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รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน
มกราคม-กันยายน 2554
ส่วนที่ 1 บทสรุป
เศรษฐกิจมณฑลยูนนำนเดือนมกรำคม-กันยำยน ปี 2554 ขยำยตัวต่อเนื่องจำกปีก่อนโดยเฉพำะไตรมำสที่
3 เร่งตัวขึ้นจำกครึ่งแรกของปี 2554 จำกทำงกำรจีนเร่งดำเนินกำรตำมยุทธศำตร์ “หัวสะพำน”1 เช่น โครงกำร
ก่อสร้ำงและพัฒนำพื้นที่ อุตสำหกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ด่ำนรุ่ยลี่ โครงกำรก่อสร้ำงเขตท่องเที่ยวระหว่ำง
ประเทศ “หมำงซื่อ-สิงคโปร์” ที่เมืองหมำงซื่อ โครงกำรอุตสำหกรรมกระดำษที่เมืองเต๋อหง ตำมแผนพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคม 5 ปีฉบับที่ 12 โครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดินคุนหมิง โครงกำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศยำนคุนหมิงแห่งใหม่
นอกจำกนั้นยังเป็นผลจำกควำมตกลงกรอบ ASEAN-CHINA FTA ทำให้ภำคกำรลงทุน ภำคอุตสำหกรรม และกำร
ส่งออกขยำยตัวสูงมำก ประกอบกับภำคบริกำรยังขยำยตัวดี ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจมณฑลยูนนำนอย่ำงมี นัยสำคัญ
ทำให้ประชำกรมีรำยได้และอุปสงค์รวมสูงขึ้น ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยภำยในมณฑลยูนนำนขยำยตัวในระดับสูง
ต้นทุนรำคำสินค้ำปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อระดับรำคำสินค้ำ ทำให้มณฑลยูนนำนเผชิญ
กับปัญหำเงินเฟ้อต่อเนื่อง นอกจำกนั้นยังมีควำมเสี่ยงจำกวิกฤติเศรษฐกิจกำรเงิน สหรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรป
ทำงกำรจีนจึงต้องดำเนินนโยบำยกำรเงิน กำรคลัง อย่ำงระมัดระวัง และเข้มงวดมำกขึ้น โดยในช่วง 9 เดือนแรก
ธนำคำรกลำงจี น ประกำศปรั บ เพิ่ม อัตรำสวนกำรดำรงเงิน สำรองตำมกฎหมำยของสถำบันกำรเงิน (Reserve
requirement ratio: RRR) ถึง 6 ครั้ง และปรับเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยทั่วไป 3 ครั้ง ส่งผลให้เศรษฐกิจของมณฑลยูน
นำนในไตรมำสสุดท้ำย 2554 ถึงไตรมำสแรกปี 2555 ขยำยตัวในระดับที่ไม่สูงมำกนัก และอำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมต้องกำรสินค้ำจำกต่ำงประเทศ รวมถึงจำกประเทศไทยในระยะต่อไป
% YoY
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ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ม.ค.-ก.ย.

GDP มณฑลยูนนาน
12.3
13.8
10.8
13.1
ภาคเกษตรกรรม
4.0
0.8
7.2
6.9
ภาคอุตสาหกรรม
14.7
20.5
8.9
16.7
การบริโภคภาคเอกชน
21.9
18.6
25.2
18.1
การลงทุน
22.1
22.7
21.5
25.3
มูลค่าการส่งออกสินค้า
68.5 100.0
37.0
19.8
มูลค่าการนาเข้าสินค้า
64.4 120.0
8.8
10.9
เงินฝาก
20.6
25.3
15.9
16.0
สินเชื่อ
20.4
21.4
19.4
17.0
ดัชนีราคาผู้บริโภค
3.7
3.7
3.7
4.0
ที่มา : รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ

1

13.4
5.4
18.0
18.2
27.0
24.0
12.3
15.2
14.5
4.6

ไตรมาส1

12.5
3.1
15.9
17.0
20.5
102.1
-2.5
18.7
19.0
3.6

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

13.7
10.7
17.5
19.2
30.1
-62.3
25.3
13.3
15.0
4.4

เป็นแนวคิดของประธำนำธิบดีหูจิ่นเทำ เพื่อให้มณฑลยูนนำนเชื่อมต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
ลดกำรพึ่งพำกำรค้ำและกำรขนส่งผ่ำนช่องแคบมะละกำ
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14.0
2.4
20.6
18.4
30.4
32.4
15.1
13.6
9.5
5.8
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ส่วนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน
1. ภาคเกษตรกรรม
2553
ผลผลิตภาคเกษตร
116.0
(พันล้านหยวน)
% YoY
4.0

2553
2554
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ม.ค.-ก.ย. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
61.1

49.5

70.2

129.2

30.4

39.8

59.0

0.8

7.2

6.9

5.4

3.1

10.7

2.4

ที่มำ : สำนักงำนสถิติ มณฑลยูนนำน
ผลผลิ ต ภาคเกษตรของมณฑลยู น นาน (พื ช
สำคัญ ป่ ำไม้ ปศุสัตว์ และประมง) ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2554 ขยำยตัวร้ อยละ 5.4 เป็น 129.2 พันล้ ำน
หยวน (เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนขยำยตัวเพียงร้อยละ
3.4) โดยผลผลิตพืชสำคัญ (ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด ข้ำวสำลี)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เป็น 60.9 พันล้ำนหยวน ผลผลิตป่ำไม้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เป็น 14.5 พันล้ำนหยวน ผลผลิตปศุ
สัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เป็น 45.2 พันล้ำนหยวน ผลผลิต
ประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เป็น 3.0 พันล้ำนหยวน และ
บริ ก ำรทำงกำรเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.7 เป็ น 5.7
พันล้ำนหยวน อย่ำงไรก็ตำม ในไตรมำส 3 ผลผลิตภำค
เกษตรขยำยตัวเพียงร้อยละ 2.4 เนื่องจำกฐำนกำรผลิตที่
สู ง ในระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น เพรำะเกษตรกรเลื่ อ นกำร
เพำะปลูกจำกปัญหำภัยแล้งช่วงครึ่งแรกของปีมำในช่วง
ไตรมำส 3 ส่งผลให้ผลผลิตในช่วงเดียวกันปีก่อนเพิ่มขึ้น
มำก
เกษตรกรไทยควรหลี กเลี่ยงเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกับ
จีนตอนใต้
ผลผลิตพืชสำคัญของมณฑลยูนนำนที่เพิ่มขึ้นมำก
ส่งผลให้รำคำพืชผักหลำยชนิดในจีนตอนใต้ลดลง พ่อค้ำ
ไทยจะนำเข้ำสินค้ำประเภทพืชผักและผลไม้จำกจีนตอน
ใต้เพิ่มมำกขึ้นเนื่องจำกไม่มีกำแพงภำษี ซึ่งอำจจะส่งผล
กระทบต่ อ เกษตรกรในเขตภำคเหนื อ ของไทย ดั ง นั้ น
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนจึงควรติดตำมภำวะกำรผลิต และ
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กำรนำเข้ำสินค้ำผักและผลไม้จำกจีนตอนใต้ พร้อมทั้งวำง
แผนกำรเพำะปลู ก พื ช ต่ ำ งชนิ ด กั บ เกษตรกรจี น เพื่ อ
หลีกเลี่ยงกำรเพำะปลูกพืชชนิดเดียวกับแหล่งผลิตในจีน
ตอนใต้ เช่น ผั กชนิดต่ำงๆ ถั่วหวำน หอมหั วใหญ่ และ
กระเทียม เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสูง
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2. ภาคอุตสาหกรรม
2553
ผลผลิตอุตสาหกรรม
260.6
(พันล้านหยวน)
% YoY
14.7

