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ค�ำน�ำ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) อย่างเป็นทางการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกที่ส�ำคัญ
ในระยะยาว และเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจควรให้ความสนใจอย่างจริงจัง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระดับภูมิภาคส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการไทยในทุกแวดวงธุรกิจ จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื โอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และประเทศอาเซียนอืน่ ๆ ขึน้ โดยมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างความตระหนักต่อการผนึกก�ำลังร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และท�ำความรูจ้ กั ประเทศต่างๆ ได้อย่างทัว่ ถึงในทุกแง่มมุ เพือ่ เตรียมพร้อมต่อโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็พร้อมตัง้ รับ
กับความท้าทายในการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นจากคู่แข่งต่างชาติได้อย่างเหมาะสม
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับนี้ ด�ำเนินการจัดท�ำเรียบเรียง
และตรวจทานโดยส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ร่วมกับส�ำนักพัฒนาตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย ประกอบด้วยสาระน่ารูเ้ กีย่ วกับโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สิ่งที่ควรรู้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการจัดตั้งธุรกิจ ต้นทุนการท�ำธุรกิจ การเลือกที่ตั้งใน
การประกอบธุรกิจ กฎระเบียบการลงทุน (Outward Investment) ตลอดจนเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ติดต่อธุรกิจ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ท้ายทีส่ ดุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูอ้ า่ นจะได้รบั ประโยชน์จากเนือ้ หาในคูม่ อื โอกาส
และทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับนีไ้ ม่มากก็นอ้ ย สามารถน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการด�ำเนินธุรกิจในตลาดเวียดนาม และเป็นส่วนหนึง่ ในการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ธรุ กิจในองค์กรด้วยมุมมองทีม่ ตี อ่ ตลาด
อาเซียนอย่างครอบคลุมและครบครัน ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะเป็นไปในระยะข้างหน้า ตลอดจนใช้เป็น
พื้นฐานส�ำหรับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ธันวาคม 2558
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานประเทศเวียดนาม
1.1 สภาพภูมิประเทศ

ประเทศเวียดนามตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของคาบสมุทร
อินโดจีน มีพื้นที่ประมาณ 331,698 ตารางกิโลเมตร ความ
หนาแน่นของประชากรเป็น 273 คนต่อตารางกิโลเมตร
เรียงเป็นรูปตัว S ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้
ระหว่างละติจูดที่ 23 องศา 22 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศา 30
ลิปดาเหนือ และระหว่างลองติจูดที่ 102 องศา 10 ลิปดา
ตะวันออก ถึง 109 องศา 29 ลิปดาตะวันออก ทิศเหนือ
ติดกับประเทศจีน ความยาว 1,281 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติด
ประเทศลาว ความยาว 2,130 กิโลเมตร ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ติดกับประเทศกัมพูชา ความยาว 1,228 กิโลเมตร และ
อ่าวไทย ทิศตะวันออกมีชายฝั่งทะเลยาวติดกับทะเลจีนใต้
ความยาว 3,444 กิโลเมตร ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนาม
ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้

1

บริเวณแผ่นดินทั้งหมดของเวียดนาม มีพื้นที่
ราว 328,000 ตารางกิโลเมตร นอกนั้นเป็นไหล่เขาและ
หมู่เกาะต่าง ๆ นับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ย
ไปจนถึงอ่าวไทย นอกจากนี้ ยังมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกทีส่ �ำคัญ
2 แห่งคือ ที่ราบลุ่มปากแม่น�้ำแดง (Red River Delta)
ทางภาคเหนือ และที่ราบลุ่มปากแม่น�้ำโขง (Mekong
River Delta) ทางทิศใต้ เวียดนามเป็นประเทศที่มีพื้นที่
แคบแต่มีความยาวมาก ท�ำให้ลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมอิ ากาศแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

ภาคเหนือ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงโดยเฉพาะเทือกเขา
ฟานซีปาน (Fan Si Pan) ซึ่งสูงถึง 3,143 เมตร สูงที่สุดใน
คาบสมุทรอินโดจีน มีแม่นำ�้ ส�ำคัญคือ แม่นำ�้ กุง (Cung) ซึง่ ไหลไป
บรรจบกับแม่น�้ำแดงเป็นดินดอนสามเหลี่ยม (Red River Delta)
ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก และเป็นที่ตั้งของ
กรุงฮานอย (Ha Noi) ซึ่งเป็นเมืองหลวง

ภาคใต้
แม้พนื้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบสูง แต่กม็ ที รี่ าบลุม่
แม่น�้ำโขง (Mekong River Delta) หรือที่รู้จักกัน
ในชือ่ กูล๋ องยาง (Cuu Long Giang) อันอุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็น
ที่ตั้งของนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรืออดีต
เรียกว่าไซ่ง่อน (Sai Gon)

ภาคกลาง
พื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบสู ง เต็ ม ไปด้ ว ยหิ น ภู เขาไฟ
หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ

1.2 สภาพภูมิอากาศ
เป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่างภาคเหนือและภาคใต้
เวียดนามทางตอนเหนือ
มีภูมิอากาศคล้ายเขตเมืองร้อน มีอุณหภูมิแตกต่างกัน
อย่างมากระหว่างช่วงร้อนที่สุดและหนาวที่สุด โดยมี 4 ฤดู
คือ ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-เม.ย.) อุณหภูมริ ะหว่าง 17-23 Cํ ฤดูรอ้ น
(พ.ค.-ส.ค.) อุณหภูมิระหว่าง 30-39 ํC ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.)
อุณหภูมริ ะหว่าง 23-28 Cํ ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมริ ะหว่าง
7-16 ํC

เวียดนามทางตอนใต้
มีภมู อิ ากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สตู ร มีอณ
ุ หภูมิ
เฉลี่ยคล้ายประเทศไทยคือประมาณ 27-30 ํC และมี
2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) และฤดูรอ้ น (พ.ย.-เม.ย.)

1.3 เมืองหลวง/ เมืองสำ�คัญ/ เมืองท่า
เมืองหลวง
กรุงฮานอย (Ha Noi) เป็นเมืองหลวงอยู่ทางภาคเหนือ
มีพื้นที่ประมาณ 3,345 ตารางกิโลเมตร (หลังรวมจังหวัดใกล้เคียง
เข้าเป็นกรุงฮานอยใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551) ประชากร
ประมาณ 7 ล้านคนและมีจ�ำนวนแรงงานประมาณ 3.2 ล้านคน
ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำแดง โดยมีแม่น�้ำหลายสาย
ไหลผ่าน ฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศและ
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เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าทางภาคเหนือ โดยมี
ท่าอากาศยานนานาชาติ Noi Bai และเป็นเมือง
ที่มีส�ำนักงานตัวแทนต่างชาติตั้งอยู่ประมาณ 1,600
ส�ำนักงาน มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 19 แห่ง
และมี ผู ้ ป ระกอบการด้ า นการผลิ ต อุ ต สาหกรรม
ประมาณ 16,000 ราย

ทะเลสาบฮวานเกี๊ยมใจกลางเมืองฮานอย

เมืองสำ�คัญและเมืองท่า
เมืองสำ�คัญทางภาคใต้ ได้แก่
นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)
เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส�ำคัญที่สุดของเวียดนาม
มีพนื้ ที่ 2,096 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 8.6 ล้านคน
ในปี 2558 เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและบริการ การน�ำเข้า
ส่งออก การลงทุน และเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมของนานาชาติ
โดยมีทา่ อากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat และมีทา่ เรือ
Sai Gon ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
โบสถ์ยาเทอดึ๊กบา เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์

นครเกิ่นเทอ (Can Tho)
มีพนื้ ที่ 1,402 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1.3 ล้านคน
เป็นศูนย์กลางของเขตลุ่มแม่น�้ำโขง และเป็นเขตเศรษฐกิจ
หลักอันดับที่ 4 ของประเทศ เป็นเมืองอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเลทีส่ �ำคัญ และเป็นแหล่งปลูกข้าวใหญ่ทสี่ ุดของ
เวียดนาม

เตี่ยนยาง (Tien Giang)
มีพนื้ ที่ 2,367 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.7 ล้านคน
ห่างจากนครโฮจิมินห์ 70 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว
32 กิโลเมตร เนือ่ งจากเตีย่ นยางตัง้ อยูใ่ นบริเวณสามเหลีย่ ม
ปากแม่ น�้ ำ โขง ซึ่ ง มี ดิ น อุ ด มสมบู ร ณ์ เ หมาะแก่ ก าร
เพาะปลูกพืชเขตร้อนจึงเป็นแหล่งผลิตข้าวและผลไม้ตา่ งๆ
เช่น ทุเรียน มะม่วง เป็นต้น รวมถึงผลไม้เมืองร้อนชนิด
อื่นๆ
3

บาเรียะ-หวุงเต่า (Ba Ria-Vung Tau)
มีพนื้ ที่ 1,987 ตารางกิโลเมตร ประชากร 9.26 แสนคน
เป็นเมืองทีม่ กี ารผลิตน�ำ้ มันดิบและธรรมชาติโดยเวียดนาม
สามารถผลิตน�้ำมันได้มากที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน
แหล่งผลิตส�ำคัญอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง
เรียกว่า “Bac Ho” หรือ “White Tiger” มีโครงการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด 291 โครงการ โดยมีทุนจดทะเบียน
8,088 ล้านเหรียญสหรัฐ

บิ่นห์เซือง (Binh Duong)
อยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ มีพื้นที่ 2,694
ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.8 ล้านคน มีนคิ มอุตสาหกรรม
จ�ำนวน 30 แห่ ง เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ก ารพั ฒ นาทางด้ า น
เศรษฐกิจรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์สง่ ออกหลักๆ คือ ผลิตภัณฑ์ไม้
เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ยางพารา เป็นต้น

ด่งนาย (Dong Nai)
มีพื้นที่ 5,862 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2.6
ล้านคน เป็ น จั ง หวั ด ที่ อ ยู ่ ใ นเขตสามเหลี่ ย มพั ฒ นา คื อ
Ho-Chi Minh-Binh Duong-Dong Nai ด่ ง นายมี
นิคมอุตสาหกรรมจ�ำนวน 31 แห่ง และโครงการลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด 964 โครงการที่มีทุนจดทะเบียน
16,940 ล้านเหรียญสหรัฐ มี 40 ประเทศเข้ามาลงทุนใน
Dong Nai โดยมีบริษัทใหญ่ เช่น Pouchen, CP, Nestle’,
Hyosung, Formosa, Fujitsu, Philip, Ajinomoto, Zamil
Steel, Shell, Syngenta เป็นต้น

ดาลัต (Da Lat)
คล้ า ยกั บ กรุ ง ปารี ส ของฝรั่ ง เศส จนได้ รั บ การ
ขนานนามว่า “Le Petit Paris” เป็นเมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ
ปกคลุมไปด้วยทิวสนและมวลดอกไม้นานาพันธุ์ จนได้รับ
การขนานนามว่า “มหานครแห่งดอกไม้ของเวียดนาม”
ดาลั ต ยั ง มี ชื่ อ เสี ย งในด้ า นสถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
และฟื้นฟูสุขภาพ

เมืองสำ�คัญทางภาคเหนือ ได้แก่
นครฮายฟอง (Hai Phong)
ห่ า งจากกรุ ง ฮานอย 120 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่
1,519 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 1.8 ล้านคน เป็น
เมืองท่าส�ำคัญและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและเป็นเขต
อุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ต่อเรือ
และวัสดุก่อสร้าง มีนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง และเขต
อุตสาหกรรมอีก 2 แห่ง มีทา่ เรือส�ำคัญคือ Hai Phong Port
และสนามบิน Cat Bi Airport จะกลายเป็นท่าอากาศยาน
นานาชาติอันส�ำคัญในภาคเหนือในปลายปี 2558 นี้
โครงการสร้างทางด่วนฮานอย-ฮายฟอง เสร็จสิ้นในปี
2559 จะท�ำให้การจราจรและการขนส่งในฮายฟองสะดวก
และทันสมัยมากขึ้น

กว๋างนินห์ (Quang Ninh)
มีพนื้ ที่ 6,099 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ
1.1 ล้านคน กว๋างนินห์เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม มีชายแดนติดต่อกับประเทศจีน
มี ท ่ า เรื อ ส�ำคั ญ ได้ แ ก่ Hon Gai Port และมี นิ ค ม
อุตสาหกรรมมากกว่า 10 แห่ง เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งถ่านหินใหญ่ที่สุด
ในประเทศ รวมทัง้ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสวยงามทีม่ ชี อื่ เสียง
ระดับโลก คือ อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) กว๋างนินห์
ดึงดูดการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวและ
การบริการ การขนส่งทางน�้ำ การค้า เป็นต้น
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บรรยากาศอ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นมรดกโลก

บั๊กนินห์ (Bac Ninh)
มีพื้นที่ 82,272 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.0
ล้านคน ห่างจากท่าอากาศยานนอยบ่าย 30 กิโลเมตร
เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี นิ ค มอุ ต สาหกรรม 15 แห่ ง และมี
โรงงานใหญ่ๆ ตัง้ อยูจ่ �ำนวนมาก เช่น SamSung, Canon,
Sumitomo, ABB, Orion เป็นต้น บัก๊ นินห์ดงึ ดูดการลงทุน
ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต อุตสาหกรรมสนับสนุน

ฮายเซือง (Hai Duong)
มีพนื้ ที่ 1,662 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.7 ล้านคน
เป็นหนึง่ ใน 7 จังหวัดทีเ่ ป็นเขตเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ
ปั จ จุ บั น มี 292 โครงการลงทุ น จากต่ า งชาติ โ ดยมี
ทุนจดทะเบียน 6,124 ล้านเหรียญสหรัฐ ฮายเซืองเป็นจังหวัดทีม่ ี
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อ�ำนวยความสะดวกแก่การ
ลงทุน มีนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง

ฮึงเอียน (Hung Yen)
ห่ า งจากฮานอย 30 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ 923
ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.1 ล้านคน เป็นหนึง่ ในจ�ำนวน
จังหวัดที่เป็นเขตเศษฐกิจหลักของภาคเหนือ มี 320
โครงการลงทุนจากต่างชาติ โดยมีทุนจดทะเบียน 2,960
ล้านเหรียญสหรัฐ มีนคิ มอุตสาหกรรม 6 แห่ง ในนัน้ มีบริษทั
ทีม่ าลงทุนจากต่างชาติ เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลี จีน ไทย เป็นต้น

เซินลา (Son La)
มีพื้นที่ 14,174 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนติดกับ
ประเทศลาว 250 กิโลเมตร ประชากร 1.1 ล้านคน
โดยพืน้ ทีก่ ว่า 80% เป็นไหล่เขาเหมาะแก่การท�ำฟาร์มโคนม
มีเหมืองแร่มากกว่า 50 แห่ง กับแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูง
หลายชนิด

ลายเจิว (Lai Chau)
มีพื้นที่ 9,068 ตารางกิโลเมตร ประชากร 4.03
แสนคน มี ช ายแดนติ ด กั บ ประเทศจี น มี ส นามบิ น
คือ Dien Bien Phu Airport เป็นเขตภูเขาที่อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีแร่ธาตุกว่า 20 ชนิด มีเหมืองแร่
ประมาณ 120 แห่ง และมีศักยภาพในด้านไฟฟ้าพลังน�้ำ

เตวียนกวาง (Tuyen Quang)
เป็นจังหวัดภูเขา มีพื้นที่ 5,868 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 7.5 แสนคน ห่างจากฮานอย 165 กิโลเมตร
เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยป่าไม้ และไม้มีค่าต่างๆ รวมถึง
พืชสมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด มีโครงการลงทุนจากต่างชาติ
ที่มีทุนจดทะเบียน 123 ล้านเหรียญสหรัฐ
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หล่าวกาย (Lao Cai)
มีพนื้ ที่ 6,384 ตารางกิโลเมตร ประชากร 6.0 แสนคน
มีชายแดนติดต่อกับมณฑลยูนนานของจีน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และไม้หายากหลายชนิด รวมถึงพืชสมุนไพรและ
สัตว์หายากอื่นๆ เช่น กวาง หมูป่า เสือ เป็นต้น และมี
แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงคือ ซาปา เป็นเมืองทีม่ ที วิ ทัศน์
สวยงาม สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี มีนกั ท่องเทีย่ ว
มาที่นี่ 1.6 ล้านคนในปี 2557 ที่ส�ำคัญจังหวัดหล่าวกาย
มีช่ือเสียงด้านทรัพยากรแร่ธาตุ โดยมีแร่ธาตุ 35 ประเภท
กับเหมืองแร่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี 150 เหมือง นอกจากนี้ สนามบิน
หล่าวกายอยู่ในระหว่างการสร้างขึ้น มีแผนจะสร้างเสร็จ
ในปี 2563 ทางด่ ว นฮานอย-หล่ า วกายมี ค วามยาว
265 กิโลเมตร โดยผ่าน 5 จังหวัด คือ ฮานอย (Ha Noi)
หวินห์ฟกุ (Vinh Phuc) ฟุเ๊ ถาะ (Phu Tho) เวียนบ๊าย (Yen Bai)
และหล่าวกาย (Lao Cai) ใช้เวลาเดินทางเพียง 3.5 ชั่วโมง
จากฮานอยถึงหล่าวกายโดยรถยนต์
เมืองสำ�คัญทางภาคกลาง ได้แก่
นครดานัง (Da Nang)
กว๋างนาม (Quang Nam)
มีพนื้ ที่ 1,283 ตารางกิโลเมตร ประชากร 9.92 แสนคน
มีพนื้ ที่ 10,438 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.4 ล้านคน
เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การท่องเทีย่ ว และเป็นเมืองท่าส�ำคัญ มีเมืองส�ำคัญคือ ฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองเก่าทีไ่ ด้รบั การ
โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ Da Nang และมีท่าเรือ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำคัญ
Tien Sa Seaport
เถื่อ เทียน เว้ (Thua Thien Hue)
มีพื้นที่ 5,065 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.1
ล้านคน มีเมืองที่ส�ำคัญคือ เว้ (Hue) เป็นเมืองส�ำคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำคัญของเวียดนาม
มีท่าอากาศยานนานาชาติ Phu Bai

1.4 สภาพแวดล้อมด้านการเมืองการปกครอง
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองแบ่งเป็น 58 จังหวัด และ 5 นคร (กรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง นครโฮจิมนิ ห์ และนครเกิน่ เทอ)
แบ่งเป็น 8 ภาค คือ
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ภาคเหนือฝั่งตะวันออก มี 4 จังหวัด มีชายแดนติดลาวและจีน
ภาคเหนือฝั่งตะวันตก มี 11 จังหวัด
เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ�แดง มี 9 จังหวัด และ 2 นคร คือกรุงฮานอยที่เป็นเมืองหลวง และนครไฮฟองที่เป็นเมืองท่า
เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ มี 6 จังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดติดสปป.ลาว
เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนใต้ มี 5 จังหวัดและ 1 นคร คือนครดานัง
เขตที่ราบสูงภาคกลาง มี 5 จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี 7 จังหวัด และ 1 นคร คือนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศ
ที่ราบลุ่มแม่น้ำ�โขง มี 12 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และ 1 นคร คือนครเกิ่นเทอ มีชายแดนติดกัมพูชา
แต่ละจังหวัด

1.5 สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.5.1 ประชากร
ประมาณ 92 ล้านคน (ณ มีนาคม 2558) เวียดนาม
มีประชากรเป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) และเป็นอันดับ 13
ของโลก โดยมีสัดส่วนชาย : หญิง เป็น 49.4% : 50.6%
อัตราการเติบโตของประชากรโดยเฉลีย่ ประมาณ 1% ต่อปี
ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 70 ปี ขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 75 ปี
1.5.2 สังคมและวัฒนธรรม
ชาวเวียดนามส่วนใหญ่เป็นเชือ้ ชาติกงิ (Kinh) หรือ
เวียต (Viet) โดยมีมากกว่า 86% นอกนัน้ เป็นชนกลุม่ อืน่ ๆ
อีก 53 เชื้อชาติกระจายอยู่ตามเทือกเขาและที่ราบสูง
ประชากรเวียดนามส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนาแต่นับถือ
ลัทธิต่างๆ (80.8%) มีบ้างที่นับถือศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน (9.3%) ศาสนาคริสต์ (7.2%) อิสลาม (0.1%)
และอื่นๆ (2.6%)
เวียดนามนับเป็นประเทศหนึ่งในแถบคาบสมุทร
อินโดจีนทีม่ ขี นบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเก่าแก่
ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน และยังคงสืบทอดมาถึง
ปัจจุบนั และโดยทีเ่ วียดนามมีความสัมพันธ์กบั จีนมาก่อน
การปฏิวัติระบบการปกครอง จึงท�ำให้ความเชื่อ ศิลปะ

โครงสร้างอายุ : ประชากรทีม่ อี ายุ 0-14 ปี มีสดั ส่วน
ร้อยละ 22.6 อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 66.7 และ อายุ 60 ปีขนึ้ ไป
ร้อยละ 10.7
การส�ำรวจล่าสุดพบว่าชาวเวียดนาม 33% อาศัย
อยู่ในเขตเมือง ที่เหลืออีก 67% อยู่ในชนบท ช่วง 5 ปีมานี้
ประชากรอพยพเข้าเขตเมืองเพิ่มขึ้น 3.4 % ในแต่ละปี
เพื่อหางานท�ำและเป็นผลจากการพัฒนาเมืองที่ขยายตัว
ออกไปอีกด้วย
วิถีการด�ำรงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ
ของจีนมีอิทธิพลต่อเวียดนามด้วย รวมทั้งลัทธิขงจื๊อที่ให้
ความส�ำคัญต่อการนับถือเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ลัทธิเต๋าที่
สอนเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึงศาสนาพุทธ
นิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว
ชาวเวียดนามเชื่อว่าทุกหนทุกแห่งมีเทพเจ้าสถิตย์
อยู่ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าดิน เทพเจ้าน�้ำ หรือเทพเจ้าอื่นๆ
ดั ง นั้ น นอกจากวั ด ในศาสนาพุ ท ธ (จั่ ว -Chua) ศาลา
ประชาคม (ดิน่ ห์-Dinh) หรือวิหารบูชาจักรพรรดิในอดีต (เด่นDen) แล้ ว ยั ง มี ก ารตั้ ง วิ ห ารบู ช าเทพเจ้า (เหมียว- Mieu)
กระจายอยู่โดยทั่วไป ประชาชนนิยมน�ำดอกไม้ ธูป เทียน
และผลไม้ มาสักการะบูชาในวันที่ 1 และ 15 ค�่ำ
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1.5.3 กิจกรรมสำ�คัญทางศาสนา
เต๊ดเหวียนดาน (Tet Nguyen Dan)
แปลว่า “เทศกาลแห่งรุง่ อรุณแรกของปี” ทีช่ าวบ้าน
นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “เทศกาลเต๊ด (Tet)” เป็นเทศกาล
ที่ส�ำคัญที่สุด โดยจะเริ่มต้นขึ้น 1 สัปดาห์ก่อนจะถึงวัน
ขึ้ น ปี ใ หม่ ต ามจั น ทรคติ คื อ อยู ่ ร ะหว่ า งปลายเดื อ น
มกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในวันขึน้ 15 ค�ำ่ ของวันที่
ดวงอาทิตย์อยู่ไกลเส้นศูนย์สูตรมากที่สุดในฤดูหนาวกับ
วันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน (วิษุวัต) ในฤดูใบไม้ผลิ
เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองในภาพรวมทั้งหมดของ
ความเชื่อในเทพเจ้า ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ ศาสนาพุทธ
รวมถึงการเคารพบรรพบุรุษ

เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง
โดยนับตามจันทรคติตรงกับวันขึน้ 15 คำ�่ เดือน 8 ของ
ทุกปี ชาวบ้านจัดประกวด “ขนมบัน๊ จูงทู” หรือขนมเปีย๊ ะโก๋ญวน
ที่มีรูปร่างกลม มีไส้ถั่วและไส้ผลไม้ พร้อมทั้งจัดขบวน
แห่เชิดมังกรขึ้น เพื่อแสดงความเคารพต่อพระจันทร์ ในบาง
หมูบ่ า้ นอาจประดับโคมไฟ พร้อมทัง้ จัดงานขับร้องเพลงพืน้ บ้าน

1.5.4 ภาษาราชการ
ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม ส่วนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีการใช้ควบคู่กับภาษาเวียดนามใน
เอกสารทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าต่างชาติและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รวมทัง้ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ธุรกิจและภาครัฐ
1.5.5 สกุลเงิน
สกุลเงิน คือ ด่ง (Dong) 1 เหรียญสหรัฐ = 22,465 ด่ง (ณ เดือนพฤศจิกายน 2558)
1.5.6 เวลา
เวลาเท่ากับประเทศไทย

1.6 ระบบการปกครอง
เวียดนามปกครองโดยระบบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist
Party of Vietnam หรือ CPV) ที่มีอ�ำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี 2535 มีสภาแห่งชาติ (National
Assembly) ที่มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี ส�ำหรับรัฐบาลได้รับการแต่งตั้งจากสภาแห่งชาติมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี
โครงสร้างการปกครองของเวียดนาม แบ่งเป็น 3 ฝ่ายได้แก่
• ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาแห่งชาติ (National Assembly) ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกรวม 493 คน
มีอ�ำนาจสูงสุดในการก�ำหนดนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ มีหน้าที่บัญญัติและแก้ไขกฎหมาย แต่งตั้ง
ประธานาธิบดีตามที่พรรคคอมมิวนิสต์เสนอ ให้การรับรองหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานาธิบดีเสนอ
รวมทั้งแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ อันเป็นระบบการบริหารแบบผู้น�ำร่วม
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• ฝ่ายบริหาร (หรือรัฐบาลส่วนกลาง) ประกอบด้วยประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รวม
ไปถึงต�ำแหน่งส�ำคัญในพรรคคอมมิวนิสต์ เช่น สมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี มีหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานขององค์กรบริหารระดับสูง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้มีอ�ำนาจ
สูงสุดของพรรค คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม กรมการเมือง (Politburo) เป็นองค์กรบริหารสูงสุด เป็นศูนย์กลางอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายและ
ควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนด
ประธานาธิบดี (ผู้น�ำประเทศ) คือ นายเจือง เติ๊น ซาง ( Truong Tan Sang)
นายกรัฐมนตรี (ผู้น�ำรัฐบาล) คือ นายเหวียน เติ๊น หยุง (Nguyen Tan Dung)
รายชื่อผู้น�ำส�ำคัญทางการเมือง
เลขาธิการพรรค			
นายเหวียน ฟู๊ จอง (Nguyen Phu Trong)
ประธานสภาแห่งชาติ		
นายเหวียน ซิง หุ่ง (Nguyen Sinh Hung)
ประธานาธิบดี			
นายเจือง เติ๊น ซาง ( Truong Tan Sang)
นายกรัฐมนตรี			
นายเหวียน เติ๊น หยุง (Nguyen Tan Dung)
รองนายกรัฐมนตรี			
นายเหงียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc)
					
นายหวู วัน นินห์ (Vu Van Ninh)
					
นายหว่าง จุง ฮาย (Hoang Trung Hai)
					
นายหวู ดึ๊ก ดาม (Vu Duc Dam)
โครงสร้างการปกครองของเวียดนาม
แนวร่วมปิตุภูมิ
แห่งชาติ
สมาชิกจาก
ผู้สมัครอิสระ

สมาชิก
จากพรรค

เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์
สมาชิก
จากรัฐ
ประธานาธิบดี

สภาแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี

ที่มา : ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน), 2553
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กรมการเมือง
รัฐบาลท้องถิ่น

• การปกครองท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัดจะมีคณะ
กรรมการประชาชน (Provincial People’s Committee) ท�ำหน้าที่
บริหารงานภายในท้องถิน่ ให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรของรัฐ
ที่อยู่ในระดับสูงกว่า ระบบการบริหารราชการท้องถิ่น
ของเวียดนามแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัดและ
เทียบเท่า มี 58 จังหวัด กับอีก 5 นคร คือ ฮานอย โฮจิมินห์

ไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเทอ ซึ่งจะได้รับงบประมาณจาก
ส่วนกลางโดยตรงรวมทั้งข้าราชการจะได้รับการแต่งตั้ง
โดยตรงจากส่วนกลาง จึงมีอ�ำนาจในการตัดสินใจอย่าง
เต็มที่ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ส�ำหรับ
ระดับเมืองและเทศบาลมีประมาณ 600 หน่วย และระดับ
ต�ำบลมีประมาณ 1 หมื่นต�ำบล

