การพัฒนาเมืองทาการคาเสรีไหหนานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
------------------------------1. ขอมูลทั่วไปของมณฑลไหหนาน
มณฑลไหหนาน (Hainan) เปนมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเกาะที่อยู
ใตสุดของจีน มีนครไหโขว (Haikou) เปนเมืองหลวง และเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตทดลองการคาเสรีในจีน
ตอนเหนือของมณฑลไหหนานคือมณฑลกวางตุง โดยมีชองแคบโฉงโจวกั้นกลาง (เกาะไหหนานแยกออกมาจาก
มณฑลกวางตุงในป 2531) ดานตะวันตกตรงกับเขตปกครองตนเองกวางซีจวงและประเทศเวียดนาม โดยมีอาว
เปยปู อยูระหวางกลาง ดานทิศตะวันออกตรงกันกับไตหวัน โดยมีทะเลจีนใตอยูระหวางกลาง ทิศตะวันออก
เฉียงใตและทิศใตตรงกับประเทศฟลิปปนส บรูไน และมาเลเซียในทะเลจีนใต มณฑลไหหนานมีพื้นที่ที่เปน
พื้ น ดิ น 35,400 ตารางกิ โ ลเมตร (เฉพาะเกาะไห ห นานมีพื้น ที่ 33,900 ตารางกิ โ ลเมตร) และพื้ น ที่ ทะเล
ประมาณ 2 ลานตารางกิโลเมตร ในป 2562 มีประชากร 9,447,200 คน และ GDP 530,894 ลานหยวน และ
GDP ตอหัวของประชากร 56,507 หยวน

ที่มา https://geography.name/hainan-island/

ที่มา https://www.chinadaily.com.cn

2. ภาพรวมของแผนแมบทเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตและสภาแหงรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน เผยแพรแผนแมบท
การสรางเมืองทาการคาเสรีไหหนาน (a master plan for the Hainan free trade port) เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2563 และใหทุกหนวยงานและทุกภูมิภาค ดําเนินการตามแผนฯ อยางจริงจัง
Timeline ของเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
• 13 เมษายน 2561 : จีนเปดเผยแผนการสรางเกาะไหหนานใหเปนเขตทดลองการคาเสรี แหงที่
12 ของจีน และพัฒนาอยางคอยเปนคอยไปสูการเปนเมืองทาการคาเสรีที่มีอัตลักษณของจีน
• 14 เมษายน 2561 : รัฐบาลจีนออกแนวทางสนับสนุนการปฏิรูปและเปดไหหนานออกสู
ตางประเทศมากขึ้น
• 16 ตุลาคม 2561 : แผนทั่วไปเขตการคาเสรีจีน (ไหหนาน) ไดเปดตัวอยางเปนทางการ
• 1 มกราคม 2562 : นํา free trade account system มาใชอยางเปนทางการในเขตทดลอง
การคาเสรีไหหนาน

2
•
•
•
•

23 กุมภาพันธ 2562 : ไหหนานเริ่มใชเงินทุน 3 พันลานหยวนเพื่อการกอสรางเขตการคาเสรีไหหนาน
1 พฤษภาคม 2562 : ประกาศยกเวนวีซาใหแกนักทองเที่ยวจาก 59 ประเทศทั่วโลก
1 มิถุนายน 2563 : จีนเผยแพรแผนการสรางเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
3 มิถุนายน 2563 : เปดตัวสวนอุตสาหกรรมหลัก 11 แหงเพื่อสนับสนุนการกอสรางเมืองทาการคา
เสรีไหหนาน อาทิ โซนนํารองการทองเที่ยวเชิงการแพทยนานาชาติ ไหหนาน โปเอา เลอเฉิง
• ภายในป 2568 สรางระบบนโยบายและกลไกของเมืองทาการคาเสรีที่อํานวยความสะดวกในการ
เปดเสรีทางการคาและการลงทุนเปนสําคัญ
• ภายในป 2578 (ค.ศ.2035) พัฒนาเพื่อเปนจุดสําคัญของจีนในการดําเนินการเศรษฐกิจแบบเปด
• กลางศตวรรษที่ 21 (ป 2593 หรือ ค.ศ. 2050) เปนเมืองทาการคาเสรีระดับสูงที่มีอิทธิพลตอทั่วโลก
ไหหนานเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญที่สุดของจีน มีการดําเนินการปฏิรูปเชิงลึกอยางครอบคลุม
และการทดสอบนโยบายการเปดประเทศในระดับสูงสุด โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไดประกาศการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต เพื่อสนับสนุนการสรางไหหนานเปนเขตทดลองการคาเสรี และ
จะคอยๆ เปลี่ยนผานไหหนานอยางคอยเปนคอยไปและมั่นคงใหเปนเมืองทาการคาเสรีที่มีอัตลักษณแบบจีน
การสรางเมืองทาการคาเสรีไหหนานเปนพื้นฐานสําหรับการสงเสริมเศรษฐกิจแบบเปดในระดับสูง และการ
สรางระบบเศรษฐกิจใหมในรูปแบบการเปดกวาง มีการปฏิรูปการตลาดในเชิงลึก และสรางสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เปนสากล และมีความสะดวก เปนตัวเลือกเชิงกลยุทธในการใชแนวคิดการพัฒนาใหม
สงเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง และสรางระบบเศรษฐกิจสมัยใหม รวมถึงเปนการปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสรางประชาคมที่มีอนาคตรวมกันของมนุษยชาติ เพื่อที่จะปฏิบัติตามคํา
กลาวที่สําคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่กลาวในงานครบรอบ 30 ปของการกอตั้งมณฑลและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษไหหนาน (เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561) โดยจีนไดประกาศแผนการสรางเขตทดลองการคาเสรีไหหนาน
(Hainan pilot free trade zone) เปนแหงที่ 12 ของจีน และจะพัฒนาเปนเมืองทาการคาเสรีที่มีอัตลักษณ
ของจีน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะไหหนาน 35,400 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดใหญกวาฮองกง 32 เทา
ลักษณะเดนของเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
(1) อุดมการณชี้นํา
นําโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อยูบนหลักการสังคมนิยมอันมีเอกลักษณสําหรับจีนยุคใหม มุงเนน
ไปที่การอํานวยความสะดวกและการเปดเสรีการลงทุนและการคาระหวางประเทศ สรางระบบนโยบายและ
กลไกที่สนับสนุนเมืองทาการคาเสรีระดับสูง โดยเมืองทาการคาเสรีไหหนานจะเปนนโยบายการเปดประเทศ
(Open Door Policy) ที่สําคัญของจีน
(2) หลักการพื้นฐาน
- เรียนรูจากประสบการณจากตางประเทศ เรงการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจใหมในรูปแบบเปดกวาง
- แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณแบบจีน สรางการพัฒนาในทิศทางที่ถูกตอง เสริมสรางการแลกเปลี่ยน
ความร ว มมื อกั บประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใต และสงเสริมการพัฒ นารว มกัน กับ เขตเศรษฐกิจ อาว
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- สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาไหหนาน มุงเนนเปนการวางตําแหนงเชิงกลยุทธ เพื่อสราง
เขตพื้นที่นํารองการปฏิรูปแบบเปดกวางเชิงลึกอยางเต็มรูปแบบ เขตพื้นที่นํารองระบบนิเวศวิทยา วัฒนธรรมจีน
และศูนยกลางการทองเที่ยวระหวางประเทศ
- เนนนวัตกรรมการปฏิรูป จัดตั้งกฎหมายขอบังคับ การกํากับดูแลและระบบการจัดการที่มีความ
ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการสรางเมืองทาการคาเสรี และจะดําเนินการกําจัด
ระบบและกลไกที่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของปจจัยการผลิต
- ยึดมั่นในขอบเขตของอุดมคติ สงเสริมระบบและกลไกในทุกดานใหเขาถึงความสะดวก และ
กํ า กั บ ดู แ ลกระบวนการทางกฎหมาย สร างมาตรฐานการกํ า กั บ ดู แลและระบบกฎเกณฑ ที่ ส อดคล องกั บ
มาตรฐานสากล เสริมสรางการกระจายความเสี่ยงที่สําคัญและการปองกันความเสี่ยงอยางเปนระบบ สราง
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงอยางครบวงจร ปรับปรุงระบบและกลไกการปองกันและควบคุมการ
แพรของโรคระบาด พรอมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินดานสาธารณสุข
(3) เปาหมายการพัฒนาเมืองทาการคาเสรีไหหนาน แบงเปน 3 ระยะ ไดแก
- ระยะที่ 1 ป 2568 (ค.ศ. 2025) จะสรางระบบนโยบายและกลไกของเมืองทาการคาเสรีที่
อํานวยความสะดวกการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนเปนสําคัญ โดยจีนจะผลักดันครั้งใหญเพื่อเพิ่มการ
ไหลเวียนอยางอิสระและมีประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตตางๆ และ วางรากฐานที่มั่นคงสําหรับการดําเนิน
พิธีการศุลกากรพิเศษบนเกาะไหหนาน
- ระยะที่ 2 ป 2578 (ค.ศ. 2035) จะพัฒนาใหกลายเปนจุดที่มีความไดเปรียบทางเศรษฐกิจเพื่อ
เปดสูตางประเทศ โดยมุงเนนไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการเปดประเทศและการเตรียมการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ กระบวนการกํากับดูแลระดับสูง (high-level process supervision) จะถูกสรางขึ้นเพื่อ
อํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน การไหลเวียนของเงินทุนขามพรมแดนเสรี การขนสงและการ
เดินทางที่สะดวกและเสรีสําหรับผูคน และการเคลื่อนไหวของขอมูลที่ปลอดภัยและเปนระเบียบ
