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 เพ ือ่รกัษาและดำาเน นิการตามหลกัการ “หน ึง่ประเทศสองระบบ”เพ ือ่ผล
ประโยชนข์องชาวฮอ่งกง สนองความตอ้งการในการรกัษาความเจร ญิร ุง่เร อืง
และความม ัน่คงของฮอ่งกง ป อ้งกนัผลประโยชนพ์ ื น้ฐานแหง่ชาตแิละบรรลผุลส ำาเร จ็
ตามปณธิานรว่มกนัของชาวจ นีท ั ง้ปวง น ัน่ค อืส ิง่ท ีข่ า้พเจา้ตอ้งการแจง้ชดัวา่
รฐับาลกลางจะบร หิารงานตามดำาเน นินโยบาย "หน ึง่ประเทศ สองระบบ" 
อยา่งแนว่แนแ่ละใหท้า่นแนใ่จวา่นโยบายจะถกูนำาไปใชอ้ยา่งเตม็ท ีใ่นฮอ่งกงอยา่ง
เท ีย่งตรงหร อืไมบ่ ดิเบ ี ย้ว 

กล่าวสุนทรพจน์โดย H.E. Xi Jinping
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในพิธีเปิดรัฐบาลสมัยที่ 5 ของ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) วันที่ 1 กรกฎาคม 2017







จุดแข็งของฮ่องกงภายใต้
"หนึ่งประเทศ สองระบบ" : 

 หลกัน ติ ธิรรม
 ความเป น็อ สิระของตลุาการ
 รฐับาลท ี โ่ปรง่ใส
 อตัราการเก ดิอาชญากรรมต่ ำา
 ศนูยก์ลางการเง นิระหวา่งประเทศ
 ศนูยก์ลางธรุก จิและการบ นิ



 ความพยายามใด ๆ ท ีจ่ะเป น็อนัตรายตอ่อำานาจอธ ปิไตยและความม ั น่คงของ 
จ นี ทา้ทายอำานาจของรฐับาล กลางและอำานาจของกฎหมายพ ื น้ฐานของ HKSAR 
หร อืใชฮ้อ่งกงเพ ือ่ดำาเน นิก จิกรรมแทรกซ มึและกอ่ว นิาศกรรม
ต ่อต า้นแผ ่นด ินใหญ ่เป ็นการกระท ำาท ี ่ข า้มเส น้ส แีดงและไม ่อน ญุาตให เ้ก ดิข ึ น้ 
อยา่งแนน่อน 

กล่าวสุนทรพจน์โดย H.E. Xi Jinping
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในพิธีเปิดรัฐบาลสมัยที่ 5 ของ HKSAR 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2017







บทท ี ่ I

ความจำาเป น็และ
วาระเรง่ดว่น



บทท ี ่ I
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ความจำาเป น็และวาระเรง่ดว่น

11

 ทกุประเทศม กีฎหมายและหนา้ท ี ใ่น การปกป อ้งความ

 ม ั น่คงและอธ ปิไตยของชาต ิ

 เผช ญิก ับภ ยัค ุกคามท ี ่เพ ิ ่มข ึ น้ต ่อความม ั ่นคง

 ของชาต ใิน HKSAR ต ั ง้แต ่เด ือนม ถิ นุายน

 2019 ด ้วยความร นุแรงจากผ ู ก้ ่อจลาจลท ี ่

 บานปลาย

 กองกำาลงัฝา่ยคา้นและองคก์รท ีส่นบัสนนุ

 "เอกราชของฮอ่งกง" "การกำาหนดดว้ยตนเอง"

 และ "ประชามต "ิ ไดท้ า้ทายอำานาจ

 ของเจา้หนา้ท ีส่ว่นกลางและรฐับาล HKSAR อยา่ง

 โจง่แจง้

 กองกำาลงัตา่งชาต ทิ ีแ่ทรกแซงก จิการภายในของ

 HKSAR ทว คีวามรนุแรงข ึ น้

 อำานาจอธ ปิไตย ความม ั น่คง และ ผลประโยชน ์

 ในการพฒันาของประเทศเราตกอย ูใ่นอนัตรายและ

 ดว้ยเหตนุ ี เ้จา้หนา้ท ีส่ว่นกลางจ งึไมม่ ทีางเล อืกอ ืน่

 นอกจากกา้วเข า้มาและดำาเน นิการ



บทท ี ่ I
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ความจำาเป น็และวาระเรง่ดว่น

