
เปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างพันธมิตรในอาเซียน

คู่มือ

    สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย  



ข้อมูลหนังสือ 

หนังสือชื่อ : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม

ชื่อผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ปีที่จัดท�ำ : 2561

จ�ำนวนหน้ำ : 120 หน้า

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. (662) 507 8218-20 โทรสาร. (662) 547 4212-4

เว็บไซต์ : http://www.ditp.go.th



สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 สภาพภูมิประเทศ         8

1.2 สภาพภูมิอากาศ         8

1.3 เมืองหลวง/ เมืองส�าคัญ/ เมืองท่า       9

1.4 สภาพแวดล้อมด้านการเมืองการปกครอง      13

1.5 สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม      13

1.6 ระบบการปกครอง        15

1.7 สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน      17

1.8 โครงสร้างและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม    21

บทที่ 2 กฎระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ 
2.1 กฎระเบียบธุรกิจ         27

2.2 รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจของต่างชาติ      28

2.3 ขั้นตอนของการจัดตั้งธุรกิจ        31

 2.3.1 ผู้มีอ�านาจในการอนุมัติโครงการลงทุน     31

 2.3.2 ขั้นตอนของการขออนุมัติลงทุนและจัดตั้งบริษัท    32

2.4 สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน       34

 2.4.1 ประเภทธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน    35

 2.4.2 โครงการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์     35

 2.4.3 รูปแบบของการใช้สิทธิประโยชน์     36

2.5 การคุ้มครองการลงทุน        38

บทที่ 3 การจ้างงาน 
3.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงานบุคลากรต่างชาติ      40

 3.1.1 การจ้างและการฝึกอบรม      40

 3.1.2 สัญญาจ้าง        40

 3.1.3 การเลิกจ้าง       41

 3.1.4 เวลาท�างาน       41

 3.1.5. อัตราค่าจ้างขั้นต�่า       41

 3.1.6 การประกันสังคม การประกันสุขภาพ และการประกันการว่างงาน  42

 3.1.7 สหภาพแรงงาน       43



3.2 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ       43

3.3 ขั้นตอนการจ้างงานคนไทยในเวียดนาม      44

บทที่ 4 การบัญชี 
4.1 ข้อก�าหนดการบัญชี        46

 4.1.1 ระบบบัญชี       46

 4.1.2 มาตรฐานการบัญชี       46

 4.1.3 ปีงบประมาณ       46

 4.2.4 ผู้จัดท�าบัญชี       46

4.2 การตรวจสอบบัญชี       46

บทที่ 5 ภาษีอากร 
5.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล        48

5.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา        48

5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม        51

5.4 ภาษีสรรพสามิต        51

5.5 ภาษีศุลกากรน�าเข้าและส่งออก      53

5.6 ภาษีอสังหาริมทรัพย์       54

5.7 ภาษีสิ่งแวดล้อม        55

5.8 ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสัญญาภาษีซ้อน)     56

5.9 ระบบการจัดการด้านภาษี       56

บทที่ 6 โคำรงสร้างพื้นฐาน 
6.1 เขตเศรษฐกิจ         58

6.2 การขนส่ง         62 

 6.2.1 การขนส่งทางบก        62

 6.2.2 การขนส่งทางเรือ        64

 6.2.3 การขนส่งทางอากาศ        65

6.3 โทรคมนาคม         66

บทที่ 7 ทรัพย์สินทางปัญญา 
7.1 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา       69

 7.1.1 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      69

 7.1.2 ลิขสิทธิ์        71

 7.1.3 เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร     71

 7.1.4 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์       73



บทที่ 8 การเข้าเมือง 
8.1 หนังสือเดินทาง         75

8.2 การขอประทับตราวีซ่า        75

8.3 ใบอนุญาตท�างาน        76

8.4 บัตรผู้มีถิ่นพ�านักชั่วคราว        76

บทที่ 9 การธนาคำารและการเงิน 
9.1 สถาบันการเงิน        78

9.2 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ      81

9.3 แหล่งเงินทุน         81

9.4 การโอนเงินตราออกนอกประเทศ      82

9.5 ตลาดหลักทรัพย์ในเวียดนาม       82

บทที่ 10 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
10.1 ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม         86

10.2 ภาษีด้านสิ่งแวดล้อม        87

บทที่ 11 ต้นทุนการท�ธุรกิจ 
11.1 อัตราค่าเช่าที่ดิน        89

11.2 ราคาค่าก่อสร้างโรงงาน       89

11.3 อัตราค่าจ้างแรงงาน       90

11.4 อัตราค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ     90

11.5 อัตราค่าขนส่งและโลจิสติกส์      91

บทที่ 12 กฎระเบียบเกี่ยวกับการน�เข้าและส่งออก 
12.1 ขั้นตอนและกฎระเบียบการน�าเข้า      94

12.2 ตัวอย่างกฎระเบียบสินค้าบางประเภทของเวียดนาม    101

 12.2.1 กฎระเบียบการน�าเข้าผักและผลไม้     101

 12.2.2 กฎระเบียบเพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร   102

 12.2.3 กฎระเบียบการน�าเข้าเครื่องส�าอาง     102

บทที่ 13 การคำรอบคำรองอสังหาริมทรัพย์ 
13.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติ    104

 13.1.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของต่างชาติ    104

 13.1.2 กฎระเบียบเกี่ยวกับการชื้อขายที่ดินของต่างชาติ    106

13.2 กฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติในด้านอสังหาริมทรัพย์   106



บทที่ 14 สภาพการด�รงชีวิตในเวียดนาม 
14.1 ประชากร         108

14.2 วัฒนธรรมด้านอาหาร        108

14.3 ที่พักอาศัย         109

14.4 ความปลอดภัย         109

บทที่ 15 มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม 
15.1 เวลาในการเจรจาธุรกิจ       111

15.2 โครงสร้างธุรกิจ        111

15.3 การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และค�าแนะน�าเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในเวียดนาม 111

15.4 ข้อมูลอื่นๆ ที่จ�าเป็นในการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม    113

15.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ารงชีวิตในเวียดนาม     116

15.6 หน่วยงานราชการและเอกชนไทยในประเทศเวียดนาม    116

บรรณานุกรม         120



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม | 7 

ข้อมูลพื้นฐาน
1 



8 | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม

1.1 สภาพภูมิประเทศ

ประเทศเวียดนามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน 

มีพ้ืนที่ประมาณ 331,698 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 

ประมาณ 283 คนต่อตารางกโิลเมตร เรยีงเป็นรปูตวั S ตามแนวชายฝ่ังตะวนัตก 

ของทะเลจีนใต้ระหว่างละติจูดที่ 23 องศา 22 ลิปดาเหนือถึง 8 องศา  

30 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองติจูดท่ี 102 องศา 10 ลิปดาตะวันออก  

ถึง 109 องศา 29 ลิปดาตะวันออก ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ความยาว 

1,281 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดประเทศลาว ความยาว 2,130 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศกัมพูชา ความยาว 1,228 กิโลเมตร และ

อ่าวไทย ทิศตะวันออกมีชายฝั่งทะเลยาวติดกับทะเลจีนใต้ ความยาว 3,444 

กโิลเมตร ประมาณ 3 ใน 4 ของเวยีดนาม ประกอบด้วยภเูขาและป่าไม้ บริเวณ

แผ่นดินทั้งหมดของเวียดนาม มีพื้นที่ราว 328,000 ตารางกิโลเมตร นอกนั้น

เป็นไหล่เขาและหมูเ่กาะต่าง ๆ นบัพนัเกาะเรยีงรายตัง้แต่อ่าวตงัเก๋ียไปจนถึง 

อ่าวไทย นอกจากนี ้ยงัมพีืน้ทีเ่พาะปลกูทีส่�าคญัสองแห่งคอื ทีร่าบลุ่มปากแม่น�า้แดง  

(Red River Delta) ทางภาคเหนือ และที่ราบลุ่มปากแม่น�้าโขง (Mekong 

River Delta) ทางทิศใต้ เวยีดนามเป็นประเทศทีม่พีืน้ทีแ่คบแต่มคีวามยาวมาก  

ท�าให้ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

ภำคเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง โดยเฉพาะเทือกเขาฟานซีปาน (Fan Si Pan) ซึ่งสูงถึง 3,143 เมตร  

สงูทีส่ดุในคาบสมทุรอนิโดจนี มแีม่น�า้ส�าคญัคอื แม่น�า้กงุ (Cung) ซ่ึงไหลไปบรรจบกับแม่น�า้แดงเป็นดินดอนสามเหลีย่ม (Red 

River Delta) ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก และเป็นที่ตั้งของกรุงฮานอย (Ha Noi) ซึ่งเป็นเมืองหลวง

ภำคกลำง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ

ภำคใต้ แม้พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสงู แต่กม็ทีีร่าบลุม่แม่น�า้โขง (Mekong River Delta) หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ กูล๋องยาง  

(Cuu Long Giang) อันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลกูทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ และเป็นทีต่ัง้ของนครโฮจมินิห์ (Ho Chi Minh 

City) หรืออดีตเรียกว่าไซ่ง่อน (Sai Gon)

1.2 สภาพภูมิอากาศ

เป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่างภาคเหนือและภาคใต้
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เวียดนำมทำงตอนใต ้มีภูมิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สูตร มีอุณหภูมิเฉล่ียคล้ายประเทศไทยคือประมาณ 27-30 �C  

และมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) และฤดูร้อน (พ.ย.-เม.ย.)

เวียดนำมทำงตอนเหนือ มีภูมิอากาศคล้ายเขตเมืองร้อน มีอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงร้อนที่สุดและ

หนาวทีสุ่ด โดยม ี4 ฤดู คอื ฤดใูบไม้ผล ิ(ม.ีค.-เม.ย.) อณุหภมิูระหว่าง 17-23 �C ฤดรู้อน (พ.ค.-ส.ค.) อณุหภมิูระหว่าง 30-39 �C  

ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิระหว่าง 23-28 �C ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิระหว่าง 7-16 �C

1.3 เมืองหลวง/ เมืองส�คำัญ/ เมืองท่า

เมืองหลวง 

กรงุฮำนอย (Ha Noi) เป็นเมืองหลวงอยู่ทางภาคเหนอื มพีืน้ทีป่ระมาณ 3,345 ตารางกโิลเมตร (หลงัรวมจงัหวดัใกล้เคยีง 

เข้าเป็นกรงุฮานอยใหม่ เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2551) ประชากรประมาณ 7.65 ล้านคน และมจี�านวนแรงงานประมาณ 3.8 ล้านคน  

ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้าแดง โดยมีแม่น�้าหลายสายไหลผ่านฮานอย เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศและ 

เป็นศนูย์กลางธรุกจิการค้าทางภาคเหนอืโดยมท่ีาอากาศยานนานาชาต ิNoi Bai และเป็นเมืองท่ีมนิีคมอุตสาหกรรม (Industrial  

Park) ทั้งหมด 19 แห่ง และเขตอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Industrial Clusters) อีก 110 แห่ง ฮานอยมีผู้ประกอบการทั้งหมด

ประมาณ 224,000 ราย           

เมืองส�ำคัญและเมืองท่ำ 

เมืองส�ำคัญทำงภำคใต ้ได้แก่

นครโฮจมินิห์ (Ho Chi Minh) เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่�าคญัทีส่ดุของเวยีดนาม มพีืน้ที ่2,096 ตารางกโิลเมตร ประชากร

ประมาณ 8.6 ล้านคน เป็นศูนย์กลางธรุกจิการค้าและบริการ การน�าเข้าส่งออก การลงทนุและเป็นศนูย์กลางของวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมของนานาชาติ โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต และมีท่าเรือไซ่ง่อนซ่ึงเป็น

ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  

นครเก่ินเทอ (Can Tho) มพีืน้ที ่1,402 ตารางกิโลเมตร มปีระชากร 1.3 ล้านคน  เป็นศนูย์กลางของเขตลุม่แม่น�า้โขง  

และเป็นเขตเศรษฐกิจหลักอันดับท่ี 4 ของประเทศ เมืองอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่ส�าคัญ และเป็นแหล่งปลูกข้าว

ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

เตี่ยนยำง (Tien Giang) มีพ้ืนที่ 2,367 ตารางกิโลเมตร ประชากรมากว่า 1.7 ล้านคน  ห่างจากนครโฮจิมินห์ 70  

กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 32 กิโลเมตร เนื่องจากเตี่ยนยางตั้งอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์

เหมาะแก่การเพาะปลกูพชืเขตร้อน จงึเป็นแหล่งผลติข้าวและผลไม้ต่าง ๆ อาท ิทเุรยีน มะม่วง รวมถงึผลไม้เมอืงร้อนชนดิอืน่ ๆ
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บำเรียะ-หวุงเต่ำ (Ba Ria-Vung Tau) มีพ้ืนที่ 1,987 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.15 ล้านคน เป็นเมืองที่มี 

การผลิตน�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ในจังหวัดบาเรียะ-หวุงเต่ามีนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน 15 แห่ง 

บิน่ห์เซอืง (Binh Duong) อยูใ่นเขตเศรษฐกจิหลกัของภาคใต้ มพีืน้ที ่2,694 ตารางกโิลเมตร ประชากร 1.99 ล้านคน  

มีนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน 48 แห่ง เป็นจังหวัดท่ีมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ส่งออกหลัก ๆ เช่น  

ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ยางพารา เป็นต้น

ด่งนำย (Dong Nai) มีพืน้ที ่5,907 ตารางกโิลเมตร ประชากร 3.2 ล้านคน เป็นจงัหวดัทีอ่ยูใ่นเขตสามเหลีย่มพฒันา  

คอื โฮจมินิห์-บิน่ห์เซอืง-ด่งนาย ด่งนายมีนคิมอตุสาหกรรมจ�านวน 32 แห่งและโครงการลงทนุจากต่างชาตทิัง้หมด 1,750 โครงการ 

ที่มีทุนจดทะเบียน 31,865 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มี 42 ประเทศเข้ามาลงทุนในด่งนาย โดยมีบริษัทใหญ่ เช่น Pouchen, CP, 

Nestle’, Hyosung, Formosa, Fujitsu, Philip, Ajinomoto, Zamil Steel, Shell, Syngenta เป็นต้น

ดำลัด (Da Lat) จะคล้ายกับกรุงปารีสของฝร่ังเศส และถูกเรียกว่า “Le Petit Paris” เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ  

ปกคลุมไปด้วยทิวสนและมวลดอกไม้นานาพันธุ์ จนได้รับการขนานนามว่า “มหานครแห่งดอกไม้ของเวียดนาม” ดาลัด 

ยังมีชื่อเสียงในด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและฟื้นฟูสุขภาพ 

เมืองส�ำคัญทำงภำคเหนือ ได้แก่

นครไฮฟอง (Hai Phong) ห่างจากกรุงฮานอย 120 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,561 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 1.96 

ล้านคน เป็นเมืองท่าส�าคัญและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและเป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ต่อเรือ 

และวัสดุก่อสร้าง มีนิคมอุตสาหกรรม 19 แห่ง มีท่าเรือส�าคัญคือท่าเรือไฮฟอง และสนามบินนานาชาติก๊าตบี ในปี 2558  

มีการเปิดใช้ทางด่วนเชื่อมกรุงฮานอยและจังหวัดไฮฟอง (Hanoi-Hai Phong Expressway) ระยะทาง 105 กิโลเมตร มูลค่า

ลงทุน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างสองเมืองจาก 2.5 ชั่วโมง เหลือ 1.5 ชั่วโมง นอกจากนี้  

รัฐบาลเวียดนามยังอยู่ระหว่างการขยายและปรับปรุงท่าเรือน�้าลึก Lach Huyen Deep Sea Port ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

ท่าเรอืไฮฟอง คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2563 รวมถงึการยกระดบัสนามบนินานาชาตก๊ิาตบใีห้รองรับผูโ้ดยสารได้ราว 8 ล้านคนต่อปี 

ภายในปี 2568 นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดไฮฟอง

กวำงนินห์ (Quang Ninh) มีพื้นที่ 6,099 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน กวางนินห์เป็นเมืองท่า 

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม มีชายแดนติดต่อกับประเทศจีน มีท่าเรือส�าคัญ ได้แก่ ท่าเรือฮอนไก และม ี

นิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 14 แห่ง เป็นจังหวดัทีอ่ดุมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งถ่านหินใหญ่ท่ีสุดในประเทศ   

รวมท้ังมีสถานท่ีท่องเทีย่วสวยงามทีม่ช่ืีอเสยีงระดบัโลก คอื อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) กวางนินห์ดงึดดูการลงทนุในด้านต่าง ๆ  

เช่น การท่องเที่ยวและการบริการ การขนส่งทางน�้า การค้า เป็นต้น

บั๊กนินห์ (Bac Ninh) มีพื้นที่ 822.7 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.2 ล้านคน ห่างจากท่าอากาศยานนอยบ่าย 30  

กิโลเมตร เป็นจงัหวดัทีม่นีคิมอตุสาหกรรม 15 แห่ง และมโีรงงานใหญ่ ๆ ตัง้อยูจ่�านวนมาก เช่น Samsung, Canon, Sumitomo,  

ABB, Orion เป็นต้น บั๊กนินห์ดึงดูดการลงทุนในด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมสนับสนุน
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ไฮเซือง (Hai Duong) มีพื้นท่ี 1,662 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2.46 ล้านคน เป็นหนึ่งใน 7 จังหวัดที่เป็น 

เขตเศรษฐกจิหลกัของภาคเหนอื ปัจจบุนั ม ี392 โครงการลงทนุจากต่างชาต ิโดยมีทนุจดทะเบยีน 7,993 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 

ไฮเซืองเป็นจังหวัดที่มีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อ�านวยความสะดวกแก่การลงทุน มีนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง

ฮงึเอยีน (Hung Yen) ห่างจากฮานอย 30 กโิลเมตร มพีืน้ที ่923 ตารางกโิลเมตร ประชากร 1.14 ล้านคน เป็นหนึง่ใน 

จ�านวนจังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ มี 398 โครงการลงทุนจากต่างชาติ โดยมีทุนจดทะเบียน 4,268  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีนิคมอุตสาหกรรม 11 แห่ง ในนั้นมีบริษัทที่มาลงทุนจากต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไทย เป็นต้น

เซินลำ (Son La) มีพ้ืนที่ 14,174 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศลาว 250 กิโลเมตร ประชากร 1.16  

ล้านคน โดยพืน้ทีก่ว่าร้อยละ 80 เป็นไหล่เขา เหมาะแก่การท�าฟาร์มโคนม มีเหมืองแร่มากกว่า 50 แห่ง กบัแร่ธาตทุีมี่คุณค่าสูง 

หลายชนิด 

ลำยเจวิ (Lai Chau) มพีืน้ที ่9,068 ตารางกิโลเมตร ประชากร 425,100 คน มีชายแดนตดิกับประเทศจีน มีสนามบินคือ  

เดียนเบียนฟู เป็นเขตภูเขาท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยมีแร่ธาตุกว่า 20 ชนิด มีเหมืองแร่ประมาณ 120 แห่ง  

และมีศักยภาพในด้านไฟฟ้าพลังน�้า

เตวียนกวำง (Tuyen Quang) เป็นจังหวัดภูเขา มีพื้นที่ 5,868 ตารางกิโลเมตร ประชากร 760,289 คน ห่างจาก

ฮานอย 165 กโิลเมตร เป็นจงัหวดัทีอ่ดุมไปด้วยป่าไม้ และไม้มค่ีาต่าง ๆ รวมถงึพชืสมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด มีโครงการลงทุน

จากต่างชาติด้วยทุนจดทะเบียน 123 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หล่ำวกำย (Lao Cai) มีพื้นที่ 6,384 ตารางกิโลเมตร ประชากร 674,530 คน มีชายแดนติดต่อกับจังหวัดยูนนาน

ของจีน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และไม้หายากหลายชนิด รวมถึงพืชสมุนไพรและสัตว์หายากอื่น ๆ เช่น กวาง หมูป่า เสือ เป็นต้น 

และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ ซาปา เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงาม สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีนักท่องเที่ยวมา

ทีน่ี ่3.5 ล้านคนในปี 2560 ทีส่�าคญั จงัหวดัหล่าวกายมชีือ่เสยีงด้านทรัพยากรแร่ธาตโุดยมีแร่ธาต ุ35 ประเภท กบัเหมืองแร่ที่ 

มีคุณภาพดี 150 เหมือง ทางด่วนฮานอย-หล่าวกายมีความยาว 265 กิโลเมตรโดยผ่าน 5 จังหวัด คือ ฮานอย (Ha Noi)  

หวินห์ฟุก (Vinh Phuc) ฟู๊เถาะ (Phu Tho) เวียนบ๊าย (Yen Bai) และหล่าวกาย (Lao Cai) ใช้เวลาเดินทางเพียง 3.5 ชั่วโมง

จากฮานอยถึงหล่าวกายโดยรถยนต์ นอกจากนี้ สนามบินหล่าวกายอยู่ในระหว่างการสร้างขึ้น มีแผนจะสร้างเสร็จในปี 2573  

เมืองส�ำคัญทำงภำคกลำง ได้แก่ 

นครดำนัง (Da Nang) มีพื้นที่ 1,283 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.3 ล้านคน เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การท่องเที่ยว  

และเป็นเมืองท่าส�าคัญ โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติดานัง และมีท่าเรือเตี่ยนซา

กวำงนำม (Quang Nam) มีพ้ืนท่ี 10,438 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.47 ล้านคน มีเมืองส�าคัญคือ ฮอยอัน  

(Hoi An) เป็นเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ 
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เถื่อ เทียน เว้ (Thua Thien Hue) มีพื้นที่ 5,065 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.13 ล้านคน มีเมืองส�าคัญคือ เว้ 

(Hue) เป็นเมืองส�าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของเวียดนาม  มีท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่าย

1.4 สภาพแวดล้อมด้านการเมืองการปกคำรอง

กำรแบ่งเขตกำรปกครอง

การปกครองแบ่งเป็น 58 จงัหวดั และ 5 นคร (กรงุฮานอย นครไฮฟอง นครดานงั  

นครโฮจิมินห์ และนครเกิ่นเทอ) แบ่งเป็น 8 ภาค คือ 

- ภาคเหนือฝั่งตะวันออก มี 4 จังหวัด มีชายแดนติด สปป.ลาว และจีน

- ภาคเหนือฝั่งตะวันตก มี 11 จังหวัด 

- เขตที่ราบลุ่มแม่น�้าแดง มี 9 จังหวัด และ 2 นคร คือ กรุงฮานอยที่เป็น 

เมืองหลวง และนครไฮฟองที่เป็นเมืองท่า

- เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ มี 6 จังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดติดกับ 

สปป.ลาว

- เขตชายฝ่ังทะเลภาคกลางทางตอนใต้  ม ี5 จงัหวดั และ 1 นคร คอื นครดานงั

- เขตที่ราบสูงภาคกลาง มี 5 จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตนี้

- ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี 7 จังหวัด และ 1 นคร คือ นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศ

- ทีร่าบลุ่มแมน่�้าโขง ม ี12 จังหวดั  ซึ่งส่วนใหญ่มขีนาดเล็ก และ 1 นคร คอื นครเกิ่นเทอ มชีายแดนติดกัมพชูาแตล่ะ

จังหวัด 

1.5 สภาพแวดล้อมด้านสังคำมและวัฒนธรรม

1.5.1 ประชากร 
ประมาณ 93.7 ล้านคน (ณ ธันวาคม 2560) เวียดนามมีประชากรเป็นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจาก 

อนิโดนเีซยีและฟิลปิปินส์) และเป็นอนัดับ 14 ของโลก โดยมสีดัส่วนชาย : หญงิ เป็นร้อยละ 49.3 : ร้อยละ 50.7 อัตราการเตบิโต 

ของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ต่อปี ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 70.9 ปี ขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 76.2 ปี

โครงสร้ำงอำยุ: ประชากรที่มีอายุ 0-14 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 25 อายุ 15-64 ปี ร้อยละ 69 และอายุ 65 ปีขึ้นไป  

ร้อยละ 6 



14 | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม

การส�ารวจล่าสุดพบว่าชาวเวียดนามร้อยละ 35.1 อาศัยอยู่ในเขตเมือง ที่เหลืออีกร้อยละ 64.9 อยู่ในชนบท   

1.5.2 สังคำมและวัฒนธรรม 
ชาวเวียดนามส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติกิง (Kinh) หรือเวียด (Viet) โดยมีมากกว่าร้อยละ 86 นอกนั้นเป็นชนกลุ่มอื่น ๆ  

อกี 53 เชือ้ชาตกิระจายอยูต่ามเทอืกเขาและทีร่าบสงู ประชากรเวยีดนามส่วนใหญ่ไม่นบัถอืศาสนาแต่นบัถอืลทัธต่ิาง ๆ (ร้อยละ  

80.8) มีบ้างที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน (ร้อยละ 9.3) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 7.2) อิสลาม (ร้อยละ 0.1) และอื่น ๆ 

(ร้อยละ 2.6)    

เวียดนามนับเป็นประเทศหนึ่งในแถบคาบสมุทรอินโดจีนที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สั่งสม 

มาเป็นระยะเวลานาน และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยท่ีเวียดนามมีความสัมพันธ์กับจีนมาก่อนการปฏิวัติระบบ 

การปกครอง จงึท�าให้ความเชือ่ ศลิปะ วถิกีารด�ารงชวีติ ตลอดจนประเพณแีละวฒันธรรมต่าง ๆ ของจนีมอีทิธิพลต่อเวยีดนามด้วย  

รวมทั้งลัทธิขงจื๊อที่ให้ความส�าคัญต่อการนับถือเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ลัทธิเต๋าที่สอนเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึง

ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว  

ชาวเวียดนามเชื่อว่าทุกหนทุกแห่งมีเทพเจ้าสถิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าดิน เทพเจ้าน�้า หรือเทพเจ้าอื่น ๆ ดังนั้น 

นอกจากวัดในศาสนาพุทธ (จั่ว-Chua) ศาลาประชาคม (ดิ่นห์-Dinh) หรือวิหารบูชาจักรพรรดิในอดีต (เด่น-Den) แล้ว  

ยงัมกีารตัง้วหิารบชูาเทพเจ้า (เหมียว - Mieu) กระจายอยู่โดยทัว่ไป ประชาชนนยิมน�าดอกไม้ ธปู เทยีน และผลไม้ มาสักการะบชูา 

ในวันที่ 1 และ 15 ค�่า  

1.5.3 กิจกรรมส�คำัญทางศาสนา
• เต๊ดเหวียนดาน (Tet Nguyen Dan)” แปลว่า “เทศกาลแห่งรุ่งอรุณแรกของปี” ที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันสั้น ๆ  

ว่า “เทศกาลเต๊ด (Tet)” เป็นเทศกาลท่ีส�าคญัทีส่ดุ โดยจะเริม่ต้นข้ึน 1 สปัดาห์ก่อนจะถงึวนัขึน้ปีใหม่ตามจนัทรคต ิคอื อยูร่ะหว่าง 

ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในวันข้ึน 15 ค�่าของวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลเส้นศูนย์สูตรมากที่สุดในฤดูหนาว 

กับวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน (วิษุวัต) ในฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองในภาพรวมทั้งหมดของความเช่ือ 

ในเทพเจ้า ลัทธิเต๋า และขงจื๊อ ศาสนาพุทธ รวมถึงการเคารพบรรพบุรุษ

• “เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง” โดยนับตามจันทรคติตรงกับวันขึ้น 15 ค�่าเดือน 8 ของทุกปี ชาวบ้านจัดประกวด  

“ขนมบ๊ันจูงท”ู หรอืขนมเป๊ียะโก๋ญวน ทีมี่รปูร่างกลม มีไส้ถ่ัวและไส้ผลไม้ พร้อมท้ังจดัขบวนแห่เชดิมงักรขึน้เพือ่แสดงความเคารพ 

ต่อพระจันทร์ ในบางหมู่บ้านอาจประดับโคมไฟ พร้อมทั้งจัดงานขับร้องเพลงพื้นบ้าน                                    

1.5.4 ภาษาราชการ   
ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม  ส่วนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีการใช้ควบคู่กับภาษาเวียดนามใน

เอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการค้าต่างชาติและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รวมทั้งในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ธุรกิจและภาครัฐ
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1.5.5 สกุลเงิน 
สกุลเงิน คือ ด่ง (Dong) 1 เหรียญสหรัฐฯ = 22.700 ด่ง (ณ เดือน มี.ค. 2561)

1.5.6 เวลา
เวลาเท่ากับเวลาในประเทศไทย

1.6 ระบบการปกคำรอง

เวยีดนามปกครองโดยระบบสงัคมนยิม มพีรรคการเมอืงเดยีวคือ  พรรคคอมมวินิสต์แห่งเวยีดนาม (Communist Party 

of Vietnam หรือ CPV) ที่มีอ�านาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใช้เม่ือปี 2535 มีสภาแห่งชาติ (National Assembly)  

ทีม่าจากการเลอืกตัง้  มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ส�าหรบัรฐับาลได้รบัการแต่งตัง้จากสภาแห่งชาตมิวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี         

โครงสร้ำงกำรปกครองของเวียดนำม แบ่งเป็น 3 ฝ่ำย ได้แก่

• ฝ่ำยนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาแห่งชาติ (National Assembly) ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกรวม 496 คน  

มอี�านาจสูงสุดในการก�าหนดนโยบายทัง้ภายในและต่างประเทศ มหีน้าทีบ่ญัญตัแิละแก้ไขกฎหมาย แต่งตัง้ประธานาธบิดตีามที่ 

พรรคคอมมิวนิสต์เสนอ ให้การรับรองหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานาธิบดีเสนอ รวมทั้งแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 

ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ อันเป็นระบบการบริหารแบบผู้น�าร่วม

• ฝ่ำยบริหำร (หรือรัฐบาลส่วนกลาง) ประกอบด้วย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รวมไปถึง

ต�าแหน่งส�าคัญในพรรคคอมมิวนิสต์ เช่น สมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี มีหน้าที่พิจารณาให้ 

ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานขององค์กรบริหารระดับสูง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดของพรรค   

คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนสิต์ ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม กรมการเมอืง  

(Politburo) เป็นองค์กรบริหารสูงสุด เป็นศูนย์กลางอ�านาจในการก�าหนดนโยบายและควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม

แนวทางที่ก�าหนด

ประธำนำธิบดี (ผู้น�ำประเทศ) คือ นายเจิ่น ดั่ย กวาง (Tran Dai Quang)

นำยกรัฐมนตรี (ผู้น�ำรัฐบำล) คือ นายเหงียน ซวน ฟุก  (Nguyen Xuan Phuc)

รำยชื่อผู้น�ำส�ำคัญทำงกำรเมือง

เลขาธิการพรรค  นายเหงียน ฝู จ่อง (Nguyen Phu Trong)

ประธานสภาแห่งชาติ  นางเหงียน ถิ กิม เงิน  (Nguyen Thi Kim Ngan)

ประธานาธิบดี  นายเจิ่น ดั่ย กวาง (Tran Dai Quang)
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นายกรัฐมนตรี  นายเหงียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc)

รองนายกรัฐมนตรี  นายเจือง ฮว่า บิ่ง (Truong Hoa Binh)

    นายฟาม บิง มิง (Pham Binh Minh)

    นายเวือง ดิง เฮ่วะ (Vuong Dinh Hue)

    นายจิง ดิ่ง สุง (Trinh Dinh Dung)            

    นายหวู ดึ๊ก ดาม (Vu Duc Dam)

โครงสร้ำงกำรปกครองของเวียดนำม

แนวร่วมปิตุภูม ิ

แห่งชำติ

สภำแห่งชำติ

ประธานาธิบดี

นายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

สมำชิก 

จำกพรรค

สมำชิกจำก 

ผู้สมัครอิสระ

สมำชิก 

จำกรัฐ

เลขำธิกำรพรรค

คอมมิวนิสต์

กรมกำรเมือง

รัฐบำลท้องถิ่น

ที่มา : ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• กำรปกครองท้องถิน่ ในแต่ละจังหวดัจะมีคณะกรรมการประชาชน (Provincial People’s Committee) ท�าหน้าท่ี

บริหารงานภายในท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรของรัฐที่อยู ่

ในระดบัสงูกว่า ระบบการบรหิารราชการท้องถ่ินของเวยีดนามแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัจังหวัดและเทยีบเท่ามี 58 จังหวดั  
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กบัอกี 5 นคร คอื ฮานอย โฮจมินิห์ ไฮฟอง ดานงั และเกิน่เทอ ซึง่จะได้รบังบประมาณจากส่วนกลางโดยตรง รวมทัง้ข้าราชการ

จะได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากส่วนกลาง จึงมีอ�านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

