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รายงานสถานการณเ์ศรษฐกจิการค้าระหวา่งประเทศ 

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ประจำเดอืนธนัวาคม 2563 

สำนักงานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุฮานอย 

------------------------------------------------- 

1. สรปุภาพรวมทัว่ไปในสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 

 ด้านเศรษฐกิจ  

➢ กรมสถิติเวียดนามระบุ GDP ของเวียดนามในปี 2563 เติบโตร้อยละ 2.91 โดยภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และ
ประมงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.68 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.98 และภาคบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.34 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับปี 2562 กรมสถิติระบุ แม้ว่าจะเป็นอัตราการเติบโต
ที่ต่ำที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในบริบทของการแพร่ระบาดของ COVID -19 ที่ซับซ้อน ถือว่าเวียดนามประสบ
ความสำเร็จอย่างมาก 

➢ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (CEBR) ระบุว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะช่วยให้เศรษฐกิจ
ของเวียดนามจะเติบโตแซงเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียในปี  2578 ปัจจุบันประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มี
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 37 การเติบโตของ GDP คาดว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี และในทศวรรษ
หน้าอยู่ที่ร้อยละ 6.6 รายงานคาดการณ์ GDP ของเวียดนามภายในปี 2578 จะอยู่ที่ 1.59 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 
จากปัจจุบันอยุ่ที่ 341,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพ่ิมข้ึน 5 เทา่ในรอบ 15 ปี 

➢ ธนาคาร HSBC คาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามในปี 2564 จะเติบโตร้อยละ 7.6 ซึ่งปรับจากการคาดการณ์
ก่อนหน้านี้ท่ีร้อยละ 8.1 เนื่องจากภาคการท่องเท่ียวของเวียดนามยังชะลอตัว ทำให้บริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียว เช่น บริการโรงแรม ที่พัก ยังไม่ฟื้นตัว ท้ังนี้รัฐบาลเวียดนามกำหนดเป้าหมายการเติบโตของ GDP ในปี 2564 ท่ี
ร้อยละ 6.5 GDP เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 3,700 เหรียญสหรัฐฯ และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 

➢ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ กรุงฮานอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแห่งสหราชอาณาจักร  ได้ลงนามในการสรุปการเจรจาข้อตกลง
การค้าเสรีเวียดนาม -  สหราชอาณาจักร (UKVFTA) เพ่ือให้แน่ใจว่าการค้าทวิภาคีจะไม่หยุดชะงักหลังจากช่วงเปลี่ยน
ผ่านของกระบวนการ Brexit   คาดว่า ข้อตกลง UKVFTA จะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 

➢ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ตัวแทนของกรมนโยบายภาษี กระทรวงการคลังเวียดนามให้ข้อมูลกับ
สื่อมวลชนว่า นายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการไม่ขยายอายุกฤษฎีกา 
70/2020/ND-CP ที่กำหนดการลดค่าจดทะเบียนร้อยละ 50 สำหรับรถยนต์ที่ผลิต/ประกอบในประเทศตั้งแต่วันที่ 29 
มิถุนายน 2563 และมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการคลังเสนอให้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ขยายอายุกฤษฎีกา 70/2020/ND-CP เนื่องจากนโยบายการลดค่าจดทะเบียนดังกล่าวส่งผล
ต่อการจัดเก็บงบประมาณภาครัฐลดลง 3,700 ล้านด่ง (ประมาณ 160 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

➢ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาการประมงของ
เวียดนามถึงปี 2573 โดยภาคการประมงกำหนดเป้าหมายการเติบโตร้อยละ 3 - 4 ต่อปี ผลผลิตรวมของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
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ท่ีผลิตในประเทศมีปริมาณ 9.8 ล้านตัน  ภายในปี 2573 จะส่งออกสินค้าสัตว์น้ำประมาณ 14,000 -16,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 

➢ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทระบุ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ของเวียดนามมีเป้าหมายท่ีจะมีอัตรา
การเติบโตของผลผลิตโดยเฉลี่ยในปี 2564 ท่ีร้อยละ 5-6 คาดว่าจะมีการผลิตเนื้อสัตว์ประมาณ 5.7 ล้านตัน โดย
ประกอบด้วยเนื้อหมู 3.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เนื้อสัตว์ปีก 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และเนื้อวัว 395,000 
ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในขณะเดียวกัน ผลผลิตไข่คาดว่าจะมีปริมาณ 15,600 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และนม 1.21 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 

