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บทคัดยอ 
 

 เปนที่ทราบกันดีวาอาหารไทย เปนหนึ่งในอาหารที่ไดรับความนิยมอยางมากในตางประเทศ 
ดวยรสชาติที่โดดเดนเปนเอกลักษณ และใหคุณคาทางโภชนาการสูง ปจจุบันธุรกิจรานอาหารไทยมี
อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศจีน โดยสืบเน่ืองมาจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ซึ่งพระองคไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยในจีน อีกไดทรงนําวัฒนธรรมไทย ดนตรี
ไทย อาหารไทย ไปเผยแพรใหชาวจีนไดรูจัก ซึ่งทําใหประชาชนชาวจีนใหการนับถือและเปนที่รูจัก
มาเปนระยะเวลานาน จากการที่สมเด็จพระเทพทรงเจริญสัมพันธไมตรีอยางตอเนื่อง ท้ังยังไดทรง
ศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนไดอยางถองแท ซึ่งถือเปนพระสหายที่ผูนําประเทศใหการ
เคารพในพระองค  
 การที่ผูประกอบการไดมีโอกาสเดินทางไปประเทศจีน อีกทั้งมีบรรพบุรุษที่มาจากทางตอน
ใตของจีน คือ เมืองซัวเถา (Shantou) เชนกัน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวจีนตอนใต
จะมีวิถีชีวิตใกลเคียงกับชาวไทย สืบเนื่องมาจากชาวไทยไดไปจับจายซื้อของที่เมืองกวางโจวมาขาย
ในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ผูประกอบการจึงเล็งเห็นโอกาสในการทําตลาดอาหารไทยใน
ประเทศจีน   

ทั้งนี้  ผูประกอบการไดมีการทําขอมูลวิจยั  Obse r va t i on  Su r vey   และการสํารวจ
พฤติกรรมผูบริโภคชาวจีน  พบวา  การรับประทานอาหาร  โดยเฉพาะในยานถนนคนเดิน  ที่ให
ประชาชนชาวจีนไวสําหรับเดินเพียงอยางเดียวโดยมิใหรถทุกชนิดเขาไปในบริเวณนั้น  จึงจัดใหเปน
พื้นท่ีเดินช็อปปง  จากการสํารวจมีจํานวนประชาชนชาวจีนและนักทองเทีย่วตางชาติ  ที่เดินชอ็ปปง
บนถนนคนเดนิซางเซี่ยจิว่  เมืองกวางโจว  ประเทศจีน โดยเฉลี่ยประมาณ 100,000 – 150,000 คน 



                                                                                                             จ 

ตอวัน  กลุมผูบริโภคหลัก  คือ  ชาวจีนวัยรุน  และวัยทํางาน  กลุมผูบริโภครอง  คือ  
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ สินคาที่ผูประกอบการไดเลือกนํามาเปดรานบนถนนคนเดิน คือ ขาว
เหนียวหมูปงและขาวเหนียวมะมวง ซึ่งถือเปนอาหารที่คนไทย  ชาวตางชาติ ชาวจีนไดรูจักเปน
อยางดี  ประกอบกับชูจุดขายในดานอาหารไทย การหมักหมู ขาวเหนียวผานการนําเขาจาก
ประเทศไทย มีรูปแบบการใสจานและกลองใหผูบริโภคสามารถซื้อหารับประทานไดสะดวก
รวมทั้งสินคาเปนอาหารที่ใหคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคปจจุบันที่ตองการ
ความคลองตัว  รวดเร็วและใหคุณคาทางสารอาหารในชวงเวลาเดียวกัน   

ผูประกอบการไดวิเคราะหและวางแผนการดําเนินธุรกิจ โครงสรางองคการ, สภาพการ
แขงขันของอุตสาหกรรม (Five Forces Model)  การวิเคราะหจุดแข็ง, จุดออน, โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) รวมถึงทําการศึกษาสวนแบงทางการตลาด ตลาดเปาหมาย และ
การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (STP Analysis) นอกจากนี้  ผูประกอบการทําการวิเคราะห  4Ps 
คือ Product Price Place Promotion แผนการปฎิบัติงาน  ดานการผลิต การตลาด  แผนการ
เงิน  และแผนฉุกเฉิน 

ในการดําเนินการธุรกิจ  ผูประกอบการมีทีมงานและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ทําธุรกิจ  มีมูลคาการลงทนุประมาณเทากับ 442,530 บาท  โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งสิ้น
1,000,000 บาท  ไมไดกูยืมจากสถาบันการเงิน  เพราะเปนการประกอบธุรกิจทีไ่มจําเปนตองมี
เงินลงทุนในสวนของทรัพยสินมากนัก  และเปนการประกอบธุรกิจในตางประเทศ  เพ่ือไมตอง
แบกรับภาระดอกเบี้ย  ในสวนตนทุนวตัถุดิบในการผลิตอัตราเฉลีย่ 40% เปนอัตราเฉลี่ยคงที่
ตลอด 5 ป  คาดวาจะสรางยอดขายประมาณ 7,560,000 บาทในปแรก  กําไรสุทธติิดลบ
ประมาณ 50,000 บาท  สามารถคืนทุนภายใน 3.69 ป  เพราะสามารถทํากําไรไดในปถัดมา  
และในชวงปทีห่าของการดําเนินธุรกิจ  มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR) เทากับ 32.46%  
มูลคาปจจุบันสุทธ(ิNPV) เทากับ 702,716.02 บาท  จุดคุมทุนจะตองมียอดขายประมาณ 
6,057,000 บาทในชวงเวลาปแรกของการดําเนินกิจการ  โดยการจําหนายขาวเหนียวหมูปง 
242,291 ชุดตอป(664ชุดตอวัน)  และการจําหนายขาวเหนียวมะมวง 121,145 ชุดตอป  (332 
ชุดตอวัน) ตนทุนของเงินทุน(Discount Rate-WACC)คิดเปน 15%  คิดจากอัตราดอกเบี้ยของ
การปลอยกูของธนาคาร  คิดเปน 8%  และไดรวมคาเสียโอกาส(Opportunity Cost) คิดเปน 7% 
อาจเกิดไดจากอัตราความเสี่ยงทางเงินเฟอ  อัตราความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ  อัตราความเสี่ยงในการลงทุนตางประเทศ  ผูประกอบการมีนโยบายใหอัตรา
ผลตอบแทนของผูถือหุน 30%   ธุรกิจจะมีกําไรที่สูงมากในปที่สามเปนตนไป  สภาพคลองของ
เงินสดมีประสิทธิภาพผูประกอบการควรเพิ่มผลตอบแทนดานผลกําไรใหผูถือหุนเพ่ิมมากขึ้น
หรือนําไปขยายการลงทุนในชองทางการจัดจําหนายใหมๆ 

ดังน้ัน  ธุรกิจมีศักยภาพในการทํากําไร  และเปนธุรกิจที่นาสนใจทําการลงทุน 
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สินคาและบริการ 
 

สินคา (Product) 
 

 เน่ืองจากประเทศจีนไดมีอาหารประเภทปง  ยาง  จําหนายอยูทั่วไป  และมีรานคาอาหารวาง  
ซ่ึงอาหารประเภทเหลานี้ไดมีวางจําหนายบนถนนคนเดนิซางเซี่ยจ่ิว  เมืองกวางโจว  รวมทั้งอีกหลาย
เมืองของประเทศจีน สินคาเปนอาหารวางเพื่อการโภชนาการที่ดี และสะดวก  รวดเร็วในการ
รับประทาน  รวมทั้งสามารถเดินช็อปปงไดในระยะเวลาเดียวกัน  สินคาทั้งสองประเภทนี้ยังไดแสดงถึง 
เอกลักษณความเปนไทยอยางชั้ดเจน  

อาหารวางที่ผูประกอบการไดเล็งเห็นโอกาสในการลงทนุ  ซ่ึงสินคาแบงเปน  2  ประเภท  คือ 
1. ขาวเหนียวหมูปง   
2. ขาวเหนียวมะมวง 

ภาพที่ 1.  ขาวเหนียวหมูปงและขาวเหนียวมะมวง 
 

                                         
 
 

อาหารประเภทขาวเหนียวหมูปงและขาวเหนียวมะมวงเปนอาหารที่เหมาะสมกับ 
ทุกเพศทกุวัยเนื่องจากไดมีการนําความอรอยและคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวนนํามประกอบ
กันไดอยางดีเยี่ยมที่จัดเตรียมมาเพื่อผูบริโภคตองการรสชาติความแปลกใหมของอาหารไทย
และผูบริโภคที่เอาใจใสเรื่องการโภชนาที่ดีเพ่ืออายุที่ยืนยาวและสุขภาพรางกายที่แข็งแรงไป
พรอมๆกัน 
 สวนประกอบที่สําคัญ  ไดแก   
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การวางแผนองคการ 
 

วิสัยทศัน (Vision)  
 ผูประกอบการมุงเนนการเปนผูนําทําการที่เริ่มธุรกิจเปนเจาแรกในการจําหนายอาหาร
ประเภทขผานสื่อตางๆ  เชน  ประชาสมัพันธผาาวเหนียวหมูปงและขาวเหนียวมะมวง  ซ่ึงแสดง
ถึงรสชาติความเปนอาหารไทย  พรอมทัง้ไดขยายรานคาไปตามหัวมุมตางๆ  ของถนนในเมือง
กวางโจวที่เปนยานชุมชน  ประชาสัมพันธนเวบ็ไซดในอินเทอรเน็ต  เปนตน  ในอนาคตจะ
ดําเนินการผลิตขาวเหนียวหมูปงและขาวเหนียวมะมวงเพ่ือจําหนายแกรานสะดวกซื้อชั้นนํา  

 
พันธกิจ (Mission) 

ขบวนการคัดสรรผลิตภัณฑจะมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพพรอมสวนผสมที่ไดคัด
สรรมาเปนอยางดี  เพ่ือมุงเนนในดานรสชาติที่อรอยและสะอาด ปลอดภัย  รวมทั้งจะทําการ
ปรับปรุงรสชาติใหเขากับรสนิยมการรับประทานของชาวจีน  พรอมทั้งใหการบริการที่ประทับใจ
กับลูกคาทุกๆ คนอยางเทาเทียมกัน 

เปาหมายระยะสั้น  คือ  เปาหมายในชวงหนึ่งถึงสองป  ผูประกอบการจะสราง    
ความนิยมในสินคาที่จําหนาย  และประชาสัมพันธสินคาใหผูบริโภคในบริเวณถนนซางเซ่ียจ่ิว
สนใจซื้อสินคา  เพ่ือสรางยอดขายใหมีการเติบโตในอัตราที่ไมนอยกวา  10%  ตอป  รวมทั้งจะมี
การแจกใบปลิวใหกับผูบริโภคชาวจีนเปนหลัก  และนักทองเที่ยวตางชาติ  เพ่ือการขยายตลาด
ของสินคา   
เปาหมายระยะยาว  คือ  เปาหมายในชวงระยะเวลาปที่สามถึงปที่หา  ผูประกอบการจะทําการ
ขยายรานคาไปตั้งที่ถนนสายตางๆ  เชน  ถนนไปจิงลู  ถนนอีเตอลู  เปนตน  ที่มีประชากร
หนาแนน  เพ่ือเปนการมุงเนนใหสินคาไดรับความนิยมอยางทั่วถึง  และสามารถกระจายสินคา  
รวมทั้งขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาใหเพ่ิมมากขึ้น  สงผลทําใหมียอดขายใหมีการเติบโต
ในอัตราที่ไมนอยกวา 10%  ตอป  หรือเพ่ิมมากขึ้นในชวงระยะเวลาตั้งแตปที่สามเปนตนไป 
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บทวิเคราะหและแผนการตลาด 
 

สภาพตลาดทั่วไป 
 
 
 ตลาดเปนยานถนนคนเดินที่มีผูคนเดินกันอยางหนาแนน มีทั้งแฟชั่นเสื้อผาแบรนดเนม 
และตรงถนนนั้น คือ ถนนซางเซี่ยจ่ิว เปนถนนที่อยูในละแวกบริเวณใกลเคียงกับถนนคนเดิน ซ่ึง
มีรานคาเปนบล็อกเล็กๆ ขายอาหารสะดวกซื้อ และมีประชากรเดินไป-มา ระหวางถนนนี้อยู
ราวๆ 100,000 – 150,000 คนตอวัน ประชาชนสามารถเดินไป รับประทานไปใหอ่ิมทอง ซ่ึงไม
ทําใหเสียเวลากับการรับประทานอาหาร สามารถซื้อของไปพรอมๆกับรับประทานอาหารไปดวย 
มันเปนสไตลชีวิตที่สะดวกสบายและเรงรีบของชาวจีน  รานคาเล็กๆ เหลานั้น ไดจําหนาย
อาหารประเภทปง ยาง ตั้นทา เปนตน แตยังไมมีจําหนายขาวเหนียวหมูปง และขาวเหนียว
มะมวง จึงเปนไอเดียที่ผูประกอบการคิดคนสินคาที่มาจําหนาย เพ่ือใหเกิดความแตกตางในดาน 
Product Differentiation ที่ทําโดยใชสูตรตนตํารับของชาวไทย ซ่ึงเปนเอกลักษณ มีรสชาติที่
แตกตาง เน่ืองจากชาวจีนทางตอนใตจะมีวิถีชีวิตใกลเคียงกับชาวไทยมากกวา ชาวไทยไดไป
จับจายซื้อของที่เมืองกวางโจวมาขายในประเทศเปนจํานวนมาก และผูประกอบการก็เปนคน
หน่ึงที่มีบรรพบุรุษเปนชาวจีนซึ่งมาจากทางตอนใตของประเทศจีน  คือ เมืองซัวเถา(Shantou) 
เชนกัน 

ถากลาวถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไมมีชาวจีนคนไหนไมรูถึงพระนามของพระองค
ที่ไดไปสรางชือ่เสียงใหกับประเทศไทยในประเทศจีน ฉะนั้น ถาบอกวา ดิฉันเปนคนไทย มา
ทําอาหารไทย ใหชาวจีนรับประทาน คนจีนก็จะใหการตอนรับเปนอยางดี โดยไดทําการวิจัยมา
จากการไป Observation Surveys แลวหลังจากนั้น จึงนําผลมาวิเคราะหถึงพฤติกรรมผูบริโภค
เปนสําคัญ เพราะผูประกอบการไดทําตลาด Retails พฤติกรรมผูบริโภคจึงทําใหแนใจวาเปน
ประเด็นสําคญัในการตัดสนิใจซื้อสินคาของทางรานซึ่งไดมีการทําวจัิยสํารวจพฤติกรรมผูบริโภค
จํานวน100 คน  ที่บริเวณถนนซางเซี่ยจ่ิว  และตามมหาวิทยลัยในเมืองกวางโจว  ประเทศจีน  

 ผลปรากฏวา  จํานวนผูบริโภคตองการขาวรับประทานเหนียวมะมวง  2 – 3  ครั้งตอ
เดือน  และขาวเหนียวหมูปงประมาณ 2 – 3 ครั้งตอเดือน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

หลังจากที่ไดมีการกําหนดกลยุทธแลว ทางรานก็จะกําหนดและจัดเตรียมขั้นตอนการ
ดําเนินงานของกิจการ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล โดยจะแบงขั้นตอนการ
ดําเนินงาน คือ ดานการผลิต ดานการตลาด และดานการเงิน รวมถึงการวิเคราะหดานเทคนิค
ดวย ดังน้ี 

1. ดานการผลิต 
ทางรานจะมีการจัดเตรียมขั้นตอนการผลิตของขาวเหนียวมะมวงและขาวเหนียวหมูปง

แตละชนิดไวเพ่ือไมใหสับสนและประหยัดเวลาตอการทํางาน เน่ืองจากทางรานตองบริการคน
จํานวนมากในแตละวัน โดยฝายผลิตน้ันจะอยูที่พักอาศัยที่ไดเชาชาวจีน และใหพนักงาน 2 คน
ประจําอยูที่ฝายผลิตตลอดเวลา จะทําการคอยผลิตทั้งวัน  และเปนคนสงของมาใหกับทางรานที่
อยูในถนนซางเซ่ียจ่ิว ทางรานจะมีพนักงานคอยนําหมูใสเครื่องปงสําหรับปงจําหนายแก
ผูบริโภค  เปนตน   
 โดยการผลิตน้ัน จะเร่ิมตั้งแตกอนเปดรานระยะเวลาเตรียมการประมาณ 1 ชม.  
เน่ืองจากจะมีซัพพลายเออรมาคอยสงหมูใหทุกวันในตอนเย็น รวมทั้งจะมีซัพพลายเออรมาสง
มะมวงสุกตอนเย็นทุกวัน และสิ่งของที่จําเปนตองใชสามารถไปซื้อเองไดที่คารฟูรในปริมาณ
มากๆ มาเก็บไวไดตามการประมาณการของยอดขาย และในทุกๆ วันหลังจากปดรานเสร็จ จะมี
พนักงานมาคอยทําการหมักหมูเตรียมไวสําหรับวันรุงขึ้น  และพนักงานจะผลัดกันทุกวัน สวน
ขาวเหนียวเขี้ยวงูน้ัน ตองทําการนําเขาจากประเทศไทย จะมีการจางบริษัทเอเจนซี่ตัวแทน 
ชิปปงเปนผูดําเนินการใหและนํามาสงในทุกๆ สัปดาหเชนกัน  