2553
2554
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ม.ค.-ก.ย. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
105.4

155.2

130.4

202.8

62.5

67.9

72.4

20.5

8.9

16.7

18.0

15.9

17.5

20.6

ที่มำ : สำนักงำนสถิติ มณฑลยูนนำน
ภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ง เป็ น ภำคกำรผลิ ต ส ำคั ญ
ของมณฑลยู น นำน ในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของปี 2554
ขยำยตัวร้อยละ 18.0 เป็น 202.8 พันล้ำนหยวน สูงกว่ำ
ระดั บ ประเทศที่ ข ยำยตั ว ร้ อ ยละ 14.2 โดยผลผลิ ต
อุตสำหกรรมหนักขยำยตัวสูงกว่ำอุตสำหกรรมเบำ
อุตสาหกรรมหนัก ขยำยตัวร้อยละ 19.3 เป็น
107.8 พันล้ำนหยวนประกอบด้วย ผลผลิตไฟฟ้ำทั้งจำก
พลังน้ำและพลังงำนควำมร้อนขยำยตัวร้อยละ 18.5 เป็น
21.7 พันล้ำนหยวน ผลผลิตอุตสำหกรรมโลหะ (ที่ไม่ใช่
อุตสำหกรรมหลอมและรีดเหล็ก ) ขยำยตัวร้อยละ 14.0
เป็น 18.0 พันล้ำนหยวน ผลผลิตอุตสำหกรรมหลอมและ
รีดเหล็กขยำยตัวร้อยละ 20.9 เป็น 15.7 พันล้ำนหยวน
ผลผลิตอุตสำหกรรมเคมีขยำยตัวร้อยละ 27.6 เป็น 13.4
พันล้ำนหยวน ผลผลิตอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตร
(อำหำรและเครื่องดื่ม) ขยำยตัวร้อยละ 23.9 เป็น 11.9
พัน ล้ ำนหยวน และอุตสำหกรรมกำรทำเหมืองถ่ำนหิ น
ผลผลิตขยำยตัวร้อยละ 29.0 เป็น 11.6 พันล้ำนหยวน
อุ ต สาหกรรมเบา ผลผลิ ต ขยำยตั ว ร้ อ ยละ
16.6 เป็น 95.0 พันล้ำนหยวน ที่สำคัญคือ อุตสำหกรรม
ยำสู บ ผลผลิ ต บุ ห รี่ ข ยำยตั ว ร้ อ ยละ 16.0 เป็ น 72.8
พันล้ำนหยวน
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ไทยอาจใช้ จี น ตอนใต้ เ ป็ น แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรของไทย
มณฑลยูนนำนมีศักยภำพในกำรเพำะปลูกพืชผัก
หลำยชนิดดีกว่ำไทย เนื่องจำกมีสภำพอำกำศที่เย็นตลอด
ปี ซึ่งในภำวะปกติรำคำผักและผลไม้ของยูนนำนจะต่ำ
กว่ำไทย ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตร
อำจแสวงหำแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ที่รำคำต่ำ และสำมำรถ
ควบคุมคุณภำพและปริมำณได้ด้วยกำรทำ contract
farming กับเกษตรกรของมณฑลยูนนำน
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3. ภาคบริการ
2553
นักท่องเที่ยวใน
140.0
ประเทศ (ล้านคน)
% YoY
15.1
นักท่องเที่ยว
6.6
ต่างประเทศ (ล้านคน)
% YoY
14.7

2553
2554
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ม.ค.-ก.ย. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
32.1

107.9

79.3

123.1

n.a.

n.a.

n.a.

16.5

13.7

18.1

17.9

10.2

26.0

17.5

2.9

3.7

3.6

5.5

n.a.

n.a.

n.a.

13.5

15.9

24.0

19.6

n.a.

n.a.

n.a.

ที่มำ : สำนักงำนกำรท่องเที่ยว มณฑลยูนนำน
ภำวะเศรษฐกิจจีนที่ขยำยตัวในเกณฑ์ดี ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวจีนเดินทำงท่องเที่ยวในมณฑลยูนนำนมำก
ขึ้น ประกอบกับมีเส้นทำงคมนำคมในอนุภูมิภำคที่สะดวก
ขึ้น โดยเฉพำะเส้นทำง R3 ทำให้นักท่องเที่ยวจำกไทย
เดินทำงท่องเที่ยวในยูนนำนมำกขึ้น ส่งผลให้ช่วง 9 เดือน
แรก ปี 2554 จำนวนนักท่องเที่ยวมณฑลยูนำนเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 18.0 เป็ น 128 .6 ล้ ำ นคน รำยได้ จ ำก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21.0 เป็ น 89.3 พั น ล้ ำ น
หยวน
จ ำนวนนั ก ท่องเที่ ย วในประเทศ ช่ว ง 9 เดือ น
แรก ปี 2554 เดินทำงท่องเที่ยวในมณฑลยูนนำนเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 17. 9 เป็ น 123. 1 ล้ ำ นคน รำยได้ จ ำก
นักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 เป็น 81.7
พันล้ำนหยวน
ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ช่วง 9
เดือนแรก ปี 2554 เดินทำงท่องเที่ยวในมณฑลยูนนำน
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 19.6 เป็ น 5.5 ล้ ำ นคน รำยได้ จ ำก
นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เป็น 1.1
พั น ล้ ำ นดอลลำร์ สรอ. (7.6 พั น ล้ ำ นหยวน) โดย
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงท่องเที่ย วในมณฑลยู นนำนมำก
ที่สุดคือ นักท่องเที่ยวชำวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.7 เป็น
289,000 คน รองลงมำเป็นนักท่องเที่ยวมำเลเซีย เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 29.9 เป็ น 156,000 คน และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เป็น 114,000 คน สำหรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจำกยุ โ รปเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 22.4 เป็ น
473,000 คน และนักท่องเที่ยวจำกอเมริกำเพิ่มขึ้นร้อย
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ละ 20.4 เป็น 141,000 คน ขณะที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ลดลง ผลจำกสึนำมิ

กำรขยำยตัวของกำรท่องเที่ยวในมณฑลยูนนำน
ส่งผลดีต่อภำคบริกำรโรงแรมที่พักอำศัย รำยได้เพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 28.2 เป็น 23,400 ล้ำนหยวน
ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ขยำยตัวร้อยละ 18.8
เป็น 28.3 พันล้ำนหยวน ส่วน การให้บริการห้องพักอาศัย
ขยำยตัวร้อยละ 26.7 เป็น 2.3 พันล้ำนหยวน
คาดว่าตลอดปี 2554 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ผลจำกกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในมณฑลยูน
นำน ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12
คำดว่ ำ ตลอดปี 2554 มณฑลยู น นำนจะมี ร ำยได้ จ ำก
นักท่องเที่ยวประมำณ 113,000 ล้ำนหยวน

รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2554

4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
2553
การบริโภคภาคเอกชน
(พันล้านหยวน)
% YoY

2553
2554
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ม.ค.-ก.ย. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

250.0

108.5

141.5

134.8

204.6

66.2

68.6

69.8

21.9

18.6

25.2

18.1

18.2

17.0

19.2

18.4

ที่มำ : สำนักงำนสถิติ มณฑลยูนนำน
มูลค่ำการอุปโภคบริโภค ในมณฑลยูนนำน
ช่ว ง 9 เดื อนแรก ปี 2554 ขยำยตัว ร้ อยละ 18.2 เป็ น
204.6 พันล้ำนหยวน สูงกว่ำระดับประเทศที่ขยำยตัวร้อย
ละ 17.0 โดยกำรบริโภคในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9
เป็น 175.0 พันล้ำนหยวน (มีสัดส่วนกำรบริโภคร้อยละ
85.5 ของกำรบริโภครวม) และกำรบริโภคในเขตชนบท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 เป็น 29.6 พันล้ำนหยวน
กำรบริ โ ภคที่ ข ยำยตั ว สู ง เป็ น ผลจำกในช่ ว ง 9
เดือน รำยได้เฉลี่ยของประชำกรในเขตเมืองเพิ่มขึ้น จำก
ระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.8 เป็น 14,861 หยวนต่อ
ปี ขณะที่รำยได้ของเกษตรกรในเขตชนบท เพิ่มขึ้นจำก
ระยะเดี ย วกัน ปี ก่ อนร้ อ ยละ 23.9 เป็ น 3,880 หยวน
เนื่ อ งจำกค่ ำ จ้ ำ งเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ สิ น ทรั พ ย์ ข อง
ครั ว เรื อน เช่น หุ้ น พัน ธบั ตร มีมูล ค่ำสู งขึ้น ส่ งผลให้ มี
ควำมต้ อ งกำรบริ โ ภคสู ง ขึ้ น โดยยอดจ ำหน่ ำ ยอำหำร
ขยำยตัวร้อยละ 38.0 และยำนยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ค่ ำ ครองชี พ ก็ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เช่ น กั น ทั้ ง
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร เครื่องนุ่งห่ม ค่ำใช้จ่ำยเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และค่ำใช้จ่ำยด่ำนที่พักอำศัยเพิ่ม
ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เพิ่มส่วนแบ่งในตลาด
จีนและยูนนานให้มากขึ้น
ประชำกรจี นส่ ว นใหญ่ที่มีร ำยได้สูงขึ้น ทำให้ มี
ควำมต้องกำรใช้จ่ำยสูงโดยเฉพำะสินค้ำฟุ่มเฟือย จึงเป็น
โอกำสดี ข องผู้ ป ระกอบกำรไทย ทั้ ง กำรส่ ง สิ น ค้ ำ ไป
จำหน่ำยและกำรชักชวนชำวจีน ให้เดินทำงท่องเที่ยวใน
ไทยเพิ่มขึ้น จึงควรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูง ให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรและรสนิยมมำกที่สุด
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โดยสิ นค้ำไทยประเภทหัตถกรรม ผ้ ำไหม และ
ผลไม้คุณภำพดี จะได้รับควำมนิยมสูง ผู้ประกอบกำรและ
เกษตรกรจึงควรเน้นกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูง และ
หลีกเลี่ยงกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพต่ำ รำคำต่ำ

รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2554

5. การลงทุน
2553

2553
2554
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ม.ค.-ก.ย. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

การลงทุนภาคเอกชน
552.9 194.7
(พันล้านหยวน)
% YoY
22.1
22.7
ที่มำ : สำนักงำนสถิติ มณฑลยูนนำน

358.2

255.8

418.9

91.7

164.1

163.1

21.5

25.3

27.0

20.5

30.1

30.4

การลงทุนสินทรัพย์ถาวร ในมณฑลยูนนำน ช่วง
9 เดือนแรก ปี 2554 ขยำยตัวร้อยละ 27.0 เป็น 418.9
พันล้ำนหยวน กำรลงทุนหลักประกอบด้วย กำรลงทุนใน
ภำคอุตสำหกรรม ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ โรงงำนอุตสำหกรรม
อำหำร และอุตสหกรรมยำ กำรลงทุนก่อสร้ำงถนน กำร
ลงทุนด้ำนค้ำปลีกค้ำส่ง ก่อสร้ำงห้ ำงสรรพสินค้ำขนำด
ใหญ่และอำคำรพำณิชย์เพิ่มขึ้น กำรลงทุนด้ำนแหล่งน้ำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรลงทุนด้ำนสำธำรณู ปโภค เช่น
โครงกำรรถไฟฟ้ ำ ใต้ ดิ น คุ น หมิ ง โครงกำรก่ อ สร้ ำ งท่ ำ
อำกำศยำนคุนหมิงแห่งใหม่ โครงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำ
พื้นที่สวนอุตสำหกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศรุ่ย ลี่ (300
พันล้ำนหยวน) โครงกำรก่อสร้ำงเขตท่องเที่ยวระหว่ำง
หมำงซื่อ -สิงคโปร์ ที่เมืองหมำงซื่อ (60 พัน ล้ำนหยวน)
โครงกำรอุ ต สำหกรรมกระดำษเต๋ อ หง (7.4 พั น ล้ ำ น
หยวน) ตำมแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 5 ปีฉบับ
ที่ 12

สำหรับการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมณฑลยูนนำน
ขยำยตัวร้อยละ 41.8 เป็น 84.4 พันล้ำนหยวน โดยพื้นที่
กำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยในมณฑลยูนนำนขยำยตัวร้อยละ
20.8 เป็น 89.8 ล้ำนตำรำงเมตร

แยกเป็ นที่ อยู่อำศั ยก่อสร้ำงแล้ วเสร็จ ขยำยตั วจำกช่ วง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.2 เป็น 7.7 ล้ำนตำรำงเมตร กำร
ซือ้ -ขำยอสังหำริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เป็น 19.6 ล้ำน
ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรซื้อ-ขำยขยำยตัวร้อยละ 21.2 เป็น
71.7 พันล้ำนหยวน
นั ก ล ง ทุ น ไ ท ย ค ว ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ในจีนและมณฑลยูนนาน
เนื่ อ งจำกทำงกำรจี น ออกมำตรกำรดู แ ลภำค
อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หำฟองสบู่ ท ำให้ ร ำคำ
อสังหำริมทรัพย์ในบำงเมืองเริ่มปรับตัวลดลง ขณะที่รำคำ
อสังหำริมทรัพย์ในมณฑลยูนนำนเริ่มชะลอตัวลง เพรำะยัง
มีอุปทำนส่วนเกินจำนวนมำก นักลงทุนไทยที่สนใจลงทุน
อสังหำริมทรัพย์ในจีนจึงควรระมัดระวัง
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รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2554

6. การค้าต่างประเทศ
2553
การส่งออก
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
% YoY
การนาเข้า
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
% YoY

7,606.0
68.5
5,762.0
64.4

2553
2554
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ม.ค.-ก.ย. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
3,389.0 4,217.0 4,060.0
100.0

37.0

19.9

2,732.0 3,030.0 3,030.0
120.0

8.8

11.4

7,312.0

2,149.0

1,911.0

3,252.0

24.0

102.1

-62.3

32.4

4,690.0

1,310.0

1,720.0

1,660.0

12.3

-2.5

25.3

15.1

ที่มำ : สำนักงำนศุลกำกร มณฑลยูนนำน
มู ล ค่ ำ การค้ า ต่ า งประเทศของมณฑลยู น นำน
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2554 ขยำยตัวร้อยละ 19.2 เป็น
12.0 พันล้ำนดอลลำร์ สรอ. ปัจจุบันมณฑลยูนนำนทำ
กำรค้ำกับอำเซียนมำกที่สุ ด เป็ นผลจำกควำมตกลงกรอบ
ASEAN-CHINA FTA รวมทั้งกำรพัฒนำระบบชำระเงิน
สกุ ล หยวนเพื่ อ กำรค้ ำ ต่ ำ งประเทศ ท ำให้ ก ำรค้ ำ กั บ
อำเซี ย นขยำยตั ว ถึ ง ร้ อ ยละ 41.2 เป็ น 4.5 พั น ล้ ำ น
ดอลลำร์ สรอ. โดยพม่ำเป็นคู่ค้ำที่สำคัญที่สุด ในอำเซียน
รองลงมำคือ เวีย ดนำม มำเลเซี ย และไทยตำมล ำดั บ
ส่วนกำรค้ำกับสหภำพยุโรป ขยำยตัวร้อยละ 28.8 เป็น
1.5 พัน ล้ ำ นดอลลำร์ สรอ. และกำรค้ ำ สหรั ฐ อเมริ ก ำ
ขยำยตัวร้อยละ 78.2 เป็น 0.8 พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.

รองลงมำคือ สินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9 เป็น 1.2
พันล้ำนดอลลำร์ สรอ. ปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.4 เป็น 1.1
พันล้ำนดอลลำร์ สรอ. โลหะที่ไม่ใช่เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ
98.3 เป็น 276.6 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. อย่ำงไรก็ตำม กำร
ส่งออกเสื้อผ้ ำและสิ่งทอลดลงร้อยละ 2.3 เหลือ 579.2
ล้ ำนดอลลำร์ สรอ.และส่ งออกฟอสฟอรัส ลดลงร้อยละ
31.4 เหลือ 51.0 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
การน าเข้ า ขยำยตั ว ร้ อ ยละ 12.3 เป็ น 4.7
พัน ล้ ำนดอลลำร์ สรอ. โดยนำเข้ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 38. 1 เป็ น 776. 4 ล้ ำ นดอลลำร์ สรอ .
เครื่ อ งจั ก รกลและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ำ เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 4.0
เป็น 630.1 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. กำมะถันเพิ่มขึ้นร้อยละ
78.1 เป็น 265.2 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 35.3 เป็น 179.9 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และเมล็ด
พลำสติกเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เป็น 19.7 ล้ำนดอลลำร์
สรอ. อย่ำงไรก็ตำมกำรนำเข้ำแร่โลหะลดลงร้อยละ 1.1
เหลือ 1.9 พันล้ำนดอลลำร์ สรอ. ทองแดงลดลงร้อยละ
13.8 เหลื อ 63.1 ล้ ำ นดอลลำร์ สรอ. และอลู มิ เ นี ย ม
ลดลงร้อยละ 84.1 เหลือ 9.6 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
ช่วง 9 เดือนแรก ปี 2554 ยูนนำนเกินดุลกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ 2,631 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสาคัญกับตลาดจีนมากขึ้น

การส่ ง ออกของยู น นำน ช่ ว ง 9 เดื อ นแรก ปี
2554 ขยำยตัวร้อยละ 24.0 เป็ น 7.3 พันล้ำนดอลลำร์
สรอ. สินค้ำส่งออกสำคัญ คือ เครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เป็น 1.6 พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.
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ผู้ประกอบกำรไทยควรให้ควำมสำคัญกับตลำดจีน
มำกขึ้นเพื่อทดแทนกำรส่งออกไปสหรัฐอเมริกำและยุโรป
ซึ่งประสบปัญหำเศรษฐกิจตกต่ำ

รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2554

% YoY

2553

2553
2554
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ม.ค.-ก.ย. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
3.7
3.7
4.0
4.6
3.6
4.4
5.8
6.2
7.7
8.1
11.7
6.25
9.85
19.0
2.9
1.0
1.6
-2.5
1.54
1.71
-10.8

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 3.7
-อาหารและเครื่องดื่ม 7.0
-มิใช่อาหารและเครื่องดื่ม 1.9
7. ระดับราคา
ที่มำ : สำนักงำนพำณิชย์ มณฑลยูนนำน

ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค (Consumer
Price
Index: CPI) มณฑลยูนนาน ช่วง 9 เดือนแรก ปี 2554
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 (ต่ำกว่ำ CPI ของประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น
ในอัตรำร้อยละ 5.7) โดยเฉพำะ CPI ในเดือนกันยำยน
2554 เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันปีก่อนถึงร้อยละ 6.1 อัตรำ
เงิน เฟ้อที่เพิ่มขึ้น ในระดับ สูง เป็ นผลจำกรำคำสิ นค้ำใน
หมวดอำหำรเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 11.7 (หมวดอำหำร
สำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 รำคำเนื้อสัตว์และสินค้ำ
อำหำรอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.3)
สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภคของเมืองคุนหมิง ช่วง
9 เดือนแรก ปี 2554 ขยำยตัวร้อยละ 4.3 เป็นผลจำก
รำคำสินค้ำในหมวดอำหำรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.8 (รำคำ
หมวดอำหำรสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 รำคำเนื้อสัตว์
และสินค้ำอำหำรอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 และรำคำไข่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 ขณะที่รำคำผักสดลดลงร้อยละ 4.1
ตำมปริมำณผลผลิตที่ออกสู่ตลำดมำกขึ้น)
เงินเฟ้อทีส่ ูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทางการจีน
ต้องดาเนินนโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อควำมต้องกำรสินค้ำจำกต่ำงประเทศและจำก
ประเทศไทย ในระยะต่อไป
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รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2554

8. การเงิน
2553

2553
2554
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ม.ค.-ก.ย. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

เงินฝาก
1,341.2 1,256.8
(พันล้านหยวน)
% YoY
20.6
25.3
สินเชื่อ
1,056.9 979.8
(พันล้านหยวน)
% YoY
20.4
21.4
ที่มำ : The People’s Bank of China

1,341.2 1,457.6
15.9

16.0

1,056.9 1,146.9
19.4

17.0

1491.4

1,407.1

1,457.6

1491.4

15.2

18.7

13.3

15.2

1,169.9

1,108.8

1,146.9

1,169.9

14.5

19.0

15.0

14.5

ปริมำณเงินฝากและสินเชื่อ ของสถำบันกำรเงิน
ในมณฑลยูนนำน ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2554 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อนขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเงินฝาก ของสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ในรูปสกุล
หยวนเพิ่มขึ้น จำกช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.2 เป็น
1,491.4 พัน ล้ ำ นหยวน (เพิ่ มขึ้ น จำกช่ ว งต้ น ปี 150.6
พั น ล้ ำ นหยวน) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เงิ น ฝำกออมทรั พ ย์ ข อง
ประชำชนทั่วไป 648.4 พันล้ำนหยวน
ส่วนสินเชื่อ ของสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ในรูปสกุล
เงิน หยวนเพิ่ มขึ้ น จำกช่ ว งเดี ย วกัน ปี ก่อ นร้ อยละ 14.5
เป็ น 1,169.9 พั น ล้ ำ นหยวน) (เพิ่ ม ขึ้ น จำกช่ ว งต้ น ปี
113.2 พันล้ำนหยวน) อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรขยำยตัว
ของสิ นเชื่อชะลอลง เป็ นผลมำจำกทำงกำรจีน ดำเนิน
มำตรกำรทำงกำรเงินที่เข้มงวดมำกขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำ
เงิน เฟ้อ โดยในช่วง 9 เดือนธนำคำรกลำงจี นประกำศ
ปรับเพิ่มอัตรำสวนกำรดำรงเงินสำรองตำมกฎหมำยของ
ธนำคำรพำณิชย (Reserve requirement ratio: RRR)
ถึง 6 ครั้ง และปรับเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยทั่วไป 3 ครั้ง
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์จีน
ไม่แตกต่างกับธนาคารพาณิชย์ไทยมากนัก แต่ส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและกู้ต่างกันมาก โดยของ
ธพ. ไทยสูงกว่ามาก
ทำงกำรจีนกำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกในช่วง
ไตรมำสที่ 3 ปี 2554 ร้อยละ 3.10 - 5.50 และอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.10 - 7.05 ขณะที่อัตรำดอกเบี้ย
เงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ของไทยอยู่ที่ 1.87 – 3.37 และ
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7.25 - 8.00

รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2554

ส่วนที่ 3 รายงานพิเศษ :
“บาท-หยวน” ทางเลือกในการชาระเงินระหว่างไทยกับจีน
จัดทาโดย นายพัฒนพงษ์ ภู่สุวรรณ เศรษฐกรอาวุโส สานักงานภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้เงินสกุลหยวน
ของจี น เป็ น สกุ ล เงิ น สำกลของโลก โดยมี แ ผนขยำย
ขอบเขตกำรใช้เงินหยวนออกเป็น 3 ระดับคือ เริ่มจำก
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรลงทุนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ และเป็ น สกุ ล เงิ น ส ำรองระหว่ ำ งประเทศ
(International Reserve) กำรขับเคลื่อนยุทธศำตร์นี้ให้
สำเร็จ จีนได้มี แผนกลยุทธ์ ไว้รองรับหลำยๆ ด้ำนพร้อม
กัน ทั้งกำรส่ งเสริ มกำรค้ำกับ ยุ โ รป ญี่ปุ่ น และกลุ่ ม
ประเทศอำเซียนผ่ำนกรอบควำมร่วมมือ ASEAN-CHINA
FTA เพื่อเพิ่มปริ มำณธุรกรรมกำรค้ำกับต่ำงประเทศให้
มำกขึ้น นโยบำยส่งเสริมกำรใช้เงินหยวนในแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ของจีน ที่มีแผนผ่อน
คลำยเงินทุนเคลื่อนย้ำย พัฒนำธุรกิจเงินหยวนระหว่ำง
ประเทศ พร้อมทั้งสร้ำงนวัตกรรมเงินหยวนใหม่ๆ และ
ผลักดันกำรใช้เงินหยวน จีนส่งเสริมให้ธนำคำรพำณิชย์
จีนในต่ำงประเทศเปิดบริกำรเงินหยวนให้แก่นักลงทุนจีน
ที่ ไ ปลงทุ น ในต่ ำ งประเทศ คำดว่ ำ ผลของมำตรกำร
ดังกล่ำว ในระยะต่อไปจะทำให้เงินหยวนมีแนวโน้มเป็น
สกุ ล เงิ น ที่ มี บ ทบำททำงกำรค้ ำ และกำรลงทุ น ในอนุ
ภูมิภำคมำกขึ้น
กำรใช้ แ ผนกลยุ ท ธ์ ใ นเชิ ง ลึ ก ข้ ำ งต้ น ยั ง ไม่
เพียงพอ เพื่อควำมมั่นใจระหว่ำงกัน จีนยังได้จัดทำควำม
ตกลงว่ ำ ด้ ว ยกำรแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำแบบทวิ ภ ำคี
(Bilateral Currency Swap Agreement) กับธนำคำร
กลำงของประเทศต่ ำ งๆ ถึ ง 15 ประเทศ (รวมเขตกำร
ปกครอง) รวมทั้งไทยที่เพิ่งลงนำมกับจีนไปเมื่อปลำยปีที่
แล้ว โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 1.4 ล้ำนล้ำนหยวน
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ข้อมูลการลงนาม Bilateral Currency Swap Agreement

