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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

บทที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป: ประเทศเวียดนาม 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน.................................................................................... 

ประเทศเวียดนาม มี ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                    

(The Socialist Republic of Vietnam) มีข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและ

ประชากร การเมอืงการปกครอง และข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 1.1 และ 1.2  

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเวียดนาม ได้แก่ การคมนาคม 

ท่าเรือ พลังงาน และระบบสื่อสาร สรุปได้ดังตารางที่ 1.3 

 
รูปที่ 1.1 แผนที่ภูมปิระเทศแสดงตําแหน่งที่ตั้งของประเทศเวียดนาม 

(ท่ีมา: www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia, 2015) 



 

 

 

 

 1-2 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

 

รูปที่ 1.2 เขตการปกครองของประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/VietnameseProvincesMap.png, 2006) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนาม 

ข้อมูล รายละเอียด 

พื้นที ่ 329,560 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 325,360 ตารางกิโลเมตร พืน้นํ้า 4,200 ตารางกิโลเมตร) 

สภาพภูมิประเทศ มดีินแดนปากแม่น้ําที่ราบตํ่าทางภาคเหนือ และภาคใต ้มีท่ีราบสูงตอนกลางของประเทศ ทาง

ภาคเหนอืท่ีอยูห่่างออกไปและทางภาคตะวันตกเฉยีงเหนอืมีทิวเขาและภูเขา 

สภาพภูมิอากาศ ในภาคเหนือของเวียดนาม มีภูมิอากาศคล้ายเขตเมืองร้อน มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค. – 

เม.ย.) ฤดูร้อน (พ.ค. – ส.ค.) ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย. – พ.ย.) และฤดูหนาว (ธ.ค. – ก.พ.) ส่วนใน

ภาคใต้ของเวียดนาม จะมีภูมิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูฝน 

(พ.ค. – ต.ค.) และฤดูร้อน (พ.ย. – เม.ย.) 

ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

 ทรัพยากรปุาไม้ อุดมสมบูรณ์มาก 

 ทรัพยากรน้ํา แม่น้ําท่ีสําคัญ คือ แม่น้ําแดง, แม่น้ําไทยบินฑ์ (Thai Binh), แม่น้ําชู (Song 

Cho) และแมน่้ํามา (Song ma) 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ  

- แหลง่แร่ท่ีมีศักยภาพสูง ได้แก่ แหล่งแร่บอกไซต์ แร่หายาก แอนทราไซต์ ลิกไนต์ อะ

พาไตต์ กลุ่มหนิและทรายสําหรับก่อสร้าง ดินขาว ทรายแก้ว และน้ําแร่ 

- แหล่งแร่ท่ีมีศักยภาพปานกลาง ได้แก่ แหล่งแร่ดีบุก ทังสะเตน ทองคํา ติตาเนียม 

โครเมยีม เหล็ก พลวง ตะกั่ว สังกะสี นิเกิล ยูเรเนียม เบนโทไนต์ ไพโรฟิลไลต์ และก

ราไฟต์ 

- แหลง่แร่ท่ีมีศักยภาพค่อนขา้งต่ํา ได้แก่ แหล่งแร่ไพไรต์ มังกานีส และ fat coal 

ภัยธรรมชาต ิ ชว่งเดือนพฤษภาคม-มกราคม บางคร้ังมีพายุใต้ฝุุนท่ีทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างหนัก โดยเฉพาะ

บริเวณดนิดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง 

ประชากร จํานวน 94.3 ล้านคน มีอัตราการเตบิโต 0.97% (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

การปกครอง ปกครองในระบอบสังคมนยิมแบบคอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Com-

munist Party of Vietnam : CPV) เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศ ซึ่งมีบทบาท

อย่างมากในการกําหนดแนวทางการบริหารประเทศในทุกด้าน ทําให้การเมืองของเวียดนามมี

เสถียรภาพ 

เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 59 จังหวัด และ 5 นคร ประกอบด้วย กรุงฮานอย , นครไฮฟอง, 

นครดานัง, นครโฮจิมินห์ และนครเกิ่นเทอ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) 

198.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เฉลี่ย 6,100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อคน มีอัตราการเติบโตต่อปี 

6.5 % (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

อัตราการว่างงาน 3 % (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558) 

อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงนิเฟอูอยูท่ี่ร้อยละ 0.9 ลดลงจากปีก่อน (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

