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 จีนประกาศใช้ ‘กฎหมายการลงทนุส าหรับตา่งชาติ’《中華人民共和國外商投資法》รวมทัง้กฎหมายลกู
และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง มีผลตัง้แต ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

‘กฎหมายการลงทนุส าหรับตา่งชาติ’ มีท่ีมาจากกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีใช้ในเขตทดลองการค้า
เสรี (Pilot Free Trade Zone) ซึง่ทางการจีนจดัตัง้ขึน้และกระจายอยูท่กุภาคของประเทศ โดยการน ากฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็นสากลมากขึน้ เชน่ ความเสมอภาคทางการแขง่ขนั ความเทา่
เทียมในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของวิสาหกิจ ขยายพืน้ท่ีและสาขาธุรกิจท่ีเปิดรับการลงทนุจากตา่งชาติ สง่เสริมการ
ลงทนุด้านเทคโนโลยีและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นบัเป็นการดงึดดูการลงทนุจากนกัลงทนุตา่งชาติ
ด้วยระเบียบกฎเกณฑ์การลงทนุแบบสากล อีกทัง้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแกบ่ริษัทตา่งชาติ โดยเฉพาะบริษัทท่ีมีความ
โดดเดน่ด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม   

 ‘กฎหมายการลงทนุส าหรับตา่งชาติ’ ประกอบด้วย 6 หมวด รวม 42 มาตรา ได้แก่  

หมวด 1  บทบญัญตัทิัว่ไป   
หมวด 2  การสง่เสริมการลงทนุ 
หมวด 3  การคุ้มครองการลงทนุ 
หมวด 4  การบริหารจดัการการลงทนุ 
หมวด 5  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
หมวด 6  บทบญัญตัเิพิ่มเตมิ 

   
 สาระส าคญัของ ‘กฎหมายการลงทนุส าหรับตา่งชาติ’  รวมทัง้กฎหมายลกูและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  ดงัเชน่   

(มาตรา 2)  วิสาหกิจทนุตา่งชาต ิหมายถึง วิสาหกิจท่ีทนุตา่งชาติถือหุ้นทัง้หมดหรือบางสว่น และจดทะเบียน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  

ทัง้นี ้ วิสาหกิจทนุตา่งชาต ิ รวมหมายถึง วิสาหกิจร่วมทนุจีน-ตา่งชาต ิ และวิสาหกิจร่วมมือจีน-ตา่งชาติ ซึง่
จดัตัง้ขึน้ตาม ‘กฎหมายวิสาหกิจร่วมทนุจีน-ตา่งชาติ’ และ ‘กฎหมายวิสาหกิจร่วมมือจีน-ตา่งชาติ’ ประกาศใช้เม่ือปี
ค.ศ.1979 และยงัประกอบกิจการอยู ่ โดยท่ีวิสาหกิจดงักลา่วสามารถคงรูปแบบโครงสร้างองค์กรท่ีมีอยูเ่ดมิ ตลอด
ระยะเวลา 5 ปีแรกของการบงัคบัใช้ ‘กฎหมายการลงทนุส าหรับตา่งชาติ’   

 

จีนออก ‘กฎหมายการลงทุนส าหรับต่างชาต’ิ 
.. สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน .. 
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การลงทนุจากตา่งชาต ิ หมายถึง กิจกรรมการลงทนุท่ีบคุคลธรรมดาชาวตา่งชาติ วิสาหกิจหรือหน่วยงาน/
องค์กรอ่ืนๆ ของตา่งประเทศ  ด าเนินการทัง้โดยตรงและโดยอ้อมในสาธารณรัฐประชาชนจีน   

 กฎหมายลกูและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง มีการขยายความเพิ่มเตมิวา่ วิสาหกิจทนุตา่งชาตเิสมอเหมือนวิสาหกิจ
จีน ดงันัน้ สินค้า ผลิตภณัฑ์ บริการ และโครงการตา่งๆ ท่ีวิสาหกิจตา่งชาตกิระท าขึน้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จะ
ได้รับการปฏิบตัจิากภาครัฐตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างพสัดภุาครัฐอยา่งเทา่เทียมกนั ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง
พสัดภุาครัฐจะไมมี่การเลือกปฏิบตั ิ ด้วยเหตเุพราะลกัษณะการถือครองสิทธิหรือการถือหุ้น รูปแบบองค์กร สญัชาตผิู้
ลงทนุ หรือตราย่ีห้อ     

