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                         ภาคย์ บุญนุช 

 

จีนภายหลงัการเปิดประเทศและปฎิรูประบบเศรษฐกิจเมื่อปี 1978 เป็นต้นมา ปริมาณการลงทนุ จาก
ตา่งชาติกลายเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของจีน จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์จีน การ
ลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศของจีน (Foreign Direct Investment – FDI) ในจีน มีการขยายตวัเพิ่มขึน้จาก 2 
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 1985 เป็นจ านวน 1.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2012  โดยเป็นการไหลเข้า
ของเงินทนุผา่นเกาะฮอ่งกงคิดเป็นร้อยละ 63.8 (การลงทนุสว่นท่ีเหลือ มาจากญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ ไต้หวนัและ
สหรัฐฯ ตามล าดบั) โดย UNCTAD รายงานวา่จีนเป็นประเทศท่ีมีปริมาณการลงทนุสะสม FDI 1.3 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ มากเป็นล าดบัท่ีสองของโลก (รองจากสหรัฐฯ)  อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีนา่สงัเกตว่าในรอบสิบปีท่ี
ผา่นมาปริมาณการก้าวออกไปลงทนุในตา่งประเทศของจีน (Chinese Outward Foreign Direct Investment – 
ODI) มีการขยายตวัมากเป็นประวตัิการณ์และมีการไหลออกของการลงทนุในตา่งประเทศมากเป็นอนัดบัท่ี 3 
ของโลก โดยในปี 2012 มีการลงทนุในตา่งประเทศสงูถึง 8.4 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่เป็นขยายตวัถึง 80 
เทา่ภายในเวลาสิบปี   
 
ปัจจัยผลักดันการลงทุนในต่างประเทศของจีน 

(1) นโยบายการก้าวออกไปของจีน (Going global policy)  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตจีิน
ฉบบัท่ี 12 (2010-2015) สง่เสริมการลงทนุของจีนในตา่งประเทศและสนบัสนนุการก้าวออกไปลงทนุ ทัง้ใน
สว่นของภาคเอกชนและรัฐบาลตัง้แตร่ะดบัมณฑล  มีการลดมาตรการท่ียุง่ยากและเสนอมาตรท่ีชกัจงูการ
ลงทนุ อาทิ การสนบัสนนุในด้านงบประมาณจาก Export-Import Bank of China การให้ทนุกู้ ยืมและการลด
มาตรการทางภาษี  อีกทัง้การออกกฎเกณฑ์ท่ีสง่เสริมการกระจายตวัการลงทนุในสาขาตา่ง ๆ ของรัฐบาลจีน 
เพ่ือลดการแขง่ขนัของบริษัทจีนเองในสาขาท่ีมีการแขง่ขนัท่ีสงู  และการสง่เสริมจากรัฐบาลกลางในการ 
จดัท าบนัทกึความเข้าใจฯ เพื่อสง่เสริมการลงทนุกบัตา่งประเทศในระดบัทวิภาคี 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

              Source: Author’s Calculation 

(2) รัฐวิสาหกิจจีน (Chinese State-Owned Enterprise: SOEs)  ถือเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจจีน  เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจจีนมีปริมาณการลงทนุคดิเป็นร้อยละ 70 ของการลงทนุในตา่งประเทศ
ทัง้หมดของจีน โดยในปี 2007 รัฐบาลจีนได้จดัตัง้ China Investment Corporation (CIC) เพ่ือเป็นหวัหอกใน
กาiจดัการกองทนุความมัง่คัง่แหง่ชาต ิ(Sovereign Wealth Fund – SWFs) มีมลูคา่การลงทนุแรกเร่ิม 2 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปัจจบุนัมีทรัพย์สินมลูคา่ถึง 5.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Bloomberg 2013)  

(3) ทุนส ารองเงนิตราระหว่างประเทศ (Chinese foreign exchange reserve)  จากวิกฤตเิศรษฐกิจโลก
เม่ือปี 2008 จีนมีความจ าเป็นต้องกระจายความเส่ียงจากการลงทนุไปยงัภมูิภาคตา่งๆ โดยเฉพาะการใช้ 
ประโยชน์จากทนุส ารองเงินตราระหวา่งประเทศท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสดุในโลก คดิเป็นร้อยละ 40 ของ GDP 
หรือประมาณ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (South China Morning Post)  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการบริหารสภาพ
คลอ่งสว่นเกินของจีน รัฐบาลจีนได้ก าหนดแผนการจดัสรรทรัพย์สินในการลงทนุในตา่งประเทศเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์จากการลงทนุในระยะยาวและเป็นการกระจายความเส่ียงจากการถือพนัธบตัรดอลลาร์สหรัฐฯ 

