
 

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกจิไทยในอาเซียน 
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สรุปภาพรวมและทิศทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
 
 เวียดนามเปนประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่ผลจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน       
ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกท่ีสําคัญของเวียดนาม ส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

 รัฐบาลเวียดนามมีการควบคุมการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลด่อง กับ เงินสกุล เหรียญสหรัฐฯ 
ให้อยู่ในระดับ 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 20,800 – 21,000 ด่อง เพ่ือไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งออก
ของประเทศรวมไปถึงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเป็นระยะๆ 

 รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทําการค้า โดยมีการปรับปรุงและแก้ไข
กฎระเบียบ เพ่ือให้เอ้ืออานวยต่อการจัดตั้ง Trading Company โดยอนุญาตให้ขาวต่างชาติ สามารถจัดตั้ง
บริษัท trading โดยจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ 100%  

 เวียดนามปจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนลําดับที่ 6 ของอาเซียนและเปนประเทศสําคัญในกล ุม
ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคล ุมแมน้ําโขง ซึ่งเปนความรวมมือของ 6 ประเทศ ไดแก ไทย เมียนมาร ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีน (ตอนใต เพ่ือสงเสริมการขยายตัวทางการคา การลงทุนและการพัฒนา ดานตางๆ รวมถึง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน อาทิ เสนทางคมนาคม ระบบไฟฟา โทรคมนาคม และสิ่งแวดลอม เปนตน 

 นอกจากนี้เวียดนามยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ สําหรับภาคการผลิตและการทอง
เที่ยว และมีจํานวนประชากรมากกวา 90 ลานคน ซึ่งเปนทั้งแหลงแรงงานและตลาดสําหรับสินคาและบริการ
ไดเปนอยางดี อีกทั้งเวียดนามยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สะดวกตอการขนสงทางบกเชื่อมตอกับประเทศอื่นใน
อาเซียน และเปนเสนทางออกสูทะเลของลาวและมณฑลยูนนานของจีน จึงทําใหเวียดนามเปนประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และเปนที่นาสนใจของนักลงทุนจากตางประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมที่นาสนใจ ได
แก การแปรรูปพืชผลเกษตร การแปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับรถจักรยานยนต การกอสราง และ
วัสดุกอสรางสิ่งทอ และเสื้อผาสําเร็จรูปและธุรกิจดานการทองเที่ยว เปนตน 

 International Finance Corporation (IFC) กลุม World Bank ไดวิเคราะหและประเมินสภาพ
แวดลอม เพ่ือการลงทุนและประกอบธุรกิจในประเทศตางๆทั่วโลก โดยป 2013 เวียดนามไดรับการจัด
อันดับใหเปนประเทศที่มคีวามสะดวกในการทําธุรกิจลําดับที่ 99 จาก 189 ประเทศทั่วโลกและเปนลําดับที่ 5 
ในอาเซียนรองจากสิงคโปร มาเลเซีย ไทย และบรูไน ตามลําดับ โดยพิจารณาจาก 10 ตัวชี้วัด ไดแก  

- การเริ่มตนธุรกิจ ไดลําดับที่ 109 
- การขออนุญาตกอสราง ไดลําดับที่ 29 
- การขอใชไฟฟา ไดลําดับที่ 156 
- การจดทะเบียนสินทรัพย ไดลําดับที่  51 
- การขอสินเชื่อ ไดลําดับที่ 42 
- การปกปองนักลงทุน ไดลําดับที่ 157 
- การชําระภาษี ไดลําดับที่ 149 
- การคาระหวางประเทศ ไดลําดับที่ 65 
- การบังคับใชสัญญา ไดลําดับที่ 46 
- และการแกปญหาลมละลาย ไดลําดับ 149 
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 เวียดนามไดปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุนมาอยางตอเนื่อง สงผลใหดัชนีการเริ่มตน 
ธุรกิจอยูในระดับที่นาพอใจเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน รวมทั้งไดริเริ่มปฏิรูปภาคการเงิน เพ่ือให
นักลงทุนเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจไดสะดวกขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเวียดนามยังมีปญหาดานโครง
สรางพื้นฐานทางพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพลังงานไฟฟา และปญหาดานระบบภาษีที่ยังมีความซับซ
อนแตกตางกันในแต่ละพ้ืนที่ นักลงทุนจึงควรศึกษาและวางแผนปองกันรวมทั้งรับมือกับปญหาดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
สถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนาม 
 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2014 GDP เวียดนามเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.18 ต่ํากว่าประมาณการที่
รัฐบาลเวียดนามตั้งเปูาไว้ที่ร้อยละ 5.8 โดยรัฐบาลเวียดนามประกาศจะไม่ปรับเปูาหมายนี้ แต่จะเร่ง
ให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเพ่ือผลักดัน GDP ให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
 
ตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2014 ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 

- มูลค่าการค้าของเวียดนามกับโลกเท่ากับ 165,758 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.7 
เมื่อเทียบกับข่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 83,508 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.1 

- สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า คอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น และตลาดส่งออกท่ีสําคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ และเยอรมัน  

- มูลค่าการนําเข้าของเวียดนามเท่ากับ 28,250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.4  

- สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ 
และผ้า เป็นต้น ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุุน ไต้หวัน และสิงคโปร์  

- และในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2014 การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) มีการลงทุนจากต่างชาติ
รวมทั้งสิ้น 9,540 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.9 ประเทศท่ีมีการลงทุนในเวียดนามสูงสุด ได้แก่ 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง และ สิงคโปร์ โดยไทยอยู่อันดับที่ 15 มีมูลค่าการลงทุน 57.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของเวียดนาม 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

อัตราเงินเฟูอ 
(% Change) 

22.4 7 9.2 18.6 9.3 6.7 

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
(ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 

16,302.02 17,063.30 18,609.07 20,498.95 20,828.00 20,932.00 

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืม 
(%) 

15.8 10.1 13.1 17 13.5 10.4 

อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
(% Real Growth) 

5.7 5.4 6.4 6.2 5.3 5.4 

GDP 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

99,131.90 106,025.80 115,955.80 135,610.80 155,820.00 171,233.60 

การส่งออก 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

62,685.10 56,543.00 71,970.00 95,222.00 114,426.00 133,312.00 

การนําเข้า 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

80,713.80 68,922.00 83,970.00 104,524.00 112,418.00 132,927.00 

ข้อมูลจาก ADB , General Statistics Office of Vietnam (GSO), ADB, World Bank, IMF, The State Bank of Vietnam (SBV) และ Euromonitor 

 
 

สรุปตัวเลขด้านประชากรของเวียดนาม 
 2008 2009 2010 2011 2012 2556 

จํานวนประชากร 
‘000 

86,426.50 87,374.80 88,320.20 89,261.10 90,193.40 91,109.70 

อัตราการเกิด ตอ่ 
‘000 

17 16.9 16.7 16.4 16.1 15.8 

อัตราการตาย ต่อ 
‘000 

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 

จํานวนครัวเรือน 
‘000 

21,793.00 22,628.20 23,367.50 24,064.50 24,723.90 25,349.30 

ประชากรเขตเมือง 
‘000 

25,012.60 25,847.40 26,687.50 27,536.00 28,406.80 29,289.00 

ประชากรเขตเมือง 
(%) 

29.1 29.7 30.4 31 31.7 32.3 

ประชากร 0-14 
(%) 

25 24.2 23.6 23.2 23 22.8 

ประชากร 15-64 
(%) 

69.1 69.8 70.4 70.8 71 71.1 

ประชากร 65+ 
(%) 

5.9 6 6 6 6.1 6.1 

ประชากรชาย (%) 49.4 49.4 49.4 49.4 49.5 49.5 
ประชากรหญิง 
(%) 

50.6 50.6 50.6 50.6 50.5 50.5 

ช่วงอายุชาย (ป)ี 70.3 70.5 70.7 70.9 71.1 71.3 
ช่วงอายหุญิง (ปี) 80 80.1 80.2 80.3 80.4 80.5 
อัตราการรู้หนังสือ 
ในวัยผู้ใหญ่ (%) 

92.8 93.5 93.8 94 94.2 94.5 

ข้อมูลจาก Euromonitor 
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สินค้าหลักของไทยส่งออกไปตลาดเวียดนาม มกราคม-กรกฎาคม 2014 

สินค้า 
 

2013 
(ล้าน USD) 

ม.ค.- ก.ค. 2013 
(ล้าน USD) 

ม.ค.- ก.ค. 2014 
(ล้าน USD) 

เพิ่ม/ลด(%) 
ม.ค.- ก.ค. 