- ระยที่ 3 กลางศตวรรษที่ 21 (ป 2593 หรือ ค.ศ. 2050) จะกลายเปนเมืองทาการคาเสรีระดับสูงที่มี
อิทธิพลตอทั่วโลก โดยไหหนานจะกลายเปนศูนยกลางเศรษฐกิจเปดใหมของจีน ดวยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบกฎหมายและกฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง ระบบการปองกันและควบคุมความ
เสี่ยงที่เขมงวดยิ่งขึ้น และรูปแบบการกํากับดูแลสังคมที่ทันสมัย ใชมาตรการลดภาษีและขจัดอุปสรรคที่ไมใช
ภาษี เชน ใบอนุญาตและโควตา เพื่อสงเสริมการเปดเสรีการคาที่เมืองทาการคาเสรีไหหนาน
(4) การกําหนดกลไกหลัก มุงเนนอํานวยความสะดวกและการเปดเสรีดานการคาและการลงทุน
โดยระบบภาษีพิเศษ ระบบการกํากับดูแลสังคมที่มีประสิทธิภาพ และระบบกฎหมายที่สมบูรณ ดังนี้
1) อํานวยความสะดวกทางการคาเสรี
2) อํานวยความสะดวกดานการลงทุนเสรี ขยายการเขาถึงตลาด เสริมสรางการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสิน การแขงขันที่เปนธรรม และสรางสภาพแวดลอมการลงทุนที่เปดกวาง โปรงใส และคาดการณได และ
กระตุนพลังของธุรกิจภาคเอกชนในสาขาตางๆ
3) อํานวยความสะดวกดานการไหลเวียนของเงินทุนระหวางประเทศ อํานวยความสะดวกใน
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บริการทางการเงิน โดยมุงเนนการเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกในดานคาการลงทุนระหวางประเทศ
สงเสริมการดําเนินการของกองทุนตางประเทศ
4) อํานวยความสะดวกดานการไหลเวียนเขาออกของคน สรางศูนยรวมบุคลากรที่มีความสามารถ
ใชนโยบายการเขาและออกของบุคลากรที่สะดวกมากขึ้น
5) อํานวยความสะดวกดานการขนสงเสรี สงเสริมการสรางศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศ
สําหรับชองทางบกและทางทะเลใหม และสรางศูนยกลางการบิน (air transport hub) เรงการกอสรางระบบ
ขนสงที่ครอบคลุมทันสมัย
6) สร า งความปลอดภั ย ในการไหลเวี ย นของข อ มู ล ขยายการเป ด กว า งของขอบเขตข อ มู ล
สรางนวัตกรรมการออกแบบกลไกรักษาความปลอดภัย และปลูกฝงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7) สรางระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการบริการ
ที่ทันสมัย และอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
8) สรางกลไกการจัดเก็บภาษีที่สอดคลองกับการพัฒนาเมืองทาการคาเสรีระดับสูง
9) การกํากับดูแลทางสังคม มุงเนนสงเสริมการปฏิรูปหนวยงานภาครัฐและสงเสริมการบูรณาการ
เทคโนโลยี เชน blockchain เพื่อความทันสมัยและมีประสิทธิภาพของระบบราชการ
10) สรางสภาพแวดลอมทางกฎหมายของเมืองทาการคาเสรีใหเปนระดับสากล
11) ระบบปองกันและควบคุมความเสี่ยง กําหนดใชมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันความ
เสี่ยงที่สําคัญในดานการคาระหวางประเทศ การลงทุน การเงิน การไหลเวีย นของขอมู ล นิเวศวิ ทยา และ
สาธารณสุข
3. นโยบายหลัก 60 ขอในแผนแมบทการสรางเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
1) ภาษีเงินไดสวนบุคคลสูงสุดรอยละ 15 สําหรับผูมีความสามารถที่เหมาะสม (eligible talent)
2) ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 15 สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุน
3) ยกเวนภาษีนําเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีการบริโภค สําหรับอุปกรณการผลิตที่นําเขามาใชเอง
4) ยกเวนภาษีนําเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีการบริโภค สําหรับยานพาหนะและเรือยอชทที่นํามาใชงาน
5) ยกเวนภาษีนําเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีการบริโภค สําหรับวัตถุดิบที่นําเขามาเพื่อการผลิต
6) ยกเวนภาษีนําเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีการบริโภค สําหรับสินคานําเขาที่ซื้อโดยพลเมืองไหหนาน
7) เพิ่มโควตาการซื้อสินคาปลอดภาษีเปน 100,000 หยวน (14,020 เหรียญสหรัฐฯ) ตอคนตอป และ
ขยายจํานวนรายการสินคาปลอดภาษี
8) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรั บรายไดจากการลงทุนโดยตรงจากต างประเทศ กอนป ค.ศ.
