รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานการวิเคราะหอุตสาหกรรม
และพื้นที่เปาหมายเชิงลึกของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํา
ศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

เสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โดย
บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

ตุลาคม 2558
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ตุลาคม 2558
การปฏิเสธขอเรียกรอง
รายงานฉบับนี้ไดรับการจัดทําขึ้น เพื่อการนําไปใชตามวัตถุประสงคของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเทานั้น นอกจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลว หามบุคคลอื่นใด
นํารายงานฉบับนี้ไปใชไมวาดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนการถูกนําไปใช แจกจาย
เผยแพร เปดเผย หรือ ถือเอาประโยชนในทางอื่นใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน แกบุคคลอื่นใด
นอกจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไมวาดวยวัตถุประสงคใดก็ตาม ทั้งนี้ บริษัท
ที่ปรึกษาขอปฏิเสธโดยแจงชัดตอการเรียกรองใหรับผิดใดๆ ในความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น
ไมวาในทางใดจากการที่บุคคลที่สามไดนําเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ไปใช ไมวาจะทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ตาม
ขอมูลทั้งหลายที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้ไดนํามาจากแหลงขอมูลหลายแหลงที่เชื่อถือได ทั้ง
สวนที่เปนของราชการ หนวยงานระหวางประเทศ สวนที่ไดจากการสัมภาษณ และการระดม
ความคิดเห็น ซึ่งขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 30 ตุลาคม 2558
อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไดทําขึ้นโดยอาศัยการตั้งสมมติฐาน พฤติการณแวดลอมตางๆ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งเปนหรือมีอยู ณ วันที่ออกรายงาน เหตุการณตางๆ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลังอาจจะทําใหจําเปนตองปรับปรุงขอสมมติฐานและขอสรุปตางๆ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติการณแวดลอมนั้น นอกจากนี้ ขอเสนอในเชิงนโยบาย
เปนการวิเคราะหของบริษัทฯ มิไดเปนขอผูกพันในการกําหนดนโยบายสําหรับรัฐบาลแตอยางใด
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1-1

บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.1. บทนํา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือประเทศเวียดนาม
ตั้ ง อยู ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต มี พื้ น ที่ ข องประเทศทั้ ง หมดประมาณ 331,000
ตารางกิ โ ลเมตร (คิ ด เป น ประมาณร อ ยละ 62 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมดของประเทศไทย) มี จํ า นวน
ประชากรทั้งสิ้น 93.4 ลานคน และมีขนาดระบบเศรษฐกิจ หรือขนาด GDP ของประเทศเทากับ
187.8 พันลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2557 (ในปเดียวกัน ขนาด GDP ของประเทศไทยเทากับ
380.5 พันลานเหรียญสหรัฐ)
ในดานประวัติศาสตร ประเทศเวียดนามมีประวัติศาสตรของประเทศที่ยาวนาน โดยใน
อดีต อาณาจักรเวียดนามมีความสัมพันธอันดีกับอาณาจักรในลุมแมน้ําโขงอยางมาก จนกระทั่ง
อาณาจักรตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรจีนโบราณ และตอมาไดตกเปนของอาณานิคม
ฝรั่งเศส (อินโดจีนฝรั่งเศส) ประเทศเวียดนามมีความพยายามที่จะตอสูเพื่อใหไดเอกราชของ
ประเทศ และดว ยอิท ธิพลคอมมิว นิส ตที่แพรขยายเขามาในชวงสงครามเย็นสงผลใหประเทศ
แบงแยกออกเปน 2 สวน (เวียดนามเหนือและเวียดนามใต) อันเปนผลใหเกิดสงครามเวียดนามขึ้น
ทั้งนี้ หลังสงครามจบลงและรวมประเทศไดเปนผลสําเร็จ ไดมีการฟนฟูประเทศและดําเนินนโยบาย
เปดเสรีทางดานการคาการลงทุนเพื่อใหเกิดการพัฒนาของประเทศ ในดานทรัพยากร ประเทศ
เวียดนามมีทรัพยากรที่หลากหลาย และมีชายฝงที่เรียงตัวยาวมากกวา 3,000 กิโลเมตร สงผลให
เอื้ออํานวยตอการสงออกทางทะเล ในดานประชากร ประเทศเวียดนามมีจํานวนประชากรอาศัยอยู
93.4 ล า นคน โดยผู ค นส ว นใหญ เ ป น ชาวเวี ย ดนาม ชาวจี น และชนชาติ อื่ น ๆ อาศั ย ปะปนใน
ประเทศ ในด า นเศรษฐกิ จ เวี ย ดนามเป น ประเทศหนึ่ ง ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ มี ก ารเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจในอัตราที่สูง (ในชวงป พ.ศ. 2547-2557 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของ GDP ของ
เวียดนามสูงถึงรอยละ 13.13) โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการลงทุนจากตางประเทศ และการลงทุน
พัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ของภาครัฐ ซึ่งสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี โดยในดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการ
พั ฒ นาจากภาครั ฐ นั้ น ทั้ ง ถนน ระบบราง และท า เรื อ กลายเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ของประเทศที่
เอื้ออํานวยตอการคมนาคมขนสงในประเทศ รวมถึงการสงออกสินคาของประเทศอีกดวย
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จากภาพที่ 1-1 ซึ่งแสดงขอมูลพื้นฐานของประเทศเวียดนาม พบวา ประเทศเวียดนามมี
พื้นที่ 331,210 ตารางกิโลเมตร มีขนาดของระบบเศรษฐกิจ หรือ GDP ในป พ.ศ. 2557 เทากับ
187.8 พันลานเหรียญสหรัฐ แตหากพิจารณาขนาด GDP at PPP จะพบวามีขนาดเทากับ 509.5
พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเปนอันดับที่ 37 ของโลก ในสวนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรื อ Real GDP Growth พบว า ประเทศเวี ย ดนามมี ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ใน
ป พ.ศ. 2557 เทียบกับป พ.ศ. 2556 อยูที่รอยละ 5.5 ประชากรในประเทศมีรายไดเฉลี่ยตอหัว
อยูที่ 2,070 เหรียญสหรัฐ (และมี GDP per capita at PPP เทากับ 5,600 เหรียญสหรัฐ) ตัวเลข
ขนาดเศรษฐกิจ หรือ GDP สามารถแบงออกเปนสัดสวนของภาคการเกษตรเทากับรอยละ 17.9
ภาคอุตสาหกรรมเทากับรอยละ 38.1 และภาคบริการเทากับรอยละ 44.0 สําหรับตัวเลขอัตราเงินเฟอ
ของประเทศ อยูที่รอยละ 4.6 ตัวเลขอัตราการวางงานอยูที่ราวรอยละ 3.1 นอกจากนี้ ในดานการคา
ระหวางประเทศ ประเทศเวียดนามมีการสงออกและนําเขาในป พ.ศ. 2557 คิดเปนมูลคา 147.0
พันลานเหรียญสหรัฐ และ 138.6 พันลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ สงผลใหประเทศเวียดนาม
เปนประเทศผูสงออกในอันดับที่ 34 ของโลก และเปนประเทศผูนําเขาในอันดับที่ 32 ของโลก
ประเทศเวียดนามมีประชากรจํานวนทั้งสิ้นราว 93.4 ลานคน ในขณะที่จํานวนแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจมีจํานวนประมาณ 54.07 ลานคน แบงออกเปนแรงงานในภาคการเกษตรรอยละ
48 ของแรงงานทั้ ง หมดในประเทศ แรงงานในภาคอุ ต สาหกรรม ร อ ยละ 21 และแรงงานใน
ภาคบริการ รอยละ 31 ประชากรสวนใหญของประเทศพูดภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เปน
ภาษาหลั ก และใชใ นการติด ตอ ทางราชการและทางธุรกิ จ นอกจากนี้ ประชากรสว นหนึ่ง ของ
ประเทศนับถือศาสนาพุทธ แตโดยสวนมาก (รอยละ 80.8) เปนผูไมนับถือศาสนาใดๆ
เมือ งหลวงของประเทศเวียดนาม คือกรุงฮานอย (Hanoi) โดยมีสนามบินนานาชาติ
ทั้งหมดในประเทศอยู 3 แหง และมีทาเรือ 8 แหง1

1

ขอมูลจาก CIA Factbook ณ ป พ.ศ. 2558

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

1-3

ภาพที่ 1-1 ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1.2. ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รายละเอียดทางภูมิศาสตร
ลักษณะภูมิศาสตร
ประเทศเวียดนามตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และติดกับ
คาบสมุทรอินโด-จีน ประเทศเวียดนามนั้นมีพรมแดนติดกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ สปป.ลาวและกัมพูชา โดยพรมแดนสวนที่ติดกับสปป.ลาว ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของ
ประเทศมีความยาว 2,130 กิโลเมตร สวนพรมแดนสวนที่ติดกับกัมพูชาซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศมีความยาว 1,158 กิโลเมตร นอกจากนั้น พรมแดนทางทิศเหนือของประเทศ
เวียดนาม ยังเปนพรมแดนสวนที่ติดกับประเทศจีนซึ่งมีความยาว 1,281 กิโลเมตร และในสวนอื่น
ของประเทศเวียดนาม จะเปนชายฝงซึ่งติดกับทะเลจีนใต (South China Sea) อาวตังเกี๋ย (Gulf of
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Tonkin) และอ า วไทย (Gulf of Thailand) โดยความยาวของชายฝ ง ยาวตั้ ง แต ต อนเหนื อ ของ
ประเทศลงมาจนถึงทางตอนใตและมีความยาวรวมกันราว 3,360 กิโลเมตร (ภาพที่ 1-2)
ภาพที่ 1-2 แผนที่ประเทศเวียดนาม

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)

ประเทศเวียดนามมีพื้นที่ทั้งหมด 331,210 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปนพื้นดิน 310,070
ตารางกิ โ ลเมตร และพื้ น น้ํ า 21,140 ตารางกิ โ ลเมตร โดยลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของเวีย ดนาม
ประกอบไปดวยภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย กลาวคือ ทางตอนเหนือของประเทศ เปนพื้นที่
ราบลุมแมน้ําแดง (Red River Delta) ซึ่งเกิดจากดินตะกอนที่ไหลมาทับถมกันตามสายแมน้ําแดง
ที่ไหลมาจากมณฑลยูนนานของจีน ตัดลงสูทะเลบริเวณอาวตังเกี๋ย ทางตอนกลางของประเทศ
เปนพื้นที่ราบสูงและหุบเขาซึ่งเริ่มตั้งแตจังหวัดนิ่น บิน (Nin Binh) ลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดดักลัก
(Dak Lak) และทางตอนใตของประเทศเปนพื้นที่ราบลุมแมน้ําโขง (Mekong Delta) ซึ่งแมน้ําโขงที่
ไหลมารวมกับแมน้ําจากโตนเลสาบไดไหลพาตะกอนตางๆ มาทับถมในพื้นที่ดังกลาว กอนที่จะ
ไหลออกสูทะเลจีนใต นอกจากนี้ ทางฝงตะวันออกของประเทศเวียดนามยังเปนชายฝงทะเลที่ทอด
ยาวมากกวา 3,000 กิโลเมตร
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ลักษณะภูมิอากาศ
โดยภาพรวม ประเทศเวียดนามมีลักษณะภูมิอากาศที่รอนชื้น หากแตจะมีความแตกตาง
กันในลักษณะเฉพาะตามพื้นที่ตางๆ ของประเทศ โดยพื้นที่ตอนลางของประเทศจะมีภูมิอากาศ
แบบรอนชื้นเหมือนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประเทศอื่นๆ สวนพื้นที่ตอนบน
ของประเทศ เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมคอนขางมากทําใหพื้นที่ดังกลาวมีอากาศรอนและ
ฝนตกตลอดเกือบทั้งป นอกจากนี้ พื้นที่ทางตอนบนบางสวน จะมีอากาศที่หนาวเย็นกวาทาง
ตอนกลางและทางตอนลางของประเทศ
ฤดูกาลในประเทศเวียดนาม ประกอบดวยฤดูแลงและฤดูฝน โดยฤดูแลงจะเริ่มตั้งแตชวง
เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ในชวงเวลาดังกลาว สภาพอากาศจะคอนขางเย็นถึงอบอุน และ
ฝนตกนอย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูดังกลาวทางตอนใตของประเทศจะอยูที่ประมาณ 20-30
องศาเซลเซียส และทางตอนเหนือของประเทศ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยูระหวาง 14-28 องศาเซลเซียส
สวนในฤดูฝน ซึ่งเริ่มตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคม (หรืออาจกอนหนา) จนถึงเดือนตุลาคม สภาพ
อากาศจะคอนขางรอนและมีฝนตกเปนปริมาณมาก (โดยเฉพาะในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน) โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูดังกลาวทางตอนใตของประเทศจะอยูที่ประมาณ 21-31
องศาเซลเซียส และทางตอนเหนือของประเทศ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยูระหวาง 24-30 องศาเซลเซียส
อยางไรก็ดี ในบางพื้นที่ของประเทศ เชน บริเวณภูเขาหรือที่ราบสูง อุณหภูมิเฉลี่ยอาจจะ
ต่ํ า กว า ที่ ก ล า วไว ข า งต น หรื อ ในบางช ว งเวลาในบางพื้ น ที่ อุ ณ หภู มิ อ าจขึ้ น ไปสู ง ถึ ง ที่ 37
องศาเซลเซียสไดเชนกัน
เขตการปกครอง และเมืองสําคัญ
 เขตการปกครอง
ประเทศเวียดนาม แบงเขตการปกครองออกเปน 58 จังหวัด และ 5 เขตปกครองพิเศษ
ซึ่งเทียบเทากับในระดับจังหวัด ดังแสดงในภาพที่ 1-3 โดยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม คือ
กรุงฮานอย ซึ่งอยูทางตอนเหนือของประเทศ และมีเมืองสําคัญอื่นๆ ไดแก เมืองโฮจิมินห เมืองดานัง
เมืองไฮฟอง เมืองเว และเมืองญาจาง
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ภาพที่ 1-3 แผนที่ประเทศเวียดนาม แบงตามเขตปกครอง

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)

 เมืองสําคัญ
กรุงฮานอย
เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม หรือกรุงฮานอย (Hanoi) ตั้งอยูทางตอนเหนือของ
ประเทศในลุมแมน้ําแดง โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 3,345 ตารางกิโลเมตร และมีคนอาศัยอยูราว
7 ลานคน (คิดเปนประมาณรอยละ 7.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ โดยเปนเมืองที่มี
จํานวนประชากรมากที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจากเมืองโฮจิมินห)
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ในดานความสําคัญตอประเทศ กรุงฮานอยเปนหนึ่งในหาเขตปกครองพิเศษของประเทศ
เวี ย ดนาม โดยนอกจากจะเป น เมื อ งหลวงของประเทศ เมื อ งดั ง กล า วยั ง เป น เมื อ งเก า แก ที่ มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป เปนเมืองศูนยกลางดานการปกครอง โดยหนวยงานราชการ
ตางๆ มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่เมืองแหงนี้ และเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจทางตอนเหนือของ
ประเทศ โดยกรุงฮานอยสามารถสรางมูลคาแกเศรษฐกิจของประเทศคิดเปนรอยละกวา 12 ของ
มูลคา GDP ประเทศ ซึ่งสัดสวนดังกลาวเปนสัดสวนจากการสงออกของกรุงฮานอยเกือบรอยละ 8
นอกจากนี้ กรุ ง ฮานอยยั ง เป น ศู น ย ก ลางการคมนาคมขนส ง ทางตอนเหนื อ ของประเทศ
เชนเดียวกับเปนเมืองที่มีความสําคัญในดานการทองเที่ยวของประเทศ
เมืองโฮจิมินห
เมืองโฮจิมินห (Ho Chi Minh City) ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศในลุมแมน้ําโขง โดยมี
ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,096 ตารางกิโลเมตร และมีผูคนอาศัยอยูในเมืองดังกลาวมากถึง 12.9
ลานคน (คิดเปนประมาณรอยละ 14 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ และเปนเมืองที่มี
ประชากรอาศัยอยูมากที่สุดในประเทศ) ซึ่งทําใหเมืองโฮจิมินห เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดใน
ประเทศเวียดนามเชนกัน
ในอดีตชวงที่ประเทศเวียดนามตกเปนอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส เมืองโฮจิมินหได
ถูกใชเปนเมืองหลวงของประเทศ และในปจจุบัน เมืองดังกลาวเปรียบเสมือนศูนยกลางทางดาน
การคา การลงทุน และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามตอนใต โดยมูลคา GDP
ราวรอยละ 28 เปนสัดสวนที่เกิดจากเศรษฐกิจของเมืองโฮจิมินห ซึ่งเปนผลจากภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญและการลงทุนจากตางประเทศเปนสําคัญ ทั้งนี้ เมืองโฮจิมินห มีความโดดเดนในดาน
อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรม
IT รวมไปถึงธุรกิจทองเที่ยว โดยรอบเมืองดังกลาว มีเขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมสําคัญของ
ประเทศตั้ ง อยู ห ลายเขตด ว ยกั น เช น เขตส ง เสริ ม การส ง ออกตั น ต ว น (Tan Thuan Export
Processing Zone) เขตอุตสาหกรรมกวางตุง (Quang Trung Software Park) เปนตน
นอกจากนี้ เมืองโฮจิมินห ยังเปนเมืองที่เปนเหมือนศูนยกลาง (Hub) ดานการคมนาคม
ขนสงทางตอนใตของประเทศเวียดนาม โดยเปนที่ตั้งของสนามบินที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศ
คือ สนามบินนานาชาติติเตินเซินเญิ้ต (Tan Son Nhat International Airport) และเปนที่ตั้งของ
สถานีรถไฟไซงอน (Saigon Railway Station) ซึ่งเปนสถานีรถไฟหลักของเวียดนามตอนใต
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เมืองดานัง
สําหรับทางตอนกลางของประเทศเวียดนามนั้น เมืองสวนใหญในบริเวณดังกลาวเกือบ
ทั้ ง หมดเป น เมื อ งท า ซึ่ ง อยู ติ ด ชายฝ ง ของประเทศเวี ย ดนาม เมื อ งดานั ง (Da Nang) ตั้ ง อยู ใ น
ตอนกลางของประเทศเวียดนาม และเปนหนึ่งในเมืองทาที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม
โดยเมืองดานังเปนเสมือนศูนยกลางดานการคาและการสงออกทางทะเลของประเทศเวียดนาม
ตอนกลาง ทั้ ง นี้ เมื อ งดั ง กล า วเคยเป น ส ว นหนึ่ ง ของจั ง หวั ด กว า งนาม (Quang Nam) และใน
ป พ.ศ. 2540 ไดถูกแยกออกเปน เขตปกครองพิ เ ศษ เพื่อใหเ กิดการอิส ระแกการบริห ารและ
การจัดการในดานตางๆ
ปจจุบัน เมืองดานังมีพื้นที่ประมาณ 1,256 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยูราว 1.1 ลานคน
(คิดเปนประมาณรอยละ 1.2 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ) โดยนอกเหนือจากการที่เมืองดานัง
เป น เมื อ งท า ส ง ออกสํ า คั ญ ของประเทศแล ว เมื อ งดั ง กล า วยั ง เป น แหล ง เกษตรกรรมและ
อุ ต สาหกรรมหลั ก ของเวี ย ดนามตอนกลางด ว ย กล า วคื อ พื้ น ที่ ข องเมื อ งดานั ง ส ว นหนึ่ ง เป น
แหลงเพาะปลูก ในขณะที่บริเวณชายฝงก็มีการทําประมงอยูมาก นอกจากนั้น พื้นที่อีกสวนหนึ่ง
ยังเปนพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายภาคอุตสาหกรรม อาทิ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา
เคมีภัณฑ สิ่งทอและเครื่องนุงหม กระดาษ เครื่องมือแพทย วัสดุกอสราง เหมืองแร รวมไปถึง
อุตสาหกรรมการตอเรือ นอกจากนี้ เมืองดานังถือเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญหลายชนิด
อาทิ ฟอสเฟต ถานหิน แมงกานีส บอกไซต โครเมต รวมถึงแหลงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
ซึ่งหางออกไปจากฝงทะเลไมมากนัก
เมืองไฮฟอง
เมื อ งไฮฟอง (Haiphong) เป น เมื อ งท า สํ า คั ญ อี ก เมื อ งหนึ่ ง ของประเทศเวี ย ดนาม
โดยตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศติดกับอาวตังเกี๋ย หางจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 120 กิโ ลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,527 ตารางกิโลเมตร และมีคนอาศัยอยูราว
1.9 ลานคน (คิดเปนประมาณรอยละ 2 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ) เมืองดังกลาว
เปนเมืองที่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูมากเปนอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากกรุงฮานอยและ
เมืองโฮจิมินห) และเปนหนึ่งในหาเขตปกครองพิเศษของประเทศเวียดนาม
เมืองไฮฟองสามารถเพาะปลูกขาว มันสําปะหลัง ออย และถั่วไดมาก (เนื้อที่เพาะปลูก
ของเมืองไฮฟองมีขนาดราว 50,000 เฮกเตอร) นอกจากนี้ เมืองดังกลาวยังเปนเขตอุตสาหกรรม
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อาหารแปรรู ป และอุ ต สาหกรรมการผลิ ต หลายอุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ของเวี ย ดนาม อาทิ
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมจักรยานยนต
อุตสาหกรรมปโตรเลียม ฯลฯ
เมืองเว
เมืองเว (Hue) เปนเมืองหลวงของจังหวัดเถื่อเทียน-เว (Thua Thien Hue) ตั้งอยูทาง
ตอนกลางของประเทศ เหนือเมืองดานังขึ้นไปราว 120 กิโลเมตร และมีจํานวนประชากรอาศัยอยู
ประมาณ 340,000 คน ทั้งนี้ เมืองดังกลาวเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรเกาแกตั้งแตในชวงยุคราชวงศ
เหงียน (ประมาณป พ.ศ. 2345-2488) โดยเคยเปนเมืองหลวงในชวงยุคสมัยดังกลาว สงผลทําให
เมืองแหงนี้มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรหลายแหง รวมถึงมรดกโลกอยางหมูโบราณสถาน
เมื อ งเว (Complex of Hue Monuments) รวมไปถึ ง เป น แหล ง วั ฒ นธรรม ศิ ล ปะพื้ น เมื อ ง และ
หัตถกรรม ซึ่งในแตละปจะมีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวยังเมืองดังกลาวเปนจํานวนมาก
เมืองญาจาง
เมืองญาจาง (Nha Trang) เปนเมืองหลวงของจังหวัดคั้นฮหวา (Khanh Hoa) โดยตั้งอยู
ทางตอนเหนือของพื้นที่ตอนใตของประเทศ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 253 ตารางกิโลเมตร และมี
ประชากรอาศัยอยูราว 400,000 คน
เมืองญาจางเปนแหลงทองเที่ย วสําคัญของประเทศเวียดนามที่ไ ดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวตางชาติเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวตามริมชายฝง และการดําน้ํา
(Scuba Diving) ดวยความที่ตัวเมืองติดกับตอนใตของทะเลจีนใตทางทิศตะวันออก ประกอบกับได
ประโยชนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของจังหวัดคั้นฮหวา จึงทําใหไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
คอนขางนอยกวาเมืองอื่นๆ โดยรอบ นอกจากนี้ เมืองแหงนี้ยังเปนจุดจอดเรือสําราญขนาดใหญที่
ล อ งมาตามแนวชายฝ ง จากตา งประเทศ เช น เกาหลี ใ ต หรื อ ฮ อ งกง ส ง ผลทํ าใหเ มือ งญาจาง
กลายเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศเวียดนาม
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สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา
สภาพทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามแลว ถือวามีการขยายตัวอยางตอเนื่องในชวง
หลายปที่ผานมา โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการลงทุนจากตางประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศ และ
การสงออกสินคาตางๆ ของประเทศที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็เปนผลจากการเพิ่มคาใชจายของ
ภาครัฐ ซึ่งเขาไปลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน/ระบบสาธารณูปโภคของประเทศ
โดยในดานการสงออก เวียดนามมีสินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก เครื่องมือสื่อสารไรสาย
(โทรศัพทมือถือ) น้ํามันปโตรเลียม และขาว โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
จีน เยอรมนี และเกาหลีใต สวนดานการนําเขา เวียดนามมีสินคานําเขาสําคัญ ไดแก น้ํามัน วงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือสื่อสารไรสาย (ชิ้นสวนประกอบเปนสําคัญ) และเหล็ก โดยมีแหลงนําเขา
สําคัญจากจีน เกาหลีใต สิงคโปร ญี่ปุน และไตหวัน เปนหลัก
จากขอมูลของ International Monetary Fund หรือ IMF เห็นไดชัดวา การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเวียดนามอยูในอัตราที่คอนขางสูง โดยในชวงหลายปที่ผานมา (พ.ศ. 2547-2557)
มูลคา GDP ของประเทศเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นจาก 49.52 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2547
มาเท า กั บ 187.85 พั น ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในป พ.ศ. 2557 ซึ่ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ดั ง กล า วคิ ด เป น
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)2 ปละรอยละ 14.26 ดังแสดงในภาพที่ 1-4

2

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) เปนอัตราการเติบโตที่เสมือนวาการเติบโตเกิดขึ้นเทาๆ กันทุกป โดยวัดจากมูลคาในป
แรกและปสุดทาย ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังตอไปนี้

โดย

V(t0)
V(tn)
(tn - t0)

คือ มูลคาของปที่เริ่มคํานวณ
คือ มูลคาของปที่สิ้นสุดการคํานวณ
คือ ปที่สิ้นสุดคํานวณลบดวยปที่เริ่มคํานวณ

ยกตัวอยางเชน สมมติวามูลคาสงออกในป 2544 = 11,217.97 ลานเหรียญสหรัฐ และมีมูลคาการสงออกในป 2554 = 35,735.77
ลานเหรียญสหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทําใหมูลคาการคาในป 2544 โตจนถึงมูลคาการคาในป 2554 คือรอยละ
12.28 เปนตน
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ภาพที่ 1-4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2547-2561f
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มูลคา GDP ของประเทศเวียดนาม เปนสัดสวนในภาคบริการมากที่สุด คือคิดเปนรอยละ
44.0 ของ GDP ทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ซึ่งมี
สัดสวนมูลคาตอ GDP ประเทศเทากับรอยละ 38.1 และ 17.9 ตามลําดับ (ภาพที่ 1-5)
ภาพที่ 1-5 สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ (GDP) ของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2557

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก CIA Factbook

สําหรับระดับรายไดตอหัวของประชากรในประเทศเวียดนาม พบวาในป พ.ศ. 2557
ระดับรายไดดังกลาวมีมูลคาเทากับ 2,073 เหรียญสหรัฐ โดยเติบโตขึ้นจากในป พ.ศ. 2547 ซึ่งอยูที่
604 เหรี ย ญสหรั ฐ เท า นั้ น และคิ ด เป น อั ต ราการเติ บ โตแบบ CAGR เท า กั บ ร อ ยละ 13.13
(ภาพที่ 1-6)
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ภาพที่ 1-6 ระดับรายไดตอ หัว (GDP per capita) ของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2547-2561f
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สําหรับตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆ แสดงในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 ขอมูลดัชนีเศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศเวียดนาม
ดัชนีเศรษฐกิจที่สําคัญ
ดัชนีเศรษฐกิจ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แทจริง (Real
GDP growth)
อัตราเงินเฟอ (Inflation Rate)
อัตราการวางงาน (Unemployment Rate)
หนี้ภาครัฐ (Government Debt)
ดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆ
Global Competitiveness Index (GCI)
Network Readiness Index (NRI)
Doing Business Index
Economic Freedom Index
Human Development Index (HDI)
Human Capital Index
Corruption Perceptions Index
Travel and Tourism Competitiveness Index

หนวย

คาดัชนี

หมายเหตุ

รอยละ (%)

5.5

ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557

รอยละ (%)
รอยละ (%)
รอยละ (%)
ของ GDP

4.6
3.1
45.5

ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557
ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557
ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557

อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ

68
85
78
148
121
59
119
75

อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 144 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 143 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 189 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 178 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ป พ.ศ. 2557 จาก 187 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 124 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ป พ.ศ. 2557 จาก 175 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ป พ.ศ. 2558 จาก 141 ประเทศทั่วโลก

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล ไดแก World Bank, Asian Development
Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), International Monetary Fund (IMF), Transparency International, The Heritage
Foundation และอื่นๆ

สภาพสังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา
 สภาพทางสังคม
ประชากร
ประเทศเวียดนามมีประชากรทั้งหมด 93,421,835 คน3 ซึ่งประกอบดวยชาวเวียดนาม
(Viet) คิ ดเป นร อยละ 85.7 ของจํ านวนประชากรทั้ งหมดในประเทศ ชาวไต (Tay) ร อยละ 1.9
3

ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2557 โดย US Consensus พยากรณวา ในเดือนกรกฎาคม 2558 ประชากรของประเทศเวียดนามจะ
เพิ่มขึ้นเปน 94,348,835 คน
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ชาวไทย (Thai) ร อ ยละ 1.8 ชาวเหมื่ อ ง (Muong) ร อ ยละ 1.5 ชาวเขมร (Khmer) ร อ ยละ 1.5
ชาวมง (Mong) รอยละ 1.2 ชาวนัง (Nung) รอยละ 1.1 และชนชาติอื่นอีกรอยละ 5.3
สําหรับโครงสรางประชากรของประเทศเวียดนามในป พ.ศ. 2558 พบวา ประชากรสวนใหญ
ของประเทศอยู ใ นช ว งอายุ ร ะหว าง 0-39 ป โดยคิ ด เป น สั ด ส ว นราวร อ ยละ 67.3 ของจํ า นวน
ประชากรทั้งหมดของประเทศ สวนกลุมประชากรในกลุมอื่นๆ พบวา กลุมประชากรที่มีอายุในชวงตั้งแต 40 ปขึ้นไป จนถึงวัย 59 ป มีจํานวนคิดเปนรอยละ 23.7 และกลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 60
ปขึ้นไป คิดเปนราวรอยละ 9 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ (ภาพที่ 1-7)
ภาพที่ 1-7 โครงสรางประชากรของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2558

อัตราการเติบโตของประชากรชาวเวียดนามในป พ.ศ. 2558 อยูที่รอยละ 1.0 โดยมี
การคาดการณวาในอีก 10 ปขางหนา (ป พ.ศ. 2568) ประเทศเวียดนามจะมีจํานวนประชากร
เพิ่มขึ้นเปน 102.46 ลานคน ซึ่งสาเหตุหลักเปนผลมาจากอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกที่ลดลง
จาก 18 คนตอประชากรพันคน เปน 13 คนตอประชากรพันคน นอกจากนี้ ยังเนื่องจากจากอายุขัย
เฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1-2)
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ตารางที่ 1-2 ขอมูลพื้นฐานดานประชากรของประเทศเวียดนาม
ตัวเลขดัชนีที่สําคัญ
จํานวนประชากร (ลานคน)
อัตราการเติบโต (รอยละ)
อัตราการเกิดใหม (ตอผูหญิง 1 คน)
จํานวนเด็กเกิดใหม (ตอประชากร 1,000 คน)
อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด (ตอประชากร 1,000 คน)
อัตราการตาย (ตอประชากร 1,000 คน)
อายุขัย (ป)

2538
73.783
1.6
2.8
24
34
7
68

ป พ.ศ.
2548
2558
84.425 94.349
1.2
1.0
2.1
1.8
19
16
25
18
6
6
71
73

2568
102.459
0.7
1.7
13
13
6
76

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก US Consensus

การศึกษา
ระบบการศึกษาในเวียดนามนั้นแบงออกเปน 5 ระดับ (Level) ไดแก
 ระดั บ ชั้ น เตรีย มการศึก ษา (Preschool Level) ประกอบด ว ยชั้น กอ นอนุบ าลและ
ชั้นอนุบาล โดยเด็กนักเรียนในระดับชั้นดังกลาวจะมีอายุระหวาง 3-6 ป และเขา
เรียนในระดับชั้นกอนอนุบาล 1 ป และชั้นอนุบาล 3 ป
 ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา (Primary School Level) เป น ระดั บ ชั้ น ต อ จากระดั บ ชั้ น
เตรียมการศึกษา โดยเด็กนักเรียนในระดับชั้นดังกลาวจะมีอายุระหวาง 6-11 ป และ
เขาเรียนในระดับชั้นดังกลาวเปนระยะเวลา 5 ป (Grade 1-5)
 ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น (Secondary School Level) เป น ระดั บ ชั้ น ต อ จาก
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยเด็กนักเรียนในระดับชั้นดังกลาวจะมีอายุระหวาง 11-15
ป และเขาเรียนในระดับชั้นดังกลาวเปนระยะเวลา 4 ป (Grade 6-9)
 ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (High School Level) ซึ่ ง เป น ระดั บ ชั้ น ต อ จาก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยเด็กนักเรียนในระดับชั้นดังกลาวจะมีอายุระหวาง
15-18 ป และเขาเรียนในระดับชั้นดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป (Grade 10-12)
 ระดับชั้นอุดมศึกษา เขาเรียนในระดับชั้นดังกลาวเปนระยะเวลาประมาณ 4 ป
หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลระบบการศึกษาในประเทศเวียดนาม ไดแก Ministry of
Education ซึ่งดูแลในระดับนโยบายและการบริหารจัดการในระดับประเทศ และมีหนวยงานทองถิ่นใน
แตละจังหวัด คอยกํากับดูแลในพื้นที่ที่ตนดูแลอีกขั้นหนึ่ง
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ระบบการศึกษาในประเทศเวียดนามถือไดวามีการพัฒนาคอนขางมากหากเปรียบเทียบ
กับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกัน โดยปญหาเรื่องการขาดแคลนใน
โรงเรียน/สถานศึกษา หรือบุคลากรปรากฏใหเห็นนอย เวนแตจะเปนในพื้นที่ชนบทที่หางไกลจริงๆ
อย า งไรก็ ดี ป ญ หาที่ ร ะบบการศึ ก ษาเวี ย ดนามยั ง มี อ ยู คื อ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยพบวาการศึกษาในระดับชั้นดังกลาวยังมีหลักสูตรที่ไมคอยทันสมัย และ
เนื้อหาอาจไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติไดจริง ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลใหนักศึกษาจบใหม
จํานวนมากประสบภาวะวางงาน และ/หรือมีขีดความสามารถและทักษะในการทํางานที่ไมสูงนัก
การแพทยและสาธารณสุข
ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการแพทยและสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม คือ ปญหาการ
เขาถึงในระบบดังกลาวของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่มีระดับรายไดไมสูงนัก
ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2532 โครงการประกันสังคมไดเริ่มดําเนินการ โดยรัฐบาลเวียดนามมี
จุดประสงคหลักเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเขาถึงในระบบการแพทยและสาธารณสุขของประชาชน
ในประเทศ หลังจากนั้น อัตราการเขาถึงในระบบดังกลาวของประชากรก็เพิ่มสูงขึ้น โดยรัฐบาล
เวียดนามตั้งเปาวาภายในป พ.ศ. 2563 อัตราดังกลาวจะอยูที่รอยละ 80 ของจํานวนประชากรทั้ง
ประเทศ
อยางไรก็ตาม ถึงแมระบบประกันสังคมจะชวยใหประชากรที่มีรายไดนอยสามารถเขาถึง
ระบบการแพทยไดมากขึ้น แตความทาทายอีกประการซึ่งสงผลกระทบตอระบบการแพทยและ
สาธารณสุขของประเทศเวียดนาม ก็คือการขาดแคลนในเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทย ซึ่งเกิด
ขึ้นกับโรงพยาบาลของภาครัฐ และไมเวนแตในโรงพยาบาลขนาดใหญบางแหงในประเทศ
 สภาพทางการเมือง
ประเทศเวียดนามมีการปกครองในระบอบสังคมนิยม โดยมีประธานาธิบดีเปนผูนําสูงสุด
ของประเทศ โดยนายเจือง เติ๊น ซาง (Truong Tan Sang) เปน ประธานาธิบ ดีค นปจจุ บั น ของ
ประเทศ ขึ้นดํารงตําแหนงในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และมีวาระในตําแหนงเปนเวลา 5 ป
สวนนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน ซึ่งเปนผูนํารัฐบาล คือ นายเหงียน เติ๊น สุง (Nguen Tan Dung)
ขึ้นดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549
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ภาพที่ 1-8 ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของประเทศเวียดนาม

 วัฒนธรรมและศาสนา
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมของประเทศเวียดนามมีการพัฒนามาจากวัฒนธรรมของอาณาจักรเวียดนาม
โบราณซึ่งไดรับอิทธิพลและแนวคิดตางๆ มาจากลัทธิขงจื้อและลัทธิเตา ประกอบกับอิทธิพลของ
ศาสนาพุทธ รวมถึงอิทธิพลจากตะวันตก ทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศที่ไดเขามามี
บทบาทและความสัมพันธกับประเทศเวียดนามในหลายแงมุม
หากกลาวถึงวัฒนธรรมในปจจุบันของชาวเวียดนาม พบวา วัฒนธรรมดังกลาวคอนขางมี
ความคลายคลึงกับวัฒนธรรมจีนอยางมาก สวนหนึ่งก็เพราะเปนอิทธิพลที่ประเทศไดรับระหวาง
ชวงที่ถูกปกครองโดยจักรวรรดิจีนในหลายๆ ราชวงศ โดยอิทธิพลดังกลาวแสดงออกมาใหเห็นได
ในวิถีชีวิต (พิธีการ ความเชื่อ อาหารการกิน วันหยุด) การแตงกาย (ชุดแตงกายประจําชาติ) ศิลปะ
(ภาพวาด) ดนตรีและเครื่องดนตรี นาฏศิลปและละคร และสถาปตยกรรม

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

1-19

ถึ ง กระนั้ น ก็ มิ ไ ด ห มายความว า วั ฒ นธรรมของประเทศเวี ย ดนามจะถู ก กลื น ไปกั บ
วัฒนธรรมของชาติตะวันออกไปเสียหมด ทั้งนี้ การเขามาของชาติตะวันตก อันไดแก ฝรั่งเศส และ
สหรัฐอเมริกา ไดสงผลใหวัฒนธรรมบางสวนไดรับอิทธิพลจากความเปนชาติตะวันตก อาทิ ละคร
วรรณกรรมสมัยใหม ศิลปะสมัยใหม รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนเมืองแบบชาวตะวันตกที่เริ่มเขามา
แทนที่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ภาษา
ภาษาประจําชาติของประเทศเวียดนาม คือภาษาเวียดนาม (Vietnamese) โดยภาษา
เวียดนามถูกใชในการติดตอทางราชการและการติดตอทางธุรกิจ ในขณะที่ภาษาฝรั่งเศส มีเพียง
เฉพาะผูที่ไดรับการศึกษา หรือคนรุนเกาสมัยที่เวียดนามตกเปนอาณานิคม หรือคนบางกลุมใน
เวียดนามใตเทานั้นที่จะสามารถพูดและใชภาษานี้ในการสื่อสาร
ศาสนา
ประชากรชาวเวียดนามประมาณรอยละ 80.8 เปนผูที่ไมนับถือศาสนาใดๆ ในขณะที่
คนกลุมที่เหลือ เปนผูนับถือศาสนาพุทธราวรอยละ 9.3 ผูนับถือศาสนาคริสตประมาณรอยละ 7.2
และผูนับถือศาสนาอื่นๆ อีกราวรอยละ 2.7
โครงสรางพืน้ ฐาน และสิง่ อํานวยความสะดวกดานการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
 การคมนาคมทางถนน
ประเทศเวียดนามถือเปนประเทศหนึ่งที่ระบบการคมนาคมขนสงมีการพัฒนาไปมากกวา
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลายประเทศ โดยสําหรับการคมนาคมขนสงทางถนน
ประเทศเวียดนามมีเสนทางถนนยาวรวมกันประมาณ 256,000 กิโลเมตร แบงออกเปนเสนทาง
ถนนทั่วไปประมาณรอยละ 84 ของความยาวถนนในประเทศทั้งหมด เสนทางสายหลัก (National
Highway) ประมาณร อ ยละ 7 (ประมาณ 17,295 กิ โ ลเมตร) และเส น ทางถนนระดั บ จั ง หวั ด
(Provincial Roads) ประมาณรอยละ 9 โดยเสนทางถนนสวนใหญเปนถนนดิน และมีถนนประมาณ
40,000 กิโลเมตร เทานั้น ที่เปนเสนทางถนนลาดยาง
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สําหรับเสนทางสายหลัก (National Highway) ในประเทศเวียดนามที่สําคัญๆ ไดแก
 เสนทางหมายเลข 1 – วิ่งจากกรุงฮานอยไปยังจังหวัดกาเมา (Ca Mau) โดยผาน
เมืองดานัง และเมืองโฮจิมินห โดยเสนทางดังกลาวถือเปนเสนทางที่ยาวที่สุดใน
ประเทศ และเปนเสนทางสําคัญที่เชื่อมเวียดนามเหนือและเวียดนามใต
 เสนทางหมายเลข 3 – วิ่งจากกรุงฮานอยไปยังจังหวัดกาวบั่ง (Cao Bang) สิ้นสุดที่
บริเวณดานตา หลุง (Ta Lung) ซึ่งอยูติดพรมแดนจีนในสวนของมณฑลยูนนาน
 เสนทางหมายเลข 5 – วิ่งจากกรุงฮานอยไปจังหวัดไฮฟอง โดยเสนทางดังกลาวเปน
เสนทางหลักในการขนสงสินคาจากกรุงฮานอยไปยังทาเรือในไฮฟอง
 เส น ทางหมายเลข 9 – วิ่ ง จากจั ง หวั ด กว า งจิ (Quang Tri) ไปยั ง จั ง หวั ด ดอง ฮา
(Dong Ha) โดยเปนเสนทางที่เชื่อมกับเสนทางหมายเลข 9 ของสปป.ลาว ซึ่งสามารถ
เดินทางมาไทย (มุกดาหาร) หรือขนสินคาจากไทยมายังทาเรือในดอง ฮา ได
 เสนทางหมายเลข 13 – วิ่งจากเมืองโฮจิมินหไปจังหวัดบิ่ญเฟอก (Binh Phuoc)
สิ้นสุดที่ดานเฮา ลู (Hoa Lu) ซึ่งอยูติดพรมแดนกัมพูชาในสวนของจังหวัดกระแจะ
 เสนทางหมายเลข 18 – วิ่งจากกรุงฮานอยไปจังหวัดกวาง นินห (Quang Ninh) ซึ่ง
อยูติดพรมแดนจีนในสวนของเขตปกครองตนเองกวางซี (Guangxi)
ภาพที่ 1-9 เสนทางถนนในประเทศเวียดนาม

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)
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 การคมนาคมทางรถไฟ
เสนทางรางรถไฟสายหลักของเวียดนาม คือเสนทางเหนือ-ใต ซึ่งวิ่งจากกรุงฮานอยไปยัง
เมืองโฮจิมินห รวมระยะทางกวา 1,726 กิโลเมตร ผานสถานีกวา 260 แหง และถือเปนเสนทางที่
ยาวที่สุดในประเทศเวียดนาม
ทั้งนี้ เสนทางรถไฟดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นในชวงที่ประเทศตกอยูภายใตการปกครองของ
ฝรั่งเศส อยางไรก็ดี สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามอินโดจีน และสงครามเวียดนาม ไดสรางความ
เสียหายใหกับเสนทางดังกลาว และไมสามารถใชงานไดเปนระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งเหตุการณ
ตางๆ จบลง รัฐบาลเวียดนามไดมีการบูรณะซอมแซมเสนทางรถไฟสายดังกลาวจนสามารถเปดใช
งานได อยางไรก็ดี เสนทางสายยอยหลายสายซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะสงคราม ถูกปลอยทิ้ง
รางและไมสามารถใชงานไดในที่สุด
ในป พ.ศ. 2553 รัฐบาลเวียดนามมีแผนที่จะจัดสรางสายรถไฟความเร็วสูง (High-speed
Rail) คูไปกับรางรถไฟสายเหนือ-ใต โดยหาเสนทางดังกลาวกอสรางเสร็จ จะชวยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง/ขนสงจากกรุงฮานอยไปยังเมืองโฮจิมินหจาก 30 ชั่วโมงเปน 6 ชั่วโมงได
ตารางที่ 1-3 แสดงรายชื่อเสนทางรถไฟที่ยังมีการใชงานอยูในประเทศเวียดนาม
ตารางที่ 1-3 เสนทางรถไฟที่ยังมีการใชงานอยูในประเทศเวียดนาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เสนทาง
North-South Railway
Hanoi-Lao Cai
Hanoi-Dong Dang
Kep-Ha Long
Hanoi-Haiphong
Hanoi-Thai Nguyen
Thai Nguyen-Kep
Pho Lu-Xuan Giao
Tien Kien-Bai Bang
Da Lat-Trai Mat
Tien Kien-Lam Thao