13

 กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ิ (NSL) เป น็ส ิง่จ ำาเป น็

 เพ ือ่ปราบปรามการกระทำาท ีถ่ อืวา่เป น็อาชญากรรม

 ส ีป่ระเภท ไดแ้ก่ การแบง่แยกด นิแดน การลม้

 ลา้งอำานาจของรฐั การกอ่การร า้ย และการสมร ูร้ว่มค ดิกบั

 กองกำาลงัตา่งชาต หิร อืกองกำาลงัจากภายนอก

 ซ ึง่เป น็ อนัตรายตอ่ความม ั น่คงของชาต ิ

 NSL สามารถแก ้ไขสถานการณ ์โกลาหลไดท้นัท ี

 ในป ที ีผ่า่นมาและฟ ื น้ฟเูสถ ยีรภาพ

 ใน HKSAR จ งึสามารถชว่ยปรบัปรงุสภาพ

 แวดลอ้มทางธรุก จิและการลงทนุในเม อืงได ้





บทท ี ่ II

ความถกูตอ้งตามกฎหมายของ
กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ



บทท ี ่ II
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 NSL เป น็ไปตามรฐัธรรมนญูและชอบดว้ยกฎหมายท ั ง้ปวง: 

 ในฐานะท ีเ่ป น็องคก์รสงูสดุแหง่อำานาจรฐั สภาประชาชน

 แหง่ชาต ิ (NPC) ได ้ใช อ้ำานาจตามหลกัรฐัธรรมนญู (กลา่ว

 ค อื มลูฐานท ีช่อบดว้ยกฎหมายและทางรฐัธรรมนญูท ี ่

 ปราศจากขอ้โตแ้ยง้)

 ในขอ้ 18(3) ของกฎหมายพ ื น้ฐานของ HKSAR กำาหนด

 ใหค้ณะกรรมการประจำาของNPC (NPCSC) สามารถเพ ิ ่

 มกฎหมายแหง่ชาต ลิงในรายการกฎหมายในภาคผนวก III

 ของกฎหมายพ ื น้ฐาน ดงัน ั น้ NPCSC สามารถเพ ิม่กฎหมาย

 แหง่ชาต ซิ ึง่เก ีย่วกบัการป อ้งกนัประเทศและการตา่งประเทศ

 เชน่เด ยีวกบัเร ือ่งอ ืน่ ๆ นอกเหน อืเอกราชของ HKSAR

 ลงในภาคผนวก III ได ้ และนำาไปใช ้ในฮอ่งกง

 การพ ทิกัษค์วามม ั น่คงแหง่ชาต ดิว้ยว ธิ กีารออกกฎหมาย

 น ั น้สอดคลอ้งกบัแนวปฏ บิตั สิากลสงัเกตไดว้า่ประเทศตะวนั

 ตกกม็ กีารออกกฎหมายหลายฉบบัตอ่การพ ทิกัษ ์

 ความม ั น่คงของชาต แิละม กีารจดัต ั ง้หนว่ยงานส ำาหรบั

 การตดัส นิใจและการบงัคบัใชก้ฎหมายท ีเ่ก ีย่วขอ้ง



ความถ กูตอ้งตามกฎหมายของกฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ิ
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บทท ี ่ II
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 การกระทำาผ ดิท ีค่ลา้ยคล งึกบัส ีป่ระเภท

 ของการกระทำาผ ดิภายใต ้ NSL สามารถพบได ้ใน

 ประเทศตะวนัตก

 บทลงโทษบางอยา่งของพวกเขารนุแรงกวา่

 ซ ึง่ม โีทษถ งึการประหารช วี ติส ำาหรบัการกระทำาผ ดิ

 เช งิการกอ่การร า้ย ขณะเด ยีวกนัการกระทำาผ ดิบางประการ

 กย็งัม ผีลใชส้ ทิธ สิภาพนอกอาณาเขตอกีดว้ย



ความถ กูตอ้งตามกฎหมายของกฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ิ

19





 รฐับาล HKSAR ม หีนา้ท ีห่ลกัในการ
 บงัคบัใชก้ฎหมาย NSL ยกเวน้ในสถานการณ ์
 ท ีร่ะบไุดย้าก HKSAR จะใช เ้ขตอำานาจศาล
 ตอ่การกระทำาผ ดิตามกฎหมาย
 ผ ูบ้ร หิารสงูสดุของ HKSAR เป น็ประธาน