2025 ในธุรกิจการทองเที่ยว บริการที่ทันสมัย และอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง
9) อนุญาตใหนํา capital expenditure มาหักภาษีไดเต็มจํานวน เรงคาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
10) ยกเวนภาษีสําหรับการนําเขาและการขายสินคาในการเขารวมงานแสดงสินคา
11) ผลิตภัณฑจากไหหนาน รวมถึงผลิตภัณฑนําเขาและมีการสรางมูลคาเพิ่มเกินรอยละ 30 จาก
ขั้นตอนการผลิตในไหหนาน จะไดรับการยกเวนภาษี เมื่อสงไปในพื้นที่อื่นๆ ในจีน
12) อนุญาตใหเที่ยวบินเขาและออกจากไหหนานสามารถเติมเชื้อเพลิง bonded aviation fuel
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13) คืนภาษีสงออกสําหรับเรือที่ผลิตในประเทศจีนซึ่งจดทะเบียนที่ทาเรือ Yangpu มณฑลไหหนาน
และใชในการขนสงระหวางประเทศ
14) อนุญาตใหเรือขนสงสินคาที่แวะจอดที่ทาเรือ Yangpu สามารถเติมเชื้อเพลิง bonded aviation fuel
15) สรางทาเรือ Yangpu ของจีนใหเปน international port of registry
16) ทดลองใชนโยบายคืนภาษีที่ทาเรือตนทางของสินคาที่ใชทาเรือ Yangpu เปนทาเรือแวะพักทาเรือ
สุดทายกอนออกจากจีน (a transit port for final departure from China)
17) ใชระบบการจัดการการนําเขาและสงออกที่ใหความสําคัญกับ “การไหลเวียนอยางอิสระ และการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ” ในเขตสินคาทัณฑบนทาเรือ Yangpu และเขตอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
18) อนุญาตใหมหาวิทยาลัยตางประเทศและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
วิศวกรรม การเกษตร และการแพทย สามารถเปดสาขาไดอยางเสรีในไหหนาน
19) สรางไหหนานสูเกาะแหงการศึกษาที่มนี วัตกรรมและเปนสากล
20) สราง multifunctional free trade account system
21) เปลี่ยนจาก pre-audit เปน post-audit สําหรับภาคธนาคารในการตรวจสอบความถูกตองของ
การคาขามพรมแดน
22) จัดทํา negative list สําหรับการคาภาคบริการขามพรมแดนสําหรับเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
23) อนุญาตการเขาถึงตลาดของวิสาหกิจโดยมีขอผูกพันกอนได
24) จัดทํา special list of market access สําหรับเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
25) จัดทํา negative list สําหรับการลงทุนจากตางประเทศในเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
26) ปฏิบัติอยางเทาเทียมตอผูประกอบการทั้งในและตางประเทศในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
27) ใชนโยบายการเขาเมือง visa-free entry ที่สะดวกยิ่งขึ้น
28) ใชชวงเงินเดือนเปนดัชนีหลักในการประเมินความสามารถ
29) จัดทํา negative list management system ในการออกใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางชาติ
30) อนุญ าตให บุคลากรตา งชาติ ทํา หนาที่เปน ตัว แทนทางกฎหมายในสถาบั น ทางกฎหมายตางๆ
รวมทั้งรัฐและรัฐวิสาหกิจ
31) ยกเลิกขอจํากัดในการหาเงินทุนสําหรับเรือและอากาศยานตางประเทศ
32) กระจายอํานาจการ registration management of foreign debts ที่ออกโดยผูประกอบการในไหหนาน
33) ขยายขอบเขตการโอนสินทรัพยขามพรมแดน
34) ใหความสําคัญในการสนับสนุนบริษัทจีนในตางประเทศ (listing Chinese enterprises overseas)
35) อนุญาตใหบริษัทจีนในตางประเทศ ทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยตรงกับธนาคาร
36) จัดตั้งสถาบันแลกเปลี่ยนทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศไหหนาน (Hainan International
Intellectual Property Rights Exchange)
37) สนับสนุนหลักทรัพยและกองทุนตางประเทศ และสถาบันการซื้อขายลวงหนา ในการจัดตั้งธุรกิจ
ที่เปนเจาของทั้งหมดหรือเปนกิจการรวมทุนในไหหนาน
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38) สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทประกันภัยทรัพยสิน ประกันชีวิตและประกันภัยที่รับการประกันภัยตอ