ปีงบประมาณ มกราคม – ธันวาคม 
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ข้อมูล รายละเอียด 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

ในปี พ.ศ. 2558 เวียดนามเกินดุลการค้า 8,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีเงินทุนสํารองระหว่าง

ประเทศ 39.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนหนี้ต่างประเทศของเวยีดนาม ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 มี

จํานวน 69.76 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558) 

มูลค่าการส่งออก ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการส่งออกสินค้า 158.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 37.8 (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558)  

สินค้าส่งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, รองเท้า, น้ํามันดิบ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,  อาหารทะเล, ข้าว, กาแฟ, 

ผลิตภัณฑจ์ากไม ้และเครื่องจักร 

ประเทศส่งออกที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา 20%, จีน 10.4%, ญี่ปุุน 10.3% และเกาหลีใต้ 5% 

(ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

มูลค่าการน าเข้า ในปี พ.ศ. 2558 มมีูลค่าการนําเข้าสินค้า 150.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อย

ละ 8.9 (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

สินค้าน าเข้าและ

ประเทศคู่ค้า 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์, น้ํามัน, ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า, วัตถุดิบสําหรับสิ่งทอ

และเครื่องหนัง, อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส,์ พลาสตกิ และรถยนต์  

ประเทศนําเข้าท่ีสําคัญ คือ จีน 30.4%, เกาหลี 15%, ญี่ปุุน 8.9%, ไทย 4.9%, สิงคโปร์ 

4.7% และสหรัฐอเมริกา 4.4% (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 
 

(ท่ีมา:  ฐานขอ้มูล Vietnam : World Factbook, www.cia.gov, 2015 และ กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์

, 2554) 

 

รูปที ่1.3 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามเพศในแต่ละช่วงอายุ 
(ท่ีมา : ฐานขอ้มูล Vietnam : World Factbook, www.cia.gov, 2015) 
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ตารางที่ 1.2 เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจที่สําคัญของเวียดนาม 

 

(ท่ีมา :  ฐานขอ้มูล Vietnam : World Factbook, www.cia.gov, 2015) 
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ตารางที่ 1.3 โครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเวียดนาม  

ข้อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก 

 

เวียดนามมีระบบเครือข่ายทางถนนยาว 2.1 แสนกิโลเมตร ประกอบด้วยทางหลวง

แผ่นดิน ยาวประมาณ 14,935 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันเวียดนามกําลังก่อสร้างทางด่วน

พเิศษหลายแหง่ และมีโครงการปรับปรงุถนนหลวงใหมี้มาตรฐาน โดยรัฐบาลจะเปิดให้

ต่างชาติเขา้มาลงทุนและพัฒนา 

การคมนาคมทางน้ า เน่ืองจากภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลต้ังแต่เหนือ

จรดใต้ การคมนาคมขนส่งทางน้ําจงึมีความสําคัญต่อประเทศมาก จงึส่งผลใหป้ระเทศ

เวียดนามมีท่าเรือตามแนวชายฝั่งเป็นจํานวนมาก เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทั้งในและ

ต่างประเทศ 

การคมนาคมทางรถไฟ เครือข่ายระบบขนส่งทางรถไฟของเวียดนามมีความยาวประมาณ 2 ,600 กิโลเมตร 

โดยเป็นเส้นทางรางเด่ียวทั้งหมด และมีจํานวนชานชลา 260 แหง่  

เส้นทางที่ยาวที่สุดและมีความสําคัญมาก คือ Hanoi–Ho Chi Minh City ระยะทางยาว

ประมาณ 1,730 กิโลเมตร ซึ่งใหบ้ริการด้วยรถไฟความเร็วพิเศษ และยังเชื่อมต่อไปยัง

ประเทศจนีด้วย 

การคมนาคมทางอากาศ ปัจจุบันเวียดนามมีสายการบินแห่งชาติ 2 แห่ง คือ Vietnam Airlines ให้บริการทั้ง

ภายในและต่างประเทศ และ Pacific Airlines ที่เนน้การใหบ้ริการเฉพาะภายในประเทศ 

และมีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ  Noi Bai Airport, Da Nang Airport และ Tan Son 

Airport จากจํานวนสนามบินในประเทศทั้งหมด 45 แหง่ 

ท่าเรือ เวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ 17 ท่า รองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้านตันต่อวัน และ