 คณะกรรมการพ ทิกัษค์วามม ัน่คงแหง่ชาตใิน
 HKSAR ซ ึง่ม หีนา้ท ีร่ บัผ ดิชอบหลกั
 เพ ือ่พ ทิกัษค์วามม ัน่คงของชาตใิน HKSAR

บทท ี ่ III

อนรุกัษ ์ 
“หน ึง่ประเทศ

สองระบบ”
เพ ือ่ความม ัน่คง

ในระยะยาวของเรา



บทท ี ่ III
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อนรุกัษ ์ “หน ึ ง่ประเทศ สองระบบ” เพ ือ่ความม ั น่คงในระยะยาวของเรา

23

 NSL ถกูบงัคบัใชข้ ึ น้เพ ือ่ใหม้ ั น่ใจวา่

 การปฏ บิตั ติามนโยบายของ “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” 

 จะเป น็ไปอยา่งแนว่แน่ เตม็ท ีแ่ละซ ือ่สตัย ์

 โดยชาวฮอ่งกงตอ้งปกครองฮอ่งกง

 ดว้ยความเป น็เอกราชสงูสดุ

 ผ ูบ้ร หิาร ฝา่ยน ติ บิญัญตั ิ และอำานาจตลุาการ

 อ สิระรวมท ั ง้การพ จิารณาตดัส นิ

 ข ั น้สดุทา้ยของ HKSAR ยงัคง

 ไมไ่ดร้ บัผลกระทบ

 ส ำานกังานพ ทิกัษค์วามม ั น่คงแหง่ชาต ิ

 ของรฐับาลกลาง (CPG) ใน HKSAR

 ม เีขตอำานาจศาลภายใตส้ถานการณ

 ท์ ีก่ ำาหนดตาม NSL เทา่น ั น้





บทท ี ่ IV

การค ุม้ครอง
ส ทิธ แิละเสร ภีาพ

ตามกฎหมาย



บทท ี ่ IV
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 NSL กำาหนดไวช้ดัเจนวา่ HKSAR จะค ุม้ครองส ทิธ แิละเสร ภีาพ

 รวมท ั ง้เสร ภีาพในการพดู ส ือ่มวลชนส ิง่พ มิพ ์ สมาคม กล ุม่คน 

 การเด นิขบวนและการชมุนมุ ซ ึง่ชาวฮอ่งกงดำาเน นิการไดภ้าย

 ใตก้ฎหมายพ ื น้ฐานและบทบญัญตั แิหง่กต กิาระหวา่งประเทศวา่

 ดว้ยเร ือ่งส ทิธ พิลเม อืงและส ทิธ ทิางการเม อืงและกตกิาระหวา่ง

 ประเทศวา่ดว้ยเร ือ่งส ทิธ ทิางเศรษฐก จิ สงัคม และวฒันธรรม

 ท ี ใ่ชก้บัฮอ่งกงตามกฎหมาย

 NSL ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ส ทิธ ทิ ีถ่ กูตอ้งตามกฎหมายของชาว

 ฮอ่งกงอนัม สี ทิธ เิสร ภีาพทางวาจา รวมถ งึการว พิากษว์ จิารณ ์

 นโยบายของรฐับาลหร อืนโยบายและการตดัส นิใจของเจา้หนา้ท ี ่



การค ุม้ครองส ทิธ แิละเสร ภีาพตามกฎหมาย
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บทท ี ่ IV
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 ในฐานะท ีฮ่อ่งกงเป น็เม อืงท ีม่ คีวามเป น็สากลสงู 