1. เม็ดพลาสติก 
2. น้ํามันสาเร็จรปู 
3. เคมีภณัฑ ์
4. รถยนต์ อุปกรณ/์ส่วนประกอบ 
5. เครื่องปรับอากาศ/ส่วนประกอบ 
6. เหล็ก/เหล็กกล้าและผลติภณัฑ ์
7. เครื่องดื่ม 
8. ผลิตภณัฑ์ยาง 
9. กระดาษและผลติภณัฑ์ 
10. ผ้าผืน 

535.58 
603.69 
478.50 
378.78 
237.75 
255.70 
239.56 
321.16 
225.05 
238.96  

321.30 
308.43 
263.26 
198.63 
159.52 
152.68 
126.56 
175.46 
126.89 
130.55  

347.50 
308.59 
277.59 
249.57 
197.25 
194.18 
176.19 
175.32 
138.90 
128.19  

8.15 
0.05 
5.44 
25.65 
23.65 
27.18 
39.21 
-0.08 
9.46 
-1.81  

ข้อมูลจาก MenuCom 

 
สินค้าหลักที่ไทยน าเข้าจากตลาดเวียดนาม มกราคม–กรกฎาคม 2014 

สินค้า 
 

2013 
(ล้าน USD) 

ม.ค.- ก.ค. 2013 
(ล้าน USD) 

ม.ค.- ก.ค. 2014 
(ล้าน USD) 

เพิ่ม/ลด (%) 
ม.ค.- ก.ค. 

1. เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน 
2. เครื่องจักรไฟฟูาและส่วนประกอบ 
3. เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภณัฑ์ 
4. น้ามันดิบ 
5. สัตว์น้ําสด แช่เย็น/แข็งแปรรูป  
6. เครื่องคอมพิวเตอร/์อุปกรณ ์
7. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
8. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ยานยนต ์
9. เคมีภณัฑ ์
10. ด้ายและเส้นใย  

1,005.70 
229.32 
236.40 
67.48 
107.85 
111.44 
100.02 
84.08 
94.75 
86.16  

 

645.54 
124.15 
140.43  
N/A 

57.05 
51.62 
61.28 
47.35 
56.31 
49.7  

711.79 
146.06 
130.82 
108.64 
80.70 
74.46 
63.59 
59.69 
53.42 
53.22  

 

10.26 
17.65 
-6.84  
N/A 

41.45 
44.25 
3.77 
26.06 
-5.13 
7.08  

 
ข้อมูลจาก MenuCom 
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ปัจจัยท่ีดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเวียดนาม 

 
ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล  
 เวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ 
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการบริหารประเทศทุกด้าน ทําให้
การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และนโยบายต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนี่ อง 
ขณะเดียวกันผู้นําประเทศมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหารประเทศ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างจริงจัง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนในเวียดนาม 
 
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะพลังงาน และแร่ธาตุ เช่น การมีแหล่งน้ํามันดิบ
กระจายอยู่ทั่วทุกภาค ทําให้เวียดนามกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกนํ้ามันดิบรายสําคัญอันดับ 3 ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย นอกจากนี้เวียดนามมีปริมาณ
เชื้อเพลิงสํารอง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม และถ่านหินอยู่มาก รวมทั้งแร่ธาตุสําคัญ คือ บอกไซต์
โปแตสเซียม และเหล็ก นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งล้วนเป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับการลงทุน 
รวมทั้งทรัพยากรดินและนํ้าที่มีอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพก็เอ้ือต่อการเพาะปลูก 
ส่งผลให้เวียดนามเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรหลายรายการจนติดอันดับประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
รายใหญ่ของโลก เช่น พริกไทย (อันดับ 1 ของโลก) ข้าว (อันดับ 2 ของโลก รองจากไทย) กาแฟ 
(อันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (อันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย) และ
อาหารทะเล (อันดับ 6 ของโลก) 
 
เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 
 เวียดนามมีประชากรมากถึง 90 ล้านคน จากการที่เวียดนามปิดประเทศมานาน ทําให้
ประชากรตื่นตัวกับสินค้าและบริการใหม่ๆ ทําให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นหลังการเปิดประเทศ 
ประกอบกับชาวเวียดนามเริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งปริมาณเงินโอนกลับ
ประเทศของชาวเวียดนามโพ้นทะเลหรือที่เรียกว่า ”เวียดกิว” ซึ่งมีประมาณ 3 ล้านคน โอนเงิน
กลับมาประเทศปีละประมาณ 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ชาวเวียดนามส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้า
อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีจํานวนมากและเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ประชากรทีมีกําลังซื้อสูงส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดรอบนอกกรุงฮานอย และจังหวัดต่างๆ บริเวณใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง 
ซึ่งเป็นพ้ืนทีส่ําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
เน้นนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศ  
 เวียดนามให้ความสําคัญกับมิตรประเทศรวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัย ทําให้เวียดนาม
ไม่เคยตกเป็นเปูาหมายในการก่อการร้าย และแทบไม่มีปัญหาอาชญากรรมขั้นร้ายแรง เนื่องจาก
เวียดนามมีกฎหมายที่เข้มงวดและมีบทลงโทษที่รุนแรง ส่งผลให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย
สูงแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจเข้ามาลงทุน 
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เวียดนามให้ความส าคัญกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง  
 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้ งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีความสะดวกและทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) 

ความได้เปรียบด้านแรงงาน 
 ชาวเวียดนาม 48 ล้านคน หรือร้อยละ 55 ของจํานวนประชากรในเวียดนามอยู่ในวัยทํางาน 
มีอายุระหว่าง 15-64 ปี และอัตราการรู้หนังสือของชาวเวียดนามสูงกว่าร้อยละ 90 ทําให้เวียดนามมี
แรงงานคุณภาพจํานวนมาก อัตราค่าจ้างแรงงานตํ่า และยังสามารถหาแรงงานได้ง่าย นายจ้าง 
สามารถรับสมัครแรงงานได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านกระทรวงแรงงานของเวียดนาม ในขณะเดียวกัน
ชาวเวียดนามก็มีความสนใจสมัครงานโดยเฉพาะกับบริษัทต่างชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของ
ตลาดแรงงานในเวียดนาม 
 
โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในเวียดนาม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 การเมืองมีเสถียรภาพ มีนโยบายสงเสริมการลงทุน

จากตางประเทศอยางเปนรูปธรรมและไดรับ
การสานตออยางตอเนื่อง ทําใหผูลงทุนสามารถ
วางแผนประกอบธุรกิจและลงทุนในระยะยาวได
อยางมั่นใจ 

 มีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบสําหรับภาค
การผลิตอยางอุดมสมบูรณ อาทิ มีแหลงน้ํามันดิบ
กระจายอยูทั่วประเทศ มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารอง 
เชน กาซธรรมชาติ ปโตรเลียม และถานหินอยูใน
ปริมาณมาก มีแหล งสินแรที่สําคัญ และยังมี
ทรัพยากรปาไมอยูอีกมาก นอกจากนี้ สภาพพ้ืนที่
ของเวียดนามยังเอ้ือตอการเพาะปลูก  สินคาเกษตร
ที่มีความหลากหลาย และจากชายฝงทะเลที่มี
ระยะทางประมาณ 3,440 กิโลเมตร ยังทําให้
เวียดนามเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สําคัญของโลก 

 เวียดนามมีประชากรจํานวนมากกวา 90 ลานคน 
ซึ่งสวนใหญอยูในวัยแรงงาน ทําให เปนแหลง 
แรงงานจํานวนมากและมีคาจางแรงงานที่ต่ํากวา
อีกหลายประเทศในอาเซียน อีกทั้งยังทําใหเปน 
ตลาดสําหรับสินคาและบริการที่มีขนาดใหญและ
มีศักยภาพ เนื่องจากกําลังซื้อมีแนวโนมสูงขึ้นจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น แ ล ะ
สาธารณูปโภคยังไมพรอมและเพียงพอ 
โดยเฉพาะดานระบบไฟฟาที่ยังพบวามี
การขาดแคลนไฟฟาอยูบอยครั้ง 