ดังน้ัน จะทําใหสะดวกรวดเร็ว และขั้นตอนการผลิตนั้นก็ไมไดยุงยาก เน่ืองจากมี
พนักงานประจําฝายผลิตและเปนคนสงของใหตลอดเวลาและสถานที่พักอาศัยอยูไมหางไกลกัน
มากนักกับรานคาที่ตั้งประจํา 
 

การวิเคราะหทางดานเทคนิค 
 
 การวิเคราะหทางเทคนิค เปนการวิเคราะหความเหมาะสมทางเทคนิคของโครงการ ซ่ึง
โครงการลงทุนจะมีสวนเกี่ยวของกับปจจัยการผลิตและการนําปจจัยการผลิตมาผาน 
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แผนการเงิน 
  
 ธุรกิจขาวเหนียวหมูปง  และขาวเหนียวมะมวงมีกําหนดการเริ่มเปดดําเนินการป  2551  
เปนตนไป  ผูประกอบการไดจัดทํางบประมาณการลงทุน  งบกําไร ขาดทุน  งบดุล  รวมทั้งงบ
กระแสเงินสด  งบการเงินทั้งหมดไดทําเปนรายป  เพ่ือศึกษาความตองการของกระแสเงินสดใน
การดําเนินธุรกิจ  คาเสื่อมราคา  ตนทุนคาเสียโอกาส  รวมทั้งการวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน  เพ่ือศึกษาเงินทุนหมุนเวียน  สภาพคลองดานการเงินวาธรุกิจสามารถดาํเนินตอไป 
ที่มาของแหลงเงินทุน  ของการประกอบธุรกิจขาวเหนียวหมูปง  และขาวเหนียวมะมวงไดทํา
การจําหนายที่ถนนซางเซีย่จ่ิว  เมืองกวางโจว  ประเทศจีน  ซ่ึงไดมีผูรวมลงทุน  ดังน้ี 
 นางสาวเขมจารี  จงพิพัฒนยิ่ง  ลงทุนจํานวน  40% เทากับ 400,000 บาท  
 นางสาวชุติมา  จงพิพัฒนยิ่ง    ลงทุนจํานวน  30% เทากับ 300,000 บาท 
 นายวิสุทธิ์  จงพิพัฒนยิ่ง         ลงทุนจํานวน  30% เทากับ 300,000 บาท 
 เน่ืองจาก  การลงทุนในการประกอบธุรกิจน้ี เปนการลงทุนที่ใชปริมาณเงินไมสูงมากนัก  
จึงไมตองใชสถาบันการเงินเพ่ือขอกูเงินมาเพื่อการลงทุน  แตเปนการใชหลักการเปนหุนสวน  
โดยนําเงินสดจํานวน  1,000,000  บาทมารวมลงทุน   
 
ขอสมมติฐานทางการเงนิ 
 
การเริ่มตนประกอบธุรกิจขาวเหนียวหมูปง  และขาวเหนียวมะมวง  โดยมียี่หอของรานคา  คือ  
“888”  มูลคาการลงทุนเบื้องตนรวมทั้งสิน้ 442,530  บาท ประกอบดวยรายการหลักๆ ไดแก 

คาธรรมเนียมขอเครื่องหมายการคาจีน  23,780   บาท 
คาเซงราน              300,000   บาท 
คาตกแตงราน     10,000  บาท 

 คาอุปกรณเครื่องใชในราน :  - 
 คาเฟอรนิเจอร   10,000  บาท  

− อุปกรณในครัว  23,750  บาท 
− เครื่องปง  25,000   บาท  

รวม  48,750   บาท 



บทที่ 6 
 

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหธุรกิจสามารถปรับตวัตามสภาวการณที่อาจเกิดขึ้นอยางฉับพลัน  เพ่ือใหสงผล
กระทบกบัความเสียหายนอยที่สุดในการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต 
1.  กรณีถาสินคาไมสามารถจําหนายไดตามเปาหมายที่วางไว 
สินคา (Product) 

- ยอดจําหนายไดนอยกวาเปาหมายที่วางไวมาก  และเห็นวาถาทําการจําหนาย
ตอไป  จะทําใหธุรกิจไดรับความลมเหลวในการประกอบการ 

- ควรหยุดการผลิตสินคาในรอบถัดไป  เพ่ือลดการเพิ่มปริมาณของสินคา 
- ทําวิจัยสํารวจพฤติกรรมผูบริโภค  และนําผลลัพธที่ได  หาหนทางปรับปรุง

สินคา 
- ปรับปรุงสินคาตามความตองการของผูบริโภค 
- เพ่ิมสูตรใหมๆ  ใหผูบริโภคทดลองสนิคา 

ราคา(Price) 
- ราคาจําหนายคงที่แตถาวัตถุดิบเดิมที่มีราคาที่แพงมากจนไมสามารถใชวัตถุดิบ

เดิมได  ใหเปลี่ยนวตัถุดิบที่ใช  เปนวตัถุดิบอ่ืนที่สามารถนํามาใชแทนกันได  
หรือวัตถุดิบใหมที่นําไปทําสินคาสูตรใหมๆ 

ชองทางการจัดจําหนาย(Place) 
- วิเคราะหและหาสาเหตุชองทางการจัดจําหนายเดิม 
- ขยายชองทางการจําหนายไปยังชองทางที่ไดทําการสํารวจและวิจัยพฤติกรรม

ผูบริโภค 
กลยุทธการจําหนายสินคา(Promotion) 

- มีการปรับรายการสงเสริมการขายเพื่อสงเสริมการดึงดูดสินคาใหผูบริโภคสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

- หรือทําการปรับลดคาใชจายในสวนนี้ทีค่ิดวามากเกินความจําเปนเพ่ือลดความ
เสี่ยงดานการขาดสภาพคลองทางการเงิน 

 
 



บรรณานุกรม 
 

ขอมูลการสํารวจไดรับความรวมมือจากอาจารย Huanglaoshi  ณ  华南理工大学,  

       广州, 中 国 รวมทั้งนักศึกษาของ华南理工大学, 广州，中国，22-

24/11/50〕 
ดร. อักษรศรี(อติสุธาโภชน) พานิชสาสน, เศรษฐกิจมณฑลจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา 
        สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ตุลาคม 2550.                                    
ผูคัดลอกขาว  : นายปราโมทย  ปองสุธาธาร กลุมงานประชาสัมพันธ โทร. 02-354-4466  
        ตอ 11 ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  อ.สําเริง  เครื่องละ  25,000  บาท. 
หนังสือขาวเหนียวหมูปง, บริษัท  สํานักพิมพแมบาน  จํากัด, 1 กรกฎาคม  2549. 
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ  ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2550  หนา 47. 
 
Internet 
 
www.customs.go.th  
www.dft.moc.go.th   
www.ftadigest.com 
www.minorfoodgroup.com 
www.nanosearch.co.th 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 

 
 

                            
              
 

    
 

      
 



 
ภาคผนวก  ก  

 
เคร่ืองหมายการคา 

 
 

 
 
 
 

สินคา  คือ  อาหารประเภทขาวเหนียวมะมวง  และขาวเหนียวหมูปง 
ในบรรจุภัณฑแบบตางๆ 
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จานกระดาษ 

 

                                                
 

กลองกระดาษ 

 
 
 
ขาวเหนียวมะมวง  กับขาวเหนียวหมูปง (รูปภาพ และสวนผสม) 
ขาวเหนียวมะมวง – สวนผสม (สามารถดัดแปลงตามจํานวนผูบรโิภคได) 
          ขาวเหนียว   
           กะทิสาํเร็จรูป 
วิธีทํา  

1. ซาวขาวเหนียวที่แชนํ้าทิ้งไวอยางนอย สามชั่วโมง 
2. ใสนํ้าพอทวมนําเขาหมอน่ึง  หรือเตาอบไมโครเวฟ  จนสุก 
3. ใสกะทิสําเร็จรูปแลวนําเขาไมโครเวฟ 
4. คลุกขาวเหนยีวกับสวนผสมจนทั่ว ปดฝา  รอจนน้ํากะทิซึมเขาเม็ดขาวเหนียว

ตักใสจานพรอมรับประทาน 

ขาวเหนียวหมูปง – เครื่องหมักหมูปง    

หมูปง 

 
หมูปง 
หรือ 
มะมวง 

  ขาว
เหนียว 
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รากผักชี(ไมมีไมเปนไร) 4-5กลีบ หรือ ตามความชอบ 

กระเทียม 4-5กลีบ หรือ ตามความชอบ 

พริกไทยเม็ด หรือ พริกไทยดํา พอประมาณ 

ซอสปรุงรส 1  ชอนโตะ 

ซีอ้ิวดําหวาน 1-2  ชอนโตะ 
กะทิสําเร็จรูป, นมสด 

 
วิธีทํา 
1.เอารากผักชี(ถึงใชกานกต็องเอามาตําๆใหกลิ่นออก)+กระเทียม+พริกไทย มาตําใหพอบุบและ  
หอม 
2.ใสซอสทุกอยางและน้ําตาล  
3.ปดทายดวยนมสด คลุกใหเคากันใสทพัเพอแวรปดฝา(หากกลัวตูเย็นกลิ่นอวลไปดวย      
   ก็เอากระเทียมหอทิ้งไวสักสองชั้นก็ได 
เวลายาง 
รอเตาไปรอนไดที่ก็เอาหมูที่เสียบไมไปยางจนสุก และหม่ันทานมสด(หรือกะทิ)ใหทั่วเพ่ือใหเน้ือ
หมูนุม  หากไมมีเตาบารบคีิว ยางเตาอบเปดไปแรงซกั 240องศาC อุนเตา10นาทีใหรอน ยาง
ประมาณ 15-20นาทีหรือจนสุก (ระหวางนี้จะมีนํ้าจากหมูออกมาดวย)  
ตัวอยางหมปูงหลากหลายรสชาติ  เชน  หมูปงรสบารบีคิว, หมูปงหมักซอสญี่ปุน 
 
หมูปงบารบคิีว 
สวนผสม : เน้ือหมู  1  กิโลกรัม  
      ซอสมะเขือเทศ 1/4  ถวยตวง 
      ซีอ๊ิวขาว  3  ชอนโตะ 
      นํ้าตาลทราย 1 1/2  ชอนโตะ 

     พริกไทยปน  1  ชอนชา 
      ซอสเปรี้ยว  3  ชอนโตะ 

     มัสตารด  1  ชอนชา 
           นํ้ามันพืช  1/4  ถวยตวง 

     เหลา  3  ชอนโตะ 
วิธีทํา 
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• ห่ันเนื้อหมูบางๆ 

• ผสมเครื่องปรุงทั้งหมดเขาดวยกัน  นําหมูที่ห่ันไปหมัก  เคลาใหเขากนันําไปใสตูเยน็ทิ้ง
ไวประมาณหนึ่งชั่วโมง 

• นําหมูที่หมักมาเสียบไมแลวนําไปยางจนสุก  จากนั้นสามารถรับประทานไดทันท ี
 
 
หมูหมักซอสญี่ปุน 
สวนผสม : หมูเน้ือแดง  1  กิโลกรัม 
      ซีอ๊ิวญี่ปุน  6  ชอนโตะ 
       นมสด  1/2  ถวยตวง 
       นมขนหวาน 1/2  ถวยตวง 
       ซอสปรุงรส  1  ชอนโตะ 
       งาขาวคัว่  1/4  ถวยตวง 
       พริกไทยปน 1  ชอนชา 
 
วิธีทํา 

• ห่ันเนื้อหมูบางๆ 

• ผสมเครื่องปรุงทั้งหมดเขาดวยกัน  นําหมูที่ห่ันไปหมัก  เคลาใหเขากนัประมาณ 
สามสิบนาท ี

• นําหมูที่หมักมาเสียบไมแลวนําไปยางจนสุก  จากนั้นสามารถรับประทานไดทันท ี
 
หมูหมักหมาลา 
สวนผสม : หมูเน้ือแดง  1  กิโลกรัม 
      ซีอ๊ิวขาว  6  ชอนโตะ 
       หมาลา  1/2  ถวยตวง 
       ซอสปรุงรส  1  ชอนโตะ 
 วิธีทํา 

• ห่ันเนื้อหมูบางๆ 

• ผสมเครื่องปรุงทั้งหมดเขาดวยกัน  นําหมูที่ห่ันไปหมัก  เคลาใหเขากนัประมาณ 
สามสิบนาท ี

• นําหมูที่หมักมาเสียบไมแลวนําไปยางจนสุก  จากนั้นสามารถรับประทานไดทันท ี
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วิธีการเลือกซื้อหมูและวธีิการหมักหม ู
 การเลือกซื้อหมูน้ันควรเลือกซื้อหมูที่เปนสันในติดมันเล็กนอย  เพ่ือจะไดหมูที่อรอยกลม
กลอมลูกคาตดิใจ 
 การหมักหมูน้ัน  ควรใชวัตถุดิบมีซีอ๊ิวขาว, พริกไทย, ซอสปรุงรส, เกลือ, นมสด 
เคล็ดลับการหมักหมู 

• อยาหั่นเนื้อหมูหนาหรือบางเกินไป  และควรหั่นใหมีเน้ือแดงติดกับมันหมูในชิ้นเดียวกัน   

• นํ้าที่หมักเนื้อหมูมีสัดสวนพอเหมาะกนัเพ่ือใหรสชาตหิมูกลมกลอม 

• ระยะเวลาไมควรหมักนานเกินไป  เม่ือหมักเสร็จแลวแชตูเย็นไวหน่ึงคืน   เพ่ือชะลอ
ไมใหหมูน้ันมีกลิ่นเนาเสีย 

• วิธีการเสียบควรจะเรียงหมูใหสวยงามในรปูแบบเดียวกนั   
( ที่มา : หนังสือขาวเหนียวหมูปง, บริษัท  สํานักพิมพแมบาน  จํากัด, 1  กรกฎาคม  
2549. ) 
 (ที่มา : เรียบเรียงจากหนังสือพิมพ Guangzhou Morning Post ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 31 
พฤษภาคม 2550 โดยศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทยในจนี สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว 
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ภาคผนวก  ข 
 

ขอมูลทางการคาและการลงทุนในเมืองกวางโจว (Guangzhou, 广州)  ประเทศจีน 
  

• ‘ประตูการคา’ ที่สําคัญของจีนตอนใต 

• ตั้งอยูใกลเกาะไหหนัน(ไหหลํา) มาเกา และฮองกง  
 

  
            (ที่มา : www.travelchinaguide.com/map)   

• เมืองหลวงมณฑลกวางตง    

• มณฑลที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เซินเจ้ิน จูไห  และซัวเถา  

• จุดเริ่มตนเสนทางสายไหม และเมืองทาเสรีแหงแรกและเปน 1 ใน 3 เมืองทาที่สําคัญสุด
ของจีน 

• มีการคมนาคมสะดวก เชน รถไฟใตดิน เรือ เครื่องบิน เปนตน 

• พ้ืนที่ประมาณ 7,434.4 ตารางกม. 

