ลูท างการลงทุนในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอมูลพื้นฐาน
มณฑลยูนนาน เปนมณฑลทีเ่ ปนแหลงทองเทีย่ วสําคัญของจีน เนื่องจากสภาพ
ภูมอิ ากาศดีตลอดป มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ทั้งพืชผลทางการเกษตร แหลงน้ํา แรธาตุ
ประกอบกับทางการจีนมีนโยบายสูต ะวันตก เพื่อเรงพัฒนาใหมณฑลฝงตะวันตกกาวหนาทัดเทียม
กับฝงตะวันออก ยิง่ ทําใหเศรษฐกิจมณฑลยูนนานขยายตัวอยางรวดเร็ว มีนักลงทุนตางชาติเขาไป
ลงทุนมาก เนือ่ งจากไดรบั สิทธิประโยชนสงู กวานักลงทุนภายในประเทศ ซึ่งไทยนับเปนผูลงทุนสูง
เปนลําดับที่ 6 ของมณฑลยูนนาน อุตสาหกรรมที่ทางการมณฑลใหการสนับสนุน ไดแก ยาสูบ
เครือ่ งยนต สินคาอุปโภคบริโภค และอิเล็กทรอนิกส และไดมกี ารตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีคุนหมิงขึ้นมาเพื่อรองรับและอํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุน
เศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหนานาชาติกดดันใหจีนปรับคาเงิน
หยวน เพื่อลดความไดเปรียบทางการคา ซึ่งจีนพยายามผอนคลายสถานการณดวยการสงเสริม
ใหผปู ระกอบการจีนไปลงทุนในตางประเทศมากขึน้ เชน สงเสริมใหมาลงทุนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผอนคลายใหสามารถนําเงินหยวนออกนอก
ประเทศไดเพิ่มขึ้นจากคนละ 6,000 หยวน (30,000 บาท) เปน 20,000 หยวน (100,000 บาท)
ทางดานรายไดประชากร จีนไดปรับคาจางแรงงานใหสูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง เพื่อให
สอดรับกับเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลใหคาจางแรงงานในนครคุนหมิงมีการปรับ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละประมาณรอยละ 8-9 ในชวงป
2547 คาจางแรงงานทั่วไปในนครคุนหมิงประมาณเดือนละ 700-800 หยวน (3,500-4,000บาท)
แรงงานฝมือประมาณเดือนละ 1,000 หยวน (5,000 บาท) ซึง่ สูงกวาคาจางขัน้ ต่ําที่ทางการ
มณฑลยูนนานกําหนดคือเดือนละ 500 หยวน ( 2,500 บาท) ทั้งยังกําหนดใหนายจางตองจาย
คาประกันสังคมตามกฎหมายที่กําหนดไวสูงถึงรอยละ 54 ของคาจางทีแ่ รงงานไดรับ เพื่อ
ทดแทนสวัสดิการที่ทางการเคยใหแกแรงงาน
ทางดานบริการทางการเงิน มณฑลยูนนานมีสถาบันการเงินไทยเพียงแหงเดียวคือ
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครคุนหมิง และใหบริการทํานิติบุคคลตางชาติในสกุล
เงินตราตางประเทศเพียงประการเดียว จึงไมเพียงพอที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินใหแกผูประกอบการไทย
ทางการจีนยังเขมงวดทางดานการเงินมาก ดังนั้น การดําเนินธุรกรรมทางดาน
การเงินโดยเฉพาะการปริวรรตเงินตราตางประเทศ ตองดําเนินการอยางระมัดระวังและให
ถูกตองตามกฎระเบียบที่ทางการกําหนด อาทิ การสงเงินกําไรคืนกลับประเทศของบริษัท
ตางชาติในจีน ในทางกฎหมายสามารถดําเนินการได แตในทางปฏิบัติ ผูสงเงินกําไรกลับ
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ประเทศ ตองมีระบบบัญชีที่เปดเผย ชัดเจน ถูกตอง สามารถใหสวนราชการ โดยเฉพาะกรม
ควบคุมเงินตราตางประเทศจีนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา และตองไมคางชําระภาษี คาจาง
แรงงาน คาสาธารณูปโภค หรือคาอื่นใดกับสวนราชการหรือเอกชนจีน หากสามารถพิสูจนได
ครบถวนตามที่ระบุ จึงจะสามารถสงเงินกลับประเทศได สําหรับวิธีปฏิบัติดานการโอนเงินออก
นอกประเทศ ตองไดรับอนุมัติจากกรมควบคุมเงินตราตางประเทศของจีนกอน จากนั้นจึงนํา
ใบอนุญาตไปใหธนาคารพาณิชยจีนดําเนินการ โดยตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนกับนคร New