ระยะทาง (กิโลเมตร)
1,726
296
163
106
102
75
57
11
10.5
7
4.1

ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ (ชั่วโมง)
30
10
4.25
4.5
2.5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ที่มา : Vietnam Railways
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ภาพที่ 1-10 เสนทางรางรถไฟในประเทศเวียดนาม

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)

 การคมนาคมทางอากาศ
ในประเทศเวียดนาม มีสนามบินนานาชาติในประเทศทั้งหมด 3 แหง โดยสนามบินที่มี
ขนาดใหญที่สุดของประเทศอยูที่เมืองโฮจิมินห คือ สนามบินนานาชาติติเตินเซินเญิ้ต (Tan Son
Nhat International Airport) สวนสนามบินอื่นที่มีขนาดใหญรองลงมา ไดแก สนามบินนานาชาติโหนย
บ า ย (Noi Bai International Airport) และสนามบิ น นานาชาติ ด านั ง (Da Nang International
Airport) ซึ่งเปนสนามบินขนาดใหญอันดับ 2 และ 3 ของประเทศ
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ภาพที่ 1-11 สนามบิน/ทาอากาศยานที่สําคัญในประเทศเวียดนาม

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)

 การคมนาคมทางน้ํา
ประเทศเวียดนามนั้นมีทาเรือขนาดใหญในประเทศทั้งหมด 8 แหง (ไมนับรวมทาเรือ
พาณิชยขนาดเล็กที่มีกวา 100 แหง) โดยทาเรือที่ใหญที่สุดในประเทศ คือ ทาเรือโฮจิมินห ซึ่ง
ตั้งอยูในเมืองโฮจิมินห เปนทาเรือที่ใชรองรับเรือขนาดใหญ สวนทาเรือสําคัญอื่นๆ ไดแก
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 ทาเรือไฮฟอง (Hai Phong Port) เปนทาเรือที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ
 ทาเรือดานัง (Da Nang Port) หรือทาเรือเทียนซา (Tien Sa) เปนทาเรือที่มีขนาด
ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ
 ทาเรือกัมรัน (Cam Ranh Port) หรือทาเรือบางอย (Ba Ngoi Port) ซึ่งเปนทาเรือ
พาณิชยที่ตั้งอยูบริเวณอาวกัมรัน (Cam Ranh Bay)
 ทาเรือหวุงเตา (Vung Tao Port) เปนทาเรือซึ่งตั้งอยูใ นจังหวัดหวุงเตา ใชในการสงออกสินคา รวมถึงใชในการเดินเรือสํารวจแหลงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติในทะเล
นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามยังมีเสนทางคมนาคมทางน้ํา โดยเสนทางคมนาคมทาง
แมน้ําความยาวรวมกันทั้งสิ้น 17,702 กิโลเมตร
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการลงทุน
 ระบบไฟฟา
การพัฒนาในระบบโครงสรางพื้น ฐานและระบบสาธารณูป โภคในประเทศเวี ย ดนาม
เริ่ ม เกิ ด ขึ้ น ในช ว งที่ ป ระเทศฝรั่ ง เศสได เ ข า มายึ ด ครองดิ น แดนอิ น โดจี น ซึ่ ง รวมถึ ง เวี ย ดนาม
เปนอาณานิคม และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งตองหยุดชะงักในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง และ
สงครามเวียดนามเอง
หลังจากเหตุการณสงครามจบลง เวียดนามไดเปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต ระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคตางๆ ไดตกอยูภายใตการบริหาร
ของภาครัฐ โดยผูผลิตกระแสไฟฟารายสําคัญของประเทศ ไดแก Electricity Vietnam (EVN) ซึ่ง
เปนบริษัทถือหุนโดยรัฐบาลเวียดนามที่รับผิดชอบในการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศ
ป จ จุ บั น การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ของประเทศได สง ผลให ค วามตอ งการพลัง งานใน
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทําใหประเทศเวียดนามประสบปญหาไมสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดพอเพียง
ต อ ความต อ งการของประเทศ และทํ า ให ป ระเทศเวี ย ดนามต อ งมี ก ารนํ า เข า พลั ง งานจาก
ตางประเทศ (จีน) มาใชในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ในบางพื้นที่ของประเทศ ก็ประสบ
ปญหาไฟดับบอยครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใตของประเทศ
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 ระบบน้ําประปา
ระบบน้ําประปาของเวียดนาม มีหนวยงานที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคน้ําประปา
ของประเทศ เปนหนวยงานภาครัฐ โดย Ministry of Construction ดูแลและจัดสรางโครงสรา ง
พื้นฐานตางๆ ในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เมืองตางๆ (Urban Area) สวน Ministry of Agriculture
and Rural Development มีหนาที่ในการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ชนบท
(Rural Area)
ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบน้ําประปาในประเทศเวียดนามคือปญหาการเขาถึงในระบบ
สาธารณูปโภคดังกลาว โดยในพื้นที่ชนบทและพื้นที่หางไกล การเขาถึงในระบบน้ําประปายังไม
สามารถทําได สงผลทําใหประชากรในพื้นที่ที่น้ําประปาไมสามารถเขาถึงตองอาศัยแหลงน้ําทาง
ธรรมชาติในการอุปโภคบริโภค
 ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารของเวียดนามถูกพัฒนาขึ้นเริ่มแรกในชวงที่ประเทศ
ตกอยูภายใตอาณานิคมฝรั่งเศส และหยุดชะงักไปในชวงภาวะสงคราม อยางไรก็ตาม รัฐบาล
เวียดนามไดมีการดําเนินนโยบายพัฒนาระบบดังกลาวเปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงหลายปที่
ผานมา สงผลใหระบบโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศเกิดขึ้นเปน
จํานวนมาก
ปจจุบัน ประเทศเวียดนามมีผูใชโทรศัพทบานประมาณ 10.2 ลานเลขหมาย และมีผูใช
โทรศัพทไรสาย/โทรศัพทเคลื่อนที่ราว 134 ลานเลขหมาย โดยหนวยงานหลักที่ใหบริการดาน
โทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศ ไดแก Vietnam Posts and Telecommunications Group
(VNPT) ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศที่ทําหนาที่ในการใหบริการดานตางๆ เกี่ยวของ
กับโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศ โดย VNPT จะเปนผูใหบริการหลักในบริการโทรศัพท
บานของประเทศ และมีบริษัทในเครือ เชน Vietnam Data Communication Company Vinaphone
และ MobiFone ซึ่งมุงเนนการใหบริการดานโทรศัพทเคลื่อนที่และอินเทอรเน็ต Viettel Mobile
เปนรัฐวิสาหกิจภายใต Ministry of Defence ซึ่งใหบริการดานโทรศัพทเคลื่อนที่และอินเทอรเน็ต
S-Fone เปนบริษัทเอกชนที่ใหบริการดานโทรศัพทเคลื่อนที่และอินเทอรเน็ตในเวียดนาม เปนตน
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 ระบบการเงินและการธนาคาร
ในอดีต ทั้งสาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) และสหพันธรัฐเวียดนาม
(เวี ย ดนามใต) ต า งก็ มี ธ นาคารแห งชาติเ ปน ของตนเอง State Bank of Vietnam เป น ธนาคาร
แหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม และ National Bank of Vietnamเปนธนาคารกลาง
ของสหพันธรัฐเวียดนาม
หลังจากกองทัพเวียดมินหไดรับชัยชนะเหนือกองทัพเวียดนามใต ไดมีความพยายาม
ที่จะรวบระบบการปกครองของทั้งสองเขาเปนหนึ่งเดียว ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519
ธนาคารแหงชาติเวียดนาม ไดรวมเขากับธนาคารรัฐเวียดนาม เพื่อใหมีเพียงหนวยงานเดีย ว
ที่ทําหนาที่กํากับดูแลระบบการเงินของประเทศเวียดนาม
ในปจจุบัน ประเทศเวียดนามมีธนาคารพาณิชยที่ดําเนินงานในประเทศ 118 ราย (ไมนับรวม
สํานักงานตัวแทน (Representative Office) ของธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ที่เขามาตั้งใน
ประเทศเวียดนาม) ดังแสดงในตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1-4 ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินในประเทศเวียดนาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ธนาคารพาณิชย/สถาบันการเงิน
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
Asia Commercial Joint Stock Bank
An Binh Commercial Joint Stock Bank
Bao Viet Joint Stock commercial Bank
Viet Capital Commercial Joint Stock Bank (Viet Capital
Bank)
BACA Commercial Joint Stock Bank
LienViet Commercial Joint Stock Bank – Lienviet Post Bank
Vietnam Bank for Industry and Trade (Vietinbank)
Global Petro Commercial Joint Stock Bank
PVcomBank
OCEAN Commercial Joint Stock Bank
Joint Stock Commercial Bank for Investment and
Development of Vietnam (BIDV)
DONG A Commercial Joint Stock Bank

ประเภท
State-owned
Commercial Banks

81
30
15
17

Joint-Stock
Commercial Banks
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943

22
56
149
13
33
21
136
46
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ลําดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ธนาคารพาณิชย/สถาบันการเงิน
Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank
The Maritime Commercial Joint Stock Bank- MSB
Kien Long Commercial Joint Stock Bank
Viet Nam Technological and Commercial Joint Stock Bank
Nam A Commercial Joint Stock Bank
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
(Vietcombank)
Mekong Development Joint Stock commercial Bank
Housing Bank of Mekong Delta (MHB)
Housing development Commercial Joint Stock Bank
Orient Commercial Joint Stock Bank
Southern Commercial Joint Stock Bank
Military Commercial Joint Stock Bank
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank
National Citizen bank - NCB
Sai Gon Commercial Joint Stock Bank
Saigon Bank for Industry & Trade
Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank
Sacombank
TienPhong Commercial Joint Stock Bank
Viet A Commercial Joint Stock Bank
Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise
Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank
Vietnam Construction Joint Stock Bank
Viet nam Commercial Joint Stock
ANZVL
Hong Leong
HSBC
Shinhan Vietnam
Standard Chartered
INDOVINA BANK LIMITTED
VID PUBLIC BANK
Vietnam-Russia Joint Venture Bank
VINASIAM BANK

1-27

ประเภท

จํานวนสาขา
39
45
27
62
19
81

Wholly Foreign Owned
Banks

Joint-venture Banks

17
44
49
43
35
71
50
20
50
33
53
72
20
17
43
10
16
16
42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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ลําดับ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ธนาคารพาณิชย/สถาบันการเงิน
Vietnam Bank for Social Policies
Vietnam Development Bank
Co-operative Bank of Vietnam
M7 Micro - Finance Institution Limited
Tinh Thuong One-member Limited Liability Micro- Finance
Institution (TYM)
Thanh Hoa Micro – Finance Institution
BNP Paribas
Natixis
Credit Agricole
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
Mizuho
Deutsche bank AG
United Oversea Bank
Oversea Chinese Banking Corporation Ltd (OCBC)
DBS
BIDC
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
Bank of China
China Construction Bank
Bank of Communications
JP Morgan Chase
Far East National Bank
Commonwealth
Citibank
Maybank
Taipei Fubon
Cathay
Hua Nan
Chinatrust
Kookmin
Mega ICBC
HSBC
Standard Chartered

ประเภท
Policies Banks
Co-operative Banks
Microfinance
Institutions

Foreign Bank
Branches
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
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ลําดับ
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ธนาคารพาณิชย/สถาบันการเงิน
Bangkok Bank
Lao Viet
First Commercial Bank
Woori
Korea Exchange Bank
Industrial Bank of Korea
Shanghai & Savings
ANZ
Post and Telecommunication Finance Company Limited
Rubber Finance Company
Vietnam Textile and Garment Finance Joint stock Company
EVN Finance Joint Stock Company
Handico Finance Joint Stock Company
Vietnam Chemical Finance Joint Stock Company
Mirae Asset Finance Company (Vietnam) Limited
VPBank Finance Company Limited
HD Finance
Home Credit Vietnam Finance Company Limited
Prudential Vietnam Finance Company Limited
JACCS International Vietnam Finance Company Limited
Song Da Finance Joint Stock Company
Vietnam Shipbuilding Finance Company Limited
Toyota Financial Services Vietnam Company Limited
Vinaconex-Viettel Finance Joint Stock Company
Cement Finance Joint Stock Company
BIDV Financial Leasing Company Ltd
VCB Leasing Company Limited
Industrial and Commercial Bank of Vietnam Leasing
Company Limited
Agribank no.1 Leasing Company
Agribank no.2 Leasing Company
ANZ/V-TRAC Leasing Company
Vietnam International Leasing Company Limited
Kexim Vietnam Leasing Company
Sacombank Leasing Limited Company

1-29

ประเภท

Finance Companies

Leasing Companies

จํานวนสาขา
2
2
2
2
1
2
1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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ลําดับ
116
117
118

ธนาคารพาณิชย/สถาบันการเงิน
Chailease International Leasing Company Limited
Asia Commercial Bank Leasing Company Limited
VINASHIN Finance Leasing Company Limited

ประเภท

จํานวนสาขา
N/A
N/A
N/A

ที่มา : The State Bank of Vietnam (SBV) (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2557)

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เขตปลอดอากร/เขตสงเสริมการสงออก
ในประเทศเวียดนาม มีเขตอุตสาหกรรมพิเศษ (Industrial Park) ดวยกันกวา 300 แหง
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เขตอุตสาหกรรมพิเศษ (Industrial Park) ในประเทศเวียดนาม สามารถแบงกลุม
ออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมเขตอุตสาหกรรมทางตอนเหนือ (Northern Key Economic Zone)
กลุ ม เขตอุ ต สาหกรรมทางตอนกลาง (Central Key Economic Zone) กลุ ม เขตอุ ต สาหกรรม
ทางตอนใต (Southern Key Economic Zone) และกลุ ม เขตอุ ต สาหกรรมลุ ม น้ํ า โขง (Mekong
Delta Economic Zone) โดยรายละเอียดเปนดังตารางที่ 1-5
ตารางที่ 1-5 เขตอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
ลําดับ
จังหวัด
จํานวนอุตสาหกรรมพิเศษ
กลุมเขตอุตสาหกรรมทางตอนเหนือ (Northern Key Economic Zone)
1
Ha Noi Capital
14
2
Vinh Phuc
5
3
Quang Ninh
4
4
Bac Ninh
15
5
Hai Phong
5
6
Hung Yen
5
7
Hai Doung
11
8
Ha Nam
2
9
Bac Giang
1
10
Nam Dinh
2
รวม
64
กลุมเขตอุตสาหกรรมทางตอนกลาง (Central Key Economic Zone)
1
Da Nang
6
2
Thua Thien Hue
3
3
Khanh Hoa
5
4
Quang Ngai
6
5
Quang Nam
8
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ลําดับ
6
7
8
9
10
11

จังหวัด
Bin Dinh
Phu Yen
Gia Lai
Dak Nong
Dak Lak
Kon Tum

รวม
กลุมเขตอุตสาหกรรมทางตอนใต (Southern Key Economic Zone)
1
Binh Thuan
2
Ho Chi Minh City
3
Dong Nai
4
Binh Duong
5
Long An
6
Ba Rai-Vung Tau
7
Tay Ninh
8
Tien Giang
9
Binh Phuoc
รวม
กลุมเขตอุตสาหกรรมลุมน้ําโขง (Mekong Delta Economic Zone)
1
An Giang
2
Bac Lieu
3
Ben Tre
4
Ca Mau
5
Vinh Long
6
Dong Thap
7
Tra Vinh
8
Can Tho
9
Soc Trang
10
Hau Giang
11
Kien Giang
รวม
รวมทั้งหมดในประเทศ

1-31

จํานวนอุตสาหกรรมพิเศษ
7
4
1
1
1
0
42
6
19
31
28
36
11
4
5
7
147
5
5
2
4
4
3
1
10
4
3
6
47
300

ที่มา : Vietnam Industrial Parks Investment Promotion (VIPIP)
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ประเทศเวี ย ดนามมี เ ขตส ง เสริ ม การส ง ออก (Export Processing Zone) ในประเทศ
ทั้ ง หมด 4 แห ง คื อ (1) Tan Thuan EPZ (2) Linh Trung I EPZ (3) Linh Trung II EPZ และ
(4) Linh Trung III โดยเขตสงเสริมการสงออก 3 เขตแรกอยูในเมืองโฮจิมินห และเขตสุดทายอยูใน
จังหวัดเตยนิญ (Tay Ninh) นอกจากนี้ ในประเทศเวียดนาม ยังมีเขตอุตสาหกรรมไฮเทค (Hightech Zone) อีก 3 แหง ไดแก (1) Hoa Lac HTZ ในกรุงฮานอย (2) Da Nang HTZ ในเมืองดานัง
และ (3) Saigon HTZ ในเมืองโฮจิมินห
นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการคา และนโยบายการตางประเทศ
นโยบายเศรษฐกิจ
หนวยงานหลักซึ่งรับผิดชอบดูแลและเปนผูกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนาม ไดแก Ministry of Industry and Trade เปนผูกําหนดนโยบายการคา และดําเนินการ
ดานพหุภาคีและความตกลงการคาระหวางประเทศ โดยมี ational Committee for International
Economic Co-operation ทําหนาที่เปนผูประสานงานในประเด็นที่เ กี่ยวของกับ การคาระหวา ง
ประเทศกับหนวยงานเกี่ยวของภายในประเทศ ในขณะที่ Department of Taxationภายใตการ
กํากับดูแลของ Ministry of Finance เปนผูจัดเก็บภาษีภายในประเทศ นอกจากนี้ State Bank of
Vietnam (SBV) เปนผูกําหนดนโยบายการคลังของประเทศ โดยมีเปาหมายที่จะดําเนินการอยาง
สอดคลองกับนโยบายทางการเงิน เพื่อเพิ่มความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจเวียดนาม
นับตั้งแตรัฐบาลเวียดนามไดจัดทําแผนปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศที่เรียกวา ดอย เหมย
(Doi Moi) โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อเป ดประเทศ ใช ประโยชน จากความสั มพั นธ ระหว างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น เนนการจัดการโดยใชกลไกตลาด รวมถึงลดบทบาทภาครัฐ เพิ่มบทบาทภาคเอกชนมากขึ้น
ปจจุบัน ประเทศเวียดนามไดพัฒนาจากประเทศยากจนไปสูประเทศที่มีรายไดระดับต่ํา-ปานกลาง
อยางไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในชวงที่ผานมา กอใหเกิดอัตราเงินเฟอ
ภายในประเทศที่สูงขึ้นถึงรอยละ 16 ดังนั้น รัฐบาลเวียดนามจึงไดมีแผนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ
เวียดนามใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น นั่นคือ แผนแมบทการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2556-2563
(The Master Plan on Economic Restructuring 2013-2020) โดยแผนแม บ ทดั ง กล า วมุ ง ไปสู
วัตถุประสงคหลัก ดังนี้ (1) เพิ่มศักยภาพในการแขงขันระหวางประเทศของเวียดนาม (2) เพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน (Labor Productivity) (3) เพิ่ ม รายได แ ละอั ต ราการจ า งงานภายในประเทศ และ
(4) สร า งความโปร ง ใสในมาตรการทางธุ ร กิ จ ลดป ญ หาการคอร รั ป ชั่ น ซึ่ ง หน ว ยงานหลั ก ที่
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รับผิดชอบการดําเนินแผนแมบทดังกลาว ไดแก Ministry of Planning and Investment, Ministry
of Industry and Trade และ Ministry of Agriculture and Rural Development
นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังไดมีแผนที่จะพัฒนาเวียดนามไปสูประเทศที่มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ อย า งยั่ ง ยื น โดยรั ฐ บาลได ดํ า เนิ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเวี ย ดนามอย า งยั่ ง ยื น
พ.ศ. 2554-2563 (Viet Nam Sustainable Development Strategy 2011-2020) ซึ่ ง มี เ ป า หมาย
ที่จะพัฒนาดานสังคม และความเทาเทียมไปพรอมๆ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมั่นคง โดย
รัฐบาลจะสนับสนุนการเขาถึงทรัพยากรของประชาชนภายในประเทศ การใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมในการผลิต และการสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับประชาชนภายในประเทศ ทั้งนี้
รัฐบาลเวียดนามไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรไว ไมวาจะเปนดัชนีการพัฒนามนุษย
(Human Development Index: HDI) การเพิ่ ม ขึ้ น ของผลิ ต ภาพแรงงาน (Labor Productivity)
ดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภค (Consumer Price Index) สั ด ส ว นการใช พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นต อ โครงสร า ง
พลังงานโดยรวม รวมถึงอัตราความยากจนของประชาชนในประเทศเวียดนาม จึงอาจกลาวไดวา
รัฐบาลเวียดนามใหความสําคัญกับการพัฒนาทางสังคมควบคูกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็น
ได จ ากการมี แ ผนงานด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ส อดคล อ งกั น ทั้ ง ในด า นวั ต ถุ ป ระสงค และ
กรอบระยะเวลาดําเนินงาน
นโยบายการคา
 ภาพรวมนโยบายการคา
ในด า นการค า ระหว า งประเทศ Ministry of Industry and Trade เป น หน ว ยงานที่ ทํ า
หนาที่ดําเนินนโยบายการคาของประเทศเวียดนาม รวมถึงจัดการการคาในระดับคูภาคี พหุภาคี
และระดั บ ภู มิ ภ าคระหว า งเวี ย ดนามและประเทศคู ค า อี ก ทั้ ง ยั ง มี National Committee for
International Economic Co-operation ทําหนาที่เปนผูประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับ WTO
และการค า ระหว า งประเทศกั บ หน ว ยงานท อ งถิ่ น ในด า นการค า ซึ่ ง อยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ของ
สํานักนายกรัฐมนตรีเวียดนาม
จากแผนปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ดอย เหม ย (Doi Moi) ทํ า ให เ วี ย ดนามพึ่ ง พาความสั ม พั น ธ
ทางการคาระหวางประเทศเพิ่มสูงขึ้น มีการดําเนินการเปดประเทศใหนักลงทุนชาวตางชาติเขามา
ลงทุ น โดยตรงมากขึ้ น (Foreign Direct Investment) ประกอบกั บ มี ก ารพั ฒ นาด า นโครงสร า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการลงทุน ดังนั้น รัฐบาลเวียดนามจึงมีนโยบาย
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ทางการคาที่ชัดเจน โดยจะเนนระบบการคาพหุภาคี (Multilateral Trading System) เปนนโยบาย
ด า นการค า หลั ก ของประเทศ ซึ่ ง ส ง ผลให ป ระเทศเวีย ดนามเร ง สรา งความสั ม พั น ธ ใ นรู ป แบบ
ความตกลงทางการคากับประเทศตางๆ เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากความตกลงทางการคา
เพื่อเพิ่มปริมาณการคาระหวางประเทศ เสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุน โดยชูประเด็น
ดานความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ ตลาดที่มีขนาดใหญ เนื่องจาก
เวียดนามมีประชากรสูงกวา 90 ลานคน และการมีนโยบายพัฒนาสาธารณูปโภคและการขนสงที่
ชัดเจน จึงทําใหประเทศเวียดนามเปนแหลงลงทุนที่นักลงทุนสนใจ โดยเฉพาะนักลงทุนที่ตองการ
ทําการผลิตเพื่อการสงออก ซึ่งกวารอยละ 56.9 ของการสงออกในป พ.ศ. 2554 เปนการสงออก
ของบริษัทตางชาติในเวียดนาม
รัฐบาลเวียดนามมีความพยายามอยางมากที่จะทําใหนานาชาติยอมรับเวียดนาม ใหเปน
ประเทศที่ มี ส ถานะระบบเศรษฐกิ จ แบบตลาด (Market-Economy Status: MES) กล า วคื อ
เปนระบบเศรษฐกิจที่ปลอยใหกลไกราคาเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร ในขณะที่รัฐบาลจะ
มีหนาที่ในการรักษาเสถียรภาพภายในประเทศ และใหเอกชนเปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยในปจจุบัน ประเทศกวา 40 ประเทศทั่วโลกไดใหการยอมรับเวียดนามในฐานะประเทศที่มี
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ยกตัวอยางเชน จีน ญี่ปุน ออสเตรเลีย ประเทศสมาชิกอาเซียน และ
สมาคมการคาเสรียุโรป (EFTA) เปนตน
นอกจากนี้ เวียดนามยังเปนหนึ่งในภาคีที่เขารวมเจรจาความตกลงหุนสวนยุทธศาสตร
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึ่งจะทําใหเวียดนามมีโอกาส
เขาถึงตลาดในสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบลาตินอเมริกาไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบัน
ประเทศคู ค า หลั ก ของเวี ย ดนามคื อ ประเทศในแถบเอเชี ย สหภาพยุ โ รป และสหรั ฐ อเมริ ก า
โดยประมาณรอยละ 69 ของสัดสวนการคาระหวางประเทศของเวียดนามมาจากประเทศที่เปนภาคี
ความตกลงทางการคาในระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreements) ดังนั้น จึงเห็นไดอยางชัดเจน
วาเวียดนามพึ่งพาการคาระหวางประเทศกับประเทศที่เวียดนามจัดทําความตกลงการคาเปนหลัก
 การเจรจาความตกลงการคาเสรี (Free Trade Area : FTA)
ปจจุบัน ประเทศเวียดนามไดเขารวมการเจรจาความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership: TPP) 4 ที่มีประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา
4

ประเทศภาคีสมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศ ประกอบดวยสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด บรูไนฯ เปรู ชิลี
ญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย และเวียดนาม

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

1-35

และญี่ปุน ซึ่ง ณ วันที่ 4 ตุล าคม พ.ศ. 2558 ประเทศภาคีสมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศ ไดมี
การสรุปผลเจรจาใน 30 ขอบท เปนที่เรียบรอยแลว หากแตยังมิไดมีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สหภาพยุโรป (EU) ไดบรรลุขอตกลงในหลักการเพื่อเปด
เสรีทางการคา (FTA) กับเวียดนามเปนที่เรียบรอยแลว หลังจากใชเวลาในการเจรจานานกวา 2 ป
กั บ 6 เดื อ น นอกจากนี้ เวี ย ดนามอยู ใ นช ว งการเจรจาความตกลงการค า เสรี กั บ สมาคม
การค า เสรี ยุ โ รป (EFTA) ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยประเทศสวิ ส เซอร แ ลนด ไอซ แ ลนด นอร เ วย
และลิกเตนสไตน
ประเทศเวียดนามไดมีการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศ/กลุมประเทศตางๆ ซึ่ง
มีการบังคับใชความตกลงแลว โดยประเทศ/กลุมประเทศสวนใหญที่เวียดนามมีการทําความตกลง
ดวยนั้น เปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังแสดงในตารางที่ 1-6
ตารางที่ 1-6 ความตกลงการคาเสรีของประเทศเวียดนามและประเทศคูภาคี
ความตกลงการคาเสรี
ASEAN-Australia-New Zealand
Free Trade Area (AANZFTA)
ASEAN-India Free Trade Area
(AIFTA)
ASEAN-Japan Comprehensive
Economic Partnership
Agreement (AJCEP)
ASEAN-Korea Free Trade Area
(AKFTA)
ASEAN-China Free Trade Area
(ACFTA)
Viet Nam-Chile Free Trade
Agreement (VCFTA)
Viet Nam-Japan Economic
Partnership Agreement (VJEPA)

ประเทศคูภาคี
เวียดนาม – บรูไน – กัมพูชา – อินโดนีเซีย –
สปป.ลาว –มาเลเซีย – เมียนมา – ฟลิปปนส –
สิงคโปร –ไทย – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด
เวียดนาม – บรูไน – กัมพูชา – อินโดนีเซีย –
สปป.ลาว –มาเลเซีย – เมียนมา – ฟลิปปนส –
สิงคโปร –ไทย –อินเดีย
เวียดนาม – บรูไน – กัมพูชา – อินโดนีเซีย –
สปป.ลาว –มาเลเซีย – เมียนมา – ฟลิปปนส –
สิงคโปร –ไทย –ญี่ปุน
เวียดนาม – บรูไน – กัมพูชา – อินโดนีเซีย –
สปป.ลาว –มาเลเซีย – เมียนมา – ฟลิปปนส –
สิงคโปร –ไทย – เกาหลีใต
เวียดนาม – บรูไน – กัมพูชา – อินโดนีเซีย –
สปป.ลาว –มาเลเซีย – เมียนมา – ฟลิปปนส –
สิงคโปร –ไทย – จีน
เวียดนาม – ชิลี
เวียดนาม – ญี่ปุน

สถานะการเจรจา
มีผลบังคับใช
1 มกราคม พ.ศ. 2553
มีผลบังคับใช
1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
มีผลบังคับใช
1 ธันวาคม พ.ศ. 2551
มีผลบังคับใช
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
มีผลบังคับใช
1 มกราคม พ.ศ. 2548
มีผลบังคับใช
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
มีผลบังคับใช
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก WTO Trade Policy Review และ ARIC
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 โครงสรางอัตราภาษีนําเขา
โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของประเทศเวียดนาม แสดงไวในตารางที่ 1-7 และ 1-8
โดยจะพบวา อัตราภาษีนําเขาที่ใชจริง (MFN applied rate) เฉลี่ยของประเทศเวียดนาม อยูที่
รอยละ 9.5 โดยในกลุมสินคาเกษตรจะมีอัตราภาษีสูงกวาในกลุมสินคาที่มิใชสินคาเกษตร
หากพิจารณาแยกตามรายประเภทสินคา สินคาที่มีอัตราภาษีนําเขาที่ใชจริงเฉลี่ยสูงที่สุด
ของประเทศ จะอยูในกลุมสินคาเครื่องดื่มและยาสูบ (Beverages & tobacco) โดยอัตราภาษีเฉลี่ย
อยูที่ระดับรอยละ 42.8 สวนกลุมสินคาที่มีอัตราภาษีนําเขาที่ใชจริงเฉลี่ยสูงรองลงมา ไดแก สินคา
ในกลุมกาแฟและชา (Coffee, tea) และสินคาในกลุมผลไม ผักและพืชตางๆ (Fruit, vegetables,
plants) (อั ต ราภาษี นํ า เข า ที่ ใ ช จ ริ ง เฉลี่ ย ของสิ น ค า ทั้ ง สองกลุ ม อยู ที่ ร อ ยละ 26.7 และ 20.1
ตามลําดับ)
ตารางที่ 1-7 โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของประเทศเวียดนาม
Tariffs
Simple average final bound
Simple average MFN applied
Trade weighted average

Product Groups
Agricultural
19.1
16.2
7.7

Total
11.5
9.5
5.4

Non-Agricultural
10.4
8.3
5.2

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2014

ตารางที่ 1-8 โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของประเทศเวียดนาม จําแนกตามประเภทสินคา
Final bond duties
Product Groups
Animal products
Dairy products
Fruit, vegetables, plants
Coffee, tea
Cereals & preparations
Oilseeds, fats & oils
Sugars and confectionery
Beverages & tobacco
Cotton

MFN applied duties

AVG

Duty-free
in %

Max

Binding
in %

AVG

Duty-free
in %

Max

Share
in %

Duty-free
in %

15
16.6
21.2
26.8
20.9
11.6
33.3
51.1
14

7.0
0
8.1
0
2.6
1.4
12.5
0
20.0

40
35
40
40
80
35
100
135
20

100
100
100
100
100
100
100
100
100

14.1
9.7
20.1
26.7
17.2
7.9
14.8
42.8
6.0

8.3
9.5
8.0
0
12.6
15.7
11.8
0
40.0

40
20
40
40
40
30
40
135
10

0.2
0.5
0.8
0.1
2.1
2.7
0.2
0.3
0.8

9.1
13.0
3.7
0
2.5
74.5
9.3
0
99.9
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Final bond duties
Product Groups
Other agricultural products
Fish & fish products
Minerals & metals
Petroleum
Chemicals
Wood, paper, etc.
Textiles
Clothing
Leather, footwear, etc.
Non-electrical machinery
Electrical machinery
Transport equipment
Manufactures, n.e.s.
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MFN applied duties

Imports

AVG

Duty-free
in %

Max

Binding
in %

AVG

Duty-free
in %

Max

Share
in %

Duty-free
in %

7.6
17.7
11.2
34.2
6.1
11.5
10.4
19.9
14.1
5.7
9.7
22.2
10.3

24.3
1.2
11.7
0
8.7
15.4
0.3
0
1.9
34.6
31.5
21.6
38.2

20
35
60
40
27
25
100
20
35
50
35
200
35

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

6.6
15.6
7.8
10.5
3.1
10.3
9.6
19.9
12.6
3.2
8.0
17.8
9.8

43.9
9.6
44.2
16.7
64.1
26.2
11.9
0
17.2
69.6
46.9
39.1
41.4

20
35
45
20
27
25
100
20
35
50
35
75
35

1.2
0.7
16.5
8.8
13.6
2.9
8.7
0.3
2.6
11.3
20.0
2.8
3.0

47.0
20.2
60.2
6.5
45.0
37.8
12.7
0
16.0
68.4
53.3
41.3
49.3

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2014

นโยบายการตางประเทศ
หน ว ยงานหลั ก ของประเทศเวี ย ดนามที่ ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดท า ทีแ ละ
นโยบายการตางประเทศของประเทศ คือ Ministry of Foreign Affairs เนื่องจากรัฐบาลเวียดนาม
พึ่งพาการคาระหวางประเทศเปนปจจัยหลักในการสรางการเติบโตเศรษฐกิจ เวียดนามจึงอาศัย
วิ ธี ก ารทางการทู ต เป น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ รวมทั้ ง การเจรจาความตกลงการคา
ระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศเวียดนามมีความชัดเจนที่ตองการจะปกครองตนเอง
กลาวคือ ตองการมีเอกราช มีอํานาจในการตัดสินในนโยบายทุกดานของประเทศ ประกอบกับ
เวียดนามตองการที่จะมีสิทธิ์เทาเทียมประเทศอื่นๆ ในเวทีการประชุมระดับโลก ดังนั้น เวียดนาม
จึงพยายามอยางมากที่จะสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศมหาอํานาจและประเทศ
สมาชิกอาเซียน
นอกจากนี้ เวียดนามยังไดเขารวมองคกรระหวางประเทศตางๆ เชน องคการการคาโลก
(World Trade Organization : WTO) โดยเวียดนามเขาเปนสมาชิกเต็มตัวเมื่อป พ.ศ. 2550 อีกทั้ง
เวียดนามยังเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) โดยไดเขารวมเปน
หนึ่ ง ในคณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห ง สหประชาชาติ แ บบไม ถ าวร (UN Security Council)
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ในป พ.ศ. 2551-2552 เป น ต น ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความตั้ ง ใจของเวี ย ดนามที่ ต อ งการสร า ง
ความสัมพันธและความรวมมือกับนานาชาติ
สําหรับประเทศไทย ทั้งไทยและเวียดนามมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน นอกจาก
สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ตั้งอยูใกลกันแลว ทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามลวนเปน
สมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ซึ่งในระยะหลัง ทั้งไทยและ
เวี ย ดนามได พั ฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศทางด า นเศรษฐกิ จ ไปสู ก ารเป น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) อีกทั้ง ประเทศไทยและเวียดนามยัง
มีความรวมมือดานสังคมภายใตกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community: ASCC) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางสองประเทศ
และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีเวียดนามไดมาเยือนไทย พรอมทั้งเขาหารือ
ในประเด็ น ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ได มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข า ใจ
ดานแรงงาน และดานความสัมพันธระหวางจังหวัดของไทยและเวียดนาม5
สิ่งที่ควรรูเกีย่ วกับการเขาไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หนวยงานสําคัญที่เกี่ยวของกับดานการคาและการลงทุน
 Ministry of Industry and Trade (MOIT) – เปนหนวยงานภาครัฐหลักของประเทศซึ่งมี
หนาที่สงเสริม และควบคุมดูแลการคาและอุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากนี้ ยังเปน
หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดและออกกฎหมายและกฎระเบี ย บด า นการค า และ
การลงทุนของประเทศ
 Ministry of Planning and Investment (MPI) – เปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทในการ
วางแผนบริหารจัดการดานการลงทุนในประเทศเวียดนาม ทําหนาที่กําหนดยุทธศาสตร
และแผนการด า นเศรษฐกิ จ และนโยบายระดั บ ประเทศ รวมไปถึ ง การพั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเปาหมาย และสนับสนุนการลงทุนโดยตรงตางชาติที่เขามา
ลงทุนในประเทศ

5

http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=93976:93976&Itemid=339&lang=th
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 Ministry of Finance (MOF) –ทําหนาที่ในการกํากับดูแลและควบคุมการจัดเก็บภาษี การ
ใช ง บประมาณของประเทศ การรั ก ษาระดั บ เงิ น ทุ น สํ า รองของประเทศ การลงทุ น
ทางการเงิน ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในประเทศ (Auditing) รวมไปถึง
การกําหนดและออกกฎหมาย กฎระเบียบดานการคลังและระบบภาษีของประเทศ
 Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) – เปนหนวยงานเอกชนอิสระ
ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมของภาคธุรกิจและผูประกอบการในประเทศเวียดนาม มีหนาที่หลัก
คื อ การปกป อ งและช ว ยเหลื อ ภาคธุ ร กิ จ ในด า นต า งๆ รวมไปถึ ง เข า ไปมี บ ทบาทและ
ใหความรวมมือกับภาครัฐในการสงเสริมเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนระหวางเวียดนาม
กับตางประเทศ
 Vietnam Industrial Parks and Investment Promotion (VIPIP) – เปนหนวยงานภาคเอกชน
ที่มีเปาหมายหลักในการสงเสริมเขตอุตสาหกรรมและการลงทุนเวียดนาม ทําหนาที่ในการ
ใหคําปรึกษาดานการลงทุน เชน ขอมูลการลงทุน การขอเขาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ
เปนตน แกนักลงทุน ทั้งในประเทศและตางชาติ
สํ า หรั บ ที่ อ ยู เบอร โ ทรศั พ ท / โทรสาร รวมถึ ง อี เ มล ที่ ส ามารถใช ติ ด ต อ กั บ หน ว ยงาน
ดังกลาวขางตน เปนดังตารางที่ 1-9
ตารางที่ 1-9 ที่อยูสําหรับติดตอของหนวยงานสําคัญดานการคาและการลงทุนของประเทศเวียดนาม
หนวยงาน
Ministry of Industry and Trade
(MOIT)

Ministry of Planning and
Investment (MPI)

Ministry of Finance (MOF)

ที่อยู
เบอรโทรศัพทและอีเมลติดตอ
54 Hai Ba Trung Str, Hoan
Tel: +84 (4) 22202222
Kiem District, Ha Noi, Viet Nam Fax: +84 (4) 22202525
E-mail: bbt@moit.gov.vn
Website: http://www.moit.gov.vn/
No. 6B, Hoang Dieu, Ba Dinh, Tel: +84 (4) 38455298
Hanoi
Fax: +84 (4) 38234453
E-mail: banbientap@mpi.gov.vn
Website: http://www.mpi.gov.vn/
No. 28 Tran Hung Dao Street – Tel: +84 (4) 2220.2828
Hoan Kiem District – Ha Noi
Fax: +84 (4) 22208091
E-mail: support@mof.gov.vn
Website: http://www.mof.gov.vn/
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หนวยงาน
ที่อยู
Vietnam Chamber of
4th Floor, 9 Dao Duy Anh Str,
Commerce and Industry (VCCI) Hanoi.

Vietnam Industrial Parks and
Investment Promotion (VIIPIP)

KK11 Ba Vi Street, Ward 15,
District 10 ,Ho Chi Minh City

เบอรโทรศัพทและอีเมลติดตอ
Tel: +84 (4) 35743985 / 35743063
Fax: +84 (4) 35743985
E-mail: vbf@vcci.com.vn
vbfhanoi@gmail.com
Website: www.vcci.com
Tel: Fax: E-mail: contact@viipip.com
Website: www.viipip.com/

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมขอมูลจากแตละหนวยงาน

เวลาติดตอราชการ
ชวงเวลาติดตอราชการของประเทศเวียดนาม สามารถดําเนินการติดตอไดในวันจันทรถึง
ศุกร ในชวงเวลา 7.30 น. ถึง 17.00 น. และมีชวงพักเที่ยงตั้งแต 11.30-14.00 น. โดยบางหนวยงาน
อาจเปดใหบริการในวันเสาร
สว นในการติดตอหรือนัดหมายกับภาคเอกชน สามารถติดตอไดใ นวันจัน ทรถึงศุกร
เชนกัน โดยชวงเวลาติดตอคือระหวาง 8.00 น. ถึง 18.00 น. บางหนวยงานอาจเปดใหบริการใน
วันเสาร
วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษของประเทศเวียดนาม ถูกแสดงไวในตารางที่
1-10 โดยนอกเหนื อ จากวั น หยุ ด ดั ง กล า วแล ว ยั ง มี วั น หยุ ด ป ใ หม ข องประเทศเวี ย ดนาม คื อ
ตรุษญวน (Tet Day) ซึ่งจะถูกกําหนดโดยปฏิทินจันทรคติ และมักจะตรงกับชวงปลายมกราคมถึง
ตนเดือนกุมภาพันธของทุกป นอกจากนี้ ยังมีวันหยุดอื่นๆ ที่ถูกกําหนดโดยปฏิทินดังกลาว เชน
Vietnamese Kings' Commemoration Day เป น ต น รวมไปถึ ง วั น หยุ ด ตามพุ ท ธศาสนา เช น
วันมาฆบูชา เปนตน
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ตารางที่ 1-10 วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษของประเทศเวียดนาม
วัน-เดือน
1 มกราคม
30 เมษายน
1 พฤษภาคม
19 สิงหาคม
2 กันยายน

วันหยุดประจําชาติ
New Year's Day
Liberation Day/Reunification Day
Labour Day
August Revolution Commemoration Day
National Day

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล

ธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตอธุรกิจ
 การติดตอธุรกิจ – โดยทั่วไป การติดตอทางธุรกิจกับภาคธุรกิจที่เปนบริษัทหรือธุรกิจ
ขนาดใหญ/บริษัทขามชาติ จะใชภาษาอังกฤษในการติดตอ อยางไรก็ตาม ในธุรกิจขนาดเล็ก
มักไมนิยมใชภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ การนัดหมายธุรกิจลวงหนา และการใชนามบัตร
สําหรับการแนะนําตัวเปนสิ่งสําคัญ เชนเดียวกับการแสดงความสนใจในนามบัตรที่ไดรับ
เพื่อเปนการใหเกียรติแกผูให นอกจากนี้ ในการนัดหมาย ควรทําการนัดหมายลวงหนา
เปนอยางนอย 2-3 สัปดาห
 วันทํางาน – ภาคธุรกิจในประเทศเวียดนามทั่วไป ทํางานในวันจันทรถึงศุกร โดยเฉลี่ย
จะทํางานวันละ 8 ชั่วโมง และในบางบริษัทอาจเปดดําเนินการในวันเสาร
 การตรงตอเวลา – การตรงตอเวลาเปนสิ่งจําเปนในการติดตอธุรกิจกับภาคธุรกิจหรือ
ผู ป ระกอบการในประเทศเวี ย ดนาม ทั้ ง นี้ ผู ป ระกอบการชาวเวี ย ดนามมี ค า นิ ย มที่ จ ะ
คาดหวังใหผูมาติดตอตรงเวลาดวยเชนกัน
 การทักทาย/การตอนรับ – การจับมือเปนเรื่องทั่วไปสําหรับการทักทาย โดยธรรมเนียม
ปฏิบัติทั่ว ไป นักธุรกิจที่มีอาวุโสหรือตําแหนงที่สูงกวาจะเปนฝายยื่นมือกอน จากนั้น
อีกฝายจึงยื่นทั้ง 2 มือเพื่อจับมือตอบ ทั้งนี้ การกระทําดังกลาวใชกับตอนกลาวอําลาดวย
เชนกัน
 การแต ง กาย – ในการติ ด ต อ ธุ ร กิ จ กั บ ผู ป ระกอบการเวี ย ดนาม การแต ง กายสุ ภ าพ
กลายเปนสิ่งจําเปนมาก แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาพอากาศในเวียดนาม (โดยเฉพาะ
ทางตอนใต) คอนขางรอน การไมสวมเสื้อสูทเปนที่รับไดและปฏิบัติทั่วไป
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 อื่นๆ – กอนการเจรจาธุรกิจควรมีการแนะนําตัว หัวขอเรื่องที่ตองการพูด และขอมูล
เบื้องตนตางๆ เกี่ยวกับบริษัท นอกจากนี้ ชาวเวียดนามมักชอบมอบของที่ระลึก ดังนั้น
จึงควรมีของที่ระลึกไปดวยเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน

1.3. ภาพรวมการคา และการลงทุนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาพรวมการคาสินคา
การสงออก
สําหรับขอมูลการสงออกของประเทศเวียดนาม พบวามีทิศทางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมา
โดยตลอดตั้ ง แต โดยในป พ.ศ. 2552 มู ล ค า การส ง ออกของเวี ย ดนามเท า กั บ 61,591.13
ลานเหรียญสหรัฐ แตในป พ.ศ. 2557 มูลคาดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นเปน 159,520.59 ลานเหรียญสหรัฐ
ซึ่ ง คิ ด เป น อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต อ ป (Compound Annual Growth Rate หรื อ CAGR)
เทากับรอยละ 20.96 ดังแสดงในภาพที่ 1-12
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ภาพที่ 1-12 มูลคาการสงออกสินคาของประเทศเวียดนามทั้งหมด ป พ.ศ. 2552-2557
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สําหรับตลาดสงออกสําคัญของเวียดนาม ไดแก ตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งคิดเปนสัดสวน
รอยละ 18 ของมูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของเวียดนามในชวงป พ.ศ. 2552-2557 ตลาดจีน
ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ตลาดญี่ปุน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 11 เยอรมนี ซึ่งคิดเปนสัดสวน
รอยละ 5 และเกาหลีใต ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ดังแสดงในภาพที่ 1-13
ภาพที่ 1-13 สัดสวนการสงออกเฉลีย่ ของประเทศเวียดนามไปยังตลาดสงออกสินคาสําคัญ ป พ.ศ. 2552-2557

ทั้ ง นี้ ในช ว งเวลาเดี ย วกั น เวี ย ดนามมี ก ารส ง ออกสิ น ค า มายั ง ไทยอยู ที่ 13,616.72
ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสว นแบงเทากับ รอยละ 2.26 ของการสงออกทั้งหมดของเวียดนาม
โดยในป พ.ศ. 2557 เพียงปเดียว เวียดนามมีการสงออกอยูที่ 3,937.62 ลานเหรียญสหรัฐ และ
ในภาพรวม ไทยเปนตลาดสงออกในอันดับที่ 11 ของเวียดนาม (ภาพที่ 1-14)
สํ า หรั บ สิ น ค า ส ง ออกที่ สํ า คั ญ ของประเทศเวี ย ดนาม ได แ ก เครื่ อ งโทรศั พ ท แ ละ
เครื่องโทรศัพทไรสาย น้ํามันปโตรเลียมดิบ รองเทา ขาว และเฟอรนิเจอร ดังแสดงในตารางที่ 1-11
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ภาพที่ 1-14 ตลาดสงออกสินคาที่สําคัญของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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ตารางที่ 1-11 สินคาสงออกสําคัญ 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)
สินคาสงออกสําคัญของประเทศเวียดนาม
No.

