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เชิงลึกของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ฉบับสมบูรณ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
และพื้นที่เป้าหมายเชิงลึกของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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เสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

กันยายน 2559
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กันยายน 2559
การปฏิเสธข้อเรียกร้อง
รายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ การจั ด ท าขึ้ น เพื่ อ การน าไปใช้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เท่านั้น นอกจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แล้ว
ห้ามบุคคลอื่นใดนารายงานฉบับนี้ไ ปใช้ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการถู ก
นาไปใช้ แจกจ่าย เผยแพร่ เปิดเผย หรือ ถือเอาประโยชน์ในทางอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
แก่บุคคลอื่นใดนอกจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาขอปฏิเสธโดยแจ้งชัดต่อการเรียกร้องให้รับผิดใดๆ ในความสูญเสีย หรือ
เสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางใดจากการที่บุคคลที่สามได้นาเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ไปใช้ ไม่ว่า
จะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม
ข้อมูลทั้งหลายที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ได้นามาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่เชื่อถือได้
ทั้งส่วนที่เป็นของราชการ หน่วยงานระหว่างประเทศ ส่วนที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการระดม
ความคิดเห็น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 14 กันยายน 2559
อนึ่ง รายงานฉบับนี้ได้ทาขึ้นโดยอาศัยการตั้งสมมติฐาน พฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหรือมีอยู่ ณ วันที่ออกรายงาน เหตุการณ์ต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลังอาจจะทาให้จาเป็นต้องปรับปรุงข้อสมมติฐานและข้อสรุปต่างๆ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติการณ์แวดล้อมนั้น นอกจากนี้ ข้อเสนอในเชิงนโยบาย
เป็นการวิเคราะห์ของบริษัทฯ มิได้เป็นข้อผูกพันในการกาหนดนโยบายสาหรับรัฐบาลแต่อย่างใด
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขปของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรื อ เวี ย ดนาม
มีขนาดพื้นที่ 331,210 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็นพื้นดิน 310,070 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้า
21,140 ตารางกิ โ ลเมตร โดยมี พ รมแดนทางทิ ศ ตะวั น ตกติ ดกั บ สปป.ลาว พรมแดนทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกัมพูชา พรมแดนทางทิศเหนือติดกับ จีน พรมแดนทางทิศตะวันออกเป็น
ชายฝั่ ง ซึ่ ง ติ ด กั บ ทะเลจี น ใต้ (South China Sea) อ่ า วตั ง เกี๋ ย (Gulf of Tonkin) และอ่ า วไทย
(Gulf of Thailand)
เวียดนามมีขนาดระบบเศรษฐกิจ หรือขนาดของ GDP ในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 198.8
พั นล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ โดยหากพิ จ ารณาขนาด GDP at PPP จะพบว่ามี ขนาดเท่ ากั บ 551.3
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นอันดับที่ 36 ของโลก ในส่วนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือ Real GDP Growth พบว่า เวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558
เทียบกั บปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อ ยละ 6.5 ประชากรในประเทศมีรายได้เ ฉลี่ ยต่อ หัว อยู่ที่ 2,170
ดอลลาร์สหรัฐ (และมี GDP per capita at PPP เท่ากับ 6,100 ดอลลาร์สหรัฐ1) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ณ ปี พ.ศ. 2558 พบว่าภาคการเกษตรของเวียดนามมีสัดส่ว น
ต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 17.50 ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 38.80 และ
ภาคบริการ มีสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 43.70 นอกจากนี้ ในส่วนของตัว เลขอัตราเงินเฟ้อ
ของประเทศ พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 0.90 และตัวเลขอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.00
เวียดนามมีการส่งออกและการนาเข้าสินค้าในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 158.70 และ
150.40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ โดยคิดเป็นอันดับผู้ส่งออกในอันดับที่ 28 ของโลก และ
คิดเป็นอันดับผู้นาเข้าในอันดับที่ 29 ของโลก ในที่นี้ ตลาดส่งออกที่สาคัญของเวียดนาม ได้แก่
สหรั ฐ อเมริ ก า จี น และญี่ ปุ่ น โดยเวี ย ดนามส่ ง ออกสิ น ค้ า อั น ได้ แ ก่ เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นสาคัญ ส่วนแหล่งนาเข้าที่สาคัญของเวียดนามมาจากจีน

1

ข้อมูลจาก CIA Factbook (https://www.cia.gov/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

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

1-2

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยเวียดนามนาเข้าสินค้า อันได้แ ก่ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็นสาคัญ
เวี ย ดนามมี ป ระชากรจ านวนทั้ ง สิ้ น ประมาณ 94,350,000 คน (ตั ว เลขประมาณการ
ณ เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2558 จาก CIA Factbook) โดยจ านวนแรงงานในระบบเศรษฐกิ จ
มี จ านวนประมาณ 54,930,000 คน แบ่ ง ออกเป็ น แรงงานในภาคการเกษตร ร้ อ ยละ 48.00
ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 21.00 และภาคบริการ ร้อยละ 31.00
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพูดภาษาเวียดนามเป็นภาษาหลัก และใช้ภาษาเวียดนามในการ
ติดต่อทางราชการและทางธุรกิจด้วย (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสมีการใช้อยู่บ้าง) นอกจากนี้
ประชากรส่ว นใหญ่ของประเทศไม่นับถื อศาสนาใดๆ โดยคิดเป็น ร้อ ยละ 80.80 ของประชากร
ทั้งหมด ส่วนประชากรส่วนที่เหลือนั้น ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์

ข้อมูลพื้นฐานของเวียดนาม

ภาพที่ 1-1 ข้อมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Gross Domestic Product

GDP: $198.8 billion (2015 est.)
GDP at PPP: $551.3 billion (2015 est.)
Real GDP Growth: 6.5% (2015 est.)
GDP per Capita (at PPP): $6,100 (2015 est.)

331,210 km2

Dong

VND

GDP – Composition
by Sector of Origin

Currency

17.50%

Vietnamese

Official
Language

Capital City

by Occupation

Partners
Religions

None (80.8%)
Buddhist (9.3%)
Catholic (6.7%)

43.70%

Labor Force (2015 est.)

Agriculture

USA
China
Japan

21.00%

Industry

(at PPP)

Economic Growth*: 23rd

Unemployment Rate

Population

3.0 % (2015 est.)

94.35 Million

(2015 est.)

38.80%

48.00%

Hanoi

World Ranking (2015 est.)
GDP at PPP: 36th
GDP per Capita: 159th

(2015 est.)

54.93 Million

Inflation Rate

GCI

31.00%

0.9 %

(2015)

Doing Business

(2015 est.)

Services

(2016)

China
South Korea
Japan

Imports
$150.4 billion (2015 est.)

Products
Clothing
Electronics
Foodstuffs

90

Partners

Trade Statistics
Exports
$158.7 billion (2015 est.)

56

Products
World Exports Ranking
28th

World Imports Ranking
29th

Machinery
Petroleum Products
Steel Products

* Rank from Real GDP Growth in 2015 61

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก CIA Factbook, WTO Trade Profiles, และ World
Bank (as of July 2016)
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เวี ย ดนามแบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 58 จั ง หวั ด และ 5 เขตปกครองพิ เ ศษ
ซึ่งเทียบเท่ากับในระดับจังหวัด นอกจากนี้ แต่ละจังหวัดยังแบ่งออกเป็นส่วนการปกครองในระดับ
เมือง และเขต ตามลาดับ
เมืองหลวงของเวียดนาม คือ กรุงฮานอย (Ha Noi) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
เป็นหนึ่งในห้าเขตปกครองพิเศษของเวียดนาม และยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่า 1,000 ปี ทั้งนี้ กรุงฮานอยเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการปกครอง โดยหน่วยงานราชการต่างๆ
มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแห่งนี้ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนเหนือของประเทศ
โดยมีธุรกิจภาคการผลิตและบริการหลายภาคส่วนที่มีกรุงฮานอยเป็นฐานหลัก อาทิ อุตสาหกรรมเบา
บริการด้านการเงิน บริการด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ปัจจุบัน กรุงฮานอยมีประชากรอาศัยอยู่ราว
7,000,000 คน (คิดเป็นประมาณร้อยละ 7.5 ของจานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ โดยเป็นเมือง
ที่มีจานวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากนครโฮจิมินห์)
ส่วนเมืองสาคัญอื่นๆ ของเวียดนาม ได้แก่
 นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศในลุ่ มแม่น้ าโขง
เมืองดังกล่าวเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามตอนใต้ โดยเป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรม IT รวมไปถึงธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากนี้
ยังเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการคมนาคมขนส่งทางตอนใต้ของประเทศ โดยเป็น
ที่ ตั้ ง ของสนามบิ น ที่ มี ป ริ ม าณผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ในประเทศ คื อ สนามบิ น
นานาชาติ เ ติ น เซิ น เญิ้ ต (Tan Son Nhat) และเป็ น ที่ ตั้ ง ของสถานี ร ถไฟไซงอน
(Saigon Railway Station) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักของเวียดนามตอนใต้ นอกจากนี้
ยังเป็ นที่ตั้งของท่าเรือ ไซงอน (Saigon Port) ซึ่งเป็นท่าเรือ ขนส่ งส าคั ญ ในพื้ น ที่
ภาคใต้ของเวียดนาม
 เมืองดานัง (Da Nang) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เมืองดานังยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
หลายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ สิ่งทอและ
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม กระดาษ เครื่ อ งมื อ แพทย์ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เหมื อ งแร่ รวมไปถึ ง
อุตสาหกรรมการต่อเรือ
 เมือ งไฮฟอง (Hai Phong) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ใกล้กับกรุงฮานอย เป็นเมือ งท่า
ส าคั ญ อี ก เมื อ งหนึ่ ง และเป็ น หนึ่ ง ในห้ า เขตปกครองพิ เ ศษของประเทศ ทั้ ง นี้
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เมืองไฮฟองสามารถเพาะปลูกข้าว มันสาปะหลัง อ้อย และถั่วได้มาก และยังเป็น
เขตอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
 เมืองเว้ (Hue) ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศใกล้กับเมืองดานัง เมืองดังกล่าวเป็น
เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
หลายแห่ ง ซึ่ ง รวมไปถึ ง มรดกโลกของประเทศอย่ า งหมู่ โ บราณสถานเมื อ งเว้
(Complex of Hue Monuments)
ภาพที่ 1-2 แผนที่เวียดนาม แบ่งตามเขตการปกครอง (จังหวัด)

ที่มา : Map of World (http://www.nationsonline.org)
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ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในเวียดนาม ได้แก่ ถ่านหิน ท่อนซุง แมงกานีส แร่ฟอสเฟต
แร่บอกไซต์ แร่โครเมต แร่ธาตุหายาก (Rare Earth Elements) น้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ และ
พลังงานน้า ส่วนภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สาคัญของเวียดนาม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรู ป อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม อุ ต สาหกรรมรองเท้ า อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ (ถ่ า นหิ น
และเหล็ก) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปุ๋ยและสารเคมี อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรม
ยางล้อ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับข้อมูลอื่นๆ รวมถึงตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญของเวียดนาม แสดงในตาราง
ที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 ตัวเลขทางเศรษฐกิจและดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญของเวียดนาม
ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจและดัชนีเศรษฐกิจ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง (Real
GDP growth)
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)
อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy
Rate/Discount Rate)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์
(Commercial Bank Prime Lending Rate)
หนี้ภาครัฐ (Government Debt)
หนี้สาธารณะ (Public Debt)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(เฉลี่ยรายปี)

จานวนประชากร
อัตราการเติบโตของประชากรในประเทศ
ข้อมูลและดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆ
Global Competitiveness Index (GCI)

หน่วย

ปี พ.ศ.

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
ร้อยละ

2558

198.8

CIA Factbook (as of July 2016)

2558

6.50

CIA Factbook (as of July 2016)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2558
2558
2558

0.90
3.00
9.00

CIA Factbook (as of July 2016)
CIA Factbook (as of July 2016)
CIA Factbook (as of July 2016)

ร้อยละ

2558

8.10

CIA Factbook (as of July 2016)

ร้อยละ
ของ GDP
ร้อยละ
ของ GDP
ดองต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ
ดองต่อ
บาท
ล้านคน
ร้อยละ

2558

52.70

IMF World Economic Outlook, Oct 15
(as of July 2016)

2558

61.22

CIA Factbook (as of July 2016)

2558

21,928

CIA Factbook (as of July 2016)

2558

625

2558
2558

94.349
1.00

อันดับ

2558

56

Bank of Thailand (as of July 2016)
US Census Bureau (as of July 2016)
US Census Bureau (as of July 2016)
World Economic Forum (as of July 2016)
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ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
Network Readiness Index (NRI)
Doing Business Index
Economic Freedom Index

หน่วย
อันดับ
อันดับ
อันดับ

ปี พ.ศ.
2558
2559
2559

ข้อมูล
85
90
131

Human Development Index (HDI)

อันดับ

2558

116

Human Capital Index
Corruption Perceptions Index (CPI)

อันดับ
อันดับ

2558
2558

59
112

Travel and Tourism Competitiveness
Index

อันดับ

2558

75

แหล่งข้อมูล
World Economic Forum (as of July 2016)
World Bank (as of July 2016)
The Heritage Foundation (as of July
2016)
United Nations Development Programme
(as of July 2016)
World Economic Forum (as of July 2016)
Transparency International (as of July
2016)
World Economic Forum (as of July 2016)

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ปัจจุบัน เวียดนามมีการปกครองระบอบสังคมนิยม โดยมีประธานาธิบดีเป็นผู้นาสูงสุดของ
ประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเวียดนาม คือ นายเจิ่น
ดั่ย กวาง (Tran Dai Quang) ซึ่งได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง ในวั น ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559
ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเวียดนาม คือ นายเหงียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งขึ้นดารงตาแหน่งในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

1.2 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
1.2.1 โครงสร้างด้านการคมนาคม
1.2.1.1 การคมนาคมทางถนน
เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ระบบการคมนาคมขนส่งมีการพัฒนาไปมากกว่าประเทศอื่น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ สาหรับการคมนาคมขนส่งทางถนน เวียดนามมี
เส้นทางถนนยาวรวมกันประมาณ 256,000 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นเส้นทางถนนทั่วไปประมาณ
ร้อยละ 84 ของความยาวถนนในประเทศทั้งหมด เส้นทางสายหลัก (National Highway) ประมาณ
ร้ อ ยละ 7 (ประมาณ 17,295 กิ โ ลเมตร) และเส้ น ทางถนนระดั บ จั ง หวั ด (Provincial Roads)
ประมาณร้อยละ 9 โดยเส้นทางถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดิน และมีถนนประมาณ 40,000 กิโลเมตร
ที่เป็นเส้นทางถนนลาดยาง
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สาหรับเส้นทางสายหลัก (National Highway) ในเวียดนามที่สาคัญๆ ได้แก่
 เส้นทางหมายเลข 1 – วิ่งจากกรุงฮานอยไปยังจังหวัดก่าเมา (Ca Mau) โดยผ่าน
เมืองดานัง และนครโฮจิมินห์ โดยเส้นทางดังกล่าวถือเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุ ดใน
ประเทศ และเป็นเส้นทางสาคัญที่เชื่อมเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
 เส้นทางหมายเลข 3 – วิ่งจากกรุงฮานอยไปยังจังหวัดกาวบั่ง (Cao Bang) สิ้นสุด
ที่บริเวณด่านต้า หลุง (Ta Lung) ซึ่งอยู่ติดพรมแดนจีนในส่วนของมณฑลยูนนาน
 เส้นทางหมายเลข 5 – วิ่งจากกรุงฮานอยไปจัง หวัดไฮฟอง (Hai Phong) โดย
เส้นทางดังกล่าวเป็น เส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าจากกรุงฮานอยไปยังท่าเรือ
ในไฮฟอง
 เส้นทางหมายเลข 9 – วิ่งจากจังหวัด กว๋า งจิ (Quang Tri) ไปยังจังหวัดดอง ฮา
(Dong Ha) โดยเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับเส้นทางหมายเลข 9 ของ สปป.ลาว ซึ่งสามารถ
เดินทางมาไทย (มุกดาหาร) หรือขนสินค้าจากไทยมายังท่าเรือในดอง ฮา ได้
 เส้นทางหมายเลข 13 – วิ่งจากนครโฮจิมินห์ ไปจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (Binh Phuoc)
สิ้นสุดที่ด่านเฮา ลู (Hoa Lu) ซึ่งอยู่ติดพรมแดนกัมพูชาในส่วนของจังหวัดกระแจะ
 เส้นทางหมายเลข 18 – วิ่งจากกรุงฮานอยไปจังหวัดกวาง นินห์ (Quang Ninh)
ซึ่งอยู่ติดพรมแดนจีนในส่วนของเขตปกครองตนเองกว่างซี (Guangxi)
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ภาพที่ 1-3 เส้นทางถนนในเวียดนาม

ที่มา : ezilon Maps (www.ezilon.com)
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1.2.1.2 การคมนาคมทางรถไฟ
ในปัจจุบัน เส้นทางคมนาคมระบบรางของเวียดนามประกอบด้วยเส้นทางที่ยังเปิดใช้
บริการทั้งสิ้น 11 สาย ได้แก่
 เส้นทางเหนือ-ใต้ (North–South Railway) ซึ่งวิ่งจากกรุงฮานอยไปยังนครโฮจิมินห์
รวมระยะทางกว่า 1,726 กิโลเมตร ผ่านสถานีกว่า 260 แห่ง และถือเป็นเส้นทาง
สายหลักที่ยาวที่สุดในประเทศ
 เส้นทางกรุงฮานอย-หลาวก่าย (Hanoi-Lao Cai) มีระยะทาง 296 กิโลเมตร วิ่งจาก
กรุงฮานอย ไปยังเมืองหลาวก่าย
 เส้นทางกรุงฮานอย-ด่งดาง (Hanoi-Dong Dang) มีระยะทาง 163 กิโลเมตร วิ่งจาก
กรุงฮานอย ไปยังเมืองด่งดาง ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนผิงเสียงของจีน (มณฑลกว่างซี)
 เส้นทางแกบ-ฮาลอง (Kep-Ha Long) มีระยะทาง 106 กิโลเมตร วิ่งจากเมืองแกบ
ในจังหวัดบั๊กซาง (Bac Giang) ไปยังเมืองฮาลอง
 เส้นทางกรุงฮานอย-ไฮฟอง (Hanoi-Hai Phong) มีระยะทาง 102 กิโลเมตร วิ่งจาก
กรุงฮานอย ไปยังเมืองไฮฟอง
 เส้นทางกรุงฮานอย-ท้ายเงวียน (Hanoi-Thai Nguyen) มีระยะทาง 75 กิโลเมตร
วิ่งจากกรุงฮานอย ไปยังเมืองท้ายเงวียน
 เส้นทางท้ายเงวียน-แกบ (Thai Nguyen-Kep) มีระยะทาง 57 กิโลมตร วิ่งจากเมือง
ท้ายเงวียน ไปยังเมืองแกบ ในจังหวัดบั๊กซาง
 เส้นทางโฟหลู-ซวน ซาว (Pho Lu-Xuan Giao) มีระยะทาง 11 กิโลเมตร วิ่งจาก
เมืองโฟหลู ในจังหวัดหลาวก่าย ไปยังเมืองซวน ซาว ในจังหวัดเตียน เกียน (Tien
Kien)
 เส้นทางเตียน เกียน-ไบ๋ บาง (Tien Kien-Bai Bang) มีระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
วิ่งจากจังหวัดเตียน เกียน ไปยังเมืองไบ๋ บาง ในจังหวัดฟู้เถาะ (Pho Tho)
 เส้นทางดาลัต-จายหมัต (Da Lat-Trai Mat) มีระยะทาง 7 กิโลเมตร วิ่งจากเมือง
ดาลั ต จั ง หวั ด เลิ ม ด่ ง (Lam Dong) ไปยั ง เมื อ งจายหมั ต จั ง หวั ด นิ น ถ่ ว น (Ninh
Thuan) ซึ่งอยูต่ ิดกัน
 เส้ นทางเตียน เกี ยน-เลิ มเถา (Tien Kien-Lam Thao) มีระยะทาง 4.1 กิโลเมตร
วิ่งจากจังหวัดเตียน เกียน ไปยังเมืองเลิมเถา ในจังหวัดฟู้เถาะ (Pho Tho)
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ภาพที่ 1-4 เส้นทางรางรถไฟในเวียดนาม

ที่มา : SEA Citymap (http://www.seacitymaps.com)
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ตารางที่ 1-2 สรุปเส้นทางรถไฟที่ยังมีการใช้งานอยู่ในเวียดนาม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เส้นทาง
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

ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลเวียดนามมีแผนที่จะจัดสร้างสายรถไฟความเร็วสูง (High-speed
Rail) คู่ไปกับรางรถไฟเส้นทางสายเหนือ-ใต้ โดยหากเส้นทางดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยลด
ระยะเวลาในการเดิ น ทาง/ขนส่ ง จากกรุ ง ฮานอยไปยั ง นครโฮจิ มิ น ห์ จ ากเดิ ม 30 ชั่ ว โมง เป็ น
6 ชั่วโมงได้ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะจัดสร้างเส้นทางรถไฟสายอื่นๆ ด้วย อาทิ เส้นทางดาลัต-ทับจาม
(Da Lat-Thap Cham) เส้นทางโฮจิมินห์ - หวุงเต่า (Ho Chi Minh City-Vung Tau) เส้นทางไดอั น ล๊กนินห์ (Di An-Loc Ninh) และเส้นทางมุยา-หวุงอัน (Mu Gia-Vung Ang)
อย่างไรก็ดี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลเวียดนามได้ชะลอการจัดสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงดังกล่าวเนื่องด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการลงทุนจัดสร้างมีมูลค่าที่สูงมาก และให้มีการ
ทบทวนแผนการจัดสร้างใหม่ 2 ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ภายใต้แผนจัดสร้างฉบับใหม่
รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติแผนการจัดสร้างสายรถไฟความเร็วสู งขึ้นอีกครั้ง และเริ่มดาเนินการ
จัดสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 25933

2

รวบรวมข้อมูลจาก http://saigoneer.com/saigon-development/2439-pm-approves-high-speed-rail-and-airport-upgrades-inmassive-transportation-overhaul (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
3 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/Indochina/ViewNews.aspx?NewsID=9580000028218 (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) และ http://saigoneer.com/saigon-development/4567-vietnam-pushes-ahead-with-high-speedrail-line (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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1.2.1.3 การคมนาคมทางอากาศ
เวียดนามมีสนามบินนานาชาติในประเทศทั้งหมด 3 แห่ง โดยสนามบินที่มีขนาดใหญ่
ที่สุ ดของประเทศอยู่ ที่ กรุ งฮานอย คื อ สนามบิ นนานาชาติ นอย ไบ (Noi Bai) ส่ วนสนามบิ นอื่ น
ที่ มี ข นาดใหญ่ ร องลงมา ได้ แ ก่ สนามบิ น นานาชาติ เ ติ น เซิ น เญิ้ ต (Tan Son Nhat) ที่ ตั้ ง อยู่
นครโฮจิมินห์ และสนามบินนานาชาติดานัง (Da Nang) ที่ตั้งอยู่เมืองดานัง
ภาพที่ 1-5 สนามบิน/ท่าอากาศยานที่สาคัญในเวียดนาม

ที่มา : Map of World (http://www.nationsonline.org)
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1.2.1.4 การคมนาคมทางเรือ
เวียดนามมีท่าเรือขนาดใหญ่ในประเทศทั้งหมด 8 แห่ง (ไม่นับรวมท่าเรือพาณิชย์ขนาด
เล็กที่มีกว่า 100 แห่ง) โดยท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คือ ท่าเรือ ไซงอน (Saigon Port) หรือ
ท่าเรือโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Port) ซึ่งตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ เป็นท่าเรือที่ใช้รองรับเรือขนาดใหญ่
ส่วนท่าเรือสาคัญอื่นๆ ได้แก่
 ท่าเรือไฮฟอง (Hai Phong Port) เป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
 ท่าเรือดานัง (Da Nang Port) หรือท่าเรือเทียนซา (Tien Sa) เป็นท่าเรือที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
 ท่าเรือกัมรัน (Cam Ranh Port) หรือท่าเรือบางอย (Ba Ngoi Port) ซึ่งเป็นท่าเรือ
พาณิชย์ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวกัมรัน (Cam Ranh Bay)
 ท่าเรือหวุงเต่า (Vung Tao Port) เป็นท่าเรือซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดหวุงเต่า ใช้ในการส่งออก
สินค้า รวมถึงใช้ในการเดินเรือสารวจแหล่งน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติในทะเล
นอกจากนี้ เวียดนามยังมีเส้นทางคมนาคมทางน้าตามลาน้าสายต่างๆ ในประเทศ ซึ่งมี
ความยาวรวมกันทั้งสิ้น 17,702 กิโลเมตร
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ภาพที่ 1-6 ท่าเรือที่สาคัญในเวียดนาม

ที่มา : Logistics Capacity Assessment (LCA) (http://dlca.logcluster.org/)

1.2.2 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
1.2.2.1 ระบบไฟฟ้า
การพั ฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในเวียดนาม เริ่มเกิดขึ้น
ในช่วงที่ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองดินแดนอินโดจีนเป็นอาณานิคม โดยฝรั่งเศสเข้ามาพัฒนาระบบ
กระแสไฟฟ้าในเวียดนาม แต่ต้องหยุดชะงักลงในช่ว งสงครามโลกครั้งที่สอง และช่วงสงคราม
เวียดนาม
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หลังจากเหตุการณ์สงครามจบลง เวียดนามได้เปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ตกอยู่ภายใต้การบริหาร
ของภาครัฐ โดยผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายสาคัญของประเทศ ได้แก่ Electricity Vietnam (EVN) ซึ่ง
เป็นบริษัทถือหุ้นโดยรัฐบาลเวียดนามที่รับผิดชอบในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ
ปั จ จุ บั น การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ของประเทศได้ ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการพลั ง งาน
ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทาให้เวียดนามประสบปัญ หาไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้พอเพียงต่อ
ความต้องการของประเทศ และทาให้เวียดนามต้องมีการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ (จีน)
มาใช้ในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บางพื้นที่ของประเทศก็ประสบปัญหาไฟดับบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ
1.2.2.2 ระบบน้าประปา
ระบบน้าประปาของเวียดนาม มีหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบคื อ Ministry of Construction
ดูแลและจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เมืองต่างๆ (Urban Area)
ส่วน Ministry of Agriculture and Rural Development มีหน้าที่ในการจัดสรรและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าในพื้นทีช่ นบท (Rural Area)
ส าหรั บ ผู้ ผ ลิ ต น้ าประปารายส าคั ญ ในเวี ย ดนาม ได้ แ ก่ Saigon Water Corporation
(SAWACO) ซึ่งเป็นผู้ ผ ลิ ต น้ าประปาให้ กับ นครโฮจิ มิ นห์ และ Hanoi Water Company ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตน้าประปารายสาคัญให้กับกรุงฮานอย
ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบน้าประปาในเวียดนาม ณ ปัจจุบัน คือปัญหาการเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว โดยในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล การเข้าถึงในระบบน้าประปา
ยังไม่สามารถทาได้ ส่งผลทาให้ประชากรในพื้นที่ ดังกล่าวต้องอาศัยแหล่งน้าทางธรรมชาติในการ
อุปโภคบริโภค
1.2.2.3 ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารของเวียดนามถูกพัฒนาขึ้นเริ่มแรกในช่วงที่ประเทศ
ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศส และหยุดชะงักไปในช่วงภาวะสงคราม อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
เวียดนามได้มีการดาเนินนโยบายพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงหลายปี
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ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้ นฐานด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศพัฒนาขึ้น
อย่างมาก
ปั จ จุ บั น เวี ย ดนามมี ผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ บ้ า นประมาณ 10.2 ล้ า นเลขหมาย และมี ผู้ ใ ช้
โทรศั พ ท์ ไ ร้ ส าย/โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร าว 136.1 ล้ า นเลขหมาย โดยหน่ ว ยงานหลั ก ที่ ใ ห้ บ ริ การ
ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศ ได้แก่ Vietnam Posts and Telecommunications
Group (VNPT) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทาหน้าที่ในการให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวข้องกับ
โทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศ โดย VNPT จะเป็นผู้ให้บริการหลักในบริการโทรศัพท์
บ้านของประเทศ และมีบริษัทในเครือ เช่น Vietnam Data Communication Company Vinaphone
และ MobiFone ซึ่งมุ่งเน้นการให้ บริก ารด้านโทรศัพท์เคลื่อ นที่และอินเทอร์เ น็ต Viettel Mobile
เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้ Ministry of Defense ซึ่งให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
S-Fone เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเวียดนาม เป็นต้น
1.2.2.4 ระบบการเงินและการธนาคาร
ในอดีต ทั้งสาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) และสหพันธ์รัฐเวียดนาม
(เวียดนามใต้) ต่างก็มีธนาคารแห่งชาติเป็นของตนเอง โดย State Bank of Vietnam เป็นธนาคาร
แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม และ National Bank of Vietnam เป็นธนาคารกลาง
ของสหพันธ์รัฐเวียดนาม
หลังจากกองทัพเวียดมินห์ได้รับชัยชนะเหนือกองทัพเวียดนามใต้ ได้มีความพยายาม
ที่จะรวบระบบการปกครองของทั้ งสองเข้ าเป็ นหนึ่ง เดี ยว โดยในเดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2519
ธนาคารแห่งชาติเวียดนามได้รวมเข้ากับธนาคารรัฐเวียดนามเพื่อให้เหลือเพียงหน่วยงานเดียว
ที่ทาหน้าที่กากับดูแลระบบการเงินของเวียดนาม
ปัจจุบัน เวียดนามมีธนาคารพาณิชย์ที่ดาเนินงานในประเทศ 115 ราย (ไม่นับรวมสานักงาน
ตัวแทน (Representative Office) ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เข้ามาตั้งในเวียดนาม)
ดังแสดงในตารางที่ 1-3 โดยมีธนาคารพาณิชย์ไทยที่เข้าไปเปิดสาขาและดาเนินการอยู่ ได้แ ก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 1-3 รายชื่อธนาคารและสถาบันการเงินในเวียดนาม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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

ธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงิน
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Ocean Commercial One Member Limited Liability Ban
Construction Commercial One Member Limited Liability Bank
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
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of
Vietnam (BIDV)
DONG A Commercial Joint Stock Bank
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 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 Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VP Bank)
Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank
Vietnam Export – Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank)
ANZVL

ประเภท
State-owned Commercial
Banks

Joint-Stock Commercial
Banks

จานวนสาขา
943
21
16
81
30
9
17
22
61
149
13
33
180
56
39
45
27
62
18
96
17
45
34
35
71
50
20
50
33
53
72
20
17
44
11
16
42
N/A
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ลาดับ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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

ธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงิน
Hong Leong Bank Vietnam Limited
Hongkong – Shanghai Bank Vietnam Limited (HSBC)
Shinhan Bank Vietnam Limited
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
INDOVINA BANK LIMITTED
VID PUBLIC BANK
Vietnam-Russia Joint Venture Bank
VINASIAM BANK
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
Post and Telecommunication Finance Company Limited
Rubber Finance Company
Maritime Bank Finance Company Limited
(formerly named as 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 Saison Finance Company
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
VINASHIN Finance Leasing Company Limited
Kexim Vietnam Leasing Company
Asia Commercial Bank Leasing Company Limited
Industrial and Commercial Bank of Vietnam Leasing Company Limited
BIDV Financial Leasing Company Ltd
VCB Leasing Company Limited
Agribank no.1 Leasing Company

ประเภท
Wholly Foreign Owned
Banks

Joint-venture Banks

Policies Banks
Co-operative Banks
Microfinance Institutions

จานวนสาขา
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

Finance Companies

Leasing Companies
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N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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ลาดับ
ธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงิน
ประเภท
77
Agribank no.2 Leasing Company
78
Sacombank Leasing Limited Company
79
Vietnam International Leasing Company Limited
80
Chailease International Leasing Company Limited
81
ANZ
82
Bank of China
83
Bank of Communications TP.
84
Bangkok Bank
85
BIDC
86
BNP Paribas
87
BPCE IOM
88
BTMU
89
Cathay
90
China Construction Bank
91
Citibank
92
Commonwealth Bank of Australia (CBA)
93
CTBC
94
DBS
95
Deutsche bank AG
96
E. SUN
97
Far East National Bank
98
First Commercial Bank
Foreign Banks’ Branches
99
Hana
100
HSBC
101
Hua Nan
102
ICBC
103
Industrial Bank of Korea
104
JP Morgan
105
Kookmin
106
Korea Exchange Bank
107
Malayan Banking Berhad
108
Mizuho
109
OCBC
110
Shanghai & Savings
111
SMBC
112
Standard Chartered
113
Taipei Fubon
114
United Oversea Bank
115
Woori
ที่มา : The State Bank of Vietnam (SBV) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

จานวนสาขา
N/A
N/A
N/A
N/A
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
3
1
2
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บทที่ 2
นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการค้า และนโยบายการต่างประเทศของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2.1 นโยบายทางเศรษฐกิจ
หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบดูแลและเป็นผู้กาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนาม ได้แก่ Ministry of Industry and Trade ซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบายการค้า และดาเนินการ
ด้านพหุภาคีและความตกลงการค้าระหว่างประเทศ (โดยมี National Committee for International
Economic Co-operation ทาหน้าที่เ ป็นผู้ ประสานงานในประเด็นที่เ กี่ยวข้อ งกับการค้ าระหว่าง
ประเทศกับหน่วยงานเกี่ยวข้องภายในประเทศ) Department of Taxation ภายใต้การกากับดูแล
ของ Ministry of Finance ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บภาษีภายในประเทศ นอกจากนี้ State Bank of Vietnam
(SBV) เป็นผู้กาหนดนโยบายการคลังของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะดาเนินการอย่างสอดคล้อง
กับนโยบายทางการเงิน เพื่อเพิ่มความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจเวียดนาม
นับแต่ในอดีต เวียดนามได้มีการดาเนินนโยบายหรือดาเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญ
ได้แก่ นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ ดอย เหม่ย (Doi Moi Policy) และแผนแม่บทการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2556-2563 (The Master Plan on Economic Restructuring 2013-2020) ทั้งสอง
แผน/นโยบายแม่บทนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและนาไปสู่การปฏิรูปประเทศ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1.1 แผนแม่บทในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ ดอย เหม่ย
ในปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลเวียดนามได้ ประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศขึ้น คือ
นโยบายดอย เหม่ย (Doi Moi Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ระบบสั ง คมนิ ย ม (Socialist-oriented Market Economy) และเพื่ อ แก้ ปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจที่เวียดนามกาลังเผชิญอยู่ขณะนั้น
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ภายใต้นโยบายดังกล่าว รัฐบาลเวียดนามได้ดาเนินการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้เปิด
เสรีมากยิ่งขึ้น และผ่อนปรนอนุญาตให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการสามารถประกอบการธุรกิจ
ของตนเอง โดยออกกฎหมายลงทุ น ของภาคเอกชน (Law on Private Enterprises) ขึ้ น ใน
ปี พ.ศ. 2534 เพื่อสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการในประเทศ ตลอดจนดึงดูดการลงทุน
ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความพยายามลดบทบาทของ
ภาครัฐลง และเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในประเทศให้มากขึ้น โดยอาศัยกลไกตลาด และการแข่งขันของ
ภาคเอกชนเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ยังมีกิจการบางส่วนที่รัฐบาลยังควบคุมเอาไว้เองอยู่
อาทิ การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศ เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า อาหาร
และปศุสัตว์แปรรูป เป็นต้น
การดาเนินการข้างต้นได้สร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคการเกษตร เพื่อให้
เกษตรกรมีการผลิตและ/หรือเพาะปลูกในประเทศมากขึ้น รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
ส่งผลให้ตลาดการค้าภายในประเทศ และเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ก่อนปี พ.ศ. 2525
การลงทุนโดยภาคเอกชนเกิ ดขึ้นน้อยมากในเวียดนาม แต่หลังจากการดาเนินนโยบายดอย เหม่ย
ได้ทาให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนในประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการบริการ
 แผนแม่บทการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ พ.ศ. 2556-2563
นับตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามดาเนินแผนปฏิรูปเศรษฐกิจดอย เหม่ย และเปิดเสรีประเทศเพิ่ม
มากขึ้น ได้ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากและรวดเร็ว อย่างไรก็ดี การเติบโตดังกล่าว
ก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยอัตราเงินเฟ้อเวียดนามสูงถึงร้อยละ
16 ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 ขณะเดียวกัน การพยายามที่ตามมาของรัฐบาลเพื่อพยายามสนับสนุน
ด้านการส่งออกของประเทศ โดยการลดค่าเงินดองให้อ่อนค่า ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม1
ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ อีกฉบับหนึ่งขึ้น คือ
แผนแม่ บทการปฏิ รู ปโครงสร้ างเศรษฐกิ จ พ.ศ. 2556-2563 (The Master Plan on Economic
Restructuring 2013-2020) เพื่ อ ปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ อี ก ครั้ ง โดยแผนดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
1

อ้างอิงจาก วันวลิต ธารไทรทอง (2555). “เวียดนาม: ยุคหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจ ดอย เหม่ย (Doi Moi)”. Siam Intelligence.
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จาก http://www.siamintelligence.com/vietnam-after-doimoi-policy-on-economic-revolutions-post/
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ได้แก่ (1) การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศของเวียดนามอย่างยั่งยืน (2) การเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) (3) การเพิ่มรายได้และอัตราการจ้างงานภายในประเทศ
และ (4) การสร้างความโปร่งใสในมาตรการทางธุรกิจ และลดปัญหาการคอร์รัปชั่นในประเทศ
หน่ว ยงานหลั ก ที่เ กี่ยวข้องและรับผิ ดชอบการดาเนินตามแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย
Ministry of Planning and Investment, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture
and Rural Development, Ministry of Justice, Ministry of Transport, Ministry of Labor, Ministry
of Education and Training, Ministry of Information and Communication และ Ministry of Public
Security ซึ่งแต่ละกระทรวงต่างมีหน้าที่ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน
ดังกล่าว
สาหรับแนวทางหลักในการปฏิรูปภายแผน Master Plan on Economic Restructuring
2013-20202 ได้แก่
 การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ผ่านการดาเนินนโยบายการเงินและนโยบาย
ภาครัฐอย่างระมัดระวัง ส่งเสริมการส่งออกพร้อมไปกับการควบคุมการนาเข้าสินค้า
โดยเฉพาะสินค้าที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ตลอดจนการควบคุมระดับราคาสินค้า
ในตลาดในประเทศ
 การปรับโครงสร้างการลงทุนในประเทศ โดยมุ่งเน้นการลงทุนจากภาคเอกชน และ
รักษาระดับการลงทุนจากรัฐวิสาหกิจไว้ให้อยู่ที่ราวร้อยละ 35-40 ของการลงทุน
ทั้งหมด โดยรัฐบาลเวียดนามจะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานของประเทศ
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ป ระเทศมี ศั ก ยภาพ รวมถึ ง การลงทุ น จั ด สร้ า ง
เขตอุตสาหกรรมของประเทศ
 การปรับโครงสร้างของระบบการเงินในประเทศ เพื่อให้เอื้ออานวยแก่ภาคธุ รกิจ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับการประกอบการ
 การพัฒนาภาคการผลิตและภาคบริการในประเทศ ไปสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของประเทศ โดยเฉพาะการนาเอาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการวิจัย
และพัฒนา
2

อ้างอิงจาก Socialist Republic of Viet Nam Government Portal (2013). “Master plan on economic restructuring in
association with conversion of the growth model towards improving quality, efficiency and competitiveness during the
2013-2020 period”. Retrieved July 20, 2016 from
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails?categoryId=30&articleId=10052090
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 การพั ฒนาเขตอุต สาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะเขตอุต สาหกรรมหลั ก ของ
ประเทศ (Key Economic Zones) เพื่อสนับสนุนการลงทุนให้เข้ามารวมอยู่ในพื้นที่
เดียวกัน
2.1.2 แผน/นโยบายทางเศรษฐกิจอื่นๆ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเวียดนามอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2554-2563 (Viet Nam Sustainable
Development Strategy 2011-2020)
รัฐบาลเวียดนามยังได้มีแผนที่จะพัฒนาประเทศให้มีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โดยได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเวี ย ดนามอย่ า งยั่ ง ยื น พ.ศ. 2554-2563 (Viet Nam
Sustainable Development Strategy 2011-2020) ขึ้น ซึ่ง มี เ ป้าหมายหลั ก เพื่อ พัฒนาด้านสั งคม
และความเท่าเทียมไปพร้อมๆ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง3
ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามจะสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนภายในประเทศ การ
ใช้ เทคโนโลยี ที่ เป็ นมิ ต รต่ อสิ่ งแวดล้ อ มในการผลิ ต และการสร้ างความมั่ นคงทางอาหารให้ กั บ
ประชาชนภายในประเทศ โดยได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ไว้ ได้แก่ ดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ (Human Development Index: HDI) การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อโครงสร้างพลังงาน
โดยรวม รวมถึงอัตราความยากจนของประชาชนในประเทศ โดยรัฐบาลเวียดนามให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาทางสังคมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 และวิสัยทัศน์สู่ปี พ.ศ. 2573
(National Strategy on Environment Protection to 2020 and vision to 2030) 4
รัฐบาลเวีย ดนามได้ จั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ ก ารอนุ รักษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2563 และ
วิสัยทัศน์สู่ปี พ.ศ. 2573 ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
3

อ้างอิงจาก Socialist Republic of Viet Nam Government Portal (2012). “Viet Nam Sustainable Development Strategy for
2011-2020”. Retrieved July 20, 2016 from
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails?categoryId=30&articleId=10050825
4 อ้างอิงจาก Socialist Republic of Viet Nam Government Portal (2012). “NATIONAL STRATEGY ON ENVIRONMENT
PROTECTION TO 2020 WITH VISIONS TO 2030”. Retrieved July 20, 2016 from
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails?categoryId=30&articleId=10051159
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และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ รวมถึงการควบคุมและป้องกันการก่อมลพิษ ตลอดจนการ
กาจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และของเสียจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในประเทศ โดยหนึ่งในการดาเนิน
แผนยุ ท ธศาสตร์ ดั งกล่ า ว คื อ การพั ฒ นาอุต สาหกรรมสิ่ งแวดล้ อ มของประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุน
การดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอื่น
ทั้งนี้ ทางภาครัฐเวียดนามได้ตั้งเป้าให้ในปี พ.ศ. 2563 มีการควบคุมและลดการเพิ่มขึ้น
ของมลพิษ การทาลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการทาลายความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารตั้ ง เป้ า ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในประเทศ
และให้ประชาชนในประเทศมีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสภาวะโลกร้อน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยการตั้งเป้าหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้





เพื่อลดปัจจัยการก่อให้เกิดมลพิษ
เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมถูกทาลายไปแล้ว
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
เพื่ อ ลดการท าลายและการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ น้ อ ยลง และรั ก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่
 เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซในเรือนกระจก และสร้างจิตสานึกให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยัง ได้ตั้งวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2573 โดยมีเป้าหมายให้มีการ
ป้องกันและลดการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และการทาลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเพิ่มจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อสภาวะโลกร้อน ตลอดจนการสร้างปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดขยะ การลดการใช้
คาร์บอน เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2.2 นโยบายการค้า
2.2.1 ภาพรวมนโยบายการค้า
ในด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศ Ministry of Industry and Trade เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท า
หน้าที่ดาเนินนโยบายการค้าของประเทศเวียดนาม รวมถึงจัดการการค้าในระดับคู่ภาคี พหุภาคี
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และระดั บ ภู มิ ภ าคระหว่ า งเวี ย ดนามและประเทศคู่ ค้ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี National Committee for
International Economic Co-operation ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ WTO
และการค้ า ระหว่ า งประเทศกั บ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการค้ า ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ของ
สานักนายกรัฐมนตรีเวียดนาม
จากแผนปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ดอย เหม่ ย (Doi Moi) ท าให้ เ วี ย ดนามพึ่ง พาความสั มพันธ์
ทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น มีการดาเนินการเปิดประเทศให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามา
ลงทุ น โดยตรงมากขึ้ น (Foreign Direct Investment) ประกอบกั บ มี ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศเพื่อ รองรับการลงทุน ดังนั้ น รัฐบาลเวียดนามจึงมีนโยบาย
ทางการค้าที่ชัดเจน โดยจะเน้นระบบการค้าพหุภาคี (Multilateral Trading System) เป็นนโยบาย
ด้านการค้ า หลั ก ของประเทศ ซึ่งส่ งผลให้ประเทศเวี ยดนามเร่ งสร้ า งความสั มพั นธ์ ใ นรู ป แบบ
ความตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ ในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความ
ตกลงทางการค้าเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร ประมง สิ่งทอ
รองเท้า รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
2.2.2 การเจรจาความตกลงการค้าเสรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศเวียดนามเน้นการจัดทาความตกลงการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดย
เริ่มต้นด้วยการทาความตกลงภายใต้กรอบอาเซียนกับประเทศคู่ภาคี 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย ทั้งนี้ ในช่วงระยะหลัง เวียดนามมีการทาความตกลง
การค้ า เสรี ใ นเชิ ง รุ ก มา กขึ้ น กล่ า วคื อ มี ก ารท าความตกลงการค้ า เสรี แ บบทวิ ภ าคี
มากขึ้ น โดยในปี พ.ศ. 2552 เวี ย ดนามได้ ท าความตกลงการค้ า แบบทวิภ าคี กั บ ญี่ ปุ่ น ส าเร็จ
เป็ น ประเทศแรก และถั ด มาในปี พ.ศ. 2554 เวี ย ดนามมี ค วามตกลงการค้ า แบบทวิ ภ าคี กั บ
ประเทศชิลี
ปัจจุบัน เวียดนามกาลังอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอีก 6 ฉบับ
โดยอยู่ ร ะหว่ า งการเจรจาความตกลงการค้ า เสรี ภ ายใต้ ก รอบอาเซี ย น 2 ความตกลง ได้ แ ก่
ความตกลงการค้ า เสรี อ าเซี ย น-ฮ่ อ งกง และความตกลงหุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างอาเซียน
กับอีกประเทศภาคีอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย
และเวียดนามก าลั งอยู่ร ะหว่า งการเจรจาภายใต้ค วามตกลงการค้ าเสรี ภ ายใต้ก รอบอื่ นๆ อีก
4 ฉบั บ กั บ ประเทศเกาหลี ใ ต้ รั ส เซี ย เบลารุ ส คาซั ค สถาน EFTA (European Free Trade
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Association)5 และโดยเฉพาะประเทศสหภาพยุโรป ทีก่ าลังอยู่ในช่วงท้ายของการเจรจา โดยมีการ
เผยแพร่ร่างความตกลง (Preliminary Text of Agreement) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แล้ว6
และคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 25617
นอกจากนี้ เวียดนามกาลังอยู่ระหว่างดาเนินการให้ความตกลงภายใต้กรอบความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement: TPP)8 มีผลบังคับใช้
อีก 1 ฉบับ โดยการเจรจาความตกลง TPP ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หลังจาก
ที่ รั ฐ มนตรี ข องสมาชิ ก ทั้ ง 12 ประเทศประกาศข้ อ สรุ ป ของการเจรจา ณ เมื อ งแอตแลนตา
รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐฯ ต่อมาประเทศสมาชิก TPP ได้เผยแพร่เนื้อหาร่างความตกลงฉบับเต็ม
(Full Text) ออกสู่สาธารณะเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หลังจากที่ถูกปิดเป็นความลับมา
ตลอดระยะเวลาการเจรจา และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประเทศสมาชิก TPP ได้มีการ
ลงนามความตกลง แต่ยังมิได้มีผลบังคับใช้ โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องดาเนินการ
ตามกระบวนการภายในประเทศของตน และคาดว่าจะใช้เวลาอีกราว 1-2 ปี กว่าความตกลงจะมี
ผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก TPP ทีเ่ วียดนามยังไม่มี FTA ด้วยได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก เปรู
และสหรัฐฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-1

5

EFTA เป็นกลุ่มประเทศที่ประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์
ร่างความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนามเผยแพร่ใน http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
7 อ้างอิงจาก European Commission (2016). “Overview of FTA and Other Trade Negotiations”. February 2016, retrieved
March 3, 2016 from http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
8 ประเทศสมาชิก TPP มีด้วยกันทั้งหมด 12 ประเทศ ประกอบด้วยสหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บรูไนฯ เปรู
ชิลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม
6
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ตารางที่ 2-1 ความตกลงการค้าเสรีของประเทศเวียดนามและประเทศคู่ภาคี
ความตกลงการค้าเสรี
ASEAN Free Trade Agreement
(AFTA)

ประเทศคู่ภาคี
อาเซียน (บรูไนฯ – กัมพูชา – อินโดนีเซีย –
สปป.ลาว – มาเลเซีย – เมียนมา – ฟิลิปปินส์ –
สิงคโปร์ – ไทย – เวียดนาม)

ASEAN – China Free Trade
Agreement (ACFTA)
อาเซียน – จีน

ASEAN – Japan Free Trade
Agreement (AJFTA)
ASEAN – Republic of Korea
Free Trade Agreement (AKFTA)

อาเซียน – ญี่ปุ่น

อาเซียน – เกาหลีใต้

ASEAN – India Free Trade
Agreement (AIFTA)
ASEAN – Australia – New
Zealand Free Trade Agreement
(AANZFTA)
Viet Nam-Japan Economic
Partnership Agreement (VJEPA)
Viet Nam-Chile Free Trade
Agreement (VCFTA)
Trans-Pacific Partnership
Agreement (TPP)
ASEAN-Hong Kong Free Trade
Agreement (AHKFTA)
Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP)
Viet Nam-European Free Trade
Agreement

อาเซียน – อินเดีย
อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์

สถานะการเจรจา
มีผลบังคับใช้
28 มกราคม พ.ศ. 2535
มีผลบังคับใช้
ด้านการค้าสินค้า
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ด้านการค้าบริการ
1 มกราคม พ.ศ. 2550
มีผลบังคับใช้
1 ธันวาคม พ.ศ. 2551
มีผลบังคับใช้
ด้านการค้าบริการ
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ด้านการค้าสินค้า
1 มกราคม พ.ศ. 2553
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม พ.ศ. 2553
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม พ.ศ. 2553

มีผลบังคับใช้
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
มีผลบังคับใช้
เวียดนาม – ชิลี
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ชิลี - นิวซีแลนด์ – สิงคโปร์ - บรูไนฯ – สหรัฐฯ – อยู่ระหว่างดาเนินการให้ความ
ออสเตรเลีย – เปรู – เวียดนาม – มาเลเซีย – ตกลง TPP มีผลบังคับใช้
เม็กซิโก - แคนาดา - ญีป่ ุ่น
ลงนามแล้ว 4 กุมภาพันธ์ 2559
เวียดนาม – ญี่ปุ่น

อาเซียน – ฮ่องกง

อยู่ระหว่างการเจรจา

อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ – จีน –
เกาหลีใต้ – ญี่ปุ่น – อินเดีย

อยู่ระหว่างการเจรจา

เวียดนาม – สหภาพยุโรป

อยู่ระหว่างการเจรจา
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ความตกลงการค้าเสรี
Viet Nam-EFTA Free Trade
Agreement
Viet Nam-Customs Union of
Russia, Belarus, and Kazakhstan
Free Trade Agreement
Republic of Korea – Viet Nam
Free Trade Agreement
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ประเทศคู่ภาคี

สถานะการเจรจา

เวียดนาม - EFTA

อยู่ระหว่างการเจรจา

เวียดนาม – รัสเซีย – เบลารุส – คาซัคสถาน

อยู่ระหว่างการเจรจา

เวียดนาม – เกาหลีใต้

อยู่ระหว่างการเจรจา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WTO Trade Policy Review และ ARIC

2.2.3 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้า
โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของเวียดนาม แสดงไว้ในตารางที่ 2-2 และ 2-3 โดยจะพบว่า
กรอบอัตราภาษีนาเข้าสูงสุด (Simple average final bound) เฉลี่ยของเวียดนาม อยู่ที่ร้อยละ 11.5
ขณะที่กรอบอัตราภาษี MFN (Simple average MFN applied) เฉลี่ยของเวียดนาม อยู่ที่ร้อยละ 9.5
โดยในกลุ่มสินค้าเกษตรจะมีอัตราภาษีสูงกว่าในกลุ่มสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร โดยเมื่อพิจารณาแยก
ตามรายประเภทสิ นค้ า สิ นค้ าที่มีอัตราภาษีน าเข้ า เฉลี่ ย (MFN applied duties) สู งสุ ดในประเทศ
ได้แก่ กลุ่ มสิ นค้ าเครื่องดื่มและยาสู บ (Beverages & tobacco) โดยมีอัตราภาษีนาเข้ าเฉลี่ ยอยู่ ที่
ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ สินค้าในกลุ่มกาแฟและชา (Coffee, tea) และสินค้าในกลุ่มผลไม้ พืช และผัก
(Fruit, Vegetables, Plants) (อัตราภาษีนาเข้าเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มสินค้าจะอยู่ที่ร้อยละ 26.8 และ
20.1 ตามลาดับ) ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีอัตราภาษีนาเข้าเฉลี่ยต่าที่สุดของเวียดนาม ได้แก่ กลุ่มสินค้า
เคมีภัณฑ์ (Chemicals) เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า (Non-Electrical Machinery) และสินค้าฝ้าย (Cotton)
ตารางที่ 2-2 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของเวียดนาม
หน่วย: ร้อยละ
อัตราภาษี
อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน
(Simple average final bound)
อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง
(Simple average MFN applied)
อัตราภาษีเฉลี่ยถ่วงน้าหนักการค้า
(Trade weighted average)

ทั้งหมด

สินค้า
สินค้าเกษตร

สินค้ามิใช่เกษตร

11.5

19.1

10.4

9.5

16.3

8.4

5.1

7.3

4.9

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2015
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ตารางที่ 2-3 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของเวียดนาม จาแนกตามประเภทสินค้า
หน่วย: ร้อยละ
กลุ่มสินค้า
อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง สัดส่วนการนาเข้า*
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
15.0
14.2
0.2
ผลิตภัณฑ์นม
16.6
9.6
0.5
พืชผักและผลไม้
21.2
20.1
1.0
ชาและกาแฟ
26.8
26.8
0.1
ธัญพืชและของปรุงแต่งจากธัญพืช
20.9
17.3
2.0
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีน้ามัน
11.6
8.4
2.7
น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
33.3
17.8
0.2
เครื่องดื่มและยาสูบ
50.2
43.0
0.3
ฝ้าย
14.0
6.0
0.9
ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
7.6
6.6
1.2
ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา
17.7
15.6
0.7
ผลิตภัณฑ์แร่และเหล็ก
11.2
8.0
15.6
น้ามัน
34.2
11.9
6.5
เคมีภัณฑ์
6.1
3.1
13.4
ไม้และของทาด้วยไม้
11.5
10.4
2.8
สิ่งทอ
10.4
9.6
8.8
เครื่องนุ่งห่ม
19.9
19.8
0.4
เครื่องหนัง
14.1
12.9
2.4
เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
5.7
3.3
11.3
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
9.7
7.9
23.8
พาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
22.2
17.5
2.4
อุตสาหกรรมอื่นๆ
10.3
9.8
2.9
หมายเหตุ: * สัดส่วนมูลค่าการนาเข้ากลุ่มสินค้านั้นๆ ต่อมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด
ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2015

2.3 นโยบายการต่างประเทศ
หน่ว ยงานหลั ก ของประเทศเวี ย ดนามที่ท าหน้ า ที่ รั บผิ ดชอบในการก าหนดท่ า ที แ ละ
นโยบายการต่างประเทศของประเทศ คือ Ministry of Foreign Affairs เนื่องจากรัฐบาลเวียดนาม
พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยหลักในการสร้างการเติบโตเศรษฐกิจ เวียดนามจึงอาศัย
วิธีการทางการทูตเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมถึงการเจรจาความตกลงการค้าระหว่าง
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ประเทศ และการสร้างความร่วมมือต่างๆ กับนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภายใต้ความร่วมมือของ
อาเซียนกับประเทศคู่ภาคีอื่นๆ และความร่วมมือกับองค์กรสาคัญๆ ระหว่างประเทศ9
ส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเวี ย ดนามกั บ ไทย พบว่ า ทั้ ง ไทยและเวี ย ดนามมี
ความสั มพั นธ์ อันดีระหว่ างกั น โดยปัจจุบัน เวียดนามได้แต่งตั้งให้มีส ถานทูต ด้ว ยกั นทั้ ง หมด
93 หน่วยงานกระจายอยู่ทั่วโลก โดยสาหรับประเทศไทย เวียดนามได้จัดตั้งสถานทูตเวียดนาม
ณ กรุ ง เทพมหานคร และสถานกงสุ ล ใหญ่ เ วี ย ดนาม ณ จั ง หวั ง ขอนแก่ น 10 ในขณะเดี ย วกั น
ไทยก็ ไ ด้ จั ด ตั้ ง สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ฮานอย และจั ด ตั้ ง สถานกงสุ ล ใหญ่ ไ ทย ณ
นครโฮจิมินห์11

9

อ้างอิงจาก Ministry of Foreign Affairs. “Continue moving forward with intensive international integration”. Retrieved
July 20, 2016 from http://www.mofa.gov.vn/en/nr140319210702/nr150107173136/nr150109091301/ns150129142936
10 http://www.vnembassy.net/
11 http://www.thaiembassy.org/main/
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บทที่ 3
ภาพรวมการค้า และการลงทุนของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3.1 ภาพรวมการค้าสินค้า
3.1.1 การส่งออกสินค้า
การส่งออกสินค้าของเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2558 โดยรวมมีทิศทางที่เ พิ่มขึ้น
อย่างมาก โดยมูล ค่ าการส่ งออกสิ นค้ าของเวียดนามเพิ่มจากจาก 72,237 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ
ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 179,148 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อ ปี (Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR1) ในช่ว งปี พ.ศ. 2553-2558 อยู่ที่
ร้อยละ 19.92 ดังแสดงในภาพที่ 3-1

1

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปี
แรกและปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้

โดย

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

คือ มูลค่าของปีที่เริ่มคานวณ
คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการคานวณ
คือ ปีที่สิ้นสุดคานวณลบด้วยปีที่เริ่มคานวณ

ยกตัว อย่ างเช่น สมมติว่ามูล ค่ าส่ งออกในปี พ.ศ. 2544 เท่ากับ 11,217.97 ล้ านดอลลาร์ ส หรัฐ และมีมูล ค่ าการส่ งออกในปี
พ.ศ. 2554 เท่ากับ 35,735.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทาให้มูลค่าการค้าในปี พ.ศ. 2544 โตจนถึง
มูลค่าการค้าในปี พ.ศ. 2554 คือร้อยละ 12.28 เป็นต้น
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ภาพที่ 3-1 มูลค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558

รายการสินค้าที่เวียดนามส่งออกมากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 คือ เครื่องโทรศัพท์
โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเท่ากับร้อยละ 13.68 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศในช่วงปี
ดังกล่าว ส่วนสินค้าที่ส่งออกรองลงมา ได้แก่ น้ามันปิโตรเลียมดิบ รองเท้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์ ข้าว กาแฟ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องพิมพ์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรกของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1
2
3

4

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมด
HS8517
เครื่องโทรพิมพ์ โทรสาร โทรศัพท์และ
อุปกรณ์
HS2709
น้ามันปิโตรเลียมดิบและน้ามันดิบที่ได้จาก
แร่บิทูมินัส
HS6403
รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทาด้วย
ยาง พลาสติก หนังฟอกหรือหนังอัด และ
ส่วนบนของรองเท้าทาด้วยหนังฟอก
HS8542
วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
124,178.19
16,981.70

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออกของ
เวียดนาม ปี 2553-2558
19.92%
74.78%

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ส่งออกของเวียดนาม
ปี 2553-2558
100.00%
13.68%

6,516.61

-5.25%

5.25%

3,772.09

20.05%

3.04%

3,400.06

99.67%

2.74%
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อันดับ
5
6
7

8

9
10

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

HS9403

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
3,105.84

3333-3

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออกของ
เวียดนาม ปี 2553-2558
19.55%

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของ
เฟอร์นิเจอร์
HS1006
ข้าว
2,973.92
-15.58%
HS6404
รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทาด้วย
2,944.75
30.61%
ยาง พลาสติก หนังฟอกหรือหนังอัด และ
ส่วนบนของรองเท้าทาด้วยวัตถุทอ
HS0901
กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแล้ว
2,738.91
5.44%
หรือไม่กต็ าม เปลือกและเยื่อของกาแฟ
รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟ ที่มีกาแฟผสม
อยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม
HS8471
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
2,381.31
90.87%
ส่วนประกอบ
HS8443
เครื่องพิมพ์ เครื่องจักรทา
2,321.09
10.76%
สาเนา เครื่องโทรสาร และส่วนประกอบ
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ส่งออกของเวียดนาม
ปี 2553-2558
2.50%

ตลาดส่งออกที่สาคัญ 5 อันดับแรกของเวียดนาม2 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 18.27)
จีน (ร้อยละ 10.65) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 10.62) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 4.84) และเยอรมนี (ร้อยละ 3.49)
ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ไทย ไทยเป็ น ตลาดส่ ง ออกอั น ดั บ 12 ของเวี ย ดนาม โดยมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดอยู่ ที่
ร้อยละ 2.21
ตารางที่ 3-2 ตลาดส่งออกหลัก 5 อันดับแรกของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557
อันดับ

1
2
3
4
2

ประเทศ
โลก
สหรัฐอเมริกา
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยของ
เวียดนาม ปี 2553-2557
113,184.30
20,684.39
12,059.65
12,020.61
5,478.05

อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
มูลค่าการส่งออกของ
เวียดนาม ปี 2553-2557
20.09%
19.07%
17.84%
17.39%
23.39%

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ส่งออกของเวียดนาม
ปี 2553-2557
100.00%
18.27%
10.65%
10.62%
4.84%

พิจารณาจากข้อมูลตลาดส่งออกของเวียดนามเฉลี่ยปี 2553-2557 เนื่องจากฐานข้อมูลของ ITC ยังมีการปรับปรุงข้อมูลในปี
พ.ศ. 2558 ไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออืน่ ๆ รวมถึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศต้นทาง
พบว่า การปรับปรุงข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ยังไม่แล้วเสร็จเช่นกัน จึงทาให้ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลปีดังกล่าวได้ เนื่องจากหาก
นาเสนอข้อมูลทีย่ ังไม่สมบูรณ์ อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงที่นาเสนอออกไป รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการ
วิเคราะห์ในด้านต่างๆ โดยคณะผูว้ ิจัยจะขอนาเสนอข้อมูลปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2557 แทน
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2.21%
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อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
อันดับ
ประเทศ
มูลค่าการส่งออกของ
ส่งออกของเวียดนาม
เวียดนาม ปี 2553-2557
ปี 2553-2557
5
เยอรมนี
3,949.30
21.52%
3.49%
ประเทศอื่นๆ
58,992.29
21.57%
52.12%
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)
มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยของ
เวียดนาม ปี 2553-2557

หากพิจารณาตลาดส่งออกที่สาคัญของเวียดนาม จะพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557
สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่มีการเติบโตปานกลาง โดยมีอัตราการเติบโตแบบ CAGR ของมูลค่าการ
ส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 19.07 ส่วนตลาดส่งออกของเวียดนามที่มี
การเติบโตอย่างมาก คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 73.70 ทั้งนี้ ไทยเป็น
ตลาดส่งออกที่มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 30.91
ภาพที่ 3-2 ตาแหน่งของไทยในตลาดส่งออกสาคัญของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

3.1.2 การนาเข้าสินค้า
การนาเข้าสินค้าของเวียดนามโดยรวมมีทิศทางเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับภาคการส่งออก โดย
มูลค่าการนาเข้าของเวียดนามเพิ่มจาก 84,839 ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 188,784 ในปี 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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

3333-5

คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 อยู่เท่ากับร้อยละ 17.35 ดังแสดง
ภาพที่ 3-3
ภาพที่ 3-3 มูลค่าการนาเข้าสินค้าของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558

รายการสินค้าทีเ่ วียดนามนาเข้ามากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 คือ น้ามันปิโตรเลียม
โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนาเข้าเท่ากับร้อยละ 6.13 ของการนาเข้าทั้งหมดของประเทศ ส่วนสินค้าที่
นาเข้ารองลงมา ได้แก่ วงจรรวมที่ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเศษ
เหล็ ก ผ้ า ถั ก ยารั ก ษาโรค โพลลิ เ มอร์ ข องเอทิ ลี น กากน้ ามั น และแผงวงจรไฟฟ้ า
ดังแสดงในตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรกของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมด
HS2710
น้ามันปิโตรเลียมและน้ามันที่ได้จากแร่
บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ามันดิบ รวมทั้ง
สิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในทีอ่ ื่น
ซึ่งมีน้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ได้จาก
แร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดย

มูลค่าการนาเข้าเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
129,004.10
7,908.84

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เวียดนาม ปี 2553-2558
17.35%
-1.85%

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
นาเข้าของเวียดนาม
ปี 2553-2558
100.00%
6.13%
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อันดับ

2
3
4

5
6

7
8

9
10
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รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการนาเข้าเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
นาเข้าของเวียดนาม
ปี 2553-2558

น้าหนัก ซึ่งน้ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
หลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ามัน
HS8542
วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
7,075.59
46.58%
HS8517
เครื่องโทรพิมพ์ โทรสาร โทรศัพท์และ
6,709.33
36.40%
อุปกรณ์
HS7208
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กหรือ
2,216.84
-11.69%
เหล็กกล้าไม่เจือ ได้จากการรีดร้อน
มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป
ไม่หุ้มติดไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ
HS6006
ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
1,609.62
26.03%
HS3004
ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของ
1,525.27
2.96%
ตามประเภท 30.02 30.05 หรือ 30.06)
ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑืผสมหรือ
ผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสาหรับใช้รักษาหรือ
ป้องกันโรค ที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่
กาหนด (รวมถึงของที่จัดทาขึ้นในลักษณะ
เพ่อให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะ
หรือบรรจุภาชนะเพือ่ การขายปลีก
HS3901
โพลิเมอร์ของเอทิลีน ในลักษณะขัน้ ปฐม
1,522.61
7.79%
HS2304
กากน้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอืน่ ๆ
1,474.70
3.83%
ที่ได้จากการสกัดน้ามันถั่วเหลือง จะบด
หรือทาเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม
HS8534
แผงวงจรไฟฟ้า
1,176.79
37.75%
HS3902
โพลิเมอร์ของโพรพิลนี หรือของโอลีฟนิ อื่น
1,117.14
5.89%
ๆ ในลักษณะขั้นปฐม
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

แหล่งนาเข้าที่สาคัญ 5 อันดับแรกของเวียดนาม3 ได้แก่ จีน (ร้อยละ 26.42) เกาหลีใต้
(ร้อยละ 13.82) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 9.47) ไต้หวัน (ร้อยละ 7.61) และไทย (ร้อยละ 5.32) ตามลาดับ

3

พิจารณาจากข้อมูลแหล่งนาเข้าของเวียดนามเฉลี่ยปี 2553-2557 เนื่องจากฐานข้อมูลของ ITC ยังมีการปรับปรุงข้อมูลในปี
พ.ศ. 2558 ไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออืน่ ๆ รวมถึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศต้นทาง
พบว่า การปรับปรุงข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ยังไม่แล้วเสร็จเช่นกัน จึงทาให้ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลปีดังกล่าวได้ เนื่องจากหาก
นาเสนอข้อมูลทีย่ ังไม่สมบูรณ์ อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงที่นาเสนอออกไป รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการ
วิเคราะห์ในด้านต่างๆ โดยคณะผูว้ ิจัยจะขอนาเสนอข้อมูลปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2557 แทน
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1.18%
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0.91%
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ตารางที่ 3-4 แหล่งนาเข้าหลัก 5 อันดับแรกของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
อันดับ
ประเทศ
มูลค่าการนาเข้าของ
นาเข้าของเวียดนาม
เวียดนาม ปี 2553-2557
ปี 2553-2557
โลก
117,048.08
14.89%
100.00%
1
จีน
30,927.81
21.24%
26.42%
2
เกาหลีใต้
16,175.06
22.16%
13.82%
3
ญี่ปุ่น
11,086.83
9.28%
9.47%
4
ไต้หวัน
8,906.70
12.22%
7.61%
5
ไทย
6,222.90
5.93%
5.32%
ประเทศอื่นๆ
43,728.79
12.90%
37.36%
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
เนื่องจากฐานข้อมูล ITC ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 จึงได้นาเสนอเฉพาะข้อมูลปีล่าสุดคือ ปี พ.ศ. 2557
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)
มูลค่าการนาเข้าเฉลี่ยของ
เวียดนาม ปี 2553-2557

หากพิจารณาแหล่งนาเข้าที่สาคัญของเวียดนาม จะพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557
จีนเป็นแหล่งนาเข้าที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง โดยมีอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยู่ที่ร้อยละ 21.24
ส่วนแหล่งนาเข้าที่มีการเติบโตอย่างมากของเวียดนาม คือ บราซิล ซึ่งมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ
35.81 ทั้งนี้ ไทยมีการเติบโตที่ค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งนาเข้าอื่นๆ ของเวียดนาม โดย
มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.93

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

3-8

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

ภาพที่ 3-4 ตาแหน่งของไทยในแหล่งนาเข้าสาคัญของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

3.2 ภาพรวมการค้าบริการ
3.2.1 การส่งออกบริการ
ส าหรั บ การส่ ง ออกบริ ก ารของเวี ย ดนาม พบว่ า โดยรวมมี ทิ ศ ทางเพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว ง
ปี พ.ศ. 2553-2558 โดยเพิ่ ม ขึ้ น จาก 7,460 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ในปี พ.ศ. 2553 เป็ น
11,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยู่ที่ร้อยละ 8.47
ดังแสดงในภาพที่ 3-5
โดยการส่งออกบริการของเวียดนามในช่วงปี พ.ศ. 2553-25574 ส่วนใหญ่นั้นเป็นบริการ
เชิงพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 98.76 และที่เหลืออีกร้อยละ 1.24 เป็นบริการภาครัฐ ทั้งนี้
บริการเชิงพาณิชย์ที่เวียดนามส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการด้านการท่องเที่ ยว ซึ่งมี
4

เนื่องจากฐานข้อมูล WTO ในปี พ.ศ. 2558 ไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดของประเภทบริการย่อยของบริการเชิงพาณิชย์ที่
เวียดนามมีการค้า จึงได้นาเสนอเฉพาะข้อมูลถึงปีล่าสุดคือ ปี พ.ศ. 2557
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สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 70.72 ของการส่งออกบริการทั้งหมดของประเทศ บริการด้านการขนส่ง ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 24.97 และบริการด้านการเงิน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1.98 อันจะเห็นได้จากภาพที่ 3-6
ภาพที่ 3-5 มูลค่าการส่งออกบริการของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

ภาพที่ 3-6 สัดส่วนการส่งออกภาคบริการของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557
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3.2.2 การนาเข้าบริการ
ส าหรั บ การน าเข้ า บริ ก ารของเวี ย ดนาม พบว่ า โดยรวมมี ทิ ศ ทางเพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว ง
ปี พ.ศ. 2553-2558 โดยเพิ่ ม ขึ้ น จาก 9,921 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ในปี พ.ศ. 2553 เป็ น
15,500.5 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ในปี พ.ศ. 2558 คิ ด เป็ น อั ต ราการเติ บ โตแบบ CAGR อยู่ ที่
ร้อยละ 9.33 ดังแสดงในภาพที่ 3-7
โดยการนาเข้าบริการของเวียดนามในช่วงปี พ.ศ. 2553-25575 ส่วนใหญ่นั้นเป็นบริการ
เชิงพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 98.64 และที่เหลืออีกร้อยละ 1.36 เป็นบริการภาครัฐ ทั้งนี้
บริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ เ วี ย ดนามน าเข้ า มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ บริ ก ารด้ า นการขนส่ ง
ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 72.43 ของการน าเข้ า บริ ก ารทั้ ง หมดของประเทศ บริ ก ารด้ า นการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 17.33 และบริการประกันภัย ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 6.68 อันจะเห็นได้
จากภาพที่ 3-8
ภาพที่ 3-7 มูลค่าการนาเข้าบริการของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

5

เนื่องจากฐานข้อมูล WTO ในปี พ.ศ. 2558 ไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดของประเภทบริการย่อยของบริการเชิงพาณิชย์ที่
เวียดนามมีการค้า จึงได้นาเสนอเฉพาะข้อมูลถึงปีล่าสุดคือ ปี พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 3-8 สัดส่วนการนาเข้าภาคบริการของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

3.3 ภาพรวมการลงทุน6
ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ปริมาณเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ไหล
เข้ามาในเวียดนามตลอดทั้งปีมีมูลค่าเท่ากับ 22,757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเติบโตจากปีก่อนหน้า
ประมาณร้อยละ 12.5
ทั้งนี้ โครงการลงทุนทั้งหมดที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามและได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
เวียดนาม มีจานวนทั้งสิ้น 2,013 โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3-5

6

รวบรวมข้อมูลจาก http://vietlaw4u.com/foreign-investment-of-12-months-2015/ และ Da Nang Investment Promotion
Center (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)
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ตารางที่ 3-5 โครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม ปี พ.ศ. 2558
No.

Sector

1

No. of
Newlylicensed
Projects
955

Newly
Registered
Capital (USD
million)
8927.8

No. of
Increased
Capital
Projects
517

Increased
Registered
Capital (USD
million)
6305.4

9

2795.3

8

14.0

2,809.30

34
112
306

2146.4
573.6
375.2

12
26
89

248.3
162.9
166.8

2,394.70
736.6
542.0

18
209

160.0
228.8

14
54

107.5
21.3

267.5
250.1

51
59
164

67.2
97.2
65.5

18
9
40

73.6
25.0
30.8

140.8
122.2
96.3

25

57.3

6

-5.5

51.8

15
39
3

27.7
28.8
2.2

5
9
3

10.4
0.4
15.4

38.0
29.2
17.6

10

11.3

2

2.0

13.3

2
1

10.4
2.5

1
2,013

0.3
15,577.60

Processing and
manufacturing
2 Production, and distribution
of electricity, water
3 Real estate
4 Construction
5 Wholesale and retail ;
motobike and automobile
maintenance
6 Agro-forestry and fishery
7 Specific activities, Industry,
Technology
8 Logistics
9 Accommodation and food
10 Information and
telecommunication
11 Administration and
supporting services
12 Other services
13 Education and training
14 Water supply and water
treatment
15 Health care and social
benefits
16 Mining
17 Art and entertainment
18 Finance and banking
19 Household services
Total
ที่มา: Da Nang Investment Promotion Center

1
1

0.4
1.1

814

7,179.70

Total Newly Registered
and Increased Capital
(USD million)
15,233.20

อุ ต สาหกรรมที่ ดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต่ า งประเทศมากที่ สุ ด คื อ ภาคการผลิ ต
(Manufacturing Industry) ที่ มี จ านวนโครงการมากกว่ า 955 โครงการ รวมมู ล ค่ า การลงทุ น
15,233.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.9 ของเงินลงทุนโดยตรงทั้งหมด
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ในส่ ว นของอุต สาหกรรมที่ดึ งดู ดการลงทุ น รองลงมา ได้แก่ อุต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (เงิ น ลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วประมาณ 2,809.3 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ )
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (เงินลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวประมาณ 2,394.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สาหรับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย ญี่ปุ่น
ไต้หวัน และซาเมา ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3-6
ตารางที่ 3-6 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากที่สุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2558
No.

Country

1
South Korea
2
Malaysia
3
Japan
4
Taiwan
5
Samoa
ที่มา: Da Nang Investment Promotion Center

No. of Newlylicensed Projects
702
27
299
110
24

No. of Increased
Capital Projects
260
15
157
61
8

Total Newly
Registered and
Increased Capital
(USD million)
6,726.9
2,478.2
1,841.7
1,398.2
1,394.6
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บทที่ 4
นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
4.1.1 หน่วยงานภาครัฐ
 Ministry of Planning and Investment (MPI) – เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีบทบาทในการ
วางแผนบริหารจัดการด้านการลงทุนในประเทศเวียดนาม ทาหน้าที่กาหนดยุทธศาสตร์
และแผนการด้ า นเศรษฐกิ จ และนโ ยบายระดั บ ประเทศ รวมไปถึ ง การพั ฒ นา
ภาคอุต สาหกรรม ภาคธุ รกิ จเป้ าหมาย และสนับสนุนการลงทุ นโดยตรงจากต่ า งชาติ
ที่เข้ามาลงทุนในประเทศ
 Department of Planning and Investment (DPI) – เป็นหน่ว ยงานส่ งเสริ มการลงทุ น
ประจาแต่ละจังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัด MPI มีหน้าที่หลักคือกาหนดแผนการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภายในจังหวัด และยังเป็นเสมือนศูนย์ให้บริการและอานวยความ
สะดวกต่างๆ ด้านการลงทุน (One Stop Service) แก่นักลงทุนในการติดต่อ ขอเข้า ไป
ลงทุ น ตลอดจนประสานงานติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ อาทิ MPI รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น
(Provincial People’s Committee) หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ
 Ministry of Industry and Trade (MOIT) – เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ หลั ก ของประเทศ
ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมดูแลการค้าและอุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็น
หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ท าหน้ า ที่ ก าหนดและออกกฎหมายและกฎระเบี ย บด้ า นการค้ า และ
การลงทุนของประเทศ
 Ministry of Finance (MOF) – ทาหน้าที่ใ นการกากับดูแลและควบคุ มการจัดเก็บภาษี
การใช้ งบประมาณของประเทศ การรั กษาระดั บ เงิ นทุ นส ารองของประเทศ การลงทุ น
ทางการเงิน ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ (Auditing) รวมไปถึง
การกาหนดและออกกฎหมาย กฎระเบียบด้านการคลังและระบบภาษีของประเทศ
 Foreign Investment Agency (FIA) – เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัด MPI ถูกจัดตั้ง
เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการ ตรวจสอบ ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนที่เกิดขึ้นในประเทศ
โดยให้บริการแก่นักลงทุนในการประสานไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหาร
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จัดการในด้านการจัดทาสัญญาร่วมลงทุน (BCC) ระหว่างรัฐบาลเวียดนามและภาคเอกชน
นอกจากนี้ FIA ยั ง มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของผู้ ป ระกอบการเวี ย ดนาม
ที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ (Outward FDI) อีกด้วย
4.1.2 หน่วยงานภาคเอกชน
 Vietnam Industrial Parks and Investment Promotion (VIIPIP) – เป็นหน่วยงานภาคเอกชน
ที่มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมและการลงทุนเวียดนาม ทาหน้าที่ในการ
ให้คาปรึกษาด้านการลงทุนแก่นักลงทุนในประเทศและต่างชาติ เช่น ข้อมูลการลงทุน การขอ
เข้ามาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ เป็นต้น
 Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) – เป็นหน่วยงานเอกชนอิสระ
ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศเวียดนาม มีหน้าที่หลัก
คื อ การปกป้ อ งและช่ ว ยเหลื อ ภาคธุ ร กิ จ ในด้ า นต่ า งๆ รวมไปถึ ง เข้ า ไปมี บ ทบาทและ
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนาม
กับต่างประเทศ
 Vietnam Textile & Apparel Association (VITAS) – เป็ น หน่ ว ยงานเอกชนอิ ส ระ ซึ่ ง
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสมาชิก ทั้งนี้ VITAS
เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศ จึงทาให้
องค์กรดังกล่าวเป็นเสมือนกระบอกเสียงของภาคเอกชนในอุตสาหกรรม และส่งผลทาให้
VITAS มีบทบาทสาหรับในการกาหนดทิศทางหรือนโยบายบางส่วนของประเทศเวียดนาม
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
4.1.3 หน่วยงานอื่นๆ
 Vietnam Textile and Garment Group (VINATEX) – เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทา
หน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล และก าหนดและด าเนิ น นโยบายต่ า งๆ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม นอกจากนี้ VINATEX ยังเป็นผู้ผลิตสิ่งทอรายสาคัญของ
ประเทศ โดยผลผลิตสิ่งทอประมาณร้อยละ 40 ของทั้งประเทศเป็นการผลิตจากการลงทุน
ของบริษัทในเครือ VINATEX
 Vietnam Food Association – เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ คล้ า ยกั บ VITAS ท าหน้ า ที่
รับผิดชอบดูแล รวมถึงส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป ของประเทศ โดยคณะกรรมการบริห ารส่ ว นหนึ่ง มาจากผู้ ป ระกอบก าร
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ในประเทศ ทาให้ Vietnam Food Association เป็นกระบอกเสียงที่สาคัญของภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารแปรรูป ของเวียดนาม และมีบทบาท
ในการกาหนดทิศทางหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับหนึ่ง
 Ho Chi Minh City Investment and Trade Promotion Centre (ITPC) – เป็นหน่วยงาน
รัฐประจานครโฮจิมินห์ ซึ่งทาหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการขยายตัวของการค้าและ
การลงทุ น ในนครโฮจิ มิ น ห์ ผ่ า นการส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก และการดึ ง ดู ด การลงทุ น
จากต่างชาติ ทั้งนี้ ITPC ช่วยเอื้ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนท้องถิ่นและต่า งชาติ
ในด้ า นต่ า งๆ อาทิ เผยแพร่ ข้ อ มู ล การค้ า และการลงทุ น ที่ ส าคั ญ หรื อ การให้ บ ริ ก าร
จับคู่ธุรกิจ

4.2 นโยบายด้านการลงทุน
4.2.1 นโยบายด้านการลงทุนที่สาคัญ
เวียดนามเป็นประเทศที่กาลังอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจากระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ภาครัฐมีอานาจเด็ดขาดในการควบคุมการดาเนินการผลิต ตลอดจน
ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม ให้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีที่ภาคเอกชนเป็นผู้เล่น
สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โดยมีภาครัฐเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนหรือ
ผลักดันอยู่เบื้องหลัง)
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลเวียดนามจึงพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรัฐวิสาหกิจ
ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น บริ ษั ท ร่ ว มทุ น (Joint Stock Company) ที่ ภ าคเอกชนจะสามารถเข้ า มามี ส่ ว น
ในการบริหารจัดการมากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลเวียดนามยังแสดงท่าทีเปิดเสรีทางการลงทุน
จากต่างประเทศ อันเห็นได้จากการประกาศเจตนารมณ์ว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้า
โลก (World Trade Organization) ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งนับจากนั้น รัฐบาลก็ได้ริเ ริ่มขั้นตอนการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับทางการลงทุนในประเทศให้เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
และพยายามในการลดข้อจากั ดทางการลงทุนจากต่างประเทศ ส าหรับ แนวทางการสนับสนุน
การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนาม ปัจจุบันคือมุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศที่ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพแรงงานเวียดนามสูงขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
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ในการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น1 และยังมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ภูเขาและพื้นที่
ห่างไกลเมืองใหญ่ และ/หรือมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่ากว่าที่อื่น
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลเวียดนามได้ผ่านร่างกฎหมายการลงทุน และกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทฉบับใหม่ คือ Law on Investment 2014 และ Law on Enterprise 2014 โดยกฎหมาย
ฉบั บ ดั ง กล่ า วมี ก ารผ่ อ นปรนข้ อ ก าหนด/ข้ อ จ ากั ด ทางการลงทุน ที่ เ คยมี ม าหลายประการจาก
กฎหมายฉบับเดิมที่มีการใช้อยู่ และล่าสุด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 Ministry of Planning and
Investment (MPI) ได้ประกาศรายชื่ออุตสาหกรรมที่มีเ งื่อ นไขในการลงทุน (สาหรับการเข้ า มา
ลงทุนในเวียดนาม) อีก ครั้ง ซึ่งจากประกาศของ MPI ดังกล่ าว ได้มีการลดจานวนสาขาธุ รกิจ
ที่ มี เ งื่ อ นไขการลงทุ น ส าหรั บ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เช่ น การต้ อ งขอใบอนุ ญ าตการลงทุ น หรื อ
Investment License ก่อนการลงทุน เป็นต้น ลงไปเป็นจานวนมากเหลือเพียงไม่ถึง 200 สาขา
จากเดิมที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายการลงทุนฉบับนี้ ณ วันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีทั้งสิ้น 267 สาขา
ตารางที่ 4-1 รายชื่ออุตสาหกรรมที่มีเงื่อนไขในการลงทุนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ
Sectors
Professional Services

Computer and Related
Services
Research and Development
Services

Rental/Leasing Services
without Operators

1

List of Conditional Investment Applied to Foreign
Investors
Legal services
Accounting and auditing and bookkeeping services
Taxation services
Architectural services
Engineering services
Integrated engineering services
Urban planning and urban landscape architectural
services
Veterinary services, excluding keeping micro-organism
strain for veterinary
Computer and Related Services

Customs Procedure
Codes (CPCs)
CPC 861
CPC 862
CPC 863
CPC 8671
CPC 8672
CPC 8673
CPC 8674

Research and experimental development services on
natural sciences
Research and experimental development services on
social sciences and humanities; Interdisciplinary
research and experimental development services
Rental/Leasing services without operators relating to
aircraft

CPC 851

CPC 932
CPC 841-845, CPC 849

CPC 852, 853

CPC 83104

อ้างอิงจาก U.S. Department of State (2015). Vietnam Investment Climate Statement 2015.
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Sectors

Other Business Services

List of Conditional Investment Applied to Foreign
Investors
Leasing or rental services concerning vessels without
operator
Rental services of sea-going vessels with operator
Rental/Leasing services without Operators relating to
other machinery and equipment
Advertising services, excluding advertising for cigarettes
Market research services, excluding public opinion
polling services (CPC 86402)
Management consultant services, Production
management consulting services (CPC 86505)
Services related to management consulting
Arbitration and conciliation services for commercial
disputes between businesses
Technical testing and analysis services
Conformity testing of transport vehicles and certification
of transport vehicles services
Services incidental to manufacturing
Related scientific and technical consulting services
(including: Geological, geophysical and other scientific
prospecting services
Subsurface surveying services
Surface surveying services
Maintenance and repair of equipment, excluding
maritime vessels, aircraft or other transport equipment
Guard services
Disinfecting and exterminating and window cleaning
services (Building cleaning services including disinfecting
and exterminating and window cleaning services)
Specialty photography services, excluding aerial
photography (Services consisting photographing
persons, objects or scenery using special apparatus and
techniques)
Packaging services
Package printing services
Laundry collection services
Pressing services
Blasting service with a scope of operation in the entire
territory of Vietnam and the region
Trade of interference-causing devices, cell phone
jammers

4-5

Customs Procedure
Codes (CPCs)
CPC 83103
CPC 72130
CPC 83109
CPC 871
CPC 864
CPC 865
CPC 866
CPC 86602
CPC 8676
N/A
CPC 884, 885
CPC 86751

CPC 86752
CPC 86753
CPC 633
CPC 87305
CPC 87401, 87402

CPC 87504

CPC 876
N/A
CPC 97011
CPC 97014
N/A
N/A
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Sectors

Communication Services

Audiovisual Services

Construction Services
Business Services

Education Services

Environmental Services

Health Related and Social
Services

List of Conditional Investment Applied to Foreign
Investors
Legal documentation and certificate services
Judicial expertise services
Industrial property assessment services
Industrial property representatives services
Asset management officer services
Price appraisal service
Valuation consultancy services for equitized enterprises
Investment project evaluation consulting services

Postal services

Value added telecommunication services
Basic telecommunication services
Other basis telecommunication services (Virtual Private
Network – VPN)
Motion picture production, excluding video tape
Motion picture distribution, excluding video tape
Motion picture projection service
Construction services
Distribution services
Commercial import of Tobacco
Domestic container freight station
Education services (Primary education services),
secondary education services, ), higher education
services, adult education, and other education services,
including foreign language training
Vocational training services
Educational association with foreign partners services
Outsourcing services
Service of sending laborers to work abroad
Sewage services
Refuse disposal services
Cleaning services of exhaust gases and noise
abatement services
Environmental impact assessment services
Hospital services
General medical services
Specialized medical services

Customs Procedure
Codes (CPCs)
CPC 8613
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
a part of CPC 865Management consulting
services
CPC 751 – Postal and
courier services, CPC
7511 – Postal services
N/A
N/A
N/A
CPC 96112
CPC 96113
CPC 96121
CPC 511-8
N/A
N/A
N/A
CPC 921, CPC 922,
CPC 923, CPC 924,
CPC 929
CPC 9223, 9231
N/A
N/A
N/A
CPC 9401
CPC 9402
CPC 9404, 9405
CPC 94090
CPC 9311
CPC 93121
CPC 93122
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Sectors
Tourism and Travel Related
Services
Recreational, Cultural and
Sporting Services

Transport Services

Real Estate Services

List of Conditional Investment Applied to Foreign
Investors
Other human health services
Lodging services, catering food services, and drink
services
Travel agencies and tour operator services
Entertainment services including theatre, live bands and
circus services
Video recording of art performances, stages and other
forms of recreation and entertainment services
Electronic games business
Business of prize-winning electronic games for foreigners
Lottery business
Recreational park
Flight assurance services
Maintenance and repair of aircraft
Passenger transportation by railway
Freight transportation by railway
Pushing or towing services
Maintenance and repair of railway equipment
Supporting services for railway transport
Land passenger transportation
Land Freight Transportation
Maintenance and repair of road vehicles
Transport services via pipeline
International multimodal transport services
Cargo handling services except at airports
Storage and warehousing services
Freight transport agency services
Maritime assurance services
Sea shipping towage service
Other services
Passenger transportation less cabotage except internal
services
Freight transportation less cabotage except internal
services
Container handling services, except handling services at
airport
Custom Clearance
Container storage services
Real estate trading

4-7

Customs Procedure
Codes (CPCs)
CPC 9319
CPC 64110, CPC 642,
CPC 643
CPC 7471
CPC 9619
N/A
CPC 964
N/A
N/A
CPC 9649
N/A
CPC 8868
CPC 7111
CPC 7112
CPC 7113
CPC 8868
CPC 743
CPC 7121 & 7122
CPC 7123
CPC 8867
CPC 713
N/A
CPC 741
CPC 742
CPC 748
N/A
CPC 7214 – Towing and
pushing services
Some parts of CPC 749
CPC 7211
CPC 7212
CPC 7411
N/A
N/A
N/A
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List of Conditional Investment Applied to Foreign
Customs Procedure
Investors
Codes (CPCs)
Production and Trading of
Production of seals
N/A
Goods
Trading and repair of support instruments, hunting rifles N/A
Production and trading of firecrackers including
N/A
production of fireworks
Industrial substance trading
N/A
Explosive substance trading
N/A
Industrial explosives trading including destruction activity N/A
Manufacture of tobacco
N/A
Airport operation services; river port, seaport
CPC 7461
Railway infrastructure facility trading
N/A
National electricity transmission and system regulation
N/A
Vegetable oil processing
N/A
Milk processing
N/A
Sugar cane processing
N/A
Wood Process (except imported wood)
N/A
Installation, operation and maintenance
N/A
telecommunication equipment
Agriculture, Forestry and
Services incidental to agriculture, hunting and forestry
CPC 881
Fishery
Fishery
N/A
ที่มา: Ministry of Planning and Investment of Vietnam (รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
Sectors

4.2.2 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในเวียดนาม ได้แก่
 อุตสาหกรรมการเพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สินค้าจากป่าไม้
และการเกษตรใต้น้า การผลิตเกลือ
 อุต สาหกรรมที่ใ ช้ เ ทคโนโลยีและเทคนิค ชั้ นสู ง ในการผลิ ต และมีค วามพยายาม
ในการปกป้องระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความพยายามในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
 อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก
 การก่อสร้างและการพัฒนาสาธารณูปโภค และโครงการอุตสาหกรรมสาคัญขนาดใหญ่
 กิ จ การที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอาชี พ ในด้ า นการศึ ก ษา การอบรม สุ ข ภาพ
การกีฬา และวัฒนธรรมของเวียดนาม
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 กิ จการที่ส่ งผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นางานฝี มือ และอุต สาหกรรมต่ า งๆ อุต สาหกรรม
การผลิตวัสดุใหม่
 อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
 อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุคุณภาพสูงใช้ในการผลิตรองเท้าและสิ่งทอเพื่อส่งออก
 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กคุณภาพสูง
 อุตสาหกรรมการผลิตยารักษาโรคร้ายแรง เช่น วัณโรค มะเร็ง และโรคเอดส์
 กิจการโรงพยาบาล
 อุตสาหกรรมการเพาะเนื้อเยื่อ การผลิตสารปฏิชีวนะ
 อุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือเดินสมุทรขนาด 1 หมื่นตันขึ้นไป
 อุตสาหกรรมการบาบัดของเสียจากเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม
4.2.3 เขตอุตสาหกรรม
เวียดนามมีเขตอุตสาหกรรม (Industrial Park) ด้วยกันกว่า 302 แห่งทั่วประเทศ โดย
เขตอุตสาหกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเขตอุตสาหกรรมทาง
ตอนเหนือ (Northern Key Economic Zone) กลุ่มเขตอุตสาหกรรมทางตอนกลาง (Central Key
Economic Zone) กลุ่ ม เขตอุ ต สาหกรรมทางตอนใต้ (Southern Key Economic Zone) และ
กลุ่มเขตอุตสาหกรรมลุ่มน้าโขง (Mekong Delta Economic Zone)
ตารางที่ 4-2 เขตอุตสาหกรรมในเวียดนาม
ลาดับ
จังหวัด
จานวนเขตอุตสาหกรรม
กลุ่มเขตอุตสาหกรรมทางตอนเหนือ (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
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ลาดับ
จังหวัด
จานวนเขตอุตสาหกรรม
กลุ่มเขตอุตสาหกรรมทางตอนกลาง (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
6
Bin Dinh
7
7
Phu Yen
4
8
Gia Lai
1
9
Dak Nong
1
10
Dak Lak
1
11
Kon Tum
0
รวม
42
กลุ่มเขตอุตสาหกรรมทางตอนใต้ (Southern Key Economic Zone)
1
Binh Thuan
6
2
Ho Chi Minh City
20
3
Dong Nai
31
4
Binh Duong
28
5
Long An
37
6
Ba Rai-Vung Tau
11
7
Tay Ninh
4
8
Tien Giang
5
9
Binh Phuoc
7
รวม
149
กลุ่มเขตอุตสาหกรรมลุ่มนาโขง (Mekong Delta Economic Zone)
1
An Giang
5
2
Bac Lieu
5
3
Ben Tre
2
4
Ca Mau
4
5
Vinh Long
4
6
Dong Thap
3
7
Tra Vinh
1
8
Can Tho
10
9
Soc Trang
4
10
Hau Giang
3
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ลาดับ
11

จังหวัด
Kien Giang
รวม
รวมทังหมดในประเทศ
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จานวนเขตอุตสาหกรรม
6
47
302

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก Vietnam Industrial Parks Investment Promotion (VIPIP) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559)

รัฐบาลเวียดนามยังมีการจัดตั้งเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zones: EPZs)
ขึ้นในประเทศด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ (1) Tan Thuan EPZ (2) Linh Trung I
EPZ (3) Linh Trung II EPZ และ (4) Linh Trung III EPZ โดยเฉพาะเขต Linh Trung III EPZ เท่านั้น
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเตย์นินห์ (Tay Ninh) ส่วนเขตส่งเสริมการส่งออกที่เหลือจะตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์
นอกจากนี้ เวียดนามยังมีเขตอุตสาหกรรมไฮเทค (High-tech Zone) อีก 3 แห่ง ได้แก่
(1) Hoa Lac HTZ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นกรุ ง ฮานอย (2) Da Nang HTZ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ เ มื อ งดานั ง และ
(3) Saigon HTZ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนครโฮจิมินห์
ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลกลางของเวี ย ดนามยั ง ไม่ ไ ด้ จั ดสร้ างเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษหรื อ
Special Economic Zones (SEZs) ขึ้นแต่อ ย่างใด หากแต่ รัฐบาลในหลายจังหวัดได้เริ่มวางแผน
และ/หรือเตรียมการที่จะจัดสร้างเขต SEZ ต่างๆ ขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดของตน 2 เช่น Quang Binh
Khanh Hoa และ Phu Quoc3 เพื่อดึงดูดการลงทุนให้เข้ามาในจังหวัดมากยิ่งขึ้น

4.3 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน
4.3.1 กฎหมายด้านการลงทุน
4.3.1.1 ภาพรวมกฎหมายด้านการลงทุน
กฎหมายที่ ส าคั ญ ด้ า นการลงทุ น ของเวี ย ดนาม ประกอบด้ ว ยกฎหมาย 2 ฉบั บ คื อ
(1) Law on Enterprise 2014 และ (2) Law on Investment 2014 โดย Law on Enterprise 2014
2
3

อ้างอิงข้อมูลจาก http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=31949 (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
อ้างอิงข้อมูลจาก http://english.vietnamnet.vn/fms/business/139790/how-many-special-economic-zones-does-vietnamneed-.html (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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เป็นกฎหมายที่กล่าวถึงรูปแบบการลงทุนและการจัดตั้งธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้ในเวียดนาม
ทั้งการลงทุนโดยภาคเอกชนและภาครัฐ ส่วน Law on Investment 2014 เป็นกฎหมายที่กล่าวถึง
กิจกรรมด้านการลงทุนต่างๆ ที่สามารถทาได้ สิทธิของนักลงทุนในการใช้ที่ดิน สิทธิประโยชน์ที่
นักลงทุนจะได้รับ ตลอดจนการคุ้มครองการลงทุนในเวียดนาม
ทั้งนี้ กฎหมายทั้งสองฉบับเพิ่งจะมีผ ลบังคั บใช้เมื่อเดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดย
รัฐบาลเวียดนามเห็นว่ากฎหมายฉบับเดิม (Law on Enterprise 2005 และ Law on Investment
2005) ไม่ทันสมัย ค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และจาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไข โดยภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ (Law on Investment 2014) มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องคา
จากัดความ “บริษัทท้องถิ่น” และ “บริษัทต่างชาติ” จากเดิม ที่กฎหมายฉบับเก่าจากัดความเพียง
คราวๆ ว่าบริษัทต่างชาติคือบริษัทที่มีชาวต่างชาติ/นิติบุคคลต่างชาติถือหุ้น 4 แต่ในกฎหมายฉบับ
ใหม่ได้กาหนดสัดส่วนมูลค่าทุนของผู้ถือหุ้นต่างชาติ ดังนี้
1) บริษัทที่มีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51
2) บริษัทที่มีบริษัทอยูใ่ นเกณฑ์ที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51
3) บริ ษั ท ที่ มี นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ 1 เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น
ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51
นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เรื่องคาจากัดระหว่างบริษัทท้องถิ่นและบริษัท
ต่างชาติ กฎหมายฉบับใหม่ยังได้ลดสาขาธุรกิจที่มีเงื่อนไขในการลงทุนสาหรับนักลงทุนต่างชาติลง
เช่นกัน (ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าในหัวข้อ 4.2.1)
ส่วนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการจัดตั้งธุรกิจ ประกอบไปกฎหมาย
ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ กฎหมายพาณิ ช ย์ (Commercial Law 2005) ซึ่ ง เป็ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยการท า
ธุรกรรมด้านการนาเข้าส่งออกสินค้า
กฎหมายที่ดิน (Law on Land 2013) ซึ่งกล่าวถึงการเช่าที่ดินหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์
สาหรับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนาม กฎหมายแรงงาน (Law on Labour 2013) กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยสหภาพแรงงาน (Law on Trade Union 2012) กฎหมายประกั น สั ง คม (Law on Social
Insurance 2006) รวมถึ งกฎหมายประกันสุ ขภาพ (Law on Health Insurance 2008) ซึ่งกฎหมาย
เหล่านี้จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการจัดจ้างแรงงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท
4

ในที่นี้ เท่ากับว่าเพียงมีชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1 ก็ทาให้ถูกนับว่าเป็นนักลงทุนต่างชาติแล้ว
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ซึ่งอาจมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่แตกต่างไปจากกฎหมายของไทยอยู่พอสมควร กฎหมายว่าด้วยสถาบัน
การเงิน (Law on Credit Institutions 2010) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยและเกี่ยวข้องกับด้านการเงิน
และการธนาคารของเวียดนาม ทั้งในส่ ว นของบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิ นในเวีย ดนาม
ตลอดจนการเปิดบัญชีและการใช้เงินตราต่างประเทศในเวียดนาม และกฎหมายทรัพย์สิ นทาง
ปัญญา (Law on Intellectual Property 2009)
4.3.1.2 รูปแบบธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้ในประเทศ
นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในเวียดนามได้ 4 ลักษณะ5 ได้แก่
1) การเลือกเข้าไปลงทุนในกิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreignowned Enterprise) – เป็นการลงทุนโดยชาวต่างชาติ (อาจคนเดียวหรือหลายคน)
เป็นเจ้าของกิจการ
2) การเลือกเข้าไปลงทุนในกิจการร่วมทุน (Joint Venture: JV) – เป็นการลงทุนร่วม
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ แ ละนั ก ลงทุ น ในเวี ย ดนาม อาจเป็ น นั ก ลงทุ น
เวียดนาม และ/หรือนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วในเวียดนามก็ได้
3) การเลือกเข้าไปลงทุนในกิจการที่ทาสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation
Contract: BCC) – เป็นการลงทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติและรัฐบาลเวียดนาม
4) การเลือกเข้าไปลงทุนในกิจการอื่นๆ เช่น สานักงานตัวแทน (Representative Office)
สาขา (Branch) เป็นต้น
และสามารถจัดตั้งธุรกิจได้หลายรูปแบบ ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)

5

ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business)
กิจการเจ้าของคนเดียว (Private Enterprise)
ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
บริษัทจากัด (Limited Liability Company)
บริษัทถือหุ้น (Shareholding Company/Joint Stock Company)
อื่นๆ เช่น สาขา (Branch) สานักงานตัวแทน (Representative Office)

รวบรวมข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ Ministry of Planning and Investment (MPI), Vietnam KPMG
PwC และ Ernst & Young Vietnam Limited.
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ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจที่สามารถจัดตั้งได้ ในเวียดนาม ขึ้นกับลักษณะของการเข้ามาลงทุน
ข้างต้น กล่าวคือ
 สาหรับการลงทุนในกิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทังหมด สามารถเลือก
ลงทุนได้ใน 2 รูปแบบ คือ (1) บริษัทจากัด และ (2) บริษัทถือหุ้น
 สาหรับการลงทุ นในกิจการร่วมทุ น สามารถเลื อ กลงทุนได้ใ น 3 รูปแบบ คื อ
(1) บริษัทจากัด (2) บริษัทถือหุ้น และ (3) ห้างหุ้นส่วน
 สาหรับการลงทุนในกิจการที่ทาสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ สามารถเลือกลงทุนได้
โดยทาสัญญากับรัฐหรือเอกชนของเวียดนามในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Build Operate
Transfer (BOT)6, Build Transfer Operate (BTO)7, Build Transfer (BT)8 แ ล ะ
Build Operate (BO)9
 สาหรับการลงทุนในกิจการอื่นๆ สามารถเลือกลงทุนได้ในรูปแบบของการจัดตั้ง
สาขา10 หรือการจัดตั้งสานักงานตัวแทน11

