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5. โอกาสและลูทางการลงทุนของนักลงทุนไทย
(Opportunity for Thai Investment)
5.1 ภาพรวม
เวียดนามเปนประเทศที่มีแหลงทรัพยากรแรมากมาย จากขอมูลของกรมธรณีและแรเวียดนาม
(Department of Geology and Minerals of Vietnam, DGMV) พบวาแหลงแรที่สําคัญ คือ แบไรท บ็อก
ไซท หินคารบอเนต (หินปูนและหินออน) โครเมียม ถานหิน ทองแดง ก็าซธรรมชาติ รัตนชาติ (ทับทิม
และไพลิน) ทองคํา กราไฟท เหล็ก ตะกั่ว แมงกานีส นิกเกิล ปโตรเลียม หินฟอสเฟต (อะปาไตท) แรหา
ยาก ทรายแกว ดีบุก ทิเทเนียม (อิลมิไนทและรูไทต) ทังสเตน สังกะสี และเซอรโคเนียม
เวียดนามจัดเปนผูผลิตถานแอนทราไซทเปนอันดับตนๆ ของโลก เปนผูผลิตอิลมิไนทและหิน
ฟอสเฟตอันดับตนๆ ในภูมิภาค และเปนผูผลิตน้ํามันดิบไดเปนอันดับหกของประเทศเอเชียแปซิฟค (Oil
& Gas Journal 2004) ในป 2003 ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรคิดเปน 6.1% ของ GDP
ประเทศ คิดเปนมูลคา 1.27 พันลานเหรียญ (เทียบกับ constant price ป 1994) มีการสงออกน้ํามันดิบ
คิดเปนมูลคา 3.78 พันลานเหรียญ และถานหิน 180 ลานเหรียญ ตามลําดับ
อย า งไรก็ ต ามโดยภาพรวมอุ ต สาหกรรมแร (ณ ป 2003) ประเทศเวี ย ดนามยั ง เป น ผู นํ า เข า
โดยเฉพาะผลิตภัณฑปโตรเลียม (2.41 พันลานเหรียญ) ผลิตภัณฑเหล็ก (1.64 พันลานเหรียญ) และ
ปุยเคมี (604 ลานเหรียญ) ตามลําดับ
ภายในระยะเวลา 4-5 ปขางหนา อุตสาหกรรมเหมืองแรของประเทศยังคงเนนอยูที่น้ํามันและกาซ
ธรรมชาติ แผนพัฒนาการผลิตแรทองแดง ทองคําและสังกะสีที่เพิ่มขึ้นคาดวาจะแลวแลวเสร็จภายใน 2-3
ปขางหนา แตสําหรับแรโลหะอื่นๆ เชน อะลูมิเนียม คาดวาจะตองใชเวลามากกวานี้ ขณะที่อุตสากรรม
ถานหินและปูนซิเมนตจะมีการขยายตัวเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกอสรางและโรงไฟฟาภายใน 7-10 ป
5.2 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนในเวียดนาม
นับตั้งแตป 1986 เปนตนมา รัฐบาลเวียดนามไดเรงปฏิรูประบบเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ภายใต
นโยบายโด เหมย (Doi Moi) สงผลใหเศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัวอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันการ
ดําเนินนโยบายที่เปดรับการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น ทําใหปจจุบันเวียดนามกลายเปนแหลงดึงดูด
การลงทุนที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากจากนักลงทุนทั่วโลก ปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหเวียดนาม
เปนประเทศที่นาลงทุน ไดแก

5.2.1 การเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ
เวียดนามปกครองดวยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ พรรค
คอมมิวนิสตเวียดนาม (Communist Party of Vietnam : CPV) ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการ
บริหารประเทศในทุกดาน ขณะเดียวกันผูนําประเทศมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาประเทศอยางจริงจัง สงผล
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ใหการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของเวียดนามเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยสรางความมั่นใจใหแกนัก
ลงทุนที่เขาไปประกอบธุรกิจในเวียดนาม

5.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
โดยเฉพาะทรัพยากรพลังงานและแรธาตุ อาทิ การมีแหลงนํ้ามันดิบกระจายอยูทั่วทุกภาค ทําให
เวียดนามเปนประเทศผูสงออกนํ้ามันดิบที่สําคัญในภูมิภาคอินโดจีน นอกจากนี้เวียดนามมีปริมาณ
เชื้อเพลิงสํารอง เชน กาซธรรมชาติ ปโตรเลียม และถานหินอยูในระดับสูง อีกทั้งยังมีแรธาตุสําคัญอาทิ
บอกไซต โปแตสเซียม และเหล็ก รวมทั้งทรั พยากรปาไม ซึ่งลวนเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการลงทุน
ในสวนของทรัพยากรดินและนํ้าที่มีอยางเพียงพอซึ่งเอื้อตอการเพาะปลูก สงผลใหเวียดนามเปนแหลงผ
ลิตสินคาเกษตรหลายรายการจนติดอันดับประเทศผูสงออกสินคาเกษตรรายใหญของโลก เชน พริกไทย
(อันดับ 1 ของโลก) ขาว (อันดับ 2 ของโลก รองจากไทย) กาแฟ (อันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล)
เม็ดมะมวงหิมพานต (อันดับ 3 ของโลก) และอาหารทะเล (อันดับ 6 ของโลก)

5.2.3 เปนตลาดขนาดใหญที่มีศักยภาพ
เวียดนามมีประชากรสูงถึง 82 ลานคน นอกจากนี้ การที่เวียดนามปดประเทศมานาน ทําให
ประชากรไมมีทางเลือกในการใชจายเงิน อยางไรก็ตาม หลังจากเปดประเทศ ชาวเวียดนามตางตื่นตัวกับ
สินคาและบริการใหมๆ ทํ าใหมีการจับจายใชสอยมากขึ้น ประกอบกับชาวเวียดนามเริ่มมีกําลังซื้อมาก
ขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู ในชวงขาขึ้น ประกอบกับปริมาณเงินโอนกลับประเทศของชาว
เวียดนามโพนทะเล (Viet Kieu) อยูในระดับสูง นอกจากนี้ ชาวเวียดนามสวนใหญมีความตองการสินคา
อุปโภคบริโภค(โดยเฉพาะสินคาที่มีคุณภาพดี) จํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งนี้ ประชากรที่มีกําลังซื้อ
สูงสวนใหญอาศัยอยูในนครโฮจิมินหและเมืองรอบนอก ฮานอย และเมืองตาง ๆ บริเวณใกลสามเหลี่ยม
ปากแมนํ้ าโขง ซึ่งเปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ

5.2.4 เนนนโยบายเปนมิตรกับทุกประเทศ และใหความสําคัญกับความปลอดภัย
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและกลาตัดสินใจเขามาลงทุน ทั้งนี้ ดานความ
ปลอดภัยและการสรางความสงบสุขเวียดนามมีกฎหมายที่เขมงวดและมีบทลงโทษรุนแรง ทําให
เวียดนามแทบไมมีปญหาอาชญากรรมขั้นรายแรง

5.2.5 เวียดนามใหความสําคัญกับการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง
ทั้งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศตลอดจนสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ใหมีความสะดวก
และทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการคาและการลงทุน โดยเฉพาะการพัฒนาเสนทาง
หมายเลข 9 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจEast-West Economic Corridor ซึ่ง
จะชวยใหการเดินทางและการขนสงสินคาระหวางไทย-ลาว-เวียดนามสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

5.2.6 ความไดเปรียบดานแรงงาน
ประชากรในเวียดนามประมาณรอยละ 65 อยูในวัยทํางาน (มีอายุระหวาง 15-64 ป) และอัตราการ
รูหนังสือของชาวเวียดนามสูงกวารอยละ 90 ทํ าใหเวียดนามมีแรงงานจํานวนมากพอที่มีความสามารถทํ
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างานในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และในภาคการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพขณะที่แรงงานไรฝ
มือในเวียดนามมีอัตราคาจางแรงงานคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย

5.2.7 นโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลเวียดนาม
ที่ผานมารัฐบาลเวียดนามมีการปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆใหเอื้อตอการลงทุนจากตางประเทศ
5.3 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร
จากขอมูลดานทรัพยากรแรพบวาเวียดนามยังคงมีทรัพยากรแรอีกมากมาย ทั้งที่ถูกคนพบแลวและ
ที่คาดวาจะคนพบในอนาคต จึงเปนโอกาสอันดีสําหรับนักลงทุนดานแร ประกอบกับนโยบายเปดกวาง
ของภาครัฐใหกับนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในประเทศไดหลายสาขาและอยางกวางขวาง สาขา
เหมืองแรก็เปนอุตสาหกรรมสาขาหนึ่งที่เปดใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุน ทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันได
มีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนดานแรในประเทศเวียดนามอยูพอสมควร อาทิ การลงทุนในเหมืองแรรัตน
ชาติ แรสังกะสี และแรแคลเซี่ยมคารบอเนต เปนตน เปนที่นาสังเกตวาการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยจะ
ลงทุนในชนิดแรไมตองใชเงินทุนและเทคโนโลยีมากนัก และเปนแรที่มีประสบการณและความชํานาญอยู
แลว ดังนั้นแรที่เหมาะสมตอการลงทุนไทยควรจะเปนแรที่นักลงทุนไดเคยมีประสบการณและความ
ชํานาญในประเทศ แรเหลานั้นไดแก ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ทังสเตน อิลมิไนท และแรอุตสาหกรรมตางๆ
เชน ดินขาว ทรายแกว เปนตน แรเชื้อเพลิง เชน ถานหิน เปนตน
5.4 ขอไดเปรียบเสียเปรียบ ในการลงทุนดานแรในประเทศเวียดนาม
ขอไดเปรียบ
o พื้นที่ยังคงมีแหลงแรที่มีความสมบูรณของแร
o นโยบายของประเทศเปดกวางสําหรับการลงทุนจากตางประเทศ
o ชาวเวียดนามมีทัศนคติตอ ไทยในแงดี
o แรงงานราคาถูก
o สาธารณู ป โภคอยู ใ นเกณฑ ค อ นข า งดี โดยเฉพาะในเมื อ งใหญ ๆ ที่ มี ก ารพั ฒ นา
คอนขางมากในระยะหลัง
o สามารถลงทุนไดหลายรูปแบบ
ขอเสียเปรียบ
o ขาดแคลนดานการสื่อสาร คมนาคมขนสงในพื้นที่หางไกล
o ประเทศสังคมนิยม กฎระเบียบตางๆ ยังไมชัดเจนนัก
o ขอมูลดานแหลงแรยังมีไมมากพอ ตองการเงินทุนและนักวิชาการในการสํารวจแรเพิ่มเติม
ในระยะแรก ซึ่งหมายถึงเงินลงทุนในการสํารวจแรที่อาจจะตองสูญเปลา
o แรบางชนิดไมเหมาะตอนักลงทุนชาวไทย เนื่องจากตองการเงินทุนสูงและเทคโนโลยีที่
กาวหนา
o ตองแขงขันกับนักลงทุนตางชาติประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพพรอมและมีประสบการณและ
ความชํานาญใกลเคียงกัน เชน มาเลเซีย เปนตน
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