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เวียดนามเสือตัวใหม่อาเซียน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดดเด่น

จาก

TPA News ฉบับเมื่อปีที่ผ่านมา ได้พูดถึงประเทศ
เวียดนามว่าเป็นประเทศหนึง่ ทีน่ า่ จับตามองเป็นอย่าง
มากของนักลงทุน และในปี 2557 เวียดนาม ได้ขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับ
ที่ 11 ของไทยในโลก และอันดับที่ 4 ของไทยในกลุ่มอาเซียน การค้า
มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 9,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 13 ต่อปี โดยสินค้าส่งออกทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ น�ำ้ มัน
ส�ำเร็จรูป เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และ
เคมีภัณฑ์
ทางศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ได้วเิ คราะห์ถงึ เวียดนามว่ามีศกั ยภาพ
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงต่อเนื่องจนถูกขนานนามว่า
เป็นเสือตัวใหม่แห่งอาเซียน เนื่องจากมีปัจจัยส�ำคัญๆ ดังนี้
1. เวี ย ดนามมี อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ที่ สู ง
ต่อเนื่อง มีการลงทุนภาคการผลิตที่เน้นการส่งออก จนท�ำให้ปี 2557
เวียดนามขยับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในกลุ่มอาเซียนไปยัง
สหรัฐฯ แซงไทย และมาเลเซีย ดังตาราง
อันดับ
1
2
3
4
5

ประเทศ
เวียดนาม
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
สิงค์โปร์

มูลค่าการส่งออก (ล้าน US$)
30,584
30,448
17,121
19,362
16,465

2. ปี 2557 FDI ที่ได้รับการอนุมัติของเวียดนามแซงไทย
ด้วยปัจจัยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ทั้งการเป็นฐานการผลิตต้นทุนต�่ำ
ที่ยังคงได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ประกอบกับเป็นตลาดขนาดใหญ่มี
ผู้บริโภคกว่า 91 ล้านคน และมีอัตราการขยายตัวสูง
3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เวียดนามแซงไทย ทั้งยอด
ส่งออก และ FDI ที่สูงกว่าไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปี 2562
เวียดนามส่งออกอิเล็กทรอนิกส์แตะ 100,000 ล้านดอลลาร์ฯ
4. ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกจะก้าวไปสู่เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์อัจฉริยะให้สื่อสารกันได้เอง (Internet of things) จึง
เป็นโอกาสของไทยในการเกาะกระแสดังกล่าว ด้วยการเพิ่มความ
ชัดเจนของนโยบายภาครัฐให้แก่นกั ลงทุนต่างชาติในระยะยาว พร้อม
ยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น
โดยอุตสาหกรรมที่น่าจับตาของเวียดนามย่อมหนีไม่พ้น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทที่ งั้ มูลค่าการส่งออกและ FDI สูงกว่าไทย
ในปี 2557 ซึง่ สาเหตุหลักที่ FDI ทีเ่ ข้ามายังเวียดนามในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดคงมาจากการที่ผู้ผลิตราย
ใหญ่สัญชาติเกาหลีใต้ได้เพิ่มการลงทุนในเวียดนาม ซึ่งสินค้าที่ผลิต
ส่วนใหญ่อยู่ในกระแสความนิยมบริโภคของโลก อาทิ สมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ต
จากการที่เวียดนามได้รับเม็ดเงินลงทุนโดยตรงในภาคการ
ผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อเป็นฐานการส่งออกนั้น
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ท�ำให้มูลค่าการส่งออกของเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวอย่าง
น่าจับตาโดยสินค้าส่งออกหลักของเวียดนามกว่าร้อยละ 30 เป็นสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ นอกจากนี้ ในปี 2557 เวียดนาม
ขยับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของอาเซียนไปยังสหรัฐฯ แซงไทย
และมาเลเซีย และก้าวขึ้นมาจากอันดับที่ 5 เมื่อปี 2554 พลวัตของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามจะกระทบไทยอย่างไร จึงเป็น
ประเด็นที่ต้องติดตาม
ในปี 2557 ที่ผ่านมา เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับ
การอนุ มั ติ ข องเวี ย ดนามได้ แ ซงหน้ า ไทยไปแล้ ว เป็ น ปี แ รก โดย
เวียดนามมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น
15,642.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 41 ต่อปีใน
ช่วงปี 2555-2557 ขณะที่ของไทยนั้นอยู่ที่ 14,887.7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หดตัวโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 8.2 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน
โดยปั จ จั ย ที่ ดึ ง ดู ด เม็ ด เงิ น การลงทุ น จากต่ า งประเทศใน
เวียดนามสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การเป็นฐานการผลิตต้นทุนต�ำ่ ทีย่ งั คงได้รบั สิทธิพเิ ศษทาง
ภาษีศลุ กากรกับประเทศอุตสาหกรรมชัน้ น�ำ เวียดนามมีกำ� ลังแรงงาน
ในปี 2557 มากถึง 52.9 ล้านคน สูงกว่าไทยที่มีก�ำลังแรงงานเพียง
38.6 ล้านคน และมีแนวโน้มลดลงจากการเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยขั้น
สมบูรณ์ อีกทั้ง ยังมีอัตราค่าแรงขั้นต�่ำที่ถูกกว่าไทยเกือบสองเท่า
ประกอบกับ การได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรเป็นการทัว่ ไป หรือ
GSP จากสหภาพยุโรป และแนวโน้มการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ความตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟกิ (TransPacific Partnership หรือ TPP)

June 2015 No. 222
●

2. ตลาดขนาดใหญ่ที่น่าสนใจด้วยอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามอยูใ่ นระดับ
ที่สูงกว่าไทยซึ่งในช่วงปี 2555-2557 อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยอยู่
ราวร้อยละ 5.6 ในขณะทีไ่ ทยขยายตัวโดยเฉลีย่ เพียงร้อยละ 3.4 ทัง้ นี้
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินว่า เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2558 ยัง
คงเติ บ โตอยู ่ ใ นกรอบร้ อ ยละ 5.0-6.0 ในขณะที่ ก ารเติ บ โตของ
เศรษฐกิจไทยจะอยู่ในกรอบร้อยละ 2.3-3.3 นอกจากนี้ เวียดนามยัง
มี อั ต ราการขยายตั ว ของความเป็ น เมื อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
ประกอบกับจ�ำนวนประชากรชนชัน้ กลางทีเ่ พิม่ สูงขึน้ สะท้อนการเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพในการลงทุนในอนาคตของนักลงทุนต่างชาติ
ซึ่งปัจจัยข้างต้นนี้เป็นผลให้เวียดนามมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ การส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ บ่งชีถ้ งึ
ความได้เปรียบด้านการส่งออกไปยังประเทศคูค่ า้ รายใหญ่ๆ ทีส่ �ำคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับไทยที่เพิ่งถูกตัดสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรปไป
เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา และยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP อีกทั้ง
ไทยยั ง มี ค ่ า แรงที่ สู ง เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ในอาเซี ย น ประกอบการ
ขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ จึงเป็นสาเหตุทที่ �ำให้ไทยมีแนวโน้ม
สูญเสียตลาดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศบางส่วนให้กับ
เวียดนาม
ปี 2557 เวียดนามแซงไทยส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กว่า
50,000 ล้านดอลลาร์ฯ มุง่ แตะ 100,000 ล้านดอลลาร์ฯภายในปี 2562
แนวโน้ม FDI ในอุตสาหกรรม E&E ยังโตดี
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