 (มาตรา 5) รัฐบาลจะคุ้มครองการลงทนุ ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ของนกัลงทนุตา่งชาติ ซึง่กระท า
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยยึดหลกักฎหมาย   

 กฎหมายลกูและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง มีการขยายความเพิ่มเตมิวา่ รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะปฏิบตัิ
ตอ่วิสาหกิจทนุตา่งชาตแิละวิสาหกิจทนุจีนอย่างเสมอภาคทางกฎหมายในการจดัหาเงินทนุ สิทธิการใช้ท่ีดนิ สิทธิ
ลดหย่อนและยกเว้นภาษี  อนมุตัโิครงการ  ก าหนดมาตรฐานและคณุสมบตัิ  ฯลฯ       

 (มาตรา 9) วิสาหกิจทนุตา่งชาตจิะได้รับการปฏิบตัิตามนโยบายสง่เสริมการพฒันาวิสาหกิจ ด้วยความเสมอ
ภาคทางกฎหมาย  

  (มาตรา 15) วิสาหกิจทนุตา่งชาติสามารถมีสว่นร่วมก าหนดมาตรฐานตา่งๆ ได้แก่ มาตรฐานอตุสาหกรรม
แหง่ชาต ิมาตรฐานของแตล่ะท้องท่ี มาตรฐานของกลุม่ธุรกิจ ฯลฯ รวมทัง้สง่เสริมการเปิดเผยข้อมลู การตรวจสอบจาก
ภาคประชาสงัคม และให้ข้อเสนอแนะแก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   

(มาตรา 23)  หนว่ยงานและเจ้าพนกังานของรัฐจะต้องเก็บรักษาข้อมลูทางธุรกิจของนกัลงทนุตา่งชาติหรือ

วิสาหกิจตา่งชาติในสถานะข้อมลูสว่นบคุคลตามกฎหมาย  โดยมิให้เผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนอยา่งผิด

กฎหมาย      

จีนจะประสบความส าเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจสูร่ะบบเศรษฐกิจเสรี จ าเป็นต้องมีระบบการคุ้มครองการ
ลงทนุจากตา่งชาติท่ีมีมาตรฐานสากล มีระเบียบข้อบงัคบัในการควบคมุดแูลวิสาหกิจตา่งชาตแิละวิสาหกิจจีนใน
แนวทางเดียวกนั เพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของวิสาหกิจตา่งชาตแิละวิสาหกิจจีนอยา่งเทา่เทียมกนั  
และสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขง่ขนัทางธุรกิจอย่างเสมอภาค อีกทัง้เพ่ือสอดคล้องกบัมาตรา 18 แหง่รัฐธรรมนญู
สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีก าหนดให้สิทธิและผลประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของวิสาหกิจทนุตา่งชาต ิ ยอ่มได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน   
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ดงันัน้ ‘กฎหมายการลงทนุส าหรับตา่งชาติ’ กฎหมายลกูและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง จงึมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงการคุ้มครองการลงทนุจากตา่งชาติ และแก้ไขระเบียบข้อบงัคบัท่ีมีอยูเ่ดมิให้เป็นมาตรฐานสากล เชน่ เงิน
ลงทนุ ก าไรจากการด าเนินงาน ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากเงินลงทนุในทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เงิน
ชดเชยตามกฎหมาย ฯลฯ ทัง้ปวงท่ีกระท าขึน้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่เป็นสิทธิและผลประโยชน์อนัชอบด้วย
กฎหมายท่ีนกัลงทนุตา่งชาติพงึได้รับ สามารถโอนออกนอกประเทศในรูปสกลุเงินหยวนหรือเงินตราตา่งประเทศ 
ส าหรับประเภทสกลุเงิน จ านวนเงิน จ านวนครัง้ท่ีโอน ให้หนว่ยงาน/องค์กรและเจ้าพนกังานท่ีปฏิบตังิานด าเนินการ
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย ทัง้นีน้กัลงทนุตา่งชาติและวิสาหกิจตา่งชาตสิามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้
ตามกฎหมาย     

