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แคนาดาจับกุมรองประธาน Huawei ตามค าขอสหรัฐฯ 
 
เป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจแคนาดาได้ท าการจับกุม 
Ms. Meng Wanzhou รองประธ าน แ ละ 
CFO ของ Huawei บริษัทโทรคมนาคมยักษ์
ใหญ่ของจีน โดยการจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นที่
ท่าอากาศยานแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ในวันที่  1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ใน
ระหว่างที่ เธอก าลังจะต่อเครื่องบินไปยัง
ประเทศอ่ืน ข้อมูลในเบื้องต้นแจ้งว่าเป็นการ
จับกุมตามค าขอส่ งผู้ ร้ ายข้ามแดนของ
สหรัฐอเมริกาในฐานละเมิดกฎหมาย trade 
sanction ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดยการลักลอบขายเทคโนโลยีและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผลิตในสหรัฐฯ 
ให้กับอิหร่านมาตั้งแต่ปี 2016 ผ่านบริษัทชื่อ Skycom ซึ่งสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเป็นบริษัทลูกของ Huawei โดย
ทนายความของ Ms. Meng พยายามต่อสู้ว่า Huawei เคยเป็นหุ้นส่วน Skycom จริง แต่ได้ถอนหุ้นออกหมดแล้ว
ตั้งแต่หลังปี 2009 ซึ่งข้อมูลฝ่ายสหรัฐฯ แย้งว่าแม้กระทั่งในปี 2013 ก็ยังมีหลักฐานว่า Huawei ยังควบคุม 
Skycom อยู่ 
 
ไม่กี่วันหลังการจับกุม ทันทีที่เป็นข่าว ทางการจีนได้ออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างรุนแรง และพยายามกดดันให้
แคนาดาปล่อยตัว Ms. Meng โดยเร็วที่สุด โดยกล่าวหาว่าทางการแคนาดาจับกุมโดยไม่มีเหตุผลอันควรและปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องหาไม่เหมาะสม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนได้เชิญเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ ากรุงปักกิ่ง
เข้าพบ และเรียกร้องอย่างแข็งกร้าวให้ทางการแคนาดาปล่อยตัว Ms. Meng โดยย้ าว่าจีนจะด าเนินการตอบโต้ต่อ
แคนาดาหากมีการส่งตัว Ms. Meng ไปด าเนินคดีในสหรัฐฯ ส่วนในแคนาดา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจ ากรุง
ออตตาวาได้ออกแถลงการณ์กล่าวหาว่าการจับกุมผู้บริหารระดับสูงของ Huawei ดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งและ
การหักหลังทางการเมืองที่จงใจกระท าต่อธุรกิจจีนและคนจีน 
 

       นโยบายภาครัฐ    เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด    รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   

 

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaittade.com/


ข่าวเด่นรายสัปดาห์ 
โดย ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

ประจ าวันที่ 8-14 ธันวาคม 2561 
 

Call Center 1169 
www.ditp.go.th 
www.thaittade.com 

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Thai Trade Centre, Vancouver 
1009-1166 Alberni St. 
Vancouver  BC  V7A5K4 Canada  

Phone : +1 604 687 6400 
Fax : +1 604 682 7775 
Email : ttcvan@telus.net 

 

ในขณะนี้ (วันที่ 11 ธันวาคม 
2 5 6 1 )  Ms. Meng ยั ง อ ยู่
ระหว่างการถูกควบคุมและ
ศาลยังไม่อนุญาตให้ได้รับการ
ป ร ะ กั น ตั ว ถึ ง แ ม้ ว่ า จ ะ ไ ด้
พ ย า ย า ม เ ส น อ ที่ จ ะ ว า ง
หลักทรัพย์เป็นเงินสดมากกว่า 
3 ล้านเหรียญแคนาดา พร้อม
ทั้งอสังหาริมทรัพย์ในแวนคู
เวอร์มูลค่ากว่า 14 ล้านเหรียญ
แคนาดา รวมทั้งเงื่อนไขการ
ควบคุมตัว โดยติดตั้ ง ระบบ

ติดตาม GPS ที่ตัวเธอแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ศาลแคนาดาจะมีอ านาจตัดสินเพียงแค่ในเรื่องเกี่ยวกับความผิดที่ได้รับการ
ร้องขอจากสหรัฐฯ เป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้จริงหรือไม่ โดยหากศาลแคนาดาตัดสินว่าความผิด
ดังกล่าวเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ Mr. Meng จะต้องถูกส่งตัวไปด าเนินคดีในสหรัฐฯ ซึ่งอาจถูก
ลงโทษจ าคุกได้ถึง 30 ปี  
 
