สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(The Socialist Republic of Viet Nam)
ขIอมูลสำคัญ
• เวียดนามเป+นคู.ค/าอันดับที่ 5 ของไทยในโลก และอันดับที่ 2 ของไทยในกลุ.มอาเซียน
• ไทยและเวียดนามได/มีการสถาปนาความเป+ นหุ/นส. วนทางยุท ธศาสตรIขึ้นเมื่อปM 2556
• เวียดนามมี การขยายตัวทางเศรษฐกิ จที่อัตราเฉลี่ย ร/อยละ 6 ต. อปM โดยในปM 2560 มีอัตราการ
ขยายตั วทางเศรษฐกิ จร/ อยละ 6.81 สู งกว.าเปX าหมายที่ คาดการณI ไว/ ที่ ร/อยละ 6.7 ซึ่งนั บเป+ น
อัตราการเติบโตสูงที่สุดในรอบ 7 ปMของเวียดนาม
• FDI ในเวี ย ดนามเติ บ โตขึ้ น อย. างรวดเร็ ว เนื่ องจากมี ป ระชากรอยู. ในวั ย แรงงานจำนวนมาก
(คิดเป+ นประมาณ 60% ของจำนวนประชากร) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และการมี
สิท ธิ พิ เศษสำหรับ การลงทุ นและการค/าระหว.างประเทศ โดยสาขาที่ มี การลงทุ นมากที่ สุ ด
ได/ แก. อุ ตสาหกรรมการผลิ ต และการประมง การค/ าส. ง ค/ าปลี กและซ. อมรถจั กรยานยนตI
อสังหาริมทรัพยI วิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี
• ขนาดตลาด e-commerce ของเวี ยดนาม อยู. ที่ ประมาณ 4 พั นล/ านเหรี ยญสหรั ฐ เป+ นหนึ่ งใน
ตลาดที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในโลก มีจำนวนผู/ใช/งานอินเตอรIเน็ตมากที่สุดในกลุ.มประเทศอาเซียน
• รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศโดยการกระตุ/ นการขยายตั วด/านเศรษฐกิ จให/ อยู. ในระดั บสู ง
ควบคู.กับการปฏิรูปโครงสร/างเศรษฐกิจ โดยมุ.งเน/นไปที่แผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปM (25592563) ที่ ตั้ งเปX าหมายการขยายตั วทางเศรษฐกิ จไม. ต่ ำกว. าร/ อยละ 6.5 – 7 ต. อปM และการ
ขยายตัวของการส.งออกไม.ต่ำกว.าร/อยละ 10 ต.อปM
• ความสามารถในการแข.งขั น ( Global Competitiveness ) ปM 2560-2561 ลำดับที่ 60 (ไทยลำดับที่ 34)
• Ease of Doing Business ปM 2561 ลำดับที่ 68 (ไทยลำดับที่ 26)
เมืองหลวง กรุงฮานอย ( Hanoi )
การปกครอง
ระบบสังคมนิยม
พื้นที่
331,690 ตารางกิโลเมตร
ประธานาธิบดี พล.ต.อ. เจิ่น ดาย กวาง (Tran Dai Quang)
ประชากร
96.16 ล/านคน (ก.ค. 2560)
นายกรัฐมนตรี นายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc)
ภาษาทางการ ภาษาเวียดนาม
รัฐมนตรีว^าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคIา นายเจิ่น ต•วง แองหI
ศาสนา
ไม.นับถือศาสนาแต.นับถือลัทธิต.าง ๆ (80.85%) พุทธนิกาย (Tran Tuan Anh)
มหายาน (9.3%) คริสตI (7.2%) อิสลาม (0.1%)
วันสถาปนาความสัมพันธbกับไทย 6 สิงหาคม 2519
ทูตพาณิชยbไทยประจำกรุงฮานอย นางสาวพรรณกาญจนI เจียมสุชน
ขIอมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)
2559
2560
ทรัพยากร น้ำมันและก•าซธรรมชาติ อัญมณี สินแร. สัตวIน้ำ
GDP (US$ bn.) (Current prices) 201.3
216.0
ผลิตภัณฑbเกษตร ข/าว กาแฟ ยางพารา ชา พริกไทย ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
GDP per capita (US$)
2,171.8
2,306.2
น้ำตาลเมล็ดมะม.วงหิมพานตI กล/วย สัตวIปMก อาหารทะเล
Real GDP growth (% change yoy)
6.2
6.3
อุตสาหกรรม อาหารแปรรูป เสื้อผ/าสำเร็จรูป รองเท/า เครื่องจักร
ถ.านหิน เหล็ก ซีเมนตI ยางรถยนตI น้ำมัน โทรศัพทIมือถือ
2
การคIาเวียดนาม-โลก 2560 (พันลIานเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค^าการส^งออก 207.66
มูลค^าการนำเขIา 205.51
สิ นคI าออก โทรศั พ ทI โทรศั พ ทI มื อถื อ และชิ้ นส. วนโทรศั พทI สิ่ งทอและ สิน คIาเขIา คอมพิวเตอรIและอิเล็กทรอนิกสI เครื่องจักร อุปกรณI และ
เครื่ องนุ. งห. ม คอมพิ วเตอรI และอิ เล็ กทรอนิ กสI รองเท/ า เครื่ องจั กรกลและ ส.วนประกอบ โทรศัพ ทI โทรศัพ ทIมื อถื อและชิ้นส.วนโทรศั พทI สิ่งทอ
ส.วนประกอบเครื่องจักร สินค/าอื่นๆ
สินค/าอื่นๆ
ตลาดส^งออกสำคัญ USA (20.04%) จีน (17.08%) ญี่ปุ”น (8.11%) เกาหลีใต/ แหล^งนำเขIาสำคัญ จีน (28.33%) เกาหลีใต/ (22.74%) ญี่ปุ”น
(7.14%) ฮ.องกง (3.65%) ไทย (2.3% อยู.ลำดับที่ 10)
(8.07%) ไต/หวัน (6.18%) ไทย (5.11% อยู.ลำดับที่ 5)
3
การคIาไทย-เวียดนาม 2560 (ลIานเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค^าการส^งออก
11,661.9
มูลค^าการนำเขIา 4,973.1
สิ น คI าออก น้ ำมั นสำเร็ จรู ป ผลไม/ สด แช. เย็ น แช. แข็ งและแห/ ง รถยนตI สิ น คI าเขI า เครื่ องใช/ ไฟฟX าในบ/ าน น้ ำมั น ดิ บ เครื่ องจั กรไฟฟX าและ
อุปกรณI และส.วนประกอบ เม็ดพลาสติ ก เคมีภั ณฑI เครื่องปรับอากาศและ ส.วนประกอบ เหล็ก เหล็ กกล/ าและผลิตภั ณฑI ส.วนประกอบและอุ ปกรณI
ส.วนประกอบ เครื่องดื่ม เครื่องจักรกลและส.วนประกอบ ผลิตภัณฑIยาง เหล็ก ยานยนตI สัตวIน้ำสด แช. เย็ น แช.แข็ ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรู ป ผลิตภัณฑI
เหล็กกล/าและผลิตภัณฑI
โลหะ กาแฟ ชา เครื่องเทศ เครื่องจักรกลและส.วนประกอบ เคมีภัณฑI
อั น ดั บ ตลาดส^ ง ออก อั น ดั บ 1 (อาเซี ย น) และ อั น ดั บ 5 (โลก) อั น ดั บ แหล^ งนำเขI า อั น ดั บ 4 (อาเซี ย น) และ อั น ดั บ 12 (โลก)
อัตราขยายตัว 10.18%
อัตราขยายตัว 8.75%
3
สถิติการคIาไทย – เวียดนาม (ลIานเหรียญสหรัฐฯ)
ปƒ
มูลค^าการคIา
การส^งออก
การนำเขIา
ดุลการคIา
2556

