บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน
ประเทศเวียดนามและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง ซึง่ ปจั จุบนั ดาเนินธุรกิจโดยบริษทั ย่อย 2 บริษทั คือ อมตะ เวียดนาม (“บริษทั
แกน”) และ Amata City Long Thanh JSC โดยเป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลาดับ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เพื่อรองรับโครงการในอนาคต
(รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6)
อมตะ เวีย ดนาม ประกอบธุ รกิจ พัฒ นานิ คมอุ ตสาหกรรมและธุ รกิจ ที่เ กี่ยวเนื่อ งในประเทศเวีย ดนาม โดย อมตะ
เวียดนาม เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาที่ดนิ พร้อมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณู ปโภค รวมทัง้ สิง่ อานวยความสะดวกเพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนตัง้ โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม นอกจากนี้ อมตะ
เวียดนาม ยังมีการประกอบธุรกิจการพัฒนาทีด่ นิ เพื่อจัดสรรให้แก่โครงการพาณิชยกรรมและโครงการทีอ่ ยู่อาศัยในเขต
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ เกือ้ หนุ นกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของบริษทั และเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมของ
บริษทั ให้เป็ นเมืองทีส่ มบูรณ์แบบตามแนวคิด “Perfect Smart City”
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีนิคมอุตสาหกรรมทีเ่ ริม่ ดาเนินการเพียงแห่งเดียว คือ นิคม Amata City (Bien Hoa) ซึง่ ได้เริม่ จัดตัง้
ขึน้ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2537 โดย Amata City (Bien Hoa) มีพน้ื ทีร่ วมของโครงการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากรัฐบาล
ทัง้ หมดประมาณ 700 เฮกตาร์ หรือ 4,375 ไร่ ตัง้ อยู่ใกล้สแ่ี ยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ตาบลลองบินห์ เมือง Bien
Hoa จังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม ทัง้ นี้ Amata City (Bien Hoa) ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ่มี คี วามเหมาะสมต่อการตัง้
โรงงานอุตสาหกรรมอย่างมากเนื่องจากอยู่ในใจกลางเขตเศรษฐกิจ การค้าของภาคใต้ของประเทศเวียดนาม และมี
เครือข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทีเ่ ชื่อมต่อกับถนนสายสาคัญอื่นๆ ของประเทศ รวมทัง้ ตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับท่าเรือ น้ าลึกที่
สาคัญของประเทศ อาทิ ท่าเรือไซ่ง่อน ท่าเรือ Cai Mep และท่าเรือ Vung Tau เป็ นต้น อีกทัง้ ตัง้ อยู่ใกล้กบั สนามบิน
Tan Son Nhat International Airport ซึง่ เป็ นสนามบินนานาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของประเทศในขณะนี้ นอกจากนี้ Amata
City (Bien Hoa) ยังตัง้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับนครโฮจิมนิ ห์ซง่ึ เป็ นเมืองเศรษฐกิจทีส่ าคัญทีส่ ุดของประเทศและเมือง
Bien Hoa ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดดองไน โดยมีระยะห่างจากเมืองดังกล่าวเพียงประมาณ 30 กิโลเมตรและ 5
กิโลเมตรตามลาดับ โดยสถานทีต่ งั ้ ถือ ของ Amata City (Bien Hoa) ยังถือเป็ นปจั จัยซึง่ เอือ้ ต่อการหาแรงงานที่มี
คุณภาพและพนักงานทีม่ กี ารทักษะขัน้ สูงอีกด้วย
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

แผนที่ประเทศเวียดนาม

ตาแหน่ ง Amata City (Bien Hoa)

เมืองเบียนหัว
กม.
ท่าอากาศยานนานาชาติ
Tan Son Nhat
35 กม.
น รโ จิมินห
กม. ท่าเรือ Saigon
กม.
ท่าเรือ Phu My
40 กม.
ท่าเรือ Cai Mep
50 กม.

ท่าอากาศยานนานาชาติใหม่
ระหว่างก่อสราง
20 กม.

ท่าเรือ Vung Tau
90 กม.

ระยะห่างระหว่าง Amata City (Bien Hoa) และสถานที่สา ญ
ั
นอกจากจุดเด่นในด้านทีต่ งั ้ แล้ว Amata City (Bien Hoa) ยังมีจุดเด่นทีส่ าคัญคือเป็ นนิคมอุตสาหกรรมทีม่ คี ุณภาพ
ระดับสูงทัง้ ในส่วนโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค แหล่งพลังงานและน้ าทีม่ คี วามมันคงสู
่ ง สภาพแวดล้อมที่
มีคุณภาพ รวมถึงการบริการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
Amata City (Bien Hoa) ได้รบั การจัดสรรพืน้ ทีท่ งั ้ หมดประมาณ 700.0 เฮกตาร์ หรือ 4,375 ไร่ สาหรับพัฒนาโครงการ
ซึง่ ประกอบด้วยพืน้ ทีใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรม และพืน้ ทีใ่ นเขตพาณิชยกรรมและทีอ่ ยู่อาศัย ภายใต้ช่อื โครงการ Amata
Commercial Complex โดยในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีการจัดสรรทีด่ นิ บางส่วนสาหรับระบบสาธารณูปโภคและพืน้ ทีส่ เี ขียว ทัง้ นี้
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

สาหรับพืน้ ทีใ่ นการประกอบธุรกิจดังกล่าว อมตะ เวียดนาม จะทาการเช่าทีด่ นิ จากหน่ วยงานรัฐของจังหวัดดองไนเป็ น
ระยะเวลา 50 ปี เพื่อทยอยนามาพัฒนาโครงการเป็ นระยะๆ โดยแบ่งเป็ นพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการ
ให้บริการให้เช่าที่ดนิ ที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ ระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนสร้างโรงงาน
นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ยังมีการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปเพื่อให้เช่าสาหรับผู้ประกอบการที่ ต้องการความรวดเร็ว
และสะดวกสบาย หรือไม่ตอ้ งการใช้เงินลงทุนทีส่ งู ในการลงทุนในที่ดนิ และโรงงานในระยะแรก และพืน้ ทีใ่ นเขตพาณิช
ยกรรมและทีอ่ ยู่อาศัย ซึง่ อมตะ เวียดนาม มีแผนทีจ่ ะให้บริการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาวที่พฒ
ั นาแล้วแก่ผปู้ ระกอบการเพื่อ
พัฒนาเป็ นโครงการที่อยู่อาศัย และโครงการพาณิชยกรรมต่ างๆ อาทิเช่น ร้านค้า โชว์รูมรถยนต์ โรงแรม อาคาร
สานักงานให้เช่า ตลอดจน โรงเรียน โรงพยาบาล/คลินิก และศูนย์กฬี าและนันทนาการ เป็ นต้น นอกจากนี้ อมตะ
เวียดนาม ยังได้มกี ารก่อสร้างอาคารสานักงานสูง 5 ชัน้ เพื่อให้เช่าในเขตดังกล่าวอีกด้วย

นิ มอุตสาหกรรม Amata City (Bien Hoa)

แผนผังโ รงการ (Master Plan)
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

โ รงสรางรายไดของ บริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม
เนื่องจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยปจั จุบนั บริษทั ฯ มีรายได้จากอมตะ
เวียดนามเพียงบริษทั เดียว โดยบริษทั ฯ เองไม่มรี ายได้จากการประกอบธุรกิจอื่น ดังนัน้ โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ
จึงสามารถพิจารณาได้จากโครงสร้างรายได้ของ อมตะ เวียดนาม เป็ นหลัก
30 ก.ย. 2557
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
สาหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ. . 2555
31 ธ. . 2556
31 ธ. . 2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายได
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ /1
รายได้จากการให้เช่าและบริการ /2
ดอกเบีย้ รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื
รายไดรวม
หมายเหตุ:

/1

/2

305.28
261.61
116.08
8.00
2.19
685.17

44.6
38.2
16.9
0.0
0.3
100.0

329.69
308.96
82.09
1.33
1.01
723.08

45.6
42.7
11.4
0.2
0.1
100.0

ลานบาท

229.03
367.97
80.98
0.49
4.36
682.83

รอยละ

33.5
11.9
0.1
0.6
33.5
100.0

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557
30 ก.ย. 2558
ลานบาท

79.3
273.5
62.4
0.5
24.7
440.4

รอยละ

18.0
62.1
14.2
0.1
5.6
100.0

ลานบาท

208.3
297.8
34.5
4.0
33.2
577.8

รวมรายได้จากการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาวในเขตอุตสาหกรรมและการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาวในเขตพาณิชยกรรมและทีอ่ ยูอ่ าศัย
รวมรายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป การให้บริการเช่าอาคารสานักงาน และการให้บริการสาธารณูปโภค
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รอยละ

36.1
51.5
6.0
0.7
5.8
100

บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑหรือบริการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
การประกอบธุรกิจของ อมตะ เวียดนาม สามารถแบ่งได้เป็ น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาวในเขตนิคมอุตสาหกรรม
การให้บริการเช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built Factories)
การให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาวในเขตพาณิชยกรรมและทีอ่ ยู่อาศัย
การให้บริการเช่าอาคารสานักงาน
การให้บริการสาธารณูปโภค

จากพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรทัง้ หมดของโครงการประมาณ 700.0 เฮกตาร์ หรือ 4,375 ไร่ นัน้ อมตะ เวียดนาม
ได้รบั การอนุ มตั ิ Investment Certificate จาก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) แล้วบนพืน้ ที่ 532
เฮกตาร์ หรือ 3,325 ไร่ โดยได้กาหนดเป็ นพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม 513.0 เฮกตาร์ หรือ 3,206 ไร่ และพืน้ ที่
สาหรับโครงการพาณิชยกรรม ภายใต้โครงการ Amata Commercial Complex 19.1 เฮกตาร์ หรือ 119 ไร่ ทัง้ นี้
อมตะอยู่ในระหว่างการขออนุมตั ิ Investment Certificate สาหรับพืน้ ทีอ่ กี 30.0 เฮกตาร์ หรือ 188 ไร่ ซึง่ คาดว่า
จะได้รบั การอนุมตั ภิ ายในปี 2559
อย่างไรก็ตามพืน้ ทีอ่ กี ประมาณ 138.0 เฮกตาร์ หรือประมาณ 863 ไร่ นัน้ อมตะ เวียดนามยังมิได้พจิ ารณาทีจ่ ะ
ขออนุ มตั ิการประกอบธุรกิจในโครงการเพิม่ เติมดังกล่าว โดยอมตะ เวียดนามจะพิจารณาการดาเนินการขอ
อนุ ม ัติเ มื่อ อมตะ เวีย ดนามต้ อ งการและตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ก ารนั บ อายุ ข องใบอนุ ญ าตการลงทุ น
(Investment Certificate) ของพื้นที่ท่เี หลือดังกล่าว จะเริม่ ก็ต่อเมื่อ อมตะ เวียดนามดาเนินกระบวนการขอ
ใบอนุญาตการลงทุนกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเสร็จ (รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดหาทีด่ นิ ในส่วนที ่ 2
ข้อ 2.3.1)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สาหรับพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมดประมาณ 513 เฮกตาร์ หรือ 3,206 ไร่ ซึ่ง
ประกอบด้วย โครงการระยะที่ 1 2A 2B 2D 2E และ 3A อมตะ เวียดนามมีการลงนามเช่าทีด่ นิ กับหน่ วยงานรัฐ
ของจังหวัดดองไนเพื่อพัฒนาโครงการแล้วเป็ นจานวนทัง้ สิน้ ประมาณ 423 เฮกตาร์ หรือ 2,644 ไร่ โดยมีพน้ื ทีท่ ่ี
เหลือประมาณ 90 เฮกตาร์ หรือประมาณ 750 ไร่ ในพืน้ ทีใ่ นโครงการระยะที่ 2E และ 3A ทีอ่ มตะ เวียดนามยัง
มิได้มกี ารลงนามในสัญญาเช่าเนื่องจากอยู่ในระหว่างกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ จากการทีม่ ผี บู้ ุกรุกเข้ามาอาศัยอยู่
ในพื้นทีด่ งั กล่าว ทัง้ นี้อมตะ เวียดนามคาดว่าจะสามารถเวนคืนทีด่ นิ และลงนามในสัญญาเช่าที่ดนิ รวมถึงส่ง
มอบที่ดนิ เพิม่ เติม สาหรับโครงการระยะที่ 3A ดังกล่าวคิดเป็ นพื้นทีร่ วมทัง้ หมดประมาณ 64.5 เฮกตาร์ ได้
ภายในปี 2558
สาหรับกระบวนการอนุมตั แิ ละจัดสรรทีด่ นิ นัน้ อมตะ เวียดนาม ได้รบั การอนุ มตั แิ ละจัดสรรทีด่ นิ จาก Dong Nai
Industrial Zone Authority (DIZA) ในแต่ละระยะโครงการตามพื้นทีท่ ่ี DIZA กาหนด ทัง้ นี้ภายหลัง อมตะ
เวียดนามได้รบั การจัดสรรทีแ่ ล้วนัน้ หน่วยงานรัฐจะเป็ นผูด้ าเนินกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ จากการทีม่ ผี บู้ ุกรุกเข้า
มาอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ โดยภายหลังกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ แล้วเสร็จ อมตะ เวียดนาม จึงเข้าทาสัญญาเช่าทีด่ นิ
จากหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับพืน้ ทีส่ ว่ นดังกล่าว อย่างไรก็ดี พืน้ ทีต่ ามที่อมตะ เวียดนาม ได้รบั การจัดสรร
อาจมีความแตกต่างจากพืน้ ทีต่ ามสัญญาเช่าซึง่ เกิดขึน้ จากในบางกรณีพน้ื ที่ตามที่ได้จากการวัดตามขอบเขต
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ทีด่ นิ จริงอาจมีความแตกต่างจากทีร่ ะบุในสัญญา หรือในบางกรณีหน่ วยงานรัฐอาจยังไม่สามารถเวนคืนทีด่ นิ ได้
ทัง้ หมด ทัง้ นี้ หากเกิดกรณีดงั กล่าว อมตะ เวียดนาม กาลังจะเจรจากับหน่ วยงานรัฐเพื่อปรับตัวเลขพืน้ ทีต่ าม
สัญญาเช่าให้เป็ นไปตามพืน้ ทีจ่ ริงทีอ่ มตะ เวียดนาม ได้รบั
2.1.1 การใหเช่าที่ดินระยะยาวในเขตนิ มอุตสาหกรรม
อมตะ เวียดนาม ประกอบธุรกิจหลักคือการพัฒนาทีด่ นิ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ โครงสร้าง
พืน้ ฐานและระบบสาธารณู ปโภค เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานเช่าทีด่ นิ ระยะยาวและดาเนินการลงทุนก่อสร้าง
โรงงานบนที่ดิน ผืน ดังกล่ า วด้ว ยตนเอง ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากระยะเวลาประกอบโครงการแต่ ละระยะของอมตะ
เวียดนาม นัน้ อยู่ท่ี 50 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั พิ น้ื ทีส่ าหรับโครงการระยะนัน้ ๆ กอปรกับทีด่ นิ ในการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม นัน้ เป็ นทีด่ นิ ทีเ่ ช่ามาจากหน่ วยงานรัฐของจังหวัดดองไนเป็ นระยะเวลา
50 ปี อมตะ เวียดนาม จึงไม่สามารถขายที่ดนิ ให้แก่ผปู้ ระกอบการโรงงานได้ แต่เป็ นลักษณะการให้เช่าระยะ
ยาวโดยมีการชาระค่าเช่าในคราวเดียว ทัง้ นี้ระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดนิ กับผู้ประกอบการโรงงานนัน้ จะ
กาหนดให้สน้ิ สุดในปี เดียวกับ ปี ท่อี ายุของใบอนุ ญาตการลงทุนหรือ Investment Certificate ของพืน้ ที่นัน้ ๆ
สิน้ สุดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นิคม Amata City (Bien Hoa) มีพน้ื ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จจานวน
423.0 เฮกตาร์ หรือ 2,644 ไร่ ซึง่ ประกอบด้วย โครงการระยะที่ 1 2A 2B 2D และ 2E ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนาม มี
นโยบายในการจัดสรรพืน้ ที่ประมาณร้อยละ 30 – 35 ของพืน้ ทีใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็ นพื้นที่สาหรับ
ระบบสาธารณูปโภคและพืน้ ทีส่ เี ขียว ดังนัน้ อมตะ เวียดนาม จึงมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าสุทธิประมาณร้อยละ 65 – 70 ของ
พืน้ ทีท่ ร่ี ะบุไว้ในสัญญาลงนามเช่าทีด่ นิ กับหน่ วยงานรัฐ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 อมตะ เวียดนาม มี
พืน้ ทีเ่ ช่าสุทธิ เท่ากับ 308.0 เฮกตาร์ หรือ 1,925 ไร่
รายละเอียดของพืน้ ทีโ่ ครงการนิคม Amata Ciy (Bien Hoa) ของ อมตะ เวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สามารถสรุปได้ดงั นี้

หน่ วย: เ กตาร
โครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ
โครงการทีย่ งั มิได้พฒ
ั นา
(อยูใ่ นระหว่างการเวนคืน)
รวมทัง้ หมด

423.0

พืน้ ที่สาหรับระบบ
สาธารณูปโภ และ
พืน้ ที่สีเขียว
(2)
115.0

90.0

40.9

49.1

513.0

156.0

357.0

พืน้ ที่ตามสัญญา
เช่าที่ดินจากรัฐบาล
(1)

พืน้ ที่เพื่อการใหเช่า
(1)-(2)
308.0

สาหรับพืน้ ทีเ่ พื่อการให้เช่า อมตะ เวียดนามได้แบ่งขายให้บคุ คลภายนอกเป็ นพืน้ ทีเ่ ท่ากับ 265.2 เฮกตาร์ และ
จัดสรรเพื่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า 19.9 เฮกตาร์ คิดเป็ นร้อยละ 86.1 และร้อยละ 6.5 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
ทัง้ หมด ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั มีพน้ื ทีท่ ถ่ี ูกจองแล้วโดยลูกค้าอีกจานวน 5.7 เฮกตาร์ ส่งผลให้มพี น้ื ทีค่ งเหลือ
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สาหรับการขายเป็ นจานวน 11.8 เฮกตาร์ คิดเป็ นร้อยละ 3.8 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด โดยรายละเอียดตาม
ตารางด้านล่าง
เ กตาร
308.0
265.2
19.9
5.2
5.9
11.8

