
ข้อมูลสรุปความตกลงการค้าเสรีและความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง 

1. ความเป็นมา 
1.1 ในช่วงการประชุมผู้น าอาเซียน - จีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒554 ฮ่องกงยื่นหนังสือ

แสดงเจตจ านงขอเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement: 
ACFTA) อย่างเป็นทางการต่อส านักเลขาธิการอาเซียน และในเดือนมีนาคม 2556 อาเซียนมีมติให้จัดท า  
ความตกลงการค้าเสรีกับฮ่องกงแทนการรับฮ่องกงเข้าเป็นภาคี ACFTA และผู้น าอาเซียนได้รับรองมติของ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ให้เจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับฮ่องกง เมื่อเดือนเมษายน 2556 ณ 
ประเทศบรูไน  

1.2 อาเซียนและฮ่องกงตกลงเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ โดยให้แยกความตกลงเป็น 
2 ฉบับ คือ (1) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (ASEAN - Hong Kong, China Free Trade 
Agreement: AHKFTA) และ (2) ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative 
Region of the People’s Republic of China and the Member States of the Association of 
Southeast Asian Nations: AHKIA)  

1.3 อาเซียนและฮ่องกงเริ่มการเจรจาจัดท าความตกลง AHKFTA และความตกลง AHKIA 
ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการเจรจาทั้งสิ้น 10 รอบ และได้ข้อสรุปการเจรจาทั้งหมดในการเจรจารอบสุดท้าย 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ ล่าสุด อาเซียนและฮ่องกงได้ลงนามความตกลง AHKFTA และ 
ความตกลง AHKIA ช่วงการประชุม ASEAN Summit เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

2. สาระส าคัญของความตกลงฯ  
  อาเซียนและฮ่องกงตกลงให้จัดท าความตกลง 2 ฉบับ คือ 1) ความตกลง AHKFTA และ 
2) ความตกลง AHKIA เนื่องจาก ฮ่องกงต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนส าหรับ
ความตกลงด้านการลงทุนก่อน  โดยความตกลงทั้งสองฉบับมีความสอดคล้องกัน โดยการที่ประเทศใดจะเป็นภาคี
สมาชิกของความตกลงใดความตกลงหนึ่ง ประเทศนั้นจะต้องท าให้ความตกลงทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับด้วยการน า
ฝากตราสารการให้สัตยาบันก่อน และหากประเทศนั้นแจ้งถอนตัวออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงใด
ความตกลงหนึ่ง ให้ถือว่าได้แจ้งถอนตัวออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของอีกความตกลงหนึ่งด้วย ทั้งนี้ การผูกพันของ
ไทยภายใต้ความตกลงทั้งสองฉบับนี้ไม่มีผลให้ไทยต้องแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ ร่างความตกลงทั้ง 2 ฉบับ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้  
    2.1 ร่างความตกลง AHKFTA มีจ านวนบท 14 บท ครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าสินค้า 
การค้าบริการ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
     2.1.1 การค้าสินค้า 1) การเปิดตลาด ฮ่องกงผูกพันลดภาษีสินค้าทุกรายการ
ภายใต้ AHKFTA ที่ร้อยละ 0 ส่วนไทยผูกพันลดภาษีสินค้าโดยมีรูปแบบการเปิดตลาด ดังนี้  
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ประเภทสินค้า วิธีการลดภาษ ี
จ านวน 
รายการ
สินค้า 

ร้อยละของจ านวน
รายการสินค้า

ทั้งหมด 
รายการสินค้า 

กลุ่มสินค้าปกติ 1 ลดเหลือร้อยละ 0 

ภายใน 3 ป ี

6,364 66.58 ลอบสเตอร์  สัตว์ส าหรับท าพันธุ์ สับปะรด ฝรั่ง มะม่วง ขนแกะ ทองแดง เครื่อง

ดับเพลิง กล้องถ่ายภาพยนตร์ 

กลุ่มสินค้าปกติ 2 ลดเหลือร้อยละ 0 

ภายใน 10 ป ี

1,750 18.31 เห็ดชนิดมัชรูม และชนิดทรัฟเฟิลที่ปรุงแต่ง ผลไม้จ าพวกส้ม  ยารักษาหรือป้องกัน

โรคที่มีเพนิซิลลิน กลุ่มใยยาวสังเคราะห์ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ 

