โอกาสขยายการลงทุนอุตสาหกรรมผ้าผืนในเวียดนาม
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ปจั จุบนั เวียดนามเป็ นประเทศผู
ประเทศผูส้ ง่ ออกสิง ทอรายใหญ่ทสี ดุ ของอาเซียน และรายใหญ่อนั ดับ 5 ของโลก
(รองจากจี
รองจากจีน อินเดีย ตุรกี และบังกลาเทศ)
กลาเทศ ด้ว ยมูล ค่า ส่งออก 17,900 ล้า นดอลลาร์
ลาร์ส หรัฐ ในปี 2556 และ
ขยายตัวเฉลียสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี ในช่วงปี 2552-2556 อันเป็ นผลจากการลงทุนโดยตรงจากต่
โดยตรง
างประเทศ
ทีห ลังไหลเข้

ามาใช้เวียดนามเป็
เป็ นฐานการผลิตเพือส่งออก จนทําให้ปจั จุบนั เวียดนามเป็ นฐานการผลิตสิง ทอสําคัญ
ของแบรนด์ชนั 0 นําของโลก เนืองจากอัอัตราค่
รา าจ้างแรงงานในเวียดนามอยูใ่ นระดับตําราว 100-145
145 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
และมีแรงงานจํานวนมาก อีกทัง0 ยังได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากรเป็ นการทัวไป
 (GSP)
GSP) จากประเทศพัฒนาแล้ว
อาทิ สหภาพยุโรป (European
European Union : EU) และญีป ุ่น เป็ นต้น นอกจากนี0 เวียดนามยังอยู่ระหว่างการเจรจา
งการ
ความตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพืน0 แปซิฟิก (Trans-Pacific
Pacific Strategic Economic Partnership : TPP*)
ซึง เมือ มีผลบังคับใช้จะช่วยเกื
เกือ0 หนุนการเติ
การ บโตของอุตสาหกรรมสิง ทอมากขึน0 ทัง0 นี0 อุตสาหกรรมสิ
สาหกรรม ง ทอของเวียดนาม
ทีเติบโตอย่างต่อเนืองไม่เพียงแต่เป็
เป็ นโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอุ
ในอุตสาหกรรมเครืองนุ่ งห่ม
ในเวียดนามเท่
เท่านัน0 แต่ยงั รวมถึงอุตสาหกรรมสิง ทอต้นนํ0า โดยเฉพาะการผลิตผ้าผืน ซึง เป็ นวัตถุดบิ สําคัญใน
การผลิตเครืองนุ
อ งนุ่งห่มทีเ วียดนามยังขาดแคลนและมี
ขาดแคลน
แนวโน้มทีจ ะต้ต้องการเพิม ขึน0 อีกในระยะข้
ในระยะ างหน้า
ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมผ้าผืนในเวียดนาม
(Sihanoukville Port)
รงสร้างการผลิ ตสิ งทอของเวียดนามยั
ดนาม งต้องพึงพาการนําเข้าผ้าผืนจากต่างประเทศเป็ นหลัก
 โครงสร้
เวียดนามผลิตผ้าผืนได้ไม่
ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
มูลค่านํ าเข้าผ้าผืนของเวียดนาม
ในประเทศทีเติบโตอย่างรวดเร็วตามการขยายตัว ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัวเฉลีย ร้อยละ 14 ต่อปี
ของอุตสาหกรรมเครืองนุ่ งห่ม ส่งผลให้ต อ้ งนํ าเข้า 10,000
8,397
8,000
7,045
6,730
ผ้าผืนเพิม ขึน0 อย่างต่อเนือง โดยในปี 2556 เวียดนาม
5,362
6,000
นําเข้าผ้าผืนมูลค่า 8,397 ล้านดอลลาร์
านดอลลาร์สหรัฐ เพิม ขึน0
4,168
4,000
ถึงร้อยละ 19.2 จากปี กอ่ นและคิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้อยละ
2,000
80 ของปริม าณการใช้ ผ้า ผืนในประเทศทีม ีท ัง0 สิ0น
0
6,800 ล้านตารางเมตร ทัง0 นี0 ผ้าผืนเป็ นวัตถุดบิ หลัก
2552
2553
2554
2555
2556
ของอุตสาหกรรมสิง ทอทีทีเ วียดนามนํ
ดนาม าเข้ามากทีส ุด ทีม า : Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS)
มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 62 ของมูลค่านํ าเข้าสิง ทอรวม ขณะทีภ ายใต้แผนพัฒนาอุอุตสาหกรรมสิง ทอปี 2558-2563
รัฐบาลเวียดนามตัง0 เป้าเพิม มูลค่าส่งออกสิ
ออก ง ทอเป็ น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 ซึง จะยิง เกือ0 หนุ น
ให้ความต้องการใช้ผา้ ผืนเพิม ขึน0 ตาม
 ความตกลงทางการค้
ตกลงทางการค้าเกื8อหนุนการลงทุนอุตสาหกรรมผ้าผืนในเวียดนาม ความตกลง TPP
ซึง มีสหรัฐฯ เป็ นแกนนํา จะมีสว่ นสําคัญในการเกือ0 หนุนการส่งออกเครือ งนุ่งห่มของเวียดนามไปสหรัฐฯ (ตลาดส่งออก
เครือ งนุ่งห่มอันดับ 1 ของเวียดนาม มีสดั ส่วนเกือบร้อยละ 50 ของมูลค่าส่งออกเครืองนุ่ งห่มรวมของเวี
รวม
ยดนาม)
เนืองจากอัตราภาษีนําเข้าเครือ งนุ่งห่มทีเ วียดนามส่งออกไปสหรัฐฯ ทัง0 หมดราว 1,000 รายการ จะลดลงเหลื
จะ
อร้อยละ 0