ปัจจุบันเวียดนามมีระดับอ�าเภอ 713 แห่ง และระดับต�าบลมีประมาณ 11,162 แห่ง

1.7 สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การคำ้า การลงทุน

รฐับาลเวยีดนามมนีโยบายส่งเสรมิให้ชาวต่างชาตเิข้ามาท�าการค้าและลงทนุ โดยมกีารปรบัปรงุและแก้ไขกฎระเบยีบ 

เพือ่ให้เอือ้อ�านวยต่อการจดัตัง้ Trading Company โดยอนญุาตให้ชาวต่างชาตสิามารถจดัตัง้บรษิทั Trading โดยจดทะเบยีน

เป็นเจ้าของได้ 100% 

นอกจากนี้ เวียดนามยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีจ�านวนประชากรประมาณ 94 ล้านคน ซึ่งเป็นทั้ง 

แหล่งแรงงานและตลาดส�าหรบัสนิค้าและบรกิารได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้เวยีดนามยงัมทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ทีส่ะดวกต่อการขนส่งทางบก 

เชื่อมต่อกับประเทศอื่นในอาเซียน และเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลของลาวและมณฑลยูนนานของจีน จึงท�าให้เวียดนาม 

เป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกิจสงู และเป็นทีน่่าสนใจของนกัลงทุนจากต่างประเทศ โดยมอีตุสาหกรรมท่ีน่าสนใจ เช่น 

การแปรรูปพืชผลเกษตร การแปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจเก่ียวเนื่องกับรถจักรยานยนต์ การก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอและ

เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

ตามรายงาน (Doing Business 2018 report) ของ World Bank ระบสุภาพแวดล้อมเพือ่การลงทนุและประกอบธรุกิจ 

ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกโดยปี 2561 เวยีดนามได้รบัการจดัอนัดับให้เป็นประเทศทีม่คีวามสะดวกในการท�าธรุกจิอนัดบัที ่68 

จาก 190 ประเทศทัว่โลกและเป็นอนัดบัที ่5 ในอาเซยีนรองจากสงิคโปร์ มาเลเซยี ไทย และบรไูน ตามล�าดับ โดยพจิารณาจาก  

10 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 



18 | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม

เวียดนามได้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีการเริ่มต้นธุรกิจอยู่ในระดับ 

ทีน่่าพอใจเมือ่เทยีบกบัประเทศสมาชิกอาเซยีนอืน่ รวมทัง้ได้รเิริม่ปฏริปูภาคการเงนิเพือ่ให้นกัลงทนุเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในการ 

ประกอบธุรกิจได้สะดวกขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ด้านพลังงานไฟฟ้าและปัญหาด้านระบบภาษท่ีียังมคีวามซบัซ้อนแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่นกัลงทนุจงึควรศกึษาและวางแผน

ป้องกัน รวมทั้งรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

กำรลงทุนโดยตรงในประเทศเวียดนำม (Foreign Direct Investment: FDI)

ประเทศเวยีดนามจดัว่าเป็นประเทศทีน่่าลงทนุประเทศหนึง่ในเอเชยี ส่วนหนึง่มาจากนโยบายของรฐับาลทีเ่ร่งให้มกีาร

เปิดเสรทีางด้านการลงทนุเพือ่สอดรับกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก นับจนถึงเดอืนธันวาคม ปี 2560 การลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศในประเทศเวียดนามจาก 125 ประเทศ มีจ�านวนโครงการ 24,748 โครงการ โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่ารวม

เป็น 318,722 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในเวียดนามคือ เกาหลีใต้ รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 

ไต้หวัน ตามล�าดับ ส�าหรับมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนไทยอยู่อันดับที่ 10 โดยมีมูลค่าการลงทุน 8,640 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โครงการลงทุนส�าคัญที่ได้รับการอนุมัติในปี 2560 ได้แก่ โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้า BOT Nghi Son 2 ของญี่ปุ่นที ่

ลงทุนในจังหวัดทันฮว้า (ภาคกลาง) ด้วยเงินทุนรวม 2,793 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการ Samsung Display Viet Nam  

ปรับเพ่ิมเงินทุน 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในจังหวัดบั๊กนินห์ (ภาคเหนือ) โครงการโรงงานไฟฟ้า BOT Nam Dinh 1  

ในจังหวัดนามดินห์ (ภาคเหนือ) ของนักลงทุนสิงคโปร์ ด้วยเงินทุนรวม 2,070 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษัท JC&C เป็นหนึ่งใน 

เครอืข่ายของบริษทั Jardine Matheson Group ซือ้หุน้ของบริษัท Vinamilk ร้อยละ 10 ในราคา 1,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

และถือหุ้นร้อยละ 25.1 ในบริษัท Thaco ผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ และเข้าถือหุ้นร้อยละ 23 ในบริษัท  

REE งานด้านระบบท�าความเยน็บรษัิทอ่ืน ๆ ในเครอื Jardine Matheson ประกอบด้วย Hong Kong Land, Jardine Pacific  

Holdings และฟาร์มนมก�าลงัด�าเนนิการพัฒนาโครงการ เช่น KFC, Pizza Hut (ร้านอาหาร), Guardian (ร้านค้าปลกีเครือ่งส�าอาง)  

Schindler (ลิฟต์) และโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ บริษัท CJGroup จากเกาหลีใต้ซื้อหุ้น 

ของ Megastar เครือข่ายโรงภาพยนตร์และเปลี่ยนชื่อเป็น CJ CGV Vietnam และซื้อ Gemadept Tower, Cau Tre Food 

และ Minh Dat Food นอกจากนี ้CJGroup ยงัมกีารลงทนุโดยตรงในหลายโครงการ เช่น Tours le Jours เครอืข่ายร้านเบเกอรี่ 

เครือข่ายร้านค้าปลีกของ K-Mart, Korea Express (Logistics) และ CJ Vina Agri (อาหารสัตว์)

ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 10 ในจ�านวนประเทศท่ีมีการลงทุนในเวียดนามมากที่สุด โดยการลงทุนจากประเทศไทย

มี 486 โครงการ ด้วยมูลค่า 8,640 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป  

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น นักลงทุนไทยรายใหญ่ ได้แก่ 

• บริษทั TCC Group เข้าถือหุน้ใน Vinamilk ร้อยละ 18.7 มมีลูค่า 2,300 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซือ้บรษิทั MM Mega 

Market Vietnam (ผูค้้าปลกี) มลูค่า 710 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทั Phu Thai ร้อยละ 65 และโรงแรม Melia 

Hanoi ร้อยละ 65 บริษัท ThaiBev เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SABECO ในสัดส่วนหุ้นที่ร้อยละ 54 

• บรษิทั Central Group จ่ายเงนิมากกว่า 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพือ่เป็นเจ้าของซเูปอร์มาร์เก็ต Big C, Nguyen Kim  

และธุรกิจชอปปิ้งออนไลน์ Zalora รวมถึงศูนย์การค้าโรบินสันที่อยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น Royal City ใน 
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กรุงฮานอย และ Crescent Mall ในนครโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2561 บริษัท Central Group ได้เปิดร้านค้าปลีกสินค้า

สุขภาพความงาม Hello Beauty แห่งแรกใน Big C Thang Long ฮานอย นอกจากนี้ บริษัท Central Group มีแผนจะเพิ่ม

กิจการในเวียดนามอีก 500 แห่ง เพื่อให้มีกิจการรวม 750 แห่งในปี 2565  

• บริษัท SCG เข้าซื้อ Prime Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบื้องที่ 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ StarCemt มูลค่า 156 

ล้านเหรยีญสหรฐัฯ บรษิทั SCG มีโครงการลงทนุทีใ่หญ่ทีสุ่ดคอื โรงกลัน่น�า้มนัเขต Long Son ภาคใต้ของเวยีดนาม มมีลูค่ารวม  

5,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

• กลุ่มบริษัทไทย CP ได้จัดตั้งบริษัท CP Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภาคเกษตรเป็นผู้น�าตลาดอาหารสัตว์ 

และปศุสัตว์ มีรายได้กว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

• บริษัทเหมราชมีโครงการลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดเหงะอัน ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

ตำรำงที่ 1.1 กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงชำตินับจนถึงเดือนธันวำคม 2560 จ�ำแนกตำมรำยประเทศ

ประเทศ จ�ำนวนโครงกำร 
มูลค่ำทุนจดทะเบียน 

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

เกาหลีใต้ 6,532 57,659.54

ญี่ปุ่น 3,599 49,463.37

สิงคโปร์ 1,967 42,230.00

ไต้หวัน 2,535 30,911.72

หมู่เกาะเวอร์จิน 748 22,576.85

ฮ่องกง 1,275 17,756.82

จีน 568 12,187.37

มาเลเซีย 1,812 12,084.31

อเมริกา 857 9,875.62

ไทย 486 8,640.42

อื่น ๆ 4,424 55,483

รวม 24,748 318,722.62

ที่มา: กรมการลงทุนจากต่างชาติ
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ตำรำงท่ี 1.2 กำรลงทนุโดยตรงของต่ำงชำตใินเวียดนำมจ�ำแนกตำมสำขำกำรลงทนุสะสมถงึเดอืนธนัวำคม 2560

ล�ำดับ  สำขำ  จ�ำนวนโครงกำร 
มูลค่ำทุนจดทะเบียน 

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

1 Manufactoring and processing industry 12,456 186,127.82

2 Real estate business 635 53,164.71

3
Production and distribution of electricity, gas, 

water, air conditioning
115 20,820.87

4 Accomodation and food service 639 12,008.97

5 Construction 1,478 10,729.10

6 Wholesale, retail and repair 2,790 6,186.38

7 Mining 104 4,914.15

8 Transport, storage 665 4,625.20

9 Agriculture, Forestry and Fishery 511 3,518.96

10 Information and Communication  1,648 3,334.13

11 Professional, science and technology Activities 2,466 3,085.92

12 Art and Entertainment 131 2,780.18

13 Water supply and waste treatment 67 2,019.01

14 Health and social support 134 1,865.15

15 Finance, Banking and Insurance 81 1,498.36

16 Education and training 374 758.95

17 Others services 151 749.88

18 Administration and support services 298 526.94

19 Housemaid services 5 7.94

รวม 24,748 318,722.62
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ตำรำงที่ 1.3 กำรลงทุนโดยตรงของต่ำงชำติในเวียดนำมจ�ำแนกตำมรำยจังหวัดสะสมถึงเดือนธันวำคม 2560

ล�ำดับ จังหวัด จ�ำนวนโครงกำร
มูลค่ำทุนจดทะเบียน 

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)  

1 Ho Chi Minh 7,301 44,008.95

2 Binh Duong 3,295 30,186.85

3 Dong Nai  1,469 27,342.26

4 Hanoi 4,489 27,288.70

5 Ba Ria Vung Tau 363 26,867.46

6 Bac Ninh 1,135 16,080.92

7 Hai Phong 604 15,143.03

8 Thanh Hoa 102 13,819.02

9 Ha Tinh 61 11,610.23

10 Hai Duong 406 7,982.63

รวม 24,748 318,722.62

ที่มา: กรมการลงทุนจากต่างชาติ

1.8 โคำรงสร้างและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม

โครงสร้ำงเศรษฐกิจของเวียดนำม ณ ปี 2560 พบว่า ภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 43.38 รองลงมา ได้แก่  

ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 39.5 และภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 18.12 ตามล�าดับ 

อัตรำกำรเติบโต GDP ของเวียดนำมในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 6.7 

โดยไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.15 ไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 ไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 และไตรมาสที่สี่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.65 ในปี 2560 ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการประมงมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 2.9 ภาคอุตสาหกรรม

และการก่อสร้างมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 8.0 และภาคการบริการมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 7.44 ในปี 2560 

GDP เฉลี่ยต่อหัวของคนเวียดนามประมาณ 2,385 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 170 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2559 ส�าหรับ

โครงสร้างเศรษฐกจิเวียดนามในปี 2560 ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการประมงมสีดัส่วนร้อยละ 15.34 ภาคอตุสาหกรรมและ

การก่อสร้างมีสัดส่วนร้อยละ 33.34 ภาคการบริการมีสัดส่วนร้อยละ 41.32 และภาษีสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 10
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ตำรำง 1.4 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจเวียดนำมในปี 2560 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ อัตรำกำรเติบโต (%)

- ดัชนีผลผลิตทางอุตสาหกรรม 9.4

- ยอดค้าปลีกของสินค้าและบริการ 10.9

- มูลค่าการส่งออก 21.1

- มูลค่าการน�าเข้า 20.8

- ดัชนีราคาผู้บริโภค 3.53

- อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 1.41

ที่มา: กรมสถิติเวียดนาม และกรมศุลกากรเวียดนาม

กำรค้ำระหว่ำงประเทศของเวียดนำม

ปี 2560 เวยีดนามเกนิดุลการค้า 2,916 ล้านเหรียญสหรฐัฯ โดยมมีลูค่าการค้ารวม 425,122 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ด้วย 

มูลค่าการส่งออก 214,019 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 และมูลค่าการน�าเข้า 211,103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตำรำงที่ 1.5 มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศของเวียดนำมในปี 2560

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี 2559  

(ม.ค.-ธ.ค.)

อตัรำกำรเตบิโต ปี 2559 

(%)

ปี 2560 

(ม.ค.-ธ.ค.)

อตัรำกำรเตบิโต ปี 2560 

(%)

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 351,383 7.1 425,122 21.0

+ มูลค่ำกำรส่งออก 176,580 9.0 214,019 21.2

+ มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 174,803 5.2 211,103 20.8 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม

• ตลาดส่งออกหลักของเวียดนามในปี 2560 สหรัฐอเมริกายังเป็นผู้น�าเข้าสินค้าเวียดนามรายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่า

ประมาณ 41,670 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.4 เมือ่เทยีบกบัปี 2559 ตามด้วยจนี 35,462 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 60.5 ญีปุ่น่ 16,841 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.8 เกาหลใีต้ 14,822 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ข้ึนร้อยละ 29.9 
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• ตลาดน�าเข้าหลักของเวยีดนาม ได้แก่ จนี ด้วยมลูค่า 58,228 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.4 เมื่อเทียบกับ

ปี 2559 รองมาเป็นเกาหลีใต้ โดยมมีลูค่า 46,734 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 45.3 ญีปุ่น่ 16,592 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.1 ไต้หวนั มลูค่า 12,706 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.1  ไทย 10,495 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 18.6 และสหรัฐอเมริกา 9,203 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 

• สนิค้าส่งออกส�าคญัยงัมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยโทรศพัท์และส่วนประกอบมมีลูค่า 45,272 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 31.9 ตามด้วยสนิค้าสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่มมมีลูค่า 26,038 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.3 คอมพวิเตอร์ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบมีมูลค่า 25,942 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 และรองเท้าด้วยมลูค่า 14,651 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7

• สนิค้าน�าเข้าหลกั ๆ ได้แก่ สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ คอมพวิเตอร์ และส่วนประกอบมีมูลค่า 37,706 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ด้วยมูลค่า 33,673 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โทรศัพท์และ 

ส่วนประกอบ 16,327 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 54.6 และผ้าทกุชนดิ 11,366 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.4  

เหล็ก 9,012 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 

กำรค้ำระหว่ำงไทยกับเวียดนำม 

การค้าระหว่างไทย-เวียดนามในปี 2560 มีมูลค่า 15,281 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.9 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นมลูค่าการส่งออกไปเวยีดนาม 10,495 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 18.6 ส่วนมลูค่า

การน�าเข้าสินค้าจากเวียดนาม 4,786 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7

ตำรำง 1.6 มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงไทย-เวียดนำมในปี 2560

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี 2559  

(ม.ค.-ธ.ค.)

อตัรำกำรเตบิโต ปี 2559 

(%)

ปี 2560 

(ม.ค.-ธ.ค.)

อัตรำกำรเติบโต ปี 2560 

(%)

มูลค่ำกำรค้ำ 12,540 9.39 15,281 21.9

+ มูลค่ำกำรส่งออกไปเวียดนำม 8,849 6.88 10,495 18.6

+ มลูค่ำกำรน�ำเข้ำจำกเวยีดนำม 3,691 15.9 4,786 29.7 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม
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สินค้าที่เวียดนามน�าเข้าจากไทยในปี 2560 เรียงล�าดับตามสัดส่วนการน�าเข้า ดังนี้

 

ตำรำง 1.7 สินค้ำหลักที่เวียดนำมน�ำเข้ำจำกไทยในปี 2560

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ล�ำดับ

ที่
สินค้ำ ปี 2559

อตัรำกำรเตบิโต 

ปี 2559 

(%)

ปี 2560

อตัรำกำรเตบิโต 

 ปี 2560 

(%)

1 น�้ามันทุกประเภท 650.3 -43.79 940.8 44.67

2 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 812.6 2.08 904.3 11.28

3 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและ

ส่วนประกอบ

949.5 36.52 882.3 -7.08

4 ผักผลไม้ 410.1 98.71 857.1 109.0

5 รถยนต์ส�าเร็จรูปทุกประเภท 645.2 46.54 702.9 8.94

6 พลาสติก 538.4 -0.53 653.9 21.45

7 คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

398.6 30.73 632.5 58.68

8 ส่วนประกอบและชิ้นส่วนยานยนต์ 674.5 11.92 515.0 -23.65

9 สารเคมี 256.8 -13.35 375.2 46.11

10 เคมีภัณฑ์ 221.2 11.71 251.7 13.79

อื่น ๆ 3,292 8.26 3,779 14.80

รวม 8,849 6.88 10,495 18.6

 ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม
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สินค้าที่เวียดนามส่งออกไปไทยในปี 2560 เรียงล�าดับตามสัดส่วนการส่งออก ดังนี้

ตำรำง 1.8 สินค้ำหลักที่เวียดนำมส่งออกไปไทยในปี 2560

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ล�ำดับที่ สินค้ำ ปี 2559

อัตรำกำรเติบโต   

ปี 2559 

(%)

ปี 2560

อัตรำกำรเติบโต  

ปี 2560 

(%)

1 โทรศัพท์และส่วนประกอบ 715.53 24.35 1,230.9 72.03

2 คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ

ส่วนประกอบ

414.51 39.33 478.7 15.49

3 น�้ามันดิบ 157.85 -8.49 445.2 182.0

4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 299.4 20.14 330.9 10.52

5 ยานยนต์และชิ้นส่วน 320.36 -5.22 333.0 3.95

6 สัตว์น�้าสด แช่แข็ง  แช่เย็น แปรรูปและกึ่งแปรรูป 243.0 12.45 246.5 1.44

7 ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 131.15 99.32 168.6 28.56

8 เหล็ก เหล็กกล้า 111.15 -41.19 161.9 45.66

9 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 87.78 54 105.4 20.07

10 ด้าย เส้นใย 69.76 -2.6 90.76 30.10

อื่น ๆ 1,140 19.70 1,194.1 4.75

รวม 3,690 15.89 4,786 29.70

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม
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กฎระเบียบ
และการจัดตั้งธุรกิจ

2
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2.1 กฎระเบียบธุรกิจ

Law on Foreign Direct Investment ซึ่งประกาศใช้เม่ือการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 7 เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม  

2530 และได้เปลี่ยนเป็น Investment Law เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ก�าหนดเรื่องการลงทุนในประเทศเวียดนาม  

สิทธิและหน้าที่ของนักลงทุน สิทธิประโยชน์ในการลงทุน การบริหารจัดการของภาครัฐ การประกัน การเวนคืนทรัพย์สินของ

นักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ เงื่อนไขการลงทุน ข้อห้ามและข้อจ�ากัดการลงทุน 

เวียดนามได้ผ่านกฎหมายวิสาหกิจ (Law on Enterprise) และกฎหมายการลงทุน (Law on Investment) ปี 2557 

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.ค. 2558 สาระส�าคัญของ

กฎหมาย 2 ฉบบัใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงจาก 2 ฉบบัเดมิเมือ่ปี 2548 เช่น การท�าให้นยิามของนกัลงทนุต่างชาตชิดัเจนขึน้ หากเป็น

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติรวมมากกว่าร้อยละ 51 ถือเป็นบริษัทต่างชาติ ขณะที่หากมีผู้ถือหุ้นเป็น 

ชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติน้อยกว่าร้อยละ 51 ถือเป็นบริษัทท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการก�าหนดให้ชาวต่างชาติสามารถ 

ถอืหุน้ใหญ่ในบรษิทัในเวยีดนามได้สงูสดุร้อยละ 100 จากเดมิทีจ่�ากดัอยูท่ีร้่อยละ 49 ยกเว้นธุรกจิทีต้่องด�าเนนิการภายใต้เงือ่นไข  

กฎหมายฉบับใหม่ได้ระบปุระเภทธรุกจิต้องห้าม 6 ประเภท (จากเดมิ 51 ประเภท) คอื ยาเสพตดิ แร่ ตวัอย่างพชืพนัธุแ์ละสตัว์ป่า  

การค้าประเวณี ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ และกิจการค้าขายท่ีเก่ียวข้องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในตัวคน และ

ธุรกิจที่ต้องด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขอีก 267 ธุรกิจ อีกทั้งมีการก�าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุน 

คือ โครงการที่มีเงินทุนตั้งแต่ 6,000,000 ล้านด่งขึ้นไป โครงการที่ลงทุนในเขตชนบทที่มีแรงงานจ�านวน 500 คนขึ้นไป และ 

ธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุน เช่น โครงการ High Technology โครงการประหยัดพลังงาน โครงการลงทุน 

ด้านอตุสาหกรรมสนับสนนุ ด้านป้องกนัสิง่แวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี ้กฎหมายฉบบัแก้ไขอนญุาตให้บรษิทัต่างชาตดิ�าเนนิการ

ลงทนุได้ถงึ 70 ปีส�าหรบัโครงการอยูใ่นเขตเศรษฐกจิ และ 50 ปีส�าหรบัโครงการอยูน่อกเขตเศรษฐกิจ เม่ือวนัที ่22 พ.ย. 2559 

รัฐสภาเวียดนามออกกฎหมายปรับปรุงรายการสาขาธุรกิจที่ต้องด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขโดยลดเหลือเป็น 243 สาขาธุรกิจ

กฎหมำยกำรลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายล้มละลายปี 2557 (Bankruptcy Law of 2014) นอกเหนือจากบรรดาเจ้าหน้ีแล้ว ค่สูัญญาต่าง ๆ ก็

สามารถเข้าร่วมกระบวนการล้มละลายได้เช่นกัน และให้อ�านาจทางกฎหมายแก่ศาลในการจัดการธุรกิจที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- กฎหมายวิสาหกิจ (Law on Enterprises, 26 November 2014)

- กฎหมายศุลกากร (Law on Customs, 23 Jun 2014)

- กฎหมายการลงทุน (Investment Law, 26 November 2014)

- กฎหมายภาษีเงินได้ของวิสาหกิจ (Law on Enterprise Income Tax, 2013)

หมำยเหต:ุ ประเดน็เกีย่วกับกฎระเบียบการลงทนุและนโยบายส่งเสรมิการลงทนุในหนงัสอืคูม่อืการค้าการลงทุนฉบบัน้ี  

เป็นเพยีงข้อมลูเบือ้งต้นส�าหรับผูล้งทุนอนัจะท�าให้เกดิความเข้าใจในภาพรวมของโครงสร้างการลงทนุ อย่างไรกต็าม การลงทนุ

ในเวียดนามมีข้อควรค�านึง 2 ประเด็นด้วยกัน คือ



28 | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม

1. ระเบยีบกฎเกณฑ์การลงทนุในประเทศเวยีดนามมกีารเปลีย่นแปลงอยูบ่่อยครัง้ ดงันัน้ผูล้งทนุควรตรวจสอบระเบยีบ

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่ลงทุนก่อนเสมอ

2. ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศเวียดนามมีความแตกต่างกัน โดยอ�านาจการตัดสินใจ

สุดท้ายในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ

2.2 รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจของต่างชาติ

2.2.1 กจิการทีช่าวต่างชาติเป็นเจ้าของทัง้หมด (Wholly Foreign-Owned Enterprise)
เป็นการลงทุนโดยชาวต่างชาติทั้งหมด เป็นบริษัทจ�ากัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเวียดนาม เป็น 

การลงทุนขององค์กรหรือเอกชนจากต่างประเทศทั้งหมด การลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงวางแผนและ 

การลงทุนหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อน การลงทุนในลักษณะนี้มีสถานะเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายการลงทุนของเวียดนาม 

และผู้ลงทุนมีอ�านาจเต็มในการบริหาร

ข้อดี คือ การบริหารงานคล่องตัวเนื่องจากผู้ลงทุนมีอ�านาจเต็มที่ในการบริหาร ระยะเวลาในการลงทุน 50-70 ปี  

และไม่มีการจ�ากัดในเงินลงทุน 

ข้อเสยี คอื อาจไม่ได้รบัความสะดวกในการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยราชการต่าง ๆ ของเวยีดนาม และประสบปัญหา 

การถือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ต่าง ๆ 

2.2.2 ส�นักงานตัวแทน (Representative Office)
ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนทางการค้าการลงทุน ตลอดจนให้บริการด้านต่าง ๆ แทนบริษัทแม่ในต่างประเทศ เช่น บริการ

ด้านข้อมูล การหาตลาด ติดตามและให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย แสวงหาโอกาสในการลงทุน/ คู่ค้า ท�ากิจกรรมทางการตลาด 

ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมสินค้า/ บริการของบริษัท 

ข้อดี คือ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้น�าเข้าได้ดี 

ข้อเสยี คอื กฎหมายเวยีดนามไม่อนญุาตให้ส�านกังานตวัแทนด�าเนนิการซือ้ขายสินค้าโดยตรงกบัผูน้�าเข้าหรอืผูบ้รโิภคได้  

อีกทั้งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่น ค่าเช่าสถานที่ท�างาน เงินเดือนเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
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เอกสำรที่ทำงหน่วยงำนรำชกำรเวียดนำมต้องกำรในกำรขออนุญำตจัดตั้ง

- ส�าเนาของเอกสารในการจัดตั้งของบริษัท

- ชื่อผู้แทนในเวียดนาม

- ที่อยู่ของส�านักงานตัวแทนในเวียดนาม

ทั้งนี้การอนุญาตจัดตั้งส�านักงานตัวแทนใช้เวลาประมาณ 15 วัน

2.2.3 สาขาบริษัทต่างชาติ (Foreign Company Branch)
กฎหมายของเวียดนามอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเปิดบริษัทสาขาเพื่อด�าเนินธุรกิจได้หากจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย หรือมีใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนในประเทศของนักลงทุนมาแล้วมากกว่า 5 ปี 

เอกสำรที่ทำงหน่วยงำนรำชกำรเวียดนำมต้องกำรในกำรขออนุญำตจัดตั้ง

- ส�าเนาของเอกสารในการจัดตั้งของบริษัท

- รายชื่อกิจกรรมของสาขาเวียดนาม

- ชื่อของสาขาเวียดนาม

- ที่อยู่ของสาขาเวียดนาม

- จ�านวนพนักงานคนต่างชาติท�างานในสาขาเวียดนาม

ทั้งนี้การอนุญาตจัดตั้งสาขาบริษัทใช้เวลาประมาณ 15 วัน

2.2.4 กิจการร่วมทุน (Joint Ventures หรือ JV)
เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนชาวเวียดนามกับชาวต่างชาติจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดย 

ชาวต่างชาตต้ิองมีสดัส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 แต่ไม่เกนิร้อยละ 70 ของเงนิลงทนุทัง้หมด ระยะเวลาในการลงทนุไม่เกิน  

50 ปี และในส่วนของคณะกรรมการบริหาร (Board of Management หรือ BOM) ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละฝ่าย 

ตามสัดส่วนการลงทุนแต่ต้องมีสมาชิกที่เป็นชาวเวียดนามอย่างน้อย 2 คน

ข้อด ีคอื เป็นรปูแบบการลงทนุทีร่ฐับาลเวยีดนามให้การส่งเสริมมากท่ีสดุ นอกจากนี ้นกัลงทุนต่างชาติสามารถอาศัย

หุ้นส่วนชาวเวียดนามเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ ของเวียดนาม ท�าให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

ข้อเสีย คือ นักลงทุนชาวเวียดนามมักร่วมทุนโดยใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเวียดนามตีค่าออกมาเป็นเงินลงทุน ซึ่งมัก

ประเมินสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง ท�าให้นักลงทุนต่างชาติเสียเปรียบ
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เอกสำรที่ทำงหน่วยงำนรำชกำรเวียดนำมต้องกำรในกำรขออนุญำตจัดตั้ง

- ผลศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมทุน (Feasibility study)

- สัญญาระหว่างหุ้นส่วน

- สัญญาร่วมทุน

- เอกสารของสถานะทางกฎหมายและทางการเงินของหุ้นส่วน

2.2.5 สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract หรือ BCC)
เป็นการร่วมทนุทางธรุกจิระหว่างนกัลงทนุต่างชาตกิบันกัลงทนุเวยีดนาม ซ่ึงอาจมมีากกว่า 1 รายเข้าร่วมท�าธรุกจิด้วย 

มีความยืดหยุ่นมากที่สุด สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจสามารถเปิดส�านักงานเป็นตัวแทนที่เวียดนามระยะเวลาในการลงทุนสามารถ

ถึง 50 ปี ข้อเสียของการลงทุนประเภทนี้คือ ไม่มีการจ�ากัดความรับผิดชอบหากเกิดการขาดทุน 

ข้อดี คือ ใช้เงินลงทุนน้อย ได้ผลก�าไรที่ชัดเจน นักลงทุนต่างชาติสามารถโอนเงินก�าไรกลับประเทศได้ค่อนข้างง่าย  

ข้อเสีย คือ นักลงทุนต่างชาติขาดอิสระในการบริหารงาน 

2.2.6 Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO), 
Build-Transfer (BT)

กิจการที่ท�าสัญญากับภาครัฐเป็นรูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานราชการของเวียดนามกับ 

นกัลงทุนต่างชาต ิซึง่อาจเป็นบรษิทัต่างชาตถิอืหุน้ทัง้หมดหรอืบรษิทัร่วมทนุกบัเวียดนามกไ็ด้ เพือ่ท่ีจะสร้างหรอืด�าเนนิการใน 

โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนนสนามบิน ท่าเรือ ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับอนุญาต 

ให้ด�าเนินโครงการในระยะเวลาที่เพียงพอจะท�าให้ได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมก�าไรท่ีสมเหตุสมผล ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก�าหนด 

ในสัญญา โดยอาจเป็นสัญญาในรูปแบบ

- BOT (Build-Operate-Transfer) คือ สร้างเสร็จแล้วสามารถหาผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหน่ึง ก่อนโอนกิจการ

เป็นของรัฐ

- BTO (Build-Transfer-Operate) คือ สร้างเสร็จแล้วต้องโอนให้รัฐก่อน จึงเปิดด�าเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ได้

ในช่วงเวลาหนึ่ง

- BT (Build-Transfer-Contract) คือ สร้างเสรจ็แล้วต้องโอนให้รฐัทนัท ีโดยรฐัจะอนญุาตให้นกัลงทนุต่างชาตไิปลงทุน 

ในโครงการอืน่ ๆ  เพือ่ให้ได้รบัผลตอบแทนตามสมควรเป็นต้น ทัง้นีร้ฐับาลเวยีดนามได้สนบัสนนุการลงทนุต่างชาตใินรปูแบบดงักล่าว 

โดยการให้สิทธิพิเศษในการใช้ที่ดินและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษทางด้านภาษี 
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2.3 ขั้นตอนของการจัดตั้งธุรกิจ

2.3.1 ผู้มีอ�นาจในการอนุมัติโคำรงการลงทุน 

ตำรำงที่ 2.1 ผู้มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติโครงกำรลงทุน

ผู้มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติโครงกำรลงทุน ประเภทโครงกำร

นายกรัฐมนตรี - สนามบิน ท่าจอดเรือ การท�าเหมือง น�้ามันและก๊าซ กิจการโทรทัศน์ คาสิโน 

โรงงานผลิตบุหรี่ มหาวิทยาลัย การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ 

- โครงการที่มีเงินทุนมากกว่า 1,500,000 ล้านด่ง ในธุรกิจไฟฟ้า กระบวนการ

ในการท�าเหมืองแร่ การแยกโลหะออกจากแร่ การก่อสร้างระบบทางรถไฟและ

โครงสร้างพื้นฐานทางน�้าภายในประเทศ การผลิตแอลกอฮอล์และเบียร์ อื่น ๆ 

- โครงการของ FDI ที่ลงทุนด้านการขนส่งทางทะเล ไปรษณีย์ โทรคมนาคม

และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์และการพิมพ์ และอื่น ๆ

กระทรวงวางแผนและการลงทุน โครงการ BOT, BTO, BT

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า โครงการปิโตรเลียม

กระทรวงการคลัง โครงการประกันชีวิต

ธนาคารแห่งชาติ โครงการลงทุนขององค์กรบริการด้านสินเชื่อ

ส�านักงานวางแผนและการลงทุนส่วน

จังหวัด

- โครงการนอกเขตพื้นที่และไม่ได้อยู่ในอ�านาจการอนุมัติของนายกรัฐมนตรี  

- โครงการส�าหรับการพัฒนาของระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ในถิ่นที่อยู ่

