UOB ดึงเงินลงทุนจากตางประเทศเขาเวียดนามได
กวา 3 พันลานดอลลารสิงคโปร ผานขอตกลงกับ
Foreign Investment Agency
ธนาคารชวยเหลือในการดึงเงินลงทุนเพิ่มอีกกวา 1.5 พันลานดอลลารสิงคโปร ภายใตการขยายขอบเขตขอตกลงกับ
FIA
ธนาคารยูโอบี กาวไปอีกขน
ั ้ ในการชวยเหลือบริษท
ั ตาง ๆ ควาโอกาสในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค เชน
ประเทศเวียดนาม[1] หลังดึงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) เขาเวียดนามไดกวา 3 พันลานดอลลาร
สิงคโปร[2] ซโดยลาสุด ธนาคารยูโอบีและ Foreign Investment Agency (FIA) [3] แหงเวียดนาม ไดลงนามใน
บันทึกขอตกลง (MOU) เพิ่มเติม ในการที่ธนาคารยูโอบีจะสนับสนุนเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เขาสู
เวียดนามเพิ่มอีกกวา 1.5 พันลานดอลลารสิงคโปร
เวียดนามมีมูลคา FDI ที่เกิดข้ น
ึ จริงในทุกภาคอุตสาหกรรมเกือบ 1.4 หมื่นลานดอลลารสหรัฐในชวง 9 เดือนแรก
ของปีนี้[4] ซึ่ง ธนาคารยูโอบีกําลังชวยเหลือบริษท
ั จากทว
ั ่ ภูมิภาคใหไมพลาดโอกาสในการลงทุนในเวียดนาม โดยให
ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตอยางรวดเร็ว ที่รัฐบาลเวียดนามตองการพัฒนา ไดแก พลังงานหมุนเวียน
การผลิต โครงสรางพ้ น
ื ฐาน สุขภาพ และเทคโนโลยี
ธนาคารยูโอบีมองเห็นโอกาสจากระเบียงการคาระหวางอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดชวยใหบริษท
ั กวา
150 แหงเขาไปลงทุนในเวียดนาม และตงั ้ เป าเพิ่มจํานวนอีกเทาตัวภายใต ขอตกลงฉบับลาสุด และธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) ซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมเหลานี้จะไดประโยชนดวยในฐานะที่เป็ นสวนหนึ่งของซัพพลายเชน
โดยคาดวาการลงทุนระลอกใหมจะชวยสรางงานกวา 2,000 ตําแหนงในเวียดนาม เพิ่มข้ น
ึ จากกวา 17,000 ตําแหนง
งานที่เกิดข้ น
ึ ภายใตขอตกลงฉบับแรก นอกจากนี้ ยังมีแนวโน มวาบริษท
ั สิงคโปรจะเขาไปลงทุนในเวียดนามมากข้ น
ึ 
ซึ่งเป็ นผลพวงจากการดําเนินธุรกิจระหวางสองประเทศที่เพิ่มข้ น
ึ
ความสัมพันธระหวางธนาคารยูโอบี กับเวียดนาม เริ่มตนข้ น
ึ ในปี 1993 เมื่อทางธนาคารไดเปิ ดสํานักงานตัวแทนใน
ประเทศนี้
[1] ในบรรดา 5 เขตเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส ไทย และเวียดนาม ที่มา: ราย
งาน World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent กองทุนการเงินระหวางประเทศ
[2] มีผลภายใตบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่ UOB ลงนามกับ Foreign Investment Agency ของเวียดนาม ดู

ขอมูลเพิ่มเติมไดจากขาวประชาสัมพันธของยูโอบี หัวขอ “UOB and Vietnam’s Foreign Investment Agency
sign MOU to boost trade between Vietnam and Southeast Asia” , 19 เมษายน 2015
[3] FIA คือหนวยงานในสังกัดกระทรวงการวางแผนและลงทุนของเวียดนาม ซึ่งสนับสนุน FDI ในเวียดนาม และ
บริษท
ั เวียดนามที่ไปลงทุนในตางประเทศ
[4] ที่มา: รายงาน “FDI Brief Report in the nine months of 2020” กระทรวงการวางแผนและลงทุน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, 26 กันยายน 2020
