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บทที่ 3  

กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบด้านการลงทุน 

สถานการณล์งทุนจากต่างประเทศ 

3.1 นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ……….………………..…………… 

เวียดนามเริ่มใช้กฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Law on Foreign Direct Invest-

ment) ฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1988 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกจํานวน 4 ครั้ง 

ซึ่งครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 4) ได้ปรับปรุงไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2000 ส่วนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นั้นได้มกีารปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ โดยกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของเวียดนามที่ใช้ในปัจจุบัน 

คือ Unified Enterprise Law และ Common Investment Law ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

2005 

กฎหมายการลงทุนของเวียดนามค่อนข้าง

ชัดเจนและเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน โดยรัฐบาลได้

รับประกันว่าจะให้การปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติที่

ลงทุนในเวียดนามอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน, 2556) 

1) ไม่มีการยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจการลงทุนของต่างประเทศเป็นของรัฐ ตลอดช่วง

ระยะเวลาของการลงทุน 

2) ให้การรับประกันว่าจะปกปูองสิทธิ์ ในทรัพย์สินอุตสาหกรรม และผลประโยชน์ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวียดนาม 

3) รัฐบาลจะปกปูองผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสมเหตุสมผล หากมีการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุน เช่น หากกฎหมายที่ประกาศใช้

ภายหลัง ทําให้ผลประโยชน์ของนักลงทุนลดลง นักลงทุนที่ลงทุนก่อนหน้าที่กฎหมายใหม่

ประกาศใชม้ีสทิธิ์เลือกใช้สทิธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้ 

(ท่ีมา : www.carriermanagement.com, 2016) 
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4) รัฐบาลรับประกันการให้สิทธิ์การโอนย้ายไปต่างประเทศ ได้แก่ 

- กําไรจากการดําเนินธุรกิจ 

- เงินที่ได้รับจากการจัดเตรยีมเทคโนโลยีและการบริการ 

- เงินต้นและดอกเบีย้ของเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่างดําเนินกิจการลงทุน 

- เงินและทรัพย์สนิอื่นๆ ที่มกีรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

- รายได้หลังหักภาษีรายได้ของแรงงานต่างชาติที่ทํางานในเวียดนาม 

5) เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ร่วมทุน หรือระหว่างบริษัทต่างชาติกับสถาบันใดๆ ของ

เวียดนาม และไม่สามารถตกลงกันได้ สามารถเสนอให้อนุญาตตุลาการหรือองค์กรอื่นๆ 

ตามที่ตกลงกันเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรอืประนีประนอมได้ 

6) อนุญาตใหบ้ริษัทต่างชาติดําเนินการลงทุนได้ 50 ปี และสามารถต่อเวลาได้ถึง 70 ปี 

3.2 กฎหมายลงทุน………………………………………………….………………………… 

ตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามได้มีการประกาศใช้กฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Law on 

Foreign Direct Investment) เพื่อรับประกันการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมให้กับนักลงทุน 

ประกอบกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ในปี พ.ศ. 2550 เป็นผลให้รัฐบาลเร่งเปิดเสรีด้านการลงทุน 

ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตามรัฐบาลเวียดนามได้มี

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการลงทุนจาก

ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน, 2556) 

ประเทศเวียดนามได้แก้ไขกฎหมายสองฉบับ คือ 

Enterprise Law และ Investment Law เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม ค.ศ. 2014 เพื่อส่งเสริมการลงทุนและคุ้มครอง

สิทธิ์ของผู้ลงทุน และลดอุปสรรคของการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 มีสาระสําคัญดังนี้ 
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1) Law on Enterprises No.60/2005/QH11 

เป็นกฎหมายที่ควบคุมการก่อตั้งการบริหารจัดการ และการดําเนินการของวิสาหกิจ (Law on 

Enterprise) ส่วน Decree on Enterprise Registration No. 43/2010/ND-CP เป็นกฎหมายลูกของ Law on 

Enterprises โดยระบุรายละเอียดของระบบการจดทะเบียน คําร้อง ส่วนประกอบของคําร้อง การ

เปลี่ยนแปลงรายการ คําสั่ง และขั้นตอนของการจดทะเบียนพาณชิย์ ทั้งสําหรับวิสาหกิจภายใต้ Law on 

Enterprises และธุรกิจในครัวเรือน 

2) Investment Law No.59/2005/QH11 

เป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนักลงทุน การปกปูองสิทธิ์อันถูกต้องตามกฎหมายของ

นักลงทุนในการดําเนินกิจกรรมการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การส่งเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมที่รัฐให้การสนับสนุน และการจัดการการลงทุนในประเทศเวียดนามและการลงทุนใน