กลุ่มสินค้า

อ่อนไหว 

ลดเหลือร้อยละ 0 - 5 

ภายใน 12 ป ี

435 4.55 แป้งข้าวสาลี เนื้อ เครื่องใน ลิ้นจี่ ล าไย  โลหะป้องกันหัวรองเท้า รองเท้าสนับแข้งส

ท าด้วยไม้  เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่นๆ 

กลุ่มสินค้า

อ่อนไหวสูง 

ลดเหลือน้อยกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 50 

ภายใน 14 ป ี

650 6.80 เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องนุ่งห่ม โมเพ็ดและรถจักรยานที่

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จานเบรก เครื่องท าน้ าร้อนด้วยไฟฟ้า กระเบื้อง  

สินค้าที่น าออก

จากการเจรจา 

- 359 3.76 ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ข้าว ข้าวโพด ไหม กระดาษ กาแฟ ชา  สุราได้จากการกลั่นไวน์

องุ่นหรือเกรปมัสต์ ยาสูบ ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้  

รวม - 9,558 100  

 
 
 
ทั้งนี้ สมาชิกอาเซียนอ่ืนได้ผูกพันลดภาษีลักษณะเดียวกับไทย แต่อาจมีความแตกต่างด้านจ านวนสินค้าและ
ระยะเวลาส าหรับการลดภาษีเล็กน้อย ยกเว้นสิงคโปร์ที่ใช้รูปแบบเดียวกับฮ่องกง ในส่วนบทว่าด้วยกฎเกณฑ์
การค้าสินค้า ความตกลงได้ยึดหลักตามองค์การการค้าโลก ได้แก่ บทมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
บทมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรองบทการเยียวยาทางการค้า  
และบททรัพย์สินทางปัญญา 2) เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิด อาเซียนและฮ่องกงตกลงใช้เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิด
สินค้า ดังนี้  (1) กฎการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained : WO) (2) เกณฑ์การผลิต
ทั้งหมดในประเทศภาคีนั้นจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 
(Produced Exclusively: PE) (3) กฎทั่วไป คือ เกณฑ์การใช้วัตถุดิบภายในภูมิภาค (Regional Value 
Content: RVC) ร้อยละ 40 (4) กฎถิ่นก าเนิดเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) มีสินค้า
จ านวน 237 รายการ ที่ก าหนดเกณฑ์กฎถิ่นก าเนิดเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) อย่างไร
ก็ดี ยังมีสินค้าอีกจ านวน 557 รายการ ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป อาทิ สินแร่และแร่ธาตุ  พลาสติก  อัญมณี 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เจรจาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากที่ความตกลง 
AHKFTA มีผลใช้บังคับ โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุตินี้ อาเซียนและฮ่องกงตกลงใช้เกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้า 
(1) WO หรือ (2) PE หรือ (3) RVC ร้อยละ 40 ส าหรับสินค้า 557 รายการ 
    2.1.2  การค้าบริการ สมาชิกอาเซียนและฮ่องกงมีข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ
แยกเป็นรายประเทศ ซึ่งข้อผูกพันของไทย คือ การอนุญาตให้ผู้ให้บริการของภาคีสมาชิกเข้ามาลงทุนในไทย 
จ านวน 74 สาขาย่อย โดยในจ านวนดังกล่าว ผู้ให้บริการของภาคีสมาชิกสามารถถือหุ้นในกิจการได้ร้อยละ 25 
ใน 2 สาขาย่อย คือ บริการให้ เช่าวงจร และบริการข้อมูลออนไลน์ /  สืบค้นฐานข้อมูล ร้อยละ 40 
ใน 2 สาขาย่อย คือ บริการวีดีโอเท็กซ์/ บริการประชุมทางไกลและบริการประมวลผลข้อมูลออนไลน์ผ่าน

* ใช้พื้นฐานพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่ได้มีการปรับปรุงในวันที่  1 มกราคม 2555 และใช้อัตราภาษีที่ เรียกเก็บจริงที่มีผลใช้บังคับ 
  ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นอัตราฐานส าหรับการลดหรือการยกเลิกภาษี 

* ใช้พื้นฐานพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่ได้มีการปรับปรุงในวันที่ 1 มกราคม 2555 และใช้อัตราภาษีที่เรียกเก็บจริงที่มีผลใช้บังคับ  ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 
เป็นอัตราฐานส าหรับการลดหรือการยกเลิกภาษี 