(4) การควบรวมกิจการ (Merger and acquisition)   เป็นรูปแบบส าคญัของการลงทนุในตา่งประเทศของจีน 
ทัง้นี ้การลงทนุในโครงการใหม ่(Greenfield Investment) จะยงัคงเป็นรูปแบบการลงทนุหลกัของจีนตอ่ไป แต่
ลกัษณะการลงทนุเพ่ือควบรวมกิจการ (M&A) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสวงหาตลาดใหม ่เพ่ือการเข้าถึง
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี และการแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยทุธ์ของจีนจะแนวโน้มท่ี
เพิ่มสงูขึน้ ทัง้นีใ้นระหวา่งปี 2008 – 2011 ปริมาณการควบรวมกิจการของจีนมีการขยายตวัร้อยละ 44 คิดเป็น
มลูคา่ 1.06 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (China Daily, 2013) 
 
 



Mergers and Acquisitions as a Percentage of Total FDI  
Source: Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายและรูปแบบการลงทุนในต่างประเทศของจีน 

(1) การแสวงหาตลาดใหม่ (Market-seeking)  ตลาดการลงทนุใหมจ่ะเพิ่มความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากร
และเพิ่มมลูคา่การลงทนุของจีน นอกจากนี ้จากมาตรการกีดกนัทางการค้าทัง้ในรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้ก าแพงภาษี
และอปุสรรคทางการค้าท่ีมิใชภ่าษีตอ่บริษัทจีน ได้เป็นปัจจยัสง่เสริมในการแสวงหาตลาดการลงทนุใน
ตา่งประเทศ อาทิ การท่ีจีนได้กลายมาเป็นผู้ เลน่ส าคญัในตลาดรถยนต์โลก และเป็นผู้ผลิตรถยนต์มากท่ีสดุใน
โลก โดยมีปริมาณการผลิต 14 ล้านคนัในปี 2009  โดยบริษัทรถยนต์ภายในประเทศท่ีส าคญัได้แก่ Dongfeng 
Geely Chang-an และ Greatwall คิดเป็นร้อยละ 44.3 ของตลาดภายในประเทศของจีน  อยา่งไรก็ตาม จีน
เป็นผู้ เลน่ในตลาดการรถยนต์ในประเทศก าลงัพฒันา อาทิ ยเูครน รัสเซีย ซาอดีุอาระเบีย อิรัก ชิลีและศรีลงักา  
โดยบริษัทจีนได้ท าการควบรวมกิจการบริษัทรถยนต์สญัชาตยิโุรป Rover, Saab และ Volvo เพ่ือเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและเข้าถึงตลาดภายในของประเทศนัน้ๆ นอกจากนี ้บริษัท Greatwall Motor ได้เข้ามาลงทนุ ใน
ประเทศไทยเม่ือปี 2012 มลูคา่การลงทนุ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือเข้าถึงตลาดในกลุม่ภมูิภาคอาเซียน    

(2) การเข้าถงึทรัพยากรทางธรรมชาต ิ(Resource-seeking) การเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาตเิป็นปัจจยัท่ี
สง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศของจีน  เฉพาะในด้านพลงังานเม่ือปี 
2013 จีนได้เป็นประเทศท่ีน าเข้าพลงังานมากท่ีสดุในโลกแทนท่ีสหรัฐฯ  มีปริมาณการน าเข้าน า้มนัจาก
ตา่งประเทศ 6.3 ล้านบาร์เรลตอ่วนั  โดยจากเป้าหมายเชิงนโยบายของจีนในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ท่ีเน้นการสง่ออกไปสูก่ารบริโภคภายในประเทศ (domestic consumption) บริษัทข้ามชาตขิองจีนได้พยายาม
ควบรวมกิจการในตา่งประเทศ อาทิ การเข้าซือ้ UNOCAL บริษัทน า้มนั ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดย Chinese 
National Offshore Oil Company (CNOOC) ในปี 2005 ซึง่ได้รับการตอ่ต้านอย่างหนกัจากภาคการเมือง