HS Code

TOTAL
1

2
3

4
5

รายการสินคา

มูลคาสงออกทั้งหมดของ
เวียดนาม ป
พ.ศ. 2552-2557
632,321.23
44,348.53

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)

ทุกรายการสินคา
HS8517
เครื่องโทรศัพทรวมถึงเครื่องโทรศัพทสําหรับเครือขายเซลลูลาร หรือสําหรับเครือขายไรสายอื่น ๆ
เครื่องอุปกรณอื่นๆ สําหรับการสงหรือการรับเสียง ภาพ หรือ
ขอมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณสําหรับการสื่อสารในระบบเครื่อขายทางสายหรือไรสาย(เชน เครือขายเฉพาะกลุม หรือ
เครือขายบริเวณกวาง) นอกจากเครื่องสงหรือเครื่องรับ
ตามประเภทที่ 84.43 85.25 85.27 หรือ 85.28
HS2709
น้ํามันปโตรเลียมดิบและน้ํามันดิบที่ไดจากแรบิทูมินัส
34,232.91
HS6403
รองเทาที่มีพื้นรองเทาดานนอกทําดวยยาง พลาสติก
14,300.41
หนังฟอกหรือหนังอัด และสวนบนของรองเทาทําดวย
หนังฟอก
HS1006
ขาว
16,178.97
HS9403
เฟอรนิเจอรอื่น ๆ และสวนประกอบของเฟอรนิเจอร
11,744.29
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

การนําเขา
ในสวนของการนําเขาสินคาของประเทศเวียดนาม พบวาในชวงป พ.ศ. 2552-2557
การนําเขาของเวียดนามมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นอยางมากเชนเดียวกับในภาคการสงออก โดยเพิ่มขึ้น
จาก 70,905.28 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในป พ.ศ. 2552 มาเป น 178,312.52 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ
(มากกวา 2 เทา) มีการเติบโตในอัตราแบบ CAGR เทากับรอยละ 20.25 ดังแสดงในภาพที่ 1-15
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ภาพที่ 1-15 มูลคาการนําเขาสินคาของประเทศเวียดนามทั้งหมด ป พ.ศ. 2552-2557
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สําหรับแหลงนําเขาที่สําคัญของประเทศเวียดนาม ไดแก จีน (การนําเขาจากจีนของ
เวียดนามมีมากถึงรอยละ 30 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมดของประเทศ) เกาหลีใต (รอยละ 12)
สิงคโปร (รอยละ 8) ญี่ปุน (รอยละ 8) และไตหวัน (รอยละ 6) ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 1-16
ภาพที่ 1-16 สัดสวนการนําเขาเฉลี่ยของประเทศเวียดนามจากแหลงนําเขาสําคัญ ป พ.ศ. 2552-2557

ทั้งนี้ หากพิจารณาการนําเขาสินคาของประเทศเวียดนามจากไทย มีมูลคาประมาณ
34,663.12 ลานเหรียญสหรัฐ ในระหวางป พ.ศ. 2552-2557 ซึ่งคิดเปนสวนแบงการนําเขาเทากับ
รอยละ 5.22 หรืออันดับที่ 7 ของแหลงนําเขาทั้งหมดของเวียดนาม (ภาพที่ 1-17)
สวนสินคานําเขาที่สําคัญของประเทศเวียดนาม ไดแก น้ํามันปโตรเลียม แผงวงจรรวม
ที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส เครื่องโทรศัพทและเครื่องโทรศัพทไรสาย เหล็กแผน และยารักษาโรค
ดังแสดงในตารางที่ 1-12
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ภาพที่ 1-17 แหลงนําเขาสินคาที่สําคัญของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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ตารางที่ 1-12 สินคานําเขาสําคัญของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)
No.

HS Code

TOTAL
1

HS2710

2

HS8542

3

HS8517

สินคานําเขาสําคัญของประเทศเวียดนาม
รายการสินคา
มูลคานําเขาทั้งหมดของ
เวียดนาม
ป พ.ศ. 2552-2557
ทุกรายการสินคา
685,662.70
น้ํามันปโตรเลียมและน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัส นอกจาก
ที่เปนน้ํามันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแตงที่ไมไดระบุหรือรวมไว
ในที่อื่น ซึ่งมีน้ํามันปโตรเลียม หรือน้ํามันที่ไดจาก
แรบิทูมินัสตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก ซึ่งน้ํามัน
เหลานี้เปนองคประกอบหลักของสิ่งปรุงแตงนั้น
เศษน้ํามัน
วงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)
100.00

40,052.49

5.84

23,088.81

3.37

เครื่องโทรศัพทรวมถึงเครื่องโทรศัพทสําหรับเครือขาย
22,034.45
เซลลูลาร หรือสําหรับเครือขายไรสายอื่น ๆ
เครื่องอุปกรณอื่น ๆสําหรับการสงหรือการรับเสียง
ภาพ หรือขอมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณสําหรับ
การสื่อสารในระบบเครื่อขายทางสายหรือไรสาย
(เชน เครือขายเฉพาะกลุม หรือเครือขายบริเวณกวาง)
นอกจากเครื่องสงหรือเครื่องรับตามประเภทที่ 84.43
85.25 85.27 หรือ 85.28
4
HS7208 ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มี
11,988.49
ความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไดจากการรีดรอน
ไมหุมติด ไมชุบ หรือไมเคลือบ
5
HS3004 ยารักษาหรือปองกันโรค (ไมรวมถึงของตามประเภทที่
6,977.24
30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบดวยผลิตภัณฑผสม
หรือผลิตภัณฑไมผสมสําหรับใชรักษาหรือปองกันโรค
ที่จัดทําขึ้นเพื่อใชตามขนาดที่กําหนด (รวมถึงของที่จัดทํา
ขึ้นในลักษณะเพื่อใหผานทางผิวหนัง) หรือในลักษณะ
หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

3.21
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ภาพรวมการคาบริการ
การสงออก
สําหรับดานการสงออกบริการของประเทศเวียดนาม พบวามีทิศทางสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยการสงออกบริการของเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 5,766 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เปน
10,970 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในป พ.ศ. 2557 โดยคิ ด เป น อั ต ราการเติ บ โตแบบ CAGR อยู ที่
รอยละ 13.73 ดังแสดงในภาพที่ 1-18
ทั้ ง นี้ เวี ย ดนามเป น ประเทศที่ เ น น การส ง ออกบริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย เ ป น สํ า คั ญ โดย
การสงออกเกือบทั้งหมด (ราวรอยละ 98.71) เปนการสงออกบริการเชิงพาณิชย และสวนที่เหลือ
คือการสงออกบริก ารภาครัฐ สําหรับ ภาคบริการเชิงพาณิช ยที่เ วียดนามมีสั ดสว นการส ง ออก
มากที่สุด ไดแก บริการดานการทองเที่ยว (Travel) ซึ่งคิดเปนสัดสวนตอการสงออกบริการทั้งหมด
ของประเทศเทากับรอยละ 69.08 บริการดานการขนสง (Transportation) ซึ่งมีสัดสวนเทากับ
ร อ ยละ 26.36 และบริ ก ารด า นการเงิ น (Financial Services) ซึ่ ง มี สั ด ส ว นเท ากั บ ร อ ยละ 2.11
ดังแสดงในภาพที่ 1-19
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ภาพที่ 1-18 มูลคาการสงออกบริการของประเทศเวียดนามทัง้ หมด ป พ.ศ. 2552-2557 จําแนกเปนประเภทบริการ
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ภาพที่ 1-19 สัดสวนประเภทบริการทีป่ ระเทศเวียดนามสงออกเฉลีย่ ป พ.ศ. 2552-2557

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre
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การนําเขา
ในชวงป พ.ศ. 2552-2557 เวียดนามเปนประเทศหนึ่งที่มีการนําเขาบริการที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยมูลคาการนําเขาบริการของเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 8,187.00 ลานเหรียญสหรัฐ
ในป พ.ศ. 2552 เปน 14,500.00 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2557
การเพิ่มขึ้นดังกลาวคิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 12.11 โดยถึงแม
การเติบโตดังกลาวจะมีการชะลอตัวอยูบางในระหวางป พ.ศ. 2554-2555 แตโดยภาพรวมยังมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 1-20
สําหรับภาคบริการที่เวียดนามมีการนําเขามากที่สุด ไดแก การบริการเชิงพาณิชย ซึ่งคิด
เป น กว า ร อ ยละ 98.6 ของการนํ า เข า บริ ก ารทั้ ง หมดของประเทศ โดยอาจแบ ง ออกเป น
การนําเขาบริการดานการขนสง (Transportation) เปนหลัก (คิดเปนราวรอยละ 72.89 ของการนําเขา
บริ ก ารเชิง พาณิ ช ย ทั้ง ประเทศ) รองลงมาด ว ยบริก ารด า นการทอ งเที่ ย ว (Travel) และบริ การ
ด า นการประกั น (Insurance and Pesion Services) ซึ่ ง มี ส ว นแบ ง การนํ า เข า ภาคบริ ก ารของ
เวียดนาม เทากับรอยละ 17.07 และ 6.55 ตามลําดับ (ภาพที่ 1-21)
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ภาพที่ 1-20 มูลคาการนําเขาบริการของประทศเวียดนามทั้งหมด ป พ.ศ. 2552-2557 จําแนกเปนประเภทบริการ
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ภาพที่ 1-21 สัดสวนประเภทบริการทีป่ ระเทศเวียดนามนําเขาเฉลีย่ ป พ.ศ. 2552-2557

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre
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ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
สํ า หรั บ การลงทุ น โดยตรงจากต า งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ของ
เวียดนาม พบวา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในป พ.ศ. 2557 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากใน
ป พ.ศ. 2554 โดยเพิ่มขึ้นจาก 11,000.10 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 12,500.00 ลานเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (อัตราการเติบโตแบบ CAGR) ที่รอยละ
4.35 แมจะมีการลดลงของการลงทุนอยูบางในป พ.ศ. 2555 อยางไรก็ดี การลงทุนไดกลับมา
เพิ่มขึ้นอีกครั้งในป พ.ศ. 2556 และ 2557 ดังแสดงในภาพที่ 1-22
ภาพที่ 1-23 แสดงภาพรวมของประเทศผู ล งทุ น หลั ก ในประเทศเวี ย ดนาม โดยใน
ป พ.ศ. 2557 ชาติ ที่ เ ข า มาลงทุ น ในเวี ย ดนามมากที่ สุ ด ได แ ก ญี่ ปุ น (คิ ด เป น ร อ ยละ 17.37
ของมูล คาการลงทุนทั้งหมดในปดังกลาว) สิงคโปร (รอ ยละ 15.32) ไตหวัน (รอ ยละ 13.24)
หมูเกาะบริติชเวอรจิน (รอยละ 8.37) ฮองกง (รอยละ 7.26) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 5.11) มาเลเซีย
(รอยละ 5.03) จีน (รอยละ 3.71) และไทย (รอยละ 3.14) ตามลําดับ
ภาพที่ 1-22 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2554-2557
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ภาพที่ 1-23 สัดสวนมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศเวียดนาม
ป พ.ศ. 2557 จําแนกตามประเทศผูลงทุน

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก Statistic Handbook of Vietnam 2014

1.4. นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของดานการลงทุนของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นโยบายดานการลงทุน
ประเทศเวียดนามถือเปนประเทศที่กําลังอยูในขั้นตอนการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ภาครัฐมีอํานาจเด็ดขาดในการกําหนดอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุน
ใหเปนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีที่ภาคเอกชนจะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ โดยมีทั้งความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนรัฐวิสาหกิจตางๆ
ใหเปนบริษัทรวมทุน (Joint Stock Company) ที่ภาคเอกชนจะสามารถเขามามีสวนในการบริหาร
จัดการมากขึ้น
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รัฐบาลเวียดนามมีการแสดงทาทีที่จะเปดเสรีทางการลงทุนจากตางประเทศนับตั้งแต
ประกาศเจตนารมณวาจะเขารวมเปนสมาชิกขององคการการคาโลก (World Trade Organization)
ในป พ.ศ. 2538 ซึ่งนับจากนั้น รัฐบาลเวียดนามก็ไดริเริ่มขั้นตอนการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับ
ทางการลงทุนในประเทศใหเปดรับการลงทุนจากตางประเทศมากยิ่งขึ้น และมีความพยายามใน
การลดขอจํากัดทางการลงทุนจากตางประเทศ ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2548 ประเทศเวียดนามประกาศใช
กฎหมายวาดวยการลงทุน (Vietnam Investment Law, 2005) ซึ่งเปนกาวสําคัญในการกระตุน
การลงทุนจากตางประเทศ เพราะวากฎหมายฉบับดังกลาวผอนปรนขอกําหนด/ขอจํากัดทางการ
ลงทุนที่เคยมีมาหลายประการ
ในปจจุบัน แนวทางการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศในประเทศเวียดนามคือ
เนนสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพแรงงาน
เวียดนามสูงขึ้น (U.S. Department of State, 2015) เชน ผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต
เทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน และยังมุงเนนสงเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ภูเขาและพื้นที่หางไกล
เมืองใหญ และ/หรือมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่ํากวาที่อื่น
ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2557 รัฐบาลเวียดนามไดมีการผานรางกฎหมายการลงทุนฉบับใหม
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยภายในกฎหมายการลงทุนฉบับดังกลาว
ได มี ก ารกํ า หนดอุ ต สาหกรรมที่ ห า มมิ ใ ห ช าวต า งชาติ ล งทุ น 6 สาขา (Negative List) และมี
การกําหนดอุตสาหกรรมอีก 267 สาขา ที่สามารถเขามาลงทุนได แตนักลงทุนจะตองขอใบอนุญาต
การลงทุน หรือ Investment Licence
ในส ว นของสิ ท ธิ ป ระโยชน ท างการลงทุ น รั ฐ บาลเวี ย ดนามมี แ นวทางการส ง เสริ ม
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศผานการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม (Industrial Park) และ
เขตอุ ต สาหกรรมพิ เ ศษ เช น เขตอุ ต สาหกรรมไฮเทค เป น ต น เพื่ อ ให สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ก ก ลุ ม
อุตสาหกรรมที่ประเทศมุงเนนพัฒนา
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กฎหมายและกฎระเบียบ
กฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 รูปแบบการลงทุนจากตางประเทศทีส่ ามารถทําไดในประเทศเวียดนาม
ชาวต า งชาติ ที่ จ ะเข า มาลงทุ น ในประเทศเวี ย ดนามจะมี ท างเลื อ กรู ป แบบการลงทุ น
จากตางประเทศทั้งหมด 3 รูปแบบ ไดแก
 สัญญารวมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract : BCC) เปนการรวมทุน
ทําธุรกิจระหวางนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนชาวเวียดนาม ซึ่งอาจมีมากกวา 1 ราย
เขารวมทําธุรกิจดวย มีความยืดหยุนมากที่สุด ความรับผิดชอบกําไรและขาดทุน
และไมมีขอกําหนดเรื่องเงินทุนขั้นต่ําของผูลงทุนตางชาติ
 กิจการรวมทุน (Joint Venture : JV) เปนการรวมทุนระหวางนักลงทุนตางชาติรายเดียว
หรือหลายรายกับนักลงทุนของเวียดนามรายเดียวหรือหลายราย การลงทุนประเภท
นี้ จะเป นการจั ดตั้ งบริ ษั ทใหม ในรู ปหุ นส วนที่ จํ ากั ดความรั บผิ ดชอบ มี สภาพเป น
นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายของเวี ย ดนาม โดยการก อ ตั้ ง ต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตและ
จดทะเบียนกับ Ministry of Planning and Investment
 กิจการที่ช าวตางชาติเ ปน เจาของทั้งหมด (Wholly Foreign–Owned Enterprise)
การลงทุนแบบนี้ เงินลงทุนที่ชาวตางชาติจะตองนําเขามาในประเทศเวียดนาม
จะตองไมต่ํากวารอยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด
 กิจการที่ทําสัญญากับภาครัฐ – แบงออกเปนสองรูปแบบ ไดแก (1) สัญญาการทํางาน
แบบ BOT (Build-Operate-Transfer) และ (2) สัญญาการทํางานแบบ BT (BuildTransfer-Contract)
 กลุมอุตสาหกรรม/ธุรกิจที่หามการลงทุน (Closed Investment)
 การลงทุนในกลุมธุรกิจคา/ขายสารเสพติด (Trade in the narcotic substances)
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 การลงทุ น ในกลุ ม อุ ต สาหกรรมการผลิ ต สารเคมี แ ละแร ธ าตุ บ างชนิ ด ที่ กํ า หนด
(Trade in some specific chemicals and minerals)
 การลงทุนในกลุมธุรกิจที่คาขายพันธุพืชหายากตามสนธิสัญญา CITES (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
 การลงทุนในกลุมธุรกิจคาประเวณี (Prostitution)
 การลงทุนในธุรกิจคามนุษย และ/หรือชิน้ สวน/อวัยวะของมนุษย (Human trafficking)
 การลงทุนในธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการโคลนนิ่งมนุษย (Business
activities pertaining to human cloning)
 กลุมอุตสาหกรรมที่มีการกําหนดเงื่อนไขทางการลงทุน (Conditional Investment)
รั ฐ บาลเวี ย ดนามกํ า หนดเงื่ อ นไขรู ป แบบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรม
บางประเภทไว ไดแก
 ชาวต า งชาติ ที่ จ ะเข า มาดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การพั ฒ นาเครื อ ข า ยโทรคมนาม บริ ก าร
โทรคมนาคม บริการขนสงพัสดุทั้งในและตางประเทศ และกิจการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน จะตองเขามาดําเนินกิจการในเวียดนามภายใตสัญญารวมลงทุนธุรกิจ
(Business Co-operation Contract : BCC) เทานั้น
 สวนชาวตางชาติที่จะเขามาดําเนินธุรกิจการสํารวจน้ํามัน กิจการการขุดคนหา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ กิ จ การการขนส ง ทางอากาศ กิ จ การการขนส ง ทางรถไฟ
กิจการการขนสงทางทะเล กิจการการสรางทาเรือ กิจการการสรางทาอากาศยาน
กิจการที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถิ่น กิจการที่เกี่ยวการใชประโยชนจากปาไม
และกิจการการผลิตระเบิดเพื่ออุตสาหกรรม จะตองเขามาดําเนินกิจการในเวียดนาม
ภายใต สั ญ ญาร ว มลงทุ น ธุ ร กิ จ (Business Co-operation Contract : BCC) หรื อ
กิจการรวมทุน (Joint Venture: JV) เทานั้น
นอกจากนี้ การลงทุ น ในบางกลุ ม อุ ต สาหกรรมในเวี ย ดนาม (267 สาขา) อาจต อ ง
ดําเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย คือ นักลงทุนตางชาติตองยื่นขอรับใบอนุญาตการลงทุน
กอนจะสามารถเขามาลงทุนและจัดตั้งธุรกิจในเวียดนามได โดยการลงทุนทั้ง 267 สาขานี้สามารถ
จัดแบงไดเปน 16 กลุมการลงทุนที่มีความเกี่ยวของกับดานตางๆ ไดแก ดานความมั่นคงและ
การปองกันประเทศ (National Security and Defence) ดานความยุติธรรม (Judiciary) ดานการเงิน
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(Finance) ดานอุตสาหกรรมและการคา (Industry and Trade) ดานแรงงานและสังคม (Labour
and Social Affairs) ดานการขนสง (Transport) ดานการกอสราง (Construction) ดานโทรคมนาคม
และการสื่อสาร (Information and Communications) ดานการศึกษา (Education and Training)
ด า นการเกษตรและการพั ฒ นาชนบท (Agriculture and Rural Dvelopment) ด า นการวางแผน
การลงทุน (Planning and Investment) ดานสุขภาพ (Health) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(Science and Technology) ด า นวั ฒ นธรรม กี ฬ า และการท อ งเที่ ย ว (Culture, Sports and
Tourism) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Natural Resources and Environment) และ
ด า นการธนาคาร (Banking)6 ซึ่ ง รายละเอี ย ดของเงื่ อ นไขการลงทุ น และ/หรื อ ขั้ น ตอน
การขอใบอนุญาตการลงทุน จะแตกตางไปตามแตสาขาการลงทุนในดานตางๆ ขางตน
 ขั้นตอนการขออนุญาตการลงทุนในประเทศเวียดนาม
นักลงทุนชาวตางชาติที่เขามาจัดตั้งกิจการในประเทศเวียดนามจะตองยื่นคําขออนุญาต
การลงทุ น จาก (1) รั ฐ สภา (National Assembly) ของเวี ย ดนาม หรื อ (2) นายกรั ฐ มนตรี ข อง
เวียดนาม หรือ (3) รัฐบาลทองถิ่น (Provincial Committee)7
สําหรับประเภทใบอนุญาตจะแตกตางกันไปตามมูลคาทางการลงทุน หรือประเภทกิจการ
ที่ลงทุน ไดแก
 ทะเบี ย นการลงทุ น (Investment Registration) หากเป น โครงการการลงทุ น จาก
ตางประเทศที่มูลคาการลงทุนไมเกิน 15 ลานดองเวียดนาม หรือไมเปนการลงทุน
ในกิจการที่มีเงื่อนไขทางการลงทุน (Conditional Investment) จะตองดําเนินการ
ยื่นคํารองขอทะเบียนการลงทุน
 หนั ง สื อ รั บ รองการลงทุ น (Investment Certificate) หากเป น โครงการการลงทุ น
จากต า งประเทศที่ มู ล ค า การลงทุ น มากกว า 15 ล า นดองเวี ย ดนาม แต ไ ม เ กิ น
300 ล า นดองเวี ย ดนาม หรื อ เป น การลงทุ น ในกิ จ การที่มี เ งื่ อ นไขทางการลงทุน
(Conditional Investment) จะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ หนั ง สื อ รั บ รองการลงทุ น ก อ นที่ จ ะ
สามารถเริ่มดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศเวียดนามได

6
7

http://bizhub.vn/biz-guide/11860/ministry-issues-terms-for-267-conditional-business-areas.html
รวบรวมขอมูลจาก U.S. Department of State. (2015). Vietnam Investment Climate Statement 2015.
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 หนังสือรับรองการตรวจสอบการลงทุน (Investment Investigation) หากเปนโครงการ
การลงทุนจากตางประเทศที่มูลคาการลงทุนมากกวา 15 ลานดองเวียดนาม แตไม
เกิน 300 ลานดองเวียดนาม หรือเปนการลงทุนในกิจการที่มีเงื่อนไขทางการลงทุน
(Conditional Investment) จะตองยื่นคําขอใหตรวจสอบการลงทุนกอนที่จะสามารถ
เริ่มดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศเวียดนามได
กฎหมายแรงงาน
 ขอกําหนดเรื่องเวลาการทํางานและวันลาในประเทศเวียดนาม
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามที่วาจางแรงงานมากวา 10 คนจะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเรื่องเวลาการทํางาน ดังตอไปนี้
 แรงงานในประเทศเวียดนามจะสามารถทํางานไดไมเกิน 8 ชม.ตอวัน รวมทั้งหมด
48 ชม.ตอสัปดาห และจะตองทํ างานไมเ กิน 6 วันตอสัปดาห แตสําหรับ บริษั ท
ที่วาจางแรงงานใหปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงตอชีวิตและสุขภาพ จะตองปฏิบัติงาน
ไมเกิน 6 ถึง 7 ชม./วัน
 นายจางสามารถวาจางแรงงานใหทํางานลวงเวลาได แตจะตองไมเกิน 4 ชม./วัน
และต อ งไม เ กิ น 200 ชม.ต อ ป โดยหากนายจ า งประสงค ที่ จ ะว า จ า งให แ รงงาน
ปฏิบัติงานลวงเวลาเกิน 200 ชม. จะตองไดรับการอนุญาตเปนพิเศษจาก Ministry
of Labour, Invalids and Social Affairs (Vietnam)
 ลูกจางมีสิทธิในการลางาน (Annual Leave) ไดอยางนอย 12 วันตอป โดยยังไดรับ
คาตอบแทนในอัตราปกติ และจํานวนวันลาขั้นต่ําจะตองเพิ่มขึ้นอยางนอยหนึ่งวัน
สําหรับการทํางานทุกๆ 5 ป
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 การทําสัญญาการจางงานในประเทศเวียดนาม
ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม จะตองการทําสัญญาวาจางงานเปนลายลักษณ
อักษรทุกครั้ง โดยในสัญญาแตละฉบับ ตองประกอบไปดวยเนื้อหาดังตอไปนี้







ลักษณะงานและสถานที่ทํางาน
อัตราคาตอบแทน
ระยะเวลาของสัญญางาน
การรับรองการประกันสิทธิคุมครองแรงงาน และสิทธิประโยชนตางที่จะไดรับ
เงื่อนไขประกันสังคม
เงื่อนไขสําหรับการทดลองงาน (ถามี)

ระยะทดลองงานจะตองมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน แตในกรณีที่เปนการวาจางแรงงานที่
ปฏิบัติงานที่มีความซับซอน ระยะทดลองงานจะตองไมเกิน 60 วัน และการวาจางแรงงานชั่วคราว
ระยะเวลาสัญญาจะตองไมเกิน 1 ถึง 3 ป แตถาหากจะวาจางนานกวานั้น จะตองเปนการวาจาง
ภายใตสัญญาการทํางานถาวร
นายจ า งไม มี สิ ท ธิ ย กเลิ ก การว า จ า งในกรณี ที่ ขั ด กั บ ข อ กํ า หนดที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญา
การวาจาง แตถาหากมีการกระทําที่ทําใหแรงงานตองสูญเสียรายได นายจางจะตองจายคาชดเชย
เปนมูลคาเทากับอัตราคาตอบแทนที่ลูกจางไดสูญเสียไป และถาหากนายจางปฏิเสธที่จะวาจาง
แรงงานผูนั้นตอ ลูกจางจะตองไดรับคาชดเชยเปนมูลคาเทากับอัตราคาตอบแทนที่สูญเสียไปตาม
ระยะเวลาในสัญญาจาง รวมกับเงินชดเชยเพิ่มเติมในสัดสวนรอยละ 50 ของอัตราคาตอบแทน
ที่ไดรับในเดือนสุดทาย โดยปริมาณเงินชดเชยสวนนี้จะเปนไปตามจํานวนปที่ลูกจางปฏิบัติงานกับ
ทางบริษัท และเงินชดเชยเพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีสิทธิไดรับตามสัญญา
ทั้งนี้ นายจางสามารถเลิกวาจางงานในกรณีที่ลูกจางกระทําการที่ขัดกับขอกําหนดที่ระบุ
ไวในสัญญาการวาจาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ลูกจางไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ตามที่ระบุไวในสัญญาวาจางแรงงาน
 ลูกจางปวยจนไมสามารถมาปฏิบัติงานไดเปนเวลานาน
 บริษัทผูวาจางเผชิญกับเหตุสุดวิสัย เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่สงผลใหตองลด
จํานวนพนักงาน
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 ประกันสังคม (Social Security System)
สําหรับการจางงานในประเทศเวียดนาม นายจางจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง
กองทุนประกันสังคม โดยจะตองมีสวนชวยสมทบเงินกองทุนประกันสังคม (Social Insurance)
กองทุนประกันสุขภาพ (Health Insurance) และกองทุนผูวางงาน (Unemployment Insurance)
ในสัดสวนตออัตราคาจางตอเดือนดังตอไปนี้
 นายจ า งจะต อ งสมทบเงิ น กองทุ น ประกั น สั ง คมในอั ต ราร อ ยละ 18 ของอั ต รา
คาตอบแทน/เดือน
 นายจ า งจะต อ งสมทบกองทุ น ประกั น สุ ข ภาพในอั ต ราร อ ยละ 3 ของอั ต รา
คาตอบแทน/เดือน
 นายจางจะตองสมทบกองทุนผูวางงานในอัตรารอยละ 1 ของอัตราคาตอบแทน/เดือน
ในสวนของลูกจาง จะตองชําระเงินใหกองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสุขภาพ และ
กองทุนผูวางงาน ในสัดสวนตออัตราคาจางตอเดือนดังตอไปนี้
 ลูกจางตองสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 8 ของอัตราคาตอบแทน
ตอเดือน
 นายจางตองสมทบกองทุนบํานาญในอัตรารอยละ 1.5 ของอัตราคาตอบแทน/เดือน
 นายจางตองสมทบกองทุนผูวางงานในอัตรารอยละ 1 ของอัตราคาตอบแทน/เดือน
 ใบอนุญาตทํางานสําหรับชาวตางชาติ (Work Permit)
ประเทศเวียดนามไมมีกฎหมายที่รองรับประเด็นเรื่องการวาจางชาวตางชาติ แตตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ รัฐบาลเวียดนามจะอนุญาตใหบริษัทเวียดนามวาจางเฉพาะชาวตางชาติที่
จะเดินทางเขามาปฏิบัติงานในระดับผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญเทานั้น โดยสัดสวนของ
ชาวเวียดนามที่ปฏิบัติงานในระดับนี้จะตองต่ํากวารอยละ 20 ของบุคลากรในระดับขางตนทั้งหมด
ส ว นการขอใบอนุ ญ าตทํ า งานของชาวต า งชาติ (Work Permit) กฎหมายเวี ย ดนาม
กําหนดขอยกเวนไวในกลุมอาชีพบางประเภทวาไมตองขอใบอนุญาตทํางาน ไดแก
 ชาวตางชาติที่เขามาทํางานในเวียดนามเปนระยะเวลานอยกวา 3 เดือน
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ชาวตางชาติถือหุนในบริษัทเวียดนามแตเพียงผูเดียว
ชาวตางชาติที่เปนกรรมการบริหารของบริษัทเวียดนาม
ชาวตางชาติที่เขามาทํางานเพื่อสงเสริมการขายสินคาและบริการ
ชาวตางชาติที่เขามาทํางานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาบางประการที่
บุคลากรของบริษัทไมสามารถดําเนินการได
 นิติกรที่ไดรับอนุญาตเปนพิเศษจากกระทรวงยุติธรรมของเวียดนาม
 หัวหนาสํานักงานตัวแทน (Representative Office) หัวหนาสํานักงานสาขา (Brach
Office) ของบริษัทตางชาติ หรือชาวตางชาติที่ทํางานใหกับองคกรที่ไมแสวงหา
กําไรของรัฐบาลตางประเทศที่มีการปฏิบัติงานในเวียดนาม

สําหรับกรณีอื่นๆ ชาวตางชาติที่จะเขามาทํางานในประเทศเวียดนามจะไดรับใบอนุญาต
ทํ า งานจาก Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs โดยใบอนุ ญ าตทํ า งานจะมี อ ายุ 2 ป
นับจากวันที่ไดรับอนุมัติใบอนุญาต ทั้งนี้ บุคคลชาวตางชาติดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติพื้นฐาน
บางประการ ไดแก
 จะตองมีอายุมากกวา 18 ปบริบูรณ
 ต อ งมี ทั ก ษะความสามารถชั้ น สู ง ที่ ไ ม ส ามารถหาได บุ ค ลากรชาวเวี ย ดนาม
มาทดแทนได
 จะตองปลอดประวัติอาชญากรรม หรือไมอยูระหวางการดําเนินคดีหรือหมายจับ
ทั้งในประเทศเวียดนามและนอกประเทศเวียดนาม
 สําหรับชาวตางชาติที่เขามาทํางานที่เกี่ยวกับการศึกษาและการแพทยจะตอ งมี
คุณสมบัติพิเศษตามที่ทางการของเวียดนามกําหนดไว
ในกรณีประเทศเวียดนาม ชาวตางชาติจะตองยื่นขอรับใบอนุญาตการทํางานดวยตัวเอง
โดยใหยื่นคําขอกับกระทรวงแรงงานเวียดนาม และแนบหลักฐานดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณา
 รับรองใบตรวจสอบสุขภาพ
 ใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่ไดรับการรับรองโดยรัฐบาลของชาวตางชาติ หรือ
ออกใหโดยกระทรวงยุติธรรมเวียดนาม (หากผูขอรับใบอนุญาตอยูในเวียดนาม
มานานกวา 6 เดือน)
 หนังสือรับรองการวาจางที่ผูวาจางใหการรับรอง
 หนังสือรับรองคุณสมบัติ ประสบการณการทํางาน
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 สําเนาหนังสือเดินทาง
 รูปถายขนาดหนังสือเดินทาง จํานวน 2 รูป
 อัตราคาแรงขั้นต่ํา
อัตราคาแรงขั้นต่ํา (Minimum Wage) ในประเทศเวียดนามจะแตกตางกันออกไปตาม
เขตพื้นที่ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1-13
ตารางที่ 1-13 อัตราคาแรงขั้นต่ําในประเทศเวียดนาม จําแนกตามเขตพื้นที่การลงทุน
เขตพื้นที่
พื้นที่ของกรุงฮานอย นครไฮฟอง และนครโฮจิมินห
พื้นที่ของปริมณฑลเขตพื้นที่ที่ 1 พรอมทั้งจังหวัดฮายเซือง จังหวัดหุงเอียน
จังหวัดบั๊กนิง จังหวัดทายเงวียน จังหวัดญาจาง จังหวัดเกิ่นเทอ และ
จังหวัดแรกยา
พื้นที่ของจังหวัดฮายเซือง จังหวัดวิงฟุก จังหวัดฝูเถาะ จังหวัดบั๊กนิง
จังหวัดนามดิ่ง จังหวัดฝูเอียน จังหวัดดงนาย จังหวัดเตียนซาง และ
จังหวัดเบนแจ
พื้นที่อื่นๆ นอกจากที่ระบุไวขางตน

อัตราคาแรงขั้นต่ํา
3,100,000 ดองเวียดนาม
(ประมาณ 5,000 บาท)
2,750,000 ดองเวียดนาม
(ประมาณ 4,400 บาท)
2,400,000 ดองเวียดนาม
(ประมาณ 3,800 บาท)
2,150,000 ดองเวียดนาม
(ประมาณ 3,400 บาท)

หมายเหตุ: อัตราคาแรงที่ปรากฏเปนอัตราตอเดือน และอัตราแลกเปลีย่ นที่ใชคํานวณอยูที่ 626 ดองเวียดนามตอ 1 บาท
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากหลายแหลงขอมูล

กฎหมายที่ดินและอสังหาริมทรัพย
ตามกฎหมายที่ ดิ น ของเวี ย ดนาม ไม มี ผู ใ ดสามารถถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ค รอบครองที่ ดิ น
ในประเทศเวียดนามได แตชาวเวียดนามจะสามารถใชประโยชนจากที่ดินไดเมื่อไดรับการจัดสรร
สิทธิการใชที่ดิน (Land Use Right) จากรัฐบาลเวียดนาม
ส ว นนั ก ลงทุ น ชาวต า งชาติ จ ะจั ด ตั้ ง โรงงานในประเทศเวี ย ดนาม จะไม ส ามารถซื้ อ
สิทธิการใชที่ดินจากชาวเวียดนามได แตจะตองเชาสิทธิการครอบครองที่ดินจากรัฐบาลเวียดนาม
หรือองคกร บุคคล หรือนิติบุคคลที่รัฐบาลกําหนดไว หรือไดรับมาจากชาวเวียดนามในรูปปจจัยทุน
(Capital Contribution) ในกรณีที่เปนการลงทุนจากตางประเทศที่รวมกับหุนสวนชาวเวียดนาม
(Joint Venture)
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 การเชาที่ดินในประเทศเวียดนาม
นักลงทุนชาวตางชาติสามารถเชาที่ดินโดยตรงจากรัฐบาลเวียดนาม หรือบุคคลและ
นิติบุคคลตอไปนี้
 บริษัทเวียดนาม และบริษัทรัฐวิสาหกิจของเวียดนาม
 ชาวเวียดนามที่พํานักในตางประเทศ (Overseas Vietnamese)
 บริษัทตางชาติบริษัทอื่นที่มีการลงทุนจัดสรางโครงสรางสาธารณูปโภคในที่ดินผืนนั้น
ในกรณีแรก หากนักลงทุนชาวตางชาติเชาที่ดินโดยตรงจากรัฐบาลเวียดนาม จะสามารถ
เลือกไดวาจะชําระคาเชาที่ดินในรูปแบบรายป (Annual Payment) หรือชํา ระครั้งเดีย ว (Lump
Sum Payment) โดยหากเลือกชําระคาเชาที่ดินเปนรายป ชาวตางชาติผูนั้นจะมีสิทธิในการใช
ประโยชนทางธุรกิจในที่ดินนั้น สิทธิการโอนสินทรัพยที่อยูบนที่ดินผืนนั้น แตจะไมมีสิทธิในการโอน
ที่ ดิ น ให ผู อื่ น เช า ช ว งต อ (Sub Lease) หรื อ จํ า นองที่ ดิ น แต ถ า หากเลื อ กชํ า ระค า เช า ครั้ ง เดี ย ว
จะมีสิทธิในการโอนที่ดินใหผูอื่นเชาชวงตอ หรือจํานองที่ดินดวย
ในกรณีการเชาที่ดินจากรัฐบาล รัฐบาลเวียดนามจะอนุมัติระยะเวลาการเชาที่สอดคลอง
กับระยะเวลาของโครงการการลงทุน โดยจะมีระยะเวลาไมเกิน 50 ป แตอาจขยายไดถึง 70 ป
หากเปนโครงการลงทุนที่ไดรับการสงเสริมเปนพิเศษ
 การรับสิทธิในการใชประโยชนจากที่ดนิ ในรูปแบบปจจัยทุน (Capital Contribution)
สํ า หรั บ การเข า ใช ป ระโยชน จ ากที่ ดิ น ในรู ป แบบป จ จั ย ทุ น จะสามารถทํ า ได ภ ายใต
ขอกําหนดดังตอไปนี้
 เปนที่ดินที่รัฐบาลเวียดนามจัดสรรใหชาวเวียดนามถือครองและผูที่มีสิทธิในที่ดินผืนนั้น
ไดชําระคาธรรมเนียมการใชที่ดินครบถวนตามที่กําหนด
 เปนที่ดินเชา และผูที่มีสิทธิในที่ดินผืนนั้นไดชําระคาเชาที่ดินครบถวนตามที่กําหนด
และมีระยะเวลาการเชาตามสัญญาเหลือไมนอยกวา 5 ป
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ระบบภาษีในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax)
ในปจจุบันนี้ ธุรกิจในประเทศเวียดนามที่มีรายไดมากกวา 20,000 ลานดองเวียดนาม
จะตองชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 22 ของรายได (โดยอัตราภาษีดังกลาวจะลดลง
เหลือรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2559) และธุรกิจที่มีรายไดนอยกวา 20,000 ลานดองเวียดนามจะเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 แตสําหรับบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
น้ํามันและกาซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมที่ใชประโยชนจากทรัพยากรทางธรรมชาติ จะตองชําระ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 32 ถึงรอยละ 50 แลวแตแหลงที่ตั้งและประเภทการลงทุน
ตามที่รัฐบาลกําหนด
 ภาษีมูลคาเพิม่ (Value Added Tax)
ธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศ จะตองชําระภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมาย โดยภาษีมูลคาเพิม่
อยูที่รอยละ 10 ของมูลคาการคาขาย/มูลคาการใหบริการ ทั้งนี้ ธุรกรรมบางประเภทจะไดรับสิทธิ
ในการชําระภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ซึ่งรวมถึง
 การสงออกสินคาและบริการ
 บริการการกอสรางและติดตั้งในตางประเทศ และในเขตปลอดภาษี (Non-Tariff Zone)
 บริการการขนสงผูโดยสารระหวางประเทศ และบริการอากาศยานและการเดินเรือ
บางประเภท
นอกจากนี้ ยังมีธุรกรรมการซื้อขายสินคาหรือบริการบางประเภทที่จะไดรับการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดแก







ผลิตภัณฑทางการเกษตรบางประเภท
ผลิตภัณฑเกลือ
การโอนสิทธิการใชที่ดิน (Land Right Use)
การใหบริการประกันชีวิต
บริการทางการเงิน
บริการทางการแพทย
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บริการไปรษณีย
บริการการสื่อสารโทรคมนาคม
บริการการกอสราง
งานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Works Related to Cultural Works)
บริการทางการศึกษาและการฝกวิชาชีพ
บริการการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
บริการการตีพิมพ
บริการขนสงมวลชน
สินคาที่นําเขาเพื่อการสงออก
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)

สําหรับธุรกรรมการซื้อขายสินคาหรือบริการดังตอไปนี้ จะไดรับการลดหยอนภาษีมูลคาเพิ่ม
เหลือรอยละ 5 ของมูลคาสินคาและบริการ ไดแก







ผลิตภัณฑน้ําดื่ม
ผลิตภัณฑปุย
กิจกรรมทางการเกษตร
ผลิตภัณฑอาหารสด
อุปกรณทางการศึกษาและการแพทย
บริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การจัดตั้งธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 รูปแบบธุรกิจ/กิจการในเวียดนาม
ตามกฎหมายการลงทุนฉบับใหมข องเวียดนาม (Investment Law 2014) ไดแบงการ
ลงทุนที่สามารถทําไดในเวียดนาม ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก
 การจัดตั้งบริษัท
 การเขาซื้อกิจการ และการเขามาถือหุนสวนกับผูประกอบการในประเทศ
 การรวมทุนกับหนวยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

1-71

 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษทั จํากัดในเวียดนาม (Limited Liability Company)
วิธีการจดทะเบียนบริษัทจํากัดในประเทศเวียดนามประกอบไปดวยการดําเนินสําคัญ
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ตามที่แสดงอยูในตารางที่ 1-14
ตารางที่ 1-14 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัดในประเทศเวียดนาม
ขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบชื่อบริษัท ยื่นขอใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
ยื่นขอใบรับรองการจดทะเบียนการชําระภาษี
ในขั้นแรก ใหนักลงทุนขอรับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business
Registration Certificate) ยื่นขอใบรับรองการจดทะเบียนการชําระภาษี
(Tax Registration Certificate) กับกระทรวงการลงทุนของเวียดนาม
(Ministry of Planning and Investment) โดยหากผานการพิจารณา
กระทรวงการลงทุนจะมอบหมายใหสํานักงานภาษี (Department of
General Taxation) จัดหาเลขทะเบียนบริษัท (Enterprise Code Number)
ใหกับนักลงทุน โดยนักลงทุนจะใชเลขทะเบียนบริษัทนี้เปนเลขประจําตัว
ทะเบียนการชําระภาษี