วันทีล่ งนาม

ประเทศ

26 ต.ค.54 *
22 พ.ย.54 *
8 ก.พ.55 *
11 มี.ค.52
23 มี.ค.52
2 เม.ย.52
9 มิ.ย.53
23 ก.ค.53
18 เม.ย.54
19 เม.ย.54
5 พ.ค.54
13 มิ.ย.54
22 ธ.ค.54
23 ธ.ค.54
17 ม.ค.55

เกาหลีใต้
ฮ่องกง
มาเลเซีย
เบลารุส
อินโดนีเซีย
อาร์เจนตินา
ไอซ์แลนด์
สิงคโปร์
นิวซีแลนด์
อุซเบกิสถาน
มองโกเลีย
คาซัคสถาน
ไทย
ปากีสถาน
สหรัฐอาหรับอมิเรตส์
รวม

วงเงิน
(พันล้านหยวน)
360.0
400.0
180.0
20.0
100.0
70.0
3.5
150.0
25.0
0.7
5.0
7.0
70.0
10.0
35.0
1,436.2

ที่มำ : The People's Bank of China
หมำยเหตุ * ต่ออำยุสัญญำครั้งที่ 2

นอกจำกนี้ ทำงกำรจีนยังจัดตั้งเขตทำธุรกรรม
กำรค้ำเงินสกุลต่ำงๆ เพื่อให้มีกำรกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยน
อ้ ำงอิ งอย่ ำ งเป็ น ทำงกำร โดยทดลองเปิ ดตลำดระหว่ ำ ง
ธนำคำร (Interbank) ใน 4 มณฑลแรก ได้แก่ มณฑลซำน
ตง กวำงสี ยูนนำน และซินเจียง และทำธุรกรรมซื้อ-ขำย
แบบกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนโดยตรง (Direct Quotation)
ระหว่ำงเงินหยวนกับเงินวอน (เกำหลี) เงินด่อง (เวียดนำม)
เงินบำท (ไทย) เงินกีบ (ลำว) และเงินเตงเก (คำซัคสถำน)

รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2554

ณ สิ้ น ปี 2554 มีกำรช ำระเงิน หยวนเพื่อกำรค้ำ
และกำรลงทุนผ่ำนธนำคำรแล้ว 2.6 ล้ำนล้ำนหยวน โดย
สัดส่วนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.7 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 8.8
ในปี 2554 มีป ระเทศต่ำงๆ เปิ ดให้บ ริ กำรช ำระเงินสกุล
ท้องถิ่นกับเงินหยวนแล้ว 181 ประเทศ โดยเฉพำะฮ่องกง
ใช้เงินหยวนเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จนเป็นอันดับ 3 รองจำก
ดอลลำร์ ฮ่ องกง และดอลลำร์ ส หรั ฐ ฯ กำรค้ำ จีน -รัส เซี ย
ชำระด้ว ยเงินหยวน-รู เบิล ถึงร้ อยละ 56 และกำรค้ำจีน เวี ย ดนำมช ำระเงิ น ด้ ว ยหยวน-ด่ อ งมำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 60
สะท้อนให้เห็นว่ำมีประเทศคู่ค้ำของจีนให้ควำมสนใจกำร

