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(รำยชื่อบริษัทที่ปรึกษำ หน้ำ 161) 
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9) วิเครำะห์ผลตอบแทนจำกกำร

ลงทนุ 

ศึกษำควำมเป็นไปได้ของธุรกจิ 
(Feasibility Study) 
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ตารางแสดงข้ันตอนการขออนุมัตลิงทุนและการจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม 

ขัน้ตอน กำรด ำเนินกำร 

1 ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ หำข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนำม  

2 เดนิทางไปส ารวจพ้ืนท่ีด้วยตนเอง ส ำรวจตลำดของเวียดนำมเพ่ือส ำรวจสภำพแวดล้อม
จริงทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม โครงสร้ำงพืน้ฐำน ตลำดแรงงำนนิคมอตุสำหกรรม ตลอดจน
สภำพตลำด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเลือกท ำเลท่ีเหมำะสมส ำหรับธุรกิจ
นอกจำกนี ้ควรตดิตอ่บริษัทท่ีปรึกษำในเวียดนำมเพื่อขอค ำแนะน ำในกำรลงทุน 

3 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) นกัลงทนุควรศกึษำควำมเป็นไป
ได้ของโครงกำรอย่ำงละเอียดโดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรลงทุนท่ีชัดเจน ก ำหนดพืน้ท่ีท่ี
ต้องกำรลงทุน วิเครำะห์ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน และสำมำรถใช้เป็นคู่มือในกำรบริหำร
โครงกำรเม่ือมีกำรลงทนุจริงได้ ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุ 

4 เลือกรูปแบบในการท าการลงทุน นกัลงทนุมีโอกำสลงทนุในอตุสำหกรรมนีใ้นเวียดนำม
ได้ทัง้ในลกัษณะกิจกำรร่วมทนุกบัผู้ประกอบกำรเวียดนำม (Joint Venture) นกัลงทนุไทย
ลงทนุเองทัง้หมด (Wholly Foreign–own Enterprise) หรือ สง่ออก 

5 ขอใบอนุญาตในการลงทุนและการลงทะเบียนธุรกิจ มีขัน้ตอนดงันี ้ 
5.1 ย่ืนเสนอต่อแผนกวำงแผนและกำรลงทนุของจงัหวดั (Department of Planning 

and Investment: DPI) กรณีตัง้อยู่นอกเขต IZ และ EPZ ของกรุงฮำนอย และนครโฮจิมินห์
โดยมีเงินลงทนุไมเ่กิน 10 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

5.2 ย่ืนเสนอต่อกระทรวงวำงแผนและกำรลงทุน หรือ (Ministry of Planning and 
Investment: MPI) กรณีตัง้อยูน่อกเขต IZ และ EPZ ของจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีเหลือโดยมีเงินลงทนุ
ไมเ่กิน 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

5.3 ย่ืนเสนอต่อ Board of Management (BOM) ของนิคมอุตสำหกรรมหรือเขต
ส่งเสริมกำรส่งออก กรณีตัง้อยู่ในเขต IZ และ EPZ ของทกุจงัหวดัโดยมีเงินลงทนุไม่เกิน 40 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

6 จัดตั้งบริษัทหลังโครงการลงทุนได้รับการอนุมัติแล้ว โดยจะต้องด ำเนินกำรในขัน้ตอน
ตอ่ไปนีภ้ำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับใบอนญุำตลงทนุ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ขัน้ตอน กำรด ำเนินกำร 

6.1 จดัตัง้บริษัท 
6.2 จดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำร 
6.3 จดัตัง้ประธำนและรองประธำน 
6.4 จดัตัง้คณะกรรมกำรบริษัท 

7 ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ภำยใน 60 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับใบอนญุำตลงทุน
เพ่ือก ำหนดกฎระเบียบกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท จดัตัง้ผู้อ ำนวยกำร
รองผู้อ ำนวยกำร และหวัหน้ำฝ่ำยบญัชี เป็นต้น 

8 ส่งบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ไปยังแผนกวำงแผนและกำรลงทุนของ
จงัหวดัท่ีลงทุน (DPI) และหำกลงทุนในนิคมอุตสำหกรรมให้ส่งไปยงัคณะกรรมกำรบริหำร
นิคมอตุสำหกรรม (BOM) ท่ีตัง้โรงงำนอยู ่ 

9 จดทะเบียนคณะกรรมการบริหารบริษัท  ท่ีแผนกวำงแผนและกำรลงทุนของจังหวัด 
(DPI) หรือหำกลงทุนในนิคมอุตสำหกรรมให้จดทะเบียนกับคณะกรรมกำรบริหำรนิคม
อตุสำหกรรม (BOM)  

10 ประกาศการจัดตั้งบริษัท และกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้พร้อมกนั ดงันี ้
10.1 ประกำศกำรจดัตัง้บริษัทในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลำ 3 วนัตดิตอ่กนั 
10.2 น ำบตัรสง่เสริมกำรลงทนุไปย่ืนขอตรำยำงบริษัทท่ีสถำนีต ำรวจในท้องท่ี 
10.3 น ำบตัรส่งเสริมกำรลงทุนและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดไปแจ้งขอรับเลขประจ ำตวัผู้  
เสียภำษีอำกรท่ีแผนกสรรพำกรจงัหวดั 

11 จ้างแรงงาน ซึง่สำมำรถด ำเนินกำรได้โดย 
11.1 จ้ำงแรงงำนท้องถ่ินโดยตรง 
11.2 ตดิตอ่ส ำนกังำนแรงงำนท้องถ่ินเพ่ือขอใบอนญุำตจ้ำงแรงงำนตำ่งชำติ (Work Permit) 
ในกรณีท่ีต้องจ้ำงแรงงำนตำ่งชำติ 

12 แจ้งรายช่ือคณะกรรมการบริหารบริษัท ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการและพนักงาน
ท้ังหมดของบริษัทไปยงัแผนกวำงแผนและกำรลงทนุของจงัหวดั (DPI)อีกครัง้ 

13 ขอใบอนุญาตด าเนินการ (License) 
13.1  ย่ืนหลกัฐำนกำรน ำเงินลงทนุเข้ำมำจำกตำ่งประเทศ ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปเงินสด หรือ
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ขัน้ตอน กำรด ำเนินกำร 

เคร่ืองจกัร เพ่ือขอใบอนญุำตด ำเนินกำรตอ่ DPI หรือ MPI หรือ BOM  
13.2  เปิดบญัชี Capital Account กบัธนำคำรเพ่ือขอใบอนญุำตด ำเนินกำร (License) 

14 เร่ิมด าเนินกิจการ 
14.1 จ ำหนำ่ยสินค้ำในเวียดนำม ผำ่นตวัแทนท่ีได้ License เทำ่นัน้  
14.2 จดทะเบียนสินค้ำ ผำ่นบริษัทท่ีปรึกษำในเวียดนำม 
14.3 กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน และระบบกำรช ำระเงินต่ำง ๆ ผ่ำนธนำคำรไทยใน
เวียดนำมหรือธนำคำรของเวียดนำม  

 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ, 2553 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

1.1 แบบจ ำลองต้นแบบในกำรขยำยกำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกิจสู่ประเทศเวียดนำม: 
อุตสำหกรรมอำหำร (กรณีตัวอย่ำง อำหำรทะเลแปรรูป) 

1.1.1 กิจกำรร่วมทุน (Joint Venture: JV) 

รูปแบบในกำรท ำกิจกำรร่วมทุนระหว่ำงผู้ ประกอบกำร SMEs ไทยกับนักลงทุนหรือ
ผู้ประกอบกำรเวียดนำมตำมหว่งโซ่คณุคำ่ในอตุสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปสำมำรถแบง่ได้ดงันี  ้

 แบบที่ 1: ผู้ประกอบกำร SMEs ไทยในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ท ำประมงทะเล) ร่วมทนุ
กับผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ท ำประมงทะเล) เพ่ือท ำฟำร์มเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้
ทะเล เช่น ปลำ กุ้ ง เป็นต้น แล้วจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในประเทศเวียดนำมและ /หรือส่งออกไปยัง
ตำ่งประเทศ ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างกิจการร่วมทุนแบบท่ี 1 

 

 

 

 

 
กำรท ำกิจกำรร่วมลงทนุแบบท่ี 1 มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ท ำประมงทะเล) ร่วมทนุกบั
ผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ท ำประมงทะเล) เพ่ือท ำฟำร์มเพำะเลีย้งอำหำรทะเล 
เชน่ ปลำ กุ้ง เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกท ำเลท ำฟำร์มเพำะเลีย้งอำหำรทะเล เชน่ ท ำเลใน
ภำคใต้แถวสำมเหล่ียมปำกแมน่ ำ้โขงของเวียดนำม แถบจงัหวดัเก่ิน เธอ (Can Tho) และอนั เกียง (An 
Giang) ซึง่เป็นแหลง่ท ำประมงทะเลท่ีใหญ่ท่ีสดุของเวียดนำม เป็นต้น 

ไทย 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร SMEs

ในอุตสำหกรรม 

ต้นน ำ้  

(ผู้ท ำประมงทะเล) 

 

เวียดนำม 

ผู้จัดจ ำหน่ำย/ผู้ค้ำส่ง

ท้องถิ่น 
ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำปลีก/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 

(กลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย) 

ส่งออกไป
ต่ำงประเทศ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเล เชน่ ปลำ กุ้ง ฯลฯ ผ่ำนผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่
ท้องถ่ินหรือสง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้จดัจ ำหนำ่ยหรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เชน่ ปลำ กุ้ง 
ฯลฯ ตอ่ไปยงัร้ำนค้ำปลีกท้องถ่ินท่ีขำยอำหำรทะเลหรือห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุเปอร์มำร์เก็ตเชน่ ห้ำง 
Metro หรือ Big C เป็นต้น  

- ขัน้ตอนท่ี 5 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำจดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเล เชน่ ปลำ กุ้ง ฯลฯ 
ให้แก่ผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย 

 แบบที่ 2: ผู้ประกอบกำร SMEs ไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปร
รูป) ร่วมทนุกบัผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ท ำประมงทะเล) เพ่ือเป็นแหล่งวตัถดุิบ
ให้กบัผู้ประกอบกำร SMEs ไทย ในกำรผลิตอำหำรทะเลแปรรูป แล้วจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปให้แก่
ลกูค้ำภำยในประเทศเวียดนำมและ/หรือสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างกิจการร่วมทุนแบบท่ี 2 

 

 

 

 
 

 

กำรท ำกิจกำรร่วมลงทนุแบบท่ี 2มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป) 

ร่วมทนุกบัผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ท ำประมงทะเล) โดยผู้ท ำประมงทะเลของ
เวียดนำมจะท ำกำรป้อนวตัถดุบิ เชน่ปลำ กุ้งฯลฯ ให้แก่ผู้ประกอบกำรไทยน ำไปแปรรูปเป็นอำหำรทะเล
แปรรูป เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกท่ีตัง้โรงงำนแปรรูปอำหำรทะเล เชน่ ท่ีตัง้ในภำคใต้แถว
สำมเหล่ียมปำกแมน่ ำ้โขงของเวียดนำม แถบจงัหวดัเก่ิน เธอ (Can Tho) และอนั เกียง (An Giang) หรือ

ไทย 

 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร 

SMEsใน

อุตสำหกรรม 

กลำงน ำ้  

(ผู้ผลิตอำหำรทะเล

แปรรูป) 

 

เวียดนำม 
ผู้ประกอบกำร

เวียดนำมใน

อุตสำหกรรมต้นน ำ้ 

(ผู้ท ำประมงทะเล) 

ผู้จัดจ ำหน่ำย/ 

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำปลีก/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 

(กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย) ส่งออกไป
ต่ำงประเทศ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

จงัหวดัรอบ ๆ นครโฮจิมินห์ โดยเลือกท่ีตัง้โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมหรือเขตสง่เสริมกำรสง่ออกซึง่จะ
ได้รับควำมสะดวกทัง้ในด้ำนสำธำรณปูโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ เชน่ท่ีนิคม Tra Noc I IZ, 
Tra Noc II IZ, Hung Phu I IP หรือ Hung Phu II IP ในจงัหวดั เก่ิน เธอ (Can Tho) เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเลแปรรูปผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินหรือ
สง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 จดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเลแปรรูปตอ่ไปยงัร้ำนค้ำปลีกท้องถ่ินท่ีขำยอำหำร
ทะเลแปรรูป หรือห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุปเปอร์มำร์เก็ต เชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น  

- ขัน้ตอนท่ี 5 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำท ำกำรจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูป ให้แก่
ผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย 

 แบบที่  3: ผู้ ประกอบกำร SMEs ไทยในอุตสำหกรรมทัง้ต้นน ำ้ (ผู้ ท ำประมงทะเล) 
อตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป) และอุตสำหกรรมปลำยน ำ้ (ร้ำนอำหำร /ภัตตำคำร) 
รวมตัวกัน แล้วร่วมทุนกับผู้ ประกอบกำรเวียดนำมในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ ท ำประมงทะเล) และ
อตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป) เพ่ือผลิตอำหำรทะเลแปรรูป แล้วจ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำ
ในประเทศเวียดนำม หรือน ำไปปรุงอำหำรเพ่ือบริกำรให้แก่ลูกค้ำในร้ำนอำหำร /ภัตตำคำร ดงัแผนภำพ
ตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างกิจการร่วมทุนแบบท่ี 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ไทย 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร SMEs 

ในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ 

(ผู้ท ำประมงทะเล)  

กลำงน ำ้  

(ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป)  

ปลำยน ำ้  

(ร้ำนอำหำร/ภัตตำคำร) 

 

เวียดนำม 

ผู้ประกอบกำร

เวียดนำมใน

อุตสำหกรรมต้นน ำ้ 

(ผู้ท ำประมงทะเล)

และอุตสำหกรรม

กลำงน ำ้ (ผู้ผลิต

อำหำรทะเลแปรรูป) 

ผู้จัดจ ำหน่ำย/ 

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำปลีก/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 

(กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย) ส่งออกไป
ต่ำงประเทศ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

กำรท ำกิจกำรร่วมลงทนุแบบท่ี 3 มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมอำหำรตลอดห่วงโซอ่ปุทำน ทัง้

อตุสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ท ำประมงทะเล) กลำงน ำ้ (ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป) และอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ 
(ร้ำนอำหำร/ภตัตำคำร) รวมตวักนัร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ท ำ
ประมงทะเล) และอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป) เพ่ือผลิตและ/หรือปรุงอำหำรทะเล
แปรรูป เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรท ำกำรเลือกท่ีตัง้โรงงำนแปรรูปอำหำรทะเลหรือท่ีตัง้ของ
ร้ำนอำหำร/ภตัตำคำรอำหำรทะเล เชน่ ในภำคใต้แถวสำมเหล่ียมปำกแมน่ ำ้โขงของเวียดนำม แถบ
จงัหวดัเก่ิน เธอ (Can Tho) และอนั เกียง (An Giang) หรือจงัหวดัท่ีตัง้อยูร่อบ ๆ นครโฮจิมินห์ เป็นต้น
โดยเลือกท่ีตัง้โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมหรือเขตสง่เสริมกำรสง่ออกซึง่จะได้รับควำมสะดวกทัง้ในด้ำน
สำธำรณปูโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ เชน่ท่ีนิคม Tra Noc I IZ,Tra Noc II IZ, Hung Phu I IP
หรือ Hung Phu II IP ในจงัหวดั เก่ิน เธอ (Can Tho) เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเลแปรรูปผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินหรือ
สง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 จดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเลแปรรูปตอ่ไปยงัร้ำนค้ำปลีกท้องถ่ินท่ีขำยอำหำร
ทะเลแปรรูป หรือห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุปเปอร์มำร์เก็ต เชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น หรือจดั
จ ำหนำ่ยอำหำรทะเลแปรรูปตอ่ไปให้ร้ำนอำหำร/ภตัตำคำร 

- ขัน้ตอนท่ี 5 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำท ำกำรจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปให้แก่
ผู้บริโภคขัน้สดุท้ำยหรือร้ำนอำหำร/ภตัตำคำร น ำอำหำรทะเลแปรรูปไปปรุงเป็นอำหำรตำมเมนเูพ่ือ
บริกำรลกูค้ำ 

1.1.2 กิจกำรท่ีชำวต่ำงชำตเิป็นเจ้ำของทัง้หมด (Wholly Foreign–owned Enterprise) 

เป็นกิจกำรท่ีผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถเป็นเจ้ำของเองได้ทัง้หมด โดยกำรลงทุนจะต้องได้รับ
อนมุตัจิำกกระทรวงกำรวำงแผนและลงทนุ (MPI) ของเวียดนำมหรือจำกเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินก่อน เม่ือได้รับ
อนุมัติกำรลงทุนแล้ว นักลงทุนไทยจะสำมำรถสร้ำงโรงงำนผลิตอำหำรในประเทศเวียดนำมได้เอง
ทัง้หมด โดยพิจำรณำคดัเลือกนิคมอตุสำหกรรมหรือเขตอตุสำหกรรมพิเศษท่ีเหมำะสมในกำรตัง้โรงงำน 
แล้วจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีผลิตได้ให้กับลูกค้ำในประเทศเวียดนำมและ /หรือส่งออกไปยังต่ำงประเทศ  
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างการลงทุนท่ีชาวต่างชาตเิป็นเจ้าของท้ังหมด 
 
 

 

 

 

 

กำรท ำกิจกำรลงทนุเองทัง้หมดมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป) 

ลงทนุตัง้โรงงำนผลิต (FDI) อำหำรทะเลแปรรูป โดยลงทนุเองทัง้หมด 100%  
- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกท่ีตัง้โรงงำนแปรรูปอำหำรทะเล เชน่ ท่ีตัง้ในภำคใต้แถว

สำมเหล่ียมปำกแมน่ ำ้โขงของเวียดนำม แถบจงัหวดัเก่ิน เธอ (Can Tho) และอนั เกียง (An Giang) หรือ
จงัหวดัท่ีตัง้อยูร่อบ ๆ นครโฮจิมินห์ เป็นต้น โดยเลือกท่ีตัง้โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมหรือเขตสง่เสริม
กำรสง่ออกซึง่จะได้รับควำมสะดวกทัง้ในด้ำนสำธำรณปูโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ เชน่ท่ีนิคม 
Tra Noc I IZ, Tra Noc II IZ, Hung Phu I IP หรือ Hung Phu II IP ในจงัหวดั เก่ิน เธอ (Can Tho) เป็น
ต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเลผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินของเวียดนำม
หรือสง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 จดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเลแปรรูปตอ่ไปยงัร้ำนค้ำปลีกท้องถ่ินท่ีขำยอำหำร
ทะเลแปรรูป หรือห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุปเปอร์มำร์เก็ต เชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น  

- ขัน้ตอนท่ี 5 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำท ำกำรจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปให้แก่
ผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย 

 

            ไทย 

 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร SMEs 

ในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ 

(ผู้ท ำประมงทะเล) 

กลำงน ำ้  

(ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปร

รูป)  

เวียดนำม 

ตัง้โรงงำนผลิต 

(FDI)  

ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำ/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 
(กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย) ส่งออกไป

ต่ำงประเทศ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

1.1.3 กำรตัง้ส ำนักงำนตัวแทนทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวียดนำม 

 ผู้ประกอบกำร SMEs ผู้ประกอบกำรอำหำรไทยอำจขยำยกิจกำรในเวียดนำมในรูปแบบกำร
จดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทนทำงกำรค้ำและกำรลงทนุในเวียดนำม เพ่ือท ำหน้ำท่ีแทนบริษัทแม่ในเวียดนำม
หรือเพ่ือด ำเนินธุรกิจในเวียดนำม ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างการลงทุนโดยการจัดตั้งส านักงานตัวแทนทางการค้าและการลงทุนใน
เวียดนาม 
 
 

 

 

 
 

กำรจดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทนทำงกำรค้ำและกำรลงทนุมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป) 

จดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทน (Representative Office) เพ่ือท ำหน้ำท่ีแทนบริษัทแมใ่นเวียดนำมและ
ด ำเนินกำรกิจกรรมทำงด้ำนกำรตลำด  

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกท่ีตัง้ส ำนกังำนตวัแทน โดยเลือกท ำเลท่ีมีควำมสะดวก
ในด้ำนโลจิสติกส์ หรือสะดวกในกำรขนสง่สินค้ำไปสูต่วัแทนจดัจ ำหนำ่ย เชน่ ท่ีนครโฮจิมินห์ หรือจงัหวดั
ท่ีตัง้อยู่รอบ ๆ นครโฮจิมินห์ เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเลผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินของเวียดนำม 
- ขัน้ตอนท่ี 4 ส ำนกังำนตวัแทนด ำเนินกำรกิจกรรมทำงด้ำนกำรตลำดโดยประสำนงำน

กบัผู้จดัจ ำหนำ่ย (Distributor) หรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ิน เพ่ือจดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเลแปรรูปให้แก่ร้ำนค้ำปลีก
ท้องถ่ิน หรือห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุปเปอร์มำร์เก็ต เช่น ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น  

- ขัน้ตอนท่ี 5 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำท ำกำรจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปให้แก่

ไทย 

 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร SMEs ใน

อุตสำหกรรมต้นน ำ้ (ผู้ท ำ

ประมงทะเล) กลำงน ำ้ 

(ผู้ผลิตอำหำรแปรรูป)  

เวียดนำม 

จัดตัง้ส ำนักงำน

ตัวแทน 

ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำ/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 
(กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย) 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย 

1.1.4 กำรส่งออก (Export) โดยผ่ำนคนกลำง 

 กำรส่งออกโดยผ่ำนคนกลำงถือเป็นวิธีท่ีง่ำยท่ีสดุส ำหรับผู้ ประกอบกำร SMEs ไทยในกำรหำคู่
ค้ำและเข้ำสู่ตลำดในเวียดนำม โดยวิธีนีผู้้ประกอบกำรไทยไม่จ ำเป็นต้องไปลงทนุในเวียดนำม เพียงแค่
ด ำเนินกำรสง่ออกและจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำผำ่นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยตำ่ง ๆ ท่ีเหมำะสมในเวียดนำม ดงั
แผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างการส่งออกโดยผ่านคนกลางและจัดจ าหน่ายสินค้าในเวียดนาม 

 
 

 

 
 

กำรสง่ออกโดยผำ่นคนกลำงและจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป)

สง่ออกผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูปไปเวียดนำมโดยผ่ำนตวักลำงบริษัทผู้น ำเข้ำของเวียดนำม 
- ขัน้ตอนท่ี 2 บริษัทผู้น ำเข้ำของเวียดนำมท ำกำรจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปผ่ำนผู้

จดัจ ำหนำ่ย (Distributor) หรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินของเวียดนำม 
- ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินของเวียดนำมจดัจ ำหนำ่ยอำหำรทะเลแปรรูป

ตอ่ไปยงัร้ำนค้ำปลีกท้องถ่ินท่ีขำยอำหำรทะเลแปรรูป หรือห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุปเปอร์มำร์เก็ต เชน่ 
ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น  

- ขัน้ตอนท่ี 4 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำท ำกำรจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปให้แก่
ผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย 

 

ไทย 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร 

SMEs ส่งออก

ผลิตภัณฑ์อำหำร

แปรรูปไปยัง

เวียดนำม 

เวียดนำม 

ผู้น ำเข้ำเวียดนำม 
ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำ/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 
(กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย) 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

1.2 แบบจ ำลองต้นแบบในกำรขยำยกำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกิจสู่ประเทศเวียดนำม: 

อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำร 

1.2.1 กิจกำรร่วมทุน (Joint Venture: JV) 

รูปแบบในกำรท ำกิจกำรร่วมทนุระหว่ำงผู้ประกอบกำร SMEs ไทยกบัผู้ประกอบกำรเวียดนำม
ตำมหว่งโซค่ณุคำ่ในอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำร มีรูปแบบดงันี ้

 ผู้ประกอบกำร SMEs ไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับ
อำหำร) ร่วมทนุกบัผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับ
อำหำร) เพ่ือผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำร แล้วจ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำในประเทศเวียดนำมและ /
หรือสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศ ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างกิจการร่วมทุน 

 

 

 

 

 

 

กำรท ำกิจกำรร่วมลงทนุมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสตกิ

ส ำหรับอำหำร) ร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิส ำหรับอำหำร) เพ่ือผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำร 

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกท่ีตัง้โรงงำนผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรโดย
เลือกท่ีตัง้โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมหรือเขตสง่เสริมกำรสง่ออกท่ีมีควำมสะดวกทัง้ในด้ำนโลจิสติกส์ 
โดยเป็นแหลง่ท่ีอยูใ่กล้ผู้ผลิตอำหำรแปรรูป (Supplier) หรือเป็นท ำเลท่ีสะดวกในกำรขนสง่สินค้ำไปสู่

ไทย 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการ 

SMEs ใน

อตุสาหกรรม

กลางน ้า (ผูผ้ลิต

บรรจภุณัฑ์

พลาสติกส าหรบั

อาหาร) 

เวียดนำม 

ผู้ประกอบการเวียดนาม

ในอตุสาหกรรมกลางน ้า 

(ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์

พลาสติกส าหรบัอาหาร) 

ผู้จดัจ าหน่าย/

ผู้ค้าส่งท้องถ่ิน 

ร้านค้าปลีก/

ห้างสรรพสินค้า 

ผู้บริโภค 

(กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย) ส่งออกไป
ต่างประเทศ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ตวัแทนจดัจ ำหนำ่ยเชน่ จงัหวดัท่ีตัง้อยู่รอบ ๆ นครโฮจิมินห์ เป็นต้น โดยเลือกท่ีตัง้โรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมหรือเขตสง่เสริมกำรสง่ออกซึง่จะได้รับควำมสะดวกทัง้ในด้ำนสำธำรณปูโภคและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกอ่ืน ๆ เชน่ท่ีนิคม Tra Noc I IZ, Tra Noc II IZ, Hung Phu I IP หรือ Hung Phu II IP ใน
จงัหวดั เก่ิน เธอ (Can Tho)เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่
ท้องถ่ินหรือสง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 จดัจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรตอ่ไปยงัร้ำนค้ำปลีกหรือ
ห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุปเปอร์มำร์เก็ต เชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น  

- ขัน้ตอนท่ี 5 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำท ำกำรจดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับ
อำหำรให้แก่ผู้บริโภคกลุม่เป้ำหมำย 

1.2.2 กิจกำรท่ีชำวต่ำงชำตเิป็นเจ้ำของทัง้หมด (Wholly Foreign–owned Enterprise) 

เป็นกิจกำรท่ีผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถเป็นเจ้ำของเองได้ทัง้หมด โดยต้องได้รับอนุมัติ จำก
กระทรวงกำรวำงแผนและลงทนุ (MPI) ของเวียดนำมหรือจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประชำชนท้องถ่ินหรือจงัหวดั (People Committee) ภำยใต้กำรก ำกบัของแผนกวำงแผนและกำรลงทนุ
ของจงัหวดั (Department of Planning and Investment: DPI) ก่อนจำกนัน้นกัลงทนุไทยสำมำรถลงทุน
สร้ำงโรงงำนผลิตอำหำรในประเทศเวียดนำมได้เองทัง้หมด  100% โดยพิจำรณำคัดเลือกนิคม
อุตสำหกรรมหรือเขตอุตสำหกรรมพิเศษท่ีเหมำะสมในกำรตัง้โรงงำน แล้วจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำใน
ประเทศเวียดนำมและ/หรือสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศ ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างการลงทุนท่ีชาวต่างชาตเิป็นเจ้าของท้ังหมด 
 
 

 

 
 
 
 

           ไทย 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร SMEs ใน

อุตสำหกรรมกลำงน ำ้ 

(ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

พลำสตกิส ำหรับอำหำร)   

เวียดนำม 

ตัง้โรงงำนผลิต (FDI)  
ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำปลีก/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 
(กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย) 

ส่งออกไป
ต่ำงประเทศ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

กำรท ำกิจกำรลงทนุเองทัง้หมดมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสตกิ

ส ำหรับอำหำร) ลงทนุตัง้โรงงำนผลิต (FDI) บรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรโดยลงทนุเองทัง้หมด 
100%  

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกท่ีตัง้โรงงำนบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำร เชน่ 
เลือกท่ีตัง้โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมหรือเขตสง่เสริมกำรสง่ออกท่ีมีควำมสะดวกทัง้ในด้ำนโลจิสติกส์ 
โดยเป็นแหลง่ท่ีอยูใ่กล้ผู้ผลิตอำหำรแปรรูป (Supplier) หรือเป็นท ำเลท่ีสะดวกในกำรขนสง่สินค้ำไปสู่
ตวัแทนจดัจ ำหนำ่ย เชน่ จงัหวดัท่ีตัง้อยูร่อบ ๆ นครโฮจิมินห์ เป็นต้น โดยเลือกท่ีตัง้โรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมหรือเขตสง่เสริมกำรสง่ออกซึง่จะได้รับควำมสะดวกทัง้ในด้ำนสำธำรณปูโภคและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกอ่ืน ๆ เชน่ท่ีนิคม Tra Noc I IZ, Tra Noc II IZ, Hung Phu I IP หรือ Hung Phu II IP ใน
จงัหวดั เก่ิน เธอ (Can Tho) เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่
ท้องถ่ินของเวียดนำมหรือสง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 จดัจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรตอ่ไปยงัร้ำนค้ำปลีกหรือ
ห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุปเปอร์มำร์เก็ต เชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น  

- ขัน้ตอนท่ี 5 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำท ำกำรจดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับ
อำหำรให้แก่ผู้บริโภคกลุม่เป้ำหมำย 

1.2.3 กำรตัง้ส ำนักงำนตัวแทนทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวียดนำม 

 ผู้ประกอบกำร SMEs ไทยอำจขยำยกิจกำรในเวียดนำมในรูปแบบกำรจดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทน
ทำงกำรค้ำและกำรลงทนุในเวียดนำม เพ่ือท ำหน้ำท่ีแทนบริษัทแม่ในเวียดนำมโดยจะต้องขออนมุตัิจำก
กระทรวงกำรค้ำ (Ministry of Trade) ของเวียดนำมก่อน ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

 

 

 

 



 
 

15 
 

สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

แผนภาพตัวอย่างการลงทุนโดยการจัดตั้งส านักงานตัวแทนทางการค้าและการลงทุนใน
เวียดนาม 
 
 

 

 

 

กำรจดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทนทำงกำรค้ำและกำรลงทนุมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสตกิ

ส ำหรับอำหำร) จดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทน (Representative Office) เพ่ือท ำหน้ำท่ีแทนบริษัทแมใ่น
เวียดนำมและด ำเนินกำรกิจกรรมทำงด้ำนกำรตลำด  

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกท่ีตัง้ส ำนกังำนตวัแทน โดยเลือกท ำเลท่ีมีควำมสะดวก
ในด้ำนโลจิสติกส์ หรือสะดวกในกำรขนสง่สินค้ำไปสูต่วัแทนจดัจ ำหนำ่ยเชน่ ท่ีนครโฮจิมินห์ หรือจงัหวดั
ท่ีตัง้อยู่รอบ ๆ นครโฮจิมินห์ เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่
ท้องถ่ินของเวียดนำมหรือสง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 ส ำนกังำนตวัแทนด ำเนินกำรกิจกรรมทำงด้ำนกำรตลำดโดยประสำนงำน
กบัผู้จดัจ ำหนำ่ย (Distributor) หรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ิน เพ่ือจดัจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำร
แก่ร้ำนค้ำปลีกท้องถ่ิน หรือห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุปเปอร์มำร์เก็ต เชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น  

- ขัน้ตอนท่ี 5 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำท ำกำรจดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับ
อำหำรให้แก่ผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย 

1.2.4 กำรส่งออก (Export) โดยผ่ำนคนกลำง 

 กำรส่งออกโดยผ่ำนคนกลำงถือเป็นวิธีท่ีง่ำยท่ีสดุส ำหรับผู้ประกอบกำร SMEs ไทยในกำรหำคู่
ค้ำและเข้ำสู่ตลำดในเวียดนำมเพ่ือน ำผลิตภณัฑ์ไปจ ำหน่ำยในเวียดนำม โดยวิธีนีผู้้ประกอบกำรไทยไม่

ไทย 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร SMEs 

ในอุตสำหกรรมกลำง

น ำ้ (ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

พลำสตกิส ำหรับอำหำร)  

 

เวียดนำม 

จัดตัง้ส ำนักงำน
ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำ/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 

(กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย) 



 

16 
 

สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

จ ำเป็นต้องไปลงทนุในเวียดนำม เพียงแต่ด ำเนินกำรส่งออกและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจดั
จ ำหนำ่ยตำ่ง ๆ ท่ีเหมำะสมในเวียดนำม ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างการส่งออกโดยผ่านคนกลางและจัดจ าหน่ายสินค้าในเวียดนาม 
 
 

 

 

 
 

กำรสง่ออกโดยผำ่นคนกลำงและจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสตกิ

ส ำหรับอำหำร) สง่ออกบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรไปเวียดนำมโดยผำ่นตวักลำงบริษัทผู้น ำเข้ำ
ของเวียดนำม 

- ขัน้ตอนท่ี 2 บริษัทผู้น ำเข้ำของเวียดนำมท ำกำรจดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับ
อำหำรผ่ำนผู้จดัจ ำหนำ่ย (Distributor) หรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินของเวียดนำม 

- ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินของเวียดนำมจดัจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิส ำหรับอำหำรตอ่ไปยงัร้ำนค้ำปลีกท้องถ่ินหรือห้ำงสรรพสินค้ำในแผนกซุปเปอร์มำร์เก็ต เชน่ 
ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น  

       -    ขัน้ตอนท่ี 4 ร้ำนค้ำปลีก/ห้ำงสรรพสินค้ำท ำกำรจดัจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับ
อำหำรให้แก่ผู้บริโภคกลุม่เป้ำหมำย 

 

 

 

 

ไทย 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร 

SMEs ส่งออก

ผลิตภัณฑ์พลำสตกิ

ส ำหรับอำหำรไปยัง

เวียดนำม 

เวียดนำม 

ผู้น ำเข้ำเวียดนำม 
ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำ/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 

(กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย) 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

1.3 แบบจ ำลองต้นแบบในกำรขยำยกำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกิจสู่ประเทศเวียดนำม: 

อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

อตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในเวียดนำมได้รับกำรสนบัสนนุและส่งเสริมจำกรัฐบำลให้
เป็นอุตสำหกรรมหลักของประเทศ โดยมีกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ เน่ืองจำกเป็น
อตุสำหกรรมท่ีเวียดนำมมีควำมได้เปรียบ คือ มีกำรจ้ำงแรงงำนเป็นจ ำนวนมำก โดยรูปแบบท่ีมีควำม
เหมำะสมและมีควำมเป็นไปได้ส ำหรับกำรลงทนุของตำ่งชำติในอตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มใน
เวียดนำม ได้แก่ 

1.3.1 กิจกำรร่วมทุน (Joint Venture: JV) 
 เป็นกำรก่อตัง้โดยสญัญำร่วมทนุระหว่ำงนกัลงทนุตำ่งชำติรำยเดียวหรือหลำยรำยกับนกัลงทุน
ของเวียดนำมรำยเดียวหรือหลำยรำย เพ่ือด ำเนินกิจกำรทำงธุรกิจร่วมกัน หรือบำงกรณีอำจเป็นกำร
ด ำเนินกำรระหว่ำงรัฐบำลต่ำงประเทศกับรัฐบำลเวียดนำมก็ได้ กำรลงทุนประเภทนีเ้ป็นกำรตัง้บริษัท
ใหม่ในรูปหุ้นส่วนท่ีจ ำกดัควำมรับผิดชอบ มีสภำพเป็นนิติบคุคลตำมกฎหมำยของเวียดนำม กำรก่อตัง้
ต้องได้รับใบอนุญำตและจดทะเบียนก่อตัง้จำกกระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทุน (Ministry of 
Planning and Investment: MPI) ของเวียดนำมโดยผู้ประกอบกำร SMEs ของไทยสำมำรถท่ีจะท ำ
สญัญำร่วมทนุร่วมกบัผู้ประกอบกำร SMEs ไทยท่ีอยู่ในห่วงโซ่คณุคำ่ขัน้เดียวกนั เพ่ือเพิ่มเงินลงทนุและ
กระจำยควำมเส่ียง หรือร่วมทนุกบัผู้ประกอบกำรไทยท่ีอยูใ่นห่วงโซ่คณุคำ่ตำ่งขัน้กนั รวมตวักนัเป็นคลสั
เตอร์ เพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพิ่มเงินลงทุน และกระจำยควำมเส่ียง แล้วท ำสญัญำร่วม
ลงทนุกบันกัลงทนุหรือผู้ประกอบกำรของเวียดนำมในอตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งสำมำรถท ำ
สัญญำร่วมทุนกับนักลงทุนเวียดนำม ท่ี ไม่ได้เป็นผู้ ผลิต แต่มีควำมสนใจท่ีจะร่วมลงทุน หรือกับ
ผู้ประกอบกำรเวียดนำม ท่ีเป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ก็ได้  

 รูปแบบในกำรท ำกิจกำรร่วมทุนระหว่ำงผู้ ประกอบกำร SMEs ไทยกับนักลงทุนหรือ
ผู้ประกอบกำรเวียดนำมตำมหว่งโซ่คณุคำ่สำมำรถแบง่ได้ดงันี ้

 แบบที่  1: ผู้ประกอบกำร SMEs ไทยในอุตสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) ร่วมทุนกับ
ผู้ ประกอบกำรเวียดนำมในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย) เพ่ือเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับ
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ผู้ประกอบกำร SMEs ไทย ในกำรผลิตผ้ำผืน แล้วจ ำหน่ำยผ้ำผืนให้แก่ลกูค้ำภำยในประเทศเวียดนำม
และ/หรือสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างกิจการร่วมทุนแบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 
 

กำรท ำกิจกำรร่วมลงทนุแบบท่ี 1 มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) ร่วมทนุกบั

ผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย) เพ่ือเป็นแหลง่วตัถดุบิให้กบั
ผู้ประกอบกำร SMEs ไทย ในกำรผลิตผ้ำผืน 

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกนิคมอตุสำหกรรมในพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจดัตัง้
โรงงำน เชน่ ฮำนอย โฮจิมินห์ และจงัหวดัโดยรอบ เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยผ้ำผืน ผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำปลีก/ผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินหรือสง่ออก
ไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้จดัจ ำหนำ่ยหรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินจดัจ ำหน่ำยผ้ำผืนให้กบัผู้ผลิตเสือ้ผ้ำและ
เคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป หรือร้ำนค้ำปลีก ห้ำงสรรพสินค้ำเช่น ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น เพ่ือจ ำหนำ่ย
ให้แก่ผู้บริโภค 

 แบบที่  2: ผู้ประกอบกำร SMEs ไทยในอุตสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) ร่วมทุนกับ
ผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอุตสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุ่งห่ม) เพ่ือผลิตเป็นเสือ้ผ้ำและ
เคร่ืองนุ่งห่มส ำเร็จรูป แล้วจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในประเทศเวียดนำมและ/หรือส่งออกไปยงัตำ่งประเทศ 
ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

ไทย 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร 

SMEs ใน

อุตสำหกรรม

กลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) 

เวียดนำม 
ผู้ประกอบกำร

เวียดนำมใน

อุตสำหกรรมต้นน ำ้ 

(เส้นใยและ

เส้นด้ำย) 

ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่ง/ผู้ค้ำปลีก/

ผู้ผลิตท้องถ่ิน 

ผู้บริโภค 
(กลุ่มเป้ำหมำย) 

ส่งออกไป
ต่ำงประเทศ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

แผนภาพตัวอย่างกิจการร่วมทุนแบบท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

กำรท ำกิจกำรร่วมลงทนุแบบท่ี 2 มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) ร่วมทนุกบั

ผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่) เพ่ือผลิตเป็นเสือ้ผ้ำและ
เคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป 

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกนิคมอตุสำหกรรมในพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจดัตัง้
โรงงำน เชน่ ฮำนอย โฮจิมินห์ และจงัหวดัโดยรอบ เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป ผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่
ท้องถ่ินหรือสง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้จดัจ ำหนำ่ยหรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินจดัจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่
ส ำเร็จรูปให้กบัร้ำนค้ำปลีกหรือห้ำงสรรพสินค้ำเชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น เพ่ือจ ำหนำ่ยให้แก่
ผู้บริโภค 

 แบบที่  3: ผู้ ประกอบกำร SMEs ไทยในอุตสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและ
เคร่ืองนุง่หม่) ร่วมทนุกบัผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุ่งห่ม) เพ่ือ
ผลิตเป็นเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป แล้วจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำในประเทศเวียดนำมและ/หรือส่งออก
ไปยงัตำ่งประเทศ ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

ไทย 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

แผนภาพตัวอย่างกิจการร่วมทุนแบบท่ี 3 

 

 
 
 
 
 

 

กำรท ำกิจกำรร่วมลงทนุแบบท่ี 3 มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่) ร่วม

ทนุกบัผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่)เพ่ือผลิตเป็นเสือ้ผ้ำและ
เคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป 

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกนิคมอตุสำหกรรมในพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจดัตัง้
โรงงำน เชน่ ฮำนอย โฮจิมินห์ และจงัหวดัโดยรอบ เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป ผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่
ท้องถ่ินหรือสง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้จดัจ ำหนำ่ยหรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินจดัจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่
ส ำเร็จรูปให้กบัร้ำนค้ำปลีกหรือห้ำงสรรพสินค้ำเชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น เพ่ือจ ำหนำ่ยให้แก่
ผู้บริโภค 

 แบบที่  4: ผู้ประกอบกำร SMEs ไทยในอุตสำหกรรมทัง้ต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย)
อตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) และอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุ่งห่ม) รวมตวักนั แล้วร่วม
ทนุกับผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย) และอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ 
(เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุ่งห่ม) เพ่ือผลิตเป็นเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุ่งห่มส ำเร็จรูป แล้วจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำใน

ไทย 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ประเทศเวียดนำมและ/หรือสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศ ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างกิจการร่วมทุนแบบท่ี 4 

 

 

 
 
 
 
 

กำรท ำกิจกำรร่วมลงทนุแบบท่ี 4 มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย) 

อตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) และอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่) ร่วมทนุกบั
ผู้ประกอบกำรเวียดนำมในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย) และอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำ
และเคร่ืองนุง่หม่) เพ่ือผลิตเป็นเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป 

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกนิคมอตุสำหกรรมในพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจดัตัง้
โรงงำน เชน่ ฮำนอย โฮจิมินห์ และจงัหวดัโดยรอบ เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป ผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่
ท้องถ่ินหรือสง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้จดัจ ำหนำ่ยหรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินจดัจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่
ส ำเร็จรูปให้กบัร้ำนค้ำปลีกหรือห้ำงสรรพสินค้ำ เชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น เพ่ือจ ำหนำ่ยให้แก่
ผู้บริโภค 

1.3.2 กิจกำรท่ีชำวต่ำงชำตเิป็นเจ้ำของทัง้หมด (Wholly Foreign–owned Enterprise) 
กิจกำรท่ีต่ำงชำติเป็นเจ้ำของเองทัง้หมดเป็นกำรลงทุนขององค์กรหรือเอกชนจำกต่ำงประเทศ

ทัง้หมด และกำรลงทุนดงักล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรวำงแผนและลงทุน (MPI) ของ
เวียดนำมหรือเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินก่อน กำรลงทนุในลกัษณะนีมี้สถำนะเป็นบริษัทจ ำกดัตำมกฎหมำยกำร

ไทย 
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เคร่ืองนุ่งห่ม) 

ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำ/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ลงทุนของเวียดนำม และผู้ ลงทุนมีอ ำนำจเต็มในกำรบริหำร โดยเงินลงทุน แบ่งเป็น  “Registered 
Capital” หมำยถึงมูลค่ำลงทุนทัง้หมดของโครงกำรนัน้ และ “Legal Capital” หมำยถึงเงินลงทุนตำม
กฎหมำยท่ีนกัลงทนุตำ่งชำติจะต้องน ำเข้ำมำลงทนุในประเทศ คือไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ  30 ของมลูค่ำเงิน
ลงทุนทัง้หมดในโครงกำร โดยนกัลงทุนจะต้องเปิดบญัชี “Capital Account” กับธนำคำร เพ่ือใช้เป็น
หลกัฐำนในกำรน ำเงินเข้ำมำลงทุน และสำมำรถใช้ในกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศได้แต่ส ำหรับกำรใช้
จำ่ยในกำรด ำเนินงำนประจ ำวนัซึ่งวิธีนีผู้้ประกอบกำร SMEs ไทยสำมำรถรวมกลุ่มกนั เพ่ือระดมเงินทนุ 
สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั และกระจำยควำมเส่ียง หรือหำกผู้ประกอบกำร SMEs ไทยรำยใด
ต้องกำรลงทุนเพียงรำยเดียวก็สำมำรถท ำได้เช่นเดียวกัน แล้วลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิตในประเทศ
เวียดนำมเองทัง้หมด โดยพิจำรณำคดัเลือกนิคมอตุสำหกรรมหรือเขตอตุสำหกรรมพิเศษท่ี เหมำะสมใน
กำรตัง้โรงงำน แล้วจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในประเทศเวียดนำมและ /หรือส่งออกไปยังต่ำงประเทศ ดัง
แผนภำพตอ่ไปนี ้

แผนภาพตัวอย่างการลงทุนท่ีชาวต่างชาตเิป็นเจ้าของท้ังหมด 

 

 

 

 

 

กำรท ำกิจกำรลงทนุเองทัง้หมดมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย) อตุสำหกรรม

กลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) และอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่) ลงทนุตัง้โรงงำนผลิตเสือ้ผ้ำและ
เคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป โดยลงทนุเองทัง้หมด 100%  

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกนิคมอตุสำหกรรมในพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจดัตัง้โรงงำน 
เชน่ ฮำนอย โฮจิมินห์ และจงัหวดัโดยรอบ เป็นต้น โดยเลือกท่ีตัง้โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมหรือเขต
สง่เสริมกำรสง่ออกซึง่จะได้รับควำมสะดวกทัง้ในด้ำนสำธำรณปูโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ 

ไทย 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

เชน่ท่ีนิคม Tan Thuan Export Processing Zone และ Bien Hoa 2 Industrial Zone เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป ผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ิน
หรือสง่ออกไปตำ่งประเทศ 

- ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้จดัจ ำหนำ่ยหรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินจดัจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป
ให้กบัร้ำนค้ำปลีกหรือห้ำงสรรพสินค้ำเชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น เพ่ือจ ำหนำ่ยให้แก่ผู้บริโภค 

 1.3.3 กำรจัดตัง้ส ำนักงำนตัวแทนทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวียดนำม 
 ผู้ประกอบกำร SMEs ไทยอำจขยำยกิจกำรในเวียดนำมในรูปแบบกำรจดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทน
ทำงกำรค้ำและกำรลงทนุในเวียดนำม เพ่ือท ำหน้ำท่ีแทนบริษัทแม่ในตำ่งประเทศ ซึ่งวิธีนีผู้้ประกอบกำร 
SMEs ไทยสำมำรถรวมกลุม่กนัในประเทศไทยก่อน เพ่ือระดมเงินทนุ สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั 
และกระจำยควำมเส่ียง หรือหำกผู้ ประกอบกำร SMEs ไทยรำยใดต้องกำรลงทุนเพียงรำยเดียวก็
สำมำรถท ำได้เชน่เดียวกนั แล้วจดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทนทำงกำรค้ำและกำรลงทนุในเวียดนำม เพ่ือด ำเนิน
ธุรกิจในเวียดนำม ดงัแผนภำพตอ่ไปนี ้
 
แผนภาพตัวอย่างการลงทุนโดยการตั้งส านักงานตัวแทนทางการค้าและการลงทุนในเวียดนาม 
 
 

 

 

 

 

กำรตัง้ส ำนกังำนตวัแทนทำงกำรค้ำและกำรลงทนุมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย) 

อตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) และอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่) จดัตัง้ส ำนกังำน

ไทย 

 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร SMEs 

ในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ 

(เส้นใยและเส้นด้ำย) 

กลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) 

ปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและ

เคร่ืองนุ่งห่ม) 

เวียดนำม 

ตัง้ส ำนักงำน

ตัวแทน 

ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำ/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 
(กลุ่มเป้ำหมำย) 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ตวัแทน (Representative Office) เพ่ือท ำหน้ำท่ีแทนบริษัทแมใ่นเวียดนำมและด ำเนินกำรกิจกรรม
ทำงด้ำนกำรตลำด  

- ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ประกอบกำรเลือกท่ีตัง้ส ำนกังำนตวัแทน โดยเลือกท ำเลท่ีมีควำมสะดวก
ในด้ำนโลจิสติกส์ หรือสะดวกในกำรขนสง่สินค้ำไปสูต่วัแทนจดัจ ำหนำ่ยเชน่ ท่ีนครโฮจิมินห์ หรือจงัหวดั
ท่ีตัง้อยู่รอบ ๆ นครโฮจิมินห์ เป็นต้น 

- ขัน้ตอนท่ี 3 จดัจ ำหนำ่ยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป ผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่
ท้องถ่ิน 

- ขัน้ตอนท่ี 4 ส ำนกังำนตวัแทนด ำเนินกำรกิจกรรมทำงด้ำนกำรตลำดโดยประสำนงำน
กบัผู้จดัจ ำหนำ่ย (Distributor) หรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ิน เพ่ือจดัจ ำหนำ่ยเสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่ส ำเร็จรูป
ให้แก่ร้ำนค้ำปลีกท้องถ่ิน หรือห้ำงสรรพสินค้ำ เชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น เพ่ือจ ำหนำ่ยให้แก่
ผู้บริโภค  

 1.3.4 กำรส่งออก (Export) โดยผ่ำนคนกลำง 
 กำรส่งออกโดยผ่ำนคนกลำงเป็นวิธีท่ีง่ำยท่ีสดุ ส ำหรับผู้ประกอบกำร SMEs ไทยในกำรหำคูค้่ำ
และเข้ำสู่ตลำดในเวียดนำม โดยวิธีนีผู้้ ประกอบกำรไทยไม่จ ำเป็นต้องไปลงทุนในเวียดนำม แต่
ด ำเนินกำรสง่ออกและจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำผำ่นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยตำ่ง ๆ ท่ีเหมำะสมในเวียดนำม ดงั
แผนภำพตอ่ไปนี ้
 
แผนภาพตัวอย่างการส่งออกโดยผ่านคนกลางและจัดจ าหน่ายสินค้าในเวียดนาม 
 
 

 

 

 

 

ไทย 

 

 

 

ผู้ประกอบกำร SMEs 

ส่งออกสินค้ำไปยัง

เวียดนำม 

 

เวียดนำม 

ผู้น ำเข้ำ 
ผู้จัดจ ำหน่ำย/

ผู้ค้ำส่งท้องถิ่น 

ร้ำนค้ำ/

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ผู้บริโภค 
(กลุ่มเป้ำหมำย) 
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

  กำรสง่ออกโดยผำ่นคนกลำงและจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย) 

อตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) และอตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและเคร่ืองนุง่หม่) สง่ออกผลิตภณัฑ์ไป
เวียดนำมโดยผำ่นตวักลำงบริษัทผู้น ำเข้ำของเวียดนำม 

- ขัน้ตอนท่ี 2 บริษัทผู้น ำเข้ำของเวียดนำมท ำกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์สิ่งทอและ
เคร่ืองนุง่หม่ผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ยหรือผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินของเวียดนำม 

- ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ ค้ำสง่ท้องถ่ินของเวียดนำมจดัจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์สิ่งทอ
และเคร่ืองนุง่หม่ตอ่ไปยงัร้ำนค้ำปลีกหรือห้ำงสรรพสินค้ำ เชน่ ห้ำง Metro หรือ Big C เป็นต้น เพ่ือ
จ ำหนำ่ยให้แก่ผู้บริโภค 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลกำรค้ำและกำรลงทุนในประเทศเวียดนำม 

บทที่ 2 กฎระเบียบกำรลงทุนในเวียดนำม 

2.1 กฎระเบียบกำรลงทุน/นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 

Law on Foreign Direct Investment ซึ่งประกำศใช้เม่ือกำรประชมุสมชัชำพรรคครัง้ท่ี 7 เม่ือ
วนัท่ี 29 ธันวำคม พ.ศ. 2530 และได้เปล่ียนเป็น Investment Law เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2548 
โดยกฎหมำยกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศของเวียดนำมให้กำรรับประกันว่ำ จะให้กำรปฏิบตัิอย่ำงเป็น
ธรรมและเทำ่เทียมกนัตอ่นกัลงทนุตำ่งชำตท่ีิลงทนุในเวียดนำมในด้ำนตำ่ง ๆ ดงันี ้

1)  ไม่มีกำรยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจกำรลงทุนของต่ำงประเทศเป็นของรัฐตลอดชั่ว
ระยะเวลำของกำรลงทนุ 

2)  ให้กำรรับประกนัวำ่จะปกป้องสิทธิในทรัพย์สินอตุสำหกรรมและผลประโยชน์ในกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีในเวียดนำม 

3)  รัฐบำลจะปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่ำงสมเหตุสมผลหำกมีกำร
เปล่ียนแปลงกฎหมำยใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่นักลงทุนเช่นหำกกฎหมำยท่ีประกำศใช้
ภำยหลงัท ำให้ผลประโยชน์ของนักลงทุนลดลงนกัลงทุนท่ีลงทุนก่อนหน้ำท่ีกฎหมำยใหม่ประกำศใช้มี
สิทธิเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำยเดมิได้ 

4)  รัฐบำลรับประกนักำรให้สิทธิกำรโอนย้ำยไปตำ่งประเทศ ได้แก่ 
- ก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 
- เงินท่ีได้รับจำกกำรจดัเตรียมเทคโนโลยีและกำรบริกำร 
- เงินต้นและดอกเบีย้ของเงินกู้จำกตำ่งประเทศในระหวำ่งด ำเนินกิจกำรลงทนุ 
- เงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีมีกรรมสิทธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมำย 
- รำยได้หลงัหกัภำษีเงินได้ของแรงงำนตำ่งชำตท่ีิท ำงำนในเวียดนำม 

5)  เม่ือเกิดข้อพิพำทระหว่ำงผู้ ร่วมทนุหรือระหว่ำงบริษัทตำ่งชำติกบัสถำบนัใด ๆ ของ
เวียดนำมและไมส่ำมำรถตกลงกนัได้สำมำรถเสนอให้อนญุำโตตลุำกำรหรือองค์กรอ่ืน ๆ ตำมท่ีตกลงกนั
เป็นผู้ไกลเ่กล่ียหรือประนีประนอมได้ 

6)  อนญุำตให้บริษัทตำ่งชำตดิ ำเนินกำรลงทนุได้ 50 ปีและสำมำรถตอ่เวลำได้ถึง 70 ปี 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

2.2 กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรลงทุนในเวียดนำม 
 

2.2.1 กฎหมำยกำรลงทุนของเวียดนำม 
ปัจจุบันกำรลงทุนในเวียดนำมอยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทุน  (Investment Law, 

National Assembly No.59/2005/QH11) ซึง่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2549 โดยมี
สำระส ำคญัโดยสงัเขปดงันี ้

 หน่วยงำนดูแลด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนของเวียดนำม ได้แก่กระทรวงกำรแผนงำน
และกำรลงทนุ (Ministry of Planning and Investment: MPI) 

 ผู้มีอ ำนำจพจิำรณำอนุมัตกิำรลงทุน จ ำแนกตำมอ ำนำจอนมุตัไิด้ดงันี ้
1) นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจอนมุตักิำรลงทนุในสำขำธุรกิจดงันี ้

- กำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคในเขตนิคมอตุสำหกรรม (Industrial Zones: IZs)       
เขตนิคมกำรผลิตเพ่ือสง่ออก (Export Processing Zones: EPZs) เขตนิคมเทคโนโลยีขัน้สงู (High-tech 
Zones: HTZs) และเขตเมือง (Urban Area) รวมถึงโครงกำรลงทนุในรูปแบบ Build–Operate–Transfer 
(BOT) Build–Transfer–Operate (BTO) และ Build–Transfer (BT) 

- โครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ เหมืองแร่ ซีเมนต์ กำรผลิตเคร่ืองจกัรกลวิศวกรรม
เคมีภณัฑ์ โลหกรรม โรงแรม อพำร์ทเมนต์เพ่ือให้เชำ่ ธุรกิจเพื่อกำรบนัเทิงรองรับกำรท่องเท่ียว โดยต้องมี   
เงินลงทนุอยำ่งน้อย 40 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

- โครงกำรลงทนุในพืน้ท่ีอยำ่งน้อย 5 เฮกตำร์ในพืน้ท่ีเขตเมืองหรือลงทนุในพืน้ท่ีอยำ่ง
น้อย 50 เฮกตำร์ในพืน้ท่ีนิคมอ่ืน ๆ 

2) คณะกรรมกำรประชำชน (Provincial People’s Committees) ซึง่มีอ ำนำจอนมุตัใิน
โครงกำรลงทนุของจงัหวดัและเมืองภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรสว่นกลำง ทัง้นี ้โครงกำรดงักลำ่วอยู่
นอกเหนือจำกอ ำนำจอนมุตัิของนำยกรัฐมนตรี ท่ีส ำคญัอำทิ 

- โครงกำรลงทนุในเขตเมืองฮำนอยและนครโฮจิมินห์วงเงินไมเ่กิน 10 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

- โครงกำรลงทนุระดบัจงัหวดัอ่ืน ๆ วงเงินไมเ่กิน 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรประชำชนไม่มีอ ำนำจอนุมตัิโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวง /ทำงรถไฟ กำรผลิตซีเมนต์                
โลหกรรม กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ น ำ้ตำล แอลกอฮอล์ เบียร์ บหุร่ี/ยำสบู กำรผลิต/กำรประกอบรถยนต์/
รถจกัรยำนยนต์ ทวัร์กำรศกึษำ/ฝึกอบรม รวมถึงกำรก่อสร้ำง/ด ำเนินกิจกำรธุรกิจซูเปอร์มำร์เก็ต 

3) กระทรวงกำรแผนงำนและกำรลงทนุ (MPI) พิจำรณำอนมุตัิโครงกำรลงทนุท่ี
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

นอกเหนือจำกอ ำนำจนำยกรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรประชำชนระดบัจงัหวดั 
4) ผู้ มีอ ำนำจกำรจดักำรในกำรบริหำรเขตนิคมอตุสำหกรรม เขตนิคมกำรผลิตเพ่ือสง่ออก 

เขตนิคมเทคโนโลยีขัน้สงู และเขตเศรษฐกิจในจงัหวดัและเมืองภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรสว่นกลำงมี
อ ำนำจอนมุตัิโครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณปูโภคในเขตพืน้ท่ีท่ีมีเงินลงทนุไมเ่กิน 40 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

- วงเงนิลงทุนขัน้ต ่ำ : ไมมี่กำรก ำหนดวงเงินลงทนุขัน้ต ่ำ 

- รูปแบบกำรลงทุน : นกัลงทุนตำ่งชำติสำมำรถลงทุนได้ 2 รูปแบบคือกำรลงทุน           
เต็มจ ำนวนในสัดส่วนร้อยละ 100 (Wholly-owned) และกำรลงทุนแบบร่วมทุนกับผู้ประกอบกำร          
ชำวเวียดนำม โดยนกัลงทนุตำ่งชำติต้องถือหุ้นในกิจกำรร่วมทนุไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของสดัส่วนทุน
ทัง้หมด ยกเว้นบำงกิจกำรท่ีก ำหนดเง่ือนไขไว้โดยเฉพำะ 

 กิจกำรท่ีเวียดนำมส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ อำท ิ
o โครงกำรก่อสร้ำง/พฒันำสำธำรณปูโภค 
o กำรพฒันำกำรศกึษำ/กำรแพทย์/กีฬำ 
o กำรเพำะปลกู/แปรรูปสินค้ำเกษตร กำรประมง/ป่ำไม้ กำรผลิตเกลือ 
o อตุสำหกรรมท่ีมีกำรจ้ำงแรงงำนจ ำนวนมำก 

o กำรผลิตพลงังำนสินค้ำท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สูงสินค้ำไบโอเทคโนโลยี สินค้ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

o กำรวิจยัและพฒันำและกำรผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู 
 

 กิจกำรท่ีเวียดนำมไม่อนุญำตให้ชำวต่ำงชำตลิงทุน อำท ิ

o กิจกำรเก่ียวกบัควำมมัน่คง/กำรป้องกนัประเทศ 
o กิจกำรเก่ียวกบัวฒันธรรม/ประวตัศิำสตร์/ขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนำม 
o กิจกำรท่ีจะเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพของประชำชน/ธรรมชำต/ิสิ่งแวดล้อม 
o กิจกำรผลิตสำรมีพิษ/ของเสียมีพิษท่ีทำงกำรเวียดนำมประกำศห้ำม 
 

 สิทธิประโยชน์ 
o ได้รับสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรยกเว้นภำษี /ลดหย่อนภำษีขึน้กับประเภท

กิจกำรและพืน้ท่ีลงทนุ 
o ได้รับกำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำเคร่ืองจกัรอปุกรณ์/วตัถดุบิเพ่ือกำรผลิต 
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o ได้รับกำรยกเว้นภำษีก ำไรสง่กลบัประเทศ 
o ได้สิทธิในกำรยกยอดขำดทนุสะสมไม่เกิน 5 ปีติดตอ่กนั (เป็นสิทธิประโยชน์

ทำงภำษีอนัหนึง่ท่ีผู้ลงทนุจะได้รับหำกเกิดกำรขำดทนุผลประกอบกำร โดยสำมำรถน ำยอดขำดทนุสะสม
ดงักลำ่วมำหกัออกจำกยอดภำษีนิติบคุคลท่ีต้องเสียในปีค ำนวณล่ำสดุได้) 

 กำรถือครองที่ดนิ/อำคำร 
o ท่ีดินในประเทศเวียดนำมเป็นของรัฐบำลเท่ำนัน้  อย่ำงไรก็ตำมเอกชน/

ประชำชนเวียดนำม สำมำรถได้รับสิทธิกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ (Land Use Right: LUR) 
o กำรได้รับสิทธิกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของนกัลงทนุตำ่งชำติ : สำมำรถท ำได้            

2 กรณี คือ 1) ร่วมลงทุนกบัชำวเวียดนำมท่ีมีสิทธิดงักล่ำว 2) ท ำกำรเช่ำท่ีดินจำกหน่วยงำนท่ีได้รับ
อนญุำตจำกรัฐบำลเวียดนำมโดยตรง 

o กรณีกำรเช่ำท่ีดิน : นกัลงทนุตำ่งชำติสำมำรถเช่ำท่ีดินเพ่ือกำรลงทนุได้เป็น
ระยะเวลำสงูสดุ 50 ปี และอำจขอขยำยระยะเวลำได้เป็น 70 ปีแล้วแตก่รณี 

 นโยบำยด้ำนกำรเคล่ือนย้ำยเงนิทุน : กิจกำรตำ่งชำติสำมำรถโอนย้ำยเงินตรำไป
ต่ำงประเทศทัง้ในรูปของก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจเงินท่ีได้รับจำกกำรจัดเตรียมเทคโนโลยีและ          
กำรบริกำรเงินต้นและดอกเบีย้ของเงินกู้ จำกต่ำงประเทศ เงินลงทุนและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีมีกรรมสิทธ์ิ              
โดยชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงรำยได้หลงัหกัภำษีรำยได้ของแรงงำนตำ่งชำติท่ีท ำงำนในเวียดนำม  

นอกจำกนีใ้นด้ำนควำมสมัพนัธ์ด้ำนกำรลงทุนระหว่ำงไทยและเวียดนำมนัน้  เวียดนำม
และไทยมีกำรบังคับใช้ควำมตกลงเพ่ือกำรส่งเสริมและคุ้ มครองกำรลงทุนระหว่ำงกัน  รวมทัง้ยังมี              
กำรบงัคบัใช้ควำมตกลงเพ่ือยกเว้นกำรเก็บภำษีซ้อนระหว่ำงกัน (Double Tax Agreement) ด้วย                
(ทีม่า : ศูนย์วิจยักสิกรไทย) 
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2.3 กฎระเบียบทำงกำรค้ำ 
กำรท ำธุรกิจในเวียดนำมผู้ ประกอบกำรจ ำเป็นต้องศึกษำกฎระเบียบกำรค้ำต่ำง ๆ ข้อมูล

ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตนอยำ่งละเอียดและรอบคอบดงันี ้
สินค้ำที่ห้ำมน ำเข้ำและส่งออก 
ดา้นการน าเข้า 
1. ยกเลิกก ำหนดปริมำณกำรน ำเข้ำ (Quantitative Restrictions) ส ำหรับสินค้ำรำยกำร Paper,  

Clinker, Cement, Construction White Glass, Granite and Ceramic Tiles, Remaining Steel 
Products, Vegetable Oil, Alcohol, Motorcycles (New) and Certain Parts, Passenger Vans 10-
16 Seats, and Passenger Vans Up to 9 Seats  

2. ยกเลิกโควต้ำน ำเข้ำสิ่งทอและเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป 
3. เปิดเสรีกำรน ำเข้ำยกเว้นสินค้ำดงันี ้

 สินค้ำท่ีห้ำมน ำเข้ำ เชน่ อำวธุปืนและวตัถอุนัตรำย บหุร่ี ซิกำร์และผลิตภณัฑ์ยำสบู
สินค้ำอปุโภคบริโภค รวมทัง้วสัดแุละเคร่ืองมือท่ีใช้แล้ว ยำนพำหนะพวงมำลยัขวำ เป็นต้น 

 สินค้ำท่ีต้องขอใบอนญุำตน ำเข้ำ เชน่ น ำ้ตำลทรำย 
ดา้นการส่งออก 
1. เปิดเสรีกำรสง่ออกยกเว้นสินค้ำดงันี ้

 อำวธุ วตัถโุบรำณ ยำ พืชพนัธุ์ สตัว์ท่ีหำยำก และไม้ซุง 

 สินค้ำท่ีต้องขอใบอนญุำต เช่น สิ่งทอและเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป สินค้ำท่ีประเทศผู้ ซือ้ควบคมุ
กำรน ำเข้ำเป็นกรณีพิเศษ เชน่ พืชป่ำท่ีหำยำก ผกัและสตัว์บำงชนิด 

2. ยกเลิกกำรก ำหนดปริมำณสง่ออกข้ำว 
 

(ทีม่า : กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ, เมษายน 2552) 
 

2.4 กฎหมำยภำษีอำกร  
2.4.1 ระบบภำษีในเวียดนำม 

 ภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ (Personal Income Tax) ทัง้ชำวเวียดนำมและชำวตำ่งชำติ
จดัเก็บในอตัรำก้ำวหน้ำคือร้อยละ 0-40  
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 ภำษีเงินได้นิติบคุคล (Corporate Income Tax) จดัเก็บอตัรำมำตรฐำนร้อยละ 28 
ส ำหรับธุรกิจทัว่ไป และระหว่ำงร้อยละ 28-50 ส ำหรับธุรกิจเก่ียวกบักำรส ำรวจทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน ๆ 
และกำรส ำรวจน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ 

 ภำษีมลูคำ่เพิ่ม (Value-Added Tax : VAT) อตัรำภำษีมลูคำ่เพิ่มส ำหรับสินค้ำและ
บริกำรโดยทัว่ไปคือร้อยละ 10  

 ภำษีกำรบริโภคพิเศษ (Special Consumption Taxes : SCT) หรือภำษีสรรพสำมิต 
(Excise Tax) จดัเก็บอตัรำภำษีสินค้ำและบริกำรระหว่ำงร้อยละ 10-80  

 ภำษีศลุกำกรน ำเข้ำและส่งออก (Import and Export Duty) ภำษีน ำเข้ำอตัรำภำษี
น ำเข้ำทัง้อตัรำพิเศษสดุ (Specially Preferential Rates) อตัรำพิเศษ (Preferential Rate) และอตัรำ
ปกติ (Normal Rate) มีหลำยอตัรำ ได้แก่ ร้อยละ 0, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 และสงูสดุ 100 
ส่วนอตัรำทัว่ไป (Ordinary Rates) ใช้กบักำรน ำเข้ำจำกประเทศท่ีใช้หลกั Non-MFN และเท่ำกบั 1.5 
เทำ่ของอตัรำพิเศษและมีกำรใช้อตัรำพิเศษ (Preferential Rates) กบักำรน ำเข้ำจำกประเทศท่ีมีข้อตกลง 
MFN กบัเวียดนำมรวมทัง้กำรใช้อตัรำภำษีพิเศษสดุ (Specially Preferential Rates) กบักำรน ำเข้ำจำก
ประเทศท่ีมีข้อตกลงพิเศษ(Special Preferential Agreement) กับเวียดนำมโดยเฉพำะกลุ่มประเทศ
อำเซียน 

ประเภทและอัตรำภำษีส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ 
ล ำดับที่ ประเภทอำกร อัตรำอำกร หมำยเหตุ 

1 ภำษีน ำเข้ำและสง่ออก 0-60% แล้วแตส่ินค้ำ 
2 ภำษีเงินได้นิติบคุคล 28-50% ลดหย่อนตำมกรณี 
3 ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 10% สินค้ำทัว่ไป 
4 ภำษีสรรพสำมิต 10-75% แล้วแตส่ินค้ำ 

5 ภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ เก็บภำษีในอตัรำก้ำวหน้ำ
ตัง้แต ่0-40% 

เก็บจำกบคุคล 3 ประเภท 

 

ทีม่า : หอการค้าและสภาหอการค้าไทย 
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2.4.2 กฎระเบียบด้ำนภำษี 

 ภำษีเงินได้นิติบุคคล : กิจกำรธุรกิจทัง้ของชำวเวียดนำมและชำวต่ำงชำติจะ            
ถกูจดัเก็บในอตัรำเท่ำกันท่ีร้อยละ 25 ของรำยได้ยกเว้นธุรกิจบำงประเภทท่ีได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อน
ดงันี ้

 

สิทธิลดหย่อนภำษี ประเภทธุรกิจที่ได้รับสิทธิ 
จดัเก็บร้อยละ 20 เป็นเวลำ 10 ปี ธุรกิจร่วมทนุในพืน้ท่ีทัว่ไป ธุรกิจในกิจกำรท่ีรัฐให้กำรส่งเสริม 

และธุรกิจลงทนุในพืน้ท่ีท่ีรัฐให้กำรสนบัสนนุ 

จดัเก็บร้อยละ 15 เป็นเวลำ 12 ปี ธุรกิจร่วมทนุในพืน้ท่ีท่ีรัฐให้กำรสนบัสนนุ และธุรกิจในกิจกำร
ท่ีรัฐให้กำรสง่เสริมท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีรัฐให้กำรสนบัสนนุด้วย 

จดัเก็บร้อยละ 10 เป็นเวลำ 15 ปี ธุรกิจร่วมทุนในพืน้ท่ีรัฐให้กำรสนบัสนุนเป็นพิเศษ และธุรกิจ
ในกิจกำรท่ีรัฐให้กำรส่งเสริมเป็นพิเศษและต้องได้รับอนุมัติ
จำกนำยกรัฐมนตรี 

 ภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำ : จดัเก็บจำกทัง้ผู้ มีถ่ินพ ำนกัและผู้ไมมี่ถ่ินพ ำนกัในเวียดนำม 
- ผู้มีถ่ินพ านกัในเวียดนาม (หมำยรวมถึงชำวต่ำงชำติท่ีอำศยัอยู่ในเวียดนำมเป็น

ระยะเวลำ 183 วนัขึน้ไปหรืออยู่อำศยัในเวียดนำมเป็นกำรถำวรหรือมีสญัญำเช่ำบ้ำนอยู่ในเวียดนำม
เป็นเวลำ 90 วนัขึน้ไป) จะถกูจดัเก็บภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำจำกรำยได้ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในและนอกประเทศ
เวียดนำมในอตัรำร้อยละ 5-35 ของรำยได้ รวมทัง้จดัเก็บภำษีรำยได้อ่ืน ๆ ในอตัรำคงท่ีตำมประเภท
รำยได้ 

อัตรำภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำของผู้มีถิ่นพ ำนักในเวียดนำมส ำหรับรำยได้จำกธุรกิจและเงนิเดือน 
 

รำยได้พงึประเมินต่อปี  
(สกุลเงนิด่อง) 

รำยได้พงึประเมินต่อเดือน  
(สกุลเงนิด่อง) 

อัตรำภำษี 
(ร้อยละ) 

ไมเ่กิน 60 ล้ำน ไมเ่กิน 5 ล้ำน 5 
จำก 60 ถึง 120 ล้ำน จำก 5 ถึง 10 ล้ำน 10 
จำก 120 ถึง 216 ล้ำน จำก 10 ถึง 18 ล้ำน 15 
จำก 216 ถึง 384 ล้ำน จำก 18 ถึง 32 ล้ำน 20 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

รำยได้พงึประเมินต่อปี  
(สกุลเงนิด่อง) 

รำยได้พงึประเมินต่อเดือน  
(สกุลเงนิด่อง) 

อัตรำภำษี 
(ร้อยละ) 

จำก 384 ถึง 624 ล้ำน จำก 32 ถึง 52 ล้ำน 25 
จำก 624 ถึง 960 ล้ำน จำก 52 ถึง 80 ล้ำน 30 
มำกกวำ่ 960 ล้ำน มำกกวำ่ 80 ล้ำน 35 

 

ทีม่า : รวบรวมโดยศูนย์วิจยักสิกรไทย 

อัตรำภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำของผู้มีถิ่นพ ำนักในเวียดนำมส ำหรับรำยได้อ่ืน ๆ 

ประเภทรำยได้ส ำคัญของผู้มีถิ่นพ ำนัก อัตรำภำษี (ร้อยละ) 
เงินลงทนุ Capital Investment / คำ่ลิขสิทธ์ิ 5 

คำ่แฟรนไชส์ดอกเบีย้และเงินปันผล 5 

ก ำไรจำกหลกัทรัพย์ 20 
Value Transfer of Securities 0.1 
ก ำไรจำกทรัพย์สินอสงัหำริมทรัพย์ 25 
Value Transfer of Immovable Properties 2 

 

ทีม่า : รวบรวมโดยศูนย์วิจยักสิกรไทย 

- ผู้ไม่มีถ่ินพ านกัในเวียดนาม จะถูกจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจำกรำยได้ท่ี
เกิดขึน้ในประเทศเวียดนำม โดยจะจดัเก็บภำษีในอตัรำคงท่ีร้อยละ 20 ของรำยได้รวมทัง้จดัเก็บภำษี
รำยได้อ่ืน ๆ ตำมประเภทรำยได้ 

อัตรำภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำของผู้ไม่มีถิ่นพ ำนักในเวียดนำมส ำหรับรำยได้อ่ืน ๆ 

ประเภทรำยได้ส ำคัญ อัตรำภำษี (ร้อยละ) 
รำยได้ธุรกิจแบง่ตำมประเภทธุรกิจ 
- ธุรกิจกำรค้ำ 
- ธุรกิจบริกำร 
- ธุรกิจกำรผลิตก่อสร้ำงขนส่งและอ่ืน ๆ 

 
1 
5 
2 
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ประเภทรำยได้ส ำคัญ อัตรำภำษี (ร้อยละ) 
ลิขสิทธ์ิ/คำ่แฟรนไชส์ (สว่นท่ีเกินกวำ่ 10 ล้ำนดอ่ง) 5 
คำ่จ้ำงแรงงำน 20 
เงินลงทนุ (Capital Investment) 5 
กำรเคล่ือนย้ำยเงินทนุ (Capital Transfer) 0.1 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนของผู้ รับสญัญำชำวตำ่งชำติ 2.5 

 

 ทีม่า : รวบรวมโดยศูนย์วิจยักสิกรไทย 

 ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ผู้ ท่ีมีถ่ินพ ำนกัในเวียดนำมจะถกูจดัเก็บในอตัรำก้ำวหน้ำ ส่วนผู้ ท่ี
ไมมี่ถ่ินพ ำนกัในเวียดนำมจะถกูจดัเก็บในอตัรำคงท่ีร้อยละ 25 

 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม จดัเก็บจำกสินค้ำ/บริกำรท่ีผลิตและขำยในเวียดนำมรวมถึงสินค้ำ/
บริกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ ทัง้นี ้ก ำหนดให้สินค้ำ/บริกำรบำงประเภทไมต้่องเสียภำษีมลูคำ่เพิ่ม อำท ิ

- กำรผลิตภำคเกษตรกรรม อำทิ ผลผลิตท่ีมำจำกกำรเพำะปลูกกสิกรรมกำร
เพำะเลีย้งสตัว์น ำ้อำหำรทะเลและกำรประมงท่ียงัไม่ได้แปรรูป กำรขยำยพนัธุ์และเพำะพนัธุ์สตัว์และพืช 
รวมถึงกำรเพำะพนัธุ์สตัว์ออ่น ต้นกล้ำ เมล็ดพนัธุ์ ตวัอสจุิตวัอ่อนและวสัดทุำงพนัธุกรรม ผลิตภณัฑ์จำก
เกลือ 

- บริกำร อำท ิกำรโอนสิทธิกำรใช้ท่ีดิน กำรประกนัชีวิต กำรให้บริกำรสินเช่ือธุรกรรมท่ี
เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ กำรแบง่สรรเงินทนุบริกำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน บริกำรรักษำสขุภำพ บริกำรสตัวกรรม
รวมถึงกำรตรวจรักษำพยำบำล 

- สิ่งพิมพ์กำรน ำเข้ำและแจกจ่ำยหนังสือพิมพ์ นิตยสำร จดหมำยข่ำวเฉพำะด้ำน
หนงัสือเก่ียวกบักำรเมืองหนงัสือ Textbooks และอปุกรณ์กำรสอน 

- สินค้ำกลุม่วตัถดุบิ/เคร่ืองจกัรน ำเข้ำ อำท ิเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์และวตัถดุิบท่ียงัไม่ได้มี
กำรผลิตในประเทศและมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้โดยตรงในกิจกรรมกำรวิจัยและพัฒนำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เคร่ืองจักร /อุปกรณ์ชิน้ส่วนอะไหล่/อุปกรณ์พิเศษ และวัสดุท่ีเก่ียวกับ               
กำรขนส่งท่ียังไม่ได้มีกำรผลิตในประเทศและจ ำเป็นต้องน ำเข้ำมำเพ่ือค้นหำส ำรวจและพัฒนำแหล่ง
น ำ้มนัปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ เคร่ืองบิน แท่นขดุเจำะ และเรือท่ียงัไม่ได้มีกำรผลิตในประเทศและ
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

จ ำเป็นต้องน ำเข้ำมำเพ่ือประกอบเป็นสินทรัพย์ถำวรของกิจกำรหรือเช่ำจำกหุ้นส่วนต่ำงชำติเพ่ือใช้ใน
กำรผลิตและประกอบธุรกิจหรือเพ่ือน ำไปให้เชำ่ตอ่ 

 

อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่มของเวียดนำม  
อัตรำ (ร้อยละ) ประเภทสินค้ำและบริกำร 

0 สินค้ำและบริกำรท่ีส่งออก กำรก่อสร้ำง และกำรด ำเนินกำรติดตัง้ของกิจกำร
ประกอบกำรส่งออกสินค้ำท่ีขำยในร้ำนค้ำปลอดภำษี กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
และสินค้ำและบริกำรท่ีไม่ต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่มและถูกส่งออกยกเว้นกรณี
ดังต่อไปนี :้ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรโอนทรัพย์สินทำงปัญญำไปยัง
ตำ่งประเทศ บริกำรประกนัภยัต่อนอกชำยฝ่ัง (Reinsurance Offshore) บริกำร
สินเช่ือกำรแบ่งสรรเงินทุนและบริกำรอนุพันธ์ทำงกำรเงิน บริกำรไปรษณีย์และ
ส่ือสำรโทรคมนำคมและสินค้ำส่งออกท่ีใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและแร่ธำตุจำก          
กำรขดุท่ียงัและไมไ่ด้มีกำรแปรรูป 

5 สำขำท่ีถือว่ำเป็นสินค้ำและบริกำรท่ีจ ำเป็น รวมถึงน ำ้สะอำดส ำหรับกำรผลิตและ
กำรอยู่อำศัย ปุ๋ ยแร่ ท่ีใช้ส ำหรับกำรผลิตปุ๋ ย  ยำฆ่ำแมลง และสำรกระตุ้ น                
กำรเจริญเติบโตส ำหรับสตัว์และพืช อำหำรสตัว์ส ำหรับววั ควำย สตัว์ปีกและสตัว์
อ่ืน ๆ อำหำรสด น ำ้ตำลและผลิตผลพลอยได้ ผลิตภณัฑ์ท่ีท ำจำกปอกระเจำ กกไม้
ไผ ่หวำย ใบจำกเส้นใยมะพร้ำว กะลำมะพร้ำว ผกัตบชวำ และผลิตภณัฑ์ท่ีท ำด้วย
มืออ่ืน ๆ ท่ีใช้วัตถุดิบจำกธรรมชำติ ผ้ำฝ้ำยกึ่งส ำเร็จรูป กระดำษหนังสือพิมพ์
อปุกรณ์และเคร่ืองมือกำรแพทย์ ผ้ำฝ้ำยอนำมยัและผ้ำพนัแผลใช้ในกำรรักษำ ยำ
ท่ีใช้ป้องกันและรักษำ และผลิตภัณฑ์ยำและวัตถุดิบทำงยำท่ีใช้เป็นวัตถุดิบใน           
กำรผลิตยำส ำหรับป้องกันและรักษำ บริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ก ำหนดไว้ในกฎหมำยเก่ียวกบัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

10 สินค้ำและบริกำรอ่ืน ๆ ทัง้หมดท่ีไม่ต้องเสียภำษีมลูคำ่เพิ่มท่ีอตัรำร้อยละ 0 และ
ร้อยละ 5 

 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโฮจิมินห์โดยศูนย์วิจยักสิกรไทย 
 

 

http://www.sepo.go.th/
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

2.5 มำตรกำรควบคุมกำรน ำเข้ำของเวียดนำมจำกส่วนกลำง 
 

รัฐบำลเวียดนำมมีกฎระเบียบตำ่ง ๆ เก่ียวกบักำรน ำเข้ำหลำยประกำร เชน่ 

 ยกเว้นภำษีสินค้ำท่ีน ำเข้ำมำเพ่ือจดันิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ำ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์
ต่ำง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีน ำเข้ำมำชั่วครำวเพ่ือใช้ในงำนประชุม งำนวิจัย  งำนแข่งขันกีฬำระดับชำติ             
งำนสมัมนำเชิงวิชำกำรตำ่ง ๆ โดยเม่ือเสร็จสิน้ภำรกิจแล้วก็จะสง่ออกสินค้ำนัน้ไปยงัตำ่งประเทศ 

 ยกเว้นภำษีสินค้ำท่ีน ำเข้ำมำเพ่ือท ำกำรผลิตส่งออกไปยังบริษัทท่ีอยู่ในต่ำงประเทศ              
ตำมข้อสญัญำท่ีได้ตกลงกันไว้ ประเภทของสินค้ำมกัจะได้แก่ วัตถุดิบเพ่ือท ำกำรผลิตสินค้ำตวัอย่ำง
เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรผลิต เป็นต้น 

 เมล็ดพนัธุ์พืชหรือสตัว์ชนิดต่ำง ๆ จะมีกำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำ ถ้ำเป็นน ำเข้ำเพ่ือพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ยกเว้นภำษีสินค้ำน ำเข้ำโดยผู้ประกอบกำรท่ีได้รับ Build–Operate–Transfer Contract 
(BOT) เพ่ือด ำเนินกำรในโครงกำรท่ีได้ Build–Operate–and–Transfer (BOT), Build–Transfer–and–
Operate (BTO), หรือ Build–and–Transfer (BT) โดยสินค้ำน ำเข้ำเหล่ำนีม้กัจะเป็นเคร่ืองจกัร วสัดุ
ชิน้ส่วนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีน ำเข้ำมำเพ่ือท ำกำรผลิตสินค้ำ รวมถึงจะเป็นกำรช่วยลดต้นทุนกำรผลิตและ
เป็นกำรเพิ่มควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรผลิตด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำของเวียดนำมยังคงใช้มำตรกำรควบคุม            
กำรน ำเข้ำสินค้ำโดยผ่ำนกำรออกใบอนญุำตกำรน ำเข้ำ (Automatic Import Licensing) ท่ีเร่ิมใช้ตัง้แต่
เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2551 ส ำหรับสินค้ำบำงรำยกำร อำทิ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ขนำดเบำ (Scooter) 
โทรศัพท์มือถือ น ำ้หอม และเคร่ืองส ำอำงค์ สินค้ำพลำสติก สินค้ำยำง เสือ้ผ้ำ และเคร่ืองกระเบือ้ง
เคลือบ ซึ่งผู้น ำเข้ำสำมำรถขอรับเอกสำรดงักล่ำว โดยต้องใช้เวลำประมำณ 7-15 วนัท ำกำรขึน้ไป และ 
Import License ดงักลำ่วมีอำย ุ1 เดือนหลงัจำกได้รับอนญุำต โดยผู้น ำเข้ำสำมำรถขอใบอนญุำตน ำเข้ำ
ได้โดยกำรย่ืนเอกสำรรวม 6 รำยกำรให้กรมกำรสง่ออกและน ำเข้ำของเวียดนำม ได้แก่ 

1. แบบขอใบอนญุำตกำรน ำเข้ำสินค้ำ 
2. ใบจดทะเบียนธุรกิจ 
3. สญัญำกำรน ำเข้ำสินค้ำ 
4. หนงัสือรับรองกำรช ำระเงิน (Letter of credit-L/C) หรือเอกสำรกำรช ำระเงินหรือ

ใบรับรองกำรช ำระเงินของธนำคำร 
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5. เอกสำรกำรขนถ่ำยสินค้ำ 
6. รำยงำนกำรน ำเข้ำสินค้ำครัง้ก่อนท่ีอนญุำตโดยกระทรวงอตุสำหกรรมและกำรค้ำ

และกำรช ำระภำษีศลุกำกร 
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บทที่ 3 นโยบำยส่งเสริมพเิศษและกระบวนกำรในกำรลงทุน 

3.1 กิจกำรท่ีมีเงื่อนไขพเิศษส ำหรับกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ 
 

ปัจจบุนัมีกิจกำรบำงประเภทท่ีรัฐบำลเวียดนำมห้ำมหรือมีเง่ือนไขในกำรลงทนุของตำ่งชำติดงันี ้

 กิจกำรท่ีมีเง่ือนไขเก่ียวกบัรูปแบบกำรลงทนุ 
1) กิจกำรท่ีต้องลงทนุในลกัษณะ BCC (Business Co-operation Contract) และ

นกัลงทนุฝ่ำยเวียดนำมต้องมีควำมเช่ียวชำญและได้รับอนมุตัิด ำเนินกำรได้ในสำขำตอ่ไปนี ้

- กำรพฒันำเครือขำ่ยโทรคมนำคม บริกำรโทรคมนำคม บริกำรขนส่งพสัดภุณัฑ์ทัง้
ในและระหวำ่งประเทศ 

- กิจกรรมเก่ียวกบัส่ือมวลชน กำรกระจำยเสียงทำงวิทยแุละโทรทศัน์ 
2) กิจกำรท่ีต้องลงทนุในลกัษณะ BCC หรือ JV (Joint Venture) เทำ่นัน้ ได้แก่ 

- กำรขดุค้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละน ำ้มนั 
- กำรขนส่งทัง้ทำงอำกำศ ทำงรถไฟ และทำงทะเล กำรขนส่งผู้ โดยสำร กำร

สร้ำงท่ำเรือและท่ำอำกำศยำน ยกเว้นกรณีท ำสญัญำลกัษณะ BOT (Build–Operate–Transfer) BTO, 
(Build–Transfer–Operate) หรือ BT (Build–Transfer) 

- บริกำรทำงทะเลและทำงอำกำศ 
- กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม 
- กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบัป่ำไม้ 
- กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรเดินทำงทอ่งเท่ียว 
- กำรผลิตวตัถรุะเบิดเชิงอตุสำหกรรม 
- บริกำรท่ีปรึกษำ (ยกเว้นท่ีปรึกษำทำงเทคนิค) 

 กิจกำรท่ีต้องมีกำรลงทนุพฒันำวตัถดุบิ 
- กำรผลิตและแปรรูปนม 
- กำรผลิตน ำ้มนัพืชและน ำ้ตำลจำกอ้อย 
- กำรแปรรูปไม้ (ยกเว้นโครงกำรท่ีใช้ไม้ท่ีน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ) 

 กิจกำรท่ีต้องขออนมุตัจิำกนำยกรัฐมนตรีโดยตรง 
- กิจกำรน ำเข้ำและกระจำยสินค้ำในประเทศ 
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- กิจกำรประมงนอกชำยฝ่ัง 
 

3.2 รูปแบบกำรลงทุนของต่ำงชำตใินเวียดนำม 
 

ตำรำงแสดงรูปแบบกำรลงทุนของต่ำงชำตใินเวียดนำม 

รูปแบบกำรลงทุน รำยละเอียด 
1. สญัญำร่วมลงทนุธุรกิจ
(Business Co-Operation 
Contract: BCC) 

เป็นกำรร่วมทุนท ำธุรกิจระหว่ำงนกัลงทุนตำ่งชำติกบันกัลงทนุเวียดนำม 
ซึ่งอำจมีมำกกว่ำ 1 รำยเข้ำร่วมท ำธุรกิจด้วย มีควำมยืดหยุ่นมำกท่ีสุด
นิยมท ำในอุตสำหกรรมประเภทน ำ้มัน โทรคมนำคมและกำรโฆษณำ 
ตำมกฎหมำยสัญญำลักษณะนีไ้ม่ถือว่ำเป็นกำรจัดตั ง้บริษัทจ ำกัด               
แหง่ใหม ่แตเ่ป็นกำรสร้ำงควำมผกูพนัโดยสญัญำของโครงกำรนัน้ ๆ ด้วย
ควำมสมคัรใจของทัง้สองฝ่ำยในกำรจดัสรรหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ก ำไร
และขำดทนุ และไม่มีข้อก ำหนดเร่ืองเงินทุนขัน้ต ่ำของตำ่งชำต ิ

2. กิจกำรร่วมทนุ               
(Joint Venture: JV) 

ก่อตัง้โดยสัญญำร่วมทุนระหว่ำงนักลงทุนต่ำงชำติรำยเดียวหรือหลำย
รำยกบันกัลงทนุของเวียดนำมรำยเดียวหรือหลำยรำย เพ่ือด ำเนินกิจกำร
ทำงธุรกิจร่วมกัน หรือบำงกรณีอำจเป็นกำรด ำเนินกำรระหว่ำงรัฐบำล
ต่ำงประเทศกับรัฐบำลเวียดนำมก็ได้ กำรลงทุนประเภทนีเ้ป็นกำรตัง้
บริษัทใหม่ในรูปหุ้นส่วนท่ีจ ำกัดควำมรับผิดชอบ มีสภำพเป็นนิติบุคคล
ตำมกฎหมำยของเวียดนำม กำรก่อตัง้ ต้องได้ รับใบอนุญำตและ             
จดทะเบียนก่อตัง้จำกกระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทนุของเวียดนำม 
(Ministry of Planning and Investment: MPI) ทัง้นี ้ผู้ ท่ีเข้ำร่วมลงทนุ
จะต้องปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดชัดเจนเก่ียวกับกำรลงทุน โดยมี
สัดส่วนทุนของแต่ละฝ่ำยท่ีชัดเจนตำมข้อตกลง โดยนักลงทนุตำ่งชำติ
อำจลงทุนในรูปของเงินตรำต่ำงประเทศ โรงงำน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
สิทธิบตัร และควำมรู้ทำงเทคนิค ฯลฯ โดยทั่วไปสัดส่วนกำรลงทุนจำก
ตำ่งชำตต้ิองไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 30 ของเงินลงทนุทัง้หมด และในส่วนของ
ก ำไรและควำมเส่ียงต่ำง ๆ ของกิจกำรร่วมทนุจะเฉล่ียไปในแตล่ะฝ่ำยท่ี
ร่วมลงทุนตำมสดัส่วนของทุน โดยท่ีระยะเวลำของกำรลงทุนจะก ำหนด
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ไว้ชัดเจนในสัญญำ หำกไม่สำมำรถท ำได้ตำมเวลำท่ีก ำหนดอำจถูก
ยกเลิกสญัญำทนัที ระยะเวลำของสญัญำก ำหนดไว้ไม่เกิน 50 ปี แตท่ัง้นี ้
ก็ ขึ น้กับ เ งินลงทุน ด้วย  กิจกำร ร่วมทุนจะด ำ เนินกำรโดยคณะ
กรรมกำรบริหำร (Board of  Management: BOM) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจำกแต่ละฝ่ำยตำมสดัส่วนของเงินลงทนุทัง้นี ้สมำชิกอย่ำงน้อย 2 
คน ใน BOM จะต้องมำจำกฝ่ำยเวียดนำม ส่วนประธำนของ BOM มำ
จำกกำรแต่งตัง้โดยผู้ ร่วมกิจกำรทัง้สองฝ่ำยซึ่งเห็นชอบร่วมกันเป็นเอก
ฉันท์ และ BOM จะแตง่ตัง้ผู้อ ำนวยกำรทัว่ไปและรองผู้อ ำนวยกำรทัว่ไป 
เพ่ือรับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำร ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรทั่วไปหรือรอง
ผู้ อ ำนวยกำรทั่วไปคนท่ี 1 คนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นตวัแทนจำกฝ่ำย
เวียดนำม 

3. กิจกำรท่ีชำวตำ่งชำติ
เป็นเจ้ำของทัง้หมด 
(Wholly Foreign –
owned Enterprise) 

กิจกำรท่ีต่ำงชำติเป็นเจ้ำของเองทัง้หมด นับเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของ   
กำรลงทุนในเวียดนำม โดยเป็นกำรลงทุนขององค์กรหรือเอกชนจำก
ต่ำงประเทศทัง้หมด และกำรลงทุนดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำก
กระทรวงกำรวำงแผนและลงทุน (MPI) ของเวียดนำมหรือเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ินก่อน กำรลงทุนในลักษณะนีมี้สถำนะเป็นบริษัทจ ำกัดตำม
กฎหมำยกำรลงทนุของเวียดนำม และผู้ลงทนุมีอ ำนำจเต็มในกำรบริหำร 
โดยเงินลงทุน แบ่งเป็น “Registered Capital” หมำยถึงมูลค่ำลงทุน
ทัง้หมดของโครงกำรนัน้ และ “Legal Capital” หมำยถึงเงินลงทุนตำม
กฎหมำยท่ีนกัลงทุนตำ่งชำติจะต้องน ำเข้ำมำลงทุนในประเทศ คือไม่ต ่ำ
กว่ำร้อยละ 30 ของมลูคำ่เงินลงทนุทัง้หมดในโครงกำร โดยนกัลงทุนจะต้อง
เปิดบญัชี “Capital Account” กบัธนำคำร เพ่ือใช้เป็นหลกัฐำนในกำรน ำ
เงินเข้ำมำลงทนุ และสำมำรถใช้ในกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศได้เฉพำะ
ส ำหรับกำรใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนประจ ำวนั 

4. กิจกำรท่ีท ำสญัญำกบั
ภำครัฐ 

เป็นข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรของเวียดนำมกับนักลงทุน
ตำ่งชำติซึ่งอำจเป็นบริษัทต่ำงชำติถือหุ้นทัง้หมด หรือบริษัทร่วมทุนกับ
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เวียดนำมก็ได้ เพ่ือท่ีจะสร้ำงหรือด ำเนินกำรในโครงกำรสำธำรณูปโภคขัน้
พืน้ฐำน โดยอำจเป็นสัญญำในรูป BOT (Build–Operate–Transfer) คือ
สร้ำงเสร็จแล้วสำมำรถหำผลประโยชน์ได้ในชว่งเวลำหนึ่งก่อนโอนกิจกำร
เป็นของรัฐ หรือ BTO (Build–Transfer–Operate) คือ สร้ำงเสร็จแล้ว
ต้องโอนให้รัฐก่อน จึงเปิดด ำเนินกำรเพ่ือหำผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลำ
หนึง่ หรือ BT (Build–Transfer–Contract) คือสร้ำงเสร็จแล้วต้องโอนให้รัฐ
ทันที โดยรัฐจะอนุญำตให้นักลงทุนต่ำงชำติไปลงทุนในโครงกำรอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนตำมสมควร 

5. รูปแบบอ่ืน ๆ นกัลงทุนอำจขยำยกิจกำรในเวียดนำมในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ เช่น กำรตัง้
ส ำนักงำนตวัแทนทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวียดนำม เพ่ือท ำหน้ำท่ี
แทนบริษัทแม่ในต่ำงประเทศ หรือกำรขยำยสำขำของธุรกิจบำงประเภท 
เชน่ ธนำคำร ประกนัภยั กำรบญัชี หรือกฎหมำย เป็นต้น 

 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ร่วมกบัสถาบนัเอเชียศึกษา 

3.3 กำรเลือกโครงกำรลงทุน 

กำรลงทุนในประเทศเวียดนำมนับเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน                
กำรแขง่ขนัของผู้ประกอบกำรไทย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมผู้ประกอบกำรควรประเมินศกัยภำพของตนเองทัง้ใน
ด้ำนควำมเช่ียวชำญในธุรกิจควำมสำมำรถในด้ำนกำรตลำดกำรพัฒนำเทคโนโลยีและบุคลำกร และ
ประสบกำรณ์ในกำรลงทนุตำ่งประเทศ ซึ่งจะแตกต่ำงกนัอย่ำงสิน้เชิงกบักำรลงทนุภำยในประเทศ ทัง้นี ้ 
กำรประกอบธุรกิจจะต้องได้มำตรฐำนสำกล ผู้ประกอบกำรจะต้องมีวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกนัของทกุฝ่ำย  

นโยบำยกำรวำงแผนพฒันำเศรษฐกิจสงัคมของประเทศเวียดนำมได้ท ำกำรก ำหนดเป้ำหมำย
กำรพฒันำทำงเศรษฐกิจส ำหรับทกุ ๆ 5 ปี กระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทนุของเวียดนำม (MPI) ซึ่ง
เป็นผู้ รับผิดชอบกำรลงทนุของต่ำงชำติได้ประกำศรำยกำรของโครงกำรท่ีรัฐบำลเปิดให้ตำ่งชำติเข้ำมำ
ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

1) โครงกำรลงทนุท่ีได้รับกำรสง่เสริมเป็นพิเศษ 



 
 

43 
 

สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

2) โครงกำรลงทนุท่ีได้รับกำรสง่เสริม 
3) บริเวณท่ีเก่ียวข้องทำงภมูิศำสตร์ท่ีได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 
4) ใบอนญุำตในกำรลงทนุท่ีเป็นเง่ือนไข 
5) โครงกำรลงทนุท่ีไมไ่ด้รับใบอนญุำต 
 

หำกมิได้กล่ำวถึงส่วนท่ีใบอนุญำตในกำรลงทุนท่ีถือเป็นเง่ือนไขหนึ่ง หรือส่วนท่ีกำรลงทุนจะ
ไม่ได้รับใบอนุญำตแล้ว นักลงทุนสำมำรถตดัสินใจด้วยตนเองได้ในเร่ืองของกำรเลือกโครงกำรลงทุน            
ผู้ ร่วมลงทุน สถำนท่ี ระยะเวลำในกำรลงทุน ตลำดส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และสัดส่วน                  
กำรบริหำรท่ีส ำคญัของกฎบตัรตำมเง่ือนไขของกฎหมำย กำรลงทุนและวิธีกำรท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย  
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ยิ่งไปกว่ำนัน้ นักลงทุนอำจตัดสินใจในรูปแบบของกำรลงทุนประเภทต่ำง ๆ  ได้                  
ด้วยตนเอง อย่ำงไรก็ตำมจ ำนวนสดัส่วนของกำรลงทุนซึ่งไม่ได้เป็นเง่ือนไขส ำหรับบริษัทท้องถ่ินของ             
ชำวเวียดนำม แตจ่ะมีผลบงัคบัส ำหรับกำรลงทนุจำกผู้ประกอบกำรชำวตำ่งชำติ  (Foreign Investment 
Enterprises: FIEs) เช่นกำรแสวงหำประโยชน์จำกธุรกิจและกำรใช้ทรัพยำกรทำงน ำ้ กำรลงทุนใน              
ภำคกำรน ำเข้ำสง่ออกกำรค้ำและกำรจ ำหนำ่ย เป็นต้น ตำมกฎหมำยกำรลงทนุและกฤษฎีกำฉบบัท่ี 108 
ของเวียดนำมได้ระบไุว้ถึงรำยกำรของภำคกำรลงทนุ อยำ่งไรก็ตำมกฎหมำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องจะระบถุึง
รูปแบบของเง่ือนไขท่ี FIEs จ ำเป็นต้องมีในอุตสำหกรรมบำงอย่ำง อำจหมำยถึงกำรท่ี FIEs                          
อำจด ำเนินกำรได้เพียงแต่ในรูปแบบของกำรลงทุนต่ำงชำติในลักษณะร่วมทุน (Joint Venture 
Enterprise: JVE) กบัผู้ประกอบกำรชำวเวียดนำมในส่วนอ่ืน ๆ กำรด ำเนินกำรของ FIEs ในภำคกำร
ลงทนุท่ีมีเง่ือนไขอำจด ำเนินกำรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ (Foreign Own Enterprises: FOEs) แตจ่ะต้องอยู่
ภำยใต้เง่ือนไขบำงประกำร อำทิ โครงสร้ำงเงินทนุ ประสบกำรณ์เฉพำะในกำรด ำเนินโครงกำร เป็นต้น  
ซึง่ในทกุ ๆ ปีกระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทนุ ได้จดัท ำรำยกำรโครงกำรของประเทศส ำหรับนกัลงทนุ
ต่ำงชำติ คณะรัฐมนตรีหน่วยงำนและคณะกรรมกำรจังหวดัยังได้จดัท ำรำยกำรของโครงกำรส ำหรับ
อุตสำหกรรมในพืน้ที่และพืน้ที่เฉพำะในหลกักำรที่โครงกำรต่ำง  ๆ ในรำยกำรลงทนุตำมกำรวำงแผน
ปัจจบุนัของภำครัฐ 

 

3.4 ผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัตโิครงกำรลงทุน ปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 
- นำยกรัฐมนตรี ซึง่กำรอนมุตัจิะจ ำกดัอยูใ่นแตเ่พียงเร่ืองของ “นโยบำยในกำรลงทนุ” 
- คณะกรรมกำรประชำชนในแตล่ะจงัหวดัและเมืองภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

- ผู้ มีอ ำนำจกำรจดักำรในกำรบริหำรเขตนิคมอุตสำหกรรม เขตนิคมส่งเสริมกำรส่งออก เขต
นิคมอตุสำหกรรมไฮเทค และเขตเศรษฐกิจในจงัหวดัและเมืองภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรสว่นกลำง 
 

3.5 กำรจัดระบบตำมขัน้ตอนของกำรอนุมัตกิำรลงทุนและใบอนุญำตลงทุน 
3.5.1 นำยกรัฐมนตรี 

- โครงกำรท่ีไม่ได้ค ำนึงถึงแหล่งเงินทุน หรือจ ำนวนเงินลงทุนในภำคกำรลงทุนเฉพำะ 
(สนำมบิน ท่ำจอดเรือ กำรท ำเหมืองน ำ้มันและก๊ำซ กิจกำรโทรทัศน์ คำสิโน โรงงำนผลิตบุหร่ี
มหำวิทยำลยักำรพฒันำของ IZs, EPZs, HTZs และ ECs) 

- โครงกำรท่ีไม่ได้ค ำนึงถึงแหล่งเงินทนุซึ่งมีจ ำนวนเงินลงทนุมำกกว่ำ  1,500 พนัล้ำนดอ่ง             
ในภำคกำรลงทนุเฉพำะ (ไฟฟ้ำ กระบวนกำรในกำรท ำเหมืองแร่ กำรแยกโลหะออกจำกแร่ กำรก่อสร้ำง
ระบบทำงรถไฟ และโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงน ำ้ภำยในประเทศ กำรผลิตแอลกอฮอล์และเบียร์ ฯลฯ) 

- โครงกำรกำรลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศ (FDI) ท่ีไม่ค ำนึงถึงจ ำนวนเงินทนุในภำคกำร
ลงทุนเฉพำะ (กำรขนส่งทำงทะเล ไปรษณีย์ โทรคมนำคมและเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ส่ือสิ่งพิมพ์และ            
กำรพิมพ์ ฯลฯ) 

 

3.5.2 คณะกรรมกำรประชำชนภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรสว่นกลำง 
- โครงกำรนอกเขตพืน้ท่ีและไมไ่ด้อยูใ่นอ ำนำจกำรอนมุตัขิองนำยกรัฐมนตรี 
- โครงกำรส ำหรับกำรพัฒนำของระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนในเขตพืน้ท่ีใบรับรองกำรลงทุน

ทัง้หมด (แต่เดิมเรียกว่ำ “ใบอนุญำตลงทุน”) ในปัจจุบนั ออกโดยนำยกรัฐมนตรีหรือผู้ มีอ ำนำจ                 
กำรจดักำรในกำรบริหำรจดักำรเขตนิคมอตุสำหกรรม เขตนิคมท่ีด ำเนินกิจกำรเพ่ือกำรส่งออก เขตนิคม
อุตสำหกรรมไฮเทค และเขตเศรษฐกิจในจงัหวดัและเมืองภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 
อย่ำงไรก็ตำม ในภำคกำรลงทนุเฉพำะ เช่น กำรธนำคำร หรือกำรประกัน คณะรัฐมนตรียงัคงมีอ ำนำจ
เตม็ในกำรอนมุตัแิละมีอ ำนำจในกำรให้ใบอนญุำตกำรลงทนุ 
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3.6 กำรจัดประเภทโครงกำรและหน่วยงำนอนุมัตกิำรลงทุน 
 

ตำรำงแสดงประเภทโครงกำรลงทุน 
โครงกำรลงทุน หน่วยงำนอนุมัติ 

ทกุโครงกำร จงัหวดัสำมำรถออก License ได้โดย 
กรมวำงแผนและกำรลงทนุของจงัหวดั 

เงินลงทนุน้อยกวำ่ 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และเป็น
โครงกำรท่ีไมไ่ด้อยู่ในรำยช่ือของกำรลงทนุท่ีมี
เง่ือนไข (Conditional Investment) 

จงัหวดัสำมำรถอนมุตัไิด้ 

เงินลงทนุมำกกวำ่ 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเป็น
โครงกำรท่ีมีเง่ือนไขกำรลงทนุ 

ทกุโครงกำรกระทรวงกำรวำงแผนและ 
กำรลงทนุเป็นผู้อนมุตัิ 

 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ร่วมกบัสถาบนัเอเชียศึกษา 

3.7 ขัน้ตอนและกระบวนกำรในกำรลงทุน 

 กระบวนกำรในกำรขอใบอนญุำต 
กำรขอรับใบอนญุำตจะขึน้อยูก่บัขนำดและภำคของกำรลงทนุซึง่ควำมแตกตำ่งของกำร

ขอใบอนญุำตและขัน้ตอนในกำรลงทะเบียนนัน้ประกอบไปด้วย 
- กำรลงทะเบียนธุรกิจ 
- กำรลงทะเบียนกำรลงทนุ หรือ 
- กำรประเมินกำรลงทนุ 

นักลงทุนต่ำงชำติจะต้องปฏิบตัิตำมกำรขอใบอนุญำตท่ีแตกต่ำงและขัน้ตอนในกำร
ลงทะเบียน ซึ่งขึน้อยู่กบัขนำดและภำคกำรลงทนุ (ที่มา: คู่มือการค้าการลงทุนในเวียดนาม, ธนาคาร
เพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย, 2554) ดงันี ้

1) กำรลงทะเบียนธุรกิจ 
บริษัทภำยในประเทศขนำดเล็กท่ีลงทนุต ่ำกว่ำ 15 ล้ำนดอ่ง (ประมำณน้อย

กว่ำ 9.4 แสนดอลลำร์สหรัฐฯ) ท่ีไม่ตกอยู่ภำยใต้ “ภำคกำรลงทุนท่ีมีเง่ือนไข” จะลงทะเบียนแบบ                 
กำรลงทะเบียนธุรกิจ ดงัแสดงไว้ตำมแผนภำพด้ำนลำ่ง 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 
 
 
 

 
 

อย่ำงไรก็ตำมกำรลงทะเบียนธุรกิจจะน ำไปสู่กำรลงทะเบียนกำรลงทุนใน
เหตกุำรณ์ ดงัตอ่ไปนี ้

- บริษัทตกอยูภ่ำยใต้ภำคกำรลงทนุท่ีมีเง่ือนไข หรือ 
- ถ้ำบริษัทต้องกำรย่ืนเพ่ือเก็บบนัทึกในกำรกระตุ้นกำรลงทนุในใบอนญุำต 

 

2) กำรขึน้ทะเบียนลงทนุ 
โครงกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) ท่ีมีเงินลงทนุรวมทัง้หมดต ่ำ

กว่ำ 300 ล้ำนดอ่ง (ประมำณต ่ำกว่ำ 19 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) ท่ีไม่ตกอยู่ภำยในภำคกำรลงทุนท่ีมี
เง่ือนไขจะต้องขึน้ทะเบียนกำรลงทนุและตีพิมพ์ใบรับรองกำรลงทนุ ใบรับรองกำรลงทนุยงัจะใช้ในฐำนะ
กำรขึน้ทะเบียนธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำของธุรกิจนัน้  โครงกำรลงทุนในประเทศท่ีมี
เงินทนุรวมระหวำ่ง 15 – 300 ล้ำนดอ่ง (ประมำณต ่ำกวำ่ 19 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) จะต้องขอขึน้ทะเบียน
ลงทุน และนกัลงทุนท้องถ่ินมกัจะก ำหนดเคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทแยกต่ำงหำก และหลงัจำกนัน้             
จึงย่ืนขอขึน้ทะเบียนของโครงกำรทุกโครงกำรโดยปรำศจำกกำรรับใบรับรองกำรลงทุน  โดยบริษัท
สำมำรถขอขึน้ทะเบียนกำรลงทุนเพิ่มโดยไม่จ ำเป็นต้องลงทุนเพิ่มในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองหมำย
ทำงกำรค้ำของธุรกิจดงัแสดงไว้ตำมแผนภำพด้ำนลำ่ง 

 
 
 
 
 
 

กำรลงทะเบียนธุรกิจ 

กำ ลงทนุต ่ำกวำ่ 15 ล้ำนดอ่ง  
(ประมำณน้อยกวำ่ 9.4 แสนดอลลำร์สหรัฐฯ) 
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3) กำรประเมินกำรลงทนุ 

โครงกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศและในประเทศท่ีมีเงินลงทนุทัง้หมดมำกกว่ำ  
300 ล้ำนดอ่ง (19 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) หรือต ่ำกว่ำ 300 ล้ำนดอ่ง แตต่กอยู่ในภำคท่ีมีเง่ือนไขต้องท ำ
กำรประเมินกำรลงทนุซึ่งกำรประเมินกำรลงทนุจะมี 3 รูปแบบท่ีแตกตำ่งกนั ดงัแสดงไว้ตำมแผนภำพ
ด้ำนลำ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรประเมินกำรลงทนุ 

โครงกำร FDI และโครงกำรใน

ประเทศ <300 ล้ำนดอ่ง (น้อย

กวำ่ 19 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) อยู่

ในภำคกำรลงทนุท่ีมเีง่ือนไข

โครงกำรภำยในประเทศที่เงิน

ลงทนุต ่ำกวำ่ 15 ล้ำนดอ่ง  

(ประมำณน้อยกวำ่ 9.4 แสน

ดอลลำร์สหรัฐฯ) 

กำรประเมินลงทุน 

 

โครงกำร FDI และโครงกำรใน
ประเทศ <300 ล้ำนดอ่ง 

(มำกกวำ่19 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) 
อยูใ่นภำคกำรลงทนุท่ีมีเง่ือนไข 

กำรขึน้ทะเบียนลงทุน 

โครงกำร FDI และโครงกำรใน
ประเทศ <300 ล้ำนดอ่ง  
(มำกกวำ่ 19 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐฯ) ไมอ่ยูใ่นภำคกำรลงทนุ 
ที่มีเง่ือนไข 