 ภูมิประเทศของเวียดนามมีลักษณะแคบ
และยาว ประกอบกับสาธารณูปโภคดาน
การคมนาคมขนสงยังไมไดรับการพัฒนา
ใหมีเพียงพอ ทําใหคาใชจายดานโลจิสติกส
ค่อนข้างสูง และใช เวลาในการขนส่ง
สินค้านาน 

 ตนทุนประกอบการดานที่ดินและคาเชา
สํานักงานมีราคาสูง โดยเฉพาะในเขต
เมืองใหญและเมืองเศรษฐกิจที่เกิดใหม 

 เวียดนามยั งขาดแคลนแรงงานที่ มี
ความสามารถเปนผูบริหารระดับกลางใน
เกือบทุกสาขาธุรกิจ โดยมีแรงงานใน
กลุ่มดังกลาวที่เพียงพอตอความตองการ
ของโครงการลงทุนจากตางชาติไดเพียง 
1 ใน 4 เท่านั้น 
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โอกาส อุปสรรค 
 สินคาในตลาดเวียดนามยังไม่มีความหลากหลาย

มากนัก และพฤติกรรมผูบริโภคชาวเวียดนาม
มีการจับจายใชสอยตามความพอใจมากกว่า
ความตองการพื้นฐานทําให เปนโอกาสและ
ช่องทางการตลาดสําหรับการประกอบธุรกิจ
และนักลงทุน นอกจากนี้สินคาอุปโภคบริโภค
ของไทยยังมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของชาว
เวียดนามดวย 

 เวียดนามมีนโยบายสงเสริมการลงทุน ทั้งเพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศและการส่งออก 
จึงมีความตองการนําเขาสินค้าและวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตในปริมาณสูง นอกจากนี้เวียดนาม
ยังไดจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมเพ่ือการส งออก มีการอํานวย
ความสะดวกและใหสิทธิประโยชนตางๆ แก่
นักลงทุนตา่งชาติ 

 เวียดนามอยู ระหวางการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานของประเทศมีการลงทุนในโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ มากมาย จึงเปนโอกาสสําคัญ
สําหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสรางและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เชน ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร
และภัตตาคาร 

 ที่ตั้งของเวียดนามอยูใกลกับประเทศไทย และ
ยังมีการพัฒนาเครือขายขนสงทางถนนจาก
โครงการ GMS Economic Corridors จึงทําใหมี
ความสะดวกในการขนสงสินค้าระหวางไทยกับ
เวียดนาม 

 เวียดนามมีภูมิประเทศที่สวยงามและโดดเดน 
รวมทั้งยังมีวัฒนธรรม และประวัติศาสตรที่เป็น
เอกลักษณต างจากประเทศอ่ืนในอาเซียน 
ทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวของเวียดนามมี
การเติบโตสูง ซึ่งเปนโอกาสสําหรับการลงทุน
ในธุรกิจทองเที่ยวและบริการที่เก่ียวเนื่อง 

 กฎหมายของเวียดนามหลายฉบับยังขาด
ความชัดเจน ซึ่งตองอาศัยการตีความ
และกฎระเบียบดานการค้ า  มีการ
เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหเป็นอุปสรรค
และสรางความสับสนใหกับผูลงทุนได ้

 เนื่องจากการกระจายรายไดในเวียดนาม
ยังไมดีมากนัก ทําใหกําลังซื้อสวนใหญ
กระจุกตัวเฉพาะตามเขตเมืองใหญ่ อาทิ 
นครโฮจิมินห และกรุงฮานอย 

 มีป ญหาการละเมิดลิขสิทธิ ์และการ
ปลอมแปลงสินคาอยูเปนจํานวนมาก 

 การแข งขันสํ าหรั บสิ นค า ในตลาด
เวียดนามมีสูง โดยเฉพาะสินค าจาก
ประเทศจีน และสินคาที่ผลิตได เอง
ภายในประเทศ เชน สินค าอุปโภค
บริโภคท่ีใชในชีวิตประจําวันทั่วไป 

 

 