ซึ่งไม่มีผู้มีอ�านาจบริหารจัดการในการเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตนิคม 

การด�าเนินกิจการเพื่อการส่งออก เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  

และเขตเศรษฐกิจในจังหวัดและเมืองภายใต้การบริหารราชการส่วนกลาง

คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรม โครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม
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2.3.2 ขั้นตอนของการขออนุมัติลงทุนและจัดตั้งบริษัท

กำรขออนุมัติลงทุนและจัดตั้งบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดประเภทกิจการที่สนใจ วัตถุประสงค์ของการเข้าไป 

ลงทุนในเวียดนาม เช่น ต้องการทรัพยากร ตลาด แรงงาน เป็นต้น เพื่อเลือกจังหวัดท่ีเหมาะสมในการลงทุน รวมถึง 

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของเวียดนาม และกฎระเบียบในการลงทุนซึ่งต้องมีการติดตามอยู่เสมอ 

2) การเดินทางส�ารวจด้วยตนเอง นักลงทนุควรเดนิทางไปส�ารวจลู่ทางการลงทนุด้วยตนเอง เพือ่ให้เหน็สภาพแวดล้อมจรงิ 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน ตลาดแรงงาน นิคมอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกท�าเลที่ต้ัง 

ทีเ่หมาะสมส�าหรบัโครงการนัน้ รวมทัง้เป็นโอกาสได้ท�าความรูจ้กักบัผูแ้ทนหน่วยราชการและนกัธรุกจิของเวยีดนาม นอกจากนี้  

ควรตดิต่อบรษิทัทีป่รกึษาในเวยีดนามเพือ่ขอค�าแนะน�าในการลงทนุ โดยควรเลือกบริษทัทีมี่ประสบการณ์และมีความน่าเช่ือถอืด้วย 

3) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหลังจากมีความมั่นใจในการลงทุนแล้ว นักลงทุนควรศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการอย่างละเอียด ก�าหนดเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน พื้นที่ที่ต้องการลงทุน วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน  

และสามารถใช้เป็นคู่มือในการบริหารโครงการเมื่อมีการลงทุนจริงได้ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีท่ี 

ผลตอบแทนต�่ากว่าเกณฑ์ที่ได้ศึกษาไว้ 

4) เลือกรูปแบบในการลงทุน ตามกฎหมายของเวียดนามอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ท้ังในลักษณะสัญญาร่วมลงทุน 

กบันกัธรุกจิเวยีดนาม (Business Co-operation Contract) กจิการร่วมกบันักธรุกิจเวยีดนาม (Joint Venture) หรอืนักลงทุนต่างชาติ 

ลงทนุเองทัง้หมด (Wholly Foreign-Own Enterprise) หรอืการท�าสญัญากบัภาครฐัในกรณกีารก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 

หากเป็นการลงทุนเองทั้งหมดนักลงทุนจะมีอิสระในการบริหารงานอย่างเต็มที่ 

5) การขออนุญาตลงทุนในเวียดนาม หลังจากเลือกท�าเลที่ตั้งโรงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและรูปแบบ

การลงทุนได้แล้ว ควรท�าสรุปรายงานการจัดต้ังโครงการ (Proposal) ครอบคลุมประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ ที่ตั้งของโครงการ ลักษณะการลงทุน และผู้ร่วมทุนท้องถิ่น (ถ้ามี) เพื่อน�าเสนอผู้มีอ�านาจอนุมัติโครงการ

ทั้งนี้ขั้นตอนการขออนุมัติลงทุนและจัดตั้งบริษัท สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 2.2  ขั้นตอนกำรขออนุมัติลงทุนและจัดตั้งบริษัท

ขั้นตอนกำรจดทะเบียนธุรกิจต่ำงชำติในเวียดนำม (บริษัทต่ำงชำติ 100%)

จองชื่อนิติบุคคล

เจ้าหน้าที่รัฐท�าการตรวจสอบ

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ให้แก้ไขค�าขอ  อนุมัติหนังสือรับรองการลงทุน

จดทะเบยีนจดัต้ังบรษิทั (เอกสารประกอบด้วย หนงัสือขอจดัต้ังบรษิทั รายชือ่ผู้บรหิาร  
ส�าเนาบัตรประชาชน ส�าเนาหนังสือเดินทาง ใบรับรองการลงทุน)

ประกาศการจดัตัง้บรษัิทในเวบ็ไซต์ congthongtin.dkkd.gov.vn (National Business Registration Portal)(2)

- ท�าตราประทับบริษัท
- ลงทะเบยีนตราประทบัตัวอย่างกับส�านักงานวางแผนและการลงทนุประจ�าจงัหวัดวางแผนและการลงทนุฮานอย

เปิดบัญชีธนาคาร

จ�าหน่ายค�าขอ

ไม่อนุมัติ และชี้แจงเหตุผล
เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารส�าหรับการลงทะเบียน : 
 - ขอรับใบสมัครที่ส�านักงานการวางแผนและการลงทุนในพื้นที่ที่ธุรกิจตั้งอยู่ (1)
 - ส�าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางส�าหรับนักลงทุนรายย่อย ส�าเนาใบจดทะเบียนบริษัทส�าหรับนักลงทุนรายใหญ่
 - รายละเอยีดการลงทนุ เช่น วตัถุประสงค์การลงทนุ ขนาดการลงทนุ กองทนุ สถานทีต่ัง้ ความต้องการแรงงาน การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม
 - ส�าเนางบการเงิน 2 ปีล่าสุดจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ ( ถ้ามี )
 - เสนอความต้องการการใช้ที่ดิน หรือส�าเนาสัญญาเช่าสถานที่
 - อธิบายเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยีเพือ่การลงทนุในโครงการส�าหรบัโครงการทีใ่ช้เทคโนโลยี เช่น ชือ่เทคโนโลย ีต้นก�าเนิดเทคโนโลยี
 - สัญญา BCC (Business cooperation Contract) ส�าหรับโครงการลงทุนในรูปแบบของ BCC

นักลงทุนลงทะเบียนข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับโครงการลงทุนในระบบข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศ Website : dautunuocngoai.gov.vn 
ภายใน 15 วันหลังจากการลงทะเบียน นักลงทุนยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองการลงทุนในส�านักงานการวางแผนและการลงทุนประจ�าจังหวัด

ใช้เวลา 15 วัน

ใช้เวลา 2 วัน

ใช้เวลา 5 วัน

ช�าระภาษีใบอนุญาตประกอบธรุกจิท่ีส�านกังานสรรพากรประจ�าจงัหวดั (3) 

ลงทะเบยีนกับกองทนุประกันสงัคมส�าหรับการช�าระค่าประกนัสขุภาพและประกันสงัคม

ลงทะเบียนกับส�านักงานแรงงานในท้องถิ่นในการประกาศใช้แรงงาน (ส�านักงาน
แรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการประจ�าจังหวัด)
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจต่างชาติของเวียดนาม

(1) ค่าธรรมเนียม: 200,000 ด่ง

(2) ค่าประกาศการจัดตั้งบริษัท: 400,000 ด่ง

(3) ค่าช�าระภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: 

เงินทุนจดทะเบียน ค่ำช�ำระภำษี

1 สูงกว่า 10 พันล้านด่ง 3 ล้านด่ง

2 5->10 พันล้านด่ง 2 ล้านด่ง

3 2->5 พันล้านด่ง 1.5 ล้านด่ง

4 ต�่ากว่า 2 พันล้านด่ง 1 ล้านด่ง

ที่มา : National Office Of  Intellectual Property Of  Vietnam www.noip.gov.vn  

2.4 สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน

ส�าหรับสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้สนใจลงทุนในเวียดนาม ได้แก่ การลดอัตราจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล จากปัจจุบัน

เวียดนามเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 20 แต่หากลงทุนโดยเข้ากับเงื่อนไขต่าง ๆ จะได้รับสิทธิแตกต่างกันไปหากลงทุน

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พื้นที่เขตไฮเทคที่นายกรัฐมนตรีจัดตั้ง และเขตที่มีข้อจ�ากัดด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นพิเศษ จะได้รับ



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม | 35 

สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 4 ปี และเก็บในอัตราร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 15 ปี นับแต่ปีแรกที่เริ่มมีรายได้ 

โดยต้องลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทค การวิจัยทางวิทยาศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ หรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม  

เช่น การศึกษา การพัฒนาอาชีพ บริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังได้สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีน�าเข้าส�าหรับสินค้า 

บางประเภท เช่น สินค้าทีน่�าเข้าชัว่คราวเพือ่ส่งออกไปอกีทอดหนึง่ รวมถงึมสีทิธปิระโยชน์ด้านการเช่าทีด่นิ เช่น หากลงทนุใน 

เขตทีม่ข้ีอจ�ากดัด้านสงัคม และเศรษฐกจิจะได้รับยกเว้นค่าเช่าท่ีดิน 7 ปี ท่ีส�าคญักระทรวงอตุสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม  

ยงัช่วยสนับสนนุด้านการตลาดให้แก่นกัลงทนุ ด้วยการเปิดให้นกัลงทนุโฆษณาโครงการของตวัเองบนเวบ็ไซต์ของกระทรวงได้ 

โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายด้วย (ตามศนูย์บรกิารการค้าระหว่างประเทศ กลุม่งานให้บริการข้อมลู/ ค�าปรกึษาด้านการค้าระหว่างประเทศ)

2.4.1 ประเภทธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ได้แก่ 
- กิจการเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีชั้นสูง กิจการด้านการวิจัยและพัฒนา

- การผลติวัสดใุหม่ พลงัใหม่ พลงัทีส่ะอาด การผลติผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิม่ต้ังแต่ร้อยละ 30 ขึน้ไป ผลิตภณัฑ์ประหยดั

พลังงาน

- การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลที่ส�าคัญ เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร รถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ การต่อเรือ

- การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า

- การผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ 

- การเพาะปลูกและการแปรรูปทางการเกษตร สินค้าจากป่าไม้และการเกษตรใต้น�้า การเพาะปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ 

การผลิตเกลือ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ สินค้าเทคโนโลยีชีวภาพ

- การเก็บ ขจัด และรีไซเคิลขยะและน�้าเสีย

- การลงทุนพัฒนาและด�าเนินสาธารณูปโภค พัฒนาคมนาคมการขนส่งสาธารณะในเมืองต่าง ๆ

- โครงการด้านการศึกษาอนุบาล การศึกษาทั่วไป การศึกษาวิชาชีพ

- การตรวจโรค รักษาโรค การผลิตยา วัตถุดิบผลิตยา สมุนไพร การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ

ผลิตยาตัวใหม่

- การลงทุนศูนย์กีฬา ออกก�าลังกาย แข่งขันกีฬาส�าหรับผู้พิการ

- การลงทุนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รักษาผู้ป่วยจากสารพิษไดออกซิน ศูนย์ดูแลคนพิการ เด็กก�าพร้า

- กองทุนสินเชื่อประชาชน องค์กรการเงินไมโครไฟแนนซ์

2.4.2 โคำรงการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนใช้กับเขตต่าง ๆ ดังนี้

- เขตที่มีสภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยากจน 

- นิคมอุตสาหกรรม นิคมแปรรูปเพื่อส่งออก เขตเทคโนโลยีชั้นสูง เขตเศรษฐกิจ

โครงกำรลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน ์มีดังนี้

- สิทธิประโยชน์ในการลงทุนใช้กับโครงการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ข้างต้น
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- โครงการลงทนุทีม่ขีนาดทนุต้ังแต่ 6,000,000 ล้านด่งข้ึนไป และมกีารเบกิจ่ายเงนิทุนอย่างน้อย 6,000,000 ล้านด่ง

ในเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้อนุมัติใบรับรองจดทะเบียนลงทุน

- โครงการลงทุนที่เขตชนบทที่มีการใช้แรงงานจ�านวน 500 คนขึ้นไป

- เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูง บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.4.3 รูปแบบของการใช้สิทธิประโยชน์
1) สิทธิประโยชน์ที่ส�ำคัญในกำรลงทุนของต่ำงชำติในเวียดนำม

- การยกเว้นภาษีน�าเข้าวัตถุดิบ ซึ่งใช้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกภายในเวลาไม่เกิน 270 วัน นับต้ังแต่วันที่น�าเข้าวัตถุดิบ 

รวมถึงสิ่งทอและเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ซึ่งเป็นสาขาการผลิตเพื่อการส่งออก

- ให้สิทธิในการส่งผลก�าไรกลับประเทศได้อย่างเสรี โดยรัฐบาลเวียดนามได้ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีจากผลก�าไร

ที่โอนกลับประเทศ (Profit Remittance Tax) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างชาติส�าหรับธุรกิจท่ัวไป เป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 25 (Flat Rate) เช่นเดียวกับ 

ชาวเวียดนาม

- สิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาในเวียดนาม เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

- การยกเลิกระบบสองราคา เช่น การคิดค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่เท่าเทียมของต่างชาติและชาวเวียดนาม

- การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 10-20 จากอัตราปกติร้อยละ 25 ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของแต่ละกิจการ

- นักลงทุนไทยได้สิทธิยกเลิกการเก็บภาษีซ้อน

- สทิธใินการใช้ทีดิ่นในลักษณะสัญญาเช่าระยะยาว โดยเสยีค่าธรรมเนยีมในการใช้ทีด่นิ และได้รบัสทิธใินการใช้ทีด่นิ

สูงสุด 50 ปี หรืออาจขยายถึง 70 ปี หากเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ

- อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของชาวต่างชาติที่พ�านักในเวียดนามเกิน 183 วันต่อปี ได้รับสิทธิเสียภาษีเงินได ้

บุคคลธรรมดาเป็นอัตราเดียวกับชาวเวียดนามแบบอัตราก้าวหน้า หากไม่ได้พ�านักอยู่ในเวียดนาม หรือพ�านักไม่เกิน 183 วัน 

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราเดียว คือร้อยละ 20

- สิทธิในการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของเวียดนาม

- สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น ๆ หากมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2) สิทธิประโยชน์กำรลงทุนส�ำหรับเขตเศรษฐกิจ (Economic Zone)

2.1) Export Processing Zone (EPZ) เป็นเขตเศรษฐกจิทีร่วมอตุสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึง่เน้นผลติสนิค้าเพือ่

การส่งออก มีการจัดระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บรกิารและอ�านวยความสะดวกด้านการผลิต นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใน EPZ 

สามารถท�าการผลิตรับช่วงต่อ (Sub-contract) และประกอบชิ้นส่วนสินค้า เพื่อการส่งออก

2.2) Industrial Zone (IZ) หรือ Industrial Park เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่าย

ในประเทศ 
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2.3) High-Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผลิตสินค้าที่

ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเป็นส�าคัญ

ผูท้ีส่นใจลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถขออนญุาตลงทนุได้โดยตรงจาก Provincial IZ Management Boards 

ซึง่ใช้ระยะเวลาในการอนมัุตเิพยีง 15 วนั เทยีบกับการลงทุนนอกเขตเศรษฐกจิพเิศษ ซึง่ใช้ระยะเวลาในการอนมุตันิานถงึ 60 วนั  

นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาทิ

- สามารถเช่าช่วงต่อ (Sub-lease) ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้

- สามารถท�าธุรกิจน�าเข้าและส่งออกได้โดยตรง

- คัดเลือกและจ้างแรงงานชาวต่างชาติได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาแรงงานชาวเวียดนามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

- สามารถด�าเนินการผลิตได้อย่างเสรี

- ในกรณีของธุรกิจก่อสร้าง สามารถเริ่มด�าเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการอนุมัติแบบก่อสร้าง

- สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารต่างชาติเพื่อประกอบการกู้ยืมเงินในกรณีที่ผู้ให้กู้ต่างชาติระบุเงื่อนไขดังกล่าว แต่ทั้งนี้

ต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางของเวียดนามก่อนจึงจะเปิดบัญชีได้

- ได้รับการยกเว้นภาษีการค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีน�าเข้าของสินค้า

อย่างไรกต็าม สทิธปิระโยชน์การลงทนุจะแตกต่างกันไปตามเขตเศรษฐกจิพิเศษ ซึง่ผูล้งทนุควรท�าการศกึษาข้อดแีละ

ข้อจ�ากัดอย่างละเอียดอีกครั้ง
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2.5 การคำุ้มคำรองการลงทุน

กฎหมายการลงทนุของเวยีดนามให้การรับประกนัว่าจะให้การปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกันต่อนกัลงทนุต่างชาติ 

ที่ลงทุนในเวียดนามในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ไม่มีการยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจการลงทุนของต่างประเทศเป็นของรัฐ ตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทุน

2. ให้การรับประกันว่าจะปกป้องสิทธใินทรัพย์สินอตุสาหกรรม และผลประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนเวยีดนาม

3. รัฐบาลจะปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสมเหตุสมผล หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใด ๆ ที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่นักลงทุน เช่น หากกฎหมายที่ประกาศใช้ภายหลัง ท�าให้ผลประโยชน์ของนักลงทุนลดลง นักลงทุนที่ลงทุน 

ก่อนหน้าที่กฎหมายใหม่ประกาศใช้มีสิทธิเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้ส�าหรับระยะเวลาที่เหลือของการใช ้

สิทธิประโยชน์ของโครงการ

4. รฐับาลรบัประกนัการให้สทิธกิารโอนย้ายทรพัย์สนิไปต่างประเทศหลงัจากได้ปฏบิตัหิน้าทีท่างการเงนิให้แก่รฐับาล

เวียดนามตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ ได้แก่

- เงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่างด�าเนินกิจการลงทุน

- ก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจ

- เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย

5. เมือ่เกดิข้อพพิาทระหว่างผูร่้วมทนุ หรอืระหว่างบริษทัต่างชาตกิบัสถาบนัใด ๆ  ของเวยีดนาม และไม่สามารถตกลงกันได้  

สามารถเสนอให้ศาลตุลาการหรือองค์กรอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมได้
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การจ้างงาน
3
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3.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงานบุคำลากรต่างชาติ

ตามกฎหมายแรงงาน (วันท่ี 18/06/2012) และกฤษฎีกา 05/2015/NĐ-CP (วันที่ 12/01/2015) บังคับใช้กับ 

ชาวเวียดนามทีท่�างานกบัท้ังบรษิทัหรือองค์กรของเวยีดนาม บริษทัหรอืองค์กรต่างชาตทิีอ่ยูใ่นประเทศเวยีดนาม และชาวต่างชาติ 

ทีท่�างานในบรษิทัและองค์กรต่าง ๆ ของเวยีดนาม รวมถงึท�างานกบันายจ้างชาวเวยีดนาม ทัง้นีม้รีายละเอยีดเกีย่วกบัการจ้างงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนี้

3.1.1 การจ้างและการฝึกอบรม
1) บริษทัสามารถจ้างชาวเวยีดนามอายต้ัุงแต่ 18 ปีขึน้ไป ได้โดยวิธีจ้างโดยตรงหรอืมอบหมายให้บริษัทจัดหางานของรฐั 

เป็นผู้จัดหาในกรณีที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือส�านักงานตัวแทน ถ้าบุคคลท่ีหน่วยงานของรัฐจัดหาให้ไม่เป็นท่ีพอใจ 

บริษัทสามารถจัดหาแรงงานได้เอง

2) เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม บริษัทอาจจ้างแรงงานอายุระหว่าง 15-18 ปีได้ แต่ต้องได้รับความยินยอม 

เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

3) บริษัทสามารถจ้างชาวต่างประเทศได้ ส�าหรับต�าแหน่งที่ต้องการความช�านาญด้านเทคนิค หรือไม่สามารถหา 

ชาวเวียดนามมาปฏิบัติหน้าที่นั้นได้

4) บริษัทต้องวางแผนฝึกอบรมและเปิดหลักสูตรฝึกอบรมและสามารถส่งคนงานไปฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต่างประเทศ

หรือในประเทศได้ เพื่อยกระดับความสามารถของคนงานทุกระดับในบริษัท

3.1.2 สัญญาจ้าง
1) สัญญาจ้างต้องกระท�าเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้อ�านวยการของบริษัทและลูกจ้าง

2) สัญญาจ้างจะต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 - งานที่จะต้องท�า/ สถานที่ท�างาน

 - ค่าจ้าง/ เงินเดือน

 - ระยะเวลาของสัญญา

 - เวลาท�างาน/ เวลาพัก

 - การประกันสังคม/ การประกันสุขภาพ

 - การอบรม ยกระดับความสามารถและฝีมือ

 - เงื่อนไขส�าหรับการทดลองงาน (ถ้ามี)

3) สญัญาการจ้างงานสามารถก�าหนดระยะเวลาการจ้างงานได้ครัง้ละ 1-3 ปี และต่อสญัญาได้อกี 1 ครัง้ ครัง้ละ 1-3 ปี  

ต่อจากนั้นจะต้องเป็นสัญญาถาวร
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4) สัญญาจ้างงานจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

3.1.3 การเลิกจ้าง 
นายจ้างสามารถเลกิจ้างได้ผ่านการยกเลกิสญัญา โดยนายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัส�าหรับสญัญาจ้างงาน 

แบบมีก�าหนดเวลา หรืออย่างน้อย 45 วันส�าหรับสัญญาจ้างงานแบบไม่มีก�าหนดเวลา แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

ที่เหมาะสม เช่น ผลการท�างาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง เหตุสุดวิสัย บริษัทเลิกกิจการ เป็นต้น หากนายจ้างไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า  

การเลกิจ้างเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรอืไม่สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมได้ซึง่เป็นผลให้การยกเลกิสญัญาไม่ถกูต้องนัน้  

นายจ้างต้องให้เงินเดือนชดเชยในช่วงเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ท�างาน และต้องช�าระเงินชดเชยเท่ากับเงินเดือนของลูกจ้าง 2 เดือน

ในกรณีที่การยกเลิกสัญญาจ้างงานเป็นไปโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย นายจ้างไม่จ�าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและ 

อาจข้ามขัน้ตอนในการด�าเนนิการบางประการได้ แต่ต้องมีการจดัท�าเอกสารท่ีระบถุงึการยกเลิกสัญญา เงนิชดเชย ประกนัสังคม  

เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือชื่อ นอกจากนี้ นายจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างงานส�าหรับการเลิกจ้างโดยทันที 

ในกรณีที่ลูกจ้างประพฤติมิชอบ เช่น ขโมย เปิดเผยความลับทางธุรกิจ หรือละเมิดกฎในการท�างานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  

ต้องผ่านการไต่สวนและขั้นตอนอื่น ๆ ที่ก�าหนด

3.1.4 เวลาท�งาน
- ชัว่โมงท�างานปกตต้ิองไม่เกนิ 8 ชัว่โมง/ วนั และ 48 ช่ัวโมง/ สปัดาห์ ช่ัวโมงท�างานต่อวนัต้องไม่เกิน 6 ช่ัวโมงส�าหรับ 

ลูกจ้างที่ท�างานใช้แรงงานหนัก หรือท�างานในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือมีสารพิษเจือปนมาก ชั่วโมงท�างานลดลง  

1 ชั่วโมง/ วัน ส�าหรับหญิงที่มีทารกอายุต�่ากว่า 12 เดือน และคนงานที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี

- ในเวลาท�างานกะกลางวัน ต้องมีการหยุดพักอย่างน้อย 30 นาที

- ในแต่ละสัปดาห์ คนงานต้องมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน

- ชั่วโมงท�างานกะกลางคืน ตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 06.00 น. และมีการหยุดพักอย่างน้อย 45 นาที

- คนงานหญงิสามารถลาคลอดได้ 6 เดือนโดยได้รบัเงนิเดอืนเตม็จากรฐับาล (ช่วงลาคลอด 6 เดอืน นายจ้างไม่ต้องจ่าย)

- พนกังานบรษิทัมสีทิธลิาหยดุได้ 12 วนัต่อปี และได้หยุดตามวนัหยุดราชการและวนันักขตัฤกษ์ตามประกาศของทาง 

ราชการอีกประมาณ 8-10 วันต่อปี

3.1.5 อัตราคำ่าจ้างขั้นต�่า
ตามพระราชกฤษฎีกา 141/2017/NĐ-CP ได้ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าส�าหรับลูกจ้างเวียดนามตามพื้นที่การท�างาน    

ซึง่มีผลใช้เม่ือวนัที ่1 มกราคม 2561 อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ส�าหรบัคนงานไร้ฝีมอืทีท่�างานในบรษิทัต่างชาติภายใต้เงือ่นไขปกต ิมดีงันี้
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ตำรำงที่ 3.1 อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำส�ำหรับลูกจ้ำงเวียดนำม

ค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ / เดือน พื้นที่กำรท�ำงำน

3,980,000 ด่ง  (ประมาณ 180 เหรียญสหรัฐฯ) เขต 1: ครอบคลุมเขตในเมืองและชนบทของกรุงฮานอย 

และนครโฮจมินิห์ นครไฮฟอง เมอืงเบยีนฮวา เมอืงถเูสิว่หมต 

เมืองหวุงเต่า จังหวัดบาเรียะ-หวุงเต่า เขตชนบทบางส่วน

ของจังหวัดด่งนาย จังหวัดบิ่นห์เซือง

3,530,000 ด่ง  (ประมาณ 160 เหรียญสหรัฐฯ) เขต 2: ครอบคลุมเขตชนบทบางส่วนของกรุงฮานอย 

นครไฮฟอง เขตในเมืองของทุกจังหวัด

3,090,000 ด่ง  (ประมาณ 140 เหรียญสหรัฐฯ) เขต 2: ครอบคลุมพื้นที่ที่เหลือของจังหวัดที่ได้ระบุไว้ใน

เขตที่ 1 และ 2

2,760,000 ด่ง  (ประมาณ 125 เหรียญสหรัฐฯ) เขต 4: เขตที่เหลือทั้งหมดของประเทศเวียดนาม

หมายเหตุ : 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 22,700 ด่ง (ณ เดือนมีนาคม 2561) 

กระทรวงแรงงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการของผู้ทุพพลภาพและกิจการสังคมจะพิจารณาปรับระดับค่าจ้างขั้นต�่าเป็น

ระยะ ๆ โดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ลกูจ้างทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสตูรสัน้ ๆ แลว้  เงนิเดอืนขัน้ต�่าอยา่งนอ้ยต้องมากกว่าค่าจ้างขัน้ต�่าทีก่�าหนดไว้ข้างต้น

ร้อยละ 7 ส�าหรับแรงงานไร้ฝีมือ

ช่วงทดลองงาน แรงงานต้องได้รบัเงนิเดือนอย่างน้อยร้อยละ 70  ของเงนิเดอืนทีจ่ะได้รบัภายหลงัสิน้สดุการทดลองงานแล้ว  

และช่วงเวลาทดลองงานต้องไม่เกนิ  60  วนัส�าหรบังานทีต้่องการความช�านาญพเิศษหรอืทกัษะทางเทคนคิขัน้สงู (ระดบัวทิยาลยั

หรอืสงูกว่า) ไม่เกนิ 30 วนัส�าหรับงานท่ีต้องการทักษะระดับมธัยมศกึษาหรอืทกัษะของช่างเทคนคิ และ 6 วนัส�าหรบังานอืน่ ๆ

3.1.6 การประกันสังคำม การประกันสุขภาพ และการประกันการว่างงาน
ต้นทนุค่าแรงงานทีไ่ม่ใช่ค่าจ้างในเวยีดนามค่อนข้างสงูในภมูภิาคเอเชยี เนือ่งจากนายจ้างต้องส่งเงินสมทบค่าประกันสังคม 

และประกันสุขภาพให้ลูกจ้างเวียดนามทุกคนที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างงานตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป และนายจ้างต้องส่งเงินสมทบ 

เข้าโครงการประกันการว่างงาน เมื่อมีการจ้างคนงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 

• กำรประกันสังคม นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายจ้างต้องส่งเงินสมทบร้อยละ 17.5 ของเงินเดือน ลูกจ้าง

ส่งเงินสมทบร้อยละ 8 ของเงินเดือนพื้นฐาน
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• กำรประกันสุขภำพ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 นายจ้างต้องส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และลูกจ้างส่งเงินสมทบ

ร้อยละ 1.5 ของเงินเดือนพื้นฐาน

• กำรประกันกำรว่ำงงำน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ได้มีการจัดตั้งกองทุนการว่างงานและเริ่มมีการบังคับให้

นายจ้างต้องจัดท�าการประกันการว่างงานในกรณีที่มีลูกจ้างเวียดนามต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป และลูกจ้างเวียดนามมีสัญญาจ้าง

แบบไม่มีก�าหนดเวลาหรือก�าหนดเวลาจ้างงาน 12-36 เดือน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะส่งเงินสมทบการประกันการว่างงาน

คนละร้อยละ 1 ของเงินเดือนพื้นฐาน

ตำรำงที่ 3.2 อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำส�ำหรับลูกจ้ำงเวียดนำม

เงินประกันสังคม เงินประกันสุขภำพ
เงินประกันกำรว่ำงงำน /  

เงินช่วยเหลือพ้นจำกงำน
รวมทั้งสิ้น

ส่วนของลูกจ้าง 8% 1.5% 1% 10.5%

ส่วนที่นายจ้างสมทบ 17.5% 3% 1% 21.5%

3.1.7 สหภาพแรงงาน (Trade Unions)
ภายใน 6 เดือน หลังจากการเริ่มด�าเนินงานของบริษัท จะต้องมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนในการ

ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของลูกจ้างและแรงงาน โดยนายจ้างจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของสหภาพแรงงาน

3.2 ข้อก�หนดเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ

- แรงงานต่างชาติที่ท�างานในเวียดนามเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ต้องขอใบอนุญาตท�างาน (Work permit)  

ซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น (Department of Labor, Invalids and Social Affairs: DOLISA) ซึ่งสังกัดกระทรวงแรงงาน 

(Ministry of Labour-Invalids and Social Affairs: MOLISA) ของเวียดนาม

- ใบอนญุาตท�างานดงักล่าวจะมอีายุไม่เกิน 24 เดอืน และสามารถต่ออายไุด้อกีไม่เกิน 24 เดอืน ยกเว้นแรงงานต่างชาติ 

ที่เข้ามาท�างานบางประเภท อาทิ แรงงานต่างชาติที่เข้ามาแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดข้ึนกับกิจการ ซึ่งแรงงานในเวียดนาม

ไม่สามารถแก้ไขได้ ชาวต่างชาติท่ีเป็นกรรมการของบริษัทซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งตามกฎหมายของเวียดนาม ชาวต่างชาต ิ

ที่ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงานตัวแทนหรือสาขาของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม และนักกฎหมายต่างชาติที่ได้รับใบรับรอง

จากกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามให้ปฏิบัติหน้าที่ในเวียดนาม 
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- อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตท�างาน จะต้องแจ้งชื่อ อายุ 

สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง รวมทั้งวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการท�างานของแรงงานต่างชาติ ต่อหน่วยงาน MOLISA 

ของเวียดนามก่อนที่แรงงานดังกล่าวจะเริ่มท�างานอย่างน้อย 7 วัน 

3.3 ขั้นตอนการจ้างงานคำนไทยในเวียดนาม

3.3.1 การท�สัญญาจ้างงาน
 ผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างพนักงานต่างชาติควรท�าสัญญาจ้างงานระหว่างท�าสัญญาจ้างงานระหว่างนายจ้างและ

ลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

3.3.2 การขอวีซ่าท�งาน
สามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซ่ีาท�างาน ณ สถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุเวยีดนามในประเทศไทย โดยระยะเวลา

ในการด�าเนินการประมาณ 3 วันท�าการ ทั้งนี้หลังจากเข้ามายังเวียดนามแล้วจะไม่สามารถต่ออายุหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้

3.3.3 การขอใบอนุญาตท�งาน 
สามารถยืน่ขอได้ทีส่�านกังานแรงงาน ทหารผ่านศกึ และสวสัดกิารสงัคมฮานอย หรอืในจงัหวดัทีก่จิการตัง้อยู ่โดยต้อง

ยื่นเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเข้ามาท�างานในเวียดนาม ทั้งนี้การออกใบอนุญาตจะใช้เวลาประมาณ 7 วันท�าการ

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตท�างาน มีดังนี้

- จดหมายจากนายจ้าง ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน

- ใบสมัครงานของพนักงานต่างชาติ ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน

- หนังสือรับรองประวัติที่รับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

- ประวัติของชาวต่างชาติ ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน

- ใบรับรองสุขภาพ

- รูปถ่ายสี 3 รูป (ขนาด 3×4 ซม.)

