โอกาสและลูทางการลงทุนในนครโฮจิมินห
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วารสารเศรษฐกิจการเงิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขอมูลทั่วไป
นครโฮจิ มิ น ห ตั้ ง อยู ท างตอนใต ข องประเทศเวี ย ดนาม
บริ เวณที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า โขง มี เนื้ อ ที่ ทั้ ง หมดประมาณ 2,056 ตาราง
กิ โลเมตร โดยทิ ศ ใต จ ดทะเลจี น ใต ทิ ศ เหนื อ จดจั ง หวั ด ไทนิ น ห ทิ ศ
ตะวันตกจดจังหวัดลองอัน และทิศตะวันออกจดจังหวัดดงไน
โฮจิมินหมีพื้นที่ในเขตเมือง 140 ตารางกิโลเมตร แบงเปน
19 เขต และมีพื้นที่ในเขตชนบท 1,916 ตารางกิโลเมตร แบงเปน 5 เขต
รวมทั้งหมด 98 ชุมชน
ระยะทางจากโฮจิมินหถึงชายทะเลประมาณ 50 กิโลเมตร
และหางจากเมืองฮานอยซึ่งเปนเมืองหลวง 1,730 กิโลเมตร
อุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง 27-29 องศาเซลเซียส ปริมาณ
น้ํ า ฝนเฉลี่ ย ต อ ป ป ระมาณ 2,000 มิ ล ลิ เมตร และความชื้ น สั ม พั ท ธ
ประมาณรอยละ 75-80
ฤดูกาลมี 2 ฤดู ไดแก ฤดูฝนอยูในชวงเดือนพฤษภาคมพฤศจิ ก ายน และฤดู ร อ นอยู ในช ว งเดื อ นธั น วาคม-เมษายน สภาพ
ภูมิอากาศไดรับอิทธิพลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาพเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑจังหวัด
ผลิ ต ภั ณ ฑ จั ง หวั ด (Gross Provincial Product: GPP)
ของนครโฮจิ มิ น ห โ ดยเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งนั บ ตั้ ง แต ป 2540
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เปนตนมา แมวาในป 2545 เศรษฐกิจของนครโฮจิมินหจะลดลง โดยมีมูลคา 82,150 พันลานดอง
(5.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) แตเศรษฐกิจกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นในป 2546 โดยมีมูลคา 111,344
พันลานดอง (7.1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ)
อยางไรก็ตาม แมวาเศรษฐกิจของนครโฮจิมินหจะลดลงในบางป แตรายไดตอหัว
กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2546 มีรายไดตอหัวตอป 1,682 ดอลลารสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เทา เมื่อเทียบกับป 2540 ที่มีรายไดตอหัว 1,152 ดอลลารสหรัฐฯ
ผลิตภัณฑจังหวัดและรายไดตอหัวของนครโฮจิมินห ป 2540-2546
2540
ผลิตภัณฑจังหวัด
พันลานดอง
พันลานดอลลารสหรัฐฯ
รายไดตอหัวตอป
ลานดอง
ดอลลารสหรัฐฯ

2541

2542

2543

2544

2545

52,765 61,226 69,002 76,660 83,810 82,150
3.6
4.2
4.8
5.3
5.8
5.5
17.3
1,152

18.5
1,230

19.2
1,277

20.5
1,365

21.9
1,460

24.6
1,640

2546
111,344
7.1
25.2
1,682

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน : 1 ดอลลารสหรัฐฯ = 15,000 เวียดนามดอง

การขยายตัวทางเศรษฐกิจวัดจากผลิตภัณฑจังหวัด ในชวงป 2540-2541 มีแนวโนม
ลดลงจากวิกฤติการณ ทางการเงินในภูมิภาค อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2542-2546 เศรษฐกิจ
นครโฮจิมินหเริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยในป 2542 ขยายตัวรอยละ 6.2 จนถึงป 2546
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 11.2
การเติบโตทางเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห ป 2540-2546
20 รอยละ
14.6
15
10

12.1
6.2

9.0

9.5

10.2

11.2

5
0
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546
ที่มา : Department of planning and Investment HCMC

เศรษฐกิจของนครโฮจิมินหมีขนาด
ใหญที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ โดยในป
2546 มีสัดสวนรอยละ 18.4 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากนคร
โฮจิมินหเปนศูนยกลางการคาและการลงทุน
ทางตอนใตของเวียดนาม กอปรกับอยูใกล
แหลงทรัพยากรสําคัญ ทําใหจูงใจใหเกิดการ
คาและการลงทุนอยางตอเนื่อง
www.bot.or.th
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การสงออกของนครโฮจิมินห ป 2542-2546
มูลคา
พันลานดอลลารสหรัฐฯ
6.3
8