ประเด็นเกี่ยวกับ Huawei ในต่างประเทศนอกเหนือจากข้อหาที่ Mr. Meng โดนจับกุม และมีการกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางคือ การขยายตัวของ Huawei ในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารของประเทศนั้นๆ เพราะ Huawei ไม่ได้ขายเพียงแค่อุปกรณ์ แต่รวมไปถึงเทคโนโลยีและ
ระบบหลังบ้านด้วย จึงอาจท าให้เกิดการสอดส่องข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลให้ทางการจีนได้หากได้รับค าสั่งหรือการ
ร้องขออันถือเป็นการจารกรรมข้อมูล และเป็นไปได้ว่าหาก Ms. Meng ถูกส่งตัวไปด าเนินคดีที่สหรัฐฯ ก็อาจมีการ
สอบสวนและตั้งข้อหาด าเนินคดีในเรื่องดังกล่าวด้วยซึ่งจะท าให้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากขึ้นและกระทบกับ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศท่ี Huawei เข้าไปมีบทบาทอย่างมากในธุรกิจโทรคมนาคม 
 
ส าหรับในแคนาดา บริษัท Huawei มีการลงทุนต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยบริษัทโทรคมนาคมหลักๆ ของแคนาดา
ต่างใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีของ Huawei เป็นหลักทั้งสิ้นเนื่องจากราคาต่ ากว่ารายอื่น ในขณะเดียวกัน Huawei 
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ก็ ได้ เข้ ามาสนับสนุนการวิ จั ยและ พัฒนา
เทคโนโลยีโทรคมนาคมในแคนาดาอย่างแข็งขัน
เ พ่ือดึงดูดทั้ งบุคลากรและองค์ความรู้  ซึ่ ง
ทางการแคนาดาเองก็จับตาดูอยู่ในประเด็น
เกี่ยวกับความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสาร แต่ยังไม่
ถึ งกับเริ่ม ban บริษัทจีนอย่ างเช่นในบาง
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิก Five Eyes 
intelligence-sharing alliance ซึ่ ง น อก จ า ก
แคนาดาแล้วประกอบด้วย สหรัฐฯ อังกฤษ 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่ได้ยกเลิกสัญญาการให้บริการของ Huawei ไปแล้ว รวมทั้งในอีกหลายประเทศ 
 
ข้อคิดเห็นของส านักงานฯ 
 
ถึงแม้ว่าแคนาดาจะไม่อยากมีปัญหากับจีน และเท่าที่ฟังเสียงนักธุรกิจในแคนาดาเองก็ไม่อยากจะให้แคนาดาต้อง
มายุ่งกับเรื่องดังกล่าว แต่แคนาดาก็มีพันธะที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมี
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันเป็นจ านวนมากอยู่แล้วตามปกติ และถือเป็นข้อตกลงที่มีความส าคัญด้านความ
มั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของแคนาดายืนยันว่าการจับกุมดังกล่าวไม่มีประเด็น
หรือความกดดันทางเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง  
 
หากที่สุดแล้วศาลแคนาดาตัดสินให้ส่ง Ms. Meng เป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้สหรัฐฯ แคนาดาคงต้องเผชิญกับการตอบ
โต้จากจีนอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าหรือการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งอาจจะกระทบต่อธุรกิจของ
แคนาดาในจีนอีกด้วย (ซึ่งเพียงแค่ในสถานการณ์ปัจจุบันก็เริ่มมีผลกระทบแล้ว ) อย่างไรก็ตาม หากเทียบกัน
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนแล้ว แคนาดามีความใกล้ชิดและมีผลประโยชน์ที่ผูกอยู่กับสหรัฐฯ มากกว่าจีนมาก ซึ่งทางที่
ดีที่สุดคือแคนาดาคงจ าเป็นต้องพยายามรักษาหลักการและความเป็นกลางไม่ให้ฝ่ายใดมากดดันได้อย่างชัดเจน 
โดยยึดกฎหมายและใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักในการด าเนินการ เพ่ืออย่างน้อยจะได้สามารถชี้แจงได้กับทั้ง
สองฝ่ายไม่ว่าข้อสรุปสุดท้ายจะออกมาเป็นเช่นใด 
 
ที่มา: https://www.theglobeandmail.com/canada/article-huawei-canada-china-5g-network-explainer/  
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