สหรัฐฯ ด้วยเหตผุลด้านความมัน่คง  อยา่งไรก็ตาม การลงทนุในสาขาพลงังานของจีนมีเพิ่มมากขึน้ในประเทศ
ก าลงัพฒันาซึง่ก าลงัต้องการแหลง่เงินทนุ อาทิ จีนได้สนบัสนนุการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาตใินกลุม่เอเชียกลาง
เม่ือปี 2013 ด้วยงบประมาณ 5.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  และจีนได้ควบรวมกิจการพลงังานของบริษัทน า้มนั
แคนาดา Nexen ในจ านวน 1.5 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Reuter, 2013) ในด้านความมัน่คงทางอาหาร
บริษัทเอกชน WH Group ของจีน ได้ซือ้กิจการ Smithfield Foods ของสหรัฐฯ ในจ านวน 4.7 พนัล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึง่เป็นการซือ้บริษัทของสหรัฐฯ ในมลูคา่ท่ีสงูท่ีสดุของจีน (NY times, 2013) ทัง้นี ้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการบริโภคอาหารภายในประเทศท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี (Technology-seeking) การเข้าไปลงทนุจะมีผลตอ่การเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาอนัสัน้ เพ่ือลดความเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
disadvantage) รวมไปถึงการเข้าถึงทกัษะในการจดัการ (knowledge management) ความนิยมของแบรนด์ 
ศกึษาเทคโนโลยีการขนสง่และการผอ่งถ่ายสินค้า เพ่ือสร้างความสามารถเชิงการแขง่ขนักบับริษัทข้ามชาติอ่ืนๆ  
ซึง่จีนเข้าไปควบรวมกิจการหรือจดัตัง้บริษัทในประเทศเศรษฐกิจท่ีพฒันาแล้วเพ่ือเข้าถึงตลาดและเรียนรู้



เทคโนโลยี  อาทิ บริษัท Haier บริษัทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านท่ีมีสว่นแบง่ทางการตลาดสงูท่ีสดุในโลก 
(Economist, 2013)  ได้จดัตัง้โรงงานผลิตตู้ เย็นในสหรัฐฯ เม่ือปี 1999 ซือ้กิจการของบริษัทผลิตตู้ เย็นอิตาลีเม่ือ
ปี 2001 ควบรวมกิจการของ SANYO ในญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ด้วยมลูคา่ 128 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (People’s Daily, 2011) และลา่สดุได้ซือ้กิจการ Fisher&Paykel บริษัทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
นิวซีแลนด์ด้วยมลูคา่ 762 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (NY times, 2014)  ซึง่จะท าให้จีนสามารถขยายเครือขา่ยทาง
การค้า ฐานทางการผลิตและเทคโนโลยีจากประเทศท่ีเข้าไปลงทนุดงักล่าว 

Industrial composition of China’s outward FDI 
  (share of total real value)  Souce: http://www.frbsf.org/ 

 

 

 

 

 

  
 

(4) การแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic asset-seeking) เป็นการลงทนุท่ีหวงัผลเชิงยทุธศาสตร์ทัง้
ในด้านเศรษฐกิจและความมัน่คงของจีน ซึง่หมายรวมถึงการกระจายความเส่ียง การฉกฉวยโอกาสภาวะซบเซา
ทางเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศยโุรปซึง่ก าลงัต้องการแหลง่เงินทนุ การเข้าถึงตลาดภายในของประเทศเหลา่นี ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการยกระดบัคณุภาพและช่ือเสียงของบริษัทจีนจากการเข้าซือ้แบรนด์ระดบัโลก  อาทิ บริษัท 
Nanjing Automobile Corporation (NAC) รัฐวิสาหกิจรถยนต์แหง่แรกของจีนได้เข้าซือ้กิจการรถยนต์ MG ของ
องักฤษด้วยมลูคา่ 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เม่ือปี 2005 ซึง่ชว่ยให้จีนเข้าถึงระบบการบริหาร นวตักรรมและ
เทคโนโลยีขององักฤษ รวมไปถึงการควบรวมกิจการรถยนต์ Volvo ของบริษัทรถยนต์ Geely เม่ือปี 2010  ด้วย
มลูคา่ 1.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี ้Ford ยกัษ์ใหญ่ด้านยานยนต์จากสหรัฐฯ ได้ซือ้กิจการ Volvo เม่ือปี 
1999 ด้วยมลูคา่ 6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่จากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ เม่ือปี 2008 ท าให้ Ford อยูใ่น
ภาวะขาดทนุ 2.7 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ในความส าเร็จส าหรับของการควบรวมกิจการของ
จีน (NY times, 2010) 
 