- วีซ่า
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4.1 ข้อก�หนดการบัญชี

4.1.1 ระบบบัญชี
บริษัทเวียดนามที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนจะต้องใช้ระบบการบัญชีเวียดนามที่เรียกว่า Vietnamese 

Accounting System หรือ VAS โดยมีมาตรฐานและข้อก�าหนดการจัดท�าบัญชี อาทิ 

- ใช้ภาษาเวียดนาม หรือใช้ภาษาอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังควบคู่กับภาษาเวียดนาม

- ใช้สกุลเงินด่งในการท�าบัญชี ยกเว้นในบางกรณีเท่านั้น

- ใช้แบบฟอร์มของ VAS

- ต้องพิมพ์และยื่นต่อกระทรวงการคลัง

4.1.2 มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบญัช ี(Vietnamese Accounting Standards: VAS) ถกูก�าหนดโดยกระทรวงการคลงั เพือ่ใช้กบับรษิทั 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Companies) และบริษัททั่วไป (Unlisted Companies) VAS ถูกก�าหนดขึ้นบน 

พืน้ฐานของมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ (International Accounting Standards: IAS) และ IFRS แต่ได้มีการปรบัปรงุ 

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและข้อก�าหนดการบัญชีในประเทศ โดยได้มีการบังคับใช้และเผยแพร่จ�านวน 5 ครั้ง  

ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2548 ได้มีการปรับ VAS จ�านวน 26 ฉบับ ให้มีความสอดคล้องกับ IFRS เพื่อลดความแตกต่าง 

ระหว่างมาตรฐานทัง้ 2 ชนดิ ในปี 2549 ได้มมีตอินมุตัใิห้ก�าหนดระบบการบญัชีส�าหรบั SMEs แต่ปัจจุบนัน้ียงัไม่มกีารก�าหนด 

มาตรฐานการบัญชีส�าหรับ SMEs ในประเทศเวียดนาม เช่นเดียวกันในปี 2549 ได้มีการน�ามาตรฐานการบัญชีมาใช้  

โดยน�ามาใช้แบบเตม็รปูแบบจ�านวน 7 ฉบบั และส�าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบับที ่7 และฉบบัที ่12 ไม่ได้น�ามาใช้แบบเตม็รปูแบบ 

เพราะมีความซับซ้อนเกินไปส�าหรับ SMEs ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคธุรกิจท่ีมีความเฉพาะ เช่น ไฟฟ้า 

น�้ามันเชื้อเพลิง ประกันภัย และหลักทรัพย์ สามารถน�าหลักการบัญชีเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงการคลังมาใช้ได้

4.1.3 ปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณของเวียดนามนับตามปีปฏิทินคือ เริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 

หรือปี 12 เดือนที่แตกต่างกับปีปฏิทินที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ใช้

4.1.4 ผู้จัดท�บัญชี
บริษัทสามารถใช้สมุห์บัญชี (Chief Accountant) ที่เป็นชาวต่างชาติได้ แต่ต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบบัญชีจาก

หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการคลังหรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบจากกระทรวงการคลัง

4.2 การตรวจสอบบัญชี
กฎหมายเวยีดนามก�าหนดว่ารายงานการเงินประจ�าปีต้องได้รบัการตรวจสอบปีละ 1 ครัง้ โดยหน่วยงานตรวจสอบบญัช ี

อสิระทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ด�าเนินการในเวยีดนาม บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะให้ข้อมลูและค�าอธบิายทีเ่พยีงพอและตรงต่อเวลา 

กับผู้ตรวจสอบบัญชี
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5.1 ภาษีเงินได้นิติบุคำคำล (Corporate Income Tax)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยปกติอยู่ที่ร้อยละ 20 ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้นหา ส�ารวจ และท�าเหมืองแร่ ซึ่งจะ

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างร้อยละ 32-50 รัฐบาลจะเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างชาติที่มีรายได้ในเวียดนาม  

กจิการทีช่าวต่างชาตไิด้ท�าสญัญาความร่วมมอืทางธรุกจิ (BCC) และสถานประกอบการในประเทศ นอกจากจะมอีตัราภาษีเงนิได้ 

นิติบุคคลที่เป็นมาตรฐานคงที่ร้อยละ 20 แล้ว ยังมีการคิดภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราพิเศษ คือร้อยละ 10-17 ส�าหรับ 

โครงการลงทุนต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและสถานที่ตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำรำงที่ 5.1 อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล

เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 

เป็นระยะเวลา 15 ปี

• กิจการที่มีโครงการลงทุนในพื้นที่ที่รัฐให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น High-Tech 

Zones, Economic Zones, Special difficult socio-economic conditions 

• กิจการการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยี  

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การผลิตซอฟต์แวร์

เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 

ตลอดเวลาด�าเนินการ

• กิจการด้านสังคม เช่น การศึกษา การฝึกอบรมด้านอาชีพ สุขภาพ วัฒนธรรม กีฬา 

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 

ตลอดเวลาด�าเนินการ 

• กิจการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ การประมงที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ Difficult 

socio-economic conditions

เสียภาษีในอัตราร้อยละ 17 

ระยะเวลา 10 ปี

• กิจการที่มีโครงการลงทุนในพื้นที่ Difficult socio-economic conditions   

• กิจการผลิตเหล็กขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เครื่องจักรด้านเกษตร

เสียภาษีในอัตราร้อยละ 17 

ตลอดเวลาด�าเนินการ

• กองทุนกู้ยืมเพื่อประชาชนและองค์กรการเงิน Micro 

เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 • เป็นอัตราภาษีส�าหรับธุรกิจทั่วไป ยกเว้นธุรกิจเกี่ยวกับการส�ารวจน�้ามันและ 

ก๊าซธรรมชาติ และทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ ซึง่มอียู่จ�ากดัจะจดัเก็บในอตัราร้อยละ 32-50 

5.2 ภาษีเงินได้บุคำคำลธรรมดา (Personal Income Tax)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับบุคคลธรรมดา (ทั้งชาวต่างชาติและชาวเวียดนาม) ที่อาศัยอยู่ใน

เวียดนามและมีคุณลักษณะ ดังนี้

• อาศัยอยู่ในเวียดนาม 183 วัน หรือมากกว่า 12 เดือนติดต่อกันตามปีปฏิทิน นับจากวันแรกที่เข้ามาในประเทศ

• มีบ้านพักอาศัยในเวียดนามเป็นหลักแหล่งและอาศัยอยู่ในเวียดนามรวม 90 วัน หรือมากกว่าตามปีปฏิทิน
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บจากผู้มีรายได้ ดังนี้

• รายได้จากการประกอบธุรกิจ

• เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับเป็นเงินสด

• รายได้จากการลงทุนในเงินทุน

• รายได้จากเงินโอน

• รายได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นการโอนย้ายระหว่างคู่สมรสและญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน)

• รายได้จากการแข่งขันชนะรางวัล

• รายได้จากค่าลิขสิทธิ์

• รายได้จากใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในนามของบริษัทนั้น (แฟรนไชส์)

• รายได้จากมรดก (ยกเว้นมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากคู่สมรสและญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน)

• รายได้จากของขวัญ (ยกเว้นของขวัญที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากคู่สมรสและญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน)

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเวียดนามจะถูกเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับการจ้างงานและเงินได้ทางธุรกิจ ซ่ึงมี 

รายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 5.2 อัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

ล�ำดับภำษี รำยได้พึงประเมินต่อเดือน รำยได้พึงประเมินต่อปี อัตรำภำษี (ร้อยละ)

1 ไม่เกิน 5 ล้านด่ง ไม่เกิน 60 ล้านด่ง 5

2 จาก 5 ถึง 10 ล้านด่ง จาก 60 ถึง 120 ล้านด่ง 10

3 จาก 10 ถึง 18 ล้านด่ง จาก 120 ถึง 216 ล้านด่ง 15

4 จาก 18 ถึง 32 ล้านด่ง จาก 216 ถึง 384 ล้านด่ง 20

5 จาก 32 ถึง 52 ล้านด่ง จาก 384 ถึง 624 ล้านด่ง 25

6 จาก 52 ถึง 80 ล้านด่ง จาก 624 ถึง 960 ล้านด่ง 30

7 มากกว่า 80 ล้านด่ง มากกว่า 960 ล้านด่ง 35
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ชาวเวยีดนามจะถกูหกัภาษเีงนิได้นอกเหนอืจากการจ้างงานและเงนิได้ทางธรุกจิ หากมรีายได้ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

ตำรำงที่ 5.3 อัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำนอกเหนือจำกกำรจ้ำงงำนและเงินได้ทำงธุรกิจ 

ประเภทของเงินได้ อัตรำภำษี (ร้อยละ)

ดอกเบี้ยและเงินปันผล 5

ค่าลิขสิทธิ์และแฟรนไชส์ เกิน 10 ล้านด่ง 5

เงินรางวัล มรดกและของขวัญ เกิน 10 ล้านด่ง 10

การขายหุ้นและหลักทรัพย์ 20% ของก�าไร หรือ 0.1% ของการขาย

การขายอสังหาริมทรัพย์ 25% ของก�าไร หรือ 2% ของการขาย

ชาวต่างชาติผู้มีเงินได้ในเวียดนามจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ 5.3 อัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำส�ำหรับชำวต่ำงชำติผู้มีเงินได้ในเวียดนำม

ประเภทของเงินได้ อัตรำภำษี (ร้อยละ)

  ก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจ แบ่งตามประเภท 

  - การค้า 

  - บริการ 

  - การผลิต ก่อสร้าง ขนส่ง การด�าเนินธุรกิจอื่น ๆ

1% ของรายได ้

5% ของรายได ้

2% ของรายได้

ค่าจ้าง 20

อัตราดอกเบี้ยและเงินปันผล 5

การขายหุ้นและหลักทรัพย์ 0.1% ของการขาย

การขายอสังหาริมทรัพย์ 2% ของยอดขาย

ค่าลิขสิทธิ์ การขายแฟรนไชส์ เกิน 10 ล้านด่ง 5

มรดกและของขวัญ เกิน 10 ล้านด่ง 10
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5.3 ภาษีมูลคำ่าเพิ่ม (Value Added Tax)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในเวียดนามโดยปกติมีการจัดเก็บที่อัตราร้อยละ 10 ส�าหรับสินค้าและบริการ และมีการจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิม่ท่ีอตัราร้อยละ 5 ส�าหรบัสนิค้าทีม่กีารส่งเสรมิการค้าและบรกิาร เช่น น�า้สะอาด ปุย๋ อาหารสด เครือ่งมอืแพทย์ 

อุปกรณ์การศึกษา น�้าตาล เป็นต้น นอกจากนี้ มีสินค้าและบริการบางอย่างได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม อาทิ สินค้าและ

บริการเพื่อส่งออกหรือจ�าหน่ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ตำรำงที่ 5.4 อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่มส�ำหรับสินค้ำและบริกำรประเภทต่ำงๆ 

อัตรา ประเภทสินค้าและบริการ

0% สินค้าและบริการที่ส่งออก การก่อสร้างและการด�าเนินการติดตั้งของกิจการประกอบการส่งออก สินค้าที่ขายใน

ร้านค้าปลอดภาษี การขนส่งระหว่างประเทศ และสินค้าและบริการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและถูกส่งออก  

ยกเว้นกรณดีงัต่อไปนี:้ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการโอนทรพัย์สนิทางปัญญาไปยงัต่างประเทศ บริการประกันภยั 

ต่อนอกชายฝั่ง บริการสินเชื่อ การแบ่งสรรเงินทุนและบริการอนุพันธ์ทางการเงิน บริการไปรษณีย์และสื่อสาร

โทรคมนาคม และสินค้าส่งออกที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุจากการขุดที่ยังและไม่ได้มีการแปรรูป

5% สาขาที่ถือว่าเป็นสินค้าและบริการที่จ�าเป็น รวมถึงน�้าสะอาดส�าหรับการผลิตและการอยู่อาศัย ปุ๋ย แร่ที่ใช ้

ส�าหรับการผลิตปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและสารกระตุ้นการเจริญเติบโตส�าหรับสัตว์และพืช อาหารสัตว์ส�าหรับวัวควาย 

สัตว์ปีกและสัตว์อื่น ๆ อาหารสด น�้าตาลและผลิตผลพลอยได้ ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากปอกระเจา กก ไม้ไผ่ หวาย  

ใบจากเส้นใยมะพร้าว กะลามะพร้าว ผักตบชวา และผลิตภัณฑ์ที่ท�าด้วยมืออื่น ๆ ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  

ผ้าฝ้ายกึง่ส�าเร็จรปู กระดาษหนงัสอืพมิพ์ อปุกรณ์และเครือ่งมือการแพทย์ ผ้าฝ้ายอนามยัและผ้าพันแผลใช้ในการรกัษา  

ยาที่ใช้ป้องกันและรักษา และผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุดิบทางยาที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาส�าหรับป้องกันและ

รักษา บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10% สินค้าและบริการอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตรา 0% และ 5%

ที่มา: จดหมายเวียนที่ 129/2008/TT-BTC

5.4 ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หรือภาษีขายพิเศษ 
(Special Sale Tax) 

โดยได้จ�าแนกอัตราภาษีออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

• กลุม่สนิค้า ได้แก่ บหุรี ่ซกิาร์ และผลติภณัฑ์แปรรูปจากยาสูบ เหล้าและเบียร์ พาหนะบรรทุกผู้โดยสารท่ีมน้ีอยกว่า  

24 ทีน่ัง่ พาหนะมอเตอร์สองล้อทีม่คีวามจกุระบอกสบูมากกว่า 125 ลกูบาศก์เซนติเมตร เคร่ืองบนิและเรือยอชต์ น�า้มนัเช้ือเพลงิ 

ชนิดต่าง ๆ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกินกว่า 90,000 BTU และไพ่
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• กลุ่มบริการ ได้แก่ สถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ เครื่องสล็อตแมชชีน และอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน  

ธุรกิจการพนัน ธุรกิจกอล์ฟ และลอตเตอรี่

ตำรำงที่ 5.5 อัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำส�ำหรับชำวต่ำงชำติผู้มีเงินได้ในเวียดนำม

สินค้ำ/บริกำร อัตรำภำษี (%)

ยาสูบ/ บุหรี่ 70

สุรา/ ไวน์ 35-55

เบียร์ 65

รถยนต์ที่มีจ�านวนไม่เกิน 24 ที่นั่ง 10-150 

รถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร 20

เครื่องบิน 30

เรือ 30

น�้ามัน 8-10

เครื่องปรับอากาศ (ที่มีขนาดไม่เกิน 90,000 BTU) 10

ไพ่ 40

กระดาษส�าหรับพิธีกงเต๊ก (Votive Papers) 70

ดิสโกเทค 40

นวดสปา/ คาราโอเกะ 30

คาสิโน, แหล่งการพนัน 35

สนามกอล์ฟ 20

ลอตเตอรี่ 15
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5.5 ภาษีศุลกากรน�เข้าและส่งออก (Import and Export 
Duties)

5.5.1 ภาษีน�เข้า (Import Duties)
โดยทั่วไปสินค้าที่ข้ามเข้ามาในเวียดนามจะต้องเสียภาษีน�าเข้า โดยเฉพาะสินค้าที่น�าเข้าผ่านด่านศุลกากรเวียดนาม

หรือพรมแดนทางถนน แม่น�้า ท่าเรือ สนามบิน รถไฟระหว่างประเทศ การส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และสถานที่อื่น ๆ 

ส�าหรับการผ่านพิธีการทางศุลกากร ยกเว้น

• สินค้าส่งจากตลาดในประเทศเข้าไปสู่พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือในทางตรงกันข้าม

• สินค้าอื่น ๆ ที่มีการขายหรือแลกเปลี่ยนที่ถือเป็นการน�าเข้าสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีน�าเข้า

• สินค้าท่ีอยู่ระหว่างการขนส่งไปยังประตูพรมแดน สินค้าผ่านพรมแดนเวียดนาม หรือพรมแดนอื่น ๆ ภายใต ้

กฎหมายศุลกากร

• สินค้าเพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

• สินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศไปสู่เขตปลอดภาษีและใช้ในเขตนั้นเท่านั้น

• สินค้าน�ามาจากเขตปลอดภาษีหนึ่งไปยังอีกเขตปลอดภาษีหนึ่ง

อัตราภาษีน�าเข้าทั้งอัตราพิเศษสุด อัตราพิเศษ และอัตราปกติ มีหลายอัตรา ได้แก่ ร้อยละ 0, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 

30, 40, 50, 60 และสูงสุด 100 ส่วนอัตราทั่วไปใช้กับการน�าเข้าจากประเทศที่ใช้หลัก Non-MFN และเท่ากับ 1.5 เท่าของ 

อัตราพิเศษ และมีการใช้อัตราพิเศษใช้กับการน�าเข้า จากประเทศท่ีมีข้อตกลง MFN กับเวียดนาม รวมทั้งการใช้ 

อตัราภาษพีเิศษสดุ ใช้กบัการน�าเข้าจากประเทศทีม่ข้ีอตกลงพิเศษกบัเวยีดนาม โดยเฉพาะกลุม่ประเทศอาเซยีน ภายใต้ ATIGA 

สินค้าน�าเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมายังเวียดนามประมาณร้อยละ 97 มีอัตราภาษีที่ร้อยละ 0 

5.5.2 ภาษีส่งออก (Export Duties)
การส่งออกของเวียดนามได้รับการส่งเสริม ดังนั้นสินค้าและบริการที่ส่งออกส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษี  

ภาษีส่งออกจะเก็บกับสินค้าบางประเภทเท่านั้น อาทิ แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ และเศษเหล็ก อัตราภาษีส่งออกของสินค้า 

เหล่านี้จะอยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 0-45 อัตราภาษีจะถูกระบุในรายการอัตราภาษีส่งออก (Export Tariff List) ออกโดย

กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2554 ทองค�าที่ส่งออกจะต้องเสียภาษีส่งออกที่อัตราร้อยละ 10
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ตำรำงที่ 5.6 ตำรำงสรุปประเภทและอัตรำภำษีส�ำหรับกำรประกอบธุรกิจในเวียดนำม

ล�ำดบั ประเภท อัตรำภำษี (ร้อยละ) หมำยเหตุ

1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20  

10 หรือ 17  

32-50

ส�าหรับธุรกิจทั่วไป 

ส�าหรับภาษีอัตราพิเศษ 

ส�าหรับธุรกิจเกี่ยวกับการส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ 

และการส�ารวจน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เกบ็ภาษใีนอตัราก้าวหน้า 

ตั้งแต่ 0-40

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 ส�าหรับสินค้าและบริการโดยทั่วไป

4 ภาษีสรรพสามิต 15-65 ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

5 ภาษีศุลกากรน�าเข้าและ

ส่งออก

0-100 • ภาษีน�าเข้าอัตราภาษีน�าเข้าทั้งอัตราพิเศษสุด อัตราพิเศษ 

และอัตราปกติ มีหลายอัตรา ได้แก่ ร้อยละ 0, 1, 3, 5, 10, 

15, 20, 30, 40, 50, 60 และสูงสุด 100 

• ส่วนอัตราทั่วไปใช้กับการน�าเข้าจากประเทศที่ใช้หลัก 

Non-MFN และเท่ากับ 1.5 เท่าของอัตราพิเศษ  

• และมีการใช้อัตราพิเศษใช้กับการน�าเข้าจากประเทศที่ม ี

ข้อตกลง MFN กับเวยีดนาม รวมท้ังการใช้อตัราภาษีพเิศษสุด  

ใช้กับการน�าเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษกับเวียดนาม 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน  

• ภาษีส่งออกอัตราภาษีจัดเก็บอยู่ระหว่างร้อยละ 0-33 

5.6 ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax)

มีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ โดยจะคิดอัตราภาษีแบบอัตราก้าวหน้าข้ึนอยู่กับการจัดสรรที่ดิน โดยมีอัตราต้ังแต่

ร้อยละ 0.03 ถึงร้อยละ 0.15
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5.7 ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment Protection Tax)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เวียดนามมีการก�าหนดใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ภาษีสิ่งแวดล้อมเป็น

ภาษีทางอ้อม โดยมีอัตราดังนี้

ตำรำงที่ 5.7 อัตรำภำษีสิ่งแวดล้อม

สินค้ำ หน่วย อัตรำภำษี (ด่ง)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น�้ามัน ลิตร กิโลกรัม 300-4,000

ถ่านหิน ตัน 10,000-50,000

สาร HCFC กิโลกรัม 1,000-5,000

ผลิตภัณฑ์ไนล่อน กิโลกรัม 30,000-50,000

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับการใช้งานเกี่ยวกับสารเคมี 500-3,000



56 | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม

5.8 ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสัญญาภาษีซ้อน)

อนสัุญญาระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัเวียดนาม เพือ่การยกเว้นการเกบ็ภาษซ้ีอนและการป้องกนัการเลีย่ง 

การรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ เวียดนามได้ท�าอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่าง ๆ กว่า 60 ประเทศ  

โดยเป็นประเทศในกลุม่อาเซยีน 8 ประเทศ ได้แก่ บรไูน ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี สปป.ลาว มาเลเซยี เมยีนมา สงิคโปร์ และไทย

5.9 ระบบการจัดการด้านภาษี

กำรจดทะเบียนภำษี

หน่วยธุรกิจที่ถูกก�าหนดให้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี ได้แก่

• องค์กรธุรกิจ ครัวเรือน และบุคคล

• บุคคลที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

• องค์กรและบุคคลที่มีหน้าที่หักภาษีและจ่ายภาษีในนามของผู้มีหน้าที่จ่ายภาษี

• องค์กรและบุคคลที่ก�าหนดโดยกฎหมายภาษี

ก�ำหนดเวลำส�ำหรับกำรจดทะเบียน

ผู้จดทะเบียนภาษีจะต้องไปด�าเนินการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วันท�าการ หลังจาก

• ได้รับใบจดทะเบียนหรือจัดตั้งธุรกิจ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตลงทุน

• ได้เริ่มด�าเนินธุรกิจแล้ว ส�าหรับธุรกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจ หรือครัวเรือนและบุคคลที่ต้องจดทะเบียนธุรกิจแต่

ยังไม่ได้รับใบทะเบียนธุรกิจ

• ความรับผิดชอบในการหักและจ่ายภาษีในนามของผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีเกิดขึ้น

• ความรับผิดชอบด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกิดขึ้น หรือ

• มีการขอคืนภาษี

หากผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีค�านวณภาษีด้วยตนเอง ก�าหนดวันที่ต้องเสียภาษีคือวันสุดท้ายของก�าหนดเวลาส�าหรับ

ยื่นเอกสารส�าแดงภาษี อย่างไรก็ตาม หากตัวแทนกรมสรรพากรเป็นผู้ค�านวณภาษีหรือประเมินภาษี ก�าหนดเวลาส�าหรับ 

การจ่ายภาษีจะระบุไว้ในจดหมายของกรมสรรพากร

กำรตรวจสอบภำษี

การตรวจสอบภาษจีะสามารถท�าได้เป็นประจ�าแต่จะไม่เกินปีละหนึง่ครัง้ ช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบภาษจีะต้อง 

ไม่เกิน 30 วนันับจากวนัทีแ่จ้งถงึการตดัสนิใจตรวจสอบภาษี อย่างไรกต็าม ระยะเวลาดงักล่าวอาจจะขยายได้อกีแต่ไม่เกนิ 30 วนั
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โคำรงสร้างพื้นฐาน
6
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6.1 เขตเศรษฐกิจ

เขตเศรษฐกิจของเวียดนามแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Export Processing Zone (EPZ) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ 

ที่รวมอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ที่เน้นผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออก มีการจัดระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้บริการและ 

อ�านวยความสะดวกด้านการผลิต นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใน EPZ สามารถท�าการผลิตรับช่วงต่อ (Sub-contract) และ 

ประกอบชิ้นส่วนสินค้าเพ่ือการส่งออก การจัดตั้ง EPZ ถือก�าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเวียดนามเม่ือปี 2534 ส่วน Industrial  

Zone (IZ) หรอื Industrial Park เป็นนคิมอตุสาหกรรม ซ่ึงเน้นผลติสนิค้าเพือ่จ�าหน่ายในประเทศ การจดัตัง้ IZ เกดิข้ึนเป็นครัง้แรก 

ในเวยีดนามเมือ่ปี 2537 ขณะที ่High-Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ส่งเสรมิการวจิยัและพัฒนา (R&D) 

รวมทั้งผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเป็นส�าคัญ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 
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ภำคเหนือ 

พื้นที่ภาคเหนือของเวียดนามแบ่งออกเป็น 26 จังหวัด มีเมืองส�าคัญ คือ ฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์ราชการ 

ของประเทศ มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในหลายจังหวัด อาทิ ฮานอย, ไฮฟอง, กวางนินห์ และลางซอน ได้แก่ ฮานอย 14 แห่ง  

ไฮฟอง 5 แห่ง กวางนนิห์ 11 แห่ง ไฮเซอืง 25 แห่ง ฮงึเอยีน 5 แห่ง บัก๊นินห์ 14 แห่ง หวินห์ฟกุ 13 แห่ง และมีโครงการจัดตัง้ 

ในปี 2563 จ�านวน 6 แห่ง ท้ายบิน 9 แห่ง ท้ายเงวียน 26 แห่ง ฟู๊เถาะ 17 แห่ง บั๊กซาง 7 แห่ง นามดินห์ 3 แห่ง และ  

ห่านาม 8 แห่ง เขตเศรษฐกิจน่าสนใจในภาคเหนือ ได้แก่

• Nomura-Haiphong Industrial Zone เกดิจากการร่วมทนุระหว่าง Haiphong Industrial Zone Development  

Company ของเวียดนาม และ JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd. ของญี่ปุ่น มีพื้นที่ 153 เฮกตาร์ เปิดด�าเนินการ 

ในปี 2537 ตั้งอยู่ท่ีต�าบล An Hai จังหวัดไฮฟองซ่ึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าแก่และมีท่าเรือสามารถใช้เป็นประตูสู่ 

ท่าเรืออื่น ๆ ในภาคเหนือของเวียดนามรวมทั้งประเทศในเอเชียตะวันออก  

• Thuy Van Industrial Zone จดัต้ังข้ึนโดย Phu Tho Management Board of Industrial Zones ของเวยีดนาม

เมื่อปี 2540 มีพื้นที่ 323 เฮกตาร์ตั้งอยู่ที่จังหวัดฟู๊เถาะ ห่างจากท่าเรือ Viet Tri River Port 7 กิโลเมตร และห่างจาก 

สนามบนิโหน่ยบ่าย 55 กโิลเมตร มกีารแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 ส่วนส่วนแรกมีขนาด 71 เฮกเตอร์ และส่วนที ่2 มีขนาด 252 เฮกตาร์ 

สามารถรองรับโครงการลงทุนได้ราว 60-100 โครงการ

• Yen Phong 1 Industrial Zone มีพืน้ที ่665 เฮกตาร์ ตัง้อยูใ่นจงัหวดับัก๊นนิห์ ห่างจากสนามบนิโหน่ยบ่าย 18 กิโลเมตร  

เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ดึงดูดโครงการลงทุนใหญ่จากต่างชาติหลายโครงการ เช่น Samsung Electronic Vietnam 3  

ที่ลงทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัทอื่น ๆ 

ภำคกลำง 

พ้ืนทีภ่าคกลางของเวยีดนามแบ่งออกเป็น 19 จงัหวดั มพีืน้ทีย่ทุธศาสตร์ทางเศรษฐกจิซึง่รฐับาลเวยีดนามให้ความส�าคญั  

อาท ิเถ่ือ เทยีน เว้, กวางนาม และบิน่ห์ดนิห์ โดยมกีารสร้างเขตเศรษฐกจิพเิศษขึน้หลายแห่ง ได้แก่ ดานงั 6 แห่ง กวางนาม 16 แห่ง  

กวางหงาย 19 แห่ง เถือ่ เทียน เว้ 22 แห่ง คัน้ฮหว่า 5 แห่ง บิน่ห์ถ่วน 6 แห่ง ฟูเ้อยีน 18 แห่ง บิน่ห์ดนิห์ 7 แห่ง ธานห์โฮ 8 แห่ง 

เหงะอาน 5 แห่ง ห่าติน๋ 16 แห่ง ด๊ักลัก 7 แห่ง บิน่ห์เฟ๊ือก 18 แห่ง และ กวางบิน่ห์ 9 แห่ง เพือ่ดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เขตเศรษฐกจิพเิศษเหล่านัน้ยงัใช้ก�าลงัการผลิตไม่เต็มทีเ่มือ่เทยีบกับเขตเศรษฐกจิพเิศษทางภาคใต้และภาคเหนอื  

เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่สะดวก เพราะระบบขนส่งในภาคกลางมีจ�ากัด และแม้ว่า 

ภาคกลางมีท่าเรืออยู่หลายแห่งแต่ไม่สามารถรองรับการขนส่งปริมาณมากได้ นอกจากนี้ ในช่วงที่มีฝนตกหนัก ถนนและ 

เส้นทางรถไฟมกัได้รบัความเสยีหาย อย่างไรก็ตาม เขตเศรษฐกจิพเิศษทีส่�าคญัของภาคกลางซึง่มแีนวโน้มจะได้รบัความสนใจ

จากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต อาทิ

• Dungquat Economic Zone จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ 2 จังหวัด คือ จังหวัดกวางหงาย 

และจังหวัดกวางนาม อยู่ห่างจากเมืองฮานอย 880 กิโลเมตร และสามารถเช่ือมต่อไปยังท่าเรือน�้าลึก Dung Quat  

สนามบินนานาชาติ Chu Lai และเมืองใหม่ Van Tuong ได้ Dungquat Economic Zone เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกที่เน้น 
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การลงทนุในอตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละการกล่ันน�า้มัน (ปัจจุบันโรงกลัน่น�า้มนั Dung Quat แห่งแรกของเวยีดนาม เปิดด�าเนนิการ 

ได้อย่างสมบรูณ์ต้ังแต่ปี 2554) รวมทัง้อุตสาหกรรมหนกัขนาดใหญ่ ทัง้น้ีรฐับาลเวยีดนามมเีป้าหมายให้เขตเศรษฐกจิพเิศษแห่งนี ้

เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญในภาคกลาง

ภำคใต้ 

พืน้ทีภ่าคใต้ของเวียดนามประกอบด้วย 19 จังหวดั โดยมนีครโฮจมินิห์เป็นเมอืงส�าคญัทางเศรษฐกจิ ภาคใต้เป็นภมูภิาค

ที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

มีนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ โฮจิมินห์ 41 แห่ง บิ่นห์ด่วน 48 แห่ง เตนินห์ 18 แห่ง เตี่ยนซาง 8 แห่ง ล๊องอาน 37 แห่ง  

หวินล็อง 6 แห่ง บ่าเสียะ-หวุงเต่า 37 แห่ง ด่อนาย 63 แห่ง บิ่นเพื้อก 13 แห่ง ด่งท้าป 16 แห่ง และเกิ่นเทอ 14 แห่ง ส�าหรับ

การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีส�าคัญทางภาคใต้ The Ho Chi Minh City Export Processing and Industrial  

Zones Authority หรอื HEPZA คอืหน่วยงานทีบ่รหิารจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษ แบบ One-Stop-Service ในนครโฮจิมนิห์  

ติดต่อ: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคใต้ที่น่าสนใจและมีความโดดเด่น ได้แก่

• Tan Thuan Export Processing Zone เป็น EPZ แห่งแรกของเวียดนาม มีพื้นที่รวม 300 เฮกตาร์ เกิดจาก 

การร่วมทนุระหว่าง Tan Thuan Industrial Promotion Company ซึง่เป็นรฐัวสิาหกิจของเวยีดนาม และ Central Trading  

and Development Group ของไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 มีจุดเด่นคือ ตั้งอยู่ใกล้กับ District 1 ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ และอยู่ใกล้กับท่าเรือในนครโฮจิมินห์ 4 แห่ง ได้แก่ Ben Nghe, Tan Thuan, Saigon และ 

VICT1 นอกจากนี้ ยังอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat (เป็นสนามบินที่มีความส�าคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของ

เวยีดนาม) เพยีง 12 กโิลเมตร ขณะเดียวกนัภายในบริเวณ EPZ มรีะบบสาธารณูปโภคครบครนั ท้ังในด้านการคมนาคมขนส่ง 

พลังงาน ระบบน�้า และระบบก�าจัดของเสีย 

• Bien Hoa 2 Industrial Zone ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท SONADEZI ของเวียดนาม เมื่อปี 2538 มีพื้นที่ 365 เฮกตาร์  

ตั้งอยู่ที่เมือง Bien Hoa ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของจังหวัดด่งนาย อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์และ 

สนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat เป็นระยะทางราว 30 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าเรือด่งนาย เพียง 2 กิโลเมตร นับเป็น

เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของเวียดนามที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูง 

เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่ทางภาคใต้ค่อนข้างประสบความส�าเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และมีอัตรา 

การใช้พ้ืนที่ (Occupancy Rate) อยู่ในระดับสูง โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจากท�าเลที่ตั้งซ่ึงมีความเหมาะสมทั้งในฐานะ 

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม การคมนาคมขนส่งที่ใช้การได้ค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ 

ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย

สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจเวียดนำม

การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียดนาม นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 6.1 สิทธิประโยชน์ส�ำหรับกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจเวียดนำม

สิทธิประโยชน์ รำยละเอียด

ด้านภาษี • ได้รับการยกเว้นภาษีการค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รวมทั้งภาษีน�าเข้าสินค้า ส�าหรับกิจการใน 

Export Processing Zone 

• ได้สิทธิการยกเว้นการเก็บภาษีที่ซ�้าซ้อน 

• การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 10-20 จากอัตราปกติร้อยละ 25 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกิจการ

ด้านที่ดิน • สิทธิในการเช่าที่ดินระยะยาวโดยเสียค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดิน และได้รับสิทธิในการใช้ที่ดิน

สูงสุด 50-70 ปี หรืออาจขยายถึง 90 ปี หากเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ 

• เช่าช่วงต่อ (Sub-lease) ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้

การคุ้มครองการ

ลงทุน

• นักลงทุนได้รับความคุ้มครองทั้งกิจการ และทรัพย์สิน 

• ปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน อุตสาหกรรม และผลประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวียดนาม  

• การปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสมเหตุสมผล 

• สิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาในเวียดนาม เพื่อป้องกันการ

ละเมิดลิขสิทธิ ์

• การคิดค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่เท่าเทียมของต่างชาติและชาวเวียดนาม

การโอนเงินออก

นอกประเทศ

• ส่งผลก�าไรกลับประเทศได้อย่างเสรี โดยรัฐบาลเวียดนามได้ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีจาก 

ผลก�าไรที่โอนกลับประเทศ (Profit Remittance Tax) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ดังนั้นเมื่อนักลงทุน

ช�าระภาษีในเวียดนามครบถ้วนแล้ว สามารถน�าหลักฐานการช�าระภาษีดังกล่าวมาแสดงเพื่อขอโอน

ก�าไรกลบัประเทศได้โดยไม่ต้องเสยีภาษอีกี และนกัลงทนุสามารถโอนก�าไรกลบัประเทศได้ปีละ 4 ครัง้  

หรือรายไตรมาส

สิทธิประโยชน์

อื่น ๆ

• ระยะเวลาในการอนมุติัการลงทนุใช้เวลาประมาณ 15 วนั เทยีบกบัการลงทนุนอกเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

ซึ่งใช้เวลาประมาณ 60 วัน 

• สามารถด�าเนินการผลิตได้อย่างเสร ี

• สามารถคัดเลือกและจ้างแรงงานต่างชาติได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาแรงงานชาวเวียดนามที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมได ้

• ธุรกิจก่อสร้างสามารถเริ่มด�าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติแบบการก่อสร้าง 

• เปิดบัญชีกับธนาคารต่างชาติเพื่อประกอบการกู้ยืมเงิน ในกรณีที่ผู้ให้กู้ต่างชาติระบุเงื่อนไขดังกล่าว 

แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางของเวียดนาม (State Bank of Vietnam) ก่อนจึงจะ 

เปิดบัญชีได้

ที่มา: กรมการลงทุนจากต่างชาติและส�านักงานจัดการเขตอุตสาหกรรม
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกจิทีม่คีวามน่าสนใจต่อนกัลงทุนไทยคอื Special Economic Zone (SEZ) ท่ีรฐับาลเวยีดนามให้ความส�าคญั 

โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่ง ประกอบ ด้วย 1) Van Don Special Economic Zone อยู่ที่เขตชายฝั่งของ Van Don  

จังหวัดกวางนินห์ (Quang Ninh) 2) Van Phong Economic Zone อยู่ที่เมือง Bac Van Phong จังหวัดคั้ญฮหว่า  

(Khanh Hoa) ทางภาคใต้ และ 3) Phu Quoc Economic Zone อยู่ที่เกาะ Phu Quoc จังหวัดเกียนซาง (Kien Giang)  

ทางภาคใต้ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งได้ให้ความส�าคัญกับด้านนโยบาย เพื่อเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจให้กับ 

ผู้เริ่มต้นด�าเนินธุรกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา โดยการให้สิทธิทางภาษี ดังนี้

• ด้านนโยบายภาษี อาจมีการยกเว้นภาษีน�าเข้าและส่งออก ไม่เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและการลดภาษีอื่น ๆ ส�าหรับ 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลจะให้สทิธิประโยชน์สงูสดุ (อัตราภาษร้ีอยละ 10 เป็นระยะเวลา 30 ปี ยกเว้นภาษเีป็นระยะเวลา 4 ปี และ

ลดหย่อนภาษลีงร้อยละ 50 ในอกี 9 ปีถดัไป นบัตัง้แต่ปีแรกทีผ่ลประกอบการมกี�าไร) ส�าหรบัโครงการลงทนุทีม่กีารสนบัสนนุ 

ให้มกีารลงทนุของแต่ละเขต มกีารปรบัปรงุการครอบครองทีด่นิส�าหรับนักลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ โดยโครงการลงทนุทีมี่ 

นวตักรรมส�าคญัซึง่เกีย่วข้องกบัการวิจยัและพฒันาการดแูลสุขภาพ การศกึษาและโครงการทีม่คีวามส�าคญัต่อยทุธศาสตร์จะได้รับ 

สัญญาเช่าที่ดินเป็นเวลา 99 ปี (ขณะที่เขตเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับสัญญาเช่าที่ดินเป็นเวลา 50-70 ปี)

• ก�าหนดสิทธิประโยชน์สูงสุดส�าหรับระยะเวลาการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ขึ้นอยู่กับแต่ละเขตและแต่ละภาคธุรกิจ

• ลดภาคธุรกิจที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขจาก 243 ภาคธุรกิจเหลือ 108 ภาคธุรกิจ

• อ�านวยความสะดวกแก่การด�าเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ที่ดิน การก่อสร้าง พิธีการทางศุลกากร 

• ก�าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ เช่น การเพิ่มยอดขายสินค้าปลอดภาษีให้แก่นักท่องเท่ียว 

ชาวเวยีดนามและชาวต่างชาติในเขตปลอดภาษศีลุกากร การด�าเนินนโยบายด้านวีซ่าทีมี่ความสะดวกมากยิง่ข้ีน รวมถึงการใช้ภาษ ี

การบริโภคพิเศษที่มีอัตราต�่าส�าหรับธุรกิจคาสิโน เพื่อการแข่งขันกับสิงคโปร์และมาเลเซีย

เขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 เขต ซึง่รฐับาลก�าลงัวางแผนให้เป็นเขตเศรษฐกจิหลกัในการขับเคลือ่นการเติบโตทางเศรษฐกจิ

ของประเทศ จงึจะได้รบัข้อก�าหนดพเิศษและลดขอ้จ�ากดัในด้านการลงทนุ โดยการร่างกฎหมายวา่ดว้ยหน่วยบริหารปกครอง

เศรษฐกิจพิเศษ (Special economic zone) ที่กระทรวงวางแผนและการลงทุนย่ืนเสนอต่อรัฐบาลและสมัชชาแห่งชาต ิ

เมือ่เดอืนตลุาคม 2560 และคาดว่าจะได้รับการอนุมตัใินสมยัการประชมุที ่5 ในปี 2561 ร่างกฎหมายเป็นกรอบแนวทางกฎหมาย

ทีส่�าคญัส�าหรบัการจดัตัง้ การพฒันา การจดัการ และการด�าเนนิงานของหน่วยบรหิารปกครองเศรษฐกจิพเิศษ 3 แห่งดงักล่าว

6.2 การขนส่ง

6.2.1 การขนส่งทางบก
ทำงหลวง

เวียดนามมีระบบเครือข่ายทางถนนยาว 2.79 แสนกิโลเมตร ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินยาวประมาณ 16,758 

กิโลเมตร แบ่งเป็นหลายเส้นทางเส้นทางส�าคัญ คือ 
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• เส้นทางหมายเลข 1: Lang Son-->Da Nang-->Ho Chi Minh City-->Ca Mau ระยะทาง 2,360 กิโลเมตร 

• เส้นทางหมายเลข 2: Ha Noi-->Ha Giang ถึงชายแดนมณฑลยูนนานของจีน ระยะทาง 319 กิโลเมตร 

• เส้นทางหมายเลข 3: Ha Noi-->Cao Bang ถึงชายแดนมณฑลยูนนานของจีน ระยะทาง 351 กิโลเมตร

• เส้นทางหมายเลข 5: Ha Noi-->Hai Phong ระยะทาง 105 กิโลเมตร

• เส้นทางหมายเลข 8: Ha Tinh-->Vinh ถึงชายแดนแขวงบอลิค�าไซของสปป. ลาว ระยะทาง 225 กิโลเมตร

• เส้นทางหมายเลข 9: Da Nang-->Hue-->Quang Tri ถึงชายแดนแขวงสะหวันนะเขตของสปป. ลาว ระยะทาง 

83.5 กิโลเมตร

• เส้นทางหมายเลข 51: Bien Hoa-->Ba Ria ระยะทาง 86 กิโลเมตร

• เส้นทางหมายเลข 52: Ho Chi Minh City-->Dong Nai ระยะทาง 35.7 กิโลเมตร

ระบบทำงด่วน

ระบบทางด่วนในเวียดนามค่อนข้างทันสมัย มีหลายเส้นทางได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ และมีบางเส้นทางอยู่ในระหว่าง 

การสร้าง ช่วยให้การเดินทางและการขนส่งในเวียดนามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อาทิ

• ทางด่วนเหนือ-ใต้: Ha Noi-->Can Tho มบีางช่วงสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้บรกิารแล้ว แต่บางช่วงอยูใ่นระหว่าง

การสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

• ทางด่วน Ha Noi-->Thai Nguyen ระยะทาง 63.8 กิโลเมตร

• ทางด่วน Ha Noi-->Hai Phong ระยะทาง 105 กิโลเมตร                                                      

• ทางด่วน Hai Phong-->Ha Long ระยะทาง 25 กิโลเมตร 

• ทางด่วน Noi Bai-->Lao Cai ระยะทาง 265 กิโลเมตร 

• ทางด่วน Ha Noi-->Lang Son (อยู่ในระหว่างการสร้าง)

• ทางด่วน Bien Hoa-->Vung Tau (โครงการนี้เริ่มสร้างในปี 2561)

ทำงรถไฟ

เครือข่ายระบบขนส่งทางรถไฟของเวียดนามมีความยาวประมาณ 3,161 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางรางเดี่ยวทั้งหมด 

และมีจ�านวนชานชาลา 260 แห่ง เส้นทางที่ยาวที่สุดและมีความส�าคัญมากคือ Hanoi-Ho Chi Minh มีความยาวประมาณ 

1,726 กิโลเมตร ซ่ึงเส้นทางนี้ให้การบริการด้วยรถไฟความเร็วพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 ชั่วโมง และยังเช่ือมต่อ

ระหว่างเวียดนามถึงจีน ส�าหรับเส้นทางรถไฟทั่วประเทศมี 6 สายประกอบไปด้วย

สายที่ 1: Ha Noi-->Ho Chi Minh City ระยะทาง 1,726 กิโลเมตร 

สายที่ 2: Ha Noi-->Hai Phong ระยะทาง 102 กิโลเมตร 

สายที่ 3: Ha Noi-->Lao Cai ระยะทาง 296 กิโลเมตร 

สายที่ 4: Ha Noi-->Lang Son ระยะทาง 148 กิโลเมตร 

สายที่ 5: Ha Noi-->Thai Nquyen ระยะทาง 75 กิโลเมตร 

สายที่ 6: Thai Nguyen-->Bai Chay ระยะทาง 166 กิโลเมตร 
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6.2.2 การขนส่งทางเรือ
เวยีดนามมท่ีาเรอืพาณชิย์ทัง้หมด 17 ท่า รองรบัสนิค้าได้ประมาณ 495 ล้านตนัต่อปี ท่าเรอืส�าคัญ ได้แก่ ท่าเรอืไซ่ง่อน 

ดานัง ไฮฟอง ฮาลอง ยาจาง วินห์ หวุงเต่า นอกจากนี้ ยังทดลองสร้างท่าเรือนอกชายฝั่งของจ่าวินห์ (Tra Vinh) เพื่อรองรับ 

เรอืสนิค้าขนาด 20,000 ตนั รวมทัง้สร้างท่าเรอือกี 4 แห่ง ใน Tra Vinh, Soc Trang, Ben Tre และ Kien Giang เพ่ือกระจาย

ปริมาณการขนส่งสินค้าจากท่าเรือไซ่ง่อน โดยมีท่าเรือที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ท่ำเรือไซ่ง่อน 

เป็นท่าเรอืใหญ่ทีส่ดุของประเทศอยูใ่นนครโฮจมินิห์ ประกอบด้วยท่าเรือ Tan Cang Cat Lai, Cai Mep, Hiep Phuoc 

มีท่าเทียบเรือโดยสารเดินทะเล 1 ท่า ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 31 ท่า พื้นที่โกดัง 5 แสนตารางเมตร เครนขนาด 25-100 ตัน 

16 ตัว โดยท่าเรือ Cat Lai เป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของเวียดนาม สามารถรองรับเรือที่มีขนาดระวาง

บรรทุก 30,000 DWT มีปริมาณสินค้าเข้า-ออก 4.2 ล้านตู้ต่อปี

ท่ำเรือดำนัง 

ดานังมีท่าเรือน�้าลึก Tien Sa Seaport นับเป็นท่าเรือส�าคัญของเวียดนามในภาคกลาง รัฐบาลก�าลังพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อให้สามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 20 ตู้ต่อชั่วโมง ขนถ่ายสินค้าได้ 7,000 ตันต่อวัน มีการก่อสร้าง  

Break Water 450 เมตร นอกจากนั้น ยังเตรียมความพร้อมในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

รวมทั้งมีนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาท่าเรืออีกด้วย นอกจากนี้ ดานังยังมีท่าเรือแม่น�้าอีกแห่งคือ  

Han River Port สามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 5,000 ตัน ปริมาณขนส่งสินค้า 1 ล้านตันต่อปี 

ท่ำเรือไฮฟอง 

ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟองเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศแต่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ มีปริมาณสินค้าผ่าน

ท่าเรือนี้ประมาณ 33 ล้านตันต่อปี สามารถรองรับเรือระวางบรรทุก 10,000-20,000 DWT ระยะทางจากท่าเรือไฮฟอง 

ถึงโฮจิมินห์เมื่อวัดทางทะเลประมาณ 1,480 กิโลเมตร ทางบก 1,800 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,926 กิโลเมตร ไฮฟองเป็น

ศนูย์กลางการส่งออกสนิค้าของจงัหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนอืของเวยีดนาม ระยะทางจากท่าเรอืไฮฟองออกสูท่ะเลประมาณ  

40 กิโลเมตร ท่าเรือไฮฟองเป็นกลุ่มท่าเรือซึ่งมีท่าเทียบเรือหลัก ได้แก่ Hoang Dieu Terminal, Chua Ve Terminal,  

Tan Vu Terminal และ Dinh Vu Terminal โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 6.2 รำยละเอียดท่ำเรือไฮฟอง

รำยละเอียด ท่ำเรือไฮฟอง

พื้นที่ (m2) Hoang Dieu Terminal: 194,320 m2 

Chua Ve Terminal: 179,000 m2 

Tan Vu Terminal: 324,000 m2 

Dinh Vu Terminal: 110,000 m2

ความลึก (m) Hoang Dieu Terminal: 7.5-8.0 m 

Chua Ve Terminal: 8.0m 

Tan Vu Terminal: 9.4 m

Capacity 1,000,000 TEUS/ ป ี

สามารถรองรับเรือ 10,000-20,000 DWT 

ปี 2560 มีสินค้าผ่าน 33 ล้านตัน

สินค้าส่วนใหญ่ เหล็ก อาหารสัตว์ เครื่องจักรกล สารเคมี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ 

ส่วนประกอบ พลาสติก ฯลฯ

เวียดนามยังอยู่ระหว่างการขยายและปรับปรุงท่าเรือน�า้ลึก Lach Huyen Deep Sea Port ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

ท่าเรือไฮฟอง มีพื้นที่ทั้งหมด 307 เฮกตาร์ มีร่องน�้าลึก 14-15 เมตร สามารถรองรับเรือ 8,000 TEU คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ในปี 2563 ถึงปี 2573 มีเป้าหมายพัฒนาท่าเรือไฮฟองให้เป็นท่าเรือที่สินค้าเปลี่ยนถ่าย  

6.2.3 การขนส่งทางอากาศ
เวียดนามมีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ 

Noi Bai International Airport (T2) ตัง้อยูท่างตอนเหนอืห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 30 กโิลเมตร ให้บริการขนส่ง

ผู้โดยสารและสินค้า มีเที่ยวบินไปฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ ไทเป ดูไบ ปารีส เบอร์ลิน มอสโก มะนิลา และกรุงเทพฯ เป็นต้น 

สนามบิน Noi Bai สร้างใหม่และเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2557

Da Nang International Airport ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ห่างจากใจกลางนครดานังไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 

2.5 กิโลเมตร เนือ้ทีร่วม 150 เฮกตาร์ ปัจจบุนัให้บรกิารการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ รองรับผู้โดยสารประมาณ 

0.8-1.0 ล้านคนต่อปี และก�าลังอยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารและขนส่งสินค้าได้มากขึ้น 
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Tan Son Nhat International Airport เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 

7 กิโลเมตร มีเที่ยวบินไปเบอร์ลิน แฟรงก์เฟิร์ต อัมสเตอร์ดัม ปารีส โซล โอซากา กวางเจา ไทเป ฮ่องกง กรุงเทพฯ สิงคโปร์ 

กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา ซิดนีย์ มอสโก มะนิลา สนามบินแห่งนี้มีโครงการจะย้ายห่างออกไปอีก 40 กิโลเมตร เพื่อก่อสร้าง 

สนามบินให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านคนต่อปี และสินค้า 5 ล้านตันต่อปี

นอกจากสนามบินนานาชาติ 3 แห่งแล้ว เวียดนามยังมีสนามบินขนาดเล็กตามจังหวัดต่าง ๆ อีก 12 แห่ง เพื่อรองรับ

การขนส่งภายในประเทศ ทัง้นีส้นามบนิในจงัหวดัต่าง ๆ มหีลายแห่งทีก่�าลงัอยูร่ะหว่างการยกฐานะให้เป็นสนามบนินานาชาติ 

6.3 โทรคำมนาคำม

ในเวียดนามมีจ�านวนผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายอ่ืนให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารผ่าน 

โทรศัพท์ใช้สาย โทรศพัท์มือถอื และดาวเทียม ในรูปแบบของเสยีง วดิโีอ ข้อมลู และการบรกิารด้านการสือ่สารทีท่นัสมยัอืน่ ๆ  

ทั้งในและต่างประเทศอย่างครบวงจร ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือมีจ�านวนสมาชิกมากกว่า 119.7 ล้านคน (ร้อยละ 126  

ของจ�านวนประชากร) และผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายไร้สาย เช่น VIETTEL, MOBIPHONE, VINAPHONE เป็นต้น ทีม่กีารครอบคลมุ 

การบรกิารด้านโทรคมนาคมทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในการให้บรกิารมือถอื 4G ซึง่มีส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 46.7 

26.1 และ 22.2 ตามล�าดับ นอกจากนี้ ระบบ VSAT และบริการดาวเทียมได้เพิ่มสมรรถนะของบริการเครือข่ายโทรคมนาคม

ในระบบใช้สายและไร้สายทั้งบนบกและทางทะเล
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เวียดนามมีบรษัิทให้บรกิารด้านอนิเทอร์เน็ต Bandwidth จ�านวน 8 บรษัิท โดยมีจ�านวนสมาชิก 50 ล้านคน บรษัิทใหญ่  

3 บริษทั ได้แก่ VNPT, VIETTEL และ FPT โครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคมนี ้ให้บรกิารทกุประเภททัง้ในระบบเสยีง ข้อมูล 

และวิดีโอ โดยเครือข่ายในระบบดิจิทัลที่ทันสมัยเต็มรูปแบบ โดยการขยายความกว้างของแถบคลื่นความถี่ที่ใช้ในการสื่อสาร 

(Bandwidth) ของระบบใช้สายและระบบไร้สายเพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งเสียงและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เวียดนามติดต่อ

กบัโลกภายนอกทางระบบใยแก้วน�าแสง (Fibre optics) ได้แก่ SMW-3, AAG, China-US, FLAG, APCN2 และ SMW-4 และ

เครือข่ายดาวเทียม (Satellite consortia) ได้แก่ VINASAT-1 และ VINASAT-2 

เวยีดนามเป็นประเทศทีม่กีารพฒันาอย่างรวดเรว็ด้านโทรคมนาคมและการสือ่สาร โดยเฉพาะจ�านวนคนใช้อนิเทอร์เนต็

และเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีจ�านวนคนใช้ Facebook 64 ล้านคน (ร้อยละ 68  

ของประชากร) ตลาดด้าน Marketing online และ Social marketing ผ่านโลกดิจทิลัจงึเป็นทีน่่าสนใจส�าหรบัผูป้ระกอบการ 

ด้านการตลาด เนื่องจากการใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าเป็นวิธีหนึ่งที่รวดเร็ว 

และประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย

รำยงำนกำรใช้อินเทอร์เน็ตในเวียดนำมปี 2560

(ที่มา: DAMMIO.COM)
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ทรัพย์สินทางปัญญา
7
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7.1 การคำุ้มคำรองทรัพย์สินทางปัญญา

7.1.1 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
สมัชชาแห่งชาตเิวยีดนามได้ออกกฎหมายเก่ียวกับทรพัย์สนิทางปัญญาในปี 2548 และได้แก้ไขในปี 2552 ตามกฎหมาย

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาท่ีส�าคัญ 3 ชนิดที่ได้รับการคุ้มครองในเวียดนาม ได้แก่ ลิขสิทธิ์และ 

สิทธิที่เกี่ยวข้อง สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และสิทธิในพันธุ์พืช

นอกจากนัน้ ยงัมีกฎหมายฉบบัอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองสทิธทิรพัย์สนิทางปัญญา อย่างเช่นกฎหมายการแข่งขนั 

ปี 2547 และกฎหมายแพ่ง ปี 2548 พร้อมกับพระราชกฤษฎีกา ค�าตัดสินและหนังสือเวียน ที่ประกาศโดยหน่วยงานต่าง ๆ

นอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนาม เวียดนามยังมีส่วนร่วมในอนุสัญญา 

ระหว่างประเทศ เช่น อนสุญัญากรงุปารสี (Paris Convention) ว่าด้วยความคุม้ครองทรพัย์สนิอุตสาหกรรม อนสุญัญาเบิร์น (Berne 

Convention) ว่าด้วยการคุ้มครองงานศิลปะและวรรณกรรม อนสุญัญาโรม (Rome Convention) ความตกลงว่าด้วยสทิธใิน 

ทรพัย์สนิทางปัญญาท่ีเกีย่วกบัการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

และพธิสีารกรงุมาดรดิ (Madrid Protocol) ทัง้นีแ้สดงให้เหน็ว่าเวยีดนามมคีวามตัง้ใจทีเ่ข้าร่วมตลาดเศรษฐกจิระหว่างประเทศ

ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติเวียดนาม (National Office of Intellectual Property of Viet Nam: 

NOIP) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่บริหารและให้บริการในทรัพย์สินทางปัญญาตาม

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย NOIP มีหน้าที่บริหาร จัดการจดทะเบียน ออกแบบเครื่องหมาย

อุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้า ตราสินค้าและสิทธิทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและด�าเนินการประเมินผลทางกฎหมายที่จะ

ระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ตำรำงที่ 7.1 รำยกำรกำรคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำและระยะเวลำคุ้มครอง

ล�ำดับ ประเภท ระยะเวลำคุ้มครอง

1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 20 ปีนับจากวันที่ยื่นขอ

2 อนุสิทธิบัตร 10 ปีนับจากวันที่ยื่นขอ

3 การออกแบบอุตสาหกรรม 5 ปีนับจากวนัท่ียืน่ขอและสามารถยืน่ขอต่อระยะเวลาเพิม่ได้อกี 2 ครัง้  

ครั้งละ 5 ปี (โดยระยะเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี)

4 การออกแบบแผนภูมิวงจรรวม 10 ปีนับแต่วันประกาศให้สิทธิหรือ 10 ปีนับจากวันที่ใช้ในท�าการค้า

ครั้งแรกโดยเจ้าของสิทธิหรือผ้รูับโอนหรือ 15 ปีนับแต่วันริเริ่ม

การออกแบบ แล้วแต่ว่าก�าหนดระยะเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน

5 เครื่องหมายการค้า 10 ปีนับจากวันที่ยื่นขอ (ต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี)
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ล�ำดับ ประเภท ระยะเวลำคุ้มครอง

6 ชื่อทางการค้า มีอายุตั้งแต่เริ่มใช้จนตราบเท่าที่ยังคงมีการใช้อยู่

7 ความหลากหลายทางพันธุ์พืชใหม่ นับจากการได้รับสิทธิคุ้มครอง (25 ปีส�าหรับต้นไม้ในป่าและไม้เถา)

8 ลิขสิทธิ์ ตลอดชีวิตผ้จูดทะเบียนบวกอีก 50 ปี (ยกเว้นภาพยนตร์ 

ภาพถ่ายการละเล่น/ ละครงานศิลปะประยุกต์ ที่ได้รับสิทธิคุ้มครอง

ระยะเวลา 50 ปี)

9 สิทธิข้างเคียงของลิขสิทธิ์ 10 ปี

ถึงแม้เวียดนามจะมีกฎหมายและนโยบายที่วางไว้เพื่อป้องกันและควบคุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ตาม 

แต่อุปสรรคในการด�าเนินการก็คือเวียดนามยังมีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ในการท�างาน 

ขัน้ตอนในการด�าเนินการกม็กัจะใช้เวลานานและเสยีค่าใช้จ่ายสงู นอกจากนัน้ ยงัมหีน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องในเรือ่ง

ทรัพย์สินทางปัญญาหลายหน่วยหลายแผนก ซึ่งก็มีอ�านาจหน้าที่แตกต่างกันไปบางครั้งท�าให้เกิดความสับสน 

อย่างไรก็ดี รัฐบาลเวียดนามได้พยายามจะแก้ปัญหาในจุดน้ี โดยมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

หน่วยงานหลัก เบื้องต้นท�าหน้าที่รับเรื่องในกรณีเกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

หมำยเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ National  

Office of Intellectual Property of Vietnam ที่ www.noip.gov.vn

ที่อยู่ 384-386 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Distric, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24.38583069/ 38583793

Fax: (+84) 24.38584002

ค่ำใช้จ่ำย/ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเทียนทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำง ๆ

(Attached to the Circular No.22/2009/TT-BTC of 04 February 2009 of the Ministry of Finance)

ตำรำงที่ 7.2 ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเทียนทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำง ๆ

กำรย่ืนขอจดทะเบียน

ทรพัย์สนิทำงปัญญำ
ลิขสิทธิ์ กำรออกแบบ

เครื่องหมำย 

กำรค้ำ

สิ่งบ่งชี้ทำง

ภูมิศำสตร์

แบบผังภูมิของ

วงจรรวม

ค่าธรรมเนียม 

(เหรียญสหรัฐฯ)

 52 40 37 46 26
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7.1.2 ลิขสิทธิ์
ส�าหรับเรื่องลิขสิทธ์ิสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง คือ งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรม  

งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสยีง งานแพร่เสียงภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งาน Derivative works ส่วนสิทธิ

ข้างเคียงที่ได้รับความคุ้มครอง คือ สิทธิของนักแสดง สิทธิขององค์กรแพร่เสียง สิทธิขององค์กรวิทยุกระจายเสียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส�านักงานลิขสิทธิ์เวียดนาม กระทรวงวัฒนธรรมและสารสนเทศ

7.1.3 เคำรื่องหมายการคำ้าและสิทธิบัตร

การท�าธุรกิจในเวยีดนามควรให้ความส�าคญัต่อการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าและสิทธบิตัร โดยการยืน่ขอจดทะเบยีน 

เครื่องหมายการค้า มีรายละเอียดดังนี้

1. ใช้ระบบยืน่จดทะเบียนก่อนมสีทิธิด์กีว่า (First-to-file system) กรอกข้อมลูตามค�าขอจดทะเบยีนเป็นภาษาเวยีดนาม

2. เอกสารประกอบ มีดังนี้

 • ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า (ขนาดไม่เกิน 80×80 มม. บนกระดาษ A4) ถ้าจดเครื่องหมายการค้าเป็นสี ตัวอย่าง

ก็ต้องเป็นสี

 • เอกสารมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน (ถ้าผู้ขอจดไม่ใช่เจ้าของสิทธิ)

 • ข้อบังคับของการใช้เครื่องหมายการค้า ถ้าเป็นเครื่องหมายรับรอง/ เครื่องหมายใช้ร่วมกัน

 • ส�าเนาการใช้เป็นรายแรกหรือใบรับรองบุริมสิทธิ

 • เอกสารสนับสนุน (ถ้ามี) เช่น C/ O รางวัล เหรียญรางวัล

 • ใบรับรองของส�านักงานมอบอ�านาจให้ใช้ ถ้าเครื่องหมายการค้ามีชื่อส่วนบุคคลของส�านักงาน

 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอจดทะเบียน

หมำยเหตุ: เอกสารหรือเงื่อนไขต่าง ๆ อาจมีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบกับหน่วยงานก่อนทุกครั้ง
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ใช้เวลา 
9-12 เดือน
(3)

ใช้เวลา 2 เดือน

ประกาศโฆษณา (2)
ใช้เวลา 2 เดือน

จ�าหน่ายค�าขอ

มีผู้คัดค้าน

ไม่มีผู้คัดค้าน

รับจดทะเบียน ประกาศหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้า (5)

ออกค�าสั่งให้ช�าระค่าธรรมเนียม

ผูข้อช�าระค่าธรรมเนยีมรบัจดทะเบยีน (4)

อุทธรณ์

ผู้ขอไม่โต้แย้ง ยกค�าอุทธรณ์อุทธรณ์ฟังข้ึน

ไม่อุทธรณ์

ผู้ขอโต้แย้ง

อุทธรณ์

น�าคดีสู่ศาล

จ�าหน่ายค�าขอ

นายทะเบียนวินิจฉัย จ�าหน่ายค�าขอ

ตำรำงที่ 7.3 ขั้นตอนกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในเวียดนำม

เจ้าของธุรกิจ

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น

ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

มีค�าสั่งลงทะเบียนตรวจสอบให้แก้ค�าขอ ปฏิเสธ

จัดเตรียมค�าขอ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเวียดนาม
 • เขียนใบลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม
 • ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า และชื่อของสินค้า
 • ส�าเนาใบจดทะเบียนธุรกิจ
 • จ่ายค่าธรรมเนียม (1)

ใช้เวลา 2 เดือน
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเรื่องหมายการค้าในเวียดนาม

(1) ค่าธรรมเนียม: 180,000 ด่ง

(2) ค่าประกาศโฆษณา: 120,000 ด่ง

(3) ค่าตรวจสอบและแยกกลุ่มสินค้า: 300,000 ด่ง

(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน:  120,000 ด่ง     

(5) ค่าลงประกาศหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า: 120,000 ด่ง     

7.1.4 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ตามทีก่�าหนด ณ มาตราที ่79 กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา “สิง่บ่งชีท้างภูมิศาสตร์” หมายถงึ ข้อมูลในรูปแบบของงาน  

สัญลักษณ์ โลโก้ หรือภาพที่แสดงถึงประเทศหรือท้องถิ่น เม่ือน�ามาใช้กับสินค้าเพ่ือแสดงถึงแหล่งท่ีมาหรือแหล่งของ 

สินค้านั้น โดยคุณภาพ คุณลักษณะ หรือชื่อเสียงของสินค้านั้นมีความสัมพันธ์อย่างส�าคัญกับประเทศหรือท้องถิ่นนั้น เจ้าของ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อมมีสิทธิที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์กับสินค้าของตนได้  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับความคุ้มครอง 

ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนามต่อเมือ่สนิค้าชนิดน้ัน ๆ เป็นสนิค้าทีผ่ลติหรอืมต้ีนก�าเนดิมาจากพืน้ทีท่างภมูศิาสตร์ ท้องถิน่  

ดินแดนหรือประเทศตามที่นิยามเอาไว้ สินค้าชนิดนั้น ๆ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง คุณภาพรวมถึงคุณลักษณะพิเศษที่สามารถ

ผลิตได้เฉพาะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ท้องถิ่น ดินแดนหรือประเทศที่นิยามไว้เท่านั้น

เอกสารยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีดังนี้

• ใบค�าร้อง

• เอกสาร ตัวอย่าง ข้อมูลของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนตาม

รายการในแบบพมิพ์ ชือ่ สญัลกัษณ์ หรือสิง่อืน่ใดทีใ่ช้เรยีกหรอืใช้แทนแหล่งภมูศิาสตร์ รายการสนิค้าทีใ่ช้สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ 