(Reinsurer) ประกันภัยแบบไดรับประโยชนรวมกันอื่นๆ และประกันที่รับความเสี่ยงไวเอง
39) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑประกันสุขภาพขามพรมแดนรวมกับสถาบันตางประเทศ
40) สนับสนุนการกอสรางสถานที่ซื้อขายสําหรับพลังงานระหวางประเทศ, shipping, property rights
และ equity stakes
41) ใหผูที่ไมไดเปนพลเมืองสามารถซื้อขายตามขอ 40) และชําระเงินในสถานที่ซื้อขายที่กําหนด
42) พัฒนาบริการตราสารอนุพันธ (Develop over-the-counter : OTC)
43) เชื่อมโยงบริการจัดการสินทรัพยขามพรมแดน
44) ออกพันธบัตรมณฑลไหหนานทั่วโลก
45) เปดบริการดานโทรคมนาคมที่มีมูลคาเพิ่ม
46) จัดทําบริการ online data processing and transaction processing
47) เปดบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานใหมีความปลอดภัยและเปนระเบียบ
48) สรางโครงการทดลอง the International Internet Data Interaction
49) ขยายสิทธิ์การจราจรทางอากาศ (air traffic rights)
50) สรางศูนยกลางการบินระหวางประเทศ
51) สรางศูนยกลางการขนสงทางบกและทางทะเลแหงใหมเพื่อเชื่อมโยงจีนตะวันตกกับโลก
52) สรางศูนยการแพทยระดับภูมิภาค
53) สราง national base ที่มีเทคโนโลยี blockchain ของจีนและนวัตกรรมอุตสาหกรรม
54) สรางเขตทดลองสําหรับการทองเที่ยวทางเรือ
55) สรางเขตทดลองเพื่อการปฏิรูป การพัฒนา และนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเรือยอชท
56) สรางไหหนานใหเปนเกาะแหงการออกแบบระดับนานาชาติ (International Design Island)
57) สรางฐานการแลกเปลี่ยนระดับชาติระหวางจีนกับตางประเทศดานวัฒนธรรมและการคา
58) ใหอํานาจรัฐบาลไหหนานในการจัดการและปรับการใชที่ดินเพาะปลูก (cultivated land) พื้นที่
เกษตรกรรมถาวร (permanent basic farmland) ปาไมและที่ดินเพื่อการกอสราง
59) ใหอิสระมากขึ้นแกอุตสาหกรรมตางๆ
60) กําหนดกฎหมายและขอบังคับใหเหมาะสมและสอดคลองกับการสรางเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
4. หลักการ “6+1+4” ของแผนแมบทเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
สภาแหงรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดจัดแถลงขาวแผนแมบทสรางเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติจีน (National Development
and Reform Commission : NDRC) กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
รวมแถลงขาว พร อมทั้งสรุปเนื้ อหาสํ าคั ญ “6+1+4” ของแผนแมบทสรางเมืองทาการคา เสรีไ หหนาน
“6” หมายถึงการคาเสรี การลงทุน การหมุนเวียนของทุนขามชาติ การเขาออก การขนสง และการหมุนเวียน
ของขอมูลดวยความปลอดภัย ซึ่งจะเปดเสรีในทุกดาน “1” หมายถึงระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย โดยเนน
การสรางเมืองทาการคาที่มีเทคโนโลยีสูง อนุรักษสิ่งแวดลอมและมีเอกลักษณของไหหนาน และ “4” หมายถึง
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การสรางระบบการเก็บภาษี บริหารสังคม ระบบกฎหมาย และการควบคุมความเสี่ยง ทั้งนี้ จีนจะใชนโยบาย
ลดขอหามทางการคาและบริการขามชาติ โดยจะลดอุปสรรคตางๆ ในการบริหาร ดําเนินงาน และการบริโภค
จากตางประเทศ เพื่อใหสิทธิเทาเทียมกันระหวางพลเมืองจีนกับผูใหบริการจากตางประเทศ
กระทรวงพาณิชยจีนระบุวา จีนจะดําเนินมาตรการลดภาษีและขจัดอุปสรรคที่ไมใชภาษีอยางเปน
ขั้นตอน เพื่อสงเสริมการเปดเสรีทางการคาและอํานวยความสะดวก ณ เมืองทาการคาเสรีไหหนาน สนับสนุน
การคาขายสินคาอยางเสรี โดยดําเนินมาตรการยกเวนภาษีตามขั้นตอน และการขจัดอุปสรรคที่ไมใชภาษี เชน
ใบอนุญาตและโควตาตางๆ จีนจะกําหนด negative list สําหรับการคาบริการขามพรมแดน ในเมืองทาการคา
เสรีไหหนานในป 2563 (ค.ศ. 2020) เพื่ อสงเสริมการคาบริการและจะอํานวยความสะดวกการขนสงขาม
พรมแดนและการไหลเวียนของผูคน
กระทรวงการคลังจีนระบุวา เมืองทาการคาเสรีไหหนานไดกําหนดรายการ a zero-tariff negative