สามารถรองรับเรอืระวางบรรทุกสูงสุด 1 หม่ืนตันได้  

ท่าเรือที่สําคัญของเวียดนาม ได้แก่ ท่าเรือไซ่ง่อน ดานัง ไฮฟอง คามรานห์ ฮาลอง 

นานจาง วินห ์และวุ้งเต่า นอกจากน้ี ยังมีท่าเรอือีก 4 แหง่ในเมืองจา่วินห์ สกจาง เบน

แจ ๋และเกยีนยาง เพื่อกระจายปริมาณการขนส่งสนิคา้จากท่าเรอืไซง่อน  

พลังงาน ในปี ค.ศ. 2013 เวียดนามใช้พลังงานถ่านหิน 29.2% นํ้ามัน 32.0% ก๊าซธรรมชาติ 

16.2% และพลังงานนํ้า 22.4% มีกําลังผลิตไฟฟูารวม 26,000 MW มีอัตราความ

ต้องการพลังงานเพิ่มเฉล่ียปีละ 12.7% 

ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การให้บริการโทรคมนาคมในเวียดนามประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ บริการ

โทรศัพท์พื้นฐาน บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งขยายตัวอย่าง

รวดเร็วตามระดับการพัฒนาประเทศและความต้องการ บริการติดต่อสื่อสารที่สะดวก

และรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ประชาชนเปิดกว้างในการรับเทคโนโลยี 

ใน ปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์บ้าน จํานวน 5.56 ล้านเลขหมาย และ

โทรศัพท์มือถอื 136.1 ลา้นเลขหมาย สว่นจํานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต Broadband ทั้งหมด 

มีจํานวนทั้งสิน้ 40.1 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 43.0 

(ท่ีมา:  กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 และ ฐานข้อมูล Vietnam : World Factbook, 

www.cia.gov, 2015) 
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รูปที่ 1.4 แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟ และท่าอากาศยานของประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: www.mapsofworld.com, 2015) 

1.2 การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ............................................... 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่ 

(กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณชิย์, 2554) 

 

เวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 และได้ลงนามในความตก

ลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับเขตการค้าอาเซียน (Agreement on the Common         

Effective Preferential Tariff : CEPT) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นการประกาศเริ่มต้นการ

จัดตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ขณะนี้อัตราภาษี

นําเข้าของเวียดนามภายใต้ CEPT อยู่ที่ 0- 5 %และได้ลงนามยอมรับความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ

ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538  

โดยมีเปูาหมายเปิดเสรีธุรกิจบริการให้สมาชิกภายในปี พ.ศ. 2558 

อาเซียน 
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เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีข้อผูกพันเปิดเสรีสินค้ามากกว่า 10,689 รายการ              

ซึ่งจะต้องลดภาษีภาษีนําเข้าลงโดยเฉลี่ย 4% ภายในปี พ.ศ. 2556 ภาษีผลิตภัณฑ์เกษตรจะลดลงจาก 

25.2 % เหลอื 21 %โดยเฉลี่ย และสนิค้าอื่น ๆ ลดลงจาก 16.1 % เป็น 12.6 % โดยเฉลี่ย 

 

เวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้ง APEC และความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-

ยุโรป (ASEM) 

1.3 ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน....................................................... 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 

หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 สมาชิกเริ่มแรกมี 5 ประเทศ 

และต่อมาประเทศบรูไนฯ ได้เข้าร่วมเป็นประเทศที่ 6 ใน

ปี พ.ศ. 2527 เรียกเป็นประเทศสมาชิกเดิม 

ประกอบด้วย  

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)   

2. สหพันธรัฐมาเลเซีย (Republic of Malaysia)   

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 

4. สิงคโปร์ (Republic of Singapore)  

5. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

6. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542 ได้มสีมาชิกเพิ่มขึ้นอกี 4 ประเทศ เรียกเป็นประเทศ CLMV คือ 

1. ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)  

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic) 

3. สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา (Republic of Union of Myanmar)  

4. สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 

องค์การการค้าโลก (WTO) 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) 
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อาเซียนก่อตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ อันจะนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม และต่อมาเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทําให้อาเซียน

ได้มุง่เน้นการรวมกลุ่มเพื่อขยายความรว่มมอืด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น โดยการจัดทําเขต

การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในลําดับถัดมา 

อาเซียนได้จัดทําพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือ

แผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดยกําหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงานที่

ชัดเจนที่ประเทศสมาชิกจะต้องดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดจนบรรลุเปูาหมายของการ

จัดตัง้ AEC ในปี พ.ศ. 2558 โดยอาเซียนได้กําหนดยุทธศาสตรก์ารก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่สําคัญ 4 ประการ โดยมีรายละเอียด AEC Blueprint ดังนี้  

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

 

วัตถุประสงค์ 
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ผลกระทบเชงิบวก ผลกระทบเชงิลบ 

 ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสในการได้

ประโยชนจ์ากตลาดอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

 ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก 

เน่ืองจากการยกเลกิมาตรการกดีกันทางการค้า (NTMs) 

 เพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่

อุปทานในอาเซียนเพื่อลดต้นทุนการผลติ 

 ได้รับประโยชนจ์ากการลดภาษีสินคา้นําเข้า 

 สามารถเข้าไปจัดต้ังกิจการการให้บริการในประเทศสมาชิก

อาเซียนได้สะดวกยิ่งข้ึน 

 เป็นปัจจัยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ

ไทยมากข้ึน เน่ืองจากการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ 

 เอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนไทยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ

สมาชิกที่มีแรงงานราคาถูก และมีทรัพยากรในการผลิตที่

สมบูรณ์ 

 จํานวนคูแ่ข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่ม

สูงขึ้น 

 อาจมีการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือของไทยไปยัง

ประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 

 อาจกระทบต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของ

ประเทศในบางสาขาที่มีความอ่อนไหว เช่น 

การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น 

 อาจเกิดการแย่งชิงเงินลงทุนระหว่างอาเซียน

ด้วยกันเอง 

นโยบายเชิงรุก นโยบายเชิงรับ 

 ต้องเรียนรู้ในโอกาสและความท้าทายที่กําลังเกิดขึ้นทั้งในด้าน

การเปิดเสรีและการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการ

ลงทุน เพื่อหามาตรการในการรับมือในอนาคต 

 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ความคดิสร้างสรรค ์ 

 ควรดําเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยการใช้ประโยชน์จากการ

ลดภาษีนําเข้า โดยการขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึง

ผู้บริโภคในต่างประเทศโดยตรงมากข้ึน  

 ควรใหค้วามสําคัญกับการผลติสินคา้ที่รักษาส่ิงแวดล้อมและลด

ภาวะโลกรอ้น รวมถงึการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม  (CSR)  

 ควรศึกษากฎระเบียบและเงื่อนไขด้านการนําเข้าของประเทศคู่

ค้าเพื่อลดการแข่งขันกันเองและสามารถกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่

สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 

 ควรศึกษาแนวทางในการสร้างพันธมติร หรือหุ้นส่วน และสร้าง

เครอืข่ายธุรกิจในประเทศอาเซียอื่นๆ 

 ควรศึกษาพฤติกรรม รสนิยม และความต้องการในตลาด

อาเซียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถ

นําไปใช้ในการวางแผนธุรกิจต่อไปได้ 

 ศึกษาและเรียนรู้คู่แข่งทั้งในประเทศและใน

อาเซียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทราบถึงสถานการ

แข่งขัน นโยบาย เพื่อเตรียมพร้อมการแข่งขันที่จะ

เพิ่มขึน้ 

 ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน 

และพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ 

 ต้องพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม

ของบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

เพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึน้ 

(ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557) 

สรุปโอกาสและผลกระทบที่จะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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1.4 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)…..................................... 

ความตกลง ACIA มีขอบเขตครอบคลุมมิติ

การลงทุนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การเปิดเสรี (Liberalization)  

2) การคุ้มครอง (Protection) 

3) การส่งเสริม (Promotion) 

4) การอํานวยความสะดวก (Facilitation)  

 

วัตถุประสงค์หลักของ ความตกลง ACIA คือ ต้องการสร้างให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นภูมิภาคที่มกีฎระเบียบด้านการลงทุน (Investment Regime) ที่เปิดกว้างและเสรี (Open & Free) และ

ในขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้าน

การลงทุน โดยสรุปความครอบคลุมในความตกลงได้ดังนี้ 

การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA ครอบคลุม สิ่งท่ีความตกลง ACIA ไม่ครอบคลุม 

1. ประเภทของการลงทุน 

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

- การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการถือ

หุน้น้อยกว่า 10 % (Portfolio) 