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายละเอียด 

ซึง่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนิค้าทีใ่ช้สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์กบัแหล่งภมูศิาสตร์ ทีต่ัง้แหล่งภมิูศาสตร์ทีข่อจดทะเบยีน รวมถงึ 

รายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอจดทะเบียนบนฉลากสินค้า เป็นต้น

• หนังสือมอบอ�านาจ ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าร้องยื่นค�าร้องผ่านตัวแทน

• เอกสารมอบฉันทะในการยื่นขอจดทะเบียน ในกรณีที่ได้รับเอกสารยื่นค�าร้องจากผู้อื่น

• เอกสารหลักการให้สิทธินับวันยื่นครั้งแรก (หากต้องการ)

• ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

หมำยเหต:ุ เอกสารทีใ่ช้ประกอบค�าร้องจะต้องใช้ภาษาเวยีดนาม ยกเว้นหนงัสอืมอบอ�านาจ เอกสารมอบฉนัทะ และ

เอกสารหลกัการให้สิทธนิบัวนัยืน่ครัง้แรก รวมถงึเอกสารทีใ่ช้สนบัสนนุการยืน่ค�าขออืน่ ๆ ซึง่สามารถใช้ภาษาอืน่ได้ แตต้่องมี

เอกสารที่แปลเป็นภาษาเวียดนามควบคู่ในการยื่นค�าขอด้วย
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การเข้าเมือง
8
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8.1 หนังสือเดินทาง 

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สามารถเดินทางเข้าเวียดนามโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า 

สามารถอยู่ในเวียดนามครั้งละไม่เกิน 30 วัน เพียงกรอกเอกสารเข้าเมืองท่ีได้รับแจกจากพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินหรือ

รับได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์กรอกเอกสารก่อนถึงบริเวณตรวจคนเข้าเมือง

สิ่งของต้องห้ำม ต้องส�ำแดง

สิ่งของต้องห้ำมน�ำเข้ำประเทศ ได้แก่

 • อาวุธ ปืน วัตถุระเบิดและไวไฟ

 • ฝิ่นและสารเสพติดอื่น ๆ

 • ข้อเขียน วรรณกรรมที่มีเนื้อหาต่อต้านรัฐบาล

 • สิ่งพิมพ์ สื่อลามกอนาจาร

สิ่งของที่ต้องส�ำแดง

 • เงินตราต่างประเทศมูลค่ามากกว่า 7,000 เหรียญสหรัฐฯ

 • ทองค�าและอัญมณีที่ไม่ใช่เพื่อใช้ส่วนตัว

 • วิดีโอเทป ซีดี (หากค้นพบอาจถูกยึดไว้ตรวจดูและจะคืนให้ 2-3 วันถัดมา)

สินค้ำและปริมำณที่น�ำเข้ำได้โดยยกเว้นภำษี

 • บุหรี่ 400 มวน ซิการ์ 100 มวน ยาเส้น 100 กรัม

 • เหล้า 1.5 ลิตร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเบียร์ 3 ลิตร

 • ชา 5 กิโลกรัม กาแฟ 3 กิโลกรัม

 • เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวปริมาณที่เหมาะสม

 • สิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามหรือน�าเข้าโดยมีเงื่อนไข มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 ด่ง

ที่มา : http://www.customs.gov.vn/

8.2 การขอประทับตราวีซ่า

คนไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า (Tourist Visa) ในการเข้าประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ดี หากต้องการ

พ�านักในเวียดนามมากกว่า 30 วันเพื่อท�างาน สามารถย่ืนขอท�าวีซ่าธุรกิจ (Business Visa) ได้สูงสุด 1 ปี (Multiple 

Entry) และสามารถต่ออายุได้ทุกปีโดยจะต้องมีการรับรองจากหุ้นส่วน นายจ้าง หรือสปอนเซอร์ และได้รับอนุญาตจาก 

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม ทั้งนี้หากไม่มีสปอนเซอร์สามารถยื่นขอวีซ่าธุรกิจได้สูงสุดเพียง 90 วัน
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8.3 ใบอนุญาตท�งาน

ส�าหรับคนไทย (ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ) ที่ต้องการมาท�างานในเวียดนามเป็นเวลานานกว่า 90 วันจะต้องขอ 

ใบอนุญาตท�างาน (Work Permit) จากส�านกังานแรงงานประจ�าท้องที ่Department of Labor, Invalids and Social Affairs 

(DOLISA) โดยต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าไม่ต�่ากว่า 7 วัน และจะได้รับอนุญาตเป็นเวลานานที่สุดไม่เกิน 3 ปี

8.4 บัตรผู้มีถิ่นพ�นักชั่วคำราว

ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตท�างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบัตรผู้มีถ่ินพ�านักชั่วคราว (Temporary Residence 

Card: TRC) ซึ่งจะมีอายุตั้งแต่ 1-5 ปี และสามารถเข้า-ออกประเทศเวียดนามได้ตามความประสงค์



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม | 77 

การธนาคำาร
และการเงิน

9
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โครงสร้างตลาดการเงนิในเวยีดนามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สถาบนัการเงนิต่าง ๆ  และตลาดทนุ โดยสถาบนัการเงนิต่าง ๆ   

อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม (State Bank of Vietnam) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของเวียดนาม 

ส่วนตลาดทนุหรือตลาดหลักทรพัย์อยูภ่ายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมาธกิารหลกัทรพัย์แห่งชาต ิ(The State Securities 

Commission of Vietnam)

9.1 สถาบันการเงิน

ในปัจจุบันระบบสถาบันทางการเงินของเวียดนามมีการให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบแก่นักลงทุนท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ เช่น การให้บริการทางการเงินและการประกันภัย เป็นต้น กฎหมายของเวียดนามได้แบ่งประเภทของ 

สถาบันการเงินได้เป็น 8 ประเภท ดังนี้

1) สถำบันทำงกำรเงินที่รัฐเป็นเจ้ำของ (State-owned Financial Institutions)

มีจ�านวน 5 แห่ง โดยรัฐบาลจัดตั้งข้ึนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการส่งผ่านนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ นอกเหนือไปจาก 

การด�าเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์เหล่าน้ี ซ่ึงสถาบันการเงินแต่ละแห่งเน้นการด�าเนินประเภทธุรกิจในสาขาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ 

สถาบันการเงินของรัฐบาลที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในระบบ ได้แก่

1. Vietcombank หรือ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam จัดตั้งขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์สนบัสนนุธรุกจิการค้าระหว่างประเทศและการให้สนิเชือ่เพ่ือการน�าเข้าและส่งออก www.vietcombank.com.vn

2. Vietinbank หรือ Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade จัดตั้งข้ึนเพื่อการให ้

สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและการค้า www.vietinbank.vn

3. BIDV หรอื Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam ม่งุเน้นการให้ 

สนิเชือ่แก่โครงการลงทนุต่าง ๆ ของประเทศ โดยมบีทบาทส�าคญัในโครงการลงทนุเพือ่การพัฒนาด้านสาธารณปูโภคของเวียดนาม 

และให้กู้ยืมระยะกลางและระยะยาวแก่โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล www.bidv.com.vn

4. AGRIBANK หรือ Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development เป็นสถาบันทางการเงินที่ให ้

สนิเชือ่โดยตรงแก่ภาคการเกษตรและพืน้ทีช่นบท โดยให้สนิเชือ่ระยะสัน้และระยะยาวเพือ่การจดัหาเงนิทุนตัง้แต่เริม่การผลติ 

รวมไปถึงการตลาดภายในประเทศและการส่งออก www.agribank.com.vn

5. MHB หรือ Housing Bank of Mekong Delta จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs สินเชื่อส่วนบุคคลและ 

ครัวเรอืนเพือ่การก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภคตลอดจนท่ีอยูอ่าศยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตทีร่าบลุม่แม่น�า้โขง www.mhb.com.vn
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2) ธนำคำรท้องถิ่น (Joint-stock Commercial Banks)

จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเวียดนาม สามารถเปิดสาขาได้ทั่วไปและด�าเนินธุรกรรมด้านการธนาคารได้ทุกประเภท 

มีจ�านวน 37 ธนาคาร เช่น Hanoi Building Joint-stock Commercial Bank (HABUBANK หรือ HBB), Maritime Joint-

stock Commercial Bank, Sai Gon Thuong Tin Joint-stock Commercial Bank (Sacombank) เป็นต้น

3) ธนำคำรร่วมทุน (Joint Venture Banks)

จัดตั้งข้ึนและจดทะเบียนในเวียดนามโดยการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนท้องถิ่นกับต่างชาติ สามารถด�าเนินธุรกรรม 

รบัฝากเงนิ ให้กูย้มืเงิน ออกต๋ัวเงนิ รับซือ้ลด แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และธุรกรรมอืน่ ๆ ตามทีไ่ด้รบัอนญุาตจาก State 

Bank of Vietnam ปัจจุบันมีจ�านวน 5 ธนาคาร เช่น VID Public Bank ธนาคารร่วมทุนระหว่าง BIDV กับ Public Bank 

Berhad (PBB) ของมาเลเซยีในอตัราส่วน 50:50 Vinasiam Bank ก่อตัง้ในปี 2538 เป็นการร่วมทนุระหว่าง Vietnam Bank  

for Agriculture & Rural Development กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ ์ 

ในอัตราส่วน 34:33:33 เป็นต้น

4) ธนำคำรพำณิชย์ต่ำงชำติ (Wholly Foreign-owned Banks)

เป็นธนาคารพาณิชย์ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามร้อยละ 100 สามารถด�าเนินธุรกรรมด้านการธนาคารได้อย่าง

เต็มรูปแบบเทียบเท่ากับธนาคารท้องถิ่น มีจ�านวน 5 ธนาคาร ได้แก่ HSBC, Standard Chartered, Shinhan, ANZ และ 

Hong Leong

5) สำขำธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ (Foreign Commercial Bank Branch)

เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่เข้ามาเปิดสาขาในเวียดนาม สามารถด�าเนินธุรกรรมรับฝากเงิน 

ให้กูยื้มเงิน รับซือ้ลดตัว๋เงนิ แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และธรุกรรมอืน่ ๆ ภายใต้กฎหมายของเวยีดนาม ปัจจุบนัมธีนาคาร

ต่างประเทศทีเ่ปิดสาขารวม 48 แห่ง เช่น Bangkok Bank (Thailand) HCMC Branch, Bangkok Bank (Thailand) Hanoi 

Branch, Mizuho Corporate Bank (Japan), BNP (France) เป็นต้น

6) ส�ำนักงำนตัวแทนของธนำคำรต่ำงประเทศ (Representative Office of Foreign Banks) 

เป็นส�านกังานตวัแทนของธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศทีเ่ข้ามาเปิดด�าเนนิการในเวยีดนาม และด�าเนนิธรุกรรมต่าง ๆ  

ตามที่ได้รับอนุญาตจาก State Bank of Vietnam มีจ�านวน 48 แห่ง เช่น RHB (Malaysia), Intesa Sanpaolo (Italia), 

JP Morgan Chase Bank (USA) เป็นต้น

7) บริษัทเงินทุน (Finance Companies) 

สามารถระดมทนุโดยการออกตัว๋เงนิ พันธบตัร ให้กู้ยมื รบัซือ้ตัว๋แลกเงนิ และอืน่ ๆ โดยมอีายุสญัญาเงนิกู ้1 ปีขึน้ไปตามที่ 

ธนาคารกลางก�าหนด มจี�านวน 17 แห่ง เช่น Vietnam Textile and Garment Finance Joint-stock, Rubber Finance Company  

และ Post and Telecommunication Finance Company Limited เป็นต้น
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8) บริษัทเช่ำซื้อ (Leasing Companies)

สามารถระดมทนุโดยการออกตัว๋เงนิระยะยาวอาย ุ1 ปีขึน้ไป และด�าเนนิธรุกรรมเช่าซือ้ตามทีธ่นาคารกลางเวยีดนาม

ก�าหนด ปัจจุบันมีจ�านวน 13 แห่ง เช่น BIDV Finance Leasing Company, Industrial and Commercial Bank of  

Vietnam Leasing Company Limited, ANZ V-TRAC Leasing Company เป็นต้น

ทั้งนี้ธนาคารกลางเวียดนาม หรือ State Bank of Vietnam (SBV) ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายการเงินของประเทศ  

รวมถงึดแูลก�ากบัและเป็นแหล่งเงนิกูแ้ก่สถาบันการเงนิอืน่ ๆ ในประเทศ ท�าหน้าทีใ่นการออกธนบตัร ก�าหนดอตัราแลกเปลีย่น 

และเป็นตัวแทนรัฐบาลในการประสานงานและเจรจากับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

9.2 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ปัจจุบนัเวยีดนามใช้หน่วยเงนิ เวยีดนามด่ง (VND) และใช้อตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวัภายใต้การจดัการ (Managed 

Float) อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐัฯ เท่ากบั 22,700 เวยีดนามด่ง และ 1 บาทเท่ากบั 718 เวยีดนามด่ง (อตัราแลกเปลีย่น 

จากธนาคาร Vietcombank ปลายเดือนมีนาคม 2561)

ส�าหรบัการท�าธรุกรรมในเวยีดนามจะมีข้อจ�ากดัในการใช้เงนิตราต่างประเทศ เนือ่งจากเวยีดนามได้ก�าหนดให้การท�าธรุกรรม 

ภายในประเทศทุกรายการต้องใช้เงินด่งเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี บางกิจการได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางเวียดนาม

ให้สามารถรับการช�าระเงินในสกุลเงินต่างประเทศได้ เช่น ร้านค้าปลอดภาษีส�าหรับลูกค้าต่างประเทศในสนามบินหรือท่าเรือ 

ทีล่งทะเบียน ส�านกังานแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และสถานประกอบการอืน่ ๆ ทีธ่นาคารกลางเวยีดนามมีอ�านาจรับรอง

9.3 แหล่งเงินทุน

ตอนนี้เวียดนามมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ ท้ังจากธนาคาร การประกันภัย การจัดการ

สินทรัพย์ทางการเงิน และการจัดหาเงินทุนจากตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นแหล่งทางเลือกของการจัดหาเงินทุนส�าหรับธุรกิจและ

นักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ นอกจากนี้ เวียดนามมีตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (Hanoi Securities Trading Centre: 

HSTC) และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Stock Exchange: HOSE) เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการระดม 

เงินทุนของนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ
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9.4 การโอนเงินตราออกนอกประเทศ

ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามยกเว้นการเก็บภาษีจากผลก�าไรที่โอนกลับประเทศ Profit Remittance Tax ตั้งแต่ปี 2547 

เป็นตน้มา ดงันัน้เมื่อนกัลงทุนช�าระภาษใีนเวียดนามครบถ้วนแล้ว สามารถน�าหลักฐานการช�าระภาษดีังกลา่วมาแสดงเพือ่ขอ

โอนก�าไรกลับประเทศได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอีก และนักลงทุนสามารถโอนก�าไรกลับประเทศได้ปีละ 4 ครั้งหรือรายไตรมาส  

ธนาคารกลางเวียดนามได้ออกกฎระเบียบในการน�าเงินสดติดตัวเข้าและออกจากเวียดนาม (หนังสือเวียน เลขที่  

15/2011/TT-NHNN ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2554) การน�าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศมากกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐฯ  

(รวมถงึเงนิสกลุอืน่ในมลูค่าเทยีบเท่า) ในการเดนิทางออกนอกประเทศแต่ละครัง้ต้องส�าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีศลุกากร พร้อมท้ังแสดง 

หนงัสอืหรอืเอกสารอนญุาตการน�าเงนิออกนอกประเทศทีอ่อกโดยธนาคารกลางเวยีดนามหรอืสถาบนัการเงนิทีธ่นาคารกลาง

เวียดนามรบัรอง การหลกีเลีย่งการส�าแดงต่อเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรถอืว่ามคีวามผดิ เจ้าหน้าศลุกากรอาจตรวจพบ และอาจจะยดึ

หรืออายัดเงินไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป 

9.5 ตลาดหลักทรัพย์ในเวียดนาม

กฎหมายหลักทรัพย์เวียดนามมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ปัจจุบันเวียดนามมีตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง 

คือ ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Stock Exchange: HoSE) ตั้งอยู่ที่นครโฮจิมินห์ เริ่มเปิดด�าเนินการในปี 2543  

นบัเป็นตลาดหลกัทรพัย์แห่งแรกและใหญ่ท่ีสดุของเวยีดนาม แห่งทีส่องคือตลาดหลกัทรพัย์ฮานอย (Hanoi Stock Exchange: 

HNX) ตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม เร่ิมเปิดด�าเนินการในปี 2548 และล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552  

คณะกรรมาธิการตลาดหลักทรัพย์แห่งเวียดนาม (State Securities Commission: SSC) ได้ประกาศจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์

เพิ่มอีก 1 แห่งในกรุงฮานอย โดยใช้ชื่อว่า Unlisted Public Company (UPCoM)

 

ตลำดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) http://www.hsx.vn

รู้จักกับตลำดหลักทรัพย์

โฮจิมินห์

ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เริ่มเปิดด�าเนินการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 นับเป็น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เดิมใช้ชื่อว่า Ho Chi Minh City  

Securities Trading Center (HOSTC) และเปลีย่นช่ือเป็น Hochiminh Stock Exchange  

(HOSE) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 

ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เปลี่ยนมาใช้ระบบซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 

2550 และเริ่มให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2552

หน่วยงำนก�ำกับดูแล Ministry of Finance (MOF) 

The State Securities Commission (SSC)
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สินค้ำและบริกำร หุ้น ตราสารหนี้เอกชน พันธบัตรรัฐบาล Fund Certificated ETFs

ดัชนี VN Index

จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน 352 บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลำซื้อขำย ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ 

ตลาดตราสารทุน: ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 11.30 น. และ 13.00 ถึง 15.00 น. 

ตลาดตราสารหนี้: ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 11.00 น. และ 13.00 ถึง 15.00 น.

บริษัทสมำชิก 74 บริษัท (ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2561)

กำรช�ำระรำคำ T+2 ส�าหรับตราสารทุนและกองทุน 

T+1 ส�าหรับตราสารหนี้

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ Vietnam Securities Depository (VSD)

ข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน

ต่ำงชำติ

ภำษีอำกรของนักลงทุนต่ำงชำต ิ

นักลงทุนบุคคล  

ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์-0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย 

เงินได้จากเงินปันผล-5% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

นิติบุคคล  

ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์-0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย 

เงินได้จากเงินปันผล-ไม่มีภาระภาษีจากเงินได้จากเงินปันผล

 

ตลำดหลักทรัพย์ฮำนอย (HNX) http://hnx.vn

รู้จักกับตลำดหลักทรัพย์

ฮำนอย

ตลาดหลักทรัพย์ฮานอยเริ่มเปิดด�าเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 เดิมใช้ชื่อว่า Hanoi 

Securities Trading Center (HOSTC) และเปลี่ยนชื่อเป็น Hanoi Stock Exchange 

(HNX) ในเดือนมกราคมปี 2552

หน่วยงำนก�ำกับดูแล Ministry of Finance (MOF) 

The State Securities Commission (SSC)

สินค้ำและบริกำร Listed Stock; UPCoM* Stock; Government Bond, Municipal Bond, Government  

underwritten Bond, Corporate Bond; T-Bill and and ETF (SSIAM-HNX30 ตั้งแต่ 

29 ธันวาคม 2557) 

(*UPCoM = Unlisted Public Company Market)
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ดัชนี HNX FF Index (namely HNX Index); HNX 30 Index; HNX30 TRI Index; HNX 

(Large, Mid/ Small) Index; HNX Finance Index; HNX Constructionn Index; HNX 

Manufacturing Index 

UPCoM Index, UPCoMFF index

จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน จ�านวนบริษัทจดทะเบียนใน listed stock market: 386 บริษัท  

จ�านวนบริษัทจดทะเบียนใน UPCoM Market: 722 บริษัท

ระยะเวลำซื้อขำย ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ 

Listed Stock Market & UPCoM Market: ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และ 

13.00 น. ถึง 15.00 น. 

ตลาดตราสารหนี้: ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น. และ 13.00 น. ถึง 14.15 น.

บริษัทสมำชิก 74 สมาชิกส�าหรับ Listed Stock Market 

74 สมาชิกส�าหรับ UPCoM Market  

(ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2561)

กำรช�ำระรำคำ T+2 ส�าหรับตราสารทุนและกองทุน (รวมบริษัทใน UPCoM Market) 

T+1 ส�าหรับตราสารหนี้

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ Vietnam Securities Depository (VSD)

ข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน

ต่ำงชำติ

ภำษีอำกรของนักลงทุนต่ำงชำต ิ

นักลงทุนบุคคล 

ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์-0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย 

เงินได้จากเงินปันผล-5% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

นิติบุคคล  

ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์-0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย 

เงินได้จากเงินปันผล-ไม่มีภาระภาษีจากเงินได้จากเงินปันผล

ที่มา: https://www.set.or.th, https://hnx.vn, http://www.hsx.vn
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การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

10
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10.1 ข้อก�หนดด้านสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเวยีดนาม (Ministry of Natural Resources and the Environment:  

MoNRE) ก�าหนดให้นกัลงทนุต่างชาตต้ิองท�าการศกึษาและจดัท�ารายงานด้านส่ิงแวดล้อม เพือ่ประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ 

ก่อนเริ่มด�าเนินธุรกิจ โดยให้พิจารณาเลือกท�ารายงานด้านส่ิงแวดล้อมตามรูปแบบและความเหมาะสมของขนาดโครงการ  

(Decree 80 implementing the Law on the Protection of the Environment) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต

โครงการ ดังนี้

Environmental Impact Assessment Report (EIAR) 

ส่วนใหญ่ใช้กับโครงการที่มีความส�าคัญระดับชาติ มีผลกระทบต่อเขตอนุรักษ์ อุทยาน หรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ 

แหล่งน�า้ ระบบนเิวศน์ การก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรม high-tech การพฒันาแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัโครงการแสวงหา/ ใช้ประโยชน์

จากแหล่งน�้าบาดาลขนาดใหญ่ส�าหรับรายงานจะต้องประกอบด้วย 

- รายละเอียดโครงการโดยย่อ

- การประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์

- ประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาตรการที่จะท�าหรือด�าเนินไปแล้ว เพื่อควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบ

แนวทางและงบประมาณการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

- ความเห็นชอบจากท้องถ่ินรายงานดังกล่าวจะต้องเสนอให้คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดย MoNRE จ�านวน 7 คน 

ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาให้ความเห็นภายในเวลา 30-45 วัน

Environmental Protection Undertaking (EPU) 

ให้ยื่นรายงานต่อหน่วยงานท้องถิ่น the Municipal Department of Planning and Investment โดยรายงาน 

จะต้องประกอบด้วย 

- ค�าแนะน�าโครงการ 

- สถานที่ตั้ง รูปแบบและขนาดโครงการ

- อัตราการใช้วัตถุดิบและน�้ามันเชื้อเพลิง 

- ขยะหรือของเสียที่ปล่อยออกมา

- มาตรการที่ด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อม

หน้ำที่ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมส�ำหรับสถำนที่ประกอบกำร

กฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อม เลขที่ 52/2005/QH11 มาตราที่ 35 และมาตราที่ 37 มีการก�าหนดเกี่ยวกับหน้าที่ 

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมส�าหรับสถานที่ประกอบการ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่าง ๆ ของกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. ด�าเนนิมาตรการรกัษาสิง่แวดล้อมต่าง ๆ ทีร่ะบไุว้ในรายงานประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีไ่ด้รบัการอนมุตัแิล้ว  

และในเอกสารสัญญารักษาสิ่งแวดล้อมที่จดทะเบียนและปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

3. ป้องกัน จ�ากัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของตน
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4. แก้ไขมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของตน

5. ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้แรงงานที่ท�างานในกิจการของตนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามที่ก�าหนดของกฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อม

7. ปฏิบัติตามการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

8. ยื่นภาษีสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียมรักษาสิ่งแวดล้อม

กำรรักษำสิ่งแวดล้อมส�ำหรับสถำนประกอบกำร 

1. สถานประกอบการด้านการผลติ ค้าขาย หรอืให้บริการต้องตอบสนองความต้องการเก่ียวกับรกัษาสิง่แวดล้อม ดงัน้ี

 1) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานจัดเก็บและจัดการน�้าเสียที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

 2) มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดเก็บของเสียที่เป็นโลหะหนัก และต้องจ�าแนกของเสียที่เป็นโลหะหนัก

 3) มีมาตรการลดและจัดการฝุ่นและก๊าซก่อนที่จะปล่อยออกมาในอากาศ รับรองว่าไม่ให้ก๊าซเสีย ก๊าซพิษซึมหรือ

กระจายออกมาในบริเวณรอบข้างและคนงาน

 4) รับรองมีแรงงานและอุปกรณ์ที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะส�าหรับ 

สถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมี กัมมันตภาพรังสี สารไวไฟ สารที่ง่ายต่อการระเบิด

2. สถานประกอบการหรือคลังเก็บสินค้าดังต่อไปน้ี ห้ามเก็บไว้ในเขตชุมชนหรือต้องห่างระยะท่ีปลอดภัยส�าหรับ 

เขตชุมชน คือ

 1) มีสารไวไฟหรือง่ายต่อการระเบิด

 2) มีสารกัมมันตภาพรังสี หรือสารที่มีการแผ่รังสีมาก

 3) มีสารที่เป็นพิษต่อสุขภาพคนหรือสัตว์

 4) มีกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคน

 5) ท�าให้แหล่งน�้าเป็นมลพิษ

 6) มีเสียงดัง กระจายฝุ่น ก๊าซเสียโดยปริมาณเกินมาตรฐานที่ก�าหนด

10.2 ภาษีด้านสิ่งแวดล้อม

เวียดนามมีการเรียกเก็บภาษีด้านสิ่งแวดล้อม (Decree 99/2010/ND-CP) ต่อบริษัทที่ผลิตพลังงานน�้า และต่อมาได้

ขยายไปสูบ่รษิทัทีใ่ช้ประโยชน์จากพืน้ทีป่่า อาท ิบรษิทัท่องเทีย่วทีใ่ช้พืน้ทีป่่า จะต้องเสยีภาษปีระมาณร้อยละ 1-2 ของรายได้  

ซึ่งจะน�าไปใช้ในการรักษาพื้นที่ป่าต่อไป โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2554 และเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2553 ที่ประชุม 

คณะกรรมการของสภาแห่งชาติเวียดนามได้รับรองร่างกฎหมายภาษสีิง่แวดล้อมฉบบัใหม่ ทีจ่ะคิดภาษสีิง่แวดล้อมกบัผลติภณัฑ์ 

5 กลุ่ม ได้แก่ น�้ามัน ถ่านหิน สารที่ใช้ในการแช่แข็งที่มี HCFC เป็นส่วนประกอบ ถุงพลาสติก และสารเคมีที่ใช้รักษาพืช  

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555
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ต้นทุนการท�ธุรกิจ
11
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11.1 อัตราคำ่าเช่าที่ดิน

ตำรำงที่ 11.1 อัตรำค่ำเช่ำที่ดินปี 2560 (USD/ ตำรำงเมตร/ เดือน)

นครโฮจิมินห์ กรุงฮำนอย นครดำนัง หมำยเหตุ

ค่าเช่าที่ดิน  

(เขตอุตสาหกรรม)  

(USD/ ตารางเมตร/ 50 ปี)

35 35 30 - HCMC: My Phuoc Industrial Park  

- Hanoi: Pho Noi B Industrial Park 

- Danang: The investment projects in 

Hoa Cam IZ 

ค่าเช่าส�านักงาน  

- Grade A 

- Grade B

38-42 

19-32

25-40 

15-25

10-13 

7.4-10.7

ค่าเช่าร้าน/ โชว์รูม 

(ใจกลางเมือง)

55-60 70 14 - Saigon Zen Plaza 

- Hanoi: Vincom Tower 

- Danang: Dragon Vinh Trung

ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ 

(USD/ เดือน)

1,500 1,100 1,100 - Sailing Tower (92m2, 2 bedrooms) 

- Hanoi: Pacific Place 130 m2, 2 bed-

rooms) 

- Danang: Azura (109m2, 2 bedrooms)

11.2 ราคำาคำ่าก่อสร้างโรงงาน 

ตำรำงที่ 11.2 รำคำค่ำก่อสร้ำงโรงงำน - รำคำเฉลี่ยจำกทั้งประเทศเวียดนำมปี 2560

ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม รำคำค่ำก่อสร้ำง (USD/ ตำรำงเมตร)

อุตสาหกรรมเบา 225-370

อุตสาหกรรมหนัก 375-480

โรงงานทั่วไป 370-480
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11.3 อัตราคำ่าจ้างแรงงาน

อัตราค่าจ้างแรงงานในเวียดนามจะแตกต่างกันระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท อีกทั้งขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและ

ต�าแหน่งงาน โดยตัวอย่างอัตราค่าจ้างแรงงานของบริษัทเอกชนไทยในฮานอย มีดังนี้

ตำรำงที่ 11.3 อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนของบริษัทเอกชนไทยในฮำนอย (USD/ เดือน)

ปี 2560

Staff (จบปริญญาตรี) เริ่มจาก 400-500

ล่ามภาษาไทย-เวียดนาม:

  - จบปริญญาตรี

  - จบปริญญาโท

เริ่มจาก 400-530

เริ่มจาก 530-600

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เริ่มจาก 900-1,000

11.4 อัตราคำ่าสาธารณูปโภคำและคำ่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ตำรำงที่ 11.4 อัตรำค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

ค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำใช้จ่ำยอื่น USD

อัตราค่าโทรศัพท์จากเวียดนามไปไทย 0.02/ Minute (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าโทรศัพท์มือถือภายในประเทศ 0.01/ Minute (ยังไม่รวม VAT)

ค่าไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม 0.062/ kWh (at standard hours, 110 kV and more)              

ค่าไฟฟ้า ภาคธุรกิจ 0.098/ kWh (at standard hours, 22 kV and more)              

ค่าไฟฟ้า ทั่วไป 0.099/ kWh (depend on volume used)

ค่าน�้าประปา ภาคธุรกิจ 1.20/ cu.m

ค่าน�้าประปา ทั่วไป 00.41/ cu.m

ราคาน�้ามันเบนซิน 0.77/ Litter

ราคาน�้ามันดีเซล 0.69/ Litter

ราคาก๊าซหุ้งต้ม 14.36/ 12Kg

หมายเหตุ: ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายนี้เป็นราคา ณ เดือนมีนาคม  2561 โดยคิดค่าแลกเปลี่ยน 1 USD=22,771 ด่ง
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11.5 อัตราคำ่าขนส่งและโลจิสติกส์

11.5.1 การขนส่งจากไทยไปเวียดนาม
ปัจจบุนัการส่งออกและน�าเข้าสนิค้าระหว่างไทยกับเวยีดนามส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางทะเล อย่างไรกต็าม การขนส่ง

ทางทะเลมีข้อด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนน เช่น ระยะเวลาการขนส่งที่นานกว่า ต้องรอเรือสินค้าตามรอบ  

และกระบวนการศุลกากรของท่าเรือใช้เวลาค่อนข้างนาน เป็นต้น ทั้งนี้หากขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ 

ภาคตะวนัออกของไทยไปยังท่าเรอืไฮฟองทางตอนเหนือของเวยีดนามจะใช้เวลาประมาณ 7 วนั ในขณะท่ีการขนส่งสนิค้าทางถนน 

ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันเท่าน้ัน และหากอุปสรรคในการขนส่งสินค้าระหว่างกันมีน้อยลง การขนส่งทางถนนจะยิ่งมีข้อได้เปรียบ

ด้านเวลามากยิ่งขึ้น จึงท�าให้สินค้าบางประเภทเปล่ียนมาใช้การขนส่งทางถนนแทนการขนส่งทางทะเล ท�าให้ความต้องการ

ขนส่งสินค้าระหว่างไทยและเวียดนามทางถนนมีสูงขึ้น

ประเภทกำรขนส่ง โดยทั่วไปการส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ ไปยังเวียดนาม นิยมใช้เส้นทางและประเภทการขนส่งดังนี้

ตำรำงที่ 11.5 ประเภทสินค้ำ กำรขนส่ง และจุดกระจำยสินค้ำ

ประเภทสินค้ำ ประเภทกำรขนส่ง จุดกระจำยสินค้ำ

1. กลุ่มสินค้าเกษตรและวัตถุดิบทางการเกษตร 

เช่น ยางพารา อาหารสัตว์ และกากน�้าตาล

ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน 

(โฮจิมินห์)