6

Build Operate Transfer (BOT) คือการร่วมทุนกับหน่วยงานรัฐ โดยเอกชนเป็นผู้จัดสร้างและพัฒนาโครงการ/สิง่ ปลูกสร้างขึ้นมา
ใหม่ บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง จากนั้นจึงโอนถ่ายทรัพย์สินทั้งหมดคืนแก่ภาครัฐเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
7 Build Transfer Operate (BTO) คือการร่วมทุนกับหน่วยงานรัฐ โดยเอกชนเป็นผู้จัดสร้างและพัฒนาโครงการ/สิง่ ปลูกสร้างขึ้นมา
ใหม่ และต้องโอนถ่ายทรัพย์สนิ ทั้งหมดคืนแก่ภาครัฐทันทีที่จัดสร้างแล้วเสร็จ แต่เอกชนสามารถได้สิทธิในการเข้ามาบริหาร
จัดการสิ่งปลูกสร้างหรือโครงสร้างพื้นฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองภายในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
8 Build Transfer (BT) คือการร่วมทุนกับหน่วยงานรัฐ โดยการจัดสร้างและพัฒนาโครงการ/สิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ จะถูกโอนมาให้
ภาครัฐเป็นผู้บริหารและดาเนินการเองทั้งหมด โดยภาครัฐจะให้ค่าตอบแทนแก่เอกชน และ/หรืออาจให้โอกาสในการดาเนินใน
โครงการอื่นๆ ตามแต่จะตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในสัญญาร่วมลงทุน
9 Build Operate (BO) คือการร่วมทุนกับหน่วยงานรัฐ โดยเอกชนเป็นผู้จัดสร้างและพัฒนาโครงการ/สิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ บริหาร
จัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะคล้ายกับ BOT หากแต่เอกชนจะไม่ต้องโอนถ่ายทรัพย์สนิ ทั้งหมดคืนแก่ภาครัฐ
เมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
10 บริษัทต่างชาติที่ตอ
้ งการเข้ามาดาเนินกิจการทางการเงิน (เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)) หรือกิจการที่
กาหนดไว้ อันได้แก่ บริษัทยาสูบ (Tobacco Company) บริษัทกฎหมาย (Law Firm) บริษัทที่ประกอบกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สาขาด้านวัฒนธรรม (Culture) การศึกษา (Education) และการท่องเที่ยว (Tourism) สามารถเลือกทาการจัดตั้งสาขาใน
เวียดนามได้
11 บริษัทต่างชาติอาจเลือกจัดตั้งสานักงานตัวแทน (Representative Office) ในเวียดนามได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สานักงาน
ตัวแทนไม่สามารถที่จะดาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการลงทุนโดยตรง เช่น การทาสัญญา การจ่ายหรือรับเงินโดยตรง (Direct
Payment/Receipt of Monies) การจาหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ เป็นต้น ภายในประเทศได้
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ตารางที่ 4-3 สรุปรูปแบบธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้ในเวียดนาม
ลักษณะของการลงทุน
การลงทุนในกิจการที่
ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด
(Wholly Foreign–Owned
Enterprise)
การลงทุนในกิจการร่วมทุน
(Joint Venture: JV)
การลงทุนในกิจการที่ทาสัญญา
ร่วมลงทุนธุรกิจ (Business
Co-operation Contract: BCC)

การลงทุนในกิจการอื่นๆ

อธิบาย
รูปแบบที่สามารถดาเนินการได้
นักลงทุนต่างชาติ เลือกลงทุนธุรกิจ  บริษัทจากัด
ในเวี ย ดนาม โดยตนเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น  บริษัทถือหุ้น
ของบริษัทได้ในสัดส่วนร้อยละ 100
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ลื อ กร่ ว มทุ น กั บ
ผู้ประกอบการที่ประกอบการอยู่ใน
เวียดนาม (ท้องถิ่น/ต่างชาติ)
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ลื อ กลงทุ น ใน
กิจการที่ทาสัญญาร่วมลงทุน ธุ ร กิ จ
ระหว่างนักลงทุนต่างชาติ (อาจเป็น
นักลงทุนต่างชาติมากกว่า 1 รายได้)
กั บ ผู้ ป ระกอบการชาวเวี ย ดนาม
(อาจเป็นผู้ประกอบการชาวเวียดนาม
มากกว่า 1 รายได้) หรือหน่วยงาน
รัฐ/รัฐวิสาหกิจของเวียดนาม
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ลื อ กลงทุ น ใน
กิจการอื่นๆ นอกเหนือจากลักษณะ
การลงทุนก่อนหน้า










บริษัทจากัด
บริษัทถือหุ้น
ห้างหุ้นส่วน
BCC
BOT
BTO
BT
BO

 สาขา
 สานักงานตัวแทน

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
Ministry of Planning and Investment (MPI) KPMG PwC และ Ernst & Young

สาหรับอุตสาหกรรมบางสาขา รัฐบาลเวียดนามมีการกาหนดเงื่อนไขรูปแบบการดาเนิน
ธุรกิจในเวียดนาม ได้แก่
 ชาวต่ า งชาติ ที่ จ ะเข้ า มาด าเนิ น ธุ ร กิ จ การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยโทรคมนาคม บริ ก าร
โทรคมนาคม บริการขนส่งพัสดุทั้งในและต่างประเทศ และกิจการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์ จะต้องเข้ามาดาเนินกิจการในเวียดนามภายใต้ สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ
(Business Co-operation Contract: BCC) เท่านั้น
 ชาวต่ า งชาติ ที่ จ ะเข้ า มาด าเนิ น ธุ ร กิ จ การส ารวจน้ ามั น กิ จ การการขุ ด ค้ น หา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ กิ จ การการขนส่ ง ทางอากาศ กิ จ การการขนส่ ง ทางรถไฟ
กิจการการขนส่งทางทะเล กิจการการสร้างท่าเรือ กิจการการสร้างท่าอากาศยาน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจการที่เกี่ยวการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
และกิจการการผลิตระเบิดเพื่ออุตสาหกรรม จะต้องเข้ามาดาเนินกิจการในเวียดนาม
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ภายใต้ สั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ธุ ร กิ จ (Business Co-operation Contract: BCC) หรื อ
กิจการร่วมทุน (Joint Venture: JV) เท่านั้น
4.3.1.3 กิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุน/การประกอบธุรกิจ
 กิจการที่มีเงื่อนไขสาหรับนักลงทุนต่างชาติ
ในเวียดนาม กิจการ/ธุรกิจบางสาขาเป็นกิจการซึ่งมีเงื่อนไขในการเข้ามาลงทุน เนื่องด้วย
เหตุผลด้านความมั่นคง หรือเพื่อประโยชน์ต่อประเทศ สังคม และสาธารณะในเวียดนาม โดยสาขา
ที่เป็นกิจการที่มีเงื่อนไขสาหรับนักลงทุนต่างชาติ มีทั้งหมด 114 สาขา โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจ
18 กลุ่ม (รายละเอียดของแต่ละกลุ่มธุรกิจปรากฏในหัวข้อ 4.2.1 ก่อนหน้านี้)12 ดังนี้
1) Professional Services – 7 สาขา
2) Computer and Rerated Services – 1 สาขา
3) Research and Development Services – 2 สาขา
4) Rental/Leasing Services without Operators – 4 สาขา
5) Other Business Services – 26 สาขา
6) Communication Services – 4 สาขา
7) Audiovisual Services – 4 สาขา
8) Construction Services – 1 สาขา
9) Business Services – 3 สาขา
10) Education Services – 5 สาขา
11) Environmental Services – 4 สาขา
12) Health Related and Social Services – 4 สาขา
13) Tourism and Travel Related Services – 2 สาขา
14) Recreational, Cultural and Sporting Services – 6 สาขา
15) Transportation Services – 23 สาขา
16) Real Estate Services – 1 สาขา
17) Production and Trading of Goods – 15 สาขา
18) Agricultural, Forestry and Fishery – 2 สาขา
12

รวมรวมข้อมูลจาก Ministry of Planning and Investment (MPI) (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558) (เข้าถึงข้อมูล ณ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

4-17

ขณะเดียวกั น ยังมีกิ จการ/ธุ รกิ จอี กทั้ งสิ้ น 112 สาขา ที่อ ยู่ภายใต้ข้อ ตกลง ASEAN
Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ซึ่งนักลงทุนต่างชาติต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุนภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ในกรณีเข้ามาลงทุนในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 58 สาขา
จาก 112 สาขา ซึ่งนักลงทุนต่างชาติต้องได้รับใบอนุญาตการลงทุน (Investment License) จาก
รัฐบาลหรือหน่วยงานของเวียดนามที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิตวัตถุระเบิด การผลิตและประกอบ
รถยนต์ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การผลิตผลิตภัณฑ์จากนม การแปรรูปอาหารทะเล
การขุดเจาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ
ตารางที่ 4-4 รายชื่ออุตสาหกรรมที่มีเงื่อนไขในการลงทุนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ
ภายใต้ข้อตกลง ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)
Sectors
List of Sub-Sectors Applied to Foreign Investors According to ACIA
A. Sectors and Sub-Sectors in which no investment license shall be issued to foreign investors
Manufacturing

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Production of firecrackers, including fireworks
Production of sky-lanterns
Production of fishing-net
Production and supply of explosive materials
Publishing, including: All kinds of publishing product.
Printing, including: Books (including books for the blind), pictures, maps,
posters, leaflets, calendars; Molding and pressing money, value papers, forms
with denomination, financial invoices, checks, etc.; Journals, Newspapers,
Magazines, Periodicals, Counterfeit stamps, Certificates, Passport, National
Identity Cards, etc.
Production of cigarettes and cigars
Production of alcoholic beverages and soft drink
Production of tobacco production
Production of lubrication oil, grease
Production of NPK fertilizer
Production of construction glasses
Production of clay bricks
Production of vertical shaft cement production equipment and baked earth
bricks and tiles
Production of D6-D32 mm construction steel rods and D15-D114mm seam
steel pipe; zinc galvanized and color sheets
Production of fluorescent tubes and bulbs
Production of under 10000DWT cargo ships; under 800 TEU container ships;
lighters and under 500 seats passenger ships
Production of oil-well cement, barite and bentonite for drilling fluids
Production and supply of industrial explosive materials using in oil and gas
activities
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Sectors
Agriculture and Forestry

Service Incidental to
Manufacturing

Fishery
Service Incidental to
Fishery

Service Incidental to
Mining and Quarrying

List of Sub-Sectors Applied to Foreign Investors According to ACIA
20) Cane sugar production
21) Cultivating, producing or processing rare or precious plants, breeding or
husbandry of precious or rare wild animal and processing of those plants or
animals (including both living animals and processed matter taken from
animals)
22) Services related to producing of industrial gas such as oxy, nitro, CO2 (solid or
liquid)
23) Services related to producing of caustic soda NaOH (liquid) (CPC 88460)
24) Services incidental to producing of common used insecticides (Foreign
investment is allowed in producing of input materials (toxin) only) (CPC 88460)
25) Services related to producing of common used paints (CPC 88460)
26) Services related to dairy processing (CPC 88120)
27) Services related to cane sugar production and sugar processing industry
28) Services related to processing of beer and beverages (CPC 88411)
29) Services related to processing of tobacco products such as cigarette, cigar,
pipe tobacco, chewing tobacco, farmer cut tobacco based on contracts or a
fee:
o Processing of reconstituted tobacco based on contracts or a fee (CPC
88412)
o Processing of hookah based on contracts or a fee (CPC 88412)
30) Services related to processing of manufactured tobacco for production of
cigarette based on contract or a fee (CPC 88412);
31) Services on distributing acid-sulphuric used in producing other products (CPC
88460)
32) Services related to production of fluorescent tubes and incandescent bulb
(CPC 88480)
33) Fresh-water fishing, marine fishing
34) Coral and natural pearl exploitation
35) Services related to production of fishing net and twine for fishery sector (CPC
88200)
36) Services on repairing and maintaining of fishing boats
37) Services related to exploiting of fresh-water fisheries
38) Services related to quarantine, quality control of aquaculture and processing
products (CPC 88200)
39) Services related to processing and preservation of aquatic products (CPC
8841)
40) Services on canning aquatic products (CPC 8841)
41) Completion of production technology and process for heat-insulation material
for covering pipes (CPC 88520)
42) Preparation for the following services:
o Production of aromatic chemicals for gas industry (CPC 88300)
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List of Sub-Sectors Applied to Foreign Investors According to ACIA

43)
44)
45)
46)
47)

48)
49)
50)
51)
52)
53)

54)

o Discharged water treatment on platform and drilling mud supply (CPC
88300)
o Study on waste oil collection and treatment (CPC 88300)
o Covering reinforced concrete and anti-corrosive paint for oil and gas
pipeline (CPC 88300)
o Producing gas tanks, gas fired cooker and gas equipment (CPC 88300)
o Issuing quality certification for gas equipment and facilities (CPC 88300)
Services related to testing, adjusting, repairing and maintaining industrial
measure and control equipment for oil and gas sector (CPC 88300)
Oil and gas warehouse services (CPC 88300)
Oil and gas supply base services (CPC 88300)
Catering and allied services including food and foodstuff, clean water and
vegetable to off-shore construction facilities (CPC 88300)
Manpower supply services including professional manpower, skills and foreign
language training for manpower supplied to foreign countries, signing
manpower supply contracts with foreign companies (CPC 88300)
Services related to gas processing: separating Bupro, Condensate (CPC
88300)
Leasing services related to other machines and equipment including
specialized equipment in oil and gas industry (CPC 88300)
Services related to database for oil and gas study (CPC 88300)
Services related to database for geological study and seismic survey for oil
and gas industry (CPC 88300)
Services related to geological and exploration drilling (CPC 88300)
Risk assessment, including field-survey, data collection, using special software
on impact assessment of frequency and sensitiveness, proposing mitigation
measures (CPC 88300)
Services on Environment Protection and Management, including:
Environmental background study (CPC 88300); Establishing oil-spill response
plan, including environmental sampling and analysis (sediment samples,
biology, soil, water, air), measuring water and air quality, obtaining onsite
spectrum, collecting and assessing data on nature (such as environmental
climatic, and hydrographic data), socio-economic data, etc., making reports on
environmental background study, environmental impact assessment, oil-spill
response plan (CPC 88300)

B. Sectors and Sub-Sectors subject to conditions to be issued investment license
Manufacturing

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Production of industrial explosive devices
Cement production
Production of ready mixed concrete, stone crushing
Automobile assembly and manufacture
Motorcycle assembly and manufacture
Processing of aqua-product and canned seafood
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Sectors

List of Sub-Sectors Applied to Foreign Investors According to ACIA
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Service Incidental to
Manufacturing

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)

Vegetable oil production and processing
Dairy processing
Leather tanning
Paper production
Production of automobile tires and tubes up to 450mm
Production of rubber gloves, labor sanitary boots
Assembly of marine engines
Production of electro-mechanical and refrigeration equipment
Manufacturing of cultivation, processing, reaping machines, insecticide pumps,
spare parts of agricultural machines and engines
Production of household electric appliances
Production of electrical fans
Production of bicycle manufacture
Production of sanitary ceramics, porcelain and tiles
Manufacturing and assembling of transport vehicles
Aircraft Manufacture Industry (CPC88590)
Manufacture of railway rolling stock, spare parts, wagon and coach (CPC
88590)
Services related to manufacturing of railway rolling stock, spare parts, wagon
and coach (CPC 88590)
Services related to manufacturing of water pumps used in agriculture (CPC
88530)
Services related to producing of plastic packing (CPC 88470)
Services related to producing of PP packing (CPC 88492)
Services incidental to manufacturing (CPC 885)
Services related to producing of electronic scales for postal operation (CPC
88560)
Services related to producing of small capacity microwave equipment, main
distribution frame component (MDF), subscriber local loop equipment, terminal
boxes of different size, wiring cables (CPC 88550)
Services related to producing of small capacity telephone switching systems
(CPC 88560)
Services related to producing of optical fiber terminals (CPC 88560)
Services related to producing of telephone sets (CPC 88560)
Services related to producing of H3PO4 and HCl acids (CPC 88460)
Services related to producing of chemical products such as phosphor, silicatenatri, tripolyphotphat, aluminium hydroxide, light powder, calcium chloride,
active coal and black carbon (CPC 88460)
Services related to manufacturing of products from structure metal (CPC
88520)
Services related to manufacturing of barrels, tanks and metal containers (CPC
88460)
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List of Sub-Sectors Applied to Foreign Investors According to ACIA

37) Services related to processing of vegetable oil (CPC 88110)
38) Services related to manufacturing of lifting and loading equipment and
machinery (CPC 88530)
39) Services related to manufacturing of other common used machinery (CPC
88530)
40) Services related to testing and control of computer’s quality (CPC 88540)
41) Services related to packaging integrated circuits (IC) (CPC 88560)
42) Services related to assembling of electronics components, electronic and
telecommunication products based on contracts or a fee (CPC 88550)
43) Services related to designing of machinery and equipment by computer
(computer-aid-design CAD) (CPC 88540)
44) Other services incidental to manufacturing
45) Services related to processing of alcohol (CPC 88411)
46) Oil and Gas
Mining and Quarrying
47) Mining and Quarrying, except oil and gas
48) Services incidental to mining and quarrying (CPC 883)
49) Fishery
Agriculture, Forestry,
50) Fry production and aquaculture operation (CPC 88200)
Fishery and related
51) Services related to sending vessels for buying sea products (CPC 88200)
services
52) Services related to hiring of fishing boats and employees (CPC 88200)
53) Services related to processing on board for fish crustaceans and mollusks and
other related services (CPC 88200)
54) Services related to exploiting of sea-products (CPC 88200)
55) Services on collecting and buying aquatic products (CPC 8820)
56) Forestry
57) Services relating to investigation, evaluation and exploitation for natural forest,
including exploitation of woods and wild, rare and precious animals, hunting,
trapping, aerial seed planting and aerial chemicals spraying and dusting,
microbial plant, animal genetic resource in agriculture.
58) Services incidental to agriculture, hunting and forestry, other than services
relating to investigation, evaluation and exploitation for natural forest, including
exploitation of woods and wild, rare and precious animals hunting and
trapping, aerial seed planting and aerial chemicals spraying and dusting,
microbial plant, animal genetic resource in agriculture.
ที่มา: Ministry of Planning and Investment of Vietnam (รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

 กิจการที่ห้ามประกอบการในเวียดนาม
ส าหรั บ กิ จ การ/ธุ ร กิ จ ที่ ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ด าเนิ น กิ จ ก รรมใดๆ
ในเวียดนาม ได้แก่
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 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจค้า/ขายสารเสพติด (Trade in the narcotic substances)
 การลงทุ น ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการผลิ ต สารเคมี แ ละแร่ ธ าตุ บ างชนิ ด ที่ ก าหนด
(Trade in some specific chemicals and minerals)
 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ค้าขายพันธุ์พืชหายากตามสนธิสัญญา CITES (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจค้าประเวณี (Prostitution)
 การลงทุนในธุรกิจค้ามนุษย์ และ/หรือชิ้นส่วน/อวัยวะของมนุษย์ (Human Trafficking)
 การลงทุนในธุรกิจที่ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการโคลนนิ่งมนุษย์ (Business
Activities Pertaining to Human Cloning)
4.3.1.4 กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รัฐบาลเวียดนามมีการส่งเสริมกิจการบางสาขา เช่นเดียวกับกิจการที่เข้าไปลงทุนในบาง
พื้นที่ของประเทศ เช่น ในหุบเขา หรือพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีระดับการพัฒนาแตกต่างจากพื้นที่อื่น
โดยกิจการเหล่านั้น ได้แก่ การลงทุนในการผลิตวัตถุดิบรูปแบบใหม่ (New Materials) การลงทุน
ในธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ (New Energy Source) การลงทุนในอุตสาหกรรมหลอมและแยก
โลหะ (Metallurgy and Chemical Industries) การลงทุนในภาคการผลิตสินค้าไฮเทค การลงทุน
ในเทคโนโลยี ชี ว ภาพ (Biotechnology) การลงทุ น ในเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร (Information
Technology) การลงทุนในธุ รกิ จวิศ วกรรมเครื่องจักร (Mechanical Engineering) การลงทุนใน
ภาคการเกษตร ประมง ป่าไม้ และการผลิตเกลือ การลงทุนในการเพาะพันธุ์พืชและสัตว์ชนิดใหม่
การลงทุนในสาขานิเ วศวิ ท ยา และการคุ้ มครองสิ่ ง แวดล้ อ ม การลงทุนในการวิจั ยและพั ฒ นา
การลงทุ น ในธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นองค์ ค ว ามรู้ (Knowledge-based Services) การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป การลงทุนในอุตสาหกรรมพึ่งพิงแรงงาน (สัดส่วนการจ้างตั้งแต่
5,000 อัตราขึ้นไป) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในสาขาการศึกษา การฝึกอบรม
สุขภาพ หรือการกีฬา ฯลฯ
4.3.1.5 สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
 สิทธิประโยชน์ทั่วไป
รัฐบาลเวียดนามมีการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุน
ในเวี ย ดนาม โดยส าหรั บ การลงทุ น ทั่ ว ไป สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ จ ะได้ รั บ ได้ แก่
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การลดหย่อนภาษีรายได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีต่างๆ แก่นักลงทุน การลดหย่อนอัตราค่าเช่า
ที่ดิน ตลอดจนการยกเว้นภาษีนาเข้าวัตถุดิบหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ฯลฯ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentive)
 การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) นักลงทุนต่างชาติ
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ลดหย่ อ นภาษี Corporate Income Tax จากอั ต ราร้ อ ยละ 22 เหลื อ
ร้อ ยละ 10 ส าหรับการลงทุนบางสาขา และบางเงื่อ นไขตามที่ รัฐ บาลเวี ย ดนาม
กาหนด ได้แก่
- การลงทุ น โครงการใหม่ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ มี เ งื่ อ นไขเฉพาะ (Specific
Conditions)13 ได้รับการลดหย่อนสูงสุด 15 ปี
- การลงทุ น ในเขตอุ ต สาหกรรม (Economic Zone) และเขตอุ ต สาหกรรม
ไฮเทค (Hi-Tech Zones) ได้รับการลดหย่อนสูงสุด 15 ปี
- การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมส่งเสริม (Prioritized Supporting
Industry)14 ได้รับการลดหย่อนสูงสุด 15 ปี
- การลงทุนในภาคการผลิตที่เงินจดทะเบียนขั้นต่า 12,000 พันล้านดอง (ราว
560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และประเมินและจดทะเบียนเทคโนโลยีการผลิต
ภายในระยะเวลา 5 ปี นั บ จากที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตการลงทุ น (ยกเว้ น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสารวจเหมืองแร่) ได้รับการลดหย่อนสูงสุด
15 ปี
ขณะเดียวกัน การลงทุนในสาขาที่รัฐบาลเวียดนามส่งเสริม ก็จะได้รับสิทธิในการ
ลดหย่อนภาษี Corporate Income Tax เหลือร้อยละ 10 เช่นกัน อันได้แก่
- การลงทุ น ในกิ จ กรรมด้ า นการศึ ก ษา การฝึ ก อบรม การสาธารณสุ ข
วัฒนธรรมและกีฬา และด้านสิ่งแวดล้อมที่กาหนด

13

อุตสาหกรรมที่มีเงื่อนไขเฉพาะ (Specific Conditions) หมายรวมถึงอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความ
มั่นคงของชาติ และยังรวมถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจบางสาขา ตามที่ Law on Investment กาหนด ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร ธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของสังคมและสาธารณะ ธุรกิจด้านวัฒนธรรมและสือ่
สิ่งพิมพ์ ธุรกิจด้านความบันเทิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสารวจ ขุดเจาะ และทาเหมืองแร่ทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจด้าน
การศึกษาและการฝึกอบรม และธุรกิจตามที่กฎหมายกาหนด
14 สามารถสืบค้นรายชือ
่ อุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมส่งเสริมของเวียดนามได้จาก http://vietnamembassy-usa.org/basicpage/list-sectors-entitled-investment-incentives
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- การลงทุนในโครงการจัดสร้าง ปล่อยเช่า และเช่าซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพย์
ตามที่กฎหมายของเวียดนามกาหนด
- การลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์ ที่ตรงตามเงื่อนไขของรัฐบาล
- การลงทุนในธุรกิจปลูกป่า คุ้มครองและปกป้องพื้นป่า การทากสิกรรมและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามเงื่อนไขที่กาหนด และพื้นที่ที่กาหนด การเพาะเลี้ยง
พันธุ์พืชและสัตว์ที่กาหนด การผลิตเกลือ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
- สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ป่าไม้ ประมง และการผลิตเกลือ
สาหรับบางสาขาการลงทุนนั้น จะได้รับการลดหย่อนภาษี Corporate Income Tax
จากอัตราร้อยละ 22 เหลือร้อยละ 17 หลังจากการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 255915 ได้แก่
- การลงทุ น โครงการใหม่ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ มี เ งื่ อ นไขเฉพาะ (Specific
Conditions) ในพื้นที่ที่กาหนด
- การลงทุนในการผลิตเหล็กกล้าคุ ณภาพสูง (High-grade Steel) การผลิ ต
สินค้าประหยัดพลังงาน การผลิตเครื่ องมือและเครื่องจักรทางการเกษตร
ธุรกิจป่าไม้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการผลิตเกลือ การผลิตเครื่องมือ
ด้านชลประทาน การทาปศุสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิต
สินค้าพื้นเมือง
นอกจากนี้ ธุรกิจการผลิต/การบริการบางสาขา จะได้รับการลดหย่อนภาษีในอัตรา
อื่ น ๆ เช่ น กั น อาทิ การลงทุ น ในกิ จ กรรมการเก็ บ เกี่ ย วและการแปรรู ป สิ น ค้ า
ทางการเกษตรและประมงนอกเขตพื้ น ที่ที่ มีเ งื่อ นไขในการลงทุน จะได้รั บ การ
ลดหย่อนภาษีเหลือร้อยละ 15 ส่ วนการลงทุนในกิจการกองทุนและสถาบันการเงิน
เพื่อรายย่อย (People’s Credit Funds หรือ Micro Financial Institutions) จะได้รับ
การลดหย่ อ นภาษี เ หลื อ ร้ อ ยละ 17 หลั ง จากการลงทุ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 255916

15
16

การลงทุนในสาขาดังกล่าวก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จะได้รับการลดหย่อนภาษีจากอัตราร้อยละ 22 เหลือร้อยละ 20
การลงทุนในสาขาดังกล่าวก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จะได้รับการลดหย่อนภาษีจากอัตราร้อยละ 22 เหลือร้อยละ 20
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 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) นักลงทุนต่างชาติ
ที่เ ข้ามาลงทุนในกิ จการบางสาขา/เงื่อ นไข จะได้รับการยกเว้น ภาษี Corporate
Income Tax เป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ปี และหลังจากนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษี
ร้อยละ 50 ของเงินที่ต้องชาระภาษี เป็นระยะเวลาสูงสุด 9 ปี โดยการลงทุนดังกล่าว
ที่จะได้รับสิทธิข้างต้นนี้ ได้แก่
- การลงทุ น โครงการใหม่ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ มี เ งื่ อ นไขเฉพาะ (Specific
Conditions) ในเขตอุตสาหกรรม (Economic Zone) และเขตอุตสาหกรรม
ไฮเทค (Hi-Tech Zones)
- การลงทุนโครงการใหม่ในกิจกรรมด้านการศึกษา การฝึกอบรม การสาธารณสุข
วัฒนธรรมและกีฬา และด้านสิ่งแวดล้อมที่กาหนด
- การลงทุนในธุรกิจไฮเทค (Hi-Tech Enterprise) และธุรกิจทางการเกษตร
ไฮเทค (Hi-Tech Agricultural Enterprise)
- การลงทุนโครงการใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตที่กาหนด
- การลงทุนโครงการใหม่ในรายชื่ออุตสาหกรรมส่งเสริม (Prioritized Supporting
Industry)
- การลงทุนในภาคการผลิตที่เงินจดทะเบียนขั้นต่า 12,000 พันล้านดอง (ราว
560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และประเมินและจดทะเบียนเทคโนโลยีการผลิต
ภายในระยะเวลา 5 ปี นั บ จากที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตการลงทุ น (ยกเว้ น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสารวจเหมืองแร่) ได้รับการลดหย่อนสูงสุด15 ปี
ธุรกิจบางสาขาอาจจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี และหลังจากนั้น
จะได้รับการลดหย่อนภาษี ร้อยละ 50 ของเงินที่ต้องชาระภาษี เป็นระยะเวลาสูงสุด
4 ปี อันได้แก่
- การลงทุนโครงการใหม่ในกิจกรรมด้านการศึกษา การฝึกอบรม การสาธารณสุข
วัฒนธรรมและกีฬา และด้านสิ่งแวดล้อมที่กาหนด
- การลงทุ น โครงการใหม่ ใ นการผลิ ต เหล็ ก กล้ า คุ ณ ภาพสู ง (High-grade
Steel) การผลิตสินค้าประหยัดพลังงาน การผลิตเครื่องมือและเครื่อ งจักร
ทางการเกษตร ธุรกิจป่าไม้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการผลิตเกลือ การ
ผลิตเครื่องมือด้านชลประทาน การทาปศุสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ รวม
ไปถึงการผลิตสินค้าพื้นเมือง
- การลงทุนโครงการใหม่ในเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zone) (ยกเว้นบาง
เขตอุตสาหกรรม)
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 การยกเว้ น ภาษี น าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ หรื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต นั ก ลงทุ น
ชาวต่างชาติจะได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าที่ไม่สามารถผลิตหรือจัดหาได้จาก
ในประเทศ อั น ได้ แ ก่ เครื่ อ งจั ก ร ยานพาหนะ ชิ้ น ส่ ว นและส่ ว นประกอบของ
เครื่องจักรและยานพาหนะ ตลอดจนวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ซึ่งไม่สามารถ
ผลิตได้ภายในประเทศ สาหรับนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ชนบท
จะได้รับการหักลดหย่อนภาษีที่มากขึ้น
สิทธิประโยชน์ด้านการเช่าที่ดิน (Land Rental)
 การยกเว้นหรือลดหย่ อนค่ าเช่ าที่ ดิ น กรณี เ ข้าไปลงทุ นในเขตพื้น ที่ ที่ รั ฐ บาล
ส่งเสริมการลงทุน หรือการเข้าไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมการส่งออก/
เขตอุ ต สาหกรรมไฮเทค นั ก ลงทุ น จะได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการยกเว้ น ค่ า เช่ า และ/หรื อ
ลดหย่อนค่าเช่าบางส่วน นอกจากนี้ การเข้ามาลงทุนในบางกรณี รัฐบาลเวียดนาม
อาจให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้น/ลดค่าเช่าที่ดินแก่นักลงทุน
 สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรณีที่นักลงทุนเช่าที่ดินในเวียดนามจากรัฐบาลเวียดนาม
นักลงทุนจะมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในที่ดินนั้น เช่นเดียวกับได้รับสิทธิ
การโอนสินทรัพ ย์ที่อยู่บนที่ดินผื นนั้น โดยกรณีที่นักลงทุนชาระค่ าเช่าครั้งเดี ยว
(Lump Sum) กับรัฐบาลเวียดนาม จะมีสิทธิในการโอนที่ดินให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อ หรือ
จานองที่ดินด้วย
 สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจ/เขตอุตสาหกรรม
ส าหรั บ การลงทุ น ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (Special Economic Zone) ทั้ ง ในเขต
อุตสาหกรรมส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zone) นิคม/เขตอุตสาหกรรม (Industrial
Park) และเขตอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ชั้ น สู ง (High-tech Zone) รั ฐ บาลเวี ย ดนามจะมอบ
สิทธิประโยชน์ในสองรูปแบบ ได้แก่ (1) สิทธิประโยชน์หลักที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่งจะให้
นัก ลงทุนเหมือ นกั น และ (2) สิ ทธิ ประโยชน์ ทางการลงทุนเฉพาะที่จ ะแตกต่างกันไปในแต่ ล ะ
เขตเศรษฐกิจ โดยเนื้อหาในส่วนถัดไปจะสรุปสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนพึงได้รับเมื่อจัดตั้งโรงงาน
ในเขตเศรษฐกิจหรือเขตอุตสาหกรรม
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สิทธิประโยชน์หลัก
 สิทธิประโยชน์ในการได้รับอนุญาตให้เช่าช่วงต่อ (Sub-Lease) ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 สิทธิประโยชน์ในการได้รับอนุญาตคัดเลือกและจ้างแรงงานชาวต่ างชาติได้ ในกรณี
ที่ไม่สามารถหาแรงงานชาวเวียดนามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด บั ญ ชี ธ นาคารกั บ ธนาคารที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
ต่างชาติเพื่อกู้ยืมเงิน แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก State Bank of Vietnam ก่อนจึงจะ
เปิดบัญชีได้
 สิ ทธิ ประโยชน์ใ นการยกเว้นภาษีการค้ า (Turnover Tax) ภาษีมูล ค่ าเพิ่ม (VAT)
และภาษีนาเข้าสินค้า
สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง
ตารางที่ 4-5 สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในเวียดนาม
เขตเศรษฐกิจพิเศษ/สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเฉพาะของเขตนัน
เขตอุตสาหกรรมส่งออก Tan Thuan (Tan Thuan Export Processing Zone)
สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
o สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยโครงการลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีกาไร และหลังจากนั้น จะได้รับลดหย่อนภาษีลงครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลาอีก
4 ปี
o สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารลดหย่อ นภาษีเ งิน ได้นิ ติ บุค คลสาหรั บ โครงการการลงทุน ที่ใช้เ ทคโนโลยีชั้ นสู งและ
โครงการการลงทุนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ระยะเวลา 8 ปี
o สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ โครงการการลงทุนในภาคบริการ โดยจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 2 ปี
o สิทธิประโยชน์คืนภาษีการลงทุน (Reinvestment Tax) โดยจะได้รับคืนภาษีภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
หลังจากผลประกอบการมีกาไรครั้งแรก
o สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร และภาษีการขาย (Sales Tax)
สาหรับสินค้านาเข้าและสินค้าส่งออก
สิทธิประโยชน์ด้านที่ดิน
o สิทธิประโยชน์ในการรับประกันอัตราค่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ถึง 35 ปี
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ/สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเฉพาะของเขตนัน
o สิทธิประโยชน์ในการชาระค่าเช่าที่ดิน โดยสามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ได้ ทั้งนี้ หากชาระค่าเช่างวดละ 5 ถึง
15 ปี จะได้รับการลดหย่อนค่าเช่าในอัตราร้อยละ 5 ถึง 15 ของอัตราค่าเช่า
นิคมอุตสาหกรรม Nomura-Haiphong (Nomura-Haiphong Industrial Zone)
สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
o สิทธิประโยชน์ทางการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจะได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็นเวลา 8 ปีนับตั้งแต่ปีแรกทีเ่ ริม่ มีกาไร
สิทธิประโยชน์ด้านที่ดิน
o สิทธิประโยชน์ทางการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน โดยนักลงทุนที่เช่าที่ดนิ ประเภท Natural Land จะได้รับการ
ยกเว้นค่าเช่าเป็นระยะเวลา 5 ถึง 15 ปี
สิทธิประโยชน์ด้านการอบรมแรงงาน
o สิทธิประโยชน์ในการอบรมเพิม่ ทักษะแรงงาน โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานท้องถิ่น
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งการให้บริการจัดหาแรงงานให้กับ
นักลงทุน
นิคมอุตสาหกรรม Thuy Van (Thuy Van Industrial Zone)
สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
o สิทธิประโยชน์การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีในช่วง 8 ปีแรก (การยกเว้นภาษีใน 4 ปีแรก และการลดหย่อน
ภาษีครึ่งหนึ่งใน 4 ปีต่อมา)
o สิทธิประโยชน์ในลดหย่อนภาษีการโอนเงินกาไรกลับต่างประเทศ โดยจะต้องชาระในอัตราเพียงร้อยละ 3
(อัตราปกติอยู่ที่ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 หรือร้อยละ 10 แล้วแต่ประเภทการลงทุน)
สิทธิประโยชน์ด้านที่ดิน
o สิทธิประโยชน์ในการชาระค่าเช่าที่ดิน โดยจะชาระเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามใน
สัญญาเช่า และจะได้รับการลดหย่อนอัตราค่าเช่าที่ดินครึง่ หนึ่งสาหรับการเช่าที่ดินในระยะ 5 ปีตอ่ มา
o สิทธิประโยชน์การลดหย่อนอัตราค่าเช่าที่ดิน โครงการลงทุนทีม่ สี ่วนสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
โดยมีการจ้างแรงงานในพื้นทีม่ ากกว่า 1,000 คน หรือมีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป
จะได้รับการเสนออัตราค่าเช่าทีด่ ินที่มีมูลค่าต่ากว่า 0.15 เหรียญสหรัฐต่อตารางเมตรต่อปี
สิทธิประโยชน์ด้านการอบรมแรงงาน
o สิทธิประโยชน์ในการอบรมเพิม่ ทักษะแรงงาน โดยโครงการลงทุนจะได้รับเงินทุนในการจัดอบรมแรงงาน
สาหรับการจ้างงานครั้งแรกเป็นมูลค่า 500,000 ดอง/คน และในกรณีที่มีการว่าจ้างแรงงานมากกว่า 500 คน
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ/สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเฉพาะของเขตนัน
ขึ้นไป จะได้รับเงินทุนในการจัดอบรมแรงงานคิดเป็นมูลค่า 1,000,000 ดองต่อคน อีกทั้งหากมากกว่า
ร้อยละ 80 ของสินค้าที่ผลิตได้เป็นสินค้าเพื่อการส่งออก จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีก 300,000 ดอง/คน
เขตเศรษฐกิจ Dungquat (Dungquat Economic Zone)
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอากร
o สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วง 4 ปีแรกหลังจากที่เริ่มมีกาไร และหลังจากช่วง
4 ปีแรกก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีลงครึ่งหนึ่ง เป็นเวลาอีก 9 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับ การยกเว้นและ
ลดหย่อนภาษีจะต้องรวมกันไม่เกิน 15 ปี
o สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบ ในช่วง 5 ปีแรกของการดาเนินกิจการ
o ยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่องมือและเครื่องจักร
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีรายได้บคุ คล
o สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล โดยนักลงทุนและแรงงานที่ปฏิบัติงานอยูใ่ นเขต
อุตสาหกรรมนีช้ าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราที่กาหนด
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

4.3.1.6 การคุ้มครองการลงทุน
ชาวต่างประเทศที่เข้ามาเริ่มกิจการทางธุรกิจในเวียดนาม จะได้รับความคุ้มครองทาง
กฎหมายในประเด็นดังต่อไปนี้
 นักลงทุนจะได้การรับประกันว่าจะไม่ถูกยึด ทรัพย์สินหรือถูกควบรวมกิจการให้เป็น
ของรัฐ (Nationalization) ตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทุน
 นักลงทุนจะได้การรับประกัน ปกป้องผลประโยชน์หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน เช่น มีการประกาศใช้กฎหมาย
ฉบับใหม่ที่ส่ งผลให้ ผ ลประโยชน์ของนักลงทุน ต้องน้ อ ยลงไป นัก ลงทุน ดังกล่ าว
จะมีสิทธิเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้
ทั้งนี้ นักลงทุนจะได้การรับประกันสิทธิการส่งเงินทุนคืนกลับต่างประเทศ (Repatriation)
ซึ่งรวมถึ ง ก าไรจากการดาเนิ นธุ รกิ จ เงินที่ได้รับจากการจัดเตรี ย มเทคโนโลยีและการบริ ก าร
เงินต้นและเงินดอกเบี้ยของเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่างดาเนินกิจ กรรมการลงทุน เงินและ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ ที่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย รวมถึ ง รายได้ ห ลั ง หั กภาษี ข องบุ ค ลากร
ชาวต่างชาติทปี่ ฏิบัติงานในเวียดนาม
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4.3.2 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานของเวี ย ดนาม หรื อ Law on Labour 2013 เป็ น กฎหมายส าคั ญ
ที่กาหนดข้อบังคับด้านการปฏิบัติต่อแรงงานในเวียดนาม อาทิ การจัดจ้าง การทาสัญญา การบอก
เลิกจ้าง รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แรงงานจะได้รับ ทั้งนี้ สาหรับกฎหมายสาคัญอื่น
ที่เกี่ยวข้องและอาจได้เคยกล่าวไว้แล้ว ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยสหภาพแรงงาน (Law on Trade
Union 2012) กฎหมายประกันสังคม (Law on Social Insurance 2006) รวมถึงกฎหมายประกัน
สุขภาพ (Law on Health Insurance 2008) ซึ่งล้วนเป็นกฎหมายที่นักลงทุนไทยที่เข้าไปประกอบ
ธุ ร กิ จ ในเวี ย ดนามพึ ง ต้ อ งศึ ก ษาและทราบใจความ ประเด็ น ส าคั ญ ตลอดจนข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ
ในกฎหมายเหล่ านี้ นอกจากนี้ อาจมีกฎหมายและระเบียบข้อ บังคั บบางประการที่อ าจเข้ า มา
เกี่ยวข้องกับบางประเด็นในด้านแรงงาน การปฏิบัติต่อแรงงานในเวียดนาม ฯลฯ เช่น Immigration
Law 2015 ซึ่งเกี่ ยวข้อ งกั บการขอวีซ่าส าหรั บแรงงานต่ างชาติ ที่จ ะเข้ า มาท างานในเวีย ดนาม
เป็นต้น
ส าหรับข้อ บังคั บในการปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายเหล่ านี้ สามารถสรุปประเด็น
สาคัญได้ดังต่อไปนี้
4.3.2.1 การจัดจ้าง การทาสัญญา และการบอกเลิกจ้าง
 การจัดจ้างแรงงานในประเทศ
ตามกฎหมายแรงงานของเวี ย ดนาม ธุ ร กิ จ ในเวี ย ดนามสามารถจั ด จ้ า งแรงงาน
ชาวเวียดนามได้โดยตรง หรือจะผ่านหน่วยงานจัดหางานในประเทศก็ได้ ทั้งนี้ นายจ้างเมื่อทาการ
จัดจ้างลูกจ้างชาวเวียดนาม จะต้องดาเนินการแจ้งเรื่องไปยัง Department of Labor ประจาจังหวัด
พร้อ มทั้งทาการลงทะเบีย นลู ก จ้ างเข้า ระบบประกั นสั งคม (Social Insurance) กองทุนประกั น
สุขภาพ (Health Insurance) และกองทุนผู้ว่างงาน (Unemployment Insurance) ภายในระยะเวลา
30 วันนับจากแรงงานเริ่มเข้าทางานกับบริษัท17

17

อ้างอิงข้อมูลจาก World Bank (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/starting-a-business/)
(เข้าถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 การจัดจ้างแรงงานต่างชาติ
สาหรับการจัดจ้างแรงงานชาวต่างชาติในเวียดนาม โดยตามกฎหมายกาหนดให้นายจ้าง
สามารถจัดจ้ างชาวต่ างชาติ มาทางานได้ในต าแหน่งผู้ จั ดการ (Manager) หรือต าแหน่งผู้ บริ หาร
(Executive) และต าแหน่ ง อื่ น ๆ ที่ ต้ อ งอาศั ย ความช านาญหรื อ ความเชี่ ย วชาญเชิ ง เทคนิ ค
(Expert/Technician)18 ซึ่งนายจ้างสามารถจัดจ้างแรงงานต่างชาติมาได้ (หากไม่ขัดตามข้อกฎหมาย)
โดยไม่จากัดจานวนบุคลากรหรือสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างชาติต่อแรงงานท้องถิ่น
ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบอาชีพในเวียดนามจะต้องได้รับ (1) วีซ่า (Visa)
เพื่อเข้ามาในประเทศ ซึ่งออกโดยหน่วยงาน Overseas Visa-issuing Authority และ (2) ใบอนุญาต
ทางาน (Work Permit) ซึ่งออกโดย Department of Labor, War Invalids and Social Affairs ของ
แต่ละจังหวัด
วีซ่า (Visa)
หน่วยงาน Overseas Visa-issuing Authority จะออกวีซ่าให้กับแรงงานต่างชาติที่เข้ามา
ทางานในเวียดนามในแต่ละคน ซึ่งวีซ่าสาหรับแรงงานต่างชาติแบ่งออกเป็นได้หลายชนิด และมี
ระยะเวลาของวีซ่าที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-6 ประเภทวีซ่าของเวียดนาม สาหรับแรงงานต่างชาติ
ประเภทวีซ่า
คาอธิบาย
ระยะเวลา
กลุ่ม 1: วีซ่าทางาน (Working Visa)
กลุ่ม 1A: แรงงานต่างชาติที่ทางานในหน่วยงานภาครัฐเวียดนาม องค์กรทีม่ ิใช่ภาครัฐ (Non-Government
Organization: NGO) หรือบริษทั ผู้ค้าต่างชาติ (Foreign Trader)
NN1
NN2

NN3

18

วีซ่าสาหรับแรงงานต่างชาติระดับผู้บริหารของสานักงานตัวแทน หรือ
องค์กร NGO
วีซ่าสาหรับแรงงานต่างชาติระดับผู้บริหารของสานักงานตัวแทนหรือสาขา
ของบริษัทผู้ค้าต่างชาติ และสานักงานตัวแทนหรือสาขาขององค์กรด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือวิชาการต่างชาติ
วีซ่าสาหรับแรงงานต่างชาติขององค์กร NGO สานักงานตัวแทนหรือสาขา
ของบริษัทผู้ค้าต่างชาติ และสานักงานตัวแทนหรือสาขาขององค์กรด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือวิชาการต่างชาติ

สูงสุด 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน

สูงสุด 12 เดือน

ในที่นี้ ผู้เชี่ยวชาญหรือชานาญการดังกล่าวจะต้องตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายเวียดนามกาหนด หรือมีประสบการณ์ในการทางาน
ตาแหน่งดังกล่าวในเวียดนามอย่างน้อย 5 ปี
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ประเภทวีซ่า
คาอธิบาย
กลุ่ม 1B: แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทางานให้กบั บริษัทของเวียดนาม
DN
LD

วีซ่าสาหรับแรงงานต่างชาติที่ทางานให้กับบริษัทของเวียดนาม
วีซ่าสาหรับแรงงานต่างชาติที่ทางานให้กับบริษัทต่างชาติในเวียดนาม

ระยะเวลา
สูงสุด 12 เดือน
สูงสุด 2 ปี

กลุ่ม 2: วีซ่าผู้เชีย่ วชาญ (Professional Visa)
DT
PV1
PV2

วีซ่าสาหรับนักลงทุนต่างชาติ หรือทนายต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทางานใน
เวียดนาม
วีซ่าสาหรับผู้สอื่ ข่าวต่างชาติ ที่มีที่พานักถาวรในเวียดนาม
วีซ่าสาหรับผู้สอื่ ข่าวต่างชาติ ที่เข้ามาทางานเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ

สูงสุด 5 ปี
สูงสุด 12 เดือน
สูงสุด 12 เดือน

กลุ่ม 3: วีซ่าอื่นๆ (Other Visa)
DH
HN

วีซ่าสาหรับชาวต่างชาติที่ได้ทุนการศึกษาและเข้ามาศึกษาในเวียดนาม
สูงสุด 12 เดือน
วีซ่าสาหรับชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมงานนิทรรศการ หรืองานประชุมใน
สูงสุด 3 เดือน
เวียดนาม
DL
วีซ่าสาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สูงสุด 3 เดือน
TT
วีซ่าสาหรับชาวต่างชาติที่เป็นผู้ปกครองหรือครอบครัวของแรงงาน
สูงสุด 12 เดือน
ชาวต่างชาติที่อายุต่ากว่า 18 ปี ซึ่งแรงงานดังกล่าวได้รับวีซ่าประเภท DT
NN1 NN2 DH PV1 หรือ LD แล้ว และวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติที่เป็น
ผู้ปกครองหรือครอบครัวหรือลูกของชาวเวียดนาม
VR
วีซ่าสาหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมญาติ หรือวัตถุประสงค์อนื่ ๆ
สูงสุด 6 เดือน
ที่มา : Russin & Vecchi (2015). Employment Manual Vietnam. AmCham Vietnam. Retreive Febuary 22, 2016 from
http://www.amchamvietnam.com/1099/doing-business-in-vietnam/

ทั้งนี้ ในกฎหมาย Immigration Law ได้มีการระบุว่า ผู้ที่เข้ามาทางานในเวียดนามอาจจะ
ได้รับการยกเว้นไม่จาเป็นต้องขอวีซ่าในบางกรณี เช่น ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าตามข้อตกลง
หรือความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าจะเข้ามา
ในเวียดนามได้ไม่เกิน 90 วัน
ใบอนุญาตทางาน (Work Permit)
ชาวต่างชาติที่ถูกจัดจ้างโดยบริษัทในเวียดนาม (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทของชาวเวียดนาม
หรือของต่างชาติ) จาเป็นต้องได้รับใบอนุญาต (Work Permit) จาก Department of Labor, War
Invalids and Social Affairs ของแต่ล ะจังหวัด และหากต้อ งทางานเกิ น ระยะเวลาที่ใ บอนุ ญ าต
กาหนด ก็จะต้องทาการต่ออายุกับ Department of Labor, War Invalids and Social Affairs ของ
จังหวัดนั้นๆ (ซึ่งอาจได้รับอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตทางานหรือไม่ ขึ้นกับการตัดสินใจและดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่)
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อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานในบางกรณี
ได้แก่
 เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของบริษัทร่วมทุน (Joint Stock Company)
ที่จัดตั้งในเวียดนาม
 เป็ น ผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งานตั ว แทนขององค์ ก รระหว่ า งประเทศหรื อ องค์ NGO
ต่างชาติที่อยู่ในเวียดนาม
 เข้ามาทางานด้านบริการเชิงเทคนิคซึ่งไม่สามารถจัดหาบุคลากรในเวียดนามเข้ามา
ทางานแทนได้ (อย่างไรก็ดี แรงงานต่างชาติดังกล่าวจะสามารถอยู่ในเวียดนามได้
ไม่เกิน 3 เดือน หากต้องการอยู่มากกว่า 3 เดือน จาต้องยื่นขอใบอนุญาตทางาน
เช่นกัน)
 เป็ น ทนายต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ Certificate Law Practice ในเวี ย ดนามซึ่ ง ออกโดย
Ministry of Justice
 เป็ น นั ก เรี ย นต่ า งชาติ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในเวี ย ดนาม หากแต่ ถู ก จ้ า งโดยบริ ษั ท
ในเวียดนาม (เฉพาะในช่ว ง 7 วันหลั งจากที่นายจ้างได้มีการแจ้งต่อ Provincial
Labor Authority เท่านั้น)
 ฯลฯ
ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติสามารถทาสัญญาจัดจ้างกับบริษัทแม่ (Parent Company) หรือกับ
บริษัทที่ตั้งอยู่ในเวียดนามได้ (กรณีนี้คือ การทาสัญญาจัดจ้างในประเทศทั่วไป (รายละเอียดจะ
กล่าวในหัวข้อต่อไป)) โดยสาหรับแรงงานที่ทาสัญญาจัดจ้างกับบริษัทแม่ จะไม่ได้อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลแรงงานของเวียดนาม และไม่จาเป็นต้องจ่ายเงินสมทบเข้าไปในระบบประกันสังคม หรือ
เข้ากองทุนผู้ ว่างงานของประเทศเวียดนาม 19 แต่ยังคงต้อ งมีการจ่ายเงินสมทบเพื่อ เข้ า ระบบ
ประกันสุขภาพของเวียดนามอยู่20
 การทาสัญญา
 ตามกฎหมายของเวี ย ดนาม การท าสั ญ ญาว่ า จ้ า งงาน จะต้ อ งมี เ อกสารเป็ น
ลายลักษณ์อักษรในภาษาเวียดนาม และ/หรือภาษาเวียดนามคู่กับภาษาต่างชาติ
19

อ้างอิงข้อมูลจาก Russin & Vecchi (2015). Employment Manual Vietnam. AmCham Vietnam. Retreive Febuary 22, 2016
from http://www.amchamvietnam.com/1099/doing-business-in-vietnam/
20 อ้างอิงข้อมูลจาก Vietnam Briefing (http://www.vietnam-briefing.com/news/social-security-vietnam-understandingobligations.html/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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กรณีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติ (แต่สัญญาจ้างทั้ง 2 ภาษา จะต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดกัน
หรือไม่ตรงกัน) โดยในสัญญาแต่ละฉบับ ต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักดังต่อไปนี้
- ลักษณะงานและสถานที่ทางาน
- อัตราค่าตอบแทน
- ระยะเวลาของสัญญางาน (ต้องมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป)
- การรั บ รองการประกั น สิ ท ธิ คุ้ ม ครองแรงงาน และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ
ที่จะได้รับ
- เงื่อนไขประกันสังคม
- เงื่อนไขสาหรับการทดลองงาน (ถ้ามี)
ระยะเวลาทดลองงาน (Probation Period) จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน สาหรับ
กรณี ลู ก จ้างทั่ว ไป และไม่เ กิน 60 วัน ส าหรับกรณีลู กจ้างเป็นแรงงานที่มีทักษะ
เฉพาะ ส่วนกรณีลูกจ้างที่ทางานในตาแหน่งอื่นๆ ระยะเวลาทดลองงานต้องไม่เกิน
6 เดือน
ในช่วงระหว่างทดลองงาน ลูกจ้างจะต้องได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 ของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของงานในตาแหน่งดังกล่าว
สาหรับการจ้างงานในระยะสั้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน) ในเวียดนาม นายจ้าง
และลู ก จ้ า งจะต้ อ งจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งงานที่ เ ป็ น ลั ก ษณ ะของสั ญ ญา Seasonal
Contract แทน
การจัดทาสัญญาทั่วไป โดยทั่วไปมักกาหนดระยะเวลาจัดจ้าง 2-3 ปี แล้วจึงทาการ
ต่ออายุสัญญาได้ตามที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย ส่วนในกรณีของการจัดทาสัญญาแบบ
Seasonal Contract ก าหนดระยะเวลา 3 เดือ นหรือ ต่ากว่า และสามารถต่อ อายุ
สัญญาได้ตามที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย
นายจ้างไม่ส ามารถก าหนดระยะเวลาทดลองงานได้ หากเป็นการจัดจ้างโดยทา
สัญญา Seasonal Contract
ในช่ ว งระหว่ า งทดลองงาน นายจ้ า งและลู ก จ้ า งมี สิ ท ธิ ใ นการยกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า ง
เวลาใดก็ได้ โดยต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ยกเว้นฝั่งนายจ้างอาจไม่จาเป็นต้องแจ้ง
ล่ ว งหน้ า หากลู ก จ้ า งประพฤติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขส าหรั บ การทดลองงาน
ในสัญญาจัดจ้างงาน โดยนายจ้างไม่จาเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยแต่อย่างใด
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองงาน นายจ้างจะต้องมีการแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงผลการ
ประเมิน โดยหากลูกจ้างผ่านการประเมินของบริษัท นายจ้างจะต้องจัดจ้างลูกจ้าง

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

4-35

 การบอกเลิกจ้างและการจ่ายเงินชดเชย
 นายจ้ า งไม่ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งในกรณี ที่ ขั ด กั บ ข้ อ ก าหนดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
สัญญาจ้างได้ แต่ถ้าหากมีการกระทาที่ทาให้ลูกจ้างต้องสูญเสี ยรายได้ นายจ้าง
จะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้สูญเสียไป
 หากนายจ้างปฏิเสธที่จะว่าจ้างแรงงานผู้นั้นต่อ ลูกจ้างจะต้องได้รับ ค่าชดเชยเป็น
มูลค่าเท่ากับอัตราค่าตอบแทนที่สูญเสียไปตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง รวมกับเงิน
ชดเชยเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 50 ของอัตราค่าตอบแทนที่ได้ รับในเดือนสุดท้าย
โดยปริมาณเงินชดเชยส่ ว นนี้จะเป็นไปตามจานวนปีที่ลู กจ้างปฏิบัติงานกับทาง
บริษัท และเงินชดเชยเพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญา
 นายจ้างสามารถเลิกว่าจ้างงานในกรณีที่ลูกจ้างกระทาการที่ ขัดกับข้อกาหนดที่ระบุ
ไว้ในสัญญาว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลู ก จ้ า งป่ ว ย หรื อ ประสบอุ บั ติ เ หตุ จ นไม่ ส ามารถมาปฏิ บั ติ ง านได้ เ ป็ น
เวลานาน 12 เดือนต่อเนื่อง (หรือตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา)
- ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง
- ลูกจ้างไม่มาทางานต่อ หลังจากถูกสั่งพักงานเป็นระยะเวลา 15 วัน
- บริษัทผู้ว่าจ้างเผชิญกับเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ส่งผลให้
ต้องลดจานวนพนักงาน
นอกจากนี้ หากลูกจ้างกระทาการที่ตรงกับที่กฎหมายแรงงานกาหนด21 นายจ้างก็มี
สิทธิที่บอกเลิกจ้างลูกจ้างได้เช่นกัน
4.3.2.2 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 อัตราค่าจ้างขันต่า อัตราค่าจ้างล่วงเวลา
อัต ราค่ าแรงขั้นต่า (Minimum Wage) ที่รัฐบาลเวียดนามกาหนดให้ นายจ้ างต้อ งจ่ า ย
จะขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ที่ธุรกิจตั้งอยู่ โดยอยู่ระหว่าง 2,400,000 – 3,500,000 ดอง

21

สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Russin & Vecchi (2015). Employment Manual Vietnam. AmCham Vietnam. Retreive
July 20, 2016 from http://www.amchamvietnam.com/1099/doing-business-in-vietnam/
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ตารางที่ 4-7 อัตราค่าแรงขันต่าในเวียดนาม ปี พ.ศ. 2559 จาแนกตามเขตพืนที่การลงทุน
เขตพืนที่
เขตพื้นทีท่ ี่ 1: พื้นที่เขตตัวเมืองของกรุงฮานอย / นครไฮฟอง /
นครโฮจิมินห์ / ดองไน / บินห์เซือง / บาเรีย-หวุงเต่า
เขตพื้นทีท่ ี่ 2: พื้นที่ส่วนอื่น (เขตชนบท) ของเขตพื้นที่ที่ 1 รวมถึงฮึงเยน /
วินห์พุก / บั๊กนิง / ท้ายเงียน / ฟู้เถาะ / เหลาก่าย / นินห์บินห์ /
เถื่อเทียน-เว้ / ดานัง / คั้ญฮหว่า / เลิมด่ง / บิ่ญถ่วน / ลองอัน / เตียน เกียน
/ เกิ่นเทอ / อานซาง / ก่าเมา
เขตพื้นทีท่ ี่ 3: พื้นที่ส่วนที่เหลือ (ทั้งเขตเมืองและชนบท) ของเขตพื้นที่ที่ 1
และ 2
เขตพื้นทีท่ ี่ 4: พื้นที่อื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น

อัตราค่าแรงขันต่า
3,500,000 ดอง
3,100,000 ดอง

2,700,000 ดอง
2,400,000 ดอง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก
http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/vietnam (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

สาหรับอัตราค่าจ้างล่วงเวลาในเวียดนาม22,23,24 พบว่าอัตราเป็นดังต่อไปนี้
 การทางานล่วงเวลาในวันทางาน (จันทร์-ศุกร์)
- ช่วง 17.00 – 21.00 น. แรงงานจะต้องได้ รับอัตราค่าจ้างล่วงเวลาคิดเป็น
อัตราร้อยละ 150 ของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน
- ช่วง 21.00 – 05.00 น. แรงงานจะต้องได้รับอัตราค่าจ้างล่วงเวลาคิดเป็น
อัตราร้อยละ 180 ของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน
 การทางานล่วงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ และอาทิตย์)
- ช่วง 09.00 – 17.00 น. แรงงานจะต้องได้รับอัตราค่าจ้างล่วงเวลาคิดเป็น
อัตราร้อยละ 200 ของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน
- ช่วง 17.00 – 21.00 น. แรงงานจะต้องได้รับอัตราค่าจ้างล่วงเวลาคิดเป็น
อัตราร้อยละ 200 ของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน
- ช่วง 21.00 – 05.00 น. แรงงานจะต้องได้รับอัตราค่าจ้างล่วงเวลาคิดเป็น
อัตราร้อยละ 230 ของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน
22

รวบรวมข้อมูลจาก Rodl & Parnter (2015). Investment Guide Vietnam Law and Taxes 2015/2016.
อัตราค่าจ้างล่วงเวลาข้างต้น เป็นอัตราค่าจ้างล่วงเวลาขั้นต่า ที่นายจ้างต้องจ่าย
24 สาหรับการทางานช่วงเวลากลางคืน จะได้รับอัตราค่าจ้างเพิ่มเติมอีกร้อยละ 30 ของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน
ยกตัวอย่างเช่น ทางานล่วงเวลาในวันทางานในช่วงเวลาดึก จะได้รับอัตราค่าจ้างเท่ากับร้อยละ 150 และเพิ่มเติมอีกร้อยละ 30
เป็นร้อยละ 180
23
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 การท างานล่ ว งเวลาในวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ (Public Holiday) และวั น ลาพั ก ผ่ อ น
ประจาปี (Annual Leave)25
- ช่วง 09.00 – 17.00 น. แรงงานจะต้องได้รับ อัตราค่าจ้างล่วงเวลาคิดเป็น
อัตราร้อยละ 300 ของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน
- ช่วง 17.00 – 21.00 น. แรงงานจะต้องได้รับอัตราค่าจ้างล่วงเวลาคิดเป็น
อัตราร้อยละ 300 ของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน
- ช่วง 21.00 – 05.00 น. แรงงานจะต้องได้รับอัตราค่าจ้ างล่วงเวลาคิดเป็น
อัตราร้อยละ 330 ของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน
 ข้อกาหนดเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและค่าแรงขันต่า
สาหรับการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าแรงของกิจการหรือธุรกิจในเวียดนาม จะกาหนดให้
ระยะเวลาการจ่ายงวดค่าตอบแทนไม่เกิน 1 เดือน (ยกเว้นตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจัดจ้าง) โดย
สาหรับแรงงานในเวียดนามที่ลงทะเบียนในระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพ นายจ้างจะต้อง
มีการจ่ายเงินสมบทเข้ากองทุนดังกล่าวตามที่กฎหมายเวียดนามกาหนด
 ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และกองทุนผู้ว่างงาน
สาหรับการจ้างงานในเวียดนาม นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในเรื่องกองทุน
ประกันสังคม โดยจะต้องมี ส่วนช่วยสมทบเงินกองทุนประกันสังคม (Social Insurance) กองทุน
ประกันสุขภาพ (Health Insurance) และกองทุนผู้ว่างงาน (Unemployment Insurance) ในสัดส่วน
ต่ออัตราค่าจ้างต่อเดือนดังต่อไปนี้
 นายจ้ า งจะต้ อ งสมทบเงิ น กองทุ น ประกั น สั ง คมในอั ต ราร้ อ ยละ 18 ของอั ต รา
ค่าตอบแทน/เดือน
 นายจ้ า งจะต้ อ งสมทบกองทุ น ประกั น สุ ข ภาพในอั ต ราร้ อ ยละ 3 ของอั ต รา
ค่าตอบแทน/เดือน
 นายจ้างจะต้องสมทบกองทุนผู้ว่างงานในอัตราร้อยละ 1 ของอัตราค่าตอบแทน/เดือน

25

หากลูกจ้างได้มีการแจ้งลาพักผ่อนประจาปี แต่ต้องมาทางานล่วงเวลา ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอค่าชดเชยเงินค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง (กรณีลูกจ้าง และ/หรือครอบครัวของลูกจ้าง ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องด้วยเหตุจากการต้องทางานล่วงเวลา)
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ในส่วนของลูกจ้าง จะต้องชาระเงินให้กองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสุขภาพ และ
กองทุนผู้ว่างงาน ในสัดส่วนต่ออัตราค่าจ้างต่อเดือนดังต่อไปนี้
 ลูกจ้างต้องสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราค่าตอบแทน
ต่อเดือน
 นายจ้างต้องสมทบกองทุนบานาญในอัตราร้อยละ 1.5 ของอัตราค่าตอบแทน/เดือน
 นายจ้างต้องสมทบกองทุนผู้ว่างงานในอัตราร้อยละ 1 ของอัตราค่าตอบแทน/เดือน
 วันหยุด และวันลา
 นายจ้างจะต้องอนุญาตให้แรงงานลาพักผ่อนประจาปี (Annual Leave) ได้อย่างน้อย
12 วันต่อปี และจะได้สิทธิลาเพิ่มขึ้น 1 ปี ทุกการทางานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี
 ลูกจ้างที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ได้สิทธิในการลา Annual Leave อย่างน้อย 14 วัน
ต่อปี (และจะได้สิทธิลาเพิ่มขึ้น 1 ปี ทุกการทางานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี)
- ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ
- ลูกจ้างที่เป็นแรงงานผู้เยาว์ (อายุต่ากว่า 18 ปี)
 ลูกจ้างที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ได้สิทธิในการลา Annual Leave อย่างน้อย 16 วัน
ต่อปี (และจะได้สิทธิลาเพิ่มขึ้น 1 ปี ทุกการทางานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี)
- ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพโดยตรง
 หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะลาพักผ่อนประจาปี สามารถเรียกเงินชดเชยได้ โดยเท่ากับ
ค่าแรงที่ทางานในอัตราปกติ
 แรงงานหญิงในเวียดนามซึ่งตั้งครรภ์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลาคลอด โดย
ยังได้รับการจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนอยู่26 ดังนี้
- ได้รับสิทธิในการลาเพื่อทาคลอด 5 วันก่อนทาคลอด
- ได้รับสิทธิในการลาเพื่อเลี้ยงบุตร 6 เดือน
- กรณีที่แท้งบุตร
- ได้รับสิทธิลาพักฟื้นหลังแท้งบุตร 10 วัน สาหรับการตั้งครรภ์ระยะเวลา
น้อยกว่า 1 เดือน
- ได้รับสิทธิลาฯ 20 วัน สาหรับการตั้งครรภ์ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน
26

กรณีที่ลูกจ้างลาเพิ่มเติมจากสิทธิข้างต้น จะไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน
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- ได้รับสิทธิลาฯ 40 วัน สาหรับการตั้งครรภ์ระยะเวลามากกว่า 3 เดื อน
แต่ไม่เกิน 6 เดือน
- ได้รับสิทธิลาฯ 50 วัน สาหรับการตั้งครรภ์ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน
- กรณีที่เด็กเสียชีวิตหลังคลอด (ในระยะเวลาที่กาหนด)
- เด็กเสียชีวิตหลังคลอดในช่วง 60 วันแรก ได้สิทธิลา 4 เดือน
- เด็กเสียชีวิตหลังคลอดหลังจากผ่านไปเกิน 60 วัน ได้สิทธิลา 2 เดือน
 ช่วงเวลาการทางาน
บริษัทที่จัดตั้งในเวียดนามและว่าจ้างแรงงานมากว่า 10 คนขึ้นไป จะต้องปฏิบัติต าม
ข้อกาหนดเรื่องเวลาการทางานตามกฎหมายแรงงานของเวียดนาม ดังต่อไปนี้
 แรงงานในเวียดนามจะสามารถทางานได้ ไม่เกิน 8 ชม. ต่อวัน (รวมเวลาช่วงพัก
กลางวัน 30 นาที หรือ 45 นาที สาหรับการทางานช่วงเวลากลางคืน) และทางานได้
ไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ (รวมทั้งหมด 48 ชม. ต่อสัปดาห์)
 นายจ้างสามารถว่าจ้างลูกจ้างให้ทางานล่วงเวลาได้ (Overtime) หากแต่แรงงานที่
ทางานล่ ว งเวลาต้องได้รับอัตราค่ าจ้างเพิ่มเติมที่เ หมาะสม และหากต้อ งทางาน
ช่วงเวลากลางคืน (Night Time)27 จะได้รับอัตราค่าจ้างเพิ่มพิเศษเพิ่มเติมจากอัตรา
ค่างจ้างล่วงเวลาปกติ (ยกเว้นว่าในสัญญาการจ้างงาน จะมีการระบุเวลาที่แน่นอน
ไว้ว่าสาหรับ ช่วงเวลาทางานที่เ ป็นช่ว งเวลาปกติ ทั่ว ไป ซึ่งไม่ตรงกับที่กฎหมาย
กาหนดไว้ว่าเป็นช่วงเวลาทางานล่วงเวลา)
 แรงงานในเวียดนามจะสามารถทางานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 4 ชม. ต่อวัน หรือไม่เกิน
12 ชม. ต่อสัปดาห์ หรือไม่เกิน 30 ชม. ต่อเดือน และต้องไม่เกิน 200 ชม. ต่อปี28
 หากนายจ้างประสงค์ที่จะว่าจ้างให้แรงงานปฏิบัติงานล่วงเวลาเกิน 200 ชม. จะต้อง
ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษจาก Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs
 สาหรับลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ 7 เดือน หรือเลี้ยงทารกที่อ ายุต่ากว่า 12 เดือน มีสิทธิ
ไม่ต้องทางานล่วงเวลา หรือถูกโยกย้ายไปทางานในพื้นที่ห่างไกล โดยในช่ว งที่
ตั้งครรภ์ 7 เดือน ลูกจ้างหญิงจะต้องถูกโยกย้ายงานไปทางานที่ไม่หนัก หรือไม่เป็น
งานที่เสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ (หากไม่โยกย้ายงาน จะต้องทางานน้อยลงอย่างน้อย
27
28

ในที่นี้ ตามกฎหมายของเวียดนาม ช่วงเวลาทางานกลางคืน คือช่วงระหว่าง 21.00-5.00 น. ของวันถัดมา
ในกรณีแรงงานในอุตสาหกรรมบางสาขา เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า แปรรูปอาหารทะเล เป็นต้น
กฎหมายกาหนดให้สามารถทางานล่วงเวลาได้สูงสุดไม่เกิน 300 ชม. ต่อปี
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วันละ 1 ชม.) และสาหรับลูกจ้างหญิงที่เลี้ยงทารกที่อายุต่ากว่า 12 เดือน ลูกจ้าง
ได้รับสิทธิพักกลางวันอย่างน้อย 60 นาที
 สวัสดิการอื่นๆ ที่ต้องจัดสรร
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน (Trade Union) และการจ่ายเงินสมบทแก่สหภาพแรงงาน
ตามกฎหมาย Law on Trade Unions 2012 มิได้มีกาหนดให้บริษัทจะต้องสนับสนุนให้
มีก ารจัดตั้งสหภาพแรงงาน อย่างไรก็ต าม กฎหมายได้กาหนดให้ บริษัท จะต้อ งจัดสรรสภาพ
แวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานของพนักงานในบริษัท
ทั้งนี้ หากมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่
กองทุนของสหภาพแรงงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหภาพ โดยเงิน
สมทบดังกล่าวที่จะต้องจ่ายคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 2 ของเงินที่จ่ายเป็นค่า ตอบแทนแก่ลูกจ้าง
ทั้งหมดของบริษัท ในขณะที่ลูกจ้างก็จะต้องจ่ายเงินสมบทเข้าไปในสหภาพแรงงานด้วยเช่นกัน
ในอัตราร้อยละ 1 ของอัตราค่าตอบแทน/เงินเดือนต่อเดือน
4.3.3 กฎหมายที่ดิน
4.3.3.1 ภาพรวมกฎหมายที่ดิน
ตามกฎหมายที่ดิน (Law on Land 2013) ของเวียดนาม ไม่มีผู้ใดสามารถถือกรรมสิทธิ์
ครอบครองที่ดินในเวียดนามได้ แม้แต่ชาวเวียดนามเอง อย่างไรก็ดี ชาวเวียดนามจะสามารถใช้
ประโยชน์ จ ากที่ ดิ น ได้ เ มื่ อ ได้ รั บ การจั ด สรรสิ ท ธิ ก ารใช้ ที่ ดิ น (Land Use Right) จากรั ฐ บาล
เวียดนาม
ส่วนนักลงทุนต่างชาติ จะไม่สามารถซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากชาวเวียดนามได้ แต่จะต้อง
เช่าสิ ทธิ ก ารครอบครองที่ ดิ น จากรั ฐ บาลเวี ยดนาม หรือองค์ กร บุคคล หรือนิติบุคคลที่รั ฐบาล
เวียดนามกาหนดไว้ หรือได้รับมาจากชาวเวียดนามในรูปปัจจัยทุน (Capital Contribution) ในกรณี
ที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศที่ร่วมกับหุ้นส่วนชาวเวียดนาม (Joint Venture)
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4.3.3.2 การเช่าที่ดิน
 การเช่าที่ดินของนักลงทุนต่างชาติ
นัก ลงทุน ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินโดยตรงจากรัฐบาลเวียดนาม หรือ บุค คลและ
นิติบุคคลต่อไปนี้





รัฐบาลเวียดนาม
บริษัทเวียดนาม และบริษัทรัฐวิสาหกิจของเวียดนาม
ชาวเวียดนามที่พานักในต่างประเทศ (Overseas Vietnamese)
บริษัทต่างชาติบริษัทอื่นที่มีการลงทุนจัดสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคในที่ดินผืนนั้น

โดยหากนักลงทุนชาวต่างชาติเช่าที่ดินโดยตรงจากรัฐบาลเวียดนาม จะสามารถเลือก
ได้ว่าจะชาระค่ า เช่าที่ดินในรูปแบบรายปี (Annual Payment) หรือ ชาระครั้งเดียว (Lump Sum
Payment) โดยหากเลือกชาระค่าเช่าที่ดินเป็นรายปี นักลงทุนจะมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
ในที่ ดิ นนั้ น สิ ทธิ การโอนสิ นทรั พย์ ที่ อยู่ บนที่ ดิ นผื นนั้ น แต่ จะไม่ มี สิ ทธิ ในการโอนที่ ดิ น ให้ ผู้ อื่ น
เช่าช่วงต่อ (Sub Lease) หรือจานองที่ดิน แต่ถ้าหากเลือกชาระค่าเช่าครั้งเดียว จะมี สิทธิในการ
โอนที่ดินให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อ หรือจานองที่ดินด้วย โดยรัฐบาลเวียดนามจะอนุมัติ ระยะเวลาการเช่า
ที่สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการการลงทุน แต่ระยะเวลาสูงสุดไม่ เกิน 50 ปี (แต่อาจขยาย
ระยะเวลาได้ถึง 70 ปี หากเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือเป็นการลงทุน
ในพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เข้าไปลงทุน เช่น พื้นที่หุบเขา พื้นที่ห่างไกล เป็นต้น) ทั้งนี้ นักลงทุน
ยังสามารถเช่าช่ว งที่ดิน (Sub-Lease) จากผู้ พัฒนาเขตอุต สาหกรรม/เขตส่ งเสริมการส่ ง ออก/
เขตอุตสาหกรรมไฮเทคได้ หรือการเข้ามาลงทุนในลักษณะทาสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจกับรัฐบาล/
หน่วยงานภาครัฐเวียดนามในรูปแบบ Build-Transfer (BT) หรือ Build-Operate-Transfer (BOT)
เช่นกัน
ส่วนในกรณีอื่น การชาระค่าเช่าที่ดินขึ้นกับที่ตกลงกันในสั ญญา โดยนักลงทุนสามารถ
เช่าที่ดินจากภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจในเวียดนามได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี หรือ 70 ปี และ
สามารถขอต่ออายุสัญญาได้เช่นกัน
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 การกาหนดค่าเช่าที่ดิน และการลดหย่อนค่าเช่าที่ดิน
ส าหรับค่ าเช่าที่ดินในเวียดนามนั้น รัฐบาลเวียดนามจะมีการประเมินราคาที่ดิน ของ
ประเทศทุกๆ 5 ปี และรัฐบาลท้องถิ่น (Provincial People’s Committee) จะทาการกาหนดราคา
ที่ดินภายในจังหวัดทุกๆ 5 ปี29
อย่างไรก็ดี นักลงทุนต่างชาติอาจได้สิทธิในการลดหย่อน/ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลเวียดนาม เช่น การเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
(Industrial Park) หรือ เขตส่ งเสริ มการส่ งออก (EPZ) หรือ ในเขตอุต สาหกรรมไฮเทค (Hi-tech
Zone) จะได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนค่าเช่าที่ดิน หรือ การเข้ามาลงทุน
ในลั ก ษณะทาสั ญ ญาร่ว มลงทุนธุ รกิ จกับรัฐบาล/หน่ว ยงานภาครัฐเวียดนามในโครงการลงทุ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน รั ฐ บาลเวี ย ดนามอาจให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษในการลดหย่ อ น/ยกเว้ น ค่ า เช่ า ที่ ดิ น
ในช่วงเวลาระหว่างการจัดสร้าง30 เป็นต้น
4.3.4 กฎหมายการเงินและการธนาคาร และการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ
4.3.4.1 การใช้เงินตราต่างประเทศ
Law on Credit Institutions 2010 กาหนดให้การทาธุรกรรมต่างๆ ในเวียดนามจะต้อง
ดาเนินการในรูปของสกุล เงินดอง ยกเว้นการทาธุ รกรรมที่ได้รับการอนุมัติจาก State Bank of
Vietnam (SBV) จึงจะสามารถทาธุรกรรมในรูปของเงินตราต่างประเทศได้ อาทิ การทาสัญ ญา
ร่วมลงทุนธุรกิจกับรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเวียดนาม การชาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การจ่าย
เบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่เดินทางทางานในต่างประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ ธุรกรรมที่สามารถดาเนินการ
ในรูปของเงินตราต่างประเทศได้นั้น จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ดังนี้
 เพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการที่นาเข้ามาในประเทศ
 เพื่ อ ส่ ง เงิ น กลั บ ในรู ป แบบของก าไร เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย จากการกู้ ยื ม เงิ น จาก
ต่างประเทศ หรือเงินลงทุนจากการลงทุน สาหรับนักลงทุน/บริษัท
 เพื่อชาระเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่เดินทางไปทางานในต่างประเทศ หรือ
เป็นค่าตอบแทน/เงินเดือนแก่ชาวต่างชาติที่มาทางานในเวียดนาม
29
30

อ้างอิงจาก JLL (2015). Vietnam Property Investment Guide.
อ้างอิงจาก JLL (2015). Vietnam Property Investment Guide.
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 เพื่ อ ส่ ง เงิ น กลั บ ในรู ป ของเงิ น เดื อ น หรื อ รายได้ ต ามกฎหมาย ส าหรั บ แรงงาน
ต่างชาติ
โดยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในเวียดนาม จะต้องดาเนินการผ่านธนาคารพาณิชย์
หรือสานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ State Bank of Vietnam (SBV) รับรองเท่านั้น31
4.3.4.2 การเปิดบัญชี และการทาธุรกรรมทางการเงินในประเทศ
การเปิ ด บั ญ ชี ใ นเวี ย ดนามจะต้ อ งด าเนิ น การเปิ ด บั ญ ชี กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตและจัดตั้งธุรกิจในเวียดนามเท่านั้น โดยสามารถเปิดบัญชีได้ ทั้งบัญชีเงินสกุลดอง และ
บัญชีเงินสกุลต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เป็นต้น แต่ การเปิดบัญชีเงินสกุลต่างประเทศ
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ State Bank of Vietnam32
ทั้งนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การทาธุรกรรมทางการเงินในประเทศจะต้องทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่ State Bank of Vietnam (SBV) รับรอง
จะต้องทาธุรกรรมในรูปของเงินสกุลดองเท่านั้น ส่วนการทาธุรกรรมในรูปของเงินตราต่างประเทศ
จะสามารถทาธุรกรรมได้เฉพาะบางกิจกรรมที่กฎหมายกาหนด
4.3.4.3 การโอนเงินจากต่างประเทศ และการส่งกาไรกลับประเทศ (Remittance)
เวียดนามไม่ได้มีข้อกาหนดเรื่องการโอนเงินจากต่างประเทศแต่อย่างใด โดยบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ต้องการโอนเงินจากต่างประเทศ สามารถโอนเงินเข้ามาผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือ
สถาบันการเงินที่จัดตั้งในเวียดนาม และได้รับการรับรองจาก State Bank of Vietnam (SBV) แล้ว
ส่วนการส่งกาไรกลับประเทศ (Remittance) กฎหมายอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติ
สามารถส่งเงินกลับประเทศได้ในรูปแบบ ดังต่อไปนี้

31

รวบรวมข้อมูลจาก PwC (2015). Doing Business in Vietnam. 4th Edition. July, 2015. Retrieve July 20, 2016 from
https://www.pwc.com/vn/en/publications/2015/dbg_2015.pdf
32 รวบรวมข้อมูลจาก Vision Associates (http://www.vision-associates.com/client_resources/8/23/Banking-and-Finance)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 สาหรับผู้ประกอบการ/นักลงทุน
- กาไร
- เงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ
- เงินลงทุนจากการลงทุน สาหรับนักลงทุน/บริษัท
 สาหรับแรงงานต่างชาติ
- เงินเดือน
- รายได้ตามกฎหมาย
4.3.5 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4.3.5.1 ภาพรวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของเวี ย ดนาม ฉบั บ ปั จ จุ บั น คื อ Law on Intellectual
Property 2009 โดยภายใต้กฎหมายดังกล่าว ได้ปรับปรุงเนื้อหาว่าด้วยสิทธิการใช้ประโยชน์ใ น
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ แ ละทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญาต่ างๆ ของเจ้ าของผู้ ทรงสิ ทธิ์ ใ นเวี ยดนาม การคุ้ มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาในเวียดนาม ตลอดจนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จากกฎหมาย
ฉบับเดิมที่ออกไว้ในปี พ.ศ. 2548 (Law on Intellectual Property 2005) อย่างไรก็ ดี ในหัวข้อที่
มิได้มีการปรับแก้ และ/หรือมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญาขึ้นมา เพื่ อ ใช้แ ทน ก็จะยังยึดเอาข้อ บทในกฎหมายทรัพย์สิ นทางปัญ ญา
พ.ศ. 2548 นี้ไว้เช่นเดิม
4.3.5.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 นิยามของทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนาม (Law on Intellectual Property 2009) ได้
จาแนกทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ 1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial
Property) 2) ความหลากหลายของพันธุ์พืช (New Plant Variety) และ 3) ลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง (Copyright and Related Rights)
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สาหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ประกอบด้วย







การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
แบบผังภูมิของวงจร (Layout-design of Integrated Circuits)
เครื่องหมายการค้า (Trademarks)
ชื่อทางการค้า (Trade Names)
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)
ความลับทางการค้า (Trade Secret)

สาหรับความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ (New Plant Variety) ประกอบด้วย
 พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนเป็นพืช/สัตว์สายพันธุ์ใหม่ (ณ วันที่
ยื่นขอสิทธิบัตร)
 พันธ์พืช/พันธุ์สัตว์ที่มีอยู่โดยทั่วไป ซึ่งตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- เป็นพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ที่มีการเพาะพันธุ์อยู่โดยทั่วไปในประเทศใดๆ ก็ตาม
- เป็นพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ที่อยู่ในรายชื่อพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ที่ได้รับการจดทะเบียน
แล้ว และ/หรือมีรายชื่ออยู่ในบัญชีการคุ้มครองของประเทศใดๆ ก็ตาม
ส าหรับลิ ขสิ ทธิ์ แ ละทรัพย์สิ นทางปัญญาที่เ กี่ยวข้อ ง (Copyright and Related Rights)
ประกอบด้วย












ผลงานวรรณคดี ผลงานเชิงวิทยาศาสตร์ หนังสือเรียน และตารา
บันทึก หรือบทสวดต่างๆ
ผลงานด้านสื่อ
ผลงานดนตรี
ผลงานละคร
ผลงานภาพยนตร์
ผลงานศิลปกรรม
ผลงานภาพถ่าย / วีดีทัศน์
ผลงานการออกแบบ
ผลงานภาพร่างของบุคคล วัตถุ สิ่งก่อสร้าง และสิ่งประดิษฐ์
ผลงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 เทปบันทึกเสียง ภาพ รวมถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ
 การเผยแพร่เสียง ภาพ ตลอดจนการแสดง
 สิทธิในการใช้ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ์
เจ้าของทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญาหรือ ผู้ ทรงสิ ทธิ์ มีสิ ทธิ ใ นการใช้ประโยชน์ท รัพ ย์สิ น ทาง
ปัญญาตามกฎหมายของเวียดนามที่กาหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว อาทิ สร้างและรับผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ ฯลฯ โดยสิทธิ ของ
ผู้ทรงสิทธิ์จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของเวียดนาม
นอกจากนี้ ในด้านความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชนในประเทศ
ตลอดจนเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องประเทศ รั ฐ บาลเวี ย ดนามมี สิ ท ธิ ย กเลิ ก หรื อ ยกเว้ น หรื อ ห้ า ม
ในการถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้
 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
สาหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ในเวียดนามนั้น เป็นดังนี้
1) การคุ้มครองสิทธิบัตร จะคุ้มครองเป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ยื่นใบจดทะเบียน
2) การคุ้ ม ครองแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม จะคุ้ ม ครองเป็ น ระยะเวลา 5 ปี
นับจากวันที่ยื่นใบจดทะเบียน โดยสามารถยื่นขยายเวลาการคุ้มครองได้สูงสุด 2 ครั้ง
ครั้งละ 5 ปี
3) การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร จะคุ้มครองใน 3 รูปแบบ คือ
a. คุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ยื่นใบจดทะเบียน
b. คุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากที่แบบผังภูมิของวงจรดังกล่าวได้รับ
การจัดจาหน่าย หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
c. คุ้มครองเป็นระยะเวลา 15 ปี นับจากวันทีแ่ บบผังภูมิของวงจรถูกสร้างขึ้น
4) การคุ้ มครองเครื่ องหมายการค้ า จะคุ้ มครองเป็ น ระยะเวลา 10 ปี นั บจากวั น
ที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์ โดยสามารถขยายเวลาการคุ้มครองได้หลายครั้ง ครั้งละ 10 ปี
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5) การคุ้มครองสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ จะคุ้มครองโดยไม่มีกาหนดระยะเวลา นับจาก
วันที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์
การคุ้มครองความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์
สาหรับพันธุ์พืชที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 25 ปี กรณี
พันธุ์พืชที่เป็นต้นไม้และเถาวัลย์ (Trees and Vines) และได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 20 ปี
กรณีพันธุ์พืชอื่นๆ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้น แบ่งออกเป็น
1) การคุ้ ม ครองผลงานศิ ล ปกรรม และผลงานภาพถ่ า ย / วี ดี ทั ศ น์ จะมี ร ะยะเวลา
คุ้มครอง 50 ปี นับจากวันแรกที่มีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
2) การคุ้มครองผลงานอื่นๆ นอกจากข้อ 1) จะมีระยะเวลาการคุ้มครองตลอดชีวิตของ
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และหลังจากผู้สร้างสรรค์ผลงานเสียชีวิตเป็นระยะเวลา 50 ปี
ในส่วนของส่วนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ พบว่า
1) สาหรับผลงานละคร จะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 50 ปี นับจากปีที่ผลงานได้
เริ่มแสดง
2) สาหรับผลงานภาพถ่าย / วีดีทัศน์ จะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 50 ปี นับจาก
ปีที่ผลงานได้รับการเผยแพร่ และ/หรือ 50 ปี นับจากปีที่ผลงานได้รับการปรับปรุง
เสร็จสิ้นก่อนการเผยแพร่
3) สาหรับผลงานที่เ ป็น เทปบันทึกเสี ยง ภาพ รวมถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ และที่เ ป็น
การเผยแพร่เสียง ภาพ ตลอดจนการแสดง จะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 50 ปี
นับจากปีที่ผลงานได้รับการเผยแพร่
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4.3.5.3 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
สาหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม การจดทะเบียนจะต้องดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ซึ่งขึ้นกับประเภทของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนั้น ดังนี้
 กรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรมเป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ (Invention) – จะต้ อ งยื่ น จด
ทะเบียนภายใน 18 เดือนหลังจากมีการเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ หรือนับจากวันที่ได้รับ
เรื่องให้มีการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หากมีการยื่นจดทะเบียนก่อ นวันที่จะเปิดตัว
สิ่งประดิษฐ์
 กรณีที่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเป็นเครื่องหมายการค้า (Mark) – จะต้องยื่นจด
ทะเบียนภายใน 9 เดือนหลังจากมีการเผยแพร่เครื่องหมายการค้าดังกล่าว
 กรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรมเป็ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (Industrial
Design) – จะต้ อ งยื่ น จดทะเบี ย นภายใน 7 เดื อ นหลั ง จากมี ก ารเผยแพร่ แ บบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
 กรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรมเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (Geographical
Indications) – จะต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 6 เดือนหลังจากมีการเผยแพร่ สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์
โดยยื่นจดทะเบียนกับ National Office of Intellectual Property (NOIP)
 การจดทะเบียนความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์
การจดทะเบี ย นความหลากหลายของพั น ธุ์ พื ช และสั ต ว์ ต้ อ งเป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ที่กฎหมายกาหนด กล่าวคือ ผู้ที่สามารถดาเนินการจดทะเบียนได้จะต้องเป็น
1) ผู้เพาะพันธุ์ (Breeder) พืชและ/หรือสัตว์ดังกล่าว
2) หน่ว ยงาน/องค์ ก รที่ส นับสนุนเงินทุนแก่ผู้ เ พาะพันธุ์ (Breeder) พืชและ/หรือ สัตว์
ดังกล่าว
3) หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการโอนย้ายสิทธิในการคุ้มครองจากผู้ทรงสิทธิ์เดิม
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ทั้งนี้ บุคคล/นิติบุคคลข้างต้น สามารถยื่นจดทะเบียนความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์
กับ National Office of Intellectual Property (NOIP)
 การจดทะเบียนลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และทรัพย์สิ นทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้สร้างสรรค์ /
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว สามารถยื่นขอจดทะเบียนกับ Copyright Office of Vietnam
(COV) โดยเมื่อทาการยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนกับ COV แล้ว จะต้องมีการทาสาเนาผลงาน
ของตน มอบให้ แ ก่ COV เพื่ อ การตรวจสอบ และจะใช้ระยะเวลา 15 วันทาการ ก่อ นที่ COV
จะออกใบรั บ รอง (Certificate) ในผลงานดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ใบดั ง กล่ า วจะแสดงความเป็ น เจ้ า ของ
หรือเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
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บทที่ 5
ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุน
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เนื้อหาในบทนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม โดยเนื้อหา
ที่จะนาเสนอแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ (5.1) ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ (Pre-Establishment
Process) (5.2) ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ (Post-Establishment Process) และ (5.3) ขั้นตอน
การออกจากธุรกิจ (Exit Process)

5.1 ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ (Pre-Establishment Process)
5.1.1 การเลือกดาเนินธุรกิจ
5.1.1.1 ลักษณะของการลงทุน
ดังที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 4 การดาเนินธุรกิจในเวียดนาม นักลงทุนและผู้ประกอบการ
สามารถเลื อ กด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ ใ น 4 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ (1) การลงทุ น ในกิ จ การที่ ช าวต่ า งชาติ
เป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign–Owned Enterprise) (2) การลงทุนในกิจการร่วมทุน (Joint
Venture: JV) (3) การลงทุ น ในกิ จ การที่ ท าสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ธุ ร กิ จ (Business Co-operation
Contract: BCC) และ (4) การลงทุนในกิจการอื่นๆ
5.1.1.2 ประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจที่นักลงทุนต่า งชาติสามารถเลือกประกอบธุรกิจในเวียดนามได้ มีด้วยกัน
5 รูปแบบ ได้แก่ (1) ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business) (2) กิจการเจ้าของคนเดียว (Private
Enterprise) (3) ห้ างหุ้ นส่ ว นจ ากั ด (Partnership) (4) บริ ษั ทจ ากั ด (Limited Liability Company)
และ (5) บริษัทถือหุ้น (Shareholding Company/Joint Stock Company) ซึ่งการเลือกลงทุนประเภท
ธุรกิจเหล่านีจ้ ะขึ้นอยู่กับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติด้วยว่าเป็นลักษณะใด1
1

รายละเอียดนาเสนอไว้ในบทที่ 4
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5.1.1.3 เงินลงทุนขั้นต่า
ประเทศเวี ย ดนามมิ ไ ด้ มี ข้ อ กาหนดเกี่ ย วกับ เงิน ลงทุ น ขั้ น ต่าแต่อ ย่ า งใด อย่ า งไรก็ดี
จานวนเงินลงทุนขั้นต่าจะส่งผลต่อการได้รับหรือการไม่รับสิทธิประโยชน์สาหรับในธุรกิจบางสาขา
ที่มีเงื่อนไขในการลงทุนขั้นต่า เช่นเดียวกับหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในการอนุมัติการลงทุน
กล่าวคือ หากการลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 3,000,000 ล้านดอง และมิได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ที่มีเงื่อนไขในการลงทุน (Condition Investment Sector) ก็จะสามารถจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ
ได้ตามปกติ หากแต่เมื่อเป็นการลงทุนที่เงินลงทุนมากกว่า 300,000 ล้านดอง และ/หรือเป็นธุรกิจ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี เ งื่ อ นไขในการลงทุ น จ าต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากนายกรั ฐ มนตรี เ สี ย ก่ อ น
จึงจะสามารถเข้ามาลงทุนในเวียดนามได้2
5.1.2 ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ
โดยภาพรวม การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ในเวี ย ดนาม จะมี ขั้ น ตอนพื้ น ฐานด้ ว ยกั น 7 ขั้ น ตอน
ทีน่ ักลงทุนจะต้องปฏิบัติ กล่าวคือ
1) เริ่มต้นจากการยื่นขอจดทะเบียนการลงทุน (Investment Registration) จากหน่วยงาน
ที่มีอานาจในการออกใบจดทะเบียนการลงทุน (Investment Registration Certificate)
อั น ได้ แ ก่ Department of Planning and Investment (DPI) หรื อ หน่ ว ยงานภายใต้
สังกัด DPI ประจาจังหวัด (Provincial People’s Committee) ในกรณีที่เข้าไปลงทุน
นอกเขตอุตสาหกรรมในเวียดนาม และสานักงานบริหารเขตอุตสาหกรรมประจาจังหวัด
(Provincial Industrial Zone Management Authority/Economic Zone Management
Authority) ในกรณีที่เข้าไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรมในเวียดนาม
2) จากนั้ น นั ก ลงทุ น จึ ง จองชื่ อ และจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ (Business Registration) กั บ
สานักงานจดทะเบียนจังหวัด เพื่อได้รับ ใบทะเบียนธุรกิจ (Business Registration
Certification)
3) ผู้ประกอบการจะต้องทาการจดตราประทับบริษัทกับสานักงานตารวจท้องถิ่น (Local
Police Office)
4) ทาการเปิดบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ในเวียดนาม
5) เผยแพร่ข้อมูลบริษัทเข้าสู่ระบบ National Business Registration Portal (NBRP)
2

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.vietnamconsulate-sf.org/en/about-vietnam/investment-procedures/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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6) ทาการจดทะเบียนและรับใบทะเบียนการชาระภาษี (Tax Registration Certification)
7) ดาเนินการกิ จกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดจ้างลู กจ้างและการลงทะเบี ยน
ลูกจ้างผ่านกระบวนการต่างๆ การลงทะเบียนกับสหภาพแรงงานท้องถิ่น
ทั้งนี้ กระบวนการข้างต้นอาจแตกต่างกันไปในเงื่อนไขสาหรับบางอุตสาหกรรม หรือบาง
กิ จ กรรมที่ เ ข้ า ไปลงทุ น อาทิ การจั ด ตั้ ง ส านั ก งานตั ว แทนจะต้ อ งไปขอเพื่ อ ให้ ไ ด้ ใ บอนุ ญ าต
การจั ด ตั้ ง จาก Provincial People’s Committee หรื อ ในกรณี ที่ เ ข้ า มาลงทุ น กิ จ การที่ ท าสั ญ ญา
ร่วมลงทุนธุรกิจ (BCC) กับรัฐบาล นักลงทุนจะต้องเซ็นสั ญญากับหน่ว ยงานรัฐ/รัฐบาลท้อ งถิ่ น
ที่เข้าไปลงทุนเสียก่อน แล้วจึงจะสามารถจัดตั้งธุรกิจต่อไปได้
5.1.2.1 ขั้นตอนที่ 1: การยื่นขอจดทะเบียนการลงทุน
ขั้นตอนแรกสุ ด ที่ นัก ลงทุ นต้อ งด าเนิ นการในการเข้ าไปจัดตั้ งธุ รกิ จ ในเวี ยดนาม คื อ
การยื่ น ขอจดทะเบี ย นการลงทุ น กั บ Department of Planning and Investment (DPI) หรื อ
Provincial People’s Committee ในกรณี ที่ เ ข้ าไปลงทุ นนอกเขตอุ ต สาหกรรมในเวี ยดนาม และ
ส านั ก งานบริ ห ารเขตอุ ต สาหกรรมประจ าจั ง หวั ด (Provincial Industrial Zone Management
Authority/Economic Zone Management Authority) ในกรณีที่เ ข้าไปลงทุนในเขตอุต สาหกรรม
ต่างๆ ของเวียดนาม กระบวนการข้างต้นนี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 วันทาการ และมีค่าธรรมเนียม
ในการออกใบทะเบียนขึ้นกับแต่ละจังหวัดที่เข้าไปลงทุน โดยหากการลงทุนไม่ได้อยู่ในประเภท
การลงทุ น ต้ อ งห้ า ม จะมี ก ารออกใบทะเบี ย นการลงทุ น (Investment Registration Certificate)
แก่ผู้ประกอบการ
สาหรับเอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดาเนินการทั้งหมด มีดังนี้
ตารางที่ 5-1 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลงทุน
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น

รายละเอียด
 ใบยื่นขอจดทะเบียนการลงทุน (Application Form)
 ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) และสาเนา
 เอกสารอืน่ ๆ ที่จาเป็น เช่น
o หนังสือสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) (กรณีร่วมทุน)
o ใบยืนยันสถานะทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ (Bank Statement)
o ฯลฯ
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เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
 2-5 วันทาการ
 ค่าธรรมเนียมการออกใบทะเบียนการลงทุน (Certificate Fee) (แตกต่างกันไป
แต่ละจังหวัดที่เข้าไปลงทุน)

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก Vietnam e-Regulation (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

5.1.2.2 ขั้นตอนที่ 2: การจดทะเบียนธุรกิจ
ลาดับถัดมา ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนธุรกิจกับสานักงานจดทะเบียนธุรกิจประจาจังหวัด
(Provincial Business Registration Office) ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัด DPI โดยกระบวนการข้างต้นจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 5 วัน และอาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 - 200,000 ดอง (หรือจะทาการจดทะเบียน
ธุ ร กิ จ ผ่ า นระบบออนไลน์ ข องเวี ย ดนามได้ เ ช่ น กั น ในเว็ บ ไซต์ www.business.gov.vn) โดย
ผู้ประกอบการต้องจองชื่อนิติบุคคล (Name Reservation) พร้อมกับยื่นขอจดทะเบียนธุร กิจกั บ
Provincial Business Registration Office
หากเอกสารต่างๆ ครบถ้วน ประเภทธุรกิจที่ประกอบการมิใช่ ประเภทธุรกิจต้อ งห้าม
และชื่อ ของธุ รกิ จ เป็ น ไปตามกฎหมาย 3 Provincial Business Registration Office จึงจะท าการ
อนุมัติและออกใบทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Certification) ให้แก่ผู้ประกอบการ4
สาหรับเอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดาเนินการทั้งหมด มีดังนี้

3

สาหรับชื่อของธุรกิจที่จะต้องประกอบด้วยประเภทธุรกิจที่จัดตั้ง เช่น สาหรับธุรกิจห้างหุ้นส่วนจากัด จะต้องมีคาว่า “Partnership”
อยู่ในชือ่ บริษัทด้วย นอกจากนี้ ชื่อของธุรกิจจะต้องห้ามใช้ตัวอักษร คา สัญลักษณ์ ที่อาจละเมิดประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม
ศีลธรรม และประเพณีของชาติเวียดนาม (รวบรวมข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ม.ป.). การจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจในประเทศเวียดนาม.)
4 การประกอบธุรกิจบางสาขาที่มีรายได้ต่ากว่าระดับที่รัฐบาลกาหนดไว้ในแต่ละจังหวัด และไม่ได้เป็นธุรกิจในสาขาที่มีเงื่อนไข
(Conditional Business Lines) เช่น กิจการเกษตรกรรม ตัดไม้ ประมง ทานาเกลือ เปิดแผงลอย ร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ หรือ
ให้บริการบางสาขา เป็นต้น ผู้ประกอบการไม่จาเป็นต้องจดทะเบียนธุรกิจ (รวบรวมข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ (ม.ป.). การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศเวียดนาม.)
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ตารางที่ 5-2 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจ
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
 ใบยื่นขอจดทะเบียนการธุรกิจ (Application Form)
 ร่างสัญญาการจัดตั้งบริษัท (Company Charter) (กรณีการลงทุนใน
ประเภทห้างหุ้นส่วนจากัด (Partnership) บริษัทจากัด (Limited Liability
Company) และบริษัทถือหุ้น (Shareholding Company/Joint Stock
Company))
 สาเนาใบรับรองการปฏิบัตงิ าน (Practice Certificate)*
 สาเนาใบรับรองเงินทุนขั้นต่า (Legal Capital)*
 บันทึกการประชุมจัดตั้งธุรกิจในครัวเรือน (กรณีการลงทุนในประเภท
ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business))
 รายชื่อหุ้นส่วน / ผูถ้ ือหุ้น (กรณีการลงทุนในประเภทห้างหุ้นส่วนจากัด
(Partnership) บริษัทจากัด (Limited Liability Company) และบริษัท
ถือหุ้น (Shareholding Company/Joint Stock Company))
 ชื่อ และแผนที่ที่ตงั้ บริษทั
 สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ยื่นขอจดทะเบียน กรณีผู้ยื่นที่
เป็นชาวต่างชาติ และสาเนาเอกสารรับรองบุคคลตามกฎหมาย (Legally
Valid Personal Identification) สาหรับผู้ยื่นที่เป็นชาวเวียดนาม
 5 วันทาการ
 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (Registration Fee) แตกต่างกันไปตาม
ประเภทธุรกิจ
o ธุรกิจในครัวเรือน: 30,000 ดอง
o กิจการเจ้าของคนเดียว / ห้างหุ้นส่วนจากัด: 100,000 ดอง
o บริษัทจากัด / บริษัทถือหุ้น: 200,000 ดอง
 ค่าใบรับรองการเปลี่ยนแปลงเนือ้ หาของการลงทะเบียนธุรกิจและ
ใบรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งสาขา หรือสานักงานตัวแทน: 20,000 ดอง
 ค่าสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ: 2,000 ดอง
 ค่าธรรมเนียมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ: 10,000 ดอง

หมายเหตุ : * กรณีการลงทุนในประเภทธุรกิจในครัวเรือน (Household Business) หรือกิจการเจ้าของคนเดียว (Private Enterprise)
ไม่จาเป็นต้องมีเอกสารดังกล่าวได้
ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก World Bank (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/starting-a-business/)
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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5.1.2.3 ขั้นตอนที่ 3: การจดตราประทับบริษัท
ลาดับถัดมา บริษัทที่ต้องการจดตราประทับบริษัทสามารถจดตราประทับกับสานักงาน
ตารวจท้องถิ่น (Local Police Office) โดยกระบวนการจดตราประทับนี้จะใช้ระยะเวลา 1 วันทาการ
และมีค่าใช้จ่าย 50,000 ดอง5 ส่วนเอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดาเนินการ
ทั้งหมด มีดังนี้
ตารางที่ 5-3 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการยื่นขอจดตราประทับบริษัท
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น
ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
 สาเนาใบทะเบียนธุรกิจ (Copy of Business Registration Certificate)
 1 วันทาการ
 ค่าธรรมเนียมการจดตราประทับ: 50,000 ดอง

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก World Bank (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/starting-a-business/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

5.1.2.4 ขั้นตอนที่ 4: การเปิดบัญชีบริษัท
ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี ข องธุ ร กิ จ /บริ ษั ท กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์
ในเวียดนาม ซึ่งธนาคารพาณิชย์แต่ละรายจะมีข้อบังคับเกี่ยวกับเงินฝากขั้นต่าในการเปิดบัญ ชี
ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลา 1 วันทาการ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
(นอกเหนือจากเงินฝากขั้นต่าที่ต้องฝากเข้าไป)
สาหรับเอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดาเนินการทั้งหมด มีดังนี้
ตารางที่ 5-4 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเปิดบัญชีบริษัท
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น