ธนาคารยูโอบียังคงเป็ นธนาคารแหงแรกและแหงเดียวของสิงคโปรที่จัดตงั ้ สาขาในเวียดนามโดยที่ตางชาติเป็ นเจา
ของ ซึ่งจัดตงั ้ ในปี 2018
นายวี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจาหน าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี กลาววา “ที่ยูโอบี เราสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามนับตงั ้ แตหยัง่ รากในประเทศนี้เมื่อเกือบ 30 ปี กอน ซ่ งึ ไมนานมานี้ เราไดเห็นถึงการ
เติบโตของเวียดนาม ที่ขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจที่แข็งแกรง และกําลังจะกาวเป็ นเศรษฐกิจที่ใหญเป็ นอันดับ 4 ของ
อาเซียนภายในสน
ิ้ ปีนี้[5]
“การขยายขอบเขตของบันทึกขอตกลงกับ FIA นี้ตอกยํ้าความสัมพันธที่แนบแนนและความรวมมือในการชวย
บริษท
ั ในภูมิภาคควาโอกาสจากเศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็วของเวียดนาม ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาอยาง
ยัง่ ยืน และกระตุนการไหลเวียนของการคาและสรางงานในอาเซียน ซึ่งดวยเครือขายการเชื่อมตอที่ไรรอยตอและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมทว
ั ่ ภูมิภาคของเรา ทําใหธนาคารยูโอบีสามารถสนับสนุนบริษท
ั ที่ตองการปรับ
เสนทางซัพพลายเชน ทามกลางสถานการณโรคระบาดทว
ั ่ โลก”
ธนาคารยูโอบีในเวียดนามมีสํานักงาน 3 แหง โดย 2 แหงอยูในกรุงโฮจิมินห และอีกแหงที่กรุงฮานอย ซึ่งมอบ
บริการทางการเงินใหกับผูบริโภคและธุรกิจในเวียดนาม ธนาคารใหบริการธนาคารผาน UOB Mighty แอปพลิเคชัน
ธนาคารบนมือถือ และในปี 2013 ทางธนาคารไดจัดตงั ้ ทีม FDI Advisory โดยเฉพาะในเวียดนาม[6] ซึ่งเป็ นสวน
หนึ่งของการขยายขอบเขตการใหบริการลูกคาทว
ั ่ ภูมิภาคในการลงทุนในเวียดนาม
การขยายขอบเขตบันทึกขอตกลงในครัง้ นี้ จะทําให FIA เปิ ดโอกาสใหม ๆ ใหตางชาติเขาถึงการลงทุนนอกเหนือ
จากเมืองหลัก ๆ อยางโฮจิมินหและฮานอย ไปยังการลงทุนในเมืองที่เติบโตอยางรวดเร็ว เชน แบกนินห ไฮดอง บิน
หเซือง และดงนาย
นายตรัน ดุย ดอง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการวางแผนและลงทุนในเวียดนาม กลาววา “ความเขมแข็งและ
เสถียรภาพของเศรษฐกิจเวียดนามทําใหเวียดนามเป็ นจุดหมายของ FDI อยางตอเนื่องจากธุรกิจทว
ั ่ โลก ซึ่งขับ
เคลื่อนโดยโอกาสทางธุรกิจที่ขยายตัวจากประชากรวัยหนุมสาว แรงงานที่มีการศึกษา และการเติบโตของชนชัน
้

กลาง องคกรจํานวนมากยังตองลงทุนและขยายธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งสนับสนุนโดยศักยภาพดานการผลิตที่ทันสมัย
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเมืองที่พัฒนาอยางรวดเร็วนอกเหนือจากจุดหมาย FDI ดัง้ เดิมอยางโฮจิมินหและฮา
นอย
[5] ที่มา: รายงาน World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ
[6] ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากขาวประชาสัมพันธหัวขอ “UOB paves the way for Vietnamese businesses
expanding into Asia with launch of FDI Advisory Unit”,25 กันยายน 2013
“จากการขยาย-ขอบเขตขอตกลงกับธนาคารยูโอบีในครัง้ นี้ เราเชื่อวาจะมีองคกรมากข้ น
