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ปฏิ
เสธไม่ได้เลยว่าความร้อนแรงของเศรษฐกจิในรอบทศวรรษ
ที่ผ่านมา “เวียดนาม” กลายเป็นจุดสนใจจากนักลงทุนทั่ว

ทุกมุมโลกด้วยจ�านวนประชากรกว่า 90 ล้านคน ซึ่งเพียงพอต่อการ
เป็นฐานการผลิตแรงงานราคาถูก และขณะเดียวกันก�าลังซื้อจ�านวน
มหาศาลในตลาดท่ีก�าลังเติบโตขึ้นก็เพิ่มเช่นกัน เวียดนาม เป็นที่ 
หมายปองจากนักลงทุนมาโดยตลอดว่า จะสามารถก้าวกระโดดเป็น 
“เสือเศรษฐกิจ” ตัวใหม่ของเอเชียได้ โดยมูลค่าการลงทุนจาก 
ต่างประเทศที่เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในเวียดนามตั้งแต่ปี 2551 มีมูลค่า
สูงถึง 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากรายงานการส�ารวจของหอการค้าสหรัฐอเมริกา และ
สงิคโปร์ในเวยีดนาม โดยได้ส�ารวจความคดิเหน็จากผูบ้รหิารระดับสงู
ของบริษัทสหรัฐ ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมถึงกว่า 77 
บริษัทสหรัฐ ในเวียดนาม พบว่า ส่วนใหญ่เห็นพ้องไปในทิศทาง
เดียวกันว่า จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของประเทศ
เวียดนาม ท�าให้เวียดนามเป็นประเทศที่นานาชาติคาดหวัง และ 
ตัง้เป้าว่าจะกลายเป็นประเทศทีม่กีารขยายตวัทางธรุกิจมากทีส่ดุเป็น
อันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ ส�านักงานสถิติแห่งประเทศเวียดนาม เผยผลการ
ส�ารวจจากบริษัทต่างชาติทั่วประเทศว่า ราว 37% ของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมีแผนการเตรียมขยายธุรกิจในเวียดนามในอนาคต 
อันใกล้นี้ ซึ่งเป็นรองจากอินโดนีเซียเพียงเล็กน้อยโดยอยู่ที่ 41% เกิน
ครึ่งหนึ่งของผลการส�ารวจ ราว 57% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามใน
เวียดนามคาดหวังว่า ภายในปี 2557 จะเห็นอัตราการเพิ่มขึ้นของ
แรงงานในประเทศที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งราว 66% พวกเขาเชื่อว่าจะได้รับผลก�าไรที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ 
และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า ราว 82% อย่างแน่นอน

ด้านผู้บริหาร ระดับสูงของหอการค้าสหรัฐ ชี้จุดแข็งของ
เวียดนามว่า ราว 66% มองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ และ
เวียดนามถือเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งอีก 61% 
ชี้ว่า ข้อดีของเวียดนาม คือ ศักยภาพของแรงงานเวียดนามที่ดีและ 
ยังคงมีต้นทุนที่ต�่า รวมถึงระดับความปลอดภัยของแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพดี และท้ายที่สุด ราว 60% สหรัฐ มองในเรื่องของความ
มีเสถียรภาพทางการเมือง และระบบการบริหารจัดการประเทศ 
ที่ดีพอ

 “เสือเศรษฐกิจใหม่” เวียดนาม

น่าลงทุนอันดับ 2 ในอาเซียน
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และดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัญหา
ความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ และอัตราเงินเฟ้อท่ียังคงสูง 
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุน และ
เสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเวียดนามประสบ
ความส�าเร็จในการดึงดูด การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รัฐบาล
มกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบทางการค้า และการลงทนุให้เกดิความ
คล่องตัว สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยก�าหนดทิศทาง การ
พัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้น และปรับ-
เปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จากกิจการร่วม
ทุนมาเป็นกิจการที่ลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดมากขึ้น โดยภาค
ธุรกิจที่รัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุน ได้แก่ การท่องเท่ียว การ 
ขนส่งโลจิสติกส์ และการบริการท่าเรือ และภาคการเกษตร รวมถึง
การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการเกษตร และเทคโนโลยี
ชวีภาพ นอกจากนีเ้วยีดนามยงัเตรยีมปรบัปรงุระบบการจดัเกบ็ภาษี
อย่างจรงิจงัเพือ่เตรยีมพร้อมเข้าสู ่AEC และเวยีดนามเป็นประเทศที่
มีศักยภาพในการดึงดูดเงินลงทุนของต่างชาติ อันเนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ประชากรในวัยแรงงานที่มี
จ�านวนมาก อกีทัง้ค่าจ้างแรงงานยงัไม่สงู แต่เวยีดนามกย็งัคงมีความ
พยายามที่จะพัฒนาสาธารณูปโภค และรายได้ประชากร รวมทั้ง 
ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศจากที่เน้นการใช้แรงงาน 
เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเงินลงทุนต่างชาติ และแข่งขัน
ในตลาดโลกได้

