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ความเปนมา 

 

 อาเซียน (ASEAN) เปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอ

เศรษฐกิจโลกอยางมากเนื่องจากเปนตลาดขนาดใหญโดยมีสมาชิก 10 ประเทศในป 

2553 มีประชากรรวม 600 ลานคน     และผลิตภัณฑมวลรวม 1,800 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ และคาดวาในป 2558 จะมีประชากรรวม 650 ลานคนและ

ผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 2,700 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จะขยายตัว

เพิ่มขึ้นจากป2553 ประมาณรอยละ 50.0 กลุมประเทศอาเซียนกําลังเตรียมความ

พรอมสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) 

ภายในป 2558 ซึ่ง AEC เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกภายใต

กรอบความตกลงหลัก 3 ฉบับไดแก (1) ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA: 

ASEAN Free Trade Area) (2) ความตกลงดานการคาบริการ (AFAS: ASEAN 

Framework Agreement on Services) และ    (3) ความตกลงการลงทุนอาเซียน 

(AIA: ASEAN Investment Area) จากกรอบความตกลงทั้ง 3 ฉบับ กลายเปนเสาหลัก

ทีเ่ปนพลงัขบัเคลือ่นใหเกดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีนเพือ่นาํไปสูการเปนตลาด

และฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Single Production base) และจะมี

การเคลื่อนยายสินคาบริการการลงทุนเงินลงทุนและแรงงานฝมืออยางเสรีรวมทั้งผู

บริโภคสามารถเลือกสรรสินคา/บริการไดอยางหลากหลายภายในภูมิภาคและ

สามารถเดนิทางในอาเซยีนไดอยางสะดวกและเสรมีากยิง่ขึน้ซึง่นบัเปนความทาทายทีส่าํคญั

ของอาเซียนที่จะตองรวมแรงรวมใจและชวยกันนําพาอาเซียนไปสูเปาหมายที่ตั้งไว 

 ภายใตกรอบความตกลงหลัก 3 ฉบับ จะทําให ASEAN กลายเปนตลาดเดียว 

สงผลตอเศรษฐกิจทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน 

(AFTA: ASEAN Free Trade Area) และความตกลงการลงทุนอาเซียน (AIA: ASEAN 

Investment Area)จะมีผลกระทบตอภาคการผลิตที่แทจริงอยางมีนัยสําคัญ และ

อุตสาหกรรมอาหารของไทยก็ไมอาจหลีกเลี่ยงไดเชนกัน 

 ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 

คือ  ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ (ASEAN-6) ประกอบดวย บรูไน อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย  ไดประกาศจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนขึ้นใน

เดือนมกราคม 2535ซึ่ง ASEAN-6 ไดลดภาษีนําเขาเหลือศูนย ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2553 เปนตนมา ประเทศสมาชิกใหม 4 ประเทศคือ เวียดนาม เปนสมาชิก

ของอาเซยีนในป 2538 ลาวและพมาในป 2540 และกมัพชูาในป 2542ซึง่เรยีกกลุมหลงั

นี้วา CLMV ซึ่งจะลดภาษีนําเขาเหลือศูนยในวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป 



ประเทศที่อยู ในกลุม CLMV ซึ่งประกอบดวย กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม  ซึ่ง

ในปจจุบันไดพยายามพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยตางๆ เพื่อสรางแรงดึงดูด

ใหนกัลงทนุตางประเทศเขามาลงทนุเพิม่ขึน้ อาท ิการใหสทิธพิเิศษดานภาษ ีการสราง

นิคมอุตสาหกรรมรองรับการขยายการลงทุนจากตางประเทศ และการสรางความ

รวมมือกับประเทศผูนําเศรษฐกิจยักษใหญอยางจีน มี โครงการลงทุนดานระบบ 

Logistics เพื่อเชื่อมตอมายัง ประเทศ CLMV  ขณะที่เกาหลีใต เรงขยายการลงทุน

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรม ญี่ปุนขยายฐานการผลิตสินคาอาหารเขาไปยัง

เวียดนามมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑประมงและผลิตภัณฑจากขาวจนในปจจบัน 

CLMV มีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอยางตอเนื่องตลอด 5 ปที่ผานมา GDP 

ขยายตัวเฉลี่ยไมตํากวารอยละ 5 และคาดวาจะขยายตัวตอเนื่องในป  2554  

 ประเทศไทยหากกลาวถงึความใกลชดิกบั 4 ประเทศนี ้มคีวามสมัพนัธอนัดตีอกนั 

มีความคลายคลึงกันทั้งในดานวัฒนธรรม และภูมิประเทศ มีชายแดนติดตอกัน   

เอื้อตอภาคการคาสินคาอุปโภคบริโภค ที่สําคัญคือผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอ      

ตราสินคาไทย (Thailand Brand) โดยถือวาเปนสินคาเกรดคุณภาพ (Premium 

grade) หากพิจารณาในภาคของการคาโดยรวมระหวางไทย กับ  CLMV ชวงที่ผาน

มามีการเติบโตสูงสุดในป พ.ศ. 2553 มูลคารวมทั้งสิ้น 557,528 ลานบาท โดยไทย

เปนฝายไดดุลการคา 229,154 ลานบาท  สินคารอยละ 84 เปนสินคาประเภททุนที่

ปอนเขาสูอุตสาหกรรม อาทิ นํามันเชื้อเพลิง ยานยนต เครื่องจักร เปนตน สวน

สินคาอาหารและเครื่องดื่ม พบวามีสัดสวนสงออกรอยละ 16 ของการสงสินคา

ทั้งหมด โดยมีแนวโนมการขยายตัวดีกวาสินคาในกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ หากเปรียบ

เทียบป 2553/2551 ขยายตัวรอยละ 41.99 หรือเฉลี่ยรอยละ 25.58 ตอป การ

สงออกในชวงป 2553 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 61,061.56 ลานบาท ขยายตัวจากป 

พ.ศ. 2552 รอยละ 28.27 และในป 2554 การสงออกอาหารและเครื่องดื่มของ

ไทยขยายตัว     รอยละ 15 ตลาดรองรับสินคาอาหารของไทยมากที่สุดคือ กัมพูชา 

มีสัดสวนรอยละ 30.51  และเวียดนาม 29.09  ตามลําดับ  จากขอมูลดังกลาว

ตลาดสินคาอาหารเวียดนาม จึงเปนตลาดอีกประเทศที่นักธุรกิจไมควรมองขาม 

 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยเฉพาะกลุม

สินคาอาหาร ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เนื่องจากมีปริมาณเปนจํานวนมาก คิดเปนรอยละ 96 ของปริมาณผูประกอบสินคา

อาหารทั้งหมด กวา 10,000 ราย แตอยางไรก็ตาม ปญหาหลักของ SMEs อันจะ

สงผลถึงความยั่งยืนของธุรกิจมีอยูหลายดานเชนเดียวกัน อาทิ ความเชี่ยวชาญใน

การบริหารจัดการ ปญหาดานเงินทุนอันสงผลถึงระยะเวลาในการปลอยเครดิตใหกับ



ลูกคา ความไดเปรียบดานการประหยัดตนทุนจากการผลิต และที่สําคัญคืองบ

ประมาณดานการทําการตลาด 

 การสงเสริมการสงออกใหกับผูประกอบการ SMEs ผานการจัดกิจกรรมการ

สรางเครือขาย และจับคูเจรจาธุรกิจนับเปนกิจกรรมทางการตลาดที่มีผลใหผูซื้อและ

ผูขาย (ผูสงออก) ไดมาพบกันโดยตรง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการทําธุรกิจระหวาง

ประเทศเนื่องจากพฤติกรรมที่แตกตางกันของลูกคาในตางประเทศยอมแตกตางกับ

ลูกคาในประเทศโดยสิ้นเชิง การไดพบกันโดยตรงของผูซื้อและผูขายยอมทําให       

ผูประกอบการไดมี โอกาสไดเรียนรูถึงความตองการของลูกคาในแงมุมตางๆ อาทิ    

รูปแบบและรสชาติของผลิตภัณฑ การตั้งราคา รูปแบบการใชชีวิต เปนตน         

แตอยางไรก็ตาม การที่ SMEs จะเปนผูดําเนินการในการเดินทางไปพบลูกคาซึ่งเปน

ลูกคาใหมดวยตนเองไมวาจะเปนการเดินทางไปรายเดียวหรือการรวมกลุมกันไปก็ตาม

ยอมเปนการยากยิ่ง อันมีสาเหตุมาจากความนาเชื่อของลูกคา และปญหาดานเงินทุน

อยางที่ ไดกลาวมาแลว  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐผานการเปน

ตัวกลางในการจัดกิจกรรม และการสนับสนุนดานงบประมาณจึงจัดเปนการแก ไข

ปญหาใหกับผูประกอบการในดานตางๆ ไดเปนอยางดี  

 ในป 2015 ที่จะถึงนี้ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ภายใตประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC : ASEAN Economic Community จะมีผลอยางสมบูรณ ตลาดการคา

จะมีรูปแบบเปนตลาดเดียว และฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ 

การลงทุนและแรงงานมีฝมือโดยเสรี รวมถึงการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีขึ้นดวย 

อัตราภาษีจะเปน 0% ภายใตกรอบความตกลง ซึ่งนับวาเปนโอกาสอันดีของ         

ผูประกอบการไทย โดยเฉพาะดานอาหาร จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองเตรียมความพรอม 

รูจักตลาด สรางเครือขาย แสวงหาโอกาสและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรางฐานใน

การทําธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุม SMEs และที่สําคัญประเทศในกลุม AEC โดยเฉพาะ

ประเทศเวียดนาม มีทรัพยากรที่สามารถเปนวัตถุดิบในการผลิตใหกับผูประกอบการ

ไทยไดอีกดวย 

  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  โดย สวนกลุม

ความรวมมอืในภมูภิาค สาํนกังานประสานดานการตางประเทศ มนีโยบายในการสงเสรมิ

สนับสนุนผูประกอบการ สาขา อุตสาหกรรมอาหารของไทย ใหมีศักยภาพในการ

เชือ่มโยงกบัประเทศในกลุม อาเซยีน โดยเฉพาะ สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม จงึได

จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดําเนินการ “กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสาขา

อาหารสูอาเซียน+6 ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” โดยไดมอบหมายให 

สถาบันอาหาร เปนหนวยรวมในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว 



1. จุดเดนของโครงการ 

 เปนโครงการที่สามารถสนับสนุนใหผูประกอบการไดมีโอกาสพบกับตลาดการคา

ที่แทจริง พบกับลูกคาทั้งที่เปนแบบผูนําเขา และผูบริโภคตัวจริง ซึ่งจะสงผลให

สามารถเรียนรูศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคได อันจะสงผลถึงการนํามาพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการผลิต กระบวนการจัดการ และเตรียมความพรอมสูการแขงขันในตลาด 

AEC นอกจากนี้แลว โครงการฯ ยังไดมีการเชื่อมโยง สรางพันธมิตรในกลุมนักธุรกิจ

ของชาวเวยีดนาม รวมทัง้ชาวไทยที่ ได ไปลงทนุอยูในตลาดดงักลาว ซึง่สามารถตอยอด

ธุรกิจได และยังสรางโอกาสการหาแหลงวัตถุดิบที่จําเปนตอการผลิตไดดวย ที่สําคัญ

ภายใต โครงการดังกลาวผูประกอบการยังไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญตลาดเวียดนาม 

และไดเห็นสภาพตลาดที่แทจริง ประกอบกับประเทศเวียดนามเองเปนประเทศที่มี

โอกาสทางการตลาดคอนขางสูง ดังขอมูลที่แสดงในภาคผนวก 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 เพื่อสงเสริมกลุมอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวของในการเชื่อมโยงเขาสู

ตลาดอาเซียน+6 โดยสรางเสริมความรู ความพรอม และความเขมแข็งใหแกผูเขารวม

โครงการ    ในหลายมิติ อาทิ ดานการตลาด การคาขาย การสงออก 

 เพื่อสรางพันธมิตรและเครือขายธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจที่

เกี่ยวของระหวางผูประกอบการไทยและผูประกอบการของกลุมประเทศอาเซียน+6 

เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูและองคความรูที่เกี่ยวของตอการดําเนินธุรกิจ

และการทําตลาดของกลุมอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวของ ในกลุมประเทศ

อาเซียน+6 อาทิ พฤติกรรมผูบริโภค ชองทางในการทําการตลาด แนวทางในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ ปจจัยที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ การสงเสริมการคาขาย และ

ปจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ 

 เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธถึงคุณภาพ ศักยภาพ ภาพลักษณของสินคา และ

ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารของไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทยให

เปนที่รูจักแกคูคา ผูประกอบการธุรกิจตลอดจนผูบริโภคในกลุมประเทศอาเซียน+6 

กลุมเปาหมาย และแนวทางการคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

 ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน

บุคคลทั่วไปที่สนใจตองการดําเนินธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจที่

เกี่ยวของในตลาดกลุมประเทศอาเซียน+6 



แนวทางการคัดเลือกกลุมเปาหมายในการรวมกิจกรรม Business Matching  

 คณะกรรมการในการคดัเลอืกกลุมเปาหมายในการเขารวมกจิกรรม ประกอบดวย 

 ผูบริหาร หรือ เจาหนาที่จาก สสว. จํานวน 2 ทาน 

 ผูบริหาร หรือ เจาหนาที่ จากสถาบันอาหาร จํานวน 2 ทาน 

 เงื่อนไข คุณสมบัติ ในการพิจารณาคัดเลือก 

 เปนผูประกอบการอาหารสําเร็จรูปประเภท Ready to Eat, อาหารกระปอง, 

ขนมขบเคี้ยว, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และธุรกิจเชื่อมโยง เชน บรรจุภัณฑ วัตถุเจือปน

อาหาร หรือสินคาที่มีความนาสนใจเปนพิเศษ 

 มีศักยภาพในการทําตลาด และมีความพรอมในการผลิต เชน มีระบบคุณภาพ 

GMP, HACCP หรือระบบอื่นๆ  ที่ ไดมาตรฐาน 

 ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป ที่ตองการเปดตลาดในเวียดนาม และมีการ 

ดําเนินธุรกิจมาไมนอยกวา 3 ป 

 เปนสมาชิก ของ สสว. 