• อาการรอนชื้น อุณหภูมิประมาณ 19 – 22 Co 

• ประชากรประมาณ  86.42  ลานคน 

Guangzhou
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• ภาษากวางตงและภาษาจีนกลาง และนับถือศาสนาหลากหลาย เชน  ศาสนาพุทธ 
อิสลาม คริสต ลัทธขิงจ๊ือ ลัทธิเตา  เปนตน แตลัทธิขงจ๊ือและศาสนาพุทธเปนหลัก 
เงินตรา 1 หยวน เทากับ 5 บาท  

• 1 元(หยวน) = 10 角(เจ่ียว) = 100 分(เฟน), 1 เจ่ียว = 10 เฟน = 0.1 หยวน 
1 เฟน = 10 เจ่ียว = 0.01 หยวน,  

• มีคา GDP GROWTH ป 2549  เทากับ  10.7% 

• ทุนสํารองเงินตราตางประเทศ (2550) = 1.33 ลานลานUSD  

• พฤติกรรมผูบริโภค : ปจจุบันชอบชวีิตที่ทันสมัย สะดวก เรียบงาย และประหยดัเวลา 

• ปจจุบันมีหางสรรพสินคามากมาย Brandname 

• วัยรุนและคนทํางานชอบการเดินซื้อสินคาทันสมัย ชอบความแปลกใหม  
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ถนนซางเซีย่จิ่ว (Shang Xia Jiu Lu)  (上下九路) 
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ถนนซางเซีย่จิ่ว (Shang Xia Jiu Lu)  (上下九路) 
 
ประชากรชาวจีน และชาวตางชาติ (เนนชาวจีน) รวมการเดินช็อปปงในถนนซางเซี่ยจ่ิว 
ประมาณวันละ 100,000-150,000 คนตอวัน 
( ที่มา: Researchtrip in Guangzhou ( 4-7/11/07 ),  www.nanosearch.co.th ) 
 
แบบสํารวจพฤติกรรมผูบริโภค 
 เน่ืองจากไดมีการทําการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคในบริเวณถนนซางเซี่ยจ่ิว จํานวน 
100 คน  และไดทําการทําแบบสอบถาม  ดังน้ี 
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คําถาม  
 
ถนนซางเซี่ยจ่ิวมีรานที่เปนบูธขายน้ําประมาณกี่ราน ขายของหวานประมาณกี่ราน ขายของปง
ยางประมาณกี่ราน รวมทั้งหมดคราวๆประมาณกี่รานคะ เอาแบบคราวๆเทาที่จําไดนะคะ  กอน
ตอบคําถามขางลางนี้คะ 
 
ตอบ  มีรานน้ําดื่มและน้ําผลไมประมาณ  4-5  ราน, ของหวาน 4 – 5 ราน, ปงยาง 2-3 ราน, 
ไอศครีมฯลฯ  นาจะอยูประมาณราวๆ 20 กวาราน 
(ที่มา:ไดจากการสอบถามนักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยในกวางโจวและกลบัมา
ประจําประเทศไทยแลว   
 
 
Q.1 ไปเดินถนนซางเซี่ยจ่ิวลูกี่ครงตอหน่ึงเดือน 

你 1 个月有几次去过上下九路？ 
Q.2  ถาเห็นภาพในนี้ภาพขาวเหนียวมะมวงจะทานกีค่รั้งตอหน่ึงเดือน (นําภาพขาวเหนียว
มะมวงใหคนจนีดู) 

你 1 个月有几次想吃芒果糯米饭 ? 
Q3. จะทานหมูปงกี่ครั้งตอหน่ึงเดือน (นําภาพใหคนจีนดู ภาพหมูปง) 

你 1 个月有几次想吃猪肉串？ 
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ผลการประเมิน 
 
 

我从给

你，我

累死

了。祝

你的学

生快要

毕业。

加油！           

  性别 年龄 问题 1 问题 2 问题 3 

1 女 年轻 3 4 3 
2 女 年轻 4 4 3 
3 女 年轻 2 2 3 
4 女 年轻 1 1 1 
5 女 年轻 2 4 2 
6 女 年轻 2 3 2 
7 女 年轻 2 2 2 
8 女 年轻 2 3 4 
9 男 人员 2 3 2 
10 男 人员 2 3 2 
11 女 年轻 3 4 2 
12 女 年轻 2 3 2 
13 女 年轻 3 2 2 
14 女 年轻 2 2 1 
15 女 年轻 3 2 1 
16 女 年轻 3 3 2 
17 男 年轻 1 2 2 
18 男 年轻 2 2 2 
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19 男 年轻 1 2 2 
20 女 年轻 3 3 3 
21 女 年轻 3 3 2 
22 女 年轻 2 2 2 
23 女 年轻 2 2 1 
24 女 年轻 3 2 2 
25 女 年轻 3 3 2 
26 女 年轻 3 3 2 
27 女 年轻 2 2 1 
28 女 年轻 2 2 1 
29 女 年轻 2 2 2 
30 女 年轻 2 2 3 
31 女 年轻 2 2 2 
32 女 年轻 2 2 1 
33 女 年轻 2 2 3 
34 男 年轻 3 2 3 
35 女 年轻 3 3 3 
36 女 年轻 2 3 2 
37 女 年轻 2 3 2 
38 女 年轻 2 3 2 
39 女 人员 2 3 2 
40 女 人员 3 3 3 
41 女 人员 2 3 3 
42 男 年轻 2 1 2 
43 男 人员 2 1 2 
44 男 人员 2 1 2 
45 男 年轻 2 1 3 
46 女 年轻 3 2 3 
47 女 年轻 3 2 2 
48 女 年轻 3 2 2 
49 女 年轻 2 3 2 
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50 女 年轻 2 2 1 
51 女 人员 2 2 1 
52 女 人员 2 3 1 
53 女 年轻 2 2 2 
54 女 人员 2 3 2 
55 女 年轻 2 3 1 
56 男 人员 2 2 3 
57 男 人员 2 2 2 
58 女 年轻 3 3 2 
59 女 年轻 3 3 2 
60 女 年轻 3 2 1 
61 女 年轻 2 2 1 
62 女 年轻 2 2 1 
63 女 人员 3 2 2 
64 女 人员 3 3 2 
65 女 人员 3 3 2 
66 女 年轻 2 3 2 
67 女 年轻 2 3 2 
68 女 年轻 2 3 2 
69 女 人员 3 3 2 
70 女 人员 2 3 1 
71 女 人员 2 3 1 
72 女 年轻 3 2 2 
73 女 年轻 2 2 2 
74 女 年轻 3 2 2 
75 女 年轻 2 2 2 
76 女 人员 3 2 2 
77 男 人员 3 1 2 
78 男 人员 3 1 2 
79 男 人员 3 1 2 
80 女 年轻 2 2 1 
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81 女 年轻 2 2 1 
81 女 年轻 2 2 1 
83 女 人员 2 2 2 
84 女 人员 2 2 2 
85 女 人员 2 3 1 
86 女 年轻 2 2 2 
87 女 年轻 2 2 1 
88 女 人员 3 3 1 
89 男 人员 3 2 2 
90 男 人员 3 2 2 
91 女 年轻 2 2 1 
92 女 年轻 3 3 1 
93 女 年轻 2 3 2 
94 女 年轻 3 3 2 
95 女 人员 2 3 2 
96 女 人员 3 2 2 
97 男 年轻 3 1 1 
98 女 年轻 2 2 2 
99 男 人员 2 2 1 
100 女 年轻 3 3 2 

( ที่มา: ขอมูลการสํารวจไดรับความรวมมือจากอาจารย Huanglaoshi   ณ   

华南理工大学, 广州，中国  รวมทั้ง 

 นักศึกษาของ华南理工大学, 广州，中国，22-24/11/50〕    
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กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา

ผูชาย

19%

ผูหญิง

81%

ชวงอายุของกลุมตัวอยาง

18-25ป

69%

25-40ป

31%

ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค บนถนนซางเซี้ยจ่ิว โดยแบงเปนกลุมตัวอยางจํานวน 100  คน  
จะเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 81.0 และ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 19.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับชวงอายุของกลุมตวัอยาง ประกอบดวยกลุมวยัรุนและกลุมคนในวัยทํางาน คือ 

ชวงอายุ 18-25 ป คิดเปนรอยละ 69.0 และ ชวงอายุ 25-40 ป คิดเปนรอยละ 31.0  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
และสําหรับความถี่ในการเดินถนนซางเซี้ยจ่ิวของกลุมตัวอยาง มีความถี่ในการเดินโดย

เฉลี่ยตอเดือน 2 ครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.0  
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ความถ่ีในการเดินถนนซางเซี้ยจิ่วตอเดือน

3.0

59.0

37.0

1.0

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครั้ง

9.0

49.0

38.0

4.0

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครั้ง

จํานวนครั้งในการรับประทานขาวเหนียวมะมวงตอเดือน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากผูบริโภคซึ่งไดเห็นภาพขาวเหนียวมะมวงแลวน้ัน สามารถคาดการณเกี่ยวกับ

จํานวนครั้งในการรับประทานตอเดือนอยูที่ประมาณ 2 ครั้งตอเดือนมากที่สุด  
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26.0

60.0

13.0

1.0

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครั้ง

ความถ่ีในการรับประทานหมูปงตอเดือน

เม่ือผูบริโภคเห็นภาพ “ขาวเหนียวหมูปง” พบวามีพฤตกิรรมการซื้อประมาณ 2 ครั้งตอ
เดือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ที่มา :  
 
 
 ไดรับความรวมมือในการทําผลวิจัยจากบริษัท  นาโนเซิรช  จํากัด) 
    ( www.nanosearch.co.th11/12/50 ) 
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ภาคผนวก  ค  

Corporate  Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงระบบงานทางการตลาดเพื่อใชศึกษาในการขยายตัว 

หมายเหตุ : คูแขงของธุรกจิของสินคา  คือ  อาหารประเภทขาวเหนียวมะมวง และขาวเหนียว  
หมูปง  หมายถึง  คูแขงที่จําหนายสินคาในลักษณะคลายกัน  หรือสามารถเปนสินคาทีใ่ช
ทดแทนกันได  ทําใหผูบริโภคสามารถตดัสินใจซื้อสินคาชนิดนั้นๆ 

หมายเหตุ : แผนภาพนี้ มิไดแสดงถึงพอคาคนกลาง เน่ืองจากเปนธุรกิจที่ผูประกอบการ
ดําเนินการจําหนายสินคาดวยตนเอง  หรือเรียกวา  การจําหนายทางตรงถึงผูบริโภค 

 

 

 

 

 
 

 
 

ผูขาย 
วัตถุดิบ  

ผูบริโภค 
 

ธุรกิจของ
ตนเอง 

คูแขง 
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ภาคผนวก  ง  

รูปแบบการสงเสริมการขาย (Promotion) 

 

 

 

ใบปลิว 
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ภาคผนวก  จ 

 

 



 

 

82 

ภาคผนวก  ฉ 

งานบริการดานการกงสุลและการคุมครอง 

1. ทําอยางไรเม่ือหนังสือเดินทางหายภายในมลฑลกวางตุง(กวางโจว) และไหหนาน 
2.การทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
3.กรณีเสียชวีิต 
4.คาธรรมเนียมตางๆ  
 
1.ทําอยางไรเม่ือหนังสือเดินทางหายภายในมลฑลกวางตุงและไหหนาน  
1.  แจงความกับตํารวจทองถิ่นในทองทีท่ี่ทําหนังสือเดินทางหาย  
2. นําใบแจงความไปที่กองตรวจคนเขาเมืองของเมืองที่ทําหนังสือเดินทางหาย เพ่ือที่กองตรวจ
คนเขาเมืองจะออกใบสําคญัแจงความให  
3. นําใบสําคญัแจงความจากกองตรวจคนเขาเมืองมายื่นใหสถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว 
ออกหนังสือสําคัญประจําตวั (Certificate of Identity – CI)  
4. นํา CI ที่สถานกงสุลใหญฯ ออกใหและใบสําคัญแจงความที่กองตรวจคนเขาเมืองออกให ไป
ทําวีซาขาออกที่กองตรวจคนเขาเมืองของเมืองที่ไปแจงความไว เพ่ือใชในการเดินทางกลับ
ประเทศไทย  

2.การทําหนังสือเดินทางเลมใหม  
1. กรณีที่ยังไมบรรลุนิภาวะ จะตอง พาบิดาและมารดามาใหความยินยอมที่สถานกงสุลใหญ 
โดยนําสูติบัตรหรือบัตรประชาชนของผูขอทะเบียนสมรสของบิดามารดา หนังสือเดินทางและ
บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดาทะเบียนบานมาดําเนิการ  
2. กรณีบรรลุนิติภาวะ นําบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางที่จะหมดอายุ มาทําหนังสือเดินทาง
เลมใหมกอน หมดอายุภายใน 6 เดือน 

3.กรณีเสียชวีิต  
       ญาติตองติดตอสถานกงสุลใหณ เพ่ือออกใบมรณบัตร โดยนําหลักฐานการเสียชีวติจาก
หนวยงานจีนซ่ึงไดทํานิติกรณแลว เชน โรงพยาบาลและหนังสือเดินทางของผูตายไปแสดงตอ
เจาหนาที่ ญาติผูเสียชีวติเปนผูจัดการศพโดยติดตอกับหนวยงานจัดการศพของเมืองนั้นๆ 
คาใชจายในการจัดการศพ หากญาตปิระสงคจะเผาศพและนําอัฐิกลบัประเทศไทย จะเสีย
คาใชจายประมาณ 7,000-20,00 หยวน แตหากประสงคจะนําศพกลบัประเทศไทย แตละมลฑล 
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ในเขตอาณาที่สถานกงสุลใหญดูแลมีอัตราคาใชจายทีไ่มเทากันโดยหนวยงานจัดการศพจะติด
ปายชี้แจงรายละเอียดของคาใชจายไวโดยละเอียด อัตราคาใชจายอยูระหวาง 50,000-100,000 
หยวน หรือในบางพื้นที่อาจมีอัตราที่สูงขึ้น เน่ืองจากตองใชพาหนะในการขนสงหลายตอ และใช
เวลาในการดําเนินการประมาณ 3-5 วัน 

 
                 ข้ันตอนเก่ียวกับการดําเนินการเมื่อคนไทยเสียชวีติในจีนและตองการนําศพ
กลับประเทศ 
1.กรณีเสียชีวติที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการเสียชีวติ  
  ถาเสียชีวติในที่พักชั่วคราว เชนที่โรงแรมหรือหองเชา จะตองแจงตํารวจเพื่อการตรวจสอบวา
เปนการฆาตกรรมหรือไมและแพทยตองตรวจสอบวาเสียชีวติดวยสาเหตุอะไร 
2. โรงพยาบาลออกหนังสือรับรองการเสียชีวติ ญาติผูตายนําไปใหตํารวจในทองที่เสียชีวติออก
มรณบัตร  
3. ตํารวจนําศพไปเก็บไวที่สุสาน ซ่ึงเปนของเทศบาล (แตละเมืองมีแหงเดียว) และญาติผูตาย
จะตองเปนผูดําเนินเรื่องเก่ียวกับการนําศพกลับประเทศเอง โดยใหบริษทัทองเที่ยวติดตอกบั
บริษัทผูดําเนนิการจัดการศพซึ่งจะดําเนินการใหทุกขั้นตอนจนนําศพออกนอกประเทศมี
คาใชจายประมาณ250,000–300,000บาทไมแนนอน 
4. นํามรณบัตรทีท่างการจีนออกให ไปรับรองนิตกิรณจากทางการจีน เพ่ือใหเปนเอกสารที่
ถูกตอง หลังจากนั้นนํามาที่สถานกงสุลไทย เพ่ือออกใบมรณบัตร เพ่ือที่จะไดนําไปใชที่ประเทศ
ไทยพรอมทั้งนําหนังสือเดินทางของผูเสียชีวติมายกเลกิ  
5.การดําเนินการที่สุสาน  
     5.1 ทางสุสานจะดําเนินการเกี่ยวกบัการเก็บรักษาศพ  ฉีดฟอรมาลีน ทําความสะอาดศพ 
ตามขั้นตอนโดยถูกสุขอนามัยในการนําศพออกไปนอกประเทศใชเวลาดําเนินการตั้งแต  09.00-
16.30 น. (ไมอนุญาตใหญาติเขาไปดู) โรงบรรจุศพ (ราคาไมเทากัน แลวแตวาจะเอา ของดี
ขนาดไหน) และกลอง บรรจุโลงศพ (รวม 2 ชั้น) เพ่ือสงกลับนอกประเทศ ดําเนินการสงศพไป
สนามบินมีคาใชจายในการนี้ประมาณ30,00-50,000หยวน 
     5.2  บริษัทเอกชนซึง่รับดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องตางๆ (มีคาใชจายประมาณ 20,000-
40,000หยวน) 
        5.2.1นําเอกสารที่สุสานออกใหไปทํานิติกรณ 
          5.2.2  นําเอกสารที่ไดรับรองนิติกรณแลวไป ให ซี.ไอ.คิว. (Airport Entry-Exit 
Inspection & Quarantine Bureau) ตรวจสอบ และถาเอกสารทั้งหมดครบถวนและถูกตอง 
เจาหนาที่ ซี.ไอ.คิว. จึงจะไปตรวจศพ และปดโรงศพพรอมทั้งประทับตรารบัรองที่โรงศพ 
หลังจากนั้น ซี.ไอ.คิว. ก็จะกลับไปที่สํานักงานออกหนังสือรับรองเพ่ือใหนําศพออกนอกประเทศ
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ได  
          5.2.3  เจาหนาที่ของบริษทัจะนําหนังสือที่ ซี.ไอ.คิว. ออกใหไปติดตอกับเจาหนาที่
ศุลกากรและเมื่อศุลกากรอนุญาตแลว ก็จะไปติดตอกบับริษทัคารโก  เพ่ือนัดเวลาของเที่ยวบนิ 
ในการสงศพกลับประเทศ 
          5.2.4  เจาหนาที่บริษัทจะติดตอกับสุสาน เพ่ือนําศพไปสงใหที่คารโก และเจาหนาที่ของ
บริษัทคารโกก็จะนําศพขึ้นเครื่องบิน     
          5.2.2  เอกสารที่ไดรับรองนิตกิรณ (สุสานออกให) และเอกสารของซี.ไอ.คิว.บริษัทจะ
มอบใหญาติผูเสียชีวติ 1 ชุด เพ่ือมอบใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศที่รับศพ (ประเทศ
ไทย) 
6. ญาติจะตองนําหนังสือเดินทางของผูตายและใบมรณบัตรทีท่างการจีนออกใหไปยกเลิกวีซาที่
กองตรวจคนเขาเมืองกวางโจว หรือกองตรวจคนเขาเมือง ในเมืองที่จะนําศพออกนอกประเทศ 
กอนที่จะนําศพออกนอกประเทศ  
7. ขั้นตอนในการดําเนินการตางๆ น้ี จะใชเวลา  3- 5 วัน (ไมนับวันหยุดราชการ) โดยบริษทั
จัดการศพเปนผูดําเนินการเสร็จใหทุกขั้นตอน(เพราะญาติไมสามารถดําเนินการไดเอง) 
 