แหล่งอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม

ในภาคใต้: นครโฮจิมินห์ และเกิ่นเทอ

2. สินค้าวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมเบา เช่น 

เม็ดพลาสติก และผ้าผืน

ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน 

(โฮจิมินห์) และไฮฟอง

เขตอุตสาหกรรมในบริเวณภาคเหนือ

และภาคใต้ของประเทศ : กรุงฮานอย 

ไฮฟอง นครโฮจิมินห์ และด่งนาย

3. สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก และ

โลหะปูนซีเมนต์

ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน  

(โฮจิมินห์) และไฮฟอง 

ทางบก : เส้นทาง R9

เขตอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ: ฮานอย และไฮฟอง 

ภาคกลาง : ดานัง กวางจิ เว้ 

ภาคใต้ : นครโฮจิมินห์ ด่งนาย

4. ยานพาหนะและอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์และ

ส่วนประกอบ

 ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน 

(โฮจิมินห์) และไฮฟอง  

ทางบก :  เส้นทาง R9

กระจายสินค้าไปยังตัวแทนขายที่อยู่ใน

เมืองใหญ่และเมืองส�าคัญ

5.สินค้าอุปโภคบริโภค น�้าตาลทราย เบียร์  

เครื่องดื่มชูก�าลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารส�าเร็จรูป 

ของใช้ประจ�าวัน เช่น สบู่ ยาสระผม

ทางบก : ผ่าน สปป.ลาว 

เส้นทาง  R9  R12  R8

ลาวบาว เมืองกวางจิ เว้ ดานัง วินห์  

ฮานอย นครโฮจิมินห์ เกิ่นเทอ  

ด่งนาย บาเรียะ-หวุงเต่า

6.สินค้าอื่นๆ เช่น น�้ามัน เชื้อเพลง น�้ามันเครื่อง  ทางบก : R9 กระจายสินค้าตามเมืองทั่วไป  

ภาคเหนือ : ฮานอย วินห์ 

ภาคกลาง : กวางจิ เว้ ดานัง
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ตำรำงที่ 11.6 ระยะทำงขนส่งสินค้ำทำงถนนเส้นทำง R12 (กรุงเทพฯ-นครพนม-ฮำนอย)

เส้นทำง ระยะทำง (กิโลเมตร) ระยะเวลำ (ชั่วโมง)

กรุงเทพ-สะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 3 740 12

สะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 3-ด่านน�้าพาว  

(สปป.ลาว)-ด่านจอเลาะ (เวียดนาม) 

160 3

ด่านจอเลาะ-วิงห์-ฮานอย 480 12

รวม 1,380 27

ตำรำงที่ 11.7 ระยะทำงถนนหมำยเลข 9 (R9) (กรุงเทพฯ-มุกดำหำร-ฮำนอย)

เส้นทำง ระยะทำง (กิโลเมตร) ระยะเวลำ (ชั่วโมง)

กรุงเทพฯ-มุกดาหาร 700 12

มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ด�าเนินพิธีการผ่านแดน) 2 2

สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน 250 5

แดนสะหวัน-ลาวบาว (ด�าเนินพิธีการผ่านแดน) 1 2

ลาวบาว-ฮานอย 680 22

รวม 1,633 43

11.5.2 คำ่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง  

ตำรำงที่ 11.8 รำยกำรต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำ

รำยกำร เงื่อนไขค่ำใช้จ่ำย

1. ค่า Invoice ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

2. ค่าขนส่งคอนเทนเนอร์ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

3. ค่า Shipping ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า บริษัท Shipping และระยะทางขนส่ง

4. ค่าประกันภัย ขึ้นอยู่กับบริษัท Shipping  และประเภทสินค้า

5. ค่า Overhead ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี  สัญญา และประเภทบริการหรืออุตสาหกรรม
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กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการน�เข้า

และส่งออก

12
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12.1 ขั้นตอนและกฎระเบียบการน�เข้า

เนื่องจากเป็นประเทศที่มีนโยบายการเปิดประเทศโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันทางภาครัฐได้

ค�านงึถงึการแข่งขนัของอตุสาหกรรมภายในประเทศทีเ่กดิจากการน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ ซึง่รฐับาลได้กระจายอ�านาจสู่ 

จงัหวดัต่าง ๆ ในการก�าหนดกฎระเบียบในการบรหิารจัดการด้านการค้า ด้วยสาเหตดุงักล่าวจงึท�าให้กฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ  

ในประเทศเวียดนามมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งผู้ส่งออกต้องติดตามและแก้ไขปัญหา ควรมีการติดตามและศึกษา 

ข้อมลูกฎหมายท่ีเกีย่วข้องอยูเ่สมอ และทีส่�าคญัแต่ละจงัหวดัยังมกีฎเกณฑ์และกฎระเบยีบด้านการค้าทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สามารถ

ขอข้อมลูกบัหน่วยงานภายใต้กระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI) ของแต่ละจงัหวดั นอกจากนี ้ระบบการคดิค�านวณอตัรา

อากรศุลกากรน�าเข้ายังคงเป็นปัญหา พิธีการและแบบฟอร์มศุลกากรแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง อย่างไรก็ตาม มาตรการ 

ที่เป็นสากลในการใช้ปฏิบัติต่อการน�าเข้าก็ยังคงปฏิบัติอยู่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติด้านศุลกากร 

กฎเกณฑ์และพิธีกำรทำงศุลกำกรของสินค้ำน�ำเข้ำ

ระเบียบและข้อก�าหนดของสินค้าที่จะน�าเข้า และพิธีการทางศุลกากร ซ่ึงประเด็นหนึ่งที่ผู้ส่งออกต้องตระหนักคือ  

ลักษณะทางกายภาพของประเทศเวียดนามที่มีภูมิประเทศทอดยาวติดทะเลกว่า 3,444 กิโลเมตร ดังนั้นการขนส่งสินค้า 

ทางเรอืนับว่าเป็นส่ิงทีมี่ความจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิ ในขณะเดยีวกันท่าเรอืขนาดใหญ่ของเวียดนามกถู็กสร้างข้ึนในบรเิวณ 

จงัหวดัทีต่ดิทะเลโดยกระจายกนัทกุภาคของประเทศ นบัตัง้แต่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ นอกจากนี ้ทางรฐับาลกลางได้ 

พยายามที่จะกระจายอ�านาจการตัดสินใจทางเศรษฐกิจให้กับแต่ละจังหวัด โดยการก�ากับดูแลของหน่วยงานกลางของรัฐบาล   

ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีหลักปฏิบัติด้านการค้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะพิธีการทางศุลกากร ในขณะที่หลักปฏิบัติหลัก ๆ อาทิ 

ประเภทของสินค้าน�าเข้า โควตา สนิค้าควบคมุ ยงัเป็นหลักปฏบิตัทิีใ่ช้ทัว่ทัง้ประเทศ ทัง้นีเ้พือ่ความเป็นมาตรฐานในการก�ากบั 

ดูแลและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยที่กฎเกณฑ์มาตรการควบคุมการน�าเข้าจากส่วนกลาง  

และพิธีการศุลกากรของแต่ละจังหวัด มีดังนี้

1) มำตรกำรควบคุมกำรน�ำเข้ำของเวียดนำมจำกส่วนกลำง

รัฐบาลเวียดนามมีกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการน�าเข้าหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น

- ยกเว้นภาษีสินค้าท่ีน�าเข้ามาเพื่อจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้า เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที ่

น�าเข้ามาชัว่คราวเพือ่ใช้ในงานประชมุ งานวจิยั งานแข่งขนักฬีาระดับชาต ิงานสมัมนาเชิงวชิาการต่าง ๆ  โดยเมือ่เสร็จสิน้ภารกจิแล้ว  

ก็จะส่งออกสินค้านั้นไปยังต่างประเทศ

- ยกเว้นภาษีสินค้าที่น�าเข้ามาเพื่อท�าการผลิตส่งออกไปยังบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ ตามข้อสัญญาท่ีได้ตกลงกันไว้ 

ประเภทของสินค้ามักจะได้แก่ วัตถุดิบเพื่อท�าการผลิต สินค้าตัวอย่าง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น

- เมล็ดพันธุ์พืชหรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ จะมีการยกเว้นภาษีน�าเข้า ถ้าเป็นการน�าเข้าเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ในโครงการทีไ่ด้ Build-Operate-and-Transfer (BOT), Build-Transfer-and-Operate (BTO), หรอื Build-and-Transfer (BT)  

โดยสินค้าน�าเข้าเหล่านี้มักจะได้แก่ เคร่ืองจักร วัสดุชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น�าเข้ามาเพื่อท�าการผลิตสินค้า รวมถึง 

จะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตด้วย 

ตำรำงที่ 12.1 แสดงมำตรกำรทำงกำรค้ำของเวียดนำม

มำตรกำร สินค้ำ วิธีด�ำเนินกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

1. มาตรการกีดกันทาง

อุปสรรคด้านเทคนิค 

(Technical Barriers 

to Trade: TBT)

สนิค้าทีจ่�าหน่ายภายในประเทศ 

ประเภทยา เวชภัณฑ์  

รวมถึงยาฆ่าแมลงและ 

สินค้าเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ

การติดฉลากจะต้องมีภาษาเวียดนาม

บอกถึงรายละเอียดของสินค้าและ 

วิธีการใช้ด้วย

กระทรวงสาธารณสุข

 - การติดฉลาก สินค้าทุกชนิดที่ผลิต 

ภายในประเทศ น�าเข้า  

หรือส่งออก

ครอบคลมุทัง้สนิค้าทีผ่ลติภายในประเทศ 

และสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ  

ซึ่งข้อก�าหนดนี้จะช่วยแก้ปัญหา 

ด้านการปลอมแปลงและเลียนแบบ

สินค้าได้ ต้องติดฉลากที่ประกอบด้วย 

ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ส่วนประกอบ ปริมาณ 

ข้อมูลด้านเทคนิค และค�าเตือน 

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

ของสินค้าชนิดนั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2. มาตรการกีดกัน

ทางการค้าที่มิใช่ภาษี

รถยนต์ - Decree 116/2017/ND-CP ก�าหนด 

ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2561 ผูน้�าเข้ารถยนต์ 

ต้องมีใบรับรองแบบ (VTA) ที่ออกโดย 

หน่วยงานที่มีอ�านาจของประเทศ 

ผู้ส่งออก อีกทั้งก�าหนดให้รถยนต ์

น�าเข้าแต่ละ Model ในทุก Shipment  

จะต้องมีการ Sampling เพือ่ตรวจสอบ 

และทดสอบความปลอดภยัทางเทคนคิ 

และการป้องกันสิ่งแวดล้อม

กระทรวงคมนาคม
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3. มาตรการสุขอนามัย  

(Sanitary and  

Phytosanitary  

Measures: SPS)

สินค้าอาหารสัตว์/ พืช/  

พืชที่น�ามาใช้เป็นอาหารสัตว์

ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศและ

มาตรฐาน CODEX, OIE และ ASEAN  

เป็นมาตรฐานกลางส�าหรับสุขอนามัย

ก�าหนดให้การน�าเข้าต้องมี Health  

Certificate ซึ่งแสดงว่าปราศจากโรค 

หรือแหล่งของโรคปากเท้าเปื่อย

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

สัตว์น�้า  ก�าหนดให้การน�าเข้าต้องมี Health 

Certificate

กระทรวงเกษตรและ

พัฒนาชนบท

ผลไม้และผัก พืช 

และส่วนของพืช

- ก�าหนดให้การน�าเข้าต้องมี  

Phytosanitary Certificate จาก

หน่วยงานของประเทศผู้ส่งออก  

(กรมวิชาการเกษตร)

- การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็น

ส่วนของพืชต้องได้รับการรับรองว่า

ปราศจากโรคและแมลง

กระทรวงเกษตรและ

พัฒนาชนบท

อาหารแปรรปู/ สนิค้าอาหาร ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และ

ผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล 

GMP/ HACCP 

กระทรวงสาธารณสุข

4. การบริหารโควตา ยาสูบ ไข่ เกลือ และน�้าตาล - กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม

ในแต่ละปีจะก�าหนดโควตาเพื่อ 

น�าเข้ายาสูบ ไข่ และเกลือ 

- ไข่ และเกลือ: ในปี 2560  

กระทรวงฯ จัดสรรโควตาน�าเข้าไข่ไก่  

ไข่เป็ด ปริมาณ 50,051 โหล และ

เกลือ 102,000 ตัน 

- น�า้ตาล: ในปี 2560 กระทรวงการค้า 

และอุตสาหกรรม เปิดการประมลู

โควตาน�าเข้าน�า้ตาลดิบ รวม 44,000 ตัน  

และน�า้ตาลทรายขาวบรสุิทธ์ิ 45,500 ตัน 

โดยมีผู้ประกอบการ 11 ราย ได้ชนะ

การประมูล 

- ยาสูบ (HS Code 2401): ปี 2561 

กระทรวงฯ จัดสรรโควตาน�าเข้ายาสูบ

ปริมาณ 53,604 ตัน

กระทรวงอุตสาหกรรม

และการค้า
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5. มาตรการห้ามน�าเข้า อาวุธยุทโธปกรณ์ ระเบิด  

ยาเสพติด สารเคมีเป็นพิษ  

สิ่งพิมพ์หรือพัสดุที่ขัดต่อ

ความมั่นคง ของเล่นเด็ก 

บางชนิด ประทัดและ 

ดอกไม้ไฟชนิดต่าง ๆ บุหรี่  

สินค้าอุปโภค บรโิภคท่ีใช้แล้ว  

รถยนต์ขบัเคลือ่นพวงมาลยัซ้าย  

อะไหล่ที่ใช้แล้วของรถยนต์ 

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ 

Asbestos of Amphibole 

Group และเคร่ืองใช้รหัสลบั

ห้ามน�าเข้าสินค้า  

เพื่อความมั่นคงของชาติ ปกป้องและ

รักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย

6. การจ�ากดัการน�าเข้า/ 

การน�าเข้าภายใต้

เงื่อนไข

กระเบื้องปูพื้นเซรามิก 

ซีเมนต์อัด Clinker กระดาษ

ส�าหรับเขียนและส�าหรับ 

ใช้ในการพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 

เหล็กก่อสร้างต่าง ๆ  

น�า้มนัพชืกลัน่ น�า้ตาลบริสทุธิ/์  

ไม่บริสุทธิ์ รถจักรยานยนต์  

ช้ินส่วนและอะไหล่ รถยนต์นัง่  

ไม่เกิน 16 ที่นั่ง spirits 

under 30 vol.

มีการจัดกลุ่มสินค้าไว้ในหมวดควบคุม

ลักษณะพิเศษ โดยการน�าเข้าสินค้า

ในกลุ่มนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

โดยผู้น�าเข้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ที่ก�าหนดสินค้าดังกล่าว เหตุผลเพื่อ   

การจัดการอุปสงค์และอุปทาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

และการค้า

7. มาตรการการขอ

อนุญาตน�าเข้า

สินค้าประเภทวัสดุเกี่ยวกับ

นม ข้าวโพด และไข่ของ

สัตว์ปีก

ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดยต้องม ี

ใบอนญุาตน�าเข้า (Import Licensing)  

ซึ่งจะก�าหนดปริมาณตาม 

ความต้องการภายในประเทศ

Ministry of  

Agriculture and  

Rural Development  

ยารักษาโรคสัตว์ และ

วัตถุดิบในการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาที่ใช้

ในทางสัตวแพทย์ ยาป้องกัน

ก�าจัดศัตรูพืช (วัตถุดิบ  

พันธุ์พืชและสัตว์ อาหาร

สัตว์และวัตถุดิบ ปุ๋ยเคมี)

ต้องมีการออกใบอนุญาตส�ารวจ/

ทดสอบ
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7. มาตรการการขอ

อนุญาตน�าเข้า

แหล่ง Genes ของพืชและ

สัตว์เลี้ยงจุลินทรีย์ที่ใช้ใน

การวิจัยแลกเปลี่ยนทางด้าน

วิชาการและเทคนิคสัตว์น�้า

- ต้องมีใบอนุญาตน�าเข้า 

- สัตว์น�้าประเภทต่าง ๆ ที่ห้ามส่งออก

และน�าเข้าจะเป็นไปตามประกาศเป็น

คราวๆ 

ระบบแผ่นเนกาตีฟ หรือ

เรยีงพมิพ์ เครือ่งพมิพ์ออฟเซต

ต้องขออนุญาตก่อนน�าเข้า กระทรวงวัฒนธรรม

และข่าวสาร

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ วรรณกรรม

ด้านภาพยนตร์และเคร่ืองเสยีง

ต้องมีการพิจารณาอนุมัติเนื้อหา

- สารเสพติดและอุปกรณ์

การแพทย์ที่มีผลโดยตรงต่อ

สุขภาพมนุษย ์

- เภสัชภัณฑ์ที่ยังไม่มี

หมายเลขการจดทะเบียน 

วัคซีน ชีวสารป้องกันโรค

ระบาด 

- วัตถุดิบเพื่อผลิตยาและ

บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสโดยตรง

กับยา

- ต้องออกใบอนุญาตน�าเข้า 

- สินค้าที่ต้องขออนุญาตน�าเข้า 

- สินค้าที่ต้องออกใบอนุญาตทดสอบ

กระทรวงสาธารณสุข

- เครื่องส�าอางที่มีผล

โดยตรงต่อสุขภาพมนุษย์  

สารเคมสีารปรุงแต่ง ฆ่าแมลง 

และเช้ือโรคซ่ึงใช้ในครัวเรอืน 

และการแพทย ์

- เภสัชภัณฑ์ที่มีหมายเลข

การจดทะเบียนแล้ว

- สินค้าที่ต้องมีการจดทะเบียน 

- สินค้าที่ต้องมีการรับรอง

สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่

มีพิษและสารอะลูมิเนียม

อนุภาคเดี่ยว

สินค้าที่ห้ามน�าเข้าหรือน�าเข้าโดยมี

เงื่อนไข

กระทรวงอุตสาหกรรม

และการค้า

โซเดียมไฮดรอกไซด์  

กรดคลอไรด์ กรดก�ามะถัน 

กรดฟอสฟอริก

สินค้าน�าเข้าที่ต้องมีการก�าหนด

มาตรฐาน
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มำตรกำร สินค้ำ วิธีด�ำเนินกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

7. มาตรการการขอ

อนุญาตน�าเข้า

ไปรษณียากร 

สิ่งพิมพ์ไปรษณียากร 

และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ

อุปกรณ์รับ-ส่งคลื่น

สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตส่งออก ทบวงไปรษณีย์โทรเลข

อุปกรณ์เรดาร์ถ่ายทอด 

เครื่องโอเปอร์เรเตอร์ 

อุปกรณ์ถ่ายทอดสายเคเบิล 

เคเบิลสื่อสารท�าด้วยโลหะ 

อุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สาย

อุปกรณ์ต่อเครือข่าย PSTN 

ISDN เครื่อง TELEX  

เครื่อง FAX เครื่อง PAGER  

เครื่องโทรศัพท์มือถือ/ 

โทรศพัท์ปรากฏภาพความเร็วต�า่

สินค้าน�าเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง

มาตรฐาน ระยะเวลารับรอง 2 ปี

สินค้าที่เกี่ยวกับการผลิต

ธนบัตรเครื่องแยก ผูก และ

ท�าลายธนบัตรกระดาษ

พิมพ์ธนบัตร หมึกพิมพ์

เครื่องพิมพ์และเครื่องหล่อ 

อัดเงิน ชนิดโลหะ

ก�าหนดรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ

อนุญาตให้น�าเข้าสินค้าบางประเภท

และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้มี

การน�าเข้าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์  

ธนาคารชาติ
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มำตรกำร สินค้ำ วิธีด�ำเนินกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

8. การประเมินภาษี

ศุลกากร (Customs 

Evaluation)

นมและผลิตภัณฑ์นม 

กระดาษและกล่องกระดาษ 

เครื่องดื่ม แป้งข้าวสาลี  

แป้งข้าวโพดและข้าว-มอลต์ 

ซีเมนต์์ น�้ามันพืชทุกชนิด

ผงชูรสและเครื่องเทศ น�้ามัน

และขนมหวาน เตาแก๊ส 

เครื่องสุขภัณฑ์และกระเบื้อง

เซรามิก กระจกก่อสร้าง สี

และน�้ายาขัดเงาทุกชนิด 

เหล็กทุกชนิด แชมพู สบู่

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

พลาสติกและผลิตภัณฑ ์

พลาสติก แบตเตอรี่ทุกชนิด  

ยางและยางในรถทุกชนิด  

รถยนต์และชิ้นส่วน

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด  

รถจักยานยนต์ รถจักรยาน

และชิ้นส่วน

มีการจ�าแนกและประเมินสินค้า  

โดยใช้ราคากลางในการประเมนิจดัเกบ็ 

ภาษีอากร น�าเข้าสินค้าจ�านวน 21 

ประเภท โดยก�าหนดราคาขั้นต�่า  

ซึ่งบางครั้งสูงกว่าราคาตลาด

กรมศุลกากร

9. มาตรการอุดหนุน

การส่งออก (Export 

Subsidies)

ผูส่้งออกครัง้แรก การส่งออก 

ไปยังตลาดใหม่ หรือสินค้าที่

มีความผันผวนด้านราคาสูง

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะท�าหน้าที ่จดัหา/ 

สนับสนุนในส่วนขออัตราดอกเบี้ย 

การสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงกับ

ผู้ส่งออกครั้งแรก การส่งออกไปยัง

ตลาดใหม่ หรือสินค้าที่มีความผันผวน

ด้านราคาสูง

The Export Promotion  

Fund บริหารโดย  

Ministry of Finance

สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ทางเวียดนามได้ใช้มาตรการในการควบคุม จ�ากัด ห้ามน�าเข้า หรือก�าหนดลักษณะของ

สินค้าที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ เป็นต้น  

ซึ่งหลักปฏิบัติดังกล่าวถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ

2) พิธีกำรทำงศุลกำกร

ส�าหรบัขัน้ตอนพธีิการทางศลุกากร รฐับาลได้ออกกฤษฎกีาเลขที ่87/2012/NĐ-CP และระเบยีบเลขที1่96/2012/TT-BTC  

ก�าหนดพิธีการทางศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสินค้าส่งออกและน�าเข้าทางการค้า ตั้งแต่ปี 2556 กรมศุลกากร
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ได้เริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) ในการด�าเนินพิธีการทางศุลกากร การใช้ระบบนี้ท�าให้ลดระยะเวลาขั้นตอน 

ในการติดต่อขออนุมัติใบขนส่งสินค้าจากกรมศุลกากรจนถึงขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าจากเดิมที่ใช้เวลาถึง 42 ชั่วโมง  

ให้เหลือเพียงภายในเวลา 34 ชั่วโมงส�าหรับสินค้าน�าเข้า และจาก 16 ชั่วโมงให้เหลือเพียงภายในเวลา 6 ชั่วโมงส�าหรับ 

สินค้าส่งออก

12.2 ตัวอย่างกฎระเบียบสินคำ้าบางประเภทของเวียดนาม

12.2.1 กฎระเบียบการน�เข้าผักและผลไม้ 
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวยีดนามออกระเบยีบว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนคิส�าหรบัการน�าเข้าสนิค้าเกษตร  

ซึง่เกีย่วข้องกับการควบคมุสขุอนามยัผกัและผลไม้สดน�าเข้าท้ังทางบก ทางเรอื และทางอากาศทกุด่าน มผีลใช้บังคบัในปี 2554 

นอกจากนี ้เวยีดนามเริม่เข้มงวดต่อการบังคบัใช้ระเบียบว่าด้วยการน�าเข้าสนิค้าประเภทผกัและผลไม้ (Decision 48/ 2007/ QD  

เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2553) มีสาระส�าคัญก�าหนดให้สินค้าผักและผลไม้ต้องมีใบรับประกันคุณภาพจากหน่วยงาน

ควบคุมของประเทศต้นทาง โดยระบุรายละเอียดข้อมูล อาทิ สินค้าที่ส่งออก แหล่งผลิต การควบคุมการผลิต การใช้สารเคม ี

เพ่ือก�าจัดวัชพืชหรือแมลงท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู ้บริโภค อีกทั้งจะต้องได้รับเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืชจาก 

กรมคุ้มครองพันธุ์พืชเวียดนาม
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12.2.2 กฎระเบียบเพื่อคำวบคำุมสุขอนามัยและคำวามปลอดภัยของอาหาร 
ครอบคลุมสินค้าปศุสัตว์สด แช่เย็น และแช่แข็ง สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ไข่ และน�้าผึ้ง น�าเข้าจากทุกประเทศ  

จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

- Circular No.25/ 2010/ TT-BNNPTNT ก�าหนดให้สถานประกอบการของประเทศผูผ้ลติต้องได้รบัการตรวจรบัรอง

จากหน่วยงานรบัผิดชอบของเวยีดนาม นอกจากนี ้ต้องมใีบรบัรองสขุอนามยั (SPS) ประกอบการน�าเข้าสนิค้าแต่ละลอ็ต และ

อาจมีการสุ่มตรวจสินค้าที่วางจ�าหน่ายในตลาด หากพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจถูกส่งกลับหรือถูกท�าลายได้  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 

- Circular No.29/ 2010/ TT-BNNPTNT ก�าหนดปรมิาณสารเคมตีกค้างและเชือ้จลุนิทรย์ี ท่ีอนญุาตให้มไีด้ในสนิค้า 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

ส�าหรบัอาหารทัว่ไป Decree 15/2018/ND-CP ทีว่่าด้วยแนวทางในการปฏบิตัขิองกฎหมายความปลอดภยัด้านอาหาร 

มผีลบงัคับใช้วันที ่2 กุมภาพนัธ์ 2561 ใช้แทน Decree 38/ 2012/ ND-CP โดย Decree 15 ได้รับการจดัท�าขึน้เพือ่ลดขัน้ตอน 

การบริหารจัดการ และท�าให้การด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัอาหารง่ายขึน้ โดยมปีระเด็นใหม่ เช่น ผู้น�าเข้าส่งสนิค้าไปตรวจทางแลป

แล้วสามารถเผยแพร่ผลติภณัฑ์แปรรูป วตัถเุจอืปนอาหาร สารทีใ่ช้ในการแปรรปูอาหาร และบรรจภุณัฑ์อาหารด้วยตนเองได้  

โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐจะเข้าตรวจสอบหลังจากบริษัทมีการ 

ด�าเนินการธรุกจิ และหากพบว่าบรษิทัฯ ละเมดิข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัของอาหารจะถกูลงโทษ ส่วนกลุม่ผลติภัณฑ์ทีมี่

คุณค่าทางโภชนาการส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี  และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะต้องผ่านขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่

ผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานที่มีอ�านาจก่อนท�าการตลาด ส่วนอาหารน�าเข้า หน่วยงานของรัฐจะสุ่มตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของจ�านวน shipment ทั้งหมดใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารน�าเข้า

อย่างเข้มงวด ส�าหรับผู้ประกอบการที่มีประวัติการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

12.2.3 กฎระเบียบการน�เข้าเคำรื่องส�อาง
Circular 06/ 2011/ TT-BYT ก�าหนดการน�าเข้าเคร่ืองส�าอางไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่ต้องด�าเนินข้ันตอน 

การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับกรมควบคุมเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ใบจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมีอายุ 5 ปี 

โดยเอกสารประกอบด้วย 

- แบบฟอร์ม Notify cosmetics products

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ (ของผู้น�าเข้า)

- หนังสือมอบอ�านาจของผู้ผลิต

- หนังสือรับรองการจ�าหน่าย Certificate of free sale
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การคำรอบคำรอง
อสังหาริมทรัพย์

13
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13.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการคำรอบคำรองอสังหาริมทรัพย์
ของต่างชาติ

13.1.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของต่างชาติ
รัฐบาลเวียดนามให้สิทธิในการเช่าท่ีดิน (Land Use Right) ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าข้ึนอยู่กับระยะเวลาของ 

โครงการลงทนุตามทีไ่ด้รบั Investment License เป็นหลัก โดยทัว่ไปนกัลงทนุต่างชาตจิะได้รบัสทิธใินการเช่าทีด่นิประมาณ 

50 ปี แต่อาจขยายได้ถึง 70 ปี หากเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษจาก The Standing Committee of 

the National Assembly ของเวียดนาม 

ภายใต้กฎหมายที่ดินของประเทศเวียดนาม นักลงทุนต่างชาติสามารถขอใช้ที่ดินระยะยาวได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้

- การร่วมลงทุน (Joint Venture) กับหุ้นส่วนชาวเวียดนามที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลให้ได้สิทธิในการใช้ที่ดิน 

ระยะยาว โดยส่วนใหญ่การลงทุนร่วมดังกล่าวนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนชาวเวียดนามจะลงทุนในลักษณะของการให้ใช้ LURC ดังนั้น 

กิจการที่มีการลงทุนโดยต่างชาติจึงไม่ต้องเช่าที่ดินจากรัฐบาล

- การเช่าที่ดินจากรัฐบาล โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด (Provincial People’s Committee) เป็นผู้ที่มีอ�านาจ

ในการให้วิสาหกิจที่มีต่างชาติเป็นผู้ลงทุนเช่าที่ดิน โดยมีกระทรวงพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนในฐานะ 

ฝ่ายเวียดนามในการท�าสัญญาให้เช่าที่ดิน

- การเช่าช่วงที่ดินจากเขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก หรือเขตเทคโนโลยีขั้นสูง การใช้ที่ดินนี้

เป็นการเช่าช่วงต่อจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดสรรท่ีดินเป็นเขตพิเศษต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม

เพื่อการส่งออก หรือเขตเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือให้นักลงทุนเข้ามาด�าเนินกิจการในเขตน้ันโดยการเช่าช่วง ซึ่งโดยปกติจะมี 

การสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น และให้เช่าไปพร้อมกับที่ดิน

ขั้นตอนกำรเช่ำที่ดินส�ำหรับโครงกำรลงทุนของชำวต่ำงชำติ

การเช่าทีดิ่นส�าหรบัโครงการลงทนุของชาวต่างชาต ินกัลงทนุต้องอยูภ่ายใต้การดแูลของส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมส่วนจังหวัด ตามเอกสารต่อไปนี้

• แบบฟอร์มการขอเช่าที่ดิน

• ใบอนุญาตลงทุน

• แผนที่รังวัดที่ดิน

โดยผู้ลงทุนจะต้องเตรียมแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดิน ในกรณีที่แบบฟอร์มข้อมูลอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ

บริหารเขตของนครหรือจังหวัด ดังนั้นหลังจากที่ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งไปยังส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม แบบฟอร์มการขอเช่าทีด่นิจะอยูใ่นความดแูลของส�านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หลงัจากทีบ่ริษัท

ได้รับใบอนุญาตลงทุนแล้ว จะต้องแนบชุดเอกสารสิทธิในที่ดินกับโครงการที่จ�าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ  

นักลงทุนสามารถที่จะด�าเนินการกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 20 วันท�าการที่ได้รับแบบฟอร์ม 

ขอเช่าทีด่นิ คณะกรรมการจงัหวัดจะพจิารณาและลงนามอนมัุติลงในทีด่นิทีใ่ห้เช่า หลงัจากนัน้ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดล้อมจะลงชื่อและท�าการส่งมอบที่ดินให้พร้อมออกใบรับรองการใช้ที่ดินให้ ส่วนโครงการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับ 



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม | 105 

การจัดการกรมการวางแผนและการลงทนุ (Department of Planning and Investment: DPI) จะแจ้งนักลงทนุทราบเกีย่วกบั 

อัตราตอบแทนในการฟื้นฟูที่ดิน (Land recovery) โดยหลังจากที่คณะกรรมการบริหารนครโฮจิมินห์ลงนามพิจารณาอนุมัติ

การฟื้นฟูที่ดิน คณะกรรมการบริหารอ�าเภอ (People’s Committee of District) จะประสานกับนักลงทุนเรื่องค่าตอบแทน 

และท�าการปรับพื้นท่ีดังกล่าว นอกจากนี้ หากโครงการได้รับการสนับสนุนแต่มีค่าฟื้นฟูที่ดินของโครงการที่ค่อนข้างสูง  

คณะกรรมการบริหารนครหรือต่างจังหวัดจะพิจารณาให้การช่วยเหลือนักลงทุนในการปรับพื้นที่หรือช่วยจ่ายค่าฟื้นฟูที่ดินใน

จ�านวนทีไ่ม่เกนิค่าเช่าทีด่นิทัง้หมดท่ีจะต้องช�าระ ทัง้น้ีในกรณพิีเศษ คณะกรรมการบรหิารนครหรือจงัหวดัจะให้การช่วยเหลอื 

นกัลงทุนโดยการออกค่าฟ้ืนฟทูีดิ่นและปรับพืน้ทีใ่ห้ก่อน หรอืท�าการรือ้ถอนหรอืสร้างทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีใ่ห้ใหม่ และหลังจากที่ 

นักลงทุนได้รับใบอนุญาตการลงทุน นักลงทุนต้องชดใช้ค่าฟื้นฟูที่ดินและปรับพื้นที่พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่คณะกรรมการ

บริหารนครหรือจังหวัด (เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้นตามที่ธนาคารแห่งชาติระบุ) ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมโครงการ 

นักลงทุนสามารถหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผังเมืองและสถาปัตยกรรม รวมทั้งราคาค่าเช่า กฎหมาย สถานะที่ดินแหล่งและ

ประเภทของทีด่นิจาก DPI หรอืศนูย์กลางการลงทนุและส่งเสรมิการค้า (Investment and Trade Promotion Centre หรอื   