 



                            Chinese FDI Transactions in the US by Industry, 2008-2013  
                                             Source: Rhodium Group 

 

แนวโน้มในอนาคต 

  จีนมีความพร้อมท่ีจะแสดงบทบาทเชิงรุกบนระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกท่ีชาติตะวนัตกสร้างขึน้
โดยมีความแยบยลในการใช้ประโยชน์จากตราสารหนีส้หรัฐฯ และทนุส ารองระหวา่งประเทศในการทุม่ซือ้
กิจการตา่ง ๆ ทัว่โลกด้วยเงินดอลลาร์  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการทรัพยากรธรรมชาต ิเรียนรู้และ
พฒันาเทคโนโลยี รวมไปถึงความมัน่คงทางพลงังานและอาหาร  ซึง่เราจะได้เห็นพฤติกรรมกว้านซือ้ของจีน
ในชว่งท่ีเศรษฐกิจโลกอยูใ่นภาวะซบเซาและสถานการณ์ท่ีกลุม่สหภาพยโุรปต้องการแหลง่เงินทนุเพ่ือมาแก้ไข
ปัญหาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ  รวมไปถึงแนวโน้มการลงทนุของจีนในสหรัฐฯ ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ถึงสอง
เทา่ในปี 2013 คดิเป็นจ านวน 1.4 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยา่งไรก็ตาม ของสหรัฐฯ ปัจจยัด้านความมัน่คง
และภยัคกุคามของจีนท าให้การลงทนุสญัชาตจีินยงัคงเป็นเร่ืองท่ีออ่นไหวและการเข้มงวดกบัจีน (tough on 
China) ได้ถกูน ามาเป็นประเดน็เพ่ือสร้างความนิยมให้แก่นกัการเมืองสหรัฐฯ โดยเฉพาะการท่ีนายบารัค  
โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ใช้สิทธิยงัยัง้ (veto) การควบรวมกิจการพลงังานลมของบริษัทจีนเม่ือปี 2012 
ซึง่ถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตปี่ 1990 ท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใช้อ านาจยบัยัง้การลงทนุจากตา่งชาต ิ  
  ส าหรับไทยและภมูิภาคอาเซียนนัน้ จีนจะยงัคงพยายามลงทนุในด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือหาทาง
ออกไปสูม่หาสมทุรอินเดียโดยการสร้างรถไฟความเร็วสงูและทา่เรือน า้ลกึในประเทศเพ่ือนบ้าน เชน่การสร้าง
ทา่เรือน า้ลกึของจีนในพมา่และปากีสถาน และการท่ีจีนได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจด้านระบบราง The Third 
Railway Survey and Design Institute Group Corporation เจรจาในการสร้างรถไฟความเร็วสงูกบัไทย 



โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มมิตกิารคมนาคมขนสง่ของจีน เรียนรู้สภาพทางภมูิศาสตร์และสามารถสง่กองก าลงัทาง
ทหารจากมณฑลยนูนานเข้าสูพื่น้ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ภายในเวลา 5 ชัว่โมงในกรณีท่ีมีความขดัแย้งทาง
ทหารกบัสหรัฐฯ  ล่าสดุเม่ือเดือนมีนาคม 2014 บริษัท XCMG Group บริษัท Sany Heavy Industry ซึง่เป็น
บริษัทเคร่ืองจกัรกลอนัดบัท่ี 5 และ 6 ของโลก และ Guangxi Liugong Machiney บริษัทก่อสร้างสญัชาตจีิน 
ได้ร่วมมือกนัจดัตัง้คณะท างานกลุม่ย่อยเพ่ือวิจยัและศกึษาแนวทางในการ “ขดุคอคอดกระ” เพ่ือตอบสนอง
ความเป็นหุ้นสว่นเชิงยทุธศาสตร์อาเซียน-จีน  ซึง่เป็นประเดน็ท่ีชาวจีนและหนว่ยงานด้านความมัน่คงก าลงัให้
ความสนใจ  อนึง่ บริษัท HK Nicaragua Canal Development Investment ของจีนได้บรรลขุ้อตกลงจ านวน  
4 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กบัรัฐบาลนิการากวัในการขดุคลองความยาว 200 กิโลเมตรเพ่ือเช่ือมโยง
มหาสมทุรแปซิฟิกกบัทะเลแคริบเบียนเม่ือเดือนกรกฎาคม 2013 ท่ีผา่นมา  
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