list และ three positive lists โดยมุงเนนสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีระดับสูง การคุมครอง
สิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรมพิเศษอื่นๆ โดยในอนาคตจะลดรายการใน negative list และเพิ่ม positive
lists มากขึ้ น โดยมาตรการมุงเน น ภาษี สิ น คาเปน ศูน ย จะดําเนิน การอยางเปน ขั้น ตอนในแตล ะชว ง เพื่อ
สนับสนุนการคาเสรี ทั้งนี้ กอนป 2568 (ค.ศ. 2025) สินคานําเขาบางรายการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดจะ
ไดรับการยกเวนภาษีนําเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีการบริโภค รวมถึงอุปกรณการผลิตสําหรับการใชงานของ
ผูประกอบการ และยานพาหนะการขนสงและการทองเที่ยว และวัตถุดิบ ทั้งนี้ หลังจากป 2568 (ค.ศ. 2025)
ภาษีนําเขาจะไดรับการยกเวนสําหรับสินคานําเขาทั้งหมดที่อยูนอกเหนือจากที่ระบุไวในแคตตาล็อกสินคาที่
ตองเสียภาษีนําเขา แผนแมบทเมืองทาการคาเสรีของไหหนาน ยังรวมถึงรายการสินคาปลอดภาษีสําหรับผูอยู
อาศัยในไหหนานที่จะสามารถซื้อสินคานําเขาปลอดภาษีได ทั้งนี้ ศุลกากรเมืองไหโขว ระบุวา จีนเปดตั ว
โครงการนํารองปลอดภาษี (pilot offshore duty-free program) เมื่อป 2554 (ค.ศ. 2011) ที่เกาะไหหนาน
เพื่อทําใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับโลก ทําใหย อดจําหน ายสินคาปลอดภาษีเพิ่มขึ้ น 55.07 พันล านหยวน
ในชวง 9 ปที่ผานมา มีลูกคามากกวา 16.09 ลานราย และจําหนายสินคาปลอดภาษีกวา 72 ลานรายการ
ธนาคารแหงชาติจีน (People's Bank of China) ระบุวา รัฐบาลจะสนับสนุนใหธนาคารพาณิชยและ
สถาบั น การเงิ น อื่ น ๆ พั ฒ นาขี ด ความสามารถที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เศรษฐกิ จ แบบเป ด และสนั บ สนุ น การ
แลกเปลี่ยนระดับโลก ดานพลังงาน การขนสง และสินคาตางๆ
ภาคธุรกิจตางๆ จะไดรับสิทธิประโยชนในการลงทุน ภาษี และการเขาถึงตลาด เมื่อทําธุรกิจที่เมืองทา
การคาเสรีไหหนาน แตการขอใบอนุญาตและการอนุมัติจากรัฐบาลยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับอุตสาหกรรมที่ถูก
หามโดยกฎหมายหรือมาตรฐานบังคับตามแผนแมบท การลงทุนจากตางประเทศจะอยูภายใตระบบการบริหาร
ที่รวมเอามาตรฐานการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในชวง Pre-establishment และรายการประเภทกิจการตองหาม
(Negative List) ที่กําหนดไวสําหรับเมืองทาการคาเสรี จะชวยลดขอจํากัดและสงเสริมการเปดเสรีในดาน
การคาการลงทุน
แผนแมบทเมืองทาการคาเสรีไหหนาน ใหความสําคัญกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
โดยมุ ง เน น ไปที่ ก ารท องเที่ ย ว การบริ การที่ ทัน สมัย และอุ ตสาหกรรมที่ ใช เทคโนโลยีสูง เพื่อ สรา งความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหมใหกับไหหนาน เนื่องจากการเขาถึงตลาดเปนเปาหมายแรกเพื่อเพิ่มการเติบโตของ
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เมืองทาการคาเสรีไหหนาน ที่จะดึงดูดบริษัทระดับโลก จากขอไดเปรียบดานโลจิสติกส การบินพลเรือน การ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย shipping ภาคการเงินและบริการ ใหเขามาลงทุนและขยายตลาด
เมืองทาการคาเสรีไหหนาน มีสวนอุตสาหกรรมหลัก 11 แหง ที่เปดตัวเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563
เปนจุดเริ่มตนของการกอสรางเมืองทา โดยไดเปลี่ยนจากเขตทดลองการคาเสรี (Free Trade Zone : FTZ)
ไปสูเมืองทาการคาเสรี (Free Trade Port : FTP) ทําใหไหหนานเปดกวางเพิ่มขึ้น และแผนแมบทไดกําหนดให
เมืองทามีกฎเกณฑทางเศรษฐกิจและการคาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
นโยบายภาษีเปนศูนย (Zero-tariff Policy) จะชวยการไหลเวียนของปจจัยการผลิตไดเสรี และดึงดูด
บุคลากรที่มีความสามารถ (Talent)
เขตการคาเสรีไหหนานยังลดขอจํากัดในการซื้อสินคาปลอดภาษีพรอมกับเพิ่มวงเงินการซื้อสินคาจาก