4. คาธรรมเนียมตางๆ  

List  รายการ  ราคา 
(หยวน)  

New Passport หนังสือเดินทางใหม  350  
Certificate of Indentity-CI (In 
case of Lost Passport) 

หนังสือประจําตัว (กรณีหนังสือ
เดินทางหาย)  

 

 
(  ที่มา : สถานกงสุลไทย  ณ  นครกวางโจว  ประเทศจีน ) 
  (  www.thaiembassy.org/guangzhou ) 
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ภาคผนวก  ช 

 

เงินทุนจดทะเบียนกอตั้งบริษัท 
  

 

เงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 

ภายใตกฎหมายของจีน เงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ําของบริษัทจํากัด (Limited Liability 
Companies) จะแตกตางกันตามประเภทของกิจการ กลาวคือ กิจการดานการผลิตกําหนด
เงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 500,000 หยวน กิจการคาสงกําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 500,000 
หยวน กิจการคาปลีกกําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 300,000 หยวน กจิการดานพัฒนา
เทคโนโลยี ทีป่รึกษา และการบริการ การกําหนดเงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 100,000 หยวน 
กิจการอ่ืนๆ นอกจากนี้ กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 300,000 หยวน สวนบรษิัทรวมทุน
เรือนหุน (Joint – Stock Limited Companies) กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 10 ลานหยวน
สําหรับกิจการของชาวตาง (Foreign Invest Enterprises : FIEs) ไดกําหนดเงินทุนจดทะเบียน
ตามประเภทของกิจการ ดังน้ี  

(1) บริษัทรวมทุนดานการคาปลีก (JV Retail Enterprises) กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้น
ต่ํา 50 ลานหยวน สวนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตกของจีนกําหนดเงินทุนจดทะเบียน
ขั้นต่ํา30ลานหยวน 
(2)  บริษัทรวมทุนดานการคาสง (JV Wholesale Enterprises) กําหนดเงินทุนจด
ทะเบียนขั้นต่าํ 80 ลานหยวน สวนในพื้นที่ภาคกลางและตะวนัตกของจีนกําหนด
เงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา60ลานหยวน 
(3)  บริษัทรวมทุนดานการธนาคาร (JV Bank) กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่าํ 300 
ลานหยวน  
(4)  บริษัทรวมทุนเกี่ยวกบัสถาบันการเงนิ (JV Financial Institution) กําหนดเงินทุน
จดทะเบียนขัน้ต่ํา200ลานหยวน 
(5)  บริษัทรวมทุนดานการทองเที่ยว (JV Travel Agency) กําหนดเงินทุนจดทะเบียน
ขั้นต่ํา5ลานหยวน 
(6)  บริษทัรวมทุนดานการโฆษณา (JV Advertising Agency) กําหนดเงินทุนจด
ทะเบียนขั้นต่าํ300,000เหรยีญสหรัฐฯ  
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(7)  บริษัทรวมทุนดานการคาตางประเทศ (JV Foreign Trade Company) กําหนดเงินทุนจด
ทะเบียนขั้นต่าํ100ลานหยวน 
(8)  บริษัทรวมทุนดานตัวกลางการขนสงสิ่งคาระหวางประเทศ (JV International Freight 
ForwardingAgency)กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา1ลานเหรียญสหรัฐฯ 
(9)  บริษัททีล่งทุนในตางประเทศในกิจการดานการพิมพที่ทําการพิมพสิ่งพิมพสําหรับเผยแพร
และสิ่งพิมพสาํหรับการหีบหอ กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 10 ลานหยวน สําหรับกิจการ
ดานการพิมพที่ทําการพิมพสิ่งพิมพอ่ืนๆ กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขัน้ต่ํา5ลานหยวน 
(10)  บริษัททีดํ่าเนินกิจการดานโทรคมนาคมพื้นฐานระหวางมณฑล กําหนดเงินทุนจดทะเบียน
ขั้นต่ํา 2,000 ลานหยวน และกิจการดานโทรคมนาคมพื้นฐานภายในมณฑล กําหนดเงินทุนจด
ทะเบียนขั้นต่าํ 200 ลานหยวน และบริษัทที่ดําเนินกิจการดานการบริการที่มีมูลคาเพิ่มระหวาง
มณฑล กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่าํ 10 ลานหยวน และกิจการดานการบริการที่มีมูลคาเพิ่ม
ภายในมณฑลกําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา1ลานหยวน 
(11)  บริษัทตางชาตทิี่ลงทุนดําเนินกิจการดานการประกัน กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา200
ลานหยวน 
(12) บริษทัตางชาติที่ลงทุนดําเนินกิจการดานกองทุนระหวางประเทศ กําหนดเงินทุนจด
ทะเบียนขั้นต่าํ30ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 
สัดสวนเงินทนุจดทะเบียนตอมูลคาการลงทุน 
ตาม “Interim Measures Concerning the Ratio of Registered Capital to Total Investment 
Amount of Sino-Foreign Equity JV Enterprises”  ซ่ึงประกาศโดย State Administration for 
Industry and Commerce (SAIC) กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสัดสวนเงินทุนจดทะเบียนตอมูลคา
การลงทุนไว   
(1)   สําหรับบริษัทรวมทุนที่มีเงินลงทุนทั้งหมดไมเกิน 3 ลานเหรยีญสหรัฐฯ จะตองมีเงินทุนจด
ทะเบียนอยางนอย70%ของเงินลงทุนทั้งหมด 
(2)   ถาเงินลงทุนทั้งหมดมากกวา 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตไมเกิน 10 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ   จะตองมีเงินทุนจดทะเบียนอยางนอย 50 % ของเงินลงทุนทั้งหมด แตสําหรบับริษทัที่
มีเงินลงทุนทั้งหมดต่ํากวา 4.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เงินทุนจดทะเบียนจะตองไมต่ํากวา 2.1 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  
(3)   ถาเงินลงทุนทั้งหมดมากกวา 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตไมเกิน 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
จะตองมีเงินทุนจดทะเบียนอยางนอย 40 % ของเงินลงทุนทั้งหมด แตสําหรบับริษทัที่มีเงิน
ลงทุนทั้งหมดต่ํากวา 12.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เงินทุนจดทะเบียนจะตองไมต่ํากวา 5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  
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(4)  ถาเงินลงทุนทั้งหมดเกินกวา 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ จะตองมีเงินทุนจดทะเบยีนอยางนอย 1 
ใน 3 ของเงินลงทุนทั้งหมด กลาวคือ แตสําหรับบรษิัทที่มีเงินลงทุนทั้งหมดต่ํากวา 36 ลาน
เหรียญสหรัฐฯเงินทุนทะเบยีนจะตองไมต่ํากวา12ลานเหรียญสหรัฐฯ  
(5)   ถาบริษทัที่ลงทุนโดยตางชาต ิ ไมสามารถทําตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวได เน่ืองจากเหตุ
สุดวิสัย สามารถยื่นคํารองเปนกรณีพิเศษตอกระทรวงพาณิชย ซ่ึงจะอนุมัติรวมกับ SAIC เปน
กรณีๆไป 
 
 กําหนดเวลาในการชําระเงินทุน 
 
บริษัทรวมทุนเรือนหุน (Equity Joint Venture) หรือ บริษัทรวมทนุแบบสัญญา (Contractual 
Joint Venture) ระหวางคนจีนกับชาวตางชาติจะตองมีการระบุถึงกําหนดเวลาชําระทุนจด
ทะเบียนในหนังสือสัญญา และขอบังคบัของบริษทั มิฉะนั้น โครงการนั้นจะไมไดรับการอนุมัติ
และไมสามารถจดทะเบียนได 
ตามระเบียบขอบังคบัแลวการชําระทุนจดทะเบียนสามารถทําได 2 วิธี คือ 1) บริษทัรวมทุนตอง
ชําระทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายใน 6 เดือน หลังจากที่ไดออกใบอนุญาตดําเนินธุรกิจ 2) แบง
ชําระเปนงวดๆ โดยงวดแรกจะตองชําระไมต่ํากวา 15% ของเงินทุนจดทะเบียนที่ตอง
ชําระ  และยอดคงเหลือจะตองชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งรายละเอียดขอปฏิบัติมี
ดังตอไปน้ี 
 
(1)   สําหรับทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ ต่ํากวา การชาํระทุนจดทะเบียน 
จะตองชําระใหหมดภายใน1ปหลังจากทีไ่ดออกใบอนุญาตดําเนินธรุกิจ 
(2)   สําหรับทุนจดทะเบียนมากกวา 500,000 เหรียญสหรัฐฯ แตไมเกิน 1 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ  การชําระทุนจดทะเบียนจะตองชําระใหหมดภายใน 18 เดือน หลังจากที่ไดออก
ใบอนุญาตดําเนินธุรกิจ 
(3)   สําหรับทุนจดทะเบียนมากกวา 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตไมเกิน 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ  การ
ชําระทุนจดทะเบียนจะตองชําระทั้งหมดภายใน 2 ป หลังจากที่ไดออกใบอนุญาตดําเนินธุรกจิ 
(4)   สําหรับทุนจดทะเบียนมากกวา 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตไมเกิน 10 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ  การชําระทุนจดทะเบียนจะตองชําระทั้งหมดภายใน 3 ป หลังจากที่ไดออกใบอนุญาต
ดําเนินธุรกิจ 
(5)   สําหรับทุนจดทะเบียนเกินกวา 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ กําหนดระยะเวลาการชําระทุนจด
ทะเบียนจะตดัสินใจโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจเปนกรณีไป 
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ในกรณีที่บรษิทัที่ลงทุนโดยตางชาติไมสามารถชําระทุนจดทะเบียนไดตามภายในระยะเวลาที่
ระบุไวในสัญญาไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสยัการยื่นเรื่องเพ่ือขอขยายกําหนดเวลาการชําระทุนจด
ทะเบียน สามารถทําไดโดยยื่นเรื่องตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจและขอมูลจะบันทึกไวเพ่ือเปนขอมูล
สําหรับเจาหนาที่จดทะเบียนที่มีอํานาจ  
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ภาคผนวก  ซ 
 
 

นโยบายสงเสริมการลงทนุจากตางประเทศของจีน  

นโยบายพื้นฐานในการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ      แบงเปนนโยบายหลัก ดังน้ี 

นโยบายทางดานอุตสาหกรรม 

ไดมีการขยายกรอบของการลงทุนจากตางประเทศในภาคอุตสาหกรรมใหกวางขึ้นเพ่ือให
เหมาะสมกับความตองการที่ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางภาคอุตสาหกรรม
และการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและเพือ่สนับสนุนการลงทุนของชาวตางประเทศในภาคกลาง
และตะวันตก มีการสนับสนุนใหแตละบริษัทสงออกผลติภัณฑใหถึง 100% 

สินคาของนักลงทุนจากตางประเทศที่ไดรับการสนับสนนุ ไดแก เทคโนโลยีและการพัฒนา
ทางดานเกษตรกรรม พลังงาน การขนสง อุตสาหกรรมวัตถดิุบกึ่งสําเร็จรูป ผลติภัณฑ
เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตภัณฑเพ่ือการสงออก ผลิตภัณฑที่ปกปองสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑทีไ่ด
จากภาคกลางและตะวันตก ขณะที่ภาคการบริการที่ไดรับการสนับสนุน แตจะตองมีการทดลอง
กอนใหบริการจริงเสมอ ไดแก การคาตางประเทศ การประกัน การขนสง ตัวแทนการคาระหวาง
ประเทศ บริการทางดานกฎหมาย การทองเที่ยว การโฆษณา สุขภาพ การบัญชี การประเมนิ
สินทรัพย การศึกษา การเชาซื้อ วิศวกรรมออกแบบ ที่ปรึกษา และ อสังหาริมทรัพย       

นโยบายทางดานภูมิภาค 

ภายหลังประสบความสําเรจ็ในการแนะนําและสนับสนนุการลงทุนทางภาคตะวันออกใหแกนัก
ลงทุนทัว่โลกแลว ประเทศจีนกําลังมีแผนการในการแนะนําใหนักลงทุนไดรูจักกับแหลงลงทุน
แหงใหมทางภาคกลางและภาคตะวันตก โดยหวังวาจะดึงดูดนักลงทุนตางชาติไดเหมือนทาง
ภาคตะวันออก ซ่ึงนโยบายการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศไดแก 

1. ในบางอุตสาหกรรมหรือสินคาบางประเภทที่สามารถลงทุนไดดีเปนพิเศษทางภาคกลาง
และตะวันตก อาจจะมีการสรางเง่ือนไขใหม ๆ ขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนที่ตองการมา
ลงทุนในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซ่ึงจะทําใหทางภาคกลางและตะวันตกมีกฎเกณฑ และขอบังคบัที่
นอยกวาทางพื้นที่อ่ืนๆโดยเฉพาะทางดานตะวันออก 
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2. การสนับสนุนทางดานเงินโดยการกูยืมจะมีมากขึ้นถาเปนการลงทุนทางภาคกลางและ
ตะวันตก 
3.    ภายหลงัการงดเวนภาษีใน 2 ปแรกแลวหลังจากนั้นจะไดสิทธิในการเสียภาษีเพียง 15% 
เทานั้นหากเปนการลงทุนทางภาคกลางและตะวันตก 
4.   นักลงทุนตางชาตทิี่ลงทุนอยูทางภาคตะวันออกแตตองการนําเงินมาลงทุนใหมหรือลงทุน
เพ่ิมทางภาคกลางและตะวนัตกถากิจการที่จะมาลงทนุที่ภาคภาคกลางและตะวันตกนั้นมีหุนเปน
ชาวตางชาติเพียง25%ก็ใหไดรับสิทธใินการลงทุนเชนเดียวกับบริษทัตางชาต ิ
5.   อนุญาตใหบริษัทที่ลงทนุอยูในพ้ืนที่ชายฝงสามารถนํากิจการเขามาลงทุนทางภาคกลางและ
ตะวันตกได 
6.   อนุญาตใหมณฑลหรือเขตปกครองตนเองในภาคกลางและตะวันตกสามารถสรางเขต
สําหรับการสนับสนุนการพฒันาทางดานเทคโนโลยีเพ่ือประยุกตใชกับเขตสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจแหงชาต ิ

 นโยบายทางดานภาษี 

ประเทศจีนมีการนํานโยบายการลดหยอนภาษีมาใชกบัการลงทุนจากตางประเทศใน
อุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการสงเสรมิ 

1.    ภาษีเงินได (Income Tax)  