10,451.17 (+10.37%)

7,182.21 (+10.78%)

3,268.96 (+9.46%)

3,913.25

2557
2558
2559
2560

11,820.02 (+13.10%)
12,957.69 (+9.63%)
13,852.71 (+6.91%)
16,634.99 (+20.18%)

7,882.40 (+9.75%)
8,907.30 (+13.00%)
9,428.01 (+5.85%)
11,661.93 (+23.70%)

3,937.62 (+20.46%)
4,050.39 (+2.86%)
4,424.70 (+9.24%)
4,973.06 (+12.65%)

3,944.78
4,856.92
5,003.31
6,688.87

ที่มา : 1 Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government; CIA World Fact book, 2 General Statistics Office of Vietnam ; 3 กระทรวงพาณิชยQ www2.ops3.moc.go.th/

การลงทุนไทย-เวียดนาม
การลงทุนทางตรงของไทยในเวียดนาม
ปƒ 2548-2560 มูลค^า 16,454.56 ลIานเหรียญสหรัฐฯ
ปƒ 2560 มูลค^า 3,096.69 ลIานเหรียญสหรัฐฯ
ธุรกิจไทยรายสำคัญที่เขIาไปลงทุนในเวียดนาม
- บริษัท Amata Vietnam JSC
- บริษัท SCG
- เครือเจริญโภคภัณฑI
- กระทิงแดง
- ศรีไทยซุปเปอรIแวรI
- บริษัท Central Global Services JSC
- บริษัท Berli Jucker Pub. Co
- แพรนด/า