ต่างประเทศจากประเทศเวียดนาม  

นิยามและค าจ ากัดความของการลงทุน 

 ผู้ลงทุนต่างชาติ  

ในอดีตองค์กรธุรกิจที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทุนน้อยกว่า 51% อาจจะถูกจัดเป็นบริษัท

ต่างชาติ ถึงแม้บริษัทนั้นจะก่อตั้งขึ้นในเวียดนาม แต่กฎหมายลงทุนใหม่จะนิยามบริษัทต่างชาติคือ 

บริษัทที่ก่อตัง้ขึ้นในต่างประเทศ หรอื เป็นบริษัทก่อตั้งในเวียดนามที่มตี่างชาติถือหุ้นเกิน 51% เท่านั้น 

 ตัวแทนทางกฎหมายผู้มีอ านาจลงนาม 

ข้อกังวลของผู้ลงทุนต่างชาติในอดีตในเรื่องตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทในเวียดนามคือ 

การอนุญาตให้มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่มีอํานาจลงนามแทนบริษัท ในปัจจุบันกฎหมายองค์กรธุรกิจได้

แก้ไขข้อกําหนดใหม่ โดยยินยอมให้มีตัวแทนผู้มีอํานาจลงนามได้มากกว่าหนึ่งคน แต่กฎหมายใหม่นี้ยัง

ไม่ได้กําหนดรายละเอียดที่ชัดเจนในการแตง่ตัง้ตัวแทนทางกฎหมายดังกล่าว 
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 รัฐวสิาหกิจ (State Owned Enterprise) 

นิยามรัฐวิสาหกิจ (State owned enterprise) ตามกฎหมายใหม่ หมายถึง  บริษัทที่รัฐเป็น

เจ้าของกิจการทั้งหมด 100% โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่รัฐเป็นเจ้าของทุนมากกว่า 50% และมีการ

กําหนดกลุ่มของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลต้องถือหุ้นขั้นต่ํา ตั้งแต่ 50-100% (นายกรัฐมนตรีสามารถลด

สัดส่วนนี้ลงได้เป็นกรณีพิเศษ) ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่รัฐต้องถือหุ้น 100% ได้แก่ อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุระเบิด สายส่งไฟฟูา การรถไฟ ชลประทาน ไปรษณีย์ และกิจการที่

เกี่ยวกับความมั่นคง สําหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ขนาดใหญ่และกิจการน้ํามันนั้น รัฐจะต้องถือหุ้น

ขั้นต่ําประมาณ 75% 

ข้อควรค านึงส าหรับการลงทุนในประเทศเวยีดนาม 

1) ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนในประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น                

ผู้ลงทุนควรตรวจสอบระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่ลงทุนก่อน

เสมอ 

2) ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนของจังหวัดต่างๆ ในประเทศเวียดนาม มีความแตกต่างกัน โดย

อํานาจการตัดสินใจสุดท้ายในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตา่งๆ ขึน้อยู่กับผูว้่าราชการจังหวัดนั้นๆ 

การก าหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ 

เวียดนามได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้น โดยการผ่อนคลาย

กฎระเบียบด้านการลงทุน กฎหมายการลงทุนของเวียดนาม ซึ่งรับประกันว่าจะให้การปฏิบัติอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น ไม่มีการยึดทรัพย์หรือโอนกิจการลงทุนของต่างประเทศเป็นของรัฐตลอด

ช่วงระยะเวลาของการลงทุน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี มีบางกิจการที่รัฐบาลเวียดนามหา้มหรอืมีเงื่อนไขการลงทุนของต่างชาติดังนี้ 

กิจกรรมที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน 

 กิจการที่ต้องลงทุนในลักษณะสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract: 

BCC) และนักลงทุนฝุายเวียดนามต้องมีความเช่ียวชาญและได้รับอนุมัติดําเนินการได้ใน

สาขาต่อไปนี ้
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 การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม บริการโทรคมนาคม การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ทั้งใน

และระหว่างประเทศ 

 กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อมวลชน กระจายเสียงทางวทิยุและโทรทัศน์ 

 กิจการที่ต้องลงทุนในลักษณะสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (BCC) หรือการร่วมค้า (Joint Ven-

ture) เท่านั้น ได้แก่ 

 การขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติและน้ํามัน 

 การขนส่งทางอากาศ ทางรถไฟ และทางทะเล การขนส่งผู้โดยสารและการสร้าง

ท่าเรือ การสร้างท่าอากาศยาน ยกเว้นกรณีทําสัญญาลักษณะ BOT (Build-

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

 บริการทางทะเลและทางอากาศ 

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปุาไม้ 

 การผลิตวัตถุระเบิดเชิงอุตสาหกรรม 

 บริการที่ปรึกษา (ยกเว้นที่ปรึกษาทางเทคนิค) 

กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติจากส านักนายกรัฐมนตรีโดยตรง 

 กิจการนําเข้าและกระจายสินค้าในประเทศ 

 กิจการประมงนอกชายฝั่ง 

 การขนสง่ทางทะเล โทรคมนาคม และการพิมพห์นังสือ 

ถึงแม้เวียดนามจะพยายามเสริมสร้างบรรยากาศลงทุนจากต่างชาติ ด้วยการแก้ไขกฎระเบียบ

บางประการในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 แต่ก็ยังกีดกันต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการบางอย่าง หรือให้

ลงทุนได้อย่างจํากัด เชน่ (Vietnam Law on Investment, www.vietnamlaws.com) 

 กิจการธนาคาร ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 

 การบินพาณชิย์ ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

 อาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ต่างชาติถือครองได้ไม่เกินรอ้ยละ 30 หรอืไม่เกิน 50 ปี  

http://www.vietnamlaws.com/
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3.3 สิทธิประโยชน์การลงทุน…………….................…………………………………. 

เวียดนามให้ความสําคัญกับการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุนด้านพลังงาน และเน้นการ

ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมที่ เอื้อต่อการผลิตสินค้าที่

สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการสร้าง

งานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลเวียดนามก็มีนโยบายสงวน

อาชีพไว้สําหรับชาวเวียดนาม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเบา

บางประเภท ในขณะเดียวกัน ทิศทางการส่งเสริมการ

ลงทุนจากต่างประเทศ เริ่มเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีสมัยดั้งเดิม เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้น และ

ปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

ประเภทธุรกิจการร่วมทุน เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ

ทั้งหมดมากขึ้น ทําให้ระยะหลังประเทศเวียดนามเริ่มมี

เงินทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบาย

สําคัญในการส่งเสริมการลงทุน มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี ้  

1) มาตรการด้านภาษีในการให้สิทธิประโยชน์ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอัตราเท่ากันกับนักลงทุนท้องถิ่น คือ ร้อยละ 28 แต่มีการ

ยกเว้น (Tax holidays) 2-4 ปี หรือลดหย่อน 50% ในปีที่ 4-9 หรือลดหย่อน 10%-

20% ในปีที่ 10-30 ของอายุโครงการ เป็นต้น ขึ้นกับประเภทของธุรกิจและโซนที่ตั้ง 

 ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ชาวต่างชาติจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากว่าชาวเวียดนาม โดย

ภาษีเฉลี่ยร้อยละ 40-70 เป็นต้น 

 ภาษีน าเข้า มีการยกเว้นภาษีเครื่องมือและเครื่องจักรที่นําเข้ามา เพื่อเป็นทุนของ

บริษัท 

 ภาษีการค้า การเสียภาษีขึ้นอยู่ประเภทสินค้า ถ้าเป็นสินค้าจําเป็นจะเสียภาษีในอัตรา

ที่ต่ํา แตถ่้าเป็นสินค้าฟุุมเฟือยจะเสียภาษีในอัตราสูง 

 ภาษีก าไร กรณีส่งกําไรออกนอกประเทศ ต้องคํานวณภาษีจากกําไรส่งกลับคูณกับ

อัตราภาษีในอัตราต่างๆ กัน  ดังนี้ 

(ท่ีมา : www.talkvietnam.com, 2013) 



 

 

 

 

 3-7 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

 อัตราร้อยละ 5 สําหรับบริษัทต่างชาติที่มทีุนจดทะเบียนไม่รอ้ยกว่า 10 USD  

 อัตราร้อยละ 7 สําหรับบริษัทต่างชาติที่มทีุนจดทะเบียน 5-10 USD 

 อัตราภาษีรอ้ยละ 10 สําหรับกิจการอื่นๆ 

นอกจากนี้ กรณีนําผลกําไรไปลงทุนใหม่ในเวียดนามเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับภาษี

กําไรคืน 

2) มาตรการดา้นการเงนิการธนาคาร 

มาตรการด้านการเงินการธนาคาร รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้สาขาธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศประกอบธุรกิจที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทําให้ธุรกิจสามารถใช้บริการชําระบัญชีการค้า

ระหว่างประเทศ และเพิ่มความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ 

3) การจัดตั้งเขตส่งเสริมการส่งออก และเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ 