5

รายละเอียด
 ใบยื่นขอเปิดบัญชีธนาคาร (Bank-issued Application Form)
 สาเนาใบทะเบียนธุรกิจ (Copy of Business Registration Certificate)
 ตราประทับบริษัท (Company Seal)

ไม่พิจารณาค่าใช้จ่ายการทาตราประทับ
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เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
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รายละเอียด
 สาเนามติของคณะกรรมการบริหารของบริษัท (Resolution of
Management Board)
 1 วันทาการ
 ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มขี ้อกาหนดเรือ่ งเงินฝากขั้นต่าในการเปิดบัญชีของ
ธนาคารพาณิชย์นั้นๆ

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก World Bank (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/starting-a-business/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

5.1.2.5 ขั้นตอนที่ 5: การเผยแพร่ข้อมูลบริษัทเข้าสู่ระบบ National Business Registration
Portal (NBRP)
หลั งจากที่ผู้ ประกอบการได้จดตราประทับแล้ ว ผู้ ประกอบการยังต้อ งเผยแพร่ข้อ มูล
ของบริษัทเข้าสู่ระบบ National Business Registration Portal (NBRP) โดยกระบวนการดังกล่าว
จะใช้ระยะเวลา 5 วันทาการ6 และมีค่าใช้จ่าย 300,000 ดอง
สาหรับเอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดาเนินการทั้งหมด มีดังนี้
ตารางที่ 5-5 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทเข้าสู่ระบบ NBRP
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น
ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
 ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ
 5 วันทาการ (ดาเนินการได้พร้อมกับกระบวนการก่อนหน้า)
 ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลบริษทั เข้าสู่ระบบ NBRP:
300,000 ดอง

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก World Bank (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/starting-a-business/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

6

กระบวนการดังกล่าวสามารถดาเนินไปพร้อมกับการเปิดบัญชี (ขั้นตอนที่ 4)
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5.1.2.6 ขั้นตอนที่ 6: การชาระภาษี และการจดทะเบียนการชาระภาษี
นักลงทุนยังต้องชาระภาษีจดทะเบียนธุรกิจเช่นกัน ทั้งนี้ หลังจากที่ Provincial Business
Registration Office ดาเนินการอนุมัติใบทะเบียนธุ รกิจ แล้ว จะมีการส่งข้อ มูลต่างๆ ของบริษัท
ไปยัง Department General of Taxation สังกัด Ministry of Finance เพื่อนาข้อมูลธุรกิจบันทึกไว้
ในฐานข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ และท าการออกเลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี แ ก่ บ ริ ษั ท ของผู้ ป ระกอบการ
ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งด าเนิ น การช าระภาษี ซึ่ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง สิ้ น 1,000,000 ดอง (ใช้ เ วลา
ในการดาเนินการครึ่งวัน) โดยสามารถชาระภาษี ได้กับสานักงานภาษี (Tax Office) ในท้องถิ่น
หรือธนาคารพาณิชย์ที่กาหนดไว้
หลังจากนั้น ให้นักลงทุนพิมพ์ใบเสร็จการชาระภาษี เพื่อนาไปจดทะเบียน และขอรับ
ใบทะเบี ย นการช าระภาษี (Tax Registration Certification) จากส านั ก งานภาษี (Tax Office)
ในท้องถิ่น โดยการออกใบทะเบียนการชาระภาษีข้างต้น ใช้ระยะเวลาอย่างน้อ ย 10 วันทาการ
(แต่สามารถดาเนินการไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทเข้าสู่ระบบ NBRP (ขั้นตอนที่ 5))
สาหรับเอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดาเนินการทั้งหมด มีดังนี้
ตารางที่ 5-6 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการชาระภาษีทะเบียนธุรกิจ
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น
ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
 ไม่มี
 1 วัน
 ค่าภาษีจดทะเบียนธุรกิจ: 1,000,000 ดอง

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก World Bank (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/starting-a-business/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

ตารางที่ 5-7 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนการชาระภาษี
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น

รายละเอียด
 ใบเสร็จการชาระภาษีจดทะเบียนธุรกิจ (VAT Invoice)
 แผนทีต่ งั้ ของบริษัท หรือสาเนาสัญญาการเช่าที่ดิน
 บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของคณะกรรมการบริหาร
บริษัท
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เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม
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รายละเอียด





ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจฉบับจริง พร้อมสาเนา
ใบรับรองการจดทะเบียนภาษีฉบับจริง พร้อมสาเนา
10 วัน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการชาระภาษี: 200,000 ดอง

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก World Bank (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/starting-a-business/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

5.1.2.7 ขั้นตอนอื่นๆ
 การจัดจ้างลูกจ้างและการลงทะเบียนลูกจ้าง
เมื่ อ เริ่ ม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จะต้ อ งรายงานรายชื่ อ ลู ก จ้ า งของบริ ษั ท ทั้ ง หมดให้ แ ก่
Department of Labor เพื่อเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลแรงงานของเวียดนาม โดยกระบวนการดังกล่าว
ไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้เวลาประมาณ 1 วันทาการ
ตารางที่ 5-8 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนลูกจ้าง
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น
ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
 รายชื่อพนักงานของบริษทั (ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล และตาแหน่งของ
ลูกจ้างแต่ละคน)
 1 วัน
 ไม่มี

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก World Bank (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/starting-a-business/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

 การลงทะเบียนลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคม ประกันสุขภาพ และกองทุนผู้ว่างงงาน
บริษัทยังต้องลงทะเบียนลูกจ้างทุกคนเข้ากับระบบประกันสังคมของเวียดนาม อันได้แก่
เงินกองทุนประกันสังคม (Social Insurance) เงินกองทุนประกันสุขภาพ (Health Insurance) และ
กองทุนผู้ ว่างงาน (Unemployment Insurance) โดยการลงทะเบียนดังกล่ าวจะจากัดเฉพาะกับ
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ลูกจ้างที่ทาสัญ ญาจ้างกั บบริษัทมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป (สาหรับลูกจ้างที่ทาสัญ ญา Seasonal
Contract ไม่จาเป็นต้องลงทะเบียน)
ทั้งนี้ ให้นายจ้างกรอกใบลงทะเบียน (Registration Forms) ให้แก่ลูกจ้างซึ่งจะประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง และวันเดือนปีเกิด (2) เงินเดือน (ที่ระบุไว้ในสัญญาจัดจ้าง) (3) หมายเลข
ประจาตัวของลูกจ้างในระบบประกันสังคม (4) สาเนาใบทะเบียนธุรกิจ (Business Registration
Certification) และ (5) สาเนาสัญญาจ้าง (ทั้งฉบับของลูกจ้าง และฉบับของนายจ้าง) และยื่นให้กับ
สานักงานประกันสังคม (Social Insurance Office) ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดใช้ระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 วันทาการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
หลังจากนั้น ภายใน 30 วันนับจากที่ยื่นใบสมัครแก่ Social Insurance Office แล้วทาง
Social Insurance Office จะออกหนั ง สื อ ประกั น สั ง คมของพนั ก งานแต่ ล ะคนให้ แ ก่ น ายจ้ า ง
ซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินสมบทเข้ากองทุนร่วมกับลูกจ้างตามที่กฎหมายกาหนด
 การจัดทาสัญญาเช่าที่ดิน
ดังที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 4 เมื่อจัดตั้งธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว นักลงทุนต่างชาติสามารถที่จะ
เช่าที่ดินได้อย่างอิสระกับรัฐบาลเวียดนาม หรือจากภาคเอกชน ทั้งชาวเวียดนามหรือชาวต่างชาติ
ที่ประกอบธุรกิจในเวียดนามอยู่แล้วซึ่งได้เช่าที่ดินกับรัฐบาลเพื่อจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ/
หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ บนที่ดินของรัฐบาล
นอกจากนี้ การเช่าที่ดินยังอาจทาได้จากการเข้ามาร่วมทุนกับผู้ประกอบการในเวียดนาม
ซึ่งมีที่ดินอยู่แล้ว (ในที่นี้ คือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน) โดยอาจเช่าโดยชาระเงินกับคู่ค้าทาง
ธุรกิจที่ร่วมทุนด้วย (Business Partner) หรือเช่าโดยให้เปล่าเพื่อใช้ประโยชน์บนที่ดินดังกล่ าว
ตามแต่ตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย7 อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการเช่าที่ดินจะอยู่ภายใต้ที่กาหนด
คือ 50-70 ปี และอาจขอต่อระยะเวลาการเช่าได้ (หากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม)
สาหรับกระบวนการเช่าที่ดินในเวียดนาม มีรายละเอียดดังนี้

7

อ้างอิงจาก Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United State of America (http://vietnamembassyusa.org/basic-page/land-regulations) (เข้าถึงข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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การเช่าที่ดิน
ในขั้นแรก เมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะเช่าที่ดินในเวียดนาม นักลงทุนจะต้องยื่นขออนุมัติ
ในการเช่าที่ดินจาก Land Use Management Division ที่เป็นหน่วยงานสังกัด Ministry of Natural
Resource and Environment (MoNRE) โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลา 22 วันทาการ
หากได้รับการอนุมัติให้สามารถเช่าที่ดินได้ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติให้เช่าที่ดินได้ Land Use
Management Division ของ MoNRE หรือหน่วยงานท้องถิ่ นของ MoNRE (Department of Natural
Resource and Environment หรือ DoNRE) จะดาเนินการแจ้งแก่นักลงทุนภายใน 10 วันทาการ
สาหรับเอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดาเนินการข้างต้น มีดังนี้
ตารางที่ 5-9 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการยื่นขออนุมัติเช่าที่ดิน
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด





ใบยื่นขออนุมัติเช่าที่ดิน (Application Form)
ใบยืนยันสถานะทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ (Bank Statement)
แผนการดาเนินธุรกิจ (Investment Plan)
แผนที่ของที่ดินทีจ่ ะดาเนินการเช่า – เอกสารตัวจริงจานวน 2 ฉบับ และ
เอกสารสาเนาจานวน 6 ฉบับ

หมายเหตุ: ต้องใช้เอกสารตัวจริงจานวน 2 ฉบับ และเอกสารสาเนาจานวน 6 ฉบับ
 22 วันทาการ
 ไม่มี

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก Vietnam e-Regulation, Ministry of Planning and Investment (https://vietnam.eregulations.org/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

หลังจากที่นักลงทุนได้รับการอนุมัติเช่าที่ดินจาก Land Use Management Division แล้ว
ให้นักลงทุนดาเนินการดังต่อไปนี้
1) ชาระค่าเช่ากับเจ้าของที่ดิน ตามที่ตกลงกันไว้ (กรณีที่เป็นการเช่าที่ดินกับรัฐบาล
เวียดนาม ให้นักลงทุนชาระค่าเช่ากับสานักงานของ Treasury Office (กรมธนารักษ์
เวียดนาม))
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2) จัดทาสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้เช่า (ตัวนักลงทุน) และผู้ให้เช่า (เจ้าของที่ดิน) โดย
ภายในหนังสือสัญญาดังกล่าว จะต้องระบุถึงสิทธิ ในการใช้ที่ดิน (Land Use Right)
บนที่ดินที่เช่าผืนดังกล่าว
3) เซ็นสัญญาจนแล้วเสร็จ
หลังจากที่เซ็นสัญญาเสร็จแล้ ว ให้นักลงทุนยื่นขอใบรับรองสิทธิ ในการใช้ที่ดิน (Land
Use Right Certificate) กั บ Land Use Management Division พร้ อ มทั้ ง ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
หลังจากนั้นไม่เกิน 10 วันทาการ นักลงทุนจะได้รับ Land Use Right Certificate จาก Land Use
Management Division
สาหรับเอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดาเนินการข้างต้น มีดังนี้
ตารางที่ 5-10 เอกสาร ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการยื่นขอใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน
เอกสาร ระยะเวลา
และค่าใช้จา่ ย
เอกสารที่จาเป็น

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย/
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด






ใบยื่นขอใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน (Application Form)
สัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งลงนามโดยนักลงทุน (ต้องใช้เอกสารตัวจริงจานวน 8 ฉบับ)
หลักฐานการชาระค่าเช่าที่ดินตัวจริง
สูงสุด 10 วันทาการ
ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน (Registration Fee)
100,000 ดอง

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก Vietnam e-Regulation, Ministry of Planning and Investment (https://vietnam.eregulations.org/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

ทั้งนี้ หากที่ดินที่จะเช่าอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Park) หรือเขตส่งเสริม
การส่งออก (Export Processing Zone) หรือเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เขตอุตสาหกรรมไฮเทค
(Hi-Tech Park) เขตเศรษฐกิจ (Economic Zone) เป็นต้น การดาเนินการอาจแตกต่างออกไปจาก
กระบวนการข้างต้น กล่าวคือ นักลงทุนไม่จาเป็นต้องยื่นขออนุมัติ การเช่าที่ดิน (Land Use Right)
จาก MoRNE แต่ อ ย่ า งใด เพี ย งแต่ ต้ อ งเจรจาเช่ า ที่ ดิ น กั บ ผู้ พั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า ว
(Developer) จากนั้น ให้นักลงทุนจัดทาบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ในการเช่าที่ดินภายในเขต
อุตสาหกรรมนั้นกับ Developer และชาระค่าเช่าที่ดินให้แล้วเสร็จ จากนั้น ให้ยื่นขอใบรับรองสิทธิ
ในการใช้ที่ดินจาก MoRNE เหมือนกับในกรณีการเช่าที่ดินนอกเขตอุตสาหกรรม
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การขยายระยะเวลาการเช่า8
ในส่วนของการขอขยายระยะเวลาการเช่านั้น นักลงทุนจะต้องขอต่อระยะเวลาภายใน
6 เดือนก่อนการหมดสัญญาการเช่า (ไม่ว่าจะเป็น 50 หรือ 70 ปี) โดยจะต้องยื่นเรื่องขอขยาย
ระยะเวลากั บ Land Use Management Division เพื่อ ส่ งเรื่อ งให้กับ MoRNE พิจารณา ซึ่งหาก
ได้รับอนุมัติ นักลงทุนจึงจะสามารถขยายระยะเวลาการเช่าได้

5.2 ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ (Post-Establishment Process)
หลังจากดาเนินการจัดตั้งธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถที่ จะขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
หรือ ควบรวมและเข้ า ซื้อ กิ จการอื่ นได้ โดยรายละเอีย ดขั้ นตอนของการดาเนิน กิ จกรรมต่ า งๆ
เป็นดังต่อไปนี้
5.2.1 ขั้นตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สาหรับการลงทุนในสาขาธุ รกิจที่ได้รับสิทธิ ประโยชน์ จากรัฐบาลเวียดนาม นักลงทุน
สามารถที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้โดยยื่นกับ Department of Planning and Investment
(DPI) หรื อ Provincial People’s Committee ในกรณี ที่ เ ข้ า ไปลงทุ น นอกเขตอุ ต สาหกรรม
ในเวียดนาม หรือ ยื่นโดยตรงกั บ ส านักงานบริห ารเขตอุต สาหกรรมประจาจังหวัด (Provincial
Industrial Zone Management Authority/Economic Zone Management Authority) ในกรณีที่เข้า
ไปลงทุนในเขตอุต สาหกรรมต่างๆ ของเวียดนาม โดยตาม Decree No 108/2006/ND-CP on
Investment นายกรัฐมนตรีเวียดนาม หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด DPI ประจาจังหวัด (Provincial
People’s Committee) จะเป็นผู้อนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักลงทุน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของ
ธุรกิจที่นักลงทุนเลือกลงทุน เงินลงทุนขั้นต่า และเงื่อนไขบางประการ เช่น พื้นที่ที่เข้าไปลงทุน
เป็นต้น

8

รวบรวมและประมวลข้อมูลจาก Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United State of America (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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5.2.2 ขั้นตอนในการควบรวมกิจการ/เข้าซื้อกิจการ
ในเวียดนาม การควบรวมกิจการเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักลงทุนต่างชาติสามารถกระทา
ได้ตามที่ได้ระบุไว้ใน Law on Investment 2014 ในขณะที่การซื้อกิจการ ก็สามารถดาเนินการได้
โดยนักลงทุนที่จะเข้าซื้อกิจการของชาวเวียดนาม (โดยธุรกิจดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในธุรกิจเงื่อนไข
(Condition Sector) และนั ก ลงทุ น ต้ อ งการถื อ ครองสั ด ส่ ว นหุ้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 49) เพี ย งแค่
ดาเนินการแจ้งไปยัง Provincial Business Registration Office ถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ภายในใบรับรองทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Certification) เท่านั้น โดยไม่จาเป็นต้อง
จดทะเบี ย นธุ ร กิ จ ขึ้ น ใหม่ ห รื อ ขอการอนุ มั ติ ก ารซื้ อ กิ จ การจาก Department of Planning and
Investment (ยกเว้นเพียงธุรกิจเงื่อนไขที่นักลงทุนจะต้องจดทะเบียนธุรกิจใหม่ และขอการอนุมัติ
จาก Department of Planning and Investment หากต้องการเข้าซื้อกิจการกลุ่มดังกล่าว)9
ทั้งนี้ กฎหมาย Law on Enterprise 2014 กาหนดให้นักลงทุนสามารถควบรวม หรือเข้า
ซื้อกิจการได้อิสระ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นการควบรวม หรือเข้าซื้อกิจการที่เป็นประเภทเดียวกัน
(ในอดีต Law on Enterprise 2006 กาหนดให้การควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการในเวียดนาม จาต้อง
เป็ น การควบรวมหรื อ เข้ า ซื้ อ กิ จ การในประเภทเดี ย วกั น เช่ น บริ ษั ท จ ากั ด กั บ บริ ษั ท จ ากั ด
ห้างหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วน)
5.2.2.1 ขั้นตอนในการควบรวมกิจการ (Merger)
ส าหรับขั้นตอนในการควบรวมกิจการในเวียดนามนั้น ภายหลั งจากที่ผู้ ประกอบการ
ได้มีการตกลงกันที่จะดาเนินการควบรวมกิจการแล้ว ในขั้นแรก ผู้ประกอบการ/นักลงทุนจะต้อง
ช าระหนี้ สิ น ของแต่ ล ะบริ ษัท กั บ เจ้ า หนี้ ใ ห้เ สร็ จ สิ้ น จากนั้ น ให้ จั ด ท าสั ญ ญาควบรวม (Merger
Contract) และหนั ง สื อ สั ญ ญาจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ภายหลั ง การควบรวมกั น (Charter of the Merged
Company) ขึ้ น มา โดยภายในสั ญ ญาดั ง กล่ า ว จะกล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดและข้ อ ก าหนดต่ า งๆ
ในการควบรวมบริษัท อาทิ ชื่อและที่อยู่ของบริษัท (สานักงานใหญ่) ของทั้งสองฝ่าย กระบวนการ
หรือเงื่อนไขการควบรวมที่ตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงและกฎระเบียบข้ อบังคับใหม่
ภายในบริษัท ฯลฯ

9

รวบรวมข้อมูลจาก Vietnam Investment Agency (VIA) และ Huynh, L. and Abdul, N. P. (2015). Vietnam MERGERS &
ACQUISITIONS 2015. Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. Retrieved July 20, 2016 from www.iclg.co.uk
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จากนั้น เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญาควบรวม และสัญญาจัดตั้งบริษัทภายหลังการ
ควบรวมกั น ให้ บ ริ ษั ท แจ้ ง Provincial Business Registration Office ถึ ง การควบรวมกิ จ การ
ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันที่ก ารควบรวมเสร็จสิ้ น โดยหลั งจากนั้นภายใน 5 วันทาการ
นั บ จากได้ รั บ การแจ้ ง Provincial Business Registration Office จึ ง จะออกใบทะเบี ย นธุ ร กิ จ
(Business Registration Certification) แก่บริษัทใหม่ที่ควบรวมกันเสร็จสิ้นแล้ว
ทั้งนี้ เอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการข้างต้น ได้แก่ (1) สัญญาควบรวม (Merger
Contact) (2) หนังสือสัญญาจัดตั้งบริษัทภายหลังการควบรวมกัน (Charter of the Merged Company)
และ (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจากทั้งสองบริษัทในการเห็นชอบการควบรวมครั้งนี้
(Resolutions of the Related Companies’ General Meeting of Shareholders Approving the
Merger Contract and the Charter of the Merged Company) นอกจากนี้ หากเป็นการควบรวม
หรือเข้าซื้อกิจการในสาขาธุรกิจการเงินและการธนาคารที่กาหนดไว้ จะต้องได้รับอนุมัติจาก State
Bank of Vietnam (SBV)
5.2.2.2 ขั้นตอนในการเข้าซื้อกิจการ (Acquisition)
สาหรับขั้นตอนในการเข้าซื้อกิจการในเวียดนาม ขั้นแรก บริษัทที่เข้าซื้อกิจการ (ต่อไปจะ
เรี ย กว่ า “บริ ษั ท หลั ก ”) จะต้ อ งร่ า งหนั ง สื อ สั ญ ญาเข้ า ซื้ อ กิ จ การ (Acquisition Contract) และ
ร่างหนังสือสัญญาว่าด้วยบริษัทที่ถูกเข้าซื้อ (Charter of the Acquirer) โดยหนังสือสัญญาเข้าซื้อ
กิจการจะต้องประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของบริษัท (สานักงานใหญ่) ทั้งสองฝ่าย กระบวนการหรือ
เงื่อนไขการเข้าซื้อที่ตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงการจ้างงานลูกจ้างในบริษัทที่ถูกเข้าซื้อ
ระยะเวลาการโอนย้ า ยทรั พ ย์ สิ น และส่ ว นของทุ น ของบริ ษั ท ที่ เ ข้ า ซื้ อ และระยะเวลาในการ
ดาเนินการเพื่อเข้าซื้อกิจการ
จากนั้น เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท (ทั้งบริษัทหลัก และบริษัทที่ถูกเข้าซื้อ
กิจการ) จะต้องลงนามสัญญาเข้าซื้อกิจการ และลงนามหนังสือสัญญาว่าด้วยบริษัทที่ถูกเข้าซื้อ
ตลอดจนดาเนินการปิดกิจการสาหรับกิจการที่ถูกเข้าซื้อ (จะกล่าวรายละเอียดอีกครั้งเกี่ยวกับ
กระบวนการปิ ด กิ จ การในหั ว ข้ อ 5.3) พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง รายละเอี ย ดการเข้ า ซื้ อ (หรื อ ถู ก เข้ า ซื้ อ )
กับเจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และลูกจ้างของบริษัท
ในลาดับถัดมา ให้บริษัทหลักแจ้งไปยัง Provincial Business Registration Office ถึงการ
เปลี่ ยนแปลงรายละเอี ย ดภายในใบรั บรองทะเบี ย นธุ รกิ จ (Business Registration Certification)
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(ยกเว้นแต่เ พียงเป็นการเข้าซื้อกิ จการที่อยู่ใ นธุรกิจที่มีเ งื่อ นไข ตัว แทนจากบริษัท หลักจะต้อง
จดทะเบียนธุรกิจใหม่ และขอการอนุมัติจาก Department of Planning and Investment) โดยเอกสาร
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการข้างต้น ได้แก่ (1) หลักฐานการซื้อขายหุ้น (Registration Slip
for the Tender Offer) (2) คาตัดสินของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Decision of the Company’s General
Meeting of Shareholders Approving the Tender Offer) (3) หลั ก ฐานการเงิ น ของบริ ษั ท ที่ ซื้ อ
กิจการอื่น (Audited Financial Statements) (4) หนังสือสัญญาเข้าซื้อกิจการ (Acquisition Contract)
และ (5) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.3 ขั้นตอนการออกจากธุรกิจ (Exit Process)
5.3.1 ขั้นตอนที่ 1: จัดทาหนังสือการแสดงเจตจานงปิดกิจการ (Decision of Dissolution
Statement)
ในการออกจากธุรกิจในเวียดนาม ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องออกหนังสือ
การแสดงเจตจานงปิดกิจการ (Decision of Dissolution Statement) โดยหนังสือดังกล่าวจะต้อง
ระบุถึง
1)
2)
3)
4)

ชื่อของธุรกิจ/บริษัท
ที่อยู่ของสานักงานใหญ่ของธุรกิจ/บริษัท
เลขทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Number)
ระยะเวลาและขั้ น ตอนของการด าเนิ น การปิ ด กิ จ การ การช าระหนี้ สิ น และการ
ดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ระเบียบการดาเนินการด้านแรงงานว่าด้วยการเลิกจ้าง
ทั้งนี้ หนังสือการแสดงเจตจานงปิดกิจการ (Decision of Dissolution Statement) รวมถึง
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องลงนามโดยเจ้าของธุ รกิจหรือคณะกรรมการผู้ ถือหุ้น ก่อ นที่ จ ะ
ดาเนินการในลาดับถัดไป
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5.3.2 ขั้นตอนที่ 2: ส่งหนังสือฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนั้น ให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจจัดส่งหนังสือ การแสดงเจตจานงปิดกิจการ
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้กับ Department of Planning and Investment (DPI) หรือ Provincial
People’s Committee ที่จดทะเบียนธุรกิจให้กับบริษัท รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ Tax
Authority, Department of Customs, ธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทเปิดบัญชีไว้ และสานักงานตารวจ
ท้องถิ่น (Local Police Office)
5.3.3 ขั้นตอนที่ 3: ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลการปิดบริษัทสู่สาธารณะ
ผู้ ประกอบการ/เจ้าของธุ รกิ จจะต้อ งประกาศข้อ มูล ลงสื่อ หนังสือ พิมพ์สาธารณะ เป็น
ระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ โดยประกาศดังกล่าว
จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุม
1)
2)
3)
4)

ชื่อของธุรกิจ/บริษัทที่ปิดกิจการ
ที่อยู่ของสานักงานใหญ่ของธุรกิจ/บริษัท
เบอร์โทรสาหรับติดต่อ
เหตุผลของการปิดกิจการ

5.3.4 ขั้นตอนที่ 4: ดาเนินการแจ้งยื่นขอปิดกิจการ
ในท้ายที่สุด ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจจะต้องแจ้งยื่นขอปิดกิจการกับ Department of
Planning and Investment (DPI) หรือ Provincial People’s Committee อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทาง
DPI หรื อ Provincial People’s Committee ออกใบรั บ รองการปิ ด กิ จ การ (Certification of an
Enterprise’s Dissolution)
สาหรับเอกสารที่จะเป็นต้องยื่นต่อ DPI หรือ Provincial People’s Committee มีดังนี้
1) ใบทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Certification) ฉบับจริง
2) รายงานผลการประกอบการประจาปี (Financial Report) ที่เป็นรายงานของปีล่าสุด
3) รายชื่อเจ้าหนี้ (Creditors) และรายการหนี้สินทั้งหมด
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4) มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการเห็นชอบการปิดกิจการ (Resolutions of
the Companies’ General Meeting of Board of Management Approving the
Dissolution of the Company)
5) หนังสือการแสดงเจตจานงปิดกิจการ (Decision of Dissolution Statement)
6) รายชื่อของพนักงานของบริษัททั้งหมด รวมถึงรายละเอียดของสิทธิประโยชน์หรือ
รายได้ที่ได้รับขณะทางานอยู่
7) จดหมายรับรองการชาระภาษีจาก Tax Authority (จะกล่าวต่อไปในหัวข้อถัดไป)
8) จดหมายรั บ รองการช าระภาษี จ าก Department of Customs (จะกล่ า วต่ อ ไปใน
หัวข้อถัดไป)
9) จดหมายรับรองการยกเลิกตราประทับจากสานักงานตารวจท้องถิ่น (Local Police
Office) (จะกล่าวต่อไปในหัวข้อถัดไป)
10) หลักฐานยืนยันการปิดบัญชีของบริษัท ออกโดยธนาคารพาณิชย์ (จะกล่าวต่อไปใน
หัวข้อถัดไป)
11) หนังสือพิมพ์ที่ทาการลงประกาศแจ้งการปิดกิจการ (ที่ลงประกาศติดต่อกัน) อย่างน้อย
3 ฉบับ
12) เอกสารอื่นๆ ตามที่ DPI หรือ Provincial People’s Committee เรียกขอเพิ่มเติม
หลังจากที่ DPI หรือ Provincial People’s Committee ได้รับเอกสาร จะลบชื่อของบริษัท
ออกจากฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นธุ ร กิ จ (National Business Registration Portal: NBRP) และออก
ใบรับรองการปิดกิจการ (Certification of an Enterprise’s Dissolution) แก่ผู้ประกอบการ
5.3.5 ขั้นตอนอื่นๆ
5.3.5.1 การชาระหนี้สิน (Debt Resolution)
การจะปิดกิ จการบริษัทได้นั้ นจ าต้อ งมีก ารชาระหนี้สิ นที่ บ ริษัทผู กพั นกับเจ้ าของหนี้
(Creditors) แต่ละรายเสียก่อน โดยในลาดับแรก ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเงินชดเชยแรงงานจาก
การบอกเลิกจ้างของบริษัท ตลอดจนเงินที่จ่ายให้กับกองทุนประกันสังคมให้หมดเสียก่อน จากนั้น
ผู้ ประกอบการจึงจะสามารถชาระหนี้สิ น ส่ ว นอื่ นๆ อันได้แก่ ภาษีและภาษีอ ากรที่ค้ างจ่ า ยกั บ
Tax Authority และ Department of Customs หนี้สิ นจากการกู้ยืมธนาคารพาณิชย์หรือ สถาบั น
การเงินในหรือนอกประเทศ หนี้สินจากการออกกองทุนหุ้นกู้ ฯลฯ
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ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องเรียกประชุมกั บเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อเจรจาและปรึกษาหารือ
ถึงกระบวนการ/รูปแบบของการชาระหนี้ ระยะเวลาที่จะชาระ รวมถึงเงื่อนไขของการชาระ
5.3.5.2 การบอกเลิกสัญญาจ้าง
ในการปิ ด กิ จ การ ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งแจ้ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย
30 วันทาการแก่ลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าชดเชยต่างๆ แก่ลูกจ้าง
ตามที่กฎหมายกาหนด (ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 4)
5.3.5.3 การชาระภาษีค้างจ่ายกับ Tax Authority และ Department of Customs
เมื่อผู้ประกอบการ/เจ้าของธุ รกิจปิดกิจการเพื่อออกจากธุรกิจในเวียดนาม จะต้องส่ ง
หนังสือการแสดงเจตจานงปิดกิจการ (Decision of Dissolution Statement) เพื่อเป็นการแจ้งข่าว
และข้อมูลกับ Tax Authority และ Department of Customs ในท้องถิ่น โดยนอกเหนือจากหนังสือ
การแสดงเจตจ านงปิ ด กิ จ การ ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งส่ ง เอกสารเพิ่ ม เติ ม แก่ห น่ ว ยงานทั้งสอง
อันประกอบด้วย
1) รายงานผลการประกอบการประจาปี (Financial Report) ที่เป็นรายงานของปีล่าสุด
2) หลักฐานการทาธุรกรรมการส่งออก-นาเข้าสินค้า (ส่งให้เฉพาะกับ Department of
Customs)
3) เอกสารด้านภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น ผู้ประกอบการต้องติดต่อกับ Tax Authority ท้องถิ่น เพื่อชาระภาษีค้างจ่ายของ
ปีงบประมาณในปีที่บริษัทปิดกิจการ โดยเมื่อการชาระเสร็จสิ้น จะได้รับ จดหมายรับรองการชาระ
ภาษีจาก Tax Authority นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องติดต่อกับ Department of Customs เพื่อ
ชาระภาษีอากรนาเข้า /ส่งออกที่ค้างจ่าย โดยเมื่อการชาระเสร็จสิ้น จะได้รับจดหมายรับรองการ
ชาระภาษีจาก Department of Customs
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องชาระภาษี/ภาษีอากรที่ค้างจ่ายภายใน 10 วันทาการนับจากที่
ได้ส่งเอกสารต่างๆ ให้กับ Tax Authority และ Department of Customs
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5.3.5.4 การปิดบัญชีบริษัท
เมื่อทาการปิดกิจการ ผู้ประกอบการยังต้องปิดบัญชีบริษัท โดยการยื่นขอปิดกิจการกับ
ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งที่บริษัทได้เปิดไว้ในชื่อของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อบัญชีบริษัทถูกปิดเรียบร้อย
แล้ว ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจะส่งหนังสือ ยืนยันการปิดบัญชีของบริษัท แก่ผู้ประกอบการเพื่อใช้
เป็นหลักฐานสาหรับการปิดกิจการต่อไป
5.3.5.5 การยกเลิกตราประทับบริษัท
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอยกเลิกตราประทับของบริษัทกับสานักงานตารวจ
ท้องถิ่น (Local Police Office) เพื่อทาการยกเลิกตราประทับดังกล่าว โดยสานักงานตารวจท้องถิ่น
จะขอให้ผู้ประกอบการคืนตราประทับที่ตนจด รวมไปถึ งใบรับรองตราประทับ (Seal Registration
Certificate) ของบริษัทแก่สานักงานตารวจท้องถิ่น จากนั้น สานักงานตารวจท้องถิ่นจะส่งจดหมาย
รับรองการยกเลิกตราประทับมาให้แก่ผู้ประกอบการ ภายหลังจากทาการยกเลิกตราประทับสาเร็จ

5.4 สรุป
ก่อนที่จะดาเนินการจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนจะต้องตัดสินใจ
ก่อนว่าจะดาเนินการลงทุนในลักษณะใด ซึ่งสามารถกระทาได้ 4 ลักษณะ คือ (1) การลงทุนใน
กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign–Owned Enterprise) (2) การลงทุนใน
กิจการร่วมทุน (JV) (3) การลงทุนในกิจการที่ทาสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (BCC) และ (4) การลงทุน
ในกิจการอื่นๆ
จากนั้น ผู้ ประกอบการ/นัก ลงทุน ต้อ งพิจ ารณาถึ ง ประเภทธุ รกิ จและเงิ นลงทุ น ขั้ น ต่ า
ที่ต้องใช้ในการลงทุน ซึ่งการเลือกลงทุนประเภทธุรกิจจะขึ้นอยู่กับลัก ษณะการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติด้วยว่าเป็นลักษณะใด
ในล าดั บ ต่ อ มา ผู้ ป ระกอบการ/นั ก ลงทุ น จะต้ อ งจดทะเบี ย นการลงทุ น กั บ DPI หรื อ
Provincial People’s Committee ในกรณีที่เข้าไปลงทุนนอกเขตอุตสาหกรรมในเวียดนาม หรือจด
กับ Provincial Industrial Zone Management Authority/Economic Zone Management Authority
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ในกรณีที่เข้าไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ โดยหากการลงทุนไม่ได้อยู่ในประเภทการลงทุน
ต้องห้าม ก็จะมีการออกใบทะเบียนการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ
จากนั้ น ผู้ ป ระกอบการ/นั ก ลงทุ น ต้ อ งจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ กั บ Provincial Business
Registration Office (หรือจะจดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบออนไลน์กับเว็บไซต์ ww.business.gov.vn
ก็ ไ ด้ ) โดยเมื่ อ การจดทะเบี ย นเสร็ จ สิ้ น ผู้ ป ระกอบการ/นั ก ลงทุ น จะได้ รั บ ใบทะเบี ย นธุ ร กิ จ
(Business Registration Certification)
เอกสารดังกล่าวจะใช้สาหรับการจดตราประทับบริษัทกับสานักงานตารวจท้องถิ่น (Local
Police Office) เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีบริษัทที่ต้องอาศัยทั้งตราประทับและใบทะเบียนธุรกิจดังกล่าว
นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการยั ง จะต้ อ งเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท เข้ า สู่ ร ะบบ National
Business Registration Portal (NBRP) และยังต้องจดทะเบียนชาระภาษีเพื่อขอรับใบทะเบียนการ
ชาระภาษี (Tax Registration Certification) จากสานักงานภาษี (Tax Office) ด้วย ซึ่งกระบวนการ
ข้างต้นสามารถดาเนินการไปพร้อมกับการเปิดบัญชีบริษัทได้
ภาพสรุปขั้นตอนกิจกรรมก่อนการจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม เป็นดังแสดงในภาพที่ 5-1
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ภาพที่ 5-1 ขั้นตอนกิจกรรมก่อนการจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม
ขั้นตอนการเลือกดาเนินธุรกิจ
พิจารณารูปแบบการลงทุน
1) การลงทุนในกิจการที่ชาวต่างชาติเป็น
เจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign–Owned
Enterprise)
2) การลงทุนในกิจการร่วมทุน (JV)
3) การลงทุนในกิจการที่ทาสัญญาร่วมลงทุน
ธุรกิจ (BCC)
4) การลงทุนในกิจการอื่นๆ

+

พิจารณารูปแบบธุรกิจ
1) ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business)
2) กิจการเจ้าของคนเดียว (Private Enterprise)
3) ห้างหุ้นส่วนจากัด (Partnership)
4) บริษัทจากัด (Limited Liability Company)
5) บริษัทถือหุ้น (Shareholding Company/Joint
Stock Company)

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ

1

การจดทะเบียนการลงทุน

กรณีลงทุนนอกเขตอุตสาหกรรม
ยื่นจดกับ DPI หรือ Provincial People’s Committee
กรณีลงทุนในเขตอุตสาหกรรม
ยื่นจดกับ Provincial Industrial Zone Management
Authority/Economic Zone Management Authority

ระยะเวลา: 5 วันทาการ
ค่าใช้จ่าย: ขึ้นกับประเภทธุรกิจ

2

จดทะเบียนธุรกิจกับ Business Registration
Office (BRO) (หรือผ่าน www.business.gov.vn)
ระยะเวลา: 5 วันทาการ
ค่าใช้จ่าย: ขึ้นกับประเภทธุรกิจ

มิได้มีข้อกาหนด แต่จานวนเงินลงทุนจะส่งผลต่อ
การได้รับสิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนในบาง
สาขา

3

การเปิดบัญชีบริษัท

เปิดบัญชีของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ในเวียดนาม โดยเงินฝากขั้นต่า
ขึ้นกับนโยบายของธนาคาร
ระยะเวลา: 1 วันทาการ
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี

5

การจดตราประทับ

จดตราประทับบริษัทกับสานักงานตารวจท้องถิ่น
ระยะเวลา: 1 วันทาการ
ค่าใช้จ่าย: 50 000 ดอง

การเผยแพร่ข้อมูลบริษัทเข้าสู่ระบบ National
Business Registration Portal (NBRP)
ระยะเวลา: 5 วันทาการ
ค่าใช้จ่าย: 300 000 ดอง

การจดทะเบียนธุรกิจ

+
พิจารณาเงินลงทุนขั้นต่า

4

6

+

การชาระภาษี และการจดทะเบียนการชาระภาษี

- BRO จะส่งข้อมูลบริษัทให้กับ Department General of Taxation
- Department General of Taxation ออกเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ของบริษัท
- บริษัทชาระภาษี และนาใบเสร็จไปจดทะเบียนการชาระภาษีกับ
สานักงานภาษีท้องถิ่น
ระยะเวลา: 5 วันทาการ
ค่าใช้จ่าย: 1,000,000 ดอง

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ในส่ ว นของการด าเนิ น การภายหลั ง การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ผู้ ป ระกอบการอาจขอรั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์จากรัฐบาลได้ โดยยื่นกับ DPI หรือ Provincial People’s Committee ในกรณีที่เข้าไป
ลงทุนนอกเขตอุตสาหกรรมในเวียดนาม
สาหรับการลงทุนในสาขาธุ รกิจที่ได้รับสิทธิ ประโยชน์จากรัฐบาลเวียดนาม นักลงทุน
สามารถที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้โดยยื่นกับ DPI หรือ Provincial People’s Committee
(ในกรณีที่เข้าไปลงทุนนอกเขตอุตสาหกรรมในเวียดนาม) และ/หรือยื่นขอกับ Provincial Industrial
Zone Management Authority/Economic Zone Management Authority (ในกรณีที่เข้าไปลงทุน
ในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของเวียดนาม)
ส่วนกรณีของการควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการ โดยภาพรวมแล้ว ผู้ประกอบการ/
นักลงทุนสามารถดาเนินการได้ โดยในขั้นแรก ผู้ประกอบการ/นักลงทุนจะต้องจัดทาหนังสือสัญญา
ควบรวม/เข้าซื้อกิจการเสียก่อน จากนั้น จึงตกลงราคาหุ้น (เฉพาะกรณีเข้าซื้อกิจการ) รวมถึง
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ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายหลังจากการควบรวม/เข้าซื้อกิจการ อาทิ การจัดจ้างแรงงาน
ข้อบังคับของบริษัทใหม่ ฯลฯ ระหว่างทั้งสองฝ่าย
สัญญาควบรวม/สัญญาเข้าซื้อกิจการจะต้องได้รับการลงนามและเห็นชอบจากผู้บริหาร
ทั้งสองฝ่าย ก่อนจะส่งให้กับ Provincial Business Registration Office เพื่อทาการพิจารณาและ/
หรืออนุมัติ
ในท้ายสุด Provincial Business Registration Office จะออกใบทะเบียนธุรกิจ (Business
Registration Certification) แก่บริษัทใหม่ที่ควบรวมกันเสร็จสิ้นแล้ว และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในใบทะเบียนธุรกิจเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการอื่น แก่ผู้ประกอบการ/นักลงทุน
สาหรับกรณีที่ต้องปิดกิจการ หรือออกจากธุรกิจในเวียดนาม ผู้ประกอบการ/นักลงทุน
จะต้องจัดทาหนังสือแสดงเจตจานงปิดกิจการ และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ Department of Planning and Investment (DPI) หรือ Provincial People’s Committee, Tax
Authority, Department of Customs, ธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทเปิดบัญชีไว้ และสานักงานตารวจ
ท้องถิ่น (Local Police Office)
จากนั้ น ผู้ ป ระกอบการ/นั ก ลงทุ น ต้ อ งประกาศเผยแพร่ ข้ อ มู ล การปิ ด กิ จ การ
ลงหนังสือพิมพ์สาธารณะเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งดาเนินการแจ้งยื่น
ขอปิดกิจการกับ DPI หรือ Provincial People’s Committee อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง DPI หรือ Provincial
People’s Committee จะลบชื่อของบริษัทออกจากฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ (National Business
Registration Portal: NBRP) และออกใบรับรองการปิดกิจการ (Certification of an Enterprise’s
Dissolution) แก่ผู้ประกอบการ/นักลงทุนเป็นลาดับสุดท้าย
ภาพสรุปขั้นตอนกิจกรรมหลังการจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม ตลอดจนการออกจากธุรกิจ
(หรือการปิดกิจการ) เป็นดังแสดงในภาพที่ 5-2
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ภาพที่ 5-2 ขั้นตอนกิจกรรมหลังการจัดตั้งธุรกิจ ตลอดจนการออกจากธุรกิจในเวียดนาม
ขั้นตอนกิจกรรมหลังการจัดตั้งธุรกิจ
(Post-Establishment Process)

ขั้นตอนกิจกรรมการออกจากธุรกิจ (Exit Process)

การปิดกิจการ

การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
กรณีลงทุนนอกเขตอุตสาหกรรม
ขอรับสิทธิกับ DPI หรือ Provincial People’s Committee
กรณีลงทุนในเขตอุตสาหกรรม
ขอรับสิทธิกับ Provincial Industrial Zone Management
Authority/Economic Zone Management Authority

ส่งหนังสือฯ ไปยังหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

การควบรวมกิจการ
เจรจาตกลง
จัดทาสัญญาควรวมและหนังสือสัญญา
จัดตั้งบริษัทภายหลังการควบรวม
ลงนามสัญญาและหนังสือ

จัดทาหนังสือการแสดงเจตจานงปิดกิจการ

แจ้ง Business
Registration Office
ภายใน 10 วันทาการ นับ
จากที่ทาการควบรวม
BRO ออกใบทะเบียนธุรกิจ
ให้ใหม่

ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลการปิด
บริษัทสู่สาธารณะ

การเข้าซื้อกิจการ
เจรจา และร่างหนังสือสัญญาเข้าซื้อกิจการ
และหนังสือสัญญาว่าด้วยบริษัทที่ ูกซื้อ
ลงนามสัญญาและหนังสือ
แจ้ง Business Registration Office
งการเข้าซื้อกิจการ

ขออนุมัติจาก BRO
เข้าซื้อกิจการ

ดาเนินการยื่นขอปิดกิจการ

ออกหนั ง สื อ การแสดงเจตจ านงปิ ด กิ จ การ
(Decision of Dissolution Statement) และลง
นามโดยเจ้าของธุรกิจหรือคณะกรรมการผู้ถือหุ้น
- DPI/Provincial People’s
Committee
- Tax Authority
- Department of Customs
- Local Police Office
- ธนาคารพาณิชย์

แจ้งข้อมูล/ยืน่
ปิดกิจการ
ชาระภาษี
ชาระอากร
ยกเลิกตราประทับ
ปิดบัญชีบริษัท

ยื่นกับ DPI หรือ Provincial People’s
Committee เพื่อให้ออกใบใบรับรองการปิด
กิจการ (Certification of an Enterprise’s
Dissolution)

ขั้นตอนอื่นๆ
- การชาระหนี้ / เงินชดเชยแรงงานจากการบอกเลิกจ้าง - การชาระภาษี / อากรขาเข้า-ขาออก ที่ค่าจ้าง
-

การปิดบัญชีบริษัท
การยกเลิกตราประทับ

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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6-1

บทที่ 6
ต้นทุนการประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business)
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
6.1 ต้นทุนทั่วไป
6.1.1 ต้นทุนค่าขนส่ง
ตารางที่ 6-1 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ /
น้าหนัก
การขนส่งทางถนน (ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้คอนเทนเนอร์)*
- กรุงเทพฯ – ฮานอย ผ่านเส้นทาง R9
20 ฟุต
(กรุงเทพฯ – มุกดาหาร –
สะหวันนะเขต – แดนสะหวัน –
ลาวบาว – ฮานอย)
- กรุงเทพฯ – ฮานอย ผ่านเส้นทาง
20 ฟุต
R12 (กรุงเทพฯ – นครพนม –
ท่าแขก – นาพาว – จอลอ – วิงห์ –
ฮานอย)
การขนส่งทางเรือ (ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้คอนเทนเนอร์)
- ท่าเรือกรุงเทพฯ – ท่าเรือไฮฟอง
20 ฟุต
การขนส่ง

40 ฟุต

-

ท่าเรือกรุงเทพฯ – ท่าเรือไซง่อน
(โฮจิมินห์)

20 ฟุต

40 ฟุต

อัตราค่าธรรมเนียม
2,110

1,815

800
(ไม่รวมค่า Bunder Adjustment
Factor อีก 75 ดอลลาร์สหรัฐ)
1,500
(ไม่รวมค่า Bunder Adjustment
Factor อีก 150 ดอลลาร์สหรัฐ)
300
(ไม่รวมค่า Bunder Adjustment
Factor อีก 75 ดอลลาร์สหรัฐ)
600
(ไม่รวมค่า Bunder Adjustment
Factor อีก 150 ดอลลาร์สหรัฐ)
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ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ /
น้าหนัก
- ท่าเรือกรุงเทพฯ – ท่าเรือดานัง
20 ฟุต
40 ฟุต
การขนส่งทางอากาศ (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม)**
- สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบิน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 45
ฮานอย/สนามบินโฮจิมินห์
กิโลกรัม
มากกว่า 45 กิโลกรัม แต่
น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
มากกว่า 100 กิโลกรัม แต่
น้อยกว่า 500 กิโลกรัม
มากกว่า 500 กิโลกรัม แต่
น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม
มากกว่า 1,000 กิโลกรัม
การขนส่ง

อัตราค่าธรรมเนียม
750
1,500
2.30
1.35
1.25
1.15
1.12

หมายเหตุ :
* เป็นค่าขนส่งตลอดเส้นทาง ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
** อัตราขนส่งขั้นต่า คือ 30 ดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, คู่มือ
การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และหลายแหล่งข้อมูล

6.1.2 ต้นทุนค่าขออนุญาตก่อสร้าง
ตารางที่ 6-2 ค่าใช้จ่ายการขออนุญาตก่อสร้าง
ล้าดับ

ขันตอน

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

2
3
4
5

ระยะเวลา
ด้าเนินการ
30 วัน

ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการ
2,344,598 ดอง

82 วัน

100,000 ดอง

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
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ล้าดับ
6
7
8
9
10

ขันตอน
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

6-3

ระยะเวลา
ด้าเนินการ
1 วัน
1 วัน
14 วัน
1 วัน

ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการ
4,000,000 ดอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

30 วัน

10,632,424 ดอง

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

6.1.3 ต้นทุนส้านักงานและที่พักอาศัย
6.1.3.1 ต้นทุนค่าเช่าส้านักงานและที่พักอาศัย
 ค่าเช่าที่พักอาศัย
ตารางที่ 6-3 อัตราค่าเช่าที่พักอาศัย
ที่ตัง
อพาร์ทเม้นท์
ศูนย์กลางเมือง
รอบนอก
ที่อยู่อาศัย
ศูนย์กลางเมือง
รอบนอก

ประเภท

ราคา (ดอง)

1 ห้องนอน
3 ห้องนอน
1 ห้องนอน
3 ห้องนอน

7,068,806.82
4,769,846.11
18,109,326.92
10,927,644.23

(ราคาต่อตารางเมตร)

44,452,673.68
17,882,352.94

หมายเหตุ : อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศ
ที่มา: http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Vietnam
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 ค่าเช่าส้านักงาน และโรงงาน
ตารางที่ 6-4 อัตราค่าเช่าส้านักงาน และโรงงาน
ประเภทอาคาร
พื้นที่โรงงาน
(Industrial Land Costs)
สานักงาน
(Office Occupancy Costs)

อัตราค่าเช่า
กรุงโฮจิมินห์: ประมาณ 80 ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร/เดือน
กรุงโฮจิมินห์: ประมาณ 37 ถึง 47 ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร/เดือน
กรุงฮานอย: ประมาณ 32 ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร/เดือน

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

6.1.3.2 ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
 อัตราค่าไฟฟ้า
ตารางที่ 6-5 อัตราค่าไฟฟ้าในเวียดนาม
กลุ่มผู้ใช้
ภาคครัวเรือน
กลุ่ม 1: ที่พักอาศัย
- Tier 1: สาหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้า 0-50 กิโลวัตต์ต่อชม.
- Tier 2: สาหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้า 51-100 กิโลวัตต์ต่อชม.
- Tier 3: สาหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้า 101-200 กิโลวัตต์ต่อชม.
- Tier 4: สาหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้า 201-300 กิโลวัตต์ต่อชม.
- Tier 5: สาหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้า 301-400 กิโลวัตต์ต่อชม.
- Tier 6: สาหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า 400 กิโลวัตต์ต่อชม.
กลุ่ม 2: อาคารอื่นๆ
- ช่วงเวลาปกติ (Normal Hours)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้มาก (Peak Times)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้สูงสุด (Peak)
โรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่ม 1: กระแสไฟดันสูง (100 กิโลวัตต์หรือมากกว่า)
- ช่วงเวลาปกติ (Normal Hours)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้มาก (Peak Times)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้สูงสุด (Peak)

อัตราค่าไฟฟ้า
(ดองต่อกิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง)

1,454
1,502
1,750
2,197
2,453
2,535
2,192
1,334
3,771

1,388
869
2,459
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กลุ่มผู้ใช้
กลุ่ม 2: กระแสไฟปานกลาง (ตังแต่ 22 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน
100 กิโลวัตต์)
- ช่วงเวลาปกติ (Normal Hours)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้มาก (Peak Times)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้สูงสุด (Peak)
กลุ่ม 3: กระแสไฟต่้า (ตังแต่ 6 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 22
กิโลวัตต์)
- ช่วงเวลาปกติ (Normal Hours)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้มาก (Peak Times)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้สูงสุด (Peak)
กลุ่ม 4: กระแสไฟต่้า (น้อยกว่า 6 กิโลวัตต์)
- ช่วงเวลาปกติ (Normal Hours)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้มาก (Peak Times)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้สูงสุด (Peak)
อาคารรัฐ และอาคารโครงสร้างพืนฐานระบบสาธารณูปโภค
กลุ่ม 1: โรงพยาบาล โรงเรียน
- ใช้กระแสไฟตั้งแต่ 6 กิโลวัตต์ ขึ้นไป
- ใช้กระแสไฟน้อยกว่า 6 กิโลวัตต์
กลุ่ม 2: เสาไฟฟ้า
- ใช้กระแสไฟตั้งแต่ 6 กิโลวัตต์ ขึ้นไป
- ใช้กระแสไฟน้อยกว่า 6 กิโลวัตต์
ภาคธุรกิจ
กลุ่ม 1: กระแสไฟดันสูง (100 กิโลวัตต์หรือมากกว่า)
- ช่วงเวลาปกติ (Normal Hours)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้มาก (Peak Times)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้สูงสุด (Peak)
กลุ่ม 2: กระแสไฟปานกลาง (ตังแต่ 22 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน
100 กิโลวัตต์)
- ช่วงเวลาปกติ (Normal Hours)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้มาก (Peak Times)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้สูงสุด (Peak)
กลุ่ม 3: กระแสไฟต่้า (ตังแต่ 6 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 22
กิโลวัตต์)

6-5

อัตราค่าไฟฟ้า
(ดองต่อกิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง)

1,405
902
2,555

1,453
934
2,637
1,518
983
2,735

1,460
1,557
1,606
1,671

2,125
1,185
3,699

2,287
1,347
3,699
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อัตราค่าไฟฟ้า
(ดองต่อกิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง)
2,287
1,347
3,829

กลุ่มผู้ใช้
- ช่วงเวลาปกติ (Normal Hours)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้มาก (Peak Times)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้สูงสุด (Peak)
กลุ่ม 4: กระแสไฟต่้า (น้อยกว่า 6 กิโลวัตต์)
- ช่วงเวลาปกติ (Normal Hours)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้มาก (Peak Times)
- ช่วงเวลาทีม่ ีการใช้สูงสุด (Peak)

2,320
1,412
9,991

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
- อัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าว ยังไม่รวม VAT หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก EVN (http://www.evn.com.vn/) (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

 อัตราค่าน้าประปา
ตารางที่ 6-6 อัตราค่าน้าประปาในเวียดนาม: กรุงฮานอย
กลุ่มผู้ใช้น้า

อัตราค่าน้าประปา
(ไม่รวม VAT และ
ค่าธรรมเนียม)

VAT
(ร้อยละ 5)

(หน่วย : ดองต่อลูกบาศก์เมตร)
ค่าธรรมเนียมในการ
อัตราค่า
รักษาสิ่งแวดล้อม
น้าประปาสุทธิ
(ร้อยละ 10)
ที่ต้องช้าระ

ครัวเรือน
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร
5,020.00
251.00
502.00
5,773.00
- มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 ลูกบาศก์เมตร
5,930.00
296.50
593.00
6,819.50
- มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 30 ลูกบาศก์เมตร
7,313.00
365.65
731.30
8,409.95
- 30 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป
13,377.00
668.85
1,337.70
15,383.55
8,381.00
419.05
838.10
9,638.15
ส้านักงานราชการ
8,381.00
419.05
838.10
9,638.15
ภาคธุรกิจ
9,796.00
489.80
979.60
11,265.40
โรงงานการผลิต
18,342.00
917.10
1,834.20
21,093.30
ภาคบริการ
หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
- อัตราค่าน้าประปาของสานักงานราชการ ภาคธุรกิจ โรงงานการผลิต และภาคบริการ มีอตั ราคงที่
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก VIWACO (http://viwaco.vn/) (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 อัตราค่าโทรศัพท์
ตารางที่ 6-7 อัตราค่าติดตัง/ค่าจดทะเบียนโทรศัพท์
ประเภท
ค่าการติดตั้งโทรศัพท์บ้าน
(Telephone installation fee)
ค่าธรรมเนียมการสมัครโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile phone subscription fee)
ค่าโทรสาหรับโทรศัพท์บ้าน
(Telephone charge)
ค่าโทรสาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile phone basic charge)

อัตราค่าใช้จา่ ย (ดอลลาร์สหรัฐ) หน่วยงานรับผิดชอบ
21-26
Vietnam Posts and
Telecommunications
Group (VNPT)
2.564

หมายเหตุ

0.011
(1) 0.045
(2) 0.050

(1) โทรในเครือข่าย
(2) โทรนอกเครือข่าย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

6.2 ต้นทุนค่าจ้าง
 อัตราค่าแรงขันต่้า
ตารางที่ 6-8 อัตราค่าแรงขันต่้าในเวียดนาม ปี พ.ศ. 2559 จ้าแนกตามเขตพืนที่การลงทุน
เขตพืนที่
เขตพื้นทีท่ ี่ 1: พื้นที่เขตตัวเมืองของกรุงฮานอย / นครไฮฟอง /
นครโฮจิมินห์ / ดองไน / บินห์เซือง / บาเรีย-หวุงเต่า
เขตพื้นทีท่ ี่ 2: พื้นที่ส่วนอื่น (เขตชนบท) ของเขตพื้นที่ที่ 1 รวมถึงฮึงเยน /
วินห์พุก / บั๊กนิง / ท้ายเงียน / ฟู้เถาะ / เหลาก่าย / นินห์บินห์ /
เถื่อเทียน-เว้ / ดานัง / คั้ญฮหว่า / เลิมด่ง / บิ่ญถ่วน / ลองอัน / เตียน เกียน /
เกิ่นเทอ / อานซาง / ก่าเมา
เขตพื้นทีท่ ี่ 3: พื้นที่ส่วนที่เหลือ (ทั้งเขตเมืองและชนบท) ของเขตพื้นที่ที่ 1
และ 2
เขตพื้นทีท่ ี่ 4: พื้นที่อื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น

อัตราค่าแรงขันต่้า
3,500,000 ดอง
3,100,000 ดอง

2,700,000 ดอง
2,400,000 ดอง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก
http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/vietnam (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 อัตราค่าจ้างล่วงเวลา
ดั ง ที่ ไ ด้ น าเสนอไว้ ใ นบทที่ 4 แรงงานที่ ท างานล่ ว งเวลาในเวี ย ดนาม จะได้ รั บ อั ต รา
ค่าตอบแทนตั้งแต่ 1.5-3.0 เท่าของอัตราค่าจ้างทั่วไปในการทางานวันทางาน นอกจากนี้ สาหรับ
การทางานช่วงเวลากลางคืน ลูกจ้างจะได้รับอัตราค่าจ้างเพิ่มเติมอีกร้อยละ 30 จากอัตราค่าจ้าง
ที่ได้รับจากการทางานล่วงเวลาในเวลาปกติ

6.3 ต้นทุนทางภาษี
6.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
 อัตราร้อยละ 20 สาหรับธุรกิจทั่วไป
 อัต ราร้อ ยละ 32-50 ส าหรับธุ รกิจ เกี่ยวกับการค้ นหา ขุดเจาะ ส ารวจน้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ (ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการลงทุน และพื้นที่ตั้งโครงการ)
 อัตราร้อยละ 40 หรือ 50 สาหรับธุรกิจเกี่ยวกับการค้นหา ขุดเจาะ และทาเหมืองแร่
(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งโครงการลงทุน)
อย่างไรก็ดี นักลงทุนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งให้กับโครงการลงทุนตามเงื่อนไขที่กาหนด1 ยกตัวอย่างเช่น
 ส าหรับ ธุ รกิ จใหม่ที่จั ดตั้งและมีโครงการลงทุ นในพื้ น ที่ที่ รัฐให้ก ารสนั บสนุ น เป็ น
พิเศษ เช่น High-Tech Zones, Economic Zones, Special difficult socio-economic
 วิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีการลงทุนพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
การผลิตซอฟต์แวร์ อาจได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีที่จัดเก็บเหลือร้อยละ 10 หรือ
17 เป็นระยะเวลา 15 ปี หรือ 10 ปี (ตามลาดับ) ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจที่ลงทุน
 สาหรับการลงทุนธุรกิจเพื่อสังคม เช่น ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ เป็นต้น จะได้รับ
การยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดจากการลงทุนใหม่ เป็นระยะเวลา 4 ปี และได้รับ
การลดหย่อนส่วนของรายได้ที่นามาชาระภาษีเหลือร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด

1

รายละเอียดได้นาเสนอไว้ในบทที่ 4
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6.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ผู้ประกอบอาชีพในเวียดนามทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติที่อาศัยในเวียดนาม 183 วัน
หรือมากกว่า ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในประเทศ หรือมี
ถิ่ นพ านัก และอาศัยอยู่ ใ นเวียดนามนาน 90 วัน จะต้อ งเสี ยภาษีเ งินได้บุค คลธรรมดาในอัต รา
ก้าวหน้า ดังแสดงในตารางที่ 6-9
แต่หากมิได้มีถิ่นพานักอยู่ในเวียดนาม (อาศัยในเวียดนามน้อยกว่า 183 วัน ภายในช่วง
ระยะเวลา 12 เดื อ นติ ด ต่ อ กั น ) จะถู ก จั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาในอั ต ราร้ อ ยละ 20
ของรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนาม2
ตารางที่ 6-9 อัตราค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ระดับรายได้
รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 60 ล้านดอง
รายได้ระหว่าง 60-120 ล้านดอง
รายได้ระหว่าง 120-216 ล้านดอง
รายได้ระหว่าง 216-684 ล้านดอง
รายได้ระหว่าง 384-624 ล้านดอง
รายได้ระหว่าง 624-960 ล้านดอง
รายได้มากกว่า 960 ล้านดองขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
5
10
15
20
25
30
35

ที่มา: www.pwc.com/vn, Doing Business in Vietnam 2015. July 2015.

6.3.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT)3
 อัตราร้อยละ 10 สาหรับสินค้าและบริการทั่วไป
 อัตราร้อยละ 5 สาหรับสินค้าที่มีการส่งเสริมการค้าและบริการ เช่น น้าสะอาด ปุ๋ย
อาหารสั ต ว์ เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ อาหารสด ยางดิ บ น้ าตาล อุ ป กรณ์ กี ฬ า
เป็นต้น
 ยกเว้ นภาษีมูล ค่ าเพิ่ ม ส าหรับ สิ นค้ าและบริการเพื่อ ส่ งออกหรือ จาหน่า ยในเขต
อุตสาหกรรมส่งออก

2
3

Ernst & Young (2016). Start Your Business in Vietnam. August 1, 2016.
Ernst & Young (2016). Start Your Business in Vietnam. August 1, 2016.
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6.3.4 ภาษีการขาย / ภาษีสรรพสามิต (Special Sale Tax)
 สินค้าที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ บุหรี่ ซิการ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ แปรรูปจากยาสูบ เหล้า
และเบียร์ พาหนะบรรทุกผู้โดยสารที่มีน้อยกว่า 24 ที่นั่ง พาหนะมอเตอร์สองล้อที่มี
ความจุกระบอกสูบมากกว่า 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร เครื่องบินและเรือยอร์ช น้ามัน
เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกินกว่า 90,000 BTU และไพ่
 ธุรกิจที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ สถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ เครื่องสล็อตแมชชีน
และอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ธุรกิจการพนัน กอล์ฟ และล็อตเตอรี่
 อัตราภาษีอยู่ระหว่างร้อยละ 10-70
6.3.5 ภาษีอื่นๆ
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Rates)
เวียดนามจัดเก็บภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายกับชาวต่างประเทศสาหรับเงินได้ประเภทภาษี
จากดอกเบี้ย คิดในอัตราร้อยละ 5 และภาษีจากค่าตอบแทนการใช้สิ ทธิ (Royalty) คิดในอัตรา
ร้อยละ 10
 ภาษีส่งออก (Export Duties)
เวียดนามยกเว้นการจัดเก็ บภาษีกับสิ นค้าและบริการที่ส่งออกไปต่างประเทศ แต่ใ น
สินค้าหรือบริการบางประเภท เช่น แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เศษเหล็ก ทองคา เป็นต้น จะถูก
จัดเก็บภาษีส่งออก ซึ่งอัตราภาษีดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 0-45
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6.4 ต้นทุนอื่นๆ
 ค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 6-10 ค่าธรรมเนียมวีซ่า
รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม (Service Fee)
รูปแบบ
ระยะเวลา
การขอแบบปกติ (2 วัน)
การขอแบบเร่งด่วน
อัตราค่าลงตรา
วีซ่า
วีซ่า
(Stamping Fee)
10 ท่าน
1-3 ท่าน 4-6 ท่าน 7-9 ท่าน
1 วัน
4 ชั่วโมง
ขึนไป
1 เดือน
17
15
13
10
10
20
45
Single
Visa
3 เดือน
25
23
21
19
10
20
45
วีซ่าธุรกิจ
1 เดือน
20
18
16
14
10
20
95
Multiple
Visa
3 เดือน
65
63
61
59
10
20
95
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนียมต่อ 1 คน (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)
คนไทยสามารถเดินทางไปพานักอยู่ที่ เวียดนาม ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก Vietnam Visa (https://vietnamvisa.govt.vn/)
ประเภท
ของ
วีซ่า

 ค่าก๊าซ
ตารางที่ 6-11 อัตราค่าก๊าซ
ประเภท
กรุงฮานอย
อัตราค่าก๊าซสาหรับเชิงพาณิชย์
(Gas rate for business use)
อัตราค่าก๊าซสาหรับใช้ทวั่ ไป
(Gas rate for general use)
นครโฮจิมินห์
อัตราค่าก๊าซสาหรับเชิงพาณิชย์
(Gas rate for business use)
อัตราค่าก๊าซสาหรับใช้ทวั่ ไป
(Gas rate for general use)

อัตราค่าก๊าซ
(ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.75

Petrolimex Hanoi Gas

1.78

1.28

Petrolimex Saigon Gas

1.71

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล
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บทที่ 7
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาระสาคัญ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นภาคการส่งออกสาคัญของเวียดนาม
โดยหากพิ จ ารณาโอกาสทางการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วส าหรั บ
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ แ ล้ ว ถื อ ว่ า อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วมี โ อกาสในการเข้ า ไป
ทาธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมดังกล่าวของเวียดนามคือ
ก าลั ง การผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ (สิ น ค้ า สิ่ ง ทอ) ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ อุ ป สงค์ ใ น
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ได้ ส่งผลให้ต้องเวียดนามพึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบ
จากต่างประเทศเป็นปริมาณมาก
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559 กรอบความตกลง TPP ได้บรรลุผล ซึ่งเวียดนามได้เข้า
ร่ ว มเป็ น ภาคี ส มาชิ ก TPP และส่ ง ผลให้ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ภ าคอุ ต สาหกรรม
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม จะต้ อ งปรั บ ตั ว หั น มาใช้ วั ต ถุดิ บ ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการภาคการส่งออกเครื่องนุ่งห่มสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีในการ
ส่งออกไปประเทศสมาชิก TPP ได้
ดังนั้น ณ เวลานี้ จึงเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนใน
ธุรกิจสิ่งทอในเวียดนาม โดยผู้ประกอบการไทยจะได้รับประโยชน์จากจุดแข็ง
ของเวี ย ดนาม อั น ได้ แ ก่ จ านวนแรงงานและอั ต ราค่ า จ้ า ง ความพร้ อ มของ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างด้ า นการลงทุ น และขนาดตลาด
ภายในประเทศ ส่วนความท้าทายสาคัญในการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ได้แก่
ระดั บ การแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมที่ สู ง หรื อ การเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บ
ที่บ่อยครั้ง
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7.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7.1.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามมีจานวนผู้ประกอบการอยู่
เป็ น จ านวนมากถึ ง ประมาณ 5,000 ราย โดยสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ใหญ่ ได้ แ ก่
(1) กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต เส้ น ใย ซึ่ ง มี จ านวนประมาณ 100 ราย และเป็ น กลุ่ ม ที่ มี จ านวนและสั ด ส่ ว น
ผู้ ป ระกอบการน้ อ ยที่ สุ ด ในอุ ต สาหกรรม (ประมาณร้ อ ยละ 2 ของผู้ ป ระกอบการทั้ ง หมด)
(2) กลุ่มผู้ประกอบการฟอกย้อม พิมพ์ลาย และถักทอเส้นด้าย ซึ่งมีจานวนประมาณ 500 ราย
(ประมาณร้อยละ 10) และ (3) กลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ซึ่งมีจานวนมากกว่า 4,500 ราย และ
เป็นกลุ่มที่มีจานวนและสัดส่วนผู้ประกอบการมากที่สุดในอุตสาหกรรม (ประมาณร้อยละ 88)1
สาหรับกลุ่มผู้ผลิตเส้นใยและกลุ่มผู้ประกอบการฟอกย้อม พิมพ์ลาย และถักทอเส้นด้าย
ของเวียดนาม พบว่าผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ มีทั้ง
ผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างชาติ โดยผู้ประกอบการรายสาคัญที่สุดในเวียดนาม คือ กลุ่มบริษัท
ในเครื อ VINATEX (Vietnam National Textile and Garment Coporation)2 ซึ่ ง ผลผลิ ต สิ่ ง ทอ
ที่ VINATEX ผลิตได้คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของผลผลิตสิ่งทอทั้งหมดในเวียดนาม
ส่วนกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป พบว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้สัดส่วนกว่าร้อยละ 80 เป็น
ผู้ ประกอบการขนาดเล็ ก และขนาดกลาง (SMEs) ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็นผู้ ประกอบการท้อ งถิ่ น และ
มีผู้ ประกอบการต่างชาติบางส่ ว น (ประมาณร้อ ยละ 20 ของผู้ ผ ลิ ต เสื้ อ ผ้ าส าเร็จรูปทั้งหมดใน
เวียดนาม) ทั้งนี้ ผู้ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปในเวียดนามกว่าร้อ ยละ 65 เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าส าเร็ จ รู ป

1

รวบรวมข้อมูลจากจาก Vietnam Texitle & Apparel Association (VITAS), Ho Chi Minh City Branch โดยเป็นข้อมูลจากการ
เดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
2 VINATEX เป็นรัฐวิสาหกิจของเวียดนามทาหน้าที่กากับดูแล ตลอดจนกาหนดนโยบาย แผนการดาเนินงาน และแผนการตลาด
ของโรงงานในเครือซึ่งมีเป็นจานวนมาก
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ประเภท Cut-Make-Trim (CMT)3 รองลงมาด้ ว ยผู้ ผ ลิ ต เสื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป ประเภท Original
Equipment Manufacturers (OEM)4 ประมาณร้อยละ 34 (ซึ่งแบ่งออกเป็นผู้ผลิต OEM ที่รับจ้าง
ผลิตเพื่อการส่งออกเพียงอย่างเดียว (FOB) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และผู้ผลิต OEM ที่รับจ้าง
ผลิตลักษณะอื่นๆ ประมาณร้อยละ 9) และผู้ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปในรูปแบบอื่นประมาณร้อยละ 15
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามเพิ่งจะเริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังภายหลัง
การด าเนิ น นโยบายปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ดอย เหม่ ย (Doi Moi) ในปี พ.ศ. 2529 การปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมมาสู่ ก ารผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก (Export Oreinted) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ส่ ง ผลท าให้
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามมี บทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศมากขึ้นอย่างมาก6
อุต สาหกรรมสิ่ งทอและอุต สาหกรรมเครื่อ งนุ่งห่มกลายเป็นฐานการผลิ ต และส่ ง ออก
ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก โดยถือเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกสินค้าเป็นอันดับที่ 2 ของ
ประเทศ รองจากอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมดังกล่าว
ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ ยปีละประมาณร้อยละ 127 ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 ซึ่งถือเป็น
อั ต ราการเติ บ โตที่ สู ง มากเมื่ อ เที ย บกั บ การเติ บ โตเฉลี่ ย ของประเทศ ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น
ที่อยู่ประมาณร้อยละ 7-8 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็นแหล่งการจ้างงานในประเทศ
3

การผลิตแบบ CMT หรือ Cut-Make-Trim เป็นรูปแบบการผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแบบง่าย ซึ่งอาศัยเพียงกระบวนการ
ตัดเย็บและการผลิตเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปเท่านั้น โดยการผลิตดังกล่าว โรงงานผลิตมักไม่ดาเนินการในกระบวนการที่เกี่ยวกับการ
จัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การวิจัยพัฒนา หรือการขนส่งสินค้ามากนัก เพราะซัพพลายเออร์ที่เป็นผูว้ ่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาและ
บริหารกระบวนการดังกล่าวให้ ดังนั้น โรงงานผลิตที่มีการผลิตแบบ CMT จึงต้องการความรู้และเทคโนโลยีเพียงการตัดเย็บตาม
แบบที่จัดสรรมาให้แล้ว (Pattern) และการผลิตออกมาเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูป โดยกระบวนการในการผลิตแบบ CMT จะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตแบบอืน่ ๆ เช่น OEM/FOB ODM
OBM เป็นต้น
4 การผลิตแบบ OEM หรือ Original Equipment Manufacturing เป็นกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจากการผลิตแบบ
CMT โดยโรงงานที่มีกระบวนการผลิตในรูปแบบดังกล่าว จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Raw Material
Sourcing) แทนที่จะได้รับการป้อนวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ผู้ว่างจ้างผลิต ดังนั้น โรงงานผลิตแบบ OEM/FOB จะต้อง
รับผิดชอบในส่วนของการจัดหาวัตถุดบิ การขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงาน และการผลิตสินค้าออกมาจนสาเร็จเสร็จสิ้น ทาให้
นอกเหนือจากความรู้และเทคโนโลยีการตัดเย็บตามแบบที่จัดสรรมาให้แล้ว (Pattern) และการผลิตออกมาเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ผู้ผลิตจาต้องมีความเชี่ยวชาญหรือชานาญการในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ไปจนถึงการ
บริหารจัดการการไหล (Flow) ของวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปในกระบวนการผลิตทีส่ อดคล้องกัน (กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ จะต้อง
สามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้วัตถุดิบ ให้วัตถุดิบเพื่อการผลิตมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เช่นเดียวกับการควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพของสินค้า (เสื้อผ้า) สาเร็จรูป
5 รวบรวมจาก Vietnam Texitle & Apparel Association (VITAS), Ho Chi Minh City Branch โดยเป็นข้อมูลจากการเดินทาง
สารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
6 รวบรวมข้อมูลจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
7 Euromonitor International (2016). Apparel and Footwear in Vietnam. February 2016.
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มากกว่า 2.5 ล้านตาแหน่ง (ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าและรองเท้าที่ต้อง
อาศัยแรงงานจานวนมากในการผลิต)
อย่างไรก็ดี การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคการตัดเย็บ (เนื่องด้วยพื้นฐานของ
อุต สาหกรรมที่ไม่จาเป็นต้องอาศัยเงินทุนหรือเครื่องจักรในการผลิตที่มากนัก และเน้นการใช้
ทรั พ ยากรแรงงานที่ มี ม ากอยู่ แ ล้ ว ในเวี ย ดนามในการผลิ ต ) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาหนึ่ ง ขึ้ น กั บ
อุตสาหกรรมเวียดนาม กล่าวคือความเหลี่ยมล้าของกาลังการผลิตในอุตสาหกรรมทั้งสอง กล่าวคือ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มซึ่งมีผู้ผลิตประกอบธุรกิจอยู่เป็นจานวนมาก มีกาลังการผลิ ตที่สู งและ
ต้องการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปริมาณมาก ขณะที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ซึ่งเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ในการตั ด เย็ บ กลั บ มี ผู้ ป ระกอบการอยู่ จ านวนน้ อ ยกว่ า มาก และก าลั ง การผลิ ต ก็ ยั ง
ไม่สามารถตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้
ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในวัตถุดิบสิ่งทอได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ต้นทุนการผลิต เนื่องด้วยผู้ผลิตจาต้องนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นปริมาณมาก (คิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณวัตถุดิบ 8) และทาให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น นอกจากนี้
ปั ญ หาความไม่ ส มดุ ล ดั ง กล่ า วยั ง อาจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามอีกด้วย
ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ประเทศเวียดนามได้ลงนามเข้าร่วมกรอบความตกลง
หุ้ นส่ ว นยุทธศาสตร์เ ศรษฐกิ จเอเชีย -แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
Agreement) หรือกรอบความตกลง TPP9 ซึ่งภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว ได้มีการเจรจาถึง
การใช้กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าแบบ Yarn Forward Rule
ทั้งนี้ กฎว่าด้ว ยถิ่ นก าเนิดสิ นค้ าแบบ Yarn Forward Rule ในกรอบความตกลง TPP
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต้องผลิตจากวัตถุดิบผลิตขึ้นในประเทศสมาชิก
TPP เท่านั้น (ในที่นี้ วัตถุดิบที่กล่าวถึงนับตั้งแต่วัตถุดิบขั้นพื้นฐาน เช่น เส้นด้าย (Yarn) เส้นใย

8

รวบรวมจาก Vietnam Texitle & Apparel Association (VITAS), Ho Chi Minh City Branch โดยเป็นข้อมูลจากการเดินทาง
สารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
9 ความตกลง TPP เป็นกรอบความตกลงารค้าเสรีกรอบพหุภาคีที่มีมาตรฐานสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให้เกิดการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจในด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการและการลงทุน การปฏิรปู การสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทาง
เศรษฐกิจให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 12 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ บรูไนฯ สหรัฐอเมริกา
เม็กซิโก แคนาดา มาเลเซีย ออสเตรเลีย ชิลี เปรู ญี่ปุ่น และเวียดนาม
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ไปจนถึงวัตถุดิบอย่างผ้าทอหรือผ้าผืนต่างๆ ที่นามาตัดเย็บ) จึงจะสามารถได้รับถิ่นกาเนิดสินค้า
และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรนาเข้าที่ประเทศสมาชิก TPP เจรจาระหว่างกัน
เมื่ อ เป็ น เช่ น นั้ น ท าให้ โ ครงสร้ า งการผลิ ต อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและอุ ต สาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มของเวียดนามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่พึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบจากประเทศนอก TPP
เช่ น จี น เกาหลี ใ ต้ และไต้ ห วั น เป็ น อย่ า งมาก ยากที่ จ ะได้ รั บ ถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า ตามกฎ Yarn
Forward Rule
แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลเวียดนามจะทาให้ผู้ประกอบการในประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจาก
ความตกลง TPP ที่ไ ด้เ ข้าร่ว มก็ คื อ การมุ่งพัฒนาอุต สาหกรรมสิ่ งทอ เพื่อ ให้ส ามารถที่จะป้อ น
วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ ให้กับอุตสาหกรรมปลายน้า คือ การตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และ
รองเท้ า ได้ อ ย่ า งสมดุ ล และอาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น โอกาสอั น ดี ส าหรั บ นั ก ลงทุ น ไทยที่ จ ะเข้ า ไป
เก็บเกี่ยวในช่องว่างของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมของเวียดนาม
7.1.2 โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
7.1.2.1 ศักยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ศั ก ยภาพการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เวี ย ดนาม
เป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ด้ า นอุ ป สงค์ อุ ป ทาน ต้ น ทุ น และนโยบาย ภายในประเทศ โดย
รายละเอียดของปัจจัยดึงดูดต่างๆ เป็นดังนี้
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอในเวียดนาม เป็นดังนี้
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ตารางที่ 7-1 ปัจจัยดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม
ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Factor)
 ความต้องการวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มี
อยู่อย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจฟอกย้อม พิมพ์ลาย และ
การถักทอผ้าผืน
ปัจจัยด้านต้นทุน (Cost Condition)
 ต้นทุนในการขนส่งสินค้าสู่ลูกค้า (ผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม) ไม่สูงมา

ปัจจัยด้านอุปทาน (Supply Factor)
 โครงสร้างพื้นฐานรองรับต่อการเข้าไปลงทุน
โดยเฉพาะโครงสร้างโลจิสติกส์ กระแสไฟฟ้า
และเขตอุตสาหกรรมต่างๆ
 การแข่งขันอยู่ในระดับที่ไม่สูง
ปัจจัยด้านนโยบาย (Regulatory Condition)
 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมของสาหรับภาคการส่งออก
เครื่องนุ่งห่มสู่ประเทศสมาชิก TPP

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ปัจจัยด้านอุปสงค์
อุ ตสาหกรรมเครื่ องนุ่ งห่ มเวี ยดนามเป็ นภาคการส่ งออกอั นดั บ 2 ของเวี ยดนาม โดย
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการผลิตและส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มที่หลากหลายตั้งแต่เสื้อผ้า ชุดกีฬา
ไปจนถึงชุดชั้นในและกางเกงใน ถึงกระนั้น เมื่อเปรียบเทียบจานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นผู้ป้อนวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จะพบว่า
จ านวนผู้ ป ระกอบการแตกต่ า งกั น มาก (จ านวนผู้ ป ระกอบการสิ่ ง ทอในเวี ย ดนามมี ป ระมาณ
500-600 ราย ขณะที่จานวนผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามมีมากกว่า 4,500 ราย)
กาลังการผลิตจากอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในวัตถุ ดิบ
ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่งผลทาให้เกิดการนาเข้าวัตถุดิบต่างๆ เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะ
ด้าย ผ้าผืน และผ้าใยสังเคราะห์ ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้การเข้ามาลงทุนภาคการผลิตสินค้ าสิ่ งทอ
ในเวียดนามมีความน่าสนใจ
ข้ อ มู ล จากจาก Vietnam Texitle & Apparel Association (VITAS), Ho Chi Minh City
Branch ซึ่งได้จากการเดินทางสารวจข้อ มูลเชิงลึกในเวียดนาม (ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน
พ.ศ. 2559) สะท้อนให้เห็นว่าเวียดนามยังขาดผู้ประกอบการในภาคส่วนดังกล่าว (อุตสาหกรรม
สิ่งทอ) โดยกิจกรรมหลายๆ ด้านที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ดาเนินการผลิตอยู่นั้นยังมีกาลังการ
ผลิ ต ไม่ เ พี ย งพอ เช่ น เดี ย วกั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า อั น เป็ น ผลจากการขาดแคลนเทคโนโลยี
เครื่องจักร และเงินทุน ซึ่งภาคส่วนที่นักลงทุนมีโอกาสเข้ามาลงทุน ดังกล่าว ได้แก่ ธุรกิจฟอกย้อม
พิมพ์ลาย และการถักทอผ้าผืน
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ปัจจัยด้านอุปทาน
 โครงสร้ า งพื้ น ฐานรองรั บ ต่ อ การเข้ า ไปลงทุ น โดยเฉพาะโครงสร้ า งโลจิ ส ติ ก ส์
กระแสไฟฟ้า และเขตอุตสาหกรรมต่างๆ
การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอจ าต้ อ งอาศั ย ความพร้ อ มของโครงสร้ า งพื้ น ฐานใน
ประเทศระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสไฟฟ้า และเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
เวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีค วามพร้อ มในโครงสร้ าง
พื้นฐานเป็นอย่างดี สาเหตุหนึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลตัดสินใจเข้ามาลงทุนพัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้ประเทศเวียดนามเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะรองรับการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอมากกว่าโดยเปรียบเทียบกับ หลายๆ ประเทศในภูมิภาคด้วยกัน เช่น กัมพูชา
เมียนมา หรือ สปป.ลาว
 การแข่งขันอยู่ในระดับที่ไม่สูง
เนื่องด้วยจานวนผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่ งทอของเวียดนามอยู่
จานวนไม่มาก โดยจานวนผู้ประกอบการในภาคส่วนดังกล่าวในปัจจุบันมีประมาณ 600-700 ราย
เท่านั้น (รวมกลุ่ มผู้ ผ ลิ ต เส้นใยและกลุ่ ม การฟอกย้อม พิมพ์ล าย และถั กทอเส้ นด้าย) จึงทาให้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามยังไม่สูงมากนัก
นอกจากนี้ จากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังมีอยู่อีกมาก จึงยิ่งทาให้เวียดนามมีความน่า
ดึ ง ดู ด ในการเข้ า ไปลงทุ น ท าธุ ร กิ จ การผลิ ต สิ่ ง ทอเพื่ อ ป้ อ นเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ อุ ต สาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ปัจจัยด้านต้นทุน
การเกาะกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ ของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม (จะกล่าวต่อไป
ในหั ว ข้อ 7.1.2.2) ส่ งผลให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จในภาคการผลิ ต สิ่ ง ทอกระท าได้ โ ดยง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากสามารถที่จะป้อ นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตได้พร้อมกันหลายราย และหากโรงงานผลิตสิ่งทอ
ตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั น กั บ คลั ส เตอร์ เ ครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม นั้ น ก็ จ ะยิ่ ง ได้ ป ระโยชน์ จ ากต้ น ทุ น การประกอบการ
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โดยเฉพาะต้นทุน การขนส่ ง วัต ถุ ดิ บต่า งๆ สู่ ลู กค้ า (ผู้ ผ ลิ ต ในอุต สาหกรรมเครื่อ งนุ่ง ห่ม ) ที่ต่ า
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ (เส้นทางคมนาคม) ก็ช่วยให้ต้นทุนค่าขนส่ง
ดังกล่าวลดต่าลงเช่นกัน
ปัจจัยด้านนโยบาย
นอกจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น การที่เวียดนามได้เข้าร่วมกรอบความตกลง TPP ได้
ส่งผลให้ความต้องการให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศยิ่งทวีคูณอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามก็มีความประสงค์ในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน เพื่อลด
การพึ่ ง พาการน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอลง เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มของประเทศสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลง TPP ดังกล่าว ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในเวียดนาม เป็นดังนี้
ตารางที่ 7-2 ปัจจัยดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม
ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Factor)
 เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปที่สาคัญ
 ความต้องการภายในประเทศเพิม่ สูงขึ้น โดยเฉพาะ
สินค้าที่เน้นคุณภาพ









ปัจจัยด้านอุปทาน (Supply Factor)
เป็นคลัสเตอร์ของภูมิภาคที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่
และมีผู้ประกอบการลงทุนอยู่เป็นจานวนมาก
สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบในประเทศได้โดยง่าย
ทั้งจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศและแหล่งวัตถุดิบจาก
การนาเข้า
แรงงานในประเทศมีอยู่เป็นจานวนมาก และเป็น
แรงงานที่ค่อนข้างมีทักษะในการตัดเย็บแบบสายพาน
การผลิต
มีโครงสร้างโลจิสติกส์รองรับสาหรับการส่งออก
มีโครงสร้างพื้นฐาน และเขตอุตสาหกรรมรองรับต่อ
การเข้าไปลงทุน
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ปัจจัยด้านต้นทุน (Cost Condition)
 ต้นทุนค่าแรงอยู่ในระดับไม่สูงมาก
 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสินค้าส่งออกจากตลาด
คู่ค้าสาคัญ
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ปัจจัยด้านนโยบาย (Regulatory Condition)
 มีเขตอุตสาหกรรมหลายแห่งกระจายอยูท่ ั่วประเทศ
 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ปัจจัยด้านอุปสงค์
 เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป
ที่สาคัญ
ในแต่ละปี เวียดนามมีการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็น สัดส่วน
สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 50 ของการส่ ง ออกสิ น ค้ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ทั้ ง หมดของประเทศ 10 เฉพาะในช่ ว งปี
พ.ศ. 2557 และ 2558 เวี ย ดนามส่ ง ออกไปยั ง สหรั ฐ อเมริ ก า รวมกั น มากกว่ า 20,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสาคัญ ได้แก่ เสื้อโค้ตและเสื้อโอเวอร์โค้ตของสุภาพบุรุษและ
เด็กผู้ชาย เสื้อโค้ตและเสื้อโอเวอร์โค้ต ของสุภาพสตรีและเด็กผู้หญิง เสื้อเจ๊กเก็ต เสื้อเชิ้ต และ
กางเกง
นอกจากตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดส่งออกสาคัญอื่นๆ ของเวียดนามยังได้แก่ ญี่ปุ่น และ
สหภาพยุโรป โดยในเดือ นมกราคมถึ งกันยายน พ.ศ. 2558 เวียดนามส่ งออกไปยัง ญี่ ปุ่น และ
สหภาพยุโรปราว 2,033 และ 1,543 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตามลาดับ) โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 13.21
และ 5.62 (ตามลาดับ) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 255711 โดยสินค้าส่งออกสาคัญที่เวียดนาม
ส่งออกไปญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ได้แก่ เสื้อโค้ตและเสื้อโอเวอร์โค้ตของสุภาพบุรุษและเด็กผู้ชาย
เสื้อโค้ตและเสื้อโอเวอร์โค้ตของสุภาพสตรีและเด็กผู้หญิง เสื้อสูท และเสื้อผ้ากีฬา
ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เวียดนามกลายเป็นฐานการผลิตที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปเป็นมูลค่ามากนั้นก็เนื่องจากบริษัทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มจานวนมาก
จากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปได้เข้ามาลงทุนจัดจ้างผู้ประกอบการในเวียดนามตัดเย็บ
10

รวบรวมข้อมูลจาก http://tuoitrenews.vn/business/29348/garment-exports-to-us-expected-to-top-11bn-in-2015-media
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
11 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.vietrade.gov.vn/en/index.php?option=com_content&view=article&id=2363:impressivestatistics-of-9-month-textile-and-garment-exports-in-2015&catid=270:vietnam-industry-news&Itemid=363 (เข้าถึงข้อมูล ณ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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เสื้อผ้าต่างๆ (รวมถึงบางบริษัทก็เ ข้ามาจัดตั้งโรงงานตัดเย็บในเวียดนาม) และส่งออกกลับมา
จาหน่ายในประเทศของตน หรือในตลาดหลักของบริษัท (ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากเวียดนาม
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสินค้าส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น โดยจะกล่าวรายละเอียด
ในหัวข้อถัดไป)
 ความต้องการภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เน้นคุณภาพ
ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา เศรษฐกิ จ ของเวี ย ดนามมี ก ารเติ บ โตเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งมาก
ส่งผลให้ระดับรายได้ของประชากรในประเทศเพิ่มสูงขึ้น เกิดการขยายตัวของสังคมเมืองและชนชั้น
กลาง ตลอดจนกาลังซื้อภายในประเทศ
ก าลั งซื้อ ดังกล่ าวที่เ พิ่ มสู ง ขึ้นส่ งผลต่อ ทิศ ทางความต้อ งการของผู้ บ ริโ ภคที่ มีต่ อ การ
บริโภคสินค้าและบริการให้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผู้บริโภคชาวเวี ยดนามเริ่มที่จะสนใจในสินค้าที่มี
คุณภาพปานกลางถึงสูงมากขึ้น แทนที่จากในอดีต ซึ่งนิยมสินค้าที่เน้นระดับราคาต่า โดยอาจ
สนใจในคุณภาพสินค้า ตลอดจนตราสินค้า (แบรนด์) น้อยกว่าปัจจัยเรื่องราคา
สาหรับตลาดเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นเช่นกัน โดย
ข้ อ มู ล จาก Euromonitor International ประมาณการว่ า ความต้ อ งการในสิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า และ
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ในเวี ย ดนามมี ก ารเติ บ โตสู ง ขึ้ น เฉลี่ ย ปี ล ะประมาณร้ อ ยละ 10 โดยเฉพาะสิ น ค้ า
ที่ มี คุ ณ ภาพปานกลางถึ ง สู ง และ/หรื อ สิ น ค้ า ที่ มี ต ราสิ น ค้ า /แบรนด์ ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก หรื อ นิ ย ม
ในหมู่ผู้บริโภคในตลาดโลก (แบรนด์ดัง และแบรนด์หรู)
ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยน่าดึงดูดอีกประการสาหรับนักลงทุน
ต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในเวียดนาม โดยมุ่งเน้นไปที่
การทาตลาดในประเทศ โดยใช้จุดเด่นจากคุณภาพสินค้า เพื่อแข่งขันกับสินค้ าที่อาจมีระดับราคา
ต่ากว่า แต่มีคุณภาพไม่สูงนักจากจีน หรือกัมพูชา
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ปัจจัยด้านอุปทาน
 เป็นคลัสเตอร์ของภูมิภาคที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ และมีผู้ประกอบการลงทุ น
อยู่เป็นจานวนมาก
ดั ง ที่ ไ ด้ น าเสนอไปในหั ว ข้ อ ก่ อ นหน้ า นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ โดยเฉพาะบริ ษั ท จาก
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ได้เข้ามาลงทุน ทั้งจัดตั้งโรงงานของตนและจัดจ้างผู้ประกอบการ
ในเวี ย ดนามเพื่ อ ตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ชุ ด กี ฬ า รวมไปถึ ง รองเท้ า และอุ ป กรณ์ กี ฬ าใน
เวียดนามเป็นจานวนมาก ส่วนหนึ่งก็เพราะเวียดนามเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในธุรกิจตัดเย็บของ
ภู มิ ภ าค โดยมี ผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก และขนาดกลาง (SMEs) จ านวนมากกว่ า 5,000 ราย
ดาเนินธุรกิจโรงงานตัดเย็บกระจายอยู่ทั่วประเทศ (ส่วนใหญ่ตั้งโรงงานอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
บริ เ วณนครโฮจิ มิ น ห์ และเขตอุ ต สาหกรรมโดยรอบ) ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ผู้ ป ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เข้ามาจัดตั้งโรงงานผลิตสิ่งทอเพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงานตัดเย็บเหล่านี้
อยู่เป็นจานวนมากเช่นกัน
การเกาะกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ดังกล่าวทาให้ผู้ประกอบการภายในคลัสเตอร์ได้ประโยชน์
จากการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบในประเทศได้โดยง่าย การขนย้ายสินค้าเพื่อผลิตต่อในสายการผลิต
(ห่วงโซ่การผลิต) ตลอดจนการจัดจ้างผู้ประกอบการรายอื่นช่วยผลิต (Outsourcing) ในกรณีที่มี
คาสั่งซื้อมามากกว่ากาลังการผลิตของโรงงาน ซึ่งประโยชน์เหล่านี้ จะช่วยให้การดาเนินธุ รกิจ
มีต้นทุนในการประกอบการที่ต่ากว่าการเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ที่มิได้มีผู้ประกอบการ
เข้าไปลงทุ นเป็นจานวนมาก ขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลของการผลิ ต
โดยรวมของบริษัท กลายเป็นปัจจัยดึงดูดสาคัญของการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม
 สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบในประเทศได้โดยง่าย ทั้งจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศ
และแหล่งวัตถุดิบจากการนาเข้า
การเกาะกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเวียดนาม ทาให้
ผู้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ตั ด เย็ บ สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ (จากโรงงานสิ่ ง ทอ) ในประเทศ
ได้โดยง่าย และมีต้นทุนค่าขนส่งไม่สูงมาก
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ในขณะเดียวกั น ด้ว ยโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิส ติกส์ ของเวียดนามที่มีการจัดสร้าง
ท่าเรือขนส่งสินค้าจานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ยังทาให้ผู้ผลิตในเวียดนามสามารถนาเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศได้โดยง่ายเช่นกัน
 แรงงานในประเทศมีอยู่เป็นจานวนมาก
เวี ย ดนามมี ป ระชากรอาศั ย อยู่ ป ระมาณ 94.35 ล้ า นคน (ข้ อ มู ล จาก CIA Factbook
ณ เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2558) โดยเป็ น แรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ประมาณ
ร้อยละ 43.70 หรือประมาณ 41.23 ล้านคน ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Fpt Securities ในปี พ.ศ. 2557
มีแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่มากถึง 2.5 ล้านคน
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เช่น กัมพูชาที่มีแรงงานในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประมาณ 600,000 คน หรือเมียนมาที่มีแรงงานในอุตสาหกรรมประมาณ
230,000 คน จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า เวี ย ดนามเป็ น ประเทศที่ มี แ รงงานในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่มอยู่เป็นจานวนมาก
 มีโครงสร้างโลจิสติกส์รองรับสาหรับการส่งออก
โครงสร้างโลจิ ส ติก ส์ ที่ ส าคั ญ ของเวีย ดนามประกอบด้ว ยเส้ น ทางถนนและรางรถไฟ
ที่ทอดยาวจากพื้นที่ตอนเหนือมายังตอนใต้ของประเทศ ท่าอากาศยานที่อยู่ในจังหวัดสาคัญของ
ประเทศ และท่ า เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ต ามแนวชายฝั่ ง ที่ ท อดยาวของเวี ย ดนาม
และถูกใช้ในการขนส่งสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นสาคัญ
ความพร้อมของโครงสร้างระบบขนส่ ง ดังกล่ าวของเวียดนามส่งผลให้ปัญหาด้า นการ
คมนาคมขนส่งที่เกิดขึ้นในเวียดนามมีอยู่ไม่มากนัก และสะดวกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลาย
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่โครงสร้างโลจิสติกส์ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
 มีโครงสร้างพื้นฐาน และเขตอุตสาหกรรมรองรับต่อการเข้าไปลงทุน
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบกระแสไฟฟ้า
หรือน้าประปาในประเทศเวียดนามก็มีการพัฒนาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนาม
รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งต่างเห็นความสาคัญของโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว โดยไม่เพียงแต่
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จะสนับสนุนภาคอุต สาหกรรมภายในประเทศ แต่ยังช่ว ยดูดการลงทุนจากผู้ ประกอบการและ
นักลงทุนต่างชาติ
ทั้งนี้ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างปัญหา
กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศจนทาให้เกิดปัญหาไฟดับ
บ่อยครั้ง และ/หรือเป็นระยะเวลานาน พบเห็นได้ไม่บ่อยนักในเวียดนาม ขณะเดียวกัน การเข้าถึง
น้าประปายังอยู่ในระดับที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เช่น เมียนมา
กัมพูชา หรือ สปป.ลาว
นอกจากนี้ รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต่างยังเห็นถึงความสาคัญของการลงทุนจาก
ต่างประเทศที่จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว และได้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรม (Industrial
Park) รวมถึงเขตอุตสาหกรรมพิเศษในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จ ะสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยเขตอุต สาหกรรมต่างๆ เหล่ านี้ กระจายอยู่ ใ นพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และมี
จานวนมากกว่า 300 แห่ง (นาเสนอไว้ในบทที่ 4)
ปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม พร้อมกับสร้าง
ความน่าดึงดูดจากนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก
ปัจจัยด้านต้นทุน
 ต้นทุนค่าแรงอยู่ในระดับไม่สูงมาก
หากพิจารณาจากตัวเลขอัตราค่าจ้างในเวียดนาม (นาเสนอไว้ในบทที่ 6) ยังพบว่าอัตรา
ค่ า แรงในเวี ย ดนามถื อ ว่ า ค่ อ นข้ า งต่ า โดยอยู่ ที่ 3,500,000 ดองต่ อ เดื อ น หรื อ ประมาณ
155 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างในไทยซึ่งสูงกว่าค่อนข้างมาก (อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 190 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) อย่างไรก็ดี นักลงทุนอาจต้อง
พิจารณาในประเด็นของการเพิ่ มขึ้นของค่ าครองชีพและอัต ราค่าจ้างในเวียดนามประกอบการ
ตัดสินใจในประเด็นนี้ด้วย
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 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสินค้าส่งออกจากตลาดคู่ค้าสาคัญ
ประเทศเวียดนามยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสิ นค้าส่งออกจากบางประเทศซึ่งเป็น
ตลาดส่ งออกส าคั ญ ของอุต สาหกรรมเครื่อ งนุ่ง ห่ ม ได้แก่ สหภาพยุโ รป และญี่ ปุ่น ซึ่งทั้ง สอง
ประเทศต่างให้สิทธิพิเศษทางภาษี หรือสิทธิ GSP แก่เวียดนาม นอกจากนี้ เวียดนามยังได้รับสิทธิ
GSP ดังกล่าวจากประเทศอื่น ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลารุส แคนาดา ญี่ปุ่น คาซัคสถาน นิวซีแลนด์
นอร์เวย์ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี
สาหรับรายการสิ นค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีต่างๆ ที่เวียดนามได้รับจากสหภาพ
ยุโรป และญี่ปุ่น นาเสนอไว้ในภาคผนวก 2
ปัจจัยด้านนโยบาย
รั ฐ บาลเวี ย ดนามได้ ด าเนิ น นโยบายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลงทุ น จาก
ต่ า งประเทศ โดยการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่ ผู้ ที่ เ ข้ า มาลงทุ น ในเวี ย ดนาม ตลอดจนก าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการสนับสนุนการลงทุนจากนักลงทุนเป็นพิเศษ อาทิ การลงทุนใน
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน การลงทุ น ในภาคส่ ว นหรื อ ธุ ร กิ จ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ภาคการผลิ ต ของประเทศ
เช่น โรงไฟฟ้า ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาด อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ตลอดจนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทาให้เกิดการจ้างงานในประเทศ
เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อ งนุ่งห่ม อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
นอกจากนี้ จากการเข้าร่วมกรอบความตกลง TPP ของประเทศ ได้สร้างแรงกดดันให้กับ
รัฐบาลเวียดนามในการต้องเร่งดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับ
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงถือเป็นปัจจัยดึงดูดสาคัญสาหรับการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม
7.1.2.2 โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
จากหัวข้อ 7.1.2.1 อาจกล่าวได้ว่าโอกาสการลงทุนของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย
ในการเข้าไปลงทุนและประกอบธุรกิจการผลิตสิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามมีอยู่อย่างมาก
โดยโอกาสสาคัญที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างยิ่งยวดคือการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ
(ห่ ว งโซ่ ร ะดั บ ต้ น น้ าและกลางน้ า) นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น การตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า และ
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เครื่องนุ่งห่ม นักลงทุนไทยก็สามารถเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มในเวียดนาม
ได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถสรุปโอกาสในธุรกิจประเภทต่างๆ ที่นักลงทุนไทยมีศักยภาพดังนี้
 โอกาสในการลงทุนทาธุรกิจสิ่งทอต้นน้าและกลางน้า
เวียดนามเป็นฐานการผลิตและตัดเย็บสินค้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงรองเท้า ที่สาคัญ
ของภู มิ ภ าค ความต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ ประเภทต่ า งๆ อั น ได้ แ ก่ เส้ น ใย เส้ น ด้ า ย หรื อ ผ้ า ผื น
ในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีอยู่อย่างมาก และมากกว่าที่กาลังการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศ
จะสามารถผลิตได้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้
แนวทางหนึ่งที่นัก ลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนได้คื อการจัดตั้งโรงงานผลิต เส้นใยและ
เส้นด้ายในเวียดนาม (การผลิตในห่วงโซ่ต้นน้า) เพื่อจาหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานตัดเย็บ
เสื้ อ ผ้ าและเครื่อ งนุ่งห่ มในท้อ งถิ่ น โดยอาจเลื อ กพื้นที่ ภาคใต้ที่เ ป็ นแหล่ งคลั ส เตอร์สิ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่มหลักของเวียดนาม หรือเลือกพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศที่อาจมีจานวน
ผู้ประกอบการหนาแน่น้อยกว่า แต่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ข้างต้นยังมีไม่มาก
และทาให้ไม่จาเป็นต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงมาก
ส่วนแนวทางอีกทางหนึ่งสาหรับนักลงทุนไทย คือการจัดตั้งโรงงานผลิตผ้าผืน/ผ้าถัก
เพื่อจาหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในท้องถิ่น
การลงทุนทั้งสองแนวทางข้างต้นเป็ นโอกาสสาหรับนักลงทุนไทยอย่างมากโดยเฉพาะ
การผลิ ต ผ้ า ผื น /ผ้ า ถั ก เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการฟอกย้ อ ม พิ ม พ์ ล าย ตลอดจนถั ก ทอ
ผ้าผืนในเวียดนามยังมีอยู่จานวนไม่มากนัก ทาให้กาลังการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในเวียดนามส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเทคโนโลยีและ
เทคนิคในการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า (ผ้าผืน) มีคุณภาพที่ไม่สูงมากเทียบเท่ากับสินค้า
ที่ผลิตจากไทย
 โอกาสในการลงทุนทาธุรกิจเครื่องนุ่งห่มปลายน้า
การผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือการตัดเย็บเสื้อผ้าและ
เครื่อ งนุ่งห่ มทั่ว ไป เช่น เสื้ อ เชิ้ต เดรส กางเกง กระโปรง เสื้ อ ผ้ ากีฬ า เป็นต้น รองลงมาด้ว ย
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การตัดเย็บรองเท้ากีฬ าและรองเท้าแฟชั่น โดยปัจจุบัน ภาคการผลิตดังกล่าวมีผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นดาเนินการอยู่เป็นส่วนมาก (ราวร้อยละ 80 ของจานวนผู้ประกอบการทั้งหมด)
ถึงกระนั้น ได้มีผู้ประกอบการต่างชาติ ซึ่งรวมถึ งผู้ประกอบการไทยรายใหญ่หลายราย
ที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากมีปัจจัยที่ทาให้เวียดนามมีโอกาสทางการลงทุนอย่างมาก
ได้แก่ ปัจจัยแรงงาน (แรงงานจานวนมาก และระดับค่าจ้างไม่สูงมาก) และโครงสร้างพื้ นฐาน
ด้านโลจิสติกส์ในการส่งออกสินค้า (ท่าเรือน้าลึก และถนนที่ดี)
ปัจจัยดังกล่ าวสะท้อนถึ งโอกาสในการเข้าไปลงทุนในเวียดนามในธุรกิจที่ต้องพึ่งพา
แรงงานในการผลิตเป็นจานวนมากดังเช่นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งที่นักลงทุน
ไทยมีโอกาส ได้แก่ การจัดตั้งโรงงานตัดเย็บสินค้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้ า ที่มีการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูง และทาการผลิตสินค้าโดยรับคาสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิต
สินค้าที่เน้นคุณภาพแทนการแข่งขันในตลาดสินค้าทั่วไป ซึ่งต้องเผชิญกับการแข่งขันกับผู้ผลิต
ท้องถิ่นและต่างชาติรายอื่นๆ
7.1.2.3 สิ น ค้ า เป้ า หมายส าหรั บ การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ อุ ต สาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
 สินค้าที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
หากพิจารณาถึงสินค้าที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม จะพบว่า วัตถุดิบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าถือเป็นสินค้าที่ศักยภาพสาหรับนักลงทุน
ไทยเป็ น อย่ า งมาก โดยวั ต ถุ ดิ บ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ด้ า ยและเส้ น ใย (Yarn) และผ้ า ผื น (Fabric)
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่เวียดนามต้องการเป็นอย่างมาก และมีการนาเข้าในแต่ละปีเป็นปริมาณ
มาก โดยเวียดนามนาเข้าสินค้าดังกล่าวจากจีน ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศ
อื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และไทย
ในขณะที่ สิ น ค้ า สิ่ ง ทอเป็ น ที่ ต้ อ งการจากผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ในเวี ย ดนาม สิ น ค้ า
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ก็ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ มี โ อกาสทางการลงทุ น ที่ สู ง ส าหรั บ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ช่ น กั น ทั้ ง นี้
ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่หลายรายได้ขยาย หรือย้ายฐานการตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
รวมถึงรองเท้ามายังประเทศเวียดนามเป็นจานวนมาก โดยอาศัยการจัดจ้างโรงงานตัดเย็บท้องถิ่น