ชำระเงินสกุลหยวนมำกขึ้น
สำหรับกำรชำระเงินหยวนกับฮ่องกงที่เพิ่มขึ้นสูง
มำก เนื่ อ งจำกทำงกำรจี น มอบหมำยให้ ฮ่ อ งกงเป็ น
ศูนย์กลำงตลำดเงินหยวนในต่ำงประเทศ (offshore) จึง
ส่งเสริมกำรกำรค้ำกำรลงทุนกับฮ่องกงด้วยเงินหยวน เพื่อ
รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงเงินหยวนดังกล่ำว ขณะที่กำรค้ำ
กั บ เวี ย ดนำมและรั ส เซี ย ที่ มี ก ำรช ำระเงิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น
จำนวนมำก เนื่องจำกเวียดนำม และรัสเซีย มีชำยแดนติด
กับจีน ทำกำรค้ำชำยแดนด้วยเงินสกุลท้องถิ่นมำช้ำนำน
นอกจำกนั้นทำงกำรจีนยังเริ่มทดลองออกระเบียบคืนภำษี
ส่งออกให้กับกำรค้ำชำยแดนเป็นเงินหยวนกับ ประเทศที่มี
พรมแดนติดกัน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ จึงทำให้กำรใช้
เงินสกุลท้องถิ่นแพร่หลำยมำก ปัจจุบั นธนำคำรกลำงจีน
และธนำคำรกลำงรัสเซีย ยังได้ร่วมลงนำมข้อตกลงทวิภำคี
ชำระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่ ำงกัน โดยข้อตกลงครั้งนี้ช่วย
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ขยำยขอบเขตกำรค้ำจำกที่อนุญำตให้ชำระเงินสกุลท้องถื่น
ได้ เ ฉพำะกำรค้ ำ ชำยแดน เป็ น สำมำรถท ำกำรค้ ำ สำกล
ระหว่ำงจีนและรัสเซียด้วยเงินหยวน-รูเบิลได้ทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 23 มิ ถุนำยน 2554 เป็นต้นมำ ซึ่งข้อตกลงนี้
ช่ว ยให้อำนวยควำมสะดวกในกำรชำระเงินระหว่ำงสอง
ประเทศมำก สำมำรถเลือกชำระเงินได้ทั้งเงินหยวนหรือรู
เบิล ทำให้มีข้อได้เปรียบประเทศอื่นๆ ที่ยังมีอุปสรรคต้อง
ตรวจสอบรำยชื่อบริษัทคู่ค้ำของจีน
การชาระเงินบาท-หยวน ผลดีต่อผู้ประกอบการ และข้อ
พึงระวัง
ปั จ จุ บั น แม้ ว่ ำจี นเป็ น คู่ ค้ ำ ที่ ส ำคั ญที่ สุ ด ของไทย
และธนำคำรพำณิชย์ไทยเกือบทุกธนำคำรจะเปิดรับชำระ
เงินหยวน แต่กำรชำระเงินหยวนและบำทยังมีมูลค่ำน้อย
มำก เพี ย งร้ อ ยละ 1.1 ของกำรค้ ำ ไทย-จี น เนื่ อ งจำก
ผู้ประกอบกำรอำจจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อีกทั้งยังมี
อุ ป สรรคด้ ำ นกฎ ระเบี ย บกำรส่ ง ออกสิ น ค้ ำ จำกจี น ซึ่ ง
กำหนดว่ำกำรทำธุรกรรมด้วยเงินหยวนสำมำรถทำได้เฉพำะ
กับผู้ ประกอบกำรจีนที่ได้รับอนุญำตให้ทำกำรค้ำด้วยเงิน
สกุลหยวนจำนวน 67,545 รำยเท่ำนั้น (คำดว่ำทำงกำรจีน
จะยกเลิ ก ในอนำคต) อนุ ญ ำตให้ ท ำกำรส่ ง ออกด้ ว ยเงิ น
หยวนได้ เฉพำะวิ สำหกิ จน ำร่อง ซึ่งเป็ นระเบียบที่ ปฏิ บั ติ
เหมือนกันทุกประเทศ (ยกเว้นประเทศที่มีชำยแดนติดกับ
จีนไม่กำหนดไว้) เพื่อทดลองทำกำรค้ำระหว่ำงประเทศด้วย
เงินหยวน โดยสร้ำงแรงจูงใจให้ ผู้ส่ งออกจีนกำหนดรำคำ
เป็นเงินหยวน โดยจะคืนภำษีส่งออกให้ อย่ำงไรก็ตำมกำร
ส่งออกจำกไทยไปจีนสำมำรถกำหนดรำคำเป็นเงินหยวนได้
โดยไม่ต้องตรวจสอบรำยชื่อคู่ค้ำจำกจีน
ผู้ประกอบกำรไทยนอกจำกจะได้รับประโยชน์
จำกค่ำเงินหยวนที่มีแนวโน้มแข็งค่ำขึ้นแล้ว ยังสำมำรถฝำก
เงิ น สกุ ล หยวนกั บ ธนำคำรพำณิ ช ย์ ใ นประเทศไทยได้
อย่ ำ งไรก็ ดี ผู้ ป ระกอบกำรไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ท รำบ กฎ
ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ธนำคำรพำณิ ช ย์ แ ละ
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมกันประชำสัมพันธ์
กำรเปิดรับชำระเงินสกุลหยวน-บำท เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้กับผู้ประกอบกำรภำคเอกชนของไทยถึงประโยชน์ทั้งใน
มิ ติ ข องกำรเพิ่ ม ทำงเลื อ กในกำรช ำระเงิ น และช่ ว ยลด
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ต้น ทุน ในกำรช ำระเงิน โดยมีข้อพึงระวัง คือ กำรนำเข้ำ
สิ น ค้ ำจำกจี น โดยตกลงช ำระเงิน สกุล หยวน จำเป็น ต้อ ง
ตรวจสอบคู่ค้ำจีนว่ำได้รับอนุญำตให้ทำกำรส่งออกด้วยเงิน
หยวนหรือไม่ ควรพิจำรณำว่ำธนำคำรพำณิชย์ของไทยมี
บริกำร Forward contract เงินหยวนเพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงจำกค่ำเงินหรือไม่ เนื่องจำกบำงธนำคำรยังไม่มีบริกำร
ดั ง กล่ ำ ว อี ก ทั้ ง ผู้ ป ระกอบกำรควรเปรี ย บเที ย บอั ต รำ
แลกเปลี่ยนหยวน-บำทของแต่ละธนำคำรซึ่งมีควำมต่ำงกัน
โดยเฉพำะธนำคำรพำณิชย์ของไทยกับธนำคำรพำณิชย์ของ
จี น และควรเปรี ย บเที ย บกั บ ต้ น ทุ น ในกำรช ำระเงิ น
ดอลลำร์-บำท ด้วย
ปัจจุบันทำงกำรจีนเปิดโอนชำระเงิน หยวน-บำท
ยั ง ไม่ เ ต็ ม รู ป แบบ กรณี เ ปิ ด เต็ ม รู ป แบบจะมี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
เพิ่ ม ขึ้ น และท ำให้ ต้ น ทุ น กำรแลกเปลี่ ย นเงิ น ลดลงกว่ ำ
ปัจจุบั น อย่ำงไรก็ตำมสำหรับ ผู้ประกอบกำรไทยหำกทำ
กำรส่งออกและนำเข้ำสินค้ำจำกผู้ประกอบกำรจีน (ที่ได้รับ
อนุญำตให้ทำกำรค้ำด้วยสกุลหยวน) สำมำรถเปิดบัญชีเงิน
ฝำกเป็นเงินหยวนไว้กับธนำคำรรับอนุญำตในประเทศไทย
เพื่ อ รอกำรช ำระเงิ น ได้ ในระยะต่ อ ไปเงิ น หยวนจะเป็ น
ทำงเลือกที่สำคัญในกำรชำระเงิน เพื่อสนับสนุนให้กำรค้ำ
ไทย-จีน ขยำยตัวยิ่งขึ้นต่อไป
บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการสนับสนุน
การชาระเงิน
เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2554 ธนำคำรแหงประ
เทศไทย (ธปท.) ได้มีพิธีลงนำมควำมตกลงว่ำด้วยกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำแบบทวิภำคี (Bilateral Currency
Swap
Agreement) กั บ ธนำคำรกลำงสำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีน (People’s Bank of China: PBC) วงเงิน
70 พันลำนหยวน หรือ 320 พันลำนบำท กำรทำธุรกรรม
แลกเปลี่ ย นเงิ น หยวนและบำทครั้ ง นี้ จะท ำให ผู
ประกอบกำรและสถำบั น กำรเงิ น ในทั้ ง สองประเทศ มี
โอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในสกุลทองถิ่นของจีนและไทยได
มำกขึ้น กำรชำระเงินสกุลท้องถิ่นที่มีประสิทธิภำพ จะเป็น
กำรเพิ่มทำงเลือกใหม่ในกำรชำระเงินจำกธุรกรรมระหว่ำง
ประเทศให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย ลดกำรพึ่งพิงเงินดอลลำร์
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สรอ. เพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
ไทยกับจีน และช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นในด้ำนสภำพคล่อง
เงินหยวนแก่ตลำด จะช่วยเพิ่มมูลค่ำกำรค้ำไทย-จีน ในอีก
5 ปีข้ำงหน้ำ ให้เติบโตขึ้นร้อยละ 20 จำกปัจจุบันมีมูลค่ำ
กำรค้ำร่วมกัน ประมำณ 45,000 - 50,000 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ นอกจำกนี้ยังจะเป็นกำรช่วยดึงธุรกรรมที่อยู่นอก
ระบบธนำคำรให้เข้ำมำอยู่ในระบบธนำคำรมำกขึ้น และจะ
เป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรลดควำมผั นผวนของค่ำเงิน
นอกจำกนั้นยังเป็นกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรเงิน
เพื่ออำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำง
กัน ซึ่งมีโอกำสที่ไทยจะดึงเงินลงทุนตรงจำกจีนได้มำกขึ้น
หรือจีนอำจใช้ไทยเป็นฐำนกำรผลิต จะทำให้สำมำรถลด
ขั้นตอนกำรทำธุรกรรมด้ำนกำรเงิน
สำหรับกำรดำเนินกำรในด้ำนอื่นของ ธปท. ใน
กำรสนับสนุนกำรทำธุรกรรมเงินหยวน ดังนี้
1) ประสำนงำนกั บ ธนำคำรพำณิ ช ย์ ไ ทยเพื่ อ
ศึ ก ษำปั ญ หำอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ กำรช ำระค่ ำ สิ น ค้ ำ และ
บริกำรเป็นเงินหยวน
2) ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ เพื่ อ
เสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรทำธุรกรรมเงินหยวนให้ แก่ ธพ.
และภำคเอกชน เช่น จัดสั มมนำโดยเชิญ ธนำคำรกลำง
ฮ่องกงเป็นวิทยำกร
3) ประสำนควำมสั ม พันธ์ ระหว่ำง ธปท. และ
PBC เพื่อเพิ่ม ช่องทำงเลื อ กให้ แก่ผู้ ประกอบกำรที่ท ำ
ธุรกรรมกับจีนตอนใต้ รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลต่ำง ๆ
และกำรแลกเปลี่ยนกำรศึกษำดูงำนระหว่ำงกัน
4) กำรสนั บ สนุ น ให้ มี CNY/THB
Direct
Quotation บนระบบ China Foreign Exchange Trade
System (CFETS) โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2554 มณฑล
ยูนนำนได้จัดพิธีเปิดกำรทำธุรกรรมกำรค้ำเงินสกุลหยวน/
บำท ผ่ำนตลำด Interbank เพื่อทำธุรกรรมซื้อ -ขำยแบบ
Direct Quotation เงินหยวนกับบำท ที่เมืองคุนหมิง โดย
มีธนำคำรในมณฑลยูนนำน 6 แห่ง คือ ICBC สำขำยูน
นำน Agricultural Bank สำขำยูนนำน Bank of China
สำขำยูนนำน China Construction Bank สำขำยูนนำน
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Bank of Communications สำขำยูนนำน ธนำคำรฝู่เตียน
สำนักงำนใหญ่ และธนำคำรพำณิชย์ของไทย 1 แห่ง คือ
และธนำคำรกรุงเทพ (China) ร่วมเป็น Market Maker
เพื่ อ ก ำหนดอั ต รำแลกเปลี่ ย นหยวน-บำท และเปิ ด
ให้บริกำรเงินสกุลหยวน-บำท กำรเปิดทำธุรกรรมกำรค้ำ
เงินสกุลหยวน-บำท ผ่ำนตลำด Interbank ในมณฑลยูน
นำน ดังกล่ ำว จะช่ว ยให้ สถำบั นกำรเงิน ของจีนและไทย
สำมำรถปรับสภำพคล่องเงินหยวนและบำทได้ สะดวกขึ้น
รวมทั้งช่วยให้สำมำรถทำ Square Position เพื่อปิดควำม
เสี่ยงของสถำบันกำรเงินจำกกำรซื้อขำยเงินตรำกับลูกค้ำผู้
ส่งออกหรือผู้นำเข้ำได้
กล่ำวโดยสรุปแล้ว แม้ในปัจจุบันกำรชำระเงิน
สกุลหยวน-บำทยั งมีบทบำทด้ำนอำนวยควำมสะดวกต่อ
กำรค้ำไทย-จีนไม่มำกนัก เนื่องจำกยังอยู่ในช่วงเปิดทดลอง
ชำระเงินสกุลท้องถิ่นของทำงกำรจีน แต่ก็มีควำมคืบหน้ำ

