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 3. หลกัเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Investment : Terms and Conditions) 

3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy) 
กฎหมายการสงเสริมการลงทุนฉบับแรกไดรับการอนุมัติและเห็นชอบจากสภาแหงชาติเม่ือเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 1987  หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของตัวบทกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการลงทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน จนกระทั่งไดมีการออกกฎหมาย
สงเสริมการลงทุนฉบับใหมทดแทนกฎหมายฉบับเกา เม่ือเดือนพฤศจิกายน 1996  กฎหมายสงเสริมการ
ลงทุนของเวียดนามนี้ไดรับการยอมรับวาเปนกฎหมายที่เปดกวางและเอ้ืออํานวยตอการลงทุนมากที่สุด
ฉบับหน่ึงในประเทศแถบนี้  ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากรัฐบาลไดมีนโยบายปฏิรูปประเทศหรือ นโยบาย Doi 
Moi ซ่ึงมีเปาหมายหลักในการสงเสริมการลงทุน ประกอบกับยุทธศาสตรที่กําหนดไวในการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรครั้งที่ 7 ในป 1991 และครั้งที่ 8 ในป 1996 การประชุมไดเนนย้ําถึงนโยบายเศรษฐกิจ
การตลาดที่หลากหลาย (multi-sector market economy) แบบสังคมนิยมภายใตการกํากับดูแลของ
ภาครัฐ และการปฏิรูปโครงสรางองคกรของรัฐอยางกวางขวาง  

นอกเหนือการปรับปรุงกฎหมายทางเศรษฐกิจ และการเรงกอสรางระบบสาธารณูปโภคของ
ประเทศแลว รัฐยังไดดําเนินการปฏิรูปการบริหารงานเพื่อสรางบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ  หน่ึงในรูปแบบของการปฏิรูปครอบคลุมการลงทุนจากตางประเทศ  ในป 1996 มีการรวม
หนวยงานคณะกรรมการวางแผนแหงชาติ (State Planning Committee) และ คณะกรรมการเพื่อความ
รวมมือและการลงทุนแหงชาติ (State Committee for Co-operation and Investment) เปนกระทรวง
วางแผน (Ministry of Planning, MPI)) ซ่ึงในปจจุบันเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการลงทุนทั้งในและ
ตางประเทศ ปจจัยหลักที่สําคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศคือการที่รัฐมีบทบาทที่จํากัดในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจซ่ึงรวมถึงการกระตุนการลงทุนจากภาคเอกชน น้ีคือเปาหมายหนึ่งของนโยบาย "Doi 
Moi" หรือนโยบายปฏิรูปประเทศ นโยบายไดนําไปสูความอิสระดานราคาและการคาและมีการยกเลิกการ
ชดเชยใหภาครัฐและการขาดทุนของภาครัฐ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนเปนระบบ
อัตราเดียวเพ่ือสะทอนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของตางประเทศอยางใกลชิด  มีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอยางชาๆในดานการคาระหวางประเทศ มีการอนุญาตใหบริษัททําการนําเขาสงออกได
โดยตรง ขอจํากัดดานการนําเขาสงออกลดนอยลง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรามีความเปนอิสระ
มากขึ้น และระบบธนาคารมีการปรับปรุงเปนระบบสองระดับ ธนาคารพาณิชยมีการแยกตัวออกมาจาก
ธนาคารของรัฐและธนาคารกลาง  การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการออมและการใช
มาตรการควบคุมเงินสดอยางเขมงวด  เพ่ือเปนการลดการขาดดุลดานงบประมาณ มีการออกพันธบัตร 
ตราสารหนี้ทดแทนการกูยืมเงินตรา ในดานการคลัง รัฐไดขยายฐานของผูเสียภาษีและเริ่มใชอัตราภาษี
เด่ียวสําหรับกําไรของบริษัทในทุกภาคของเศรษฐกิจ  เพ่ิมความเขมแข็งโครงสรางกฎหมายสงเสริมการ
ลงทุน ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับเศรษฐกิจการตลาดที่หลากหลาย กลาวโดยสรุป การปรับปรุง



คูมือลงทุนเหมืองแรเวียดนาม 

16 

เปลี่ยนแปลงนโยบายดานการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติไดกอใหเกิดความเจริญกาวหนาในรูปของ
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