1. มาตรการทางภาษี ยกเว้นมาตรการภาษีที่

เกี่ยวข้องกับบทการโอนเงินและการเวนคืน 

2. สาขาการลงทุน 5 กลุ่ม 

- อุตสาหกรรมการผลิต, เกษตร,ประมง 

ปุาไม้, เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ

ทั้ง 5 ภาคข้างตน้ 

2. การอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidies) 

3. การจัดซือ้จัดจา้ง 

4. การบริการโดยรัฐ 

5. การเปิดเสรีกิจการบริการเนื่องจากมาตรการ

ทางภาษี การอุดหนุน การจัดซื้อจัดจ้าง และ

การบริการโดยรัฐ 

(ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

   

วัตถุประสงค์ 

(ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, 2557) 
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1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทย......................... 

 

ไทยมีความร่วมมอืกับเวียดนามในด้านการค้าข้าวโดยผ่านสภาความร่วมมือค้าข้าว (Council on 

Rice Trade Cooperation) ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก 5 ประเทศ 

ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน นอกจากนี้ ไทยแสดงท่าทีสนับสนุนเวียดนามให้เข้า

ร่วมในความร่วมมอืด้านยางพาราสามฝุาย (ไทย - มาเลเซีย - อินโดนีเซีย)  

ไทย - เวียดนามมีกรอบการประชุมคณะอนุกรรมการการค้าร่วม (Joint Trade Commission: 

JTC) จัดตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2538 มีอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เป็นประธานรว่มฝาุยไทย 

ในปี พ.ศ.2558 มูลค่าการค้าโดยรวมระหว่างไทยกับ

เวียดนาม โดยรวมมีมูลค่า 439,063.2 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น

มูลค่าการส่งออก จํานวน 301,215.5 ล้านบาท และมูลค่า

การนําเข้า 137,847.9 ล้านบาท ซึ่งสินค้าส่งออกที่ไทยส่งไป

ยังเวียดนามที่สําคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก 

และผลไม้สด เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยนําเข้าจากเวียดนามที่

สําคัญ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟูา น้ํามันดิบ และอาหารทะเล เป็น

ต้น (กรมการค้าต่างประเทศ, 2558) 

ตารางที่ 1.4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม 

 

(ท่ีมา : กรมการค้าตา่งประเทศ, 2558)  

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า 

(ท่ีมา : Roboforex Blog, 2015) 
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ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 และ               

เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ เมื่อปี  พ.ศ. 2521 และ              

ปี พ.ศ. 2535 ตามลําดับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกอบด้วยสํานักงานผู้ช่วยทูตฝุาย

ทหารและสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ โดยสถานะความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - เวียดนามใน

ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดี ไม่มีปัญหาสําคัญค้างคา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง             

มีการไปมาหาสู่ระหว่างกันเพิ่มขึ้น รวมถึงในระดับท้องถิ่นจากการที่มีเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันค่อนข้าง

สะดวกทั้งสองฝุายได้จัดทําความตกลงรูปแบบต่างๆ ระหว่างกันรวมแลว้กว่า 40 ฉบับ 

1.6 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่.....…… 

1) ในอดีตเวียดนามเคยมีปัญหาเงินเฟูอรุนแรง แต่ปัจจุบันปัญหาลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.

2554 โดยในปี พ.ศ. 2556 มีอัตราเงินเฟูอเฉลี่ยที่ร้อยละ 6.6 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2557 มีอัตราร้อย

ละ 3.0 จากการหดตัวของความตอ้งการภายในประเทศ 

2) เวียดนามยังขาดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือน้ําลึก และพลังงานไฟฟูา และต้องการให้

ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในด้านนี้ ถึงแม้เวียดนามจะส่งออกพลังงานไฟฟูาไปยังลาวและกัมพูชา แต่ก็

ต้องนําเข้าไฟฟูาจากประเทศจีน ในอนาคตจะต้องเพิ่มการผลิตไฟฟูาจากพลังงานน้ําและถ่านหิน และ

ถึงแม้เวียดนามจะผลิตน้ํามันดิบและถ่านหินได้เอง แต่ยังไม่มีโรงกลั่นได้เองทั้งหมด ส่วนหนึ่งจึงต้อง

ส่งออกเป็นน้ํามันดิบ โรงกลั่นน้ํามัน Dung Quat ในจังหวัด Quang Nam มีกําลังผลิตวันละ 150,000 

บาร์เรล สําหรับใช้ในประเทศ 

  

ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 