York สหรัฐอเมริกา จากนัน้ โอนผานสิงคโปรหรือฮองกงเขาบริษทั แม กอนโอนกลับไทย ใช
ระยะเวลาประมาณ 1 วัน
ปญหาและอุปสรรค
1. ปญหาผูร ว มทุนชาวจีน กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคมาก บริษทั ตางชาติท่ี
เขาไปลงทุน และไดผูรวมทุนที่ไมดี มักถูกผูรวมทุนชาวจีนยักยอกนําเงินไปใชในดานอื่นๆ เสมอ
ซึ่งนักลงทุนไทยหลายรายประสบปญหาดังกลาว ทําใหตองยกเลิกโครงการลงทุนทั้งหมด
2. ปญหาขาดแคลนไฟฟาในบางชวง เนือ่ งจากเศรษฐกิจยูนนานขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ทําใหความตองการใชไฟฟาขยายตัวสูงกวาการคาดการณ สงผลใหขาดแคลน
ไฟฟาในบางชวง และทางการตองหยุดจายไฟฟาในบางวัน อยางไรก็ตาม กอนทุกครัง้ ทีห่ ยุด
จายไฟฟา จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 7- 15 วัน เพื่อใหเวลาผูประกอบการปรับตัว
อยางไรก็ดี ทางการจีนพยายามแกไขปญหา โดยมณฑลยูนนานมีโครงการผลิตไฟฟาพลังน้าํ ใน
แมนํ้าลานชาง (แมนํ้าโขง) ทัง้ หมด 14 โครงการ รวมกําลังการผลิต 22,695 เมกะวัตต สวนใหญ
เปนเขื่อนที่มีการกักเก็บน้ํานอย เขื่อนที่เก็บกักน้ําไดมากมีเพียง 2 แหง โครงการผลิตไฟฟาพลัง
น้าํ ดังกลาว สามารถรองรับการใชไฟฟาในอนาคตของยูนนานและมณฑลอื่นๆ ไดในอนาคต
3. คาครองชีพสูงขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่ํา เนือ่ งจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองสําคัญมีอัตราสูงตอเนื่อง ทําใหอัตราคาครองชีพเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
สําหรับในป 2547 คุนหมิงมีภาวะเงินเฟอประมาณรอยละ 4 จากความตองการสินคาที่เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยูในระดับต่ําทําใหอัตราดอกเบี้ยแทจริงติดลบ
4. คาจางแรงงานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทําให
คาจางแรงงานสูงขึน้ มาก ปจจุบนั แรงงานทัว่ ไปในเมืองคุนหมิงจะไดรบั คาจางประมาณเดือนละ.
700-800 หยวน (3,500-4,000 บาท) ทําใหบริษัทที่เขาไปลงทุนในจีนมีตนทุนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม
คนชนบทของยูนนานและมณฑลใกลเคียงยังมีรายไดต่ํากวาแรงงานในเขตเมืองคุนหมิงมาก
5. ผลกระทบจากการทํา FTA ผักและผลไม จะทําใหการเพาะปลูกผัก ผลไม
และไมดอก เมืองหนาวในภาคเหนือของไทย ทีเ่ ปนพืชชนิดเดียวกับทีผ่ ลิตไดในจีนไดรบั
ผลกระทบ เนือ่ งจากราคาของจีนต่าํ กวา
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6. การดําเนินงานของธุรกิจไทยในคุนหมิง หลายรายประสบความสําเร็จ
และหลายรายประสบความลมเหลวจากปจจัยหลายสาเหตุ นอกจากนั้นธุรกิจหลายรายตอง
ยกเลิกในชวงป 2540 เนื่องจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในไทย ทําใหบริษัทแมถอนการลงทุนใน
ยูนนาน
7. กฎหมายของจีนแตกตางกับกฎหมายไทยในบางประเด็น รวมถึงการ
บังคับใชกฎหมายไมมผี ลโดยสมบูรณ เนื่องจากแนวคิดและวัฒนธรรมของจีนแตกตางกับไทย
ทําใหผปู ระกอบไทยสับสนกับมาตรฐานในการดําเนินคดีและตัดสินคดีของจีน ประกอบกับการ
บังคับใชกฎหมายในกรณีท่ีคดีถงึ ทีส่ ดุ มักไมเปนไปตามขอตัดสิน เนื่องจากยังมีอิทธิพลของ
ทองถิ่นคอยขวางกั้นมิใหเกิดผลโดยสมบูรณ
8. การลงทุนนอกเขตพัฒนาฯ มีความเสีย่ ง อาจประสบปญหาหลายประการ
เชน การตอตานจากชาวบาน ปญหาการเวนคืนทีด่ ินจากภาครัฐ ปญหาดานสิง่ แวดลอมทีไ่ ม
สามารถควบคุมได หรือ การขึ้นคาเชาจากผูเชา
9. นโยบายของทางการจีนมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ เชน
ทางการจีนตองการชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงประกาศใหผบู ริหารของสถาบันการเงิน