 ฮอ่งกงม กีารแลกเปล ีย่นและประสานงาน

 กบัประเทศ ภ มู ภิาค และองคก์รระหวา่งประเทศอ ืน่ ๆ

 ท ีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ ดิเป น็ประจำา

 ก จิกรรมการแลกเปล ีย่นเหลา่น ี ้ไดร้ บัการค ุม้ครองโดย

 กฎหมายพ ื น้ฐานและกฎหมายของ HKSAR

 การเย อืนตา่งประเทศเพ ือ่พดูคยุเก ีย่วกบัสถานการณ ์ใน

 ฮอ่งกง การแสดงความคดิเห น็เก ีย่วกบัเม อืงและการแลกเปล ีย่น

 ขอ้มลูถ อืเป น็ก จิกรรมปกต ทิ ีN่SL ไมไ่ดก้ำาหนดขอ้จำากดัใด ๆ



การค ุม้ครองส ทิธ แิละเสร ภีาพตามกฎหมาย
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บทท ี ่ V

หลกัน ติ ธิรรมและ
ความเป น็อ สิระของตลุาการ



บทท ี ่ V
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หลกัน ติ ธิรรมและความเป น็อ สิระของตลุาการ

33

 การกำาหนดกรอบกฎหมายเพ ือ่พ ทิกัษ ์

 ความม ั น่คงของชาต จิะไมบ่อ่นทำาลายหร อืแทนท ี ่

 ระบบกฎหมายท ีม่ อีย ูข่อง HKSAR และ

 ระบบตลุาการของเราไดร้ บัการค ุม้ครองโดย

 กฎหมายพ ื น้ฐาน

 NSL กำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ควรม กีารดำาเน นิ

 ตามหลกัการท ีส่ ำาคญัของหลกัน ติ ธิรรม ซ ึง่ไดแ้ก่

 หลกัการตดัส นิวา่กระทำาผ ดิและการลงโทษตาม

 กฎหมาย หลกัการสนัน ษิฐานวา่เป น็ผ ูบ้ร สิทุธ ิ ์

 หลกัการบคุคลจะไมถ่ กูพ จิารณาคด ซี ้ ำาสองใน

 ความผ ดิเด ยีวและการค ุม้ครองส ทิธ ใินการปกป อ้ง

 ตนเองและส ทิธ อิ ืน่ ๆ ในกระบวนการยตุ ธิรรมท ี ่

 ผ ูต้อ้งสงสยัคด อีาญา จำาเลยและฝา่ยอ ืน่ ๆ

 ในกระบวนการยตุ ธิรรมม สี ทิธ ภิายใตก้ฎหมาย

 ไมม่ ผีลยอ้นหลงั: ใช ้ NSL เฉพาะการกระทำาผ ดิท ี ่

 กระทำาหลงัจากม ผีลใช บ้งัคบัแลว้เทา่น ั น้
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 การพ จิารณาคด จีะดำาเน นิการในศาลเป ดิ

 แตเ่ฉพาะภายใตส้ถานการณท์ ีเ่ป น็การพ จิารณาคด ี

 เก ีย่วขอ้งกบัความลบัของรฐัหร อืความสงบเร ยีบรอ้ย

 ของประชาชนและการพ จิารณาคด แีบบเป ดิเห น็ไม่

 สมควรกระบวนการพ จิารณาคด ที ั ง้หมดหร อืบางสว่น

 น ั น้จะถ กูป ดิก ั น้แกส่ ือ่มวลชนและประชาชน อยา่งไร

 กต็ามการพ พิากษาจะตอ้งสง่มอบในศาลเป ดิ

 ในขอ้ 45 ของ NSL ยงักำาหนดวา่คด คีวาม

 ม ั น่คงของชาตภิายใตเ้ขตอำานาจศาลของ

 HKSAR จะไดร้ บัการจดัการตามกระบวนการ

 ยตุ ธิรรมท ีม่ อีย ู่
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 การกำาหนดผ ูพ้ พิากษาใหเ้ข า้ไปจดัการคดคีวาม

 ม ั น่คงแหง่ชาต จิะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความเป น็