- ๓ - 
เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ ร้อยละ 49 ใน 51 สาขาย่อย เช่น บริการด้านกฎหมาย บริการผลิตและจัด
จ าหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา (โรงเรียนนานาชาติ) และบริการ  
ด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น และร้อยละ 70 ใน 19 สาขาย่อย เช่น บริการให้ค าปรึกษา 
ในการร่างเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ไม่รวมกฎหมายในประเทศ) และบริการ  
ด้านพยากรณ์อากาศและอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น ในส่วนของการผูกพันการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
ไทยผูกพันเปิดตลาดบริการใน 44 สาขาย่อย ส าหรับบุคคลธรรมดา 2 ประเภท คือ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ 
(Business Visitor) โดยอนุญาตให้ เข้ามาพ านักในไทยได้ไม่ เกิน  ๙๐ วัน และผู้ โอนย้ายภายในบริษัท 
(Intra-Corporate Transferee) ในระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ โดยอนุญาตให้เข้ามาพ านักในไทย 
ครั้งแรกไม่เกิน ๑ ปี และอาจขยายเวลาได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๑ ปี ทั้งนี้ ในภาพรวม การเปิดตลาดบริการ
ของไทยภายใต้ความตกลง AHKFTA มีระดับต่ ากว่าการเปิดตลาดตามข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 9 ของไทย 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: 
AFAS) อย่างไรก็ดี ไทยได้ผูกพันเปิดตลาดบริการที่นอกเหนือจากข้อผูกพัน AFAS ชุดที่ 9 เพียงสาขาเดียว คือ 
สาขาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Services) โดยอนุญาตให้บุคคลธรรมดาของภาคีสมาชิกเข้ามาท างาน 
เป็นอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยได้ แต่ยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติตามข้อก าหนด  
ของกฎระเบียบภายในประเทศที่เก่ียวข้อง  
   ในขณะที่ ฮ่องกงได้ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการของภาคีสมาชิกเข้าไป
ลงทุนในฮ่องกงโดยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 ในสาขาบริการต่างๆ จ านวนกว่าร้อยละ 90 ของสาขาบริการที่
ฮ่องกงผูกพัน ยกเว้นบางสาขาที่ฮ่องกงเปิดตลาดแบบมีเงื่อนไข เช่น บริการวิศวกรรม บริการด้านโทรคมนาคม 
และบริการด้านการเงิน เป็นต้น และมีบางสาขาที่ฮ่องกงยังไม่ผูกพันเปิดตลาด เช่น บริการด้านสัตวแพทย์ และ
บริการโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ ฮ่องกงได้เปิดตลาดบริการตามที่ไทยเรียกร้องในสาขาบริการการผลิตเนื้อหา
รายการแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Production Services of Programme Content 
to Operators of Radio and Television Services) โดยผู้ให้บริการของภาคีสมาชิกสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 
100 ส าหรับการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ฮ่องกงเปิดตลาดบริการในทุกสาขาที่ผูกพัน ส าหรับบุคคลธรรมดา 
2 ประเภท คือ ผู้ เยี่ ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) โดยอนุญาตให้ เข้ามาพ านักในฮ่องกงได้ 
ไม่เกิน ๙๐ วัน และผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee) ในระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร และ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยเบื้องต้นอนุญาตให้เข้ามาพ านักในฮ่องกงครั้งแรกไม่เกิน ๑ ปี และอาจได้รับการอนุญาตให้ได้
ถึง 5 ปี 
    2.1.3  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ อาเซียนและฮ่องกงได้จัดท าแผนงาน
(Work Programme) ภายใต้บทความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของ AHKFTA ซึ่งครอบคลุม 5 สาขา 
ความร่วมมือ ได้แก่ (1) บริการวิชาชีพ (2) พิธีการศุลกากร (3) การอ านวยความสะดวกทางการค้า/ โลจิสติกส์ 
(4) SMEs และ (5) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยฮ่องกงได้จัดสรรให้เงินสนับสนุน จ านวน 25 ล้านเหรียญฮ่องกง 
ส าหรับโครงการความร่วมมือในระยะเวลา 5 ปี หลังความตกลง AHKFTA มีผลใช้บังคับ 

2.2 ร่างความตกลง AHKIA มีจ านวนบท 29 บท ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและ
การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกการลงทุน แบ่งออกเป็น  2 เรื่องหลัก คือ (1) การคุ้มครองการลงทุน
ให้แก่นักลงทุนของภาคีหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจแล้วในอีกภาคีหนึ่ง รวมถึงการปฏิบัติต่อการลงทุน 
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ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและการให้ความคุ้มครองและความมั่นคงอย่างครบถ้วน และการคุ้มครอง
เรื่องการเวนคืนและการชดเชย และการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเข้าและออกจากประเทศที่เป็นผู้รับ  
การลงทุน เป็นต้น และ (2) การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกการลงทุน อาทิ การสร้างบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการลงทุน การท าให้กระบวนการส าหรับการยื่นขอและการอนุมัติการลงทุนง่ายขึ้น การส่งเสริม
การเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์การลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในแต่ละภาคี เป็นต้น  

ทั้งนี้ อาเซียนและฮ่องกงเห็นพ้องที่จะหารือในประเด็นคงค้างต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Work 
Programme ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ความตกลง AHKIA มีผลใช้บังคับ ในประเด็นดังนี้  การจัดท าและ 
การปรับปรุงรายการข้อสงวนส าหรับมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี การบังคับใช้บทการเวนคืนและ  
การชดเชยกับมาตรการทางภาษีที่ถือเป็นการเวนคืน ค านิยาม “บุคคลธรรมดาของภาคี” และการระงับ 
ข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างภาคีกับนักลงทุน    

อนึ่ง ร่างความตกลงตามข้อ 4.1 (AHKFTA) และข้อ 4.2 (AHKIA) มีความสอดคล้องกัน 
โดยการที่ประเทศใดจะเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงใดความตกลงหนึ่ง ประเทศนั้นจะต้องท าให้ความตกลง
ทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับด้วยการน าฝากตราสารการให้สัตยาบันก่อน และหากประเทศนั้นแจ้งถอนตัวออกจาก
การเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงใดความตกลงหนึ่ง ให้ถือว่าได้แจ้งถอนตัวออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของ
อีกความตกลงหนึ่งด้วย รายละเอียดร่างความตกลง AHKFTA และร่างความตกลง AHKIA พร้อมค าแปลอย่าง
ไม่เป็นทางการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

3. การมีผลใช้บังคับ  
   ความตกลงดังกล่าวจะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าจะผ่านกระบวนการภายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง และจะมีผลใช้บังคับ (1) ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เมื่ออาเซียนอย่างน้อย 4 ประเทศ กับฮ่องกง น า
ฝากสัตยาบันสารของทั้ง 2 ความตกลง ที่เลขาธิการอาเซียน (2) หากความตกลงฯ ไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ทันวันที่ 
1 มกราคม 2562 ความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับ 60 วัน หลังจากอาเซียน 4 ประเทศ กับฮ่องกง น าฝากสัตยาบัน
สารของทั้ง 2 ความตกลง ที่เลขาธิการอาเซียน (3) ส าหรับประเทศอ่ืน ความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับ 60 วัน 
หลังจากวันที่ประเทศนั้นมีการน าฝากสัตยาบรรณสารของทั้ง 2 ความตกลงที่เลขาธิการอาเซียน  

4. ข้อดี/ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ   
4.1 การค้าสินค้า วัตถุดิบที่น าเข้าจากฮ่องกงมีราคาถูกลง โดยในปี 2559 ไทยน าเข้าสินค้า

จากฮ่องกงราว 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าปัจจุบันฮ่องกงไม่เก็บภาษีน าเข้า แต่ในอนาคตหากฮ่องกง
ต้องการขึ้นภาษีก็จะไม่สามารถท าได้กับสมาชิกใน AHKFTA เนื่องจากได้ผูกพันลดภาษีทุกรายการที่ 
ร้อยละ 0 ภายใต้ AHKFTA โดยในปี 2559 ไทยส่งออกสินค้าไปฮ่องกงราว 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ทั้งนี้ แม้ในปัจจุบันฮ่องกงมีการส่งออกมาก (ปี 2559 ฮ่องกงส่งออกสินค้าประมาณ 517 
พันล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ฮ่องกงไม่สามารถน าสินค้าจากประเทศอ่ืนส่งออกต่อมายัง
อาเซียนได ้เนื่องจากในทางปฏิบัติฮ่องกงไม่ใช่ผู้ผลิต โดยฮ่องกงมีการผลิตสินค้าน้อยมาก ประมาณร้อยละ 1 ของ GDP 
ซึ่ งส่ วนมาก เป็ น วิ ส าหกิ จขนาด กลางและขนาดย่ อม  (SMEs) จึ งไม่ กระทบต่ อดุ ลการค้ า  อีกทั้ ง 
ความตกลง AHKFTA ยังมีกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่รัดกุมในการป้องกันการสวมสิทธิ์ของสินค้าจากประเทศ
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อ่ืนๆ โดยเฉพาะจากจีน เนื่องจากไทยใช้ ACFTA เป็นบรรทัดฐาน (Benchmark) ในการเปิดตลาด โดยไม่เปิด
มากกว่า ACFTA ดังนั้น การเปิดตลาดสินค้ากับฮ่องกงจึงไม่น่ามีผลกระทบกับไทย 