1.7 สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุน
รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาท�ำการค้า โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบ เพือ่ ให้
เอื้ออ�ำนวยต่อการจัดตั้ง Trading Company โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัท Trading โดยจดทะเบียน
เป็นเจ้าของได้ 100%
- การเริ่มตนธุรกิจไดล�ำดับที่ 109
นอกจากนี้ เวียดนามยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่
- การขออนุญาตกอสรางไดล�ำดับที่ 29
อุ ด มสมบู ร ณ ส�ำหรั บ ภาคการผลิ ต และการท  อ งเที่ ย ว
- การขอใชไฟฟาไดล�ำดับที่ 156
และมีจ�ำนวนประชากรมากกวา 90 ลานคน ซึ่งเปนทั้งแหลง
- การจดทะเบียนสินทรัพยไดล�ำดับที่ 51
แรงงานและตลาดส�ำหรับสินคาและบริการไดเปนอยางดี
- การขอสินเชื่อไดล�ำดับที่ 42
อีกทั้งเวียดนามยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สะดวกตอการ
- การปกปองนักลงทุนไดล�ำดับที่ 157
ขนส ง ทางบกเชื่ อ มต อ กั บ ประเทศอื่ น ในอาเซี ย น และ
- การช�ำระภาษีไดล�ำดับที่ 149
เปนเสนทางออกสูทะเลของลาวและมณฑลยูนนานของจีน
- การคาระหวางประเทศไดล�ำดับที่ 65
จึงท�ำใหเวียดนามเปนประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง
- การบังคับใชสัญญาไดล�ำดับที่ 46
และเปนที่นาสนใจของนักลงทุนจากตางประเทศ โดยมี
- และการแกปญหาลมละลายไดล�ำดับ 149
อุตสาหกรรมทีน่ า สนใจ เช่น การแปรรูปพืชผลเกษตร การแปรรูป
อาหารทะเล ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งกับรถจักรยานยนต การกอสราง
และวัสดุกอสราง สิ่งทอและเสื้อผาส�ำเร็จรูป และธุรกิจ
เวียดนามไดปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดานการทองเที่ยว เปนตน
ลงทุนมาอยางตอเนื่อง สงผลใหดัชนีการเริ่มตนธุรกิจอยู
ในระดับทีน่ า พอใจเมือ่ เทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่
International Finance Corporation (IFC) กลุม World รวมทั้ ง ได ริ เริ่ ม ปฏิ รู ป ภาคการเงิ น เพื่ อ ให นั ก ลงทุ น
Bank ไดว เิ คราะหแ ละประเมินสภาพแวดลอ มเพือ่ การลงทุน เขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจไดสะดวกขึ้น
และประกอบธุรกิจในประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยป 2556 แต่อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังมีปญหาดานโครงสราง
เวียดนามไดรบั การจัดอันดับใหเปนประเทศทีม่ คี วามสะดวก พืน้ ฐานทางพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานพลังงานไฟฟา
ในการท�ำธุรกิจล�ำดับที่ 99 จาก 189 ประเทศทั่วโลกและ และปญหาดานระบบภาษีทยี่ งั มีความซับซอนแตกตางกัน
เป็นล�ำดับที่ 5 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร มาเลเซีย ไทย ในแต่ละพื้นที่ นักลงทุนจึงควรศึกษาและวางแผนปองกัน
รวมทั้งรับมือกับปญหาดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
และบรูไนตามล�ำดับ โดยพิจารณาจาก 10 ตัวชี้วัด ไดแก
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การลงทุนโดยตรงในประเทศเวียดนาม (Foreign Direct Investment: FDI)
ประเทศเวียดนามจัดว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนประเทศหนึ่งในเอเชีย ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลที่
เร่งให้มีการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนเพื่อสอดรับกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก นับจนถึงเดือนธันวาคมปี 2557
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศเวียดนามจาก 101 ประเทศกับจ�ำนวนโครงการ 17,768 โครงการ โดยมี
ทุนจดทะเบียนมูลค่ารวมเป็น 252.715 พันล้านเหรียญสหรัฐ นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในเวียดนามคือ เกาหลีใต้
รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ตามล�ำดับ ส�ำหรับมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนไทยอยู่อันดับที่ 10 มีมูลค่า
การลงทุน 6,749 ล้านเหรียญสหรัฐ
ตารางที่ 1.1 การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในเวียดนามจำ�แนกตามประเทศสะสมตั้งแต่ปี 2531- 2557
ลำ�ดับ

ประเทศ

จำ�นวนโครงการ

มูลค่าทุนจดทะเบียน (ล้านเหรียญสหรัฐ)

1

เกาหลีใต้

4,190

37,726.33

2

ญี่ปุ่น

2,531

37,334.52

3

สิงคโปร์

1,367

32,936.86

4

ไต้หวัน

2,387

28,468.53

5

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

551

17,990.04

6

ฮ่องกง

88

15,602.96

7

สหรัฐอเมริกา

725

10,990.15

8

มาเลเซีย

489

10,804.66

9

จีน

1,102

7,983.93

10

ไทย

379

6,749.18

11

เนเธอร์แลนด์

229

6,625.40

12

หมู่เกาะเคย์แมน

57

5,948.49

13

แคนาดา

143

4,995.24

14

ซามวา

122

4,270.18

15

ฝรั่งเศส

426

3,324.50

ตารางที่ 1.2 การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในเวียดนาม
จำ�แนกตามสาขาการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2531- 2557
ลำ�ดับ

สาขา

จำ�นวนโครงการ

มูลค่าทุนจดทะเบียน
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1

Manufactoring and Processing Industry

9,600

141,406.72

2

Real Estate Business

453

48,279.84

11

ลำ�ดับ

สาขา

จำ�นวนโครงการ

มูลค่าทุนจดทะเบียน
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

3

Construction

1,166

11,400.44

4

Accomodation and Food Service

371

11,193.58

5

Producion and Distribution of Electricity, Gas, Water, Air Conditioning

98

9,774.84

6

Information and Communication

1,095

4,124.87

7

Wholesale, Retail and Repair

1,383

4,030.74

8

Transport, Storage

448

3,755.34

9

Agriculture, Forestry and Fishery

528

3,721.75

10

Art and Entertainment

148

3,634.14

11

Mining

87

3,375.26

12

Professional, Science and Technology Activities

1,698

1,797.38

13

Health and Social Support

97

1,754.56

14

Water Supply and Waste Treatment

38

1,348.49

15

Finance, Banking and Insurance

82

1,332.38

16

Education and Training

204

819.91

17

Others Services

141

754.13

18

Adminitration and Support Services

131

211.60

ที่มา: Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and Investment of Vietnam, 2558
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3206/Tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-nam-2014 วันที่สืบค้น 10 มิถุนายน 2558

1.8 โครงสร้างและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
โครงสร้างเศรษฐกิจของเวียดนาม ณ ปี 2557 พบว่า ภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 43.38 รองลงมาได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม
คิดเป็นร้อยละ 39.5 และภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 18.12 ตามล�ำดับ
ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2558 กรมสถิตเิ วียดนามประมาณการ GDP เวียดนามเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.28 ซึง่ เป็นอัตรา
ขยายตัวสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ที่น่าสนใจ มีดังนี้
• มูลค่าการส่งออก 77.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.3 สินค้าส่งออกส�ำคัญ เช่น โทรศัพท์มอื ถือและชิน้ ส่วน
เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และตลาดส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป อาเซียน จีน ญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้
• มูลค่าการน�ำเข้าของเวียดนามเท่ากับ 81.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 สินค้าน�ำเข้าที่ส�ำคัญ
เช่น เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และผ้า เป็นต้น ตลาดน�ำเข้าที่ส�ำคัญ ได้แก่
จีน เกาหลีใต้ อาเซียน ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
• นับจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2558 มีการลงทุนจากต่างชาติรวมทั้งสิ้น 18,529 โครงการ ทุนจดทะเบียนรวมเป็น
257.807 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศที่มีการลงทุนในเวียดนามสูงสุด ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน
โดยไทยอยู่อันดับที่ 10 มีมูลค่าการลงทุน 6,809 ล้านเหรียญสหรัฐ
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การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม
การค้าเวียดนามกับทั่วโลก
ตารางที่ 1.4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในปี 2557-2558
รายการ

ม.ค – มิ.ย 2557
(พันล้านเหรียญสหรัฐ)

ม.ค – มิ.ย 2558
(พันล้านเหรียญสหรัฐ)

อัตราเพิ่ม-ลด
%

มูลค่าการค้า

127.52

144.34

13.19

การส่งออก

64.65

70.34

8.8

การนำ�เข้า

62.87

74

17.7

ดุลการค้า

1.78

-3.66

ที่มา: General Statistic Office, Vietnam

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในปี
2557 - มิ.ย 2558 พบว่ามีมลู ค่าการค้าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าการส่งออกและน�ำเข้าเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2558 มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าสูงถึง
ร้อยละ 13.19 และการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสูงถึง
ร้อยละ 8.8 ในขณะที่การขยายตัวของมูลค่าการน�ำเข้า
อยูใ่ นระดับร้อยละ 17.7 ในครึง่ ปีแรกของปี 2558 เวียดนาม
ขาดดุลการค้าประมาณ 3.66 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่
กรมสถิติแจ้งมาว่าสาเหตุที่มูลค่าของสินค้าน�ำเข้าสูง

เพราะความต้องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ
ต่าง ๆ และความต้องการเครื่องจักรถึงวัตถุดิบเพื่อการ
ผลิตเพิ่มสูง นอกจากนี้ ปีนี้เวียดนามได้เซ็นสัญญาและ
ข้อตกลงการค้าส�ำคัญต่างๆ ดังนัน้ ความต้องการในการลงทุน
เพื่อขยายการผลิตของผู้ประกอบการและความต้องการ
ด้านการบริโภคก็เพิ่มขึ้น เรื่องการขาดดุลการค้าในปีนี้เป็น
เรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคาดการณ์ได้ตั้งแต่
ปีที่แล้วที่คาดการณ์ว่าปี 2558 ขาดดุลการค้าประมาณ
6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม
นับถึงเดือนธันวาคม 2557 ไทยเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ของเวียดนาม โดยมีโครงการลงทุน
371 โครงการ ด้วยมูลค่าการลงทุนของไทยในเวียดนามอยูท่ ี่ 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภาคธุรกิจการลงทุนทีส่ �ำคัญของไทย
เช่น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวการก่อสร้าง การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร เคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก อาหารสัตว์อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
เป็นต้น ส�ำหรับการลงทุนของไทยในเวียดนามที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
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สินค้าหลักของไทยส่งออกและน�ำเข้าไปตลาดเวียดนาม มกราคม-พฤษภาคม 2558
ตารางที่ 1.5 สินค้าหลักของไทยส่งออกไปตลาดเวียดนาม มกราคม-พฤษภาคม 2558
สินค้า

2557
ม.ค.-พ.ค. 2557
ม.ค.-พ.ค. 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ล้านเหรียญสหรัฐ) (ล้านเหรียญสหรัฐ)

เพิ่ม / ลด (%)
ม.ค.-พ.ค.

1. น้ำ�มันสำ�เร็จรูป

829.2

172.3

172.3

80.05

2. รถยนต์ อุปกรณ์/ ส่วนประกอบ

522.3

161.4

161.4

57.14

3. เม็ดพลาสติก

600.3

248.1

248.1

-10.92

4. เคมีภัณฑ์

506.0

183.7

183.7

11.43

5. เครื่องปรับอากาศ/ ส่วนประกอบ

295.9

159.5

159.5

27.56

6. เครื่องดื่ม

304.7

117.9

117.9

40.32

7. เหล็ก/ เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

328.9

126.4

126.4

-3.35

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ

168.2

81.6

81.6

29.51

9. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่อง

233.8

84.5

84.5

16.86

10. กระดาษและผลิตภัณฑ์

253.0

97.5

97.5

0.92

ที่มา: MenuComth ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร, 2558

ตารางที่ 1.6 สินค้าหลักของไทยนำ�เข้าจากตลาดเวียดนาม มกราคม-พฤษภาคม 2558
สินค้า

2557
ม.ค.-พ.ค. 2557
ม.ค.-พ.ค. 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ล้านเหรียญสหรัฐ) (ล้านเหรียญสหรัฐ)

เพิ่ม / ลด (%)
ม.ค.-พ.ค.

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

1,211.6

533.0

487.6

-8.51

2. น�้ำมันดิบ

237.8

108.6

182.9

68.33

3. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

259.2

101.3

102.4

1.08

4. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

259.4

88.7

101.2

14.08

5. สัตว์น�้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และ
กึ่งส�ำเร็จรูป

141.5

60.0

68.7

14.54

6. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

109.4

45.2

52.4

15.98

7. ส่วนประกอบ/ อุปกรณ์ยานยนต์

109.2

43.1

49.7

15.36

8. ลวดและสายเคเบิล

64.1

20.2

46.5

129.85

9. ด้ายและเส้นใย

94.1

37.5

39.6

5.58

10. เคมีภัณฑ์

91.8

37.7

39.6

4.94

ที่มา: MenuComth ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร, 2558
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บทที่

กฎระเบี
บและการจัดดตัตั้ง้งธุธุรรกิกิจจ
กฏระเบียบและการจั

2

บทที่ 2
กฎระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ
2.1 ระเบียบธุรกิจ
Law on Foreign Direct Investment ซึ่งประกาศ
ใช้เมื่อการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2530 และได้เปลี่ยนเป็น Investment Law
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ก�ำหนดเรื่องการลงทุน
ในประเทศเวี ย ดนาม สิ ท ธิ แ ละหน  า ที่ ข องนั ก ลงทุ น
สิทธิประโยชน์ในการลงทุน การบริหารจัดการของภาครัฐ
การประกัน การเวนคืนทรัพยสินของนักลงทุนภายใน
ประเทศและนักลงทุนตางชาติ เงื่อนไขการลงทุน ขอหาม
และขอจ�ำกัดการลงทุนธุรกิจ
เวียดนามได้ผา่ นกฎหมายวิสาหกิจ (Law on Enterprise)
และกฎหมายการลงทุน (Law onInvestment) พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมี
ผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.ค. 2558 สาระ
ส�ำคัญของกฎหมาย 2 ฉบับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจาก 2
ฉบับเดิมเมื่อปี 2548 เช่น การท�ำให้นิยามของนักลงทุน
ต่างชาติชัดเจนขึ้น หากเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาว
ต่างชาติหรือบริษทั ต่างชาติรวมมากกว่า 51% ถือเป็นบริษทั
ต่างชาติ ขณะที่หากมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติหรือบริษัท
ต่างชาติน้อยกว่า 51% ถือเป็นบริษัทท้องถิ่น ที่ส�ำคัญ
ยังได้แก้ไขเรื่องสัดส่วนเสียงส่วนใหญ่ในการโหวตลงมติ
เพือ่ ด�ำเนินการใดๆ ของบริษทั จากเดิมทีต่ อ้ งใช้สดั ส่วนมาก
ถึง 65% ส�ำหรับมติทวั่ ไป และ 75% ส�ำหรับมติพเิ ศษ เหลือ
เพียง 51% และ 65% เท่านั้น นอกจากนี้ มีการยกเลิกการ

จดทะเบี ย นแขนงการประกอบธุ ร กิ จ คื อ บริ ษั ท มี สิ ท ธิ์
ท�ำตราประทับ ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียเวลา 14 วันเพื่อขอ
ตราประทับเหมือนเมื่อก่อน ยิ่งกว่านั้นกฎหมายฉบับใหม่
ได้ระบุประเภทธุรกิจต้องห้าม 6 ประเภท (จากเดิม 51 ประเภท)
คือ ยาเสพติด แร่ ตัวอย่างพืชพันธุแ์ ละสัตว์ปา่ การค้าประเวณี
ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ และกิจการค้าขายทีเ่ กีย่ วข้อง
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในตัวคน และธุรกิจที่ต้อง
ด�ำเนินการภายใต้เงื่อนไขอีก 267 ธุรกิจ มีการก�ำหนด
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการลงทุ น
คื อ โครงการที่ มี ทุ น ตั้ ง แต่ 6,000 พั น ล้ า นด่ ง ขึ้ น ไป
โครงการที่ลงทุนในเขตชนบทที่มีแรงงานจ�ำนวน 500 คน
ขึ้นไป มีการก�ำหนดเพิ่มเติมกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ในการลงทุนใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมส่งเสริม
High Technology ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ 30%
ขึ้ น ไป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด พลั ง งาน กองทุ น สิ น เชื่ อ
ประชาชน หรือองค์กรการเงินระดับ Micro ขณะเดียวกัน
จะมี ก ารขยายสั ด ส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น ต่ า งชาติ ใ นบริ ษั ท จำ � กั ด
มหาชนด้วย จากเดิมที่ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน
49% แต่ในเดือน ต.ค. นี้ จะมีกฎหมายใหม่ขยายสัดส่วน
ดังกล่าว นอกจากนี้ กฎหมายฉบับแก้ไขอนุญาตให้บริษัท
ต่างชาติดำ�เนินการลงทุนได้ถึง 70 ปี สำ�หรับโครงการ
อยู่ในเขตเศรษฐกิจ และ 50 ปี สำ�หรับโครงการอยู่นอกเขต
เศรษฐกิจ
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กฎหมายการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายลมละลายปี 2557 (Bankruptcy Law of 2014) นอกเหนือจากบรรดาเจาหนี้แลว คู่สัญญาตางๆ
ก็สามารถเขา รว มกระบวนการลม ละลายไดเ ชน กัน และใหอ�ำนาจทางกฎหมายแกศาลในการจัดการธุรกิจทีม่ หี นี้
สินลนพนตัว
- กฎหมายแขง ขันทางการคาปี 2547 (Law on Competition of 2004) มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ เสริมสรา งบรรยากาศ
การแขงขันที่เปนธรรมเทาเทียมและไมมีการแบงแยก โดยใหความส�ำคัญตอสิทธิในการเขาแขงขันอยางเสรี
ก�ำหนดเรื่องการท�ำข้อความตกลงที่หามใหมีการแขงขันทางการคาและการผูกขาดจากภาครัฐ
- กฎหมายธุรกิจประกันภัย (Law on Insurance Business, 9 December 2000)
- กฎหมายวิสาหกิจ (Law on Enterprises, 26 November 2014)
- กฎหมายศุลกากร (Law on Customs, 23 Jun 2014)
- กฤษฎีกาวาดวยการแปลงธุรกิจลงทุนของตางชาติเปนรูปแบบบริษัทที่มีการถือห ุนโดยนักลงทุนตางชาติ
(Decree of the Government on the Conversion of a Number of Foreign Invested Enterprises into
Shareholding Companies, 15 April 2003)
- กฎหมายพาณิชย (Commercial Law, 14 June 2005)
- กฎหมายการลงทุน (Investment Law, 26 November 2014)
- กฤษฎีกาที่ 78 การลงทุนโดยตรงของตางชาติ (Decree No. 78/2006/ N D-CP of August 9, 2006
Providing for Offshore Direct Investment)
- กฤษฎีกาวาดวยการขึ้นทะเบียนธุรกิจ (Decree on Business Registration, 29 August 2006)
- กฤษฎีกาที่ 108 (Decree No. 108/2006/ND-CP of September 22, 2006)
- กฎหมายภาษีเงินไดของวิสาหกิจ (Law on Enterprise Income Tax, 2013)
- กฎหมายแกไขเพิ่มเติมมาตราของกฎหมายศุลกากร (Law on A mendment of and Addition to a Number
of Articles of the Law of Customs)
หมายเหตุ
ประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุนในหนังสือคู่มือการค้าการลงทุนฉบับนี้
เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับผู้ลงทุนอันจะท�ำให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของโครงสร้างการลงทุน อย่างไรก็ตาม
การลงทุนในเวียดนามมีข้อควรค�ำนึง 2 ประเด็นด้วยกัน คือ
1. ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนในประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นผู้ลงทุนควรตรวจสอบ
ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่ลงทุนก่อนเสมอ
2. ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนของจังหวัดต่างๆ ในประเทศเวียดนามมีความแตกต่างกัน โดยอ�ำนาจการตัดสินใจ
สุดท้ายในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ
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2.2 รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจของต่างชาติ
2.2.1 กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign-Owned Enterprise)
เป็นการลงทุนโดยชาวต่างชาติทั้งหมด เป็นบริษัทจ�ำกัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเวียดนาม
เป็นการลงทุนขององค์กรหรือเอกชนจากต่างประเทศทัง้ หมด การลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก MPI หรือเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นก่อน การลงทุนในลักษณะนี้มีสถานะเป็นบริษัทจ�ำกัดตามทางกฎหมายการลงทุนของเวียดนาม และผู้ลงทุน
มีอ�ำนาจเต็มในการบริหาร
ข้อดี คือ การบริหารงานคล่องตัวเนื่องจากผู้ลงทุน
มีอ�ำนาจเต็มที่ในการบริหาร ระยะเวลาในการลงทุน
สามารถถึง 50 ปี และไม่มีการจ�ำกัดในเงินลงทุน

ข้อเสีย คือ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ ของเวียดนาม
และประสบปัญหาการถือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ต่างๆ
ข้อก�ำหนดในการจ้างแรงงานท้องถิ่น

2.2.2 สำ�นักงานตัวแทน (Representative Office)
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนของบริษทั แม่ในการเจรจาต่อรองและลงนามขอสัญญาซือ้ ขาย ควบคุมการด�ำเนินของสัญญา
บริการข้อมูลด้านการตลาด ติดตามและให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย แสวงหาโอกาสในการลงทุน/ คู่ค้า ท�ำกิจกรรมทาง
การตลาด ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้า/ บริการของบริษัท
เอกสารที่ทางหน่วยงานราชการเวียดนามต้องการในการขออนุญาตจัดตั้ง
- ส�ำเนาของเอกสารในการจัดตั้งของบริษัท
- ชื่อผู้แทนในเวียดนาม
- ที่อยู่ของส�ำนักงานตัวแทนในเวียดนาม
ทั้งนี้การอนุญาตจัดตั้งส�ำนักงานตัวแทนใช้เวลาประมาณ 15 วัน
2.2.3 สาขาบริษัทต่างชาติ (Foreign Company Branch)
กฎหมายของเวียดนามอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเปิดบริษัทสาขาเพื่อด�ำเนินธุรกิจได้หากมีจดทะเบียนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนในประเทศของนักลงทุนมาแล้วมากกว่า 5 ปี โดยสามารถ
ด�ำเนินการค้าได้ 2 ประเภทคือ
สินค้าเพื่อส่งออก เช่น งานหัตถกรรม ผลไม้ การแปรรูปอาหาร สินค้าน�ำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เครื่องจักรและ
สินค้าอุตสาหกรรมของผู้บริโภค เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก สินค้า อุปกรณ์ส�ำหรับการท�ำเหมือง การแปรรูปสินค้าเกษตร
เกษตร (ยกเว้นข้าวและกาแฟ) เป็นต้น
วัสดุในการผลิตยา ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง เป็นต้น
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เอกสารที่ทางหน่วยงานราชการเวียดนามต้องการในการขออนุญาตจัดตั้ง
- ส�ำเนาของเอกสารในการจัดตั้งของบริษัท
- รายชื่อกิจกรรมของสาขาเวียดนาม
- ชื่อของสาขาเวียดนาม
- ที่อยู่ของสาขาเวียดนาม
- จ�ำนวนพนักงานคนต่างชาติท�ำงานในสาขาเวียดนาม
ทั้งนี้การอนุญาตจัดตั้งสาขาบริษัทใช้เวลาประมาณ 15 วัน
2.2.4 กิจการร่วมทุน (Joint Ventures หรือ JV)
เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนชาวเวียดนามกับชาวต่างชาติ จัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
โดยชาวต่างชาติต้องมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาใน
การลงทุนไม่เกิน 50 ปี และในส่วนของคณะกรรมการบริหาร (Board of Management หรือ BOM) ประกอบด้วยผู้แทน
จากแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนการลงทุน แต่ต้องมีสมาชิกที่เป็นชาวเวียดนามอย่างน้อย 2 คน
ข้อดี คือ เป็นรูปแบบการลงทุนทีร่ ฐั บาลเวียดนามให้การ
ส่งเสริมมากที่สุด นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติสามารถ
อาศัยหุ้นส่วนชาวเวียดนามเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยราชการต่างๆ ของเวียดนาม ท�ำให้ได้รับความ
สะดวกและรวดเร็ว

ข้อเสีย คือ นักลงทุนชาวเวียดนามมักร่วมทุนโดยใช้
ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างในเวียดนามตีคา่ ออกมาเป็นเงินลงทุน
ซึง่ มักประเมินสูงกว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง ท�ำให้นกั ลงทุนต่างชาติ
เสียเปรียบ

เอกสารที่ทางหน่วยงานราชการเวียดนามต้องการในการขออนุญาตจัดตั้ง
- ผลศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมทุน (Feasibility Study)
- สัญญาระหว่างหุ้นส่วน
- สัญญาร่วมทุน
- เอกสารแสดงสถานะทางกฎหมายและทางการเงินของหุ้นส่วน
2.2.5 สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract หรือ BCC)
เป็นการร่วมทุนทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนเวียดนาม ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 รายเข้าร่วม
ท�ำธุรกิจด้วย มีความยืดหยุ่นมากที่สุด สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจสามารถเปิดส�ำนักงานเป็นตัวแทนที่เวียดนามระยะเวลา
ในการลงทุนสามารถถึง 50 ปี ข้อเสียของการลงทุนประเภทนี้ คือ ไม่มีการจ�ำกัดความรับผิดชอบหากเกิดการขาดทุน
อีกทัง้ นักลงทุนต่างชาติยงั ขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน ในสัญญาต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เนือ้ หา
ของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างหุ้นส่วน ระยะทางธุรกิจ ความรับผิดชอบของหุ้นส่วน เป็นต้น
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2.2.6 Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO), Build-Transfer (BT)
กิจการที่ท�ำสัญญากับภาครัฐ เป็นรูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานราชการของเวียดนาม
กับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นบริษัทต่างชาติถือหุ้นทั้งหมด หรือบริษัทร่วมทุนกับเวียดนามก็ได้ เพื่อที่จะสร้างหรือ
ด�ำเนินการในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนน สนามบิน ท่าเรือ ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น โดยผู้ลงทุน
จะได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินโครงการในระยะเวลาเพียงพอที่จะท�ำให้ได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมก�ำไรที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดในสัญญา โดยอาจเป็นสัญญาในรูป
- BOT (Build-Operate-Transfer)
คือ สร้างเสร็จแล้วสามารถหาผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนโอนกิจการเป็นของรัฐ
- BTO (Build-Transfer-Operate)
คือ สร้างเสร็จแล้วต้องโอนให้รัฐก่อนจึงเปิดด�ำเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง
- BT (Build-Transfer-Contract)
คือ สร้างเสร็จแล้วต้องโอนให้รฐั ทันที โดยรัฐจะอนุญาตให้นกั ลงทุนต่างชาติไปลงทุนในโครงการอืน่ ๆ เพือ่ ให้
ได้รบั ผลตอบแทนตามสมควร เป็นต้น ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามได้สนับสนุนการลงทุนต่างชาติในรูปแบบดังกล่าวโดยการ
ให้สิทธิพิเศษในการใช้ที่ดินและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษทางด้านภาษี

2.3 ขั้นตอนของการจัดตั้งธุรกิจ
2.3.1 รู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ผู้มีอำ�นาจในการอนุมัติโครงการลงทุน
1) นายกรัฐมนตรี
- โครงการที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงแหล่งเงินทุนหรือจ�ำนวนเงินลงทุนในภาคการลงทุนเฉพาะ (สนามบิน ท่าจอดเรือ
การท�ำเหมือง น�้ำมันและก๊าซ กิจการโทรทัศน์ คาสิโน โรงงานผลิตบุหรี่ มหาวิทยาลัย การพัฒนาของ IZs, EPZs, HTZs
และ ECs “พื้นที่ zones”)
- โครงการที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงแหล่งเงินทุนซึ่งมีจ�ำนวนเงินลงทุนมากกว่า 1.5 พันล้าน VND ในภาคการลงทุนเฉพาะ
(ไฟฟ้า กระบวนการในการท�ำเหมืองแร่ การแยกโลหะออกจากแร่ การก่อสร้างระบบทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางน�้ำภายในประเทศ การผลิตแอลกอฮอล์และเบียร์ อื่นๆ)
- โครงการของ FDI ทีไ่ ม่ค�ำนึงถึงจ�ำนวนเงินทุนในภาคการลงทุนเฉพาะ (การขนส่งทางทะเล ไปรษณีย์ โทรคมนาคม
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์และการพิมพ์ และอื่นๆ)
2) คณะกรรมการประชาชนประจำ�ทองถิ่น
- โครงการนอกเขตพื้นที่และไม่ได้อยู่ในอ�ำนาจการอนุมัติของนายกรัฐมนตรี
- โครงการส�ำหรับการพัฒนาของระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ในถิ่นที่อยู่ซึ่งไม่มีผู้มีอ�ำนาจบริหารจัดการ
ในการเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตนิคมการด�ำเนินกิจการเพื่อการส่งออก เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และเขตเศรษฐกิจ
ในจังหวัดและเมืองภายใต้การบริหารราชการส่วนกลาง
3) คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรม
ไดรับการแตงตั้งโดยกระทรวงการวางแผนและการลงทุน มีหนาที่ออกใบอนุญาตการลงทุนใหแกโครงการภายใต
กลุม B ในเขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเปนจ�ำนวน 40 ลานเหรียญสหรัฐ
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2.3.2 ขั้นตอนของการขออนุมัติลงทุนและจัดตั้งบริษัท
การขออนุมัติลงทุนและจัดตั้งบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดประเภทกิจการที่สนใจ วัตถุประสงค์ของการ
เข้าไปลงทุนในเวียดนาม เช่น ต้องการทรัพยากร ตลาด แรงงาน เป็นต้น เพือ่ เลือกจังหวัดทีเ่ หมาะสมในการลงทุน รวมถึง
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของเวียดนาม และกฎระเบียบในการลงทุนซึ่งต้องมีการติดตามอยู่เสมอ
2) การเดินทางส�ำรวจด้วยตนเอง นักลงทุนควรเดินทางไปส�ำรวจลู่ทางการลงทุนด้วยตนเอง เพื่อให้เห็น
สภาพแวดล้อมจริงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน ตลาดแรงงาน นิคมอุตสาหกรรม เพื่อประกอบ
การพิจารณาเลือกท�ำเลที่ตั้งที่เหมาะสมส�ำหรับโครงการนั้น รวมทั้งเป็นโอกาสได้ท�ำความรู้จักกับผู้แทนหน่วยราชการ
และนักธุรกิจของเวียดนาม นอกจากนี้ ควรติดต่อบริษทั ทีป่ รึกษาในเวียดนามเพือ่ ขอค�ำแนะน�ำในการลงทุน โดยควรเลือก
บริษัทที่มีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือด้วย
3) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหลังจากมีความมัน่ ใจในการลงทุนแล้ว นักลงทุนควรศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการอย่างละเอียด ก�ำหนดเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน พื้นที่ที่ต้องการลงทุน วิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุน และสามารถใช้เป็นคูม่ อื ในการบริหารโครงการเมือ่ มีการลงทุนจริงได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการลงทุน
ในกรณีที่ผลตอบแทนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้ศึกษาไว้
4) เลือกรูปแบบในการลงทุน ตามกฎหมายของเวียดนามอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ทั้งในลักษณะสัญญา
ร่วมลงทุนกับนักธุรกิจเวียดนาม (Business Co-operation Contract) กิจการร่วมกับนักธุรกิจเวียดนาม (Joint Venture) หรือ
นักลงทุนต่างชาติลงทุนเองทั้งหมด (Wholly Foreign-Own Enterprise) หรือการท�ำสัญญากับภาครัฐในกรณีการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ หากเป็นการลงทุนเองทั้งหมด นักลงทุนจะมีอิสระในการบริหารงานอย่างเต็มที่ แต่ในบางกิจการ
รัฐบาลเวียดนามยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติลงทุนเองทัง้ หมด โดยเฉพาะในสาขาบริการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น
ในกรณีนี้นักลงทุนต้องหาคู่สัญญาที่เป็นชาวเวียดนาม และควรให้คู่สัญญามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์โครงการตั้งแต่ต้น
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
5) การขออนุญาตลงทุนในเวียดนาม หลังจากเลือกท�ำเลที่ตั้งโรงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและรูปแบบ
การลงทุนได้แล้ว ควรท�ำสรุปรายงานการจัดตั้งโครงการ (Proposal) ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งของโครงการ ลักษณะการลงทุน และผู้ร่วมทุนท้องถิ่น (ถ้ามี) เพื่อน�ำเสนอผู้มีอ�ำนาจอนุมัติโครงการ
ทั้งนี้ ขั้นตอนการขออนุมัติลงทุนและจัดตั้งบริษัท สามารถสรุปเป็นขั้นตอน ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการขออนุมัติลงทุนและจัดตั้งบริษัท
ขั้นตอน