➢ กรมตลาดในประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า กำลังซื้อในตลาดในประเทศคาดว่าจะ
เพ่ิมขึ้นระหว่างร้อยละ 15 - 20 จากปัจจุบันจนถึงวันปีใหม่เวียดนาม (กุมภาพันธ์ 2564) โดยผลิตภัณฑ์อาหารมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากที่สุด กำลังซื้อที่สูงขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพร้อมกับ
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนในช่วงปลายปี ดังนั้นผู้ประกอบการต่างๆ จึงมีแผนที่จะเตรียมจัดหาสินค้าและโครงการ
กระตุ้นการบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

➢ สำนักงานสถิติเวียดนาม (GSO) ระบุว่า ในปี 2563 จำนวนวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในเวียดนามลดลงร้อยละ 
2.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวน 134,900 ราย ด้วยทุนจดทะเบียน 2,235 ล้านล้านด่อง (2.9 ล้านล้านบาท)  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.2 ภาคธุรกิจบริการมีจำนวนวิสาหกิจที่จัดตั้งใหม่มากที่สุด รองมาเป็นภาคอุตสาหกรรมและ      
การก่อสร้าง และภาคการเกษตรและป่าไม้ เป็นต้น วิสาหกิจ 46,600 รายในเวียดนามลงทะเบียนหยุดดำเนินการ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 62.2 และมีวิสาหกิจ 37,700 รายรอการเลิกกิจการ ลดลงร้อยละ 13.8 ในขณะเดียวกัน มีวิสาหกิจ 
17,500 ราย ได้ดำเนินการเลิกกิจการอย่างเสร็จสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา  

➢  ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ในเดือนธันวาคม 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน  สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ รถจักรยานยนต์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.18 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
รองเท้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.15 อุปกรณ์และของใช้ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.01 เครื่องดื่มและบุหรี่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.13 ราคายาและบริการด้านสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.01 เป็นต้น ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ วัฒนธรรม 
บันเทิงและการท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 0.1 ที่พักอาศัยและวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.03 เป็นต้น ดัชนีราคาผู้บริโภค
ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

➢ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IIP) ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ดัชนีการผลิตของอุตสาหกรรม การแปรรูปและการผลิตลดลงร้อยละ 0.23 การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 
1.32 และการจำหน่ายน้ำและบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ลดลงร้อยละ 8.76  

➢ ยอดการค้าปลีกและบริการของเวียดนามในปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.0 ล้าน
ล้านด่อง (6,502 ล้านบาท) ทั้งนี้ หากไม่รวมปัจจัยด้านราคา อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา 

➢ อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานในเดือนธันวาคม 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.07 จากเดือนก่อน และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.99 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานในปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.31 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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                     ตาราง 1 เครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิเวยีดนามในป ี2563 

เครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิ อตัราการเตบิโต  
(%) - ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม -0.06 

- ยอดค้าปลีกของสินค้าและบริการ +2.6 

- มูลค่าการส่งออก +7.0 

- มูลค่าการนำเข้า +3.7 

- ดัชนีราคาผู้บริโภค +3.23 

- อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน +2.31 

                             ทีม่า: กรมสถิติเวียดนาม                        

ด้านการลงทนุ 

➢ ในปัจจุบัน เวียดนามมีโครงการลงทุนจากต่างชาติ 33,070 โครงการ ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 384,044 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เกาหลีใต้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดด้วย 8,983 โครงการ โดยมีมูลค่าเงินทุนจดทะเบียน 70,645 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.4 ของมูลค่าเงินทุนทั้งหมด รองมาเป็นญี่ปุ่นที่มี 4,632 โครงการ ด้วย
มูลค่าเงินทุนจดทะเบียน 60,257 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 15.7 และถัดไปเป็นสิงคโปร์ ที่มี 2,629 โครงการ 
มูลค่า 56,551 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 14.7 เป็นต้น 

➢ การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี 2563 รวม 2,523 โครงการใหม่ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 14,646 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เงินทุนจดทะเบียนรวมทั้งโครงการลงทุนใหม่ โครงการที่ปรับเพ่ิมเงินทุน และซื้อหุ้นในธุรกิจเวียดนาม
รวม 28,530 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โครงการลงทุนจาก
ต่างชาติมีการเบิกจ่ายเงินทุนประมาณ 19,980 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปกี่อน  