จีนยงัพยายามยกระดบัความเข้มข้นของการบงัคบัใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเพิ่มบทลงโทษตอ่
การกระท าท่ีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้สนบัสนนุระบบความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
และการไกลเ่กล่ียข้อพิพาทเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา           

นอกจากนี ้ การห้ามมีการบงัคบัถ่ายโอนเทคโนโลยี ถือเป็นหนึง่ในพนัธสญัญาท่ีจีนต้องปฏิบตัใินการเข้าเป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลก ตามข้อตกลงการเป็นสมาชิก WTO ของจีน มีข้อก าหนดวา่ "จีนต้องให้ความมัน่ใจได้วา่ 
หนว่ยงานระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ินจะอนมุตัใิบอนญุาตการน าเข้าสินค้า โควตาน าเข้า โควตาภาษี สิทธิการ
ลงทนุ ฯลฯ  ให้แก่นกัลงทนุหรือวิสาหกิจตา่งชาต ิ โดยไมมี่เง่ือนไขของการถ่ายโอนเทคโนโลยี หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ เชน่ 
สภาวะการแขง่ขนัภายในประเทศ คณุสมบตัเิฉพาะเจาะจง  การวิจยัและพฒันา  เป็นต้น  กฎหมายการลงทนุส าหรับ
ตา่งชาติ รวมทัง้กฎหมายลกูและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง จงึให้ความส าคญัเก่ียวกบัการห้ามมีการบงัคบัถ่ายโอน
เทคโนโลยี โดยท่ีหนว่ยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะใช้อ านาจหน้าท่ีบงัคบันกัลงทนุตา่งชาติหรือวิสาหกิจตา่งชาติให้
ถ่ายโอนเทคโนโลยีไมไ่ด้     

โดยสรุป ‘กฎหมายการลงทุนส าหรับต่างชาติ’ ให้สิทธิเสรีภาพการด าเนินธุรกิจแก่วิสาหกิจต่างชาติ
มากขึน้ คุ้มครองสิทธิประโยชน์การลงทุนของวิสาหกิจต่างชาตติามมาตรฐานสากล และสร้างความเสมอ
ภาคทางการแข่งขันระหว่างวิสาหกิจต่างชาตกัิบวิสาหกิจจีน  เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความม่ันใจแก่
นักลงทุนต่างชาต ิ       

 

 (ข้อมูลเพิ่มเตมิ)  

จีนริเร่ิมนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจในปลายปี ค.ศ.1978  ประกาศใช้ ‘กฎหมายวิสาหกิจร่วมทนุ
จีน-ตา่งชาติ’ 《中華人民共和國中外合資經營企業法》ในปี ค.ศ.1979  จากนัน้ได้ผา่นกฎหมายอีก 2 ฉบบั ได้แก่ 
‘กฎหมายวิสาหกิจทนุตา่งชาติ’《中華人民共和國外資企業法》และ‘กฎหมายวิสาหกิจร่วมมือจีน-ตา่งชาติ’ 《中

華人民共和國中外合作經營企業法》 



4 
 

 

กฎหมาย 3 ฉบบัดงักลา่ว เป็นจดุเร่ิมต้นของการควบคมุดแูลการลงทนุจากตา่งชาติและดงึดดูนกัลงทนุ
ตา่งชาตเิข้าลงทนุในจีน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลงทนุ ประกอบกบัต้นทนุคา่แรงงานท่ีต ่าในขณะนัน้ 
วิสาหกิจทนุตา่งชาติจงึเข้าลงทนุในจีนอย่างตอ่เน่ือง สว่นใหญ่เป็นวิสาหกิจจากฮอ่งกง ไต้หวนั ญ่ีปุ่ นและสหรัฐเมริกา 
เห็นได้จาก ปี ค.ศ.1979 ถึง ปี ค.ศ.1990 ในระยะแรกเร่ิมท่ีจีนเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ มีวิสาหกิจตา่งชาติ
ได้รับอนญุาตประกอบกิจการ 42,500 กว่าแหง่  มีเงินลงทนุโดยตรงจากตา่งชาติ 25,000 กวา่ล้าน USD โดยท่ีร้อยละ 
90  ลงทนุในภาคตะวนัออกของจีน โดยเฉพาะมณฑลริมฝ่ังทะเล      