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

7-17

ในการผลิตสินค้า (นอกจากนี้ ผู้ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มบางรายมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานตัด
เย็บของบริษัทในเวียดนามเองด้ว ย) โดยสินค้าที่ผลิต ในเวียดนามประกอบด้ว ยเสื้อผ้ าและชุด
ทางานของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เสื้อยืด เสื้อ T-Shirt เสื้อเชิ้ต สูท กางเกงและกระโปรง เสื้อ
กันหนาวและโอเวอร์โค้ต/เสื้อโค้ต เสื้อและกางเกงยีนส์ เสื้อผ้ากีฬา ชุดนอน ชุดชั้นใน รองเท้า
ประเภทต่างๆ เช่น รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬา เป็นต้น ไปจนถึงสิ่งของที่ทาจากผ้า เช่น หมวก
เนคไท กระเป๋า เป็นต้น ทั้งนี้ สาหรับสินค้าทีน่ ักลงทุนไทยมีโอกาสและศักยภาพ ได้แก่ เสื้อผ้าและ
ชุดทางาน เสื้อยืด/เสื้อ T-Shirt เสื้อผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬา (รวมถึงรองเท้าแฟชั่น)
เส้นด้าย/เส้นใย
การผลิตเส้นด้ายและเส้นใยสังเคราะห์ มีความสาคัญต่อการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ในเวียดนามอย่างมาก โดยวัสดุเส้นด้ายและเส้นใยสังเคราะห์ ที่ผลิตได้ราว 1 ใน 3 ส่วนถูกป้อน
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าผืนและผ้ าทอ ขณะที่ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2 ใน 3 ส่วนจะส่งออก
ไปต่างประเทศเพื่อไปฟอกย้อมและถักทอ ก่อนจะถูกนาเข้ากลับมา (ในรูปของสินค้าผ้าผืนหรือ
ผ้าทอ) ในเวียดนามต่อไป12
ทั้งนี้ เวียดนามมีกาลังการผลิตเส้นด้ายและเส้นใย (Cotton Fibre) ประมาณ 1.1 พันล้านตัน
ในปี พ.ศ. 255813 โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นฝ้ายนาเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 30
ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด14
ผ้าทอ/ผ้าผืน
ในช่วงก่อนที่เวียดนามจะลงนามภายใต้กรอบความตกลง TPP รวมถึงหลังจากที่ได้มี
การลงนามแล้ว อุตสาหกรรมผ้าทอและผ้าผืนของเวียดนามกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ถูกจับตา
มองอย่างมาก เนื่องด้วยการคาดการณ์ว่าประเด็นกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าแบบ Yarn Forward
จะปรากฏในกรอบความตกลง TPP
12

รวรวมข้อมูลจาก http://english.thesaigontimes.vn/43681/Vietnam%E2%80%99s-fabric-production-capacity-to-increasefast-.html (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
13 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.vcosa.org.vn/vi/tin-chuyen-nganh/6468/nganh-det-nhuom-thieu-nhan-luc.html (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
14 รวบรวมข้อมูลจาก Global Agricultural Information Network (2015). Vietnam Cotton and Products Annual Commodity
Report. 27 March 2015. Retrieved July 20, 2016 from
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Cotton%20and%20Products%20Annual_Hanoi_Vietnam_327-2015.pdf
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ผลของการคาดการณ์ ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ มี นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ห ลากหลายประเทศ
เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตผ้าผืนและ
ผ้ า ทอในเวี ย ดนามมากขึ้ น เพื่ อ เตรี ย มตั ว รองรั บ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากกรอบความตกลง TPP
ที่ เ วี ย ดนามจะลงนามเข้ า ร่ ว ม โดยข้ อ มู ล สถิ ติ จ าก Vietnam Cotton & Spining Association
(VCOSA) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2557-2558 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI เข้ามา
ลงทุนในธุรกิจการผลิตสิ่งทอเป็นมูลค่าเงินลงทุนราว 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ15
ถึงกระนั้น สัดส่วนและกาลังการผลิตจากอุตสาหกรรมผ้าผืนในเวียดนามยังคงต่ากว่า
ความต้ อ งการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศค่ อ นข้ า งมาก โดยก าลั ง การผลิ ต ผ้ า ผื น ( Fabric) ปั จ จุ บั น
ทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 2.85 ล้านตารางเมตร ขณะที่ประเทศยังคงต้องนาเข้าผ้าผืนเพื่อ เป็น
วัตถุดิบในการผลิตประมาณ 6.04 ล้านตารางเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการผ้าผืนในประเทศ
ซึ่งอยู่ที่ 8.89 ล้านตารางเมตร16 ด้วยเหตุนี้ สินค้าผ้าทอและผ้าผืนจึงถือเป็นสินค้าหนึ่งที่นักลงทุน
ไทยมีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในภาคการผลิตของเวียดนาม
เสื้อผ้าและชุดทางาน
สิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า และชุ ด ท างานเป็ น เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ประเภทหนึ่ ง ที่ มี ข นาดตลาดที่ ใ หญ่ ใ น
เวียดนาม โดยจากข้อมูลสถิติของ Euromonitor International พบว่าในปี พ.ศ. 2558 ขนาดตลาด
เสื้อผ้าและชุดทางาน17 ในเวียดนามมีขนาดราว 24,000 พันล้านดอง คิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 53.3
ของตลาดเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มทั้ งหมดในเวียดนาม (ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 45,000 พันล้านดอง
ในปี พ.ศ. 2558) และแบ่งเป็นตลาดเสื้อผ้าและชุดทางานสุภาพสตรีประมาณ 13,000 พันล้านดอง
และตลาดเสื้อผ้าและชุดทางานสุภาพบุรุษอีกประมาณ 11,000 พันล้านดอง
สินค้าที่มีการผลิตและยอดขายมากที่สุดในเวียดนาม ได้แก่ เสื้อเชิ้ต เสื้อผ้าใส่ทางาน
รวมถึงกางเกงขายาวและกระโปรง รองลงมาด้ว ยสินค้า ได้แก่ กางเกงขาสั้น และสูท โดยสินค้า
ที่จาหน่ายในประเทศเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

15

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.vcosa.org.vn/vi/tin-chuyen-nganh/6468/nganh-det-nhuom-thieu-nhan-luc.html (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
16 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.vcosa.org.vn/vi/tin-chuyen-nganh/6468/nganh-det-nhuom-thieu-nhan-luc.html (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
17 ไม่รวมสินค้าในกลุ่มชุดนอน กางเกงยีนส์ ชุดชั้นในและกางเกงใน ชุดว่ายน้า เสื้อชุดกีฬา และรองเท้า
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ประเทศตะวันออกกลาง ฯลฯ ตามคาสั่งตัดเย็บจากบริษัทเสื้อผ้ าชั้นนาต่างชาติที่ใ ช้เวียดนาม
เป็นฐานการผลิต
ทั้ ง นี้ สิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า และชุ ด ท างานเป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ศั ก ยภาพส าหรั บ การเข้ า ไปลงทุ น ใน
เวี ย ดนาม โดยเป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ก ารเติ บ โตของตลาดที่ สู ง อั น เห็ น ได้ จ ากตลาดภายในประเทศ
ที่มีก ารเติบโตเฉลี่ย ของยอดขายอยู่ที่ ปีละร้อยละ 5-6 ขณะที่ใ นด้านการส่ งออกก็มีการส่งออก
ที่ เ ติ บ โตขึ้ น เฉลี่ ย ปี ล ะร้ อ ยละ 10-11 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 ตลาดเสื้ อ ผ้ า และชุ ด ท างาน
สุภาพสตรีในเวียดนามมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 10 และตลาดเสื้อผ้าและชุดทางานสุภาพบุรุษมี
การเติบโตราวร้อ ยละ 11 (ข้อ มูล สถิ ติจาก Euromonitor International) นอกจากนี้ หลั งจากที่
เวียดนามได้ ลงนามเข้าร่วมกรอบความตกลง TPP ก็คาดหมายได้ว่าตลาดสินค้าเสื้อผ้าและชุด
ทางานเวียดนามจะยังขยายตัวต่อไปได้อีกมาก เนื่องด้วยจะสามารถส่งออกสิ นค้าไปตลาดประเทศ
สมาชิก TPP ได้เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากอัตราภาษีนาเข้าของตลาดคู่ค้าที่ลดลง18
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการต่างชาติเ ข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บ ทั้งนักลงทุน ไทย
เวียดนาม และต่างชาติ ส่วนแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนาหลากหลายแบรนด์ทั้งจากสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ เข้ามาใช้เวียดนามเป็นฐานการตัดเย็บเพื่อส่งออกไปทั่วโลก อาทิ
Levi Strauss & Co., Uniqlo, Zara, H & M, Hanes Brands Co., ฯลฯ
เสื้อผ้ากีฬา/รองเท้ากีฬา
เวียดนามเป็นฐานการผลิตและส่งออกเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬาขนาดใหญ่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมให้เวียดนามกลายเป็นฐานการผลิตดังกล่าว คือ
ค่ าแรง ซึ่งเป็นต้นทุนหลั ก ในการผลิ ต และตัดเย็บอยู่ใ นระดับที่ไม่สู งมาก อีกทั้งตลาดแรงงาน
เวี ย ดนามยั ง ไม่ ป ระสบปั ญ หาขาดแคลนแรงงาน จึ ง ท าให้ เ กิ ด การขยาย/ย้ า ยฐานการผลิ ต
ในลักษณะของการตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬา เข้ามาในเวียดนาม

18

จากการประเมินข้อมูลการลดอัตราภาษีภายใต้กรอบความตกลง TPP ที่เวียดนามจะได้รับประโยชน์จากการส่งออกสินค้าไปยัง
ตลาด TPP พบว่า มีรายการสินค้าเครื่องนุ่งห่มหลายรายการที่เวียดนามจะได้รับการลดอัตราภาษีลงทันที (เหลือร้อยละ 0) หลาย
รายการ และมีบางรายการสินค้าที่มีเงื่อนไขทาให้อัตราภาษีคอ่ ยๆ ปรับตัวลดลงในช่วงเวลาที่กาหนด ซึ่งท้ายที่สุด อัตราภาษี
ดังกล่าวจะเท่ากับร้อยละ 0 โดยในภาพรวม สินค้าเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามจะได้รับประโยชน์จากการลดภาษีดงั กล่าวเฉลี่ยไม่
ต่ากว่าร้อยละ 5 และอาจมากถึงร้อยละ 30 สาหรับบางสินค้า
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ปัจจุบัน สิ นค้ าส่ ว นใหญ่ ที่ผ ลิตได้ในเวียดนามถู ก ส่งออกไปต่างประเทศ โดยแบรนด์
เสื้อผ้าและรองเท้ากีฬาสาคัญที่ใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิต ได้แก่ Adidas Group Nike Inc. ฯลฯ
ส่วนสินค้าที่จาหน่ายในประเทศคิดเป็นส่วนน้อย
อย่างไรก็ดี ตลาดสินค้าเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้าในเวียดนามก็ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ โดยมี
มูลค่าสูงถึง 35,000 พันล้านดอง (หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของตลาดเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
ทั้งหมดในประเทศที่มีขนาดราว 80,000 พันล้านดอง) โดยเฉพาะตลาดรองเท้าแฟชั่นและรองเท้า
กีฬาต่างๆ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 30,000 พันล้านดอง นอกจากนี้ ยังมีการเติบโตที่ดี โดยในปี พ.ศ. 2558
การเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวจากในปีก่อนหน้า (พ.ศ. 2557) อยู่ที่ร้อยละ 14.7 (ข้อมูลสถิติ
จาก Euromonitor International)
ทั้งนี้ นักลงทุนไทยสามารถที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพราะเป็นสินค้าที่มี
ศักยภาพสูง เนื่องด้วยเป็นสินค้าส่งออกสาคัญ เช่นเดียวกับเป็นสินค้าที่มีการขยายตัวของตลาด
และความต้องการในประเทศที่สูง
ชุดชั้นในและกางเกงใน
นอกเหนือจากสินค้าที่กล่าวมาข้างต้น ตลาดชุดชั้นในและกางเกงใน (ทั้งสุภาพสตรีและ
สุภาพบุรุษ) ของเวียดนามก็เริ่มมีการขยายตัวที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน และเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความ
น่าสนใจ
โดยในภาพรวม การตัดเย็บชุดชั้นในและกางเกงในของเวียดนามยังไม่ใช่อุตสาหกรรมที่
ใหญ่มาก เนื่องจากยังมีผู้เข้ามาลงทุนตัดเย็บเพื่อการส่งออกจานวนไม่มาก ขณะเดียวกัน สินค้า
ส่วนใหญ่ที่จาหน่ายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้านาเข้า อันประกอบด้วยสินค้านาเข้าคุณภาพ
ไม่สูงมากจากจีน และสินค้านาเข้าคุณภาพสูงจากไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้
ขนาดตลาดชุ ดชั้ น ในและกางเกงในภายในประเทศเวีย ดนามมี ขนาดราว 7,000 พั น ล้ า นดอง
แบ่งเป็นตลาดชุด ชั้นในและกางเกงในสุ ภ าพสตรี 6,000 พันล้ านดอง และตลาดชุดชั้นในและ
กางเกงในสุภาพบุรุษ 1,000 พันล้านดอง โดยตลาดทั้งสองมีการเติบโตในปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ
10.5 และ 9.5 ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง (ข้อมูลสถิติของ Euromonitor
International)
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 สินค้าเป้าหมายในการลงทุน
ภายหลังจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากหลายแหล่งข้อมูล ทั้งแหล่งข้ อมูล
ของไทยและต่ า งชาติ ตลอดจนการเดิ น ทางไปศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก (Fact Finding) โดยการ
ลงส ารวจพื้ น ที่ แ ละเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ ณ เวี ย ดนาม ในช่ ว งวั น ที่ 13 -17 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 255919 ได้ให้ข้อมูลแก่ค ณะผู้วิจัย เพื่อประมวลและวิเคราะห์ใ นสิ นค้ าที่มีศักยภาพต่ างๆ
ที่นักลงทุนไทยมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของ
เวี ย ดนามโดยจากผลการวิ เ คราะห์ คณะผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป สิ น ค้ า เป้ า หมายในการลงทุ น
ในเวียดนามไว้ 2 ชนิดดังนี้
1) ผ้าทอ/ผ้าผืน
2) เสือ้ ผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬา
ทั้ ง นี้ สิ น ค้ า ทั้ ง สองต่ า งเป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ค วามโดดเด่ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สิ น ค้ า อื่ น ๆ
ในอุตสาหกรรม โดยตารางที่ 7-3 และ 7-4 สรุปความโดดเด่นของสินค้าทั้งสองเปรียบเทียบกับ
สินค้าอื่นๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนไว้
สาหรับสินค้าผ้าทอ/ผ้าผืน สินค้าดังกล่าวมีอุปสงค์ในประเทศอยู่เ ป็นจานวนมากจาก
ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยจะเข้า
ไปลงทุน โดยการเข้าไปจัดตั้งโรงงานผลิตผ้าผืน/ผ้าทอ เพื่อจาหน่ายในประเทศ (แก่โรงงานตัด
เย็บ) โดยใช้วัตถุดิบเส้นด้าย/เส้นใยในประเทศ และนาเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีจากไทย
ส่วนสินค้าเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬา แม้ว่าจะมีจานวนผู้ประกอบการในภาคการผลิต
สินค้าดังกล่าวในเวียดนามเป็นจานวนมาก แต่ในภาคการผลิตสินค้าอื่น เช่น เสื้อผ้าและชุดทางาน
ก็มีระดับการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ด้วยขนาดตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ ประกอบกับการ
เติบโตของกาลังซื้อของคนในประเทศ จึงกล่าวได้ว่าเป็นโอกาสที่ไม่ควรมองข้ามสาหรับการเข้าไป
จัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬา เพื่อจาหน่ายในตลาดเวียดนาม (หรือจะเข้าไป
จั ด ตั้ ง โรงงานตั ด เย็ บ เพื่ อ การส่ ง ออก รวมถึ ง ส่ ง กลั บ มาจ าหน่ า ยในประเทศไทยก็ ไ ด้ เ ช่ น กั น )
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ นค้าชุดชั้นในและกางเกงใน จะพบว่า การดาเนินการผลิ ต ใน
เวียดนามสาหรับสินค้าเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬาจะไม่ประสบปัญหาในด้านทักษะแรงงานเหมือน
19

สาหรับสรุปผลการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนามถูกนาเสนอไว้ในรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
จัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559
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ในภาคการตัดเย็บชุดชั้นในและกางเกงใน เนื่องจากกระบวนการตัดเย็บ สิ นค้ าเสื้อผ้ ากีฬ าและ
รองเท้ า กี ฬ ามี ค วามซั บ ซ้ อ นและอาศั ย ทั ก ษะด้ า นการตั ด เย็ บ ที่ น้ อ ยกว่ า โดยเปรี ย บเที ย บกั บ
การตัดเย็บชุดชั้นในและกางเกงใน
ท้ายที่สุด แม้กาลังซื้อของชาวเวียดนามอาจจะไม่สูงมาก แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่า
หลายประเทศในภู มิ ภ าค เช่ น กั ม พู ช า สปป.ลาว หรื อ เมี ย นมา ขณะเดี ย วกั น ก าลั ง ซื้ อ ของ
ชาวเวียดนามเริ่มมีกาลังซื้อเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและระดับรายได้ของ
คนในประเทศ ประกอบกั บ การขยายตั ว ของสั ด ส่ ว นของประชากรกลุ่ ม ชนชั้ น กลางและ
การปรับเปลี่ยนสู่ลักษณะวิถีชีวิตที่เป็นสังคมเมืองมากขึ้น ส่งผลทาให้ผู้บริโภคในประเทศเริ่มที่จะ
บริโภคสินค้าที่มีตราสินค้า (แบรนด์) มากขึ้น เกิดกระแสนิยมเลิกใช้สินค้าลอกเลียนแบบ หรือ
สินค้าที่มีคุณภาพไม่ค่อยดีซึ่งมักนาเข้ามาจากจีนเป็นสาคัญ (ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูล
เชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559) ทาให้กลายเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง
ที่นักลงทุนไทยจะได้ประโยชน์จากการเข้าไปลงทุนในสินค้าเป้าหมายทั้งสอง
ตารางที่ 7-3 เปรียบเทียบสินค้าเป้าหมายและสินค้าที่มีศักยภาพอื่น
ในการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม
ผ้าทอ/ผ้าผืน

เส้นด้าย/เส้นใย

ภาพรวมและจุดโดดเด่น  กาลังการผลิตในสินค้าผ้าทอ/ผ้าผืนใน
เวียดนามอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก และยังต้อง
ของผลิตภัณฑ์

 กาลังการผลิตเส้นด้าย/เส้นใยโดยมีกาลัง
การผลิตมากพอที่จะส่งออกไปต่างประเทศ
ได้ โดยส่วนทีส่ ่งออกเป็นส่วนที่ภาคการผลิต
ผ้าทอ/ผ้าผืนไม่สามารถรองรับได้
 การเข้าร่วมความตกลง TPP ทาให้รัฐบาล
เวียดนามมีแรงกดดันและต้องการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนี้อย่างมาก เนื่องจากยังมีการ
พัฒนาที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม

ข้อสังเกตสาคัญ

 ผู้ประกอบการในเวียดนามยังขาดแคลน
เทคนิค และเทคโนโลยีในการผลิต ทาให้
สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่ไม่สูงมาก
 มีผู้ประกอบการในประเทศจานวนน้อย
(ราว 100 รายเท่านั้น)
 วัตถุดิบในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในอุตสาหกรรม และต้องนาเข้าจาก
ต่างประเทศประมาณร้อยละ 30 เพื่อมาผลิต
เป็นเส้นด้าย/เส้นใย

นาเข้าจากต่างประเทศมากกว่าที่ผลิตได้เป็น
เท่าตัว แสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ในประเทศที่มี
อยู่มาก หากแต่ผู้ประกอบการในประเทศยัง
ไม่สามารถผลิตเพือ่ ตอบสนองได้
 การเข้าร่วมความตกลง TPP ทาให้รัฐบาล
เวียดนามมีแรงกดดันและต้องการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนี้อย่างมาก เนื่องจากยังมีการ
พัฒนาที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม
 ผู้ประกอบการในเวียดนามยังขาดแคลน
เทคนิค และเทคโนโลยีในการผลิต ทาให้
สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่ไม่สูงมาก
 มีผู้ประกอบการในประเทศจานวนน้อย (ราว
500 ราย) โดยธุรกิจที่เวียดนามยังขาด
อยู่มาก ได้แก่ การฟอกย้อม และการถักทอ
ผ้าผืน
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ผ้าทอ/ผ้าผืน

7-23

เส้นด้าย/เส้นใย

รูปแบบทางธุรกิจที่
คาดหมายว่ามีโอกาส
สาหรับนักลงทุนไทย

 จัดตั้งโรงงานผลิตผ้าผืน/ผ้าทอ เพื่อจาหน่าย  จัดตั้งโรงงานผลิตเส้นด้าย Cotton/เส้นใย
ในประเทศ (แก่โรงงานตัดเย็บ) โดยใช้
สังเคราะห์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าผืน/
วัตถุดิบเส้นด้าย/เส้นใยในประเทศ และนาเข้า
ผ้าทอ และ/หรือส่งออกไปต่างประเทศ
เครื่องจักรและเทคโนโลยีจากไทย ทั้งนี้ ควร
มุ่งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพสูง
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ตารางที่ 7-4 เปรียบเทียบสินค้าเป้าหมายและสินค้าที่มีศักยภาพอื่น
ในการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม

ภาพรวมและจุด
โดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกตสาคัญ

รูปแบบทางธุรกิจที่
คาดหมายว่ามี
โอกาสสาหรับนัก
ลงทุนไทย

เสื้อผ้ากีฬา
และรองเท้ากีฬา

เสื้อผ้าและชุดทางาน

ชุดชั้นในและกางเกงชั้นใน

 เป็นสินค้าส่งออกสาคัญของ
เวียดนาม
 ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่และ
การเติบโตที่รวดเร็ว
 สินค้าส่วนใหญ่ที่จาหน่ายใน
ประเทศเป็นสินค้าที่ผลิต
ลอกเลียนแบบจากสินค้าแท้มา
โดยจะมีระดับราคาและคุณภาพที่
ต่าลงมาจากสินค้าแท้ เนื่องด้วย
กาลังซื้อของคนในประเทศยังไม่
สูงมาก (ข้อมูลจากการเดินทาง
สารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน
พ.ศ. 2559)
 มีผู้ประกอบการในประเทศเป็น
จานวนมาก ตั้งแต่รายย่อยไป
จนถึงรายใหญ่
 ในกระบวนการผลิต ต้องนาเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ
ค่อนข้างมาก

 เป็นสินค้าส่งออกสาคัญของ
เวียดนาม
 ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่และ
การเติบโตที่รวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุดและเสื้อผ้าทางาน ซึ่ง
เป็นผลจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และสังคมเมือง

 ตลาดในประเทศ แบ่งออกเป็น
ตลาดสินค้าคุณภาพสูง
(Premium Products) ซึ่งมี
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทาตลาด
หลายราย ส่วนอีกตลาดคือตลาด
สินค้าทั่วไป ซึ่งมีคุณภาพและ
ระดับราคาที่ต่าลงมา เป็นสินค้า
ผลิตโดยผู้ประกอบการท้องถิ่น
และ/หรือสินค้านาเข้ามาจากจีน
กัมพูชา และประเทศอื่นๆ (ข้อมูล
จากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิง
ลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่
13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

 มีผู้ประกอบการในประเทศเป็น
 แรงงานเวียดนามยังมีทักษะใน
จานวนมาก ตั้งแต่รายย่อยไป
การตัดเย็บชุดชั้นใน/กางเกงใน
จนถึงรายใหญ่
ที่มีขั้นตอนละเอียดอ่อนมากๆ
ไม่ได้เหมือนดั่งแรงงานไทย
 ในกระบวนการผลิต ต้องนาเข้า
(เว้นเสียแต่จะดาเนินการผลิตใน
วัตถุดิบจากต่างประเทศ
รูปแบบประกอบชุดชัน้ ใน/
ค่อนข้างมาก
กางเกงใน โดยนาเข้าชิน้ ส่วนที่
 มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ทาการ
ตัดเย็บแล้ว (แต่ยังไม่ได้)
ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ
ประกอบจากไทย))
(ควบคู่ไปกับการส่งออก) อยู่ดว้ ย
หลายราย
 จัดตั้งโรงงานตัดเย็บเพื่อจาหน่าย  จัดตั้งโรงงานตัดเย็บเพื่อการ
 จัดตั้งโรงงานประกอบชุดชัน้ ใน
สินค้าในประเทศ
ส่งออก รวมถึงส่งกลับมาจาหน่าย
โดยนาเข้าชิ้นส่วนจากไทยเข้ามา
ในประเทศไทย
ประกอบในเวียดนาม และ
 จัดตั้งโรงงานตัดเย็บเพื่อการ
จาหน่ายในตลาดเวียดนาม
ส่งออก รวมถึงส่งกลับมาจาหน่าย
ในประเทศไทย
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เสื้อผ้ากีฬา
และรองเท้ากีฬา

เสื้อผ้าและชุดทางาน

ชุดชั้นในและกางเกงชั้นใน

หมายเหตุ

ถึงแม้กาลังซื้อของคนในประเทศจะไม่ยังสูงมาก แต่ก็เริ่มมีกาลังซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้ผู้บริโภคในประเทศเริ่มที่จะ
บริโภคสินค้าที่มีตราสินค้า (แบรนด์) มากขึ้น เช่นเดียวกับการเลิกใช้สินค้าลอกเลียนแบบ หรือสินค้าที่มีคุณภาพไม่
ค่อยดีซึ่งมักนาเข้ามาจากจีนเป็นสาคัญ (ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17
มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

7.2 สถิติด้านการค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7.2.1 การค้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
7.2.1.1 การค้าสินค้าสิ่งทอ
 สถิติการส่งออก
ประเทศเวียดนามส่งออกสินค้าสิ่งทอในปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 3,926.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ การส่งออกดังกล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และแม้จะลดลงเล็กน้อย
ในปี พ.ศ. 2558 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2557) แต่โดยรวมยังคงเติบโตอยู่ โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 อยู่ที่ร้อยละ 10.72
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ภาพที่ 7-1 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม

สิ นค้ าสิ่ งทอที่เ วียดนามส่ งออกมากที่สุ ด ในช่ว งปี พ.ศ. 2553-2558 ได้แก่ ด้ายฝ้ า ย
ด้ายใยสังเคราะห์ ผ้าทอ ตาข่าย และผ้าถัก ดังแสดงในตารางที่ 7-5
ตารางที่ 7-5 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรก
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1

2

3

4

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
HS5205
ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้าย
ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ไม่ได้
จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
HS5402
ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ)
ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใย
ยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67
เดซิเทกซ์
HS5509
ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้น
สังเคราะห์ ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขาย
ปลีก
HS5902
ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทาด้วยด้าย
ทนแรงดึงสูง ซึ่งทาด้วยไนลอนหรือ

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
3,396.25
892.44

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออกของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ส่งออกของเวียดนาม
ปี 2553-2558

10.72%
24.09%

100.00%
26.28%

418.72

12.30%

12.33%

352.25

-2.22%

10.37%

342.53

17.01%

10.09%
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อันดับ

5
6

7
8

9
10
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รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออกของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ส่งออกของเวียดนาม
ปี 2553-2558

โพลิอะไมด์อนื่ ๆ ทาด้วยโพลิเอสเทอร์
หรือวิสโคสเรยอน
HS5407
ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึง
252.54
-4.89%
ผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.04
HS5206
ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อย
169.26
11.32%
กว่า ร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ไม่ได้จัดทา
ขึ้นเพื่อการขายปลีก
HS5503
เส้นใยสั้นสังเคราะห์ทไี่ ม่ได้สาง หวี หรือ
102.12
9.76%
ผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสาหรับการปั่นด้าย
HS5608
ตาข่ายแบบผูกปมทาด้วยเชือกชนิดทไวน์
101.57
7.67%
ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่าย
จับปลาและตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดทาแล้ว ทา
ด้วยวัตถุทอ
HS6006
ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
100.72
6.52%
HS6004
ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความ
97.47
-0.64%
กว้างเกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยืด
หรือด้ายยางตั้งแต่รอ้ ยละ 5 ขึ้นไปโดย
น้าหนัก นอกจากของตามประเภทที่
60.01
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

ตลาดส่ งออกที่ส าคั ญ ของเวียดนาม 20 ได้แก่ จีน (ร้อ ยละ 28.71) เกาหลี ใ ต้ (ร้อ ยละ
12.31) ตุ ร กี (ร้ อ ยละ 11.37) สหรั ฐ อเมริ ก า (ร้ อ ยละ 7.83) และอิ น โดนี เ ซี ย (ร้ อ ยละ 4.95)
ตามลาดับ ส่วนประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับร้อยละ 4.47 (รองจากอินโดนีเซีย)
ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดส่งออกหลักของเวียดนาม อีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตที่สูง โดยอัตรา
การเติบโตแบบ CAGR ของมูลค่าการส่งออกเวียดนามมายังจีนในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 อยู่ที่
ร้อ ยละ 35.55 ขณะที่ต ลาดส่ งออกส าคั ญ อื่นของเวียดนามที่มีการเติบโตที่สู งเช่นกั นในช่ ว งปี
20

เนื่องจากฐานข้อมูลของ ITC ยังมีการปรับปรุงข้อมูลการค้ารายประเทศ (By-country Data) ในปี พ.ศ. 2558 ไม่แล้วเสร็จ
อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศต้นทาง พบว่า การปรับปรุง
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ยังไม่แล้วเสร็จเช่นกัน จึงทาให้ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลปีดังกล่าวได้ เนื่องจากหากนาเสนอข้อมูลที่ยังไม่
สมบูรณ์ อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงที่นาเสนอออกไป รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ
โดยคณะผู้วิจัยจะขอนาเสนอข้อมูลปีลา่ สุด คือ ปี พ.ศ. 2557 แทน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงตลาดส่งออกที่สาคัญของเวียดนามที่เป็น
ปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง
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ดังกล่าว ได้แก่ อินเดียและกัมพูชา ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 42.80 และ 34.34 ตามลาดับ
ส่วนการเติบโตของการส่งออกจากเวียดนามมาไทย มีอัตราเติบโตที่ไม่สูงมาก โดยอยู่ที่ร้ อยละ
7.47 เท่านั้น
ภาพที่ 7-2 ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอสาคัญของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

 สถิติการนาเข้า
ในปี พ.ศ. 2558 เวียดนามนาเข้าสินค้าสิ่งทอเป็นมูลค่า 19,281.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ การนาเข้าดังกล่าวของเวียดนามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณามูลค่าการนาเข้า
ในปี พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับในปี พ.ศ. 2553 จะพบว่า การนาเข้าสินค้าสิ่งทอของเวียดนาม
มีมูลค่ามากขึ้นกว่า 2 เท่า ส่วนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 อยู่ที่
ร้อยละ 17.50
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ภาพที่ 7-3 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม

สินค้าสิ่งทอที่เวียดนามนาเข้ามากที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 ได้แก่ ผ้าถัก ฝ้าย
ผ้าทอที่ทาด้วยใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์ และผ้าทอที่ทาด้วยฝ้าย ดังแสดงในตารางที่ 7-6
ตารางที่ 7-6 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรก
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1
2
3
4
5
6

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
HS6006
ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
HS5201
ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหวี
HS5407
ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้า
ทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.04
HS5903
ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น
ด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภทที่ 59.02
HS5515
ผ้าทออื่นๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์
HS5402
ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ)
ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึง

มูลค่าการนาเข้า
เฉลี่ยของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
13,008.83
1,609.62
1,055.35
978.46

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
นาเข้าของเวียดนาม
ปี 2553-2558

17.50%
26.03%
12.58%
35.23%

100.00%
12.37%
8.11%
7.52%

658.44

24.73%

5.06%

648.80
624.94

-7.80%
4.71%

4.99%
4.80%
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อันดับ

7

8

9

10

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการนาเข้า
เฉลี่ยของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

7-29

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
นาเข้าของเวียดนาม
ปี 2553-2558

ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67
เดซิเทกซ์
HS5512
ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใย
600.96
-5.27%
สั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
น้าหนัก
HS6004
ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้าง
549.29
30.92%
เกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยืดหรือด้าย
ยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
นอกจากของตามประเภทที่ 60.01
HS5208
ผ้าทอทาด้วยฝ้ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้น
539.25
14.08%
ไปโดยน้าหนัก และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อ
ตารางเมตร
HS5209
ผ้าทอทาด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่รอ้ ยละ 85
503.66
8.56%
ขึ้นไป โดยน้าหนักและหนักเกิน 200 กรัมต่อ
ตารางเมตร
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

แหล่งนาเข้าที่สาคัญของเวียดนาม21 ได้แก่ จีน (ร้อยละ 44.11) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 14.13)
ไต้หวัน (ร้อยละ 13.96) ฮ่องกง (ร้อยละ 5.61) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 5.28) ตามลาดับ ส่วนไทย
มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ร้อยละ 3.84
ทั้งนี้ จีนเป็นแหล่งนาเข้าของเวียดนามที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง (อัตราการเติบโต
แบบ CAGR ของมู ล ค่ า การน าเข้ า ของเวี ย ดนามจากจี น ในช่ ว งปี พ.ศ. 2553-2557 อยู่ ที่
ร้อยละ 25.65 (การนาเข้าของเวียดนามจากไทยเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 10.85) ขณะที่แหล่งนาเข้า
ส าคั ญ อื่ น ของเวี ย ดนามที่ มี ก ารเติ บ โตอย่ า งมากในช่ ว งปี ดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ บราซิ ล และอิ น เดี ย
ซึ่งมีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 51.42 และ 25.03 ตามลาดับ

21

เนื่องจากฐานข้อมูลของ ITC ยังมีการปรับปรุงข้อมูลการค้ารายประเทศ (By-country Data) ในปี พ.ศ. 2558 ไม่แล้วเสร็จ
อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศต้นทาง พบว่า การปรับปรุง
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ยังไม่แล้วเสร็จเช่นกัน จึงทาให้ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลปีดังกล่าวได้ เนื่องจากหากนาเสนอข้อมูลที่ยังไม่
สมบูรณ์ อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงที่นาเสนอออกไป รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ
โดยคณะผู้วิจัยจะขอนาเสนอข้อมูลปีลา่ สุด คือ ปี พ.ศ. 2557 แทน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงแหล่งนาเข้าที่สาคัญของเวียดนามที่เป็น
ปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง
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4.62%

4.22%

4.15%

3.87%
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ภาพที่ 7-4 แหล่งนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอสาคัญของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

7.2.1.2 การค้าสินค้าเครื่องนุ่งห่ม
 สถิติการส่งออก
เวียดนามส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มในปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 24,511.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ การส่งออกดังกล่ าวมีก ารเติบโตอย่างต่อ เนื่อง และเพิ่มขึ้น มากกว่า 2 เท่าของมูลค่ าการ
ส่งออกที่มีอยู่เดิมในปี พ.ศ. 2553 โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558
อยู่ที่ร้อยละ 17.48
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ภาพที่ 7-5 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม

สินค้าเครื่องนุ่งห่มที่เวียดนามส่งออกมากที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 ได้แก่ เครื่อง
แต่งกายของสุ ภาพสตรีแ ละเด็ก ผู้ห ญิ ง เสื้ อ ผ้ าและชุดกีฬ า เครื่อ งแต่งกายของสุภาพบุรุษ และ
เด็กผู้ชาย เสื้อถัก เสื้อทีเชิ้ต เสื้อโค้ตและเสื้อโอเวอร์โค้ตของสุภาพบุรุษและเด็กผู้ชาย รวมถึงของ
สุภาพสตรีและเด็กผู้หญิง เสื้อเชิ้ตของสุภาพบุรุษและเด็กผู้ชาย และเครื่องนุ่งห่มชนิดอื่นๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 7-7
ตารางที่ 7-7 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรก
ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1

2

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
HS6204
เครื่องแต่งกาย (เสื้อ สูท เดรส กระโปรง
กางเกง) (นอกจากชุดว่ายน้า) ของสตรี
หรือเด็กหญิง
HS6110
เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อ
กั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
17,187.09
2,253.65

2,053.37

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออกของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ส่งออกของเวียดนาม
ปี 2553-2558

17.48%
12.14%

100.00%
13.11%

16.18%

11.95%
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อันดับ
3

4

5

6
7
8
9
10
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รหัสพิกัด
ศุลกากร
HS6203

รายการสินค้า

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
1,972.28

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออกของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ส่งออกของเวียดนาม
ปี 2553-2558

เครื่องแต่งกาย (เสื้อ สูท กางเกง)
11.25%
(นอกจากชุดว่ายน้า) ของบุรุษและ
เด็กชาย
HS6104
เครื่องแต่งกาย (เสื้อ สูท เดรส กระโปรง
1,354.28
21.50%
กางเกง) (นอกจากชุดว่ายน้า) ของสตรี
หรือเด็กหญิง ซึ่งถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์
HS6109
ทีเชิ้ต เสื้อชัน้ ในชนิดซิงเกลต และเสือ้
1,237.06
10.08%
ชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์
HS6201
เสื้อโค้ตและเสื้อโอเวอร์โค้ตของบุรษุ และ
956.82
26.33%
เด็กชาย
HS6202
เสื้อโค้ตและเสื้อโอเวอร์โค้ตของของสตรี
883.79
29.87%
หรือเด็กหญิง
HS6205
เชิ้ตของบุรษุ หรือเด็กชาย
688.78
13.91%
HS6105
เชิ้ตของบุรษุ หรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือ
478.04
25.13%
แบบโครเชต์
HS6210
เสื้อผ้าที่ทาด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02
473.73
43.74%
56.03 59.03 59.06 หรือ 59.07
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

ตลาดส่งออกที่สาคัญของเวียดนาม22 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 50.20) ญี่ปุ่น (ร้อยละ
12.91) เกาหลี ใ ต้ (ร้อ ยละ 7.91) เยอรมนี (ร้อ ยละ 4.07) และสเปน (ร้อ ยละ 3.11) ตามล าดับ
ส่วนประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับร้อยละ 0.14 เท่านั้น
ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกของเวียดนามที่มีอัตราการเติบโตที่ไม่สูงนัก โดย
อั ต ราการเติ บ โตแบบ CAGR ของมู ล ค่ า การส่ ง ออกของเวี ย ดนามมายั ง สหรั ฐ อเมริ ก าในช่ ว ง
ปี พ.ศ. 2553-2557 อยู่ที่ร้อยละ 13.15 (อัตราการเติบโตของไทยอยู่ที่ร้อยละ 21.15) ขณะที่ตลาด
22

เนื่องจากฐานข้อมูลของ ITC ยังมีการปรับปรุงข้อมูลการค้ารายประเทศ (By-country Data) ในปี พ.ศ. 2558 ไม่แล้วเสร็จ
อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศต้นทาง พบว่า การปรับปรุง
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ยังไม่แล้วเสร็จเช่นกัน จึงทาให้ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลปีดังกล่าวได้ เนื่องจากหากนาเสนอข้อมูลที่ยังไม่
สมบูรณ์ อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงที่นาเสนอออกไป รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ
โดยคณะผู้วิจัยจะขอนาเสนอข้อมูลปีลา่ สุด คือ ปี พ.ศ. 2557 แทน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงตลาดส่งออกที่สาคัญของเวียดนามที่เป็น
ปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง
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7.88%

7.20%

5.57%
5.14%
4.01%
2.78%
2.76%
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ส่งออกสาคัญอื่นของเวียดนามที่มีการเติบโตอย่างมากในช่วงปีดังกล่าว ได้แก่ จีน และเกาหลีใต้
ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 65.09 และ 49.12 ตามลาดับ
ภาพที่ 7-6 ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสาคัญของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

 สถิติการนาเข้า
ในปี พ.ศ. 2558 เวียดนามนาเข้าสินค้าเครื่องนุ่งห่ม เป็นมูลค่า 5,443.95 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการนาเข้าในปีที่ผ่านมาอย่างมาก ทาให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อ ปี
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2553-2558 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 73.72 (อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต่ อ ปี ใ นช่ ว งปี
พ.ศ. 2553-2557 อยู่ที่ 13.85)23

23

จากการสืบค้นจากฐานข้อมูลสถิติการค้าอื่นๆ เช่น Global Trade Atlas เป็นต้น พบว่า การเพิ่มขึ้นของการนาเข้าสินค้า
เครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม (พิจารณาโดยดูจากตัวเลขการส่งออกของประเทศคู่ค้าของเวียดนาม) เป็นการนาเข้าจากจีนเป็น
สาคัญ ซึ่งตัวเลขการนาเข้าดังกล่าวจากจีนก็ก้าวกระโดดแบบทวีคูณในปี พ.ศ. 2558
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ภาพที่ 7-7 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม

สินค้าเครื่องนุ่งห่มที่เวียดนามนาเข้ามากที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 ได้แก่ เครื่อง
แต่งกายของสุภาพสตรีและเด็กผู้หญิง ของใช้ประกอบเครื่องแต่งกายที่ถักขึ้นมา ของใช้ประกอบ
เครื่องแต่งกายอื่นๆ เสื้อผ้าและชุดกีฬา ชุดชั้นในสุภาพสตรี เครื่องแต่งกายของสุภาพบุรุษและ
เด็กผู้ชาย ถุงน่อง และของที่ทาจากผ้าอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 7-8
ตารางที่ 7-8 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรก
ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1

2

3

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
HS6204
เครื่องแต่งกาย (เสื้อ สูท เดรส กระโปรง
กางเกง) (นอกจากชุดว่ายน้า) ของสตรี
หรือเด็กหญิง
HS6104
เครื่องแต่งกาย (เสื้อ สูท เดรส กระโปรง
กางเกง) (นอกจากชุดว่ายน้า) ของสตรี
หรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
HS6117
ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่
จัดทาแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์

มูลค่าการนาเข้าเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
1,293.09
219.68

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
นาเข้าของเวียดนาม
ปี 2553-2558

73.72%
203.40%

100.00%
16.99%

179.64

200.30%

13.89%

171.30

3.43%

13.25%
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อันดับ
4
5

6

7

8

9
10

รหัสพิกัด
ศุลกากร
HS6217

รายการสินค้า

มูลค่าการนาเข้าเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
169.05

7-35

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
นาเข้าของเวียดนาม
ปี 2553-2558

ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่
30.93%
จัดทาแล้วอื่นๆ
HS6110
เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อ
84.19
216.36%
กั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์
HS6212
เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก
54.15
92.16%
เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุง
น่อง สายรัดถุงน่องและของที่คล้ายกัน
รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะ
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่กต็ าม
HS6103
เครื่องแต่งกาย (เสื้อ สูท กางเกง)
50.05
199.21%
(นอกจากชุดว่ายน้า) ของบุรุษและ
เด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
HS6115
ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ
35.29
170.17%
ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่อง
ชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน ถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต์
HS6307
ของที่จัดทาแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสาหรับ
28.53
55.85%
ตัดเสื้อผ้า
HS6203
เครื่องแต่งกาย (เสื้อ สูท กางเกง)
28.14
117.62%
(นอกจากชุดว่ายน้า) ของบุรุษและ
เด็กชาย ของบุรุษและเด็กชาย
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

แหล่งนาเข้าที่สาคัญของเวียดนามใน 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (ร้อยละ 55.81) ญี่ปุ่น (ร้อย
ละ 9.94) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 8.91) ไต้หวัน (ร้อยละ 4.76) และไทย (ร้อยละ 3.48) ตามลาดับ
ทั้งนี้ จีนเป็นแหล่ งนาเข้าของเวียดนามที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง โดยอัต ราการ
เติบโตแบบ CAGR ของมูลค่าการนาเข้าของเวียดนามจากจีนในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 อยู่ที่
ร้อยละ 21.72 (อัตราการเติบโตของการนาเข้าจากไทยอยู่ที่ร้อยละ 16.36) ขณะที่แหล่งนาเข้า
สาคัญอื่นของเวียดนามที่มีการเติบโตอย่างมากในช่วงปีดังกล่าว ได้แก่ บังกลาเทศ ซึ่งมีอัตรา
การเติบโตเท่ากับร้อยละ 54.50
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13.07%
6.51%

4.19%

3.87%

2.73%

2.21%
2.18%
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ภาพที่ 7-8 แหล่งนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสาคัญ
ของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

7.2.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ใน 7 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามถือเป็น
อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ มี ก ารลงทุ น โดยตรงจากต่า งประเทศเข้ า มาในสั ด ส่ ว นที่ ม าก โดยมี มู ล ค่ า
เงินลงทุน ในอุต สาหกรรมสิ่ งทอและเครื่อ งนุ่งห่ม 1.12 พันล้ านดอลลาร์ส หรัฐ (ราวร้อ ยละ 20
ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด 5.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ทั้งนี้ เงินลงทุนในโครงการที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจส่วนใหญ่ในจังหวัดดองไน (Dong Nai) ของนักลงทุนตุรกี รองลงมาด้วย
การลงทุนขนาด 274 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของนักลงทุนไต้หวันในธุรกิจผ้าผืนที่จังหวัดบินห์ เซือง
(Binh Duong) และการลงทุนโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของนักลงทุนฮ่องกงในจังหวัดเตย์ นินห์ (Tay
Ninh) ที่มีมูลค่าการลงทุน 160.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ24
24

รวบรวมข้อมูลจาก http://vietlaw4u.com/vietnam-textile-and-garment-attract-fdi-wave/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559)

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

7-37

หากเปรียบเทียบกับในอดีต ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมกันอยู่เพียงแค่ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวของเวียดนามในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมาก

7.3 พืน้ ที่เป้าหมายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7.3.1 พื้นที่ที่มีศักยภาพสาหรับการลงทุน
รั ฐ บาลเวี ย ดนามได้ ก าหนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายในการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
อุต สาหกรรมเครื่อ งนุ่งห่ มไว้ ภายใต้แ ผนพัฒนาอุต สาหกรรมสิ่ งทอปี พ.ศ. 2558-2563 ทั้งสิ้ น
5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ (1) พื้นที่ภาคเหนือของประเทศ บริเวณเมือง Pho Noi ในจังหวัด Hung
Yen ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงฮานอย (2) พื้นที่ ภาคกลางตอนบนของประเทศบริเวณเมือ ง Nam Dan
ในจังหวัด Nghe An (3) พื้นที่ภาคกลางของประเทศบริเวณเมือง Hue ในจังหวัด Thua ThienHue (4) พื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศบริเวณพื้นที่ Tay Nguyen (ที่ราบสูงภาคกลางของ
เวียดนาม) และ (5) พื้นทีภ่ าคใต้ของประเทศบริเวณเมือง Binh Ah ในจังหวัด Binh Duong
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ภาพที่ 7-9 พื้นที่ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในเวียดนาม

ที่มา: VINATEX

จากภาพข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ แ ต่ ล ะแห่ ง มี ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การลงทุน
ในแต่ละห่วงโซ่ภายในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่แตกต่างกัน โดยในพื้นที่
ภาคเหนือ (เมือง Pho Noi) รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าไปจัดตั้งโรงงานปั่ นด้า ย
โรงงานผลิตผ้าผืน (ทั้งการถักและการทอผ้า) และโรงงานฟอกย้อม สาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
สนับสนุนให้นักลงทุนเข้าไปจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และเครื่องประดับหรือสิ่งของทาจากผ้ า
รวมถึงลงทุนในศูนย์ด้านการออกแบบ (Fashion Design Center) สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ในพื้นทีภ่ าคกลาง โดยเฉพาะภาคกลางตอนบน และกึ่งกลางของประเทศ รัฐบาลส่งเสริม
ให้ นั ก ลงทุ น เข้ า ไปจั ด ตั้ ง โรงงานปั่ น ด้ า ย โรงงานผลิ ต ผ้ า ผื น และโรงงานฟอกย้ อ ม ส าหรั บ
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ลงทุ น เข้ า ไปจั ด ตั้ ง โรงงานตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า และลงทุ น
ในศูนย์ด้านการออกแบบ (Fashion Design Center) สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
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ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง รัฐบาลเวียดนามส่งเสริมกิจกรรมภาคการเกษตร คือ การ
ปลูกฝ้าย เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นด้ายและเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสนับสนุนให้เข้า
ไปจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
สาหรับพื้นที่ภาคใต้ รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่
การปั่นด้าย การฟอกย้อม การผลิตผ้าผืน สาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไปจนถึงการตัดเย็บเสื้อผ้า
และเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
นักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งสองอุตสาหกรรมสามารถเลือก
ที่จะเข้าไปลงทุนได้ทั้ง 5 พื้นที่ โดยสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ พื้นที่ที่มีศักยภาพและ
น่าสนใจในการเข้ าไปลงทุ น ได้แ ก่ (1) พื้นที่ ภาคเหนือ และตอนกลางตอนเหนือ ของประเทศ
อั น ได้ แ ก่ เมื อ ง Pho Noi และเมื อ ง Nam Dan และ (2) พื้ น ที่ ภ าคใต้ ข องประเทศ คื อ
เมือง Binh Ah ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม พื้นที่ที่มีศักยภาพและน่าสนใจในการ
เข้าไปลงทุน ได้แก่ (1) พื้นที่ ภาคเหนือของประเทศ คือ เมือง Pho Noi (2) พื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศ คือ เมือง Hue และ (3) พื้นทีภ่ าคใต้ของประเทศ คือ เมือง Binh Ah
ทั้งนี้ พื้นทีภ่ าคเหนือของประเทศ ได้แก่ กรุงฮานอย ไฮฟอง ฮึงเยน เป็นต้น เป็นพื้นที่ตั้ง
ของหลายอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเบาและธุรกิจบริการ) โดยพื้นที่ดังกล่าวมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างมาก เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่เข้ามาลงทุน มีท่าเรือขนาดใหญ่คือท่าเรือไฮฟองที่ช่ว ยสนับสนุนธุ รกิจการผลิตเพื่อ การ
ส่งออก นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังมีแรงงานอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเอื้ออานวยต่อการผลิตที่
ต้องอาศัยแรงงานจานวนมาก และรัฐบาลเวียดนามยังส่งเสริมและดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
พื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีนักลงทุนเข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วอยู่บ้างโดยส่วนมากจะ
เป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มเป็นสาคัญ
ขณะที่พื้นที่ภาคกลางของประเทศ ได้แก่ เมืองเว้ เมืองดานัง เป็นต้น เป็นพื้ นที่ตั้งของ
เขตอุตสาหกรรมที่อาจไม่ใหญ่เทียบเท่ากับ ภาคเหนือหรือภาคใต้ของประเทศ อย่างไรก็ดี มีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนอยู่ระดับหนึ่ง และมีท่าเรือขนาดใหญ่คือท่าเรือดานัง
ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจการผลิตเพื่อการส่งออก โดยปัจจุบัน มีนักลงทุนรายหลายเข้าไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงนักลงทุนไทยอย่างบริษัท Hi-Tech Group
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ส าหรั บ พื้ น ที่ ภ าคใต้ ข องเวี ย ดนาม เช่ น นครโฮจิ มิ น ห์ ดองไน เตย์ นิ น ห์ เบ๋ น แจ
เตียน เกี ยน เป็นต้น ถื อ เป็นพื้ นที่ที่เ ป็ นแหล่ งคลั ส เตอร์ สิ่ ง ทอและเครื่อ งนุ่ งห่ ม ของเวี ย ดนาม
โดยเฉพาะธุ รกิ จตัดเย็บแบบ CMT และ OEM ขนาดเล็ กและขนาดกลาง (SMEs) จานวนมาก
ซึ่งเข้ามาจัดตั้งโรงงานตัดเย็บในพื้นที่ดังกล่าว และโรงงานผลิตสิ่งทอหลายโรงงานที่เข้ามาจัดตั้ง
โรงงานผลิตผ้าทอเพื่อป้อนให้กับโรงงานตัดเย็บในพื้นที่แห่งนี้ ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวมีการพัฒนาของ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคที่ ม ากที่ สุ ด ในประเทศ สามารถรองรั บ การลงทุ น
ในภาคการผลิตอย่างอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้ ขณะเดียวกัน พื้นที่ดังกล่าวก็มีแรงงานอาศัย
อยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเอื้ออานวยต่อการผลิตเป็นอย่างยิ่ ง นอกจากนี้ ยังตั้งอยู่ไม่ห่างจากท่าเรือ
โฮจิ มิ น ห์ เหมาะสมแก่ ก ารเข้ า ไปลงทุ น ผลิ ต เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เพื่ อ การส่ ง ออก โดยปั จ จุ บั น
ผู้ ป ระกอบการทั้ ง เวี ย ดนาม ไทย และต่ า งชาติ ต่ า งเข้ า ไปลงทุ น ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว หลายราย
อาทิ บริษัท Hong Seng Thai-Vina บริษัท Oriental Garment บริษัท Liberty Group บริษัท Viet
Tien Garment Joint Stock Corporation ฯลฯ
7.3.2 พื้นที่เป้าหมายในการลงทุน
ในช่วงวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ
คณะผู้ วิ จั ย (คณะเดิ น ทาง) ได้ เ ดิ น ทางและลงส ารวงพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพส าหรั บ การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม คือ นครโฮจิมินห์ (นอกจากนี้ ยังได้ไปสารวจ
พื้นที่อื่นๆ ด้วย ได้แก่ เมืองเกิ่นเธอ)25
ทั้ ง นี้ จากการประเมิ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมายในการลงทุ น ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม พบว่า พื้นที่ดังกล่ าว ได้แก่ (1) นครโฮจิมินห์และจังหวัดโดยรอบ และ
(2) จังหวัดเว้ จังหวัดดานัง และจังหวัดโดยรอบ โดยข้อมูลพื้นที่เหล่านีม้ ีรายละเอียดดังต่อไปนี้

25

สาหรับสรุปผลการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนามถูกนาเสนอไว้ในรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
จัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

7-41

7.3.2.1 นครโฮจิมินห์และจังหวัดโดยรอบ
 ข้อมูลทั่วไป
นครโฮจิมินห์
นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) เป็นเมืองที่ขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของ
เวียดนาม มีพื้นที่ 2,095.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดบินห์ เซือง (Binh
Duong) ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัด ดองไน (Dong Nai) ทางทิศใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย (Gulf of
Tonkin) และทางทิศตะวันตกติดกับจังหวัดลอง อัน (Long An)
ภูมิประเทศของนครโฮจิมินห์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแม่น้าไซงอน (Saigon River)
และแขนงของแม่น้าไซงอน เป็นแม่น้าสายหลักที่ไหลตัดผ่านเมืองก่อนออกสู่อ่าวตังเกี๋ย ทั้งนี้ พื้นที่
ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง อาทิ อาคาร/ตึกสูง บ้านเรือน และมีสนามบินนานาชาติ
เตินเซินเญิ้ต (Tan Son Nhat) ตั้งอยู่ภายในตัวเมือง ส่วนพื้นที่โดยรอบของนครโฮจิมินห์ เป็นที่ราบ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมการส่งออกต่างๆ จานวน 20 แห่ง
ภายในนครโฮจิมินห์ แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 5 เขตชนบท (Rural District) และ 19 เขต
เมือง (Urban District) ดังนี้
 เขตชนบท (Rural District) ได้แก่
o Cu Chi
o Hoc Mon
o Binh Chanh
o Nha Be
o Can Gio
 เขตเมือง (Urban District) ได้แก่
o District 1
o District 2
o District 3
o District 4

o
o
o
o

District 11
District 12
Go Vap
Tan Binh
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o
o
o
o
o
o

District 5
District 6
District 7
District 8
District 9
District 10

o
o
o
o
o

Tan Phu
Binh Thanh
Phu Nhuan
Thu Duc
Binh Tan

ภาพที่ 7-10 แผนที่นครโฮจิมินห์

ที่มา : codiemaps

ทั้งนี้ นครโฮจิมินห์มีขนาดระบบเศรษฐกิจหรือขนาดของ GDP ในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ
957.36 ล้ านล้ านดอง (ประมาณ 43 พันล้ านดอลลาร์ส หรั ฐ คิ ดเป็นร้อ ยละ 21.63 ของ GDP
ทั้ ง ประเทศ) แบ่ ง ออกเป็ น GDP จากภาคการเกษตร ปศุ สั ต ว์ และประมง ร้ อ ยละ 0.99
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 33.88 ภาคการก่อสร้าง ร้อยละ 5.69 และภาคบริการ ร้อยละ
59.44 ในส่วนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง พบว่า นครโฮจิมินห์มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 เทียบกับปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 9.85
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จานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์มีประมาณ 8,224,000 คน (ข้อมูล ณ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558) โดยประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในเมืองนี้อยู่ที่ประมาณ
5,500 ดอลลาร์สหรัฐ
จากข้อมูลของ Statistical Office in Ho Chi Minh City มูลค่าการส่งออกสินค้าของนคร
โฮจิมินห์ (ไม่นับรวมการส่งออกน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ) ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 26,895.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากการส่งออกในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 11.3 ขณะที่มูลค่าการนาเข้าสินค้า
(ไม่นับรวมการส่งออกน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ) ปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 33,752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากการนาเข้าในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 9.4
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่สาคัญในนครโฮจิมินห์ ได้แก่
 สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ต (Tan Son Nhat) – เป็นสนามบินหลั กของ
เมือง และเป็นสนามบินที่มี ปริมาณผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศ โดยมีขนาด
พื้นที่ 850 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ในเขต Tan Binh
 สนามบิน Long Thanh International Airport – เป็ น สนามบิ น แห่ ง ใหม่ ซึ่ ง
ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด ดองไน ห่ า งจากนครโฮจิ มิ น ห์ ป ระมาณ 40 กิ โ ลเมตร ทั้ ง นี้
สนามบินดังกล่าวจัดสร้างขึ้นเพื่อให้บินภายในประเทศ โดยคาดหมายว่าจะแล้ว
เสร็ จ และเริ่ ม เปิ ด ให้ บ ริ ก ารภายในปี พ.ศ. 2564 และจะช่ ว ยแบ่ ง เบาความ
หนาแน่นของการสัญจรจากสนามบิน Tan Son Nhat ลง
 ท่าเรือโฮจิมินห์ หรือท่าเรือไซงอน (Saigon Port) – เป็นท่าเรือใช้รองรับเรือ
ขนาดใหญ่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณเขต District 4 บนล าน้ าของแม่ น้ าไซงอน (Saigon
River)
 สถานีรถไฟไซงอน (Saigon Railway Station) – เป็นสถานีรถไฟสาคัญของ
นครโฮจิมินห์ และยังเป็นสถานีที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งรถไฟทาง
ตอนใต้ของประเทศ โดยสถานีรถไฟดังกล่าวตั้งอยู่ในเขต District 3
 เส้นทางหลวงหมายเลข 1 หรือเส้นทางหลวง North–South Expressway
– เป็นถนนที่ใช้การเดินทางและขนส่งไปยังกรุงฮานอย มีความยาวประมาณ
1,941 กิโลเมตร และถือเป็นเส้นทางถนนสายที่ยาวที่สุดในประเทศ
 เส้นทางหลวงหมายเลข 13 – เป็นถนนที่ใช้ในการขนส่งสิ นค้ าจากนครโฮจิ
มินห์ไปยังกัมพูชา โดยผ่านบริเวณจังหวัดกระแจะของกัมพูชา
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 เส้ น ทางหลวง Ho Chi Minh City - Trung Luong Expressway – เ ป็ น
เส้ นทางหลวงที่ทอดยาวระหว่างนครโฮจิมินห์และจังหวัดเตียน เกียน (Tien
Giang) มีความยาวประมาณ 61.9 กิโลเมตร ตัดผ่าน 3 จังหวัด คือ นครโฮจิมินห์
ลองอัน (Long An) และเตียน เกียน (Tien Giang)
 เส้นทางหลวง Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay Expressway –
เป็นเส้ นทางหลวงที่ ทอดยาวระหว่ า งนครโฮจิ มิ น ห์และดองไน มีค วามยาว
ประมาณ 55 กิโลเมตร
ทั้งนี้ พื้นที่โดยรอบของนครโฮจิมินห์เ ป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม (Industrial Park)
เขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก (Export Processing Zones) รวมถึ ง เขตอุ ต สาหกรรมพิ เ ศษ/เขต
อุตสาหกรรมไฮเทค จานวนทั้งสิ้น 20 แห่ง
ตารางที่ 7-9 เขตอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมการส่งออกในและโดยรอบนครโฮจิมินห์
ชื่อ
เขตอุตสาหกรรม
(Industrial Parks)

ที่ตั้ง

Vinh Loc Industrial Park

631 - 633 Nguyen Trai St., Ward 11, Dist.
5, HCMC
Tay Bac Cu Chi Industrial National Road 22, Cu Chi Dist., HCMC
Park
Tan Thoi Hiep Industrial
No 27/40B, National Road 80, Tan Chanh
Park
Tan Tao Industrial Park
National Road 1, Tan Tao Ward, Binh Tan
Dist., HCMC
Tan Phu Trung Industrial National Road 22, Tan Phu Trung
Park
commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh City
Tan Binh Industrial Park
105 Tay Thanh St., Ward 15, Tan Binh
Dist., HCMC
Phong Phu Industrial Park 354 Kinh Duong Vuong St., An Lac
Commune, Binh Chanh Dist., HCMC
Linh Trung II Industrial
National Road 1A, Linh Trung Ward, Thu
Park
Duc Dist., HCMC
Le Minh Xuan 2 Industrial 20 Phung Khac Khoan, Phuong Da Kao,
Park
Quan 1, Tp.HCM
Le Minh Xuan Industrial
Tan Kien - Binh Loi, Binh Chanh Ward,
Park
HCMC
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(เฮกตาร์)
307
220.64
215.4
443
542
125.7
148
62.5
319
900
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ที่ตั้ง

Hiep Phuoc Industrial
Long Thoi Commune, Nha Be District,
Park
Hochiminh City
Dong Nam Industrial Park Binh My & Hoa Phu Communes, Cu Chi
Dist., HCMC
Co Khi O To TP HCM
139, Co Giang, Phuong Co Giang, Quan 1,
Industrial Park
TP HCM
Cat Lai II Industrial Park No. 936 Nguyen Thi Dinh St., Thanh My
Loi Ward, Dist. 2, HCMC
Binh Chieu Industrial Park Interprovincial Roads 43, Thu Duc Dist.,
HCMC
AN HA Industrial Park
B9/59 hamlet No 2, Binh Chanh commune,
Binh Chanh district, HoChiMinh city
Tan Thuan Export
Tan Thuan Dong Ward, Dist. 7, HCMC
เขตส่งเสริมการส่งออก
(Export Processing Zones) Processing Zone
Linh Trung I Export
National Road 1A, Linh Trung Ward, Thu
Processing Zone
Duc Dist., HCMC
เขตอุตสาหกรรมพิเศษ/เขต SHTP (Sagon High Tech D1, Saigon Hi-Tech Park
Park) Hi-Tech Park
Tan Phu Ward, District 9, Hochiminh City,
อุตสาหกรรมไฮเทค
Vietnam
Quang Trung Solfware
Tan Chanh Hiep Ward, District 12,
Park
Hochiminh City

ขนาดพื้นที่
(เฮกตาร์)
2,000
342
99.91
111.7
27.34
159.05

ที่มา : Vietnam Industrial Parks Investment Promotion (VIIPIP)

จังหวัดอื่นๆ โดยรอบ
จังหวัดโดยรอบที่เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเวียดนาม ได้แก่
จังหวัด ดองไน (Dong Nai) จังหวัดลองอัน (Long An) จังหวัด เบ๋นแจ (Ben Tre) จังหวัด เตียน
เกียน (Tien Giang) จังหวัดอัน เกียน (An Giang) และจังหวัดบินห์ เซือง (Binh Duong)
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ภาพที่ 7-11 แผนที่จังหวัดภาคใต้ของเวียดนาม

ที่มา: National Online

 จังหวัดดองไน (Dong Nai)
จังหวัดดองไนตั้งอยู่ติดกับนครโฮจิมินห์ทางทิศตะวันออก มีขนาดพื้นที่ 5,907.2 ตาราง
กิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ราว 2,800,000 คน
เมื อ งส าคั ญ ของจั ง หวั ด ได้ แ ก่ เมื อ ง Bien Hua ซึ่ ง เป็ น เมื อ งหลวงของจั ง หวั ด ทั้ ง นี้
จั ง หวั ด ดองไนเป็ น แหล่ ง ที่ ตั้ ง ของอุ ต สาหกรรมหลากหลายชนิ ด เนื่ อ งด้ ว ยอยู่ ใ กล้ กั บ ทั้ ง
นครโฮจิมินห์ที่เป็นตลาดการค้าสาคัญ และเมืองบาเรีย -หวุงเต่า ที่เป็นท่าเรือส่งออกหลั ก ของ
ประเทศ โดยอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว์ และอาหาร
แปรรูป (ผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างบริษัท C.P. Vietnam บริษัท Nestle หรือบริษัท PepsiCo
ได้เข้ามาจัดตั้งโรงงานผลิตในจังหวัดนี้) อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึง
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
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โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
 เส้นทางหลวง Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay Expressway
 เส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดบาเรีย-หวุงเต่า
 สนามบิน Long Thanh International Airport ซึ่งเป็นสนามบินแห่งใหม่ที่กาลัง
อยู่ระหว่างการจัดสร้าง
 เขตอุตสาหกรรม 31 แห่ง26
 จังหวัดลองอัน (Long An)
จังหวัดลองอันเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าโขง (Mekong
Delta) โดยตั้งอยูต่ ิดกับนครโฮจิมินห์ทางทิศตะวันออก มีขนาดพื้นที่ 4,495.5 ตารางกิโลเมตร และ
มีประชากรอาศัยอยู่ราว 1,500,000 คน
เมืองสาคัญของจังหวัด ได้แก่ เมือง Tan An ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัด
ลองอัน เป็นพื้ นที่เ พาะปลู ก ทางการเกษตร และการทาประมง/เพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้าแห่งหนึ่ ง ของ
ประเทศ และยั ง มี อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ เ ข้ า มาลงทุ น หลายอุ ต สาหกรรมด้ ว ยกั น ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรูป อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
 เส้นทางหลวง Ho Chi Minh City - Trung Luong Expressway
 เขตอุตสาหกรรม 37 แห่ง27
 จังหวัดเบ๋นแจ (Ben Tre)
จังหวัดเบ๋นแจเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าโขง (Mekong
Delta) โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเตียน เกียน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2,321.6 ตารางกิโลเมตร
และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,300,000 คน

26
27

รวบรวมข้อมูลจาก http://viipip.com/homeen/?module=listip (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://viipip.com/homeen/?module=listip (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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เมื อ งส าคั ญ ของจั ง หวั ด ได้ แ ก่ เมื อ ง Ben Tre ซึ่ ง เป็ น เมื อ งหลวงของจั ง หวั ด ทั้ ง นี้
อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเบ๋นแจประกอบด้วยการทาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การทา
ปศุสัตว์ และการผลิตหัตถกรรมและเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ เมือง Ben Tre ยังมีความโดดเด่นใน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
 ท่าเรือข้ามฟาก และสะพานข้ามฟาก (เนื่องด้วยภูมิประเทศของจังหวัดที่มีแม่น้า
สายย่อยของแม่น้าโขงโอบล้อมและตัดผ่านเมืองแห่งนี้)
 เขตอุตสาหกรรม 2 แห่ง28
 จังหวัดเตียน เกียน (Tien Giang)
จั ง หวั ด เตี ย น เกี ย นเป็ น หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าคสามเหลี่ ย มลุ่ ม แม่ น้ าโขง
(Mekong Delta) โดยตั้งอยู่ติดกับนครโฮจิมินห์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีขนาดพื้นที่ 2,367 ตาราง
กิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1,600,000 ล้านคน
เมื อ งส าคั ญ ของจั ง หวั ด ได้ แ ก่ เมื อ ง My Tho ซึ่ ง เป็ น เมื อ งหลวงของจั ง หวั ด ทั้ ง นี้
อุตสาหกรรมหลักจังหวัดเตียน เกียน ประกอบด้วยการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์
น้า การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมไปถึงภาคบริการเช่น การท่องเที่ยว และการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม 5 แห่ง29
 จังหวัดอัน เกียน (An Giang)
จังหวัดอัน เกียนเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าโขง (Mekong
Delta) โดยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเกิ่นเธอ ติดกับประเทศกัมพูชาทางทิศเหนือ มีขนาด
พื้นที่ 3,406.2 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2,100,000 คน

28
29

รวบรวมข้อมูลจาก http://viipip.com/homeen/?module=listip (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://viipip.com/homeen/?module=listip (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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เมืองสาคัญของจังหวัด ได้แก่ เมือง Long Xuyen ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัด และ
เมือง Chau Doc ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ติดชายแดนเวียดนาม-กัมพูชา ทั้งนี้ อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด
อัน เกียน ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเกษตร ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เกษตรและประมงแปรรูป
(อุตสาหกรรมผลิตน้าปลา) รวมไปถึงธุรกิจการค้าชายแดน และธุรกิจท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม 5 แห่ง30
 จังหวัดบินห์ เซือง (Binh Duong)
จังหวัดบินห์ เซืองตั้งอยู่ติดกับนครโฮจิมินห์ทางทิศเหนือ มีขนาดพื้นที่ 2,694.4 ตาราง
กิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,900,000 คน
เมืองสาคัญของจังหวัด ได้แก่ เมือง Thu Dau Mot ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัด ทั้งนี้
จั ง หวั ด บิ น ห์ เซื อ งเป็ น จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ที่ ค่ อ นข้ า ง
หนาแน่นรองจากนครโฮจิมินห์ มีผู้ประกอบการจานวนมากเข้าไปจัดตั้งโรงงานตัดเย็บ และ/หรือใช้
จังหวัดดังกล่าวเป็นฐานการตัดเย็บ (จัดจ้างตัดเย็บ) เพื่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าจาพวกชุด
กี ฬ า และรองเท้ า กี ฬ า ซึ่ ง มี โ รงงานผลิ ต ตั้ ง อยู่ ใ นเขต Di An และ Thuan An เป็ น จ านวนมาก
สาหรับตัวอย่างผู้ ประกอบการที่เ ข้ามาลงทุน/จัดจ้างผลิตสิ นค้ าเครื่องนุ่งห่มในจังหวัดนี้ ได้แก่
บริษัท Nike Inc. บริษัท Adidas Group บริษัท New Balance Athletic Shoe, Inc. ฯลฯ
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม 28 แห่ง31
 จังหวัดอื่นๆ
นอกเหนือจากจังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตให้กับโรงงานตัด
เย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงโรงงานผลิตสิ่งทอในเวียดนามอีกหลายจังหวัด อาทิ จังหวัด
Vinh Long, จังหวัด Binh Thanh, จังหวัด Can Tho32 ฯลฯ

30

รวบรวมข้อมูลจาก http://viipip.com/homeen/?module=listip (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://viipip.com/homeen/?module=listip (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
32 รายละเอียดรวมถึงข้อมูลทัว
่ ไปของจังหวัดเกิ่นเธอ จะนาเสนอในบทที่ 8
31
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 ผู้ประกอบการรายสาคัญในพื้นที่
ดังที่ได้นาเสนอไปก่อนหน้า พื้นที่นครโฮจิมินห์และเมืองโดยรอบเป็นที่ตั้งของคลัสเตอร์
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศเวียดนาม โดยผู้ประกอบการราวร้อยละ 55 ของทั้งอุตสาหกรรม
จัดตั้งธุรกิจอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในภาคการตัดเย็บ
สาหรับผู้ประกอบการรายสาคัญที่ลงทุนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ได้แก่
 กลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ
- บริ ษั ท Vietnam Wool Joint Stock Company – มี โ รงงานตั้ ง อ ยู่ ใ นเ มื อ ง
Bien Hoa จังหวัดดองไน
- บริษัท Thien Nam Spinning – มีโรงงานตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์

-

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่ม
บริษัท Hong Seng Thai-Vina – มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดลองอัน
บริษัท Oriental Garment – มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดอัน เกียน
บริษัท Liberty Group – มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดเบ๋นแจ
บริษัท Adidas Group – มีโรงงานตั้งอยู่หลายจังหวัดในเวียดนาม
บริษัท Nike Inc. – มีโรงงานตั้งอยู่หลายจังหวัดในเวียดนาม
บริษัท New Balance Athletic Shoe, Inc. – มีโรงงานตั้งอยู่หลายจังหวัดทาง
ตอนใต้ของเวียดนาม
บริษัท Levi Strauss & Co. – มีโรงงานตั้งอยู่หลายจังหวัดในเวียดนาม
บริษัท Summit Garment Saigon (SGS) – มีโรงงานตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์
บริษัท Vietnam Wacoal Co., Ltd. – มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดดองไน
บริษัท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation – มีโรงงานตั้งอยู่ในหลาย
จังหวัดทางตอนใต้
บริษัท HANSAE Vietnam – มีโรงงานตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์

ทั้งนี้ นอกเหนือจากผู้ประกอบการที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีผู้ประกอบการรายสาคัญอื่นๆ
อีกหลายรายที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่นครโฮจิมินห์และจังหวัดโดยรอบ
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 พื้นที่ที่มีศักยภาพและสินค้าเป้าหมายสาหรับการลงทุน
ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอรวมถึงสินค้าเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามส่วนใหญ่มีการจัดตั้งโรงงานผลิต
ในพื้นที่นครโฮจิมินห์และจังหวัดโดยรอบ และมีเพียงผู้ประกอบการน้อยรายเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เฉพาะในพื้นที่ /จังหวัดนั้นๆ ที่ไม่ได้มีการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่
แห่งนี้
สาเหตุสาคัญที่ทาให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนประกอบกิจการในพื้นที่นครโฮจิมินห์และ
จังหวัดโดยรอบ ก็เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหลักของ
เวียดนาม ซึ่งมีผู้ประกอบการดาเนินการผลิตอยู่จานวนมาก ซึ่งการเข้ามาลงทุนในคลัสเตอร์แห่งนี้
จะทาให้ได้ประโยชน์จากการจัดสรรเรื่อ งวัตถุ ดิบที่ใ ช้ใ นการผลิต สะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุน
โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ไ ม่ สู ง มาก ขณะเดี ย วกั น พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วยั ง ถื อ เป็ น ตลาดการค้ า ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด
ในประเทศ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครันและสามารถ
รองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้เป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ พื้นที่นครโฮจิมินห์และ
จังหวัดโดยรอบยังมีประชากรอาศัยอยู่เ ป็นจานวนมาก ทาให้การจัดหาแรงงานเข้ามาทางาน
ในโรงงานผลิตทาได้ง่าย
ทั้งนี้ สาหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในสินค้าเป้าหมาย กล่าวคือ การผลิตผ้าผืน
พื้นที่ที่เหมาะสมเข้าไปลงทุนคือจังหวัดโดยรอบนครโฮจิมินห์ เช่น จังหวัดบินดวง (โดยเฉพาะ
เมื อ ง Binh Ah ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ รั ฐ บาลเวี ย ดนามส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเข้ า ไปจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ สิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม) และจังหวัดดองไนหรือจังหวัดลองอัน ซึ่งอยู่ติดกับนครโฮจิ มินห์ อันจะสะดวกต่อ
ผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนในการขนส่งสินค้าไปยังนครโฮจิมินห์ และท่าเรือโฮจิมินห์
ส่วนการลงทุนในการผลิตเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬา นักลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนได้
ในหลายๆ จังหวัดในพื้นที่แห่งนี้ โดยอาจพิจารณาจากจานวนประชากรในจังหวัด 33 เช่น เข้าไป
ลงทุนในจังหวัดดองไน หรือจังหวัดอัน เกียง ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจานวนมากกว่าจังหวัด
อื่นๆ ในพื้นที่ เป็นต้น หรือพิจารณาจากความใกล้-ไกลจากตลาดหลัก คือ นครโฮจิมินห์ และความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือขนส่งหลัก คือ ท่าเรือโฮจิมินห์ เช่น เข้าไปลงทุนในจังหวัด
เตียน เกียน หรือจังหวัดเบ๋นแจ เป็นต้น

33

จานวนประชากรในจังหวัดสามารถสะท้อนถึงจานวนแรงงานในจังหวัดได้ ณ ระดับหนึ่ง
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7.3.2.2 จังหวัดเว้ จังหวัดดานัง และจังหวัดโดยรอบ
 ข้อมูลทั่วไป
ภาพที่ 7-12 แผนที่จังหวัดภาคกลางของเวียดนาม

จังหวัดเว้
จังหวัดเว้ (Hue) หรือจังหวัด เถื่อเทียน-เว้ (Thua Thien-Hue) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศเวียดนาม มีเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดกวางจี (Quang Tri) และเขตทางทิศ
ใต้ติดกั บจังหวัด ดานัง (Da Nang) และจังหวัดกวางนั ม (Quang Nam) มีขนาดพื้น ที่ 5,062.6
ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1,000,000 คน
เมืองสาคัญของจังหวัด ได้แก่ เมือง Hue ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดเว้
เป็นเมืองที่ท่าสาคัญเมืองหนึ่งของประเทศ และเป็นแหล่งค้าขายเพื่อการส่งออกสินค้าต่างๆ อาทิ
สินค้าเกษตร (โดยเฉพาะผักและผลไม้ ) ประมง (สัตว์น้า) สินแร่ (ไลม์สโตน แกรนิต ฯลฯ) สิ่งทอ
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และผ้าผืน เฟอร์นิเจอร์ไม้ (รวมถึงผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ) และเครื่องเทศ นอกจากนี้ เมืองดังกล่าวยังมี
ความโดดเด่ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เนื่ อ งด้ ว ยมี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง
ซึ่งรวมถึงมรดกโลกอย่างหมู่โบราณสถานเมืองเว้
ทั้งนี้ ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดเว้เป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่อ งนุ่งห่ มจานวนหนึ่ง โดยสาหรับผู้ประกอบการรายส าคั ญที่ลงทุน จั ดตั้ง
โรงงานในจังหวัดนี้ ได้แก่ บริษัท Hanes Brands Co.
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
 เส้นทางหลวงหมายเลข 1A (National Route 1A) ซึ่งเป็นเส้นทางที่แยกมาจาก
เส้นทางหมายเลข 1 ที่เป็นเส้นทางหลวงสายหลักของประเทศ ซึ่งทอดยาวเชื่อม
เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
 เส้นทางรถไฟเหนือ-ใต้ (North–South Railway)
 ท่าเรือ Thuan An Port ซึ่งเป็นท่าเรือประมงสาคัญของจังหวัด
 ท่าเรือ Chan May Port ซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งสาคัญของจังหวัด โดยเฉพาะการ
ขนส่งสินค้าไม้แปรรูปจาพวก Wood Chip และเฟอร์นิเจอร์ไม้
 สนามบินนานาชาติ ฟู้บ่าย (Phu Bai International Airport) ซึ่งเป็นสนามบินที่
ใหญ่ ที่ สุ ด ในเวี ย ดนามตอนกลาง อยู่ ห่ า งจากเมื อ งเว้ อ อกไปประ มาณ 15
กิโลเมตร
 เขตอุตสาหกรรม 3 แห่ง34
จังหวัดดานัง
จังหวัดดานัง (Da Nang) เป็นจังหวัดซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของเวียดนาม ตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศเวียดนาม มีเขตทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเว้ และเขตทางทิศใต้ติดกับ
จังหวัดกวางนัม มีขนาดพื้นที่ 1,285.4 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1,000,000 คน
จังหวัดดานังเป็นเมืองท่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยเป็นที่ตั้งของท่าเรือขนส่ง
ขนาดใหญ่ คือ ท่าเรือดานัง (Da Nang Port) ทั้งนี้ จังหวัดดานังยังยังเป็นแหล่งกสิกรรม รวมถึง

34
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เขตอุตสาหกรรมในหลายภาคการผลิต ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม กระดาษ เครื่องมือแพทย์ วัสดุก่อสร้าง เหมืองแร่ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการต่อเรือ
ทั้งนี้ ในส่ ว นของอุต สาหกรรมสิ่ งทอและอุต สาหกรรมเครื่อ งนุ่งห่ ม มีผู้ ประกอบการ
จานวนมากเข้ามาลงทุนในจังหวัดนี้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการส่งออก
ได้แก่ เช่น Hi-Tech Group จากไทย บริษัท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation ซึ่งเป็น
ธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่






เส้นทางหมายเลข 1
เส้นทางรถไฟเหนือ-ใต้ (North–South Railway)
ท่าเรือดานัง (Da Nang Port)
สนามบินนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport)
เขตอุตสาหกรรม 6 แห่ง35

จังหวัดอื่นๆ โดยรอบ
 จังหวัดกวางนัม (Quang Nam)
จังหวัดกวางนัมเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเวียดนาม ติดกับจังหวัดเว้
และดานัง โดยมีขนาดพื้นที่ 10,438.4 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1,500,000 คน
จังหวัดดังกล่ าวเป็นแหล่ งเพาะปลู กเครื่อ งเทศใหญ่ ที่สุ ดในประเทศ และยังสามารถ
เพาะปลูกชา อ้อย มะพร้าว ยางพารา รวมถึงพืชตระกูลถั่วได้เป็นปริมาณ นอกเหนือจากกิจกรรม
ด้ า นการเพาะปลู ก แล้ ว กิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ อื่ น ที่ ส าคั ญ ของจั งหวัด ได้ แ ก่ การประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และอุตสาหกรรมการผลิต เช่น เกษตรและอาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
รองเท้าหนัง ไม้และกระดาษ อิฐและวัสดุก่อสร้าง และปิโตรเลียมและเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ธุรกิจ
ภาคบริการในจังหวัดดานัง เช่น การเงินและการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโทรคมนาคมและ
การสื่อสารก็มีศักยภาพมากเช่นกัน

35
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ทั้งนี้ ในส่ ว นของอุต สาหกรรมสิ่ งทอและอุต สาหกรรมเครื่อ งนุ่งห่ ม มีผู้ ประกอบการ
จานวนมากเข้ามาลงทุนในจังหวัดนี้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการส่งออก
เช่น บริษัท Hi-Tech Group จากไทย เป็นต้น
สาหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
 เส้นทางรถไฟเหนือ-ใต้ (North–South Railway)
 เขตอุตสาหกรรม 8 แห่ง36
 จังหวัดบินห์ดินห์ (Binh Dinh)
จังหวัดบินห์ดินห์ (Binh Dinh) เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเวียดนาม
ติดกับจังหวัดกวาง ไหง (Quang Ngai) และจังหวัดพูเยน (Phu Yen) โดยมีขนาดพื้นที่ 6,025.1
ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1,500,000 คน
จังหวัดบินห์ดินห์เป็นแหล่งสินแร่แหล่งสาคัญของประเทศ โดยมีทรัพยากรหิน Limenite
และถ่ านหิ นกราไฟต์ อยู่เ ป็นจานวนมากและถู กใช้ใ นภาคอุต สาหกรรมในประเทศเป็น ส าคั ญ
นอกจากนี้ จังหวัดดังกล่าวยังเป็นแหล่งทาการเกษตรขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคตอนกลาง
ของเวียดนาม โดยพืชที่เพาะปลูกได้มาก ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว อ้อย และมะพร้าว ในการทาปศุสัตว์
มีการทาฟาร์มสุกรอยู่ทั่วไปในจังหวัดนี้ เช่นเดียวกับการทาประมงและฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
 เส้นทางหลวงหมายเลข 1A (National Route 1A)
 เส้นทางรถไฟเหนือ-ใต้ (North–South Railway)
 ท่าเรือ Quy Nhon Port และท่าเรือ Thi Nai Port ซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกหลักของ
จังหวัด ถูกใช้ในการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปต่างๆ รวมถึงสินค้า
สินแร่ที่มีมากในจังหวัด
 เขตอุตสาหกรรม 8 แห่ง37

36
37
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 ผู้ประกอบการรายสาคัญในพื้นที่
ผู้ประกอบการรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่แห่งนี้ ได้แก่
 บริษัท Hi-Tech Group – มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดกวางนัมและจังหวัดดานัง
 บริษัท Levi Strauss & Co. – มีโรงงานตั้งอยู่หลายจังหวัดในเวียดนาม
 บริ ษั ท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation – มี โ รงงานตั้ ง อยู่ ห ลาย
จังหวัดในเวียดนาม
 พื้นที่ที่มีศักยภาพและสินค้าเป้าหมายสาหรับการลงทุน
พื้นที่ภาคกลางของประเทศเวียดนามเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่อาจไม่ได้
มีผู้ประกอบการหนาแน่นเทียบเท่ากับในเขตพื้นที่ภาคเหนือบริเวณกรุงฮานอยและจังหวัดโดยรอบ
หรือเขตพื้นทีภ่ าคใต้บริเวณนครโฮจิมินห์และจังหวัดโดยรอบ
อย่างไรก็ดี พื้นที่ดังกล่าวมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างดี และรองรับต่อการ
เข้าไปลงทุนในภาคการผลิตได้ ดังนั้น จึงมีผู้ประกอบการบางส่ว นตัดสิ นใจเข้าไปลงทุน จั ดตั้ง
โรงงานในพื้นที่แ ห่งนี้ โดยจังหวัดที่ มีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนผลิตผ้าผื นหรือผ้ าทอ ได้แก่
จังหวัดเว้ จังหวัดกวางนัม รวมถึงจังหวัดดานัง ซึ่งมีเขตอุตสาหกรรมจัดตั้งอยู่หลายเขต
นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเข้าไปลงทุนผลิตเสื้อผ้า
กีฬาและรองเท้ากีฬาเช่นเดียวกัน เนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าที่จะส่งออกไปยังท่าเรือขนส่งหลัก
ในพื้นที่ คือ ท่าเรือดานัง ได้โดยสะดวก
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7.4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7.4.1 ผู้เล่นสาคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
7.4.1.1 ผู้ประกอบการไทยรายสาคัญ
 บริษัท Hong Seng Thai-Vina Co., Ltd.
บริ ษั ท Hong Seng Thai-Vina Co., Ltd. เป็ นบริ ษั ทของนั กลงทุ นชาวไทย ซึ่ งได้ ข ยาย
การลงทุนเข้าไปในเวียดนามในปี พ.ศ. 2555 โดยบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Tan Duc Industrial
Zone ที่เมืองลองอัน (Long An) ดาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตโดยรับคาสั่งการผลิตจากบริษัทแม่ในไทย ซึ่ง
เป็ น ผู้ ดู แ ลเรื่ อ งวั ต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ ตลอดจนการเงิ น และต้ น ทุ น การผลิ ต ทั้ ง หมดให้ กั บ บริ ษั ท
ในเวียดนาม โดยบริษัท Hong Seng Thai-Vina Co., Ltd. จะไม่ได้รับคาสั่งการผลิตเองโดยตรง
ปัจจุบัน บริษัท Hong Seng Thai-Vina Co., Ltd. มีพนักงานในบริษัทประมาณ 460 คน
(เป็นคนไทยประจาประมาณ 10 คน) โดยจานวนพนักงานดังกล่าว จาแนกเป็น พนักงานตัดเย็บ
ประมาณ 250 คน และพนั ก งานสนั บ สนุ น ราว 210 คน โดยโรงงานของบริ ษั ท Hong Seng
Thai-Vina Co., Ltd. มี ส ายงานการผลิ ต ทั้ ง หมด 16 สายการผลิ ต (โดยแต่ ล ะสายการผลิ ต จะ
ประกอบด้วยพนักงาน 16 คน) และมีกาลังการผลิตอยู่ที่ 3,000 ตัวต่อวัน
สิ น ค้ า ที่ บ ริ ษั ท Hong Seng Thai-Vina Co., Ltd. ผลิ ต ได้ ได้ แ ก่ เสื้ อ ผ้ า กี ฬ าแบรนด์
ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ต่ า งชาติ โดยรั บ จ้ า งผลิ ต (OEM) และส่ ง ออกไปยั ง ต่ า งประเทศ โดยมี
ตลาดส่งออกสาคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
 บริษัท Oriental Garment Co., Ltd.
บริษัท Oriental Garment Co., Ltd. เป็นบริษัทของนักลงทุนชาวไทย ซึ่งได้ขยายการ
ลงทุ น เข้ า ไปในเวี ย ดนามในปี พ.ศ. 2549 โดยบริ ษั ท เข้ า ไปจั ด ตั้ ง โรงงานในเมื อ ง An Giang
เวียดนาม และมีสานักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์38
38

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.orientalgmt.com/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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ทั้งนี้ โรงงานผลิตของบริษัท Oriental Garment Co., Ltd. ในเวียดนามดาเนินการผลิต
และตัดเย็บเสื้ อ ผ้ าส าเร็จ รู ป และเสื้ อ ผ้ ากีฬ า โดยรับจ้างผลิ ต (OEM) จากค าสั่ งซื้อ ของบริ ษั ท
ต่างชาติ และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสาคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
รวมถึงหลายประเทศทั่วโลก
 บริษัท Hi-Tech Group
บริ ษั ท Hi-Tech Group เป็ น บริ ษั ท เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ไทยอี ก รายที่ ข ยายการลงทุ น เข้ า ไป
ในเวียดนาม โดยจัดตั้งโรงงานตัดเย็บ เสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าเด็ก และชุดชั้นใน อยู่ที่จังหวัดกวางนัม
(Quang Nam) และจังหวัดดานัง (Da Nang) ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ประธานกรรมการ Hi-Tech Group
ให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจ39 พบว่า โรงงานในจังหวัดดานังมีขนาดพื้นที่ 35 ไร่ มีคนงานทางาน
อยู่ 600 คน และมีกาลังการผลิต 7 ล้านตัวต่อปี โดยคาดการณ์ว่ากาลังการผลิตดังกล่าวจะเพิ่ม
สูงขึ้นอีก เนื่องจากสามารถจัดจ้างแรงงานได้สู งสุด 1,200 คน นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะ
ขยายการลงทุนในเวียดนามเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตที่กาลังจะเต็มกาลังการผลิต
 บริษัท Liberty Group
บริษัท Liberty Group เป็นบริษัทเครื่อ งนุ่งห่มไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2549 โดยเข้าไปจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬาในเมืองเบ๋นแจ (Ben Tre) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้
ของนครโฮจิมินห์ ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวมีคนงานทางานอยู่ประมาณ 4,400 คน และมีกาลังผลิต
12 ล้านชิ้นต่อปี อย่างไรก็ดี บริษัท Liberty Group มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องจักร
ทันสมัยเพื่อลดการใช้แรงงานในการผลิต เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราค่าแรงในเวียดนามจะเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมาก และอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจได้เวียดนามได้40
 บริษัท Vietnam - Sabina Public Company Limited
บริษัท Vietnam - Sabina Public Company Limited เป็นบริษัทจากเครือผู้ผลิตชุดชั้นใน
จากไทย (บริษัท Sabina Public Company Limited) ที่เข้าไปดาเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
ชุดชั้นในสาหรับสุภาพสตรี รวมถึงชุดนอน และชุดชั้นในสาหรับเด็กและสุภาพสตรี ในเวียดนาม

39
40

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.thansettakij.com/2015/10/27/15307 (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://www.thansettakij.com/2015/10/27/15307 (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง ร้ า นค้ า สาขากระจายอยู่ 9 สาขาทั่ ว ประเทศ และยั ง จั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เข้ า ไป
ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ กว่า 35 แห่งทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ส่ ว นแบ่งตลาดในตลาดชุ ด ชั้ นในเวี ย ดนามของบริษั ทในปั จ จุ บั นอยู่ที่ ป ระมาณ
ร้อยละ 5 โดยมีคู่แข่งหลัก ได้แก่ บริษัท Triumph (บริษัทผลิตและจาหน่ายชุดชั้นในของเยอรมนี)
บริษัท Wacoal (บริษัทผลิตและจาหน่ายชุดชั้นในของญี่ปุ่น) และบริษัทผลิตและจาหน่ายชุดชั้นใน
แบรนด์ท้องถิ่น
7.4.1.2 ผู้ประกอบการต่างชาติรายสาคัญ
 บริษัท Tai Yuen Textile Co. Ltd
บริ ษั ท Tai Yuen Textile Co. Ltd เป็ น บริ ษั ท ลู ก ของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต สิ่ ง ทอรายใหญ่ จ าก
ไต้หวัน คือ บริษัท Yunlon Group โดยบริษัท Yunlon Group ได้ตัดสินใจขยายฐานการผลิตเข้า
มาในเวียดนามในปี พ.ศ. 2557 โดยจัดสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรม Dong Van II Industrial
Park ในจังหวัด Ha Nam ทั้งนี้ โรงงานของบริษัท Tai Yuen Co. Ltd มีขนาด 24 เฮกตาร์ และมี
การจัดจ้างแรงงานกว่า 700 อัตรา41
 บริษัท Adidas Group
บริษัท Adidas Group เป็นบริษัทเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬาจากเยอรมนี และเป็น
เจ้าของแบรนด์ “Adidas” และ “Reebok” 42 ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค
ทั่วโลก โดยปัจจุบัน บริษัท Adidas Group ดาเนินการผลิตสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา
(ทั้ ง ในแบรนด์ “Adidas” “Reebok” และแบรนด์ อื่ น ๆ) จ านวนมากกว่ า 660 รายการ โดยมี
โรงงานผลิต ตลอดจนจัดจ้างผลิตในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท Adidas Group ได้ เ ข้ า มาจั ด ตั้ ง บริ ษั ท Adidas Vietnam Co., Ltd. ขึ้ น ใน
เวียดนามในพ.ศ. 2553 โดยดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬาเป็นสาคัญ
41

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/first-textile-mill-come-investment-taiwanese-groupvietnam และ http://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/newsdetails.aspx?news_id=166022 (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
42 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.adidas-group.com/en/group/profile/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 บริษัท Nike Inc.
บริ ษั ท Nike Inc. เป็ น บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เสื้ อ ผ้ า รองเท้ า กี ฬ า และอุ ป กรณ์ กี ฬ า จาก
สหรัฐอเมริกา ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 (เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท Blue Ribbon Sports และมาเปลี่ยน
ชื่อเป็นดังปัจจุบันในปี พ.ศ. 251443) โดยแรกเริ่ม บริษัท Nike Inc. มิได้เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า รองเท้า
และอุปกรณ์กีฬา แต่เป็นตัวแทนจาหน่ายเสื้อผ้า รองเท้ากีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้กับบริษัทอื่น
และเริ่มเข้ามาดาเนินธุรกิจการผลิตเสื้อผ้า รองเท้ากีฬา และอุปกรณ์กีฬา ในแบรนด์ “Nike” ของ
บริษัทในปี พ.ศ. 2514
ปัจจุบัน สินค้าของบริษัทได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก และถูกจัดจาหน่ายทั้งโดย
บริษัทในเครือ Nike Inc. และบริษัทตัวแทนจาหน่ายมากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก โดยในเวียดนาม
บริ ษั ท Nike Inc. ด าเนิ น การท าสั ญ ญาจั ด จ้ า งโรงงานผลิ ต ของชาวเวี ย ดนามและชาวไต้ ห วั น
ในเวียดนาม เพื่อผลิตเสื้อผ้า และรองเท้ากีฬ า ของบริษัทเพื่อส่ งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
รวมถึงส่งกลับมาจาหน่ายในสหรัฐอเมริกา (มีสินค้าส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกจาหน่ายในเวียดนาม)
 บริษัท New Balance Athletic Shoe, Inc.
บริษัท New Balance Athletic Shoe, Inc. เป็นบริษัทผลิตรองเท้า และเสื้อผ้ ากีฬ าจาก
สหรัฐอเมริก า ซึ่งเป็นเจ้าของผลิ ต ภัณฑ์ยี่ห้ อ “นิว บาลานส์ (New Balance)” จัดตั้งธุ รกิจ ในปี
พ.ศ. 2449 ในสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้ขยายตลาด รวมถึงกระจายฐานการผลิตออกไปในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศเวียดนามด้วย โดย
บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ไปร่ ว มทุ น กั บ นั ก ลงทุ น เวี ย ดนาม จั ด ตั้ ง บริ ษั ท New Balance Athletic Shoes
(Far East) Ltd. ในนครโฮจิมินห์ 44 และมีโรงงานผลิตสินค้าในเครือของบริษัท 15 แห่งในหลาย
จังหวัดทางตอนใต้ของประเทศ ได้แก่ Ho Chi Minh City, Tien Giang, Binh Duong, Hai Duong,
Tay Ninh และ Dong Nai นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดร้านขายสินค้าของบริษัทในเวียดนามด้วยกัน
ทั้งสิ้น 5 แห่ง (3 แห่งในนครโฮจิมินห์ 1 แห่งในกรุงฮานอย และ 1 แห่งในมืองไฮฟอง)

43
44

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.nike.com/ และหลายแหล่งข้อมูล (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก AmCham Vietnam (http://www.amchamvietnam.com/business-directory/30447635/rro-of-newbalance-athletic-shoes-far-east-ltd-in-hcmc/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 บริษัท Levi Strauss & Co.
บริษัท Levi Strauss & Co. เจ้าของกางเกงยีนส์ยี่ห้อ “ลีวายส์ (Levi’s)” เป็นบริษัทจาก
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจาหน่ายสินค้าหลัก คือกางเกงยีนส์ และเครื่องนุ่งห่มที่ทาจากผ้ายีนส์ ปัจจุบัน
บริษัท Levi Strauss & Co. มีส ายการผลิ ต สิ นค้าอยู่ทั่ว โลก โดยในภูมิภาคเอเชีย บริษัทจัดตั้ง
โรงงานในกัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะ
ดาเนินการผ่านกลุ่มธุรกิจ Crystal Group ของฮ่องกง (บริษัทดังกล่าวรับจ้างผลิต (OEM) สินค้า
เครื่องนุ่งห่มให้กับบริษัท Levi Strauss & Co.)
ทั้งนี้ เวียดนามเป็นสายการผลิตขนาดใหญ่อันดับสองของบริษัท Levi Strauss & Co.45
รองลงมาจากสายการผลิตในจีน โดยสินค้าราวร้อยละ 29 ของบริษัท ผลิตจากเวียดนาม (สินค้า
ที่ผลิตจากจีนคิดเป็นร้อยละ 39) โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเสื้อยืด (T-Shirt) โดยบริษัท
Levi Strauss & Co. เข้ามาจัดตั้งโรงงานมากกว่ า 30 แห่งในเวียดนาม ภายใต้ชื่อ บริษั ท ย่ อ ย
ที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงงานเหล่านั้นกระจัดกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศ เช่น กรุงฮานอย
ดองไน โฮจิมินห์ เบียนหัว นิงห์บินห์ เป็นต้น
นอกเหนือจากการเป็นฐานการผลิตสาคัญของบริษัท Levi Strauss & Co. เวียดนามยัง
เป็ น ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท โดยมี มู ล ค่ า การส่ ง ออกกว่ า
300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 บริษัท Hanes Brands Co.
บริ ษั ท Hanes Brands Co. เป็ น บริ ษั ท สั ญ ชาติส หรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง จ าหน่ า ยเสื้ อ ผ้ าและ
เครื่องนุ่งห่มหลากหลายแบรนด์ (แบรนด์สินค้า) ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมถึงหลาย
ประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา46
ปัจจุบัน บริษัท Hanes Brands Co. ได้จัดตั้งโรงงานผลิตของบริษัทเองใน 40 ประเทศ
ทั่ ว โลก และจั ด จ้ า งพนั ก งานในองค์ ก รประมาณ 65,300 คน โดยในเวี ย ดนาม บริ ษั ท Hanes
Brands Co. เข้ า มาจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในชื่ อ Hanes Brands Vietnam Co., Ltd. ในปี พ.ศ. 2550

45
46

ถูกจัดอันดับว่าเป็นดาวดวงใหม่ (New Star) ของฐานการผลิตของลีวายส์
รวบรวมข้อมูลจาก http://www.hanes.com/corporate (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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และได้จัดตั้งโรงงานผลิตและตัดเย็บเสื้อผ้าในแบรนด์ของตนด้วยกัน 3 แห่งในจังหวัด เถื่อเทียน-เว้
(Thua Thien-Hue)47
 บริษัท Inditex group
บริษัท Inditex group เป็นบริษัทผู้ผลิต สินค้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชุดชั้นใน/เสื้อชั้นใน
และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้า จากสเปน ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าหลากหลายแบรนด์ด้วยกัน อาทิ
Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Zara และ Uterqüe
สาหรับในตลาดเวียดนาม บริษัทในเครือของ Inditex group ได้แก่ บริษัท Zara, บริษัท
Massimo Dutti, บริษัท Pull and Bear และบริษัท Stradivarius ได้เริ่มเข้ามาลงทุนจัดตั้งร้านค้ า
(Store) ในเวียดนามแล้วในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งแต่เดิม บริษัทในเครือ Inditex group เข้ามาจัดจ้าง
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในเวียดนามเพื่อตัดเย็บสินค้าของตนให้เพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียว
 บริษัท Fast Retailing
บริษัท Fast Retailing เป็นบริษัทผู้ ผ ลิ ต เสื้ อผ้ าและเครื่องนุ่งห่มสั ญชาติญี่ ปุ่น ซึ่งเป็น
เจ้าของแบรนด์หลากหลายแบรนด์ อาทิ UNIQLO, GU, PRINCESSE TAM. TAM, J Brand, ฯลฯ
โดยบริษัทได้เข้าไปลงทุนจัดตั้งร้านค้าของเสื้อผ้าแบรนด์ในเครือของบริษัทมากกว่า 18 ประเทศ
ทั่วโลก และยังมีการส่งออกไปผ่านตัวแทนจาหน่ายในอีกหลายประเทศ48
ทั้งนี้ แต่เดิม บริษัท Fast Retailing มีโรงงานผลิตอยู่ในญี่ปุ่น และได้ขยายฐานการผลิต
มายังประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน บังกลาเทศ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และตุรกี โดยบริษัท Fast
Retailing ใช้เวียดนามเป็นฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป และยังใช้เป็นฐานการผลิตและปั่นด้าย
เพื่อนาด้ายไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าผืน เพื่อใช้ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปของบริษัท
(แต่การฟอกย้อม หรือการผลิตผ้าผืนนั้น ยังต้องดาเนินการในต่างประเทศอยู่แล้วจึงนาเข้าวัตถุดิบ
ดังกล่าวเข้ามาเพื่อตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าอีกครั้งหนึ่งในเวียดนาม) ทั้งนี้ บริษัท Fast Retailing มีแผน
ที่จะใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตผ้าผืนในอนาคต