 

3. พื้นที่ดําเนินการ 

 พื้นที่ในประเทศไทย 

  ประเทศเปาหมายในกลุมอาเซียน+6  ไดแก เวียดนาม 

 

เหตุผลสําคัญในการเลือก ประเทศเวียดนาม 

 ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่มีศักยภาพสูง เปนที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก 

เนื่องจากมีจํานวนประชากรที่มีมากถึง 95  ลานคน จัดเปนอันดับที่ 3 ของเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต และอันดับที่ 13 ของโลก ในป 2554 ในชวง 3 ปที่ผานมามีอัตรา

การขยายตัวของ GDP เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6.1 จัดเปนประเทศที่มีความรอนแรง

ทางเศรษฐกิจในชวงเดียวกับเศรษฐกิจจีนเติบโต ในภาคของการคาสินคาอาหารของ

เวียดนาม เวียดนามยังตองพึ่งพาการนําเขาสินคาอาหารจากไทยหลายรายการ ในป 

พ.ศ. 2553 มีมูลคานําเขาอาหารจากไทยรวม 17,761 ลานบาท และมีแนวโนม

เติบโตรวดเร็ว เนื่องจากสินคาอาหารไทยไดรับการตอบรับที่ดีกวาสินคาที่นําเขาจาก

ประเทศอืน่ๆ ใน ASEAN โดยจดัไดวาเปนสนิคาเกรด Premium และถงึแมราคาจะสงูกวา

แตคนเวยีดนามยงัมองวาสนิคาของไทยตรงกบัความตองการมากทีส่ดุ สนิคาทีม่แีนวโนม

และเปนทีต่องการมากทีส่ดุและกาํลงัอยูในกระแส คอื อาหารทีม่สีวนผสมของสมนุไพร 

หรือมีสรรพคุณที่สงผลดีตอสุขภาพ โดยเฉพาะความสวยงาม กําลังเปนที่ตองการ

ของกลุมผูบริโภครุนใหม สําหรับสินคาอาหารรายการอื่นๆ อีก 600 กวารายการที่

สามารถเขาสูตลาดเวียดนามได กลุมที่นาสนใจ เชน เครื่องดื่มชูกําลังหรือเครื่องดื่ม



ไมมีแอลกอฮอลที่เติมนําตาลหรือสารใหความหวาน กุงขาวแชเย็นจนแข็ง กาแฟ

สําเร็จรูป สตารชจากมันสําปะหลัง มังคุด ลําไย มะมวง เปนตน   

 จากศักยภาพดังกลาว เห็นไดวาสินคาอาหารจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงใน

การที่จะขยายตลาด  โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการ SMEs หากตองการลดความเสี่ยง

จากการพึ่งพิงตลาดสงออกหลักรายใหญ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน 

ที่มีความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบมาตรฐานที่ตางก็เรงออกมาเพื่อกีดกัน

ทางการคา  ประกอบกับการแขงขันสูงในสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานใกลเคียงกัน 

SMEs ไทย จึงไมควรมองขามตลาดเพื่อนบานอยางเวียดนาม อยางไรก็ตาม การเขาสู

ตลาดเวียดนามนั้น  กลยุทธที่สําคัญของผูประกอบการรายใหมจะตองเตรียมพรอมใน

ลําดับตนๆ  คือ 1)เขาใจพฤติกรรม วัฒนธรรม ความตองการของผูบริโภค เพื่อผลิต

สินคาไดตรงตามความตองการ  2) การสรรหาผูนําเขาสินคาอาหาร ที่จําเปนตองใช

กลไกจากภาครัฐเขามาชวยเจรจา  3) การสนับสนุนที่ดี ใหแกผูนําเขา เนื่องจาก

เวียดนาม เปนประเทศที่กําลังพัฒนา การไดรับการสนับสนุนจากประเทศคูคาจึงเปน

สิ่งจําเปน ผูประกอบการไทยอาจจะตองรวมทําการตลาดหรือประชาสัมพันธสินคากับ

คูคาในประเทศนั้นๆ  4)  การศึกษากฎระเบียบมาตรฐานการนําเขาสินคาอาหารใน

แตละประเทศอยางละเอียด ปจจุบันเวียดนามออกกฎระเบียบมาตรฐานที่เขมงวด และ

ซบัซอนมากขึน้ และมกีารเปลีย่นแปลงไดงาย 5) การกาํหนดราคาทีเ่หมาะสม ถงึแมสินคา

ไทยจะไดรับการยอมรับในระดับ Premuim แตราคายังคงเปนปจจัยสําคัญสําหรับกลุม

ผูบริโภคที่อยูนอกเขตเมืองใหญ และการแขงขันกับสินคาตางประเทศอื่นๆ เชน 

เกาหลีใต จีน มาเลเซีย เปนตน 

พื้นที่เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ 

  นครโฮจิมินห  หรือชื่อเดิม ไซงอน  เดิมเปนเมืองหลวงของเวียดนามใต ภาย

หลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 1975   จึงไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนนครโฮจิ

มินห เพื่อเปนเกียรติแกอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห เปนเมืองที่มีอายุกวา 300 ป เต็ม

ไปดวยคณุคาทางประวตัศิาสตร ปจจบุนัเปนเมอืงเศรษฐกจิทีส่าํคญัทีส่ดุของเวยีดนามมี

พื้นที่ 2,096 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร 9.1 ลานคน (ป 2554) เปนศูนยกลาง

ธุรกิจการคาและบริการ การนําเขาสงออก และการลงทุน เปนศูนยกลางของ

วทิยาศาสตร เทคโนโลยกีารสือ่สาร และโทรคมนาคม  เปนเมอืงทาสาํคญั โดยมทีาอากาศยาน

นานาชาติ Tan Son Nhat Airport  และมีทาเรือ Saigon Port ซึ่งเปนทาเรือที่ ใหญ

ทีส่ดุของประเทศ นครโอจมินิห หรอืไซงอน เคยไดรบัฉายาวา “ไขมกุแหงเอเซยีตะวนัออก” 



การใหการสนับสนุนจากหนวยสนับสนุน 

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

 จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการดาํเนนิกจิกรรมตางๆ ของโครงการ ผานหนวย

รวมดําเนินการ (สถาบันอาหาร) ประกอบดวย 

 การประชาสัมพันธ และการประสานงาน 

 เผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรมในประเทศไทย เพื่อรับสมัครผูประกอบการ

สาขาอาหาร เขารวมกิจกรรม 

 เชิญชวนนักธุรกิจเวียดนามที่เปนเปาหมาย เขารวมกิจกรรม Business 

Matching & Networking 

 ประสานหนวยงานในพื้นที่ (เวียดนาม) ทั้งหนวยราชการไทย และ หนวยงาน

ภาคเอกชน ทั้งไทยและเวียดนาม 

 จดัอบรมผูประกอบการที่ ไดรบัการคดัเลอืก เพือ่เตรยีมความพรอมกอนเดนิทาง 

 จัดพาคณะผูประกอบการเพื่อเดินทางจัดกิจกรรม ณ นครโฮจิมินท ประเทศ

เวียดนาม พรอมดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ  อันประกอบไป

ดวยกิจกรรม หลักดังนี้ 

 o การรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับตลาดเวียดนาม วิธีการทําการคา สิ่งที่

ตองเตรียมความพรอม สิ่งที่ควรระมัดระวัง โดยตัวแทนจากตัวแทนภาคเอกชนใน

ประเทศเวียดนาม  1  วัน 

 o กิจกรรมจับคูเจรจาธุรกิจในรูปแบบการแสดงสินคาขนาดยอม   Mini 

Exhibition  

 o กิจกรรมการสรางเครือขาย นักธุรกิจไทยพบสมาคมการคาเวียดนาม และ

นักธุรกิจไทยในเวียดนาม   

 o ศึกษาดูงานเพื่อนําความรูที่ ไดมาพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภค   

 

 4. จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูหลังจากการจัดกิจกรรม 

(Experience Sharing)   

 โดยทั้งนี้ สสว. ใหการสนับสนุน คาใชจายในการเดินทาง รอยละ 60 ของคาใช

จาย คาเดินทาง คาที่พัก และคาขนสงสินคาตัวอยาง (ไมเกิน 60 กิโลกรัม) 

 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 

October 2010 



หนวยงานสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

 ภารกิจตาม พรบ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543  

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

วิสัยทัศน (Vision) 

 “เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและเปนศูนยกลางประสานระบบการทํางาน 

เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ” 

  

พันธกิจ (Mission) 

1. จดัทาํแผนการสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมและแผน ปฏบิตักิาร

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และเสนอแนะนโยบาย การปรับปรุง

กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดยอม 

 2. ผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ตลอดจนบูรณาการความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตาง

ประเทศ ใหสมัฤทธิผ์ลตามแผนแมบทและแผนปฏบิตักิารสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม 

 3. จัดทําและพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล    เพื่อประโยชนในการเสนอ

แนะนโยบายและการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 4. บริหารกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหเปนเครื่องมือ

ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

  

ภารกิจตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 

2543 

 1. กาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการกาํหนดประเภทและขนาดวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  

 2. กําหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่สมควร

ไดรับการสงเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม  

 3. ประสานและจดัทาํแผนปฏบิตักิารสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดยอม

กับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หริอองคการเอกชนที่เกี่ยวของ 



 4. ศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ของประเทศ  

 5. เสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติ นี้ รวม

ทั้งการดําเนินการใหมีกฎหมายใหม การแก ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอม  

 6. บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

บริหาร  

 7. ดําเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะ

อนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแตงตั้ง  

 8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

หรือ ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  

 9. จดัให ไดมา ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครองหรอืมทีรพัยสทิธติางๆ เชา ใหเชา 

เชาซื้อ ใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย

โดยวธิอีืน่ใดซึง่สงัหารมิทรพัยหรอือสงัหารมิทรพัย ตลอดจนรบัทรพัยสนิทีม่ผีูอทุศิให  

 10. กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินหรือ

ลงทุน ทั้งนี้เพื่อการวิจัย พัฒนา และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวมเทานั้น  

 11. ใหความอุดหนุนหรือชวยเหลือเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

 12. เขารวมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน

จํากัด เพื่อประโยชนแกการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 13. รวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการ

เอกชนทั้งในและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  

 14. รับคาตอบแทนและคาบริการในการใหบริการภายในขอบเขตแหง วัตถุ

ประสงคของสํานักงาน รวมทั้งทําความตกลงกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคาตอบแทน

และคาบริการนั้น  

 15. กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุ

ประสงคของสํานักงาน 

  

 การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การลงทุน การใหความอุดหนุน การใหความชวย

เหลือ จาก เงินกองทุนหรือการเขารวมกิจการหรือถือหุนตาม (10,11,12) ถาเปน

จํานวนเงินเกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกอน. 



 

สถานที่ติดตอ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร 

 ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต 

 แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 

 Call Center  1301 

 www.sme.go.th 

 

 



ความเปนมา 

 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 ในรูปแบบ องคกรเครือขาย 

ภายใตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามคําสั่ง

กระทรวงอุตสาหกรรมที่ 440/2539 ลงวันที่ 

28 พฤศจิกายน 2539 

 

วิสัยทัศน 

 สถาบันอาหารจะเปนองคกรชั้นนําในดานการสรางคุณคา (Value 

Creation) ใหกับอุตสาหกรรมอาหารของไทยเปนที่ยอมรับทั้งในและ   

ตางประเทศดวยการบริการที่เปนเลิศ  

 

พันธกิจ 

 สรางคุณคาดานวิชาการ เทคโนโลยีและองคความรูที่ลําสมัย ทัน

สถานการณทีต่อบสนองความตองการของภาครฐัและเอกชน เพือ่สงเสรมิ

การแขงขันของอุตสาหกรรมอาหาร  

 

บทบาท  

ดานความปลอดภัยอาหาร 

 รวมมือกับหนวยงานหลักของประเทศ สงเสริมใหสินคาอาหารไทย

มีความปลอดภัย และสนับสนุนใหเกิดมาตรฐานการควบคุมดานอาหาร

ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนดโดยองคการการคาโลก และองคการดาน

อาหารระหวางประเทศ  

 

ดานการวิจัยพัฒนา 

 สนับสนุนและวางนโยบายแผนยุทธศาสตรการวิจัยและการพัฒนา

ดานนวัตกรรมอาหารของประเทศ ใหมีประสิทธิภาพในการสรางศักยภาพ

การแขงขันแกอุตสาหกรรมอาหารไทย ทั้งทางดานการผลิต การแปรรูป 

และการจาํหนาย ในแตละขัน้ตอนของหวงโซอาหาร โดยรวมมอืกบัหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา  

หนวยรวมดําเนินการ 

สถาบันอาหาร 



เปนแหลงวิจัยเชิงลึก 

 ประสานหนวยงานหลักคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตาง

ประเทศ  รวบรวมวิเคราะห สังเคราะห และเผยแพรขอมูลเชิงลึก ที่ทัน

สมัยและเปนประโยชน สําหรับงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อนําขอมูล ไปใช

ประโยชนในดานตางๆ อาทิ การเจรจาทางการคา การจัดทํามาตรฐาน 

การตัดสินใจในเชิง การคา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และ

เสถียรภาพของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  

 

ดานการพัฒนาธุรกิจ 

 สนับสนุน สรางความเขมแข็งและพัฒนาตลาดอาหารครบวงจร ตั้ง

แตตนนําหรือการผลิต (Supply) จนถึงปลายนําหรือผูบริโภค (Demand) ให

เกิดการรวมกลุม กอใหเกิดประสิทธิภาพ ทั้งดานผูผลิต การกระจายสินคา 

และการสนองตอบตามความตองการ ของตลาด ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและ

ตลาดใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Matching Demand and Supply) 

 

หนาที่ 

 สํารวจรวบรวมและติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

อาหารและเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวรวมถึงการพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารอุตสาหกรรมอาหาร 

 สงเสริมและจัดใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาหารทั้งในดานการผลิตการพัฒนารูปแบบการปรับปรุงมาตรฐานและ

คุณภาพ 

 ศึกษาวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารตลอดจนวิเคราะหปญหาที่มีผล

กระทบตออุตสาหกรรมอาหารและเสนอแนะแนวทางแก ไขปญหาตอ

รัฐบาล 

 จัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร

อุตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับแรงงานชางเทคนิคและระดับบริหาร 

 สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานการตรวจการวิเคราะหการทดสอบ

และการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 

 ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมอาหารแกผู



ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

 สนับสนุนหรือจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดทั้งภายในประเทศ

และตางประเทศ 

 ประสานงานดานการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

ระหวางรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 ดําเนินงานใหเกิดความเชื่อมโยงกับงานวิจัยและพัฒนาทางดาน

อุตสาหกรรมอาหารของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหมี

การนําผลงานการศึกษามาปรับใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย 
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สถาบันอาหาร 
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กําหนดการ 

 

 

Business Matching & Networking in Vietnam   

เจรจาการคาและสรางเครือขายทางธุรกิจในเวียดนาม 

วันที่ 17 -20 ธันวาคม  2555 ( 4 วัน 3 คืน) 

วนัจนัทรที ่17 ธค. 55 กรงุเทพ-โฮจมินิห : สมัมนา และจดัเตรยีมแสดงสนิคา 

 05.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสาร

ขาออกชั้น 4 เคานเตอร D สายการบินไทย โดย เจาหนาที่สถาบันอาหาร เปนผู

อํานวยความสะดวกแกทาน 

 07.45  น. ออกเดินทางสู โฮจิมินห ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

 09.15  น. ถงึสนามบนินานาชาต ิTan Son Nhat โฮจมินิห ผานพธิกีาร

ตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระจากนั้นเดินทางเขาตัวเมืองโฮจิมินห 

 11.00 – 12.30 น. นักธุรกิจไทย พบ กงสุลไทย ณ นครโฮจิมินห 

และ ผูอํานวยการ Thai Trade Center  

 ทานกงสุลใหญ ประจํา นครโฮจิมินห ณ หอง Sigon  Hall 

 กลาวตอนรับคณะผูประกอบการอาหารจากไทย 

 บทบาท ภารกิจ ของกระทรวงการตางประเทศ และกงสุลไทย 

 ใหคําแนะนําในการทําธุรกิจกับชาวเวียดนาม วัฒนธรรม และมารยาท

ในการเจรจาธุรกิจ  

 ทานผูอํานวยการ Thai Trade Center 

 ภาพรวมเศรษฐกิจของเวียดนาม และโฮจิมินห 

 AEC และความเชื่อมโยงทางดานเศรษฐกิจ การคา ไทย – เวียดนาม 

ณ  Royal City Hotel 

12.30 - 13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 

 14.30 - 17.00 น. จัดเตรียมแสดงสินคา  



 17.00 - 18.00 น. สํารวจหาง Maximark  ณ 15-17 Cong Hoa 

Street, Tan Binh District, โฮจิมินหซิตี้ (เปนการเดินสํารวจทั่วๆ ไป กันเองไมมี

เจาหนาที่อธิบาย) 