พืน้ ทีเ่ พื่อการให้เช่าระยะยาว
พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้เช่าระยะยาวแล้วแก่บคุ คลภายนอก
พืน้ ทีส่ าหรับโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารจอง
พืน้ ทีท่ ไ่ี ม่สามารถให้เช่าได้
พืน้ ที่ งเหลือใหเช่าระยะยาว

รอยละ
100.0
86.1
6.5
1.7
1.9
3.8

2.1.2 การใหบริการเช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built Factories)
นอกเหนือจากการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาวแก่ผปู้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานเอง
แล้ว อมตะ เวียดนาม ยังมีการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปเพื่อให้เช่า เป็ นทางเลือกให้แก่ลูกค้าของอมตะ เวียดนาม
โดย อมตะ เวียดนาม ได้จดั ให้มีการสร้างโรงงานมาตรฐานที่มคี ุณภาพระดับสากลเพื่อให้เช่าบนพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการทีจ่ ะเข้ามาตัง้ ฐานการ
ผลิต และต้ อ งการทางเลื อ กที่ มีค วามยืด หยุ่ น คล่ อ งตั ว รวมถึ ง มีค วามรวดเร็ ว และสะดวกสบาย หรื อ
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่ตอ้ งการใช้เงินลงทุนทีส่ งู ในการลงทุนในทีด่ ินและโรงงานในระยะแรก และเป็ นลดความเสีย่ ง
จากความไม่แน่ นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ลูกค้าในกลุ่มนี้ของอมตะ เวียดนาม ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการ
โรงงานขนาดเล็กถึงกลางที่ยงั ต้องการคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณู ปโภคทีไ่ ด้มาตรฐาน
รวมทัง้ ผูป้ ระกอบกิจการจากต่างชาติซง่ึ อยู่ในช่วงทดลองตลาด ทีต่ อ้ งการจากัดความเสีย่ งในการลงทุน เป็ นต้น
โรงงานสาเร็จรูปของ อมตะ เวียดนาม โดยปกติจะมีขนาดประมาณ 1,000 – 5,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่
สาหรับการผลิตมีลกั ษณะเป็ นอาคารชัน้ เดียวหลังคาสูง พร้อมส่วนสานักงาน 2 ชัน้ บริเวณส่วนหน้าของโรงงาน
นอกจากนี้ โรงงานสาเร็จรูปของอมตะ เวียดนาม ยังมีพน้ื ทีส่ าหรับโรงอาหาร ห้องน้ า พืน้ ทีจ่ อดรถ พืน้ ทีส่ าหรับ
ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม และระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบทาความเย็น
ระบายอากาศ ระบบไฟส่องสว่าง และระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิง นอกจากนี้ อมตะ
เวียดนาม ยังมีการสร้างโรงงานสาเร็จรูปแบบคู่ซง่ึ มีประตูเลื่อนระหว่างกลางโรงงานเพื่อสามารถแบ่งให้เช่าแก่
ลูกค้า 2 ราย ในกรณีทล่ี กู ค้ามิได้ตอ้ งการพืน้ ทีโ่ รงงานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการพืน้ ทีโ่ รงงาน
ขนาดใหญ่ อมตะ เวียดนาม ก็สามารถให้เช่าทัง้ โรงงานได้เช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ โรงงานสาเร็จรูป ของ อมตะ
เวียดนาม ได้รบั การออกแบบให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าชัน้ นาของอมตะ
เวียดนาม โดยมีการออกแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาชัน้ นาและควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ
อมตะ เวียดนาม ในทุกขัน้ ตอน
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โรงงานสาเร็จรูปใหเช่า
อมตะ เวียดนาม ให้บริการเช่าโรงงานสาเร็จรูป โดยสัญญาปกติจะมีอายุ 5 ปี ชาระค่าเช่าเป็ นรายไตรมาส
อย่างไรก็ดี หากลูกค้ามีความต้องการเช่าระยะยาวหรือระยะสัน้ อมตะ เวียดนาม ก็จะพิจารณาทาสัญญาเช่าทีม่ ี
อายุยาวกว่าหรือสัน้ กว่า 5 ปี ได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ โดยทัวไปสั
่
ญญาของอมตะ เวียดนาม จะมีการ
กาหนดการปรับเพิม่ ค่าเช่าทุ กปี ซง่ึ โดยทัวไปจะก
่
าหนดให้มกี ารปรับเพิม่ ค่าเช่าร้อยละ 5 ทุกปี ทัง้ นี้ ภายหลัง
สิน้ สุดสัญญาเช่า หากลูกค้ามีความประสงค์ในการต่ อสัญญาเช่า อมตะ เวียดนาม และลูกค้าจะมีการเจรจา
กาหนดค่าเช่าใหม่ตามสภาวะอุปสงค์และอุปทานในขณะนัน้ นอกจากนี้ เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้แก่ลูกค้า ในบาง
กรณี ลูกค้าบางรายอาจมีความต้องการทีจ่ ะซือ้ โรงงานตัง้ แต่ตน้ หรือภายหลังการเช่าระยะหนึ่ง อมตะ เวียดนาม
จึงมีนโยบายในการขายโรงงานสาเร็จรูปพร้อมการเช่าทีด่ นิ ระยะยาวให้แก่ลกู ค้าบางรายเช่นเดียวกัน
นอกจากจะเป็ นการนาเสนอทางเลือกในการลงทุนแก่ลกู ค้าของ อมตะ เวียดนาม แล้ว การให้บริการเช่าโรงงาน
สาเร็จรูปยังเป็ นการเพิ่มรายได้และกระแสเงินสดที่ต่อเนื่องและมันคง
่ (Recurring Income) ให้แก่อมตะ
เวียดนาม อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากรายได้และกระแสเงินสดหลักของอมตะ เวียดนาม ทีม่ าจากการให้เช่าทีด่ นิ
ซึ่งจะรับรู้ในแต่ ละปี ท่มี กี ารปล่อยเช่า นอกจากนี้ การให้บริการเช่าโรงงานสาเร็จรูปยังเป็ นกลยุทธ์เพื่อการ
บริห ารจัดการที่ดินของอมตะ เวีย ดนาม โดยอมตะ เวีย ดนาม สามารถนาที่ดิน ที่อาจมีขนาด รูปร่ าง หรือ
ตาแหน่งทีไ่ ม่เอือ้ อานวยนักมาพัฒนาเป็ นโรงงานสาเร็จรูปและสามารถให้เช่าแก่ลูกค้าของอมตะ เวียดนาม ใน
กลุ่มทีไ่ ม่ตอ้ งการทีด่ นิ ทีข่ นาดใหญ่
ปจั จุบนั อมตะ เวียดนาม มีโรงงานสาเร็จรูปแบบทัง้ หมด 76 ยูนิต โดยอมตะ เวียดนาม ได้ทาการขายโรงงาน
สาเร็จรูปไปแล้วทัง้ หมด 21 ยูนิต ทาให้ อมตะ เวียดนาม เหลือโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าจานวน 55 ยูนิต ซึง่ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 ได้มลี ูกค้าเช่าแล้วจานวน 51 ยูนิต (แบ่งเป็ นโรงงานสาเร็จรูปแบบเดีย่ ว 13 ยูนิตและ
โรงงานสาเร็จรูปแบบคู่ 38 ยูนิต) ทัง้ นี้ ปจั จุบนั อมตะเวียดนาม มีโรงงานสาเร็จรูปว่างรวม 4 ยูนิต รายละเอียด
ของโรงงานสาเร็จรูปของอมตะ เวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สามารถสรุปได้ดงั นี้

โรงงานสาเร็จรูปที่ทาการขายไปแลว
โรงงานสาเร็จรูปใหเช่าที่สรางเสร็จแลว
มีการเช่าแล้ว
จอง

จานวน
(ยูนิต
21

พืน้ ที่ทงั ้ หมด
ตารางเมตร
107,319

พืน้ ที่ใชสอยรวมใน
โรงงาน ตารางเมตร
48,754

51
1

189,711
2,290

103,727
1,524
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ว่าง
รวม
โรงงานสาเร็จรูประหว่างก่อสร้าง
จานวนโรงงานสาเร็จรูปทัง้ หมด

3
55
0
76

6,871
198,873
0

4,571
109,821
0

อมตะ เวียดนาม มีนโยบายการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปโดยคานึงถึงอุปสงค์และอุปทาน โดยเมื่อโรงงานสาเร็จรูป
ของอมตะ เวียดนาม มีการเช่าเต็มแล้ว อมตะ เวียดนาม จะมีการสร้างโรงงานสาเร็จรูปเพิม่ เติมอีกคราวละ
ประมาณ 3-6 โรงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ารายใหม่ในอนาคต

ตัวอย่างลูก าในโรงงานสาเร็จรูปใหเช่า ของ อมตะ เวียดนาม
2.1.3 การใหเช่าที่ดินในเขตพาณิ ชยกรรมและที่อยู่อาศัย
อมตะ เวียดนาม ได้รบั อนุ มตั จิ าก People’s Committee of Dong Nai Province ในปี 2550 ให้ดาเนินการ
พัฒนาที่ดิน เพื่อ จัดสรรให้แก่ โครงการพาณิชยกรรมและโครงการที่อยู่อ าศัย ในพื้นที่ 19.1 เฮกตาร์ โดยมี
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ 50 ปี สิน้ สุดวันที่ 21 สิงหาคม 2600 ทัง้ นี้ ทีด่ นิ เขตพาณิชยกรรมและที่อยู่
อาศัยของอมตะ เวียดนาม นัน้ เป็ นการเช่ามาจาก People’s Committee of Dong Nai Province ในระยะเวลา
50 ปี อมตะ เวีย ดนาม จึง ให้บ ริก ารในลัก ษณะการให้เ ช่ า ระยะยาวโดยมีก ารช าระค่ า เช่ า ในคราวเดีย ว
เช่นเดียวกับ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม ทัง้ นี้ระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ทากับผู้เช่านัน้ จะ
กาหนดให้สน้ิ สุดในปี เดียวกับปี ทส่ี น้ิ สุดระยะเวลาโครงการซึง่ ตรงกับปี 2600
อมตะ เวียดนาม ดาเนินโครงการนี้ภายใต้ช่อื โครงการว่า Amata Commercial Complex โดยทีด่ นิ ทีอ่ มตะ
เวียดนาม ได้จดั สรรไว้สาหรับเขตพาณิชยกรรมและทีอ่ ยู่อาศัยนัน้ อยู่บริเวณทางเข้านิคม Amata City (Bien
Hoa) โดยอยู่ตดิ กับถนนทางหลวงหมายเลข 1 นอกจากนี้ โครงการ Amata Commercial Complex ยังอยู่ใน
เมือง Bien Hoa ซึง่ มีประชากรกว่า 1,000,000 คน และอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Bien Hoa เพียง 5 กิโลเมตร
จึงเป็ นทาเลทีเ่ หมาะอย่างยิง่ สาหรับประกอบโครงการพาณิชยกรรมและทีอ่ ยู่อาศัย
อมตะ เวียดนาม ได้ริเริม่ พัฒนาโครงการ Amata Commercial Complex ขึน้ มาเพื่อเกื้อหนุ น ธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม ให้เป็ น
เมืองทีส่ มบูรณ์แบบตามแนวคิด “Perfect Smart City” ทัง้ นี้ โครงการ Amata Commercial Complex จะ
ประกอบด้วยพื้นที่สาหรับการพาณิชยกรรม เช่น ร้านค้า โชว์รูม และร้านอาหาร พื้นที่สาหรับโครงการที่อยู่
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

อาศัย เช่น อพาร์ทเม้นท์ และวิลล่าสาหรับผู้บริหาร ตลอดจนอาคารสานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล/คลินิก
โรงเรียน และ ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ เป็ นต้น

ภาพจาลองโ รงการ Amata Commercial Complex
ทัง้ นี้ เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ครงการ Amata Commercial Complex นัน้ อยู่บริเวณทางเข้านิคม Amata City (Bien
Hoa) โดยอยู่ตดิ กับถนนทางหลวงหมายเลข 1 จึงทาให้มลู ค่าของทีด่ นิ มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง โดยปจั จุบนั
อมตะ เวียดนาม ได้มีการให้เช่าที่ดินในโครงการ Amata Commercial Complex แล้วจานวน 2 แปลง
ประกอบด้วย โชว์รูมฮอนด้า ซึง่ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และ ไฮเปอร์มาร์เก็ต Lotte Mart ซึง่ สร้างแล้วเสร็จ
และเปิ ดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2555 นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ได้ใช้ทด่ี นิ อีก 1 แปลง เพื่อก่อสร้าง
เป็ นอาคารสานักงานให้เช่า ปจั จุบนั อมตะ เวียดนาม มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว โดย
อมตะ เวียดนาม กาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการสวนสาธารณะ Amata Square ซึง่ จะตัง้ อยู่ในใจกลาง
ของโครงการ Amata Commercial Complex เพื่อเป็ นจุดดึงดูดความสนใจของโครงการ และเป็ นแหล่งที่
พักผ่อนและสันทนาการของประชากรในเมือง Bien Hoa ทัง้ นี้อมตะ เวียดนาม คาดว่าจะพัฒนาโครงการ
สวนสาธารณะ Amata Square แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปี 2558 ซึง่ หลังจากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ
กอปรกับการพัฒนาโครงการต่างๆ ในเมือง Bien Hoa ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ ทาให้ความต้องการพืน้ ที่สาหรับการ
พาณิ ช ยกรรมและที่อ ยู่อ าศัย เพิ่ม ขึ้น อมตะ เวีย ดนาม จึง จะพัฒ นาพื้น ที่โครงการ Amata Commercial
Complex เพิม่ ขึน้ ตามลาดับ
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ภาพถ่ายโชวรูม อนดา

ภาพถ่ายไ เปอรมารเก็ต Lotte Mart

Amata Service Center
Amata Square

แผนผังโ รงการ Amata Commercial Complex (Master Plan)
รายละเอียดของพื้นที่ในเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ของ อมตะ เวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สามารถสรุปได้ดงั นี้
พืน้ ที่
ตารางเมตร
โครงการเพื่อการพาณิชย์และ
อาคารสานักงาน
โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย
โรงเรียน
โรงพยาบาล/คลินิก
ศูนย์กฬี าและนันทนาการ
รวมพืน้ ที่ใหเช่า

พืน้ ที่ที่เช่าระยะยาวแลว
ตารางเมตร
รอยละ

พืน้ ที่ งเหลือใหเช่าระยะยาว
ตารางเมตร
รอยละ

66,648

23,558 /1

35.3

43,090

64.7

43,660
8,062
6,900
5,460
130,730

23,558

35.3

43,660
8,062
6,900
5,460
107,172

100.0
100.0
100.0
100.0
82.0
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
ถนนภายในโครงการ
พืน้ ทีถ่ นนสาธารณะ
รวม
หมายเหตุ:

/1

38,410
14,420
7,100
190,660

รวมพืน้ ทีข่ องโครงการ Amata Service Center จานวน 6,640 ตารางเมตร
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

2.1.4 การใหบริการเช่าอา ารสานักงาน
อมตะ เวียดนาม ให้บริการเช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารสานักงานซึง่ อมตะ เวียดนาม เป็ นผูล้ งทุนก่อสร้างขึน้ เองในพืน้ ที่
โครงการ Amata Commercial Complex โดยใช้ช่อื ตึกว่า Amata Service Center อาคารสานักงานทีอ่ มตะ
เวียดนาม ก่อสร้างขึน้ เป็ นอาคารสูง 5 ชัน้ ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ เนื้อที่ 6,640 ตารางเมตร มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมด 7,286
ตารางเมตร ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนาม ได้มีการใช้พ้นื ที่บางส่วนในอาคารสานัก งาน เป็ นสานักงานของอมตะ
เวีย ดนาม เอง นอกเหนื อ จากพื้น ที่ อ าคารสานัก งานให้เ ช่ า แล้ว อมตะ เวีย ดนาม มีก ารใช้พ้ืน ที่ใ นอาคาร
สานักงานประมาณ 230 ตารางเมตร ในการทาเป็ นห้องประชุมและห้องจัดสัมมนาให้เช่า เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ ช่าสานักงานและเป็ นการเพิม่ รายได้ของอมตะ เวียดนาม อีกทางหนึ่ง

ภาพถ่ายภายนอกของ Amata Service Center
ปจั จุบ ัน อาคารส านักงานมีผู้เช่าจ านวน 17 รายไม่ รวมอมตะ เวีย ดนาม โดยรายละเอีย ดของพื้นที่อ าคาร
สานักงานให้เช่าของ อมตะ เวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สามารถสรุปได้ดงั นี้
พืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้โดย อมตะ เวียดนาม
พืน้ ทีเ่ ช่าแล้ว
พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารจอง
พืน้ ทีค่ งเหลือให้เช่า
รวมพืน้ ที่เช่า
ห้องประชุมและสัมมนา
พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมด

ตารางเมตร
780
3,459
850
5,089
92
2,104
7,285
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รอยละ
15.3%
68.0%
16.7%
100.0

บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

2.1.5 การใหบริการสาธารณูปโภ
อมตะ เวียดนาม มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคทีม่ คี ุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของผู้
ประกอบกิจการโรงงานระดับนานาชาติ โดยรายละเอียดของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคใน Amata
City (Bien Hoa) สามารถสรุปได้ดงั นี้
ระบบถนน