47

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.vietnambreakingnews.com/2014/11/hanesbrands-opens-third-factory-in-vietnam/ (เข้าถึง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
48 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.fastretailing.com/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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สาหรับสินค้าหลักของบริษัทที่ผลิตในเวียดนามเป็นการผลิตสินค้าแบรนด์ UNIQLO เป็น
สาคัญ โดยสินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปในต่างประเทศเกือบทั้งหมด เช่น สหภาพยุโรป รัสเซีย
ญี่ปุ่น อาเซียน รวมถึงสหรัฐอเมริกา
 บริษัท Summit Garment Saigon (SGS)
บริษัท Summit Garment Saigon (SGS) เป็นบริษัทผลิตและตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปของ
บริ ษั ท สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น คื อ บริ ษั ท Sumitex International Company Ltd. ซึ่ ง อยู่ ใ นเครื อ บริ ษั ท
Sumitomo Corporation ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2550 โดยด าเนิ น การจั ด ตั้ ง โรงงานผลิ ต
ในต่างประเทศ และนาเข้าสินค้ามาจาหน่ายในญี่ปุ่น ตลอดจนส่งออกไปต่างประเทศด้วย ได้แก่
ตลาดสหภาพยุโรป และตลาดเอเชีย49
ส าหรั บ ในเวี ย ดนาม บริ ษั ท Summit Garment Saigon (SGS) ด าเนิ น การผลิ ต และ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปชนิดต่างๆ เช่น เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อโค้ต เสื้อจั้มเปอร์ กางเกง กระโปรง เป็นต้น
โดยโรงงานตั้งอยูห่ ่างจากนครโฮจิมินห์ไปประมาณ 35 นาที
 บริษัท Vietnam Wacoal Co., Ltd.
บริษัท Vietnam Wacoal Co., Ltd. เป็นบริษัทผู้ผลิตชุดชั้นในสุ ภาพสตรีสัญ ชาติญี่ ปุ่น
ในเครือบริษัท Wacoal Holding และ Wacoal Corp. จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 โดยเริ่มต้น จาก
เป็นผู้ผลิตตัดเย็บเสื้อผ้า และชุดชั้นในสุภาพสตรีในญี่ปุ่น ต่อมาได้ขยายตลาดและฐานการผลิต
ออกไปต่างประเทศ50
ทั้งนี้ เครือบริษัท Wacoal Holding และ Wacoal Corp. ได้เข้าไปลงทุนจัดตั้ง ฐานการ
ผลิตในเวียดนามในปี พ.ศ. 2541 โดยเข้ามาจัดตั้ง บริษัท Vietnam Wacoal Co., Ltd. และลงทุน
สร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรม Amata Industrial Park ในจังหวัดดองไน (Dong Nai) เพื่อผลิต
สินค้าส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน รวมถึงส่งไป
จาหน่ายที่ญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัท Vietnam Wacoal Co., Ltd. จัดจ้างพนักงาน 2,150 อัตรา และ

49
50

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.stx.co.jp/english/about/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://www.wacoalholdings.jp/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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เปิดร้านขายสินค้าของบริษัทราว 20 แห่งในนครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย และจังหวัดไฮฟอง ตลอดจน
จาหน่ายสินค้าในร้านค้า และห้างสรรพสินค้าแห่งต่างๆ ทั่วประเทศ51
7.4.1.3 ผู้ประกอบการท้องถิ่นรายสาคัญ
 กลุ่มธุรกิจ VINATEX (Vietnam National Textile and Garment Group)
กลุ่มธุรกิจ Vietnam National Textile and Garment Group หรือ VINATEX ได้ถูกจัดตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามจานวนมากกว่า 100 บริษัท มีคณะผู้บริหารกลางเป็ น ผู้ บ ริ ห าร และมี รั ฐ บาลเวี ย ดนามถื อ หุ้ น หลั ก ส่ ง ผลท าให้ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ VINATEX เป็ น
บริษัทผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และมีกาลังการผลิตมากที่สุดในประเทศ โดย
ปริมาณการผลิตของกลุ่มธุรกิจนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของสินค้าในอุตสาหกรรมที่ผลิต ได้
ทั้งหมดในประเทศ
ทั้ ง นี้ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ VINATEX ด าเนิ น กิ จ กรรมการผลิ ต ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ต้ น น้ า คื อ การผลิ ต
เส้นด้ายและเส้นใยสังเคราะห์ ไปจนถึงระดับปลายน้า คือ การตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และ
สิ่งของที่ทาจากผ้า ทั้งเพื่อจาหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ
 บริษัท Vietnam Wool Joint Stock Company (LENVIET)
บริษัท Vietnam Wool Joint Stock Company เป็นบริษัทผู้ผลิตสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ในเวียดนาม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า Len Vietnam Company หรือ LENVIET52
ปัจจุบัน บริษัท Vietnam Wool Joint Stock Company ดาเนินการผลิตเส้นด้ายขนสัตว์
(Wool) และผ้าผืน (Fabric) รวมถึงตัดเย็บเสื้อสเวตเตอร์ (Sweater) และผ้านวม (Blanket) จาก
เส้นด้ายและผ้าผืนที่ผลิตขึ้นเอง พร้อมทั้งจาหน่ายสินค้าในประเทศและส่งออกสินค้าไปยังตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง และแคนาดา โดยโรงงานของบริษัทตั้งอยู่
3 แห่ ง ได้แ ก่ โรงงาน Len Bien Hoa, โรงงาน Texitle Blankets Len Bin Loi และโรงงาน Len
Vector
51
52

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.wacoal.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://lenviet.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 บริษัท Thien Nam Spinning
บริษัท Thien Nam Spinning เป็นบริษัทของชาวเวียดนาม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543
โดยเริ่มต้น จากด าเนิ นธุ รกิ จ ซื้อ -ขายฝ้ า ยและสารเคมีต่ า งๆ เพื่อ นามาใช้ ใ นการผลิ ต เส้ น ด้ า ย
(Cotton Yarn)53
ในปี พ.ศ. 2545 โรงงานผลิต เส้นด้ายของบริษัทแห่งแรกได้จัดสร้างแล้วเสร็จ และเริ่ม
ดาเนินการผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมผ้าผืนในประเทศ รวมถึงส่งออกไป
ต่างประเทศ
ในปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตเส้นด้าย 5 แห่ง จัดจ้างแรงงาน 1,700 คน และมีกาลัง
การผลิตเส้นด้ายมากกว่า 2,500 ตันต่อเดือน โดยสัดส่วนร้อยละ 70 ของสินค้าที่ผลิตได้ถูกส่งออก
ไปยังตลาดต่างๆ ได้แ ก่ เกาหลี ใ ต้ จีน ตุรกี ฟิลิ ปปินส์ ไต้หวัน ไทย ญี่ ปุ่น รวมถึ งประเทศใน
กลุ่มละตินอเมริกา
 บริษัท Viet Thang Corporation
บริษัท Viet Thang Corporation เป็นกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่ง ห่ม
รายใหญ่อันดับต้นๆ ในเวียดนาม ทั้งนี้ บริษัท Viet Thang Corporation ดาเนินกิจกรรมตั้งแต่การ
ผลิ ต เส้ นด้าย Cotton และเส้ นใย Polyester ชนิดต่างๆ การผลิ ต ผ้ าผื น ตลอดจนการผลิ ต และ
ตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 54 (สาหรับบริษัทในเครือที่ผลิตและตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
ของ Viet Thang Corporation คือ Viet Thang Garment Joint Stock Company ซึ่งตัดเย็บเสื้อผ้า
สาเร็จรูป เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อแฟชั่น เป็นต้น55)
ทั้งนี้ กาลังการผลิตเส้นด้ายและเส้นใยสังเคราะห์ ของบริษัท Viet Thang Corporation
1,500 ตันต่อเดือน และมีกาลังการผลิตผ้าผืน 4.5 ล้านเมตรต่อเดือน และโรงงานผลิตของ Viet
Thang Corporation จัดจ้างแรงงาน 1,600 คน

53

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.thiennamspinning.com/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://www.vietthang.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
55 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.fact-link.com.vn/mem_profile.php?id=00000371&page=00000446&lang=en (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
54
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 บริษัท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation
บริ ษั ท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation เป็ น บริ ษั ท เวี ย ดนามในเครื อ
VINATEX ซึ่งผลิตเครื่องนุ่งห่มหลากหลายชนิดในประเทศ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยบริษัท
ผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่ม พร้อมกับดาเนินธุรกิจด้านการนาเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือ และเครื่องจักรใน
การผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มด้วย56
ทั้งนี้ บริษัท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation ถื อ เป็นผู้ ผ ลิ ต เครื่อ งนุ่ ง ห่ ม
ขนาดใหญ่ในเวียดนามและส่งออกเป็นอันดับต้นๆ โดยมีโรงงาน 21 แห่งทั่วประเทศ (โรงงานหลัก
ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ และมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นๆ เช่น Thu Duc, Ben Tre, Tien Giang,
Binh Thuan,) ก าลั ง การผลิ ต เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ต่ า งๆ ของบริ ษั ท Viet Tien Garment Joint Stock
Corporation สู งถึ ง 26 ล้ านชิ้นต่อ ปี โดยจัดจ้า งแรงงานในโรงงานต่ างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่
ทั่วประเทศรวมกันมากกว่า 20,000 คน
สิ น ค้ า หลั ก ของบริ ษั ท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation ได้ แ ก่ เสื้ อ ที เ ชิ้ต
เสื้อแจ็กเก็ต และกางเกงสาหรับสุภาพบุรุษและเด็กชาย โดยเป็นการรับจ้างผลิตจากบริษัทต่างชาติ
เพื่อผลิตและส่งออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย
และประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
 บริษัท HANSAE Vietnam Co., Ltd.
บริษัท HANSAE Vietnam Co., Ltd. เป็นบริษัทของนักลงทุนเวียดนาม จัดตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2554 ดาเนินธุรกิจการผลิตและตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน บริษัท
HANSAE Vietnam Co., Ltd. เป็ น บริ ษั ท ส่ ง ออกเสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม คุ ณ ภาพที่ มี ย อดการ
ส่ ง ออกอั น ดั บ ต้ น ๆ ของประเทศ โดยบริ ษั ท รั บ จ้ า งตั ด เย็ บ ให้ กั บ บริ ษั ท เสื้ อ ผ้ า และแฟชั่ น จาก
สหรัฐอเมริกาหลากหลายรายในหลายแบรนด์ (แบรนด์สินค้า) 57
โรงงานหลั ก ของบริษัท HANSAE Vietnam Co., Ltd. ตั้งอยู่ใ นนครโฮจิมิน ห์ มีขนาด
พื้นที่ 280,000 ตารางกิโลเมตร และจ้างแรงงานตัดเย็บอยู่ประมาณ 10,000 อัตรา
56

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.viettien.com.vn/ และ http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?
privcapid=26084130 (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
57 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.hansaevn.com/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 บริษัท Bac Giang Garment Joint Stock Company
บริษัท Bac Giang Garment Joint Stock Company เป็นบริษัทผู้ ผ ลิ ต และตั ดเย็ บ เสื้ อ
กันหนาวและเสื้อขนสัตว์ของนักลงทุนเวียดนามที่ลงทุนอยู่ในจังหวัด บั๊กซาง (Bac Giang) บริษัท
ดังกล่าวก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยเริ่มต้นจากเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขยายมาสู่
การเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มอันดับต้นๆ ของประเทศ
ปัจจุบัน บริษัท Bac Giang Garment Joint Stock Company มีโรงงานด้วยกัน 2 แห่ง
ในจังหวัด Bac Giang โดยมีกาลังการผลิตเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาว/ขนสัตว์ 5 ล้านตัวต่อปี และกาลัง
การผลิตกางเกงอีก 2 ล้านตัวต่อปี ทั้งนี้ มีแรงงานอยู่ในโรงงานประมาณ 7,800 คน
ตลาดส่ ง ออกส าคั ญ ของบริ ษั ท Bac Giang Garment Joint Stock Company อยู่ ใ น
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงซาอุดิ อาระเบีย แต่ก็มีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย
เช่นกั น โดยสิ นค้ า ที่ผ ลิ ต ส่ ว นใหญ่ เป็นการรับจ้างตัดเย็บตามค าสั่ งซื้อของลูกค้าซึ่งเป็นบริษัท
ต่างชาติ
 บริษัท Tay Do Garment Company58
บริ ษั ท Tay Do Garment Company จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่ ม ต้ น จากเป็ น
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก ต่อมา บริษัท Tay Do Garment Company ได้เข้าไปอยู่ภายใต้
เครือบริษัทผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามคือ เครือ Viet Tien59 และบริษัท Tay Do
Garment Company ได้ขยายกาลังการผลิตให้เพิ่มสูงขึ้นจนบริษัทกลายเป็นผู้ผลิตตัดเย็บเสื้อเชิ้ต
และกางเกงสาหรับสุภาพบุรุษรายสาคัญในจังหวัดเกิ่นเธอ
ปัจจุบัน บริษัท Tay Do Garment Company มีโรงงานผลิตเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ 1 โรงงาน
และโรงงานผลิตกางเกงขายาวสุภาพบุรุษ 1 โรงงาน โดยสายพานการผลิตทั้งหมดของโรงงานของ
บริษัทมีจานวน 24 สาย ทั้งนี้ บริษัทจัดจ้างแรงงานประมาณ 1,650 คน และมีกาลั งการผลิ ต
มากกว่า 452,000 ชิ้นต่อเดือน

58
59

ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เป็นเครือบริษัทที่มีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและเครือ่ งนุ่งห่มกระจายอยู่ทวั่ ประเทศ
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สินค้าที่บริษัท Tay Do Garment Company ผลิตได้ ได้แก่ เสื้อเชิ้ตและกางเกงสาหรับ
สุภาพบุรุษ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตในลักษณะของการรับจ้างผลิต (OEM) โดยบริษัทเสื้อผ้าต่างชาติ
หลายบริษัทจัดจ้างให้บริษัท Tay Do Garment Company ตัดเย็บและส่งออกเครื่องนุ่งห่มสาเร็จรูป
เหล่านั้นไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ สัดส่วนปริมาณการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 95 ของปริมาณที่
ผลิตทั้งหมด โดยตลาดหลักของบริษัท Tay Do Garment Company อยู่ในสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป (เช่น ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร) เกาหลีใต้ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ส่วนสัดส่วนที่เหลืออีก
ประมาณร้อยละ 5 เป็นการผลิตในแบรนด์สินค้า “Tay Do” ของบริษัทเองซึ่งถูกจาหน่ายเฉพาะ
ภายในประเทศ
ตั ว อย่ า งแบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท Tay Do Garment
Company ได้แก่ DKNY, Perry Ellis, G2000, FOREVER21, ARROW, celio*, ZARA ฯลฯ
สิ น ค้ า ของบริ ษั ท ถื อ ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน เนื่ อ งจากต้ อ งส่ ง ออกไปยั ง ตลาด
ที่หลากหลาย และต้องได้รับหรือผ่านการตรวจสอบคุณภาพ/มาตรฐานจากแหล่งนาเข้าประเทศ
นั้นๆ ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิต บริษัทจะนาเข้าวัตถุดิบ (ผ้าผืน เส้นด้าย ฯลฯ) จากต่างประเทศ
เป็นส าคั ญ ได้แ ก่ ประเทศไทย จีน อินเดีย และเกาหลี ใ ต้ โดยสั ดส่ ว นการนาเข้าวัต ถุ ดิ บ จาก
ต่างประเทศมากกว่าร้อ ยละ 80 ของปริมาณวัต ถุดิบทั้งหมดที่ใ ช้ใ นการตัดเย็บ และใช้วัต ถุ ดิบ
ที่ผลิตในประเทศเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนไม่มากนัก
 บริษัท Binh Tien IMEX Corp. PTE., LTD. (BITI’S)
บริษัท Binh Tien IMEX Corp เป็นบริษัทของชาวเวียดนามซึ่งเป็นผู้ผลิตรองเท้าประเภท
ต่างๆ อาทิ รองเท้ากีฬา รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ รองเท้าส้นสูง ฯลฯ โดยบริษัทจัดตั้ งขึ้นในปี
พ.ศ. 2525 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจผลิตรองเท้าแตะที่ทาจากยางและจาหน่ายในประเทศ60
ต่อมา ภายหลังจากการร่วมทุนกับนักลงทุนไต้หวันในปี พ.ศ. 2534 และนาเข้าเครื่องจักร
สาหรับการผลิตรองเท้าประเภทต่างๆ เข้ามา บริษัทจึงสามารถผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ ได้มากขึ้น
อาทิ รองเท้ากีฬา รองเท้าผ้าใบ รองเท้าส้นสูง ฯลฯ โดยบริษัทรับจ้างผลิตรองเท้าให้กับบริษัท
รองเท้ า ชั้ น น าต่ า งชาติ ห ลายบริ ษั ท เช่ น Skechers, Speedo, Clarks, Bloch, lotto, Decathlon
เป็นต้น และยังผลิตสินค้าของบริษัทเอง โดยใช้ชื่อแบรนด์ “BITI’S”

60

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.bitis.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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ปั จ จุ บั น บริ ษั ท BINH TIEN IMEX CORP เป็ น ผู้ ผ ลิ ต รองเท้ า ชั้ น น าในเวี ย ดนาม
มีโรงงานในเครือบริษัท 7 แห่ง และมีร้านค้าของบริษัท 68 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีบริษัท
ผู้แทนจาหน่ายสินค้าของบริษัทมากกว่า 1,500 รายในเวียดนาม โดยดาเนินการทั้งการจาหน่าย
สินค้าในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 40 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
(อิตาลี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร) รัสเซีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก แคนาดา ฯลฯ และยังได้เข้ามาลงทุนใน
ธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการผลิตรองเท้า เช่น ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น
7.4.2 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
7.4.2.1 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตทั้งอุตสาหกรรม
ภาพที่ 7-13 แสดงโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของ
เวียดนาม ตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นคือการผลิตผ้าผืน ซึ่งจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตเส้นด้ายและ
ใยสังเคราะห์ การฟอกย้อม การถักทอ และกระบวนการอื่นๆ ก่อนที่จะได้ผ้าผืนหรือผ้าประเภท
ต่างๆ ไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า จนถึงกิจกรรมในขั้น
สุดท้ายซึ่งคือการจัดจาหน่ายสินค้าไปให้แก่ผู้บริโภคในประเทศรวมถึงการส่งออก
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ภาพที่ 7-13 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม
Raw
Material

Textile Production
เส้นด้าย
พิมพ์ลาย

ฟอกย้อม
Yarn
Fabric
ถักทอ Wool
ผ้าผืน Polyester
Spandex
Nylon

ใยสังเคราะห์

Import (High Quality Materials)
Import (Goods)

Marketing
& Export

เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ชุดชั้นใน

End Products
/Exports
เสื้อกันหนาว เสื้อผ้ากีฬา
รองเท้ากีฬา/
สิ่งของ
รองเท้าแฟชั่น
ทาจากผ้า

มีการนาเข้าฝ้าย
 กลุ่ มผู้ ผลิ ตเส้น ด้า ย/เส้ นใยมี อยู่ จานวนน้ อย และ  กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ตั ด เย บเสื้ อ ผ้ า ส าเร จรู ป มี อ ยู่ เ ป็ น จ านวนมาก 
จากต่างประเทศ
(ทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างชาติ ) ส่วนใหญ่เป็นการรับจ้าง
ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเป็นจานวนมาก
บางส่วนเพื่อใช้ผลิต  กลุ่มผู้ ประกอบการฟอกย้อม พิม พ์ลาย และถั ก
ตัดแบบ CMT เพื่อการส่งออก และจาหน่ายในประเทศส่วนน้อย
เส้นใย เช่นเดียวกับ
ทอผ้าผืนมีอยู่จานวนน้อย ยังขาดเทคโนโลยีการผลิต  กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต รองเท้ า /เสื้ อ ผ้ า กี ฬ ามี อ ยู่ จ านวนมาก
มีทั้งการผลิตรูปแบบ OEM เพื่อส่งออก และส่วนน้อยผลิต เพื่อ
วัตถุดิบบางชนิด
ทาให้สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่สูงมาก ส่วนสินค้า

จาหน่ายในประเทศ
เช่น สารเคมีฟอก
คุณภาพสูงต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
 กลุ่มผู้ผลิตตัดเยบชุดชั้นใน/สิ่งของทาจากผ้ามีอยู่จานวนน้อย
ย้อม

สินค้าส่วนน้อยขายใน
ประเทศ ตามตลาดนัด
ร้านค้า หรือห้าง มีทั้งสินค้า
แท้และสินค้าที่
ลอกเลียนแบบ
สินค้าส่วนใหญ่ส่งออก
โดยขนส่งทางเรือเป็น
สาคัญ

ส่งออก

นาเข้าสินค้า
มาจาหน่าย

ทั้งสอง

Key Players

Structure

เย็บปัก

Garment & Footwear Production

จาหน่ายในประเทศ

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับต้นน้าและกลางน้า: การผลิตสิ่งทอ
โครงสร้างห่วงโซ่
ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับต้นน้าและกลางน้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มของเวียดนามเริ่มต้นจากกิจกรรมการผลิตสิ่งทอ อันได้แก่ ผ้าผืน/ผ้าทอ (Fabric) และ
ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น Polyester Nylon Spandex เป็นต้น
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิต
ต้นน้าที่ดาเนินการผลิ ต เส้ นด้าย และ/หรือ เส้ นใยสั งเคราะห์ และกลุ่ มผู้ ประกอบการในห่ว งโซ่
ระดับกลางน้าที่ดาเนินกิจกรรมฟอกย้อม พิมพ์ลาย ถักทอ รวมไปถึงเย็บปัก
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1) กลุ่มผู้ผลิตเส้นด้าย/เส้นใย
เส้นด้าย/เส้นใยต่างๆ นี้มีวัตถุดิบจากวัสดุธรรมธชาติ เช่น ขนสัตว์ ฝ้าย เป็นต้น ไปจนถึง
สารเคมีที่สังเคราะห์มาจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวจะอาศัยวัตถุดิบ
ในประเทศ พร้อมกับการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อทาการผลิตด้ายหรือใยสังเคราะห์
ออกมา
กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มนี้ในเวียดนามมีอยู่จานวนน้อย หากเปรียบเทียบกับจานวนและสัดส่วน
ของผู้ประกอบการทั้งหมดในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ ดาเนินการผลิตเพื่อเป็นวัตถุ ดิบสาหรับใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
และเครื่องนุ่งห่มในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มต่อไป
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ ผลิตเส้ นด้าย/เส้ นใยในเวียดนามยังคงใช้
เครื่ อ งจั ก รที่ ไ ม่ ทั น สมั ย ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต เส้ น ด้ า ยและเส้ น ใยสั ง เคราะห์ที่ ส ามารถผลิ ต ได้ ยังมี
คุณภาพไม่สูงมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการผ้าผืนในห่วงโซ่ระดับกลางน้าอาจต้องนาเข้าวัตถุดิบ
ที่เป็นเส้นด้ายหรือเส้นใยคุณภาพสูงจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตแทน
2) กลุ่มผู้ประกอบการฟอกย้อม พิมพ์ลาย และถักทอผ้าผืน
ในห่วงโซ่ระดับกลางน้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มผู้ประกอบการ
ฟอกย้อม พิมพ์ลาย และถักทอผ้าผืน เป็นกลุ่มผู้เล่นสาคัญซึ่งมีจานวนและสัดส่วนในอุตสาหกรรม
ค่อนข้างน้อย และแม้ว่าจะมีสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มผู้ผลิตเส้นด้าย/เส้นใยสังเคราะห์ แต่ก็ถือว่ายังมี
จานวนน้อยกว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศอยู่พอสมควร61
กลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวดาเนินการถักทอผ้าผืน ฟอกย้อมผ้าผืน (และ/หรือเส้นด้าย) ทาการ
พิมพ์ลวดลายต่างๆ หรือปักลวดลายลงบนผืนผ้า เพื่อให้ผ้ามีสีสัน หรือลวดลายตามที่ต้องการก่อน
จะถูกนาไปจาหน่าย และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มต่อไป
ทั้งนี้ เนื่องด้วยผู้ผลิตในกลุ่มนี้ในเวียดนามเป็นกลุ่มที่มีเทคโนโลยีและเทคนิคในการผลิต
ที่ไม่สูงมาก (โดยเฉพาะในด้านการฟอกย้อมและการถักทอ) ทาให้สินค้าผ้าผืนที่ผลิตได้มีคุณภาพ
ไม่สูงมาก นอกจากนี้ ยังมีกาลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
61

ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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ดังนั้น ทาให้เวียดนามต้องนาเข้าสินค้าผ้าผืนเป็นจานวนมาก โดยผ้าผืนที่ผลิตในประเทศซึ่งถูกใช้
เป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บคิดเป็นเพียงราวร้อยละ 10 เท่านั้น62
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิจารณาจากผู้ประกอบการรายส าคัญ ที่นาเสนอไปในหัวข้อ 7.4.1 พบว่า ผู้เล่น
สาคัญรายหลายดาเนินกิจกรรมในห่วงโซ่ มูลค่าการผลิตระดับต้นน้าและกลางน้านี้อยู่หลายราย
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเวียดนามและผู้ประกอบการต่างชาติ
 ผู้ประกอบการเวียดนาม
ผู้ผลิตชาวเวียดนามที่ดาเนินการผลิตสินค้าสิ่งทอ (ไม่ว่าจะเป็นเส้นด้าย เส้นใยสังเคราะห์
หรือผ้าผืน/ผ้าใยสังเคราะห์) ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจ VINATEX (2) บริษัท Thien Nam Spinning (3)
บริษัท Vietnam Wool Joint Stock Company (LENVIET) และ (4) บริษัท Viet Thang Corporation
 กลุ่มธุรกิจ VINATEX – เป็นผู้ผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม และยังมีกาลัง
การผลิตมากที่สุดในประเทศ
 บริษัท Thien Nam Spinning – เป็นผู้ผลิตเส้นด้ายชนิดต่างๆ เช่น TC Yarn
CVC Yarn CD Yarn เป็นต้น เพื่อจาหน่ายให้กับตลาดภายในประเทศ รวมถึง
ส่งออกไปต่างประเทศ
 บริ ษั ท Vietnam Wool Joint Stock Company (LENVIET) – เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต
เส้นด้ายจาพวกขนสัตว์ (Wool) เพื่อใช้ในการผลิตผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่มของ
บริษัทต่อไป
 บริษัท Viet Thang Corporation – เป็นผู้ผลิตสินค้าทั้งสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ในเวียดนาม โดยสาหรับการผลิตสินค้าสิ่ งทอ บริษัทดาเนินการผลิตเส้นด้าย
Cotton และเส้นใย Polyester เพื่อนาไปใช้ในการผลิตเป็นผ้าผืน/ผ้าใยสังเคราะห์

62

ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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 ผู้ประกอบการต่างชาติ
ผู้ ผ ลิ ต ที่เ ป็นนัก ลงทุนต่างชาติที่เ ข้ามาลงทุนในอุต สาหกรรมสิ่ งทอของเวียดนามนั้ น
ได้แก่ (1) บริษัท Tai Yuen Textile และ (2) บริษัท Fast Retailing
 บริษัท Tai Yuen Textile – เป็นผู้ผลิตรายใหญ่จากไต้หวันที่เข้ามาดาเนินจัดตั้ง
โรงงานผลิตเส้นด้าย/เส้นใย และสิ่งทอในเวียดนาม
 บริษัท Fast Retailing – เป็นผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ จากญี่ ปุ่น โดยทาง
บริษัทได้ใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตเส้นด้ายบางส่วนเพื่อส่งไปเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผ้าผืน ก่อนจะนาผ้าผืนเหล่านั้นส่งกลับมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มใน
เวียดนามอีกทีหนึ่ง อย่างไรก็ดี บริษัทก็มีแผนที่จะขยายฐานการผลิตผ้าผื นใน
เวียดนามด้วยเช่นกัน
ทั้ ง นี้ นอกเหนื อ จากผู้ ป ระกอบการที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ยั ง มี ผู้ ป ระกอบการรายส าคั ญ
อีกหลายรายที่ดาเนินกิจกรรมการผลิตสิ่งทอในเวียดนาม
 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับปลายน้า: การตัดเยบเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
โครงสร้างห่วงโซ่
ผ้าผืนจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยจากธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์ก็
ตาม) จะถูกนามาขึ้นแบบและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า กางเกง กระโปรง ชุดชั้นใน และเครื่องนุ่งห่ม
ประเภทต่างๆ เช่น เสื้อผ้ากีฬา กางเกงกีฬา เป็นต้น ตลอดจนสิ่งของที่ทาจากผ้า เช่น เนคไท
หมวก กระเป๋า เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าบางส่ว นจะถู กใช้เ ป็นวัตถุ ดิบในการผลิตและตัด เย็ บ
รองเท้า อาทิ รองเท้าแฟชั่นจาพวกรองเท้าผ้าใบและรองเท้าสนีกเกอร์ และรองเท้าสาหรับใส่ออก
กาลังกายและเล่นกีฬา (รองเท้ากีฬา)
สาหรับบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่ระดับปลายน้านี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป กลุ่มผู้ผลิตตัดเย็บรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬา และกลุ่มผู้ผลิต
ตัดเย็บชุดชั้นในและสิ่งของทาจากผ้าต่างๆ
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1) กลุ่มผู้ผลิตตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป
กลุ่มผู้ผลิตตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปในเวียดนามถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีจานวนและ
สัดส่วนมากที่สุดในห่วงโซ่ ประกอบด้วยทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการต่างชาติ โดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โรงงานตั ด เย็ บ ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง และมี ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น โรงงาน
ตัดเย็บขนาดใหญ่ประมาณร้อยละ 30
การผลิตของผู้ประกอบการเกือบทั้งหมด (ประมาณร้อยละ 90) จะเป็นการผลิตรูปแบบ
CMT และ OEM คือเป็นการผลิตรับจ้างตัดเย็บตามคาสั่งซื้อของบริษัทเสื้อผ้าที่เป็นลูกค้า 63 เพื่อ
ส่งออก (ส่วนที่จาหน่ายในประเทศคิดเป็นส่วนน้อย) ทั้งนี้ สินค้าเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ตัดเย็บ
ออกมา ได้ แ ก่ เสื้ อ เชิ้ ต (ส าหรั บ ใส่ ท างานและใส่ ทั่ ว ไป) เสื้ อ ยื ด /เสื้ อ T-Shirt/เสื้ อ โปโล
กางเกงขายาวและสั้น เสื้อและกางเกงยีนส์ เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2) กลุ่มผู้ผลิตตัดเย็บรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬา
กลุ่มผู้ผลิตตัดเย็บรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาถือเป็นอีกกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งที่มีจานวน
และสัดส่วนอยู่มากในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
ทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการต่างชาติ และส่วนใหญ่เป็นโรงงานตัดเย็บขนาดเล็ก
และขนาดกลาง
ทั้งนี้ การผลิตสินค้ารองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการ
ผลิตแบบ OEM เพื่อการส่งออก และนามาจาหน่ายในตลาดเวียดนามเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
3) กลุ่มผู้ผลิตตัดเย็บชุดชั้นในและสิ่งของทาจากผ้าต่างๆ
หากเปรียบเทียบกลุ่มผู้ผลิตตัดเย็บชุดชั้นในและสิ่งของทาจากผ้าต่างๆ กับกลุ่มผู้ผลิต
ในสองกลุ่มแรกแล้ว กลุ่มผู้ผลิตนี้จะมีจานวนและสัดส่วนที่น้อยกว่าค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง ซึ่งดาเนินการผลิตแบบ OEM ทั้งนี้ สินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่
จะส่งออกไปตลาดต่างประเทศ และมีบางส่วนที่จาหน่ายในประเทศ

63

ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิจารณาจากผู้ประกอบการรายส าคัญ ที่นาเสนอไปในหัวข้อ 7.4.1 พบว่า ผู้เล่น
สาคัญรายหลายดาเนินกิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับปลายน้านี้อยู่หลายราย
 ผู้ประกอบการไทย
บริษัทไทยรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม ได้แก่
(1) บริ ษั ท Hong Seng Thai-Vina (2) บริ ษั ท Oriental Garment (3) บริ ษั ท Hi-Tech Group
(4) บริษัท Liberty Group และ (5) บริษัท Vietnam - Sabina โดยบางบริษัทอาจมิได้ดาเนินการ
จัดตั้งโรงงานตัดเย็บในเวียดนาม หากแต่ดาเนินการนาเข้าสินค้าเข้ามาจาหน่ายในตลาดเวียดนาม
แทน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
 บริษัท Hong Seng Thai-Vina และบริษัท Liberty Group – เป็นสองบริษัท
ที่เ ข้ามาดาเนิน การจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้ อ ผ้ าและชุดกีฬ าในเวียดนามเพื่ อ
ส่งออกไปต่างประเทศ
 บริษัท Oriental Garment และบริษัท Hi-Tech Group – เป็นสองบริษัทที่เข้า
มาดาเนินการจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มประเภทต่างๆ (รวมถึง
ชุดชั้นใน) ในเวียดนามเพื่อส่งออก
 บริษัท Vietnam - Sabina – เป็นบริษัทที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งบริษัทเพื่อนาเข้า
สินค้าที่ผลิตจากไทยมาจาหน่ายในตลาดเวียดนาม โดยทั้งการจาหน่ายผ่านร้าน
ของบริษัทเอง (Sabina Shop) และการจาหน่ายในร้านค้าหรือห้างสรรพสิ นค้า
ต่างๆ
 ผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างชาติ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ในเวียดนาม ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจ VINATEX (2) บริษัท
Vietnam Wool Joint Stock Company (LENVIET) ( 3 ) บ ริ ษั ท Viet Thang Corporation
(4) บริษัท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation (5) บริษัท HANSAE Vietnam (6) บริษัท
Bac Giang Garment Joint Stock Company ( 7 ) บ ริ ษั ท Tay Do Garment Company แ ล ะ
(8) บริษัท Binh Tien IMEX Corp ส่วนบริษัทต่างชาติรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เวี ย ดนาม ได้ แ ก่ (1) บริ ษั ท Adidas Group (2) บริ ษั ท Nike Inc. (3) บริ ษั ท
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New Balance Athletic Shoe, Inc. (4) บริษัท Levi Strauss & Co. (5) บริษัท Hanes Brands Co.
(6) บริษัท Inditex group (7) บริษัท Fast Retailing (8) บริษัท Summit Garment Saigon และ
(9) บริษัท Vietnam Wacoal โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
 ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ VINATEX, บ ริ ษั ท Vietnam Wool Joint Stock Company
(LENVIET), บริ ษั ท Viet Thang Corporation, บริ ษั ท Viet Tien Garment
Joint Stock Corporation, บริ ษั ท HANSAE Vietnam, บริ ษั ท Bac Giang
Garment Joint Stock Company และบริษัท Tay Do Garment Company –
เป็นกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ที่ดาเนินธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ชุดชั้นใน เสื้อและชุดกีฬา ไปจนถึงสิ่งทอที่ทาจากผ้าในเวียดนาม ทั้งเพื่อส่งออก
และ/หรือจาหน่ายในประเทศ
 บริ ษั ท Levi Strauss & Co., บริ ษั ท Hanes Brands Co., บริ ษั ท Inditex
group, บริษัท Fast Retailing และบริษัท Summit Garment Saigon – เป็น
กลุ่ มผู้ ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ ที่เ ข้า มาลงทุน ทั้งจัด จ้ างโรงงานตั ด เย็ บ
ในเวียดนาม และ/หรือจัดตั้งโรงงานตัดเย็บของบริษัทเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ชุดชั้นใน เสื้ อ และชุดกีฬ า ไปจนถึ งสิ่ งทอที่ทาจากผ้ า เพื่อ ส่ งออก และ/หรือ
จาหน่ายในประเทศ
 บริษัท Vietnam Wacoal – เป็นผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นที่เข้ามาจัดจ้างโรงงาน
ตัดเย็บในเวียดนามทาการผลิตชุดชั้นในและกางเกงชั้นในของสุภาพสตรี
 บริษัท Binh Tien IMEX Corp – เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดาเนินการผลิ ต
พร้อมกับรับจ้างตัดเย็บรองเท้ากีฬาและรองเท้าแฟชั่นต่างๆ เพื่อส่งออก และ
จาหน่ายในประเทศ
 บริษัท Adidas Group บริษัท Nike Inc. และบริษัท New Balance Athletic
Shoe, Inc. – เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ามาจัดจ้างโรงงานในเวียดนาม และ/
หรือจัดตั้งโรงงานผลิต รองเท้ากีฬา และตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬา เพื่อส่งออกไปยัง
ตลาดต่างๆ
ทั้งนี้ นอกเหนือจากผู้ประกอบการที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีผู้ประกอบการรายสาคัญอีก
หลายรายที่ดาเนินกิจกรรมการผลิตและตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มในเวียดนาม
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 ห่วงโซ่มูลค่าหลังกระบวนการผลิต: การจัดจาหน่ายและการส่งออก (Marketing &
Export)
โครงสร้างห่วงโซ่
ดังที่ได้นาเสนอไปก่อนหน้า สินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปต่างประเทศ และ
ส่วนน้อยถูกจาหน่ายในตลาดเวียดนาม โดยสาหรับสินค้าส่งออกสาคัญของเวียดนาม ได้แก่ เสื้อผ้า
ส าเร็ จ รู ป ทุ ก ประเภท เสื้ อ กี ฬ า กางเกงกี ฬ า และรองเท้ า กี ฬ า โดยในการส่ ง ออกสิ น ค้ า
จะขนส่งสินค้าโดยใช้เรือบรรทุกสินค้าเป็นหลัก ส่วนสินค้าที่จาหน่ายในประเทศ จะได้แก่ เสื้อผ้า
สาเร็จรูปประเภทต่างๆ ชุดชั้นใน เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา และรองเท้ากีฬา โดยวางจาหน่ายตาม
ตลาดนัด ร้านค้า และ/หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในตัวเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิต จริง
และได้รับการยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบ (สินค้าแท้) และสินค้าลอกเลียนแบบเกรด
ต่างๆ ตามคุณภาพการผลิต
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิจารณาจากผู้ประกอบการรายส าคัญ ที่นาเสนอไปในหัวข้อ 7.4.1 พบว่า ผู้เล่น
ส าคั ญ รายหลายด าเนิ น การผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออก และ/หรื อ ทั้ ง ผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกและจ าหน่ า ย
ในประเทศควบคู่กันไป และมีเพียงผู้เล่นจานวนน้อ ยเท่านั้นที่เข้ามาดาเนินธุรกิจเพื่อ จาหน่า ย
ในตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ดังสรุปได้ต่อไปนี้
 ส่งออกเพียงอย่างเดียว – ผู้ประกอบการกว่าครึ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
อุต สาหกรรมเครื่อ งนุ่งห่มของเวียดนามดาเนินการผลิ ต เพื่อส่ งออกสิ นค้ าไป
ตลาดต่างประเทศ โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ เสื้อผ้าสาเร็จรูปทุกประเภท
เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา และรองเท้ากีฬา โดยผู้ประกอบการไทยที่ดาเนินการใน
รู ป แบบดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ บริ ษั ท Hong Seng Thai-Vina บริ ษั ท Oriental
Garment บ ริ ษั ท Hi-Tech Group แ ล ะ บ ริ ษั ท Liberty Group ส่ ว น
ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดาเนินการในรูปแบบดังกล่าว ได้แก่ บริษัท Viet Tien
Garment Joint Stock Corporation บริ ษั ท HANSAE Vietnam และบริ ษั ท
Bac Giang Garment Joint Stock Company และส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ
ต่างชาติที่ดาเนินการในรูปแบบดังกล่าว ได้แก่ บริษัท Adidas Group, บริษัท
Nike Inc., บริ ษั ท New Balance Athletic Shoe, Inc., บริ ษั ท Levi Strauss
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& Co., บริ ษั ท Hanes Brands Co., บริ ษั ท Inditex group, บริ ษั ท Fast
Retailing และบริษัท Summit Garment Saigon
 จัดจาหน่ายในประเทศควบคู่ไปกับการส่งออก – ผู้ประกอบการบางส่ ว น
ไม่เ พี ยงแต่ดาเนินการส่ งออกสิ นค้ าที่ผ ลิ ต ได้ไปต่างประเทศ แต่จัดจาหน่า ย
สินค้าในตลาดเวียดนามเช่นกัน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ VINATEX บริษัท Vietnam
Wool Joint Stock Company (LENVIET) บ ริ ษั ท Thien Nam Spinning
บริษัท Viet Thang Corporation บริษัท Tay Do Garment Company บริษัท
Binh Tien IMEX Corp บริษัท Tai Yuen Textile และบริษัท Vietnam Wacoal
 จัดจาหน่ายในประเทศเป็นส าคั ญ – ผู้ ประกอบการส่ ว นน้อ ยที่ดาเนิ น การ
ในรูปแบบดังกล่าว ได้แก่ บริษัท Vietnam - Sabina
7.4.2.2 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของสินค้าเป้าหมาย: ผ้าทอ/ผ้าผืน
ภาพที่ 7-14 แสดงโครงสร้ า งห่ ว งโซ่ อุ ต สาหกรรมผ้ า ทอและผ้ า ผื น เวี ย ดนาม ตั้ ง แต่
กิ จกรรมเริ่มต้นคื อ การผลิ ต เส้ นด้ ายและเส้ นใยสั งเคราะห์ ไปจนถึ ง การถั กทอเป็นผ้ าผื น และ
กิจกรรมในขั้นสุดท้ายซึ่งคือการจัดจาหน่าย และป้อนเป็นวัตถุดิบในการผลิตและตัดเย็บเสื้อผ้ า
เครื่องนุ่งห่มต่อไป
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ภาพที่ 7-14 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมผ้าทอและผ้าผืนเวียดนาม
Raw Material
เส้นด้าย
ใยสังเคราะห์

Structure

Materials

ผ้าผืนถูกใช้เป็นวัตถุดิบให้กับ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
รองเท้า และสินค้าที่ทาจากผ้า
โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่นาเข้าจาก
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
รวมถึงไทย และมีการใช้วตั ถุดบิ
ในประเทศในสัดส่วนไม่สูงมาก

Marketing, Exporting &
Sourcing

Textile Production

า
ระ

าร

ฟอกย้อม

ถักทอผ้าผืน

พิมพ์ลาย

100

เยบปัก

End Products
Sourcing

500

 กลุ่มผู้ผลิตเส้นด้าย/เส้นใยมีอยู่จานวนน้อย ทาให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังขาดเทคโนโลยีการผลิต ทาให้ไม่สามารถผลิต
เส้นด้าย/เส้นใยคุณภาพที่สูงได้
 กลุ่มผู้ประกอบการฟอกย้อม และพิมพ์ลาย มีอยู่จานวนน้อย โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ยัง
ขาดเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าว
 กลุ่มผู้ผลิตผ้าผืนมีอยู่จานวนน้อย ยังขาดเทคโนโลยีการผลิต ทาให้สินค้าที่ผลิตได้มี
คุณภาพไม่สูงมาก นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องพึ่งพาการนาเข้า วัตถุดิบเส้นด้าย/เส้นใย
ปริมาณมาก โดยเฉพาะเส้นด้าย/เส้นใยคุณภาพสูงที่ผู้ผลิตในประเทศยังผลิตไม่ได้

 ผ้าผืนเกือบทั้งหมดถูกใช้เป็นวัตถุดิบ
ให้ กั บ อุ ต สาห กรร ม เครื่ องนุ่ ง ห่ ม
รองเท้า และสินค้าที่ทาจากผ้า
 กรณี ต้ อ งการผ้ า ผื น คุ ณ ภาพสู ง ต้ อ ง
นาเข้าจากต่างประเทศ

Key Players

ทั้งสอง

จาหน่ายในประเทศ

ส่งออก

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

 ห่วงโซ่มูลค่าก่อนกระบวนการผลิต: การจัดสรรวัตถุดิบเพื่อการผลิต
โครงสร้างห่วงโซ่
กิจกรรมก่อนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม เริ่มต้นจากการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเส้นด้ายและเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งได้แก่ วัตถุดิ บจากธรรมชาติ และวัตถุดิบ
ที่สังเคราะห์ขึ้นมา
ทั้งนี้ เวียดนามสามารถผลิตเส้นใยและเส้นด้ายที่มากพอกับความต้องการในการผลิตผ้า
ผื น/ผ้ าทอ โดยอาศัย วัต ถุ ดิบ จากในประเทศประมาณร้อ ยละ 70 และวัต ถุ ดิบน าเข้ า ประมาณ
ร้อยละ 30 โดยนาเข้าจากสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ
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ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
ผู้นาเข้าวัตถุดิบส่วนใหญ่คือผู้ผลิตเส้นด้าย/เส้นใยรายต่างๆ ในเวียดนามอยู่แล้ว โดย
ผู้ผลิตดังกล่าวจะทั้งนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และยังใช้วัตถุดิบภายในประเทศควบคู่กันไป
ในการผลิตเส้นด้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์ออกมา
 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิต: การผลิตสิ่งทอ (Textile Production)
โครงสร้างห่วงโซ่
การผลิตสิ่งทอเริ่มต้นจากการผลิตเส้นด้ายและเส้นใยสังเคราะห์ จากนั้น เส้นด้าย/เส้นใย
ดังกล่าว (ซึ่งอาจถูกนาไปฟอกย้อมก่อนหรือไม่ก็ได้) จะเป็นวัตถุดิบสาหรับการถักทอเป็นผ้าผืน
โดยผ้าผืนที่ผลิตออกมาได้อาจถูก นาไปฟอกย้อ ม พิมพ์ลาย และ/หรือปักลวดลายลงบนผ้ าผื น
ดังกล่าวเพื่อความสวยงาม
อย่างไรก็ดี ผ้าผืนบางส่วนอาจผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดเย็บเป็นชิ้นส่วนของเสื้อผ้าและ
เครื่องนุ่งห่ม เพื่อนาไปประกอบเป็นเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ผ้าบางชนิดอาจใช้ในการตัดเย็บเครื่องนุ่งบางประเทศ เช่น ผ้าชนิด Spandex นิยมใช้
ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าหรือกางเกงกีฬา ผ้าชนิดที่ทาจาก Polyester สามารถนาไปใช้ผลิตเครื่องนุ่งห่ม
จาพวกชุดชั้นในได้ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ผลิตในกลุ่มนี้ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิต 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเส้นด้าย/เส้นใย
กลุ่มผู้ประกอบการฟอกย้อม และพิมพ์ลาย และกลุ่มผู้ผลิตผ้าผืน
1) กลุ่มผู้ผลิตเส้นด้าย/เส้นใย
ดังที่ได้นาเสนอไปในหัวข้อที่ 7.4.2.1 กลุ่มผู้ผลิต เส้นด้าย/เส้นใยต่างๆ ในเวียดนามมีอยู่
จานวนไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ ดาเนินการผลิตเพื่อเป็น
วัตถุดิบสาหรับใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เป็นสาคัญ และมีสินค้าส่วนน้อยเท่านั้น
ที่ส่ งออกในรูปของผ้ าผื น/ผ้ าม้ว น และเนื่อ งด้ว ยผู้ ประกอบการขาดแคลนเทคโนโลยีก ารผลิ ต
ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลทาให้คุณภาพและปริมาณการผลิตของเส้นด้าย/เส้นใยในอุตสาหกรรม
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ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ส่งผลให้เวียดนามต้องนาเข้าเส้นด้าย/เส้นใยชนิด
ต่างๆ จากต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูง
2) กลุ่มผู้ประกอบการฟอกย้อม และพิมพ์ลาย
กลุ่มผู้ประกอบการฟอกย้อม และพิมพ์ลาย ก็เป็นอีกกลุ่มที่มีจานวนและสัดส่วนที่น้อย
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทาให้คุณภาพของสินค้าที่ผ่านการฟอกย้อมหรือพิมพ์ลายมีคุณภาพที่ไม่สูง
นัก กรณีที่ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มต้องการผ้าผืนที่มีคุณภาพเพียงพอ จึงต้องนาเข้าวัตถุดิบดังกล่าวจาก
ต่างประเทศเป็นสาคัญ
3) กลุ่มผู้ผลิตผ้าผืน
กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอเวียดนามคือกลุ่มผู้ผลิตผ้าผืน
โดยกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวดาเนินการถักทอผ้าผืนเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรม
ตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มเป็นสาคัญ โดยวัตถุดิบหลัก (ด้ายและใยสังเคราะห์) นาเข้าจาก
ต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการใช้เส้นด้ายและเส้นใยที่ผลิตในประเทศ
ทั้งนี้ เนื่อ งด้ว ยวัต ถุ ดิบในประเทศไม่ส ามารถผลิ ต ได้ เ พี ยงพอต่อ ความต้อ งการของ
อุตสาหกรรม จึงทาให้ยังมีการนาเข้าผ้าผืนจากต่างชาติมาเป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผ้าผืนที่คุณภาพสูง ซึ่งผู้ผลิตผ้าผืนส่วนใหญ่ในเวียดนามยังขาดแคลน
เทคโนโลยีการผลิตผ้าผืนดังกล่าว ตลอดจนวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้า
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
ส าหรั บ ผู้ เ ล่ น รายส าคั ญ ในห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า การผลิ ต สิ น ค้ า ผ้ า ผื น และผ้ า ทอนั้ น พบว่ า
ผู้ประกอบการเวียดนามและชาวต่างชาติเป็นผู้เล่นสาคัญในห่วงโซ่ดังกล่าว โดยสามารถสรุปได้
ดังนี้
 ผู้ประกอบการเวียดนาม – ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจ VINATEX (2) บริษัท Thien
Nam Spinning (3) บริ ษั ท Vietnam Wool Joint Stock Company (LENVIET)
และ (4) บริษัท Viet Thang Corporation
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 ผู้ประกอบการต่างชาติ – แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ผลิตเฉพาะเส้นด้ายและเส้ นใย
เพียงอย่างเดียว ได้แก่ บริษัท Fast Retailing และกลุ่มผู้ผลิตทั้งเส้นด้าย/เส้นใย
รวมถึงทาการผลิตผ้าผืนและผ้าทอ ฟอกย้อม และ/หรือพิมพ์ลาย ได้แก่ บริษัท
Tai Yuen Textile
 ห่วงโซ่มูลค่าหลังกระบวนการผลิต : การจัดจาหน่าย การส่งออก และการป้อนให้กับ
โรงงานตัดเยบเครื่องนุ่งห่ม (Marketing, Exporting & Sourcing)
โครงสร้างห่วงโซ่
ผ้ า ผื น เกื อ บทั้ ง หมดที่ ผ ลิ ต ในเวี ย ดนามถู ก ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า และ
เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนการผลิตสินค้าอื่นๆ เช่น รองเท้า สินค้าที่ทาจากผ้า เป็นต้น โดยการขนส่ง
ผ้าผืนอาศัยรถบรรทุกขนจากโรงงานสิ่งทอไปยังโรงงานตัดเย็บ
ส่วนสินค้าซึ่งถูกจาหน่ายในรูปของผ้าผืน และ/หรือส่งออกไปต่างประเทศ เป็นสินค้า
ส่วนน้อยโดยจะถูกขนส่งไปทางเรือ และ/หรืออากาศยาน
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
ผู้ เ ล่ นหลายรายในห่ ว งโซ่ดาเนิ นการผลิ ต เพื่อ ส่ งออกและจาหน่ายในประเทศ แต่ก็มี
ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าสิ่งทอเพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียวเช่นกัน ดังสรุปได้ต่อไปนี้
 จาหน่าย/ป้อนเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นส าคัญ และ
ส่งออกบ้างบางส่วน – ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดาเนินการผลิตโดยเน้ นการ
จาหน่าย และ/หรือป้อนเป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มในอุตสาหกรรม
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม แต่ ก็ มี ก ารน าสิ น ค้ า บางส่ ว นส่ ง ออกด้ ว ย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
VINATEX บริษัท Vietnam Wool Joint Stock Company (LENVIET) บริษัท
Thien Nam Spinning บริษัท Viet Thang Corporation และบริษัท Tai Yuen
Textile
 ส่งออกเพียงอย่างเดียว – บริษัท Fast Retailing เป็นผู้ผลิตสินค้าเส้ นด้ าย
และเส้นใยสังเคราะห์ที่ทาการผลิตเพื่อส่งออกเส้นด้ายและเส้นใยดังกล่าวไปผลิต
เป็นผ้าผืนในต่างประเทศ ก่อนที่จะนาส่งกลับมาตัดเย็บต่อ
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7.4.2.3 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของสินค้าเป้าหมาย: เสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬา
ภาพที่ 7-15 แสดงโครงสร้ า งห่ ว งโซ่ อุ ต สาหกรรมเสื้ อ ผ้ า กี ฬ า รวมถึ ง รองเท้ า กี ฬ า
ในเวียดนาม ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการตัดเย็บ ไปจนถึงการตัดเย็บและการผลิต
ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมในขัน้ สุดท้ายซึ่งคือการจัดจาหน่ายและการส่งออก
ภาพที่ 7-15 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬาเวียดนาม
Input Supplier

Materials

เสื้อผ้ากีฬา

Import (High Quality Materials)
Import (Goods)
 ผ้ า ผื น ถู ก ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า
และสินค้าที่ทาจากผ้า โดยวัตถุดิบ
ส่ ว นใหญ่ น าเข้ า จากจี น ญี่ ปุ่ น
เกาหลี ใ ต้ ไต้ ห วั น รวมถึ ง ไทย
และมีการใช้วัตถุดิบในประเทศใน
สัดส่วนไม่สูงมาก

Marketing & Export

End Products
รองเท้ากีฬา/
รองเท้าแฟชั่น

 กลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา มีอยู่จานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่รับจ้างตัด
เย็บเสื้อ ผ้ากีฬาแบบ OEM ขนาดเล็กและกลาง ให้กับบริษัท ต่างชาติ โดยสินค้า
เกือบทั้งหมดผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ
 กลุ่มผู้ผลิตรองเท้ากีฬา/รองเท้าแฟชั่น มีอ ยู่จานวนพอสมควร ส่วนใหญ่ เป็น
ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่รับจ้างผลิตรองเท้าแบบ OEM ให้กับบริษัทต่างชาติเพื่อ
ส่งออก แต่ก็มีบริษัทท้องถิ่นบางรายที่ดาเนินการผลิตสินค้าของตนเองเพื่อจาหน่าย
ในประเทศ และ/หรือส่งออก

 สิ น ค้ า ส่ ว นน้ อ ยขายในประเทศ (ขนส่ ง ทาง
รถบรรทุกเป็นหลัก) โดยจาหน่ายตามตลาดนัด
ร้ า นค้ า หรื อ ห้ า ง มี ทั้ ง สิ น ค้ า แท้ แ ละสิ น ค้ า ที่
ลอกเลียนแบบ
 สินค้าส่วนใหญ่ส่งออก (ขนส่งทางเรือเป็นหลัก)
โดยตลาดส่ ง ออกหลั ก ได้ แ ก่ สหรั ฐ อเมริ ก า
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฯลฯ

ทั้งสอง

Key Players

Structure

Yarn
Fabric
Wool
Polyester
Spandex
Nylon

Sportswear Production

จาหน่ายในประเทศ

ส่งออก

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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 ห่วงโซ่มูลค่าก่อนกระบวนการผลิต: การจัดสรรวัตถุดิบเพื่อการผลิต
โครงสร้างห่วงโซ่
การผลิตสินค้าเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬา (รวมถึงรองเท้าแฟชั่น) ต้องเริ่มต้นจากการ
จั ดหาวั ต ถุ ดิ บที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บดั งกล่ าว ได้ แก่ ผ้ า Polyester, ผ้ า Lycra, ผ้ า Spandex,
ผ้า Nylon, เส้นด้าย/เส้นใยสังเคราะห์, แผ่นยางรองพื้นรองเท้า, แผ่นยาง EVA โฟมรองพื้นด้านใน,
ผ้ายีนส์, หนังเทียม, พลาสติก, ฯลฯ ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกป้อนมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมไปถึง
สินค้าจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากวั ต ถุ ดิ บ บางชนิ ด ไม่ ไ ด้ มี ก ารผลิ ต ในเวี ย ดนาม จึ ง ต้ อ งน าเข้ า จาก
ต่างประเทศบางส่วนเพื่อใช้ในการผลิต เช่นเดียวกับวัตถุดิบบางชนิด เช่น ผ้าใยสังเคราะห์ชนิด
ต่างๆ ซึ่งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
การตัดเย็บ ทาให้จาต้องนาเข้าวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
ผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬาในเวียดนามอาศัยวัตถุดิบที่ใช้ที่ผลิตในประเทศและ
ที่ ไ ด้ จ ากการน าเข้ า โดยส าหรั บ การผลิ ต ที่ ต้ อ งการวั ถ ตุ ดิ บ คุ ณ ภาพสู ง ซึ่ ง ไม่ ส ามารถผลิ ต ได้
ในประเทศ จะต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศด้วยกันทั้งสิ้น
 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิต: การผลิตเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬา
โครงสร้างห่วงโซ่
วัตถุดิบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกป้อนให้กับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬา และรองเท้า
กี ฬ า โดยส าหรับการตัดเย็บจะเป็นไปตามแบบที่บริษัทจัดจ้างผลิ ต (การผลิ ต แบบ CMT และ
OEM) ทั้ ง กรณี ข องการตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า กี ฬ าและรองเท้ า กี ฬ า โดยผู้ ผ ลิ ต ในห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต นี้
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิต 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา และกลุ่มผู้ผลิต รองเท้ากีฬา/รองเท้า
แฟชั่น

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

7-85

1) กลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา
สาหรับกลุ่มผู้ผลิตในกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีจานวนและสัดส่วนในห่วงโซ่เป็นจานวน
มาก โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเวียดนามรายย่อย (SMEs) รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬ าแบบ
OEM ให้ กั บ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ได้ แ ก่ Adidas Group (สิ น ค้ า Adidas และ Reebok), Nike Inc.,
New Balance Athletic Shoe, Inc., ฯลฯ โดยสิ น ค้ า เกื อ บทั้ ง หมดผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกไปตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
2) กลุ่มผู้ผลิตรองเท้ากีฬา/รองเท้าแฟชั่น
กลุ่มผู้ผลิตที่สองนี้เป็นกลุ่มที่มีจานวนและสัดส่ วนมากพอสมควร แต่ยังน้อยกว่าผู้ผลิต
ในกลุ่ มแรก ทั้งนี้ ผู้ ผ ลิ ต ในกลุ่ มนี้ส่ว นใหญ่ เป็นโรงงานผลิ ตของนักลงทุนท้องถิ่น ที่รับจ้างผลิต
รองเท้าชนิดต่างๆ แบบ OEM ให้กับบริษัทต่างชาติเพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศเป็นสาคัญ
และมีเพียงส่วนน้อยที่ดาเนินการผลิตสินค้าเพื่อจาหน่ายในประเทศ
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตทั้งสองกลุ่มข้างต้นอาจเป็นผู้ผลิตรายเดียวกัน เนื่องจากบางครั้ง บริษัท
เสื้ อ ผ้ าและรองเท้ากี ฬาต่างชาติที่เข้ามาจัดจ้างตัดเย็บเสื้ อผ้ ากีฬ า และ/หรือ รองเท้ากีฬา ก็จะ
ดาเนินการจัดจ้างตัดเย็บในสินค้าทั้งสองประเภท รวมไปถึงสินค้าประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องประดับ
ที่ทาจากผ้า เช่น หมวก ถุงเท้า ผ้ารัดข้อมือ เป็นต้น กระเป๋าผ้า เป็นต้น
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
สาหรับผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตนี้ พบว่าประกอบด้วยทั้งผู้ประกอบการ
เวียดนามและชาวต่างชาติ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
 ผู้ประกอบการไทย
บริษัทไทยรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬา ได้แก่ (1) บริษัท
Hong Seng Thai-Vina ( 2 ) บริ ษั ท Oriental Garment ( 3 ) บริ ษั ท Hi-Tech Group แ ล ะ
(4) บริษัท Liberty Group โดยผู้ประกอบการเหล่านี้ อาศัยการรับคาสั่งซื้อและตัดเย็บจากบริษัท
ในไทย จากนั้นจึงดาเนินการตัดเย็บในโรงงานในเวียดนาม โดยนาเข้าวัตถุดิบจากไทยเพื่อ ใช้
ในการผลิตบางส่วน ร่วมกับการใช้วัตถุดิบในประเทศ
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 ผู้ประกอบการเวียดนาม
ผู้ ผ ลิ ต ชาวเวี ย ดนามที่ ด าเนิ น การผลิ ต เสื้ อ ผ้ า กี ฬ า ได้ แ ก่ (1) กลุ่ ม ธุ ร กิ จ VINATEX
(2) บริ ษั ท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation และ (3) บริ ษั ท HANSAE Vietnam
ส่วนผู้ผลิตชาวเวียดนามที่ดาเนินการผลิตรองเท้ากีฬา/รองเท้าแฟชั่นในเวียดนาม ได้แก่ บริษัท
Binh Tien IMEX Corp โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
 กลุ่มธุรกิจ VINATEX บริษัท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation
และบริ ษั ท HANSAE Vietnam – ทั้ ง สามบริ ษั ท ต่ า งเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และตั ด เย็ บ
เสื้อผ้ารายใหญ่ในเวียดนาม โดยดาเนินการผลิตสินค้าหลากหลาย รวมไปถึง
สิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า และชุ ด กี ฬ าด้ ว ย โดยบริ ษั ท Viet Tien Garment Joint Stock
Corporation รั บ จ้ า งตั ด เย็ บ ให้ กั บ แบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า กี ฬ า คื อ Nike ส่ ว นบริ ษั ท
HANSAE Vietnam รับจ้างตัดเย็บให้กับแบรนด์เ สื้ อ ผ้ ากีฬ า ได้แก่ Nike และ
Reebok ส่วนกลุ่มธุรกิจ VINATEX ดาเนินการตัดเย็บให้กับแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา
ทุกแบรนด์ที่เข้ามาใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิต
 บริ ษั ท Binh Tien IMEX Corp - เป็ น ผู้ ผ ลิ ต รองเท้ า ชั้ น น าในเวี ย ดนาม
ดาเนินการผลิตสินค้าที่รับจ้างตัดเย็บจากแบรนด์รองเท้าต่างชาติเพื่อส่งออกไป
จาหน่ายในต่างประเทศ รวมไปถึงมีการตัดเย็บและผลิตรองเท้ากีฬา และรองเท้า
แฟชั่น ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัท (“BITI’S”) ด้วย
 ผู้ประกอบการต่างชาติ
ผู้ ประกอบการที่ ด าเนิ นการผลิ ต ในห่ วงโซ่ ดั งกล่ าว ได้ แก่ (1) บริษัท Adidas Group
(2) บริษัท Nike Inc. (3) บริษัท New Balance Athletic Shoe, Inc. และ (4) บริษัท Fast Retailing
โดยผู้ประกอบการทั้งสามรายต่างเข้ามาใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตในการตัดเย็บทั้งรองเท้ากีฬา
และเสื้อผ้ากีฬา
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 ห่วงโซ่มูลค่าหลังกระบวนการผลิต: การจัดจาหน่ายและการส่งออก (Marketing &
Export)
โครงสร้างห่วงโซ่
สิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า กี ฬ า รวมถึ ง รองเท้ า กี ฬ าที่ ผ ลิ ต ได้ ใ นเวี ย ดนามส่ ว นใหญ่ ถู ก ส่ ง ออกไป
ต่างประเทศ และส่วนน้อยถูกจาหน่ายในตลาดเวียดนาม โดยสาหรับสินค้าส่งออก ถูกส่งออกไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชียเป็นสาคัญ ขณะที่สินค้าที่จาหน่ายในประเทศ จะวาง
จาหน่ายตามตลาดนัด ร้านค้า และ/หรือ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในตัวเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าที่ผลิตโดย
ผู้ผลิตจริง (สินค้าแท้) และสินค้าลอกเลียนแบบ ซึ่งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬ า
ในประเทศผลิตลอกเลียนแบบสินค้าแบรนด์ดังที่มีการผลิตในประเทศ
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิจารณาจากผู้ประกอบการรายส าคัญ ที่นาเสนอไปในหัวข้อ 7.4.1 พบว่า ผู้เล่น
ส าคั ญ รายหลายดาเนินการผลิต เพื่ อการส่ งออก และ/หรือ ทั้งผลิ ต เพื่อส่ งออกและจาหน่ายใน
ประเทศควบคู่กันไป ดังสรุปได้ต่อไปนี้
 ส่งออกเพียงอย่ างเดีย ว – ผู้ ประกอบการส่ ว นใหญ่ ทาการผลิ ต เสื้ อ ผ้ า กี ฬ า
และ/หรือรองเท้ากีฬา และมุ่งเน้นการส่งออกเป็นหลัก โดยผู้ประกอบการไทยที่
ด าเนิ น การผลิ ต ในรู ป แบบดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ บริ ษั ท Hong Seng Thai-Vina
(2) บริษั ท Oriental Garment (3) บริษัท Hi-Tech Group และ (4) บริษัท
Liberty Group ส่วนผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดาเนินการผลิตในรูปแบบดังกล่าว
ไ ด้ แ ก่ ( 1 ) บริ ษั ท Viet Tien Garment Joint Stock Corporation แ ล ะ
(2) บริษัท HANSAE Vietnam และผู้ประกอบการต่างชาติที่ดาเนินการผลิตใน
รู ป แบบดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ (1) บริ ษั ท Adidas Group (2) บริ ษั ท Nike Inc.
(3) บริษัท New Balance Athletic Shoe, Inc. และ (4) บริษัท Fast Retailing
 จัดจาหน่ายในประเทศควบคู่ไปกับการส่งออก – ผู้ประกอบการบางส่ ว น
โดยเฉพาะผู้ ประกอบการท้อ งถิ่น ดาเนินการผลิ ตเพื่อการส่งออก รวมถึ งจัด
จาหน่ายสินค้าภายในประเทศด้วยเช่นกัน โดยผู้ประกอบการที่ดาเนินการผลิต
ในรูปแบบดังกล่าว ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจ VINATEX และ (2) บริษัท Binh Tien
IMEX Corp
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7.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบด้านการลงทุนภายในประเทศ
7.5.1.1 นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในปัจจุบัน นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของเวียดนามมีทิศทางเป็นไป
ตามแผน Master Plan on Economic Restructuring 2013-2020 ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมการลงทุน
ที่เด่นชัด ได้แก่ การสนับสนุนการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคชั้นสูงในการผลิต การสนับสนุน
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งสามรูปแบบ
นั้นเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลเวียดนามต้องการพัฒนาภาคการผลิตและภาคบริการในประเทศ
ไปสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศ
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดอุต สาหกรรมที่จะได้รับการส่ งเสริมด้านการลงทุนต่างๆ จาก
รัฐบาล โดยสาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแล้ว จะได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็น อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน อันก่อให้เกิดการจ้างงาน
ในประเทศ แต่ในกิจกรรมการผลิตสิ่งทอและรองเท้า นักลงทุนจะได้รับการส่งเสริมก็ต่อเมื่อการ
ผลิตสินค้าดังกล่าวเป็นการผลิตเพื่อส่งออก และมีการใช้ วัสดุคุ ณภาพสู ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กั บ
ผลิตภัณฑ์
สาหรับสิทธิประโยชน์ที่รั ฐบาลเวียดนามให้การส่ งเสริมแก่นักลงทุนต่างชาติที่เ ข้ า มา
ลงทุนในเวียดนาม จะแบ่งออกเป็นสิทธิประโยชน์ทั่วไป ซึ่งให้กับนักลงทุนทุกรายที่เข้ามาลงทุน
ตามเงื่อนไขหรือภาคธุรกิจที่กาหนด และสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจหรือ
เขตอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุนจะได้รับ เพิ่มเติม หรือได้รับสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะ (แตกต่างกันไป
ในเขตเศรษฐกิ จ /เขตอุต สาหกรรมแต่ล ะแห่ง ) จากการเข้ามาลงทุ น ภายในเขตเศรษฐกิ จ หรื อ
เขตอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้64

64

สาหรับสิทธิประโยชน์การลงทุนในประเทศเวียดนามโดยละเอียด นาเสนอไว้ในบทที่ 4
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สิทธิประโยชน์ทั่วไป
การลดหย่อน และ/หรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
การยกเว้นภาษีนาเข้าวัตถุดิบหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดิน
สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจ/เขตอุตสาหกรรม
- การได้รับอนุญาตให้เช่าช่วงต่อ (Sub-Lease) ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การได้รับอนุญาตคัดเลือกและจ้างแรงงานชาวต่างชาติได้ ในกรณีที่ไม่สามารถ
หาแรงงานชาวเวียดนามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- การได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด บั ญ ชี ธ นาคารกั บ ธนาคารในต่ า งชาติ เ พื่ อ กู้ ยื ม เงิ น
แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก State Bank of Vietnam ก่อนจึงจะเปิดบัญชีได้
- การยกเว้นภาษีการค้า (Turnover Tax) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีนาเข้า
สินค้า
- การลดหย่อน และ/หรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การยกเว้นภาษีนาเข้าวัตถุดิบหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
- การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดิน
7.5.1.2 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน
การที่ นั กลงทุ นจะเข้ ามาลงทุ นในอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและอุ ตสาหกรรมเครื่ องนุ่ งห่ มใน
เวียดนามจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของเวียดนาม อันได้แก่
กฎหมายว่าด้วยบริษัท (Law on Enterprise 2014) กฎหมายการลงทุน (Law on Investment 2014)
และกฎหมายแรงงาน (Law on Labour 2013) ทั้งนี้ นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในภาคธุ รกิจ ตั ดเย็ บ
เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามมักจะดาเนินการเข้าไปจัดตั้งโรงงาน และต้องจัดจ้างแรงงาน
จานวนมากเข้ามาทางานในโรงงานของตน ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาถึงเรื่องของการลงทุน รูปแบบ
การลงทุนที่สามารถกระทาได้ ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดจ้างแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่า ระยะเวลาการทางาน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ จึงเป็นสิ่งสาคัญ
นอกเหนื อ จากกฎหมายข้ า งต้ น กฎหมายด้ า นอื่ น ๆ ที่ ส าคั ญ ต่ อ การเข้ า ไปลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม ได้แก่ กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
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 กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญเกี่ยวกับการลงทุนและจัดตั้งธุรกิจ
ดังที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 4 และ 5 สาหรับนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ การเข้า
ไปลงทุนในเวียดนามอาจแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) การลงทุนจัดตั้งกิจการของตนเอง
(Wholly Foreign-owned Enterprise) (2) การลงทุนโดยร่ว มทุ นกั บผู้ ป ระกอบการในเวี ย ดนาม
(JV) (3) การลงทุนโดยทาสัญญาร่วมทุนกับรัฐบาล และ (4) การลงทุนในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การจัดตั้งสาขา หรือสานักงานตัวแทน อย่างไรก็ดี การลงทุนที่เหมาะสมกับ
ภาคธุ ร กิ จ ตั ด เย็ บ นั้ น จะจ ากั ด เฉพาะกั บ การลงทุ น ในลั ก ษณะที่ 1 และ 2 เท่ า นั้ น 65 จึ ง ท าให้
การจัดตั้งธุรกิจในเวียดนามสาหรับนักลงทุนไทยในรูปของ (1) บริษัทจากัด (2) บริษัทถือหุ้น และ/
หรือ (3) ห้างหุ้นส่วน
เมื่ อ ธุ ร กิ จ ตั ด เย็ บ มิ ไ ด้ จั ด อยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม เป็ น พิ เ ศษ 66 ดั ง นั้ น
นั ก ลงทุ น จะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ทั่ ว ไปจากรั ฐ บาล เช่ น การลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
(Corporate Income Tax) การยกเว้นภาษีนาเข้าวัตถุดิบหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น
เว้นเสียแต่จะเป็นการเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจหรือเขตอุตสาหกรรม นักลงทุนก็จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ที่แตกต่างไปจากการลงทุนนอกเขต และอาจแตกต่างกันไปตามเขตอุตสาหกรรมที่เข้า
ไปลงทุนด้วย
ทั้งนี้ ในกฎหมาย Law on Enterprise 2014 ของเวียดนาม ได้จากัดนิยามของบริษัท
ต่างชาติไว้ โดยพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าทุนของผู้ถือหุ้นต่างชาติ ดังต่อไปนี้ หากเป็นไปตามที่
นิยามไว้ก็จะถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติ
1) บริษัทที่มีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51
2) บริษัทที่มีบริษัทอยูใ่ นเกณฑ์ที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51
3) บริ ษั ท ที่ มี นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ 1 เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น
ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51

65

ทั้งนี้ การลงทุนในลักษณะทาสัญญาร่วมทุนกับรัฐบาล มันจะต้องเป็นการลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การจัดสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพืน้ ฐาน ในขณะที่การลงทุนในลักษณะของการจัดตั้งสาขา หรือสานักงานตัวแทน มักจะเป็นการ
ลงทุนในธุรกิจการเงินและการธนาคาร หรือธุรกิจบริการเสียมากกว่าการลงทุนในธุรกิจภาคการผลิต
66 ตัวอย่างกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ การลงทุนในการผลิตวัตถุดิบรูปแบบใหม่ (New Materials) การลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ (New Energy Source) การลงทุนในภาคการผลิตสินค้าไฮเทค การลงทุนในเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology) ฯลฯ โดยรายละเอียดได้นาเสนอไว้ในบทที่ 4
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ดังนั้น สาหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนที่รัฐบาลเวียดนาม
มอบให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสั ดส่วนมูลค่าทุน
ของผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ การลงทุนโดยชาวต่างประเทศจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในประเด็น
อาทิ การรับประกันว่าจะไม่ถูกยึดทรัพย์สินหรือถูกควบรวมกิจการให้เป็นของรัฐ (Nationalization)
การรับประกันปกป้องผลประโยชน์หากมีการเปลี่ ยนแปลงกฎหมายใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการลงทุน และการรับประกัน สิทธิการส่งเงินทุนคืนกลับต่างประเทศ (Repatriation)
ซึ่งรวมถึงกาไรจากการดาเนินธุรกิจ เงินที่ได้รับจากการจัดเตรียมเทคโนโลยีและการบริการเงินต้น
และเงินดอกเบี้ยของเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่างดาเนินกิจ กรรมการลงทุน เงินและทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญเกี่ยวกับแรงงาน
กฎหมายแรงงาน (Law on Labour 2013) เป็นอีกกฎหมายหนึ่งที่นักลงทุนควรทาความ
เข้าใจ ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นการจัดจ้าง ประเด็นค่าจ้าง ประเด็นระยะเวลาการทางาน และประเด็นสวัส ดิการ
ต่างๆ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(1) การจัดจ้าง – ผู้ประกอบการที่จัดจ้างแรงงานชาวเวียดนาม จะต้องแจ้งเรื่องไปยัง
Department of Labor ประจ าจั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง ลงทะเบี ย นลู ก จ้ า งเข้ า ระบบ
ประกันสังคม (Social Insurance) กองทุนประกันสุขภาพ (Health Insurance) และ
กองทุ น ผู้ ว่ า งงาน (Unemployment Insurance) ส าหรั บ กรณี ที่ จั ด จ้ า งแรงงาน
ชาวต่างชาติ กฎหมายระบุว่า สามารถจัดจ้างชาวต่างชาติมาทางานได้ในตาแหน่ง
ผู้จัดการ (Manager) หรือตาแหน่งผู้บริหาร (Executive) และตาแหน่งอื่นๆ ที่ต้อง
อาศัยความชานาญหรือความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค (Expert/Technician) โดยมิได้มี
ข้อจากัดในเรื่องสัดส่วนการจ้างแรงงานท้องถิ่นต่อแรงงานชาวต่างชาติ แต่ แรงงาน
ต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบอาชีพในเวียดนามจะต้องได้รับวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศ
และใบอนุญาตทางาน ซึ่งเป็นหน้าที่สาคัญของนายจ้างที่จะต้องดูแลในส่วนนี้
(2) ค่ า จ้ า ง – อั ต ราค่ า แรงแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยในเมื อ งส าคั ญ ๆ เช่ น
นครโฮจิ มิ น ห์ กรุ ง ฮานอย ไฮฟอง ดองไน เป็ น ต้ น อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าจะอยู่ ที่
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3,500,000 ดองต่อคนต่อเดือน ส่วนในเมืองอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ อัตราค่าจ้างขั้นต่า
จะต่ากว่า
(3) ระยะเวลาทางาน – แรงงานชาวเวียดนามสามารถทางานได้ไม่เกิน 8 ชม. ต่อวัน
และทางานได้ไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ (หรือ 48 ชม.ต่อสัปดาห์)
(4) สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ – สวั ส ดิ ก ารส าคั ญ ที่ น ายจ้ า งต้ อ งจั ด สรรให้ กั บ ลู ก จ้ า ง คื อ การ
ลงทะเบียนลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคม (Social Insurance) กองทุนประกันสุขภาพ
(Health Insurance) และกองทุนผู้ว่างงาน (Unemployment Insurance)
 กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม (รวมถึง
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ของเวียดนามด้วย) คือการควบคุมการปล่อยมลพิษ หรือการกาจัดของเสีย
ที่เกิดจากการผลิต 67 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อ ม โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับ
ทรัพยากรน้าจึงมีความสาคัญสาหรับนักลงทุนไทยที่จะต้องทราบก่อนการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม
ในที่นี้ กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า หรือ Law on Water Resources 2012 ได้กล่าวถึง
ประเด็นที่เ กี่ ยวข้อ งการบริห ารจัดการ การใช้ประโยชน์ ตลอดจนการควบคุ มและป้ อ งกันการ
ทาลายทรัพยากรทางน้าในประเทศ โดยจากกฎหมายดังกล่าวระบุไว้ถึงข้อห้ามมิให้บุคคลหรือ
นิ ติ บุ ค คลใดกระท าการกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว (Prohibit Acts) อั น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ แหล่ ง น้ าและ
ทรัพยากรทางน้าของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น
 ห้ ามมิใ ห้ ทิ้งขยะและของเสี ย หรือ ปล่ อ ยสารหรือ วัต ถุ มีพิษ ปนเปื้อ นลงไปใน
แหล่ งน้า อันทาให้ เ กิดภาวะมลพิษ ทางน้ า และนาไปสู่ การเสื่ อ มสภาพ หรือ
การหมดไปของทรัพยากรน้าในเวียดนาม
 ห้ามมิให้นาไปวางหรือจัดสร้างวัตถุ อาคาร หรือทาการเพาะปลูกในพื้นที่ซึ่งเป็น
ธารน้าไหลผ่าน หรือเป็นแหล่งน้าที่มีการไหลเวียน
 ห้ามมิให้ขุดเจาะ ขุดค้น และ/หรือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าโดยมิได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานภาครัฐ
 ห้ามมิให้มีการจัดสร้างสถานพยาบาล/โรงพยาบาล ศูนย์ทางการแพทย์ สุสาน
สถานที่ทิ้งขยะมีพิษ และโรงงานผลิตที่จาเป็นต้องใช้สารเคมีในการผลิต ใกล้กับ
67

อ้างอิงข้อมูลจาก Tran, Minh (2005). Enviroment Regulation and Economic Competitiveness: Evidence from the Textile
Industry in Vietnam. LUMES Master Thesis.
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บริเวณแหล่งน้าตามที่กฎหมายกาหนด (ได้แก่ แหล่งน้าที่ใช้เพื่อผลิตพลังงาน
(Hydropower Reservoirs) แหล่งนาที่ใช้เพื่อการชลประทาน (Irrigation Reservoirs)
แหล่ ง น้ าที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชน แหล่ ง ต้ น น้ า และแหล่ ง น้ าในเขตหรื อ พื้นที่
ที่กาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ด้านระบบนิเวศน์ หรือด้านวัฒนธรรม หรือด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ)
นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังระบุถึงกิจกรรมที่บุคคลหรือนิติบุคคลพึงกระทาเพื่อเป็น
การควบคุมมลพิษ และปกป้องแหล่งน้าและทรัพยากรทางน้าของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น
 การขุดเจาะ ขุดค้น และ/หรือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า จะต้องได้รั บการอนุญาต
จาก Ministry of Natural Resource and Environment (MoNRE) รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเสียก่อน จึงจะสามารถดาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้
 การนาไปวางหรือ จัดสร้างวัต ถุ อาคาร หรือ ทาการเพาะปลู กในพื้นที่ซึ่งเป็น
ธารน้าไหลผ่าน หรือเป็นแหล่งน้าที่มีการไหลเวียน จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
Ministry of Natural Resource and Environment (MoNRE) รวมถึ ง หน่ ว ยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเสียก่อน จึงจะสามารถดาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้
นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ สาคัญต่อ
การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามยังรวมไปถึงกฎหมายว่าด้ว ยการ
คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม (Law on Environmental Protection 2005) 68 รวมไปถึ ง กฎระเบี ย บและ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเวียดนาม ซึ่งประกาศโดย
Directorate for Standards, Metrology and Quality (TCVN) โดยสามารถยกตัวอย่างได้เช่น69
 Air Quality, Ambient Standards (TCVN 5937, 2005)
 Air Quality, Hazardous Substance Standards (TCVN 5938, 2005)
 Air Quality, Industrial Standards for Inorganic Substances (TCVN 5939,
2005)
68

รัฐบาลเวียดนามกาลังอยู่ระหว่างการจัดทากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ เพื่อมาแทนกฎหมายฉบับเดิมที่
จัดทาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยคาดหมายว่าจะจัดทาและมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2558) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จาก http://vietnamlawmagazine.vn/revised-law-onenvironmental-protection-4074.html)
69 รวบรวมข้อมูลจาก Directorate for Standards, Metrology and Quality (TCVN) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 จาก http://www.tcvn.gov.vn/sites/head/en/trang-chu.aspx)
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 Air Quality, Industrial Standards for Organic Substances (TCVN 5940,
2005)
 Industrial Waste Water Discharge Standards (TCVN5945, 2005)
 Water Quality Standards; Coastal Water (TCVN5943, 2005)
 Water Quality Standards; Groundwater (TCVN5944, 2005)
 Water Quality Standards; Surface Water (TCVN5942, 2005)
7.5.1.3 กระบวนการ/ขั้นตอนที่สาคัญ
กระบวนการและขั้ นตอนที่ ส าคั ญ ส าหรั บการเข้ าไปลงทุ นในอุต สาหกรรมสิ่ งทอและ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ในเวี ยดนาม ได้แก่ (1) การขออนุมัติการลงทุนและจัดตั้งธุ รกิจ และ
(2) การจัดจ้างลูกจ้าง
 การขออนุมัติการลงทุนและจัดตั้งธุรกิจ
ดังที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 5 สาหรับการขออนุมัติการลงทุนและจัดตั้งธุรกิจ นักลงทุนต้อง
ยื่ นขอจดทะเบี ยนการลงทุ น กั บ Department of Planning and Investment (DPI) หรื อ หน่ ว ยงาน
ภายใต้สังกัด DPI ประจาจังหวัด (Provincial People’s Committee) เสียก่อน (กรณีที่เข้าไปลงทุน
ในเขตอุตสาหกรรม จะต้องจดทะเบียนการลงทุนกับ Provincial Industrial Zone Management
Authority/Economic Zone Management Authority)
จากนั้ น นั ก ลงทุ น จึ ง จองชื่ อ และจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ กั บ ส านั ก งานจดทะเบี ย นจั ง หวั ด
(Business Registration Office) ซึ่งจะได้รับใบทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Certification) มา
เอกสารดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ในการจดตราประทับบริษัทกับสานักงานตารวจท้องถิ่น และการเปิด
บัญชีบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ (ใช้ใบทะเบียนธุรกิจ และตราประทับบริษัทในการเปิดบัญชี)
นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการยั ง จะต้ อ งเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท เข้ า สู่ ร ะบบ National
Business Registration Portal (NBRP) และยังต้องจดทะเบียนชาระภาษีเพื่อขอรับใบทะเบียนการ
ชาระภาษี (Tax Registration Certification) จากสานักงานภาษี (Tax Office) ด้วย ซึ่งกระบวนการ
ข้างต้นสามารถดาเนินการไปพร้อมกับการเปิดบัญชีบริษัทได้
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โดยสรุป กระบวนการข้างต้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทาการ โดยค่าใช้จ่ายจะ
ขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนว่านักลงทุนเข้ามาจัดตั้ง (1) บริษัทจากัด หรือ (2) บริษัทถือหุ้น หรือ
(3) ห้างหุ้นส่วน นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมบางประการยังแตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดที่เข้าไปลงทุน
 การจัดจ้างลูกจ้าง
เมื่ อ เริ่ ม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จะต้ อ งรายงานรายชื่ อ ลู ก จ้ า งของบริ ษั ท ทั้ ง หมดให้ แ ก่
Department of Labor เพื่ อ เก็ บ เข้ า ไปในฐานข้ อ มู ล แรงงานของเวี ย ดนาม และบริ ษั ท ต้ อ ง
ลงทะเบี ย นลู ก จ้ า งทุ ก คนเข้ า กั บ ระบบประกั น สั ง คมของเวี ย ดนาม อั น ได้ แ ก่ เงิ น กองทุ น
ประกั นสั งคม (Social Insurance) เงินกองทุนประกัน สุ ข ภาพ (Health Insurance) และกองทุ น
ผู้ว่างงาน (Unemployment Insurance) ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากแรงงานเริ่มเข้าทางานกับ
บริษัท โดยบริษัท (นายจ้าง) มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวร่วมกับ
ลูกจ้างตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนด (นาเสนอไว้ในบทที่ 4)
ทั้งนี้ การจัดจ้างแรงงานต่างชาติจะมีกระบวนการที่เ พิ่ มเติมจากการจัด จ้ างแรงงาน
ท้องถิ่น กล่าวคือ แรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบอาชีพในเวียดนามจะต้องได้รับวีซ่าเพื่อเข้า
มาในประเทศ และใบอนุญาตทางาน โดยสาหรับวีซ่าทางาน (Working Visa) หน่วยงาน Overseas
Visa-issuing Authority จะเป็นผู้ออกวีซ่าให้กับแรงงานต่างชาติ และสามารถติดต่อกับหน่วยงาน
ดั ง กล่ า วได้ โ ดยตรง ส่ ว นใบอนุ ญ าตท างาน (Working Permit) จะต้ อ งติ ด ต่ อ ไปยั ง หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ Department of Labor, War Invalids and Social Affairs ของแต่ ล ะจั ง หวั ด
เพื่อขออนุญาตและให้ออกใบอนุญาตทางานแก่แรงงานชาวต่างชาติ
7.5.2 มาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ
รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายทางการค้ า ระหว่างประเทศ โดยเน้นระบบการค้าพหุ ภาคี
(Multilateral Trading System) ด้ ว ยเหตุ นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า รั ฐ บาลเวี ย ดนามพยายามที่ จ ะ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบความตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ ในเชิงรุก ไม่เพียงแต่เฉพาะกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ปัจจุบัน เวียดนามทาความตกลงภายใต้กรอบอาเซียนกับประเทศคู่ภาคี 6 ประเทศ
ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย ทาความตกลงการค้าแบบทวิภาคี
กับญี่ปุ่นและชิลี รวมถึง กาลังอยู่ ระหว่างการเจรจาภายใต้ความตกลงการค้ าเสรีอีกหลายฉบั บ
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ได้แก่ ความตกลง RCEP ความตกลงระดับทวิภาคีกับ เกาหลี ใต้ รัสเซีย เบลารุส คาซัค สถาน
กลุ่มประเทศ EFTA และสหภาพยุโรป นอกจากนี้เวียดนามยังได้เข้าร่วมลงนามกรอบความตกลง
TPP ด้วย

7.6 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบในการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7.6.1 ปัญหาการแข่งขันในประเทศในระดับสูง ทั้งในด้านการแย่งวัตถุดิบ และแรงงานภาค
การผลิต
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม มีนักลงทุนจานวนมาก
ที่เข้าไปประกอบการในภาคส่วนดังกล่าว ทั้งนักลงทุนท้องถิ่นและต่างชาติ ทั้งนี้ หากพิจารณาจาก
จานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว (มากกว่า 5,000 ราย) อาจกล่าวได้ว่าการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจัดอยู่ในระดับที่สูงถึงสูงมาก
การแข่งขันดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อผู้ประกอบการไทยรายใหม่ที่จะเข้าไปลงทุน ใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวของเวียดนาม โดยผลจากการแข่งขันที่สูงนี้ ได้นาไปสู่ปัญหาการแย่งแรงงาน
ในภาคการผลิต และส่งผลทาให้ผู้ประกอบการยากต่อการหาแรงงานเข้ามาทางานในโรงงาน เมื่อ
เปรียบเทียบกั บในอดีต ที่ก ารแข่งขันยังไม่สู งเท่าในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ผลจากการแข่งขัน
ดังกล่าวยังทาให้เกิดปัญหาการแย่งวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาการ
นาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นจานวนมาก
7.6.2 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่บ่อยครั้ง
จากการลงส ารวจข้อ มูล เชิ งลึ กในเวี ยดนาม 70 พบว่าในช่ว งหลายปีที่ ผ่ า นมา รัฐบาล
เวียดนามมีความพยายามปรับปรุง แก้ไข หรือออกกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทางธุรกิจ
บ่อยครั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ให้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เอื้ออานวย
ต่อการลงทุนและประกอบธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการเวียดนามและต่างชาติมากยิ่งขึ้น
70
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อย่างไรก็ตาม การดาเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และกลับส่งผลทาให้ผู้ประกอบการ
ที่ประกอบธุรกิจในเวียดนามต้องกระตือรือร้นที่จะปรับตัว และ/หรือทาความเข้าใจที่มากขึ้นกับ
กฎหมาย/กฎระเบียบฉบับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป จนกลายเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการเข้ าไป
ลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนาม
นอกจากนี้ ในบางครั้ง กฎหมาย/กฎระเบียบฉบับใหม่ ที่ประกาศออกมาส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนหรือเป็นต้นทุนและอุปสรรต่อการประกอบธุรกิจกับภาคเอกชน
7.6.3 อุปสรรคจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน
จากการลงสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม 71 พบว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา อัตราค่า
ครองชีพ รวมถึงอัตราค่ าจ้างในเวียดนามมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก (เฉลี่ยราวร้อ ยละ 10
ต่อปี)
การปรั บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ของค่ า จ้ า งแรงงานได้ ส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น การประกอบการของ
ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ต้นทุนประกอบการอื่นๆ ซึ่งเป็นผลจากสวัสดิการและ
ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตของผู้ประกอบการในเวียดนามเช่นกัน
นอกจากนี้ การปรับเพิ่ ม ขึ้ น ของอัต ราค่ า จ้ าง ซึ่งยั งมีก ารปรั บตัว ที่ รวดเร็ว ได้ ส่ งผล
กระทบต่ อ การคาดการณ์ แ ละการวางแผนด าเนิ น ธุ ร กิ จ ส าหรั บ นั ก ลงทุ น และผู้ ป ระกอบการ
ในเวียดนามเป็นอย่างมาก
7.6.4 ปัญหาและอุปสรรคด้านอื่นๆ
7.6.4.1 ปัญหาจากความไม่สมดุลในอุปสงค์และอุปททานวัตถุดิบภายในประเทศ
ดังที่ได้นาเสนอไว้ในหัวข้อที่ 7.1 อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของ
เวียดนามในปัจจุบัน เกิ ดความไม่ส มดุล ในอุปสงค์และอุปทานวัตถุ ดิบภายในประเทศ และได้
กลายเป็ น ข้ อ จ ากั ด ส าคั ญ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งการที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ ท ธิ์ FTA
ที่เวียดนามได้เจรจาความตกลงร่วมกับประเทศคู่ค้า
71
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ทั้งนี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากภายใต้ความตกลง FTA เกือบทั้งหมดจะกล่าวถึงประเด็น
เรื่ อ งกฎว่ า ด้ ว ยถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า (Rule of Origins: ROO) โดยแนวทางทั่ ว ไปของกฎดั ง กล่ า ว
ระบุถึงสินค้าที่จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ความตกลงการค้ าเสรี จะต้องเป็นสิ นค้ า
ที่ผลิตและได้ถิ่นกาเนิดสินค้าในประเทศคู่เจรจานั้นๆ
ยกตัวอย่างเช่น สินค้าส่งออกจากเวียดนามที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ประเทศ
ชิลีให้กับเวียดนามได้ ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่ามีถิ่นกาเนิดสินค้าในประเทศเวียดนาม
โดยอาจจะใช้หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดโดยการเปลี่ยนชนิดหรือประเภทของสินค้าตามการจากัด
ความในรหัสพิกัดศุลกากร หรือใช้หลักเกณฑ์โดยพิจารณาการสะสมมูลค่าสินค้า (Cumulation)
ดังนั้น สินค้าที่มาจากประเทศนอกคู่เจรจา (หรือกล่าวคือมิได้มีถิ่นกาเนิดภายในประเทศคู่เจรจา)
จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ดังกล่าวได้
จากตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมานาเสนอข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหากการผลิตสินค้าสิ่งทอ
เครื่อ งนุ่งห่ ม หรือ รองเท้าบางชนิดในเวียดนาม ต้อ งพึ่งพาวัตถุ ดิ บจากต่างประเทศในสั ดส่วน
ค่อนข้างมากแล้ว โดยมูลค่าที่นับว่าเป็นมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศเวี ยดนาม อาจจะอยู่แค่
เฉพาะในส่วนของค่าจ้างแรงงานในการตัดเย็บ ก็อาจมีโอกาสที่สินค้านั้นจะมิได้ถิ่นกาเนิดสินค้าใน
ประเทศเวียดนาม (กรณีที่ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชนิดหรือประเภทของสินค้าตามการจากัด
ความในรหัสพิกัดศุลกากร) และทาให้ผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศไม่สามารถได้รับ
สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA นั้นได้
ประเด็นปัญ หาดัง กล่ าวมัก เกิ ดขึ้ นโดยเฉพาะกับ การเจรจาความตกลงภายใต้ ก รอบ
พหุภาคีที่มีประเทศหลายประเทศร่วมเจรจาความตกลงด้วยกัน โดยเฉพาะกับบางความตกลง เช่น
กรอบความตกลง TPP ซึ่งนอกจากจะมีประเด็นเรื่ อง ROO แล้ว ยังมีเกณฑ์พิจารณาพิเศษ คือ
กฎว่าด้ว ยถิ่ นก าเนิด สิ นค้ าแบบ Yarn Forward ส าหรับกรณีของสิ นค้ าสิ่ งทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
อีกด้วย โดยกฎดังกล่าวระบุถึงสินค้าที่จะได้ถิ่นกาเนิดสินค้าจาต้องใช้วัตถุดิบ คือ เส้นด้าย/เส้นใย
ที่ผลิตจากภายในประเทศสมาชิกภาคีเท่านั้น
เมื่อเป็นเช่นนั้น สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเวียดนามที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบผ้าผืน
จากต่างประเทศเป็นจานวนมาก ซึ่งแหล่งนาเข้าหลายแหล่งของเวียดนามก็มิได้มาจากประเทศ
สมาชิก TPP จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมการตัดเย็บ
เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม หรื อ รองเท้ า ในเวี ย ดนาม จะเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและข้ อ จ ากั ด ในการใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้กรอบความตกลง FTA ดังกล่าว
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7.6.4.2 ข้อจากัดด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในบางพื้นที่
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเวียดนามได้ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จ เป็ น อย่ า งมาก แต่ ก ารขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการลงทุนโดยรวมเช่นกัน เนื่องจากความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
ในบางพื้ น ที่ โดยเฉพาะระบบไฟฟ้ า หรื อ ระบบน้ าประปา ยั ง ไม่ ส ามารถรองรั บ การลงทุ น
ในภาคอุตสาหกรรมจานวนมากได้
ปัญหาดังกล่าวจากข้อจากัดของโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนามได้ส่งผลให้ในบางพื้นที่
ที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังอยู่ในระดับไม่สูงมาก (ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่เพิ่งจะเริ่มเกิดการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ และเริ่มมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นจากในอดีต) ต้องเผชิญปัญหา อาทิ
กระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง /เป็นระยะเวลานาน ระบบน้าประปายังไม่ครอบคลุม หรือยังไม่รองรับ
สาหรับการใช้น้าปริมาณมากๆ ในภาคอุตสาหกรรม
7.6.4.3 ปัญหาการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
นอกเหนื อ จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต โดยเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ
ในเวี ย ดนามถื อ เป็ น อี ก หนึ่ งปั ญ หาที่ ผู้ ป ระกอบการต้อ งเผชิ ญ ในการเข้ า ไปลงทุ น จั ด ตั้ง ธุ ร กิจ
ในเวียดนามเช่ น กั น โดยการทุ จ ริต ดั งกล่ าวเกิ ด ขึ้ นตั้ง แต่เ จ้ า หน้ า ที่ ภ าครัฐ ระดับ ล่ างไปจนถึ ง
เจ้าหน้าที่ระดับสูง และเกิดกับทุกธุรกิ จ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดต้นทุน
ทางธุรกิจอย่างที่นักลงทุนยากที่จะหลีกเลี่ยง
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7.7 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7.7.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
7.7.1.1 การลงทุนทั่วไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
 การลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตสิ่งทอ
ความต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ป้ อ นให้ กั บ ธุ ร กิ จ การตั ด เย็ บ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้
เวียดนามน่าดึงดูดต่อการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งนี้ การที่รัฐบาลเวียดนามดาเนิน
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสาคัญ คือการเข้าร่วมกรอบความตกลง TPP กลายเป็นทิศทาง
ใหม่ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมเวี ย ดนาม ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม เวี ย ดนามอาศั ย เพี ย งการน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ
เช่ น เส้ น ด้ า ย ผ้ า ผื น ผ้ า ทอ และผ้ า ใยสั ง เคราะห์ จากต่ า งประเทศมาตั ด เย็ บ เพื่ อ การส่ งออก
แต่เมื่อความตกลง TPP มีผลบังคับใช้ (ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นในปี พ.ศ. 2561) การส่งออกเพื่อให้
ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี จ ากการเจรจาความตกลงดั ง กล่ า ว จ าต้ อ งอาศั ย วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศ หรือจากประเทศสมาชิก TPP เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเวียดนาม
จะต้องการให้กระบวนการผลิตสินค้าสิ่งทอต่างๆ (ที่ใช้เป็นวัถตุดิบในการผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
หรือรองเท้า) เกิดขึ้นภายในประเทศ และถือเป็นโอกาสการลงทุนสาคัญที่ยังมีช่องว่างอยู่อีกมาก
สาหรับผู้ประกอบการไทย
การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอเวียดนามนั้นจะได้รับสิทธิพิเศษและการสนับสนุนจาก
รัฐบาลเวียดนาม ขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็นภาคการผลิตที่ยังมีผู้ประกอบการ
ดาเนินธุรกิจอยู่ไม่มาก ทาให้ยังมีระดับการแข่งขันที่ไม่สูงมาก นอกจากนี้ ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
ของเวียดนาม ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา เป็นต้น (ทั้งในด้านของระบบกระแสไฟฟ้า เขตอุตสาหกรรม และโครงสร้าง
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ อั น ได้ แ ก่ ท่ า เรื อ และเส้ น ทางคมนาคม) ช่ ว ยให้ ต้ น ทุ น การประกอบธุ ร กิ จ
ในเวียดนาม โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งสินค้า อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก72

72

โดยปกติแล้ว ต้นทุนการขนส่งสินค้า (ต้นทุนโลจิสติกส์) เป็นปัญหาสาคัญในการประกอบธุรกิจในประเทศ ซึ่งยังขาดการพัฒนา
หรือมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอยู่ในระดับที่นอ้ ย อันส่งผลทาให้ต้นทุนการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ อยู่ในระดับที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนดังกล่าวในประเทศที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
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ดังนั้น การลงทุน จัดตั้งโรงงานผลิ ต สิ่ ง ทอ รวมถึ ง ผลิ ต ภัณฑ์ต้นน้าและกลางน้ าอื่ น ๆ
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผ้าและรองเท้า จึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมอย่างมากสาหรับ
ผู้ประกอบการไทย โดยคณะผู้วิจัยเสนอแนะให้ นักลงทุนไทยรายใหญ่73 เข้าไปลงทุนผลิตสินค้า
สิ่งทอเพื่อจาหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานตัดเย็บในเวียดนาม (เน้นการทาตลาดในประเทศ)
โดยอาจเลือกลงทุนในธุรกิจภายในห่วงโซ่การฟอกย้อม พิมพ์ลาย และการถักทอผ้าผืนที่เวียดนาม
ยังมีความต้องการอยู่มาก โดยอาจเลือกลงทุนได้ทั้งการจัดตั้งโรงงานเป็นของตนเอง และ/หรือร่วม
ทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งโรงงานร่วมกันได้เช่นกัน นอกจากนี้ การลงทุนในรูปแบบ
ของการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่จัดตั้ง
โรงงานสิ่งทออยู่แล้ว หรือการลงทุนแบบให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)
ก็สามารถทาได้เช่นกัน
ส่วนห่วงโซ่การผลิตเส้นด้าย/เส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบระดับต้นน้าอีกทีหนึ่งใน
อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ลาย และการถักทอผ้าผืน อาจจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตที่มีอยู่แล้วใน
ประเทศ อาทิ บริษัท Vietnam Wool Joint Stock Company บริษัท Thien Nam Spinning บริษัท
Viet Tien Garment Joint Stock Corporation บริษัท Tai Yuen Textile Co. Ltd ฯลฯ เพื่อให้สินค้า
ผ้าทอ/ผ้าผืนที่ผลิตได้ เป็นสินค้าที่มีวัตถุดิบทั้งหมดผลิตมาจากในประเทศ และสามารถผ่านเกณฑ์
กฎว่าด้วยกาเนิดสินค้าแบบ Yarn Forward และได้รับสิทธิประโยชน์จากทางภาษีภายใต้กรอบ
ความตกลง TPP ที่กาลังจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ได้
นอกจากนี้ ส าหรั บ พื้ น ที่ ล งทุ น ที่ น่ า สนใจ นั ก ลงทุ น อาจเลื อ กเข้ า ไปลงทุน ในจั งหวัด
ชายแดนทางภาคใต้ของประเทศเวียดนาม โดยลงทุนผลิต สิ นค้ าสิ่งทอเพื่อส่ งออกไปจาหน่ า ย
ในประเทศกัมพูชา เนื่องจากปัจจุบัน กัมพูชายังไม่มีผู้ประกอบการในภาคการผลิตสิ่งทอที่สามารถ
ผลิตสินค้าสิ่งทอเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับภาคการตัดเย็บในประเทศได้ ส่งผลให้กัมพูชาต้อง
นาเข้าวัตถุดิบสิ่งทอเกือบทั้งหมดจากจีน เวียดนาม ไทย และประเทศต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการตัด
เย็ บ เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม รองเท้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ ท าจากผ้ า จึ ง ถื อ เป็ น โอกาสส าหรั บ
ผู้ประกอบการไทยในอีกช่องทางหนึ่ง
ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามมีความพยายามดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษให้จากัด
อยู่แต่ทางภาคใต้ของประเทศ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้กั บพื้นที่ภาคเหนือของประเทศให้มาก
ที่สุด ผ่านการกาหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับการเข้าไปลงทุน
73

เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจาต้องอาศัยเงินลงทุนปริมาณมาก (ด้วยพืน้ ฐานของธุรกิจที่ต้องใช้เครือ่ งจักรขนาดใหญ่
เช่นเดียวกับระบบโรงงานขนาดใหญ่) จึงอาจจะไม่เหมาะสมนักสาหรับธุรกิจรายย่อย (SMEs)
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ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศที่เข้มงวดกว่า 74 ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้ พื้นที่ที่นักลงทุนไทยเข้ าไป
จั ด ตั้ ง โรงงานผลิ ต สิ่ ง ทอในเวี ย ดนามได้ อ าจจ ากั ด อยู่ ใ นพื้ น ที่ ภ าคใต้ ข องประเทศ (เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ สร้างมลพิษจากกระบวนการผลิต อยู่พอสมควร โดยเฉพาะ
การฟอกย้อม)
อย่างไรก็ ดี พื้ นที่ภาคใต้ถื อ เป็นแหล่ งคลั ส เตอร์อุต สาหกรรมเครื่อ งนุ่งห่มส าคั ญ ของ
ประเทศอยู่แล้ว และเป็นตลาดที่มีความต้องการวัตถุดิบสิ่ง ทอเป็นอย่างมาก ทาให้ข้อจากัดในการ
เข้าไปลงทุนทางภาคเหนือของประเทศข้างต้นอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการลงทุนของ
นั ก ลงทุ น ไทยแต่ อ ย่ า งใด นอกจากนี้ การจั ด ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ภ าคใต้ ข องเวี ย ดนามยั ง จะท าให้
ผู้ประกอบการมีโอกาสส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอีกด้วย โดยเฉพาะกัมพูชา เนื่อง
ด้วยอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของประเทศดังกล่าวยังต้องนาเข้าวัตถุดิบสิ่งทอเกือบทั้งหมดในการ
ผลิ ต จึ ง เป็ น โอกาสที่ นั ก ลงทุ น ไทยจะสามารถทั้ ง จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามและส่งออกไปยังกัมพูชาเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
 การลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเยบเสื้อผ้าและรองเท้าเพื่อการส่งออก
ปัจจุบัน มีบริษัทเสื้อผ้ าและรองเท้าแบรนด์ชั้นนาเป็นจานวนมาก (โดยเฉพาะบริษัท
เสื้อผ้าและรองเท้าจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป) ที่เข้ามาจัดจ้างโรงงานตัดเย็บในเวียดนาม
เพื่อผลิตสินค้าให้กับบริษัทของตน อาทิ บริษัท Inditex group บริษัท Levi Strauss & Co. บริษัท
Adidas Group บริษัท Nike Inc. บริษัท New Balance Athletic Shoe, Inc. ฯลฯ (นาเสนอไว้ใ น
หัวข้อที่ 7.4.1)
การที่ผู้ประกอบการจานวนมากเลือกลงทุนอยู่ในภาคการตัดเย็บดังกล่าว (ซึ่งในปัจจุบัน
มีผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามมากกว่า 4,500 ราย) ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากผู้ประกอบการ
เหล่านั้นได้ประโยชน์จากแรงงานไร้ทักษะ (Unskilled Labor) ที่มีอยู่เป็นจานวนมากในประเทศ
และมีระดับค่าจ้างที่ไ ม่สูงมาก ขณะเดียวกัน การที่เวียดนามมี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน แก่นักลงทุนต่างชาติที่ค่อนข้างมาก ได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษี (GSP) จากตลาดคู่ค้าขนาดใหญ่อย่างสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น รวมถึงมีโอกาสในการส่งออก
ไปตลาดจีน สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ ที่เวียดนามมีกรอบความตกลงการค้าด้วย เป็นปัจจัย
ที่ ท าให้ เ วี ย ดนามมี ค วามน่ า ดึ ง ดู ด ในการลงทุ น และท าให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มที่ค่อนข้างสูง
74

ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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อย่างไรก็ตาม จากการวิเคระห์โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวของเวียดนาม
พบว่าการเข้าไปลงทุน ในธุรกิจดังกล่าว (การผลิตเครื่องนุ่งห่มหรือรองเท้า เพื่อส่งออก) ยังคงมี
โอกาสอยู่ ม ากส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการไทย ทั้ ง ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ แ ละรายย่ อ ย (SMEs)
อันจะเห็นได้จากการที่กลุ่มผู้ประกอบการไทยหลายรายได้เข้าไปลงทุนเพื่อรับจ้างผลิตและตัดเย็บ
สินค้าเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มประเภทต่างๆ เพื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
และญี่ปุ่น
 การลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเยบเสื้อผ้าและรองเท้าเพื่อจาหน่ายในประเทศ
นอกเหนือ จากการลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อ ผ้าและรองเท้าเพื่อการส่งออกแล้ว
รูปแบบการลงทุนอีกแนวทางหนึ่งที่ยังมีโอกาสอีกอย่างมากในการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มของเวียดนามสาหรับผู้ประกอบการไทย คือ การลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและ
รองเท้าเพื่อจาหน่ายในประเทศ
ทั้งนี้ หากประเมินถึงการเติบโตของเศรษฐกิจของเวียดนาม จะพบว่ามีการเติบโตอยู่ใน
อัตราที่ค่อนข้างสูง และได้ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของประชากรกลุ่มชนชั้นกลางที่มีกาลังซื้อที่
เพิ่มสูงขึ้นจากในอดีต โดยการที่ตลาดที่มีกาลังซื้อมากขึ้นและยังคงมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปในอีก
หลายปีข้า งหน้ า กลายเป็ น โอกาสส าหรับ ผู้ ป ระกอบการที่ จ ะหั น มาเจาะตลาดภายในประเทศ
เวียดนาม
แต่การลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและรองเท้าเพื่อจาหน่ายในประเทศเพียงอย่าง
เดียวอาจจะทาให้ ผู้ ประกอบการไม่ไ ด้รับประโยชน์จากศักยภาพของเวียดนามที่เ ป็นฐานการ
ส่งออกสินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าฐานสาคัญเพื่อส่งไปตลาดสหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป ดังนั้น
ผู้ ป ระกอบการไทยที่ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว ก็ ดี หรื อ ผู้ ป ระกอบการไทยรายใหม่ ที่ จ ะเข้ า ไปลงทุน
ในเวียดนาม อาจเลือกที่จะลงทุนควบคู่กันไปทั้งการผลิตเพื่อส่งออก และการผลิตเพื่อจาหน่าย
ในประเทศ
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7.7.1.2 การลงทุนสาหรับสินค้าเป้าหมาย
 ผ้าผืน/ผ้าทอ
การลงทุนเพื่อ จัดตั้งโรงงานผลิต สิ่งทอ เช่น ผ้าผืนหรือผ้าทอ (หรือจะเป็นผลิ ต ภั ณฑ์
ต้นน้าและกลางน้าอื่นๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผ้าและรองเท้า) เป็นรูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม อย่างไรก็ดี สาหรับสินค้าผ้าผืน/ผ้าทอซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมาย
หลักของการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่นักลงทุนไทยจะต้องพิจารณาอยู่ โดยประเด็น
แรกสุดคือการประเมินความเป็นไปได้จากผลที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกรอบความตกลง TPP
ของเวียดนาม และประเด็นที่สองคือสินค้าที่นักลงทุนไทยมีโอกาสในการเข้าไปลงทุน
ทั้งสองประเด็นต่างเป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัยได้รับจากการเดินทางไปสารวจข้อมูลเชิงลึก
ในประเทศเวียดนาม โดยในแง่หนึ่ง การเข้าร่วมกรอบความตกลง TPP ของเวียดนามน าไปสู่
ความจาเป็นอย่างยิ่งยวดและโอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทยในภาคธุรกิจสิ่งทอที่จะได้ประโยชน์
จากการขยายการลงทุนสร้างฐานการผลิ ตในเวียดนาม แต่ในอีกแง่หนึ่ง ก็มีความเป็นไปได้ว่า
ผู้ประกอบการไทยอาจจะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันจากนักลงทุนที่คงความได้เปรียบในตลาด
เวี ย ดนามมากกว่ า ไทย ดั ง เช่ น เกาหลี ใ ต้ ห รื อ ไต้ ห วั น ซึ่ ง ในภาพรวม ทั้ ง สองประเทศต่ า งมี
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นแหล่ง นาเข้าสาคัญอันดับที่สูงกว่าประเทศไทยในตลาด
สินค้าสิ่งทอในเวียดนาม
สาหรับรายละเอียดของแต่ละประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น มีดังต่อไปนี้
1) การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ จ ากผล ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการเข้ า ร่ ว ม ก รอ บ
ความตกลง TPP ของเวียดนาม
ดังที่ได้นาเสนอไปแล้วว่าเวียดนามได้เข้าร่วมกรอบความตกลง TPP ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวได้ส่งผลทาให้เกิดความต้องการในภาคการผลิตสินค้าสิ่งทอเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อการส่งออกจากเวียดนามไปยังตลาด TPP เพื่อที่จะได้ผ่านเกณฑ์กฎว่าด้วย
กาเนิดสินค้าแบบ Yarn Forward และได้รับสิทธิประโยชน์จากทางภาษี
อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ และอาจจะมิใช่สิ่งที่รัฐบาลเวียดนาม รวมถึงนักลงทุน
ไทยประสงค์ให้เกิดขึ้น ก็คือผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามตัดสินใจที่จะคงรูปแบบและ
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โครงสร้างการผลิตไว้ในรูปแบบเดิม กล่าวคือ ยังคงนาเข้าวัตถุดิบจากประเทศที่ตนนาเข้าเป็นหลัก
ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศนอกภาคีความตกลง TPP ด้วยกัน
ทั้งสิ้น และทาการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าไปยังตลาด TPP โดยไม่สนใจใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว
สาเหตุหนึ่งที่ความเป็นไปได้ข้างต้นอาจเกิดขึ้น ก็เนื่องมาจากเรื่องของต้นทุนในการ
ลงทุนที่ต้อ งอาศัยเงินลงทุนจานวนมากในการจัดตั้งโรงงานผลิ ต สิ่ งทอประเภทต่างๆ ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องของอัตราภาษีนาเข้าที่ลดน้อยลงเมื่อส่งออกไป
ตลาด TPP อาจจะไม่ คุ้ ม ค่ า หรื อ ไม่ ไ ด้ ผ ลตอบแทนที่ ม ากเพี ย งพอต่ อ การที่ ผู้ ป ระกอบการ
เครื่องนุ่งห่มจะได้รับ
ยกตัวอย่างเช่น หากอัตราภาษีนาเข้าที่ลดลงจากการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มใดสินค้า
หนึ่งที่ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกามีการลดลงที่น้อย เนื่องจากระดับภาษีนาเข้าทั่วไป (อัตราภาษี
MFN) ของสินค้าดังกล่าวต่าอยู่แล้ว การลดลงจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกรอบความตกลง
TPP (หรือจะเป็น FTA อื่นๆ ก็ดี) ก็จะทาให้ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตเพื่อส่งออกได้รับ
ประโยชน์เพียงเล็กน้อย
เมื่ อ เป็ น เช่ น นั้ น ก็ เ ป็ น ไปได้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม จะตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ จ ะคง
โครงสร้างการผลิตไว้ดังเดิม โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ควรจะได้รับภายใต้กรอบความตกลง
TPP ด้านอัต ราภาษีนาเข้า จากการส่ งออก ซึ่งก็จะส่ งผลให้ค วามต้อ งการวัต ถุ ดิบสิ นค้ า สิ่ ง ทอ
ที่จะต้องผลิตภายในประเทศเวียดนามไม่ได้สูงขึ้ นอย่างที่คาดหมายไว้ และทาให้การเข้าไปลงทุน
ในตลาดสินค้าสิ่งทอของเวียดนามอาจจะมิได้ทาให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนมากเทียบเท่ากับ
เงินลงทุนมหาศาลที่ใช้ไป
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกอบการสิ่งทอที่เข้าไปลงทุนจะได้รับประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเมื่อการลด
อัตราภาษีนาเข้าลดน้อยลงในระดับที่มากเพียงพอจนนาไปสู่ความต้องการวัตถุดิบที่ต้องผลิตจาก
ในประเทศเพิ่มขึ้น และทาให้เกิดแรงดึงดูดในการเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตสิ่งทอในเวียดนาม
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2) ประเด็นสินค้าที่นักลงทุนไทยมีโอกาสในการเข้าไปลงทุน
หากพิ จารณาจากตัว เลขสถิ ติการนาเข้าสิ นค้ าสิ่ งทอของเวียดนาม 75 จะพบว่าสิ นค้ า
ที่เวียดนามนาเข้าเป็นปริมาณมาก ได้แก่ ผ้าทอที่ทาด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ (เช่น HS5407 HS5903
HS5515 HS5512 เป็นต้น) ด้ายใยสังเคราะห์ต่างๆ (เช่น HS55402) รวมถึงฝ้าย (HS5201) (แต่
ก า ร น า เ ข้ า สิ น ค้ า ผ้ า ท อ ที่ ท า ด้ ว ย วั ส ดุ ฝ้ า ย ห รื อ ด้ า ย ที่ ท า จ า ก ฝ้ า ย /ด้ า ย Cotton
ก็มีปริมาณมากเช่นกั น) ซึ่งสินค้าดังกล่าวส่วนใหญ่ก็จะถู กใช้เ ป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้ อ ผ้ า
เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า (และ/หรือใช้ในการผลิตเป็นผ้าผืน/ผ้าทอ สาหรับสินค้าจาพวกด้าย)
จึงอาจเป็นไปได้ว่า การหยิบยกนาสินค้าเหล่านี้มาพิจารณาเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกสินค้า
ที่จะเข้าไปลงทุนและจัดตั้งโรงงานผลิตในเวียดนาม ก็ถือเป็นแนวทางหนึ่ง
ทั้งนี้ แม้ว่าสิ นค้ าเหล่ า นี้ จ ะเป็ นสิ นค้ า ที่ มีอุ ปสงค์ ใ นตลาดเวี ยดนามเป็ น ปริ ม าณมาก
แต่สินค้าบางชนิดก็มีคู่แข่งสาคัญอยู่สาหรับนักลงทุนไทย โดยจากตาราง 7-10 จะเห็นได้ว่าสินค้า
ผ้ าทอที่ทาด้ว ยวัส ดุใ ยสั งเคราะห์ (HS5407 และ HS5515) ซึ่งเวียดนามน าเข้ าสิ นค้ า ดัง กล่ า ว
มาจาก 3 ประเทศหลั ก คื อ จีน เกาหลี ใ ต้ และไต้หวัน 76 ซึ่งเมื่อ เปรียบเที ยบกั บ ประเทศไทย
ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในสินค้าสิ่งทอนาเข้าเพียงร้อยละ 3.84 เท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสินค้าดังกล่าว
(ผ้าทอที่ทาด้วยวัสดุใยสังเคราะห์) เป็นสินค้าที่ไทยอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะกั บจี น ที่ร ะดั บ ราคาสิ น ค้ า ดังกล่ าวโดยเฉลี่ ยต่ากว่ าประเทศไทยและประเทศคู่ แ ข่ ง
ค่อนข้างมาก
ส่วนสินค้าที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุนได้ ได้แก่ ผ้าถักแบบนิตหรือโครเชต์ (HS6006)
ซึ่ง เป็นสิ นค้ าที่ เ วี ยดนามน าเข้ า จากไต้ หวั น และไทยค่ อ นข้ างมาก หรือ แม้แต่สิ นค้ าอย่ า งฝ้ า ย
(HS52) ที่รัฐบาลเวียดนามเองก็มีส่วนต้องการให้มีนักลงทุนเข้าไปลงทุนเพาะปลูกฝ้ายในประเทศ
อยู่เช่นเดียวกัน77 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนอาจศึกษาเชิงลึกต่อไปในระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิต ราย
สินค้าว่าโอกาสและศักยภาพทางการลงทุนในสินค้าทั้งสองสาหรับนักลงทุนไทยมีมากน้อยเพียงใด
โดยแม้รายงานการศึกษาฉบับนี้ ได้ศึกษาห่วงโซ่มุลค่าในระดับอุตสาหกรรม แต่ก็เป็นแนวทางที่
ชี้ให้เห็นได้ว่าภายใต้โอกาสที่มีมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอเวียดนาม มีช่องทางใดที่ผู้ประกอบการ
ไทยพอที่จะเข้าไปลงทุนได้

75

นาเสนอไว้ในหัวข้อ 7.2.1
ทั้งสามประเทศต่างก็เป็นประเทศแหล่งนาเข้าสาคัญของเวียดนามในอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่แล้ว
77 สามารถอ่านผลการวิเคราะห์เรื่องโอกาสและศักยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปเวียดนามได้ในบทที่ 8
76
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ตารางที่ 7-10 สินค้านาเข้าจากแหล่งนาเข้าสาคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อันดับ
1
2
3
4
5

สินค้าสิ่งทอนาเข้า
5 อันดับแรกจาก
ตลาดโลก
HS6006
HS5201
HS5407
HS5903
HS5515

สินค้านาเข้า 5 อันดับแรก
จากแหล่งนาเข้าสาคัญ
จีน
เกาหลีใต้
ไต้หวัน
HS5515
HS5407
HS6006
HS5208
HS5512
HS5407
HS5407
HS5515
HS5402
HS5512
HS5503
HS5503
HS5209
HS5603
HS5903

สินค้านาเข้า 5
อันดับแรกจาก
ประเทศไทย
HS5503
HS5407
HS6006
HS5209
HS5402

หมายเหตุ : แรงเงา หมายถึงสินค้านาเข้าดังกล่าวเป็นสินค้านาเข้าสาคัญ 5 อันดับแรก
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

 เสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬา
การลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า เพื่อส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศ เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีตัวอย่างให้เห็นจากนักลงทุนไทยหลายรายที่ได้เข้าไปลงทุน
จัดตั้งโรงงานในเวียดนามเพื่อรับจ้างตัดเย็บสินค้าเครื่องนุ่งห่มประเภทต่างๆ อาทิ เสื้อผ้ากีฬาและ
ชุดกีฬา เสื้อผ้าเด็ก ชุดนอน และชุดชั้นใน/กางเกงใน (ได้นาเสนอไว้ในหัวข้อ 7.4.1) ขณะเดียวกัน
ผลจากการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการลงทุนอีกแนวทางหนึ่งคือการจัดตั้งโรงงานตัดเย็บ เพื่อ
ผลิตและจาหน่ายสินค้าภายในประเทศเวียดนาม
ส าหรั บ สิ น ค้ า เป้ า หมายหลั ก ของการศึ ก ษานี้ คื อ สิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า กี ฬ าและรองเท้ า กี ฬ า
ผู้ ป ระกอบการไทย โดยเฉพาะกั บ ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ที่ ก าลั ง ตั ด สิ น ใจจะเข้ า ไปลงทุ น
ในเวียดนาม อาจต้องพิจารณาประเด็นเรื่องอุปสรรคด้านอัตราค่าจ้างแรงงานในเวียดนามที่เพิ่ม
สูงขึ้น มาประกอบการตัดสินใจ
ดังที่ได้นาเสนอไปในหัวข้อ 7.6.3 ว่าปัจจุบัน อัตราค่าจ้างในเวียดนามมีการปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นจากในอดีตในอัตราที่ค่อนข้างรวดเร็ว โดยในปัจจุบัน หากเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ในเวียดนาม ซึ่ง เฉลี่ ย อยู่ที่ ราว 140-160 ดอลลาร์ส หรัฐ กับอัต ราค่ าจ้างขั้นต่าในประเทศไทย
(เฉลี่ยอยู่ที่ราว 190 ดอลลาร์สหรัฐ) จะพบว่าความแตกต่างดังกล่าวเริ่มลดน้อยลงจากในอดีต
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หากอัตราค่าจ้างดังกล่าวในเวียดนามยังคงมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต (โดยที่
อัตราค่าจ้างในประเทศไทยมิได้ปรับเพิ่มสูงขึ้น) ก็อาจจะทาให้ความน่าดึงดูดการลงทุนของประเทศ
เวียดนามลดน้อยลง
อย่างไรก็ดี การผลิตและตัดเย็บสินค้าเพื่อการส่งออกในเวียดนามจะทาให้ผู้ประกอบการ
ไทยได้ประโยชน์ จากอัตราภาษีสินค้าที่ส่งออกไปที่ต่าในตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาด TPP ตลาด
สหภาพยุโรป และตลาดญี่ปุ่น (เพราะเวียดนามเข้าร่วมความตกลง TPP และยังได้รับสิทธิ GSP
จากสหภาพยุ โ รปและญี่ ปุ่ น ) รวมถึ ง จากการได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างการลงทุ น จากรั ฐ บาล
เวียดนามในการเข้าไปลงทุนในประเทศ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่ารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
สาหรับสินค้าเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้ากีฬาคือการเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บสิ นค้าดังกล่าว
เพื่อการส่งออก
ส่วนแนวทางการเข้าไปลงทุนเพื่อผลิตและตัดเย็บ แล้วจึงจาหน่ายสินค้าภายในตลาด
เวียดนาม ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อจากนี้คือเรื่องของแบรนด์สินค้า เนื่องจากผู้ประกอบการไทย
ส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนาจากต่างประเทศ
มากกว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าของตนเอง ทาให้การตัดสินใจว่าจะผลิตเพื่อส่งออกสินค้าหรือ เพื่อ
จาหน่ายในประเทศ จึงขึ้นอยู่กับคาสั่งซื้อของลูกค้าเป็นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ตลาดเวียดนาม ณ ปัจจุบัน เริ่มทวีบทบาทสาคัญมากขึ้น ในฐานะตลาด
ขนาดใหญ่ ที่ มี ป ระชากรมากถึ ง 95 ล้ า นคน และก าลั ง มี แ นวโน้ ม การเติ บ โตของก าลั ง ซื้อ ที่ดี
ประกอบกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการเดิ น ทางส ารวจข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ในประเทศเวี ย ดนาม พบว่ า
ประชากรเวียดนามเริ่มที่จะบริโภคสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้านาเข้าคุณภาพไม่สูง (แต่ระดับ
ราคาค่อนข้างต่า) จากประเทศจีน หรือกัมพูชา ลดน้อยลง และเริ่มใส่ใจในคุณภาพหรือภาพลักษณ์
สินค้ามากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสาหรับสินค้าจากผู้ผลิตไทยที่มีภาพลักษณ์ได้ด้านคุ ณภาพ
สินค้าที่ดีกว่าสินค้าจากจีนหรือกัมพูชา
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7.7.1.3 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
จากการวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปรูป แบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับ
นักลงทุนไทยทั้งธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจรายย่อย (SMEs) ได้ดังตารางที่ 7-11 และ 7-12
ตารางที่ 7-11 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ห่วงโซ่การลงทุน
ที่เหมาะสม
รูปแบบการทาธุรกิจ
ที่เหมาะสม

ธุรกิจรายใหญ่
ห่วงโซ่การผลิตระดับกลางน้า โดยเฉพาะการฟอกย้อม และถักทอผ้าผืน
 เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตสิ่งทอ (ผ้าผืน/ผ้าทอ) (Foreign-owned 100%)
 เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตสิ่งทอ (ผ้าผืน/ผ้าทอ) โดยร่วมทุน (JV) กับ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น
 เข้ามาลงทุนในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีการผลิต หรือนวัตกรรมต่างๆ แก่ผู้ประกอบการโรงงานสิ่งทอท้องถิ่น
ที่มีโรงงานอยูแ่ ล้ว (Technical Assistance)
ผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมเครื่องนุง่ ห่มในเวียดนาม และ/หรือ
ตลาดเป้าหมาย
ผลิตและส่งออกเป็นวัตถุดิบให้กบั อุตสาหกรรมเครื่องนุง่ ห่มในกัมพูชา และจีน
ที่สาคัญ
ประเดนสาคัญในการ  วัตถุดิบทีใ่ ช้สาหรับโรงงานผลิตผ้าผืน/ผ้าทอควรเป็นเส้นด้ายหรือเส้นใย
(ธรรมชาติ/สังเคราะห์) ที่ผลิตในเวียดนามทัง้ หมด เพื่อที่กลุ่มลูกค้า (โรงงานตัด
เข้าไปทาธุรกิจ
เย็บเครื่องนุ่งห่ม) จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ความตกลง TPP
ได้ เมื่อกรอบความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ (ยกเว้น จะมุง่ เน้นไปที่การทา
ตลาดส่งออกไปต่างประเทศ อาจไม่จาเป็นต้องอาศัยวัตถุดิบทีไ่ ด้จากการผลิต
ภายในเวียดนาม)
 ความน่าเชื่อถือของคูค่ ้าร่วมธุรกิจ (Business Partner) เป็นเรื่องที่นักลงทุนต้อง
ให้ความสาคัญ โดยเฉพาะกับการเข้าไปลงทุนในลักษณะร่วมทุน และลักษณะ
Technical Assistance
 ปัญหาที่อาจพบ ได้แก่ ปัญหากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในเวียดนาม และ
ปัญหาการนาเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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ตารางที่ 7-12 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ห่วงโซ่การลงทุน
ที่เหมาะสม
รูปแบบการทาธุรกิจ
ที่เหมาะสม

ธุรกิจรายใหญ่
ห่วงโซ่การผลิตและตัดเย็บสินค้าเพื่อ
การส่งออก และ/หรือจาหน่ายใน
ประเทศ
เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บแล้วจัด
จ้างแรงงานเวียดนามเข้ามาทาการตัด
เย็บ และให้แรงงานไทยเข้าไปควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
ห่วงโซ่การผลิตและตัดเย็บสินค้าเพื่อ
การส่งออก

เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บ โดย
ร่วมทุน (JV) กับผู้ประกอบการท้องถิ่น
จัดจ้างแรงงานเวียดนามเข้ามาทาการ
ตัดเย็บ และให้แรงงานไทยเข้าไป
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 เน้นผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาด  เน้นผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาด
ตลาดเป้าหมาย
ส่งออกสาคัญของเวียดนาม เช่น
ส่งออกสาคัญของเวียดนาม เช่น
ที่สาคัญ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่
จีน เป็นต้น
จีน เป็นต้น
 เข้ามาทาตลาดในเวียดนาม โดย
 สามารถทาตลาดเวียดนามได้โดย
เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานตัดเย็บ
อาจไม่ต้องเข้ามาลงทุน โดยส่งออก
และจาหน่ายในประเทศ
สินค้าเข้ามาจาหน่ายในเวียดนาม
แทน
 ความน่าเชื่อถือของคูค่ ้าร่วมธุรกิจ
ประเดนสาคัญในการ  การเข้ามาทาตลาดในเวียดนาม
ต้องให้ความสาคัญกับการตลาด
(Business Partner) เป็นเรื่องที่
เข้าไปทาธุรกิจ
และการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อเจาะ
นักลงทุนต้องให้ความสาคัญ
ตลาดในเวียดนาม นอกจากนี้ การ
โดยเฉพาะกับการเข้าไปลงทุนใน
สร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าที่ผลิต
ลักษณะร่วมทุน
โดยโรงงานของผู้ประกอบการไทย  ปัญหาที่อาจพบ ได้แก่ ปัญหาการ
ว่าเป็นสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพสูง
แข่งขันในประเทศที่ค่อนข้างสูง และ
กว่าสินค้าจากจีนหรือกัมพูชา รวม
ปัญหาค่าแรงที่เพิม่ สูงขึ้นอย่าง
ไปถึงสินค้าลอกเลียนแบบทีผ่ ลิตใน
รวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เวียดนาม เป็นสิ่งสาคัญ
 ปัญหาที่อาจพบ ได้แก่ ปัญหาการ
แข่งขันในประเทศที่ค่อนข้างสูง
และปัญหาค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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7.7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทย
สาหรับการศึกษาในบทนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพการลงทุน
ของนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศเวียดนาม โดยมุ่งเน้นดูสภาพ
ตลาด สินค้าและพื้นที่เ ป้าหมาย ผู้เล่นสาคัญ รูปแบบการลงทุนที่เ หมาะสม ตลอดจนนโยบาย
กฎหมาย และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อย่ า งไรก็ ดี การพิ จ ารณาและประเมิ น ศั ก ยภาพของ
ผู้ประกอบการไทยก็เป็นอีกแนวทางการวิเคราะห์หนึ่งที่จะช่วยให้สรุปได้ว่าโอกาสและศักยภาพ
การลงทุนดังกล่าวสาหรับนักลงทุนไทยในเวียดนามมีมากน้อยเพียงใด
โดยภาพรวม ผู้ ป ระกอบการไทยในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม มี ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั บ
ผู้ ป ระกอบการเวี ย ดนามรวมถึ ง ผู้ ป ระกอบการต่ า งชาติ ที่ ล งทุ น อยู่ ใ นเวี ย ดนาม กล่ า วคื อ
ผู้ประกอบการไทยก็ดาเนินการผลิตและตัดเย็บสินค้าโดยรับคาสั่งซื้อมาจากบริษัทเสื้อผ้า ต่างชาติ
(ลูกค้า) เช่นเดียวกันกับผู้ผลิตและตัดเย็บในเวียดนาม เพียงแต่รูปแบบการผลิตของบริษัทไทยจะ
เป็นการผลิตและตัดเย็บแบบ OEM ซึ่งจะต้องอาศัยความซับซ้อนของการบริหารและจัดหาวัตถุดิบ
เพื่ อ การผลิ ต มากกว่ า รู ป แบบการผลิ ต แบบ CMT ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการในเวี ย ดนามส่ ว นใหญ่
ร้อยละ 65 ยังคงดาเนินการผลิตในรูปแบบดังกล่าวอยู่
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ารูปแบบการตัดเย็บจะเป็นแบบ OEM หรือ CMT การดาเนินการผลิต
ในรูปแบบทั้งสองได้ส่ งผลต่อ การพั ฒ นาศักยภาพทางการแข่งขั นของผู้ ประกอบการไทยและ
เวียดนาม เนื่องจากผู้ผลิตจะแค่เพียงดาเนินการตัดเย็บตามแบบที่ได้รับมาให้ โดยที่ยังขาดโอกาส
ในการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ ตลอดจนการพัฒนาแบรนด์สินค้าที่เป็นของตนเอง
ทั้งนี้ ดังที่ไ ด้ก ล่ าวมาก่ อ นหน้า หากผู้ ประกอบการไทยต้อ งการเข้าไปจัดตั้งโรงงาน
ตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม หรื อ รองเท้ า เพื่ อ จั ด จ าหน่ า ยในประเทศ สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ทาการตลาดในเวียดนามก็คือการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง และ/หรือการสร้างความเชื่อมั่นต่อ
สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต โดยโรงงานของผู้ ป ระกอบการไทย ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการไทยสามารถอาศั ย
ความได้เปรียบจากภาพลักษณ์สินค้าไทยที่ผู้บริโภคชาวเวียดนามมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง
กว่าสินค้าจากจีนหรือกัมพูชา รวมไปถึงสินค้าลอกเลียนแบบที่ผลิตในเวียดนาม
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บทที่ 8
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาระสาคัญ
เวี ย ดนามมี พื้ น ที่ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ หมาะสมต่ อ การท ากสิ ก รรม
ปศุสัตว์ ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมถึงการผลิตและการแปรรูป อย่างไร
ก็ ต าม หากเปรียบเทียบกั บภาคอุต สาหกรรมอื่นๆ ธุ รกิจ เกษตรและอาหาร
แปรรูปในเวียดนามยังมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาสัดส่วนที่น้อย จึงกล่าว
ได้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีช่องว่างและโอกาสสาหรับนักลงทุนไทยในการ
เข้ามาลงทุนอีกมาก
จุดแข็งสาคัญของประเทศเวียดนาม คือ การเติบโตของเศรษฐกิจที่รวดเร็วและ
ก าลั งซื้อ ของประชาชนที่เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ งผลให้มีโอกาสในการเข้ าไปลงทุ น เพื่ อ
จาหน่ายสินค้าให้กับตลาดภายในประเทศ ในขณะเดียวกัน ศักยภาพด้านการ
ส่งออกของเวียดนามยังถือว่าอยู่ใ นระดับที่สูง หากเปรียบเทียบกับประเทศ
ในภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
รวมไปถึ ง การที่ ป ระเทศเข้ า ร่ ว มความตกลงการค้ า เสรี (FTAs) กั บ หลาย
ประเทศคู่ค้าสาคัญ
ความท้ า ทายส าคั ญ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการไทยคื อ อุ ป สรรคจากนโยบาย
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
วางแผนธุ ร กิ จ ในระยะยาวได้ โดยเฉพาะด้ า นต้ น ทุ น การประกอบการ
ผู้ประกอบการไทยจึงควรเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
พยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการ
แปรรู ป ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการผลิ ต และเพิ่ ม ขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้กับตนเอง เพื่อเผชิญกับภาวะการแข่งขันใน
ประเทศเวียดนาม
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8.1

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

8.1.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ประเทศเวียดนามมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเวียดนามมีพื้นที่สาหรับ
ทาการเกษตรมากถึ ง 26,000,000 เฮกตาร์ และมีพื้นที่เ พาะเลี้ ยงสั ต ว์ น้ ามากกว่ า 1,000,000
เฮกตาร์ ซึ่ ง ไม่ นั บ รวมพื้ น ที่ ท าประมงตามแนวชายฝั่ ง ที่ เ รี ย งตั ว ยาวจากเหนื อ จรดใต้ ดั ง นั้ น
เวียดนามจึงเป็นประเทศหนึ่งที่เหมาะสมแก่ทั้งการทาการเกษตร การทาประมง และการทาฟาร์ม
ปศุสัตว์ โดยพืชเกษตรที่เพาะปลูกได้มากในเวียดนาม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กาแฟ มันสาปะหลัง
ยางพารา อ้อย ตลอดจนผักและผลไม้หลากหลายชนิด ขณะที่การทาประมงรวมถึงการทาปศุสัตว์
ที่ส าคั ญ ของประเทศ ได้แ ก่ การทาฟาร์มไก่ การทาฟาร์มสุ กร การทาฟาร์มโคเนื้อ และโคนม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจาพวกปลาและกุ้ง (รวมถึงการทาประมงน้าจืด) และการทาประมงน้าเค็ม
ทั้งนี้ ภาคการเกษตรและประมงของเวียดนามเป็นแหล่งอาหารสาคัญที่หล่อเลี้ยงประเทศ
ขณะเดียวกัน ก็เป็นแหล่งรายได้จากการส่งออก ทั้งการส่งออกผลผลิตที่เพาะปลูก /เพาะเลี้ยงได้
ไปต่างประเทศ และการส่งออกผลผลิตเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป
จากข้อมูลของ Business Monitor International (BMI) ประเมินว่าภาคการเกษตรของ
เวี ย ดนามในช่ ว งระหว่ า งปี พ.ศ. 2555-2560 จะสามารถเติ บ โตได้ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ต่ อ ปี
ซึ่งสาเหตุห นึ่ง เป็นผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจ ภายในประเทศและกาลังซื้อ ของประชากร
ชาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพการเพาะปลูกและการผลิต ของเกษตรและผู้ผลิต
ภายในประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เวียดนามสามารถส่งออกสินค้าเกษตร เกษตร
แปรรูป และอาหารแปรรูปได้มากขึ้น โดยสาหรับสินค้าที่มีศักยภาพในการผลิตที่สูงของเวียดนาม
ได้แก่ ข้าว กาแฟ สัตว์ปีก สุกร ผลิตภัณฑ์นม สัตว์น้า และผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในธุรกิจการเกษตร
ของเวียดนาม พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวเพียง
ร้อยละ 0.2-0.45 เท่านั้น1 ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป นี้
เป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสอย่างมากสาหรับนักลงทุนไทยในการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม
1

Corr, Anders & Nguyan, T. (2015). Vietnam Agriculture Opportunities Q1 2015. Corr Analytics and Vietnam Report.
January 23, 2015.
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ทั้งนี้ ไม่เฉพาะแต่เพียงทรัพยากรภาคการเกษตรที่ ทาให้เวียดนามน่าสนใจในการเข้าไปลงทุน
หากแต่ยังรวมถึงปัจจัยดึงดูดอื่นๆ ของเวียดนาม อาทิ ขนาดตลาดภายในประเทศ (ประชากรเกือบ
95,000,000 คน) แรงงานในประเทศ (ข้อ มูล จาก FAOSTAT ประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2558
แรงงานในภาคการเกษตรของเวียดนามจะมีจานวนสูงถึง 31,160,000 คน2) ต้นทุนการประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ อย่างนโยบายส่งเสริมจากรัฐบาล หรือการ
เข้าร่วมความตกลงในกรอบ TPP
8.1.2 โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
8.1.2.1 ศักยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ศัก ยภาพการลงทุนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปเวียดนามเป็นผลจาก
ปัจจัยดึงดูดด้านอุปสงค์ อุปทาน ต้นทุน และนโยบายของเวียดนาม โดยรายละเอียดของปัจจัย
ดึงดูดต่างๆ เป็นดังนี้ และสรุปไว้ในตารางด้านล่าง
ตารางที่ 8-1 ปัจจัยดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของเวียดนาม
ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Factor)
 ตลาดในประเทศขนาดใหญ่ และความต้องการ
ภายในประเทศมีการเติบโตที่ดี
 สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับและชื่นชอบจากผู้บริโภค
ภายในประเทศ
 เป็นฐานการผลิตได้ทั้งเพื่อจาหน่ายในประเทศและ
ส่งออกไปประเทศอื่น






ปัจจัยด้านต้นทุน (Cost Condition)
 ต้นทุนค่าแรงอยู่ในระดับปานกลาง และยังต่ากว่า
ประเทศไทย
 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสินค้าส่งออกจากตลาด
คู่ค้าสาคัญ



ปัจจัยด้านอุปทาน (Supply Factor)
มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ต่อการเพาะปลูก การทา
ปศุสัตว์ รวมถึงการทาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เทคโนโลยีการแปรรูปของเวียดนามยังอยูใ่ นขั้นของ
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานมีระดับการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค
ระบบตลาดมีการพัฒนาที่ดี ทาให้สามารถจัดจาหน่าย
สินค้าได้โดยง่าย
ปัจจัยด้านนโยบาย (Regulatory Condition)
รัฐบาลมีความพยายามส่งเสริมการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

2

รวบรวมข้อมูลจาก FAOSTAT Country profiles: Vietnam (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2559)
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 ปัจจัยด้านอุปสงค์
ตลาดในประเทศขนาดใหญ่ และความต้องการภายในประเทศมีการเติบโตที่ดี
เศรษฐกิ จของเวียดนามในช่ว ง 20 ปีที่ผ่ านมา มีการเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อ ยละ 7
และแม้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก ก็ยังมีการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
อยู่ที่ร้อ ยละ 5-6 การเติ บโตอย่างรวดเร็ว และต่อ เนื่อ งดังกล่ าว ส่ งผลทาให้เ กิดการขยายของ
กลุ่มชนชั้นกลางในประเทศที่มีกาลังซื้อมากขึ้น และมีลักษณะการดาเนินวิถีชีวิตในลักษณะของ
คนเมือง (Urbanization) มากขึ้น
ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติจาก IMF แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัว ของ
ประชากรชาวเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในช่วงปี พ.ศ. 2544-25483 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัว
(GDP per capita) เฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวของชาวเวียดนามอยู่ที่เพียง 529.19 4 ดอลลาร์สหรัฐ
และเพิ่มขึ้นเป็น 1,070.11 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. 2549-25535 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,864.78
ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ด้วยขนาดประชากรภายในประเทศที่มีมากกว่า 90 ล้านคน (ตัวเลขสถิติของ
CIA Factbook คาดการณ์ ณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2559 ระบุว่าประชากรในเวีย ดนามมี 94.35
ล้านคน) และประชากรมากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้บริโภคทีช่ ่วงอายุโดยเฉลี่ยต่ากว่า 30 ปี6 จึงแสดง
ให้เห็นศักยภาพของตลาดเวียดนามที่จะมีการเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในสินค้าอุปโภค
บริโภค และอาหารที่จะมีความต้องการมากยิ่งขึ้น และความต้องการดังกล่าวก็จะเติบโตไปในอัตรา
ที่รวดเร็ว
สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับและชื่นชอบจากผู้บริโภคภายในประเทศ
การเพิ่มขึ้นของระดับรายได้และกาลังซื้อของประชากรภายในประเทศได้ส่งผลทาให้
ผู้บริโภคชาวเวียดนามเริ่มที่จะหันมาสนใจในสิ่งที่ตนบริโภคมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในอดีต ประชาชน
ชาวเวียดนามยังพิจารณาและให้ความสาคัญกับระดับราคาของสินค้ามากกว่าในเรื่องของคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เนื่องด้วยข้อจากัดด้านระดับรายได้ที่ยังไม่สูงมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ระดับรายได้
3

ปี ค.ศ. 2001-2005
ปี ค.ศ. 2006-2010
5 ปี ค.ศ. 2010-2015
6 Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2015). Sector Analysis Vietnam: Agriculture and Food. July, 2015.
4
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ที่สู งขึ้นส่ งผลทาให้ ใ นปัจจุบัน ประชาชนชาวเวียดนามเริ่ มพิจ ารณาถึ งคุ ณภาพ ความสะอาด
ความปลอดภัย ตลอดจนภาพลักษณ์หรือตราสินค้า (แบรนด์) ของสินค้าที่ตนบริโภคมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม 7 พบว่า ภาพลักษณ์สินค้าไทย
อยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี ก ว่ า สิ น ค้ า ที่ เ วี ย ดนามน าเข้ า จากหลายๆ ประเทศ เช่ น จี น กั ม พู ช า เป็ น ต้ น
เนื่ อ งด้ ว ยสิ น ค้ า ของไทยหลายชนิ ด มี คุ ณ ภาพที่ ดี ก ว่ า โดยสิ น ค้ า อาหารและอาหารแปรรู ป
ที่เวียดนามนาเข้าจากไทยเป็นปริมาณมาก ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้าตาลทราย ผลไม้
ผลไม้อบแห้ง และแป้ง
เป็นฐานการผลิตได้ทั้งเพื่อจาหน่ายในประเทศและส่งออกไปประเทศอื่น
ในแต่ละปี เวียดนามมีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปเป็นจานวนมากไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือสหภาพยุโรปมากกว่าร้อยละ 50 ของการส่งออก
ทั้งหมดของทั้งอุตสาหกรรม เฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา จีน
ญี่ ปุ่ น และเกาหลี ใ ต้ (ไม่ ร วมตลาดสหภาพยุ โ รปที่ เ ป็ น ตลาดส่ ง ออกส าคั ญ อี ก ตลาดหนึ่ ง ของ
เวียดนาม) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การเข้ามาลงทุนในเวียดนามจึงจะเป็นประโยชน์สาหรับนักลงทุนในการใช้เวียดนามเป็น
ฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศสาคัญๆ นอกจากนี้ ดังที่ได้นาเสนอข้างต้น ตลาด
เวียดนามกาลังขยายตัวและกาลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น จึงทาให้เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพต่อ
การเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปเพื่อผลิตและจาหน่ายในตลาดเวียดนาม
ด้วยเช่นกัน
เทคโนโลยีการแปรรูปของเวียดนามยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น
ถึงแม้ประเทศเวียดนามจะมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรม
การแปรรู ป รองรั บ อั น ส่ ง ผลท าให้ เ วี ย ดนามมี สิ น ค้ า อาหารและอาหารแปรรู ป ที่ ห ลากหลาย
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ บริโภคได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีใ นการแปรรูป ของ
เวียดนามยังจัดอยู่ในขั้นเริ่ มต้นของการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ ความชานาญ และนวัตกรรม
การผลิตและแปรรูปสินค้ าเกษตรเท่านั้น ส่งผลทาให้ผลผลิตที่ผลิตได้ยังมีคุณภาพที่ไม่สู ง มาก
7
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โดยเฉพาะกับสินค้าจาพวกพืชผักและผลไม้แปรรูป ซึ่งสินค้ายังมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ไม่ นาน
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากไทยหรือจีน8 ดังนั้น จึงเป็นจุดน่าสนใจสาหรับการเข้ามาลงทุน
ในเวียดนามสาหรับผู้ประกอบการไทยที่มีเทคโนโลยีการผลิต องค์ความรู้ (Know-how) และความ
เชี่ยวชาญในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรดังกล่าวที่ยังเป็นที่ต้องการจากอุตสาหกรรมของ
เวียดนาม
 ปัจจัยด้านอุปทาน
มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ต่อการเพาะปลูก การทาปศุสัตว์ รวมถึงการทาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ที่ดินทางการเกษตรเป็นทรัพยากรหนึ่งที่เวียดนามมีอยู่มาก โดยที่ดินดังกล่าวมีความ
อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการทากสิกรรม การปศุสัตว์ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ท างตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่ ม
แม่น้าโขง (Mekong Delta) อันเป็นแหล่งการทากสิกรรมแหล่งสาคัญของประเทศเวียดนาม
โครงสร้างพื้นฐานมีระดับการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค
เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการพัฒนาและความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเป็นอย่างดี ทั้งระบบกระแสไฟฟ้า น้าประปา โครงสร้าง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ต่างๆ (เส้นทางถนน เส้นทางรถไฟ และท่าเรือ ) ตลอดจนเขตนิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ระบบคมนาคมขนส่งในเวียดนามมีการพัฒนาที่ดีและค่อนข้างครอบคลุม ส่งผล
ทาให้การกระจายสินค้าไปสู่ตลาดผู้บริโภคในเมืองต่างๆ ทาได้โดยสะดวกมากขึ้นกว่าในอดีต และ
ยั ง มี ค วามสะดวกกว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศอื่ น ในภู มิ ภ าคที่ อ าจมี ก ารพั ฒ นาในระบบ
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวในระดับที่น้อยกว่า เช่น สปป.ลาว กัมพูชา หรือเมียนมา
นอกจากนี้ การมีท่าเรือ ขนส่ งหลายแห่งและตั้งกระจายอยู่ใ นหลายพื้นที่ของประเทศ
ยังสะดวกต่อการส่ งออกสินค้ า อาทิ ท่าเรือก่ าเมา และท่าเรือโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นท่าเรือ หลั ก ทาง

8

Vietnam Trade Promotion Agency Export Promotion Center (2008). Report on Vietnamese Vegetable and Fruit
Sector). December, 2008.
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ภาคใต้ ท่าเรือดานัง ซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกสาคัญของพื้นที่ภาคกลาง หรือท่าเรือไฮฟองที่เป็นท่าเรือ
ส่งออกสาคัญของพื้นที่ภาคเหนือของเวียดนาม
ระบบตลาดมีการพัฒนาที่ดี ทาให้สามารถจัดจาหน่ายสินค้าได้โดยง่าย
นอกเหนือจากระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่ พร้อ มต่อ
การประกอบธุรกิจ ระบบตลาดภายในเวียดนามยังมีการพัฒนาเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ในอดีต การจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารประเภทต่างๆ ในเวียดนาม
ถูกจากัดอยู่แต่เฉพาะช่องทางจัดจาหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Channel) อาทิ ตลาดและตลาด
นัด ร้านค้าโชห่วย และร้านค้าขนาดเล็ก (Grocery Store) แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ระบบค้าปลีก
และค้าส่งในประเทศเวียดนามเกิดการขยายตัวมากขึ้น และได้พัฒนาไปสู่การจัดจาหน่ายสินค้ า
ในช่องทางสมัยใหม่ (Modern Channel) มากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดจาหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ
(Convenient Store) ห้ า งสรรพสิ น ค้ า (Department Store) รวมไปถึ ง ร้ า นค้ า ส่ ง หรื อ ไฮเปอร์ มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่
จากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม 9 พบว่า ผู้บริโภคชาวเวียดนามซึ่งเริ่มมี
กาลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น ได้หันมานิยมจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าจากร้านค้าสมัยใหม่เหล่านี้มากขึ้น โดย
ตัวอย่างร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่เป็นที่นิยมและมีสาขา
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ Co.op Mart, Big C, Lotte Mart, VinMart, ฯลฯ
 ปัจจัยด้านต้นทุน
ต้นทุนค่าแรงอยู่ในระดับปานกลาง และยังต่ากว่าประเทศไทย
หากพิจารณาจากตัวเลขอัตราค่าจ้างในเวียดนาม (นาเสนอไว้ในบทที่ 6) ยังพบว่าอัตรา
ค่ า แรงในเวี ย ดนามถื อ ว่ า ค่ อ นข้ า งต่ า โดยอยู่ ที่ 3,500,000 ดองต่ อ เดื อ น หรื อ ประมาณ
155 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างในไทยซึ่งสูงกว่าค่อนข้างมาก (อัต รา
ค่าจ้างขั้นต่าในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 190 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) อย่างไรก็ดี นักลงทุนอาจต้อง

9
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พิจารณาในประเด็นของการเพิ่ มขึ้นของค่ าครองชีพและอัต ราค่าจ้างในเวียดนามประกอบการ
ตัดสินใจในประเด็นนี้ด้วย
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสินค้าส่งออกจากตลาดคู่ค้าสาคัญ
ประเทศเวียดนามยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสินค้าส่งออกจากบางประเทศซึ่งเป็น
ตลาดส่ งออกส าคั ญ ของอุต สาหกรรมเครื่อ งนุ่ง ห่ ม ได้แก่ สหภาพยุโ รป และญี่ ปุ่น ซึ่งทั้ง สอง
ประเทศต่างให้สิทธิพิเศษทางภาษี หรือสิทธิ GSP แก่เวียดนาม นอกจากนี้ เวียดนามยังได้รับ
สิ ทธิ GSP ดังกล่ าวจากประเทศอื่น ได้แก่ ออสเตรเลี ย เบลารุส แคนาดา ญี่ ปุ่น คาซัค สถาน
นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี
สาหรับรายการสิ นค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีต่างๆ ที่เวียดนามได้รับจากสหภาพ
ยุโรป และญี่ปุ่น นาเสนอไว้ในภาคผนวก 2
 ปัจจัยด้านนโยบาย
ในอดีต รัฐบาลเวียดนามมีความพยายามที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทากสิกรรม การ
ทาปศุสัตว์ และการทาประมงในประเทศ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสาหรับการผลิตในภาคการเกษตร
และอาหารแปรรูป อย่างไรก็ดี การดาเนินการดังกล่าวยังไม่ค่อยบรรลุผลมากนัก เนื่องด้วยยังขาด
การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นภาคส่วนต่อยอดจากอุตสาหกรรม
เหล่านั้น10
จนกระทั่ ง ในปี พ.ศ. 2529 การปฏิ รู ป โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในภาคส่วนเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก โดยสาหรับภาคการเกษตร รัฐบาล
เวียดนามได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาไปสู่การส่งเสริมภาคการเกษตรให้เกิดการเปิดเสรีที่มาก
ขึ้น (การแปรรูปรัฐวิส าหกิ จให้ เ ป็นองค์กรเอกชน (Privatization)) การสนับสนุนการลงทุ น จาก
ต่างประเทศ (การปรับปรุงกฎหมายด้านการลงทุนของประเทศ) และการสนับสนุนการส่งออกใน
ภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูป (การเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ รวมถึงการเข้า
เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การการค้าโลก)

10

Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam (2013). Agriculture Investment Trends – The Role of Public
and Private Sector in Vietnam.
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ในปั จ จุ บั น รั ฐ บาลเวี ย ดนามได้ ป รั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ภาคการเกษตรของประเทศจากที่ให้ เป็นแหล่ งวัต ถุดิบสาหรับการผลิตในภาคการเกษตรและ
อาหารแปรรูปเพื่อใช้ในประเทศ ไปสู่อุตสาหกรรมเพื่ อการส่งออก โดยรัฐบาลพยายามเปิดเสรีการ
ลงทุนของนักลงทุนมากขึ้น สนับสนุนการส่งออก และยัง พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรและ
ชาวประมงภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านชลประทาน ระบบ
สาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ รัฐบาลยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา (R&Ds) ในภาคการเกษตร อาทิ การพัฒนาพันธุ์พืช การพัฒนารูปแบบ/วิธีการ/
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ฯลฯ เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปภายในประเทศ
8.1.2.2 โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
จากหัวข้อ 8.1.2.1 จึงอาจกล่าวได้ว่าโอกาสการลงทุนของนักลงทุนและผู้ประกอบการ
ชาวไทยในการเข้ า ไปด าเนิ น หรื อ ประกอบธุ ร กิ จ ภาคการเกษตรในเวี ย ดนามมี อ ยู่ อ ย่ า งมาก
โดยเฉพาะการเข้าไปทาการเกษตรแปรรูป และประมง (สัตว์น้า) แปรรูป ขณะเดียวกัน การเข้าไป
เพาะปลู ก หรื อ ท าฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ และท าการส่ ง ออก และ/หรื อ จั ด จ าหน่ า ยในประเทศ โดย
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การแปรรู ป ใดๆ ก็ เ ป็ น โอกาสอี ก ด้ า นหนึ่ ง ส าหรั บ นั ก ลงทุ น ไทยเช่ น กั น
นอกจากนี้ นั ก ลงทุ น ไทยยั ง สามารถเลื อ กลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ เป็ น
อุตสาหกรรมสนับสนุนได้เช่นเดียวกัน เช่น อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทางการเกษตร (รวมถึ งอะไหล่ ของเครื่อ งจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว) อุต สาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เป็นต้น
 โอกาสในการลงทุนทาธุรกิจเพาะปลูก
การเข้ า มาลงทุ น ท าธุ ร กิ จ เพาะปลู ก ในเวี ย ดนามเป็ น รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ หนึ่ ง
ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ นัก ลงทุน ไทยมีปัจ จัยการผลิ ต ได้แก่ เงินทุน เทคโนโลยี เครื่อ งจักร รวมถึ ง
องค์ ค วามรู้ด้ านการเพาะปลู ก พื ชผลทางการเกษตรในระดับ ที่สู ง จึงทาให้ค งความได้เ ปรี ย บ
เหนือเกษตรรายย่อยในเวียดนามที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงเกษตรกรรายย่อยที่ยังขาดแคลนในปัจจัย
การผลิตข้างต้น โดยนักลงทุนไทยอาจเข้ามาทาไร่เพาะปลูกของตน และจัดจ้างแรงงานท้องถิ่ น
เข้ามาทาไร่/ทางานในไร่ของนักลงทุน หรือจะทาสัญญาในลักษณะ Contact Farming กับเกษตรกร
ท้องถิ่น เพื่อรับซื้อผลผลิตที่เกษตรกรเหล่านั้นเพาะปลูก ก็ ได้ โดยผลผลิตที่รับมา ประกอบกับ
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ผลผลิ ต ที่ เ พาะปลู ก ได้ ส ามารถส่ ง ออกไปต่ า งประเทศ และ/หรื อ จะเลื อ กที่ จ าหน่ า ย
ในประเทศ โดยกระจายสินค้าไปตามตลาด ร้านค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ตในตัวเมือง
 โอกาสในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
การทาฟาร์มปศุสัตว์ในเวียดนามแบ่งออกเป็นการทาฟาร์มปศุสัตว์สัตว์ใหญ่ เช่น สุกร โค
เนื้อ และโคนม และการทาฟาร์มปศุสัตว์ปีก เช่น ไก่ และเป็ด นักลงทุนไทยอาจตัดสินใจเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้ทั้งในกรณีของฟาร์มสุกร หรือฟาร์มไก่ นอกจากนี้ ยังอาจจะเลือกเข้ามา
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ฟาร์ ม โคนมได้ เ ช่ น กั น โดยปั จ จุ บั น มี ทั้ ง นั ก ลงทุ น ไทย นั ก ลงทุ น ท้ อ งถิ่ น และ
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มาลงท าธุ ร กิ จ ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ ใ นเวี ย ดนาม อาทิ บริ ษั ท C.P. Vietnam
Corporation บริษัท Betagro Group บริษัท Freisland Campina Vietnam Co., Ltd. และบริษั ท
Vinamilk
ทั้งนี้ ในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มในเวียดนาม นักลงทุนไทยควรลงทุนจัดสร้างคอก หรือ
โรงเลี้ ยงสั ต ว์ของตน และจัดจ้างแรงงานท้อ งถิ่ นมาทางานในฟาร์ มปศุสั ต ว์ และ/หรือ จะเลื อ ก
จาหน่ายลูกพันธุ์แก่เกษตรกรท้องถิ่นไปเลี้ยง และรับซื้อสัตว์ปศุสัตว์ที่โตเต็มวัยภายหลัง (คล้ายกับ
การทาสัญญา Contact Farming) เพื่อนามาแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์/ไข่ไก่ และจัดจาหน่ายในตลาด
ในประเทศ และ/หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปก่อนจะจาหน่ายในประเทศได้เช่นกัน
 โอกาสในการลงทุนทาธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
นอกเหนื อ จากการท าฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ โอกาสการลงทุ น ในธุ ร กิ จ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
ในเวียดนามก็มีมากเช่นกัน ทั้งนี้ เวียดนามสามารถส่งออกสินค้าสัตว์น้าแปรรูปได้มากเป็นอันดับ
3 รองจากข้าวและกาแฟ โดยนักลงทุนอาจดาเนินการควบคู่ระหว่างการทาฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์
และการจัดตั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้า หรือ กล่าวคือการลงทุนครบวงจรตั้งแต่ระดับต้นน้าถึงระดับ
ปลายน้า ส่วนสัตว์น้าที่มีโอกาสอย่างมาก ได้แก่ กุ้งขาว และปลาแพงกาเซียส
 โอกาสในการลงทุนทาธุรกิจโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารในเวียดนาม
สินค้าผลไม้แปรรูปต่างๆ น้าตาล แป้งมัน ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์จากสุกรหรือไก่ อาหาร
ส าเร็จรูป อาหารแช่แ ข็ง และอาหารสั ต ว์ ล้ ว นเป็นสิ นค้ าเกษตรและอาหารแปรรูปที่เ วียดนาม
มีศักยภาพเป็นอย่างมาก และนักลงทุนไทยก็มีโอกาสในการเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าดังกล่าว โดย
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ควรเข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานแปรรู ปในเวียดนาม ควบคู่ กับการทาการเพาะปลู ก หรือ ฟาร์ ม
ปศุสั ต ว์ หรือ ฟาร์มเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า เพื่อ นาผลผลิ ต ที่ผ ลิ ต ได้ ป้อ นเป็ นวัต ถุ ดิ บให้ กั บโรงงาน
นอกจากนี้ นักลงทุนไทยยังอาจรับซื้อผลผลิต (วัตถุดิบ) จากเกษตรกรและชาวประมงท้ องถิ่นเพื่อ
นามาแปรรูปในโรงงานได้เช่นกัน
 โอกาสในการลงทุนทาธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
นอกเหนือจากโอกาสในการลงทุนทาธุรกิจภาคการเกษตรในเวียดนาม อันได้แก่ การ
เพาะปลู ก การทาปศุสั ต ว์ การทาประมง/เพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้า และการจัดตั้งโรงงานแปรรูปแล้ว
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคการเกษตร หรื อ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ส นั บ สนุ น การท าการเกษตร
ในเวียดนามก็เป็นการลงทุนที่มีโอกาสสาหรับนักลงทุนไทยเช่นกัน ทั้งนี้ ตัวอย่างธุรกิจที่เวียดนาม
มีความต้องการให้เกิดการเข้ามาลงทุน ในประเทศค่อนข้างมาก ได้แก่ การผลิต และ/หรือนาเข้า
และจัดจาหน่ายปุ๋ย การนาเข้าและจัดจาหน่ายเครื่อ งจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร (รวมถึ ง
อะไหล่) ฯลฯ
8.1.2.3 สินค้าเป้าหมายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
 สินค้าที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
พืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่การเข้าไปลงทุนในประเทศนี้ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด/
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาแฟ และผักและผลไม้ และยังมีพืชผลทางการเกษตรอีกหลายชนิดที่น่าสนใจ
อาทิ มันสาปะหลัง อ้อย ยางพารา ฝ้าย ชา พริกไทย ใบยาสูบ พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ
ส่วนสินค้าในภาคการปศุสัตว์ พบว่าชาวเวียดนามมีความต้องการในการบริโภคเนื้อสุกร
มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งยังมีความต้องการบริโภคนมสดและผลิตภัณฑ์จากนมเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมาก จึงทาให้เป็นความน่าสนใจหนึ่งที่จะเลือกเข้าไปลงทุนทาฟาร์มปศุสัตว์ ดังกล่ าว
ในประเทศเวียดนามสาหรับผู้ประกอบการไทย
นอกจากนี้ สินค้าสัตว์น้า อันอาจได้จากการทาประมงน้าเค็มตามริมชายฝั่งแนวยาวของ
ประเทศ การทาประมงน้าจืดตามแม่น้าสายต่างๆ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น ปลา หรือกุ้ง
ในแหล่ งน้าต่ างๆ ของเวียดนาม ก็ มีศักยภาพเป็ นอย่ า งยิ่ ง และจากที่กล่ าวมาข้ า งต้ น สิ นค้ า
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อีกประเภทหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยยังสามารถเข้ามาลงทุนได้ก็คือ การลงทุนในอุตสาหกรรม
สนับสนุนภาคการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร เป็นต้น
ข้าว
ข้าวเป็นพืชเกษตรที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยผลผลิตข้าวเฉลี่ย
ต่อปีของเวียดนามมีมากถึง 28 ล้านตัน ขณะที่การบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ 21-22 ล้านตันต่อปี
จึงทาให้ สิ นค้ าดังกล่ าวเป็นสิ นค้ าเกษตรส่ งออกส าคั ญ ของประเทศเช่ นเดียวกั น โดยในช่ว งปี
พ.ศ. 2553-2558 เวียดนามสามารถส่งออกข้าวเฉลี่ยมากถึงปีละ 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 16 ของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปทั้งหมดของเวียดนาม และทาให้ข้าวเป็น
สินค้าเกษตรส่งออกอันดับ 1 ของประเทศ สูงกว่าการส่งออกสินค้ากาแฟ หรือเนื้อสัตว์และเนื้อปลา
ส าหรั บ การเข้ า ไปลงทุ น เพาะปลู ก ข้ า วในเวี ย ดนาม สามารถด าเนิ น การได้ ใ นเกื อ บ
ทุก พื้ นที่ ของประเทศ แต่พื้ นที่ที่ มีก ารเพาะปลู กข้าวมาก ได้แก่ พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ
ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า (พื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าโขง หรือ Mekong Delta) และถือเป็น
พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ
ข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีการเพาะปลูก มากเป็นอันดับ 2 ในประเทศ
เวียดนาม โดยมีผลผลิตต่อปีประมาณ 5-5.5 ล้านตัน ซึ่งแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลักของ
เวียดนามอยู่ใ นพื้ น ที่ ทางตอนเหนือ ของประเทศบริเ วณสามเหลี่ ย มลุ่ ม แม่ น้ าแดง (Red River
Delta) และพื้ นที่ทางตอนกลางของประเทศบริเ วณที่ร าบสู ง (Highland) ส่ ว นพื้นที่ทางตอนใต้
บริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าโขงจะมีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงบางพื้นที่11
ข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นพืชเกษตรที่เพาะปลูกมาก หากแต่ยังเป็น
พืชที่มีความต้องการบริโภคในประเทศที่มากเช่นกัน ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการบริโภคข้าวโพด
และข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ใ นเวี ยดนามสู ง ถึ ง 6.8-7 ล้ า นตั น ต่ อ ปี โดยส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้
ความต้องการดังกล่าวสูงมากขนาดนี้ (ซึ่งสูงมากกว่าผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศ) เป็นผลจาก

11

Ha, Dang Thanh et al. (2004). Maize in Vietnam Production System, Constraints, and Research Priorities.
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT).
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ความต้อ งการในภาคปศุสั ต ว์ที่ใ ช้ข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์ที่ผ ลิ ต ได้มากกว่าร้อ ยละ 80
ในการนามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์12
กาแฟ
เมล็ ด กาแฟเป็ น พื ช ส่ ง ออกส าคั ญ อั น ดั บ 2 ของประเทศเวี ย ดนาม (รองจากข้ า ว)
ซึ่ ง สามารถส่ ง ออกได้ เ ฉลี่ ย ปี ล ะกว่ า 2,700 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ทั้ ง นี้ ก าลั ง การผลิ ต กาแฟ
ในเวียดนามสูงถึง 28 ล้านตันต่อปี แต่การบริโภคภายในประเทศอยู่เพียงประมาณ 2 ล้านตันต่อปี
เท่านั้น ส่วนผลผลิตส่วนที่เหลือถูกส่งออกไปต่างประเทศ (คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 93)
พื้นที่ที่เหมาะสมในการเข้าไปลงทุนในการเพาะปลูกกาแฟของเวียดนามอยู่ใน 4 จังหวัด
ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสาคัญ ได้แก่ จังหวัดดักลัก (Dak Lak) จังหวัดลัม ดอง (Lam Dong) จังหวัด
ดัก นอง (Dak Nong) และจังหวัดไก ไหล (Gai Lai)13 โดยผู้ เ พาะปลู กส่ ว นใหญ่ เ ป็นเกษตรกร
รายย่อย ส่วนผู้เพาะปลูกขนาดกลางและขนาดใหญ่มีเพียงจานวนน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ พื้นทีเ่ พาะปลูก
ต้นกาแฟทั้งหมดของเวียดนามมีอยู่ประมาณ 600,000 เฮกตาร์ โดยพื้นที่กว่าร้อยละ 95 ถูกใช้
เพาะปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ส่งผลทาให้เวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า
มากที่สุดในโลก14 (ส่วนพื้นที่ที่เหลือถูกใช้เพาะปลูกกาแฟพันธุ์อื่นๆ เช่น พันธุ์อาราบิก้า เป็นต้น)
ผักและผลไม้
ผักและผลไม้ที่เพาะปลูกได้มากในเวียดนาม ได้แก่ พริก แตงกวา ลิ้นจี่ มะพร้าว กล้วย
ขนุน มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง มะเขือเทศ มังคุด แก้วมังกร เสาวรส ทุเรียน เงาะ และสับปะรด โดย
มี ก ารเพาะปลู ก อยู่ ใ น 3 พื้ น ที่ ห ลั ก ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ท างตอนเหนื อ ของประเทศ ซึ่ ง เพาะปลู ก ผั ก
ชนิดต่างๆ รวมถึงลิ้นจี่ ส้ม และมะม่วงได้มาก พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งเพาะปลูกพริก
แตงกวา และมะเขือเทศได้มาก และพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเพาะปลูกพืชผักและผลไม้
ได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน เช่น สับปะรด ทุเรียน มะละกอ แก้วมังกร เป็นต้น
เวียดนามมีพื้ น ที่เ พาะปลู ก ผั ก และผลไม้ รวมกั นกว่ า 800,000 เฮกตาร์ โดยสามารถ
ให้ผลผลิตเกือบ 20 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ดี ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้น
12

Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2015). Sector Analysis Vietnam: Agriculture and Food. July, 2015.
Ipsos (2013). Vietnam’s Coffee Industry. Ipsos Business Consulting.
14 Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2015). Sector Analysis Vietnam: Agriculture and Food. July, 2015.
13
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อย่างมาก โดยเฉพาะผลไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความต้องการ
บริโภคในปี พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 255115 ส่งผลทาให้เวียดนามยังคงมีการนาเข้าสินค้าพืชผัก
และผลไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปจากต่างประเทศเป็นจานวนมาก
สุกร
นอกเหนือจากการทาการเกษตร การทาฟาร์มปศุสัตว์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ประเทศ
เวียดนามมีศักยภาพอย่างมาก ทั้งนี้ มี ผู้ทาฟาร์มสุกรในเวียดนาม ทั้งการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
หรือลูกพันธุ์ รวมถึงเพาะเลี้ยงสุกรไว้สาหรับบริโภค คิดเป็นสัดส่วนราว 2 ใน 3 ส่วนของผู้ทาฟาร์ม
ปศุสัตว์ทั้งหมด รองมาด้วยการทาฟาร์มเลี้ยงไก่ (ไก่เนื้อและไก่ไข่) นอกจากนี้ ยังมีการทาฟาร์มโค
นมและโคเนื้อขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งในประเทศ
ความต้อ งการบริโภคเนื้อ สั ต ว์ใ นเวียดนามนั้นมีการปรั บตัว เพิ่มสู งขึ้นเป็ นอย่า งมาก
โดยปรับตัว เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณการบริโภคในปี พ.ศ. 2557 และปี
พ.ศ. 254316 โดยในปัจจุบัน ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรในเวียดนามอยู่ที่ราว 2.4 ล้านตันต่อปี
และมีการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกราว 0.8 ล้านตันต่อปี
พื้นที่ทาฟาร์มปศุสัตว์หลักของเวียดนามอยู่ในพื้นที่หลัก 2 พื้นที่ คือ พื้ นที่ทางตอนใต้
ของประเทศบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าโขง (Mekong Delta) และพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ
บริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าแดง (Red River Delta) โดยทั้งสองพื้นที่ถือเป็นพื้นที่ที่มีประชากร
อาศัยอยู่มากและเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานแปรรูปจานวนมากที่ตั้งอยู่ตาม
เขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ทั้งสองแห่ง
โคนม
การทาฟาร์มโคนมในเวียดนามนั้นมีมากในเขตพื้นที่ทางตอนกลางและตอนเหนือของ
ประเทศ โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งผู้ประกอบการเวียดนามและต่างชาติ ลงทุนทาธุรกิจนี้อยู่
หลายราย เช่น Vinamilk, TH Milk, IDP, Hanoi Milk เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่ทา
ธุรกิจฟาร์มโคนมควบคู่กับธุรกิจโรงงานแปรรูปจากนม
15

Hung, Nguyen Quoc (2015). Overview of Fruit Production, Marketing, and Research and Development System in
Vietnam. Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD). August 4, 2015.
16 Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2015). Sector Analysis Vietnam: Agriculture and Food. July, 2015.
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ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Business Monitor International (BMI) พบว่าปริมาณการบริโภค
นมของชาวเวียดนามอยู่ที่ เฉลี่ย 12-15 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่ง ปริมาณดังกล่าวยังอยู่ใ นระดั บที่ต่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค โดยคาดการณ์ว่าปริมาณการบริโภคนมของเวียดนาม
ดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 28 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ดี ปริมาณการผลิต
นมวัวในปัจจุบันยังอยู่ที่เพี ยงราวร้อ ยละ 30 ของความต้องการทั้งหมดภายในประเทศ ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสประการหนึ่งส าหรับผู้ ประกอบการต่างชาติใ นการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม โดย
นอกเหนือจากนักลงทุนจะได้ประโยชน์จากความต้องการของตลาดที่กาลังเติบโต ยังได้ประโยชน์
จากต้นทุนแรงงานที่ต่าในประเทศด้วย
สัตว์น้า
เวียดนามมีชายฝั่งที่เรียงตัวทอดยาวมากกว่า 3,600 กิโลเมตร และยังมีพื้นที่แหล่งน้า
ส าหรับใช้ใ นการเพาะเลี้ยง/เพาะเลี้ยงสั ตว์น้าได้มากกว่า 2 ล้ า นเอเคอร์ ปัจจัยทางภูมิศ าสตร์
ข้างต้นทาให้ ก ารทาประมงและเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เ วียดนามมีศักยภาพเป็น
อย่างมาก
ทั้งนี้ เวียดนามสามารถจับสัตว์น้าได้ราว 4.5 ล้านตันต่อปี และสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(Aquaculture) มากกว่ า 2 ล้ า นตั น ต่ อ ปี โดยผลผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่ ปลาน้ าจื ด (โดยเฉพาะ
ปลาแพงกาเซี ย ส ซึ่ ง มี ก ารเพาะเลี้ ย งมากที่ สุ ดในประเทศ) กุ้ ง ปลาทู น่ า ปลาหมึ ก และหอย
ชนิดต่างๆ อาทิ หอยหลอด (Clam) หอยนางรม (Oyster) และหอยแมลงภู่ (Mussel)
สาหรับพื้นที่เหมาะสมต่อการทาประมงของเวียดนาม 4 จุดหลัก ประกอบด้วย (1) พื้นที่
อ่าวตังเกี๋ย (2) พื้นที่ชายฝั่ งตอนกลางของประเทศ (3) พื้นที่ชายฝั่ งตอนใต้ฝั่งตะวันออก และ
(4) พื้ นที่ชายฝั่ งตอนใต้ฝั่ งตะวั นตก (พื้นที่ส่ ว นหนึ่ งของอ่ าวไทย) ในขณะที่พื้ น ที่ส าหรั บ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาประมงน้าจืดในเวียดนาม ได้แก่ พื้ นที่ทางตอนใต้ของประเทศบริเวณ
สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าโขง และพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าแดง
 สินค้าเป้าหมายในการลงทุน
ภายหลังจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากหลายแหล่งข้อมูล ทั้งแหล่งข้อมูล
ของไทยและต่างชาติ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) โดยการลงสารวจ
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พื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ณ เวียดนาม ในช่วงวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 255917 ได้ให้
ข้อมูลแก่คณะผู้วิจัย เพื่อประมวลและวิเคราะห์ในสินค้าที่มีศักยภาพต่างๆ ที่นักลงทุนไทยมีโอกาส
ในการเข้ า ไปลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ป ของเวี ย ดนาม โดยจากผลการ
วิเคราะห์ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสินค้าเป้าหมายในการลงทุนในเวียดนามไว้ 2 ชนิดดังนี้
1) ผลไม้
2) สัตว์นา้
ทั้งนี้ สินค้าทั้งสองต่างเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆ โดย
ตารางที่ 8-2 สรุ ป ความโดดเด่ น ของสิ น ค้ า ทั้ ง สองเปรี ย บเที ย บกั บ สิ น ค้ า อื่น ๆ ของเวี ย ดนาม
ที่มีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนไว้ โดยสินค้าผลไม้เป็นสินค้าที่มีการเพาะปลูกอยู่โดยเกษตรกร
รายย่อย และมีผู้ประกอบการท้องถิ่นบางส่วนที่ดาเนินธุรกิจแปรรูปผลไม้ (ควบคู่กับพืชผัก) โดย
ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งยังขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปสินค้าให้มี
คุณภาพและมีระยะเวลาการเก็บรักษาได้นาน นอกจากนี้ สินค้าผลไม้ยังมีความต้องการภายใน
เวี ย ดนามอยู่ อี ก มาก ท าให้ ยั ง ต้ อ งมี ก ารน าเข้ า ผลไม้ แ ละผลไม้ แ ปรรู ป จากต่ า งประเทศ
เป็นจานวนมาก จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยที่จะเข้าไปเพาะปลูกผลไม้เพื่อจาหน่ายในตลาด
เวียดนาม และ/หรือจะเพาะปลูกควบคู่ไปกับจัดตั้งโรงงานผลิตผลไม้แปรรูปได้เช่นกัน ทั้งนี้ หาก
เปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆ จะพบว่าธุรกิจดังกล่าวยังมี ระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมไม่สูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ยางพารา เป็นต้น
ส่วนสินค้าสัตว์น้า เวียดนามถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพต่อการเข้าไปลงทุนในธุ รกิจ
ดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับการลงทุน เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น ปลา กุ้ง เป็นต้น เพื่อป้อน
เป็นวัตถุดิบให้ กั บโรงงานแปรรูป ต่างๆ ที่มีอยู่จานวนค่อ นข้างมากในเวียดนาม ขณะเดียวกั น
การลงทุนจัดตั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้าก็มีโอกาสมากเช่นกัน โดยผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนใน
รูปแบบหลังอาจเลือกที่จะผลิตและแปรรูปสัตว์น้า เช่น ปลา/กุ้งแช่แข็ง ปลา/กุ้งกระป๋อง เป็นต้น
เพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น หรือจะเลือก
แปรรูปเพื่อวางจาหน่ายในตลาดเวียดนามก็ได้เ ช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้บริโภคภายในประเทศ
ยังมีความต้องการอยู่อีกมาก โดยอาจเข้าไปดาเนินควบคู่ไปพร้อมกับการลงทุนทาฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าของบริษัทเอง เพื่อจะได้ป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานแปรรูป ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะมี
ระดับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ทั้งจากผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการต่างชาติ แต่ในการ
17

สาหรับสรุปผลการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนามถูกนาเสนอไว้ในรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
จัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559
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88-17

ทาฟาร์มปศุสัตว์สัตว์ชนิดอื่นๆ ก็มีระดับการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ขณะที่การลงทุนในธุรกิจสัตว์น้า
แปรรูปจะได้เปรียบกว่าสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ทั้งการส่งออก
สินค้าที่แปรรูปแล้วไปต่างประเทศและการจาหน่ายในประเทศ ขณะที่การลงทุนในธุรกิจปศุสัตว์อื่น
เช่น สุกร หรือโคนม เป็นเหมาะแก่การลงทุนเพื่อจาหน่ายในตลาดเวียดนามเสียมากกว่า
ตารางที่ 8-2 เปรียบเทียบสินค้าเป้าหมายและสินค้าที่มีศักยภาพอื่นในการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของเวียดนาม

ภาพรวม
และจุดโดด
เด่นของ
ผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต
สาคัญ

ผลไม้

ข้าว

ข้าวโพดและข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

กาแฟ

 สามารถเพาะปลูกผลไม้
ได้มากกว่า 30 ชนิด
 แหล่งเพาะปลูกกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ โดย
ผลไม้หลายชนิดจะ
เหมาะสมกับพื้นที่
เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่
 ยังมีความต้องการ
ภายในประเทศอยูอ่ ีก
มาก ทาให้ต้องนาเข้า
จากต่างประเทศ
 เกษตรกรบางส่วนทา
สัญญาส่งวัตถุดิบกับ
โรงงานแปรรูปอยู่ แต่ก็
ยังคงมีผลผลิตเหลือเป็น
จานวนมาก ทั้งสาหรับ
การจาหน่ายแบบ
ไม่แปรรูป และการป้อน
เป็นวัตถุดิบไปแปรรูป
ในโรงงาน รวมถึง
สาหรับส่งออก
 แม้มีผู้เข้าไปลงทุน
โรงงานแปรรูปอยู่เป็น
จานวนค่อนข้างมากแล้ว
แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียง
ผู้ประกอบการ SMEs
ส่วนผู้ประกอบการราย
ใหญ่ยังมีจานวนไม่มาก
 ผู้ประกอบการแปรรูป
ท้องถิ่นยังขาดแคลน
เทคโนโลยีการผลิตและ

 เป็นพืชส่งออกอันดับ 1
ของประเทศ
 แหล่งเพาะปลูกกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ

 เป็นพืชที่เพาะปลูก
มากรองจากข้าวและ
กาแฟ
 ยังมีความต้องการ
ภายในประเทศอยูอ่ ีก
มาก ทาให้ต้องนาเข้า
จากต่างประเทศ
บางส่วน

 เป็นพืชส่งออกอันดับ 2
ของประเทศ (ส่วนใหญ่
เป็นกาแฟพันธุ์
โรบัสต้า)
 มีพื้นที่เพาะปลูกจาเพาะ
อยู่ใน 4 จังหวัด (Dak
Lak, Lam Dong, Dak
Nong, Gai Lai)

 สินค้าส่วนหนึ่งบริโภค
ภายในประเทศและส่วน
หนึ่งส่งออก
 เกษตรกรส่วนใหญ่เริ่ม
หันมาใช้เครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์ทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้กับไร่ของตน
นอกจากนี้ ยังมีหลาย
รายทาเกษตรเชิง
พาณิชย์เพื่อจาหน่าย
ข้าวให้กับโรงสีและ
ผู้ส่งออก
 มีผู้ประกอบการโรงสี
ท้องถิ่นอยู่เป็นจานวน
มากในประเทศ ทาให้มี
ระดับการแข่งขันที่
ค่อนข้างสูง

 ผลผลิตกว่าร้อยละ 80
ถูกป้อนให้กับโรงงาน
แปรรูปอาหารสัตว์
 เกษตรกรส่วนใหญ่เริ่ม
หันมาใช้เครื่องมือ/
เครื่องจักร/อุปกรณ์ทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้กับไร่ของตน
นอกจากนี้ ยังมีหลาย
รายทาเกษตรเชิง
พาณิชย์เพื่อจาหน่าย
ให้กับโรงงานแปรรูป
 มีนักลงทุนต่างชาติ โดย
เฉพาะผุ้ประกอบการ
รายใหญ่ เข้ามาจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปอาหาร
สัตว์เป็นจานวนมาก
และมีระดับการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมการแปร
รูปค่อนข้างสูง

 สินค้าส่วนใหญ่ถูก
ส่งออก และมีเพียง
บางส่วนที่บริโภค
ภายในประเทศ
เนื่องจากความต้องการ
ในตลาดในประเทศยัง
ไม่สูงมาก
 ผู้เพาะปลูกในประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย ผลผลิตที่ได้มัก
จาหน่ายให้กับพ่อค้า
คนกลางและผู้ส่งออก
 ผู้ผลิตโรงงานแปรรูป
ส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนทั้ง
เพาะปลูกและตั้งโรงงาน
แปรรูปของตนเอง
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ผลไม้

รูปแบบทาง
ธุรกิจที่
คาดหมาย
ว่ามีโอกาส
สาหรับนัก
ลงทุนไทย

ข้าว

แปรรูปสินค้าให้มี
คุณภาพและมีระยะเวลา
การเก็บรักษาได้นาน
 ระดับการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมโดยรวมไม่
สูงมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับพืชเศรษฐกิจอืน่ ๆ
เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ อ้อย ยางพารา
เป็นต้น
 เพาะปลูกผลไม้เพื่อ
 เพาะปลูกข้าวเพื่อการ
จาหน่ายในตลาด
ส่งออก
เวียดนาม
 เพาะปลูกผลไม้ ควบคู่
ไปกับตั้งโรงงานแปรรูป
ในเวียดนาม

ข้าวโพดและข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

กาแฟ

 เพาะปลูกข้าวโพดเพื่อ
ป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
ในเวียดนาม
 เพาะปลูกข้าวโพด
ควบคู่ไปกับตั้ง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
ในเวียดนาม โดยสินค้า
ที่ผลิตจาหน่ายในตลาด
เวียดนาม

 เพาะปลูกเมล็ดกาแฟ
เพื่อการส่งออก (รวมถึง
ส่งกลับมาแปรรูปใน
ไทย)

หมายเหตุ

 สินค้าที่แปรรูปได้ใน
เวียดนาม ได้แก่ ผลไม้
แห้ง น้าผลไม้ ผลไม้
กระป๋อง ผลไม้เชือ่ ม
และผลไม้แช่แข็ง
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ตารางที่ 8-2 เปรียบเทียบสินค้าเป้าหมายและสินค้าที่มีศักยภาพอื่นในการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของเวียดนาม (ต่อ)
ภาพรวมและจุด
โดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์

สัตว์น้า

สุกร

โคนม

 เวียดนามมีศักยภาพในการ
ทาประมงน้าจืด ประมง
น้าเค็ม ตลอดจนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยมี
พื้นที่ผืนน้ากว้างขวาง
เหมาะสมแก่การดาเนินการ
ดังกล่าว
 ผลผลิตทีผ่ ลิตได้สามารถ
แปรรูปเพื่อส่งออกไป

 ฟาร์มสุกรมีกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
ฟาร์มขนาดเล็ก ขณะที่
ฟาร์มขนาดใหญ่เป็นการ
ลงทุนโดยผู้ประกอบการ
โรงงานแปรรูป
 เวียดนามเป็นประเทศที่มี
การบริโภคเนื้อสุกรมากเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก

 ฟาร์มโคนมมีกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
ฟาร์มขนาดเล็ก ขณะที่
ฟาร์มขนาดใหญ่เป็นการ
ลงทุนโดยผู้ประกอบการ
โรงงานแปรรูป
 ผู้บริโภคในเวียดนามมี
แนวโน้มบริโภคนมวัวมาก
ขึ้น อันเป็นผลจากระดับ
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สัตว์น้า

ข้อสังเกตสาคัญ

จาหน่ายในตลาด
ต่างประเทศได้เป็นจานวน
มาก โดยเฉพาะปลาแพงกา
เซียส และกุ้งขาว
ขณะเดียวกัน ยังจาหน่าย
ภายในประเทศเช่นกัน
 ผู้ผลิตจานวนมาก ทั้ง
ท้องถิ่นและต่างชาติ เข้ามา
ลงทุนแบบครบวงจร ตั้งแต่
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ไป
จนถึงการแปรรูป นอกจากนี้
หลายรายก็ลงทุนในธุรกิจ
อาหารสัตว์น้าด้วย

สุกร

88-19

โคนม
รายได้และกาลังซื้อที่เพิ่ม
สูงขึ้น

 มีผู้ประกอบการจานวน
 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังทา
ไม่มากนัก และส่วนใหญ่เป็น
ฟาร์มโคนมแบบดั้งเดิม
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่ง
และมีการใช้เครื่องมือ/
ลงทุนทาฟาร์มสุกรของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ทาง
บริษัทเอง โดยอาจจาหน่าย
การเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต
ลูกพันธุ์ให้กับเกษตรกรราย
ในสัดส่วนไม่มาก
ย่อย สนับสนุนด้านเครือ่ งมือ  มีผู้ประกอบการจานวน
อาหาร ยารักษาโรค
ไม่มากนัก แต่ส่วนใหญ่เป็น
ตลอดจนความรู้ในการเลี้ยง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึง่
สุกร ก่อนจะรับซือ้ สุกรโต
ลงทุนทาฟาร์มโคนมของ
เต็มวัยกลับมาแปรรูปใน
บริษัทเอง รวมถึงรับซือ้
โรงงาน
ผลผลิตจากฟาร์มโคนมของ
เกษตรกรท้องถิ่นเพือ่ มา
แปรรูปต่อไป
 เพาะเลี้ยงลูกพันธุเ์ พื่อ
 เพาะเลี้ยงเพื่อป้อนเป็น
รูปแบบทางธุรกิจที่  เพาะเลี้ยงเพื่อป้อนเป็น
วัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูป
จาหน่ายให้กับเกษตรกร
วัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูป
คาดหมายว่ามี
ในเวียดนาม
ภายในประเทศในตลาด
ในเวียดนาม
โอกาสสาหรับนัก
เวี
ย
ดนาม
 จัดตั้งโรงงานแปรรูปเพื่อ
 จัดตั้งโรงงานแปรรูปเพื่อจัด
ลงทุนไทย
ส่งออก และ/หรือจัดจาหน่าย  ทาฟาร์มปศุสัตว์เพือ่ ป้อน
จาหน่ายในตลาดเวียดนาม
ในตลาดเวียดนาม โดย
เป็นวัตถุดิบให้กับโรงงาน
โดยดาเนินควบคู่ไปพร้อม
ดาเนินควบคู่ไปพร้อมกับ
แปรรูปในเวียดนาม และ
กับการลงทุนทาฟาร์มโคนม
การลงทุนทาฟาร์มเพาะเลี้ยง
จาหน่ายในตลาดเวียดนาม
รวมถึงรับซือ้ ผลผลิตจาก
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน
เกษตรกรรายย่อยเพือ่ ใช้
เป็นวัตถุดิบในโรงงาน
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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8.2 สถิติด้านการค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8.2.1 การค้าสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป
 สถิติการส่งออก
ในปี พ.ศ. 2558 เวียดนามส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป เป็นมูลค่า
16,638.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของ
เวียดนามในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 มีความผันผวนพอสมควร กล่าวคือ การส่งออกมีการเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 การส่งออกดังกล่าวลดต่าลงเล็กน้อย ก่อนจะกลับมา
เพิ่ ม ขึ้ น ในปี ถั ด มา แต่ ใ นปี ล่ า สุ ด คื อ ปี พ.ศ. 2558 การส่ ง ออกของเวี ย ดนามมี มู ล ค่ า ลดลง
ค่อนข้างมากจากในปี พ.ศ. 2557 ที่อยู่ที่ 22,507.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.61
ภาพที่ 8-1 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของเวียดนาม
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สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปที่เวียดนามส่งออกมากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558
ได้แก่ ข้าว กาแฟ เนื้อปลา กุ้ง หอย (ทั้งแบบสด แช่แข็ง แช่เย็น รวมถึงที่แปรรูปแล้ว) มะพร้าว
พริก สตาร์ช และมันสาปะหลัง
ตารางที่ 8-3 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรก
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
18,374.59
2,973.92
2,738.91
2,192.96

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออกของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ส่งออกของเวียดนาม
ปี 2553-2558

รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
3.61%
HS1006
ข้าว
-15.58%
HS0901
กาแฟ
5.44%
HS0304
เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น
0.75%
(จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่
เย็นจนแข็ง
HS0306
สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือก
1,868.21
0.57%
ออกหรือไม่กต็ าม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่
เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้าเกลือ
HS0801
มะพร้าว บราซิลนัตและเม็ดมะม่วงหิม
1,641.53
11.68%
พานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออก
หรือไม่กต็ าม
HS1605
สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และ
1,057.35
11.10%
สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุง
แต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย
HS0904
พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกใน
847.85
19.62%
ตระกูลแคปซิกัม หรือตระกูลพิเมนตาที่
แห้งหรือบดหรือป่น
HS1108
สตาร์ช และอินูลิน
561.32
-6.54%
HS0307
สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์ จะเอาเปลือกออก
439.04
-0.62%
หรือไม่กต็ าม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็น
จนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้าเกลือ และ
สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์
น้าจาพวกครัสตาเซีย ที่ป่นและที่ทาเป็น
เพลเลตซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
HS0714
มันสาปะหลัง รากสามสิบ สาเลป
419.43
14.27%
เยรูซาเลมอาร์ติโชก มันเทศ และรากหรือ
หัวที่คล้ายกัน
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)
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100.00%
16.18%
14.91%
11.93%

10.17%

8.93%

5.75%

4.61%

3.05%
2.39%

2.28%
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ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปที่สาคัญของเวียดนาม18 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
(ร้อยละ 16.38) จีน (ร้อยละ 10.46) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 7.65) เยอรมนี (ร้อยละ 5.45) และเกาหลีใต้
(ร้อยละ 4.86) ตามลาดับ ส่วนประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.09
ทั้งนี้ ตลาดส่งออกของเวียดนามส่วนใหญ่มีการเติบโตที่ไม่สูงมาก โดยตลาดที่มีอัต รา
การเติบโตของมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 ได้แก่ จีน (ร้อยละ 32.01)
รองลงมาคือ ไทย (ร้อยละ 27.22) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 24.61) ตามลาดับ
ภาพที่ 8-2 ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปสาคัญ
ของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

18

เนื่องจากฐานข้อมูลของ ITC ยังมีการปรับปรุงข้อมูลการค้ารายประเทศ (By-country Data) ในปี พ.ศ. 2558 ไม่แล้วเสร็จ
อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศต้นทาง พบว่า การปรับปรุง
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ยังไม่แล้วเสร็จเช่นกัน จึงทาให้ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลปีดังกล่าวได้ เนื่องจากหากนาเสนอข้อมูลที่ยังไม่
สมบูรณ์ อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงที่นาเสนอออกไป รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ
โดยคณะผู้วิจัยจะขอนาเสนอข้อมูลปีลา่ สุด คือ ปี พ.ศ. 2557 แทน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงตลาดส่งออกที่สาคัญของเวียดนามที่เป็น
ปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง
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 สถิติการนาเข้า
ในปี พ.ศ. 2558 เวียดนามนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป เป็นมูลค่า
22,342.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการนาเข้าของเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี พ.ศ. 2558 ส่วนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม
ต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 26.73 ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558
ภาพที่ 8-3 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของเวียดนาม

สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปที่เวียดนามนาเข้ามากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558
ได้แก่ กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวเมสลีนและเมสลีน น้ามันปาล์ม ปลาแช่เย็นจนแข็ง
เนื้อวัว/กระบือ นมและครีม และมะพร้าว
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ตารางที่ 8-4 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรก
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2558
อันดับ

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการนาเข้าเฉลี่ย
ของเวียดนาม
ปี 2553-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
11,548.95
1,474.70

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เวียดนาม ปี 2553-2558

ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
นาเข้าของเวียดนาม
ปี 2553-2558

รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
26.73%
HS2304
กากน้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอืน่ ๆ
3.83%
ที่ได้จากการสกัดน้ามันถั่วเหลือง จะบด
หรือทาเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม
HS1005
ข้าวโพด
747.01
23.66%
HS1201
ถั่วเหลือง จะทาให้แตกหรือไม่ก็ตาม
604.68
40.69%
HS1001
ข้าวสาลีและเมสลิน
666.01
0.15%
HS0306
สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือก
567.11
103.09%
ออกหรือไม่กต็ าม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่
เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้าเกลือ
HS1511
น้ามันปาล์ม
524.38
-6.60%
HS0303
ปลา แช่เย็นจนแข็ง
421.10
38.17%
HS0202
เนื้อสัตว์จาพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง
418.81
157.75%
HS0402
นมและครีม ที่ทาให้เข้มข้น หรือเติม
415.27
3.03%
น้าตาล หรือสารทาให้หวานอืน่ ๆ
HS0801
มะพร้าว บราซิลนัตและเม็ดมะม่วงหิม
414.24
-32.83%
พานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออก
หรือไม่กต็ าม
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

แหล่ ง น าเข้ า สิ น ค้ า เกษตรและอาหารแปรรู ป ที่ ส าคั ญ ของเวี ย ดนาม 19 ได้ แ ก่ อิ น เดีย
(ร้อยละ 16.47) จีน (ร้อยละ 11.69) ฮ่องกง (ร้อยละ 11.14) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 8.67) และ
อาร์เจนตินา (ร้อยละ 5.42) ตามลาดับ
ทั้งนี้ ไทยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 5.32 (รองจากอาร์เจนตินาเท่านั้น) โดยเมื่อพิจารณา
อัตราการเติบโตของมูลค่าการนาเข้าของไทยที่นาเข้าจากเวียดนามในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557
19

เนื่องจากฐานข้อมูลของ ITC ยังมีการปรับปรุงข้อมูลการค้ารายประเทศ (By-country Data) ในปี พ.ศ. 2558 ไม่แล้วเสร็จ
อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศต้นทาง พบว่า การปรั บปรุง
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ยังไม่แล้วเสร็จเช่นกัน จึงทาให้ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลปีดังกล่าวได้ เนื่องจากหากนาเสนอข้อมูลที่ยังไม่
สมบูรณ์ อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงที่นาเสนอออกไป รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ
โดยคณะผู้วิจัยจะขอนาเสนอข้อมูลปีลา่ สุด คือ ปี พ.ศ. 2557 แทน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงแหล่งนาเข้าที่สาคัญของเวียดนามที่เป็น
ปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง
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พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 14.45 ซึ่งในภาพรวมไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งนาเข้า
สาคัญของเวียดนามที่มีอัตราการเติบโตที่สูง ได้แก่ บราซิล (ร้อยละ 46.67) และอินเดีย (ร้อยละ
43.61) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกว่าประเทศไทย 3 เท่า
ภาพที่ 8-4 ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปสาคัญ
ของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553-2557

8.2.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โครงการการลงทุนที่เข้ามาลงทุนในภาคการเกษตร
ป่าไม้ และประมงของเวียดนามมีจานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ คิดมูลค่าราว 267.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยหากเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดที่อยู่ที่ 22,757
ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ จะพบว่าการลงทุ น จากต่ างประเทศในอุต สาหกรรมเกษตรของเวี ย ดนาม
มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.18 เท่านั้น
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ส่ ว นการลงทุนในอุต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ป รวมอยู่ใ นข้อ มูล การลงทุ น
ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่ าวมีการเข้ามาของเงินลงทุนจากต่างชาติ
ในปี พ.ศ. 2558 สูงถึง 15,233.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 66.9 ของ FDI ทั้งประเทศ

8.3 พื้นที่เป้าหมายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8.3.1 พื้นที่ที่มีศักยภาพสาหรับการลงทุน
เวี ย ดนามเป็ น ประเทศที่ มี ท รั พ ยากรที่ เ หมาะสมต่ อ การท าการเกษตร ปศุ สั ต ว์ และ
ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีศักยภาพสาหรับการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วย 3 พื้นที่สาคัญ ได้แก่ (1) พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้า
โขง (Mekong Delta) (2) พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศบริเวณที่ราบสูงและหุบเขา (Highland
Mountainous) และ (3) พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าแดง (Red River
Delta นอกจากนี้ พืชเกษตรบางชนิดยังมีการเพาะปลูกได้มากในบางพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่
เพาะปลูกหลักทั้งสาม อาทิ ยางพารา ซึ่งจะสามารถเพาะปลู กได้มากทางตอนใต้เหนือบริเ วณ
Mekong Delta ขึ้นไป หรือในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ฝั่งตะวันออก เช่น จังหวัด Dong Nam
และ Tay Ninh เป็นต้น มันสาปะหลังซึ่งเพาะปลูกได้หลากหลายพื้นที่ใ นประเทศ 20 หรือพืชผัก
บางชนิดที่ชอบภูมิอากาศที่หนาวมากๆ ซึ่งต้องเข้าไปปลูกทางตอนเหนือของประเทศ เช่น จังหวัด
Bac Gaing, Bac Kan และ Yen Bai เป็นต้น
 พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าโขง (Mekong Delta)
พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสาคัญของประเทศเวียดนามตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของ
ประเทศบนพื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ าโขงที่ เ ป็ น สามเหลี่ ย มปากแม่ น้ า หรื อ Mekong Delta โดยบนพื้ น ที่
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มที่มีดินและพื้นที่เพาะปลูกความอุดมสมบูรณ์สูง มีแม่น้าหลายสาย
(แม่น้าสายย่อยของแม่น้าโขง) ไหลผ่าน ส่งผลทาให้จังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เหมาะต่อ
20

จังหวัดที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกมันสาปะหลังในเวียดนาม ได้แก่ Gai Lai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong, Binh Thuan,
Nghy Anh, Quang Ngai, Phu Yen ซึ่งเป็นจังหวัดทางตอนกลางของประเทศ Son La, Yen Bai, Hoa Binh ซึ่งเป็นจังหวัดทาง
ตอนเหนือของประเทศ และ Tay Ninh, Binh Phoc, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau, Binh Duong ซึ่งเป็นพจังหวัดทางตอนใต้ฝั่ง
ตะวันออก (รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล)

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

88-27

การเข้าไปลงทุนทาการเพาะปลูก ทาฟาร์มปศุสัตว์ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจั บ
สัตว์น้าในลาธารและแม่น้าสายต่างๆ
พืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกเป็นหลักในพื้นที่บริเวณนี้ ได้แก่





ข้าว
ข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เพาะปลูกได้บางพื้นที่)
พืชผักบางชนิด ซึ่งเพาะปลูกได้มากในจังหวัด Tien Giang และ Long An
ผลไม้ชนิดต่าง เช่น กล้วย ส้ม เงาะ แก้วมังกร เสาวรส มะม่วง มังคุด สับปะรด
เป็ น ต้ น ซึ่ ง เหมาะที่ จ ะเพาะปลู ก ในจั ง หวั ด Vinh Long, Ben Tre, Tien Giang,
Dong Thap, Kien Gaing และ Can Tho
 การทาปศุสัตว์ โดยเฉพาะฟาร์มสกุร และฟาร์มไก่
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการประมง
ส าหรั บ จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณสามเหลี่ ย มลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Mekong Delta)
ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด An Giang, Bac Lieu, Ben Tre, Ca Mau, Dong Thap, Hau Giang, Kien
Giang, Long An, Soc Trang, Tien Giang, Tra Vinh, Vinh Long และ Can Tho
 พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศบริเวณที่ราบสูงและหุบเขา (Highland Mountainous)
พื้นที่ทางตอนกลางของเวียดนามเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของที่ราบ ที่ราบสูง และหุบเขา
ทาให้มีลักษณะที่จะแตกต่างไปจากพื้นที่เพาะปลูกหลักอีกสองแห่งของประเทศ (พื้นที่ Mekong
Delta และ Red River Delta) ทั้งนี้ พื้ นที่ ดังกล่ าวมีลั กษณะที่แ ห้งกว่ า (Dry Zone) และทาให้ มี
ความเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชบางชนิด และการทาฟาร์มปศุสัตว์
พืชที่มีการเพาะปลูกได้มากในพื้นที่แห่งนี้ ได้แก่
 กาแฟ ซึ่ ง เพาะปลู ก อยู่ ใ น 4 จั ง หวั ด ในบริ เ วณที่ ร าบสู ง และหุ บ เขา (Highland
Mountainous) แห่งนี้ คือ จังหวัด Dak Lak, Lam Dong, Dak Nong และ Gai Lai
 พื ช ผั ก ฤดู ห นาว (หรื อ ที่ ต้ อ งการอุ ณ หภู มิ ใ นการเพาะปลู ก ที่ ไ ม่ สู ง มาก) เช่ น
กะหล่าปลี ผักกาด เป็นต้น ซึ่งเหมาะที่จะเพาะปลูกในจังหวัด Nghe An
 ดอกไม้
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 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 ผลไม้บางชนิด เช่น เมลอน เป็นต้น ซึ่งเหมาะที่จะเพาะปลูกในจังหวัด Lam Dong,
Nghe An, Quang Nam, Ninh Binh, ฯลฯ
 ยางพารา ซึ่งเพาะปลูกได้มากในบริเวณจังหวัด Nghe An, Thanh Hoa, ฯลฯ
 มันสาปะหลัง ซึ่งเพาะปลูกได้มากในบริเวณจังหวัด Gai Lai, Kon Tum, Dak Lak,
Dak Nong, Binh Thuan, Nghy Anh, Quang Ngai และ Phu Yen
 การทาฟาร์มปศุสัตว์ โดยเฉพาะฟาร์มโคนม
 การทาประมง
ส าหรั บ จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ ร าบสู ง และหุ บ เขา (Highland Mountainous)
ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด Ha Tinh, Nghe An, Quang Binh, Quang Tri, Thanh Hoa, Tuan ThienHue, Dak Lak, Dak Nong, Gai Lai, Kon Tum, Lam Dong, Binh Dinh, Binh Thuan, Khanh
Hoa, Nihn Thuan, Phu Yen, Quang Nam, Quang Ngai และ Da Nang
 พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าแดง (Red River Delta)
พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ทางตอนเหนื อ ของเวี ย ดนามตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ าโขงที่ เ ป็ น
สามเหลี่ ย มปากแม่ แ ดง (Red River Delta) โดยบนพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วจะมี ลั ก ษณะเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม
เช่นเดียวกับ Mekong Delta
พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์สู ง ส่งผลทาให้จังหวัดในพื้นที่ดังกล่ าวเป็นสถานที่
ที่เหมาะต่อการเข้าไปลงทุนทาการเพาะปลูก โดยพืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกเป็นหลัก ได้แก่
 พื ช ผั ก ชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น แครอท หอม กระเที ย ม แตงกวา มั น ฝรั่ ง เป็ น ต้ น โดย
เพาะปลูกได้ในหลายจังหวัด เช่น Ha Nam, Hai Duong, Nam Dinh เป็นต้น
 ผลไม้บางชนิด เช่น สับปะรด แตงโม มะเขื อเทศ เป็นต้น ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้
ในจังหวัด Ninh Binh หรือ Hai Duong
 มันสาปะหลัง
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 การทาฟาร์มปศุสัตว์
 การทาประมง