 18.30  น. รับประทานอาหารคํา  

 20.00  น. เขาสูที่พัก  ณ  Kimdo Royal City Hotel  (ระดับ 4 ดาว) 

 

วันอังคารที่ 18 ธค.55 กรุงเทพ-โฮจิมินห : เจรจาธุรกิจ 

 08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 09.00 – 14.00 น. กิจกรรมการเจรจากธุรกิจ ณ หอง Queen Hall   

 14.00 – 17.00 น. บรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริ โภค จาก          

ผูเชี่ยวชาญประเทศเวียดนาม  2  ทาน 

 - พฤติกรรมการบริโภค ลักษณะการดําเนินชีวิตของชาวเวียดนาม โดย

แบงในแตละภูมิภาค 

 - แนวโนมสินคาอาหาร ของประเทศเวียดนาม สินคาชนิดใดไดรับความ

นิยมเพราะอะไร 

 - การสงเสริมการคา การลงทุน ทางดานอุตสาหกรรมอาหารของ

เวียดนาม 

 18.30  น. รับประทานอาหารคํารวมกับนักธุรกิจไทยในเวียดนาม เพื่อ

พบปะพูดคุย และเปลี่ยน ประสบการณในการทําธุรกิจ ณ Saigon 3 Restaurant  

157  Vo Van Tan,  

 

วันพุธที่ 19  ธค. 55  นครโฮจิมินห  : สํารวจตลาด Modern Trade 

(ผูประกอบการสามารถนัดลูกคาเพื่อพบปะ เจรจาธุรกิจตอเนื่องได และมี

โปรแกรมเสริมสถานที่ทองเที่ยวในโฮจิมินห) 

 08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 10.00 – 12.00  น. สํารวจหาง City mart หางสรรพสินคาขนาดใหญ

ของเวียดนาม (เจาหนาที่ ไมสะดวก ไมมีสถานที่ ในการประชุม เจาหนามาที่

โรงแรมในวัน Matching)  

 14.30 – 16.30  น. สํารวจตลาด Metro Cash & Carry Vietnam  ณ 

Binh Phu Resident Area ชมวิธีการจัดเรียงสินคา และการจัดโปรโมชั่น (จนท.มา

ในวัน Matching แลว) 

 18.30  น. รับประทานอาหารคํา (ลองเรือชมแมนํา)   

 19.30  น. เขาสูที่พัก 



วนัพฤหสับดทีี ่20 ธค. 55 นครโฮจมินิห  - กรงุเทพฯ  : เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและโอกาสทางธุรกิจชองทางคาปลีกดั้งเดิม และ 

Modern Trade   

 08.00  น. รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 10.00 – 12.00  น. สํารวจหาง Saigon Coop Mart   หางคาปลีก

ขนาดใหญของเวียดนามที่รวมสินคาอุปโภค และบริโภคมากที่สุด ชมวิธีการเลือก

ซื้อสินคาของคนเวียดนาม 

 12.00 – 13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร 

 13.30 – 16.30  น. เยี่ยมชม ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอัน

พลุกพลานของนครโฮจิมินห ใหทานชอปปง สินคาของฝาก ของที่ระลึกและสินคา

พื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแหง หมูยอ ผักผลไมสด ไมแกะสลักเรือ

สําเภาไมและผาปกนานาชนิด 

 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น และเดินทางไปสนามบินนานาชาติ 

Tan Son Nhat โฮจิมินห  

 20.50 น. ออกจากสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat  เพื่อกลับ

กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 

 * หมายเหตุ  กําหนดการ และสถานที่ตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ตามความเหมาะสม 



 ในการเดินทางไปยังจุดหมายตางๆ เรื่องการเตรียมตัว สิ่งของสัมภาระ เพื่อ

ความพรอมในการเดินทางเปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการเดินทางไป

ตางประเทศ ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความ

เปนอยูของผูคน อีกทั้งเศรษฐกิจระบบการเงิน และระเบียบขอบังคับตางๆ โดยมี

รายละเอียดเพื่อการเตรียมตัวดังนี้ 

 คณะพรอมกัน : สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 

(ประตู 2-3) เคานเตอรการบินไทย บริเวณ  ROW D  

 วันนัดหมาย : วันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลานัดหมาย 05.00 น. 

 หัวหนาทัวร : คุณนิตยา (ปาผอง) +668 375 1969 

 ผูประสานงานสถาบันอาหาร : 

 คุณสุนทรีย เกตุคง +668 5111 6615 

 คุณกมลรัตน พงศกิจวรสิน +668 9145 7090 

 คุณธัญพร วัฒนลาภ +668 4644 5049 

 คุณน้ำผึ้ง ฉายอําไพ +668 6994 9253 

(หากตองการตรวจสอบไฟลบิน ติดตอไดที่การทาอากาศยานสุวรรณภูมิ Call 

Center Tel : 0-2132-1888) 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวกอนการเดินทาง 

 

หนังสือเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง ตองมีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน มีหนาวางเพียงพอ

สําหรับประทับตราเมืองไทย และสําหรับเขา-ออก เวียดนาม ตองมีหนาวางเปดมา

ซาย ขวาคูกัน (ทานที่ถือพาสปอรตไทย สามารถเดินทางเขาประเทศเวียดนามได

โดยไมตองขอวีซา) 

ขอแนะนําเพื่อเตรียมตัวเดินทางสูสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ระหวางวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2555 



การนําเงินตราออกนอกประเทศ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 หนวยเงินของเวียดนามคือ ดอง ซึ่งแบงออกเปนธนบัตรใบละ 200, 500, 

1,000, 2,000, 5,000, 10,000 และ 20,000 ดอง  โดยทั่วไป 1 USD แลกได 

15,000 ดอง และ 400 ดอง ตอ 1 บาทไทย สามารถนําเงินตราตางประเทศเขา

เวียดนามได ไมเกิน 7,000 ดอลลารสหรัฐ นําเขาบุหรี่ ได ไมเกิน 200 มวน และ

แอลกอฮอล ไมเกิน 2 ลิตร เวียดนามมีกฎหมายหามนําเขาหนังสือที่มีขอความตอ

ตานรัฐบาล สื่อลามกอนาจาร อาวุธปน และหามนําออกวัตถุโบราณจากเวียดนาม 

ภาษา 

 ภาษาราชการ คือ ภาษาเวียดนาม สําหรับภาษาอื่น ๆ ที่ ใช ในการสื่อสาร 

ไดแก ภาษาอังกฤษ (เริ่มใชอยางแพรหลายมากขึ้น) ฝรั่งเศส จีน เขมร และภาษา

ของชาวเขาเผาตาง ๆ (Mon-Khmer และ Malayo- Polynesian) 

เวลา 

 เวียดนาม กับ ไทย อยู ในไทมโซนเดียวกัน ทําใหมีเวลาเร็วกวาที่เมืองกรีนิช

ประมาณ 7 ชั่วโมง สําหรับเวลาทําการ ของหนวยงานราชการ สํานักงาน และ

องคกรที่ ใหบริการดานสาธารณสุขในเวียดนาม คือ วันจันทร-วันศุกร ระหวาง

เวลา 8.00-16.30 น. สําหรับพิพิธภัณฑเปดใหบริการเพิ่มในวันเสารอีกครึ่งวัน 

ขณะที่รานคาทั่วไปเปดใหบริการทุกวัน ระหวางเวลา 6.00-18.30 น. ธนาคาร

พาณิชยเปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 8.00-16.00 น. สํานักงาน 

ไปรษณียโทรเลขเปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 7.00-20.00 น.  

ระหวางการเดินทาง 

การติดตอธุรกิจ  

 นักธุรกิจเวียดนามไมนิยมติดตอธุรกิจทางจดหมาย หรือแฟกซแตนิยมใชวิธี 

เขาพบปะเพื่อติดตอเจรจาการคา และเสนอขายสินคาโดยตรง (อยางไรก็ตาม การ

นัดพบผูนําเขาชาวเวียดนามที่โรงแรม ถือเปนการไมสุภาพ ยกเวนการเชิญรับประ

ทานอาหารคําเพื่อเจรจาการคา) ดังนั้น นักธุรกิจไทยจึงควรนัดหมายวันและ เวลา

ลวงหนาทางแฟกซ หรืออีเมล กับผูนําเขากอนเขาพบ  

การสื่อสารทางธุรกิจ  

 นักธุรกิจเวียดนามที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวยังมีไมมาก

นัก นักธุรกิจไทยจึงจําเปนตองจัดเตรียมลามสําหรับเจรจาการคาหรือติดตอธุรกิจ 



 

อัตราคาโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร  

 ในฮานอย เริ่มตนที ่14,000 ดอง ขณะที่โฮจิมินห ซิตี ้เริ่มตนที ่12,000 ดอง 

และจะเพิ่มขึ้นอีก 6,000 ดอง ตอ 1 กิโลเมตร ทั้งนี้ คนขับรถแท็กซี่สวนใหญ

สามารถสื่อสาร ดวยภาษาอังกฤษไดในระดับหนึ่ง 

สินคาที่หามนําเขา  

 เวียดนามหามนําเขาสินคา ไดแก อาวุธ ยาเสพติด สารเคมีเปนพิษ สิ่งพิมพ

หรือพัสดุภัณฑที่ขัดตอความมั่นคง วัฒนธรรม ประทัด (รวมทั้งของเด็กเลนที่มีผล

เสียตอการเรียนรู และไมปลอดภัย ตอสาธารณะ) บุหรี่  สินคาอุปโภคบริโภคที่ ใช

แลว  

 

การสื่อสารระหวางประเทศ 

 รหัสโทรศัพทของประเทศเวียดนามคือ +84  หากทานตองการโทรตรง

ระหวางประเทศเวียดนาม ใหตัด 00 + รหัสประเทศ + รหัสเมือง + หมายเลข

โทรศัพท ไดเลย โดยทานสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากทางที่พักในเวียดนามของ

ทานได 

 

ขั้นตอนการเขาประเทศเวียดนาม 

 ยื่นใบตรวจคนเขาเมือง (สีฟา) ตอเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ทาอากาศยานฯ 

ในวันเดินทางถึง และตองเก็บสําเนาไว แสดงตอเจาหนาที่ฯ เมื่อเดินทางออกจาก

เวียดนาม ยื่นใบสําแดงภาษีศุลกากร (สีเหลือง) สําหรับสัมภาระที่นําติดตัวมา และ

เก็บสําเนาไวสําหรับการเดินทางออกจากเวียดนาม 

 

การกลับเขาเมือง 

 กฎศุลการกรสําหรับผูเขาประเทศไทย 

 ภาษีศุลกากร สินคาทุกชนิดที่นําเขาประเทศไทย ตองเสียภาษีอากรตาม พรบ. 

ศุลกากร พรก.พิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของของติดตัวของ        

ผู โดยสารที่ ไดรับการยกเวนภาษีอากรขาเขามีดังนี้ 

 บุหรี่ ไมเกิน 200 มวน หรือซิการ และยาเสน นําหนักไมเกิน 250 กรัม 

 สุรา 1 ลิตร 

 ของใชสวนตัวพอสมควรแกฐานะมีมูลคาไมเกิน 10,000 บาท 

 

กระเปาเดินทาง 

 น้ำหนักของกระเปาเดินทางไมเกินทานละ 15-20 กิโลกรัม หากมีนําหนักเกิน



กวากําหนด สายการบิน จะเรียกเก็บคานําหนักเพิ่มประมาณกิโลกรัมละ 400-

500 บาท ควรตรวจดูปายชื่อติดกระเปาทุกครั้ง เนื่องจากจะสะดวกสําหรับการ

สงกระเปาไปตามหองพักเพราะเจาหนาที่จะดูจากปายชื่อเปนหลัก 

กระเปาถือ 

 ตามกฏของการบินพลเรือน ไมอนุญาตใหนําของเหลวทุกชนิด อาทิ สบู 

แชมพูหรืออื่นๆ ยกเวนยาและอาหารสําหรับเด็กเล็กตามสมควร ปริมาณเกิน 100 

มิลลิลิตร และรวมกันแลวไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร ขึ้นเครื่องและหากทานมีขวด

ของเหลว ควรบรรจุใสถุง/ซองพลาสติกใส เพื่อความสะดวกในการตรวจของเจา

หนาที่ และกระเปาที่นําขึ้นเครื่องควรมีขนาดไมเกิน 30 เซนติเมตรและนําหนักไม

เกิน 7 กิโลกรัม 

 

สินคานาซื้อ 

 เสื้อผา กระเปา รองเทา อาหารการกิน ชา กาแฟ ของที่ระลึกพวกตุกตาไม 

ตุกตาปน งานศิลปะ ดอกไมสด-แหง 

 

 

 

 

 

ตุกตาปน งานศิลปะ ดอกไมสด-แหง 



ขอมูลทั่วไปของประเทศเวียดนาม 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปของประเทศ  

 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป 

 ชื่อประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (  Socialist  Republic  of 

Vietnam )                                       

 สภาพภูมิศาสตร เปนประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใตมีพื้นที่  

331,051  ตารางกิโลเมตร  

 ความหนาแนนของประชากรเปน 260 ตารางกิโลเมตรตอคน  เพราะ

ภูมิประเทศ 

 สามในสี่ของประเทศเปนภูเขาและหุบเขา มีพรมแดนติดประเทศกัมพูชา 

ลาวและจีน   

 มีพื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญสองแหงคือที่ราบลุมปากแมน้ำแดง (Red River 

Delta) 

 ทางภาคเหนือ และที่ราบลุมปากแมนําโขง ( Mekong River Delta ) ทาง

ภาคใต 

 สภาพภูมิอากาศ เปนเขตมรสุมฤดูรอน แตมีความแตกตางดานภูมิอากาศ

อยางมาก ระหวางเวียดนาม     

 ภาคเหนือและภาคใต 

 เวียดนามทางตอนใต มีภูมิอากาศคลายแถบเสนศูนยสูตร  มีอุณหภูมิเฉลี่ย 

คลายประเทศไทยคือประมาณ 27 – 30° c  และมี  2 ฤดู คือ  ฤดูฝ

น ( พค. – ตค. ) และ  ฤดูรอน ( พย. – เมย. ) 

 เวียดนามทางตอนเหนือ มีภูมิอากาศคลายเขตเมืองรอน มีอุณหภูมิแตก

ตางกันอยางมากระหวางชวงรอนที่สุดและหนาวที่สุด โดยมี  4  ฤดู คือ 

 ฤดูใบไมผลิ ( มีค. – เมย. ) อุณหภูมิระหวาง  17- 23° c  

 ฤดูรอน ( พค. – สค. ) อุณหภูมิระหวาง  30 - 39 ° c 

 ฤดูใบไมรวง ( กย. – พย. ) อุณหภูมิระหวาง  23 - 28° c 

 ฤดูหนาว ( ธค. – กพ. ) อุณหภูมิระหวาง  7 - 16° c 



การปกครอง มี  59  จังหวัด และ 5  นคร ( กรุงฮานอย นครไฮฟอง นคร

ดานัง นครโฮจิมินหและนครเกิ่นเทอ)  แบงเปน  8  ภาค คือ 

 ภาคเหนือฝงตะวันออก มี  4  จังหวัด มีชายแดนติดลาวและจีน 

 ภาคเหนือฝงตะวันตก  มี  11 จังหวัด  

 ที่ราบลุมแมน้ำแดง มี  9  จังหวัด และ 2 นคร คือกรุงฮานอยที่เปนเมือง 

 หลวงและนครไฮฟองที่เปนเมืองทา 

 เขตชายฝงทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ มี 6 จังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดติดลาว 