ระบบไฟฟ้า

ระบบน้าประปา
ระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบโทรคมนาคม

:  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทีไ่ ด้มาตรฐานและมีความแข็งแรงและทนทานสูง
 ขนาดกว้าง 52 เมตร สาหรับถนนเส้นหลัก และ 24 เมตร สาหรับถนนเส้นรอง
โดยมีความกว้าง 2 – 4 เลน
:  ไฟฟ้าจาก Vietnam Electricity (EVN) ซึง่ เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่
รับผิดชอบด้านไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม ผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในนิคม
โดยมีกาลังไฟฟ้า 120 MVA
 ไฟฟ้าสารองจาก Amata Power ( Bien Hoa ) Ltd. โดยมีกาลังการผลิต 12
MW
:  น้าประปาจาก Dong Nai Water Supply Construction Company โดยมีกาลัง
การจ่ายน้าประปา 31,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน
:  อมตะ เวียดนาม มีการลงทุนก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสียทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล
โดยมีความสามารถในการบาบัดน้าเสีย 12,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน
:  ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์พน้ื ฐาน 3 ราย โดยรองรับคู่สายได้ไม่จากัด

อมตะ เวียดนาม มีการคิดค่าบริการสาธารณูปโภค (Management Fee) กับผูป้ ระกอบการโรงงานทีเ่ ช่าทีด่ นิ ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม ผู้เช่าโรงงานสาเร็จรูป และผู้เช่าที่ดินในเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย โดยอมตะ
เวียดนาม จะเก็บ ค่ าบริก ารสาธารณู ป โภคเป็ น รายเดือ นตามพื้นที่ท่ีมีก ารเช่ า สาหรับ ค่ าน้ า ประปา อมตะ
เวียดนาม จะจัดเก็บกับผูเ้ ช่าตามทีใ่ ช้จริงด้วยอัตราตามที่อมตะ เวียดนาม กาหนด นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม
ยังมีการเก็บค่าบาบัดน้ าเสียตามปริมาณการใช้น้ าของผู้ประกอบการโรงงานแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของค่าไฟฟ้าผูป้ ระกอบการโรงงานจะทาการจ่ายตรงแก่ Amata Power (Bien Hoa) ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการโดยตรง
ทัง้ นี้ รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคเป็ นการสร้างรายได้และกระแสเงินสดทีต่ ่อเนื่องและมันคงให้
่
กบั
อมตะ เวียดนาม โดยอมตะ เวียดนาม จะมีการเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคจากลูกค้าเป็ นรายเดือน โดยอมตะ
เวีย ดนาม จะมีก ารปรับ ขึ้น ค่ า บริก ารสาธารณู ป โภคทุ ก ปี ตามอัต ราที่อ มตะ เวีย ดนาม และผู้ใ ห้บ ริก าร
สาธารณูปโภคกาหนด
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2.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.2.1 นโยบายและลักษณะทางการตลาด
2.2.1.1

ลักษณะลูก าและกลุ่มลูก าเปาหมาย

ลูกค้าหลักและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ อมตะ เวียดนาม คือบริษทั ข้ามชาติ (Multinational Corporation)
และบริษทั ต่างชาติทต่ี ้องการคุณภาพของโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคทีไ่ ด้มาตรฐานระดับ สากล ทัง้ นี้
กลุ่มลูกค้าหลักของอมตะ เวียดนาม นัน้ จะอยู่ในอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการเทคโนโลยีในการผลิตทีค่ ่อนข้างสูง และ
ใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็ นหลัก

ตัวอย่างลูก าในธุรกิ จนิ มอุตสาหกรรมของ อมตะ เวียดนาม
ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของ อมตะ เวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยผูป้ ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมจานวน 144 ราย โดยเป็ นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเป็ นหลัก โดยมี
จานวน 69 ราย คิดเป็ นร้อยละ 48.0 และเป็ นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจากประเทศไต้ หวัน 17 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 12.0 และเกาหลี 11 ราย คิดเป็ นร้อยละ 8.0
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ประเทศ
ญี่ปนุ่
ไต้หวัน
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม
สิงคโปร์
ไทย
อื่นๆ
รวม

จานวนลูก า ราย
69
17
11
9
6
6
3
23
144

รอยละ
48
12
8
6
4
4
2
16
100

ในเชิงประเภทของอุตสาหกรรมทีล่ กู ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของ อมตะ เวียดนามประกอบธุรกิจอยู่นนั ้ ค่อนข้าง
มีความหลากหลาย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สามารถจาแนกได้ดงั ต่อไปนี้
ประเภทอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เครื่องจักร และ เหล็ก
พลาสติก และยาง
เสือ้ ผ้า และสิง่ ทอ
เคมีภณ
ั ฑ์ และ สี
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
แปรรูปอาหาร และเครื่องดื่ม
สินค้าอุปโภค และบริโภค
บรรจุภณ
ั ฑ์ และสื่อสิง่ พิมพ์
เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ไม้
ขนส่งและบริการ
อื่นๆ
รวม

2.2.1.2

จานวนลูก า ราย

รอยละ

52

36

21
16
14
9
9
8
4
4
7
144

15
11
10
6
6
5
3
3
5
100

การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย และกลยุทธทางการตลาด

อมตะ เวียดนาม ใช้กลยุทธ์ในการทาตลาดทางตรงโดยผ่านทีมงานฝา่ ยขายของ อมตะ เวียดนาม โดยมีการแยก
ทีมขายสาหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจการให้เช่าทีด่ นิ ในเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย เนื่องจาก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทัง้ สองธุรกิจมีความแตกต่างกันจึงต้องใช้กลยุทธ์ท่เี หมาะสมต่อแต่ละธุรกิจ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากการทาการตลาดทางตรงผ่านทางทีมขายของ อมตะ เวียดนาม แล้วนัน้ อมตะ
เวีย ดนาม ยัง มีการใช้บ ริษัท นายหน้ า ในการหาลูก ค้า อีก ทางหนึ่ ง โดยมีก ารให้ค่ า ตอบแทนในลัก ษณะค่ า
คอมมิชชัน่
ด้วยการที่ อมตะ เวียดนาม เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็ นรายแรกๆ ของจังหวัดดองไน
กอปรกับการที่นิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม เป็ นนิคมอุตสาหกรรมทีไ่ ด้คุณภาพและมาตรฐานสูง จึง
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ถือเป็ นการสร้างชื่อเสียงที่ดใี ห้แก่จงั หวัดดองไนทางหนึ่ง ดังนัน้ อมตะ เวียดนาม จึงมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
จังหวัดดองไน และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเช่น Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) หน่ วยงานส่งเสริม
การลงทุน สานักงานการค้าต่างๆ และหน่ วยงานอื่นๆ ตลอดจนได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานดังกล่าวอยู่
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ อมตะ เวียดนาม ยังมีการใช้ส่อื ออนไลน์ สื่อ
สิง่ พิมพ์ รวมถึงการเข้าร่วมในงานแสดงนิทรรศการต่างๆ ในบางโอกาส
นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม มีนโยบายในการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาวกับลูกค้าของอมตะ
เวียดนาม ทัง้ จากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีม่ คี ุณภาพสูงและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้
เป็ นอย่างดี และการมุ่งเน้นการให้บริการทีด่ ที งั ้ ก่อนและหลังการขายอย่างสม่าเสมอ ซึง่ รวมถึงการให้การปรึกษา
และคาแนะน าในด้า นต่ า งๆ อาทิ การช่ว ยเหลือ และประสานงานให้ลูก ค้า ของอมตะ เวียดนาม ในการขอ
ใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) และใบอนุญาตอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นในการประกอบธุรกิจของลูกค้า ทัง้ นี้
จากคุณภาพอันเป็ นเลิศของนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม และการให้บริการแบบครบวงจรทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้ลูกค้าของอมตะ เวียดนาม มีความพึงพอใจกับการ
ให้บริการของอมตะ เวียดนาม มาอย่างสม่าเสมอ ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญในการสร้างการประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้า
รายใหม่จากการแนะนาของลูกค้ารายเดิม และเป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ลูกค้าของอมตะ เวียดนาม อีก
ทางหนึ่ง
ปจั จุบ ัน อมตะ เวีย ดนาม ได้เริ่ม โครงการทาตลาดร่ วมกันกับ อมตะ คอร์ป เพื่อ เป็ นการเพิ่มช่อ งทางทาง
การตลาดและเป็ นการใช้ทรัพยากรของกลุ่มอมตะ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยหากมีลกู ค้าในฐานลูกค้าของอมตะ
คอร์ป ซึง่ อยากขยายไปลงทุนในประเทศเวียดนาม อมตะ คอร์ป ก็จะทาการแนะนาตลอดจนประสานงานกับทีม
ขายของ อมตะ เวียดนาม อย่างใกล้ชดิ ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนาม คาดว่าการทาการตลาดร่วมกันระหว่างกลุ่มนัน้
จะช่วยเพิม่ จานวนลูกค้าและยอดขายให้แก่บริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนาม จะมีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อมตะ คอร์ป ในลักษณะค่าคอมมิชชัน่ โดยปฎิบตั ิเสมือนว่า อมตะ คอร์ป เป็ นบริษัท
นายหน้าแห่งหนึ่ง นอกจากนี้อมตะ เวียดนาม ยังวางแผนในการทาการตลาดร่วมกับ พันธมิตรของบริษัท ฯ
รวมถึง Sonadezi และ ITOCHU Corporation ในลักษณะการเป็ นนายหน้าให้แก่อมตะ เวียดนาม อีกด้วย
ด้วยนิคมอุตสาหกรรมของ อมตะ เวียดนาม ที่มคี ุณภาพที่เป็ นเลิศ ประกอบกับบริการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร จึงทาให้นิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม เป็ นนิคมอุตสาหกรรม
ระดับพรีเมีย่ ม และสามารถตัง้ ราคาของบริการต่างๆ ของอมตะ เวียดนาม ได้ในระดับทีส่ งู กว่านิคมอุตสาหกรรม
ส่วนมากในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน ทัง้ นี้ เนื่องด้วยการที่ อมตะ เวียดนาม ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้พฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมใน
พืน้ ทีจ่ ากัดอยู่ท่ี 513 เฮกตาร์ ณ ไตรมาส 2 ปี 2558 ในขณะทีร่ าคาเช่าทีด่ นิ ระยะยาวของนิคมอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ของจังหวัดดองไนนัน้ มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ดังนัน้ อมตะ เวียดนาม จึงมีนโยบายในการ
วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของทีด่ นิ นิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม เพื่อตัง้ เป้าการปล่อยเช่าทีด่ นิ ระยะ
ยาวในแต่ละปี ตลอดจนกาหนดราคาการให้เช่าทีด่ นิ ของอมตะ เวียดนาม เพื่อให้ได้ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
นอกจากการกาหนดราคาโดยใช้อุปสงค์และอุปทานแล้ว อมตะ เวียดนาม ยังพิจารณาจากความสามารถในเชิง
การแข่งขันของราคาทีด่ นิ ให้เช่าระยะยาวของอมตะ เวียดนาม เปรียบเทียบกันนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงเพื่อ
ประกอบการกาหนดราคาเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนาม จะมีการประเมินทีด่ นิ คงเหลือของอมตะ เวียดนาม
ประกอบกับ ราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมต่ างๆ เพื่อ ปรับราคาเช่าที่ดิน ระยะยาวของอมตะ เวียดนาม ให้
เหมาะสมอยู่อย่างสม่าเสมอ
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2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
2.2.2.1 แนวโนมอุตสาหกรรม
เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมถือเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีส่ าคัญทีส่ ุดในการจัดตัง้ โรงงานการผลิตของผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมต่างๆ แนวโน้มของแต่ละอุตสาหกรรมจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะอุตสาหกรรมการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอย่างหลีกเลีย่ งมิได้ ทัง้ นี้ ความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมต่างๆ นัน้
นอกจากจะขึ้นอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว ยังขึ้นอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยโดยเฉพาะ
ประเทศทีม่ รี ะบบเศรษฐกิจและการค้าแบบเสรีดงั เช่นประเทศเวียดนาม สภาวะเศรษฐกิจทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดจี ะส่งผล
ให้ประชาชนเพิม่ อัตราการบริโภค ทาให้ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะลงทุ นขยายพืน้ ที่
โรงงานเพื่อเพิม่ กาลังการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ความ
ต้องการพืน้ ทีใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ
ก. ภาพรวมเศรษฐกิ จและการลงทุนของประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 331,150 ตารางกิโลเมตร โดย
ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดกับประเทศลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตดิ กับประเทศกัมพูชา และทิศ
ั่
ตะวันออกมีชายฝงทะเลยาวติ
ดกับทะเลจีนใต้ เมืองหลวงของประเทศเวียดนามคือ กรุงฮานอย ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางการบริหารประเทศและเป็ นศูนย์กลางธุรกิจการค้าทางภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม เมืองเศรษฐกิจที่
สาคัญที่สุดของประเทศเวียดนามคือ นครโฮจิมนิ ห์ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการบริการ การนาเข้า
ส่งออก และการลงทุน ประเทศเวียดนามมีรปู แบบการปกครองระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคการเมืองเดีย วคือ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม ประชากรเวียดนามมีจานวนทัง้ สิน้ 91 ล้านคน อยู่ในอันดับ 3 ของภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (“ภูมภิ าคฯ”) รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และเป็ นอันดับที่ 14
ของโลก ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม โดยมีภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีส่ อง
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนที่ประเทศเวียดนาม
นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศเวียดนามเป็ นเขตพื้นทีท่ ่รี ฐั บาล ผู้ประกอบการภาคเอกชน หรือกิจการ
ร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชนจัดสรรทีด่ นิ ไว้สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้ามาดาเนินกิจการอยู่ในบริเวณ
เดียวกันอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆไว้บริการโรงง
งานอุต สาหกรรมและบุค ลากรในนิค มอุ ตสาหกรรม อันได้แ ก่ ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคม ระบบบาบัดน้าเสีย และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการจัดวางผัง
เมืองที่เหมาะสม แก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมและความแออัดในตัวเมือง นอกจากนี้ยงั เป็ นการกระจายรายได้และ
ความเจริญไปสู่ภูมภิ าคอีกด้วย ปจั จุบนั ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอยู่ในช่วงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อีกในอนาคตโดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการขยายการลงทุนของภาคเอกชน
ภายในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของการบริโภคภายในประเทศทีป่ รับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องและการขยายตัวของตลาดส่งออก โดย ณ ปี
2557 Market Potential Index ของหน่ วยงานวิจยั และศูนย์ขอ้ มูล Global Business Knowledge ของ
มหาวิทยาลัย Michigan State University ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ได้ทาการวิเคราะห์ความน่ าลงทุนของ
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ประเทศต่ างๆในโลกจากปจั จัยพื้นฐานหลายป จั จัย เช่น ขนาดของประเทศและประชากร ความพร้อ มของ
โครงสร้างพืน้ ฐาน ความเสีย่ งเฉพาะของประเทศ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและการบริโภค เป็ นต้น โดยให้
คะแนนความน่ าลงทุนของเวียดนามอยู่ท่ี 24 คะแนน ซึง่ สูงเป็ นอันดับ 50 ของโลกและ 15 ของทวีปเอเชีย
ใกล้เคียงกับคู่แข่งในภูมภิ าคฯ ซึง่ ได้แก่ อินโดนีเซียซึง่ อยู่ทอ่ี นั ดับ 39 ไทยซึง่ อยู่ทอ่ี นั ดับ 45 และฟิ ลปิ ปิ นส์ซง่ึ
อยู่ทอ่ี นั ดับ 47 อย่างไรก็ตาม หากวัดจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเป็ นหลัก เวียดนามจะได้คะแนนสูงเป็ น
อันดับ 7 ของโลกและเอเชีย ซึง่ โดดเด่นกว่าประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ อยู่ทล่ี าดับ 11, 13, และ
17 ตามลาดับ

ทีม่ า: หน่วยงานวิจยั และศูนย์ขอ้ มูล Global Business Knowledge ของมหาวิทยาลัย Michigan State University

Market Potential Index 2557
นอกจากนี้ ปจั จัยสาคัญอีกประการที่จะช่วยส่งเสริมผลการดาเนินงานของผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมใน
อนาคตคือ นโยบายของภาครัฐในการกากับดูแล ประกอบไปด้วยการจากัดจานวนนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รบั
อนุญาตให้ดาเนินกิจการในอนาคตและการกาหนดให้โรงงานในประเทศเวียดนามจานวนมากทีต่ งั ้ อยู่นอกนิคม
อุตสาหกรรมย้ายเข้าไปดาเนินการภายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของประเทศและ
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของประชาชน ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั โรงงานส่วนใหญ่ทย่ี งั คงตัง้ อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
นัน้ ดาเนินการโดยผูป้ ระกอบการภาคเอกชนภายในประเทศ ขณะทีโ่ รงงานของนักลงทุนต่างชาติสว่ นใหญ่จะอยู่
ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม
จากการเปิ ดเผยของ General Statistics Office of Vietnam พบว่าในปี 2557 ประเทศเวียดนามมีมูลค่าการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ประมาณ 20,231 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ กว่าร้อย
ละ 24 ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา
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หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทีม่ า: General Statistics Office of Vietnam, Ministry of Planning and Investment
หมายเหตุ: *มูลค่าเงินลงทุนสะสมตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 15 ธันวาคม 2557

