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ความตกลง EVFTA จะสร้างสิทธิประโยชน์
ทางภาษีโดยลดภาษีศุลกากรในสินค้าเกือบ
ร้อยละ 99 ของสินค้าระหว่างกัน โดยสินค้า
ส่งออกจากสหภาพยุโรปมายังเวียดนาม 
ร้อยละ 65 จะถูกยกเลิกภาษี และสินค้า
ส่งออกจากเวียดนามไปยังสหภาพยุโรป 
ร้อยละ 71 จะถูกยกเลิกภาษีเช่นเดียวกัน 
โดยสินค้าในส่วนท่ีเหลือจะทยอยยกเลิก
ภาษีจนหมดภายใน 7-10 ปี ซึ่งกระทรวง
การวางแผนและการลงทุนประเทศเวียดนาม 
คาดการณ์ว่าความตกลงฉบับน้ีจะท�าให้ GDP 
ของเวียดนามขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.6  
และการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 42.7 ภายใน
ปี 2568 ขณะท่ีคณะกรรมาธิการยุโรป 
คาดการณ์ว่า GDP ของสหภาพยุโรปจะ
เติบโตเพิ่มข้ึน 29.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี 2578

EVFTA ย้ำ�ศักยภ�พ
เวียดนามเพิ่มโอกาสธุรกิจ

เวียดนามไฟเขียว EVFTA   
ผลักดันการส่งออก

เม่ือวันท่ี 8 มิถนุายนท่ีผ่านมา ท่ีประชมุสมัชชา
แห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติการให้สัตยาบัน
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป
และเวียดนาม (EU-Vietnam Free Trade 
Agreement: EVFTA) ด้วยคะแนนเสียง
สนับสนุนร้อยละ 94.62 โดยมุ่งหวังว่าให้ช่วย
กระตุ้นภาคการผลิตและภาคการส่งออกของ
ประเทศให้ฟ้ืนตวัจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 อีกท้ังเปิดโอกาสให้
เวียดนามเป็นประเทศทางเลือกส�าหรบับริษัท
ผู้ผลิตท่ีต้องการย้ายฐานจากประเทศจีนซึ่ง
ยังคงเผชิญกับความขัดแย้งทางการค้ากับ
สหรัฐอเมริกาที่ยืดเยื้อมานาน 

เ วีย ด น า ม แ ล ะ ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  
(European Union: EU) ท�าการค้า 
ระหว่างกันมาอย่างยาวนาน และ
เวียดนามนับเป็นประเทศคู ่ค ้าท่ี
ส�าคัญเป็นอันดับ 2 ของสหภาพ
ยุโรปในตลาดอาเซียน จากสถิติ
ในปี 2561 มีนักลงทุนจากสหภาพ
ยุโรปเข ้า ไปลงทุนในเวียดนาม
กว่า 23.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยประเทศท่ีมีบทบาทด้านการ
ลงทุนในเวียดนามมากท่ีสุด ได้แก่ 
เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสหราช
อาณาจักร
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โอกาสเสริมแกร่งธุรกิจใน
เวียดนาม 
นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีนักลงทุน
ในเวียดนามจะได้จากความตกลงฉบับน้ีแล้ว  
ยังคงมีโอกาสอื่นๆ เพิ่มเติมอีกดังนี้

1. โอกาสในการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 
จากการยกเลิกภาษีในสินค้าระหว่างกันของ 
สองฝ่าย จะส่งผลให้สินค้าส่งออกจาก
เวียดนามไปสหภาพยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
ถึงร้อยละ 30-40 โดยภาคอุตสาหกรรมที่จะ
ได้ประโยชน์จากความตกลงฉบับน้ีอย่างมาก
คอื อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมรองเท้า 
และอุตสาหกรรมอาหาร  

2. ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ 
ความตกลงการค ้า เสรีฉบับ น้ีจะสร ้าง
บรรยากาศท่ีน่าลงทุนให้แก่ธุรกิจต่างๆ  
ในเวียดนาม ประกอบกับการประสบความ 
ส�าเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี บริษัทที่มีการตั้ง 
โรงงานผลิตอยู่ที่จีนจะทยอยย้ายฐานเข้ามา
ในเวียดนามมากข้ึน และคาดว่าจะสามารถ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเพิ่ม
ขึ้นอีกในอนาคต

3. ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่น
ผู ้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าธุรกิจอสังหา- 
ริมทรัพย์จะได้ผลพลอยได้จากการเข้ามา
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะใน 
บริเวณเขตอุตสาหกรรมท่ีน ่าจะดึงดูด 
นักลงทุนได้ดีเป็นพิเศษ และนอกจากอุปสงค์
ท่ีดนิส�าหรบัการตัง้โรงงานหรือโกดงัสินค้าจะ
เพิ่มขึ้นแล้ว ความต้องการบ้านและที่พักก็จะ 
เพิ่มข้ึนตามจ�านวนแรงงานท่ีจ�าเป็นต้องใช้ใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ เช่นกัน อย่างไรก็ดีจะเห็น
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับตลาดน้ีประมาณช่วง
กลางปี 2564 เป็นต้นไป นอกจากน้ีธุรกิจ
ภาคบริการก็จะขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างโดดเด่น 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจทั้งหมดของ
เวียดนามขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นด้วย

4. ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
สินค้าจากสหภาพยุโรปจะเข้ามาในตลาด
เวียดนามเพิ่มมากข้ึน จะสร้างการแข่งขันใน
ตลาดท้องถิ่นให้เข้มข้นข้ึน ส่งผลให้ผู้บริโภค
ชาวเวียดนามมีโอกาสได้เลือกบริโภคสินค้า
ที่หลากหลายในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น

ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

1. เน่ืองจากสินค้าจากสหภาพยุโรปสามารถ
เข้ามาในตลาดเวียดนามได้ง่ายข้ึน ผู้ผลิต
สินค้าในตลาดเวียดนามอาจจะต้องเผชิญ
ความยากล�าบากจากการแข่งขันในตลาด
ท่ีมีมากข้ึน ท้ังยังมีบางธุรกิจท่ีอยู่ในข้ันต้น
ของการพัฒนา อาทิ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจ
ท่าเรือ ซึ่งนักลงทุนจากสหภาพยุโรปท่ีมี
ความเชี่ยวชาญกว่าอาจสนใจเข้ามาลงทุน
และท�าให้นักธุรกิจในเวียดนามเสียเปรียบ
 
2. มาตรฐานสินค้าในตลาดสหภาพยุโรป
เข้มงวดอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการ
ควบคุมส่ิงแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์ให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ซึ่งนับเป็น
ความท้าทายต่อประเทศก�าลังพัฒนาอย่าง
ประเทศเวียดนามด้วยเช่นกัน

3. เมือ่มกีารส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป 
มากข้ึน ธุรกิจอาจต้องเตรียมรับมือกับการ
ตอบโต้การทุ ่มตลาด (Anti-Dumping)  
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึง่วิธีการดังกล่าวคอื
รัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด
จากผู้น�าเข้าสินค้า หากพบว่าสินค้าน้ันส่ง
เข้ามาเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์ในราคาท่ี

ต�่ากว่าราคาจ�าหน่ายในประเทศหรือในราคา
ที่ต�่ากว่าต้นทุนการผลิต 

4. การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของ 
สหราชอาณาจกัร (Brexit) อาจส่งผลต่อความ
ส�าคัญของ EVFTA เพราะสหราชอาณาจักร
นับเป็นหน่ึงในตลาดส่งออกที่ใหญ่ท่ีสุดและ
เป็นผู้ลงทุนอนัดบัต้นๆ ของเวียดนาม อย่างไร
ก็ดีความตกลงฉบับน้ียังมีผลบังคับใช้กับ 
สหราชอาณาจักรจนถึงส้ินปีและอาจส่งผล
ต่อเนื่องไปได้อีก 24 เดือน

โดยสรุปแล้ว ตลาดการบริโภคของสหภาพ
ยุโรปมีการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ
ของสินค้าอย่างเข้มงวด ผู้ประกอบการท่ี
มองเห็นโอกาสย้ายฐานการผลิตควรท�าการ
วิจัยตลาดและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากอุตสาหกรรมท่ีสนใจให้ดี เพ่ือที่จะได้รับ
ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี EVFTA 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด


