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บทที่ 4  

การประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการองค์กรธุรกิจ นอกเหนือจากข้อมูลด้านแร่ ได้แก่ ข้อมูล

การจดทะเบียนและจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การค้า การนําเข้าและส่งออก ภาษีต่างๆ  อัตราแลกเปลี่ยน 

และการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ 

4.1 การจดทะเบยีนก่อตั้งบริษัท…………………………………………………………… 

การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในเวียดนามสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การจดทะเบียนธุรกิจใน

ครัวเรือน (Household Business) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่

ไม่ได้อยู่ภายใต้ Law on Enterprises และ (2) การจด

ทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprises) อยู่ภายใต้ Law on En-

terprises อันได้แก่ กิจการเจา้ของเดียว (Sole Proprietorship) 

หา้งหุ้นสว่น (Partnership) บริษัทจํากัด (Limited)  

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของประเทศเวียดนาม มีขั้นตอนประกอบด้วย (กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า, 2556) 

1) จองชื่อนิตบิุคคล 

2) ยื่นเอกสารจดทะเบียนแก่สํานักงานจดทะเบียนประจําจังหวัด หรอืผา่นระบบออนไลน์ 

3) นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร 

4) สํานักงานจดทะเบียนประจําจังหวัดออกใบรับรองการจดทะเบียน ภายใน 5 วัน 

การจดทะเบียนธุรกิจในเวียดนามทั้ง 2 รูปแบบซึ่งมีขั้นตอนโดยภาพรวมคล้ายคลึงกัน แตกต่าง

กันเพียงหนว่ยงานที่รับผดิชอบ เอกสารที่ใช ้และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนี้ 

  

(ท่ีมา : www.anthillonline.com, 2015) 
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การจดทะเบียนธุรกจิในครัวเรือน (Household Business) 

บุคคลหรือตัวแทนของครัวเรือนต้องยื่นคําร้องขอจดทะเบียนธุรกิจในครัวเรือน พร้อมกับสําเนา

บัตรประจําตัวของบุคคลหรือตัวแทนให้แก่นายทะเบียนในระดับเขต (District Level Business Registry) 

ในพื้นที่ที่ธุรกิจดําเนินกิจการ หากประเภทของธุรกิจที่จดทะเบียนต้องใช้ใบอนุญาต (Practice Certifi-

cate) หรือจําเป็นต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา (Legal Capital) ในการยื่นใบคําร้อง จําเป็นต้องยื่น

สําเนาใบอนุญาตหรอืใบรับรองเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ําพร้อมกันด้วย 

เมื่อนายทะเบียนประจําจังหวัดได้รับเอกสาร

คํารอ้งขอจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ หากธุรกิจที่

จดทะเบียนไม่ได้อยู่ในประเภทธุรกิจต้องห้าม ชื่อของ

ธุ ร กิ จ เ ป็ น ไป ตาม กฎ หม าย  แล ะมี ก าร ชํ า ร ะ

ค่าธรรมเนียมเรียบร้อย นายทะเบียนจะมอบใบเสร็จ

และออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business 

Registration Certificate) ในครัวเรือนภายใน 5 วันทํา

การหลังจากที่ได้รับคําร้อง 

หากเอกสารคําร้องไม่เรียบร้อย นายทะเบียนธุรกิจประจําจังหวัดจะต้องแจ้งให้เจ้าของกิจการ

ทราบถึงรายละเอียดที่ตอ้งเพิ่มเติมหรอืแก้ไขอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 วันทําการหลัง

ได้รบัคํารอ้ง 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตัดไม้ ประมง ทํานาเกลือ เปิดแผงลอย ร้านค้า

ขนาดเล็ก หาบเร่ หรือให้บริการ ที่มีรายได้ต่ํากว่าระดับที่รัฐบาลกําหนดไว้ในแต่ละจังหวัด และไม่ได้

ประกอบธุรกิจในสาขาที่มเีงื่อนไข (Conditional Business Lines) ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนธุรกิจ 

การตั้งชื่อของธุรกิจในครัวเรือนจะต้องมี 2 

ส่วน คือ (1) ประเภทของธุรกิจ อาทิ "ธุรกิจใน

ครัวเรือน" และ (2) ชื่อของธุรกิจเป็นภาษา

เวียดนาม  อาจมีตัวเลข หรือ เครื่องหมายที่

สามารถออกเสียงได้ ทั้งนี้ห้ามไม่ให้ใช้ตัวอักษร คํา 

สัญลักษณ์ ที่อาจละเมิดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ศลีธรรม และประเพณีของชาติ 

 

(ท่ีมา : www.vietnamnews.vn, 2013) 

(ท่ีมา : www.cdn.static.tuoitre.vn, 2015) 
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การจดทะเบียนวสิาหกจิ (Enterprises) 

การจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprises) อันได้แก่ กิจการเจ้าของเดียว (Sole Proprietorship) ห้าง

หุน้ส่วน (Partnership) บริษัทจํากัด (Limited Liability Company) และบริษัทถือหุ้น (Shareholding Com-

pany) 

การจดทะเบียนกิจการเจ้าของเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทถือหุ้น  มีขั้นตอนและ

รายละเอียดดังนี ้

1) ตรวจสอบและจองช่ือนิตบิุคคล 

2) ผู้ประกอบการขอแบบฟอร์มการจด

ทะเบียนจากสํานักงานจดทะเบียนในท้องที่ หรือดาวน์

โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ www.business.gov.vn 

และเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 

3) ผู้ประกอบการยื่นเอกสารการจดทะเบียน

ทั้งหมดตามที่กฎหมายกําหนดแก่สํานักงานจดทะเบียน

ประจําจังหวัด (Provincial Business Registration Office) 

หรอืส่งเอกสารผา่นทางระบบออนไลน์ 

4) ภายหลังได้รับเอกสารการจดทะเบียนแล้ว 

นายทะเบียนจะต้องพิจารณาเอกสารดังกล่าวและออก

ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจภายใน 5 วันทําการ 

หากคําร้องถูกปฏิเสธจะต้องแจ้งผู้ประกอบการถึง

เหตุผลรวมถึงรายละเอียดที่ต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

ทั้งนี ้กรอบระยะเวลาในการออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจสําหรับการลงทุนบางอย่างอาจ

เป็นไปตามกฎหมายด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้อง  

(ท่ีมา : www.vietnam-travel.org, 2016) 

(ท่ีมา : www.businesstimes.com.sg, 2015) 
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รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา้, 2556) 
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การแต่งต้ังตัวแทนธุรกิจ 

สําหรับบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามสามารถขออนุมัติจัดตั้งสาขา (Branch) หรือ

สํานักงานตัวแทน (Representative Office) ในเวียดนามได้ ในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทแม่ใน

ต่างประเทศ แต่ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ เช่น การลงนามในสัญญา การ

รับชําระเงินโดยตรง และการซื้อขายสินค้า เป็นต้น 

สาขาของบริษัท (Branch) สามารถดําเนินธุรกิจ

เฉพาะที่แสวงหากําไรเป็นของตัวเองได้ และถือเป็นนิติ

บุคคลที่แยกออกไป แต่ในทางปฏิบัติไม่ทําให้บริษัทแม่ใน

ต่างประเทศพ้นจากความรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัท

ลูกในเวียดนาม โดยทั่วไปธุรกิจที่เปิดสํานักงานสาขา

มักจะเป็น สํานักงานกฎหมาย บริษัทประกันภัย และ

ธนาคาร 

การตัง้สํานักงานตัวแทนจะมปีระโยชน์สําหรับการดําเนินกิจกรรมพื้นฐานเพื่อจัดตั้งบริษัทจํากัด

ในอนาคต สํานักงานตัวแทนสามารถจ้างแรงงานท้องถิ่น เช่าสํานักงาน เปิดบัญชีธนาคารในนาม

สํานักงาน นําเข้าเครื่องมืออุปกรณ์สํานักงาน และทําหน้าที่ให้บริการลูกค้า วิจัยตลาด และศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ (ยกเว้นสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารชาติเวียดนาม) 

สํานักงานตัวแทนจะไม่สามารถดําเนินธุรกิจเฉพาะที่แสวงหากําไรเป็นของตัวเองได้ บริษัทแม่จาก

ต่างประเทศยังต้องรับผิดชอบหนี้สินของสํานักงานตัวแทน และต้องปฏิบัติตามกฎหมายการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ซึ่งมีขอ้กําหนดขัน้ต่ําดังนี้ 

 ต้องดําเนินธุรกิจในเวียดนามอย่างนอ้ย 5 ปี 

 ต้องสร้างความมั่นใจว่าโครงการลงทุนนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม 

ทั้งนี ้ยกเว้นสํานักงานตัวแทนที่กําลังวางแผนโครงการที่มูลค่าเกิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าที่ผลิตหรือแปรรูปในเวียดนาม อาจไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัติ

ดังกล่าวข้างตน้ครบถ้วน สําหรับเอกสารที่ตอ้งใชใ้นการจัดตัง้สาขาหรอืสํานักงานตัวแทน ประกอบด้วย 

 แบบคําขออนุญาตจัดตัง้สาขาหรอืสํานักงานตัวแทนในเวียดนาม 

 สําเนาใบรับรองบริษัทและประทับตราโดยหน่วยงานราชการในประเทศของผู้ลงทุน กรณี

ของไทย คือ สําเนาใบบริคณห์สนธิ ประทับตราโดยกรมส่งเสริมธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณชิย์ 

(ท่ีมา : Doan Xuan Hai, 2014) 
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 สําเนาใบรับรองบริษัทตามข้อ 2 ที่แปลเป็นภาษาเวียดนามโดยมีข้อความเหมือนกัน 

ประทับตราโดยสถานทูตเวียดนามในประเทศไทย 

หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน สามารถอนุมัติโครงการได้ภายใน 15 วัน นับจากวันยื่น

เอกสารหลักฐานต่อ Department of Industry and Trade (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 

2554) 

การร่วมทุน 

ประเทศเวียดนามมีกฎหมายบังคับให้กิจการบางประเภทที่ต่างชาติต้องร่วมทุนกับบริษัท

ท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้ WTO 

บริษัทต่างชาติสามารถร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นในเวียดนามได้ 2 รูปแบบ คือ ตั้งบริษัทร่วมทุน 

และทําสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business cooperation contract) แต่ในทั้งสองกรณีบริษัท

ต่างชาติจะต้องขอรับใบอนุญาตลงทุน (Investment certificate)  

บริษัทร่วมทุนจะแยกความรับผิดชอบในหนี้สินออกจากบริษัทเดิมที่มาร่วมหุ้นกัน แต่สัญญา

ความรว่มมอืจะเป็นเพียงข้อตกลงทางธุรกิจที่จะร่วมลงทุน แบ่งกําไรในโครงการเฉพาะ จึงไม่แยกความ

รับผิดชอบทางกฎหมายและหนี้สินออกไปจากบริษัทแม่ ยกเว้นในเรื่องของการชําระภาษีที่สามารถใช้

ชื่อของสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจแยกชําระออกไปได้ 

4.2 การน าเข้าและส่งออก……………………….…………………………………………. 

ประเภทของผู้ส่งออกในเวียดนาม จําแนกเป็น 2 ประเภท (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน, 2554 ดัชนีคูม่อืการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ดังนี้ 

1) บริษัทของรัฐบาล (State-owned Company) 

บริษัทของรัฐบาล บริษัทประเภทนี้จะควบคุมการทําธุรกิจทุกชนิดในเวียดนามรวมทั้งด้านการ

นําเข้าและส่งออก บริษัทประเภทนี้สามารถจําแนกตามลักษณะการกระจายสินค้าได้ 2 ประเภทย่อย 

คือ 

 บริษัทที่เป็นผู้นําเข้าและมีเครือข่ายการจําหน่ายสินค้าที่แท้จริง มีการนําเข้าสินค้าแล้ว

กระจายผ่านบริษัทผู้จัดจําหน่ายที่ เป็นเครือข่ายของบริษัท และยังประกอบธุรกิจ                      

เป็นนายหน้านําเข้าสินค้าให้กับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ไม่สามารถนําเข้าสินค้าได้ดว้ยตนเอง 
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 บริษัทที่เป็นนายหน้านําเข้าสินค้าเท่านั้น จะทําธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้านําเข้าสินค้าให้กับ

บริษัทเอกชนที่ไม่สามารถนําเข้าสินค้าด้วยตนเองได้ 

2) บริษัทเอกชน (Private Company) 

บริษัทเอกชน (Private Company) เป็นบริษัทการค้าของเอกชน ซึ่งสามารถจําแนกตามลักษณะ

การนําเข้าสินค้าได้ 2 ประเภท คือ 

 บริษัทที่มกีารสั่งสินค้าเพื่อนํามาจําหน่าย บริษัทที่ดําเนินธุรกิจประเภทนี้จะไม่ได้รับอนุญาต

ให้นําเข้าสินค้าได้โดยตรง ดังนัน้ ในการนําเข้าจะต้องทําผา่นบริษัทการค้าของรัฐเท่านั้น 

 บริษัทที่เป็นผู้ผลิตและมีการนําเข้าวัตถุดิบเพื่อนํามาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตเพื่อส่งออก

เท่านั้นบริษัทประเภทนี้จะได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าสินค้าได้เองโดยไม่ต้องผ่านบริษัทการค้า

ของรัฐ 

4.3 ระบบการเก็บภาษี......………………….………………………………………… 

ภาษีศุลกากร (Customs Duty) 

ภาษีนําเข้า (Import duty) ใช้อัตราตามข้อตกลงสําหรับกลุ่มประเทศ WTO และ ASEAN 

โดยทั่วไปจะกําหนดดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 4.1 อัตราภาษีนําเข้า 

ประเภท รายละเอียด อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

อัตราพิเศษเฉพาะ 

(Special Preferential Rate) 

เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บจากสินค้านําเข้าจาก

ประเทศที่มขี้อตกลงพิเศษกับเวียดนามโดยเฉพาะ

ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทย 

0-5 

อัตราพิเศษ  

(Preferential Rate) 

ใช้กับสินค้านําเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลง MFN 

(Most-favored Nation Treatment) กับเวียดนาม 

0-5 

อัตราทั่วไป (Ordinary Rate) ใช้กับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ไม่ได้มีข้อตกลง 

MFN กับเวียดนาม 

50-70 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554) 
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เวียดนามไม่มีภาษีส่งออก (Export duty) สําหรับสินค้าส่วนใหญ่ ยกเว้นสินค้าจาก

ทรัพยากรธรรมชาติที่กําหนดไว้ในภาคผนวกของ Circular No.157/2011 ที่ต้องเสียภาษีส่งออกตั้งแต่ 

0%-40% เชน่ ทราย หนิอ่อน แกรนติ แร ่น้ํามันดิบ ผลติภัณฑ์จากปุาไม้ และเศษโลหะ  

ภาษีส่ิงแวดล้อม (Environment Protection Tax) 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เวียดนามมีการกําหนดใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภาษี

สิ่งแวดล้อมเป็นภาษีทางอ้อมโดยมีอัตราดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) แยกเป็นสองส่วน คือ สําหรับคนเวียดนาม 

และคนต่างชาต ิโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4.2 อัตราภาษีเงนิได้สําหรับคนเวียดนาม 

ระดับ เงินเดือน (หน่วย : ล้านดอง) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 นอ้ยกว่า 5 0 

2 ตัง้แต ่5 -15 10 

3 ตัง้แต ่15 – 25 20 

4 ตัง้แต ่25 – 40 30 

5 มากกวา่ 40 40 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554)  
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ตารางที่ 4.3 อัตราภาษีเงนิได้สําหรับคนต่างชาติ 

ระดับ เงินเดือน (หน่วย : ล้านดอง) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 นอ้ยกว่า 8 0 

2 ตัง้แต ่8 -20 10 

3 ตัง้แต ่20 50 20 

4 ตัง้แต ่50 – 80 30 

5 มากกวา่ 80 40 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554)  

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 Ministry of Finance ของเวียดนามได้ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาลง 50% สําหรับผู้ที่ทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) 

อัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลของเวียดนาม ดังแสดงในตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 4.4  ตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

ประเภท อัตราภาษี (ร้อยละ) 

นิติบุคคลธรรมดา 25-28 

ธุรกิจประเภทน้ ามัน ก๊าซ และการผลิตทรัพยากรธรรมชาติ 32-50 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554)  

หลังจากวันที่  1  มกราคม ค.ศ.  2009 เมื่อมีการ

ประกาศใชก้ฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลปี ค.ศ.2008 ภาษีเงินได้

นิติบุคคลจะลดลงจาก 28% เป็น 25% สําหรับกิจการทั่วไป 

ยกเว้นผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในการ

สํารวจและทําเหมืองแร่ทองคําขาว ทองคํา เงิน ดีบุก ทังสะเตน 

พลวง รัตนชาติ และแร่หายาก ซึ่งจะมีการเพิ่มภาษี จาก 28% 

เป็น 32-50% ภายใต้ Decree No.24 ลงวันที่ 11 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2008 ที่กําหนดให้นายกรัฐมนตรีจะ

เป็นผู้กําหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม 

แหล่งแร่นั้นๆ ต่อมาได้มีการออกกฎหมาย Decree No.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2012 กําหนดว่า

(ท่ีมา : www.npri.org, 2015) 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับสํารวจและทําเหมืองแร่สําหรับกลุ่มชนิดแร่ดังกล่าวนี้ ให้ใช้อัตรา 50% แต่

ในกรณีที่พื้นที่เหมืองแร่ไม่น้อยกว่า 70% อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ภาษีดังกล่าวจะลดเหลือ 40% มีผล

บังคับใช้ในปีงบประมาณ 2012 เป็นต้นไป 

ภายใต้ Decree No.124 ธุรกิจทําเหมืองแร่ไม่มี

สิทธิพิเศษด้านภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม โครงการ

ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 ยังได้รับสิทธิพิเศษ

ด้านภาษีภายใต้การส่งเสริมการลงทุน 

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 เวียดนามได้

ประกาศลดอัตราภาษีนิติบุคคลของอุตสาหกรรมบาง

ประเภทลงจาก 25% เหลือ 20-22% และภายในปี 

ค.ศ. 2016 จะลดลงเหลือ 20% สําหรับธุรกิจทั่วไป 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued Added Tax: VAT) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอัตราร้อยละ 10 สําหรับสินค้าและบริการทั่วไป แต่กฎหมายยกเว้นหรือลด

อัตราภาษีมูลคา่เพิ่มสําหรับสินคา้ตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.5 อัตราภาษีมูลคา่เพิ่ม 

ที่ สินค้า / บริการ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 สินค้าหรือบริการเพื่อส่งออกหรือจําหน่ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออก 

การลงทุนด้านการเงนิหรอืตลาดทุนในต่างประเทศ 

0 

2 สินค้าหรือบริการที่จําเป็น เช่น น้ํา ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยา เครื่องมือแพทย์ 

อุปกรณ์ การศึกษา ของเล่นเด็กเล็ก หนังสือวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ 

ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือปุา ไม้ที่ยังไม่แปรรูป อาหารสัตว์ บริการด้าน

วิทยาศาสตร์และการเกษตร เป็นต้น 

5 

3 สินค้าหรอืบริการอื่นๆ นอกเหนอืจากที่ระบุข้างตน้ รวมถึงลอตเตอรี่และ

นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซึ่งในอดีตเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 

10 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554) 

  

(ท่ีมา : www07.abb.com, 2016) 
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ภาษีก าไรจากการขายทรัพย์สนิ (Capital Gain Tax) 

เป็นอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทร่วมทุน (JV) บริษัทที่ดําเนินกิจการในลักษณะสัญญาร่วม

ทุนธุรกิจ (BCC) หรือบริษัทที่ต่างชาติลงทุนเองทั้งหมดในอัตราร้อยละ 25 กําไรจากการขายทรัพย์สิน 

(Gain) ได้แก่ กําไรที่เกิดจากส่วนตา่งราคาขายของทรัพย์สินลบด้วยต้นทุน หรือ ราคาเดิมของทรัพย์สิน

ลบด้วยต้นทุนในการโอนขาย 

ภาษีก าไรจากการขายทรัพย์สนิ (Capital Gain Tax) 

ในอดีตการโอนกําไรออกนอกประเทศ จะต้องเสียภาษีร้อยละ 3, 5 หรือ 7 ขึ้นอยู่กับเงินลงทุน 

แต่ได้ยกเลิกแล้วตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ดังนั้น เมื่อนักลงทุนชําระภาษีในเวียดนามครบถ้วนแล้ว 

สามารถนําหลักฐานการชําระภาษีดังกล่าวมาแสดงเพื่อขอโอนกําไรกลับประเทศไทย (หรือประเทศ

อื่นๆ) ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยอีก และนักลงทุนสามารถโอนกําไรกลับประเทศได้ปีละ 4 

ครั้ง หรอืรายไตรมาส 

4.4 กฎระเบยีบทางการเงิน.........……………………………………………………….. 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

เวียดนามใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ผูกค่ากับเงินสกุลอื่น (Pegged Exchange Rate) โดย

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของเวียดนามจะเป็นผู้

ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนทางการเป็นรายวัน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนในวันก่อนหน้าของ

ธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ของรัฐบาลในการคํานวณ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ธนาคารแห่ง

รัฐเวียดนามประกาศปรับช่วงการซื้อขาย (Trading Band) ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินด่องต่อเงินตรา

ต่างประเทศจากเดิมที่เคยกําหนดให้เคลื่อนไหวขึ้นลงได้ไม่

เกินร้อยละ 3 .0  เป็นไม่ เกินร้อยละ 1 .0 (สํานักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2556)  

กฎหมาย Foreign Exchange Law ฉบับใหม่ได้ห้าม

ใช้เงินตราต่างประเทศในการทําธุรกรรมในประเทศหลาย

ประเภท โดยเฉพาะกิจการธนาคาร ตั้งแต่เดือนมกราคม 

ค.ศ. 2014 และต่อมาในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันได้ออก
(ท่ีมา : www.cdn.static.tuoitre.vn, 2013) 
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ระเบียบให้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่

กําหนดให้เท่านั้น (State Bank of Vietnam Circular 19, August 2014) เพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

และเงินดอ่งให้มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในหลายด้านที่รัฐบาลเวียดนามต้องการลดการใช้เงิน

สกุลดอลลารส์หรัฐฯ ในประเทศลง แตเ่พราะปัญหาเงินเฟูอที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจในเวียดนามพยายามใช้

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยิ่งเป็นผลทําให้ค่าเงินด่องลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการลงทุนจาก

ต่างประเทศจะต้องคํานงึถึงมาตรการของรัฐที่จะเข้าควบคุมการเคลื่อนย้ายเข้าออกของเงินทุนในระยะ

สั้นเมื่อมีปัญหาเงนิเฟูอ 

ระบบธนาคาร 

สถาบันการเงินต่าง ๆ ในเวียดนามอยู่ภายใต้การ

กํากับดูแลของ State Bank of Vietnam หรือ SBV ซึ่งเป็น

ธนาคารกลางของเวียดนาม ทําหน้าที่ในการออกใช้ธนบัตร 

กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการเงินรวมถึงการจัดหา

เงินทุนให้รัฐบาล และเป็นแหล่งเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินใน

เวียดนาม สถาบันการเงินในเวียดนามสามารถจําแนกได้ 

ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), 

2554) 

 State-Owned credit Institution มีจํานวน 6 แห่ง เป็นธนาคารของรัฐจัดตั้งขึ้น             

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ โดยแต่ละแห่งมีขอบเขต

ที่การดําเนนิธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 Joint-Stock commercial Bank เป็นธนาคารท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ

เวียดนาม สามารถเปิดสาขาได้ทั่วไป และดําเนินธุรกิจด้านธนาคาร ในทุกประเภท              

มีจํานวน 38 แห่ง 

 Joint Venture Bank เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึน้และจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม  โดยการ

ร่วมทุนระว่างนักลงทุนท้องถิ่นกับต่างชาติ สามารถดําเนินธุรกรรมรับฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน 

ออกตั๋วเงิน รับซื้อ ลดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับ

อนุญาตจาก State Bank of Vietnam ปัจจุบันม ี5 แหง่ 

State Bank of Vietnam 
(ที่มา : www.doanhnhanvacuocsong.com, 2013) 
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 Foreign Bank Branch เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามาเปิด

สาขาในเวียดนาม สามารถดําเนินธุรกรรมฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน รับซื้อลดตั๋วเงินแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศและธุรกรรมอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของเวียดนาม 

 Representative Offices of Foreign Bank เป็นสํานักงานของธนาคารต่างประเทศที่เข้า

มาเปิดการดําเนินการในเวียดนามและดําเนินธุรกรรมตามที่ State Bank of Vietnam อนุมัต ิ

การส่งเงินทุน/ก าไรกลับประเทศ 

 ปัจจุบั นรั ฐบาลเวี ยดนามยกเว้ นการ เก็บภาษีจากผลกํ า ไรที่ โ อนกลับประ เทศ              

(Profit Remittance Tax) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ดังนั้นเมื่อนักลงทุนชําระภาษีครบถ้วน ก็

สามารถนําหลักฐานการชําระภาษีดังกล่าวมาแสดงเพื่อขอโอนกําไรกลับประเทศได้ปีละ 4 

ครั้ง หรอืรายไตรมาส 

 กฎหมายของเวียดนามอนุญาตให้นําเงินสดติดตัวเข้าประเทศได้ไม่เกิน 7,000 เหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเป็นเงิน 147.2 ล้านด่อง หากเกินจากนี้ต้องแจ้งศุลกากร และห้ามนําเงินสดติดตัว

ออกนอกประเทศเกินกว่าที่แจง้ไว้กับศุลกากร แต่สามารถถือเงินออกเพิ่มเติมเป็นเงินด่องได้

ไม่เกิน 15 ล้านด่อง 

4.5 การครอบครองที่ดินในประเทศเวียดนาม.......................................... 

รัฐบาลเวียดนาม ไม่อนุญาตให้เอกชนเป็นเจ้าของที่ดิน ที่ดินทั้งหมดเป็นของรัฐและรัฐจะเป็นผู้

จัดสรรให้ หรอืให้เชา่ระยะยาว ทั้งนีก้ฎหมายที่ดนิของเวียดนามได้แบ่งที่ดนิออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้ 

1) ที่ดินการเกษตร เป็นที่ดินสําหรับเพาะปลูกพืชผลตามฤดูกาลและปุาไม้ 

2) ที่ดินที่ไม่ใช่พื้นที่การเกษตร ได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ก่อสร้างสํานักงานพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมและแหล่งธุรกิจ พื้นที่ใช้สําหรับสาธารณูปโภค พื้นที่ภูมิทัศน์ พื้นที่ทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่ทางศาสนา 

3) พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของเวียดนามประกอบด้วย Land Law No.13/2003/QH11 และ 

Decree No.181/2004/ND-CP (amended by Decree No.17/2006/ND-CP) 
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บริษัทต่างชาติและชาวต่างชาติจะไม่ได้รับ

สิทธิใ์นการจัดสรรให้ใช้ที่ดินระยะยาว แต่ชาวต่างชาติ

อาจถือครองที่ดินได้โดยการเช่าที่ดินจากรัฐบาล ซึ่ง

จะเช่าที่ดินได้ 50 ปี  แต่อาจมีการต่ออายุการใช้สิทธิ์

ในที่ดินได้อีกระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 70 ปี และ

ตามประกาศที่  181 รัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุน

ต่างชาติเช่าที่ดินหรือเช่าช่วงต่อนิคมอุตสาหกรรม 

เขตเศรษฐกิจ และเขตส่งออกสําหรับพื้นที่โครงการได้ 

(สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556) 

เงื่อนไขและข้อก าหนดในการเชา่ที่ดิน 

 กรณีบริษัทลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินจากรัฐและช าระค่าเช่าเป็นรายปี  บริษัทจะต้องมี

ข้อจํากัดในการใชส่ิทธิที่ดิน เป็นต้นว่า บริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตในการนําที่ดินไปค้ําประกันหรือจํานอง

หรือทําการประกันมูลค่าของสิทธิในที่ดิน บริษัทไม่สามารถให้เช่าช่วงต่อสิทธิในที่ดินอีกด้วย อย่างไรก็

ตาม บริษัทสามารถที่จะจํานองหรือประกันหรือหาเงินลงทุนสนับสนุนจากสินทรัพย์ที่ได้ปลูกสร้างบน

ที่ดินที่เช่า หรือการขายทรัพย์สินสิ่งที่ปลูกสร้างบนที่ดิน และผู้ซื้อรายใหม่จะเป็นผู้ที่ลงนามในสัญญา

เชา่ที่ใหมก่ับรัฐ 

 กรณีบริษัทลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินจากรัฐโดยเลือกช าระค่าเช่าที่เพียงครั้งเดียว 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาการเช่าที่ดิน บริษัทจะได้สิทธิเต็มที่เหนือที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ติดบน

ที่ดนิ เช่น การโอนสิทธิหรอืขายสิทธิที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน หรือการให้เช่าช่วงสิทธิในที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างบนที่ดนิ ทั้งนีบ้ริษัทลงทุนต่างชาติจะได้รับการชดเชยหากรัฐเรียกคืนสทิธิการใชท้ี่ดนิ 

4.6 การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ……………………………………………………. 

บริษัทหรือสํานักงานตัวแทนของต่างชาติสามารถรับสมัครและจ้างแรงงานท้องถิ่นได้โดยตรง 

โดยไม่จําเป็นต้องจ้างแรงงานผ่านตัวแทนจัดหาแรงงาน แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของ

เวียดนาม (Labor Code 1 May 2013) รวมทั้ง Law on Social Insurance 2006 และ Law on Health 

Insurance 2008  

(ท่ีมา : www.holidayhometimes.com, 2013) 
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หน่วยงานแรงงานท้องถิ่น ผู้ทุพพลภาพจาก

สงคราม และสวัสดิการสังคม (The Local Department 

of Labour, War Invalids and Social Affairs: DoLISA) 

ของกระทรวงแรงงานเวียดนาม เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้

เข้าทํางานในเวียดนามได้ไม่เกิน 36 เดือน และสามารถ

ต่ออายุได้อีกไม่เกิน 36 เดือน ยกเว้นแรงงาน ต่างชาติที่

เข้ามาแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในกิจการที่แรงงานใน

เวียดนามไม่สามารถแก้ไขได้ หรือชาวต่างชาติระดับ

กรรมการของบริษัทที่ เข้ามาจดทะเบียนก่อตั้งตาม

กฎหมายของเวียดนาม หรอืชาวต่างชาติที่ดํารงตําแหน่ง

หัวหน้าสํานักงานตัวแทนสาขาของบริษัทต่างชาติใน

เวียดนาม และนักกฎหมายต่างชาติที่ได้รับใบรับรองรอง

จากกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

เวียดนามเป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ว่าจ้าง

แรงงานต่างชาติซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต

ทํางานจะต้องแจ้งชื่อ อายุสัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่เริ่มต้น

และวันที่สิ้นสุดการทํางานต่อหน่วยงาน DoLISA ของเวียดนาม 

 แรงงานเวียดนาม ปัจจุบันบริษัทต่างชาติสามารถจ้างแรงงานท้องถิ่นได้โดยตรง ยกเว้น 

สถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้นที่ยังตอ้งจ้างแรงงานและจ่ายเงินเดือนผ่านหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี ้บริษัทต้องจา่ยค่าประกันสังคมร้อยละ 15 และค่าประกันสุขภาพอีกร้อยละ 2 ของค่าจ้างเงินเดือน

ให้กับพนักงานชาวเวียดนามด้วย ขณะเดียวกันพนักงานชาวเวียดนามต้องจา่ยค่าประกันสังคมร้อยละ 5 

และค่าประกันสุขภาพรอ้ยละ 1 เชน่เดียวกัน 

 แรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคมของเวียดนาม มี

คําสั่งที่ 19-LDTBXH-QD ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2533 กําหนดเงื่อนไขการจ้างแรงงานต่างชาติว่าบริษัท

สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้เฉพาะตําแหน่งที่ต้องใช้ทักษะความชํานาญสูง ซึ่งไม่สามารถสรรหาได้

ภายในเวียดนาม โดยให้ยื่นคําขอจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง

สํานักงานแรงงานในท้องถิ่น และต้องระบุระยะเวลาการจ้างแรงงานต่างชาติดังกล่าว พร้อมแผนการ

ฝึกอบรมบุคลากรชาวเวียดนามให้มีความสามารถทัดเทียม เพื่อทํางานแทนแรงงานต่างชาติได้ใน

อนาคต 

  

(ท่ีมา : www.sbcinterlaw.com, 2015) 

(ท่ีมา : www.rfa.org, 2014) 
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การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) 

การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) บริษัทต้องนําหลักฐานต่าง ๆ มาประกอบ

ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2016) 

 หนังสือเดินทาง  

 ทะเบียนบ้าน ทั้งต้นฉบับและสําเนา  

 สัญญาจา้งงาน ระบุเหตุผลการว่าจา้ง  

 ที่อยู่ของบริษัทเป็นภาษาเวียดนาม  

 แผนภูมิโครงสร้างบุคลากรของบริษัท  

 รายชื่อแรงงานต่างชาติทั้งหมด  

 ทะเบียนบริษัท  

 หนังสือระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท  

 รายชื่อคณะกรรมการบริหารบริษัท  

 หนังสือรับรองคุณวุฒิการศกึษา  

 ประวัติการทํางาน  

 หนังสือรับรองสุขภาพออกโดยโรงพยาบาลที่รัฐกําหนด 

  หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม โดยถ้ามาจากประเทศไทยต้องให้สันติบาลพิมพ์

ลายนิว้มอืและรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม  

หลังจากนั้นให้กระทรวงการต่างประเทศ

ประทับตราและสถานทูตเวียดนามในประเทศไทย

รับรองความถูกต้องของเอกสารและส่งต่อไปยัง

กระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม เพื่อรับรอง

ตราของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ท้ายที่สุด

นําไปแปลเป็นภาษีเวียดนามพร้อมรับรองความ

ถูกต้องที่ Notary Public 

  

(ท่ีมา : www.vietnambreakingnews.com, 2016) 
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การขอใบอนุญาตด าเนินการ (License) 

การขอใบอนุญาตดําเนินการ (License) หลังจากที่บริษัทแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และพนักงานทั้งหมดของบริษัท ไปยังกรมวางแผนและการลงทุน

ของจังหวัดแล้ว บริษัทต้องนําหลักฐานที่แสดงว่าได้นําเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนแล้ว โดยอาจ

อยู่ในรูปเงินสดหรือเครื่องจักร หรือการเปิดบัญชี Capital Account กับธนาคาร เพื่อขอใบอนุญาต

ดําเนินการ (License) จากกระทรวงวางแผนและการลงทุน หรือหน่วยงานที่มีอํานาจอนุมัติเมื่อได้รับ

อนุมัตแิล้วจึงสามารถเปิดดําเนนิกิจการจริงได้ (สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2016) 

4.7 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบธุรกจิ.......................................... 

1) ธุรกิจทําเหมืองแร่ไม่มีสิทธิพิเศษด้านภาษีนิติ

บุคคล แต่อาจจะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีภายใต้การ

ส่ ง เ ส ริ ม กา รล งทุ น  ผู้ ป ร ะกอ บกิ จก าร ที่ เ กี่ ย วกั บ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในการสํารวจและทําเหมืองแร่จะมี

อัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจอื่นๆ  ซึ่งจะ

มีการเพิ่มภาษี จาก 28% เป็น 32-50% ขึ้นอยู่กับชนิดแร่ 

สถานที่ตั้ ง  และสภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการ 

โดยเฉพาะการทําเหมืองแร่ทองคําขาว ทองคํา เงิน ดีบุก 

ทังสะเตน พลวง รัตนชาติ และแร่หายาก จะใชอ้ัตรา 50%  

2) กฎหมายลงทุนจากต่างประเทศได้ห้ามใช้เงินตราต่างประเทศในการทําธุรกรรมในประเทศ

หลายประเภท และเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่

กําหนดให้เท่านั้น เพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและเงินด่องให้มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งใน

หลายด้านที่รัฐบาลเวียดนามตอ้งการลดการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศลง แต่เพราะปัญหา

เงินเฟูอที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจในเวียดนามพยายามใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยิ่งเป็นผลทําให้เงินด่อง

มีลดค่าลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการลงทุนจากต่างประเทศจะต้องคํานึงถึงมาตรการของรัฐที่จะเข้า

ควบคุมการเคลื่อนย้ายเข้าออกของเงินทุนในระยะสั้นเมื่อมีปัญหาเงนิเฟูอ 

3) บริษัทต่างชาติและชาวต่างชาติจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดิน แต่อาจถือครองที่ดิน

ได้โดยการเชา่ที่ดนิจากรัฐบาล ซึ่งจะเชา่ที่ดนิได้ไม่เกิน 50 ปี ต่ออายุได้รวมไม่เกิน 70 ปี 

(ที่มา : www.shivdharamarble.blogspot.com, 2016) 