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

88-29

ส าหรั บ จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณสามเหลี่ ย มลุ่ ม แม่ น้ าแดง (Red River Delta)
ประกอบด้วยจังหวัด Bac Ninh, Ha Nam, Hai Duong, Nam Dinh, Ninh Binh, Thai Binh, Vinh
Phuc, Ha Noi และ Hai Phong
8.3.2 พื้นที่เป้าหมายในการลงทุน
ในช่วงวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ
คณะผู้ วิ จั ย (คณะเดิ น ทาง) ได้ เ ดิ น ทางและลงส ารวจพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพส าหรั บ การลงทุ น
ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ มี ค วามส าคั ญ
รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ทั้งนี้ จากการประเมินพื้นที่เป้า หมาย
ในการลงทุนสาหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป พบว่า พื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ จังหวัด
เกิ่นเธอ (Can Tho) โดยข้อมูลพื้นที่เหล่านี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้21
8.3.2.1 จังหวัดเกิ่นเธอ
 ข้อมูลทั่วไป
จั ง หวั ด เกิ่ น เธอ (Can Tho) ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ข องประเทศเวีย ดนาม มี พื้ น ที่ 1,408.9
ตารางกิ โ ลเมตร โดยมี พื้ น ที่ ท างทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ จั ง หวั ด An Giang และ Dong Thop ทางทิ ศ
ตะวันออกติดกับจังหวัด Dong Thop และ Vinh Long ทางทิศใต้ติดกับจังหวัด Hau Giang และ
Kien Giang และทางทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ จั ง หวั ด Kien Giang โดยจั ง หวั ด เกิ่ น เธออยู่ ห่ า งจาก
นครโฮจิมินห์ประมาณ 169 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง)
ภูมิประเทศของเมืองและจังหวัดแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม โดยมีแม่น้าฮัว
(Hau River) (ซึ่งเป็นแม่น้าสาขาของแม่น้าโขง) เป็นแม่น้าสายหลักที่ไหลผ่านเป็นเส้นตรงไปออกสู่
อ่าวตังเกี๋ ย ทั้งนี้ พื้ นที่ใ นส่ ว นตัว เมือ งประกอบด้ว ยสิ่ งก่อ สร้าง อาทิ อาคาร/ตึกสู ง บ้านเรือ น
ส่ วนพื้ นที่โดยรอบของตัว เมือ งถู ก ใช้เ ป็น ที่เ พาะปลู ก ทางการเกษตร และเขตที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งอยู่ 8 แห่ง

21

นอกเหนือจากพืน้ ที่ทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีพื้นที่จังหวัดอืน่ ๆ ที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนเพื่อดาเนินการเพาะปลูกหรือ
แปรรูปสินค้าเกษตรในเวียดนาม โดยเฉพาะกับสินค้าผลไม้ และสัตว์น้าซึ่งคณะผู้วิจัยจะขอนาเสนอข้อมูลพื้นฐานโดยสังเขป
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ภาพที่ 8-5 ตาแหน่งของจังหวัดเกิ่นเธอ

ภายในเมืองเกิ่นเธอ แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 4 เขตชนบท (Rural District) และ 5 เขต
เมือง (Urban District) ดังนี้
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 เขตชนบท (Rural District) ได้แก่
o Co Do
o Phong Dien
o Thoi Lai
o Vinh Thanh
 เขตเมือง (Urban District) ได้แก่
o Binh Thuy
o Cai Rang
o Ninh Kieu
o Mon
o Thot Not
ภาพที่ 8-6 แผนที่จังหวัดเกิ่นเธอ

ที่มา : investinvietnam.vn
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ทั้งนี้ จังหวัดเกิ่นเธอมีขนาดระบบเศรษฐกิจหรือขนาดของ GDP ในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ
78,085 พั น ล้ า นดอง (ประมาณ 3.5 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.76 ของ GDP
ทั้งประเทศ) โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองในปี พ.ศ. 2558 เทียบกับปี พ.ศ. 2557
อยู่ที่ร้อยละ 12.28
จานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเกิ่นเธอมีประมาณ 1,253,000 คน โดยเมืองเอกของ
จังหวัด คื อ เมือ งเกิ่ นเธอ (Can Tho City) และประมาณการรายได้เฉลี่ ยต่อหัวของประชากรใน
จังหวัดนี้อยู่ที่ประมาณ 3,626 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)
จากข้ อ มู ล ของ Can Tho Promotion Agency22 มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ของจั ง หวั ด
เกิ่นเธอ ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 1,375.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากการส่งออกในปี พ.ศ. 2557
ซึ่งเท่ากับ1,220 ล้านดอลลาร์สหรั ฐ ขณะที่มูลค่าการนาเข้าสินค้า ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 387.5
ล้านดอลลาร์ส หรัฐ เพิ่มขึ้นจากการนาเข้าในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 380 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ
ส่วนโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 69 โครงการ และมีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 979.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 โครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่สาคัญในจังหวัดเกิ่นเธอ ได้แก่
 สนามบินนานาชาติเกิ่นเธอ (Can Tho International Airport) – เป็นสนามบิน
หลักของเมือง ตั้งอยู่ในเขต Binh Thuy
 ท่าเรือ Can Tho ท่าเรือ Tra Noc และท่าเรือ Cai Cui Harbors – เป็นท่าเรือ ที่
ถูกใช้ในการขนส่งสินค้าของเมือง ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้าฮัว
 เส้นทาง Can Tho – HCM – เป็นถนนที่ใช้การเดินทางและขนส่งไปยังนครโฮจิมินห์
มีความยาวประมาณ 179 กิโลเมตร
 เส้นทาง Can Tho – Hanoi – เป็นถนนที่ใช้การเดินทางและขนส่งไปยังกรุงฮานอย
มีความยาวประมาณ 1,877 กิโลเมตร
 เส้ น ทางขนส่ ง ทางน้ าแม่ น้ าฮั ว – เป็ น เส้ น ทางขนส่ ง สิ น ค้ า เพื่ อ ออกสู่ ท ะเล
มีระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
22

ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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นอกจากนี้ พื้ นที่โดยรอบของเมือ งเกิ่นเธอเป็นที่ตั้งของเขตอุต สาหกรรม (Industrial
Park) จานวนทั้งสิ้น 8 แห่ง
ตารางที่ 8-5 เขตอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมการส่งออกในและโดยรอบเมืองเกิ่นเธอ
เขตอุตสาหกรรม
(Industrial Parks)
Tra Noc 1 Industrial Park
Tra Noc 2 Industrial Park
Thot Not 1 Industrial Park
Thot Not 2 Industrial Park
O Mon Industrial Park
Hung Phu 1 Industrial
Park
Hung Phu 2A Industrial
Park
Hung Phu 2B Industrial
Park

ที่ตั้ง
105 Tran Hung Dao, An Phu ward, Ninh
Kieu Dist., Can Tho City
105 Tran Hung Dao, An Phu ward, Ninh
Kieu Dist., Can Tho City
105 Tran Hung Dao, An Phu ward, Ninh
Kieu Dist., Can Tho City
105 Tran Hung Dao, An Phu ward, Ninh
Kieu Dist., Can Tho City
Hung Phu Industrial zone, Tan phu ward,
Cai Rang Distrist, Can Tho Cit
Hung Phu Industrial zone, Tan phu ward,
Cai Rang Distrist, Can Tho City
105 Tran Hung Dao, An Phu ward, Ninh
Kieu Dist., Can Tho City
105 Tran Hung Dao, An Phu ward, Ninh
Kieu Dist., Can Tho City

ขนาดพื้นที่
(เฮกตาร์)
135
157
600
800
600
262
134
67

ที่มา : Can Tho Export Processing & Industrial Zone Authority (CEPIZA) และ Can Tho Promotion Agency (CPA)

 ผู้ประกอบการรายสาคัญในพื้นที่
ในพื้นที่จังหวัดเกิ่นเธอ มีนักลงทุนหลายรายที่เข้ามาลงทุนในภาคการเกษตรและอาหาร
แปรรูป โดยมีดังต่อไปนี้23
 บริษัท C.P. Vietnam Corporation – เป็นบริษัทไทยที่เข้ามาจัดตั้งโรงงานแปรรูป
สัตว์น้า และโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้าในจังหวัด
 บริษัท Pataya Food Industries – เป็นบริษัทไทยที่เข้ามาจัดตั้งโรงงานแปรรูป
สัตว์น้าในจังหวัด
23

สาหรับรายละเอียดการลงทุนของนักลงทุนต่างๆ ในพื้นที่จะกล่าวโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อ 8.4.1
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 บริษัท Vinamilk – เป็นบริษัทท้องถิ่นที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
นม (Dairy Product) ในจังหวัด
 บริษัท CASEAMEX Viet Nam – เป็นบริษัทท้องถิ่นที่เข้ามาลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าและจัดตั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้าในจังหวัด
 พื้นที่ที่มีศักยภาพและสินค้าเป้าหมายสาหรับการลงทุน
การลงทุนภาคการเพาะปลูก
จังหวัดเกิ่นเธอมีพื้นที่เพาะปลูกข้า วมากกว่า 87,000 เอเคอร์ โดยสามารถผลิตข้าวได้
มากถึ ง 1.4 ล้ า นตั น ต่ อ ปี นอกจากนี้ ยั ง มี พื้ น ที่ ส าหรั บ เพาะปลู ก ผั ก และผลไม้ ช นิ ด ต่ า งๆ
อีกมากกว่า 100,000 เอเคอร์ จึงทาให้เป็นจังหวัดที่เหมาะแก่การเข้ามาลงทุนทาการเกษตรและ
เพาะปลูกพืชผลอย่างมาก โดยสาหรับผลไม้ที่เพาะปลู กได้มากในพื้นที่ ได้แก่ ส้ม ลาไย มะม่วง
เงาะ กล้วย แตงโม แก้วมังกร และมะเขือเทศ ส่วนผักที่เพาะปลูกได้มาก ได้แก่ แตงกวา และ
ผักใบเขียว เช่น คะน้า ผักบุ้ง ผักกาด เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ส าหรั บ พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมแก่ ก าร ล งทุ น ใน สิ น ค้ า เป้ า หมาย คื อ ผล ไม้
(เพื่อนามาเป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป หรือเพื่อส่งออกผลผลิต) และสัตว์น้าในจังหวัดเกิ่ นเธอ
ได้ แ ก่ เขต Co Do District ในโครงการ Can Tho Agricultural High-tech Application Zone ซึ่ ง
เป็นโครงการสนับสนุนการลงทุนทาการเกษตร ปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยใช้เทคโนโลยีใน
การเพาะปลูกและเพาะเลี้ ยงสัตว์/สัตว์น้าที่ทันสมัย ซึ่งการเข้าไปลงทุนในโครงการ High-tech
Agricultural Zone24 ดังกล่าวของจังหวัดเกิ่นเธอจะได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลเกิ่นเธอ25

24

ภายในจังหวัดเกิ่นเธอ มีโครงการสนับสนุนการลงทุนทาการเกษตร ปศุสัตว์ และเพาะพันธุ์สัตว์น้า โดยใช้เทคโนโลยีในการ
เพาะปลูกและเพาะพันธุ์สัตว์/สัตว์น้าทีท่ ันสมัย หรือโครงการ High-tech Agricultural Zone ด้วยกัน 3 โครงการ โดยโครงการที่ 1
ตั้งอยู่ในเขต Thoi Lai District และอีก 2 โครงการ ตั้งอยู่ในเขต Co do District (ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกใน
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
25 สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจากการเข้าไปลงทุนในโครงการ High-tech Agricultural Zone ของจังหวัดเกิ่นเธอ ได้แก่ (1)
การลดหย่อยค่าเช่าที่ดินร้อยละ 50 (2) การยกเว้นค่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 11 ปีแรกที่เข้ามาประกอบกิจการ (3) การได้รับการ
จัดเก็บอัตราภาษีรายได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 15 ปี และ (4) ได้รับการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาจาก
รัฐบาลจังหวัดเกิ่นเธอในด้านต่างๆ
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การลงทุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต
นอกจากการเข้ามาลงทุนเพาะปลูก หรือปศุสัตว์หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในจังหวัดเกิ่นเธอ
การเข้ามาจัดตั้งโรงงานแปรรูปในจังหวัดก็ถือว่ามีโอกาสอย่างมาก โดยเฉพาะกับสินค้าสัตว์น้าแปร
รู ป ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า มี นั ก ลงทุ น ไทยรายใหญ่ ไ ด้ เ ข้ า มาลงทุ น จั ด ตั้ ง โรงงานแปรรู ป แล้ ว ในเขต
อุตสาหกรรม Tra Noc 1 และ Tra Noc 2
ทั้งนี้ นอกจากพื้นที่เขตอุตสาหกรรมดังกล่าว พื้นที่อื่นในจังหวัดเกิ่นเธอที่มีศักยภาพต่อ
การเข้ามาจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและสัตว์น้ายังได้แก่ (1) เขตอุตสาหกรรม Thot Not 1
และ Thot Not 2 ซึ่งสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสัตว์น้าแปรรูป และการผลิตอาหารสัตว์
(2) เขตอุตสาหกรรม Hung Phu 1, 2A และ 2B ซึ่งสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
น้าแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แปรรูป และ (3) เขตอุตสาหกรรม
Korean Vietnam Incubator Park (KVIP) ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมสนับสนุนการลงทุนและพัฒนา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ในอุต สาหกรรมหลั ก ทั้งสิ้ น 3 อุต สาหกรรม ได้แก่ อุต สาหกรรมเครื่อ งกล
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และนักลงทุนจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการเข้าไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว
8.3.2.2 จังหวัดอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 จังหวัดก่า เมา (Ca Mau) 26
จังหวัดก่า เมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศเวียดนาม มี ขนาดพื้นที่ 5,331 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทางทิศเหนือติดกับจังหวัด Kien Giang และ Bac Lieu ส่วนทางชายฝั่งของ
จังหวัดติดกับอ่าวไทย และอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 350 กิโลเมตร
จังหวัดก่า เมา มีพื้นที่สาหรับทาประมงชายฝั่ง 380,000 ตารางกิโลเมตร รวมถึงการทา
ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภายในจังหวัดอีกกว่า 300,000 เฮกตาร์ จึงเหมาะแก่การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า และการทาประมงเป็นอย่างมาก
จังหวัด ก่ า เมามีขนาดระบบเศรษฐกิจหรือ ขนาดของ GDP ในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ
37,564 พั น ล้ า นดอง (ประมาณ 1.7 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.83 ของ GDP
26
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ทั้งประเทศ) โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 เฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 13.7
จานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดก่า เมามีประมาณ 1,220,000 คน (เป็นแรงงานประมาณ
670,000 คน) โดยประมาณการรายได้เฉลี่ ยต่อหัวของประชากรในจังหวัดนี้อยู่ที่ ประมาณ 1,671
ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)
ทั้งนี้ พื้ นที่โดยรอบของเมือ งก่า เมาเป็นที่ตั้งของเขตอุต สาหกรรม (Industrial Park)
จานวนทั้งสิ้น 4 แห่ง
ตารางที่ 8-6 เขตอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมการส่งออกในและโดยรอบเมืองก่า เมา
เขตอุตสาหกรรม
(Industrial Parks)
Song Doc Industrial Park
Nam Can Industrial Park
Khanh An Industrial Park
Hoa Trung Industrial Park

ที่ตั้ง
3E An Duong Vuong, Ca Mau Town, Ca
Mau Province
Hang Vinh comunes, Nam Can Town, Ca
Mau Province
151 Tran Hung Dao, Ward 5, Ca Mau City,
Ca Mau province
3E An Duong Vuong, Ca Mau Town, Ca
Mau Province

ขนาดพื้นที่
(เฮกตาร์)
250
515
360
352

ที่มา: Vietnam Industrial Parks Investment Promotion (VIIPIP)

สาหรับผู้ประกอบการรายสาคัญ ในพื้นที่จังหวัดก่า เมา ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนท้องถิ่น
ที่ลงทุนทาธุรกิ จอยู่ใ นธุรกิจอาหารทะเลและสัต ว์น้าแปรรูป และมีเพียงผู้ประกอบการต่า งชาติ
บางรายที่เข้ามาร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่นเท่านั้น โดยมีดังต่อไปนี27้
 บริษัท CAMIMEX – หรือบริษัท Ca Mau Corporation Seafood Processing and
Import Export เป็นบริษัทของนักลงทุนชาวเวียดนาม ซึ่งดาเนินการผลิตและแปร
รูปสัตว์น้าเพื่อการส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท
มีกาลังการผลิตประมาณ 10,000 ตันต่อปี และมีแรงงานในโรงงานผลิตกว่า 2,500 คน

27
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 บริษัท Minh Phu Seafood Corporation – เป็นบริษัทของนักลงทุนชาวเวียดนาม
รายใหญ่ในภูมิภาคตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งลงทุนธุรกิจการผลิตและแปรรูปสัตว์น้า
ตลอดจนการเพาะเลี้ยงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในหลายจังหวัด โดยสาหรับจังหวัด ก่า
เมา ได้จัดตั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้า (กุ้ง) เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ โดยโรงงาน
ดังกล่าวมีกาลังการผลิตรวมกันกว่า 33,000 ตันต่อปี
 บริ ษั ท Minh Hai JOSTOCO – เป็ น บริ ษั ท ของนั ก ลงทุ น ชาวเวี ย ดนาม ซึ่ ง
ดาเนินการผลิตและแปรรูปสัตว์น้า (กุ้ง) เพื่อจาหน่ายในประเทศ และส่งออกไป
ต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์
 บริษัท Quoc Viet – เป็นผู้ ประกอบการเกาหลีใต้ที่มาร่ว มทุนกับผู้ ประกอบการ
ท้องถิ่น ซึ่งแปรรูปและส่งออกกุ้งและกุ้งแปรรูปไปต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ออสเตรเลี ย ญี่ ปุ่ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สิ ง คโปร์ มาเลเซี ย เกาหลี ใ ต้ และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 จังหวัดเตียน เกียง (Tien Giang) 28
จังหวัด เตียน เกี ยง ตั้งอยู่ทางทิศ ของประเทศเวียดนาม มีขนาดพื้นที่ 2,508 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทางทิศเหนือติดกับจังหวัด Long An พื้นที่ทางทิศตะวันตกติดกับจัง หวัด
Dong Thap และพื้นที่ทางทิศใต้ติดกับจังหวัด Vinh Long และ Ben Tre ส่วนทางทิศตะวันออก
ติดกับทะเล
จั ง หวั ด เตี ย น เกี ย ง มี ภู มิ ป ระเทศเป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ าโขง ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ส าหรั บ
ทาการเกษตรมากถึง 300,000 เฮกตาร์ มีพื้นที่สาหรับการทาปศุสัตว์กว่า 10,000 เฮกตาร์ และ
พื้นที่สาหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ากว่า 20,000 เฮกตาร์ ทาให้จังหวัดเตียน เกียง เหมาะสมต่อการ
ทาการเกษตร ปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยผลผลิตสาคัญของจังหวัด ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่างๆ
เช่น ส้ ม แก้ ว มังกร ทุเ รียน เป็นต้ น รวมถึ งผลไม้แปรรูป เช่น น้าผลไม้ ผลไม้อ บแห้ง เป็นต้น
สัตว์น้า เช่น หอย กุ้ง ปลา เป็นต้น เนื้อสัตว์ และเนื้อไก่

28

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.tiengiang.gov.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

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

8-38

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

ทั้งนี้ แหล่งน้าสาคัญของจังหวัดคือแม่น้า 2 สายสาคัญที่ไหลผ่านจังหวัด ได้แก่ Tien River
และ Vam Co Tay River ขณะเดียวกัน แม่น้าทั้งสองสายยังเป็นเส้นทางสัญจรหลักที่ใช้ขนส่งสินค้า
จากจังหวัดไปยังจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ Mekong Delta
จังหวัดเตียน เกียง มีขนาดระบบเศรษฐกิจหรือขนาดของ GDP ในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ
48,694 พั น ล้ า นดอง (ประมาณ 2.2 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.10 ของ GDP
ทั้งประเทศ) โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในปี พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับปี
พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 9
จานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเตียน เกียง มีประมาณ 1,700,000 คน (เป็นประชากรใน
วัยทางานประมาณร้อยละ 53) โดยประมาณการรายได้เฉลี่ ยต่อหัวของประชากรในจังหวัดนี้ อ ยู่ ที่
ประมาณ 1,620 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558) 29
ทั้งนี้ พื้นที่โดยรอบของเมืองเตียน เกียงเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม (Industrial Park)
จานวนทั้งสิ้น 5 แห่ง
ตารางที่ 8-7 เขตอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมการส่งออกในและโดยรอบเมืองเตียน เกียง
เขตอุตสาหกรรม (Industrial
Parks)
Tan Huong Industrial Park
Soai Rap Shipyard Industrial Park
My Tho Industrial Park
Long Giang Industrial Park
An Phuoc Seaport Gia Thuan Industrial Complex

ที่ตั้ง
Tan Huong Industrial Park, Tan Huong
Commune, Chau Thanh District
Gia Thuan and Vam Lang commune, Go
cong Dong District
No.27, Nam Ki Khoi Nghia, Ward 4, My
Tho District
Tan Lap Commune, Tan Thuan District
Gia Thuan and Vam Lang commune, Go
cong Dong District

ขนาดพื้นที่
(เฮกตาร์)
197.3
285
79.14
540
625

ที่มา: Vietnam Industrial Parks Investment Promotion (VIIPIP)

29
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สาหรับผู้ประกอบการรายสาคัญในพื้นที่จังหวัดเตียน เกียง มีดังต่อไปนี้30
 บริ ษั ท Go Dang Aquatic Product Processing Co., Ltd. – เป็ น บริ ษั ท ของ
นักลงทุนท้องถิ่น ซึ่งดาเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูปสัตว์น้า
 บริษัท Vietnam Tropical Exported Foods Producing Co., Ltd. – เป็นบริษัท
ของนักลงทุนชาวมาเลเซีย ซึ่งเข้ามาลงทุนในธุรกิจการเพาะปลูกพืชผักและผลไม้
ชนิดต่างๆ รวมถึ งดอกไม้ ในพื้น ที่หลายจังหวัดทางตอนใต้ของเวียดนาม อาทิ
เตียน เกียง, เบ๋น แจ, ลอง อัน, ฯลฯ โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะจาหน่ายในประเทศ
ในรูปของผัก ผลไม้ หรือดอกไม้สด
 บริษัท Uni-President Vietnam – เป็นบริษัทของนักลงทุนชาวไต้หวัน ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงในเวียดนาม โดยในจังหวัดเตียน เกียง
บริษัทได้เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานอาหารสัตว์น้า (อาหารกุ้งและปลา) เพื่อจาหน่าย
ในตลาดทั่วประเทศ
 บริษัท C.P. Vietnam Corporation – เป็นบริษัทของนักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุน
ซึ่งทาฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงวัวในจังหวัด

8.4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8.4.1 ผู้เล่นสาคัญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
8.4.1.1 ผู้ประกอบการไทยรายสาคัญ
 บริษัท C.P. Vietnam Corporation31
บริษัท C.P. Vietnam Corporation เป็นบริษัทในเครือเจริญ โภคภัณฑ์ซึ่งเข้ามาลงทุน
ในเวียดนามในปี พ.ศ. 2536 (ภายหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามดาเนินนโยบายเปิดเสรีการลงทุน
ในปี พ.ศ. 2535) โดยเข้ามาประกอบธุรกิจในภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารแปรรูป และแบ่ง
30

รวบรวมข้อมูลจาก TIEN GIANG INVESTMENT - TRADE - TOURISM PROMOTION CENTER และ Vietnam Industrial
Parks Investment Promotion (VIIPIP)
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กิจการของบริษัทออกเป็น 3 ภาคส่วน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์บก (ไก่และสุกร)
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ปลาและกุ้ง) และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท C.P. Vietnam Corporation จ้ า งแรงงานในบริ ษั ท ทั่ ว ทั้ ง ประเทศกว่ า
16,000 คน โดยเป็นแรงงานชาวไทยประมาณ 200 คน หรือราวร้อยละ 2 ของจานวนแรงงาน
ทั้งหมด ส่วนแรงงานส่วนที่เหลือเป็นแรงงานชาวเวียดนามทั้งหมด และบริษัทลงทุนจัดตั้งโรงงาน
และฟาร์มในเวียดนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้






โรงงานแปรรูปสัตว์บก 6 แห่ง
โรงงานแปรรูปสัตว์น้า 3 แห่ง (ได้แก่ จังหวัด Dong Nai, Can Tho และ Ben Tre)
ฟาร์มปลา 4 แห่ง (เพาะเลี้ยงปลาแพนกาเซียสดอลลี่ได้ 20,000 ตันต่อปี)
ฟาร์มกุ้ง 7 แห่ง (เพาะเลี้ยงกุ้งขาว (White Shrimp) ได้ 12,000 ล้านตัวต่อปี)
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เช่น จังหวัด Binh Dinh, Can Tho เป็นต้น

 บริษัท Thai Beverage Public Company
บริษัท Thai Beverage Public Company เป็นหนึ่งในบริษัทจากอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปไทยที่ไ ด้ขยายการลงทุนเข้ าไปในเวียดนาม ทั้งนี้ ในประเทศไทย บริษัท Thai
Beverage Public Company ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหารแปรรูป ได้แก่ ธุรกิจ
ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ เช่น เบียร์ สุรา เป็นต้น ธุรกิจผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น
น้าดื่ม น้าอัดลม น้าหวาน เป็นต้น ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการผลิตหลักของบริษัท
ได้แก่ การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตปุ๋ย ฯลฯ และธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
สาหรับธุรกิจของบริษัทในเวียดนาม บริษัท Oishi Group PLC ซึ่งเป็นเครือธุรกิจของ
Thai Beverage Public Company ได้เข้าไปลงทุนธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว
และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ในเวียดนาม และยังมีแผนที่จะจัดสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มดังกล่าว
ในเวียดนามในอนาคต32 นอกจากนี้ บริษัท Thai Beverage Public Company ได้เข้ามาลงทุนโดย
เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มธุรกิจ Masan Group ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นในอุตสาหกรรมอาหารและ

32

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.nationmultimedia.com/business/Oishi-looks-to-output-base-to-meet-rising-demand-i30255661.html (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

88-41

เครื่องดื่ม และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเหมืองแร่ เป็นต้น โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 2533
 บริษัท Betagro Group
บริษัท Betagro Group เป็นบริษัทจากประเทศไทย ซึ่งมีธุรกิจหลักอยู่ในภาคการเกษตร
และปศุสัตว์รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรและปศุสัตว์ ทั้งนี้ บริษัท Betagro Group
ได้ เ ข้ า ไปลงทุ น ในหลายประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ได้ แ ก่ กั ม พู ช า สปป.ลาว เมี ย นมา และ
เวียดนาม โดยสาหรับในเวียดนาม บริษัทได้เข้าไปจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้า (อาหารกุ้ง)
และโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์ (Animal Drug) ในจังหวัดดองไน (ร่วมทุนกับบริษัท Thai
Luxe Enterprise) เมื่อปี พ.ศ. 254934
นอกจากนี้ ยังได้เข้ามาดาเนินการในธุรกิจนาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและเนื้อไก่ของบริษัท
เข้ามาจาหน่ ายในเวีย ดนาม ผ่ านตัว แทนจาหน่ ายและจ าหน่า ยในร้ า นค้ า ของบริ ษัท ที่เ ปิ ด อยู่
ทั่วประเทศ และในปัจจุบัน บริษัท Betagro Group ในเวียดนาม ยังได้ลงทุนทาธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
ในจังหวัดดองไนด้วย35
 บริษัท Thai Wah Food Products Public Company
บริษัท Thai Wah Food Products Public Company เป็นบริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
วุ้นเส้นในไทย ภายใต้แบรนด์สินค้าหลายแบรนด์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น ภายใต้เครื่องหมาย
“มั ง กรคู่ ” “หงษ์ ” และ “กิ เ ลนคู่ ” ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก๋ ว ยเตี๋ ย วเซี่ ย งไฮ้ ภายใต้ เ ครื่ อ งหมาย “มั ง กรคู่ ”
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กสด เส้นใหญ่ และเส้นหมี่ ภายใต้เครื่องหมาย “กิเลนคู่” และผลิตภัณฑ์
แป้งมันสาปะหลัง สาคู แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวเจ้า ภายใต้เครื่องหมาย “นิวเกรด”36

33

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.wsj.com/articles/thailands-singha-to-invest-1-billion-in-vietnams-masan-group-1451027514
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
34 รวบรวมข้อมูลจาก https://www.vietnambreakingnews.com/2006/04/thai-agribusiness-betagro-growing-in-vietnam/ (เข้าถึง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
35 รวบรวมข้อมูลจาก https://www.talkvietnam.com/2006/03/thailand-feed-giant-to-expand-investment-in-vietnam/ (เข้าถึง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
36 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.twfp.co.th/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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ทั้งนี้ บริษัทในเครือ คือ บริษัท Thai Wah Starch ได้เข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานแปรรูป
มันสาปะหลังขึ้นในนาม Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ในปี พ.ศ. 2538 โดยการร่วม
ทุ น กั บ บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต โรงงานน้ าตาลในจั ง หวั ด Tay Ninh (Tay Ninh Sugar Corporation) ทั้ ง นี้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ของบริษัท Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ได้แก่ แป้งมันส าปะหลั ง และ
น้าเชื่อ มกลู โคส (Glucose Syrup) โดยบริษัทด าเนิ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ าทั้ งในตลาดเวี ย ดนาม
และส่งออกไปต่างประเทศ
 บริษัท Pataya Food Industries37
บริษัท Pataya Food Industries เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง อาหารซอง และ
อาหารสัตว์จากไทย ภายใต้แบรนด์สิ นค้ า หลายแบรนด์ ได้แก่ Nautilus, Sea crown, Mongkut
Talay, Lilly, ฯลฯ โดยมีการจาหน่ายและส่งออกสินค้าไปในตลาดหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา เอเชีย เป็นต้น
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท Pataya Food Industries มี ฐ านการผลิ ต หลั ก อยู่ ใ นประเทศไทย จี น
เวียดนาม และฝรั่งเศส โดยสาหรับการลงทุนในเวียดนาม บริษัท Pataya Food Industries ได้เข้า
ไปจั ด ตั้ ง บริ ษั ท Pataya Food Industries (Veitnam) ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2542 ในจั ง หวั ด เกิ่ น เธอ
โดยดาเนินการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง อาทิ ปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลกระป๋อง เนื้อปู
กระป๋อง และเนื้อกุ้งกระป๋อง เพื่อจาหน่ายในประเทศรวมถึงส่งออกต่างประเทศ
 บริษัท Royal Foods
บริษัท Royal Foods จากัด เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิต ภัณฑ์อ าหารกระป๋อ งและ
เครื่องปรุงรสจากไทย ภายใต้แบรนด์สินค้าตรา “สามแม่ครัว” โดยมีการส่งออกสินค้าไปในตลาด
ต่างประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือและใต้ ออสเตรเลีย รวมถึงเอเชีย38

37
38

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.patayafood.com/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://www.threeladycooks.com/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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สาหรับการลงทุนในเวียดนาม บริษัทได้ดาเนินการเข้าไปจัดตั้งโรงงานในเวียดนามในปี
พ.ศ. 2550 ในเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด Tien Giang (ร่วมทุนกับบริษัท โมเดิร์นฟู้ดเวียดนาม39)
โดยโรงงานดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร40
ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 บริษัทก็ได้จัดตั้งโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ขึ้นในจังหวัด Nghe An โดย
ปัจจุบัน บริษัท Royal Foods มีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 5 โรงงาน โดยดาเนินการผลิตสินค้าปลาซาร์ดีน
และปลาแมคเคอเรลกระป๋องโดยมีกาลังการผลิตมากกว่า 300 ตันต่อวัน เพื่อจาหน่ายในประเทศ
และส่งออกไปต่างประเทศ41
 บริษัท Thai Union Group
บริ ษั ท Thai Union Group เป็ น บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ไทย จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2520 โดย
ดาเนินการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูป เช่น ปลากระป๋อง ปลาแช่แข็ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
อาหารสาเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบที่มีส่วนผสมของสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์
ขนมหวานและเบเกอร์รี่ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ โดยแบรนด์สินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ Thai
Union Frozen, SEALECT, Fisso และ Bellotta นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง เป็ น ผู้ ป้ อ นวั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปรายอื่นๆ ด้วย เช่น Jonh West (ฝรั่งเศส), Petit Navire (ฝรั่งเศส),
Parmentier (ฝรั่งเศส), Mareblu (อิตาลี), Chicken of the Sea (สหรัฐอเมริกา) เป็นต้น
สาหรับการลงทุนในเวียดนาม บริษัท Songkla Canning PCL. (บริษัทในเครือของ Thai
Union Group) ได้เข้าไปร่ว มทุนโดยถือครองหุ้นในสั ดส่ว นร้อ ยละ 51 ในบริษัท Yueh Chyang
Canned Food Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลกระป๋องชาวเวียดนามในจังหวัดลอง อัน
(Long An) ในปี พ.ศ. 2550 โดยปั จ จุ บั น ด าเนิ น การผลิ ต อาหารทะเลกระป๋ อ งแปรรู ป ได้ แก่
เนื้อปูกระป๋อง กุ้งกระป๋อง และปลาทูน่ากระป๋อง เพื่อจาหน่ายในประเทศบางส่วนและส่งออกไป
ต่างประเทศเป็นสาคั ญ โดยใช้วัต ถุ ดิบที่จับได้บางส่ วน และยังนาเข้าวัตถุ ดิบจากต่างประเทศ
เช่น ไทย ไต้หวัน เป็นต้น

39

รวบรวมข้อมูลจาก http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07016010156&srcday=&search=no (เข้าถึงข้อมูล ณ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
40 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.nicaonline.com/webboard/index.php?topic=8204.0 (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2559)
41 รวบรวมข้อมูลจาก http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=31237 (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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8.4.1.2 ผู้ประกอบการต่างชาติรายสาคัญ
 บริษัท Nestle Vietnam
บริษัท Nestle Vietnam จากัด เป็นบริษัทในเครือธุรกิจของบริษัท Nestle ซึ่งเป็นผู้ผลิต
สิ นค้ าอาหารแปรรูป 42 รายใหญ่ จากสวิส เซอร์แลนด์ โดยเข้ามาดาเนินการจั ดตั้งในเวีย ดนาม
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 แต่ต้องปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2518 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2538 บริษัท
Nestle Vietnam ได้เ ปิดกิ จการขึ้นอีก ครั้งหนึ่ง โดยมี โรงงานหลั กทั้งหมด 3 โรงงานในจังหวั ด
ดองไน (Dong Nai) และมีอีก 2 โรงงานในจังหวัดลองอาน (Long Anh) และฮึงเยน (Hung Yen)
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี พ นั ก งานทั้ ง สิ้ น ประมาณ 14,000 ราย และใช้ เ งิ น ลงทุ น มากกว่ า 75 ล้ า น
ดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ การผลิตในเวียดนามของบริษัทจะทาการผลิตสินค้าหลากหลายประเภทด้ว ยกัน
ได้แ ก่ กาแฟส าเร็จรูป กาแฟ 3-in-1 ครีมเทียม เครื่อ งดื่ม 3-in-1 (แบบผงและที่เ ป็นเครื่อ งดื่ม
สาเร็จรูป) ผลิตภัณฑ์ธัญพืช นมผงสาหรับเด็กทารก นมผงสาหรับผู้มีครรภ์ อาหารเสริมสาหรับ
เด็กทารก ขนมทาจากโกโก้และช็อกโกแลต รวมไปถึงซอสปรุงรส โดยทั้งหมดเป็นสินค้าภายใต้
แบรนด์ สิ น ค้ า ของบริ ษั ท อาทิ Nescafe, Coffee Mate, Nestea, NesVita, Milo, Kitkat, Maggi,
Cerelac, Con Flakes, Koko Krunch, ฯลฯ โดยสินค้าส่วนใหญ่จาหน่ายในประเทศ และมีผลิตภัณฑ์
บางส่วนที่ส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ กาแฟ 3-in-1 เครื่องดื่ม 3-in-1 และซอสปรุงรส43
สินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟของบริษัทถือเป็นสินค้าหลัก โดยผลิตภัณฑ์กาแฟ (ผลิตภัณฑ์กาแฟ
โรบัสต้า) ที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทในเวียดนามสามารถสร้างยอดขายทั่วโลกสูงถึงร้อยละ 25 ของ
ยอดขายผลิตภัณฑ์กาแฟทั้งหมด ทั้งนี้ วัตถุดิบเมล็ดกาแฟที่บริษัทนาเข้ามาแปรรูปส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งเพาะปลูกในจังหวัดดักลัก (Dak Lak) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่ใหญ่ ที่สุ ดใน
ภูมิภาค

42

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่นมข้น นมผง น้าดื่มบรรจุขวด นมพาสเจอไรซ์ นมเปรี้ยว กาแฟพร้อมดื่ม ไอศกรีม คอฟฟี่
เมต ช็อกโกแลต และลูกอม
43 รวบรวมข้อมูลจาก https://www.nestle.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 บริษัท Olam International
บริษัท Olam International เป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดย
เริ่มลงทุนจากธุรกิ จค้ าและจาหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในไนจีเ รียและอินเดีย ปัจจุบัน บริษัท
Olam International ขยายตัว และกลายเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนกระจายอยู่
ทั่ ว โลกกว่า 70 ประเทศ โดยประกอบธุ ร กิจ หลั ก ในภาคการเพาะปลู ก และแปรรู ป พืช ผลทาง
การเกษตร ได้แก่ กาแฟ โกโก้ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าว และฝ้าย
ทั้งนี้ บริษัท Olam International ได้มีการเข้าไปลงทุนในเวียดนามเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดย
เริ่ ม ต้ น จากการจั ด ตั้ ง โรงงานแปรรู ป กาแฟเ ป็ น กาแฟ 3-in-1 (Instant Coffee) ในจั ง หวั ด
Dak Nong และจั ด ตั้ ง ส านั ก งานขายในหลายจั ง หวั ด ได้ แ ก่ Ho Chi Minh City, Long An,
Dong Nai, Dak Lak, Lam Dong และ Gia Lai ปั จ จุ บั น บริ ษั ท Olam International ด าเนิ น การ
ผลิ ต ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารแปรรู ป กาแฟเพื่ อ ส่ ง ออกเท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมไปถึ ง การส่ ง ออกและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทยดา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น โดยมีโรงงานผลิต
ในประเทศ 7 แห่ ง และจั ด จ้ า งแรงงานกว่ า 1,700 คน นอกจากนี้ บริ ษั ท Olam International
ยังดาเนินการซื้อ-ขายสินค้าเกษตร อาทิ ฝ้าย ไม้ นม และธัญพืช44
 บริษัท Ajinomoto Group Corporate
บริษัท Ajinomoto Group Corporate เป็นบริษัทสั ญ ชาติญี่ ปุ่ น ซึ่งประกอบธุ รกิ จ ผลิ ต
เครื่องปรุงรส โดยบริษัทได้ขยายฐานการผลิตเข้ามาในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ส าหรั บ ในเวี ย ดนาม บริ ษั ท Ajinomoto Group Corporate ได้ เ ข้ า มาลงทุ น และจั ด ตั้ ง
บ ริ ษั ท Ajinomoto Vietnam Company ใ น ปี พ . ศ . 2 5 3 4 โ ด ย เ ริ่ ม ต้ น จ า ก ก า ร ผ ลิ ต
เครื่องปรุงรส เพื่อจาหน่ายในประเทศ และต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้เริ่มดาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์
ซอสปรุงรส เพื่อจาหน่ายในประเทศ45

44
45

รวบรวมข้อมูลจาก http://olamgroup.com/locations/asia/vietnam/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://www.ajinomoto.com/en/presscenter/press/detail/g2008_09_22.html (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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ปัจจุบัน บริษัท Ajinomoto Vietnam Company ดาเนินการผลิตเครื่องปรุงรส (ผงชูรส
และผงปรุงรส) ซอสปรุงรส (น้าสลัด ซอสมายองเนส ซอสถั่วเหลือง และน้าส้มสายชู ) แป้งและ
เกล็ดขนมปังสาหรับประกอบอาหาร เครื่องดื่มชาและกาแฟ (กาแฟ 3-in-1 กระป๋องและแบบซอง
และชา 3-in-1 แบบซอง) และผลไม้เชื่อม (แอปริคอทเชื่อมในน้าเชื่อม) โดยโรงงานผลิตของบริษัท
มี ด้ ว ยกั น 2 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงงาน Bien Hoa Ajinomoto Factory ซึ่ ง ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2534 ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด Dong Nai และโรงงาน Ajinomoto Long Thanh Factory ซึ่ ง เปิ ด
ดาเนินการผลิ ต ในปี พ.ศ. 2551 โดยตั้งอยู่ใ นเขตอุต สาหกรรม Long Thanh Industrial Zone
ในจั ง หวั ด Dong Nai เช่ น กั น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด สร้ า งศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ขึ้ น 5 แห่ ง ในจั ง หวั ด
Hai Doung, Da Nang, Khanh Hoa, Dong Nai และ Can Tho และจัดจ้างแรงงานในบริษัทเกือบ
2,300 คน46
 บริษัท Unilever Vietnam
บริษัท Unilever Vietnam เป็นบริษัทในเครือบริษัท Unilever International ซึ่งเป็นผู้ผลิต
สินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่จากสหราชอาณาจักร (ซึ่งร่วมทุนกับเนเธอร์แลนด์) โดยบริษัทได้
เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2538 โดยเริ่มต้นจากการร่วมทุนกับบริษัทเวียดนามใน
นาม Lever Haso และ Lever Viso จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 บริษัทได้ทาการควบรวมกิจการของ
บริ ษั ท Lever Haso และ Lever Viso เป็ น บริ ษั ท Unilever Vietnam Joint Venture และจั ด ตั้ ง
บริษัท Unilever Vietnam ขึ้น
ในปัจจุบัน บริษัท Unilever Vietnam มีโรงงานผลิต สิ นค้ าที่มีความทันสมัยมากอยู่ ใ น
บริ เ วณกู๋ จี (Cu Chi) ซึ่ ง ย้ า ยโรงงานมาจากกรุ ง ฮานอย และจั ง หวั ด ทู ดั๊ ก (Thu Duc) เพื่ อ
ประสานงานกั บ หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่ น อย่ า ง Vinachem โดยบริ ษั ท มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่
นครโฮจิมินห์ และมีสานัก งานขายกระจายตัวอยู่ทั่วเวียดนาม อาทิ นครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย
ดานัง และเกิ่นเธอ นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮฟอง
ในจังหวัดบินห์เซือง (Binh Duong) มีเนื้อที่กว่า 10 เฮกตาร์ อีกด้วย โดยในส่วนของสินค้าอาหาร
แปรรูปที่บริษัท Unilever Vietnam ผลิตและจาหน่ายในเวียดนาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชา “Lipton”
ผงปรุงรสและซุบก้อน “Knor” และผลิตภัณฑ์ไอศกรีม “Wall’s”
ทั้งนี้ บริษัท Unilever Vietnam จัดจ้างแรงงานในบริษัทจานวนกว่า 2,000 อัตรา และยัง
มีการจ้างงานทางอ้อมที่เกิดจากธุรกิจ ในเครือ อีกมากกว่า 20,000 อัตรา (ผ่านการทา Contract
46

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.ajinomoto.com.vn/about/ajinomoto-vietnam (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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Farming กั บเกษตรกรท้อ งถิ่ น และการจ้ า งงานอื่ น ๆ 47) โดยแรงงานเหล่ านี้ ท างานในโรงงาน
ในเครือ Unilever Vietnam ที่มีมากกว่า 15 โรงงานทั่วประเทศ
 บริษัท Freisland Campina Vietnam Co., Ltd.48
บริษัท Freisland Campina Vietnam Co., Ltd. เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการ
ชาวเวียดนาม คือ Protrade Corporation และบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม (Dairy Products) จาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ Royal Friesland Campina โดยการร่วมทุนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538
โรงงานผลิ ต ของบริ ษั ท Freisland Campina Vietnam Co., Ltd. จั ด ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด
Binh Duong และจังหวัด Ha Nam ดาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากนม ภายใต้แบรนด์สินค้าของ
บริษัทหลากหลายแบรนด์ ได้แก่ Dutch Lady, Friso, Yomost, Fristi, ฯลฯ โดยมีกาลังการผลิ ต
สิ นค้ าต่างๆ รวมกั นกว่า 1.5 พั นล้ านหน่ว ย ทั้งนี้ ในส่ ว นของวัต ถุดิบนั้น บริษัทรับนมสดจาก
เกษตรกรรายย่อยท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ และยั งการดาเนินโครงการร่วมทุนกับรัฐบาลเวียดนาม
เพื่ อ พั ฒ นาเขตฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ วั ว นมอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Dairy Zone) บริ เ วณพื้ น ที่
ทางตอนเหนือของจังหวัด Ha Nam เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรวัวนมในพื้นที่ และพัฒนาอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ของเวียดนามให้รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมที่กาลังขยายตัว49
8.4.1.3 ผู้ประกอบการท้องถิ่นรายสาคัญ
 บริษัท Vietnam National Vegetable, Fruit and Agricultural Product Corporation
Limited (Vegetexco) 50
บ ริ ษั ท Vietnam National Vegetable, Fruit and Agricultural Product Corporation
Limited (Vegetexco) เป็ น บริ ษั ท รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของเวี ย ดนาม ซึ่ ง ด าเนิ น กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเกษตรและเกษตรแปรรูป ได้แก่ การเพาะปลูกพืชผักและผลไม้และการแปรรูปสินค้าเกษตร
47

รวบรวมข้อมูลจาก https://www.unilever.com/sustainable-living/the-sustainable-living-plan/enhancinglivelihoods/inclusive-business/creating-an-inclusive-supply-chain/tea-vietnam.html (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559)
48 รวบรวมข้อมูลจาก http://production.frieslandcampina.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
49 รวบรวมข้อมูลจาก https://www.frieslandcampina.com/en/sustainability/csr-cases/developing-dairy-zones-in-vietnam/
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
50 รวบรวมข้อมูลจาก http://www.vegetexcovn.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

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

8-48

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

โดยบริ ษั ท Vegetexco ประกอบด้ ว ยบริ ษั ท ในเครื อ หลากหลายบริ ษั ท ตั้ ง อยู่ ใ น 16 จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดทางตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศ
ทั้งนี้ สินค้าเกษตรที่บริษัทในเครือ Vegetexco เพาะปลูกมีหลากหลายชนิด ได้แก่ ข้าว
ถั่ ว งา เม็ดมะม่ว งหิ มพานต์ กาแฟ มันส าปะหลั ง พริก พริกไทย กระเทียม ขิง อบเชย ลิ้ น จี่
แตงกวา มะพร้าว กล้ ว ย ขนุน มะม่ว ง มะละกอ ฝรั่ง มะเขือ เทศ ข้าวโพด ผั กโขม แก้ว มังกร
สับปะรด ฯลฯ ส่วนสินค้าแปรรูปของบริษัทในเครือ ได้แก่ ผักและผลไม้ดอง ผักและผลไม้ตากแห้ง
ผักและผลไม้กระป๋อง น้าผักและน้าผลไม้ และผักและผลไม้เชื่อม โดยส่วนแบ่งตลาดของสินค้าของ
Vegetexco มีมากถึงร้อยละ 28.5 ของอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปทั้งหมดในประเทศ
 บริษัท Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation (Vocarimex)51
บริษัท Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation (Vocarimex) เป็นบริษัทผู้ ผลิต
และแปรรูปน้ามันพืชรายใหญ่ในเวียดนาม บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยเริ่มต้นจาก
การเป็นบริษัทรัฐวิส าหกิ จ และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยร่ว มทุ นกั บ
บริษัทภาคเอกชน ทาให้บริษัท Vocarimex ปรับเปลี่ยนเป็นบริษัทเอกชนในปัจจุบัน
ทั้งนี้ โรงงานของบริษัท Vocarimex มีมากกว่า 10 แห่ง (รวมโรงงานของบริษัทลูกใน
เครือ Vocarimex) โดยกาลังการผลิตน้ามันพืชชนิดต่างๆ รวมกันเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 250,000 ตัน
ส าหรับสิ นค้ าหลั ก ของบริษัท Vocarimex คื อ ผลิ ต ภัณฑ์น้ามันพืช ซึ่งมีมากกว่า 50 ชนิด เช่น
น้ามันถั่วเหลือง น้ามันมะพร้าว น้ามันงา เป็นต้น โดยมีแบรนด์สินค้าหลัก ได้แก่ SOBY, Sun Go
และ Voca โดยสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ถู ก จ าหน่ า ยในประเทศและส่ ง ออกไปยั ง ตลาดต่ า งประเทศ
เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น
 บริษัท Vinamilk
บริษัท Vinamilk เป็นบริษัทผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนมรายใหญ่ของเวียดนาม จัดตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยเริ่มต้นจากโรงงานผลิตและแปรรูปนมวัว 3 แห่ง ปัจจุบัน บริษัท Vinamilk
มีการลงทุนทั้งในธุรกิจปศุสัตว์ (ฟาร์มโคนม) และธุรกิจโรงงานแปรรูปนม โดยฟาร์มโคนมของ
บริษัทมีด้วยกันทั้งสิ้น 5 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัด Tuyen Quang, Nghe An, Thanh Hoa, Binh Dinh
และ Lam Dong ส่วนโรงงานแปรรูปนม บริษัทมีโรงงานในประเทศทั้งหมด 13 แห่ง และยังมีการ
51

รวบรวมข้อมูลจาก http://vocarimex.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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ลงทุนเข้าไปจัดตั้งโรงงานในต่างประเทศ อาทิ นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา 52 ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 8-8 โรงงานผลิตของบริษัท Vinamilk ในเวียดนาม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โรงงาน
Thong Nhat Dairy Factory
Truong Tho Dairy Factory
Dielac Powdered Milk Factory
Hanoi Dairy Factory
Can Tho Dairy Factory
Binh Dinh Dairy Factory
Sai Gon Dairy Factory
Tien Son Dairy Factory
Nghe An Dairy Factory
Da Nang Dairy Factory
Lam Son Dairy Factory
Vietnam Beverages Factory
Viet Nam Dairy Factory

ปีที่
จัดตั้ง
2519
2519
2519
2537
2544
2546
2546
2548
2548
2555
2555
2555
2556

ที่ตั้ง
Thong Nhat
Truong Tho
Ho Chi Minh City
Hanoi
Can Tho
Binh Dinh
Ho Chi Minh City
Bac Giang
Nghe An
Da Nang
Lam Son
Binh Duong
Binh Duong

ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิต
Dairy Products
Dairy Products
Powdered Milk
Dairy Products
Dairy Products
Dairy Products
Dairy Products
Dairy Products
Dairy Products
Dairy Products
Dairy Products
Various
Various

ที่มา : https://www.vinamilk.com.vn/en/lich-su-phat-trien

 บริษัท Highlands Coffee
บริษัท Highlands Coffee เป็นบริษัทชาวเวียดนาม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยดาเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมกาแฟเวียดนามตั้งแต่การเพาะปลูก และแปรรูปเมล็ดกาแฟไปจนถึ ง การ
ดาเนินธุรกิจร้านกาแฟแบบแฟรนไชส์
ปัจจุบัน บริษัท Highlands Coffee มีมากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ โดยร้านส่วนใหญ่
ตั้ ง อยู่ ใ นเมื อ งใหญ่ ข องเวี ย ดนาม เช่ น กรุ ง ฮานอย นครโฮจิ มิ น ห์ ไฮฟอง เกิ่ นเธอ ดานั ง
บาเรีย-หวุงเต่า ดองไน บินห์เซือง เป็นต้น53

52
53

รวบรวมข้อมูลจาก https://www.vinamilk.com.vn (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://www.highlandscoffee.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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 กลุ่มธุรกิจ Hoang Anh Gai Lai Group
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ Hoang Anh Gai Lai Group (HAGL) เป็ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ สั ญ ชาติ เ วี ย ดนาม
ที่ประกอบธุรกิจหลายหลายตั้งแต่ธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจการเงิน
และธนาคาร ไปจนถึ ง ธุ ร กิ จ การเพาะปลู ก และแปรรู ป พื ช ผลทางการเกษตร จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี
พ.ศ. 2533 โดยปัจจุบัน ไม่เ พี ยงแต่การลงทุนทาธุรกิจในเวียดนามเท่านั้น หากแต่กลุ่ ม ธุรกิจ
HAGL ยังได้ขยายการลงทุนเข้าไปในประเทศข้างเคียง เช่น สปป.ลาว และกัมพูชา ด้วย
สาหรับธุรกิจการเพาะปลูกและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรในเวียดนามของกลุ่มธุรกิจ
HAGL ได้ดาเนินธุรกิจต่างๆ ได้แก่ การทาสวนยาง (ลงทุนในปี พ.ศ. 2550) มีขนาดพื้นที่เพาะปลูก
รวมกันทั่วประเทศกว่า 51,000 เฮกตาร์ และให้ผลผลิตน้ายางมากกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดย
ผลผลิตยางพาราจะถูกนาไปแปรรูปเป็นยางแผ่นและยางแท่งเพื่อส่งออก การทาไร่อ้อย (ลงทุน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555) มีขนาดพื้นที่เพาะปลูกรวมกันทั่วประเทศราว 5,000 เฮกตาร์ โดยผลผลิตอ้อย
ถู ก น าไปใช้ ใ นการผลิ ต น้ าตาล (ก าลั ง การผลิ ต อยู่ ที่ 50,000 ตั น ต่ อ ปี ) ส่ ว นกากอ้ อ ย
ถูกใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทในเครือของกลุ่มธุ รกิจ
HAGL ยังลงทุนในธุรกิจปศุสัตว์และการแปรรูปเนื้อวัวและนมวัว ธุรกิจเพาะปลูกปาล์มน้ามันและ
การแปรรูป ตลอดจนธุรกิจการแปรรูปไม้ด้วย54
 บริษัท Vissan Limited Company55
บริษัท Vissan Limited Company เป็นธุรกิจเวียดนามที่ประกอบกิจการฟาร์มปศุสัตว์
และกิ จ การแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์ ร วมถึ ง การผลิ ต อาหารแปรรู ป ประเภทต่ า งๆ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี
พ.ศ. 2513 ภายใต้เครือบริษัท Saigon Trading Group (SATRA) โดยสานักงานใหญ่ของบริษัท
อยู่ในนครโฮจิมินห์ ขณะที่โรงงานแปรรูปและฟาร์มปศุสัตว์ของบริษัทมีด้ว ยกัน 3 แห่ง ได้แก่
โรงงานแปรรูปเนื้อ สัต ว์ที่นครโฮจิมินห์ (กาลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี) โรงงานอาหารแปรรู ป
จัดตั้งในเขตอุตสาหกรรม Tien Son Industrial Park ในจังหวัด Bac Ninh (กาลังการผลิตอาหาร
ประเภทต่างๆ รวมกั นกว่า 3,000 ตันต่อ วัน) และฟาร์มปศุสั ต ว์ใ นจังหวัด Go Sao (เลี้ ยงสุ กร
ประมาณ 6,500 ตัว)

54
55

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.hagl.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://www.vissan.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ เนื้อหมูและเนื้อวัวสด ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์
เนื้ อ สั ต ว์ ก ระป๋ อ ง (ผลิ ต ที่ โ รงงานที่ จั ง หวั ด Bac Ninh) และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ สั ต ว์ แ ช่ แ ข็ ง
(ผลิตที่โรงงานที่นครโฮจิมินห์) โดยสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจาหน่ายในตลาดเวียดนาม ซึ่งทาง
บริษัทได้มีการลงทุนศูนย์กระจายสินค้าใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงร้าน
สะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าต่างๆ
 บริษัท Halong Canned Food JSC56
บริษัท Halong Canned Food JSC หรือ Halong Canfoco เป็นบริษัทบุกเบิกในธุ ร กิจ
ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลรายแรกๆ ในจังหวัดไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยจัดตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2500 ด าเนิ น การผลิ ต สิ น ค้ า อาหารทะเลกระป๋ อ งและอาหารทะเลแช่ แ ข็ ง ส่ ง ออก
ไปต่างประเทศเป็นหลักในตลาดสหภาพยุโรป ประเทศตะวันออกกลาง และเอเชีย รวมถึงจาหน่าย
ในประเทศบางส่วน
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ เนื้อปลาทูนาแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง ปลา
ซาร์ดีนกระป๋อ ง ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ไส้กรอกปลา นอกจากนี้ บริษัทยังได้ผลิต สิ นค้ าอื่ น
นอกเหนือจากอาหารทะเลแปรรูปด้วย คือ เนื้อหมูและเนื้อวัวกระป๋อง โดยปัจจุบัน บริษัท Halong
Canned Food JSC มี โ รงงานแปรรู ป อาหารทะเล 8 แห่ ง และจั ด จ้ า งแรงงานในโรงงานกว่ า
1,000 ราย
 บริษัท Tai Nguyen Seafood Company57
บริษัท Tai Nguyen Seafood Company เป็นบริษัทผู้ ผ ลิ ต และแปรรู ปอาหารทะเลใน
จังหวัดอันยาง (An Giang) ดาเนินการผลิตและแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉพาะปลาแพงกาเซียส
และกุ้ง (กุ้งกุลาดา (Black Tiger Shrimp) และกุ้งขาว (White Pawn)) (แต่ยังมีการแปรรูปสัตว์น้า
อื่น และอาหารชนิดอื่นๆ ด้ว ย เช่น ปลาหมึก หอย ปู ถั่ ว ข้าวโพด มะระ กระเทียม มะพร้าว
สับปะรด ตะไคร้ เป็นต้น) โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปหลักได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง และอาหาร
แช่แข็ง

56
57

รวบรวมข้อมูลจาก http://www.canfoco.com.vn/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
รวบรวมข้อมูลจาก http://www.tainguyenseafood.com/ (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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ทั้ ง นี้ บริ ษั ท Tai Nguyen Seafood Company ด าเนิ น การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าบนพื้ น ที่
ขนาด 40 เฮกตาร์ ใ นจั ง หวั ด อั น ยาง มี ก าลั ง การผลิ ต สั ต ว์ น้ า (ปลาและกุ้ ง ) ประมาณ
15,000-20,000 ตันต่อปี และขนส่งวัตถุดิบจากฟาร์มของบริษัทมาแปรรูปในโรงงาน โดยสินค้า
ทั้ ง หมดส่ ง ออกไปต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ สหภาพยุ โ รป ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ สิ ง คโปร์ ออสเตรเลี ย
สหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 บริษัท CASEAMEX Viet Nam58
บริษัท CASEAMEX Viet Nam หรือชื่อเต็มคือบริษัท Cantho Import-Export Seafood
Joint Stock Company เป็นบริษัทของผู้ประกอบการชาวเวียดนามซึ่งดาเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าใน 13 จั ง หวั ด และน ามาแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ซึ่ ง บริ ษั ท มี โ รงงานแปรรู ป อยู่ ใ น
จังหวัดเกิ่นเธอ
สินค้าหลักของบริษัทคือ ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป อาทิ ปลาแช่แข็ง ปลาบด ฯลฯ
โดยผลผลิ ต ที่ ผ ลิ ต ได้ ข องบริ ษั ท ราวร้ อ ยละ 95 ถู ก ส่ ง ออกไปตลาดต่ า งประเทศ เช่ น ตลาด
สหรัฐอเมริก า ตลาดอาเชีย ซึ่งรวมถึ งประเทศไทยเช่ นกั น (ส่ ว นผลผลิ ต ที่เ หลื อ ราวร้อ ยละ 5
ถูกจาหน่ายในประเทศ)
ทั้งนี้ ห่วงโซ่การผลิตของบริษัททอดยาวมาตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ปลาชนิดต่างๆ)
ไปจนถึงการแปรรูปเนื้อปลาที่ระดับปลายน้า
8.4.2 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
8.4.2.1 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตทั้งอุตสาหกรรม
ภาพที่ 8-7 แสดงโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของเวียดนาม
ตั้ ง แต่ กิ จ กรรมเริ่ ม ต้ น คื อ การเพาะปลู ก ปศุ สั ต ว์ ประมง และการผลิ ต อื่ น ๆ จนถึ ง กิ จ กรรม
ในขั้ น สุ ด ท้ า ยซึ่ ง คื อ การจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ไปให้ แก่ ผู้ บ ริ โ ภคในประเทศ รวมถึ ง การส่ ง ออกไป
ตลาดต่างประเทศ

58

ข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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ภาพที่ 8-7 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปเวียดนาม
Plantation, Breeding & Fishery

Production & Processing
อาหารสัตว์

Materials

Marketing & Export

กาแฟ แป้งมัน ยางแปรรูป

น้าตาล

End Products

ชาแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม

Import

Domestic Sale & Export

 เกษตรกรรายย่ อ ยมี อ ยู่ เ ป็ น จ านวนมาก ส่ ว นหนึ่ ง ท า  โรงงานแปรรูปมีจานวนค่อนข้างมาก ตั้งแต่โรงงานขนาดเล็ก
ไปจนถึ ง ขนาดใหญ่ เป็ น การลงทุ น ของทั้ ง ผู้ ป ระกอบการ
กสิกรรม/ปศุสัตว์/ประมงเพื่อใช้ในครัวเรือน และส่วนหนึ่ง
ท้องถิ่นและต่างชาติ โดยใช้วัตถุดิบจากที่รับมาจากเกษตรกร/
ท าในรู ป แบบเชิ ง พาณิ ช ย์ เ พื่ อ ขายสิ น ค้ า ให้ กั บ พ่ อ ค้ า คน
ผู้เพาะปลูก รวมถึงจากไร่/ฟาร์มของตน (การขนวัตถุดิบมายัง
กลาง หรือโรงงานแปรรูป
โรงงานอาจขนผ่านถนน (รถบรรทุก) หรือแม่น้า (เรือขนส่ง))
 ผู้เพาะปลูกขนาดกลางและใหญ่ มีจานวนไม่มาก หลาย
ทั้งนี้ มีทั้งผู้ผลิตที่เน้นส่งออก เน้นจาหน่ายตลาดในประเทศ
รายเป็นผู้ผลิตแปรรูปขนาดใหญ่ที่มาลงทุนเอง โดยสินค้า
และทั้งสองอย่างควบคู่กัน
จากกลุ่มผู้เพาะปลูกจะถูกส่งออก/ส่งไปโรงงานแปรรูปต่อไป
 ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น เช่ น ปุ๋ ย
เครื่องจักรทางการเกษตร อาหารสัตว์ /อาหารปลา เป็นต้น
ยังมีจานวนน้อย

 สินค้าที่จาหน่ายในประเทศ ขนส่งโดยอาศัยรถบรรทุก หรือ
รถไฟ หรือเรือขนส่ง (ขึ้นกับประเภทสินค้า)
 สินค้าที่ส่งออก มักถูกขนโดยใช้รถบรรทุกไปยังท่าเรือที่ใกล้
ที่สุดก่อนส่ งออกต่อ (กรณีที่เป็นท่าเรือขนาดเล็ก /ท่าเรือริม
แม่น้า จะลาเลียงมาเปลี่ยนถ่ายที่ท่าเรือขนาดใหญ่ /ท่าเรือน้า
ลึ ก ก่ อ นส่ ง ออก) แต่ ก รณี ส่ ง ไปประเทศเพื่ อ นบ้ า นอาจใช้
รถบรรทุกเป็นหลัก

นาเข้าสินค้า
มาจาหน่าย

Key Players

Structure

เนื้อสัตว์แปรรูป
อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้แปรรูป

ทั้งสอง

จาหน่ายในประเทศ

ส่งออก

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับต้นน้า: การกสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง (Plantation,
Breeding & Fishery)
โครงสร้างห่วงโซ่
ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า การผลิ ต ระดั บ ต้ น น้ าของอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ป ของ
เวี ย ดนามเริ่ ม ต้ น จากกิ จ กรรมพื้ น ฐานขั้ น ต้ น คื อ การเพาะปลู ก ปศุ สั ต ว์ และประมง โดยการ
เพาะปลูก ในเวียดนามแบ่งออกเป็นการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสาคัญ อันได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
กาแฟ ชา อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น และการเพาะปลูก
พืชอื่นๆ อาทิ ผักและผลไม้ ป่าไม้ ฯลฯ ส่วนการปศุสัตว์ในเวียดนาม มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
หลากหลายชนิด โดยสัตว์ที่นิยมทาปศุสัตว์มากที่สุด ได้แก่ สุกร และไก่ เนื่องด้วยเป็นอาหารหลัก
ของชาวเวียดนาม สาหรับการทาประมงในเวียดนาม ประกอบด้วยการทาประมงน้าจืดตามแม่น้า
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สายต่างๆ การทาประมงน้าเค็มตามแนวชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้า และ/หรือ
แม่น้าสายต่างๆ ของเวียดนาม
บุ ค คล/กลุ่ ม บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต ในห่ ว งโซ่ ร ะดั บ ต้ น น้ านี้ ประกอบด้ ว ย 3 กลุ่ ม ได้ แก่
กลุ่มเกษตรรายย่อย กลุ่มผู้เพาะปลูกขนาดกลางและใหญ่ และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สนับสนุนภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
1) เกษตรกรรายย่อย
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยในเวียดนามเป็นกลุ่มที่มีจานวนและสัดส่วนมากที่สุดในห่ว งโซ่
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ดาเนินการผลิตในภาคการเพาะปลูกและกสิกรรม ส่วนพืชผลที่เพาะปลูก
มาก ได้แก่ ข้าว กาแฟ ข้าวโพด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ยางพารา ผักและผลไม้ มันสาปะหลัง ฯลฯ
อย่างไรก็ดี เกษตรกรในเวียดนามยังดาเนินการทาปศุสัตว์ เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพประมง
ด้วยเช่นกัน โดยในภาคปศุสัตว์ เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวทาปศุสัตว์สัตว์บก
และสัตว์ปีก ได้แก่ สุกร โค กระบือ ไก่ และเป็ด เป็นสาคัญ โดยมีผู้เลี้ ยงสุกรคิดเป็นสัดส่วนมาก
ที่สุด คือราว 2 ใน 3 ส่วนของเกษตรกรที่ทาปศุสัตว์59 ส่วนผู้เลี้ยงโค (โคเนื้อและโคนม) และสัตว์
ปีกเป็นกลุ่มที่สัดส่วนรองลงมาตามลาดับ ส่วนในภาคประมง แบ่งออกเป็น การทาประมงน้าเค็ ม
และการทาประมงน้าจืดรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ทั้งนี้ เกษตรกรรายย่อย (รวมถึงชาวประมง) ในเวียดนาม ส่วนหนึ่งยังคงดาเนินการ
เพาะปลูก หรือทาปศุสัตว์/ประมง เพื่อนาผลผลิตมาบริโภคภายในครัวเรือนเป็นสาคัญ และผลผลิต
ที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนจึงจะนาไปจาหน่ายในตลาด พ่อ ค้าคนกลาง และ/หรือโรงงาน
แปรรูป แต่ก็มีบางส่วนที่ทาการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ซึ่งสัดส่วนผู้ดาเนิน
กิจกรรมในรูปแบบเชิงพาณิชย์นั้นเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะการเพาะปลูกในลักษณะของการทา
สัญญากับโรงงานผู้ผลิตและแปรรูป หรือ Contract Farming
อย่ า งไรก็ ดี เกษตรกรกลุ่ ม นี้ ยั ง ขาดแคลนเงิ น ทุ น องค์ ค วามรู้ / ความช านาญ หรื อ
เครื่อ งจัก รในการเพาะปลู ก /ปศุสั ต ว์ /ประมง ทาให้ผ ลผลิ ต ในหลายภาคส่ ว นของอุต สาหกรรม
ยังมีปริมาณที่ไม่มากพอสาหรับใช้ในประเทศ เช่น ข้าวโพด เนื้อสัตว์ เป็นต้น

59
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2) ผู้เพาะปลูกขนาดกลางและใหญ่
กลุ่มผู้เพาะปลูกขนาดกลางและใหญ่ในเวียดนามเป็นกลุ่มที่จานวนและสัดส่วนรองลงมา
จากเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้ ผู้ผลิตดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงงานแปรรูปด้วย
โดยเข้ามาดาเนินการเพาะปลูก/ปศุสัตว์/ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อจัดสรรวัตถุดิบเข้าไปแปรรู ป
ในโรงงานผลิตต่อไป
นอกจากนี้ กลุ่ ม ผู้ เ พาะปลู ก ขนาดกลางและใหญ่ บ างส่ ว นเป็ น ผู้ ส่ ง ออก ทั้ ง นี้ สิ น ค้ า
หลายชนิดในเวียดนามมิได้ถูกแปรรูปแต่ถูกส่งออกไปต่างประเทศเป็นสาคัญ เช่น ข้าว กาแฟ
เป็นต้น
3) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงในเวียดนาม
ยังมีอยู่จานวนไม่มากนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปุ๋ย หรือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทางการเกษตร ส่วนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พบว่า ผู้ประกอบการที่ดาเนินการในธุรกิจโรงงาน
แปรรูปและทาการปศุสัตว์หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางรายได้เข้ ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเช่นกัน
เพื่อนาอาหารสัตว์ที่ผลิตได้มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้า
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิ จ ารณาจากผู้ ป ระกอบการรายส าคั ญ ที่ น าเสนอไปในหั ว ข้ อ 8.4.1 พบว่ า
ผู้เล่นสาคัญรายหลายดาเนินกิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับต้นน้านี้อยู่รายหลาย
 ผู้ประกอบการไทย
ผู้ประกอบการไทยรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนในห่วงโซ่นี้ ได้แก่ (1) บริษัท C.P. Vietnam
Corporation (2) บริ ษั ท Betagro Group (3) บริ ษั ท Pataya Food Industries และ (4) บริ ษั ท
Thai Union Group
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 บริ ษั ท Pataya Food Industries และบริ ษั ท Thai Union Group – เป็ น ผู้ ผ ลิ ต
ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู และหอย โดยบริษัททั้งสองได้
ลงทุนในการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูปของตน
 บริ ษั ท C.P. Vietnam Corporation และบริ ษั ท Betagro Group – เป็ น ผู้ ผ ลิ ต
ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งเข้าไปดาเนินกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตร
ครบวงจรในเวียดนาม ตั้งแต่การทากสิกรรม ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ไปจนถึง
การผลิ ต อาหารสั ต ว์/สั ต ว์น้า และการแปรรูปเป็นอาหารแปรรู ปเพื่อ จาหน่ า ยใน
ประเทศ และ/หรือส่งออก
 ผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างชาติ
ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น รายใหญ่ ใ นเวี ย ดนาม ได้ แ ก่ (1) บริ ษั ท Vietnam National
Vegetable, Fruit and Agricultural Product Corporation Limited (Vegetexco) ( 2 ) บ ริ ษั ท
Vinamilk (3) บริ ษั ท Highlands Coffee (4) กลุ่ ม ธุ ร กิ จ Hoang Anh Gai Lai Group (HAGL)
(5) บริ ษั ท Vissan Limited Company (6) บริ ษั ท Halong Canned Food JSC (7) บริ ษั ท
Tai Nguyen Seafood Company และ (8) บริ ษั ท CASEAMEX Viet Nam ส่ ว นผู้ ป ระกอบการ
ต่างชาติรายใหญ่ ได้แก่ (1) บริษัท Nestle Vietnam และ (2) บริษัท Olam International
 บริ ษั ท Vegetexco และกลุ่ ม ธุ ร กิ จ HAGL – เป็ น บริ ษั ท ท้ อ งถิ่ น รายใหญ่
ในเวียดนามที่เ พาะปลู ก และแปรรูปสิ นค้าเกษตร โดยส าหรับ บริษัท Vegetexco
ดาเนินการเพาะปลูกผัก และผลไม้ชนิดต่างๆ ส่วนกลุ่มธุรกิจ HAGL ดาเนินการทั้ง
การเพาะปลูกยางพารา อ้อย ปาล์มน้ามัน และอื่นๆ (นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ HAGL
ยังลงทุนในการทาปศุสัตว์ด้วย)
 บริษั ท Nestle Vietnam และบริษัท Olam International – เป็ น บริ ษั ท ต่ า งชาติ
ที่ลงทุนในธุรกิจเกษตรหลากหลายชนิด เพื่อนาไปแปรรูปและจาหน่ายในประเทศ
และ/หรือส่งออกต่อ
 บริษัท Highlands Coffee – เป็นบริษัทเวียดนามที่ลงทุนเพาะปลูกกาแฟ
 บริษัท Vissan Limited Company – เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ชาวเวียดนาม
ที่ดาเนินการในห่วงโซ่การปศุสัตว์ (สุกร/วัว) เพื่อจาหน่ายในประเทศ รวมถึงนาไป
แปรรูป
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 บริษัท Vinamilk – เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมนมของเวียดนาม
มีการดาเนินฟาร์มปศุสัตว์ 5 แห่ง โดยนมที่ ผลิตได้ถูกนาไปแปรรูปในโรงงานของ
บริษัท
 บริ ษั ท Halong Canned Food JSC บริ ษั ท Tai Nguy en Seafood Company
และบริษัท CASEAMEX Viet Nam – เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปท้องถิ่น โดย
ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวครบวงจรตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการแปรรูป
สัตว์น้าเป็นอาหารทะเลแปรรูป
ทั้งนี้ นอกเหนือจากผู้ประกอบการที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีผู้ประกอบการที่ดาเนินกิจกรรม
การเพาะปลูก ปศุสัตว์ ป่าไม้ และประมงสัตว์น้า/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ซึ่งอาจไม่ได้ รับการกล่ าวถึง
ในรายงานการศึกษานี้
 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับปลายน้า : การผลิตและการแปรรูป (Production &
Processing)
โครงสร้างห่วงโซ่
ผู้ผลิตซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีจานวนและสัดส่วนมากพอสมควร
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในเวียดนาม ประกอบด้วยผู้ผลิตที่เป็นโรงงานแปรรูป
ขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ โดยอาจเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่ นที่ลงทุนเอง และ/หรือ
ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม
โรงงานแปรรูปส่วนใหญ่ในเวียดนามใช้วัตถุดิบจากที่รับมาจากเกษตรกร/ผู้เพาะปลูก
รวมถึงจากไร่/ฟาร์มของตน โดยในการขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งเพาะปลูก ปศุสัตว์ หรือประมง
มักจะขนส่งโดยใช้รถบรรทุก หรือเรือขนส่งมายังโรงงานแปรรูป และสินค้าที่แปรรูปในเวียดนาม
มีทั้งเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ และเพื่อจาหน่ายแก่ผู้บริโภคในเวียดนาม
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิ จ ารณาจากผู้ ป ระกอบการรายส าคั ญ ที่ น าเสนอไปในหั ว ข้ อ 8.4.1 พบว่ า
ผู้เล่นสาคัญรายหลายดาเนินกิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับปลายน้านี้อยู่รายหลาย
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 ผู้ประกอบการไทย
ผู้ประกอบการไทยรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนในห่วงโซ่นี้ ได้แก่ (1) บริษัท C.P. Vietnam
Corporation (2) บริษัท Betagro Group (3) บริษัท Thai Wah Food Products Public Company
(4) บริษัท Pataya Food Industries (5) บริษัท Royal Foods และ (6) Thai Union Group
 บริษัท Pataya Food Industries บริษัท Royal Foods และบริษัท Thai Union
Group – เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล โดยบริษัทเหล่านี้ ลงทุน
จัดตั้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเล อันได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง
ฯลฯ เพื่อจาหน่ายในประเทศและส่งออก
 บริษัท C.P. Vietnam Corporation และบริษัท Betagro Group – บริษัททั้งสอง
ดาเนินการแปรรูปทั้งสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ รวมถึงประมง อาทิ อาหารสัตว์ (สัตว์บก
และสัตว์น้า) เนื้อสัตว์แปรรูป (เนื้อสัตว์สด และเนื้อสัตว์แปรรูป ) และอาหารทะเล
แปรรูป (อาหารทะเลสด และอาหารทะเลแช่แข็ง)
 บริษัท Thai Wah Food Products Public Company – เป็นบริษัทผู้ผลิตจากไทย
เข้ า มาลงทุ น แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง (แป้ ง มั น ) และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ าตาล
(น้าเชื่อมกลูโคส)
 ผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างชาติ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดาเนินธุรกิจในห่วงโซ่นี้ ได้แก่ (1) บริษัท Vegetexco (2) บริษัท
Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation (Vocarimex) (3) บริ ษั ท Vinamilk (4) บริ ษั ท
Highlands Coffee (5) กลุ่มธุรกิจ HAGL (6) บริษัท Vissan Limited Company (7) บริษัท Halong
Canned Food JSC (8) บริษัท Tai Nguyen Seafood Company และ (9) บริษัท CASEAMEX
Viet Nam ส่วนผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ที่ดาเนินธุรกิจในห่วงโซ่นี้ ได้แก่ (1) บริษัท Nestle
Vietnam (2) บริ ษั ท Olam International (3) บริ ษั ท Ajinomoto Group Corporate (4) บริ ษั ท
Unilever Vietnam และ (5) บริษัท Freisland Campina Vietnam
 บริ ษั ท Vegetexco บริ ษั ท Vocarimex และกลุ่ ม ธุ ร กิ จ HAGL – เป็ น บริ ษั ท
ท้องถิ่นรายใหญ่ที่ดาเนินการผลิตและแปรรูปสิ นค้าเกษตรหลากหลายชนิด โดย
สาหรับบริษัท Vegetexco ดาเนินการแปรรูปสิ นค้าผักและผลไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่
ผั ก /ผลไม้ ด อง ผั ก /ผลไม้ ก ระป๋ อ ง น้ าผั ก /ผลไม้ ฯลฯ ส่ ว นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ HAGL
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ดาเนินการแปรรูปยางพารา (ยางแผ่นและยางแท่ง) อ้อย (น้าตาล) และปาล์มน้ามัน
(น้ามันพืช)
บริ ษั ท Nestle Vietnam บริ ษั ท Olam International แ ล ะ บริ ษั ท Unilever
Vietnam – เป็นบริษัทต่างชาติที่ล งทุนในธุ รกิจ แปรรูปสิ นค้ า เกษตรหลากหลาย
ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหารสาเร็จรูป และเครื่องดื่มสาเร็จรูป
บริษัท Highlands Coffee – บริษัทดังกล่าวดาเนินในธุรกิจกาแฟ โดยนาผลผลิต
จากไร่กาแฟของตน รวมถึงที่รับจากเกษตรกรท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
กาแฟต่างๆ
บริษั ท Vissan Limited Company – เป็ น ผู้ ป ระกอบการชาวเวี ย ดนามที่ อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสุกรและเนื้อวัว
บริษัท Freisland Campina Vietnam และบริษัท Vinamilk – เป็นผู้ประกอบการ
ในอุต สาหกรรมนมและผลิ ต ภัณฑ์นม ซึ่ง ผลิ ต และแปรรูปผลิ ตภัณฑ์นมประเภท
ต่างๆ ได้แก่ นมเปรี้ยว นมปรุงแต่งรสต่างๆ โยเกิร์ต ชีส ไอศกรีม นมผง ฯลฯ
บริษัท Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation (Vocarimex) – บริษัท
Vocarimex ด าเนิ น การผลิ ต และแปรรู ป สิ น ค้ า น้ ามั น พื ช เช่ น น้ ามั น ถั่ ว เหลื อ ง
น้ามันมะพร้าว น้ามันงา เป็นต้น
บริษัท Ajinomoto Group Corporate – เป็นผู้ ผ ลิ ต สั ญ ชาติญี่ ปุ่นที่เ ข้ามาลงทุน
ธุรกิจผลิตเครื่องปรุงรสและซอสปรุงรสในเวียดนาม
บริ ษั ท Halong Canned Food JSC บริ ษั ท Tai Nguyen Seafood Company
และบริษัท CASEAMEX Viet Nam – เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปท้องถิ่น โดย
ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวครบวงจรตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการแปรรูป
สัตว์น้าเป็นอาหารทะเลแปรรูป

ทั้งนี้ นอกเหนือจากผู้ประกอบการที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีผู้ประกอบการที่ดาเนินกิจกรรม
การแปรรูปอยู่ในเวีดยนาม ซึ่งอาจไม่ได้รับการกล่าวถึงในรายงานการศึกษานี้
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 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตหลังกระบวนการผลิต: การจัดจาหน่ายและการส่งออก
(Marketing & Export)
โครงสร้างห่วงโซ่
ผลผลิ ต ทางการเกษตร ปศุ สั ต ว์ และประมงในเวี ย ดนามแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ
กลุ่มสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปใดๆ และกลุ่มสินค้าที่ได้รับการแปรรูปแล้ว โดยกลุ่มสินค้าที่ไม่ได้
ผ่ า นการแปรรู ป มั ก จะเป็ น สิ น ค้ า จ าพวกพื ช ผั ก และผลไม้ ส ด ซึ่ ง สิ น ค้ า เหล่ า นี้ อ าจส่ ง ออกไป
ต่างประเทศ และ/หรือจาหน่ายให้กับผู้บริโภคในประเทศ โดยมักจะมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้รับซื้อ
จากเกษตรกรรายย่อยเพื่อนาสินค้าไปจาหน่ายให้แก่ผู้ส่งออก และ/หรือผู้ค้าปลีก -ค้าส่งรายใหญ่
ที่จะกระจายสินค้าไปตามร้านค้า และ/หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ต่อไป ส่วนสินค้าอีกกลุ่ม
คือสินค้าที่ผ่านการแปรรูปนั้น เป็นสินค้าเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงที่ถูกจาหน่าย/ป้อนให้กับโรงงาน
แปรรู ป เพื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต โดยเกษตรกรรายย่ อ ยอาจจ าหน่ า ยให้ กั บ ผู้ รั บ ซื้ อ
(พ่อค้าคนกลาง) และ/หรือส่งผลผลิตให้กับโรงงานแปรรูปโดยตรง
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิ จ ารณาจากผู้ ป ระกอบการรายส าคั ญ ที่ น าเสนอไปในหั ว ข้ อ 8.4.1 พบว่ า
ผู้ เ ล่ น ส าคั ญ ส่ ว นใหญ่ ด าเนิ น การจั ด จ าหน่ า ยในประเทศ ควบคู่ ไ ปกั บ การส่ ง ออก และมี
ผู้ประกอบการบางส่วนที่ส่งออกสินค้าเพียงอย่างเดียว หรือจาหน่ายสินค้าในตลาดภายในประเทศ
เพียงอย่างเดียว ดังสรุปได้ต่อไปนี้
 จาหน่ายในประเทศควบคู่ไปกับการส่งออก – บริษัทผู้ประกอบการไทยที่ดาเนิน
กิ จ กรรมในรู ป แบบดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ บริษัท C.P. Vietnam Corporation บริษั ท
Thai Wah Food Products Public บริษัท Pataya Food Industries และบริษัท
Royal Foods Thai Union Group ส่ ว นบริ ษั ท เวี ย ดนามหรื อ ต่ า งชาติ ที่ ด าเนิ น
กิจกรรมในรูปแบบดังกล่าว ได้แก่ บริษัท Vegetexco บริษัท Vocarimex บริษัท
Vinamilk กลุ่ ม ธุ ร กิ จ HAGL บริ ษั ท Halong Canned Food JSC บริ ษั ท Tai
Nguyen Seafood Company บริ ษั ท CASEAMEX Viet Nam บริ ษั ท Nestle
Vietnam บริษัท Ajinomoto Group Corporate และบริษัท Unilever Vietnam
 ส่ ง ออกเพี ย งอย่ างเดี ย ว – ได้ แ ก่ บริษัท Olam International และบริษัท Tai
Nguyen Seafood Company
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 จ าหน่ า ยภายในประเทศเพี ย งอย่ า งเดี ย ว – ได้ แ ก่ บริ ษั ท Betagro Group
บริ ษั ท Highlands Coffee บริ ษั ท Nestle Vietnam แ ล ะ บริ ษั ท Freisland
Campina Vietnam
นอกเหนื อ จากผู้ ป ระกอบการข้ า งต้ น มี ผู้ ป ระกอบการบางส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า มาลงทุ น
เพาะปลูกหรือจัดตั้งโรงงานแปรรูปในเวียดนาม หากแต่ดาเนินการนาเข้าสินค้าเพื่อมาจาหน่าย
ในเวี ย ดนามเป็ น ส าคั ญ ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ปรากฏอยู่ ใ นภาคการผลิ ต สิ น ค้ า ผลไม้ แ ปรรู ป
ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่คือ บริษัท Vegetexco ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด รองมาด้วยบริษัท
ต่างๆ ที่เป็นบริษัทต่างชาติรายใหญ่ ซึ่งอาศัยการนาเข้าสิ นค้ าจากต่างประเทศมาจาหน่ า ยใน
ตลาดเวียดนาม อาทิ บริษัท Liberty Gold Fruit Co. Inc.60, บริษัท Del Monte Asia Pte. Ltd. 61,
บริ ษั ท Lodato Gennaro & C. Sp. A.62, บริ ษั ท Clouet & Co (KL) Sbn. Bhd.63, ฯลฯ ส าหรั บ
ผู้ ประกอบการไทยที่อ าจยั งมิ ไ ด้ มีก ารจัดตั้ง โรงงานแปรรู ป หากแต่อ าศัยการน าเข้า สิ น ค้ า มา
จาหน่ายในเวียดนาม ได้แ ก่ บริษัท Oishi Group PLC ซึ่งเป็นเครือ ธุ รกิจของ Thai Beverage
Public Company
8.4.2.2 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของสินค้าเป้าหมาย: ผลไม้แปรรูป
ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า การผลิ ต ของสิ น ค้ า ผลไม้ แ ปรรู ป ในเวีย ดนามมี โ ครงสร้ า งในภาพกว้าง
ที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปทั้งอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมเริ่มต้นของห่วง
โซ่คือการเพาะปลูกผลไม้ชนิดต่างๆ แล้วจึงนาผลผลิตที่ได้เข้าสู่กระบวนการแปรรูป และ/หรือจะ
จัดจาหน่ายหรือส่งออกในรูปของผลไม้สดก็ได้เช่นกัน ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

60

บริษัทผู้เพาะปลูกและลงทุนในการแปรรูปสินค้าผักและผลไม้จากสหรัฐอเมริกา
บริษัทในเครือ Del Monte Foods Inc. ซึ่งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปจากสหรัฐอเมริกา
62 บริษัทผู้ผลิตสินค้าผักและผลไม้แปรรูปจากอิตาลี มีแบรนด์สินค้าสาคัญ ได้แก่ Annaalisa
63 บริษัทผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปจากมาเลเซีย มีแบรนด์สินค้าสาคัญ ได้แก่ Ayam Brand
61
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ภาพที่ 8-8 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปเวียดนาม
Plantation

Production & Processing

Marketing & Export

ส้ม มะนาว กล้วย ทุเรียน สับปะรด

Materials
มะม่วง แตงโม ส้มโอ ขนุน มะพร้าว

ผลไม้ น้าผลไม้
End Products
กระปอง

ผลไม้แช่แขง
มะละกอ แก้วมังกร มะเขือเทศ

รั่ง

Import (Good)

อื่นๆ

Domestic Sale & Export

 เกษตรกรรายย่ อ ยมี อ ยู่ เ ป็ น จ านวนมาก ส่ ว นหนึ่ ง  โรงงานแปรรูป มีจานวนไม่ม าก แต่กระจายอยู่ใ น
เพาะปลูกเพื่อใช้ใ นครัวเรือน และส่วนหนึ่ง เพาะปลูก
หลายจังหวัดครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกสาคัญ โดย
เชิง พาณิชย์เพื่อขายสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลาง หรือ
เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการเวียดนามรายใหญ่
โรงงานแปรรูป
(รัฐวิสาหกิจ ) การแปรรูปอาศัยวัตถุดิบจากไร่ /สวน
 ผู้ เ พาะปลู ก ขนาดกลางและใหญ่ มี จ านวนไม่ ม าก
ของเกษตรกรและผู้เพาะปลูกในเครือเป็นสาคัญ ทั้งนี้
หลายรายเป็นผู้ผลิตแปรรูปขนาดใหญ่ที่มาลงทุนเอง
สินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ป้อนให้ตลาดในประเทศ แต่
โดยสิ น ค้ า จากกลุ่ ม ผู้ เ พาะปลู ก จะถู ก ส่ ง ออก/ส่ ง ไป
บางประเภทก็ส่งออกไปต่างประเทศเช่นกัน (ผลไม้
โรงงานแปรรูปต่อไป
กระป๋อง และผลไม้แช่แข็ง)

 สิ น ค้ า ที่ จ าหน่ า ยในประเทศ ขนส่ ง โดยอาศั ย
รถบรรทุก หรือรถไฟ หรือเรือขนส่ง (ขึ้นกับประเภท
สินค้า)
 สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออก มั ก ถู ก ขนโดยใช้ ร ถบรรทุ ก ไปยั ง
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุดก่อนส่งออกต่อ (กรณีที่เป็นท่าเรือ
ขนาดเล็ก/ท่าเรือริมแม่น้า จะลาเลียงมาเปลี่ยนถ่ายที่
ท่าเรือขนาดใหญ่ /ท่าเรือน้าลึกก่อนส่งออก) แต่กรณี
ส่งไปประเทศเพื่อนบ้านอาจใช้รถบรรทุกเป็นหลัก
นาเข้าสินค้า
มาจาหน่าย

Key Players

Structure

ลิ้นจี่

ผลไม้อบแห้ง
อบกรอบ

ทั้งสอง

จาหน่ายในประเทศ

ส่งออก

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับต้นน้า: การกสิกรรม (Plantation)
โครงสร้างห่วงโซ่
การเพาะปลูกผลไม้ในเวียดนามเป็นหนึ่งในการทาการเกษตรที่มีอยู่ในเกือบทุกพื้นที่ของ
เวียดนาม เนื่อ งด้ว ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูกของประเทศ ทั้งนี้ ผลไม้ที่ส ามารถ
เพาะปลูกได้ดีในเวียดนาม ได้แก่ ส้ม มะนาว กล้วย ทุเรียน สับปะรด มะม่วง แตงโม ส้มโอ ขนุน
มะพร้าว ฝรั่ง มะละกอ แก้วมังกร มะเขือเทศ และลิ้นจี่
ทั้งนี้ กลุ่มผู้เพาะปลูกผลไม้ในเวียดนามแบ่งออกเป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีจานวน
และสัดส่วนมากที่สุ ด และมีผู้เพาะปลู กขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งมีจานวนไม่มากนัก โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
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1) เกษตรกรรายย่อย
เกษตรกรรายย่อยในเวียดนามที่เพาะปลูกผลไม้นั้นมีอยู่เป็นจานวนมาก โดยเกษตรกร
ส่วนหนึ่งยังคงดาเนินการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่เพาะปลูกผลไม้เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ผลผลิต
ส่วนที่เหลือจึงนามาจาหน่ายในตลาด และ/หรือแก่ผู้รับซื้อ (พ่อค้าคนกลาง) โดยไม่ได้ลงทุนใน
เครื่อ งจัก รหรือ เครื่อ งมือ ทางการเกษตร หรือ ลงทุนเพื่อ เพิ่มผลผลิ ต ในพื้นที่เ พาะปลู กของตน
มากนัก
แต่มีเกษตรกรจานวนหนึ่งที่เริ่มทาการเพาะปลูกในรูปแบบเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นการ
เพาะปลูกเพื่อจาหน่ายผลผลิตให้แก่พ่อค้าคนกลาง หรือโรงงานแปรรูป กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้จะเริ่ม
มีการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตของตน อาทิ การลงทุนในเครื่องมือ/เครื่องจักรทางการเกษตร รวมไป
ถึงการลงทุนซื้อปุ๋ย และปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ยากาจัดแมลงและศัตรูพืช เป็นต้น
2) ผู้เพาะปลูกขนาดกลางและใหญ่
หากเปรียบเทียบกับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่มผู้เพาะปลูกขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในเวียดนามมีจานวนและสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มที่เพาะปลูกเพื่อส่งออก
ผลไม้สด และ/หรือจาหน่ายในประเทศ และกลุ่มที่เพาะปลูกเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงาน
แปรรูป
ทั้งนี้ ผู้เพาะปลูกบางรายในกลุ่มเป็นผู้ประกอบการในภาคการผลิตและแปรรูปผลไม้ด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในเครือบริษัท Vegetexco ซึ่งเป็นผู้เพาะปลูกและประกอบธุรกิจ
ผักและผลไม้แปรรูปรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
ดังที่ได้นาเสนอไปข้างต้น ผู้เล่นสาคัญในห่วงโซ่นี้ คือ บริษัท Vegetexco ซึ่งเป็นบริษัท
รัฐวิสาหกิจเวียดนามที่มีเครือข่ายกับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปและกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ภายในประเทศจานวนมาก ทั้งนี้ บริษัท Vegetexco ถือว่าเป็นบริษัทที่ มีอานาจผูกขาดวัตถุดิ บ
ค่อนข้างมากเช่นเดียวกับมีกาลังการผลิตและส่วนแบ่งตลาดในประเทศสูงสุด64

64

รวบรวมข้อมูลจาก Euromonitor International (2015). Processed Fruit and Vegetables in Vietnam. December 2015.
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 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับปลายน้า: การผลิตและการแปรรูป (Production &
Processing)
โครงสร้างห่วงโซ่
ผลไม้ชนิดต่างๆ ที่เ พาะปลูกได้จากห่ว งโซ่ระดับต้นน้าจะถูกจาหน่ายออกไปหลายๆ
ช่องทาง ทั้ง การที่เกษตรกรนาไปขายในตลาดท้องถิ่น จาหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง และ/หรือ
ผู้ส่งออก และอาจส่งให้กับโรงงานแปรรูปที่รับซื้อไปแปรรูปต่อ (เหมือนกับในอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารแปรรูปในภาพรวม)
ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระกอบการโรงงานแปรรู ป ผลไม้ ใ นเวี ย ดนาม มี จ านวนอยู่ ไ ม่ ม าก โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่สุดเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ คือบริษัท Vegetexco
ในขณะที่ผู้ประกอบการแปรรูปต่างชาติรายอื่นๆ ยังไม่ค่อยที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนามมากนัก
ในธุรกิจดังกล่ าว หากแต่เพียงการนาเข้าสิ นค้ าเข้ามาจาหน่ายในประเทศมากกว่า ด้วยเหตุนี้
ผลไม้ที่นามาแปรรูปส่วนใหญ่จึงเป็นผลไม้จากไร่หรือสวนของเกษตรกรและผู้เพาะปลูก ที่อ ยู่ใ น
เครือข่ายของ Vegetexco โดยผลผลิตจากการแปรรูปสาคัญ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง/อบกรอบ ผลไม้
กระป๋อง น้าผลไม้ และผลไม้แช่แข็ง
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาก่ อ นหน้ า ผู้ เ ล่ น รายส าคั ญ ในห่ ว งโซ่ นี้ ได้ แ ก่ บริ ษั ท Vegetexco
ส่วนผู้ผลิตรายใหญ่รายอื่นๆ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศรองลงมา พบว่า ผู้ผลิตดังกล่าวเป็น
กลุ่มผู้ผลิตต่างชาติที่นาเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจัดจาหน่ายในตลาดเวียดนาม แต่อาจมิได้มา
จัดตั้งโรงงานแปรรูปในเวียดนาม ได้แก่ บริษัท Liberty Gold Fruit Co. Inc., บริษัท Del Monte
Asia Pte. Ltd., บริษัท Lodato Gennaro & C. Sp. A., บริษัท Clouet & Co (KL) Sbn. Bhd., ฯลฯ
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 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตหลังกระบวนการผลิต: การจัดจาหน่ายและการส่งออก
(Marketing & Export)
โครงสร้างห่วงโซ่
สินค้าผลไม้ส่วนใหญ่ที่ถูกจาหน่ายในประเทศจะเป็นสินค้าประเภทผลไม้สด ขณะที่สินค้า
ผลไม้แปรรูปบางประเภทจะจาหน่ายในประเทศ เช่น น้าผลไม้ ผลไม้อบแห้ง/อบกรอบ เป็นต้น
ขณะที่บางประเภทจะมีทั้งจาหน่ายในประเทศ และ/หรือส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ผลไม้กระป๋อง
ผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น
ทั้งนี้ สินค้าที่จาหน่ายในประเทศ (ทั้งผลไม้สดและสินค้าผลไม้แปรรูป) อาศัยการขนส่ง
โดยรถบรรทุกเป็นสาคัญ และมีสินค้าบางประเภท (หรือหากต้องขนส่งไปในปริมาณมากและการ
คมนาคมทางถนนไม่ส ะดวกเท่า ที่ค วร) อาจขนส่ งโดยใช้รถไฟหรือ เรือ ขนส่ ง ในขณะที่สิ น ค้ า
ที่ส่ งออกไปต่างประเทศ มัก ถู ก ขนส่ ง โดยใช้ รถบรรทุกไปยัง ท่ า เรือ ที่ใ กล้ ที่สุ ด ก่อ นส่ ง ออกต่ อ
ซึ่งหากท่าเรือดังกล่าวเป็นท่าเรือขนาดเล็ก/ท่าเรือริมแม่น้า จะมีการลาเลียงสินค้ามาเปลี่ยนถ่าย
ที่ท่าเรือขนาดใหญ่/ท่าเรือน้าลึกก่อนส่งออกไปต่างประเทศ
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิ จ ารณาจากผู้ ป ระกอบการรายส าคั ญ ที่ น าเสนอไปในหั ว ข้ อ 8.4.1 พบว่ า
บริษัททั้งหมดมีการทาการตลาดในประเทศอยู่แล้ว โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ เช่น บริษัท Liberty
Gold Fruit Co. Inc., บริ ษั ท Del Monte Asia Pte. Ltd., บริ ษั ท Lodato Gennaro & C. Sp. A.,
บริษัท Clouet & Co (KL) Sbn. Bhd. เป็นต้น ที่ส่งออกสินค้าเข้ามาจาหน่ายในเวียดนาม
ส าหรั บ ผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ อ ย่ า งบริ ษัท Vegetexco มี ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า ผลไม้ ส ด/ผลไม้
แปรรูปไปต่างประเทศ ได้แก่ ตลาดเอเชีย สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง ควบคู่ไปกับการ
จาหน่ายสินค้าในประเทศ
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8.4.2.3 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของสินค้าเป้าหมาย: อาหารทะเลแปรรูป
ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของสินค้าอาหารทะเลแปรรูปในเวียดนามมีโครงสร้างในภาพกว้าง
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมขั้นต้นคือการทาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และกิจกรรมขั้นปลาย
คือการผลิตและแปรรูปเป็นอาหารทะเลแปรรูป โดยเป็นดังแสดงในภาพต่อไปนี้
ภาพที่ 8-9 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเวียดนาม
Fishery
กุ้ง/กั้ง

ปลา
ปู

Production & Processing
ปลาหมึก

Materials

อาหารทะเลแช่แขง

หอย

Structure

Import Materials (Tuna, Salmon, etc.)