จากเดิมทีเ รียกเก็บในอัตราร้อยละ 17-18
17 การส่งออกเครืองนุ่ งห่มทีเ พิม ขึน0 จะส่งผลให้เวียดนามมีความต้องการใช้
วัตถุดบิ ผ้าผืนเพิม ขึน0 ตาม ทัง0 นี0 ภายใต้ความตกลง TPP คาดว่าจะมีการใช้กฎแหล่งกําเนิดสินค้าทีม เี งือ นไขให้
TPP ประกอบด้วยสมาชิก 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิล ี เปรู บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม แคนาดา
เม็กซิโก และญีป นุ่
*
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เครืองนุ่ งห่มทีไ ด้สทิ ธิ f TPP ต้องใช้วตั ถุดิบด้ายหรือ คาดการณ์ มลู ค่าส่งออกเครืองนุ่งห่มของเวียดนามไปสหรัฐฯ
ผ้าผืนทีผ ลิตจากประเทศสมาชิก TPP (Yarn/Fabric
หาก TPP มี ผ ลบั ง คั บ ใ ช้ คาดว่ าจะทํ าใ ห้
มูลค่ าส่ งออกเครืองนุ่ งห่มไปสหรัฐฯ เพิมขึ0นจาก
Forward) ซึ ง จ ะ เ อื0 อ ใ ห้ ม ี ก า ร เ ข้ า ไ ป ล ง ทุ น ใ น
ระดับปกติราว 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อุตสาหกรรมสิง ทอต้นนํ0าในเวียดนามมากขึน0 นอกจากนี0
เป็ น ทีน ่ า สัง เกตว่า ป จั จุบ นั เวีย ดนามอยู่ร ะหว่า ง
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกบั EU (ตลาดส่งออก
เครืองนุ่ งห่มอัน ดับ 2 ของเวียดนาม มีสดั ส่วนราว
ร้อยละ 15 ของมูลค่าส่งออกเครือ งนุ่งห่มรวม) ซึง คาดว่า ทีม า : VITAS
จะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2558 และจะส่งผลให้อตั ราภาษีนําเข้าเครืองนุ่ งห่มทีเ วียดนามส่งออกไป EU ลดลงเหลือ
ร้อยละ 0 จากเดิมทีเ รียกเก็บในอัตราร้อยละ 12 ซึงจะเกือ0 หนุ นการส่งออกเครืองนุ่ งห่มไปตลาด EU และทําให้
ความต้องการใช้วตั ถุดบิ ผ้าผืนของเวียดนามขยายตัวตาม
 รัฐบาลเวี ยดนามสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ งทออย่างจริ งจัง เนืองจากเป็ น
อุตสาหกรรมสําคัญทีส ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 10.5 ของ GDP และมี
สัดส่วนราวร้อยละ 14 ของมูลค่าส่งออกรวม อีกทัง0 ยังก่อให้เกิดการจ้างงานราว 2.5 ล้านคน หรือราว 1 ใน 4
ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทัง0 ระบบของเวียดนาม ทัง0 นี0 รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที
สําคัญในอุตสาหกรรมสิง ทอ ดังนี0
 อนุญาตให้นกั ลงทุนต่างชาติลงทุนได้สงู สุดร้อยละ 100
 ให้ส ทิ ธิป ระโยชน์ ท างภาษี ทีสํา คัญ คือ ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิต ิบุคคลสูง สุด 4 ปี จาก
อัตราปกติทรี อ้ ยละ 22 (ขึน0 อยู่กบั พืน0 ทีล งทุน) ยกเว้นอากรขาเข้า (Import Duty) และภาษีมลู ค่าเพิม (VAT)
ในการนําเข้าวัตถุดบิ และเครือ งจักรทีใ ช้ในการผลิต
 ยกเว้นค่าเช่าทีด นิ ในนิคมอุตสาหกรรม 3-15 ปี (ขึน0 อยูก่ บั พืน0 ทีล งทุน)
 กํา หนดพื0น ทีเ ป้ า หมายในการส่งเสริม อุต สาหกรรมสิง ทอ จํา นวน 5 แห่งทั วประเทศ
เพือ อํานวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนต่างชาติ
นอกจากนี0 ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิง ทอปี 2558-2563 รัฐบาลเวียดนามตัง0 เป้าสนับสนุ น
การลงทุนในอุตสาหกรรมสิง ทอ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิง ทอต้นนํ0ามากขึน0 โดยเพิม สัดส่วนการใช้วตั ถุดบิ สิง ทอ
ภายในประเทศเป็ นร้อยละ 60 ของต้นทุนวัตถุดบิ สิง ทอรวม ภายในปี 2558 และร้อยละ 70 ภายในปี 2563
จากปจั จุบนั อยูท่ รี อ้ ยละ 50 โดยมีรายละเอียดสําคัญ อาทิ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอของเวียดนาม ปี 2558-2563
ตัวชี8วดั
รายได้จากอุตสาหกรรมสิง ทอ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
มูลค่าส่งออกสิง ทอ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
การจ้างงาน (ล้านคน)
ผลผลิต
- เส้นใยฝ้าย (ตัน)
- เส้นใยสังเคราะห์ (ตัน)
- ผ้าผืน (ล้านตารางเมตร)
- เครือ งนุ่ งห่ม (ล้านชิน0 )
สัดส่วนการใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศ (ร้อยละของต้นทุนวัตถุดบิ รวม)
ทีม า : VITAS