การดำ�เนินการ

1

ศึกษาประเภทกิจการ ศึกษาเมือง จังหวัด นิคมที่จะเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการลงทุน

2

ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากเอกสาร เดินทางไปศึกษาดูงาน หรือรับคำ�แนะนำ�จากบริษัทที่ปรึกษา เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึก
ซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม
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ขั้นตอน

การดำ�เนินการ

3

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดยอาจขอรับค�ำปรึกษาจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน หรือสถาบันเอเชียศึกษาในประเทศไทย

4

ขั้นตอนการลงทุน โดยอาจจะลงทุนแบบ
- ลงทุนเอง 100%
- หาคู่สัญญาร่วมทุนในเวียดนาม วิธีการสามารถหาได้จาก
1) การส่งข่าวสารผ่านคนกลางหลายๆ ราย
2) ศึกษาจากข้อมูลของคู่สัญญา
3) เยี่ยมชมงานและศึกษารายละเอียด
4) งานข่าวกรองทางธุรกิจ
เมื่อเลือกสัญญาร่วมทุนได้แล้ว สามารถขอรับค�ำปรึกษาจากที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษาคู่สัญญาในเวียดนาม หรือ
- ที่ปรึกษาในประเทศไทย

5

จัดท�ำรายงานข้อเสนอ (Proposal) เพื่อจัดตั้งโครงการ โดยสามารถยื่นเสนอได้ตามหน่วยงานดังต่อไปนี้
5.1 น�ำเสนอ DPI เพื่ออนุมัติโครงการ กรณีตั้งอยู่นอกเขต IZ และ EPZ ของกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์
โดยมีวงเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.2 น�ำเสนอ MPI เพื่ออนุมัติโครงการ กรณีตั้งอยู่นอกเขต IZ และ EPZ ของจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ โดยมี
วงเงินลงทุนไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกรณีตั้งอยู่ในเขต IZ หรือ EPZ ของทุกจังหวัดโดยมีวงเงินลงทุนเกิน
40 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.3 น�ำเสนอ BOM เพื่ออนุมัติโครงการ ในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขต IZ หรือ EPZ ของทุกจังหวัด โดยมีวงเงิน
ไม่เกิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ

6

หน่วยงานตาม 5.1, 5.2 และ 5.3 พิจารณาการจัดตั้งบริษัท และจะแจ้งผลการอนุมัติ

7

เมื่อได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทได้แล้ว จะต้องปฏิบัติดังนี้ คือ
7.1 จัดตั้งบริษัท
7.2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
7.3 จัดตั้งประธานและรองประธาน
7.4 จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ตามข้อ 7.1 - 7.4 จะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 นับจากวันท่ี่ได้รับใบอนุญาตลงทุน

8

ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทั เพือ่ ก�ำหนดกฎระเบียบการด�ำเนินงานและแต่งตัง้ ผูอ้ �ำนวยการ รองผูอ้ �ำนวยการ
และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับในอนุญาตลงทุน

9

ส่งบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารไปยัง DPI ของจังหวัด หรือ BOM ของนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่

10

ส่งบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารไปยัง DPI ของจังหวัด หรือ BOM ของนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่
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ขั้นตอน

การดำ�เนินการ

11

สามารถด�ำเนินการพร้อมกันได้ ดังนี้
- ประกาศจัดตั้งบริษัทในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน
- น�ำบัตรส่งเสริมการลงทุนไปยื่นขอตรายางบริษัทที่สถานีต�ำรวจในท้องที่
- น�ำบัตรส่งเสริมการลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปขอรับเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีที่แผนกสรรพากรจังหวัด

12

การสรรหาแรงงาน ซึ่งสามารถหาได้โดย
- สรรหาแรงงานในท้องถิ่น
- ติดต่อส�ำนักงานแรงงานท้องถิ่นเพื่อขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) ในกรณีที่ต้องจ้าง
แรงงานต่างชาติ

13

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการและพนักงานทั้งหมดไปยัง DPI ของจังหวัดอีกครั้ง

14

สามารถด�ำเนินการพร้อมกันได้ ดังนี้
- น�ำหลักฐานการน�ำเงินลงทุนเข้ามา ซึ่งอาจอยู่ในรูปเงินสด หรือเครื่องจักร เพื่อขอใบอนุญาต (License)
จาก MPI หรือ DPI หรือ BOM ของนิคมที่โรงงานตั้งอยู่
- เปิดบัญชี Capital Account กับธนาคาร

15

เริ่มดำ�เนินการด้านการผลิต

2.4 สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน
ส�ำหรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส�ำหรั บ ผู ้ ส นใจลงทุ น ใน
เวียดนาม ได้แก่ การลดอัตราจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากปัจจุบันเวียดนามเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 25%
แต่ ห ากลงทุ น โดยเข้ า กั บ เงื่ อ นไขต่ า งๆ จะได้ รั บ สิ ท ธิ
แตกต่ า งกั น ไป หากลงทุ น ในพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พื้ น ที่
เขตไฮเทคที่นายกรัฐมนตรีจัดตั้ง และเขตที่มีข้อจ�ำกัด
ด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นพิเศษ จะได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 4 ปี และเก็บในอัตรา 10%
เป็นระยะเวลา 15 ปี นับแต่ปีแรกที่เริ่มมีรายได้ โดยต้อง
ลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทค การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ หรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สังคม เช่น การศึกษา การพัฒนาอาชีพ บริการสุขภาพ
เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังได้สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษี
น�ำเข้าส�ำหรับสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าทีน่ �ำเข้าชัว่ คราว
เพื่อส่งออกไปอีกทอดหนึ่ง รวมถึงมีสิทธิประโยชน์ด้าน
การเช่าที่ดิน เช่น หากลงทุนในเขตที่มีข้อจ�ำกัดด้านสังคม
และเศรษฐกิจจะได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 7 ปี ที่ส�ำคัญ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามยังช่วย
สนับสนุนด้านการตลาดให้แก่นักลงทุนด้วยการเปิดให้
นั ก ลงทุ น โฆษณาโครงการของตั ว เองบนเว็ บ ไซต์
ของกระทรวงได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย (ตามศูนย์บริการ
การค้าระหว่างประเทศกลุม่ งานให้บริการข้อมูล/ ค�ำปรึกษา
ด้านการค้าระหว่างประเทศ)

2.4.1 ประเภทธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน
- กิจการเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีชั้นสูง กิจการด้านการวิจัยและพัฒนา
- การผลิตวัสดุใหม่ พลังใหม่ พลังทีส่ ะอาด การผลิตผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ตัง้ แต่ 30% ขึน้ ไป ผลิตภัณฑ์ประหยัด
พลังงาน
- การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งจักรกลทีส่ �ำคัญ เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการเกษตร รถยนต์ และชิน้ ส่วนรถยนต์ การต่อเรือ
- การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า
- การผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์
- การเพาะปลูกและการแปรรูปทางการเกษตร สินค้าจากป่าไม้และการเกษตรใต้น�้ำ การเพาะปลูก และอนุรักษ์
ป่าไม้ การผลิตเกลือ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ สินค้าเทคโนโลยีชีวภาพ
- การเก็บ ขจัด และรีไซเคิลขยะและน�้ำเสีย
- การลงทุนพัฒนาและด�ำเนินสาธารณูปโภค พัฒนาคมนาคมการขนส่งสาธารณะในเมืองต่างๆ
- โครงการด้านการศึกษาอนุบาล การศึกษาทั่วไป การศึกษาวิชาชีพ
- การตรวจโรค รักษาโรค การผลิตยา วัตถุดิบผลิตยา สมุนไพร การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อผลิตยาตัวใหม่
- การลงทุนศูนย์กีฬา ออกก�ำลังกาย แข่งขันกีฬาส�ำหรับผู้พิการ
- การลงทุนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รักษาผู้ป่วยจากสารพิษไดออกซิน ศูนย์ดูแลคนพิการ เด็กก�ำพร้า
- กองทุนสินเชื่อประชาชน องค์กรการเงินไมโครไฟแนนซ์
2.4.2 โครงการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนใช้กับเขตต่างๆ ดังนี้
- เขตที่มีสถานการณ์การด้านเศรษฐกิจ สังคมที่ยากจน
- นิคมอุตสาหกรรม นิคมแปรรูปเพื่อส่งออก เขตเทคโนโลยีชั้นสูง เขตเศรษฐกิจ
โครงการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ มีดังนี้
- สิทธิประโยชน์ในการลงทุนใช้กับโครงการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ข้างต้น
- โครงการลงทุนที่มีขนาดทุนตั้งแต่ 6,000 พันล้านด่งขึ้นไป และมีการช�ำระเงินอย่างน้อย 6,000 พันล้านด่งใน
เวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้อนุมัติใบรับรองจดทะเบียนลงทุน
- โครงการลงทุนที่เขตชนบทที่มีการใช้แรงงานจ�ำนวน 500 คนขึ้นไป
- เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูง บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4.3 รูปแบบของการใช้สิทธิประโยชน์
1) สิทธิประโยชน์ที่สําคัญในการลงทุนของต่างชาติในเวียดนาม
- การยกเว้นภาษีน�ำเข้าวัตถุดบิ ซึง่ ใช้ผลิตสินค้าเพือ่ ส่งออกภายในเวลาไม่เกิน 270 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีน่ �ำเข้าวัตถุดบิ
รวมถึงสิ่งทอและเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ซึ่งเป็นสาขาการผลิตเพื่อการส่งออก
- ให้สิทธิในการส่งผลก�ำไรกลับประเทศได้อย่างเสรี โดยรัฐบาลเวียดนามได้ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีจาก
ผลก�ำไรที่โอนกลับประเทศ (Profit Remittance Tax) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างชาติส�ำหรับธุรกิจทั่วไป เป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 25 (Flat Rate) เช่นเดียวกับ
ชาวเวียดนาม
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- สิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาในเวียดนามเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
- การยกเลิกระบบสองราคา เช่น การคิดค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่เท่าเทียมของต่างชาติและชาวเวียดนาม
- การลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล โดยเก็ บ ภาษี ใ นอั ต ราร้ อ ยละ 10-20 จากอั ต ราปกติ ร ้ อ ยละ 25
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกิจการ
- นักลงทุนไทยได้สิทธิยกเลิกการเก็บภาษีซ้อน
- สิทธิในการใช้ที่ดินในลักษณะสัญญาเช่าระยะยาว โดยเสียค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดินและได้รับสิทธิในการ
ใช้ที่ดินสูงสุด 50 ปี หรืออาจขยายถึง 70 ปี หากเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
- อัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาของชาวต่างชาติทพี่ �ำนักในเวียดนามเกิน 183 วันต่อปี ได้รบั สิทธิเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นอัตราเดียวกับชาวเวียดนามแบบอัตราก้าวหน้า หากไม่ได้พ�ำนักอยู่ในเวียดนามหรือพ�ำนัก
ไม่เกิน 183 วัน เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราเดียวคือ ร้อยละ 20
- สิทธิในการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของเวียดนาม
- สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ หากมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2) สิทธิประโยชน์การลงทุนสำ�หรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)
2.1) Export Processing Zone (EPZ) เปนเขต
2.2) Industrial Zone (IZ) หรือ Industrial Park
เศรษฐกิจที่รวมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเนนผลิต เป น เขตเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เน น ผลิ ต สิ น ค า
สินคาเพื่อการสงออก มีการจัดระบบสาธารณูปโภค เพื่อจ�ำหนายในประเทศ
เพื่อใหบริการและอ�ำนวยความสะดวกดานการผลิต
นักลงทุนที่เขามาลงทุนใน EPZ สามารถท�ำการผลิต
2.3) High-Tech Zone (HTZ) เปนเขตเศรษฐกิจที่
รับชวงตอ (Sub-contract) และประกอบชิ้นสวนสินคา จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผลิตสินคาที่
เพื่อการสงออก
ใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเปนส�ำคัญ
ผูท้ สี่ นใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถขออนุญาตลงทุนได้โดยตรงจาก Provincial IZ Management Boards
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอนุมัติเพียง 15 วัน เทียบกับการลงทุนนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งใช้ระยะเวลาในการอนุมัติ
นานถึง 60 วัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น
- สามารถเช่าช่วงต่อ (Sub-lease) ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
- สามารถท�ำธุรกิจน�ำเข้าและส่งออกได้โดยตรง
- คัดเลือกและจ้างแรงงานชาวต่างชาติได้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาแรงงานชาวเวียดนามทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
- สามารถด�ำเนินการผลิตได้อย่างเสรี
- ในกรณีของธุรกิจก่อสร้าง สามารถเริ่มด�ำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติแบบก่อสร้าง
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- สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารต่างชาติเพื่อประกอบการกู้ยืมเงินในกรณีที่ผู้ให้กู้ต่างชาติระบุเงื่อนไขดังกล่าว
แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางของเวียดนามก่อนจึงจะเปิดบัญชีได้
- ได้รับการยกเว้นภาษีการค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีน�ำเข้าของสินค้า
- อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชนการลงทุนจะแตกตางกันไปตามเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งผู้ลงทุนควรจะต้อง
ท�ำการศึกษาข้อดีและข้อจ�ำกัดอย่างละเอียดอีกครั้ง

2.5 การคุ้มครองการลงทุน
กฎหมายการลงทุนของเวียดนามให้การรับประกันว่าจะให้การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันต่อนักลงทุน
ต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนามในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ไม่มีการยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจการลงทุนของต่างประเทศเป็นของรัฐ ตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทุน
2. ให้การรับประกันว่าจะปกป้องสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม และผลประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในเวียดนาม
3. รัฐบาลจะปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสมเหตุสมผล หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดๆ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุน เช่น หากกฎหมายที่ประกาศใช้ภายหลัง ท�ำให้ผลประโยชน์ของนักลงทุนลดลง
นักลงทุนทีล่ งทุนก่อนหน้าทีก่ ฎหมายใหม่ประกาศใช้ มีสทิ ธิเลือกใช้สทิ ธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้ ส�ำหรับระยะเวลา
ที่เหลือของการใช้สิทธิประโยชน์ของโครงการ
4. รัฐบาลรับประกันการให้สิทธิการโอนย้ายทรัพย์สินไปต่างประเทศหลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินให้แก่
รัฐบาลเวียดนามตามที่หมายก�ำหนดไว้ ได้แก่
- เงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่างด�ำเนินกิจการลงทุน
- ก�ำไรจากการด�ำเนินธุรกิจ
- เงินและทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย
5. เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ร่วมทุน หรือระหว่างบริษัทต่างชาติกับสถาบันใดๆ ของเวียดนาม และไม่สามารถ
ตกลงกันได้ สามารถเสนอให้ศาลตุลาการหรือองค์กรอื่นๆ ตามที่ตกลงกันเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมได้
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บทที่

การจางงาน

3

บทที่ 3
การจ้างงาน
3.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงานบุคลากรต่างชาติ
ตามกฎหมายแรงงาน (วันที่ 18/06/2012) และกฤษฎีกา 05/2015/NĐ-CP (วันที่ 12/01/2015) บังคับใช้กับ
ชาวเวียดนามที่ท�ำงานกับทั้งบริษัทหรือองค์กรของเวียดนาม บริษัทหรือองค์กรต่างชาติที่อยู่ในประเทศเวียดนาม
และชาวต่างชาติที่ท�ำงานในบริษัทและองค์กรต่างๆ ของเวียดนาม รวมถึงท�ำงานกับนายจ้างชาวเวียดนาม ทั้งนี้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนี้
3.1.1 การจ้างและการฝึกอบรม
1) บริษัทสามารถจ้างชาวเวียดนามอายุตั้งแต่
18 ปีขนึ้ ไปได้โดยวิธจี า้ งโดยตรง หรือมอบหมายให้บริษทั
จัดหางานของรัฐเป็นผูจ้ ดั หาในกรณีทเี่ ป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศหรือส�ำนักงานตัวแทน ถ้าบุคคลทีห่ น่วยงานของ
รัฐจัดหาให้ไม่เป็นที่พอใจ บริษัทสามารถจัดหาแรงงาน
ได้เอง
2) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการฝึ ก อบรม บริ ษั ท
อาจจ้างแรงงานอายุระหว่าง 15-18 ปีได้ แต่ต้องได้รับ
ความยิ น ยอมเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากผู ้ ป กครอง
หรื อ ผู้ดูแลเด็ก

3) บริษทั สามารถจ้างชาวต่างประเทศได้ ส�ำหรับ
ต�ำแหน่งที่ต้องการความช�ำนาญด้านเทคนิค หรือ
ไม่สามารถหาชาวเวียดนามมาปฏิบัติหน้าที่นั้นได้
4) บริษทั ต้องวางแผนฝึกอบรมและเปิดหลักสูตร
ฝึกอบรมและสามารถส่งคนงานไปฝึกในศูนย์ฝึกอบรม
ต่างประเทศหรือในประเทศได้ เพื่อยกระดับความ
สามารถของคนงานทุกระดับในบริษัท

3.1.2 สัญญาจ้าง
1) สัญญาจ้างต้องกระท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร
และลงนามโดยผู้อ�ำนวยการของบริษัทและลูกจ้าง
2) สัญญาจ้างจะต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- งานที่จะต้องท�ำ/ สถานที่ท�ำงาน
- ค่าจ้าง/ เงินเดือน
- ระยะเวลาของสัญญา
- เวลาท�ำงาน/ เวลาพัก
- การประกันสังคม/ การประกันสุขภาพ
- การอบรม ยกระดับความสามารถและฝีมือ
- เงื่อนไขส�ำหรับการทดลองงาน (ถ้ามี)

3) สัญญาการจ้างงานสามารถก�ำหนดระยะ
เวลาการจ้างงานได้ครัง้ ละ 1-3 ปี และต่อสัญญาได้อกี
1 ครัง้ ครัง้ ละ 1-3 ปี ต่อจากนัน้ จะต้องเป็นสัญญาถาวร
4) สัญญาจ้างงานจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่
ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน
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3.1.3 การเลิกจ้าง
นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ผา่ นการยกเลิกสัญญา
โดยนายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ส�ำหรับ
สัญญาจ้างงานแบบมีก�ำหนดเวลา หรืออย่างน้อย 45 วัน
ส�ำหรับสัญญาจ้างงานแบบไม่มีก�ำหนดเวลา แต่ต้องมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทีเ่ หมาะสม เช่น ผลการท�ำงาน
การเจ็บป่วยเรื้อรัง เหตุสุดวิสัย บริษัทเลิกกิจการ เป็นต้น
หากนายจ้างไม่สามารถพิสจู น์ได้วา่ การเลิกจ้างเป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่
เหมาะสมได้ซึ่งเป็นผลให้การยกเลิกสัญญาไม่ถูกต้องนั้น
นายจ้างต้องให้เงินเดือนชดเชยในช่วงเวลาที่ลูกจ้าง
ไม่ได้ท�ำงานและต้องช�ำระเงินชดเชยเท่ากับเงินเดือนของ
ลูกจ้าง 2 เดือน

ในกรณีที่การยกเลิกสัญญาจ้างงานเป็นไปโดย
ความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย นายจ้างไม่จ�ำเป็นต้อง
แจ้งล่วงหน้า และอาจข้ามขั้นตอนในการด�ำเนินการ
บางประการได้ แต่ต้องมีการจัดท�ำเอกสารที่ระบุถึง
การยกเลิกสัญญา เงินชดเชย ประกันสังคม เป็นต้น
โดยทั้งสองฝ่าย ต้องลงลายมือชื่อ นอกจากนี้ นายจ้าง
สามารถยกเลิกสัญญาจ้างงานส�ำหรับการเลิกจ้างโดยทันที
ในกรณีที่ลูกจ้างประพฤติมิชอบ เช่น ขโมย เปิดเผย
ความลับทางธุรกิจ หรือละเมิดกฎในการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องผ่านการไต่สวนและขั้นตอนอื่นๆ ที่
ก�ำหนด

3.1.4 เวลาทำ�งาน
- ชั่วโมงท�ำงานปกติต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง/ วัน และ 48 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมงท�ำงานต่อวันต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ส�ำหรับลูกจ้างที่ท�ำงานใช้แรงงานหนักหรือท�ำงานในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือมีสารพิษเจือปนมาก
ชั่วโมงท�ำงานลดลง 1 ชั่วโมง/ วัน ส�ำหรับหญิงที่มีทารกอายุต�่ำกว่า 12 เดือน และคนงานที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
- ในเวลาท�ำงานกะกลางวัน ต้องมีการหยุดพักอย่างน้อย 30 นาที
- ในแต่ละสัปดาห์ คนงานต้องมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน
- ชั่วโมงท�ำงานกะกลางคืน ตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 06.00 น. และมีการหยุดพักอย่างน้อย 45 นาที
- คนงานหญิงสามารถลาคลอดได้ 6 เดือน โดยได้รับเงินเดือนเต็มจากรัฐบาล (ช่วงลาคลอด 6 เดือน นายจ้าง
ไม่ต้องจ่าย)
- พนักงานบริษัทมีสิทธิลาหยุดได้ 12 วันต่อปี และได้หยุดตามวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ตามประกาศ
ของทางราชการอีกประมาณ 8-10 วันต่อปี
3.1.5 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�
ตามกฤษฎีกา 103/2014/NĐ-CP ได้ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตำ�่ ส�ำหรับลูกจ้างเวียดนามตามพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน ซึง่ มีผล
ใช้เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2558 อัตราค่าจ้างขัน้ ตำ�่ ส�ำหรับคนงานไร้ฝมี อื ทีท่ �ำงานในบริษทั ต่างชาติภายใต้เงือ่ นไขปกติ มีดงั นี้
ตารางที่ 3.1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�สำ�หรับลูกจ้างเวียดนาม
ค่าจ้างขั้นต่ำ�/ เดือน
3,100,000 ด่ง (ประมาณ 142 เหรียญสหรัฐ)

พื้นที่การทำ�งาน
เขต 1: ครอบคลุมเขตในเมืองและชนบทของกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์
นครไฮฟอง เมืองเบียนฮวา เมืองทูเยาหมด เมืองหวงเต่า จังหวัดบาเรีย-หวุงเต่า
เขตชนบทบางส่วนของจังหวัดด่งนาย จังหวัดบิ่นห์เยือง
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ค่าจ้างขั้นต่ำ�/ เดือน

พื้นที่การทำ�งาน

2,750,000 ด่ง (ประมาณ 126 เหรียญสหรัฐ)

เขต 2: ครอบคลุมเขตชนบทบางส่วนของกรุงฮานอย นครไฮฟองจังหวัดฮายเซือง
ฮึงเอียน และเขตชนบทบางส่วนของจังหวัดฮึงเอียน

2,750,000 ด่ง (ประมาณ 126 เหรียญสหรัฐ)

เขต 3: ครอบคลุมพื้นที่ที่เหลือของจังหวัดที่ได้ระบุไว้ในเขตที่ 1 และ 2

2,150,000 ด่ง (ประมาณ 99 เหรียญสหรัฐ)

เขต 4: เขตที่เหลือทั้งหมดของประเทศเวียดนาม
หมายเหตุ : 1 USD = 22,465 VND (ณ เดือนพฤศจิกายน 2558)

กระทรวงแรงงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการของ
ผู้ทุพพลภาพและกิจการสังคมจะพิจารณาปรับระดับ
ค่าจ้างขัน้ ต�่ำเป็นระยะๆ โดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อ
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลู ก จ้ า งที่ ผ ่ า น
การฝึกอบรมหลักสูตรสั้นๆ แล้วเงินเดือนขั้นตำ�่ อย่างน้อย
ต้องมากกว่าค่าจ้างขัน้ ตำ�่ ทีก่ �ำหนดไว้ขา้ งต้น 7% ส�ำหรับ
แรงงานไร้ฝีมือ

ช่ ว งทดลองงาน แรงงานต้ อ งได้ รั บ เงิ น เดื อ น
อย่ า งน้ อ ย 70% ของเงินเดื อ นที่ จ ะได้ รั บภายหลัง
สิน้ สุดการทดลองงานแล้ว และช่วงเวลาทดลองงานต้อง
ไม่เกิน 60 วันส�ำหรับงานที่ต้องการความช�ำนาญพิเศษ
หรือทักษะทางเทคนิคขั้นสูง (ระดับวิทยาลัยหรือสูงกว่า)
ไม่ เ กิ น 30 วั น ส�ำหรั บ งานที่ ต ้ อ งการทั ก ษะระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ทั ก ษะของช่ า งเทคนิ ค และ 6 วั น
ส�ำหรับงานอื่น ๆ

3.1.6 การประกันสังคม การประกันสุขภาพ และการประกันการว่างงาน
ต้นทุนค่าแรงงานที่ไม่ใช่ค่าจ้างในเวียดนามค่อนข้างสูงในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากนายจ้างต้องส่งเงินสมทบ
ค่าประกันสังคมและประกันสุขภาพให้ลกู จ้างเวียดนามทุกคนทีอ่ ยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาจ้างงานตัง้ แต่ 3 เดือนขึน้ ไป และนายจ้าง
ต้องส่งเงินสมทบเข้าโครงการประกันการว่างงาน เมื่อมีการจ้างคนงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เงินเดือนสูงสุดซึ่งจะน�ำมา
ใช้เป็นฐานส�ำหรับเบี้ยประกัน (ผลประโยชน์) จะไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนขั้นต�่ำที่รัฐบาลประกาศในแต่ละช่วง
- การประกันสังคม นายจ้างต้องส่งเงินสมทบร้อยละ 18 ของเงินเดือน ลูกจ้างส่งเงินสมทบร้อยละ 8 ของเงินเดือน
พืน้ ฐาน
- การประกันสุขภาพ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 นายจ้างต้องส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และลูกจ้างส่งเงินสมทบ
ร้อยละ 1.5 ของเงินเดือนพื้นฐาน
- การประกันการว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ได้มีการจัดตั้งกองทุนการว่างงานและเริ่มมีการบังคับ
ให้นายจ้างต้องจัดท�ำการประกันการว่างงานในกรณีทมี่ ลี กู จ้างเวียดนามตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป และลูกจ้างเวียดนาม
มีสัญญาจ้างแบบไม่มีก�ำหนดเวลาหรือมก�ำหนดเวลาจ้างงาน 12-36 เดือน การประกันการว่างงานทั้งนายจ้าง
และลูกจ้างจะส่งเงินสมทบคนละร้อยละ 1 ของเงินเดือนพื้นฐาน
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ตารางที่ 3.2 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�สำ�หรับลูกจ้างเวียดนาม
เงินประกันสังคม

เงินประกันสุขภาพ

เงินประกันการว่างงาน
เงินช่วยเหลือพ้นจากงาน

รวมทั้งสิ้น

ส่วนของลูกจ้าง

8%*

1.5%

1%

10.5%

ส่วนที่นายจ้างสมทบ

18%*

3%

1%

22%

*อัตราใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558

3.1.7 สหภาพแรงงาน (Trade Unions)
ภายใน 6 เดือนหลังจากการเริม่ ด�ำเนินงานของบริษทั จะตองมีการจัดตัง้ สหภาพแรงงานขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนในการ
ปกปอ งสิทธิและผลประโยชนของลูกจางและแรงงาน โดยนายจางจะตองมีหนาทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของสหภาพแรงงาน

3.2 ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ
- แรงงานตางชาติที่ท�ำงานในเวียดนามเปน
ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ตองขอใบอนุญาต
ท�ำงานซึง่ ออกโดยหนว ยงานทอ งถิน่ (Department of
Labor, Invalids and Social Affairs: DOLISA) ซึ่งสังกัด
กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour-Invalids and
Social Affairs : MOLISA) ของเวียดนาม

- อยา งไรก็ตาม ผูป ระกอบการทีว่ า จา งแรงงานตา งชาติ
ซึ่งไดรับยกเวน ไมตองมีใบอนุญาตท�ำงาน จะตองแจงชื่อ
อายุ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง รวมทั้งวันที่เริ่มตน
และวันทีส่ นิ้ สุดการท�ำงานของแรงงานตางชาติตอ หนวยงาน
MOLISA ของเวียดนาม ก่อนทีแ่ รงงานดังกล่าวจะเริม่ ท�ำงาน
อย่างน้อย 7 วัน