มูล ่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ แทจริงในประเทศเวียดนามในปี 2552-2557
การที่ประเทศเวียดนามมีอตั ราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและกลายเป็ นประเทศที่
น่ าสนใจของต่างชาติในการเข้ามาลงทุน เป็ นผลมาจากศักยภาพทางเศรษฐกิจทีส่ งู และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จากการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย “โด่ย เหมย” (Doi Moi) ซึง่ เริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่ปี 2529 โดยมีการ
ปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ ระบบเศรษฐกิจ แบบเสรีข องโลกเพื่อ เปิ ด ตลาดสิน ค้า การบริก าร และการลงทุ น ให้ก ับ
ต่างประเทศจากการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ กฎหมาย และกลไกภาครัฐให้สอดคล้องกับข้อกาหนดขององค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) เป็ นต้น ขณะเดียวกัน ประเทศเวียดนามยังคงมีนโยบายปกป้องการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพ ย์สิน และทรัพ ยากรธรรมชาติภ ายในประเทศ รวมทัง้ คุ้ม ครองกิจ การของประเทศบางประเภท อาทิ
อุตสาหกรรมสือ่ สารและโทรคมนาคม อุตสาหกรรมอาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็ นต้น
ทางด้านการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็ นอยู่ของประชากร รัฐบาลของประเทศเวียดนามได้
ให้ความสาคัญกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เห็นได้เครื่องชีว้ ดั หลักนัน่ คือมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ทีม่ อี ตั ราการเติบโตโดยเฉลีย่ กว่าร้อยละ 13.1 ต่อปี ในช่วง
2552-2557 ซึ่งอัตราดังกล่าวคิดเป็ นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคฯ รองจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในปี 2557 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศเวียดนามมีมูลค่า
ประมาณ 181.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เติบโตจากปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 5.9 ทัง้ นี้การเพิม่ ขึน้ ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทาให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GDP Per Capita) เพิม่ สูงขึน้ โดยเติบโต
เฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 11.9 ต่อปี ในช่วง 2552-2557 โดยในปี 2557 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวคิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้อตั ราเงินเฟ้อในประเทศเวียดนามทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่รอ้ ยละ
23.1 ในปี 2551 เป็ นร้อยละ 4.1 ในปี 2557 ยังบ่งบอกถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ของประเทศทีด่ ี
ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
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โดยตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนามทีถ่ กู จัดทาขึน้ ล่าสุดทุก 5 ปี ประเทศเวียดนาม
ได้ตงั ้ เป้าหมายจะพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นประเทศอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัย ภายในปี 2563 และตัง้ เป้าหมายที่จะ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้เฉลีย่ ร้อยละ 7.0 – 7.5 ต่อปี สาหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
กว่าร้อยละ 43.4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมาจากภาคการบริการ ในขณะทีร่ อ้ ยละ 38.5 และ
18.1 มาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการเกษตรและประมงตามลาดับ

ทีม่ า: IMF (World Economic Outlook Database)

อัตราการเติ บโตเฉลี่ยของมูล ่าผลิ ตภัณฑมวลรวม GDP) ของประเทศในภูมิภา ฯ ในปี 2552-2557

ทีม่ า: IMF (World Economic Outlook Database), The World Bank

อัตราเงิ นเฟอของเวียดนามในปี 2550-2557 และ าดการณปี 2558-2560
อีกปจั จัยทีช่ ่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศคือ สภาพภูมอิ ากาศและภูมปิ ระเทศทีห่ ลากหลายของประเทศ
เวียดนามทาให้เวียดนามเป็ นประเทศทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่สี าคัญ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ
น้ า มัน และสิน แร่ ต่า งๆ เช่น ถ่ า นหิน เหล็ก ทองแดง อีก ทัง้ ยั ง เหมาะแก่ ก ารทาเกษตรกรรมโดยประเทศ
เวียดนามถือเป็ นผูส้ ่งออกพริกไทยดาและกาแฟอันดับ 1 ของโลก และเป็ นผูส้ ่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลกรอง
จากประเทศไทย
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นอกจากนี้เวียดนามยังเข้าทาข้อตกลงทางการค้าเสรีต่างๆ ทีส่ าคัญได้แก่เขตการค้าเสรีกบั ประเทศในทวีปยุโรป
(Vietnam-EU Trade Agreement – FTA) และเข้าร่วมในข้อตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก
(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - TPP) อีกด้วย โดยการลงนามในข้อตกลง
ต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เวียดนามสามารถดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อการส่งออกเพิม่ มากขึน้
ทัง้ นี้ ทีผ่ ่านมาตลาดการส่งออกของประเทศเวียดนามได้เติบโตอย่างต่อเนื่องคิดเป็ นอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่
ร้อยละ 21 ต่อปี ในช่วง 2552-2557 โดยมูลค่าส่งออกของประเทศเวียดนามในปี 2557 มีมูลค่าทัง้ สิน้ ประมาณ
150,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง สูงที่สุดเป็ นประวัติการณ์ โดยส่วนใหญ่ เป็ น การส่งออกสินค้า ที่ผลิตโดย
ผูป้ ระกอบการต่างชาติทม่ี าลงทุนในประเทศเวียดนาม
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทีม่ า: มูลค่าการส่งออกปี 2548-2556 จาก General Statistics Office of Vietnam และมูลค่าการส่งออกประมาณการณ์ปี 2557 จาก IMF (Wolrd Economic Data)

มูล ่าการส่งออกของประเทศเวียดนามในปี 2548-2557
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทีม่ า: IMF (World Economic Data)

มูล ่าการส่งออกของประเทศในภูมิภา ฯ ในปี 2557
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

โดยสินค้าส่งออกสาคัญของประเทศเวียดนามในปี 2557 คือ โทรศัพท์และชิน้ ส่วนอุปกรณ์และเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป
รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
ประเภทอุตสาหกรรม
โทรศัพท์และชิน้ ส่วนอุปกรณ์
เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป
รองเท้า
อาหารทะเล
เครื่องจักรและชิน้ ส่วนอุปกรณ์
น้ามันดิบ
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ยานพาหนะและส่วนประกอบ
กาแฟ
ข้าว
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
อื่นๆ
รวม

มูล ่าการส่งออก
(ลานเหรียญสหรัฐฯ
24,083
20,767
10,218
7,867
7,263
7,184
6,099
5,479
3,553
2,977
1,953
52,599
150,042

สัดส่วน %
16.1%
13.8%
6.8%
5.2%
4.8%
4.8%
4.1%
3.7%
2.4%
2.0%
1.3%
35.1%
100.0%

ทีม่ า: General Statistics Office of Vietnam

มูล ่าการส่งออกของประเทศเวียดนามแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมในปี 2557
นอกจากนี้ประเทศทีเ่ ป็ นคู่คา้ หลักของประเทศเวียดนามได้แก่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยมูลค่าส่งออก
ไปยังประเทศดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 19.1 และ 18.6 ของมูลค่าการส่งออกในปี 2557
ประเทศ ู่ า
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญีป่ นุ่
เกาหลีใต้
ประเทศอื่นๆ
รวม

มูล ่าการส่งออก
(ลานเหรียญสหรัฐฯ
28,656
27,907
19,090
14,906
14,704
7,144
37,635
150,042
ทีม่ า: General Statistics Office of Vietnam

ตลาดส่งออกที่สา ญ
ั ของประเทศเวียดนามในปี 2557
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สัดส่วน %
19.1%
18.6%
12.7%
9.9%
9.8%
4.8%
25.1%
100.0%

บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

อีกประการหนึ่งทีท่ าให้ประเทศเวียดนามสามารถเป็ นฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและดึงดูดเม็ดเงินลงทุน
จากนักลงทุนต่างชาติ คือ ค่าจ้างแรงงานทีต่ ่ ากว่าประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคเอเชียหลายประเทศ โดยในปี 2557
ค่าแรงขัน้ ต่าของประเทศเวียดนามเท่ากับ 1,220 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ซึง่ ต่าทีส่ ดุ เป็ นลาดับที่ 4 ของประเทศทีม่ ี
ศักยภาพในการแข่งขันในเอเชีย รองจากประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และลาว นอกจากค่าจ้างแรงงานทีต่ ่ ากว่า
ค่าเฉลีย่ แล้ว ประเทศเวียดนามยังเต็มไปด้วยประชากรทีอ่ ยู่ในวัยทางาน (มีอายุตงั ้ แต่ 15 ถึง 64 ปี ) ซึง่ คิดเป็ น
สัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของจานวนประชากรทัง้ หมด
ทัง้ นี้รฐั บาลยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของประชากรอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จากอัตรา
การรู้หนังสือของประชากรเวียดนามยังอยู่ในระดับสูงกว่า ร้อยละ 90.3 และอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ
ประเทศเวียดนามทีร่ อ้ ยละ 39.5 ซึง่ สูงกว่าหลายประเทศในภูมภิ าคฯ
หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ

ทีม่ า: National Wages and Productivity Commission, Department of Labor and Employment, Philippines และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

อัตรา ่าแรงขัน้ ตา่ ต่อปี ในปี 2557

ทีม่ า: CIA The World Factbook

โ รงสรางอายุของประชากรในประเทศเวียดนามในปี 2557
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92.7% 92.6% 92.6% 92.5% 90.4% 90.3% 89.9%
88.7%

73.6%

68.7%
58.6%

ทีม่ า: Business Monitor

อัตราการรูหนังสือของประเทศในภูมิภา ฯ ในปี 2556

ทีม่ า: International Telecommunication Union

อัตราการเขาถึงอิ นเตอรเน็ตของประเทศในภูมิภา ฯ ในปี 2556
นอกจากความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรแรงงานของเวียดนามนัน้ ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เป็ นอีก
ปจั จัยหนึ่งทีส่ าคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการลงทุนของชาวต่างประเทศ ข้อได้เปรียบหนึ่งของประเทศเวียดนามคือ
การมีอาณาเขตทางทิศตะวันออกยาวถึง 3,444 กิโลเมตรติดกับทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็ นเส้นทางการเดินเรือขนส่ง
ั่
สินค้าทีส่ าคัญของโลกในการเชื่อมต่อกับตลาดภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ชายฝงทะเลที
ท่ อดตัวยาวเป็ นรูปตัว S
นี้จงึ เหมาะสมอย่างยิง่ ในการสร้างระบบโลจิสติกส์ทางเรือ รวมถึงท่าเรือน้าลึก เพื่อรองรับการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศใกล้เคียง อาทิ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
ตลาดโลก ตามคู่มอื การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึง่ จัดทาโดยกรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์พบว่า ปจั จุบนั ประเทศเวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ทงั ้ หมด 17 แห่ง รองรับสินค้าได้ 15 ล้าน
ตันต่อวัน โดยมีท่าเรือสาคัญ คือ
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1.
2.
3.
4.

ท่า เรือ ไซ่ง่ อ น เป็ นท่ า เรือ ที่ใหญ่ ท่ีสุด ในประเทศ ตัง้ อยู่ใ นนครโฮจิมินห์ ทางทิศใต้ข องประเทศ
สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 10 ล้านตันต่อปี
ท่าเรือดานัง เป็ นท่าเรือสาคัญของภาคกลาง ตัง้ อยู่ในเมืองดานัง สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 8
ล้านตันต่อปี ปจั จุบนั รัฐบาลมีนโยบายผลักดันท่าเรือแห่งนี้ให้มขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของโลก
ท่าเรือไฮฟอง เป็ นท่าเรือที่ใหญ่ อนั ดับสองของประเทศ ตัง้ อยู่ในเมืองไฮฟอง ทางตอนเหนือของ
ประเทศ สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 7-10 ล้านตันต่อปี
ท่าเรือตันก๋าง ก๊ายแม๊บ เป็ นท่าเรือสาคัญของภาคใต้ ตัง้ อยู่บนปากแม่น้ าก๊ายแม๊บจังหวัดบาเรีย –
หวุงเต่า สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 1-2 ล้านตันต่อปี

สาหรับการขนส่งทางอากาศนัน้ ประเทศเวียดนามมีสนามบินนานาชาติทงั ้ หมด 4 แห่งรวมถึงสนามบินทีก่ าลัง
พัฒนาอยู่ ได้แก่
1.

2.
3.
4.

Tan Son Nhat International Airport เป็ นสนามบินทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศ ห่างจากนครโฮจิมนิ ห์
เพียง 7 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนส่งสินค้าประมาณ 600,000 ตันในปี 2010 ตามรายงาน
ของ Airports Council International
Da Nang International Airport ตัง้ อยู่ในเมืองดานังซึง่ อยู่ทางตอนกลางของประเทศ ห่างจากใจ
กลางเมืองดานังประมาณ 2.5 กิโลเมตร
Noi Bai International Airport ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 30 กิโลเมตร ทางตอนเหนือของ
ประเทศ
Long Thanh International Airport ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัด Dong Nai ทางภาคใต้ของเวียดนาม อยู่ห่างจาก
นครโฮจิมนิ ห์ราว 30 กิโลเมตรเมื่อก่อสร้างพร้อมใช้งานระยะทีห่ นึ่งในปี 2566 จะเป็ นสนามบินทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 80-100 ล้านคนและรองรับการ
ขนส่งสินค้าได้ราว 5 ล้านตันต่อปี

ระบบเครือข่ายการขนส่งทางบกเป็ นสิง่ สาคัญทีช่ ่วยเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางน้ าและทางอากาศ รวมถึงช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ ปจั จุบนั ประเทศเวียดนามมีระบบเครือข่ายทาง
ถนนยาว 2.1 แสนกิโลเมตร ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินยาวประมาณ 14,935 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ ทิศเหนือเชื่อมต่อกับประเทศจีน ซึง่ เป็ นตลาดขนาดใหญ่และมีศกั ยภาพทีส่ าคัญของโลก และ
ทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับประเทศลาว ซึง่ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยความ
แออัดของการจราจรบนท้องถนนในเขตเมืองและโครงข่ายถนนทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆซึง่ ยังไม่กว้างขวาง
เพียงพอ อันเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการขนส่งภายในประเทศ รัฐบาลจึงมีแผนการก่อสร้างทางด่วนพิเศษหลาย
แห่งและสร้างเครือข่ายถนนเพิม่ เติม รวมทัง้ มีการปรับปรุงถนนหลวงทุกสายให้มมี าตรฐาน นอกจากการพัฒนา
ระบบเครือข่ายการขนส่งทางบกในประเทศแล้ว รัฐบาลของประเทศเวียดนามยังมีแผนร่วมกับรัฐบาลของ
ประเทศอื่นๆในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า ในการพัฒนาแนวพืน้ ที่
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม ลาว ไทย
และพม่า โดยมีปลายทางอยู่ทเ่ี มืองดานัง ประเทศเวียดนาม และเมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า ซึง่ ถือว่าเป็ น
เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กบั ทะเลอันดามันอันเป็ นเส้นทางเดินเรือทีส่ าคัญของโลก นอกจากนี้ ยังมี
การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม
กัมพูชา ไทย และพม่า โดยมีปลายทางอยู่ทเ่ี มืองหวุงเต่า และเมืองกวีเญิน ประเทศเวียดนาม และเมืองทวาย
ส่วนที่ 2.2-2 หน้า 27

บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ประเทศพม่า การพัฒนาแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทัง้ สองโครงการนัน้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการขนส่งแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการลงทุนในประเทศเวียดนามเพิม่ มากขึน้ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของ
การค้าตามแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ การค้าภายในภูมภิ าคฯ และการส่งออกไปยังตลาดโลก

ทีม่ า: www.alltravels.com

ศักยภาพดานการขนส่งของประเทศเวียดนาม

ทีม่ า: สานักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แนวพืน้ ที่เศรษฐกิ จตะวันออก-ตะวันตก
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ทีม่ า: ศูนย์ศกึ ษาอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง มหาวิทยาลัยนครพนม

แนวพืน้ ที่เศรษฐกิ จตอนใต
แม้ว่าโครงสร้างสาธารณู ปโภคขัน้ พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามยังด้อยกว่าหลายประเท ศใน
ภูมภิ าคฯ แต่ดชั นีคุณภาพโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศเวียดนามตามรายงาน World Economic Forum แสดง
ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา เป็ นผลมาจากการที่รฐั บาลให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในการ
พัฒนาและปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวกขัน้ พื้นฐาน นอกจากนี้ การที่ประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบ
สังคมนิยมทีม่ พี รรคการเมืองพรรคเดียว ทาให้การกาหนดนโยบายและการกากับดูแลบริหารประเทศเป็ นไปใน
ทิศทางเดีย วกัน อย่ างต่ อเนื่องและทาให้การอนุ มตั ิโ ครงการขนาดใหญ่ ท่เี ป็ นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจสามารถดาเนินการได้อย่า งรวดเร็ว สิง่ เหล่านี้ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจและเพิ่ม
ความมันใจของนั
่
กลงทุนในการลงทุนระยะยาว

ทีม่ า: World Economic Forum

ดัชนี ณ
ุ ภาพโ รงสรางพืน้ ฐานของประเทศเวียดนามในปี 2551-2557
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เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศซึง่ เป็ นกลไกสาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รัฐบาล
สนับสนุ นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ โดยอนุ ญาตนักลงทุนต่ างชาติสามารถถือหุ้นในหลาย
กิจการได้ถงึ ร้อยละ 100 ขณะเดียวกัน ก็ได้มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นภาษีแก่นักลงทุนภาคเอกชนในประเทศ
และนักลงทุนต่างชาติ โดยทัวไปแล้
่
ว นักลงทุนจะได้รบั ยกเว้นภาษีเป็ นเวลา 4 ปี นับจากปี แรกทีม่ กี าไร และเสีย
ภาษีในอัตรากึง่ หนึ่งของอัตราภาษีทไ่ี ด้รบั การส่งเสริมเป็ นเวลา 7 ปี หลังจากนัน้ เสียภาษีในอัตราทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมจนถึงปี ท่ี 15 แล้วจึงเสียภาษีในอัตราปกติรอ้ ยละ 22 ตัง้ แต่ปีท่ี 16 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้อตั ราภาษีทไ่ี ด้รบั การ
ส่งเสริมมีตงั ้ แต่รอ้ ยละ 10, 15 และ 20 ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม จานวนเงินลงทุน
สัดส่วนการส่งออก การจ้างแรงงาน และทีต่ งั ้ โรงงาน เป็ นต้น ทัง้ นี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 รัฐบาลเวียดนาม
ได้ประกาศปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของผูป้ ระกอบการเป็ นร้อยละ 20
นอกจากนี้ รัฐบาลยัง มีก ารให้สิท ธิป ระโยชน์ ห ลายประการทัง้ ด้า นภาษี แ ละเงื่อ นไขต่ า งๆต่ อ นั ก ลงทุ น ที่
ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ซึง่ มีอยู่หลายแห่งทัวประเทศ
่
ทาให้มูลค่า
การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศทีเ่ ข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีจานวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง สาหรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.
Export Processing Zone (EPZ) เป็ นเขตเศรษฐกิจทีร่ วมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึง่ เน้นผลิต
สินค้าเพื่อการส่งออก
2.
Industrial Zone (IZ) เป็ นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึง่ เน้นผลิตสินค้าเพื่อจาหนายในประเทศ
3.
High-Tech Zone (HTZ) เป็ นเขตเศรษฐกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขันเพื
้ ่อส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา (R&D) รวมทัง้
การผลิตสินค้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงในการผลิต
ทัง้ นี้ IZ และ HTZ บางแห่งอาจมีอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกตัง้ อยู่และได้รบั สิทธิพิเศษ
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันทีต่ งั ้ อยู่ใน EPZ