 เขตชายฝงทะเลภาคกลางทางตอนใต  มี  5  จังหวัดและ 1 นคร คือนคร

ดานัง 

 เขตที่ราบสูงภาคกลาง มี 5 จังหวัด พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา ชนกลุมนอย

สวนใหญอาศัยอยูในเขตนี้ 

 ภาคใตฝงตะวันออก มี  7  จังหวัด และ 1 นครคือนครโฮจิมินห  ซึ่งเปน 

ศูนยกลางการคาของประเทศ 

 ที่ราบลุมแมนําโขง มี  12  จังหวัด  ซึ่งสวนใหญมีขนาดเล็ก  และ 1 นคร

คือนครเกิ่นเทอ  มีชายแดนติดกัมพูชา 

 แตละจงัหวดัจะปกครองโดยสภาประชาชน ซึง่ไดรบัการคดัเลอืกจากประชาชน   

 สภาประชาชนจะแตงตัง้คณะกรรมการประชาชนเพือ่ทาํหนาทีบ่รหิารจงัหวดั 

 จังหวัดยังคงอยูภายใตการดูแลของรัฐบาลกลาง สวนนครจะมีอิสระในการ

ปกครองตนเองมากกวา 

เมืองหลวง กรุงฮานอย ประชากร (เฉพาะที่จดทะเบียน) ประมาณ 6.5  

ลานคน ( สถิติเมื่อเดือน เมษายน 2552 ) 

เมืองสําคัญ นครโฮจิมินห ประชากร (เฉพาะที่จดทะเบียน) ประมาณ 7.2  

ลานคน (สถิติเมื่อเดือนเมษายน 2552) แตโดยขอเท็จจริงแลว นครโฮจิมินหมี

ประชากรซึ่งเปนผู ใชแรงงาน จากพื้นที่ชนบทอพยพเขามาเปนจํานวนมากโดยไม

ลงทะเบียนแจง นอกจากนี้ นครโฮจิมินหอยูใกลเขตนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญใน

จังหวัด บินหเยือง ดองไน และลองอาน ซึ่งเชื่อวาจังหวัดเหลานี้ ไดชวยรองรับ

แรงงาน บางสวนที่ทะลักออกไปจาก นครโฮจิมินหดวย 

ระบบการปกครอง ระบบสังคมนิยม  มีพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต 

แหงเวียดนาม 

ประธานพรรคคือนาย เหวียน ฝู จอม (Nguyen Phu Trong) ซึ่งทําหนาที่

เปนประธานสภาแหงชาติ (National Assembly) ดวย  

ประธานาธิบดี (ผูนําประเทศ) คือ นายเหวียน มินห เจี๊ยต (Nguyen Minh  

Triet) 

นายกรัฐมนตรี (ผูนํารัฐบาล) คือ นายเหวียน ตั๊น หยุม (Nguyen Tan 



Dung) 

 ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม สวนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่มี

การใชควบคูกับภาษาเวียดนาม ในเอกสารทางกฏหมายที่เกี่ยวของกับการคาตาง

ชาติและ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ รวมทั้งในเวบไซดของหนวยงานธุรกิจ 

และภาครัฐ 

 สกุลเงิน ดง (Dong), 20,905 ดง = US$ 1 (ณ วันที่  4  เมษายน 2554 )       

 ประชากร ประมาณ 95 ลานคน ( ป 2554 ) โดยมีสัดสวนชาย : หญิง 

เปน 50 : 60 % 

 เวยีดนามมปีระชากรเปนอนัดบัสามในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต (รองจากอนิโดนเีซยี 

และฟลิปปนส ) และเปนอันดับ 13 ของโลก 

 อัตราการเติบโตของประชากรโดยเฉลี่ยจากป 2542 – 2553 ประมาณป

ละ1.03  ลานคน หรือ   1.2 % ตอป            

 จากสถิติป 2552,  65 % ของประชากร (ประมาณ 55.6 ลานคน) มีอายุ

มากกวา 20 ป 69 % ของประชากรมีอายุระหวาง 15 – 64 ป 24.5 % มีอายุตํา

กวา 15 ป  และ 6.4 %  มีอายุมากกวา 64 ป 

 ประชากรเวียดนามมีอัตราการรูหนังสือสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ 

ในภูมิภาคโดยคาดวามีประมาณ  94 % ( สถิติป 2552 )   ซึ่งเปนอัตราเดียวกับ

ประชากรสิงคโปร 

 เวลา * เทากับเวลาในประเทศไทย                            

 

 

ปจจัยสําคัญบางประการที่นักลงทุนควรรู 

ตนทุนการจางแรงงาน 

 เงินเดือน 

 กฏหมายเวียดนามไดกําหนดอัตราคาจางขั้นตําสําหรับลูกจางเวียดนามตาม

พื้นที่การทํางาน  ภายใตกฤษฎีกา( Decree) 98 / 2009 / ND – CP  ซึ่งมีผล

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 4/ อัตราคาจางขั้นตําสําหรับคนงาน ไรฝมือที่ทํางาน

ในบริษัทตางชาติภายใตเงื่อนไขปกติ  มีดังนี้ 

 

 เขตในเมืองของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห : 1,340,000 ดง (ประมาณ 

US$ 75 ) 

 เขตชนบททุกแหงของนครโฮจิมินหและเขตชนบทบางแหงใน กรุงฮานอย 

บางเขตในจังหวัดไฮฟอง ดานัง เกิ่นเทอ เมืองฮาลองในจังหวัดกวางนินห บางเขต

ในจังหวัดดองไน บิ่นหเยือง บาเรีย-หวุงเตา : 1,190,000 ดง (ประมาณ US& 66) 



 เมืองที่เหลือในจังหวัดตาง ๆ เขตชนบทที่เหลือของกรุงฮานอย บางเขตใน

จังหวัดไฮฟอง เกิ่นเทอ บัคนินห บัคแยง Hung Yen, Hai Duong, หวินฟก  

กวางนนิห กวางนมั ลมัดง คัน้หฮวั เตนนิห บิน่หฟก  บิน่หเยอืง ดองไน ลองอาน บา

เรีย - หวุงเตา : 1,040,000 ดง  (ประมาณ US& 58) 

 เขตที่เหลือทั้งหมดของประเทศเวียดนาม : 1,000,000 ดง  (ประมาณ US& 

56) 

 

 4/  นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป คาแรงขั้นตําที่แบงตาม

พื้นที่จะปรับเปนเดือนละ 1.55 ลานดง ( ประมาณ US$ 80) 

 1.35 ลานดง (ประมาณ US$ 69) 1.17 ลานดง (ประมาณ US$ 60)  และ 

1.1 ลานดง (ประมาณ US$ 55)  ตามลําดับ 

 

ภาษ ี

 ภาษเีงนิไดนติบิคุคล : 25% (อตัราภาษสีาํหรบันำ้มนัและกาซ และทรพัยากรธรรมชาต ิ

ระหวาง 32% - 50% ) 

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา : อัตรากาวหนาระหวาง 5% - 35% 

 ภาษีเงินไดสวนบุคคลของ : เปนอัตราเดียวกันคือ 20%  โดยจัดเก็บจาก non 

– resident ที่มีแหลงรายไดจากเวียดนาม 

 ภาษีทรัพยสิน : ขึ้นกับการจัดเก็บของแตละหนวยงานเทศบาลแตละเขต 

 ภาษีการขาย (VAT) : 0%  ,  5%  ,  10% 

 ภาษีรายไดหัก ณ ที่จาย : ดอกเบี้ย 10% คาธรรมเนียมการจัดการ (loyalty) 

10% เงินปนผลที่จายรายบุคคล (5%)                                          

 ภาษีซอน : ไทย – เวียดนามมีความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน 

 

 

สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 

 รัฐบาลเวียดนามตั้งเปาจะลงทุนในสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  เพิ่มขึ้น

เปนมากกวา 40% ของ GDP  หรือประมาณ  5  พันลานเหรียญสหรัฐตอป  จาก

ปจจุบัน  34.5% ของ GDP 

 โลจิสติกส  ความแออัดของการจราจรบนทองถนนในเขตเมืองและความจํา

กัดของโครงขายถนนที่เชื่อมตอเมืองตาง ๆ  ทําใหเกิดปญหาคอขวดสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมอยางมาก  ทั้งนี้ เวียดนามยังออนแออยูมากในสิ่งอํานวยความสะดวก

ดานโลจิสติกสและความสามารถในดานโลจิสติกส  รัฐบาลจึงมีโครงการมูลคา 4.5  

พนัลานเหรยีญสหรฐัในการปรบัปรงุสิง่อาํนวยความสะดวกในทาเรอืในอกี 5 ปขางหนา  



และโครงการกอสรางตาง ๆ  เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  เชน 

 รถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงฮานอย – นครโฮจิมินห  มูลคา  55.8  พันลาน

เหรียญสหรัฐ  ความยาว  1,570  กิโลเมตร 

 ทางดวน ( 100 กิโลเมตร ) ระหวางกรุงฮานอย – นครไฮฟอง  ตองการเงิน

ลงทุน 410  ลานเหรียญสหรัฐ 

 การกอสรางโรงงานพลังงานนิวเคลียร  2,000 เมกะวัตต  2  โรง  โดย

วางแผนจะเริ่มเปดดําเนินการป 2563 

 ทางดวน ( 29 กิโลเมตร )  ระหวางกรุงฮานอย – หลาวกาย ตองการเงิน

ลงทุน  600 ลานเหรียญสหรัฐ 

 ถนนวงแหวน ( 65 กิโลเมตร ) ในกรุงฮานอย  ตองการเงินลงทุน  600  

ลานเหรียญสหรัฐ 

 ไฟฟา ความตองการใช ไฟฟาเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต

ไฟฟา  จนบางครั้งจําเปนตองมีการจัดสรรเวลาการใช  รัฐบาลเวียดนามไดมีแผน

แมบทฉบับที่ 4 เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟา  โดยจะเพิ่มกําลังการผลิตใหมากขึ้น

จาก  53  พันลานกิโลวัตต  เปน  190  พันลานกิโลวัตต ในสถานการณปกติและ

เปน 198  พันลานกิโลวัตต  ในสถานการณที่เลวรายที่สุด 

 

* Logistics Performance Index reading    ที่มา  :  Logistics Performance 

Index 2010  , World Bank 

 

การทําธุรกิจในเวียดนาม 

 จากการสํารวจของธนาคารโลกเมื่อป 2553 เกี่ยวกับการทําธุรกิจในประเทศ

ตาง ๆ โดยเปรียบเทียบ พบวาโดยภาพรวม เวียดนามเปนอันดับที่ 93 จากจํานวน 

183 ประเทศทีส่ะดวกตอการเขามาทาํธรุกจิในประเทศ โดยในภมูภิาคเอเชยี  เวยีดนาม

ตามหลัง จีน  มาเลเซียและไทย แตอยูอันดับกอนอินโดนีเชียและฟลิปปนส ผลจาก

การสาํรวจดงักลาว เวยีดนามมคีวามสามารถในการแขงขนัในแงของการไดรบัเครดติ 

การจดทะเบยีนทรพัยสนิ และสญัญาทีบ่งัคบัใช แตมขีอดอยในการคุมครองนกัลงทนุ  

ภาษีที่ตองจาย และการปดธุรกิจ 

 อยางไรก็ตาม จาก World Governance Index ของธนาคารโลกไดชี้วา

เวียดนามจําเปนตองปรับปรุงดานการบริหารสั่งการที่มีสายงานมากเกินไป  

นโยบายขาดความโปรงใสและความสอดคลอง  และการคอรับชั่นที่ยังมีอยูทุกระดับ 

 

สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และทัศนคติ  

 เวียดนามนับเปนประเทศที่มีประชากรกวา 90,549,390 คน (2554) เปน



ประเทศหนึ่งที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเกาแกที่สั่งสมมาเปน

ระยะเวลานาน และยังคงสืบทอดมาถึงปจจุบัน  และโดยที่เวียดนามมีความสัมพันธ

กบัจนีมากอนการปฏวิตัริะบบการปกครอง  จงึทาํใหความเชือ่ ศลิปะ วถิกีารดาํรงชวีติ 

ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ของจีนมีอิทธิพลตอเวียดนามดวย ซึ่งแมวา

รัฐบาลคอมมิวนิสตของเวียดนามจะทําลายความเชื่อและศาสนาสวนหนึ่งไปในชวง

ปฏิวัติระบบการปกครอง  แตปจจุบันมีการผอนปรนมากขึ้น  

 เนื่องจากเวียดนามเปนประเทศที่อยูภายใตการปกครองของฝรั่งเศสมานาน

กวา 85 ป  จึงไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกที่แตกตาง เชน นิยมออกไปดื่ม

กาแฟตามรานกาแฟริมถนน พบปะเพื่อนฝูงหลังเลิกงาน การแตงกายของผูหญิง

คอนขางเปดเผย หลังจากรวมชาติเปนหนึ่งเดียวเมื่อ 35 ปที่ผานมา เรียกไดวาเพิ่ง

เปนอิสระ และปกครองตนเองได ไมนาน ความเปนชาตินิยมของชาวเวียดนามจึงมี

อยูอยางแรงกลา รักในศักดิ์ศรี ขณะเดียวกันก็รักในความกาวหนา กระตือรือรน 

ขยันขันแข็ง หากเปนลูกจางก็จะหาโอกาสไตเตาเปนเจาของกิจการ เพื่อสรางราย

ไดที่ดีกวา   

พฤติกรรมผูบริโภค 

 ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค (Buyer Characteristics) มี 4 

ปจจัย ดังนี้ 

 ปจจัยทางวัฒนธรรม (Culture Factors) ประกอบดวย 

 1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) 

 เนื่องจากเวียดนามเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ทําใหการใชชีวิตและทัศนคติบาง

อยางเปนแบบฝรั่งเศส เชน วัฒนธรรมการดื่มไวน การดื่มเบียร วัฒนธรรมการนั่ง

ทานชา กาแฟริมถนน วัฒนธรรมการจัดรานกาแฟ เปนตน 

 ทีอ่ยูอาศยัในประเทศเวยีดนามมกัอาศยักนับนอาคาร ทัง้คอนโดมเินยีม อาคาร

พาณิชย และอพารทเมนท เพราะพื้นที่มีจํากัดและราคาสูง จึงสงผลตอพฤติกรรม

การซื้อสินคาที่นิยมซื้อสินคาทีละนอยๆ เพราะไมมีสถานที่สําหรับจัดเก็บ 

 ลักษณะนิสัยของคนเวียดนาม จะใกลเคียงกับคนจีน เชน ชอบสีแดง สีทอง 

เพราะถือวาเปนมงคล ชอบทํามาคาขาย คนเวียดนามทานอาหารรสจืด และหวาน 

เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากจีนการปรุงอาหารของคนเวียดนาม ไมซับซอน สวนใหญ

เปนอาหารนึ่งหรือทอด อาหารเชาจะทานขนมปงฝรั่งเศสใสผักและตับบด หรือปลา

กระปอง นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะเบียรและไวน ไมคอยดื่มวิสกี้  

 วัฒนธรรมยอย (Sub-Culture) 

 ประเทศเวียดนามมีภูมิประเทศที่แคบและยาวมาก จากชายฝงเหนือถึงใตเปน



รูปตัว S ทําใหลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกตางกันคอนขางมาก เปนเหตุ