3.2 รูปแบบการลงทุน 
การลงทุนของตางชาติเปนไปได 3 รูปแบบ ดังน้ี 

1) การลงทุนของตางชาติ 100% 
2) การรวมลงทุน (Joint Venture) หุนสวนชาวตางชาติตองรวมลงทุนอยางนอย 30% ใน

กรณีพิเศษสัดสวนการถือหุนอาจลดลงมาเปน 20%   เงินทุนจดทะเบียนอยางนอยตองเปน 30% ของ
เงินลงทุนทั้งหมด 

3) การรวมมือทางธุรกิจตามสัญญา (Business Cooperation Contract, BCC)  เปน
สัญญาระหวางนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนชาวเวียดนามเพื่อดําเนินธุรกิจ รูปแบบการลงทุนนี้มีความ
คลองตัวกวาแบบอ่ืนๆ 

3.3 การเปนเจาของกรรมสิทธที่ดิน 
ตามกฎหมายที่ดินเปนของรัฐ บริษัทตางชาติและบริษัททองถิ่นมีสิทธิเชาที่ดินจากรัฐสําหรับการ

ดําเนินกิจการของโครงการนั้น  
บริษัทตางชาติมีสิทธิเชาที่ดินโดยตรงจากรัฐหรือจากบริษัทตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหดําเนิน

กิจการเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก ระยะเวลาสูงสุดของสัญญาเชา 70 ป 

3.4 ภาษี (สรุปที่เกี่ยวของกับการลงทุนจากตางประเทศ) 
3.4.1 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax) 

โดยปกติ ภาษีเงินไดนิติบุคคลจะเรียกเก็บในอัตรา 32% สําหรับธุรกิจภายในประเทศ และบริษัท
ตางชาติ  

สําหรับโครงการลงทุนใหมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม อาชีพหรือพ้ืนที่ที่มีการสงเสริมการลงทุน 
อัตราภาษีจะเปน 25%, 20% และ 15% 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับการลงทุนของตางชาติโดยตรงและการลงทุนในสัญญาความ
รวมมือทางธุรกิจจะเปน 25% และสามารถลดลงเปน 20%, 15% และ 10% ในกรณีที่โครงการเปน
โครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนและเปนโครงการที่เปนการลงทุนในพื้นที่กันดาร 

ชาวเวียดนามในตางประเทศที่ลงทุนในประเทศเวียดนามตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนจะเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% ยกเวนในกรณีที่เสียในอัตรา 10% อยูแลว 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการโอนเงินทุน (Corporate Income Tax on Capital Transfer)จะเสียใน
อัตรา 25% ของเงินไดที่โอน หากเปนการโอนใหกับรัฐวิสาหกิจจะไดรับการยกเวนภาษี 

หากเปนการโอนใหกับบริษัทของชาวเวียดนาม จะเสียภาษีในอัตรา 10% ของรายไดที่ตองชําระ
ภาษี 
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3.4.2  ภาษีหัก ณ ที่จายเก็บจากผลกําไรท่ีสงกลับ (Withholding Profits 
Remittance Tax) 

เม่ือมีการโอนกําไรจากการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ (รวมทั้งกําไรจากการขายทรัพยสิน) 
นักลงทุนตางชาติจะตองเสียภาษีในอัตราดังน้ี 

- อัตรา 3% สําหรับโครงการที่นักลงทุนตางชาติลงทุนเปนเงิน 10 ลานเหรียญสหรัฐหรือมากกวา 
รวมทั้งโครงการ BOT, BTO, BT และโครงการในพื้นที่เพ่ือการสงออก โดยไมคํานึงถึงจํานวนเงินลงทุน 

อัตราภาษีน้ียังใชกับนักลงทุนชาวเวียดนามที่มีถิ่นพํานักอาศัยในตางประเทศเขามาลงทุนใน
ประเทศโดยไมคํานึงถึงจํานวนเงินลงทุน 

- อัตรา 5% สําหรับโครงการที่นักลงทุนตางชาติลงทุน 5-10 ลานเหรียญ 
- อัตรา 7% สําหรับโครงการที่นักลงทุนตางชาติลงทุนนอยกวา 5 ลานเหรียญ 

3.4.3  ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 

อัตรา 0% สําหรับสินคาสงออก การซอมเครื่องจักร อุปกรณขนสง ผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมสงออก การสงออกแรงงาน 

อัตรา 5% สําหรับสินคาและการบริการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน นํ้า ปุย ยา เครื่องจักร ถาน
หิน เปนตน 