- ใบอนุญาตท�ำงานดังกลาวจะมีอายุไมเกิน
24 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีกไม่เกิน 24 เดือน
ยกเว้นแรงงานตา งชาติทเี่ ข้ามาท�ำงานบางประเภท เช่น
แรงงานต่างชาติที่เขามาแกไขปญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
กับกิจการ ซึ่งแรงงานในเวียดนามไมสามารถแกไขได
ชาวตางชาติที่เปนกรรมการของบริษัทซึ่งจดทะเบียน
ก่ อ ตั้ ง ตามกฎหมายของเวี ย ดนาม ชาวต า งชาติ ที่
ด�ำรงต�ำแหนงหัวหนาส�ำนักงานตัวแทนหรือสาขาของ
บริษัทตางชาติในเวียดนามและนักกฎหมายตางชาติ
ที่ไดรับใบรับรองจากกระทรวงยุติธรรมของเวียดนาม
ใหปฏิบัติหน้าที่ในเวียดนาม เปนตน

- การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit)
บริษัทต้องน�ำหลักฐานต่างๆ เช่น หนังสือเดินทางและ
ทะเบียนบ้านทัง้ ต้นฉบับและส�ำเนา พร้อมด้วยสัญญาจ้างงาน
ระบุเหตุผลการว่าจ้าง ที่อยู่ของบริษัทเป็นภาษาเวียดนาม
แผนภู มิ โ ครงสร้ า งบุ ค ลากรของบริ ษั ท รายชื่ อ แรงงาน
ต่างชาติทงั้ หมด ทะเบียนบริษทั หนังสือระบุวตั ถุประสงค์ของ
บริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริหารบริษัท หนังสือรับรอง
คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท�ำงาน หนังสือรับรองสุขภาพ
ออกโดยโรงพยาบาลที่รัฐก�ำหนด หนังสือรับรองประวัติ
ที่รับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หลังจากนั้นให้
กระทรวงการต่างประเทศประทับตราและสถานทูตเวียดนาม
ในประเทศไทยรับรองความถูกต้องของเอกสาร และส่งต่อไป
ยังกระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม เพื่อรับรองตราของ
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ท้ายที่สุดน�ำไปแปลเป็นภาษา
เวียดนามพร้อมรับรองความถูกต้องทีส่ �ำนักงานรับรองเอกสาร
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บทที่

การบัญชี

4

บทที่ 4
การบัญชี
4.1 ข้อกำ�หนดการบัญชี
4.1.1 ระบบบัญชี
บริษทั เวียดนามทีม่ ชี าวต่างชาติเป็นเจ้าของหรือหุน้ ส่วนจะต้องใช้ระบบการบัญชีเวียดนามทีเ่ รียกว่า Vietnamese
Accounting System หรือ VAS โดยมีมาตรฐานและข้อก�ำหนดการจัดท�ำบัญชี เช่น
-

ใช้ภาษาเวียดนาม หรือใช้ภาษาอืน่ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังควบคู่กับภาษาเวียดนาม
ใช้สกุลเงินด่งในการท�ำบัญชี ยกเว้นในบางกรณีเท่านั้น
ใช้แบบฟอร์มของ VAS
ต้องพิมพ์และยื่นต่อกระทรวงการคลัง

4.1.2 มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี (Vietnamese Accounting
Standards: VAS) ถูกก�ำหนดโดยกระทรวงการคลัง
เพือ่ ใช้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed
Companies) และบริษัททั่วไป (Unlisted Companies)
VAS ถูกก�ำหนดขึ้นบนพื้นฐานของมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ (International Accounting Standards:
IAS) และ IFRS แต่ได้มกี ารปรับปรุงเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและข้อก�ำหนดการบัญชีในประเทศ โดยได้
มีการบังคับใช้และเผยแพร่จ�ำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2544
ถึงปี 2548 ได้มีการปรับ VAS จ�ำนวน 26 ฉบับ
ให้มีความสอดคล้องกับ IFRS เพื่อลดความแตกต่าง

ระหว่างมาตรฐานทั้ง 2 ชนิด ในปี 2549 ได้มีมติอนุมัติให้
ก�ำหนดระบบการบัญชีส�ำหรับ SMEs แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มี
การก�ำหนดมาตรฐานการบัญชีส�ำหรับ SMEs ในประเทศ
เวียดนาม เช่นเดียวกันในปี 2549 ได้มีการน�ำมาตรฐานการ
บัญชีมาใช้ โดยน�ำมาใช้แบบเต็มรูปแบบจ�ำนวน 7 ฉบับ และ
ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 และฉบับที่ 12 ไม่ได้น�ำ
มาใช้แบบเต็มรูปแบบเพราะมีความซับซ้อนเกินไปส�ำหรับ
SMEs ส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคธุรกิจที่
มีความเฉพาะ เช่น ไฟฟ้า น�้ำมันเชื้อเพลิง ประกันภัย และ
หลักทรัพย์ สามารถน�ำหลักการบัญชีเฉพาะที่ออกโดย
กระทรวงการคลังมาใช้ได้

4.1.3 ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณของเวียดนามนับตามปีปฏิทินคือ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของ
ทุกปี หรือปี 12 เดือนที่แตกต่างกับปีปฏิทินที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ใช้
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4.2.4 ผู้จัดทำ�บัญชี
บริษัทสามารถใช้สมุห์บัญชี (Chief Accountant) ที่เป็นชาวต่างชาติได้ แต่ต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบบัญชี
จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการคลัง หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบจากกระทรวงการคลัง
4.2.5 การตรวจสอบบัญชี
กฎหมายเวียดนามก�ำหนดว่ารายงานการเงินประจ�ำปีต้องได้รับการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบบัญชีอิสระที่ได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการในเวียดนาม บริษัทมีความรับผิดชอบที่จะให้ข้อมูลและค�ำอธิบายที่
เพียงพอและตรงต่อเวลากับผู้ตรวจสอบบัญชี
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บทที่ 5
ภาษีอากร

5.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(Corporate Income Tax)

ที่ได้รับในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราภาษีที่บังคับใช้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดในอัตราร้อยละ 22 ของเงินได้
พึงประเมินสุทธิ นอกจากจะมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่เป็นมาตรฐานคงทีร่ อ้ ยละ 22 แล้ว ยังมีการคิดภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราพิเศษคือ ร้อยละ 10 และร้อยละ 20
ส�ำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ
และสถานที่ตั้งโดยอัตราภาษีที่ลดลงนี้ เป็นสิ่งจูงใจให้
นักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล โดยปกติอยูท่ รี่ อ้ ยละ 22
(เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2557 และมีนโยบายทีจ่ ะปรับลดลง
เหลือร้อยละ 20 ในวันที่ 1 มกราคม 2559) ยกเว้นธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับการค้นหา สํารวจ และทําเหมืองแร่ ซึ่งจะ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างร้อยละ 32-50 รัฐบาล
จะเก็บภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากบริษทั ต่างชาติทมี่ รี ายได้ใน
เวียดนาม กิจการทีช่ าวต่างชาติได้ท�ำสัญญาความร่วมมือ
ทางธุรกิจ (BCCs) และสถานประกอบการในประเทศ ภาษี
เงินได้นิติบุคคลค�ำนวณโดยการน�ำเงินได้พึงประเมินสุทธิ
ตารางที่ 5.1 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
- เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 15 ปี

- ธุรกิจใหม่ทจี่ ดั ตัง้ และมีโครงการลงทุนในพืน้ ทีท่ รี่ ฐั ให้การสนับสนุน
เป็นพิเศษ เช่น High-Tech Zones, Economic Zones, Special
Difficult Socio-Economic Conditions

- เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา

- บริษัทที่ด�ำเนินงานในด้านสังคม เช่น การศึกษา การฝึกอบรม
ด้านอาชีพ สุขภาพ วัฒนธรรม กีฬา และสิ่งแวดล้อม

- เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 เป็นระยะเวลา 10 ปี

- ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่และมีโครงการลงทุนในพื้นที่ที่รัฐให้การ
สนับสนุน Regions with Difficult Socio-Economic Conditions
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จะปรับลดลงเหลือร้อยละ 17)

- เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา

- กองทุ น กู ้ ยื ม เพื่ อ ประชาชนและองค์ ก รการเงิ น Micro
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จะปรับลดลงเหลือร้อยละ 17)

- เสียภาษีในอัตราร้อยละ 22

- เป็นอัตราภาษีส�ำหรับธุรกิจทัว่ ไป ยกเว้นธุรกิจเกีย่ วกับการส�ำรวจ
น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งมี
อยู่จ�ำกัดจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 32-50
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การสำ�แดงและการจ่ายภาษี
ผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องส�ำแดงและจ่ายภาษีรายไตรมาสและรายปี การขอคืนภาษีรายไตรมาส
จะต้องยื่นและจ่ายภาษีรายไตรมาสภายในวันที่ 30 ของไตรมาสถัดไป การขอคืนภาษีสุดท้ายรายปีจะต้องยื่นและจ่าย
ภาษีรายปีภายใน 90 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
กิจการจะต้องจ่ายภาษีในท้องที่ที่ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ถ้าหากกิจการใดมีสถานประกอบการผลิตที่ใช้ระบบบัญชี
ร่วมกันอยู่ (Dependent Accounting Production Establishment) ในจังหวัดหรือเมืองอื่น จ�ำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล
พึงประเมินและต้องจ่าย จะค�ำนวณตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่างสถานที่ประกอบการผลิตกับส�ำนักงานใหญ่

5.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(Personal Income Tax)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้มีการน�ำมาใช้ส�ำหรับบุคคลธรรมดา (ทั้งชาวต่างชาติและชาวเวียดนาม) ที่อาศัยอยู่
ในเวียดนามและมีคุณลักษณะ ดังนี้
- อาศัยอยูใ่ นเวียดนาม 183 วัน หรือมากกว่า 12 เดือนติดต่อกันตามปีปฏิทนิ นับจากวันแรกทีเ่ ข้ามาในประเทศ
- มีบา้ นพักอาศัยในเวียดนามเป็นหลักแหล่งและอาศัยอยูใ่ นเวียดนามรวม 90 วัน หรือมากกว่าตามปีปฏิทนิ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บจากผู้มีรายได้ ดังนี้
- รายได้จากการประกอบธุรกิจ
- เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับเป็นเงินสด
- รายได้จากการลงทุนในเงินทุน
- รายได้จากเงินโอน
- รายได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นการโอนย้ายระหว่างคูส่ มรสและญาติพนี่ อ้ งทีม่ สี ายเลือดเดียวกัน)
- รายได้จากการแข่งขันชนะรางวัล
- รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
- รายได้จากใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในนามของบริษัทนั้น (แฟรนไชส์)
- รายได้จากมรดก (ยกเว้นมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากคู่สมรส และญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน)
- รายได้จากของขวัญ (ยกเว้นของขวัญทีเ่ ป็นอสังหาริมทรัพย์จากคูส่ มรสและญาติพนี่ อ้ งทีม่ สี ายเลือดเดียวกัน)
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเวียดนามจะถูกเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับการจ้างงานและเงินได้ทางธุรกิจ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 5.2 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ลำ�ดับภาษี

รายได้พึงประเมินต่อเดือน

รายได้พึงประเมินต่อปี

อัตราภาษี (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
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ชาวเวียดนามจะถูกหักภาษีเงินได้นอกเหนือจากการจ้างงานและเงินได้ทางธุรกิจ หากมีรายได้ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.3 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกเหนือจากการจ้างงานและเงินได้ทางธุรกิจ
ประเภทของเงินได้

อัตราภาษี (ร้อยละ)

- ดอกเบี้ยและเงินปันผล

5

- ค่าลิขสิทธิ์และแฟรนไชส์เกิน 10 ล้านด่ง

5

- เงินรางวัล มรดกและของขวัญเกิน 10 ล้านด่ง

10

- การขายหุ้นและหลักทรัพย

20% ของก�ำไร หรือ 0.1% ของการขาย

- การขายอสังหาริมทรัพย์

25% ของก�ำไร หรือ 2% ของการขาย

ชาวต่างชาติผู้มีเงินได้ในเวียดนามจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.4 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำ�หรับชาวต่างชาติผู้มีเงินได้ในเวียดนาม
ประเภทของเงินได้

อัตราภาษี (ร้อยละ)

กำ�ไรจากการดำ�เนินธรุกิจ แบ่งตามประเภท
- การค้า
- บริการ
- การผลิต ก่อสร้าง ขนส่ง การด�ำเนินธุรกิจอื่นๆ

1% ของรายได้
5% ของรายได้
2% ของรายได้

- ค่าจ้าง

20

- อัตราดอกเบี้ยและเงินปันผล

5

- การขายหุ้นและหลักทรัพย์

0.1% ของการขาย

- การขายอสังหาริมทรัพย์

2% ของยอดขาย

- ค่าลิขสิทธิ์ การขายแฟรนไชส์เกิน 10 ล้านด่ง

5

- มรดกและของขวัญเกิน 10 ล้านด่ง

10
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5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในเวียดนาม โดยปกติมีการจัดเก็บที่อัตราร้อยละ 10 สําหรับสินค้าและบริการ และมีการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ 5 สําหรับสินค้าที่มีการส่งเสริมการค้าและบริการ เช่น น�้ำสะอาด ปุ๋ย อาหารสด
เครือ่ งมือแพทย์ อุปกรณ์การศึกษา นำ�้ ตาล เป็นต้น นอกจากนี้ มีสนิ ค้าและบริการบางอย่างได้รบั การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่
เช่น สินค้าและบริการเพื่อส่งออกหรือจําหน่ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เป็นต้น
ตารางที่ 5.5 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำ�หรับชาวต่างชาติผู้มีเงินได้ในเวียดนาม
อัตรา

0%

5%

10%

ประเภทสินค้าและบริการ
สินค้าและบริการที่ส่งออก การก่อสร้างและการด�ำเนินการติดตั้งของกิจการประกอบการส่งออก สินค้าที่ขายในร้านค้า
ปลอดภาษี การขนส่งระหว่างประเทศ และสินค้าและบริการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและถูกส่งออก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการโอนทรัพย์สินทางปัญญาไปยังต่างประเทศ บริการประกันภัยต่อนอกชายฝั่ง บริการสินเชื่อ
การแบ่ ง สรรเงิ น ทุ น และบริ ก ารอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น บริ ก ารไปรษณี ย ์ แ ละสื่ อ สารโทรคมนาคม และสิ น ค้ า ส่ ง ออกที่
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุจากการขุดที่ยังและไม่ได้มีการแปรรูป
สาขาที่ถือว่าเป็นสินค้าและบริการที่จ�ำเป็น รวมถึงน�้ำสะอาดส�ำหรับการผลิตและการอยู่อาศัย ปุ๋ย แร่ที่ใช้ส�ำหรับการผลิตปุ๋ย
ยาฆ่าแมลงและสารกระตุ้นการเจริญเติบโตส�ำหรับสัตว์และพืช อาหารสัตว์ส�ำหรับวัวควาย สัตว์ปีกและสัตว์อื่นๆ อาหารสด
น�้ำตาลและผลิตผลพลอยได้ ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากปอกระเจา กก ไม้ไผ่ หวาย ใบจาก เส้นใยมะพร้าว กะลามะพร้าว ผักตบชวา
และผลิตภัณฑ์ที่ท�ำด้วยมืออื่นๆ ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ผ้าฝ้ายกึ่งส�ำเร็จรูป กระดาษหนังสือพิมพ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ
การแพทย์ ผ้าฝ้ายอนามัยและผ้าพันแผลใช้ในการรักษา ยาที่ใช้ป้องกันและรักษา และผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุดิบทางยาที่ใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาส�ำหรับป้องกันและรักษา บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สินค้าและบริการอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตรา 0% และ 5%
ที่มา: จดหมายเวียนที่ 129/2008/TT-BTC
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5.4 ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax)
หรือภาษีขายพิเศษ (Special Sale Tax)
โดยได้จําแนกอัตราภาษีออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มสินค้า ได้แก่ บุหรี่ ซิการ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยาสูบเหล้าและเบียร์ พาหนะบรรทุกผู้โดยสารที่มี
น้อยกว่า 24 ที่นั่ง พาหนะมอเตอร์ 2 ล้อที่มีความจุกระบอกสูบมากกว่า 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร เครื่องบิน
และเรือยอชต์น�้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกินกว่า 90,000 BTU และไพ่
- กลุ่มบริการ ได้แก่ สถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ เครื่องสล็อตแมชชีน และอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
ธุรกิจการพนัน ธุรกิจกอล์ฟ และลอตเตอรี่
ตารางที่ 5.6 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำ�หรับชาวต่างชาติผู้มีเงินได้ในเวียดนาม
สินค้า/ บริการ

อัตราภาษี (ร้อยละ)

ยาสูบ/ บุหรี่

65

สุรา/ ไวน์

25-45

เบียร์

45

รถยนต์ที่มีจ�ำนวนไม่เกิน 24 ที่นั่ง

10-60

รถจักรยานยนต์ทมี่ คี วามจุของกระบอกสูบเกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร

20

เครื่องบิน

30

เรือ

30

น�้ำมัน

10

เครื่องปรับอากาศ (ที่มีขนาดไม่เกิน 90,000 BTU)

10

ไพ่

40

กระดาษส�ำหรับพิธีกงเต็ก (Votive Papers)

70

ดิสโกเธค

40

นวดสปา/ คาราโอเกะ

30

คาสิโน, แหล่งการพนัน

30

สถานบันเทิงเริงรมย์

30

สนามกอล์ฟ

20

ลอตเตอรี่

15

40

5.5 ภาษีศุลกากรนำ�เข้าและส่งออก
(Import and Export Duties)
5.5.1 ภาษีนำ�เขา (Import Duties)
โดยทั่วไปสินคาที่ขามเขามาในเวียดนามจะตองเสียภาษีน�ำเขาโดยเฉพาะสินคาที่น�ำเขาผานประตูเวียดนามหรือ
พรมแดนทางถนน แมน�้ำ ทาเรือ สนามบิน รถไฟระหวางประเทศ การสงไปรษณีย์ระหวางประเทศ และสถานที่อื่น ๆ
ส�ำหรับการผานพิธีการทางศุลกากร ยกเว้น
- สินคาสงจากตลาดในประเทศเขาไปสูพื้นที่ที่ไดรับการยกเวนภาษี หรือในทางตรงกันขาม
- สินคาอื่นๆ ที่มีการขายหรือแลกเปลี่ยนที่ถือเปนการน�ำเขาสินคาที่ไม่ตองเสียภาษีน�ำเขา
- สินคาที่อยูระหวางการขนสงไปยังประตูพรมแดน
- สินคาผานพรมแดนเวียดนาม หรือพรมแดนอื่น ๆ ภายใตกฎหมายศุลกากร
- สินคาเพื่อชวยเหลือทางมนุษยธรรม
- สินคาน�ำเขาจากตางประเทศไปสูเขตปลอดภาษีและใชในเขตนั้นเทานั้น
- สินคาน�ำมาจากเขตปลอดภาษีหนึ่งไปยังอีกเขตปลอดภาษีหนึ่ง
อัตราภาษีน�ำเข้าทั้งอัตราพิเศษสุด อัตราพิเศษ และอัตราปกติ มีหลายอัตรา ได้แก่ ร้อยละ 0, 1, 3, 5, 10, 15,
20, 30, 40, 50, 60 และสูงสุด 100 ส่วนอัตราทัว่ ไปใช้กบั การน�ำเข้าจากประเทศทีใ่ ช้หลัก Non-MFN และเท่ากับ 1.5 เท่า
ของอัตราพิเศษ และมีการใช้อตั ราพิเศษใช้กบั การน�ำเข้า จากประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลง MFN กับเวียดนาม รวมทัง้ การใช้อตั รา
ภาษีพิเศษสุด ใช้กับการน�ำเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษกับเวียดนาม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
5.5.2 ภาษีสงออก (Export Duties)
การสง ออกของเวียดนามไดรบั การสงเสริม ดังนัน้ สินคา และบริการทีส่ ง ออกสว นใหญจ ะไดร บั การยกเวน ภาษี ภาษี
สงออกจะเก็บกับสินคาบางประเภทเทานั้น เชน แรธาตุ ผลิตภัณฑจากปาไม และเศษเหล็ก อัตราภาษีส่งออกของสินค้า
เหล่านี้จะอยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 0-45 อัตราภาษีจะถูกระบุในรายการอัตราภาษีส่งออก (Export Tariff List) ออกโดย
กระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2554 ทองค�ำที่ส่งออกจะต้องเสียภาษีส่งออกที่อัตราร้อยละ 10
ตารางที่ 5.7 ตารางสรุปประเภทและอัตราภาษีสำ�หรับการประกอบธุรกิจในเวียดนาม
ลำ�ดับ

ประเภท

1

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อัตราภาษี (ร้อยละ)

หมายเหตุ

25
10 หรือ 20
32-50

สําหรับธุรกิจทั่วไป
สําหรับภาษีอัตราพิเศษ
สำ�หรับธุรกิจเกี่ยวกับการสำ�รวจทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นๆ และการสำ�รวจน้ำ�มันและ
ก๊าซธรรมชาติ

เก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 0-40
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ลำ�ดับ

ประเภท

อัตราภาษี (ร้อยละ)

หมายเหตุ

3

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

10

ส�ำหรับสินค้าและบริการโดยทั่วไป

4

ภาษีการค้าพิเศษ

15-65

ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

5

ภาษีศุลกากรนำ�เข้าและส่งออก

0-100

- ภาษีน�ำเข้าอัตราภาษีน�ำเข้าทัง้ อัตราพิเศษสุด
อัตราพิเศษ และอัตราปกติ มีหลายอัตรา
ได้แก่ ร้อยละ 0, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30,
40, 50, 60 และสูงสุด 100
- ส่วนอัตราทัว่ ไปใช้กบั การน�ำเข้าจากประเทศ
ทีใ่ ช้หลัก Non-MFN และเท่ากับ 1.5 เท่าของ
อัตราพิเศษ
- และมีการใช้อัตราพิเศษใช้กับการน�ำเข้า
จากประเทศที่มีข้อตกลง MFN กับเวียดนาม
รวมทั้งการใช้อัตราภาษีพิเศษสุด ใช้กับการ
น�ำเข้ า จากประเทศที่ มี ข ้ อ ตกลงพิ เ ศษกั บ
เวียดนาม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
- ภาษีส่งออกอัตราภาษีจัดเก็บอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0-33

5.6 ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax)
มีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ โดยจะคิดอัตราภาษีแบบอัตราก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับการจัดสรรที่ดิน โดยมีอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ถึงร้อยละ 0.15

5.7 ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment Protection Tax)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เวียดนามมีการก�ำหนดใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีสงิ่ แวดล้อม ทัง้ นีภ้ าษีสงิ่ แวดล้อมเป็น
ภาษีทางอ้อม โดยมีอัตราดังนี้
ตารางที่ 5.8 อัตราภาษีสิ่งแวดล้อม
สินค้า

หน่วย

อัตราภาษี (ด่ง)

ลิตร กิโลกรัม

00-4,000

ตัน

10,000-50,000

สาร HCFC

กิโลกรัม

1,000-5,000

ผลิตภัณฑ์ไนล่อน

กิโลกรัม

30,000-50,000

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, น้ำ�มัน
ถ่านหิน

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับการใช้งานเกี่ยวกับสารเคมี

500-3,000
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5.8 ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสัญญาภาษีซ้อน)
อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับเวียดนาม เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกัน
การเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ เวียดนามได้ท�ำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ กว่า
60 ประเทศ โดยเป็นประเทศในกลุม่ อาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา
สิงคโปร์ และไทย

5.9 ระบบการจัดการด้านภาษี
การจดทะเบียนภาษี
หน่วยธุรกิจที่ถูกก�ำหนดให้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี ได้แก่
- องค์กรธุรกิจ ครัวเรือน และบุคคล
- บุคคลที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- องค์กรและบุคคลที่มีหน้าที่หักภาษีและจ่ายภาษีในนามของผู้มีหน้าที่จ่ายภาษี
- องค์กรและบุคคลที่ก�ำหนดโดยกฎหมายภาษี
กำ�หนดเวลาสำ�หรับการจดทะเบียน
ผู้จดทะเบียนภาษีจะต้องไปด�ำเนินการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วันท�ำการ หลังจาก
- ได้รับใบจดทะเบียนหรือจัดตั้งธุรกิจ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตลงทุน
- ได้เริม่ ด�ำเนินธุรกิจแล้ว ส�ำหรับธุรกิจทีไ่ ม่ตอ้ งจดทะเบียนธุรกิจ หรือครัวเรือนและบุคคลทีต่ อ้ งจดทะเบียนธุรกิจ
แต่ยังไม่ได้รับใบทะเบียนธุรกิจ
- ความรับผิดชอบในการหักและจ่ายภาษีในนามของผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีเกิดขึ้น
- ความรับผิดชอบด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกิดขึ้น หรือมีการขอคืนภาษี
หากผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีค�ำนวณภาษีด้วยตนเอง ก�ำหนดวันที่ต้องเสียภาษีคือ วันสุดท้ายของก�ำหนดเวลาส�ำหรับ
ยื่นเอกสารส�ำแดงภาษี อย่างไรก็ตาม หากตัวแทนกรมสรรพากรเป็นผู้ค�ำนวณภาษีหรือประเมินภาษี ก�ำหนดเวลา
ส�ำหรับการจ่ายภาษีจะระบุไว้ในจดหมายของกรมสรรพากร
การตรวจสอบภาษี
การตวรจสอบภาษีจะสามารถท�ำได้เป็นประจ�ำแต่จะไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง ช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบภาษี
จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งถึงการตัดสินใจตรวจสอบภาษี อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวอาจจะขยาย
ได้อีกแต่ไม่เกิน 30 วัน
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บทที่

โครงสรางพื้นฐาน

6

บทที่ 6
โครงสร้างพื้นฐาน
6.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามแบ่งออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่ Export Processing Zone (EPZ) ซึง่ เป็น
เขตเศรษฐกิจทีร่ วมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทีเ่ น้นผลิต
สินค้าเพื่อการส่งออก มีการจัดระบบสาธารณูปโภคเพื่อ
ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกด้านการผลิต นักลงทุน
ที่เข้ามาลงทุนใน EPZ สามารถท�ำการผลิต รับช่วงต่อ
(Sub-Contract) และประกอบชิ้นส่วนสินค้าเพื่อการ
ส่งออกการจัดตัง้ EPZ ถือก�ำเนิดขึน้ เป็นครัง้ แรกในเวียดนาม

เมื่ อ ปี 2534 Industrial Zone (IZ) หรื อ Industrial Park
เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อ
การจ�ำหน่ายในประเทศ การจัดตั้ง IZ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในเวียดนามเมื่อปี 2537 และ High-Tech Zone (HTZ)
เป็นเขตเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) รวมทั้งผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ขั้นสูงเป็นส�ำคัญ