6.3

% เปลี่ยนแปลง
รอยละ
40
7.3
6.6
30

การคาระหวางประเทศ
การสงออก

นครโฮจิมิน หมีอัตราการ
เติบโตของการสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอ
4
20
2
10
เนื่องนับตั้งแตเกิดวิกฤติการณทางการ
0
0
เงินในภูมิภาค โดยในรอบ 5 ป ตั้งแต ป
2542
2543
2544
2545
2546
2543-2546 ก ารส งอ อ ก มี แน วโน ม
ขยายตัวอยางต อเนื่ อง โดยป 2543 มี
ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC
มูลคาการสงออก 6.3 พันลานดอลลาร
สหรั ฐ ฯ หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2542 ร อ ยละ 23.7 และป 2546 การส ง ออกมี มู ล ค า 7.3 พั น ล า น
ดอลลารส หรัฐฯ หรือ เพิ่ ม ขึ้น จากป 2545 รอ ยละ 11.3 โดยเพิ่ ม ขึ้ น กว า 1.6 เท า เมื่ อ เที ย บกั บ ป
2543
6

4.6

มูลการสงออกของนครโฮจิมิน ห
เทียบกับมูลคาการสงออกทั้งหมดของประเทศ
มีสัดสวนสูงที่สุด โดยในรอบ 5 ปที่ผานมา มี
สัดสวนรอยละ 45.1 ในป 2543 แตมีแนวโนม
ลดลง จนถึ ง ป 2546 โดยมี สั ด ส ว นร อ ยละ
36.7

สัดสวนมูลคาการสงออกเทียบกับประเทศ ป 2542-2546
รอยละ
50
40.3
40
30
20
10
0

45.1

41.7

38.2

36.7

2542 2543 2544 2545 2546
การสงออกของนครโฮจิมินห
สวนใหญเปนการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC
รองลงมาเปนสินคาเกษตรและอาหารทะเล
โดยในป 2546 มีสัดสวนรอยละ 88.7 รอยละ 7.0 และรอยละ 3.5 ตามลําดับ

www.bot.or.th
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โครงสรางการสงออก จําแนกตามสินคา ป 2541-2546
(ไมรวมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ)
(รอยละ)
สินคาเกษตร
อาหารทะเล
ผลิตภัณฑจากไม
สินคาอุตสาหกรรม
รวม

2541

2542

2543

2544

2545

2546

20.5
6.3
1.6
71.6
100.0

9.5
5.2
1.0
84.3
100.0

6.2
3.9
0.7
89.2
100.0

5.9
4.8
0.8
88.9
100.0

6.3
3.5
0.7
89.5
100.0

7.0
3.5
0.7
88.7
100.0

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC

การนําเขา
มูลคาการนําเขามีแนวโนม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสินคาทุน
และสินคากึ่งวัตถุดิบเนื่องจากนครโฮจิมินห
ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยป
2542 มีมูลคาการนําเขา 3.4 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ และในป 2546 เพิ่มเปน
4.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ

มูลคาการนําเขาของนครโฮจิมินห ป 2541-2546
มูลคา
พันลานดอลลาร
6
3.7
3.4
4
2
0

3.8

% เปลี่ยนแปลง
รอยละ
4.2 4.7 20
10
0
-10

2542

2544

2545

2543

2546

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC

การเติบโตของมูลคาการนําเขาสินคาของ
นครโฮจิมินห ป 2542-2546
รอยละ
6
4
2
0

3.4

3.7

3.8

4.2

4.7

2542

2543

2544

2545

2546

มูลคาการนําเขาของนคร
โฮจิมินหชวงป 2542-2546 มีแนวโนม
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตเปนไป
อยางตอเนื่อง โดยในป 2542 อัตราการ
ขยายตัวรอยละ 3.4 และป 2546 มีอัตรา
การขยายตัวรอยละ 4.7

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC
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สัดสวนมูลคาการนําเขาของนครโฮจิมินห ป 2542-2546
รอยละ
สัดสวนมูลคาการนําเขาของนคร
โฮจิ มิ น ห ระหว า งป 2542-2546 มี แ นวโน ม 40 29.4
26.0
30
23.5 21.8
19.1
ลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เปนผลจากทิศทาง 20
นโยบายของประเทศพยายามส ง เสริ ม ให 10
0
จังหวัด อื่น ๆ ได รับ การพั ฒ นาไปพรอม ๆ กัน
ประกอบกับบางอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนา
2542 2543 2544 2545 2546
และสามารถผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาไดเพิ่ม
ขึ้นตามลํ าดั บ หากพิ จารณาสัดสวนมู ลคาการ ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC
นําเขาในป 2542 มีถึงรอยละ 29.4 ของการนําเขาของประเทศ อยางไรก็ตาม ในป 2546 มีสัดสวน
ลดลงเปนรอยละ 19.1
การนําเขาสินคาสําคัญของนครโฮจิมินหสวนใหญเปนน้ํามันและผลิตภัณฑ ซึ่งเปน
กลุมสินคาที่มีสัดสวนการนําเขามากที่สุด รองลงมาไดแก เครื่องจักร และสินคาอุปโภคบริโภค