ทีม่ า: KPMG

อัตราภาษี เงิ นไดนิ ติบุ ลของประเทศในภูมิภา ฯ
ด้วยนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลทีเ่ ป็ นรูปธรรมดังกล่าว ทาให้ ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่าน
มา (ปี 2531-2557) มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโต
โดยเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 24 ต่อปี ทัง้ นี้ ในปี 2557 รัฐบาลได้อนุมตั โิ ครงการลงทุนใหม่ทงั ้ สิน้ 1,588 โครงการ ซึง่
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มีมูลค่าเงินลงทุนที่จดทะเบียนรวมทัง้ สิน้ 20,231 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าเงินลงทุนแท้จริงรวมทัง้ สิน้
12,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินลงทุนดังกล่าวส่วนใหญ่ มาจากนักลงทุนในทวีปเอเชีย อาทิ เกาหลีใต้
ฮ่องกง สิงคโปร์ และญีป่ นุ่ เป็ นต้น โดยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเป็ นโครงการในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต
การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ในประเทศเวียดนาม ในปี 2548-2557
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557*

จานวนโ รงการที่ไดรับ
อนุมตั ิ โ รงการ
970
987
1,544
1,171
1,208
1,237
1,191
1,287
1,530
1,588

มูล ่าเงินลงทุนที่จดทะเบียน
(พันลานเหรียญสหรัฐฯ
6.8
12.0
21.3
71.7
23.1
19.9
15.6
16.3
22.3
20.2

มูล ่าเงินลงทุนแทจริง
(พันลานเหรียญสหรัฐฯ
3.3
4.1
8.0
11.5
10.0
11.0
11.0
10.0
11.5
12.4

ทีม่ า: General Statistics Office of Vietnam, Ministry of Planning and Investment
หมายเหตุ: *มูลค่าเงินลงทุนสะสมตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 15 ธันวาคม 2557

มูล ่าการลงทุนสะสมโดยตรงจากต่างชาติ ในประเทศเวียดนาม ในปี 2557 จาแนกตามสัญชาติ ของนักลงทุน
สัญชาติ
เกาหลีใต้
ฮ่องกง
สิงคโปร์
ญี่ปนุ่
ไต้หวัน
หมูเ่ กาะบริตชิ เวอร์จนิ
จีน
มาเลเซีย
แคนาดา
เบลเยีย่ ม
ซามัว
อื่นๆ
รวม

จานวนโ รงการที่ไดรับอนุมตั ิ
โ รงการ
505
99
106
298
85
27
99
32
11
5
16
305
1,588

มูล ่าเงินลงทุนที่จดทะเบียน
(ลานเหรียญสหรัฐฯ
7,328
3,003
2,800
2,050
1,178
524
427
400
294
281
260
1,685
20,231

ทีม่ า: Ministry of Planning and Investment

ทัง้ นี้ ประเทศเวียดนามมีมลู ค่าเงินลงทุนสะสมตัง้ แต่ปี 2531 จนถึงปี 2557 คิดเป็ นมูลค่ากว่า 233 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ซึง่ มูลค่าลงทุนในภาคการผลิตคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าการลงทุนสะสมทัง้ หมด แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของประเทศเวียดนามในการเป็ นฐานผลิตทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของโลก
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การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ในประเทศเวียดนาม ในปี 2531-2557 จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

การผลิต
อสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและการร้านอาหาร
ก่อสร้าง
โทรคมนาคมและการสือ่ สาร
อุตสาหกรรมยานยนต์
ขนส่ง
เกษตรกรรมการปา่ ไม้และการประมง
การวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา
อื่นๆ

จานวนโ รงการที่ไดรับอนุมตั ิ
โ รงการ

มูล ่าเงินลงทุนที่จดทะเบียน
(พันลานเหรียญสหรัฐฯ

9,499
442
367
1,153
1,080
1,178
435
524
1,672
204
202

140.4
51.5
11.2
11.4
4.1
3.8
3.8
3.5
1.8
0.8
0.8

ทีม่ า: General Statistics Office of Vietnam, Ministry of Planning and Investment

นอกจากการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อการส่งออกแล้ว การที่
ประเทศเวียดนามมีจานวนประชากรขนาดใหญ่เป็ นปจั จัยอีกประการทีด่ งึ ดูดนักลงทุนต่างประเทศให้ลงทุนใน
ประเทศเวียดนามเพื่อสนองความต้องการของคนในประเทศ โดยจานวนประชากรในปี 2557 เท่ากับ 91 ล้าน
คน สูงเป็ นอันดับที1่ 4 ของโลกและอันดับที่ 3 ของภูมภิ าคฯ รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
จานวนดังกล่าวคิดเป็ นอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ ตัง้ แต่ปี 2552-2557 เท่ากับร้อยละ 1.0 ต่อปี
หน่วย: ล้านคน

ทีม่ า: IMF (World Economic Outlook Database)

จานวนประชากรในภูมิภา ฯ ในปี 2557
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หน่วย: ล้านคน

ทีม่ า: IMF (World Economic Outlook Database)

20 อันดับประเทศที่มีจานวนประชากรมากที่สุดในโลกในปี 2557
หน่วย: ล้านคน

ทีม่ า: IMF (World Economic Outlook Database)

จานวนประชากรของประเทศเวียดนามในปี 2552-2557
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หน่วย: เหรียญสหรัฐ

ทีม่ า: The Worldbank

รายไดเฉลี่ยต่อ นต่อปี GDP per capita) ในเวียดนามในปี 2553-2557
ในปี 2553-2557 รายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี (GDP per capita) ในเวียดนามมีการปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง คิด
เป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 11 ต่อปี ซึง่ แสดงถึงศักยภาพการผลิตและกาลังซือ้ ของประชาชนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากปจั จัยข้างต้นที่แสดงถึงศักยภาพของประเทศเวียดนามแล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean
Economic Community: AEC) ซึง่ จะเกิดขึน้ ในปี 2558 ก็เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยสาคัญทีจ่ ะช่วยเพิม่ ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเวียดนามยิง่ ขึน้ ไปอีก โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็ นการรวมตัว
ของประเทศในภูมภิ าคฯ จานวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลปิ ปิ นส์ กัมพูชา และบรูไน เพื่อความเป็ นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ซึง่ ช่วยเพิม่ อานาจ
ต่อรองและเพิม่ บทบาทในเวทีเศรษฐกิจโลก โดยมีแผนงานที่สาคัญ 4 ด้านคือ 1) ทาให้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 2) สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับสูง 3) สร้าง
ความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ 4) บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ทัง้ นี้ การบรรลุแผนงาน
ดังกล่าวครอบคลุมไปถึงเรื่องการเปิ ดเสรีดา้ นการค้าและการบริการ การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
เงินทุนและแรงงาน รวมไปถึงการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ นโยบายทางเศรษฐกิจ
กฎเกณฑ์ทางศุลกากร และมาตรฐานคุณภาพสินค้า เป็ นต้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ นอกจากจะส่งผล
ให้เกิดการลงทุนเพิม่ มากขึน้ ของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ฐานผูบ้ ริโภคขนาดใหญ่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ มีประชากรรวมทัง้ สิน้ 621 ล้านคนแล้ว ยังจะทาให้
เกิดการย้ายฐานการผลิตจากประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคฯ มายังประเทศเวียดนามมากขึน้ เพื่อได้รบั ประโยชน์จาก
จุดแข็งหลายประการของประเทศเวียดนาม อาทิ ต้น ทุนค่ าแรงต่ า ทรัพยากรธรรมชาติอุ ดมสมบูรณ์ และ
ระบบโลจิสติกส์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนและตลาดโลก
นอกจากนี้ ความขัดแย้งเรื่องอานาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเซนกากุหรือเกาะเตียวหยูระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศจีนทีบ่ านปลายขึน้ ในปี 2555 นัน้ ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจของนักลงทุนจีนในประเทศญี่ปุ่นและนัก
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ลงทุนญีป่ นุ่ ในประเทศจีนนัน้ ต้องหยุดชะงักลง และหากรัฐบาลของทัง้ สองประเทศยังไม่สามารถไกล่เกลีย่ ความ
ขัดแย้งได้ นัก ลงทุ นญี่ปุ่น อาจพิจารณาย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุ นในประเทศที่มีศกั ยภาพอื่น ๆ รวมถึง
ประเทศเวีย ดนามแทนการลงทุ น ในประเทศจีน ในขณะที่นัก ลงทุ น จีน ก็อ าจพิจ ารณาในประเด็น ดัง กล่ า ว
เช่นเดียวกัน ความขัดแย้งดังกล่าวจึงอาจส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมต่า งๆ ของประเทศ
เวียดนาม
หน่วย: ล้านคน

ทีม่ า: IMF (World Economic Outlook Database)

จานวนประชากรรวมของประเทศสมาชิ กในประชา มเศรษฐกิ จอาเซียน สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกาในปี 2556
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ข. ภาพรวมของศูนยกลางเศรษฐกิ จในประเทศเวียดนาม

ศูนย์กลางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของประเทศเวียดนามอยู่ใน 3 ภาค ได้แก่
1. เขตเศรษฐกิ จตอนเหนื อ
พืน้ ทีภ่ าคเหนือแบ่งออกเป็ น 26 จังหวัด โดยศูนย์กลางเศรศฐกิจประกอบไปด้วย 7 จังหวัดได้แก่ Ha
Noi, Quang Ninh, Hai Phong, Hai Duong, Hung Yen, Vinh Phuc และ Bac Ninh โดยเขต
เศรษฐกิจตอนเหนือมีจุดเด่นที่อยู่ติดกับพรมแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทัง้ เป็ นที่ตงั ้ ของเมือง
สาคัญได้แก่ Hanoi ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศและ Hai Phong ซึ่งเป็ นเมืองอุตสาหกรรมและ
ท่า เรือที่สาคัญ ทัง้ นี้ อุ ต สาหกรรมที่มีศ ักยภาพในการลงทุ น ได้แ ก่ ผลิต ภัณฑ์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ละ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร ชิน้ ส่วนยานยนต์ วัตถุดบิ ก่อสร้าง เป็ นต้น
2. เขตเศรษฐกิ จตอนกลาง
พืน้ ทีภ่ าคกลางแบ่งออกเป็ น 19 จังหวัด โดยศูนย์กลางเศรศฐกิจประกอบไปด้วย 5 จังหวัดได้แก่
Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh และ Da Nang City โดยเขตเศรษฐกิจ
ตอนกลางมีจุดเด่นทีท่ ศั นียภาพสวยงานและทรัพยากรธรรมชาติทส่ี มบูรณ์ โดยมีเมืองทีเ่ ป็ นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจสาคัญคือ Da Nang ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการลงทุนได้แก่ ปิ โตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ์
พลาสติก อุตสาหกรรมหนัก ธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการทีเ้ กีย่ วเนื่อง
3. เขตเศรษฐกิ จตอนใต
พืน้ ทีภ่ าคเหนือแบ่งออกเป็ น 19 จังหวัด โดยศูนย์กลางเศรษฐกิจประกอบไปด้วย 8 จังหวัดได้แก่ Ho
Chi Minh City, Binh Duong, Ba Ria – Vung Tau, Dong Nai, Tay Ninh, Binh Phuoc และ Long
An โดยมีนครโฮจิมนิ ห์เป็ นภูมภิ าคทีส่ ามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากทีส่ ุดในประเทศ
โดยในปี 2557 เขตเศรษฐกิจตอนใต้ถอื เป็ นเขตเศรษฐกิจที่มสี ่วนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจมากทีส่ ุด
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โดยดึงดูดกว่าร้อยละ 58 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และคิดเป็ นกว่าร้อยละ 40 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
. ภาพรวมการลงทุนของจังหวัดดองไน
หากพิจารณาจังหวัดทีโ่ ดดเด่นและเป็ นเป้าหมายของนักลงทุนทีต่ อ้ งการลงทุนในประเทศเวียดนามนัน้ นอกจาก
นครโฮจิมนิ ห์ซง่ึ เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจทีส่ าคัญทีส่ ุดของประเทศและกรุงฮานอยซึง่ เป็ นศูนย์กลางการค้าของ
ภาคเหนือแล้ว จังหวัดดองไนถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่มศี กั ยภาพสูงในการลงทุน พิจารณาได้จากจานวน
โครงการและมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศทีท่ ยอยเข้าไปลงทุนในจังหวัดดองไนในช่วงทีผ่ ่านมามี
จานวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีจานวนโครงการจากนักลงทุนรายใหม่ทงั ้ สิน้ 86 โครงการ ซึง่ มี
มูลค่ารวมถึง 638 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็ นอันดับที่ 7 ของจังหวัดทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงจากชาวต่างชาติสงู สุด
ทัง้ นี้จากสถิตขิ อง General Statistic Office of Vietnam ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 จังหวัดดองไนมีเม็ด
เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติสงู เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ คิดเป็ นมูลค่าทุนจดทะเบียน 1.26 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ มีจานวนโครงการจากนักลงทุนรายใหม่ทงั ้ สิน้ 88 โครงการ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการแข่งขันและ
ความพร้อมของการเป็ นฐานการลงทุนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
หน่วย: ล้านเหรียญ

ทีม่ า: General Statistics Office of Vietnam

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ รายจังหวัดในประเทศเวียดนามสะสมในช่วงม. . – ส. . 2558
นอกจากมูลค่าการลงทุนภายในจังหวัดแล้ว มูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมของจังหวัดดองไนก็เป็ นเครื่องชี้วดั อีก
อย่างหนึ่งทีส่ ามารถบ่งบอกถึงความสาคัญของจังหวัดต่อเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม โดยในปี 2557 มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดดองไนเท่ากับ ประมาณ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดดองไนได้เติบโตเพิม่ อย่างต่อเนื่อง ในอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ ร้อยละ 12 ต่อปี ในช่วง 2553-2557
อุตสาหกรรมสาคัญทีข่ บั เคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดดองไน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม
การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง
ส่วนที่ 2.2-2 หน้า 37

บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

จังหวัดดองไนตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศและอยู่ในใจกลางเขตเศรษฐกิจการค้าของภาคใต้ มี
พืน้ ที่รวมทัง้ สิน้ 5,907 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 11 เมือง โดยมีเมือง Bien Hoa เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม จังหวัดดองไนห่างจากนครโฮจิมนิ ห์ซง่ึ เป็ นเมืองเศรษฐกิจทีส่ าคัญ
ที่สุดของประเทศเพียง 30 กิโลเมตรทางทิศตะวันตก ทาให้อยู่ท่ามกลางเครือข่ายคมนาคมขนส่งทางบกที่
เชื่อ มต่ อ กับ ถนนสายสาคัญ อื่น ๆของประเทศ รวมถึง ถนนที่เ ชื่อมต่ อกับ ท่า เรือ และสนามบิน ที่สาคัญ อาทิ
เชื่อมต่อกับท่าเรือไซ่ง่อนด้วยระยะทางเพียง 32 กิโลเมตรและเชื่อมต่อกับ Tan Son Nhat International Airport
ด้วยระยะทางเพียง 35 กิโลเมตร นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนการพัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่งเพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพของจังหวัดดองไน เช่น การก่อสร้าง Long Thanh International Airport ในเมือง Long Thanh
จังหวัดดองไน ซึ่งเป็ นสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของประเทศ เพื่อรองรับเทีย่ วบินระหว่างประเทศแทน Tan
Son Nhat International Airport สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ถงึ 5 ล้านตันต่อปี โดยคาดว่าจะเริม่ การ
ก่อสร้างระยะที่ 1 ได้ในปี 2561 และพร้อมใช้งานระยะที่ 1 ในปี 2566 นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกฟวกอัน ซึง่ มีขนาดระวางบรรทุกได้ 60,000 เดดเวทตัน (DWT) และแผนการปรับปรุงพัฒนาถนน
หลวงสาย 51 ทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างเมือง Bien Hoa กับเมืองหวุงเต่า พร้อมทัง้ ก่อสร้างถนนหลวงอีกสายหนึ่งที่
เชื่อมต่อระหว่างนครโฮจิมนิ ห์ Long Thanh และโด่วซยาย ให้เสร็จภายในปี 2558 จากระบบโลจิสติกส์ท่ี
สมบูรณ์พร้อมสาหรับการขนส่งภายในประเทศและการส่งออก ทาให้นักลงทุนทีม่ ฐี านการผลิตในจังหวัด ดองไน
มีความสะดวกในการขนส่งและสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้ในระดับหนึ่ง

แผนที่ของเขตเศรษฐกิ จตอนใต
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ทีม่ า: Network of International Cooperation for Development