ปี 2558
18,000-21,000
18,000
3.5

ปี 2563
27,000-30,000
25,000
4.5

40,000
210,000
1,500
2,850
60

60,000
300,000
2,000
4,000
70
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โอกาสของผู้ประกอบการไทย
จากป จั จัย สนั บ สนุ น ทีก ล่ า วข้า งต้ น ทํ า ให้ผู้ป ระกอบการไทยมีโ อกาสทีจ ะเข้า ไปลงทุ น ใน
อุต สาหกรรมผ้า ผืน ในเวีย ดนาม ขณะทีการแข่ง ขัน ในอุต สาหกรรมดังกล่ า วในเวีย ดนามยัง ไม่ รุน แรงนั ก
เนืองจากผูป้ ระกอบการผ้าผืนรายใหญ่มจี ํานวนน้อย และส่วนใหญ่อยู่ในเครือข่ายของ VINATEX (The Vietnam
National Textile and Garment Group) ซึง เป็ นกลุ่มรัฐวิสาหกิจสิง ทอทีใ หญ่ทสี ุดของเวียดนามทีก าํ ลังจะแปรรูป
เป็ นกิจการของเอกชน ขณะทีผู้ประกอบการต่ างชาติทีเข้า ไปลงทุน ผลิตผ้าผืน ในเวียดนามเน้ น ผลิต ผ้าผืน
คุณภาพสูงเพือ ป้อนให้แก่ผปู้ ระกอบการเครืองนุ่ งห่มทีใ ช้วตั ถุดบิ ทีม คี ุณภาพตามคําสังซื
 0อของคู่คา้ ในต่างประเทศ
จึงยังมีช่องว่างในตลาดผ้าผืนคุณภาพระดับกลางและระดับล่าง โดยผูป้ ระกอบการไทยควรเน้นตลาดผ้าผืน
คุณภาพระดับกลาง เพือ หลีกเลีย งการแข่งขันด้านราคากับผ้าผืนของจีนทีเ น้นตลาดระดับล่าง
แผนทีตงั 8 โรงงานสิ งทอและเครืองนุ่งห่มภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอปี 2558-2563

ทีม า : VINATEX

ทัง0 นี0 ผู้ประกอบการทีสนใจเข้าไปลงทุนในเวียดนามควรพิจ ารณาพื0นทีลงทุนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลเวียดนามทีกําหนดพื0นทีเป้ าหมายในการส่ งเสริมอุ ตสาหกรรมสิงทอภายใต้แผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสิง ทอปี 2558-2563 จํานวน 5 แห่งทัวประเทศ

ได้แก่ เมือง Pho Noi ในจังหวัด Hung Yen เมือง Nam Dan
ในจังหวัด Nghe An เมือง Hue ในจังหวัด Thua Thien-Hue พืน0 ที Tay Nguyen (ทีร าบสูงภาคกลางของเวียดนาม)
และเมือง Binh Ah ในจังหวัด Binh Duong โดยพืน0 ทีเ ป้าหมายสําหรับการจัดตัง0 โรงงานผลิตผ้าผืนมี 3 แห่ง ได้แก่
เมือง Pho Noi และเมือง Nam Dan อยูบ่ ริเวณตอนเหนือของประเทศ รวมถึงเมือง Binh Ah บริเวณตอนใต้ของประเทศ
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ าจเกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