 อ สิระของตลุาการ: ไมใ่ชเ่ร ือ่งแปลกในฮอ่งกง

 หร อืภ มู ภิาคอ ืน่ ๆ ท ีจ่ะกำาหนดผ ูพ้ พิากษา

 เพ ือ่จดัการกบัคด เีฉพาะประเภทใดประเภทหน ึง่

 HKSAR ม ีอ ำานาจเหน ือคด ีส ่วนใหญ ่สถานการณ ์ 

ยกเวน้ตา่ง ๆ ซ ึง่อย ูภ่ายใตก้ารใช เ้ขตอำานาจศาลของ

 ส ำานกังานพ ทิกัษ ค์วามม ั ่นคงแหง่ชาต ขิอง CPG ใน 

HKSAR ไดถ้ กูกำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจนใน NSL

 และส ำานกังานฯ อาจใช เ้ขตอำานาจศาลในคด ใีดคด หีน ึง่

 กต็อ่เม ือ่ไดร้ บัอนมุตั จิาก CPG ตามคำารอ้งของรฐับาล

 HKSAR หร อืจากส ำานกังานฯ เอง
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แรงสนบัสนนุจาก
หนว่ยงานตา่ง ๆ

ของชมุชนฮอ่งกง
ตอ่กฎหมาย

ความม ัน่คงแหง่ชาต ิ
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 แมว้า่ความต งึเคร ยีดในสงัคมจะทว คีวามรนุแรงข ึ น้ในชว่งไมก่ ีป่ ที ีผ่า่นมา ฉนั
คงม คีวามหวงัและความเช ือ่ม ั น่อยา่งเตม็เป ีย่มใน "หน ึง่ประเทศ สองระบบ" และ
เม ือ่กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ไิดเ้ก ดิข ึ น้ ฮอ่งกงจะขบัไลพ่ายมุรสมุทางการ
เม อืงต ั ง้แตเ่ด อืนม ถินุายนท ีแ่ลว้ออกไป และจะกลบัมาแข ง็แกรง่ข ึ น้อยา่ง
เสถ ยีรภาพ 

ข้อความวิดีโอโดยผู้บริหารสูงสุดของ HKSAR Mrs Carrie Lam ในการ

ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (30 มิถุนายน 2020)

 ฮอ่งกงเป น็ของจ นี ก จิการของฮอ่งกงเป น็ก จิการ
ภายในของจ นี การท ีเ่จา้หนา้ท ีส่ว่นกลางเคล ือ่นไหวทนัเวลาเพ ือ่ออก
กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต นิ ั น้จะสามารถชว่ยนำาสงัคมของฮอ่งกง
กลบัส ูเ่ส น้ทางท ีถ่ กูตอ้งไดอ้ยา่งแนน่อน 

Mr CHENG Huan, SC

 ในฐานะชาวฮอ่งกง เราไดร้ บัความค ุม้ครองจาก
รฐัและในทางกลบักนักม็ ภีาระผกูพนัซ ึง่กนัและกนัในการปกป อ้งรฐั
โดยสนบัสนนุใหม้ กีารออกกฎหมายหา้มม ใิหก้ระทำาความผ ดิทางอาญา
การกระทำาท ีค่กุคามการดำารงอย ูข่องรฐั เราจ งึสนบัสนนุ
กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ซิ ึง่จะดำาเน นิการภายใตห้ลกัการ
ของ “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” เพ ือ่ใหม้หาว ทิยาลยัสามารถ
สร า้งสรรคอ์งคค์วามร ูอ้ยา่งตอ่เน ือ่งผา่นการว จิยัและการเร ยีนร ู  ้

ประธานสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัย
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 …… จะระงบัก จิกรรมประเภทการกอ่การร า้ย นำาสภาพแวดลอ้ม
ท ีส่งบสขุกลบัค นืและสร า้งงาน กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเร ือ่งส ทิธ ิ
ทางแพง่และส ทิธ กิารเม อืงม ผีลบงัคบัใช ้ในฮอ่งกง และประชาชนของเราจะ
ยงัคงใช ป้ระโยชนจ์ากส ทิธ ทิ ีร่ บัประกนัไดอ้ยา่งเตม็ท ีด่ ว้ย
ว ถิ ชี วี ติของพวกเขาจะไดร้ บัการสนบัสนนุจากตลุาการอ สิระและ
ระบบกฎหมายระดบัโลก ...... 