โครงสรางมูลคาการนําเขา จําแนกตามสินคา
(รอยละ)
2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

เครื่องจักร
15.2
น้ํามันและผลิตภัณฑ 72.5
สินคาอุปโภคบริโภค 12.3
รวม
100.0

17.9
71.9
10.2
100.0

15.6
71.6
12.8
100.0

20.8
71.3
7.9
100.0

13.7
80.2
6.1
100.0

11.8
80.8
7.3
100.0

12.3
77.6
9.9
100.0

11.2
78.6
10.2
100.0

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC

กลุมประเทศที่นครโฮจิมินหนําเขาสินคา ประกอบดวย 3 กลุมสําคัญ ไดแก เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีสัดสวนรอยละ 31.9 เอเชียเหนือ มีสัดสวนรอยละ 25.4 และกลุมประเทศอื่น ๆ
รอยละ 42.7

www.bot.or.th
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โครงสรางการนําเขาจําแนกตามกลุมประเทศผูสงออก ป 2546
กลุมประเทศ

รอยละ

เอเชียเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
อื่น ๆ
รวม

25.4
31.9
42.7
100.0

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในนครโฮจิมินห
โครงการลงทุน
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตั้งแตป 2531-2546 สวนใหญเปนการลงทุนของ
ชาวต า งประเทศ 100% (100% Foreign Owned) จํ า นวน 861 โครงการ สั ด ส ว นร อ ยละ 64.6
รองลงมาเปนการลงทุนแบบรวมลงทุน (Joint-venture) จํานวน 415 โครงการ สัดสวนรอยละ 31.1
ขณะที่การลงทุนแบบอื่น ๆ เชน สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract
: BCC) สัญญาโอนสิทธิสิ่งกอสราง (Build-Operate-Transfer Contract : BOT) มีคอนขางนอย
เพียง 57 โครงการ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.3
จํานวนโครงการการลงทุนจากตางประเทศ จําแนกตามรูปแบบของการลงทุน
ป 2531-2546
รูปแบบการลงทุน

จํานวนโครงการ

ลงทุนโดยชาวตางประเทศ 100%
รวมลงทุน
สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (BCC)
สัญญาโอนสิทธิสิ่งกอสราง (BOT)
อื่น ๆ
รวม

861
415
47
4
6
1,333

รอยละ
64.6
31.1
3.6
0.2
0.5
100.0

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC
หมายเหตุ : เฉพาะโครงการที่เปดดําเนินการ

www.bot.or.th
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มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในนครโฮจิมินหมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น
นับ ตั้งแตป 2531 ที่ มี มูลค าเพี ย ง 18 ลานดอลลารสหรัฐฯ และถึ งระดั บสู งสุด ในป 2538 โดยมี
มู ล ค า 2,154 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ และมี แ นวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ งจนถึ ง ป 2546 ซึ่ ง มี
มูลคา 528 ลานดอลลารสหรัฐฯ สวนหนึ่งเปนผลจากวิกฤติการณ ทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย
ตะวัน ออกเฉียงใต และการแขงขันของประเทศอื่น ๆ ที่เนน สงเสริมการลงทุน จากต างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีน
เปรียบเทียบมูลคาการลงทุนของนครโฮจิมินหกับการลงทุนของประเทศ ป 2531-2546
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

ประเทศ

9000

โฮจินครโฮจิ
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การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในชวงป 2531-2546 นักลงทุนจากไตหวันมีการลงทุน
มากที่สุดทั้งจํานวนโครงการลงทุนและมูลคาการลงทุน โดยมีจํานวนโครงการ 303 โครงการ หรือ
สัดสวนรอยละ 22.7 และมูลคาการลงทุน 1.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.0
รองลงมาเป น ฮ อ งกง จํ า นวน 117 โครงการ คิ ด เป น สั ด ส ว นรอ ยละ 8.8 และมู ล ค า การลงทุ น
1.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือสัดสวนรอยละ 13.9 สิงคโปร จํานวน 111 โครงการ สัดสวนรอยละ 8.3
และมูลคาลงทุน 1.6 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.8
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การลงทุนของตางประเทศ 10 ลําดับแรกในนครโฮจิมินห ป 2531-2546
ประเทศ

จํานวนโครงการ

ไตหวัน
ฮองกง
สิงคโปร
บริติชเวอรจิ้น
สหราชอาณาจักร
ญี่ปุน
เกาหลีใต
เนเธอรแลนด
มาเลเซีย
ออสเตรเลีย