มีความแตกตางในการดํารงชีวิต โดยสามารถแยกวัฒนธรรมยอยเปน 3 เขต คือ 

เขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

 คนภาคเหนือ จะชินกับชีวิตที่อยูในระบบสังคมนิยมมาน ทําใหเปนคนมัธยัสถ 

ไมคอยใชจายสุรุยสุราย นิยมทานอาหารที่บาน การซื้อสินคาจะตรึกตรองและซื้อ

เทาที่จําเปน ไมนิยมสินคาที่มีราคาสูง 

 คนภาคกลาง  เนื่องจากภาคกลางเปนเขตมรสุม ประชากรมีกําลังซื้อไมมาก 

เพราะตองใชเงินไปกับการซอมแซมที่อยูอาศัยตลอดเวลาที่เกิดมรสุม 

 คนภาคใต  ภาคใตเปนเขตที่มีความเจริญมากที่สุด ประชากรใชจายสุรุยสุราย 

ความเปนบริโภคนิยมสูง เนื่องมาจากไดรับอิทธิพลทุนนิยมมากกวา มีกําลังซื้อสูง 

ภาคใตจึงเปนพื้นที่ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่ง 40% ของ 

GDP อยูในพื้นที่โฮจิมินห 

 

ชั้นทางสังคม (Social Class) 

 คนเวียดนามจะยอมรับในสิ่งที่ตนเองเปน จะซื้อสินคาเพียงพอแกอัตภาพ 

การซื้อขายสินคา จะซื้อเปนเงินสด คนรวยคนจนเห็นความแตกตางกันอยางชัดเจน 

 

ปจจัยทางสังคม (Social Factors)  

 กลุมอางอิง (Reference Groups) 

 กลุมอางอิงทางตรง (Direct Membership Group) ในสังคมเวียดนามผูหญิง

จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสูง 

 กลุมอางอิงทางออม (Indirect Membership Group) นักรอง นักแสดง ที่

เวียดนามมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ  

 

ครอบครัว (Family) 

 ผูหญิงมีบทบาทสําคัญทั้งในครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ เปนครอบครัว

ใหญ ผูสูงอายุจะมีบทบาทในการตัดสินใจในบาน 

 

ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors)  

 ผูบริโภคในเมืองจะเลือกซื้อยี่หอที่ชอบ คนฐานะดีมักจะซื้อสินคาในหางสรรพ

สินคาตางชาติ สําหรับผูมีรายได ไมสูง นิยมซื้อตามรานทั่วๆ ไป ที่มีทั้งของมีแบรนด 

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) คนในเมืองจะนิยมซื้อสินคาไปเก็บในตูเย็น และ

ซื้อสินคาหลังเลิกงานในหางสรรพสินคา ในขณะที่คนชนบทหรือคนที่ ไม ไดทํางานจะ

ไปซื้อของสดทุกวันตอนเชา 



บุคลิกภาพและแนวคิดของตนเอง คนเวียดนามมีความมั่นใจในตัวเองสูง ชอบตัดสิน

ใจเองเนื่องจากเปนประเทศสังคมนิยม 

 

ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) 

 การจูงใจ เนื่องจากมาตรฐานชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นทําใหคนหวงใยใน

เรื่องความงามและสุขภาพ คนเวียดนามจะใหความนิยมเครื่องสําอางเกาหลีและ

ญี่ปุน เชน โฮจิมินหซิตี้ หรือ ฮานอย 

 การรับรู คนเวียดนามมีทัศนคติดที่ดีตอสินคาไทย เนื่องจากประสบการณเดิม

ที่ ไดเคยใชสินคามากอน หรือคําวา Made in Thailand หรือคําวา Product of 

Thailand หรือมีฉลากภาษาไทย จะไดรับ ความนิยม และจะถูกวางตําแหนงวาเปน

สินคาคุณภาพคนเวียดนามมีพฤติกรรมทําตามกันหรือนิยมเลียนแบบกัน 

 

พฤติกรรมผูบริโภคของแตละเมือง 

 นครไฮฟอง ดานพฤติกรรมการบริโภคของคนเวียดนามเหนือจะประหยัด ไม

ฟุมเฟอย อยูอยางสมถะจะพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคาที่คุณภาพดี และราคาไม

แพง ทําใหสินคาไทยมีโอกาสขยายตัวไดดี 

 นครโฮจิมินห ประชาชนมีพฤติกรรมในการจับจายใชสอยตามความพอใจสูง

กวาความตองการพื้นฐานมากขึ้น ผูบริโภคใหความสนใจกับสินคาที่มีคุณภาพและทัน

สมัยเพิ่มขึ้นชอบความแปลกใหม สินคาหรูหรา ของฟุมเฟอย 

 นครเกิ่นเธอ เปนพื้นที่ดานเกษตรกรรม แตจะมีการพัฒนาใหเปนเมือง

อุตสาหกรรม ดังนั้นจะเปนคนที่มีความขยันอดทน มีคาครองชีพคอนขางตํา แต

เนื่องจากอยูใกลนครโฮจิมินห ที่ชอบสิ่งแปลกใหม ทันสมัย ลักษณะการจับจายจึง

ใกลเคียงกัน แตมีขอจํากัดเรื่องรายไดในการจับจายมากกวานครโฮจิมินห 

 

ศักยภาพตลาดของประเทศเวียดนาม 

 ประชากรเวียดนามเกือบรอยละ 60 มีอายุนอยกวา 30 ป ประชากรกลุมนี้มี

บทบาทตอการเปลี่ยนแปลงและขับดันทิศทางการบริโภคโดยเฉพาะในไลฟสไตลแบบ

ตะวันตก ผูบริโภคกลุมนี้นิยมจับจายสินคาในโมเดิรนเทรดอยางหางสรรพสินคา และ

ซูเปอรมารเก็ตมากกวาในตลาดสด คาดวาการใชจายของผูบริโภคกลุมนี้จะสูงขึ้นมาก

ในไมกี่ปขางหนา ประกอบกับการที่รัฐบาลไดตั้งเปาวาจะเพิ่มอัตราประชากรที่อาศัย

ในเขตเมืองเปนรอยละ 45 ภายในป ค.ศ. 2020 จึงถือเปนโอกาสการขยายตลาด

ของอาหารสําเร็จรูปในอนาคต 

 การเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่ทําใหตลาดเวียดนามมีความนาสนใจสําหรับ

อาหารแปรรูปคือ ขนาดครอบครัวของเวียดนามที่เล็กลงจากเดิมมีคน 4 รุนอยูดวย



กันก็กลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดยเฉลี่ยมี 4 คนตอครัวเรือน ทําให

พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป อาหารสําเร็จรูปที่เตรียมไดงาย สะดวก รวดเร็วจะ

มีบทบาทมากขึ้น และที่สําคัญพบวาชาวเวียดนามชอบอาหารกระปองมากกวา

อาหารแปรรูปในลักษณะแชเย็น แชแข็ง เพราะสะดวกมากกวา ไมตองนํามาปรุงอีก

ครั้ง และสําคัญราคาถูกกวาสามารถเก็บไว ไดนานในอุณหภูมิปกติ 

 

ภาพรวมตลาดอาหารเวียดนาม 

 อาหารของชาวเวียดนามนั้นจะนิยมใชสวนผสมที่สดใหม เพราะผูบริโภคชอบ

รับประทานอาหารสดมากกวาอาหารแปรรูปประมาณวาแมบานกวารอยละ 90 ไป

จับจายซื้ออาหารที่ตลาดทุกวัน เวียดนามมีผลผลิตการเกษตรจํานวนมากทั้งผัก 

เนื้อ และอาหารทะเล (นิยมนําไปผัดหรือนึ่ง บริโภคกับขาวสวย) แตชาวเวียดนามที่

มีการศึกษาและอาศัยในเขตเมืองโดยเฉพาะคนรุนใหมก็หันมาซื้ออาหารสําเร็จรูปใน

โมเดิรนเทรดมากขึ้นเพราะมีเวลาปรุงอาหารเองนอยลง 

 จากขอมูลของ Business Monitor International ในรายงาน Vietnem Food 

& Drink Q2/2011 ประเมินวาป 2553 เวียดนามมีคาใชจายดานอาหารตอคนตอ

ปอยูที่ 169.9 $US ในป 2554 จะเพิ่มขึ้นเปน 195.5 และเพิ่มขึ้นเปน 212.7 

$US ในป 2555 มูลคาตลาดอาหารในเวียดนามป 2553 อยูที่ 15.02 พันลาน 

$US จะเพิ่มขึ้นเปน 17.45 ในป 2554 คิดเปนอัตราขยายตัวถึงรอยละ 16.18 

และจะขยายตัวรอยละ 9.91 ในป 2555 

 การที่เวียดนามมีการปกครองแบบรวมศูนย รัฐบาลมีการควบคุมราคาสินคา

อาหารเพื่อปกปองประชากร เพราะประชากรเวียดนามสวนใหญยังมีรายไดตํา ชาว

เวียดนามจึงออนไหวตอราคาสูง 

 การขยายตัวของตลาดอาหารแปรรูปในเวียดนามนั้น นอกจากปจจัยดานราย

ไดของผูบริโภคแลว การขยายตัวของคาปลีกสมัยใหมก็มีผลอยางมาก โดยเฉพาะใน

เมืองใหญอยางโฮจิมินห ฮานอย และดานังฯ ถึงแมปจจุบันมูลคาจําหนายอาหาร

สําเร็จรูปโดยรวมในตลาดเวียดนามยังมีสัดสวนจําหนายผานคาปลีกแบบดั้งเดิมมาก

กวา แตสัดสวนการจําหนายผานคาปลีกสมัยใหมคาดวาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ

บรรยากาศในการจับจายที่สะดวก มีขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑท้ังดานแหลงผลิต 

ความปลอดภัย การบริการลูกคา และโรงงานแปรรูปก็นิยมชองทางนี้มากกวา

เพราะสามารถทํากิจกรรมสงเสริมการขายและเปดใหทดสอบชิมผลิตภัณฑ ได 

 จากรายงานของ Euromonitor พบวาอาหารในภาชนะบรรจุที่มีมูลคาตลาด

สูงสุด 5 กลุม ประกอบดวย อาหารแปรรูปแบบแหง เสนกวยเตี๋ยว บะหมี่กึ่ง

สําเร็จรูป ผลิตภัณฑนม เบเกอรี่ ซอสและเครื่องปรุงรส ตามลําดับ 

 และตามที่กลาวไปแลววาครัวเรือนเวียดนามถือวามีรายไดต่ำ ดังนั้นตูเย็น



และไมโครเวฟจึงไมใชสิ่งจําเปนพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนจะมีในบานอาหารกระปอง 

ซึ่งเก็บไว ไดที่อุณหภูมิปกติ ไมตองปรุงเพิ่ม จึงเปนที่นิยมมากกวาอาหารแชแข็ง 

 อาหารกระปอง เปนอาหารที่เขาสูตลาดเวียดนามมานาน โดยปลากระปอง

คืออาหารชนิดแรกที่ผูบริโภครูจักในรูปลักษณของอาหารกระปอง และมองวามี

ประโยชนตอสขุภาพมากกวาอาหารกระปองชนดิอืน่ ปลากระปองในซอสมะเขอืเทศ 

คือผลิตภัณฑที่นิยมมากที่สุดของชาวเวียดนาม นิยมรับประทานในหลายลักษณะ

แตที่พบไดมากคือการรับประทานคูกับขนมปงฝรั่งเศส ขณะที่เนื้อกระปองก็เปนที่

นิยมมาก เพราะมีราคาถูกกวาเนื้อสัตวสด และมีหลายเมนูใหเลือก สวนผลไมกระ

ปองชาวเวียดนามโดยเฉพาะในฮานอยและโฮจิมินหนิยามรับประทานเปนของหวาน

หลังมื้ออาหาร สวนอาหารกระปองกลุมถั่ว มะเขือเทศ ผักกระปองนั้น ไมคอยนิยม

สําหรับชาวบานทั่วไป เพราะซื้อของสดตามตลาดถูกกวา ผูซื้อสินคากลุมนี้สวนใหญ

เปนชาวตางประเทศหรือผูบริโภคที่มีรายไดสูงเปนหลัก 

 แบรนดของสินคาที่นิยมในตลาด 3 อันดับแรก ไดแก Vissan, Ha Long และ 

Tugen Ky  บริษัท Vissan เปนบริษัททองถิ่นเปนที่เชื่อถือของผูบริโภค ผลิตทั้ง

อาหารกระปองและอาหารแชแข็ง มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารแบบทองถิ่น 

ที่รสชาติตรงใจผูบริโภค และที่สําคัญคือการมีชองทางจัดจําหนายที่เขมแข็งและ

เขาถึงผูบริโภค 

 การเขาสูตลาดของบริษัทขามชาติจะมีอุปสรรคบางเรื่องการผลิตสินคาใหมี

รสชาติถูกปากผูบริโภค ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรสชาติ เชน ไฮนซ มีการปรับ

เปลี่ยนรสชาติถั่วกระปองใหถูกปากผูบริโภคเวียดนามมากขึ้น จากสูตรเดิมที่นิยม

กันทั่วโลก สวนผูผลิตไทยอยางแบรนดสามแมครัว ซึ่งถือเปนแบรนดชั้นนําของปลา

กระปองในเวียดนาม ก็มีการปรับเปลี่ยนสูตรปลากระปองใหมีความเขมขนของ

ซอสเพื่อเอาใจผูบริโภคทองถิ่น ซึ่งนิยมนําไปรับประทานกับขาวหรือขนมปง โดย

เฉพาะมื้อกลางวัน 

 การขยายตัวของตลาดสวนใหญมากจากการออกผลิตภัณฑใหมซึ่งเปนเมนู

ทองถิ่น การเพิ่มสวนผสมหรือสารอาหารที่ดีตอสุขภาพ ขณะที่การแขงขันดานการ

สงเสริมการขายจะนิยมใช โปรโมชั่นและสวนลด   เพื่อดึงดูดการซื้อ ลักษณะสินคา

ในตลาดจึงไมคอยมีความแตกตางเรื่องระดับพรีเมี่ยมเพราะราคา คือ จุดที่ผู

บริโภคใชเปนเกณฑหลักในการตัดสินใจซื้อ 

 

การนําเขาอาหารกระปองของเวียดนาม 

 เมื่อไมกี่ปมานี้รัฐบาลเวียดนามมีการรณรงคใหบริโภคและใชสินคาที่ผลิตใน

ประเทศภายใต    แคมเปญ “Vietnamese consumers use Vietnemese 

products” โดยมีการโปรโมตไปทุกทองที่ทั้งในเขตเมืองเล็กๆ และชนบท ทําใหคา



ปลีกทั้งของทองถิ่นและตางชาติตางเพิ่มการวางจําหนายสินคาที่ผลิตในประเทศ    

จนมีสัดสวนถึงรอยละ 70 ของสินคาที่วางจําหนาย ไมวาจะเปน Big C, Fivimart, 

Hapromart อยางไรก็ตามแคมเปญนี้ประสบความสําเร็จในเขตชนบทมากกวาใน

เขตเมือง และกับบางกลุมสินคา       เทานั้น เชน ขาว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  

 การที่ประชากรเวียดนามมีการศึกษาสูงขึ้นทําใหตองการมีความเปนอยูที่ดี

ขึ้น ความตองการสินคา     ที่ดีมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัยจึงเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว 

ที่ผานมากเวียดนามทีการนําเขาอาหารกระปองจากตางประเทศโดยกลุมสินคาหลัก

คือ ผัก ผลไมกระปอง และเนื้อสัตว 

 ป 2553 ไทยสงออกอาหารกระปองไปเวียดนามที่สําคัญเชน 

 ปลาซารดีนกระปอง   83.31 ตัน  มูลคา 6.92 ลานบาท 

 ปลาแมกเคอเรลกระปอง  28.45 ตัน มูลคา 2.60 ลานบาท 

 ทูนากระปอง  18.61 ตัน มูลคา 2.60  ลานบาท 

 ลิ้นจี่กระปอง  152.15 ตัน  มูลคา 6.15  ลานบาท 

 ลิ้นจี่แปรรูปอื่น ๆ 147.5 ตัน มูลคา 5.88  ลานบาท 

 ลําไยกระปอง  64.90  ตัน มูลคา 3.06 ลานบาท 

 น้ำสับปะรด  43.51  ตัน มูลคา 2.35 ลานบาท 

 น้ำผลไมผสม 374.57 ตัน มูลคา 10.82 ลานบาท 

 