ึ ที่สามารถควาโอกาสจาก
การเติบโตและการลงทุนในเวียดนาม และยังแสดงใหเห็นความรวมมือที่แข็งแกรงและยาวนานของเรากับยูโอบี
เพื่อขับเคลื่อน FDI สูเวียดนามเพิ่มข้ น
ึ ”
ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับดังกลาว FIA จะใหคําปรึกษาดานนโยบายการลงทุนแกบริษท
ั ที่ ธนาคารยูโอบีแนะนํา
รวมถึงชวยเหลือในขน
ั ้ ตอนย่ น
ื ขอการสนับสนุนการลงทุน โดยทีม UOB FDI Advisory จะใหขอมูลอินไซตทองถิ่น
การเริ่มธุรกิจในตลาด และโซลูชันทางการเงินตามความตองการของลูกคา ตลอดจนเชื่อมตอพวกเขากับโอกาสทาง
ธุรกิจระดับภูมิภาค ซึ่ง UOB FDI Advisory และ FIA จะจัดงานสัมมนาออนไลนรวมกับบริษท
ั พันธมิตรของ
ธนาคาร ไมวาจะเป็ นหนวยงานรัฐบาล บริษท
ั ที่ปรึกษา และบริษท
ั ขามชาติ เพื่อแบงปันความรู ความเชี่ยวชาญและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการลงทุนในเวียดนาม
พิธีลงนามบันทึกขอตกลง จัดข้ น
ึ ผานทางออนไลนเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งมีเจาหน าที่ระดับสูงของรัฐบาลเวียดนามและผู
บริหารของธนาคารยูโอบีเขารวม
ชวยบริษท
ั ขยายกิจการในเวียดนาม
เวียดนามยังคงเป็ นจุดหมายสําคัญของเงินลงทุนจากตางประเทศ อยางตอเนื่อง ดวยอัตราการเติบโตของ FDI เฉลี่ย
9% ตัง้ แตปี 2015-2019[7] ความนาดึงดูดของเวียดนามสําหรับนักลงทุนตางชาติยังไมลดลงแมในชวงที่เกิดโรค
ระบาดโควิด-19 โดยอัตราการขยายตัวของ GDP ของเวียดนามอยูที่ 2.62% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 แม
เศรษฐกิจของหลายประเทศทว
ั ่ ภูมิภาคจะหดตัวในชวงเวลานี้ก็ตาม[8]
จากการที่ภาคธุรกิจสิงคโปรยกใหเวียดนามเป็ นตลาดอันดับหนึ่งของพวกเขาสําหรับการขยายธุรกิจในตางประเทศ
[9] ธนาคารยูโอบีจะเดินหน าทํางานกับหนวยงานรัฐบาลและสมาคมการคาของสิงคโปรตอไป เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการลงทุนในเวียดนาม โดย Sembcorp เป็ นหนึ่งในหลายบริษท
ั ที่ยูโอบี ทํางานดวยอยางใกลชิดใน
เวียดนาม เพื่อสนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ

[7] ที่มา: ขอมูลธนาคารโลก
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2019&locations=VN&start=2015
เขาถึงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2020
[8] ที่มา: Vietnam: A Soft Rebound in 3Q, UOB Global Economics and Markets Research วันที่ 29
กันยายน 2020
[9] ที่มา: “SBF and Enterprise Singapore lead business mission to Vietnam to explore emerging
opportunities amid robust commercial interest” Singapore Business Federation วันที่ 15 กรกฎาคม 2
019
นายเคลวิน เตียว ประธานเจาหน าที่บริหาร Sembcorp Development กลาววา “เวียดนามเป็ นตลาดสําคัญของ
Sembcorp Development เราบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรม 10 แหงในเวียดนามภายใตการรวมทุน VSIP[10] ซึ่ง
มีอยู 3 แหงที่เปิ ดตัวไปเมื่อ 2-3 ปี ที่ผานมา โดยยูโอบีไดสนับสนุนการเติบโตของ Sembcorp ในเวียดนาม และ
