบวงจร ขยายสาขา หรือยกระดับส้านักงานตัวแทนเป็นสาขาในประเทศ
จีนได้รวดเร็วยิ่งขึน และในอนาคตจะสามารถให้บริการลูกค้าบุคคลได้ นอกจากนี ธนาคารยังได้รับอนุมัติให้
จัดตังสาขาที่ 3 ในนครเซี่ยงไฮ้ เขตผู่ตง สาขาดังกล่าวอยู่ในเขต Shanghai Free Trade Zone ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีธุรกรรมการค้ากับประเทศอาเซียนสูง และได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมพาณิชย์
แห่งมณฑลกวางตุ้งกับธนาคารกสิกรไทย ในความร่วมมือและอ้านวยความสะดวกระหว่างภาคธุรกิจจาก
มณฑลกวางตุ้งที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ลู กค้า ของธนาคารร้ อยละ 60 เป็ นธุรกิจจีนที่ส นใจเข้ามาลงทุนในไทย เช่น กลุ่ มวัส ดุก่อสร้า ง
รับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 30 เป็นธุรกิจไทย เช่น กลุ่มอาหาร ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราที่ใช้น้ายางดิบจากประเทศไทย ที่เหลือร้อยละ 10 เป็นประเทศอื่น ซึ่งระยะต่อไปอาจมีการขยาย
สั ด ส่ ว นเพิ่มขึน ส้ าหรั บ กลุ่ มลู ก ค้ารายย่ อยที่เ ป็นเป้า หมายหลั ก คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เ ดิน ทางมา
ท่องเที่ย วไทย จะขายผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิน ให้ ลู ก ค้า กลุ่ มนีผ่ า น Wechat Pay และ Alipay ซึ่งมีความ
ร่วมมือด้านการช้าระเงินค่าสินค้าและบริการในไทยกันอยู่แล้ว
คุณวงศ์พัฒน์ พันธุ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จ้ากัด กล่าวว่า
ในปี 2561 ธนาคารมีเป้าหมายจะยกระดับส้านักงานผู้แทน ณ นครปักกิ่ง และส้านักงานผู้แทน ณ เมือง
คุนหมิง เป็นสาขาเต็มรูปแบบ 2 แห่ง เพื่อรองรับธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในพืนที่ดังกล่าว และธุ รกิจจีนที่
ลงทุนในไทย และจะเร่งพัฒนา digital platform เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการด้านการเงินให้สะดวก รวดเร็ว
และรองรับความต้องการของลูกค้าทังจีนและไทย
ธนาคารยูโอบีเปิดสาขาคุนหมิง8
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ธนาคาร UOB (China) จ้ากัด ได้เปิดสาขาคุนหมิง เป็นสาขาที่ 17 ใน
ประเทศจีน และสาขาที่ 3 ในภาคตะวันตกของจีน เพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการทางการเงินและการท้า
ธุรกรรมข้ามแดนส้าหรับธุรกิจและลูกค้าในมณฑลยูนนานและมณฑลใกล้เคียงฝั่งตะวันตกของจีน
UOB (China) เปิดให้บริการและมีเครือข่ายสาขาในจีน มากว่า 10 ปี สาขาคุ นหมิงจะช่วยเสริม
ความแข็งแกร่งในการด้าเนินธุรกิจให้สาขาเฉิงตูและฉงชิ่ง โดยจะให้บริการลูกค้าธุรกิจในฝั่งตะวันตกของจีน
การบริ ห ารเงิ น สด (cash management) การท้ า ธุ ร กรรมเงิ น ตราต่ า งประเทศ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ และการ
ให้บริการด้านการเงินทังในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการการช้าระเงินหยวนข้ามแดน จัดตัง
Financial Innovation Business ซึ่งไทยถือเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในการค้าระหว่างประเทศกับ
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน สาขาคุนหมิงมีแผนจะให้บริการหยวน-บาทโดยตรง (direct quotation) ซึ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนด้านการเงินและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจ
ในวันเปิดส้านักงาน สาขาคุนหมิงได้ลงนามบันทึกความร่วมมื อกับ Yunnan Provincial Energy
Investment Group Co.Ltd. และ Yunnan Water Investment Co., Ltd. ให้บริการทางการเงินแก่ทัง
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สองธุรกิจในการขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ Yunnan Water Investment Co., Ltd. เป็น
ผู้ให้บริการด้านประปาและบ้าบัดน้าเสียในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีแผนจะขยายการลงทุนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่น ไทย และอินโดนีเซีย
การใช้ Wechat ในวันชาติจีน9
Wechat ได้เปิดเผยข้อมูลการใช้บริการผ่าน Wechat Pay ช่วงเทศกาลวันชาติจีนระหว่างวันที่ 29
ก.ย. – 6 ต.ค. 2560 พบว่า ผู้ใช้ บริการช้าระเงินผ่าน Wechat Pay ในต่างประเทศมากที่สุด ที่ ฮ่องกง
รองลงมา คือ มาเก๊า กรุงเทพฯ ภูเก็ต โตเกียว ไทเป สิงคโปร์ บาหลี โซล และโอซาก้า ตามล้าดับ
ช่ว งเทศกาลดังกล่ าวผู้ ใช้บ ริ การ Wechat นิยมเดินทางไปประเทศในเอเชียตะวัน ออกเฉี ย งใต้
โดยเฉพาะฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันเป็นปลายทางที่นั กท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด โดยช่วงอายุต่างกันจะมี
ปลายทางที่นิยมต่างกัน จากผลส้ารวจพบว่าช่วงอายุ 28-37 ปี นิยมท่องเที่ยวฮ่องกง ไทย และญี่ปุ่น โดยใช้
จ่ายในร้านค้าปลอดภาษีมากที่สุด สินค้าที่ซือคือ ผลิตภัณฑ์บ้ารุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็ก
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3. ด้านคมนาคม
ไทยมีการขนส่งทางบกผ่านเส้นทางฉงชิ่ง-อาเซียน10
เส้นทางขนส่งทางบกฉงชิ่ง-อาเซียนได้เริ่มขนส่งสินค้าจากมหานครฉงชิ่งสู่ไทยอย่างเป็นทางการแล้ว
โดยมีจุดเริ่มต้นที่เขตปาหนาน มหานครฉงชิ่ง ผ่านเมืองโม่ฮาน มณฑลยูนนาน สู่เวียงจันทน์ สปป.ลาว และ
เข้าสู่กรุงเทพฯ รวมระยะทาง 2,800 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเที่ยวละ 96 ชั่วโมง (4 วัน) หากขนส่งทางน้า
จะใช้เวลาประมาณ 30 วัน ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าสัปดาห์ละ 3 เที่ ยว สินค้าส่งออกจากฉงชิ่ง มาไทย
ได้แก่ ชินส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนสินค้าน้าเข้าจากไทย เช่น
ผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูป
เส้นทางฉงชิ่ง -อาเซียนมีทังหมด 3 สาย เปิดให้บริการแล้ว 2 สาย คือ 1. สายตะวันออก: ฉงชิ่ง
– ผิงเสียง (กว่างซี) – ฮานอย (เวียดนาม) 2. สายกลาง: ฉงชิ่ง – โม่ฮาน (ยูนนาน) – เวียงจันทน์ (ลาว) –
กรุงเทพฯ (ไทย) – มาเลเซีย – สิงคโปร์ ส้าหรับสายที่ 3 สายตะวันตก: ฉงชิ่ง – รุ่ยลี่ (ยูนนาน) – ย่างกุ้ง
(เมียนมา) คาดว่าจะเปิดให้บริการต้นปี 2561
เส้นทางรถไฟหนานหนิง-ฮานอยเปิดให้บริการแล้ว11
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ขบวนรถไฟขนส่งสินค้ารอบปฐมฤกษ์ออกเดินทาง
จากหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีฯ (จีน) ผ่านด่านผิงเสียง (กว่างซี) ไปยังฮานอย (เวียดนาม)
ระยะทาง 400 กิโ ลเมตร ระยะเวลาประมาณ 20 ชั่ว โมง เดินรถสั ปดาห์ ล ะ 2 ครัง สิ นค้าที่ขนส่ ง เช่น
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสือผ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ และแอปเปิ้ลสดแช่เย็น ซึ่งการขนส่งด้วย
รถไฟจะประหยัดต้นทุนการขนส่งกว่าการขนส่งทางถนนร้อยละ 20