Mr Ian Grenville CROSS, SBS, SC 

อดีตอธิบดีอัยการ

 กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต สิามารถต คีวามได ว้า่เป น็ “สญัญาสงัคมใหม่” - 
วา่ดว้ยความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลกบัประชาชน - เสนอโดยเจา้หนา้ท ี ่
สว่นกลางเพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่ม กีารดำาเน นิการอยา่งประสบความส ำาเร จ็และตอ่เน ือ่งของ 
“หน ึง่ประเทศ สองระบบ” ซ ึง่ม กีารกำาหนดกฎหมายท ีช่ดัเจนถ งึ "จดุท ีส่ ำาคญัท ีส่ดุ"
หร อืข ดีจำากดัส ำาหรบัองคป์ระกอบ "หน ึง่ประเทศ" ของ "หน ึง่ประเทศ สอง
ระบบ” ม ไิดบ้อ่นทำาลายศกัด ิศ์ร ขีองชาวฮอ่งกง
แตอ่ยา่งใด 

ศาสตราจารย์ Albert CHEN Hung-yee, SBS, JP 

ภาควิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยฮ่องกง

 การประกอบธรุก จิตามปกต ขิองอตุสาหกรรมและพาณ ชิยกรรม
ในฮอ่งกงจะไมไ่ดร้ บัผลกระทบโดยส ิ น้เช งิหลงัจากม กีารประกาศใช ้
กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ิ ซ ึง่ในรายละเอ ยีดดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย
การดำาเน นิคด ี การพ จิารณาคด แีละการลงโทษกำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจน
ในบทบญัญตั นิ ั น้เช ือ่วา่เพ ือ่ชว่ยประครองสถานการณข์ณะน ี แ้ละปกป อ้ง
สภาพแวดลอ้มทางธรุก จิของฮอ่งกงและเพ ิม่ความม ั น่ใจใหก้บันกัลงทนุในและ
ตา่งประเทศในระยะยาว 

Dr Jonathan CHOI Koon-shum, GBS, JP 

ประธานหอการค้าจีน
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 กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ชิว่ยใหส้งัคมของเราสามารถฟ ื น้ฟสู นัตภิาพ
และความสงบสขุ ชว่ยเพ ิม่ความเช ือ่ม ั น่ใหก้บันกัลงทนุในและตา่งประเทศ
ในการทำาธรุก จิในฮอ่งกงและการทำาธรุก จิในระยะยาว
ตอกย ้ ำาหลกัของ “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” 

Dr Dennis NG Wang-pun, BBS, MH 

ประธานสมาคมผู้ผลิตจีนแห่งฮ่องกง

 ภาคการผล ติโดยท ั ว่ไปสนบัสนนุกฎหมาย
ความม ั น่คงแหง่ชาต แิละเห น็วา่กฎหมายจะทำาใหธ้รุก จิม สีภาพ
แวดลอ้มท ีเ่สถ ยีรภาพ กอ่นหนา้น ี น้กัลงทนุตา่งชาต หิลายคนตดัส นิใจชะลอ
หร อืเล กิต ั ง้ส ำานกังานใหญร่ะดบัภ มู ภิาคใน
ฮอ่งกงทา่มกลางความไมม่ ั น่คงในสงัคมของเราและวางแผนท ีจ่ะส ำารวจ
ตลาดในจ นีแผน่ด นิใหญแ่ละเอเช ยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ทน หาก
บรรลคุวามม ั น่คงทางสงัคมได  ้เช ือ่วา่นกัลงทนุตา่งชาต จิะกลบัมาฮอ่งกง
เพ ือ่ลงทนุ นำากำาไรมากกวา่ขาดทนุใหก้บัฮอ่งกงใน
ระยะยาว อ กีท ั ง้สถานะทางเศรษฐก จิโดยรวมของฮอ่งกงจะไมเ่ปล ีย่นแปลง 

Dr Daniel YIP Chung-yin 

ประธานสภาอุตสาหกรรมฮ่องกง

 ภาคอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรมหวงัวา่การดำาเน นิการ
ของกฎหมายความม ัน่คงแหง่ชาตสิามารถระงบัความรนุแรงและชว่ยเหลอื
ธรุก จิขนาดเลก็และกลางใหส้ร า้งธรุก จิของตนข ึ น้ใหมไ่ด  ้ถา้ม กีารเป ดิระบบ
การคา้เสร  ีระบบการเกบ็ภาษ ตี่ ำา ระบบการเง นิแบบฮารด์คอร  ์และ
กฎหมายคุม้ครองทรพัยส์ นิในฮอ่งกง บร ษิทัตา่งชาตมิากมาย
กบัส ำานกังานใหญใ่นภมู ภิาคเอเช ยีแปซ ฟิ กิท ีน่ ี  ่จะไมม่ ทีางท ิง้
สถานท ีท่ ีด่ อียา่งน ี ไ้ด  ้

