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ส่องตลาดสิ นค้าออนไลน์ ในเวียดนาม....เติ บโตสวนกระแส COVID-19
เวียดนามถือเป็ นหนึ่งในประเทศที่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เป็ นอย่างดี
สังเกตได้จากจานวนผูต้ ดิ เชื้อ COVID-19 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทีม่ เี พียง 328 ราย โดยไม่มรี ายงาน
ผูเ้ สียชีวติ จากการติดเชือ้ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการเลือก
ซือ้ สินค้าของชาวเวียดนามเปลีย่ นไปอย่างชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์ ทไ่ี ม่เอือ้ ต่อการออกไปจับจ่ายใช้สอยที่
ร้านค้าเหมือนเคย ทาให้ชาวเวียดนามหันมาซื้อสินค้าออนไลน์กนั มากขึน้ และอาจจะใช้ช่องทางดังกล่าวต่อไป
แม้วกิ ฤต COVID-19 จะคลีค่ ลายลง เนื่องจากเริม่ คุน้ ชินกับความสะดวกสบายของการซื้อสินค้าทางออนไลน์
ทัง้ นี้ ตลาด E-commerce ในเวียดนามถือเป็ นตลาดทีม่ ศี กั ภาพสูงมาตัง้ แต่ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 สะท้อน
จากมูลค่าตลาดทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็วจากเพียงราว 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 เป็ น 5 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในปี 2562 ขณะทีล่ ่าสุดรัฐบาลเวียดนามตัง้ เป้ ามูลค่าตลาด E-commerce เพิม่ จากระดับ 1.3 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 เป็ น 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 ขยายตัวเฉลี่ยปี ละ 25% หรือคิดเป็ น
สัด ส่ว นราว 10% ของมูล ค่ า ค้า ปลีกสิน ค้า และบริการทัง้ หมดของประเทศ นอกจากนี้ จ านวนผู้ใ ช้งาน
อินเทอร์เน็ตในเวียดนามยังมีสดั ส่วนมากถึง 70% จากประชากรทัง้ ประเทศราว 97 ล้านคน
การเติบ โตของตลาด E-commerce และพฤติกรรมของผู้บ ริโ ภคที่ม ีแ นวโน้ ม หันมาซื้อสิน ค้า ทาง
ออนไลน์ มากขึ้นในระยะข้างหน้า นับเป็ นโอกาสทีด่ สี าหรับผูป้ ระกอบการไทยในการเข้าไปขยายตลาดสินค้า
ออนไลน์ ในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ผู ก กา ว ทา วาม ขา กี่ วก กษณ
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 ลัก ษณะผู้บริ โ ภค จากผลการสารวจพบว่ า ชาวเวีย ดนามในเมืองส าคัญ อาทิ กรุงฮานอยและ
นครโฮจิมนิ ห์ จะซื้อสินค้าออนไลน์ เป็ นอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ต่อสัปดาห์ และใช้จ่ายเฉลี่ยราว 810,000 ด่อง หรือ
ราว 34 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคนต่อเดือน ขณะทีช่ ่วงอายุระหว่าง 20-39 ปี เป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื สินค้าออนไลน์
บ่อยทีส่ ดุ ทัง้ นี้ E-marketplace เป็ นแพลตฟอร์มทีช่ าวเวียดนามนิยมใช้ซ้อื สินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะ Shopee,
Lazada, Tiki และ Sendo เนื่องจากมีสนิ ค้าค่อนข้างหลากหลาย รวมถึงมีระบบการสังซื
่ ้อทีเ่ ป็ นขัน้ เป็ นตอนและ
น่ าเชื่อถือ ขณะที่ส่อื โซเชียลอย่าง Facebook และ Zalo เริ่มเป็ นที่นิยมมากขึ้นตามลาดับ เนื่องจากผู้ซ้ือ
สามารถติดต่อกับผูข้ ายได้โดยตรง ซึง่ ปั จจุบนั เวียดนามจานวนผูใ้ ช้บญ
ั ชี Facebook มากถึง 60 ล้านคน
ความถี่ในการซื้อสิ นค้าออนไลน์ ของชาวเวียดนามในเมืองสาคัญ
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 สิ นค้ าออนไลน์ ยอดนิ ยม สินค้าทีช่ าวเวียดนามนิยมสังซื
่ ้อทางออนไลน์ มากทีส่ ุด ได้แก่ สินค้า
แฟชัน่ อาทิ เครื่อ งแต่ง กายและเครื่องประดับ ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม ความงาม อาหารและเครื่อ งดื่ม อุป กรณ์
อิเ ล็กทรอนิ กส์แ ละโทรศัพท์มอื ถือ รวมถึงของใช้ใ นครัว เรือน โดยในปี 2562 ยอดขายสินค้าแฟชันและ
่
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามรวมกันมีมูลค่าถึงราว 717 ล้าน
ัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์
ดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ 17% จากปี 2561 ทัง้ นี้ ปั จจัยทีส่ ่งผล
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เวียดนามมีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้าค่อนข้างสูง ตามมา
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ด้วยความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าและความหลากหลายของ
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เวียดนามตัดสินใจไม่เลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ เนื่องจากยัง