30,000 หยวนเปน 100,000 หยวน ตอคนตอป และประเภทสินคาปลอดภาษี 38 หมวดจะถูกขยายออกไปให
หลากหลายมากขึ้น
5. การวิเคราะห
5.1 คุณสมบัติที่โดดเดนของเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
1) นโยบายการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน มีเปาหมายเพื่อบรรลุมาตรฐานสากล
ลดอุปสรรคทางการคา และปรับปรุงขั้นตอนการกักกันสินคา และรายการนอกแคตตาล็อกที่ตองเสียภาษี เมือง
ทาการคาเสรีไหหนานจะสงเสริมการเปดเสรีและอํานวยความสะดวกดานการคาสินคาและภาคบริการ จัดทํา
รายการประเภทกิจการตองหาม (Negative List) เพื่อความชัดเจน และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National
Treatment) ใหกับผูใหบริการที่มาจากตางประเทศ
2) ใหความสําคัญกับภาคการทองเที่ยว บริการที่ทันสมัย และอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง บริษัทที่
อยูในธุรกิจเหลานี้จะไดรับสิทธิการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุดไมเกินรอยละ 15 นักลงทุนตางชาติที่เขารวม
กอนป 2568 (ค.ศ. 2025) จะไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคล
3) โควตาการซื้อสินคาปลอดภาษีเพิ่มขึ้นจาก 30,000 หยวนตอคนตอป เปน 100,000 หยวนตอคน
ตอป จะชวยใหไหหนานดึงดูดนักทองเที่ยวมากขึ้น
4) ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการสรางเมืองทาเสรี ผูประกอบการจะไดรับประโยชนมากขึ้น
จากนโยบายพิเศษ เชน การปรับปรุงการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน และการปกปองสิทธิ์
ตามกฎหมายใหกับผูประกอบการ ทั้งนี้ นโยบายการเก็บภาษีเปนศูนย (zero tariffs) เปนการเริ่มตนที่สําคัญ
และอาจพัฒนาไปสูนโยบาย zero subsidies และอุปสรรคที่เปนศูนย (zero barriers) ซึ่ง “นโยบายสามศูนย
(a triple-zero policy)" เปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับการพัฒนาการคาเสรีเนื่องจากจะสงเสริมการแขงขัน
พัฒนานวัตกรรม และเสนอทางเลือกแกผูบริโภคมากขึ้น
5) เมืองทาการคาเสรีไหหนานจะกลายเปนพื้นที่ที่ผูมีความรูความสามารถระดับนานาชาติเขามาที่
ประเทศจีน โดยการเสนอภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสุดรอยละ 15 สําหรับผูมีความสามารถที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม (eligible talent)
สถาบันการศึกษาจากตางประเทศ ทั้งวิทยาลัยโปลีเทคนิค มหาวิทยาลัยดานการเกษตรและการแพทย
รวมถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะไดรับอนุญาตใหตั้งสถาบันหรือรวมกันสถาบันการศึกษาอื่นในไหหนานได
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6) การยกระดั บ เมื อ งท า การค า เสรี ไ ห ห นาน ได ส ง สั ญ ญาณสํ า คั ญ ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ของจี น ในการ
ตอบสนองตอปญหาทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 โดยใชนโยบายเชิงรุกและสงเสริมนวัตกรรม เมืองทาการคา
เสรีไหหนาน จะเปนตัวอยางของการกําหนดนโยบายที่เปนประโยชนมากขึ้นสําหรับการทองเที่ยว บริการที่
ทันสมัย และการเริ่มตนดานเทคโนโลยี และกระตุนรูปแบบธุรกิจใหม เพื่อเรงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
5.2 บทบาทเมืองทาการคาเสรีไหหนานตอฮองกง
คณะกรรมการการพั ฒนาและการปฏิรูปแหงชาติจีน ระบุวาเมืองทา การคา เสรีไ หหนานมีก าร
กําหนดวัตถุประสงคที่แตกตางจากฮองกง โดยไหหนานจะมุงเปดเสรีและอํานวยความสะดวกดานการคาและ
การลงทุน รวมถึงสงเสริมการทองเที่ยว ธุรกิจบริการสมัยใหม และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนยีขั้นสูง เรงสงเสริม
ความไดเปรียบของไหหนานในดานการรวมมือและการแขงขัน ซึ่งตางจากฮองกงที่มีจุดเดนที่สําคัญคือ free
capital convertibility และกลไกการลดความเสี่ยงและการปองกันความเสี่ยงซึ่งเหมาะสําหรับนักลงทุนใน