การจัดตั้งเขตส่งเสริมการส่งออก และเขต

พื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบันเวียดนามมีเขตการ

ส่งเสริมการลงทุน 3 ประเภท โดยเฉพาะในนครโฮจิ

มินห์ ไฮฟอง ฮานอย ฯลฯ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจาก

ต่างชาติ โดยกําหนดอัตราภาษีที่ต่ําเป็นพิเศษ สําหรับ

ธุ รกิ จที่ เ ข้ า ไปลงทุน ใน เขตอุตสาหกรรม  โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 Export Processing Zone (EPZ)  เป็นเขตเศรษฐกิจที่รวมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ            

ซึ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก มีการจัดระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการ และ

อํานวยความสะดวกด้านการผลิต นักลงทุนสามารถทําการผลิตรับช่วงต่อ (Sub-

contract) และประกอบชิน้ส่วนสินค้าเพื่อการส่งออก 

 Industrial Zone (IZ) หรือ Industrial Park เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นผลิต

สินค้าเพื่อจําหนา่ยในประเทศ 

 High-Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกิจที่จัดตั้งเพื่อเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง

ผลติสินคา้ที่ใชเ้ทคโนโลยีการผลติขั้นสูงเป็นสําคัญ 

  

(ท่ีมา : www.cdn.static.tuoitre.vn, 2014) 



 

 

 

 

 3-8 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

4) มาตรการอื่นๆ ที่ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ 

 ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าที่ดิน ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตการลงทุนเป็นหลัก โดยปกติ

จะได้รับสิทธิ์เช่า ประมาณ 50 ปี สําหรับโครงการประเภท BOT นั้นนักลงทุนต่างชาติ

ไม่ต้องเช่าที่ดิน เนื่องจากเมื่อเริ่มทําโครงการรัฐบาลจะมอบที่ดินให้ดําเนินการ แต่เมื่อ

โครงการแล้วเสร็จจะต้องโอนสิทธิ์ของโครงนั้นคือให้แก่รัฐบาล 

 สามารถนําสิทธิ์การใช้ที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงินได้ และอนุญาตให้สาขาของ

ธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศสามารถรับจํานองสทิธิ์การใชท้ี่ดนิได้ 

 ประกันความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ โดยให้การรับรองว่าหากรัฐบาลมีการ

ออกกฎหมายใหมท่ี่อาจจะทําให้นักลงทุนต่างชาติได้รับความเสียหายนักลงทุนต่างชาติ

สามารถเลือกรับสิทธิประโยชนต์ามที่ได้รับอยู่เดิมได้ 

 การทยอยยกเลิกระบบ 2 ราคา ในภาคธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน                

ตั๋วรถไฟ ค่าบริการสาธารณูปโภคตา่งๆ 

3.4 รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ................................................ 

การลงทุนของต่างชาติในเวียดนามสามารถทําได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปสัญญาร่วมลงทุน 

กิจการร่วมทุน กิจการที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดและอื่นๆ ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน, 2556) 

1) สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract: BCC) เป็นการร่วมทุน

ทําธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนของเวียดนาม มีการกําหนดสัดส่วนการ

ลงทุน หนา้ที่ความรับผดิชอบ และการแบ่งกําไรเท่าเทียมกัน 

2) กิจการร่วมทุน (Joint Venture Enterprise: JV) เป็นการร่วมทุนธุรกิจระหว่างนัก

ลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนในประเทศ การลงทุนประเภทนี้ เป็นการดําเนินการในรูป

หุน้ส่วนจํากัดความรับผดิชอบ และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเวียดนาม 

3) กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign–owned Enterprise) 

เป็นการลงทุนขององค์กรหรอืเอกชนจากต่างประเทศทั้งหมด 
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4) กิจการลงทุนด าเนินการแล้วโอนให้รัฐ (Build Operate Transfer Contract: BOT)  

เป็นรูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุน และผู้แทนของรัฐบาลในการ

ก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยผู้

ลงทุนจะรับผิดชอบโครงการในระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงกัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว

ต้องโอนกิจการนัน้ให้แก่รัฐบาล 

นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 

ข้อจํากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติขึ้นอยู่กับรูปแบบของการลงทุน นักลงทุน

ต่างชาติสามารถถือหุ้น 100 % ในบริษัทมหาชนได้ ยกเว้นข้อห้ามที่ระบุไว้ในกฎหมายอื่น เช่น Law on 

Credit Institutions ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและธนาคาร หรือในธุรกิจบางประเภทที่ยังห้ามถือหุ้นเกิน 

49% หรือในรัฐวิสาหกิจบางประเภท อย่างไรก็ดี ในกิจกรรมร่วมทุน (Joint Venture Enterprise: JV)    

นักลงทุนต่างชาติจะต้องมีสัดสว่นการลงทุนไม่ตํ่ากว่า 30 % ของเงนิทุนทั้งหมด 

3.5 ขั้นตอนการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม....................................... 

ระดับการลงทุนขั้นต่ า (Minimum Investment Level) 

การกําหนดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนชาว

เวียดนาม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30% ของเงินทุนตามกฎหมายของบริษัทร่วมทุน โดยยึดหลักธุรกิจราย

สาขา เทคโนโลยี การตลาด ผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ  

ระดับที่ 1 การข้ึนทะเบียนธุรกิจ 

บริษัทภายในประเทศที่ลงทุนน้อยกว่า 15 พันล้าน/15,000 ล้านด่อง (VND) (ประมาณน้อยกว่า 

9.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ) ที่ไม่ได้ดําเนินการในเงื่อนไขรายสาขา (Conditional Sector) ต้องดําเนินการ

ตามขั้นตอน “การขึ้นทะเบียนธุรกิจ”อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนธุรกิจจะนําไปสู่การลงทะเบียนการ

ลงทุนในเหตุการณต์่อไปนี้ 

 บริษัทตกอยู่ภายใต้ภาคการลงทุนที่มเีงื่อนไข หรอื 

 ถ้าบริษัทต้องการยื่นเพื่อเก็บบันทึกในการกระตุน้การลงทุนในใบอนุญาต 
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รูปที่ 3.1 การขึน้ทะเบียนธุรกิจ 

ระดับที่ 2 การขึ้นทะเบียนการลงทุน 

โครงการ FDI ที่มเีงินลงทุนรวมทั้งหมดต่ํากว่า 300 ล้านด่อง (ประมาณต่ํากว่า 19 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ที่ไม่ตกอยู่ภายในภาคการลงทุนที่มีเงื่อนไข จะต้องขึ้นทะเบียนการลงทุนและตีพิมพ์ใบรับรอง

การลงทุน ใบรับรองการลงทุนยังจะใช้ในฐานะการขึ้นทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการ

ค้าของธุรกิจนั้น โครงการลงทุนในประเทศที่มเีงินทุนรวมระหว่าง 15 – 300 ล้านด่อง (ประมาณต่ํากว่า 

19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จะต้องขอขึ้นทะเบียนลงทุนและนักลงทุนท้องถิ่นมักจะกําหนดเครื่องหมาย

การค้าของบริษัทแยกต่างหากและหลังจากนั้นจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนของโครงการทุกโครงการโดย

ปราศจากการรับใบรับรองการลงทุน บริษัทสามารถขอขึ้นทะเบียนการลงทุนเพิ่มโดยไม่จํา เป็นต้อง

ลงทุนเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการคา้ของธุรกิจ 

นักลงทุนจะต้องยื่นเอกสารสําหรับการขึน้ทะเบียนนักลงทุนแก่ หนว่ยงานผู้ออกใบอนุญาต โดย

หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตตรวจสอบเอกสารและออกใบอนุญาตการลงทุนให้แก่นักลงทุนภายใน 15 

วัน นับจากวันที่รับเอกสารการยื่นขอ 

 
รูปที่ 3.2 การขึน้ทะเบียนลงทุน 

การข้ึนทะเบียนธุรกิจ 

 

โครงการลงทุนน้อยกว่า 15 พันล้าน/15,000 ล้านด่อง 

(VND) 

โครงการ FDI ท่ีมีเงินลงทุนรวม

ท้ังหมดต่ํากว่า 300 ล้านดอ่ง 

โครงการลงทุนในประเทศท่ีมี

เงินทุนรวมระหว่าง 15 – 300 ลา้น

ด่อง 

ใบอนุญาตการลงทุน 

การข้ึนทะเบียนลงทุน 
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รายการท่ีจะต้องได้รับการประเมิน 

 

ระดับที่ 3 การประเมินการลงทุน 

โครงการลงทุนต่างประเทศและในประเทศที่มีเงินลงทุนทั้งหมดมากกว่า 300 ล้านด่อง              

(19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) หรือต่ํากว่า 300 ล้านด่อง แต่ตกอยู่ในภาคที่มีเงื่อนไขต้องทําการประเมินการ

ลงทุน ซึ่งการประเมนิการลงทุนจะมี 3 รูปแบบที่แตกต่างกันดังแสดงไว้ตามภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ 3.3 การประเมินการลงทุน 

 