ภาคเหนือ
พื้นที่ภาคเหนือของเวียดนามแบ่งออกเป็น 26 จังหวัด มีเมืองส�ำคัญ คือ ฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวงและ
ศูนย์ราชการของประเทศ มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายจังหวัด เช่น ฮานอย Hai Phong, Quang Ninh,
Lang Son เป็นต้น ได้แก่ Hanoi 14 แห่ง, Hai Phong 5 แห่ง, Quang Ninh 4 แห่ง, Hai Duong 11 แห่ง, Hung Yen 5 แห่ง,
Bac Ninh 15 แห่ง, Vinh Phuc 5 แห่ง, Thai Binh 9 แห่ง, Thai Nguyen 6 แห่ง, Phu Tho 7 แห่ง, Bac Giang 1 แห่ง,
Nam Dinh 13 แห่ง และ Ha Nam 4 แห่ง ส�ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าสนใจในภาคเหนือ ได้แก่
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- Nomura-Haiphong Industrial Zone เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง Haiphong Industrial Zone Development
Company ของเวียดนาม และ JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd. ของญี่ปุ่น มีพื้นที่ 153 เฮกตาร์ เปิดด�ำเนินการ
ในปี 2537 ตั้งอยู่ที่ต�ำบล An Hai จังหวัด Hai Phong ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าแก่และมีท่าเรือสามารถใช้เป็นประตู
สู่ท่าเรืออื่นๆ ในภาคเหนือของเวียดนามรวมทั้งประเทศในเอเชียตะวันออก
- Thuy Van Industrial Zone จัดตั้งขึ้นโดย Phu Tho Management Board of Industrial Zones ของเวียดนาม
เมื่อปี 2540 มีพื้นที่ 323 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ที่จังหวัด Phu Tho ห่างจากท่าเรือ Viet Tri River Port 7 กิโลเมตร และ
ห่างจากสนามบิน Noi Bai 55 กิโลเมตร มีการแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมีขนาด 71 เฮกตาร์และส่วนที่ 2 มีขนาด
252 เฮกตาร์ สามารถรองรับโครงการลงทุนได้ราว 60-100 โครงการ
- Yen Phong 1 Industrial Zone มีพื้นที่ 665 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ในจังหวัด Bac Ninh ห่างจากสนามบิน Noi Bai
18 กิโลเมตร เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ดึงดูดโครงการลงทุนใหญ่จากต่างชาติหลายโครงการ เช่น Samsung Electronic
Vietnam 3 ที่ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทอื่นๆ
ภาคกลาง
พื้นที่ภาคกลางของเวียดนามแบ่งออกเป็น 19 จังหวัด มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเวียดนาม
ให้ความส�ำคัญ เช่น Thua Thien-Hue, Quang Nam และ Binh Dinh โดยมีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นหลายแห่ง ได้แก่
Da Nang 6 แห่ง, Quang Nam 8 แห่ง, Quang Ngai 6 แห่ง, Thua Thien Hue 3 แห่ง, Khanh Hoa 5 แห่ง, Binh Thuan 6 แห่ง,
Phu Yen 4 แห่ง, Binh Dinh 7 แห่ง, Thanh Hoa 5 แห่ง, Nghe An 2 แห่ง, Ha Tinh 5 แห่ง, Dak Lak 1 แห่ง, Binh Phuoc 18 แห่ง
และ Quang Binh 7 แห่ง เพือ่ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านัน้ ยังใช้ก�ำลังการผลิต
ไม่เต็มที่ เมือ่ เทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทางภาคใต้และภาคเหนือเนือ่ งจากหลายปัจจัย อาทิ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ไม่สะดวก เพราะระบบขนส่งในภาคกลางมีจ�ำกัด และแม้ว่าภาคกลางมีท่าเรืออยู่หลายแห่งแต่ไม่สามารถรองรับ
การขนส่งปริมาณมากได้ นอกจากนี้ ในช่วงที่มีฝนตกหนักถนนและเส้นทางรถไฟมักได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีส่ �ำคัญของภาคกลางซึง่ มีแนวโน้มจะได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึน้ ในอนาคต เช่น
- Dungquat Economic Zone จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ 2 จังหวัด คือ จังหวัด
Quang Ngai และจังหวัด Quang Nam อยู่ห่างจากเมืองฮานอย 880 กิโลเมตร และสามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน�้ำลึก
Dung Quat สนามบินนานาชาติ Chu Lai และเมืองใหม่ Van Tuong ได้ Dungquat Economic Zone เป็นเขตเศรษฐกิจ
แห่งแรกที่เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นน�้ำมัน (ปัจจุบันโรงกลั่นน�้ำมัน Dung Quat แห่งแรกของ
เวียดนามเปิดด�ำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2554) รวมทั้งอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามมี
เป้าหมายให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญในภาคกลาง
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ภาคใต้
พื้นที่ภาคใต้ของเวียดนามประกอบด้วย 19 จังหวัด โดยมีนครโฮจิมินห์เป็นเมืองส�ำคัญทางเศรษฐกิจภาคใต้
เป็นภูมภิ าคทีส่ ามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับภาคอืน่ ๆ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้
ฝัง่ ตะวันออก มีนคิ มอุตสาหกรรม ได้แก่ Ho Chi Minh City 19 แห่ง, Binh Duong 28 แห่ง, Tay Ninh 4 แห่ง, Tien Giang
5 แห่ง, Long An 36 แห่ง, Vinh Long 4 แห่ง, Ba Ria-Vung Tau 13 แห่ง, Dong Nai 31 แห่ง, Binh Phuoc 7 แห่ง,
Dong Thap 3 แห่ง และ Can Tho 10 แห่ง ส�ำหรับการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษทีส่ �ำคัญทางภาคใต The Ho Chi Minh
City Export Processing and Industrial Zones Authority หรือ HEPZA คือหน่วยงานที่บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแบบ One Stop Service ในนครโฮจิมินห์ (ติดต่อ: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn) ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ภาคใต้ที่น่าสนใจและมีความโดดเด่น ได้แก่
- Bien Hoa 2 Industrial Zone ก่อตั้งขึ้นโดย
บริษัท SONADEZI ของเวียดนามเมื่อปี 2538 มีพื้นที่
365 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ที่เมือง Bien Hoa ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของจังหวัด Dong Nai
อยู ่ ห ่ า งจากนครโฮจิ มิ น ห์ แ ละสนามบิ น นานาชาติ
Tan Son Nhat เป็นระยะทางราว 30 กิโลเมตร และอยูห่ า่ ง
จากท่าเรือ Dong Nai เพียง 2 กิโลเมตร นับเป็น
เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของเวียดนามที่
ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง

- Tan Thuan Export Processing Zone เป็น
EPZ แห่งแรกของเวียดนาม มีพื้นที่รวม 300 เฮกตาร์
เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง Tan Thuan Industrial
Promotion Company ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเวียดนาม
และ Central Trading and Development Group
ของไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 มีจุดเด่น คือ ตั้งอยู่ใกล้
กับ District 1 ซึง่ เป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของนคร
โฮจิมนิ ห์ และอยูใ่ กล้กบั ท่าเรือในนครโฮจิมนิ ห์ 4 แห่ง ได้แก่
Ben Nghe, Tan Thuan, Saigon และ VICT1 นอกจากนี้
ยังอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat (เป็น
สนามบินที่มีความส�ำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของ
เวียดนาม) เพียง 12 กิโลเมตร ขณะเดียวกันภายใน
บริเวณ EPZ มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งในด้าน
การคมนาคมขนส่ง พลังงาน ระบบน�้ำ และระบบก�ำจัด
ของเสีย เป็นต้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า พื้นที่ทางภาคใต้ค่อนข้างประสบความส�ำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและ
มีอัตราการใช้ พื้ น ที่ (Occupancy Rate) อยู่ในระดับสูง โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจากท�ำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมทั้งใน
ฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม การคมนาคมขนส่งที่ใช้การได้ค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ
ของประเทศ ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย

6.2 การขนส่ง
6.2.1 การขนส่งทางบก
ทางหลวง
เวียดนามมีระบบเครือข่ายทางถนนยาว 2.1
แสน กิ โ ล เ ม ต ร ประกอบด้ ว ยทางหลวงแผ่ น ดิ น
ยาวประมาณ 14,935 กิ โ ลเมตร แบ่งเป็นหลาย
เส้นทางส�ำคัญ คือ
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-เส้นทางหมายเลข 1: Ha Noi > Da Nang > Ho Chi Minh City ถึงจังหวัด Minh Hai ทางใต้สุดของเวียดนาม
ระยะทาง 2,289 กิโลเมตร ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามอนุมัติสร้างทางหลวงหมายเลข 1B เป็นทางคู่ขนาน-เส้นทาง
หมายเลข 1A ที่ผ่านจังหวัด Bac Ninh
- 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�ำไซของสปป. 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
ระบบทางด่วน
นอกจากนี้ ระบบทางด่วนในเวียดนามค่อนข้างทันสมัย มีหลายเส้นทางได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และมีบางเส้นทาง
อยู่ในระหว่างการสร้าง ช่วยให้การเดินทางและการขนส่งในเวียดนามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น
- ทางด่วนเหนือ - ใต้: Ha Noi > Can Tho มีบางช่วงสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้แล้ว แต่บางช่วงอยู่ในระหว่าง
การสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
- ทางด่วน Ha Noi > Thai Nguyen ระยะทาง 63.8 กิโลเมตร
- ทางด่วน Ha Noi > Hai Phong (อยู่ในระหว่างการสร้าง ระยะทาง 105 กิโลเมตร)
- ทางด่วน Noi Bai > Lao Cai ระยะทาง 265 กิโลเมตร สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนกันยายน 2557
- ทางด่วน Ha Noi > Lang Son (โครงการนี้จะเริ่มสร้างในปี 2559)
- ทางด่วน Bien Hoa > Vung Tau (โครงการนี้สร้างในปี 2558-2561)
ทางรถไฟ
เครือข่ายระบบขนส่งทางรถไฟของเวียดนามมีความยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางรางเดีย่ วทัง้ หมด
และมีจ�ำนวนชานชลา 260 แห่ง เส้นทางที่ยาวที่สุดและมีความส�ำคัญมากคือ Hanoi-Ho Chi Minh City มีความยาว
ประมาณ 1,726 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้ให้การบริการด้วยรถไฟความเร็วพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 ชั่วโมง
และยังเชือ่ มต่อระหว่างการขนส่งทางรถไฟ เป็นที่นยิ มของชาวเวียดนามใช้คมนาคมจากเวียดนามถึงจีน ส�ำหรับเส้นทาง
รถไฟทั่วประเทศมี 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
เวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ทั้งหมด 17 ท่า รองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้านตันต่อวัน และสามารถรองรับ
เรือระวางบรรทุกสูงสุด 1 หมืน่ ตันได้ ท่าเรือส�ำคัญ เช่น ท่าเรือไซ่งอ่ น ดานัง ไฮฟอง ฮาลอง ยาจาง วินห์ หวุงเต่า เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังทดลองสร้างท่าเรือนอกชายฝั่งของจ่าวินห์ (Tra Vinh) เพื่อรองรับเรือสินค้าขนาด 2 หมื่นตัน รวมทั้งสร้าง
ท่าเรืออีก 4 แห่ง ใน Tra Vinh, Soc Trang, Ben Tre และ Kien Giang เพื่อกระจายปริมาณการขนส่งสินค้าจาก
ท่าเรือไซ่ง่อน ท่าเรือที่ส�ำคัญได้แก่
ท่าเรือไซ่ง่อน
เป็นท่าเรือใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ
อยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้ มีทา่ เทียบเรือโดยสาร
เดินทะเล 1 ท่า ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า
31 ท่า พื้นที่โกดัง 5 แสนตารางเมตร
เครนขนาด 25-100 ตัน 16 ตัว มีการ
ขนส่งสินค้ากว่า 10 ล้านตันต่อปี

ท่าเรือดานัง
ดานังมีท่าเรือน�้ำลึก Tien Sa Seaport นับเป็นท่าเรือส�ำคัญของ
เวียดนามในภาคกลาง รัฐบาลก�ำลังพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถขนถ่าย
ตูค้ อนเทนเนอร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 20 ตู้ต่อชั่วโมง ขนถ่ายสินค้าได้ 7,000 ตัน
ต่อวัน มีการก่อสร้าง Break Water จาก 250 เมตรในปัจจุบนั เป็น 450 เมตร
ในอนาคต นอกจากนั้น ยังเตรียมความพร้อมในการอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งมีนโยบายการรักษาสิง่ แวดล้อม
ควบคูก่ บั การพัฒนาท่าเรืออีกด้วย นอกจากนี้ ดานังยังมีทา่ เรือแม่นำ�้ อีกแห่ง
คือ Han River Port สามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 5 พันตัน ปริมาณ
ขนส่งสินค้า 1 ล้านตันต่อปี

ท่าเรือไฮฟอง
ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟอง เป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศแต่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ มีปริมาณสินค้า
ผ่านท่าเรือนี้ประมาณ 7-10 ล้านตันต่อปี สามารถรองรับเรือระวางบรรทุก 7,000-10,000 ตัน ระยะทางจากท่าเรือ
ไฮฟองถึงโฮจิมินห์เมื่อวัดทางทะเลประมาณ 1,480 กิโลเมตร ทางบก 1,800 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,926 กิโลเมตร
ไฮฟองเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าของจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือของเวียดนาม ระยะทางจากท่าเรือไฮฟอง
ออกสู่ทะเลประมาณ 40 กิโลเมตร ท่าเรือไฮฟองเป็นกลุ่มท่าเรือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขตดังนี้
- เขตที่ 1 Main Port เป็นท่าเรือแม่น�้ำ ร่องน�้ำลึกเพียง 9 เมตร
สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับน�้ำไม่เกิน 1.5 หมื่นตัน เรือใหญ่ต้อง
ขนถ่ายที่ท่าเรือด้านนอกก่อน
- เขตที่ 2 Chua Ve Port เป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์
(Container Terminal) มีระดับน�้ำลึก 7.5 เมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ขุดร่องน�้ำเพิ่มเติมผ่านหมู่เกาะกั๊ทไห่ (Cat Hai Islands) เพื่อให้รับเรือ
ขนาดใหญ่ได้มากขึ้นจากปัจจุบันที่รับได้เฉพาะเรือที่มีระวางขับน�้ำไม่เกิน
1.5 หมื่นตัน
- เขตที่ 3 Dinh Vu Port อยู่ในแหลมดิงห์วู เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2547 ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2553 มี 7 เครน
สร้างเสร็จแล้ว 4 เครน และจะเสร็จอีก 2 เครนในปี 2551 สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ขนึ้ แต่ไม่เกิน 2 หมืน่ ตัน นอกจากนี้
ยังมีการสร้างเขตขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ไปสู่เรือขนาดเล็กเพื่อเข้าสู่พื้นที่ด้านในด้วย ส�ำหรับในอนาคตคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติให้บริษัทท่าเรือไฮฟองก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึกแห่งใหม่ ซึ่งจะเริ่มด�ำเนินการในปี 2551 เมื่อแล้วเสร็จสามารถ
รองรับเรือที่มีขนาด 5-6 หมื่นตัน รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมแหลมดิงห์วูกับเกาะกั๊ทไห่ และรถไฟฟ้าเพื่อรองรับ
สินค้าที่ขนส่งมาจากท่าเรือที่กั๊ทไห่ นอกจากนี้ ยังมีการขุดร่องน�้ำให้ลึกกว่าเดิมเป็น 14-16 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับ
เรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้
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นอกจากนี้ ยังมีทา่ เรืออีก 4 แห่งในเมือง Tra Vinh, Soc Trang, Ben Tre และ Kien Giang เพือ่ รองรับความคับคัง่
ของสินค้าจากท่าเรือไซ่ง่อน
6.2.3 การขนส่งทางอากาศ
เวียดนามมีสนามบิน นานาชาติ 3 แห่งคือ
Noi Bai International Airport (T2) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 30 กิโลเมตร ให้บริการ
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีเที่ยวบินไปฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ ไทเป ดูไบ ปารีส เบอร์ลิน มอสโก มะนิลา และกรุงเทพฯ
เป็นต้น สนามบิน Noi Bai สร้างใหม่และเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2557
Da Nang International Airport ตัง้ อยูท่ างภาคกลาง ห่างจากใจกลางนครดานังไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ
2.5 กิโลเมตร เนื้อที่รวม 150 เฮกตาร์ ปัจจุบันให้บริการการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ รองรับผู้โดยสาร
ประมาณ 0.8-1.0 ล้านคนต่อปี และก�ำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารและขนส่ง
สินค้าได้มากขึ้น
Tan Son Nhat International Airport เป็นสนามบินทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ ตัง้ อยูห่ า่ งจากนครโฮจิมนิ ห์ประมาณ
7 กิโลเมตร มีเทีย่ วบินไปเบอร์ลนิ แฟรงก์เฟิรต์ อัมสเตอร์ดมั ปารีส โซล โอซากา กวางเจา ไทเป ฮ่องกง กรุงเทพฯ สิงคโปร์
กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา ซิดนีย์ มอสโก มะนิลา สนามบินแห่งนีม้ โี ครงการจะย้ายห่างออกไปอีก 40 กิโลเมตรเพือ่ ก่อสร้าง
สนามบินให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านคนต่อปี และสินค้า 5 ล้านตันต่อปี

นอกจากสนามบินนานาชาติแล้ว เวียดนามยังมีสนามบินขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง ประกอบไปด้วย สนามบิน
ลองถ่าน (Long Thanh) สนามบินจูลาย (Chu Lai) และสนามบินเล็กๆ ตามจังหวัดต่างๆ อีก 18 แห่ง เพื่อรองรับ
การขนส่งภายในประเทศ ทั้งนี้สนามบินในจังหวัดต่างๆ มีหลายแห่งที่ก�ำลังอยู่ระหว่างการยกฐานะให้เป็นสนามบิน
นานาชาติ
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6.3 โทรคมนาคม
ในเวียดนามมีจ�ำนวนผูใ้ ห้บริการเครือข่ายไร้สาย
และเครือข่ายอื่นให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ใช้สาย โทรศัพท์มือถือ และ
ดาวเทียม ในรูปแบบของเสียง วิดีโอ ข้อมูล และ
การบริการด้านการสื่อสารที่ทันสมัยอื่นๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างครบวงจร ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ
มีจ�ำนวนสมาชิกมากกว่า 134 ล้านคน (ร้อยละ 145
ของจ�ำนวนประชากร) และผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย
เช่น VIETTEL, MOBIPHONE, VINAPHONE เป็นต้น ทีม่ ี
การครอบคลุมการบริการด้านโทรคมนาคมทัว่ ประเทศ
โดยเฉพาะในการให้บริการมือถือ 2G และ 3G ซึ่งมี
ส่วนแบ่งตลาดในปี 2556 อยู่ที่ 43.5%, 31.7% และ
17.4% ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ระบบ VSAT และ
บริการดาวเทียมได้เพิ่มสมรรถนะของบริการเครือข่าย
โทรคมนาคมในระบบใช้สายและไร้สายทั้งบนบกและ
ทางทะเล

เวี ย ดนามมี บ ริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารด้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
Bandwidth จ�ำนวน 8 บริษทั โดยมีจ�ำนวนสมาชิก 36 ล้านคน
บริษทั ใหญ่ 3 บริษทั ได้แก่ VNPT, VIETTEL และ FPT ซึง่ มี
ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 51.2%, 39% และ 6.17% ตามล�ำดับ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านโทรคมนาคมนีใ้ ห้บริการทุกประเภททัง้
ในระบบเสียง ข้อมูล และวิดโี อ โดยเครือข่ายในระบบดิจติ อล
ทีท่ นั สมัยเต็มรูปแบบ โดยการขยายความกว้างของแถบคลืน่
ความถีท่ ใี่ ช้ในการสือ่ สาร (Bandwidth) ของระบบใช้สายและ
ระบบไร้สายเพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งเสียงและข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเวียดนามติดต่อกับโลกภายนอกทางระบบ
ใยแก้วน�ำแสง (Fibre Optics) ได้แก่ SMW-3, AAG, China-US,
FLAG, APCN2 และ SMW-4 และเครือข่ายดาวเทียม
(Satellite Consortia) ได้แก่ VINASAT-1 และ VINASAT-2

เวียดนามเป็นประเทศที่มีความพัฒนาอย่างรวดเร็วด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร โดยเฉพาะจ�ำนวนคนใช้
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เพิม่ สูงอย่างรวดเร็ว โดยมีจ�ำนวนคนใช้ Facebook อยูท่ ี่ 20 ล้านคน
(ร้อยละ 22 ของประชากร) ตลาดด้าน Marketing Online และ Social Marketing ผ่านโลกดิจติ อลจึงเป็นทีน่ า่ สนใจส�ำหรับ
ผู้ประกอบการด้านการตลาด เนื่องจากการใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าเป็น
วิธีหนึ่งที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย

รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตและมือถือในเวียดนามปี 2557 (ที่มา: http://wearesocial.net/)
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บทที่

ทรัพยสินทางปญญา

7

บทที่ 7
ทรัพย์สินทางปัญญา
7.1 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
7.1.1 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาของชาวต่างชาติไดรับความค ุมครองภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญาป 2548 แกไข
ป 2552 เนือ่ งจากเวียดนามได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก Paris Convention on Intellectual Property และ Berne Convention
on Copyright โดยทั่วไปกฎหมายทรัพยสินทางปญญาใหสิทธิแกผ ูที่ขึ้นทะเบียนกอนจึงจะไดสิทธิรับความค ุมครอง
(First-to-file Priority Basis) ในกรณีที่เปนสิทธิซึ่งจ�ำตองจดทะเบียน
ตารางที่ 7.1 รายการการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและระยะเวลาคุมครอง
ลำ�ดับ

ประเภท

ระยะเวลาคุมครอง

1

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

20 ป นับจากวันที่ยื่นขอ

2

อนุสิทธิบัตร

10 ป นับจากวันที่ยื่นขอ

3

การออกแบบอุตสาหกรรม

5 ป นับจากวันที่ยื่นขอและสามารถยื่นขอตอระยะเวลาเพิ่มไดอีก 2 ครั้ง
ครั้งละ 5 ป (โดยระยะเวลารวมทั้งสิ้นไมเกิน 15 ป)

4

การออกแบบแผนภูมิวงจรรวม

10 ป นับแตวันประกาศใหสิทธิหรือ 10 ป นับจากวันที่ใชในท�ำการค้าครั้งแรกโดย
เจาของสิทธิหรือผ ูรับโอนหรือ 15 ป นับแตวันริเริ่มการออกแบบแลวแต่วาก�ำหนด
ระยะเวลาใดจะเกิดขึ้นกอน

5

เครื่องหมายการคา

10 ป นับจากวันที่ยื่นขอ (ต่ออายุไดครั้งละ 10 ป)

6

ชื่อทางการคา

มีอายุตั้งแตเริ่มใชจนตราบเทาที่ยังคงมีการใชอยู่

7

ความหลากหลายทางพันธุพืชใหม่

นับจากการไดรับสิทธิคุมครอง (25 ป ส�ำหรับตนไมในปาและไมเถา)

8

ลิขสิทธิ์

ตลอดชีวติ ผ ูจดทะเบียนบวกอีก 50 ป (ยกเว้นภาพยนตร์ ภาพถา ยการละเลน / ละคร
งานศิลปะประยุกต ทีไ่ ดร บั สิทธิคมุ ครองระยะเวลา 50 ป)

9

สิทธิขางเคียงของลิขสิทธิ์

10 ปี

ถึงแม้เวียดนามจะมีกฎหมายและนโยบายที่วางไว้เพื่อป้องกันและควบคุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
แล้วก็ตาม แต่อุปสรรคในการด�ำเนินการก็คือเวียดนามยังมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดประสบการณ์
ในการท�ำงาน ขัน้ ตอนในการด�ำเนินการก็มกั จะใช้เวลานาน และเสียค่าใช้จา่ ยสูง นอกจากนัน้ ยังมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งทรัพย์สนิ ทางปัญญาหลายหน่วยหลายแผนก ซึง่ ก็มอี �ำนาจหน้าทีแ่ ตกต่างกันไปบางครัง้ ท�ำให้เกิดความสับสน
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อย่างไรก็ดี รัฐบาลเวียดนามได้พยายามจะแก้ปัญหาในจุดนี้ โดยมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวียดนามเป็นหน่วยงานหลัก เบื้องต้นท�ำหน้าที่รับเรื่องในกรณีเกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นและประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ
หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ National Office of Intellectual
Property of Vietnam ที่ www.noip.gov.vn
Address: 384-386 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Distric, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4.38583069/38583793
Fax: (+84) 4.38584002

ค่าใช้จ่าย/ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเทียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ
(Attached to the Circular No.22/2009/TT-BTC of 04 February 2009 of the Ministry of Finance)
ตารางที่ 7.2 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเทียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ
การยื่นขอจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา
ค่าธรรมเนียม
(USD)
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การออกแบบ เครือ่ งหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
40

37

46

แบบผังภูมิของวงจรรวม
26

7.1.2 เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
ในการท�ำธุรกิจในเวียดนามควรให้ความส�ำคัญต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรโดยการยื่นขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีรายละเอียดดังนี้
1. ใช้ระบบยื่นจดทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ดีกว่า (First-to-File System) กรอกข้อมูลตามค�ำขอจดทะเบียนเป็น
ภาษาเวียดนาม
2. เอกสารประกอบ มีดังนี้
- ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า (ขนาดไม่เกิน 80 × 80 มม. บนกระดาษ A4) ถ้าจดเครื่องหมายการค้าเป็นสี
ตัวอย่างก็ต้องเป็นสี
- เอกสารมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการแทน (ถ้าผู้ขอจดไม่ใช่เจ้าของสิทธิ)
- ข้อบังคับของการใช้เครื่องหมายการค้า ถ้าเป็นเครื่องหมายรับรอง/ เครื่องหมายใช้ร่วมกัน
- ส�ำเนาการใช้เป็นรายแรกหรือใบรับรองบุริมสิทธิ
- เอกสารสนับสนุน (ถ้ามี) เช่น C/O รางวัล เหรียญรางวัล
- ใบรับรองของส�ำนักงานมอบอ�ำนาจให้ใช้ ถ้าเครื่องหมายการค้ามีชื่อส่วนบุคคลของส�ำนักงาน
- ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอจดทะเบียน
หมายเหตุ: เอกสารหรือเงื่อนไขต่างๆ อาจมีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบกับหน่วยงานก่อนทุกครั้ง

7.1.3 ลิขสิทธิ์
ส�ำหรับเรือ่ งลิขสิทธิ์ สิง่ ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง คือ งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรม
งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งาน Derivative Works
ส่วนสิทธิขา้ งเคียงทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง คือ สิทธิของนักแสดง สิทธิขององค์กรแพร่เสียง สิทธิขององค์กรวิทยุกระจายเสียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส�ำนักงานลิขสิทธิ์เวียดนาม กระทรวงวัฒนธรรมและสารสนเทศ
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7.1.4 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ตามทีก่ �ำหนด ณ มาตราที่ 79 กฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญา “สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์” หมายถึง ข้อมูลในรูปแบบของงาน
สัญลักษณ์ โลโก้ หรือภาพทีแ่ สดงถึงประเทศหรือท้องถิน่ เมือ่ น�ำมาใช้กบั สินค้าเพือ่ แสดงถึงแหล่งทีม่ าหรือแหล่งของสินค้านัน้
โดยคุณภาพ คุณลักษณะ หรือชือ่ เสียงของสินค้านัน้ มีความสัมพันธ์อย่างส�ำคัญกับประเทศหรือท้องถิ่นนั้น เจ้าของสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ย่อมมีสิทธิที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าของตนได้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายของประเทศเวียดนามต่อเมื่อสินค้าชนิดนั้นๆ เป็นสินค้าที่ผลิตหรือมีต้นก�ำเนิดมาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ท้องถิ่น ดินแดนหรือประเทศตามที่นิยามเอาไว้ สินค้าชนิดนั้นๆ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง คุณภาพรวมถึงคุณลักษณะ
พิเศษที่สามารถผลิตได้เฉพาะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ท้องถิ่น ดินแดนหรือประเทศที่นิยามไว้เท่านั้น
เอกสารยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีดังนี้
- ใบค�ำร้อง
- เอกสาร ตัวอย่าง ข้อมูลของสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกีย่ วกับผูย้ นื่ ค�ำขอจดทะเบียน
		 ตามรายการในแบบพิมพ์ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ รายการสินค้า
		 ทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ รายละเอียดเกีย่ วกับคุณภาพ ชือ่ เสียง คุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า
		 ทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ รายละเอียดซึง่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์กบั แหล่ง
		 ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอจดทะเบียน รวมถึงรายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอ
		 จดทะเบียนบนฉลากสินค้า เป็นต้น
- หนังสือมอบอ�ำนาจ ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำร้องยื่นค�ำร้องผ่านตัวแทน
- เอกสารมอบฉันทะในการยื่นขอจดทะเบียน ในกรณีที่ได้รับเอกสารยื่นค�ำร้องจากผู้อื่น
- เอกสารหลักการให้สิทธินับวันยื่นครั้งแรก (หากต้องการ)
- ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ: เอกสารที่ใช้ประกอบค�ำร้องจะต้องใช้ภาษาเวียดนาม ยกเว้นหนังสือมอบอ�ำนาจ เอกสารมอบฉันทะ และเอกสารหลักการให้
สิทธินับวันยื่นครั้งแรก รวมถึงเอกสารที่ใช้สนับสนุนการยื่นค�ำขออื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ภาษาอื่นได้ แต่ต้องมีเอกสารที่แปลเป็นภาษาเวียดนาม
ควบคู่ในการยื่นค�ำขอด้วย
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บทที่

การเขาเมือง

8

บทที่ 8
การเข้าเมือง
8.1 หนังสือเดินทาง
ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน เมื่อเดินทางเข้าประเทศเวียดนามสามารถเดินทางเข้า
เวียดนามโดยไม่ตอ้ งขอวีซา่ ล่วงหน้า สามารถอยูใ่ นเวียดนามครัง้ ละไม่เกิน 30 วัน เพียงกรอกเอกสารเข้าเมืองทีไ่ ด้รบั แจก
จากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือรับได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์กรอกเอกสารก่อนถึงบริเวณตรวจคนเข้าเมือง
สิ่งของต้องห้าม ต้องส�ำแดง
• สิ่งของต้องห้ามนำ�เข้าประเทศ ได้แก่
- อาวุธ ปืน วัตถุระเบิดและไวไฟ
- ฝิ่นและสารเสพติดอื่นๆ
- ข้อเขียน วรรณกรรมที่มีเนื้อหาต่อต้านรัฐบาล
- สิ่งพิมพ์ สื่อลามกอนาจาร
• สิ่งของที่ต้องสำ�แดง
- เงินตราต่างประเทศมูลค่ามากกว่า 7,000 เหรียญสหรัฐ
- ทองคำ�และอัญมณีที่ไม่ใช่เพื่อใช้ส่วนตัว
- วิดีโอเทป ซีดี (หากค้นพบอาจถูกยึดไว้ตรวจดูและจะคืนให้ 2-3 วันถัดมา)
• สินค้าและปริมาณที่นำ�เข้าได้โดยยกเว้นภาษี
- บุหรี่ 400 มวน ซิการ์ 100 มวน ยาเส้น 100 กรัม
- เหล้า 1.5 ลิตร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเบียร์ 3 ลิตร
- ชา 5 กิโลกรัม กาแฟ 3 กิโลกรัม
- เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวปริมาณที่เหมาะสม
- สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามหรือนำ�เข้าโดยมีเงื่อนไข มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 ด่ง
ที่มา: http://www.customs.gov.vn/

8.2 การขอประทับตราวีซ่า
คนไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า (Tourist Visa) ในการเข้าประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ดี หากต้องการพ�ำนัก
ในเวียดนามมากกว่า 30 วันเพื่อท�ำงาน สามารถยื่นขอท�ำวีซ่าธุรกิจ (Business Visa) ได้สูงสุด 1 ปี (Multiple Entry) และ
สามารถต่ออายุได้ทุกปีโดยจะต้องมีการรับรองจากหุ้นส่วน นายจ้าง หรือสปอนเซอร์ และได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม ทั้งนี้หากไม่มีสปอนเซอร์สามารถยื่นขอวีซ่าธุรกิจได้สูงสุดเพียง 90 วัน
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8.3 ใบอนุญาตทำ�งาน
ส�ำหรับคนไทย (ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ ผูเ้ ชีย่ วชาญ) ทีต่ อ้ งการมาท�ำงานในเวียดนามเป็นเวลานานกว่า 90 วัน จะต้อง
ขอใบอนุญาตท�ำงาน (Work Permit) จากส�ำนักงานแรงงานประจ�ำท้องที่ Department of Labor, Invalids and Social
Affairs (DOLISA) โดยต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าไม่ต�่ำกว่า 7 วัน และจะได้รับอนุญาตเป็นเวลานานที่สุดไม่เกิน 3 ปี