ระยะเวลาที่ใช

คาใชจาย

14 วัน

200,000
ดองเวียดนาม

1 วัน

50,000 ดองเวียดนาม

5 วัน

300,000
ดองเวียดนาม

หนวยงานที่รับผิดชอบ: Ministry of Planning and Investment
ขั้นตอนที่ 2: จดทะเบียนตราบริษัทที่สถานีตํารวจ
เมื่อนักลงทุนจัดทําตราประจําบริษัทเรียบรอยแลว ใหนําตรานั้นยื่นจด
ทะเบียนกับสถานีตํารวจในทองที่ พรอมยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัท (Business Registration Certificate) เปนหลักฐานประกอบการ
พิจารณา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถานีตํารวจในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3: ประกาศโฆษณาการจดทะเบียนบริษัทใน National
Business Registration Portal (NBRP)
ภายใน 30 วันนับจากบริษัทไดรับการจดทะเบียน (ขั้นตอนที่ 1) บริษัท
จะตองประกาศโฆษณาการจดทะเบียนและขอมูลบริษัทลงใน National
Business Registration Portal (NBRP)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: National Business Registration Portal (NBRP)
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ขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 4: ชําระภาษีการจดทะเบียนธุรกิจ
เมื่อประกาศโฆษณาบริษัทเรียบรอย (ขั้นตอนที่ 3) ใหนักลงทุนชําระภาษี
การจดทะเบียนธุรกิจ (Business License Tax) ที่สํานักงานภาษีในพื้นที่
(Tax Office) หรือธนาคารพาณิชยที่สํานักงานภาษีในทองที่กําหนด โดย
หากบริษัทไดรับการจัดตั้งในครึ่งปแรก (มกราคมถึงมิถุนายน) ใหชําระ
ภาษี เ ต็ ม จํ า นวน แต ถ า หากตั้ ง ขึ้ น ในครึ่ ง หลั ง ของป (กรกฎาคมถึ ง
ธันวาคม) ใหชําระภาษีเพียงครึ่งเดียว

ระยะเวลาที่ใช

คาใชจาย

1 วัน

1,000,000
ดองเวียดนาม
(ภาษีการจดทะเบียน
ธุรกิจ)

10 วัน

200,000
ดองเวียดนาม

หนวยงานที่รับผิดชอบ: Tax Officeหรือธนาคารพาณิชยที่สํานักงานภาษี
กําหนด
ขั้นตอนที่ 5: พิมพใบเสร็จภาษีมูลคาเพิ่ม และนําไปจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ในขั้นตอนสุดทาย ใหนักลงทุนพิมพใบเสร็จภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT Invoice)
และยื่นจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มกับสํานักงานภาษีในพื้นที่ พรอมยื่น
หลักฐานดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณา
 ใบเสร็จภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT Invoice)
 แผนทีท่ ี่แสดงถึงแหลงที่ตั้งของบริษัท หรือสําเนาสัญญาการเชา
ที่ดิน
 บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ
กรรมการบริหารบริษัท
 ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจฉบับจริง พรอมสําเนา
 ใบรับรองการจดทะเบียนภาษีฉบับจริง พรอมสําเนา
ขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจะใชเวลาประมาณ 10 วัน และเมื่อ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอย ถือวาเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท
จํากัดในประเทศเวียดนาม
หนวยงานที่รับผิดชอบ: Tax Office
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก World Bank Doing Business Economic Profile
2015 Vietnam
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การลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนทางการลงทุน
การลงทุนที่มีสิทธิไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษ
รั ฐ บาลเวี ย ดนามดํ า เนิ น นโยบายทางการลงทุ น ที่ เ ลื อ กสนั บ สนุ น บางอุ ต สาหกรรม
เป น พิ เ ศษ โดยเกณฑ ก ารพิ จ ารณาให สิ ท ธิป ระโยชน ท างลงทุ น (อาทิ สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล) จะขึ้นอยูกับวานักลงทุนดําเนินกิจการในสาขาอุตสาหกรรมเหลานี้
หรือไม
 อุตสาหกรรมการเพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สินคาจากปาไม
และการเกษตรใตน้ํา การผลิตเกลือ
 อุตสาหกรรมที่ใ ชเ ทคโนโลยีแ ละเทคนิค ชั้นสูงในการผลิต และมีความพยายาม
ในการปกปองระบบนิเวศสิ่งแวดลอม รวมถึงมีความพยายามในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีใหม หรืออุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพ
 อุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานเปนหลัก
 การกอสรางและการพัฒนาสาธารณูปโภค และโครงการอุตสาหกรรมสําคัญขนาดใหญ
 กิ จ การที่ ส ง ผลให เ กิ ด การพั ฒ นาอาชี พ ในด า นการศึ ก ษา การอบรม สุ ข ภาพ
การกีฬา และวัฒนธรรมของเวียดนาม
 กิ จ การที่ ส ง ผลให เ กิ ด การพั ฒ นางานฝ มื อ และอุ ต สาหกรรมตา งๆ อุ ต สาหกรรม
การผลิตวัสดุใหม
 อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีใหมในการผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
 อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุคุณภาพสูงใชในการผลิตรองเทาและสิ่งทอเพื่อสงออก
 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กคุณภาพสูง
 อุตสาหกรรมการผลิตยารักษาโรครายแรง เชน วัณโรค มะเร็ง และโรคเอดส
 กิจการโรงพยาบาล
 อุตสาหกรรมการเพาะเนื้อเยื่อ การผลิตสารปฏิชีวนะ
 อุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือเดินสมุทรขนาด 1 หมื่นตันขึ้นไป
 อุตสาหกรรมการบําบัดของเสียจากเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม
ประเทศเวียดนามมีนโยบายการสนับสนุนการลงทุนที่คอนขางหลากหลาย มีการปรับ
โครงสร า งสิ ท ธิ ป ระโยชน ท างการลงทุ น ไว ทั้ ง สํ า หรั บ การลงทุ น ทั่ ว ไปและการลงทุ น ที่ ไ ด รั บ
การสงเสริมเปนพิเศษ
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สิทธิประโยชนทั่วไป
รัฐบาลเวียดนามจะพิจารณามอบสิทธิประโยชนทางการลงทุนใหเปนรายกรณีไป ซึ่งมี
หลักเกณฑสําคัญในการพิจารณา คือ (1) สถานที่ตั้งของบริษัท และ (2) ประเภทอุตสาหกรรม โดย
โครงสรางสิทธิประโยชนที่รัฐบาลกําหนดไว มีดังตอไปนี้
 สิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล นักลงทุนมีสิทธิไดรับลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 22 เหลือรอยละ 10 เปนระยะเวลาสูงสุด 15 ป
แตสวนธุรกิจที่ดําเนินการลงทุนในอุตสาหกรรมทางสังคม (Socialized Sectors)
เชน กิจการที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการพัฒนาสุขภาพ มีสิทธิไดรับการลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยใหชําระในอัตรารอยละ 10 และจะไดรับการลดหยอนนี้
ตลอดอายุของกิจการ
 สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นการยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท เริ่ ม มี กํ า ไร
บริ ษั ท อาจจะได รั บ รั บ การยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลทั น ที เ มื่ อ เริ่ ม มี กํ า ไรจาก
การดําเนินกิจการ
ทั้งนี้ นักลงทุนชาวตางชาติจะไดรับการยกเวนภาษีนําเขาสินคาที่ไมสามารถผลิตหรือ
จัดหาไดจากในประเทศ อันไดแก เครื่องจักร ยานพาหนะ ชิ้นสวนและสวนประกอบของเครื่องจักร
และยานพาหนะ ตลอดจนวัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิต ซึ่งไมสามารถผลิตไดภายในประเทศ
สําหรับนักลงทุนที่เขาไปลงทุนในพื้นที่หางไกล/พื้นที่ชนบท จะไดรับการหักลดหยอนภาษีที่มากขึ้น
นอกจากนี้ ในการลงทุ น อุ ต สาหกรรมที่ รั ฐ บาลให ก ารสนั บ สนุ น อาทิ อุ ต สาหกรรมไฮเทค
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมสีเขียว/อุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน รวมไปถึง
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมซอฟตแวร อุตสาหกรรมดานการศึกษา ฯลฯ ยังจะไดรับสิทธิ
ประโยชนดานภาษีเพิ่มเติมจากการลงทุนในสาขาธุรกิจอื่น เชน สิทธิประโยชนดานการยกเวนภาษี
นําเขา หรือการลดอัตราคาเชาที่ดิน เปนตน
สิทธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจ
สํ า หรั บ การลงทุ น ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (Special Economic Zone) ทั้ ง ในเขต
อุตสาหกรรมสงเสริมการสงออก (Export Processing Zone) นิคม/เขตอุตสาหกรรม (Industrial
Park) และเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง (High-Tech Zone) รัฐบาลเวียดนามจะมอบสิทธิ
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ประโยชนในสองรูปแบบ ไดแก (1) สิทธิประโยชนหลักที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแหงจะใหนักลงทุน
เหมือนกัน และ (2) สิทธิประโยชนทางการลงทุนเฉพาะ ที่จะแตกตางกันไปในเขตเศรษฐกิจแตละ
แหง โดยเนื้อหาในสวนถัดไปจะสรุปสิทธิประโยชนที่นักลงทุนพึงไดรับเมื่อจัดตั้งโรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
 สิทธิประโยชนหลัก
 สิทธิประโยชนในการไดรบั อนุญาตใหเชาชวงตอ (Sub-Lease) ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 สิทธิประโยชนในการไดรับอนุญาตคัดเลือกและจางแรงงานชาวตางชาติได ในกรณี
ที่ไมสามารถหา แรงงานชาวเวียดนามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 สิทธิประโยชนในการไดรับอนุญาตใหเปดบัญชีธนาคารกับธนาคารในตางชาติเพื่อ
กูยืมเงิน แตตองไดรับอนุมัติจาก State Bank of Vietnam กอนจึงจะเปดบัญชีได
 สิท ธิประโยชนในการยกเวนภาษีการคา (Turnover Tax) ภาษีมูล คาเพิ่ม (VAT)
และภาษีนําเขาสินคา
 สิทธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแตละแหง
ตารางที่ 1-15 แสดงสิทธิประโยชนตางๆ ที่แตกตางกันไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษแตละแหง
ตารางที่ 1-15 สิทธิประโยชนทางการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเวียดนาม
เขตเศรษฐกิจพิเศษ/สิทธิประโยชนทางการลงทุนเฉพาะของเขตนั้น
เขตอุตสาหกรรมสงออก Tan Thuan (Tan Thuan Export Processing Zone)
สิทธิประโยชนดานภาษี
 สิทธิประโยชนการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยโครงการลงทุนจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน
ระยะเวลา 4 ป นับตั้งแตเริ่มมีกําไร และหลังจากนั้น จะไดรับลดหยอนภาษีลงครึ่งหนึ่งเปนระยะเวลาอีก 4 ป
 สิทธิประโยชนการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับโครงการการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูงและโครงการการ
ลงทุนเกี่ยวกับซอฟตแวรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป
 สิทธิประโยชนการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับโครงการการลงทุนในภาคบริการ โดยจะไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 2 ป
 สิทธิประโยชนคืนภาษีการลงทุน (Reinvestment Tax) โดยจะไดรับคืนภาษีภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป หลังจาก
ผลประกอบการมีกําไรครั้งแรก
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ/สิทธิประโยชนทางการลงทุนเฉพาะของเขตนั้น
 สิทธิประโยชนการยกเวนภาษีที่ดิน ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร และภาษีการขาย (Sales Tax) สําหรับ
สินคานําเขาและสินคาสงออก
เขตอุตสาหกรรมสงออก Tan Thuan (Tan Thuan Export Processing Zone)
สิทธิประโยชนดานที่ดิน
 สิทธิประโยชนในการรับประกันอัตราคาเชาที่ดินเปนระยะเวลา 30 ถึง 35 ป
 สิทธิประโยชนในการชําระคาเชาที่ดิน โดยสามารถแบงจายเปนงวดๆ ได ทั้งนี้ หากชําระคาเชางวดละ 5 ถึง 15 ป
จะไดรับการลดหยอนคาเชาในอัตรารอยละ 5 ถึง 15 ของอัตราคาเชา
นิคมอุตสาหกรรม Nomura-Haiphong (Nomura-Haiphong Industrial Zone)
สิทธิประโยชนดานภาษี
 สิทธิประโยชนทางการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยกิจการที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เปนเวลา 8 ปนับตั้งแตปแรกที่เริ่มมีกําไร
สิทธิประโยชนดานที่ดิน
 สิทธิประโยชนทางการยกเวนคาเชาที่ดิน โดยนักลงทุนที่เชาที่ดินประเภท Natural Land จะไดรับการยกเวน
คาเชาเปนระยะเวลา 5 ถึง 15 ป
สิทธิประโยชนดานการอบรมแรงงาน
 สิทธิประโยชนในการอบรมเพิ่มทักษะแรงงาน โดยการสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรมแรงงานทองถิ่น
ในสัดสวนประมาณรอยละ 20 ถึงรอยละ 30 ของคาใชจายทั้งหมด รวมทั้งการใหบริการจัดหาแรงงานใหกับ
นักลงทุน
นิคมอุตสาหกรรม Thuy Van (Thuy Van Industrial Zone)
สิทธิประโยชนดานภาษี
 สิทธิประโยชนการลดหยอนหรือยกเวนภาษีในชวง 8 ปแรก (การยกเวนภาษีใน 4 ปแรก และการลดหยอนภาษี
ครึ่งหนึ่งใน 4 ปตอมา)
 สิทธิประโยชนในลดหยอนภาษีการโอนเงินกําไรกลับตางประเทศ โดยจะตองชําระในอัตราเพียงรอยละ 3
(อัตราปกติอยูที่รอยละ 5 รอยละ 7 หรือรอยละ 10 แลวแตประเภทการลงทุน)
สิทธิประโยชนดานที่ดิน
 สิทธิประโยชนในการชําระคาเชาที่ดิน โดยจะชําระเมื่อใดก็ไดภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
เชา และจะไดรับการลดหยอนอัตราคาเชาที่ดินครึ่งหนึ่งสําหรับการเชาที่ดินในระยะ 5 ปตอมา
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ/สิทธิประโยชนทางการลงทุนเฉพาะของเขตนั้น
 สิทธิประโยชนการลดหยอนอัตราคาเชาที่ดิน โครงการลงทุนที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น โดยมี
การจางแรงงานในพื้นที่มากกวา 1,000 คน หรือมีมูลคาการลงทุนสูงกวา 1 ลานเหรียญสหรัฐขึ้นไป จะไดรับการ
เสนออัตราคาเชาที่ดินที่มีมูลคาต่ํากวา 0.15 เหรียญสหรัฐตอตารางเมตรตอป
สิทธิประโยชนดานการอบรมแรงงาน
 สิทธิประโยชนในการอบรมเพิ่มทักษะแรงงาน โดยโครงการลงทุนจะไดรับเงินทุนในการจัดอบรมแรงงานสําหรับ
การจางงานครั้งแรกเปนมูลคา 500,000 ดองเวียดนาม/คน และในกรณีที่มีการวาจางแรงงานมากกวา 500 คนขึ้นไป
จะได รั บ เงิ น ทุ น ในการจั ด อบรมแรงงานคิ ด เป น มู ล ค า 1,000,000 ดองเวี ย ดนามต อ คน อี ก ทั้ ง หากมากกว า
รอยละ 80 ของสินคาที่ผลิตไดเปนสินคาเพื่อการสงออก จะไดรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีก 300,000 ดองเวียดนาม/คน
เขตเศรษฐกิจ Dungquat (Dungquat Economic Zone)
สิทธิประโยชนดานภาษีและอากร
 สิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในชวง 4 ปแรกหลังจากที่เริ่มมีกําไร และหลังจากชวง 4 ป
แรกก็จะไดรับการลดหยอนภาษีลงครึ่งหนึ่งเปนเวลาอีก 9 ป ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนและลดหยอนภาษี
จะตองรวมกันไมเกิน 15 ป
 สิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีนําเขาสินคาประเภทวัตถุดิบ ในชวง 5 ปแรกของการดําเนินกิจการ
 ยกเวนภาษีนําเขาเครื่องมือและเครื่องจักร
สิทธิประโยชนดานภาษีรายไดบุคคล
 สิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล โดยนักลงทุนและแรงงานที่ปฏิบัติงานอยูในเขตอุตสาหกรรมนี้
ชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนด
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากหลายแหลงขอมูล

 การคุมครองนักลงทุน
ชาวตางประเทศที่เขามาเริ่มกิจการทางธุรกิจในประเทศเวียดนาม จะไดรับความคุมครอง
ทางกฎหมายในประเด็นดังตอไปนี้
 นักลงทุนจะไดการรับประกันวาจะไมถูกยึดทรัพยสินหรือถูกควบรวมกิจการใหเปน
ของรัฐ (Nationalization) ตลอดชวงระยะเวลาของการลงทุน
 นักลงทุนจะไดการรับประกันปกปองผลประโยชนหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ใดๆ ที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอการลงทุน เชน มีการประกาศใชกฎหมาย
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ฉบับใหมที่สงผลใหผลประโยชนของนักลงทุนตองนอยลงไป นักลงทุนดังกลาวจะมี
สิทธิเลือกใชสิทธิประโยชนตามกฎหมายเดิมได
 นักลงทุนจะไดการรับประกันสิทธิการสงเงินทุนคืนกลับตางประเทศ (Repatriation)
ซึ่งรวมถึง กําไรจากการดําเนินธุรกิจ เงินที่ไดรับจากการจัดเตรียมเทคโนโลยีและ
การบริการ เงินตนและเงินดอกเบี้ยของเงินกูจากตางประเทศในระหวางดําเนิน
กิจกรรมการลงทุน เงินและทรัพยสินอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมาย
รวมถึงรายไดหลังหักภาษีของบุคลากรชาวตางชาติที่ปฏิบัติงานในเวียดนาม
สรุปตนทุนการประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
คาธรรมเนียมการตรวจคนเขาเมือง
ตารางที่ 1-16 คาธรรมเนียมวีซา
รูปแบบ
วีซา

วีซา
ธุรกิจ

ประเภท
ระยะเวลา
ของ
วีซา
วีซา
Single
Visa
Multiple
Visa

1 เดือน
3 เดือน
1 เดือน
3 เดือน

รายละเอียดอัตราคาธรรมเนียม (Service Fee)
การขอแบบ
การขอแบบปกติ (2 วัน)
เรงดวน
1-3
4-6
7-9
10 ทาน
4
1 วัน
ทาน
ทาน
ทาน
ขึ้นไป
ชั่วโมง
17
15
13
10
10
20
25
23
21
19
10
20
20
18
16
14
10
20
65
63
61
59
10
20

อัตราคาลงตรา
(Stamping Fee)
45
45
95
95

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมเปนคาธรรมเนียมตอ 1 คน (หนวย : เหรียญสหรัฐ)
คนไทยสามารถเดินทางไปพํานักอยูที่ เวียดนาม ได 30 วัน โดยไมตองขอวีซา
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมขอมูลจาก Vietnam Visa (https://vietnamvisa.govt.vn/)
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คาใชจายในการเริ่มตนประกอบกิจการ
ตารางที่ 1-17 คาใชจายในการเริ่มตนธุรกิจ
ลําดับที่

ขั้นตอน

1

Check the proposed company name;
obtain a business registration certificate
as well as a tax registration certificate
from the local business registration office
under the Department of Planning and
Investment
Make a company seal

2
3
4
5

6

7

8

9

10

Registration of the seal-sample at the
Police Department
Open a bank account
Buy pre-printed VAT invoices from the
Municipal Taxation Department or obtain
and print self-printed VAT invoices
Register for trade union with Vietnam
General Confederation of Labor
Publish the registration contents on the
National Business Registration Portal
(NBRP)
Pay business license tax

Register with the local labor office to
declare use of labor (Municipal
Department for Labor, Invalids and
Social Affairs).
Register employees with the Social
Insurance Fund for the payment of
health insurance and social insurance.

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ
5 Days

คาธรรมเนียมในการดําเนินการ

2-4 Days
1 Day

VND 200,000 (official fees)

VND 165,000 - VND 370,000
for bronze seal
VND 50,000

1 Day
10 days,
simultaneous with
previous procedure
7 days,
simultaneous with
previous procedure
5 days,
simultaneous with
previous procedure
1 day,
simultaneous with
previous procedure
1 day,
simultaneous with
previous procedure

No Charge
about VND 200,000 per book

1 day,
simultaneous with
previous procedure

No Charge

No Charge

VND 300,000

VND 1,000,000 (business
license tax)
No Charge

ที่มา: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/#starting-a-business
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คาใชจายในการขออนุญาตกอสราง
ตารางที่ 1-18 คาใชจายการขออนุญาตกอสราง
ลําดับ

ขั้นตอน

1

Obtain the certification of the designs from the Police
Department for Fire Fighting and Fire Prevention of Ho Chi
Minh City
Request and obtain construction permit from the (District)
Department of Construction of Ho Chi Minh City
Notify the Department of Construction about the
commencement of construction and receive inspection
Request and receive inspection from the municipality after
completion of foundation works
Request and receive inspection from the municipality upon
completion of building surroundings
Request water and sewage connection
Receive inspection by water company
Connect to water and sewage services
Notify and receive inspection from the municipality after
completion of building
Register the building at the Department of National
Resources and Environment

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระยะเวลา
ดําเนินการ

คาใชจายในการ
ดําเนินการ

30 Days

VND 2,344,598

82 Days

VND 100,000

1 Day

No Charge

3 Days

No Charge

3 Days

No Charge

1 Day
1 Day
14 Days

VND 4,000,000
No Charge
No Charge

1 Day

No Charge

30 Days

VND 10,632,424

หมายเหตุ : คาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายของเมืองโฮจิมินห
ที่มา: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/#dealing-with-construction-permits

ราคาคาเชาอาคารและที่อยูอาศัย
 คาเชาที่พักอาศัย
ตารางที่ 1-19 อัตราคาเชาที่อยูอาศัย
ที่ตั้ง
อพารทเมนท
ศูนยกลางเมือง

ประเภท

ราคา (VND)

1 หองนอน
3 หองนอน

7,068,806.82
4,769,846.11
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ที่ตั้ง
รอบนอก
ที่อยูอาศัย
ศูนยกลางเมือง
รอบนอก

1-81

ประเภท
1 หองนอน
3 หองนอน

ราคา (VND)
18,109,326.92
10,927,644.23

(ราคาตอตารางเมตร)

44,452,673.68
17,882,352.94

หมายเหตุ : อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศ
ที่มา: http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Vietnam

 คาเชาสํานักงาน และโรงงาน
ตารางที่ 1-20 อัตราคาเชาที่พักอาศัย
ประเภทอาคาร
พื้นที่โรงงาน
(Industrial Land Costs)
สํานักงาน
(Office Occupancy Costs)

อัตราคาเชา
กรุงโฮจิมินห: ประมาณ 80 เหรียญสหรัฐ/ตารางเมตร/เดือน
กรุงโฮจิมินห: ประมาณ 37 ถึง 47 เหรียญสหรัฐ/ตารางเมตร/เดือน
กรุงฮานอย: ประมาณ 32 เหรียญสหรัฐ/ตารางเมตร/เดือน

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากหลายแหลงขอมูล

คาสาธารณูปโภค
 คาน้ําประปา
ตารางที่ 1-21 อัตราคาน้ําประปา
ประเภท
กรุงฮานอย
Water rate for business use
(per cu.m)
Water rate for general use
(per cu.m)
เมืองโฮจิมินห
Water rate for business use
(per cu.m)

อัตราคาน้ํา (USD)
(1) 0.34
(2) 0.58
0.19-0.45

0.46 (Manufacturing)
0.81 (Management/
Service)

หนวยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

Hanoi Water Supply (1) For manufacturing
Company
(2) For trading, service

SAWACO (Saigon
Water Supply
Company)
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ประเภท
อัตราคาน้ํา (USD)
Water rate for general use (1) 0.25
(per cu.m)
(2) 0.49
(3) 0.55

หนวยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ
อัตราคาน้ําประปาขึ้นกับปริมาณการ
ใช
(1) 0-4 ลูกบาศกเมตร
(2) 4-6 ลูกบาศกเมตร
(3) 6 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล

 คาไฟฟา
ตารางที่ 1-22 อัตราคาไฟฟา
ประเภท
อัตราคาน้ํา (USD)
กรุงฮานอย
Electricity rate for business Manufacturing
use (per kWh)
(1) 0.04
(2) 0.06
(3) 0.11
Distribution & Service
(1) 0.06
(2) 0.11
(3) 0.18
Electricity rate for general 0.05-0.12
use (per kWh)
เมืองโฮจิมินห
Electricity rate for business Manufacturing
use (per kWh)
(1) 0.04
(2) 0.06
(3) 0.11
Distribution & Service
(1) 0.06
(2) 0.11
(3) 0.18
Electricity rate for general 0.05-0.12
use (per kWh)

หนวยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

Ministry of Industry
and Trade

(1) Off-peak hours: (22:00 - 4:00 am)
(2) Standard hours: (Mon. - Sat.: 4:00 9:30, 11:30 – 17:00, 20:00 to 22:00;
Sun.: 4:00 – 22:00)
(3) Peak hours: (Mon. - Sat.: 9:30 11:30, 17:00 - 20:00; Sun.: no peak
hours)

Ministry of Industry
and Trade

(1) Off-peak hours: (22:00 - 4:00 am)
(2) Standard hours: (Mon. - Sat.: 4:00 9:30, 11:30 – 17:00, 20:00 to 22:00;
Sun.: 4:00 – 22:00)
(3) Peak hours: (Mon. - Sat.: 9:30 11:30, 17:00 - 20:00; Sun.: no peak
hours)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล
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 คากาซ
ตารางที่ 1-23 อัตราคากาซ
ประเภท
กรุงฮานอย
Gas rate for business use
(per kg)
Gas rate for general use
(per kg)
เมืองโฮจิมินห
Gas rate for business use
(per kg)
Gas rate for general use
(per kg)

อัตราคาน้ํา (USD)

หนวยงานรับผิดชอบ

1.75

Petrolimex Hanoi
Gas

หมายเหตุ

1.78

1.28

Petrolimex Saigon
Gas

1.71

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล

คาโทรคมนาคม
ตารางที่ 1-24 อัตราคาติดตั้ง/คาจดทะเบียน
ประเภท
Telephone installation fee
Mobile phone subscription
fee

อัตราคาใชจาย (USD)
21-26
2.564

หนวยงานรับผิดชอบ
Vietnam Posts and
Telecommunications
Group (VNPT)

หมายเหตุ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล

ตารางที่ 1-25 อัตราคาโทรศัพท
ประเภท
Telephone charge
Mobile phone basic charge

อัตราคาบริการ (USD/min)
0.011
(1) 0.045
(2) 0.050

หนวยงานรับผิดชอบ
หมายเหตุ
Vietnam Posts and
Telecommunications (1) โทรในเครือขาย
Group (VNPT)
(2) โทรนอกเครือขาย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล
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ตารางที่ 1-26 อัตราคาอินเทอรเน็ตบรอดแบรด
ประเภท
Initial installation fee
Basic monthly charge

อัตราคาใชจาย (USD)
135.39
169.23

หนวยงานรับผิดชอบ
FPT Vietnam

หมายเหตุ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล

คาขนสง
ตารางที่ 1-27 คาใชจายในการขนสงสินคา
การขนสง
การขนสงทางถนน
- กรุงเทพฯ – ฮานอย ผานเสนทาง R9
(กรุงเทพฯ – มุกดาหาร –
สะหวันนะเขต – แดนสะหวัน –
ลาวบาว – ฮานอย)
- กรุงเทพฯ – ฮานอย ผานเสนทาง
R12 (กรุงเทพฯ – นครพนม –
ทาแขก – นาพาว – จอลอ – วิงห –
ฮานอย)
การขนสงทางเรือ
- ทาเรือกรุงเทพฯ – ทาเรือไฮฟอง

ขนาดตูคอนเทนเนอร /
น้ําหนัก

อัตราคาธรรมเนียม

20 ฟุต

2,110 USD per container 1

20 ฟุต

1,815 USD per container 1

20 ฟุต

800 USD per container
(ไมรวมคา Bunder Adjustment
Factor อีก 75 USD)
1,500 USD per container
(ไมรวมคา Bunder Adjustment
Factor อีก 150 USD)
300 USD per container
(ไมรวมคา Bunder Adjustment
Factor อีก 75 USD)
600 USD per container
(ไมรวมคา Bunder Adjustment
Factor อีก 150 USD)

40 ฟุต

-

ทาเรือกรุงเทพฯ – ทาเรือไซงอน
(โฮจิมินห)

20 ฟุต

40 ฟุต

การขนสงทางอากาศ
- สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบิน
ฮานอย/สนามบินโฮจิมินห

นอยกวาหรือเทากับ 45
กิโลกรัม

2.30 USD/kg 2

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

การขนสง

ขนาดตูคอนเทนเนอร /
น้ําหนัก
มากกวา 45 กิโลกรัม แต
นอยกวา 100 กิโลกรัม
มากกวา 100 กิโลกรัม แต
นอยกวา 500 กิโลกรัม
มากกวา 500 กิโลกรัม แต
นอยกวา 1,000 กิโลกรัม
มากกวา 1,000 กิโลกรัม

1-85

อัตราคาธรรมเนียม
1.35 USD/kg
1.25 USD/kg
1.15 USD/kg
1.12 USD/kg

หมายเหตุ :
1 เปนคาขนสงตลอดเสนทาง ไมรวมคาใชจายอื่นๆ
2 อัตราขนสงขั้นต่ํา คือ 30 USD
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, คูมือ
การคาและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ตารางที่ 1-28 อัตราคาขนสงสินคาเพือ่ การสงออก-นําเขา
การขนสง
การสงออกสินคาไป
ตางประเทศ 1
การนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศ 2

ขนาดตูคอนเทนเนอร
20-foot container

อัตราคาขนสง
610 USD per container

20-foot container

600 USD per container

หมายเหตุ :
ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2557
1 เปนอัตราคาขนสงที่หมายรวมทั้งคาขนสงภายในประเทศ คาธรรมเนียมการดําเนินเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ คาธรรมเนียมของ
การผานพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) และคาธรรมเนียมของทาเรือ หากแตยังมิไดรวมในสวนของคาใชจายทางภาษี และ
คาใชจายที่ไมเปนทางการ นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดสมมติฐาน อาทิ เปนการสงออกที่มิไดมาจากโรงงานผลิตในเขตสงเสริมการ
สงออก (EPZ) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หรือเปนสินคาทั่วไป ที่ไมตองการมีการขนสงในรูปแบบพิเศษ เชน การควบคุม
สารพิษรั่วไหล เปนตน
2 เปนอัตราคาขนสงที่หมายรวมทั้งคาขนสงภายในประเทศ คาธรรมเนียมการดําเนินเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ คาธรรมเนียมของ
การผานพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) และคาธรรมเนียมของทาเรือ หากแตยังมิไดรวมในสวนของคาใชจายทางภาษี และ
คาใชจายที่ไมเปนทางการ
ที่มา: World Bank
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บทที่ 2
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2.1. การวิเคราะหเชิงลึกในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
ภาพรวมและความสําคัญของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมรถยนตของเวียดนามมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในดานยอดขาย เนื่องดวย
การเขามาลงทุนจากนักลงทุนตางชาติ ประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐในดานตางๆ อาทิ
การเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม
รวมถึ ง การจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมจํ า นวนมากกระจายออกไปทั่ ว ประเทศ นอกจากนี้
การที่เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว สงผลใหกําลังซื้อและความตองการในตลาดเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ดานการผลิตถือวายังมียอดการผลิตที่ไมสูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย การประกอบรถยนตในเวียดนามใชชิ้นสวนภายในประเทศคอนขางนอย ชิ้นสวน
รถยนต ส ว นใหญ เ ป น การนํ า เข า จากไทยและอิ น โดนี เ ซี ย เป น หลั ก บางส ว นนํ า เข า จากญี่ ปุ น
แลวนําไปประกอบในเวียดนาม หลังจากประกอบแลวสวนใหญจะขายสําหรับตลาดในประเทศ
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนตของเวียดนามกําลังจะเผชิญกับจุดเปลี่ยนสําคัญจาก
ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน เพราะการที่ตองลดภาษีสินคานําเขาจากสมาชิกอาเซียน
เหลื อ ร อ ยละศู น ย ภ ายในป พ.ศ. 2561 ทํ า ให ก ารนํ า เข า รถทั้ ง คั น อาจมี ร าคาถู ก กว า การผลิ ต
ในประเทศ ทําใหคาดวาแนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตของเวียดนามไมนาจะมีบทบาทในฐานะ
ที่เปนฐานการผลิต
ในขณะที่ อุ ต สาหกรรมรถจั ก รยานยนต จ ะมี ก ารเติ บ โตที่ ค อ นข า งดี ก ว า ซึ่ ง รั ฐ บาล
เวียดนามสงเสริมใหมีการผลิตรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต โดยมีการเขามาลงทุน
ของบริษัทรถจักรยานยนตขนาดใหญจากญี่ปุน ทั้งฮอนดา ยามาฮา และซูซูกิ ซึ่งไดรับการสงเสริม
ในเขตทางภาคเหนือ บริเวณรอบๆ นครฮานอย และภาคใตบริเวณรอบๆ นครโฮจิมินห ประกอบ
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กั บ ประชาชนชาวเวี ย ดนามนิ ย มใช ร ถจั ก รยานยนต เ ป น หลั ก ทํ า ให ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
รถจักรยานยนตอยางธุรกิจซอมบํารุงและอะไหลรถจักรยานยนตนาจะมีแนวโนมที่ดี
2.1.1.1. ภาพรวมการผลิตของประเทศ
ประเทศเวียดนามมียอดการผลิตรถยนตเฉลี่ยกวา 3 แสนคันตอป ซึ่งปริมาณการผลิต
ดังกลาวอยูในอันดับที่ 2 ของภูมิภาค รองจากไทย จากตัวเลขการผลิตของเวียดนามและประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา พบวา แนวโนมการผลิตรถยนต
และยานยนตประเภทตางๆ ในเวียดนามมีการเติบโตอยางมาก โดยตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมา
ปริมาณการผลิตดังกลาวเพิ่มขึ้นจากไมถึง 4 หมื่นคันในป พ.ศ. 2552 มาอยูที่กวา 3.8 แสนคัน ใน
ป พ.ศ. 2557 (คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 62.99)
สําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเวียดนาม สวนใหญเปนบริษัทแม
จากญี่ ปุ น มาลงทุ น โดยผู ป ระกอบการบริ ษั ท รถยนต ร ายสํ า คั ญ ซึ่ ง เข า ไปลงทุ น จั ด ตั้ ง โรงงาน
ประกอบยานยนตตางๆ ในประเทศเวียดนาม ประกอบดวย Toyota, Honda, Nissan, Suzuki,
Mitsubishi, Isuzu และ Hino ซึ่งเปนผูประกอบการจากประเทศญี่ปุน Hyundai ซึ่งเปนผูประกอบ
จากประเทศเกาหลี ใ ต รวมถึ ง Ford, GM และ Mercedes Benz ซึ่ ง เป น ผู ป ระกอบการจาก
ฝงประเทศตะวันตก และยังมีผูประกอบการในประเทศรายใหญ คือ Truong Hai Automobile JSC
(Thaco) ซึ่งเปนบริษัทผลิตรถยนตใหแก KIA, Mazda และ Peugeot ทั้งนี้ Truong Hai Automobile
JSC (Thaco) เปนบริษัทผูนําในตลาดรถยนตเวียดนาม สวนผูประกอบการรายอื่นที่มีสวนแบง
การตลาดรองลงมา ไดแก Toyota, Ford และ Honda ตามลําดับ
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ตารางที่ 2-1 ปริมาณการผลิตรถยนตและยานยนตประเภทตางๆ ป พ.ศ. 2552-2557
ป พ.ศ.
ประเทศ/กลุมประเทศ
โลก
เอเชีย-โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย
จีน
อินเดีย
ญี่ปุน
เกาหลีใต
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
ไทย
เวียดนาม
เอเชีย-โอเชียเนียอื่นๆ
ยุโรป
อเมริกา
แอฟริกาใต
อื่นๆ

2552

2553

2554

2555

2556

2557

61,762,324
31,760,155
227,283
13,790,994
2,641,550
7,934,057
3,512,926
464,816
489,269
50,419
999,378
32,969
1,616,494
17,057,293
12,531,425
413,451
-

77,583,519
40,930,255
244,007
18,264,761
3,557,073
9,628,920
4,271,741
702,508
567,715
65,625
1,644,513
42,286
1,941,106
19,794,758
16,343,430
515,076
-

79,880,920
40,576,318
224,193
18,418,876
3,927,411
8,398,630
4,657,094
838,388
533,695
53,921
1,457,798
31,181
2,035,131
20,954,156
17,793,809
556,637
-

84,239,381
43,709,131
226,502
19,271,808
4,174,713
9,943,077
4,561,766
1,065,557
569,620
55,360
2,429,142
40,470
1,371,116
19,857,396
20,086,458
586,396
-

87,507,027
45,816,600
215,926
22,116,825
3,898,425
9,630,181
4,521,429
1,206,368
601,407
52,260
2,457,057
338,720
778,002
19,922,621
21,131,287
636,519
-

89,930,670
47,372,100
180,311
23,722,890
3,840,160
9,774,558
4,524,932
1,298,523
596,600
60,220
1,880,007
379,223
1,114,676
20,382,459
21,284,523
708,348
183,240

ปริมาณการ
สวนแบงการ
ผลิตรวม ป
ผลิตโลก ระหวาง
พ.ศ. 2552-2557 ป พ.ศ. 2552-2557
480,903,841
250,164,559
1,318,222
115,586,154
22,039,332
55,309,423
26,049,888
5,576,160
3,358,306
337,805
10,867,895
864,849
8,856,525
117,968,683
109,170,932
3,416,427
183,240

100.00%
52.02%
0.27%
24.04%
4.58%
11.50%
5.42%
1.16%
0.70%
0.07%
2.26%
0.18%
1.84%
24.53%
22.70%
0.71%
0.04%

หนวย : คัน
อัตราการเติบโตแบบ
CAGR ของการผลิต
ระหวาง
ป พ.ศ. 2552-2557
7.80%
8.32%
-4.52%
11.46%
7.77%
4.26%
5.19%
22.81%
4.05%
3.62%
13.47%
62.99%
-7.16%
3.63%
11.18%
11.37%
N/A

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมขอมูลจาก The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, commonly abbreviated OICA (English: International
Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
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ตารางที่ 2-2 ยอดขายรถยนตของประเทศเวียดนาม เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
Type
1. Passenger cars
2. Commercial vehicles
2.1 Trucks
2.2 Buses
3. Special-purpose vehicles
Total

YTM 2558 (Jan-Sep)
81,234
56,081
47,378
8,703
7,359
144,674

YTM 2557 (Jan-Sep)
84,406
32,638
26,704
5,934
3,095
90,139

Difference (%)
49
72
77
47
138
61

ที่มา : The Vietnam Automobile Manufacturers' Association (VAMA)

ตารางที่ 2-3 ยอดขายรถยนตของประเทศเวียดนามรายแบรนด เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
Brand
Total Thaco

YTM 2558 (Jan-Sep)
Unit
%

YTM 2557 (Jan-Sep)
Unit
%

Difference
Unit
%

55,178

38.1

28,754

31.9

26,424

91.9

Thaco Kia

13,782

9.5

7,678

8.5

6,104

79.5

Thaco Bus

1,269

0.9

920

1.0

349

37.9

Thaco Truck

26,396

18.2

13,902

15.4

12,494

89.9

Vinamazda

13,376

9.2

6,201

6.9

7,175

115.7

355
36,144
13,598
5,747
4,947
4,852
4,103
4,049
2,978
2,635
2,584
2,433
2,113
1,134

0.2
25.0
9.4
4.0
3.4
3.4
2.8
2.8
2.1
1.8
1.8
1.7
1.5
0.8

53
27,774
9,248
4,773
3,749
1,907
2,949
1,701
1,900
1,583
1,675
1,853
1,021

0.1
30.8
10.3
5.3
4.2
2.1
3.3
1.9
2.1
1.8
0.0
1.9
2.1
1.1

302
8,370
4,350
974
1,198
2,945
1,154
2,348
1,078
1,052
2,584
758
260
113

569.8
30.1
47.0
20.4
32.0
154.4
39.1
138.0
56.7
66.5

Peugeot
Toyota
Ford
Honda
GM Vietnam
Isuzu
Visuco (Suzuki)
Hino
Mercedes-Benz Vietnam
VinaStar (Mitsubishi)
Dothanh
Vinamotor
VEAM
TCIEV
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Brand
SAMCO
Lexus
Mekong (Flat, Ssangyong, PMC)
SANYANG
Total

YTM 2558 (Jan-Sep)
Unit
%
967
780
281
151
144,674

0.7
0.5
0.2
0.1
100

2-5

YTM 2557 (Jan-Sep)
Unit
%
647
233
186
186
90,139

0.7
0.3
0.2
0.2
100

Difference
Unit
%
320
547
95
(35)
54,535

49.5
234.8
51.1
-18.8
61

ที่มา : Vietnam Automobile Manufacturers' Association (VAMA)

จากยอดขายรถยนตในประเทศเวียดนามในชวงเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ. 2558
พบว าส ว นใหญ เป นรถยนต นั่ งส วนบุ ค คล (ร อ ยละ 56) รองลงมาคื อรถยนต เ พื่ อการพาณิ ชย
(รอยละ 39) โดย Truong Hai Automobile JSC (Thaco) มียอดขายสูงที่สุด 55,178 คัน (รอยละ 38.1)
รองลงมา ไดแก Toyota (รอยละ 25) Ford (รอยละ 9.4) และ Honda (รอยละ 4.0)
ในสวนของรถจักรยานยนต ผูผลิตรายใหญไดแกบริษัทขามชาติ 5 ราย ไดแก Honda,
Yamaha, Suzuki, SYM และ Piaggio ซึ่งรวมกันเปนสมาคม Vietnam Association of Motorcycle
Manufacturers (VAMM) โดย Honda Vietnam มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด โดยคาดวาจะมียอด
การผลิตประมาณ 2 ลานคันในป พ.ศ. 2558 และคาดวาจะสงออกประมาณ 100,000 คัน ไปยัง
ตลาดตางประเทศ โดยเนนที่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และตลาดเอเชีย เนื่องจาก
คุณภาพรถจักรยานยนตบางรุนยังไมผานมาตรฐานสงออกของสหภาพยุโรป ขณะที่ตลาดแอฟริกา
มีศักยภาพ แตมีความเสี่ยงในเรื่องการจายเงิน คาขนสงที่สูง และคูแขงอยางจีน
ตารางที่ 2-4 จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนของประเทศเวียดนาม
ป พ.ศ.

จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียน (คัน)

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปกอนหนา (%)

2,916,689
3,272,160
3,282,790
3,671,440

-10.9
-0.3
-10.6
n/a

2557
2556
2555
2554
ที่มา : Vietnam Register
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ตารางที่ 2-5 จํานวนการผลิตรถจักรยานยนตของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2557
บริษัท

จํานวนการผลิตรถจักรยานยนต (คัน)

Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers (VAMM)1
Lifan Vietnam
Kwang Yang Vietnam
บริษัทชาวเวียดนาม 10 ราย
รวม

2,355,220
14,000
2,697
272,000
2,643,917

หมายเหตุ :
1 Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers (VAMM) ประกอบดวยผูผลิตรถจักรยานยนตรายใหญ 5 ราย ไดแก
Honda (Japan), Suzuki (Japan), Yamaha (Japan), SYM (Taiwan) และ Piaggio (Italy) โดยทั้ง 5 รายนี้มียอดสวนแบง
การตลาดของรถจักรยานยนตรวมกันกวารอยละ 95 ในตลาดเวียดนาม เนื่องจากตัวเลขทางสถิติไมไดแยกรายละเอียดของแตละ
บริษัทไว ในที่นี้จึงนําเสนอยอดการผลิตรวม
ที่มา : จากการรวบรวม

ทั้งนี้ จํานวนจดทะเบียนรถจักรยานยนตในป พ.ศ. 2557 เทากับ 2.9 ลานคัน ลดลงจาก
ป ก อ นหน า ร อ ยละ 10.9 ซึ่ ง จํ า นวนจดทะเบี ย นมี แ นวโน ม ลดลงในช ว ง 4 ป ที่ ผ า นมา โดย
บริษัทผูผลิตรถจักรยานยนตตางชาติ 7 รายในเวียดนาม มียอดการผลิตรวมในป พ.ศ. 2557
เทากับ 2,643,917 คัน โดยสวนใหญมาจาก Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers
(VAMM) 2,355,220 คัน (รอยละ 89) สวนที่เหลือเปนของ Lifan Vietnam, Kwang Yang Vietnam
และบริษัทของชาวเวียดนาม
2.1.1.2. ภาพรวมการคาของประเทศ
 การคาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับตลาดโลก
การสงออก
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 เวียดนามมีการสงออกสินคาชิ้นสวนยานยนตเพิ่มขึ้นจากเดิม
1,793.43 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เปน 4,962.75 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2557
คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 22.58 ทั้งนี้ เวียดนามมีการสงออกไปยัง ญี่ปุน
อเมริกา จีน ไทย และเกาหลีใต เปนสัดสวนมากที่สุดใน 5 อันดับแรก และสินคาสงออกสําคัญของ
เวียดนาม ไดแก ชุดสายไฟรถยนต เครื่องอุปกรณไฟฟาและแผงวงจรไฟฟาในรถยนต ยางนอก
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนต และกระปุกเกียร เปนตน

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

2-7

ภาพที่ 2-1 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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ภาพที่ 2-2 ตลาดสงออกสําคัญสินคาชิ้นสวนยานยนตของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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ตารางที่ 2-6 สินคาชิ้นสวนยานยนตทสี่ งออก 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)

สินคาชิ้นสวนยานยนตที่สงออกเปนหลักของประเทศเวียดนาม
No

Hs Code
All Products

1

HS854430

รายการสินคา
ทุกสินคาในอุตสาหกรรม

มูลคาการนําเขาของ
ประเทศเวียดนาม
ทั้งหมดป พ.ศ. 2552-2557

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)

21,164.77
8,273.21

100.00
39.09

ชุดสายไฟรถยนต
เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกัน
วงจรไฟฟาหรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟาหรือตอ
ภายในวงจรไฟฟา (เชน สวิตช รีเลย ฟวส เครื่องกําจัดกระแสเซอรจ ปลั๊ก เตารับ กระจุบหลอดไฟฟา
2 HS8536
1,777.15
และขั้วตออื่นๆ กลองชุมสายไฟฟา) สําหรับ
แรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลต รวมทั้งขั้วตอ
สําหรับเสนใยนําแสง สําหรับกลุมเสนใยนําแสงหรือ
สําหรับเคเบิลเสนใยนําแสง
3 HS4011
ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม
1,698.32
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยาน
4 HS8714
1,316.74
ตามประเภทที่ 87.11 ถึง 87.13
5 HS870840
กระปุกเกียร
1,277.98
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

8.40

8.02
6.22
6.04

การนําเขา
สําหรับในฝงนําเขาของเวียดนาม ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 การนําเขาสินคาชิ้นสวนยานยนตมีการเติบโตอยูที่รอยละ 10.75 โดยมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นจาก 4,013.30 ลานเหรียญสหรัฐ
ในป พ.ศ. 2552 เปน 6,685.69 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2557 โดยแหลงนําเขาหลัก 5 อันดับแรก
ไดแก จีน ญี่ปุน ไทย เกาหลีใต และสิงคโปร และสินคานําเขาสําคัญของเวียดนาม ไดแก เครื่อง
อุปกรณไฟฟาและแผงวงจรไฟฟาในรถยนต ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดหมุน
เครื่องยนตสันดาปภายใน เพลา และสวนประกอบ อุปกรณตางๆ ของยานยนต
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ภาพที่ 2-3 มูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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ภาพที่ 2-4 แหลงนําเขาสําคัญสินคาชิน้ สวนยานยนตของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

ตารางที่ 2-7 สินคาชิ้นสวนยานยนตทนี่ ําเขา 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)

สินคาชิ้นสวนยานยนตที่นําเขาเปนหลักของประเทศเวียดนาม
No

Hs Code
All Products

รายการสินคา

มูลคาการนําเขาของเวียดนาม
ทั้งหมดป พ.ศ. 2552-2557
28,930.16

ทุกสินคา
เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกัน
วงจรไฟฟาหรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟาหรือตอภายใน
วงจรไฟฟา (เชน สวิตช รีเลย ฟวส ปลั๊ก เตารับ กระจุบ
1 HS8536
เครื่องกําจัดกระแสเซอรจหลอดไฟฟา และขั้วตออื่น ๆ
5,037.78
กลองชุมสายไฟฟา) สําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน
1,000 โวลต รวมทั้งขั้วตอสําหรับเสนใยนําแสง สําหรับ
กลุมเสนใยนําแสงหรือสําหรับเคเบิลเสนใยนําแสง
ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องเปลีย่ นไฟฟาชนิดหมุน
2 HS8502
1,873.73
(โรตารี่คอนเวอรเตอร)
เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดดวย
3 HS8408
1,847.63
การอัด (เครื่องยนตดีเซลหรือกึ่งดีเซล)
เพลาสงกําลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยว และเพลาขอเหวีย่ ง)
และขอเหวี่ยง ตุกตาและเพลนชาฟตแบริ่ง เกียรและ
เครื่องเกียร บอลลสกรูหรือโรลเลอรสกรู กระปุกเกียร
4 HS8483
1,768.41
และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอรคคอนเวอรเตอร ลอตุนแรงและพูลเลย รวมทั้งพูลเลยบล็อก
คลัตชและประกับเพลา (รวมถึงขอตอยูนิเวอรแซล)
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนต
5 HS8714
1,651.75
ตามประเภทที่ 87.11 ถึง 87.13
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)
100

17.41

 การคาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย
การสงออก
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 เวียดนามมีการสงออกสินคาชิ้นสวนยานยนตมายังประเทศ
ไทยเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 72 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในป พ.ศ. 2552 เป น 256 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ
ในป พ.ศ.2557 คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 28.93 ทั้งนี้ สินคาสําคัญ
ที่เวียดนามที่สงออกมายังไทย ไดแก สวนประกอบยานยนตตางๆ ชุดสายไฟ และอุปกรณไฟ
ในรถยนต
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6.39

6.11

5.71
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ภาพที่ 2-5 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศเวียดนามไปยังไทย ป พ.ศ. 2552-2557
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

ตารางที่ 2-8 สินคาชิ้นสวนยานยนตทสี่ งออกไปยังไทย 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)
สินคาชิ้นสวนยานยนตที่สงออกไปยังไทยเปนหลักของประเทศเวียดนาม
มูลคาการสงออกของ
เวียดนามไปยังไทย
No
Hs Code
รายการสินคา
ทั้งหมดป พ.ศ. 25522557
All Products ทุกสินคาในอุตสาหกรรม
949.95
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตามประเภทที่
1 HS8714
226.64
87.11 ถึง 87.13
สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะ หรือสวนใหญใชกับ
2 HS8409
101.41
เครื่องยนตตามประเภทที่ 84.07 หรือ 84.08
3 HS854430
ชุดสายไฟรถยนต
97.72
เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟาหรือ
สําหรับตอกับวงจรไฟฟาหรือตอภายในวงจรไฟฟา (เชน สวิตชรีเลย
ฟวส เครื่องกําจัดกระแสเซอรจ ปลั๊ก เตารับ กระจุบหลอดไฟฟา
4 HS8536
89.48
และขั้วตออื่นๆ กลองชุมสายไฟฟา) สําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน
1,000 โวลต รวมทั้งขั้วตอสําหรับเสนใยนําแสง สําหรับกลุม
เสนใยนําแสงหรือสําหรับเคเบิลเสนใยนําแสง
5 HS870899
ชิ้นสวนอื่นๆ
84.85
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)
100.00

การนําเขา
ในดานการนําเขาสินคาชิ้นสวนยานยนตจากประเทศไทย เวียดนามมีการนําเขาสินคา
ดังกลาวจากไทยในป พ.ศ. 2557 คิดเปนมูลคาเทากับ 1,276 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเติบโตขึ้นจาก
ป พ.ศ. 2552 ที่มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 912 ลานเหรียญสหรัฐเทานั้น โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (อัตราการเติบโตแบบ CAGR) ของการนําเขาดังกลาวอยูที่รอยละ 6.95
สินคาชิ้นสวนยานยนตที่เวียดนามนําเขาจากไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2552-2557 ไดแก สวนประกอบสําหรับเครื่องยนต ชิ้นสวนยานยนตอื่นๆ ยางนอกชนิด
อัดลม สวนประกอบของยานยนต และเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟา
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23.86
10.68
10.29

9.42

8.93

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558
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ภาพที่ 2-6 มูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศเวียดนามจากไทย ป พ.ศ. 2552-2557
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

ตารางที่ 2-9 สินคาชิ้นสวนยานยนตทนี่ ําเขาจากไทย 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)
สินคาชิ้นสวนยานยนตที่นําเขาจากไทยเปนหลักของประเทศเวียดนาม
มูลคาการนําเขาของ
No
Hs Code
รายการสินคา
เวียดนามจากไทย
ทั้งหมดป พ.ศ. 2552-2557
All Products ทุกสินคา
7,115.41
สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะ หรือสวนใหญใชกับ
1 HS8409
804.32
เครื่องยนตตามประเภทที่ 84.07 หรือ 84.08
2 HS870899
ชิ้นสวนอื่นๆ
674.06
3 HS4011
ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม
649.24
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตามประเภทที่
4 HS8714
619.00
87.11 ถึง 87.13
เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟาหรือ
สําหรับตอกับวงจรไฟฟาหรือตอภายในวงจรไฟฟา
(เชน สวิตช รีเลย ฟวส เครื่องกําจัดกระแสเซอรจ ปลั๊ก เตารับ
5 HS8536
กระจุบหลอดไฟฟา และขั้วตออื่นๆ กลองชุมสายไฟฟา)
279.52
สําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลต รวมทั้งขั้วตอ
สําหรับเสนใยนําแสง สําหรับกลุมเสนใยนําแสงหรือ
สําหรับเคเบิลเสนใยนําแสง
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)
100.00

2.1.1.3. ภาพรวมดานการลงทุน
สําหรับดานการลงทุน ในสวนของรถยนตบริษัทยักษใหญหลายคาย เชน Toyota, Ford,
Vinastar (VSM) เปนตน เริ่มประกาศยุติการผลิตหรือลดการผลิตในเวียดนามและหันไปมุงเนน
การนําเขารถเพื่อใชประโยชนจากการปรับลดอัตราภาษีเปนรอยละศูนยในป พ.ศ. 2561 ตาม
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ดังนั้น ภาพรวมดานการลงทุนการผลิตในสวนของรถยนตในตลาด
เวียดนามไมนาจะดีเทาใดนัก
ขณะที่ ต ลาดรถจั ก รยานยนต น า จะมี แ นวโน ม การลงทุ น ที่ ดี ก ว า โดยในส ว นของ
รถจั ก รยานยนต ผู ผ ลิ ต รายใหญ อ ย า ง Honda เพิ่ ง เป ด โรงงานผลิ ต รถจั ก รยานยนต แ ห ง ที่ 3
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2557 บนพื้นที่ 270,0000 ตร.ม. ที่ Dong Van II Industrial Zone
ในจังหวัด Ha Nam หางจากฮานอยไปทางทิศใตประมาณ 40 กม. โดยมีงบลงทุนประมาณ 120
ลานเหรียญสหรัฐ กําลังการผลิตตอป 500,000 คัน แรงงาน 1,400 คน เนนการผลิตที่โมเดล
Scooter เปนหลัก ทั้งนี้ Honda Vietnam ไดเ ริ่มทําการผลิต ครั้งแรกในป พ.ศ. 2540 ยอดรวม
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18.14
15.20
14.64
13.96

6.30
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การผลิตจนถึงปจจุบันมากกวา 15 ลานคัน สวนแบงการตลาดของ Honda Vietnam ในป พ.ศ. 2557
ประมาณรอยละ 70
ในส ว นของผู ผ ลิ ต รถจั ก รยานยนต ร ายใหญ อื่ น ๆ เช น Yamaha และ Piaggio ก็ มี
การขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง เชน Piaggio มีการสรางโรงงานแหงที่ 2 ในจังหวัด Vinh Phuc
ขยายกําลังการผลิตจาก 100,000 คัน/ป เปน 300,000 คัน/ป สวน Yamaha มีการลงทุนเพิ่ม
26 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบชิ้ น ส ว นอี ก ร อ ยละ 50 เพื่ อ ผลิ ต
รถจักรยานยนต 1.5 ลานคัน/ป
นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ
ถึงแมวาตัวเลขยอดขายรถยนตในเวียดนามจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น แตอุตสาหกรรม
รถยนตในเวียดนามกําลังเผชิญตอความเสี่ยง จากกรณีการปรับลดอัตราภาษีนําเขารถยนตใน
กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต เนื่องจากตามความตกลงการคาสินคาของอาเซียน ระบุวา
รถยนตที่มีจํานวนที่นั่งนอยกวา 10 ที่นั่ง ที่นําเขาจากประเทศสมาชิกอาเซียน มีอัตราภาษีรอยละ 50
ในปนี้ จะปรับลดเหลือรอยละ 40 ในปหนา และรอยละ 30 ในปถัดไป และเหลือเพียงรอยละ 0 ในป
พ.ศ. 2561
ดวยเหตุดังกลาว การคาดการณแนวโนมตลาด และการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี
นําเขา สงผลใหผูผลิตรถยนตหลายรายเริ่มยายจากการประกอบรถไปเปนการนําเขารถตั้งแต
ปที่ผานมา ปจจุบัน บริษัทผูผลิตรถยนตในเวียดนามจะนําเขาชิ้นสวนรถยนตเพื่อนําไปผลิตตอใน
เวียดนาม แตอีกไมนานนี้ บริษัทผูผลิตรถยนตจะนําเขารถยนตทั้งคันจากไทยที่มีราคาถูกกวา
การประกอบในประเทศ และในป พ.ศ. 2561 จะเปนกาวสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ข องเวี ย ดนาม ประกอบกั บ ยั ง ไม มี ข อ มู ล ว า รั ฐ บาลเวี ย ดนามนั้ น จะมี น โยบายส ง เสริ ม
สนับสนุนการผลิตรถยนตแบบใดโดยเฉพาะ ทําใหผูประกอบการรถยนตในเวียดนามไมสามารถ
วางแผนการผลิตได
นอกจากนี้ การที่ราคารถประกอบในเวียดนามมีอัตราเฉลี่ยสูงกวารถยนตในประเทศ
สมาชิกกลุมอาเซียนอื่นๆ 2.5 เทา ทําใหความสามารถในการแขงขันของประเทศเวียดนามเมื่อ
เทียบกับรถยนตนําเขาลดลง เหตุผลสวนหนึ่งมาจากอัตราภาษีการบริโภคพิเศษที่ใชตอการผลิต
หรือนําเขาสินคาเฉพาะ และการใหบริการ ขณะที่ภาษีสําหรับรถนําเขาทั้งคันตั้งอยูบนฐานของ
ราคาที่ ร วมคา ผลิต ค า ระวาง และประกัน ภัย สิน คา แต ร ถประกอบในประเทศยัง ตอ งคํา นวณ
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บนพื้นฐานของราคารถที่ถูกขายใหแกตัวแทนจําหนาย กําไรทางธุรกิจ คาขนสงจากสถานที่ผลิต
ไปยังตัวแทน และคาใชจายอื่นๆ เชน คาโฆษณา วิธีการคํานวณภาษีแบบนี้ทําใหราคารถที่ผลิตใน
เวียดนามมีคาใชจายสูงกวารถนําเขาอยางนอยรอยละ 5
จากเหตุผลดังกลาว เมื่อประกอบกับการที่รถนําเขาสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในดานความสะดวกสบายและอุปกรณอํานวยความสะดวกในรถ เชน เครื่องเลนดีวีดี หนาจอ
ระบบสัมผัส เบาะหนัง ปุมสตารทเครื่องยนต ระบบกุญแจอัจฉริยะ และการประหยัดน้ํามัน ทําให
แนวโนมการการผลิตรถยนตในเวียดนามอาจจะไมสดใสเทาที่ควร
ในขณะที่อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตมี supply chain ที่คอนขางเข็มแข็งในเวียดนาม
ชาวเวียดนามกวารอยละ 90 นิยมใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ รัฐบาลเวียดนามสงเสริมใหมี
การผลิตรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต เชน นโยบาย import tax policies นโยบาย
motorcycle import quotas ทํ า ให มี ก ารเขา มาลงทุน ของบริษัท รถจั ก รยานยนตข นาดใหญจาก
ญี่ปุน ทั้งฮอนดา ยามาฮา ซูซูกิ และอื่นๆ ซึ่งไดรับการสงเสริมในเขตทางภาคเหนือ บริเวณรอบๆ
นครฮานอย และภาคใตบริเวณรอบๆ นครโฮจิมินห โดยเปนการลงทุนโรงงานผลิตชิ้นสวนและ
ประกอบในเวียดนาม เพื่อลดตนทุนการขนสง และลดความเสี่ยง เปนโอกาสสําหรับผูผลิตชิ้นสวน
รถจักรยานยนตในการพัฒนาสายการผลิต
อยางไรก็ตาม ปญหาการจราจรที่คับคั่งของรถจักรยานยนต โดยเฉพาะในเมืองใหญ
ทํ า ให รั ฐ บาลมี ก ารออกมาตรการเก็ บ ภาษี ป า ยทะเบี ย นรถจั ก รยานยนต เ พิ่ ม เติ ม เมื่ อ วั น ที่
22 ธัน วาคม พ.ศ. 2554 โดยเก็บภาษีปาย 4 ลานดองเวียดนาม/คัน สําหรับ รถจักรยานยนต
ราคามากกวา 40 ลานดองเวียดนาม อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวไมไดชวยในการจราจรใน
เมืองหลวงอยางฮานอยดีขึ้น เนื่องจากรถจักรยานยนตสวนใหญราคาไมเกิน 40 ลานดองเวียดนาม
นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามมีการออกประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน พ.ศ. 2552 ในการเก็บ Special Consumption Tax (SCT) รอย
ละ 20 สําหรับรถจักรยานยนต ที่มีขนาดเครื่องยนตมากกวา 125 ซีซี (cc.) ซึ่งหลังจากมีมาตรการ
นี้ออกมา ไดสงผลกระทบเชิงลบตอยอดขายรถจักรยานยนตที่มีขนาดเครื่องยนตมากกวา 125 ซีซี
(cc.)
โดยสรุปแลว นโยบายเรื่องภาษีตอรถยนตและรถจักรยานยนตของเวียดนามมีหลาย
มาตรการและเพิ่มตนทุนตอผูบริโภค มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคอนขางบอยจากรัฐบาล ขณะที่
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ในชวงหลัง Vietnamese Ministry of Industry and Trade มีความพยายามที่จะลดภาษีที่เกี่ยวของ
ลงเพื่อกระตุนยอดขาย อยางไรก็ดี ณ ปจจุบัน ยังคงมีการเรียกเก็บภาษีตางๆ อยู ซึ่งสามารถสรุป
นโยบายเรื่องภาษีไดดังนี้
(1) รถยนตที่มีจํานวนที่นั่งนอยกวา 24 ที่ และรถจักรยานยนตที่มีขนาดเครื่องยนต
มากกว า 125 ซี ซี (cc.) ต อ งเสี ย ภาษี Special Consumption Tax (SCT) โดยรถยนต เ สี ยภาษี
รอยละ 60 ขณะที่รถจักรยานยนตเสียรอยละ 20
(2) รถยนต เ สี ย registration fees ร อ ยละ 20 ในฮานอย และร อ ยละ 15 ในโฮจิ มิ น ห
สําหรับรถยนตในเมืองอื่นๆ อยูระหวางรอยละ 2-20 สวนรถจักรยานยนตเสีย registration fees
ระหวางรอยละ 1-5
(3) ถาผูบริโภคซื้อรถนําเขาจากตางประเทศทั้งคัน ตองเสียภาษีเพิ่มเติมรอยละ 70
(4) รถยนต นํ า เข า มื อ สองขนาดเครื่ อ งยนต น อ ยกว า 1,000 ซี ซี (cc.) เสี ย ภาษี
5,000 เหรียญสหรัฐ ขณะที่รถยนตนําเขามือสองขนาดเครื่องยนตระหวาง 1,000-1,500 ซีซี (cc.)
เสียภาษี 10,000 เหรียญสหรัฐ
(5) ชิ้นสวนนําเขามาผลิตรถยนตในประเทศปจจุบันเสียภาษีนําเขารอยละ 20
SWOT ของอุตสาหกรรม
2.1.3.1. อุตสาหกรรมยานยานยนต
 จุดแข็ง
อัตราการครอบครองรถยนตของชาวเวียดนามยังอยูในระดับต่ํา ประกอบกับจํานวน
ประชากรเวียดนามที่สูง ทําใหมีความตองการซื้อรถอีกมากในอนาคต ประกอบกับคาแรงของ
ประเทศเวียดนามคอนขางต่ํา และมีแรงงานในตลาดมาก
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 จุดออน
อย า งไรก็ ต าม อั ต ราภาษี นํ า เข า สํ า หรั บ CBUs เปลี่ ย นแปลงบ อ ยทํ า ให ต ลาดมี
ความไมแนนอนสูง และทําใหผูประกอบการยากที่จะจัดทํานโยบายการตลาดของบริษัทไดแนนอน
ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงภาษีและคาธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนตที่คอนขางบอยทําให
ผูผลิตภายในประเทศมีตนทุนสูงขึ้น
นอกจากนี้ การที่อัตราดอกเบี้ยสําหรับซื้อรถยนตคอนขางแพง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู
อยางเปนทางการของธนาคารพาณิชยอยูที่รอยละ 13-15 แตธุรกิจตางๆ ระบุวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูอาจพุงสูงถึงรอยละ 17 ทําใหการตัดสินใจซื้อรถยนตอาจจะตองพิจารณาใหรอบคอบมากขึ้น
 โอกาส
อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นยานยนต เ ป น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมที่ ไ ทยมี ศั ก ยภาพและ
ขี ด ความสามารถทางการแข ง ขั น ที่ สู ง ทํ า ให เ ป น โอกาสดี ใ นการขยายฐานทางธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้
ในปจจุบัน อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของประเทศเวียดนามยังตองอาศัยการนําเขาวัตถุดิบ
คุณภาพสูงจากตางประเทศ เชน มีการนําเขาเม็ดพลาสติกจากไทยมาผลิตชิ้นสวนยานยนต นําเขา
ยางแผนรมควันจากประเทศไทยเพื่อใชผลิตยางลอรถยนตขนาดใหญ ทําใหเปนโอกาสในการทําตลาด
จากยอดขายรถที่มีการเติบโตสูง
 อุปสรรค
การปรับโครงสรางภาคธนาคาร การถือหุนไขวในกลุมธนาคาร และการแกปญหาหนี้เสีย
ใชเวลาคอนขางนาน1 ทําใหสงผลตอบรรยากาศการลงทุน โดยปจจุบัน ธนาคารของเวียดนามมี
สภาพคลองจํา นวนมาก ธนาคารกลางไดออกพั น ธบัต รเพื่ อดู ดซับ เม็ ดเงิ น ออกจากระบบ แต
ภาคธุรกิจระบุวา ไมสามารถขอสินเชื่อไดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง และมีสต็อกสินคาที่จําหนาย
ไมออกเหลืออยูเปนจํานวนมาก

1

คาดวา เศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัวรอยละ 5.2 ในปนี้ ซึ่งเปนระดับต่ําสุดนับตั้งแตป พ.ศ. 2542 หลังจากที่เศรษฐกิจไร
เสถียรภาพมาเปนเวลา 4 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2551 และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) อยูที่รอยละ 8.82 ซึ่งติดกลุมสูงสุด
ในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่หอการคาและอุตสาหกรรมของเวียดนามเผยวา ธุรกิจเกือบ 100,000 แหง หรือราวรอยละ 20 ของ
บริษัททั้งหมดของเวียดนาม ประสบภาวะลมละลายในชวง 2 ปที่ผานมา
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นอกจากนี้ การที่ตามแผนของขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ระบุวา การนําเขารถยนต
ขนาดเล็กกวา 10 ที่นั่ง ลดภาษีเหลือศูนยในป พ.ศ. 2561 ทําใหผูประกอบการหลายรายเปลี่ยน
แผนธุรกิจจากการผลิตในเวียดนามเปลี่ยนเปนการนําเขาจากไทยทั้งคัน เนื่องจากไมตองเสียภาษี
ทําใหตนทุนถูกกวา และไดรถที่คุณภาพดีกวา
2.1.3.2. อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต
 จุดแข็ง
ประชาชนชาวเวียดนามสวนใหญนิยมใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ โดยรถจักรยานยนต
เปนเครื่องแสดงฐานะ ทําใหตลาดมีอุปสงคตอรถจักรยานยนตสูง
ในขณะเดียวกัน สายการผลิตรถจักรยานยนตในประเทศเวียดนามยังคอนขางเขมแข็ง
โดยมีหวงโซการผลิต (Supply Chain) ที่คอนขางดีและครบกระบวนการผลิต
นอกจากนี้ บริษัทตางชาติมีการลงทุนทํา R&D สูง เปนผูนําการผลิตรถจักรยานยนตของ
เอเชีย
 จุดออน
ยอดขายรถจักรยานยนตในประเทศเริ่มลดลงในชวงหลัง สืบเนื่องจากตลาดในประเทศ
ใกลถึงจุดอิ่มตัว ประกอบกับการที่เกิดปญหาเรื่องการคมนาคมในเมืองที่การจราจรคอนขางคับคั่ง
และมีปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนตคอนขางสูง จึงถือเปนจุดออนประการหนึ่ง
สําหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของเวียดนาม
นอกจากนี้ การสงออกรถจักรยานยนตไปตลาดสหภาพยุโรปยังมีปญหา เนื่องจากยังผลิต
ไมไดมาตรฐานการสงออกของสหภาพยุโรป การสงออกจึงยังกระจุกตัวในตลาดเอเชียเปนหลัก
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 โอกาส
ตลาดรถจักรยานยนตโลกยังมีแนวโนมการเติบโตที่คอนขางดี จึงเปนโอกาสที่จ ะใช
เวียดนามเปนฐานการผลิตรถจักรยานยนตเพื่อสงออกไปยังตลาดโลกได
ในขณะเดียวกัน ตลาดโลกมีแนวโนมไปในทางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น ผลิตภัณฑ
ที่ชวยลดมลพิษ หรือเครื่องยนตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเติบโตที่คอนขางดี
 อุปสรรค
ถึงกระนั้น การแขงขันในประเทศเวียดนามสําหรับตลาดสินคาดังกลาว คอนขางรุนแรง
เนื่องจากมีบริษัทขามชาติรายใหญครองตลาด
ราคาน้ํามันที่ลดลงคอนขางมากทําใหประชาชนบางสวนอาจหันไปพิจารณาซื้อรถยนต
แทนการซื้อรถจักรยานยนต ก็เปนอีกอุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ราคาวั ต ถุ ดิ บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทํ า ให ต น ทุ น ในการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น และส ง ผลต อ
ความสามารถในการแขงขันที่ลดลง
โอกาสในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต/รถจักรยานยนตสําหรับนักลงทุนไทย
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต อยางที่ไดกลาวขางตนแลว วาการที่ภาษีนําเขาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนกําลังจะกลายเปนรอยละ 0 ในป พ.ศ. 2561 ทําใหบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญ
ในเวียดนามหลายรายกําลังพิจารณาเลิกการผลิตแลวหันมานําเขารถยนตทั้งคันแทน เมื่อพิจารณา
แลวสําหรับธุรกิจรถยนต ในเรื่องของสายการผลิตอาจจะไมใชแนวโนมในการลงทุนที่ดี ในสวนของ
บริการซอมบํารุง สวนใหญศูนยรถยนตจะมีบริการซอมบํารุงของแตละยี่หอที่มีการใหบริการที่มี
มาตรฐานและคุณภาพดีอยูแลว ประกอบกับจํานวนรถยนตมีไมมาก ดังนั้น ศักยภาพของธุรกิจ
บริการอูซอมรถยนตจึงไมสูงมากนัก รวมถึงมีอูซอมรถยนตทองถิ่นจํานวนมากที่ใหบริการซอม
รถยนตประเภทรถยนตเกา และรถยนตมือสองอยูแลว อยางไรก็ตาม ถาผูประกอบการไทยสนใจ
สามารถนําผลิต ภัณ ฑที่เ กี่ ย วกับ สิ นค า ชนิ ด พิเ ศษ เชน น้ํายาลางรถยนต เครื่องเสีย งรถยนต
อุ ป กรณ ต กแต ง รถยนต เข า ไปทํ า การตลาดได เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล า นี้ ยั ง มี น อ ยในตลาด
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ประกอบกับนักธุรกิจเวียดนามยังนําเขาไปขายนอย จึงนาจะเปนโอกาสทางธุรกิจในการสรางตลาด
ใหมใหดีกวาผลิตภัณฑเดิมในตลาด
ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตมีแนวโนมที่ดีกวา โดยเวียดนามเปนตลาด
รถจักรยานยนตใหญอันดับที่ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ถึงแมวายอดขาย
รถจั ก รยานยนต ใ นประเทศเวี ย ดนามจะมี แ นวโน ม ลดลงในช ว งป ห ลั ง ๆ แต บ ริ ษั ท ผู ผ ลิ ต
รถจักรยานยนตยังมีการขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง เพื่อใชเวียดนามเปนฐานการผลิตเพื่อ
ส ง ออก แนวโน ม ของรถจั ก รยานยนต ใ นเวี ย ดนามคื อ รถที่ ทั น สมั ย และสวยงามมากขึ้ น เช น
Scooter โดยอัตราการเติบโตของยอดขาย Scooter ประมาณรอยละ 70 ตอป
ปจจุบัน การเปดศูนยบริการซอมบํารุง และดูแลรักษารถจักรยานยนตเฉพาะแตละยี่หอ
ในเวี ย ดนามมี จํ า นวนน อ ย เนื่ อ งจากลั ก ษณะธุ ร กิ จ ในเวี ย ดนาม ส ว นใหญ เ น น การขายสิ น ค า
มากกว า การสร า งยี่ หอ สิ นค า (brand-building) ให เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระยะยาวของกลุม ผูบ ริโภค
การจํ า หน า ยรถจั ก รยานยนต ส ว นใหญ ผ า นร า นค า ซึ่ ง เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยให กั บ หลายยี่ ห อ
ศูนยบริการของจักรยานยนตแตละยี่หอโดยเฉพาะ จึงไมคอยมี ในขณะที่ศูนยบริการซอมบํารุง
รายยอยทั่วไปในเวียดนาม ตองมีการพัฒนามาตรฐานทั้งดานอะไหลชิ้นสวน การใหบริการ และ
ศูนยบริการลาง ดูแลรักษารถจักรยานยนตที่ทันสมัย ไดมาตรฐานและสะอาด ยังเปนของใหม
สําหรับเวียดนาม ดังนั้น ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนตที่มีโอกาสดีนาเขาไปดําเนินธุรกิจ
ในเวียดนาม ไดแก
1) บริการซอมรถจักรยานยนต คือ การเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุดเสียหาย การซอมแซม
รถจักรยานยนตใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพดังเดิม ปจจุบันสภาพการใหบริการดานการซอม
รถจั ก รยานยนต ใ นประเทศเวีย ดนาม ที่ เ ป น การให บ ริ ก ารโดยการจั ด ตั้ ง เปน ศูน ย บ ริ ก ารของ
รถจักรยานยนตยี่หอนั้นๆ มีอยูจํานวนนอย สวนใหญเปนรานบริการแบบดั้งเดิมโดยคนทองถิ่น
เปนรานขนาดเล็ก หรือบางครั้งจะเปนแผงลอย ไมไดเปนศูนยที่จัดระบบมาตรฐานการบริการ แต
เปนการใหบริการตามความชํานาญและประสบการณของชางแตละคน ลูกคาเลือกใชบริการโดย
อาศั ย ความเชื่ อ ถื อ จากผู เ คยใช บ ริ ก าร หรื อ ทดลองใช บ ริ ก ารด ว ยตนเอง จึ ง เป น โอกาสดี ที่
ผูประกอบการไทยนาจะเขาไปลงทุน อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดทั่วไปเรื่องการลงทุนธุรกิจบริการ
และขอพิจารณาอื่นอีก ไดแก
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 คนเวียดนามมีความเชี่ยวชาญดานการซอมรถจักรยานยนต เนื่องจากเปนพาหนะ
หลักของชาวเวียดนาม อีกทั้งยังไดรับความสนับสนุนจากประเทศญี่ปุนในการให
ผูเชี่ยวชาญที่เกษียณอายุแลวเขามาใหความรูดานการซอมรถจักรยานยนตโดยการ
อบรมแกคนเวียดนาม
 พื้นที่ที่จะใชในการประกอบธุรกิจมีราคาคอนขางสูง
2) บริการลาง ดูแลรักษารถจักรยานยนต คือ การใหบ ริการดูแ ลทําความสะอาด
การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง และการดูแลใหรถจักรยานยนตเสื่อมสภาพชาลง ปจจุบันในประเทศ
เวียดนามการบริการลักษณะนี้สวนใหญจะเปนรานขนาดเล็กและใหบริการลางรถเพียงอยางเดียว
หรือเปนรานเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องอยางเดียว การเปดเปนรานลางรถทันสมัยและมีบริการ
ดูแ ลรถดว ยยังไมคอยมี ซึ่งหากตองการเขาตลาดนี้สิ่งที่ตองพิจารณา คือ พื้นที่ที่จ ะใชในการ
ประกอบธุรกิจมีราคาคอนขางสูง อาทิ ในเขตใจกลางนครโฮจิมินหคาเชาพื้นที่เดือนละประมาณ
25 เหรียญสหรัฐ/ตารางเมตร
สําหรับขอแนะนําในการเขาตลาด สํานักงานสงเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
(สสว.) เคยศึกษาวิจัยตลาดเวียดนามและแนะนําการกําหนดกลยุทธทางการตลาดไวดังนี้
(1) กลยุท ธดานผลิต ภัณฑหรือการใหบ ริก ารของธุรกิ จนี้คือ การสรา งความแตกต า ง
ดานการใหบริการและผลิตภัณฑ เปนสิ่งสําคัญ โดยการวางผลิตภัณฑเปนการใหบริการในตลาด
ระดับกลางขึ้นไป นอกเหนือจากผูใชบริการจะไดรับบริการแลว ยังแสดงออกถึงความมีฐานะดวย
อาทิเชน
 ร า นให บ ริ ก ารซ อ มรถจั ก รยานยนต นํ า เสนอการให บ ริ ก ารแบบใหม ที่ นํ า เอา
เทคโนโลยีเขามาใชในการใหบริการ เพื่อการใหบริการอยางมีมาตรฐาน พรอม
บริการดูแลรักษาเครื่องยนต เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ตกแตงรูปลักษณ โดยอาจ
เพิ่มบริการเสริมอื่นๆ สําหรับเจาของรถ อาทิ รานกาแฟ รานสะดวกซื้อ หองพัก
ระหวางรอรับบริการ
 รานใหบริการลางและดูแลรักษารถจักรยานยนต ใหบริการดูแลทําความสะอาดการ
เปลี่ ย นถ า ยน้ํ า มั น เครื่ อ ง และการดู แ ลให ร ถจั ก รยานยนต เ สื่ อ มสภาพช า ลง
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โดยนําเสนอรูปแบบการใหบริการลางรถที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมแบบที่ใชในไทย
อาทิ ปมน้ํา เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เครื่องพนโฟม ปมลม เปนตน
(2) ด า นราคา เนื่ อ งจากเป น การนํ า เสนอบริ ก ารรู ป แบบใหม ที่ ยั ง ไม แ พร ห ลายใน
เวียดนาม ดังนั้น อัตราการใหบริการสามารถตั้งไดใหมโดยอาจตั้งราคาที่สูงกวาการใหบริการของ
คนทองถิ่นเล็กนอย สําหรับการบริการที่ดีกวาทั้งในดานคุณภาพและการบริการ เพื่อเปนจุดขาย
และดึงดูดใหมีลูกคาเขามาใชบริการมากยิ่งขึ้น
(3) ทําเลที่ตั้งของราน หากอยูในเขตกลางเมืองก็จะสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดอยางดี แตอาจไมสามารถนําเสนอบริการไดหลากหลาย เนื่องจากราคาที่ดินคอนขางสูง ทําให
ตองใชพื้นที่อยางจํากัด หากเลือกทําเลที่หางจากตัวเมืองออกมาจะสามารถนําเสนอบริก ารที่
หลากหลายกวาในพื้นที่ที่กวางกวา แตตองเลือกทําเลที่อยูในเสนทางการเดินทางเขาเมืองที่ใกล
แหลงชุมชนเปนสําคัญ
(4) การสงเสริมการขาย เนื่องจากเปนการบริการรูปแบบใหม ดังนั้นการทดลองใชบริการ
หรื อ การลดราคาในช ว งเริ่ ม ต น กิ จ การจึ ง เป น การส ง เสริ ม การขายที่ น า สนใจ เนื่ อ งจากเป น
การนําเสนอบริการดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ดังนั้น จึงควรนําเสนอเรื่องใชเทคโนโลยีสมัยใหม และ
ความมีมาตรฐานเปนจุดขาย โดยนําเสนอผานสื่อที่สามารถเห็นไดงายบริเวณใกลๆ ราน อาทิ
ปายหนาราน ปายบอกทาง เปนตน
พื้นที่ที่นาสนใจตอการเขาไปลงทุนสําหรับนักลงทุนไทย
สําหรับพื้นที่ที่นาสนใจในการเขาไปลงทุนและประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามในสวน
ของบริการซอมและดูแลรถจักรยานยนต ควรจะเปนเมืองที่มีการใชรถจักรยานยนตคอนขางมาก
อย า งฮานอยและโฮจิ มิ น ห โดยป จ จุ บั น ฮานอยและโฮจิ มิ น ห มี อั ต ราการครอบครอง
รถจักรยานยนต 1 คันตอประชากร 2 คน ขณะที่ดองไน (Dong Nai) บาเรีย -หวุงเตา (BariaVungtau) และบินเยือง (Binh Duong) มีอัตราการครอบครองรถจักรยานยนต 1 คันตอประชากร 3 คน
จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ มีอัตราการครอบครองจักรยานยนต 1 คันตอประชากรมากกวา 3 คน
ทั้งนี้ ฮานอยและโฮจิมินห มีความโดดเดนเรื่องปริมาณรถจักรยานยนตที่มากที่สุดใน
ประเทศ และเปนเมืองที่มีวัฒนธรรมในการยอมรับสินคาใหมๆไดดี ประชากรมีรายไดสูง ทั้งจาก
รายไดประจํา และเงินที่ไดรับจากญาติในตางประเทศ ผูบริโภคตองการสรางความมีเอกลักษณ
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เปนของตนเอง และนิยมแขงขันอวดความหรูหรา ดังนั้นจึงเปนเมืองที่มีโอกาสสูงในการเขาไป
ใหบริการซอมและดูแลรถจักรยานยนต อยางไรก็ตาม มีขอจํากัดในดานพื้นที่มีราคาคอนขางแพง
ดังนั้น ผูที่จะเขาไปใหบริการอาจตองพิจารณาเรื่องคาเชาพื้นที่ดวย
บริษัทกรณีศกึ ษา (Case Study)
เนื่องจากธุรกิจซอม ดูแล และลางรถจักรยานยนต ในเวียดนามเปนธุรกิจที่ดําเนินการ
โดยคนทองถิ่น เปนรานขนาดเล็กหรือแผงลอย จึงไมมีการใหบริการในรูปแบบบริษัทที่สามารถ
นํามาเปนกรณีศึกษา

2.2. การวิเคราะหเชิงลึกในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาพรวมและความสําคัญของอุตสาหกรรม
ประเทศเวียดนามเปนประเทศเกษตรกรรมประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ ทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการทําการเกษตรพืชผลที่หลากหลาย
ชนิด การทําประมง ไดแก กุง กั้ง ปู และปลาประเภทตางๆ และการทําฟารมปศุสัตว อาทิ หมู และ
สัต วปก เปนตน ทั้งนี้ ภาคการเกษตรและประมงของเวียดนามถือไดวาเปนภาคสวนหนึ่งที่มี
ความสําคัญในฐานะอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่สรางผลผลิตปอนตลาดภายในประเทศ ซึ่งเปน
วัตถุดิบหลักสําหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปตอไปอีกดวย
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศเวียดนาม ประกอบดวยขาวและกาแฟ โดย
ในป พ.ศ. 2557 ประเทศเวียดนามมีพื้นที่สําหรับทําการเกษตรกวา 26 ลานเฮกเตอร นอกจากขาว
และกาแฟ เปนการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว และพืชตระกูลถั่ว พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ (ขาว ขาวโพด ออย ฝาย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ไมรวมกาแฟ) รวมกันอยูที่ราว 9.6 ลานเฮกเตอร
คิดเปนรอยละ 36 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดในประเทศ
ในดานการปศุสัตว นมสด เนื้อหมู ไขไก และเนื้อไก เปนสินคาหลักที่ไดจากอุตสาหกรรม
ดังกลาว นอกจากนี้ ในประเทศเวียดนาม ยังมีการทําประมงอยูจํานวนมากทั่วประเทศ เนื่องจาก
อาณาเขตของประเทศเวียดนามที่ติดทะเลเปนแนวยาว โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในเวียดนาม
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มี ข นาดกว า 1 ล า นเฮกเตอร สั ต ว น้ํ า ที่ สํ า คั ญ ของเวี ย ดนาม คื อ กุ ง เลี้ ย ง เนื่ อ งด ว ยมี ส ภาพ
ภูมิศาสตรเหมาะสมในการเลี้ยงกุง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ําโขงทาง
ตอนใตของประเทศ โดยการเลี้ยงสวนใหญยังเปนระบบการเลี้ยงแบบธรรมชาติและนิยมเลี้ยงกุง
กุลาดํา ซึ่งมีสัดสวนมากกวาครึ่งของผลผลิตกุงในประเทศ ซึ่งเปนสินคาสงออกหลักของประเทศ
ทําใหในปจจุบัน เวียดนามเปนผูผลิตสัตวน้ํารายใหญ 1 ใน 3 อันดับแรกของโลก
หากพิจารณาในแงของภาคการผลิต เวียดนามสามารถที่จะผลิตสินคาทางการเกษตรที่
สําคัญ ไดแก ขาว กาแฟ ขาวโพด และออย ไดมากกวาปละ 50 ลานตัน สามารถผลิตเนื้อสัตวปก
ไดมากกวา 8 แสนตัน สามารถผลิตไขไกไดมากกวา 8,297 ลานฟอง รวมไปถึงสามารถผลิต
นมสดไดมากถึง 549.5 ลานลิตรตอป
ในแงการคา เวียดนามมีการสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป ในป พ.ศ. 2557
เท า กั บ 18,239.56 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ (คิ ด เป น ร อ ยละ 11.44 ของมู ล ค า การส ง ออกสิ น ค า ทั้ ง
ประเทศ) ขณะที่การนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปอยูที่ 23,380.95 ลานเหรียญสหรัฐ ใน
ป พ.ศ. 2557 (คิดเปนรอยละ 13.11 ของมูลคาการนําเขาสินคาทั้งประเทศ) ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2557
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปเวียดนามมีการจางงานในอุตสาหกรรมภาคการเกษตร
ประมง และปาไม อยูที่ประมาณ 24.4 ลานคน
ตารางที่ 2-10 ความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปเวียดนาม
ประเด็นความสําคัญ
ดานการผลิต
ปริมาณการผลิตขาว (หนวย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตกาแฟ (หนวย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตฝายดิบ (หนวย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตขาวโพด (หนวย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตออย (หนวย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตเนื้อสัตวปก (หนวย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตนมสด (หนวย : ลานลิตร)
ปริมาณการผลิตไขไก (หนวย : ลานฟอง)
ปริมาณการผลิตอาหารทะเลกระปอง (หนวย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตอาหารทะเลแชเย็น (หนวย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตผงกาแฟพรอมดื่ม (หนวย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตน้ําตาลทราย (หนวย : พันตัน)

2555

ป พ.ศ.
2556

2557

43,737.8
1,260.4
8.8
4,973.6
19,015.4
729.4
381.7
7,299.9
96.6
1,372.1
92.0
1,634.3

44,039.1
1,326.6
3.2
5,191.2
20,128.5
746.9
456.4
7,754.6
107.9
1,468.2
90.4
1,765.0

44,975.0
1,395.6
3.1
5,191.7
19,927.5
828.1
549.5
8,297.5
121.7
1,578.4
87.3
1,871.4
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ประเด็นความสําคัญ
ปริมาณการผลิตน้ํามันพืช (หนวย : พันตัน)
ดานการคา
มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศเวียดนาม
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)
สวนแบงมูลคาการสงออกเกษตรและอาหารแปรรูปตอการสงออกทั้งหมด
ของประเทศเวียดนาม (หนวย : รอยละ)
มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศเวียดนาม
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)
สวนแบงมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปตอการนําเขา
ทั้งหมดของประเทศเวียดนาม (หนวย : รอยละ)
ดานการลงทุน
มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)
มูลคาการลงทุนจากตางชาติในอุตสาหกรรมการเกษตร
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)
ดานอื่นๆ
พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของประเทศ เฉพาะพืชเศรษฐกิจของประเทศ
(ขาว ขาวโพด ออย ฝาย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง) (หนวย : ลานเฮกเตอร)
พื้นที่น้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ (หนวย : ลานเฮกเตอร)
จํานวนแรงงานในภาคการเกษตร ประมง และปาไม (หนวย : ลานคน)
สัดสวนแรงงานในภาคการเกษตร ประมง และปาไมตอแรงงานทั้งหมด

