ส่องศักยภาพเมืองรองของเวียดนาม...ตัวเลือกแหล่งลงทุนของผูป้ ระกอบการไทย
โดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เวียดนามยังคงเป็ นหนึ่งในประเทศเป้ าหมายหลักของนักลงทุนต่างชาติจากทัวทุ
่ กมุมโลก ด้วยศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ ที่โ ดดเด่ น ประกอบกับ รัฐ บาลเวีย ดนามมีน โยบายที่เ ปิ ด กว้า งในการดึงดู ด การลงทุ น จาก
ต่างประเทศและพร้อมรองรับการลงทุนหลายรูปแบบ ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายการลงทุน
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนให้มากขึน้ ทําให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศมูลค่ามหาศาลหลังไหลเข้
่
า
เวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงทีผ่ ่านมานักลงทุนต่างชาติทเ่ี ข้ามาลงทุน ในเวีย ดนามส่ว นใหญ่ม กั เลือ ก
พืน้ ทีล่ งทุนในเมืองหลักอย่างกรุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห์เป็ นลําดับต้นๆ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความพร้อมของ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทีร่ องรับการลงทุน แรงงานทีม่ จี ํานวนมาก และกําลังซื้อของผูบ้ ริโภคทีอ่ ยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ศักยภาพของเวียดนามไม่ได้จํากัดอยู่ในเมืองหลักทัง้ สองแห่งเท่านัน้ ทําให้ปัจจุบนั นัก ลงทุน
ต่างชาติเริม่ พิจารณาพืน้ ทีล่ งทุนในเมืองรองมากขึน้ หลังจากการลงทุนในเมืองหลักมีตน้ ทุนสูงขึน้ โดยเฉพาะ
ค่าเช่าที่ดินและค่าสาธารณู ปโภค ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ขณะที่โอกาสการลงทุน ในเมืองรอง
ยังเปิ ดกว้าง ด้วยต้นทุนทีต่ ่าํ กว่าและสามารถเชือ่ มโยงธุรกิจกับเมืองหลักได้อกี ด้วย
นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรของเวียดนามยังมีสว่ นทําให้ผบู้ ริโภคทีม่ กี าํ ลังซื้อสูงและ
มีพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบสังคมเมืองกระจายตัวในเมืองรองมากขึน้ ซึ่งเป็ นปั จจัยสนับสนุ นสําคัญทีท่ าํ ให้
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองรองของเวียดนาม โดยข้อมูลของ Boston Consulting Group ระบุว่า
กลุ่มผูบ้ ริโภคระดับกลาง (Middle and Affluent Class : MAC) ในเวียดนามมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จาก 12.4 ล้านคน
ในปี 2555 เป็ น 32.7 ล้านคนในปี 2563 หรือราว 1 ใน 3 ของประชากรทัง้ ประเทศ และจะกระจายตัวอยู่ในเมืองรอง
มากขึน้ ด้วยอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 ต่อปี สูงกว่าเมียนมา อินโดนีเซีย และไทย
คาดการณ์จาํ นวนผูบ้ ริโภคระดับกลาง (MAC) ในเมียนมา เวียดนาม ไทย และอิ นโดนี เซีย
ปี 2555 (ล้านคน)
ปี 2563 (ล้านคน)
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ทีม่ า : Boston Consulting Group

หากแบ่งเมืองรองตามภูมภิ าคของเวียดนาม พบว่า จังหวัดไฮฟอง (Hai Phong) ทางภาคเหนือ
จังหวัดดานัง (Da Nang) ทางภาคกลาง และจังหวัดเกิ่ นเทอ (Can Tho) ทางภาคใต้ เป็ น 3 เมืองรองทีม่ ี
ศักยภาพโดดเด่นและโอกาสการลงทุนสําหรับผูป้ ระกอบการไทยยังเปิ ดกว้าง โดยมีรายละเอียดทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
จังหวัดไฮฟอง : เมืองท่าและประตูการค้าสําคัญของเวียดนามตอนบน
จังหวัดไฮฟองตัง้ อยูบ่ ริเวณภาคเหนือของเวียดนาม ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออกราว 100
กิโลเมตร และเป็ นทีต่ งั ้ ของท่าเรือไฮฟอง ซึง่ เป็ นท่าเรือหลักทีม่ สี นิ ค้าส่งผ่านสูงถึงร้อยละ 98 ของสินค้าทัง้ หมด