สัดสวน
(รอยละ)

303
117
111
62
26
133
200
20
21
35

22.7
8.8
8.3
4.7
1.9
9.9
15.0
1.5
1.6
2.6

เงินทุน
(ดอลลารสหรัฐฯ)

สัดสวน
(รอยละ)

1,906,948
1,663,783
1,649,747
1,412,420
815,492
762,912
723,724
523,689
436,565
384,767

15.9
13.9
13.8
11.8
6.8
6.4
6.1
4.4
3.7
3.2

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC

ในป 2546 ประเภทของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสวนใหญเปนการลงทุน
ดวยเงินทุนจากตางประเทศ 100% มากที่สุด โดยมีจํานวน 163 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.4 และ
มีมูลคาลงทุน 258.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.1 รองลงมาเปนการรวมทุน
มีจํานวน 32 โครงการ คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.5 และมูลคาการลงทุน 51.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ
คิดเป น รอยละ 9.7 อย างไรก็ ตาม เป น ที่ น าสั งเกตวาในป 2546 มี การเพิ่ ม ทุ น ถึง 166 โครงการ
มูลคา 210.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ
การลงทุนจากตางประเทศ จําแนกตามประเภทการลงทุน ป 2546
ประเภทการลงทุน

จํานวนโครงการ

โครงการรวมลงทุน
โครงการตางประเทศ 100%
สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ
เพิ่มทุน
อื่น ๆ
รวม

32
163
5
166
11
377

สัดสวน
(รอยละ)
8.5
43.4
1.3
43.9
2.9
100.0

มูลคาการลงทุน
(ดอลลารสหรัฐฯ)

สัดสวน
(รอยละ)

51,285,000
258,300,702
1,090,000
210,166,728
5,676,600
526,520,000

9.7
49.1
0.2
39.9
1.1
100.0

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC

www.bot.or.th

9
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ประเภทของการลงทุนจากตางประเทศเนนการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมมากที่สุด
โดยในป 2546 มี จํ า นวน 120 โครงการ สั ด ส ว นรอ ยละ 56.9 มู ล ค าลงทุ น 126.1 ล านดอลลาร
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.0 รองลงมาเปนการลงทุนในสาขาวัฒนธรรม การศึกษา กีฬา
และสาธารณสุข จํานวน 13 โครงการ สัดสวนรอยละ 6.2 มูลคาการลงทุน 137.6 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.1 และการลงทุนในสาขาอสังหาริมทรัพยและบริการ จํานวน 13
โครงการ สัดสวนรอยละ 6.2 มูลคาลงทุน 6.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.2
การลงทุนจากตางประเทศ จําแนกตามประเภทธุรกิจ ป 2546
ประเภทธุรกิจ
วัฒนธรรม การศึกษา กีฬา และสาธารณสุข
อุตสาหกรรม
การเงินและการธนาคาร
อสังหาริมทรัพยและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน
โครงการ

สัดสวน
(%)

มูลคาการลงทุน
(ดอลลารสหรัฐฯ)

13
120
2
13
35

6.2
56.9
1.0
6.2
16.6

137,570,000
126,086,000
16,300,00
6,360,600
14,145,000

สัดสวน
(%)
26.1
24.0
3.1
1.2
2.7

ที่มา : Department of Planning and Investment of HCMC

เขตสงเสริมอุตสาหกรรมการสงออกและเขตอุตสาหกรรม
(EXPORT PROCESSING ZONES AND INDUSTRIAL ZONES)
ในปจจุบัน นครโฮจิมินหมีเขตสงเสริมการสงออก 2 แหง ไดแก Tan Thuan EPZ และ
Linh Trung I & II EPZ และเขตอุตสาหกรรม 10 แหง ไดแก Binh Chieu IZ, Tan Tao IZ, Vinh Loc IZ,
Hiep Phuoc IZ, Tan Binh IZ, Tan Thoi Hiep IZ, Le Minh Xuan IZ, Tay Bac Cu Chi IZ
Cat Lai IZ และ Phong Phu IZ โดยเขตสงเสริมอุตสาหกรรมสงออกและเขตอุตสาหกรรมเหลานี้
อยูภายใตการดูแลของกระทรวงวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment)
สาขาการผลิตสําคัญ ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องจักร ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ยาง
และพลาสติก ไมแปรรูป กระดาษ บรรจุภัณฑ หนัง และรองเทา เคมีภัณฑ โลหะ อาหารและ
เครื่องดื่ม
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บริ ก ารที่ ส นั บ สนุ น การลงทุ น ในเขตอุ ต สาหกรรม ได แ ก การธนาคาร การบั ญ ชี
ไปรษณี ย และโทรคมนาคม สถานีบริการน้ํามัน เครื่องเขียน และอาหาร บริการดานสุขอนามัย
ประกันภัย การสํารวจ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย การขนสง และการสงออกและนําเขา
เขตสงเสริมอุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Zones)
1. เขตสงเสริมอุตสาหกรรมสงออก Tan Thuan (The EPZ Tan Thuan)
• เนื้อที่ทั้งหมด