8.4 บัตรผู้มีถิ่นพำ�นักชั่วคราว
ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตท�ำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบัตรผู้มีถิ่นพ�ำนักชั่วคราว (Temporary Residence
Card: TRC) ซึ่งจะมีอายุตั้งแต่ 1-5 ปีและสามารถเข้า-ออกประเทศเวียดนามได้ตามความประสงค์
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บทที่

การธนาคารและการเงิน

9

บทที่ 9
การธนาคารและการเงิน
โครงสร้ า งตลาดการเงิ น ในเวี ย ดนามประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ สถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ และตลาดทุ น
โดยสถาบันการเงินต่างๆ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม (State Bank of Vietnam) ซึ่งเป็น
ธนาคารกลางของเวียดนาม ส่วนตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมธิการหลักทรัพย์
แห่งชาติ (The State Securities Commission of Vietnam)

9.1 สถาบันการเงิน
ในปจจุบันระบบสถาบันทางการเงินของเวียดนามมีการใหบริการทางการเงินเต็มรูปแบบแกนักลงทุนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เชน การใหบริการทางการเงินและการประกันภัย เปนตน กฎหมายของเวียดนามไดแบงประเภท
ของสถาบันการเงินไดเปน 8 ประเภท ดังนี้
1) สถาบันทางการเงินที่รัฐเปนเจาของ (State-owned Financial Institutions)
มีจ�ำนวน 5 แหง โดยรัฐบาลจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ใชเ ปน เครือ่ งมือในการสง ผา นนโยบายเศรษฐกิจตา งๆ นอกเหนือไปจาก
การด�ำเนินธุรกรรมเชิงพาณิชยเ หลา นี้ ซึง่ สถาบันการเงินแตล ะแหงเนนการด�ำเนินประเภทธุรกิจในสาขาทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ นี้
สถาบันการเงินของรัฐบาลที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุดในระบบ ไดแก
1. Vietcombank หรือ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam จัดตั้งขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคส นับสนุนธุรกิจการคาระหวางประเทศและการใหส นิ เชือ่ เพือ่ การน�ำเขา และสง ออก www.vietcombank.com.vn
2. Vietinbank หรือ Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ การใหส นิ เชือ่
แกผูประกอบการดานอุตสาหกรรมและการคา www.vietinbank.vn
3. BIDV หรือ Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam ม ุงเนนการให
สินเชือ่ แกโ ครงการลงทุนตางๆ ของประเทศ โดยมีบทบาทส�ำคัญในโครงการลงทุนเพือ่ การพัฒนาดา นสาธารณูปโภคของ
เวียดนาม และใหกูยืมระยะกลางและระยะยาวแกโครงการตางๆ ของรัฐบาล www.bidv.com.vn
4. AGRIBANK หรือ Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development เปนสถาบันทางการเงินทีใ่ หสนิ เชือ่
โดยตรงแกภาคการเกษตรและพื้นที่ชนบท โดยใหสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการจัดหาเงินทุนตั้งแตเริ่มการผลิต
รวมไปถึงการตลาดภายในประเทศและการสงออก www.agribank.com.vn
5. MHB หรือ Housing Bank of Mekong Delta จัดตั้งขึ้นเพื่อใหสินเชื่อแกธุรกิจ SMEs สินเชื่อสวนบุคคลและ
ครัวเรือนเพื่อการกอสรางอาคารสาธารณูปโภคตลอดจนที่อยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตที่ราบลุมแมน�้ำโขง
www.mhb.com.vn
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2) ธนาคารทองถิ่น (Joint-stock Commercial Banks)
จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของเวียดนาม สามารถเปดสาขาไดทั่วไปและด�ำเนินธุรกรรมดานการธนาคารได
ทุกประเภท มีจ�ำนวน 37 ธนาคาร เชน Hanoi Building Joint-stock Commercial Bank (HABUBANK หรือ HBB), Maritime
Joint-stock Commercial Bank, และ Sai Gon Thuong Tin Joint-stock Commercial Bank (Sacombank) เปนตน
3) ธนาคารรวมทุน (Joint Venture Banks)
จัดตัง้ ขึน้ และจดทะเบียนในเวียดนาม โดยการรวมทุนระหวา งนักลงทุนทอ งถิน่ กับตา งชาติ สามารถด�ำเนินธุรกรรม
รับฝากเงิน ใหกูยืมเงิน ออกตั๋วเงิน รับซื้อลดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ไดรับอนุญาต
จาก State Bank of Vietnam ปจจุบนั มีจ�ำนวน 5 ธนาคาร เชน VID Public Bank ธนาคารรวมทุนระหวาง BIDV กับ Public
Bank Berhad (PBB) ของมาเลเซียในอัตราสวน 50:50, Vinasiam Bank กอตั้งในป 2538 เปนการรวมทุนระหวาง
Vietnam Bank for Agriculture & Rural Development กับธนาคารไทยพาณิชย จ�ำกัด (มหาชน) และกลุมบริษัท
เจริญโภคภัณฑ ในอัตราสวน 34:33:33 เปนตน
4) ธนาคารพาณิชยตางชาติ (Wholly Foreign-owned Banks)
เปนธนาคารพาณิชยตางชาติที่เขามาลงทุนในเวียดนามรอยละ 100 สามารถด�ำเนินธุรกรรมดานการธนาคาร
ไดอยางเต็มรูปแบบเทียบเทากับธนาคารทองถิ่น มีจ�ำนวน 5 ธนาคาร ไดแก HSBC, Standard Chartered, Shinhan,
ANZ และ Hong Leong
5) สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ (Foreign Commercial Bank Branch)
เปนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่เขามาเปดสาขาในเวียดนาม สามารถด�ำเนินธุรกรรมรับฝากเงิน
ใหกูยืมเงิน รับซื้อลดตั๋วเงินแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และธุรกรรมอื่นๆ ภายใตกฎหมายของเวียดนาม ปจจุบันมี
ธนาคารต่างประเทศทีเ่ ปด สาขารวม 48 แหง เชน Bangkok Bank (Thailand) HCMC Branch, Bangkok Bank(Thailand)
Hanoi Branch, Mizuho Corporate Bank (Japan) และ BNP (France) เปนตน
6) สำ�นักงานตัวแทนของธนาคารตางประเทศ (Representative Office of Foreign Banks)
เปนส�ำนักงานตัวแทนของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่เขามาเปดด�ำเนินการในเวียดนาม และด�ำเนินธุรกรรม
ตา งๆ ตามทีไ่ ดรบั อนุญาตจาก State Bank of Vietnam มีจ�ำนวน 48 แหง เชน RHB (Malaysia), Intesa Sanpaolo (Italia)
และ JP Morgan Chase Bank (USA) เปนตน
7) บริษัทเงินทุน (Finance Companies)
สามารถระดมทุนโดยการออกตัว๋ เงินพันธบัตรใหก ยู มื รับซือ้ ตัว๋ แลกเงิน และอืน่ ๆ โดยมีอายุสญ
ั ญาเงินกู 1 ปขนึ้ ไป
ตามทีธ่ นาคารกลางก�ำหนด มีจ�ำนวน 17 แหง เชน Vietnam Textile and Garment Finance Joint-stock, Rubber Finance
Company และ Post and Telecommunication Finance Company Limited เปนตน
8) บริษัทเชาซื้อ (Leasing Companies)
สามารถระดมทุนโดยการออกตั๋วเงินระยะยาวอายุ 1 ปขึ้นไป และด�ำเนินธุรกรรมเช่าซื้อตามที่ธนาคารกลาง
เวียดนามก�ำหนด ปจจุบันมีจ�ำนวน 13 แหง เชน BIDV Finance Leasing Company, Industrial and Commercial Bank
of Vietnam Leasing Company Limited และ ANZ V-TRAC Leasing Company เปนตน
ทั้งนี้ธนาคารกลางเวียดนามหรือ State Bank of Vietnam (SBV) ท�ำหนาที่ก�ำหนดนโยบายการเงินของประเทศ
รวมถึงดูแลก�ำกับและเปนแหลงเงินกูแกสถาบันการเงินอื่นๆ ในประเทศ ท�ำหน้าที่ในการออกธนบัตร ก�ำหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน และเป็นตัวแทนรัฐบาลในการประสานงานและเจรจากับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
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9.2 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ปจจุบันเวียดนามใชหนวยเงิน เวียดนามด่ง (VND) และใชอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการจัดการ
(Managed Float) 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 21,780 เวียดนามด่ง และ 1 บาทเท่ากับ 630 เวียดนามด่ง (อัตราแลกเปลี่ยน
จากธนาคาร Vietcombank ปลายเดือนมิถุนายน 2558)
ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมในเวียดนามจะมีขอจ�ำกัดในการใชเงินตราตางประเทศ เนื่องจากเวียดนามไดก�ำหนดให
การท�ำธุรกรรมภายในประเทศทุกรายการตอ งใชเ งินดง เพียงอยา งเดียว อยา งไรก็ดี บางกิจการไดร บั อนุญาตจากธนาคาร
กลางเวียดนามใหสามารถรับการช�ำระเงินในสกุลเงินตางประเทศได เชน รานคาปลอดภาษีส�ำหรับลูกคาตางประเทศ
ในสนามบินหรือทาเรือทีล่ งทะเบียน ส�ำนักงานแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศและสถานประกอบการอืน่ ๆ ทีธ่ นาคารกลาง
เวียดนามมีอ�ำนาจรับรอง

9.3 แหล่งเงินทุน
ตอนนี้เวียดนามมีผลิตภัณฑและบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งจากธนาคาร การประกันภัย การจัดการ
สินทรัพยทางการเงิน และการจัดหาเงินทุนจากตราสารหนี้ ซึ่งจะเปนแหลงทางเลือกของการจัดหาเงินทุนส�ำหรับธุรกิจ
และนักลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ นอกจากนี้ เวียดนามมีตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (Hanoi Securities Trading
Centre: HSTC) และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Stock Exchange: HOSE) เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใน
การระดมเงินทุนของนักลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ

9.4 การโอนเงินตราออกนอกประเทศ
ปจจุบนั รัฐบาลเวียดนามยกเวนการเก็บภาษีจากผลก�ำไรทีโ่ อนกลับประเทศ Profit Remittance Tax ตัง้ แตป 2547
เป็นต้นมา ดังนัน้ เมือ่ นักลงทุนช�ำระภาษีในเวียดนามครบถ้วนแล้วสามารถน�ำหลักฐานการช�ำระภาษีดงั กล่าวมาแสดงเพือ่ ขอ
โอนก�ำไรกลับประเทศได้โดยไม่ตอ้ งเสียภาษีอกี และนักลงทุนสามารถโอนก�ำไรกลับประเทศได้ปลี ะ 4 ครัง้ หรือรายไตรมาส
ธนาคารกลางเวียดนามได้ออกกฎระเบียบในการน�ำเงินสดติดตัวเข้าและออกจากเวียดนาม (หนังสือเวียนเลขที่
15/2011/ TT-NHNN ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2554) การน�ำเงินสดติดตัวออกนอกประเทศมากกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐ
(รวมถึงเงินสกุลอื่นในมูลค่าเทียบเท่า) ในการเดินทางออกนอกประเทศแต่ละครั้งต้องส�ำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
พร้อมทั้งแสดงหนังสือหรือเอกสารอนุญาตการน�ำเงินออกนอกประเทศที่ออกโดยธนาคารกลางเวียดนามหรือสถาบัน
การเงินทีธ่ นาคารกลางเวียดนามรับรอง การหลีกเลีย่ งการส�ำแดงต่อเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรถือว่ามีความผิด เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร
อาจตรวจพบ และอาจจะยึดหรืออายัดเงินไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป
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9.5 ตลาดหลักทรัพย์ในเวียดนาม
ตามศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนาม (VSD)
นับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ศูนย์ฯ ได้ออกรหัส
ซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติจ�ำนวน
17,956 ราย ดัชนีราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม
ถูกคาดการณ์วา่ จะพุง่ ขึน้ ไปสูงทีส่ ดุ ในรอบ 7 ปี อันเนือ่ ง
มาจากการเจริญเติบโตอันรวดเร็วและมูลค่าประเมิน
ทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดงึ ดูดใจให้นกั ลงทุน
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ในปี 2558 ภาค
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสินค้าเพือ่ การอุปโภค-บริโภค
จะขึ้นสูงกว่าภาคอื่นๆ และหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะน�ำ
ให้กบั นักลงทุนทีก่ �ำลังมองหาทางท�ำเงินจากตลาดขาขึน้
ก็รวมถึงหุ้นของบริษัท Vietnam Dairy Products JSC,
Mobile World Investment Corp. และ FPT Corp.

กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ เวี ย ดนามมี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2550 ปั จ จุ บั น เวี ย ดนาม
มีตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่งคือ ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
(Ho Chi Minh Stock Exchange: HoSE) ตั้งอยู่ท่ี
นครโฮจิมินห์เริ่มเปิดดําเนินการในปี 2543 นับเป็น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดของเวียดนาม
แห่งทีส่ องคือ ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (Hanoi Stock
Exchange: HNX) ตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย เมืองหลวงของ
เวียดนาม เริม่ เปิดดาํ เนินการในปี 2548 และล่าสุดเมื่อ
วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2552 คณะกรรมาธิ ก าร
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง เวี ย ดนาม (State Securitie
Commission : SSC) ได้ประกาศจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์
เพิ่ ม อี ก 1 แห่ ง ในกรุ ง ฮานอยโดยใช้ชื่อว่า Unlisted
Public Company (UPCoM)

ที่มา: http://www.fpts.com.vn/
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บทที่

การจัดการดานสิ่งแวดลอม
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บทที่ 10
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
10.1 ข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวียดนาม (Ministry of Natural Resources and the Environment:
MoNRE) ก�ำหนดให้นักลงทุนต่างชาติต้องท�ำการศึกษาและจัดท�ำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการเสนอขอ
ความเห็นชอบก่อนเริ่มด�ำเนินธุรกิจ โดยให้พิจารณาเลือกท�ำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบและความเหมาะสม
ของขนาดโครงการ (Decree 80 implementing the Law on the Protection of the Environment) เพื่อใช้ประกอบการ
ยื่นขออนุญาตโครงการ ดังนี้
Environmental Impact Assessment Report (EIAR)
ส่วนใหญ่ใช้กับโครงการที่มีความส�ำคัญระดับชาติ มีผลกระทบต่อเขตอนุรักษ์ อุทยาน หรือแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติ แหล่งนำ�้ ระบบนิเวศน์ การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม High-Tech การพัฒนาแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยโครงการแสวงหา/
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำบาดาลขนาดใหญ่ ส�ำหรับรายงานจะต้องประกอบด้วย
• รายละเอียดโครงการโดยย่อ
• การประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
• ประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มาตรการที่จะท�ำ หรือด�ำเนินไปแล้วเพื่อควบคุมหรือบรรเทา
		 ผลกระทบแนวทาง และงบประมาณการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
• ความเห็นชอบจากท้องถิน่ รายงานดังกล่าวจะต้องเสนอให้คณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดย MoNRE จ�ำนวน 7 คน
		 ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาให้ความเห็นภายในเวลา 30-45 วัน
Environmental Protection Undertaking (EPU)
ให้ยื่นรายงานต่อหน่วยงานท้องถิ่น the Municipal Department of Planningand Investment โดยรายงานจะต้อง
ประกอบด้วย
• ค�ำแนะน�ำโครงการ
• สถานที่ตั้งรูปแบบและขนาดโครงการ
• อัตราการใช้วัตถุดิบและน�้ำมันเชื้อเพลิง
• ขยะหรือของเสียที่ปล่อยออกมา
• มาตรการที่ด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมสำ�หรับสถานที่ประกอบการ
กฎหมายการรักษาสิง่ แวดล้อม เลขที่ 52/2005/QH11 มาตราที่ 35 และมาตราที่ 37 มีการก�ำหนดเกีย่ วกับหน้าที่
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมส�ำหรับสถานที่ประกอบการ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ ของกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. ด�ำเนินมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว และในเอกสารสัญญารักษาสิ่งแวดล้อมที่จดทะเบียนและปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ป้องกัน จ�ำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของตน
แก้ไขมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของตน
ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้แรงงานที่ท�ำงานในกิจการของตนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามที่ก�ำหนดของกฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตามการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ยื่นภาษีสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียมรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาสิ่งแวดล้อมสำ�หรับสถานประกอบการ
1. สถานประกอบการด้านการผลิต ค้าขาย หรือให้บริการต้องตอบสนองความต้องการเกีย่ วกับรักษาสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานจัดเก็บและจัดการน�้ำเสียที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
2) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ใช้ในการจัดเก็บของเสียที่เป็นโลหะหนัก และต้องจ�ำแนกของเสียที่เป็นโลหะหนัก
3) มีมาตรการลดและจัดการฝุน่ และก๊าซ ก่อนทีจ่ ะปล่อยออกมาในอากาศ รับรองว่าไม่ให้กา๊ ซเสีย พิษซึมหรือ
กระจายออกมาในบริเวณรอบข้างและคนงาน
4) รับรองมีแรงงาน และอุปกรณ์ที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะส�ำหรับ
สถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมี กัมมันตภาพรังสี สารไวไฟ สารที่ง่ายต่อการระเบิด
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2. สถานประกอบการหรือคลังเก็บสินค้าทีด่ งั ต่อไปนีห้ า้ มเก็บไว้ในเขตชุมชนหรือต้องห่างระยะทีป่ ลอดภัยส�ำหรับ
เขตชุมชน คือ
1) มีสารไวไฟหรือง่ายต่อการระเบิด
2) มีสารกัมมันตภาพรังสี หรือสารที่มีการแผ่รังสีมาก
3) มีสารที่เป็นพิษต่อสุขภาพคนหรือสัตว์
4) มีกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคน
5) ท�ำให้แหล่งน�้ำเป็นมลพิษ
6) มีเสียงดัง กระจายฝุ่น ก๊าซเสียโดยปริมาณเกินมาตรฐานที่ก�ำหนด

10.2 ภาษีด้านสิ่งแวดล้อม
เวียดนามมีการเรียกเก็บภาษีด้านสิ่งแวดล้อม (Decree 99/2010/ND-CP) ต่อบริษัทที่ผลิตพลังงานน�้ำ และต่อมา
ได้ขยายไปสู่บริษัทที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า อาทิ บริษัทท่องเที่ยวที่ใช้พื้นที่ป่าจะต้องเสียภาษีประมาณร้อยละ 1-2
ของรายได้ ซึง่ จะน�ำไปใช้ในการรักษาพืน้ ทีป่ า่ ต่อไป โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2554 และเมือ่ วันที่ 5 พ.ย. 2553
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของสภาแห่งชาติเวียดนามได้รบั รองร่างกฎหมายภาษีสงิ่ แวดล้อมฉบับใหม่ ทีจ่ ะคิดภาษีสงิ่ แวดล้อม
กับผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่ม ได้แก่ น�้ำมัน ถ่านหิน สารที่ใช้ในการแช่แข็งที่มี HCFC เป็นส่วนประกอบ ถุงพลาสติก และสารเคมี
ที่ใช้ในรักษาพืช โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555
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บทที่

ตนทุนการทำธุรกิจ
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บทที่ 11
ต้นทุนการทำ�ธุรกิจ
11.1 อัตราค่าเช่าที่ดิน
ตารางที่ 11.1 อัตราค่าเช่าที่ดินปี 2556 (เหรียญสหรัฐ/ ตารางเมตร/ เดือน)

ค่าเช่าที่ดิน
(เขตอุตสาหกรรม)

ค่าเช่าสำ�นักงาน
- Grade A
- Grade B
ค่าเช่าร้าน/ โชว์รูม
(ใจกลางเมือง)

ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์
Grade (เหรียญสหรัฐ/
เดือน)

นครโฮจิมินห์

กรุงฮานอย

นครดานัง

หมายเหตุ

0.10-0.28

0.17

0.04-0.12

- HCMC: My Phuoc Industrial Park
- Hanoi: Pho Noi A Industrial Park
- Danang: Hoa Khanh Expanded
Park, Lien Chieu IP, Da Nang High
Tech Park, ETC

40-50
34-36

62
17-25

12-15
15-23

95

25-50
100

10-25

2,700

2,000-2,006

900-1,800

- Saigon Tax Trade Center
- Hanoi: Vincom Tower,
Pacific Place
- Danang: Dragon Vinh Trung
- Saigon Sky Garden
(96m2, 2 bedrooms)
- Hanoi: Jana Garden
(83.4-100.8 m2, 2 bedrooms)
- Danang: Azura
(69.4m2-157.6m2, 2 bedrooms)

ที่มา: The 23rd Survey of Investment Related Costs in Asia and Oceania, Overseas Research Department Japan External Trade
Organization (JETRO), 2556
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11.2 ราคาค่าก่อสร้างโรงงาน
ตารางที่ 11.2 ราคาค่าก่อสร้างโรงงาน - ราคาเฉลี่ยจากทั้งประเทศเวียดนามปี 2556
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

ราคาค่าก่อสร้าง (เหรียญสหรัฐ/ ตารางเมตร)

อุตสาหกรรมเบา

225-370

อุตสาหกรรมหนัก

375-480

โรงงานทั่วไป

370-480

11.3 อัตราค่าจ้างแรงงาน
ตัวอย่างเงินเดือนต�ำแหน่งงานในบางอาชีพ ดังนี้ (คิดค่าแลกเปลี่ยน ณ ปี 2556)
ตารางที่ 11.3 อัตราค่าจ้างแรงงาน (เหรียญสหรัฐ/ เดือน)
นครโฮจิมินห์

กรุงฮานอย

นครดานัง

กรุงเทพมหานคร

- ค่าแรงขั้นต่ำ�ตามหมาย

113

113

101

197

- คนงานโรงงาน

148

145

107

354

- วิศวกรระดับกลาง

297

342

168

698

- ผู้จัดการ/ หัวหน้าแผนกการผลิต

653

787

336

1,574

- ผู้จัดการ/ หัวหน้าแผนกอื่น

1,222

976

830

1,602

- พนักงานธุรการ

440

418

320

664

ที่มา: The 23rd Survey of Investment Related Costs in Asia and Oceania, Overseas Research Department Japan External Trade
Organization (JETRO), 2556
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11.4 อัตราค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตารางที่ 11.4 อัตราค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น

เหรียญสหรัฐ

- อัตราค่าโทรศัพท์จากเวียดนามไปไทย

0.32/ Minute (ยังไม่รวม VAT)

- อัตราค่าโทรศัพท์มือถือภายในประเทศ

0.072-0.08/ Minute

- ค่าไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม

0.064/ kWh (at Standard Hours, 110 kV and More)

- ค่าไฟฟ้า ภาคธุรกิจ

0.097/ kWh (at Standard Hours, 22 kV and More)

- ค่าไฟฟ้า ทั่วไป

0.068-0.12/ kWh (Depend on Volumn Used)

- ค่าน้ำ�ประปา ภาคธุรกิจ

0.24-0.64/ cu.m

- ค่าน้ำ�ประปา ทั่วไป

0.15-0.45/ cu.m

- ราคานํ้ามันเบนซิน

0.94/ Litter

- ราคานํ้ามันดีเซล

0.71/ Litter

- ราคาก๊าซ ภาคธุรกิจ

0.95/ Kg

- ราคาก๊าซ ทั่วไป

1.15/ Kg

หมายเหตุ: ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายนี้เป็นราคา ณ เดือนกรกฎาคม 2558 โดยคิดค่าแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 21,800 ด่ง

11.5 อัตราค่าขนส่งและโลจิสติกส์
11.5.1 การขนส่งจากไทยไปเวียดนาม
ปัจจุบันการส่งออกและน�ำเข้าสินค้าระหว่างไทยกับเวียดนามส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางทะเล อย่างไรก็ตาม
มีข้อด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนน เช่น ระยะเวลาการขนส่งที่นานกว่า ต้องรอเรือสินค้าตามรอบ และ
กระบวนการศุลกากรของท่าเรือใช้เวลาค่อนข้างนาน เป็นต้น ทั้งนี้หากขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ภาค
ตะวันออกของไทยไปยังท่าเรือไฮฟองทางตอนเหนือของเวียดนามจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในขณะที่การขนส่งสินค้า
ทางถนนใช้เวลาไม่เกิน 3 วันเท่านั้น และหากอุปสรรคในการขนส่งสินค้าระหว่างกันมีน้อยลง การขนส่งทางถนนจะยิ่ง
มีข้อได้เปรียบด้านเวลามากยิ่งขึ้น จึงท�ำให้สินค้าบางประเภทเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางถนนแทนการขนส่งทางทะเล
ท�ำให้ความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและเวียดนามทางถนนมีสูงขึ้น (คู่มือประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. กรมการขนส่งทางบก 2556)
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ประเภทการขนส่ง
โดยทั่วไปการส่งสินค้าประเภทต่างๆ ไปยังเวียดนาม นิยมใช้เส้นทางและประเภทการขนส่งดังนี้
ตารางที่ 11.5 ประเภทสินค้า การขนส่ง และจุดกระจายสินค้า
ประเภทสินค้า
1. กลุ่มสินค้าเกษตรและวัตถุดิบทาง
การเกษตร เช่น ยางพารา อาหารสัตว์
กากน�้ำตาล เป็นต้น

ประเภทการขนส่ง

จุดกระจายสินค้า

ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน (โฮจิมินห์)

แหล่งอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคใต้ นครโฮจิมินห์ และเกิ่นเทอ

2. สินค้าวัตถุดบิ ส�ำหรับ อุตสาหกรรมเบา เช่น ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน และไฮฟอง
เม็ดพลาสติก ผ้าผืน เป็นต้น

เขตอุตสาหกรรมในบริเวณภาคเหนือและ
ภาคใต้ของประเทศ : กรุงฮานอย ไฮฟอง
นครโฮจิมินห์ และดองนาย

3. สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน (โฮจิมินห์) และ
โลหะปูนซีเมนต์ เป็นต้น
ไฮฟอง
ทางบก : เส้นทาง R9

เขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ : ฮานอย และ
ไฮฟอง
ภาคกลาง : ดานัง กวางตรี ควังไน เว้ และ
กว่างนม
ภาคใต้ : นครโฮจิมินห์ ดองนาย

4. ยานพาหนะและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน (โฮจิมินห์) และ
และส่วนประกอบ
ไฮฟอง
ทางบก : เส้นทาง R9

กระจายสินค้าไปยังตัวแทนขายที่อยู่ใน
เมืองใหญ่และเมืองส�ำคัญ

5. สินค้าอุปโภคบริโภค น�ำ้ ตาลทราย
เบียร์ เครื่องดื่มชูก�ำลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า
อาหารส�ำเร็จรูป ของใช้ประจ�ำวัน เช่น
สบู่ ยาสระผม เป็นต้น

ลาวบาว เมืองกวางตรี เว้ ดานัง
วินห์ ฮานอย นครโฮจิมนิ ห์ เกิน่ เทอ ดองนาย
บาเรีย วุงห์เตา

ทางบก : ผ่านสปป. ลาว
เส้นทาง R9 R12 R8

6. สินค้าอื่นๆ เช่น น�้ำมัน เชื้อน�้ำมันเครื่อง ทางบก : R9
เป็นต้น

กระจายสินค้าตามเมืองทั่วไป
ภาคเหนือ : ฮานอย วินห์
ภาคกลาง : กวางตรี เว้ ดานัง

11.5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง
ตารางที่ 11.6 รายการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
รายการ

เงื่อนไขค่าใช้จ่าย

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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ตารางที่ 11.7 ระยะทางและค่าขนส่งสินค้าทางถนนเส้นทาง R12 (กรุงเทพ - นครพนม - ฮานอย)
สำ�หรับตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
เส้นทาง

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ประมาณค่าขนส่ง (เหรียญสหรัฐ)

กรุงเทพ - สะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาวแห่งที่ 3

740

12

430

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว
แห่งที่ 3 - ด่านนาพาว (สปป.
ลาว) - ด่านจอเลาะ (เวียดนาม)

160

3

280

ด่านจอเลาะ - วิงห์ - ฮานอย

480

12

843

รวม

1,380

27

1,553
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม, 2556

ตารางที่ 11.8 ระยะทางและตัวอย่างค่าขนส่งทางบกถนนหมายเลข 9 (R9) (กรุงเทพ – มุกดาหาร – ฮานอย)
สำ�หรับตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
เส้นทาง

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ประมาณค่าขนส่ง (เหรียญสหรัฐ)

700

12

460

มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
(ด�ำเนินพิธีการผ่านแดน)

2

2

-

สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน

250

5

250

แดนสะหวัน-ลาวบาว
(ด�ำเนินพิธีการผ่านแดน)

1

2

-

ลาวบาว -ฮานอย 2501

680

22

1,400

รวม

1,633

44

2,110

กรุงเทพ-มุกดาหาร

หมายเหตุ : ราคาที่กล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทางอ้อม (Overhead Cost) และค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
บริษัทประกันภัย และค่าขนส่งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทที่ให้บริการการขนส่ง
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ตารางที่ 11.9 ตัวอย่างค่าขนส่งทางอากาศ
เส้นทาง

ระยะทาง

ประมาณค่าขนส่ง

ฮานอย - สุวรรณภูมิ

995 กิโลเมตร

2.5 USD/ kg (45 kg)** (สายการบิน Thai
Airways)

โฮจิมินห์ - สุวรรณภูมิ

716 กิโลเมตร

2.30 USD/ kg (45 kg)

**ข้อมูลจาก PTV LOGISTICS CO., LTD เดือนกรกฎาคม 2558
หมายเหตุ :
1. ราคาที่แสดงในตารางเป็นราคาที่เรียกว่า “Idea Price “ส�ำหรับ Airport - to - Airport
		