การลงทุนทางตรงของเวียดนามในไทย
ปƒ 2548-2560 มูลค^า 26.45 ลIานเหรียญสหรัฐฯ
ปƒ 2560 มูลค^า 0.59 ลIานเหรียญสหรัฐฯ
ธุรกิจเวียดนามรายสำคัญที่เขIามาลงทุนในไทย
สายการบินไทยเวียดเจ็ท
HOA SEN GROUP (สินค/าเหล็ก)
HOANG ANH HOUSE DEVELOPMENT AND TRADING CO., LTD
(บริการก.อสร/าง)

ที่มา: ธนาคารแห.งประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต.างประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากต.างประเทศ (Inflow)),
กรมส.งเสริมการค/าระหว.างประเทศ,สำนักงานส.งเสริมการค/าในต.างประเทศ ณ กรุงฮานอย

ความสัมพันธb FTA ของเวียดนามในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
อาเซียน
มีผลบังคับใชIแลIว ภายใต/กรอบอาเซียนจำนวน 6 ฉบับ
อาเซียน-จีน
อาเซียน-ญี่ปุ”น
อาเซียน-เกาหลี
อาเซียน-อินเดีย
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดI
อาเซียน-ฮ.องกง (มีผลใช/บังคับ 1 ม.ค. 2562)
ลงนามแลIว แต^ยังไม^มีผลใชIบังคับ จำนวน 2 ฉบับ
CPTPP (ลงนามเมื่อ 8 มี.ค. 2561)
RCEP
อยู^ระหว^างการเจรจา ภายใต/กรอบอาเซียน จำนวน 1 ฉบับ
ทวิภาคีที่มีผลใชIบังคับแลIว จำนวน 4 ฉบับ

ญี่ปุ”น ชิลี เกาหลีใต/ และ สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

ทวิภาคีที่สรุปผลการเจรจาแลIว แต^ยังไม^มีผลใชIบังคับ
จำนวน 1 ฉบับ
ทวิภาคีที่อยู^ระหว^างการเจรจา จำนวน 2 ฉบับ

สหภาพยุโรป
สมาคมการค/าเสรีแห.งยุโรป (EFTA) และ อิสราเอล

ส.วนบริหารงานทวิภาคี
สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมเจรจาการค/าระหว.างประเทศ
มิถุนายน 2561
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Recent economic indicators
2011
2012
2013
134.6
155.6
170.6
1,532 1,751.7 1,900.2
6.2
5.2
5.4
0.2
9.3
7.7
0.2
6.0
4.5
18.7
9.1
6.6
4.5
2.7
2.8

GDP (US$bn)
GDP per capita (US$)
Real GDP Growth (% change YOY)
Current account balance (US$b)
Current account balance (% GDP)
Inflation (% change YOY)
Unemployment Rate (% labour force):

2014
185.9
2,049.0
6.0
9.1
4.9
4.1
2.1

2015
191.5
2,087.5
6.7
-0.1
-0.1
0.6
2.3

2016
201.3
2,171.8
6.2
8.2
4.1
2.7
2.3

2017
216.0
2,306.2
6.3
2.8
1.3
4.4
2.3

Source : Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government ; all recent data subject to revision

Total Trade

Vietnam’s global trade, 2017 (Unit: billion US$)
Exports to world

413.17

207.66

Export destinations (% of total)
1. USA
2. China
3. Japan
4. S Korea
5. Hong Kong
10. Thailand

20.04%
17.08%
8.11%
7.14%
3.65%
2.3%

Import sources (% of total)
1. China
2. S Korea
3. Japan
4. Taiwan
5. Thailand

28.33%
22.74%
8.07%
6.18%
5.11%

Imports from world
205.51

Major Exports

Major Imports

1. Telephones, mobile phones
and parts thereof
2. Textile and garments
3. Computers, Electrical
product, spare-parts and
components
4. Footwear
5. Machinery and equipment

1. Computers, Electrical product,
spare-parts and components
2. Machinery and equipment
3. Telephones, mobile phones and
parts thereof
4. Textile and garments
5. Other products

Source : CIA World Fact Book,General Statistics Office of Vietnam, General Department of Vietnam Customs

Thailand’s trade with Vietnam, 2017 (Unit: million US$)
Total Trade
16,634.99
Share
3.85

Rank
5th

Exports to Vietnam
11,661.93
Share
Rank
5.06
5th

Major Thailand’s exports to Vietnam
1. Refine fuels
2. Fresh, frozen and dried fruit
3. Motor cars, parts and accessories
4. Polymers of ethylene, propylene, etc in primary forms
5. Chemical products

(million US$)
1,068.2
1,033.2
893.7
742.6
619.2

Imports from Vietnam
4,973.06
Share
Rank
2.64
12th

Balance of Trade with Vietnam
6,688.87

Major Thailand’s imports from Vietnam
1. Electrical household appliances
2. Crude oil
3 Electrical machinery and parts.
4. Iron, steel and products
5. Parts and accessories of vehicles

(million US$)
1,425.4
359.1
333.5
199.5
188.5

Source : Ministry of Commerce, Thailand

Department of Trade Negotiations
Ministry of Commerce
March 2018