รัฐบาลกําหนดภาษีเงินไดของบริษัทตางชาตทิี ่33% ยกเวน 

คิดเพียง 15% ใน เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง และเขตพัฒนา
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจแหงชาต ิ และคดิเพียง 24% สําหรับบริษัททีต่ั้งอยูแถบพ้ืนที่ชายฝง 
สําหรับนักลงทุนตางชาติทัว่ไปจะไดรับการงดเวนภาษใีน 2 ปแรกที่บริษทัมีกําไร และหลังจาก
น้ัน 3 ป จะเสียภาษีเพียงแคครึ่งหน่ึง แตสําหรับนักลงทุนในภาคกลางและตะวันตก ภายหลัง 5 
ปน้ีแลวรฐับาลสามารถอนุญาตใหเกบ็ภาษีเพียงครึ่งเดียวตอไปไดอีก 3 ป และสําหรับบริษัท
ทางดานเทคโนโลยีจะไดรับการยกเวนภาษีใน 2 ปแรกที่บริษทัมีกําไร และ 6 ปหลังจากนั้นจะ
เสียภาษีเพียงคร่ึงเดียว และถาบริษัทตางชาตสิั่งซ้ืออุปกรณภายในประเทศที่ถือรวมเปนเงิน
ลงทุนหรือนําเขาสินคาที่อยูในรายชื่อที่สามารถงดเวนภาษ ี บริษทัก็จะไดรับการยกเวนภาษใีน
สวนนั้น 

2.    ภาษีรับคืน (Turnover Tax) 



 

 

91 

ถาบริษทัตางชาติสั่งซ้ืออุปกรณภายในประเทศที่ถือรวมเปนเงินลงทนุหรือนําเขาอุปกรณที่อยูใน
ขายไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มแลว ภาษีในสวนนัน้บริษัทจะไดรับคืนทั้งหมด 

3.    ภาษีนําเขา (Import Tax) 

รัฐบาลจีนมีการลดภาษีนําเขาถึง 8 ครั้งตัง้แตป 1991 ปจจุบันอยูที่อัตรา 16.5% 

ถาการนําเขาอุปกรณจากตางประเทศของบริษัทเพื่อการลงทุนน้ันอยูในขายที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรฐัน้ัน ๆ ภาษดีานตาง ๆ ก็จะไดรับการยกเวน 

และเพ่ือที่จะดึงดูดเงินลงทุนและเทคโนโลยีหรืออุปกรณที่ทันสมัยใหเขามาในประเทศจีน
มากกวานี้ จีนไดกําหนดนโยบายเพิ่มเติมออกมาดังน้ี 

1)   สนับสนุนการลงทุนของชาวตางในตางชาติในการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม ๆ  

ศูนยพัฒนาและวิจัยที่บรษิทัตางชาติเปนผูลงทุนจะไดรับการยกเวนภาษีนําเขาอุปกรณที่ไม
สามารถซื้อในประเทศจีนได 
บรษิัทที่มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทีโ่ดดเดนเหนือกวาบรษิัทอ่ืน (โดยไดรับการรับรองจาก
ภาครัฐ)จะไดรับการยกเวนภาษีธุรกิจ 
บริษัทที่มีตนทุนทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นจากปกอน 10% (โดยไดรับการรับรอง
จากภาครัฐ) จะไดรับการลดหยอนภาษี 50% ของตนทุนทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีในปน้ัน 
ๆ และเพื่อเปนการสงเสริมการสงออก บริษัทตางชาตทิี่กอตั้งกอนป 1993 สามารถสงออกสินคา
ได ขณะทีบ่รษิัทที่กอตั้งกอนป 2000 จะสามารถสงออกไดแตเปนไปตามนโยบาย “No 
Collection, No Return or No Balance” 

2)    สนับสนุนทางดานการเงินใหแกชาวตางชาติธนาคารแหงชาติของจีนอาจจะมีการรับประกัน
ในการกูเงินจากผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติหรืออาจจะใหมีการใชเงินตราตางประเทศมาเปนตัว
ค ำประกันเพ่ือการกูเงินRMBได 
มีการอนุญาตใหบริษทัตางชาติที่มาลงทนุในประเทศสามารถทําการจํานองเพื่อการขยายสาขา
ไปตางประเทศไดผานสาขายอยของธนาคารพาณิชยจีนในประเทศนัน้ๆ 
อนุญาตใหบรษิัทตางชาติสามารถเขาตลาดหุนได 
บริษัทตางชาติที่เขามาลงทนุในอุตสาหกรรมพลังงานหรือการขนสงที่ไดรับการสงเสริมจาก
ภาครัฐ จะไดรับการทําประกันภัยตาง ๆ จากภาครัฐ 
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3)    สนับสนนุใหนักลงทุนตางชาตลิงทนุในภาคกลางและภาคตะวนัตกมากยิ่งขึน้ 

4)    จัดใหมีการบริการที่สมบูรณแบบสําหรับบริษทัตางชาติที่จะเขามาลงทุน  

  
 
 

สิทธิประโยชนสําหรับการลงทุนจากตางประเทศ  

  

รัฐบาลจีนมีแนวโนมที่จะปรับลดสิทธิประโยชนการลงทุนลงเพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวาง
นักลงทุนตางชาติและนักลงทุนทองถิ่น  ที่ผานมา นักลงทุนตางชาติไดรับสิทธิประโยชนมากกวา
นักลงทุนทองถิ่น เน่ืองจากรัฐบาลตองการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ   นโยบายเชนน้ี
กอใหเกิดปรากฏการณที่เรยีกวา  “Round tripping“ กลาวคือ บริษัทจีนสงเงินทุนออกนอก
ประเทศ แลวสงกลับเขาไปในประเทศจีนอีกครั้ง โดยอางวาเปนการลงทุนตางประเทศเพื่อขอรบั
สิทธิประโยชน[1] โดยสิทธิประโยชนสําหรับการลงทนุของนักลงทนุชาวตางประเทศ มีดังน้ี 

 การยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

1.      บริษทัตางชาตติอไปนี้จะเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ15  
บริษัทตางชาติที่จัดตั้งอยูในเขตเศรษฐกจิพิเศษและดาํเนินกิจการดานการผลิต 
บริษัทตางชาติที่ดําเนินกิจการดานการผลิตทีต่ั้งอยูในเขตผูตงมหานครเซี่ยงไฮ 
บริษัทตางชาติที่ดําเนินกิจการดานการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกจิและเทคโนโลย ี (Economic 
and Technological  Development Zone) ซ่ึงรัฐบาลอนุมัติแลบริษัทตางชาตทิี่ใชเทคโนโลยี
และตั้งอยูในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหมและเทคโนโลยีขั้นสูงและ (High – Tech and New 
Technological Industrial Development) บริษทัตางชาติที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงหรืออยูในกิจการ
สาขาการพลังงาน การคมนาคมการกอสรางทาเรือและ อูตอเรือ  

2.  อัตราภาษีเงินไดนิตบิคุคลสําหรับบริษัทตางชาตทิี่ดําเนินกิจการดานการผลิตในเขตเมืองเกา 
ในเมืองทาเปด  เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาเทคโนโลยีจะไดรับการลดหยอนเหลือรอย
ละ  24 

3.  บริษทัตางชาติที่ประกอบธุรกิจดานการผลิต (ไมรวมการขุดเจาะน้ํามัน กาซธรรมชาติ โลหะ
หายาก และโลหะมีคา) ที่มีอายุใหดําเนินการ 10 ปขึ้นไปจะไดรับการยกเวนภาษเีงินไดเปนเวลา 
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2 ป นับตั้งแตมีกําไรและลดหยอนภาษีเงินไดรอยละ 50 ในปที ่3 - 5  

4.  บริษทัตางชาติที่มีการนาํเทคโนโลยีขัน้สูงจะไดรับการยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคลเปน
ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตมีกําไรและลดหยอนภาษีเงินไดรอยละ 50 ใน 6 ปถัดไป นอกจากนั้นใน
ระยะเวลา 2 ปแรกที่มีการยกเวน และ 3 ปที่มีการลดหยอนภาษี หากบริษัทตางชาติสามารถทํา
การผลิตและสามารถสงออกไดมากกวาหรือเทากบัรอยละ 70 ของยอดขายตอป (ถาบริษัทที่ทํา
การผลิตตองจายภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 15 และเขาขายเงื่อนไขนี้ จะเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเพียงรอยละ 10) 

5.  บริษทัตางชาติทีท่ํากิจการดานการเกษตร ปาไม และเลีย้งสัตว และบรษิัทตางชาติทีต่ั้งใน
เขตหางไกลหรือดอยพัฒนา ที่ไดรับการอนุมัติจาก State Administration of Taxation จะไดรับ
การลดหยอนภาษีรอยละ 15 - 30 เปนระยะเวลา 10 ป หลังจากที่สิทธิประโยชนในการยกเวน
และลดหยอนภาษีหมดอายุ  

6 .  ภาษีเงินไดของบริษัทตางชาติทีต่ั้งอยูที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศที่ดําเนนิ
กิจการประเภทที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจะไดรับการลดหยอนภาษีรอยละ 1 5  เปน
ระยะเวลา 3 ป หลังจากที่สิทธิประโยชนในดานการยกเวนและลดหยอนภาษี 5 ป หมดอายุลง 

7. ภาษีเงินไดของบริษัทตางชาติทีต่ั้งกิจการอยูในภาคกลางและภาคตะวันตกที่ดําเนินกิจการที้
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจะไดรับการลดหยอนภาษีเหลือรอยละ 15 ในชวงป 2001 – 2010 

8 .     การยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดของทองถิ่นสําหรับบรษิัทตางชาติทีดํ่าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมหรือโครงการที่รัฐบาลใหการสนับสนุนนั้น การตัดสินใจจะขึ้นอยูกับรัฐบาลทองถิน่
ของมณฑล เขตปกครองพิเศษ และมหานคร ทั้งน้ีจะตองสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ซ่ึง
ปกติแลวจะตองเสียภาษีเงินไดของทองถิ่นในอัตรารอยละ%   

ตารางแสดงอัตราภาษีสําหรับบริษัทตางชาต ิ 
(ใชกับบริษัทตางชาติอนุญาตใหดําเนินกิจการมากกวา 10 ป) 

  

  เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ,พื้นที่พัฒนา
เศรษฐกิจและ
เทคโนโลย ี ,เขต

เขตเมืองทาเปด ,เมือง
หลวงของมณฑล , 
สวนของเมืองเกา,
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ

พื้นที่อ่ืนๆ 



 

 

94 

อุตสาหกรรม
สมัยใหมและ
เทคโนโลยีข้ันสูง 

และเทคโนโลย ี

อัตราพื้นฐาน 
กรณีที่ไมเขาขายไดรับ
สิทธิประโยชน 

15% 24% 30% 

ระยะเวลาการยกเวน
ภาษ ี
1 - 2 ป หลังจากมีกําไร  

ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

ระยะเวลายกเวนภาษี
ครึ่งหนึ่ง3 – 5 ป 
หลังจากมีกําไร  

10% 12%(24% x 0.5) 15%(30% x 
0.5) 

ชวงระยะเวลาการ
ลดหยอนภาษีตอเน่ือง 
ภายหลังระยะเวลาขางตน 
1. ปที ่ 6-8 หลังจากมีผล
กําไร (สําหรับบริษทั
เทคโนโลยีขั้นสูง)2. ป
ปจจุบันสําหรับกิจการที่
สงออกไมนอยกวา 70% 
ของยอดขายทั้งหมด 

 10%  12%  15% 

สิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากร ภาษีเงินได ภาษีการบริโภค และภาษีธุรกิจ 

1.       ตั้งแตวันที ่ 1 มกราคม 1998 กิจการที่ลงทุนโดยชาวตางชาตใินโครงการประเภทที่
สงเสริมใหลงทุน โครงการประเภทจํากัดการลงทุน (ประเภท B) และโครงการประเภทที่อนุญาต
ใหลงทุนทีท่ําการผลิตเพ่ือสงออก (รายการโครงการเปนไปตาม “Catalogue of Guidance to 
Industries to be Invested by Foreign Business” ฉบับแกไขเม่ือเดือนธันวาคม 1997 ซ่ึงได
จัดพิมพโดย State Planning Commission, Economic & Trade Commission, Foreign 
Economic & Trade Ministry, ยกเวนรายการสินคาที่ปรากฏใน “Catalogue of Imported 
Goods Not Exempted from Import Duty of Project with Foreign Investment”) จะไดรับการ
ยกเวนภาษศีลุกากรและภาษีมูลคาเพิ่มจากการนําเขา  
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2.       กิจการตางประเทศที่ลงทุนในดานการเกษตร ซ่ึงไดแก การเพาะปลูก ปาไม การปศุสัตว
และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม  สินคาและวตัถุดิบที่สําหรับใชใน
การผลิตและประกอบสินคาเพื่อสงออกที่ไดถูกจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไวแลวจะสามารถขอคืน
ภาษีดังกลาวไวไดหลังจากที่ไดแจงกับศลุกากร   

 การยกเวนภาษีเครื่องจักร 

โดยรัฐบาลจีนยกเลิกสิทธิประโยชนดานภาษีเครื่องจักรสาํหรับการลงทุนจากตางประเทศโดย
โครงการที่ไดรับการอนุมัติหลังวันที ่ 1 เมษายน 1996 จะไมไดรับการยกเวนอากรขาเขา
เครื่องจักร นักลงทุนจึงตองรับภาระเสียอากรนําเขาเครื่องจักรซึ่งอยูในอัตราเฉลี่ยรอยละ 24 
สวนโครงการที่ไดรับอนุมัตกิอนวันที ่ 1 เมษายน 1996 จะสามารถนําเขาเครื่องจักรโดยไดรับ
การยกเวนอากรขาเขาจนถงึวันที ่ 1 เมษายน 1997  หากมีเงินลงทุนต่ํากวา 30 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ และถงึในวันที ่1 เมษายน 1998 หากมีเงินลงทุนเกิน 30  ลานดอลลารสหรัฐฯอยางไรก็
ตาม รัฐบาลจนียกเวนภาษเีครื่องจักรใหแกบางโครงการไดเปนกรณีๆ ไปโดย State Council จะ
เปนผูอนุมัติ  โดยสวนมากนั้นจะไมเรียกเก็บภาษ ี 

 การยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยและคาเชา 

1.      รายไดจากดอกเบี้ยเงินกูที่สถาบันการเงินระหวางประเทศใหแกรัฐบาลหรอืธนาคารของ
รัฐบาลจีนและเงินกูดอกเบี้ยต่ําที่ธนาคารใหแกธนาคารของรัฐบาลจีนจะไดรับการยกเวนภาษ ี

2. รายไดจากดอกเบี้ยหรือคาเชาทีบ่ริษทัตางชาติซ่ึงมิไดจัดตั้งในระเทศจีนไดรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกจิและเทคโนโลยี และเขตเมืองเกาในเมืองทาทั้ง 14 จะเสียภาษีใน
อัตราลดหยอนคือรอยละ 10 สวนรายไดจากดอกเบี้ยเงินกูอัตราพิเศษที่ใหแกเขตเหลานี้จะไดรับ
การยกเวนภาษ ี

 การยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

1.    ชาวตางชาติทีท่ํางานในจีนจะเสียภาษีเงินไดจากเงินเดือนและคาจางในอัตรากึ่งหน่ึงของ
อัตราที่กฎหมายกําหนดไว 

2.     ชาวตางชาติที่พํานักอยูในจีนไมเกิน 90 วันในหนึ่งป  ไมตองเสียภาษีเงินได 

 การยกเวนภาษีมูลคาเพิม่และภาษีการบริโภค 
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1.      บริษทัตางชาติจะไดรับการยกเวนภาษีการบรโิภค (Consumption Tax) สําหรับการ
สงออกสินคาอุปโภคบริโภค 

2.     การสงออกสินคาที่ผลิตโดยบรษิัทตางชาติจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิม่ 

3.    การนําเขาวตัถุดิบทีใ่ชในการผลติเพ่ือสงออกจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 

4.    การนําเขาเครื่องจักร อะไหล  และวัสดุอ่ืนๆ โดยนักลงทุนหรอืบริษัทตางชาติตามจํานวนที่
กําหนดไวจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม   

[1] การยกเลกิโครงการกอนกําหนดจะตองชําระภาษีสวนที่ไดยกเวนและลดหยอนไวคืน 

  

 

 

ประเภทภาษธุีรกิจ  

ประเภทหลักของภาษีที่เกีย่วกับธุรกิจทีจ่ะมีผลกระทบมากที่สุดตอการลงทุนและการทําธุรกิจ
ของตางชาติจากการปฏิรูประบบภาษีของจีน   

ภาษีมูลคาเพิม่(VAT)  
อัตราภาษีที่เรยีกเก็บในปจจุบันมี  3  ชนิดคือ  
1.   0%  เรียกเก็บจากสินคาสงออก (ยกเวนสินคาที่รัฐบาลกําหนดเรียกเก็บในอัตราอ่ืน)  
2.   13% เรียกเก็บจากการจําหนายสินคาหรือการนําเขาสินคาบางชนิด เชน สินคาเกษตร 
สาธารณูปโภคตาง ๆ  หนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ สินคาที่ใชทางการเกษตร  
3.   17% เรียกเก็บจากการใหบริการและการจําหนายสินคานอกเหนือจากที่เก็บในอัตรา 13% 
Table of VAT Taxable Items and Rates 

Coverage of collection Rate 

Exportation of goods(except otherwise stimulated by the state) 0% 
Agriculture, forestry, products of animal husbandry, aquatic 
products;Edible vegetable and grain duplicates;Tap water, heating, 
cooling, hot air supplying, hot water, gas, liquefied petroleum gas, 
natural gas, coal/charcoal products for household use;Book, 

13% 



 

 

97 

newspapers, magazines(excluding the newspapers and magazines 
distributed by the post department)Feeds, chemical fertilizers, 
agricultural chemicals, agricultural machinery and plastic converting film 
for farming;Selected metal mineral products, Selected non-metal mineral 
products, coal. 
Crude oil, mine salt and goods other than those listed above;Taxable 
services. 