2555
631.6

ป พ.ศ.
2556
690.3

2557
723.3

20,147.11 19,568.33 18,239.56
17.59

14.82

11.44

9,237.14 10,604.35 23,380.95
8.12

8.03

13.11

8,368
99.4

8,900
N/A

N/A
N/A

9.57

9.72

9.62

1.04
24.35
47.4%

1.05
24.44
46.8%

1.053
24.44
46.3%

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล

ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของเวียดนาม ผูประกอบการในประเทศใน
อุตสาหกรรมดังกลาวสวนใหญจะเปนเกษตรกรรายยอย และมีบริษัทผูผลิตรายใหญจํานวนหนึ่งที่
คอยรั บ สิ น คา และผลผลิต ทางการเกษตรมาแปรรู ป ตอ โดยสามารถแบง กลุ มผู เ พาะปลูกทาง
การเกษตรในประเทศไดเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมเกษตรกรที่เพาะปลูกดวยตนเอง โดยอาจไมได
มุงทําการเกษตรเชิงพาณิชย หากแตเมื่อมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือน ก็จะมี
การนํา ผลผลิต ที่ต นปลูกไดมาจําหนา ยในตลาดตางๆ ภายในตัว เมือง แตในบางรายจะมุงทํา
การเกษตรเชิงพาณิชยเพียงอยางเดียว คือ ทําการเกษตรเพื่อปอนผลผลิตใหแกโรงงานแปรรูปใน
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกลุมที่ทั้งทําการเกษตรเพื่อทั้งบริโภคภายในครัวเรือน และหากมีผลผลิต
มากกว า ที่ ต อ งการก็ จ ะนํ า ไปจํ า หน า ยในตลาด หรื อ ส ง ให กั บ โรงงานแปรรู ป ต อ ไป และกลุ ม
บริษัทผูผลิตสินคาเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ที่ทําการเพาะปลูกเองเพื่อปอนวัตถุดิบเขาสู
โรงงานผลิตของตน โดยสวนใหญจะเปนเกษตรกรที่ทําสัญญากับโรงงานผลิต (Contract Farming)
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2.2.1.1. ภาพรวมการผลิตของประเทศ
ประเทศเวี ย ดนามเป น ประเทศเกษตรกรรมที่ มี ก ารเพาะปลู ก พื ช ผั ก และผลไม ที่
หลากหลาย โดยพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว ออย ถั่วประเภทตางๆ และกาแฟ ผลิตผล
จากการปศุสัตวทสี่ ําคัญ เชน นมสด ไขไก เนื้อไก และหมู เปนตน ในขณะที่ ผลิตผลจากอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปในเวียดนามสวนใหญจะเปนสินคาประเภท อาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป อาทิ
อาหารทะเลแชเย็น อาหารทะเลกระปอง กาแฟผงพรอมดื่ม และน้ําตาลทราย เปนตน
จากขอมูลปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2549-2557
พบวา แนวโนมผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเวียดนามบางสวนมีการผลิตที่ลดลงจากในอดีต
อาทิ ฝายดิบ ถั่วเหลือง เกลือสมุทร และตัวไหม เปนตน ขณะที่ผลผลิตบางชนิดมีการเพิ่มขึ้นจาก
ในอดีตอยางมาก เชน ลิ้นจี่ ออย องุน พริกไทย เมล็ดกาแฟ และผลผลิตจากภาคปศุสัตว (เนื้อสัตว
ไขไก และนมสด) เปนตน ในสวนของอาหารแปรรูป จะเห็นไดวา อาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป
ประเภทตางๆ มีแนวโนมการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก อาทิ อาหารทะเลกระปอง อาหารทะเลแชเย็น
กาแฟผงพรอมดื่ม และน้ําตาลทราย เปนตน
กลุมสินคาที่นาสนใจอีกกลุมหนึ่งคือ กลุมเครื่องดื่ม โดยสินคาเครื่องดื่มที่สําคัญมีอัตรา
การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด ยกเวน สินคาประเภทสุราที่การผลิตหดตัวลงเล็กนอยในชวง
หลายปที่ผานมา จากขอมูลทางสถิติพบวา น้ําแร น้ําดื่ม และเบียร เปนเครื่องดื่มที่มีอัตราการผลิต
ขยายตัวมากในชวงป พ.ศ. 2553-2557 โดยมีอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยูที่รอยละ 13.7, 13.7
และ 7.6 ตามลําดับ
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงมูลคาการจําหนายสินคาประเภทอาหารแปรรูปในประเทศ
เวียดนามจะพบวา สินคาในกลุมนี้มีมูลคาการคาในประเทศสูงและเติบโตอยางรวดเร็วมาก ซึ่งใน
ป พ.ศ. 2556 มีมูลคาการจําหนายสูงถึง 8,010.9 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตแบบ CAGR
ระหวางป พ.ศ. 2552-2556 อยูที่รอยละ 11.3 โดยสินคาในกลุมอาหารที่บริโภคเพื่อโภชนาการ
และสินคากลุมอาหารสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูป มีการเติบโตสูงมากในชวงระหวางป พ.ศ. 2552-2556
โดยมีอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยูที่รอยละ 11.8 และ 11.3 มีมูลคาการจําหนายในประเทศ
ในป พ.ศ. 2556 อยูที่ 5,493 ลานเหรียญสหรัฐ และ 1,150 ลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่สินคาใน
กลุมขนมหวานและขนมขบเคี้ยวมีการเติบโตในระดับที่คอนขางสูงเชนเดียวกัน โดยมีอัตราการ
เติบโตแบบ CAGR อยูที่รอยละ 9.5 และมีมูลคาการจําหนายในประเทศในป พ.ศ. 2556 อยูที่
1,367.1 ลานเหรียญสหรัฐ
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สินคาอาหารแปรรูปที่มีอัตราการเติบโตของมูลคาการจําหนายในประเทศสูงที่สุดในชวง
ป พ.ศ. 2552-2556 คือ อาหารแปรรูปแชเย็น ขาว อาหารแปรรูปแชแข็ง ผลิตภัณฑนม อาหารแปร
รูปบรรจุกระปอง และอาหารพรอมรับประทาน โดยมีอัตราการเติบโตแบบ CAGR รอยละ 19.7, 19.2,
17.5, 15.6, 15.5 และ 15.1 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา กําลังซื้อของตลาดสินคาประเภทอาหาร
สําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นในชวงหลายปหลัง ทําใหเปนโอกาสสําคัญที่
ผูประกอบการไทยที่มีความสามารถในการผลิตอาหารแปรรูปจะเขาไปลงทุนได
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ตารางที่ 2-11 ปริมาณการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2549-2557
หนวย : พันตัน
ป พ.ศ.
ผลผลิตทางการเกษตร

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ขาว
35,849.5 35,942.7 38,729.8 38,950.2 40,005.6 42,398.5 43,737.8 44,039.1
ขาวโพด
3,854.6 4,303.2 4,573.1 4,371.7 4,625.7 4,835.6 4,973.6 5,191.2
ออย
16,719.5 17,396.7 16,145.5 15,608.3 16,161.7 17,539.6 19,015.4 20,128.5
ฝายดิบ
28.6
16.1
8.0
12.1
12.5
12.6
8.8
3.2
ถั่วลิสงค
462.5
510.0
530.2
510.9
487.2
468.7
468.5
491.9
ถั่วเหลือง
258.1
275.2
267.6
215.2
298.6
266.9
173.5
168.3
องุน
n/a
28.2
26.3
24
16.7
14.7
16.3
19.2
มะมวง
n/a
471.1
541.6
554
580.3
687
665
680.9
สม
n/a
654.7
678.6
693.5
728.6
702.7
704.1
706
ลําไย
n/a
653.3
642.5
606.4
573.7
595.7
542.5
544.1
ลิ้นจี่และเงาะ
n/a
672.9
686
557.4
522.3
725.4
648.5
629.2
เม็ดมะมวงหิมพานต
n/a
312.4
308.5
291.9
310.5
309.1
312.5
275.5
เมล็ดกาแฟ
n/a
915.8 1,055.8 1,057.5 1,100.5 1,276.6 1,260.4 1,326.6
ใบชา
n/a
705.9
746.2
771
834.6
878.9
909.8
936.3
พริกไทย
n/a
89.3
98.3
108
105.4
112
116
125
เนื้อสัตวปก
344.4
358.8
448.2
528.5
615.2
696.0
729.4
746.9
น้ําผึ้ง
16.7
15.7
10.0
11.5
11.9
11.8
12.4
12.9
ตัวไหม
10.4
10.1
7.7
7.4
7.1
7.1
7.5
6.4
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวมรวมขอมูลจาก General Statistics Office of Vietnam

2557p
44,975.0
5,191.7
19,927.5
3.1
454.5
157.9
20.7
688.9
736.1
515.1
697.1
344.9
1,395.6
962.5
147.4
828.1
14.2
6.8

อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต
แบบ CAGR
แบบ CAGR
ป พ.ศ. 2549ป พ.ศ. 25532557
2557p
2.9%

3.0%

3.8%

2.9%

2.2%

5.4%

-24.3%

-29.4%

-0.2%

-1.7%

-6.0%

-14.7%

N/A

5.5%

N/A

4.4%

N/A

0.3%

N/A

-2.7%

N/A

7.5%

N/A

2.7%

N/A

6.1%

N/A

3.6%

N/A

8.7%

11.6%

7.7%

-2.0%

4.4%

-5.2%

-1.1%
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ตารางที่ 2-12 ปริมาณการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปที่สําคัญของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2549-2557p
อัตราการเติบโต
แบบ CAGR ป
พ.ศ.2549-2557p

อัตราการเติบโต
แบบ CAGR ป
พ.ศ.2553-2557p

-2.7%

-2.6%

-0.04%

-0.6%

5.4%

2.2%

12.4%

15.7%

9.7%

6.6%

-1.2%

-5.9%

121.7

7.4%

12.2%

1,578.4

8.8%

5.4%

337.5
65,700.0
48.0
723.3
1,871.4
87.3
312.4
3,247.4
766.0
2,243.1

7.2%

7.0%

N/A

7.9%

-5.6%

-5.5%

7.2%

6.3%

6.9%

13.2%

N/A

6.4%

0.9%

-2.8%

9.7%

7.6%

14.6%

13.7%

16.5%

13.7%

ป พ.ศ.
ผลผลิตทางการเกษตร

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

วัว (หนวย: ล ้านตัว)
6.5
6.7
6.3
6.1
5.8
5.4
5.2
5.2
หมู (หนวย: ลานตัว)
26.9
26.6
26.7
27.6
27.4
27.1
26.5
26.3
ไก (หนวย: ลานตัว)
214.6 226.0
248.3
280.2
300.5
322.6
308.5
317.7
น้ํานมสด (หนวย: ลานลิตร)
216.0 234.4
262.2
278.2
306.7
345.4
381.7
456.4
ไขไก (หนวย: ลานฟอง)
3969.5 4465.8 4937.6 5465.3 6421.9 6896.9 7299.9 7754.6
เกลือสมุทร (หนวย: พันตัน)
842
857
717.5
679
975.3
862
776.4
716.6
ผลิตภัณฑอาหารทะเลกระปอง
68.6
68.2
63.8
64.7
76.9
86.2
96.6
107.9
(หนวย: พันตัน)
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชเย็น (หนวย:
801.0 815.6 1,103.9 1,177.8 1,278.3 1,362.9 1,372.1 1,468.2
พันตัน)
น้ําปลา (หนวย: ลานลิตร)
194.1 216.8
210.1
231.7
257.1
280.2
306.0
324.4
ผักกระปอง (หนวย: ตัน)
n/a
n/a 15,453.0 27,872.0 48,411.0 55,680.0 60,423.0 62,236.0
ถั่วและผลไมกระปอง (หนวย: พันตัน) 75.9
85.0
75.6
84.9
60.1
53.6
50.0
52.1
น้ํามันพืช (หนวย: พันตัน)
415.6 535.0
592.4
626.2
565.9
568.7
631.6
690.3
น้ําตาลทราย (หนวย: พันตัน)
1,099.3 1,311.8 1,368.7 1,103.2 1,141.5 1,306.8 1,634.3 1,765.0
กาแฟพรอมดื่ม (หนวย: พันตัน)
n/a
n/a
59.4
51.3
68.1
80.5
92.0
90.4
สุรา (หนวย: ลานลิตร)
290.1 364.2
343.5
375.1
349.4
337.1
330.9
314.3
เบียร (หนวย: ลานลิตร)
1,547.2 1,655.3 1,847.2 2,007.5 2,420.2 2,625.7 2,978.7 3,190.2
น้ําแร (หนวย: ลานลิตร)
257.2 273.3
265.6
336.9
458.5
528.0
566.4
623.0
น้ําดื่ม (หนวย: ลานลิตร)
660.2 803.3
956.4 1,097.0 1,342.9 1,572.2 1,694.7 1,811.6
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวมรวมขอมูลจาก General Statistics Office of Vietnam

2557p
5.2
26.8
327.7
549.5
8297.5
765.7
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ตารางที่ 2-13 มูลคาการจําหนายอาหารแปรรูปในเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2556
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ

ป พ.ศ.
สินคาอาหารแปรรูป
กลุมอาหารที่บริโภคเพื่อ
โภชนาการของรางกาย
ขนมปง
อาหารเชาซีเรียล
อาหารสําหรับเด็ก
ผลิตภัณฑนม
ผลิตภัณฑทดแทนมื้ออาหาร
อาหารเสน
น้ํามนและไขมัน
ขาว
พาสตา
สเปรด
กลุมอาหารสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูป
อาหารแปรรูปบรรจุกระปอง
อาหารแปรรูปแชเย็น
อาหารแปรรูปแชแข็ง
อาหารพรอมรับประทาน
ซอส น้ําสลัด และเครื่องปรุงรส
กลุมขนมหวานและขนมขบเคี้ยว
ขนมหวานที่ทําจากน้ําตาล
เพสตรี้
เคก
บิสกิต
ไอศกรีม
ของหวานและขนมขบเคี้ยว
รวม

2555

2556

อัตราการเติบโตแบบ
CAGR
ป พ.ศ. 2552-2556

2552

2553

2554

3,517.8

3,920.1

4,261.7

4,860.9 5,493.8

11.8%

320.1
0.9
685.2
960.7
18.7
715.5
796.6
12.0
2.2
5.9
748.3
80.8
24.5
64.9
17.6
560.5
949.9
249.7
21.8
191.8
199.8
56.7
230.0
5,216.0

340.4
1.1
778.2
1,141.5
19.4
775.4
841.6
13.9
2.5
6.2
801.8
92.2
28.8
72.3
20.1
588.4
998.9
257.4
24.1
202.6
214.3
58.9
241.7
5,720.8

358.4
1.2
838.4
1,298.7
20.0
818.7
901.3
15.6
2.9
6.3
864.3
104.3
33.3
82.5
22.3
621.9
1,071.7
272.4
26.6
215.1
236.2
63.5
258.0
6,197.7

396.0
1.5
912.8
1,522.4
23.7
935.6
1,039.0
19.4
3.6
7.0
1,000.0
122.3
41.2
100.1
26.3
710.0
1,220.2
297.9
31.1
248.1
265.2
74.7
303.3
7,081.1

7.6%
15.6%
11.3%
15.6%
10.2%
10.6%
9.9%
19.2%
18.2%
6.2%
11.3%
15.5%
19.7%
17.5%
15.1%
9.3%
9.5%
6.7%
12.7%
10.0%
10.1%
10.5%
11.0%
11.3%

429.4
1.7
1,051.1
1,714.6
27.6
1,071.4
1,161.9
24.2
4.3
7.5
1,150.0
144.1
50.2
123.5
30.9
801.3
1,367.1
323.3
35.3
280.8
293.4
84.6
349.7
8,010.9

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจาก Euromonitor International 2014
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2.2.1.2. ภาพรวมการคาของประเทศ
 การคาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับตลาดโลก
การสงออก
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 เวียดนามมีการสงออกสินคา เกษตรและอาหารแปรรู ป
เพิ่มขึ้นจากเดิม 11,922.23 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เปน 18,239.56 ลานเหรียญสหรัฐ
ในป พ.ศ. 2557 คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 8.88
ทั้งนี้ เวียดนามมีการสงออกไปยังสหรัฐ จีน ญี่ปุน เยอรมนี และเกาหลีใต เปนสัดสวน
มากที่สุดใน 5 อันดับแรก และสินคาสงออกสําคัญของเวียดนาม ไดแก ขาว กาแฟ เนื้อปลา สัตวน้ํา
(กุง กั้ง และปู) และมะพราว
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ภาพที่ 2-7 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

2-36

ภาพที่ 2-8 ตลาดสงออกสําคัญสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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ตารางที่ 2-14 สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่สงออก 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่สงออกเปนหลักของประเทศเวียดนาม
No

Hs Code
All Products
HS1006

รายการสินคา

มูลคาการสงออก
คิดเปน
ของเวียดนาม
สัดสวน
ทั้งหมดป
(รอยละ)
พ.ศ. 2552-2557
102,360.48
100.00
18,013.58
17.60

ทุกสินคา
1
ขาว
กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแลวหรือไมก็ตาม เปลือกและ
2 HS0901
เยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใชแทนกาแฟ ที่มีกาแฟผสมอยูใน
15,564.97
อัตราสวนเทาใดก็ตาม
เนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไมก็ตาม)
3 HS0304
12,457.33
สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม มีชีวิต
สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ และสัตวน้ํา
จําพวกครัสตาเซียที่ยังไมเอาเปลือกออก ซึ่งทําใหสุกโดยการนึ่งหรือ
4 HS0306
10,623.36
ตม จะแชเย็น แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือหรือไม
ก็ตาม รวมทั้งสัตวนํา้ จําพวกครัสตาเซียที่ปนและที่ทําเปนเพลเลต
ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษยบริโภค
มะพราว บราซิลนัตและเมล็ดมะมวงหิมพานต สดหรือแหงจะเอา
5 HS0801
8,316.83
เปลือกออกหรือไมก็ตาม
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

15.21
12.17

10.38

8.13

การนําเขา
สําหรับในฝงนําเขาของเวียดนาม ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 การนําเขาสินคาเกษตร
และอาหารแปรรูป มีการเติบ โตอยูที่รอ ยละ 34.68 โดยมูล คาการนํา เขา เพิ่มขึ้นจาก 5,275.78
ล า นเหรี ย ญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เป น 23,380.95 ล า นเหรี ย ญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2557 ทั้ งนี้
เวียดนามมีการนําเขาจากแหลงนําเขาหลัก 5 อันดับแรก ไดแก อินเดีย จีน ฮองกง สหรัฐ และ
อารเจนตินา และสินคานําเขาสําคัญของเวียดนาม ไดแก กากน้ํามันและกากแข็งอื่นๆ ที่ไดจากการ
สกัดน้ํามันถั่วเหลือง ขาวสาลีและเมสลิน ขาวโพด น้ํามันปาลม และสัตวน้ํา (กุง กั้ง และปู)
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ภาพที่ 2-9 มูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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ภาพที่ 2-10 แหลงนําเขาสําคัญสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

ตารางที่ 2-15 สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่นาํ เขา 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่นําเขาเปนหลักของประเทศเวียดนาม
No

Hs Code

รายการสินคา

All Products

มูลคาการนําเขาของ
เวียดนาม ทั้งหมดป
พ.ศ. 2552-2557
64,393.54

ทุกสินคา
กากน้ํามัน (ออยลเคก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ไดจากการสกัดน้ํามัน
1 HS2304
8,005.07
ถั่วเหลือง จะบดหรือทําเปนเพลเลตหรือไมก็ตาม
2 HS1001
ขาวสาลีและเมสลิน
3,687.42
3 HS1005
ขาวโพด
3,273.57
น้ํามันปาลมและแฟรกชันของน้ํามันปาลม จะทําใหบริสุทธิ์หรือไม
4 HS1511
3,133.13
ก็ตาม แตตองไมดัดแปลงทางเคมี
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม มีชีวิต
สด แช เ ย็ น แช เ ย็ น จนแข็ ง แห ง ใส เ กลื อ หรื อ แช น้ํ า เกลื อ และ
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียที่ยังไมเอาเปลือกออก ซึ่งทําใหสุกโดย
5 HS0306
3,029.71
การนึ่ง หรือ ตม จะแชเ ย็น แชเ ย็นจนแข็ง แหง ใสเ กลือ หรือ แช
น้ําเกลือหรือไมก็ตาม รวมทั้งสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียที่ปนและที่
ทําเปนเพลเลต ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษยบริโภค
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเปน
สัดสวน
(รอยละ)
100
12.43
5.73
5.08
4.87

4.70

 การคาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย
การสงออก
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 เวียดนามมีการสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปมายัง
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 119 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เปน 466 ลานเหรียญสหรัฐ ใน
ป พ.ศ. 2557 คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 31.38 ทั้งนี้ สินคาสําคัญที่เวียดนาม
สงออกมายังไทย ไดแก เนื้อปลาแชเย็น/แชแข็ง กาแฟ มะพราว ปลาหมึก และปลาปรุงแตง
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ภาพที่ 2-11 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศเวียดนามไปยังไทย ป พ.ศ. 2552-2557
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

ตารางที่ 2-16 สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่สงออกไปยังไทย 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่สงออกมายังไทยเปนหลักของประเทศเวียดนาม
No

Hs Code
All Products

รายการสินคา

มูลคาการสงออกของ
เวียดนามไปยังไทย
ทั้งหมดป พ.ศ. 2552-2557
1,792.92

ทุกสินคา
เนื้อปลาแบบฟลเลและเนื้อปลาแบบอื่น สด แชเย็น
1 HS0304
290.79
หรือแชเย็นจนแข็ง
กาแฟ เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช
2 HS0901
260.38
แทนกาแฟ
มะพราว บราซิลนัตและเมล็ดมะมวงหิมพานต สด
3 HS0801
195.40
หรือแหงจะเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม
4 HS0307
ปลาหมึก สด แชเย็นแชแข็ง
191.55
5 HS1604
ปลาปรุงแตง
135.86
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)
100.00
16.22
14.52
10.90
10.68
7.58

การนําเขา
ในดานการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปจากประเทศไทย เวียดนามมีการนําเขา
สินคาดังกลาวจากไทยในป พ.ศ. 2557 คิดเปนมูลคาเทากับ 1,109 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเติบโตขึ้น
จากป พ.ศ. 2552 ที่มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 475 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราการเติบโตของการนําเขา
ดังกลาวอยูที่รอยละ 18.51 โดยสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่เวียดนามนําเขาจากไทยมากที่สุด
5 อันดับแรก ในชวงระหวางป พ.ศ. 2552-2557 ไดแก น้ํา น้ําตาลที่ไดจากออยหรือหัวบีต ผลไม
แหง ขาวโพด และกุง ปู กั้งแชแข็ง
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ภาพที่ 2-12 มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศเวียดนามจากไทย ป พ.ศ. 2552-2557
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

ตารางที่ 2-17 สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่นาํ เขาจากไทย 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูปที่นําเขาจากไทยเปนหลักของประเทศเวียดนาม
No

Hs Code

รายการสินคา

All Products
HS2202

มูลคาการนําเขาของ
เวียดนามจากไทย
ทั้งหมดป พ.ศ. 2552-2557
4,955.01

ทุกสินคา
น้ํา รวมถึงน้ําแรและน้ําอัดลม ที่เติมน้ําตาลหรือ
สารทําใหหวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่ม
1
836.50
อื่นๆ ที่ไมมีแอลกอฮอล แตไมรวมถึงน้ําผลไมหรือน้ํา
พืชผักตามประเภทที่ 20.09
HS1701
น้ําตาลที่ไดจากออยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์
2
680.17
ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง
HS0813
ผลไมแหง นอกจากผลไมตามประเภทที่ 08.01 ถึง
3
425.08
08.06 รวมทั้งลูกนัตหรือผลไมแหงในตอนนี้ผสมกัน
4 HS1005
ขาวโพด
378.00
5 HS0306
กุง ปู กั้งแชเย็นแชแข็ง
266.65
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)
100.00
16.88

13.73
8.58
7.63
5.38

2.2.1.3. ภาพรวมดานการลงทุน
ในภาพรวมดานการลงทุนในเวียดนาม จะพบวาสาขาการลงทุนที่ไดรบความนิยมมาก
ที่สุดคือ สาขาอสังหาริมทรัพย การคาสง การคาปลีก ซึ่งมีชาวตางชาติสัญชาติเกาหลีใต ญี่ปุน
สิงคโปร และตุรกี เขามาลงทุนเปนสวนใหญ ในป พ.ศ. 2557 มีการลงทุนโดยตรงจากตางชาติใน
อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และปาไมของเวียดนาม อยูที่ราว 3,721 ลานเหรียญสหรัฐเทานั้น
คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 1.5 ของมูลคาการลงทุนจากตางชาติทั้งหมดของประเทศที่อยูที่
252,716 ลานเหรียญสหรัฐ และมีการเขามาลงทุนจากตางชาติในอุตสาหกรรมการผลิต2 อยูที่ราว
141,406 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 56 ของมูลคาการลงทุนจากตางชาติ
ทั้งหมด ซึ่งจะเห็นไดวา หากพิจารณาเพียงอุตสาหกรรมเกษตรเพียงอยางเดียว จะพบวามีการ
ลงทุนที่นอยกวาอุตสาหกรรมการผลิตอยางเห็นไดชัด โดยในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และ
ยาสูบมีบริษัทจากตางชาติมาลงทุนมากถึง 75 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทแมอยูทั้งสิ้น 60 บริษัท ขณะที่

2

อุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดประกอบดวยการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑจากยาสูบ สิ่งทอ เครื่องนุงหม หนังและผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของ ไมและผลิตภัณฑจากไม กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ ถานโคกและผลิตภัณฑปโตรเลียมกลั่น สารเคมีและ
ผลิตภัณฑเคมี ยาและสมุนไหร ผลิตภัณฑยางและพลาสติก ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ โลหะ แผนโลหะรีด ผลิตภัณฑคอมพิวเตอร
และชิ้นสวน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรและสวนประกอบ ยานยนต สวนประกอบยานยนต เฟอรนิเจอร และอื่นๆ
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อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และปาไม มีบริษัทจากตางชาติมาลงทุนเพียง 8 บริษัท ซึ่งเปนบริษัท
แมทั้งหมด3
หากพิจารณาเขตการลงทุนเปนรายพื้นที่ตามภูมิศาสตรของเวียดนาม ความเหมาะสม
ตอธุรกิจแตละประเภท เปนดังนี้
 ภาคเหนือ ไดแก การลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร น้ํามัน อุตสาหกรรมรถยนต
อัญมณีและเครื่องประดับ กาแฟ และผลไมเมืองหนาว
 ภาคกลาง ไดแก การทองเที่ยว ผักผลไมบางชนิด เกษตรกรรม
 ภาคใต ไดแกรอบๆ เมืองโฮจิมินห จะมีเขตนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมาก ซึ่งจะ
เหมาะกับการลงทุนในสิ่งทอและเครื่องนุงหม เครื่องหนังและรองเทา เครื่องใชใน
ครัว เครื่องใชอุปโภคในครัวเรือน
 ภาคใต บ ริ เ วณกลุ ม สามเหลี่ ย มลุ ม แม โ ขง ได แ ก กลุ ม สิ น ค า เกษตรกรรม เช น
การปลูกขาว ถั่ว มันสําปะหลัง และการประมง เชน เลี้ยงกุง เลี้ยงปลา
โดยเขตนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม มีดวยกันทั้งหมด 300 แหง4 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้





ภาคเหนือ 64 แหง โดยมีนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก บักนิง ไฮดง ฮานอย
ภาคกลาง 42 แหง โดยมีนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญไดแก กวางนัม ดานัง
ภาคใต 147 แหง โดยมีนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญไดแก โฮจิมินห
บริเวณลุมแมน้ําโขง 47 แหง

บริเวณที่ไดรับความนิยมและเหมาะสมตอการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
แปรรูปคือบริเวณภาคใต และภาคใตบริเวณสามเหลี่ยมลุมแมน้ําโขง การลงทุนของผูประกอบการ
รายใหญ ข องประเทศไทยที่ ไ ด ล งทุ น ในเวี ย ดนามมั ก จะกระจุ ก ตั ว อยู ท างตอนใต ข องประเทศ
เวียดนาม เชน เครือซีพี เครือไทยเบฟเวอเรจ และบริษัทไทยวา สตารช เปนตน เชนเดียวกันกับ
การลงทุนของนักลงทุนตางชาติในอุตสาหกรรมนี้ อาทิ Bunge ของสหรัฐฯ OLAM ของสิงคโปร
อายิโนะโมะโตะ ของญี่ปุน กลุม CJ ของเกาหลีใ ต และเนสทเ ล ของสวิต เซอรแ ลนด เปนตน
ที่มีการกระจุกตัวอยูที่บริเวณตอนใตของเวียดนามเชนเดียวกัน

3
4

ขอมูลประมวลจาก International Trade Centre เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ขอมูลจาก Vietnam Industrial Parks Investment Promotion (VIPIP) ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
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ภาพที่ 2-13 การลงทุนของผูประกอบการไทยในอุตสากรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมขอมูลจากหลายแหลงขอมูล
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ภาพที่ 2-14 การลงทุนของผูประกอบการตางชาติในอุตสากรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมขอมูลจากหลายแหลงขอมูล
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นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ
เนื่องจากประเทศเวียดนามเปนประเทศที่มีนโยบายหลักที่ตองการใหตนเองเปนประเทศ
อุตสาหกรรม ภาครัฐจึงเล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องจักรสมัยใหม ในการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้นและสามารถแขงขันได โดยกิจการที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
ไดแก สาขาการผลิตที่เปนการสงเสริมการผลิตเพื่อการสงออกหรือทดแทนการนําเขา สาขาการผลิต
ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานฝมือ สาขาการผลิตที่ใชแรงงาน วัสดุทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชประโยชน สาขากิจการดานการกอสรางสาธารณูปโภคและการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และสาขา
กิจการการบริการเพื่อนําเขาเงินตราตางประเทศ อาทิ การทองเที่ยว ซอมเรือ ทาอากาศยาน
ทาเรือ และการบริการ เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา ไมวาอุตสาหกรรมใด หากภาคการผลิตนั้นๆ ให
ความสําคัญกับการประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือเปนอุตสาหกรรมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภาครัฐจะใหการสนับสนุนอยางชัดเจน ขณะเดียวกัน มีบางภาคธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่เวียดนามไมตองการใหมีผูผลิตเพิ่มมากขึ้น ไดแก ประมง
ผลิตภัณฑจับปลา เบียรและเครื่องดื่ม ยาสูบ ปุย เปนตน
ในสวนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ประเทศเวียดนามมีนโยบายการคา
กฎ ระเบียบ และมาตรการทางการคาหลายประการที่อาจจะไมขัดตอกติกาการคาสากล แตมี
มาตรการบางมาตรการที่อาจเปนอุปสรรคตอการคาจากตางประเทศได โดยประเทศเวียดนามมี
กฎหมายการคา (Commercial Law) ที่ครอบคลุมการนําเขาสงออกสินคา โดยกําหนดชนิดสินคา
หามสงออก หามนําเขาหรือตองขออนุญาตเพื่อสงออก-นําเขา และสินคาที่ตองมีการกํากับดูแล
เปนพิเศาจากหนวยงานสําหรับสินคาเกษตรและอาหารที่ตองถูกควบคุมโดยระบบโควตา เชน
เกลือ ไขไก น้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลดิบ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีพืชและสัตวน้ําบางชนิดที่ตอง
ไดรับการตรวจสอบจากกระทรวงที่เกี่ยวของกอนนําเขา
สําหรับนโยบายดานภาษีนําเขาสงออกของสินคาที่เกี่ยวของกับการเกษตรและอาหาร
แปรรูป มีสินคาสงออกไมกี่ประเภทที่จะตองเสียภาษีสงออก เชน สินคาประเภทแรธาตุ ผลิตภัณฑ
จากปา และเศษเหล็ก ที่มีอัตราภาษีไมเกินรอยละ 45 ขณะที่อัตราภาษีมูลคาเพิ่มของสินคาหรือ
บริการที่จําเปนจะอยูที่รอยละ 5 เชน น้ํา ปุย ยาฆาแมลง ยา เครื่องมือแพทย อุปกรณการศึกษา
ผลิตภัณฑเกษตรหรือปาไมที่ยังไมแปรรูป อาหารสัตว บริการดานวิทยาศาสตรและการเกษตร
เปนตน สวนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มของสินคาเพื่อการสงออกหรือจําหนายในเขตอุตสาหกรรมสงออก
จะไมตองเสีย ภาษีใ นสว นนี้ ในสวนของภาษีนํา เขา สิ นคา ประเภทเครื่ อ งจัก รกลและอุ ป กรณ
วัตถุดิบที่จําเปนสําหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ไมสามารถผลิตไดในประเทศ จะตองเสีย
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ภาษีนําเขาในอัตราต่ํามาก หรือไมเสียภาษีเลย ทั้งนี้ สินคาผานแดนหรือสินคาเพื่อการบริจาคจะ
ไดรับการยกเวนภาษีนําเขา โดยอัตราภาษีสงออกของสินคาสําคัญแสดงในตารางดานลาง
อนึ่ง สําหรับ กิจการที่มีตางชาติรวมทุนในลักษณะสัญญารวมลงทุนธุรกิจ (Business
Cooperation Contract: BCC) จะไดรับการยกเวนภาษีขาเขา สําหรับอุปกรณเครื่องจักร เครื่องมือ
ในการขนสงที่นําเขามาเพื่อเปนสวนหนึ่งในการลงทุนสินทรัพยถาวร วัสดุกอสรางที่ยังไมสามารถ
ผลิตไดเองในประเทศ และวัตถุดิบบางรายการที่นําเขามาดวยวัตถุประสงคพิเศษ
ตารางที่ 2-18 อัตราภาษีของสินคาสงออกที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
สินคา
น้ํามันดิบ เม็ดมะมวงหิมพานต
อัญมณี
ผลิตภัณฑกึ่งโลหะ
วัสดุ/ เครื่องใชจากพืช
สัตวมีชีวิต
สินแร
ไมและผลิตภัณฑจากไม
Aloe Wood
เศษโลหะเหลือทิ้ง

อัตราภาษีสงออก (%)
4
1, 3, 5
5
3, 10
10
1, 2, 5, 10 ,20
5, 15 ,20
20
35, 40, 45

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหลง

SWOT ของอุตสาหกรรม
2.2.3.1. จุดแข็ง
ประเทศเวี ย ดนามเป น ประเทศเกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรมที่ ค งความได เ ปรี ย บ
อันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่หลากหลาย โดยมีที่พื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําอันอุดมสมบูรณ
มีพื้นที่เปนที่ราบสูงในชวงตอนบนของประเทศ และมีอาณาเขตติดทะเลเปนแนวยาวทั้งประเทศ
ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามมีภูมิอากาศเหมาะสมแกการทําการเกษตรและฟารมปศุสัตว ประกอบกับ
ผลผลิตที่สามารถผลิตออกมาไดในประเทศคอนขางมีความหลากหลาย และพื้นที่เกือบทั้งประเทศ
สามารถเพาะปลูกไดเกือบทุกพื้นที่
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ในขณะเดียวกัน ดวยตําแหนงยุทธศาสตรของประเทศ ที่มีอาณาเขตติดทะเลยาวถึง
3,444 กิโลเมตร และอยูใกลกับทั้งประเทศที่เปนตลาดขนาดใหญอยางประเทศจีน กลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เชน เกาหลีใต ฮองกง และญี่ปุน ทําให
สามารถส ง ออกสิ น ค า ไปยั ง ประเทศต า งๆ โดยรอบได โ ดยง า ย และสามารถทํ า การประมง
ไดทั่วประเทศ ทําใหการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูปในเวียดนาม
เปนแนวทางเลือกหนึ่งสําหรับผูประกอบการไทยที่มีขีดความสามารถทางการแขงขันอุตสาหกรรม
ดังกลาวคอนขางมาก
ในสวนของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เปนอุต สาหกรรมที่เวียดนามใหความสําคัญ
เนื่องจากภายในเวียดนาม มีความตองการในภาคธุรกิจดังกลาวคอนขางมาก อันเปนผลมาจาก
ผูประกอบการในประเทศซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอยยังขาดในเทคโนโลยีการผลิตที่
กาวหนา ไดแก เทคโนโลยีการถนอมอาหารหรือการแชแข็ง สงผลใหภาครัฐของเวียดนามมีการ
ส ง เสริ ม ด า นการลงทุ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต า งชาติ ใ นระดั บ ที่ ค อ นข า งมากกว า หลายๆ
อุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ เวียดนามยังเปนประเทศที่มีคาสาธารณูปโภค คาแรง และ
ภาษีตางๆ ถือวาอยูในอัตราที่คอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
ประชาชนชาวเวียดนามนิยมสินคาไทย มีความรูสึกและภาพลักษณที่ดี ทําใหเปนโอกาสในการเขา
ไปทําธุรกิจเพิ่มเติมในเวียดนาม
2.2.3.2. จุดออน
จุ ด อ อ นสํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ป เวี ย ดนาม คื อ ขาดแคลน
เทคโนโลยีการผลิต อาทิ การถนอมอาหาร และการแชเข็งสินคา เปนตน ซึ่งอาจทําใหตนทุนในการ
ถนอมอาหารเพื่อขนสงและจัดจําหนายสูงมากขึ้น และการเกษตรและประมงในประเทศสวนใหญยัง
เป น การเกษตรและประมงแบบดั้ ง เดิ ม ทํ า ให ผ ลผลิ ต อาจไม ค งที่ ประกอบกั บ การป ญ หา
สาธารณูปโภคพื้นฐานอยางไฟฟา ไมเพียงพอกับความตองการใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต
อุตสาหกรรมที่มีโรงงานจํานวนมาก ทําใหผูประกอบการตองสรางแหลงพลังงานสํารองเอาไว
ซึ่งจะเปนเพิ่มภาระตนทุนการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้น
จุดออนอีกประการหนึ่งของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในเวียดนาม คือเรื่อง
ของอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตในเวียดนาม ซึ่งไมกระจุกตัว แตกระจัดกระจาย ทําใหการผลิต
สินคาบางชนิดมีตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จากคาขนสง นอกจากนี้ ปญหาดานการขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะฝมือและแรงงานที่มีทักษะดานการบริหาร อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่นักธุรกิจตองพิจารณา
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2.2.3.3. โอกาส
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและ
ขี ด ความสามารถทางการแข ง ขั น ที่ สู ง โดยเฉพาะผู ป ระกอบการไทยรายใหญ อาทิ
เครือเจริญโภคภัณฑ เครือไทยเบฟเวอเรจ เครือยูไนเต็ดฟูด ฯลฯ ซึ่งในปจจุบัน บริษัทเหลานี้
ไดมีการกระจายฐานการผลิตของตนเขาไปลงทุนในประเทศตางๆ อาทิ ประเทศในกลุมอาเซียน
และประเทศในเอเชียใตบางประเทศ เชน ปากีสถาน เปนตน
ทั้งนี้ สําหรับโอกาสการลงทุนของผูประกอบการและนักลงทุนไทยในประเทศเวียดนาม
สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ป อาจกล า วได ว า มี อ ยู ค อ นข า งมาก เนื่ อ งจาก
ผูประกอบการในประเทศยังขาดเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัย เชน การถนอมอาหาร การแชแข็ง
และการแปรรูปอาหาร เปนตน ซึ่งในทางกลับกัน ประเทศไทยเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีการผลิต
สินคาเกษตรแปรรูปหรืออาหารแปรรูป ที่อยูในระดับสูง ประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐ
ที่ใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการประยุกตเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตอยางชัดเจน
สงผลใหเปนโอกาสอันดีตอการเขาไปลงทุนจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินคาและผลิตผลทางการเกษตร
ในเวียดนาม รวมไปถึงการเขาไปเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอยาง ปาลมน้ํามัน เปนตน
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหารทะเลเป น อี ก อุ ต สาหกรรมที่ มี โ อกาสมากในเวี ย ดนาม
เนื่องจากมีวัตถุดิบจํานวนมาก และอุตสาหกรรมสนับสนุนในหวงโซการผลิตคอนขางครบครันใน
เวียดนาม ทําใหผูที่เขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาวในประเทศเวียดนาม ไดประโยชนจาก
ความพรอมนี้ นอกจากนี้ ดวยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามเปนไปดวยดี ทําให
กําลังซื้อในประเทศของสินคาจําเปนอยางสินคาประเภทอาหารแปรรูปจึงสูงขึ้นมาก เปนโอกาสให
ผูประกอบการไทยเขาไปทําการตลาดได
2.2.3.4. อุปสรรค
อุปสรรคหนึ่งของการลงทุนในเวียดนามคือ การสื่อสารกับแรงงานในเวียดนาม
ซึ่งสวนใหญยงั มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไมดีเทาที่ควร มีขอจํากัดดานภาษา อีกทั้ง นัก
ลงทุนจะตองเผชิญกับความทาทายที่เกิดจากการแขงขันที่สูงในประเทศเวียดนาม โดยทั้ง
ผูประกอบการทองถิ่นและตางชาติแขงขันกันทําธุรกิจจํานวนมาก เนื่องมาจากการบริโภค
ภายในประเทศมีการขยายตัวมาก และสิทธิประโยชนทางการคาตางๆ ของเวียดนามที่จูงใจ
ผนวกกับความทาทายดานกฎหมาย กฎระเบียบในเวียดนาม ที่ผูประกอบการตองมีความเขาใจ
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อยางมาก พรอมทั้งมีความพรอมปรับตัวอยูเสมอ เพราะกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางบอย
โอกาสในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปสําหรับนักลงทุนไทย
เวียดนามเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ทั้งในดานพลังงาน การประมง และ
การเกษตร มีทรัพยากรมนุษยจํานวนมาก มีภูมิศาสตรของประเทศเวียดนามที่มีความหลากหลาย
ตําแหนงประเทศเชื่อมโยงประเทศสําคัญหลายประเทศ และมีความไดเปรียบในการขนสงทางน้ํา
อันเนื่องมาจากอาณาเขตที่ติดทะเลเปนแนวยาว อีกทั้ง สิทธิประโยชนทางการคาการสงออกของ
ประเทศเวียดนามกับประเทศคูคาที่คอนขางครบครัน ทําใหประเทศเวียดนามเปนประเทศที่มี
โอกาสและศักยภาพในการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูป
จากความตองการสินคาอาหารแปรรูปในเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหเวียดนามเปนตลาด
ขนาดใหญที่มีศักยภาพดวยจํานวนประชากรราว 90 ลานคน ขณะที่ความตองการสินคาอาหาร
แปรรูปเพิ่มสูงขึ้นตามพฤติกรรมและรสนิยมการบริโภคของชาวเวียดนามที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ปจจุบันชาวเวียดนามมีวิถีชีวิตแบบเมืองมากขึ้นและเต็มไปดวยความเรงรีบ อีกทั้ง ประชากรสวนใหญ
อายุนอยและมักใหความสําคัญกับความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งมีสวนชวยกระตุนใหมีการใช
วัตถุดิบอาหารแปรรูปในการประกอบอาหารมากขึ้น
เวียดนามมีแนวโนมพัฒนาเปนศูนยกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปใน
อนาคต โดยในปจจุบัน มีผูประกอบการเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาวในเวียดนามอยูเปน
จํานวนคอนขางมาก โดยพื้นที่ที่ไดรับความนิยมในการเขาไปลงทุน ไดแก กรุงฮานอย โฮจิมินห
และดานัง โดยมีการกระจุกตัวของผูประกอบการ สําหรับภาคธุรกิจไทยที่เขาไปลงทุนแลว เชน
เครื อ ซี พี เครื อ ไทยเบฟเวอเรจ และบริ ษั ท ไทยวา สตาร ช เป น ต น ส ว นบริ ษั ท ต า งชาติ
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่เขาไปลงทุน ไดแก Bunge, OLAM, อายิโนะโมะโตะ,
กลุม CJ, Acecook, Lotte, Kyoei Food, Meiji, Nittofuji, Nissui และ เนสทเล
ความไดเปรียบหนึ่งที่ทําใหภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยสามารถที่
จะเขาไปลงทุนและประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกลาวในเวียดนามได คือ ปจจัยเทคโนโลยีการผลิต
ความรูความเชี่ยวชาญ (Know-How) ทักษะแรงงาน รวมถึงเครื่องมือและเครื่องจักรตางๆ ทั้งนี้
ผูประกอบการรายยอยในเวียดนาม ยังมีความรู ความชํานาญดานการผลิตและแปรรูปที่ไมสูง
ขาดเครื่องมือหรือเครื่องจักร และเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงทักษะการบริการจัดการ
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พื้นที่ที่นาสนใจตอการเขาไปลงทุนสําหรับนักลงทุนไทย
อยางที่กลาวขางตนวาประเทศเวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติมาก พื้นที่เหมาะแกการ
เพาะปลูก ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุนภาคการเกษตรอยางชัดเจนและตอเนื่อง
ทําใหเวียดนามสามารถพัฒนาประเทศจากที่ตองนําเขาอาหารมาเปนผูสงออกอาหารรายใหญของ
โลกในปจจุบัน ทั้งนี้ ในสวนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรและอาหารแปรรูป สามารถทําไดใน
หลายพื้นที่ของเวียดนาม ขึ้นกับลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑที่ผูประกอบการสนใจ เชน
 ขาว : เวียดนามเปนผูผลิตและสงออกขาวรายใหญของโลก มีพื้นที่ปลูกขาวมากกวา
รอยละ 50 ของพื้นที่เกษตรกรรม แหลงปลูกขาวใหญที่สุดอยูบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แมน้ําโขง (Mekong River Delta) รองลงมาคือ สามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง (Red River
Delta)
 กาแฟ : เวียดนามเปนหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่มีการปลูกกาแฟไดมาก เนื่องจาก
ภูมิอากาศเหมาะสม เมล็ดกาแฟที่ผลิตไดสวนใหญเปนพันธุโรบัสตา ในชวงเดือน
สิงหาคม-กรกฎาคมของทุกป แหลงเพาะปลูกกาแฟที่มีชื่อของเวียดนามคือ บริเวณ
ที่ ร าบสู ง Buon Ma Thout ทางตอนกลางของเวี ย ดนามแถบจั ง หวั ด Dak Lak
สวนพันธุอาราบิกา นิยมปลูกมาทางภาคเหนือเพราะมีภูมิประเทศที่เหมาะสมกวา
 เมล็ดมะมวงหิมพานต : เปนสินคาสงออกหลักอีกชนิดหนึ่งที่ทํารายไดมหาศาล
เวี ย ดนามมี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก มะม ว งหิ ม พานต ทั้ ง ประเทศ 311,000 เฮกเตอร ใ น
21 จั ง หวั ด ส ว นใหญ อ ยู ใ นภาคใต โดยปลู ก มากที่ สุ ด ในจั ง หวั ด Binh Phuoc
ถึ ง แม ว า เวี ย ดนามจะเป น ผู ส ง ออกเมล็ ด มะม ว งหิ ม พานต ร ายใหญ ที่ สุ ด ในโลก
แตเวียดนามตองนําเขาเมล็ดมะมวงหิมพานตดิบกวา 700,000 ตัน (สวนใหญจาก
ประเทศในทวีปแอฟริกา) เนื่องจากปริมาณเมล็ดมะมวงหิมพานตดิบในประเทศ
มีไมเพียงตอความตองการการแปรรูปปริมาณกวา 1.2 ลานตัน ในป พ.ศ. 2557
ตลาดสงออกสําคัญอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา (รอยละ 30) ยุโรป (รอยละ 25) และ
จีน (รอยละ 20)
 พริกไทย : เปนสินคาสงออกหลักอีกชนิดหนึ่งของเวียดนาม โดยสามารถผลิตได
มากเปนอันดับหนึ่งของโลก พื้นที่เพาะปลูกหลักอยูในบริเวณภาคกลางของประเทศ
โดยในป พ.ศ. 2556 มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 60,000 เฮกตาร (375,000 ไร) สงออกได