ในกำรดำเนินงำนไปมำก ซึ่งหำกทำงกำรจีนเปิดกว้ำงมำก
ขึ้นจะทำให้มีผู้ใช้บริกำรชำระเงินสกุลหยวนมำกขึ้น จะช่วย
ให้ผู้นำเข้ำและผู้ส่งออกในประเทศไทยและจีน สำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำธุรกรรม รวมถึงช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำน
อั ต รำแลกเปลี่ ย น เพรำะนั ก ธุ ร กิ จ สำมำรถแลกเปลี่ ย น
ระหว่ำงเงินบำทกับเงินหยวนได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่ำนเงิน
สกุ ล ที่ 3 ในอนำคตเงิ น หยวนจะเป็ น ทำงเลื อ กใหม่ ซึ่ ง มี
บทบำททำงกำรค้ำและกำรชำระเงินในภูมิภำคเอเชีย และ
จะทวีควำมสำคัญมำกขึ้นเป็นสกุลเงินที่สำมำรถใช้เป็นเงิน
ส ำรองระหว่ำ งประเทศได้ ตำมแผนยุ ทธศำสตร์ข องจี น
ดังนั้นผู้ประกอบกำรไทยที่ทำกำรค้ำกับจีน จึงควรติดตำม
ศึกษำ เปรียบเทียบต้นทุน เปรียบเทียบผลดีผลเสีย และ
ควำมเสี่ ยงในด้ำนต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจเลื อก
รูปแบบในกำรชำระเงินเพื่อกำรค้ำระหว่ำงไทย-จีน ต่อไป
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中意越南相亲网广西办事处。中越贸易以人民币结算，2011 年 08 月 30 日。
北京中俄国际货运代理有限公司。出口俄罗斯的外贸公司已经开始考虑使用人民币结算，
人民币在俄罗斯挂牌交易，2010 年 12 月 12 日。
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รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2554

ด่านพรมแดนรุ่ยลี-่ มูเซ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
เมืองรุ่ยลี่ จังหวัดเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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