อัตรา 10% เปนอัตรามาตรฐาน สําหรับสินคาและบริการทั่วไป เชน อุปกรณไฟฟา เหมืองแร 
อาหารสําเร็จรูป บริการขนสงไปรษณีย การทองเที่ยว การประกันภัย เปนตน 

อัตรา 20 % สําหรับการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับมีคา ตัวแทนบริษัทขนสง บริการ
นายหนา 

3.4.4 ภาษีนําเขา (Import Duty) 

อัตราภาษีนําเขาทั้งอัตราพิเศษ (Preferential Rate) และอัตราปกติ (Normal Rate) มีหลายอัตรา
ไดแก 0%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 30%, 40%, 50%, 60% และ 100% 

ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรี Asean (AFTA) อัตราภาษีของสินคาทุกประเภทจะลดลงเหลือ 0-
5% ภายในป 2006  

บริษัทชาวตางชาติหรือบริษัทรวมลงทุนจะไดรับการยกเวนภาษี หากสอดคลองกับเง่ือนไข
ดังตอไปน้ี 

1) เครื่องจักรและอุปกรณที่นําเขาเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยถาวร ยานพาหนะขนสงพิเศษที่เปน
สวนหนึ่งของขบวนการผลิตนําเขามาเปนทรัพยสินถาวร ยานพาหนะขนสงพนักงาน (รถยนต
ขนสงขนาด 24 ที่น่ังหรือมากกวา และ เรือ) 

2) ชิ้นสวน อะไหล โครงสราง แบบหลอ และสวนประกอบตางๆของเครื่องจักร อุปกรณและ
ยานพาหนะขางตน 

3) นอกจากนี้ บริษัทที่ลงทุนในกิจการโรงแรม สํานักงานและอพารตเมนตใหเชา อาคารที่พัก
อาศัย ศูนยการคา การใหบริการดานเทคนิค ซุปเปอรมารเก็ต สนามกอลฟ แหลงทองเที่ยว 
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ศูนยกีฬา ศูนยบันเทิง โรงพยาบาลและคลินิก การบริการดานการฝกอบรม วัฒนธรรม การเงิน 
การธนาคาร ประกันภัย การตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษา จะไดรับการยกเวนภาษีนําเขา 
1 ครั้งของอุปกรณและเฟอรนิเจอร 

4) วัตถุดิบและอ่ืนๆนําเขาสําหรับโครงการ BOT, BTO และ BT 
5)  พืชและสัตวหรือสารเคมีสําหรับการเกษตรนําเขามาใชในโครงการการเกษตร ปาไมและ

ประมง 
6) วัสดุการกอสรางนําเขาเพื่อเปนทรัพยสินถาวรและไมสามารผลิตในประเทศได 
7) วัตถุดิบนําเขามาเพื่อผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต หรือสําหรับการผลิต

ชิ้นสวน อะไหล โครงสราง เครื่องใช แบบหลอและชิ้นสวนตางๆสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
ขางตน 

8) สินคาและวัสดุอ่ืนๆสําหรับโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนพิเศษตามที่กําหนดโดย
นายกรัฐมนตรี 

9) โครงการลงทุนที่อยูในรายการที่ไดรับการสงเสริมเปนพิเศษและโครงการในเขตพื้นที่ทุรกันดาร 
จะไดรับการยกเวนภาษีนําเขาของวัตถุดิบที่ใชสําหรับการผลิตเปนระยะเวลา 5 ปนับตั้งแตเริ่ม
การผลิต 

10) การยกเวนภาษีนําเขาของโครงการหรือวัสดุ เครื่องจักรอุปกรณที่กลาวมาแลวขางตนนี้ จะ
ครอบคลุมถึงการขยายอายุโครงการหรือการทดแทนหรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

11)  โดยหลักการ วัสดุ ชิ้นสวน อะไหล และอุปกรณที่นําเขามาสําหรับการผลิตเพ่ือการสงออก 
จะตองชําระภาษีนําเขากอน แตสามารถเรียกคืนไดเม่ือมีการสงออกสินคาสําเร็จรูป รัฐอนุญาต
ใหบริษัทที่สงออกอยางนอย 50% จัดตั้งคลังสินคาปลอดภาษี สินคานําเขาที่อยูในคลังสินคา
ปลอดภาษีจะไมตองชําระภาษีนําเขาทันที 

3.4.5 ภาษีสงออก (Export Duty) 

อัตราภาษีสงออกมีดังน้ี 
o 4% สําหรับการสงออกน้ํามันดิบ 
o 5%, 15%, 20% สําหรับไมและผลิตภัณฑจากไม 
o 4% สําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต 
o 1%, 2%, 5%, 10%, 20% สําหรับสินแร 
o 1%, 3%, 5% สําหรับอัญมณีมีคา 
o 35%, 40%, 45% สําหรับ metallic waste 
o 5% สําหรับผลิตภัณฑกึ่งโลหะ 
o 10% สําหรับสัตวมีชีวิต 
o 3%, 10% สําหรับ botanic materials 
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3.4.6 ภาษีเงินไดสวนบุคคล (Personal Income Tax) 

ปจจุบันมีบุคคลที่เกี่ยวของ 4 ประเภท คือ ชาวเวียดนามอาศัยอยูในประเทศเวียดนาม ชาว
เวียดนามอาศัยในตางประเทศ บุคคลที่อาศัยอยูในประเทศเวียดนาม (กลุมน้ีไมรวมชาวตางชาติสวน
ใหญ) และชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศเวียดนาม ชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศเวียดนามเกิน 180 
วันภายใน 1 ป จะเปน Resident เวนแตที่ระบุไวในสัญญาดานภาษีที่ทําไวกับตางชาติ  ชาวตางชาติที่
เปน Resident จะเสียภาษีในอัตรากาวหนา สําหรับชาวตางชาติที่เปน Non Resident จะเสียภาษีใน
อัตรา 25% สําหรับรายไดที่เกิดขึ้นในประเทศ หากอาศัยอยูในประเทศระหวาง 30-183 วัน หากอาศัยอยู
นอยกวา 30 วันไมตองเสียภาษี 

ชาวตางชาติที่เปน Resident และชาวเวียดนามที่ไมไดอาศัยอยูในประเทศจะตองเสียภาษีในอัตรา
กาวหนา ซ่ึงเริ่มตั้งแต 10% สําหรับรายไดมากกวา 8 ลานดองตอเดือน จนถึง 50% สําหรับรายได
มากกวา 120 ลานดองตอเดือน 

3.5 การสงเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษ 
เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจบางประเภท จึงไดมีการกําหนดโครงสราง

ภาษีกําไรพิเศษดังน้ี 

3.5.1 อัตราภาษี 20%  

สําหรับโครงการที่สอดคลองกับเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

o สงออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑอยางนอย  50% 
o จางพนักงานจํานวน 500 คนหรือมากกวา 
o ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
o ลงทุนในการคนควาและวิจัย 
o การปลูกหรือการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร ปาไมหรือจากทะเล 
o การใชประโยชนวัตถุดิบที่มีในประเทศคอนขางมาก การแปรรูปและการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  การผลิตที่ใชวัตถุดิบทองถิ่นเปน
จํานวนมาก ตามที่ระบุไวในกฎเกณฑของแตละภาคอุตสาหกรรม 

อัตราภาษีน้ีมีผลบังคับใช 10 ปนับตั้งแตเริ่มการผลิตหรือเริ่มกิจการ นอกจากนี้ยังยกเวนภาษีใหใน
ปแรกที่มีกําไร และเสียภาษีอัตรา 50% สําหรับปถัดไป 

3.5.2 อัตราภาษี 15%  

สําหรับโครงการที่สอดคลองกับเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

o สงออกอยางนอย 80% 
o ลงทุนในอุตสาหกรรมโลหะ เคมีพ้ืนฐาน การผลิตเครื่องจักรอุปกรณ ปโตรเคมี ปุย 

ชิ้นสวนอิเล็กโทรนิคส อะไหลรถยนตและรถจักยานยนต 
o การกอสรางและการ operate โครงการระบบสาธารณูปโภค 
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o การปลูกพืชลมลุกสําหรับอุตสาหกรรม 
o การลงทุนในพื้นที่กันดาร (รวมอุตสาหกรรมโรงแรม) 
o โอนทรัพยสินใหกับรัฐหลังสิ้นสุดโครงการโดยไมมีการชดเชยใดๆ 
o โครงการที่เสียภาษีในอัตรา 20% ที่สอดคลองกับเง่ือนไขขางตน 2 เง่ือนไข 

อัตราภาษี 15% จะมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตเริ่มการผลิตหรือเร่ิมกิจการ
นอกจากนี้ ยังมีการยกเวนภาษีให 2 ปนับจากเริ่มมีกําไร และเสียภาษีในอัตรา 50% เปนระยะเวลา 3 ป 