➢ ในปี 2563 นักลงทุนต่างชาติลงทุนใน 19 ภาคธุรกิจ โดยภาคการผลิตและแปรรูปมีการลงทุนมากที่สุด ด้วย
มูลค่า 13,601 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 48 ของเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด รองลงมาคือภาคการผลิตและ
จำหน่ายไฟฟ้าโดยมีมูลค่า 5,142 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า 
4,184 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 14.7 ธุรกิจการค้าปลีก ค้าส่งและซ่อมบำรุงรถ 1,645 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเป็นร้อยละ 5.8 เป็นต้น 

➢  โครงการลงทุนสำคัญที่ได้รับการอนุมัติในปี 2563 ได้แก่ โครงการโรงผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ของ
สิงคโปร์ ในจังหวัด Bac Lieu โดยมีเงินลงทุน 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG โครงการ Long Son Petrochemicals ของบริษัท SCG ประเทศไทยในจังหวัด Ba Ria-
Vung Tau ปรับเพ่ิมเงินทุน 1,386 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการพัฒนาเมือง West Lake Urban Center ของเกาหลี
ในฮานอยปรับเพ่ิมเงินทุน 774 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการ Pegatron Việt Nam ของไต้หวันมีเงินลงทุน 481 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ใน Hai Phong โครงการผลิตยางรถ Radian Jinyu  ของ
จีนในจังหวัด Tay Ninh มีเงินลงทุน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท USI 
(ประเทศจีน) ใน Hai Phong มีเงินลงทุน 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการ Sews -  components Việt Nam ของ
ญี่ปุ่นผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกในจังหวัด Hung 
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Yen ได้ปรับเพ่ิมเงินลงทุน 75.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการ Ce Link Vietnam 2 (ฮ่องกง) เงินลงทุนรวม 49.8 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผลิตและแปรรูปชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด Bac Giang   เป็นต้น 

➢ ในปี 2563 การลงทุนจากประเทศไทยมี 40 โครงการใหม่ ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 292 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มี
การปรับเพ่ิมเงินทุน 1,357 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการซื้อหุ้นในธุรกิจเวียดนามด้วยมูลค่า 136 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ในปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 9  โดยมี 603 โครงการ ด้วยมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนรวม 12,873 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น นักลงทุนไทยรายใหญ่ที่ลงทุนในเวียดนาม เช่น 
TCC Group, Central Group, SCG, CP Vietnam, Hemaraj, ThaiBev,  Amata,  B.Grimm Power, Super 
Energy Corporation, Stark Coporation, Gunkul Engineering, Gulf Energy Development เป็นต้น 

 

 ตาราง 2 การลงทนุโดยตรงจากตา่งชาติในป ี2563 จำแนกตามรายประเทศ 

                                                                                                                  หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ จำนวน
โครงการใหม ่

เงนิทนุ 
จดทะเบยีนใหม ่

เงนิทนุจดทะเบยีน   
ที่เพิ่มขึ้น 

มลูคา่ซือ้หุน้ใน
ธรุกิจเวยีดนาม 

เงนิทนุ 
จดทะเบยีนรวม 

สงิคโปร ์ 248 6,157.2 671.2 2,165.7 3,084.9 
เกาหลใีต ้ 609 1,205.8 1,740.1 1,003.2 3,352.3 

จนี 342 1,582.1 487.6 389.8 1,219.4 

ญี่ปุน่  272 786.0 433.0 1,149.0 1,853.9 

ไตห้วนั 131 1,505.7 200.8 351.9 683.7 

ฮอ่งกง 211 1,271.0 466.3 262.2 939.5 

ไทย 40 292.4 1,357.3 135.8 1,533.1 

หมูเ่กาะเวอรจ์นิ  30 310.8 206.5 385.6 622.1 

เนเธอรแ์ลนด ์ 36 293.7 158.0 444.9 638.9 

หมูเ่กาะเคย์แมน 3 100.2 2.0 286.0 388.2 

อืน่ๆ 600 1,141.5 691.7 895.1 14,214.1 

รวม 2522 14,646.4 6,414.5 7,469.2 28,530.1 
  ที่มา: กรมการลงทุนจากต่างชาติ 
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   ตาราง 3 การลงทนุโดยตรงจากตา่งชาตินบัถงึป ี2563 จำแนกตามรายประเทศ 
                                                                                                           หนว่ย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ จำนวนโครงการ เงินทนุจดทะเบยีนรวม 