โอกาสทางธุรกิจของไทย 

 การขยายตัวของตลาดอาหารกระปองในชวง 5 ปตอจากนี้ มีอัตราขยายตัว

เชงิปรมิาณเฉลีย่รอยละ 7.6 ตอป เชงิมลูคาเฉลีย่รอยละ 6.3 ตอป พจิารณาแนวโนม

การขยายตัวของตลาดเชิงปริมาณบริโภคอาหารกระปองประเภทเนื้อสัตวแปรรูป 

อาหารทะเลแปรรูป มีอัตราขยายตัวคอนขางสูง รองลงมาคือกลุมผลไมกระปอง

และอาหารสําเร็จรูป สวนกลุมผักกระปองและถั่วมีอัตราขยายตัวคอนขางต่ำ 

 แนวโนมกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเปนอุปสรรคตอการขยายตัว

ของตลาดอาหารกระปอง เนื่องจากถูกมองวาเปนสินคาคาที่มีการใชวัตถุกันเสีย

มากกวาอาหารกลุมอื่นๆ ดังนั้นทิศทางของตลาดผูผลิตจะตองพยายามพัฒนา

สินคาไปในแนวเพื่อสุขภาพมากขึ้น ปรับลดการใชวัตถุกันเสีย และสื่อสารใหผู

บริโภครับรู ซึ่งกลิ่มอาหารทะเลแปรรูปถือวามีโอกาสดีเพราะมีภาพลักษณเปน

อาหารที่ดีตอสุขภาพ อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคสูวิถี

แบบชุมชนเมือง ที่จะตองการความสะดวกรวดเร็วก็จะผลักดันใหอาหารกระปองยัง

มีแนวโนมขยายตัวดี 



สําหรับโอกาสของผูประกอบการไทยนั้นมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ 

 เวียดนามกําลังอยูในชวงของการพัฒนาเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ

สังคมเมือง ทําใหผูบริโภคมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น มีความตองการบริโภคอาหาร

แปรรูปมากขึ้นตามพฤติกรรมการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

 ขนาดตลาดภายในประเทศที่ใหญ และคาจางแรงงานทีต่ำ่ ยงัมคีวามตองการ

ในการลงทุนดานธุรกิจอาหารทั้งเพื่อจําหนายในประเทศและสงออก 

 การขยายตวัของธรุกจิทองเทีย่ว จะทาํใหมคีวามตองการอาหารสาํเรจ็รปูมากขึน้

โดยเฉพาะสินคาที่มีคุณภาพสูง 

 ดังนั้น การมองหาลูทางธุรกิจในเวียดนามในหลังการเปดตลาด AEC จึงเปน

โอกาสที่เปดกวางมากขึ้นที่ ไทยจะเขาไปขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารแปรรูปที่ ไทย

มีศักยภาพทั้งเพื่อการจําหนายในเวียดนาม และเปนฐานการสงออก โดยเฉพาะใน

กลุมสินคาประมง ผักผลไม ซึ่งเวียดนามมีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณคลายกับไทย 

ในการเจรจาธุรกิจกับชาวเวียดนามควรใหความสําคัญและเตรียมตัว ดังนี ้

 ในการติดตอธุรกิจควรไปพบหนากันในครั้งแรกกอน หลังจากนั้นจึงใชการ

สื่อสารติดตามดวยวิธีโทรศัพท โทรสาร หรืออีเมล ซึ่งชาวเวียดนามจะโตตอบอีเมล

ชามาก 

 สวนใหญสนใจเรื่องราคาสินคามากเปนอันดับ 1 เหนือกวาคุณภาพ 

 นักธุรกิจเวียดนามมักไมคอยติตามเรื่องกฎระเบียบของราชการ ดังนั้นเมื่อ

เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียนนําเขาหรือมาตรฐานสินคาทําใหเกิดปญหา จึงตอง

พึ่งพาตนเอง และหนวยงานราชการเปนหลัก 

 บริษัทที่นําเขาสินคาหรือกระจายสินคาอาหารมักทําธุรกิจอื่นๆ ดวย ทําใหมี

ความสนใจในธุรกิจอาหารคอนขางตํา 

 แนวทางการเขาสูตลาดเวียดนาม ควรสรางความสัมพันธกับผูแทนการคา

อาหารหรือผูกระจายสินคาที่สามาถกระจายสินคาไปไดหลายชองทางทั้งแบบดั้งเดิม

และสมัยใหม 

ที่มาของขอมูล 

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย  

ศูนยขอมูลอัจฉริยะ สถาบันอาหาร (http://fic.nfi.or.th) 

เวบไซตของ สสว. 

CIA world factbook http://gain.fas.usda.gov/vn/en 



โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ  

ระบบการคมนาคมขนสง 

 ทางรถยนต  ประกอบดวยถนนสายหลัก ดังนี้ 

 ถนนหมายเลข 1A เชื่อมตั้งแตฮานอย-ดานัง-โฮจิมินห ถึงจังหวัดกาเมา 

 ถนนหมายเลข 14 และ 14B เชื่อมระหวางโฮจิมินห-ชอนทาน-ดานัง 

 ถนนหมายเลข 20 เชื่อมระหวางเมืองดาลัด กับถนนหมายเลข 1A ที่ตรงไป

นครโฮจิมินห 

 ถนนหมายเลข 22 เชื่อมระหวางเมืองม็อกไบ กับนครโฮจิมินห 

 ถนนหมายเลข 51 จากนครโฮจมินิหถงึ เมอืงหวงุเตา ระยะทาง 75 กโิลเมตร 

 

ทางรถไฟ 

 เครือขายระบบการขนสงทางรถไฟของเวียดนาม มีความยาวประมาณ 

2,600 กิโลเมตร   โดยเปนเสนทางรางเดี่ยวทั้งหมด และมีจํานวนชานชาลา 260 

แหง เสนทางที่ยาวที่สุดและ มีความสําคัญมากคือ  Hanai- Ho Chi Minh City มี

ความยาวประมาณ 1,730 กิโลเมตร ซึ่งเสนทางนี้ ใหบริการดวยรถไฟความเร็ว 

พิเศษ และสามารถเชื่อมตอระหวางเวียดนามถึงจีนดวย 

 

ทาเรือ 

 มีทาเรือที่สําคัญ คือ ทาเรือ Saigon Port  มีปริมาณสินคาเขา-ออก 

14,181.3 พันตัน เปนทาเรือใหญที่สุดของประเทศอยูในนครโฮจิมินห มีทาเทียบ

เรือโดยสารเดินทะเล 1 ทา ทาเทียบเรือขนสงสินคา 31 ทา พื้นที่โกดัง 5 แสน

ตารางเมตร เครนขนาด 25-100 ตัน 16 ตัว มีการขนสงสินคากวา 10 ลานตัน

ตอป 

 

สนามบิน 

 มีสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat International Airport เปนสนามบินที่

ใหญที่สุด ของประเทศ  ตั้งอยูหางจากใจกลางนครโฮจิมินหประมาณ 7 กิโลเมตร 

สามารถรองรับผู โดยสารไดมากถึง 12 ลานคนตอป มีเที่ยวบินไปเบอรลิน แฟรงค

เฟรต อัมสเตอรดัม ปารีส โซล โอซากา กวางโจว ไทเป ฮองกง กรุงเทพฯ 

สิงคโปร กัวลาลัมเปร จาการตา ซิดนีย มอสโค และมะนิลา รัฐบาลมีนโยบายสราง

สนามบินนานาชาติแหงใหม คือสนามบินนานาชาติ ลองถั่น อยูทางตะวันออกเฉียง

เหนือของนครโฮจิมินห ไปประมาณ 40 ก.ม. ขนาดพื้นที่ 5,000 เฮคตาร (31,250 

ไร) เงินลงทุนประมาณ 5,000 ลานเหรียญ หากสรางเสร็จสมบูรณจะมีขนาดใหญ

กวาสนามบินสุวรรณภูมิของไทย จะสามารถรองรับผู โดยสารไดปละ 100 ลานคน 



และขนสินคาไดอีกปละ 5 ลานตัน ปจจุบันกําลังเริ่มดําเนินการ 

ระบบสาธารณูปโภค 

 พลงังานไฟฟาที่ใชในนครโฮจมินิหจากแหลงตางๆ อาท ิ พลงังานถานหนิ นำ้มนั 

และพลังน้ำ รวมถึงการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว กัมพูชา จีน และ

ไทย และวางแผนทีจ่ะสรางโรงไฟฟาพลงังานนวิเคลยีรเพือ่แก ไขปญหาการขาดแคลน

พลังงานไฟฟาภายในระยะเวลา 10-12 ปนี้ 

 แหลงน้ำระบบประปาของนครโฮจิมินหมาจาก 4 แหลง คือ  1) แมน้ำดองไน  

2)แมนําไซงอน 3) น้ำจากใตดิน  4)น้ำฝน  โดยนครโฮจิมินหมีความตองการใชน้ำ

ภายในเมืองรวมกับทั้งภาคอุตสาหกรรมป 2005 อยูที่ 1.75 ลานลูกบาศกเมตร 

และคาดวาความตองการในป 2020 จะเพิ่มขึ้นเปน 3.6 ลานลูกบาศกเมตร โดยนํา

เหลานี้สวนใหญใชในภาคการอยูอาศัย ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ สวนนําที่

ใช ในการเกษตร จะไดจากเขื่อนและนําฝนจากพายุ 

ศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ 

 เนื่องจากนครโฮจิมินห (ไซงอน) เคยเปนเมืองหลวงของเวียดนามในอดีต เปน

ที่ตั้งของสถานที่ราชการสําคัญๆ สถานที่ทองเที่ยว รวมถึงเสนทางการคาและการ

คมนาคมหลักของประเทศ ประชากรในเขตพื้นที่มีความหนาแนนสูง ประชากรสวน

ใหญประกอบอาชีพคาขาย สงผลใหมีรายไดตอหัวสูงกวาเขตพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศ 

รวมถงึระดบัการศกึษาและรสนยิมทีด่ ีทาํใหนครโฮจมินิห เปนพืน้ทีท่ีป่ระชากรมีอํานาจ

ซื้อสูงมาก 

 รายไดของประชากรในเมอืงโฮจมินิหเฉลีย่ 2,180 เหรยีญสหรฐัฯ ตอป มกีาํลงั

ซือ้สงูสดุของประเทศ ทัง้จากการมงีานทาํ และเงนิโอนจากชาวเวยีดนามโพนทะเล 

(เวียด เกี่ยว)  ซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วโลกทั้งยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ยุโรป

ตะวันออก รวมกวา 3.5 ลานคน ซึ่งในแตละปจะสงเงินกลับมาใหญาติประมาณ 6-

8 พันลานเหรียญสหรัฐ กวารอยละ 60 สงมาใหญาติที่อยูในนครโฮจิมินหและ

บริเวณจังหวัดโดยรอบ 

 เศรษฐิกจของนครโฮจิมินหขยายตัวสูงกวาอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของทั้ง

ประเทศ  GDP มาโดยตลอด แผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจถึงป 2553 ของนครโฮจิ

มินห ไดตั้งเปาหมายให GDP ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 13 ระหวางป 2549-2553  

และ GDP ตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 3,100 เหรียญสหรัฐ ในป 2553 รายไดจากการสง

ออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20 ในชวงป 2549-2553 ขณะที่การนําเขาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

รอยละ15 ในชวงเวลาเดียวกัน ความแตกตางของรายไดระหวางคนรวยที่สุดกับ



คนจนที่สุดไมเกิน 5-6 เทาในป 2553 โครงสรางเศรษฐกิจของ นครโฮจิมินหจะเนน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยภาคบริการจะมีสัดสวน GDP สูงถึงรอยละ 

51.1 ในป 2553 ภาคอุตสาหกรรมและการกอสรางรอยละ 48.1 และภาค

เกษตรกรรม ปาไม และประมง ลดลงเหลือรอยละ 0.8 เทานั้น 

 

ดานเกษตรกรรม 

 ในระบบเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทคอนขางนอย 

แตก็มีการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรอยูบาง เชน ขาว พืชผัก ถั่ว รวมถึงการเลี้ยง

สัตว เชน สุกร โคนม และการจับสัตวนํา 

 

ผลิตภัณฑสัตวน้ำ 

 การประมงเปนสาขาเศรษฐกจิทีส่าํคญัอยางหนึง่ของนครโฮจมินิห และมบีทบาท

เพิ่มขึ้นเปนลําดับ โดยพื้นที่ที่เปนแหลงผลิตสําคัญอยูที่เขตกาน เหยอ ซึ่งอยูติด

ชายฝงทะเล ในป 2547 นครโฮจิมินหมีผลผลิตสัตวนําประมาณ 51.8 พันตัน 

ประกอบดวยกุงสดแชเย็นแชแข็ง และปลาชนิดตางๆ ซึ่งนักลงทุนไทยสมารถเขาไป

ใชประโยชนและแปรรูปเปนสินคาสงออกไดอยางดี เนื่องจากความตองการอาหาร

ทะเลในตลาดโลกยังอยูในอัตราสูง ขณะที่สภาพแวดลอมชายฝงทะเลของเวีดยนาม

ยังสมบูรณ และสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดอีกมาก จึงพรอม

เปดโอกาสใหนักลงทุนที่มีเทคโนโลยีและประสบการณสูงในการจัดระบบการเพาะ

เลี้ยงสามารถเขามาลงทุนพัฒนาได รวมถึการเพิ่มศักยภาพของโรงงานแปรรูปสัตว

นํา ซึ่งปจจุบันมีความไดเปรียบอยูแลวเรื่องที่ตั้งโรงงาน ซึ่งอยูใกลแหลงเพาะเลี้ยง

สัตวนํา ทําใหสินคามีความสด แตยังขาดเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัย ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑและรูปแบบของบรรจุภัณฑ และยังเปนโอกาสสําหรับ    

ผูประกอบการอื่นๆ อีกมากที่เกี่ยวของกับเครือขายธุรกิจนี้ทั้งทางตรงและทางออม 

 

ขอมูลดานการตลาดเฉพาะพื้นที่เปาหมาย 

ตลาดเปาหมาย 

 นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh) เปนเมืองสําคัญทางภาคใต และเปนเมือง

เศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของเวียดนาม มีพื้นที่ 2,096 ตารางกิโลเมตร เปนศูนยกลาง

ธรุกจิการคาและบรกิาร การนาํเขาสงออก การลงทนุและเปนศนูยกลางของวทิยาศาสตร 

เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมของนานาชาติ    

 

สินคาที่มีศักยภาพ 

 จากการสอบถามโดยตรงกับผูคาปลีกในนครโฮจิมินท (Citimart) พบวาสินคา



ที่มีศักยภาพ ประกอบดวย 

 อาหารพรอมบริโภค (Ready to eat) 

 เครื่องปรุงรส 

 ผักผลไมสด (แชเย็น และแชแข็ง) 

 ระดับรายได และสัดสวนในเรื่องระดับรายได 

 การใชจายของประชากรชาวโฮจิมินหมีคาเฉลี่ยอยูที่ 802,000 ดอง/คน/

เดือน หรือคิดเปน 49.95 U$ โดยมีปริมาณการบริโภคมากที่สุดเมื่อเทียบกับเมือง

อื่นๆ ในเวียดนาม มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 3,100 U$ /คน/ป (ของไทยประมาณ 