2. ราคานี้ ไ ม่ ร วมค่ า Fuel Surcharge และ Security Surcharge ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามประกาศ
		 ของสายการบิน

11.6 ค่าบริการให้คำ�ปรึกษา
ค่าบริการให้ค�ำปรึกษาทางการค้าหรือการลงทุน ประมาณ 15-250 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีและ
ประเภทของการบริการทางการศึกษา
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กฎระเบียบเกี่ยวกับ
การนำเขาและสงออก

บทที่

12

บทที่ 12
ระเบียบเกี่ยวกับการนำ�เข้าและส่งออก
12.1 ขั้นตอนและกฎระเบียบการนำ�เข้า
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีนโยบายการเปิดประเทศโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันทางภาครัฐ
ได้ค�ำนึงถึงการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เกิดจากการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กระจาย
อ�ำนาจสู่จังหวัดต่างๆ ในการก�ำหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการด้านการค้า ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงท�ำให้กฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ ในประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งผู้ส่งออกต้องติดตามและแก้ไขปัญหา ควรมีการ
ติดตามและศึกษาข้อมูลกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอยูเ่ สมอ และทีส่ �ำคัญแต่ละจังหวัดยังมีกฎเกณฑ์และกฎระเบียบด้านการค้า
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถขอข้อมูลกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI) ของแต่ละจังหวัด
นอกจากนี้ ระบบการคิดค�ำนวณอัตราอากรศุลกากรน�ำเข้ายังคงเป็นปัญหาพิธีการและแบบฟอร์มศุลกากร
แตกต่างกันไปในแต่ละเมือง อย่างไรก็ตาม มาตรการที่เป็นสากลในการใช้ปฏิบัติต่อการน�ำเข้าก็ยังคงปฏิบัติอยู่ต่อไป
ทั้งนี้เพื่อความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติด้านศุลกากร
กฎเกณฑ์และพิธีการทางศุลกากรของสินค้านำ�เข้า
ระเบียบและข้อก�ำหนดของสินค้าที่จะน�ำเข้า และพิธีการทางศุลกากร ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ผู้ส่งออกต้องตระหนัก
คือ ลักษณะทางกายภาพของประเทศเวียดนามที่มีภูมิประเทศทอดยาวติดทะเลกว่า 3,444 กิโลเมตร ดังนั้นการขนส่ง
สินค้าทางเรือนับว่าเป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันท่าเรือขนาดใหญ่ของเวียดนามก็ถกู สร้างขึน้
ในบริเวณจังหวัดที่ติดทะเลโดยกระจายกันทุกภาคของประเทศ นับตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ นอกจากนี้
ทางรัฐบาลกลางได้พยายามที่จะกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจทางเศรษฐกิจกับแต่ละจังหวัด โดยการก�ำกับดูแลของ
หน่วยงานกลางของรัฐบาล ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีหลักปฏิบัติด้านการค้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะพิธีการทางศุลกากร
ในขณะที่หลักปฏิบัติหลักๆ เช่น ประเภทของสินค้าน�ำเข้า โควตา สินค้าควบคุม ยังเป็นหลักปฏิบัติที่ใช้ทั่วทั้งประเทศ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความเป็นมาตรฐานในการก�ำกับดูแลและการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยทีก่ ฎเกณฑ์
มาตรการควบคุมการน�ำเข้าจากส่วนกลาง และพิธีการศุลกากรของแต่ละจังหวัด มีดังนี้
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1) มาตรการควบคุมการนำ�เข้าของเวียดนามจากส่วนกลาง
รัฐบาลเวียดนามมีกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการน�ำเข้าหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น
- ยกเว้นภาษีสินค้าที่น�ำเข้ามาเพื่อจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์
ที่ น�ำเข้ า มาชั่ ว คราวเพื่ อ ใช้ ใ นงานประชุ ม งานวิ จั ย งานแข่ ง ขั น กี ฬ าระดั บ ชาติ งานสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการต่ า งๆ
โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ก็จะส่งออกสินค้านั้นไปยังต่างประเทศ
- ยกเว้นภาษีสินค้าที่น�ำเข้ามาเพื่อท�ำการผลิตส่งออกไปยังบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ ตามข้อสัญญาที่ได้
ตกลงกั น ไว้ ประเภทของสิ น ค้ า มั ก จะได้ แ ก่ วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ท�ำการผลิ ต สิ น ค้ า ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ์
ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น
- เมล็ดพันธุ์พืชหรือสัตว์ชนิดต่างๆ จะมีการยกเว้นภาษีน�ำเข้า ถ้าเป็นน�ำเข้าเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ยกเว้นภาษีสินค้าน�ำเข้าโดยผู้ประกอบการที่ได้รับ Build-Operate-Transfer Contract (BOT) เพื่อด�ำเนินการ
ในโครงการที่ได้ Build-Operate-and-Transfer (BOT), Build-Transfer-and-Operate (BTO), หรือ Build-andTransfer (BT) โดยสินค้าน�ำเข้าเหล่านี้มักจะได้แก่ เครื่องจักร วัสดุ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่น�ำเข้ามา เพื่อท�ำ
การผลิตสินค้า รวมถึงจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตด้วย
อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามยังคงใช้มาตรการควบคุมการน�ำเข้าสินค้าโดยผ่านการ
ออกใบอนุญาตการน�ำเข้า (Automatic Import Licensing) ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ส�ำหรับสินค้าบางรายการ เช่น
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ขนาดเบา (Scooter) โทรศัพท์มอื ถือ น�ำ้ หอมและเครือ่ งส�ำอาง สินค้าพลาสติก สินค้ายาง เสือ้ ผ้าและ
เครือ่ งกระเบือ้ งเคลือบ ซึง่ ผูน้ �ำเข้าสามารถขอรับเอกสารดังกล่าวโดยต้องใช้เวลาประมาณ 7-5 วันท�ำการขึน้ ไป และ Import
License ดังกล่าวมีอายุ 1 เดือนหลังจากได้รับอนุญาต
ได้แก่

โดยผูน้ �ำเข้าสามารถขอใบอนุญาตน�ำเข้าได้โดยการยืน่ เอกสาร 6 รายการให้กรมการส่งออกและน�ำเข้าของเวียดนาม

1)
2)
3)
4)
		
5)
6)

แบบขอใบอนุญาตการน�ำเข้าสินค้า
ใบจดทะเบียนธุรกิจ
สัญญาการน�ำเข้าสินค้า
หนังสือรับรองการช�ำระเงิน (Letter of credit-L/C) หรือเอกสาร การช�ำระเงิน หรือใบรับรองการช�ำระเงิน
ของธนาคาร
เอกสารการขนถ่ายสินค้า
รายงานการน�ำเข้าสินค้าครัง้ ก่อนทีอ่ นุญาตโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและการช�ำระภาษีศลุ กากร
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ตารางที่ 12.1 แสดงมาตรการทางการค้าของเวียดนาม
มาตรการ

สินค้า

วิธีด�ำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. มาตรการกีดกันทางอุปสรรค สินค้าที่จ�ำหน่ายภายในประเทศ การติ ด ฉลากจะต้ อ งมี ภ าษา Ministry of Health
ด้านเทคนิค (Technical Barriers ประเภทยา เวชภัณฑ์ รวมถึง เวียดนามบอกถึงรายละเอียด
to Trade :TBT)
ยาฆ่าแมลงและสินค้าเคมีภัณฑ์ ของสินค้าและวิธีการใช้ด้วย
ต่างๆ

2. การติดฉลาก

สิ น ค้ า ทุ ก ชนิ ด ที่ ผ ลิ ต ภายใน ครอบคลุมทัง้ สินค้าทีผ่ ลิตภายใน Ministry of Science and Techประเทศ น�ำเข้า หรือส่งออก
ประเทศและสินค้าน�ำเข้าจาก
nology
ต่างประเทศ ซึ่งข้อก�ำหนดนี้
จะช่วยแก้ปัญหาด้านการ
ปลอมแปลงและเลียนแบบสินค้า
ได้ ต้องติดฉลากที่ประกอบด้วย
ชื่ อ ที่ อ ยู ่ ผู ้ ผ ลิ ต ส่ ว นประกอบ
ปริมาณ ข้อมูลด้านเทคนิค และ
ค�ำเตือนด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของสินค้าชนิดนั้น

3. มาตรการสุขอนามัย (Sanitary สินค้าอาหารสัตว์/ พืช/
and Phytosanitary Measures พืชที่น�ำมาใช้เป็นอาหารสัตว์
: SPS)

สัตว์น�้ำ

ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศและ Directorate for Standards and
มาตรฐาน CODEX, OIE และ Quality of Ministry of Science,
ASEAN เป็ น มาตรฐานกลาง Technology, and Environment
ส�ำหรับสุขอนามัยก�ำหนดให้
การน�ำเข้าต้องมี Health
Certificate ซึ่งแสดงว่าปราศจาก
โรค หรือแหล่งของโรคปากเท้า
เปื่อย
ก�ำหนดให้การน�ำเข้าต้องมี
Health Certificate
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ผลไม้และผัก พืชและส่วนของพืช - ก�ำหนดให้ ก ารน�ำเข้ า ต้ อ งมี Ministry of Agriculture and
Phytosanitary Certificate จาก Rural Development
หน่วยงานของประเทศผู้ส่งออก www.mard.gov.vn
(กรมวิชาการเกษตร)
- โดยเฉพาะผักและผลไม้ ต้องมี
การระบุใน Phytosanitary
Certifcate ว่ า มาจากแหล่ ง ที่
ปราศจากแมลงวันทอง
- การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ส่วนของพืชต้องได้รบั การรับรอง
ว่าปราศจากโรคและแมลง

4. โควตา

อาหารแปรรูป/ สินค้าอาหาร

- เฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุข Ministry of Health
- ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB
และผลิ ต ด้ ว ยกระบวนการ
มาตรฐานสากล GMP/HACCP

นมผง และนมข้นหวาน

มีการเฝ้าระวังโดยมีวตั ถุประสงค์ Ministry of Health
เพือ่ อนามัยอาหารและมาตรฐาน
ความปลอดภัย

ฝ้าย วัสดุที่เกี่ยวกับยาสูบและ ปี 2546 รัฐบาลเวียดนามได้ Ministry of Trade
เกลือ
ประกาศทดลองให้สินค้า 3 ชนิด
อยูภ่ ายใต้โควตาภาษีโดยก�ำหนด
ให้มผี ลตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2546
น�้ำมันปิโตรเลียม, ปุ๋ยเคมี,
กระจกเพื่อการก่อสร้าง

ก�ำหนดโควตาการน�ำเข้ า โดย Ministry of Trade หน่วยงาน
ผ่านการขออนุญาตน�ำเข้า
รัฐวิสาหกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
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ห้ามน�ำเข้าสินค้า เพือ่ ความมัน่ คง
อาวุธยุทโธปกรณ์ ระเบิด
ของชาติ ปกป้องและรักษา
ยาเสพติด สารเคมีเป็นพิษ
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
สิ่งพิมพ์หรือพัสดุที่ขัดต่อ
ความมัน่ คง ของเล่นเด็กบางชนิด
ประทัดและดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ
บุหรี่ สินค้าอุปโภค บริโภคที่
ใช้แล้ว รถยนต์ขับเคลื่อน
พวงมาลัยซ้าย อะไหล่ที่ใช้แล้ว
ของรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของ Asbestos of
Amphibole Group และ
เครื่องใช้รหัสลับ

6. การจ�ำกัดการน�ำเข้า/ การน�ำ กระเบื้องปูพื้นเซรามิก
เข้าภายใต้เงื่อนไข
ซีเมนต์อัด Clinker กระดาษ
ส�ำหรับเขียนและส�ำหรับใช้ใน
การพิมพ์หนังสือพิมพ์ เหล็ก
ก่อสร้างต่างๆ น�้ำมันพืชกลั่น
น�้ำตาลบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์
รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและ
อะไหล่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 16
ที่นั่ง Spirits Under 30 vol.

มีการจัดกลุ่มสินค้าไว้ในหมวด Ministry of Trade
ควบคุมลักษณะพิเศษ โดยการ
น�ำเข้าสินค้าในกลุ่มนี้จะต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมโดยผู้น�ำเข้า
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
สินค้าดังกล่าวเหตุผลเพื่อการ
จัดการอุปสงค์และอุปทาน

7. มาตรการการขออนุญาตน�ำ สิ น ค้ า ประเภทวั ส ดุ เ กี่ ย วกั บ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดย Ministry of Agriculture and
เข้า
นม ข้าวโพด และไข่ของสัตว์ปีก ต้องมีใบอนุญาตน�ำเข้า (Import Rural Development
Licensing) ซึ่งจะก�ำหนดปริมาณ
ตามความต้องการภายในประเทศ
ยารักษาโรคสัตว์ และวัตถุดิบใน ต้องมีการออกใบอนุญาต
การผลิต ผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยา ส�ำรวจ/ ทดสอบ
ที่ใช้ในทางสัตวแพทย์
ยาป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื (วัตถุดบิ
พันธุพ์ ชื และสัตว์ อาหารสัตว์และ
วัตถุดิบ ปุ๋ยเคมี
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แหล่ง Genes ของพืช
และสัตว์เลีย้ งจุลนิ ทรียท์ ใี่ ช้ในการ
วิจยั แลกเปลีย่ นทางด้านวิชาการ
และเทคนิคสัตว์น�้ำ

ต้องมีใบอนุญาตน�ำเข้าสัตว์น�้ำ
ประเภทต่างๆ ทีห่ า้ มส่งออกและ
น�ำเข้าจะเป็นไปตามประกาศเป็น
คราวๆ

ระบบแผ่นเนกาตีฟ หรือเรียงพิมพ์ ต้องขออนุญาตก่อนน�ำเข้า
เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท
สิ่งพิมพ์ต่างๆ วรรณกรรมด้าน
ภาพยนตร์และเครื่องเสียง

ต้องมีการพิจารณาอนุมตั เิ นือ้ หา

1. สารเสพติดและอุปกรณ์การ
แพทย์ที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพ
มนุษย์
2. เภสัชภัณฑ์ที่ยังไม่มีหมายเลข
การจดทะเบียน วัคซีน ชีวสาร
ป้องกันโรคระบาด
3. วัตถุดิบเพื่อผลิตยาและบรรจุ
ภัณฑ์ที่สัมผัสโดยตรงกับยา

- ต้องออกใบอนุญาตน�ำเข้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงวัฒนธรรมและข่าวสาร

กระทรวงสาธารณสุข

- สินค้าที่ต้องขออนุญาตน�ำเข้า
- สินค้าที่ต้องออกใบอนุญาต
ทดสอบ

- เครื่องส�ำอางที่มีผลโดยตรงต่อ - สินค้าที่ต้องมีการจดทะเบียน
สุขภาพมนุษย์ สารเคมีสาร
ปรุงแต่ง ฆ่าแมลงและเชื้อโรค
ซึ่งใช้ในครัวเรือนและการแพทย์
- เภสัชภัณฑ์ที่มีหมายเลขการ - สินค้าที่ต้องมีการรับรอง
จดทะเบียนแล้ว
สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีพิษ สินค้าทีห่ า้ มน�ำเข้าหรือน�ำเข้าโดย กระทรวงอุตสาหกรรม
และสารอะลูมเิ นียมอนุภาคเดีย่ ว มีเงื่อนไข
โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดคลอไรด์ สินค้าน�ำเข้าที่ต้องมีการก�ำหนด
กรดก�ำมะถัน กรดฟอสฟอริค มาตรฐาน
ไปรษณียากร สิ่งพิมพ์
สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตส่งออก ทบวงไปรษณีย์โทรเลข
ไปรษณียากร และสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์รับ-ส่งคลื่น
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สิ น ค้ า น�ำเข้ า ที่ ต ้ อ งมี ห นั ง สื อ
อุปกรณ์เรดาร์ถ่ายทอด
รั บ รองมาตรฐาน ระยะเวลา
เครื่องโอเปอร์เรเตอร์
รับรอง 2 ปี
อุปกรณ์ถ่ายทอดสายเคเบิล
เคเบิลสื่อสารท�ำด้วยโลหะ
อุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สาย
อุปกรณ์ต่อเครือข่าย
PSTN ISDN เครื่อง TELEX
เครื่อง FAX เครื่อง PAGER
เครื่องโทรศัพท์มือถือ/ โทรศัพท์
ปรากฎภาพความเร็วต�่ำ

8. การประเมินภาษีศุลกากร
(customs evaluation)

สินค้าที่เกี่ยวกับการผลิตธนบัตร
เครื่ อ งแยก ผู ก และท�ำลาย
ธนบั ต รกระดาษพิ ม พ์ ธ นบั ต ร
หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์และเครื่อง
หล่อ อัดเงิน ชนิดโลหะ

ก�ำหนดรายชื่อผู้ประกอบการ ธนาคารชาติ
ที่ได้รับอนุญาตให้น�ำเข้าสินค้า
บางประเภทและรั บ ผิ ด ชอบ
ในการควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก าร
น�ำเข้าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์

นมและผลิตภัณฑ์นม กระดาษ
และกล่องกระดาษ เครื่องดื่ม
แป้งข้าวสาลี แป้งข้าวโพดและ
ข้าว-มอลท์ ซีเมนต์ น�้ำมันพืช
ทุกชนิดผงชูรสและเครื่องเทศ
น�้ำมันและขนมหวาน เตาแก๊ส
เครื่องสุขภัณฑ์และกระเบื้อง
เซรามิก กระจกก่อสร้าง สีและ
น�้ำยาขัดเงาทุกชนิด เหล็ก
ทุกชนิด แชมพู สบู่
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติกแบตเตอรี่ทุกชนิด
ยางและยางในรถทุกชนิด
รถยนต์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ทุกชนิด รถจักรยานยนต์
รถจักรยานและชิ้นส่วน

มีการจ�ำแนกและประเมินสินค้า กรมศุลกากร
โดยใช้ราคากลางในการประเมิน
จัดเก็บภาษีอากร น�ำเข้าสินค้า
จ�ำนวน 21 ประเภท โดยก�ำหนด
ราคาขั้นต�่ำ ซึ่งบางครั้งสูงกว่า
ราคาตลาด
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9. มาตรการอุดหนุนการส่งออก ผู้ส่งออกครั้งแรก, การส่งออกไป หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะท�ำหน้าที่ The Export Promotion Fund
(Export Subsidies)
ยังตลาดใหม่ หรือสินค้าทีม่ คี วาม จั ด หา/ สนั บ สนุ น ในส่ ว นของ บริหารโดย Ministry of Finance
ผันผวนด้านราคาสูง
อั ต ราดอกเบี้ ย การสนั บ สนุ น
ด้านการเงินโดยตรงกับผู้ส่งออก
ครั้งแรก การส่งออกไปยังตลาด
ใหม่ หรือสินค้าที่มีความผันผวน
ด้านราคาสูง

สิ น ค้ า เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ น ค้ า ทีท่ างเวียดนามได้ใช้มาตรการในการควบคุม จ�ำกัด ห้ามน�ำเข้า หรือกำหนดลักษณะ
ของสินค้าทีม่ ีความปลอดภัย ทั้งนี้เ นื่ อ งจากเหตุ ผ ลทางด้านความปลอดภัย และการช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ
เป็นต้น ซึ่งหลักปฏิบัติดังกล่าวถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ
2) พิธีการทางศุลกากรและการจัดการสินค้านำ�เข้าภายในประเทศ
เนื่องจากรัฐบาลของเวียดนามได้กระจายอ�ำนาจ
196/2012/TT-BTC ก�ำหนดพิธกี ารทางศุลกากรผ่านระบบ
ทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นอิสระ
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับสินค้าส่งออกและน�ำเข้าทางการค้า
ในการด�ำเนินการด้านนโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละ
ตั้งแต่ปี 2556 กรมศุลกากรได้เริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
จั ง หวั ด ท�ำให้ ร ายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยของข้ อ ก�ำหนด
(e-Customs) ในการด�ำเนินพิธีการทางศุลกากร นับถึง
และกฎเกณฑ์ด้านพิธีการศุลกากรของการจัดการสินค้า
เดือนมีนาคม 2558 มีผปู้ ระกอบการจ�ำนวน 53,200 ราย
น�ำเข้ามีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ และประการหนึง่ ก็คอื
เข้ามาใช้ระบบ VNACCS/VCIS และด�ำเนินพิธีการ
ทางเวียดนามไม่อนุญาตให้ผสู้ ง่ ออกบริหารจัดการเกีย่ วกับ
ทางศุลกากรส�ำหรับใบขนส่งสินค้าจ�ำนวน 6.3 ล้านใบ
การกระจายสินค้าโดยท�ำหน้าที่เป็น Distributor เอง แต่
โดยมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 256.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
จะต้องจ้างบริษทั หรือเอกชนของเวียดนามเป็นผูด้ �ำเนินการ
การใช้ระบบนี้ท�ำให้ลดระยะเวลาขั้นตอนในการติดต่อ
ด้านการกระจายสินค้า (Distributor) ให้ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ขออนุมัติใบขนส่งสินค้าจากกรมศุลกากรจนถึงขั้นตอน
การผูกขาดก�ำไรจากผูน้ �ำเข้าชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังเป็น
การตรวจปล่อยสินค้า จากเดิมที่ใช้เวลาถึง 42 ชั่วโมง
การสร้างงานและเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการตลาดของ
ให้เหลือเพียงภายในเวลา 34 ชั่วโมงส�ำหรับสินค้าน�ำเข้า
ผู้กระจายสินค้าชาวเวียดนามอีกด้วย
และจาก 16 ชั่วโมงให้เหลือเพียงภายในเวลา 6 ชั่วโมง
ส�ำหรับขั้นตอนพิธกี ารทางศุลกากร รัฐบาลได้ออก
ส�ำหรับสินค้าส่งออก ในกรณีของสินค้า
กฤษฎีกาเลขที่ 87/2012/NĐ-CP และระเบียบเลขที่

(ที่มา: http://kinhdoanh.vnexpress.net/)
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12.2 ตัวอย่างกฎระเบียบสินค้าบางประเภทของเวียดนาม
12.2.1 ระเบียบการนำ�เข้าผักและผลไม้
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ออกระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคส�ำหรับการน�ำเข้า
สินค้าเกษตร ซึง่ เกีย่ วข้องกับการควบคุมสุขอนามัยผักและผลไม้สดน�ำเข้าทัง้ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศทุกด่าน
มีผลใช้บังคับในปี 2554 นอกจากนี้ เวียดนามเริ่มเข้มงวดต่อการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการน�ำเข้าสินค้าประเภทผักและ
ผลไม้ (Decision 48/2007/QD เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553) มีสาระส�ำคัญก�ำหนดให้สินค้าผักและผลไม้ต้องมี
ใบรับประกันคุณภาพจากหน่วยงานควบคุมของประเทศต้นทาง โดยระบุรายละเอียดข้อมูล เช่น สินค้าทีส่ ง่ ออก แหล่งผลิต
การควบคุมการผลิต การใช้สารเคมีเพื่อกากวัชพืชหรือแมลงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้เวียดนามมี
การน�ำเข้าสินค้าผลไม้จากไทยปีละไม่ต�่ำกว่า 1 แสนตัน (ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2553 ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง
และแห้งไปเวียดนามเป็นมูลค่า 17.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)
12.2.2 กฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร
ครอบคลุมสินค้าปศุสัตว์สด แช่เย็น และแช่แข็ง สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ไข่ และน�้ำผึ้ง น�ำเข้าจากทุกประเทศ
จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
- Circular No.25/2010/TT-BNNPTNT ก�ำหนดให้สถานประกอบการของประเทศผู้ผลิตต้องได้รับการตรวจ
รับรองจากหน่วยงานรับผิดชอบของเวียดนาม นอกจากนี้ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (SPS) ประกอบการน�ำเข้าสินค้า
แต่ละล็อต และอาจมีการสุ่มตรวจสินค้าที่วางจ�ำหน่ายในตลาด หากพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจถูกส่งกลับ
หรือถูกท�ำลายได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553
- Circular No.29/2010/TT-BNNPTNT ก�ำหนดปริมาณสารเคมีตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ ที่อนุญาตให้มีได้ใน
สินค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
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การครอบครอง
อสังหาริมทรัพย

บทที่

13

บทที่ 13
การครอบครองอสังหาริมทรัพย์
13.1 ระเบียบเกี่ยวกับ
การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติ
13.1.1 ระเบียบเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของต่างชาติ
รัฐบาลเวียดนามให้สทิ ธิในการเช่าทีด่ นิ (Land Use Right) ซึง่ มีระยะเวลาการเช่าขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาของโครงการ
ลงทุนตามทีไ่ ด้รบั Investment License เป็นหลัก โดยทัว่ ไปนักลงทุนต่างชาติจะได้รบั สิทธิในการเช่าทีด่ นิ ประมาณ 50 ปี
แต่อาจขยายได้ถึง 70 ปี หากเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษจาก The Standing Committee of
the National Assembly ของเวียดนาม
ภายใต้กฎหมายที่ดินของประเทศเวียดนาม นักลงทุนต่างชาติสามารถขอใช้ที่ดินระยะยาวได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้
• การร่วมลงทุน (Joint Venture) กับหุน้ ส่วนชาวเวียดนามทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากรัฐบาลให้ได้สิทธิในการใช้ที่ดิน
ระยะยาว โดยส่วนใหญ่การลงทุนร่วมดังกล่าวนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนชาวเวียดนามจะลงทุนในลักษณะของการให้ใช้ LURC
ดังนั้นกิจการที่มีการลงทุนโดยต่างชาติจึงไม่ต้องเช่าที่ดินจากรัฐบาล
• การเช่าที่ดินจากรัฐบาล โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด (Provincial People’s Committee) เป็นผู้ที่มีอ�ำนาจ
ในการให้วสิ าหกิจทีม่ ตี า่ งชาติเป็นผูล้ งทุนเช่าทีด่ นิ โดยมีกระทรวงพลังงานธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นตัวแทนในฐานะ
ฝ่ายเวียดนามในการท�ำสัญญาให้เช่าที่ดิน
• การเช่าช่วงทีด่ นิ จากเขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก หรือเขตเทคโนโลยีขนั้ สูง การใช้ทดี่ นิ นี้
เป็นการเช่าช่วงต่อจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้จดั สรรทีด่ นิ เป็นเขตพิเศษต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม
เพื่อการส่งออก หรือเขตเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้นักลงทุนเข้ามาด�ำเนินกิจการในเขตนั้นโดยการเช่าช่วง ซึ่งโดยปกติจะมี
การสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น และให้เช่าไปพร้อมกับที่ดิน
ขั้นตอนการเช่าที่ดินสำ�หรับโครงการลงทุนของชาวต่างชาติ
การเช่ า ที่ ดิ น ส�ำหรั บ โครงการลงทุ น ของชาวต่ า งชาติ นั ก ลงทุ น ต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของส�ำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนจังหวัด ตามเอกสารต่อไปนี้
- แบบฟอร์มการขอเช่าที่ดิน
- ใบอนุญาตลงทุน
- แผนที่รังวัดที่ดิน
โดยผูล้ งทุนจะต้องเตรียมแบบฟอร์มสัญญาเช่าทีด่ นิ ในกรณีทแี่ บบฟอร์มข้อมูลอยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการ
บริหารเขตของนครหรือจังหวัด ดังนั้นหลังจากที่ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งไปยังส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แบบฟอร์มการขอเช่าที่ดินจะอยู่ในความดูแลของส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตลงทุนแล้ว จะต้องแนบชุดเอกสารสิทธิในที่ดินกับโครงการที่จ�ำเป็นต้องได้รับ
การอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ นักลงทุนสามารถที่จะด�ำเนินการกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
20 วันท�ำการที่ได้รับแบบฟอร์มขอเช่าที่ดิน คณะกรรมการจังหวัดจะพิจารณาและลงนามอนุมัติลงในที่ดินที่ให้เช่า
หลังจากนัน้ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจะลงชือ่ และท�ำการส่งมอบทีด่ นิ ให้พร้อมออกใบรับรองการใช้ทดี่ นิ
ให้ ส่วนโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดการกรรมการวางแผนและการลงทุน (Department of Planning
and Investment: DPI) จะแจ้งนักลงทุนทราบเกี่ยวกับอัตราตอบแทนในการฟื้นฟูที่ดิน (Land recovery) โดยหลังจากที่
คณะกรรมการบริหารนครโฮจิมินห์ลงนามพิจารณาอนุมัติการฟื้นฟูที่ดิน
คณะกรรมการบริหารอ�ำเภอ (People’s Committee of District) จะประสานกับนักลงทุนเรื่องค่าตอบแทนและ
ท�ำการปรับพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ หากโครงการได้รับการสนับสนุนแต่มีค่าฟื้นฟูที่ดินของโครงการที่ค่อนข้างสูง
คณะกรรมการบริหารนครหรือจังหวัดจะพิจารณาให้การช่วยเหลือนักลงทุน ในการปรับพื้นที่หรือช่วยจ่ายค่าฟื้นฟูที่ดิน
ในจ�ำนวนที่ไม่เกินค่าเช่าที่ดินทั้งหมดที่จะต้องช�ำระ ทั้งนี้ในกรณีพิเศษ คณะกรรมการบริหารนครหรือจังหวัดจะให้การ
ช่วยเหลือนักลงทุนโดยการออกค่าฟืน้ ฟูทดี่ นิ และปรับพืน้ ทีใ่ ห้กอ่ น หรือท�ำการรือ้ ถอนหรือสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีใ่ ห้ใหม่
และหลังจากที่นักลงทุนได้รับใบอนุญาตการลงทุน นักลงทุนต้องชดใช้ค่าฟื้นฟูที่ดินและปรับพื้นที่พร้อมดอกเบี้ยคืน
ให้แก่คณะกรรมการบริหารนครหรือจังหวัด (เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้นตามที่ธนาคารแห่งชาติระบุ) ในระหว่าง
ขั้น ตอนการเตรี ย มโครงการ นักลงทุนสามารถหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผังเมื อ งและสถาปัตยกรรม รวมทั้งราคา
ค่าเช่า กฎหมาย สถานะที่ดินแหล่งและประเภทของที่ดินจาก DPI หรือศูนย์กลางการลงทุนและส่งเสริมการค้า
(Investment and Trade Promotion Centre หรือ ITPC) ทัง้ นีศ้ นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารและการจดทะเบียนการเคหะ (ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) รับผิดชอบในการก�ำหนดแผนที่รังวัดที่ดินให้กับนักลงทุนภายใน 2 วันท�ำการ
หลังจากที่ได้รับการร้องขอ หากภายใน 2 วันท�ำการยังไม่มีการด�ำเนินการ ส�ำนักงานจะแจ้งให้นักลงทุนทราบและให้
ค�ำแนะน�ำถึงขั้นตอนการท�ำแผนที่ต�ำแหน่งโครงการต่อไป
13.1.2 ระเบียบเกี่ยวกับการชื้อขายที่ดินของต่างชาติ
การให้องค์กรและชาวต่างชาติมีสิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเวียดนามตามกฎหมายที่อยู่อาศัย
ฉบับแก้ไขปี 2557 ทีม่ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยจะต้องเป็นองค์กร บุคคลชาวต่างชาติ สถานประกอบการ
ที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ สาขาหรือส�ำนักงานตัวแทนของสถานประกอบการต่างชาติ กองทุนการลงทุนต่างชาติ
สาขาของธนาคารต่างชาติประจ�ำเวียดนามหรือชาวต่างชาติที่อาศัยในเวียดนามมีสิทธิซื้อ เช่า รับมรดกและถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดไม่เกินร้อยละ 30 ต่อคอนโดมิเนียมหนึ่งแห่ง ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทวิลล่า
หรือบ้านทั่วไปมีสิทธิถือครองได้ไม่เกิน 250 หลังต่อต�ำบล ส่วนระยะเวลาที่ถือครองกรรมสิทธิ์คือ 50 ปี หรือถือครองได้
เหมือนชาวเวียดนามในกรณีที่สมรสกับชาวเวียดนาม