เกาหลใีต ้ 8,983.0 70,645.1 
ญี่ปุน่ 4,632.0 60,257.6 

สงิคโปร ์ 2,629.0 56,551.4 

ไต้หวนั 2,792.0 33,707.2 

ฮอ่งกง 1,944.0 25,661.9 

หมูเ่กาะเวอรจ์ิน 869.0 22,255.2 

จีน 3,123.0 18,459.7 

มาเลเซยี 644.0 12,900.5 

ไทย 603.0 12,873.9 

เนเธอรแ์ลนด ์ 374.0 10,418.1 

อื่นๆ 6,477.0 60,313.6 

รวม 33,070.0 384,044.2 
  ที่มา: กรมการลงทุนจากต่างชาติ 

  ตาราง 4 การลงทนุโดยตรงจากตา่งชาตนิบัถงึป ี2563 จำแนกตามรายจงัหวดั 
                                                                                                                     หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

จังหวัด จำนวนโครงการ เงินทนุจดทะเบยีนรวม 

Ho Chi Minh 9,952 48,190.5 
Ha Noi 6,384 35,904.3 
Binh Duong 3,932 35,499.8 

Ba Ria-Vung Tau  496 32,748.6 
Dong Nai 1,739 31,962.3 

Hai Phong  849 20,202.6 

Bac Ninh  1,642 19,912.8 
Thanh Hoa 158 14,533.5 

Ha Tinh  79 11,739.2 
Thai Nguyen 181 8,722.0 

อื่นๆ 7,658.0 124,628.5 

รวม 33,070.0 384,044.2 

  ที่มา: กรมการลงทุนจากต่างชาต ิ
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2. การค้าระหว่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี 2563 

   ในเดือนธันวาคม 2563 เวียดนามเกินดุลการค้าประมาณ 251 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการค้า 55,558 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออก 27,905 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 27,653 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 เวียดนามมีมูลค่าการค้า 545,355 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออก 
282,655 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.0 และมูลค่าการนำเข้า 262,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

 ตาราง 4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในปี 2563      
                                                                        หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ป ี2562 

(ม.ค -ธ.ค) 

อัตราการเตบิโต  
ป ี2562 

   (%) 

ป ี2563 

(ม.ค -ธ.ค) 

อัตราการเตบิโต      
ป ี2563 

   (%) 

 

มลูคา่การคา้ระหวา่งประเทศ 

  + มลูคา่การสง่ออก 

 + มลูคา่การนำเขา้ 

 

  517,260 

  264,189  

  253,071 

 

         7.6 

8.4 

6.8 

 

545,355 

282,655 

262,700 

 

5.4 

7.0 
3.7 

 ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 

➢ ตลาดส่งออกหลักของเวียดนามในปี 2563 สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำเข้าสินค้าเวียดนามรายใหญ่ที่สุดด้วย
มูลค่า 77,077 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามด้วยจีน โดยมีมูลค่า 
48,905 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.0 ญี่ปุ่น 19,284 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.2 เกาหลีใต้ 
19,107 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.2 เป็นต้น 

➢ ตลาดนำเข้าหลักของเวียดนามในปี 2563 ได้แก่ จีน ด้วยมูลค่า 84,186 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
11.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองมาเป็นเกาหลีใต้โดยมีมูลค่า 46,895 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
0.3 ญี่ปุ่น 20,341 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 สหรัฐอเมริกา 12,713 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
5.0 เป็นต้น  

➢ สินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนามในปี 2563 ได้แก่ โทรศัพท์และส่วนประกอบมีมูลค่า 51,183.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.4 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบมีมูลค่า 44,576 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.1 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่า 29,809.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.2 เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ 27,193 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.6 รองเท้า 16,791 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
8.3 เป็นต้น 

➢ สินค้านำเข้าหลักๆ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบมีมูลค่า 63,971 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 37,251 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 
โทรศัพท์และส่วนประกอบมีมูลค่า 16,645 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.9 ผ้าทุกชนิด 11,875 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.5 พลาสติก 8,397 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.9 เป็นต้น 
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3. การค้าระหว่างไทย - เวียดนามในปี 2563 