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

2-54

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

ราคาเฉลี่ยตันละ 6,673 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เกษตรกรผูปลูกพริกไทยเวียดนามไดมี
การพั ฒ นาการเพิ่ ม ผลผลิ ต พริ ก ไทยเฉลี่ ย ต อ ไร ใ ห สู ง ขึ้ น มากที่ สุ ด ในโลก ซึ่ ง
เกษตรกรบางรายสามารถผลิตได 7-10 ตัน ตอเฮกตาร หรือประมาณ 1,120-1,620
กิโลกรัม ตอไร
 ผลไม : พื้นที่เพาะปลูกผลไมในเวียดนามมีขนาดเล็กกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ
โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1 ลานเฮกตาร สวนใหญอยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําโขง
ฝงตะวันออกของภาคใต และตอนกลางของภาคใต ทั้งนี้ ผลไมที่เพาะปลูกสวนใหญ
ไดแก แกวมังกร มะมวง และองุน นอกนั้นเปน กลวย มะมวง สับปะรด สม ลิ้นจี่
ลําไย ลูกพลับ แพร เปนตน
 ประมง : ประมงเวี ย ดนามมี ค วามได เ ปรี ย บกว า ประเทศอื่ น ๆ ในแถบอาเซี ย น
เพราะมีชายฝงทะเลยาว ตลอดจนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําขยายเกือบ 1 ลานเฮกตาร
พรอมกับพื้นที่ผิวน้ํากวา 7 แสนเฮกตาร แหลงทําประมงเวียดนามที่สําคัญ ไดแก
Bach Long Vi, Long Chau, Hon Me, Tonkin Gulf Mouth, Hon Gio, Da Nang,
Quy Nhon, Phan Thiet, Phu Quy (Cu Lao Thu), Con Son, Mekong Mouth,
Mekong และ Phu Quoc ส ว นใหญ ก ว า ร อ ยละ 80 ของบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เกี่ ย วกั บ อาหารทะเลในเวี ย ดนามจะตั้ ง อยู ใ นจั ง หวั ด Can Tho และ An Giang
เนื่องจากเปนพื้นที่ใกลบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง รอยละ 15 ตั้งอยูรอบๆ
เมืองโฮจิมินห อีกประมาณรอยละ 5 ตั้งอยูที่เมือง Danang และ Vung Tau สัตวน้ํา
เศรษฐกิจสําคัญคือ ปลา รองลงมาไดแก กุง หอย และปู ผลผลิตประมงเวียดนาม
ร อ ยละ 50 มาจากทะเล ร อ ยละ 33 มาจากการเพาะเลี้ ย ง (ยกเว น กุ ง มาจาก
การเพาะเลี้ยงรอยละ 95) และรอยละ 17 มาจากประมงน้ําจืด
ทั้ ง นี้ ในภาพรวม พื้ น ที่ ที่ มี ผู ป ระกอบการเข า ไปลงทุ น ค อ นข า งมาก ได แ ก พื้ น ที่
เมืองโฮจิมินหและบริเวณใกลเคียง โดยมีผูประกอบการทั้งทองถิ่นและตางชาติเขาไปลงทุนจัดตั้ง
โรงงานผลิตอาหารแปรรูปหลายบริษัท สําหรับผูประกอบการทองถิ่นและตางชาติที่เขาไปลงทุน
จัดตั้งโรงงานที่สําคัญ ไดแก
 ธุรกิจของนักลงทุนทองถิ่น
o โรงงานผลิตน้ําตาล – Bien Hoa Sugar ในจังหวัดดองไน (Dong Nai)
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o ฟารมเลี้ยงปลาดุก – Cuulong Fish ในจังหวัด An Giang ใกลบริเวณสามเหลี่ยม
ปากแมน้ําโขง
o โรงงานผลิตผลิตภัณฑน้ําตาล – Hai Ha Confectionery ในเมืองโฮจิมินห
o โ ร ง ง า น ผ ลิ ต ก า แ ฟ – Highlands Coffe แ ล ะ Trung Nguyen Coffee ใ น
จังหวัดบินหเซือง (Binh Duong)
o โรงงานผลิตเบียร – Sabeco Brewery ในเมืองโฮจิมินห
o กลุมผูผลิตอาหาร อาทิ ผลิตภัณฑจากน้ําตาล ขนม และเครื่องดื่ม เปนตน –
Kinh Do Corporation ในบริเวณเมืองโฮจิมินห
o โรงงานผลิตนมและผลิตภัณฑจากนม – Vinamilk ในเมืองโฮจิมินห
o โรงงานเมล็ดพันธุพืช – Southern Seed ในเมืองโฮจิมินห
 ธุรกิจของนักลงทุนตางชาติ
o โรงงานผลิตกาแฟ – Nestle (สัญชาติสวิสเซอรแลนด) ในจังหวัดดองไน
(Dong Nai)
o อุตสาหกรรมยีสตและสวนผสมเบเกอรี่ – Associated British Foods (สัญชาติ
อังกฤษ) ในจังหวัดดองไน (Dong Nai)
o อุตสาหกรรมปรรูปถั่วเหลือง – Bunge (สัญชาติสหรัฐ) ในจังหวัดบาเรียหวุงเตา
(Ba Ria-Vung Tau)
o อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส – Ajinomoto Vietnam (สัญชาติญี่ปุน) ในเมืองโฮจิมินห
o อุตสาหกรรมโภชนาการสัตว – Nutreco International (Vietnam) (สัญชาติดัทช)
และบริษัท CJ Corporation Vietnam (สัญชาติเกาหลีใต) ในเมืองโฮจิมินห
o อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป – CJ Group Vietnam (สัญชาติเกาหลีใต) ในเมือง
โฮจิมินห
o อุตสาหกรรมผลิตสวนผสมอาหาร – CJ-SC Global Milling LLC (สัญชาติเกาหลีใต)
ในเมืองโฮจิมินห
o อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว – NH Food Vietnam Joint Stock Company
(สัญชาติญปี่ ุน) ในเมืองโฮจิมินห
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บริษัทกรณีศกึ ษา (Case Study)
1) Nestle
Nestle เป น บริ ษั ท สั ญ ชาติ ส วิ ส เซอร แ ลนด จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในเวี ย ดนามเป น ครั้ ง แรกใน
ป พ.ศ. 2459 และสํ า นั ก งานดั ง กล า วป ด ตั ว ลงในป พ.ศ. 2518 หลั ง จากนั้ น ในป พ.ศ. 2538
สํ า นั ก งานของ Nestle ได เ ป ด ตั ว อี ก ครั้ ง ในเวีย ดนาม โดยมี โ รงงานหลั ก ทั้ง หมด 3 โรงงานใน
เวี ย ดนาม ในเขตดองไน (Dong Nai) และมี อี ก 2 โรงงานในลองอาน (Long Anh) และฮุ ง เยน
(Hung Yen) มี พ นั ก งานทั้ ง สิ้ น ประมาณ 14,000 ราย มี เ งิ น ลงทุ น ในเวี ย ดนามมากกว า
75 ลานเหรียญสหรัฐในเวียดนามนับ ตั้งแต ป พ.ศ. 2536 โดยเปนผูผลิตเครื่องดื่มและอาหาร
คุ ณ ภาพสู ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเครื อ จํ า นวนมาก อาทิ นมข น นมผง น้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วด
นมพาสเจอไรซ นมเปรี้ยว กาแฟพรอมดื่ม ไอศกรีม คอฟฟเมต ช็อกโกแลต และลูกอม เปนตน
โดย Nestle ใหความสําคัญกับฐานการผลิตกาแฟโรบัสตาในเวียดนามเปนอยางมาก โดย
ยอดขายของ Nestle ทั่วโลกประมาณรอยละ 25 มาจากกาแฟโรบัสตาของเวียดนามที่สงออกปอน
สูโรงงานของ Nestle ทั่วโลก ซึ่งวัตถุดิบเมล็ดกาแฟดังกลาว มาจากจังหวัด Dak Lak ที่เปนแหลง
ผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสตาที่ใหญที่สุดในภูมิภาค โดย Nestle ใหความสําคัญกับเกษตรกรผูผลิต
เมล็ดกาแฟในเวียดนามเปนอยางมาก
ในป พ.ศ. 2542 Nestle รวมมือกับรัฐบาลเวียดนามและเกษตรกรในหวงโซอุปทานกาแฟ
เพื่อที่จะจัดใหมีการสนับสนุนการพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกกาแฟ ใหมีผลิตภาพและคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรกาแฟของเวียดนาม นอกจากนี้ Nestle ยังไดรวมกับ
German Society for Technical Cooperation (GTZ) ในการจั ด ตั้ ง โครงการนํา ร อ งเพื่อ นํ า เสนอ
กรณีตัวอยางของเทคนิคการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเมล็ดกาแฟทั่วโลกสําหรับพัฒนาการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปเมล็ดกาแฟใหมีคุณภาพในเวียดนาม โดยใหความรูแกหลายหนวยงานทองถิ่นของ
เ วี ย ด น า ม ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง เ ช น Department of Agriculture and Rural Development (DARD)
Agricultural Extension Centre (AEC) CafeControl (CC) Western Highlands Agro-forestry
Sciences and Technology Institute (WASI) Central Highlands Soil Research Centre (CSC)
และ Vietnam Coffee & Cocoa Association (VICOFA) ซึ่ ง นอกจากการพั ฒ นาทั ก ษะการผลิ ต
ดังกลา วจะชว ยเพิ่มคุณภาพใหกับ ผลิตภัณฑของ Nestle แลว ยังชว ยเพิ่มคุณภาพของสินคา
สงออกที่สําคัญอยาง กาแฟเวียดนาม ใหมีมูล คามากขึ้นอีกดว ย อีกทั้ง ยังชว ยใหเ กิดการทํา
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การเกษตรอย า งยั่ ง ยื น ในประเทศ ซึ่ ง ช ว ยลดแรงเสี ย ดทานจากหน ว ยงาน NGOs ต า งๆ ใน
เวียดนามอีกดวย
2) Unilever
Unilever เปนบริษัทสินคาอุปโภคและบริโภคสัญชาติอังกฤษ-ดัตช ที่มีขนาดใหญเปน
อันดับที่ 3 ของโลก จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2473 โดยเริ่มตนจากการเปนผูผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ
จากน้ํามันปาลม เชน สบู และเนยเทียม (มาการีน) เปนตน โดยสํานักงานใหญของบริษัทอยูที่
กรุ ง รอตเตอร ดั ม ประเทศเนเธอร แ ลนด และกรุ ง ลอนดอน สหราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง ต อ มาได มี
การขยายการลงทุนในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป ประเทศในทวีปแอฟริกา ประเทศในทวีปเอเชียใต และกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
ซึ่งรวมถึงเวียดนามดวย
Unilever เริ่มเขามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2478 และเริ่มลงทุน
ในประเทศเวียดนามเมื่อป พ.ศ. 2538 โดย Unilever ไดเขามาทําการรวมทุนกับบริษัทในเวียดนาม
ในชื่อ Lever Haso และ Lever Viso และไดรับใบอนุญาตในการผลิตสินคาอุปโภคและสินคาดาน
สุขภาพเปนสินคาประเภทแรกๆ และไดรับใบอนุญาตในการผลิตและจัดจําหนายไอศกรีมในนาม
Wall’s Vietnam ในปถัดมา หลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2543 Unilever ไดทําการควบรวมกิจการของ
Lever Haso และ Lever Viso เปน Unilever Vietnam Joint Venture และจัดตั้ง Unilever Vietnam
Company ขึ้นมา
ในปจจุบัน บริษัท Unilever มีโรงงานผลิตสินคาที่มีความทันสมัยมากอยูในบริเวณกูจี
(Cu Chi) ซึ่งยายโรงงานมาจากฮานอย และทูดั๊ก (Thu Duc) เพื่อที่จะประสานงานกับหุนสว น
ธุรกิจทองถิ่นอยาง Vinachem ทั้งนี้ ยังมีสํานักงานใหญของ Unilever Vietnam อยูที่เมืองโฮจิมินห
(Ho Chi Minh) มีสํานักงานขายกระจายตัวอยูทั่วเวียดนาม อาทิ โฮจิมินห ฮานอย ดานัง และ
เกิ่ น เทอ (Can Tho) และยั ง เป ด ศู น ย ก ระจายสิ น ค า ขนาดใหญ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมไฮฟอง
(Vietnam Singapore Industrial Park: VSIP) ในจังหวัดบินหเซือง (Binh Duong) มีเนื้อที่กวา 10
เฮกเตอร
Unilever เวียดนามมีแรงงานในสังกัดกวา 1,400 ราย และมีการจางงานทางออมที่เกิด
จากธุรกิจของ Unilever อีกเกือบ 10,000 ราย โดยแรงงานเหลานี้ทํางานในโรงงานของหุนสวน
ท อ งถิ่ น ของ Unilever เวี ย ดนามมากกว า 15 โรงงานทั่ ว ประเทศ ทั้ ง นี้ Unilever เวี ย ดนามมี
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ซัพพลายเออรวัตถุดิบ 76 ราย บริษัทบรรจุภัณฑ 54 บริษัท และมีผูกระจายสินคามากกวา 200
รายที่กระจายสินคาของ Unilever เวียดนาม ใหแกรานคากวา 400,000 แหง ทั่วประเทศ
ในป พ.ศ. 2553 Unilever ได ป ระกาศแผน Unilever Sustainable Living Plan 2020
โดยมี จุ ด ประสงค ที่ จ ะวางเป า หมายให บ ริ ษั ท Unilever ทั่ ว โลกบรรลุ เ ป า หมายภายใน
ป พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 3 ประการดวยกัน
 ขยายอั ต ราการเติ บ โตของบริ ษั ท เป น 2 เท า และลดผลกระทบเชิ ง ลบทาง
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทลงครึ่งหนึ่ง
 ใชวัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตทั้งหมดอยางยั่งยืน
 ชวยประชาชนกวา 1,000 ลานคนทั่วโลก ใหมีความเปนอยูและสุขภาพที่ดีขึ้น
จะเห็นไดวา แนวทางการดําเนินงานของ Unilever เปนแนวทางที่มุงเนนการพัฒนาอยาง
ยั่ ง ยื น และคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล อ มอย า งมาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวทาง
การสนับสนุนการลงทุนในเวียดนาม ที่ภาครัฐของเวียดนามสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) อยางมากในปจจุบัน

2.3. การวิเคราะหเชิงลึกในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาพรวมและความสําคัญของอุตสาหกรรม
การทอผาและการตัดเย็บเสื้อผาถือเปนอาชีพดั้งเดิมที่อยูคูกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
มาชานาน อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของเวียดนามเพิ่งจะเริ่มมีการพัฒนา
อยางจริงจังภายหลังการดําเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจดอย เหมย (Doi Moi) ในป พ.ศ. 2529
และดําเนินอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน การปรับเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมมาสูการผลิตเพื่อ
สงออก ไดสงผลทําใหปจจุบัน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมกลายเปนอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดังกลาวของเวียดนามนั้น มีการผลิตและสงออกสรางรายไดใหกับ
ประเทศเวียดนามในแตละปคิดเปนมูลคาหลายลานเหรียญสหรัฐ โดยถือเปนสินคาที่มีการสงออก
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เป น อั น ดั บ ที่ 2 ของเวี ย ดนาม รองจากสิ น ค า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
มี จํ า นวนผู ป ระกอบการกว า 6,000 ราย มี ก ารจ า งแรงงานกว า 2.5 ล า นคน ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น
ผู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ การตั ด เย็ บ ที่ อ าศั ย แรงงานเป น จํ า นวนมากในการผลิ ต โดยเป น
ผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ของชาวเวียดนาม คิดเปนสัดสว นประมาณ
รอ ยละ 84 ของผูประกอบการทั้งหมด และสําหรับ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสว นที่เหลือ
ประกอบไปดวยนักลงทุนตางชาติและภาครัฐวิสาหกิจ
โดยผูประกอบการสวนใหญอยูในภาคธุรกิจตัดเย็บ รอยละ 70 ของผูประกอบการทั้งหมด
ในอุตสาหกรรม สวนธุรกิจที่มีสัดสวนรองลงมา ไดแก ธุรกิจผาถัก/ผาทอ (รอยละ 17) ธุรกิจปน
ดาย (รอยละ 6) ธุรกิจฟอกยอม (รอยละ 4) และธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรม (รอยละ 3) ตามลําดับ
จากมูลคาการสงออกของบริษัทผูผลิตเครื่องนุงหมรายสําคัญในประเทศเวียดนาม พบวา
10 บริษัทที่มียอดสงออกสินคามากที่สุด ไดแก Viet Tien Textile Joint Stock Company, Tinh Loi
Textile Limited Company, HANSAE Vietnam Co., Ltd., Hanesbrands Vietnam Co., Ltd., Hue
Branch, Eins Vina Co., Ltd., SAKURAI Vietnam Company Limited, Bac Giang Garment Joint
Stock Company, 10/10 Textile Joint Stock Company, HANSAE TN Co., Ltd. และ Nobland
Vietnam Co., Ltd.
ทั้ ง นี้ กลุ ม บริ ษั ท ดั ง กล า วหลายบริ ษั ท ถื อ เป น บริ ษั ท ที่ มี ค วามโดดเด น และเป น ผู นํ า
ดานการสงออกในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมของเวียดนามอยางมาก อาทิ Viet Tien Textile Joint
Stock Company ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ที่ มี ก ารส ง ออกสิ น ค า ในอุ ต สาหกรรมมากที่ สุ ด เป น อั น ดั บ 1
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา สวนบริษัทผูผลิตสิ่งทอรายสําคัญในเวียดนาม ไดแก Dong Xuan
Knitting Company Limited, Phong Phu JSC, Corporation 28 Limited Company, Thanh Cong
Textile – Investment Trading JSC, และ Hue Textile Garment Joint Stock Company
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ตารางที่ 2-19 บริษัทผูสงออกเครื่องนุงหมของเวียดนาม 10 อันดับแรก ป พ.ศ. 2557
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อบริษัทผูสงออกในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงเวียดนาม
Viet Tien Textile Joint Stock Company
Tinh Loi Textile Limited Company
HANSAE Vietnam Co., Ltd.
Hanesbrands Vietnam Co., Ltd., Hue
Branch
Eins Vina Co., Ltd.
SAKURAI Vietnam Company Limited
Bac Giang Garment Joint Stock
Company
10/10 Textile Joint Stock Company
HANSAE TN Co., Ltd.
Nobland Vietnam Co., Ltd.

มูลคาการสงออก เดือน
มกราคม-ตุลาคม พ.ศ. 2557
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)
314.49
232.99
205.05
187.35
182.97
173.20
168.63
168.06
146.98
142.57

ที่มา : รวบรวมขอมูลจาก Vietnam Textile & Apparel Association (VITAS)

จากสัดสวนธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเวียดนาม จะพบวา ธุรกิจสวนใหญ
ในเวี ย ดนามเกื อ บร อ ยละ 70 เป น ผู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ เครื่ อ งนุ ง ห ม ในขณะที่ ส ว นที่ เ หลื อ
(ราวร อ ยละ 30) เป น ผู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ สิ่ ง ทอ โดยในอุ ต สาหกรรม/ธุ ร กิ จ สิ่ ง ทอ (Textile
Industry) ซึ่งประกอบไปดวยอุตสาหกรรมในระดับตนน้ํา และกลางน้ํา ถือเปนอุตสาหกรรมที่ตอง
ใชเงินลงทุนและพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตระดับที่คอนขางสูง จึงเปนขอจํากัดของภาคเอกชนใน
เวียดนามซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย (อุตสาหกรรมในครัวเรือนและโรงงานขนาดเล็ก)
ขาดแคลนเงินทุน สวนโรงงานขนาดใหญสวนมากเปนการลงทุนของภาครัฐ โดยมี VINATEX
(Vietnam National Textile and Garment Corporation) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของเวียดนามทําหนาที่
กํากับดูแล ตลอดจนกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน และแผนการตลาดของโรงงานในเครือ
ซึ่งมีเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ ผลผลิตสิ่งทอประมาณกวารอยละ 40 ของผลผลิตสิ่งทอทั้งหมดใน
เวียดนามจะมาจากการลงทุนของบริษัทเครือ VINATEX อุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรวมของเวียดนาม
ยังถือวามีระดับการพัฒนาไมสูงนัก โดยผลผลิตที่ไดยังไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ
เชนเดียวกับคุณภาพที่ยังไมสูงมากเนื่องจากผลผลิตที่ไดจากการผลิตโดยผูประกอบการขนาดเล็ก
จํานวนหนึ่งไมไดอยูในระดับมาตรฐานที่สูง ทําใหเวียดนามมีการนําเขาสิ่งทอจากตางประเทศ
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สวนในอุตสาหกรรม/ธุรกิจเครื่องนุงหม (Garment & Apparel Industry) ของเวียดนาม
สวนใหญเปนการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนจากตางประเทศเปนสําคัญ สามารถแบง
ออกเปน 2 ภาคธุรกิจ ไดแก กลุมภาคธุรกิจที่เปนผูประกอบการเจาของแบรนดสินคา ที่ไดเขาไป
ลงทุ น จั ด ตั้ ง โรงงานตั ด เย็ บ สิ น ค า ของตนเองในประเทศเวี ย ดนาม และกลุ ม ภาคธุ ร กิ จ ที่ เ ป น
ผูประกอบการที่มิไดเปนเจาของแบรนดเสื้อผาหรือเครื่องนุงหมใดๆ หากแตรับจางทําสัญญากับ
บริษัทเจาของแบรนดสินคา เพื่อตัดเย็บเครื่องนุงหมใหกับบริษัทคูสัญญา (กลุมผูผลิต CMT5 และ
OEM/FOB6) โดยสําหรับกลุมภาคธุรกิจในกลุมแรก เกือบทั้งหมดเปนผูประกอบการตางชาติที่เขา
มาลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บของตนเอง ซึ่งคิดเปนสวนนอยในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเวียดนาม
สวนภาคธุรกิจกลุมที่สองนั้น (ซึ่งคิดเปนสวนใหญในอุตสาหกรรม) สวนใหญเปนผูประกอบการ
ท อ งถิ่ น ที่ จั ด ตั้ ง โรงงานเพื่ อ รั บ จ า งตั ด เย็ บ ให กั บ บริ ษั ท ต า งชาติ ที่ เ ป น เจ า ของแบรนด เ สื้ อ ผ า /
เครื่องนุงหม แตก็มีบางสวนเปนของผูประกอบการตางชาติ
2.3.1.1. ภาพรวมการผลิตของประเทศ
ในภาคการผลิตเริ่มแรกของหวงโซ หรือการผลิตเสนดาย และ/หรือใยสังเคราะห ของ
เวียดนาม พบวา เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกฝายในประเทศประมาณ 10,000 เฮกเตอร ซึ่งผลผลิตตอ
ไรอยูที่ราว 1.28 ตันตอเฮกเตอร หลังจากนั้น ฝายดังกลาวจะถูกนําไปแปรรูปเปนเสนใย โดยการ
ผลิตเสนใยของเวียดนาม สามารถผลิตไดเทากับ 1.54 ลานตัน ในป พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจากใน
ป พ.ศ. 2556 ที่อยูที่ 1.32 ลานตัน และคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป ตั้งแตป พ.ศ. 2553
เปนตนมาเทากับรอยละ 17.48 สวนการผลิตผาผืนของเวียดนามนั้น พบวา มีการผลิตอยูที่ 1.32
5

การผลิตแบบ CMT หรือ Cut-Make-Trim เปนรูปแบบการผลิตสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมแบบงาย ซึ่งอาศัยเพียงกระบวนการ
ตัดเย็บและการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเทานั้น โดยการผลิตดังกลาว โรงงานผลิตมักจะไมตองมีการยุงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ
การออกแบบ การวิจัยพัฒนา หรือการขนสงสินคามากนัก เพราะซัพพลายเออรที่เปนผูวาจางจะเปนผูจัดหาและบริหารกระบวนการ
ดังกลาวให ดังนั้น โรงงานผลิตที่มีการผลิตแบบ CMT จึงตองการความรูและเทคโนโลยีเพียงการตัดเย็บตามแบบที่จัดสรรมาใหแลว
(Pattern) และการผลิต ออกมาเปน เสื้ อ ผ า สํ า เร็ จ รูป โดยกระบวนการในการผลิต แบบ CMT จะเปนการสรา งมูล คา เพิ่ ม ให กั บ
ผลิตภัณฑเพียงเล็กนอยเทานั้น หากเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตแบบอื่นๆ เชน OEM/FOB ODM OBM เปนตน
6 การผลิตแบบ OEM หรือ Original Equipment Manufacturing เปนกระบวนการผลิตที่มีความซับซอนมากขึ้นจากการผลิต แบบ
CMT โดยโรงงานที่มีกระบวนการผลิตในรูปแบบดังกลาว จะมีสวนเกี่ยวของกับการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Raw Material
Sourcing) แทนที่จะไดรับการปอนวัตถุดิบจากซัพพลายเออรผูวางจางผลิต ดังนั้น โรงงานผลิตแบบ OEM/FOB จะตองรับผิดชอบ
ในสวนของการจัดหาวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบมายังโรงงาน และการผลิตสินคาออกมาจนสําเร็จเสร็จสิ้น ทําใหนอกเหนือจาก
ความรูและเทคโนโลยีการตัดเย็บตามแบบที่จัดสรรมาใหแลว (Pattern) และการผลิตออกมาเปนเสื้อผาสําเร็จรูป ผูผลิตจําตองมี
ความเชี่ยวชาญหรือชํานาญการในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ไปจนถึงการบริหารจัดการ
การไหล (Flow) ของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปในกระบวนการผลิตที่สอดคลองกัน (กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ จะตองสามารถคาดการณ
ปริมาณการใชวัตถุดิบ ใหวัตถุดิบเพื่อการผลิตมีอยูอยางตอเนื่อง ไมขาดตอน เชนเดียวกับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบใหได
มาตรฐาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพของสินคา (เสื้อผา) สําเร็จรูป
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ลานลานตารางเมตร ในป พ.ศ. 2557 โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2553 คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ
CAGR เทากับรอยละ 2.98
ตารางที่ 2-20 ปริมาณการผลิตเสนใยและผาผืนของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2553-2557
ป พ.ศ.
สินคา
เสนใย (Textile Fibers)
(หนวย : ตัน)
อัตราการเติบโตตอป
ผาผืนทุกชนิด (Fabrics of All
Kinds) (หนวย : ลานตารางเมตร)
อัตราการเติบโตตอป

2555

2556

957,100

1,152,800

1,321,900

อัตราการเติบโต
แบบ CAGR
2557
ป พ.ศ. 2552-2557
1,543,400
17.48%

1,176,900

18.13%
1,238,300

20.45%
1,251,700

14.67%
1,239,400

16.76%
1,323,700

2.98%

-

5.22%

1.08%

-0.98%

6.80%

-

2553

2554

810,200

หมายเหตุ : ขอมูลป พ.ศ. 2557 เปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมขอมูลจาก General Statistical Office (GSO), Vietnam

2.3.1.2. ภาพรวมการคาของประเทศ
 การคาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับตลาดโลก
การสงออก
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 เวียดนามมีการสงออกสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมเพิ่มขึ้น
จากเดิม 10,423.62 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เปน 26,210.72 ลานเหรียญสหรัฐ ใน
ป พ.ศ. 2557 คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 20.25 ทั้งนี้ ประเทศเวียดนาม
มีการสงออกไปยังสหรัฐ อเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต จีน และเยอรมนี เปนสัดสวนมากที่สุดใน 5
อันดับแรก โดยสินคาสงออกสําคัญของเวียดนาม ไดแก สูทผูหญิง พูลโอเวอร สูทผูชาย แจกเก็ต
ทีเชิ้ต
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ภาพที่ 2-15 มูลคาการสงออกทั้งหมดของสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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ภาพที่ 2-16 ตลาดสงออกสําคัญสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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2-65

ตารางที่ 2-21 สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่สงออก 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)

No

Hs Code
All Products

สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่สงออกเปนหลักของประเทศเวียดนาม
มูลคาการสงออกของ
รายการสินคา
ประเทศเวียดนาม
ทั้งหมดป พ.ศ. 2552-2557
ทุกสินคา

106,434.93

สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร เสื้อ
กระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว
1 HS6204
ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามสวน และ
11,890.90
กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดวายน้ํา) ของสตรีหรือ
เด็กหญิง
เจอรซี่ พูลโอเวอร เสื้อชนิดคารดิแกน เสื้อกั๊กและ
2 HS6110
10,699.74
เสื้อที่คลายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง
3 HS6203
10,435.66
กางเกงขาสามสวน และกางเกงขาสั้น
(นอกจากชุดวายน้ํา) ของบุรุษและเด็กชาย
สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร เสื้อ
กระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว
4 HS6104
ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและ สายโยง กางเกงขาสามสวน และ
6,637.21
กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดวายน้ํา) ของสตรีหรือ
เด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต และเสื้อชั้นในอยางอื่น
5 HS6109
6,341.89
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)
100.00

11.17

10.05

9.80

6.24

5.96

การนําเขา
สําหรับในฝงนําเขาของเวียดนาม ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 การนําเขาสินคาสิ่งทอและ
เครื่ อ งนุ ง ห ม มี ก ารเติ บ โตอยู ที่ ร อ ยละ 30.81 โดยมู ล ค า การนํ า เข า เพิ่ ม ขึ้ น จาก 6,771.86
ล า นเหรี ย ญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เป น 25,935.61 ล า นเหรี ย ญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2557 ทั้ งนี้
เวียดนามมีการนําเขาจากแหลงนําเขาหลัก 5 อันดับแรก ไดแก จีน ไตหวัน เกาหลีใต ญี่ปุน และ
ไทย และสินคานําเขาสําคัญของเวียดนาม ไดแก ผาผืน ฝาย ผาทอ และเสนใยสังเคราะห
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ภาพที่ 2-17 มูลคาการนําเขาทั้งหมดของสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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2-67

ภาพที่ 2-18 แหลงนําเขาสําคัญสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2552-2557
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ตารางที่ 2-22 สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่นําเขา 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)
สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่นําเขาเปนหลักของประเทศเวียดนาม
มูลคาการนําเขาของ
No
Hs Code
รายการสินคา
ประเทศเวียดนาม
ทั้งหมดป พ.ศ. 2552-2557
All Products ทุกสินคา
78,410.24
1 HS6006
ผาอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
8,002.07
2 HS5201
ฝาย ไมไดสางหรือหวี
5,279.18
HS5407
ผาทอทําดวยดายใยยาวสังเคราะห รวมถึงผาทอที่ไดจาก
4,933.10
3
วัตถุตามประเภทที่ 54.04
HS5903
ผาสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุมหรืออัดเปนชั้นดวย
3,522.66
4
พลาสติก นอกจากของตามประเภทที่ 59.02
HS5402
ดายใยยาวสังเคราะห (นอกจากดายเย็บ) ไมไดจัดทําขึ้น
3,502.94
5
เพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะหที่มีขนาด
นอยกวา 67 เดซิเทกซ
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)
100.00
10.21
6.73
6.29
4.49
4.47

 การคาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศไทย
การสงออก
ระหวางป พ.ศ. 2552-2557 เวียดนามมีการสงออกสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมมายัง
ไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 63 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2552 เปน 210 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2557
คิดเปนอัตราการเติบโตแบบ CAGR เทากับรอยละ 20.27 ทั้งนี้ สินคาสําคัญที่เวียดนามสงออก
มายังไทย ไดแก ดายใยยาวสังเคราะห ผาทอทําดวยใยยาวสังเคราะห เศษฝาย กระสอบและถุง
และผาใยยางรถ
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ภาพที่ 2-19 มูลคาการสงออกสินคาสิ่งทอและเครือ่ งนุงหมของประเทศเวียดนามไปยังไทย ป พ.ศ. 2552-2557
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

ตารางที่ 2-23 สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่สงออกไปยังไทย 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)

No

Hs Code
All Products

สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่สงออกไปยังไทยเปนหลักของประเทศเวียดนาม
มูลคาการสงออกของ
รายการสินคา
เวียดนามไปยังไทย
ทั้งหมดป พ.ศ. 2552-2557
ทุกสินคา

1,009.03

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)
100.00

ดายใยยาวสังเคราะห (นอกจากดายเย็บ) ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการ
1 HS5402
ขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะหที่มีขนาดนอยกวา 67
324.69
เดซิเทกซ
ผาทอทําดวยดายใยยาวสังเคราะห รวมถึงผาทอที่ไดจากวัตถุ
2 HS5407
93.35
ตามประเภทที่ 54.04
เศษฝาย (รวมถึงเศษดายและกลุมใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทําดวย
3 HS5202
68.06
ฝาย)
4 HS6305
กระสอบและถุง ชนิดที่ใชบรรจุของ
62.63
ผาใบยางรถ (ผาไทรคอรด) ทําดวยดายทนแรงดึงสูง ซึ่งทําดวย
5 HS5902
ไนลอนหรือโพลิอะไมดอื่นๆ ทําดวยโพลิเอสเทอรหรือวิสโค
50.80
สเรยอน
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

การนําเขา
ในดานการนําเขาสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมจากประเทศไทย เวียดนามมีการนําเขา
สินคาดังกลาวจากไทยในป พ.ศ. 2557 คิดเปนมูลคาเทากับ 618 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเติบโตขึ้น
จากป พ.ศ. 2552 ที่มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 262 ลานเหรียญสหรัฐ โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม
ตอป ของการนําเขาดังกลาวอยูที่รอยละ 18.77 สําหรับสินคานําเขาสําคัญของเวียดนามที่นําเขา
จากไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ไดแก เสนใยสั้นสังเคราะห กรดเทเรฟทาลิกและ
เกลือของกรดเทเรฟทาลิก ผาทอทําดวยดายใยยาวสังเคราะห ดายใยยาวสังเคราะห และผาทอ
ทําดวยฝาย
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ภาพที่ 2-20 มูลคาการนําเขาสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศเวียดนามจากไทย ป พ.ศ. 2552-2557
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ตารางที่ 2-24 สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่นําเขาจากไทย 5 อันดับแรกของประเทศเวียดนาม
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)

No

Hs Code

All Products
1

HS5503

2

HS291736

3

HS5407

4

HS5402

5

HS5209

สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่นําเขาจากไทยเปนหลักของประเทศเวียดนาม
มูลคาการนําเขาของ
รายการสินคา
เวียดนามจากไทย
ทั้งหมดป พ.ศ. 2552-2557

ทุกสินคา
เสนใยสั้นสังเคราะหที่ไมไดสาง หวี หรือผานกรรมวิธี
อยางอื่นสําหรับการปนดาย
กรดเทเรฟทาลิก และเกลือของกรดเทเรฟทาลิก
ผาทอทําดวยดายใยยาวสังเคราะห รวมถึงผาทอที่ได
จากวัตถุตามประเภทที่ 54.04
ดายใยยาวสังเคราะห (นอกจากดายเย็บ) ไมไดจัดทํา
ขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะหที่
มีขนาดนอยกวา 67 เดซิเทกซ
ผาทอทําดวยฝาย ที่มีฝายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไป
โดยน้ําหนักและหนักเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)

3,034.01

100.00

570.47

18.80

492.80

16.24

354.77

11.69

190.73

6.29

152.92

5.04

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

2.3.1.3. ภาพรวมดานการลงทุน
สําหรับครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเวียดนามถือเปน
อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ มี ก ารลงทุ น โดยตรงจากต า งประเทศเข า มาในสั ด ส ว นที่ ม าก โดยมี มู ล ค า
เงินลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุนในเวียดนามราว 5.85 พันลานเหรียญสหรัฐ และเปนเงินลงทุน
ในสวนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 1.12 พันลานเหรียสหรัฐ (ราวรอยละ 19.15 ของมู ล ค า เงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมด) ทั้ ง นี้ เงิ น ลงทุ น ในโครงการที่ ใ หญ ที่ สุ ด คิ ด เป น มู ล ค า ประมาณ
660 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ โดยเป น การลงทุ น จากนั ก ลงทุ น สั ญ ชาติตุ ร กี ที่เ ข า ไปลงทุน ในดองไน
รองลงมาคือโครงการขนาด 300 ลานเหรียญสหรัฐของนักลงทุนชาวอังกฤษที่เขามาลงทุนใน
กรุงโฮจิมินห
โดยหากเปรียบเทียบกับในอดีต ในชวงระหวางป พ.ศ. 2550-2555 การลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศในอุตสาหกรรมดังกลาวรวมกันอยูเพียงแค 2 พันลานเหรียญสหรัฐเทานั้น จึงอาจ
กลาวไดวาการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาวของเวียดนามในชวง 2-3 ปที่ผานมา มีการเพิ่มขึ้น
อยางมาก
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นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ
ปจจุบันเวียดนามเปนประเทศผูสงออกสิ่งทอรายใหญที่สุดของอาเซียนและรายใหญ
อันดับ 5 ของโลก (รองจากจีน อินเดีย ตุรกี และบังกลาเทศ) อันเปนผลจากการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศที่หลั่งไหลเขามาใชเวียดนามเปนฐานการผลิตเพื่อสงออก จนทําใหปจจุบันเวียดนาม
เปนฐานการผลิตสิ่งทอสําคัญของแบรนดชั้นนําของโลก เนื่องจากอัตราคาจางแรงงานอยูในระดับ
ไมสูงมาก และมีแรงงานจํานวนมาก อีกทั้งยังไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป
(GSP) จากประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหภาพยุโรป (European Union : EU) และญี่ปุน เปนตน
นอกจากนี้ การที่เวียดนามเขาเปนสมาชิกความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership : TPP) จะมีสวนชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมของเวียดนามเปนอยางมาก เนื่องจากตลาดสหรัฐเปนตลาดสงออกหลักอันดับ 1
ของเวียดนาม เนื่องจากอัตราภาษีนําเขาเครื่องนุงหมที่เวียดนามสงออกไปสหรัฐฯ ทั้งหมดราว
1,000 รายการ จะลดลงเหลือรอยละ 0 จากเดิมที่เรียกเก็บในอัตรารอยละ 17-18 การสงออก
เครื่องนุงหมที่เ พิ่มขึ้นจะสง ผลใหเ วียดนามมีค วามตองการใชวัต ถุดิบ ผาผืน เพิ่มขึ้น ตาม ทั้งนี้
ภายใตความตกลง TPP คาดวาจะมีการใชกฎแหลงกําเนิดสินคาที่มีเงื่อนไขใหเครื่องนุงหมที่ได
สิทธิ์ TPP ตองใชวัตถุดิบดายหรือผาผืนที่ผลิตจากประเทศสมาชิก TPP (Yarn/Fabric Forward)
ซึ่งจะเอื้อใหมีการเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอตนน้ําในเวียดนามมากขึ้น
การที่เวียดนามกับสหภาพยุโรปไดประกาศบรรลุขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ที่จะ
ยกเลิกภาษีศุลกากรสินคาเกือบทั้งหมด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จะทําใหอัตราภาษีนําเขา
เครื่องนุงหมที่เวียดนามสงออกไปสหภาพยุโรปลดลงเหลือรอยละ 0 จากเดิมที่เรียกเก็บในอัตรา
รอยละ 12 ซึ่งจะเกื้อหนุนการสงออกเครื่องนุงหมไปตลาดสหภาพยุโรป และทําใหความตองการใช
วัตถุดิบผาผืนของเวียดนามขยายตัวตาม ซึ่งคาดวาความตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชไดภายใน
ป พ.ศ. 2560 โดยปจจุบัน สหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกเครื่องนุงหมอันดับ 2 ของเวียดนาม
มีสัดสวนราวรอยละ 15 ของมูลคาสงออกเครื่องนุงหมรวม
ในดานนโยบายของภาครัฐ รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อยางจริงจัง เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่ส รางมูล คา ทางเศรษฐกิจใหแกป ระเทศ ทั้งนี้
รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการสงเสริมการลงทุนที่สําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังนี้
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 อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนไดสูงสุดรอยละ 100
 ใหสิทธิประโยชนทางภาษี ที่สําคัญ คือ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุด 4 ป จาก
อัตราปกติที่รอยละ 22 (ขึ้นอยูกับพื้นที่ลงทุน) ยกเวนอากรขาเขา (Import Duty)
และภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ในการนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใชในการผลิต
 ยกเวนคาเชาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 3-15 ป (ขึ้นอยูกับพื้นที่ลงทุน)
 กําหนดพื้นที่เปาหมายในการสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํานวน 5 แหงทั่วประเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนตางชาติ
นอกจากนี้ ภายใตแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอป พ.ศ. 2558-2563 รัฐบาลเวียดนามตั้ง
เปาสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอตนน้ํามากขึ้น โดยเพิ่ม
สัดสวนการใชวัตถุดิบสิ่งทอภายในประเทศเปนรอยละ 60 ของตนทุนวัตถุดิบสิ่งทอรวม ภายใน
ป พ.ศ. 2558 และรอยละ 70 ภายในป พ.ศ. 2563 จากปจจุบันอยูที่รอยละ 50 โดยมีรายละเอียด
ตามภาพดานลาง
ภาพที่ 2-21 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม ป พ.ศ. 2558-2563
ตัวชี้วัด
รายไดจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ (หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)
มูลคาการสงออกสิ่งทอ(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)
การจางงาน (หนวย : ลานคน)
ผลผลิต
- เสนใยฝาย (หนวย : ตัน)
- เสนใยสังเคราะห (หนวย : ตัน)
- ผาผืน (หนวย : ลานตารางเมตร)
- เครื่องนุงหม (หนวย : ลานชิ้น)
สัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ
(หนวย : รอยละของตนทุนวัตถุดิบรวม)

