EXIM BANK หาลู่ทางส่ งเสริมการค้ าการลงทุนไทย-เวียดนามให้ เพิ่มขึน้
อยู่ระหว่ างศึกษาความเป็ นไปได้ จัดตัง้ สํานักงานผู้แทนในเวียดนาม
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยภายหลังนําคณะผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ EXIM BANK ไปเยือนเวียดนาม เมื่อเร็ วๆ นี ้ ว่า ได้ เข้ าพบผู้บริ หารระดับสูง
จากธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam : SBV) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ งฮานอย และสํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ กรุ งฮานอย เพื่อหารื อเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการเงิน โอกาส
ทางการค้ าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม แนวทางขยายความร่ วมมือระหว่าง EXIM BANK กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องในไทยและเวียดนาม เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้ าการลงทุนไทย-เวียดนาม ตลอดจนศึกษาความเป็ นไปได้
ที่ EXIM BANK จะเข้ าไปจัดตังสํ
้ านักงานผู้แทน ธสน. ในเวียดนาม
จากนัน้ ได้ เดินทางไปยังนครโฮจิมินห์ พบกับกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม
และกลุ่มนักธุรกิจไทยในเวียดนาม สมาชิกโครงการสร้ างเครื อข่ายผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้ าน
(Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อแสวงหาลู่ทางขยายความร่ วมมือในการส่งเสริ มและสนับสนุนการค้ าการลงทุนไทย-เวียดนาม
เพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากเวียดนามเป็ นตลาดที่มีความโดดเด่นหลายประการ อาทิ มีอตั ราขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเป็ นอันดับต้ นๆ
ของโลกและมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยปี ละ 6% ไปอีกไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ข้างหน้ า กลุ่มผู้บริ โภครายได้ ปานกลางขยายตัว
อย่างรวดเร็ วจาก 12 ล้ านคนในปี 2557 เป็ น 33 ล้ านคนในปี 2563
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยว่า จากการเดินทางเยือนเวียดนามครัง้ นี ้ พบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทย
เข้ าไปลงทุนในเวียดนามหลายธุรกิจแล้ ว ดังนัน้ โอกาสในระยะถัดไปของผู้ประกอบการไทย รวมถึง SMEs จึงอยู่ที่การผนวก
เข้ ากับซัพพลายเชน (Supply Chain) ของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีธุรกิจในเวียดนาม อาทิ การส่งออกสินค้ าไปจําหน่าย
ในห้ างค้ าปลีกของไทยในเวียดนาม พร้ อมทังการเข้
้
าไปเติมเต็มซัพพลายเชนด้ วยธุรกิจสนับสนุน อาทิ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อ
สนับสนุนซัพพลายเชนในอุต สาหกรรมอาหารแปรรู ป นอกจากนัน้ ธุ รกิ จ พลังงานก็ ยังเป็ นอี กหนึ่งโอกาสสําคัญของ
ผู้ประกอบการไทย สอดคล้ องกับความต้ องการพลังงานของเวียดนามที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง ซึง่ แนวทางดังกล่าวจะช่วยขยายการค้ า
และการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนาม และยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็ นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนาม
ที่จะผลิตและส่งออกจากเวียดนามไปยังประเทศที่สาม โดยปั จจุบนั เวียดนามเป็ นตลาดส่งออกสําคัญอันดับ 5 ของไทย
สินค้ าส่งออกสําคัญของไทยได้ แก่ นํ ้ามันสําเร็ จรู ป ผลไม้ สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ ง รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
เม็ดพลาสติก และเคมีภณ
ั ฑ์ ขณะที่เวียดนามเป็ นแหล่งนําเข้ าอันดับ 13 ของไทย สินค้ าสําคัญที่ไทยนําเข้ าจากเวียดนาม
ได้ แก่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน นํ ้ามันดิบ เครื่ องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็กและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ ทังนี
้ ้ สินค้ าส่งออกสําคัญของเวียดนามไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป จีน และญี่ปุ่น ได้ แก่ โทรศัพท์
และส่วนประกอบ สิ่งทอและเสื ้อผ้ า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รองเท้ า เครื่ องจักรและอุปกรณ์
“ในโลกการค้ ายุคใหม่ได้ เกิดเทรนด์ขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้ างฐานการผลิตและตลาดการค้ าแห่งใหม่
ที่เรี ยกว่า การลงทุนนําการค้ า EXIM BANK พร้ อมจับมือกับภาครั ฐและเอกชนสนับสนุนให้ ผ้ ูประกอบการไทยเพิ่ ม
ศักยภาพของธุรกิจตนเองเติบโตไปสูก่ ารเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ หรื ออย่างน้ อยเป็ นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนของบริ ษัทข้ ามชาติ
โดยเวียดนามเป็ นหนึง่ ในตลาดที่น่าสนใจในกลุม่ CLMV” นายพิศิษฐ์ กล่าว
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ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์ กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1141, 1144