ITPC) ทัง้นีศ้นูย์ข้อมลูข่าวสารและการจดทะเบยีนการเคหะ (ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม) รบัผดิชอบในการ 

ก�าหนดแผนท่ีรังวัดที่ดินให้กับนักลงทุนภายใน 2 วันท�าการหลังจากที่ได้รับการร้องขอ หากภายใน 2 วันท�าการ ยังไม่มี 

การด�าเนินการ ส�านักงานจะแจ้งให้นักลงทุนทราบและให้ค�าแนะน�าถึงขั้นตอนการท�าแผนที่ต�าแหน่งโครงการต่อไป
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13.1.2 กฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินของต่างชาติ
การอนุญาตให้องค์กรและชาวต่างชาติมีสิทธิ์ถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในเวียดนามตามกฎหมายที่อยู่อาศัย 

ฉบับแก้ไขปี 2557 ที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม 2558 โดยจะต้องเป็นองค์การ บุคคลชาวต่างชาติ  

สถานประกอบการทีม่เีงนิลงทนุจากต่างประเทศ สาขาหรอืส�านกังานตวัแทนของสถานประกอบการต่างชาต ิกองทนุการลงทนุต่างชาติ  

สาขาของธนาคารต่างชาตปิระจ�าเวยีดนามหรอืชาวต่างชาตทิีอ่าศัยในเวยีดนามมสิีทธิซ์ือ้ เช่า รบัมรดกและถอืครองกรรมสิทธิ ์

ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดไม่เกินร้อยละ 30 ต่อคอนโดมิเนียมหนึ่งแห่ง ส่วนท่ีอยู่อาศัยประเภทวิลล่าหรือบ้านท่ัวไปมีสิทธ์ิ 

ถือครองได้ไม่เกิน 250 หลังต่อต�าบล ส่วนระยะเวลาที่ถือครองกรรมสิทธิ์คือ 50 ปี หรือถือครองได้เหมือนชาวเวียดนาม 

ในกรณีที่สมรสกับชาวเวียดนาม

13.2 กฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติในด้าน
อสังหาริมทรัพย์

กฎหมายที่อยู่อาศัยฉบับแก้ไขปี 2557 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม 2558 อนุญาตให้องค์กรและ 

ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ลงทุนโครงการธุรกิจการเคหะในเวียดนามเมื่อตอบสนองเงื่อนไขต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

เพื่อด�าเนินโครงการธุรกิจการเคหะ องค์กรและชาวต่างชาติต้องจัดต้ังบริษัทท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงินทุนอย่างน้อย 

20 พันล้านด่ง 

นกัลงทนุชาวต่างชาตสิามารถเข้ามาลงทนุทัง้โครงการธรุกจิการเคหะและโครงการธรุกจิการเคหะรายได้ต�า่ โดยชาวต่างชาติ 

ทีจ่ะลงทนุในธรุกจิการเคหะจะต้องมใีบรับรองการลงทนุภายใต้กฎหมายการลงทุนท่ัวไป โดยมีเงือ่นไขว่าหากมีนักลงทุนสนใจ 

โครงการมากกว่าหน่ึงรายจะต้องตัดสนิโดยการประมลูโครงการ ส�าหรบัขอบเขตของธรุกจิอสังหารมิทรพัย์ นกัลงทนุชาวต่างชาต ิ

จะได้รับอนุญาตให้เลือกลงทุนในโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้

• ลงทุนในเรื่องของการสร้างบ้านและอาคารเพื่อขาย ให้เช่าหรืออนุญาตให้เช่าซื้อ

• ลงทุนในการปรับพืน้ทีแ่ละเพือ่ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ให้เช่าพืน้ทีห่รือให้เช่าทีพ่ร้อมโครงสร้างพืน้ฐานส�าเรจ็รปู

• บรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัธรุกิจอสังหารมิทรัพย์ เช่น ธรุกจิบรกิารนายหน้าอสังหาริมทรพัย์ การประเมนิอสงัหารมิทรพัย์ 

การบรกิารให้ค�าปรกึษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริการประมูลอสงัหารมิทรพัย์ ธรุกจิโฆษณาอสังหารมิทรพัย์ และธรุกจิบรกิาร 

จัดการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้นักลงทุนชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ซื้อบ้านหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อขายต่อ ให้เช่า หรือเช่าซื้อ 
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สภาพการด�รงชีวิต
ในเวียดนาม

14
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14.1 ประชากร

เวยีดนามนบัเป็นประเทศหนึง่ในแถบคาบสมทุรอนิโดจนีท่ีมขีนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรมเก่าแก่ท่ีสัง่สมมา

เป็นระยะเวลานาน และยงัคงสบืทอดมาถงึปัจจุบนั อีกทัง้เวยีดนามมคีวามสมัพนัธ์กบัจนีมาก่อนการปฏวิตัริะบบการปกครอง  

จึงท�าให้ความเช่ือ ศิลปะ วิถีการด�ารงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจีนมีอิทธิพลต่อเวียดนามด้วย  

เช่น ลัทธิขงจื๊อที่ให้ความส�าคัญต่อการนับถือเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ลัทธิเต๋าที่สอนเร่ืองความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึง 

ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว 

ในจ�านวน 54 ชนเผ่า ชนเผ่ากิงห์เป็นชนเผ่าที่มีจ�านวนประชากรมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 86.2 ภาษาที่ใช้เป็นทางการ 

คือภาษาเวียด รองลงมาจะเป็นชนเผ่าไต่ (Tay) ท่ีมีจ�านวนประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชนเผ่าไท (Thai) ร้อยละ 1.8  

ชนเผ่าเหมื่อง (Muong) เขมร (Khmer) เฮอมง (Hmong) มีจ�านวนประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1.48 1.47 และ 1.2 ตามล�าดับ 

ส่วนคนเวียดนามเชื้อสายจีนมีจ�านวนประมาณ 823,000 คน (ตามสถิติปี 2552) และพักอาศัยอยู่ท่ัวประเทศ แต่ส่วนใหญ่

อาศัยอยู่ที่นครโฮจิมินห์ และบางจังหวัดภาคใต้ 

ลักษณะนิสัยของคนเวียดนำม

• พฤติกรรมชาวเวียดนาม โดยทั่วไปแล้วชาวเวียดนามจะมีความเชื่อม่ันและมีความคิดเป็นของตนเอง กล้าแสดง 

ความคดิเหน็และข้อโต้แย้ง ไม่ชอบการถกูต�าหนต่ิอหน้าผูอ้ืน่ ชอบแสดงความคุ้นเคย ความสนทิสนมกบัผูอ่ื้น มกัถามเร่ืองราว

ส่วนตวัเช่น อาย ุสถานะสมรส ซ่ึงสิง่เหล่าน้ีถอืเป็นวฒันธรรมแบบชมุชนทีใ่ห้ความส�าคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์ ปฏบัิตต่ิอ

ผู้อื่นเหมือนกับญาติพี่น้องของตน 

• ชาวเวียดนามมีความมานะ อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

• ชาวเวียดนามชอบพูดคุยขณะรับประทานอาหาร มักยกถ้วยหรือชามไว้ในมือขณะรับประทานอาหาร

• ใช้ภาษาเวยีดนามเป็นหลกัในการสือ่สาร แต่ในสถานทีร่าชการหรอืทีส่�านกังาน บรษิทัต่าง ๆ เจ้าหน้าทีแ่ละพนกังาน

ที่จบปริญญาตรีขึ้นไปส่วนใหญ่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

• ปัจจุบันแรงงานในเวียดนามมีคุณภาพมากขึ้น และการท�าธุรกิจเป็นระบบมากขึ้น

14.2 วัฒนธรรมด้านอาหาร

คนเวียดนามทานข้าวเป็นอาหารหลักและใช้ตะเกียบขณะรับประทานอาหาร โดยทั่วไปอาหารเวียดนามมีผักเยอะ  

ไม่หวานมาก ไม่มนัมาก พฤตกิรรมการบรโิภคของชาวเวยีดนามทีอ่ยู่ทางภาคใต้และทางภาคเหนอืนัน้มคีวามแตกต่างกนัมาก 

ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากวถิกีารด�ารงชวีติ และอปุนสิยัทีแ่ตกต่างกัน เป็นต้น อาหารภาคเหนือรสจืดและไม่เผ็ด มีอาหารท่ีข้ึนช่ือ  

เช่น เฝอ (Pho) ขนมจีนหมูย่าง (Bun Cha) ข้าวเกรียบปากหม้อ (Banh cuon) ปอเปี๊ยะทอด (Nem ran) เป็นต้น  

ส่วนอาหารภาคกลางมีลักษณะรสจัดและเผ็ด และมีหลากหลายประเภท ขณะที่อาหารภาคใต้จะเป็นการผสมผสานจาก 
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อาหารจีน อาหารไทย และจากภาคต่าง ๆ ของเวียดนาม เพราะฉะนั้นอาหารภาคใต้จะมีทั้งรสหวาน รสเผ็ด และรสมันท�าให้

รสชาติกลมกล่อมอร่อย อาหารที่มีชื่อเสียง คือ แหนมเนือง ก๋วยเตี๋ยวน�้า ก๋วยเตี๋ยวแห้ง เป็นต้น

มื้ออาหารครอบครัวถือเป็นช่วงเวลาท่ีส�าคัญส�าหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และข่าวคราวทกุเรือ่งหลงัจากหนึง่วนัท�างานกลบัมา ครอบครวัของคนเวียดนามจะรกัใคร่ปรองดองกนั ก่อนเริม่รบัประทานอาหาร  

คนเวียดนามมักจะพูดค�าว่า ‘เชิญทานข้าว’ ขณะทานข้าวคนเวียดนามจะไม่ใช้ช้อนกลางในการตักกับข้าวเหมือนคนไทย  

นอกจากน้ี เวลามีแขกมาทานอาหารทีบ้่าน เจ้าของบ้านมกัจะท�าอาหารหลายอย่างเพือ่ต้อนรบัแขก แสดงถงึการให้การต้อนรบั 

ด้วยความยินดี

14.3 ที่พักอาศัย

ทีพ่กัอาศยัในเวยีดนามจะแตกต่างกนัไประหว่างตวัเมอืงและต่างจงัหวดั ส�าหรบัเมอืงใหญ่ เช่น ฮานอย ดานงั และโฮจมินิห์  

อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะสร้างบ้านโดยใช้เนื้อที่น้อยแต่สร้างข้ึนในแนวสูง นอกจากนี้ เนื่องจากมีการสร้างคอนโดมิเนียม

มากขึ้น คนเวียดนามโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะนิยมอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมจ�านวนมาก แต่ในส่วนของต่างจังหวัดที่พักอาศัย 

มักเป็นรูปแบบของบ้านเดี่ยวที่มีเนื้อที่กว้างกว่า แต่คนเวียดนามนิยมสร้างบ้านหลายชั้น ค่าครองชีพและค่าที่อยู่อาศัยใน 

กรุงฮานอยและโฮจิมินห์จะแพงกว่าโซนที่พักอาศัยอ่ืน ๆ เช่น คอนโดมิเนียมขนาด 2 ห้องนอนตกแต่งพร้อม จะมีอัตรา

ค่าเช่าอยู่ระหว่าง 500-1400 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและประเภทของคอนโดมิเนียมนั้น เนื่องจากในตัวเมือง 

มสีิง่อ�านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ มากมาย เช่น สาธารณปูโภค การเดนิทาง การพักผ่อน โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น 

14.4 คำวามปลอดภัย

เวียดนามก็เหมือนกับสถานที่หลาย ๆ แห่ง เมื่อจะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย  

หลกีเลีย่งการเดนิทางไปสถานทีเ่ปลีย่วและมืดโดยล�าพงั หรอืการสวมเครือ่งประดับมค่ีาโดยเฉพาะในเมอืงฮานอยและโฮจิมนิห์ทีม่ ี

มจิฉาชพีปะปนอยู ่การเดนิทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (7.00-8.00 น.) และตอนเยน็หลงัเลกิงานและช่วงค�า่ (17.00-18.00 น.)  

จะมีปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในเขตตัวเมือง เน่ืองจากถนนที่คับแคบ ปริมาณรถที่หนาแน่นโดยเฉพาะรถยนต์และ

มอเตอร์ไซค์ 
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มารยาททางธุรกิจ
และวัฒนธรรม

15
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15.1 เวลาในการเจรจาธุรกิจ

• โดยปกติบริษทัฯ ในเวียดนามจะเจรจาธุรกจิในวันท�าการ (จนัทร์-ศกุร์) เท่านัน้ โดยชัว่โมงการท�างานเฉลีย่ต่อสปัดาห์

อยู่ที่ 40 ชั่วโมง เช่นเดียวกันกับหน่วยงานราชการเวียดนามที่เปิดท�าการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์

• ควรจะหลีกเลี่ยงการเร่ิมเจรจาธุรกิจที่ประเมินแล้วว่าจะต้องใช้เวลามาก หรือการเตรียมงานส�าคัญ ๆ ก่อนช่วง 

เต๊ต (TET) หรอืปีใหม่ตามปฏทินิจนัทรคติ (เดอืนมกราคมหรือเดอืนกมุภาพนัธ์ ซึง่วนัจะตรงกันกบัวนัตรษุจนี) เพราะช่วง TET 

เป็นช่วงเวลาข้ึนปีใหม่ท่ีชาวเวียดนามให้ความส�าคัญมากท่ีสดุ จะเรยีกว่ามากกว่าวนัข้ึนปีใหม่สากล (1 มกราคมของทกุปี) ก็ได้ 

ชาวเวียดนามจะให้เวลาส�าหรับการเตรียมตัวขึ้นปีใหม่ และให้ความส�าคัญกับครอบครัวรวมถึงญาติมิตร 

• ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อน TET แม้ว่าหน่วยงานราชการและเอกชนจะเปิดท�าการตามปกติ แต่เจ้าหน้าที่และพนักงาน  

อาจจะท�างานได้อย่างไม่เตม็ประสิทธภิาพนกั รวมทัง้ TET เป็นวนัหยดุราชการตดิต่อกัน 5-7 วนั การทีจ่ะเริม่เจรจาธรุกจิและ

ปล่อยให้การเจรจาผ่านช่วงเวลานี้อาจจะต้องเริ่มต้นเจรจาใหม่หลังจากผ่านเทศกาล TET ไปแล้ว การหาแรงงานต่าง ๆ ทั้ง

แรงงานทัว่ไป แรงงานฝีมอื หรอืช่างเทคนคิต่าง ๆ ในช่วง TET จะเป็นไปได้ยาก เพราะชาวเวยีดนามจะเดินทางกลบัภมูลิ�าเนา

ของตนเองเพื่อเยี่ยมครอบครัวและญาติมิตร 

15.2 โคำรงสร้างธุรกิจ

บริษัทเวยีดนามส่วนใหญ่ค่อนข้างมีล�าดบัชัน้ชดัเจน การตัดสินใจและความคิดมักเกดิขึน้ในระดบับนโดยผู้ทีมี่อาวโุสมาก 

จะมอิีทธพิลต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิ ส�าหรบัการประชุมทางธุรกจิ ผูท้ีม่อีาวโุสทีส่ดุจะเดนิเข้าห้องประชมุก่อนเสมอ นอกจาก

อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นตัวบ่งบอกสถานะในสังคมเวียดนามเช่นกัน

15.3 การสร้างคำวามสัมพันธ์ทางธุรกิจ และคำ�แนะน�เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจในเวียดนาม

• นักธุรกิจเวียดนามมักไม่ค่อยไว้วางใจคนท่ีเพิ่งรู้จักกัน ดังนั้นจึงควรใช้เวลาในการพบกันในช่วงแรก เพื่อพัฒนา 

ความสมัพนัธ์ก่อนจึงค่อยเริม่หารอืธรุกิจ โดยการพูดคยุส่วนใหญ่ในช่วงแรกมกัเป็นเรือ่งทัว่ไป จะไม่เกีย่วกบัธรุกจินกั การพดูคยุ 

เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ครอบครัว งานอดิเรกจะท�าให้รู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น

• คนเวียดนามยังให้ความส�าคัญกับความตรงต่อเวลา
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• ถงึแม้การประชมุส่วนใหญ่จะใช้ภาษาองักฤษแต่ควรจ้างคนแปลภาษาเพือ่ช่วยเหลอืในการสือ่สารด้วย กรณสีามารถ

พูดภาษาเวียดนามได้จะเป็นการสร้างความประทับใจให้คู่สนทนาอย่างยิ่ง 

• การด�าเนินธุรกจิในเวยีดนามจะใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัทางราชการทีม่ขีัน้ตอนและใช้เวลานาน

• โดยปกติเวลาสนทนา คนเวียดนามจะหยุดเว้นระยะเวลาสักครู่ก่อนตอบโต้ จึงควรเตรียมตัวส�าหรับช่วงเวลาเงียบ

ระหว่างการเจรจาธุรกิจ

• การเจรจาธรุกจิส่วนใหญ่ใช้เวลาค่อนข้างนาน เนือ่งจากในการพจิารณาทกุ ๆ  อย่าง ชาวเวยีดนามจะมกีารปรึกษาหารือก่อน

• หากได้รับการแนะน�ามาผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ มกัจะเจรจาธรุกิจได้ราบรืน่และประสบความส�าเรจ็ 

มากกว่า

• เนื่องจากความอาวุโสมีความส�าคัญมากในสังคมเวียดนาม การใช้ค�าน�าหน้านามโดยใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีจะถือเป็น 

การให้เกียรติมากกว่า เช่น ท่านประธาน ผู้อ�านวยการ แทนการใช้ค�าว่า Mr./ Miss/ Mrs. นามบัตรควรพิมพ์ภาษาเวียดนาม

ควบคู่กับภาษาอังกฤษ

• มักจะมอบนามบัตรให้เมื่อแรกพบก่อนเริ่มเจรจาธุรกิจ การมอบนามบัตรจะใช้มือขวา หรือมือทั้งสอง (การใช้มือ 

ทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความสุภาพมากกว่า)

• การมอบของขวัญ ควรพิจารณาเลือกของขวัญที่ดีกว่าส�าหรับผู้บริหารอาวุโส ไม่ควรมอบของขวัญที่เหมือนกันให ้

ทุกคน ทั้งนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีราคาแพง เป็นเพียงสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณเท่านั้น

• ในการพัฒนาธุรกิจ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะเป็นสิ่งส�าคัญ การพัฒนาธุรกิจอาศัยเวลา การพัฒนาสายสัมพันธ์

ส่วนตวัและความไว้วางใจกบัพนัธมติรชาวเวยีดนามโดยการพดูคยุเกีย่วกบัครอบครัว งานอดิเรก อาชพี เช่น กอล์ฟหรือฟตุบอล 

และมุมมองส่วนบคุคลในประเด็นทีน่่าสนใจทัว่ไปถอืเป็นจดุเริม่ต้นในการสร้างไมตรจีติรและความไว้วางใจกบัคนทีค่ณุตดิต่อด้วย 

• การท�าธรุกิจในเวยีดนามต้องใช้ความมุง่มัน่ระยะยาว บ่อยครัง้ทีธ่รุกิจมกัจะด�าเนนิการอยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ส่วนตวั  

และคุณจ�าเป็นต้องลงทนุด้านเวลาและค่าใช้จ่ายเพือ่มาเยอืนอย่างสม�า่เสมอและพัฒนาสายสมัพันธ์ไมตรจีติรกบัลกูค้า เอเยนต์  

และเจ้าหน้าที่ติดต่อภาครัฐบาลและธุรกิจ 

• การสังสรรค์เป็นสิ่งส�าคัญส่วนหนึ่งของการท�าธุรกิจ ส่วนใหญ่จะสังสรรค์ในร้านอาหาร ร้านกาแฟ และให้เจ้าภาพ

เป็นผู้สั่งอาหาร 
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• การสือ่สารกับพนกังานถอืเป็นปัจจัยส�าคญัในการท�างาน ผูบ้รหิารหรอืพนกังานคนไทยควรเรยีนภาษาเวยีดนามเพือ่

สือ่สารกบัพนกังานทกุระดบั จะสร้างความคุน้เคยได้ดกีว่า อกีทัง้ยงัช่วยให้การใช้ชวีติในประจ�าวนัสะดวกมากขึน้เวลาไปเทีย่ว 

ไปซื้อของในตลาด ในร้านอาหาร เป็นต้น

• การไปลงทุนในเวียดนามควรใช้บริการนักกฎหมายมืออาชีพ เพราะกฎหมายในเวียดนามเปล่ียนแปลงเร็วและ 

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

15.4 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ�เป็นในการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม

15.4.1 ช่องทางการจัดจ�หน่ายสินคำ้าและการหาคำู่คำ้า 
นักธุรกิจเวียดนามยังไม่มีความช�านาญกับการที่จะออกไปหาสินค้าในต่างประเทศ ประกอบกับยังมีทุนน้อย ดังนั้น   

ส่วนมากจะอยูท่ีบ่รษัิทคอยให้นักธรุกจิต่างชาตมิาตดิต่อมากกว่า นกัธรุกจิต่างประเทศ เช่น ไต้หวนั ฮ่องกง ญีปุ่่น และสงิคโปร์

รู้จุดอ่อนเหล่านี้ดี จึงพยายามจะเข้ามาหาตลาดเวียดนามมากกว่าที่จะรอให้นักธุรกิจเวียดนามไปติดต่อโดยตรง

ดังนั้นการท�าธุรกิจกับประเทศเวียดนาม ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทางตรงซ่ึงเป็นการด�าเนินการต่าง ๆ ด้วยตนเอง  

โดยอาจมีส�านักงานสาขาในประเทศเวียดนาม หรือการส่งออกทางอ้อมผ่านคนกลาง หรือผู้น�าเข้าจะต้องเข้าใจถึงประเภท

การขนส่งและประเภทของสินค้า เมื่อสินค้าเข้าสู่เวียดนามแล้ว จะมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายดังนี้

ตำรำงที่ 15.1 ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำในเวียดนำม

 



114 | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม | 115 

บริษัทน�าเข้าท่ีเป็นต่างชาติสามารถน�าเข้าสินค้าได้ และสามารถจัดจ�าหน่ายค้าปลีกหากมีการจดทะเบียน 

ประกอบธุรกิจค้าปลีก และขอใบอนุญาตจัดตั้งร้านค้าปลีกจากส�านักงานอุตสาหกรรมและการค้าส่วนจังหวัด ดังที่ก�าหนดใน 

Decree 09/ 2018/ ND-CP

15.4.2 การหาคำู่คำ้า
ส�าหรับผูท่ี้สนใจจะหาคูค้่าในประเทศเวยีดนามนัน้ การเข้าสูต่ลาดทีง่่ายทีส่ดุคอืการส่งออก และหากสนใจทีจ่ะร่วมทนุ  

หรือลงทุนท�าธุรกิจ อาจเร่ิมจากการศึกษาข้อมูลและเดินทางดูสภาพการท�าธุรกิจจริง อาจเริ่มต้นด้วยการติดต่อผ่าน 

หน่วยงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศท่ีกรุงฮานอยหรือนครโฮจิมินห์ เพ่ือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดเป็นประจ�าใน 

ช่วงเดอืนต่าง ๆ ทัง้นีใ้นการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าดงักล่าว จะเป็นการท�าให้สนิค้าของผูส่้งออกเป็นทีรู่จ้กัของลกูค้าหรอืผูส้นใจ 

ในการเป็นตัวแทนการน�าเข้าในเวียดนาม

15.4.3 ระบบการช�ระเงิน     
วิธีกำรช�ำระเงิน: การรับช�าระค่าสินค้าส่งออกและน�าเข้าของไทยกับเวียดนามเป็นดังนี้

(1) การโอนเงนิโดยทางโทรเลข (Telegraphic Transfer: T/T) โดยผูข้ายสนิค้าจะจดัส่งสนิค้าให้ผูซ้ือ้ก่อน หลงัจากนัน้ 

ผู้ซื้อจะท�าการโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายในภายหลังตามระยะเวลาที่ตกลง

(2) การเปิด L/C at sight โดยผู้ซื้อต้องติดต่อให้ธนาคารในประเทศตนเองเปิด L/C ให้ผู้ขาย โดยผ่านธนาคาร 

ในประเทศของผู้ขาย หลังจากนั้นธนาคารผู้ขายจะส่ง L/C ให้ผู้ขายเพื่อส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ

(3) การขายแบบวิธีเรียกเก็บเงนิประเภททีผู่ซ้ือ้ต้องช�าระเงินก่อนจงึจะสามารถน�าเอกสารไปออกสนิค้าได้ (Documents  

Against Payment: D/P)

การเปิด L/C จากผู้น�าเข้า เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด ธนาคารที่ผู้น�าเข้าเปิด L/C ควรจะเป็นธนาคารของต่างประเทศที่มี

สาขาอยู่ในเวียดนาม หรือธนาคารไทยท่ีมีสาขาอยู่ในเวียดนาม ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารวีนาสยาม (Vinasiam: เป็น 

ธนาคารร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณชิย์ ซพีแีละธนาคารของเวยีดนาม) หรอืธนาคารของรฐับาลเวยีดนามหลายแห่งท่ีเชือ่ถอืได้  

เช่น The Bank for Foreign Trade of Vietnam (VIETCOM BANK), The Export-Import Bank (EXIMBANK), The 

Industrial and Commercial Bank of Vietnam เป็นต้น 

15.4.4 คำ่านิยมของชาวเวียดนามในการซื้อสินคำ้า
ชาวเวียดนามในปัจจุบันเริ่มมีรายได้มากขึ้น (แม้จะมากไม่เท่าคนไทย) และมีค่านิยมที่เปล่ียนแปลงไป จากการนิยม

สนิค้าราคาถกูโดยไม่สนใจเรือ่งคุณภาพ  ในปัจจุบนัได้หนัมาให้ความสนใจกบัคณุภาพมากขึน้แม้ต้องจ่ายแพงกต็าม สนิค้าไทย

ในสายตาของชาวเวยีดนามนัน้พบว่าอยูใ่นระดบักลางค่อนไปถงึระดบัสงู  นัน่หมายถงึคณุภาพของสนิค้าไทยสงูกว่าสนิค้าจาก

จีน นอกจากนี้ สินค้าไทยอาจจะได้รับผลพลอยได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทย เช่น กลุ่ม ปตท. กลุ่มอมตะนคร 

กระทงิแดง เป็นต้น ท่ีไปตัง้ฐานการผลิตและท�าตลาดมาอย่างยาวนานจนเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค จะเหน็ว่าสนิค้าเหล่านีเ้ป็น

สินค้าที่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  การที่มี

นักธุรกิจไทยไปบุกเบิกตลาดเวียดนามเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ท�าให้ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาของชาวเวียดนาม

ค่อนข้างมีอนาคตที่ดีในตลาดเวียดนาม



116 | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม

15.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�รงชีวิตในเวียดนาม

ตำรำงที่ 15.2 แสดงสิ่งที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำขณะที่ใช้ชีวิตในเวียดนำม

Do’s Don’t

• ต้องพกหนังสือเดินทางติดตัวไว้ตลอดเวลา และควร 

ถ่ายเอกสารหนังสอืเดนิทาง บตัรเครดิต และเอกสารส�าคญั

อืน่ ๆ เก็บไว้ต่างหากจากต้นฉบับ 

• ใช้ความระมัดระวังในขณะข้ามถนนให้มาก ให้มอง 

ด้านซ้ายและด้านขวาและเดินช้า ๆ 

• หากพักอาศัยในเวียดนามเกิน 30 วัน ต้องขอวีซ่าจาก

สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจ�าประเทศไทยก่อน 

• อาหารเวียดนามเกือบทุกแห่งใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร 

หากแพ้ผงชูรสให้ระมัดระวัง หรือแจ้งทางร้านให้ทราบก่อน

• อย่าน�าหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางศาสนาใน

เวียดนามและการเมือง ผู้น�าประเทศ หรือนโยบายของรัฐ

ขึ้นพูดเนื่องจากเป็นเรื่องอ่อนไหว  

• อย่าพกสิ่งของมีค่าติดตัวเมื่อออกไปข้างนอก 

• ไม่ควรต่อว่าแรงงานเวียดนามต่อหน้าคนอื่น เพราะ 

คนเวียดนามรักษาหน้าและศักดิ์ศรี

15.6 หน่วยงานราชการและเอกชนไทยในประเทศเวียดนาม

15.6.1 หน่วยงานราชการไทย

สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงฮำนอย

26 Phan Boi Chau Street, Hanoi

Tel: (+84 24) 3823-5092-94

Fax: (+84 24) 3823-5088

Email: thaihan1@fpt.vn

Website: http://www.thaiembassy.org/hanoi

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงฮำนอย

Suit 905, 9th Floor, HCO Building,

44 B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi

Tel: (+84 24) 3936-5226-7

Fax: (+84 24) 3936-5228

Email: thaitchanoi@ditp.go.th
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ส�ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ นครโฮจิมินห์

Unit 4, 18th floor, Saigon Centre Tower 2,

67 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+84 28) 6291-3885-6

Fax: (+84 28) 6291-3887

Email: info@tourismthailand.org.vn

Website: www.tourismthailand.org.vn

สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

77 Tran Quoc Thao Street, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 28) 3932-7637-8

Fax: (+84 28) 3932-6002

Email: thaihom@mfa.go.th

Website: http://thaiembassy.org/hochiminh/en/

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

Unit 1805, Saigon Centre Tower 2

67 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+84 28) 3914-1838

Fax: (+84 28) 3914-1864

Website: www.thaitradehcmc.com

Email: ttc_hcmc@vnn.vn, ttchcmc.ditp@gmail.com  

The Thai Business (Vietnam) Association

2 Fl., Gia Thy Building, 158 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel/Fax: (+84 28) 6528 3606

Email: thaiassociation@vnn.vn

Email: thaibusiness.association@gmail.com

Website: www.tbavietnam.org

Office Phone: (+84 24) 833-6805

Fax: (+84 24) 833-6804
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15.6.2 หน่วยงานเอกชนไทย

ธนำคำรกรุงเทพ สำขำฮำนอย 

41B Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Office Phone: (+84 24) 826-0886/ 824-0307

Fax: (+84 24) 826-7397 

ธนำคำรกรุงเทพ สำขำโฮจิมินห์

35 Nguyen Hue Street, District 1, HCMC

Office Phone: (+84 28) 3821-4396/ 3821-4397

ธนำคำรกสิกรไทย ส�ำนักงำนตัวแทน (ฮำนอย)

Hanoi Representative Office

Unit V807, 8th Floor, Pacific Place 

83B Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi

Tel: (+84 24) 3946-0007

ธนำคำรกสิกรไทย ส�ำนักงำนตัวแทน (โฮจิมินห์)

Kasikorn Bank Representative Office - HCMC

14th floor, AB Tower, 76 A, Le Lai Street, District 1, HCMC

Tel: (+84 28) 3827 4147-8

test
Textbox
Unit 3,3rd Floor,International Centre17 Ngo Quyen Str.,Hoan Kiem Dist.,Hanoi,VietnamTel: (+84 24) 3936 5903Fax: (+84 24) 3826 7397
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ภำษำไทย

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2554. การค้าและการลงทุนของประเทศเวียดนาม. 

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม. 2556. คู่มือประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในสาธารณรัฐ

 สังคมนิยมเวียดนาม. 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2557. รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซี่ยน: สาธารณรัฐ

 สังคมนิยมเวียดนาม

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. 2554. คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. 2557. DBD ACCOUNTING ฉบับเดือนกรกฎาคม 2557.

ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 กระทรวงพาณิชย์. 2557. ข้อมูลการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย. 2554. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 กระทรวงพาณิชย์. คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

ภำษำอังกฤษ

PTV Logistics Co., Ltd. 2015. Logistics and transportation rate for air shipments. 

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$59/level14/vn3.htm

http://fia.mpi.gov.vn/

https://www.gso.gov.vn/

https://www.customs.gov.vn/

http://viipip.com/ipvn/?ipcode=15&module=price

http://www.industrialzone.vn/lng/1/industrial-zone-detail/200/%C4%90a-Nang/Hoa-Khanh-mo-rong.aspx

http://maisonreal.vn/cam-nang/gia-thue-van-phong-tai-ha-noi/

http://vietnamfinance.vn/gia-thue-van-phong-hang-b-c-tai-da-nang-sut-giam-manh-20170519105407636.htm

https://alonhadat.com.vn/cho-thue-mat-bang-trong-cac-toa-nha-phu-hop-lam-vp-giao-dich-

 showroom-f-b-lh-bds-mizuland-2757859.html

https://www.fa.net.vn/media/first-alliances/client/Salary%20Guide/vietnam-salary-2018-first-alliances.pdf

https://vietnammoi.vn/tra-cuu-muc-luong-toi-thieu-vung-tung-dia-phuong-nam-2018-70880.html

https://www.reeracoen.co.th/th/jobsearch/jid_25518

https://pasona.co.th/d/3871

https://vn.indeed.com/Vi%E1%BB%87c-
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