ทุกรายที่อนุมัติสินเชื่อใหแกธุรกิจรายใด ตองรับผิดชอบกับสินเชื่อที่อนุมัติไปนั้นตลอดชีวิต หาก
สินเชื่อรายใดที่ผูบริหารนั้นอนุมัติไป และในภายหลังเกิดเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ผูบริหาร
นั้นตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น ทําใหสถาบันการเงินระงับการใหสนิ เชือ่ แก
ผูป ระกอบการ รวมถึงเรียกคืนวงเงินเมือ่ ชําระหนีต้ ามกําหนด สงผลใหผูประกอบการขาดสภาพ
คลองและประสบปญหาดานธุรกิจ
ขอเสนอแนะ
1. ตองมีองคความรู ความสามารถและความชํานาญ ในดานที่จะลงทุนใน
จีน ซึง่ โดยทัว่ ไปบริษทั ของคนไทยทีไ่ ปลงทุนในดานที่มคี วามถนัด โดยมีองคความรู
ความสามารถและมีความชํานาญ จะประสบความสําเร็จเปนสวนใหญ
2. ตองหาผูรวมทุนที่ดี กอนที่นักลงทุนตางประเทศจะลงทุนรวมกับนักลงทุน
จีนควรตรวจสอบประวัตผิ รู ว มทุนอยางละเอียด ทั้งดานการเงินและดานอื่นๆ และเมื่อลงทุน
รวมกับจีนแลวนักลงทุนไทยควรเจรจาตอรองขอตําแหนงสําคัญ คือ General Manager และ
Finance Manager ใหคนไทยเปนผูบ ริหาร
3. ตองศึกษาขอกฎหมายใหเขาใจ และติดตามการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และ/หรือ มีที่ปรึกษาทางกฎหมายทีด่ ี กอนการลงทุน การมีทป่ี รึกษาทาง
กฎหมายของบริษัทเปนสิง่ จําเปนมาก
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4. ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการลงทุน รวมทั้งศึกษาความตองการของ
ตลาดในมณฑลตางๆ ของจีน เนื่องจากแตละพื้นที่มีความตองการสินคาแตกตางกัน เชน
มณฑลทางตะวันตกไมนิยมบริโภคลําไยมากนัก ขณะที่มณฑลทางตะวันออกนิยมบริโภคลําไย
5. ควรลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เนือ่ งจากมีความเสี่ยงต่าํ
อยางไรก็ตาม หากเกิดปญหาขึน้ มักไดรับการชวยเหลือลาชา หรือไดรับการชวยเหลือนอยกวา
ที่ควร ดังนัน้ ผูลงทุนตองศึกษากฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน และเงื่อนไขตางๆ ของการลงทุนใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมใหละเอียด
6. หลีกเลี่ยงการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย เนื่องจากปจจุบันรัฐบาลกลางของ
จีน มีนโยบายใหธนาคารตางๆระงับการใหสินเชือ่ อสังหาริมทรัพย เพื่อแกปญหาหนี้ไมกอใหเกิด
รายได (Non Performing Loan) ที่เพิ่มขึ้นมาก
7. ศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนใหรอบคอบและระมัดระวัง
เนือ่ งจากทางการจีนพยายามควบคุมใหเศรษฐกิจจีนเติบโตอยางมีเสถียรภาพ นโยบายที่
กําหนดออกมาจึงสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจคอนขางมาก ประกอบกับอัตราเงินเฟอของ
นครคุนหมิงมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนือ่ ง ตามการปรับคาจางแรงงานและราคาสินคาอุปโภค
บริโภค ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยูในระดับต่ํา จึงอาจไมคุมคาตอการลงทุน
8. ศึกษาตนทุนในการลงทุนใหรอบคอบ โดยเฉพาะคาจางแรงงานในเขตนคร
คุนหมิงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แมวารัฐบาลกลางของจีนจะกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําในระดับต่ํา
แตเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในชวงกอนหนา ทําใหความตองการใชแรงงานเพิ่มขึ้น กดดันใหบริษัท
ตางๆ ตองจายคาจางแรงงานในอัตราที่สูงกวาคาจางขั้นต่ําที่ทางการประกาศ
9. ควรสงเสริมใหเกษตรกรไทยเพาะปลูกผักผลไมและไมตดั ดอกเมืองรอน
แทนพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชเมืองหนาว เนือ่ งจากความตองการในจีนสูงมาก ขณะทีส่ ินคาไทยยังมีไม
เพียงพอตอความตองการของจีน