17% 

         ( ที่มา : กรมภาษีอากร กระทรวงการคลังจีน )    

ภาษีธุรกิจ (Business Tax)  
 
ปจจุบันเรียกเก็บในอัตรา 5-20% ขึ้นอยูกบัประเภทธุรกรรม ธุรกรรมที่จะตองชําระภาษี ไดแก  
- กิจการขนสง  
- กิจการกอสราง  
- กิจการการเงินและประกนัภัย  
- กิจการไปรษณียและการสื่อสาร  
- กิจการการกีฬาและวัฒนธรรม  
- กิจการบันเทิงและสถานเริงรมณ  
- กิจการบริการ (โรงแรม ภัตตาคาร นําเที่ยว โกดังสนิคา การใหเชาโฆษณา ฯลฯ)  
- การโอนทรัพยสินที่ไมใชอสังหาริมทรัพย (สิทธิในการใชที่ดิน สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา 
ลิขสิทธิ์ และสทิธิในเทคโนโลยีตาง ๆ)  
- การจําหนายอสังหาริมทรัพย (สิ่งปลูกสราง และสวนควบอ่ืนของที่ดิน)  
ภาษีเงินไดของกิจการที่ลงทุนจากตางชาติ (Foreign Enterprises Income Tax – FEIT)  
เปนภาษีที่เรยีกเก็บจากกิจการการลงทุนโดยชาวตางชาติหรือกิจการของบริษัทของบริษัท
ตางประเทศทีมี่รายรับจากการผลิตหรือการประกอบการกิจการภายในประเทศจีน  
หมายเหตุ :  ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2008  เปนตนไป  จะเก็บอัตราภาษีเงินไดของกิจการที่
ลงทุนโดยตางชาติ  และลงทุนชาวจีนในอัตราเดียวกัน  คือ  จะมีการเรียกเก็บภาษีเงินไดใน
อัตรา25%  ( ที่มา : ดร. อักษรศรี(อติสุธาโภชน)  พานิชสาสน, เศรษฐกิจมณฑลจีน.  
กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ตุลาคม  2550. )  
อัตราภาษีที่เรยีกเก็บมี 2 ประเภท ไดแก  
- อัตราภาษีปกติ มี 2 อัตรา คือ 30% สําหรับกิจการการลงทุนของตางชาต ิหรือกิจการของ
บริษัทตางประเทศที่มีการผลิตหรือประกอบกิจการ หรือมีฐานการผลิตในประเทศจีน และ 20% 



 

 

98 

สําหรับกิจการของบริษัทตางประเทศที่ไมมีสํานักงานหรือสาขา หรือฐานการผลติในประเทศจีน
แตมีเงินไดจากผลกําไร ดอกเบี้ย คาเชา คาอนุญาต ใหใชสิทธิ หรือเงินไดอ่ืนภายในประเทศจีน  
- อัตราภาษีกรณีไดรับสิทธพิิเศษ มี 3 อัตรา คือ 10% 15% และ 24% อัตรานี้ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศโดยตั้งบนหลักการ2ประการคือ  
1.การลงทุนในเขตพื้นที่พเิศษที่กฎหมายกําหนด  
2.การลงทุนในประเภทกิจการสงเสริมที่กฎหมายกําหนด  
ภาษีเงินไดจากการประกอบกิจการของบริษัทจีน (Income Tax from Domestic 
Enterprises)  
อัตรามาตรฐานกําหนดไวคอื 33% สําหรับกรณีกฎหมายใหสิทธิพิเศษในการลดหยอนมีอัตรา 
15% และ 24% สําหรับการรวมประกอบกิจการของชาวจนีดวยกันในเขตเศรษฐกจิพิเศษ หรือ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงและทันสมยัโดยมีกําหนดระยะเวลาลดหยอนที่
แนนอน  
ภาษีการใชที่ดิน  
เรียกเก็บจากองคกร หรือบุคคลทีค่รอบครองการใชประโยชนในที่ดิน ในเขตเมือง เขตอําเภอ 
เขตกิ่งอําเภอ และเขตเหมอืงแร (ที่ดินในระดับต่ํากวากิ่งอําเภอไมอยูในขายตองเสียภาษี) 
สําหรับนักลงทุนชาวตางชาติน้ัน กฎหมายยังไมไดบัญญัติใหตองรับภาระภาษีการใชที่ดิน (เปน
การชั่วคราว) อัตราภาษีแบงเปน 4 ระดับ คํานวณเปน ตารางเมตร  
 
( ที่มา : จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง จากการรวบรวมขอมูลตาง ๆ )  

 

สิทธิการใชทีดิ่น 

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจีน กรรมสิทธิใ์นที่ดินเปนของประเทศและมวลชน ดังน้ัน การลงทนุ
ดวยการโอนกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นจึงทําไมไดในจีน แตนักลงทุนสามารถลงทุนดวยสิทธใินการใช
ที่ดินได โดยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในการใชที่ดินใหแกกจิการรวมลงทนุ และชําระ
คาตอบแทนการใชที่ดินใหแกหนวยงานตามกฎหมาย ทั้งน้ี จีนกําหนดเงื่อนไขการใหเชาที่ดิน
ของธุรกิจตางชาติซ่ึงมีระยะเวลาตางกันตามวัตถุประสงค เชน เพ่ืออยูอาศัย (70 ป)  พาณิชยก
รรม ทองเที่ยว (40ป) การศึกษา (50ป) อุตสาหกรรม (50 ป) 

วิธีการในการไดรับสิทธใิชที่ดินมีดังน้ี 

2.1  รัฐบาลโอนกรรมสิทธิ ์ (land transfer) กลาวคอืบริษัททุนตางชาติไดรับสทิธิใชที่ดินโดย
จายเงินตามขอตกลงหรือโดยการประมูล (public tender or auction) สิทธิใชที่ดินตามวิธทีี่ไดมา



 

 

99 

น้ีถือวาเปนทรัพยสินของบริษัท สามารถโอนสิทธ ิ ใหเชา หรือจํานองได แตหามซื้อขายเพื่อเอา
กําไร 

2.2  รัฐบาลจีนเปนผูจัดสรรให  (government grant of state-land use right) กลาวคือ บรษิัท
ทุนตางชาติยืน่คําขอกับหนวยงานบริหารที่ดิน เม่ือไดรับอนุมัติจากรัฐบาลจีนแลวก็ทําสัญญาใช
ที่ดินกับหนวยงานบริหารที่ดินระดับอําเภอหรือเมือง จดทะเบียนการใชที่ดิน และรับสทิธิการใช
ที่ดิน ทั้งน้ี บริษัทตองชําระคาธรรมเนียมพัฒนาที่ดินในปแรก และจายคาเชาที่ดินเปนประจําทุก
ป 

2.3  ไดรับสิทธิการใชที่ดินโดยการที่ไดทําสัญญาหรือรวมทุนกับบรษิัทจีน  โดยบริษัทจีนเปนผู
ประเมินคาของสิทธิทีใ่ชที่ดินเองแลวนํามาใชในการลงทุนรวมกับบรษิัทตางชาต ิ

2.4  ไดรับสิทธิในการเชาทีดิ่นโดยเชาตอจากผูอ่ืน กลาวคอื บริษัททนุตางชาติรับสิทธิใชที่ดินไป
ระยะหนึ่งโดยจายคาเชา หากที่ดินไดมาจากการที่รัฐบาลจีนจัดสรร ก็ตองทําเอกสารขายสิทธิ
ที่ดินและชําระคาธรรมเนียม หลังจากนั้นจึงจะโอน ใหเชา หรือจํานองสิทธิใชทีดิ่นตามสัญญา
หรือใบอนุญาตของหนวยงานบริหารที่ดิน 

นโยบายสนบัสนุนการใชที่ดินในภาคตะวันตก 

-   สําหรับบริษัทประเภทผลติเพ่ือการสงออก บริษัททีใ่ชเทคโนโลยีระดับสูงและอยูในกลุมที่
ไดรับการสนับสนุน จะจายคาใชสทิธิในที่ดินรอยละ 4 0  ของอัตราที่รัฐบาลกําหนดไว  สวน
โครงการการลงทุนที่ไมไดอยูในกลุมที่ไดรับการสงเสริม จะตองจายคาสิทธใินทีดิ่นรอยละ  6 0 

-  บริษัทที่ลงทุนในเขตพฒันาระดับมณฑลขึ้นไปซึง่ไดรับสิทธิการใชที่ดินโดยการจายคาชดเชย
น้ันไมตองชําระคาธรรมเนยีมใชที่ดิน 

-  สําหรับโครงการที่เกี่ยวกบัการสรางโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา  และงานสาธารณประโยชน 
หรือการลงทุนดานพลังงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การคมนาคม และชลประทาน รัฐบาลจะ
จัดสรรที่ดินใหและใหใชไดเปนเวลา 5 0  ป รวมทั้งสามารถรับชวงและโอนกรรมสิทธิ์ได 

(  ที่มา :  จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง จากการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ) 
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ภาคผนวก  ฌ 
 
 

กฎหมายแรงงานและการจางแรงงาน  

จีนไดประกาศใชกฎหมายแรงงานฉบับใหมซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 1995 และ
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ อยางกวางขวาง เชน สัญญาจางแรงงาน ระยะเวลาทํางาน อัตรา
คาจาง การคุมครองแรงงาน และการระงับขอพิพาทแรงงาน เม่ือดูจากจํานวนประชากรจีน จีน
เปนประเทศทีแ่หลงแรงงานขนาดใหญ นักลงทุนตางชาติจึงมักเขาใจวาแรงงานจีนคงจะไดรับ
คาจางต่ํา แตในความเปนจริงนักลงทุนตางชาติไมมีโอกาสจางแรงงานราคาถูก ดวยเหตผุล
สําคัญ 2 ประการ คือ 

- ประการแรก ในเขตพ้ืนที่ที่กําหนดใหตางชาติไปลงทุนการจางแรงงานตองผานหนวยจัดหา
แรงงาน แลวตองปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายแรงงานอยางเครงครัด ซ่ึงมีการกําหนดใหนายจาง
จายอัตราคาจางและคาสวสัดิการตางๆมากมาย 

- ประการที่สอง ระบบหูโขว (ระบบควบคุมการอพยพระหวางเมือง-ชนบท) ยังเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหประชาชนไมสามารถอพยพเคลื่อนยายไดโดยเสรียังผลใหอัตราคาจางแรงงานเปนไป
ตามที่รัฐบาลกําหนด ไมมีแรงงานราคาถูกเหมือนอยางที่เคยปรากฏในประเทศอืน่ นอกจากนี้ ที่
ผานมา บริษัทลงทุนตางชาติยังประสบความยากลาํบากในการเสาะแสวงหาแรงงานในระดับ
บริหารและชํานาญการ สวนลูกจางรัฐวสิาหกิจซ่ึงมีสวัสดิการดี มักจะไมยอมออกจากงานเดิม
เพ่ือทํางานกับบริษทัรวมทนุตางชาติ อยางไรก็ตาม สภาวการณนาจะคอย ๆ ดีขึ้นเม่ือเวลาผาน
ไป             

แหลงจัดหาคนงานและการรับสมัครคนงาน            

บริษัทตางชาติแมจะมีอิสระประกาศรับสมัครลูกจางโดยตรง แตเน่ืองจากแรงงานจีนไมสามารถ
เคลื่อนยายไปยังเขตพ้ืนที่ตาง ๆ ไดโดยอิสระ การจางแรงงานที่อพยพไมถูกกฎหมายมีความ
ยุงยาก ดังน้ัน บริษัทรวมทนุตางชาติจึงตองวาจางแรงงานผานหนวยจัดหาแรงงานของรัฐ ซ่ึงมี
หลายแหงแตกตางกันแลวแตภูมิภาค เชน Foreign Enterprise Service Corporation เปนตน 
หนวยจัดหาแรงงานจะทําหนาที่ในการจัดหาคนงานทุกระดับชั้น ไมวาจะเปนแรงงานที่มีฝมือ 
หรือไรฝมือ โดยเปดโอกาสใหบริษทัทําการคัดเลือกคนงานเองได   
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การทําสัญญาวาจาง             

เม่ือบริษัทคัดเลือกผูสมัครและประสงคจะรับเขาเปนลูกจางแรงงานสามารถเลือกทีจ่ะทําสัญญา
จางโดยตรงกับบริษทัผูจาง หรือทําสัญญาจางกับหนวยจัดหาแรงงานก็ได มีขอมูลวาแรงงานจีน
สวนใหญนิยมทําสัญญาจางกับหนวยงานจัดหาแรงงาน ในกรณีหลงั ลูกจางที่ทาํงานใหบริษทั
ลงทุนตางชาติจะไดรับเงินเดือนจากหนวยจัดหาแรงงาน โดยบริษัทลงทุนตางชาติจะจายเงิน
ใหแกหนวยจัดหาแรงงาน และหนวยจัดหาแรงงานจะจายใหแรงงานอีกทอดหนึ่ง โดยจายเพียง
ประมาณรอยละ 40-50 ของเงินเดือนใหแกลูกจางทีท่ํางานใหบรษิัทลงทุนตางชาต ิ เงินสวนที่
เหลือหนวยงานจัดหางานจะเปนผูเก็บไวเพ่ือจายเปนสวัสดิการใหแกพนักงาน อยางไรก็ตาม 
เพ่ือเปนแรงจูงใจบริษัทรวมทุนตางชาติมักจะตองจายพิเศษใหแกลกูจางนอกเหนือจากเงินที่จาย
ผานหนวยจัดหาแรงงาน 

สัญญาการจางงานจะมีทั้งแบบที่เปนมาตรฐานของทางการและแบบที่บริษทัผูวาจางจัดทําขึ้นเอง
โดยอิงกับกฎหมายแรงงาน ซ่ึงประกอบดวยลักษณะของงาน เง่ือนไขการปฏิบัติงาน การ
จายเงินชดเชย ระเบยีบวนัิยในการทํางาน เง่ือนไขการเลิกจาง และความรับผดิชอบในกรณีที่
เกิดการละเมดิสัญญา เม่ือมีการลงนามในสัญญาระหวางนายจางและลูกจาง สัญญานั้นจะผูกมัด
ทั้งองฝายทันที อยางไรก็ตาม หากเนือ้หาในสัญญามีความหมายเขาขายหลอกลวงหรือขมขูซ่ึง
ขัดตอหลักกฎหมาย ใหถือวาเนื้อหาในสัญญานั้นเปนโมฆะรัฐบาลกําหนดหามวาจางผูมีอายุต่ํา
กวา 16 ป ยกเวน หนวยธุรกิจดานวรรณกรรม ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา ที่จําเปนตองใชผูมี
อายุต่ํากวา 16 ป แตตองไดรับอนุมัติจากหนวยงานทีเ่ก่ียวของกอนการวาจางจะเปนลายลักษณ
อักษรพรอมทั้งระบบรายละเอียดตางๆ เชน ระยะเวลาของสัญญาวาจาง ลักษณะงาน การ
คุมครองแรงงาน คาตอบแทน และเง่ือนไขในการบอกยกเลิกจาง กฎหมายกําหนดไววา
ระยะเวลาทดลองงานจะตองไมเกิน 6 เดือน หากลูกจางประสงคจะลาออก จะตองแจงลวงหนา
อยางนอย 30 วัน นอกจากนี้ในป 1987 รัฐบาลจีนไดออกกฎหมายโยมิใหจางแรงงานที่ยังไมจบ
การศึกษาภาคบังคับ (9ป) หากมีการละเมิดผูวาจางจะตองรับโทษอยางหนัก ทัง้จําทั้งปรับ และ
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ             