         การค้าระหว่างไทย - เวียดนามในปี 2563 มีมูลค่า 15,881.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกไปเวียดนามที่ 10,964.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.0 ส่วนมูลค่า  
การนำเข้าสินค้าจากเวียดนาม 4,916.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.3 

ตาราง 5 มลูค่าการคา้ระหวา่งไทย -เวยีดนามในป ี2563   
                                                                                                                      หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ป ี2562       
(ม.ค -ธ.ค) 

อัตราการเตบิโต   

ป ี2562         
(%) 

ป ี2563 

(ม.ค -ธ.ค) 

อัตราการเตบิโต      
ป ี2563 

   (%) 

มลูคา่การคา้ 

 - มลูคา่การสง่ออกไปเวยีดนาม 

 - มลูคา่การนำเขา้จากเวยีดนาม 

16,966.3 

11,663.2 

5,303.1                           

-3.4 

-3.2 

-3.9 

15,881.7 

10,964.8 

4,916.9                          

-6.4 

-6.0 

-7.3 

 ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 

สินค้าหลักที่เวียดนามนำเข้าจากไทยในปี 2563 เรียงลำดับตามสัดส่วนการนำเข้า ดังนี้ 
ตาราง 6 สนิคา้หลักที่เวยีดนามนำเขา้จากไทยในป ี2563  

                                                                                                                       หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ลำดบัที ่ สินคา้ 
ป ี2562       

(ม.ค -ธ.ค) 
อัตราการเตบิโต   

ป ี2562         
(%) 

ป ี2563 

(ม.ค -ธ.ค) 

อัตราการเตบิโต      
ป ี2563 

   (%) 
1 รถยนต์ทุกชนิด 1,526.90 38.7 1,072.8 -29.7 

2 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ 

908.5 36.9 994.1 9.4 

3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 1,012.9 4.5 930.7 -8.1 

4 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและ
ส่วนประกอบ 

913.8 -3.4 847.7 -7.2 

5 ส่วนประกอบและชิ้นส่วนยานยนต์ 645.2 4 733.4 13.7 

6 วัตถุดิบพลาสติก 820.4 -15.8 670.9 -18.2 

7 น้ำมันทุกประเภท 392.7 -60.3 449.0 14.3 

8 สารเคม ี 358.4 -17.1 354.2 -1.2 

9 ผลิตภัณฑ์สารเคมี 281.7 -1.2 287.6 2.1 

10 วัตถุดิบสิ่งทอ เครื่องหนัง 318.3 4.7 280.9 -11.7  
อื่นๆ 4,484.4 -2.1 4,343.5 

 
-3.1 

 รวม 11,663.2 -3.2 10,964.8 

 

-6.0 

ที่มา: กรมศลุกากรเวียดนาม 
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สินค้าท่ีเวียดนามส่งออกไปไทยในปี 2563 เรียงลำดับตามสัดส่วนการส่งออก ดังนี้ 

ตาราง 7 สนิคา้หลักที่เวยีดนามส่งออกไปไทยในป ี2563  

                                                                                                                       หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ลำดบัที ่ สินคา้ 

ป ี2562       
(ม.ค -ธ.ค) 

อัตราการเตบิโต   

ป ี2562         
(%) 

ป ี2563 

(ม.ค -ธ.ค) 

อัตราการเตบิโต
ป ี2563 

   (%) 

1 โทรศัพท์และส่วนประกอบ 1,180 -16.2 695.1 -41.1 

2 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ  

457.2 0.3 449.2 -1.7 

3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 404.8 7.7 437.6 8.1 

4 ยานยนต์และชิ้นส่วน 396.1 4.3 395.1 -0.3 

5 เหล็ก เหล็กกล้า 226.1 -0.3 390.5 72.7 

6 น้ำมันดิบ 370.8 -35.9 308.5 -16.8 

7 สัตว์น้ำสด แช่แข็ง แช่เย็น     
แปรรูป และกึ่งแปรรูป 

293.5 0.5 247.6 -15.6 

8 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 211.5 33.4 184.2 -12.9 

9 ผักผลไม้ 74.9 66.1 157.2 109.9 

10 ด้าย เส้นใย 119.3 7.1 93.5 -21.6 
 

อื่นๆ 1,568.9 10.0 1,558.4 -0.7 

 รวม 5,303.1                           -3.9 4,916.9 -7.3 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 
 

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย 
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