กำรขึน้ทะเบียนลงทุน 

กำรขึน้ทะเบียนลงทุน ใบรับรองกำรลงทนุ 

กำรขึน้ทะเบียนลงทุน 
โครงกำร FDI ที่มีเงินลงทนุต ำ่กวำ่  

300 ล้ำนดอ่ง  
(น้อยกวำ่ 19 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) 

 

กำรขึน้ทะเบียนลงทุน 

15 ล้ำนดอ่ง <โครงกำร
ภำยในประเทศ <300 ล้ำนดอ่ง 

(ประมำณ 9.4 แสนดอลลำร์สหรัฐฯ) 
<โครงกำรภำยใน 

<19 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

4) กระบวนกำรย่ืนเอกสำร 
กำรย่ืนเอกสำรจะต้องจดัเตรียมเป็นภำษำเวียดนำมตำมแบบฟอร์มมำตรฐำน

ท่ีเผยแพร่ของกระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทุนและต้องจัดส่งถึงตวัแทนท่ีเก่ียวข้องกับกำรขอขึน้
ทะเบียนเพ่ือขอใบรับรองกำรลงทุน ทัง้นี ้จะขึน้อยู่กับขนำดกำรลงทุนและภำคกำรลงทุนและกำรย่ืน
เอกสำรยงัจะหมำยรวมถึงกรณีตำ่ง ๆ ด้วย 

5) ขัน้ตอนในกำรขออนมุตัเิพ่ือจดัตัง้บริษัท 
- ศกึษำข้อมลูก่อนกำรตดัสินใจ นกัลงทนุควรศกึษำรำยละเอียดประเภท

กิจกำรท่ีสนใจวตัถปุระสงค์ของกำรเข้ำไปลงทนุในเวียดนำม เชน่ ต้องกำรทรัพยำกรตลำดหรือแรงงำน
เป็นต้นเพ่ือเลือกจงัหวดัท่ีเหมำะสมในกำรลงทนุ รวมถึงกำรศกึษำข้อมลูทัว่ไปของเวียดนำมและ
กฎระเบียบในกำรลงทนุซึง่ต้องมีกำรติดตำมอยูเ่สมอ 

- กำรเดนิทำงส ำรวจด้วยตนเอง นกัลงทนุควรเดนิทำงไปส ำรวจลูท่ำง               
กำรลงทนุด้วยตนเองเพ่ือให้เห็นสภำพแวดล้อมจริงทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม โครงสร้ำงพืน้ฐำน
ตลำดแรงงำน นิคมอตุสำหกรรม เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลือกท ำเลท่ีตัง้ท่ีเหมำะสมส ำหรับโครงกำร
นัน้รวมทัง้เป็นโอกำสได้ท ำควำมรู้จกักบัผู้แทนหนว่ยรำชกำรและนกัธุรกิจของเวียดนำม นอกจำกนีค้วร
ตดิตอ่บริษัทท่ีปรึกษำในเวียดนำมเพื่อขอค ำแนะน ำในกำรลงทนุโดยควรเลือกบริษัทท่ีมีประสบกำรณ์
และมีควำมนำ่เช่ือถือด้วย 

- กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงกำร หลงัจำกมี      
ควำมมัน่ใจในกำรลงทนุแล้ว นกัลงทนุควรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอย่ำงละเอียด โดยก ำหนด
เป้ำหมำยกำรลงทนุท่ีชดัเจน ก ำหนดพืน้ท่ีท่ีต้องกำรลงทนุ และวิเครำะห์ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ ซึง่
สำมำรถใช้เป็นคูมื่อในกำรบริหำรโครงกำรเม่ือมีกำรลงทนุจริงได้ ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุ
ในกรณีท่ีผลตอบแทนต ่ำกวำ่เกณฑ์ท่ีได้ศกึษำไว้ 

- เลือกรูปแบบในกำรลงทนุ ตำมกฎหมำยของเวียดนำมอนญุำตให้ตำ่งชำติ
ลงทนุได้ทัง้ในลกัษณะสญัญำร่วมลงทนุกบันกัธุรกิจเวียดนำม (Business Co-operation Contract) 
กิจกำรร่วมกบันกัธุรกิจเวียดนำม (Joint Venture) หรือนกัลงทนุตำ่งชำตลิงทนุเองทัง้หมด (Wholly 
Foreign-own Enterprise) หรือกำรท ำสญัญำกบัภำครัฐในกรณีกำรก่อสร้ำงโครงกำรขนำดใหญ่ หำก
เป็นกำรลงทนุเองทัง้หมดนกัลงทนุจะมีอิสระในกำรบริหำรงำนอยำ่งเตม็ท่ีแตใ่นบำงกิจกำรรัฐบำล
เวียดนำมยงัไมอ่นญุำตให้ชำวตำ่งชำตลิงทนุเองทัง้หมดโดยเฉพำะในสำขำบริกำรเชน่ร้ำนอำหำรโรงแรม
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ในกรณีนี ้นกัลงทนุต้องหำคูส่ญัญำท่ีเป็นชำวเวียดนำมและควรให้คูส่ญัญำมีสว่นร่วมในกำรวิเครำะห์
โครงกำรตัง้แตต้่นเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีตรงกนั 

- กำรขออนญุำตลงทนุในเวียดนำม หลงัจำกเลือกท ำเลท่ีตัง้โรงงำน ศกึษำ
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรและรูปแบบกำรลงทนุได้แล้วควรท ำสรุปรำยงำนกำรจดัตัง้โครงกำร 
(Proposal) ครอบคลมุประเดน็ส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ของโครงกำรลกัษณะ
กำรลงทนุและผู้ ร่วมทนุท้องถ่ิน (ถ้ำมี) เพ่ือน ำเสนอผู้ มีอ ำนำจอนมุตัโิครงกำร 

6) กำรจดัตัง้บริษัทเม่ือได้รับอนมุตัิโครงกำรแล้ว 
- จดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรบริษัท (Board of Management) แตง่ตัง้

ประธำนและรองประธำน คณะกรรมกำรบริหำรบริษัทภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีได้รับใบอนญุำตลงทนุ 
(กฎหมำยเวียดนำมอนญุำตให้บคุคลเพียงคนเดียวสำมำรถจดัตัง้บริษัทได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องมีผู้ ถือหุ้น
รำยอ่ืน ๆ) ส ำหรับกิจกำรร่วมทนุ (Joint Venture) คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องมำจำกผู้แทนแตล่ะฝ่ำย
ตำมสดัส่วนของเงินลงทนุและสมำชิกอยำ่งน้อย 2 คนในคณะกรรมกำรบริหำรต้องมำจำกฝ่ำยเวียดนำม
สว่นประธำนกรรมกำรบริหำรมำจำกกำรแตง่ตัง้ร่วมกนัของทัง้สองฝ่ำย 

- จดัประชมุคณะกรรมกำรบริหำรบริษัทภำยใน 60 วนันบัจำกวนัท่ีได้รับ
ใบอนญุำตลงทนุ ทัง้นี ้เพ่ือก ำหนดกฎระเบียบกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท จดัตัง้
ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และหวัหน้ำฝ่ำยบญัชี ระบมุลูคำ่เงินลงทนุ แผนกำรก่อสร้ำงโรงงำน เป็น
ต้นกรณีกิจกำรร่วมทนุผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรคนท่ี 1 คนหนึง่คนใดต้องเป็นผู้แทนจำกฝ่ำย
เวียดนำม 

- สง่บนัทกึกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรข้ำงต้นไปยงัแผนกวำงแผนและ
กำรลงทนุของจงัหวดัท่ีลงทนุ และหำกลงทนุในนิคมอตุสำหกรรมให้สง่ไปยงัคณะกรรมกำรบริหำรนิคม
อตุสำหกรรมท่ีตัง้โรงงำนด้วย 

- จดทะเบียนคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ท่ี
กรมวำงแผนและกำรลงทนุของจงัหวดั หรือหำกลงทนุในนิคมอตุสำหกรรมให้จดทะเบียนกบัคณะ
กรรมกำรบริหำรนิคมอตุสำหกรรม 

- ประกำศกำรจดัตัง้บริษัทในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั โดยระบุ
ช่ือและท่ีอยูข่องบริษัท ช่ือและท่ีอยูข่องบริษัทลงทนุตำ่งชำติ ประเภทของกำรลงทนุ เลขท่ีบตัรสง่เสริม
กำรลงทนุ วนัท่ีอนญุำต จ ำนวนทนุจดทะเบียน จดุประสงค์ และขอบเขตกำรด ำเนินกำรของบริษัท 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

- น ำบตัรสง่เสริมกำรลงทนุไปย่ืนขอตรำยำงบริษัทท่ีสถำนีต ำรวจในท้องท่ี 
- น ำบตัรสง่เสริมกำรลงทนุและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดไปแจ้งขอรับเลข

ประจ ำตวัผู้ เสียภำษีอำกรท่ีแผนกสรรพำกรจงัหวดั อนึง่ จงัหวดันิคมอตุสำหกรรมและเขตกำรค้ำพิเศษ
บำงแหง่ในเวียดนำมจะมีหน่วยงำนเฉพำะท่ีอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขออนมุตัโิครงกำรลงทนุแบบ
ครบวงจร (One-stop Services) แก่นกัลงทนุตำ่งชำตท่ีิจะลงทนุในพืน้ท่ี โดยขัน้ตอนทัง้หมดจะใช้เวลำ
เพียง 7-10 วนัส ำหรับกำรลงทนุท่ีไมใ่ช่สำขำท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ 

 
แผนภำพแสดงขัน้ตอนและกระบวนกำรจัดตัง้บริษัทภำยหลังได้รับอนุมัตโิครงกำร 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

7) ขัน้ตอนกำรขออนมุตัจิดัตัง้สำขำหรือส ำนกังำนตวัแทนมีดงัตอ่ไปนี  ้
บริษัทต่ำงชำติอำจขอจัดตัง้สำขำ  (Branch) หรือส ำนักงำนตัวแทน

(Representative Office) ในเวียดนำมได้ในฐำนะเป็นตวัแทนของบริษัทแม่ในตำ่งประเทศแตไ่ม่สำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักำรหำรำยได้ เช่น กำรลงนำมในสญัญำ กำรรับช ำระเงินโดยตรง และกำร
ซือ้ขำยสินค้ำ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมกำรตัง้ส ำนกังำนตวัแทนก็เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม
พืน้ฐำนเพ่ือจดัตัง้บริษัทจ ำกดัในอนำคต ส ำนกังำนตวัแทนสำมำรถจ้ำงแรงงำนท้องถ่ินน ำเข้ำเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ส ำนักงำนและท ำหน้ำท่ีให้บริกำรลูกค้ำ วิจัยตลำด และศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 
(ยกเว้นสถำบนักำรเงินซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดแูลของธนำคำรชำติ เวียดนำม) และต้องปฏิบตัิตำม
กฎหมำยกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศซึง่มีข้อก ำหนดขัน้ต ่ำดงันี ้

1. จดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรบริษัท 
2. จดัประชมุคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท

ภำยใน 60 วนั 

3. สง่บนัทกึกำรประชมุไปยงั 
กรมวำงแผนและกำรลงทนุของจงัหวดั 

4. จดทะเบยีนคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท 
ที่กรมวำงแผนและกำรลงทนุของจงัหวดั 

5. ประกำศกำรจดัตัง้บริษัทใน
หนงัสอืพิมพ์เป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั 

6. น ำบตัรสง่เสริมกำรลงทนุไปยืน่ขอ 
ตรำยำงบริษัทท่ีสถำนีต ำรวจ และขอรับ
เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีอำกรที่แผนก

สรรพำกรจงัหวดั 
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- ต้องด ำเนินธุรกิจในเวียดนำมอยำ่งน้อย 5 ปี 
- ต้องสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่โครงกำรลงทนุนัน้มีสว่นช่วยพฒันำเศรษฐกิจ

เวียดนำม 
ทัง้นีย้กเว้นส ำนกังำนตวัแทนท่ีก ำลงัวำงแผนโครงกำรท่ีมีมลูคำ่เกิน  10 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรส่งออกสินค้ำท่ีผลิตหรือแปรรูปในเวียดนำมอำจไม่
จ ำเป็นต้องมีคณุสมบตัดิงักลำ่วข้ำงต้นครบถ้วน  

เอกสำรท่ีต้องใช้ในกำรขอจดัตัง้สำขำหรือส ำนกังำนตวัแทนได้แก่ 
- แบบค ำขออนญุำตจดัตัง้สำขำหรือส ำนกังำนตวัแทนในเวียดนำม 
- ส ำเนำใบรับรองบริษัทและประทบัตรำโดยหน่วยงำนรำชกำรในประเทศของ

ผู้ ลงทุน กรณีของไทยคือส ำเนำใบบริคณห์สนธิประทับตรำโดยกรมส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำกระทรวง
พำณิชย์ 

- ส ำเนำใบรับรองบริษัทตำมข้อ 2 ท่ีแปลเป็นภำษำเวียดนำม โดยมีข้อควำม
เหมือนกนัประทบัตรำโดยสถำนทูตเวียดนำมในประเทศไทย หำกเอกสำรถูกต้องและครบถ้วนสำมำรถ
อนมุตัโิครงกำรได้ภำยใน 15 วนันบัจำกวนัย่ืนเอกสำรหลกัฐำน 
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บทที่ 4 ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรเข้ำไปลงทุนหรือท ำธุรกิจในเวียดนำม 

4.1 ระบบกำรจัดจ ำหน่ำยและระบบกำรช ำระเงนิในเวียดนำม 
ระบบกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำและกำรหำคู่ค้ำในประเทศเวียดนำมเพิ่งมีกำรเปิดเป็นระบบตลำด

เสรีมำ 10 กวำ่ปีเทำ่นัน้ นกัธุรกิจเวียดนำมส่วนใหญ่จึงยงัไม่มีควำมช ำนำญในกำรออกไปท ำกำรค้ำหรือ
ลงทุนในต่ำงประเทศ ประกอบกับยงัมีทุนน้อย จึงมกัคอยให้นกัธุรกิจตำ่งชำติมำติดต่อมำกกว่ำ ซึ่งนกั
ธุรกิจต่ำงชำติหลัก ๆ ท่ีมำลงทุนในเวียดนำม เช่น นักธุรกิจจำกประเทศไต้หวัน ฮ่องกง ญ่ีปุ่ น และ
สิงคโปร์ ต่ำงรู้จุดอ่อนเหล่ำนีดี้ จึงพยำยำมจะเข้ำมำหำตลำดเวียดนำมมำกกว่ำท่ีจะรอให้นักธุรกิจ
เวียดนำมไปตดิตอ่เองโดยตรง ดงันัน้กำรท ำธุรกิจกบัประเทศเวียดนำม ผู้ส่งออกสำมำรถส่งออกทำงตรง
ซึง่เป็นกำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ด้วยตนเอง โดยอำจมีส ำนกังำนสำขำในประเทศเ วียดนำม หรือกำรส่งออก
ทำงอ้อมผ่ำนคนกลำงหรือผู้น ำเข้ำ ซึ่งจะต้องเข้ำใจถึงประเภทกำรขนส่งและประเภทของสินค้ำเม่ือ
สินค้ำเข้ำสูเ่วียดนำมแล้ว โดยมีชอ่งทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยดงันี ้

 

 ชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบง่ออกเป็น 3 ชอ่งทำง คือ 

1.  ผู้สง่ออก ---->ผู้น ำเข้ำ/ผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ผลิต ---->ร้ำนค้ำปลีกทนัสมยัขนำด
ใหญ่ 

2.  ผู้สง่ออก ---->ผู้น ำเข้ำ/ผู้จดัจ ำหน่ำย/ผู้ผลิต ---->ผู้ ค้ำส่ง ---->ร้ำนค้ำปลีก 
3.  ผู้สง่ออก ---->เอเยน่ต์ท้องถ่ิน ---->ผู้น ำเข้ำ/ผู้จดัจ ำหนำ่ย/ผู้ผลิต ---->ผู้ ค้ำ

สง่ ----> ร้ำนค้ำปลีก 

 กำรหำคูค้่ำ 
ส ำหรับนกัธุรกิจไทยท่ีสนใจจะหำคูค้่ำในประเทศเวียดนำม กำรเข้ำสู่ตลำด

เวียดนำมท่ีง่ำยท่ีสดุคือกำรส่งออก และหำกสนใจท่ีจะร่วมทนุหรือลงทนุท ำธุรกิจ อำจเร่ิมจำกกำรศกึษำ
ข้อมลูและเดนิทำงไปดสูภำพกำรท ำธุรกิจจริง โดยอำจเร่ิมต้นด้วยกำรติดตอ่ผำ่นหนว่ยงำนสง่เสริม
กำรค้ำในตำ่งประเทศท่ีกรุงฮำนอยหรือท่ีนครโฮจิมินห์ เพ่ือเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำท่ีจดัเป็นประจ ำ
ในชว่งเดือนตำ่ง ๆ ทัง้นี ้ ในกำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำดงักลำ่ว จะท ำให้สินค้ำของผู้สง่ออกเป็นท่ีรู้จกั
ของลกูค้ำหรือผู้สนใจในกำรเป็นตวัแทนกำรน ำเข้ำในเวียดนำม 

 



 
 

53 
 

สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

 กำรจดทะเบียนสินค้ำ 
สินค้ำท่ีขำยได้ดีในเวียดนำมมักจะถูกปลอมแปลง ซึ่งจะสร้ำงควำมเสียหำย

ให้กับเจ้ำของสินค้ำอย่ำงมำก กำรปลอมแปลงจะท ำเหมือนสินค้ำตวัจริงมำกจนดไูม่ออก แตร่ำคำและ
คณุภำพจะต ่ำกว่ำ หำกไม่มีกำรจดทะเบียนสินค้ำไว้จะไม่สำมำรถฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำยได้ 
ดงันัน้เม่ือสินค้ำเข้ำมำในตลำดเวียดนำมแล้วจะต้องจดทะเบียนสินค้ำทนัที ทัง้นี ้อำจจะให้ผู้น ำเข้ำเป็น
ผู้ ด ำเนินกำรให้ หรือให้บริษัทท่ีปรึกษำซึ่งมีอยู่ทั่วไปในเวียดนำมเป็นผู้ ด ำเนินกำร หรือสำมำรถจด
ทะเบียนสินค้ำโดยใช้บริษัทท่ีปรึกษำท่ีมีสำขำอยูใ่นเมืองไทยก็ได้ 

 ระบบกำรช ำระเงิน 
วิธีกำรรับช ำระคำ่สินค้ำสง่ออกและน ำเข้ำของไทยกบัเวียดนำมเป็นดงันี  ้
1) กำรโอนเงินโดยทำงโทรเลข (Telegraphic Transfer: T/T) โดยผู้ขำยสินค้ำ

จะจัดส่งสินค้ำให้กับผู้ ซือ้ก่อน หลังจำกนัน้ผู้ ซือ้จะท ำกำรโอนเงินค่ำสิ นค้ำให้แก่ผู้ ขำยต่อไปตำม
ระยะเวลำท่ีได้ตกลงกนัไว้  

2) กำรเปิด L/C at sight โดยผู้ ซือ้ต้องติดตอ่ให้ธนำคำรในประเทศตนเองเปิด 
L/C ให้ผู้ขำย โดยผำ่นธนำคำรในประเทศของผู้ขำย หลงัจำกนัน้ธนำคำรผู้ขำยจะสง่ L/C ให้ผู้ขำยเพ่ือสง่
สินค้ำให้ผู้ ซือ้ 

3) กำรขำยแบบวิธีเรียกเก็บเงินประเภทท่ีผู้ ซือ้ต้องช ำระเงินก่อนจงึจะสำมำรถ
น ำเอกสำรไปออกสินค้ำได้ (Documents Against Payment: D/P) กำรเปิด L/C จำกผู้น ำเข้ำเป็นวิธีกำร
ท่ีดีท่ีสดุ ธนำคำรท่ีผู้น ำเข้ำเปิด L/C ควรจะเป็นธนำคำรของตำ่งประเทศท่ีมีสำขำอยูใ่นเวียดนำม หรือ
ธนำคำรไทยท่ีมีสำขำอยูใ่นเวียดนำม ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพฯ ธนำคำรวีนำสยำม (Vinasiam) ซึง่เป็น
ธนำคำรร่วมทนุระหว่ำงธนำคำรไทยพำณิชย์ บริษัทซีพี และธนำคำรของเวียดนำม หรือธนำคำรของ
รัฐบำลเวียดนำมหลำยแหง่ท่ีเช่ือถือได้ เชน่ The Bank for Foreign Trade of Vietnam (VIETCOM 
BANK), The Export–Import Bank (EXIM BANK), The Industrial and Commercial Bank of 
Vietnam เป็นต้น 

4.2 นิคมอุตสำหกรรมและพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจที่ส ำคัญ 
นบัตัง้แตเ่วียดนำมประกำศเดนิหน้ำปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อเปิดรับกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศ เม่ือปี

พ.ศ. 2529 ภำยใต้นโยบำย “โดย่เหมย (Doi Moi Policy)” และมีกำรออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทนุจำก
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ตำ่งประเทศขึน้เป็นฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2530 นบัเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท ำให้นกัลงทุนต่ำงชำติทยอยเข้ำมำ
ลงทุนในเวียดนำม และท ำให้กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศมีบทบำทส ำคญัมำกขึน้ ในฐำนะเป็นกลไก
ส ำคญัในกำรกระตุ้นกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของเวียดนำมในเวลำตอ่มำ ในบรรดำกลไกส่งเสริมกำร
ลงทนุนัน้ รัฐบำลเวียดนำมได้จดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เป็นเคร่ืองมือช่วย
กระตุ้นกำรลงทนุขึน้หลำยแหง่ทัว่ประเทศตัง้แตปี่ พ.ศ. 2534 ซึ่งถือเป็นหวัใจส ำคญัในกำรดงึดดูเม็ดเงิน
ลงทุนจำกต่ำงประเทศให้เข้ำมำในเวียดนำมอย่ำงไม่ขำดสำย ทัง้นี ้รัฐบำลเวียดนำมได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัของเขตเศรษฐกิจพิเศษนีจ้ึงได้ทุ่มเททรัพยำกรด้ำนตำ่ง ๆ เพ่ือพฒันำเขตเศรษฐกิจพิเศษให้
ทดัเทียมกบันำนำประเทศ 

4.2.1 ประเภทของเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
เวียดนำมได้ท ำกำรศึกษำแนวทำงและรูปแบบตำ่ง ๆ ในกำรจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทัง้จำกไต้หวนัสิงคโปร์ และจีนเพ่ือน ำมำเป็นต้นแบบในกำรพฒันำเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศทัง้นี ้
เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนำมแบง่ออกเป็น 3 ประเภท (ทีม่า: กฎหมายและข้อเสนอแนะในการลงทนุ 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), มิถนุายน 2551) ได้แก่ 
1) Export Processing Zone (EPZ) เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีรวมอตุสำหกรรมประเภทตำ่งๆ 

ซึ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำเพ่ือกำรส่งออกโดยมีกำรจดัระบบสำธำรณูปโภคเพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรผลิตนกัลงทนุท่ีเข้ำมำลงทนุใน EPZ สำมำรถรับช่วงกำรผลิตตอ่ (Sub-contract) และ
ประกอบชิน้ส่วนสินค้ำเพ่ือกำรส่งออก กำรจดัตัง้ EPZ ถือก ำเนิดขึน้เป็นครัง้แรกในเวียดนำมเม่ือปี พ.ศ. 
2534 

2) Industrial Zone (IZ) หรือ Industrial Park เป็นเขตเศรษฐกิจอตุสำหกรรมซึง่เน้น
กำรผลิตสินค้ำเพ่ือจ ำหนำ่ยในประเทศ กำรจดัตัง้ IZ เกิดขึน้เป็นครัง้แรกในเวียดนำม เม่ือปี พ.ศ.2537 

3) High-Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีจดัตัง้ขึน้ เพ่ือสง่เสริมกำรวิจยัและ
พฒันำ (R&D) รวมทัง้ผลิตสินค้ำท่ีใช้เทคโนโลยีกำรผลิตขัน้สงูเป็นส ำคญั 

นอกจำกนี ้ IZ และ HTZ บำงแห่งอำจมีอุตสำหกรรมหรือธุรกิจผลิตสินค้ำเพ่ือกำร
สง่ออกตัง้อยูแ่ละได้รับสิทธิพิเศษเชน่เดียวกบัอตุสำหกรรมหรือธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีตัง้อยู่ในเขต EPZ 
ทัง้นี ้รัฐบำลเวียดนำมมิได้จ ำกดัรูปแบบกำรลงทนุส ำหรับกิจกำรหรือโครงกำรลงทนุภำยในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยอนุญำตให้มีกำรลงทุนทัง้กำรลงทุนทัง้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์โดยชำวต่ำงชำติ  กำรร่วมทุน
ระหว่ำงนักลงทุนต่ำงชำติและนักลงทุนท้องถ่ิน กำรลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์โดยชำวเวียดนำม และกำร
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ลงทนุในรูปแบบของสญัญำร่วมลงทนุธุรกิจ (Business Co-operation Contract: BCC) เป็นต้น 

4.2.2 สิทธิประโยชน์ส ำหรับกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

ผู้ ท่ีสนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสำมำรถขออนุญำตลงทุนได้โดยตรงจำก  
Provincial IZ Management Boards ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรอนมุตัิเพียง 15 วนัเทียบกบักำรลงทนุนอก
เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรอนุมัตินำนถึง  60 วัน นอกจำกนีน้ักลงทุนยังได้รับสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ อำทิ สำมำรถเชำ่ชว่งตอ่ (Sub-lease) ท่ีดนิในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 

 สำมำรถท ำธุรกิจน ำเข้ำและสง่ออกได้โดยตรง 

 คดัเลือกและจ้ำงแรงงำนชำวต่ำงชำติได้ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำแรงงำนชำว
เวียดนำมท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสม 

 สำมำรถด ำเนินกำรผลิตได้อยำ่งเสรี 

 ในกรณีของธุรกิจก่อสร้ำงสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรได้ทันทีเม่ือได้รับกำรอนุมัติ
แบบก่อสร้ำง 

 สำมำรถเปิดบญัชีกบัธนำคำรตำ่งชำตเิพ่ือประกอบกำรกู้ ยืมเงินในกรณีท่ีผู้ ให้กู้
ตำ่งชำติระบเุง่ือนไขดงักล่ำวแตท่ัง้นีต้้องได้รับอนมุตัิจำกธนำคำรกลำงของเวียดนำม  (State Bank of 
Vietnam) ก่อนจงึจะเปิดบญัชีได้ 

 ได้รับกำรยกเว้นภำษีกำรค้ำ (Turnover Tax) และภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) 
รวมทัง้ภำษีน ำเข้ำสินค้ำ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

4.2.3 นิคมอุตสำหกรรมในเวียดนำม 

ตารางแสดงรายช่ือนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
ภำคเหนือ 54แห่ง 
 Hanoi Bac Thang Long Industrial Park 

Bac Thuong Tin Industrial Park 
Dong Anh Industrial Park 
Ha Noi - Dai Tu Industrial Park 
Khu Cong Nghe Cao Sinh Hoc Industrial Park 
Nam Thang Long Industrial Park 
Noi Bai Industrial Park 
Phu Nghia Industrial Park 
Quang Minh Industrial Park 
Sai Dong A Industrial Park 
Sai Dong B Industrial Park 
Soc Son Industrial Park 
Thach That - Quoc Oai Industrial Park 
Thang Long Industrial Park 

Vinh Phuc Ba Thien Industrial Park 
Binh Xuyen Industrial Park 
Chan Hung Industrial Park 
Khai Quang Industrial Park 
Kim Hoa Industrial Park 

Quang Ninh Cai Lan Industrial Park 
Dong Mai Industrial Park 
Hai Yen Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Viet Hung Industrial Park 

Bac Ninh Dai Dong - Hoan Son Industrial Park 
Do Thi Dai Kim Industrial Park 
Hanaka Industrial Park 
Nam Son - Hap Linh Industrial Park 
Que Vo I Industrial Park 
Que Vo II Industrial Park 
Que Vo III Industrial Park 
Thuan Thanh 1 Industrial Park 
Thuan Thanh II Industrial Park 
Thuan Thanh III Industrial Park 
Tien Son Industrial Park 
Yen Phong I Industrial Park 
Yen Phong II Industrial Park 

Hai Phong Dinh Vu Industrial Park 
Do Son Industrial Park 
Nam Cau Kien Industrial Park 
Nomura Industrial Park 
Trang Due Industrial Park 

Hung Yen Det may Pho Noi B Industrial Park 
Minh Duc Industrial Park 
Pho Noi A Industrial Park 
Thang Long 2 Industrial Park 
Yen My II Industrial Park 

Hai Duong Dai An Industrial Park 
Lai Cach Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Nam Sach Industrial Park 
Phuc Dien Industrial Park 
Tan Truong Industrial Park 

Ha Nam Chau Son Industrial Park 
Dong Van II Industrial Park 

Bac Giang Quang Chau Industrial Park 
 

ภำคกลำง 38แห่ง 
 Da Nang Da Nang Industrial Park 

Da Nang Aquatic Product Service Industrial Park 
Hoa Cam Industrial Park 
Hoa Khanh Industrial Park 
Lien Chieu Industrial Park 
Widen Hoa Khanh Industrial Park 

Thua Thien 
Hue 

Phu Bai Industrial Park 

Khanh Hoa Bac Cam Ranh Industrial Park 
Nam Cam Ranh Industrial Park 
Ninh Thuy Industrial Park 
Suoi Dau Industrial Park 
Van Thang Industrial Park 

Quang Ngai Dung Quat Industrial Park 
Pho Phong Industrial Park 
Quang Phu Industrial Park 
Tam Anh Industrial Park 
Tam Thang Industrial Park 
Tinh Phong Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Quang Nam Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park 

Dong Que Son Industrial Park 
Mechanical Chu Lai Truong Hai Industrial Park 
North Chu Lai Industrial Park 
Phu Xuan Industrial Park 
Tam Hiep Industrial Park 
Thuan Yen Industrial Park 

Binh Dinh Hoa Hoi Industrial Park 
Long My Industrial Park 
Nhon Hoa Industrial Park 
Nhon Hoi A Industrial Park 
Nhon Hoi B Industrial Park 
Nhon Hoi C Industrial Park 
Phu Tai Industrial Park 

Phu Yen An Phu Industrial Park 

Dong Bac Song Cau Industrial Park 
Hoa Hiep Industrial Park 

Gia Lai Tra Da Industrial Park 
Dak Nong Tam Thang Industrial Park 
Dak Lak Hoa Phu Industrial Park 

ภำคใต้ 144แห่ง 
 Ho Chi Minh AN HA  Industrial Park 

Binh Chieu Industrial Park 
Cat Lai II Industrial Park 
Co Khio To TP HCM Industrial Park 
Dong Nam Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Hiep Phuoc  Industrial Park 
Le Minh Xuan Industrial Park 
Linh Trung I Export Processing Zone 
Linh Trung II Industrial Park 
Phong Phu Industrial Park 
Quang Trung Software Park 
Saigon Hi-Tech Park 
Tan Binh Industrial Park 
Tan Phu Trung Industrial Park 
Tan Tao Industrial Park 
Tan Thoi Hiep Industrial Park 
Tan Thuan  Export Processing Zone 
Tay Bac Cu Chi  Industrial Park 
Vinh Loc  Industrial Park 

Binh Thuan Ham Kiem I Industrial Park 
Ham Kiem II Industrial Park 
Phan Thiet I Industrial Park 
Phan Thiet II Industrial Park 
Son My I Industrial Park 
Tan Duc Industrial Park 

Dong Nai AGTEX Long Binh Industrial Park 
AMATA Industrial Park 
An Phuoc Industrial Park 
Bau Xeo Industrial Park 
Bien Hoa I Industrial Park 
Bien Hoa II Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Dau Giay Industrial Park 
Dinh Quan Industrial Park 
Giang Dien Industrial Park 
Go Dau Industrial Park 
Ho Nai Industrial Park 
LOC AN BINH SON IP Industrial Park 
Long Duc Industrial Park 
Long Khanh Industrial Park 
Long Thanh Industrial Park 
Loteco Industrial Park 
Nhon Trach 1 Industrial Park 
Nhon Trach II Industrial Park 
Nhon Trach II – Loc Khang  Industrial Park 
Nhon Trach II – Nhon Phu  Industrial Park 
Nhon Trach III Industrial Park 
Nhon Trach IV Industrial Park 
Nhon Trach Textile Industrial Park 
Nhon Trach V  Industrial Park 
Ong Keo Industrial Park 
Song May  Industrial Park 
Suoi Tre Industrial Park 
Tam Phuoc Industrial Park 
Tan Phu Industrial Park 
Thanh Phu Industrial Park 
Xuan Loc Industrial Park 

Binh Duong Ascendas-Protrade Singapore Tech Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Bau Bang Industrial Park 
Binh An Textile  Industrial Park 
Binh Duong Industrial Park 
Dai Dang Industrial Park 
Dat Cuoc Industrial Park 
Dong An Industrial Park 
Dong An 2 Industrial Park 
Kim Huy Industrial Park 
Mai Trung Industrial Park 
Mapletree Business City @ Binh Duong   
My Phuoc Industrial Park 
Nam Tan Uyen Industrial Park 
Phu Gia Industrial Park 
Rach Bap Industrial Park 
Song Than I Industrial Park 
Song Than II Industrial Park 
Song Than III Industrial Park 
Tan Dong Hiep A Industrial Park 
Tan Dong Hiep B Industrial Park 
Thoi Hoa Industrial Park 
Viet Huong I Industrial Park 
Viet Huong II Industrial Park 
Viet Nam Singapore Industrial Park 
Vietnam - Singapore II Industrial Park 

Long An An Nhut Tan Industrial Park 
Bac Tan Tap Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Cau Tram Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Silico Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Anh Hong Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Cali Long Duc Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Dong Phuong Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Duc Loi Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Hong Dat Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Lien Thanh Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Long Viet Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Minh Ngan Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Muoi Day Industrial Park 
Duc Hoa 3 - Song Tan Industrial Park 
Duc Hoa I - Lucky Industrial Park 
Duc Hoa III - RESCO Industrial Park 
Duc Hoa III - Viet Hoa Industrial Park 
KCN Duc Hoa 3 - Thai Hoa Industrial Park 
Long Hau Industrial Park 
Long Hau 4 Industrial Park 
Nam Tan Tap Industrial Park 
Nhut Chanh Industrial Park 
Phu An Thanh Industrial Park 
Phuc Long Industrial Park 
Phuoc Dong Industrial Park and Port 
Tan Buu - Long Hiep Industrial Park 
Tan Buu Industrial Park 
Tan Duc Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Tan Kim Industrial Park 
Tan thanh Industrial Park 
Thai Hoa Industrial Park 
Thanh Duc Industrial Park 
Thuan Dao Industrial Park 
Trans – Asia  Industrial Park 
Vinh Loc 2 Industrial Park 

Ba Ria-Vung 
Tau 

Cai Mep Industrial Park 
Dat Do Industrial Park 
Do Thi Chau Duc Industrial Park 
Dong Xuyen Industrial Park 
Long Son Industrial Park 
My Xuan A Industrial Park 
My Xuan A2 Industrial Park 
My Xuan B1 Industrial Park 
My Xuan B1 – Dai Duong Industrial Park 
My Xuan B1 – Tien Hung Industrial Park 
Phu My I Industrial Park 
Phu My II Industrial Park 
Thanh Binh Phu My Industrial Park 

Tay Ninh Bourbon An Hoa Industrial Park 
Linh Trung III Industrial Park 
Phuoc Dong Industrial Park 
Trang Bang Industrial Park 

Tien Giang An Phuoc Seaport - Gia Thuan Industrial Complex 
Long Giang Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
My Tho Industrial Park 
Soai Rap Shipyard Industrial Park 
Tan Huong Industrial Park 

Binh Phuoc Bac Dong Phu Industrial Park 
Chon Thanh Industrial Park 
Dong Xoai Industrial Park 
Minh Hung - South Korea Industrial Park 
Minh Hung III Industrial Park 
Nam Dong Phu Industrial Park 

พืน้ท่ีดินดอนสำมเหล่ียมปำกแม่น ำ้โขง 47 แห่ง 
 An Giang Binh Hoa Industrial Park 

Binh Long Industrial Park 
Vam Cong Industrial Park 

 Bac Lieu Ganh Hao Industrial Park 
Lang Tram Industrial Park 
Ninh Quoi  Industrial Park 
Sea Habour Service Industrial Park 
Sea Habour Service Industrial Park 
Tra Kha Industrial Park 

 Ben Tre An Hiep Industrial Park 
Giao Long Industrial Park 

 Ca Mau Hoa Trung Industrial Park 
Khanh An Industrial Park 
Nam Can Industrial Park 
Song Doc Industrial Park 

 Vinh Long Binh Minh Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Co Chien Industrial Park 
Hoa Phu Industrial Park 
Tam Binh Industrial Complex 

 Dong Thap Hau River Industrial Park 
Sa Dec Industrial Park 
Tran Quoc Toan Industrial Park 

 Tra Vinh Long Duc Industrial Park 
 Can Tho Bac O Mon Industrial Park 

Hung Phu 1 Industrial Park 
Hung Phu 2A Industrial Park 
Hung Phu 2B Industrial Park 
Hung Phu 2B Industrial Park 
O Mon Industrial Park 
Thot Not Industrial Park 
Thot Not 1 Industrial Park 
Thot Not 2 Industrial Park 
Tra Noc 1 Industrial Park 
Tra Noc 2 Industrial Park 

 Soc Trang An Nghiep Industrial Park 
Cai Con Industrial Complex 
Dai Ngai Industrial Park 
Tran De Industrial Park 

 Hau Giang Phu Huu A Industrial Complex 
Song Hau Industrial Park 
Tan Phu Thanh Industrial Complex 

 Kien Giang Kien Luong Industrial Park 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

เขต/บริเวณ ช่ือจังหวัด รำยช่ือนิคมอุตสำหกรรม 
Kien Luong II Industrial Park 
Tac Cau Industrial Park 
Thanh Loc Industrial Complex 
Thuan Yen Industrial Complex 
Xeo Ro Industrial Complex 

ท่ีมา : เรียบเรียงจาก http://viipip.com/homeen/?module=listip ณ วนัที่ 26 ธ.ค. 2555 (Vietnam 
Industrial Parks Investment Promotion) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในแต่ละนิคมอตุสาหกรรม
ไดจ้ากเว็บไซต์นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viipip.com/homeen/?module=listip
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

แผนภาพแสดงแผนท่ีนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      ท่ีมา:เรียบเรียงจาก http://viipip.com/homeen/?module=listip ณ วนัที ่26 ธ.ค. 2555 (Vietnam 
Industrial Parks Investment Promotion) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในแต่ละนิคมอตุสาหกรรม
ไดจ้ากเว็บไซต์นี้ 

http://viipip.com/homeen/?module=listip
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

4.2.4 เขตเศรษฐกิจพเิศษที่ส ำคัญของเวียดนำม สำมำรถแบง่เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีส ำคญั ๆ 
ของเวียดนำมได้ตำมภมูิภำคดงันี ้(ทีม่า: คู่มือการค้าและการลงทนุสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม กรม
ส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ, 2554) 

4.2.4.1 ภำคใต้ 

พืน้ท่ีภำคใต้ของเวียดนำมประกอบด้วย 19 จงัหวดั โดยมีนครโฮจิมินห์เป็น
เมืองส ำคญัทำงเศรษฐกิจของภำคใต้ และเป็นภมูิภำคท่ีสำมำรถดงึดดูกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศได้มำก
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับภูมิภำคอ่ืน ๆ โดยเฉพำะพืน้ท่ีบริเวณภำคใต้ทำงฝ่ังตะวันออกซึ่งมีอตัรำกำร
ขยำยตวัของผลผลิตภำคอตุสำหกรรมเฉล่ียกว่ำร้อยละ 10 ตอ่ปี และมีเขตเศรษฐกิจพิเศษรวม 63 แห่ง
ได้แก่ Ho Chi Minh City 14 แห่ง Binh Duong 10 แห่ง Tay Ninh 3 แห่ง Tien Giang 1 แห่ง Long An 
6 แห่ง Vinh Long 1 แห่ง Ba Ria-Vung Tau 7 แห่ง Dong Nai 15 แห่ง Binh Phuoc 1 แห่ง Dong 
Thap 1 แห่ง และ Can Tho 4 แห่ง ทัง้นี ้เขตเศรษฐกิจพิเศษในภำคใต้ท่ีน่ำสนใจและมีควำมโดดเดน่
ได้แก่ 

1) Tan Thuan Export Processing Zone เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
EPZ แหง่แรกของเวียดนำมมีพืน้ท่ีรวม 300 เฮกเตอร์ เกิดจำกกำรร่วมทนุระหว่ำง Tan Thuan Industrial 
Promotion Company ซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจของเวียดนำมและ Central Trading and Development 
Group ของไต้หวนั ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2534 มีจดุเดน่คือตัง้อยู่ใกล้กบั District 1 ซึ่งเป็นจดุศนูย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์และอยู่ใกล้กับท่ำเรือในนครโฮจิมินห์ 4 แห่งได้แก่ Ben Nghe, Tan 
Thuan, Saigon และ VICT 1 นอกจำกนีย้งัอยู่ห่ำงจำกสนำมบินนำนำชำติ Tan Son Nhat (เป็น
สนำมบนิท่ีมีควำมส ำคญัและมีขนำดใหญ่ท่ีสดุของเวียดนำม) เพียง 12 กิโลเมตร ขณะเดียวกนั ภำยใน
บริเวณ EPZ มีระบบสำธำรณปูโภคครบครันทัง้ในด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง พลงังำน ระบบน ำ้ และระบบ
ก ำจดัของเสีย เป็นต้น นอกจำกนี ้EPZ แหง่นีย้งัมีจดุเดน่ในหลำยด้ำนท่ีนำ่สนใจ ดงันี ้

รำยกำร รำยละเอียด 
สิทธิประโยชน์ ภำษี 

- โครงกำรลงทุนได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็น
ระยะเวลำ 4 ปี นบัตัง้แตปี่แรกท่ีผลประกอบกำรมีก ำไร และได้รับลดหย่อนภำษีลงร้อย
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

รำยกำร รำยละเอียด 
ละ 50 ในอีก 4 ปีต่อมำ (ส ำหรับโครงกำรลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สูงและโครงกำร
ลงทุนเก่ียวกับซอฟต์แวร์ท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำโดย  Ho Chi Minh City Export 
Processing Zone Authority หรือ HEPZA ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี) หลงัจำกนัน้เสียภำษีในอตัรำปกตท่ีิร้อยละ 10 
- ส ำหรับโครงกำรลงทนุในภำคบริกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลำ 
2 ปี หลงัจำกนัน้เสียภำษีในอตัรำปกต ิ(ร้อยละ 15 ส ำหรับกิจกำรบริกำร) 
- คืนภำษีกำรลงทุน (Reinvestment Tax) ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี หลงัจำกผล
ประกอบกำรมีก ำไร 
- ยกเว้นภำษีท่ีดิน ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีศุลกำกร และภำษีกำรขำย (Sales Tax) 
ส ำหรับสินค้ำน ำเข้ำและสินค้ำสง่ออกอ่ืน ๆ 
- บริษัทตำ่งชำตสิำมำรถจ้ำงแรงงำนเวียดนำมได้โดยตรง 
- สำมำรถใช้เงินตรำตำ่งประเทศส ำหรับกำรท ำธุรกรรมภำยใน Tan Thuan EPZ 
- สิทธิกำรเชำ่ท่ีดนิสำมำรถโอนให้แก่บคุคลท่ีสำมได้ 

คำ่ใช้จำ่ย - คำ่เชำ่ท่ีดนิ 108 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร ตลอดระยะเวลำเชำ่ 41 ปี 
- คำ่ไฟฟ้ำ 0.075 ดอลลำร์สหรัฐฯ/กิโลวตัต์ 
- คำ่น ำ้ 0.22 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ลกูบำศก์เมตร 
- คำ่ใช้จำ่ยส่วนกลำง (Infrastructure using fee) 0.049 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร/
เดือน เป็นระยะเวลำ 10 ปี หลงัจำกนัน้ได้รับยกเว้น 

จดุเดน่ - ต้นทุนค่ำขนส่งอยู่ในระดบัต ่ำ เน่ืองจำก Tan Thuan EPZ อยู่ใกล้กับท่ำเรือ จึง
ประหยดัค่ำขนส่งได้มำก (กำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนำด 40 ฟุต จำก Tan Thuan 
EPZ ไปยงัท่ำเรือ VICT มีต้นทนุรำว 60 ดอลลำร์สหรัฐฯ ตอ่ตู้  ต ่ำกว่ำต้นทนุคำ่ขนส่ง
จำกเขตอุตสำหกรรมท่ีอยู่ใกล้ท่ำเรือ VICT อันดับรองลงมำซึ่งมีต้นทุนรำว 100 
ดอลลำร์สหรัฐฯ ตอ่ตู้) 
- อยูใ่กล้ Phu My Hung’s New City Center ซึ่งเป็นพืน้ท่ีอยู่อำศยัแห่งใหม่ของนครโฮ
จิมินห์ท่ีประกอบด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน จึงถือได้ว่ำ Tan Thuan EPZ 
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีตัง้อยู่ในสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศท่ีเหมำะสมอย่ำงยิ่ง
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

รำยกำร รำยละเอียด 
ส ำหรับนกัลงทนุ 
- มีคลงัเก็บสินค้ำ 2 แห่ง แห่งแรกใช้เป็นท่ีเก็บสินค้ำเพ่ือส่งต่อไปท่ำเรือ Ben Nghe 
และแห่งท่ี 2 ใช้เป็นสถำนท่ีขนถ่ำยสินค้ำตอ่ไปยงัสนำมบินนำนำชำติ Tan Son Nhat 
ท่ีนครโฮจิมินห์ 
- มีควำมพร้อมของระบบสำธำรณปูโภค รวมทัง้มีกำรบริหำรจดักำรอยำ่งมืออำชีพ 

  อุตสำหกรรมท่ีมีศกัยภำพในกำรลงทุนในเขตนี ้ได้แก่ สิ่งทอ เสือ้ผ้ำ
ส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจกัร พลำสติก อำหำร เคร่ืองด่ืม อปุกรณ์กีฬำ จกัรยำน 
อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ บรรจภุณัฑ์ และบริกำรอ่ืน ๆ (อำทิ ธนำคำร และไปรษณีย์ ซึ่งเน้นให้บริกำรแก่
นกัลงทุนโดยเฉพำะ) รวมทัง้กิจกำรด้ำนซอฟต์แวร์ซึ่งได้รับกำรส่งเสริมเป็นพิเศษจำกภำครัฐนกัลงทนุ
ตำ่งชำตท่ีิเข้ำมำลงทนุในเขต Tan Thuan EPZ สว่นใหญ่มำจำกไต้หวนั ญ่ีปุ่ น เกำหลี ใต้ฮ่องกง สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกำ มำเลเซีย เยอรมนี และออสเตรเลีย 

2) Bien Hoa 2 Industrial Zone ก่อตัง้ขึน้โดยบริษัท SONADEZI 
ของเวียดนำมเม่ือปี พ.ศ. 2538 มีพืน้ท่ี 365 เฮกเตอร์ตัง้อยู่ท่ีเมือง Bien Hoa ซึ่งเป็นศนูย์กลำงทำง
เศรษฐกิจสงัคมและกำรเมืองของจงัหวดั Dong Nai อยู่ห่ำงจำกนครโฮจิมินห์และสนำมบินนำนำชำติ 
Tan Son Nhat เป็นระยะทำงรำว 30 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกท่ำเรือ Dong Nai เพียง 2 กิโลเมตร ซึ่ง
นบัเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสำหกรรมแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนำมท่ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูง  ทัง้นี ้
Bien Hoa 2 IZ มีจดุเดน่ท่ีนำ่สนใจ ดงันี ้

รำยกำร รำยละเอียด 
สิทธิประโยชน์ -  คำ่เชำ่ท่ีดนิคงท่ีเป็นระยะเวลำ 30-35 ปี 

- ระยะเวลำช ำระคำ่เชำ่ท่ีดนิยืดหยุ่นได้ โดยสำมำรถแบง่จ่ำยเป็นงวด ๆ แตห่ำก
ช ำระคำ่เชำ่งวดละ 5-15 ปี จะได้รับสว่นลดร้อยละ 5-15 ของอตัรำคำ่เชำ่ 

คำ่ใช้จำ่ย - คำ่เชำ่ท่ีดนิ 2.25 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร/ปี 
- คำ่ใช้จ่ำยส่วนกลำง (Infrastructure using fee) ส ำหรับ 5 ปีแรก 1 ดอลลำร์
สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร/ปี และหลงัจำกนัน้ 0.5 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร/ปี 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

รำยกำร รำยละเอียด 
- คำ่ไฟฟ้ำ 0.06 ดอลลำร์สหรัฐฯ/กิโลวตัต์ 
- คำ่น ำ้ 0.3 ดอลลำร์สหรัฐ/ลกูบำศก์เมตร 
- คำ่บ ำบดัน ำ้เสีย 0.28 ดอลลำร์สหรัฐ/ลกูบำศก์เมตร 

จดุเดน่ - หน่วยงำน Dong Nai Industrial Zones Authorities (DIZA) ซึ่งมีหน้ำท่ีดแูล
และส่งเสริมกำรลงทุนภำยใน IZ ของจังหวัด Dong Nai ให้บริกำรออก
ใบอนญุำตในลกัษณะ One-stop Service ทัง้เพ่ือกำรลงทุน กำรส่งออก และ
กำรน ำเข้ำ เช่น กำรด ำเนินกำรขอใบรับรองแหล่งก ำเนิดสินค้ำและใบอนุญำต
ท ำงำนส ำหรับแรงงำนตำ่งชำติ ฯลฯ ซึ่งช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นกัลงทนุ
ได้เป็นอยำ่งดี 

 อุตสำหกรรมท่ีมีศกัยภำพในกำรลงทุนในเขตนี ้ได้แก่ กำรผลิต
สินค้ำเกษตรและอำหำร สิ่งทอและเสือ้ผ้ำ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส ำอำง รองเท้ำ อปุกรณ์กีฬำ บรรจภุณัฑ์
คณุภำพสงู ผลิตภณัฑ์ยำง เซรำมิก เคร่ืองแก้ว ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภณัฑ์ไม้ ชิน้ส่วนยำนยนต์ 
เวชภณัฑ์และเคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองจกัรพลำสตกิ และพีวีซี เป็นต้น 

4.2.4.2 ภำคเหนือ 

พืน้ท่ีภำคเหนือของเวียดนำมแบง่ออกเป็น 26 จงัหวดั มีเมืองส ำคญัคือฮำนอย
ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศนูย์รำชกำรของประเทศมีกำรจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จงัหวัด อำทิ 
Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh และ Lang Son เป็นต้นรวม 32 แห่ง ได้แก่ Hanoi 6 แห่ง Hai Phong 
3 แห่ง Quang Ninh 2 แห่ง Hai Duong 8 แห่ง Hung Yen 2 แห่ง Ha Tay 2 แห่ง Bac Ninh 2 แห่ง Vinh 
Phuc 1 แห่ง Thai Binh 1 แห่ง Thai Nguyen 1 แห่ง Phu Tho 1 แห่ง Bac Giang 1 แห่ง Nam Dinh 1 
แหง่ และ Ha Nam 1 แหง่ ส ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีนำ่สนใจในภำคเหนือได้แก่ 

1) Nomura-Haiphong Industrial Zone เกิดจำกกำรร่วมทนุระหว่ำง 
Haiphong Industrial Zone Development Company ของเวียดนำม และ JAFCO Investment (Asia 
Pacific) Ltd. ของญ่ีปุ่ น มีพืน้ท่ี 153 เฮกเตอร์ เปิดด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2537 ตัง้อยู่ท่ีต ำบล An Hai 
จงัหวดั Hai Phong ซึ่งเป็นเมืองอตุสำหกรรมเก่ำแก่และมีท่ำเรือท่ีสำมำรถใช้เป็นประตสูู่ท่ำเรืออ่ืน ๆ  ใน
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ภำคเหนือของเวียดนำม รวมทัง้ประเทศในเอเชียตะวนัออก นอกจำกนี ้นิคมอุตสำหกรรมดงักล่ำวยงัมี
จดุเดน่ในหลำยด้ำน อำทิ 

รำยกำร รำยละเอียด 
สิทธิประโยชน์ - อตุสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สงูได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล (Corporate 

Income Tax) เป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัตัง้แตปี่แรกท่ีผลประกอบกำรมีก ำไร 
- ยกเว้นคำ่เชำ่ส ำหรับท่ีดนิประเภท Natural Land เป็นระยะเวลำ 5-15 ปี 
- Haiphong Export Processing and Industrial Zone Authority (HEPIZA ซึ่งเป็น
หนว่ยงำนหลกัในกำรดแูลและสนบัสนนุกำรพฒันำ IZ ของจงัหวดั Hai Phong ให้กำร
อดุหนุนคำ่ใช้จ่ำยในกำรอบรมแรงงำนท้องถ่ินร้อยละ 20-30 ของคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
รวมทัง้มีบริกำรจดัหำและคดัเลือกแรงงำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นกัลงทนุโดยไม่
คดิคำ่ใช้จำ่ย 

คำ่ใช้จำ่ย - คำ่เชำ่ท่ีดนิ 60 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร ตลอดระยะเวลำเช่ำ 50 ปี และสำมำรถ
ตอ่รองได้ 
- คำ่ไฟฟ้ำ 0.12 ดอลลำร์สหรัฐฯ/กิโลวตัต์ 
- คำ่น ำ้ 0.28 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ลกูบำศก์เมตร 
- คำ่บ ำบดัน ำ้เสีย 0.26 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ลกูบำศก์เมตร 
- คำ่ใช้จำ่ยส่วนกลำง (Infrastructure using fee) 0.479 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร/
ปี 

จดุเดน่ - ท ำเลท่ีตัง้เหมำะสม กำรคมนำคมสะดวก เน่ืองจำกตัง้อยู่บริเวณจุดยุทธศำสตร์
ส ำคญัทำงภำคเหนือของเวียดนำม กล่ำวคืออยู่ห่ำงจำกฮำนอย 85 กิโลเมตร ห่ำงจำก
ทำ่เรือ Hai Phong (ทำ่เรือใหญ่ท่ีสดุในภำคเหนือของเวียดนำม มีเส้นทำงเดินเรือไปยงั
สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวนั เกำหลีใต้ และจีน ท ำให้จงัหวดั Hai Phong เป็นประตกูำรค้ำ
สูป่ระเทศเหลำ่นี)้ เพียง 15 กิโลเมตร และห่ำงจำกสถำนีรถไฟ 2 กิโลเมตร รวมทัง้ห่ำง
จำกสนำมบนิ Cat Bi เป็นระยะทำง 20 กิโลเมตร 
- รัฐบำลเวียดนำมลงทุนเป็นจ ำนวนมำกเพ่ือสร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพของระบบ
สำธำรณูปโภคในจังหวัด Hai Phong อำทิ ถนนไฮเวย์ขนำดใหญ่ รถไฟ ท่ำเรือ
นำนำชำต ิสนำมบิน ระบบน ำ้ และโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

รำยกำร รำยละเอียด 
ทำงกำรค้ำ กำรทอ่งเท่ียวและกำรพฒันำอตุสำหกรรม 
- จังหวัด Hai Phong เป็นท่ีตัง้ของมหำวิทยำลยั วิทยำลัย รวมทัง้สถำบนัอำชีวะ
จ ำนวนมำก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตแรงงำนท่ีมีฝีมือและมีศกัยภำพสูง เป็นท่ีต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน และมีต้นทนุกำรจ้ำงงำนไมส่งูนกั 

 อตุสำหกรรมท่ีมีศกัยภำพกำรลงทนุในเขตนี ้ได้แก่ อตุสำหกรรมท่ี
ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู อำทิ ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองจกัร ชิน้สว่นยำนยนต์ อญั
มณีและเคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์พลำสตกิ อปุกรณ์เคร่ืองใช้ในบ้ำนคณุภำพสงู เป็นต้น 

2) Thuy Van Industrial Zone จดัตัง้ขึน้โดย Phu Tho Management 
Board of Industrial Zones ของเวียดนำมเม่ือปีพ.ศ. 2540 มีพืน้ท่ี 323 เฮกเตอร์ ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดั Phu 
Tho ห่ำงจำกท่ำเรือ Viet Tri River Port 7 กิโลเมตร และห่ำงจำกสนำมบิน Noi Bai 55 กิโลเมตร มีกำร
แบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมีขนำด 71 เฮกเตอร์ และส่วนท่ี 2 มีขนำด252 เฮกเตอร์สำมำรถ
รองรับโครงกำรลงทนุได้รำว 60-100 โครงกำร ส ำหรับจดุเดน่ของนิคมอตุสำหกรรมแหง่นี ้ได้แก่ 