(  ที่มา :  จัดทําโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง จากการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ) 
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ชั่วโมงการทาํงานและวันหยุด  

1.    ชั่วโมงการทํางานจะตองไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง และไมเกินสัปดาหละ 44 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย 
หากจายคาตอบแทนตามชิน้งาน นายจางจะตองกําหนดโควตาที่สมเหตุสมผล และมีมาตรฐาน
การจายคาตอบแทนที่สอดคลองกับระบบชั่วโมง 

2.    ลูกจางจะตองมีวันหยดุอยางนอยสัปดาหละ 1 วนั 

3.   การขยายชั่วโมงการทาํงานอาจจะกระทําไดหากมีเหตุผลอันควรและไดรับความยินยอมจาก
สหภาพแรงงานและลูกจาง การขยายระยะเวลาจะตองไมเกินวันละ 1 ชั่วโมงหรือ 3 ชั่วโมงใน
กรณีพิเศษแตทั้งน้ีจะตองไมเกินเดือนละ36ชั่วโมง 

4.    นายจางจะตองจายคาแรงสําหรับการทํางานลวงเวลาในอตัราดังตอไปน้ี 
      - ไมนอยกวารอยละ 150 ของคาจางปกติ ในกรณีทํางานลวงเวลาในวันธรรมดา 
      - ไมนอยกวารอยละ 200 ของคาจางปกต ิในกรณีทํางานลวงเวลาในวันหยดุ 
      - ไมนอยกวารอยละ 300 ของคาจางปกติ ในกรณีทํางานลวงเวลาในวันหยดุราชการ 

5.  ลูกจางที่ทาํงานเปนเวลา 1 ปขึ้นไป จะมีสิทธลิาหยดุประจําปโดยไดรับเงินเดือน              

อัตราคาจาง             

1.  ใชระบบอัตราคาจางขั้นต่ํา โดยรัฐบาลทองถิ่นและแตละมณฑล เขตปกครองอิสระและ
เทศบาลเมืองเปนผูกําหนด คาจางที่วิสาหกิจตางๆจายใหแกลูกจางตองไมต่ํากวาอัตราขั้นต่ํา ที่
กําหนดไว             

2.  การกําหนดและปรับอัตราคาจางขั้นต่าํจะพิจารณาปจจัยตางๆเหลานี้ประกอบ ไดแกคาครอง
ชีพ คาจางเฉลี่ย ประสิทธผิลของแรงงาน สถานการณการจางงาน ระดับการพฒันาเศรษฐกจิ
ของเขตตางๆ             

3.  นายจางจะตองจายคาจางเปนรายเดือนในรูปของเงิน และจะตองไมมีการประวิงเวลาจาย
หรือหักคาจางโดยไมมีเหตุผลอันควร 

อัตราเงินเดือนทั่วไปของวสิาหกิจจะขึ้นอยูกับระดับและลักษณะของงาน กฎหมายแรงงาน
อนุญาตใหบรษิัทลงทุนตางชาติมีสิทธิในการกําหนดอัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนของลูกจาง
ไดเอง โดยสวนมากลูกจางระดับสูงจะไดรับเงินเดือนสูงกวาลกูจางระดับรองลงมา บางครั้ง
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หุนสวนชาวจีนอาจจะกําหนดเงินเดือนของลูกจางชาวตางชาติและทองถิ่นในอัตราที่เทากัน ทั้งน้ี 
ขึ้นอยูกับการเจรจาและการตัดสินใจของหุนสวนในบรษิัท อยางไรก็ตาม สําหรับคาจางขั้นต่ํา
บริษัทลงทุนตางชาติกําหนดใหจายในอัตรารอยละ120-150ของคาจางโดยถัวเฉลีย่ของลูกจาง
รัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกัน              

สิทธิประโยชนที่ลูกจางพงึไดจากบริษัทลงทุนตางชาต ิ            

กฎหมายแรงงานไดบัญญัตไิวอยางชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิของผูวาจางซึ่งไดแกโอกาสที่เทาเทียม
กันในการคัดเลือกแรงงานและการวาจางแรงงาน เงินชดเชยคาแรงงาน วันลาพักผอนและ
วันหยุด ความปลอดภัยและการคุมครองสุขภาพ การฝกอบรมและดูงาน สวสัดิการและการ
ประกันสังคม การจัดตั้งกลุมสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ กฎหมายยังสงเสริมใหแรงงานมิสิทธิใน
การเขารวมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานไดดวย   กฎหมายแรงงานไดครอบคลุมถึงสวัสดิการและ
การประกันสังคมของลูกจางโดยทั่วไป ไดแก การเกษียณอายุ การเจ็บปวย การบาดเจ็บหรือ
ทุพพลภาพสบืเน่ืองจากการทํางาน ตกงาน ตั้งครรภ ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนจาก
การประกันสังคมตามที่ไดบญัญัติไวในกฎหมาย ในกรณีที่ลูกจางเสยีชีวติสมาชิกในครอบครวัจะ
เปนผูไดรับผลประโยชนจากเงินชดเชยและคาเลี้ยงดู  สําหรับลูกจางบริษัทลงทุนตางชาติจะ
ไดรับการคุมครองจาก Regulation on Labor Management in Joint Using Chinese and 
Foreign Investment ซ่ึงประกาศใชเม่ือวนัที่ 26 กรกฎาคม 1980 และ Implementation Rules 
on Labor Management ซ่ึงกระทรวงบุคลากรและแรงงานประกาศใชเม่ือวนัที ่ 19 มกราคม 
1984 โดยทั่วไปสทิธปิระโยชนหลกัที่ลูกจางจะไดรับคือเงินโบนัสและเงินกองทุนสวัสดิการ
แรงงาน    กฎระเบียบไดระบุวา บริษัทรวมทุนตางชาติจะตองจายคาประกันสังคมและคา
รักษาพยาบาลใหกับลูกจางชาวจีนรวมถึงเงินชวงเหลือตางๆตามที่รัฐบาลกําหนดไวโดยตองมี
การเพิ่มเงินกองทุนและเงินชวยเหลือ ซ่ึงบริษัทรวมทุนจะตองจัดเตรียมไวใหกับลูกจางตา
รายจายคาจางที่เพ่ิมขึ้นและตองไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานบุคลากรและแรงงานสวน
จังหวัด หรือมณฑล หรือเขตปกครองตนเอง และจะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดานสวัสดิการและเงินชวยเหลือที่รัฐบาลจายใหกับลูกจางของรัฐวิสาหกิจ เงินปน
ผลกําไรที่บรษิัทลงทุนตางชาติไดรับ จะถูกจัดสรรเปนเงินโบนัสและนําเขากองทุนสวสัดิการ
แรงงาน เพ่ือจายใหลูกจางเปนประจําทกุป ตามมาตรฐานที่กําหนดคือระหวางรอยละ 10-15 
ของกําไรประจําป หลังหักภาษี 
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                        สิทธิประโยชนหลักที่บริษัทลงทนุตางชาติจายใหกับลูกจางชาวจีน  

  รอยละของเงินเดือน 
ทั้งหมดของลูกจาง 

เกษียณและบาํนาญ 
คาประกันสุขภาพ 
คาประกันการวางงาน 
เงินสวัสดิการลูกจาง 
เงินชวยเหลือคาที่พักอาศัย 
เงินสมทบกองทุนเพ่ือที่อยู
อาศัย 
คาธรรมเนียมสหภาพแรงงาน 

25.5 
5.5 
1 
14 

15-20 
5 
2 

การสิ้นสุดการวาจาง             

ลูกจางสามารถขอยุติสัญญาการวาจางไดหลังยื่นใบลาออกตอนายจางแลว 30 วนั การยุติสัญญา
สามารถทําไดทุกเวลาในขณะที่ยังอยูในชวงทดลองงานซึ่งไมควรนานเกินกวา 6 เดือนหรือ
นายจางใชใหลูกจางโดยการบังคับ ขมขู หรือกักขังหนวงเหนี่ยวใหสูญเสียอิสรภาพ หรือไมจาย
คาจางใหตามที่ตกลงไวในสญัญา  บริษัทลงทุนตางชาติไดรับอนุญาตใหลงโทษหรือไลออก
ลูกจางที่ละเมิดตอกฎระเบยีบและขอปฏบิัติของบรษิัทได แตในทางปฏิบัติการลงโทษหรือไล
ลูกจางออกนั้นจะตองผานความเห็นชอบของสหภาพ แรงงานกอน หากลูกจางตองถูกปลดออก
เน่ืองมาจากจํานวนของลูกจางมีมากเกินความตองการไมวากอนหรือหลังวันหดอายุสัญญา 
ลูกจางสามารถเรียกรองเงินชดเชยจากบริษัทรวมทุนตางชาติได ซ่ึงเงินชดเชยนั้นคํานวณจาก
เงินเดือนถัวเฉลี่ยของแตละป หากลูกจางทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป เงินชดเชยจะคิดเปนรอย
ละ 150 ของเงินเดือนโดยถัวเฉลี่ยนับตั้งแตวันทีเ่ขาทํางานจนถึงปที ่ 11 สหภาพแรงงานมี
ความสําคัญมากตอแรงงานในแงของการกําหนดกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้ ลกูจางสามารถที่
จะเขามามีสวนรวมในการตดัสินใจเกี่ยวกบัการจัดการดานแรงงาน คาจาง ผลประโยชนที่พึง
ไดรับจากนายจาง ความปลอดภัย การประกันแรงงาน  
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นครกวางโจวมีการปรับอัตราคาแรงข้ันต่ํา 

            รายงานขาวจากหนังสือพิมพทองถิ่น Guangzhou Daily ไดรายงานขอมูลเกี่ยวกบั
นครกวางโจวมีการปรับอัตราคาแรงขั้นต่าํ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี คือ  

            กรมแรงงานและสวัสดิการสังคมของนครกวางโจว ไดมีการประกาศปรับอัตราคาจาง
แรงงานขั้นต่ําในนครกวางโจว โดยไดปรับจากเดิม 510 หยวน/เดือน เปน 684 หยวน/เดือน 
(พื้นที่เขตเการวม 8 เขตในนครกวางโจว) สวนในเขตพันหยู (Panyu District) และเขตหัว
ตู (Huadu District) ซ่ึงเปนเขตเศรษฐกจิใหมไดปรับคาแรงจากเดิม 

450 หยวน/เดือน เปน 574 หยวน/เดือน (อัตราแลกเปลีย่น 1 หยวนเทากับ 5 บาท
โดยประมาณ) โดยอัตราคาแรงขั้นต่าํใหมน้ีจะมีนับรวมถึงการซื้อสวัสดิการประกันสังคมซึ่ง
ครอบคลุม 3 ประเภท อันไดแก เงินประกันในวัยชรา เงินประกนการวางงาน และเงินประกนั
สุขภาพ เปนตน โดยจะเริม่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ซ่ึงในการปรับอัตราคาแรง
ขั้นต่ําใหมน้ีคดิเปนรอยละ 40-45 ของฐานเฉลี่ยเงินเดือนทั่วประเทศ ทั้งน้ีเขตอุตสาหกรรมใน
เมืองที่สําคัญอ่ืนๆที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับนครกวางโจวตางกมี็แผนการที่จะปรับอัตรา
คาแรงขั้นต่ําใหเปนไปในระบบเดียวกันกบันครกวางโจวดวยเชนเดียวกัน ที่สําคญัไดแก  เมือง
ซุนเตอ (Shunde City) เมืองตงกวน (Dongguan City) และเมืองเซินเจ้ิน (Shenzhen City) ก็
จะปรับเปน 574 หยวน/เดือนเชนเดียวกนั  

            สําหรับเมืองใหญแหงอ่ืนๆ อาทิเชน กรุงปกกิ่ง และ นครเซี่ยงไฮ ตางก็ไดมีการปรับ
อัตราคาแรงขัน้ต่ําไปไปตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป 2547  โดยกรุงปกกิ่งไดปรับเปน 677 หยวน/
เดือน และนครเซี่ยงไฮไดปรับเปน 739 หยวน/เดือน ซ่ึงคาแรงขั้นต่ําดังกลาวนี้ไดนับรวมถึงการ
ซ้ือสวัสดิการประกันสังคมดวยเชนเดียวกัน  อน่ึง การปรับอัตราคาแรงขั้นต่ํานี้ไมมีผลกระทบตอ
ธุรกิจผลติเทคโนโลยี่ 

ชั้นสูง หรือธุรกิจที่มีศักยภาพการแขงขันในตลาด เน่ืองจากอัตราคาแรงขั้นต่ําของธุรกิจเหลานี้
ไดปรับขึ้นไปสูงกวาอัตราคาแรงขั้นต่ําทีท่างการไดกําหนดไวคอนขางมาก  

( ที่มา : www.depthai.go.th., สคต. ณ  เมืองกวางโจว, 02/12/2547 ) 

มังกรปรับวนัหยุดเลิกสปัดาหทอง “วันแรงงาน”  
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ซีนาเน็ต / ซินหัวเน็ต – ในที่สุดหลังจากทําการศึกษามานานนับป คณะรัฐมนตรีนําโดย
นายกฯเวินเจียเปาก็มีมติผานกฎหมายปรับปรุงการกําหนดวันหยุด และกฎหมายปรับปรุงการ
ลาพักรอนโดยลดวันหยุดวันแรงงาน ทําใหสัปดาหทองจาก 3 เหลือเพียง 2 เพิ่มวันหยดุ
เทศกาลเชง็เมง,สารทขนมจาง และวันไหวพระจันทร 
       ที่ประชมุคณะรัฐมนตรีของจีนไดมีการผานหลักการอนุมัติรางปรับปรุงกฎหมายวาดวย
วนัหยุดเทศกาลและวันหยดุวันสําคัญ และรางปรับปรงุกฎหมายพักรอนของแรงงานแลว โดยให
มีผลบังคับใชในปหนา ซ่ึงมติในครั้งน้ีจะมีผลทําใหวนัหยุดวันสําคญัและเทศกาลตามกฎหมาย
รวมเพ่ิมขึ้น1วัน 
         

ในขณะที่วันหยุดพักรอนน้ันไดมีการระบุวาเปนสวสัดิการที่ใหโดยพนักงานที่ทํางานมา
ครบ 1 ปแตยังไมครบ 10 ปสามารถลาหยุดพักรอนไดปละ 5 วัน ผูที่ทํางานมาครบ 10 ป
แตยงัไมถึง 20 ปสามารถลาหยุดได 10 วัน และผูที่ทํางานครบ 20 ปข้ึนไปสามารถลา
หยุดได 15 วัน โดยนายจางไมสามารถเอาวันหยุดเทศกาลและวันหยุดสําคัญตาม
กฎหมายมาหักออกจากวันหยุดดังกลาว 
         โดยกอนที่จะมีการลงมติในกฎหมายนี้ทางการจีนไดใหหนวยงานที่สังกัดสํานักงาน
คณะรัฐมนตรทีําการวิจัยและศึกษาระบบการกําหนดวันหยุดเทศกาลและวันสําคญัของจีน 
หนวยงานสําคัญตางๆก็ไดเริ่มตนดําเนินงานในหลายๆดานอาทิ การแยกประเด็นการศึกษา
เกี่ยวกับวันหยุดที่สงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงระบบการกาํหนดวันหยุด
สําคัญและวันเทศกาลของนานาชาต ิ อีกทั้งมีการจัดประชุมสัมมนาในหลายครัง้ เพ่ือขอ
ความเห็นจากตัวแทนของสภาผูแทนประชาชนและตวัแทนสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจาก
สวนกลางและทองถิ่น รวมไปถึงเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ
จากภาคสังคม และความเห็นจากผูบริหารธุรกิจตางๆ 