13.2 ระเบียบเกี่ยวกับการลงทุน
ของต่างชาติในด้านอสังหาริมทรัพย์
กฎหมายที่อยู่อาศัยฉบับแก้ไขปี 2557 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ให้องค์กรและชาวต่างชาติ
มีสิทธิลงทุนโครงการธุรกิจการเคหะในเวียดนามเมื่อตอบสนองเงื่อนไขต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อ
ด�ำเนินโครงการธุรกิจการเคหะ องค์กรและชาวต่างชาติต้องจัดตั้งบริษัทท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงินทุนอย่างน้อย
20 พันล้านด่ง
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นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนทั้งโครงการธุรกิจการเคหะและโครงการธุรกิจการเคหะรายได้ต�่ำ
โดยผูท้ จี่ ะลงทุนในธุรกิจการเคหะชาวต่างชาติจะต้องมีใบรับรองการลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุนทัว่ ไป โดยมีเงือ่ นไขว่า
หากมีนักลงทุนสนใจโครงการมากกว่าหนึ่งราย จะต้องตัดสินโดยการประมูลโครงการ ส�ำหรับขอบเขตของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนชาวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เลือกลงทุนในโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้
- ลงทุนในเรื่องของการสร้างบ้านและอาคารเพื่อขาย ให้เช่าหรืออนุญาตให้เช่าซื้อ
- ลงทุนในการปรับพื้นที่และเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เช่าพื้นที่ หรือให้เช่าที่พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำเร็จรูป
- บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ การบริการให้ค�ำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริการประมูลอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโฆษณา
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้นักลงทุนชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้
ซื้อบ้านหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อขายต่อ ให้เช่า หรือเช่าซื้อ
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บทที่

สภาพการดำรงชีวิต
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บทที่ 14
สภาพการดำ�รงชีวิตในเวียดนาม
14.1 ประชากร
เวียดนามนับเป็นประเทศหนึง่ ในแถบคาบสมุทรอินโดจีนที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
เก่าแก่ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน และยังคงสืบทอด
มาถึงปัจจุบัน อีกทั้งเวียดนามมีความสัมพันธ์กับจีน
มาก่อนการปฏิวตั ริ ะบอบการปกครอง จึงท�ำให้ความเชือ่
ศิลปะ วิถกี ารด�ำรงชีวติ ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรม
ต่างๆ ของจีนมีอทิ ธิพลต่อเวียดนามด้วย เช่น ลัทธิขงจือ๊
ที่ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การนั บ ถื อ เซ่ น ไหว้ บ รรพบุ รุ ษ
ลัทธิเต๋าทีส่ อนเรือ่ งความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึง
ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและ
กรรมชั่ว

ในจ�ำนวน 54 ชนเผ่า ชนเผ่ากินห์เป็นชนเผ่า
ทีม่ จี �ำนวนประชากรมากทีส่ ดุ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 86.2 ภาษาทีใ่ ช้
เป็นทางการคือภาษาเวียด รองลงมาจะเป็นชนเผ่าไต่ (Tay)
ที่มีจ�ำนวนประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชนเผ่าไท (Thai)
ร้อยละ 1.8 ชนเผ่าเหมือ่ ง (Muong) เขมร (Khmer) เฮอมง
(Hmong) มีจ�ำนวนประชากรอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.48, 1.47 และ
1.2 ตามล�ำดับ ส่วนคนเวียดนามเชื้อสายจีนมีจ�ำนวน
ประมาณ 823,000 คน (ตามสถิติปี 2552) และพักอาศัย
อยูท่ วั่ ประเทศ แต่สว่ นใหญ่อาศัยอยูท่ นี่ ครโฮจิมนิ ห์ และ
บางจังหวัดในภาคใต้

ลักษณะนิสัยของคนเวียดนาม
• พฤติกรรมชาวเวียดนามโดยทั่วไปแล้วจะมีความเชื่อมั่นและมีความคิดเป็นของตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้ง ไม่ชอบการถูกต�ำหนิตอ่ หน้าผูอ้ นื่ ชอบแสดงความคุน้ เคย ความสนิทสนมกับผูอ้ นื่ มักถามเรือ่ งราว
ส่วนตัว เช่น อายุ สถานะสมรส ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นวัฒนธรรมแบบชุมชนที่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ
สัมพันธ์ ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับญาติพี่น้องของตน
• ชาวเวียดนามมีความมานะ อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• ชาวเวียดนามชอบพูดคุยขณะรับประทานอาหาร มักยกถ้วยหรือชามไว้ในมือขณะรับประทานอาหาร
• ใช้ภาษาเวียดนามเป็นหลักในการสื่อสาร แต่ในสถานที่ราชการหรือที่ส�ำนักงาน บริษัทต่างๆ เจ้าหน้าที่และ
พนักงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไปส่วนใหญ่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
• ปัจจุบันแรงงานในเวียดนามมีคุณภาพมากขึ้น และการท�ำธุรกิจเป็นระบบมากขึ้น
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14.2 วัฒนธรรมด้านอาหาร
คนเวียดนามทานข้าวเป็นอาหารหลักและใช้ตะเกียบขณะรับประทานอาหาร โดยทัว่ ไปอาหารเวียดนามมีผกั เยอะ
ไม่หวานมาก ไม่มันมาก พฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามที่อยู่ทางภาคใต้และทางภาคเหนือนั้นมีความแตกต่าง
กันมาก ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากวิถกี ารด�ำรงชีวติ และอุปนิสยั ทีแ่ ตกต่างกัน อาหารภาคเหนือรสจืดและไม่เผ็ด มีอาหาร
ที่ขึ้นชื่อ เช่น เฝอ (Pho) ขนมจีนหมูย่าง (Bun Cha) ข้าวเกรียบปากหม้อ (Banh cuon) ป่อเปี๊ยะทอด (Nem ran) เป็นต้น
ส่วนอาหารภาคกลางมีลักษณะรสจัดและเผ็ด และมีหลากหลายประเภท ขณะที่อาหารภาคใต้จะเป็นการผสมผสานจาก
อาหารจีน อาหารไทย และจากภาคต่างๆ ของเวียดนาม เพราะฉะนั้นอาหารภาคใต้จะมีทั้งรสหวาน รสเผ็ด และรสมัน
ท�ำให้รสชาติกลมกล่อมอร่อย อาหารที่มีชื่อเสียง เช่น แหนมเนือง ก๋วยเตี๋ยวน�้ำ ก๋วยเตี๋ยวแห้ง เป็นต้น
มื้ออาหารถือเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญส�ำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข่าวคราวทุกเรื่องหลังจากหนึ่งวันท�ำงานกลับมา ครอบครัวของคนเวียดนามจะรักใคร่ปรองดองกัน ก่อนเริ่ม
รับประทานอาหารคนเวียดนามมักจะพูดค�ำว่า ‘เชิญทานข้าว’ ขณะทานข้าวคนเวียดนามจะไม่ใช้ช้อนกลางในการตัก
กับข้าวเหมือนคนไทย นอกจากนี้ เวลามีแขกมาทานอาหารที่บ้าน เจ้าของบ้านมักจะท�ำอาหารหลายอย่างเพื่อต้อนรับ
แขก แสดงถึงการให้การต้อนรับด้วยความยินดี
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14.3 ที่พักอาศัย

ทีพ่ กั อาศัยในเวียดนามจะแตกต่างกันไประหว่างตัวเมืองและต่างจังหวัด ส�ำหรับเมืองใหญ่อย่างฮานอย ดานัง และ
โฮจิมินห์ อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ซึ่งมีพื้นที่น้อยจะสร้างบ้านโดยใช้เนื้อที่น้อยแต่สร้างขึ้นในแนวสูง นอกจากนี้
เนือ่ งจากมีการสร้างคอนโดมิเนียมมากขึน้ คนเวียดนามโดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่จะนิยมอาศัยอยูใ่ นคอนโดมิเนียมจ�ำนวนมาก
แต่ในส่วนของต่างจังหวัด ทีพ่ กั อาศัยมักเป็นรูปแบบของบ้านเดีย่ วทีม่ เี นือ้ ทีก่ ว้างกว่า แต่คนเวียดนามนิยมสร้างบ้านหลายชัน้
ค่าครองชีพและค่าที่อยู่อาศัยในกรุงฮานอยและโฮจิมินห์จะแพงกว่าโซนที่พักอาศัยอื่นๆ เช่น คอนโดมิเนียมขนาด
2 ห้องนอนตกแต่งพร้อม จะมีอัตราค่าเช่าอยู่ระหว่าง 500-1,400 เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและประเภท
ของคอนโดมิเนียมนัน้ เนือ่ งจากในตัวเมืองมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกสบายต่างๆ มากมาย เช่น สาธารณูปโภค การเดินทาง
การพักผ่อน โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น

14.4 ความปลอดภัย
เวียดนามก็เหมือนกับสถานทีห่ ลายๆ แห่งทีก่ ารเดินทางไปยังสถานทีต่ า่ งๆ ก็ตอ้ งระมัดระวังเรือ่ งความปลอดภัย
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เปลี่ยวและมืดโดยล�ำพัง หรือการสวมเครื่องประดับมีค่าโดยเฉพาะในเมืองฮานอยและ
โฮจิมินห์ที่มีมิจฉาชีพปะปนอยู่ การเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้า (7.00-8.00 น.) และตอนเย็นหลังเลิกงานและ
ช่วงเวลา (17.00-18.00 น.) จะมีปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในเขตตัวเมือง เนื่องจากถนนที่คับแคบ ปริมาณรถที่
หนาแน่น โดยเฉพาะรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
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มารยาททางวัฒนธรรม
ในการติดตอธุรกิจ
กับชาวเวียดนาม

บทที่

15

บทที่ 15
มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม
15.1 เวลาในการเจรจาธุรกิจ
- โดยปกติบริษัทฯ ในเวียดนามจะเจรจาธุรกิจในวันท�ำการ (จันทร์-ศุกร์) เท่านั้น โดยชั่วโมงการท�ำงานเฉลี่ย
ต่อสัปดาห์อยู่ที่ 40 ชั่วโมง เช่นเดียวกันกับหน่วยงานราชการเวียดนามที่เปิดท�ำการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์
- ควรจะหลีกเลีย่ งการเริม่ เจรจาธุรกิจทีป่ ระเมินแล้วว่าจะต้องใช้เวลามาก หรือการเตรียมงานส�ำคัญๆ ก่อนช่วงเต๊ต
(TET) หรือปีใหม่ตามปฏิทนิ จันทรคติ (เดือนมกราคม หรือเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ วันจะตรงกันกับวันตรุษจีน) เพราะช่วง TET
เป็นช่วงเวลาขึน้ ปีใหม่ทชี่ าวเวียดนามให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ จะเรียกว่ามากกว่าวันขึน้ ปีใหม่สากล (1 มกราคมของทุกปี)
ก็ได้ ชาวเวียดนามจะให้เวลาส�ำหรับการเตรียมตัวขึ้นปีใหม่ และให้ความส�ำคัญกับครอบครัวรวมถึงญาติมิตร
- ในช่วง 2 สัปดาห์กอ่ น TET แม้วา่ หน่วยงานราชการและเอกชนจะเปิดท�ำการตามปกติ แต่เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน
อาจจะท�ำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนัก รวมทัง้ TET เป็นวันหยุดราชการติดต่อกัน 5-7 วัน การทีจ่ ะเริม่ เจรจาธุรกิจ
และปล่อยให้การเจรจาผ่านช่วงเวลานีอ้ าจจะต้องเริม่ ต้นเจรจาใหม่หลังจากผ่านเทศกาล TET ไปแล้ว การหาแรงงานต่างๆ
ทั้งแรงงานทั่วไป แรงงานฝีมือ หรือช่างเทคนิคต่างๆ ในช่วง TET จะเป็นไปได้ยาก เพราะชาวเวียดนามจะเดินทางกลับ
ภูมิล�ำเนาของตนเองเพื่อเยี่ยมครอบครัวและญาติมิตร

15.2 โครงสร้างธุรกิจ
บริษัทเวียดนามส่วนใหญ่ค่อนข้างมีล�ำดับชั้นชัดเจน การตัดสินใจและความคิดมักเกิดขึ้นในระดับบน โดยผู้ที่มี
อาวุโสมากจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ส�ำหรับการประชุมทางธุรกิจ ผู้ที่มีอาวุโสที่สุดจะเดินเข้าห้องประชุม
ก่อนเสมอ นอกจากอายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นตัวบ่งบอกสถานะในสังคมเวียดนามเช่นกัน
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15.3 การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในเวียดนาม
- นักธุรกิจเวียดนามมักไม่ค่อยไว้วางใจคนที่เพิ่งรู้จักกัน ดังนั้นจึงควรใช้เวลาในการพบกันในช่วงแรกเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ก่อนจึงค่อยเริ่มหารือธุรกิจ โดยการพูดคุยส่วนใหญ่ในช่วงแรกมักเป็นเรื่องทั่วไป จะไม่เกี่ยวกับธุรกิจนัก
การพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ครอบครัว งานอดิเรกจะท�ำให้รู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น
- คนเวียดนามยังให้ความส�ำคัญกับความตรงต่อเวลา
- ถึงแม้การประชุมส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษ แต่ควรจ้างคนแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือในการสื่อสารด้วย
กรณีสามารถพูดเวียดนามได้จะเป็นการสร้างความประทับใจให้คู่สนทนาอย่างยิ่ง
- การด�ำเนินธุรกิจในเวียดนามจะใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางราชการที่มีขั้นตอนและ
ใช้เวลานาน
- โดยปกติเวลาสนทนา คนเวียดนามจะหยุดเว้นระยะเวลาสักครู่ก่อนตอบโต้ จึงควรเตรียมตัวส�ำหรับช่วงเวลา
เงียบระหว่างการเจรจาธุรกิจ
- การเจรจาธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เวลาค่อนข้างนาน เนือ่ งจากชาวเวียดนามพิจารณาทุกๆ อย่าง และปรึกษาหารือก่อน
- หากได้รับการแนะน�ำมาผ่านช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ มักจะเจรจาธุรกิจได้ราบรื่นและประสบความส�ำเร็จมากกว่า
- เนื่องจากความอาวุโสมีความส�ำคัญมากในสังคมเวียดนาม การใช้ค�ำน�ำหน้านามโดยใช้ต�ำแหน่งหน้าที่
จะถือเป็นการให้เกียรติมากกว่า เช่น ท่านประธาน ผู้อ�ำนวยการ แทนการใช้ค�ำว่า Mr./ Miss/ Mrs. นามบัตรควรพิมพ์
ภาษาเวียดนามควบคู่กับภาษาอังกฤษ
- มักจะมอบนามบัตรให้เมื่อแรกพบก่อนเริ่มเจรจาธุรกิจ การมอบนามบัตรจะใช้มือขวาหรือมือทั้งสอง
(การใช้มือทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความสุภาพมากกว่า)
- การมอบของขวัญ ควรพิจารณาเลือกของขวัญที่ดีกว่าส�ำหรับผู้บริหารอาวุโส ไม่ควรมอบของขวัญที่เหมือนกัน
ให้ทุกคน ทั้งนี้ไม่จ�ำเป็นต้องมีราคาแพง เป็นเพียงสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณเท่านั้น
- ในการพัฒนาธุรกิจ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะเป็นสิ่งส�ำคัญ การพัฒนาธุรกิจอาศัยเวลา การพัฒนา
สายสัมพันธ์ส่วนตัวและความไว้วางใจกับพันธมิตรชาวเวียดนามโดยการพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว งานอดิเรก อาชีพ
เช่น กอล์ฟ หรือ ฟุตบอล และมุมมองส่วนบุคคลในประเด็นที่น่าสนใจทั่วไป ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างไมตรีจิตรและ
ความไว้วางใจกับคนที่คุณติดต่อด้วย
- การท�ำธุรกิจในเวียดนามต้องใช้ความมุ่งมั่นระยะยาว บ่อยครั้งที่ธุรกิจมักจะด�ำเนินการอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์สว่ นตัว และคุณจ�ำเป็นต้องลงทุนด้านเวลาและค่าใช้จา่ ยเพือ่ มาเยือนอย่างสม�ำ่ เสมอ และพัฒนาสายสัมพันธ์
ไมตรีจิตรกับลูกค้า เอเย่นต์ และเจ้าหน้าที่ติดต่อภาครัฐบาลและธุรกิจ
- การสังสรรค์เป็นสิ่งส�ำคัญส่วนหนึ่งของการท�ำธุรกิจ ส่วนใหญ่จะสังสรรค์ในร้านอาหาร ร้านกาแฟ และให้
เจ้าภาพเป็นผู้สั่งอาหาร
- การสือ่ สารกับพนักงานถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการท�ำงาน ผูบ้ ริหารหรือพนักงานคนไทยควรเรียนภาษาเวียดนาม
เพื่อสื่อสารกับพนักงานทุกระดับ จะสร้างความคุ้นเคยได้ดีกว่า อีกทั้งยังช่วยให้การใช้ชีวิตในประจ�ำวันสะดวกมากขึ้น
เวลาไปเที่ยว ไปซื้อของในตลาด ในร้านอาหาร เป็นต้น
- การไปลงทุนในเวียดนามควรใช้บริการนักกฎหมายมืออาชีพเพราะกฎหมายในเวียดนามเปลี่ยนแปลงเร็วและ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
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15.4 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำ�เป็นในการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม
15.4.1 ช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้าและการหาคู่ค้า
นักธุรกิจเวียดนามยังไม่มีความช�ำนาญกับการที่จะออกไปหาสินค้าในต่างประเทศ ประกอบกับยังมีทุนน้อย
ดังนัน้ ส่วนมากจะอยูท่ บี่ ริษทั คอยให้นกั ธุรกิจต่างชาติมาติดต่อมากกว่า นักธุรกิจต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง ญีป่ นุ่
และสิงคโปร์ รูจ้ ดุ อ่อนเหล่านีด้ ี จึงพยายามจะเข้ามาหาตลาดเวียดนามมากกว่าทีจ่ ะรอให้นกั ธุรกิจเวียดนามไปติดต่อโดยตรง
ดังนัน้ การท�ำธุรกิจกับประเทศเวียดนาม ผูส้ ง่ ออกสามารถส่งออกทางตรงซึง่ เป็นการด�ำเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง
โดยอาจมีส�ำนักงานสาขาในประเทศเวียดนาม หรือการส่งออกทางอ้อมผ่านคนกลาง หรือผูน้ �ำเข้าจะต้องเข้าใจถึงประเภท
การขนส่งและประเภทของสินค้า เมื่อสินค้าเข้าสู่เวียดนามแล้ว จะมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายดังนี้
ตารางที่ 15.1 ช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้าในเวียดนาม

ผู้ส่งออก
เอเย่นต์

ผู้นำ�เข้าท้องถิ่น/ผู้จัดจำ�หน่าย/ผู้ค้า
ผู้ค้าส่ง
ผู้ค้าปลีกทันสมัย

ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(ตลาดสด )

จากแผนภาพข้างต้น แบ่งช่องทางการจัดจ�ำหน่ายออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ผู้ส่งออก > ผู้นำ�เข้า/ ผู้จัดจำ�หน่าย/ ผู้ผลิต > ร้านค้าปลีกทันสมัยขนาดใหญ่
2. ผู้ส่งออก > ผู้นำ�เข้า/ ผู้จัดจำ�หน่าย/ ผู้ผลิต > ผู้ค้าส่ง > ร้านค้าปลีก
3. ผู้ส่งออก > เอเย่นต์ท้องถิ่น > ผู้นำ�เข้า/ ผู้จัดจำ�หน่าย/ ผู้ผลิต > ผู้ค้าส่ง > ร้านค้าปลีก
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15.4.2 การหาคู่ค้า
ส�ำหรับผู้ที่สนใจจะหาคู่ค้าในประเทศเวียดนามนั้น การเข้าสู่ตลาดที่ง่ายที่สุดคือการส่งออก และหากสนใจที่จะ
ร่วมทุนหรือลงทุนท�ำธุรกิจ อาจเริ่มจากการศึกษาข้อมูลและเดินทางดูสภาพการท�ำธุรกิจจริง อาจเริ่มต้นด้วยการติดต่อ
ผ่านหน่วยงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กรุงฮานอย หรือนครโฮจิมินห์ เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดเป็น
ประจ�ำในช่วงเดือนต่างๆ ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว จะเป็นการท�ำให้สินค้าของผู้ส่งออกเป็นที่รู้จักของ
ลูกค้าหรือผู้สนใจในการเป็นตัวแทนการน�ำเข้าในเวียดนาม
15.4.3 ระบบการชำ�ระเงิน
วิธีการช�ำระเงิน : การรับช�ำระค่าสินค้าส่งออกและน�ำเข้าของไทยกับเวียดนามเป็นดังนี้
(1) การโอนเงินโดยทางโทรเลข (Telegraphic Transfer: T/T) โดยผู้ขายสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซ้ือก่อน
หลังจากนั้นผู้ซื้อจะท�ำการโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายในภายหลัง ตามระยะเวลาที่ตกลง
(2) การเปิด L/C at sight โดยผู้ซื้อต้องติดต่อให้ธนาคารในประเทศตนเองเปิด L/C ให้ผู้ขาย โดยผ่านธนาคารใน
ประเทศของผู้ขาย หลังจากนั้นธนาคารผู้ขายจะส่ง L/C ให้ผู้ขายเพื่อส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ
(3) การขายแบบวิธีเรียกเก็บเงินประเภทที่ผู้ซื้อต้องช�ำระเงินก่อนจึงจะสามารถน�ำเอกสารไปออกสินค้าได้
(Documents Against Payment: D/P)
การเปิด L/C จากผู้น�ำเข้าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ธนาคารที่ผู้น�ำเข้าเปิด L/C ควรจะเป็นธนาคารของต่างประเทศ
ทีม่ สี าขาอยูใ่ นเวียดนาม หรือธนาคารไทยทีม่ สี าขาอยูใ่ นเวียดนาม ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารวีนาสยาม (Vinasiam :
เป็นธนาคารร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ ซีพี และธนาคารของเวียดนาม) หรือธนาคารของรัฐบาลเวียดนาม
หลายแห่งที่เชื่อถือได้ เช่น The Bank for Foreign Trade of Vietnam (VIETCOM BANK), The Export-Import Bank
(EXIMBANK), The Industrial and Commercial Bank of Vietnam.
15.4.4 ค่านิยมของชาวเวียดนามในการซื้อสินค้า
ชาวเวี ย ดนามในปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ร ายได้มากขึ้น (แม้จะมากไม่เท่าคนไทย) และมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
นิยมสินค้าราคาถูกโดยไม่สนใจเรื่องคุณภาพ ในปัจจุบันได้หันมาให้ความสนใจกับคุณภาพมากขึ้นแม้ต้องจ่ายแพงก็ตาม
สินค้าไทยในสายตาของชาวเวียดนามนั้นพบว่าอยู่ในระดับกลางค่อนไปถึงระดับสูง นั่นหมายถึงคุณภาพของสินค้า
ไทยสูงกว่าสินค้าจากจีน นอกจากนี้ สินค้าไทยอาจจะได้รับผลพลอยได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทย เช่น
กลุ่มปตท. กลุ่มอมตะนคร กระทิงแดง เป็นต้น ที่ไปตั้งฐานการผลิตและท�ำตลาดมาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริโภค จะเห็นว่าสินค้าเหล่านีเ้ ป็นสินค้าทีไ่ ม่จ�ำเป็นต้องเป็นสินค้าทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีสงู เช่น เครือ่ งใช้ไฟฟ้า รถยนต์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การทีม่ นี กั ธุรกิจไทยไปบุกเบิกตลาดเวียดนามเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ท�ำให้ภาพลักษณ์
ของสินค้าไทยในสายตาของชาวเวียดนามค่อนข้างมีอนาคตที่ดี
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15.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำ�รงชีวิตในเวียดนาม
Do’s

Don’t

• ต้ อ งพกหนั ง สื อ เดิ น ทางติ ด ตั ว ไว้ ต ลอดเวลา และ
• อย่าน�ำหัวข้อเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทางศาสนาในเวียดนาม
ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง บัตรเครดิต และเอกสารส�ำคัญอืน่ ๆ และการเมือง ผู้น�ำประเทศ หรือนโยบายของรัฐขึ้นพูดเนื่องจาก
เก็บไว้ต่างหากจากต้นฉบับ
เป็นเรื่องอ่อนไหว
• ใช้ความระมั ด ระวั ง ในขณะข้ามถนนให้มากให้มอง
• อย่าพกสิง่ ของมีค่าติดตัวเมื่อออกไปข้างนอก
ด้านซ้ายและด้านขวาและเดินช้าๆ
• ไม่ควรต่อว่าแรงงานเวียดนามต่อหน้าคนอื่น เพราะคน
• หากพักอาศัยในเวียดนามเกิน 30 วัน ต้องขอวีซา่ จาก เวียดนามรักษาหน้าและศักดิ์ศรี
สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจ�ำประเทศไทยก่อน
• อาหารเวียดนามเกือบทุกแห่งใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร
หากแพ้ผงชูรสให้ระมัดระวัง หรือแจ้งทางร้านให้ทราบก่อน
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15.6 หน่วยงานราชการและเอกชนไทยในประเทศเวียดนาม
1. หน่วยงานราชการไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงฮานอย
26 Phan Boi Chau Street, Hanoi
Tel: (84 - 4) 3823 - 5092 - 94
Fax: (84 - 8) 3823 - 5088
E-mail: thaihan1@fpt.vn
WebSite: www.thaiembassy.org

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ กรุงฮานอย
Suit 801, 8th Floor, HCO Building,
44 B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi
Tel: (84 – 4) 3936 - 5226-7
Fax: (84 – 4) 3936 – 522
E-mail: thaichanoi@depthai.go.th

สำ�นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ณ นครโฮจิมินห์
Floor 5, The Empire Tower, 26-28 Ham Nghi Street,
District 1, Hochiminh City
Tel: (84 - 8) 62913 885
Fax: (84 – 8) 62913 887
E-mail: info@tourismthailand.org.vn
Website: www.tourismthailand.org.vn
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
โฮจิมินห์
Unit 4, 8th Floor, Saigon Centre Building65
Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84.8) 3914 1838
Fax: (84.8) 3914 1864
Website: www.thaitradehcmc.com
E-mail: aec.enquiry@thaitradehcmc.com
ธนาคาร Vinasiam (เป็นธนาคารร่วมทุน ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซีพแี ละธนาคารของ เวียดนาม)
02 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC, Vietnam
Tel: (84-8) 38210 630,
Website: www.vsb.com.vn
E-mail: vsb@vsb.com.vn

2. หน่วยงานเอกชนไทย
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
77 Tran Quoc Thao Street, District 3, Ho Chi Minh
City
Tel: (84 – 8) 3932 – 7637 -8
Fax: (84 – 8) 3932 - 6002
E-mail: thaihom@mfa.go.th
WebSite: thaiembassy.org
Thai Business (Vietnam) Association
Address: 73 Truong Dinh, Ward 9, District 3, Ho Chi
Minh City, Vietnam
Tel/Fax: (84.8) 3931 8263
E-mail: thaiassociation@vnn.vn
E-mail: thaibusiness.association@gmail.com
Website: www.tbavietnam.org
Office Phone: (84-4) 833 6805
Fax: (84-4) 833 6804
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ธนาคารกรุงเทพสาขาฮานอย
41B Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi
Office Phone: (84-4) 826 0886 / 824 0307
Fax: (84-4) 826 7397

ธนาคารกรุงเทพสาขาโฮจิมินห์
35 Nguyen Hue Street, District 1, HCMC
Office Phone: (84-8) 38 214 396 - 38 214 397

ธนาคาร Vinasiam Hanoi Branch
119 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-4) 3943 5570
Fax: (84-4) 3943 5573
E-mail: vsbhanoi@vsb.com.vn

ธนาคารกสิกรไทย
Hanoi Representative Office
Unit V807, 8th Floor, Pacific Place
83B Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi
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