ป พ.ศ. 2558
18,000-21,000
18,000
3.5

ป พ.ศ. 2563
27,000-30,000
25,000
4.5

40,000
210,000
1,500
2,850
60

60,000
300,000
2,000
4,000
70

ที่มา : รวบรวมขอมูลจาก Vietnam Textile & Apparel Association (VITAS)
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SWOT ของอุตสาหกรรม
2.3.3.1. จุดแข็ง
ประเทศเวียดนามนั้นมีแรงงานในประเทศจํานวนมาก และมีอัตราคาจางแรงงานที่ไมสูง
มากนั ก ถื อ เป น จุ ด แข็ ง สํ า คั ญ ของการเข า ไปลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ง ห ม ใน
เวียดนาม ซึ่งตองอาศัยแรงงานเปนจํานวนมาก
ขณะเดียวกัน การที่ประเทศเวียดนามมีชายฝงเรียงตัวยาวมากกวา 3,000 กิโลเมตร และ
มีทาเรือขนสงเปนจํานวนมาก กระจายไปตามแนวชายฝงดังกลาวของประเทศ จึงทําใหงายตอการ
ขนสงสินคาทางทะเล
ประเทศเวียดนามซึ่งตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถือวาอยูในทําเลที่ตั้งที่ใกล
กับแหลงวัตถุดิบ (อาเซียน และจีน) ทําใหสามารถนําเขาวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตไดงาย และเปน
ตนทุนที่ไมสูงนัก
2.3.3.2. จุดออน
จุดออนสําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเวียดนาม คือ ผูประกอบการสวน
ใหญเปนผูประกอบการรายยอยซึ่งประกอบกิจการโดยนักลงทุน/บริษัทตางชาติเปนสวนใหญ
(รอยละ 70)
ขณะเดียวกัน การผลิตสวนใหญยังเปนการผลิตแบบ OEM ซึ่งพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต
จากตางชาติ สวนการวิจัยและพัฒนา และการสรางแบรนดในอุตสาหกรรมของประเทศยังคอนขาง
มีอยูนอย ทําใหสินคา/ผลิตภัณฑของเวียดนามมีมูลคาเพิ่มไมมาก
นอกจากนี้ ประเทศยังมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ไมครอบคลุม และประสบปญหา
ดานการผลิตพลังงานซึ่งไมเพียงพอตอการใชในภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงลักษณะของประเทศที่
เปน แนวยาว ทํา ใหการขนสงระหวางตอนเหนือและใตของประเทศ มีตนทุนที่สูงและใชระยะ
เวลานาน
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2.3.3.3. โอกาส
ประเทศเวียดนามยังมีการนําเขาสินคาและวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตที่คอนขางสูง ทําให
เปนโอกาสอันดีสําหรับการเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
การที่ รั ฐ บาลเวี ย ดนามมี ก ารจั ด ตั้ ง เขตอุ ต สาหกรรมพิ เ ศษจํ า นวนมากกระจายอยู
รอยแหงทั่วประเทศ และใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุนคอนขางมาก ถือเปนโอกาสในการเขาไป
ลงทุนอีกประการ
นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามยังมีความตกลงทางการคากับประเทศคูคาสําคัญ เชน
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป จึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับการเขาไปลงทุนเพื่อที่จะไดสามารถสงออกไป
ยังตลาดดังกลาว โดยไมตองเสียภาษี หรือเสียภาษีในอัตราที่ต่ํา
2.3.3.4. อุปสรรค
อยางไรก็ดี การแขงขันจากนักลงทุนทองถิ่นและบริษัทตางประเทศที่มีการเขาไปลงทุน
อยูแลวในประเทศเวียดนามมีคอนขางมาก และอาจเปนอุปสรรคสําหรับผูประกอบการที่จะเขาไป
ลงทุนในเวียดนาม
ในขณะเดียวกัน ปญหาการการแยงแรงงานระหวางโรงงาน ก็เริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ของประเทศ ทําใหตนทุนในการจางแรงงานเพิ่มสูงขึ้น เพราะตองใหสิทธิประโยชน หรืออัตรา
คาจางที่สูงขึ้นกวาคาเฉลี่ย เพื่อดึงดูดแรงงานเขามาทํางานในโรงงาน
นอกจากนี้ ปญหาสิทธิ์ในการถือครองที่ดินซึ่งผูประกอบการตางชาติไ ดเพียงแคเ ชา
เทานั้น ไมมีสิทธิ์ถือครอง หรือกฎหมายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหมคี วามไมแนนอน
ในการประกอบกิ จ การ ก็ เ ป น อุ ป สรรคที่ ส ง ผลกระทบต อ การประกอบการในธุ ร กิ จ สิ่ ง ทอและ
เครื่องนุงหมในเวียดนามเชนกัน
โอกาสในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมสําหรับนักลงทุนไทย
นอกเหนือจากการพิจารณายายฐานการผลิตของโรงงานในไทยไปยังเวียดนามแลว จาก
ป จ จั ย สนั บ สนุ น ต า งๆ และการเติ บ โตที่ ค อ นข า งดี ข องอุ ต สาหกรรมนี้ ใ นเวี ย ดนาม ทํ า ให
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ผูประกอบการไทยมีโอกาสที่จะเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมผาผืนในเวียดนาม ในขณะที่การ
แขงขันในอุตสาหกรรมดังกลาวในเวียดนามยังไมรุนแรงนัก เนื่องจากผูประกอบการผาผืนรายใหญ
มีจํานวนนอย และสวนใหญอยูในเครือขายของ VINATEX (The Vietnam National Textile and
Garment Group) ซึ่งเปนกลุมรัฐวิสาหกิจสิ่งทอที่ใหญที่สุดของเวียดนามที่กําลังจะแปรรูปเปน
กิจการของเอกชน ขณะที่ผูประกอบการตางชาติที่เขาไปลงทุนผลิตผาผืนในเวียดนามเนนผลิตผาผืน
คุณภาพสูงเพื่อปอนใหแกผูประกอบการเครื่องนุงหมที่ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามคําสั่งซื้อของคูคา
ในตางประเทศ จึงยังมีชองวางในตลาดผาผืนคุณภาพระดับกลางและระดับลาง โดยผูประกอบการ
ไทยควรเนนตลาดผาผืนคุณภาพระดับกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคากับผาผืนของจีนที่
เนนตลาดระดับลาง
พื้นที่ที่นาสนใจตอการเขาไปลงทุนสําหรับนักลงทุนไทย
ผูประกอบการที่สนใจเขาไปลงทุนในเวียดนามควรพิจารณาพื้นที่ลงทุนใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่กําหนดพื้นที่เปาหมายในการสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอภายใต
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอป พ.ศ. 2558-2563 จํานวน 5 แหงทั่วประเทศ ไดแก เมือง Pho Noi
ในจังหวัด Hung Yen เมือง Nam Dan ในจังหวัด Nghe An เมือง Hue ในจังหวัด Thua ThienHue พื้นที่ Tay Nguyen (ที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนาม) และเมือง Binh Ah ในจังหวัด Binh
Duong โดยพื้นที่เปาหมายสําหรับการจัดตั้งโรงงานผลิตผาผืนมี 3 แหง ไดแก เมือง Pho Noi และ
เมื อ ง Nam Dan อยู บ ริ เ วณตอนเหนื อ ของประเทศ รวมถึ ง เมื อ ง Binh Ah บริ เ วณตอนใต ข อง
ประเทศ
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ภาพที่ 2-22 การลงทุนของนักธุรกิจ/ผูประกอบการไทยในประเทศเวียดนาม

ที่มา: VINATEX

โดยผู ป ระกอบการที่ เ ข า ไปจั ด ตั้ ง โรงงานหรื อ ธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่ เ มื อ งโฮจิ มิ น ห แ ละเมื อ ง
สํ า คั ญ ๆ โดยรอบแล ว ส ว นใหญ เ ป น ผู ป ระกอบการที่ ผ ลิ ต ในรู ป แบบ CMT/OEM และเป น
ผูประกอบการเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ทั้งนี้ ผูประกอบการรายใหญที่สุดคือ The
Vietnam National Textile and Garment Group หรื อ VINATEX โดยกลุ ม VINATEX เป น กลุ ม
ผูประกอบการสิ่งทอขนาดใหญที่สุดในเวียดนาม ประกอบดวยบริษัทองคกร และสถาบันตางๆ
ในเครือมากกวา 60 บริษัท/หนวยงาน โดยแบงออกเปน 47 บริษัทในธุรกิจสิ่งทอ ซึ่งแตละบริษัท
ตางก็มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตสินคาสิ่งทอที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ เฉพาะในภาคสวนการ
ผลิตสิ่งทอของ VINATEX มีกําลังการผลิตตอปสูงถึง 100,000 ตัน สําหรับการผลิตเสนใยที่ทําจาก
ฝาย 1,500 ตัน สําหรับการผลิตเสนดาย 250 ลานตารางเมตร สําหรับการผลิตผาผืน และ 280
ลานชิ้น สําหรับการผลิต สินคาสําเร็จรูป เชน เครื่องนุงหม ผา เช็ดตัว เปนตน นอกเหนือจาก
VINATEX บริษัทผูประกอบการภาคเอกชนที่สําคัญในพื้นที่ ไดแก Viet Tien Textile Joint Stock
Company (บริษัทผูสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมอันดับ 1 ของเวียดนาม) Eins Vina Co., Ltd.,
Nobland Vietnam Co., Ltd. ในสวนของผูประกอบการไทย ไดมีนักธุรกิจบางสวนเขาไปลงทุนใน
เวียดนามแลวตามภาพประกอบ
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ภาพที่ 2-23 การลงทุนของนักธุรกิจ/ผูประกอบการไทยในประเทศเวียดนามในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

2-80

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

บริษัทกรณีศกึ ษา (Case Study)
1) Adidas7
อาดิดาส (Adidas) เปนยี่หอสินคากีฬาชื่อดังจากประเทศเยอรมนี ซึ่งไดรับความนิยม
อยางมาก และมีโรงงานผลิตอุปกรณกีฬาที่มีมากกวา 700 รายการอยูทั่วโลก รวมถึงประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียใกลเคียงอยางประเทศกัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต สปป.ลาว
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย และเวียดนาม
ปจจุบัน สินคากวารอยละ 50 ของอาดิดาส ถูกผลิตขึ้นในเวียดนาม โดยอาดิดาสไดเขา
มาตั้งฐานการผลิต (Production Base) ในเวียดนามเปนจํานวนมากกวา 80 โรงงานทั่วประเทศ
โดยไดเขาไปรวมทุนกับผูประกอบการชาวเวียดนามในรูปแบบกิจการรวมคา (Joint Venture)
ภายใตชื่อบริษัทยอยที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ฐานการผลิตอาดิดาสในประเทศเวียดนามจะกระจายตัว
อยูหลายภูมิภาค ซึ่งสวนใหญจะตั้งอยูที่นครโฮจิมินหเปนหลัก นอกจากนั้น ยังมีฐานการผลิตอยูใน
เมืองเบียนหัว บิ่งเซือง ดองไน ฮานอย นอกเหนือจากการเปนฐานการผลิตแลว เวียดนามยังเปน
ศู น ย รั บ คํ า สั่ ง ซื้ อ จากบริ ษัท แม (Ordering) และเป น ศู น ยก ระจายสิ น คา อี ก ด ว ย (Outsourcing)
เนื่องมาจากขอไดเปรียบเรื่องตนทุนแรงงานที่มีราคาถูก
2) Levi’s8
ลี ว ายส (Levi’s) เป น ยี่ ห อ กางเกงยี น ส ที่ มี ต น กํ า เนิ ด ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดย
นอกเหนื อ จากสิ น ค า กางเกงยี น ส ที่ เ ป น สิ น ค า หลั ก แล ว ลี ว ายส ยั ง มี ก ารผลิ ต เสื้ อ ยื ด เสื้ อ เชิ๊ ต
เสื้อยีนส เสื้อลายสกอต ฯลฯ อีกดวย ปจจุบัน ลีวายสมีโรงงานผลิตสินคา (Production Base)
ตั้งอยูทั่วโลก รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียใกลเคียงอยางกัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน
เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม
การผลิตสินคาของลีวายส สวนใหญถูกดําเนินการผาน Crystal Group ของฮองกง ซึ่ง
เปนบริษัทรับจางผลิต (OEM) สินคาประเภทสิ่งทอและเครื่องนุงหม ทั้งนี้ เวียดนามถือเปนฐานการ
ผลิต (Production Base) ที่ใหญเปนอันดับสองของลีวายส9 รองจากประเทศจีน (รอยละ 39) โดย
7

ขอมูลจาก http://www.adidas-group.com/media/filer_public/2013/07/31/2013_may_global_factory_list_en.pdf
ขอมูลจาก http://www.levistrauss.com/wp-content/uploads/2014/12/Levi-Strauss-Co-Factory-List-December-2014Revised.pdf
9 ถูกจัดอันดับวาเปนดาวดวงใหม (New Star) ของฐานการผลิตของลีวายส
8
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สินคากวารอยละ 29 ของลีวายสมีการผลิตที่เวียดนาม ซึ่งสวนใหญเปนสินคาประเภทเสื้อยืด (TShirt) ลีวายสไดเขามาตั้งฐานการผลิตในเวียดนามเปนจํานวนมากกวา 30 โรงงานทั่วประเทศ
โดยไดเขาไปรวมทุนกับผูประกอบการชาวเวียดนามในรูปแบบกิจการรวมคา (Joint Venture)
ภายใตชื่อบริษัทยอยที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ฐานการผลิตลีวายสในประเทศเวียดนามจะกระจายตัวอยู
หลายภูมิภาค อาทิ ฮานอย ดองไน โฮจิมินห เบียนหัว นิงหบินห เปนตน
นอกเหนือจากการเปนฐานการผลิตแลว เวียดนามยังถือเปนศูนยกระจายสินคาที่สําคัญ
มีมูลคาการสงออกกวา 300 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐตอป และมีการจางงานแรงงานกวา 60,000
คนภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีรานจําหนายลีวายส (Levi’s Store) ตามหางสรรพสินคาทั่ว
ประเทศกวา 15 ราน โดยเฉพาะในนครโฮจิมินห ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ Thanh Bac
Fashion, Inc
3) Hong Seng Thai-Vina Co., Ltd.10
Hong Seng เปนบริษัทที่กอตั้งโดยคนไทย และมีบริษัทแมอยูประเทศไทย ซึ่งกอตั้ง
มาแลว 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2555 โดยตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม Tan Duc Industrial Zone ที่ Long
An ประเทศเวียดนาม บริษัท ทําหนาที่รับจางผลิตจากบริษัทแม และเปนการผลิตเพื่อสงออก
ทั้งหมด ซึ่งสินคาที่ทําการผลิตไดแก เสื้อผากีฬาแบรนดตางชาติ สําหรับตลาดสงออกสําคัญไดแก
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ทั้งนี้ ทางบริษัทแมในประเทศไทยจะดูแลเรื่องวัตถุดิบตางๆ การเงิน รวมถึง
ตนทุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทยังไมมีการรับคําสั่งการผลิตเองโดยตรงโดยไมผานบริษัทแมที่ไทย
บริษัทมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 460 คน (มีคนไทยประจําประมาณ 10 คน) และมี
พนักงานเย็บทั้งหมด 250 คน นอกจากนั้น เปนพนักงานสนับสนุนอีก 210 คน มีสายงานการผลิต
ทั้งหมด 16 สายการผลิต แตละสายการผลิตจะประกอบดวยพนักงาน 16 คน และมีกําลังการผลิต
อยูที่ 3,000 ตัวตอวัน ปจจุบัน บริษัทผลิตไดเต็มกําลังผลิต โดยในอนาคต บริษัทมีแผนจะขยาย
การผลิตอีก 64 สายการผลิต ทั้งนี้ ผูประกอบการตัดสินใจขยายการลงทุนเนื่องจากการใชสิทธิ
ประโยชนทางภาษีจากการทําความตกลง TPP ซึ่งมีสหรัฐฯ เปนประเทศสมาชิก และสหรัฐฯ เปน
ตลาดสงออกหลัก สัดสวนรอยละ 50 ของการสงออกของบริษัททั้งหมด
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณของคณะผูวิจัย ทางบริษัทไดใหขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกิจใน
เวียดนามสรุปได ดังนี้
10

ขอมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณของคณะผูวิจัย วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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 ข อ ควรระวั ง ในการเข า มาลงทุ น ในเวี ย ดนาม – นั ก ลงทุ น จํ า เป น ต อ งศึ ก ษากฎหมาย
กฎระเบียบ ขอปฏิบัติใหครบถวนทั้งหมดเสียกอน ใหชัดเจนเสียกอน เนื่องจากกฎหมาย
ในไทยกับในเวียดนามไมเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน นอกจากนี้ การ
ดําเนินงานของกิจการ ควรตองทําอยางเปนระบบ เนื่องจากบริษัทมีความจําเปนตอง
รายงานจํานวนสินคาที่ผลิต ตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งทางภาครัฐก็จะมีการสุม
ตรวจสอบ วาจํานวนสินคาที่ผลิตตรงกับที่รายงานหรือไม ซึ่งหากจํานวนที่ผลิตไดไมตรง
ตามกับที่รายงานเอาไว ผูประกอบการจะตองมีการเสียภาษีนําเขาวัตถุดิบในอัตรารอยละ
12 พรอมกับภาษีมูลคาเพิ่มอีกรอยละ 10 และคาปรับเปนรอยละ 20 ของจํานวนสินคาที่
ควรจะผลิตได
 ปญหาการรวมทุนกับนักลงทุนทองถิ่น – ในกรณีที่เปนการลงทุนแบบกิจการรวมคา (Joint
Venture) ในบางครั้ง หากนักลงทุนไทยไมไดศึกษากฎหมาย กฎระเบียบอยางถี่ถวน ก็
อาจมีปญหากับผูรวมทุนทองถิ่นได
 กฎหมายเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางบอย ซึ่งอาจกระทบตอแผนการลงทุน
 การนําคนไทยมาทํางาน - เมื่อกอนจะนําคนไทยมาทํางานงาย แตปจจุบันมีการบังคับใช
กฎหมายที่เขมงวดมากขึ้น ทําใหนําคนไทยมาทํางานยากมากขึ้น เชน ปญหาเรื่องวีซา
ตางๆ ที่จะดําเนินการตอวีซาที่ไทย (ตองเดินทางไปมาระหวางไทย-เวียดนาม)
 ป ญ หาขาดแคลนแรงงาน - เวี ย ดนามก็ เ ริ่ ม มี ป ญ หาแรงงานไม เ พี ย งพอ เนื่ อ งจากมี
อุตสาหกรรมเดียวกันเขามาประกอบธุรกิจกันมากขึ้น จึงมีการแยงแรงงานมากขึ้น ดังนั้น
จึงตองมีนโยบายการจายคาจางที่จูงใจใหแรงงานมาทํางานดวย โดยสวัสดิการพิเศษที่
บริษัทมีใหพนักงาน ไดแก คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ คาน้ํามัน เดินทาง คาที่พัก คา OT
เพิ่มเติมอีก 4 ชั่วโมง11 นอกจากนี้ อาจประสบปญหาการรวมกลุมกันหยุดงานของแรงงาน
โดยเฉพาะในชวงปลายปและตรุษจีน ซึ่งแรงงานมักรองขอเงินเดือนขึ้น หรือขอโบนัส และ
สาเหตุมักเกิดจากผลตอบแทนของบริษัทคูแขงปรับใหมากกวา และในบางครั้ง หากมีการ
รวมกลุมกันหยุดงานในบริษัทรอบขาง จะสงผลใหแรงงานในบริษัทมีการรวมกลุมกันหยุด
งานในเวลาตอมา นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการการลาคลอดของเวียดนาม ก็เปนอีกหนึ่งภาระ
ตนทุนที่บริษัทตองเผชิญ โดยตามกฎหมายแรงงานของเวียดนาม พนักงานจะสามารถลา
11

กฎหมายแรงงานของเวียดนามกําหนดใหพนักงานทํางานลวงเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน ไมเกิน 30 ชั่วโมงตอเดือน และไม
เกิน 300 ชั่วโมงตอป
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ได 6 เดือน แตบริษัทตองจายเงินเดือนใหพนักงาน 3 เดือน และหลังจากพนักงานกลับมา
ทํางาน จะทํางานไดไมเกิน 7 ชั่วโมงตอวัน ในขณะที่บริษัทจะตองจายคาจางในอัตรา 8
ชั่วโมง
 ปญหาการบริหารวิธีการจายคาจางแรงงาน - สําหรับการจายเงินจะมีบางสวนที่ใหเงินสด
และมีการโอนเงิน โดยการเปดบัญชี บริษัทตองเปดใหกับพนักงาน โดยมีคาธรรมเนียม
การเป ด บั ญ ชี อ ยู ที่ 50,000 เหรี ย ญเวี ย ดนามต อ คน และเนื่ อ งจากบริ ษั ท มี Turn Over
พนักงานอยูพอสมควร คิดเปนสัดสวนรอยละ 4 เนื่องจากบริเวณรอบขางมีบริษัทสิ่งทอ
เหมือนกัน จึงเปนเหตุใหพนักงานยายบริษัทบอย และบริษัทจึงจําเปนตองจายคาจางดวย
เงินสดใหกับพนักงานที่เพิ่งเขามาทํางานในชวงแรก ทั้งนี้ บริษัทจะรับแรงงานที่มีฝมือการ
เย็บอยูพอสมควรแลว โดยบริษัทมีระบบการเย็บแบบหมุนเวียนการผลิต
 ปญหาโครงสรางพื้นฐาน – บริษัทมักประสบปญหาไฟดับ ซึ่งจะดับเปนระยะเวลานานกวา
24 ชั่วโมง สาเหตุอาจเปนเพราะนิคมอุตสาหกรรมมีกระแสไฟไมเพียงพอ หรือมีการซอมไฟ
โดยมี ก ารดั บ ไฟประมาณเดื อ นละครั้ ง ทั้ ง นี้ ทางนิ ค มอุ ต สาหกรรมจะมี ก ารแจ ง เตื อ น
ผูประกอบการกอนทุกครั้ง สําหรับคาไฟ บริษัทกลาววามีตนทุนไมแตกตางจากไทยมากนัก
 เรื่องการจายประกันสังคมของนักลงทุน ถาหากนักลงทุนยายกลับไปไทยถาวร ก็จะไม
สามารถขอเงินประกันคืนจากเวียดนามได
โดยภาพรวมแลว ทางบริษัทจึงมีความเห็นวาเวียดนามก็คอนขางพรอมที่จะเขามาลงทุน
ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี ระบบการขนสง รวมถึงวัตถุดิบสวนใหญก็ สามารถจัดหาไดจ าก
เวียดนาม ยกเวนวัตถุดิบที่ตองการคุณภาพสูงจริงๆ การมาตั้งโรงงานที่เวียดนามคุมกวาที่จะตั้งใน
ประเทศไทย เนื่องจากปจจัยการผลิตที่สําคัญคือแรงงาน ดังนั้นตนทุนสําคัญของอุตสาหกรรม
สิ่งทอคือคาจางแรงงาน ซึ่งการประกอบกิจการในไทยจะประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน รวมถึง
เผชิญกับคาจางแรงงานที่สูงอีกดวย ดังนั้น การมาตั้งโรงงานที่เวียดนามจึงจัดวาเปนการลงทุนที่
คุมคา ทั้งนี้ บริษัทจะไดแรงงานมาจากเมือง Tan Duc และตางจังหวัด ซึ่งหากยายไปตั้งโรงงานที่
ไกลกวานี้ แมวาจะไดคาแรงที่ถูก แตการขนสงจะมีอุปสรรค และการหาแรงงานจะยากกวา
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2.4. บทสรุป
ประเทศเวียดนามเปนหนึ่งในประเทศที่ไดรับความสนใจจากกลุมนักลงทุนตางชาติเปน
อยางมาก ปจจัยหนึ่งที่เปนเชนนั้นก็เพราะเปนประเทศที่คอนขางมีการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการลงทุน เชน นิคมอุตสาหกรรม ทาเรือขนสง เปนตน
ขณะเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานที่มีอยูคอนขางมาก ทําใหโอกาสในการเขาไปลงทุน
ในเวียดนามยังคงมีอยูสําหรับนักลงทุนตางชาติ รวมถึงผูประกอบการไทย
ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามสามารถเขาไปลงทุนไดในทั้ง 3 อุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งจะมี
ความแตกตางกันไปในรูปแบบของแตละอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต การที่ภาษี
นําเขาจากประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังจะกลายเปนรอยละ 0 ในป พ.ศ. 2561 อาจจะทําใหมี
แนวโนมไมคอยสดใสนัก ในขณะที่อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตนาจะมีแนวโนมที่ดีกวา โดยเนน
ไปที่ภาคบริการเชน บริการซอมรถจักรยานยนต หรือบริการลาง ดูแลรักษารถจักรยานยนต
ในสวนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป เนื่องจากเวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติ
มากทําใหมีโอกาสในการลงทุนไดเยอะ ซึ่งผูประกอบการไทยมีเทคโนโลยีการผลิต ความรูความ
เชี่ย วชาญ (Know-How) ทักษะแรงงาน รวมถึง เครื่องมือ และเครื่องจักรตางๆ คอนขางพรอม
สามารถเขาไปทําธุรกิจได ซึ่งพื้นที่ที่ลงทุนก็จะแตกตางไปตามสินคาและผลิตภัณฑที่สนใจ
นอกจากนี้ สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมหลั ก ของเวี ย ดนามอย า งอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุงหม นอกจากการพิจารณายายฐานการผลิตจากไทยไปเวียดนามแลว การเขาไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมผาผืน ในคุณภาพระดับกลางก็นาจะเปนแนวโนมที่ดี สําหรับผูประกอบการไทย
สําหรับ ทิศทางการคาในอนาคต ผูป ระกอบการไทยควรติดตามขอมูล ขาวสารอยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะเรื่องของมาตรการ กฎระเบียบจากภาครัฐ รวมถึงสิทธิประโยชนจากการทํา
ความตกลงเสรีทางการคาใหมๆ ของเวียดนาม ที่จะอํานวยความสะดวกและเพิ่มแตมตอทาง
การคาใหแกธุรกิจ
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ภาคผนวก 1
ประวัตศาสตรโดยสังเขปของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ผ 1-3

ประวัตศาสตรโดยสังเขปของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศเวียดนามถือเปนหนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตรที่สามารถยอนกลับ ไปได
ยาวนานที่สุดในโลก โดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร มีการคนพบรองรอยและหลักฐานของ
อารยธรรมโบราณซึ่งปรากฏอยูในพื้นที่ที่เปนประเทศเวียดนามปจจุบันในบริเวณลุมแมน้ําแดง
(เวียดนามตอนเหนือ) ซึ่งคาดวามีอายุราว 25,000 ป โดยนักประวัติศาสตรคาดวาผูคนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ดังกลาวถือเปนกลุมคนกลุมแรกๆ ที่เริ่มตั้งรกรากในประวัติศาสตรโลก
ในชวงราว 2879 ปกอนคริสตกาล มีปรากฏหลักฐานของการตั้งอาณาจักรแรกสุดของ
บรรพบุรุษชาวเวียดนามขึ้น โดยอาณาจักรดังกลาวเริ่มกอตั้งขึ้นตั้งแตชวง 2,879-111ปกอนคริสตกาล จนกระทั่งจักรวรรดิจีนไดขยายอํานาจเขามาในดินแดนลุมแมน้ําแดงในชวงสมัยราชวงศฮั่น
(Han Dynasty)
จักรวรรดิจีนนั้นไดทําการรุกรานในดินแดนซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศเวียดนามในปจจุบัน
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งแรกเริ่มตนตั้งแต 111 ปกอนคริสตกาล จนถึงชวงปคริสตศักราชที่ 40
เมื่อสามพี่นองตรัง (Trung Sisters) ไดทําการปฏิวัติและยึดอํานาจเหนือเจาเมืองฮั่นที่ปกครอง
ดินแดนเวียดนามเปนผลสําเร็จและไดดินแดนกลับมาเปนเวลาชวงสั้นๆ เทานั้น การรุกรานครั้งที่ 2
เกิดขึ้นเมื่อราชวงศฮั่นไดสงแมทัพมา หยุน (Ma Yun) มาปลุกระดมและกอการปฏิวัติสามพี่นองตรัง
เปนผลสําเร็จ หลังจากนั้น ราชวงศฮั่นไดปกครองดินแดนเวียดนามตอไปตั้งแตคริสตศักราชที่ 43-544
ต อ มา ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ก รวรรดิ จี น สนั บ สนุ น ให น ายพลลี นั ม เด (Ly Nam De)
ทําการปฏิวัติอีกครั้งและตั้งตนขึ้นเปนกษัตริยแหงเวียดนาม อาณาจักรเวียดนามยังคงเปนเอกราช
จากจีนไดจนในปคริสตศักราชที่ 602 จักรวรรดิจีนภายใตราชวงศสุย (Sui Dynasty) ไดเขารุกราน
อาณาจักรเวียดนามอีกครั้ง (ครั้งที่ 3) และเขาปกครองไดเปนผลสําเร็จ โดยตอมา ราชวงศถัง
(Tung Dynasty) ไดเขามาปกครองแทนราชวงศสุย
ในป ค.ศ. 938 นายพลโงห เกี้ยน (Ngo Quyen) ไดนําทัพเวียดนามเขาสูรบกับจักรวรรดิจีน
และไดรับชัยชนะ และไดประกาศเอกราชจากจักรวรรดิจีน โดยราชวงศโงหไดปกครองเวียดนาม
เป น ช ว งเวลาสั้ น ๆ ก อ นจะมี ก ารเปลี่ ย นผ า นราชวงศ จนกระทั่ ง ถึ ง ราชวงศ โ ฮ (Ho Dynasty)
ซึ่ ง หลั ง จากกษั ต ริ ย ร าชวงศ โ ฮขึ้ น ครองราชย ไ ด เ พี ย ง 7 ป จั ก รวรรดิ จี น ในสมั ย ราชวงศ ห มิ ง
(Ming Dynasty) ก็ไดสงกองกําลังมายึดครองเวียดนามเปนครั้งที่ 4 ในป ค.ศ. 1407

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

ผ 1-4

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ ประจําป 2558

ในป ค.ศ. 1427 เล โหล (Le Loi) ไดทําการปลุกระดมประชาชนตอตานราชวงศหมิงเปน
ผลสําเร็จ และไดอาณาจักรเวียดนามกลับมา หลังจากนั้น ในป ค.ศ. 1527 นายพล มัค แดง ดัง
(Mac Dang Dung) ไดลมลางราชวงศเลและตั้งตนเปนกษัตริยแทน โดยตอมาในป ค.ศ. 1588
นายพลตริน เกี๊ยว (Trinh Kiem) ไดกอกบฏขึ้นและนําไปสูสงครามกลางเมืองในชวงเวลาดังกลาว
จนกระทั่งในป ค.ศ. 1592 นายพลตริน ไดบุกยึดกรุงฮานอยและฆานายพล มัค เปนการสิ้นสุด
ราชวงศมัค
ในชวงราชวงศตริน เกิดความขัดแยงระหวางกลุมตริน และกลุมเหงียน (Nguen) ซึ่งเปน
เจาเมืองที่ปกครองเมืองตางๆ ในดินแดนเวียดนามใต สงผลใหเกิดมีการสูรบกัน และอาณาจักร
เวียดนามก็ถูกแบงออกเปนสองฝายในชวงตั้งแต ค.ศ. 1651
ชาติตะวันตกนั้นเริ่มเขามาในประเทศเวียดนามตั้งแตในอดีตแลว และชาติที่เขามาลา
อาณานิ ค มในพื้น ที่ดิ น แดนอิ น โดจี น แหง นี้ ก็คือ ฝรั่ ง เศส โดยฝรั่ ง เศสได สง กองกํา ลัง เขา มายึด
กรุงฮานอยถึง 2 ครั้ง คือ ในป ค.ศ. 1873 และ ค.ศ. 1882 โดยหลังจากยึดครองดินแดนตางๆ ใน
อาวตังเกียแลว จึงไดตั้งพื้นที่ดังกลาวเปนอาณานิคม คือ อินโดจีนฝรั่งเศส (France Indochina)
ในช ว งที่ เ วี ย ดนามตกอยู ภ ายใต ก ารปกครองของประเทศฝรั่ ง เศส กษั ต ริ ย แ ละ
นายพลเวียดนามหลายคนพยายามยกกําลังตอตานสูรบกับฝรั่งเศส แตก็ไมเปนผลสําเร็จเนื่องดวย
ความแตกตางในกําลังทัพและอาวุธยุทโธปกรณ
การเปลี่ ย นแปลงการเมื อ งการปกครองในจี น และรั ส เซี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ส ร า งกระแส
ปลุกระดมเพื่อเรียกรองเอกราชในประเทศเวียดนาม เหงียน อะ กอก (Nguen Ai Quoc) เปนหนึ่ง
ในแกนนําคอมมิวนิสตที่พยายามปฏิบัติการอยางลับๆ เพื่อเตรียมกองกําลังปฏิวัติในตางประเทศ
จนกระทั่ ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เกิ ด ขึ้ น และญี่ ปุ น ได ส ง กองกํ า ลั ง เข า มายึ ด ดิ น แดนอิ น โดจี น
ในป ค.ศ. 1940 นายเหงียน อะ กอก หรือที่ผูคนเรียกกันวานายโฮจิมินห (Ho Chi Minh) ไดกลับ
เขามาในเวียดนามเหนือ และจัดตั้งกองกําลังเวียดมินห (Viet Minh Front) เพื่อตอสูและเรียกรอง
เอกราชจากฝรั่งเศส
หลังจากสงครามโลกจบลงและญี่ปุนถอนกําลังออกจากอินโดจีน เกิดชวงสูญญากาศใน
การเมื อ งเวี ย ดนาม นายโฮจิ มิ น ห ไ ด ส ถาปนาสาธารณรั ฐ ประชาชนเวี ย ดนาม (Democratic
Republic of Vietnam: DRV) ขึ้น มีการจัดการเลือกตั้ง และจัดตั้งรัฐสภาขึ้น เพื่อสําหรับทําการราง
รัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ฝรั่งเศสไดนํากําลังกลับเขามาอีกครั้ง โดยฝรั่งเศสไดเขามายึดในสวน
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ผ 1-5

ของเวียดนามใต สงผลทําใหกองทัพเวียดมินห เปดฉากสูรบกับกองทัพฝรั่งเศสอีกครั้งในปลายป
ค.ศ. 1946
สงครามอินโดจีนจึงปะทุขึ้น โดยกองทัพเวียดมินหเปนฝายไดรับชัยชนะในเดือนมีนาคม
ค.ศ. 1954 หลังจากนั้น ในการประชุมเจนีวา (Genva Conference) ในปเดียวกันนั้น ซึ่งอภิปราย
เกี่ ย วกั บ ความเป น ไปได ใ นการฟ น ฟู สั น ติ ภ าพในอิ น โดจี น ได ข อ สรุ ป ให มี ก ารแยกเวี ย ดนาม
ออกเปน 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) ซึ่งปกครองโดยรัฐบาล
คอมมิวนิสตของกลุมนายโฮจิมินห และสหพันธรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต) ซึ่งปกครองโดยรัฐบาล
ของนายโงห ดินเหยี่ยม (Ngo Dinh Diem) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา
ความวุนวายหลังจากการแยกประเทศเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลทั้งสองฝายตางไดมีการดําเนิน
นโยบายเพื่อปราบปรามฝายขั้วตรงขาม โดยรัฐบาลคอมมิวนิสตในเวียดนามเหนือ (DRV) ได
ดําเนินนโยบายการปฏิรูปที่ดินประเทศ และมีการประหารผูคนที่มีทรัพยสินมั่งคั่งไปหลายแสนคน
ในขณะที่รัฐบาลนายโงห ดินเหยี่ยม ก็ดําเนินการปราบปรามและประหารผูฝกใฝคอมมิวนิสตใน
ประเทศหลายหมื่นคน
ผลจากนโยบายดังกลาวนําไปสูความตึงเครียดจากทั้งสองฝาย กลุมกองกําลังทหาร
คอมมิวนิสตในเวียดนามใตไดถูกจัดตั้งขึ้นในนาม กองกําลังเวียดกง (Viet Cong) เพื่อตอตาน
รัฐบาลนายโงห ดินเหยี่ยม และรุกขึ้นสูรบกับกองทัพเวียดนามใตตามแนวชายแดนเวียดนาม
กัมพูชา ในขณะเดียวกัน กองทัพเวียดนามเหนือไดเริ่มสงกองทัพเขาไปในสปป.ลาวและกัมพูชา
หลายหมื่นนายเพื่อสรางเสนทางในการเขาโจมตีเวียดนามใต
กองกําลังสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการเขามาแทรกแซงในดินแดนอินโดจีนตั้งแตป ค.ศ. 1950
เริ่มทําการปราบปรามกองกําลังเวียดกง และเขาสูรบกับกองทัพเวียดนามเหนือในชวงระหวางป
ค.ศ. 1961-1963
ความพ า ยแพ ใ นสงครามทํ า ให ส หรั ฐ อเมริ ก าตอ งถอนกํ า ลัง ออกไปจากเวีย ดนามใต
ในป ค.ศ. 1975 และฝายคอมมิวนิสตเปนฝายชนะเหนือกองทัพเวียดนามใตในสงครามเวียดนาม
เกิดการควบรวมทั้งสองประเทศเขาดวยกันภายใตชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist
Republic of Vietnam) ดังที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ กองทัพเวียดกงและกองทัพประชาชน
เวียดนาม (People's Army of Vietnam) ไดบีบใหรัฐบาลนายโฮจิมินหทําการปฏิรูปประเทศไปสู
คอมมิวนิสต และไดเปลี่ยนชื่อเมืองไซงอนเปนเมืองโฮจิมิน (Ho Chi Minh City)
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หลังจากสงครามเวียดนามจบลง เศรษฐกิจของประเทศเขาสูภาวะตกต่ํา อันเปนผลจาก
ภาคเอกชนจํานวนมากถอนทุนออกจากประเทศหลังจากที่ประเทศกลายเปนคอมมิวนิสต ซึ่งตอมา
ในป ค.ศ. 1990 รัฐบาลคอมมิวนิสตจึงไดมีการผานรางกฎหมายเพื่ออนุญาตใหเกิดการลงทุนโดย
ภาคเอกชนได และในป ค.ศ. 1992 ไดมีการจัดตั้ งรัฐ สภาขึ้ น มาเพื่ อผ า นรา งรัฐ ธรรมนู ญ ของ
ประเทศขึ้น
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ผ 2-1

ภาคผนวก 2
รายชื่อผูประกอบการไทยใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัท

18
19

Red Bull
Pataya food industries
ซีพี คอรเปเรชั่น
อมตะ คอรเปเรชั่น
Mitsubishi electronic (O.E.I.C)
Star Print
CUU Long partners JSC
ABB Limited
Apex Vietnam
Bangkok Bank Public
ไทยเบฟเวอเรจ ไทยคอรป
อินเตอรเนชั่นแนล
SPY wine cooler Ha Noi - Vung Tau
Beer Joint Stock Company
Golden Elephant restaurant
Saigon SSK art&frame
L.S. pack
Uni Thai logistic
Acon marketing & research
consultant
Thai Thinh trading service
Asian Chemical & Engineering

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

World-Instrument
Alcon Vietnam Pharmaceutical
ACE corporation
B.K.K. Cooling & Engineering
Berli Jucker Public (BJC)
Betagen
Chance and challenge
Engcorp
Pss group (Viet Thai pacific trading)
Samyan Seafood restaurant
Sefar
Vet product group

12
13
14
15
16
17

ผ 2-3

ประเภทธุรกิจ

สถานที่
Trading
Binh Duong
Manufacturing (processed food)
Cantho City
Manufacturing (food)
Dong Nai
Building (industry zone)
Dong Nai
Manufacturing (Electronic equipment)
Dong Nai
Service (printing and packaging)
Dong Nai
Manufacturing (bag and plastic product) Hanoi
Service (power supplier)
Hanoi
Service (tour guide and ticket)
Hanoi
Service (bank)
Hanoi
Trading (food and beverage)
Ho Chi Minh City
Trading (beverage)

Ho Chi Minh City

Service (restaurant)
Service (art and photo frame)
Manufacturing
Shipping service
Service (marketing research)

Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

Trading (chemical and painting)
Manufacturing (environment engineer
and chemical engineer)
Trading (Industry machinery)
Trading (pharmaceutical)
Electrical & Automation Services since
Manufacturing (Cooling tower)
Trading
Manufacturing (yogurt)
Trading
Service (Construction)
Manufacturing (industrial product)
Service (restaurant)
Manufacturing (fabric)
Trading (pet product)

Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
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ลําดับ
32
33
34
35

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
Service (Banking)
Manufacturing (air condition)
Service (business consulting)
Trading (Department store and retail
store)
Trading (Air condition)
Trading
Trading
Service (banking)

VinaSiam
Amena-air
Price water house coppers
เซ็นทัลรีเทล คอรเปเรชั่น

36
37
38
39
40
41

Trane Service
Unicharm
Johnson & Johnson
Standard Chartered Bank
ธนาคารกรุงเทพ
Peerapat Technology Public

42

TPC VINA plastic & chemical

Manufacturing (chemical and
pharmaceutical)
Manufacturing (plastic and chemical)

43

TOA

Manufacturing (painting and color)

44

KPMG

Service (market research)

45
46
47

Manufacturing (processed food)
Manufacturing (food equipment)
Service (Industrial zone)

48

ไทนยูเนี่ยนโฟรเชน โปรดักส (TUF)
Food tech
Hoa Binn Infrastructure Construction
Investment Corporation
เอสซีจี คอรเปเรชั่น

49
50
51
52
53
54
55
56
57

PTT public company limited
Ethophen
Samchai Steel industries
K&H trading – services.
Thaikk Industry
Property Care service
TV direct
Khao Thai Restaurant
Charoen Somprasong

Manufacturing (building material,
chemical and paper)
Mining (national resource)
Service (clothing store)
Manufacturing (steel)
Manufacturing(Aquaculture Products)
Manufacturing (Label and tape product)
Service (building management)
Trading
Service (restaurant)
Manufacturing (Stainless steel)

สถานที่
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Hanoi and Ho Chi Minh City
Hanoi and Ho Chi Minh City
Hanoi and Ho Chi Minh City
Hanoi and Ho Chi Minh City
Hanoi and Ho Chi Minh City
Hanoi and Ho Chi Minh City
Hanoi and Ho Chi Minh City
Hanoi, Ho Chi Minh City and
Da nang
Hanoi, Ho Chi Minh City and
Dong Nai
Hanoi, Ho Chi Minh City, Nha
Trang, Can Tho, Binh Duong,
Phu Yen and Da nang
Hanoi, Ho Chi Minh City and
Thanh Hoa
Long An
Long An
Long An
Many places in Vietnam
Offshore Vietnam South-west
Phu Nhuan District
Tah Binh district
Tan Tao industry
Tay Nunh
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ลําดับ
ชื่อบริษัท
58 BD agriculture
59
60
61

Betagro
Siam Brothers Cooperation
Sitto

62
63
64

Thai Airways
AIS (Super Broadband Network)
Wall technology

65

Qualitech Public

66
67
68

Srithai Superware
Urai Panich
Alliance One

ประเภทธุรกิจ
Manufacturing (farming equipment and
system)
Trading (food)
Manufacturing (rope and net)
Manufacturing (fertilizer and plant
protection)
Service (Transportation)
Service (Communication network)
Manufacturing (cooling system and
cooling room)
Service (inspection and quality control
industry machine)
ผลิตภัณฑพลาสติก
สีทาอาคาร
ชุดและอุปกรณกีฬา PUMA และ ADIDAS

69
70
71
72
73
74
75

TayNinh Tapioca
Kaiyo
Royal Food
กระทิงแดง
Thai Crop International
ไทยนครพัฒนา

แปงมันสําปะหลัง
อาหารทะเลแชแข็ง
ปลากระปองสามแมครัว
เครื่องดื่มใหพลังงาน
ธุรกิจจัดจําหนายสินคา
ยา : ทิฟฟ ซารา แอนตาซิล ฯลฯ

ผ 2-5

สถานที่

ธนาคาร Vinasiam

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

