ข่ าวประชาสั มพันธ์
องค์ กรรัฐ-เอกชนถอดรหัสลงทุนในเวียดนามศก.โต
เผยแผนยุทธศาสตร์ โอกาสทองของนักลงทุนไทย
วันนี้ (26 มกราคม 2564) สภาธุรกิจไทย–เวียดนาม ร่ วมกับสถานทูตเวียดนามประจาประเทศไทย
และบริ ษั ท อมตะ วี เ อ็น จ ากัด (มหาชน) จั ด แถลงข่ า วในห้ วข้ อ “โอกาสทองส าหรั บ นั ก ลงทุ น ไทยใน
เวียดนาม” ร่ วมเปิ ดมุมมองถึงศั กยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเวียดนามในปั จจุ บันและอนาคต
โอกาสของนักลงทุนไทย
นายฟัน จิ้ ทัน เอกอัครราชทูตเวียดนามประจาประเทศไทย กล่าวว่า แม้วา่ ปี 2563 เศรษฐกิจทัว่ โลก
จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เวียดนามเป็ นหนึ่ งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มี
การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิ งบวก (GDP) ที่มีการเติบโตถึง 2.91 % ในปี 2020 เนื่องจากสามารถควบคุมการ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสได้ต้ งั แต่ช่วงแรก โดยอัตราการเติบโตของ GDP เวียดนามในช่ วงปี 2559-2563
เฉลี่ยอยู่ที่ 5.9% ซึ่ งเป็ นการเติบโตที่สูงที่สุดในโลก ส่ งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิ จของเวียดนามในปี 2564
สดใสโดยองค์กรการเงิ นระหว่างประเทศ อาทิ World Bank, International Monetary Fund, Asian
Development Bank คาดการณ์ไว้วา่ GDP จะเติบโตอยูท่ ี่ 6.5-7.0%
“ปั จจัยที่เอื้อให้มีการเข้ามาลงทุนจานวนมากเพราะเวียดนามมีเสถียรภาพทางการเมืองสู ง มีแรงงาน
จานวนมาก และด้วยขนาดของตลาดในประเทศที่มีประชากรสู งถึง 100 ล้านคน และที่สาคัญเวียดนามยัง
เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดอาเซี ยน จีนและอีกหลายประเทศทัว่ โลก ทาให้เวียดนามเป็ น
เป้ าหมายของนักลงทุนกว่า 132 ประเทศ ที่สนใจเข้ามาลงทุนโดยปัจจุบนั นักลงทุนชาวไทยเข้ามาในประเทศ
เวียดนามเวียดนามถึง 603 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนรวม 13 พันล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อ 400 พันล้าน
บาทจัดอยูท่ ี่ลาดับ 9 ที่มีเข้ามายังเวียดนาม ” นายฟัน จิ้ ทัน กล่าว
อย่างไรก็ตามในอีก 5 ปี (2564-2568) ข้างหน้ารัฐบาลเวียดนามได้วางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ
และสังคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฉบับใหม่ปี 2564-2573 ซึ่ งขณะนี้ อยู่
ระหว่างการพิจารณาของสภาแห่งชาติเวียดนามที่คาดว่าจะนาไปสู่ การพัฒนาประเทศให้มีการเติบโตได้อย่าง
ต่ อเนื่ อ ง รวมถึ ง การเดิ นหน้า พัฒ นาความสั ม พัน ธ์ แบบทวิภาคี ก ับ ประเทศต่ า งๆ รวมถึ ง ประเทศไทยที่
สามารถนาไปสู่ การสร้างโอกาสใหม่ๆ สาหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้ามาในประเทศเวียดนามมากขึ้นในอีก 5
ปี ข้างหน้า

นายธานี แสงรัตน์ อธิ บดีกรมสารนิ เทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า เวียดนามยัง
เป็ นจุดหมายปลายทางของการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศซึ่ งรวมถึงนักลงทุนไทยเพราะเป็ นตลาดที่
ใหญ่ และเติ บ โตต่ อเนื่ อง ขณะเดี ย วกันก็ มี ท้ งั ความท้า ทายและโอกาสส าหรั บ นัก ลงทุ นต่ า งชาติ ดัง นั้น
ความสาเร็ จของการลงทุนของไทยในเวียดนามในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขึ้นอยูก่ บั ความต่อเนื่ องของนโยบายการ
ลงทุนในปั จจุบนั และการสนับสนุนของรั ฐบาลเวียดนาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามรวมถึงการ
เติบโตของหุ น้ ส่ วนทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ความสามารถของนักธุ รกิจไทยและนักลงทุนในเวียดนามใน
การร่ วมมือกันซึ่งจะเป็ นกุญแจสาคัญในการเติบโตและการอยูร่ อดในอนาคต
นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานสภาธุ รกิจไทย-เวียดนาม กล่าวว่า ประเทศเวียดนามมีประชากรในวัย
ทางานจานวนมาก และมีสัดส่ วนหนี้ครัวเรื อนต่าทาให้ตลาดเวียดนามมีกาลังซื้ อสู ง อีกทั้งการส่ งออกสิ นค้ามี
การเติ บโตอย่างก้าวกระโดด โดยในปี ที่ ผ่านมามี การส่ งออกรวมมูลค่าถึ ง 281,500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ได้
ดุลการค้า 19,100 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯซึ่ งเป็ นผลจากการทาความตกลงด้านการค้ากับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
รวม 17 ฉบับ ขณะเดี ยวกันเวียดนามให้สิทธิ พิเศษในด้านภาษี และสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ เพื่ออานวยความ
สะดวกในการดาเนิ นธุ รกิจการค้าและการลงทุน (Ease of doing business) ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการ
ลงทุน การก่อสร้างสาธารณูปโภค และอื่นๆ นับเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญที่ส่งผลให้เกิดการลงทุนในประเทศ
เวียดนามอย่างต่อเนื่อง
นางสมหะทัย พานิ ชชี วะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารบมจ. อมตะวีเอ็น (AMATAV)
กล่าวในมุมมองของผูพ้ ฒั นานิ คมอุตสาหกรรมในเวียดนามว่า อมตะเชื่อในการเติบโตของเวียดนาม นัน่ คือ
เหตุผลที่ อมตะอยู่ในเวียดนามมานานกว่า 26 ปี และถื อว่าประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดย
ปั จจุบนั อมตะมี การพัฒนานิ คมอุ ตสาหกรรมอยู่ท้ งั ทางตอนเหนื อและตอนใต้ของเวียดนาม มี ท้ งั หมด 6
โครงการรวมพื้นที่พฒั นา 2,500 เฮกตาร์ หรื อ 15,625 ไร่ ด้วยเงินลงทุนประมาณ 840 ล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อ
ประมาณ 27,200 ล้านบาท ในขณะที่รัฐบาลเวียดนามอยู่ระหว่างการจัดทาแผนพัฒนาสังคม – เศรษฐกิ จ
อมตะวีเอ็นก็ได้วางเป้ าหมายในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามสู่ การเป็ น “เมืองอัจฉริ ยะ”
ซึ่ งแนวคิดเมืองอัจฉริ ยะครอบคลุมทั้งด้านพลังงาน ชุมชน การผลิต การขนส่ งและคมนาคม การศึกษา
เทคโนโลยี และการจัดการสิ่ งแวดล้อมอัจฉริ ยะ ซึ่ งมีความสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศของเวียดนามอีก
ด้วย
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Press release