 แผนโครงการ สําหรับสาธารณูปโภค การใชพ้ื้นที่ การใช้แร่ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติ

อื่นๆ 

 ข้อกําหนดการใชพ้ืน้ที่ 

 กําหนดการดําเนนิโครงการ 

 มาตรการแก้ปัญหาสิงแวดล้อม 

สําหรับการยื่นเอกสารการขอรับใบอนุญาตลงทุน นักลงทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เป็น

ภาษาเวียดนามตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่เผยแพร่ของ MPI และต้องจัดส่งถึงตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการ

ขอขึน้ทะเบียนเพื่อขอใบรับรองการลงทุน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดการลงทุนและภาคการลงทุน และการ

ยื่นเอกสารยังจะหมายรวมถึงกรณีต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 การจัดเตรยีมเอกสารสําหรับยื่นขอใบรับรองในการลงทุน 

ขนาดและภาคการลงทุน 
การขึ้นทะเบียนส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

การประเมินส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

โครงการที่ลงทุนภายในประเทศ 

<300 ล้านด่อง (ประมาณ< 19 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ไม่อยู่ ใน

ภาคการลงทุนที่มีเงื่อนไข 

การยื่นสําหรับขึ้นทะเบียนการลงทุน 

ซึ่งจะรวมถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี 

  1.  ผู้ลงทุนจะต้องมีสถานภาพท่ี

ถูกต้องตามกฎหมาย 

  2. วัตถุประสงค์ ขนาดและสถานท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการการลงทุน 

  3 .  เ งิ นลง ทุนและตารางงาน ท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการ 

  4. จํานวนพื้นท่ีท่ีต้องการใช้และการ

รับประกันในการปกปูองสิ่งแวดล้อม 

(ถ้ามี) 

  5. คําร้องสําหรับการกระตุ้นการ

ลงทุน (ถา้มี) 

 

โครงการ FDI <300 ล้านด่อง

(ประมาณ< 19 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ไม่อยู่ในภาคการลงทนุที่

มเีงื่อนไข 

การยื่นสําหรับขึ้นทะเบียนการลงทุน 

ซึ่งจะรวมถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี 

  1.  ผู้ลงทุนจะต้องมีสถานภาพท่ี

ถูกต้องตามกฎหมาย 

  2. วัตถุประสงค์ ขนาดและสถานท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการการลงทุน 

  3 .  เ งิ นลง ทุนและตารางงาน ท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการ 

  4. จํานวนพื้นท่ีท่ีต้องการใช้และการ

รับประกันในการปกปูองสิ่งแวดล้อม 

(ถ้ามี) 

  5. คําร้องสําหรับการกระตุ้นการ

ลงทุน (ถา้มี) 

เอกสารอื่นๆ : 

  - รายงานงบประมาณการเงินของผู้

ลงทุน (ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียมเอง) 

  - สั ญ ญ า ก า ร ร่ ว ม ทุ น แ ล ะ

ใบอนุญาตการร่วมทุนในกรณีของ 

JVE หรือใบอนุญาต (ในกรณีของ 
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ขนาดและภาคการลงทุน 
การขึ้นทะเบียนส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

การประเมินส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

FOE 100%) หรือสัญญาร่วมดําเนิน

ธุรกิจ (ในกรณีของ BCC) (ถ้ามี) 

โครงการ FDI และโครงการใน

ประเทศ > 300 ล้านด่อง

(ประมาณ> 19 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ไม่อยู่ในภาคการลงทนุที่

มเีงื่อนไข 

 1 .  การขอสํ าห รับการตีพิมพ์ของ

ใบรับรองการลงทุน 

2 .  เ อกสาร ท่ีพิ สู จน์ สถานะ ท่ีถู ก

กฎหมายของผู้ลงทุน 

3. รายงานงบประมาณการเงินของผู้

ลงทุน (ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียมเอง) 

4. ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับEcotechnical 

(การศึกษาความเป็นไปได้) 

5. สัญญาการร่วมทุนและใบอนุญาต

การร่วมทุนในกรณีของ JVE หรือ

ใบอนุญาต (ในกรณีของ FOE 100%

ห รื อ สั ญ ญ า ร่ ว ม ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ               

(ในกรณีของ BCC) (ถ้ามี) 

6. ข้อความชี้แจงในเ ร่ืองของการ

ชดเชยของเงื่ อนไขตามกฎหมาย

สําหรับโครงการลงทุน 

(ท่ีมา: กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554)  

3.6 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตลงทุนและจดทะเบียนบรษิัทต่างชาติ 

ตามกฎหมายลงทุนฉบับเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 2005 คือบริษัทต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาต

ลงทุน (Investment License: IL) ก่อนจึงจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนบริษัท (Registration Certificate: 

RC) ในเวียดนามได้จึงทําให้เกิดความล่าช้า จงึมกีารแก้ไขกฎหมายใหม่ขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม ค.ศ. 2015 ซึ่งได้รวมขั้นตอน IL และ RC เข้าเป็นขั้นตอนเดียวกัน ทําให้ลดความยุ่งยากใน

การลงทุนและการควบรวมกิจการ หรือร่วมทุนกับท้องถิ่น เพราะตามกฎหมายเดิมถ้าบริษัทต่างชาติ

ต้องการรว่มทุนกับบริษัทท้องถิ่น ไม่วา่จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเกิน 51% หรือไม่ จะต้องขอใบอนุญาต IL 

ใหม่ และขอจดทะเบียนใหม่ทุกครั้ง 
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ภายใต้กฎหมายลงทุนที่แก้ไขใหม่นี้ การขออนุญาตลงทุนจากต่างชาติยังต้องยื่นขอใบอนุญาต     

2 ชนิด คือ (Investment Certificate: IC) และ (Enterprise Registration Certificate: ERC) เช่นเดิม ยกเว้น

ถ้าถือหุ้นไม่เกิน 51% จะถือเป็นบริษัทท้องถิ่น ทําให้ไม่ตอ้งยื่นขอ IRC ด้วย 

การอนุมัติ IC จะใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน ยกเว้นโครงการบางประเภทที่จะต้องประเมินความ

เป็นไปได้ของโครงการและขอความเห็นจากหน่วยงานอื่น โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน การจดทะเบียน

บริษัท หรอืขอ ERC จะมีรายการเอกสารที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการลดจํานวนเอกสารที่ต้องใช้ลง โดยใช้เวลา

ไม่เกิน 3 วัน และสามารถยื่นขอจดทะเบียนออนไลน์ได้ ภายหลังจากได้รับ IC และ ERC แล้วจะสามารถ

นําไปรับสิทธิ์การส่งเสริมลงทุนในด้านต่างๆ 

บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนแล้วสามารถดําเนินธุรกิจได้ทุกประเภท ยกเว้นตามที่กฎหมายได้

ห้ามไว้ แต่จะต้องระบุประเภทของธุรกิจและกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยโดยประกาศออนไลน์ 

หากบริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของประเภทการดําเนินธุรกิจ จะต้องแจ้งขออนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนบริษัท และถ้าไม่ได้รับการอนุมัติเพราะขัดกับ

กฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน 

3.7 การยกเลกิการขอใบอนุญาตลงทุนส าหรับการควบรวมกิจการ 

กฎหมายลงทุนฉบับแก้ไข ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 กําหนดให้บริษัท

ต่างชาติ หรือบริษัทที่ต่างชาติถือหุ้นเกิน 51% สามารถควบรวมกิจการกับบริษัทในท้องถิ่นหรือกิจการ

อื่นได้ โดยไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตลงทุน (Investment Certificate: IC) ใหม่ แต่หากมีสัดส่วนการลงทุน

เกินกว่า 51% จะต้องยื่นขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของใบจดทะเบียน หรือ ERC เดิม ณ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนบริษัท หรือที่ Department of Planning and Investment (DPI) ในท้องที่ที่

บริษัทนั้นๆ ตั้งอยู่ภายใน 3 วัน ทําให้ผู้ลงทุนต่างชาติขอใบอนุญาตลงทุน (IC) เพื่อก่อตั้งบริษัทใน

ประเทศเวียดนามเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถใช้เป็นบริษัทแม่ในการเข้าไปถือหุน้ของบริษัทท้องถิ่นได้  

3.8 การขอรับใบอนุญาตลงทุนส าหรับโครงการขนาดใหญ่ 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตลงทุนสําหรับโครงการขนาดใหญ่ จะต้องขออนุมัติจากสภา

แห่งชาติ (National Assembly) แต่สําหรับโครงการบางประเภท เช่น การขนส่งทางทะเล โทรคมนาคม 

และการพิมพ์หนังสือ จะต้องขออนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และการธนาคารจะต้องขออนุมัติจากผู้ว่า

ธนาคารชาติหรือรัฐมนตรีคลัง ส่วนโครงการที่ต้องใช้ที่ดิน (ยกเว้นการสร้างโรงงานในนิคม
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อุตสาหกรรม) และโครงการไฮเทคจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องความเห็นชอบก่อน 

3.9 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ.............................. 

 หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุน:  

ส านักงานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮานอย  

Thai Trade Center Hanoi 

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 

No.801, 8th Floor, Hanoi Central Office Building, 44B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi 

Tel: (844) 39 365 226-7 Fax : (854) 39 365 228  

E-Mail: thaichanoi@depthai.go.th  

 

ส านักงานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองโฮจมิิน  

Thai Trade Center Hanoi 

HCMC Saigon Centre Building, 65 Le Loi Boulevard, District 1 Ho Chi Minh City 

Tel: (848) 39 141 838 Fax : (848) 39 141 865 

E-Mail: thaitradecenter@hcm.fpt.vn 
 

Foreign Investment Agency –FIA 

Ministry of Planning and Investment of Vietnam 

6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi, Vietnam 

Tel: (844) 734 3758 Fax : (844) 734 3769 

Website: http://fia.mpi.gov.vn/Home/en 
 

 ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ 

The Thai Business (Vietnam) Association: TBA) Ho Chi MIn  

173 Truong Dinh,Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City 

Tel: (848) 39 318 263 Fax : (848) 39 318 263 

E-Mail: thaiassociation@vnn.vn 

Website: www.tbavietnam.org 
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3.10 สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ.............................................. 

จากสถิติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988-8/2014 เวียดนามมีการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง (Foreign 

Direct Investment: FDI) จํานวน 16,910 โครงการ รวมเป็นเงิน 243.03 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 

ค.ศ. 2013 มีเงินลงทุน 22.35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และใน 8 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2014 มีการลงทุน 

992 โครงการ รวม 10.23 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Ministry of Plan an Investment of Vietnam, 2014)  

ประเทศที่เข้ามาลงทุนสะสมมากที่สุดตามลําดับ คือ ญี่ปุุน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และในปี 

ค.ศ. 2014 ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดตามลําดับ คือ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุุน สิงคโปร์ และจีน ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นการลงทุนจากประเทศเอเชียตะวันออก โดยเน้นการลงทุนที่ใช้แรงงานและการบริโภคใน

ประเทศ 

อุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างชาตินิยมลงทุนในเวียดนามมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต

และแปรรูป ซึ่งมีถึง 8,072 โครงการ มีมูลค่าการจดทะเบียนลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.3 ของ

การลงทุนทางตรงทั้งหมด รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านที่พักและอาหาร การ

ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิตและจ่ายไฟฟูา ก๊าซ น้ํา และระบบปรับอากาศ ตามลําดับ (สํานักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2556) 

 

รูปที่ 3.4 การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงในเวียดนาม (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
(ท่ีมา: Vietnam General Statistics Office, 2014) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

3.11 สรุปและวิ เคราะห์ข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุนจาก

ต่างประเทศ…........................................................................................ 

1) ประเทศเวียดนามพยายามสร้างบรรยากาศให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในด้านโทรคมนาคม 

ปิโตรเลียม และเหมืองแร่ เช่น ในปี ค.ศ. 2014 รัฐบาลเวียดนามได้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของ

อุตสาหกรรมบางประเภทจาก 25% เหลือ 20-22% และได้ออกกฎหมายกําหนดเปูาหมายให้ลด

กิจการที่รัฐเป็นเจ้าของลง จํานวน 432 องค์กร ภายในปี ค.ศ. 2015 โดยกิจการเปูาหมายแรกสุดที่จะ

ทําให้เป็นบริษัทมหาชน ได้แก่ Vietnam Mobile Telecom Service (MobiFone), Vietnam National Shipping 

Lines (Vinalines) และVietnam National Coal-Mineral Industries Group (Vinacomin) แต่ปัญหาสําคัญคือ 

กฎระเบียบด้านการลงทุนจากต่างชาติที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าร่วมมากนัก ยังกีดกันต่างชาติ

เป็นเจ้าของกิจการบางอย่าง 

2) ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนในประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ผู้ลงทุนควร

ตรวจสอบระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่งๆ กับเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่นซึ่งรับผดิชอบพืน้ที่ที่ลงทุนก่อน 

3) ประเทศเวียดนามมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยทํางาน ในช่วงอายุ 15-24 และ 25-49 

ปี ลดลงมาต่อเนื่อง โดยในช่วงปี ค.ศ. 2007-2008 มีอัตราเพิ่มขึ้น 2.8% แต่ในช่วงปี ค.ศ. 2012-2013 

มีอัตราเพิ่มขึน้เพียง 1.5% และหนว่ยงานของรัฐได้คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือเพียง 0.6% ต่อปี ภายใน 

10 ปีถัดไป (Vietnam General Statistics Office, 2014) 