Dr Eddy LI Sau-hung, GBS, JP 

นายกสมาคมเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง
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 หลงัสหรฐัฯ ตอบสนองตอ่กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ิ
ดว้ยการคว่ ำาบาตร ฮอ่งกงกำาลงัจะเผช ญิกบัความทา้ทายมากข ึ น้
แตเ่ม ือ่โลกเห น็ความขดัแยง้เพ ิม่ข ึ น้น ั น่เอง
สถานะคนกลางของเราเป น็และจะเป น็ส ิง่ท ีม่ มี ลูคา่มากข ึ น้ 
มองโอกาสของฮอ่งกงในท ั ว่โลกน ั น้นา่ด งึดดูใจ บคุลากรท ีม่ ศีกัยภาพ
จากตา่งประเทศยงัคงมาท ีน่ ีเ่พ ือ่ท ำาธรุก จิและสร า้งอาช พีและ
บคุลากรทอ้งถ ิน่ยงัคงแข ง็แกรง่และม ุง่ม ั น่ 

Mr Laurence LI Lu-jen, SC, JP 

ประธานสภาพัฒนาบริการทางการเงิน

 กฎและขอ้บงัคบัเด ยีวกนักบัท ีบ่ร หิารโดยธนาคารกลางฮอ่งกง
กอ่นท ีจ่ะม กีารนำากฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ิ
มาใช จ้ะยงัคงใช ้ในลกัษณะเด ยีวกนัตอ่ไป พดูงา่ยๆ กค็ อื
มนัควรจะเป น็เร ือ่งปกต สิ ำาหรบัการดำาเน นิงานอยา่งตอ่เน ือ่งของ
สถาบนัการเง นิในเม อืงของเรา 

Mr Eddie YUE Wai-man, JP 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกลางฮ่องกง

 การเป น็สว่นหน ึง่ของจ นีจะร บัรองวา่ฮอ่งกงจะไดร้ บัประโยชนจ์าก
ตลาดขนาดใหญท่ ีม่ ปีระชากรกวา่ 1.4 พนัลา้นคน การซ ื อ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยท์ ีเ่พ ิม่ข ึ น้ในฮอ่งกงเป น็ส ิง่หน ึง่ท ีแ่สดงถ งึความเช ือ่ม ั น่ 

Dr the Hon Allan ZEMAN, GBM, GBS, JP 

ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท  Lan Kwai Fong
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 กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต จิะปรบัเปล ีย่นฮอ่งกงใหเ้ป น็สภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมท ีป่ลอดภยัและม เีสถ ยีรภาพ ซ ึง่ด งึด ดูนกัลงทนุและผ ูเ้ช ีย่วชาญจาก
ตา่งประเทศและเขา้มาอยา่งตอ่เน ือ่ง เราเช ือ่วา่ผ ูม้ สีว่นไดส้ว่นเส ยีและ
สถาบนัในตลาดการเง นิจะสนบัสนนุกฎหมายดงักลา่ว
ฮอ่งกงตอ้งใช ป้ระโยชนจ์ากขอ้ไดเ้ปร ยีบน ีภ้ายใตห้ลกัการ 
"หน ึง่ประเทศ สองระบบ" เพ ือ่ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาระยะยาว
ของประเทศของเรา 

Dr the Hon Moses CHENG Mo-chi, GBM, GBS, JP 

ประธานกรรมการการประกันภัย

 ส ิง่ท ีก่ฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต จิำากดัไวค้ อื “เสร ภีาพ” ท ีจ่ะ
เป น็อนัตรายตอ่ความม ั น่คงของชาต ขิองคนสว่นนอ้ย 
และส ิง่ท ีป่กป อ้งค อื "อ สิระจากความกลวั" ส ำาหรบั
ชาวฮอ่งกงทกุคน เราเช ือ่วา่การพ จิารณาคด ขีองศาล
จะทำาใหช้าวฮอ่งกงม ั น่ใจมากข ึ น้
บทบญัญตั ทิ ีบ่ญัญตั ใินกฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต ไิมม่ ผีลยอ้นหลงั
ยงัแสดงใหเ้ห น็ถ งึความเคารพของผ ูม้ อี ำานาจกลางตอ่
ประเพณกีฎหมายท ั ว่ไปของฮอ่งกง 

