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บทคัดยอ
การศึ ก ษา เรื่ อ ง บรรษั ท ข า มชาติ จี น ในลาวและเวี ย ดนาม มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
พัฒนาการของการลงทุนและรูปแบบการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของบรรษัทขามชาติจีน
ในสปป.ลาวและเวียดนาม ปจจัยที่สนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของบรรษัทขามชาติ
จีนในสปป.ลาวและเวียดนาม และปญหาและอุปสรรคในการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของ
บรรษัทขามชาติจีนในสปป.ลาวและเวียดนาม โดยมีการศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการ ผลการศึกษา
พบวา
พัฒนาการการลงทุนของบรรษัทขามชาติจีนในสปป.ลาวและเวียดนาม ซึ่งสามารถแบงได
3 ชวงเวลา คือ ชวงแรกของพัฒนาการการออกไปลงทุนของบรรษัทขามชาติจีน (ค.ศ.1980-1990)
ซึ่งถือเปนชวงที่บริษัทจีนเริ่มเขาไปแขงขันกับบริษัททองถิ่นในสปป.ลาวและเวียดนาม เริ่มจะมีการคา
ระหวางชายแดนจีนกับสปป.ลาวและเวียดนาม มีการลงทุนในการเขาไปสัมปทานพื้นที่และการให
ความชวยเหลือเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การสรางถนน การชลประทาน เขื่อน สะพาน เปน
ตน ชวงที่สอง (ค.ศ. 1991-2000) การผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนออกสูโลกภายนอก
นโยบายของจีนจะมีความเกี่ยวพันกับความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) เมื่อ
ค.ศ. 1992 จี น ได เ ข า มามี บ ทบาททางเศรษฐกิ จ ในลาวและเวี ย ดนาม เช น การแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการขยายตลาดของสินคาจีน เปนตน และชวงที่สาม (2001-ปจจุบัน) จีนได
ลงทุนเพิ่มขึ้น การใหความเงินชวยเหลือ เงินกูปราศจากดอกเบี้ย และสินเชื่อพิเศษ เพื่อแลกกับ
โครงการลงทุนขนาดใหญของจีนในสปป.ลาว เชน การจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต (Laos Vang Vieng
Cement Factory) และศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ (National Cultural Centre) ในสวนการลงทุนของ
จีนในเวียดนาม เชน TCL Group และ Lifan Motor เปนตน
ปจจัยการลงทุนของบรรษัทขามชาติจีนในสปป.ลาวและเวียดนาม มี 4 ประเด็น คือ (1)
ภูมิรัฐศาสตร (Geo-Politics) จากยุทธศาสตรของจีนในลาวและเวียดนาม โดยการใชนโยบายการ
เปนเพื่อนบานที่ดี การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร และการพัฒนาอยางสันติของจีน (Peaceful
development) การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อการลดกระแสการตอตานและ
หวาดระแวงจีน ขณะเดียวกันจีนกําลังนํามาซึ่งภัยคุกคามทางเศรษฐกิจตามมา เชน สินคาจีน ทุนจีน
และคนจีน (2) ภูมิเศรษฐศาสตร (Geo-Economics) มีการพัฒนาเพื่อใหพื้นที่ชายแดนจีนเปนพื้นที่
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเปนเมืองประตูการคาที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบานและเชื่อมโยงกับ
ศู น ย ก ลางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค (3) ภู มิ สั ง คมและวั ฒ นธรรม (Geo-Socio-Cultural) จี น มี ค วาม
ใกลชิดทางสังคมกับวัฒนธรรมในสปป.ลาวและเวียดนาม ยังเปนสวนชวยใหการลงทุนของบรรษัท
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ขามชาติจีนเปนไปอยางราบรื่นเชนกัน และ (4) ภูมิยุทธศาสตร (Geo-strategic) การจบลงของ
สงครามเย็น (Cold War) ซึ่งไดนํามาสูการเชื่อมโยงทางการคาและการลงทุนของจีนกับประเทศใน
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ขณะเดียวกันจีนมียุทธศาสตรโดยใหมณฑลยูนนานเปนประตูมุงลงใตสูภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง และมณฑลกวางสีเปนประตู (Gate Way) สูอาเซียน
ปญหาและอุปสรรคในการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของบรรษัทขามชาติจีนในสปป.
ลาวและเวียดนาม จากการที่ประชาชนของลาวและเวียดนามสวนหนึ่งยังคงสืบเชื้อสายจีนหรือชาว
จีนโพนทะเลในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งสงผลกระทบเชิงบวกใหกับการลงทุนของบริษัทจีนที่ไดรบั การ
ยอมรับมากกวานักลงทุนชาติอื่น ขณะเดียวกันความสัมพันธทางการเมืองดวยอุดมการณสังคมนิยม
คอมมิ ว นิ ส ต เ กิ ด ความใกล ชิ ด กั น เพิ่ ม มากขึ้ น นโยบายการส ง เสริ ม การลงทุ น ทั้ ง สปป.ลาวและ
เวียดนามที่เปดกวางมากขึ้น โดยเฉพาะเงินทุนจากจีนเปนหนึ่งของผูลงทุน ที่ไดมีสวนชวยกระตุนให
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาวและเวียดนาม และจีนยังมีความไดเปรียบในฐานะประเทศ
เพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกันกับสปป.ลาวและเวียดนาม จึงเปนปจจัยหนึ่งที่เอื้อตอการเขามาของ
กลุมทุนจีนที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแตจีนไดมียุทธศาสตรการกาวออกไปสูระดับโลก (Go out Strategy)
รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอาจจะนําไปสูการขยายอิทธิพลและภายคุกคามจากจีน และยังนําไปสู
ความรวมมือระหวางจีนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต
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Abstract
The study of Chinese Multinational Corporations in Laos and Vietnam aimed at
the development of investment and foreign direct investment of Chinese multinational
corporations in Laos and Vietnam, factors that encourage foreign direct investment of
Chinese multinational corporations in Laos and Vietnam, and problems and obstacles to
foreign direct investment of Chinese multinational corporations in Laos and Vietnam. This
Interdisciplinary Study reported three issues as stated in the objectives as follows:
Development of Chinese corporate investment in Laos and Vietnam can be
divided into three phrases. First, the early development of the investment of Chinese
multinationals (AD 1980-1990) started when the Chinese companies began to compete
with local companies in Laos and Vietnam. It was the period among when China and Laos
and Vietnam occurred. The China’s Investment in the concession area was to help
develop infrastructure such as roads, irrigation, dams, bridges, etc. In the second phase
(AD 1991-2000), China's economic policies aimed towards the outside world. China's
policies are related to economic cooperation in the Mekong region (GMS) in 1992, when
China had to play a role in the economy of Vietnam and Laos, for the pursuit of natural
resources, and expansion of the market for Chinese goods. In the third phrase (2001 present), China has increased investment by providing financial support, Interest-free
loan, and extra credit in exchange of the investment of China in Laos, the establishment of
a cement plant (Laos Vang Vieng Cement Factory) and the Center for National Culture
(National Cultural Centre) in the Chinese investment in Vietnam, such as TCL Group and
Lifan Motor, and etc.
The investment of Chinese multinational corporations in Laos and Vietnam is
coalesced around four issues: (1) Geo-Politics: by the strategy of China in Laos and
Vietnam. The policy covers good neighborliness, Strategic partnership, and development
of China's peaceful (Peaceful development) to build trust with neighboring countries.
Meanwhile, China is a threat to the economic cost of the two countries in terms of Chinese
goods, China capital and the Chinese people; (2) Geo-Economics: by development of the
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border area of China as a potential gateway to trade with neighboring countries and link to
the economic centers in the region; (3) Geo-Socio-Cultural: Chinese are very close to Laos
and Vietnam in terms of social culture. China contributed to the investment of Chinese
multinational corporations as well as smooth; and (4) Geo-strategic: The end of the Cold
War has led to China's trade and investment with countries in the region through Yunnan
Province as the strategic gateway to Mekong Region, and Guangxi as the gateway to
ASEAN.
Problems and obstacles to foreign direct investment of Chinese multinational
corporations in Laos and Vietnam are also found. Some people of Laos and Vietnam are
still Chinese descendants. Therefore, this has a positive impact on the investment of
Chinese companies that have been recognized over the other investors. Meanwhile, the
political ideology of socialism and communism of the two countries were close related.
Policies to promote investment in the Laos and Vietnam are more open to the capital of
China as one of the investors. The China’ investment has helped stimulates the economic
development of Laos and Vietnam. China also has the advantage as the neighbor country
of Laos and Vietnam. It is one of the factors contributing to the entry of the increasing
Chinese capital. Since China implemented a strategic step into the ASEAN region and the
world (Go out Strategy). Although this may lead to expansion and the threat by China, it
led to cooperation between China and the ASEAN Economic Community (AEC) in the
future.