ทีส่ ง่ ผ่านสูภ่ าคเหนือของเวียดนาม ขณะทีน่ กั วิเคราะห์สว่ นใหญ่มองว่าจังหวัดไฮฟองมีศกั ยภาพทีจ่ ะก้าวขึน้ เป็ น
Logistics Hub ของภูมภิ าคและเป็ นประตูการค้าสําคัญทีเ่ ชื่อมเวีย ดนามสู่โลก เนื่องจากเป็ นเมืองท่าทีม่ ี

-2ความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐาน ขณะทีร่ ฐั บาลเวียดนามเร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
เพื่อเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจของจังหวัดไฮฟองกับเมืองสําคัญอื่นๆ ในเวียดนาม รวมถึงจีนอย่างต่อเนื่อง
อันจะมีส่วนช่วยยกระดับการคมนาคมขนส่งในจังหวัดไฮฟองให้สะดวกยิง่ ขึน้ ล่าสุดเพิง่ มีการเปิ ดใช้ทางด่วน
เชื่อมกรุงฮานอยและจังหวัดไฮฟอง (Hanoi-Hai Phong Expressway) ระยะทาง 105 กิโลเมตร มูลค่าลงทุน
2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางระหว่างสองเมืองจาก 2.5 ชัวโมง
่
เหลือ 1.5 ชัวโมง
่
นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังอยู่ระหว่างการขยายและปรับปรุงท่าเรือนํ้าลึก Lach Huyen Deep Sea Port
ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของท่าเรือไฮฟอง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 รวมถึงการยกระดับสนามบินนานาชาติ Cat Bi
ให้รองรับผูโ้ ดยสารได้ราว 8 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2568 นับเป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั นักลงทุนต่างชาติ
ทีจ่ ะเข้ามาลงทุนในจังหวัดไฮฟอง
หากพิจารณาศักยภาพทางเศรษฐกิจพบว่า เศรษฐกิจจังหวัดไฮฟองขยายตัวค่อนข้างโดดเด่น โดยในปี
2558 ขยายตัวราวร้อยละ 8-9 และมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามโดยรวม (Contribution to
GDP) ราวร้อยละ 5 ขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดขยายตัวราวร้อยละ 8 และมูลค่าส่งออก
ขยายตัวร้อยละ 16-17 ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการที่จงั หวัดไฮฟองเป็ นฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าไฮเทคชัน้ นําของโลกหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่มหี ่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงกับจีน สําหรับ
ธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในจังหวัดไฮฟอง ได้แก่ ธุรกิจต่อเรือ ธุรกิจก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจโลจิสติกส์
เป็ นต้น
จังหวัดดานัง : ศูนย์กลางการขนส่งและการท่องเที่ ยวของเวียดนามตอนกลาง
จังหวัดดานังตัง้ อยู่บริเวณภาคกลางของเวียดนาม ห่างจากกรุงฮานอย 764 กิโลเมตร และห่างจาก
นครโฮจิมนิ ห์ 964 กิโลเมตร ด้วยศักยภาพด้านภูมศิ าสตร์ทตี่ งั ้ อยู่กงึ่ กลางพืน้ ทีภ่ าคกลางของประเทศ และ
เป็ นทีต่ งั ้ ของท่าเรือดานัง (Da Nang Port) ซึง่ เป็ นท่าเรือหลักเพียงแห่งเดียวในบริเวณนัน้ รวมทัง้ มีเส้นทาง
การบินทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศรองรับ จังหวัดดานังจึงเป็ นศูนย์กลางการขนส่งของภูมภิ าค และมี
ทางหลวงหมายเลข 1A (National Road 1A) เชื่อมโยงการเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคใต้ ทําให้
นักท่องเทีย่ วสามารถใช้เส้นทางถนนดังกล่าวเดินทางไปยังแหล่งท่องเทีย่ ว 4 แห่งของเวียดนามทีไ่ ด้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ได้แก่ โบราณสถานเมืองเว้ เมืองโบราณฮอยอัน สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ My Son
และอุทยานแห่งชาติ Phong Nha-Ke Bang นอกจากนี้ จังหวัดดานังยังเป็ นทางออกสู่ทะเลจีน ใต้ข องเส้น ทาง
East-West Economic Corridor (EWEC) ซึ่งเชื่อมโยง 13 จังหวัด ของ 4 ประเทศ (เมียนมา ไทย สปป.ลาว