ปี ค.ศ.2001 เม่ือจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ได้ปรับลดเง่ือนไขการลงทนุจากตา่งชาติ โดยเฉพาะ
การลงทนุภาคบริการ ตอ่มาปี ค.ศ.2008 จีนเร่ิมผลกัดนัการแขง่ขนัท่ีเสมอภาคระหว่างวิสาหกิจตา่งชาตกิบัวิสาหกิจจีน 
ด้วยการปรับปรุงภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ภาษีพฒันาท้องท่ีและบ ารุงการศกึษา และก าหนดระเบียบการจดัเก็บภาษี
เงินได้ ส าหรับวิสาหกิจจีนกบัวิสาหกิจตา่งชาตใิห้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เป็นต้น       

ปี ค.ศ.2013 จีนเปิดเขตทดลองการค้าเสรีเซ่ียงไฮ้ (Shanghai Pilot Free Trade Zone) อยา่งเป็นทางการ  
ปลายปี ค.ศ.2014 ปรับลดข้อจ ากดั/ ข้อห้ามการลงทนุและประเภทกิจการต้องห้ามส าหรับทนุตา่งชาตใินเขตการค้าเสรี
ท่ีตัง้อยูใ่นมณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝเูจีย้น มหานครเซ่ียงไฮ้ และมหานครเทียนจิน และปี ค.ศ.2016 ประกาศใช้ในเขต
การค้าเสรีทัว่ประเทศ  เพ่ือให้ทนุตา่งชาตลิงทนุในภาคธุรกิจตา่งๆ ได้มากขึน้      

ปี ค.ศ.2018  จีนปรับลดข้อจ ากดัส าหรับทนุตา่งชาตท่ีิลงทนุในจีน เพิ่มเตมิจากครัง้ก่อนหน้า  ดงัเชน่    
         ยกเลิกข้อจ ากดัสดัส่วนการถือหุ้นของทนุตา่งชาตใินธุรกิจผลิตยานยนต์เพ่ือการเฉพาะกิจหรือการพาณิชย์   
            ยกเลิกข้อจ ากดัฝ่ายจีนถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจออกแบบการผลิตและการซ่อมบ ารุงเรือ  
            ยกเลิกข้อจ ากดัฝ่ายจีนถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจออกแบบสิ่งปลกูสร้าง และธุรกิจจ่ายกระแสไฟฟ้า 
            ยกเลิกข้อจ ากดัทนุตา่งชาตลิงทนุในธุรกิจส ารวจและขดุเจาะแร่แกรไฟต์ 
            ยกเลิกข้อจ ากดัทนุตา่งชาตลิงทนุในธุรกิจจดัซือ้ จ าหนา่ย หรือสง่ออกข้าวสาร ข้าวสาลี และข้าวโพด 
            เพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นโดยทนุตา่งชาตใินธุรกิจประกนัภยั จากเดมิไมเ่กินร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 51    

 

จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์จีน  ปี ค.ศ.2019 จีนมีเงินลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ 9.42 แสนล้านหยวน 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 5.8% มากท่ีสดุในกลุม่ประเทศก าลงัพฒันา โดยไมน่บัรวมการลงทนุในตราสารหนี ้ ธุรกิจ
ประกนัภยัและการกู้ ยืม  