4,000 U$ /คน/ป) ในป 2553 ซึ่งมีผูที่มีรายไดสูงอยูที่สัดสวนของประชากรที่

รวยที่สุดกับระดับที่จนที่สุดไมเกิน 5-6 เทา 

พฤติกรรมการบริโภค / จับจาย  

 เปนสังคมเมือง มีลักษณะการใชชีวิต (Life Style) เหมือนผูบริโภคในเมือง

ใหญทั่วไป นิยมนั่งรานกาแฟขางทาง พบปะสังสรรคกันหลังเลิกงาน ใชจายไม

ประหยัดแตก็ไมฟุมเฟอยจนเกินไปนัก รักศักดิ์ศรี รักความกาวหนา และคนสวน

มากมีความมุงมั่นที่จะเปนเจาของกิจการ 

ชองทางการซื้อสินคาอาหารแปรรูป 

 ชองทางการซื้ออาหารแปรรูปมีทั้งแบบ ชองทางการจําหนายสินคาแบบ

Traditional   และModern Trade โดยผูบริโภคในวัยทํางานซึ่งเปนกลุมเปาหมาย

ของสินคาไทยนั้น นิยมจับจายสินคาใน Modern Trade มากกวาเนื่องจากมีความ

สะดวกสบาย 

มุมมองตอสินคาอาหารของไทย 

 จากการสอบถามผูประกอบการคาปลีกในประเทศเวียดนาม (Citimart) พบ

วา สินคาของไทยเปนสินคาที่มีภาพลักษณที่ดี ผูบริโภคชาวโฮจิมินหเห็นวาสินคา

จากไทยไมวาจะเปนอาหารหรือสินคาอื่นเปนสินคาที่มีคุณคา แสดงถึงรสนิยมของผู

บริโภค และสามารถตั้งราคาไดสูงกวาสินคาที่ผลิตภายในประเทศได 

กฎหมาย /ระเบียบของนครโฮจิมินทเฉพาะดานการคาเฉพาะการนําเขา 

 การบริหารงานของนครโฮจิมินทเปนการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ

พเิศษ แตอางองิกฏหมายสวนกลาง กฎระเบยีบดานการคาและการลงทนุจงึใชกฏหมาย

เดียวกันทั้งประเทศ เนื่องจากเปนรัฐเดี่ยว โดยกระทรวงที่ทําหนาที่ดานการคา คือ 



กระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา(Ministry of Industry and Trade) และ

หนวยงานที่ดูแลดานสินคาอาหารก็คือ Vietnam Food Administration, Ministry of 

Health ซึ่งไดอธิบายไปแลวในหัวขอ 1.4.3 และ 1.4.4 

 

การขนสงสินคาอาหารไปยังนครโฮจิมินท 

 สามารถทําได โดยตรงจากทาเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) หรือ สนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยสงสินคาโดยตรงถึงนครโฮจิมินท ไดทันที เนื่องจากมีทาอากาศยาน

นานาชาติ Tan Son Nhat   และมีทาเรือ Saigon Port ซึ่งเปนทาเรือที่ใหญที่สุด

ของประเทศ ทําใหผูประกอบการสามารถลดตนทุนคาขนสง รวมถึงความเสียหาย

จากสินคาชํารุดอันเกิดจากถายลํายานพานะขนสงสินคา 

 

ระบบการชําระเงิน (Trade Finance) 

 ควรใชวิธี Advance Payment หรือ การเปด  L/C จากผูนําเขา เปนวิธีการที่

ดีที่สุด ธนาคารที่ผูนําเขาเปด L/C ควรจะเปนธนาคารของตางประเทศที่มีสาขาอยู

ในเวียดนาม หรือธนาคารไทยที่มีสาขาอยูในเวียดนาม ไดแก ธนาคารกรุงเทพ   

ธนาคารวีนาสยาม (Vinasiam : เปนธนาคารรวมทุนระหวางธนาคารไทยพาณิชย  

ซีพีและธนาคารของเวียดนาม) หรือธนาคารของรัฐบาลเวียดนามหลายแหงที่เชื่อ

ถือได  เชน  The Bank for Foreign Trade of Vietnam (VIETCOM  BANK)  , The 

Export-Import Bank  (EXIMBANK), The Industrial  and Commercial  Bank  of 

Vietnam.  

 

ขอมูลดานการคาอื่นๆ  

 การเดินทางเขามาติดตอกับผูนําเขาเวียดนามเปนสิ่งที่จําเปน ไมวาจะเขามา

ในลักษณะเขารวมงานแสดงสินคาโดยที่จัดขึ้นโดยหนวยงานราชการ  หรือการรวม

กลุมกันในระดับอุตสาหกรรมเดินทางมาเองเพื่อนัดหมายผูนําเขาเพื่อเจรจาการคา

โดยตรง การติดตอทางโทรศัพท โทรสาร หรือ E-mail มักจะไม ไดผล   

 เมื่อสินคาเขามาในตลาดเวียดนามแลวผูสงออกไทยจําเปนตองรวมมือ กับผู

นําเขาในการขยายตลาด เนื่องจากเวียดนามเพิ่งเปดประเทศ ผูประกอบการยังขาด

ความชาํนาญในดานการกระจายสนิคา สนิคาไทยทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในเวยีดนามและ

สามารถขายไดทั่วประเทศนั้นเกิดจากผูผลิตและผูสงออกไทยจะรวมมือกันดําเนิน

การขยายตลาดทั้งสิ้น    



กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคา โดยเฉพาะการนําเขาสินคาอาหาร  

หนวยงานที่ดูแล 

 หนวยงานที่ดูแลสินคาอาหารนําเขาคือ Vietnam Food Administration ซึ่ง

เปนองคการที่ดูแลสินคาอาหารที่จําหนายในประเทศเวียดนาม อยูภายใตกระทรวง

สาธารณสุข (Ministry of Health, MOH)  

ขอกําหนดพื้นฐานสินคาอาหารทั่วไปเพื่อการจําหนายในประเทศเวียดนาม 

 รัฐบาลเวียดนามใหความสําคัญดานความปลอดภัยอาหารที่จําหนายใน

ประเทศเวียดนาม     ไมวาจะเปนสินคาที่ผลิตในประเทศ หรือนําเขา  โครงสราง

หลักของกฎหมายอาหารประเทศเวียดนามสามารถแบงยอย ออกเปนหัวเรื่องได

ดังนี้ 

 ขอกําหนดดานการแปะฉลากสินคา 

 ขอกําหนดดานบรรจุภัณฑ 

 ขอกําหนดดานสารปรุงแตงอาหาร  

 ขอกําหนดดานปริมาณยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช และสารปฏิชีวนะ 

 ขอกําหนดานการใหความสําคัญดานความปลอดภัยของอาหาร การทดสอบ

อาหาร การทวนสอบ การรับรองระบบ  

 ที่มา http://vfa.go.vn  

ขอกําหนดเฉพาะของอาหารแปรรูปที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อจําหนายใน

ประเทศวียดนาม 

 กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม ออกกฎหมายบังคับใหอาหารแปรรูปที่นําเขา

มาจําหนายในประเทศเวียดนาม ตองมีเอกสารประกอบดังตอไปนี้ 

 Certificate of  Analysis สินคาของประเทศผูขาย ซึ่งตองเปนองคกรที่ ไดรับ

การยอมรับในระดับสากล 

 Testing Certification ของประเทศผูขาย ตัวอยางที่นําเขาจําเปนตองผาน

การทดสอบทางหองปฏิบัติการที่ ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

 ตัวอยางของฉลากอาหาร ซึ่งตองเปนไปตามกฎหมายของอาหาร และผาน

การประทับตราจากตัวแทนผูนําเขา 

 ใบรับรองระบบคุณภาพ GMP และ HACCP จากผู ใหการรับรองที่เชื่อถือได 

ที่มา http://gain.fas.usda.gov/vn/en (Vietnam Food and Agricultural Import 

Regulations and Standards) 



กฎระเบียบที่สําคัญดานการนําเขาทั่วไปสินคาทั่วไปเพิ่มเติม   

 เวียดนามดําเนินนโยบายเปดเสรีทางการคา โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมและ

การคาของเวียดนามเปนผูรับผิดชอบหลักดานการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ผู

นําเขาสามารถขอใบอนุญาตนําเขาได โดยการยื่นเอกสาร  6  รายการใหกรมการสง

ออกและนําเขา  กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาของเวียดนาม  ไดแก 

 แบบขอใบอนุญาตการนําเขาสินคา 

 ใบจดทะเบียนธุรกิจ 

 สัญญาการนําเขาสินคา (Sales Contract) 

 หนังสือรับรองการชําระเงิน (Letter of credit – L / C) หรือเอกสารการ

ชําระเงิน หรือใบรับรองการชําระเงินของธนาคาร 

 เอกสารการขนถายสินคา 

 เอกสารการคาระหวางประเทศทั่วไป ตามขอกําหนด Incoterm 2000                  

อันประกอบไปดวย  

  Performa Invoice 

  Bill of exchange 

  Packing list 

  Bill of Lading 

 

 โดยผูนําเขาจําเปนตองรายงานการนําเขาสินคาในครั้งแรกกอน ซึ่งหนวยงาน

ที่อนุญาตคือกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาและการชําระภาษีศุลกากร หากผูขอ

ยื่นเอกสารถูกตองตามเกณฑก็จะไดรับอนุญาตภายใน  5  วันทําการ  และหลังจาก

ผูนําเขาไดผานกระบวนการอนุมัติใบอนุญาตการนําเขาสินคาแลว ก็ไมจําเปนตอง

ยื่นขออนุมัติสําหรับการนําเขาสินคาครั้งตอไปอีก 

 

การเปนสมาชิกองคการการคาระหวางประเทศ  

 การเขารวมเปนสมาชิกขององคกรการคาระหวางประเทศถึง 3 องคกร 

สะทอนใหเห็นถึงนโยบาย เปดเสรีทางการคาและการลงทุนของประเทศเวียดนามได

เปนอยางดี ซึ่งองคกรทั้ง 3 แหงประกอบไปดวยรายละเอียดดังนี้ 

 ASEAN  เวียดนามเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือน กรกฎาคม 2538  

และไดลงนามในความตกลงวาดวยการใชอัตราภาษีพิเศษที่เทากันสําหรับเขตการ

คาอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff : CEPT)  

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539 ซึ่งเปนการประกาศเริ่มตนการจัดตั้งเขตการคาเสรี

อาเซียน ( AFTA) โดยครอบคลุมทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม    ขณะนี้อัตรา

ภาษีนําเขาของเวียดนามภายใต CEPT อยูที่  0- 5 %  และไดลงนามยอมรับความ



ตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน ( ASEAN Framework  Agreement on  

Services  :  AFAS  )   เมื่อเดือนธันวาคม 2538  โดยมีเปาหมายเปดเสรีธุรกิจ

บริการใหสมาชิกภายในป 2558  

 WTO   เวียดนามเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก  ( WTO )  เมื่อเดือน

มกราคม 2550  เปนสมาชิกลําดับที่ 150  โดยมีขอผูกพันเปดเสรีสินคามากกวา  

10,689  รายการ  ซึ่งจะตองลดภาษีภาษีนําเขาลงโดยเฉลี่ย  4%   ภายในป 

2556    ภาษีผลิตภัณฑเกษตรจะลดลงจาก 25.2 %  เหลือ 21 % โดยเฉลี่ย  

และสินคาอื่น ๆ  ลดลงจาก 16.1 %  เปน 12.6 % โดยเฉลี่ย 

 APEC  เวียดนามไดเขารวมเปนสมาชิกความรวมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย-

แปซิฟก (APEC) และความรวมมือภายใตกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) 

 



 หนวยงานราชการไทยในนครโฮจิมินทที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับ

คนไทยที่ทําการคาหรืออาศัยอยูในเวียดนามมีอยูถึง 3 หนวยงาน ซึ่งแสดง

ถึงความนาสนใจของดินแดนแหงนี้เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการมีสํานักงาน

สงเสริมการคาในตางประเทศ  

 

สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 

 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    

 Web-Site : www.thaiconsulatehochiminh.com/ 

 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  ณ  นครโฮจิมินห 

 8 th Floor , Unit 4 , Saigon Centre Building 

 65 Le Loi Boulevard , District 1 Ho Chi Minh 

 Tel. : (84 – 8) 3914 - 1838 

 Fax.  :  (84 – 8 ) 3914 - 1864 

 E – mail : thaitradecenter@hcm.fpt.vn 

 

สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ณ  นครโฮจิมินห   

 Floor 5, The Empire Tower, 26-28 Ham Nghi Street, 

 District 1, Hochiminh City 

 Tel  :   ( 84 - 8) 62913 885-6 

 Fax  :  ( 84 – 8 )  62913 887 

 Email  :  info@tourismthailand.org.vn 

                http://vfa.go.vn 

หนวยงานราชการไทยในพื้นที ่



รายนามคณะเดินทาง 

เจรจาการคาและสรางเครือขายทางธุรกิจในเวียดนาม 

วันที่ 17 -20 ธันวาคม  2555 ( 4 วัน 3 คืน) 

สถาบันอาหาร องคกรเครือขาย กระทรวงอุตสาหกรรม 

ดร.อมร งามมงคลรัตน รองผูอํานวยการสถาบันอาหาร (หัวหนาคณะ) 

นางสาวสุนทรีย เกตุคง รองผูอํานวยการฝาย งานสื่อสารองคกรและ

ประชาสัมพันธ 

นางสาวกมลรัตน พงษกิจวรสิน เจาหนาสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ 

นางสาวธัญพร วัฒนลาภ เจาหนาที่ธุรกิจและประสานงาน 

นางสาวน้ำผึ้ง ฉายอําไพ ผูชายเจาหนาทีส่ือ่สารองคกรและประชาสมัพนัธ 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1. นางกุลวรางค จิรวรา รองผูอาํนวยการสาํนกัประสานดานการตางประเทศ  

2. นายสุรกิจ จรรยาเวช เจาหนาที่ปฏิบัติการระดับตน 2 

3. นายติรณะ ภราดรนุวัฒน เจาหนาที่ปฏิบัติการระดับตน 2 

 

ที่ปรึกษาโครงการ 

1.คุณถาวร เตชะไกรศรี       กรรมการผูจัดการ บริษัท ที-ไทย แสน็ค จํากัด 

 

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม สาขา อาหาร 

คุณบัญชา    สุเมธาอักษร บริษัท โกลเดนฮารเวสท (ประเทศไทย) จํากัด  

คุณพีรวัส    เจนตระกูลโรจน บริษัท สุธีรา เอนเตอร ไพรซ จํากัด  

คุณเลิศลักษณ   งามเกียรติทรัพย P.H. FOODS CO.,LTD  

คุณสุรีย    ภัทรพิสิฐพงศ บริษัท บี.เบสท โปรดักส จํากัด  

คุณประเสริฐ   โรจนวงศจรัส บริษัท ไทย ฟอรเรสท โปรดักส  

คุณณัฐพงศ    เจริญจริง บริษัท โซยาฟูดส จํากัด  

คุณมาลี   เศรษฐิน บริษัท ซันเมอรี่ จํากัด 

คุณสมสุข   เศรษฐิน บริษัท ซันเมอรี่ จํากัด  

คุณฐณัตพล   กาญจโนฬาร บริษัท บุญฟูดส จํากัด  

คุณอติเทพ   วรวิจิตราพันธ บริษัท เฟลเวอรพลัส จํากัด  

คุณเจษฎา   สิริแสนยากร บริษัท พี.โอ.พี. อินเตอรเทรด จํากัด) 

คุณณวรรธ    ปนชํานาญกุล บริษัท พี.โอ.พี. อินเตอรเทรด จํากัด) 



คุณจรุมาศ   เผือกสวัสดิ์ บริษัท จิมสกรุป จํากัด  

คุณสุวดี     ทั่งศรีวัฒนวงศ บริษัท ซี.จี. มาเจสติกค จํากัด  

คุณนิวัฒน   โฆวงศประเสริฐ บจก. สวนผึ้งหวาน  

คุณนันทวัฒน   ตั้งพิศาลพงศ บริษัท ไนซฟูดส โปรดักส จํากัด  

คุณมาณิสสา   โชติสกุลรัตน บริษัท โชติสกุลรัตน 

คุณพงษภัทร   โชติสกุลรัตน บริษัท โชติสกุลรัตน  

คุณสุภา   พงษเภตรารัตน  บริษัท เพนนีเทรดดิ้ง จํากัด 

คุณศิภรพิมพ   อัศวพิริยานนท บริษัท เพนนีเทรดดิ้ง จํากัด 

คุณรัชนีวรรณ   สายแสงแจมสงา โรงงานนําพริกแกงคุณนันท  

คุณศิวาพร   อิศรางกูร ณ อยุธยา บริษัท สุขสมบูรณ นํามันพืช จํากัด  

คุณสุนิศา   พันธุฟูเฟอง  บริษัท คอฟฟ เซล จํากัด  

คุณพิพัฒน   สุกิจปาณีนิจ  บริษัท สามรอยยอด จํากัด  

คุณสุชารีย   ศรีสมบูรณ  บรษิทั เอม็ แอนด อาร แลบเบอราทอรี ่จาํกดั  



Dong Hung Co., Ltd 

230 Nguyen Trai, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, HCMC 

Tel: 08.39256768-39256778 - Fax: 08.39256788 

INCLUDEPICTURE “http://www.google.com.vn/images/cleardot.gif” \* 

MERGEFORMATINET 

- Supermarket & Department Store 

- Apartments for rent 

- Space for rent 

- Import – Export 

 

 Supermarkets - under the Trading Service Co., Ltd DONG HUNG (HUNG 

DONG Co.Ltd) is a procurement model chosen first in Vietnam. Combining 

multiple business sectors: furniture, restaurant, cafe, bakery, gold - jewelry, 

cosmetics, fashion, souvenirs, toys, electrical appliances, health care, 

recreation areas electronic location, cinemas.  