4.2 การค้าบริการ การเปิดตลาดการค้าบริการจะช่วยยกมาตรฐานภาคบริการของไทยโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากฮ่องกง และฮ่องกงได้ผูกพันการเปิดตลาดบริการกับอาเซียนสูงกว่าที่ผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลก 
อาทิ สาขาบริการด้านการศึกษา บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการด้านสุขภาพและสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ 
ฮ่องกงยังเปิดตลาดบริการเพ่ิมเติมตามที่ไทยเรียกร้องในบริการการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาบริการดังกล่าว จะเข้าไป
ลงทุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดจ าหน่ายทั้งภาพยนตร์ วีดิทัศน์ วิทยุและ
โทรทัศน์ รวมถึงการร่วมมือกับฮ่องกงในด้านธุรกิจภาพยนตร์และละครเพ่ือมุ่งไปสู่ตลาดใหญ่อย่างจีน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันบริษัทด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยมีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและ
อุตสาหกรรมหลังการผลิต (Post Production)  

4.3 ด้านการลงทุน การคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริมและการอ านวยความสะดวก 
การลงทุนนั้น จะช่วยเปิดโอกาสการเข้าสู่แหล่งทุนในฮ่องกง โดยฮ่องกงมีศักยภาพการลงทุนด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity) การพัฒนาและ 
การลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการเชื่อมโยง
ภายใตน้โยบาย One Belt One Road ของจีนแผ่นดินใหญ่  

4.4 ฮ่องกงและอาเซียนมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เป็นเวที ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่
อาเซียนรวมทั้งไทย โดยเบื้องต้น อาเซียนและฮ่องกงมี Work Programme ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือใน 
5 สาขา ได้แก่ (1) บริการวิชาชีพ (2) พิธีการศุลกากร (3) การอ านวยความสะดวกทางการค้า/ โลจิสติกส์ (4) 
SMEs และ (5) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งล้วนสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทย  

4.5 ฮ่องกงแม้จะอยู่ภายใต้ระบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ แต่ฮ่องกงมีสิทธิในการจัดท า
นโยบายเศรษฐกิจและความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ และฮ่องกงมีศักยภาพในการเป็นประตูด้าน
การค้าและการลงทุนไปสู่ตลาดใหญ่อย่างจีนและตลาดอ่ืนๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันฮ่องกงได้เข้ามา
มีบทบาทส าคัญในนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ของจีน โดยฮ่องกงก าลังด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ร่วมกับจีน อาทิ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ Guangdong - Hong Kong - Macau Greater Bay Area: 
Greater Bay Area (กวางตุ้ง 9 เมือง - ฮ่องกง - มาเก๊า) เพ่ือพัฒนาเป็น World Class City Cluster และ
สะพานเชื่อมฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงดังกล่าวใน การกระจายสินค้าและการเข้าไปขยายตลาดในภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น 
รัสเซีย เอเชียกลาง และยุโรป เป็นต้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวยังช่วยเสริมบทบาทของไทยในการเป็น
ศูนย์กลางของอาเซียนในด้านต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ฮ่องกงมีจุดแข็งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนา 
Smart City การพัฒนา SMEs ด้วยการเน้นนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์  และความเป็นผู้ประกอบการ 
(Innovation, Creativity, Entrepreneurship: ICE) การพัฒนาและดึงดูดกลุ่ม Talents การบริการวิชาชีพ 
อาทิ การบริการด้านกฎหมาย การบริการด้านการเงิน และการบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
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นโยบายการพัฒนาประเทศของไทย อาทิ ประเทศไทย 4.0 การส่งเสริม Startups SMEs และการพัฒนา EEC 
ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมในภูมิภาค เป็นต้น 

--------------------------------------- 