รำยกำร รำยละเอียด 
สิทธิประโยชน์ ทีดิ่น 

- นกัลงทุนสำมำรถช ำระคำ่เช่ำท่ีดินเม่ือใดก็ได้ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีลง
นำมในสัญญำเช่ำ และจะได้รับส่วนลดค่ำเช่ำลงร้อยละ 50 ส ำหรับกำรเช่ำท่ีดินใน
ระยะ 5 ปี ตอ่มำ 
- โครงกำรลงทุนท่ีมีส่วนส ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของจังหวดั มีกำร
จ้ำงแรงงำน 1,000 คนขึน้ไป หรือมีเงินลงทนุตัง้แต ่1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ขึน้ไปจะได้
สิทธิพิเศษในกำรเสียคำ่เช่ำท่ีดินต ่ำกว่ำ 0.15 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร/ปี ซึ่งเป็น
อตัรำภำษีปกต ิ
- โครงกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล (Corporate Income 
Tax) ร้อยละ 10 แตมี่สิทธิได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภำษีในช่วง 8 ปีแรก (นกัลงทนุจะ
ได้รับกำรอุดหนุนจำกทำงจงัหวดัไม่ต้องเสียภำษีใน 4 ปีแรก และเสียเพียงคร่ึงเดียว



 
 

75 
 

สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

รำยกำร รำยละเอียด 
หรือร้อยละ 5 ใน 4 ปีตอ่มำ) 
- โครงกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเสียภำษีในกำรโอนก ำไรออกนอกประเทศในอตัรำ
เพียงร้อยละ 3 (อตัรำภำษีปกติอยู่ท่ีร้อยละ 5, 7 หรือ 10 ขึน้อยู่กับโครงกำรลงทนุแต่
ละแหง่) 
การอบรมแรงงาน 
- โครงกำรลงทนุจะได้รับกำรอดุหนนุคำ่ใช้จำ่ยในกำรอบรมแรงงำนส ำหรับกำรจ้ำงงำน
ครัง้แรกเป็นเงิน 500,000 ด่องต่อคน (รำว 33 ดอลลำร์สหรัฐฯ) และในกรณีท่ีมีกำร
จ้ำงแรงงำนตัง้แต่ 500 คนขึน้ไป จะได้รับกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมแรงงำน
เป็นเงิน 1,000,000 ดอ่งตอ่คน (รำว 65 ดอลลำร์สหรัฐฯ) 
        นอกจำกนี ้หำกเป็นกำรผลิตสินค้ำเพ่ือส่งออกเกินกว่ำร้อยละ 80 ของปริมำณ
กำรผลิตทัง้หมดจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีก 300,000 ด่องต่อคน (รำว 20 
ดอลลำร์สหรัฐฯ) 

คำ่ใช้จำ่ย - คำ่เช่ำท่ีดิน 0.15 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร/ปี แต่หำกเป็นโครงกำรลงทุนท่ีไม่อยู่
ในรำยกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริม ต้องเสียคำ่เชำ่ 0.25 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร/ปี 
- คำ่น ำ้ 0.2 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ลกูบำศก์เมตร 

จดุเดน่ - จงัหวดั Phu Tho ตัง้อยู่ระหว่ำงสำมเหล่ียมปำกแม่น ำ้แดง (Red River Delta) และ
จงัหวดัชำยแดนทำงภำคเหนือของเวียดนำมซึ่งเช่ือมต่อกับจีน ท ำให้ต้นทุนค่ำขนส่ง
สินค้ำไปจีนอยูใ่นระดบัต ่ำ 
- จงัหวดั Phu Tho เป็นแหลง่แรงงำนจ ำนวนมำก จงึมีควำมพร้อมส ำหรับกำรจ้ำงงำน 
- จงัหวดั Phu Tho ยกเว้นค่ำธรรมเนียมในกำรท ำธุรกรรมทกุประเภทท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรลงทนุ 
- มีระบบสำธำรณปูโภคพร้อมท่ีจะรองรับกำรลงทนุ 

 อุตสำหกรรมท่ีมีศักยภำพในกำรลงทุนในเขตนีไ้ด้แก่ กำรผลิต
สินค้ำเกษตร ป่ำไม้ สินค้ำหตัถกรรม กำรส ำรวจและแปรรูปสินแร่มีค่ำ เคร่ืองหนงัสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์
พลำสตกิคณุภำพสงู ของเลน่เดก็ เคร่ืองมือและอปุกรณ์กำรเกษตร เป็นต้น 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

4.2.4.3 ภำคกลำง 

พืน้ท่ีภำคกลำงของเวียดนำมแบง่ออกเป็น 19 จงัหวดั มีพืน้ท่ียทุธศำสตร์ทำง
เศรษฐกิจซึง่รัฐบำลเวียดนำมให้ควำมส ำคญั อำทิ Thua Thien-Hue, Quang Nam และ Binh Dinh โดย
มีกำรสร้ำงเขตเศรษฐกิจพิเศษขึน้หลำยแห่งใน 7 จงัหวดัรวม 24 แห่งได้แก่ Da Nang 4 แห่ง Quang 
Nam 1 แห่ง Quang Ngai 5 แห่ง Thua Thien Hue 1 แห่ง Khanh Hoa 1 แห่ง Binh Thuan 1 แห่ง Phu 
Yen 3 แห่ง Binh Dinh 1 แห่ง Thanh Hoa 1 แห่ง Nghe An 2 แห่ง Ha Tinh 1 แห่ง Dac Lac 1 แห่ง 
Bin Phuoc 1 แห่ง และ Quang Binh 1 แห่ง อย่ำงไรก็ตำมเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่ำนีย้งัใช้ก ำลงักำร
ผลิตไม่เต็มท่ีเม่ือเทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทำงภำคใต้และภำคเหนือเน่ืองจำกหลำยปัจจยั อำทิ  กำร
ขนสง่สินค้ำระหวำ่งประเทศไมส่ะดวกเพรำะระบบขนสง่ในภำคกลำงมีจ ำกดัโดยมีสนำมบินเพียง 1 แห่ง
คือสนำมบินนำนำชำติ Da Nang ซึ่งรองรับกำรขนส่งผู้ โดยสำรเป็นส่วนใหญ่และแม้ว่ำภำคกลำงมี
ท่ำเรืออยู่หลำยแห่งแตไ่ม่สำมำรถรองรับกำรขนส่งปริมำณมำกได้ นอกจำกนีใ้นช่วงท่ีมีฝนตกหนกัถนน
และเส้นทำงรถไฟมกัได้รับควำมเสียหำยอย่ำงไรก็ตำมเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีส ำคญัของภำคกลำงท่ีมี
แนวโน้มจะได้รับควำมสนใจจำกนกัลงทนุตำ่งประเทศมำกขึน้ในอนำคตได้แก่ 

1) Dungquat Economic Zone จดัตัง้ขึน้โดยรัฐบำลเวียดนำมตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีของ 2 จงัหวดัคือจงัหวดั Quang Ngai และจงัหวดั Quang Nam อยู่ห่ำงจำกเมืองฮำนอย 880 
กิโลเมตรและสำมำรถเช่ือมตอ่ไปยงัท่ำเรือน ำ้ลึก Dung Quat สนำมบินนำนำชำติ Chu Lai และเมือง
ใหม่ Van Tuong ได้ Dungquat Economic Zone เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกท่ีเน้นกำรลงทุนใน
อตุสำหกรรมปิโตรเคมีและกำรกลัน่น ำ้มนั (ปัจจบุนัมีโครงกำรก่อสร้ำงโรงกลัน่น ำ้มนั Dung Quat ซึ่งเป็นโรง
กลัน่น ำ้มนัแหง่แรกของเวียดนำม) รวมทัง้อตุสำหกรรมหนกัขนำดใหญ่ทัง้นีรั้ฐบำลเวียดนำมมีเป้ำหมำย
ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนีเ้ป็นตวัขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส ำคัญในภำคกลำงควำมน่ำสนใจของเขต
เศรษฐกิจพิเศษดงักลำ่วมีรำยละเอียดดงันี ้

รำยกำร รำยละเอียด 
สิทธิประโยชน์ ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (Corporate Income Tax) 

- โครงกำรลงทนุทกุประเภทได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบคุคลจำกอตัรำปกติร้อยละ 
28 เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลำ 15 ปี อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงระยะเวลำ 15 ปีนัน้ 
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

รำยกำร รำยละเอียด 
หำกธุรกิจมีก ำไรเม่ือใดก็จะได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในช่วง 4 ปีแรกท่ีผล
ประกอบกำรมีก ำไร หลงัจำกนัน้จะได้รับลดหย่อนภำษีลงคร่ึงหนึ่ง (เหลือร้อยละ 5) 
เป็นเวลำ 9 ปี แตท่ัง้นีร้ะยะเวลำท่ีได้รับยกเว้น/ลดหย่อนภำษีโดยรวมจะต้องไม่เกิน 15 
ปี หำกพ้นจำกระยะนีไ้ปแล้วผู้ประกอบกำรต้องเสียภำษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัรำปกติ 
-โครงกำรลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สูงหรือโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ท่ีได้รับกำร
พิจำรณำว่ำมีบทบำทส ำคญัต่อกำรพฒันำสงัคมและเศรษฐกิจของภำคกลำง จะเสีย
ภำษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรำร้อยละ 10 ตลอดอำยุของโครงกำร (จำกอตัรำปกติร้อย
ละ 28) 
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
- นกัลงทนุและแรงงำนใน Dungquat Economic Zone เสียภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ
เพียงคร่ึงหนึง่ของอตัรำท่ีทำงกำรก ำหนด 
ภาษีศลุกากร 
- ยกเว้นภำษีน ำเข้ำสินค้ำประเภทวตัถดุิบ อปุกรณ์และสินค้ำชัน้กลำงในช่วง 5 ปีแรก
ของกำรด ำเนินงำน 
- ยกเว้นภำษีน ำเข้ำเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรท่ีเป็นสินค้ำถำวร 

คำ่ใช้จำ่ย - คำ่เชำ่ท่ีดนิ 0.5 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำงเมตร/ปี 
- คำ่ใช้จ่ำยส่วนกลำง (Infrastructure using fee) 0.05-0.07 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ตำรำง
เมตร/ปี 
- คำ่น ำ้ 0.18-0.21 ดอลลำร์สหรัฐฯ/ลกูบำศก์เมตร 
- คำ่ไฟฟ้ำ 0.027-0.085 ดอลลำร์สหรัฐฯ/กิโลวตัต์ 

จดุเดน่ - Dungquat Econornic Zone เป็นเขตเศรษฐกิจแบบ Multi-Function ประกอบด้วย
โครงกำรลงทุนในสำขำกำรผลิตต่ำง  ๆ ท่ีหลำกหลำย ทัง้อุตสำหกรรมหนัก 
อตุสำหกรรมเบำ และอตุสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู 
- รัฐบำลเวียดนำมให้กำรส่งเสริมเขตเศรษฐกิจแห่งนีเ้ป็นพิเศษ โดยออกระเบียบและ
ให้สิทธิประโยชน์ท่ีจงูใจมำกกวำ่เขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เพ่ือผลกัดนัให้เป็นเขตเศรษฐกิจท่ี
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของภำคกลำง 
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 อตุสำหกรรมท่ีมีศกัยภำพในกำรลงทนุในเขตนี ้ได้แก่ เคมีภณัฑ์ ปิโตรเคมี พลำสติก 
อตุสำหกรรมหนกั (เช่นโรงงำนเหล็ก กิจกำรตอ่เรือ และกำรผลิตเคร่ืองจกัร) เฟอร์นิเจอร์ไม้ สิ่งทอและ
เสือ้ผ้ำ รองเท้ำและเคร่ืองหนังเพ่ือกำรส่งออก ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สูง 
อตุสำหกรรมตอ่เน่ืองจำกน ำ้มนั ธุรกิจทอ่งเท่ียวและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง 

โดยภำพรวม เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำพืน้ท่ีทำงภำคใต้ค่อนข้ำงประสบควำมส ำเร็จในกำร
ดงึดดูกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศและมีอตัรำกำรใช้พืน้ท่ี (Occupancy Rate) อยู่ในระดบัสงู รวมทัง้มี
สดัส่วนผลผลิตอตุสำหกรรมสงูถึงร้อยละ 82 ของผลผลิตอตุสำหกรรมทัง้ประเทศ โดยมีปัจจยัเกือ้หนนุ
จำกท ำเลท่ีตัง้ท่ีมีควำมเหมำะสมทัง้ในฐำนะศนูย์กลำงทำงเศรษฐกิจของเวียดนำมมีระบบกำรคมนำคม
ขนส่งท่ีใช้กำรได้ค่อนข้ำงดีเม่ือเปรียบเทียบกับภำคอ่ืน ๆ ของประเทศ และมีระบบสำธำรณูปโภคท่ี
ทนัสมยัขณะท่ีพืน้ท่ีภำคกลำงยงัได้รับควำมสนใจจำกนกัลงทุนต่ำงชำติไม่มำกนกัโดยพบว่ำโครงกำร
ลงทนุจำกตำ่งชำติในภำคกลำงมีทนุจดทะเบียนเฉล่ียเพียง 2.8 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ตอ่โครงกำรเทียบ
กบัคำ่เฉล่ียของเงินทนุจดทะเบียนของโครงกำรลงทนุทัง้ประเทศท่ีมีมลูคำ่กวำ่ 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ตอ่
โครงกำรเน่ืองจำกพืน้ท่ีส่วนใหญ่ในภำคกลำงยงัคอ่นข้ำงล้ำหลงั และพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทำงภำค
กลำงยังมีประสบกำรณ์ไม่มำกนักด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรส่วนพืน้ท่ีทำงภำคเหนือ  แม้ว่ำโดย
ภำพรวมจะมีเม็ดเงินลงทุนจำกนกัลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำอย่ำงต่อเน่ืองก็ตำม แต่พืน้ท่ีบำงแห่งกลบัไม่
ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควรเน่ืองจำกอุปสรรคต่ำง  ๆ อำทิ กำรขำดแคลนแรงงำนท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสมในพืน้ท่ี เช่น Hoanh Bo, Dong Dang และ Cai Lan ในจงัหวดั Quang Ninh เพรำะบริเวณ
ดงักล่ำวอยู่ห่ำงไกลจำกชุมชนขนำดใหญ่และมีประชำกรอำศยัอยู่ไม่มำก นอกจำกนีเ้ขตเศรษฐกิจของ
จงัหวดั Quang Ninh ซึ่งเน้นท่ีอุตสำหกรรมหนกัยงัไม่ได้รับกำรพฒันำเท่ำท่ีควรเน่ืองจำกได้รับกำร
สนบัสนนุทำงกำรเงินจำกภำครัฐไมเ่พียงพอจงึไมส่ำมำรถดงึดดูกำรลงทนุได้มำก 
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4.2.5 สรุปภำพรวมโอกำสทำงธุรกิจและพืน้ท่ีที่มีศักยภำพในกำรลงทุนในเวียดนำม 

ตารางแสดงโอกาสทางธุรกิจและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการลงทุนในเวียดนาม 
ชนิดธุรกิจ พืน้ท่ีที่เหมำะสม โอกำสทำงธุรกิจ 

1. น ำ้มนัดบิ บริ เวณสำมเห ล่ียมแม่น ำ้ โขงอ่ำว  
Con Son และอำ่วตงัเก๋ียตอนเหนือ 

กำรส ำรวจขดุเจำะและกำรกลัน่น ำ้มนั 

2. ถ่ำนหิน ตอนกลำงของประเทศ และเมือง 
กวำ๋งนินห์ 

เหมืองถ่ำนหินและอตุสำหกรรม
ตอ่เน่ืองกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ี
เก่ียวข้อง 

3. ป่ำไม้ ภำคเหนือบริเวณเมืองกวำ๋งนินห์ แปรรูปไม้ และเฟอร์นิเจอร์ 
4. กำแฟ ภำคใต้บริเวณ East Troung Son, Western 

Highland และภำคเหนือบริเวณ Viet 
Bac-Dong Bac, Tay Bac 

เพำะปลกูและผลิตกำแฟผงส ำเร็จรูป 

5. ชำ Lam Dong, Lang Son, Son La,Lao 
Cai 

เพำะปลกู และผลิตเคร่ืองดื่มชำ
ส ำเร็จรูป 

6. ผกัผลไม้ จงัหวดับริเวณสำมเหล่ียมลุม่แมน่ ำ้โขง เพำะปลกูและแปรรูปผลิตภณัฑ์
อำหำร เชน่ ผลไม้อบแห้ง น ำ้ผลไม้
แยมผลไม้ 

7. เกษตร เก่ินเธอและจังหวัดโดยรอบบริเวณ
สำมเหล่ียมแมน่ ำ้โขง 

เกษตรแปรรูป อำหำรกระป๋อง 

8. ประมง จงัหวดัตดิชำยฝ่ังทะเลตัง้แตเ่หนือจรดใต้ ผลิตอำหำรทะเลแชแ่ข็งและแปรรูป 
9. สิ่งทอ ฮำนอย โฮจิมินห์ และจงัหวดัโดยรอบ เส้นใย ป่ันด้ำย ทอผ้ำ ถกัผ้ำ เสือ้ผ้ำ

ส ำเร็จรูป เคหะสิ่งทอ 
10. เคร่ืองหนงัและรองเท้ำ โฮจิมินห์และจงัหวดัโดยรอบ ฟอกหนงั กระเป๋ำ รองเท้ำ 
11. ยำนยนต์ ฮำนอย โฮจิมินห์ เก่ินเธอ และจงัหวัด

โดยรอบ 
ชิน้สว่นรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ทัง้ 
Original Equipment Manufacturing 
(OEM) และ Replacement 
Equipment Manufacturer (REM) 
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ชนิดธุรกิจ พืน้ท่ีที่เหมำะสม โอกำสทำงธุรกิจ 
12. เหล็ก บริเวณลุ่มแม่น ำ้แดงภำคกลำงบริเวณ 

บำเรีย-หวงุเตำ่ และเขตเศรษฐกิจทำงใต้ 
ผลิตภณัฑ์เหล็กประเภทตำ่ง ๆ 

13. ทอ่งเท่ียว โฮจิมินห์ ฮำนอย และจงัหวดัท่องเท่ียว
อำทิ เว้ ฮอยอนั 

โรงแรม รีสอร์ท สปำและธุรกิจตอ่เน่ือง 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 

4.3 โครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีส ำคัญของอุตสำหกรรม และข้อมูลด้ำนแรงงำนของเวียดนำม 

ปัจจุบนัเวียดนำมมีกำรเร่งรัดพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำง ๆ เพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจ เช่น กำรตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษตำมเมืองส ำคญั ๆ (ท่ีเมืองบำเรีย – วงุเตำ่ซึ่งอยู่ใกล้นครโฮจิ
มินห์) กำรปรับปรุงทำ่เรือน ำ้ลกึ (ท่ีเมืองดำนงัและท่ีอ่ำวคมัรำนห์) และปรับปรุงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
ให้ทนัสมยั รวมทัง้มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำ ซึ่งรัฐบำลเวียดนำมมีแผนกำรลงทุนโดย
ใช้งบประมำณหลำยพนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ เพ่ือปรับปรุงโรงไฟฟ้ำทัว่ประเทศ พร้อมทัง้มีกำรสร้ำงเข่ือน
ใหม่ท่ีเมืองเซินลำทำงภำคเหนือ ซึ่งจะเป็นเข่ือนท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทัง้
ก ำลังเตรียมโครงกำรสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์โดยมีเป้ำหมำยให้สร้ำงเสร็จภำยในปี  
พ.ศ. 2563  

4.3.1 โครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีส ำคัญของอุตสำหกรรม 
4.3.1.1 โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรขนสง่ทำงบก 

ทำงหลวงของประเทศเป็นเส้นทำงขนส่งทำงบกท่ีส ำคญัโดยเวียดนำมมีทำง
หลวงระยะทำงยำวประมำณ 93,300 กิโลเมตร ผิวถนนทำงหลวงทกุสำยลำดยำงหรือคอนกรีต เส้นทำง
สำยหลกัของประเทศมี 7 สำย คือ เส้นทำงหมำยเลข 1, 2, 3, 5, 8, 9 และ 51  

1) เส้นทำงหมำยเลข 1 มีควำมยำวท่ีสดุจำกเหนือติดชำยแดนจีนท่ี Lang Son 
เช่ือมถึง Hanoi – Da Nang – Ho Chi Minh City จรดใต้สดุท่ีจงัหวดั Minh Hai มีควำมยำว 2,289 
กิโลเมตร ปัจจบุนัรัฐบำลเวียดนำมอนมุตัสิร้ำงทำงหลวงหมำยเลข 1 B เป็นเส้นทำงคูข่นำน 

2) เส้นทำงหมำยเลข 2 ระหว่ำง Hanoi – Ha Giang ติดชำยแดนจีนท่ีมณฑล
ยนูนำน ควำมยำว 319 กิโลเมตร 

3) เส้นทำงหมำยเลข 3 ระหว่ำง Hanoi – Cao Bang ติดชำยแดนจีนท่ีมณฑล
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ยนูนำน เชน่กนั ควำมยำว 218 กิโลเมตร 
4) เส้นทำงหมำยเลข 5 ระหวำ่ง Hanoi – Hai Phong ควำมยำว 105 กิโลเมตร 
5) เส้นทำงหมำยเลข 8 ระหว่ำง Ha Tinh – Vinh และมีถนนเส้นทำงหลกัตอ่ไป

ถึงชำยแดนตดิกบัจงัหวดับอลิคำไซ ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ควำมยำวประมำณ 90 
กิโลเมตร 

6) เส้นทำงหมำยเลข 9 ระหว่ำง Da Nang – Hue – Quang จนถึงชำยแดนติด
จงัหวดัสะหวนันะเขตของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวยำวประมำณ 250 กิโลเมตร 

7) เส้นทำงหมำยเลข 51 ระหว่ำง Ho Chi Minh City – Vung Tau ประมำณ 
75 กิโลเมตร 

                  นอกจำกนีย้งัมีเส้นทำงแนวตะวนัออก – ตะวนัตก 3 เส้นทำง ได้แก่ เส้นทำงมกุดำหำร–
สะหวนันะเขต – ถนนหมำยเลข 9 – ดองฮำ – ดำนงั เช่ือมตอ่กนัโดยมีอโุมงค์จำกดำนงั – เว้ ระยะทำง 6.4 
กิโลเมตร และถนนเช่ือมตอ่อีก 5.9 กิโลเมตร เช่ือมเส้นทำงหมำยเลข 1 ได้เปิดกำรใช้แล้วในปี พ.ศ. 2548 

ส ำหรับเส้นทำงนครพนม – ท่ำแขก – วินห์เส้นทำงช่องเม็ก – ปำกเซ – อตัตะบือ – 
กวีเยินก ำลงัจดัหำผู้สนบัสนนุทำงกำรเงินเพ่ือท ำกำรก่อสร้ำง 

ส่วนเส้นทำงแนวตอนใต้ 2 เส้นทำงได้แก่กรุงเทพฯ  – อรัญประเทศ – พนมเปญ – 
โฮจิมินห์ – วงัเตำ ซึ่งถนนช่วง Neak Loueng ถึง Bavat ชำยแดนประเทศกมัพชูำติดกบัเวียดนำม ได้ท ำ
กำรบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกบัเส้นทำงจำกชำยแดนประเทศกัมพูชำถึงนครโฮจิมินห์และวงั
เตำ เส้นทำงเรียบชำยฝ่ังทะเลจำกตรำด – เกำะกง – สะแรแอมเปิล – พนมเปญ – โฮจิมินห์ – วงัเตำ
ก ำลงับรูณะช่วงประเทศกมัพชูำ – ประเทศเวียดนำม ส่วนเส้นทำงเช่ือมตอ่ภำยในประเทศเวียดนำมจะ
ได้รับกำรสนบัสนนุจำกธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพ่ือท ำ
กำรก่อสร้ำงตอ่ไป 

4.3.2 โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรขนส่งทำงรำง 
ส ำหรับกำรขนส่งทำงรำง ทำงรถไฟเป็นเส้นทำงคมนำคมท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดใน

กำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ ทัง้นี ้เส้นทำงรถไฟในเวียดนำมมีควำมยำวทัง้สิน้ 2,600 กิโลเมตร
เส้นทำงส ำคญัสว่นใหญ่เช่ือมระหวำ่งเมืองหลวง คือ กรุงฮำนอยท่ีตัง้อยู่ทำงภำคเหนือกบัเมืองส ำคญัใน
ภำคตำ่ง ๆ โดยประเทศเวียดนำมมีเส้นทำงรถไฟทัว่ประเทศ 6 สำย ดงันี ้
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1) Hanoi – Ho Chi Minh City (เช่ือมระหว่ำงภำคเหนือและภำคใต้) ระยะทำง 
1,726 กิโลเมตรใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 36 – 48 ชัว่โมง 

2) Hanoi– Hai Phong (ภำคเหนือ) ระยะทำง 102 กิโลเมตร ใช้เวลำเดนิทำง
ประมำณ 3 – 4 ชัว่โมง 

3) Hanoi– Lao Cai (ภำคเหนือ) ระยะทำง 296 กิโลเมตร ใช้เวลำเดนิทำง
ประมำณ 9 –10 ชัว่โมง 

4) Hanoi –Lang Son (ภำคเหนือ) ระยะทำง 148 กิโลเมตร ใช้เวลำเดนิทำง
ประมำณ 5 – 6 ชัว่โมง 

5) Hanoi –Thai Nguyen (ภำคเหนือ) ระยะทำง 75 กิโลเมตร ใช้เวลำเดนิทำง
ประมำณ 2 – 3 ชัว่โมง 

6) Thai Nguyen – Bai Chay (ภำคเหนือ) ระยะทำง 166 กิโลเมตรใช้เวลำ
เดนิทำงประมำณ 6 – 7 ชัว่โมง 

4.3.3 โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟใต้ดนิ 
เวียดนำมมีแผนก่อสร้ำงทำงรถไฟใต้ดิน 6 สำย และทำงรถไฟลอยฟ้ำรำงเด่ียวอีก 3 สำย 

ในนครโฮจิมินห์ภำยในปี พ.ศ. 2563 รวมมลูคำ่ก่อสร้ำง 12,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ก ำลงั
อยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมตัิจำกทำงกำรเวียดนำม โครงกำรท่ีน่ำสนใจ ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟใต้
ดินเส้นทำงสำย M1 และ M2 ท่ีได้รับกำรอนุมตัิจำกรัฐบำลเวียดนำมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้เส้นทำง
สำยเหนือ – ใต้ (M1) และเส้นทำงสำยตะวนัออก – ตะวนัตก (M2) มีระยะทำงรวมกันประมำณ 21 
กิโลเมตร โดยเส้นทำงสำย M1 จะผ่ำนสถำนีทัง้หมด 11 สถำนี แบง่ออกเป็นสถำนีใต้ดิน 9 สถำนี สถำนี
บนพืน้ดนิ 1 สถำนี และสถำนียกระดบั 1 สถำนี ส ำหรับเส้นทำงสำย M2 จะผ่ำนสถำนีทัง้หมด 11 สถำนี
เทำ่กนั แบง่ออกเป็นสถำนีใต้ดนิ 5 สถำนี และสถำนียกระดบั 6 สถำนี โดยเส้นทำงทัง้สองสำยจะเร่ิมต้น
ท่ีสถำนีเดียวกนั คือ สถำนีรถไฟ Ham Nghi ซึ่งตัง้อยู่ในย่ำนใจกลำงเมืองของนครโฮจิมินห์ ทัง้นี ้เป็นท่ี
คำดว่ำในระยะแรกรถไฟใต้ดินทัง้สองสำยจะสำมำรถขนส่งผู้ โดยสำรได้รำว 73.7 ล้ำนคนต่อปี และจะ
เพิ่มขึน้เป็น 203.7 ล้ำนคนต่อปี เม่ือเปิดให้บริกำรอย่ำงเต็มรูปแบบ ส ำหรับงบประมำณในกำรก่อสร้ำง
คำดว่ำจะอยู่ท่ี 795 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นงบประมำณของรัฐบำลท้องถ่ินประมำณร้อยละ 
30 ของมูลค่ำกำรก่อสร้ำงทัง้หมด นอกนัน้เป็นเงินช่วยเหลือเพ่ือกำรพฒันำ (Official Development 
Assistance: ODA) จำกรัฐบำลสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีและรัฐบำลออสเตรีย รวมทัง้เงินกู้จำกกลุ่ม
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บริษัทก่อสร้ำงทำงรถไฟของจีนและธนำคำรอีกหลำยแห่งในเยอรมนั ทัง้นี ้คำดว่ำทำงรถไฟใต้ดินทัง้สอง
สำยจะช่วยบรรเทำปัญหำกำรจรำจรภำยในนครโฮจิมินห์ท่ีนบัวนัจะยิ่งแออดัมำกขึน้อีกทัง้ยงัเป็นกำร
ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงลดปัญหำด้ำนมลพิษ และท่ีส ำคัญเป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระ
คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงของประชำชนได้อีกทำงหนึง่ด้วย 

4.3.4 โครงกำรก่อสร้ำงเครือข่ำยทำงรถไฟยกระดับ 

กระทรวงคมนำคมและขนส่งของเวียดนำม มีแผนกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟยกระดบัใน
กรุงฮำนอยเป็นแห่งแรกในประเทศเวียดนำม ทำงรถไฟยกระดบัสำยนีถื้อเป็นระบบขนส่งมวลชนหลกัท่ี
เช่ือมพืน้ท่ีชัน้ในและพืน้ท่ีชัน้นอกของกรุงฮำนอย โดยเช่ือมตอ่ระหว่ำงสถำนี Hanoi สถำนี Yen Vien ใน
เขต Gia Lam และสถำนี Ngoc Hoi ในเขต Thanh Tri มีควำมสงูจำกพืน้ดินรำว 8 – 12 เมตร และมี
ควำมยำวตลอดเส้นทำงประมำณ 25 กิโลเมตร ทัง้นี ้เพ่ือรองรับควำมต้องกำรในกำรเดินทำงท่ีเพิ่มขึน้
ของประชำชน สถำนีรถไฟยกระดบัเกือบทุกสถำนีตัง้อยู่บริเวณย่ำนกำรค้ำและย่ำนธุรกิจอำทิ  Duc 
Giang, Long Bien, Thong Nhat Park, Bach Mai, Van Dien และ Vinh Quynh เป็นต้น นอกจำกนี ้
ทำงรถไฟยกระดบัสำยนีย้งัข้ำมผ่ำนแม่น ำ้แดง (Red River) บริเวณสะพำนแห่งใหม่ท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง
เพ่ือใช้งำนแทนสะพำน Long Bien ซึง่จะเลิกใช้งำนและจดัให้เป็นมรดกทำงประวตัิศำสตร์ของเวียดนำม 
ส ำหรับงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอยู่ท่ีรำว 1,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำก
ธนำคำรเพ่ือกำรร่วมมือระหวำ่งประเทศของญ่ีปุ่ น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC)  

4.3.5 โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟควำมเร็วสูง 

เวียดนำมมีโครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟควำมเร็วสงู (High–Speed Railway) สำย
แรกของประเทศซึง่เช่ือมระหวำ่งกรุงฮำนอยและนครโฮจิมินห์ ด้วยงบประมำณก่อสร้ำงรำว 31,000 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ ทำงรถไฟสำยนีจ้ะมีควำมยำวโดยรวม 1,630 กิโลเมตร และจะสำมำรถรองรับรถไฟท่ีมี
ควำมเร็วในระดบั 200 – 350 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง โดยจะก่อสร้ำงขนำนไปกบัเส้นทำงรถไฟในปัจจบุนั 
ทัง้นี ้เป็นท่ีคำดว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ภำยในปี พ.ศ.  2563 นอกจำกนี ้
กระทรวงคมนำคมและขนสง่ของเวียดนำมยงัมีโครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟอีก  4 เส้นทำงเพื่อรองรับรถไฟ
ท่ีมีควำมเร็วในระดบั 160 – 200 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง ได้แก่ เส้นทำง Hanoi – Hai Phong เส้นทำง Hanoi 
– Dong Dang เส้นทำง Ho Chi Minh City – Vung Tau และเส้นทำง Ho Chi Minh City – Can Tho 
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4.3.6 โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรขนส่งทำงน ำ้ 

ประเทศเวียดนำมมีท่ำเรือพำณิชย์ 17 แหง่ มีศกัยภำพรองรับกำรขนส่งสินค้ำได้ 15 
ล้ำนตนัตอ่วนั รองรับเรือขนำดใหญ่ได้ 10,000 ตนัตอ่วนั ในแตล่ะปีเวียดนำมมีกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนทำง
ทำ่เรือประมำณ 100 ล้ำนตนั โดยทำ่เรือหลกัท่ีนิยมใช้มี 8 แหง่คือ 

1) ทำ่เรือไซง่่อน เป็นทำ่เรือใหญ่ท่ีสดุของประเทศ ตัง้อยูท่ี่นครโฮจิมินห์มีท่ำเทียบเรือ
เดินสมทุร 1 ท่ำ ท่ำเทียบเรือขนส่งสินค้ำ 31 ท่ำ และโกดงัซึ่งมีพืน้ท่ีรำว 5 แสนตำรำงเมตร รวมทัง้เครน
ขนำด 25 – 100 ตนั จ ำนวน 16 ตวั ในชว่งท่ีผำ่นมำมีกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนท่ำเรือแห่งนีเ้พิ่มขึน้มำก ท ำให้
คำดวำ่ทำ่เรือแหง่นีจ้ะไมส่ำมำรถรองรับปริมำณขนสง่สินค้ำระหวำ่งประเทศท่ีเพิ่มขึน้กวำ่นีไ้ด้ 

2) ทำ่เรือไฮฟอง เป็นทำ่เรือส ำคญัของภำคเหนือ เป็นท่ำเรือท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศ แตใ่หญ่ท่ีสดุในเขตภำคเหนือ ตัง้อยูท่ี่เมืองไฮฟองซึง่เป็นศนูย์กลำงกำรส่งออกสินค้ำของจงัหวดั
ตำ่ง ๆ ในเขตภำคเหนือของเวียดนำมห่ำงจำกกรุงฮำนอยประมำณ 100 กิโลเมตร มีควำมยำว 2,366 
เมตร และมีระยะทำงจำกท่ำเรือไฮฟองออกสู่ทะเลประมำณ 40 กิโลเมตร มีสินค้ำผ่ำนประมำณ 7 – 10 
ล้ำนตนัตอ่ปี สำมำรถรองรับเรือท่ีมีระวำงบรรทกุ ขนำด 7,000 – 10,000 ตนั ระยะทำงจำกท่ำเรือไฮฟอง
ถึงนครโฮจิมินห์เม่ือวดัทำงทะเลประมำณ 1,480 กิโลเมตร ทำงบก 1,800 กิโลเมตร และทำงรถไฟ 
1,926 กิโลเมตร  

ทำ่เรือไฮฟองเป็นกลุม่ทำ่เรือ ซึง่แบง่ออกเป็น 2 เขต ดงันี ้

- เขตท่ี 1 Main Port เป็นทำ่เรือแมน่ ำ้ ร่องน ำ้ลกึเพียง 9 เมตร สำมำรถรองรับ
เรือท่ีมีระวำงขบัน ำ้ไมเ่กิน 15,000 ตนั เรือใหญ่ต้องขนถ่ำยท่ีทำ่เรือด้ำนนอกก่อน 

- เขตท่ี 2 Chua Ve Port เป็นทำ่เรือส ำหรับขนถ่ำยตู้คอนเทนเนอร์ (Container 
Terminal) ซึง่ได้รับเงินสนบัสนนุจำกกองทนุโพ้นทะเลแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (Official Development 
Assistance: ODA) ทัง้ในด้ำนกำรก่อสร้ำงเครน และระบบซอฟต์แวร์ในกำรควบคมุท่ำเรือ มีระดบัน ำ้ลึก 
7.5 เมตร ปัจจบุนัอยูใ่นระหวำ่งกำรขดุร่องน ำ้เพิ่มเตมิผำ่นหมูเ่กำะ Cat Hai เพ่ือให้รับเรือขนำดใหญ่ได้
มำกขึน้จำกปัจจบุนัท่ีรับได้เฉพำะเรือท่ีมีระวำงขบัน ำ้ไมเ่กิน 15,000 ตนั 
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3) ท่ำเรือดิงห์หวู ตัง้อยู่ท่ีนครไฮฟอง มีควำมยำวรำว 2,000 – 3,000 เมตร
ตัง้อยู่ในนิคมอตุสำหกรรม Dinh Vu Economic Zone มีปริมำณสินค้ำผ่ำนประมำณ 2 – 7 ล้ำนตนัตอ่ปี 
สำมำรถรองรับเรือท่ีมีระวำงบรรทกุขนำด 10,000 – 30,000 ตนั 

4) ท่ำเรือเก๋ือโอง ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดักว่ำงนินห์ มีควำมยำวรำว 300 เมตร ระดบั
ควำมลึก 8.4 เมตร มีสินค้ำผ่ำนประมำณ 2 – 5 ล้ำนตนัตอ่ปี สำมำรถรองรับเรือท่ีมีระวำงบรรทกุขนำด 
30,000 – 50,000 ตนั 

5) ทำ่เรือก๋ำยเลิน ตัง้อยูท่ี่จงัหวดักว่ำงนินห์ มีควำมยำว 165 เมตร ระดบัควำม
ลกึ 9 เมตรสำมำรถรองรับเรือท่ีมีระวำงบรรทกุขนำด 40,000 – 50,000 ตนั มีปริมำณสินค้ำผ่ำนท่ำเรือนี ้
ปีละประมำณ 3 – 20 ล้ำนตนั 

6) ทำ่เรือเดี่ยนก็อง ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดักว่ำงนินห์ เป็นท่ำเรือส ำหรับขนส่งถ่ำนหินมี
ควำมยำว 200 เมตรลกึ 7 เมตร 

7) ท่ำเรือดำนัง ตัง้อยู่ท่ีเมืองดำนัง ทำงภำคกลำงของเวียดนำมเป็นท่ำเรือ
ขนำดใหญ่มีท่ำเทียบเรือ 4 ท่ำ และโกดงัซึ่งมีพืน้ท่ีรำว 2 แสนตำรำงเมตร รวมทัง้เครนขนำด 2 – 25 ตนั 
รองรับเรือขนำด 25,000 ตัน และปริมำณสินค้ำผ่ำนประมำณ 2.5 ล้ำนตัน ในปี พ.ศ. 2548 และใน
อนำคตจะสำมำรถรองรับเรือขนำด 35,000 ตนั และปริมำณสินค้ำ 4 ล้ำนตนัตอ่ปีได้ 

     8) ท่ำเรือ Cai Mep–Thi Vai ก ำลงัจะเป็นท่ำเรือน ำ้ลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
เป็นจุดเช่ือมต่อเส้นทำงเดินเรือระหว่ำงทะเลอ่ำวไทยกับทะเลจีนใต้ เช่นเดียวกนักับท่ำเรือใหญ่อีกแห่ง
หนึ่งในเขต Nha Be รอบนอกนครโฮจิมินห์ ท่ีจะเป็นประตขูนส่งสินค้ำเข้ำประเทศ ท่ำเรือแห่งใหม่นี ้
กลำยเป็นทำ่เทียบเรือและทำ่คอนเทนเนอร์สินค้ำท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ ด้วยขีดควำมสำมำรถในกำรขน
ถ่ำยสินค้ำปีละ 24 – 25 ล้ำนตนั ท่ำเรือเฟสท่ี 1 ท่ีมีควำมยำว 300 เมตร รวมเนือ้ท่ีใช้ประโยชน์ 125 ไร่ 
และท่ำเรือเฟสท่ี 2 ท่ีเปิดใช้แล้วในปี พ.ศ. 2553 ท ำให้ท่ำเรือ Cai Mep–Thi Vai นี ้มีท่ำเทียบเรือรวม
ควำมยำว 590 เมตรและมีเนือ้ท่ีเพิ่มขึน้อีก 250 ไร่ ท ำให้เรือบรรทกุขนำด 80,000 ตนัสำมำรถเข้ำจอดเทียบ
ทำ่ได้ 
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นอกจำกนี ้ประเทศเวียดนำมยงัทดลองสร้ำงท่ำเรือนอกชำยฝ่ังของเมืองจ่ำวินห์ 
เพ่ือรองรับเรือสินค้ำขนำด 20,000 ตนั รวมทัง้สร้ำงท่ำเรืออีก 4 แห่ง คือ จ่ำวินห์ สกจำง เบ็นแจ และ
เตี่ยนยำง เพ่ือกระจำยปริมำณกำรขนสง่สินค้ำจำกทำ่เรือไซง่่อน 

ส ำหรับเรือต่ำงชำติท่ีจะเข้ำเทียบท่ำในเวียดนำมต้องขึน้ทะเบียนกับ National 
Registry Book of Sea–goingm Ships of Vietnam ซึ่งเป็นหน่วยงำนในสงักดักระทรวงคมนำคม มี
หน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรอนญุำตและควบคมุดแูลเรือตำ่งชำติ 

4.3.7 โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศ 

ประเทศเวียดนำมมีท่ำอำกำศยำนรวม 24 แห่ง แตท่ี่ใช้เป็นสนำมบินนำนำชำติได้มี
เพียง 3 แหง่ คือ ท่ีฮำนอย ดำนงั และโฮจิมินห์ ดงันี ้

1) Noi Bai International Airport ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศห่ำงจำกกรุง
ฮำนอย 40 กิโลเมตรมีเท่ียวบินตรงไปเมืองส ำคญัตำ่ง ๆ อำทิ กวัลำลมัเปอร์ ฮ่องกง ไทเป ดไูบ ปำรีส
เบอร์ลิน มอสโค มะนิลำ และกรุงเทพฯ เป็นต้น โดยบริกำรรับสง่ทัง้ผู้ โดยสำรและสินค้ำ 

2) Da Nang International Airport ตัง้อยู่ในภำคกลำงของประเทศในนครดำนงั 
ปัจจบุนัให้บริกำรทัง้ภำยในและระหวำ่งประเทศ เดมิเคยเป็นฐำนทพัของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

3) Tan Son Nhat International ตัง้อยู่ในภำคใต้ของประเทศห่ำงจำกนครโฮจิมินห์ 
7 กิโลเมตร เป็นสนำมบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และมีโครงกำรพฒันำอำคำรผู้ โดยสำรให้สำมำรถ
รองรับผู้ โดยสำรได้ 8–10 ล้ำนคนตอ่ปี มีเท่ียวบินตรงไปยงัเมืองส ำคญัตำ่ง ๆ อำทิ เบอร์ลิน แฟรงก์เฟิร์ต 
อัมสเตอร์ดมั ปำรีส โซล โอซำกำ กวำงเจำ ไทเป กรุงเทพฯสิงคโปร์ กัวลำลัมเปอร์ จำกำร์ตำ ซิดนีย์ 
มอสโก และมะนิลำ เป็นต้น 

ในปัจจบุนั รัฐบำลเวียดนำมมีโครงกำรก่อสร้ำงสนำมบินหลำยแห่ง และมีโครงกำร
ยกระดบัสนำมบินท่ีมีอยู่เดิมให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรด้ำนกำรขนส่งมำกขึ น้ ทัง้ภำยในประเทศ
และระหวำ่งประเทศท่ีก ำลงัเพิ่มสงูขึน้ตำมกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจโดยแบง่โครงกำรออกเป็น 2 ชว่งคือ 



 
 

87 
 

สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

1) ชว่งแรก รัฐบำลเวียดนำมท ำกำรวำงเป้ำหมำยในกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง
สนำมบนิตำ่ง ๆ ทัว่ประเทศรวม 24 แหง่แบง่เป็นสนำมบินนำนำชำติ 6 แหง่และสนำมบนิภำยในประเทศ
18 แหง่ก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2558 ด้วยงบประมำณสงูถึง 7.2 พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 

2) ช่วงท่ีสองคือระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 – 2568 รัฐบำลเวียดนำมมีโครงกำร
ก่อสร้ำงสนำมบินในประเทศอีก 2 แห่ง คือ สนำมบิน Quang Ninh ซึ่งจะใช้รองรับเคร่ืองบินโดยสำร
ขนำดใหญ่ เช่น แอร์บสั A320 และสนำมบิน Lao Cai ซึ่งจะใช้รองรับเคร่ืองบินขนำดเล็กเช่น Fokker 
เป็นต้น 

4.4 ตลำดแรงงำนในเวียดนำม 

ปัจจบุนัเวียดนำมมีประชำกรประมำณ 90 ล้ำนคน ประชำกรเกินคร่ึงหนึ่งของประเทศมีอำยไุม่
เกิน 35 ปี และมีประชำกรในวยัท ำงำนอยูป่ระมำณคร่ึงหนึ่งของตลำดแรงงำน ในจ ำนวนนีเ้ป็นประชำกร
ท่ีอยู่ในวยัท ำงำนหรือแรงงำน (Labor Force) 44.4 ล้ำนคน แบง่ออกเป็นแรงงำนฝีมือ (Skilled Labor) 
จ ำนวน 11.1 ล้ำนคน ท่ีเหลืออีกกว่ำ 30 ล้ำนคนเป็นแรงงำนไร้ฝีมือ (Non-skilled Labor) ชำวเวียดนำม
มีควำมตัง้ใจในกำรเรียนรู้ ขยันและท ำงำนหนัก  ส ำหรับจุดแข็งของตลำดแรงงำนในเวียดนำมนัน้ 
นอกจำกอัตรำค่ำจ้ำงท่ีค่อนข้ำงต ่ำแล้วยังสำมำรถหำแรงงำนได้ง่ำยเน่ืองจำกมีแรงงำนจ ำนวนมำกท่ี
พร้อมท ำงำนและสำมำรถด ำเนินกำรว่ำจ้ำงได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่ำนกระทรวงแรงงำนของเวียดนำม 
ประกอบกับแรงงำนเวียดนำมส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรท ำงำน ดงัเห็นได้จำกแรงงำนจ ำนวนมำกท่ีให้
ควำมสนใจสมัครงำนตำมนิคมอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทัง้นี ้แรงงำนในเวียดนำมส่วนใหญ่เป็นผู้ หญิง
เน่ืองจำกในอดีตผู้หญิงเวียดนำมท ำงำนเพ่ือหำเลีย้งครอบครัวมำโดยตลอด  (เพรำะแรงงำนผู้ ชำยส่วน
ใหญ่เป็นทหำร) จงึมีทกัษะควำมช ำนำญสำมำรถปรับตวัให้เข้ำกบับรรยำกำศของงำนท่ีท ำได้เป็นอย่ำงดี
และมีควำมละเอียดรอบคอบดีกว่ำแรงงำนชำย อย่ำงไรก็ตำมข้อเสียของแรงงำนหญิงคือกำรตัง้ครรภ์
และลำคลอดเน่ืองจำกในช่วงท่ีตัง้ครรภ์แรงงำนจะได้รับอนญุำตให้ท ำงำนวนัละ  7 ชัว่โมง (จำกปกติท่ี
ต้องท ำงำนวนัละ 8 ชัว่โมง) และมีสิทธิลำคลอดได้ครัง้ละ 4 เดือน นอกจำกนีเ้ม่ือกลบัมำปฏิบตัิงำนยงั
ได้รับอนญุำตให้ท ำงำนวนัละ 7 ชัว่โมงตอ่ไปอีกจนกว่ำบตุรจะมีอำยคุรบ 1 ปีบริบรูณ์ ซึ่งอำจกระทบถึง
ควำมตอ่เน่ืองในกำรปฏิบตัิงำนและเป็นภำระของนำยจ้ำงในกำรจดัหำแรงงำนทดแทนในช่วงดงักล่ำว 
อย่ำงไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำในภำพรวม พบว่ำ ตลำดแรงงำนในเวียดนำมมีควำมน่ำสนใจอยู่ไม่น้อยทัง้
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ในแง่ของจ ำนวนแรงงำนควำมต้องกำรท ำงำนและอตัรำคำ่จ้ำงแรงงำน ยิ่งไปกว่ำนัน้ ปัญหำกำรประท้วง
และกำรนดัหยดุงำนในเวียดนำมเกิดขึน้น้อยมำกเวียดนำมจึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งในกำรย้ำยฐำนกำร
ผลิตของอุตสำหกรรมท่ีใช้แรงงำนเข้มข้น (Labor Intensive Industry) เพ่ือช่วยลดต้นทนุด ำเนินกำร 
และรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัตอ่ไปในอนำคต  

4.4.1 อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำ 

เวียดนำมมีอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำท่ีต ่ำเป็นอันดับสอง รองจำกประเทศกัมพูชำ เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ส ำหรับลูกจ้ำงชำวเวียดนำมท่ีท ำงำน
ในหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ บริษัทเอกชนเวียดนำมและบริษัทต่ำงชำติจะได้คำ่แรงขัน้ต ่ำประมำณ  55-80 
ดอลลำ่ร์สหรัฐฯ ตอ่เดือน (แล้วแตพื่น้ท่ี) 

กระทรวงแรงงำนท่ีมีหน้ำท่ีดแูลสวสัดิกำรของผู้ทพุพลภำพและกิจกำรสงัคมจะพิจำรณำ
ปรับระดบัคำ่จ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำเป็นระยะ ๆ โดยพิจำรณำจำกอตัรำเงินเฟ้อ และกำรพฒันำเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยลูกจ้ำงท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้แล้ว จะได้เงินเดือนขัน้ต ่ำอย่ำงน้อยต้องได้
มำกกว่ำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำท่ีก ำหนดไว้ข้ำงต้นร้อยละ 17 ส ำหรับแรงงำนไร้ฝีมือ ในช่วงทดลองงำน (Probation 
Period) แรงงำนต้องได้รับเงินเดือนอย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของเงินเดือนท่ีจะได้รับภำยหลงัสิน้สุดกำร
ทดลองงำนแล้ว และช่วงเวลำทดลองงำนต้องไม่เกิน 60 วนัส ำหรับงำนท่ีต้องกำรควำมช ำนำญพิเศษ
หรือทกัษะทำงเทคนิคขัน้สงู (ระดบัวิทยำลยัหรือสงูกว่ำ) ไม่เกิน 30 วนัส ำหรับงำนท่ีต้องกำรทกัษะระดบั
มธัยมศกึษำหรือทกัษะของชำ่งเทคนิคและ 6 วนัส ำหรับงำนอ่ืน ๆ 

กฎหมำยเวียดนำมได้ก ำหนดอตัรำคำ่จ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำส ำหรับลกูจ้ำงเวียดนำม ซึ่งเป็น
อตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำส ำหรับคนงำนไร้ฝีมือท่ีท ำงำนในบริษัทต่ำงชำติภำยใต้เง่ือนไขปกติ มีผลเม่ือวนัท่ี 1 
มกรำคม พ.ศ. 2553 (ที่มา: ธนาคารเพือ่การน าเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย (Exim Bank), 2553) 
โดยก ำหนดให้คำ่จ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำแตกตำ่งกนัไปในพืน้ท่ี 4 เขต ดงันี ้

1) เขตท่ี 1 ครอบคลมุเขตส่วนในของกรุงฮำนอย นครโฮจิมินห์และเมือง  Ha Dong 
ของกรุงฮำนอย 

2) เขตท่ี 2 ครอบคลุมเขตชำนเมืองของกรุงฮำนอย และนครโฮจิมินห์ เขต Thuy 
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Nguyen และ An Dong ของอ ำเภอเมือง Ha Long จงัหวดั Quang Ninh นครดำนงัเมือง Bien Hoa 
ของจงัหวดั Dong Nai จงัหวดั Vung Tau จงัหวดั Thu Dau Mot และเขต Thuan An เขต Di An เขต 
Ben Cat และเขต Tan Uyen ของจงัหวดั Binh Duong 

3) เขตท่ี 3 ครอบคลมุจงัหวดั Bac Ninh จงัหวดั Bac Giang จงัหวดั Hung Yen 
จงัหวดั Hai Duong จงัหวดั Mong Cai จงัหวดั Uong Bi จงัหวดั Cam Pha จงัหวดั Dalat จงัหวดั Bao 
Loc จงัหวดั Nha Trang และจงัหวดั Cam Ranh 

4) เขตท่ี 4 ครอบคลมุพืน้ท่ีนอกเหนือจำกเขตท่ี 1 – 3 

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต า่ของเวียดนาม 

ค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำ/เดือน พืน้ท่ีกำรท ำงำน 
1,340,000 ดอ่ง  (ประมำณ US$ 75) เขตในเมืองของนครฮำนอย และนครโฮจิมินห์ 
1,190,000 ดอ่ง (ประมำณ US$ 66) - เขตชนบททกุแห่งของนครโฮจิมินห์และเขตชนบทบำงแห่งใน

กรุงฮำนอย 
- บำงเขตในจงัหวดัไฮฟอง ดำนงั เก่ินเธอ 

- เมืองฮำลองในจังหวัดกว�ำงนินห์ บำงเขตในจังหวัดด่องไน 
บิน่ห์เยือง บำเรีย-หวงุเตำ่ 

1,040,000 ดอ่ง (ประมำณ US$ 58) - เมืองท่ีเหลือในจงัหวดัตำ่ง ๆ 
- เขตชนบทท่ีเหลือของกรุงฮำนอย 
- บำงเขตในจงัหวดัไฮฟอง เก่ินเธอ บคันินห์ บคัแยง Hung 
Yen Hai Duong  หวินฟืก้  กวำงนินห์ กว่ำงนมั ลมัดง่ คัน้ห์ฮวั 
เตนินห์ บิน่ห์-ฟืก้ บิน่ห์เยือง ดอ่งไน ลองอำน บำเรีย-หวงุเตำ่ 

1,000,000 ดอ่ง (ประมำณ US$ 56) เขตท่ีเหลือทัง้หมดของประเทศเวียดนำม 
 

ทีม่า: ธนาคารเพือ่การน าเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย (Exim Bank), 2011 
หมายเหตุ: นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ค่าแรงขั้นต ่ าที่แบ่งตามพื้นที่ของ
เวียดนามได้ถูกปรับเป็นเดือนละ 1.55 ล้านด่อง (ประมาณ US$ 80) 1.35 ล้านด่อง (ประมาณ US$ 
69) 1.17 ลา้นด่อง (ประมาณ US$ 60 และ 1.1 ลา้นด่อง (ประมาณ US$ 55) ตามล าดบั 
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4.4.2 กำรจ้ำงแรงงำนในเวียดนำม 

เวียดนำมมีกำรแก้ไขข้อก ำหนดในกฎหมำยแรงงำนเม่ือวนัท่ี  2 เมษำยน พ.ศ. 2545 โดย
สมชัชำแหง่ชำติของเวียดนำมได้แก้ไขข้อก ำหนดตำ่ง ๆ ในกฎหมำยแรงงำนรวม 56 ข้อ ท่ีส ำคญัเชน่ 

1) กำรจ้ำงงำน 
บริษัทสำมำรถจ้ำงชำวเวียดนำมอำยตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไปได้โดยวิธีตอ่ไปนี ้

 จ้ำงโดยตรง 

 มอบหมำยให้บริษัทจดัหำงำนของรัฐเป็นผู้จดัหำในกรณีท่ีเป็นองค์กรระหว่ำง
ประเทศหรือส ำนกังำนตวัแทน (Representative Office) 

 ถ้ำบุคคลท่ีหน่วยงำนของรัฐจัดหำให้ไม่เป็นท่ีพอใจบริษัทสำมำรถจัดหำ
แรงงำนได้เอง 

 บริษัทตำ่งชำตสิำมำรถรับสมคัรแรงงำนท้องถ่ินได้เองโดยตรงโดยไม่จ ำเป็นต้อง
จ้ำงแรงงำนผ่ำนตวัแทนจดัหำแรงงำน ยกเว้นสถำนทูตและองค์กรระหว่ำงประเทศท่ียงัต้องจ้ำงแรงงำน
ผำ่นหนว่ยงำนของรัฐ 

2) กำรท ำงำนล่วงเวลำก ำหนดไว้สูงสดุไม่เกินคนละ 200 ชัว่โมงตอ่ปี (ยกเว้นกรณี
พิเศษจงึจะสำมำรถให้แรงงำนท ำงำนลว่งเวลำได้สงูสดุไม่เกิน 300 ชัว่โมงตอ่ปี) โดยแรงงำนจะได้รับเงิน
คำ่ลว่งเวลำเพิ่มเป็นร้อยละ 200 จำกอตัรำคำ่จ้ำงปกต ิ