นอกจากนั้น คณะทํางานยงัไดมีการสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนผานทางเวบ็ไซต 
แบบสอบถาม และการโทรศัพท เปนเวลาทั้งสิ้นกวา 1 ปจนผานเปนรางดังกลาวออกมา 
       การปรับเปลี่ยนในครัง้น้ี มีการปรับเปลีย่น 3 วันหยุดสัปดาหทองที่เคยมีโดยวันหยุด
ในชวงเทศกาลตรษุจีน จะยังคงจํานวนวนัไวเทาเดิม แตจะเลื่อนวันหยุดใหขึ้นมาเร็วขึ้น 1 วนั 
โดยใหเริ่มหยุดตั้งแตวันสุกดิบ แทนที่แตเดิมที่เริ่มหยุดจากวันตรษุจีน (ขึ้นหนึ่งค่ํา) สวนวันหยุด
วันแรงงาน 1 พ.ค. ใหลดวันหยุดลง 2 วัน สวนวันหยุดวันชาตใิหคงไวตามเดมิ ดานวันหยุด
เทศกาลที่เพ่ิมขึ้นมาไดแกวันหยุดเทศกาลเช็งเมง (ชิงหมิง) วันหยุดเทศกาลตวนอู (เทศกาล
สารทขนมจาง) และวันหยุดเทศกาลวันไหวพระจันทรอยางละ1วัน 
       อน่ึง ตามกฎหมายยังระบุใหมีการอนุญาตใหปรับเลื่อนวันหยุดสดุสัปดาหขึ้นหรือลง 
เพ่ือใหสอดรับกับวันหยุดเทศกาลที่กําหนดเชนปรับเพ่ือใหวันหยุดตรุษจีนกบัวันชาติสามารถ
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หยุดตอเน่ือง       หลักการในการผานกฎหมายครั้งน้ี ทางการจีนไดอธิบายไววา เปนการปรับ
วันหยุดและจาํนวนวันหยุดเพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งการปรับ
ดังกลาวยังจะเปนประโยชนตอการเผยแผวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีด้ังเดิมของประชาชน
จีนเอาไว อีกทั้งการจัดวันหยุดยังไดพยายามคํานึงถึงการลดภาระอันจะเปนผลกระทบในดาน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมการกระจายตัวและความถี่ของวันหยุดใหมากขึ้น อีกทั้งประกาศพรอม
กับกฎหมายวนัหยุดพักรอน เพ่ือตอบสนองอุปสงคดานการทองเที่ยวของประชาชน อีกทั้ง
สามารถหลีกเลี่ยงการออกเดินทางแบบกระจุกตัว ซ่ึงจะสามารถลดปญหาดานการคมนาคม 
ความปลอดภยัสิ่งแวดลอมและแรงกดดันจากภาคธุรกิจได 
( ที่มา : www.manager.co.th/10/12/50 ) 
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ภาคผนวก  ญ 
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ภาคผนวก ฎ 

 
แบบฟอรมการนําเขาและการสงออกภายใตขอตกลงเอฟทเีอประเทศไทยและเอฟทีเอ

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  
หากผูประกอบการตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดัระดับตัวแทนออกขอรับ
อนุญาต  โปรดติดตอ สวนหลักเกณฑสทิธิประโยชน สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร โทร. 
0-2240-2514-6 โทรสาร.0-2672-8121  
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  (  ที่มา :  www.customs.go.th , www.dft.moc.go.th , www.ftadigest.com ) 
 
 
สํานักงานตางๆ ในการตดิตอประสานงานดานการขนสงสินคา 
 

TRADING 
บริษัท  ไทยมาพรรณ  เทรดดิ้ง  จํากัด 
โทร.  02-2359565 – 8 
e-mail :  mis@thaimaparn.co.th 
  
บจก.  มูนสตารโอเชี่ยนชิปปง  จํากัด 
02-7414214 – 16#11 
e-mail : moonstar@loxinfo.co.th 
 
CHINANMILLRICE 

 www.thairicemill.com 
 
 

 
 

 
 

 
 



ภาคผนวก  ข 
 

ขอมูลทางการคาและการลงทุนในเมืองกวางโจว (Guangzhou, 广州)  ประเทศจีน 
  

• ‘ประตูการคา’ ที่สําคัญของจีนตอนใต 

• ตั้งอยูใกลเกาะไหหนัน(ไหหลํา) มาเกา และฮองกง  
 

  
            (ที่มา : www.travelchinaguide.com/map)   

• เมืองหลวงมณฑลกวางตง    

• มณฑลที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เซินเจ้ิน จูไห  และซัวเถา  

• จุดเริ่มตนเสนทางสายไหม และเมืองทาเสรีแหงแรกและเปน 1 ใน 3 เมืองทาที่สําคัญสุด
ของจีน 

• มีการคมนาคมสะดวก เชน รถไฟใตดิน เรือ เครื่องบิน เปนตน 

• พ้ืนที่ประมาณ 7,434.4 ตารางกม. 

• อาการรอนชื้น อุณหภูมิประมาณ 19 – 22 Co 

• ประชากรประมาณ  86.42  ลานคน 

Guangzhou



ภาคผนวก  ค  

Corporate  Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงระบบงานทางการตลาดเพื่อใชศึกษาในการขยายตัว 

หมายเหตุ : คูแขงของธุรกจิของสินคา  คือ  อาหารประเภทขาวเหนียวมะมวง และขาวเหนียว  
หมูปง  หมายถึง  คูแขงที่จําหนายสินคาในลักษณะคลายกัน  หรือสามารถเปนสินคาทีใ่ช
ทดแทนกันได  ทําใหผูบริโภคสามารถตดัสินใจซื้อสินคาชนิดนั้นๆ 

หมายเหตุ : แผนภาพนี้ มิไดแสดงถึงพอคาคนกลาง เน่ืองจากเปนธุรกิจที่ผูประกอบการ
ดําเนินการจําหนายสินคาดวยตนเอง  หรือเรียกวา  การจําหนายทางตรงถึงผูบริโภค 

 

 

 

 
 

 
 

ผูขาย 
วัตถุดิบ  

ผูบริโภค 
 

ธุรกิจของ
ตนเอง 

คูแขง 



ภาคผนวก  ง  

รูปแบบการสงเสริมการขาย (Promotion) 

 

 

 

ใบปลิว 
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ภาคผนวก  ฉ 

งานบริการดานการกงสุลและการคุมครอง 

1. ทําอยางไรเม่ือหนังสือเดินทางหายภายในมลฑลกวางตุง(กวางโจว) และไหหนาน 
2.การทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
3.กรณีเสียชวีิต 
4.คาธรรมเนียมตางๆ  
 
1.ทําอยางไรเม่ือหนังสือเดินทางหายภายในมลฑลกวางตุงและไหหนาน  
1.  แจงความกับตํารวจทองถิ่นในทองทีท่ี่ทําหนังสือเดินทางหาย  
2. นําใบแจงความไปที่กองตรวจคนเขาเมืองของเมืองที่ทําหนังสือเดินทางหาย เพ่ือที่กองตรวจ
คนเขาเมืองจะออกใบสําคญัแจงความให  
3. นําใบสําคญัแจงความจากกองตรวจคนเขาเมืองมายื่นใหสถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว 
ออกหนังสือสําคัญประจําตวั (Certificate of Identity – CI)  
4. นํา CI ที่สถานกงสุลใหญฯ ออกใหและใบสําคัญแจงความที่กองตรวจคนเขาเมืองออกให ไป
ทําวีซาขาออกที่กองตรวจคนเขาเมืองของเมืองที่ไปแจงความไว เพ่ือใชในการเดินทางกลับ
ประเทศไทย  

2.การทําหนังสือเดินทางเลมใหม  
1. กรณีที่ยังไมบรรลุนิภาวะ จะตอง พาบิดาและมารดามาใหความยินยอมที่สถานกงสุลใหญ 
โดยนําสูติบัตรหรือบัตรประชาชนของผูขอทะเบียนสมรสของบิดามารดา หนังสือเดินทางและ
บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดาทะเบียนบานมาดําเนินการ  
2. กรณีบรรลุนิติภาวะ นําบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางที่จะหมดอายุ มาทําหนังสือเดินทาง
เลมใหมกอน หมดอายุภายใน 6 เดือน 

3.กรณีเสียชวีิต  
       ญาตติองติดตอสถานกงสุลใหณ เพ่ือออกใบมรณบัตร โดยนําหลักฐานการเสียชีวติจาก
หนวยงานจีนซ่ึงไดทํานิติกรณแลว เชน โรงพยาบาลและหนังสือเดินทางของผูตายไปแสดงตอ
เจาหนาที่ ญาติผูเสียชวีิตเปนผูจัดการศพโดยติดตอกับหนวยงานจัดการศพของเมืองนั้น
คาใชจายในการจดัการศพ หากญาติประสงคจะเผาศพและนําอัฐิกลบัประเทศไทย จะเสยี
คาใชจายประมาณ 7,000-20,00 หยวน แตหากประสงคจะนําศพกลบัประเทศไทย แตละมลฑล 



ภาคผนวก  ช 
 
 

เงินทุนจดทะเบียนกอตั้งบริษัท 
  

 

เงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 

ภายใตกฎหมายของจีน เงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ําของบริษัทจํากัด (Limited Liability 
Companies) จะแตกตางกันตามประเภทของกิจการ กลาวคือ กิจการดานการผลิตกําหนด
เงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 500,000 หยวน กิจการคาสงกําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 500,000 
หยวน กิจการคาปลีกกําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 300,000 หยวน กิจการดานพัฒนา
เทคโนโลยี ทีป่รึกษา และการบริการ การกําหนดเงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 100,000 หยวน 
กิจการอ่ืนๆ นอกจากนี้ กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 300,000 หยวน สวนบรษิัทรวมทุน
เรือนหุน (Joint – Stock Limited Companies) กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 10 ลานหยวน
สําหรับกิจการของชาวตาง (Foreign Invest Enterprises : FIEs) ไดกําหนดเงินทุนจดทะเบียน
ตามประเภทของกิจการ ดังน้ี  

บริษัทรวมทุนดานการคาปลีก (JV Retail Enterprises) กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 50 
ลานหยวน สวนในพืน้ที่ภาคกลางและตะวันตกของจีนกําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา30ลาน
หยวน 
(2)  บริษทัรวมทุนดานการคาสง (JV Wholesale Enterprises) กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 
80 ลานหยวน สวนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตกของจีนกําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา60
ลานหยวน 
(3)  บริษทัรวมทุนดานการธนาคาร (JV Bank) กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 300 ลานหยวน 
(4)  บริษทัรวมทุนเกี่ยวกบัสถาบันการเงิน (JV Financial Institution) กําหนดเงินทุนจด
ทะเบียนขั้นต่าํ200ลานหยวน 
(5)  บริษัทรวมทุนดานการทองเที่ยว (JV Travel Agency) กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่าํ5
ลานหยวน 
(6)  บริษทัรวมทุนดานการโฆษณา (JV Advertising Agency) กําหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา
300,000เหรียญสหรัฐฯ  

 



ภาคผนวก  ซ 
 
 

นโยบายสงเสริมการลงทนุจากตางประเทศของจีน  

 นโยบายพื้นฐานในการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ  แบงเปนนโยบายหลัก ดังน้ี 

นโยบายทางดานอุตสาหกรรม 

ไดมีการขยายกรอบของการลงทุนจากตางประเทศในภาคอุตสาหกรรมใหกวางขึ้นเพ่ือให
เหมาะสมกับความตองการที่ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางภาคอุตสาหกรรม
และการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและเพือ่สนับสนุนการลงทุนของชาวตางประเทศในภาคกลาง
และตะวันตก มีการสนับสนุนใหแตละบริษัทสงออกผลติภัณฑใหถึง 100% 

สินคาของนักลงทุนจากตางประเทศที่ไดรับการสนับสนนุ ไดแก เทคโนโลยีและการพัฒนา
ทางดานเกษตรกรรม พลังงาน การขนสง อุตสาหกรรมวัตถดิุบกึ่งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีขั้นสูง ผลติภัณฑเพ่ือการสงออก ผลิตภัณฑที่ปกปองสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑทีไ่ด
จากภาคกลางและตะวันตก ขณะที่ภาคการบริการที่ไดรับการสนับสนุน แตจะตองมีการทดลอง
กอนใหบริการจริงเสมอ ไดแก การคาตางประเทศ การประกัน การขนสง ตัวแทนการคาระหวาง
ประเทศ บริการทางดานกฎหมาย การทองเที่ยว การโฆษณา สุขภาพ การบัญชี การประเมนิ
สินทรัพย การศึกษา การเชาซื้อ วิศวกรรมออกแบบ ที่ปรึกษา และ อสังหาริมทรัพย       

นโยบายทางดานภูมิภาค 

ภายหลังประสบความสําเรจ็ในการแนะนําและสนับสนนุการลงทุนทางภาคตะวันออกใหแกนัก
ลงทุนทัว่โลกแลว ประเทศจีนกําลังมีแผนการในการแนะนําใหนักลงทุนไดรูจักกับแหลงลงทุน
แหงใหมทางภาคกลางและภาคตะวันตก โดยหวังวาจะดึงดูดนักลงทุนตางชาติไดเหมือนทาง
ภาคตะวันออก ซ่ึงนโยบายการสงเสริมการลงทนุจากตางประเทศไดแก 

1.   ในบางอุตสาหกรรมหรือสินคาบางประเภทที่สามารถลงทุนไดดีเปนพิเศษทางภาคกลางและ
ตะวันตก อาจจะมีการสรางเง่ือนไขใหม ๆ ขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรบันักลงทุนทีต่องการมาลงทุน
ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซ่ึงจะทําใหทางภาคกลางและตะวันตกมีกฎเกณฑ และขอบังคับที่นอย
กวาทางพื้นทีอ่ื่นๆโดยเฉพาะทางดานตะวันออก  



ภาคผนวก  ฌ 
 
 

กฎหมายแรงงานและการจางแรงงาน  

จีนไดประกาศใชกฎหมายแรงงานฉบับใหมซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 1995 และ
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ อยางกวางขวาง เชน สญัญาจางแรงงาน ระยะเวลาทํางาน อัตรา
คาจาง การคุมครองแรงงาน และการระงับขอพิพาทแรงงาน เม่ือดูจากจํานวนประชากรจีน จีน
เปนประเทศทีแ่หลงแรงงานขนาดใหญ นักลงทุนตางชาติจึงมักเขาใจวาแรงงานจีนคงจะไดรับ
คาจางต่ํา แตในความเปนจริงนักลงทุนตางชาติไมมีโอกาสจางแรงงานราคาถูก ดวยเหตุผล
สําคัญ 2 ประการ คือ 

- ประการแรก ในเขตพ้ืนที่ที่กําหนดใหตางชาติไปลงทุนการจางแรงงานตองผานหนวยจัดหา
แรงงาน แลวตองปฏิบตัติามระเบียบกฎหมายแรงงานอยางเครงครัด ซ่ึงมีการกําหนดให
นายจางจายอัตราคาจางและคาสวัสดิการตางๆมากมาย 

- ประการที่สอง ระบบหูโขว (ระบบควบคุมการอพยพระหวางเมือง-ชนบท) ยังเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหประชาชนไมสามารถอพยพเคลื่อนยายไดโดยเสรียังผลใหอัตราคาจางแรงงานเปนไป
ตามที่รัฐบาลกําหนด ไมมีแรงงานราคาถูกเหมือนอยางที่เคยปรากฏในประเทศอืน่ นอกจากนี้ 
ที่ผานมา บริษัทลงทุนตางชาติยังประสบความยากลาํบากในการเสาะแสวงหาแรงงานในระดับ
บริหารและชํานาญการ สวนลูกจางรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีสวัสดิการดี มักจะไมยอมออกจากงานเดิม
เพ่ือทํางานกับบริษทัรวมทนุตางชาติ อยางไรก็ตาม สภาวการณนาจะคอย ๆ ดีขึ้นเม่ือเวลา
ผานไป             

แหลงจัดหาคนงานและการรับสมัครคนงาน            

บริษัทตางชาติแมจะมีอิสระประกาศรับสมัครลูกจางโดยตรง แตเน่ืองจากแรงงานจีนไมสามารถ
เคลื่อนยายไปยังเขตพ้ืนที่ตาง ๆ ไดโดยอิสระ การจางแรงงานที่อพยพไมถูกกฎหมายมีความ
ยุงยาก ดังน้ัน บริษทัรวมทนุตางชาติจึงตองวาจางแรงงานผานหนวยจัดหาแรงงานของรัฐ ซ่ึงมี
หลายแหงแตกตางกันแลวแตภูมิภาค เชน Foreign Enterprise Service Corporation เปนตน 
หนวยจัดหาแรงงานจะทําหนาที่ในการจัดหาคนงานทุกระดับชั้น ไมวาจะเปนแรงงานที่มีฝมือ 
หรือไรฝมือ โดยเปดโอกาสใหบริษทัทําการคัดเลือกคนงานเองได               
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แบบฟอรมการนําเขาและการสงออกภายใตขอตกลงเอฟทเีอประเทศไทยและเอฟทีเอ
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
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