แผนที่ของจังหวัดดองไน

ทีม่ า: อมตะ เวียดนาม

ระบบขนส่งภายในจังหวัดดองไนและบริเวณใกลเ ียง
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จังหวัดดองไนมีประชากรทัง้ สิน้ 2.8 ล้านคนในปี 2557 คิดเป็ นอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ ต่อปี ตัง้ แต่ปี 25532557 เท่ากับร้อยละ 2.6 ซึง่ มากกว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศ โดยส่วนหนึ่งมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่
จังหวัดดองไนของประชากรในจังหวัดอื่นๆ จากจานวนประชากรทัง้ หมดดังกล่าว มีประชากรจานวนทัง้ สิน้ 1.9
ล้านคน ซึง่ ร้อยละ 69.3 อยู่ในวัยทางาน และประมาณร้อยละ 58 อยู่ในตลาดแรงงาน ปจั จัยดังกล่าวทาให้
จังหวัดดองไนกลายเป็ นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ อยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศ แรงงานดังกล่าวนอกจากจะมี
ประสิทธิภาพและมีการศึกษาทีด่ เี ทียบเท่ากับแรงงานในจังหวัดสาคัญของประเทศ เช่น กรุงฮานอย และนครโฮ
จิมนิ ห์แล้ว ค่าแรงงานของจังหวัดดองไนยังต่ากว่าค่าแรงงานในนครโฮจิมนิ ห์ กรุงฮานอย และจังหวัดอื่นๆหลาย
จังหวัดในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ การที่จงั หวัดดองไนมีอาณาเขตติดกับนครโฮจิมินห์ซ่งึ เป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาของประเทศเวียดนามนัน้ ทาให้การหาแรงงานทีม่ คี ุณภาพและมีการศึกษาขัน้ สูง เพื่อดารงตาแหน่ ง
สาคัญของบริษทั โดยเฉพาะตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับกลางและระดับสูงไม่ยากนัก ด้วยอาณาเขตทีต่ ดิ ต่อกับแหล่ง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ ค่าครองชีพที่ถูกกว่าในนครโฮจิมนิ ห์ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่
อาศัย ค่าใช้จ่ายสาธารณู ปโภค และราคาที่ดิน ทาให้แรงงานจานวนมากตัดสินใจทางานในจังหวัดดองไน
โดยเฉพาะในเมือง Bien Hoa ซึง่ เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและมีการพัฒนาด้านทีอ่ ยู่
อาศัยเป็ นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในเขตเศรษฐกิจตอนใต้ ดองไนถือเปนจังหวัดทีม่ ปี ระชากรมาก
เป็ นอันดับสองรองจากนครโฮจิมนิ ห์

ทีม่ า: Savills Research & Consultancy

โ รงสรางอายุของประชากรในจังหวัดดองไน ในปี 2557
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หน่วย: พันคน

ค่าเฉลีย่ ทัง้ ประเทศ = 800

ทีม่ า: Dong Nai Statistics Office

จานวนประชากรในเขตเศรษฐกิ จตอนใต ณ ปี 2557
การสร้างฐานการผลิตในจังหวัดดองไนนัน้ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าแรงงาน ซึง่ มีประสิทธิภาพและการศึกษา
ใกล้เคียงกับจังหวัดสาคัญอื่นๆ แล้ว นักลงทุนยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านอื่นๆ เมื่อเทียบกับการ
ลงทุนในจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะนครโฮจิมนิ ห์ทม่ี อี าณาเขตติดกัน อาทิ ค่าเช่าทีด่ นิ ค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน
ค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารพาณิชย์ และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เป็ นต้น แม้ว่าโครงสร้างพืน้ ฐานของจังหวัดดองไน
จะมีป ระสิท ธิภ าพด้อ ยกว่ า จัง หวัด ส าคัญ ของประเทศ เช่ น นครโฮจิมิน ห์แ ละกรุ ง ฮานอย แต่ โ ครงสร้า ง
สาธารณู ปโภคดังกล่าวก็ถือว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกับจังหวัดเหล่านัน้ และมีประสิทธิภาพสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ
หลายจังหวัด โดยรัฐบาลได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอย่างต่ อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงมี
แผนการพัฒนาระยะยาวร่วมกับภาคเอกชนและนักลงทุนต่างชาติให้ครอบคลุมสาธารณู ปโภคที่สาคัญ เช่น
ไฟฟ้า ประปา การสื่อสารและโทรคมนาคม อีกด้วย นอกจากนี้ ในช่วงทีผ่ ่านมา หน่ วยงานราชการของจังหวัด
ดองไนสนับสนุนการลงทุนเป็ นอย่างมาก เห็นได้จากการปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่างๆทีเ่ อือ้ ต่อการลงทุน
อาทิ การลดขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตลงทุน การลดขัน้ ตอนการติดต่อกับหน่ วยงานราชการ และการลดขัน้ ตอน
ในการขออนุมตั โิ ครงการ เป็ นต้น
การที่จงั หวัดดองไนมีประชากรอาศัยอยู่จานวนมาก โดยคิ ดเป็ นร้อยละ 3.1 ของประชากรทัง้ หมดและสูงเป็ น
อันดับที่ 5 ของประเทศนัน้ ยังเป็ นปจั จัยสาคัญอีกประการสาหรับนักลงทุนภาคเอกชนในประเทศและนักลงทุน
ต่างประเทศเลือกตัง้ ฐานการผลิตในจังหวัดดองไนเพื่อสนองความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ ประชากรใน
จังหวัดดังกล่าวนอกจากจะมีจานวนมากแล้ว ยังมีกาลังซือ้ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของจังหวัดอื่นๆในประเทศเวียดนาม
สังเกตได้จากรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP Per Capita) ทีม่ จี านวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ทผ่ี ่าน
มา โดยในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวของประชากรจังหวัดดองในเท่ากับ 2,778 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดย
จานวนดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศซึง่ เท่ากับ ประมาณ 2,052 เหรียญสหรัฐฯ ทัง้ นี้จากการรายงาน
ของกระทรวงแรงงานของประเทศเวียดนาม จังหวัดดองไนได้ประสบความสาเร็จในการลดอัตราประชากรที่มี
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ฐานะยากจนเมื่อเทียบกับประชากรทัง้ หมดจากร้อยละ 7 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 1.9 ในปี 2556 แสดงให้เห็นถึง
ความเป็ นอยู่ของประชากรในจังหวัดดองไนทีด่ ขี น้ึ อย่างมีนยั สาคัญ
การที่จงั หวัดดองไนมีประชากรอาศัยอยู่จานวนมาก โดยคิดเป็ นร้อยละ 3.1 ของประชากรทัง้ หมดและสูงเป็ น
อันดับที่ 5 ของประเทศนัน้ ยังเป็ นปจั จัยสาคัญอีกประการสาหรับนักลงทุนภาคเอกชนในประเทศและนักลงทุน
ต่างประเทศเลือกตัง้ ฐานการผลิตในจังหวัดดองไนเพื่อสนองความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ ประชากรใน
จังหวัดดังกล่าวนอกจากจะมีจานวนมากแล้ว ยังมีกาลังซือ้ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของจังหวัดอื่นๆในประเทศเวียดนาม
สังเกตได้จากรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP Per Capita) ทีม่ จี านวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ทผ่ี ่าน
มา โดยในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวของประชากรจังหวัดดองในเท่ากับ 2,778 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดย
จานวนดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศซึง่ เท่ากับ ประมาณ 2,052 เหรียญสหรัฐฯ ทัง้ นี้จากการรายงาน
ของกระทรวงแรงงานของประเทศเวียดนาม จังหวัดดองไนได้ประสบความสาเร็จในการลดอัตราประชากรที่มี
ฐานะยากจนเมื่อเทียบกับประชากรทัง้ หมดจากร้อยละ 7 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 1.9 ในปี 2556 แสดงให้เห็นถึง
ความเป็ นอยู่ของประชากรในจังหวัดดองไนทีด่ ขี น้ึ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในเขต
เศรษฐกิจตอนใต้ ดองไนถือเปนจังหวัดทีส่ ร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็ นอันดับสองรองจากนครโฮจิมนิ ห์
หน่วย: เหรียญสหรัฐ

ทีม่ า: Dong Nai Statistic Office, General Statistics Office of Vietnam

สัดส่วนประชากรของจังหวัดสา ญ
ั ในประเทศเวียดนามเทียบกับจานวนประชากรทัง้ ประเทศ
นอกจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP Per Capita) ของจังหวัดดอง
ในทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องแล้ว มูลค่าการบริโภคระดับครัวเรือนของจังหวัดดองในยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากกาลังการซือ้ ของประชากรทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยในระหว่าง 2553-2557 อัตราการเติบโตเฉลีย่ ของมูลค่าการ
บริโภคระดับครัวเรือนเท่ากับร้อยละ 16 โดย ณ ปี 2014 ของมูลค่าการบริโภคระดับครัวเรือนในดองในสูงเป็ น
อันดับ 3 ในภาคใต้ของเวียดนาม รองจากนครโฮจิมนิ ห์ (HCMC) และจังหวัดบินเดือง (Binh Duong)
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หน่วย: พันล้านเหรียญ

ทีม่ า: Dong Nai Statistic Office

มูล ่าการบริโภ ระดับ รัวเรือนของจังหวัดดองในระหว่างปี 2553-2557
โดยมูลค่าการบริโภคระดับครัวเรือนในดองในนัน้ ส่วนใหญ่มาจากเมือง Bien Hoa ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของ
จังหวัดดองในและเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการบริหารของจังหวัดดองใน โดย ณ ปี 2557 จานวนประชากร
เมือง (Urban population) สูงถึง 904,000 คนคิดเป็ นอัตราประชากรเมืองต่อประชากรทัง้ หมด (Urbanization
rate) กว่าร้อยละ 90 โดยความเจริญทีข่ ยายมาจากใจกลางเมืองหลวงนี่เองทีท่ าให้บางเมืองในจังหวัดดองในเริม่
มีการพัฒนาเพื่อพืน้ ทีเ่ พื่อการอยู่อาศัย ทัง้ นี้กว่าร้อยละ 93 ของมูลค่าการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาที่
อยู่อาศัยยังเป็ นการซือ้ ขายทีด่ นิ เปล่า (Land plot) โดยธุรกรรมการซือ้ ขายส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ในบริเวญใกล้เคียง
พื้น ที่ท่ีมีศ ัก ยภาพในการพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานเพื่อ รองรับ ประชากรที่เ ติบ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากเมือ ง
อุตสาหกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ทัง้ นี้ ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ราคาซื้อขายที่ดนิ เปล่าเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ใน
จังหวัดดองในอยู่ในช่วงราคาตัง้ แต่ 108 ถึง 471 เหรียญสหรัฐต่อตารางเมตร โดยราคาขายจะแตกต่างไปตาม
ทีต่ งั ้ และความเจริญของโครงสร้างพื้นฐานในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ โดยราคาซือ้ ขายทีด่ นิ เปล่า เฉลีย่ ในเมือง Bien Hoa
และ Long Thanh อยู่ท่ี 199 และ 336 เหรียญสหรัฐต่อตารางเมตร ตามลาดับ
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2.2.2.2

แนวโนมอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไน

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งในอดีตนัน้ จะดาเนินการโดยรัฐบาลของประเทศเวียดนามแต่เพียงผูเ้ ดียว
ผ่านทางรัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ Sonadezi เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ามา
ดาเนินกิจการอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างเป็ นระบบ โดยมีการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อานวยความ
สะดวกต่างๆไว้บริการโรงงานอุตสาหกรรมและบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม หลังจากทีร่ ฐั บาลได้
ดาเนินนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมมาในระยะหนึ่ง โดยมีการเปิ ดเสรีการค้าและการบริการระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการอนุ ญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในประเทศเวียดนามได้อย่างสะดวกมากขึน้ ทา
ให้เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและกาลังซือ้ ของประชาชนเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ นักลงทุนต่างชาติ
เริม่ เข้ามาตัง้ ฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม เพื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ท่ี
เพิ่มขึ้นดังกล่าว นักลงทุนภาคเอกชนในประเทศและต่ างประเทศจึงจาเป็ นต้องขยายการลงทุนในประเทศ
เวียดนามเพิม่ ขึ้น ทาให้พ้นื ที่นิคมอุตสาหกรรมที่ดาเนินการโดยรัฐบาลแต่เพียงผู้เดีย วไม่เพียงพอต่อความ
ต้ อ งการของนั ก ลงทุ น รัฐ บาลจึง เริ่ม อนุ ญ าตให้ผู้ ป ระกอบการพัฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเอกชนทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศดาเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม โดยรัฐบาลได้ร่วม
ลงทุนกับผูป้ ระกอบการภาคเอกชนผ่านทางหน่ วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจต่ างๆ ในบางโครงการ นอกจากนี้
ในหลายโครงการ รัฐบาลยังอนุ ญาตให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็ นเจ้าของและผู้บริหารโครงการแต่เพียงผู้
เดียวอีกด้วย ดังนัน้ การจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในปจั จุบนั สามารถกระทาได้ทงั ้ สิน้ 4 แนวทางหลักตามลักษณะ
ความเป็ นเจ้าของและผูบ้ ริหารโครงการ คือ
1.
2.
3.
4.

นิคมอุตสาหกรรมทีร่ ฐั วิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเป็ นเจ้าของและผูบ้ ริหารโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมทีผ่ ปู้ ระกอบการภาคเอกชนภายในประเทศเป็ นเจ้าของและผูบ้ ริหารโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมทีผ่ ปู้ ระกอบการภาคเอกชนต่างประเทศร่วมเป็ นเจ้าของและร่วมบริหาร
โครงการกับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
นิคมอุตสาหกรรมทีผ่ ปู้ ระกอบการภาคเอกชนต่างประเทศร่วมเป็ นเจ้าของและร่วมบริหาร
โครงการกับผูป้ ระกอบการภาคเอกชนภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประเทศเวียดนามไม่มนี โยบายให้นิคมอุตสาหกรรมทีร่ ฐั วิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
เป็ นเจ้าของและผูบ้ ริหารโครงการขายทีด่ นิ ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย โดยอนุ ญาตเพียงการให้เช่าทีด่ นิ ในระยะเวลา
ไม่เกิน 50 ปี เท่านัน้ สาหรับนิคมอุตสาหกรรมประเภทที่ 2 ถึง 4 นัน้ รัฐบาลของประเทศเวียดนามมิได้ให้
กรรมสิทธิในการเป็
นเจ้าของทีด่ นิ แก่ผปู้ ระกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลเพียงแต่ให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาว
์
ดังกล่าวเพื่อนามาพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเท่านัน้ โดยระยะเวลาในการอนุ ญาตให้เช่าที่ดินแก่
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายก็แตกต่างกัน ซึง่ ระยะเวลาสูงสุดในการอนุญาตให้เช่าทีด่ นิ คือ 50 ปี ดังนัน้ การให้สทิ ธิ ์
การใช้ท่ดี ินภายในนิคมอุตสาหกรรมแก่กลุ่ มลูกค้าเป้าหมายของผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมทุกรายทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนจะอยู่ในรูปแบบการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 50 ปี
ในปี 2557 ประเทศเวียดนามมีจานวนนิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมด 295 แห่ง ซึ่งมีพ้นื ที่รวมกันทัง้ สิ้น 82,841
เฮกตาร์ กระจายอยู่ตามภูมภิ าคต่างๆของประเทศ อย่างไรก็ตาม นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน
ภาคใต้ของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการในภาคการผลิตทีก่ ระจุกตัวอยู่ในภาคใต้ของ
ประเทศ โดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจและการค้าทีส่ าคัญ ได้แก่ นครโฮจิมนิ ห์ จังหวัดดองไน จังหวัดบาเรีย –
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หวุงเต่า และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ทาให้ในภาคใต้มจี านวนนิคมอุตสาหกรรมและมูลค่าโครงการโดยรวมสูงกว่า
ภาคอื่นๆอย่างเห็นได้ชดั
อย่างไรก็ตาม จากความต้องการพืน้ ทีใ่ นนิคมอุตสาหกรรมของนักลงทุนภาคการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทา
ให้จานวนพืน้ ทีข่ ายหรือให้เช่าของนิคมอุตสาหกรรมในกรุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห์ปจั จุบนั เริม่ ไม่เพียงพอทีจ่ ะ
รองรับความต้องการที่คาดการณ์ ในอนาคต และทาให้ราคาขายที่ดินและค่าเช่าที่ดินระยะยาวภายในนิค ม
อุตสาหกรรมในกรุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห์มจี านวนสูงขึน้ นอกจากนี้ การก่อตัง้ นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่หรือ
การขยายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดิมสามารถกระทาได้อย่างจากัด เนื่องจากพื้นที่หลายแห่งถูกนาไป
พัฒนาเป็ นเขตทีอ่ ยู่อาศัยหรือ สิง่ อานวยควาสะดวกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์
ราชการ เป็ นต้น เพื่อพัฒนาสูส่ งั คมเมืองเต็มรูปแบบ จากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานดังกล่าว รัฐบาล
และผู้ประกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชนจึงได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงกรุง
ฮานอยและนครโฮจิมินห์ อีกทัง้ ยังขยายการลงทุนในภาคอื่นๆที่มีศกั ยภาพของประเทศ ทัง้ การก่อตัง้ นิคม
อุตสาหกรรมแห่งใหม่และการขยายพืน้ ทีข่ องนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดิม
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคใต้นัน้ จังหวัดดองไนถือเป็ นจังหวัดหนึ่งที่โดดเด่นและเป็ นเป้าหมายของนัก
ลงทุน ภาคการผลิต จากท าเลที่ตัง้ ที่ติดกับนครโฮจิมินห์ ความพร้อ มด้า นแรงงาน และระบบคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังมีค่าเช่าทีด่ นิ ระยะยาวทีถ่ ูกกว่าทีด่ นิ ในเมืองเศรษฐกิจทีส่ าคัญ เช่น นครโฮจิมนิ ห์ และ
กรุงฮานอย ทาให้จงั หวัดดองไนเป็ นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของรัฐบาลและ
ผูป้ ระกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชน โดยในปี 2557 ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน (Provincial
Competitiveness Index) ของจังหวัดดองไนเท่ากับ 57.3 อยู่ในอันดับที่ 7 ของจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ
เวียดนาม ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดดองไนอยู่อนั ดับ 42 ของประเทศทัง้ ในปี 2557