ปัจจุบันสินค้าระหว่างจีนและเวียดนามส่วนใหญ่ขนส่งทางรถยนต์ ซึ่งถึงจุดอิ่มตัวไม่สามารถพัฒนา
ได้อีก การขนส่งทางรถไฟ Central European Train ช่วงหนานหนิง (จีน) – ฮานอย (เวียดนาม) ดังกล่าว
จะช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าปริมาณมากให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถการ
แข่งขันด้านการขนส่งให้มีศักยภาพสูงขึน
ความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจีน-เมียนมา12
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศจีน -เมียนมาช่วงต้าหลี่ -หลินชางเป็นโครงการรองรับ
นโยบาย One Belt One Road ผลักดันให้มณฑลยูนนานและประเทศโดยรอบมีความร่วมมือในโครงการที่
มีความส้าคัญ เส้นทางนีมีความยาวตลอดสาย 202 กิโลเมตร เงินลงทุนรวมมากกว่า 150 พันล้านหยวน
ระยะเวลาออกแบบ 5.5 ปี ปั จ จุ บั น มีความคืบหน้ามาก ทุกหน่ว ยงานมีความเข้มงวดในการผลั กดันให้
โครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง ณ สินเดือนพฤศจิกายนมีการลงทุนรวม 4.8
พันล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1 ของแผนการลงทุน เส้นทางรถไฟนีมีการก่อสร้างผ่านภูเขาและ
แม่น้าจึงมีการก่อสร้างอุโมงค์และสะพานรวม 176 กิโลเมตร
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4. ด้านอื่น ๆ
จีนเสนอสร้าง China-Myanmar Economic Corridor13
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน
(Mr. Wang Yi) ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จีนได้เสนอสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและเมียนมา
China-Myanmar Economic Corridor กับอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเมียนมา
Mr. Wang Yi เปิดเผยว่าเมียนมาเป็นพันธมิตรส้าคัญใน One Belt One Road ทังสองประเทศต่าง
มีข้อดีที่จะสามารถส่งเสริมกันให้มีศักยภาพสูงหากมีความร่วมมือระหว่างกัน จีนยินดีจะท้างานร่วมกับเมียนมา
บนพืนฐานแผนพัฒนาประเทศและความต้องการที่แท้จริงของเมียนมา การสร้างความร่วมมือระหว่างกันเริ่ม
จากมณฑลยูนนาน (จีน) มุ่งใต้ไปยังชายแดนเมียนมาสู่เมืองมัณฑะเลย์ ขยายสู่ทางตะวันออกเมืองย่างกุ้ง
และไปทางตะวันตกสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษจ้าวผิ่ว รัฐยะไข่ ซึ่งจะช่วยให้โครงการส้าคัญบนเส้นทางดังกล่าว
เชื่อมโยงและส่งเสริมกันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลของเมียนมา เปิด
โอกาสใหม่ให้กับจีนและเมียนมา คาดว่าทังสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จ้า เป็นกับ
การพัฒนาประเทศของเมียนมาระหว่างกัน และมุ่งมั่งสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างกัน โดยเริ่มต้นจาก
พืนที่ที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่สุดของเมียนมาและโครงการที่ชาวเมียนมาต้องการมากที่สุดเพื่อประโยชน์
ร่วมกัน
วันหยุดราชการจีนปี 256114
The State Council the People’s Republic of China ได้ประกาศวันหยุดราชการในปี 2561
โดยมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด และทุกพืนที่
เทศกาล
วันขึนปีใหม่
เทศกาลตรุษจีน

วันหยุด
1 ม.ค.
15-21 ก.พ.

จ้านวนวัน
1 วัน
7 วัน

เทศกาลเชงเม้ง
5-7 เม.ย.
3 วัน
วันแรงงาน
29 เม.ย. – 1 พ.ค.
3 วัน
เทศกาลไหว้บะจ่าง
18 มิ.ย.
1 วัน
เทศกาลไหว้พระจันทร์
24 ก.ย.
1 วัน
วันเฉลิมฉลองวันชาติจีน
1-7 ต.ค.