ยินดีในการสานตอความสัมพันธที่เขมแข็งในขณะเดียวกันก็เรงพัฒนาโซลูชันเมืองที่ยงั ่ ยืน ซึ่งเป็ นสวนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนาม”
ธนาคารยูโอบียังชวยเหลือสตารทอัพและธุรกิจเอสเอ็มอีทว
ั ่ อาเซียน ในการรวมลงทุนในเวียดนาม โดยในปี 2019
ธนาคารเชื่อมตอ Ruangguru ซึ่งเป็ นสตารทอัพของอินโดนีเซียที่ใหบริการโซลูชันเทคโนโลยีการศึกษา เขากับ FIA
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดตงั ้ ฐานการดําเนินงานในเวียดนาม นอกเหนือจากการสนับสนุนดานการธนาคาร
ทองถิ่นที่จําเป็ น
ปี นี้ธนาคารยังชวย Esco Lifesciences Group บริษท
ั ดานวิทยาศาสตรชีวภาพของสิงคโปร ในการขยายธุรกิจใน
เวียดนาม โดยจัดหาโซลูชันการธนาคารเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในเวียดนาม และธุรกรรมการคาขามพรมแดน
ตลอดจนชวยบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
[10] หมายถึง Vietnam Singapore Industrial Park (VSIP) โดยเมื่อปี 2018 UOB ลงนาม MOU กับ VSIP JV
ซึ่งเป็ นการรวมทุนระหวาง Sembcorp Development ของสิงคโปร และ Becamex IDC ของเวียดนาม เพื่อสง
เสริมและอํานวยความสะดวกในการทํา FDI ในเวียดนาม ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากขาวประชาสัมพันธ หัวขอ “UOB
Vietnam signs first MOU to encourage foreign direct investment nto Vietnam following its official
subsidiary launch”, 9 สิงหาคม 2018
เกี่ยวกับ ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอรซีส
ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอรซีส จํากัด (ยูโอบี) คือธนาคารชน
ั ้ นําในเอเชียที่มีเครือขายสํานักงานกวา 500 แหง ใน 19
ประเทศและดินแดน ทงั ้ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยนับตงั ้ แตกอตงั ้ เมื่อปีพ.ศ. 2478 ยู

โอบีไดสรางการเติบโตจากภายในองคกรเองและผานการเขาซ้ อ
ื กิจการเชิงกลยุทธมาอยางตอเนื่อง ยูโอบีไดรับการ
จัดอันดับใหเป็ นหนึ่งในธนาคารชน
ั ้ นําของโลก โดยไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ Aa1 โดยมูดีส และระดับ AAโดยสแตนดารด แอนด พัวร และฟิทช เรทติงส สําหรับในเอเชีย ยูโอบีดําเนินกิจการผานสํานักงานใหญในประเทศ
สิงคโปร และสํานักงานสาขาในจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ตลอดจนสาขาธนาคารและสํานักงาน
ตัวแทนทว
ั ่ ภูมิภาค
ตลอดระยะเวลากวา 8 ทศวรรษที่ผานมา พนักงานของยูโอบีจากรุนสูรุนตางมุงมน
ั ่ ทํางานดวยจิตวิญญาณของความ
เป็ นผูประกอบการ โดยใหความสําคัญกับการสรางมูลคาในระยะยาวและยึดมน
ั ่ ตอพันธกิจในการทําสิ่งที่ถูกตองเพื่อ
ลูกคาและเพื่อนรวมงานของเรา
เราเชื่อในการเป็ นผูใหบริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ และมุงมน
ั ่ ที่จะพัฒนาชีวิตของผูมีสวนไดสวนเสียและ
ชุมชนที่เราดําเนินกิจการอยูทุกแหง ควบคูไปกับการทุมเทชวยเหลือลูกคาใหสามารถบริหารการเงินของตนเองอยาง
ชาญฉลาดและผลักดันใหธุรกิจเติบโต ตลอดจนยึดมน
ั ่ ในการสนับสนุนการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะในดานศิลปะ
เยาวชน และการศึกษา