3) กำรท ำงำนล่วงเวลำในวันหยุดแรงงำนจะได้รับเงินค่ำล่วงเวลำเพิ่มขึน้จำกร้อยละ  
200 เป็นร้อยละ 300 ของอตัรำคำ่จ้ำงปกต ิ

4) สัญญำกำรจ้ำงงำนท่ีมีก ำหนดเวลำหำกไม่มีกำรท ำสัญญำฉบบัใหม่แทนสัญญำ
ฉบบัเดมิท่ีสิน้สดุลงให้ถือวำ่สญัญำฉบบัเดมิได้รับกำรตอ่อำยโุดยอตัโนมตัิ 

5) นำยจ้ำงสำมำรถไล่คนงำนออกจำกงำนได้หำกแรงงำนขำดงำนเกิน  5 วนัต่อเดือน
หรือ 20 วนัตอ่ปีโดยไมจ่ ำเป็นต้องให้เหตผุลใด ๆ แก่แรงงำนท่ีถกูไลอ่อก 

6) กำรประกนัสงัคม 
ต้นทุนค่ำแรงงำนท่ีไม่ใช่ค่ำจ้ำงงำนในประเทศเวียดนำมค่อนข้ำงสูงกว่ำประเทศอ่ืน ๆ 

ในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยนำยจ้ำงต้องส่งเงินสมทบคำ่ประกนัสงัคมและสขุภำพให้ลกูจ้ำง
เวียดนำมทุกคนท่ีอยู่ภำยใต้สญัญำจ้ำงงำนตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป และนำยจ้ำงต้องส่งเงินสมทบเข้ำ
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โครงกำรประกนักำรว่ำงงำนเม่ือมีกำรจ้ำงคนงำนตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป เงินเดือนสงูสดุซึ่งจะน ำมำใช้เป็น
ฐำนส ำหรับเบีย้ประกัน (ผลประโยชน์) จะไม่เกิน 20 เท่ำของเงินเดือนขัน้ต ่ำท่ีรัฐบำลประกำศในแต่ละ
ช่วง ทัง้นีน้ับตัง้แต่วันท่ี 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 เงินเดือนขัน้ต ่ำดังกล่ำวเท่ำกับ 650,000 ด่อง 
(ประมำณ US$ 36) ตอ่เดือน 

 เงินประกนัสงัคม นำยจ้ำงต้องสง่เงินสมทบร้อยละ 15 ของเงินเดือนลกูจ้ำงใน
กองทุนประกนัสงัคม นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 กำรส่งเงินสมทบจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ทกุ ๆ 2 ปี จนกว่ำกำร
จำ่ยเงินจะเป็นร้อยละ 18 สว่นลกูจ้ำงซึง่เดมิท่ีผำ่นมำส่งเงินสมทบร้อยละ 5 ของเงินเดือนพืน้ฐำนแตล่ะคน แต่
ในปี พ.ศ. 2553 กำรสง่เงินสมทบจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ทกุ ๆ 2 ปีจนกวำ่จะถึงร้อยละ 8 

 นำยจ้ำงต้องจดัให้มีระบบประกนัสงัคมแก่แรงงำนทกุคนท่ีมีสญัญำกำรจ้ำง
งำนตัง้แต ่3 เดือนขึน้ไปโดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

- นายจ้างต้องจ่ำยค่ำประกันสังคมร้อยละ  15 และค่ำประกันสุขภำพร้อย
ละ 2 ของอตัรำคำ่จ้ำง 

- ลูกจ้างต้องจ่ำยคำ่ประกนัสงัคมร้อยละ 5 และคำ่ประกนัสขุภำพร้อยละ 1 
ของอตัรำคำ่จ้ำง 

7) กำรประกันสุขภำพ ภำยใต้โครงกำรประกันสุขภำพซึ่งมีผลมำตัง้แต่วันท่ี 1 
กรกฎำคม พ.ศ. 2552 กำรส่งเงินสมทบสูงสุดจะเป็นร้อยละ 6 ของเงินเดือนพืน้ฐำน ซึ่งนำยจ้ำงและ
ลกูจ้ำงมีส่วนร่วม 2/3 และ 1/3 ตำมล ำดบั โครงกำรนีใ้ช้ทัง้กบัลกูจ้ำงเวียดนำมและลกูจ้ำงชำวตำ่งชำต ิ
นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2553 นำยจ้ำงต้องสง่เงินสมทบร้อยละ 3 และลกูจ้ำงส่งเงินสมทบร้อยละ 
1.5 ของเงินเดือนพืน้ฐำน 

8) กำรประกันกำรว่ำงงำนและ/หรือเงินช่วยเหลือพ้นจำกงำน  (Severance 
Allowances) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2552 ได้มีกำรจดัตัง้กองทนุกำรว่ำงงำนและเร่ิมมีกำรบงัคบั
ให้นำยจ้ำงต้องจดัท ำกำรประกนักำรว่ำงงำนในกรณีท่ีมีลกูจ้ำงเวียดนำมตัง้แต ่10 คนขึน้ไป และลกูจ้ำง
เวียดนำมมีสญัญำจ้ำงแบบไม่มีก ำหนดเวลำหรือมีก ำหนดเวลำจ้ำงงำน 12 – 36 เดือน กำรประกนักำร
วำ่งงำนนี ้ทัง้นำยจ้ำงและลกูจ้ำงจะสง่เงินสมทบร้อยละ 1 ตอ่คน ของเงินเดือนพืน้ฐำน นำยจ้ำงสำมำรถ
จ้ำงแรงงำนตำ่งชำตท่ีิเป็นผู้ เช่ียวชำญพิเศษและแรงงำนเวียดนำมไมส่ำมำรถท ำงำนนัน้ได้ โดยท่ีแรงงำน
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ต่ำงชำติต้องได้รับใบอนุญำตท ำงำนจำกกรมแรงงำนประจ ำแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเรียกขอเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำต่ำง ๆ และใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตกำรท ำงำน รวมทัง้อำจมี
เง่ือนไขเพิ่มเติม เช่น คุณสมบตัิทำงกำรศึกษำท่ีเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน และประสบกำรณ์พิเศษ
เฉพำะด้ำน เป็นต้น 

 เงินชดเชยในกรณีนำยจ้ำงให้ออกจำกงำนมีดงันี ้
- กรณีเลิกจ้าง แรงงำนเวียดนำมจะได้รับเงินชดเชยเทำ่กบัอตัรำคำ่จ้ำง 0.5 เดือน 
- กรณีไล่ออก แรงงำนเวียดนำมจะได้รับเงินชดเชยเทำ่กบัอตัรำคำ่จ้ำง 1 เดือน 
อย่ำงไรก็ตำมนำยจ้ำงสำมำรถจ่ำยเงินชดเชยมำกกว่ำอตัรำดงักล่ำวได้ขึน้อยู่

กบัควำมพงึพอใจเป็นส ำคญั 
9) อตัรำคำ่ลว่งเวลำ โดยทัว่ไปมี 3 อตัรำ ได้แก่ 

 1.5 เทำ่ของอตัรำคำ่จ้ำงแรงงำนปกตสิ ำหรับวนัท ำงำน 

 2 เทำ่ของอตัรำคำ่จ้ำงแรงงำนปกตสิ ำหรับวนัหยดุ (เสำร์ – อำทิตย์) 

 3 เทำ่ของอตัรำคำ่จ้ำงแรงงำนปกตสิ ำหรับวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

10) กำรจ้ำงแรงงำนตำ่งชำติ 

 กระทรวงแรงงำนทหำรผ่ำนศึก และสวัสดิกำรสังคม ของเวียดนำมก ำหนด
เง่ือนไขกำรจ้ำงแรงงำนตำ่งชำติว่ำ บริษัทสำมำรถจ้ำงแรงงำนตำ่งชำติได้เฉพำะต ำแหน่งท่ีต้องใช้ทกัษะ
ควำมช ำนำญสงูซึ่งไม่สำมำรถสรรหำได้ภำยในเวียดนำม โดยให้ย่ืนค ำขอจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (Work 
Permit) เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไปยงัส ำนกังำนแรงงำนในท้องถ่ิน และต้องระบรุะยะเวลำกำรจ้ำงแรงงำน
ตำ่งชำติดงักล่ำวพร้อมแผนกำรฝึกอบรมบคุลำกรชำวเวียดนำมให้มีควำมสำมำรถทดัเทียมเพ่ือท ำงำน
แทนแรงงำนตำ่งชำตไิด้ในอนำคต 

 กำรขอใบอนญุำตจ้ำงแรงงำนตำ่งชำติ (Work Permit) บริษัทต้องน ำหลกัฐำน
ต่ำง ๆ อำทิ หนังสือเดินทำงและทะเบียนบ้ำนทัง้ต้นฉบบัและส ำเนำ พร้อมด้วยสัญญำจ้ำงงำนระบุ
เหตุผลกำรว่ำจ้ำง ท่ีอยู่ของบริษัทเป็นภำษำเวียดนำม แผนภูมิโครงสร้ำงบุคลำกรของบริษัท รำยช่ือ
แรงงำนต่ำงชำติทัง้หมด ทะเบียนบริษัท หนังสือระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท รำยช่ือคณะกรรมกำร
บริหำรบริษัท หนังสือรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน หนังสือรับรองสุขภำพออกโดย
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โรงพยำบำลท่ีรัฐก ำหนด หนงัสือรับรองประวตัิอำชญำกรรม โดยถ้ำมำจำกประเทศไทยต้องให้สนัติบำล
พิมพ์ลำยนิว้มือและรับรองว่ำไม่เคยมีประวัติอำชญำกรรม หลังจำกนัน้ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ประทับตรำและสถำนทูตเวียดนำมในประเทศไทยรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรและส่งต่อไปยัง
กระทรวงตำ่งประเทศของเวียดนำมเพื่อรับรองตรำของสถำนทตูหรือสถำนกงสลุไทย ท้ำยท่ีสดุน ำไปแปล
เป็นภำษำเวียดนำมพร้อมรับรองควำมถกูต้องท่ี Notary Public 

 รัฐบำลเวียดนำมอนุญำตให้แรงงำนตำ่งชำติท่ีท ำงำนในบำงประเภทไม่ต้องมี
ใบอนญุำตประกอบกำรท ำงำน ได้แก่ แรงงำนตำ่งชำติท่ีเข้ำมำแก้ไขปัญหำฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้กบักิจกำรซึ่ง
แรงงำนในเวียดนำมไม่สำมำรถแก้ไขได้ ชำวตำ่งชำติท่ีเป็นกรรมกำรของบริษัทซึ่งจดทะเบียนก่อตัง้ตำม
กฎหมำยของเวียดนำม ชำวต่ำงชำติท่ีด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนตัวแทน หรือสำขำของบริษัท
ตำ่งชำตใินเวียดนำม และนกักฎหมำยตำ่งชำติท่ีได้รับใบรับรองรอง (Certificate) จำกกระทรวงยตุิธรรม
ของเวียดนำมให้ปฏิบตัหิน้ำท่ีในเวียดนำม เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรท่ีว่ำจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ
ซึง่ได้รับยกเว้นไมต้่องมีใบอนญุำตท ำงำนจะต้องแจ้งช่ือ อำย ุสญัชำติ หมำยเลขหนงัสือเดินทำง รวมทัง้
วันท่ีเร่ิมต้นและวันท่ีสิน้สุดกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงชำติ ต่อกระทรวงแรงงำน ผู้ ทุพพลภำพจำก
สงครำม และสวสัดิกำรสงัคม (The Local Department of Labour, War Invalids and Social Affairs: 
DoLISA) ของเวียดนำม ก่อนท่ีแรงงำนดงักลำ่วจะเร่ิมท ำงำนอยำ่งน้อย 7 วนั 

 คณุสมบตัิพืน้ฐำนของแรงงำนตำ่งชำติต้องมีอำยตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป สุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง ไม่มีประวตัิด้ำนอำชญำกรรม และมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนซึ่งแรงงำนท้องถ่ินไม่มี 
เป็นต้น 

 จ ำนวนสูงสุดของแรงงำนต่ำงชำติในแต่ละบริษัท บริษัทท้องถ่ิน รัฐวิสำหกิจ
รวมถึงบริษัทของชำวต่ำงชำติในเวียดนำม (ยกเว้นส ำนกังำนตวัแทนและสำขำของบริษัทต่ำงชำติ) 
สำมำรถจ้ำงแรงงำนตำ่งชำติได้สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3 ของจ ำนวนแรงงำนทัง้หมดของบริษัทแตต้่องไม่
เกิน 50 คน 

 กำรรับสมัครแรงงำนต่ำงชำติผู้ประกอบธุรกิจในเวียดนำม  (รวมถึงบริษัท
ตำ่งชำตสิ ำนกังำนตวัแทน และสำขำของบริษัทตำ่งชำติ) ท่ีต้องกำรจ้ำงแรงงำนตำ่งชำติต้องลงประกำศ
รับสมัครแรงงำนในหนังสือพิมพ์ของเวียดนำมฉบบัใดฉบับหนึ่งติดต่อกันอย่ำงน้อย  3 วันโดยมี
รำยละเอียด อำท ิลกัษณะงำนผลประโยชน์ท่ีลกูจ้ำงจะได้รับจำกกำรจ้ำงงำนฯลฯ 
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 แรงงำนต่ำงชำติท่ีท ำงำนในเวียดนำมเป็นระยะเวลำตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป
จะต้องขอใบอนุญำตท ำงำน (Work Permit) ซึ่งออกโดยหน่วยงำนท้องถ่ิน สงักัดกระทรวงแรงงำนผู้
ทพุพลภำพจำกสงครำม และสวสัดกิำรสงัคม (DoLISA) ของเวียดนำมซึง่ใบอนญุำตท ำงำนดงักล่ำวจะมี
อำยไุมเ่กิน 36 เดือน และสำมำรถตอ่อำยไุด้อีกไมเ่กิน 36 เดือน 

11) สญัญำจ้ำงงำน 

 สัญญำจ้ำงชำวเวียดนำมต้องกระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรและลงนำมโดย
ผู้อ ำนวยกำรของบริษัทและลกูจ้ำง 

 สญัญำจ้ำงจะต้องมีสำระดงัตอ่ไปนี ้
- งำนท่ีจะต้องท ำ/สถำนท่ีท ำงำน 
- คำ่จ้ำง/เงินเดือน 
- ระยะเวลำของสญัญำ 
- กำรประกนัสิทธิคุ้มครองแรงงำน 
- กำรประกนัสงัคม 
- เง่ือนไขส ำหรับกำรทดลองงำน (ถ้ำมี) 

 ระยะทดลองงำนจะต้องไม่เกิน 30 วนั แตใ่นกรณีเป็นงำนด้ำนเทคนิคหรือกำร
จดักำรท่ีซบัซ้อนอำจมีระยะทดลองงำนนำนกวำ่แตต้่องไมเ่กิน 60 วนั 

 กำรจ้ำงงำนท่ีมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงกระท ำได้ครัง้ละ  1-3 ปี ต่อ
สญัญำได้อีก 1 ครัง้ ครัง้ละ 1-3 ปี หลงัจำกนัน้จะต้องเป็นสญัญำถำวร 

 สญัญำจ้ำงงำนจะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ีทัง้สองฝ่ำยตกลงกนั 

 หำกนำยจ้ำงละเมิดสัญญำกำรว่ำจ้ำงโดยกำรยกเลิกกำรจ้ำงงำนซึ่งขัดกับ
สัญญำกำรว่ำจ้ำง นำยจ้ำงจะต้องรับลูกจ้ำงคนนัน้เข้ำท ำงำนต่อไปและต้องจ่ำยค่ำชดเชยเท่ำกับ
เงินเดือนท่ีลกูจ้ำงได้สญูเสียไป หำกนำยจ้ำงปฏิเสธท่ีจะรับลกูจ้ำงรำยนัน้เข้ำท ำงำนตอ่ไปลกูจ้ำงจะต้อง
ได้รับค่ำจ้ำงเท่ำท่ีสูญเสียไป รวมกับเงินเพิ่มเติมอีกคร่ึงหนึ่งของเงินเดือนท่ีได้รับในแต่ละปีรวมกับเงิน
เพิ่มเตมิอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

 ในกรณีท่ีลูกจ้ำงลำออกหรือนำยจ้ำงให้ออกโดยไม่มีควำมผิด นำยจ้ำงต้อง
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จำ่ยเงินพิเศษอีก 0.5 เทำ่ของเงินเดือนเดือนสดุท้ำยคณูจ ำนวนปีท่ีท ำงำนเช่นท ำงำนนำน 10 ปี ต้องจ่ำย 
0.5 คณูเงินเดือนคณู 10 ปี เทำ่กบั 5 เดือน  

12) ชัว่โมงท ำงำน 

 ชัว่โมงกำรท ำงำนปกตต้ิองไมเ่กิน 8 ชัว่โมง/วนั และ 48 ชัว่โมง/สปัดำห์ 

 ในเวลำท ำงำนแตล่ะผลดัต้องมีกำรหยดุพกัอยำ่งน้อย 30 นำที 

 ในแตล่ะสปัดำห์คนงำนต้องมีวนัหยดุอยำ่งน้อย 1 วนั 

 ชัว่โมงท ำงำนผลดักลำงคืนตัง้แต ่22.00 น. - 06.00 น. 

 เวลำท ำงำนปกติต้องลดลงอย่ำงน้อย 1 ชัว่โมงส ำหรับคนงำนท่ีปฏิบตัิงำน
หนกัมำก งำนอนัตรำย หรือสภำวะท่ีมีสำรพิษ คนงำนหญิงท่ีมีทำรกอำยตุ ่ำกว่ำ 12 เดือน และคนงำนท่ี
มีอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี 

 คนงำนหญิงสำมำรถลำคลอดได้ 4 เดือนโดยได้รับเงินเดือนเต็มจำกรัฐบำล
รวมเป็นเวลำ 5 เดือน (ชว่งลำคลอด 4 เดือนนำยจ้ำงไมต้่องจำ่ย) 

13) กำรฝึกอบรมพนกังำน 

 เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรฝึกอบรม บริษัทอำจจ้ำงแรงงำนอำยุระหว่ำง 16-18 
ปีได้ และหำกหลงัจำกสิน้สดุเวลำฝึกอบรมคนงำนเหล่ำนัน้ยงัอำยไุม่ถึง  18 ปีก็สำมำรถขออนญุำตจำก
บิดำมำรดำของคนงำนหรือผู้ ให้กำรอุปถัมภ์ได้ ในกรณีท่ีคนงำนนัน้เป็นเด็กก ำพร้ำกำรว่ำจ้ำงจะต้อง
ได้รับอนญุำตจำกหนว่ยงำนจ้ำงงำนท้องถ่ิน 

 บริษัทต้องวำงแผนฝึกอบรมและเปิดหลักสูตรฝึกอบรม และสำมำรถส่ง
คนงำนไปฝึกในศนูย์ฝึกอบรมตำ่งประเทศหรือในประเทศได้เพ่ือยกระดบัควำมสำมำรถของคนงำนทุก
ระดบัในบริษัท 

4.5 ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีควรรู้ในกำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกิจในเวียดนำม  

1) นกัลงทนุตำ่งชำติสำมำรถเข้ำไปลงทนุในเวียดนำมได้ 100% แตไ่ม่สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำใน
เวียดนำมเองได้ ต้องผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำยท่ีได้รับกำรแต่งตัง้จำกรัฐบำลเวียดนำมเท่ำนัน้ เช่น บริษัท ไทย 
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คอร์ปอเรชัน่ อินเตอร์เนชนัแนล เวียดนำม จ ำกดั (Thai Corp. International Vietnam Company Co. 
Ltd.) หรือ บริษัท ไทยคอร์ปซึง่เป็นบริษัทไทยท่ีเข้ำไปบกุเบิกตลำดเวียดนำมให้กบัสินค้ำไทยมำเป็นเวลำ
กว่ำ 13 ปี และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจเป็นตวัแทนขำยสินค้ำอุปโภคบริโภคของไทยในเวียดนำม
มำมำกกวำ่ 30 ปี 

2) หำกผู้ประกอบกำรหรือนกัลงทนุไทยสนใจท่ีจะร่วมทนุหรือลงทนุท ำธุรกิจในเวียดนำม อำจเร่ิม
จำกกำรศกึษำข้อมลูและเดนิทำงไปดสูภำพกำรท ำธุรกิจจริง โดยอำจเร่ิมต้นด้วยกำรติดตอ่ผำ่น
หนว่ยงำนสง่เสริมกำรค้ำในตำ่งประเทศท่ีกรุงฮำนอยหรือท่ีนครโฮจิมินห์ เพ่ือเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำท่ี
จดัเป็นประจ ำในชว่งเดือนตำ่ง ๆ ทัง้นี ้ในกำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำดงักลำ่ว จะท ำให้สินค้ำของผู้
สง่ออกเป็นท่ีรู้จกัของลกูค้ำหรือผู้สนใจในกำรเป็นตวัแทนกำรน ำเข้ำในเวียดนำม หรือตดิตอ่ขอค ำแนะน ำ
ผำ่นทำงธนำคำรพำณิชย์ของไทยท่ีมีสำขำอยูใ่นเวียดนำม หรือธนำคำรพำณิชย์ของเวียดนำมเองหรือ
สมำคมนกัธุรกิจไทยในเวียดนำม ส ำหรับผู้ประกอบกำรหรือนกัลงทนุไทยในอตุสำหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุง่หม่อำจติดตอ่หน่วยงำนตำ่ง ๆ ในประเทศเวียดนำมผำ่นองค์กรหรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องคือ 
Vietnam National Textile & Garment Corporation (VINATEX) Vietnam Textile and Apparel 
Association (Vitas) และ Hanoi Vietnam Textile and Apparel Association และ/หรืออำจติดตอ่กบั
บริษัทท่ีได้รับกำรสง่เสริมจำกรัฐบำล เช่น Wonderful Saigon Garment Co; Ltd 
(Wonderful_sg@hcm.vnn.vn) และ Far East Garment Services Co Ltd (fegs@fpt.vn) เป็นต้น 

3) ผู้ประกอบกำรหรือนกัลงทุนไทยควรมีกำรศึกษำหำข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบักำรลงทุนหรือกำรท ำ
ธุรกิจในเวียดนำมอย่ำงต่อเน่ือง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน (เช่น ค่ำเช่ำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงโรงงำน ค่ำ
สำธำรณปูโภคตำ่ง ๆ) กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องตำ่ง ๆ รวมทัง้กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เน่ืองจำกในปัจจบุนั
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงตำมสภำพเศรษฐกิจ และพืน้ท่ีท่ีเข้ำไปลงทุน นอกจำกนัน้
กฎหมำยและข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในเวียดนำมมีกำรปรับปรุงและเปล่ียนแปลงทุกปี แหล่งข้อมูลท่ีเข้ำถึง
ง่ำยของผู้ประกอบกำรไทยก็คือ ธนำคำรพำณิชย์ของไทยท่ีมีสำขำอยู่ในเวียดนำม หน่วยงำนส่งเสริม
กำรค้ำในตำ่งประเทศท่ีกรุงฮำนอย หรือท่ีนครโฮจิมินห์ หรือสมำคมนกัธุรกิจไทยในเวียดนำม เป็นต้น 
 
 
 
 

mailto:Wonderful_sg@hcm.vnn.vn
mailto:fegs@fpt.vn
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ส่วนที่ 3 บทวิเครำะห์อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุ
อำหำร และอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

บทที่ 5 บทวิเครำะห์ อุตสำหกรรมอำหำร 

5.1 ควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมอำหำรของประเทศไทย 

อุตสำหกรรมอำหำรเป็นอุตสำหกรรมล ำดับแรกของประเทศไทยท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำก
รัฐบำลมำตัง้แตเ่ร่ิมประกำศใช้แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติฉบบัท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2504 จนถึง
ปัจจุบัน เน่ืองจำกเป็นอุตสำหกรรมท่ีสำมำรถน ำทรัพยำกรของประเทศไปใช้พัฒนำเพ่ือผลประโยชน์
ในทำงอุตสำหกรรมได้มำก เป็นอุตสำหกรรมท่ีใช้เงินลงทุนน้อย ใช้วัตถุดิบภำยในประเทศสูง และ
สำมำรถน ำเอำทรัพยำกรท่ีอดุมสมบรูณ์ของประเทศไปพฒันำเศรษฐกิจของประเทศได้มำก ท ำให้ง่ำยตอ่
กำรพฒันำเพ่ือกำรลงทนุ นอกจำกนีอ้ตุสำหกรรมอำหำรยงัก่อให้เกิดผลเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมกำรผลิต
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นอุตสำหกรรมเก่ียวเน่ืองและสนบัสนุน เช่นอุตสำหกรรมห้องเย็น อุตสำหกรรมอำหำรสตัว์ 
รวมทัง้อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำร เป็นต้น  

ประเทศไทยได้ประกำศนโยบำยด้ำนอำหำรและอตุสำหกรรมเกษตรในกำรเป็น “ครัวของโลก” 
เม่ือปี พ.ศ. 2546 เพ่ือพฒันำให้ประเทศไทยมีควำมมัน่คงทำงกำรผลิตด้ำนอำหำรและสำมำรถเพิ่ม
ผลผลิตอำหำรป้อนประชำกรโลกได้ ผลจำกนโยบำยนีท้ ำให้ปัจจุบันอุตสำหกรรมอำหำรของไทยมี
รำกฐำนกำรผลิตท่ีเข้มแข็งกว่ำประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภำคเดียวกัน โดยท่ีไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้น ำใน
กำรผลิตอำหำรและเป็นผู้ส่งออกรำยใหญ่ท่ีสดุของภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อตุสำหกรรมอำหำร
ในประเทศไทยนับเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีมีศักยภำพสูงเน่ืองจำกประเทศไทยมีพืน้ฐำนควำมอุดม
สมบรูณ์ทำงด้ำนกำรผลิตวตัถดุิบทำงกำรเกษตร ปศสุตัว์ และประมง/กำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ท่ีมีคณุภำพ
และให้ผลผลิตสูง รวมทัง้ประเทศไทยยังมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสินค้ำแปรรูปผลิตผลทำง
กำรเกษตรให้เป็นสินค้ำอำหำรส ำเร็จรูปท่ีหลำกหลำย และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรบริโภคของ
ตลำดทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศได้เป็นอยำ่งดี 

จำกกำรท่ีอตุสำหกรรมอำหำรของไทยเป็นกลุ่มอตุสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
คิดเป็นสดัส่วนมำกถึงร้อยละ 99.6 ท ำให้ภำครัฐทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคญัและด ำเนินกำรช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่ำงต่อเน่ืองและมีหน่วยงำนสนับสนุนทัง้ภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมและผลักดัน
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

อุตสำหกรรมอำหำรไทยสู่ตลำดโลก อำทิ จำกกำรก ำหนดนโยบำยของกระทรวงอุตสำหกรรมซึ่งเป็น
กระทรวงหลกัในกำรผลกัดนัยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเน่ืองให้ประเทศไทยเป็น “ครัวของโลก” และ “ครัว
อำหำรท่ีปลอดภัย” โดยมีทิศทำงในกำรพฒันำอุตสำหกรรมอำหำรเพ่ือยกระดบัขีดควำมสำมำรถกำร
แข่งขันของประเทศซึ่งมีเป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรภำยในปี พ.ศ. 2555 คือ 
“ประเทศไทยจะเป็นผู้น ำในอุตสำหกรรมอำหำรของโลกท่ีเน้นกำรเพิ่มคุณค่ำและควำมปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค” ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในแผนแมบ่ทอตุสำหกรรมอำหำรของประเทศไทยปี พ.ศ. 2551-2555  

5.2 ศักยภำพของอุตสำหกรรมอำหำรของประเทศไทย 

อตุสำหกรรมอำหำรของประเทศไทย เป็นอตุสำหกรรมท่ีมีศกัยภำพสงูทัง้ในกำรผลิตเพ่ือบริโภค
ในประเทศและเพ่ือกำรส่งออกเน่ืองจำกประเทศไทยมีพืน้ฐำนด้ำนกำรผลิตทำงกำรเกษตรท่ีมัน่คงและ
มั่งคั่ง ท ำให้มีผลผลิตท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรแปรรูปอำหำรได้อย่ำงหลำกหลำยและ
ต่อเน่ือง อีกทัง้มีแรงงำนท่ีมีคุณภำพจ ำนวนมำก มีกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตท่ีค่อนข้ำงทันสมัย   มี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด นอกจำกนี ้
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอำหำรไทยยังมีควำมช ำนำญในกำรผลิตและกำรใช้เทคโนโลยีท่ีดีกว่ำ
ประเทศคูแ่ข่งอ่ืน ๆ อีกหลำยประเทศในภูมิภำคเดียวกนัท ำให้สำมำรถผลิตสินค้ำได้ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ ซือ้ได้รวดเร็ว ยิ่งไปกว่ำนัน้ อุตสำหกรรมอำหำรไทยยงัมีข้อได้เปรียบคู่แข่ง คือมีควำมรอบรู้และ
คุ้ นเคยกับกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ  จนสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือถือให้กับลูกค้ำรวมทัง้
ผู้ ประกอบกำรไทยยังมีควำมพร้อมในด้ำนกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพมี
บคุลำกรท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์และยงัได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำในต่ำงประเทศในเร่ืองของกำร
ส่งมอบสินค้ำและควำมรับผิดชอบต่อสินค้ำ นอกจำกนี ้ผู้ผลิตภำคกำรเกษตรอนัเป็นสินค้ำต้นน ำ้ และ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ำกลำงน ำ้ยงัเป็นผู้ มีควำมเช่ียวชำญใน
กำรผลิตและกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต และกำรควบคุมคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกลได้ดีกวำ่ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภำคอำเซียน และไม่เพียงแตก่ำรน ำวตัถดุิบภำยในประเทศ
มำแปรรูปเท่ำนัน้ ผู้ผลิตของไทยยงัมีควำมสำมำรถในกำรน ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศมำท ำกำรแปรรูป
ให้เกิดมลูคำ่เพิ่มจนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพเพ่ือกำรสง่ออกอีกด้วย  

ส่วนกำรขยำยตลำดไปสู่ต่ำงประเทศนัน้ไทยท ำได้ดีไม่แพ้ประเทศใดในอำเซียนเน่ืองจำก
คณุภำพท่ีได้มำตรฐำนของสินค้ำอำหำรไทยท่ีได้สร้ำงช่ือเสียงมำนำน จนเป็นท่ียอมรับเช่ือถือในระดบัสงู
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ในสำยตำผู้บริโภคเม่ือเทียบกบัสินค้ำของประเทศ CLMV เพรำะผลิตภณัฑ์อำหำรส่วนหนึ่งผลิตเพ่ือกำร
ส่งออก ท ำให้ผู้ ผลิตจ ำเป็นต้องยกระดบักำรผลิตเข้ำสู่มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ประกอบกับกำรท่ี
อตุสำหกรรมอำหำรสว่นหนึง่ของไทยเป็นกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศจึงได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ผลิตให้มีมำตรฐำนสำกล 

นอกจำกนี ้แรงงำนในอตุสำหกรรมอำหำรไทยยงัเป็นแรงงำนฝีมือท่ีมีคณุภำพมำกกว่ำแรงงำน
จำกประเทศอ่ืน ๆ ในภมูิภำคเดียวกนั ในแง่ของต้นทนุคำ่จ้ำงแรงงำนไทยได้เปรียบสิงคโปร์และมำเลเซีย
แตเ่สียเปรียบกลุ่มประเทศ CLMV อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมช ำนำญท่ีสะสมมำนำนท ำให้แรงงำนไทยมี
ทกัษะฝีมือท่ีมีคณุภำพมำกกว่ำประเทศคูแ่ข่งและประเทศสมำชิกอำเซียนอ่ืน ๆ ส ำหรับด้ำนเทคโนโลยี
กำรผลิตรวมทัง้ปัจจัยด้ำนเงินทุนไทยก็ได้เปรียบกลุ่มประเทศ  CLMV แต่ก็เสียเปรียบสิงคโปร์และ
มำเลเซียอยู่มำกส่วนระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนของไทยได้เปรียบกลุ่มประเทศ  CLMV แต่ก็เสียเปรียบ
สิงคโปร์และมำเลเซียในระดบัหนึง่ 

โดยสรุป อุตสำหกรรมอำหำรนบัว่ำเป็นอุตสำหกรรมท่ีประเทศไทยมีศกัยภำพและควำมพร้อม
คอ่นข้ำงสงู ทัง้ในด้ำนวตัถดุิบและบคุลำกร แนวทำงกำรพฒันำจึงจ ำเป็นต้องมุ่งสู่กำรเป็นฐำนกำรผลิต
ในภมูิภำคอำเซียนและขยำยชอ่งทำงกำรตลำดให้เข้ำถึงประเทศตำ่ง ๆ เพิ่มมำกขึน้ รวมทัง้กำรสร้ำงและ
ประชำสัมพันธ์ตรำสินค้ำอำหำรไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล ควบคู่กับกำรสร้ำงมำตรฐำนกำร
ผลิตและเน้นกำรสร้ำงฐำนวิจยัและพฒันำอตุสำหกรรมอำหำรตอ่ไปในอนำคต  

5.3 ภำพรวมของอุตสำหกรรมอำหำรในประเทศไทย 

โดยสรุป ภำพรวมอุตสำหกรรมอำหำรของโลก พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่ำกำรส่งออก
อำหำรของโลกอยูท่ี่ประมำณ 1.3 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯมีอตัรำกำรขยำยตวัร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหน้ำ โดยสหภำพยุโรปถือเป็นผู้ส่งออกรำยใหญ่ท่ีสุดของโลก คิดเป็นร้อยละ 41.2 ของมูลค่ำกำร
สง่ออกของโลก (ทีม่า: Global Trade Atlas, อา้งถึงส่วนงานวิจยัสถาบนัอาหาร, 2555) 

สว่นกำรสง่ออกอำหำรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 มีมลูคำ่ประมำณ 15,820 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ มีอตัรำกำรขยำยตวัร้อยละ 13.9 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยมีส่วนแบง่ตลำดประมำณร้อยละ 
3 ของกำรสง่ออกของโลก และคำดกำรณ์ว่ำในปี พ.ศ. 2555 จะมีมลูคำ่กำรส่งออกอำหำรอยู่ท่ีประมำณ
32,100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ คดิเป็นสว่นแบง่ตลำดประมำณร้อยละ 2.97 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

แผนภำพแสดงสัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกอำหำรของโลกแยกตำมประเทศผู้ส่งออกปี พ.ศ. 2554 

 

ทีม่า: สถาบนัอาหาร, http://fic.nfi.or.th  
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ตำรำงแสดงผลิตภัณฑ์อำหำรส่งออกที่ส ำคัญ 10 อันดับของไทยระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2554 

 
รำยกำร 

2551 2552 2553 2554 
พันตัน พันล้ำน

บำท 
พันตัน พันล้ำน

บำท 
พันตัน พันล้ำน

บำท 
พันตัน พันล้ำน

บำท 
รวม 29,035 778 28,768 754 28,369 803 33,248 965 
ข้ำว 10,218 203 8,639 172 8,940 168 10,706 156 
กุ้ง 359 84 399 93 428 101 393 110 

น ำ้ตำลทรำย 5,012 48 5,033 62 4,501 69 6,520 109 
ทนูำ่ กระป๋อง/

แปรรูป 
506 65 535 57 589 59 576 69 

ไก่ และสตัว์ปีก 429 59 421 56 466 58 496 65 
ผลไม้กระป๋อง

แปรรูป 
977 37 848 32 846 34 967 40 

มนัส ำปะหลงั 2,851 16 4,357 20 4,273 26 3,731 30 
แป้งมนั

ส ำปะหลงัและ
ผลิตภณัฑ์ 

1,287 15 1,818 17 1,764 25 1,918 29 

ผลไม้สด/แช่
แข็ง/แห้ง 

733 14 996 18 877 17 1,196 29 

อำหำรสตัว์
เลีย้ง 

269 20 242 18 275 20 305 21 

ทีม่า: สถาบนัอาหาร, http://fic.nfi.or.th  

5.4 ภำพรวมของอุตสำหกรรมอำหำรในประเทศเวียดนำม 

เวียดนำมเป็นหนึ่งในไม่ก่ีประเทศทัว่โลกท่ีสำมำรถพฒันำประเทศขึน้มำจำกกำรเป็นประเทศท่ี
ต้องพึ่งพำกำรน ำเข้ำอำหำรมำเป็นผู้ ส่งออกอำหำรรำยใหญ่ของโลก  เน่ืองจำกเวียดนำมสำมำรถ
พฒันำกำรส่งออกอำหำรให้เติบโตขึน้อย่ำงมำกในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ โดยมีแรงผลกัดนัส ำคญัมำจำก
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

กำรท่ีรัฐบำลสนับสนุนภำคเกษตรและอำหำรอย่ำงชัดเจนและต่อเน่ือง  อำทิ รัฐบำลเวียดนำมมีกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเป็นพิเศษแก่ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปและสินค้ำเกษตรแปรรูป 
โดยเฉพำะกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออก และรัฐบำลเวียดนำมมีนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรและ
เกษตรแปรรูปอย่ำงจริงจงั โดยเน้นกำรพฒันำเทคโนโลยีในกำรแปรรูปและเพิ่มผลผลิตทำงด้ำนอำหำร 
เช่น ข้ำว ข้ำวโพด และมนัส ำปะหลงั เป็นต้น โดยมีนโยบำยพฒันำอุตสำหกรรมเพ่ือส่งออกระยะ 10 ปี 
ซึ่งแผนดังกล่ำวจะครอบคลุมกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ  เช่น เทคโนโลยีกำรผลิต คุณภำพสินค้ำ และ
กำรตลำด เป็นต้น ประกอบกบัเวียดนำมมีภูมิประเทศท่ีเหมำะแก่กำรประมงและกำรเพำะปลกู อีกทัง้มี
ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ ส ำหรับผลผลิตทำงกำรเกษตรหลกัของเวียดนำมคือ ข้ำว 
(Rice) อ้อย (Sugar Cane) มนัส ำปะหลงั (Cassava) ผกั (Vegetables) และข้ำวโพดเลีย้งสตัว์ (Maize) 
โดย “ข้ำว” เป็นสินค้ำส่งออกหลกัและเวียดนำมถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรำยใหญ่ท่ีสดุของโลก ส่วนสินค้ำ
ส่งออกอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญ ได้แก่ เนือ้หมู กำแฟ มันส ำปะหลัง เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ และเนือ้ไก่  เป็นต้น 
ส ำหรับผลผลิตประมงหลกัของเวียดนำมคือ อำหำรทะเลได้แก่ปลำและอำหำรทะเลอ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นอีก
หนึ่งสินค้ำหลกัท่ีสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ โดยเวียดนำมเป็นหนึ่งในสิบประเทศท่ีส่งออกอำหำรทะเล
มำกท่ีสดุในโลก  

นอกจำกนี ้ประเทศเวียดนำมยังมีกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนโรงแรม รีสอร์ท และสถำนบริกำร
นักท่องเท่ียวท ำให้มีกำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ โดยจำกกำรประมำณกำรของ 
Business Monitor International ระบวุ่ำในช่วงปี พ.ศ. 2552 -2556 อตุสำหกรรมอำหำรกระป๋องและ
อตุสำหกรรมขนมหวำนของเวียดนำมมีแนวโน้มกำรขยำยตวัท่ีร้อยละ 8.1 และร้อยละ 7.7 ตำมล ำดบัซึ่ง
ในปี พ.ศ. 2554 อำหำรแปรรูปแช่แข็งในเวียดนำมมีมลูค่ำตลำดรวม 2,092.2 พนัล้ำนดอ่ง และมีอตัรำ
กำรเตบิโตถึงร้อยละ 19.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดย “อำหำรทะเลแปรรูปแช่แข็ง” เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรำ
กำรเติบโตมำกท่ีสุด(ที่มา:ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร , สถาบันอาหาร , 2555, 
http://fic.nfi.or.th) 

โดยสรุป ภำคอตุสำหกรรมอำหำรในเวียดนำมท่ีส ำคญัได้แก่ “อตุสำหกรรมอำหำรทะเลและแปร
รูปอำหำรทะเล” “อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป” และ “อุตสำหกรรมปศสุตัว์แปรรูป” โดยมีภำพรวม
อตุสำหกรรมดงัตอ่ไปนี ้
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Compaq/Desktop/สถาบันอาหาร
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

 อุตสำหกรรมอำหำรทะเลและแปรรูปอำหำรทะเลแป 
 

อุตสำหกรรมทะเลและแปรรูปอำหำรทะเลเป็นอุตสำหกรรมท่ีเวียดนำมมีควำมได้เปรียบกว่ำ
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภำค อตุสำหกรรมประมงของเวียดนำมแบง่ออกเป็น  3 ประเภท ได้แก่ ประมงทะเล
ประมงเพำะเลีย้ง และประมงน ำ้จืดโดยนอกจำกสตัว์เศรษฐกิจส ำคญัอย่ำงเช่นปลำแล้วเวียดนำมยงัเป็น
แหล่งทรัพยำกรสัตว์น ำ้อ่ืน ๆ เช่น กุ้ ง หอย และปู เป็นต้น เวียดนำมเป็นประเทศท่ีเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้
ได้มำกเป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลกรองจำกจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำก
ประมงทะเล เป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีสร้ำงรำยได้ให้อตุสำหกรรมประมงของเวียดนำม และท ำให้เวียดนำม
ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ประเทศท่ีสง่ออกอำหำรทะเลมำกท่ีสดุในโลก นอกจำกนีย้งัมีแนวโน้มว่ำผู้ผลิตอำหำร
ทะเลจะมีเพิ่มมำกขึน้ในอนำคต แหล่งท ำประมงท่ีส ำคญัของประเทศได้แก่ Bach Long Vi, Long 
Chau, Hon Me, Tonkin Gulf Mouth, Hon Gio, Da Nang, Quy Nhon, Phan Thiet, Phu Quy (Cu 
Lao Thu), Con Son, Mekong Mouth, Mekong และ Phu Quoc ทัง้นี ้จำกข้อมลูของ Vietnam 
Association of Seafood Exporters and Producers หรือ VASEP ชีใ้ห้เห็นว่ำร้อยละ 80 ของบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอำหำรทะเลในเวียดนำมจะตัง้อยู่ในจงัหวดั  Can Tho และ An Giang เน่ืองจำก
เป็นพืน้ท่ีใกล้บริเวณสำมเหล่ียมปำกแม่น ำ้โขง รองลงมำร้อยละ 15 จะตัง้อยู่รอบ ๆ นครโฮจิมินห์ และ
อีกประมำณร้อยละ 5 จะตัง้อยูท่ี่เมือง Da Nang และ Vung Tau 

ปัจจบุนั วตัถดุิบจ ำพวกปลำและกุ้ งมีปริมำณไม่เพียงพอตอ่ควำมต้องกำรของตลำดโดยเฉพำะ
ตลำดส่งออกเน่ืองจำกตลำดมีควำมต้องกำรมำก แต่วัตถุดิบท่ีจับได้จำกธรรมชำติมีปริมำณลดลง
โดยเฉพำะในกรณีของปลำนัน้ ผู้ประกอบกำรต้องไปแยง่กนัซือ้ท่ีหน้ำแพปลำและไมส่ำมำรถตอ่รองรำคำ
ได้เพรำะปริมำณปลำมีจ ำกดั ดงันัน้ซพัพลำยเออร์ของอำหำรทะเลจงึมีอ ำนำจกำรตอ่รองคอ่นข้ำงสงู 

ในปัจจบุนั เวียดนำมพึ่งพำอตุสำหกรรมกำรเพำะเลีย้งกุ้ งมำกถึงร้อยละ  95 ในขณะท่ีกุ้ งท่ีจบั
จำกทะเลตำมธรรมชำตมีิเพียงร้อยละ 5 เทำ่นัน้ จำกสดัส่วนดงักล่ำวจะเห็นได้ว่ำอตุสำหกรรมท่ีเก่ียวกบั
กำรเพำะเลีย้งกุ้งในเวียดนำมได้มีกำรปรับตวัเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรผลิตและกำรส่งออกได้
เป็นอยำ่งดีท ำให้ผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำกกุ้ งสำมำรถเข้ำถึงแหล่งวตัถดุิบ
ได้มำกขึน้และสำมำรถเพิ่มสดัสว่นกำรส่งออกสินค้ำแปรรูปจำกกุ้งได้มำกขึน้ในอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำมเวียดนำมยงัต้องกำรเทคโนโลยีกำรจบัสตัว์น ำ้ท่ีทนัสมัย อีกทัง้ยังมีปัญหำเร่ือง
โรงงำนผลิตอำหำรสตัว์น ำ้มีก ำลงักำรผลิตไม่เพียงพอตอ่ควำมต้องกำร โดยเฉพำะอำหำรกุ้ งและอำหำร
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ปลำสง่ผลให้อำหำรสตัว์มีรำคำสงู กระทบตอ่ต้นทนุของผู้ประกอบกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ และตอ่เน่ืองถึง
ต้นทนุของผู้ประกอบกำรผลิตภณัฑ์แปรรูปด้วย 

 อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป 
 

สินค้ำเกษตรท่ีส ำคัญของเวียดนำม คือ ข้ำว กำแฟ เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ พริกไทยด ำ มัน
ส ำปะหลงั และยำงพำรำ เป็นต้น จำกกำรท่ีภำคเกษตรกรรมของเวียดนำมมีศกัยภำพสงูในกำรผลิตทัง้
ในด้ำนควำมหลำกหลำยของผลผลิต รวมทัง้โอกำสในกำรขยำยกิจกรรมทำงกำรเกษตรในหลำย ๆ ด้ำน
รัฐบำลเวียดนำมจงึพยำยำมดงึดดูกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศให้เข้ำมำลงทนุในอตุสำหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัภำคเกษตรกรรมโดยมีเป้ำหมำยหลกัเพ่ือพฒันำคณุภำพกำรผลิตหรือกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์มำกกว่ำ
กำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตด้วยกำรเปิดรับเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีทนัสมยัจำกตำ่งประเทศทัง้ในด้ำนกำรแปร
รูปเพ่ือเพิ่มมูลค่ำสินค้ำกำรรักษำคุณภำพสินค้ำเพ่ือให้ผลผลิตมีมำตรฐำนเทียบเท่ำระดบัสำกลและ
สำมำรถขยำยกำรสง่ออกได้เพิ่มขึน้  

อยำ่งไรก็ตำม เวียดนำมก ำลงัอยูใ่นภำวะขำดแคลนพืน้ท่ีในกำรเพำะปลกูวตัถดุิบอำหำรจ ำพวก
พืชหรือผลิตผลทำงกำรเกษตร นอกจำกนัน้ ผลผลิตทำงกำรเกษตรบำงประเภทก ำลงัประสบปัญหำด้ำน
คณุภำพ เชน่ โกโก้ ซึง่เป็นพืชท่ีเวียดนำมมีพืน้ท่ีท่ีเหมำะกบักำรเพำะปลกู คือ บริเวณท่ีรำบสงูตอนกลำง
ของประเทศ (Central Highlands) และท่ีรำบสำมเหล่ียมแม่น ำ้โขง (Mekong River Delta) แตก่ลบัมี
ปัญหำเร่ืองคณุภำพ โดยมีสำเหตมุำจำกกำรเก็บเก่ียว กำรเก็บรักษำ และกำรแปรรูปท่ีไมไ่ด้มำตรฐำน 

 อุตสำหกรรมปศุสัตว์แปรรูป 
 

อุตสำหกรรมปศุสัตว์แปรรูปมีกำรเติบโตสูงอย่ำงต่อเน่ืองในตลำดเวียดนำม โดยเฉพำะ
ผลิตภัณฑ์จำกเนือ้หมู เน่ืองจำกชำวเวียดนำมนิยมบริโภคเนือ้หมูและอำหำรท่ีแปรรูปจำกเนือ้หมูเป็น
อยำ่งมำก เชน่ หมยูอซึง่นบัเป็นอำหำรหลกัของชำวเวียดนำม นอกจำกนี ้ยงัมีผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกเนือ้
หมอีูกหลำยประเภทท่ีเป็นท่ีนิยมสงูเช่นกนั อำทิ ลกูชิน้หมู แหนมเนือง ปอเป๊ียะ ไส้กรอก และแฮม จำก
ควำมนิยมดงักลำ่วสง่ผลให้บรรดำนกัลงทนุทัง้ในเวียดนำมและจำกตำ่งประเทศรวมทัง้จำกประเทศไทย 
เช่น บริษัท Vissan ของเวียดนำม และกลุ่มบริษัท ซีพีจำกไทย เข้ำมำลงทุนด้ำนปศุสัตว์ โดยให้
ควำมส ำคญักบักำรเลีย้งหมแูละแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกหมเูป็นหลกั อย่ำงไรก็ดีนอกจำกผลิตภณัฑ์ท่ีแปร
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รูปจำกเนือ้หมแูล้วผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปจำกเนือ้ววัก็เป็นท่ีนิยมเชน่กนัในตลำดเวียดนำม 

5.5 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ของอุตสำหกรรมอำหำรไทยในตลำดเวียดนำม 

 จุดแข็ง (Strength) 
1) อุตสำหกรรมอำหำรไทยมีควำมได้เปรียบในด้ำนปัจจัยกำรผลิต อำทิ วตัถุดิบมีคณุภำพ

และมีควำมหลำกหลำย แรงงำนมีทกัษะฝีมือ มีควำมละเอียดประณีตและมีควำมเช่ียวชำญสงูในกำร
ผลิตอำหำร  

2) ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงกำรบริหำรจดักำรกำรผลิตวตัถดุิบอำหำรของภูมิภำคเอเชีย  มี
ระบบเครือข่ำยฐำนผลิต บริกำร และกำรตลำด โดยใช้ศกัยภำพด้ำนวตัถดุิบอำหำรโดยรวมของประเทศ
สมำชิกอำเซียน 

3) ประเทศไทยมีผู้ ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญและมีศักยภำพท่ี
ครอบคลมุทัง้ห่วงโซ่อปุทำน อีกทัง้มีศกัยภำพในกำรพฒันำระบบกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนระดบัสำกล ท่ี
พร้อมรับกบักำรแขง่ขนัในตลำดโลก 

4) โครงสร้ำงระบบกำรขนส่งของประเทศไทยมีควำมพร้อมในกำรกระจำยสินค้ำทัง้
ภำยในประเทศและรอบ ๆ ประเทศเพ่ือนบ้ำนเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภำคอำเซียน ส่งผล
ให้ลกูค้ำในตำ่งประเทศให้กำรยอมรับในเร่ืองของกำรสง่มอบสินค้ำ  

5) อตุสำหกรรมอำหำรไทยมีฐำนกำรตลำดและภำพลกัษณ์ท่ีดีในตลำดโดยมีผู้ประกอบกำร
ไทยหลำยรำยท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงตรำสินค้ำให้เป็นท่ียอมรับ (Brand Recognition) ใน
ตำ่งประเทศ 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
1) ผู้ประกอบกำร SMEs ไทยในอตุสำหกรรมอำหำรยงัขำดกำรเอำใจใส่และให้ควำมส ำคญั

ตอ่กำรวิจยัและพฒันำ (R&D) ผลิตภัณฑ์อำหำรในเชิงพำณิชย์ รวมทัง้กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
พฒันำผลิตภณัฑ์ใหมย่งัไมเ่พียงพอ 

2) ประเทศไทยยงัขำดกำรเช่ือมโยงควำมร่วมมือระหว่ำงนกัวิชำกำรและผู้ประกอบกำรในกำร
น ำผลงำนวิจยัไปใช้ในอตุสำหกรรมกำรผลิตท ำให้ไมมี่ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ป้อนเข้ำสูต่ลำดได้อยำ่งตอ่เน่ือง 

3) เกษตรกรขำดระบบกำรจดักำรกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพท ำให้วัตถุดิบมีคณุภำพไม่ดีพอ
และมีปริมำณกำรผลิตไมส่ม ่ำเสมอบำงครัง้ขำดแคลนหรือบำงครัง้ล้นตลำด 
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4) เกษตรกรและผู้ประกอบกำรขำดข้อมูลกำรตลำดและกฎระเบียบท่ีจ ำเป็นต้องรู้  โดยมี
หลำยหน่วยงำนจัดท ำข้อมูลแต่กระจัดกระจำยไม่มีกำรจัดกำรข้อมูลท่ีดี และกำรเผยแพร่ข้อมูลแก่
ผู้ประกอบกำรรำยยอ่ยหรือเกษตรกรยงัไมท่ัว่ถึง 

5) กำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุด้ำนคำ่จ้ำงแรงงำนและพลงังำนอย่ำงตอ่เน่ือง ท ำให้ต้นทนุกำรผลิต
โดยรวมในอุตสำหกรรมอำหำรสูงขึน้ และจะส่งผลให้ไทยสญูเสียโอกำสในกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรม
อำหำรในตลำดโลก 
 

 โอกำส (Opportunity) 
1) กำรสนบัสนุนและให้ควำมส ำคญักับธุรกิจอำหำรของรัฐบำลไทยเช่น นโยบำยครัวไทยสู่

ครัวโลก 
2) กำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรลงทุนของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เป็นกำรสร้ำง

โอกำสในกำรลงทุนและขยำยตลำดอำหำรไทยไปสู่ตลำดเวียดนำม ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม
อำหำรของไทยจะสำมำรถเข้ำถึงแหลง่วตัถดุบิ และแรงงำนของเวียดนำมได้ง่ำยขึน้ 

3) ประเทศเวียดนำมมีท่ีตัง้ทำงภูมิศำสตร์ท่ีเหมำะสมกับอุตสำหกรรมอำหำรเพรำะมีแหล่ง
ผลิตวตัถดุบิอำหำรท่ีอดุมสมบรูณ์ทกุด้ำนคือด้ำนกำรเกษตรกรรมกำรปศสุตัว์และกำรประมง 

4) กำรขยำยตวัของ Modern Trade และร้ำนแฟรนไชส์ (Franchise) กระตุ้นให้ผู้บริโภคชำว
เวียดนำมในเมืองใหญ่ให้ควำมสนใจผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปประเภทต่ำง ๆ ท่ีวำงจ ำหน่ำยอย่ำง
แพร่หลำย และให้กำรตอบรับเป็นอยำ่งดี 

5) ข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศภำยใต้กรอบขององค์กำรกำรค้ำโลก  (WTO) มีกำร
ก ำหนดข้อตกลงท่ีเข้มงวดขึน้เก่ียวกับสุขอนำมยัและควำมปลอดภัยของอำหำรจึงผลกัดนัให้ผู้ผลิตใน
อุตสำหกรรมอำหำรเวียดนำมจ ำเป็นต้องพึ่งพำประสบกำรณ์ของผู้ประกอบกำรไทยเพ่ือผลิตอำหำรท่ี
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคมำกขึน้ 

 อุปสรรค (Threat) 
1) ควำมยุ่งยำกและล่ำช้ำในกำรออกเอกสำรในกำรน ำเข้ำ เช่นกำรท่ีเวียดนำมประกำศใช้

มำตรกำร Automatic Import Licensing ส ำหรับสินค้ำหลำยรำยกำร กำรขอใบอนญุำตดงักล่ำวต้องใช้
เวลำรวมกนัไมน้่อยกวำ 11 วนั ท ำให้สินค้ำต้องตดิค้ำงอยู่ท่ีทำ่เรือเป็นจ ำนวนมำก  

2) ปัญหำกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศของเวียดนำม เช่น กำรน ำมำตรฐำน
สขุอนำมยัในพืชมำใช้เพ่ือเพิ่มควำมเข้มงวดตอ่กำรบงัคบัใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรน ำเข้ำสินค้ำประเภทผกั
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และผลไม้และสินค้ำอำหำรจำกพืชปี พ.ศ. 2554 เป็นต้น 
3) ค่ำเงินด่องของเวียดนำมค่อนข้ำงผันผวน ขำดเสถียรภำพ อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำร

น ำเข้ำ-สง่ออก สินค้ำอำหำรจำกไทยได้  
4) ระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนของเวียดนำมยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโดยเฉพำะด้ำนกำร

คมนำคมขนส่งท่ียงัไม่สะดวก และประสิทธิภำพยงัไม่ดีพอท ำให้เป็นอปุสรรคต่อกำรขนส่งและกระจำย
สินค้ำ 

5) อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ส ำหรับอำหำรแปรรูป โดยเฉพำะอำหำรทะเลแปรรูปของเวียดนำม
ยงัไมพ่ฒันำเทำ่ท่ีควร ต้องพึง่พำกำรน ำเข้ำบรรจภุณัฑ์จำกตำ่งประเทศ ซึง่มีผลตอ่ต้นทนุกำรผลิตอำหำร
ท่ีสงูขึน้ 

 

5.6 กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain Analysis) ของอุตสำหกรรม 

แบบจ ำลองห่วงโซ่คณุคำ่ (Value Chain) ตำมแนวคิดของ Michael E. Porter แบง่กระบวนกำร
ด ำเนินงำนในองค์กรออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ห่วงโซ่คุณค่ำในกระบวนกำรผลิต (Production Value 
Chain) หรือกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ 2) ห่วงโซ่คุณค่ำในกระบวนกำรจัดกำร 
(Management Value Chain) หรือกิจกรรมสนบัสนนุ (Support Activities)   

กำรจดักำรห่วงโซ่คุณค่ำของอุตสำหกรรมเป็นกำรเช่ือมโยงกระบวนกำรทำงธุรกิจหลำยส่วน
ตัง้แตต้่นน ำ้ไปจนถึงปลำยน ำ้ตลอดจนถึงลกูค้ำปลำยทำงเพ่ือสร้ำงคณุคำ่เพิ่มและควำมพึงพอใจให้กับ
ลกูค้ำ  ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงห่วงโซ่อุปทำนและห่วงโซ่คณุค่ำเป็นควำมสมัพนัธ์ท่ีต้องควบคู่กันไปโดย
เร่ิมจำกควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กรท่ีมุ่งสู่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรธุรกิจกับผู้ บริโภคหรือ
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งองค์กรธุรกิจกบัองค์กรธุรกิจด้วยกนั ทัง้นี ้กำรแปลงห่วงโซ่อปุทำน(Supply Chain) 
และบรูณำกำรสูห่ว่งโซค่ณุคำ่ (Value Chain) จะเกิดประสิทธิผลตอ่เม่ือเกิดกำรเช่ือมโยงทัง้กระบวนกำร
ภำยในองค์กรกบัคูค้่ำทัง้ในระดบัต้นน ำ้ กลำงน ำ้ และปลำยน ำ้ ดงัรำยละเอียดในแผนภำพด้ำนลำ่ง 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

แผนภำพแสดงกำรเช่ือมโยงกิจกรรมห่วงโซ่อุปทำนและห่วงโซ่คุณค่ำของอุตสำหกรรมอำหำร 

อุตสำหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองหรือสนับสนุน 

 
 
 

       อุตสำหกรรมต้นน ำ้                               อุตสำหกรรมกลำงน ำ้                      อุตสำหกรรมปลำยน ำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีม่า : Food Intelligence Center, http://fic.nfi.or.th 

ทัง้นี ้ สำมำรถสรุปกระบวนกำรด ำเนินงำนในหว่งโซ่คณุคำ่ (Value Chain) ของอตุสำหกรรม
อำหำร ได้ดงันี ้

1) กระบวนกำรวัตถุดิบ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนกำรนี  ้ได้แก่ เกษตรกรผู้ ผลิตใน
อตุสำหกรรมต้นน ำ้ เชน่ ไร่มนัสปัปะหลงั, ผู้ เลีย้งปลำ เป็นต้น 

2) กระบวนกำรผลิต ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในกระบวนกำรนี ้ได้แก่ ผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรม
กลำงน ำ้เชน่ ผู้ประกอบกำรแปรรูปอำหำร ฯลฯ  

ผลผลติจำกพืชไร่ เช่น ข้ำว 
มนัส ำปะหลงั เป็นต้น 

อตุสำหกรรมปุ๋ ย อตุสำหกรรมอำหำรสตัว์ และ
อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 

ผลผลติจำกพืชสวน เช่น ผกั 
ผลไม้ เป็นต้น 

ผู้บริโภคในประเทศ 

 ร้ำนอำหำร 

 โรงแรม 

 ผู้บริโภคโดยตรง 

โรงงำนบรรจุ
กระป๋อง 

โรงงำนแปรรูป 

โรงงำนผลติน ำ้
ผกั/ผลไม้ 

โรงสข้ีำว 

โรงงำน  Recycle 
กำกหรือเศษอำหำร

เป็นพลงังำน โรงงำนอำหำร
ส ำเร็จรูป 

ผู้บริโภคนอก
ประเทศ 

 

หน่วยงำนสนับสนุนอุตสำหกรรมอำหำร สมำคมผู้ประกอบกำร สหกรณ์ สถำบนักำรศึกษำ หน่วยงำนวิจัย
และพฒันำ หน่วยงำนโลจิสติกส์/ขนส่ง หน่วยงำนกำรทดสอบคุณภำพ และที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรผลผลิต 
เป็นต้น 

ผลผลติจำกกำรประมง เช่น 
ปลำ กุ้ง เป็นต้น 

ผลผลติจำกฟำร์มปศสุตัว์ 
เช่น หม ูไก่ เป็นต้น 

ค้ำปลกี ค้ำสง่ ผู้สง่ออก 

http://fic.nfi.or.th/
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

3) กระบวนกำรกระจำยสินค้ำ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนกำรนี ้ได้แก่ ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่ง
ห้ำงสรรพสินค้ำ ผู้สง่ออก เป็นต้น 

 

แผนภำพแสดงแนวทำงกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำของอุตสำหกรรม 

ปัจจัยกำรผลิต (ต้นน ำ้)                  ธุรกิจหลัก (Core Activities)                             ตลำด (ปลำยน ำ้) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก เครือข่ายการสร้างคณุค่า, สิรางค์ กลัน่ค าสอน, 2551 

5.6.1 กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ของอุตสำหกรรมอำหำรไทย 

กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คณุค่ำของอตุสำหกรรมอำหำรไทยในกำรศึกษำนีเ้ป็นกำรวิเครำะห์
ห่วงโซ่คุณค่ำในเชิงผลิตภัณฑ์หรืออุตสำหกรรม เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์กำรเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์หรือ
วตัถดุบิในอตุสำหกรรมอำหำรรวมถึงกำรกระจำยสินค้ำไปสู่ตลำดเป้ำหมำยได้ ดงันี ้

 

1) กระบวนกำรวัตถุดบิ 

กระบวนกำรวตัถุดิบในอุตสำหกรรมอำหำรไทย มีควำมเก่ียวข้องโดยตรงกับอุตสำหกรรม
ต้นน ำ้โดยเฉพำะเก่ียวข้องกับกิจกรรมหลักในด้ำนกำรน ำเข้ำวัตถุดิบหรือกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ขำเข้ำ

ระบบการควบคมุ 

กระบวนการ

วตัถุดบิ 

 

กระบวนการผลติ กระบวนการ

กระจายสนิคา้ 

ระบบทรพัยากรการผลติ         

(คน ขอ้มลู ทุน ฯลฯ) 

 

กระบวนการพฒันาการผลติ 

กระบวนการจดัการทางการตลาด 

กระบวนการพฒันาการใหบ้รกิาร 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

(Inbound Logistics) ของห่วงโซ่คุณค่ำในกระบวนกำรผลิต (Production Value Chain) และมี
ควำมสมัพนัธ์กับผู้ จ ำหน่ำยวตัถุดิบ (Supplier) กระบวนกำรนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีมีมูลค่ำเพิ่มในผลิตภัณฑ์
น้อยท่ีสดุ โดยลกัษณะกิจกรรมจะใช้เทคโนโลยีระดบัพืน้ฐำน และอำจต้องผ่ำนกระบวนกำรเพิ่มเติมจึง
จะสำมำรถบริโภคได้ 

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทำงด้ำนท่ีตัง้ทำงภูมิศำสตร์ และมีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติท่ี
อดุมสมบรูณ์โดยสภำพพืน้ท่ีของประเทศสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ทกุด้ำน คือ ด้ำนกำรเกษตรกรรม 
กำรปศุสตัว์ และกำรประมง และมีวตัถุดิบในกำรผลิตอำหำรท่ีอุดมสมบูรณ์   โดยอุตสำหกรรมอำหำร
ของไทยเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีกำรพึ่งพำวตัถุดิบในประเทศในสดัส่วนท่ีค่อนข้ำงสูง เม่ือเปรียบเทียบกับ
อตุสำหกรรมอ่ืน ๆ ไทยจึงมีข้อได้เปรียบทำงปัจจยักำรผลิตด้ำนวตัถุดิบมำก ท ำให้ไทยมีควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ท่ีนอกจำกจะเป็นกำรผลิตเพ่ือบริโภคภำยในประเทศแล้วยงัสำมำรถส่ง
เป็นสินค้ำออกท่ีส ำคญัท ำรำยได้ให้กบัประเทศเป็นจ ำนวนมำก  

ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ยังใช้ปัจจัยกำรผลิตในประเทศเป็นหลกัทัง้วัตถุดิบ 
แรงงำน ภูมิปัญญำ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ ประเทศไทยมีวัตถุดิบทำง
กำรเกษตรในอุตสำหกรรมอำหำรมำก มีกำรผลิตวตัถุดิบหรือปัจจยักำรผลิตอ่ืน ๆ ท่ีครอบคลุมครบทัง้
วงจร อำทิ ผลผลิตกำรเกษตรประเภท ข้ำว พืชไร่ พืชสวน ผัก ผลไม้ ผลผลิตจำกประมงทัง้ประมง
ธรรมชำตแิละกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ประเภท กุ้ ง ปลำ หอย ฯลฯ รวมถึงกำรเลีย้งสตัว์เพ่ือเป็นอำหำร เช่น
สกุร โคเนือ้ โคนม ไก่เนือ้ และไก่ไข่ เป็นต้น วตัถดุิบท่ีใช้ในอตุสำหกรรมอำหำรกว่ำร้อยละ 80 ได้มำจำก
กำรผลิตภำยในประเทศ ส่งผลให้ไทยมีควำมจ ำเป็นในกำรน ำเข้ำวตัถุดิบเพ่ือกำรผลิตในอตุสำหกรรม
อำหำรเป็นจ ำนวนน้อย ท ำให้ต้นทนุกำรผลิตคอ่นข้ำงต ่ำและสำมำรถควบคมุคณุภำพได้ 

นอกจำกนี  ้ไทยยังมี เกษตรกรหรือผู้ ประกอบกำรท่ีมีควำมเ ช่ียวชำญกำรผลิตใน
อุตสำหกรรมเก่ียวเน่ืองและสนับสนุนท่ีเก่ียวข้องกับกำรผลิตและกำรจัดหำวัตถุดิบอย่ำงครบถ้วน 
ครอบคลุมในกำรผลิตของอุตสำหกรรมต้นน ำ้ เช่นอุตสำหกรรมผลิตปุ๋ ย อุตสำหกรรมผลิตอำหำรสตัว์  
อตุสำหกรรมผลิตเมล็ดพนัธุ์และอตุสำหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพ่ือกำรเกษตร เป็นต้น เน่ืองจำกมีช่วงเวลำ
กำรพฒันำอตุสำหกรรมท่ียำวนำนกวำ่บำงประเทศในอำเซียน 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำอุตสำหกรรมต้นน ำ้ในอุตสำหกรรมอำหำรจะเป็นผู้ท ำหน้ำท่ีส่งมอบ
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ผลผลิตทำงกำรเกษตรขัน้ต้น ทว่ำประสิทธิภำพและผลิตภำพ (Productivity) ในกำรผลิตผลผลิต
ทำงกำรเกษตรยงัอยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูนกั ทัง้นี ้เพรำะควำมไมแ่นน่อนของสภำพภูมิอำกำศ และควำมไม่มี
ประสิทธิภำพในกำรเพำะปลกูและเน่ืองจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรมีควำมไมแ่น่นอนในด้ำนปริมำณและ
คณุภำพอนัเน่ืองจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศและปัจจยัแวดล้อมหลำยอย่ำงท่ีไม่สำมำรถควบคมุได้จึงอำจ
สง่ผลกระทบกบัโรงงำนอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ท่ีท ำกำรแปรรูปอำหำรตอ่ไป เช่น วตัถดุิบทำงกำรเกษตรมี
ปริมำณและรำคำไม่แน่นอนและเม่ือผลผลิตออกมำพร้อมกนัเป็นจ ำนวนมำกกลบัไม่สำมำรถจ ำหน่ำย
หรือแปรรูปได้ท ำให้เกิดกำรเน่ำเสีย ประเด็นดงักล่ำวส่งผลให้รัฐบำลต้องเข้ำมำแทรกแซงและให้ควำม
ชว่ยเหลือเกษตรกรในรูปแบบตำ่ง ๆ เป็นประจ ำทกุปี และใช้งบประมำณมหำศำลไปกบักำรชดเชยรำคำ
และกำรรับจ ำน ำ 

2) กระบวนกำรผลิต 
 

กระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมอำหำร มีควำมเก่ียวข้องโดยตรงกับอุตสำหกรรมกลำงน ำ้
โดยเฉพำะเก่ียวข้องกับกิจกรรมหลกัในด้ำนกำรผลิต (Operations) คือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดคณุค่ำของ
ผลิตภัณฑ์ โดยกำรแปลงสภำพวตัถุดิบจนกลำยเป็นสินค้ำ เทคโนโลยีท่ีใช้ในกิจกรรมนีจ้ะประกอบไป
ด้วย กระบวนกำรผลิต เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ กำรขนถ่ำยวสัด ุกำรบรรจหีุบห่อ กำรรักษำสภำพ กำร
ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์อำหำรท่ี มี
คณุภำพ 

ประเทศไทยนบัเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีควำมก้ำวหน้ำในกำรแปรรูปสินค้ำอำหำรซึ่งเป็นกำร
ผลิตในอุตสำหกรรมกลำงน ำ้ได้อย่ำงหลำกหลำย เน่ืองจำกมีผู้ผลิตกลำงน ำ้ท่ีเข้มแข็งทัง้ภำคกำรผลิต
ภำคอตุสำหกรรม ค้ำปลีก ค้ำส่ง และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ รวมถึงไทยยงัมีวิวฒันำกำรน ำกำกท่ีเหลือ
จำกกำรแปรรูปอำหำรไปผลิตเป็นพลงังำนได้ด้วย เช่น กำรน ำข้ำวเปลือกจำกกำรสีข้ำวในโรงสีไปเป็น
เชือ้เพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ ทัง้นี ้อุตสำหกรรมกลำงน ำ้ท่ีส ำคญัส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร ได้แก่ 
อตุสำหกรรมอำหำรแปรรูป อตุสำหกรรมอำหำรส ำเร็จรูป และอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 

อุตสำหกรรมกลำงน ำ้ของอุตสำหกรรมอำหำรไทย เป็นอุตสำหกรรมท่ีมีศกัยภำพและมี
ควำมเข้มแข็งทำงด้ำนกำรผลิต เน่ืองจำกมีประเภทของอตุสำหกรรมกำรผลิตและอตุสำหกรรมสนบัสนนุ
ครบถ้วน อีกทัง้ยงัเป็นอตุสำหกรรมท่ีภำครัฐและเอกชนให้ควำมสนใจร่วมกนัพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิต
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

มำอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี ้ผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรมกลำงน ำ้ โดยเฉพำะผู้ผลิตรำยใหญ่มี
ประสบกำรณ์มำกและมีรำกฐำนด้ำนเทคโนโลยีเป็นของตนเองพอควร เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ 
ในอำเซียน เช่น ในอตุสำหกรรมอำหำรแปรรูปมีกำรเลือกใช้เทคโนโลยีกำรผลิตท่ีเหมำะสม ซึ่งค ำนึงถึง
คุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีกำรน ำเทคโนโลยีกำรแปรรูปมำใช้เพ่ือสร้ำง
มลูค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยยงัมีควำมช ำนำญในกระบวนกำรผลิตและมี
ควำมยืดหยุน่ในปริมำณกำรสัง่ซือ้ท ำให้สำมำรถผลิตผลิตภณัฑ์ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด อันมี
ส่วนช่วยให้อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปของไทยได้เปรียบในกำรแข่งขนัในตลำดมำกขึน้  ผู้ประกอบกำร
ส่งออกรำยใหญ่บำงรำยสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมโยงอย่ำงเป็นระบบกับผู้ ผลิตวัตถุดิบโดยกำรท ำ  
Contract Farming ท ำให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกร จึงสำมำรถควบคมุปริมำณและคณุภำพ
ของวตัถดุบิได้ 

ในแง่ของกำรควบคมุกำรผลิตมีโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำรรำยใหญ่ของไทยหลำยแห่งท่ีได้
มำตรฐำนและมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีเน่ืองจำกมีกำรน ำระบบกำรบริหำรคุณภำพ  (Quality 
Management System) มำใช้ เช่นกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจดุควบคมุวิกฤติ (Hazard Analysis and 
Critical Control Point: HACCP) หลกัเกณฑ์กำรปฏิบตัิท่ีดีในกำรผลิต (Good Manufacturing 
Practices: GMP) รวมทัง้มำตรฐำนสำกลต่ำง ๆ ขององค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน 
(International Standards Organization: ISO) เป็นต้น ท ำให้อตุสำหกรรมอำหำรไทยเพ่ือกำรส่งออกได้
มำตรฐำนท่ีตำ่งประเทศก ำหนดเช่น GMP, HACCP, Animal Welfare เป็นต้น ผู้บริโภคทัว่โลกจึงมัน่ใจ
ได้ว่ำสินค้ำอำหำรของไทยมีควำมปลอดภัย ซึ่งปัจจยัเหล่ำนีไ้ด้ช่วยเพิ่มศกัยภำพในกำรส่งออกของไทย
จนปัจจุบนัสำมำรถส่งออกผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปได้มำกกว่ำร้อยละ 90 ของสินค้ำท่ีผลิตได้ทัง้หมด
และท ำให้โครงสร้ำงกำรส่งออกอำหำรของไทยเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ีมีสัดส่วนของกำรส่งออก
อำหำรแปรรูปเพิ่มมำกขึน้  

อตุสำหกรรมอำหำรแปรรูปมีควำมส ำคญัตอ่กำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ซึ่งเป็น
วตัถดุิบต้นน ำ้ เน่ืองจำกผู้ผลิตสำมำรถพฒันำผลิตภณัฑ์ท่ีใช้วตัถดุิบจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรมำผ่ำน
กระบวนกำรแปรรูป แปลงสภำพให้เป็นอำหำรหลำกหลำยประเภทท่ีผู้ บริโภคต้องกำรได้ โดย
กระบวนกำรดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นต้องใช้องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรวิจยัและพฒันำ 

ส ำหรับปัญหำของอตุสำหกรรมกลำงน ำ้ของอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรนัน้ ส่วนใหญ่เกิด
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

จำกกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อำหำร (Food Chain Management) ท่ีไม่ดีพอกล่ำวคือไม่มีกำร
ประสำนงำนส่ือสำรหรือร่วมมือกันระหว่ำงกลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ ทัง้กิจกรรมก่อนและหลังหรือกำร
ประสำนงำนระหวำ่งอตุสำหกรรมกลำงน ำ้กบัอตุสำหกรรมต้นน ำ้และปลำยน ำ้ เช่นผู้ผลิตอำหำรไม่มีกำร
ประสำนงำนท่ีดีกับเกษตรกรซึ่งเป็นกิจกรรมเร่ิมต้นในอุตสำหกรรมกลำงน ำ้ หรือไม่มีกำรส่ือสำรท่ีดีถึง
ควำมต้องกำรเฉพำะ ในกำรขนส่งสินค้ำกับผู้กระจำยสินค้ำ คือยังไม่มีกำรแลกเปล่ียนข้อมูลและกำร
ส่ือสำรท่ีดีระหวำ่งกนัและทัว่ถึง ในอตุสำหกรรมต้นน ำ้–กลำงน ำ้–ปลำยน ำ้ 

3) กระบวนกำรกระจำยสินค้ำ 

กระบวนกำรกระจำยสินค้ำในอุตสำหกรรมอำหำร  มีควำมเ ก่ียวข้องโดยตรงกับ
อตุสำหกรรมปลำยน ำ้โดยเฉพำะเก่ียวข้องกบักิจกรรมหลกัในด้ำนกำรจดัส่ง/กระจำยสินค้ำไปสู่ผู้บริโภค
หรือโลจิสตกิส์ขำออก (Outbound Logistics) 

อุตสำหกรรมปลำยน ำ้ในอุตสำหกรรมอำหำรของไทยเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีมีควำม
เข้มแข็งมำกอุตสำหกรรมหนึ่ง เพรำะมีธุรกิจร่วมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงมำกมำยครบวงจร และ
เป็นอตุสำหกรรมท่ีคอ่นข้ำงมีควำมหลำกหลำย เช่นธุรกิจบริกำรอำหำร  (Food Services) ธุรกิจค้ำปลีก
อำหำร (Food Retail) โรงแรม ภตัตำคำร และสถำบนัท่ีเก่ียวข้อง (Hotel Restaurant and Institutions) 
โดยภำพรวม ไทยมีอุตสำหกรรมปลำยน ำ้ของอุตสำหกรรมอำหำรท่ีค่อนข้ำงดีกว่ำประเทศอ่ืน ๆ ใน
อำเซียน และในปัจจุบนัธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงในอุตสำหกรรมปลำยน ำ้มีแนวโน้มขยำยตวัมำกขึน้ 
พิจำรณำได้จำกจ ำนวนร้ำนอำหำรและธุรกิจบริกำรอำหำรตำ่ง ๆ ท่ีเพิ่มมำกขึน้ นอกจำกนี ้ธุรกิจค้ำปลีก
ได้เติบโตขึน้อย่ำงรวดเร็วหลังจำกบริษัทข้ำมชำติได้เข้ำมำมีบทบำทและแข่งขันกันอย่ำงรุนแรงกำร
เพิ่มขึน้ของไฮเปอร์มำร์เก็ต ซูเปอร์มำเก็ต และร้ำนสะดวกซือ้ ท ำให้มีช่องทำงกระจำยสินค้ำอำหำร
เพิ่มขึน้มำกและแนวโน้มท่ีเติบโตตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกคือผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อม
รับประทำนอำหำรพร้อมปรุง เบเกอร์ร่ี ไส้กรอก ผลิตภณัฑ์นม ธญัพืชฯลฯ ส่วนธุรกิจภตัตำคำรก็ก ำลงัถกู
แทนท่ีด้วยธุรกิจร้ำนอำหำรแบบแฟรนไชส์ ท่ีแข่งขันกันเปิดร้ำนในห้ำงสรรพสินค้ำ และแข่งขันกัน
โฆษณำประชำสมัพนัธ์ด้วยกลยทุธ์ตำ่ง ๆ  

นอกจำกอุตสำหกรรมปลำยน ำ้ของอุตสำหกรรมอำหำรไทย จะประสบควำมส ำเร็จ
ภำยในประเทศแล้วยงัสำมำรถสร้ำงมลูคำ่เพิ่มท่ีโดดเดน่และสร้ำงช่ือเสียงให้กบัประเทศไทยได้เป็นอย่ำง
มำกในต่ำงประเทศด้วย ดังจะเห็นได้จำกกำรท่ีร้ำนอำหำรไทยได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยใน
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ตำ่งประเทศด้วยควำมสำมำรถในกำรเสนอเมนอูำหำร กำรปรุงอำหำรและกำรให้บริกำรท่ีน่ำประทบัใจ
จึงนับได้ว่ำอุตสำหกรรมปลำยน ำ้ของอุตสำหกรรมอำหำรของไทยมีควำมสำมำรถสูงในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และกำรน ำกำรบริกำรท่ีดีเข้ำมำร่วมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มท ำให้
อตุสำหกรรมนีมี้กำรเตบิโตอยำ่งตอ่เน่ืองและสง่ผลดีตอ่อตุสำหกรรมต้นน ำ้และกลำงน ำ้ด้วย 

นอกจำกนี ้ในอุตสำหกรรมปลำยน ำ้ยงัต้องพิจำรณำถึงกระบวนกำรกระจำยสินค้ำของผู้
ส่งออกอำหำรไปยงัตลำดตำ่งประเทศด้วย กำรท่ีอุตสำหกรรมอำหำรของไทยมีกำรขยำยตวัในอตัรำสูง 
เน่ืองจำกกำรเพิ่มขึน้ของควำมต้องกำรอำหำรจำกตำ่งประเทศ ซึง่นบัวนัจะมีควำมต้องกำรท่ีซบัซ้อนมำก
ขึน้เร่ือย ๆ และผู้บริโภคในตลำดตำ่งประเทศมีควำมต่ืนตวัสงูในด้ำนสขุภำพอนำมยัท ำให้ผู้ประกอบกำร
ไทยท่ีส่งออกอำหำรจ ำเป็นต้องปรับตวัอยู่เสมอ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้น ำเข้ำใน
ตลำดโลก และสำมำรถชว่งชิงตลำดจำกผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ๆ ท่ีไมส่ำมำรถปรับตวัได้ 

ส ำหรับระบบโลจิสติกส์ของกำรกระจำยสินค้ำในอุตสำหกรรมอำหำรของไทยนัน้ ใช้กำร
ขนส่งทำงถนนและทำงอำกำศเป็นหลกั เน่ืองจำกต้องกำรลดระยะเวลำเพ่ือถนอมคณุค่ำและคณุภำพ
ของอำหำร ในปัจจบุนั พบวำ่ไทยยงัขำดระบบกระจำยและกำรขนสง่ผลิตภณัฑ์อำหำรแช่แข็ง ผกัสดและ
ผลไม้ท่ีมีประสิทธิภำพ ในด้ำนกำรขนส่งทำงถนนมีข้อจ ำกัดในช่วงเวลำท่ีสำมำรถขนส่ง และกำรขอ
ใบอนุญำตพิเศษ ซึ่งต้องใช้เวลำนำนในกำรอนุมัติและยังขำดแคลนรถบรรทุกห้องเย็นส ำหรับขนส่ง
สินค้ำประเภทอำหำรสดและอำหำรแช่แข็ง ส่วนกำรขนส่งทำงอำกำศ พบว่ำ ยังขำดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก (Facility) ส ำหรับกำรเก็บสินค้ำอำหำรสดและอำหำรแช่แข็งระหว่ำงรอล ำเลียงขึน้เคร่ืองบินคือ
ไม่มีกำรแยกส่วนส ำหรับสินค้ำเน่ำเสียง่ำย (Perishable Cargo) กบัส่วนส ำหรับสินค้ำทัว่ไป (Yellow 
Cargo) ท ำให้เกิดควำมเสียหำยกบัสินค้ำ นอกจำกนีย้งัขำดก ำลงักำรขนส่งส ำหรับสินค้ำเฉพำะกลุ่มนี ้
ท ำให้ต้นทนุคำ่ขนสง่สงู สว่นกำรขนสง่ทำงรำงนัน้ กำรรถไฟของไทยยงัไม่มีควำมพร้อมและพฒันำล่ำช้ำ
กว่ำกำรขนส่งทำงอ่ืนทัง้หมด กล่ำวคือไม่มีห้องเย็น ไม่มีระบบขนย้ำยท่ีดี และมีกำรกระแทกสูง ท ำให้
สินค้ำเสียหำยง่ำย 
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5.7 ตัวอย่ำงธุรกิจในอุตสำหกรรมอำหำร (อำหำรทะเลแปรรูป) 

ไทยเป็นประเทศท่ีมีกำรผลิตและกำรส่งออกอำหำรทะเลรำยใหญ่ของโลก ทัง้นี ้อุตสำหกรรม
อำหำรทะเลแปรรูปช่วยให้เกิดมลูคำ่เพิ่ม (Valued Added) กบัวตัถดุิบท่ีน ำมำจำกทะเล โดยน ำมำผ่ำน
กระบวนกำรแปรรูปให้เป็นอำหำรทะเลกระป๋องและอำหำรทะเลแช่แข็ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล
แปรรูปของไทยสว่นใหญ่จะเป็นกำรผลิตเพ่ือส่งออก และผลิตภณัฑ์ท่ีท ำรำยได้จำกกำรส่งออกมำกท่ีสดุ 
ได้แก่ ปลำทูน่ำกระป๋องและกุ้ งสดแช่แข็ง นอกจำกนี ้ยังมีสินค้ำอำหำรทะเลแปรรูปท่ีมีแนวโน้มกำร
สง่ออกเพิ่มขึน้ เชน่ กุ้ งแปรรูป ปลำซำร์ดีนกระป๋อง ปแูห้งใสเ่กลือ และปใูนน ำ้เกลือ เป็นต้น 

กระบวนกำรแปรรูปอำหำรทะเลท ำได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรแปรรูปขัน้ต้นจะด ำเนินกำรโดยกำร
ตำกแห้ง กำรต้มสุก กำรแช่เย็น/แช่แข็ง ส่วนกำรแปรรูปขัน้สูงจะด ำเนินกำรโดยกำรปรุงแต่งรสเป็น
ผลิตภณัฑ์ตำ่ง ๆ กำรสกดัน ำ้ออก (Dehydration) กำรใช้ควำมร้อน (Thermal) ธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป
ของไทยมีทัง้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและขนำดใหญ่ท่ีท ำธุรกิจแปรรูปแบบครบวงจรคือ  1) ธุรกิจท่ีท ำ
กำรแปรรูปจำกสัตว์ทะเลหลำยชนิดและใช้เทคนิคท่ีแตกตำ่งกนั เช่น กำรท ำปลำกระป๋อง น ำ้ปลำ หมึก
ตำกแห้ง กุ้ งแห้ง ปลำสำมรส เป็นต้น 2) ธุรกิจท่ีท ำกำรแปรรูปเพียงแบบเดียวแตใ่ช้สตัว์ทะเลหลำยชนิด 
เชน่ กำรตำกแห้งกุ้ง ปลำหมกึ ปลำ และ 3) ธุรกิจท่ีน ำสตัว์ทะเลชนิดเดียวมำแปรรูปได้หลำยรูปแบบ เช่น
ปลำตำกแห้ง ปลำกรอบสำมรส ปลำเส้น เป็นต้น 

ผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปไทย มีกำรพฒันำนวตักรรมในอตุสำหกรรมนี ้
หลำยด้ำน คือ ในกรณีท่ีเป็นอำหำรแช่แข็งมกัจะให้ควำมส ำคญักบัเทคโนโลยีในกำรรักษำควำมสดของ
อำหำรเป็นหลกั โดยกำรปรับปรุงและพฒันำเทคโนโลยีกำรแช่แข็งและกำรขนส่งท่ีใช้เวลำสัน้ลง ส ำหรับ
อำหำรทะเลแปรรูป ส่วนใหญ่มกัจะมีกำรเพิ่มคณุคำ่โดยกำรปรับปรุงและเพิ่มรสชำติใหม่  ๆ รวมถึงกำร
ปรับปรุงบรรจภุณัฑ์ท่ีสะดวกตอ่กำรเปิดรับประทำนและคงทนตอ่กำรขนสง่มำกย่ิงขึน้ 

นอกจำกนี ้ผู้ประกอบกำรยงัมีกำรปรับตวัเพ่ือเพิ่มมลูคำ่ในหว่งโซม่ลูคำ่ อำทิ 

 ด้ำนวัตถุดิบปรับระบบโลจิสติกส์โดยมีกำรเจรจำกับซัพพลำยเออร์ในเร่ืองกำรจัดส่ง
สินค้ำในปริมำณท่ีเหมำะสมและทันเวลำในกำรผลิต ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ด้ำนบรรจภุณัฑ์ปรับขนำดให้มีควำมเหมำะสมกบัควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกขึน้ 
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 ด้ำนชอ่งทำงกำรจ ำหนำ่ย มีกำรเพิ่มชอ่งทำงใหม ่ๆ ในกำรกระจำยสินค้ำ 

 ด้ำนผลิตภณัฑ์ มีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์อยำ่งตอ่เน่ือง โดยเฉพำะอำหำรส ำเร็จรูปแช่แข็ง
และอำหำรพร้อมรับประทำน เพ่ือตอบสนองทัง้ตลำดในประเทศและกำรส่งออก ซึ่งนับเป็นกำรสร้ำง
มลูคำ่เพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์และสร้ำงควำมหลำกหลำยเพ่ือเจำะตลำดใหม่ ๆ 

ในส่วนของวสัด ุอุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร นบัเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจแปร
รูปอำหำรโดยกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอำจใช้อุปกรณ์ร่วมกัน แต่ต้องมีวัสดุอุปกรณ์เฉพำะ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้กำรแปรรูปสะดวกสบำยขึน้ ในกรณีท่ีธุรกิจมีขนำดเล็กหรือเพิ่งเร่ิมกิจกำร จะใช้
อุปกรณ์ท่ีหำง่ำยหรือท่ีประดิษฐ์ขึน้มำด้วยภูมิปัญญำชำวบ้ำน เช่นตะแกรงตำกปลำ แต่หำกเป็น
อตุสำหกรรมก็จ ำเป็นต้องใช้เคร่ืองจกัรขนำดใหญ่และทนัสมยัเพ่ือผลิตสินค้ำให้ได้ในปริมำณมำกและ
ประหยดัแรงงำน และสิ่งท่ีอุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปจ ำเป็นต้องใช้คือ อุปกรณ์ในกำรแช่แข็งแช่
เย็นซึง่อำจเป็นตู้แชห่รือห้องเย็นเพ่ือใช้เก็บรักษำควำมสดของสตัว์ทะเลไว้ก่อนท่ีจะน ำไปแปรรูป 

ในกำรท ำธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเลนัน้จ ำเป็นต้องเช่ือมโยงและพึ่งพำอตุสำหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ดงันี ้

 กำรคมนำคมขนส่ง โดยเฉพำะกำรขนย้ำยวตัถดุิบเพ่ือกำรผลิตและกำรขนส่งผลิตภณัฑ์ไป
จ ำหน่ำยทัง้ตลำดภำยในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรขนส่งโดยเรือประมง รถห้องเย็น
รถบรรทกุ รถไฟ และเคร่ืองบนิ เป็นต้น 

 อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ กำรผลิตภำชนะและอุปกรณ์มีควำมส ำคัญต่ออุตสำหกรรม
อำหำรทะเลแปรรูปเน่ืองจำกบรรจุภัณฑ์เหล่ำนีจ้ะช่วยรักษำควำมสะอำด ควำมสด กำรยืดอำยุของ
อำหำร และช่วยจูงใจกำรบริโภคสินค้ำของผู้บริโภค อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์จึงถือว่ำมีควำมเก่ียวข้อง
เช่ือมโยงกบัอตุสำหกรรมแปรรูปอำหำรทกุชนิด รวมทัง้อตุสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปด้วย 

 อุตสำหกรรมเคร่ืองปรุงรสอำหำร เน่ืองจำกกำรแปรรูปอำหำรทะเลมีผลิตภัณฑ์ท่ี
หลำกหลำยซึ่งจ ำเป็นต้องใช้เคร่ืองปรุงรสชนิดต่ำง ๆ เป็นส่วนประกอบส ำคัญ ดังนัน้อุตสำหกรรม
เคร่ืองปรุงรสอำหำรจงึเป็นอตุสำหกรรมท่ีสนบัสนนุให้เกิดมลูคำ่เพิ่มของผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป 

กำรท่ีธุรกิจในอตุสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปจะพฒันำและเติบโตได้ต้องอำศยัควำมเช่ือมโยง
กับกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวข้องและผู้ประกอบกำรต้องพึ่งพำควำมช่วยเหลือสนบัสนุนจำกหน่วยงำน
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ตำ่ง ๆ เช่นสถำบนักำรศกึษำท่ีจะช่วยพฒันำทกัษะควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้กับผู้ประกอบกำร
และแรงงำนในภำคอตุสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนหลกัท่ีมีส่วนส ำคญัในกำรผลกัดนัให้เกิดกำร
พัฒนำของอุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูป คือหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรง เช่นกรมประมง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (กระทรวง
พำณิชย์) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปจะต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีเป็นห่วงโซ่ของ
อำหำร (Food Chain) คือ ต้องด ำเนินกำรทัง้ระบบไปพร้อม ๆ กนั ทัง้ธุรกิจต้นน ำ้ กลำงน ำ้ ปลำยน ำ้ และ
ธุรกิจสนบัสนุน ได้แก่ วตัถุดิบ แรงงำน เงินทุน ผู้ประกอบกำร เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูป กำร
บริหำรจัดกำรทัง้ในส่วนกำรผลิต และกำรตลำดท่ีจะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกัน โดยต้องมีกำร
เช่ือมโยงกบัอตุสำหกรรมอ่ืน (Linkage) ครบทัง้วงจรของกำรจดักำรห่วงโซ่ของอำหำร (Food Chain) ดงั
รำยละเอียดในแผนภำพตอ่ไปนี ้
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แผนภำพแสดงรูปแบบจ ำลองของอุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปในห่วงโซ่คุณค่ำ 

   ปัจจัยกำรผลิต (ต้นน ำ้)                                  ธุรกิจหลัก                                     ตลำด (ปลำยน ำ้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: เรียบเรียงจาก “รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ” ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรใน
กำรแช่แข็งและแปรรูป 
ในกำรแช่แข็งและแปรรูป 

สตัว์เศรษฐกิจทำงทะเล 
จำกกำรประมง และกำร
เพำะเลีย้ง 

ตลำดในประเทศ 
 
ตลำดตำ่งประเทศ 

 

หน่วยงำนสนับสนุนอุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูป เช่น  สมำคมผู้ประกอบอำชีพประมง สมำคมผู้ เพำะเลีย้ง
สตัว์ สมำคมอำหำรแชเ่ยือกแข็งไทย เป็นต้น สถำบนักำรศกึษำ หนว่ยงำนรัฐ เช่น กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมสง่เสริมอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ กระทรวงพำณิชย์  
เป็นต้น 

ผู้ประกอบกำร/แรงงำน 
และทนุกำรผลติ ฯลฯ 

กำรบริหำรจดักำร 

อตุสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูป 

กำรแปรรูปขัน้ต้น 

กำรตำกแห้ง 

กำรต้มสกุ 

กำร Dehydration 

กำรแชเ่ย็นและ
แช่แข็ง 

กำรแปรรูปขัน้สงู 

กำร Dehydration 

กำรใช้ควำมร้อน 
(Thermal) 

กำรแช่แข็งอำหำร
ปรุงส ำเร็จ 

อตุสำหกรรมที่เก่ียวข้อง 

กำรคมนำคมขนสง่ 

อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ 

อตุสำหกรรมเคร่ืองปรุง
รสอำหำร 
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

5.8 โอกำสกำรค้ำกำรลงทุนของอุตสำหกรรมอำหำรในเวียดนำม 
 

ตลำดผลิตภณัฑ์อำหำรของเวียดนำมมีขนำดใหญ่ เน่ืองจำกมีประชำกรมำกกว่ำ  86 ล้ำนคน
ประกอบกับเศรษฐกิจของเวียดนำมมีกำรเติบโตสูงขึน้และประชำชนบำงกลุ่มมีรำยได้สูงขึน้ ท ำให้
ผู้บริโภคชำวเวียดนำมมีควำมต้องกำรน ำเข้ำผลิตภณัฑ์อำหำรเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะผู้ ท่ีอยู่ในเมืองใหญ่ท่ี
ส ำคญั เชน่ ฮำนอย โฮจิมินห์ ดำนงั และไฮฟอง เป็นต้น และในยคุท่ีประชำชนในเมืองใหญ่รีบเร่งในกำร
ด ำเนินชีวิต และมีเวลำน้อยลงในกำรประกอบอำหำร ท ำให้ชำวเวียดนำมท่ีอำศยัอยู่ในเมืองใหญ่นิยมซือ้
อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรแชแ่ข็ง อำหำรกระป๋อง และอำหำรแห้ง จำกซุปเปอร์มำร์เก็ต มำกขึน้ วิถีชีวิตของ
หนุ่มสำวชำวเวียดนำมในเขตเมืองใหญ่ท่ีใช้ชีวิตเร่งรีบ และนิยมจ่ำยตลำดสปัดำห์ละครัง้เพ่ือซือ้อำหำร
แชเ่ย็นแชแ่ข็ง ขนมขบเคีย้ว และน ำ้ด่ืม มำเก็บในตู้ เย็นไว้รับประทำนหลงัเลิกงำน  ส่วนอำหำรมือ้หลกัท่ี
ทำนร่วมกับครอบครัวก็หันมำใช้อำหำรพร้อมปรุงเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็ว ท ำให้ปัจจุบันอำหำรกึ่ง
ส ำเร็จรูปเหลำ่นีมี้ยอดขำยเพิ่มขึน้มำก เพรำะสำมำรถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชำวเวียดนำมรุ่นใหม่ท่ีใช้
ชีวิตทนัสมยัได้ดี 

อตุสำหกรรมอำหำรแปรรูปในเวียดนำมปัจจบุนัมีกำรแขง่ขนัคอ่นข้ำงมำกเน่ืองจำกตลำดกำร
บริโภคภำยในประเทศก ำลงัเตบิโต เพรำะวิถีชีวิตของชำวเวียดนำมท่ีเร่งรีบขึน้ มีชัว่โมงท ำงำนตอ่วนั
ยำวนำนขึน้มีเวลำเตรียมอำหำรน้อยลง ท่ีโดดเดน่ได้แก่อำหำรพร้อมรับประทำน โดยในปี พ.ศ. 2554 
มลูคำ่ตลำดมีอตัรำกำรเตบิโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน หรือคิดเป็น 380.4 พนัล้ำนดอ่ง 
โดย “อำหำรพร้อมรับประทำนกระป๋อง” เป็นผลิตภณัฑ์มลูคำ่สงูอนัดบั 1 คดิเป็น 301.6 พนัล้ำนดอ่ง 
รองลงมำคือ “อำหำรพร้อมรับประทำนแชเ่ย็น” 40.5 พนัล้ำนดอ่ง และ “อำหำรพร้อมรับประทำนแบบ
แห้ง” 38.2 พนัล้ำนดอ่ง ตำมล ำดบั คำดว่ำ “อำหำรพร้อมรับประทำน” ในเวียดนำมจะมีมลูคำ่เพิ่มขึน้
เป็น 406.1 พนัล้ำนดอ่งในปี พ.ศ. 2555 (ทีม่า: Processwd Food Market in Vietnam, 
www.rncos.com/Report) 

ธุรกิจท่ีคำดวำ่จะเป็นโอกำสส ำหรับผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมอำหำรไทยท่ีจะท ำกำรลงทนุ
หรือท ำกำรค้ำในเวียดนำมท่ีส ำคญัได้แก่ 

 ธุรกิจกำรเกษตรและแปรรูปสินค้ำเกษตรโดยเฉพำะในพืชเศรษฐกิจ เช่น กำแฟ ข้ำว
ยำงพำรำ ชำ มะม่วงหิมพำนต์ และพริกไทย ท่ีรัฐบำลเวียดนำมให้กำรส่งเสริมเพำะปลูกและแปรรูป
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

โดยเฉพำะพืน้ท่ีเพำะปลกูในเวียดนำมตอนใต้ เน่ืองจำกมีพืน้ท่ีติดทะเล เหมำะเป็นศนูย์กลำงกำรขนส่ง
ทำงน ำ้ มีท่ีรำบดนิดอนสำมเหล่ียมปำกแมน่ ำ้โขง เหมำะแก่กำรเพำะปลกูพืช 

 ธุรกิจเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ โดยเฉพำะกุ้งและปลำ และแปรรูปอำหำรทะเล เพรำะอตุสำหกรรม
กำรประมงของเวียดนำมมีกำรเติบโตสูง โดยมีแรงผลักดันมำจำกควำมต้องกำรของตลำดทัง้
ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ 

 ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำเร็จรูป อำทิ บะหม่ีกึ่งส ำเร็จรูป ชำเขียวพร้อมด่ืม เป็นต้น 
เพรำะวิถีชีวิตชำวเวียดนำมมีควำมเป็นสงัคมเมืองมำกขึน้ซึ่งต้องกำรควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรใช้
ชีวิต 

 

ส ำหรับสินค้ำอำหำรไทยท่ีเป็นท่ีต้องกำรของตลำดเวียดนำม ได้แก่ น ำ้ตำลทรำย เคร่ืองด่ืมมี
แอลกอฮอล์และเคร่ืองด่ืมชูก ำลัง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง ปลำสดแช่เย็นแช่แข็ง  
เป็นต้น 

5.9 งำนแสดงสินค้ำเก่ียวกับอุตสำหกรรมอำหำรในเวียดนำม 

รำยช่ืองำน Exibition เวลำ/สถำนที่จัดงำน 
รายช่ืองาน Exibitionเก่ียวกบัอตุสาหกรรมอาหาร 

VietFood & Beverage-Vietnam Date: 14 Sep, 2013  
Place: Tan Binh Exhibition & 
Convention Centre - Ho Chi Minh City 
International Exhibition & Convention 
Center 

The 7th International Food & Drinks, Hotel, 
Resturant, Bakery, Foodservice Equipment, 
Suppliers, Services Exibition and Conference   

Date: 24 – 26 April 2013 
Place: Saigon Exhibition and 
Convention Center (SECC),  Ho Chi 
Minh City  
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5.10 ตัวอย่ำงบริษัทในอุตสำหกรรมอำหำรของไทยที่ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรลงทุนใน
เวียดนำม 

อุตสำหกรรมอำหำร : บริษัท รอแยลฟู้ดส์จ ำกัด (เวียดนำม) 

บริษัท Royal Foods (Thailand) Co., Ltd. ก่อตัง้ในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2517 เพ่ือ
ด ำเนินกำรผลิตปลำซำร์ดีนกระป๋องภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “สำมแม่ครัว” ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี ปัจจบุนัมี
โรงงำนผลิตปลำกระป๋องในประเทศไทยทัง้หมด 3 แห่ง สินค้ำท่ีผลิตได้จ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (โดยเฉพำะภูมิภำคอินโดจีน)  “ปลำกระป๋องตรำสำมแม่ครัว” ได้เข้ำไปเปิดตลำดใน
เวียดนำมมำกว่ำ 10 ปีแล้ว ภำยใต้กำรบกุเบิกจดัจ ำหน่ำยของบริษัทพทัยำ ฟู๊ ด จ ำกดั โดยในระยะแรก 
บริษัทพทัยำ ฟู๊ ด จ ำกัด ด ำเนินกำรโดยผ่ำนตวัแทนจดัจ ำหน่ำยท้องถ่ิน คือ บริษัท PRM จ ำกัด ซึ่งท ำ
หน้ำท่ีน ำเข้ำสินค้ำ “ปลำกระป๋องตรำสำมแมค่รัว”  จำกประเทศไทยไปจ ำหน่ำยในตลำดเวียดนำมตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2540 และประสบควำมส ำเร็จมำตำมล ำดบั 

ส ำหรับกลยุทธ์ในกำรท ำตลำดปลำกระป๋องตรำสำมแม่ครัวในตลำดเวียดนำมเร่ิมต้นจำก
พนกังำนเพียง 10 คนท่ีสง่สินค้ำไปวำงจ ำหน่ำยในร้ำนตำ่ง ๆ โดยระยะแรกมีกำรน ำเข้ำจำกประเทศไทย
ประมำณ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ แตไ่ม่ประสบควำมส ำเร็จ จนกระทัง่บริษัทฯ มำพบว่ำพฤติกรรมของชำว
เวียดนำมนิยมรับประทำนขนมปังฝร่ังเศส (Baguette) ในลกัษณะคล้ำยแซนด์วิช ท่ีเรียกว่ำ “บัน๊หม่ี” 
โดยใส่ไส้ตำมวตัถดุิบท่ีมีในท้องถ่ิน เช่น ผกั หมยูอ หรือหมสูบั ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้คิดริเร่ิมน ำเสนอปลำ
กระป๋องเป็นไส้ของขนมปังดงักล่ำวโดยน ำสินค้ำวำงในรถเข็นขำยบัน๊หม่ี ประมำณ 1,000 จดุพร้อมกบั
สร้ำงแบรนด์สินค้ำด้วยกำรท ำป้ำยและสติกเกอร์ท่ีดงึดดูควำมสนใจ จนท ำให้ชำวเวียดนำมเร่ิมทดลอง
รับประทำนบัน๊หม่ี ไส้ปลำกระป๋อง ซึ่งก็ตำ่งช่ืนชอบและติดใจโดยเฉพำะในบริเวณจงัหวดัแถบลุ่มแม่น ำ้
โขง และนครโฮจิมินห์โดยกำรน ำ “บำ โก ก๋ำย” หรือ “สำมแม่ครัว” ในภำษำเวียดนำม ไปใช้ท ำเป็นไส้
แซนด์วิช (Baguette) ได้อย่ำงสะดวกอร่อย และรำคำย่อมเยำ จึงท ำให้สำมแม่ครัวประสบควำมส ำเร็จ
อย่ำงสูงจนสำมำรถขยำยตลำดได้อย่ำงกว้ำงขวำงและก้ำวขึน้เป็นสินค้ำขำยดีเป็นอนัดบัหนึ่งในตลำด
ปลำกระป๋องเวียดนำมในปัจจบุนั และบริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะบกุตลำดเวียดนำมตอ่ไปโดยกำรท ำให้ชำว
เวียดนำมหันมำนิยมรับประทำนปลำกระป๋องเป็นกับข้ำวเช่นเดียวกับคนไทย นอกเหนือจำกกำรนิยม
รับประทำนกบัขนมปังอยำ่งท่ีผำ่นมำ 
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หลงัจำกได้สร้ำงควำมคุ้นเคยกบัตลำดเวียดนำมมำนำนกว่ำ 10 ปี และสินค้ำของสำมแม่ครัว
ประสบควำมส ำเร็จในกำรขยำยตลำดในเวียดนำมอย่ำงมำก ผู้บริหำรบริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงศกัยภำพ
ทำงเศรษฐกิจของเวียดนำมทัง้ในแง่ก ำลงัซือ้และกำรเติบโตของตลำดผู้บริโภค โดยเฉพำะ ตลำดปลำ
กระป๋อง ท่ียังมีโอกำสเติบโตได้อีกมำก ดงันัน้เม่ือวันท่ี 27 ตุลำคม พ.ศ.2550 บริษัทรอแยลฟู้ ดส์
(ประเทศไทย) จ ำกดั จึงได้เปิดโรงงำน Royal Foods (Vietnam) จ ำกดั ขึน้ในนิคมอตุสำหกรรมเมืองหมี
ทอ (My Tho) จงัหวดัเต่ียนยำง (Tien Giang) เพ่ือผลิตปลำกระป๋องตรำสำมแม่ครัว เพ่ือจ ำหน่ำยใน
เวียดนำมและประเทศใกล้เคียง โดยบริษัทใช้เงินลงทุนมำกกว่ำ 15 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และมีทนุจด
ทะเบียน 10 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ โดยบริษัทรอแยลฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ76 และอีก
ร้อยละ 24 เป็นของบริษัทไทย คอร์ป อินเตอร์แนชนัแนล จ ำกดั 

บริษัทรอแยลฟู้ ดส์จ ำกดั (เวียดนำม) ได้รับสิทธิพิเศษ "ยกเว้น" ภำษีกำรค้ำจำกรัฐบำลเวียดนำม
ในชว่ง 3 ปีแรก และในชว่ง 7 ปีตอ่มำบริษัทจะได้รับกำรลดหยอ่นภำษีลงอีกร้อยละ 50 โดยจ่ำยจริงเพียง
ร้อยละ 10 และได้รับสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีตัง้โรงงำนเป็นเวลำ 43 ปีและมีเป้ำหมำยท่ีจะผลิตปลำ
ซำร์ดีนและปลำแมกเคอเรลกระป๋องจ ำหน่ำยในเวียดนำมร้อยละ  50 ส่วนผลิตภณัฑ์อีกร้อยละ 50 ท่ี
เหลือจะสง่กลบัเข้ำมำจ ำหนำ่ยในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง (ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ, ฉบบัวนัที่ 
1–4 พฤศจิกายน 2550) 

ส ำหรับสินค้ำท่ีบริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยในตลำดเวียดนำมส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ำพรีเม่ียม คือ 
ปลำแมกเคอเรลในซอสมะเขือเทศในช่ือกำรค้ำ "สำมแม่ครัว" นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัวำงแผนท่ีจะผลิต
ปลำกระป๋องคุณภำพระดบักลำง-ล่ำงจ ำหน่ำยภำยใต้ช่ือตรำสินค้ำใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ เพ่ือให้สินค้ำของ
บริษัทฯ ครอบคลุมทุกตลำดในเวียดนำมเช่น ตรำสินค้ำ “Number 9” เป็นปลำกระป๋องคณุภำพ
ระดบักลำงจ ำหน่ำยในรำคำท่ีต ่ำกว่ำสินค้ำเกรดพรีเม่ียมร้อยละ 30 หรือตรำสินค้ำ “Saling Wave” เพ่ือ
เจำะตลำดระดบัลำ่ง เป็นต้น 

ปัจจบุนั บริษัท รอแยลฟู้ ดส์จ ำกดั (เวียดนำม) จดัว่ำเป็นโรงงำนผลิตปลำกระป๋องท่ีทนัสมยัท่ีสดุ
ในเวียดนำม โดยใช้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีระดบัสงู มีก ำลงักำรผลิตวนัละ 100 ตนั และจะเพิ่มเป็น 
150 ตนัต่อวนัในอนำคต วตัถุดิบท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นของในท้องถ่ินมีกำรจ้ำงแรงงำนทัง้หมด 600 คน 
สินค้ำท่ีผลิตได้จะแบง่อตัรำส่วนกำรขำยในประเทศและตำ่งประเทศคร่ึงตอ่คร่ึง แตอ่ย่ำงไรก็ตำม  ตลำด
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ปลำกระป๋องตรำสำมแม่ครัวในเวียดนำมยงัมีอยู่แค่บริเวณภำคกลำงตอนล่ำงไปถึงภำคใต้ของประเทศ
เท่ำนัน้ส่วนภำคเหนือนัน้สินค้ำยงัไม่ติดตลำดอำจเป็นเพรำะพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีต่ำงกนัหรือเพรำะ
กำรท ำตลำดท่ียังไม่เข้ำถึงผู้ บริโภคในท้องถ่ิน ทัง้นี ้กำรสร้ำงโรงงำนของบริษัท รอแยลฟู้ ดส์จ ำกัด 
(เวียดนำม) ก่อให้เกิดผลดีตอ่ทัง้สองฝ่ำยถือเป็นกำรส่งเสริมควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศกระตุ้นให้เกิด
กำรพฒันำอตุสำหกรรมในจงัหวดัหลำยด้ำน เพิ่มมลูคำ่ให้สินค้ำ เกิดกำรจ้ำงงำนมีกำรพฒันำทรัพยำกร
บุคคล ประชำชนมีรำยได้เพิ่มและยังช่วยพัฒนำสังคมของจังหวัดอีกด้วย ในปัจจุบนั  ไทยมีนโยบำย
ส่งเสริมให้นกัลงทนุไทยไปลงทนุในตำ่งประเทศและเวียดนำมเป็นหนึ่งในประเทศท่ีน่ำสนใจท่ีจะลงทุน 
ด้วยปัจจยัหลำยอย่ำงทัง้ควำมพร้อมด้ำนแรงงำน อัตรำค่ำจ้ำงท่ีถูก ค่ำท่ีดินไม่สูงมำก กำรคมนำคมท่ี
สะดวกท่ีส ำคญั ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินยินดีต้อนรับนักลงทุนต่ำงชำติเป็นอย่ำงดีและรัฐบำล
เวียดนำมเองก็ให้ควำมส ำคญัในกำรปรับปรุงสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนในจงัหวดัตำ่ง  ๆ มำกขึน้เพ่ือควำม
สะดวกสบำยในกำรอยู่อำศัยท ำให้ มีนักธุรกิจไทยเข้ำมำลงทุนในเมืองต่ำง ๆ ของเวียดนำม 
นอกเหนือจำก นครโฮจิมินห์มำกขึน้ เช่น จงัหวดัเตียนยำง (Tien Giang) และจงัหวดัเบ็นเจ (Ben Tre) 
เป็นต้น (ทีม่า: ฐานเศรษฐกิจ, ฉบบัวนัที ่1–3 พฤศจิกายน 2550) 