300

เฮกตาร

• พื้นที่สําหรับเชา

195

เฮกตาร

• พื้นที่ที่เชาไปแลว

135

เฮกตาร

• คาเชาที่ดิน

108

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 41 ป

• คาเชาอาคาร

170

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร

• อัตราคาไฟฟา

0.075 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• อัตราคาน้ํา

0.22 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร

• เงื่อนไข
- มัดจํา 5% ของคาเชาที่ดิน
ที่อยู : Tan Thuan Dong ward, District 7
โทร. : 84-8-8728193 โทรสาร : 84-8-8725575
2. เขตสงเสริมอุตสาหกรรมสงออก Linh Trung (The Linh Trung EPZ)
• เขตแรก

62

• พื้นที่สําหรับเชาทั้งหมด

45.39 เฮกตาร

• พื้นที่ที่ใหเชาแลว
• เขตสอง

43.32 เฮกตาร
61.7 เฮกตาร

เฮกตาร

www.bot.or.th
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• คาเชา
- เขตอุตสาหกรรมสงออก 50

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 24 ป

- เขตอุตสาหกรรม

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 25 ป

• เงื่อนไข

45

มัดจํา 5% ของคาเชาทั้งหมด

• คาไฟฟา
- เขตอุตสาหกรรมสงออก 0.075 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง
- เขตอุตสาหกรรม

0.085 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• คาน้ํา
- เขตอุตสาหกรรมสงออก 0.38 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร
- เขตอุตสาหกรรม

0.40 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร

ที่อยู : District Thu Duc
โทร. : 84-8-8962356 โทรสาร : 84-8-8962350
เขตอุตสาหกรรม (Industrial Zones)
1. เขตอุตสาหกรรม Binh Chieu (IZ Binh Chieu)
• พื้นที่ทั้งหมด

27

เฮกตาร

• พื้นที่สําหรับเชา

21

เฮกตาร

• พื้นที่ที่เชาไปแลว

20

เฮกตาร

www.bot.or.th
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• คาเชา

30-40 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 47 ป

• คาไฟฟา

0.085 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• เงื่อนไขการเชา

มัดจํารอยละ 5 ของคาเชาที่ดิน

ที่อยู : Binh Chieu Ward, District Thu Duc
โทร : 84-8-8963359, 8963360 โทรสาร : 84-8-8963359
2. เขตอุตสาหกรรม Hiep Phuoc (IZ Hiep Phuoc)
• พื้นที่ทั้งหมด

332

เฮกตาร

• พื้นที่สําหรับใหเชา

198

เฮกตาร

• พื้นที่ที่ใหเชาไปแลว

18

เฮกตาร

• คาเชา

35-50 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 48 ป

• เงื่อนไข

มัดจํารอยละ 5 กรณีที่เปนการรวมลงทุน
กรณี สั ญ ญาร ว มกั บ บริ ษั ท IPC อั ต รามั ด จํ า
ขึ้นอยูกับการเจรจา

• คาไฟฟา

0.75-0.9 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• คาน้ําประปา

0.35 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร

ที่อยู: Hiep Phuoc Ward, District Nha Be
210-212 Le Hong Phong Street, District 5
โทร. 84-8-8350780 โทรสาร 84-8-8351564
3. เขตอุตสาหกรรม Tan Tao (IZ Tan Tao)
• พื้นที่ทั้งหมด
• พื้นที่สําหรับใหเชา

181

เฮกตาร

90

เฮกตาร
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• พื้นที่ที่ใหเชาไปแลว

52

• คาเชา

45-64 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 48 ป

• คาเชาอาคารโรงงาน

1.7

เฮกตาร

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตรตอเดือน

• เงื่อนไข
- อัตราคาเชา

ขึ้นกับทําเล ขนาด และวิธีการชําระเงิน

- พื้นที่เชาขั้นต่ํา

3,000 ตารางเมตร

- มัดจํา 10%
• คาไฟฟา

0.070 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• คาน้ําประปา

0.35 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร

ที่ตั้ง : Section 1, Tan Tao Ward, District Binh Chanh
โทร : 84-8-7508235, 7508236 โทรสาร : 84-8-7508237
E-mail : itaco@hcm.vnn.vn
4. เขตอุตสาหกรรม Tan Binh (IZ Tan Binh)
• พื้นที่ทั้งหมด