ศาสตราจารย์  LAU Siu-kai, GBS, JP 

รองประธาน สมาคมจีนแห่งฮ่องกงและมาเก๊าศึกษา

 การผา่นมต เิอกฉนัทข์องกฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต โิดย
คณะกรรมการประจำาสภาประชาชนแหง่ชาต ถิ อืเป น็การเร ิม่ตน้คร ั ง้ใหม่
ของฮอ่งกง ความม ั น่คงทางสงัคมม คีวามส ำาคญัตอ่การพฒันาทางการเง นิ
และเป น็แนวป อ้งกนัท ีส่ ำาคญัในการปกป อ้งความม ั น่คงทางการเง นิ
ของประเทศและฮอ่งกงของเรา กฎหมายดงักลา่วสามารถเพ ิม่ความปลอดภยั
เสร มิสร า้งสภาพแวดลอ้มการลงทนุใหแ้ข ง็แกรง่ และเพ ิม่ความม ั น่ใจ
ใหก้บันกัลงทนุ 

Mr Tim LUI Tim-leung, SBS, JP 

ประธานกรรมการกำากับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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 ดว้ยหลกัฐานท ี ไ่มส่ามารถปฏ เิสธไดว้า่ม กีารชว่ยเหล อืและการแทรกแซง
จากตา่งประเทศ จ งึเป น็โอกาสท ีด่ ที ีจ่ะแสดงพลงัเตม็ท ีข่องกฎหมายความม ั น่
คงแหง่ชาตฉิบบัใหม  ่

Mr Tony Kwok Man-wai, SBS, IDS, JP 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ HKU Space และ
อดีตรองอธิบดีและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ ICAC

 สภาพแวดลอ้มทางสงัคมท ีม่ ั น่คงเป น็ขอ้กำาหนดเบ ื อ้งตน้ส ำาหรบัการว จิยัและ
พฒันาหร อืการปรบัเปล ีย่นอตุสาหกรรมใหม  ่

Dr Sunny CHAI Ngai-chiu, BBS 

ประธาน, Hong Kong Science and Technology Parks Corporation

 เม ือ่บงัคบัใชก้ฎหมายความม ัน่คงแหง่ชาต  ิหนว่ยงานตา่ง ๆ 
ของฮอ่งกงโดยรวม เชน่ ภาคอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม และ
ภาคนวตักรรมและเทคโนโลย  ีร ูส้ กึวา่ฮอ่งกงเป น็สถานท ีท่ ีน่า่อย ูแ่ละนา่ทำางาน
นกัลงทนุและบคุลากรจากตา่งประเทศจำานวนมากยงัคงเช ือ่ม ัน่ในฮอ่งกง
และไมม่ วี ีแ่ววของภาวะสมองไหล 

Dr Lee George LAM, BBS 

ประธานกรรมการ , Hong Kong Cyberport Management Company Limited
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 เอามาเก า๊เป น็ตวัอยา่ง กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต จิะไมม่ ผีล
กระทบตอ่เสร ภีาพทางศาสนา Sheng Kung Hui ยงัคง
การนมสัการ ช ั น้เร ยีนพระคมัภ รี ์ การประชมุอธ ษิฐาน ฯลฯ 

The Most Revd Dr Paul KWONG, GBS 
Hong Kong Sheng Kung Hui

 กฎหมายความม ั น่คงแหง่ชาต สิามารถสร า้งความม ั น่คงและ
ความสงบสขุแกก่ารลงทนุ ธรุก จิและสงัคมแวดลอ้ม ปกป อ้ง
ผลประโยชนข์องประชาชนท ั ว่ไปและปกป อ้งเสถ ยีรภาพของฮอ่งกง
กฎหมายเป น็รากฐานท ีส่ ำาคญัส ำาหรบัแนวปฏ บิตั ทิ ีป่ระสบความส ำาเร จ็
อยา่งราบร ืน่และในระยะยาวของ "หน ึง่ประเทศ สองระบบ 

Hong Kong Po Lin Monastery
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