การใช้เงินลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ มีลกัษณะดงันี ้ลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ระดบัเกินกวา่ 100 ล้าน
USD รวม 834 โครงการ เพิ่มขึน้ 15.8%  ลงทนุในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สงู รวม 2.66 แสนล้านหยวน เพิ่มขึน้ 25.6% 
และลงทนุในเขตการค้าเสรี รวม 1.44 แสนล้านหยวน คดิเป็นสดัส่วน 15.28% ของเงินลงทนุโดยตรงจากตา่งชาติ
ทัง้หมด (จีนมีเขตทดลองการค้าเสรี 18 แหง่ กระจายทัว่ทกุภาคของประเทศ บริษัทตา่งชาตใินเขตทดลองการค้าเสรี มี 
6,200 กวา่แหง่) ประเทศท่ีลงทนุในจีนเพิ่มขึน้ เชน่ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ โดยลงทนุเพิ่มขึน้ 51.1%,   
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43.1%  และ 21.7% ตามล าดบั  ปี ค.ศ.2019   จีนมีวิสาหกิจทนุตา่งชาติเพิ่มขึน้ 41,000 กวา่แหง่  หรือเพิ่มขึน้เฉล่ีย
วนัละ 112 แหง่  รวมจ านวนวิสาหกิจตา่งชาติ ณ สิน้ปี ค.ศ.2019  มี 1,001,377 แหง่    

กลา่วได้ว่า จีนปรับปรุงกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัการควบคมุดแูลการลงทนุจากตา่งชาตอิยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือดงึดดูการ
ลงทนุจากตา่งชาติ  กฎหมายเก่ียวกบัการลงทนุจากตา่งชาติ ทัง้ 3 ฉบบั ได้แก่ ‘กฎหมายวิสาหกิจร่วมทนุจีน-ตา่งชาติ’ 
‘กฎหมายวิสาหกิจทนุตา่งชาติ’ และ ‘กฎหมายวิสาหกิจร่วมมือจีน-ตา่งชาติ’  ตอบโจทย์วิสาหกิจทนุตา่งชาติท่ีเข้ามา
ลงทนุในชว่งท่ีจีนก าลงัเปิดประเทศ แตเ่ม่ือเศรษฐกิจจีนเตบิโตตอ่เน่ืองจนใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก เป็นตลาดบริโภค
ขนาดใหญ่ ต้นทนุแรงงานและท่ีดนิเพิ่มสงูขึน้ นกัลงทนุตา่งชาติจงึมองหาโอกาสจากตลาดการบริโภคของจีน ต้องการ
ความเสมอภาคทางการแขง่ขนัและได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียม มากกวา่ให้ความส าคญัในต้นทนุการผลิตและสิทธิ
ประโยชน์การลงทนุ  

ตวัอยา่งเชน่ สิบปีหลงัจากท่ีจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก การค้าระหวา่งประเทศเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
ปัจจบุนั จีนเป็นประเทศท่ีมีมลูคา่การส่งออกมากเป็นอนัดบั 1 และมลูคา่การน าเข้ามากเป็นอนัดบั 2 ของโลก ท าให้
จีนได้ดลุการค้าสหรัฐอเมริกาและประเทศอตุสาหกรรมหลายประเทศ ขณะท่ีรัฐบาลจีนยงัคงปกปอ้งวิสาหกิจจีนและ
ให้เงินทนุอดุหนนุอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้กฎหมายเก่ียวกบัการลงทนุจากตา่งชาติท่ีมีอยู่เดิม มีข้อจ ากดัหลายประการใน
การน าเข้าและโยกย้ายเงินทุน และกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัการควบคมุดแูลวิสาหกิจต่างชาติและวิสาหกิจจีนยงัมีความ
แตกตา่งกนัมาก ท าให้ได้รับการปฏิบตัิท่ีต่างกัน ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขนัเช่นนี ้เป็นอปุสรรคต่อ
จีนในการพฒันาสู่ระบบเศรษฐกิจเสรี จีนจึงยกเลิก‘กฎหมายวิสาหกิจร่วมทุนจีน-ต่างชาติ’  ‘กฎหมายวิสาหกิจทุน
ตา่งชาต’ิ  และ ‘กฎหมายวิสาหกิจร่วมมือจีน-ตา่งชาต’ิ   และประกาศใช้ ‘กฎหมายการลงทนุส าหรับตา่งชาติ’    
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