ระยะสั้นที่หวังผลตอบแทนสูง ขณะที่ไหหนานจะเปนทางเลือกที่ดีกวาสําหรับนักลงทุนตางชาติที่ตองการขยาย
การลงทุนระยะยาวในจีนแผนดินใหญ
จากวัตถุประสงคที่ตางกัน เมืองทาการคาเสรีไหหนานจึงยังจะไมสงผลกระทบตอฮองกง แตจะทํา
ใหทั้งสองเมืองมีความเกื้อกูลกันมากกวาการแขงขันกัน นอกจากนี้ แผนการพัฒนาเมืองทาการคาเสรีไห
หนานยังใชเวลาถึง 30 ป ในอนาคตอันใกล จึงไมสามารถแทนฮองกงได
ไหหนานยังแตกตางจากฮองกงในแงของการวางตําแหนงของอุตสาหกรรม ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญของการ
พัฒนาเพื่อเติมเต็มมากกวาที่จะแขงขันกับฮองกง เชน ความไดเปรียบในทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่หางไกล
อันกวางใหญนั้นเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาคบริการที่ทันสมัย
5.3 ประโยชนจากเมืองทาการคาเสรีไหหนานตอภูมิภาคอื่นนอกจากจีน
การประกาศครั้งสําคัญของจีนเกี่ยวกับแผนแมบทในการสรางเกาะไหหนานสูเมืองทาการคาเสรีระดับ
โลก (world-class free trade port) เปนสวนสําคัญในความพยายามของจีนตอนโยบายการเปดประเทศ
รูปแบบใหมของจีน เปนแผนกลยุทธสําหรับทศวรรษถัดไป มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกลไกการคาแบบเปดที่มี
มาตรฐานสูง นอกเหนือจากการสงเสริมการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน ซึ่งจะสรางโอกาส
การเชื่อมโยงกับอาเซียนและประเทศที่อยูในแนวโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (Belt and Road
Initiative: BRI) เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและปองกันความเสี่ยงจากปจจัยความไมแนนอนตางๆ
แผนการกอสรางเมืองทาการคาเสรีไหหนานยังระบุวาไหหนานควรเสริมสรางการแลกเปลี่ยนและ
ความรวมมือกับอาเซียนซึ่งเปนหุนสวนการคาที่ใหญที่สุดของจีน ในระหวางกระบวนการกอสรางไหหนาน
จะส งเสริ มการค า การอํ า นวยความสะดวกดานการลงทุ น การแลกเปลี่ ย นการค าและการไหลเวีย นของ
บุคลากรที่มีความสามารถ (trade exchanges and talent flows)
ไหหนานเปนจุดสําคัญของเสนทางสายไหมทางทะเล (maritime Silk Road) จะมีบทบาทสําคัญ
ในความรวมมือของ BRI และจะขยายพื้นที่สําหรับความรวมมือทางธุรกิจและการคา การกระชับความรวมมือ
ระหวางจีนกับประเทศในแถบ BRI ในดานกิจการทางทะเล การสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจทางทะเล
ระดับภูมิภาค สรางโอกาสที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจใหมทามกลางแนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย
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6. ความเห็น
การพัฒนาเมืองทาการคาเสรีไหหนานใหเปนศูนยกลางธุรกิจและการเงินใหม รวมถึงจะเชื่อมโยงไปสู
กลุมประเทศที่อยูในแนวโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (BRI) ในฐานะที่ไหหนานเปนจุดสําคัญของเสนทาง
สายไหมทางทะเลของจีน (maritime Silk Road) ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคากับ
อาเซียน โดยการยกระดับความรวมมือในดานการเงิน ธุรกิจ การคา และอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ทั้งจีนและอาเซียน ทั้งการขยายการคาและการลงทุน การสงเสริมหวงโซอุตสาหกรรมซึ่งกันและกัน และสงเสริม
การเดินทางไปมาระหวางประชาชนทั้งสองฝายมากยิ่งขึ้น เปนการเพิ่มโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและปองกัน
ความเสี่ยงจากปจจัยความไมแนนอนตางๆ โดยเฉพาะทิศทางเศรษฐกิจโลกที่กําลังถดถอย และความขัดแยงระหวาง
จีนและสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม เนื่องจากจีนมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ
ที่รวดเร็วและมีความพรอมที่จะเชื่อมโยงกับนานาประเทศ ไหหนานก็จะเปนคูแขงที่มีศักยภาพสูงในดานการเปน
แหลงทองเที่ยว และดึงดูดการลงทุนตางประเทศกับประเทศใกลเคียง รวมทั้งประเทศในอาเซียน
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