ส�าหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม 
นบัว่าเป็นเรือ่งง่ายมาก เพราะเวยีดนามเปิดกว้างเพือ่ดงึนกัลงทนุชาว
ต่างชาติ โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน เหมือน BOI บ้านเรา 
ดงันัน้ นกัลงทนุทีเ่ข้าไปลงทนุกจ็ะได้รบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ มากมาย 
ดังนั้น จึงเห็นว่าปัจจุบัน มีนักลงทุนจากประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป  
และเอเชียเข้าไปลงทุนในเวียดนามจ�านวนมาก เพราะเวียดนามมี
ประชากรมากถึงกว่า 90 ล้านคน มีทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ

ขณะที่ผลการส�ารวจยังระบุถึงความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย และกฎระเบยีบของเวยีดนาม ราว 49% ว่ายังไม่ครอบคลมุ
และท่ัวถึงพอ อีกทั้งอีก 48% ระบุว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
โครงสร้างทางภาษีของเวียดนามต้องปรับปรุงอีกมาก 

ทั้งนี้ นางสาวตินห์ เหงียน นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร- 
เอชเอสซีบี กล่าวว่า แม้ศักยภาพหลากหลายด้านที่เอื้ออ�านวยต่อ 
นักลงทุนต่างชาติ แต่รัฐบาลเวียดนามยังต้องปรับปรุงโครงสร้าง 
พื้นฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น ก่อน อาทิ ระบบการขนส่ง อีกทั้ง
การเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในประเทศเป็นปัจจัยส�าคัญในการตอบ
สนองความต้องการของนกัลงทนุต่างชาตไิด้ รวมทัง้ความสามารถใน
การเพิม่เครอืข่ายท่ีเชือ่มโยงกบับรษิทัต่างชาต ิด้วยการบรหิารจดัการ
อย่างทั่วถึงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มิอาจมองข้าม

โดยการลงทนุจากต่างชาตเิป็นอกีหนึง่ปัจจยัในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจในประเทศ แต่หากรัฐบาลไม่ตระหนักถึงการเพิ่มขีดความ
สามารถ และยกระดับคุณภาพภายในก่อน ในอนาคตเวียดนามอาจ
ต้องพึ่งพาเม็ดเงินต่างชาติเพื่อความอยู่รอดในประเทศก็เป็นไปได้

ด้านเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม ระบุว่าแม้เวียดนามจะมีความ 
ได้เปรียบในเชงิบรรยากาศของการลงทนุทีแ่ขง็แกร่ง ต่อนกัลงทนุต่าง
ชาติ แต่การไม่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศให้ดีอาจสร้าง
อุปสรรคในการลงทุนได้ ง่าย ซึ่งปัจจัยในเรื่องจ�านวนแรงงานเป็นที่
ชดัเจนว่าสามารถดงึดดูนักลงทุนต่าง ชาตไิด้ แต่ประสิทธิภาพในการ
ท�างานนัน้จ�าเป็นอย่างมากในการเพิม่มลูค่าการค้า และงบประมาณ
ในการปฏรูิปประเทศเป็นเรือ่งน่ากงัวลส�าหรบัเวยีดนาม เนือ่งจากหาก
ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมเวียดนามยังชะลอตัวเช่นหลายเดือน 
ที่ผ่าน มา โอกาสที่เวียดนามจะเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ และหนี้ก้อน
โตในอนาคตก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งรัฐบาลต้องท�างานหนัก ทั้ง
เรือ่งการจดัสรรงบฯ เพือ่การพฒันา และส่งเสรมิขดีความสามารถของ
แรงงานสู่ตลาดระดับสากลโดยเร็ว

ทั้งนี้ เวียดนามมีการพึ่งพารายได้จากการส่งออกค่อนข้างสูง 
แต่ขณะเดยีวกนักม็กีารพึง่พาการน�าเข้าสินค้าปัจจยัการผลิตจากต่าง
ประเทศอย่างเข้มข้น จึงท�าให้เวียดนามมีปัญหาการขาดดุลการค้า 
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อาหารทะเล อยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ก็ยังมีช่องว่างส�าหรับนักลงทุน 
น่าใหม่ แต่ก็ต้องศึกษาว่าน่าจะเข้าไปลงทุนท�าอะไรให้สามารถ
แข่งขันกับนักลงทุนที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากอยู่แล้ว