Public-private organizations decode investment in Vietnam, economic growth,
Reveal strategic plan, a golden opportunity for Thai investors

Today (26 January 2021), the Thai-Vietnam Business Council together with the Embassy
of Vietnam in Thailand and Amata VN Public Company Limited held a press conference under
the topic "Golden Opportunity for Thai Investors in Vietnam" to open the perspective of Thai
investors on the current and potential future growth of Vietnam's economy and investment
opportunities.
H.E. Mr. Phan Chi Thanh, the Ambassador of Viet Nam to Thailand, affirmed that even
through the global business disruption due to the COVID-19 pandemic, Viet Nam was among
very few countries in the world enjoyed positive economic growth (GDP) of 2.91% in year
2020, thanks to its early controlling measures. Viet Nam’s GDP annual growth rate during
2016-2020 averaged 5.9%, among the highest growth in the world. Viet Nam’s economic
outlook for 2021 is bright with GDP of 6.5-7.0% as expected by international financial
organizations such as World Bank, Internatioal Monetary Fund, Asian Development Bank.
“Factors contributing to large investment to Viet Nam were owing to high political
stability, abundant labour forces, large market size with a population of up to 100 million
people, as well as, being located on strategic connectivity to ASEAN, China and the world
markets.” These factors made Viet Nam a target destination for investors from more than
132 countries. Thai investors currently rank the 9th biggest investment partner of Viet Nam
with 603 FDI projects and total value of approximately 13 billion USD (approximately 400
billion Thai Baht.
The investment climate in Viet Nam for the next 5 years is expected to become even
brighter as the country is embarking on the new Social and Economic Development Strategy
for the period of 2021-2030 and Five Years Plan for 2021-2025. Finally, the development of
bilateral relations between Thailand and Viet Nam and the friendship between the two
peoples have brought about new opportunities for both Thai investors in Viet Nam and
Vietnamese investors in Thailand.
Mr. Tanee Sangrat, Director General of the Department of Information and
Spokesman of the Ministry of Foreign Affairs, said “Vietnam is still a destination for foreign
investment, including Thailand, because it is a large and growing market.” However, he also
informed that there are both challenges and opportunities for foreign investors, at the same
time. Therefore, the success of Thai investments in Vietnam in the next few years will largely
depend on continuation of the current investment policy and the support of the Vietnamese
government, Vietnam's economic growth, iincluding the expansion of its strategic
partnership. The ability of Thai businesses and investors in Vietnam to collaborate and unify
with each other will be the key to future growth and survival.

Mr. Sanan Angubolkul, Chairman of the Thai-Vietnam Business Council, said that
Vietnam market has high purchasing power as it has large number working age population
and low level of household debt. In addition, its export volume has grown by leaps and
bounds. Last year, Viet Nam has export value of US $ 281,500 million with trade balance of
US$19,100 million resulting from its various trade agreements. Viet Nam has entered into 17
trade agreements. At the same time, Viet Nam offers tax incentives and other benefits to
ease business operations, promote investments, construct public infrastructures, etc. which
is considered an important strategic move that led to continual investment to Viet Nam.
Mrs. Somhatai Panichewa, Director and Chief Executive Officer of Amata VN Plc
(AMATAV), said in the perspective of an industrial estate developer in Viet Nam, “we believe
in the growth of Viet Nam that is why we have been in Viet Nam for more than 26 years with
developments in both North and South of Viet Nam having total of 6 projects with
development area of 2,500 hectares (15,625 rai) with an investment capital of about US$ 840
million or about 27,200 million baht. The Vietnamese government are continually improving
its social-economic development which is in line with the development of AMATAV as we
transform our businesses towards smart city. “ The smart city concept covers field as smart
energy, smart community, smart manufacturing, smart mobility, smart education, smart
innovation, and smart environment.”
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