เนื้อสัตว์น้า
แปรรูป

Marketing & Export

End Products

อาหารทะเลกระปอง

Domestic Sale & Export

Import (Good)
 ชาวประมงมีอยู่เป็นจานวนมาก ส่วนใหญ่ออกหาปลาด้วยเรือ  โรงงานแปรรู ป มี จ านวนไม่ ม าก แต่ ก ระจายอยู่ ใ น
ขนาดเล็ก ใช้แห/อวน และเครื่องมือดั้งเดิมในการจับปลา/สัตว์
หลายจั ง หวั ด ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ท าประมงและการ
น้า เพื่อนามาบริโภคในครัวเรือน หรือมาจาหน่ายในตลาด แต่ก็
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าส าคั ญ โดยเป็ น การลงทุ น ของ
มีบ างส่ ว นที่ เป็ น เรือ ประมงขนาดใหญ่ ซึ่ ง ด าเนิน จับ สั ต ว์ น้ า
ผู้ประกอบการเวียดนามขนาดกลางและรายใหญ่ และ
ริม ชายฝั่ ง และในอ่ า ว เพื่ อ น าสั ต ว์ น้ ามาจ าหน่ า ย หรื อ ป้ อ น
บริษัทต่างชาติรายใหญ่ การแปรรูปอาศัยวัตถุดิบจาก
ให้โรงงานแปรรูป
บ่อเลี้ยง และ/หรือการทาประมงมากกว่าวัตถุดิบที่รับ
 ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีจานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแปรรูป
จากชาวประมงรายย่อย ทั้งนี้ สินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่
ที่ลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับโรงงาน
ส่ ง ออกไปต่ า งประเทศ แต่ บ างส่ ว นก็ จ าหน่ า ยใน
 ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ามีอยู่จานวนไม่มาก ส่วนใหญ่คือผู้ผลิตที่
ลงทุนครบวงจร (เพาะพันธุ์-แปรรูป-ผลิตอาหารสัตว์น้า)
ประเทศเช่นกัน

 สินค้าที่จาหน่ายในประเทศขนส่งโดยอาศัยรถบรรทุก
เป็ น ส าคั ญ และกระจายสิ น ค้ า ตามจุด กระจายสิ น ค้ า ที่
ตั้งอยู่ในเมืองสาคัญๆ
o สินค้าหลัก – อาหารทะเลกระป๋อง, ผลิตภัณฑ์
อาหารสาเร็จรูป
 สินค้าที่ส่งออกขนส่งไปทางรถบรรทุกมายังท่าเรือ ก่อน
การส่งออก
o สินค้าหลัก – อาหารทะเลแช่แข็ง, อาหารทะเล
กระป๋อง, ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป

Key Players

ทั้งสอง

จาหน่ายในประเทศ

ส่งออก

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับต้นน้า: การประมง (Fishery)
โครงสร้างห่วงโซ่
การสรรหาวัตถุดิบมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คือกิจกรรมแรกสุดของห่วงโซ่การ
ผลิตในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถกระทาได้โดย (1) การทาประมง
โดยอาจออกเรือ ไปจั บสั ต ว์ น้าในทะเลกว้ าง และ/หรือ ในแม่ น้าสายต่ างๆ ของเวียดนาม และ
(2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในบ่อเลี้ยงบนบก และ/หรือในกระชังริมแม่น้าหรือริมทะเล
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บุ ค คล/กลุ่ ม บุ ค คลที่ ด าเนิ น การท าประมง และ/หรื อ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าดั ง กล่ า ว
ในเวียดนามในห่วงโซ่ระดับนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ชาวประมง กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และ
กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์น้า
1) ชาวประมง
ในเวียดนาม ชาวประมงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยผู้จับสัตว์น้ารายย่อยที่มีอยู่เป็นจานวน
มาก และผู้จับสัตว์น้ารายใหญ่ซึ่งมีอยู่บางส่วน โดยสาหรับกลุ่มชาวประมงรายย่อยส่วนใหญ่จะยัง
เป็นชาวประมงที่ดาเนินการจับสัตว์น้าแบบดั้งเดิม โดยใช้เรือขนาดเล็ก และเครื่องมือพื้นฐาน อาทิ
แห หรืออวนในการจับสัตว์น้าตามแม่น้าหรือริมชายฝั่งในระยะทางไม่ไกลออกไปมากนัก เพื่อ
นามาบริโ ภคในครัว เรือ น และ/หรือ จ าหน่ า ยสิ น ค้ าในตลาดท้อ งถิ่ น ส่ ว นชาวประมงรายใหญ่
จะแตกต่างออกไป กล่าวคือเป็นชาวประมงที่มีเ รือหาปลาขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ สามารถ
ออกไปจับสัตว์น้านอกชายฝั่งออกไปได้เป็นระยะทางไกลๆ และปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ก็มีปริมาณ
มากกว่ามากโดยเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ สัตว์น้า อันได้แก่ ปลา ปลาหมึก กุ้ง หอย ปู ฯลฯ ที่จับได้จะถูกจาหน่ายแก่ผู้บริโภค
ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะถูกป้อนให้กับโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยสินค้าจากชาวประมง
รายใหญ่ส่วนใหญ่มักจะถูกป้อนให้กับโรงงานเหล่านั้นเป็นสาคัญ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป
และผลิตอาหารทะเลแปรรูปต่อไป
2) กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในเวียดนามมีจานวนและสัดส่วนมากในห่วงโซ่ระดับต้ นน้า เนื่อง
ด้วยทรัพยากรและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยเฉพาะ
ในบริเวณทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีแม่น้าไหลผ่านหลายสาย
สัตว์น้าที่นิยมเพาะเลี้ยงมาก ได้แก่ ปลา โดยเฉพาะปลาสายพันธุ์แพงกาเซียส และกุ้ง
เช่น กุ้ งกุล าดา (Black Tiger Shrimp) กุ้งขาว (White Pawn) เป็นต้น โดยสั ต ว์น้าที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงโดยเกษตรกรท้องถิ่นในเวียดนามส่วนใหญ่จะป้อนให้กับโรงงานแปรรูป
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ทั้งนี้ นอกเหนือจากกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงที่เป็นเกษตรกรรายย่อยแล้ว ยังมีกลุ่มผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าที่เป็นผู้ ประกอบการในภาคการแปรรูป (โรงงานแปรรู ป) ที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเอง
เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานของตนด้วยเช่นกัน
3) กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์น้า
กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ในอุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น การประมงและการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าที่ ส าคั ญ
ในเวียดนาม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์น้า ในที่นี้ กลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวในเวียดนามมีจานวนและ
สัดส่วนในห่วงโซ่ระดับต้นน้านี้อยู่ไม่มาก โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตที่ดาเนินการผลิตในอุตสาหกรรม
อย่างครบวงจร อันได้แก่ การผลิตอาหารสัตว์น้า รวมไปกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/การประมงและ
การแปรรูปสัตว์น้าเป็นอาหารทะเล
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์น้า ผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ
ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องมือ/เครื่องจักรในการทาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ผู้ผลิตเวชภัณฑ์สาหรับ
สัตว์น้า ฯลฯ
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิ จ ารณาจากผู้ ป ระกอบการรายส าคั ญ ที่ น าเสนอไปในหั ว ข้ อ 8.4.1 พบว่ า
ผู้เล่นสาคัญรายหลายดาเนินกิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับต้นน้านี้อยู่รายหลาย
 ผู้ประกอบการไทย
บริษัทผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาลงทุนในกิจกรรมห่วงโซ่ระดับต้นน้าของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปเวียดนาม ได้แก่ (1) บริษัท C.P. Vietnam Corporation (2) บริษัท Betagro
Group (3) บริษัท Pataya Food Industries และ (4) บริษัท Thai Union Group
 บ ริ ษั ท C.P. Vietnam Corporation แ ล ะ บ ริ ษั ท Betagro Group – เ ป็ น
ผู้ประกอบการที่ดาเนินการในธุรกิจปศุสัตว์และการอาหารแปรรูป นอกจากนี้ บริษัท
ทั้งสองยังดาเนินการในธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และ/หรือแปรรูปสัตว์น้าด้วย โดย
บริษัท C.P. Vietnam Corporation จะดาเนินการผลิตครบวงจร (ผลิตอาหารสัตว์
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น้า-เพาะเลี้ยงสัตว์น้า-แปรรูปสัตว์น้า) ส่วนบริษัท Betagro Group ดาเนินการใน
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้า และเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์น้า
 บ ริ ษั ท Pataya Food Industries แ ล ะ บ ริ ษั ท Thai Union Group – เ ป็ น
ผู้ประกอบการที่ดาเนินการในธุรกิจผลิตอาหารทะเลแปรรูป โดยในส่วนของการทา
ประมง บริษัททั้งสองมีการลงทุนทาบ่อเลี้ยงสัตว์น้า ได้แก่ ปลาและกุ้ง เพื่อเป็น
วัตถุดิบใช้ในการแปรรูปในโรงงานของบริษัท
 ผู้ประกอบการท้องถิ่น
ผู้ ประกอบการท้อ งถิ่ นเวียดนามที่ดาเนินกิจกรรมในห่ว งโซ่นี้ ได้แก่ บริษัท Halong
Canned Food JSC บ ริ ษั ท Tai Nguyen Seafood Company แ ล ะ บ ริ ษั ท CASEAMEX
Viet Nam โดยบริษัททั้งสามเป็นบริษัทผู้แปรรูปสัตว์น้าที่ลงทุนเพาะเลี้ ยงสัตว์น้า และ/หรือทา
ประมง เพื่อนาวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตของตน
 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับปลายน้า: การผลิตและการแปรรูป (Production &
Processing)
โครงสร้างห่วงโซ่
สั ต ว์น้าที่เ พาะเลี้ ย ง หรือ จับได้ อันได้แก่ ปลา ปลาหมึก กุ้ง ปู หอย ฯลฯ ส่ ว นหนึ่ ง
จ าหน่ า ยแก่ ผู้ บ ริ โ ภคโดยไม่ ผ่ า นการแปรรู ป และส่ ว นหนึ่ ง ถู ก แปรรู ป ก่ อ นจ าหน่ า ยในตลาด
ในประเทศ และ/หรื อ ส่ ง ออกไปต่ า งประเทศ ซึ่ ง สิ น ค้ า แปรรู ป ส าคั ญ ได้ แ ก่ อาหารกระป๋ อ ง
และอาหารแช่แข็ง และยังมีการแปรรูปในรูปอาหารสาเร็จรูปประเภทต่างๆ ด้วย เช่น เนื้อปลาแท่ง/
เนื้อปลาก้อน ชุบแป้ง/เกล็ดขนมปัง กุ้งชุบแป้ง/เกล็ดขนมปัง เป็นต้น
ทั้งนี้ โรงงานแปรรูปในเวี ยดนามมีอยู่จานวนไม่มาก หากแต่กระจายอยู่ในหลายจังหวัด
ครอบคลุ มพื้ นที่ ป ระมงและเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าส าคั ญ ๆ โดยผู้ ผ ลิ ต ที่อ ยู่ใ นธุ รกิ จ นี้ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น
ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปขนาดกลาง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างชาติปะปนกันไป
และส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่างชาติ
ที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม
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ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิ จ ารณาจากผู้ ป ระกอบการรายส าคั ญ ที่ น าเสนอไปในหั ว ข้ อ 8.4.1 พบว่ า
ผู้เล่นสาคัญรายหลายได้เข้ามาดาเนินการผลิตและแปรรูปสัตว์น้าในเวียดนาม สามารถสรุปได้ดังนี้
 ผู้ประกอบการไทย
บริ ษั ท ผู้ ป ระกอบการไทยที่ เ ข้ า มาลงทุ น ในกิ จ กรรมห่ ว งโซ่ ร ะดั บ ปลายน้ านี้ ได้ แ ก่
(1) บริษัท C.P. Vietnam Corporation (2) บริษัท Pataya Food Industries (3) บริษัท Thai Union
Group และ (4) บริษัท Royal Foods
 บริษั ท C.P. Vietnam Corporation – บริ ษั ท ด าเนิ น การผลิ ต ครบวงจรในธุ รกิจ
อาหารทะเลแปรรูป โดยสินค้าแปรรูปที่บริษัทผลิต ได้แก่ ปลาแช่แข็ง และกุ้งแช่แข็ง
 บ ริ ษั ท Pataya Food Industries แ ล ะ บ ริ ษั ท Thai Union Group – เ ป็ น
ผู้ประกอบการที่ดาเนินการในธุรกิจผลิตอาหารทะเลแปรรูป โดยในส่ วนของการ
แปรรู ป บริ ษั ท ทั้ ง สองใช้ วั ต ถุ ดิ บ จากบ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าของตนเป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ในการผลิตเป็นสาคัญ และนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศบางส่วน โดยสินค้าผลิต
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เนื้อปลาแช่แข็ง และเนื้อกุ้งแช่แข็ง นอกจากนี้ ยังมีการผลิตอาหาร
ทะเลแปรรูปด้วย
 บริษัท Royal Foods – เป็นผู้ประกอบการแปรรูปจากไทยอีกรายหนึ่ง โดยเข้าไป
ทาโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป (อาหารทะเลกระป๋อง และอาหารทะเลแช่แข็ง)
โดยวัตถุดิบส่วนหนึ่งมาจากการทาประมงในประเทศ และการนาเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ
 ผู้ประกอบการท้องถิ่น
ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น ที่ ด าเนิ น ในอุ ต สาหกรรมการแปรรู ป สั ต ว์ น้ านี้ ได้ แ ก่ บริษั ท
Halong Canned Food JSC บริษัท Tai Nguyen Seafood Company และบริษัท CASEAMEX
Viet Nam ทั้งนี้ สินค้าหลักที่บริษัทเหล่านี้ผลิต ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสัตว์น้าจาพวกอาหารสาเร็จรูป หรืออาหารแช่แข็ง
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 ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตหลังกระบวนการผลิต: การจัดจาหน่ายและการส่งออก
(Marketing & Export)
โครงสร้างห่วงโซ่
สินค้าอาหารทะเลแปรรูป ที่จาหน่ายในประเทศส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลกระป๋อง เช่น
ปลากระป๋อง เป็นต้น และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นอาหารสาเร็จรูป โดยการขนส่งสินค้าจะอาศัย
รถบรรทุกเป็นสาคัญ และกระจายสินค้าไปตามจุดกระจายสินค้าจุดต่างๆ ในเมืองสาคัญ หรือเมือง
ขนาดใหญ่
ขณะที่ สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกนั้ น ได้ แ ก่ อาหารทะเลแช่ แ ข็ ง อาหารทะเลกระป๋ อ ง รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นอาหารสาเร็จรูป โดยจะใช้ รถบรรทุกขนมายังท่าเรือ ก่อนจะส่งออกไปทาง
เรือบรรทุกสินค้า
ผู้เล่นรายสาคัญในห่วงโซ่
หากพิ จ ารณาจากผู้ ป ระกอบการรายส าคั ญ ที่ น าเสนอไปในหั ว ข้ อ 8.4.1 พบว่ า
ผู้เล่นสาคัญทั้งหมดส่วนใหญ่ดาเนินการจัดจาหน่ายสินค้าในประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศ และมีผู้ผลิตบางรายที่เลือกส่งออกเป็นสาคัญ ขณะที่มีผู้ผลิตบางรายเน้นจาหน่าย
สินค้าในประเทศ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
 ส่งออกสินค้า ควบคู่ไปกับการจัดจาหน่ายในประเทศ – ผู้ประกอบการที่ส่งออก
สิ นค้ าอาหารทะเลแปรรูป แต่ก็มีการจาหน่ายสิ นค้ าในประเทศด้ว ย ได้แก่ กลุ่ ม
ผู้ ประกอบการไทย ซึ่งประกอบด้ว ยบริษัท C.P. Vietnam Corporation บริษัท
Pataya Food Industries บริ ษั ท Thai Union Group และบริ ษั ท Royal Foods
และกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น เช่ น บริ ษั ท Halong Canned Food JSC และ
บริษัท CASEAMEX Viet Nam
 ส่งออกสินค้าเพียงอย่างเดียว – บริษัท Tai Nguyen Seafood Company เป็น
บริษัทท้องถิ่นที่ผลิตและแปรรูปสัตว์น้าเพื่อการส่งออกเป็นสาคัญ โดยตลาดส่งออก
หลั ก ได้แ ก่ สหภาพยุโรป ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ สิ งคโปร์ ออสเตรเลี ย สหรัฐอเมริกา
แคนาดา รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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 จ าหน่ า ยในประเทศเพี ย งอย่ า งเดี ย ว – บริ ษั ท Betagro Group เป็ น ผู้ ผ ลิ ต
อาหารสัตว์น้ารวมถึงเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์น้า เพื่อจาหน่ายให้กับผู้ประกอบการใน
เวียดนาม

8.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8.5.1 นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในปัจจุบัน นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของเวียดนามมีทิศทางเป็นไป
ตามแผน Master Plan on Economic Restructuring 2013-2020 ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมการลงทุน
ที่เด่นชัด ได้แก่ การสนับสนุนการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคชั้นสูงในการผลิต การสนับสนุน
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งสามรูปแบบ
เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลเวียดนามต้องการพัฒนาภาคการผลิต และภาคบริการในประเทศ
ไปสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศ
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดอุต สาหกรรมที่จะได้รับการส่ งเสริมด้านการลงทุนต่างๆ จาก
รัฐบาล โดยสาหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป จะได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมการ
เพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สินค้าจากป่าไม้และการเกษตรใต้น้า การผลิต
เกลือ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน อันก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศ
นอกจากนี้ รั ฐ บาลเวี ย ดนามยั ง ได้ มี น โยบายรวมถึ ง มาตรการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
และ/หรือส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศ 65
โดย ได้มีก ารจัดทา “Master Plan for Agricultural Production Development Through to 2020
with a Vision Toward 2030” (อยู่ ภ ายใต้ แ ผน Socio-Economic Development Plan (SEDP)
2011-2020) โดยภายใต้แผนดังกล่าว กาหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเกษตร
ภายในประเทศเพื่ อ การพั ฒ นาในระยะยาว อาทิ การมุ่ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการยกระดั บ
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ มมูล ค่ าเพิ่ มและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ ประกอบการ
ในประเทศ ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายในสินค้ าให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ การมุ่งเพิ่ม
65

OECD (2015). Agriculture Policies in Viet Nam. OECD Food and Agricultural Reviews 2015.
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รายได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรรายย่ อ ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนและหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด กั บ เกษตรกร
ในประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดการบริหารทรัพยากรน้า ระบบการ
จัดการบริหารทรัพยากรดิน ตลอดจนระบบการคาดการณ์และพยากรณ์สภาพอากาศ
8.5.2 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน
สาหรับการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอย่างแปรรูปในเวียดนาม
นักลงทุนจะต้องทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของเวียดนาม อันได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
บริษัท (Law on Enterprise 2014) กฎหมายการลงทุน (Law on Investment 2014) และกฎหมาย
แรงงาน (Law on Labour 2013) นอกจากนี้ กฎหมายที่ดิน (Law on Land 2013) ของเวียดนาม
ซึ่งระบุถึงสิทธิการใช้ที่ดินและเงื่อนไขในการเช่าที่ดินในเวียดนาม รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ ด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) เป็นกฎหมายและกฎระเบียบสาคัญอีกกฎหมายหนึ่ง
ที่นักลงทุนควรทาความเข้าใจเมื่อต้องเข้าไปลงทุนทาการเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้า หรือ
จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปในเวียดนาม
ทั้งนี้ สาหรับรายละเอียดของกฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญเกี่ยวกับการลงทุนและ
จัดตั้งธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 7 (หัวข้อ 7.5.1) ด้วยเหตุนี้ สาหรับ
ในหัวข้อนี้ รวมถึงหัวข้อ 8.5.3 คณะผู้วิจัยจึงจะไม่ได้นาเสนอในกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว
แต่จะนาเสนอเฉพาะในส่วนของกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนกระบวนการหรือขั้นตอนที่สาคัญ
ในการเช่าที่ดินในประเทศเวียดนาม และนาเสนอในส่วนของกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของ
อาหาร
 กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน
ตามกฎหมายที่ดิน (Law on Land 2013) นักลงทุนต่างชาติจะไม่สามารถซื้อสิท ธิการใช้
ที่ดินจากชาวเวียดนามได้ ด้วยเหตุนี้ ในการลงทุนเพื่อเพาะปลูก หรือทาปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าก็ตาม นักลงทุนต่างชาติจะต้องเช่าสิ ทธิการครอบครองที่ดินจากรัฐบาลเวียดนาม หรือ
องค์กร บุคคล หรือนิติบุคคล (ภาคเอกชน) ส่วนกรณีที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศที่ ร่ว มกั บ
หุ้ น ส่ ว นชาวเวี ย ดนาม (Joint Venture) นั ก ลงทุ น ก็ จ ะสามารถรั บ สิ ท ธิ ก ารใช้ ที่ ดิ น จากคู่ ธุ ร กิ จ
ที่ร่วมทุนได้เช่นกัน
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สาหรับการเช่าที่ดินโดยตรงกับรัฐบาลเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามจะอนุมัติ ระยะเวลาการ
เช่าที่สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการการลงทุน แต่ระยะเวลาสูงสุ ดไม่เกิน 50 ปี (แต่อาจ
ขยายได้ถึง 70 ปี หากเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือเป็นการลงทุนในพื้นที่
ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เข้าไปลงทุน เช่น พื้นที่หุบเขา พื้นที่ห่างไกล เป็นต้น) ส่วนการเช่าที่ดินกับ
ภาคเอกชนในเวียดนาม นักลงทุนสามารถเช่าที่ดินจากภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจในเวียดนามได้เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี หรือ 70 ปี และสามารถขอต่ออายุสัญญาได้เช่นกัน
โดยในเรื่องของค่าเช่าที่ดินนั้น รัฐบาลเวียดนามจะมีการประเมินราคาที่ดินของประเทศ
ทุ ก ๆ 5 ปี และรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น (Provincial People’s Committee) จะท าการก าหนดราคาที่ ดิ น
ภายในจังหวัดทุก ๆ 5 ปี แต่ใ นบางกรณี เช่น การเข้าไปลงทุนในเขตอุต สาหกรรม (Industrial
Park) หรื อ เขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก (EPZ) หรื อ ในเขตอุ ต สาหกรรมไฮเทค (Hi-tech Zone)
นักลงทุนต่างชาติอาจได้สิทธิการลดหย่อน/ยกเว้นค่าเช่าที่ดินจากรัฐบาลกลาง/รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละ
จังหวัดได้เช่นกัน
 กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารแบ่งออกเป็นประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
ด้านความปลอดภัยของสินค้านาเข้า (Food Safety Inspection for Imported Food Products)
 Ministry of Health ได้กาหนดเงื่อนไขการนาเข้าสินค้าบางประเภท อาทิ เครื่องดื่ม/
น้าดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ฯลฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
Ministry of Health ก่อนการนาเข้า
 Ministry of Agriculture ได้กาหนดข้อบังคับในการนาเข้าสินค้าเกษตรบางชนิด โดย
จะต้องขออนุมัติกับ Ministry of Agriculture โดยตรงเพื่อนาเข้าสินค้าดังกล่าว อาทิ
เนื้ อ สั ต ว์ ไข่ ไ ก่ นมสด ธั ญ พื ช น้ าตาล ชา กาแฟ เมล็ ด โกโก้ เกลื อ พริ ก ไทย
เครื่องปรุงรสต่างๆ ฯลฯ
 Ministry of Industry ยังได้กาหนดข้อบังคับในการนาเข้าสินค้า อาหารแปรรูปบาง
รายการ อาทิ ผลิ ต ภัณ ฑ์จากนม ผลิ ต ภัณฑ์เ นื้อ สั ต ว์แปรรูป น้ามันพืช แป้งมั น
น้าตาลและผลิตภัณฑ์น้าตาล ฯลฯ
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ด้านฉลากสินค้า (Labelling)
 บนฉลากของผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร/อาหารแปรรู ป จะต้อ งมีการระบุถึ งวันหมดอายุ
(Expire Date/Used by /Best Before) และเมื่อสินค้าที่วางจาหน่ายมีอายุเกินกว่า
วันที่ระบุไว้บนฉลาก จะไม่สามารถนามาวางจาหน่ายในท้องตลาดได้
 สินค้าอาหารทะเลแปรรูป จะต้องมีการพิมพ์ฉลากบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ตาม Decree 89/2006/ND-CP โดยเฉพาะในหัวข้อ 2 และ 19 ของมาตรา 12
8.5.3 กระบวนการ ขั้นตอนที่สาคัญ
ส าหรั บ กระบวนการเช่ า ที่ ดิ น ในเวี ย ดนาม เมื่ อ ผู้ ป ระกอบการได้ ท าการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักลงทุนจะต้องยื่นขออนุมัติในการเช่าที่ดินจาก Land Use Management
Division ที่เป็นหน่วยงานสังกัด Ministry of Natural Resource and Environment (MoNRE)
กระบวนการข้า งต้ นจะใช้ ระยะเวลาไม่เ กิ น 22 วันทาการ (หรือ 3 สั ปดาห์) จากนั้ น
ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งช าระค่ า เช่ า ที่ ดิน ตามที่ ต กลงกั น ไว้ (กรณี ที่ เ ป็ น การเช่ า ที่ ดิ น กั บ รั ฐ บาล
เวียดนาม ให้นักลงทุนชาระค่าเช่ากับสานักงานของ Treasury Office (กรมธนารักษ์เวียดนาม))
และจัดทาสัญญาเช่าที่ดินให้เสร็จสิ้น
เมื่อ สั ญ ญาถู ก จัดท าและมีก ารลงนามสั ญ ญาทั้งสองฝ่ ายแล้ ว นักลงทุนจะต้อ งยื่ น ขอ
ใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน (Land Use Right Certificate) กับ Land Use Management Division
พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ หลังจากที่สัญญาลงนาม
แต่ใ นการเข้าไปเช่าที่ดินในเขตนิค มอุต สาหกรรม (Industrial Park) หรือ เขตส่ งเสริม
การส่งออก (Export Processing Zone) หรือเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเวียดนาม การดาเนินการ
จะแตกต่างออกไป กล่าวคือ นักลงทุนไม่จาเป็นต้องยื่นขออนุมัติการเช่าที่ดิน (Land Use Right)
จาก MoRNE แต่ อ ย่ า งใด เพี ย งแค่ เ จรจาเช่ า ที่ ดิ น กั บ ผู้ พั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า ว
(Developers) จากนั้น ให้นักลงทุนจัดทาบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ในการเช่าที่ดินภายใน
เขตอุตสาหกรรมนั้นกับ Developers และชาระค่าเช่าที่ดินให้แล้วเสร็จ จากนั้น ให้ยื่น ขอใบรับรอง
สิทธิในการใช้ที่ดินจาก MoRNE เหมือนกับในกรณีการเช่าที่ดินนอกเขตอุตสาหกรรม
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ส่ ว นในการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินนั้น นักลงทุนจะต้อ งขอต่อระยะเวลาภายใน
6 เดือนก่อนการหมดสัญญาการเช่า (ไม่ว่าจะเป็น 50 หรือ 70 ปี) โดยจะต้องยื่นเรื่องขอขยาย
ระยะเวลากั บ Land Use Management Division เพื่อ ส่ งเรื่อ งให้กับ MoRNE พิจารณา ซึ่งหาก
ได้รับอนุมัติ นักลงทุนจึงจะสามารถขยายระยะเวลาการเช่าได้

8.6 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบในการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8.6.1 ข้อจากัดจากความขาดแคลนเทคโนโลยีในการแปรรูป
ดั ง ที่ ไ ด้ น าเสนอไปก่ อ นหน้ า ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ของเวี ย ดนาม
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ซึ่งหลายรายประสบปัญหาในเรื่อง
ขาดแคลนเงินทุน และเทคโนโลยีในการแปรรูป ตลอดจนยังมีองค์ความรู้ และความชานาญในการ
แปรรูปสินค้าเกษตรในระดับไม่สูงมาก
ข้อจากัดดังกล่าวได้ส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในเวียดนามยังขาดความ
หลากหลาย และมีคุณภาพไม่สูงมาก และส่งผลทาให้เวียดนามยังนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
แปรรูปจากต่างประเทศ เช่น จีน ไทย เป็นต้น เป็นจานวนมากเพื่อตอบสนองต่อความต้อ งการ
ที่เพิ่มขึ้นของประเทศ
8.6.2 ข้อจากัดด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในบางพื้นที่
บางพื้ น ที่ ข องประเทศเวี ย ดนาม โดยเฉพาะจั ง หวั ด ที่ เ พิ่ ง จะเริ่ ม เกิ ด การขยายตั ว
ของเศรษฐกิจ และเริ่มมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นจากในอดีต เริ่มเผชิญกับปัญหากระแสไฟฟ้า
ไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบน้าประปาไม่ครอบคลุม หรือยังไม่รองรับสาหรับการใช้น้าปริมาณมากๆ
ในภาคอุ ต สาหกรรม โดยสาเหตุ ส าคั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากการขยายตั ว ของ
ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศที่ ร วดเร็ ว เกิ น ไปจนโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภค
ในประเทศไม่สามารถรองรับได้
รัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลท้อ งถิ่ น จะตระหนักถึ งปัญ หาความพร้อ มของโครงสร้ า ง
พื้นฐานในประเทศ อันเห็นได้จากการสนับสนุนโครงการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดย
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พยายามดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนในกิจกรรมดังกล่าว ผ่านการให้สิทธิประโยชน์
ทางการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนในเรื่องเงินทุน (ร่วมทุนกับเอกชนที่จะเข้ามาลงทุน) อย่างไรก็ดี
การจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สามารถรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม
การผลิตได้นั้นยังต้องใช้เวลา
8.6.3 อุปสรรคจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน
ดังที่ได้นาเสนอไปในหัวข้อ 7.6.3 การปรับเพิ่มสูงขึ้นของค่าจ้างแรงงานในเวียดนาม
ส่งผลต่อต้นทุนในการประกอบการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ
ในธุรกิจเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งต้องอาศัยแรงงานจานวนมากในการเพาะปลูก ทาปศุสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/จับสัตว์น้า ตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษตร/ปศุสัตว์/สัตว์น้า
8.6.4 ปัญหาและอุปสรรคด้านอื่นๆ
ดังที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 7 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามปรับ ปรุง แก้ไข
หรือออกกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทางธุรกิจบ่อยครั้ง แม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็น
ทิศทางที่พึงประสงค์ เนื่องจากกฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าวจะเอื้ออานวยต่อการลงทุนและ
ประกอบธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการเวียดนามและต่างชาติมากยิ่งขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่บ่อ ยครั้ งส่ งผลกระทบต่อ การวางแผนในการประกอบธุ รกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในบางครั้ง กฎหมาย/กฎระเบียบฉบับใหม่ ที่ประกาศ
ออกมาส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือเป็นต้นทุนในการประกอบการกับภาคเอกชน

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

8-78

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

8.7 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8.7.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
8.7.1.1 การลงทุนทั่วไปในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรูป
 การลงทุนในภาคการเกษตร
หากประเมินจากสถานการณ์ในภาคการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบัน อาจกล่าว
ได้ว่าผู้ประกอบการไทยเผชิญกับปัญหาด้านต้นทุนในการประกอบการอันเกิดจากค่าจ้างที่มีอัตรา
สู ง กว่ า โดยเปรี ย บเที ย บกั บ การท าการเกษตรในประเทศอื่ น ภายในภู มิ ภ าคอาเซี ย นด้ ว ยกั น
โดยเฉพาะกั บ ประเทศในกลุ่ ม CLMV ที่ อั ต ราค่ า จ้ า งในประเทศมี ร ะดั บ ที่ ต่ ากว่ า พอสมควร
ขณะเดียวกัน ต้นทุนการประกอบการอื่นๆ อาทิ ต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนทางภาษีในการส่งออก
ไปตลาดต่ า งประเทศบางตลาด ก็ ล้ ว นแต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ล ดถอนศั ก ยภาพทางการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการไทยไม่มากก็น้อย
การขยายการลงทุนภาคการเกษตรออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
CLMV ที่มีอัตราค่าจ้างในประเทศอยู่ในระดับต่ากว่า หรือมีต้นทุนด้านวัตถุดิบ หรือต้นทุนทางภาษี
ในการส่ งออกต่ากว่าโดยเปรียบเทียบกับไทย ก็เ ป็นหนทางหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยเอง
ทั้งนี้ เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความพร้อมและ
ศั ก ยภาพทางการเกษตรอยู่ ห ลายประการ ทั้ ง ด้ า นความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องประเทศ ความ
หลากหลายของพืชผลที่สามารถเพาะปลูกได้ ความต้องการของตลาดภายในประเทศ ความพร้อม
ของตลาดแรงงาน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริม
จากรัฐบาล
การเข้าไปลงทุนทาการเกษตรในเวียดนามจึงจะส่งผลดีสาหรับผู้ประกอบการไทยเอง
โดยพืชผลที่มีศักยภาพและเหมาะสมต่อการเข้าไปลงทุน ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ กาแฟ ผักและผลไม้ชนิดต่างๆ ยางพารา มันสาปะหลัง ฝ้าย และปาล์มน้ามัน โดยรูปแบบ
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การเข้าไปลงทุนเพาะปลูกในประเทศดังกล่าว สามารถทาได้หลากหลายและขึ้นอยู่กับว่าจะลงทุน
ในพืชเกษตรชนิดใด
ผลิ ต ผลทางการเกษตรบางชนิด มีค วามต้อ งการการบริโภคภายในประเทศที่สู ง มาก
จึงทาให้นักลงทุน สามารถเลือกที่จะเข้าไปลงทุน เพาะปลูกเพื่อ จัดจาหน่ายภายในประเทศเพื่อ
ตอบสนองอุ ป สงค์ ข องตลาด อาทิ ผั ก และผลไม้ ช นิ ด ต่ า งๆ ข้ า วโพด/ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
มันสาปะหลัง ฝ้าย ฯลฯ แต่กรณีของพืชเกษตรบางชนิด ยังมีความต้องการบริโภคภายในประเทศ
ไม่สูงมาก และ/หรืออาจมีผลผลิตมากกว่าที่จะบริโภคได้หมด อาทิ ข้าว กาแฟ ยางพารา ฯลฯ
นักลงทุนจึงควรเข้าไปลงทุนเพาะปลูกเพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ
จากการศึ ก ษาผู้ ป ระกอบการรายส าคั ญ ในเวี ย ดนาม (น าเสนอไปในหั ว ข้ อ 8.4.1)
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การลงทุ น เพาะปลู ก เพี ย งอย่ า งเดี ย ว โดยไม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง โรงงานเพื่ อ แปรรู ป สิ น ค้ า
ที่เพาะปลูกมาได้ สามารถทาได้ เนื่องด้วยความต้องการบริโภคภายในประเทศยังมีอยู่สู งมาก
โดยเฉพาะกับสินค้าบางชนิด เช่น พืชผักที่นาไปประกอบการผลิตอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง ถั่วเหลือง ฯลฯ) ฝ้าย ผักและผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ การเลือกส่งออกสินค้าควบคู่
ไปด้ ว ย หรื อ จะลงทุ น เฉพาะเพื่ อ ส่ ง ออกเพี ย งอย่ า งเดี ย วยั ง สามารถท าได้ เ ช่ น กั น เนื่ อ งจาก
เวียดนามมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับด้านการขนส่งและการส่งออกในระดับดี
อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการต้องการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รูปแบบการลงทุน
ที่ถือได้ว่ามีความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ก็คื อการจัดตั้งโรงงานผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรในเวียดนาม โดยในการเข้าไปลงทุนในรูปแบบดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยสาคัญ
ได้แก่ (1) แหล่งวัตถุดิบ (2) ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และ (3) ตลาดที่จะรองรับ /จัด
จาหน่าย
ในด้านของแหล่งวัต ถุดิบ นักลงทุนอาจเลือกเข้าไปจั ดตั้งโรงงานในจังหวัดหรื อ พื้ นที่
ที่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบนั้นๆ ซึ่งพืชแต่ละชนิดในเวียดนามจะมีแหล่งเพาะปลูกที่แตกต่างกันออกไป
(นาเสนอไว้ในหัวข้อ 8.3) นอกจากนี้ การจัดตั้งโรงงานในจังหวัดใกล้กับชายแดน เช่น ชายแดน
เวียดนาม-กั มพู ชา หรือ เวียดนาม-สปป.ลาว ยังอาจช่ว ยให้ มีโอกาสในการนาเข้าวัต ถุ ดิบจาก
ต่างประเทศเพื่อนามาแปรรูปได้เช่นเดียวกัน
ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากจังหวัดบางจังหวัดของเวียดนาม
ยังเป็นจังหวัดที่เริ่มมีนักลงทุนเข้าไปลงทุน ทาให้ความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานบางประการ
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อาทิ ระบบกระแสไฟฟ้า ถนน หรือท่าเรือ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อรองรับภาคการผลิ ต ใน
จังหวัด ดังนั้น นักลงทุนอาจต้องเปรียบเทียบความพร้องของโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดต่างๆ
เช่นเดียวกับการพิจารณาถึงแหล่งวัถตุดิบที่โรงงานต้องใช้ในการผลิตและแปรรูป
นอกจากนั้น ตลาดที่จะรองรับผลผลิ ต ที่ผ ลิ ต และแปรรูปออกมากยังอาจเป็นปัจ จั ย ที่
ส าคั ญ อีกประการ เนื่อ งจากในบางพื้ นที่ ของประเทศ เช่น พื้นที่หุบเขาสู งทางตอนกลางของ
ประเทศ อาจจะมีกาลังซื้อและความต้องการสินค้าที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นทางตอนใต้
หรือทางตอนเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่กรุงฮานอย หรือนครโฮจิมินห์ และจังหวัดโดยรอบทั้งสองเมือง
ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มาก และประชากรเหล่านั้นมีระดับรายได้และกาลังซื้อโดยรวมที่สูงกว่าใน
หลายๆ พื้นที่ของประเทศ ขณะเดียวกัน หากผู้ประกอบการต้องการจะขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่อ
การส่งออกไปจาหน่ายในตลาดต่างประเทศแล้ว การเลือกพื้นที่ที่จะเข้าไปจัดตั้งโรงงานแปรรูปให้
ใกล้กับเมืองท่า หรือจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งหลากหลาย เช่น มีเส้นทางถนนที่ใช้ขนส่ง
ไปยังท่าเรือในจังหวัดอื่นได้ และยังมีเส้นทางขนส่งทางแม่น้าออกไปสู่ทะเล เป็นต้น ก็จะมีความ
เหมาะสมส าหรั บ การเข้ า ไปลงทุ น ในรู ป แบบธุ ร กิ จ การจั ด ตั้ ง โรงงานแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร
ในเวียดนาม
 การลงทุนในภาคปศุสัตว์
เช่นเดียวกับในภาคการเกษตร ภาคการปศุสัตว์ของไทยมีโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งมีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนการประกอบการที่ต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไทยในหลายๆ ด้าน โดยจากที่ได้นาเสนอไปในหัวข้อ 8.4.1 และ 8.4.2 จะเห็นว่ามีผู้ประกอบการ
ไทยบางรายที่ เ ข้ า มาลงทุ น ในภาคการปศุ สั ต ว์ เ วี ย ดนามแล้ ว ได้ แ ก่ บริ ษั ท C.P. Vietnam
Corporation และบริษัท Betagro Group ขณะที่ตัวอย่างบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม
ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมก็ได้แก่ บริษัท Freisland Campina Vietnam Co., Ltd.
การลงทุนทาปศุสัตว์ในเวียดนามอาจเข้ามาลงทุนได้ในหลายรูปแบบ แต่รูปแบบธุรกิจที่
เหมาะสมกับผู้ประกอบการไทย ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อนาผลผลิตมาจาหน่ายในตลาด
ในประเทศ หรือการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงงานแปรรูป
ทั้งนี้ ความต้องการภายในประเทศเวียดนามในสินค้าปศุสัตว์มีอยู่ในระดับที่สูง เนื่องด้วย
ขนาดและจานวนประชากรภายในประเทศที่มีเ กือบ 95 ล้ านคน ขณะเดียวกั น ความต้อ งการ
ดังกล่ าวก็ มีก ารเติบโตอย่างต่อ เนื่อ ง ด้ว ยเหตุนี้ จึงทาให้การเข้ามาลงทุนเพาะเลี้ ยงทาฟาร์ ม
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ปศุสัตว์ อาทิ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ หรือโคนม เป็นที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุน โดยแม้ว่าจะเริ่ ม มี
ผู้ประกอบการที่เข้ามาดาเนินธุรกิจในภาคปศุสัตว์ของเวียดนามมากขึ้นจากในอดีต แต่ปริมาณการ
ผลิต ทั้งเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปต่างๆ ยังคงมีความต้องการบริโภคอีกมาก
ส่วนการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการส่งออกสัตว์มีชีวิต และ/หรือผลิตภัณฑ์ แปรรูป ยังมี
การดาเนินการในรูปแบบดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากต้องนาผลผลิตมาตอบสนองต่อการบริโภค
ภายในประเทศ แต่ก็ มีค วามเป็นไปได้เ ช่นกันที่ผู้ ประกอบการจะดาเนินรูปแบบธุ รกิจเพื่อการ
ส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อส่งออกไปยังตลาดประเทศใกล้เคียง เช่น
สปป.ลาว กัมพูชา จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น หรือส่งออกไปจาหน่ายในตลาดที่
เวียดนามมีการเจรจาความตกลงการค้าด้วย เช่น ตลาด TPP เป็นต้น
 การลงทุนในภาคการทาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเทศเวียดนามมีศักยภาพต่อการเข้าไปลงทุน ในภาคการทาประมงและการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์น้าเป็นอย่างมาก โดยจากหั ว ข้อ ที่ 8.4.1 จะเห็นได้ว่าผู้ ประกอบการท้อ งถิ่ นและต่างชาติ
จานวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการไทยรายใหญ่หลายราย อาทิ บริษัท Pataya Food Industries
บริษัท Royal Foods และบริษัท Thai Union Group ได้เข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะ
การลงทุนในรูปแบบครบวงจร กล่าวคือ การลงทุนเพาะเลี้ยง/จับสัตว์น้า พร้อมไปกับการจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปสัตว์น้า
ผู้ ล งทุ น รายใหม่ ที่ ส นใจเข้ า ไปลงทุ น ในธุ ร กิ จ นี้ อ าจเลื อ กลงทุ น ในลั ก ษณะครบวงจร
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ บ ริ ษั ท ต่ า งๆ นิ ย มเข้ า มาลงทุ น นอกจากนี้ อาจเลื อ กลงทุ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
กล่าวคือ ลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อป้อนให้กับโรงงานแปรรูปที่มีอยู่มากในประเทศ หรือลงทุน
จัดตั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้าเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เลือกผลิตสินค้าแปรรูปและส่งออกไปต่างประเทศ จะได้ประโยชน์
จากศักยภาพในการส่งออกของเวียดนาม โดยเฉพาะกับตลาดที่เวียดนามมีการจัดทาความตกลง
การค้าเสรีด้วย อาทิ ตลาด TPP อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันในระดับที่
ค่อนข้างสูงในรูปแบบธุรกิจดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกผลิตสินค้าแปรรูปและจาหน่ายใน
ประเทศ ซึ่งจะมีการแข่งขันที่น้อยกว่า
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8.7.1.2 การลงทุนสาหรับสินค้าเป้าหมาย
 ผลไม้
นักลงทุนไทยควรเลือกลงทุนเพาะปลูกผลไม้ชนิดต่างๆ ในเวียดนาม ควบคู่ไปกับการ
จัดตั้งโรงงานแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตให้กับผลผลิตผลไม้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในด้าน
การส่งออกสินค้า และ/หรือการแข่งขันในตลาดในเวียดนาม
ดังที่ได้นาเสนอไว้ก่อนหน้า ผู้ประกอบการในเวียดนามยังขาดแคลนเทคโนโลยี การผลิต
ในการแปรรู ป ผลไม้ ส่ ง ผลท าให้ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า รวมถึ ง ความสามารถในการเก็ บ รั ก ษาของ
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปไม่สูงมาก โดยแม้ว่าสินค้าที่ผลิตในเวียดนามจะเริ่มมีความหลากหลาย
อาทิ ผลไม้ดอง ผลไม้เชื่อม ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้กระป๋อง หากแต่คุณภาพยังคงเป็นรองสินค้าที่
ผลิตจากในประเทศไทยในทุกด้าน และยังอาจมีความหลากหลายที่น้อยกว่าด้วย
ทั้งนี้ การเข้าไปลงทุนในธุ รกิจผลไม้แปรรู ปในเวียดนามจึง ทาให้ผู้ ประกอบการไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในเรื่องคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน โดยเฉพาะกับการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
ซึ่งตลาดดังกล่าวต่างนิยมสินค้าผลไม้ (รวมถึงผลไม้แปรรูป) จากไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
แม้แ ต่ใ นตลาดเวี ย ดนามเอง สิ นค้ าของไทยก็ ได้ รั บความนิ ย มที่ สู ง และมีการน าเข้ า จากไทย
ในแต่ละปีเป็นปริมาณที่มาก
 สัตว์น้า
การลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและจัดตั้งโรงงานแปรรูปวัตถุดิบดังกล่าวเป็นรูปแบบการ
ลงทุนที่มีตัวอย่างให้เห็นจากนักลงทุนไทยหลายรายที่ได้เข้าไปลงทุ นในเวียดนาม ขณะเดียวกัน
ผลจากการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า โอกาสในการลงทุนดังกล่าวยังมีอยู่มาก เนื่องด้วยศักยภาพในการ
ส่ งออกของเวียดนามที่มีต่อ ตลาด TPP ซึ่งหลายประเทศสมาชิก TPP ต่างก็เ ป็นประเทศคู่ ค้ า
ส าคั ญ ของไทยในการส่ งออกสิ น ค้ า สั ต ว์น้ าและสั ต ว์ น้ าแปรรู ป ด้ ว ย เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ่ น
เป็นต้น
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ทั้งนี้ สัตว์น้าที่น่าสนใจคือ กุ้งชนิดต่างๆ ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงได้มากในเวียดนาม โดยการ
เข้าไปลงทุนในเวียดนามในธุรกิจดังกล่าว นักลงทุนไทยจะได้ประโยชน์จากอัตราค่าจ้างแรงงานใน
เวียดนามที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่าไทย เช่นเดียวกับประโยชน์จากภาษีสินค้าส่งออกในหลายตลาดซึ่ง
เป็นทั้งตลาดส่งออกสาคัญของไทยและเวียดนาม
8.7.1.3 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
จากการวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับ
นักลงทุนไทยทั้งธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจรายย่อย (SMEs) ได้ดังตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8-9 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
ห่วงโซ่การลงทุน
ที่เหมาะสม

รูปแบบการทาธุรกิจ
ที่เหมาะสม

ตลาดเป้าหมาย
ที่สาคัญ

ธุรกิจรายใหญ่
ห่วงโซ่การผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่
(ตั้งแต่การเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าไปจนถึงการแปรรูปสินค้าเกษตร/
สัตว์น้า)
เข้ามาลงทุนทั้งการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า และจัดตั้งโรงงานแปรรูป
ผลผลิตที่ได้จากไร่/ฟาร์มเพาะเลีย้ ง
ควบคู่กันไป โดยลงทุนในส่วนของไร่
เพาะปลูก/ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเอง
จัดจ้างลูกจ้างเข้ามาทางาน อาศัย
เทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือ/
เครื่องจักรทางการเกษตร รวมถึงองค์
ความรูข้ องผู้ประกอบการมาสนับสนุน
การผลิต รวมไปถึงทา Contract
Farming กับเกษตรกร/ชาวประมงใน
พื้นที่ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตวัตถุดิบที่
จะมาใช้ผลิตในโรงงาน
 สาหรับสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป
เน้นจาหน่ายในตลาดเวียดนาม
และ/หรือ ส่งออกไปจาหน่าย
ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน
ตลาด TPP รวมถึงตลาดอาเซียน

ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
ห่วงโซ่การผลิตระดับปลายน้า
(เฉพาะการแปรรูปเฉพาะพืชผลทาง
การเกษตร)
จัดตั้งโรงงานแปรรูป และทา Contract
Farming กับเกษตรกรท้องถิ่นเพื่อรับ
ซื้อผลผลิตมาแปรรูปในโรงงาน โดย
นักลงทุนไทยอาจต้องเข้าไปร่วมทุน
(JV) กับผู้ประกอบการท้องถิ่นทีม่ ีที่ดิน
อยู่แล้ว หรือที่ลงทุนโรงงานแปรรูปไว้
อยู่แล้ว โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิต
นวัตกรรม และองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยในการช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับ
คุณภาพของผลผลิตของโรงงาน

 ทาการแปรรูปและเน้นจาหน่ายใน

ตลาดเวียดนาม เนื่องจากเป็นตลาด
ที่ยังมีความต้องการอีกมาก
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ประเดนสาคัญในการ 
เข้าไปทาธุรกิจ





ธุรกิจรายใหญ่
สาหรับสินค้าสัตว์น้าแปรรูป เน้น
ส่งออกตลาดต่างประเทศเป็นสาคัญ
การเลือกพื้นที่ลงทุนขึ้นกับตลาด
ที่จะเข้าไปทาตลาด อาทิ หาก
ต้องการจาหน่ายในประเทศเป็น
หลัก อาจเลือกเข้าไปตัง้ ในพื้นทีใ่ กล้
กับเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
เป็นจานวนมาก และมีความ
ต้องการและกาลังซื้อที่สูง หาก
ต้องการส่งออกไปตลาดจีน การ
ลงทุนใกล้กับพื้นที่เพาะปลูกทาง
ตอนเหนือจะได้ประโยชน์มากกว่า
เข้ามาลงทุนทางตอนใต้ แต่หาก
ต้องการส่งออกไปตลาดอื่นๆ เช่น
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
เป็นต้น การลงทุนในพื้นทีท่ างตอน
ใต้ โดยเฉพาะจังหวัดทีไ่ ม่ห่างจาก
นครโฮจิมินห์มากนัก หรือลงทุน
ทางตอนกลางบริเวณจังหวัดดานัง
กวางนัม และเว้ ก็มคี วามน่าสนใจ
เช่นกัน
การจาหน่ายสินค้าแปรรูปใน
ประเทศอาจจาหน่ายตามร้านค้า
ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือซุปเปอร์มาร์
เก็ต หรือร้านสะดวกซื้อ
ปัญหาที่อาจพบ ได้แก่ ปัญหา
ค่าแรงที่เพิม่ สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ธุรกิจรายย่อย (SMEs)

 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผักและ

ผลไม้แปรรูปประเภทต่างๆ เช่น
น้าผักและผลไม้ ผลไม้อบแห้ง/
อบกรอบ เป็นต้น โดยเน้นจาหน่าย
ตามร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านสะดวก
ซื้อ
 การเลือกพื้นที่ลงทุนควรเลือกพื้นที่
ใกล้กับเมืองใหญ่ทมี่ ีประชากรอาศัย
อยู่เป็นจานวนมาก และมีความ
ต้องการและกาลังซื้อที่สูง
 ความน่าเชื่อถือของคูค่ ้าร่วมธุรกิจ
(Business Partner) เป็นเรื่องที่
นักลงทุนต้องให้ความสาคัญ
โดยเฉพาะกับการเข้าไปลงทุนใน
ลักษณะร่วมทุน
 ปัญหาที่อาจพบ ได้แก่ ปัญหา
ค่าแรงที่เพิม่ สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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8.7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทย
อุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว์ ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการแปรรูปสินค้าดังกล่าว
ล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานในการผลิตด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคที่คณะผู้วิจัยได้นาเสนอไว้ในหัวข้อที่ 8.6 โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราค่ าจ้าง
แรงงานในเวี ย ดนามที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งมาก และปรั บ ตั ว ในอั ต รารวดเร็ ว อาจท าให้
ผู้ประกอบการและนักลงทุนรายใหม่ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามต้องเผชิญอุปสรรคจากการจัดการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และต้นทุนการผลิตระดับหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบไทยที่สนใจหรือวางแผนที่จะเข้าไปลงทุน
ในเวียดนามเริ่มลงทุนกับการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนาเอาเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการ
ผลิตที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการดาเนินธุรกิจเมื่อต้องเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่องจาก
ระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ในเวียดนามอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง
การอาศัยเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาใช้การผลิต ดังกล่าว นอกจากจะ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ยัง ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องอัตรา
ค่าจ้างภายในประเทศ เนื่องด้วยการลดจานวนการใช้แรงงานในโรงงานผลิตได้ระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยเสนอแนะให้นักลงทุนไทยที่สนใจเข้าไปทาธุรกิจการเกษตรและ
อาหารแปรรูปในเวียดนาม อาจเลือกที่จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนของเวียดนาม
กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และกัมพูชา โดยการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้ประกอบการง่ายต่อการจัดหาวัตถุดิบ ทั้งจากวัตถุดิบในเวียดนามและจากการนาเข้าจากประเทศ
เหล่านั้น อาทิ การนาเข้าพืชตระกูลถั่ว หรือมันสาปะหลังจากกัมพูชา หรือการนาเข้าผลไม้จาก
สปป.ลาว เพื่ อ มาแปรรูป ในเวีย ดนามก่อ นจะจาหน่า ยในตลาดเวี ยดนาม หรือ ส่ งออกกลั บ ไป
จ าหน่ า ยในประเทศเหล่ า นั้ น และถื อ เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ภายในภู มิ ภ าค
(Regional Value Chain: RVC) ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ แ ห่ ง นี้ เช่ น เดี ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากความเชื่ อ มโยงของเส้ น ทางภายในระเบี ย ง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Great Mekong Subregion: GMS)
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บ-5

Adidas Group. http://www.adidas-group.com
Ajinomoto Group Corporate. http://www.ajinomoto.com
American Chamber of Commerce, Vietnam (AmCham Vietnam).
http://www.amchamvietnam.com
ARIC Database, ADB. www.aric.adb.org
Asian Development Bank (ADB). http://www.adb.org
Binh Tien IMEX Corp. http://www.bitis.com.vn
Bloomberg. http://www.bloomberg.com
Can Tho Promotion Agency (CPA). http://canthopromotion.vn
CASEAMEX Viet Nam.
Central Intelligence Agency. The World Facebook.
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
Directorate for Standards, Metrology and Quality (TCVN). http://www.tcvn.gov.vn
Doing Business, World Bank. http://www.doingbusiness.org
Ernst & Young Vietnam Limited. http://www.ey.com
European Union. http://europa.eu
EVN. http://www.evn.com.vn
ezilon Maps. http://www.ezilon.com
Fast Retailing. http://www.fastretailing.com
Fpt Securities. http://fpts.com.vn
Freisland Campina Vietnam. http://production.frieslandcampina.com.vn
General Statistics Office of Vietnam. https://www.gso.gov.vn
Halong Canfoco. http://www.canfoco.com.vn
Hanes Brands Co. http://www.hanes.com
HANSAE VIETNAM. http://www.hansaevn.com
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Highlands Coffee. http://www.highlandscoffee.com.vn
Hoang Anh Gai Lai Group (HAGL). http://www.hagl.com.vn
Hong Seng Knitting Company. http://www.hongseng.com
International Monetary Fund (IMF). http://www.imf.org
International Trade Center (ITC). http://www.trademap.org
KPMG. http://www.kpmg.com
Levi Strauss & Co. http://www.levistrauss.com
Maphill. www.maphill.com
Ministry of Foreign Affairs of Vietnam. http://www.mofa.gov.vn
Ministry of Planning and Investment of Vietnam. http://www.mpi.gov.vn
Nations Online. http://www.nationsonline.org
Nestle Vietnam. https://www.nestle.com.vn
Nike. http://www.nike.com
Olam International. http://olamgroup.com
Oriental Garment Company. http://www.orientalgmt.com
Pataya Food Industries. http://www.patayafood.com
PwC. http://www.pwc.com
Royal Foods. http://www.threeladycooks.com
SEA Citymap. http://www.seacitymaps.com
State Bank of Vietnam (SBV). http://www.sbv.gov.vn
Tai Nguyen Seafood Company. http://www.tainguyenseafood.com
Thai Union Group. http://www.thaiunion.com
Thai Wah Food Products Public Company. http://www.twfp.co.th
The Heritage Foundation. http://www.heritage.org
The NATION. http://www.nationmultimedia.com
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The Saigon Times. http://english.thesaigontimes.vn
Thien Nam Spinning. http://www.thiennamspinning.com
Transparency International. http://www.transparency.org
UNCTAD STAT. http://unctadstat.unctad.org
Unilever Group. https://www.unilever.com/
United Nations Development Programme (UNDP). http://hdr.undp.org
United States Census Bureau. http://www.census.gov
Viet Thang Corporation. http://www.vietthang.com.vn
Viet Tien Garment Joint Stock Corporation. http://www.viettien.com.vn
Vietnam Breaking News. https://www.vietnambreakingnews.com
Vietnam Briefing. http://www.vietnam-briefing.com
Vietnam e-Regulation. https://vietnam.eregulations.org
Vietnam Foreign Investment Agency (FIA). http://fia.mpi.gov.vn
Vietnam Industrial Parks Investment Promotion (VIPIP). http://viipip.com
Vietnam National Vegetable, Fruit and Agricultural Product Corporation Limited
(Vegetexco). http://www.vegetexcovn.com.vn
Vietnam Railways. https://vietnam-railway.com
Vietnam Trade Promotion Agency. http://www.vietrade.gov.vn
Vietnam VCOSA. http://www.vcosa.org.vn
Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation (Vocarimex). http://vocarimex.com.vn
Vietnam Wool Joint Stock Company (LENVIET). http://lenviet.com.vn
Vinamilk. https://www.vinamilk.com.vn
VINATEX. http://www.vinatex.com
Vision Associates. http://www.vision-associates.com
Vissan Limited Company. http://www.vissan.com.vn
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VIWACO. http://viwaco.vn
Wacoal Holdings Corp. http://www.wacoalholdings.jp
WageIndicator. http://www.wageindicator.org
World Bank. http://www.worldbank.org
World Economic Forum. http://www.weforum.org
World Intellectual Property Organization (WIPO). http://www.wipo.int/portal/en/index.html
World Trade Organization (WTO). https://www.wto.org
Yarns and Fibers (YNFX). http://www.yarnsandfibers.com
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ผ 1-1

ภาคผนวก 1
รายชือ่ ผู้ประกอบการไทยใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ผ 1-3

รายชื่อผูป้ ระกอบการไทยใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ลาดับ
ผู้ประกอบการไทย
1 Liberty Group
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

ประเภทธุรกิจ
Manufacturing (Garment)
Mining (Natural Gas)
Vietnam LPG Co., Ltd.
Trading (LPG Gas)
Manufacturing (Plastic
Srithai (Vietnam) Co., Ltd.
and Melamine Product)
Trading (Beverage)
Red Bull
Manufacturing
PATAYA Food Industries
(Processed Seafood)
Manufacturing (Animal
Betagro Vietnam
and Aquatic Feeds)
Manufacturing (Electronic
Mitsubishi Electronic
(O.E.I.C)
equipment)
Manufacturing
STARPRINT Vietnam
Joint Stock Company
(Packaging Product)
Manufacturing
(Processed Food and
C.P. Vietnam Corporation Seafood, Livestock,
Animal and Aquatic
Feeds)
Service (Industry Zone
Amata (Vietnam) Joint
Development and
Stock Company
Construction)
CUU Long Partners Joint Manufacturing (Bag and
Stock Company
Plastic Product)
Manufacturing
Thai Summit Vietnam Co.,
(Motorcycle Assembly and
Ltd.
Equipment)

13

Thai Airway International

Service (Aviation)

14

Bangkok Bank Public
Company

Service (Bank)

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

Ben Tre
Bien Hoa (Office)

เครือปตท.

Binh Duong

เครือศรีไทยซุปเปอร์แวร์

Binh Duong
Can Tho City

ผู้ผลิตปลากระป๋องตรา
นอร์ติรุส

Dong Nai
Dong Nai
Dong Nai

Dong Nai (Head Office)

เครือเจริญโภคภัณฑ์

Dong Nai (Head Office)
Hanoi
Hanoi
Hanoi and Ho Chi Minh
City
Hanoi and Ho Chi Minh
City

Branch
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ลาดับ

ผู้ประกอบการไทย

ประเภทธุรกิจ

15

KASIKORNBANK

Service (Bank)

16

Unicharm

Trading

17

Johnson & Johnson

Trading

18

Trane Service

Trading (Air condition)

20

Peerapat Technology
Public
L.S. pack

21

Amena-air

22

B.K.K. Cooling &
Engineering

23

Betagen

24

BD Agriculture (Vietnam)

Trading (Chemicals and
Pharmaceuticals)
Manufacturing
Manufacturing ((Air
condition)
Manufacturing (Cooling
Tower)
Manufacturing (Dairy
Product)
Manufacturing (Farming
Equipment)
Manufacturing (Gas and
Chemical Container)
Manufacturing (Industrial
Machinery and
Equipment)
Manufacturing (Stainless
Steel Products)

19

25
26
27
28
29
30
31
32

Asian Chemical &
Engineering
VIET THAI THINH
TRADING SERVICE (Viet
Thai)
Charoen Somprasong
Company
Siam Commercial Bank
Public Limited Company
ENGCORP
Golden Elephant
Restaurant
Samyan Seafood
Restaurant
Uni Thai Logistic

ที่ตั้ง
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
Ho Chi Minh City

หมายเหตุ
Representative Office

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

เครือ PSS Group

Ho Chi Minh City

Service (Bank)

Ho Chi Minh City

Service (Building
Construction)

Ho Chi Minh City

Service (Restaurant)

Ho Chi Minh City

Service (Restaurant)

Ho Chi Minh City

Service (Shipping)

Ho Chi Minh City

Branch
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ลาดับ
33
34
35
36
37

ผู้ประกอบการไทย
Thai Thinh Trading
Company Limited
Oishi Group Limited
Liability Company
Thai Corp International
Viet Nam
Alcon Vietnam
Pharmaceutical
Central Retail Corporation
Vietnam Joint Stock
Company

38

SCG Vietnam Company
Limited

39

TOA Paint Vietnam

40
41
42
43
44

45
46

ประเภทธุรกิจ
Trading (Chemical
Product)
Trading (Food and
Beverage)
Trading (Food and
Beverage)
Trading (Pharmaceutical
Product)
Trading Service
(Department and Retail
Store)
Manufacturing (Building
Material, Chemical and
Plastic Product) Trading
(Paper Product) Service
(Logistics)
Manufacturing (Paint and
Chemical Product)
Manufacturing (Rope and
Net)

ผ 1-5

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

เครือ Thai Beverage

Ho Chi Minh City

เครือเบอร์ลี่ ยุกเกอร์ (Berli
Jucker)

Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

เครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชั่น

Ho Chi Minh City (Head
Office)

ประกอบด้วยบริษัทใน
เครือ 22 บริษัท
(http://www.scg.co.th/vnen/03_scg_vietnam/01_b
usiness_in_brief.html)

Ho Chi Minh City (Head
Office)
Siam Brothers Vietnam
Ho Chi Minh City (Head
Corp., Ltd
Office)
Vietnam - Sabina Public
Ho Chi Minh City (Head
Trading (Garment)
Company Limited
Office)
Ho Chi Minh City (Head
Oriental Garment Co., Ltd. Manufacturing (Garment)
Office) An Giang (Factory)
Manufacturing (Paint and Ho Chi Minh City (Head
Urai Panich (Vietnam)
Office) Dong Nai (Factory)
Chemical Product)
Ho Chi Minh City (Head
Manufacturing (Chemical
TPC VINA Plastic &
Office) Hanoi (Branch)
Chemical Corp., Ltd.
and Plastic Product)
Dong Nai (Factory)
Manufacturing (Fertilizer
Ho Chi Minh City (Office)
Sitto Vietnam
and Plant Protection
Dong Nai (Factory
Product)
Manufacturing
ผู้ผลิตปลากระป๋องตรา
Royal Foods
Hue
สามแม่ครัว
(Processed Seafood)
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ลาดับ
47
48
49
50
51

ผู้ประกอบการไทย
Hong Seng Thai-Vina Co.,
Ltd.
FOODTECH Joint Stock
Company
Yueh Chyang Canned
Food Co., Ltd.
Samchai Steel Industries
Joint Stock Company
Thai Nakorn Pattana
(Vietnam) Company
Limited

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

Manufacturing (Garment) Long An
Manufacturing
(Processed Seafood)
Manufacturing
(Processed Seafood)
Manufacturing (Steel
Product)

Long An
Long An

บริษัทลูกของ Thai Union
Food (TUF)

Long An

Manufacturing
(Pharmaceutical Product)

Phu Yen
Quang Nam and Dong
Nai

52

Hi-Tech Group

Manufacturing (Garment)

53

Thai KK Industry
Company

54

Tay Ninh Tapioca
Company

Manufacturing (Label and
Tay Ninh
Tape Product)
Manufacturing (Starch
Tay Ninh
and Tapioca Processed
Product)

ที่มา: รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล อาทิ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สถานเอกอักราชทูต ณ กรุงฮานอย
กระทรวงพาณิชย์ สมาคมนักธุรกกิจไทยในเวียดนาม Thailand Business Information Center in Vietnam ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงข้อมูลจากการเดินทางสารวจข้อมูลเชิงลึกในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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ผ 2-1

ภาคผนวก 2
สรุปสิทธิพิเศษศุลากากร (GSP)
และสิทธิพเิ ศษทางภาษีอื่นๆ ที่
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ได้รับจากประเทศคู่ค้าสาคัญ
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ผ 2-3

สรุปสิทธิพิเศษศุลากากร (GSP) และสิทธิพิเศษทางภาษีอื่นๆ ที่
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้รับจากประเทศคูค่ ้าสาคัญ
 ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมีการให้สิทธิพิเศษศุลกากร (GSP) กับเวียดนาม โดยสาหรับรายการสินค้าเกษตร
และอาหารที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษดั งกล่ า วเป็ น ดั งตารางที่ 1 และส าหรั บ รายการสิ น ค้ า สิ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่มที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 รายการสินค้าเกษตรและอาหารที่เวียดนาม
ได้รับสิทธิพิเศษศุลากากร (GSP) จากญี่ปุ่น
รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
020630091
020641090
020649091
020714100
020724000
020725000
020726000
020727100
020727200
020732200
020733100
020733200
020734000
020735200
020736100
020736210
020736220
020900000
030110020
030520090
030621200
030622200
030623200

MFN Rate

GSP Rate

8.50%
8.50%
8.50%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
9.60%
9.60%
9.60%
3%
9.60%
3%
9.60%
9.60%
6%
1.70%
2.80%
5%
5%
5%

4.30%
4.30%
4.30%
free
free
free
free
free
free
4.80%
4.80%
4.80%
free
4.80%
free
4.80%
4.80%
3%
free
free
4%
4%
4%
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
030629210
030751000
030759100
030799242
041000100
041000200
051000200
051191200
051199290
051199900
060410000
060491000
060499000
070110000
070521000
070529000
070690010
070959011
070959012
070990092
071120000
071190094
071290010
071290050
071310211
071320020
071333210
071339210
071340020
071350210
071390210
080111000
080119000
080121000
080122000
080211200
080212200
080221000
080222000
080260000

MFN Rate

GSP Rate

5%
7%
7%
10%
1.50%
9%
3%
1.70%
3.50%
1.50%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2.50%
3%
3%
3%
9%
9%
9%
12.80%
6%
8.50%
6%
6%
8.50%
6%
6%
3%
3%
3%
3%
2.40%
2.40%
6%
6%
5%

4%
5%
5%
9%
free
4.50%
free
free
free
free
free
free
free
free
1.50%
1.50%
free
free
free
1.50%
4.50%
7.50%
7.50%
10%
3%
4.30%
3%
3%
4.30%
3%
3%
free
free
free
free
free
free
free
free
2.50%
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
080290300
080300100
080300200
080420010
080420090
080440010
080440090
080450011
080450019
080450090
080620000
080720000
081020000
081040000
081060000
081090210
081090291
081120100
081120200
081190120
081190130
081190140
081190220
081190230
081190280
081290420
081320000
081340010
081340021
081340023
081350010
081350090
081400000
090121000
090122000
090190200
090240210
090300000
090411100
090412100

ผ 2-5

MFN Rate

GSP Rate

4.50%
20% or 25%
3%
6%
6%
3%
3%
3%
3%
3%
1.20%
2%
6%
6%
5%
5%
6%
9.60%
6%
12%
9.60%
13.80%
7.20%
6%
12%
12%
2.40%
9%
7.50%
9%
6%
12%
1.50%
12%
12%
12%
3%
12%
3%
3%

free
10% or 20%
free
3%
3%
free
free
free
free
free
free
free
3%
3%
2.50%
2.50%
3%
4.80%
3%
6%
4.80%
6.90%
3.60%
3%
2%
6%
free
4.50%
3.80%
4.50%
3%
6%
free
10%
10%
free
2.50%
6%
free
free
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ผ 2-6

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
090420100
090700100
090810100
090820100
090830100
090910100
090910220
090920100
090920220
090930100
090930220
090940100
090940220
090950100
090950220
091010210
091010231
091010239
091020100
091030100
091091100
091099200
091099911
091099919
100200021
100200029
100510020
100700099
100890099
110210000
110319300
110319400
110320200
110320600
110412000
110419300
110422000
120810000
120890000
121190700

MFN Rate

GSP Rate

6%
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
6%
3%
6%
3%
6%
3%
6%
3%
6%
3%
5%
2.50%
2.50%
3.60%
3.60%
3.60%
7.20%
3.60%
3.60%
4.20%
4.20%
9 yen/kg
3%
3%
15%
17%
12%
12%
17%
12%
17%
12%
4.20%
4.20%
12%

free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
3.60%
free
free
free
free
4.50 yen/kg
free
free
7.50%
8.50%
6%
6%
8.50%
6%
8.50%
6%
free
free
free
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
121190910
121190920
121190990
121220131
121220211
121299200
121299910
121299990
130220000
140110000
140190210
140190290
140490300
140490410
140490491
140490492
140490499
150500100
151110000
151190010
151190090
151311000
151319000
151321100
151329100
151530000
151590410
151610000
151620010
151620090
151790110
151790210
151800000
152000000
152190010
152190091
152190099
160220091

ผ 2-7

MFN Rate

GSP Rate

2.50%
3%
2.50%
10.50%
3.50%
9%
3%
3%
3%
8.50%
3%
3%
6%
3%
6%
6%
6%
1.20%
3.50%
2.50%
3.50%
4.5% or 5 yen/kg,
whichever is the greater
4.5% or 5 yen/kg,
whichever is the greater
4%
4%
4.50%
8.50 yen/kg
4%
3.50%
3.50%
4%
3.50%
2.50%
5%
12.80%
5.30%
4.50%
6%

free
free
free
8%
free
4.50%
free
free
free
5%
free
free
free
free
free
free
3%
free
free
free
free
free
free
free
free
free
4.20 yen/kg
free
free
free
free
free
free
free
6.40%
free
free
3%
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ผ 2-8

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
160231290
160290290
160300010
160300090
160411010
160412000
160413010
160413090
160414010
160414091
160414092
160414099
160415000
160416000
160419010
160419020
160419090
160420011
160420020
160430010
160430090
160510021
160510029
160520011
160520019
160530010
160540011
160540200
160590190
160590211
160590212
160590213
160590220
160590290
160590293
160590294
160590295
160590299
170211000
170219000

MFN Rate

GSP Rate

6%
6%
12%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
11%
9.60%
6.40%
6.40%
9.60%
9.60%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
9.60%
6.70%
10%
10.50%
10.50%
10%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
9.60%
8.50%
8.50%

3%
3%
6%
6.40%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
6.40%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
9.60%
7.20%
4.80%
4.80%
7.20%
7.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
7.20%
6.40%
8%
9%
9%
8%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
4.30%
4.30%
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
170250000
180310000
180320000
180500000
180610200
180620290
180632220
180690220
190190230
190240000
190510000
190520000
190532000
190540000
190590313
190590319
190590329
200110100
200110200
200190110
200190140
200190210
200190220
200190240
200190250
200190290
200210000
200290290
200320010
200320020
200490240
200510200
200520210
200540211
200540212
200540222
200559210
200570010
200570020
200599211

ผ 2-9

MFN Rate

GSP Rate

9%
5%
10%
12.90%
15%
21.30%
21.30%
21.30%
9%
24 yen/kg
9%
18%
18%
9%
24%
25.50%
21.30%
15%
12%
7.50%
15%
6%
6%
15%
12%
12%
9%
9%
9.60%
10.50%
15%
12%
12%
12%
15%
13.60%
12%
5.40%
9%
15%

free
3.50%
7%
10.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
4.50%
12 yen/kg
4.50%
9%
15%
4.50%
15%
15%
12.50%
12%
9%
3.80%
12%
3%
3%
9%
9%
9%
7.60%
7.60%
4.80%
5.30%
9%
9.60%
9.60%
9.60%
7.50%
6.80%
9.60%
2.70%
4.50%
9%
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ผ 2-10

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
200599230
200599919
200599991
200600021
200600029
200819110
200819191
200819192
200819211
200819219
200819221
200819222
200819223
200819224
200819225
200819227
200840219
200840299
200850210
200850290
200860290
200870211
200870219
200891000
200892120
200899211
200899212
200899213
200899214
200899216
200899221
200899222
200899223
200899224
200899225
200899226
200899231
200899232
200899234
200899236

MFN Rate

GSP Rate

12%
12%
10.50%
18%
18%
21%
11%
11%
10%
10%
5%
5%
5%
10%
10%
5%
15%
10.80%
12%
12%
12%
17%
21.30%
15%
6%
21%
11%
11%
11%
14%
15%
15%
7.70%
9.60%
9.60%
15%
10%
9%
21.30%
12%

9.60%
9.60%
8%
9%
9%
10.50%
5.50%
5.50%
5%
5%
2.50%
2.50%
2.50%
4%
5%
2.50%
7.50%
5.40%
6%
6%
6%
8.50%
10.70%
7.50%
3%
10.50%
5.50%
5.50%
5.50%
7%
7.50%
7.50%
3.90%
4.80%
4.80%
7.50%
5%
4.50%
2%
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
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ผ 2-11

รหัสพิกัดศุลกากร
MFN Rate
GSP Rate
(HS Code)
200980221
9%
7.60%
210111100
24%
15%
210111290
15%
free
210112110
24%
15%
210112122
15%
free
210120110
10%
5%
210130000
6%
3%
210210000
10.50%
10%
210220100
3.80%
free
210230000
10.50%
5.30%
210310000
7.20%
6%
210390130
7.20%
6%
210390210
7.20%
3.60%
210390221
9.60%
4.80%
210420000
12%
6%
210690247
11%
free
210690251
28%
20%
210690259
23.80%
20%
210690297
17.50%
10%
220110000
3%
free
220300000
free
free
220410000
182 yen/l
145.60 yen/l
220429090
45 yen/l
24 yen/l
220430200
45 yen/l
free
220510000
69.30 yen/l
50.40 yen/l
220590200
69.30 yen/l
50.40 yen/l
220600210
70.40 yen/l
free
220600229
42.40 yen/l
30.80 yen/l
220890123
82.50 yen/l
48 yen/l
220890129
16%
25.20 yen/l
220890220
70.40 yen/l
free
220890240
88 yen/l
free
220900000
7.50%
4.80%
230910099
36 yen/kg
18 yen/kg
230990110
3%
free
230990190
3%
free
หมายเหตุ: สาหรับรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้รับสิทธิพิเศษทั้งหมด สามารถสืบค้นได้จาก
http://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx
ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก UNCTAD (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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ผ 2-12

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 2 รายการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เวียดนาม
ได้รับสิทธิพิเศษศุลากากร (GSP) จากญี่ปุ่น
รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
290331000
290339011
290339019
290339021
290339022
290339023
290339024
290339026
290339029
290339031
290339039
290339041
290339049
290339090
290512000
290513000
290514000
290516100
290516200
290517000
290519000
290522000
290529000
290531000
290532000
290539000
290541000
290542000
290543000
290544000
290545000
290549000
290551000
290559010
290559090
291711000

MFN Rate

GSP Rate

free
free
free
3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
5.50%
5.50%
5.5% or 11.20 yen/kg,
whichever is the less
3.90%
4.70%
4.70%
4.40%
3.90%
5.50%
5.50%
3.10%
3.10%
3.10%
2.80%
17.00%
5.00%
3.10%
free
free
3.90%
3.30%

free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
10.20%
free
free
free
free
free
free
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
291712010
291712090
291713000
291714000
291719000
291720000
291732000
291733000
291734010
291734090
291735000
291736000
291737000
291739010
291739020
291739090
320411000
320412010
320412090
320413000
320414000
320415020
320415090
320416000
320417010
320417090
320419020
320419090
320420000
320490000
390512000
390519000
390521000
390529000
390530000
390591010
390591091
390591099
390599000
390610010

ผ 2-13

MFN Rate

GSP Rate

3.90%
3.90%
3.10%
3.90%
3.10%
3.10%
3.90%
3.10%
3.10%
3.10%
3.30%
5.30%
5.30%
3.10%
free
3.10%
4.40%
4.40%
4.40%
4.40%
4.40%
4.40%
4.40%
4.40%
3.50%
3.50%
4.40%
4.40%
4.40%
4.40%
3.90%
3.90%
3.90%
3.90%
3.90%
3.90%
2.80%
2.80%
2.80%
3.40%

free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
1.36%
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ผ 2-14

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
390610090
390690010
390690090
500600010
500600020
500710010
500710020
510610010
510610090
510620010
510620090
510710010
510710090
510720010
510720090
510810000
510820000
510910011
510910019
510910021
510910022
510990011
510990019
510990021
510990022
511000000
511111010
511111021
511111022
511119010
511119020
511120010
511120021
511120022
511130010
511130021

MFN Rate

GSP Rate

3.40%
2.80%
3.90%
4.80%
6.90%
10.00%
8.00%
2.70%
2.70%
2.70%
2.70%
2.70%
2.70%
2.70%
2.70%
2.50%
2.50%
2.40%
2.40%
2.70%
2.70%
2.40%
2.40%
2.70%
2.70%
2.50%
6.60%
7.9% or 130 yen/m2,
whichever is the greater
5.30%
6.60%
7.9% or 130 yen/m2,
whichever is the greater
6.60%
7.9% or 130 yen/m2,
whichever is the greater
5.30%
6.60%
7.9% or 130 yen/m2,
whichever is the greater

free
1.12%
free
free
free
free
free
2.16%
2.16%
2.16%
2.16%
2.16%
2.16%
2.16%
2.16%
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
5.28%
6.32% or 104yen/m2,
whichever is the greater
4.24%
5.28%
6.32% or 104yen/m2,
whichever is the greater
5.28%
6.32% or 104yen/m2,
whichever is the greater
4.24%
5.28%
6.32% or 104yen/m2,
whichever is the greater
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
511130022
511190010
511190021
511190022
511211010
511211020
511219010
511219020
511220010
511220021
511220022
511230010
511230021
511230022
511290010
511290021
511290022
511300000
520411010
520411020
520419010
520419020
520420000
520511010
520512010
520513010
520514010
520515010
520521010
520522010
520523010
520524010
520526010
520527010
520528010

ผ 2-15

MFN Rate

GSP Rate

5.30%
6.60%
7.9% or 130 yen/m2,
whichever is the greater
5.30%
6.60%
5.30%
6.60%
7.9% or 130 yen/m2,
whichever is the greater
6.60%
7.9% or 130 yen/m2,
whichever is the greater
5.30%
6.60%
7.9% or 130 yen/m2,
whichever is the greater
5.30%
6.60%
7.9% or 130 yen/m2,
whichever is the greater
5.30%
3.50%
5.60%
3.00%
5.60%
3.00%
3.00%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%

4.24%
5.28%
6.32% or 104 yen/m2,
whichever is the greater
4.24%
5.28%
4.24%
5.28%
6.32% or 104 yen/m2,
whichever is the greater
5.28%
6.32% or 104yen/m2,
whichever is the greater
4.24%
5.28%
6.32% or 104 yen/m2,
whichever is the greater
4.24%
5.28%
6.32% or 104 yen/m2,
whichever is the greater
4.24%
free
4.48%
2.40%
4.48%
2.40%
2.40%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
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ผ 2-16

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
520531010
520532010
520533010
520534010
520535010
520541010
520542010
520543010
520544010
520546010
520547010
520548010
520611010
520612010
520613010
520614010
520615010
520621010
520622010
520623010
520624010
520625010
520631010
520632010
520633010
520634010
520635010
520641010
520642010
520643010
520644010
520645010
520710010
520710091
520790010
520790091
520851011
520851091

MFN Rate

GSP Rate

5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
3.00%
5.60%
3.00%
5.60%
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater

4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
4.48%
2.40%
4.48%
2.40%
4.48%
free
free
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
520852011
520852091
520859011
520859091
520951011
520951091
520952011
520952091
520959011
520959091
521051011
521051021
521051031
521059011
521059021
521059031
521151011
521151021
521151031
521152011
521152021
521152031

ผ 2-17

MFN Rate

GSP Rate

5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
7.40%
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
7.40%
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
7.40%
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
7.40%
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater

free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
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ผ 2-18

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
521159011
521159021
521159031
521215011
521215021
521215031
521225011
521225021
521225031
530610000
530620000
530820000
530890020
530890091
530890092
530911000
530919000
530921000
530929000
531010000
531090000
531100010
531100020
531100030
540110010
540110021
540110022
540120010
540120021
540120022
540211000
540219100
540219210
540219220

MFN Rate

GSP Rate

7.40%
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
7.40%
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
7.40%
5.60%
3.7% or 2.9%+1.01
yen/m2, whichever is the
greater
7.90%
7.90%
2.00%
2.50%
7.90%
7.90%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
3.50%
2.50%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
2.70%
5.00%
5.30%
6.60%

free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
6.32%
free
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
free
free
8.00%
free
free
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
2.16%
4.00%
4.24%
5.28%
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
540219900
540220010
540220021
540220022
540231010
540231021
540231022
540232010
540232021
540232022
540232029
540233010
540233021
540233022
540234100
540234910
540234990
540239010
540239021
540239022
540244100
540244910
540244921
540244922
540244929
540244990
540245100
540245910
540245991
540245999
540246100
540246910
540246990
540247100
540247910
540247990
540248100
540248910
540248990
540249010

ผ 2-19

MFN Rate

GSP Rate

4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
2.70%
5.30%
6.60%
6.60%
4.00%
5.00%
2.70%
5.30%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%

3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
2.16%
4.24%
5.28%
5.28%
3.20%
4.00%
2.16%
4.24%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
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ผ 2-20

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
540249021
540249022
540251010
540251021
540251022
540252010
540252021
540252022
540259010
540259021
540259022
540261010
540261021
540261022
540262010
540262021
540262022
540269010
540269021
540269022
540310010
540310020
540331100
540331910
540331990
540332100
540332910
540332990
540333010
540333021
540333022
540339010
540339021
540339022
540341100
540341910
540341990
540342010
540342021
540342022

MFN Rate

GSP Rate

6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%
5.00%
6.60%
4.00%

5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
4.00%
5.28%
3.20%
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
540349010
540349021
540349022
540411000
540412000
540419010
540419090
540490000
540500000
540600100
540600910
540600990
540710011
540710019
540710081
540710089
540710090
540720011
540720019
540720091
540720092
540720099
540730011
540730019
540730091
540730092
540730099
540741010
540741023
540741029
540742010
540742021
540742022
540743010
540743021
540743022
540744010
540744021
540744022
540751010

ผ 2-21

MFN Rate

GSP Rate

5.00%
6.60%
4.00%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
3.50%
5.00%
5.80%
3.50%
8.20%
6.60%
5.30%
5.30%
6.60%
8.20%
6.60%
5.30%
6.60%
8.00%
8.20%
6.60%
5.30%
6.60%
8.00%
8.80%
5.70%
7.10%
8.20%
5.30%
6.60%
8.20%
5.30%
6.60%
8.20%
5.30%
6.60%
8.80%

4.00%
5.28%
3.20%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
2.80%
4.00%
4.64%
2.80%
6.56%
5.28%
4.24%
4.24%
5.28%
6.56%
5.28%
4.24%
5.28%
6.40%
6.56%
5.28%
4.24%
5.28%
6.40%
7.04%
4.56%
5.68%
6.56%
4.24%
5.28%
6.56%
4.24%
5.28%
6.56%
4.24%
5.28%
7.04%
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ผ 2-22

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
540751023
540751029
540752010
540752021
540752022
540753010
540753021
540753022
540754010
540754021
540754022
540761010
540761021
540761022
540761023
540761024
540761029
540769010
540769021
540769022
540769023
540769024
540771010
540771021
540771022
540772010
540772021
540772022
540773010
540773021
540773022
540774010
540774021
540774022
540781011
540781019
540781090
540782011
540782019
540782090

MFN Rate

GSP Rate

5.70%
7.10%
8.20%
5.30%
6.60%
8.20%
5.30%
6.60%
8.20%
5.30%
6.60%
8.80%
5.70%
5.70%
5.70%
5.70%
7.10%
8.20%
5.30%
5.30%
5.30%
5.30%
8.20%
5.30%
8.00%
8.20%
5.30%
8.00%
8.20%
5.30%
8.00%
8.20%
5.30%
8.00%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%

4.56%
5.68%
6.56%
4.24%
5.28%
6.56%
4.24%
5.28%
6.56%
4.24%
5.28%
7.04%
4.56%
4.56%
4.56%
4.56%
5.68%
6.56%
4.24%
4.24%
4.24%
4.24%
6.56%
4.24%
6.40%
6.56%
4.24%
6.40%
6.56%
4.24%
6.40%
6.56%
4.24%
6.40%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
540783011
540783019
540783090
540784011
540784019
540784090
540791011
540791019
540791091
540791099
540792011
540792019
540792091
540792099
540793011
540793019
540793091
540793099
540794011
540794019
540794091
540794099
540810010
540810020
540821011
540821019
540821091
540821099
540822011
540822019
540822091
540822099
540823011
540823019
540823091
540823099
540824011
540824019
540824091
540824099

ผ 2-23

MFN Rate

GSP Rate

8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
10.00%
6.60%
8.20%
6.60%
10.00%
6.60%
8.20%
6.60%
10.00%
6.60%
8.20%
6.60%
10.00%
6.60%
6.60%
4.00%
8.80%
7.10%
7.10%
4.30%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%

6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
8.00%
5.28%
6.56%
5.28%
8.00%
5.28%
6.56%
5.28%
8.00%
5.28%
6.56%
5.28%
8.00%
5.28%
5.28%
3.20%
7.04%
5.68%
5.68%
3.44%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
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ผ 2-24

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
540831011
540831019
540831091
540831099
540832011
540832019
540832091
540832099
540833011
540833019
540833091
540833099
540834011
540834019
540834091
540834099
550110000
550120000
550130000
550140000
550190000
550200010
550200020
550311000
550319000
550320010
550320090
550330000
550340000
550390010
550390020
550410000
550490010
550490020
550610000
550620000
550630000
550690010
550690020
550700010

MFN Rate

GSP Rate

8.80%
7.10%
7.10%
4.30%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
5.80%
3.50%
5.30%
5.30%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
4.00%
4.00%
6.60%
4.00%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
3.50%
6.60%

7.04%
5.68%
5.68%
3.44%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
4.64%
2.80%
4.24%
4.24%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
3.20%
3.20%
5.28%
3.20%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
2.80%
5.28%
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
550700020
550810000
550820010
550820020
550911000
550912000
550921000
550922000
550931000
550932000
550941000
550942000
550951010
550951020
550952010
550952020
550953010
550953020
550959010
550959020
550961010
550961020
550962010
550962020
550969010
550969020
550991010
550991020
550992010
550992020
550999010
550999020
551011010
551011020
551011090
551012000
551020000
551030000
551090000
551110000

ผ 2-25

MFN Rate

GSP Rate

3.50%
6.60%
6.60%
4.00%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
6.60%
4.00%
6.60%
4.00%
6.60%
4.00%
6.60%
4.00%
6.60%
4.00%
6.60%
4.00%
6.60%
4.00%
6.60%
4.00%
6.60%
4.00%
6.60%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
6.60%

2.80%
5.28%
5.28%
3.20%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
5.28%
3.20%
5.28%
3.20%
5.28%
3.20%
5.28%
3.20%
5.28%
3.20%
5.28%
3.20%
5.28%
3.20%
5.28%
3.20%
5.28%
3.20%
5.28%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
5.28%
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ผ 2-26

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
551120000
551130000
551211010
551211020
551219010
551219020
551221010
551221020
551229010
551229020
551291010
551291021
551291022
551291029
551299010
551299021
551299022
551299029
551311011
551311019
551311090
551312011
551312019
551312090
551313011
551313019
551313090
551319011
551319019
551319091
551319099
551321011
551321019
551321090
551323011
551323019
551323090
551329011
551329019
551329091

MFN Rate

GSP Rate

6.60%
3.30%
8.80%
5.70%
8.20%
5.30%
8.20%
5.30%
8.20%
5.30%
8.20%
5.30%
6.60%
8.00%
8.20%
5.30%
6.60%
8.00%
8.80%
7.10%
7.10%
8.80%
7.10%
7.10%
8.80%
7.10%
7.10%
8.20%
6.60%
10.00%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
10.00%

5.28%
2.64%
7.04%
4.56%
6.56%
4.24%
6.56%
4.24%
6.56%
4.24%
6.56%
4.24%
5.28%
6.40%
6.56%
4.24%
5.28%
6.40%
7.04%
5.68%
5.68%
7.04%
5.68%
5.68%
7.04%
5.68%
5.68%
6.56%
5.28%
8.00%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
8.00%
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
551329099
551331011
551331019
551331090
551339011
551339019
551339021
551339029
551339099
551341011
551341019
551341090
551349011
551349019
551349021
551349029
551349099
551411011
551411019
551411090
551412011
551412019
551412090
551419111
551419119
551419191
551419199
551419911
551419919
551419991
551419999
551421011
551421019
551421090
551422011
551422019
551422090
551423011
551423019
551423090

ผ 2-27

MFN Rate

GSP Rate

6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
10.00%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
10.00%
6.60%
8.80%
7.10%
7.10%
8.80%
7.10%
7.10%
8.80%
8.20%
7.10%
6.60%
7.10%
10.00%
7.10%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%

5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
8.00%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
8.00%
5.28%
7.04%
5.68%
5.68%
7.04%
5.68%
5.68%
7.04%
6.56%
5.68%
5.28%
5.68%
8.00%
5.68%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
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ผ 2-28

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
551429011
551429019
551429091
551429099
551430110
551430190
551430910
551430991
551430999
551441011
551441019
551441090
551442011
551442019
551442090
551443011
551443019
551443090
551449011
551449019
551449091
551449099
551511011
551511019
551511090
551512011
551512019
551512090
551513011
551513019
551513090
551519011
551519019
551519090
551521011
551521019
551521090
551522011
551522019
551522090

MFN Rate

GSP Rate

8.20%
6.60%
10.00%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
10.00%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
10.00%
6.60%
8.80%
7.10%
7.10%
8.80%
7.10%
7.10%
8.80%
7.10%
7.10%
8.80%
7.10%
7.10%
8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
6.60%

6.56%
5.28%
8.00%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
8.00%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
8.00%
5.28%
7.04%
5.68%
5.68%
7.04%
5.68%
5.68%
7.04%
5.68%
5.68%
7.04%
5.68%
5.68%
6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
5.28%
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
551529011
551529019
551529090
551591011
551591019
551591091
551591099
551599011
551599019
551599091
551599099
551611011
551611019
551611091
551611099
551612011
551612019
551612091
551612099
551613011
551613019
551613091
551613099
551614011
551614019
551614091
551614099
551621011
551621019
551621091
551621099
551622011
551622019
551622091
551622099
551623011
551623019
551623091
551623099
551624011

ผ 2-29

MFN Rate

GSP Rate

8.20%
6.60%
6.60%
8.20%
6.60%
10.00%
6.60%
8.20%
6.60%
10.00%
6.60%
8.80%
7.10%
7.10%
4.30%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.80%
7.10%
7.10%
4.30%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%

6.56%
5.28%
5.28%
6.56%
5.28%
8.00%
5.28%
6.56%
5.28%
8.00%
5.28%
7.04%
5.68%
5.68%
3.44%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
7.04%
5.68%
5.68%
3.44%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
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ผ 2-30

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
551624019
551624091
551624099
551631011
551631019
551631091
551631099
551632011
551632019
551632091
551632099
551633011
551633019
551633091
551633099
551634011
551634019
551634091
551634099
551641011
551641019
551641091
551641099
551642011
551642019
551642091
551642099
551643011
551643019
551643091
551643099
551644011
551644019
551644091
551644099
551691011
551691019
551691091
551691099
551692011

MFN Rate

GSP Rate

6.60%
6.60%
4.00%
8.80%
7.10%
7.10%
4.30%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.80%
7.10%
7.10%
4.30%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.80%
7.10%
7.10%
4.30%
8.20%

5.28%
5.28%
3.20%
7.04%
5.68%
5.68%
3.44%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
7.04%
5.68%
5.68%
3.44%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
7.04%
5.68%
5.68%
3.44%
6.56%
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
551692019
551692091
551692099
551693011
551693019
551693091
551693099
551694011
551694019
551694091
551694099
560110000
560121000
560122000
560129000
560210000
560221000
560229000
560290000
560311210
560311220
560311230
560311240
560311290
560312210
560312220
560312230
560312240
560312290
560313210
560313220
560313230
560313240
560313290
560314210
560314220
560314230
560314240
560314290
560391210

ผ 2-31

MFN Rate

GSP Rate

6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
8.20%
6.60%
6.60%
4.00%
free
free
free
free
5.60%
5.60%
5.60%
5.60%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%

5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
6.56%
5.28%
5.28%
3.20%
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
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ผ 2-32

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
560391220
560391230
560391240
560391290
560392210
560392220
560392230
560392240
560392290
560393210
560393220
560393230
560393240
560393290
560394210
560394220
560394230
560394240
560394290
560410000
560490110
560490191
560490199
560490200
560490910
560490990
560500000
560600010
560600020
560721000
560729000
560741000
560749010
560749090
560750000
560790910
560790990
560811000
560819011

MFN Rate

GSP Rate

4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
3.30%
2.70%
3.30%
6.60%
3.30%
1.9% or 13 yen/kg,
whichever is the greater
3.50%
4.70%
5.30%
6.60%
free
4.00%
5.30%
5.30%
5.30%
5.30%
2.50%
3.00%
5.30%
5.30%

free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
5.28%
free
1.52% or 10.4 yen/kg,
whichever is the greater
2.80%
free
free
free
free
3.20%
4.24%
4.24%
4.24%
4.24%
free
2.40%
free
free

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

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
560819019
560819091
560819099
560890011
560890019
560890090
560900010
560900020
580110010
580110090
580121010
580122010
580123010
580124010
580125010
580126210
580131010
580131091
580131092
580131093
580131099
580132010
580132021
580132022
580133010
580133021
580133022
580134010
580134021
580134022
580135010
580135021
580135022
580136210
580136221
580136222
580190010
580190021
580190023
580190025

ผ 2-33

MFN Rate

GSP Rate

2.50%
5.00%
5.00%
3.30%
4.00%
5.00%
5.30%
3.30%
6.40%
5.30%
3.50%
4.20%
4.20%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
8.00%
6.60%
8.00%
4.00%
3.50%
6.60%
4.00%
3.50%
6.60%
4.00%
3.50%
6.60%
4.00%
3.50%
6.60%
4.00%
3.50%
6.60%
4.00%
3.50%
8.00%
6.40%
6.40%

free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
6.40%
5.28%
6.40%
3.20%
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
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ผ 2-34

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
580190029
580211010
580211020
580211090
580219010
580219020
580219090
580220010
580220021
580220022
580230000
580300110
580300120
580300190
580300211
580300219
580300900
580410010
580410020
580421010
580421021
580421029
580429010
580429021
580429022
580430010
580430021
580430022
580500000
580610000
580620000
580631000
580632090
580639000
580640000
580710000
580790000
580810000
580890000
580900000

MFN Rate

GSP Rate

5.30%
4.50%
4.50%
3.70%
4.50%
4.50%
3.70%
3.50%
8.00%
5.30%
3.70%
7.40%
5.60%
3.70%
8.20%
6.60%
6.60%
3.50%
6.60%
3.50%
9.10%
9.10%
3.50%
12.60%
9.10%
3.50%
12.60%
9.10%
6.90%
5.30%
4.00%
7.40%
5.30%
6.40%
5.30%
5.30%
10.90%
6.60%
6.60%
4.70%

free
3.60%
3.60%
2.96%
3.60%
3.60%
2.96%
free
free
free
free
5.92%
4.48%
2.96%
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
4.24%
free
5.92%
4.24%
5.12%
4.24%
free
free
free
free
free
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
581100010
581100021
581100022
581100029
570110000
570190000
570210000
570220000
570231000
570232000
570239010
570239020
570241000
570242200
570249010
570249020
570250100
570250910
570250990
570291000
570292000
570299010
570299020
570310000
570320210
570320290
570330200
570390010
570390020
570410000
570490200
570500010
570500022
570500029
590190000
590210010
590210021
590210022
590220011
590220012

ผ 2-35

MFN Rate

GSP Rate

3.50%
8.20%
6.60%
5.30%
7.90%
7.90%
6.00%
free
8.10%
7.90%
8.40%
7.90%
8.10%
7.90%
8.40%
7.90%
8.40%
8.10%
7.90%
8.10%
7.90%
8.40%
7.90%
7.90%
6.30%
6.30%
6.30%
8.40%
7.90%
7.40%
7.40%
8.40%
7.90%
7.90%
4.00%
3.50%
5.80%
6.60%
3.50%
3.50%

free
6.56%
5.28%
4.24%
1.58%
1.58%
4.80%
free
6.48%
6.32%
6.72%
6.32%
6.48%
6.32%
6.72%
6.32%
6.72%
6.48%
6.32%
6.48%
6.32%
6.72%
6.32%
6.32%
5.04%
5.04%
5.04%
6.72%
6.32%
free
free
6.72%
6.32%
6.32%
free
free
free
free
free
free
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ผ 2-36

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
590220090
590290000
590310000
590320000
590390000
590490000
590500000
590610000
590691010
590691020
590699000
590700000
590800000
590900000
591000010
591000020
591110010
591110090
591120000
591131010
591131021
591131029
591132010
591132021
591132029
591140010
591140090
591190010
591190090
600110000
600121000
600122000
600129000
600191000
600192017
600192019
600192092
600192094
600192099
600199000

MFN Rate

GSP Rate

3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.90%
5.30%
3.50%
6.50%
4.70%
3.50%
3.30%
4.90%
3.90%
4.90%
3.50%
4.90%
2.80%
3.50%
4.00%
4.90%
2.80%
4.00%
4.90%
2.80%
4.90%
2.80%
4.90%
2.80%
7.90%
9.80%
7.90%
7.90%
9.80%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%

free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
6.32%
7.84%
6.32%
6.32%
7.84%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
600240010
600240020
600240050
600240090
600290011
600290013
600290021
600290022
600290031
600290033
600290041
600290043
600290091
600290093
600310010
600310090
600320010
600320090
600330010
600330090
600340010
600340090
600390010
600390090
600410010
600410020
600410030
600410040
600410090
600490011
600490013
600490021
600490023
600490031
600490033
600490041
600490043
600490091
600490093
600521000

ผ 2-37

MFN Rate

GSP Rate

9.80%
7.90%
5.40%
5.30%
7.80%
7.80%
5.60%
5.60%
5.40%
5.40%
5.40%
5.40%
5.30%
5.30%
7.90%
5.30%
9.80%
5.40%
7.90%
5.40%
7.90%
5.40%
7.90%
5.30%
9.80%
7.90%
5.40%
5.40%
5.30%
7.80%
7.80%
5.60%
5.60%
5.40%
5.40%
5.40%
5.40%
5.30%
5.30%
9.80%

7.84%
6.32%
4.32%
4.24%
free
6.24%
free
4.48%
free
4.32%
free
4.32%
free
4.24%
6.32%
4.24%
7.84%
4.32%
6.32%
4.32%
6.32%
4.32%
6.32%
4.24%
7.84%
6.32%
4.32%
4.32%
4.24%
free
6.24%
free
4.48%
free
4.32%
free
4.32%
free
4.24%
7.84%
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
600522000
600523000
600524000
600531000
600532000
600533000
600534000
600541000
600542000
600543000
600544000
600590000
600610010
600610020
600621010
600621020
600622010
600622020
600623010
600623020
600624010
600624020
600631010
600631021
600631029
600632010
600632021
600632029
600633010
600633021
600633029
600634010
600634021
600634029
600641010
600641021
600641029
600642010
600642021
600642029

MFN Rate

GSP Rate

9.80%
9.80%
9.80%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%
7.90%
5.30%
9.80%
5.60%
9.80%
5.60%
9.80%
5.60%
9.80%
5.60%
9.60%
6.60%
4.00%
9.60%
6.60%
4.00%
9.60%
6.60%
4.00%
9.60%
6.60%
4.00%
9.60%
6.60%
4.00%
9.60%
6.60%
4.00%

7.84%
7.84%
7.84%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
6.32%
4.24%
7.84%
4.48%
7.84%
4.48%
7.84%
4.48%
7.84%
4.48%
7.68%
5.28%
3.20%
7.68%
5.28%
3.20%
7.68%
5.28%
3.20%
7.68%
5.28%
3.20%
7.68%
5.28%
3.20%
7.68%
5.28%
3.20%
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
600643010
600643021
600643029
600644010
600644021
600644029
600690010
600690020
611300010
611610161
611610162
611610261
611610262
611780014
611780015
620920150
620920221
620930150
620930221
620990150
620990221
621320000
621390010
621390091
621390099
621410100
621410210
621410290
621420100
621420200
621430100
621430200
621440100
621440200
621490100
621490210
621490221
621490222
621520000
621590000

ผ 2-39

MFN Rate

GSP Rate

9.60%
6.60%
4.00%
9.60%
6.60%
4.00%
7.90%
5.30%
5.60%
7.40%
7.40%
5.30%
5.30%
7.80%
5.60%
6.50%
7.40%
6.50%
7.40%
6.50%
7.40%
6.70%
9.00%
6.40%
5.30%
6.60%
8.00%
8.00%
5.40%
6.60%
5.40%
9.10%
5.40%
9.10%
5.40%
9.10%
6.60%
4.40%
8.40%
8.40%

7.68%
5.28%
3.20%
7.68%
5.28%
3.20%
6.32%
4.24%
free
free
free
free
free
free
free
5.20%
5.92%
5.20%
5.92%
5.20%
5.92%
5.36%
7.20%
5.12%
4.24%
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
621600500
621710011
621710019
621710025
621710090
621790000
630110000
630120010
630120090
630130010
630130091
630130099
630140010
630140090
630190000
630221000
630222010
630222090
630229010
630229020
630231000
630232010
630232090
630239010
630239020
630251000
630253011
630253019
630253091
630253099
630259021
630259029
630259030
630260000
630291000
630293010
630293090
630299100
630299900
630391000

MFN Rate

GSP Rate

6.50%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
5.30%
5.30%
5.30%
9.00%
9.00%
9.00%
5.30%
5.30%
5.30%
4.50%
5.30%
5.30%
7.90%
5.30%
4.50%
5.30%
5.30%
7.90%
5.30%
7.40%
6.40%
6.40%
5.30%
5.30%
6.40%
5.30%
7.90%
7.40%
7.40%
5.30%
5.30%
7.90%
5.30%
7.40%

5.20%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
7.20%
free
4.24%
4.24%
7.20%
7.20%
7.20%
4.24%
4.24%
4.24%
3.60%
free
4.24%
6.32%
4.24%
3.60%
free
4.24%
6.32%
4.24%
5.92%
free
5.12%
free
4.24%
5.12%
4.24%
6.32%
5.92%
5.92%
free
4.24%
6.32%
4.24%
5.92%
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
630392010
630392090
630399010
630399021
630399029
630419010
630419020
630419031
630419039
630492000
630493010
630493090
630499010
630499021
630499029
630520000
630532000
630533010
630533090
630539000
630590000
630612000
630619100
630619900
630622000
630629100
630629900
630630000
630640100
630640900
630691000
630699000
630710010
630710020
630720010
630720020
630790010
630790021
630790029
630800000

ผ 2-41

MFN Rate

GSP Rate

5.30%
5.30%
7.90%
6.40%
5.30%
7.40%
7.90%
6.40%
5.30%
7.40%
5.30%
5.30%
7.90%
6.40%
5.30%
4.00%
3.30%
3.30%
3.30%
5.30%
3.30%
4.00%
5.60%
4.00%
4.00%
5.60%
4.00%
4.00%
5.60%
4.00%
5.60%
4.00%
6.50%
4.70%
6.50%
4.70%
6.50%
4.70%
4.70%
3.70%

free
4.24%
6.32%
5.12%
4.24%
5.92%
6.32%
5.12%
4.24%
5.92%
free
4.24%
6.32%
5.12%
4.24%
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
free
2.82%
free
free
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
MFN Rate
GSP Rate
(HS Code)
630900000
5.80%
free
หมายเหตุ: สาหรับรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้รับสิทธิพิเศษทั้งหมด สามารถสืบค้นได้จาก
http://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx
ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก UNCTAD (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

 สหภาพยุโรป
เวียดนามได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หรือสิทธิ GSP (Generalised Scheme of Preferences)
จากสหภาพยุโรปในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรป โดยสาหรับรายการสินค้าเกษตรและ
อาหารที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นดังตารางที่ 3 และสาหรับรายการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 รายการสินค้าเกษตรและอาหารที่เวียดนาม
ได้รับสิทธิพิเศษศุลากากร (GSP) จากญี่สหภาพยุโรป
รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
0101 29 90
0101 30 00
0101 90 00
0104 20 10*
0106 14 10
0106 39 10
0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0207 14 91
0207 27 91
0207 45 95
0208 90 70
0210 99 10
0210 99 59
0403 10 51
0403 90 71
0405 20 10
0407 19 90
0410 00 00
0511 99 39

ประเภทของการให้สิทธิ
GSP (GSP Category)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NS
S
S
S
S
S
S
S
S

คาอธิบาย
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Non-sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
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รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
ex Chapter 3
0301 19 00
ex Chapter 6
0701
0709 70 00
ex 0709 91 00
0709 92 10*
0709 93 10
0709 93 90
0802 31 00
0802 41 00
0812 90 30
0813 10 00
ex Chapter 9
1008 50 00
1104 29 17
ex Chapter 12
ex Chapter 13
1501 90 00
1521 90 99
1522 00 10
1522 00 91
1601 00 10
1602 20 10
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 31
1602 90 69
1603 00 10
1604
1702 50 00
Chapter 18
ex Chapter 19
2102 20 19
2307 00 19
2308 00 19

ประเภทของการให้สิทธิ
GSP (GSP Category)
S
NS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NS
S
NS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NS
S
S

ผ 2-43

คาอธิบาย
Sensitive
Non-sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Non-sensitive
Sensitive
Non-sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Non-sensitive
Sensitive
Sensitive
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559

รหัสพิกัดศุลกากร
ประเภทของการให้สิทธิ
คาอธิบาย
(HS Code)
GSP (GSP Category)
ex Chapter 24
S
Sensitive
หมายเหตุ:
- ex หมายถึงสินค้าบางรายการของตอนสินค้า (Chapter)
- สินค้าที่ถูกจัดว่าเป็น Sensitive จะลดอัตราภาษี MFN applied rate ลงเหลือร้อยละ 3 หรือ 5
สาหรับการจัดเก็บ
- สินค้าที่ถูกจัดว่าเป็น Non-sensitive จะลดอัตราภาษี MFN applied rate เหลือร้อยละ 0
- สาหรับรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้รับสิทธิพิเศษศุลากากร (GSP) สามารถสืบค้นได้จาก
http://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx
ที่มา: รวบรวมข้อมูลจาก UNCTAD (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

ตารางที่ 4 รายการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เวียดนาม
ได้รับสิทธิพิเศษศุลากากร (GSP) จากญี่สหภาพยุโรป
รหัสพิกัดศุลกากร
(HS Code)
ex 2905
2905 45 00
ex 2917
2917 11 00
ex 2917 12 00
2917 14 00
2917 32 00
2917 35 00
2917 36 00
ex 2926
2926 10 00
ex 2933
2933 61 00
3204
3906 10 00
Chapter 50
ex Chapter 51
Chapter 52
Chapter 53
Chapter 54
Chapter 55
Chapter 56
Chapter 57
Chapter 58
Chapter 59

ประเภทของการให้สิทธิ
GSP (GSP Category)
S
NS
NS
S
S
S
S
S
S
NS
S
NS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

คาอธิบาย
Sensitive
Non-sensitive
Non-sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Non-sensitive
Sensitive
Non-sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
Sensitive
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ผ 2-45

รหัสพิกัดศุลกากร
ประเภทของการให้สิทธิ
คาอธิบาย
(HS Code)
GSP (GSP Category)
Chapter 60
S
Sensitive
Chapter 61
S
Sensitive
Chapter 62
S
Sensitive
Chapter 63
S
Sensitive
หมายเหตุ:
- ex หมายถึงสินค้าบางรายการของตอนสินค้า (Chapter)
- สินค้าที่ถูกจัดว่าเป็น Sensitive จะลดอัตราภาษี MFN applied rate ลงเหลือร้อยละ 3 หรือ 5
สาหรับการจัดเก็บ
- สินค้าที่ถูกจัดว่าเป็น Non-sensitive จะลดอัตราภาษี MFN applied rate เหลือร้อยละ 0
- สาหรับรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้รับสิทธิพิเศษศุลากากร (GSP) สามารถสืบค้นได้จาก
http://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx
ที่มา: รวบรวมข้อมูลจาก UNCTAD (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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