3.5.3 อัตราภาษี 10%  

สําหรับโครงการตอไปน้ี 

o การกอสรางระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กันดาร 
o  การลงทุนในพื้นที่กันดารหรือพ้ืนที่ภูเขา 
o การปลูกปา 
o โครงการที่มีการสงเสริมการลงทุนเปนพิเศษ  

อัตราภาษีน้ีมีผลบังคับใช 15 ปนับตั้งแตเริ่มการผลิตหรือเริ่มกิจการ นอกจากนี้ยังยกเวนภาษีใหใน 
4 ปแรกที่มีกําไร และเสียภาษีอัตรา 50% สําหรับ 4 ปถัดไป 

โครงการปลูกปา โครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ภูเขา พ้ืนที่หางไกล และโครงการ
ขนาดใหญที่ระบุวาเปนโครงการที่ตองไดรับการสงเสริมเปนพิเศษ จะไดรับการยกเวนภาษีเปนเวลา 8 ป 

อัตราภาษีพิเศษสําหรับบริษัทที่เปนของชาวตางชาติหรือเปนการรวมลงทุนในสัญญาความรวมมือ
ที่ระบุวาเปนโครงการที่ไดรับการสงเสริมเปนพิเศษ จะไดรับสิทธิตลอดอายุโครงการ 

3.5.4 เขตอุตสาหกรรม 

อัตราภาษี 10% 
o สําหรับบริษัทและการบริการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัทเหลานี้ไดรับการยกเวน

ภาษีเปนระยะเวลา 8 ป 
o สําหรับบริษัทมีพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเขตอุตสาหกรรม บริษัทเหลานี้จะไดรับการ

ยกเวนภาษี 4 ป และเสียภาษีในอัตรา 50%  เปนระยะเวลา 4 ป 
o สําหรับโรงงานที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่สงออก จะไดรับการยกเวนภาษี 4 ป 
o สําหรับโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมและมีการสงออกอยางนอย 80% จะไดรับการ

ยกเวนภาษี 2 ป และเสียภาษีในอัตรา 50% เปนระยะเวลา 2 ป 
อัตราภาษี 15%   

o สําหรับโรงงานที่ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมที่มีการสงออกนอยกวา 80%  จะไดรับการ
ยกเวนภาษี 2 ป ในกรณีที่มีการสงออกระหวาง 50-80% จะไดรับการลดหยอนภาษี 50% 
เปนระยะเวลา 2 ป 

อัตราภาษี 20%  
o โรงงานที่ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมในธุรกิจการบริการ จะไดรับการยกเวนภาษี 1 ป 
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3.6 การโอนเงินกลับประเทศ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Repatriation 
and Convertibility) 

3.6.1 ขอกําหนดการโอนเงินกลับประเทศ 

นักลงทุนตางชาติที่ลงทุนในประเทศเวียดนามมีสิทธิในการโอนเงินตอไปนี้ที่ไดจากการประกอบ
ธุรกิจกลับประเทศ : กําไรจากการประกอบธุรกิจ  รายรับจากการบริการและเทคโนโลยี เงินทุนและ
ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินตราตางประเทศ เงินลงทุน รายไดและทรัพยสินอ่ืนๆที่ครอบครองอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย 

พนักงานชาวตางชาติที่ทํางานในธุรกิจที่ลงทุนโดยชาวตางชาติหรือเปนคูสัญญารวมลงทุนใน
สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ สามารถโอนเงินคาจางหรือรายไดอ่ืนที่ถูกตองตามกฎหมายในรูปเงินตรา
ตางประเทศ หลังจากชําระภาษีเงินไดสวนบุคคลและคาใชจายอ่ืนๆแลว 

3.6.2 ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

การซื้อ การขาย การกูยืมและการโอนเงินตราตางประเทศจะตองกระทําที่หนวยงานที่ไดรับ
อนุญาตจากธนาคารชาติ  อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกําหนดโดยธนาคารชาติ 

3.6.3 การแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการโอนเงินออกนอกประเทศ 

เงินลงทุนหรือรายได (โดยไมคํานึงถึงวาเปนเงินสกุลตางประเทศหรือเงินดอง) จากการประกอบ
ธุรกิจที่ลงทุนโดยชาวตางชาติ จะตองนําไปฝากไวที่ธนาคารของเวียดนาม ธนาคารรวมลงทุนหรือ
ธนาคารสาขาของตางชาติในเวียดนาม ในกรณีพิเศษ บริษัทสามารถเปดบัญชีเงินกูที่ธนาคารใน
ตางประเทศไดหลังจากไดรับอนุญาตจากผูวาการธนาคารชาติ 