ทีม่ า: PCI 2014

ดัชนี วามสามารถในการแข่งขันของจังหวัดในภา ใตของประเทศเวียดนามในปี 2557
ทัง้ นี้ ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จังหวัดดองไนมีนิคมอุตสาหกรรมรวมทัง้ สิน้ 31 แห่ง โดยมีพน้ื ที่รวมทัง้ สิน้
ประมาณ 9,574 เฮกตาร์ ปจั จุบนั มีพน้ื ทีส่ าหรับเช่าประมาณ 6,330 เฮกตาร์และมีการเช่าพืน้ ทีแ่ ล้วประมาณ
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4,520 เฮกตาร์ คิดเป็ นอัตราการเช่าร้อยละ 71.4 ของพืน้ ทีส่ าหรับเช่าทัง้ หมด ทัง้ นี้ หากพิจารณาอัตราการเช่า
ของนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละเมือง พบว่านิคมอุตสาหกรรมในเมือง Dinh Quan ซึง่ มีผปู้ ระกอบการเพียงราย
เดียวมีอตั ราการเช่าเท่ากับร้อยละ 100 สูงทีส่ ุดในจังหวัดดองไน ในขณะทีอ่ นั ดับที่ 2 ของจังหวัด ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมในเมือง Bien Hoa ซึง่ มีผปู้ ระกอบการทัง้ สิน้ 4 รายมีอตั ราการเช่าเท่ากับร้อยละ 97
นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไนส่วนใหญ่จะอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ต่ี ดิ ต่อกับนครโฮจิมนิ ห์และจังหวัด Binh Duong อาทิ
เมือง Bien Hoa Nhon Trach, Long Thanh และ Bien Hoa โดยในเมือง Nhon Trach มีจานวนนิคม
อุตสาหกรรมสูงที่สุดด้วยจานวน 10 แห่ง มีพ้นื ที่ทส่ี ามารถปล่อยเช่าระยะยาวได้รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 2,258
เฮกตาร์ คิดเป็ นร้อยละ 35.3 ของพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมดของจังหวัดดองไน ในขณะทีเ่ มือง Long Thanh
มีจานวนนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง มีพน้ื ทีท่ ส่ี ามารถปล่อยเช่าระยะยาวได้รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 1,311 เฮกตาร์คดิ
เป็ นร้อยละ 20.5 ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมดของจังหวัด ดองใน และเมือง Bien Hoa มีจานวนนิคม
อุตสาหกรรม 4 แห่ง มีพน้ื ทีท่ ส่ี ามารถปล่อยเช่าระยะยาวได้รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 1,022 เฮกตาร์คดิ เป็ นร้อยละ
16.1 ของพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมดของจังหวัดดองใน
หน่วย: เฮกตาร์

ทีม่ า: : Savills Research & Consultancy

อัตราการเช่าเฉลี่ยของนิ มอุตสาหกรรมในแต่ละเมืองในจังหวัดดองไน ณ ไตรมาส 2 ปี 2558
เนื่องจากพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของผูป้ ระกอบการหลายรายในเมือง Bien Hoa มีเหลืออยู่ไม่มากและโครงการส่วนใหญ่ยงั
ไม่สามารถขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมหรือพัฒนาโครงการใหม่ได้ อมตะ เวียดนาม ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการผูเ้ ดียวทีย่ งั มี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าบางส่วนเหลืออยู่ในปจั จุบนั จานวนหนึ่งบวกกับมีพน้ื ทีอ่ ยู่ในระหว่างการเวรคืนได้และอยู่ในระหว่าง
การขอใบอนุ ญาตการลงทุน (รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วน 2.2 หัวข้อที ่ 2 การให้เช่าทีด่ ินระยะยาวในเขต
อุตสาหกรรม) จึงมีความพร้อมทีจ่ ะให้เช่าทีด่ นิ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วดังกล่าวแก่ลกู ค้าเป้าหมายทีม่ คี วามต้องการพืน้ ทีใ่ น
นิคมอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วนได้ และด้วยอุปทานทีม่ จี ากัดนี่เองทาให้อตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ในเมือง Bien Hoa สูง
ทีส่ ดุ ในเมืองอื่นของจังหวัดดองใน
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หน่วย: เหรียญสหรัฐ / ตรม.

ทีม่ า: Savills Reseach & Consultancy

อัตรา ่าเช่าระยะยาวเฉลี่ยของนิ มอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไน ณ ไตรมาส 2 ปี 2558
ทัง้ นี้นิคมอุตสาหกรรมใน Bien Hoa มีอายุทด่ี นิ ทีเ่ หลือเฉลีย่ เท่ากับประมาณ 33 ปี ซึง่ น้อยทีส่ ุดเมื่อเทียบกับ
เมืองอื่นๆ ภายในจังหวัด โดยนอกจากนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนามแล้ว นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก 3
แห่งมีระยะเวลาให้เช่าทีเ่ หลือน้อยกว่า 40 ปี โดยมีเพียงนิคม Agtex Long Binh เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ที่มี
ระยะเวลาให้เช่าทีเ่ หลือมากกว่า 40 ปี

ทีม่ า: Savills Research & Consultancy

สัดส่วนของนิ มอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไนอายุที่ดิน งเหลือ ณ ไตรมาส 2 ปี 2558
จากข้อมูลของ Savills Research & Consultancy พบว่าสามเมืองนิคมอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดดองใน วัด
จากพืน้ ทีใ่ ห้เช่าระยะยาวได้แก่เมือง Nhon Trach, Bien Hoa และ Long Thanh ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 72
ของพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมดในจังหวัดดองใน และเป็ นเมืองทีม่ รี าคาเช่าระยะยาวเฉลีย่ สูงทีส่ ุดในจังหวัด
องใน โดยเมือง Long Thanh เป็ นเมืองทีม่ อี ตั ราการเติบโตเฉลีย่ สูงสุดในช่วง 2554 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2558 คิด
เป็ นร้อยละ 14 ตามมาด้วยเมือง Bien Hoa คิดเป็ นร้อยละ 13 และ Nhon Trach คิดเป็ นร้อยละ 3
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หน่วย: เหรียญสหรัฐ / ตรม.
110

Bien Hoa

Long Thanh

Nhon Trach

100
90
80

70
60
50
40
2Q2558

ทีม่ า: Savills Research & Consultancy

รา าเช่าที่ดินระยะยาวในเมืองอุตสาหกรรมหลักในดองใน

สภาพการแข่งขันของผูป้ ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมภายในจังหวัดดังกล่าวถือว่าไม่สงู มากนัก เนื่องจากการ
ประกอบกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้ประสบความสาเร็จนัน้ นอกจากจะต้องอาศัยความเชีย่ วชาญในการ
บริหารโครงการจากประสบการณ์อนั ยาวนานและเงินลงทุนจานวนมากแล้ว ยังต้องอาศัยความสัมพันธ์ทด่ี กี บั
รัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐอื่นๆ อีกด้วย ปจั จัยดังกล่าวถือเป็ นอุปสรรคสาคัญของผูป้ ระกอบการรายใหม่ทจ่ี ะ
เข้ามาแข่งขันในธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (barrier of entry) ด้วยเหตุดงั กล่าว ทาให้ในจังหวัดดองไน
มีจานวนนิคมอุตสาหกรรมรวมทัง้ สิน้ เพียง 31 โครงการ โดยปจั จุบนั โครงการของอมตะ เวียดนาม ถือเป็ นนิคม
อุตสาหกรรมทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของจังหวัด และสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของนิคมอุตสาหกรรมภายในจังหวัด
ซึง่ เท่ากับ 300 เฮกตาร์ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีมลู ค่าการลงทุนอยู่ในอันดับที่ 1 ของจังหวัด ทัง้ นี้ การ
แข่ ง ขัน ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการแต่ ล ะรายเป็ น ไปอย่ า งจ ากัด เนื่ อ งจากนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่บ ริห ารโดย
ผูป้ ระกอบการหลายรายบางโครงการไม่มพี น้ื ทีว่ ่างเหลืออยู่หรือมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าเหลืออยู่ไม่มากนัก
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หน่วย: เฮกตาร์
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10 อันดับนิ มอุตสาหกรรมที่มีพนื้ ที่โ รงการใหญ่ที่สุดในจังหวัดดองไน
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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ทีม่ า: Savills Research & Consultancy

10 อันดับนิ มอุตสาหกรรมที่มีมูล า่ โ รงการปัจจุบนั สูงที่สุดในจังหวัดดองไน
ผูป้ ระกอบการทีบ่ ริหารพืน้ ทีใ่ ห้เช่าขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในจังหวัดดองไนคือ Sonadezi ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารพืน้ ทีใ่ ห้เช่าใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมทัง้ สิน้ ร้อยละ 30 ของขนาดพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด โดยมีบริษทั Tin Nghia และบริษทั
VRG ตามมาเป็ นอันดับที่ 2 และ 3 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 25 และร้อยละ 14 ของขนาดพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด
ตามลาดับ สาหรับ อมตะ เวียดนามนัน้ อยู่ในอันดับที่ 5 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 6 ของขนาดพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด
แม้ว่ า ในจัง หวัด ดองไนมีผู้ป ระกอบการนิ ค มอุ ต สาหกรรมจ านวนหลายราย แต่ มีนิ ค มอุ ตสาหกรรมที่มี
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนต่างประเทศร่วมลงทุนเพียง 3 แห่ง ได้แก่ (1) นิคม Amata City (Bien Hoa) ซึง่ เป็ น
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นิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม (2) นิคม Loteco ซึง่ ดาเนินการโดย Sojitz Corporation บริษทั ชัน้ นา
ด้านการค้าและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ Thai Son Corporation (Thasimex) รัฐวิสาหกิจภายใต้
Ministry of Defense ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 60 และ 40 ตามลาดับ และ (3) นิคม Long Duc ซึ่ง
ดาเนินการโดย Sojitz Corporation ร่วมกับ Daiwa House Industry Company Limited (Daiwa) บริษทั
ก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพ ย์ชนั ้ นาจากประเทศญี่ปุ่น Kobelco Eco-Solutions Company Limited
(Kobelco Eco) บริษทั พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมชัน้ นาจากประเทศญี่ปุ่น และDong Nai Import
Export Processing Agricultural Products and Foods Company (DONAFOODS) รัฐวิสาหกิจซึง่ ถูกจัดตัง้ ขึน้
โดยมติของ People’s Committee of Dong Nai Province เพื่อผลิตและส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ นิคม
Loteco ดังกล่าวมีสดั ส่วนการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สีร่ ายในสัดส่วนร้อยละ 57.3 22.0 8.7 และ 12 ตามลาดับ

ทีม่ า: Savills Research & Consultancy

สัดส่วนการบริหารพืน้ ที่ใหเช่าของผูประกอบการในจังหวัดดองไน ณ ไตรมาส 2 ปี 2558
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2.2.2.3

ภาวะการแข่งขันของนิ มอุตสาหกรรมในเมือง Bien Hoa และเมือง Long Thanh

เนื่องจากประมาณการรายได้หลักของอมตะ เวียดนาม และ อมตะ ซิต้ี ลองถันในอนาคตจะมาจากการให้
่
เช่า
ทีด่ นิ ระยะยาวในโครงการนิคมอุตสาหกรรมในเมือง Bien Hoa และเมือง Long Thanh นัน้ การศึกษาตลาด
และผูแ้ ข่งขันจึงเป็ นสิง่ สาคัญในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
นิ มอุตสาหกรรมในเมือง Bien Hoa ณ ไตรมาส 2 ปี 2558
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Source: Savills Research & Consultancy

ณ ไตรมาส 2 ปี 2558 เมือง Bien Hoa มีพน้ื ทีส่ าหรับการเช่าระยะยาวประมาณ 1022 เฮกตาร์ ใน 4 นิคมในคิด
เป็ นพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกเช่าระยะยาวแล้วประมาณ 979 เฮกตาร์ คิดเป็ นอัตราเช่าถัวเฉลีย่ ร้อยละ 97 (ปรับขึน้ จากอัตรา
เช่าเฉลีย่ ในปี 2556 ทีร่ อ้ ยละ 90) นิคมอุตสาหกรรมในเมือง Bien Hoa มีอยู่ 4 แห่งรวมนิคมอุตสาหกรรมของ
อมตะ เวียดนาม ซึง่ เป็ นนิคมอุตสาหกรรมเดียวที่ยงั มีพน้ื ทีข่ ายหลงเหลืออยู่ (รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วน 2.2
หัวข้อที ่ 2 การให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาวในเขตอุตสาหกรรม)
นิ มอุตสาหกรรมในเมือง Long Thanh ณ ไตรมาส 2 ปี 2558
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ณ ไตรมาส 2 ปี 2558 เมือง Long Thanh มีพน้ื ทีส่ าหรับการเช่าระยะยาวประมาณ 1,311 เฮกตาร์ ใน 6 นิคม
ในคิดเป็ นพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกเช่าระยะยาวแล้วประมาณ 760 เฮกตาร์ คิดเป็ นอัตราการเช่าถัวเฉลีย่ ร้อยละ 58 (ปรับขึน้
จากอัตราเช่าเฉลี่ยในปี 2556 ทีร่ อ้ ยละ 52) ยังไม่รวมโครงการ Amata City Long Thanh ซึง่ อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 (รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วน 2.2 หัวข้อที ่ 6 โครงการในอนาคต) ซึง่ จะ
ส่วนที่ 2.2-2 หน้า 51

บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เห็นได้ว่านิคมอุตสาหกรรมทีม่ กี ารพัฒนาสาธารณูปโภคในคุณภาพสูง (อัตราค่าเช่าระยะยาวเฉลีย่ สูงกว่า 90
เหรียญต่อตารางเมตร) ทีเพียง 3 แห่งได้แก่นิคม Long Thanh ของ Sonadezi, นิคม Long Duc ของ Sojitz
และ Go Dau ของ Sonadezi ซึง่ มีเพียงนิคม Long Duc เท่านัน้ ทีย่ งั มีพน้ื ทีเ่ หลือและมีอตั ราเช่าเฉลีย่ เพียงร้อย
ละ 27
ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนามมีจุดแข็งเหนือผูแ้ ข่งขันรายอื่นๆ ในด้านการมีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ในปจั จุบนั จากการ
สนับสนุนของอมตะ คอร์ป ซึง่ เป็ นบริษทั ใหญ่ของอมตะ เวียดนามในช่วงทีผ่ ่านมา นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม
จะได้รบั การสนับสนุ นด้านเงินทุนอย่างต่ อเนื่องจากบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบริษัท แม่ของอมตะ เวียดนามในปจั จุบนั
เนื่องจากบริษัทฯ สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ฐานเงินทุนขนาดใหญ่ดงั กล่าวทาให้อมตะ เวียดนามมีสถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง พร้อมสาหรับ
การลงทุนขยายพื้นที่ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในโครงการที่ บริหารอยู่ในปจั จุบนั อย่างต่อเนื่องและการ
ลงทุนจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในอนาคต เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเวียดนามได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากอมตะ เวียดนามจะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแล้ว อมตะ
เวียดนามในฐานะผูป้ ระกอบการทีม่ ปี ระสบการณ์มาอย่างยาวนานในการประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ในประเทศเวียดนามยังประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพจานวนมากที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมและการบริหารโครงการเป็ นอย่างดี โดยมีผู้บริหารและพนักงานบางส่วนเคยร่วมงาน กับอมตะ
คอร์ป ซึ่งเป็ นบริษทั แม่ของบริษทั ฯ และเป็ นผูป้ ระกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมชัน้ นาของประเทศไทยมา
อย่างยาวนาน ทาให้อมตะ เวียดนาม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดีดว้ ยคุณภาพ
การให้บริการชัน้ เลิศ นอกจากนี้ ยังทาให้อมตะ เวียดนาม มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องอีก
ด้วย
นอกจากจุดแข็งของอมตะ เวียดนามมีทไ่ี ด้กล่าวมาข้างต้นแล้ว อมตะ เวียดนาม ยังได้เพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้วยการวางกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจหลายประการ ดังนี้
1.

อมตะ เวียดนาม มีนโยบายในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ
โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคทีม่ คี ุณภาพชัน้ เลิศในโครงการควบคู่ไป
กับการพัฒนาที่ดนิ เพื่อให้เช่าระยะยาว ทาให้ลูกค้ามันใจได้
่
ว่าจะสามารถดาเนินการทางธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องหากโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคทีใ่ ห้บริการโดยภาครัฐเกิดเหตุข ั ดข้อง
ตัวอย่างของโครงสร้างพืน้ ฐานทีอ่ มตะเวียดนามให้บริการแก่ลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่
น้าประปา ระบบบาบัดน้าเสีย และไฟฟ้า เป็ นต้น นโยบายของอมตะ เวียดนามดังกล่าวแตกต่างจาก
นโยบายของผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการพัฒนาทีด่ นิ เพื่อให้เช่าระยะยาวหรือขาย
เป็ นหลัก ถึงแม้บางโครงการจะมีการจัดสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค แต่คุณภาพ
ของระบบดังกล่าวก็ไม่ได้มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายก็มไิ ด้จดั สร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคไว้ใช้ภายในโครงการ ทาให้การดาเนินการทางธุรกิจอย่ าง
ต่อเนื่องของลูกค้ามีความเสีย่ งสูง โดยเฉพาะลูกค้าทีใ่ ช้ระบบการผลิตสินค้าแบบต่อเนื่อง

2.

อมตะ เวียดนาม ได้จดั สรรที่ดนิ บางส่วนที่ได้รบั การพัฒนาแล้วให้แก่โครงการพาณิชยกรรมและ
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยในเขตบริเวณนิคมอุตสาหกรรม อาทิ ร้านค้า โชว์รูม ร้านอาหาร โรงพยาบาล
โรงเรียน ศูนย์กฬี าและนันทการ อพาร์ทเม้นท์ วิลล่าสาหรับผูบ้ ริหาร โรงแรม และอาคารสานักงาน
เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนามให้เป็ นเมืองทีส่ มบูรณ์
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แบบตามแนวคิด “Perfect Smart City” ทีม่ สี งิ่ อานวยความสะดวกครบครันสาหรับผูบ้ ริหารและ
พนักงานของผูป้ ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม นโยบายดังกล่าวได้สร้างความแตกต่างระหว่าง
นิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนามกับนิคมอุตสาหกรรมของผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ อย่างชัดเจน
ทาให้โครงการของอมตะ เวียดนามสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายระดับบนได้ ดังนัน้ โครงการ
ดังกล่าวจึงถือเป็ นปจั จัยสาคัญทีช่ ่วยเกือ้ หนุนธุรกิจหลักของอมตะ เวียดนามอย่างแท้จริง
3.