ล่ำสดุ ปลำกระป๋องตรำสำมแม่ครัวได้รับรำงวลั “The Most Powerful Brand 2012” หรือกำร
จัดอันดบัแบรนด์สินค้ำท่ีแข็งแกร่งและมีพลังท่ีสุดในประเทศไทยประจ ำปี พ.ศ. 2555 ในกลุ่มสินค้ำ
ประเภทปลำกระป๋อง จำกจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และได้รับรำงวลั “Top 20 Brands” ประจ ำปี พ.ศ. 
2555 ท่ีกรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำมอีกด้วย ซึ่งนบัเป็นกำรยืนยนัถึงควำมส ำเร็จของกิจกำรท่ีเติบโตจน
มำเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศไทยและเวียดนำมได้ในปัจจบุนั โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยปลำ
กระป๋องซำร์ดีนและแมกเคอเรลในซอสมะเขือเทศอย่ำงครบวงจร กล่ำวคือ ท ำตัง้แตป่ลกูมะเขือเทศเอง 
ผลิตซอสเอง มีโรงงำนกระป๋องในเครือ โรงงำนปลำป่น และโรงงำนผลิตปลำกระป๋อง ทัง้ในไทยและ
เวียดนำม 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

บทที่ 6 บทวิเครำะห์ อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำร 

อตุสำหกรรมอำหำรเป็นอตุสำหกรรมท่ีมีบทบำทตอ่ภำคอตุสำหกรรมของไทยอย่ำงมำกภำยใต้
นโยบำยครัวไทยสูค่รัวโลก และอตุสำหกรรมอำหำรมีควำมเก่ียวเน่ืองอย่ำงใกล้ชิดกบัอตุสำหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์ เน่ืองจำกบรรจภุณัฑ์เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงภำพลกัษณ์และต ำแหน่งกำรตลำด (Market Positioning) 
ของสินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำร นอกจำกนี ้ตำมหลกักำรทำงกำรตลำด “กำรบรรจภุณัฑ์ (Packaging)” ยงั
ถือเป็นกลยทุธ์อย่ำงหนึ่งในกำรจดักำรทำงกำรตลำดสมยัใหม่ นอกเหนือจำก Product, Price, Place 
และ Promotion นัน่คือบรรจภุณัฑ์อำหำรในยคุนีน้อกจำกจะชว่ยปกป้องรักษำคณุภำพอำหำรให้มีควำม
สดใหม่และถูกสุขอนำมยัแล้ว ยงัต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบและดีไซน์ท่ีช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
อำหำรเป็นท่ีดงึดดูใจของผู้บริโภคและสนบัสนนุกำรแขง่ขนัในตลำดด้วย 

ส ำหรับกำรศึกษำอุตสำหกรรมภำยใต้กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ SMEs ภำคกำร
ผลิตเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนนี ้มุ่งเน้นกำรศึกษำอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์
พลำสติกส ำหรับบรรจอุำหำรเท่ำนัน้ เพรำะเป็นบรรจภุัณฑ์ท่ีมีสดัส่วนกำรครองตลำดสงูท่ีสุดเม่ือเทียบ
กับบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ  โดยมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 30–35  ของมูลค่ำรวมของบรรจุภัณฑ์
อำหำรทัง้หมด และบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับบรรจุอำหำรมีกำรเติบโตโดยรวมสูงกว่ำบรรจุภัณฑ์
ประเภทอ่ืน ๆ  เน่ืองจำกสำมำรถน ำไปใช้งำนได้อย่ำงกว้ำงขวำงและมีรูปทรงท่ีหลำกหลำยตำมควำม
ต้องกำรใช้ของผู้ ใช้อีกทัง้ยงัสำมำรถใช้ทดแทนบรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืน ๆ ได้ อำทิ ขวดแก้ว และกระป๋อง
โลหะ  จึงท ำให้มีผู้ ผลิตเป็นจ ำนวนมำก และส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนำดเล็กท่ีกระจดักระจำยอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  เน่ืองจำกอยูใ่กล้แหลง่วตัถดุบิอำหำรบริเวณชำยฝ่ังทะเลภำคตะวนัออกยกเว้น
ผู้ผลิตรำยใหญ่ในเขตส่งเสริมกำรลงทุนตำ่ง ๆ แต่มีแนวโน้มว่ำผู้ผลิตขนำดกลำงจะมีกำรลงทุนในนิคม
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ ในภูมิภำคมำกขึน้ เพ่ือรับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนและเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำในพืน้ท่ีตำ่ง ๆ   

 ในปัจจุบนั บรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับบรรจุอำหำรนอกจำกจะผลิตเพ่ือสนองควำมต้องกำร
ภำยในประเทศซึ่งมีถึงร้อยละ 70 แล้ว ยงัเป็นกำรผลิตเพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำและยงัสำมำรถส่งออกไป
จ ำหนำ่ยในตลำดตำ่งประเทศเป็นมลูคำ่นบัพนัล้ำนบำทในแตล่ะปี 

ภำพรวมของอุตสำหกรรมอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์พลำสติกในกลุ่มประเทศอำเซียน สำมำรถ
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แบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศท่ียงัคงอยู่ในขัน้เร่ิมต้นของกำรพฒันำอตุสำหกรรมและกลุ่มประเทศท่ี
มีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต้นน ำ้มำเป็นระยะเวลำนำน โดยประเทศท่ียังคงอยู่ในขัน้เร่ิมต้นของกำร
พฒันำอุตสำหกรรมนี ้ได้แก่ประเทศ CLMV (กมัพชูำ ลำว พม่ำ และเวียดนำม) ซึ่งมีระดบักำรพฒันำ
ประเทศ ระดบักำรพฒันำอุตสำหกรรม รวมถึงรูปแบบและปริมำณควำมต้องกำรปิโตรเคมีท่ีไม่ซบัซ้อน 
อีกทัง้มีปริมำณควำมต้องกำรไมม่ำกนกัเม่ือเทียบกบัควำมต้องกำรของตลำดโลก ส่วนสมำชิกอำเซียนท่ี
เหลือได้มีกำรพฒันำอตุสำหกรรมต้นน ำ้มำเป็นระดบัหนึง่แล้ว 

6.1 พัฒนำกำรของพลำสตกิในอุตสำหกรรมอำหำร 

อตุสำหกรรมอำหำรเป็นอตุสำหกรรมท่ีใช้บรรจุภณัฑ์มำกท่ีสุด (ร้อยละ 60 ของปริมำณบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีผลิตทัง้หมด) เน่ืองจำกบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนส ำคญัในกำรรักษำคุณภำพอำหำรแล้ว ยงัมีส่วน
สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันของธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมด้วย  เห็นได้จำกคนส่วนใหญ่จะ
ตดัสินใจเลือกซือ้อำหำรจำกรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์เป็นอันดับแรก ผู้ ประกอบกำรจึงต้องพัฒนำ
รูปแบบและเทคโนโลยีในกำรผลิตบรรจภุณัฑ์เพ่ือดงึดดูควำมสนใจของผู้บ ริโภค นอกจำกนีรู้ปแบบกำร
ด ำเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นแบบวิถีคนเมือง  (Urban Lifestyle) ท ำให้ผู้คนต้องกำรควำม
สะดวกสบำยมำกขึน้ดงันัน้บรรจภุณัฑ์ท่ีมีขนำดเล็ก น ำ้หนกัเบำ เปิดใช้ง่ำย และบรรจภุณัฑ์แบบใช้ครัง้
เดียว (Single-serve Packaging) จึงถูกน ำมำใช้มำกขึน้เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรดงักล่ำวของ
ผู้บริโภค(ที่มา: “บรรจุภณัฑ์พลาสติกอุตสาหกรรมที่ควรจับตามอง”, Plastic Intelligence Unit, 
http://plastic.oie.go.th, กนัยายน 2554) 

กำรน ำพลำสตกิมำใช้เป็นวสัดสุ ำหรับผลิตบรรจภุณัฑ์อำหำรนอกจำกจะมีข้อดีในด้ำนกำรผลิตท่ี
สำมำรถขึน้รูปได้ง่ำยและสำมำรถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนได้แล้ว รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ี
ออกแบบสวยงำมยังสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ทัง้ยังมีประโยชน์ต่อกำร
ด ำรงชีวิตในปัจจุบนั เน่ืองจำกพลำสติกมีคณุสมบตัิป้องกันกำรซึมผ่ำนของอำกำศและก๊ำซ จึงช่วยยืด
อำยุของอำหำรให้ยำวนำนขึน้ กำรพฒันำบรรจุภัณฑ์อำหำรรูปแบบใหม่จึงมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลำ ไม่
เพียงแตก่ำรปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์เท่ำนัน้ หำกยงัค ำนึงถึงคณุสมบตัิในกำรรักษำคณุภำพของอำหำรให้
สดใหมอ่ยูเ่สมออีกด้วย 

 

http://plastic.oie.go.th/
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6.2 ภำพรวมอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำรในประเทศไทย 

โดยภำพรวมแล้ว  ในปี พ.ศ. 2543   บรรจภุัณฑ์พลำสติกเป็นบรรจภุัณฑ์อำหำรท่ีมีส่วนแบ่ง
ตลำดในกำรส่งออกมำกท่ีสดุ ร้อยละ 63.8 รองลงมำ ได้แก่ บรรจภุณัฑ์โลหะ ร้อยละ 18.3 บรรจภุณัฑ์
กระดำษ ร้อยละ 13.6 และบรรจภุัณฑ์แก้ว ร้อยละ 4.3 ตลำดส่งออกท่ีส ำคญั คือ ตลำดอำเซียน และ
สหภำพยุโรป และแหล่งน ำเข้ำท่ีส ำคญั คือ สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และญ่ีปุ่ น  (ที่มา: Plastic 
Intelligence Unit, ส านกังานส่งเสริมอตุสาหกรรม, 2554)  

กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยจำกกำรผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตร
มำเป็นกำรผลิตและส่งออกสินค้ำอตุสำหกรรมมำกขึน้   ท ำให้อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับ
บรรจุอำหำรขยำยตัวตำม และมีบทบำทมำกขึน้ในกำรเป็นอุตสำหกรรมสนับสนุนของอุตสำหกรรม
อำหำรโดยเฉพำะสินค้ำอำหำรแช่เยือกแข็ง และอำหำรพร้อมรับประทำน ส ำหรับควำมต้องกำรทำงกำร
ตลำดมีแนวโน้มว่ำบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำรท่ีผลิตเพ่ือตลำดภำยในประเทศยังมีโอกำส
ขยำยตัวต่อไปตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม  แต่ต้องพัฒนำรูปแบบให้
สอดคล้องกับรสนิยมของกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ส่วนกำรส่งออกบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำรก็มี
แนวโน้มท่ีดีเชน่กนั  เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์มีกำรพฒันำจนมีคณุภำพได้มำตรฐำน และมีรูปแบบเป็นท่ีนิยม
ของตลำดต่ำงประเทศ  ท ำให้มีควำมได้เปรียบด้ำนภำพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีดีกว่ำคู่แข่งอ่ืน ๆ ใน
อำเซียน   

ส ำหรับภำพรวมของอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำรในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้
วตัถดุิบภำยในประเทศโดยวตัถดุิบส ำคญั คือ เม็ดพลำสติกซึ่งแม้ว่ำเม็ดพลำสติกท่ีผลิตภำยในประเทศ
จะมีคุณภำพดี แต่ยังมีปริมำณไม่เพียงพอ และมีรำคำสูง ผู้ ประกอบกำรจึงต้องประสบปัญหำด้ำน
วตัถดุบิโดยเฉพำะผู้ผลิตรำยย่อย ท่ีไม่สำมำรถสู้รำคำเม็ดพลำสติกท่ีมีคณุภำพภำยในประเทศได้ ท ำให้
ต้องพึ่งเม็ดพลำสติกน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ แสดงให้เห็นว่ำศกัยภำพกำรผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก
ส ำหรับอำหำรของไทยยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไมส่งูมำกนกั เน่ืองจำกโรงงำนบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำร
ของไทยส่วนใหญ่มีขนำดเล็กและมีข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำรลงทุนและเทคโนโลยีกำรพัฒนำเทคโนโลยี
โดยรวมของอตุสำหกรรมนีจ้งึยงัอยูใ่นระดบัต ่ำ  
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

  นอกจำกนี ้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมของอตุสำหกรรมนีบ้ำงรำยตอังประสบกับ
ปัญหำด้ำนเงินทุน กำรลงทุนวิจยัและพฒันำด้วยตนเองจึงไม่เกิดขึน้ และปัญหำส ำคญัอีกประกำร คือ 
กำรขำดควำมร่วมมือกับภำครัฐในกำรพฒันำเทคโนโลยี อย่ำงไรก็ตำมในด้ำนคณุภำพผลิตภัณฑ์ของ
ไทยนัน้นับว่ำมีศักยภำพในเกณฑ์สูง เน่ืองจำกผู้ ประกอบกำรในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสติก
ส ำหรับบรรจอุำหำรของไทยสว่นใหญ่มีกระบวนกำรควบคมุคณุภำพในระหว่ำงกำรผลิตและกำรควบคมุ
คณุภำพตำมระบบคณุภำพสำกล ISO 9000 นอกจำกนีย้งัมีกำรควบคมุคณุภำพในห้องปฏิบตัิกำรซึ่งมี
กำรทดสอบคณุสมบตัทิำงกำยภำพทำงเชิงกลทำงเคมีควำมคงทนตอ่ผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจแุละกำรทดสอบ
ด้ำนควำมปลอดภยั อยำ่งครบถ้วน 

อย่ำงไรก็ตำม กำรพฒันำอุตสำหกรรมนีข้องไทยในหลำยปีท่ีผ่ำนมำนัน้ หน่วยงำนรัฐบำลไม่มี
แนวนโยบำยส่งเสริมและสนบัสนนุท่ีชดัเจนเม่ือเทียบกบัอตุสำหกรรมอ่ืน ๆ และยงัไม่มีแผนยทุธศำสตร์
เฉพำะส ำหรับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำรโดยตรง ทัง้ท่ีภำครัฐให้กำรส่งเสริม
อตุสำหกรรมอำหำรอย่ำงสงู ดงันัน้ จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องมีกำรพฒันำอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ส ำหรับ
อำหำรในมิตติำ่ง ๆ มำกขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยสนบัสนนุอตุสำหกรรมอำหำรและอตุสำหกรรม
บรรจภุณัฑ์ไทย และเพ่ือให้เป็นอตุสำหกรรมสนบัสนนุท่ีสำมำรถสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์อำหำร
ของไทยได้ดียิ่งขึน้ 

6.3 ภำพรวมอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำรในประเทศเวียดนำม 
 

ประเทศเวียดนำมมีควำมพร้อมในกำรเป็นฐำนกำรผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำร
เน่ืองจำกมีแหล่งวตัถดุิบปิโตรเลียมท่ีอดุมสมบรูณ์ และมีอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นอตุสำหกรรมต้น
น ำ้ท่ีเข้มแข็ง ท ำให้เวียดนำมมีต้นทนุกำรผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสติกตอ่หน่วยท่ีต ่ำ อีกทัง้มีควำมเช่ือมโยง
ระหว่ำงเครือข่ำยกำรผลิตในอุตสำหกรรมพลำสติกต่ำง ๆ ทัง้ต้นน ำ้ กลำงน ำ้ และปลำยน ำ้ท่ีดีในระดบั
หนึ่ง รัฐบำลเวียดนำมได้เล็งเห็นถึงศกัยภำพดงักล่ำว จึงให้ควำมส ำคญัและเร่งออกนโยบำยส่ง เสริม
อุตสำหกรรมพลำสติกในประเทศ โดยมุ่งหวังท่ีจะเป็นประเทศผู้ น ำของอำเซียนในด้ำนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์พลำสติกในอนำคต และปัจจุบนัได้ขยำยโรงงำนท่ีจะน ำวัตถุดิบผลพลอยได้จำกกำรกลั่น
น ำ้มนั คือ เม็ดพลำสตกิ มำผลิตเป็นผลิตภณัฑ์พลำสติกชนิดตำ่ง ๆ  รวมทัง้มีจดุมุ่งหมำยท่ีจะผลิตบรรจุ
ภณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรให้สำมำรถสนองตอบตอ่ควำมต้องกำรภำยในประเทศได้อยำ่งเพียงพอ 
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ทำงด้ำนกำรตลำดของผลิตภณัฑ์พลำสติกส ำหรับบรรจอุำหำร พบว่ำปัจจบุนั เวียดนำมมีควำม
ต้องกำรเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เน่ืองตำมพฤตกิรรมกำรบริโภคของคนเวียดนำมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพำะคน
ท่ีอยูใ่นเมืองใหญ่ท่ีมีกำรด ำเนินชีวิตท่ีต้องเร่งรีบกบักำรท ำงำน และต้องบริหำรเวลำท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกดัท ำ
ให้ต้องหนัมำบริโภคอำหำรส ำเร็จรูปแช่เย็นแช่แข็งกันมำกขึน้ ซึ่งนอกจำกจะให้ควำมสะดวกสบำยโดย
เพียงน ำมำอุน่ด้วยไมโครเวฟก็พร้อมรับประทำนได้ทนัทีแล้ว ยงัให้รสชำติท่ีกลมกล่อม หลำกหลำย และ
รับรู้ได้ถึงควำมใหม่สดของวัดถุดิบและผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ “อำหำรส ำเร็จรูป” เติบโตอย่ำง
รวดเร็วในตลำดเวียดนำม นอกจำกนัน้ กำรท่ีเวียดนำมเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอำหำรรำยใหญ่
ของโลกรำยหนึ่ง โดยเฉพำะอำหำรทะเลแปรรูป ท ำให้ควำมต้องกำรบรรจุภณัฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำร 
ซึง่มีควำมเก่ียวเน่ืองอยำ่งใกล้ชิดกบัอตุสำหกรรมอำหำรขยำยตวัอยำ่งตอ่เน่ืองตำมไปด้วย 

ทำงด้ำนกำรผลิต พบว่ำ ปริมำณผลิตภัณฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำรท่ีผลิตได้ในเวียตนำมยงัไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร โดยเฉพำะ บรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) ซึ่งมีคณุสมบตัิ
เทียบเทำ่แก้วและโลหะสำมำรถป้องกนัออกซิเจนและควำมชืน้ได้ดีจงึเหมำะกบักำรใช้บรรจสุินค้ำอำหำร
แปรรูปประเภทอำหำรแชเ่ย็นแช่แข็ง อำหำรพร้อมปรุง และอำหำรพร้อมรับประทำน โดยผลิตภณัฑ์ชนิด
นีต้้องผลิตจำกวัสดชุนิดพิเศษและใช้เทคโนโลยีพิเศษ แต่ปัจจุบนักำรผลิตส่วนใหญ่ของเวียดนำมยัง
ค่อนข้ำงล้ำสมัย เน่ืองจำกขำดกำรวิจยัและพฒันำคณุภำพผลิตภัณฑ์และยงัขำดควำมร่วมมือในกำร
แลกเปล่ียนข้อมลูสำรสนเทศเทคโนโลยีทำงกำรผลิต แม้ว่ำจะมีกำรน ำเข้ำอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ใน
กระบวนกำรผลิตจำกต่ำงประเทศ อำทิ สวีเดน ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตำลี และจีน มำใช้บ้ำงแต่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไทยแล้ว นบัว่ำอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับบรรจอุำหำรของเวียดนำมยงัไม่
พฒันำเทำ่ท่ีควรและยงัต้องพึง่พำกำรน ำเข้ำบรรจภุณัฑ์จำกตำ่งประเทศ รวมทัง้ไทย 

6.4 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ของอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำร 

 จุดแข็ง (Strengths) 
1) อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรเป็นอตุสำหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนนุ

อตุสำหกรรมอำหำรซึง่เป็นอตุสำหกรรมท่ีมีศกัยภำพสงูในประเทศไทยและประทศเวียดนำม 
2) อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยมีควำมหลำกหลำยของรูปแบบ  สำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ประกอบกำรอำหำรภำยในประเทศและตำ่งประเทศได้ 
3) บรรจุภณัฑ์พลำสติกไทยผลิตจำกวสัดท่ีุมีคณุภำพ สำมำรถเก็บรักษำคณุภำพของอำหำร
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ได้เป็นอยำ่งดี 
4) แรงงำนฝีมือของไทยมีควำมช ำนำญในกำรรับจ้ำงผลิตบรรจภุณัฑ์ และผลิตภณัฑ์พลำสติก

(OEM) 
5) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยมีศกัยภำพในกำรพฒันำระบบกำรผลิตให้ได้ 

มำตรฐำนระดบัสำกลและสำมำรถสง่ออกไปแขง่ขนัในตลำดโลกได้ 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ปัจจุบันวัตถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตภำยในประเทศมีรำคำสูงส่งผลให้บรรจุภัณฑ์พลำสติก

ส ำหรับอำหำรมีรำคำสงูตำมไปด้วย ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัสินค้ำน ำเข้ำลดลง 
2) ขำดแคลนนกัออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพ และกำรสนบัสนนุจำกภำครัฐยงั

ไมเ่พียงพอ ท ำให้กำรพฒันำในอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ยงัไมเ่ตบิโตเทำ่ท่ีควร 
3) ขำดกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ใหมใ่นเชิงพำณิชย์ 
4) กำรพฒันำและกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตในอตุสำหกรรมผลิตบรรจภุณัฑ์พลำสติก

ส ำหรับบรรจุอำหำรยงัมีไม่เพียงพอ ท ำให้กำรผลิตยงัไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร และกำรท่ีต้องพึ่งพิง
กำรน ำเข้ำเคร่ืองจกัรจำกตำ่งประเทศ ท ำให้มีต้นทนุสงู 

5) คำ่จ้ำงแรงงำนระดบัล่ำง (Unskilled Labor) ของไทยสงูกว่ำเม่ือเทียบกบัประเทศคูแ่ข่งอ่ืน
ในภมูิภำคเดียวกนั ท ำให้ผู้ประกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสติก ซึ่งต้องใช้แรงงำนระดบั
นีม้ำก ต้องเสียเปรียบในเชิงกำรแขง่ขนั 

 

 โอกำส (Opportunities) 
1) ไทยมีตลำดในประเทศขนำดใหญ่ท่ีสำมำรถรองรับปริมำณกำรผลิตจ ำนวนมำกได้ ทัง้

ตลำดผู้บริโภคและตลำดอตุสำหกรรมผู้ผลิตอำหำร 
2) กำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรลงทนุของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 

ซึ่งจะมีกำรลดอตัรำภำษีศลุกำกรเป็นศนูย์ เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้ผลิตภัณฑ์พลำสติกของไทยมีควำม
ได้เปรียบในด้ำนกำรแขง่ขนัในตลำดโลก 

3) กรอบข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศของ WTO ซึ่งมีกำรก ำหนดข้อตกลงท่ีเข้มงวดขึน้
เก่ียวกับสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของอำหำรผลักดนัให้ผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับบรรจุ
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

อำหำรจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคญัต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคมำกขึน้ เป็นโอกำสให้ผู้ประกอบกำรไทย 
ซึ่งมีศกัยภำพสูงเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้ำน สำมำรถขยำยตลำดสินค้ำท่ีได้มำตรฐำนสำกลและ
ผลิตภณัฑ์นวตักรรมได้กว้ำงขวำงยิ่งขึน้ 

4) กำรเติบโตของอุตสำหกรรมรีไซเคิลท ำให้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรน ำพลำสติกใช้แล้ว
กลับมำใช้ใหม่ ผู้ ประกอบกำรในอุตสำหกรรมนีจ้ึงมีโอกำสใหม่ ๆ ทำงธุรกิจเกิดขึน้ อำทิ กำรผลิต
พลำสตกิรีไซเคลิ และพลำสตกิท่ีมีคณุสมบตัพิิเศษตำ่ง ๆ 
 

 อุปสรรค (Threats) 
1) กำรแขง่ขนัท่ีรุนแรง และปัญหำกำรลอกเลียนแบบสินค้ำโดยเฉพำะจำกจีนและเวียดนำม 
2) นโยบำยกำรเพิ่มค่ำจ้ำงแรงงำนในประเทศท่ีสูงขึน้ ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตในอุตสำหกรรม

บรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจอุำหำรโดยรวมสงูขึน้ 
3) กำรขำดกำรประสำนงำนแบบครบวงจร (One-stop Service) ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐท่ี

เก่ียวข้องท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในอุตสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสติก
ส ำหรับบรรจอุำหำรไมไ่ด้รับควำมชว่ยเหลือจำกภำครัฐเทำ่ท่ีควร และขำดกำรรับรู้ขำ่วสำรท่ีจ ำเป็น 

4) กำรเสียสิทธิประโยชน์จำกระบบสิทธิพิเศษทำงภำษีศลุกำกร  Generalized System of 
Preferences (GSP) ในสหรัฐอเมริกำและยุโรปในช่วงท่ีผ่ำนมำท ำให้ประเทศไทยเสียโอกำสในกำร
สง่ออกบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจอุำหำรไปอยำ่งมำก 

5) กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดกฎข้อบังคับท่ีเข้มงวดยิ่งขึน้ในตลำดโลก  มี
ผลกระทบตอ่กระบวนกำรผลิตและต้นทุนของอตุสำหกรรมบรรจุภณัฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำรของไทย 
เช่น กำรประกำศใช้ระเบียบกำรควบคมุกำรใช้สำรเคมีของสหภำพยโุรป (Registration Evaluation and 
Authorization of Chemicals: REACH) เป็นต้น 

 

6.5 ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ของอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำร 

อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรไมไ่ด้เป็นอตุสำหกรรมท่ีผลิตสินค้ำไปสู่ผู้บริโภค
โดยตรงแต่เป็นอุตสำหกรรมท่ีอยู่ตรงกลำงของห่วงโซ่อุปทำนจึงถือเป็นอุตสำหกรรมกลำงน ำ้ของ
อตุสำหกรรมอำหำรในห่วงโซ่คณุคำ่ (Value Chain) ดงันัน้ในกำรศกึษำภำยใต้กิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
แข็งแกร่งของ SMEs ภำคกำรผลิตเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนนี  ้จึงมิได้มุ่งเน้นกำร
วิเครำะห์ในหว่งโซค่ณุคำ่ (Value Chain Analysis) หรือศกึษำลงลึกในกระบวนกำรด ำเนินงำนครบวงจร
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ของอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรมำกนกั  

ทัง้นี ้สำมำรถสรุปกระบวนกำรด ำเนินงำนในห่วงโซ่คณุค่ำ (Value Chain) ของอุตสำหกรรม
บรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับอำหำรได้ดงันี ้

แผนภำพแสดงห่วงโซ่คุณค่ำของอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำร 
 

ปัจจัยกำรผลิต (ต้นน ำ้)        กำรแปรรูป/กำรบรรจุภณัฑ์ (กลำงน ำ้)                    ตลำด (ปลำยน ำ้) 

 
 

    

 

ทีม่า: เรียบเรียงจาก เครือข่ายการสร้างคณุค่า, สิรางค์ กลัน่ค าสอน, 2551 

อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับบรรจุอำหำร ถือได้ว่ำเป็นอุตสำหกรรมกลำงน ำ้ท่ี
ส ำคญัของอุตสำหกรรมอำหำรของประเทศไทย และเป็นอุตสำหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มอุตสำหกรรม
พลำสติก เน่ืองจำกตลำดมีควำมต้องกำรมำกท่ีสุด ทัง้ในอตุสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม เช่น อำหำร
แช่เย็นแช่แข็ง อำหำรแปรรูป อำหำรพร้อมปรุง และอำหำรพร้อมรับประทำน /พร้อมด่ืม และในตลำด
ผู้บริโภคโดยตรง เช่น อำหำรส ำเร็จรูปท่ีจ ำหน่ำยในร้ำนเบเกอร่ี ร้ำนอำหำร ภัตตำคำร ห้ำงสรรพสินค้ำ 
ตลอดจนบริกำร delivery และเม่ือพิจำรณำบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำรเป็นรำยประเภทแล้ว 
พบวำ่บรรจภุณัฑ์ประเภทขวดพลำสตกิ มีตลำดหลกั คือ โรงงำนผลิตน ำ้มนัพืช และเคร่ืองด่ืมตำ่ง ๆ ส่วน
ผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องพลำสติก และโฟมมีตลำดหลกั คือ โรงงำนแปรรูปอำหำร ส ำหรับบรรจุภัณฑ์
พลำสตกิประเภทถงุ ซอง กลอ่ง และถงั สว่นใหญ่จะจ ำหนำ่ยให้แก่ผู้บริโภคทัว่ไป 

6.6 โอกำสกำรค้ำกำรลงทุนของอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำรใน
เวียดนำม 

ส ำหรับโอกำสด้ำนกำรตลำดในเวียดนำม มีแนวโน้มว่ำบรรจภุณัฑ์พลำสติกส ำหรับบรรจอุำหำร
ท่ีผลิตเพ่ือตลำดทัง้ในและตำ่งประเทศจะเป็นท่ีต้องกำรอย่ำงสงูตอ่ไปเน่ืองจำกอตุสำหกรรมอำหำรและ
เคร่ืองดื่มของเวียดนำมมีกำรขยำยตวัอยำ่งตอ่เน่ือง และมีศกัยภำพท่ีจะขยำยตวัได้อีกมำกหลงัจำกเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน เพรำะเวียดนำมมีปริมำณวตัถดุบิในกำรผลิตอำหำรท่ีอดุมสมบรูณ์ และมีควำมพร้อม

วตัถดุิบในกำร

ผลติอำหำร 

(Raw Material) 

กระบวนกำรผลติ

อำหำรแปรรูป  

(Food Processing) 
 

ผู้บริโภค 

(Consumer) กำรบรรจภุณัฑ์ 

(Packaging) 

กำรกระจำย

สนิค้ำ 

(Distribution) สง่ออก

(Export) 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

สูงด้ำนแรงงำน นอกจำกนี ้กำรท่ีเวียดนำมเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอำหำรรำยใหญ่ของโลกรำย
หนึ่ง โดยเฉพำะอำหำรทะเลแปรรูป ท ำให้ควำมต้องกำรบรรจภุัณฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำร ซึ่งมีควำม
เก่ียวเน่ืองอยำ่งใกล้ชิดกบัอตุสำหกรรมอำหำร ขยำยตวัอยำ่งตอ่เน่ืองตำมไปด้วย ผู้ประกอบกำรไทยจึงมี
โอกำสค่อนข้ำงสูงในกำรขยำยตลำดในเวียดนำม โดยผู้ประกอบกำรไทยต้องท ำกำรส ำรวจตลำดและ
พัฒนำรูปแบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยหลัก  อีกทัง้ต้องน ำจุดแข็งท่ีมี คือ 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำบรรจุภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบหลำกหลำยและมีคุณภำพได้มำตรฐำนระดบั
สำกล มำใช้ในกำรเจำะตลำด 

ส ำหรับกำรขยำยตลำดของอตุสำหกรรมนีใ้นเวียดนำมของผู้ประกอบกำรไทยยงัมีโอกำสคอ่นข้ำง
สงู เน่ืองจำกปริมำณกำรผลิตอำหำรในประเทศเวียดนำมมีมำกเพียงพอ แตท่ว่ำอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิส ำหรับบรรจอุำหำรในเวียดนำมยงัมีผู้ประกอบกำรจ ำนวนไม่มำกนกัท่ีจะน ำเสนอบรรจภุณัฑ์ท่ี
มีคณุภำพและหลำกหลำยรูปแบบ ท ำให้ธุรกิจของผู้ประกอบกำรไทยมีโอกำสผลิตเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดภำยในประเทศเวียดนำมได้มำก ส ำหรับบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับบรรจุอำหำรท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของตลำดเวียดนำมได้แก่ สินค้ำบรรจภุณัฑ์พลำสติกในครัวเรือน ภำชนะพลำสติกส ำหรับ
บรรจุอำหำร และเคร่ืองด่ืมและขวดน ำ้พลำสติกส ำหรับเคร่ืองด่ืม เป็นต้น (ที่มา: Vietnam Plastic 
Association Report, 2012) 

 
6.7 งำนแสดงสินค้ำเก่ียวกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำรในเวียดนำม 

รำยช่ืองำน Exibition เวลำ/สถำนที่จัดงำน 
รายช่ืองาน Exibitionเก่ียวกบัอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร 

ProPak Vietnam Ho Chi Minh City Date: 20 – 22 March.2013 
Place: SECC Saigon Exhibition & 
Convention Center, Ho Chi Minh City  

The 13th Vietnam International Plastics & Rubber 
Industry Exhibition (Vietnam Plas) 

Date:3-5 September 2013 
Date:9-6 September 2013 
Place: SECC Saigon Exhibition & 
Convention Center, Ho Chi Minh City 
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

6.8 ตัวอย่ำงบริษัทในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำรของไทยที่ประสบ
ควำมส ำเร็จจำกกำรลงทุนในเวียดนำม 

อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำร : บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ 

(เวียดนำม) จ ำกัด 

บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ (เวียดนำม) จ ำกดั ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2539 โดยร่วมลงทนุกับบริษัท
ของเวียดนำม ภำยใต้ช่ือ Vietnam Industrial Plastic Co. Ltd. ตัง้อยู่ท่ีนครโฮจิมินห์ ตอ่มำในปี พ.ศ. 
2541 บริษัทได้ย้ำยท่ีตัง้โรงงำนไปท่ีนิคมอตุสำหกรรม Song Than 1 จงัหวดับินห์เยือง (Binh Duong) มี
ส ำนกังำนและโรงงำนตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 18 ไร่ 3 งำน และในเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2546 บริษัทได้ซือ้หุ้นคืน
จำกผู้ ถือหุ้นเวียดนำม และเปล่ียนเป็นบริษัทท่ีถือหุ้นโดยทนุไทย 100% ตอ่มำในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 
2546 ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ (เวียดนำม) จ ำกดั  

ธุรกิจหลักของบริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ (เวียดนำม) จ ำกัด คือเป็นผู้ และผลิตและจ ำหน่ำย
สินค้ำบรรจภุณัฑ์พลำสติก (Plastic Pails) ชิน้ส่วนอตุสำหกรรม เปลือกแบตเตอร่ี ลงัใส่ขวด ซึ่งสินค้ำ
ประเภทนีเ้น้นกำรรับจ้ำงผลิต และสินค้ำหลกัอีกประเภท คือ เคร่ืองใช้เมลำนีนในครัวเรือนซึ่งจะขำยตรง
กบัลกูค้ำโดยบริษัทฯ จดัจ ำหนำ่ยเอง เน่ืองจำกเดิมเคยแตง่ตัง้ผู้แทนจ ำหน่ำยแล้วมีปัญหำเร่ืองกำรช ำระ
เงิน ปัจจุบันจึงแต่งตัง้ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยเป็นภำค ๆ ไป โดยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยจะคล้ำยกับ
ประเทศไทย แต่กำรจัดจ ำหน่ำยให้ Modern trade ยังมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดจ ำหน่ำยให้ 
Traditional trade นัน่คือ ต้องมีใบอนญุำต (license) ในกำรขำย 

ส ำหรับผลิตภณัฑ์พลำสตกิของบริษัทฯ ได้แก่ ภำชนะพลำสตกิส ำหรับบรรจอุำหำรและเคร่ืองด่ืม 
โดยเฉพำะกำรผลิตฝำขวด (Closure) และกำรเป่ำขึน้รูปขวดพลำสติก (Preform) โดยสำยกำรผลิต
พลำสติกดงักล่ำวมีสัญญำผลิตกับบริษัทน ำ้อัดลมยักษ์ใหญ่ เช่น เป็บซ่ี เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือรองรับกับ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ ฝำปิดขวด 
(Closure) และกำรเป่ำขึน้รูปขวดพลำสติก (Preform) เพ่ือขยำยกำรส่งออกไปในตลำดท่ีเป็นผู้ผลิต
เคร่ืองด่ืมชัน้น ำของโลกในกลุ่มประเทศ AEC โดยขณะนีบ้ริษัทฯ ได้ลงทุนกว่ำ 360 ล้ำนบำท (12 
Millions USD) ในสำยกำรผลิตนี ้
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ (เวียดนำม) จ ำกดั นบัเป็นหนึง่ในผู้ผลิตในไมก่ี่ประเทศท่ีสำมำรถผลิต
ผลิตภณัฑ์ฝำปิดขวด (Closure) ท่ีมีน ำ้หนกัเบำท่ีสุดในโลกได้ ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถสะสม Carbon 
Credit จำกกำรใช้ทรัพยำกรท่ีท ำควำมเสียหำยแก่สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ ควบคูไ่ปกบักำรมุ่งพฒันำ Bio-
Plastic ท่ีบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จะน ำมำใช้เป็นวตัถดุบิในกำรผลิตสินค้ำตำ่ง ๆ ในอนำคต 

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ (เวียดนำม) จ ำกัด ได้รับประกำศนียบตัร 9001: 
2000 จำก URS ประเทศองักฤษ และบริษัทฯ ได้รับรำงวลับริษัทดีเดน่ และนกัธุรกิจดีเดน่ เน่ืองในโอกำส
วนัครบรอบ 15 ปี กำรก่อตัง้จงัหวดับิ่นห์เยือง จำกประธำนำธิบดีเวียดนำม เม่ือวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ
2554 ซึง่เป็นข้อพิสจูน์ถึงควำมส ำเร็จของบริษัทฯ ได้เป็นอยำ่งดี 
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

บทที่ 7 บทวิเครำะห์ อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมำช้ำนำนซึ่งในปี พ.ศ. 2554 อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีมูลค่ำส่งออกรวม 
251,900 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.53 จำกปี พ.ศ. 2553 ท่ีมีมลูคำ่กำรส่งออกรวม 245,679 ล้ำนบำท 
และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.39 ของมลูคำ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
มลูคำ่ 10,539,446 ล้ำนบำท (ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) 
และยงัเป็นอตุสำหกรรมท่ีมีจดุเร่ิมต้นและวิวฒันำกำรมำคอ่นข้ำงยำวนำน โดยเร่ิมต้นขึน้ในประเทศแถบ
ยโุรป จนในปัจจุบนัได้มีกำรย้ำยฐำนกำรผลิตมำอยู่ในเอเชียเป็นหลกั เพรำะมีควำมพร้อมในปัจจยักำร
ผลิต กล่ำวคือ มีแรงงำนจ ำนวนมำกและรำคำถูก ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญของอุตสำหกรรมสิ่ งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม จึงมีแนวโน้มว่ำเอเชียจะยงักลำยเป็นศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมนีภ้ำยในช่วง 5-10 ปี
ข้ำงหน้ำ โดยเฉพำะประเทศจีน อินเดีย ศรีลงักำ ปำกีสถำน และประเทศกลุ่มอำเซียน และมีแนวโน้มว่ำ
จะมีวิวฒันำกำรจำกกำรเป็นเพียงผู้ รับจ้ำงกำรผลิต ไปสู่กำรเป็นผู้ออกแบบและกำรสร้ำงตรำสินค้ำของ
ตนเองอยำ่งไรก็ตำม ยโุรปก็จะยงัคงเป็นผู้น ำในด้ำนของแฟชัน่และเป็นเจ้ำของตรำสินค้ำช่ือดงัระดบัโลก
ต่อไป (ที่มา: แผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 กระทรวงอุตสาหกรรม  
มี.ค. 2554) 
 
7.1 กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของอุตสำหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มไทย 

  จุดแข็ง 
1) อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยเป็นท่ี รู้จักในระดับสำกลในเ ร่ืองของ

ควำมสำมำรถในกำรผลิต 
2) อตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ของไทย มีกำรผลิตท่ีครบวงจรตัง้แตอ่ตุสำหกรรมต้นน ำ้

กลำงน ำ้และปลำยน ำ้มำกกวำ่ประเทศเพ่ือนบ้ำน คือ ประเทศกมัพชูำฟิลิปปินส์และเวียดนำม 
3) อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มได้มีควำมเช่ือมโยงกับผู้ผลิตและผู้ ค้ำปลีกในตลำด

ตำ่งประเทศท่ีเป็นประเทศหุ้นสว่นทำงกลยทุธ์ได้แก่อเมริกำเหนือยโุรปและญ่ีปุ่ นตำมโครงกำร SAFSA  
4) ประเทศไทยมีต ำแหน่งท่ีตัง้ท่ีเป็นศนูย์กลำงของภูมิภำคเอเชียเป็นประตสูู่เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีได้มำตรฐำนระดบัโลกโดยเฉพำะสำธำรณปูโภคท่ีอ ำนวยควำมสะดวก
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ในด้ำนกำรลงทุน เช่น ระบบไฟฟ้ำ กำรคมนำคมขนส่ง และกำรโทรคมนำคม จึงเหมำะแก่กำรเป็น
ศนูย์กลำงพฒันำกำรค้ำในระดบัภมูิภำคกบัประเทศตำ่ง ๆ เชน่ จีน อินเดีย และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย 

5) มำตรฐำนกำรผลิตและฝีมือแรงงำนไทยดีกวำ่ประเทศอ่ืน ๆ ในอำเซียน 
6) ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมพร้อม ประสบกำรณ์ และองค์ควำมรู้มำกกว่ำผู้ประกอบกำรของ

ประเทศอ่ืน ๆ ในอำเซียนจงึสำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจให้ประประเทศคูค้่ำได้ 
7) สินค้ำไทยเป็นสินค้ำดีมีคณุภำพในสำยตำของประเทศเพ่ือนบ้ำน จงึนิยมสินค้ำไทย 
8) รัฐบำลให้กำรสนบัสนุน อีกทัง้มีกำรร่วมมืออนัดีระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรพฒันำ

และแก้ไขอปุสรรคของอตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ไทย  
9) มีกำรรวมกลุม่กนัจดัตัง้สมำคม เพ่ือพฒันำให้ควำมชว่ยเหลือและแก้ไขปัญหำอตุสำหกรรม

สิ่งทอของไทย อำทิสมำคมอุตสำหกรรมเส้นใยสังเครำะห์ สมำคมอุตสำหกรรมทอผ้ำไทย สมำคม
อุตสำหกรรมสิ่งทอไทย สมำคมอุตสำหกรรมฟอกย้อม พิมพ์และตกแต่งส ำเร็จ สมำคมอุตสำหกรรม
เคร่ืองนุง่หม่ไทย และสมำคมไหมไทย เป็นต้น 

 จุดอ่อน 
1) อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย ยังต้องพึ่งพิงกำรน ำเข้ำวัตถุดิบจำก

ตำ่งประเทศโดยเฉพำะกำรน ำเข้ำฝ้ำยเกือบทัง้หมดในกระบวนกำรผลิตต้นน ำ้ 
2) อตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยมีต้นทนุกำรผลิตท่ีสูงกว่ำเม่ือเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืน ๆ ในอำเซียนโดยเฉพำะกัมพชูำลำวพม่ำและเวียดนำม อีกทัง้ปัจจุบนัคำ่จ้ำงแรงงำนมีกำร
ปรับสูงขึน้แบบก้ำวกระโดด ขณะเดียวกันก็มีปัญหำขำดแคลนแรงงำนโดยเฉพำะในอุตสำหกรรมผลิต
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป 

3) กำรส่งออกยังคงมีกำรพึ่งพำและกระจุกตัวอยู่ในตลำดในประเทศหลักมำกเกินไป  เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกำและสหภำพยโุรป 

4) ต้นทนุคำ่ขนสง่คอ่นข้ำงสงู เน่ืองจำกขำดแคลนระบบกำรขนสง่ทำงรำง 
5) ผู้ประกอบกำรไทยสว่นใหญ่ยงัไม่มีตรำสินค้ำเป็นของตนเอง กำรด ำเนินธุรกิจยงัคงเน้นกำร

ผลิตตำมค ำสัง่ซือ้ ตลำดจงึขำดควำมมัน่คง เพรำะผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถโยกย้ำยงำนไปยงัแหล่งท่ีมีต้นทนุถกู
กวำ่ได้ตลอดเวลำ 

6) ขำดกำรเช่ือมโยงระหวำ่งอตุสำหกรรมกลำงน ำ้และปลำยน ำ้ 
7) ประสิทธิภำพกำรผลิตต ่ำ เน่ืองจำกเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตมีอำยกุำรใช้งำนนำน
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

กว่ำ 10 ปี โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมเส้นใย ป่ันด้ำยและฟอกย้อม ท ำให้สินค้ำท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่ยัง
ไมไ่ด้คณุภำพตำมควำมต้องกำรของผู้ ซือ้ 

8) ขำดแคลนบคุลำกรด้ำนสิ่งทอ เน่ืองจำกมีผู้จบกำรศกึษำทำงด้ำนนีปี้ละไม่ถึง 700 คน หรือคิด
เป็นสดัสว่นไมถ่ึงร้อยละ 1 ของจ ำนวนแรงงำนทัง้หมดในอตุสำหกรรมสิ่งทอท ำให้กำรพฒันำมีขีดจ ำกดั 

 

 โอกำส 
1) จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 คำดว่ำจะท ำให้อตุสำหกรรมสิ่ง

ทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยจะขยำยตัวเพิ่มขึน้  และสำมำรถพัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มของอำเซียนได้เน่ืองจำกประเทศไทยมีท่ีตัง้ท่ีเหมำะสมในกำรจดัตัง้ฐำนกำรค้ำเพ่ือส่งออก
สินค้ำและกระจำยสินค้ำไปยงัประเทศตำ่ง ๆ ในภมูิภำคเอเชีย รวมถึงกำรเช่ือมโยงทำงกำรค้ำสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มในภูมิภำคอำเซียนภำยใต้โครงกำร  SAFSA จะท ำให้เกิดห่วงโซ่คุณค่ำท่ีครบวงจรมี
กระบวนกำรผลิตท่ีมีศกัยภำพและตอบสนองควำมต้องกำรสินค้ำสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของตลำดโลกได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2) จำกข้อตกลง AFTA ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบกว่ำประเทศอ่ืนในอำเซียนในกำรส่งออก
ผ้ำผืนเน่ืองจำกสหภำพยุโรปให้สิทธิพิเศษกับประเทศลำวกัมพูชำและเวียดนำม  หำกใช้วัตถุดิบใน
อำเซียนในกำรผลิตไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 จะสำมำรถส่งสินค้ำไปยโุรปได้โดยไม่ต้องเสียภำษี จึงกระตุ้น
ให้ประเทศเหลำ่นีส้ัง่ซือ้สินค้ำสิ่งทอจำกไทยมำกขึน้ และพบว่ำประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทยตำ่งมีนโยบำย
สง่เสริมกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศและให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำอตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
เป็นอนัดบัต้น ๆ ผู้ประกอบกำรไทยจึงมีโอกำสในกำรย้ำยฐำนกำรผลิตเข้ำไปในประเทศเหล่ำนี ้เพ่ือเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัในตลำดโลก 
 

 อุปสรรค 
1) ตลำดหลกัสว่นใหญ่ของผลิตภณัฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ไทยยงัคงเป็นตลำดสหรัฐอเมริกำ

และสหภำพยโุรปซึง่ก ำลงัประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจอนัเน่ืองมำจำกปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือปี  พ.ศ. 
2551-2552 ส่งผลให้รำยได้และก ำลงัซือ้ของประชำกรในประเทศเหล่ำนีล้ดลง และส่งผลตอ่เน่ืองให้อปุ
สงค์สินค้ำลดลงตำมไปด้วย 

2) สถำนกำรณ์กำรเมืองและควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้ำนยงัไม่มี
เสถียรภำพอยำ่งยัง่ยืน 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

7.2 กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของอุตสำหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มเวียดนำม 
 

 จุดแข็ง 
1) เป็นประเทศผู้ผลิตสิ่งทอท่ีมีศกัยภำพในกำรขยำยตวัสงู   
2) สิ่งทอเป็นสินค้ำส่งออกส ำคญัอนัดบั 2 ของเวียดนำมรองจำกน ำ้มนัดิบ รัฐบำลจึงให้กำร

สนบัสนนุเตม็ท่ี 
3) มีแรงงำนจ ำนวนมำกและมีคำ่จ้ำงแรงงำนถกู เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีเกือ้หนนุตอ่กำรผลิตสิ่งทอ

และเคร่ืองนุ่งห่มและสร้ำงควำมได้เปรียบให้กบัสินค้ำสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของเวียดนำม ทัง้ตลำดใน
ประเทศและตลำดสง่ออก 
 

 จุดอ่อน 
1) เวียดนำมมีปัญหำขำดแคลนผ้ำแฟชัน่และนกัออกแบบท ำให้ไม่สำมำรถแข่งขนักบัไทยและ

จีนได้ในตลำดเสือ้ผ้ำสตรี 
2) ขำดแคลนแรงงำนท่ีมีฝีมือและประสบกำรณ์เชิงเทคโนโลยี กำรออกแบบ และกำรบริหำร

จดักำร 
3) กำรผลิตผ้ำผืนของเวียดนำมยงัมีคณุภำพต ่ำและไม่คงท่ี ท ำให้ยงัต้องพึ่งพิงกำรน ำเข้ำผ้ำ

ผืนจำกตำ่งประเทศ 
 

 โอกำส 
1) รัฐบำลเวียดนำมมีนโยบำยพฒันำอุตสำหกรรมสิ่งทออย่ำงจริงจังด้วยกำรพัฒนำแหล่ง

วตัถุดิบและกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกตำ่งประเทศ  ท ำให้นกัลงทนุตำ่งชำติย้ำยฐำนกำรผลิตสิ่งทอเข้ำ
ไปยังเวียดนำมจ ำนวนมำกส่งผลให้เทคโนโลยีกำรผลิตในอุตสำหกรรมสิ่งทอของเวียดนำมพัฒนำไป
อยำ่งรวดเร็ว 

2) ประชำกรของเวียดนำมจะเพิ่มขึน้เป็น 100 ล้ำนคน ในปี  พ.ศ. 2558 ตลำดเสือ้ผ้ำของ
เวียดนำมนำ่จะยงัมีแนวโน้มท่ีดี  

3) ศกัยภำพตลำดภำยในของประเทศเวียดนำมมีสูง เน่ืองจำกมีประชำกรค่อนข้ำงมำก มี
รำยได้ตอ่หวัพอสมควร และมีอตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจสงู 

4) เสถียรภำพทำงกำรเมืองมีควำมมั่นคง ภำยใต้ระบอบกำรปกครองแบบสังคมนิยม และ
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ระบอบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมท่ีเปิดเสรีมำกขึน้ตำมล ำดบั 

 อุปสรรค 
1) ปัญหำภำวะเงินเฟ้อท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู เป็นอปุสรรคตอ่กำรค้ำและกำรลงทนุในเวียดนำม 
2) ปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจโลกทัง้จำกสหรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรปท ำให้ค ำสั่งซือ้ลดลง 

รวมทัง้ท ำให้เกิดควำมผนัผวนของตลำดและรำคำวตัถดุิบ 
 

7.3 ห่วงโซ่คุณค่ำของอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
อตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มประกอบไปด้วยหลำยอตุสำหกรรมย่อยท่ีมีควำมสมัพนัธ์

และเช่ือมโยงกนั โดยแสดงรำยละเอียด ดงันี ้  (ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2548) 

 

7.3.1 อุตสำหกรรมต้นน ำ้ 
อุตสำหกรรมต้นน ำ้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คือ อุตสำหกรรมเส้นใยโดยน ำ

ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำกธรรมชำติมำผลิตเป็นเส้นใย ซึ่งในกำรผลิตมีกำรพึ่งพำเคร่ืองจกัรเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นี ้
สำมำรถแบง่เส้นใยออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1) เส้นใยธรรมชำตผิลิตจำกวตัถดุบิธรรมชำติ ได้แก่ ฝ้ำย ไหม ป่ำน ปอ เป็นต้น โดยส่วน
ใหญ่เป็นเส้นใยท่ีผลิตจำกฝ้ำย 

2) เส้นใยสงัเครำะห์ผลิตจำกวตัถดุิบท่ีเป็นผลพลอยได้จำกอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ส่งผล
ให้ต้นทนุกำรผลิตแปรผนัไปตำมภำวะรำคำน ำ้มนั เส้นใยสงัเครำะห์ท่ีส ำคญัประกอบด้วย เส้นใยโพลีเอ
สเตอร์  เส้นใยไนลอน เส้นใยอะครีลิค และเส้นใยเรยอน 

กำรท่ีอุตสำหกรรมเส้นใยจ ำเป็นต้องใช้เงินทุน เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีสูง กำรลงทุนจึงมกั
เป็นลกัษณะกำรร่วมลงทนุกบัตำ่งชำติ เช่น ญ่ีปุ่ นและไต้หวนั ท ำให้อตุสำหกรรมนีมี้กำรพฒันำกำรผลิต
ใหม ่ๆ อยำ่งตอ่เน่ือง อนัเป็นผลจำกกำรวิจยัค้นคว้ำของผู้ ร่วมทนุซึง่เป็นบรรษัทข้ำมชำตขินำดใหญ่ 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

อุตสำหกรรมปลำยน ำ้ 

อุตสำหกรรมกลำงน ำ้ 

อุตสำหกรรมต้นน ำ้ 
อตุสำหกรรมเส้นใย

ธรรมชำติ 

อตุสำหกรรมป่ันด้ำย 

อตุสำหกรรม 

ทอผ้ำ 

อตุสำหกรรมถกั

ผ้ำ 

อตุสำหกรรมฟอกย้อม  พิมพ์และแตง่

ส ำเร็จ 

อตุสำหกรรมเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปและ

เคร่ืองนุ่งหม่ 

ผู้บริโภค 

อตุสำหกรรมเส้นใย

สงัเครำะห์ 

ฝ้ำย, ไหม, ป่ำน, 

ปอ, ขนสตัว์ 

น ำ้มนั 
วัตถุดิบ 

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 

กำรกระจำยสินค้ำ 
จ ำหน่ำย

ภำยในประเทศ 

สง่ออก

ตำ่งประเทศ 

โครงสร้างและห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2548 
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

7.3.2 อุตสำหกรรมกลำงน ำ้ 

7.3.2.1 อุตสำหกรรมป่ันด้ำย 

ในกำรผลิตจะใช้เคร่ืองจกัรตลอดกระบวนกำรผลิต แต่เงินลงทนุในเคร่ืองจกัรและกำร
ใช้เทคโนโลยีจะไม่สูงเท่ำกำรผลิตเส้นใย ซึ่งสำมำรถแบ่งผลิตภัณฑ์ตำมวตัถดุิบท่ีน ำมำผลิตได้เป็น  2 
ประเภท คือ 

1) เส้นด้ำยฝ้ำย ซึง่แบง่เป็นเส้นด้ำยส ำหรับทอผ้ำและเส้นด้ำยส ำหรับเย็บผ้ำ 

2) เส้นด้ำยใยสงัเครำะห์ ผลิตภัณฑ์ได้แก่ เส้นด้ำยโพลีเอสเตอร์ เส้นด้ำยไนลอน 
เส้นด้ำยอะครีลิค และเส้นด้ำยเรยอน 

7.3.2.2 อุตสำหกรรมผลิตผ้ำผืน 

เป็นกระบวนกำรผลิตท่ีตอ่เน่ืองจำกอตุสำหกรรมป่ันด้ำย สำมำรถแบง่กำรผลิตผ้ำผืนได้ 
2 ประเภท คือ 

1) อุตสำหกรรมทอผ้ำ ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผ้ำทอจำกใยฝ้ำย ใยสังเครำะห์ และใย
ผสมเทคโนโลยีกำรผลิตผ้ำทอได้มีกำรพฒันำจำกเคร่ืองทอผ้ำระบบกระสวย (Shuttle Loom) เป็นระบบ
ไร้กระสวย (Shuttle Less Loom) ซึ่งใช้หลกักำรในกำรทอเหมือนเดิมเพียงแต่เปล่ียนรูปแบบกำรพำ
เส้นด้ำยพุง่จำกกำรใช้กระสวยเป็นอยำ่งอ่ืนท่ีไมใ่ชก่ระสวยมีควำมเร็วในกำรผลิตสงู และลดข้อเสียตำ่ง ๆ 
ของระบบกำรทอผ้ำแบบเก่ำได้มำก 

2) อุตสำหกรรมผ้ำถัก ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผ้ำถักจำกใยฝ้ำย ใยสงัเครำะห์ และใย
ผสม โดยมีกำรพฒันำเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองถกัแบบ Single และDouble 