3.7 นโยบายดานแรงงาน 
3.7.1 ใบอนุญาต/วีซาสําหรับชาวตางชาติ 

บริษัทชาวตางชาติจะตองใหความสําคัญในการวาจางพนักงานชาวเวียดนาม  สําหรับการวาจาง
พนักงานชาวตางชาติ บริษัทจะตองสงหนังสือไปยังกรมแรงงานอธิบายถึงความจําเปนในการวาจาง
พนักงานตางชาติพรอมดวยหนังสือแสดงคุณวุฒิและประสบการณของพนักงาน   

3.7.2 กฎหมายแรงงานที่เก่ียวของ 

1) กฎหมายแรงงานป 1994 
กฎหมายแรงงานระบุเน้ือหาสาระดานแรงงาน เชน สิทธิและเงื่อนไขของนายจางและพนักงาน 

ชั่วโมงการทํางาน สัญญาวาจาง การชําระเงินประกันสังคม คาจางลวงเวลา การนัดหยุดงาน การเลิก
วาจาง เปนตน 

2) สวัสดิการสังคม 
บริษัทตางชาติจะตองชําระเงินจํานวน 15% ของคาจางพนักงานชาวเวียดนามเพ่ือเปนคา

สวัสดิการสังคม และตองชําระเงินอีก 5% เปนเงินกองทุนสวัสดิการสังคมที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทและรวม
บริหารโดยพนักงาน 
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บริษัทจะตองจายเงิน 2% ของคาจางพนักงานเขาไปในกองทุน ในขณะที่พนักงานจาย 1% ของ
คาจางสําหรับเปนคาประกันสุขภาพ 

3.8 การปกปองการลงทุน 
3.8.1 นโยบายการแขงขัน 

เวียดนามลงนามในสนธิสัญญากรุงปารีสและมาดริด และเปนสมาชิกขององคการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา (World Intellectual Property Organisation) ซ่ึงกอตั้งจาก Stockholm Convention เม่ือ
เดือนมีนาคม 1993 

3.8.2 การยึดทรัพยสินและการชดเชย 

ประเทศเวียดนามไดลงนามในสัญญาความรวมมือการปกปองการลงทุนกับ 35 ประเทศ  
ผลประโยชนของนักลงทุนไดรับการประกันแมแตในกรณีที่เลวรายสุดคือ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของโครงการ การเปลี่ยนแปลงการยกเวนภาษีหรือการลดหยอน 
หรือในทางกลับกันรัฐจะพิจารณาในการชดเชยดวยผลที่นาพอใจ 

3.8.3 การขจัดขอขัดแยง 

การขจัดขอขัดแยงระหวางคูสัญญาในบริษัทหรือในสัญญาความรวมมือทางธุรกิจ โดยปกติจะเปน
การเจรจาหรือการประนีประนอมกัน  ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได คูสัญญาโดยการตกลงรวมกัน 
อาจจะเลือกสถาบันหรือองคกรตอไปน้ีเปนตัวกลางในการเจรจาประนีประนอม 

o ศาลของประเทศเวียดนาม 
o หนวยงานเจรจาประนีประนอมของประเทศ ของตางชาติหรือของนานาชาติ 
o หนวยงานเจรจาประนีประนอมที่จัดตั้งขึ้นภายใตความตกลงรวมกันของคูสัญญา 

ขอขัดแยงระหวางบริษัทตางชาติที่ลงทุนในรูปแบบตางๆในประเทศกับหนวยงานของรัฐจะไดรับ
การเจรจาประนีประนอมโดยองคกรเจรจาประนีประนอมของเวียดนามหรือศาลตามกฎหมายเวียดนาม 

คําตัดสินขององคกรเจรจาประนีประนอมของตางชาติมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนตุลาคม 1995 เม่ือ
เวียดนามเปนสมาชิกของ New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitrage Awards. 

3.9 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน 
กระทรวงวางแผนและลงทุน (Ministry of Planning and Investment, MPI)  
2 Hoang Van Thu, Hanoi, Vietnam 
Tel (844) 823 4453 Fax: (844) 845 9271 Website : www.mpi.go.vn 