 

 Founded 28/01/1994, has developed into a supermarket chain with 

22 supermarkets members, operates on the State: Ho Chi Minh, Hanoi, Can 

Tho, Kien Giang, Binh Duong. Goals by 2011 will have 30 stores in all 

provinces.  is the importer and distributor of chocolate products, canned 

food, confectionery, fruit from these countries: USA, Australia, Germany, 

Philippines, Thailand, Singapore ...  

 

 develop a service industry: rental apartments in modern urban areas.  

 has issued over 100,000 cards for members of Gift, the card member of 

several special offers for customers.  

In 2005, links with Asia Commercial Bank - ACB issuing debit cards Visa 

Electron international first in Vietnam with more convenience and incentives 

for customers. 

Customer always trust and honor to receive the title: 

 - Top 500  large enterprises in Vietnam: 2008 -2009. 

 - Brand famous English Vietnam: 2007 - 2008 - 2009. 

 - Certificate of supermarkets is most satisfactory: 2009. 

 - Cup Product / Service Excellence WTO: 2009 



After more than 15 years, has developed into a system now includes  

Wholesale Outlet:  

 - Wholesale Center: J1, 20B-21, line 5-7,  

 P. Tan Thuan Dong, District 7, HCMC. HCM.  

 Tel: 08.54334526 - 54334527, Fax: 08.54334528.  

 

COMMERCIAL CENTER TO THE AREA FROM 4.000m2 15.000m2:  

 - Citi Plaza Trade Center: 230 Nguyen Trai, P. Nguyen Cu Trinh, District 

 1, HCMC.  

 Tel: (08) 39256768 - 39256778 - 39379268 to 38370799, Fax: 

08.39256788.( A) 

 - Binh Thanh District: 243 Chu Van An, P. 12, Q. Binh Thanh District, 

HCMC.  

 Tel: (08) 35166338 - 35166558, Fax: 08.35166278(B).  

 - Binh Duong: 215 Yersin, P. Phu Cuong  

 Thu Dau Mot, Binh Duong province.  

 Tel: (0650) 3897868 - 3897838, Fax: 0650.897858(B)  

 - Can Tho City:  

 51 Nguyen Trai, P. Thoi Binh, Can Tho City  

 Tel : (0710) 764495, Fax: 0710.764496.  

 - Kien Giang: Road Lot B14 3 / 2, P. Hao Vinh,  

 Price Brick City, Kien Giang province.  

 Tel: (077) 3923768 - 3924338, Fax: 077.3923778.  

 

SUPERMARKET WITH OPTIONAL FROM AREA 1.000m2 4.000m2 :  

 - E. Town : 364 Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh, HCMC.  

 Tel: 08.38130289 - 38130279, Fax: 08.38130299.  

 - Garden Plaza: Garden Plaza Building, Sun, Phu My Hung,       

 District 7 Tel: 08.38130289 - 38130279, Fax: 08.38130299.  

 - Hanoi Tower: 49 Hai Ba Trung, Tran Hung Dao Hoan Kiem Dist. Hanoi  

Tel: 08.39342999 - 38130279, Fax: 08.39342888.  

 - Vincom : 191 Ba Trieu, Hanoi. Tel: 04.22200218 Fax: 04.22200338.  

 - Van Quan: The CT7A, KDT Page Van Quan, Yen Phuc, Ha Tay.  Tel: 

04.32192337-034.3540349, Fax: 034.3540347  

 - American Families: CT9, KDT Page My Dinh, Tu Liem Hanoi.  

Tel: 04.32121358 - 37875286 to 37875227, Fax:04.37875286.  

 

Convenience stores, B & B with an area of 200m2 TO 500m2 :  

 - B & B Sommerset: 21-23 Nguyen Thi Minh Khai,  

 P. Ben Nghe Ward, District 1 st. HCM -Tel-Fax: 08.38244818.  

 - B & B Sky: 20 Le Thanh Ton, P. Ben Nghe Ward, District 1 st. HCM. 

Tel-Fax: 08.38228868.  



 - B & B Prosperity: S4-1, KP HV3, Nguyen Van Linh  

P. Tan Phong Ward,7Tel-Fax: 08.54101040.  

 - B & B South Long: B3-4, B3-5, B3-6, KP NL 1, Ha Huy Tap  

Tan Phong Ward, District Tel-Fax: 08.34128008.  

 - B & B Green View: SC 10, Nguyen Luong Bang kp Greenview, P. Tan 

Phu Ward, District 7, HCMC. Tel: 08. 54112238, Fax: 08. 54171069  

 - B & B Conic: DNA-1-3 Lot 13, Residential Area Conic,  

Nguyen Van Linh, P. Phong Phu  Binh Chanh District, HCMC. HCM. Tel - 

Fax: (08) 54304370  

 

TRADE CENTER Parkson: (C) 

 - Parkson Q1: 35bis-45 Le Thanh Ton  

 P. Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. HCM.  

 Tel: 08.38248991 - Fax: 08.38248991.  

 - Parkson Hung Vuong: 126 Hung Vuong Ward 12, District 5, Ho. 

HCM. Tel: 08.22220372 - Fax: 08.22220382.  

 - Parkson Q11: 184 Le Dai Hanh,Ward 15, District 11, HCMC. HCM.  

Tel: 08.39651323 - Fax: 08.39651324.  

 - Tan Binh Parkson: 60A Truong Son,  

    Ward 12, Tan Binh Dist. HCM. Tel: 08.62971782 - Fax: 

08.62971782.  

 

APARTMENT RENTAL SERVICES ON-DEMAND:  

 - Citihouse Nam Long. Phu My Hung, Dist 7, HCMC.  

 - Citihouse Prosperity. Phu My Hung, Dist 7, HCMC.  

 - Citihouse Conic. Binh Chanh District, HCMC.  

 - Van Phat Hung Citihouse. District 7, HCMC.  

 

All information, please contact  

 

Address : 230 Nguyen Trai, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1   

Phone : 08.39256768 – 39256778  Fax:08.39256788 

Email : citimartvn@vnn.vn Visit to:   http://citimart.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 The METRO Cash & Carry concept was unique when the first store 

opened its doors to the German businesses in 1964: instead of placing 

orders for the delivery of goods through multiple vendors, customers 

selected their own purchases directly at a store in Mlheim an der Ruhr, 

Germany, and took those goods with them.  

 

 Today, the company has grown to become the leading international 

player in self-service wholesale, operating more than 670 outlets in 31 

countries. Much copied around the world, METRO Cash & Carry is once 

again setting itself apart from its competitors.  

  

 The METRO Cash & Carry product range and services – from delivery to 

ready-made business solutions – is outstanding in its diversity, quality and 

excellent price-benefit ratio. 

 

 We operate with an unparalleled expertise in providing fresh food 

products. 

 

 Our different store formats always meet the special professional 

demands of each market for efficient ‘one-stop shopping’. 

 

 Each assortment is tailored to the local requirements of professional 

customers.  

 

 Strategy 

 The unique wholesale business-to-business model of METRO Cash & 

Carry ensures the company’s future prosperity supported by two major 

strategic pillars: the development of tomorrow’s METRO Cash & Carry by 

focusing on the major performance improvement program “MCC2012 – 

Committed to Excellence” and the leading international growth of the 

wholesale concept. 

  The key to success is our flexible business concept which can be 

adapted to specific national and local customer needs in any emerging 

country as well as to the demanding value enhancing project on an 

international base. Overall, METRO Cash & Carry forms part of the strategy 

METRO CASH & CARRY: BEST PLACE TO SHOP 

Business Concept 



of METRO GROUP, a major international player in trade and retail. The 

holding, METRO AG, is listed on the stock market. More detailed information 

is supplied by METRO GROUP Investor Relations. 

Structure 

  With operations in 30 countries, 3 continents and 11 time zones, 

METRO Cash & Carry is the most international player in the self-service 

wholesale sector. 

  

 Entrepreneurial thinking and a pioneering spirit have always belonged to 

the v irtues of METRO Cash & Carry: we have been among the f irst 

international trading companies in many countries such as China, India, 

Russia and Turkey. Thereby, METRO Cash & Carry also supports the 

development of local trading infrastructures and modern supply chains. 

  

 To implement the company’s international expansion strategy more 

effectively and to closely meet varying demands arising from different market 

condit ions, METRO Cash & Carry in March 2010 introduced a new 

management structure where Jonl Saveuse, as CEO of Europe and MENA, is 

in charge of the European (including Middle East & Northern Africa) business 

while Frans Muller, as CEO of Asia & New Markets, leads the bloc of Asia, 

Russia, Ukraine, Kazakhstan and new markets. 

 Both Jonl Saveuse and Frans Muller are members of the Management 

Board of METRO GROUP. 

 METRO CASH & CARRY  VIETNAM 

The ten METRO Cash & Carry principles 

 The success of the company is based on the following principles: 

 1. Focus on professional customers 

 2. One-stop shopping 

 3. Efficient store concept designed for professional needs 

 4. Advanced customer service 

 5. Enhanced customers’ competitiveness 

 6. Excellence in supply chain and quality management 

 7. Strengthening of local suppliers 

 8. Development of national infrastructures 

 9. Career opportunities 

 10. Internationally transferable concept 



BACKGROUND and HISTORY 

 

2002 

March  

 28.3.2002: METRO Cash & Carry Vietnam (MCCVN) opened its first self-

service wholesale center in Ho Chi Minh City (HCMC) - METRO BINH PHU.  

 

METRO Cash & Carry was the first company introduced the cash & carry 

wholesale model in Vietnam. Together with its business development, METRO 

Cash & Carry has made big transformation in the country’s production and 

distribution building up modern trade infrastructures in Vietnam.  

 

December  

 05.12.2002: Also in this HCMC, the second center started its operations 

- METRO AN PHU.  

 

2003 

July  

 31.07.2003: The first METRO Cash & Carry wholesale center for Hanoi 

Capital was opened - METRO THANG LONG. This was the first one for the 

Vietnam’s North Region as well.  

 

2004 

December  

 22.12.2004: The first METRO Cash & Carry wholesale center of the 

Mekong Delta Region opened in Can Tho - METRO HUNG LOI.  

 Can Tho is 200 km far from Ho Chi Minh City and has been seen as the 

Capital of Mekong Delta Region which has 10 mill ion of farmers and 

fishermen who contribute 80% of the country’s economy. MCCVN has been 

involv ing great effort to promote the “Mekong Delta” brand to the 

international, and create access to penetrate new markets for local 

business.  

 

2005 

October  

 05.10.2005: MCCVN opened one its professional wholesale center in Hai 

Phong City - METRO HONG BANG.  

 

December  

 13.12.2005: METRO DA NANG was opened in the biggest city of the 

central of Vietnam, Da Nang.  

 



2006 

December  

 14.12.2006: Following the success of this new business model, one more 

center was opened in HCMC, METRO HIEP PHU.  

2007 

September  

 19.09.2007: METRO HOANG MAI, the second METRO Cash & Carry 

center in Ha Noi, was opened and served its professional customers. Up to 

that time, MCCVN had successfully accomplished its first investment phase.  

2009 

January  

 16.01.2009: MCCVN started building one center in Bien Hoa City, Dong 

Nai Province laid the solid foundation of its investment in the South East of 

Vietnam.  

July  

 09.07.2009: METRO BIEN HOA had its Grand Opening and became the 

9th center of METRO Cash & Carry in Vietnam.  

September  

 11.09.2009: MCCVN signed an Investment Agreement with An Giang 

Province Government to build a wholesale center in Long Xuyen City.  

2010 

January  

 20.01.2010: MCCVN announced its building one modern professional 

center in Quy Nhon City, Binh Dinh Province.  

March  

 31.03.2010: METRO LONG XUYEN Ground Breaking.  

May  

 07.05.2010: METRO QUY NHON Ground Breaking.  

September  

 02.09.2010: The 10th METRO Cash & Carry Center Grand Opening was 

held in Long Xuyen City, An Giang Province - METRO LONG XUYEN, the 

second one in Mekong Delta.  



 

October  

 13.10.2010: The 11th METRO Cash & Carry Center Grand Opening in 

Quy Nhon City, Binh Dinh Province - METRO QUY NHON.  

 

November  

 17.11.2010: The 12th METRO Cash & Carry Center Grand Opening in 

Bnh Ding Province - METRO BINH DUONG.  

 

December  

 23.12.2010: The 13th METRO Cash & Carry Center, METRO VUNG TAU, 

was opened in the beautiful touring city, Vung Tau, located in Ba Ria - Vung 

Tau Province.  

 

2011 

May  

 05.05.2011: METRO HA LONG Ground Breaking Ceremony in Ha Long 

City, Quang Ninh Province which is famous for the world of Wonder of 

Nature, Ha Long Bay.  

 

July  

 08.07.2011: METRO NHA TRANG Ground Breaking Ceremony in Nha 

Trang City, Khanh Hoa Province.  

 

August  

 18.08.2011: METRO VINH Ground Breaking Ceremony in Vinh City, Nghe 

An Province.  

 

September  

 21.09.2011: The 14th METRO Cash & Carry Center opened - METRO 

VINH.  

29.09.2011: The 15th METRO Cash & Carry Center opened - METRO HA 

LONG.  

 

December  

 14.12.2011: The 16th METRO Cash & Carry Center - METRO NHA 

TRANG, came into operation.  

 

2012 

April  

 05.04.2012: The 17th METRO Cash & Carry Center - METRO BUON MA 

THUOT, started its operation.  

 



 

 

 