155

เฮกตาร

• พื้นที่สําหรับเชา

95

เฮกตาร

• พื้นที่ที่เชาไปแลว

13

เฮกตาร

• คาเชา

45-55 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 48 ป

• เงื่อนไข
- มัดจํารอยละ 5
- พื้นที่เชาขั้นต่ํา

2,000 ตารางเมตร
ระยะเวลาเชา ไมนอยกวา 20 ป
www.bot.or.th
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• คาไฟฟา

0.085 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• คาน้ําประปา

0.35 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร

ที่ตั้ง : Ward 15, Tan Binh District
108 Tay Thanh, Tan Binh District, HCM City
โทร. 84-8-8150075, 8150075 โทรสาร : 84-8-8150074
5. เขตอุตสาหกรรม Vinh Loc. (IZ Vinh Loc)
• พื้นที่ทั้งหมด

207 เฮกตาร

• พื้นที่สําหรับใหเชา

119

เฮกตาร

• พื้นที่ที่ใหเชาไปแลว

30

เฮกตาร

• คาเชาที่ดิน
• คาเชาอาคารโรงงาน

30-40 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 48 ป
2

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตรตอเดือน

• เงื่อนไข
- มัดจํารอยละ 5 และจายเต็มจํานวน
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเชาและวิธีการชําระเงิน
• พื้นที่เชาขั้นต่ํา

5,000 ตารางเมตร

• คาไฟฟา

0.085 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• คาน้ําประปา

0.18 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร

ที่ตั้ง : Road 13, Ward Binh Hung Hoi, District Binh Chanh
โทร. 84-8-7650315, 7650303, 7650302 โทรสาร : 84-8-7650303
E-mail : kcn@saigonnet.vn

www.bot.or.th
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6. เขตอุตสาหกรรม Thoi Hiep ( IZ Tan Thoi Hiep)
• พื้นที่ทั้งหมด

215

เฮกตาร

• พื้นที่สําหรับเชา

135

เฮกตาร

9

เฮกตาร

• พื้นที่ที่ใหเชาไปแลว
• คาเชาที่ดิน

26-30 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 48 ป

• คาเชาอาคารโรงงาน

1.7

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ตอเดือน

• เงื่อนไข
- จายเต็มจํานวนขึ้นอยูกับระยะเวลาและวิธีการชําระเงิน
- มัดจํารอยละ 5-10
- พื้นที่เชาขั้นต่ํา 5,000 ตารางเมตร
• คาไฟฟา

0.085 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• คาน้ําประปา

0.35 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร

ที่ตั้ง : Hiep Thanh Ward
27/40B Road 80B, Tan Chanh Hiep Ward, District 12
โทร. 84-8-8917007 โทรสาร 84-8-8917007
7. เขตอุตสาหกรรม Tay Bac Cu Chi (IZ Tay Bac Cu Chi)
• พื้นที่ทั้งหมด

220

เฮกตาร

• พื้นที่สําหรับใหเชา

140

เฮกตาร

• พื้นที่ที่ใหเชาไปแลว

11

เฮกตาร

• คาเชาที่ดิน

28-45 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 45 ป
www.bot.or.th
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• เงื่อนไข
- คาเชาที่ดินขึ้นอยูกับทําเล ขนาดและวิธีการชําระเงิน
- มัดจํารอยละ 5
• คาไฟฟา

0.085 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• คาน้ําประปา

0.30 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร

ที่ตั้ง : National Road 22, Cu Chi town, District Cu Chi
โทร. 84-8-8921198, 8920504 โทรสาร 84-8-8921008
8. เขตอุตสาหกรรม Le Minh Xuan (IZ Le Minh Xuan)
• พื้นที่ทั้งหมด

100

เฮกตาร

• พื้นที่สําหรับเชา

66

เฮกตาร

• พื้นที่ที่ใหเชาไปแลว

10

เฮกตาร

• คาเชาที่ดิน

36

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
ระยะเวลา 48 ป

• คาเชาอาคารโรงงาน

1.5

ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตรตอเดือน

• เงื่อนไข
- คาเชาที่ดิน

ขึ้นอยูกับทําเล ขนาดและวิธีการชําระเงิน

- มัดจํารอยละ 5
• คาไฟฟา

0.085 ดอลลารสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชั่วโมง

• คาน้ําประปา

0.28 ดอลลารสหรัฐฯ ตอลูกบาศกเมตร

ที่ตั้ง : Tan Kien -Binh Loi Road, District Binh Chanh
โทร. 84-8-7660024, 7660122, 7660123 โทรสาร 84-8-7660023