และเวียดนาม) จึงนับเป็ นประตูการค้าทีส่ าํ คัญอีกแห่งหนึ่งของภูมภิ าค
นอกจากนี้ จังหวัดดานังยังมีศกั ยภาพในการเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีภ่ าคกลางของประเทศ
สะท้อนได้จากเศรษฐกิจจังหวัดดานังปี 2558 ทีข่ ยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.8 รายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี อยู่ท่ี 2,908
ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทีร่ าว 2,200 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะทีแ่ ผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัดดานัง (The Master Plan of Socio-Economic Development of Da Nang) ตัง้ เป้ าเพิม่
รายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี เป็ น 4,500-5,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 สะท้อนกําลังซื้อทีส่ งู ขึน้ ของประชาชน
ในพื้นที่ นอกจากนี้ จังหวัด ดานั งยัง วางยุ ท ธศาสตร์ใ นการดึง ดูด การลงทุน ในอุ ต สาหกรรมการผลิต ที่ใ ช้
เทคโนโลยีข นั ้ สูง และอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทัง้ ธุ ร กิจ ท่ องเที่ย ว ทดแทนการลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเวียดนามทีต่ งั ้ เป้ าก้าวสู่การเป็ นประเทศ
อุตสาหกรรมทีท่ นั สมัยภายในปี 2563

-3จังหวัดเกิ่ นเทอ : เมืองแห่งการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศของเวียดนามตอนใต้
จังหวัดเกิน่ เทอตัง้ อยู่บริเวณสามเหลีย่ มปากแม่น้ําโขงทางภาคใต้ของเวียดนาม อยู่ห่างจากนครโฮจิมนิ ห์
ราว 170 กิโลเมตร ด้วยศักยภาพของทําเลทีต่ งั ้ ทีม่ แี ม่น้ํา Hua ซึง่ เป็ นแม่น้ําทีแ่ ยกออกมาจากแม่น้ําโขงไหลผ่าน
ทําให้จงั หวัดเกิน่ เทอเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางนํ้าบริเวณสามเหลีย่ มปากแม่น้ําโขง และเป็ นเมืองหลักทีม่ ี
ส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ํ าโขง จังหวัดเกิน่ เทอเป็ นจังหวัดที่
รัฐบาลเวียดนามลงทุนในโครงการโทรคมนาคมในระดับสูง จึงเป็ นจังหวัดทีม่ เี ครือข่ายโทรคมนาคมทีท่ นั สมัย
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นในด้านการมีแหล่งอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัยและแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติทผ่ี สมผสานกันได้อย่างลงตัว โดยมีเขตอุตสาหกรรมรวม 8 แห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติจํานวนมาก ทัง้ นี้ รัฐบาลเวียดนามมีแผนพัฒนาให้จงั หวัดเกิน่ เทอเป็ นเมืองแห่งการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศ โดยมีการลงทุนในโครงการด้านการท่องเทีย่ วตามแนวแม่น้ําอย่างต่อเนื่อง สําหรับธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพใน
จังหวัดเกิน่ เทอ ได้แก่ ท่องเทีย่ วและบริการทีเ่ กีย่ วเนื่อง อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมเกษตร/ประมง
แปรรูป เป็ นต้น
ด้วยศักยภาพในด้านต่างๆ ทีก่ ล่าวมาของจังหวัดไฮฟอง จังหวัดดานัง และจังหวัดเกิน่ เทอ ทําให้เมืองรอง
ทัง้ 3 แห่งเป็ นอีกตัวเลือกของแหล่งลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพในเวียดนามนอกเหนือจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห์
ซึ่งผูป้ ระกอบการไทยอาจใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจเลือกแหล่งลงทุนให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ของตน
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

วันที่ 13 เมษายน 2560