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ขาดความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ซึง่ ร้านค้าทีไ่ ด้รบั การรีววิ ดี ทีม่ า : Deloitte
หรือมีบริการหลังการขายทีด่ อี าจมีผลต่อการพิจารณาเลือกซือ้ สินค้า
 ช่องทางการชาระเงิ น ชาวเวียดนามส่วนใหญ่นิยมชาระค่าสินค้าออนไลน์ ทป่ี ลายทางและชาระ
ด้วยเงินสด (Cash on Delivery : COD) มากกว่าการชาระค่าสินค้าด้วยวิธอี ่นื ๆ เนื่องจากบริการเก็บเงิน
ปลายทางเป็ นวิธที ่สี ะดวกและปลอดภัยสาหรับชาวเวียดนาม อีกทัง้ ยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
สิน ค้า ได้ก่ อนช าระเงิน ทาให้ร้า นค้า ที่ม ีบ ริก ารดัง กล่ า วสามารถ
วิ ธีการชาระเงิ นค่าสิ นค้าออนไลน์
เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็ นวิธที ่ี
ที่ ได้รบั ความนิ ยมมากที่ สดุ
ยังไม่แ พร่หลายมากนัก เนื่ องจากปั จ จุ บ ัน ชาวเวีย ดนามที่ม ีอายุ
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สินค้าด้วยบัตรเครดิตเป็ นวิธที ไ่ี ด้รบั ความนิยมน้อยสุด เนื่องจากชาว
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เวีย ดนามส่วนมากยังไม่มบี ัตรเครดิต โดยชาวเวียดนามที่ม ีอายุ
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ตัง้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป มีบตั รเครดิตมีเพียง 4% เท่านัน้
 การประกอบธุรกิ จ E-commerce ในเวี ยดนาม ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าไปค้า ขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลหรือเว็บไซต์ของตนเอง จะต้องดาเนินการลงทะเบียนเว็บไซต์ (Website Notification)
เพื่อขออนุ ญาตขายสินค้าออนไลน์กบั กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ www.online.gov.vn ก่อน โดยการ
อนุมตั ใิ ช้เวลาราว 10 วันทาการ และไม่มคี า่ ธรรมเนียมในการลงทะเบียน นอกจากนี้ สาหรับผูป้ ระกอบการที่จด
ทะเบีย นประกอบธุ ร กิจ ในเวีย ดนามและมีก ารค้า ขาย
รายได้ต่อ ี
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต
สิน ค้า ผ่ า นช่ องทางออนไลน์ จ ะต้องจ่ า ยค่า ธรรมเนี ย ม
ระกอบธุรกิ จออนไลน์ (ต่อ ี )
ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ ออนไลน์ ( License Tax)
ม กิ 100 า
ม ี ภาษี
100-300 า
300,000
เพิ่ ม เติ ม จากภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คลและภาษี อ่ื น ๆ ที่
300-500 า
500,000
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ โดยจะเรี ย กเก็ บ
ขึ
1,000,000
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราทีแ่ ตกต่างกันไปตามฐาน ต ต 500 า
ทีม่ า : Vietnam Briefing
รายได้ต่อปี อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่13 มิถุนายน 2562
รัฐบาลเวียดนามได้อนุ มตั ิกฎหมายทางภาษีฉบับใหม่ (Tax Administration Law) โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งภายใต้กฎหมายดังกล่าวมีขอ้ กาหนดให้ ผู้ประกอบการต่างชาติท่ีไม่ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจในเวียดนามอย่างเป็ นทางการและมีการค้าขายสินค้าออนไลน์จะต้องลงทะเบียนและจ่ายภาษีดว้ ย
เช่นกัน
กระแสตลาดสิน ค้า ออนไลน์ ท่ีปั จ จุบ ัน ขยับเข้า มาเป็ น ส่ว นหนึ่งของวิถีการด าเนิ นชีวิตของชาว
เวีย ดนามและมีแ นวโน้ ม เติบ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถือ เป็ นโอกาสส าคัญ ในการเข้า สู่ต ลาดเวีย ดนามส าหรับ
ผูป้ ระกอบการไทย อีกทัง้ สินค้าของไทยยังเป็ นทีน่ ิยมในเวียดนาม เนื่องจากมีคุณภาพดีและราคาสมเหตุสมผล
โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนสินค้าแฟชัน่ ซึ่งต่างเป็ น
สินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยมีความเชีย่ วชาญและมีศกั ยภาพในการผลิตสูง อย่างไรก็ตาม ตลาด E-commerce
ในเวียดนามยังมีความท้าทายทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องเผชิญ โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานด้านโลจิสติกส์ทย่ี งั ไม่ได้
รับการพัฒนามากนัก ทาให้การจัดส่งสินค้าเป็ นไปอย่างล่าช้า โดยการขนส่งระหว่างจากนครโฮจิมนิ ห์ไปกรุง
ฮานอยอาจใช้เวลาขนส่งถึง 5 วัน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรวางแผนการจัดส่งสินค้าให้ดี เพื่อทีจ่ ะสามารถส่ง
มอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ ส่ี นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