www.bot.or.th
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วิสัยทัศนของนครโฮจิมินห
1. ระยะสั้นและระยะปานกลาง
การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มและปรั บ ปรุง พื้ น ที่ ในเขตเมื อ ง รวมถึ ง การสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมากเพื่อสรางงานใหกับประชาชนที่ยากจน
2. วิสัยทัศนในระยะยาว
สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีขั้นสูง เชน อิเล็กทรอนิกส ชีวเทคโนโลยี เพื่อใชเปน
สาขาหลักนําเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่ 21 และจัดโครงสรางของเมืองใหมีความเหมาะสม
กับจํานวนประชากรและขนาดเศรษฐกิจ
กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดยสังเขป
รูปแบบการลงทุน ประกอบดวย
• ผูประกอบการตางประเทศเปนเจาของ 100% (100% foreign owned capital)
• รวมลงทุน (Joint-venture)
• สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Business Co-operation Contract; BCC)
• รูปแบบอื่น เชน Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO),
และ Build-Transfer (BT)
ภาษี แบงออกเปน
• ภาษีเงินไดนิติบุคคล
- สาขาอุตสาหกรรม

จัดเก็บรอยละ 20

- สาขาบริการ

จัดเก็บรอยละ 28

• ภาษีกําไรสงกลับ

ไมจัดเก็บภาษี

www.bot.or.th
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ธุรกิจที่นาสนใจ
• อุตสาหกรรมพลาสติก เนื่องจากเวียดนามมีความตองการบริโภคพลาสติกสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสินคาประเภทสายไฟฟา และทอตาง ๆ เนื่องจากเวียดนามผลิตไดเฉพาะ
พีวีซี
• อุตสาหกรรมแหอวน เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงของเวียดนามมีการพัฒนาขึ้นมาก
และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนผูประกอบการในจังหวัดที่มีศักยภาพ
• การธนาคาร เนื่องจากปจจุบันเวียดนามมีการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบควบคุม
การปลอยเงิน กูของธนาคารตางชาติใหเสรีมากขึ้น มีการอนุ ญ าตใหใชสิทธิการใชที่ ดินในการ
ค้ําประกันการกูยืมได
ปจจัยสนับสนุนดานการลงทุนของนครโฮจิมินห
1. ดานเศรษฐกิจโดยรวมนับถึงป 2546
• อัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 10.2 ตอป
• อัตราการเติบโตเฉลี่ยในสาขาอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 13.2
• อัตราเงินเฟอป 2546 ประมาณรอยละ 1.54
• รายไดตอหัวตอป 1,682 ดอลลารสหรัฐฯ
• มีธุรกิจตั้งใหม 8,648 แหง (ป 2545) เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวเมื่อเทียบกับปกอน
2. ดานการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
• มีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 30 แหง อาชีวศึกษา 27 แหง และ
มุงเนนการสอนดานการจัดการธุรกิจ และการตลาด
• มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายแหง เชน Apollo และ AV Hoi Viet My

www.bot.or.th
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3. โครงสรางพื้นฐาน
• มีส นามบิ น Tan Son Nhat ที่ ใหญ ที่ สุดในเวีย ดนาม เชื่ อมโยงสายการบิ น
20 ประเทศ และมีผูโดยสารผานเขาออกกวา 5.5 ลานคน (ป 2545)
• มีทาเรือ Saigon River ที่ใหญที่สุดในเวียดนาม สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ
ที่มีระวางกวา 30,000 ตัน
• คาโทรคมนาคมอยูในอัตราใกลเคียงกับประเทศในภูมิภาค
4. ศักยภาพของตลาด
• ตลาดขนาดใหญ โดยมีประชากรจํานวนมาก ประมาณ 5.6 ลานคน (ป 2546)
• ประชากรมากกว า รอ ยละ 50 มี อ ายุ ต่ํ า กว า 35 ป และมี แ นวโน ม ยอมรั บ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• ประชาชนมี พ ฤติกรรมในการจับจ ายใชสอยตามความพอใจสู งกวาความ
ตองการพื้นฐานมากขึ้น
• ผูบริโภคใหความสนใจกับสินคาที่มีคุณภาพ และทันสมัยเพิ่มขึ้น
5. การคาระหวางประเทศ
• ผลของการทําขอตกลงทวิภาคี กับ สหรัฐอเมริก า เมื่อเดือนธันวาคม 2544
สงผลใหนครโฮจิมินหมีการคาการลงทุนมากขึ้น
• นครโฮจิมินหมีความไดเปรียบในการเปนศูนยกลางธุรกิจการคาและการสงออก
ทางตอนใตของเวียดนาม
• การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกในป 2548 จะเปนอีกโอกาสสําคัญหนึ่ง
ที่ทําใหเกิดการคาและการลงทุน
ปจจัยที่เปนอุปสรรคดานการลงทุน
จากการสํารวจของกลุมนักธุรกิจญี่ปุนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินงาน
ของเวียดนามกับประเทศอื่น ๆ ใน 8 เมืองสําคัญ ไดแก ฮานอย โฮจิมินห กรุงเทพฯ จาการตา มะนิลา
กัวลาลัมเปอร ปกกิ่ง และสิงคโปร ระหวางป 2543-2545 และนําเสนอตอการประชุมทางเศรษฐกิจ
www.bot.or.th
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ของเวียดนาม ณ ฮานอย เมื่อกลางป 2546 ที่ผานมา ผลการศึกษาพบวา คาจางแรงงานในฮานอย
อยูต่ํ าที่ สุ ด ขณะที่ค าจางแรงงานในโฮจิมิ น ห ต่ําเป น อัน ดั บ สามรองจากฮานอยและจาการต า
คาจางวิศวกรในโฮจิมินหต่ําเปนอันดับสี่ และในฮานอยต่ําเปนอันดับหารองจากจาการตา ปกกิ่ง
และมะนิลา คาจางผูจัดการระดับกลางในฮานอยต่ําเปนอันดับสองรองจากมะนิลา ขณะที่ในโฮจิมินห
ต่ําเปนอันดับหา คาเชาอาคารสํานักงานในฮานอยและโฮจิมินหต่ําเปนอันดับหา คาไฟฟาต่ําเปน
อัน ดับ ห า ขณะที่คาโทรศัพ ท 3 นาทีแรก และคาขนสงตูค อนเทนเนอรก ลับมีคาใชจายสูงที่สุด
ในกลุ ม ที่ ทํ า การศึ ก ษา ทั้ งนี้ คณะสํ า รวจได ส รุป ไวอย างน า สนใจว า แม ว าประเทศเวี ย ดนาม
ไดพัฒนาเพื่อสรางบรรยากาศในการลงทุนเพิ่มขึ้นก็ตามแตไมเพียงพอที่จะดึงดูดใหเกิดการลงทุน
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน เพราะประเทศอื่น ๆ ตางก็เรงพัฒนาเชนเดียวกัน ดังนั้น เวียดนามยังคงเผชิญ
กับภาวะการแขงขันอยางไมสิ้นสุด
อยางไรก็ตาม แมผลการสํารวจของนักลงทุนญี่ปุนจะออกมาไมดีนัก โดยคะแนนที่ได
จากภาพรวมทางธุรกิจในเวียดนามนอยกวาระดับดีที่กําหนดไว 3 โดยไดคะแนน 2.69 แตเมื่อ
พิ จ ารณาถึ ง แผนการลงทุ น ในระยะ 3 ป ข า งหน า มี ค อ นข า งสู ง ถึ ง ร อ ยละ 76.8 ที่ นั ก ธุ ร กิ จ
ใหความเห็นวาจะขยายการลงทุนในเวียดนาม โดยพิจารณาที่ภาพรวมทั่วไประยะยาวเปนเกณฑ
ในการตั ด สิ น ใจขยายการลงทุ น ถึ ง ร อ ยละ 75.0 พิ จ ารณาจากความมั่ น คงและเสถี ย รภาพ
ทางการเมื อ งรอ ยละ 71.0 พิ จ ารณาที่ ก ารขยายตั ว ของตลาดรอ ยละ 67.0 และพิ จ ารณาจาก
ภาพรวมทางเศรษฐกิจปจจุบันรอยละ 57.0
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เปรียบเทียบตนทุนทางธุรกิจของเมืองสําคัญ ป 2543
(ดอลลารสหรัฐฯ)
Worker’s
Salary/month
Engineer’s
Salary/month
Middle-level
manager’s
Salary/month
Expenses for office
Lease/month/m2
Expense for house
rent for foreign
representative
International
telephone cost (at 3
minute call to
Japan)
Electricity cost for
business/KWh
Container
transportation
(40/ft/container)
from factory to
Yukohama port
Normal petrol price
(1 liter)
Personal income
tax (highest tax
rate, %)

Hanoi

HCMC

Shanghai

94

113

248

251

211

511

Singapore

Bangkok

Kuala
Lumpur

Jakarta

Manila

468

176

329

64

228

447

1,313

378

668

190

344

488

453

2,163

727

1,407

723

620

23

16

24

42

13

17

19

28

1,850

1,800

1,500

2,285

1,420

920

2,000

1,970

8.52

8.52

4.3

2.23

3.11

2.61

2.59

3.78

0.07

0.07

0.035

0.05

0.03

0.06

0.0177

0.09

1,825

1,375

880

670

1,466

895

1,252

94

0.31

0.31

0.3

0.74

0.34

0.29

0.138

0.35

50

50

45

29

37

29

30

33

ที่มา : JETRO

-----------------------------------------------สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธันวาคม 2547
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