7.3.2.3 อุตสำหกรรมฟอกย้อมพมิพ์และแต่งส ำเร็จ 

จดัเป็นอตุสำหกรรมขัน้ตอนสดุท้ำยของกำรผลิตผ้ำก่อนออกสู่ผู้บริโภคหรือโรงงำนผลิต
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป โดยเพิ่มคณุคำ่ให้ผ้ำผืนในด้ำนควำมสวยงำม น่ำใช้ สวมใส่สบำย และเพ่ือให้เหมำะกบั
กำรใช้งำนในกิจกรรมต่ำง ๆ นอกจำกนัน้ อุตสำหกรรมนีย้ังสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับผ้ำผืนได้ถึง 2-3 
เทำ่ตวั โดยผำ่นกระบวนกำรฟอก คือ กำรท ำให้ผ้ำขำวและสะอำดก่อนท่ีจะท ำกำรย้อมสีและพิมพ์ตำมท่ี
ต้องกำรแล้วจึงท ำกำรแต่งส ำเร็จคือ ท ำให้ผ้ำมีคณุสมบตัิต่ำง ๆ เช่น อ่อนนุ่ม มนั เงำ กันน ำ้ ยบัยำก  
เป็นต้น 
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เทคโนโลยีกำรผลิตมีกำรพัฒนำเป็นระบบต่อเน่ืองอัตโนมัติท่ีรวมเอำกระบวนกำรต่ำงๆ
ตัง้แตก่ำรเตรียม (Pretreatment) กำรย้อมหรือพิมพ์ (Dyeing or Printing) ไปจนถึงกำรตกแตง่ส ำเร็จ 
(Finishing) เพ่ือให้เกิดควำมสวยงำม เช่น กำรขดัมนั กำรตะกุยขนหรือเพ่ือให้ได้คณุสมบตัิเฉพำะตำม
ควำมต้องกำร เช่น กำรป้องกันแบคทีเรียกำรดูดซึมควำมชืน้ เป็นต้น ซึ่งอุตสำหกรรมนีมี้กำรแข่งขัน
ค่อนข้ำงสูง เน่ืองจำกตลำดแฟชั่นมีกำรเปล่ียนแปลงเร็ว กำรผลิตจึงต้องตำมให้ทันและมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ในด้ำนลวดลำย สี หรือคณุสมบตัิของเนือ้ผ้ำ เพ่ือให้สำมำรถรองรับกำรพัฒนำกำร
ออกแบบเคร่ืองนุง่หม่ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศได้ 

7.3.3 อุตสำหกรรมปลำยน ำ้ 

      อุตสำหกรรมปลำยน ำ้ได้แก่อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มและอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ส ำเร็จรูปอ่ืน ๆ  ซึ่งอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มมีมูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศมำกท่ีสุด และมีกำรแบ่ง
ตลำดท่ีหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทัง้ในด้ำนรูปแบบ คณุภำพ รวมถึงก ำลงัซือ้ของลกูค้ำ 
โดยในกระบวนกำรผลิตต้องพึ่งพำแรงงำนเป็นหลกั ส่วนกำรใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรอยู่ในระดบัไม่
สงูมำกนกั 

   ในกำรกระจำยสินค้ำเคร่ืองนุ่งห่มไปยังผู้ บริโภค จะมีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ทัง้กำร
จ ำหนำ่ยภำยในประเทศและสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศ ซึ่งตลำดส่งออกส่วนใหญ่จะส่งออกไปยงัประเทศ
พฒันำแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกำ และสหภำพยโุรป ซึ่งประเทศเหล่ำนีจ้ะมีก ำลงัซือ้สูง รวมทัง้มีผู้ผลิตท่ีมี
แบรนด์เนมท่ีมีช่ือเสียงและจ ำหน่ำยสินค้ำไปยงัทัว่โลก เช่น Prada, Gucci หรือเป็นผู้ผลิตท่ีมีปริมำณ
กำรผลิตจ ำนวนมำก เชน่ Wal-Mart แตป่ระเทศผู้ผลิตสินค้ำแบรนด์เนมจะมีต้นทนุท่ีสงูตำมอตัรำคำ่จ้ำง
แรงงำนและคำ่สำธำรณปูโภค จงึจ ำเป็นต้องหำแหล่งผลิตท่ีมีต้นทนุต ่ำกว่ำ ซึ่งประเทศก ำลงัพฒันำส่วน
ใหญ่จะเป็นฐำนกำรผลิตให้กบัประเทศท่ีพฒันำแล้ว ซึ่งเม่ือผลิตสินค้ำเสร็จแล้วจะส่งกลบัไปยงัเจ้ำของ
แบรนด์เนม เพ่ือตดิตรำสินค้ำ แล้วน ำออกจ ำหนำ่ยไปยงัทัว่โลก 

       นอกจำกนัน้จำกกำรศกึษำในโครงกำรศกึษำผลกระทบของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนตอ่
ผู้ประกอบกำร SMEs ในสำขำท่ีมีควำมส ำคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) ของ
ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) เม่ือปี พ.ศ. 2554 ได้ระบวุ่ำ อตุสำหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยควรท่ีจะเป็นหุ้ นส่วนทำงกลยุทธ์ด้ำนกำรผลิตกับเวียดนำมในส่วนของ
อตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (อตุสำหกรรมเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่ม) และเป็นหุ้นส่วนทำงกลยทุธ์ด้ำน
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กำรค้ำตลอดหว่งโซค่ณุคำ่ ตัง้แตอ่ตุสำหกรรมต้นน ำ้ได้แก่ อตุสำหกรรมเส้นใยและเส้นด้ำย อตุสำหกรรม
กลำงน ำ้ได้แก่ อุตสำหกรรมผ้ำผืน และอุตสำหกรรมปลำยน ำ้ได้แก่ อุตสำหกรรมเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปและ
เคร่ืองนุง่หม่ เน่ืองจำกเหตผุลดงัตำรำงตอ่ไปนี ้

 

โครงสร้ำงอุตสำหกรรม เหตุผล 
อตุสำหกรรมต้นน ำ้ (เส้นใยและเส้นด้ำย) - แหลง่น ำเข้ำเส้นใยและเส้นด้ำยซึง่เป็นวตัถดุิบในกำร

ผลิตผ้ำผืน 
อตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (ผ้ำผืน) - มีเฉพำะอตุสำหกรรมปลำยน ำ้เทำ่นัน้ ไมมี่ต้นน ำ้และ

กลำงน ำ้ ต้องน ำเข้ำผ้ำผืน โดยเฉพำะจำกประเทศ
ไทย จงึเป็นตลำดสง่ออกผ้ำผืนของไทย 

- ไมมี่ศกัยภำพในกำรผลิตเพ่ือกำรสง่ออก 
อตุสำหกรรมปลำยน ำ้ (เสือ้ผ้ำและ
เคร่ืองนุง่หม่) 

- มีศกัยภำพกำรสง่ออกในต ำแหนง่ท่ีสงูมำกเหนือ
ประเทศในอำเซียนอ่ืน ๆ 

- มีคำ่จ้ำงแรงงำนท่ีถกู 
- มีแรงงำนเป็นจ ำนวนมำก 
- ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกประเทศผู้น ำเข้ำสิ่งทอ
และเคร่ืองนุง่หม่ เชน่ สหรัฐอเมริกำและสหภำพยโุรป 

- รัฐบำลสง่เสริมอตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ให้
เป็นอตุสำหกรรมหลกัของประเทศ โดยกำรสง่เสริม
กำรลงทนุจำกตำ่งประเทศ 

- มีอำณำเขตใกล้ประเทศไทยจงึสะดวกตอ่กำรย้ำย
ฐำนกำรผลิต 

 

7.4 โอกำสกำรค้ำกำรลงทุนของอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในเวียดนำม 

อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของเวียดนำมขยำยตวัอย่ำงรวดเร็ว จนกลำยเป็นสินค้ำ
ส่งออกส ำคญัอนัดบั 2 รองจำกน ำ้มนัดิบ (ที่มา: Vietnam Garment and Textile Industry: 
Abundance of opportunities, http://www.aimcontrolgroup.com/eg/s/136/0/vietnam-garment-&-

http://www.aimcontrolgroup.com/eg/s/136/0/vietnam-garment-&-textile-industry%20abundance-of-opportunities!.htm
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

textile-industry abundance-of-opportunities!.htm) ในปี พ.ศ. 2554 เวียดนำมมีมูลค่ำกำรส่งออก
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปสงูถึง 13.6 พนัล้ำนเหรียญสหรัฐฯท ำให้เวียดนำมกลำยเป็นผู้สง่ออกเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปมำก
เป็นอนัดบั 1 ในอำเซียนมลูคำ่ส่งออกเสือ้ผ้ำส้ำเร็จรูปของเวียดนำมปี พ.ศ. 2554 HS.61 = 6,078,419 
พนัเหรียญสหรัฐฯ HS.62 = 7,611,178 พนัเหรียญสหรัฐฯ ส ำหรับประเทศไทยนัน้ ในปี พ.ศ. 2554 
สินค้ำท่ีไทยส่งออกไปเวียดนำมแบง่เป็นสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มประเภทละ  197.5 และ 6.2 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯตำมล ำดบัสินค้ำท่ีมีกำรส่งออกไปยงัเวียดนำมมำกท่ีสดุในหมวดสิ่งทอคือผ้าผืนขณะท่ีเสื้อผ้าสา
เร็จรูปมีมลูคำ่กำรสง่ออกสงูท่ีสดุในหมวดเคร่ืองนุง่หม่  

รัฐบำลเวียดนำมได้ก ำหนดแผนพฒันำสิ่งทอของเวียดนำมภำยในปี พ.ศ. 2558 และวิสยัทศัน์ปี 

พ.ศ. 2563 โดยตัง้เป้ำหมำยกำรผลิตในอตุสำหกรรมสิ่งทอไว้ดงันี ้

 รำยได้จำกกำรสง่ออกสำขำสิ่งทอเป็น 18,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ภำยในปี พ.ศ. 2558 
และ 25,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯภำยในปี พ.ศ. 2563 

 เพิ่มสดัสว่นของ local content โดยจะให้ควำมส ำคญัตอ่กำรผลิตผ้ำวตัถดุิบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 กำรผลิตขยำยตวัร้อยละ 12-14 ตอ่ปีขณะท่ีอตัรำกำรเติบโตของกำรสง่ออกเป็นร้อยละ 
15 ส ำหรับปี พ.ศ. 2554-2563 

 มีเป้ำหมำยท่ีจะเพิ่มแรงงำนให้ได้ 2.7 ล้ำนคน (ปี พ.ศ. 2558) และ 3 ล้ำนคน (ปี พ.ศ. 
2563) 

 ตัง้เป้ำหมำยเพิ่มพืน้ท่ีปลกูฝ้ำยให้ได้ 30,000 เฮกตำร์ ในปี พ.ศ. 2558 และ 76,000 
เฮกตำร์ ในปี พ.ศ. 2563 

(ทีม่า: Garment & Textile Industry Seeks to Boost Export จาก
http://www.vietnamtextile.org.vn/en/news---event/domestic-news/11665/garment---textile-
industry-seeks-to-boost-export/newsdetail.aspx,  การลงทนุของอาเซียนในประเทศ CLV และ
โอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไทยปี 2553 และ ทิศทางการยา้ยฐานการผลิตภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนปี 2554 โดยการสนบัสนนุของสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการลงทนุร่วมกบั
คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย) 

 

http://www.aimcontrolgroup.com/eg/s/136/0/vietnam-garment-&-textile-industry%20abundance-of-opportunities!.htm
http://www.vietnamtextile.org.vn/en/news---event/domestic-news/11665/garment---textile-industry-seeks-to-boost-export/newsdetail.aspx
http://www.vietnamtextile.org.vn/en/news---event/domestic-news/11665/garment---textile-industry-seeks-to-boost-export/newsdetail.aspx
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

  จำกข้อมลูข้ำงต้นท่ีได้กล่ำวมำ รวมทัง้จำกกำรเดินทำงไปส ำรวจพืน้ท่ีและด ำเนินกิจกรรมจบัคู่

ธุรกิจของท่ีปรึกษำ โอกำสกำรค้ำกำรลงทุนของผู้ ประกอบกำรไทยส ำหรับอุตสำหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุง่หม่ในเวียดนำมนัน้คือ  

 ผ้าผืน เน่ืองจำกผ้ำผืนของเวียดนำมยงัมีคณุภำพต ่ำและไม่คงท่ี ไม่มีควำมสม ่ำเสมอ
ของสีและควำมทนสีของผ้ำย้อม ท ำให้ยงัต้องพึ่งพำกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ ซึ่งก็สอดคล้องกบัข้อมลู
กำรสง่ออกของไทยไปเวียดนำม ซึ่งไทยส่งออกผ้ำผืนไปยงัเวียดนำมมำกท่ีสดุในหมวดสิ่งทอ และผ้ำผืน
ยงัเป็นอตุสำหกรรมท่ีเป็นจดุแข็งของไทยท่ีมีศกัยภำพในกำรขยำยกำรค้ำกำรลงทนุไปตำ่งประเทศ 

 เสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นอีกหนึ่งสินค้ำท่ีไทยมีโอกำสและศกัยภำพในกำรขยำยกำรค้ำกำร
ลงทุนในเวียดนำม แต่ต้องเป็นเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปท่ีมีรำคำระดบักลำง -สูง และตอบสนองลูกค้ำท่ีมีรำยได้
ตัง้แต่ระดบัปำนกลำงขึน้ไป เน่ืองจำกเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปท่ีมีรำคำต ่ำนัน้ ไทยไม่สำมำรถแข่งขนักับผู้ผลิต
ของเวียดนำมได้ เพรำะเวียดนำมมีค่ำแรงท่ีถูกกว่ำ ท ำให้ต้นทุนในกำรผลิตต ่ำกว่ำไทย แต่เสือ้ผ้ำ
ส ำเร็จรูปท่ีมีรำคำระดบักลำง-สงูนัน้ ไทยยงัมีโอกำสท่ีดี เน่ืองจำกไทยได้เปรียบในเร่ืองของคณุภำพกำร
ผลิต กำรออกแบบท่ีทนัสมยัและมีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำผู้ประกอบกำรไทย
สำมำรถสร้ำงตรำสินค้ำของตนเองให้เป็นท่ียอมรับด้วยแล้ว โอกำสท่ีจะประสบควำมส ำเร็จในเวียดนำม
ก็จะมีมำกขึน้ เพรำะชำวเวียดนำมเองให้กำรยอมรับและนิยมบริโภคสินค้ ำไทย อย่ำงไรก็ตำม
ผู้ประกอบกำรไทย ก็ต้องมีกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคของชำวเวียดนำมให้ถ่องแท้ด้วย เพ่ือท่ีจะได้
ผลิตสินค้ำได้ตรงกบัควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

7.5 งำนแสดงสินค้ำเก่ียวกับอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในเวียดนำม 

รำยช่ืองำน Exibition เวลำ/สถำนที่จัดงำน 
Vietnam Textile & Garment Industry Expo 2013 Date: April 11-14, 2013 

Place:TBECC – Tan Binh Exhibition & 
Convention Center 
Address: 446 Hoang Van Thu Street, Ward 
4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

International Exhibition on Garment 
Manufacturing Equipment and Fabric 

Date: July 11-13, 2013 
Place: SECC Saigon Exhibition & 
Convention Center 
Address: Nguyen Van Linh Parkway 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Website: http://www.garmetfabric-
vietnam.com 

VTG Saigon 2013 – The 13th Vietnam 
International Textile & Garment Exhibition 

Date: November, 2013 (To be confirmed) 
Place: To be announced 
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7.6 ตัวอย่ำงบริษัทในอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยที่ประสบควำมส ำเร็จจำก
กำรลงทุนในเวียดนำม 
 

อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม : บริษัท Alliance One Apparel Co., Ltd. 
บริษัท Alliance One Apparel จ ำกดั ตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสำหกรรม Giao LongIndustrial Park จงั

หวดัเบ็นแจ (Ben Tre) ทำงตอนใต้ของเวียดนำม บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นเป็นคนไทยทัง้หมด ได้เร่ิมก่อสร้ำง
โรงงำนเม่ือเดือนตลุำคม พ.ศ. 2549 และเร่ิมด ำเนินกำรผลิตในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2550 โดยส ำนกังำน
โรงงำนของบริษัทฯ มีพืน้ท่ีทัง้หมด 100,000 ตำรำงเมตร ในเดือนตลุำคม พ.ศ. 2550 บริษัทได้เร่ิมผลิต
เสือ้ผ้ำกีฬำส ำเร็จรูปของแบรนด์ PUMA โดยเร่ิมจำกกำรมีพนกังำนจ ำนวน 737 คน และในปี พ.ศ. 2551 
บริษัทฯ ได้ขยำยก ำลังกำรผลิตโดยมีพนกังำนถึง 1,600 คน และเร่ิมขยำยสำยกำรผลิตไปรับจ้ำงผลิต
ให้กบัเสือ้ผ้ำกีฬำส ำเร็จรูปแบรนด์ ADIDAS ด้วย ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีมลูคำ่เงินลงทนุ 18.1 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ มีก ำลังกำรผลิตประมำณ 300,000-400,000 ชิน้ต่อเดือน โดยบริษัทฯ รับจ้ำงผลิต (OEM) 
เสือ้ผ้ำกีฬำเพ่ือกำรส่งออกเป็นหลกัให้แก่แบรนด์ ADIDAS ร้อยละ 50 และรับจ้ำงผลิตอีกร้อยละ 50 ให้
แบรนด์ PUMA โดยมีตลำดส่งออกหลกัอยู่ท่ียโุรป ร้อยละ 50 สหรัฐอเมริกำ ร้อยละ 25  เอเชีย ร้อยละ 
15  อเมริกำใต้ ร้อยละ 4 และแอฟริกำใต้ ร้อยละ 1 ปัจจบุนับริษัทฯ มีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้ 3,200 คน 
นบัเป็นกำรลงทนุจำกตำ่งชำตท่ีิใหญ่ท่ีสดุในจงัหวดัเบน็แจ (Ben Tre) 
 บริษัท Alliance One Apparel จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Liberty Group ของไทย ถือเป็น
ผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรลงทนุใน
ประเทศเวียดนำม และเป็นตัวอย่ำงท่ีดีของกำรใช้รูปแบบกำรลงทุนท่ีเป็นกิจกำรท่ีชำวต่ำงชำติเป็น
เจ้ำของทัง้หมด (Wholly Foreign–owned Enterprise) 
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ส่วนที่ 4 รำยกำรอ้ำงอิง และภำคผนวก 

รำยกำรอ้ำงอิง 

กฎหมำยและข้อเสนอแนะในกำรลงทนุ สำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) มิถนุำยน 2551 

กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ เมษำยน 2552 
คูมื่อกำรค้ำและกำรลงทนุสำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม กรมสง่เสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 2554 
เครือข่ำยกำรสร้ำงคณุคำ่, สิรำงค์กลัน่ค ำสอน, 2551 
“บรรจภุณัฑ์พลำสติกอตุสำหกรรมท่ีควรจบัตำมอง”, Plastic Intelligence Unit, 

http://plastic.oie.go.th, กนัยำยน 2554 
ธนำคำรเพ่ือกำรน ำเข้ำและส่งออกแหง่ประเทศไทย (Exim Bank), 2011 
แผนแมบ่ทกำรพฒันำอตุสำหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 กระทรวงอตุสำหกรรม มี.ค. 2554 
ฝ่ำยวิจยั ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) มิถนุำยน พ.ศ. 2551 
ประชำชำตธิุรกิจ, ฉบบัวนัท่ี 1–4 พฤศจิกำยน 2550 
ศนูย์บริกำรวิชำกำรแหง่จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2548 
ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
ศนูย์อจัฉริยะเพื่ออตุสำหกรรมอำหำร, สถำบนัอำหำร, 2555, http://fic.nfi.or.th 
ฐำนเศรษฐกิจ, ฉบบัวนัท่ี 1–3 พฤศจิกำยน 2550 
 “รำยงำนกำรศกึษำเครือขำ่ยวิสำหกิจ” ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, 2551 
สถำบนัอำหำร, http://fic.nfi.or.th 
สว่นงำนวิจยัสถำบนัอำหำร, 2555 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจโฮจิมินห์โดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (BOI) 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (BOI) ร่วมกบัสถำบนัเอเชียศกึษำ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ, 2553 
หอกำรค้ำและสภำหอกำรค้ำไทย 

http://plastic.oie.go.th/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Compaq/Desktop/สถาบันอาหาร
http://fic.nfi.or.th/
http://fic.nfi.or.th/
http://www.sepo.go.th/
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Garment & Textile Industry Seeks to Boost Export จำก 
http://www.vietnamtextile.org.vn/en/news---event/domestic-news/11665/garment---
textile-industry-seeks-to-boost-export/newsdetail.aspx,  กำรลงทนุของอำเซียนในประเทศ 
CLV และโอกำสทำงธุรกิจของ SMEs ไทยปี 2553 และ ทิศทำงกำรย้ำยฐำนกำรผลิตภำยใต้
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนปี 2554 โดยกำรสนบัสนนุของสถำบนัระหวำ่งประเทศเพ่ือกำรค้ำ
และกำรลงทนุร่วมกบัคณำจำรย์คณะเศรษฐศำสตร์มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

Plastic Intelligence Unit, ส ำนกังำนสง่เสริมอตุสำหกรรม, 2554 
Processwd Food Market in Vietnam, www.rncos.com/Report 
Vietnam Garment and Textile Industry: Abundance of opportunities, 

http://www.aimcontrolgroup.com/eg/s/136/0/vietnam-garment-&-textile-industry:-
abundance-of-opportunities!.htm 

Vietnam Plastic Association Report, 2012 
http://viipip.com/homeen/?module=listip (Vietnam Industrial Parks Investment Promotion) 
           ณ วนัท่ี 26.12.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.vietnamtextile.org.vn/en/news---event/domestic-news/11665/garment---textile-industry-seeks-to-boost-export/newsdetail.aspx
http://www.vietnamtextile.org.vn/en/news---event/domestic-news/11665/garment---textile-industry-seeks-to-boost-export/newsdetail.aspx
http://www.rncos.com/Report
http://www.aimcontrolgroup.com/eg/s/136/0/vietnam-garment-&-textile-industry:-abundance-of-opportunities!.htm
http://www.aimcontrolgroup.com/eg/s/136/0/vietnam-garment-&-textile-industry:-abundance-of-opportunities!.htm
http://viipip.com/homeen/?module=listip
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  รำยช่ือหน่วยงำนสนบัสนนุและสง่เสริมด้ำนกำรค้ำกำรลงทนุในเวียดนำม 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

1. รำยช่ือหน่วยงำนสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนในเวียดนำม 

ตารางแสดงหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนในเวียดนาม 
หน่วยงำน สถำนที่ตดิต่อ 

หน่วยงำนรัฐบำลที่ส่งเสริมกำรลงทุน 
1. สถำนเอกอคัรำชทตู ณ กรุงฮำนอย 63 – 65 Hoan Dieu Street, Hanoi 

Tel: (84 – 8) 3823 – 5092 – 94  
Fax: (84 – 8) 3823 – 5008 
E-mail: thaihan@mfa.go.th 
Website: http://www.thaibizvietnam.com/ 

2. สถำนกงสลุใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 

 

77 Tran Quoc Thao Street, District 3,  
Ho Chi Minh City 
Tel: (84 – 8) 3932 – 7637-8 
Fax (84 – 8) 3932 – 6002 
E-mail: thaihom@mfa.go.th 
Website:http://www.thaiconsulatehochiminh.com/ 

3. ส ำนกังำนสง่เสริมกำรค้ำใน
ตำ่งประเทศ ณ กรุงฮำนอย 

Suit 801, 8 th Floor, HCO Building, 
44 B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi 
Tel: (84 – 4) 3936 – 5226-7 
Fax: (84 – 4) 3936 – 5228 
E- mail: thaichanoi@depthai.go.th 

4. ส ำนกังำนสง่เสริมกำรค้ำใน
ตำ่งประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ 

8 th Floor, Unit 4, Saigon Centre Building 
65 Le Loi Boulevard, District 1,  
Ho Chi Minh City 
Tel: (84 – 8) 3914 – 1838  
Fax: (84 – 8) 3914 – 1864 
E -mail: thaitradecenter@hcm.fpt.vn 
 

mailto:thaihan@mfa.go.th
http://www.thaibizvietnam.com/
mailto:thaihom@mfa.go.th
http://www.thaiconsulatehochiminh.com/
mailto:thaichanoi@depthai.go.th
mailto:thaitradecenter@hcm.fpt.vn
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

หน่วยงำน สถำนที่ตดิต่อ 
5. ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวแหง่ 
ประเทศไทย (ททท.) ณ นครโฮจิมินห์ 

Floor 5, The Empire Tower, 26-28 Ham Nghi Street, 
District 1, Hochiminh City  
Tel: (84 – 8) 6291 – 3885-6 
Fax: (84 – 8) 6291 – 3887 
E-mail: info@tourismthailand.org.vn 

หน่วยงำนเอกชนที่ส่งเสริมกำรลงทุน 
1. สมำคมนกัธุรกิจไทยในเวียดนำม                 
(Thai Business  Association: TBA)   
ณ กรุงฮำนอย 

801,8 Floor, Hanoi Central Office Building   
(HCO Building), 44B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi   
Tel:   (84–4) 3936 –5227 
Fax:  (84 – 4) 3936 –5228 
E–mail: thaiassociation@vnn.vn  

2. สมำคมนกัธุรกิจไทยในเวียดนำม          
(Thai Business  Association: TBA)  
ณ นครโฮจิมินห์ 

115 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City 
Tel:   (84–4) 3393–1863 
E–mail:  tbaviet@hcm.vnn.vn  

ธนำคำรพำณิชย์ไทยในเวียดนำม 
1. Bangkok Bank, Hanoi 41 B Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi 

Tel: (84 – 4) 826 – 0886; (84 – 4) 824 – 0307 
Fax: (84 – 4) 826 – 7397 

2. Bangkok Bank, Ho Chi Minh  35 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City 
Tel: (84 – 8) 821– 4396 
Fax: (84 – 8) 821 – 4721 

3. Krung Thai Bank 

 

Room 301A, Floor 3, 649 Kim Ma Street,  
Ba Dinh District, Hanoi 
Tel: (84 – 4) 833 – 6805 
Fax: (84 – 4) 833 – 6804 

mailto:info@tourismthailand.org.vn
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

หน่วยงำน สถำนที่ตดิต่อ 
4. Thai Farmers Bank 

 

Room 422, Binh Minh Hotel, 27 Ly Thai To Street,Hoan 
Kiem District, Hanoi 
Tel: (84 – 4) 824 – 4901; (84 – 4) 824 – 4902 
Fax: (84 – 4) 824 – 4900 

5. Thai Military Bank Floor 1, Saigon Trade Centre, 37 Ton Duc Thang 
Street, Ben Nghe Ward, District 1,  
Ho Chi Minh City 
Tel: (84 – 8) 910 – 0606; (84 – 4) 910 – 1389 
Fax: (84 – 8) 910 – 0510 

6. Vinasiam Bank (เป็นธนำคำรร่วมทนุ
ระหวำ่งธนำคำรไทยพำณิชย์ กลุม่บริษัทซี
พี และธนำคำรของเวียดนำม) 

02 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 
1, Ho Chi Minh City 
Tel: (84 – 8) 38210 – 630 
E-mail: vsb@vsb.com.vn 
Website: http://www.vsb.com.vn 

หน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุนของเวียดนำม 
1. Ministry of Planning and 
Investment (MPI) 

6B Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi 
Tel: (84 – 80) 44589; (84-80) 43485;(84 – 4) 3845– 
5298 
Fax: (84 – 80) 44589; (84 – 4)3823 – 4453 
E-mail: banbientap@mpi.gov.vn 
Website: http://www.mpi.gov.vn 

2. Foreign Investment Agency (FIA) 
Ministry of Planning and Investment 
of Vietnam (MPI) 

02 Hoang Van Thu Str., Hanoi 
Tel: (84 – 4) 734 – 3758; (84 – 4) 734 –3759  
Fax: (84 – 4) 734 – 3769 
E-mail: fiavietnam@mpi.gov.vn 
Website: http://www.mpi.gov.vn/fdi 

mailto:vsb@vsb.com.vn
http://www.vsb.com.vn/
mailto:banbientap@mpi.gov.vn
mailto:fiavietnam@mpi.gov.vn
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

หน่วยงำน สถำนที่ตดิต่อ 
3. Investment Promotion Center 
(North Vietnam) 

65 Van Mieu, Hanoi 
Tel: (84 – 4) 747 – 3143  
Fax: (84 – 4) 843 – 7927 
E-mail: ipcn@mpi.gov.vn 

4. Investment Promotion Center 
(Central Vietnam) 

102 Quang Trung, Da Nang 
Tel: (84 – 5) 1188 – 9669  
Fax: (84 – 5) 1188 – 9679 
E-mail: ipccentraldng@viettel.vn  

5. Foreign Investment Center (South 
Vietnam) 

278 Nguyen Dinh Chieu, Ho Chi Minh City 
Tel: (84 – 8) 930 – 6671  
Fax: (84 – 8) 930 – 5413 
E-mail: cqddmpi@hcm.vnn.vn 

6. Department of Planning and 
Investment (Ho Chi Minh City) 

32 Le Thanh Ton St., Dist 1., Ho Chi Minh City, 
Vietnam 
Tel: (84.8) 8294988  
Fax: (84.8) 8295008 - (84.8) 8290817 
E-mail: ipdpi@hcm.vnn.vn  
Website: 
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/invest/index.html 

 

ท่ีมา : คู่มือดชันีการลงทนุ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
และสถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554 
 
 
 

 

 

mailto:ipccentraldng@viettel.vn
mailto:cqddmpi@hcm.vnn.vn
mailto:ipdpi@hcm.vnn.vn
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภำคผนวก ข 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  รำยช่ือตวัแทนจดัจ ำหน่ำยในประเทศเวียดนำม 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

รำยช่ือตัวแทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ (Distributor) ในเวียดนำม 
 

บริษัท สถำนที่ตดิต่อ 
THAI CORP 
INTERNATIONAL (VIET 
NAM) Co., Ltd. 

Address: Lot 5-4, M14 Street, Tan Binh Extended Industrial 
Zone, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 
Tel: 08 3 62870000; 08 3 62880000 
Fax: 08 62691417 
Website:- 

VIET THAI PACIFIC 
TRADING 

Address:37 Hoang Van Thu Str., W.15, Phu Nhuan Dist., HCMC 
Tel: 08 3995 2297 
Fax: 08 3995 1548 
Website:www.pss.co.th 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

ภำคผนวก ค 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 
 

 

-  รำยช่ือบริษัทท่ีปรึกษำกฎหมำยทำงธุรกิจในเวียดนำม 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

รำยช่ือบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยทำงธุรกิจในเวียดนำม 

บริษัท Contact 
Legal Associates Address: Room D14 - 40 Ba Huyen Thanh Quan Str., 

Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: 08 3930 6949-50,  083 930 1969 
Fax: 08 3930 3889 
Website: - 

Tilleke & Gibbins 
Consultants Limited 
Hanoi, Vietnam 

Address: HAREC Building, 4th Floor 4A Lang Ha Street, 
Ba Dinh District, Hanoi 
Tel: 04 3772 6688 
Fax: 04 3772 5568 
Website:www.tillekeandgibbins.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.tillekeandgibbins.com/
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ภำคผนวก ง 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  รำยช่ือบริษัทของไทยท่ีเข้ำไปลงทนุในเวียดนำม 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

รำยช่ือบริษัทของไทยที่เข้ำไปลงทุนในเวียดนำม 

ช่ือบริษัท สถำนที่ตดิต่อ 
อุตสาหกรรมอาหาร 
Asuzac Foods Co.,Ltd. Room 102, Southern Cross Sky View Buidling, 

Tan Phu Ward District: 7  
Province/City: Ho Chi Minh City 

BD Agriculture (TL) Ltd. Unit 601, 6th Fl., 2 Nguyen Khac Vien, Tan Phu 
Ward, Dist. 7, HCMC 
Tel:  08.3541 20120 
Fax: 08. 3541 36656 
Website: www.bigdutchman.de 

Berli Jucker Public Rep. Office Fosco II - Room E15, 40 Ba Huyen Thanh Quan, 
Ward 6, Dist. 3, HCMC 
Tel: 08. 3930 6629 
Fax: 08. 3930 5925 
Website:www.bjc.co.th 

Betagen Vietnam Co., Ltd 137 Le Quang Dinh, W. 14, Binh Thanh Dist., 
HCMC 
Tel: 08. 6258 3355 
Fax: 08. 6258 3361 
Website: www.betagen.co.th 

Betagro-Thailuxe Vina 
Feed Mill Co.,Ltd. 

No. 1 Rd., 6A-Bien Hoa Industrial Park Zone II , 
Long Binh 
Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province 
Tel: 061-3835 822 
Fax: 061-3835 828 
Website:www.betagro.com 

http://www.bigdutchman.de/
http://www.bjc.co.th/
http://www.betagen.co.th/web/home/
http://www.betagro.com/
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ช่ือบริษัท สถำนที่ตดิต่อ 
C.P Vietnam Livestock Co.,Ltd. Lot 39-Bien Hoa Industrial Industrial Park, Zone 

II, Long Binh 
Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province 
Tel: 061-3836 251 
Fax: 061-3836 086 
Website:www.cp.com.vn 

Dorshing Vietnam Ltd. Block 6, National Road No.13, Hoa Long 
Commune, Lai Thieu Townlet  
District: Thuan An District  
Province/City: Binh Duong Province 

Foodtech Co., Ltd. Hamlet 1-Nhut Chanh Village-Ben Luc Dist., 
Long An Province 
Tel:072-3871 080 
Fax:072-3871 394 
Website:www.cbfood-tech.com 

J.K. Lim (Vietnam) Co.,Ltd. Ninh Son Ward  
District: Tay Ninh Town  
Province/City: Tay Ninh 

Khazanah Co.,Ltd. (Khai Hoan) 9, Lane 202F, Doi Can St.  
District: Ba Dinh  
Province/City: Ha Noi City 

Minor (Vietnam) Foodstuff Co.,Ltd. Saigon Tower, 29 Le Duan St., Ben Nghe Ward: 
1 District  
Province/City: Ho Chi Minh City 

Pataya Food Industries (Vietnam) Co.,Ltd. Lot 44, Tra Noc 1 Industrial Zone, Tra Noc Ward, 
Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam 

http://www.cp.com.vn/
http://www.cbfood-tech.com/
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ช่ือบริษัท สถำนที่ตดิต่อ 
Tel:  710 3 842 382 – 91 
Fax: 710 3842 380 
Website: www.patayafood.com 

Red Bull (Vietnam) Co., Ltd. Hanoi Highway, Binh Thang Ward, Di An Town, 
Binh Duong Province 
Tel: 0650-3749 164 
Fax: 0650-3749 168 
Email: center@redbullvietnam.com 

Royal Foods Co., Ltd. (Vietnam)  Block 19-20 My tho Industrial Zone, 
Tien Giang Province, Vietnam 

Vellpharm Vietnam Co.,Ltd. Tien Son Industrial Park 
District: Tu Son Town  
Province/City: Bac Ninh Province 

Tropical Vietnam Foodstuff Co.,Ltd. My Tho Industrial Park, Binh Duc Ward District: 
Chau Thanh  
Province/City: Tien Giang Province 

Samyan Seafood Restuarant 102-104 Le Lai, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC 
Tel: 08.39 25 9010 
Website: www.samyanseafood.com.vn 

Thai Corp Interantional (Vietnam) Co., Ltd. Lot 5-4, M14 Street, Tan Binh Extended 
Industrial Zone, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan 
District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: 08 3 62870000; 08 3 62880000 
Fax: 08 62691417 

Viet World Co., Ltd. Lot A5, A6, A7 –Al Area, Giao Long Industrial 
Area, An Phuoc Commune, Chau Thanh Dist., 

http://www.patayafood.com/
http://tbavietnam.org/center@redbullvietnam.com/
http://www.samyanseafood.com.vn/
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ช่ือบริษัท สถำนที่ตดิต่อ 
Ben Tre Province, Vietnam 
Tel: 075 3613344 
Fax: 84 075 3612790 

Vet Products (VN) Co., Ltd. 43A Binh Gia, Ward 13, Tan Binh Dist., HCMC 
Tel: 08. 3812 4404 
Fax: 08.38238687 
Website:www.vetproducts.co.th 

Yueh Chyang Canned Food Co. Ltd. Nhut Chanh Commune-Ben Luc Dist., Long An 
Province 
Tel: 072-3872377 
Fax: 072-3872388 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสตกิส าหรับบรรจุอาหาร 
Srithai (Vietnam) Co., Ltd. No. 9, Street No. 2, Song Than Industrial Park - 

Di An Dist., Binh Duong 
Tel: 0650-3790 023 
Fax: 0650-3790 025 
Website: www.srithaisuperware.com 

United Packaging J.V Co., Ltd Xuan Thoi Son Industrial Zone Complex, Xuan 
Thoi Son Ward, Hoc Mon Dist., HCMC 
Tel: 08. 37157102 
Fax: 08.37157101 

ChemTech Co.,Ltd. Vietnam – Singapore Industrial park, Bonh Hoa 
Ward Thuan An District Binh Duong Province 

Huhtamaki (Vietnam) Co.,Ltd. 22 – 8 St. Vietnam – Singapore Industrial park, 
Bonh Hoa Ward Thuan An  
District Binh Duong Province 

http://www.vetproducts.co.th/
http://www.srithaisuperware.com/
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ช่ือบริษัท สถำนที่ตดิต่อ 
AK Vina Co.,Ltd. Lot 12, Go Dau Industrial Park,  

Phuoc Thai Ward  
District: Long Thanh  
Province/City: Dong Nai Province 

Asia Metal Co.,Ltd. Bien Hoa 2 Industrial Park, Long Binh Ward 
District: Bien Hoa City  
Province/City: Dong Nai Province 

CnA Chemical Co.,Ltd. B6/4A Tran Dai Nghia St., Ap 2, Tan Kien Ward  
District: Binh Chanh District  
Province/City: Ho Chi Minh City 

D&Y Technology Co.,Ltd. 18 St., Tan Thuan Export Processing Zone, Tan 
Thuan Dong Ward 
District: 7District  
Province/City: Ho Chi Minh City 

Prestige Package Vietnam Co.,Ltd. Ap Ich Thanh, Truong Thanh Ward  
District: 9 Province/City: Ho Chi Minh City 

Steady Series (Vietnam) Co.,Ltd. Trang Bang Industrial Park, National Road 
No.22, Xuyen A, An Tinh Ward  
District: Trang Bang  
Province/City: Tay Ninh Province 

VS Industry Vietnam Co.,Ltd. Que Vo Industrial Park, Van Duong Ward  
District: Que Vo District  
Province/City: Bac Ninh Province 

Daiwa Plastics (Vietnam) Co.,Ltd. 6 St., Tan Thuan Export Processing Zone, Tan 
Thuan Dong Ward  
District: 7District Province/City: Ho Chi Minh City 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ช่ือบริษัท สถำนที่ตดิต่อ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
Alliance One Garment Co.,Ltd. Giao Long Industrial Park, 

Giao Long Ward 
Chau Thanh District 
Ben TreProvince 

Chao Hun (Vietnam) Co.,Ltd. Nhon Trach 3 Industrial park,  
Hiep Phuoc Ward Nhon Trach District Dong Nai 
Province 

Ever Best Vietnam Garment Co.,Ltd. D9/16A Duong Dinh Cuc St., Tan Kien Ward 
District: Binh Chanh District Province/ City: Ho 
Chi Minh City 

Primacy Vietnam Co.,Ltd. My Phuoc Industrial Park, My Phuoc Townlet 
District: Ben Cat Province/ 
City: Binh Duong Province 

Pro Kingtex Vietnam Co.,Ltd. D10/89 National Road No.1A, Tan Tao Ward 
District: Binh Tan District Province/ City: Ho Chi 
Minh City 

Sprinta (Vietnam) Co.,Ltd. Lot 58 – 60, Linh Trung 2 Export Processing 
Zone, 
Binh Chieu Ward District: Thu Duc District 
Province/ City: Ho Chi Minh City 
 

Xing Xing Embroidery Co.,Ltd. 11 Hiep Tan Canal, Hiep Tan Ward District: Tan 
Phu District Province/City: Ho Chi Minh City 

Ampfield Vietnam Co.,Ltd. Lot III, 12 St., Tan Binh Industrial Park District: 
Tan Province/City: Ho Chi Minh City 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

ช่ือบริษัท สถำนที่ตดิต่อ 
AMW Vietnam Co.,Ltd. C15-C15/II – 2F St., Vinh Loc Industrial Park 

District Province/City: Ho Chi Minh City 
Arksun Co.,Ltd. 164 Ton Duc Thang St. District: Dong Da District 

Province/City: Ha Noi City 
 

ทีม่า: การปรับปรุง Profile นกัลงทนุไทยทีเ่ข้าไปลงทนุประเทศเวียดนาม, 2552 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

 

 

 

 
 

 

ภำคผนวก จ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  หนว่ยงำนสนบัสนนุและส่งเสริมด้ำนกำรค้ำกำรลงทนุในอตุสำหกรรมอำหำร 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

หน่วยงำนสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมอำหำรในประเทศไทย 

 รำยช่ือหน่วยงำน  Website 
1. รายช่ือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
สถำบนัอำหำร กระทรวงอตุสำหกรรม http://www.nfi.or.th 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.moac.go.th 
กรมสง่เสริมกำรเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.doae.go.th/ 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.fisheries.go.th 
กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.dld.go.th 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ http://www.fda.moph.go.th 
ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรมกระทรวง
อตุสำหกรรม 

http://app.tisi.go.th 

ธนำคำรเพ่ือกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย http://www.exim.go.th/ 
กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ กระทรวงพำณิชย์ http://www.depthai.go.th/ 
กรมสง่เสริมอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม http://www.dip.go.th 
2. สมาคม/สถาบันท่ีเก่ียวข้อง 
สมำคมกำรประมงแหง่ประเทศไทย http://www.thaifishery.or.th 
สมำคมพืชสวนแหง่ประเทศไทย http://www.hsstth.org 
สมำคมอำหำรแชเ่ยือกแข็งไทย http://www.thai-frozen.or.th 
สมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำรแหง่
ประเทศไทย 

http://www.fostat.org 

สมำคมผู้ เลีย้งสกุรแหง่ชำติ http://www.swinethailand.or.th 
สมำคมโคแหง่ประเทศไทย http://www.thaibeef.com 
สมำคมกุ้งไทย http://www.thaishrimp.org 
สมำคมแป้งมนัส ำปะหลงัไทย http://www.thaitapiocastarch.org 
สมำคมโรงงำนสกดัน ำ้มนัปำล์มแหง่ประเทศไทย http://www.palmoilthai.com 
สมำคมภตัตำคำรไทย http://www.tra-thailand.com 

http://www.doae.go.th/
http://www.fisheries.go.th/
http://www.dld.go.th/
http://www.hsstth.org/
http://www.thai-frozen.or.th/
http://www.swinethailand.or.th/
http://www.thaibeef.com/
http://www.thaitapiocastarch.org/
http://www.palmoilthai.com/
http://dir.sanook.com/clickstat.php?linkid=341674
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

หน่วยงำนสนับสนุนและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมอำหำรในประเทศเวียดนำม 

หน่วยงำนสนับสนุน สถำนที่ตดิต่อ 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development (MARD) 

B5 Block, No.2, Ngoc Ha Street-Ba Dinh 
District-HaNoi-VietNam 
Tel: 043 7341635 (205/206/208) 
Fax: 043 8230381 
Email: trangtin@mard.gov.vn 
Website: www.agroviet.gov.vn 

Vietnam Food Association (VFA) 62 Nguyen Thi Thap Street, Him Lam Area, 
Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 
Tel:086 2983494 - 62983495 - 62983497 – 
62983498 
Fax: 086 2983490 
Email: vietfood@hcm.vnn.vn 
Website: http://www.vietfood.org.vn 

Food & Foodstuffs Association (FFA) 275B Pham Ngu Lao, Phung.Pham Ngu Lao  
District 1 – TP, Ho Chí Minh City, Vietnam  
Tel: 083 920 6352 
Fax: 083 920 6351 
Website: http://www.ffa.com.vn 

Vietnam Association of Seafood Exporters 
and Producers (VASEP) 

An Phu District 2, Ho Chí Minh City, Vietnam 
Tel: 086 281 0430 
Fax: 086 281 0438 
Website: http://www.vasep.com.vn 

 
 

mailto:trangtin@mard.gov.vn
mailto:vietfood@hcm.vnn.vn
http://www.ffa.com.vn/
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำคผนวก ฉ 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-  หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจอุำหำร 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุอำหำรในประเทศไทย 
 

รำยช่ือหน่วยงำน Website 
3. รายช่ือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม
กระทรวงอตุสำหกรรม 

http://app.tisi.go.th 

ธนำคำรเพ่ือกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย http://www.exim.go.th/ 
กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ กระทรวง
พำณิชย์ 

http://www.depthai.go.th/ 

กรมสง่เสริมอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม http://www.dip.go.th 
ศนูย์กำรบรรจหีุบห่อไทย สถำบนัวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

http://www.tistr.or.th 

สว่นพฒันำผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์และกำรพิมพ์ 
ส ำนกัพฒันำอตุสำหกรรมเป้ำหมำยกรมสง่เสริม
อตุสำหกรรม 

http://pdpd.dip.go.th 

สถำบนัอำหำร กระทรวงอตุสำหกรรม http://www.nfi.or.th 
4. สมาคม/สถาบันท่ีเก่ียวข้อง 
สมำคมอตุสำหกรรมพลำสติกไทย http://www.tpia.org 
สมำคมกำรบรรจภุณัฑ์ไทย http://www.thaipack.or.th 
สมำคมอตุสำหกรรมพลำสติกชีวภำพไทย www.tbia.or.th 
สถำบนัพลำสตกิ http://www.thaiplastics.org 
สมำคมอตุสำหกรรมรีไซเคลิโฟมพลำสตกิไทย http://www.tpfria.or.th 
สถำบนัอำหำร กระทรวงอตุสำหกรรม http://www.nfi.or.th 
สถำบนัค้นคว้ำและพฒันำผลิตภณัฑ์อำหำร 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

http://www.ifrpd.ku.ac.th 

สถำบนักำรจดักำรบรรจภุณัฑ์และรีไซเคลิไทย  http://www.tipmse.or.th 
กลุม่อตุสำหกรรมพลำสตกิ สภำอตุสำหกรรม http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/plastic 
 

http://www.yellowpages.co.th/go/index.php?Bid=163392941021001&Source=Pro&Link=http://www.tpia.org
http://www.tbia.or.th/
http://dir.sanook.com/clickstat.php?linkid=116639
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

หน่วยงำนสนับสนุนและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิส ำหรับบรรจุ

อำหำรในประเทศเวียดนำม 

หน่วยงำนสนับสนุน สถำนที่ตดิต่อ 
Vietnam Packaging Association (VINPAS) 159 Kinh Duong Vuong Street, District 6, Ho 

Chí Minh City, Vietnam 
Tel: 083 751 2561 
Fax: 083 751 2562 
Email: hhbbvn@hcm.vnn.vn 
Website: http://www.vinpas.vn 

Vietnam Plastics Association (VPA) 180-182 Ly Chinh Thang street, District 3, Ho 
Chí Minh City, Vietnam 
Tel: 086 290 5017 
Fax: : 086 290 5021 
Email: veia-vn@hn.vnn.vn 
Website: http://www.veia.org,vn 

Vietnam Saigon Plastics Association (VSPA) 

 

192 Phung Hung, Ward 14, Dist 5, Ho Chí 
Minh City, Vietnam 
Tel: 08 - 8572658  
Fax: 08 - 8572659  
Email:vspa@hcm.vnn.vn  
Website: http://www.hcmste.gov.vn  

 

 

mailto:veia-vn@hn.vnn.vn
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภำคผนวก ช 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  หนว่ยงำนสนบัสนนุอตุสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่ห่ม 
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สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

หน่วยงำนสนับสนุนอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย 

หน่วยงำนสนับสนุน สถำนที่ตดิต่อ 
สมำคมอตุสำหกรรม
กำรผลิตเส้นใย
สงัเครำะห์(The Thai 
Synthetic Fiber 
Manufacturers' 
Association) 

128/123 อำคำรพญำไทพลำซำ ชัน้ 11 ห้องเจ ถนนพญำไท แขวงทุง่พญำไท 
เขตรำชเทวีกรุงเทพฯ 10400 
Tel: 0-2216-5739-40 
Fax: 0-2216-5722 
Email: tsma@thaitextile.org 
Website: http://www.thaitextile.org/tsma 

สมำคมอตุสำหกรรม
สิ่งทอไทย(The Thai 
Textile 
Manufacturing 
Association) 

117/7 อำคำรปำนจิตต์ ซอยทองหลอ่ สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 
กทม 10110 
Tel: 0-2392-0753-5 
Fax: 0-2712-5440 
Email: ttma@thaitextile.org 
Website: http://www.thaitextile.org/TTMA 

สมำคมอตุสำหกรรม
ทอผ้ำไทย (The Thai 
Weaving Industry 
Association) 

54/87-88 หมู ่5 ถ. พระรำม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  10150 
Tel: 0-2427-6668-9 
Fax: 0-2427-6669 
Website: http://www.thaiweaving.org/ 

สมำคมพอ่ค้ำผ้ำไทย 
(Thai Textile 
Merchants 
Association) 

562 อำคำรเอสพรีม ชัน้ 4 ถนนรำชวงศ์ แขวงจกัรวรรดเิขตสมัพนัธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100 
Tel: 0-2622-6711-3 
Fax: 0-2622-6714 
Email: info@thaitextilemerchant.org 
Website: http://www.thaitextilemerchant.org/ 

สมำคมไหมไทย (Thai 
Textile Merchants 
Association) 

86/6 อำคำรส ำนกัอตุสำหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร พระรำม 4 แขวงคลองตนั 
เขตคลองเตย กทม 10110 
Tel: 0-2712-4328 

mailto:tsma@thaitextile.org
mailto:ttma@thaitextile.org
mailto:info@thaitextilemerchant.org
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

หน่วยงำนสนับสนุน สถำนที่ตดิต่อ 
Fax: 0-2391-2896 
Website: http://www.thaisilk.or.th 

สมำคมอตุสำหกรรม
ฟอก ย้อม พิมพ์และ
ตกแตง่สิ่งทอไทย (The 
Association of Thai 
Textile Bleaching, 
Dyeing, Printing and 
Finishing Industries) 

อำคำรพญำไทพลำซำ่ ห้องหมำยเลข J ชัน้ 11  
เลขท่ี 128/123 ถ.พญำไทแขวงทุง่พญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  
Tel: 0-2129-3965-6 
Fax: 0-2129-3967 
Email: atdp2004@yahoo.com 
Website: 
http://www.atdptextile.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
 

สมำคมอตุสำหกรรม
เคร่ืองนุง่หม่ไทย (Thai 
Garment 
Manufacturers 
Association) 

127/36-7 ปัญจธำนีทำวเวอร์รัชดำภิเษก แขวงชอ่งนนทรี เขตยำนนำวำ กทม 
10120 
Tel: 0-2681-2222-3,0-2681-0237-44 
Fax: 0-2681-0231-2 
Email: tgma@thaigarment.org 
Website: http://www.thaigarment.org 

สถำบนัพฒันำ
อตุสำหกรรมสิ่งทอ 
(Thailand Textile 
Institute) 

สถำบนัพฒันำอตุสำหกรรมสิ่งทอ 
อำคำรอ ำนวยกำร ซอยตรีมิตร ถนนพระรำมท่ี 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
Tel: 0-2713-5492-9 
Fax: 0-2712-1592 
Email: info@thaitextile.org 
Website: http://www.thaitextile.org/main/index_t.php 

 

 

mailto:atdp2004@yahoo.com
mailto:tgma@thaigarment.org
mailto:info@thaitextile.org


 
 

187 
 

สรุปแบบจ ำลองต้นแบบ (Prototype  Model) ในกำรขยำยกำรลงทนุหรือกำรท ำธุรกิจสูป่ระเทศเวียดนำม 
 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

หน่วยงำนสนับสนุนและบริษัทท่ีเก่ียวข้องอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศ

เวียดนำม 

หน่วยงำนสนับสนุน สถำนที่ตดิต่อ 
Vietnam National Textile & Garment 
Corporation (VINATEX) 

41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, 
Hanoi, Vietnam 
Tel: +84 4 3825 7700 
Fax: +84 4 3826 2269 
Website: http://www.vinatex.com.vn 

Vietnam Textile and Apparel Association 
(Vitas) 

07 Le Minh Xuan Street (Viet Tien Co.), Ward 
7, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: +84 8 864 0800 #270 
Fax: +84 8 296 3332 
Website: http://www.vietnamtextile.org 

Hanoi Vietnam Textile and Apparel 
Association 

Room 810, 25 Ba Trieu Street, Hoan Kiem 
District, Hanoi, Vietnam 
Tel: +84 4 3934 6908 
Fax: +84 4 3934 9842 
Email: infor@vietnamtextile.org.vn 

Wonderful Saigon Garment Co; Ltd Road 14, Tan Thuan Export Processing Zone  
Dist.7, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: +84 8 7701386-7701387 
Fax: +84 8 7701595 
Email: Wonderful_sg@hcm.vnn.vn 

Far East Garment Services Co; Ltd No 14 Lane 17 Van Ho Ii Hanoi Vietnam  
Email: fegs@fpt.vn 

Association of Garments, Textiles, 
Embroidery, Knitwear (AGTEK) 

73 Bau Cat 3, Ward 12, Tan Binh District, Ho 
Chi Minh City, Vietnam 

http://www.vietnamtextile.org/
mailto:infor@vietnamtextile.org.vn
mailto:Wonderful_sg@hcm.vnn.vn
mailto:fegs@fpt.vn
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

หน่วยงำนสนับสนุน สถำนที่ตดิต่อ 
Tel: +84 8 849 3978 
Fax: +84 8 842 8301 

Viet Tien Garment Corporation 07 Le Minh Xuan, Tan Binh District, 
HoChiMinh City, Vietnam 
Tel: +84 8 38640800 
Email: vtec@hcm.vnn.vn 
Website: http://www.viettien.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:vtec@hcm.vnn.vn
http://www.viettien.vn/
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ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง SMEs ภำคกำรผลิต  

เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ระยะท่ี 2)  
เช่ือมโยง SMEs ไทยสู่อำเซียน 

 
1. นำยมำนะผล ภู่สมบญุ  รองประธำนสภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2. นำยวลัลภ วิตนำกร   รองประธำนสภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
3. นำยอรินทร์ จิรำ   รองประธำนสภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
4. ดร.ปิยนชุ มำลำกลุ ณ อยธุยำ   รองเลขำธิกำรสภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
5. นำยอิศเรศ รัตนดลิก ณ ภเูก็ต     รองเลขำธิกำรสภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
6. นำงชไมพร ตนัตวิงศ ์              ผู้ เช่ียวชำญประเทศเวียดนำม 
7. นำยธวชัชยั นวเจริญวงศ์    ผู้ชว่ยเลขำธิกำรกลุม่อตุสำหกรรมพลำสตกิ 
8. น.ส.ไปยดำ หำญชยัสขุสกลุ             ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม  

อตุสำหกรรมกำรผลิต (SMI) 
9. น.ส.วนิตำ อินช้ำงค ำ เจ้ำหน้ำท่ีสถำบนัวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

อตุสำหกรรมกำรผลิต (SMI) 
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สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

คณะผู้จัดท ำ 
  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)  
 1. ดร.วิมลกำนต์ โกสมุำศ                  รองผู้อ ำนวยกำร สสว. 
 2. นำงลกัขณำ ตัง้จิตนบ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัประสำนด้ำนกำรตำ่งประเทศ  
 3. นำงกลุวรำงค์ จิรวรำ           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัประสำนด้ำนกำรตำ่งประเทศ  
 4. นำงสำวโฉมแข โกศลพิศิษฐ์กลุ      หวัหน้ำส่วนโครงกำรด้ำนปัจจยัแวดล้อมทำงธุรกิจ                  

ส ำนกัประสำนและบริหำรโครงกำร  
 5. นำงสำวกชพร ศริิชยัสกลุ     เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิกำรระดบัสงู   

ส ำนกัประสำนด้ำนกำรตำ่งประเทศ 
 
ศูนย์วิจัยกำรคมนำคม สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
1. ผศ.ดร.วีริศ อมัระปำล 
2. ดร.บญุญรัตน์ สมัพนัธ์วฒันชยั 
3. ดร.สำธิมำ ปฐมวิริยะวงศ์ 
4. ดร.กำญจนำ แสงลิม้สวุรรณ 
5. นำยสิโรตม์ บญุประเสริฐ  
ผู้ประสำนงำนโครงกำร 
1. นำงสำวกชกร สำยสวุรรณ 
2.  นำงสำวพรรณปพร จตวีุรพงษ์ 
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