7 วัน
ท้าไมประเทศไทยเป็นปลายทางที่ส้าคัญของนักท่องเที่ยวจีน15

หมายเหตุ
อา 11 และ ส 24 ก.พ. ท้างาน
ชดเชย
อา 8 เม.ย. ท้างานชดเชย
ส 28 เม.ย. ท้างานชดเชย
ส-อา 29-30 ก.ย. ท้างานชดเชย

จากการลงพืนที่ส้ารวจของผู้สื่อข่าว National Business Daily ในเทศกาลวันชาติจีน 8 วัน พบว่า
นักท่องเที่ยวจีนท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 57.1 เนื่องจากมีความสะดวก หาข้อมูลง่าย สามารถ
ใช้ Alipay Wechat Pay หรือ UnionPay ในการช้าระเงินได้ แม้ไม่สามารถสื่ อสารภาษาต่างประเทศก็
สามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน และพืนที่ส้าคัญอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยได้จัดให้มีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนเพื่อช่วยเหลือนัก ท่องเที่ยว ส้าหรับธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและโรงแรมหลายแห่งมีการจ้าหน่ายใน website ยอดนิยมของจีน เช่น Taobao Tianmao
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Feizhu เป็นต้น รวมถึงมีการให้บริการรับ -ส่งสนามบิน ส้าหรับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าทั่วไปที่
นักท่องเที่ยวจีนนิยมท่องเที่ยวในเมืองหลักของประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ มีป้ายโฆษณาเป็น
ภาษาจีนอย่างแพร่หลาย นักท่องเที่ยวจีนสามารถหาข้อมูล ร้านอาหารยอดนิยมหรือร้านอาหารท้องถิ่น ได้
เองผ่ า น website หรื อ application ยอดนิ ย มของจี น เช่ น Meituan Dazhongpingdian เป็ น ต้ น ซึ่ ง
ร้านอาหารท้องถิ่นหลายแห่งมีเมนูอาหารเป็นภาษาไทย อังกฤษ และจีน ผู้สื่อข่าวพบว่าร้านค้าสะดวกซือ
ส้าคัญของไทย เช่น 7-11 ก็มีบริการช้าระเงินผ่าน Wechat Pay และ Alipay และยังได้ส่วนลดจากการใช้
บริการผ่านระบบดังกล่าว และร้านค้าปลอดภาษีของไทย King Power หากช้าระเงินผ่าน Alipay และ
Union Pay จะได้รับส่วนลดด้วย
อย่างไรก็ดี ยังมีประเทศอื่นที่ให้บริการการช้าระเงินรูปแบบจีนกว่า 33 ประเทศ ทังในยุโรป อเมริกา
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมกว่า 130,000 ร้านค้าในต่างประเทศ
ภารกิจเศรษฐกิจปี 2561 ของจีน16
เมื่ อ วั น ที่ 8 ธั น วาคม 2560 มี ก ารประชุ ม CPC Central Committee Political Bureau เพื่ อ
ก้าหนดภารกิจด้านเศรษฐกิจปี 2561 ดังนี
1. ปฏิรูปเศรษฐกิจรอบด้านให้มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง ให้เศรษฐกิจจีนเป็นแรงขับเคลื่ อน
ส้าคัญของเศรษฐกิจโลก มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยปี 2561 ตังเป้าหมายอัตราการเติบโตร้อยละ 6.5
2. มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้มีการ
ผลิตขันสูงทัดเทียมกับระดับสากล
3. จีนยังคงด้าเนินนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน (supply side structural reform)
ที่ประชุมชีว่าการปฏิรูปด้านอุปทานยังคงด้าเนินต่ออีก 2-3 ปีข้างหน้าเพื่อลดความไม่สมดุลของการพัฒนา
4. การก้ากับดูแลที่เข้มแข็งในการป้องกันความเสี่ยงและการเกิดฟองสบู่ยังคงเป็นนโยบายหลักด้าน
การเงิน การแก้ปัญหาความเสี่ยงที่ส้าคัญต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ยังมีนโยบายการ
ลดภาระหนีของรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการจัดการและ
ควบคุมอย่างเคร่งครัด
5. การพัฒนาเศรษฐกิจต้องให้ความส้าคัญกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การ
ป้องกันและควบคุมมลพิษ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. เร่งปฏิรูประบบที่อยู่อาศัย ราคาบ้านปรับขึนตามราคาที่ดินที่สูงขึนจากระบบจัดหาที่ดินที่ไม่
สมเหตุสมผล ทางการจีนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบที่รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยให้เพียงพอ โดยกรุง
ปักกิ่งมีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจรวมถึงหน่วยงานอื่น เช่น มหาวิทยาลัย น้าที่ดินมาสร้างที่อยู่อาศัย
ให้แก่พนักงาน และจะด้าเนินการในลักษณะเดียวกันในเมืองอื่นด้วย
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