อมตะ เวียดนามได้จดั สรรทีด่ นิ บางส่วนสาหรับการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมของ
อมตะ เวียดนามเพื่อให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบการทีต่ อ้ งการความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการเริม่
ประกอบธุรกิจผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่ตอ้ งการใช้เงินลงทุนจานวนมากเพื่อเช่าทีด่ นิ ระยะยาวและก่อสร้าง
โรงงานในระยะแรกเพื่อลดความเสีย่ งจากการประกอบธุรกิจ และผู้ประกอบการขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็กทีม่ เี งินลงทุนค่อนข้างจากัด นโยบายดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ อมตะ เวียดนามมีกลุ่ม
ลูกค้าและแหล่งทีม่ าของรายได้ทห่ี ลากหลาย ซึ่งทาให้ผลประกอบการของอมตะ เวียดนามมีความ
มันคงแล้
่
ว กลยุทธ์ดงั กล่าวแตกต่างกับกลยุทธ์ของผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ในจังหวัดดองไน โดยมี
นิคมอุตสาหกรรมเพียง 12 แห่งทีม่ บี ริการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป ดังนัน้ อมตะ เวียดนามจึงมีความ
ได้เปรียบในการดึงดูดลูกค้าบางกลุ่มเหนือคู่แข่ง

4.

อมตะ เวียดนาม มุ่งเน้นการให้บริการทีด่ ที ส่ี ดุ ภายใต้มาตรฐานสากลแก่ลกู ค้าทุกรายทัง้ ก่อนและหลัง
การทาสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีการให้คาปรึกษาด้านต่างๆ อาทิ การช่วยเหลือลูกค้าในการขอ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ (Investment Certificate) และการขอใบอนุ ญาตอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นในการ
ประกอบธุรกิจของลูกค้า เป็ นต้น จากการให้บริการดังกล่าวแบบครบวงจรซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ทาให้ลูกค้าพึงพอใจกับการให้บริการของอมตะ เวียดนามมา
โดยตลอดและทาให้อ มตะ เวียดนามรักษาความสัมพันธ์อ ันดีใ นระยะยาวกับลูกค้า ได้ นโยบาย
ดังกล่าวจึงเป็ นปจั จัยสาคัญทีท่ าให้เกิดการประชาสัมพันธ์ขอ้ ดีต่างๆ ของนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ
เวียดนามระหว่างลูกค้ารายเดิมและลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ ซึง่ ช่วยให้อมตะ เวียดนาม มีฐานลูกค้าที่
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั

ด้วยจุดแข็งของอมตะ เวียดนามและกลยุทธ์การแข่งขันทีโ่ ดดเด่นดังกล่าว ทาให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมที่
บริหารโดยอมตะ เวียดนาม ถือเป็ นโครงการระดับพรีเมีย่ มเพียงไม่กร่ี ายในจังหวัดดองไน โดยอมตะ เวียดนาม
มีค่าเช่าทีด่ นิ ระยะยาวและค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ประมาณ 85-90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตารางเมตร ซึง่ สูง
กว่าผูป้ ระกอบการทุกรายในจังหวัดดองไนและสูงกว่าค่าเช่าทีด่ นิ ระยะยาวเฉลีย่ ของนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละ
เมืองภายในจังหวัด รวมถึงสูงกว่ าค่าเช่ าที่ดินระยะยาวเฉลี่ยของจังหวัดดองไนซึ่งเท่า กับ ประมาณ 70-80
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตารางเมตรอีกด้วย
ด้ว ยอัต ราค่ า เช่ า ที่ดิน ระยะยาวและค่ า บริก ารสาธารณู ป โภคต่ า งๆที่สูง กว่ า นิ ค มอุ ต สาหกรรมอื่น ๆ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมของอมตะ เวีย ดนามจึง เน้ น เจาะกลุ่ ม ลู ก ค้ า ระดับ บนเป็ น หลัก โดยเฉพาะบริษัท ชัน้ น าใน
อุตสาหกรรมทีม่ เี ทคโนโลยีการผลิตค่อนข้างสูงจากประเทศญีป่ นุ่ และไต้หวัน ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ Dong
Nai Industrial Zone Authority (DIZA) ต้องการดึงดูดให้เข้ามาลงทุนในจังหวัดดองไนภายใต้แผนการปจั จุบนั
นอกจากอมตะ เวียดนามแล้ว ผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ในจังหวัดดองไนจะบริหารโครงการระดับกลางและระดับ
ล่าง ซึ่งมิได้ให้ความสาคัญกับคุณภาพของโครงสร้า งพื้นฐานและระบบสาธารณู ปโภคมากนัก รวมถึงไม่มกี าร
พัฒนาโครงการพาณิชยกรรมและโครงการทีอ่ ยู่อาศัยในเขตบริเวณนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้คุณภาพการ
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บริการยังด้อยกว่าโครงการระดับพรีเมี่ยมเช่น อมตะ เวียดนาม ทาให้นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมีกลยุทธ์การ
แข่งขันด้านราคาเป็ นหลักและเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางหรือระดับล่างทีม่ เี ทคโนโลยีการผลิตไม่สงู มากนัก
ซึง่ ถือว่าเป็ นคนละกลุ่มเป้าหมายกับอมตะ เวียดนาม
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2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑและบริการ
2.3.1 การจัดหาที่ดิน
ในการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment)
ร่วมกับหน่ วยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจัดทาแผนแม่บทเพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุ มตั ิ แผนแม่บทที่ได้รบั การ
อนุมตั จิ ะใช้เป็ นพืน้ ฐานในการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมใหม่และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับเขตนิคม
อุตสาหกรรมใหม่นนั ้ ทัง้ นี้ภายหลังการอนุ มตั แิ ผนแม่บทแล้วนัน้ Provincial People’s Committee จะเป็ นผู้
ตัดสินใจในการจัดตัง้ หรือขยายเขตอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทดังกล่าวในรายละเอี ยด ทัง้ นี้ ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศเวียดนาม รัฐบาลจะจัดสรรและให้เช่าที่ดนิ แก่องค์กรหรือบุคคลธรรมดา เพื่อลงทุน ก่อสร้าง และ
จัดการโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีหน่ วยงานที่จะจัดสรรที่ดินให้คอื Provincial People’s
Committee และหน่วยงานกากับดูแลเขตอุตสาหกรรมประจาจังหวัดนัน้ ๆ ซึง่ สาหรับจังหวัดดองไนคือ People’s
Committee of Dong Nai Province และ Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA)
ในการจัดหาที่ดินของผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมนัน้ เนื่องจากตามกฎหมายของประเทศเวียดนามนัน้
บุคคลต่างชาติไม่สามารถครอบครองทีด่ นิ ได้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมส่วนมากจะได้รบั การจัดสรร
ทีด่ นิ ให้เช่าจากหน่วยงานรัฐ โดยมีระยะเวลาการเช่า 50 ปี และมีการจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ ให้แก่หน่ วยงานรัฐเป็ นราย
ปี หรือครัง้ เดียวเมื่อเซ็นสัญญา สาหรับในนิคมอุตสาหกรรมปจั จุบนั ของ อมตะ เวียดนาม นัน้ ส่วนมากอมตะ
เวียดนาม เลือกวิธกี ารชาระค่าเช่าทีด่ นิ เป็ นรายปี และมีการชาระค่าเช่าครัง้ เดียวในบางกรณีหากลูกค้าของอมตะ
เวียดนาม ต้องการ โดยอมตะ เวียดนาม จะทาการผลักภาระค่าเช่านี้ให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการโรงงานทีม่ าเช่า
ทีด่ นิ ระยะยาวในเขตนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม (Pass through) สาหรับทัง้ สองกรณี ทัง้ นี้ผเู้ ช่าที่
เลือกจ่ายค่าเช่าเป็ นครัง้ เดียวจะสามารถนาสิทธิการเช่าของทีด่ นิ ไปจดจานองกับสถาบันการเงินได้
ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนาม ได้รบั การจัดสรรพื้นที่ทงั ้ หมดประมาณ 700 เฮกตาร์ หรือ 4,375 ไร่ สาหรับพัฒนา
โครงการของอมตะ เวียดนาม อย่างไรก็ดี เมื่ออมตะ เวียดนาม ต้องการจะขยายพืน้ ทีโ่ ครงการ อมตะ เวียดนาม
จะต้องทาการขออนุ มตั กิ ารประกอบธุรกิจของแต่ละระยะโครงการจาก Dong Nai Industrial Zone Authority
(DIZA) ตามใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) โดยปจั จุบนั อมตะ เวียดนาม ได้รบั อนุ มตั พิ น้ื ทีต่ าม
ใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) แล้วสาหรับโครงการระยะที่ 1 2A 2B 2D 2E 3A และ โครงการ
Amata Commercial Complex รวมพืน้ ทีจ่ านวน 532.1 เฮกตาร์ หรือ 3,326 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พืน้ ที่ที่ไดรับอนุมตั ิ ตาม
Investment Certificate เ กตาร
โครงการระยะที่ 1
โครงการระยะที่ 2A
โครงการระยะที่ 2B
โครงการระยะที่ 2D
โครงการระยะที่ 2E
โครงการระยะที่ 3A
รวมพืน้ ที่ในนิ มอุตสาหกรรม
โครงการ Amata Commercial Complex

347.0
46.1
55.4
64.5
513.0
19.1
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รวมพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
พืน้ ที่ที่อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต

532.1
30.0

ทัง้ นี้ พื้นที่อีกประมาณ 137 เฮกตาร์ หรือ 856 ไร่ นัน้ อมตะ เวียดนาม ยังมิได้พิจารณาที่จะขออนุ มตั ิการ
ประกอบธุรกิจตามใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) ในโครงการเพิ่มเติมดังกล่าว โดยอมตะ
เวียดนาม จะพิจารณาการดาเนินการขออนุมตั เิ มื่ออมตะ เวียดนาม ต้องการและตามความเหมาะสม
ภายหลังที่อมตะ เวียดนามและอมตะ ซิต้ี ลองถัน่ ในฐานะผูข้ อใบรับรองการลงทุน ได้รบั ใบรับรองการลงทุน
(Investment Certificate) แล้ว หน่ วยงานรัฐ (Compensation Committee) จะทาแผนการเวนทีด่ นิ คืนจากผูบ้ ุก
รุกในบริเวณนัน้ รวมถึงแผนการจ่ายค่าชดเชยและมูลค่าเงินชดเชยหลังจากทีไ่ ด้ตกลงค่าชดเชยในการเวนคืน
ทีด่ นิ เป็ นทีเ่ รียบร้อย จากนัน้ รัฐบาลจะมอบหมายให้อมตะ เวียดนาม เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ภายหลังจาก
ทีม่ กี ารจ่ายค่าชดเชยและเวนคืนทีด่ นิ เป็ นทีเ่ รียบร้อย อมตะ เวียดนาม จึงจะทาการลงนามในสัญญาเช่าทีด่ นิ ใน
ส่วนดังกล่า วกับ หน่ ว ยงานรัฐโดยท าการจ่ ายค่ าเช่าเป็ น รายปี หรือ ครัง้ เดียว อย่ างไรก็ดี อมตะ เวียดนาม
สามารถนาค่าใช้ค่าชดเชยในการเวนคืนทีด่ นิ ดังกล่าวมาหักลบกับค่าเช่าทีด่ นิ จากหน่ วยงานรัฐได้ในจานวนไม่
เกินค่าชดเชยทีไ่ ด้จ่ายไปจริง ทัง้ นี้ค่าเช่าทีด่ นิ จะถูกกาหนดโดยอ้างอิงราคาตลาดและมีการปรับทุก 5 ปี
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อมตะ เวียดนาม ได้มกี ารลงนามในสัญญาเช่าทีด่ นิ กับหน่วยงานรัฐแล้วสาหรับ
โครงการระยะที่ 1 2A 2B 2D 2E 2E และโครงการ Amata Commercial Complex รวมพืน้ ทีท่ งั ้ หมดประมาณ
442.1 เฮกตาร์ หรือ 2,763.1 ไร่ จากพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว 532.1 เฮกตาร์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการระยะที่ 1
โครงการระยะที่ 2A
โครงการระยะที่ 2B
โครงการระยะที่ 2D
โครงการระยะที่ 2E
โครงการระยะที่ 3A
รวมพืน้ ที่ในนิ มอุตสาหกรรม
โครงการ Amata Commercial Complex
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมด

พืน้ ที่ตามสัญญาเช่า
เ กตาร
129.2
141.6
76.5
46.1
29.6
0.0
423.0
19.1
442.1

สาหรับระยะเวลาของสัญญาเช่านัน้ อมตะ เวียดนาม จะทาสัญญาเช่ากับหน่ วยงานรัฐสาหรับโครงการนิคม
อุตสาหกรรมทุกระยะโครงการให้สน้ิ สุดในวันสิน้ สุดอายุของใบอนุญาตการลงทุนในโครงการนัน้ ๆ
ทัง้ นี้สาหรับพืน้ ทีใ่ นโครงการระยะที่ 2E และ 3A จานวนทัง้ หมดประมาณ 90 เฮกตาร์ หรือ 562 ไร่ นัน้ ณ วันที่
30 กันยายน 2558 อมตะ เวียดนาม ยังมิได้มกี ารลงนามในสัญญาเช่าทีด่ นิ กับหน่ วยงานรัฐของจังหวัดดองไน
เนื่องจากอยู่ในระหว่างกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ จากการทีม่ ผี ู้ บุกรุกเข้ามาอาศัยอยู่ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว อย่างไรก็ดี
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อมตะ เวียดนาม คาดว่าจะสามารถเวนคืนที่ดนิ ได้และลงนามในสัญญาเช่าที่ดนิ รวมถึงส่งมอบที่ดนิ คิดเป็ น
พืน้ ทื่เพิม่ เติมอีกประมาณ 64.5 เฮกตาร์ของโครงการระยะที่ 3A ภายในปี 2558
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2.3.2 การจัดหาผูรับเหมาก่อสราง
ด้วยเหตุท่ี อมตะ เวียดนาม มีการถือหุ้นโดย Sonadezi ซึง่ เป็ นเป็ นรัฐวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 10 ดังนัน้
อมตะ เวียดนาม จึงต้องมีการปฎิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดประมูลงานภายใต้กฎหมายเวียดนาม ทัง้ นี้
อมตะ เวีย ดนาม มีข นั ้ ตอนการคัด สรรผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้า งในการก่ อ สร้า งโครงสร้า งพื้น ฐานต่ า งๆ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม รวมถึงโรงงานสาเร็จรูป ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. อมตะ เวียดนาม จะทาการเตรียมรายชื่อของผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีอ่ ยู่ในรายชือ่ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ (Vendor List) ซึง่
รวมถึง ผู้ร ับเหมาที่เ คยให้บ ริการแก่ อมตะ เวียดนาม ที่มีผลงานเป็ นที่พึงพอใจ และผู้รบั เหมาซึ่งผ่ า นการ
ตรวจสอบจากอมตะ เวียดนาม ว่ามีความสามารถและคุณสมบัตเิ ป็ นทีพ่ งึ พอใจแล้ว
2. อมตะ เวียดนาม จะทาการส่งจดหมายเชิญประมู ลงานให้กบั บริษัทผู้รบั เหมาก่อสร้างที่อยู่ในรายชื่อได้รบั
อนุ มตั ขิ องอมตะ เวียดนาม และให้ผู้รบั เหมาก่อสร้างที่สนใจส่งข้อเสนอทัง้ ทางด้านเทคนิคและราคากลับมายัง
อมตะ เวียดนาม
3. คณะทางานของ อมตะ เวียดนาม ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรผู้ชานาญการจานวน 4 ราย ทาการให้คะแนน
ข้อเสนอของแต่ละผูร้ บั เหมาก่อสร้าง และทาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่ดที ส่ี ุด โดยมีการสอบทาน และ
อนุมตั จิ ากสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง และตามขอบเขตอานาจหน้าที่
4. อมตะ เวียดนาม แจ้งผลการประมูลงานไปยังผูเ้ ข้าร่วมประมูล และทาการเจรจาสัญญาเพิม่ เติมกับผูท้ ไ่ี ด้รบั
การคัดเลือกก่อนลงนามในสัญญาจ้างงาน
2.4

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดลอม

นิคมอุตสาหกรรมของ อมตะ เวียดนาม นัน้ สร้างขึน้ โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเป็ นหลัก โดยเทคโนโลยีท่ี
อมตะ เวียดนาม เลือกใช้การพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐานนัน้ ล้วนแล้วแต่เป็ นเทคโนโลยีทไ่ี ด้มาตรฐานระดับสากล จึง
สามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้อยู่ในระดับทีต่ ่ า อมตะ เวียดนาม มีระบบบาบัดน้ าเสียระบบ Activated Sludge
System และ Sequential Batch Reactor System ซึง่ มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานตามทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ยังมีการกาหนดคุณภาพของน้าเสียทีป่ ล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ งั ้ อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม ให้อยู่ในระดับที่อมตะ เวียดนาม กาหนดไว้ ก่อนทีอ่ มตะ เวียดนาม จะนามาผ่าน
กระบวนการบาบัดน้ าเสีย เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าคุณภาพน้ าเสียของอมตะ เวียดนาม จะอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน ทัง้ นี้
อมตะ เวียดนาม ยังมีการติดตัง้ ระบบตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพน้ าทีผ่ ่านการบาบัดจากระบบบาบัดน้ าเสียของ
อมตะ เวียดนาม แบบอัตโนมัตโิ ดยจะรายงานผลมาที่อมตะ เวียดนาม และส่งผ่านต่อไปที่ Dong Nai Department of
Natural Resources and Environment ทุกๆ 5 นาที นอกจากนี้ Dong Nai Department of Natural Resources and
Environment ยังมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ าที่ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัดน้ าเสียของอมตะ เวียดนาม ทุกๆ เดือน
ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา อมตะ เวียดนามเคยละเมิดระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมแต่ประการใด
นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ยังมีการจัดให้มีพ้นื ที่สเี ขียวในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม เพื่อเป็ นการลด
มลภาวะทางอากาศและสร้างทัศนียภาพทีส่ วยงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม อีกทางหนึ่ง

ส่วนที่ 2.2-2 หน้า 58