โดยธรุกจิทีน่่าลงทนุในเวยีดนาม ได้แก่ ผลติภณัฑ์ในกลุม่ของ
วสัดกุ่อสร้าง เพราะเวยีดนามมกีารเตบิโตอย่างมากในช่วงนี ้จงึมกีาร
สร้างสาธารณูปโภคมากมาย จ�าเป็นต้องใช้สินค้าในกลุ่มของวัสดุ
ก่อสร้าง ผลติภณัฑ์พลาสตกิ ผลิตภัณฑ์แปรรปูอาหารทะเล ผลติภณัฑ์
ด้านการเกษตร ซึ่งถ้าจะไปลงทุนเวียดนาม แนะน�าให้เริ่มจากการไป
ค้าขายก่อน เพราะคนเวียดนามยอมรับในคุณภาพของสินค้าไทย 
เช่นเดียวกับประเทศพม่า ในขณะท่ีสินค้าท่ีมาจากประเทศจีน 
มองว่า เป็นสนิค้าราคาถูก คณุภาพไม่ด ีการเข้าไปหาตวัแทนจ�าหน่าย
ที่โน่น และหาสินค้าจากประเทศไทยไปขายจะดีกว่า และจากการที่
คนเวียดนามยอมรับในคุณภาพสินค้าจากประเทศไทย ท�าให้การ
สร้างแบรนด์ในเวียดนาม กลับสร้างง่ายกว่าการสร้างแบรนด์ใน
ประเทศไทยเสียอีก

ส�าหรับธุรกิจของไทยที่ประสบความส�าเร็จในเวียดนาม อาทิ
เช่น บริษทั ซ.ีพ.ีเวยีดนาม คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ท�าธรุกิจเกษตรอตุสาหกรรม
ครบวงจรสัตว์บก และสัตว์น�้าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 29 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ลงทุนในโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกใน เวียดนาม
เม่ือปี 2549 โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัท Sonadezi Corporation 
ของเวียดนาม นิคมดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตเบียนฮว่า จังหวัดด่งนาย 
สามารถดงึดดูนกัลงทุนได้สงูถงึ 122 บรษิทั ด้วยมลูค่าการจดทะเบยีน 
การลงทุน 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปี 2556 เตรียมลงทุน
สร้างนิคมอุตสาหกรรมแบบบูรณาการในเขตจังหวัดด่งนายของ
เวียดนาม ภายใต้ชื่อโครงการ Amata Express City ด้วยมูลค่า 
การลงทุนกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1300 
เฮกเตอร์ ติดกับสนามบินนานาชาติ Long Thanh และอยู่ใกล้นคร- 
โฮจิมินห์ และแม่น�้าด่งนาย 

บริษัทในเครือเอสซีจี ซึ่งท�าธุรกิจกระดาษ ปิโตรเคมี ซีเมนต์ 
วัสดุก่อสร้าง บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล เวียดนาม ซึ่งเป็น
หนึง่ในกลุม่ธรุกจิเครือบรษิทัไทยเบฟเวอเรจ ผูท้�าตลาด และกระจาย
สินค้าจากไทยเป็นหลัก เช่น เครื่องดื่มชูก�าลัง ปลากระป๋อง หมี่ก่ึง
ส�าเร็จรูป 

สทิธปิระโยชน์ ในการลงทุนของต่างชาติในเวยีดนาม 

มีดังนี้

1. การยกเว้นภาษนี�าเข้าวตัถดุบิ ซึง่ใช้ผลติสนิค้าเพือ่ส่งออก
ภายในเวลาไม่เกิน 270 วันนับตั้งแต่วันที่น�าเข้าวัตถุดิบ รวมถึงสิ่งทอ 
และเสื้อผ้าสาเร็จรูปซึ่งเป็นสาขาการผลิตเพื่อการส่งออก

2. ให้สิทธิในการส่งผลก�าไรกลับประเทศได้อย่างเสรีโดย
รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีจากผลก�าไรที่โอน
กลับประเทศ (Profit Remittance Tax) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

3.  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างชาติสาหรับธุรกิจทั่วไป 
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เป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 25 (flat rate) เช่นเดียวกับชาวเวียดนาม
4. สทิธใินการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า และทรพัย์สนิ

ทางปัญญาในเวียดนาม เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
5.  การยกเลกิระบบสองราคา เช่น การคดิค่าสาธารณปูโภค

ในอัตราที่เท่าเทียมของต่างชาติ และชาวเวียดนาม
6. การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเก็บภาษีในอัตรา

ร้อยละ 10-20 จากอัตราปกติร้อยละ 25 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
แต่ละกิจการ

7.  นักลงทุนไทย ได้สิทธิการยกเลิกเก็บภาษีซ้อน
8.  สิทธิในการใช้ที่ดินในลักษณะสัญญาเช่าระยะยาว โดย

เสียค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดิน และได้รับสิทธิในการใช้ท่ีดินสูงสุด 
50 ปีหรอือาจขยายถงึ 70 ปีหากเป็นโครงการลงทนุทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ
เป็นพิเศษ

9. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของชาวต่างชาติที่พ�านัก
ในเวียดนามเกนิ 183 วันต่อปีได้รบัสทิธเิสยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา
เป็นอัตราเดียวกับชาวเวียดนามแบบอัตราก้าวหน้า หากไม่ได้พ�านัก
อยู่ในเวียดนามหรือพ�านักไม่เกิน 183 วัน เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในอัตราเดียว คือ ร้อยละ 20 

10. สิทธิในการจ้างแรงงานต่างชาติโดยต้องเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานของเวียดนาม

11. สิทธปิระโยชน์พเิศษอืน่ๆ หากมกีารลงทนุในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ


