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ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
-4-

1.1 โครงสร้างประชากร
จานวนประชากร ประมาณ 90.55 ล้านคน (พ.ศ. 25541)
อัตราการขยายตัวของประชากร ร้อยละ 1.07
โครงสร้างอายุประชากร
0-14 ปี ร้อยละ 25.2
(ชาย 11,945,354 คน/หญิง 10,868,610 คน)
15-64 ปี ร้อยละ 69.3
(ชาย 31,301,879 คน/หญิง 31,419,306 คน)
ที่มา: U.S. Census Bureau, International Program.
65 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 5.5
http://www.census.gov/population/international/
(ชาย 1,921,652 คน/หญิง 3,092,589 คน)
data/idb/country.php

1.2 เมืองสาคัญทางเศรษฐกิ จ
ชื่อเมือง/จังหวัด
นครฮานอย
(Ha Noi)

1

จานวนประชากร
(ล้านคน)
6.23

นครไฮฟอง
(Hai Phong)

1.8

นครดานัง
( Da Nang)

0.81

กว๋างนินห์
(Quang Ninh)

1.1

เซินลา

1.0

ลักษณะความสาคัญ
เป็นเมืองหลวง มีแม่น้ําหลายสายไหลผ่าน ฮานอยยังเป็น
ศูน ย์ก ลางการบริห ารประเทศและเป็ น ศูน ย์ก ลางธุ ร กิจ
การค้าทางภาคเหนือ โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ Noi Bai
และท่าเรือ 2 แห่งทีส่ ามารถเดินเรือไปยังท่าเรือไฮฟองได้
เป็นเมืองท่าสําคัญในภาคเหนือและเป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ต่อเรือ และวัสดุก่อสร้าง มีท่าเรือ
สําคัญคือ Hai Phong Port และสนามบิน Cat Bi Airport
เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การท่องเทีย่ ว และเป็นเมืองท่าสําคัญ
โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ Da Nang และมีท่าเรือ
Tien Sa Seaport
เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม มี
ท่าเรือสําคัญ ได้แก่ Hon Gai Port เป็ น จังหวัดที่อุดม
สมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งถ่านหินใหญ่
ที่สุดในประเทศ รวมทัง้ มีส ถานที่ท่ องเที่ยวสวยงามที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก คือ อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)
พื้นที่กว่าร้อยละ 80 เป็นไหล่เขา เหมาะแก่การทําฟาร์มโค

ทีม่ า: CIA World Factbook, 2011
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ชื่อเมือง/จังหวัด
(Son La)
ไลโจว
(Lai Chau)
เตวียนกวาง
(Tuyen Quang)
หลาวกาย
(Lao Cai)
เถื่อน เทียน เว้
(Thua hien Hue)

จานวนประชากร
(ล้านคน)
0.33
0.75
0.6
1.1

กว่างนาม
(Quang Nam)
นครโฮจิมนิ ห์
(Ho Chi Minh)

1.5

นครเกิน่ เธอ
(Can Tho)

1.2

เตีย่ งยาง
(Tien Giang)

1.7

บาเรีย-หวุงเต่า
(BaRia -Vung Tau)

0.93

6.6

ลักษณะความสาคัญ
นม มีสนิ ค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ชาดํา
มีสนามบิน คือ Dien Bien Phu Airport
เป็น จัง หวัดที่อุดมไปด้วยป่าไม้ และไม้ม ีค่าต่างๆ รวมถึง
พืชสมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด
มีป่าไม้อุดมสมบูร ณ์และไม้หายากหลายชนิ ด รวมถึงพืช
สมุนไพรและสัตว์หายากอื่นๆ
มีเมืองสําคัญคือ เว้ (Hue) เป็นเมืองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของเวียดนาม มีท่าอากาศ
ยานนานาชาติ Phu Bai
มีเมืองสําคัญคือ ฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองเก่าทีไ่ ด้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ
เป็ นศูนย์กลางธุร กิจการค้าและบริการ การนํ าเข้าส่ง ออก
การลงทุนและเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคมของนานาชาติ โดยมีท่าอากาศ
ยานนานาชาติ Tan Son Nhat และมีท่าเรือ Saigon Port
ซึง่ เป็นท่าเรือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลทีส่ ําคัญ และเป็น
แหล่งปลูกข้าวใหญ่ทส่ี ุดของเวียดนาม
ตัง้ อยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ํ าโขง ซึ่ง มีดิน อุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเขตร้อน จึงเป็นแหล่ง
ผลิตข้าวและผลไม้ต่างๆ อาทิ ทุเรียน มะม่วง รวมถึงผลไม้
เมืองร้อนชนิดอื่นๆ
เป็ น เมืองที่มีการผลิตนํ้ ามัน ดิบและก๊าชธรรมชาติ โดย
เวียดนามสามารถผลิตนํ้ามันได้มากที่สุด ในคาบสมุทรอิน
โดจีน แหล่งผลิตสําคัญอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองเรียกว่า บากโห่ "Bac Ho" หรือ "White Tiger"
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ข้อมูลทางเศรษฐกิ จ:
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

2. ข้อมูลทางเศรษฐกิ จ
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Credit: Vision of Indochina

นับตัง้ แต่เ วียดนามปฏิรูปเศรษฐกิจโดยใช้ นโยบายโด๋ยเม้ย “

Doi Moi ” ตัง้ แต่เดือน

ธัน วาคม 2529 ซึ่ง เป็ น การเปลี่ยนแปลงระบบจากการวางแผนส่วนกลางมาสู่ระบบตลาดเสรีภายใต้
การควบคุม ของรัฐ บาล มีการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น รวมถึง การกระตุ้นให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจ และส่งเสริมการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ โดยก่อน
หน้านี้กม็ กี ารปรับตัวบ้างแล้วแต่ยงั เป็นไปอย่างช้าๆ ตามนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจ

2.1 ผลผลิ ตภายในประเทศ
ปลายปี พ.ศ. 2551 เศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวเพราะได้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤติท าง
เศรษฐกิจทั ่วโลก โดยในปี พ.ศ. 2553 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ
6.8 ตามการฟื้น ตัวของภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศเวียดนามมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการ เวียดนามยังมีปจั จัยการผลิตด้านแรงงานทีม่ คี ่าจ้าง
แรงงานที่ต่าํ เมื่อเทียบกับประเทศในภูมภิ าค สอดคล้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment) ที่เ ข้า มาลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ มีส ิน ค้ า ส่ ง ออกในสิน ค้ า
อุตสาหกรรมแปรรูปหลายประเภท เช่น สิ่งทอ, อาหารทะเล ซึ่ง เวียดนามมีการกําหนดนโยบายจาก
ส่วนกลางมีการควบคุมอัตราแลกเปลีย่ น และอัตราเงินเฟ้อแบบจัดการโดยรัฐ แต่ในการบริหารจัดการมี
การกระจายอํานาจให้แก่เจ้าหน้าที่ของเมืองหรือจังหวัด ในการอนุ มตั หิ รือดําเนินธุรกรรมต่างๆ ได้เพื่อ
ความคล่องตัวในการกระตุน้ ภาคธุรกิจ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในภาคเกษตรกรรมมี
ทัง้ ข้าว, ยางพารา และกาแฟ ส่วนภาคอุตสาหกรรมเป็นโรงงานการผลิตต่างที่ต้องการแรงงานมาก
(Labor Intensive) และภาคบริการทัง้ การค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า การท่องเทีย่ ว และโรงแรม
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ตารางที่ 1 สัดส่วน GDP ตามการผลิ ต ภาคการเกษตร, อุตสาหกรรม และบริการ ปี พ.ศ. 2553
(หน่วย: ร้อยละ)
ภาคการผลิ ต

สัดส่วนต่อ GDP ณ ราคาปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2553

ภาคการเกษตร
 เกษตรกรรม
 ปา่ ไม้
 ประมง
ภาคอุตสาหกรรม
 เหมือง
 โรงงานการผลิต
 ไฟฟ้า แก๊ส ประปา
 การก่อสร้าง
ภาคการบริการ
 การค้า
 ร้านอาหารโรงแรม
 ระบบขนส่ง
 ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 การเงินการธนาคาร
 อื่นๆ
ที่มา: Ministry of Planning and Investment, Vietnam
สําหรับภาคการเกษตรพื้น ที่เพาะปลูกที่สําคัญ
คือ บริเวณที่ร าบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ํ าแดง (Red
River Delta) อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ และบริเวณ
ทีร่ าบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง (Mekong Delta) อยู่
ทางตอนใต้ของประเทศ ส่วนทางตอนกลางของประเทศ
ภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง โดยลักษณะทั ่วไปมัก
ประสบอุทกภัยหรือวาตภัยทุกปีจ ึงไม่เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก สําหรับการประมง โดยเฉพาะประมงทะเลนํ้า
ลึก ตลาดส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ
สิงคโปร์ ส่วนภาคอุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.09
มีอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญ คือ อุตสาหกรรมทอผ้า
-9-

20.58
16.11
0.73
3.74
41.09
10.86
19.68
3.53
7.03
38.33
14.59
4.08
4.31
3.58
1.89
9.88

ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:
VietnameseRegions.png

มีศูน ย์กลางอยู่ท่ีโ ฮจิม ิน ห์ซ ิต้แี ละมีนิ คมอุ ตสาหกรรมอมตะซิต้เี บียนหวา ด้านการทําเหมืองแร่ มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ท่สี ําคัญ คือ ถ่านหิน นํ้ามันปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมของเวียดนามมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นี้เองทําให้ประเทศเวียดนามต้องประสบกับภาวะการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า จึงได้มกี ารซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตัง้ แต่กนั ยายน ปี พ.ศ. 2547 เป็นผลผลิตทางด้านการบริการโดย
เน้นด้านการค้าเป็นหลัก ซึง่ สามารถแสดงการเจริญเติบโตของ GDP ในแต่ละภาคการผลิต
ตารางที่ 2 อัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2553
GDP growth (%)

6.78
2.78

 ภาคการเกษตร
 ภาคอุตสาหกรรม
 ภาคบริการ

7.70
7.52

ที่มา: Ministry of Planning and Investment, Vietnam

2.2 ดัชนี ทางเศรษฐกิ จ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวียดนามเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากนโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่เน้นส่งเสริมการลงทุน เวียดนามมีการควบคุมในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับ
อัตราแลกเปลีย่ นในปี พ.ศ. 2553 หลายครัง้ จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ปรับเป้าหมายภาวะเงินเฟ้อของเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 3 ตัวเลขทางเศรษฐกิ จที่สาคัญ
รายการ

หน่ วย

2550ก

1. GDP (ราคาตลาดปจั จุบนั )
พันล้าน USD 71.1
2. GDP (ราคาตลาดปจั จุบนั )
ล้านล้านด่ง 1,143.7
3. อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP growth)
%
8.5
4. GDP Per Capita (ราคาตลาดปจั จุบนั )
USD
2,606
5. อัตราการว่างงาน
%
4.6
6. อัตราเงินเฟ้อ
%
12.6
7. อัตราแลกเปลีย่ น ณ สิน้ ปี
ด่ง: 1 USD 16,010
8. การส่งออก FOB
ล้าน USD
48,561
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2551ก

2552ก

2553ข

90.3
93.2
103.6
1,485.0 1,658.4 1,980.9
6.3
5.3
6.8
2,803 2,950 3,105
4.7
4.6
4.4ก
20.0
6.5
11.8ก
17,443 18,472 19,498ก
62,685 57,096 72,072

2552ก

2553ข

9. การนําเข้า FOB
ล้าน USD
58,999 75,467 65,403
10. ดุลการค้า
ล้าน USD -10,438 -12,782 -8,307
ที่มา: EIU, Country report (มิถุนายน 2554)
หมายเหตุ: ก คือ ตัวเลขจริง, ข คือ ตัวเลขประมาณการของ EIU

79,807
-7,735

รายการ

หน่ วย

2550ก

2551ก

โดยกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้มกี ารตัง้ เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปี 2553 เพื่อเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในรอบปีท่ผี ่านมา โดยเน้นการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนและเพิม่ รายได้ประชากรต่อหัว และควบคุมภาวะเงินเฟ้อให้ต่าํ
ตารางที่ 4 เป้ าหมายทางเศรษฐกิ จของประเทศเวียดนามปี 2553
เป้ าหมายทางเศรษฐกิ จปี 2553 ของเวียดนาม

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ( GDP growth)
 รายได้ต่อหัว
 อัตราเงินเฟ้อ
 การส่งออก
 การขาดดุลงบประมาณ
 การจ้างงาน
 อัตราความยากจน
 การลงทุนทัง้ หมด

 ร้อยละ 6.5
 1,200 เหรียญสหรัฐฯ
 ร้อยละ 7
 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 ร้อยละ 6.5 ของ GDP
 งานสําหรับประชากร 1.6 ล้านคน
 ตํ่ากว่าร้อยละ 10
 ร้อยละ 41.5 ของ GDP

ที่มา: Ministry of Planning and Investment, Vietnam

2.3 การค้าระหว่างประเทศ
สัดส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ซึ่ง อยู่ใ นช่วงของการพัฒนาประเทศมี
ความต้องการนําเข้าสินค้าทุน วัตถุดบิ รวมถึงสินค้าสําเร็จรูปทีจ่ าํ เป็นต่อภาคการผลิต ทําให้การนําเข้ามี
อัตราขยายตัวสูงและเกิดการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2552 มีการขาดดุลการค้า 12.85
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากปี พ.ศ. 2552 มีการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตะวัน ตกที่เป็ นผู้นํ าเข้าและนักลงทุน ที่สําคัญ ของประเทศเวียดนาม ซึ่ง ในปี
พ.ศ. 2553 การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ มีมูลค่ารวม 155.6 พัน ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 22.5 โดยส่งออกสินค้าทัง้ สิ้น 71.6 พัน ล้านเหรียญ
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สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.45 และนําเข้า 84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.09 ขาดดุลการค้า
12.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตารางที่ 5 การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2550
มูลค่าการค้า
109,217
( + %)
30.0%
การส่งออก
48,387
( + %)
22.2%
การนาเข้า
60,830
( + %)
37.0%
ดุลการค้า
-12,443
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

2551

2552

2553

143,322
31.2%
62,906
30.00%
80,416
32.2%
-17,510

127,045
- 11.4%
57,096
- 9.24%
69,949
- 13.01%
- 12,853

155,633
22.50%
71,629
25.45%
84,004
20.09%
-12,375

2.3.1 การส่งออก
ภาวการณ์ ส่ง ออกของเวียดนามในปี พ.ศ. 2553 มีการส่ง ออกสิง่ ทอและเครื่องนุ่ ง ห่ม 11.17
พันล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณร้อยละ 15.6 ของปริมาณสินค้าส่งออกของประเทศโดยส่งออกไปยังสหรัฐ
และสหภาพยุโรปเนื่องจากเวียดนามได้ร บั สิทธิพเิ ศษทางการค้า รวมถึงมีการส่งออกอาหารทะเลยัง
ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงนํ้ามันดิบ
ตารางที่ 6 การส่งออกของเวียดนามแยกตามประเทศ
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

รวมทัง้ สิ้น
1. สหรัฐฯ
2. สหภาพยุโรป
3. ญี่ปนุ่
4. จีน
5. ออสเตรเลีย
6. สิงคโปร์
7. ไต้หวัน
8. อินโดนีเซีย

2549

2550

2551

2552

39,605
7,829
7,203
5,232
3,030
3,651
1,631
969
958

48,387
10,089
9,402
6,070
3,357
3,557
2,202
1,139
1,105

62,906
11,869
10,853
8,538
4,535
4,225
2,660
1,401
793

57,096
11,356
9,378
6,291
4,909
2,277
2,076
1,121
748
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ประเทศอื่นๆ
9,102
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

11,466

18,032

21,016

ตารางที่ 7 การส่งออกสิ นค้าสาคัญของเวียดนาม
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2552

2553

รวมทัง้ สิ้น
1. สิง่ ทอ

57,096
9,066

71,629
11,172

2. รองเท้า

4,067

5,079

3. อาหารทะเล

4,251

4,953

4. นํ้ามันดิบ

6,195

4,944

5. คอมพิวเตอร์ /
อิเล็กทรอนิกส์

2,763

3,558

6. ผลิตภัณฑ์ไม้

2,598

3,408

7. ข้าว

2,664

3,212

8. เครื่องมือเครื่องจักร
และอะไหล่

2,028

3,047

9. โลหะมีค่าต่างๆ

2,723

2,855

10. ยางพารา

1,227

2,376

ประเทศส่งออกสาคัญ
สหรัฐ (56.4%) สหภาพยุโรป (17.3%) ญี่ปนุ่
(10.6) เกาหลีใต้ (3.4%)
สหภาพยุโรป (45.0%) สหรัฐ (28.4%) เม็กซิโก
(3.9%) ญี่ปนุ่ (3.5%)
ออสเตรเลีย (37.4%) มาเลเซีย (16.7%)
สิงคโปร์ (11.9%)
สหภาพยุโรป (24.5%) สหรัฐ (20.6%) ญี่ปนุ่
(19.2%) เกาหลีใต้ (8.4%)
จีน (19.3%) สหรัฐ (17.4%) สหภาพยุโรป
(16.7%) ญี่ปนุ่ (12.0%)
สหรัฐ (41.3%) สหภาพยุโรป (18.6%) ญี่ปนุ่
(13.5%) จีน (12.0%)
ญี่ปนุ่ ( 30.9% ) สหรัฐ ( 10.4% ) จีน ( 8.6% )
สหภาพยุโรป ( 7.9% )
สวิตเซอร์แลนด์ (86.3%)
แอฟริกาใต้ (6.3%) สหภาพยุโรป (2.5 %)
จีน (61.6% ) สหภาพยุโรป (13.0%) มาเลเซีย
(7.9%) ไต้หวัน (4.5%)
ฟิลปิ ปินส์ (41.2%) อินโดนีเซีย (15.0%)
สิงคโปร์ (9.9%)

สินค้าอื่น ๆ
21,649
27,025
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์
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2.3.2 การนาเข้า
ปริมาณการนําเข้าสินค้าของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุนได้ แก่เครื่องจักร, นํ้ามันสําเร็จรูป
รวมถึงเหล็ก โดยการนําเข้าส่วนใหญ่ของสินค้าประเภทนี้มาจากประเทศจีน รวมถึงผ้าซึ่งเป็นผ้าผืนมา
จากประเทศจีนมีการนําเข้าสินค้าในปี 2553 เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี ่านมาร้อยละ 20.09 อันเนื่องมาจากนยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ตารางที่ 8 การนาเข้าของเวียดนามแยกตามประเทศคู่ค้าที่สาคัญ
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2549

2550

2551

2552

44,410
1. จีน
7,391
2. ญี่ปนุ่
4,701
3. เกาหลีใต้
3,871
4. สหภาพยุโรป
3,156
5. ไต้หวัน
4,823
6. ไทย
3,034
7. สิงคโปร์
6,274
8. สหรัฐฯ
982
9. มาเลเซีย
1,482
10. ฮ่องกง
1,441
ประเทศอื่น ๆ
7,255
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

60,830
12,502
6,178
5,333
3,300
6,917
3,737
7,609
1,700
2,290
1,941
9,323

80,416
15,652
8,241
7,066
7,935
8,363
4,906
9,392
2,635
2,596
2,633
10,997

69,949
16,441
7,468
6,976
6,418
6,253
4,514
4,248
3,009
2,505
826
11,291

รวมทัง้ สิ้น

ตารางที่ 9 การนาเข้าสิ นค้าสาคัญของเวียดนาม
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
แหล่ งนำเข้ ำที่สำคัญ

2552

2553

1. เครื่องจักรและอุปกรณ์

69,949
12,673

84,004
13,493

2. นํ้ามันสําเร็จรูป

6,255

5,742

จีน (25.1%) เกาหลีใต้ (20.5%) ญี่ปนุ่
(20.5%) ไต้ หวัน (11.0%)

3. เหล็ก

5,361

6,163

สิงคโปร์ (34.0%) จีน (17.5%) เกาหลีใต้

รวมทัง้ สิ้น
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จีน (33.3%) ญี่ปนุ่ (19.0%) EU (15.6%)
เกาหลีใต้ (8.2%)

2552

แหล่ งนำเข้ ำที่สำคัญ

2553

(12.2%) ไต้ หวัน (11.9%)
4. ผ้า

4,226

5,378

จีน (41.9%) เกาหลีใต้ (21.1%) ไต้ หวัน
(16.9%) ญี่ปนุ่ (6.8%)

5. คอมพิวเตอร์ /
อิเล็กทรอนิกส์

3,954

5,167

จีน (32.8%) ญี่ปนุ่ (20.0%) เกาหลีใต้
(18.1%) มาเลเซีย (7.2%)

6. เม็ดพลาสติก

1,465

3,766

เกาหลีใต้ (19.0%) ไต้ หวัน (16.7%)
ซาอุดิอาระเบีย (14.8%)

7. รถยนต์

1,269

2,878

เกาหลีใต้ (23.4%) ญี่ปนุ่ (20.1%) ไทย
(16.8%) จีน (10.1%)

8. วัตถุดบิ ในการตัดเย็บ
เสือ้ ผ้า

1935

2,628

จีน (26.5%) เกาหลีใต้ (18.4%) ไต้ หวัน
(16.0%) ฮ่องกง (7.5%)

9. อาหารสัตว์

1,765

2,160

ออสเตรเลีย(15.8%) เกาหลีใต้ (15.4%)
ไต้ หวัน(10.1%) จีน (9.7%)

10. เคมีภณ
ั ฑ์

1,625

2,105

อาร์เจนตินา (28.4%) อินเดีย (22.9%) สหรัฐ
(19.9%) จีน (5.4%)

สินค้าอื่น ๆ
29,421
34,524
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์

2.4 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
เวียดนามมีการลงทุนสะสมทางตรงจากต่างประเทศตัง้ แต่ พ.ศ.2531 ถึง 2552 จํานวน 194.4
พันล้านเหรียญสหรัฐ จํานวน 12,575 โครงการ โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามสะสมมากที่สุด
คือ ประเทศเกาหลีใต้ รองลงมา คือ ไต้ห วัน และประเทศจากกลุ่มอาเซียนอย่างมาเลเซีย สิง คโปร์
รวมทัง้ ไทยก็เป็นประเทศทีม่ กี ารลงทุนในประเทศเวียดนาม
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ตารางที่ 10 การลงทุนโดยตรงในเวียดนามแยกตามประเทศผู้ลงทุนสะสม2
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศ
จานวนโครงการรวม
รวมทัง้ สิ้น
12,575
1. เกาหลีใต้
2,560
2. ไต้หวัน
2,260
3. มาเลเซีย
395
4. ญี่ปนุ่
1,247
5. สิงคโปร์
870
6. สหรัฐอเมริกา
589
7. บริตชิ เวอร์จนิ
495
8. ฮ่องกง
740
9. หมู่เกาะเคย์แมน
44
10.ไทย
284
ประเทศอื่น ๆ
3,091
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

มูลค่าการลงทุนสะสม
194,429.5
26,880.4
22,618.8
17,202.3
17,149.6
16,345.7
15,403.1
15,261.4
8,540
6,758.4
6,198.4
42,071.4

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารลงทุนสะสมเนื่องจากเวียดนามมีประชากรวัย
แรงงานจํานวนมากค่าแรงที่ต่ ํา รวมทัง้ มีน โยบายในการสนับสนุ น การลงทุ น จากต่างประเทศอย่า ง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ รองลงมาเป็นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม
โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ มืองอย่างนครโฮจิมนิ ห์ และฮานอยรวมถึงสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ของประเทศโดยมี
การก่ อ สร้า งโรงแรม, ร้า นอาหาร และห้ า งสรรพสิน ค้า จํา นวนมากรวมถึง การลงทุ น ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม เพราะรัฐบาลเวียดนามมีระบบการให้สมั ปทานที่ค่อนข้างเป็นระบบการยื่นขอก็ไม่ยุ่งยาก
มากในพืน้ ทีร่ บั การส่งเสริม

2

ตัง้ แต่ชว่ ง ปี พ.ศ.2531 ถึง 2552
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ตารางที่ 11 การลงทุนโดยตรงสะสมจากต่างประเทศ ตัง้ แต่ พ.ศ.2531-2551

รวม
1. การเกษตร Agriculture and forestry
2. ประมง Fishery
3. เหมืองแร่ Mining and quarrying
4. อุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing
5. พลังงาน Electricity, gas and water supply
6. ก่อสร้าง Construction
7. การค้าสินค้า Wholesale and retail trade; Repair of motor
vehicles, motor cycles and personal and household goods
8. โรงแรมและร้านอาหาร Hotels and restaurants
9. ขนส่ง Transport; storage and communications
10. สถาบันการเงิน Financial intermediation
11. อสังหาริมทรัพย์ Real estate, renting business activities
12. การศึกษา Education and training
13. งานสาธารณสุข Health and social work
14. นันทนาการ Recreational, cultural and sporting activities
15. ประชาสัมพันธ์ Community, social and personal service
activities
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
จานวน
เงินทุนที่จด
โครงการ
ทะเบียน
10,981
163,607.2
535
3,600.7
162
535.4
126
10,583.6
6,778
81,247.8
31
1,941.4
396
7,300.1
137
696.7
308
295
66
1,788
113
61
116
69

8,970.8
6,954.4
925.3
37,894.6
233.5
994.3
1,689.3
39.3

ในปี 2553 ประเทศสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามมากทีส่ ุด มูลค่า 4.35 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 25.25 ของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทัง้ หมด ประเทศในภูมภิ าค
อาเซียนจึงเป็นประเทศทีม่ กี ารลงทุนทางตรงในเวียดนาม
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ตารางที่ 12 การลงทุนโดยตรงในเวียดนามแยกตามประเทศผู้ลงทุนตัง้ แต่ 1 ม.ค.ถึง 21 ธ.ค. 2553
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศ

จานวนจดทะเบียนโครงการ

มูลค่าการลงทุน

88

4,350.2

1. สิงคโปร์

2. เนเธอร์แลนด์
14
3. ญี่ปนุ่
114
4. เกาหลีใต้
256
5. สหรัฐอเมริกา
52
6. ไต้หวัน
95
7. หมู่เกาะบริตชิ เวอร์จน้ิ
23
8. หมู่เกาะเคย์แมน
5
9. West india (UK)
1
10. มาเลเซีย
19
ประเทศอื่นๆ
302
รวม
969
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์

2,364.0
2,040.1
2,038.8
1,833.4
1,180.6
726.3
500.7
475.9
412.6
1,307.0
17,229.6

โดยอุ ตสาหกรรมที่ลงทุ น โดยชาวต่างชาติลงทุน ในปี 2553 ยัง คงเป็ น อุตสาหกรรมการผลิต
เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานมาก รองลงมายัง คงเป็ นการลงทุ น ในอสัง หาริมทรัพย์
โรงแรม และภาคการก่อสร้างอื่นๆ เพื่อรองรับนักลงทุนและกระบวนการผลิตต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศ
ตารางที่ 13 การลงทุนโดยตรงในเวียดนามแยกตามอุตสาหกรรมตัง้ แต่ 1 ม.ค.ถึง 21 ธ.ค. 2553
ลาดับ

ด้านการลงทุน

1

Processing, manufacturing
industry
Real estates
Hotel and Tourism
Construction
Information and
Communications
Entertainment and Art
Mine and Mineral exploitation

2
3
4
5
6
7

1 ม.ค. - 21 ธ.ค. 2553
โครงการ
รวม
385
4,032.2

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
รวมถึง 21 ธ.ค. 2553
โครงการ
รวม
7,305
93,975

27
33
141
55

6,710.6
279.3
1,707.8
70.7

348
295
674
627

47,995
11,383
11,508
4,726

55
-

36.2
-

123
68

3,461
2,939
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ลาดับ

ด้านการลงทุน

8

1 ม.ค. - 21 ธ.ค. 2553
โครงการ
รวม
11
10.8

Agriculture, Fisheries,
Forestry
9 Warehouse and
16
824.1
Transportation
10 Power, Water, Gas
6
2,942.9
11 Banking and Finance
1
15.8
12 Health and Social Welfare
5
1.5
13 Education and Training
5
105.8
อื่นๆ
279
491.8
รวม
969
17,229.6
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์

รวมถึง 21 ธ.ค. 2553
โครงการ
รวม
479
3,080
300

3,179

63
73
72
133
1,644
12,213

4,857
1,321
891.9
380.3
3,176
192,923

ตารางที่ 14 การลงทุนโดยตรงตามพื้นที่การลงทุนในเวียดนาม ปี 2552 ตัง้ แต่ 1 ม..ค. ถึง 21 ธ.ค. 2553
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
จังหวัดที่ลงทุน

เงินลงทุน

1. กว๋างนาม Quảng Nam
4,177.1
2. บาเรีย – หวุงเต่า Bà Rịa-Vũng Tàu
2,400.6
3. กว๋างนิงห์ Quảng Ninh
2,148.0
4. โฮจิมนิ ห์ TP. Hồ Chí Minh
1,895.3
5. เหงะ อาง Nghệ An
1,327.7
ทีม่ า: Ministry of Planning and Investment, Vietnam

จานวนโครงการ
8
38
2
252
9

จังหวัดกว่างนามเป็นเมืองในภาคกลางซึง่ เป็นแหล่งอุตสาหกรรม และเป็นจังหวัดทีม่ มี ลู ค่าการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากทีส่ ุด โดยมีมลู ค่าลงทุนถึง 4.17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามด้วย
จังหวัดบาเรีย-หวุงเต่า (2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และดานัง (2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เนื่องจากมี
เขตอุตสาหกรรมหลายแห่งในพืน้ ที่ รวมถึงเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อรองรับอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

2.5 การค้ากับประเทศไทย
เวียดนามมีการเสียเปรียบดุลการค้ากับประเทศไทยมีการนําเข้าจากประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง แม้วา่ ในปี พ.ศ. 2552 จะมีการชะลอการค้าเนื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามก็เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 20 โดย
ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศเวียดนามสูงกว่าปีท่ผี ่าน การนําเข้าเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 25 ส่วน
ประเทศไทยนําเข้าสินค้าจากประเทศเวียดนามเพิม่ ขึน้ เล็กน้ อยเมื่อเทียบจากปีทแ่ี ล้ว
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ตารางที่ 15 การค้าระหว่างเวียดนามกับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 – 2553
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2550

2551

มูลค่าการค้า
4,916
(อัตราขยายตัว)
+23.8%
การส่งออกมาไทย
1,112
(อัตราขยายตัว)
+24.2
การนาเข้าจากไทย
3,804
(อัตราขยายตัว)
+23.7%
ดุลการค้า
-2,692
ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2552

6,468
+31.6%
1,450
+30.4
5,018
+31.9%
-3,568

2553

6,063
- 6.3%
1,385
-4.5%
4,678
-6.8%
-3,293

7,242
+19.44
1,396.6
+0.84%
5,845.4
+24.9%
-4,448.8

2.5.1 การส่งออก
เวียดนามมีการส่ง ออกสินค้าประเภทเครื่องจักรและเครื่องใช้ไ ฟฟ้าในบ้านมายังประเทศไทย
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากเวียดนามเป็นฐานในการประกอบเครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ การนําเข้าสินค้า
เหล่านี้ผ่านทางเวียดนามก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกจากประเทศจีน รวมถึงมีการส่งออกด้ายและเส้นใยที่
ใช้ในการผลิตผ้าผืนมายังประเทศไทยเนื่องจากเวียดนามยังไม่มกี ารลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต
ทีส่ งู มากนักยังคงใช้แรงงานเป็นปจั จัยสําคัญในการผลิต
ตารางที่ 16 การส่งออกสิ นค้ามายังประเทศไทย
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
สิ นค้า

2550

2551

2552

2553

1. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
3. ด้ายและเส้นใย
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
5. เครื่องมือเครื่องใช้เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์
การแพทย์
6. เลนส์ แว่นตาและส่วนประกอบ
7. นํ้ามันดิบ
8. สัตว์น้ําสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึง่

71.8
9.6
48.2
294.2

105.8
14.0
65.5
354.2

115.2
64.3
56.5
211.3

182.3
142.1
96.1
78.8

46.7

60.1

46.3

66.4

0.1
264.3
34.7

0.1
220.8
46.7

31.0
356.2
51.5

64.8
54.1
52.8
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สิ นค้า

2550

สําเร็จรูป
9. เคมีภณ
ั ฑ์
29.1
10. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
12.9
รวม 10 รายการ
811.5
อื่นๆ
300.4
รวมทัง้ สิ้น
1,111.9
ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2551

2552

2553

38.1
120.4
1,025.8
424.7
1,450.4

22.6
19.9
974.9
410.5
1,385.4

51.8
49.2
838.3
558.3
1,396.6

2.5.2 การนาเข้า
สินค้าสําคัญที่เวียดนามนําเข้าจากไทย คือ นํ้ามัน สําเร็จรูป เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้า ซึ่ง
เป็นสินค้าทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งในการผลิตและเป็นสินค้าทุนเพื่อใช้ในการผลิตต่อไป
ตารางที่ 17 การนาเข้าสิ นค้าจากประเทศไทย
สิ นค้า

2550

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2551
2552
2553

1. นํ้ามันสําเร็จรูป
2. เม็ดพลาสติก
3. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
4. เคมีภณ
ั ฑ์
5. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
6. เครื่องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบและ
ส่วนประกอบ
7. ผลิตภัณฑ์ยาง
8. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล
9. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
10. รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
อื่นๆ
รวมทัง้ สิน้
ทีม่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

398.1
342.3
320.4
118.6
91.4
128.7

877.1
404.4
324.1
163.1
142.6
157.3

441.7
338.7
289.0
213.1
238.5
162.0

696.4
385.2
333.5
316.9
232.5
209.7

97.7
128.8

140.8
156.5

168.5
134.2

204.6
193.4

82.9
84.3
2,010.9
3,804.1

102.3
132.8
2,416.9
5,017.8

121.5
152.0
2,419.2
4,678.4

187.7
169.7
2,915.8
5,845.4
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ต้นทุนทางเศรษฐกิ จ:
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

VIETNAM
- 22 Credit: Vision of Indochina

3.1 ภาษี (Tax)
3.1.1 ภาษี นาเข้า (Import Tax)
 อัตราพิ เศษเฉพาะ

เป็นอัตราภาษีทจ่ี ดั เก็บจากสินค้านําเข้าจาก
0-5
(Special Preferential Rate) ประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลงพิเศษกับเวียดนาม
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทังไทย
้
ใช้กบั สินค้านําเข้าจากประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลง
เฉลีย่ 0-5
 อัตราพิ เศษ
MFN (Most-favored Nation Treatment) กับ
(Preferential Rate)
เวียดนาม
ใช้กบั สินค้านําเข้าจาก
50-70
 อัตราทั ่วไป
ประเทศทีไ่ ม่ได้มขี อ้ ตกลง MFN กับเวียดนาม
(Ordinary Rate)

3.1.2 ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
ร้อยละ 25-28

 ธรรมดา
 ธุรกิ จ ประเภทน้ามัน, ก๊าซ และการสารวจทรัพยากรธรรมชาติ

ร้อยละ 32-50

3.1.3 ภาษี เงิ นได้บุคคล (Personal Income Tax) แยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) สาหรับคนเวียดนาม
ระดับ
1
2
3
4
5

เงินเดือน (หน่ วย: ล้านด่ง)
ถึง 5
ตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปถึง 15
ตัง้ แต่ 15 ขึน้ ไปถึง 25
ตัง้ แต่ 25 ขึน้ ไปถึง 40
มากกว่า 40

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0
10
20
30
40
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2) สาหรับคนต่างชาติ
ระดับ
1
2
3
4
5

เงินเดือน (หน่ วย: ล้านด่ง)
ถึง 8
ตัง้ แต่ 8 ขึน้ ไปถึง 20
ตัง้ แต่ 20 ขึน้ ไปถึง 50
ตัง้ แต่ 50 ขึน้ ไปถึง 80
มากกว่า 80

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0
10
20
30
40

3.1.4 อัตราภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกิ จการที่ได้รบั ส่งเสริ มพิ เศษ
ตาม Decree No.164/2003/ND-CP3
ยกเว้น
อัตราภาษี จํานวนปี
ลดหย่อน
ภาษี
สิ นค้า / บริการ
พิเศษ นับจากเริม่
ภาษีกง่ึ
นับจากปี
(%)
กิจการ
หนึ่ง
ทีม่ กี าํ ไร
1. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
20
10 ปี
หรือธุรกิจทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ าม List B
2. กิจการผลิตและธุร กิจ ที่ย้ายฐาน
20
10 ปี
2 ปี
2 ปี
ออกจากเขตเมืองตามโครงการที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานรัฐ
3. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
20
10 ปี
2 ปี
3 ปี
และธุรกิจทีจ่ า้ งแรงงานตามเงื่อนไข
ทีร่ ะบุใน Article 33
4. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
20
10 ปี
2 ปี
5 ปี
ซึง่ จ้างแรงงานตามเงื่อนไขที่ระบุใน
Article 33
5. ธุ ร กิจตัง้ ใหม่ ใ นพื้น ที่ต า List B
20
10 ปี
2 ปี
6 ปี
และธุร กิจ ที่ย้ายฐานไปอยู่ใ นพื้น ที่
ตาม List B
6. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในพืน้ ทีต่ าม List C
15
12 ปี
2 ปี
8 ปี
3
4

รายละเอียดในภาคผนวก ค
ตัง้ แต่ 3 มิถุนายน 2551 เปลีย่ นเป็นร้อยละ 25
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ปีทต่ี อ้ งเสีย
ภาษี 28%4
นับจากเริม่
กิจการ
ปีท่ี 11
ปีท่ี 11

ปีท่ี 11

ปีท่ี 11

ปีท่ี 11

ปีท่ี 13

สิ นค้า / บริการ

ยกเว้น
อัตราภาษี จํานวนปี
ลดหย่อน
ภาษี
พิเศษ นับจากเริม่
ภาษีกง่ึ
นับจากปี
(%)
กิจการ
หนึ่ง
ทีม่ กี าํ ไร

และธุร กิจ ที่ย้ายฐานไปอยู่ใ นพื้น ที่
ตาม List C
7. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
15
12 ปี
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ าม List B
8. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
15
12 ปี
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื้นที่ตาม List B และ
จ้างแรงงานตามทีร่ ะบุใน Article 33
9. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
15
12 ปี
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื้นที่ตาม List B และ
จ้างแรงงานตามที่ระบุใน Article 33
โดยมีการจ้างชนกลุ่มน้อยในสัดส่วน
กว่าร้อยละ 30 ของจํานวนแรงงาน
เฉลีย่ ในปีนนั ้ ๆ
10. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
10
15 ปี
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ าม List C
11. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
10
15 ปี
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื้นที่ตาม List C และ
จ้างแรงงานตามทีร่ ะบุใน Article 33
12. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
10
15 ปี
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื้นที่ตาม List C และ
จ้างแรงงานตามที่ระบุใน Article 33
โดยมีการจ้างชนกลุ่มน้อยในสัดส่วน
กว่าร้อยละ 30 ของจํานวนแรงงาน
เฉลีย่ ในปีนนั ้
13. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในเขตอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริม การส่งออก
(แก้ไขเพิม่ เติมตาม Decree No.152/2004/ND-CP)
13.1. ธุ ร กิจ บริก ารตัง้ ใหม่ ใ นเขต
20
10 ปี
อุตสาหกรรม
13.2. ธุ ร กิจ บริก ารตัง้ ใหม่ ใ นเขต
15
12 ปี
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ปีทต่ี อ้ งเสีย
ภาษี 28%4
นับจากเริม่
กิจการ

3 ปี

7 ปี

ปีท่ี 13

3 ปี

8 ปี

ปีท่ี 13

3 ปี

9 ปี

ปีท่ี 13

4 ปี

7 ปี

ปีท่ี 16

4 ปี

8 ปี

ปีท่ี 16

4 ปี

9 ปี

ปีท่ี 16

2 ปี

6 ปี

ปีท่ี 11

3 ปี

7 ปี

ปีท่ี 13

สิ นค้า / บริการ

ยกเว้น
อัตราภาษี จํานวนปี
ลดหย่อน
ภาษี
พิเศษ นับจากเริม่
ภาษีกง่ึ
นับจากปี
(%)
กิจการ
หนึ่ง
ทีม่ กี าํ ไร

ส่งเสริมการส่งออก
13.3. กิจ การผลิต ตัง้ ใหม่ ใ นเขต
15
12 ปี
3 ปี
7 ปี
อุตสาหกรรม
13.4. ธุ ร กิ จ ตัง้ ใหม่ ใ นโครงการ
10
15 ปี
4 ปี
7 ปี
พัฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานในเขต
อุต สาหกรรมและเขตส่ ง เสริม การ
ส่งออก
13.5. กิจการผลิตเพื่อส่ง ออกไม่ว่า
10
15 ปี
4 ปี
7 ปี
จะตัง้ อยูใ่ นหรือนอกเขตส่งเสริมการ
ส่งออก
14. โครงการลงทุนของต่างชาติทต่ี งั ้
10
15 ปี
4 ปี
9 ปี
ใหม่ ใ นธุ ร กิ จ สาขาบริ การสุ ข ภาพ
การศึกษาและฝึกอบรม การวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์
15. กิจการที่ตงั ้ อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
รัฐบาลอนุมตั เิ ป็นรายกรณี
ไม่เกิน 4
และรัฐบาลส่งเสริมเป็นพิเศษ
ปี
16. โครงการส่ ง เสริม พิเศษตามที่
10% ตลอดอายุโครงการ
รัฐบาลอนุมตั เิ ป็นรายกรณี
หมายเหตุ * List A., List B, List C ได้ระบุใน Investment Law of Vietnam
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ปีทต่ี อ้ งเสีย
ภาษี 28%4
นับจากเริม่
กิจการ
ปีท่ี 13
ปีท่ี 16

ปีท่ี 16

ปีท่ี 16

ปีท่ี 10

3.1.4. ภาษี มูลค่าเพิ่ ม (VAT)
สินค้า / บริการ
อัตราภาษี (%)
1. สินค้าหรือบริการเพื่อส่งออกหรือจําหน่ ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออก การลงทุน
0
ด้านการเงินหรือตลาดทุนในต่างประเทศ
2. สินค้าหรือบริการที่จําเป็น เช่น นํ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยา เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์
5
การศึกษา ของเล่นเด็กเล็ก หนังสือวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือป่า
ไม้ทย่ี งั ไม่แปรรูป อาหารสัตว์ บริการด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร เป็นต้น
3. สินค้าหรือบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุขา้ งต้น รวมถึงลอตเตอรี่และนายหน้า
10
ค้าหลักทรัพย์ ซึง่ ในอดีตเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

3.1.5 ภาษี การบริ โภคพิ เศษ (Excise Tax or Special Consumption Tax)
เลขที่
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

สิ นค้า / บริการ
บุหรี่ และ ซิการ์
เหล้า
 เหล้าตัง้ แต่ 400 ขึน้ ไป
 เหล้าตัง้ แต่ 200 ถึง 400
 เหล้าตํ่ากว่า 200 เหล้าผลไม้ เหล้ายา
เบียร์
 เบียร์ขวด เบียร์กล่อง
 เบียร์สด
รถยนต์
 รถยนต์มตี ่าํ กว่า 5 ทีน่ ั ่ง
 รถยนต์ม่ี 6 ถึง 15 ทีน่ ั ่ง
 รถยนต์ม ี 16 ถึง 24 ทีน่ ั ่ง
นํ้ามันทุกประเภท - naptha - condensate - reformade component
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพตํ่ากว่า 90,000 BTU
ไพ่
กงเต็ก
Discotheque, Massage, Karaoke
Casino, jackpot
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อัตราภาษี (%)
65
65
30
20
75
40
50
30
15
10
15
40
70
30
25

เลขที่
11
12

สิ นค้า / บริการ

อัตราภาษี (%)

Betting Entertainment Service
กอล์ฟ

25
10

3.2 ค่าจ้างแรงงานและค่าล่วงเวลา (Labor Cost and Overtime)
จํานวนแรงงาน (Labor force) ประมาณ 43.87 ล้านคน ค่าจ้างแรงงานต่อเดือนตามที่รฐั บาล
เวียดนามประกาศให้มกี ารปรับอัตราค่าจ้างขันตํ
้ ่าขึน้ สําหรับลูกจ้างเวียดนามในรัฐวิสาหกิจ บริษทั เอกชน
อยูท่ ่ี 55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือนต่อคน และบริษทั ต่างชาติ ซึง่ มีผลบังคับใช้ในต้นปี 2552 เพื่อชดเชยกับ
เงินเฟ้อที่เพิม่ สูงขึน้ ค่าจ้างขัน้ ตํ่าอัตราใหม่จะแตกต่างกันไปใน 4 เขตขึ้นอยู่กบั การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของท้องถิน่ (จากเดิมทีแ่ บ่งเพียง 3 เขต) โดยแรงงานในบริษทั เอกชนของเวียดนาม และค่าจ้าง
ขันตํ
้ ่าอัตราใหม่ สําหรับแรงงานในบริษทั เอกชนต่างชาติ ดังนี้
ตารางที่ 18 แสดงอัตราค่าจ้างขัน้ ตา่ ของบริษทั เอกชนของเวียดนาม และของต่างชาติ
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ)
เขต

บริษทั เอกชนของ
เวียดนาม
48.5

จังหวัด

1

กรุงฮานอย,นครโฮจิมนิ ห์ และเมือง Ha
Dong ในกรุงฮานอย
2 เขต Thuy Nguyen และ An Dong ของ
44.8
อําเภอเมือง Ha Long จังหวัด Quang
Ninh นครดานัง เมือง Bien Hoa ของ
จังหวัด Dong Nai จังหวัด Vung Tau
จังหวัด Thu Dau Mot และเขต Thuan
An เขต Di An เขต Ben Cat และเขต
Tan Uyen ของ จังหวัด Binh Duong
3 จังหวัด Bac Ninh จังหวัด Bac Giang
41.8
จังหวัด Hung Yen จังหวัด Hai Duong
จังหวัด Mong Cai จังหวัด Uong Bi
4 จังหวัด Cam Pha จังหวัด Dalat จังหวัด
Bao Loc จังหวัด Nha Trang และ
จังหวัด Cam Ranh
5 พืน้ ทีน่ อกเหนือจากเขตที่ 1-3
39.4
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์
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บริษทั เอกชนต่างชาติ
72.7
65.5

57.6

55.8

ค่าล่วงเวลาร้อยละ 100 ของค่าจ้างรายวันปกติสําหรับวันทํางานร้อยละ 150 - 200 สําหรับ
วันหยุด เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดตามข้อตกลง ส่วนเงินเดือนให้คนขายและค่าคอมมิชชั ่น (Sale
Person Salary and Commission) คือ เงินเดือน 87 – 198 เหรียญสหรัฐฯ (กรุงฮานอย): 122 – 216
เหรียญสหรัฐฯ (นครโฮจิมนิ ห์) ค่าคอมมิชชั ่น ขึน้ อยูก่ บั การเจรจาตกลงกัน (ร้อยละ 3 – 10)

3.3 ค่าเช่าที่ ดิน (Land Cost)
ค่าเช่าสานักงาน/เดือน/ตารางเมตร
 Grade A
 Grade B
ค่าเช่าที่ดินที่เขตอุตสาหกรรม/เดือน/ตารางเมตร
ค่าเช่าบ้านพัก
 อพาร์ทเม้นท์เกรดดี
 วิลล่า
 อพาร์ทเม้นท์ในเมืองฮานอย
ค่าเช่าโกดัง
 ภายในเขตอุตสาหกรรม
 อื่นๆ
ที่มา: Foreign Investment Agency (FIA)

50 เหรียญสหรัฐฯ/ตารางเมตร/เดือน
40 เหรียญสหรัฐฯ/ตารางเมตร/เดือน
45 – 150 เหรียญสหรัฐฯ
1,000 – 1,500 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
1,500 – 4,500 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
500 – 1,500 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
5.0 – 8.0 เหรียญสหรัฐฯ/ตารางเมตร/เดือน
1.6 – 2.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตารางเมตร/เดือน

3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Utility Expense)
1) ค่าไฟฟ้ า
 สาหรับอุตสาหกรรม (ด่ง VND)

 ช่วง Peak demand hour
 ช่วงปกติ
 ช่วง Low demand hour

110 kV

22 kV หรือน้ อยกว่า 110 kV

1,690

1,755

835

870

455

475
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 การใช้ไฟฟ้ าทั ่วไป
ปริมาณการใช้ kWh

ด่ง ต่อ kWh

 มากกว่า 50
 50 ถึง 100
 100 ถึง 150
 150 ถึง 200
 200 ถึง 300
 300 ถึง 400
 500 ขึน้ ไป

600
865
1,135
1,495
1,620
1,740
1,790

ที่มา: Circular No.05/2009KI-BCT (กุมภาพันธ์ 2552)
2) ค่าน้า
ลักษณะการใช้

ด่ง ต่อ ลูกบาศก์เมตร

เขตอุตสาหกรรมในเมืองฮานอย
การใช้ท ั ่วไปในเขตฮานอย

4,500

 16 ลูกบาศก์เมตร
 16 ถึง 20 ลูกบาศก์เมตร
 20 ถึง 35 ลูกบาศก์เมตร
 มากกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร

2,800
3,500
5,000
7,500

3) อัตราค่าโทรศัพท์มือถือ

0.077 เหรียญสหรัฐ / นาที

 ค่าเชื่อมต่อ

VND 150,000

 ค่ารายเดือน

VND 66,000

4) ค่าอิ นเตอร์เนท

 ADSL ทีเ่ ชื่อมต่อกับโทรศัพท์พน้ื ฐาน
 อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เนท (ไม่รวมVAT)
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VND 300,000

MegaVNN – Easy
อัตรา
1
2

ความเร็ว: 384kbps/128kbps

Monthly subscription fee
Using fee for 1Mbyte

28,000 VND/เดือน
- First 3,000 Mbyte: 45 VND
- Next 9,000 Mbyte: 41 VND
- Next 1 Mbyte: 20 VND
The total monthly subscription and usage charges will not 400,000 VND/เดือน
exceed

3

MegaVNN – Family
อัตรา

ความเร็ว: 512kbps/256kbps

1 Monthly subscription fee
2 Using fee for 1Mbyte

45,000 VND/เดือน
- First 3,000 Mbyte: 45 VND
- Next 9,000 Mbyte: 41 VND
- Next Mbyte: 20 VND
3 The total monthly subscription and usage charges will not 600,000 VND/เดือน
exceed
MegaVNN – Extra
อัตรา

ความเร็ว: 1mbps/512kbps

1 Monthly subscription fee
2 Using fee for 1Mbyte

82,000 VND/เดือน
- First 6,000 MB: 55 VND
- Next 6,000 MB: 41 VND
- Next 1 MB: 20 VND
3 The total monthly subscription and usage charges will not 730.000 VND/เดือน
exceed
MegaVNN – Maxi
อัตรา
1
2

ความเร็ว : 2mbps/640kbps

Monthly subscription fee
Using fee for 1Mbyte

172.000 VND/เดือน
- First 6000 MB: 55 VND
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อัตรา

3

ความเร็ว : 2mbps/640kbps

The total monthly subscription and usage charges will
not exceed

- Next 6.000 MB: 41 VN
- Next 1 MB: 20 VND
908.000 VND/เดือน

5) การขนส่งภายในประเทศ (Inland Transportation)
คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (100 – 120 ก.ม)
ค่านํ้ามัน (Gasoline Price)
ค่า Gas LPG
ที่มา: Foreign Investment Agency (FIA)

100 – 200 เหรียญสหรัฐ
1.27 – 1.30 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม
0.79 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม
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เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมการส่งออกและเขตอุตสาหกรรม:
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

VIETNAM
- 33 Credit: Vision of Indochina
Credit: Vision of Indochina

4.1 เขตส่งเสริ มการส่งออกและเขตอุตสาหกรรม
นครโฮจิมินห์มีเขตส่งเสริ มการส่งออก 2 แห่ง ได้แก่ Tan Thuan EPZ และ Linh Trung I & II EPZ
และเขตอุตสาหกรรม 13 แห่ง ส่วนฮานอยมีเขตอุตสาหกรรม 11 แห่ง และดานังมีเขตอุตสาหกรรม 5
แห่ง โดยเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออกและเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้ อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง
วางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment)

สาขาการผลิตสําคัญ ได้แก่ เสือ้ ผ้าสําเร็จรูป เครื่องจักร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยาง และพลาสติก
ไม้แปรรูป กระดาษ บรรจุภณ
ั ฑ์ หนัง และรองเท้า เคมีภณ
ั ฑ์ โลหะ อาหารและเครื่องดื่ม
บริการที่สนับสนุ นการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ การธนาคาร การบัญชี ไปรษณีย์ และ
โทรคมนาคม สถานีบริการนํ้ามัน เครื่องเขียน และอาหาร บริการด้านสุขอนามัย ประกันภัย การสํารวจ
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย การขนส่ง และการส่ง ออกและนํ าเข้า สามารถแบ่ง รายละเอียดของเขต
อุตสาหกรรม ดังนี้
เมือง
ฮานอย

ชื่อเขตอุตสาหกรรม

Hanoi-Dai Tu
Noi Bai
Sai Dong B
Thang Long
(Phase 1+2+3)
Nam Thang Long (Phase 1)
Phu Nghia
Thach That (Quoc Oai)
Quang Minh I
Bac Thuong Tin
Phung Hiep
Quang Minh II
โฮจิมินห์ Binh Chieu
Cat Lai
Hiep Phuoc
Le Minh Xuan
Tan Binh
Tan Tao
Tan Thoi Hiep
Tay Bac Cu Chi
Vinh Loc
Phong Phu
Tan Phu Trung
Cat Lai
Saigon High Tech Pank
ดานัง Da Nang Industry Zone
Hoa Khanh Industry Zone

ปี ที่ได้รบั การ
ร้อยละการ
อนุมตั ิ
ใช้ประโยชน์
1995
50
1994
100
1995
100
1997+2002+2006
100

เขตที่ตงั ้
Long Bien
Soc Son
Gian Lam
Dong Anh
Tu Liem
Chuong My
Quoc Oai
Me Linh
Thuong Tin
Thoung Tin
Me Linh
Thu Duc
2
Nha Be
Binh Chanh
Tan Binh
Binh Chanh
12
Cu Chi
Binh Chanh

2001
2007
2007
2004
2007
2008
2007
1996
2003
1993
1997
1997
1996+2000
1997
1997
1997
2002
2004
1997

37.89
100
100
83.33
100
100
77.36

Son Tra
Son Tra&

1993
1996+2004

100
61.54
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Lien

100
85
95
85

97.24
85.50

เมือง

ชื่อเขตอุตสาหกรรม

เขตที่ตงั ้

Chieu
Lien Chien Industry Zone Lien Chieu
Hoa Cam
Da Nang
Son Tra
Service&Aquiculture
Industry Park (Phase 1+2)
ที่มา: Survey on Business Costs in Major CLMV cities, 2010

ปี ที่ได้รบั การ
อนุมตั ิ

ร้อยละการ
ใช้ประโยชน์

1998
2003
2001+2002

38.46
65.79

ค่าใช้ไฟฟ้ าในเขตอุตสาหกรรม
(หน่วย: ด่ง ต่อ kWh)
เขตอุตสาหกรรมในฮานอย
 ช่วง Peak demand
 ช่วงปกติ
 ช่วง Low demand

1,900
955
540
เขตอุตสาหกรรมในโฮจิมินห์

1,645
 ช่วง Peak demand
815
 ช่วงปกติ
540
 ช่วง Low demand
ที่มา: Survey on Business Costs in Major CLMV cities, 2010
ค่าน้าในเขตอุตสาหกรรม
(หน่วย: ด่งต่อลูกบาศก์เมตร)
4,500 – 6,000
 ฮานอย
4,500 – 6,000
 โฮจิมินห์
ที่มา: Survey on Business Costs in Major CLMV cities, 2010
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ค่าเช่าในเขตอุตสาหกรรม
(หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตารางเมตร/ปี)
1.98-2.67
 Ho Chi Minh
0.52-1.04
 Binh Duong
0.76-1.50
 Ba Ria Vung Tau
0.03-1.65
 Dong Nai
0.70
 Tay Ninh
0.66-1.30
 Long An
0.44
 Tien Giang
ที่มา: Survey on Business Costs in Major CLMV cities, 2010
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คู่มือการลงทุน

VIETNAM
- 38 -

Credit: Vision of Indochina

5.1 รูปแบบการลงทุน
การลงทุนของต่างชาติในเวียดนามสามารถทําได้หลายรูปแบบ ทัง้ ในรูปสัญญาร่วมลงทุน กิจการ
ร่วมทุน กิจการทีต่ ่างชาติเป็นเจ้าของทัง้ หมด และอื่นๆ ดังนี้
รูปแบบการดาเนิ นธุรกิ จ

รายละเอียด

1. สัญญาร่วมลงทุนธุรกิ จ
เป็นการร่วมทุนทําธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติกบั
(Business Co-operation Contract: BCC) นักลงทุนเวียดนาม ซึง่ อาจมีมากกว่า 1 ราย เข้าร่วม
ทําธุรกิจด้วย มีความยืดหยุน่ มากทีส่ ุด โดยนิยมทําใน
อุตสาหกรรมประเภทนํ้ามัน โทรคมนาคม และการ
โฆษณา ตามกฎหมายสัญญาลักษณะนี้ไม่ถือว่าเป็น
การจัดตัง้ บริษทั จํากัดแห่งใหม่แต่เป็นการสร้าง ความ
ผูกพันโดยสัญญาของโครงการนัน้ ๆ ด้วยความสมัคร
ใจของทัง้ สองฝ่ า ยในการจัด สรรหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบกําไรและขาดทุนและไม่มขี อ้ กําหนดเรื่อง
เงินทุนขันตํ
้ ่าของต่างชาติ
2. กิ จการร่วมทุน
ก่อตัง้ โดยสัญญาร่ วมทุ น ระหว่างนักลงทุ น ต่างชาติ
รายเดียวหรือหลายรายกับนักลงทุ น ของเวียดนาม
(Joint Venture : JV)
รายเดียวหรือหลายราย เพื่อดําเนินกิจการทางธุรกิจ
ร่วมกัน หรือบางกรณีอาจเป็นการดําเนินการระหว่าง
รัฐ บาลต่างประเทศกับรัฐ บาลเวียดนามก็ไ ด้ การ
ลงทุนประเภทนี้เป็นการตัง้ บริษทั ใหม่ในรูปหุ้นส่วนที่
จํากัดความรับผิดชอบ มีส ภาพเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายของเวีย ดนาม การก่ อ ตัง้ ต้ อ งได้ ร ับ
ใบอนุ ญ าตและจดทะเบีย นก่ อ ตั ง้ จากกระทรวง
วางแผนและการลงทุน
(Ministry of Planning and Investment: MPI) ทัง้ นี้
ผู้ท่ีเ ข้า ร่ ว มลงทุ น จะมีก ฎหมายกํ า หนดที่ช ัด เจน
เกีย่ วกับการลงทุน โดยมีสดั ส่วนทุนของแต่ละฝ่ายที่
ชัดเจนตามข้อตกลง นักลงทุนต่างชาติอาจลงทุนใน
รูปของเงินตราต่างประเทศ โรงงาน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ส ิท ธิบตั ร ความรู้ท างเทคนิ ค โดยทั ่วไป
สัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติตอ้ งไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของเงินลงทุนทัง้ หมด ในส่วนของกําไรและความ
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รูปแบบการดาเนิ นธุรกิ จ

3. กิ จการที่ชาวต่างชาติ เป็ นเจ้าของ
ทัง้ หมด (Wholly Foreign–owned
Enterprise)

รายละเอียด
เสี่ยงต่างๆ ของกิจการร่วมทุ นจะเฉลี่ยไปในแต่ละ
ฝ่ายที่ร่วมลงทุนตามสัดส่วนของทุน ระยะเวลาของ
การลงทุ น จะกําหนดไว้ช ดั เจนในสัญ ญา หากไม่
สามารถทํา ได้ต ามเวลาที่กํ า หนดอาจถู ก ยกเลิก
สัญญาทันที ระยะเวลาของสัญญากําหนดไว้ไม่เกิน
50 ปี แต่ทงั ้ นี้กข็ น้ึ กับเงินลงทุนด้วย กิจการร่วมทุน
จะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร (Board of
Management: BOM) ซึง่ ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่
ละฝ่ายตามสัดส่วนของเงินลงทุน ทัง้ นี้สมาชิกอย่าง
น้อย 2 คน ใน BOM จะต้องมาจากฝ่ายเวียดนาม
ส่วนประธานของ BOM มาจากการแต่งตัง้ โดยผู้ร่วม
กิจการทัง้ สองฝ่าย ซึ่งเห็นชอบร่วมกันเป็นเอกฉันท์
และ BOM จะแต่ง ตัง้ ผู้อํานวยการทั ่วไปและรอง
ผู้อํานวยการทั ่วไป เพื่อรับผิดชอบในการบริห าร
กิจการ ซึ่งผู้อํานวยการทั ่วไปหรือรองผู้อํานวยการ
ทั ่วไปคนที่ 1 คนใด คนหนึ่งจะต้องเป็นตัวแทนจาก
ฝา่ ยเวียดนาม
กิจการที่ต่างชาติเป็นเจ้าของเองทัง้ หมด นับเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง ของการลงทุ นในเวียดนาม โดยเป็ น
การลงทุ น ขององค์ก รหรือเอกชนจากต่า งประเทศ
ทัง้ หมด การลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก
MPI หรือเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ก่อน การลงทุนในลักษณะ
นี้ มีส ถานะเป็ น บริษ ัท จํา กัด ตามทางกฎหมายการ
ลงทุนของเวียดนาม และผู้ลงทุนมีอํานาจเต็มในการ
บริหาร
โดยเงิ น ลงทุ น แบ่ ง เป็ น "Registered Capital"
หมายถึง มูลค่าลงทุนทัง้ หมดของโครงการนัน้ และ
"Legal Capital" หมายถึง เงินลงทุนตามกฎหมายที่
นักลงทุ นต่างชาติจะต้องนํ าเข้ามาลงทุน ในประเทศ
คือ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินลงทุนทัง้ หมด
ในโครงการโดยนักลงทุนจะต้องเปิดบัญชี "Capital
Account" กับธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนํา
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รูปแบบการดาเนิ นธุรกิ จ

4. กิ จการที่ทาสัญญากับภาครัฐ

5. รูปแบบอื่น ๆ

รายละเอียด
เงิน เข้า มาลงทุ น และสามารถใช้ใ นการโอนเงิน
ระหว่างประเทศได้ แต่สําหรับ การใช้จ่ายในการ
ดํา เนิ น งานประจํา วัน ต้อ งแยกบัญ ชีต่ า งหากที่
เรียกว่า "Operating Account"
เป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานราชการของเวียดนาม
กับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นบริษทั ต่างชาติถือ
หุ้น ทัง้ หมดหรือ บริษ ัท ร่ ว มทุ น กับ เวีย ดนามก็ไ ด้
เ พื่ อ ที่ จ ะ ส ร้ า ง ห รื อ ดํ า เ นิ น ก าร ใ น โ ค ร ง ก า ร
สาธารณู ปโภคขัน้ พื้น ฐานโดยอาจเป็ นสัญ ญาในรูป
BOT (Build-Operate-Transfer) คือ สร้างเสร็จแล้ว
สามารถหาผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนโอน
กิจการเป็ น ของรัฐ หรือ BTO (Build-TransferOperate) คือ สร้างเสร็จแล้วต้องโอนให้รฐั ก่อน จึง
เปิ ดดําเนิ น การเพื่อหาผลประโยชน์ ไ ด้ใ นช่ วงเวลา
หนึ่ง หรือ BT (Build-Transfer-Contract) คือสร้าง
เสร็จแล้วต้องโอนให้รฐั ทันที โดยรัฐจะอนุ ญาตให้นัก
ลงทุนต่างชาติไปลงทุนในโครงการอื่นๆ เพื่อให้ได้รบั
ผลตอบแทนตามสมควร
นัก ลงทุ น อาจขยายกิจ การในเวียดนามในรูปแบบ
อื่นๆ ได้ เช่น การตัง้ สํานักงานตัวแทนทางการค้า
และการลงทุนในเวียดนาม เพื่อทําหน้าที่แทนบริษทั
แม่ในต่างประเทศ หรือการขยายสาขาของธุรกิจบาง
ประเภท เช่น ธนาคาร ประกันภัย การบัญชี หรือ
กฎหมาย เป็นต้น

5.2 ขัน้ ตอนในการลงทุน
5.2.1 จัดหาที่ตงั ้ สานักงานหรือโรงงานในเวียดนาม
ธุรกิจไทยทีส่ นใจการลงทุนในเวียดนามเดินทางไปสํารวจลู่ทางการลงทุนด้วยตนเอง เพื่อเลือก
ทําเลการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับประเภทการลงทุนของแต่ละธุรกิจ ซึ่งการเดินทางสํารวจลู่ทาง
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ดัง กล่าวจะเป็ นการเปิดโอกาสให้ได้สํารวจตลาดของเวียดนาม และช่ วยให้ได้ทําความรู้จกั กับผู้แทน
หน่วยงานราชการเวียดนาม และนักธุรกิจเวียดนามทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
5.2.2 ขออนุญาตลงทุนในเวียดนาม
เมื่อตัดสินใจเลือกทําเล และรูปแบบการลงทุนได้แล้ว ธุรกิจไทยสามารถยืน่ ขออนุ ญาตการลงทุน
จากหน่วยงานเวียดนามทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นหน่ วยงานการลงทุนในจังหวัด ในกรณีท่เี ป็นการลงทุน
สาขาทั ่วไปภายใต้วงเงินทีไ่ ม่สงู มาก หรืออาจเป็นกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม ในกรณี
ทีเ่ ป็นการลงทุนภายใต้เงื่อนไขพิเศษ เช่น เป็นการลงทุนในสาขาการศึกษา สาขาวัฒนธรรม สาขาปิโตรเคมี
หรือ สาขาโครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นต้น
5.2.3 การจัดตัง้ บริษทั
ภายหลังนักลงทุน ซึ่งเป็น ปจั เจกบุคคลหรือบริษทั ลงทุน ต่างชาติไ ด้รบั ใบอนุ ญ าตให้ลงทุน ใน
เวียดนามจากหน่ วยงานเวียดนามที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงวางแผนและการลงทุนซึ่งกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นต่อรัฐบาลกลาง ซึ่งหากได้รบั ความเห็นชอบ DPI ( Department of Planning and Investment)
ของนครฮานอย และโฮจิมนิ ห์ จะสามารถอนุ มตั โิ ครงการที่มมี ูลค่าเพิม่ ขึน้ คือไม่เกิน 40 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และจังหวัดอื่นๆ ไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมกับจะขอให้ DPI สามารถอนุ มตั โิ ครงการ
ลงทุนบางโครงการทีป่ จั จุบนั ต้องขออนุมตั จิ ากนายกรัฐมนตรีโดยตรง เช่น บริการสุขภาพ การศึกษา ที่
อยูอ่ าศัย โรงแรม อพาร์ทเมนท์ และสถานบันเทิง เป็นต้น โดยกระทรวงจะทําหน้าทีเ่ ป็นเพียงคนกลางใน
การขอความเห็นชอบจากกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ ซึง่ หากไม่มคี ําคัดค้านจากกระทรวงใดภายใน 15 วัน
DPI สามารถอนุมตั โิ ครงการนัน้ ได้ และจะพยายามให้ขนตอนการอนุ
ั้
มตั ลิ งทุนดังกล่าวเป็นระบบเสร็จใน
ขันตอนเดี
้
ยว (One–stop Services) โดยตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่เสนอให้ทุกโครงการ จังหวัด
สามารถออก license ได้ โดย DPI เงินลงทุนน้อยกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นโครงการที่ไม่ได้
อยู่ในรายชื่อของการลงทุนที่มเี งื่อนไข (Conditional Investment) จังหวัดสามารถอนุ มตั ไิ ด้ เงินลงทุน
มากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เป็นโครงการทีม่ เี งื่อนไขการลงทุน MPI(Ministry of Planning and
Investment) เป็นผูอ้ นุมตั ิ
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หน่ วยงานอนุมตั ิ

อดีต

จังหวัดสามารถอนุมตั ไิ ด้
 เงินลงทุนน้อยกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 เงินลงทุนมากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือโครงการที่ MPI เป็นผูอ้ นุมตั ิ
มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Project)
หน่ วยงานอนุมตั ิ

ปัจจุบนั

จังหวัดสามารถออก license ได้ โดย DPI
 ทุกโครงการ
 เงินลงทุนน้อยกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็ น จังหวัดสามารถอนุมตั ไิ ด้
โครงการที่ไม่ ไ ด้ อยู่ใ นรายชื่อของการลงทุน ที่มเี งื่อนไข
(Conditional Investment)
 เงินลงทุนมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เป็น ทุกโครงการ MPI เป็นผูอ้ นุมตั ิ
โครงการทีม่ เี งื่อนไขการลงทุน
เมื่อได้รบั อนุมตั โิ ครงการแล้ว บริษทั ต้องดําเนินการดังนี้

1. จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
บริษทั ภายใน 60 วัน

4. จดทะเบียนคณะกรรมการบริหาร
บริษทั ทีก่ รมวางแผนและการลงทุนของ
จังหวัด

3. ส่งบันทึกการประชุมไปยังแผน
กรมวางแผนและการลงทุนของจังหวัด

5. ประกาศการจัดตัง้ บริษทั ใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

6. นําบัตรส่งเสริมการลงทุนไปยืน่ ขอ
ตรายางบริษทั ทีส่ ถานีตาํ รวจ และ
ขอรับเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากรที่
แผนกสรรพากรจังหวัด
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1) จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั (Board of Management) แต่งตัง้ ประธานและรองประธาน
คณะกรรมการบริหารบริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบั ใบอนุ ญาตลงทุน (กฎหมายเวียดนาม
อนุญาตให้บุคคลเพียงคนเดียว สามารถจัดตัง้ บริษทั จํากัดได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องมีผถู้ อื หุน้ รายอื่น) สําหรับ
กิจการร่วมทุน (Joint Venture) คณะกรรมการบริหารต้องมาจากผู้แทนแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนของเงิน
ลงทุน และสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ในคณะกรรมการบริหารต้องมาจากฝ่ายเวียดนาม ส่วนประธาน
คณะกรรมการบริหาร มาจากการแต่งตัง้ ร่วมกันของทัง้ 2 ฝา่ ย
2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทั ภายใน 60 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตลงทุน ทัง้ นี้
เพื่อกําหนดกฎระเบียบการดํา เนิ น การของคณะกรรมการบริ ห ารบริษ ัท จัดตัง้ ผู้อํานวยการ รอง
ผูอ้ าํ นวยการ และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ระบุมูลค่าเงินลงทุน แผนการก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น กรณีกจิ การ
ร่วมทุน ผูอ้ าํ นวยการหรือรองผูอ้ าํ นวยการคนที่ 1 คนใดคนหนึ่งต้องเป็นผูแ้ ทนจากฝา่ ยเวียดนาม
3) ส่งบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารข้างต้นไปยังแผนกรมวางแผนและการลงทุนของ
จังหวัดทีล่ งทุน และหากลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ให้ส่งไปยังคณะกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรม
ทีต่ งั ้ โรงงานด้วย
4) จดทะเบียนคณะกรรมการบริหารบริษทั ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ที่กรมวางแผนและ
การลงทุนของจังหวัด (DIP) หรือหากลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมให้จดทะเบียน กับคณะกรรมการบริหาร
นิคมอุตสาหกรรม (BOM)
5) ประกาศการจัดตัง้ บริษทั ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยระบุช่อื และที่อยู่ของ
บริษทั ชื่อและทีอ่ ยู่ของบริษทั ลงทุนต่างชาติ ประเภทของการลงทุน เลขที่บตั รส่งเสริมการลงทุน วันที่
อนุญาต จํานวนทุนจดทะเบียน จุดประสงค์และขอบเขตการดําเนินการของบริษทั
6) นําบัตรส่งเสริมการลงทุนไปยืน่ ขอตรายางบริษทั ทีส่ ถานีตาํ รวจในท้องที่
7) นําบัตรส่งเสริมการลงทุนและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดไปแจ้ง ขอรับเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
อากรทีแ่ ผนกสรรพากรจังหวัด

5.3 การนาเข้าและส่งออกสิ นค้าในประเทศเวียดนาม
5.3.1 วิ ธีการค้าระหว่างไทยและเวียดนาม
(1) การค้าปกติ
ผูน้ ําเข้าและผูส้ ่งออกของเวียดนาม ซึง่ เป็นบริษทั การค้าของรัฐต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
นําเข้าและส่งออกจากกระทรวงการค้า และในการนําเข้าสินค้าแต่ละครัง้ ผูน้ ําเข้าต้องขอใบอนุญาตนําเข้า
สินค้าจากกระทรวงการค้า ซึง่ บริษทั ของรัฐจะสามารถนําเข้าสินค้าได้เกือบทุกประเภทส่วนบริษทั เอกชน
ทีต่ อ้ งการสั ่งซือ้ สินค้าเพื่อนํามาจําหน่ายต้องดําเนินการนําเข้าผ่านบริษทั การค้าของรัฐบาลซึง่ บริษทั
การค้าของรัฐจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าในการนําเข้าสินค้าประมาณร้อยละ 1-3 ซึง่ ขึน้ กับ
มูลค่าของสินค้า
(2) การค้าผ่านแดน
เวียดนามมีการลักลอบนําเข้าสินค้าไทยโดยผ่านตามแนวชายแดนของลาวและกัมพูชา โดยผู้
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ส่งออกไทยจะจําหน่ายสินค้าให้กบั ผูน้ ําเข้ารายใหญ่ของลาวและกัมพูชาทีอ่ ยูต่ ามชายแดน เพื่อส่งต่อไป
ยังผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีกของเวียดนามเพื่อกระจายสินค้าไปยังผูบ้ ริโภคในเมืองต่างๆของเวียดนามอีกทอดหนึ่ง
5.3.2 ลักษณะของผู้นาเข้าและส่งออกของเวียดนาม
ประเภทของผูน้ ําเข้าในเวียดนาม สรุปได้ดงั นี้
(1) บริษทั ของรัฐบาล (State-owned Company) บริษทั ประเภทนี้จะควบคุมการทําธุรกิจทุกชนิด
ในเวียดนามรวมทัง้ ด้านการนําเข้าและส่งออก บริษทั ประเภทนี้สามารถจําแนกตามลักษณะการกระจาย
สินค้าได้ 2 ประเภทย่อย คือ
 บริษทั ทีเ่ ป็นผูน้ ําเข้าและมีเครือข่ายการจําหน่ายสินค้าทีแ่ ท้จริง มีการนําเข้าสินค้าแล้ว
กระจายผ่านบริษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายทีเ่ ป็นเครือข่ายของบริษทั และยังประกอบธุรกิจเป็นนายหน้านําเข้า
สินค้าให้กบั บริษทั เอกชนอื่นๆทีไ่ ม่สามารถนําเข้าสินค้าได้ดว้ ยตนเอง
 บริษทั ทีเ่ ป็นนายหน้านําเข้าสินค้าเท่านัน้ จะทําธุรกิจเป็นบริษทั นายหน้านําเข้าสินค้า
ให้กบั บริ ษทั เอกชนที่ไม่สามารถนาเข้าสินค้าด้วยตนเองได้
(2) บริษทั เอกชน (Private Company) เป็นบริษทั การค้าของเอกชน ซึง่ สามารถจําแนกตาม
ลักษณะการนําเข้าสินค้าได้ 2 ประเภท คือ
 บริษทั ทีม่ กี ารสั ่งสินค้าเพื่อนํามาจําหน่าย บริษทั ทีด่ าํ เนินธุรกิจประเภทนี้จะไม่ได้รบั
อนุญาตให้นําเข้าสินค้าได้โดยตรง ดังนัน้ ในการนําเข้าจะต้องทําผ่านบริษทั การค้าของรัฐเท่านัน้
 บริษทั ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและมีการนําเข้าวัตถุดบิ เพื่อนํามาใช้เป็นปจั จัยในการผลิตเพื่อ
ส่งออกเท่านัน้ บริษทั ประเภทนี้จะได้รบั ใบอนุญาตให้นําเข้าสินค้าได้เองโดยไม่ตอ้ งผ่านบริษทั การค้าของรัฐ
ประเภทของผูส้ ่งออกในเวียดนาม จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) บริษทั ของรัฐบาล (State-owned Company)
(2) บริษทั เอกชนทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตเพือ่ การส่งออก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ร่วมทุนจากต่างประเทศ
5.3.3 วิ ธีการชาระเงิน
การรับชําระค่าสินค้าส่งออกและนําเข้าของไทยกับเวียดนามเป็นดังนี้
(1) การโอนเงินโดยทางโทรเลข (Telegraphic Transfer: T/T)โดยผูข้ ายสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้ผู้
ซือ้ ก่อนหลังจากนัน้ ผูซ้ อ้ื จะทําการโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผขู้ ายในภายหลัง ตามระยะเวลาทีต่ กลง
(2) การเปิด L/C at sight โดยผูซ้ อ้ื ต้องติดต่อให้ธนาคารในประเทศตนเองเปิด L/C ให้ผขู้ าย โดย
ผ่านธนาคารในประเทศของผูข้ าย หลังจากนัน้ ธนาคารผูข้ ายจะส่ง L/C ให้ผขู้ ายเพื่อส่งสินค้าให้ผซู้ อ้ื
(3) การขายแบบวิธเี รียกเก็บเงินประเภททีผ่ ซู้ อ้ื ต้องชําระเงินก่อนจึงจะสามารถนําเอกสารไปออก
สินค้าได้ (Documents Against Payment: D/P)
วิธที น่ี ิยมทีส่ ุดในการชําระค่าสินค้าระหว่างไทยและเวียดนาม คือ การเปิด L/C at sight โดยผูน้ ํา
เข้าในเวียดนามสามารถเปิด L/C ผ่านสาขาของธนาคารไทยในเวียดนามได้
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ขัน้ ตอนการส่งออกของเวียดนาม

ขัน้ ตอนการนาเข้าของเวียดนาม

ขัน้ ตอนที่ 

ขัน้ ตอนที่ 

การสาแดงสิ นค้าส่งออก

การสาแดงสิ นค้านาเข้า

ขัน้ ตอนที่ 

ขัน้ ตอนที่ 

การตรวจสอบสิ นค้าเพื่อการส่งออก

การตรวจสอบเอกสาร

ขัน้ ตอนที่ 

ขัน้ ตอนที่ 

การตรวจรับการสาแดง

การตรวจสิ นค้าเพื่อการนาเข้า

ขัน้ ตอนที่ 

ขัน้ ตอนที่ 

การขนส่งสิ นค้าออก

การตรวจรับการสาแดง

ขัน้ ตอนที่ 
การชาระค่าอากรและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทางศุลกากร

ขัน้ ตอนที่ 
การรับสิ นค้า
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5.4 ระบบธนาคาร
สถาบันการเงินต่างๆ ในเวียดนามอยู่ภายใต้การกํากับดูแล ของ State Bank of Vietnam หรือ
SBV ซึง่ เป็นธนาคารกลางของเวียดนาม ทําหน้าที่ในการออกใช้ธนบัตร กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนและ
นโยบายการเงินรวมถึงการจัดหาเงินทุนให้แก่รฐั บาล และเป็นแหล่งเงินกูใ้ ห้กบั สถาบันการเงินเวียดนาม
สถาบันการเงินในเวียดนามสามารถแบ่งได้ ดังนี้
1) State-Owned credit Institution มีจํานวน 6 แห่ง เป็นธนาคารของรัฐจัดตัง้ ขึน้ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ โดยแต่ละแห่งมีขอบเขตที่การดําเนินธุรกิจที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน
1.1 Vietnam Bank for Social Policy (VBSP) เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร จัดตัง้ ขึน้ เพื่อ
ขยายสินเชื่อ ให้เข้าถึงครัวเรือนทีม่ รี ายได้น้อย ธุรกิจครัวเรือนที่อยู่ไกลความเจริญ และรองรับนโยบาย
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือคนยากจน
1.2 Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank) จัดขึ้น เพื่อให้ส ิน เชื่อแก่
ผูป้ ระกอบการด้านอุตสาหกรรมและการค้า เป็นธนาคารที่มสี ่วนแบ่งการตลาดถึงร้ อยละ 20 ของระบบ
ธนาคารในเวียดนาม
1.3 Vietnam Bank for Agriculture &Rural development (VBARD หรือ AgriBank) เป็น
ธนาคารทีใ่ ห้สนิ เชื่อโดยตรงต่อภาคการเกษตร และพื้นที่ชนบท ให้สนิ เชื่อระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อหา
เงินทุน ตัง้ แต่เริม่ ผลิตรวมถึงการตลาดภายในประเทศและการส่งออก
1.4 Mekong Delta Housing Development Bank (MHB) จัดตัง้ ขึน้ เพื่ออํานวยสินเชื่อให้แก่
ธุรกิจ SMEs สินเชื่อส่วนบุคคลและครัวเรือน เพื่อการก่อสร้างและสาธารณูปโภค ตลอดจนที่อยู่อาศัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตทีร่ าบลุ่มแม่น้ําโขง
1.5 Vietnam Development Bank (VDB) จัดตัง้ ขึน้ เพื่อรองรับนโยบายลดความยากจน ให้
สินเชื่อเพื่อการชลประทาน การคมนาคมในชนบท สาธารณูปโภคภายในหมู่บา้ นและพืน้ ทีห่ ่างไกล
1.6 Bank for Investment &Development of Vietnam (BIDV) มุ่งเน้นสินเชื่อแก่โครงการ
ต่างๆ ของประเทศ มีบทบาทสําคัญในการลงทุนเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ของเวียดนาม โดยให้
กูย้ มื ระยะกลางและระยะยาวแก่โครงการต่างๆ ของรัฐบาล
2) Joint-Stock commercial Bank เป็นธนาคารท้องถิน่ จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของเวียดนาม
สามารถเปิดสาขาได้ท ั ่วไป และดําเนินธุรกิจด้านธนาคารในทุกประเภท มีจาํ นวน 38 แห่ง
2.1 An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB)
2.2 Bac A Commercial Joint Stock Bank
2.3 Global Petro Commercial Joint Stock Bank
2.4 Gia Dinh Commercial Joint Stock Bank
2.5 Maritime Commercial Joint Stock Bank
2.6 Kien Long Commercial Joint Stock Bank
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2.7 Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank)
2.8 Lien Viet Commercial Joint Stock Bank
2.9 Western Rural Commercial Joint Stock Bank
2.10 My XuyenAn Giang
2.11 Nam Viet Commercial Joint Stock Bank
2.12 Nam A Commercial Joint Stock Bank (NAMA Bank)
2.13 Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise (VP Bank)
2.14 Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)
2.15 Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank (Habubank HBB)
2.16 Housing Development Commercial Joint Stock Bank (HDBank)
2.17 Southern Commercial Joint Stock Bank
2.18 Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB)
2.19 Military Commercial Joint Stock Bank
2.20 Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB)
2.21 Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB)
2.22 Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)
2.23 Saigon Bank for Industrial and Trade
2.24 Sai Gon Thoung Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank)
2.25 Pacific Commercial Joint Stock Bank
2.26 TienPhong Commercial Joint Stock Bank
2.27 Viet Nam Thoung Tin Commercial Joint Stock Bank
2.28 Viet ACommercial Joint Stock Bank
2.29 Vietnam Commercial Joint Stock Export-Import Bank (Eximbank)
2.30 Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank
2.31 Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB)
2.32 South East Commercial Joint Stock Bank (SeaBank)
2.33 Eastern Asia Commercial Joint Stock Bank (EAB)
2.34 Ocean Commercial Joint Stock Bank
2.35 Great Trust Commercial Joint Stock Bank
2.36 Great Asia Commercial Joint Stock Bank
2.37 First Commercial Joint Stock Bank (FCB)
2.38 BoaViet Joint-Stock Commercial Bank
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3) Joint Venture Bank เป็นธนาคารทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ และจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม โดยการร่วม
ทุนระว่างนักลงทุนท้องถิน่ กับต่างชาติ สามารถดําเนินธุรกรรมรับฝากเงิน ให้กยู้ มื เงิน ออกตั ๋วเงิน รับซื้อ
ลดแลกเปลี่ยนเงิน ตราระหว่างประเทศ และธุร กรรมอื่น ๆ ตามที่ไ ด้รบั อนุ ญ าตจาก State Bank of
Vietnam ปจั จุบนั มี 5 แห่ง
3.1 Indovina Bankเป็นธนาคารร่วมทุนแห่งแรกของเวียดนามผู้ร่วมทุนคือVietnam Bank
for Industry and Trade (VietinBank) กับ Cathay United Bank (CUB) ของไต้หวัน
3.2 VID Public Bank เป็นการร่วมทุนระหว่าง Bank for Investment & Development of
Vietnam (BIDV) กับ Public Bank Berhad (PBB) ของมาเลเซีย
3.3 Vinasiam เป็นการร่วมทุนระหว่าง Bank for Agriculture and Rural Development
of Vietnam (Agribank) กับธนาคารไทยพาณิชย์ ของประเทศไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์
3.4 Shinhanvina Bank เป็นการร่วมทุนระหว่าง Bank of Foreign trade of Vietnam
(Vietcombank) กับ Shinhan Bank ของเกาหลีใต้
3.5 Vietnam-Russia Bank (VRB) กับ Bank for Investment and Development of
Vietnam (BIDV) ร่วมทุนกับ Bank for Foreign Trade of Russia (VTB) ของรัสเซีย
4) Foreign Bank Branch เป็นธนาคารทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามาเปิดสาขา
ในเวียดนาม สามารถดําเนินธุรกรรมฝากเงิน ให้กยู้ มื เงิน รับซือ้ ลดตั ๋วเงินแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
และธุรกรรมอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของเวียดนาม
4.1 Natexis
4.2 ANZ (Australia & New Zealand Banking Group)
4.3 Calyon
4.4 Standard Chartered Bank
4.5 City Bank
4.6 Chinfon Commercial Bank
4.7 May Bank
4.8 ABN AMRO Bank
4.9 Bangkok Bank
4.10 Mizuho Corporate Bank
4.11 BNP (Banque Nationale de Paris)
4.12 Shinhan Bank
4.13 HSBC Bank
4.14 United Overseas Bank (UOB)
4.15 Deustche Bank
4.16 Bank of China
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4.17 Bank of Tokyo-Misubishi UFJ
4.18 Mega International Commercial Bank
4.19 OCBC Bank
4.20 Woori Bank
4.21 J.P. Morgan Chase Bank
4.22 Korea Exchange Bank (KEB)
4.23 Loa-Viet Bank
4.24 Chinatrust Commercial Bank
4.25 First Commercial Bank
4.26 Far East National Bank
4.27 Cathay United Bank
4.28 Sumitomo-Mitsui Banking Corporation (SMBC)
4.29 Hua Nam Commercial Bank
4.30 Taipei Fubon Commercial Bank
4.31 Commonwealth Bank
4.32 Industrial Bank of Korea
5) Representative Offices of Foreign Bank เป็นสํานักงานของธนาคารต่างประเทศที่เข้ามา
เปิดการดําเนินการในเวียดนามและดําเนินธุรกรรมตามที่ State Bank of Vietnam อนุมตั ิ
5.1 ABN Amro
5.2 ANZ Bank
5.3 Acom Co., Ltd
5.4 American Express Bank
5.5 BHF Bank Aktiengesellschaft
5.6 BNP Paribas
5.7 Bank of India
5.8 Bayerische Hypo-und Vereinsbank
5.9 Cathay United Bank
5.10 Chinatrust Commercial Bank
5.11 Commerzbank
5.12 Commonwealth Bank of Australia
5.13 Deustche Bank
5.14 Daewo Capital
5.15 Dresdner Bank
5.16 E.Sun Commercial Bank
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5.17 First Commercial Bank
5.18 Fortis Bank
5.19 Fubon Bank (Hongkong) Limited
5.20 GE Money
5.21 HSH Nord Bank AG
5.22 Hana Bank
5.23 HSBC Bank
5.24 Hua Nan Commercial Bank
5.25 Indian Oversea Bank
5.26 Industrail Bank of Korea
5.27 J.P. Morgan Chase Bank
5.28 Kookmin Bank
5.29 Korea Exchange Bank
5.30 Land Bank of Taiwan
5.31 Landesbank Baden-Wuerttemberg
5.32 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited
5.33 Natexis Banque EFCE
5.34 National Bank of Kuwait
5.35 DBS Bank
5.36 RHB
5.37 San Pao Lo Bank
5.38 Nova Scotia Bank
5.39 Reiffeisen Zentral Bank Ostrreich
5.40 Sinopac Bank
5.41 Societe Generale Bank
5.42 Taishin International Bank
5.43 Taiwan Shin Kong Commercial Bank
5.44 The Shanghai Commercial and Savings Bank
5.45 The Sumitomo Bank
5.46 Union Bank of Taiwan
5.47 Visa International
5.48 Wachovia, N.A
5.49 Master Card Asia/Pacific Pte Ltd.
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นอกจากนี้ยงั มีบริษทั เงินทุนในเวียดนามสามารถรับฝากเงินในระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปีขน้ึ ไป ออก
ตั ๋วเงินพันธบัตร ให้กยู้ มื ตามที่ State Bank of Vietnam อนุมตั ิ รวมทัง้ บริษทั leasing ต่างๆ

5.5 การคมนาคมขนส่งในประเทศเวียดนาม
ตัง้ แต่เวียดนามมีแผนการพัฒนา “Doi Moi” ความก่อสร้างสาธารณูปโภคขัน้ พื้นฐานมีขน้ึ อย่าง
มากเพื่อเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ น ผลให้เวียดนามมีเงิน ช่ วยเหลือจากต่างประเทศ
(Overseas development Assistance) เข้ามายังประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
เมืองฮานอย
 National Highways และ Expressways
เส้นทาง

จุดเชื่อมต่อ

Highway 1

จากฮานอย ผ่าน Bac Ninh ไปยังชายแดนจีนเวียดนาม ผ่านจุดผ่าน
แดน Nghi-Pingxiang
Highway 5* (ถนน 4 เลน)
จากฮานอยผ่าน Hung Yen และ Hai Duong ไปยัง Haiphong (ผ่าน
ท่าเรือ Haiphong ไปยังแม่น้ํา Cam)
Highway 18*
จากฮานอยผ่าน Bac Ninh, Hai Duong และ Quang Ninh ไปยัง
ชายแดนจีนเวียดนาม ผ่านจุดผ่านแดน Mong Cai-Tongshing
National Highway 70
เชื่อมต่อชายแดนจีน ที่จุดผ่านแดนนานาชาติ Lao Cai-Hekou และ
Thanh Thuy-Tianbao
National Highway 3
เชื่อมต่อชายแดนจีน ทีจ่ ุดผ่านแดนนานาชาติ Ta Lung-Shuikou
หมายเหตุ * Highway 5 และ 18 เป็นจุดเชื่อมโยงจากฮานอยไปยังท่าเรือทางทะเล โดยทัง้ สองเส้นทาง
สามารถผ่านจุดเชื่อมต่อ Expressway: Hanoi-Bac Ninh

 Railway เส้นทางรถไฟเชื่อมจุดต่างๆ ดังนี้








Hanoi ไปยัง Haiphong
Hanoi ไปยัง Lang Son (Lang Son ไปยัง Pingxiang) รถไฟรางคู่ (Dual)
Hanoi ไปยัง Lao Cai
Hanoi ไปยัง Ho Chi Minh
Hanoi ไปยัง Thai Nguyen
Thai Nguyen ไปยัง Bac Giang
Bac Giang ไปยัง Ha Long
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 ท่าเรือ ในเมืองฮานอยมีท่าเรือ Haiphong ไม่ใช่ท่าเรือทางทะเล เพราะตัง้ อยู่บริเวณแม่น้ํา
Cam ในเมือง Haiphong เป็นท่าเรือทีร่ บั นํ้าหนักเรือขนส่ง 5,000-20,000 DWT โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การรับ
น้าหนัก
ความกว้าง (เมตร)
ความลึก (เมตร)
Jib Crane
Mobile harbor crane
Forklift
Electronic Weighing Bridge
Quayside Gantry Crane (QC)
Rubber-tyred Grantry Crane (RTG)

ท่า Hoang
Dieu
1,717
-8.4

ท่า Chua Ve
848
-8.5

5-40 ตัน
25-70 ตัน
3-45 ตัน
80 ตัน
35.6 ตัน
35.6 ตัน

5.6 หน่ วยงานราชการไทยในประเทศเวียดนาม
สถานที่ติดต่อ

หน่ วยงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 63 – 65 Hoan Dieu Street , Hanoi
Tel. ( 84 – 8 ) 3823 – 5092 - 94
Fax. (84 – 8) 3823 - 5008
E-mail : thaihan@mfa.go.th
WebSite : http : // www.thaibizvietnam.com/
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 : http : // www.thaiconsulatehochiminh.com/
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
Suit 801 , 8 th Floor , HCO Building ,
44 B Ly Thuong Kiet Street , Hanoi
ประเทศ ณ กรุงฮานอย
Tel. : (84 – 4) 3936 - 5226-7
Fax. : (84 – 4 ) 3936 - 5228
E – mail : thaichanoi@depthai.go.th
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สถานที่ติดต่อ

หน่ วยงาน

8 th Floor , Unit 4 , Saigon Center Building ,
65 Le Loi Boulevard , District 1 , Ho Chi Minh City Tel. :
(84 – 8) 3914 - 1838 Fax. : (84 – 8 ) 3914 - 1864
E – mail : thaitradecenter@hcm.fpt.vn
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ Floor 5, The Empire Tower, 26-28 Ham Nghi Street,
District 1, Hochiminh City
ไทย (ททท.) ณ นครโฮจิมินห์
Tel : ( 84 - 8) 62913 885-6
Fax : ( 84 – 8 ) 62913 887
Email : info@tourismthailand.org.vn
Foreign Investment Agency –FIA 02 Hoang Van Thu Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 734 3758 หรือ 734 3759 Fax: (84-4) 734
Ministry of Planning and
3769
Investment of Vietnam
E-mail: fiavietnam@mpi.gov.vn Homepage:
www.mpi.gov.vn/fdi
Investment Promotion Center
65 Van Mieu, Hanoi
Tel: (84-4) 747 3143 Fax : (84-4) 843 7927
(North Vietnam)
E-mail: ipcn@mpi.gov.vn
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

Investment Promotion Center
(Central Vietnam)

102 Quang Trung, Danag
Tel: (84-511) 889 669 Fax: (84-511) 889 679
E-mail: ipccentraldng@viettel.vn

Foreign Investment Center (South
Vietnam)

278 Nguyen Dinh Chieu, Ho Chi Minh City
Tel: (84-8) 930 6671 Fax: (84-8) 930 5413
E-mail: cqddmpi@hcm.vnn.vn
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ภาคผนวก ก
กฎหมายการลงทุนของ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
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กฎหมายการลงทุน5
ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
เลขที่ 59/2005/QH11 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2005
เทียบเคียงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 1992 ได้แก้ไข, เพิม่ เติม
ตามมติเลขที่ 51/2001/QH10 วันที่ 25 ธันวาคม 2001 การประชุมสภาครัง้ ที่ 10 วาระการประชุม ครัง้ ที่ 10
กฎหมายนี้กาํ หนดเกีย่ วกับการลงทุน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั ่วไป
มาตรา 1 ขอบเขตการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายนี้กาํ หนดเกีย่ วกับกิจกรรมการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์การทําธุรกิจ อํานาจและหน้าทีข่ องผูล้ งทุน
การคุม้ ครองสิทธิ ์ ผลประโยชน์ทช่ี อบด้วยกฎหมายของผูล้ งทุน ส่งเสริมและให้สทิ ธิพเิ ศษการลงทุน
หน่วยงานจัดการการลงทุนในเวียดนามและการลงทุนจากเวียดนามไปต่างประเทศ
มาตรา 2 มีผลบังคับใช้กบั
1.ผูล้ งทุนในประเทศและผูล้ งทุนต่างประเทศดําเนินกิจกรรมการลงทุนในอาณาเขตเวียดนามและ
ลงทุนจากเวียดนามไปต่างประเทศ
2.องค์กร บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
มาตรา 3 อธิ บายความหมาย
ในกฎหมายนี้คาํ ต่อไปนี้มคี วามหมายเป็นทีเ่ ข้าใจดังนี้
1.การลงทุนคือการทีผ่ ลู้ งทุนได้ลงทุนด้วยทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องได้ห รือจับต้องไม่ได้เพื่อใช้เป็น
ทรัพย์สนิ ดําเนินกิจการการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้และข้อกําหนดอื่นๆของกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
2.การลงทุนโดยตรง คือรูปแบบการลงทุนโดยผูล้ งทุนได้ลงเงินทุนและได้ดาํ เนินกิจกรรมการ
ลงทุน
3.การลงทุนทางอ้อม คือรูปแบบการลงทุนผ่านทางการซือ้ หุ้นส่วน หุน้ พันธบัตร ทุกเอกสาร
อื่นๆทีม่ มี ลู ค่า หุน้ ทีซ่ อ้ื ขายในกองทุนตลาดหลักทรัพย์และผ่านทางไฟแนนซ์
คนกลางอื่นๆทีผ่ ลู้ งทุนไม่ได้เข้าดําเนินกิจกรรมการลงทุนโดยตรง
4.ผูล้ งทุน คือองค์กร บุคคลทีด่ าํ เนินการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายเวียดนาม รวมไปถึง
a) บริษทั ทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดําเนินการทางธุรกิจก่อตัง้ ตามกฎหมายการก่อตัง้ บริษทั
b) สหกรณ์ องค์การสหกรณ์ ก่อตัง้ ตามกฎหมายสหกรณ์
5

เอกสารจาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
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c) บริษทั ทีม่ เี งินทุนจากต่างประเทศได้ก่อตัง้ ก่อนทีก่ ฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้
d) ธุรกิจครอบครัว บุคคล
e) องค์กร บุคคลต่างชาติ คนเวียดนามทีอ่ าศัยอยูต่ ่างประเทศ คนต่างประเทศทีอ่ าศัยใน
เวียดนาม
f) องค์กรอื่นๆตามข้อกําหนดของกฎหมายเวียดนาม
5.ผูล้ งทุนต่างประเทศคือ องค์กร บุคคลต่างประเทศทีล่ งเงินเพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุนใน
เวียดนาม
6.บริษทั ทีม่ เี งินทุนจากต่างประเทศรวมไปถึงบริษทั ทีก่ ่อตัง้ โดยบริษทั ลงทุนต่างประเทศเพื่อ
ดําเนินการลงทุนในเวียดนาม บริษทั เวียดนามทีผ่ ลู้ งทุนต่างประเทศซือ้ หุน้ ส่วน รวมบริษทั ซือ้ ต่อกิจการ
7.กิจกรรมการลงทุน คือ กิจกรรมของผูล้ งทุนผ่านทางโครงสร้างการลงทุน รวมไปถึงรูปแบบ
เตรียมการลงทุน ปฏิบตั แิ ละการจัดการโครงการลงทุน
8.โครงการลงทุน คือ การรวบรวมเงินทุนรวมและระยะเวลานานเพื่อดําเนินการลงทุนในพืน้ ทีท่ ่ี
แน่นอนในประมาณการณ์ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
9.เงินลงทุน คือ เงินและทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายอื่นๆ เพื่อดําเนินการลงทุนตามรูปแบบการ
ลงทุนทางตรงหรือลงทุนทางอ้อม
10.เงินทุนของประเทศ คือ เงินลงทุนพัฒนาจากงบประมาณของประเทศหรือเงินเครดิตทุนที่
รัฐบาลเป็นผูค้ ้าํ ประกัน เงินทุนเครดิตพัฒนาของรัฐบาลและเงินลงทุนอื่นของรัฐบาล
11.ผูล้ งทุน คือ องค์กร บุคคลผูเ้ ป็นเจ้าของเงินหรือบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนเจ้าของเงินหรือผูย้ มื
เงินทุนและจัดการโดยตรง ใช้เงินทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุน
12.ลงทุนต่างประเทศ คือ ผูล้ งทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนามด้วยเงินลงทุนหรือ
ทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุน
13.ลงทุนในประเทศ คือ ผูล้ งทุนในประเทศทีล่ งเงินและทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายอื่นๆเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมการลงทุนในเวียดนาม
14.การลงทุนไปต่างประเทศ คือ ผูล้ งทุนได้ลงเงินลงทุนหรือทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายอื่นๆ
จากเวียดนามไปต่างประเทศเพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุน
15.เขตการลงทุนทีม่ เี งื่อนไข คือเขตทีไ่ ด้ดาํ เนินกิจกรรมการลงทุนด้วยทุกเงื่อนไขชัดเจนทีร่ ะบุ
ตามกฎหมายข้อบังคับ
16.สัญญาร่วมมือทางธุรกิจ (จากนี้ไปจะเรียกสันๆว่
้ า สัญญา BCC) คือรูปแบบการลงทุนทีไ่ ด้ลง
ลายมือชื่อระหว่างผูล้ งทุนทีร่ ่วมมือทางธุรกิจและแบ่งผลกําไร แบ่งสินค้าแต่ไม่ได้เป็นสิทธิ ์ของบุคคลตาม
กฎหมาย
17.สัญญาก่อสร้าง – ธุรกิจ – ส่งมอบ (ต่อจากนี้จะเรียกสัน้ ๆว่า สัญญา BOT) คือรูปแบบการ
ลงทุนทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อระหว่างหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจ และผูล้ งทุนก่อสร้างธุรกิจโครงสร้างขัน้
พืน้ ฐานในระยะเวลาทีก่ าํ หนด สิน้ สุดระยะเวลาผูล้ งทุนส่งมอบให้กบั รัฐบาลเวียดนาม
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18.สัญญาก่อสร้าง – ส่งมอบ – ธุรกิจ (ต่อจากนี้เรียกสัน้ ๆว่า สัญญา BTO ) คือ รูปแบบการ
ลงทุนทีล่ งลายมือชื่อระหว่างหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจและผูล้ งทุนก่อสร้างโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐาน
หลังจากก่อสร้างเสร็จผูล้ งทุนนัน้ ส่งมอบงานให้กบั รัฐบาลเวียดนามรัฐบาลให้ผลู้ งทุนมีสทิ ธิ ์ทางธุรกิจใน
โครงการก่อสร้างนัน้ ในช่วงระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อเก็บคืนเงินลงทุนและกําไร
19.สัญญาก่อสร้าง – ส่งมอบ (ต่อจากนี้จะเรียกสัน้ ๆว่าสัญญา BT) คือ รูปแบบการลงทุนทีไ่ ด้ลง
ลายมือชื่อระหว่างหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจและผูล้ งทุนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐานหลังจากการ
ก่อสร้างเสร็จสิน้ บริษทั ลงทุนส่งมอบโครงการให้กบั รัฐบาลเวียดนาม รัฐบาลสร้างเงื่อนไขให้ผลู้ งทุน
ดําเนินการโครงการอื่นเพื่อเก็บค่าลงทุนและกําไรหรือชําระให้กบั ผูล้ งทุนตามข้อตกลงในสัญญา BT
20.นิคมอุตสาหกรรมคือเขตทีผ่ ลิตสินค้าอุตสาหกรรมและทุกประกอบการบริการเพื่อการผลิต
อุสาหกรรมมีขอบเขตตัวแทนพืน้ ทีแ่ น่ นอน ได้ก่อตัง้ ตามข้อกําหนดของรัฐบาล
21.นิคมส่งออกคือนิคมอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสินค้าเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ,ให้บริการการผลิต
สินค้าเพื่อส่งออกและกิจกรรมการส่งออกมีขอบเขตของพืน้ ทีแ่ น่ชดั ได้ก่อตัง้ ตามข้อกําหนดของรัฐบาล
22.นิคมเทคโนโลยีชนั ้ สูงคือเขตทีว่ จิ ยั พัฒนาใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูง พัฒนาบริษทั เทคโนโลยีชนั ้ สูง
พัฒนาบุคลากรเกีย่ วกับเทคโนโลยีชนั ้ สูง ผลิตและขายสินค้าเทคโนโลยีชนั ้ สูงมีขอบเขตของพืน้ ทีช่ ดั เจน
ได้ก่อตัง้ ตามข้อกําหนดของรัฐบาล
23.เขตเศรษฐกิจ คือ เขตทีม่ สี ภาพเศรษฐกิจเฉพาะกับสภาพแวดล้อมการลงทุนและธุรกิจพิเศษ
เอือ้ ประโยชน์ต่อผูล้ งทุน มีขอบเขตของพืน้ ทีแ่ น่นอนได้กอ่ ตัง้ ตามข้อกําหนดของรัฐบาล
มาตรา 4 นโยบายการลงทุน
1.ผูล้ งทุนได้ลงทุนในขอบเขตของสาขาอาชีพทีก่ ฎหมายไม่หา้ ม เป็นเจ้าของเองและมีอาํ นาจ
ตัดสินใจดําเนินการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายของเวียดนาม
2.รัฐบาลปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรมต่อผูล้ งทุนทีอ่ ยูใ่ นส่วนทางเศรษฐกิจ,ระหว่างการลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ กระตุน้ และสร้างเงื่อนไขทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
3.รัฐบาลรับรองและคุม้ ครองสิทธิทรัพย์สนิ เงินลงทุน รายได้และสิทธิ ์ ประโยชน์ตามกฎหมาย
อื่นๆของผูล้ งทุน การยอมรับระยะสันและพั
้
ฒนายาวนานของการลงทุน
4.รัฐบาลได้ตกลงปฏิบตั ติ ามข้อตกลงสากลทีเ่ กีย่ วข้องการลงทุนทีส่ าธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นสมาชิก
5.รัฐบาลสนับสนุนและมีนโยบายสิทธิพเิ ศษเกีย่ วกับการลงทุนในทุกเขต พืน้ ทีล่ งทุนพิเศษ
มาตรา 5 ผลบังคับใช้กฎหมายการลงทุน ข้อตกลงสากลกฎหมายต่างประเทศและวัฒนธรรมการ
ลงทุนสากล
1.ดําเนินการลงทุนของผูล้ งทุนในอาณาเขตประเทศเวียดนามต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของ
กฎหมายนี้และข้อกําหนดอื่นของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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2.ดําเนินการลงทุนลักษณะพิเศษได้กาํ หนดตามข้อกําหนดอื่นให้บงั คับใช้ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายนัน้
3.ในกรณีขอ้ ตกลงสากลซึง่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิกมีขอ้ กําหนดแตกต่างกับ
ข้อกําหนดของกฎหมายนี้ ให้ยดึ ตามข้อกําหนดของข้อตกลงสากลนัน้
4.เกีย่ วกับการลงทุนต่างประเทศในกรณีกฎหมายเวียดนามยังไม่มขี อ้ กําหนด ทุกฝา่ ยอาจจะทํา
การตกลงในสัญญาในข้อบังคับของกฎหมายต่างประเทศและวัฒนธรรมการลงทุนสากล ถ้าการบังคับใช้
กฎหมายต่างประเทศและวัฒนธรรมการลงทุนสากลนัน้ ไม่ขดั ต่อแนวทางพืน้ ฐานของกฎหมายเวียดนาม
หมวด 2
รับรองการลงทุน
มาตรา 6 รับรองเกี่ยวกับเงินทุนและทรัพย์สิน
1.เงินลงทุนและทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายของผูล้ งทุนไม่ถูกยึดเป็ นของรัฐบาล ไม่ถูกยึดโดย
การปกครอง
2.ในกรณีทจ่ี าํ เป็นด้วยเหตุผลในการรักษาประเทศ ความปลอดภัยและประโยชน์ของบ้านเมือง
รัฐบาลซือ้ หรือใช้ทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุน ซึง่ ผูล้ งทุนจะได้รบั การชําระชดเชยตามราคาตลาดในเวลาทีซ่ อ้ื
และใช้งานนัน้ การชําระหรือชดเชยต้องรับรองประโยชน์ตามกฎหมายของบริษทั ลงทุนและต้องไม่เลือก
ปฏิบตั ริ ะหว่างแต่ละบริษทั ลงทุน
3.เกีย่ วข้องกับบริษทั ลงทุนต่างประเทศ การชําระหรือชดเชยทรัพย์สนิ ในข้อที่ 2 ของมาตรานี้
ดําเนินการด้วยเงินตราทีแ่ ลกเปลีย่ นได้อสิ ระและได้สทิ ธิในการโอนออกต่างประเทศ
4.ปริมาณ เงื่อนไขการซือ้ การใช้ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
มาตรา 7 คุ้มครองสิ ทธิทางปัญญา
รัฐบาลคุม้ ครองสิทธิ ์ทางปญั ญาในการลงทุน รับรองผลประโยชน์ตามกฎหมายของผูล้ งทุนในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวียดนามตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับสิทธิบตั รทางปญั ญาและข้อกําหนด
อื่นของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรา 8 เปิ ดตลาด,ลงทุนเกี่ยวกับการค้า
เพื่อให้เหมาะสมกับข้อตกลงสากลทีซ่ ง่ึ สาธารณสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก รัฐบาลให้ความ
รับรองปฏิบตั กิ บั ผูล้ งทุนต่างชาติทุกข้อกําหนดต่อไปนี้
1.เปิดตลาดลงทุนเหมาะสมกับแนวทางทีไ่ ด้สรุป
2.ไม่บงั คับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามความต้องการต่อไปนี้
a) ให้สทิ ธิพเิ ศษการซือ้ , ใช้สนิ ค้า, บริการในประเทศหรือต้องซือ้ สินค้า บริการจากผูผ้ ลิตหรือผู้
จัดซือ้ จัดหาบริการได้กาํ หนดในประเทศ
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b) ส่งออกสินค้าหรือส่งออกบริการตามสัดส่วนทีก่ าํ หนด ควบคุมปริมาณ ราคา ชนิดสินค้าและ
บริการส่งออกหรือส่งออก หรือจัดหาในประเทศ
c) นําเข้าสินค้าด้วยปริมาณและราคาเปรียบเทียบกับปริมาณและราคาสินค้าส่งออกหรือต้อง
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลีย่ นจากแหล่งผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการนําเข้า
d)บรรจุสดั ส่วนสินค้าท้องถิน่ ทีก่ าํ หนดต่อสินค้าทีผ่ ลิต
e) บรรจุถงึ ระดับทีก่ าํ หนดหรือราคาทีก่ าํ หนดในดําเนินการศึกษาวิจยั และพัฒนาในประเทศ
f) ส่งสินค้าบริการในสถานทีท่ แ่ี น่นอนในประเทศหรือต่างประเทศ
g) ตัง้ สถานทีส่ าํ นักงานในบริเวณทีช่ ดั เจน
มาตรา 9 การโอนเงินทุนหรือทรัพย์สินออกไปต่างประเทศ
1.ภายหลังการปฏิบตั คิ รบตามหน้าทีท่ างการเงินจ่ายภาษีกบั รัฐบาลเวียดนาม ผูล้ งทุน
ต่างประเทศสามารถโอนเงินออกต่างประเทศตามจํานวนเงินต่อไปนี้
a) กําไรทีเ่ ก็บได้จากการดําเนินธุรกิจ
ั
b) หรือเงินทีจ่ ่ายเป็นค่าเทคนิค บริการ สิทธิบตั รทางปญญา
c) เงินต้นและดอกเบีย้ ทีย่ มื มาจากต่างประเทศ
d) เงินทุนและเงินชําระบัญชีลงทุน
e) เงินและทรัพย์สนิ อื่นๆทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ ์ถูกต้องตามกฎหมายของบริษทั ลงทุน
2.คนต่างชาติทท่ี าํ งานในเวียดนามทีท่ าํ งานให้กบั โปรเจ็คลงทุนโอนเงินรายได้ทถ่ี ูกต้องตาม
กฎหมายออกไปต่างประเทศได้ภายหลังจากทีไ่ ด้จ่ายภาษีทางการเงินกับรัฐบาลประเทศเวียดนาม
3.การโอนไปต่างประเทศของเงินทีก่ ล่าวมานัน้ ได้ดาํ เนินการด้วยเงินตราอย่างเป็นอิสระมีการ
แลกเปลีย่ นตามอัตราค่าเงินตามธนาคารพาณิชย์ทผ่ี ลู้ งทุนเป็นผูเ้ ลือก
4.ขันการโอนไปต่
้
างประเทศจากทุกแหล่งเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับดําเนินการลงทุนตามข้อกําหนดของ
กฎหมายเกีย่ วกับการจัดการเงินตราต่างประเทศ
มาตรา 10 การกาหนดราคา, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนี ยมที่ตกลง
ในโครงสร้างการดําเนินการลงทุนในเวียดนาม,ผูล้ งทุนได้ตกลงราคา ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
สินค้าบริการ ซึง่ ตรวจสอบโดยรัฐบาล
มาตรา 11 รับประกันการลงทุนในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย, นโยบาย
1.ในกรณีทก่ี ฎหมายนโยบายใหม่ได้มกี ารประกาศใช้มสี ทิ ธิประโยชน์และสิทธิพเิ ศษสูงกว่าสิทธิ
ประโยชน์ สิทธิพเิ ศษทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั ก่อนนัน้ ซึง่ ผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์และสิทธิพเิ ศษตาม
ข้อกําหนดใหม่นบั จากวันทีก่ ฎหมายนโยบายใหม่นนั ้ มีผลบังคับใช้
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2.ในกรณีกฎหมายนโยบายใหม่ทป่ี ระกาศใช้กระทบต่อผลประโยชน์ตามกฎหมายซึง่ ผูล้ งทุน
ได้รบั ก่อนหน้าทีข่ อ้ กําหนดของกฎหมายนโยบายนี้มผี ล ซึง่ ผูล้ งทุนจะได้รบั การรับประกันสิทธิพเิ ศษ
เหมือนกับข้อกําหนดในใบรับรองการลงทุนหรือได้รบั การแก้ปญั หาโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งหรือวิธกี ารต่อไปนี้
a) รับสิทธิประโยชน์,สิทธิพเิ ศษพิเศษต่อไป
b) สามารถหักความเสียหายเข้ากับส่วนรายได้ทต่ี อ้ งจ่ายภาษี
c) สามารถแก้ไขวัตถุประสงค์การดําเนินโครงการ
d) ได้รบั การพิจารณาชดเชยในบางกรณีทจ่ี าํ เป็น
3.เทียบเคียงกับข้อกําหนดของกฎหมายและข้อตกลงในข้อตกลงสากลทีป่ ระเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก รัฐบาลกําหนดชัดเจนเกีย่ วกับการรับรองผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงกฎหมายนโยบายมีผลต่อผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
มาตรา 12 การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
1.ข้อขัดแย้งทีเ่ กีย่ วกับดําเนินการลงทุนทีเ่ วียดนามแก้ปญั หาโดยการเจรจาตกลงประนีประนอม
มีผตู้ ดั สินชีข้ าดหรือขึน้ ศาลตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.ข้อขัดแย้งระหว่างผูล้ งทุนกับผูล้ งทุนในประเทศด้วยกันหรือกับหน่วยงานจัดการของ
ราชการเวียดนามเกีย่ วข้องกับดําเนินการลงทุนในอาณาเขตเวียดนามได้แก้ปญั หาโดยมีผตู้ ดั สินชีข้ าด
หรือศาลเวียดนาม
3.ข้อขัดแย้งทีฝ่ า่ ยหนึ่งเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศหรือบริษทั ทีม่ เี งินลงทุนจากต่างประเทศหรือ
ระหว่างผูล้ งทุนต่างประเทศด้วยกันได้รบั การแก้ปญั หาโดยผ่านหน่วยงานหรือองค์การใดองค์การหนึ่ง
ต่อไปนี้
1) ศาลเวียดนาม
2) อนุญาโตตุลาการ (ผูต้ ดั สินชีข้ าด) เวียดนาม
3) อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
4) อนุญาโตตุลาการสากล;
5) อนุญาโตตุลาการทีท่ ุกฝา่ ยทีข่ ดั แย้งตกลงแต่งตัง้
4.ข้อขัดแย้งทีฝ่ า่ ยหนึ่งเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศกับหน่วยงานจัดการของราชการเวียดนาม
เกีย่ วข้องกับดําเนินการลงทุนในอาณาเขตเวียดนามได้แก้ปญั หาโดยอนุญาโตตุลาการ (ผูต้ ดั สินชีข้ าด)
หรือศาลเวียดนาม, ยกเว้นกรณีทไ่ี ด้มขี อ้ ตกลงอื่นๆในสัญญาทีไ่ ด้ลงนามระหว่างตัวแทนหน่วยงาน
ราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีก่ บั ผูล้ งทุนต่างประเทศในข้อตกลงสากลทีป่ ระเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นสมาชิก
หมวด 3
สิ ทธิ และหน้ าที่ของผู้ลงทุน
มาตรา 13 สิ ทธิ และความเป็ นอิ สระของผู้ลงทุนธุรกิจ
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1.เลือกขอบเขตงานทีจ่ ะลงทุน รูปแบบทีจ่ ะลงทุน รูปแบบการระดมทุน พืน้ ที่ ขนาดโครงการ
ลงทุน หุน้ ส่วนการลงทุนและระยะเวลาดําเนินการของโครงการ
2.จดทะเบียนพาณิชย์หนึ่งหรือหลายสาขาวิชา อาชีพ ก่อตัง้ บริษทั ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ตัดสินใจด้วยตนเองเกีย่ วกับการดําเนินการลงทุนธุรกิจทีไ่ ด้จดทะเบียน
มาตรา 14 สิ ทธิ ความชอบธรรมและใช้แหล่งลงทุน
1.มีความเสมอภาคชอบธรรมใช้แหล่งเงินทุนเครดิต กองทุนสนับสนุน ใช้ทด่ี นิ และทรัพยากรตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
2.เช่าหรือซือ้ อุปกรณ์เครื่องมือในประเทศและต่างประเทศเพื่อดําเนินการโครงการลงทุน
3.จ้างแรงงานในประเทศจ้างแรงงานจากต่างประเทศทํางานจัดการแรงงานเทคนิคผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตามความต้องการในการผลิต ธุรกิจยกเว้นกรณีทใ่ี นข้อตกลงสากลทีป่ ระเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นสมาชิกมีขอ้ กําหนดอื่นๆ ซึง่ ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของข้อตกลงสากลนัน้
มาตรา 15 สิ ทธิ การส่งออก-นาเข้า โฆษณา การตลาด รับจ้างผลิ ตและรับจ้างผลิ ตต่อช่วงเกี่ยวข้อง
ถึงการลงทุน
1.นําเข้าโดยตรงหรือได้รบั มอบหมายให้นําเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุดบิ และสินค้า
ให้กบั การลงทุนส่งออกโดยตรงหรือได้รบั มอบหมายให้สง่ ออกและอุปโภคบริโภคสินค้า
2.โฆษณา การตลาดสินค้าบริการของตนเองและเซ็นต์สญ
ั ญาโฆษณาโดยตรงกับหน่วยงานทีม่ ี
สิทธิ ์ดําเนินการโฆษณา
3.ดําเนินการรับจ้างผลิต รับจ้างผลิตต่อช่วงสินค้า สั ่งจ้างผลิตและจ้าผลิตต่อในประเทศ สั ่งจ้าง
ผลิตทีต่ ่างประเทศตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการพาณิชย์
มาตรา 16 สิ ทธิ ในการซื้อเงินตราต่างประเทศ
1.บริษทั ลงทุนสามารถซือ้ เงินตราต่างประเทศ ณ สถานทีป่ ระกอบธุรกิจแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงิน บริการเงินทุนและบริการอย่างอื่นตามข้อกําหนด
ของกฎหมายเกีย่ วกับการจัดการแลกเปลีย่ นเงินตรา
2.รัฐบาลประกันหรือช่วยเหลือสมดุลของเงินตราต่างประเทศเกีย่ วกับบางโครงการทีส่ าํ คัญเช่น
ในด้านพลังงานโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคม การบําบัดของเสีย
มาตรา 17 สิ ทธิ์ การส่งต่อกรรมสิ ทธิ์ แก้ไขเงินลงทุนหรือโครงการลงทุน
1.ผูล้ งทุนมีสทิ ธิ ์ส่งต่อกรรมสิทธิ ์แก้ไขเงินลงทุนหรือโครงการลงทุน ในกรณีทก่ี ารส่งต่อกรรมสิทธิ ์
มีกาํ ไรเกิดขึน้ ฝา่ ยทีส่ ่งต่อกรรมสิทธิ ์ต้องเสียภาษีรายได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับภาษี
2.รัฐบาลได้กาํ หนดเกีย่ วกับเงื่อนไขการส่งต่อกรรมสิทธิ ์ การแก้ไขเงินลงทุน โครงการลงทุนใน
กรณีทซ่ี ง่ึ ต้องกําหนดเกีย่ วกับเงื่อนไข
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มาตรา 18 การจานองสิ ทธิ์ การใช้ที่ดินทรัพย์สินที่ติดมากับที่ดิน
ผูล้ งทุนมีโครงการลงทุนได้จาํ นองสิทธิ ์การใช้ทด่ี นิ และทรัพย์สนิ ทีต่ ดิ กับทีด่ นิ ทีส่ ถาบันเครดิตที่
ได้รบั อนุญาตให้ดาํ เนินการในประเทศเวียดนามเพื่อกูเ้ งินลงทุนดําเนินการ
โครงการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
มาตรา 19 สิ ทธิ์ อื่นๆของผู้ลงทุน
1.ได้รบั ทุกสิทธิพเิ ศษการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้และทุกข้อกําหนดอื่นของกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.พิจารณาใช้บริการงานตามขันตอนไม่
้
แยกปฏิบตั ิ
3.พิจารณาเอกสารกฎหมาย นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน ข้อมูลทางเศรษฐกิจประชากร
แห่งชาติของแต่ละเขตเศรษฐกิจและข่าวสารทางเศรษฐกิจ-สังคมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินการลงทุน
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกฎหมายนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
4.ร้องทุกข์, ร้องเรียนหรือฟ้องร้ององค์กร บุคคลมีกกระทําความผิดตามกฎหมายเกีย่ วการลงทุน
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
5.ปฏิบตั สิ ทิ ธิ ์อื่นๆตามข้อกําหนดของกฎหมาย
มาตรา 20 หน้ าที่ของผู้ลงทุน
1.ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับขันตอนการลงทุ
้
น ปฏิบตั กิ ารดําเนินการลงทุน
ถูกต้องตามเนื้อหาทีจ่ ดทะเบียนลงทุน เนื้อหาทีก่ าํ หนดในใบรับรองการลงทุนผูล้ งทุนต้องรับผิดชอบ
เกีย่ วกับความถูกต้องซื่อสัตย์ของเนื้อหาทีจ่ ดทะเบียนลงทุนเอกสารโครงการลงทุนและเอกสารทีร่ บั รอง
ถูกต้องตามกฎหมาย
2.ปฏิบตั คิ รบถ้วนหน้าทีท่ างการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมาย
3.ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับบัญชี, การตรวจสอบบัญชีและสรุปรวม
4.ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อกําหนดกฎหมายเกีย่ วกับการประกันแรงงาน ให้ความนับถือให้เกียรติ
บุคลากร รับรองสิทธิ ์ประโยชน์ตามกฎหมายของผูใ้ ช้แรงงาน
5.ให้ความนับถือ, สร้างคุณสมบัตผิ ลประโยชน์เพื่อผูใ้ ช้แรงงานได้ก่อตัง้ เข้าร่วมองค์การ
การเมือง องค์กรการเมือง – สังคม
6.ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อม
7.ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆตามข้อกําหนดของกฎหมาย
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หมวด 4
รูปแบบการลงทุน
มาตรา 21 รูปแบบการลงทุนโดยตรง
1.ก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจ 100%เงินทุนของผูล้ งทุนในประเทศหรือ100%เงินทุนของผูล้ งทุนต่างประเทศ
2.ก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจร่วมทุนระหว่างผูล้ งทุนในประเทศและผูล้ งทุนต่างประเทศ
3.ลงทุนตามรูปแบบสัญญา BCC สัญญา BOT สัญญา BTO สัญญา BT
4.ลงทุนพัฒนาธุรกิจ
5.ซือ้ หุน้ หรือลงทุนร่วมเพื่อเข้าร่วมจัดการดําเนินการลงทุน
6.ลงทุนดําเนินการรวมบริษทั (merge) และซือ้ ต่อกิจการ
7.และรูปแบบการลงทุนโดยตรงอื่นๆ
มาตรา 22 ลงทุนก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิ จ
1.เทียบเคียงเข้ากับรูปแบบการลงทุนทีก่ าํ หนดในมาตรา 21 ของกฎหมายนี้ ผูล้ งทุนได้ลงทุน
เพื่อก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจต่อไปนี้
a) บริษทั ก่อตัง้ และดําเนินการตามกฎหมายบริษทั
b) สถาบันเครดิต บริษทั ธุรกิจประกัน กองทุนลงทุนและองค์กรการเงินอื่นตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย
c) หน่วยบริการด้านอนามัย การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและหน่วยงานบริการอื่นๆ
ทีด่ าํ เนินการลงทุนแล้วมีกาํ ไร
d) องค์กรเศรษฐกิจอื่นๆตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.นอกเหนือจากองค์กรเศรษฐกิจทีก่ าํ หนดในข้อ 1 ของมาตรานี้ผลู้ งทุนในประเทศได้ลงทุนเพื่อ
ก่อตัง้ สหกรณ์ สมาคมสหกรณ์ก่อตัง้ และดําเนินการตามกฎหมายสหกรณ์สถานทีป่ ระกอบธุรกิจตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
มาตรา 23 ลงทุนตามสัญญา
1.ผูล้ งทุนได้ลงนามในสัญญา BCC เพื่อร่วมมือผลิตแบ่งผลกําไรแบ่งสินค้าและรูปแบบการ
ร่วมมือธุรกิจอื่นๆ ผูป้ ฏิบตั เิ นื้อหาการร่วมมือ ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของทุกฝา่ ยความสัมพันธ์การร่วมมือระหว่างทุกฝา่ ยและองค์กรจัดการเนื่องจากทุกฝา่ ยตกลง
และระบุในสัญญา BCC ในขอบเขตการค้นคว้า สํารวจ ขุดเจาะนํ้ามันเชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุ
อื่นๆบางส่วนภายใต้รปู แบบสัญญาแบ่งส่วนสินค้าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้และ
ข้อกําหนดอื่นของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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2.ผูล้ งทุนลงนามในสัญญา BOT สัญญา BTO และสัญญา BT กับหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจ
หน้าทีเ่ พื่อดําเนินทุกโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคม ผลิตและธุรกิจไฟฟ้า ส่งจ่ายนํ้า การบําบัด
ของเสียและในขอบเขตอื่นๆทีน่ ายกรัฐมนตรีระบุ
รัฐบาลกําหนดขอบเขตการลงทุน เงื่อนไข ลําดับ ขันตอนและแนวทางปฏิ
้
บตั โิ ครงการลงทุนสิทธิ
และหน้าทีข่ องทุกฝา่ ยทีป่ ฏิบตั โิ ครงการลงทุนตามรูปแบบสัญญา BOT สัญญา BTO และสัญญา BT
มาตรา 24 ลงทุนพัฒนาธุรกิ จ
ผูล้ งทุนได้ลงทุนพัฒนาธุรกิจโดยผ่านรูปแบบต่อไปนี้
1.เปิดกว้างโครงการ เพิม่ กําลังผลิต ความสามารถทางธุรกิจ
2.เปลีย่ นเทคโนโลยีใหม่ เพิม่ คุณภาพสินค้าสูงขึน้ ลดมลพิษสิง่ แวดล้อม
มาตรา 25 ร่วมลงทุน ซื้อหุ้นและรวมบริษทั (merge) ซื้อต่อ
1.ผูล้ งทุนได้ร่วมลงทุน ซือ้ หุน้ ของบริษทั สาขาในเวียดนาม
สัดส่วนร่วมลงทุน ซือ้ หุน้ ของผูล้ งทุนจากต่างประเทศเกีย่ วเนื่องกับบางขอบเขต สาขา อาชีพตามที่
รัฐบาลกําหนด
2.ผูล้ งทุนได้สทิ ธิ ์การรวม (merge) ซือ้ ต่อกิจการ สาขา
เงื่อนไขการรวม ซือ้ ต่อกิจการ สาขาตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้ กฎหมายเกีย่ วกับการแข่งขันและ
ข้อกําหนดอื่นของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรา 26 การลงทุนทางอ้อม
1.ผูล้ งทุนดําเนินการลงทุนทางอ้อมทีเ่ วียดนามตามรูปแบบต่อไปนี้
a) ซือ้ หุน้ ฉลาก พันธบัตรและเอกสารทีม่ มี ลู ค่าอื่นๆ
b) ผ่านทางกองทุนตลาดหลักทรัพย์
c) ผ่านทางสื่อกลางทางการเงินอื่นๆ
2.ลงทุนผ่านทางซือ้ ขายหุน้ ฉลาก พันธบัตรและเอกสารทีม่ มี ลู ค่าอื่นๆของบริษทั บุคคลและ
ขันตอนดํ
้
าเนินการลงทุนทางอ้อมตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับตลาดหลักทรัพย์และข้อกําหนด
อื่นๆ ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หมวด 5
ขอบเขต พื้นที่ลงทุน สิทธิ พิเศษและสนับสนุนการลงทุน
ส่วน 1 ขอบเขต พื้นที่ลงทุน
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มาตรา 27 ขอบเขตที่ได้สิทธิ พิเศษการลงทุน
1.ผลิตวัสดุอุปกรณ์ใหม่ พลังงานใหม่ ผลิตสินค้าเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เทคโนโลยีวทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องจักรการผลิต
2.เพาะเลีย้ ง แปรรูปเกษตร ปา่ ไม้ ประมง ทําเกลือ ผลิตลูกพันธุผ์ สมเทียม พันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์
เลีย้ งใหม่
3.ใช้เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง วิชาการสมัยใหม่ รักษาสิง่ แวดล้อมทางนิเวศวิทยา ค้นคว้าวิจยั พัฒนาและ
เพาะเลีย้ งขันสู
้ ง
4.ใช้แรงงานเป็นจํานวนมาก
5.ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐาน ทุกโครงการสําคัญ มีขนาดโครงการใหญ่
6.พัฒนาอาชีพด้านการศึกษา อบรม อนามัย กีฬาและวัฒนธรรมชาวพืน้ เมือง
7.พัฒนาสาขา อาชีพเก่าแก่พน้ื เมือง
8.หรือขอบเขตการผลิต บริการอื่นทีต่ อ้ งการกระตุน้
มาตรา 28 พื้นที่ได้สิทธิ พิเศษการลงทุน
1.พืน้ ทีท่ ม่ี สี ภาพทางเศรษฐกิจ –สังคมยากลําบาก พืน้ ทีท่ ม่ี สี ภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมยากลําบากเป็น
พิเศษ
2.นิคมอุตสาหกรรม นิคมการผลิตส่งออก นิคมเทคโนโลยีขนั ้ สูง เขตเศรษฐกิจ
มาตรา 29 ขอบเขตการลงทุนที่มีเงื่อนไขประกอบด้วย
1.ขอบเขตการลงทุนทีม่ เี งื่อนไขประกอบไปด้วย
a) ขอบเขตทีส่ ่งผลถึงการปกป้องประเทศชาติ ความปลอดภัยของชาติ ความเป็น
ระเบียบ ความปลอดภัยของสังคม
b) ขอบเขตการเงินการธนาคาร
c) ขอบเขตทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของประชาชนส่วนรวม
d) วัฒนธรรม ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์
e) บริการความบันเทิง
f) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
g) สํารวจ ค้นคว้า ตรวจหา ขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมนิเวศวิทยา
h) พัฒนาอาชีพการศึกษาและอบรม
i) และบางขอบเขตการลงทุนอื่นตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.เกีย่ วข้องกับผูล้ งทุนต่างประเทศ นอกเหนือจากขอบเขตทีก่ าํ หนดในข้อ 1 ของมาตรานี้ ทุก
ขอบเขตการลงทุนทีม่ เี งื่อนไขยังรวมไปถึงขอบเขตการลงทุนตามแนวทางปฏิบตั ติ ามมตินานาชาติใน
ข้อตกลงสากลซึง่ ประเทศสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก

- 66 -

3.บริษทั ทีม่ เี งินลงทุนต่างประเทศได้ลงทุนในขอบเขตทีไ่ ม่อยูใ่ นขอบเขตการลงทุนทีม่ เี งื่อนไขซึง่
ในรูปแบบการดําเนินการ ขอบเขตทีไ่ ด้ลงทุนมีการเพิม่ เติมเข้าในรายการขอบเขตลงทุนทีม่ เี งื่อนไข ซึง่ ผู้
ลงทุนยังคงได้ดาํ เนินการต่อในขอบเขตนัน้
4.ผูล้ งทุนต่างประเทศได้บงั คับใช้เงื่อนไขการลงทุนเหมือนผูล้ งทุนในประเทศ ในกรณีทท่ี ุกผู้
ลงทุนเวียดนามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ตัง้ แต่รอ้ ยละ 51 ขึน้ ไปของทุนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
บริษทั
5.เทียบเคียงเข้ากับความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ในแต่ละช่วงเวลาและเหมาะสมกับมติ
ในข้อตกลงสากลซึง่ ประเทศสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก รัฐบาลกําหนดรายการขอบเขตการลงทุนมี
เงื่อนไข ทุกเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องการก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจ รูปแบบการลงทุนเปิดตลาดในบางขอบเขต
เกีย่ วเนื่องกับการลงทุนต่างประเทศ
มาตรา 30 ขอบเขตห้ามลงทุน
1.ทุกโครงการทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อการปกป้องประเทศชาติ ความปลอดภัยของชาติและ
ประโยชน์สาธารณะ
2.ทุกโครงการทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม ศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนาม
3.ทุกโครงการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ทําลายสิง่ แวดล้อม
4.ทุกโครงการบําบัดของเสียทีเ่ ป็นพิษจากภายนอกนําเข้ามาเวียดนาม ผลิตสารเคมีทุกชนิดที่
เป็นพิษหรือใช้สารตัง้ ต้นทีเ่ ป็นพิษทีถ่ ูกห้ามตามมติขอ้ ตกลงสากล
มาตรา 31 ประกาศรายการทุกขอบเขตและพื้นที่สิทธิ พิเศษการลงทุน การลงทุนที่มีเงื่อนไข
1.เทียบเคียงกับแผนหลัก วางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในแต่ละช่วงเวลาและมติใน
ข้อตกลงสากลซึง่ ประเทศสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก รัฐบาลประกาศหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลง
เพิม่ เติมรายการขอบเขตสิทธิพเิ ศษการลงทุน รายการขอบเขตลงทุนทีม่ เี งื่อนไข รายการขอบเขตห้าม
ลงทุน รายการพืน้ ทีส่ ทิ ธิพเิ ศษการลงทุน
2.ทุกกระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า เทศบาลจังหวัด หัวเมืองทีเ่ ป็นศูนย์กลาง (ต่อจากนี้จะ
เรียกว่าเทศบาลจังหวัด) ไม่ได้ประกาศข้อกําหนดขอบเขตห้ามลงทุน ขอบเขตลงทุนมีเงื่อนไขและทุก
สิทธิพเิ ศษการลงทุนเกินกรอบข้อกําหนดของกฎหมาย
ส่วน 2 สิ ทธิพิเศษการลงทุน
มาตรา 32 ผู้ปฏิ บตั ิ และเงื่อนไขสิ ทธิพิเศษการลงทุน
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1.ผูล้ งทุนทีม่ โี ครงการลงทุนอยูใ่ นขอบเขตและพืน้ ทีไ่ ด้สทิ ธิพเิ ศษการลงทุนกําหนดในมาตรา 27
และ28 ของกฎหมายนี้ได้รบั ทุกสิทธิพเิ ศษตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้และทุกข้อกําหนดอื่นของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.สิทธิพเิ ศษการลงทุนทีก่ าํ หนดในข้อ 1 ของมาตรานี้ ได้มผี ลบังคับใช้เกีย่ วกับโครงการลงทุน
ใหม่และโครงการลงทุนเปิดกว้าง เพิม่ กําลังการผลิต เพิม่ ความสามารถทางธุรกิจ เปลีย่ นเทคโนโลยีใหม่
เพิม่ สูงคุณภาพสินค้า ลดมลภาวะสิง่ แวดล้อม
มาตรา 33 สิ ทธิ พิเศษเกี่ยวกับภาษี
1.ผูล้ งทุนมีโครงการทีอ่ ยูใ่ นข้อกําหนดในมาตรา 32 ของกฎหมายนี้ ได้รบั สิทธิพเิ ศษภาษีส่งออก
ระยะเวลาได้รบั สิทธิพเิ ศษภาษีสง่ ออก, ระยะเวลาปลอด ลดภาษีตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับ
ภาษี
2.ผูล้ งทุนได้รบั สิทธิพเิ ศษเกีย่ วกับภาษีให้กบั ส่วนรายได้ทไ่ี ด้แบ่งจากการดําเนินการร่วมทุน ,ซือ้
หุน้ เข้าองค์กรเศรษฐกิจตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับภาษีภายหลังองค์กรเศรษฐกิจนัน้ ได้ยน่ื ครบ
ภาษีเงินได้ของบริษทั
3.ผูล้ งทุนได้ปลอดภาษีนําเข้าเกีย่ วกับอุปกรณ์ วัสดุ ยานพาหนะการขนส่งและสินค้าอื่นเพื่อ
ดําเนินโครงการลงทุนในเวียดนามตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีส่งออก ภาษีนําเข้า
4.รายได้จากการดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่ วกับทุกโครงการทีอ่ ยูใ่ นสิทธิพเิ ศษการลงทุน
ได้ยกเลิกภาษีรายได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับภาษี
มาตรา 34 โอนรายการขาดทุน
ผูล้ งทุนภายหลังทีไ่ ด้สรุปบัญชีงบดุลภาษีกบั หน่วยงานสรรพากรแต่ขาดทุนนัน้ ได้โอนรายการ
ขาดทุนไปในปีถดั ไป;ตัวเลขขาดทุนนัน้ นําไปหักเข้ากับรายได้ทห่ี กั ภาษีเงินได้ของบริษทั ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายภาษีเงินได้บริษทั ระยะเวลาได้โอนรายการขาดทุนไม่เกิน 5 ปี
มาตรา 35 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินคงที่
โครงการลงทุนในขอบเขต,พืน้ ทีพ่ เิ ศษการลงทุนและโครงการธุรกิจทีม่ ผี ลสําเร็จได้บงั คับใช้หกั ค่า
เสื่อมราคาเร็วเกีย่ วกับทรัพย์สนิ คงที่ ระดับขันหั
้ กค่าเสื่อมมากทีส่ ุด คือ 2 ครัง้ ระดับขันค่
้ าเสื่อมราคาตาม
ระเบียบข้อบังคับหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ คงที่
มาตรา 36 สิ ทธิ พิเศษเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน
1.ระยะเวลาใช้ทด่ี นิ ของโครงการลงทุนไม่เกิน 50 ปี เกีย่ วกับโครงการทีม่ กี ารลงทุนสูงแต่
ระยะเวลาคืนทุนช้า โครงการลงทุนเข้าพืน้ ทีท่ ม่ี เี งื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคมยากลําบาก เขตพืน้ ทีท่ ม่ี ี
เงื่อนทางเศรษฐกิจ-สังคมยากลําบากเป็นพิเศษแต่ตอ้ งการระยะเวลาส่งมอบทีด่ นิ -เช่าทีด่ นิ ระยะเวลานาน
ขึน้ นัน้ แต่ไม่เกิน 70 ปี
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เมื่อหมดระยะเวลาใช้ทด่ี นิ ถ้าผูล้ งทุนปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ และมีความประสงค์ทจ่ี ะ
ใช้ทด่ี นิ ต่อนัน้ หน่วยงานราชการจะพิจารณาต่ออายุการใช้ทด่ี นิ เหมาะสมกับแผนการทีใ่ ช้ทด่ี นิ และได้รบั
การอนุมตั ิ
2.ผูล้ งทุนลงทุนในขอบเขตสิทธิพเิ ศษการลงทุน พืน้ ทีพ่ เิ ศษการลงทุนได้ปลอด, ลดเงินค่าเช่า
ทีด่ นิ เงินค่าใช้ทด่ี นิ ภาษีใช้ทด่ี นิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ และกฎหมายเกีย่ วกับภาษี
มาตรา 37 สิ ทธิ พิเศษเกี่ยวกับผู้ลงทุนลงทุนในเขตนิ คมอุตสาหกรรม นิ คมการผลิ ตเพื่อส่งออก
นิ คมเทคโนโลยีขนั ้ สูง เขตเศรษฐกิ จ
เทียบเคียงกับเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในแต่ละช่วงเวลาและทุกขันตอนข้
้
อกําหนดใน
กฎหมายนี้ รัฐบาลกําหนดซึง่ สิทธิพเิ ศษให้กบั ผูล้ งทุนลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม นิคมการผลิตเพื่อ
ส่งออก นิคมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เขตเศรษฐกิจ
มาตรา 38 ขัน้ ตอนดาเนิ นการสิ ทธิ พิเศษการลงทุน
1.เกีย่ วกับโครงการลงทุนในประเทศทีอ่ ยูใ่ นแบบไม่ตอ้ งจดทะเบียนลงทุนและโครงการทีอ่ ยูใ่ น
รูปแบบทีต่ อ้ งจดทะเบียนลงทุนกําหนดในมาตรา 45 ของกฎหมายนี้ ผูล้ งทุนเทียบเคียงเข้ากับสิทธิพเิ ศษ
และเงื่อนไขสิทธิพเิ ศษการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายเพื่อพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองเอง
เกีย่ วกับสิทธิพเิ ศษและทําตามขันตอนการรั
้
บสิทธิพเิ ศษการลงทุนทีห่ น่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
รับผิดชอบ ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนมีความต้องการรับรองสิทธิพเิ ศษการลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ทาํ ตามขันตอนจด
้
ทะเบียนลงทุนเพื่อทีห่ น่วยงานทีจ่ ดั การเกีย่ วกับการลงทุนได้ลงรายการสิทธิพเิ ศษการลงทุนเข้าใน
ใบรับรองการลงทุน
2.เกีย่ วกับโครงการการลงทุนในประเทศรูปตรวจสอบการลงทุนกําหนดในมาตรา 47 ของ
กฎหมายนี้ตอบสนองเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั สิทธิพเิ ศษ หน่วยงานทีจ่ ดั การเกีย่ วกับการลงทุนได้ลงรายการสิทธิ
พิเศษการลงทุนเข้าในใบรับรองการลงทุน
3.เกีย่ วเนื่องกับโครงการลงทุนทีม่ เี งินทุนต่างประเทศตอบสนองเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั สิทธิพเิ ศษ
หน่วยงานทีจ่ ดั การเกีย่ วกับการลงทุนได้ลงรายการสิทธิพเิ ศษการลงทุนเข้าในใบรับรองการลงทุน
มาตรา 39 กรณี เปิ ดกว้างสิ ทธิพิเศษ
กรณีตอ้ งการกระตุน้ การพัฒนาอาชีพใดอาชีพหนึ่งสําคัญเป็นพิเศษหรือพืน้ ทีห่ นึ่ง หนึ่งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลนําเสนอสภาพิจารณา ตัดสินใจเกีย่ วกับสิทธิพเิ ศษการลงทุนอื่นๆเกีย่ วกับทุก
สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้กาํ หนดในกฎหมายนี้
ส่วน 3 สนับสนุนการลงทุน
มาตรา 40 สนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยี
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1.รัฐบาลสร้างเงื่อนไขทีเ่ ป็นประโยชน์และรับรองสิทธิ ์ ประโยชน์เหมาะสมของทุกฝา่ ยทีถ่ ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมถึงงานร่วมทุนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อดําเนินการโครงการลงทุนในเวียดนามตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.รัฐบาลกระตุน้ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าเวียดนาม เทคโนโลยีล้าํ หน้า เทคโนโลยีตน้ กําเนิด
พลังงาน เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าใหม่ เพิม่ ความสามารถการผลิต ความสามารถการแข่งขัน คุณภาพ
สินค้า ประหยัดและใช้วตั ถุดบิ อย่างมีประโยชน์ เชือ้ เพลิง พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา 41 ส่งเสริมฝึ กอบรม
1.รัฐบาลกระตุน้ ก่อตัง้ กองทุนสนับสนุนส่งเสริมแหล่งบุคคลากรจากแหล่งเงินทุนสมทบและการ
สนับสนุนจากทุกหน่วยงาน เอกชนในประเทศและต่างประเทศค่าใช้จ่ายการอบรมของแต่ละบริษทั ได้คดิ
เข้าไปในค่าใช้จ่ายทีเ่ หมาะสมเทียบเคียงเข้ากับรายได้ทห่ี กั ภาษีเงินได้ของบริษทั
2.รัฐบาลสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนให้กบั การอบรมแรงงานในทุกบริษทั โดยผ่านทางรายการ
ช่วยเหลือฝึกอบรม
มาตรา 42 สนับสนุนและกระตุ้นพัฒนาบริการการลงทุน
รัฐบาลกระตุน้ และสนับสนุนทุกองค์กร เอกชนดําเนินการบริการสนับสนุนการลงทุนต่อไปนี้
1.แนะนําการลงทุน แนะนําการจัดการ
2.ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับกรรมสิทธิ ์ทางปญั ญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.สอนอาชีพ อบรมวิชาการ ความสามารถการจัดการ
4.ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับตลาด ข่าวสารวิทยาศาสตร์-เทคนิค เทคโนโลยีและข่าวสารเศรษฐกิจ
สังคมอื่นๆซึง่ ผูล้ งทุนต้องการ
5.การตลาด การเริม่ ดําเนินการลงทุนและการขาย
6.ก่อตัง้ เข้าร่วมองค์กรทางสังคม องค์กรสังคม-สาขาอาชีพ
7.ก่อตัง้ ศูนย์กลางออกแบบ ทดลองเพื่อสนับสนุนพัฒนาบริษทั ขนาดกลางและเล็ก
มาตรา 43 ลงทุนระบบโครงสร้างขัน้ พื้นฐานนิ คมอุตสาหกรรม นิ คมผลิ ตเพื่อส่งออก นิ คม
เทคโนโลยีขนั ้ สูง เขตเศรษฐกิ จ
1.เปรียบเทียบกับแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผลิตเพื่อส่งออก นิคมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เขต
เศรษฐกิจทังหมดที
้
ร่ ฐั บาลได้อนุมตั ิ ทุกกระทรวงหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวงและเทศบาลจังหวัดจัดทํา
แผนการลงทุนและสร้างระบบโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐานวิชาการและพืน้ ฐานสังคมรอบๆนิคมอุตสาหกรรม
นิคมผลิตเพื่อส่งออก นิคมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เขตเศรษฐกิจ อยูใ่ นขอบเขตการจัดการ
2.เกีย่ วเนื่องกับบางพืน้ ทีม่ สี ภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมยากลําบากและเขตสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
ยากลําบากเป็นพิเศษ รัฐบาลช่วยเหลือเงินทุนบางส่วนให้กบั พืน้ ทีเ่ พื่อร่วมมือกับนักลงทุน ลงทุนพัฒนา
ระบบโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐานรอบๆนิคมอุตสาหกรรม ผลิตเพื่อส่งออกตามข้อกําหนดของรัฐบาล
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3.รัฐบาลเก็บสํารองแหล่งเงินทุนจากเงินงบประมาณและเครดิตพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุน
พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานวิชาการและพืน้ ฐานสังคมในนิคมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งเขตเศรษฐกิจ และบังคับ
ใช้แนวทางบางส่วนระดมทุนเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เขตเศรษฐกิจ
มาตรา 44 วีซ่าเข้าเมือง-ออกเมือง
นักลงทุนทีด่ าํ เนินการลงทุน,ผูเ้ ชีย่ วชาญและแรงงานช่างเทคนิคทีเ่ ป็นคนต่างชาติทาํ งานประจําใน
โครงการลงทุนในเวียดนามและบุคคลในครอบครัว ได้รบั การออกวีซ่าเข้า-ออกเมืองแบบ หลายครัง้
ระยะเวลาของวีซ่าไม่เกินกว่า 5 ปีต่อการออกในหนึ่งครัง้
หมวด 6
ดาเนิ นการลงทุนโดยตรง
ส่วน 1 ขัน้ ตอนการลงทุน
มาตรา 45 ขัน้ ตอนจดทะเบียนการลงทุนเกี่ยวเนื่ องกับโครงการในประเทศ
1.เกีย่ วเนื่องกับโครงการลงทุนในประเทศมีขนาดเงินลงทุนน้อยกว่า 15,000 ล้านเวียดนามด่อง
(ประมาณ 937,500 USD คิดที่ 1 USD = 16,000 VND) และไม่อยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนทีต่ อ้ งมี
เงื่อนไข นัน้ ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งดําเนินขันตอนจดทะเบี
้
ยนลงทุน
2.เกีย่ วกับโครงการลงทุนในประเทศมีขนาดเงินลงทุนตัง้ แต่ 15,000 - ตํ่ากว่า 300,000 ล้าน
เวียดนามด่อง (ประมาณ 937,500 USD - ตํ่ากว่า 18,750,000 USD คิดที่ 1 USD = 16000 VND) และ
ไม่อยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนทีต่ อ้ งมีเงื่อนไข นัน้ ผูล้ งทุนทําการจดทะเบียนการลงทุนตาม
แบบฟอร์ม ณ หน่วยงานราชการทีด่ แู ลจัดการการลงทุนแต่ละจังหวัด
ในกรณีผลู้ งทุนต้องการให้ออกใบรับรองการลงทุนนัน้ หน่วยงานราชการทีด่ แู ลจัดการการลงทุน
แต่ละจังหวัดจะออกใบรับรองการลงทุนให้
3.เนื้อหาการจดทะเบียนลงทุนประกอบด้วย
a) บุคคลตามกฎหมายของผูล้ งทุน
b) วัตถุประสงค์, ขนาดและสถานทีด่ าํ เนินโครงการลงทุน
c) เงินลงทุน, ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
d) ความต้องการใช้ทด่ี นิ และข้อตกลงเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อม
e) คําร้องขอสิทธิพเิ ศษการลงทุน (ถ้ามี)
4.ผูล้ งทุนจดทะเบียนลงทุนก่อนทีจ่ ะดําเนินการโครงการลงทุน
มาตรา 46 ขัน้ ตอนจดทะเบียนลงทุนเกี่ยวกับโครงการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ
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1.เกีย่ วกับโครงการทีม่ เี งินทุนจากต่างประเทศมีขนาดเงินลงทุนตํ่ากว่า 300,000 ล้านเวียดนาม
ด่อง (ตํ่ากว่า 18,750,000 USD คิดที่ 1 USD = 16,000 VND) และไม่อยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนที่
ต้องมีเงื่อนไขนัน้ ให้ผลู้ งทุนทําการจดทะเบียนการลงทุน ณ หน่วยงานราชการทีด่ แู ลจัดการการลงทุนแต่
ละจังหวัดเพื่อออกใบรับรองการลงทุนให้
2.ชุดเอกสารขอจดทะเบียนลงทุนประกอบด้วย
a) เอกสารเกีย่ วกับเนื้อหาข้อกําหนดในข้อ 3 ของมาตรา 45 ของกฎหมายนี้
b) รายงานความสามารถทางการเงินของผูล้ งทุน
c) สัญญาลงทุนร่วมหรือสัญญา BCC กฎระเบียบบริษทั (ถ้ามี)
3.หน่วยงานราชการจัดการ การลงทุนทุกจังหวัดออกใบรับรองการลงทุนในระยะเวลา 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั เอกสารคําขอจดทะเบียนถูกต้อง
มาตรา 47 การตรวจสอบโครงการลงทุน
1.เกีย่ วกับโครงการลงทุนในประเทศ โครงการมีเงินลงทุนจากต่างประเทศมีขนาดเงินลงทุน
ตัง้ แต่ 300,000ล้านเวียดนามด่องขึน้ ไป (ตัง้ แต่ 18,750,000 USD ขึน้ ไป คิดที่ 1 USD = 16,000 VND)
และโครงการอยูใ่ นรายการโครงการลงทุนทีต่ อ้ งมีเงื่อนไข นัน้ ต้องดําเนินขันตอนการตรวจสอบเพื
้
่อออก
ใบรับรองการลงทุน
2.ระยะเวลาตรวจสอบการลงทุนไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีร่ บั เอกสารคําขอครบถ้วนและถูกต้อง
ในกรณีทจ่ี าํ เป็นระยะเวลาด้านบนอาจจะยืดออกไปแต่ไม่เกิน 45 วัน
3.เกีย่ วเนื่องกับโครงการสําคัญแห่งชาตินนั ้ รัฐสภาตัดสินใจลงทุนเองและกําหนดมาตรฐาน
โครงการรัฐบาลกําหนดลําดับก่อนหลัง ขันตอนตรวจสอบและออกใบรั
้
บรองการลงทุน
4.รัฐบาลกําหนดงานแบ่งแยกการตรวจสอบและออกใบรับรองการลงทุน
มาตรา 48 ขัน้ ตอนตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการที่มีขนาดเงินลงทุนตัง้ แต่ 300,000ล้านเวียดนาม
ด่องขึ้นไป (ตัง้ แต่ 18,750,000 USD ขึ้นไป คิดที่ 1 USD = 16,000 VND) และไม่อยู่ในรายการ
ขอบเขตการลงทุนที่ต้องมีเงื่อนไข
1.ชุดเอกสารโครงการประกอบด้วย
a) เอกสารคําขอใบรับรองการลงทุน
b) เอกสารรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของผูล้ งทุน
c) รายงานความสามารถทางการเงินของผูล้ งทุน
d) รายงานทางเศรษฐกิจ-วิชาการกับทุกเนื้อหาเกีย่ วกับวัตถุประสงค์,สถานทีล่ งทุน,ความ
ต้องการใช้ทด่ี นิ ขนาดการลงทุน เงินลงทุน ระยะเวลาการดําเนินการโครงการแนวทางแก้ปญั หา
ั
เทคโนโลยี แนวทางแก้ปญหาเกี
ย่ วกับสิง่ แวดล้อม
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e) เกีย่ วเนื่องกับผูล้ งทุนต่างประเทศ เอกสารยังประกอบด้วยสัญญาร่วมลงทุนหรือสัญญา BBC
กฎระเบียบบริษทั (ถ้ามี)
2.เนื้อหาตรวจสอบประกอบด้วย
a) ความเหมาะสมกับแผนโครงสร้างพืน้ ฐาน-วิชาการ แผนการใช้ทด่ี นิ แผนงานก่อสร้าง
แผนการใช้แร่ธาตุและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ
b) ความประสงค์ใช้ทด่ี นิ
c)ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
d) การแก้ปญั หาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
มาตรา 49 ขัน้ ตอนการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ในรายการขอบเขตการลงทุนที่มีเงื่อนไข
1.ขันตอนตรวจสอบเกี
้
ย่ วกับโครงการทีม่ โี ครงสร้างการลงทุนน้อยกว่า 300,000 ล้านเวียดนาม
ด่อง (น้อยกว่า18,750,000 USD คิดที่ 1 USD = 16,000 VND) และอยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนทีม่ ี
เงื่อนไข กําหนดดังต่อไปนี้
a) เอกสารโครงการประกอบด้วย คําอธิบายเงื่อนไขซึง่ โครงการต้องตอบสนอง; เนื้อหาการจด
ทะเบียนลงทุนกําหนดในข้อ 3 มาตรา 45 ของกฎหมายนี้ เกีย่ วกับโครงการลงทุนในประเทศ หรือข้อ 2
มาตรา 46 ของกฎหมายนี้ เกีย่ วกับโครงการทีม่ เี งินลงทุนจากต่างประเทศ
b) เนื้อหาการตรวจสอบประกอบด้วยเงื่อนไขซึง่ โครงการลงทุนต้องตอบสนอง
2.ขันตอนการตรวจสอบเกี
้
ย่ วกับโครงการทีม่ กี ารลงทุนตัง้ แต่ 300,000 ล้านเวียดนามด่อง ขึน้ ไป
(ตัง้ แต่ 18,750,000 USD ขึน้ ไป คิดที่ 1 USD = 16,000 VND)และอยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนทีม่ ี
เงื่อนไข กําหนดดังต่อไปนี้
a) เอกสารโครงการประกอบด้วย คําอธิบายเงื่อนไขซึง่ โครงการลงทุนต้องตอบสนองเนื้อหา
เอกสารตรวจสอบกําหนดในข้อ 1 มาตรา 48 ของกฎหมายนี้
b) เนื้อหาตรวจสอบประกอบด้วยเงื่อนไขซึง่ โครงการลงทุนต้องตอบสนองและเนื้อหากําหนดใน
ข้อ 2 มาตรา 48 ของกฎหมายนี้
มาตรา 50 ขัน้ ตอนการลงทุนรวมถึงการก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิ จ
1.ผูล้ งทุนต่างประเทศครังแรกที
้
ล่ งทุนในเวียดนาม ต้องมีโครงการลงทุนและทําตามขันตอนการ
้
จดทะเบียนลงทุนหรือตรวจสอบการลงทุน ณ หน่วยงานราชการจัดการลงทุนเพื่อให้ออกใบรับรองการ
ลงทุน ใบรับรองการลงทุนขณะเดียวกันก็คอื ใบรับรองการจดทะเบียนการค้า
2.องค์กรเศรษฐกิจมีเงินลงทุนต่างประเทศได้ก่อตัง้ ในเวียดนามถ้ามีโครงการลงทุนใหม่ซง่ึ ได้ทาํ
ตามขันตอนดํ
้
าเนินโครงการลงทุนนัน้ แต่ไม่จาํ เป็นต้องตัง้ หน่วยงานเศรษฐกิจใหม่
3.ผูล้ งทุนในประเทศมีโครงการลงทุนติดกับงานก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจนัน้ ต้องดําเนินการจด
ทะเบียนการค้าตามข้อกําหนดของกฎหมายบริษทั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและดําเนินตามขันตอนการลงทุ
้
น
ตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้
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มาตรา 51 ปรับปรุงแก้ไขโครงการลงทุน
1.เมื่อมีความประสงค์แก้ไขโครงการลงทุนเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ ขนาดโครงการสถานทีร่ ปู แบบ
เงินทุนระยะเวลาโครงการซึง่ ผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
a) เกีย่ วข้องกับโครงการจดทะเบียนลงทุน ผูล้ งทุนตัดสินใจเองและจดทะเบียนเนื้อหาทีแ่ ก้ไขให้
หน่วยงานราชการทีจ่ ดั การลงทุนของจังหวัดในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันทีต่ ดั สินใจแก้ไข
b) เกีย่ วกับโครงการทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบการตรวจสอบการลงทุน, ผูล้ งทุนส่งเอกสารคําร้องขอแก้ไข
โครงการลงทุนให้หน่วยงานจัดการการลงทุน ตามอํานาจหน้าที่ พิจารณาแก้ไขเอกสารคําขอแก้ไข
โครงการลงทุนประกอบด้วยเนื้อหาเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินโครงการ เหตุผลทีแ่ ก้ไข ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงเปรียบเทียบกับเนื้อหาทีไ่ ด้ตรวจสอบ
2.หน่วยงานราชการทีจ่ ดั การการลงทุนประกาศแก่ผลู้ งทุนเรื่องการแก้ไขรับรองการลงทุนใน
ระยะเวลา 15 วันนับจากวันทีร่ บั เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
3.การแก้ไขโครงการได้ดาํ เนินการภายใต้รปู แบบการปรับปรุง เพิม่ เติมเนื้อหาเข้าใบรับรองการ
ลงทุน
มาตรา 52 ระยะเวลาดาเนิ นโครงการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการของโครงการมีเงินลงทุนจากต่างประเทศ เหมาะสมกับความต้องการดําเนิน
โครงการและไม่เกิน 50 ปี กรณีทจ่ี าํ เป็นรัฐบาลพิจารณาตัดสินระยะเวลานานขึน้ เกีย่ วข้องกับโครงการแต่
ไม่เกิน 70 ปี ระยะเวลาดําเนินโครงการได้ระบุในใบรับรองการลงทุน
มาตรา 53 ความรับผิดชอบก่อตัง้ โครงการ ตัดสิ นใจลงทุน ตรวจสอบการลงทุน
1.ผูล้ งทุนตัดสินใจเองเกีย่ วกับโครงการลงทุน; รับผิดชอบเกีย่ วกับความถูกต้องซื่อสัตย์ของ
เนื้อหาจดทะเบียนลงทุน เอกสารโครงการลงทุนและดําเนินการลงทุนตามทีไ่ ด้จดทะเบียน
2.องค์กรหรือบุคคลมีสทิ ธิ ์ก่อตัง้ โครงการ ตัดสินใจลงทุน ตรวจสอบ รับรองการลงทุนรับผิดชอบ
ก่อนกฎหมายทุกข้อเสนอและการตัดสินใจของตน
มาตรา 54 คัดเลือกผู้ลงทุนเกี่ยวกับโครงการที่มีผ้ลู งทุนหลายรายสนใจ
เกีย่ วกับโครงการทีส่ าํ คัญได้รบั การพิจารณาในแผนงานอาชีพมีผลู้ งทุนสนใจตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไป
ซึง่ การคัดเลือกผูล้ งทุนดําเนินโครงการต้องมีการจัดการประมูลตามข้อกําหนดของกฎหมายการประมูล
ส่วน 2
การเริ่มดาเนิ นโครงการลงทุน
มาตรา 55 เช่า รับ-ส่งมอบที่ดินดาเนิ นโครงการ
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1.เกีย่ วเนื่องกับโครงการลงทุนทีต่ อ้ งการใช้ทด่ี นิ ผูล้ งทุนติดต่อกับหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
จัดสรรทีด่ นิ สถานทีด่ าํ เนินโครงการเพื่อดําเนินขันตอนการส่
้
งมอบทีห่ รือเช่าที่
ลําดับขัน้ ขันตอนการส่
้
งมอบทีด่ นิ เช่าทีด่ นิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ
2.ในกรณีผลู้ งทุนได้รบั มอบทีด่ นิ แต่ไม่เริม่ ดําเนินโครงการในเวลาทีก่ าํ หนดหรือใช้ทด่ี นิ ผิด
วัตถุประสงค์นนั ้ จะถูกเรียกคืนทีด่ นิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายทีด่ นิ และถูกเรียกคืนใบรับรองการลงทุน
มาตรา 56 เตรียมสถานที่ก่อสร้าง
1.เกีย่ วกับกรณีรฐั บาลเวนคืนทีด่ นิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ นัน้ หน่วยงาน
ราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการเวนคืนทีด่ นิ ชดใช้ค่าเสียหายแก้ปญั หาทีด่ นิ ก่อนส่งมอบทีด่ นิ
ั
หรือให้ผลู้ งทุนเช่า การเวนคืนทีด่ นิ และชดเชยแก้ปญหาที
ด่ นิ ได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับทีด่ นิ
2.เกีย่ วกับกรณีผลู้ งทุนเช่าทีด่ นิ ต่อจากผูท้ ร่ี ฐั ให้สทิ ธิ ์ใช้ทด่ี นิ ให้เช่าทีด่ นิ ซึง่ ผูล้ งทุนต้องจัดทําการ
ชดเชยค่าทีแ่ ละแก้ปญั หาทีด่ นิ เอง กรณีผลู้ งทุนได้มกี ารตกลงกับผูท้ ร่ี ฐั ให้สทิ ธิใช้ทด่ี นิ เกีย่ วกับการ
ชดเชย แก้ปญั หาทีด่ นิ แต่ผทู้ ร่ี ฐั ให้สทิ ธิ ์ใช้ทด่ี นิ ไม่ได้ดาํ เนินการตามทีต่ กลงกันไว้นนั ้ เทศบาลจังหวัดทีต่ งั ้
ั
โครงการลงทุนมีหน้าทีแ่ ก้ปญหาที
ด่ นิ ก่อน ก่อนทีจ่ ะมีการมอบทีด่ นิ ให้กบั ผูล้ งทุนตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย
3.เกีย่ วกับโครงการทีเ่ หมาะสมกับแผนงานทีใ่ ช้ทด่ี นิ และได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานราชการแล้ว
นัน้ ผูล้ งทุนได้รบั การโอนกรรมสิทธิ ์ เช่าสิทธิ ์การใช้ทด่ี นิ รับเงินลงทุนเป็นสิทธิ ์การใช้ทด่ี นิ ขององค์กร
เศรษฐกิจ ครอบครัวหรือบุคคลตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ แต่ไม่ใช่ดาํ เนินการตามขันตอน
้
การเวนคืนทีด่ นิ
มาตรา 57 ดาเนิ นโครงการลงทุนที่มีการขุดเจาะ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุ
โครงการลงทุนทีม่ กี ารขุดเจาะใช้ทรัพยากร แร่ธาตุตอ้ งดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา 58 ดาเนิ นโครงการลงทุนมีการก่อสร้าง
1.เกีย่ วกับโครงการลงทุนทีม่ กี ารก่อสร้างซึง่ งานก่อตัง้ การประเมิน อนุมตั แิ บบ การคํานวณ คิด
คํานวณทัง้ หมดได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการก่อสร้าง
2.ผูล้ งทุนรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพโครงการและรักษาสิง่ แวดล้อม
มาตรา 59 ประเมินค่าเครื่องมืออุปกรณ์
ผูล้ งทุนรับผิดชอบเกีย่ วกับประเมินราคาและคุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์นําเข้าเพื่อสร้าง
ทรัพย์สนิ คงทีด่ าํ เนินโครงการลงทุน
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มาตรา 60 การใช้สินค้าในตลาดเวียดนาม
1.ผูล้ งทุนได้ใช้สนิ ค้าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนจําหน่ายในเวียดนามแต่ไม่ถูกจํากัด
เกีย่ วกับพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ได้เป็นเอเยนต์ใช้สนิ ค้าขององค์กร,บุคคลอื่นทีม่ สี นิ ค้าชนิดเดียวกันทีผ่ ลิตในเวียดนาม
2.ผูล้ งทุนตัดสินใจเกีย่ วกับราคาขายสินค้าอุปกรณ์, บริการเนื่องจากตนเองเป็นผูผ้ ลิตหรือจัดหา
มา ในกรณีสนิ ค้าบริการเนื่องจากรัฐบาลตรวจสอบราคาซึง่ ราคาขายได้ดาํ เนินการตามโครงสร้างราคาที่
หน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบดูแลเป็นผูร้ บั รอง
มาตรา 61 บัญชีเงินต่างประเทศ บัญชีเงินเวียดนามด่อง
1.ผูล้ งทุนได้เปิดบัญชีเงินต่างประเทศและบัญชีเงินเวียดนามด่องกับธนาคารทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้
ดําเนินกิจการในประเทศเวียดนาม ในกรณีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารรัฐบาลเวียดนาม ผูล้ งทุน
สามารถเปิดบัญชีธนาคารทีต่ ่างประเทศได้
2.การเปิดใช้และปิดบัญชีทุกธนาคารในประเทศและต่างประเทศตามข้อกําหนดของธนาคาร
รัฐบาลเวียดนาม
มาตรา 62 การประกัน
ผูล้ งทุนดําเนินการประกันทรัพย์สนิ และประกันอื่นๆบนพืน้ ฐานสัญญาประกันทีเ่ ซ็นต์กบั บริษทั ประกันที่
ดําเนินกิจการในเวียดนามตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการประกัน
มาตรา 63 การเช่าบริษทั จัดการ
1.ผูล้ งทุนได้เช่าบริษทั จัดการเพื่อดําเนินการจัดการ การลงทุนและจัดการการค้าของโครงการ
ลงทุนเกีย่ วกับสาขาทีต่ อ้ งมีความสามารถจัดการเฉพาะด้านอย่างลึกซึง้ มีความรูส้ งู
2.ผูล้ งทุนรับผิดชอบทังหมดเกี
้
ย่ วกับดําเนินการของบริษทั จัดการก่อนกฎหมายเวียดนาม
เกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับดําเนินการจัดการทีเ่ ซ็นต์ในสัญญา
3.บริษทั ทีจ่ ดั การต้องรับผิดชอบก่อนผูล้ งทุนเกีย่ วกับการจัดการลงทุนและการค้าของโครงการ
ลงทุน ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายเวียดนามในการดําเนินการทุกสิทธิและหน้าทีข่ องตนเองตามข้อกําหนด
ในสัญญา รับผิดชอบก่อนกฎหมายเวียดนามเกีย่ วกับดําเนินการของตนเองทีอ่ ยูน่ อกเหนือสัญญา
มาตรา 64 หยุดโครงการชั ่วคราว เรียกคืนใบรับรองการลงทุน
1.ผูล้ งทุนเมื่อหยุดโครงการลงทุนชั ่วคราวต้องแจ้งกับหน่วยงานราชการทีจ่ ดั การการลงทุน เพื่อ
รับรองเบือ้ งต้นเพื่อพิจารณางด ลดค่าเช่าทีด่ นิ ในระยะเวลาที่หยุดโครงการ
2.โครงการทีไ่ ด้รบั ใบรับรองการลงทุนหลังจาก 12 เดือนแต่ผลู้ งทุนไม่ดาํ เนินการหรือไม่มี
ความสามารถทีจ่ ะดําเนินการตามระยะเวลาทีไ่ ด้ทาํ การตกลงและไม่มเี หตุผลทีเ่ หมาะสมจะถูกเรียกคืน
ใบรับรองการลงทุน
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มาตรา 65 ยกเลิ กโครงการลงทุน
การยกเลิกโครงการลงทุนได้ดาํ เนินการตามหนึ่งในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.สิน้ สุดระยะเวลาดําเนินการทีไ่ ด้ระบุในใบรับรองการลงทุน
2.ตามทุกเงื่อนไขทีย่ กเลิกดําเนินการได้กาํ หนดในสัญญา กฎระเบียบบริษทั หรือเจรจาตกลงของ
ผูล้ งทุนเกีย่ วกับระยะเวลาดําเนินโครงการ
3.ผูล้ งทุนตัดสินใจยกเลิกดําเนินการโครงการ
4.ยกเลิกดําเนินการตามข้อกําหนดของหน่วยงานทีจ่ ดั การการลงทุนหรือตามคําพิพากษาคํา
ตัดสินของศาล ในกรณีทก่ี ระทําผิดกฎหมาย
มาตรา 66 การรับรองของรัฐบาลให้กบั บางโครงการที่สาคัญ
เทียบเคียงกับขันตอนข้
้
อกําหนดในกฎหมายนี้ รัฐบาลได้มกี ารตัดสินใจกับโครงการลงทุนทีส่ าํ คัญและ
การรับรองเกีย่ วกับกูเ้ งินลงทุน สรรหาวัตถุดบิ ใช้สนิ ค้า ชําระและรับรองการทําหน้าทีส่ ญ
ั ญาอื่นๆให้กบั
โครงการ สั ่งการให้หน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีท่ าํ การรับรอง
หมวด 7
การลงทุน การค้าทุนของรัฐบาล
มาตรา 67 จัดการการลงทุน การค้าทุนของรัฐบาล
1.การลงทุน การค้าทุนของรัฐบาลต้องเหมาะสมกับนโยบาย แผนการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในรอบระยะเวลา
2.การลงทุน การค้าทุนรัฐบาลต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์และมีผลสําเร็จ รับประกันแนวทาง
จัดการเหมาะสมเกีย่ วกับแหล่งเงินทุนแต่ละแห่งแต่ละโครงการลงทุน โครงสร้างการลงทุนทีไ่ ด้ดาํ เนินการ
เปิดเผยโปร่งใส
3.การใช้เงินทุนรัฐบาลเพื่อลงทุนหรือร่วมทุน ร่วมมือกับส่วนทางเศรษฐกิจอื่นๆตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต้องได้รบั การตัดสินใจลงทุนประเมินและเห็นชอบจากหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
4.แบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนสิทธิ ์ของทุกหน่วยงาน บริษทั และบุคคลในแต่ละกรอบของ
โครงสร้างการลงทุนดําเนินการแบ่งแยกหน้าที่ แยกลําดับการจัดการหน่วยงานราชการเกีย่ วกับการ
ลงทุนธุรกิจทีใ่ ช้เงินทุนของรัฐบาล
5.ดําเนินการลงทุนถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระดับ รับประกันคุณภาพ ป้องกันการรั ่วไหล
สิน้ เปลือง สูญเสีย รัดกุม
มาตรา 68 การลงทุน การทาธุรกิ จจากเงินทุนรัฐบาลเข้าองค์กรเศรษฐกิ จ
1.เงินลงทุนจากเงินงบประมาณของรัฐบาลเข้าองค์กรเศรษฐกิจได้ดาํ เนินการผ่านทางบริษทั
ลงทุนและการทําธุรกิจจากเงินทุนรัฐบาล
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2.บริษทั ลงทุนและการทําธุรกิจจากเงินทุนรัฐบาลดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับบริษทั รัฐบาลและข้อกําหนดอื่นๆของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องดําเนินสิทธิ ์การเป็นตัวแทนเจ้าของ
เงินทุนรัฐบาล ณ บริษทั จํากัด 1 บุคคล บริษทั จํากัด 2 บุคคลขึน้ ไป บริษทั หุน้ ส่วนทีไ่ ด้โอนจากบริษทั ที่
รัฐบาลก่อตัง้ หรือก่อตัง้ ใหม่
3.รัฐบาลกําหนดองค์กรดําเนินการของบริษทั ลงทุนและทําธุรกิจจากเงินทุนรัฐบาล
มาตรา 69 การลงทุนของรัฐบาลเข้าทากิ จการสาธารณะประโยชน์
1.รัฐบาลลงทุนเข้าผลิต สนับสนุนสินค้าบริการสาธารณประโยชน์ผ่านทางรูปแบบการส่งมอบ
แผนการ สั ่งสินค้าหรือประมูล
2.บริษทั หรือบุคคลทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจสามารถเข้าผลิต ส่งสินค้า บริการสาธารณะ
ประโยชน์ ยกเว้นกรณีพเิ ศษทีร่ ฐั บาลกําหนด
รัฐบาลประกาศนโยบายสนับสนุนดําเนินการทีเ่ ป็นประโยชน์สาธารณะและรายการสินค้า บริการ
สาธารณประโยชน์
มาตรา 70 ลงทุนโดยเงินทุนพัฒนาเครดิ ตของรัฐบาล
1.ผูใ้ ช้เงินทุนพัฒนาเครดิตของรัฐบาลคือโครงการลงทุนใดในสาขา ขอบเขตอุตสาหกรรมที่
สําคัญ, เป็นส่วนใหญ่ของรายการทางเศรษฐกิจมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ-สังคม มีความสามารถจ่ายคืน
เงินทุนกูย้ มื โครงการกูย้ มื เงินทุนพัฒนาเครดิตของรัฐบาล หน่วยงานทีใ่ ห้ยมื ต้องพิจารณาและเห็นชอบ
นโยบายทางการเงินและแนวทางการจ่ายคืนเงินทุนกูย้ มื ก่อนทีจ่ ะอนุมตั กิ ารลงทุน
2.รัฐบาลกําหนดชัดเจนเกีย่ วกับนโยบายช่วยเหลือการลงทุนจากเงินทุนพัฒนาเครดิตของรัฐบาล
รายการผูท้ ไ่ี ด้กยู้ มื เงินลงทุนและเงื่อนไขเครดิตในแต่ละช่วงเวลา
มาตรา 71 องค์กรหรือเอกชนที่ได้รบั จัดการโครงการลงทุนใช้เงินลงทุนรัฐบาล
องค์กรหรือเอกชนทีไ่ ด้เป็นตัวแทนกรรมสิทธิ ์เงินลงทุนรัฐบาลรับผิดชอบรักษาพัฒนาและใช้เงินทุนอย่าง
มีประสิทธิผล องค์กรหรือเอกชนทีไ่ ด้เป็นตัวแทนกรรมสิทธิ ์เงินลงทุนรัฐบาล ตัวแทนหุน้ ส่วนรัฐบาลของ
บริษทั ทีท่ าํ หน้าทีแ่ ละดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการจัดการใช้เงินทุนรัฐบาลและ
กฎหมายบริษทั การค้า
มาตรา 72 แก้ไขเนื้ อหา เลื่อน หยุดดาเนิ นการชั ่วคราว ยกเลิ กโครงการลงทุน
1.กรณีเปลีย่ นแปลงเนื้อหาโครงการลงทุน เจ้าของผูล้ งทุนต้องอธิบายเหตุผลให้ชดั เจนเนื้อหาที่
เปลีย่ นแปลงให้กบั หน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีต่ ดั สินการลงทุนพิจารณาตัดสิน ใจ ถ้าโครงการ
กําลังดําเนินการผูล้ งทุนต้องทํารายงานและประเมินเกีย่ วกับโครงการ
2.ภายหลังทีห่ น่วยงานราชการเห็นด้วยกับการแก้ไขเนื้อหาโครงการเป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้วผู้
ลงทุนถึงจะได้จดั ทํา องค์กรตรวจสอบและนําเสนออนุมตั โิ ครงการตามข้อกําหนด
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3.โครงการลงทุนถูกเลื่อน หยุดดําเนินการชั ่วคราวหรือยกเลิกโครงการ ตามกรณีดงั ต่อไปนี้
a) ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันทีต่ ดั สินใจลงทุน ผูล้ งทุนไม่เริม่ ดําเนินการโครงการหรือไม่
ได้รบั ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษรของหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
b) เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ไม่ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีเ่ ป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
4.หน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีต่ ดั สินเลื่อน หยุดดําเนินการชั ่วคราว ยกเลิกโครงการลงทุนต้องมี
เหตุผลทีช่ ดั เจนและรับผิดชอบก่อนกฎหมายเกีย่ วกับการตักสินใจของตนเอง
มาตรา 73 คัดเลือกบริษทั ผู้รบั เหมาดาเนิ นโครงการ
โครงการลงทุนทีใ่ ช้ทุนรัฐบาลต้องดําเนินการประมูลเพื่อคัดเลือกผูร้ บั เหมาบริการคําแนะนํา ซือ้ สินค้า
ก่อสร้างติดตัง้ ให้โครงการตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการประมูล
หมวด 8
การลงทุนไปต่างประเทศ
มาตรา 74 การลงทุนไปต่างประเทศ
1.ผูล้ งทุนได้ลงทุนไปต่างประเทศตามข้อกําหนดของกฎหมายเวียดนามและกฎหมายของ
ประเทศผูร้ บั ลงทุน
2.รัฐบาลอํานวยความสะดวกให้กบั การลงทุนไปต่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
เวียดนามทีอ่ ยูต่ ่างประเทศตามข้อกําหนดของสนธิสญ
ั ญาสากลทีป่ ระเทศเวียดนามเป็นสมาชิก
3.รัฐบาลอํานวยความสะดวกให้กบั ผูล้ งทุนได้รบั ความเสมอภาคในแหล่งเครดิตเงินทุนไม่แยก
ปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนทางเศรษฐกิจ รับประกันกูย้ มื เงินทุนเกีย่ วกับโครงการลงทุนไปต่างประเทศในภาค
การลงทุนพิเศษเพื่อกระตุน้ การลงทุน
มาตรา 75 ส่วนที่มีการกระตุ้น ห้ามลงทุนไปต่างประเทศ
1.รัฐบาลเวียดนามกระตุน้ องค์กรทางเศรษฐกิจทีเ่ วียดนามลงทุนไปต่างประเทศเกีย่ วกับภาค
แรงงานส่งออก สนับสนุนสาขาอาชีพดัง้ เดิมของเวียดนามให้มปี ระสิทธิภาพขยายตลาด การแสวงหา
ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีล่ งทุน เพิม่ ความสามารถและศักยภาพในการส่งออกนําเข้ามาซึง่ เงินตราต่างประเทศ
2.รัฐบาลเวียดนามไม่ออกใบอนุญาตลงทุนไปต่างประเทศเกีย่ วกับโครงการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
ความลับแห่งชาติ ความปลอดภัยแห่งชาติ การป้องกันชาติหรือสิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อประวัตศิ าสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม
มาตรา 76 คุณสมบัติการลงทุนไปต่างประเทศ
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1.เพื่อให้ได้ลงทุนไปต่างประเทศตามรูปแบบการลงทุนโดยตรง ผูล้ งทุนต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
a) มีโครงการลงทุนไปต่างประเทศ
b) ปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วนหน้าทีท่ างการเงินเกีย่ วกับรัฐบาลเวียดนาม
c) ได้รบั ใบรับรองการลงทุนจากหน่วยงานจัดการการลงทุน
2.การลงทุนไปต่างประเทศตามรูปแบบการลงทุนทางอ้อมต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเกีย่ วกับการเงินการธนาคาร หุน้ และข้อกําหนดอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3.การใช้เงินลงทุนรัฐบาลเพื่อลงทุนไปต่างประเทศต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับการจัดการ ใช้เงินทุนของรัฐบาล
มาตรา 77 สิ ทธิ ของผู้ลงทุนไปต่างประเทศ
1.การโอนเงินลงทุนโดยเงินสดชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สนิ อื่นไปต่างประเทศเพื่อดําเนินลงทุน
ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการจัดการระหว่างประเทศภายหลังจากทีโ่ ครงการลงทุนได้รบั การ
ยอมรับจากหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีข่ องประเทศทีล่ งทุนนัน้
2.ได้รบั สิทธิพเิ ศษเกีย่ วกับการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมาย
3.ว่าจ้างแรงงานเวียดนามเพื่อส่งไปทํางานในการผลิต ธุรกิจทีผ่ ลู้ งทุนได้ก่อตัง้ ในต่างประเทศ
มาตรา 78 หน้ าที่ของผู้ลงทุนไปต่างประเทศ
1.ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศทีร่ องรับการลงทุน
2.ส่งผลกําไรหรือรายได้อ่นื จากการลงทุนไปต่างประเทศกลับประเทศตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย
3.มีการรายงานตามกําหนดเวลาเกีย่ วกับการเงินและดําเนินการลงทุนในต่างประเทศ
4.ปฏิบตั คิ รบถ้วนหน้าทีท่ างการเงินกับรัฐบาลเวียดนาม
5.เมื่อสิน้ สุดการลงทุนในต่างประเทศโอนกลับเงินลงทุนทัง้ หมด ทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
กลับประเทศตามข้อกําหนดของกฎหมาย
6.ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนยังไม่โอนเงินทุน ทรัพย์สนิ กําไรและรายได้อ่นื ๆจากการลงทุนในต่างประเทศ
กลับประเทศ ตามข้อกําหนดใน ข้อ 2 และ ข้อ 5 ของมาตรานี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของหน่วยงาน
ราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
มาตรา 79 ขัน้ ตอนการลงทุนไปต่างประเทศ
1.โครงการลงทุนไปต่างประเทศประกอบด้วย
a)โครงการจดทะเบียนลงทุนคือโครงการทีม่ ขี นาดการลงทุนน้อยกว่า 15,000 เวียดนามด่อง
(ประมาณ 937,500 USD คิดที่ 1 USD = 16,000 VND)
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b)โครงการทีต่ รวจสอบการลงทุนคือโครงการทีม่ ขี นาดการลงทุนตัง้ แต่ 15,000 เวียดนามด่องขึน้
ไป (ประมาณ 937,500 USD ขึน้ ไป คิดที่ 1 USD = 16,000 VND)
2.ขันตอนจดทะเบี
้
ยนและตรวจสอบการลงทุนได้กาํ หนดดังต่อไปนี้
a) เกีย่ วเนื่องกับโครงการจดทะเบียนลงทุน , ผู้ลงทุนจดทะเบียนตามแบบฟอร์ม ณ หน่ วยงาน
จัดการการลงทุนเพื่อให้ออกใบรับรองการลงทุน
b) เกีย่ วเนื่องกับโครงการตรวจสอบการลงทุน ผู้ลงทุนส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม ณ หน่ วยงาน
จัดการการลงทุนเพื่อตรวจสอบออกใบรับรองการลงทุ นรัฐบาลกําหนดชัดเจนขอบเขตที่ส่งเสริม ห้าม
ควบคุมการลงทุน ไปต่างประเทศคุณสมบัติการลงทุ น รายการสิท ธิพเิ ศษเกี่ยวกับโครงการลงทุน ไป
ต่างประเทศ ลําดับก่อนหลังขันตอนและการจั
้
ดการลงทุนไปต่างประเทศ
หมวดที่ 9
การจัดการของรัฐเกี่ยวกับการลงทุน
มาตรา 80 เนื้ อหาการจัดการของรัฐเกี่ยวกับการลงทุน
1.สร้างและสั ่งดําเนินการนโยบาย แบบแผน แผนการ สิทธิพเิ ศษเกีย่ วกับการพัฒนาการลงทุน
2.ประกาศและจัดทําการปฏิบตั ติ ามเอกสารขอบเขตกฎหมายเกีย่ วกับการลงทุน
ั
3.แนะนําให้ความช่วยเหลือผูล้ งทุนดําเนินการโครงการลงทุนและแก้ปญหาความยากลํ
าบาก ข้อ
เรียกร้อง ของผูล้ งทุน
4.ออกและเพิกถอนใบรับรองการลงทุน
ั
5.แนะนําประเมินผลการลงทุน ตรวจสอบ ตรวจตราและดูแลดําเนินการลงทุนแก้ปญหาการ
ร้องเรียน ฟ้องร้อง รางวัลชมเชยและจัดการการฝา่ ฝืนในดําเนินการลงทุน
6.จัดทําการฝึกอบรมให้แก่บุคคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับดําเนินการลงทุน
7.จัดทําการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน
มาตรา 81 ความรับผิดชอบของการจัดการบ้านเมืองเกี่ยวกับการลงทุน
1.รัฐบาลมีขอ้ สรุปการจัดการบ้านเมืองเกีย่ วกับการลงทุนในขอบเขตของทัง้ ประเทศ
2.กระทรวงแผนการและการลงทุนรับผิดชอบก่อนรัฐบาล ดําเนินการจัดการเกีย่ วกับการลงทุน
3.ทุกกระทรวง หน่วยงานเทียบเท่ากระทรวงในขอบเขตหน้าที,่ สิทธิอาํ นาจของตนเองมีหน้าที่
ดําเนินการจัดการบ้านเกีย่ วกับการลงทุนเกี่ยวเนื่องกับขอบเขตทีไ่ ด้แบ่งแยกหน้าที่
4.เทศบาลองค์การบริหารทุกระดับมีหน้าทีจ่ ดั การบ้านเมืองเกีย่ วกับการลงทุนในพืน้ ทีต่ ามการ
แบ่งแยกหน้าทีข่ องรัฐบาล
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มาตรา 82 จัดการลงทุนตามแผนหลัก
1.รัฐบาลกําหนดเกีย่ วกับการจัดตัง้ เสนอลงนามอนุมตั ทิ กุ แผนหลักตามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับแผนหลัก
2.โครงการลงทุนต้องปฏิบตั ติ ามแผนหลักโครงสร้างพืน้ ฐาน-ทางเทคนิค แผนการใช้ทด่ี นิ
แผนการก่อสร้าง แผนการใช้แร่ธาตุและแหล่งทรัพยากรอื่นๆ
แผนหลักภูมภิ าค แผนอาชีพ แผนผลิตภัณฑ์ตอ้ งเหมาะสมกับพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ทไ่ี ด้สทิ ธิพเิ ศษ พืน้ ทีไ่ ด้
สิทธิพเิ ศษการลงทุนพืน้ ทีล่ งทุนทีม่ เี งื่อนไข พืน้ ทีท่ ห่ี า้ มลงทุนกําหนดในมาตรา 27, 28, 29 และ 30 ของ
กฎหมายนี้ และเส้นทางนําร่องทีผ่ ลู้ งทุนจะเลือกตัดสินใจลงทุน
3.หน่วยงานมีอาํ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับแผนหลักมีหน้าทีป่ ระกาศรับรองทุกแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนผ่านทางทุกสื่อ
4.เกีย่ วกับโครงการลงทุนทีย่ งั ไม่มใี นแผนหลักทีก่ าํ หนดในมาตรานี้ หน่วยงานจัดการลงทุนมี
หน้าทีป่ ระสานงานกับหน่วยงานจัดการเกีย่ วกับแผนหลักเพื่อตอบคําถามผูล้ งทุนในระยะเวลา 30 วัน นับ
จากวันทีผ่ ลู้ งทุนร้องขอ
มาตรา 83 การส่งเสริมการลงทุน
1.กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนของหน่วยงานราชการทุกระดับได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของ
รัฐบาล
2.เงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนของหน่วยงานราชการได้มาจากเงินงบประมาณของ
รัฐ
มาตรา 84 ติ ดตามประเมินผลกิ จกรรมการลงทุน
1.หน่วยงานราชการจัดการลงทุนทุกระดับ จัดทําการติดตาม ประเมินผลและรายงานกิจกรรม
การลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.เนื้อหาการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมการลงทุนประกอบด้วย
a) ใบประกาศเอกสารแนะนํากฎหมายตามอํานาจและการปฏิบตั ทิ ุกข้อกําหนดของกฎหมายว่า
ด้วยการลงทุน
b) สถานะ การดําเนินโครงการลงทุนตามข้อกําหนดของใบรับรองการลงทุน
c) ผลดําเนินการลงทุนของทังประเทศ
้
ทุกกระทรวง อาชีพและทุกพืน้ ที่ ทุกโครงการลงทุนตามที่
แบ่งแยก
d) รายงานหน่วยงานราชการจัดการระดับเดียวกัน หน่วยงานราชการจัดการลงทุนระดับสูงกว่า
เกีย่ วกับผลการประเมินการลงทุน คําร้องแนวทางจัดการความยากลําบากและการฝา่ ฝืนกฎหมายการ
ลงทุน
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มาตรา 85 การตรวจสอบเกี่ยวกับกิ จกรรมการลงทุน
1.การตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
a) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายการลงทุน
b) ตรวจหาป้องกันและแก้ไขตามอํานาจหรือร้องเรียนหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีแ่ ก้ไข
การฝา่ ฝืนกฎหมายเกีย่ วกับการลงทุน
ั
c) พิสจู น์รอ้ งขอหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีแ่ ก้ปญหาการร้
องเรียน ฟ้องร้องเกีย่ วกับ
การลงทุน
2.ก่อตัง้ และดําเนินการของการตรวจสอบการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบ
มาตรา 86 การร้องทุกข์ร้องเรียน ดาเนิ นการฟ้ องร้อง
1.บุคคลมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์รอ้ งเรียนและดําเนินฟ้องร้อง องค์กรทีม่ อี าํ นาจร้องทุกข์ฟ้องร้องตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย การร้องทุกข์รอ้ งเรียน ดําเนินการฟ้องร้องและแก้ปญั หาการร้องทุกข์รอ้ งเรียน
ดําเนินการฟ้องร้องในกิจกรรมการลงทุนได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.ในระยะเวลาการร้องทุกข์รอ้ งเรียนหรือดําเนินการฟ้องร้อง องค์กร บุคคล ยังคงต้องปฏิบตั ติ าม
การตัดสินดําเนินการของหน่วยงานจัดการทีม่ อี าํ นาจเกีย่ วกับการลงทุน เมื่อมีการพิจารณาตัดสิน
แก้ปญั หาการร้องทุกข์รอ้ งเรียนของหน่วยงานจัดการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือตัดสินคํา
พิพากษาศาลได้มผี ลบังคับตามกฎหมายให้ดาํ เนินการตามการพิจารณาตัดสินคําพิพากษานัน้
ั
3.หน่วยงานจัดการทีม่ อี าํ นาจเกีย่ วกับการลงทุนทุกระดับมีหน้าทีม่ ี แก้ปญหาการร้
องทุกข์,
ร้องเรียนขององค์กร บุคคล ทีอ่ ยูใ่ นการอํานาจตัดสินของตน ในกรณีได้รบั การการร้องทุกข์, ร้องเรียน
ไม่ได้อยูใ่ นอํานาจตัดสินของตนมีหน้าทีต่ อ้ งโอนให้ทนั เวลาแก่หน่วยงาน องค์กรทีม่ อี าํ นาจพิจารณา
แก้ปญั หาและรายงานเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั ผูร้ อ้ งทุกข์รอ้ งเรียนทราบ
มาตรา 87 จัดการเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น
1.บุคคลทีท่ าํ การฝา่ ฝืนกฎหมายนี้และข้อกําหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมการลงทุน
ซึง่ ตามแต่เจตนา ระดับขันการฝ
้
า่ ฝืน ซึง่ ได้ถูกลงโทษทางกฎหมายดําเนินการปรับลงความผิดทาง
อาญา ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายต้องมีการชดใช้ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.บุคคลใช้ประโยชน์ในหน้าที่ อํานาจขัดขวางการลงทุน มีพฤติกรรมข่มขู่ ก่อความรบกวนแก่ผู้
ลงทุน ไม่แก้ปญั หาให้ทนั เวลาเกีย่ วกับการร้องขอของผูล้ งทุนตามข้อกําหนด ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามที่
กฎหมายกําหนดซึง่ ขึน้ กับเจตนาระดับความผิดซึง่ ได้ถูกลงโทษทางกฎหมาย ดําเนินการปรับ ลง
ความผิดทางอาญา
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หมวด 10
ข้อปฏิ บตั ิ
มาตรา 88 การบังคับใช้กฎหมายนี้ กบั ทุกโครงการที่กาลังดาเนิ นกิ จกรรมการลงทุนก่อนที่
กฎหมายนี้ จะมีผลบังคับใช้
1.โครงการทีม่ เี งินลงทุนจากต่างประเทศได้ออกใบอนุญาตลงทุนก่อนทีก่ ฎหมายนี้จะมีผลบังคับ
ใช้ ไม่ตอ้ งดําเนินขันตอนเพื
้
่อออกใบรับรองการลงทุนให้ใหม่ ในกรณีผลู้ งทุนมีความต้องการจดทะเบียน
ลงทุนอีกตามข้อกําหนดของกฎหมายลงทุนนัน้ ให้ดาํ เนินขันตอนจดทะเบี
้
ยนขอเปลีย่ นใบรับรองการ
ลงทุนใหม่
2.โครงการลงทุนในประเทศได้ดาํ เนินการก่อนทีก่ ฎหมายนี้มผี ลไม่ตอ้ งทําขันตอนการจด
้
ทะเบียนลงทุนหรือตรวจสอบการลงทุน ในกรณีผลู้ งทุนมีความต้องการให้ออกใบรับรองการลงทุน นัน้
ต้องจดทะเบียนทีห่ น่วยงานจัดการลงทุนทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
มาตรา 89 มีผลบังคับใช้
กฎหมายนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2006 กฎหมายนี้แทนทีก่ ฎหมายลงทุน
ต่างประเทศทีป่ ระเทศเวียดนาม ปี 1996 กฎหมายแก้ไขเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมบางมาตราของกฎหมาย
ลงทุนต่างประเทศ ปี 2000 และกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ปี 1998 รัฐบาลกําหนดรายละเอียด
และแนะนําการปฏิบตั กิ ฎหมายนี้ กฎหมายนี้สภานิตบิ ญ
ั ญัตปิ ระเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่น
11 การประชุมสภาครัง้ ที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2005
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ภาคผนวก ข
เอกสารการขออนุญาตประกอบกิ จการในเวียดนามของชาวต่างชาติ
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR ISSUANCE OF INVESTMENT CERTIFICATE
[01]To:
[02] Name of investor:
Hereby registers to implement an investment project with the following contents:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor]1 on entitlement to investment incentives:
8. The investor undertakes :
(a) [To be responsible for] the accuracy of the contents of the investment application file; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.

Dated:..................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-2
Registration/Request for Issuance of Investment Certificate
(for cases associated with establishment of branch)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR ISSUANCE OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers the operation of the Branch in order to implement an investment project with the
following contents:
I. Operational contents of the Branch to be registered:
[03] 1. Name of Branch:
[04] 2. Address:
[07] 3. Head of the Branch:
[08] 4. Business lines:
II. Contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the investment application file; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
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Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-3
Registration/Request for Issuance of Investment Certificate
(for cases associated with establishment of enterprise)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR ISSUANCE OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers establishment of an economic organization in order to implement an investment project
with the following contents:
I. Contents of registration of establishment of the enterprise:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise being registered for establishment:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
II. Contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
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[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the investment application file; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-4
Registration/Request for Amendment of Investment Certificate
(for cases where Investment Certificate is not associated with establishment of enterprise or branch)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR AMENDMENT OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers/requests amendment of the Investment Certificate ...(number of the Certificate, date of
issuance and place of issuance)... with the following contents:
(Write the contents already stipulated in the Investment Certificate and the items which are
requested to be amended under any of the following items:)
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
8. The investor undertakes :
(a) [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for amendment; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:

- 91 -

APPENDIX I-5
Registration/Request for Amendment of Investment Certificate
(for cases where Investment Certificate is associated with establishment of branch)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR AMENDMENT OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers/requests amendment of the Investment Certificate ...(number of the Certificate, date of
issuance and place of issuance)... with the following contents:
(Write the contents already stipulated in the Investment Certificate and the items which are
requested to be amended under any of the following items:)
I. Registration of amendment of operational contents of the Branch:
[03] 1. Name of the Branch:
[04] 2. Address:
[07] 3. Head of the Branch:
[08] 4. Business lines:
II. Amended contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
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III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for amendment; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:

- 93 -

APPENDIX I-6
Registration/Request for Amendment of Investment Certificate
(for cases where Investment Certificate is associated with establishment of enterprise)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR AMENDMENT OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers/requests amendment of the Investment Certificate ...(number of the Certificate, date of
issuance and place of issuance)... with the following contents:
(Write the contents already stipulated in the Investment Certificate and the items which are
requested to be amended under any of the following items:)
I. Registration for amendment of business items:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
II. Amended contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
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[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for amendment; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-7
Registration of Amendment of Business Registration Contents
(for cases of amendment of only contents of business registration or operational registration in
Investment Certificate of branch)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION OF AMENDMENT OF BUSINESS REGISTRATION CONTENTS
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers amended registered business items or registers amendment of operational items of the
branch as stipulated in the Investment Certificate ...(number of the Certificate, date and place of
issuance)... with the following contents:
(Write the items already stipulated in the Investment Certificate and the items which it is requested to be
amended under any of the following items. In the case of registration of operation of a branch, it is not
necessary to complete items 3, 6 or 7 below and the expression "enterprise" should be replaced by the
expression "Branch").
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise:
[07] 4. Legal representative of the enterprise or head of the Branch:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
8. The investor undertakes :
(a) To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for

- 96 -

amendment; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-8
LIST OF MEMBERS OF LIMITED LIABILITY COMPANY WITH TWO OR MORE
MEMBERS
Capital contribution
Name of
Signature
Establishment Total value
No. founding Address
of
Method of
Time of
Decision of capital
member
contribution contribution member
contribution
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Notes
(9)

...date...
Legal Representative of the enterprise
(Signature and full name)
Notes:
Column (2): In the case where a member is an individual: Write full name, date of birth, sex, nationality.
Column (3): Address: In the case where a member is an individual: Write place of registered permanent
residence. In the case where a member is an organization: Write address of the head office.
Column (4): In the case where a founding member is an individual: Write date and place of issuance of ID
card, passport or lawful personal identification. In the case where a founding member is an organization:
Give the establishment decision, business registration certificate or other equivalent document.
Column (6): Method of capital contribution: List the name of the types of asset/assets, the quantity of each
type of asset, the residual value of each type of asset, and the time of contribution of each type of asset.
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APPENDIX I-9
LIST OF FOUNDING SHAREHOLDERS OF SHAREHOLDING COMPANY
Capital contribution
Class of share
Time
Name of
Total number
Establishment
of
[Other classes
No. founding Address
of shares Ordinary shares
Decision
contrib
of shares]
shareholder
ution
Numb
Value Number Value Number Value
er
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) (11)

Signa
ture
of
mem
ber
(12)

...date...
Legal Representative of the enterprise
(Signature and full name)
Notes:
Column (2): In the case where a founding shareholder is an individual: Write full name, date of birth, sex,
nationality.
Column (3): Address: In the case where a founding shareholder is an individual: Write place of registered
permanent residence. In the case where a founding shareholder is an organization: Write the address of the
head office.
Column (4): In the case where a founding shareholder is an individual: Write the date and place of
issuance of ID card, passport or lawful personal identification. In the case where a founding shareholder is
an organization: Give the establishment decision, business registration certificate or other equivalent
document.
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APPENDIX I-10
LIST OF FOUNDING MEMBERS OF PARTNERSHIP
Profession
Capital contribution
Name
and
of
professional Total value Capital
foundi Addres Establishme
Time of Signature
No.
qualification of capital contributi
Notes
ng
s nt Decision
contribut of member
s of member contributio
on
memb
ion
of
n
portion
er
partnership
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
...date...
Legal Representative of the enterprise
(Signature and full name)
Notes:
Column (2): In the case where a member is an individual: Write full name, date of birth, sex, and
nationality.
Column (3): Address: In the case where a member is an individual: Write place of registered permanent
residence. In the case where a member is an organization: Write address of the head office.
Column (4): In the case where a founding member is an individual: Write date and place of issuance of ID
card, passport or lawful personal identification. In the case where a founding member is an organization:
Give the establishment decision, business registration certificate or other equivalent document.
Column (6): Method of capital contribution: List the name of the types of asset/assets, the quantity of each
type of asset contributed as capital, the residual value of each type of asset, and the time of contribution of
each type of asset.
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APPENDIX I-11
Registration of Investment Project
(for cases of domestic investment not requiring issuance of Investment Certificate)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION OF INVESTMENT PROJECT
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers to implement an investment project with the following contents:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[18] 6. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
7. The investor undertakes :
(a) [To be responsible for] the accuracy of the registered investment items; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:..................
[19] INVESTOR
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APPENDIX I-12
Registration of Amendment of Investment Project
(for cases of amendment of domestic investment projects without issuing amended Investment Certificate)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION OF AMENDMENT OF INVESTMENT PROJECT
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers to implement an investment project which was registered on ....... with the
following contents:
(Write the items already registered and the items which it is requested be amended under any of the
following headings:)
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[18] 6. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
7. The investor undertakes :
(a) [To be responsible for] the accuracy of the amended registered items; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:..................
[19] INVESTOR

- 102 -

APPENDIX I-13
Re-Registration of Enterprise and Investment Project
(for cases of re-registration of enterprises with foreign invested capital issued with investment license
prior to 1 July 2006 )
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
RE-REGISTRATION OF ENTERPRISE AND INVESTMENT PROJECT
To: [01]
[02] Name of investor:
The investor is currently implementing the investment project pursuant to investment license ...(specify
number of the license, and date and place of issuance)... .
Hereby re-registers the enterprise and investment project with the following contents:
(Write the relevant items stipulated in the investment license and any amended licenses which have been
issued and specify out any proposal for amendments or additions under any of the following headings:)
I. Contents of re-registration of the enterprise:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
II. Contents of the investment project:
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[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; area of land used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation of the project:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for re-registration of the
enterprise and the investment project; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-14
Registration for Replacement with Investment Certificate
(for cases of replacement with Investment Certificate by parties to business co-operation contract issued
with investment license prior to 1 July 2006 )
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION FOR REPLACEMENT WITH INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of parties to the business co-operation contract:
The parties are currently implementing the investment project ......... pursuant to investment
license ...(specify number of the license, and date and place of issuance)... .
Hereby re-register for replacement with an Investment Certificate with the following contents:
(Write the relevant items stipulated in the issued investment license or amended licenses and
specify the proposal for amendments or additions under any of the following headings:)
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; area of land used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation of the project:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
8. The investor undertakes:
(a) [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for replacement with an
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Investment Certificate; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-15
Registration of Conversion of Form of Enterprise
(for cases of conversion of enterprises with foreign invested capital issued with investment license prior to
1 July 2006 )
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION OF CONVERSION OF FORM OF ENTERPRISE
To: [01]
[02] Name of Investor:
The investor is currently implementing the investment project ....... pursuant to investment license
...(specify number of the licence, and date and place of issuance)... .
Hereby registers the conversion of form of enterprise with the following contents:
(Write the relevant items stipulated in the issued investment license or amended licenses and
specify the proposal for amendments or additions under any of the following headings:)
I. Registration of Conversion of Enterprise:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of converted enterprise which is being registered:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
II. Re-registration of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
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[12] 2. Location for implementation of the project; area of land used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation of the project:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for conversion of form of
enterprise; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-16
Registration/Request for Amendment of Investment License
(for enterprises with foreign invested capital or parties to business co-operation contract issued with
investment license prior to 1 July 2006 which have not yet re-registered and which do not re-register)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR AMENDMENT OF INVESTMENT LICENSE
To: [01]
[02] Name investor:
Hereby registers or requests amendment of the Investment License ...(specify number of the
license, and date and place of issuance)... with the following contents:
(Write the relevant items stipulated in the issued investment license or amended licenses and
specify the proposals for amendments or additions under any of the following headings:)
I. Amendment of registered business items:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[09] 5. Capital of the enterprise:
II. Amendment of contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; area of land used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
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[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation of the project:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for amendment of the
Investment License; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX IV
GUIDELINES ON HOW TO COMPLETE STANDARD FORMS
[01] : Name of the Investment Certificate-Issuing Body.
[02] : Main information about each investor:
(a) In the case of investor being an individual:
Full name (full name, position, date of birth, ethnic group, and nationality);
ID card or passport (specify the number of the ID card or passport, and the date and place of issuance);
Other personal identification document in the case of an investor not having an ID card or passport (name
of the document, number, date and place of issuance);
Place of registration of permanent address;
Current address (address, telephone number, fax and email).
(b) In the case of investor being an enterprise or organization:
Name of the enterprise or organization;
Business registration certificate or Investment Certificate or establishment decision (number, date and
place of issuance);
Information about the legal representative of the enterprise or organization registering the investment,
including:
Full name (full name, date of birth, ethnic group and nationality);
ID card or passport (number, date and place of issuance);
Other personal identification document in a case where the investor does not have an ID card or passport
(name of the document, number, date and place of issuance);
Position;
Place of registration of permanent address;
Current address (address, telephone number, fax and email).
[03] Full name printed in capitals:
(a) Name in Vietnamese;
(b) Trading name (if any) in a foreign language;
(c) Abbreviated name (if any).
(The name of an enterprise must satisfy the requirements stipulated in the law on business
registration).
[04] Full address (number of the house and street, ward, commune, district and city).
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[05] Full address of any branch or any representative office (number of the house and street, ward,
commune, district and city).
[06] Type of enterprise registered for establishment pursuant to the Law on Enterprises: one member
limited liability company, limited liability company with two or more members, shareholding company,
partnership or private enterprise.
[07] Information about the legal representative of the enterprise which has been established should be
recorded as per item [03]. [08]
No.

Code of business line

Name of business line

(The above is not applicable to Appendix 1-14) [09] 1. This item should be completed depending on the
type of enterprise, in accordance with the following provisions:
(a) In the case of establishment of a private enterprise, write "initial investment capital", including the total
sum including Vietnamese dong, foreign currencies and other assets (specify the type of asset, the quantity
and residual value of each type of
asset: this item may be completed on a separate page as an enclosure).
(b) In the case of establishment of a shareholding company, write "charter capital", being the charter
capital paid up at the time of registration and including the total
number of shares, and the par value of the shares; the total number of shareholders, the classes of shares
for which founding shareholders have registered to purchase; and the number of shares and the class of
shares it is proposed to offer for sale.
(c) In the case of establishment of a limited liability company or partnership, write "charter capital", being
the paid up charter capital at the date of registration and
including the total amount and the capital contribution portion of each member as recorded in the list of
members.
2. The amount of capital should be recorded in Vietnamese dong and, in the case of a foreign invested
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project, this amount should be supplemented with the equivalent value in a foreign currency.
[10] Legal capital is only applicable to enterprises engaged in business lines subject by law to legal capital
requirements (such as finance, banking and insurance sectors).
[11] The name of the investment project should be recorded in full in capital letters in Vietnamese and also
in a foreign language (if the investment project also has a name in a foreign language).
[12] Full address (number of the house and street, ward, commune, district and city).
Specify the land area it is proposed to use in square meters or in hectares.
[13] Specify the particular type of product or services and the scale of the project.
For example:
Production of coal on a scale of 500,000 tones per year; or
Construction and commercial operation of a five (5) star hotel with 500 guest rooms.
[14] Specify the total investment capital in Vietnamese dong and, in the case of a foreign invested
project, this amount should be supplemented with the equivalent value in a foreign currency.
[15] Specify the capital contribution portion, the type of capital and the schedule for making the capital
contribution:
(Where there is more than one investor, specify the above details as applicable to each investor).
[16] The duration of operation of the project, commencing as from the date of issuance of the Investment
Certificate.
[17] Specify the proposed schedule for construction of project works and items of works (for example, the
date of the ground-breaking ceremony, the construction period, the date for procurement and for
installation of machinery and equipment, the date of commencing business activities, etc).
[18] (a) Tax rate, exemption from and reduction of corporate income tax;
(b) Exemption from import duty;
(c) Exemption from and reduction of rent and land use fees, water surface and sea surface taxes;
(d) Other recommendations (if any).
[19] If there is more than one investor, each investor should write his/her/its full name, and seal the
document (if the investor has a seal).
(If the investor is an enterprise or organization, the signatory should be the legal representative of such
enterprise or organization).
[20] Documents to be attached:
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Type of document
- Valid copy of the ID card, passport or other personal
identification document; copy of the establishment
decision, business registration certificate or other
equivalent document of the organization;
- Power of attorney together with ID card, passport or
other personal identification document of the
representative.
- Report on financial capacity of the investor (which the
investor shall prepare and for which the investor shall
be liable).
- Joint venture contract.

- Amended joint venture contract.

- Business co-operation contract.
- Amended business co-operation contract.

- 114 -

Cases in which applicable
- All cases must have accompanying
documents.
- Not applicable in cases of re-registration,
replacement with an investment certificate and
conversion of the form of enterprise.

- Applicable in all cases, except for domestic
investments which are not required to be
registered.
- Applicable to cases of establishment of joint
venture economic organization with foreign
investor.
- Applicable in cases of amendment of an
Investment Certificate with changes in the
contents in the signed joint venture contract.
- Applicable in cases of re-registration [and/or]
conversion of the form of enterprise with
changes in the contents of the signed joint
venture contract.
- Applicable in cases of investment in the form
of a business co-operation contract.
- Applicable in cases of amendment of an
Investment Certificate with changes in the
contents of the signed business cooperation
contract.
- Applicable in cases of replacement with an
Investment Certificate by business cooperation
parties with changes in the contents of the
already signed business cooperation contract.

Type of document
- Draft charter of the enterprise.
- List of members or founding shareholders.

Cases in which applicable
- Applicable in cases of establishment of limited
liability company, shareholding company or
partnership.
- Draft amended charter of the enterprise.
- Applicable in cases of amendment of an
- List of members or founding shareholders.
Investment Certificate with changes in the
contents of the charter of the enterprise or
addition of additional members.
- Applicable in cases of re-registration [and/or]
conversion of the form of enterprise resulting in
amendment of the charter of the enterprise or
addition of new members.
- Economic-technical explanatory statement.
- Applicable to projects in the category of
evaluation for issuance of investment
certificate.
- Explanation of the amended contents and the reasons - Applicable in cases of amendment of an
for the amendments.
Investment Certificate (or investment license) in
the category requiring evaluation.
- Explanatory statement on the ability to satisfy
- Applicable to projects in sectors in which
conditions which the investment project must satisfy. investment is conditional.
- Document certifying legal capital.
- Applicable to business lines which are subject
by law to legal capital requirements.
- Valid copy of practicing certificate.
- Applicable in cases of conducting business in
business lines which are required by law to have
a practicing certificate.
- Copy Investment Certificate, amended Investment Certificate, - Applicable in cases of amendment of an
and Certificate of amendment of investment license
Investment Certificate.
- Copy investment license, amended investment license - Applicable in cases of re-registration [and/or]
and certificate of amendment of investment license.
conversion of form of enterprise and
replacement with an Investment Certificate.
- Decision on conversion of form of enterprise made by - Applicable in cases of conversion of form of
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Type of document
the board of management, general meeting of
shareholders or owner of an enterprise with 100 per
cent foreign owned capital.
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Cases in which applicable
enterprise.

ภาคผนวก ค
DECREE No. 164/2003/ND-CP OF DECEMBER 22, 2003
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DECREE No. 164/2003/ND-CP OF DECEMBER 22, 2003 DETAILING THE IMPLEMENTATION
OF THE LAW ON ENTERPRISE INCOME TAX
THE GOVERNMENT
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 17, 2003 Law No. 09/2003/QH11 on Enterprise Income Tax;
At the proposal of the Minister of Finance,
DECREES:
Chapter I
APPLICATION SCOPE OF ENTERPRISE INCOME TAX
Article 1.- Organizations and individuals engaged in goods production and trading and/or service provision
(hereinafter referred collectively to as business establishments) with incomes shall have to pay enterprise
income tax according to the provisions in this Decree.
1. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, including: State
enterprises; limited liability companies; joint-stock companies; partnerships; foreign-invested enterprises
and foreign parties to business cooperation contracts under the Law on Foreign Investment in Vietnam;
foreign companies and organizations doing business in Vietnam not under the Law on Foreign Investment
in Vietnam; private enterprises; cooperatives; cooperation groups; economic organizations of political
organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations or
people’s armed force units; administrative agencies and non-business units engaged in goods production
and/or trading and/or service provision.
2. Vietnamese individuals engaged in goods production and/or trading and/or service provision, including:
a/ Business individuals and groups of business individuals;
b/ Individual business households;
c/ Independent professional practitioners: medical doctors, lawyers, accountants, auditors, painters,
architects, musicians, and others;
d/ Individuals leasing such properties as houses, land, transport means, machinery and equipment or other
kinds of property;
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3. Foreign individuals doing business and having incomes generated in Vietnam, regardless of whether
their business activities are carried out in Vietnam or in foreign countries.
4. Foreign companies doing business through their resident establishments in Vietnam.
Resident establishments are business establishments through which foreign companies conduct part or all
of their income-generating business activities in Vietnam. Foreign companies’ resident establishments
mainly take the following forms:
a/ Branches, executive offices, factories, workshops, goods-forwarding warehouses, transport means,
mines, oil or gas fields or natural resource- exploring and -exploiting sites or equipment and facilities in
service of natural resource exploration;
b/ Construction sites; construction, installation and/or assembly projects; activities of construction
supervision as well as construction, installation and/or assembly projects;
c/ Establishments providing services, including consultancy services provided by their employees or other
subjects;
d/ Agents of foreign companies;
e/ Vietnam-based representatives in cases where:
- They are competent to sign contracts on behalf of foreign companies;
- They are not competent to sign contracts on behalf of foreign companies but regularly perform the
delivery of goods or the provision of services in Vietnam.
In cases where a double taxation avoidance agreement which the Socialist Republic in Vietnam has signed
otherwise provides for resident establishments, the provisions of such agreement shall apply.
Article 2.- Subjects not liable to pay enterprise income tax include households, individuals, cooperation
groups and cooperatives engaged in agricultural production with incomes from cultivation, husbandry and
aquaculture products, except for peasant households and individuals engaged in large-scale commodity
production with high incomes.
The payment of enterprise income tax applicable to peasant households and individuals engaged in largescale commodity production with high incomes from cultivation, husbandry and/or aquaculture products
shall be prescribed separately. The Ministry of Finance shall be assigned to assume the prime
responsibility for, and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the
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Ministry of Aquatic Resources in, submitting to the Government for promulgation regulations on payment
of enterprise income tax, applicable to these subjects.
Chapter II
TAX CALCULATION BASES AND TAX RATES
Article 3.- Tax calculation bases are taxable incomes in the tax-calculation period and tax rates.
Enterprise income tax-calculation period shall be determined according to calendar year or fiscal year.
Article 4.- Turnover for calculation of taxable income shall be determined as follows:
1. Turnover for calculation of taxable income shall be the total proceeds from goods sale and/or service
provision, including price subsidies, surcharges and additional amounts enjoyed by business
establishments, regardless of whether such amounts are collected or not.
For business establishments that pay value added tax according to tax deduction method, the turnover for
calculation of taxable income shall be the turnover without value added tax. For business establishments
that pay value added tax directly on the added value, the turnover for calculation of taxable income shall
be the turnover inclusive of value added tax.
2. For goods sale and/or service provision activities, the time for determining the turnover for calculation
of taxable income shall be the time of transferring the right of ownership over goods, completing services
or compiling invoices on goods sale and/or service provision.
3. Turnover for calculation of taxable income in some cases is specified as follows:
a/ For goods sold by mode of installment payment, the turnover for calculation of taxable income shall be
determined according to the sale price paid in lump sum, excluding the interests on deferred payment;
b/ For goods and/or services used for barter, presentation, donation or internal consumption, the turnover
for calculation of taxable income shall be determined according to the sale prices of goods and/or services
of the same or similar categories at the time of barter, presentation, donation or internal consumption;
c/ For goods-processing activities, the turnover for calculation of taxable income shall be the proceeds
from the processing, including remuneration, costs of fuels, power, auxiliary materials and other costs in
service of goods processing;
d/ For property-leasing activities, the turnover for calculation of taxable income shall be the rentals paid by
the lessees for each term under leasing contracts. In cases where the lessees pay rentals in advance for
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several years, the turnover for calculation of taxable income shall be divided for the number of years for
which rentals have been paid in advance or be determined according to the rentals paid in lump sum.
The Ministry of Finance shall guide in detail the methods of determining turnover from the advance
payment of rentals for several years in order to determine taxable income suitable to each kind of business
establishments defined at this Point;
e/ For credit activities, the turnover for calculation of taxable income shall be the amounts of retrievable
loan interests arising in the tax-calculation period;
f/ For other activities, the turnover for calculation of taxable income shall be prescribed by the Ministry of
Finance.
Article 5.- Reasonable expenses allowed to be subtracted for the calculation of taxable income include:
1. Depreciation of fixed assets used for goods production and trading and/or service provision activities.
The fixed assets’ depreciation rates shall be determined according to the value of fixed assets and
depreciation duration. Establishments producing and/or dealing in goods and services with high economic
efficiency may apply quicker depreciation rates which, however, must not exceed two times the prescribed
depreciation rate, in order to quickly renew their technologies.
The Ministry of Finance shall specify fixed asset standards, as well as duration and rate of depreciation and
quick depreciation prescribed in this Clause.
2. Costs of raw materials, supplies, fuel, energy and goods volume actually used in goods production and
trading and/or service provision related to turnover and taxable income in a period, which shall be
calculated according to a reasonable consumption norm and actual ex-warehousing prices determined by
enterprises themselves for which they shall take responsibility before law.
Business establishments, that purchase products made of rattan, bamboo, rush, coconut fibers or palm
leaves from their makers, handicraft and fine-art articles from non-business artisans; earth, stone, sand and
gravel directly from exploiters; discarded materials directly from gatherers and some services from nonbusiness individuals without invoices and vouchers, may make lists thereof according to the Finance
Ministry’s regulations on the basis of the payment requests of goods sellers and/or service providers.
Directors of business establishments who approve the payments according to such lists shall have to bear
responsibility before law for the accuracy and truthfulness thereof.
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3. Wages, remuneration and allowances paid to laborers according to the Labor Code, expenses for midshift meals and food rations:
a/ Wages, remuneration and allowances paid to laborers in State enterprises shall be calculated into
reasonable expenses according to the current regimes;
b/ Wages, remuneration and allowances paid to laborers in other business establishments shall be
calculated into reasonable expenses under labor contracts;
c/ Expenses for mid-shift meals for laborers, which shall be calculated into reasonable expenses, must not
exceed the minimum wage level prescribed by the State for State officials;
d/ Food rations for laborers working in some special branches and lines shall comply with the Stateprescribed regimes.
4. Expenses for scientific and technological research; innovations and modifications, healthcare and
laborers’ training according to the prescribed regimes; financial donation for education.
5. Expenses for services purchased from outside: electricity, water, telephone, repair of fixed assets; rentals
of fixed assets; audit; legal services; designing, establishment and protection of trademarks; property
insurance; payments for use of technical documents; patents; technological licenses not belonging to fixed
assets, technical services and other services purchased from outside.
6. Payments:
a/ Expenses for female laborers, including:
- Expenses for re-training of female workers and officials in cases where their former professions are no
longer suitable in order to shift them to other professions under business establishments’ development
plannings.
These extra expenses shall cover: training fees (if any) + difference between wage ranks and grades (those
who are sent to study shall enjoy 100% of their wages).
- Payment of wages and allowances (if any) to teachers in nurseries and kindergartens organized and
managed by enterprises. The number of these teachers shall be determined according to the norms
prescribed by the education and training system;
- Expenses for organizing an additional health check in a year such as examination of occupational,
chronic or gynecological diseases for female workers and employees;
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- Payment of allowances for female laborers after childbirth. The allowance levels must not exceed VND
300,000 for business establishments based in cities, townships or towns or VND 500,000 for business
establishments located in geographical areas defined in List B and List C of the Appendix to this Decree,
aiming to help the mothers partly overcome difficulties.
- During the period of breast-feeding, if, for objective reasons, female laborers do not take rests for feeding
their children according to the prescribed regimes but stay to work for business establishments, they shall
enjoy allowances for overtime work according to the prescribed regimes.
For business establishments engaged in production, construction or transportation activities involving large
numbers of female laborers, if they can separately account and monitor the actual payments for female
laborers, they shall enjoy enterprise income tax reduction according to Article 45 of this Decree.
b/ Expenses for labor safety protection according to the Labor Code.
In some business establishments where laborers have to wear uniforms at working places, expenses for the
purchase of uniforms shall be calculated into reasonable expenses.
c/ Expenses for protection of business establishments; working mission allowances;
d/ Deductions for contribution to social insurance and heath insurance funds under the responsibility of
labor-employing business establishments; trade union funding; support of Party’s and mass organizations’
activities at business establishments; deductions for forming the source to cover managerial costs for
superior levels and setting up associations’ funds according to the prescribed regimes.
7. Payment of interests on loans for production, business and services to credit institutions, financial
organizations and other economic organizations at the actual interest rates; payment of interests on loans
borrowed from other subjects at the actual interest rates which, however, must not exceed 1.2 times the
lending interest rates of commercial banks at the time of borrowing.
8. Deductions for reserve amounts according to the prescribed regimes.
9. Severance allowances for laborers according to the prescribed regimes.
10. Expenses for goods sale and/or service provision, including: expenses for preservation, packaging,
transportation, portage, renting of warehouses and storing yards and product warranty for goods and/or
services.
11. Expenses for advertisement, marketing, sale promotion, guest reception, festivities, transaction
expenses, payment of brokerage commissions, expenses for conferences and other expenses directly
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related to goods production and trading and/or service provision, which must not exceed 10% of the total
expenses listed from Clause 1 to Clause 10 of this Article. For trading activities, the total reasonable
expenses used for determining the controlled level shall exclude the purchase prices of goods sold out.
12. Payable taxes, charges, fees and land rents which are related to goods production and trading and/or
service provision (except enterprise income tax), including:
a/ Export tax, import tax;
b/ Special consumption tax;
c/ Value added tax for business establishments which pay value added tax directly on the added value;
value added tax for business establishments which pay value added tax according to tax deduction method
in cases of purchasing and/or importing goods and/or services for the production of goods and/or provision
of services, which are not subject to value added tax; input value added tax in cases of exporting goods
and/or services but failing to fully meet conditions for tax deduction and reimbursement according to law
provisions on value added tax; input value added tax not allowed to be deducted due to late declaration as
compared with prescribed time limit;
d/ Excise tax;
e/ Natural resource tax;
f/ Agricultural land use tax;
g/ House and land tax;
h/ Charges and fees according to law provisions;
i/ Land rents.
13. Business management expenses allocated by foreign companies to their resident establishments in
Vietnam according to the proportion of such resident establishments’ turnover to the total turnover of such
foreign companies, including turnover of resident establishments in other countries.
Vietnam-based resident establishments of foreign companies, which have not yet applied the regimes of
accounting, invoices and vouchers and pay tax according to their declaration, shall not be allowed to
account the business management expenses allocated by such foreign companies into reasonable expenses
as prescribed in this Clause.
Article 6.- The following expenses must not be accounted into reasonable expenses:
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1. Wages and remuneration paid by business establishments due to their failure to strictly observe the labor
contract regimes as prescribed by labor legislation, except for cases of hiring laborers for piece work.
Wages and remuneration of owners of private enterprises, members of partnerships, heads of business
households and business individuals, remuneration paid to founding members and members of the
managing boards of limited liability companies or joint-stock companies, who do not directly participate in
the administration of goods production and trading and/or service provision.
2. Deductions advanced as expenses by actually not spent, which include advance deductions for overhaul
of fixed assets, charges for warranty of goods and construction works or other advance deductions.
3. Expenditures without invoices and vouchers or with invalid invoices and vouchers.
4. Fines for administrative violations such as violations of traffic law, violations of business registration
regimes, violations of accounting and statistic regulations, violations of tax legislation and other
administrative violations.
5. Expenses not related to turnover and taxable income such as expenses for capital construction
investment; support for localities, mass organizations and social organizations outside business
establishments; expenses for charity purposes and other expenses not related to turnover and taxable
income.
6. Expenses covered by other funding sources such as non-business expenses, allowances for regular and
unexpected difficulties.
Article 7.- Turnover, reasonable expenses and taxable income shall be determined in Vietnam dong. In
cases where business establishments have turnover, reasonable expenses and taxable income in foreign
currencies, such foreign currency amounts must be converted into Vietnam dong at the exchange rates
announced by Vietnam State Bank at the time such foreign currency turnover and expenses arise, except
for cases where otherwise provided for by law. For foreign currencies without exchange rates with
Vietnam dong, the conversion must be effected through a foreign currency with exchange rate with
Vietnam dong.
Article 8.- Taxable incomes shall include: incomes from goods production and trading and/or service
provision activities and other incomes in the tax-calculation period, including those generated from goods
production and trading and/or service provision activities overseas.
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1. Taxable incomes from goods production and trading and/or service provision activities shall be the
turnover for the calculation of taxable income minus (-) reasonable expenses related goods production and
trading and/or service provision activities in the tax-calculation period.
In cases where business establishments earn incomes from activities of share capital and/or joint-venture
capital contribution, for which enterprise income tax has been paid by business establishments receiving
such share capital and/or joint-venture capital, these incomes shall not be subject to enterprise income tax.
2. Other taxable incomes in the tax-calculation period include:
a/ Differences between securities purchase and sale;
b/ Incomes from activities related to industrial property right and copyrights;
c/ Other incomes from property ownership and use rights;
d/ Incomes from the transfer of land use right or land rent right;
e/ Profits from the transfer or liquidation of property;
f/ Interests on deposits, loans and goods sale with deferred payment;
g/ Differences from the sale of foreign currencies, profits from foreign exchange rate differences;
h/ Year-end balances of reserves according to the prescribed regimes;
i/ Bad debts already written off from the accounting books but now recovered;
j/ Payable debts with unidentifiable creditors;
k/ Incomes from goods production and trading and/or service provision activities in previous years, which
had been omitted but later discovered;
l/ Incomes from goods production and trading and/or service provision activities overseas.
For incomes for which income tax has been paid overseas, business establishments shall have to determine
income amounts before paying income tax abroad so as to calculate the enterprise income tax. When
determining the income tax for the whole year, the income tax already paid overseas by business
establishments shall be subtracted, but the subtracted amounts must not exceed the income tax amounts on
such received incomes calculated according to the Law on Enterprise Income Tax.
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m/ Incomes related to the sale of goods and provision of services, which are not yet accounted into
turnover, after subtracting expenses for the generation of such incomes according to the Finance Ministry’s
regulations;
n/ Other incomes not yet specified in this Article.
3. In cases where a double taxation agreement which the Socialist Republic of Vietnam has signed
prescribes the methods of determining taxable income for resident establishments different from the
provisions in Clause 1 and Clause 2 of this Article, the provisions of such agreement shall apply.
Article 9.- Enterprise income tax rates applicable to business establishments shall be as follows:
1. The enterprise income tax rate applicable to business establishments is 28%.
2. The enterprise income tax rates applicable to business establishments conducting activities of
prospection, exploration and exploitation of oil and gas and/or other precious and rare natural resources
range from 28% to 50%.
The Prime Minister shall decide on specific tax rates, suitable to the production and business situation of
each business establishment conducting activities of prospection, exploration and exploitation of oil and
gas and other precious and rare natural resources at the proposal of the Minister of Finance.
3. The enterprise income tax rate applicable to construction lottery activities shall be 28%. The Ministry of
Finance shall specify the financial mechanism applicable to after-tax incomes from construction lottery
activities.
Chapter III
DETERMINATION OF TAXABLE INCOME FROM AND INCOME TAX ON THE TRANSFER OF
LAND USE RIGHT AND LAND RENT RIGHT
Article 10.- The following incomes from the transfer of land use right and land rent right shall be subject to
income tax on the transfer of land use right and land rent right:
1. Cases of land use right transfer:
a/ Transfer of land use right without infrastructures or architectural works on land;
b/ Transfer of land use right associated with infrastructures on land;
c/ Transfer of land use right associated with architectural works on land;
d/ Transfer of land use right associated with infrastructures and architectural works on land.
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2. Cases of land rent right transfer:
a/ Transfer of land rent right without infrastructures or architectural works on land;
b/ Transfer of land rent right associated with infrastructures on land;
c/ Transfer of land rent right associated with architectural works on land;
d/ Transfer of land rent right associated with infrastructures and architectural works on land.
Article 11.- Cases of land use right transfer and land rent right transfer not subject to income tax on the
transfer of land use right or land rent right
1. The State assigns or leases land to business establishments.
2. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision return land to the State
or have their land recovered by the State according to law provisions.
3. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision sell their workshops
and transfer their land use right or land rent right for their relocation under plannings.
4. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision contribute capital with
the land use right for production and business cooperation with Vietnamese or foreign organizations and/or
individuals according to law provisions.
5. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision transfer their land use
right or land rent right due to their division, separation, merger or bankruptcy.
6. Owners of private enterprises transfer their land use right in cases of inheritance or divorce according to
law provisions; transfer of land use right between spouses, between parents and children; between paternal
or maternal grandparents and their grandchildren; and between siblings.
7. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision donate their land use
right or land rent right to the State or other organizations for construction of cultural, medical and physical
training and sport works; transfer of land use right for charity purposes to social policy beneficiaries.
Article 12.- Payers of income tax on the transfer of land use right or land rent right are organizations
engaged in goods production and trading and/or service provision with incomes from the transfer of land
use right or land rent right.
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Business households and individuals engaged in goods trading and/or service provision, that have incomes
from the transfer of land use right or land rent right, shall not have to pay income tax on the transfer of
land use right and land rent right under this Decree, but pay income tax on high-income earners.
Article 13.- Taxable income from the transfer of land use right or land rent right shall be determined as
being equal to the turnover for calculation of taxable income minus reasonable expenses related to the
transfer of land use right or land rent right.
1. The turnover for the calculation of taxable income shall be determined according to the actual prices of
transfer between organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, which
transfer their land use right or land rent right, and the transferees at the time of transfer.
The actual transfer prices shall be determined as follows:
- Being the prices inscribed in invoices or the money amounts actually paid by the land use right or land
rent right transferees to the transferors.
In cases where the actual transfer prices are lower than the prices decided by the provincial/municipal
People’s Committees, the turnover for calculation of income subject to tax on the transfer of land use right
or land rent right shall be based on the prices decided by the provincial/municipal People’s Committees.
- Being the auction-wining prices in cases where the land use right or land rent right is auctioned.
The turnover for calculation of taxable income in some cases shall be as follows:
a/ In cases of transferring the land use right or land rent right associated with infrastructures on land, the
turnover for calculation of taxable income shall include the turnover from the transfer of ownership right
over the infrastructures and the turnover from the lease of infrastructures on land;
b/ In cases of transferring the land use right and/or land rent right associated with architectural works on
land, the turnover from the sale of architectural works on land must be separated. For cases where this
turnover cannot be separated, the turnover for calculation of taxable income shall include the turnover
from the sale of architectural works on land.
2. Expenses for the transfer of land use right or land rent right:
a/ Expenses for obtaining the land use right or land rent right, including:
- The cost prices of land subject to right transfer, which shall be determined as follows:
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+ For land assigned by the State with the collection of land use levy or land rents, vouchers on the
collection of land use levy or land rents by the State shall be based on.
+ For land for which the land use right is received from other organizations or individuals, contracts and
valid payment vouchers upon the reception of land use right or land rent right shall be based on.
+ In cases where organizations engaged in goods production and trading and/or service provision exchange
works for the State’s land, the cost prices shall be determined according to the value of exchanged works.
+ Auction-winning prices in cases where land use right or land rent right is auctioned.
+ In cases where limited liability companies or joint-stock companies transfer the land use or rent rights,
which have been contributed as joint-venture capital, the cost prices shall be determined according to
capital-contribution minutes of the managing boards.
+ For land of organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, which are
inherited under civil legislation, donated or presented, with their cost prices being unable to be determined,
the cost prices shall be determined according to the land prices decided by the provincial/municipal
People’s Committees on the basis of the land price bracket, prescribed by the Government at the time of
inheritance, donation or presentation.
In cases where land of organizations engaged in goods production and trading and/or service provision is
inherited, donated or presented before 1994, the cost prices shall be determined according to the land
prices decided by the provincial/municipal People’s Committees in 1994 on the basis of the land price
bracket, prescribed in the Government’s Decree No. 87/CP of August 17, 1994.
- Compensation for land damage not yet accounted into land use levy or land rents;
- Compensation for crop damage;
- Support for relocation to new residential places;
- Support for tomb removal;
- Other support for ground clearance.
- Assorted charges and fees related to the granting of land use right according to law provisions.
b/ Expenses for soil improvement and ground leveling;
c/ Expenses for investment in the construction of infrastructures and architectural works on land;
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d/ Expenses prescribed in Article 5 of this Decree. In cases where organizations engaged in goods
production and trading and/or service provision deal in different branches and lines, these expenses shall
be allocated according to the proportion of the turnover earned from the transfer of land use right or land
rent right to the total turnover earned from goods production and trading and/or service provision
activities.
e/ If the turnover for calculation of taxable income cover architectural works on land, such expenses shall
include the value of architectural works on land.
Article 14.- Rates of income tax on the transfer of land use right or land rent right
1. The tax rate on income from the transfer of land use right or land rent right shall be 28%.
2. After calculating income tax at the tax rate prescribed in Clause 1 of this Article, the remaining income
shall be subject to additional income tax according to the following table of partially progressive tax rates
Table of partially progressive tax rates
Grade

Ratio of the remaining income to
expenses

Tax rate

1

Up to 15%

0%

2

Between over 15% and 30%

10%

3

Between over 30% and 45%

15%

4

Between over 45% and 60%

20%

5

Over 60%

25%

Article 15.- The preferential tax rates, tax exemption and reduction prescribed in Chapter V of this Decree
shall not apply to income earned from the transfer of land use right or land rent right.
Article 16.- Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, which
transfer the ownership right over architectural works or infrastructures on land, shall have to carry out
procedures for the transfer of land use right or land rent right associated with infrastructures or
architectural objects on land.
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Article 17.- Tax declaration and payment procedures applicable to organizations engaged in goods
production and trading and/or service provision which do not regularly carry out the transfer of land use
right or land rent right shall be prescribed as follows:
Basing themselves on dossiers and documents on the transfer of land use right or land rent right sent by
land-managing agencies, the tax offices shall request organizations engaged in goods production and
trading and/or service provision to declare turnover, expenses, taxable income and payable tax amounts
according to form prescribed by the Ministry of Finance and submit the declaration forms to their
managing tax offices within 10 days after receiving the tax offices’ requests. Basing themselves on
invoices and vouchers reflected on business establishments’ accounting books, the tax offices shall check
and verify the accuracy of the tax declaration forms and issue notices on the amounts of tax on the transfer
of land use right or land rent right and deadlines for payment thereof. The tax-payment deadline inscribed
in the tax notices shall be 15 days counting from the date of issuing the tax notices at the latest. The
transferees of land use right or land rent right shall be granted land use right or land rent right certificates
only after they obtain receipts or vouchers on the payment of tax on the transfer of land use right or land
rent right for the transferred land areas
Article 18.- Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, which are
specialized in dealing in land and house, as well as infrastructures and architectural objects on land shall
pay and settle tax according to Chapter IV of this Decree, but they must make separate settlement of the
income tax on the transfer of land use right or land rent right. If the temporarily-paid tax amounts are lower
than the payable tax amounts as stated in the tax settlement reports, organizations engaged in goods
production and trading and/or service provision shall have to fully pay the deficit tax amount within 10
days as from the date of submitting their tax settlement reports. If the temporarily-paid tax amounts are
higher than the payable tax amounts as stated in the tax settlement reports, organizations engaged in goods
production and trading and/or service provision shall be allowed to account such surplus amounts into the
deficit enterprise income tax amounts for other business activities or into the payable enterprise income tax
amounts for the transfer of land use right or land rent right in the subsequent period. If organizations
engaged in goods production and trading and/or service provision suffer from loss in the transfer of land
use right or land rent right, they may transfer such loss into the taxable income from the transfer of land
use right or land rent right in subsequent years for a duration prescribed in Article 46 of this Decree.
Article 19.- Tax offices shall be entitled to impose tax-related administrative sanctions on business
establishments which submit tax declaration forms and settlements of income tax on the transfer of land
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use right and land rent right late; and impose fines for late tax payment according to law provisions. In the
course of inspecting and examining the declaration and settlement of tax on the transfer of land use right or
land rent right, if tax offices detect that the transfer prices, expenses and incomes subject to tax on the
transfer of land use right or land rent right reflected by business establishments are inaccurate, they shall
be entitled to re-determine the transfer prices according to the actual transfer prices on the market, as well
as reasonable expenses and income in order to ensure the accurate and full collection of income tax on the
transfer of land use right or land rent right; and at the same time, sanction business establishments for their
false tax declaration and evasion according to law provisions.
Chapter IV
TAX REGISTRATION, DECLARATION, PAYMENT AND SETTLEMENT
Article 20.- Business establishments shall have to register enterprise income tax together with the
registration of value added tax payment. The tax registration procedures shall comply with the provisions
in Article 11 of the Government’s Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003 detailing the
implementation of the Value Added Tax Law and the Law Amending and Supplementing a Number of
Articles of the Value Added Tax Law.
Article 21.- Business establishments shall have to declare their turnovers, expenses, taxable incomes and
payable tax amounts for the whole year, which shall be divided for each quarter according to form set by
tax offices, and submit such declarations to the their managing tax offices no later than the 25th of January
every year or the 25th of the month subsequent to the last month of the fiscal year, for business
establishments with fiscal year different from calendar year. The Ministry of Finance shall prescribe the
forms of enterprise income tax declaration.
In cases where tax offices conduct the inspection and examination and detect that the tax declaration by
business establishments is incompatible with the actual goods production and trading and/or service
provision, they shall base themselves on the proportion of business establishments’ taxable incomes to
their turnovers in the previous year or taxable incomes of other business establishments engaged in the
same branches and lines with equivalent business scale to fix the tax amounts to be temporarily paid for
the whole year and each quarter and notify business establishments thereof for implementation.
Article 22.- In case of changes in the production, business and/or service situation, business establishments
shall have to report such to their managing tax offices for adjustment of the tax amounts to be temporarily
paid for the whole year and each quarter. When receiving business establishments’ requests for adjustment
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of the tax amounts to be temporarily paid for each quarter and the whole year, the tax offices shall have to
consider and notify the business establishments of the to-be-temporarily paid tax amounts already adjusted
or the reasons for refusal of their requests.
Article 23.- The Ministry of Finance shall guide the determination of turnover and the proportion of
taxable incomes to turnovers applicable to business establishments which have not yet applied the
accounting, invoice and voucher regimes prescribed in Clause 2, Article 12 of the Law on Enterprise
Income Tax, suitably to each business line and location.
Article 24.- The enterprise income tax payment is stipulated as follows:
1. Business establishments shall temporarily pay fully and on time into the State budget the quarterly tax
amounts according to their declarations or tax amounts fixed by tax offices. The deadline for tax payment
shall be the last day of the quarter.
2. Business establishments which have not yet applied the accounting, invoice and voucher regimes
prescribed in Clause 2, Article 12 of the Law on Enterprise Income Tax, shall have to pay tax monthly
according to tax offices’ notices. The deadline for the monthly tax payment stated in such notices shall be
the 25th of subsequent month.
3. Business establishments engaged in shipment trading shall have to declare and pay tax for each
shipment to the tax offices of the localities where the goods are purchased before transporting such goods
away.
4. For foreign business organizations or individuals doing business without resident establishments in
Vietnam but having incomes generated in the country, the organizations or individuals in Vietnam that pay
such incomes shall have to deduct the tax amounts at the rates prescribed by the Finance Ministry from
the total amounts to be paid to foreign organizations or individuals.
Article 25.- Enterprise income tax shall be calculated and paid in Vietnam dong.
Article 26.- Business establishments shall have to make annual tax settlements with the tax offices
according to form set by the Ministry of Finance.
The tax-settlement year is calculated according to the calendar year. In cases where business
establishments are permitted to apply a fiscal year other than the calendar year, they shall be permitted to
make tax settlements according to such fiscal year.
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A tax settlement must accurately and fully reflect turnover; reasonable expenses; taxable income; payable
income tax amount; income tax amount to be exempted or reduced; income tax amount temporarily paid in
the year; income tax amount already paid abroad for income received therefrom; underpaid or overpaid
income tax amount.
Article 27.- Business establishments shall have to submit their tax-settlement reports to the tax offices
within 90 days as from the end of a calendar year or fiscal year. If the tax amount temporarily paid in the
year is lower than the payable tax amount as prescribed in the tax-settlement reports, business
establishments shall have to fully pay the deficit amount within 10 days after submitting their settlement
reports; if the tax amount temporarily paid in the year is higher than the payable tax amount as prescribed
in the tax-settlement reports, business establishments shall be allowed to subtract such surplus tax amount
from the payable tax amount of the subsequent period.
Article 28.- In cases of enterprise transformation, ownership conversion, merger, consolidation, division,
separation, dissolution or bankruptcy, business establishments shall have to make tax settlements with the
tax offices and send tax-settlement reports within 45 days as from the date of issuance of decisions on the
enterprise transformation, ownership conversion, merger, consolidation, division, separation, dissolution or
bankruptcy.
Article 29.- After receiving business establishments’ tax-settlement reports, tax offices shall have to
consider and classify them for examination and inspection.
The Ministry of Finance shall guide the methods of classifying tax-settlement reports and the examination
and inspection procedures prescribed in this Article.
Article 30.- In the course of examining and inspecting tax declarations, payment and settlement by
business establishments, if detecting that the purchase prices, sale prices, business expenses, taxable
incomes and other factors, determined by business establishments, are unreasonable, the tax offices shall
be entitled to re-determine the purchase prices and sale prices according to domestic and foreign market
prices, as well as expenses, taxable incomes and other factors so as to ensure the accurate and full
collection of enterprise income tax.
The Ministry of Finance shall guide the methods of determining the purchase prices and sale prices of
goods and services according to market prices as provided for in this Article.
Article 31.- Tax offices shall have the following tasks, powers and responsibilities:
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1. To guide business establishments in declaring and paying tax in strict accordance with the Law on
Enterprise Income Tax.
2. To notify business establishments, which have not yet applied the accounting, invoice and voucher
regimes, of the monthly payable tax amounts and tax payment deadline as prescribed in Clause 2 of Article
24 and cases of tax fixation prescribed in Articles 30 and 32 of this Decree.
3. To notify business establishments of the late submission of declaration forms, late tax payment and
decisions on sanctioning tax-related violations; if business establishments fail to fully pay tax and/or fine
amounts according to tax notices, to be entitled to apply or request competent agencies to apply handling
measures prescribed in Clause 4, Article 23 of the Law on Enterprise Income Tax to ensure the full
collection of tax and fine amounts; in cases where the said handling measures have been applied, business
establishments still fail to fully pay tax and fine amounts, to transfer the dossiers thereof to competent
State agencies for handling according to law provisions.
4. To inspect and examine tax declarations, payment and settlements by business establishments.
5. To handle tax-related administrative violations and settle tax-related complaints.
6. To request business establishments to provide accounting books, invoices, vouchers and other dossiers
and documents related to tax calculation and payment; to request credit institutions, banks and other
organizations and individuals to provide documents related to tax calculation and payment.
7. To keep and use data and documents provided by business establishments and other subjects according
to the prescribed regimes.
Article 32.- Tax offices shall be entitled to fix taxable income to calculate tax for business establishments
in the following cases:
1. Failing to observe or improperly observing the accounting, invoice and voucher regimes.
2. Failing to declare or improperly declaring bases for tax calculation or being unable to prove the bases
already stated in their declarations at the tax offices’ requests.
3. Refusing to produce accounting books, invoices, vouchers and necessary documents related to tax
calculation.
4. Doing business without business registration.
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Tax offices shall base themselves on the investigation documents on the business situation of business
establishments or on the taxable incomes of business establishments engaged in the same business lines
with equivalent business scale to fix the taxable incomes.
In cases where business establishments disagree with the fixed taxable income levels, they may lodge
complaints to the immediate superior tax offices or initiate lawsuits at courts according to law provisions;
pending the settlement, business establishments shall still have to fully pay tax at the fixed levels.
Chapter V
ENTERPRISE INCOME TAX EXEMPTION AND REDUCTION
Article 33.- Conditions for enterprise income tax preferences
Investment projects meeting one the following conditions shall be entitled to enjoy enterprise income tax
preferences:
1. Making investment in branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree.
2. Making investment in branches, lines and/or domains, which are not banned by law, and employing an
average number of laborers in a year at least as follows:
a/ In grade-1 and grade-2 urban centers: 100 laborers;
b/ In geographical areas where investment is encouraged as defined in List B and List C, issued together
with this Decree: 20 laborers;
c/ In other geographical areas: 50 laborers.
Article 34.- Geographical areas where investment is encouraged shall be eligible for enterprise income tax
preferences.
1. Geographical areas meeting with socio-economic difficulties defined in List B of the Appendix to this
Decree.
2. Geographical areas meeting with exceptional socio-economic difficulties defined in List C of the
Appendix to this Decree.
Article 35.- The preferential enterprise income tax rates for newly-established cooperatives and business
establishments from investment projects
1. The preferential tax rates are specified as follows:
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a/ The tax rate of 20%, for newly-established cooperatives in geographical areas outside List B and List C
of the Appendix to this Decree; business establishments newly established under investment projects in
branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree;
b/ The tax rate of 20%, for business establishments newly set up under investment projects in geographical
areas defined in List B of the Appendix to this Decree;
c/ The tax rate of 15%, for cooperatives established in geographical areas defined in List B of the
Appendix to this Decree; business establishments newly-set up under investment projects in branches,
lines and/or domains defined List A, which are implemented in geographical areas defined in List B of the
Appendix to this Decree;
d/ The tax rate of 15%, for business establishments newly set up under investment projects in geographical
areas defined in List C of the Appendix to this Decree;
e/ The tax rate of 10%, for cooperatives established in geographical areas defined in List C of the
Appendix to this Decree; business establishments newly set up under investment projects in branches, lines
and/or domains defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List C of the
Appendix to this Decree.
2. The duration of application of the preferential enterprise income tax rates is prescribed as follows:
a/ The enterprise income tax rate of 10% shall be applied for 15 years after newly-established cooperatives
and business establishments newly set up under investment projects start their business operations;
b/ The enterprise income tax rate of 15% shall be applied for 12 years after newly-established cooperatives
and business establishments newly set up under investment projects start their business operations;
c/ The enterprise income tax rate of 20% shall be applied for 10 years after newly-established cooperatives
and business establishments newly set up under investment projects start their business operations.
After the duration of application of the preferential tax rates prescribed in this Article, newly-established
cooperatives and business establishments newly set up under investment projects shall have to pay
enterprise income tax at the rate of 28%.
Article 36.- Business establishments newly set up under investment projects and relocated business
establishments shall enjoy tax exemption and/or reduction as follows:
1. Production establishments newly set up under investment projects and business establishments relocated
out of urban centers under the plannings approved by competent agencies shall enjoy tax exemption for 02
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years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 02 subsequent
years;
2. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A of the Appendix to this Decree and those satisfying conditions on labor employment
prescribed in Article 33 of this Decree shall enjoy tax exemption for 02 years after taxable income is
generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 03 subsequent years;
3. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A of the Appendix to this Decree, which satisfy conditions on labor employment prescribed
in Article 33 of this Decree shall enjoy tax exemption for 02 years after taxable income is generated and
the 50% reduction of the payable tax amount for 05 subsequent years;
4. Business establishments newly set up under investment projects in geographical areas defined in List B
of the Appendix to this Decree and business establishments relocated thereto shall enjoy tax exemption for
02 years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 06
subsequent years;
5. Business establishments newly set up under investment projects in geographical areas defined in List C
of the Appendix to this Decree and business establishments relocated thereto shall enjoy tax exemption for
02 years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 08
subsequent years;
6. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List B of the Appendix to this
Decree, shall enjoy tax exemption for 03 years after taxable income is generated and the 50% reduction of
the payable tax amount for 07 subsequent years;
7. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List B of the Appendix to this
Decree and satisfy conditions on labor employment prescribed in Article 33 of this Decree, shall enjoy tax
exemption for 03 years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount
for 08 subsequent years;
8. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List B of the Appendix to this
Decree and satisfy conditions on labor employment prescribed in Article 33 of this Decree with the
- 139 -

number of ethnic minority laborers accounting for more than 30% of the total average number of laborers
employed in the year, shall enjoy tax exemption for 03 years after taxable income is generated and the
50% reduction of the payable tax amount for 09 subsequent years;
9. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/.or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List C of the Appendix to this
Decree, shall enjoy tax exemption for 04 years after taxable income is generated and the 50% reduction of
the payable tax amount for 07 subsequent years;
10. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List C of the Appendix to this
Decree and satisfy conditions on labor employment prescribed in Article 33 of this Decree, shall enjoy tax
exemption for 04 years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount
for 08 subsequent years;
11. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List C of the Appendix to this
Decree and satisfy conditions on labor employment prescribed in Article 33 of this Decree with the
number of ethnic minority laborers accounting for more than 30% of the total average number of laborers
employed in the year, shall enjoy tax exemption for 04 years after taxable income is generated and the
50% reduction of the payable tax amount for 09 subsequent years;
12. Business establishments newly set up under investment projects in forms of build-operate-transfer
(BTO), build-transfer-operate (BTO) and build-transfer (BT) contracts shall enjoy tax exemption for 04
years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 09 subsequent
years.
Business establishments newly set up under investment projects, which are entitled to tax exemption and
reduction prescribed in this Article, are independent cost-accounting business establishments which
register for tax payment according to their declarations.
Business establishments newly set up under investment projects, which are entitled to tax exemption and
reduction and engaged in many business activities, shall have to separately monitor and account incomes
earned from business activities entitled to tax exemption and reduction. In cases where business
establishments cannot account separately incomes earned from business activities entitled to tax exemption
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and reduction, the tax exemption and reduction shall be determined according to the proportion of the
turnover from business activities entitled to tax exemption and reduction to their total turnover.
Article 37.- For economic zones and investment projects of particular encouragement, the Prime Minister
shall decide on the preferential tax rates as well as duration for enterprise income tax exemption and
reduction, but they shall be entitled to tax exemption for 04 years at most after their taxable incomes are
generated, and a 50% reduction of the payable tax amounts for 09 subsequent years at most.
Article 38.- Business establishments investing in building new production chains, expanding their scale,
renewing technology, improving the ecological environment and raising their production capacity shall
enjoy exemption and reduction of the tax on their increased income portions brought about by such
investment as follows:
1. Investment projects in the installation of new production chains not belonging to branches, lines, and
geographical areas, where investment is encouraged as defined in Appendices A, B and C to this Decree,
shall enjoy tax exemption for 01 year and the 50% reduction of the payable tax amount for 02 subsequent
years.
2. Investment projects in branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree
shall enjoy tax exemption for 01 year and the 50% reduction of the payable tax amount for 04 subsequent
years.
3. Investment projects in branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree,
which are implemented in geographical areas defined in List B of the Appendix to this Decree, shall enjoy
tax exemption for 03 years and the 50% reduction of the payable tax amount for 04 subsequent years.
4. Investment projects in branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree,
which are implemented in geographical areas defined in List C of the Appendix to this Decree, shall enjoy
tax exemption for 04 years and the 50% reduction of the payable tax amount for 07 subsequent years.
The Ministry of Finance shall guide the methods of determining the increased income portions brought
about by investment, which are entitled to tax exemption and reduction prescribed in this Article.
Article 39.- Business establishments dealing in export goods defined in Section III, List A of the Appendix
to this Decree, apart from exemption and reduction of enterprise income tax as prescribed in Articles 36,
37 and 38 of this Decree, shall also enjoy enterprise income tax preferences as follows:
1. 50% reduction of the payable tax on the turnover earned in the following cases:
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a/ Export in the first year is conducted by mode of direct export;
b/ Export of new commodities with economic-technical and utility properties different from those of the
commodities already exported by the enterprises;
c/ Export to a new country or new territories other than the former markets.
2. 50% reduction of the payable income tax on the additional income arising from export in the fiscal year,
for investors whose export turnover of the current year is higher than that of the previous year.
3. 20% reduction of the payable income tax on the income earned from export in a fiscal year in the
following cases:
a/ The export turnover accounts for more than 50% of the total turnover; the tax reduction shall be
considered annually.
b/ The export markets are maintained in a stable manner with regard to volume or export value for
previous three consecutive years.
4. An additional 25% reduction of the payable tax on the income earned from export in a fiscal year, for
investors mentioned in Clause 1, 2 or 3 of this Article, who implement their investment projects in
geographical areas defined in List B of the Appendix to this Decree.
5. Full exemption of the enterprise income tax amount payable on the income earned from export in a
fiscal year, for investors mentioned in Clause 1, 2 or 3 of this Article, who implement their investment
projects in geographical areas defined in List C of the Appendix to this Decree.
Article 40.- Business establishments shall be exempt from enterprise income tax payable on the income
earned in the following cases:
1. Income from the performance of contracts on scientific research and technological development;
provision of scientific and technological information services.
2. Income from the sale of products during the period of trial production in strict accordance with
production process, but for no more than 6 months after the trial production.
3. Income from the sale of products turned out by new technologies applied for the first time in Vietnam,
but for no more than 1 year after the application of these new technology to the production.
4. Income from the performance of technical service contracts in direct service of agriculture.
5. Income from job-training reserved for ethnic minority people.
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6. Income from goods-producing and trading and/or service-providing activities of business establishments
reserved for laborers being disabled people.
7. Income from job-training reserved for disabled people, children in exceptionally difficult plights and
social-evil doers.
Article 41.- Enterprise income tax shall be exempt for cooperatives with the level of monthly average
income of each laborer being lower than the minimum wage level prescribed by the State for State
officials.
Article 42.- Enterprise income tax shall be exempt for households engaged in goods production and trading
and/or service provision with the level of monthly average income of each laborer being lower than the
minimum wage level prescribed by the State for State officials.
Article 43.- Enterprise income tax shall be exempt for investors contributing capital with patents, technical
know-hows, technological processes or technical services.
Article 44.- Enterprise income tax shall be reduced by 50% for the income earned from the transfer of the
value of capital portions of foreign investors to enterprises set up under the provisions of Vietnamese law.
Article 45.- Business establishments engaged in production, construction or transport activities and
employing between 10 and 100 female laborers who account for more than 50% of their regular laborers or
regularly employing more than 100 female laborers who account for more than 30% of their total regular
laborers shall enjoy enterprise income tax reduction corresponding to the level of expenses for female
laborers.
Article 46.- If business establishments, after making the tax settlements with tax offices, suffer from
losses, they shall be entitled to carry forwards such losses to, and deduct them into, their taxable incomes
of the subsequent years. The loss-transferring duration shall not exceed 5 years.
Article 47.- The preferential tax rates, tax exemption, tax reduction and loss transfer prescribed in Articles
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 and 46 of this Decree shall apply only to business establishments
which have strictly observed the accounting, invoice and voucher regimes and registered and paid tax
according to their declarations. Business establishments shall determine by themselves the conditions for
enjoying tax preferences, the level of tax exemption and reduction and loss amounts to be subtracted from
taxable income and notify them in writing to the tax offices when submitting the annual enterprise income
tax declarations.
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The time for calculating tax exemption and reduction duration according to the provisions in this Decree
shall be the first fiscal year when business establishments earn taxable incomes before subtracting the loss
amounts allowed to be transferred as prescribed in Article 46 of this Decree. In cases where the duration
for goods production and trading and/or service provision activities in the first fiscal year eligible for tax
exemption and/or reduction is less than 6 months, the business establishments may enjoy tax exemption
and reduction right as from that year or register with the tax offices the time to enjoy tax exemption and
reduction from the subsequent fiscal year. The tax exemption and reduction duration shall be counted from
the first fiscal year when business establishments earn taxable incomes before subtracting the loss amounts
allowed to be transferred.
In a period, if there appears an income amount eligible for tax exemption and/or reduction under different
cases, business establishments shall select by themselves the most beneficial tax exemption and reduction
cases and notify the tax offices thereof.
Chapter VI
COMMENDATION AND HANDLING OF VIOLATIONS
Article 48.- Tax offices and tax officials that well fulfill their assigned tasks; business establishments as
well as other organizations and individuals that record achievements in the implementation of the Law on
Enterprise Income Tax shall be commended and/or rewarded according to the State’s general
commendation and reward regime.
Article 49.- Business establishments, tax offices and other individuals, that violate the Law on Enterprise
Income Tax shall, depending on their violation acts and seriousness, be handled according to Articles 23
and 25 of the Law on Enterprise Income Tax and the legal documents on sanctions against administrative
violations in the field of taxation.
Chapter VII
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 50.- This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and applies to taxcalculation period from 2004.
The Government’s Decree No. 30/1998/ND-CP of May 13, 1998 and Decree No. 26/2001/ND-CP of June
4, 2001 detailing the implementation of the Law on Enterprise Income Tax shall cease to be effective as
from January 1, 2004.
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1. To annul the regulations on the reimbursement of enterprise income tax already paid for re-invested
incomes and tax on incomes transferred abroad, as well as regulations on preferences regarding enterprise
income tax rates, exemption and reduction prescribed in the Government’s Decree No. 24/2000/ND-CP of
July 31, 2000 and Decree No. 27/2003/ND-CP of March 19, 2003 detailing the implementation of the Law
on Foreign Investment in Vietnam.
To annul the regulations on preferences regarding enterprise income tax rates, exemption and reduction
prescribed in the Government’s Decree No. 51/1999/ND-CP of July 8, 1999 and Decree No. 35/2002/NDCP of March 29, 2002 detailing the implementation of the Law on Domestic Investment Promotion and the
provisions on enterprise income tax in the Government’s Decree No. 81/2002/ND-CP of October 17, 2002
detailing the implementation of the Law on Science and Technology.
To annul the regulations on tax on land use right transfer, applicable to business establishments prescribed in the Government’s
Decree No. 19/2000/ND-CP of June 8, 2000 detailing the implementation of the Law on Tax on the Transfer of Land Use Right
and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Tax on the Transfer of Land Use Right.
2. Foreign-invested enterprises, which have been granted investment licenses, and domestic business
establishments, which have been granted investment preference certificates, shall continue enjoying the
enterprise income tax preferences stated in their investment licenses or investment preference certificates.
In cases where the preferential rates inscribed in their investment licenses or investment preference
certificates are lower than the preferential enterprise income tax rates under the provisions of this Decree,
the business establishments shall enjoy the preferential enterprise income tax rates under this Decree for
the remaining duration. For foreign-invested enterprises, if the duration eligible for tax preferences under
investment licenses has expired, they shall shift to the tax rate of 25%; for cases where the tax rate of 25%
is being applied, they shall continue enjoying this tax rate till the expiration of their licenses. Domestic
business establishments with the duration of enjoying the preferential enterprise income tax rates having
expired and other domestic business establishments being subject to the tax rate of 32%, shall shift to the
tax rate of 28% as from January 1, 2004.
3. The settlement of tax-related problems, tax settlement, exemption and reduction, and handling of
administrative violations related to enterprise income tax arising before January 1, 2004 shall comply with
corresponding provisions of legal documents on enterprise income tax, foreign investment in Vietnam,
domestic investment promotion and other legal documents already issued before the effective date of this
Decree.
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Article 51.- The Ministry of Finance shall guide the implementation of this Decree.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the
Government and the presidents of the provincial/municipal People’s Committees shall have to implement
this Decree.
On behalf of the Government
Prime Minister
PHAN VAN KHAI
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APPENDIX
(Issued together with the Government’s Decree No. 164/2003/ND-CP of December 22, 2003 detailing the
implementation of the Law on Enterprise Income Tax)
List A
BRANCHES, LINES AND DOMAINS ELIGIBLE FOR INVESTMENT PREFERENCES
Investment projects in the following branches, lines and/or domains shall be eligible for preferences:
I. Afforestation, zoning for forest regeneration; planting perennial trees on unused land, bare hills or
mountains; land reclamation; salt-making; and aquaculture in unexploited water areas:
1. Forest planting, tending.
2. Planting long-term industrial trees or fruit trees on unused land, bare hills or mountains.
3. Land reclamation in service of agricultural, forestry or fishery production.
4. Producing, exploiting and refining salt.
5. Raising, culturing aquatic resources in unexploited water areas.
II. Infrastructure construction, mass-transit development; development of education and training,
healthcare and national culture:
1. Investing in the construction and modernization of electric power plants as well as electricity
distribution and transmission. Building establishments operated by solar energy, wind power and bio-gas.
2. Investing in the construction of water plants and water-supply systems in service of daily-life and
industrial activities; investing in the construction of water-drainage systems
3. Investing in the construction and modernization of bridges, roads, inland waterways, railways, airports,
harbors, railway stations, car terminals, and car-parks;
4. Building technical infrastructures in concentrated population quarters in geographical areas defined in
List B or List C, issued together with this Decree.
5. Developing mass transit: investing in railway and sea transport means, land passenger transport by over17 seat cars, and waterway passenger transport by motorized means.
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6. Investing in the provision of Internet connection, accession and application services in geographical
areas defined in List B and List C, issued together with this Decree; providing services of postal articles
and parcels.
7. Opening semi-public, people-founded and private schools at different levels: pre-school education,
general education, intermediate vocational education, as well as collegial and university training.
8. Setting up job-training establishments and establishments for raising workers’ professional skills.
9. Investing in the construction of museums, libraries, cultural houses, traditional art troupes; producing,
manufacturing and repairing traditional musical instruments; maintaining and preserving museums,
libraries and cultural houses.
10. Setting up people-founded and private hospitals for medical examination and treatment, setting up
establishments for epidemic prevention and combat; setting up social-relief centers for caring for disabled
people and orphans and geriatric centers.
III. Export goods production and trading:
Projects for production of, and trading in, export goods with the export value exceeding 50% of the total
value of goods produced and/or traded in a fiscal year.
IV. Offshore fishing; processing of agricultural, forestry and aquatic products; technical services in direct
service of agricultural, forestry and fishery production
1. Offshore fishing.
2. Processing farm produce from domestic raw materials: processing livestock and poultry; processing and
preserving vegetables and fruits; producing vegetable oils, essential oils and fats; producing milk and dairy
products; producing crude powder; producing feeds for livestock, poultry and aquatic animals; producing
bottled and canned fruit juices.
3. Producing pulp, paper, cardboard and artificial boards directly from domestic agricultural and forestry
raw materials.
4. Processing and preserving aquatic products from domestic raw materials.
5. Services in support of planting agricultural, industrial and forestry trees; activities in support of
husbandry and forestry; aquacultural services; services of protection of domestic animals; hybridization
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and multiplication of new strains and breeds; services of preserving agricultural, forestry and aquatic
products; building warehouses for preservation of agricultural, forestry and aquatic products.
V. Scientific research and technological development, scientific and technological services; consultancy on
legal matters, investment, business, business administration, intellectual property right protection and
technology transfer
1. Investing in the construction of technical establishments and works: laboratories and experimental
stations for application of new technologies to production; producing new as well as rare and precious
materials.
2. Investing in the production of computers and software products.
3. Providing services of information technology research and training human resources in information
technology industry.
4. Investing in the production of semiconductors and electronic components; producing telecommunication
and Internet equipment; applying new technologies to the production of information and
telecommunication equipment.
5. Applying high technologies; applying new biological technologies to healthcare, production of plant
varieties, animal breeds, bio-fertilizers, bio-insecticides, and veterinary vaccines; garbage gathering,
treatment of waste and environmental pollution, recycling of discarded materials and waste.
6. Applying technologies using or producing machinery and equipment operated by bio energy, wind
power, solar, geothermal or tidal energy.
7. Providing consultancy on legal matters, investment, business, business administration, scientific and
technological consultancy; intellectual property right protection and technology transfer.
VI. Other branches and lines:
1. Planting sugarcane, cotton and tea in service of processing industry; planting pharmaceutical plants;
producing plant varieties and animal breeds.
2. Producing children’s toys; weaving fabrics and finishing textile products; producing silk thread and
assorted fibers; tanning and preliminary processing leather.
3. Raising livestock, poultry and aquatic animals under programs on agricultural restructuring at farm or
larger scales.
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4. Producing base chemicals, pure chemicals, special-use chemicals and dyes.
5. Investing in the production of medicines for human use; medical equipment, orthopedic equipment,
vehicles and devices for disabled people; building warehouses for preservation of pharmaceuticals;
reserving curative medicines for human use for prevention and combat of flood and storms, natural
disasters and dangerous epidemics; plant protection drugs, preventive and curative drugs for domestic
animals and aquatic animals.
6. Investing in the production of medium- and high-voltage electricity devices; diesel engines; equipment,
machinery and spare parts for transport ships and fishing ships; machine tools, machinery, equipment and
spare parts in service of agricultural and forestry production; foodstuff-processing machines; machinery
for textile and garment industry; machinery for leather industry; machinery for mine exploitation;
construction machines; industrial robots; locomotives and carriages; assorted automobiles and spare parts;
generators; precise mechanical equipment; equipment and machinery for safety inspection and control in
industrial production; producing moulds for metal and non-mental products; ship building and repair;
producing waste-treating equipment and key industrial products under the Prime Minister’s decision in
each period.
7. Producing high-quality steels, alloys, non-ferrous metals, rare and precious metals and porous irons for
industrial use; producing special-type cement, sound-proof, and electric-insulated and heat-resistant
materials, wood substitute composite materials, construction plastic, glass fibers, fire-proof materials;
coke, activated chars; producing fertilizers.
8. Traditional lines of producing handicrafts and fine art articles: carving; mother-of-pearl inlaying;
lacquer ware; intaglio; products made of rattan and bamboo; carpet making, silk weaving, brocade
weaving, lacework, embroidery; pottery and ceramics; producing fine art bronze articles and poonah paper.
9. Investing in the construction of grade-1 marketplaces and exhibition sites; trade promotion; securities
trading activities; capital mobilization and lending by people’s credit funds.
10. Maritime, airway, railway, land-road and inland waterway services.
11. Investing in the construction of national tourist sites, eco-tourism resorts; national parks; investing in
the construction of cultural parks for physical training, sports, recreation and entertainment activities.
12. Investing in the construction of, and dealing in, infrastructures in industrial parks, export-processing
zones and hi-tech parks. Investing in hi-tech production, processing and services in small- and mediumsized industrial parks, export-processing zones and hi-tech parks, as well as industrial clusters.
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13. Making investments in the forms of build-operate-transfer (BOT); build-transfer-operate (BTO); and
build-transfer (BT) contracts.
List B
GEOGRAPHICAL AREAS MEETING WITH SOCIO-ECONOMIC DIFFICULTIES, WHICH
ARE ENTITLED TO INVESTMENT PREFERENCES
I. Districts of highland provinces:
1. Bac Kan province

- Bac Kan provincial capital.

2. Cao Bang province

- Cao Bang provincial capital.

3. Ha Giang province

- Bac Quang rural district
- Ha Giang provincial capital.

4. Lai Chau province

- Dien Bien Phu provincial town
- Dien Bien rural district
- Lai Chau provincial capital.

5. Lao Cai province

- Bao Thang rural district
- Cam Duong provincial town
- Lao Cai provincial capital

6. Son La province

- Mai Son rural district
- Son La provincial capital
- Yen Chau rural district.

II. Rural districts of mountainous and delta provinces
7. Bac Giang province

-Luc Ngan rural district
- Luc Nam rural district
- Yen The rural district.

8. Hoa Binh province

- Kim Boi rural district
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- Ky Son rural district
- Lac Son rural district
- Luong Son rural district
- Lac Thuy rural district
- Tan Lac rural district
- Yen Thuy rural district
- Cao Phong rural district.
9. Lang Son province

- Bac Son rural district
- Cao Loc rural district
- Chi Lang rural district
- Huu Lung rural district
- Loc Binh rural district
- Trang Dinh rural district
- Van Lang rural district
- Van Quan rural district.

10. Phu Tho province

- Doan Hung rural district
- Ha Hoa rural district
- Song Thao rural district
- Thanh Ba rural district
- Tam Thanh rural district
- Phu Ninh rural district.

11. Quang Ninh province

- Hoang Bo rural district
- Mong Cai rural district
- Tien Yen rural district
- Van Don rural district
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- Hai Ha rural district
- Dam Ha rural district.
12. Tuyen Quang province

- Ham Yen rural district
- Son Duong rural district
- Yen Son rural district
- Tuyen Quang provincial capital.

13. Thai Nguyen province

- Dong Hy rural district
- Dai Tu rural district
- Dinh Hoa rural district
- Phu Luong rural district.

14. Yen Bai province

- Tran Yen rural district
- Van Yen rural district
- Van Chan rural district
- Yen Binh rural district
- Nghia Lo provincial town.

15. Binh Phuoc province

- Dong Phu rural district
- Phuoc Long rural district
- Binh Long rural district
- Chon Thanh rural district.

16. Dak Lak province

- Cu Jut rural district
- Cu M’gar rural district
- Dak RLap rural district
- Dak Mil rural district
- Ea H’ Leo rural district
- Ea Kar rural district
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- Krong Pac rural district
- Krong Buk rural district
- Krong A na rural district
- Krong Nang rural district.
17. Gia Lai province

- An Khe rural district
- Ayun Pa rural district
- Chu Se rural district.

18. Kon Tum province

- Kon Tum provincial capital

19. Lam Dong province

- Bao Lam rural district
- Cat Tien rural district
- Di Linh rural district
- Da Teh rural district
- Don Duong rural district
- Duc Trong rural district
- Da Huoai rural district
- Lam Ha rural district.

20. Binh Thuan province

- Bac Binh rural district
- Duc Linh rural district
- Ham Thuan Bac rural district
- Tanh Linh rural district
- Ham Thuan Nam rural district.

21. Binh Dinh province

- Hoai An rural district
- Phu My rural district
- Phu Cat rural district
- Tay Son rural district.

- 154 -

22. Hai Duong province

- Chi Linh rural district
- Kinh Mon rural district.

23. Ha Tinh province

- Huong Khe rural district
- Huong Son rural district
- Ky Anh rural district
- Nghi Xuan rural district
- Vu Quang rural district.

24. Ninh Binh province

- Tam Diep provincial town
- Nho Quan rural district
- Yen Mo rural district.

25. Nghe An province

- Anh Son rural district
- Nghia Dan rural district
- Tan Ky rural district
- Thanh Chuong rural district.

26. Ninh Thuan province

- Ninh Hai rural district
- Ninh Phuoc rural district.

27. Phu Yen province

- Song Cau rural district
- Tuy Hoa rural district
- Tuy An rural district.

28. Quang Tri province

- Dak Rong rural district
- Vinh Linh rural district
- Gio Linh rural district
- Cam Lo rural district
- Trieu Phong rural district
- Hai Lang rural district.
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29. Quang Nam province

- Dai Loc rural district
- Que Son rural district.

30. Quang Ngai province

- Nghia Hanh rural district
- Son Tinh rural district.

31. Thanh Hoa province

- Thach Thanh rural district.

32. Thua Thien Hue province

- Nam Dong rural district
- Quang Dien rural district
- Phong Dien rural district
- Huong Tra rural district
- Phu Loc rural district
- Phu Vang rural district.

33. An Giang province

- An Phu rural district
- Tri Ton rural district
- Tinh Bien rural district
- Thoai Son rural district.

34. Bac Lieu province

- Bac Lieu provincial capital
- Vinh Loi rural district.

35. Ca Mau province

- Thoi Binh rural district
- Tran Van Thoi rural district
- Cai Nuoc rural district
- Dam Doi rural district
- Ngoc Hien rural district.

36. Dong Nai province

- Dinh Quan rural district
- Tan Phu rural district
- Xuan Loc rural district
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- Long Khanh rural district.
37. Kien Giang province

- Chau Thanh rural district
- Hon Dat rural district
- Giong Rieng rural district
- An Minh rural district
- Tan Hiep rural district
- Ha Tien rural district
- Kien Luong rural district.

38. Khanh Hoa province

- Van Ninh rural district
- Cam Ranh rural district
- Dien Khanh rural district.

39. Soc Trang province

- Long Phu rural district
- My Xuyen rural district
- Soc Trang provincial capital
- Cu Lao Dung rural district.

40. Tra Vinh province

- Cau Ngang rural district
- Cau Ke rural district
- Tieu Can rural district.

41. Vinh Phuc province

- Lap Thanh rural district
- Tam Duong rural district
- Binh Xuyen rural district.

42. Can Tho province

- Long My rural district
- Vi Thuy rural district
- O Mon rural district.

43. Tay Ninh province

- Tan Bien rural district
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- Tan Chau rural district
- Chau Thanh rural district
- Ben Cau rural district.
44. Thai Binh province

- Thai Thuy rural district.

45. Long An province

- Duc Hue rural district
- Tan Hung rural district
- Vinh Hung rural district
- Moc Hoa rural district
- Tan Thanh rural district
- Duc Hoa rural district.

46. Dong Thap province

- Hong Ngu rural district
- Tan Hong rural district
- Tam Nong rural district
- Thap Muoi rural district.

47. Tien Giang province

- Tan Phuoc rural district.

48. Quang Binh province

- Quang Ninh rural district
- Le Thuy rural district
- Bo Trach rural district
- Quang Trach rural district.

49. Ba Ria-Vung Tau province

- Chau Duc rural district
- Xuyen Moc rural district.

50. Vinh Long province

- Tra On rural district
- Tam Binh rural district
- Binh Minh rural district.

51. Ha Noi city

- Soc Son rural district.
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52. Ho Chi Minh city

- Can Gio rural district
- Nha Be rural district.

53. Ben Tre province

- Thanh Phu rural district
- Ba Tri rural district
- Binh Dai rural district.

54. Bac Ninh province

- Gia Binh rural district
- Que Vo rural district.

55. Ha Tay province

- Ba Vi rural district.

56. Da Nang city

- Hoa Vang rural district.

57. Ha Nam province

- Thanh Liem rural district

58. Hung Yen province

- An Thi rural district
- Phu Cu rural district
- Tien Lu rural district.

59. Binh Duong province

- Phu Giao rural district.

List C
GEOGRAPHICAL AREAS MEETING WITH SPECIAL SOCIO-ECONOMIC DIFFICULTIES,
WHICH ARE ENTITLED TO INVESTMENT PREFERENCES
I. Rural districts of highland or and island provinces
1. Bac Kan province

- Ba Be rural district
- Bach Thong rural district
- Cho Moi rural district
- Cho Don rural district
- Ngan Son rural district
- Na Ri rural district
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- Pac Nam rural district.
2. Cao Bang province

- Bao Lac rural district
- Ha Lang rural district
- Ha Quang rural district
- Hoa An rural district
- Nguyen Binh rural district
- Quang Uyen rural district
- Thong Nong rural district
- Tra Linh rural district
- Thach An rural district
- Trung Khanh rural district
- Phuc Hoa rural district.

3. Ha Giang province

- Bac Me rural district
- Dong Van rural district
- Hoang Su Phi rural district
- Meo Vac rural district
- Quan Ba rural district
- Vi Xuyen rural district
- Xin Man rural district
- Yen Minh rural district.

4. Lai Chau province

- Muong Lay rural district
- Muong Te rural district
- Phong Tho rural district
- Tua Chua rural district
- Tuan Giao rural district
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- Sin Ho rural district
- Dien Bien Dong rural district
- Muong Nhe rural district
- Tam Duong rural district.
5. Lao Cai province

- Bac Ha rural district
- Bat Sat rural district
- Muong Khuong rural district
- Than Uyen rural district
- Van Ban rural district
- Sa Pa rural district
- Bao Yen rural district.

6. Son La province

- Bac Yen rural district
- Moc Chau rural district
- Muong La rural district
- Quynh Nhai rural district
- Thuan Chau rural district
- Song Ma rural district
- Phu Yen rural district.

7. Binh Thuan province

- Phu Quy rural district.

8. Ba Ria-Vung Tau province

- Con Dao rural district.

9. Da Nang city

- Hoang Sa island district.

10. Hai Phong city

- Bach Long Vi island district
- Cat Hai island district.

11. Khanh Hoa province

- Truong Sa island district.

12. Kien Giang province

- Kien Hai island district
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- Phu Quoc island district.
13. Quang Ninh province

- Co To island district.

14. Quang Ngai province

- Ly Son rural district.

II. Rural districts of mountain provinces and regions inhabited by ethic minority people
15. Bac Giang province

- Son Dong rural district.

16. Hoa Binh province

- Da Bac rural district
- Mai Chau rural district.

17. Lang Son province

- Binh Gia rural district
- Dinh Lap rural district.

18. Phu Tho province

- Thanh Son rural district
- Yen Lap rural district.

19. Quang Ninh province

- Ba Che rural district
- Binh Lieu rural district.

20. Tuyen Quang province

- Chiem Hoa rural district
- Na Hang rural district.

21. Thai Nguyen province

- Vo Nhai rural district.

22. Yen Bai province

- Luc Yen rural district
- Mu Cang Chai rural district
- Tram Tau rural district.

23. Dak Lak province

- Dak Nong rural district
- Krong No rural district
- Krong Bong rural district
- Lak rural district
- Buon Don rural district

- 162 -

- M’Drak rural district
- Ea Sup rural district
- Dak Song rural district.
24. Gia Lai province

- Duc Co rural district
- K’Bang rural district
- K’Rong Pa rural district
- Kon Ch’ro rural district
- Mang Yang rural district
- Ia Grai rural district
- Chu Prong rural district
- Chu Pah rural district.

25. Kon Tum province

- Dak To rural district
- Dak Glei rural district
- Kon Phong rural district
- Sa Thay rural district
- Dak Ha rural district
- Ngoc Hoi rural district
- Kon Ray rural district.

26. Lam Dong province

- Lac Duong rural district.

27. Kien Giang province

- An Bien rural district
- Go Quao rural district
- Vinh Thuan rural district.

28. Soc Trang province

- My Tu rural district
- Thanh Tri rural district
- Vinh Chau rural district.
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29. Tra Vinh province

- Chau Thanh rural district
- Tra Cu rural district.

30. Binh Dinh province

- An Lao rural district
- Vinh Thanh rural district
- Van Canh rural district.

31. Khanh Hoa province

- Khanh Vinh rural district.
- Khanh Son rural district.

32. Ninh Thuan province

- Ninh Son rural district.

33. Ba Ria-Vung Tau province

- Tan Thanh rural district.

34. Bac Lieu province

- Hong Dan rural district.

35. Binh Phuoc province

- Bu Dang rural district
- Loc Ninh rural district
- Bu Dop rural district.

36. Ca Mau province

- U Minh rural district.

37. Thanh Hoa province

- Quan Hoa rural district
- Ba Thuoc rural district
- Lang Chanh rural district
- Thuong Xuan rural district
- Quan Son rural district
- Muong Lat rural district
- Nhu Xuan rural district
- Ngoc Lac rural district
- Cam Thuy rural district
- Nhu Thanh rural district.

38. Nghe An province

- Ky Son rural district
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- Tuong Duong rural district
- Con Cuong rural district
- Que Phong rural district
- Quy Hop rural district
- Quy Chau rural district.
39. Quang Binh province

- Minh Hoa rural district
- Tuyen Hoa rural district.

40. Quang Tri province

- Huong Hoa rural district.

41. Thua Thien Hue province

- A Luoi rural district.

42. Quang Nam province

- Dong Giang rural district
- Tay Giang rural district
- Giang rural district
- Phuoc Son rural district
- Bac Tra My rural district
- Nam Tra My rural district
- Hiep Duc rural district
- Tien Phuoc rural district
- Nui Thanh rural district.

43. Quang Ngai province

- Ba To rural district
- Tra Bong rural district
- Son Tay rural district
- Son Ha rural district
- Minh Long rural district
- Binh Son rural district.

44. Phu Yen province

- Son Hoa rural district
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- Song Hinh rural district
- Dong Xuan rural district

- 166 -

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Credit: Vision of Indochina
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ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
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1.1 โครงสร้างประชากร
จานวนประชากร ประมาณ 90.55 ล้านคน (พ.ศ. 25541)
อัตราการขยายตัวของประชากร ร้อยละ 1.07
โครงสร้างอายุประชากร
0-14 ปี ร้อยละ 25.2
(ชาย 11,945,354 คน/หญิง 10,868,610 คน)
15-64 ปี ร้อยละ 69.3
(ชาย 31,301,879 คน/หญิง 31,419,306 คน)
ที่มา: U.S. Census Bureau, International Program.
65 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 5.5
http://www.census.gov/population/international/
(ชาย 1,921,652 คน/หญิง 3,092,589 คน)
data/idb/country.php

1.2 เมืองสาคัญทางเศรษฐกิ จ
ชื่อเมือง/จังหวัด
นครฮานอย
(Ha Noi)

1

จานวนประชากร
(ล้านคน)
6.23

นครไฮฟอง
(Hai Phong)

1.8

นครดานัง
( Da Nang)

0.81

กว๋างนินห์
(Quang Ninh)

1.1

เซินลา

1.0

ลักษณะความสาคัญ
เป็นเมืองหลวง มีแม่น้ําหลายสายไหลผ่าน ฮานอยยังเป็น
ศูน ย์ก ลางการบริห ารประเทศและเป็ น ศูน ย์ก ลางธุ ร กิจ
การค้าทางภาคเหนือ โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ Noi Bai
และท่าเรือ 2 แห่งทีส่ ามารถเดินเรือไปยังท่าเรือไฮฟองได้
เป็นเมืองท่าสําคัญในภาคเหนือและเป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ต่อเรือ และวัสดุก่อสร้าง มีท่าเรือ
สําคัญคือ Hai Phong Port และสนามบิน Cat Bi Airport
เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การท่องเทีย่ ว และเป็นเมืองท่าสําคัญ
โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ Da Nang และมีท่าเรือ
Tien Sa Seaport
เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม มี
ท่าเรือสําคัญ ได้แก่ Hon Gai Port เป็ น จังหวัดที่อุดม
สมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งถ่านหินใหญ่
ที่สุดในประเทศ รวมทัง้ มีส ถานที่ท่ องเที่ยวสวยงามที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก คือ อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)
พื้นที่กว่าร้อยละ 80 เป็นไหล่เขา เหมาะแก่การทําฟาร์มโค

ทีม่ า: CIA World Factbook, 2011
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ชื่อเมือง/จังหวัด
(Son La)
ไลโจว
(Lai Chau)
เตวียนกวาง
(Tuyen Quang)
หลาวกาย
(Lao Cai)
เถื่อน เทียน เว้
(Thua hien Hue)

จานวนประชากร
(ล้านคน)
0.33
0.75
0.6
1.1

กว่างนาม
(Quang Nam)
นครโฮจิมนิ ห์
(Ho Chi Minh)

1.5

นครเกิน่ เธอ
(Can Tho)

1.2

เตีย่ งยาง
(Tien Giang)

1.7

บาเรีย-หวุงเต่า
(BaRia -Vung Tau)

0.93

6.6

ลักษณะความสาคัญ
นม มีสนิ ค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ชาดํา
มีสนามบิน คือ Dien Bien Phu Airport
เป็น จัง หวัดที่อุดมไปด้วยป่าไม้ และไม้ม ีค่าต่างๆ รวมถึง
พืชสมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด
มีป่าไม้อุดมสมบูร ณ์และไม้หายากหลายชนิ ด รวมถึงพืช
สมุนไพรและสัตว์หายากอื่นๆ
มีเมืองสําคัญคือ เว้ (Hue) เป็นเมืองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของเวียดนาม มีท่าอากาศ
ยานนานาชาติ Phu Bai
มีเมืองสําคัญคือ ฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองเก่าทีไ่ ด้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ
เป็ นศูนย์กลางธุร กิจการค้าและบริการ การนํ าเข้าส่ง ออก
การลงทุนและเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคมของนานาชาติ โดยมีท่าอากาศ
ยานนานาชาติ Tan Son Nhat และมีท่าเรือ Saigon Port
ซึง่ เป็นท่าเรือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลทีส่ ําคัญ และเป็น
แหล่งปลูกข้าวใหญ่ทส่ี ุดของเวียดนาม
ตัง้ อยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ํ าโขง ซึ่ง มีดิน อุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเขตร้อน จึงเป็นแหล่ง
ผลิตข้าวและผลไม้ต่างๆ อาทิ ทุเรียน มะม่วง รวมถึงผลไม้
เมืองร้อนชนิดอื่นๆ
เป็ น เมืองที่มีการผลิตนํ้ ามัน ดิบและก๊าชธรรมชาติ โดย
เวียดนามสามารถผลิตนํ้ามันได้มากที่สุด ในคาบสมุทรอิน
โดจีน แหล่งผลิตสําคัญอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองเรียกว่า บากโห่ "Bac Ho" หรือ "White Tiger"
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ข้อมูลทางเศรษฐกิ จ:
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

2. ข้อมูลทางเศรษฐกิ จ
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Credit: Vision of Indochina

นับตัง้ แต่เ วียดนามปฏิรูปเศรษฐกิจโดยใช้ นโยบายโด๋ยเม้ย “

Doi Moi ” ตัง้ แต่เดือน

ธัน วาคม 2529 ซึ่ง เป็ น การเปลี่ยนแปลงระบบจากการวางแผนส่วนกลางมาสู่ระบบตลาดเสรีภายใต้
การควบคุม ของรัฐ บาล มีการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น รวมถึง การกระตุ้นให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจ และส่งเสริมการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ โดยก่อน
หน้านี้กม็ กี ารปรับตัวบ้างแล้วแต่ยงั เป็นไปอย่างช้าๆ ตามนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจ

2.1 ผลผลิ ตภายในประเทศ
ปลายปี พ.ศ. 2551 เศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวเพราะได้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤติท าง
เศรษฐกิจทั ่วโลก โดยในปี พ.ศ. 2553 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ
6.8 ตามการฟื้น ตัวของภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศเวียดนามมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการ เวียดนามยังมีปจั จัยการผลิตด้านแรงงานทีม่ คี ่าจ้าง
แรงงานที่ต่าํ เมื่อเทียบกับประเทศในภูมภิ าค สอดคล้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment) ที่เ ข้า มาลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ มีส ิน ค้ า ส่ ง ออกในสิน ค้ า
อุตสาหกรรมแปรรูปหลายประเภท เช่น สิ่งทอ, อาหารทะเล ซึ่ง เวียดนามมีการกําหนดนโยบายจาก
ส่วนกลางมีการควบคุมอัตราแลกเปลีย่ น และอัตราเงินเฟ้อแบบจัดการโดยรัฐ แต่ในการบริหารจัดการมี
การกระจายอํานาจให้แก่เจ้าหน้าที่ของเมืองหรือจังหวัด ในการอนุ มตั หิ รือดําเนินธุรกรรมต่างๆ ได้เพื่อ
ความคล่องตัวในการกระตุน้ ภาคธุรกิจ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในภาคเกษตรกรรมมี
ทัง้ ข้าว, ยางพารา และกาแฟ ส่วนภาคอุตสาหกรรมเป็นโรงงานการผลิตต่างที่ต้องการแรงงานมาก
(Labor Intensive) และภาคบริการทัง้ การค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า การท่องเทีย่ ว และโรงแรม
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ตารางที่ 1 สัดส่วน GDP ตามการผลิ ต ภาคการเกษตร, อุตสาหกรรม และบริการ ปี พ.ศ. 2553
(หน่วย: ร้อยละ)
ภาคการผลิ ต

สัดส่วนต่อ GDP ณ ราคาปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2553

ภาคการเกษตร
 เกษตรกรรม
 ปา่ ไม้
 ประมง
ภาคอุตสาหกรรม
 เหมือง
 โรงงานการผลิต
 ไฟฟ้า แก๊ส ประปา
 การก่อสร้าง
ภาคการบริการ
 การค้า
 ร้านอาหารโรงแรม
 ระบบขนส่ง
 ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 การเงินการธนาคาร
 อื่นๆ
ที่มา: Ministry of Planning and Investment, Vietnam
สําหรับภาคการเกษตรพื้น ที่เพาะปลูกที่สําคัญ
คือ บริเวณที่ร าบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ํ าแดง (Red
River Delta) อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ และบริเวณ
ทีร่ าบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง (Mekong Delta) อยู่
ทางตอนใต้ของประเทศ ส่วนทางตอนกลางของประเทศ
ภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง โดยลักษณะทั ่วไปมัก
ประสบอุทกภัยหรือวาตภัยทุกปีจ ึงไม่เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก สําหรับการประมง โดยเฉพาะประมงทะเลนํ้า
ลึก ตลาดส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ
สิงคโปร์ ส่วนภาคอุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.09
มีอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญ คือ อุตสาหกรรมทอผ้า
-9-

20.58
16.11
0.73
3.74
41.09
10.86
19.68
3.53
7.03
38.33
14.59
4.08
4.31
3.58
1.89
9.88

ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:
VietnameseRegions.png

มีศูน ย์กลางอยู่ท่ีโ ฮจิม ิน ห์ซ ิต้แี ละมีนิ คมอุ ตสาหกรรมอมตะซิต้เี บียนหวา ด้านการทําเหมืองแร่ มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ท่สี ําคัญ คือ ถ่านหิน นํ้ามันปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมของเวียดนามมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นี้เองทําให้ประเทศเวียดนามต้องประสบกับภาวะการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า จึงได้มกี ารซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตัง้ แต่กนั ยายน ปี พ.ศ. 2547 เป็นผลผลิตทางด้านการบริการโดย
เน้นด้านการค้าเป็นหลัก ซึง่ สามารถแสดงการเจริญเติบโตของ GDP ในแต่ละภาคการผลิต
ตารางที่ 2 อัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2553
GDP growth (%)

6.78
2.78

 ภาคการเกษตร
 ภาคอุตสาหกรรม
 ภาคบริการ

7.70
7.52

ที่มา: Ministry of Planning and Investment, Vietnam

2.2 ดัชนี ทางเศรษฐกิ จ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวียดนามเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากนโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่เน้นส่งเสริมการลงทุน เวียดนามมีการควบคุมในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับ
อัตราแลกเปลีย่ นในปี พ.ศ. 2553 หลายครัง้ จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ปรับเป้าหมายภาวะเงินเฟ้อของเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 3 ตัวเลขทางเศรษฐกิ จที่สาคัญ
รายการ

หน่ วย

2550ก

1. GDP (ราคาตลาดปจั จุบนั )
พันล้าน USD 71.1
2. GDP (ราคาตลาดปจั จุบนั )
ล้านล้านด่ง 1,143.7
3. อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP growth)
%
8.5
4. GDP Per Capita (ราคาตลาดปจั จุบนั )
USD
2,606
5. อัตราการว่างงาน
%
4.6
6. อัตราเงินเฟ้อ
%
12.6
7. อัตราแลกเปลีย่ น ณ สิน้ ปี
ด่ง: 1 USD 16,010
8. การส่งออก FOB
ล้าน USD
48,561
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2551ก

2552ก

2553ข

90.3
93.2
103.6
1,485.0 1,658.4 1,980.9
6.3
5.3
6.8
2,803 2,950 3,105
4.7
4.6
4.4ก
20.0
6.5
11.8ก
17,443 18,472 19,498ก
62,685 57,096 72,072

2552ก

2553ข

9. การนําเข้า FOB
ล้าน USD
58,999 75,467 65,403
10. ดุลการค้า
ล้าน USD -10,438 -12,782 -8,307
ที่มา: EIU, Country report (มิถุนายน 2554)
หมายเหตุ: ก คือ ตัวเลขจริง, ข คือ ตัวเลขประมาณการของ EIU

79,807
-7,735

รายการ

หน่ วย

2550ก

2551ก

โดยกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้มกี ารตัง้ เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปี 2553 เพื่อเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในรอบปีท่ผี ่านมา โดยเน้นการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนและเพิม่ รายได้ประชากรต่อหัว และควบคุมภาวะเงินเฟ้อให้ต่าํ
ตารางที่ 4 เป้ าหมายทางเศรษฐกิ จของประเทศเวียดนามปี 2553
เป้ าหมายทางเศรษฐกิ จปี 2553 ของเวียดนาม

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ( GDP growth)
 รายได้ต่อหัว
 อัตราเงินเฟ้อ
 การส่งออก
 การขาดดุลงบประมาณ
 การจ้างงาน
 อัตราความยากจน
 การลงทุนทัง้ หมด

 ร้อยละ 6.5
 1,200 เหรียญสหรัฐฯ
 ร้อยละ 7
 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 ร้อยละ 6.5 ของ GDP
 งานสําหรับประชากร 1.6 ล้านคน
 ตํ่ากว่าร้อยละ 10
 ร้อยละ 41.5 ของ GDP

ที่มา: Ministry of Planning and Investment, Vietnam

2.3 การค้าระหว่างประเทศ
สัดส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ซึ่ง อยู่ใ นช่วงของการพัฒนาประเทศมี
ความต้องการนําเข้าสินค้าทุน วัตถุดบิ รวมถึงสินค้าสําเร็จรูปทีจ่ าํ เป็นต่อภาคการผลิต ทําให้การนําเข้ามี
อัตราขยายตัวสูงและเกิดการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2552 มีการขาดดุลการค้า 12.85
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากปี พ.ศ. 2552 มีการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตะวัน ตกที่เป็ นผู้นํ าเข้าและนักลงทุน ที่สําคัญ ของประเทศเวียดนาม ซึ่ง ในปี
พ.ศ. 2553 การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ มีมูลค่ารวม 155.6 พัน ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 22.5 โดยส่งออกสินค้าทัง้ สิ้น 71.6 พัน ล้านเหรียญ
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สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.45 และนําเข้า 84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.09 ขาดดุลการค้า
12.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตารางที่ 5 การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2550
มูลค่าการค้า
109,217
( + %)
30.0%
การส่งออก
48,387
( + %)
22.2%
การนาเข้า
60,830
( + %)
37.0%
ดุลการค้า
-12,443
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

2551

2552

2553

143,322
31.2%
62,906
30.00%
80,416
32.2%
-17,510

127,045
- 11.4%
57,096
- 9.24%
69,949
- 13.01%
- 12,853

155,633
22.50%
71,629
25.45%
84,004
20.09%
-12,375

2.3.1 การส่งออก
ภาวการณ์ ส่ง ออกของเวียดนามในปี พ.ศ. 2553 มีการส่ง ออกสิง่ ทอและเครื่องนุ่ ง ห่ม 11.17
พันล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณร้อยละ 15.6 ของปริมาณสินค้าส่งออกของประเทศโดยส่งออกไปยังสหรัฐ
และสหภาพยุโรปเนื่องจากเวียดนามได้ร บั สิทธิพเิ ศษทางการค้า รวมถึงมีการส่งออกอาหารทะเลยัง
ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงนํ้ามันดิบ
ตารางที่ 6 การส่งออกของเวียดนามแยกตามประเทศ
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

รวมทัง้ สิ้น
1. สหรัฐฯ
2. สหภาพยุโรป
3. ญี่ปนุ่
4. จีน
5. ออสเตรเลีย
6. สิงคโปร์
7. ไต้หวัน
8. อินโดนีเซีย

2549

2550

2551

2552

39,605
7,829
7,203
5,232
3,030
3,651
1,631
969
958

48,387
10,089
9,402
6,070
3,357
3,557
2,202
1,139
1,105

62,906
11,869
10,853
8,538
4,535
4,225
2,660
1,401
793

57,096
11,356
9,378
6,291
4,909
2,277
2,076
1,121
748
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ประเทศอื่นๆ
9,102
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

11,466

18,032

21,016

ตารางที่ 7 การส่งออกสิ นค้าสาคัญของเวียดนาม
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2552

2553

รวมทัง้ สิ้น
1. สิง่ ทอ

57,096
9,066

71,629
11,172

2. รองเท้า

4,067

5,079

3. อาหารทะเล

4,251

4,953

4. นํ้ามันดิบ

6,195

4,944

5. คอมพิวเตอร์ /
อิเล็กทรอนิกส์

2,763

3,558

6. ผลิตภัณฑ์ไม้

2,598

3,408

7. ข้าว

2,664

3,212

8. เครื่องมือเครื่องจักร
และอะไหล่

2,028

3,047

9. โลหะมีค่าต่างๆ

2,723

2,855

10. ยางพารา

1,227

2,376

ประเทศส่งออกสาคัญ
สหรัฐ (56.4%) สหภาพยุโรป (17.3%) ญี่ปนุ่
(10.6) เกาหลีใต้ (3.4%)
สหภาพยุโรป (45.0%) สหรัฐ (28.4%) เม็กซิโก
(3.9%) ญี่ปนุ่ (3.5%)
ออสเตรเลีย (37.4%) มาเลเซีย (16.7%)
สิงคโปร์ (11.9%)
สหภาพยุโรป (24.5%) สหรัฐ (20.6%) ญี่ปนุ่
(19.2%) เกาหลีใต้ (8.4%)
จีน (19.3%) สหรัฐ (17.4%) สหภาพยุโรป
(16.7%) ญี่ปนุ่ (12.0%)
สหรัฐ (41.3%) สหภาพยุโรป (18.6%) ญี่ปนุ่
(13.5%) จีน (12.0%)
ญี่ปนุ่ ( 30.9% ) สหรัฐ ( 10.4% ) จีน ( 8.6% )
สหภาพยุโรป ( 7.9% )
สวิตเซอร์แลนด์ (86.3%)
แอฟริกาใต้ (6.3%) สหภาพยุโรป (2.5 %)
จีน (61.6% ) สหภาพยุโรป (13.0%) มาเลเซีย
(7.9%) ไต้หวัน (4.5%)
ฟิลปิ ปินส์ (41.2%) อินโดนีเซีย (15.0%)
สิงคโปร์ (9.9%)

สินค้าอื่น ๆ
21,649
27,025
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์
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2.3.2 การนาเข้า
ปริมาณการนําเข้าสินค้าของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุนได้ แก่เครื่องจักร, นํ้ามันสําเร็จรูป
รวมถึงเหล็ก โดยการนําเข้าส่วนใหญ่ของสินค้าประเภทนี้มาจากประเทศจีน รวมถึงผ้าซึ่งเป็นผ้าผืนมา
จากประเทศจีนมีการนําเข้าสินค้าในปี 2553 เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี ่านมาร้อยละ 20.09 อันเนื่องมาจากนยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ตารางที่ 8 การนาเข้าของเวียดนามแยกตามประเทศคู่ค้าที่สาคัญ
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2549

2550

2551

2552

44,410
1. จีน
7,391
2. ญี่ปนุ่
4,701
3. เกาหลีใต้
3,871
4. สหภาพยุโรป
3,156
5. ไต้หวัน
4,823
6. ไทย
3,034
7. สิงคโปร์
6,274
8. สหรัฐฯ
982
9. มาเลเซีย
1,482
10. ฮ่องกง
1,441
ประเทศอื่น ๆ
7,255
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

60,830
12,502
6,178
5,333
3,300
6,917
3,737
7,609
1,700
2,290
1,941
9,323

80,416
15,652
8,241
7,066
7,935
8,363
4,906
9,392
2,635
2,596
2,633
10,997

69,949
16,441
7,468
6,976
6,418
6,253
4,514
4,248
3,009
2,505
826
11,291

รวมทัง้ สิ้น

ตารางที่ 9 การนาเข้าสิ นค้าสาคัญของเวียดนาม
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
แหล่ งนำเข้ ำที่สำคัญ

2552

2553

1. เครื่องจักรและอุปกรณ์

69,949
12,673

84,004
13,493

2. นํ้ามันสําเร็จรูป

6,255

5,742

จีน (25.1%) เกาหลีใต้ (20.5%) ญี่ปนุ่
(20.5%) ไต้ หวัน (11.0%)

3. เหล็ก

5,361

6,163

สิงคโปร์ (34.0%) จีน (17.5%) เกาหลีใต้

รวมทัง้ สิ้น
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จีน (33.3%) ญี่ปนุ่ (19.0%) EU (15.6%)
เกาหลีใต้ (8.2%)

2552

แหล่ งนำเข้ ำที่สำคัญ

2553

(12.2%) ไต้ หวัน (11.9%)
4. ผ้า

4,226

5,378

จีน (41.9%) เกาหลีใต้ (21.1%) ไต้ หวัน
(16.9%) ญี่ปนุ่ (6.8%)

5. คอมพิวเตอร์ /
อิเล็กทรอนิกส์

3,954

5,167

จีน (32.8%) ญี่ปนุ่ (20.0%) เกาหลีใต้
(18.1%) มาเลเซีย (7.2%)

6. เม็ดพลาสติก

1,465

3,766

เกาหลีใต้ (19.0%) ไต้ หวัน (16.7%)
ซาอุดิอาระเบีย (14.8%)

7. รถยนต์

1,269

2,878

เกาหลีใต้ (23.4%) ญี่ปนุ่ (20.1%) ไทย
(16.8%) จีน (10.1%)

8. วัตถุดบิ ในการตัดเย็บ
เสือ้ ผ้า

1935

2,628

จีน (26.5%) เกาหลีใต้ (18.4%) ไต้ หวัน
(16.0%) ฮ่องกง (7.5%)

9. อาหารสัตว์

1,765

2,160

ออสเตรเลีย(15.8%) เกาหลีใต้ (15.4%)
ไต้ หวัน(10.1%) จีน (9.7%)

10. เคมีภณ
ั ฑ์

1,625

2,105

อาร์เจนตินา (28.4%) อินเดีย (22.9%) สหรัฐ
(19.9%) จีน (5.4%)

สินค้าอื่น ๆ
29,421
34,524
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์

2.4 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
เวียดนามมีการลงทุนสะสมทางตรงจากต่างประเทศตัง้ แต่ พ.ศ.2531 ถึง 2552 จํานวน 194.4
พันล้านเหรียญสหรัฐ จํานวน 12,575 โครงการ โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามสะสมมากที่สุด
คือ ประเทศเกาหลีใต้ รองลงมา คือ ไต้ห วัน และประเทศจากกลุ่มอาเซียนอย่างมาเลเซีย สิง คโปร์
รวมทัง้ ไทยก็เป็นประเทศทีม่ กี ารลงทุนในประเทศเวียดนาม
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ตารางที่ 10 การลงทุนโดยตรงในเวียดนามแยกตามประเทศผู้ลงทุนสะสม2
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศ
จานวนโครงการรวม
รวมทัง้ สิ้น
12,575
1. เกาหลีใต้
2,560
2. ไต้หวัน
2,260
3. มาเลเซีย
395
4. ญี่ปนุ่
1,247
5. สิงคโปร์
870
6. สหรัฐอเมริกา
589
7. บริตชิ เวอร์จนิ
495
8. ฮ่องกง
740
9. หมู่เกาะเคย์แมน
44
10.ไทย
284
ประเทศอื่น ๆ
3,091
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

มูลค่าการลงทุนสะสม
194,429.5
26,880.4
22,618.8
17,202.3
17,149.6
16,345.7
15,403.1
15,261.4
8,540
6,758.4
6,198.4
42,071.4

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารลงทุนสะสมเนื่องจากเวียดนามมีประชากรวัย
แรงงานจํานวนมากค่าแรงที่ต่ ํา รวมทัง้ มีน โยบายในการสนับสนุ น การลงทุ น จากต่างประเทศอย่า ง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ รองลงมาเป็นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม
โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ มืองอย่างนครโฮจิมนิ ห์ และฮานอยรวมถึงสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ของประเทศโดยมี
การก่ อ สร้า งโรงแรม, ร้า นอาหาร และห้ า งสรรพสิน ค้า จํา นวนมากรวมถึง การลงทุ น ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม เพราะรัฐบาลเวียดนามมีระบบการให้สมั ปทานที่ค่อนข้างเป็นระบบการยื่นขอก็ไม่ยุ่งยาก
มากในพืน้ ทีร่ บั การส่งเสริม

2

ตัง้ แต่ชว่ ง ปี พ.ศ.2531 ถึง 2552
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ตารางที่ 11 การลงทุนโดยตรงสะสมจากต่างประเทศ ตัง้ แต่ พ.ศ.2531-2551

รวม
1. การเกษตร Agriculture and forestry
2. ประมง Fishery
3. เหมืองแร่ Mining and quarrying
4. อุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing
5. พลังงาน Electricity, gas and water supply
6. ก่อสร้าง Construction
7. การค้าสินค้า Wholesale and retail trade; Repair of motor
vehicles, motor cycles and personal and household goods
8. โรงแรมและร้านอาหาร Hotels and restaurants
9. ขนส่ง Transport; storage and communications
10. สถาบันการเงิน Financial intermediation
11. อสังหาริมทรัพย์ Real estate, renting business activities
12. การศึกษา Education and training
13. งานสาธารณสุข Health and social work
14. นันทนาการ Recreational, cultural and sporting activities
15. ประชาสัมพันธ์ Community, social and personal service
activities
ที่มา: General Statistic Office of Vietnam

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
จานวน
เงินทุนที่จด
โครงการ
ทะเบียน
10,981
163,607.2
535
3,600.7
162
535.4
126
10,583.6
6,778
81,247.8
31
1,941.4
396
7,300.1
137
696.7
308
295
66
1,788
113
61
116
69

8,970.8
6,954.4
925.3
37,894.6
233.5
994.3
1,689.3
39.3

ในปี 2553 ประเทศสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามมากทีส่ ุด มูลค่า 4.35 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 25.25 ของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทัง้ หมด ประเทศในภูมภิ าค
อาเซียนจึงเป็นประเทศทีม่ กี ารลงทุนทางตรงในเวียดนาม
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ตารางที่ 12 การลงทุนโดยตรงในเวียดนามแยกตามประเทศผู้ลงทุนตัง้ แต่ 1 ม.ค.ถึง 21 ธ.ค. 2553
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศ

จานวนจดทะเบียนโครงการ

มูลค่าการลงทุน

88

4,350.2

1. สิงคโปร์

2. เนเธอร์แลนด์
14
3. ญี่ปนุ่
114
4. เกาหลีใต้
256
5. สหรัฐอเมริกา
52
6. ไต้หวัน
95
7. หมู่เกาะบริตชิ เวอร์จน้ิ
23
8. หมู่เกาะเคย์แมน
5
9. West india (UK)
1
10. มาเลเซีย
19
ประเทศอื่นๆ
302
รวม
969
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์

2,364.0
2,040.1
2,038.8
1,833.4
1,180.6
726.3
500.7
475.9
412.6
1,307.0
17,229.6

โดยอุ ตสาหกรรมที่ลงทุ น โดยชาวต่างชาติลงทุน ในปี 2553 ยัง คงเป็ น อุตสาหกรรมการผลิต
เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานมาก รองลงมายัง คงเป็ นการลงทุ น ในอสัง หาริมทรัพย์
โรงแรม และภาคการก่อสร้างอื่นๆ เพื่อรองรับนักลงทุนและกระบวนการผลิตต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศ
ตารางที่ 13 การลงทุนโดยตรงในเวียดนามแยกตามอุตสาหกรรมตัง้ แต่ 1 ม.ค.ถึง 21 ธ.ค. 2553
ลาดับ

ด้านการลงทุน

1

Processing, manufacturing
industry
Real estates
Hotel and Tourism
Construction
Information and
Communications
Entertainment and Art
Mine and Mineral exploitation

2
3
4
5
6
7

1 ม.ค. - 21 ธ.ค. 2553
โครงการ
รวม
385
4,032.2

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
รวมถึง 21 ธ.ค. 2553
โครงการ
รวม
7,305
93,975

27
33
141
55

6,710.6
279.3
1,707.8
70.7

348
295
674
627

47,995
11,383
11,508
4,726

55
-

36.2
-

123
68

3,461
2,939
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ลาดับ

ด้านการลงทุน

8

1 ม.ค. - 21 ธ.ค. 2553
โครงการ
รวม
11
10.8

Agriculture, Fisheries,
Forestry
9 Warehouse and
16
824.1
Transportation
10 Power, Water, Gas
6
2,942.9
11 Banking and Finance
1
15.8
12 Health and Social Welfare
5
1.5
13 Education and Training
5
105.8
อื่นๆ
279
491.8
รวม
969
17,229.6
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์

รวมถึง 21 ธ.ค. 2553
โครงการ
รวม
479
3,080
300

3,179

63
73
72
133
1,644
12,213

4,857
1,321
891.9
380.3
3,176
192,923

ตารางที่ 14 การลงทุนโดยตรงตามพื้นที่การลงทุนในเวียดนาม ปี 2552 ตัง้ แต่ 1 ม..ค. ถึง 21 ธ.ค. 2553
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
จังหวัดที่ลงทุน

เงินลงทุน

1. กว๋างนาม Quảng Nam
4,177.1
2. บาเรีย – หวุงเต่า Bà Rịa-Vũng Tàu
2,400.6
3. กว๋างนิงห์ Quảng Ninh
2,148.0
4. โฮจิมนิ ห์ TP. Hồ Chí Minh
1,895.3
5. เหงะ อาง Nghệ An
1,327.7
ทีม่ า: Ministry of Planning and Investment, Vietnam

จานวนโครงการ
8
38
2
252
9

จังหวัดกว่างนามเป็นเมืองในภาคกลางซึง่ เป็นแหล่งอุตสาหกรรม และเป็นจังหวัดทีม่ มี ลู ค่าการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากทีส่ ุด โดยมีมลู ค่าลงทุนถึง 4.17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามด้วย
จังหวัดบาเรีย-หวุงเต่า (2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และดานัง (2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เนื่องจากมี
เขตอุตสาหกรรมหลายแห่งในพืน้ ที่ รวมถึงเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อรองรับอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

2.5 การค้ากับประเทศไทย
เวียดนามมีการเสียเปรียบดุลการค้ากับประเทศไทยมีการนําเข้าจากประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง แม้วา่ ในปี พ.ศ. 2552 จะมีการชะลอการค้าเนื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามก็เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 20 โดย
ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศเวียดนามสูงกว่าปีท่ผี ่าน การนําเข้าเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 25 ส่วน
ประเทศไทยนําเข้าสินค้าจากประเทศเวียดนามเพิม่ ขึน้ เล็กน้ อยเมื่อเทียบจากปีทแ่ี ล้ว
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ตารางที่ 15 การค้าระหว่างเวียดนามกับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 – 2553
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2550

2551

มูลค่าการค้า
4,916
(อัตราขยายตัว)
+23.8%
การส่งออกมาไทย
1,112
(อัตราขยายตัว)
+24.2
การนาเข้าจากไทย
3,804
(อัตราขยายตัว)
+23.7%
ดุลการค้า
-2,692
ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2552

6,468
+31.6%
1,450
+30.4
5,018
+31.9%
-3,568

2553

6,063
- 6.3%
1,385
-4.5%
4,678
-6.8%
-3,293

7,242
+19.44
1,396.6
+0.84%
5,845.4
+24.9%
-4,448.8

2.5.1 การส่งออก
เวียดนามมีการส่ง ออกสินค้าประเภทเครื่องจักรและเครื่องใช้ไ ฟฟ้าในบ้านมายังประเทศไทย
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากเวียดนามเป็นฐานในการประกอบเครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ การนําเข้าสินค้า
เหล่านี้ผ่านทางเวียดนามก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกจากประเทศจีน รวมถึงมีการส่งออกด้ายและเส้นใยที่
ใช้ในการผลิตผ้าผืนมายังประเทศไทยเนื่องจากเวียดนามยังไม่มกี ารลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต
ทีส่ งู มากนักยังคงใช้แรงงานเป็นปจั จัยสําคัญในการผลิต
ตารางที่ 16 การส่งออกสิ นค้ามายังประเทศไทย
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
สิ นค้า

2550

2551

2552

2553

1. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
3. ด้ายและเส้นใย
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
5. เครื่องมือเครื่องใช้เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์
การแพทย์
6. เลนส์ แว่นตาและส่วนประกอบ
7. นํ้ามันดิบ
8. สัตว์น้ําสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึง่

71.8
9.6
48.2
294.2

105.8
14.0
65.5
354.2

115.2
64.3
56.5
211.3

182.3
142.1
96.1
78.8

46.7

60.1

46.3

66.4

0.1
264.3
34.7

0.1
220.8
46.7

31.0
356.2
51.5

64.8
54.1
52.8
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สิ นค้า

2550

สําเร็จรูป
9. เคมีภณ
ั ฑ์
29.1
10. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
12.9
รวม 10 รายการ
811.5
อื่นๆ
300.4
รวมทัง้ สิ้น
1,111.9
ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2551

2552

2553

38.1
120.4
1,025.8
424.7
1,450.4

22.6
19.9
974.9
410.5
1,385.4

51.8
49.2
838.3
558.3
1,396.6

2.5.2 การนาเข้า
สินค้าสําคัญที่เวียดนามนําเข้าจากไทย คือ นํ้ามัน สําเร็จรูป เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้า ซึ่ง
เป็นสินค้าทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งในการผลิตและเป็นสินค้าทุนเพื่อใช้ในการผลิตต่อไป
ตารางที่ 17 การนาเข้าสิ นค้าจากประเทศไทย
สิ นค้า

2550

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2551
2552
2553

1. นํ้ามันสําเร็จรูป
2. เม็ดพลาสติก
3. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
4. เคมีภณ
ั ฑ์
5. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
6. เครื่องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบและ
ส่วนประกอบ
7. ผลิตภัณฑ์ยาง
8. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล
9. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
10. รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
อื่นๆ
รวมทัง้ สิน้
ทีม่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

398.1
342.3
320.4
118.6
91.4
128.7

877.1
404.4
324.1
163.1
142.6
157.3

441.7
338.7
289.0
213.1
238.5
162.0

696.4
385.2
333.5
316.9
232.5
209.7

97.7
128.8

140.8
156.5

168.5
134.2

204.6
193.4

82.9
84.3
2,010.9
3,804.1

102.3
132.8
2,416.9
5,017.8

121.5
152.0
2,419.2
4,678.4

187.7
169.7
2,915.8
5,845.4

- 21 -

ต้นทุนทางเศรษฐกิ จ:
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

VIETNAM
- 22 Credit: Vision of Indochina

3.1 ภาษี (Tax)
3.1.1 ภาษี นาเข้า (Import Tax)
 อัตราพิ เศษเฉพาะ

เป็นอัตราภาษีทจ่ี ดั เก็บจากสินค้านําเข้าจาก
0-5
(Special Preferential Rate) ประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลงพิเศษกับเวียดนาม
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทังไทย
้
ใช้กบั สินค้านําเข้าจากประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลง
เฉลีย่ 0-5
 อัตราพิ เศษ
MFN (Most-favored Nation Treatment) กับ
(Preferential Rate)
เวียดนาม
ใช้กบั สินค้านําเข้าจาก
50-70
 อัตราทั ่วไป
ประเทศทีไ่ ม่ได้มขี อ้ ตกลง MFN กับเวียดนาม
(Ordinary Rate)

3.1.2 ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
ร้อยละ 25-28

 ธรรมดา
 ธุรกิ จ ประเภทน้ามัน, ก๊าซ และการสารวจทรัพยากรธรรมชาติ

ร้อยละ 32-50

3.1.3 ภาษี เงิ นได้บุคคล (Personal Income Tax) แยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) สาหรับคนเวียดนาม
ระดับ
1
2
3
4
5

เงินเดือน (หน่ วย: ล้านด่ง)
ถึง 5
ตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปถึง 15
ตัง้ แต่ 15 ขึน้ ไปถึง 25
ตัง้ แต่ 25 ขึน้ ไปถึง 40
มากกว่า 40

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0
10
20
30
40
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2) สาหรับคนต่างชาติ
ระดับ
1
2
3
4
5

เงินเดือน (หน่ วย: ล้านด่ง)
ถึง 8
ตัง้ แต่ 8 ขึน้ ไปถึง 20
ตัง้ แต่ 20 ขึน้ ไปถึง 50
ตัง้ แต่ 50 ขึน้ ไปถึง 80
มากกว่า 80

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0
10
20
30
40

3.1.4 อัตราภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกิ จการที่ได้รบั ส่งเสริ มพิ เศษ
ตาม Decree No.164/2003/ND-CP3
ยกเว้น
อัตราภาษี จํานวนปี
ลดหย่อน
ภาษี
สิ นค้า / บริการ
พิเศษ นับจากเริม่
ภาษีกง่ึ
นับจากปี
(%)
กิจการ
หนึ่ง
ทีม่ กี าํ ไร
1. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
20
10 ปี
หรือธุรกิจทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ าม List B
2. กิจการผลิตและธุร กิจ ที่ย้ายฐาน
20
10 ปี
2 ปี
2 ปี
ออกจากเขตเมืองตามโครงการที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานรัฐ
3. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
20
10 ปี
2 ปี
3 ปี
และธุรกิจทีจ่ า้ งแรงงานตามเงื่อนไข
ทีร่ ะบุใน Article 33
4. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
20
10 ปี
2 ปี
5 ปี
ซึง่ จ้างแรงงานตามเงื่อนไขที่ระบุใน
Article 33
5. ธุ ร กิจตัง้ ใหม่ ใ นพื้น ที่ต า List B
20
10 ปี
2 ปี
6 ปี
และธุร กิจ ที่ย้ายฐานไปอยู่ใ นพื้น ที่
ตาม List B
6. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในพืน้ ทีต่ าม List C
15
12 ปี
2 ปี
8 ปี
3
4

รายละเอียดในภาคผนวก ค
ตัง้ แต่ 3 มิถุนายน 2551 เปลีย่ นเป็นร้อยละ 25
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ปีทต่ี อ้ งเสีย
ภาษี 28%4
นับจากเริม่
กิจการ
ปีท่ี 11
ปีท่ี 11

ปีท่ี 11

ปีท่ี 11

ปีท่ี 11

ปีท่ี 13

สิ นค้า / บริการ

ยกเว้น
อัตราภาษี จํานวนปี
ลดหย่อน
ภาษี
พิเศษ นับจากเริม่
ภาษีกง่ึ
นับจากปี
(%)
กิจการ
หนึ่ง
ทีม่ กี าํ ไร

และธุร กิจ ที่ย้ายฐานไปอยู่ใ นพื้น ที่
ตาม List C
7. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
15
12 ปี
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ าม List B
8. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
15
12 ปี
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื้นที่ตาม List B และ
จ้างแรงงานตามทีร่ ะบุใน Article 33
9. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
15
12 ปี
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื้นที่ตาม List B และ
จ้างแรงงานตามที่ระบุใน Article 33
โดยมีการจ้างชนกลุ่มน้อยในสัดส่วน
กว่าร้อยละ 30 ของจํานวนแรงงาน
เฉลีย่ ในปีนนั ้ ๆ
10. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
10
15 ปี
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ าม List C
11. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
10
15 ปี
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื้นที่ตาม List C และ
จ้างแรงงานตามทีร่ ะบุใน Article 33
12. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในสาขาตาม List A
10
15 ปี
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื้นที่ตาม List C และ
จ้างแรงงานตามที่ระบุใน Article 33
โดยมีการจ้างชนกลุ่มน้อยในสัดส่วน
กว่าร้อยละ 30 ของจํานวนแรงงาน
เฉลีย่ ในปีนนั ้
13. ธุรกิจตัง้ ใหม่ในเขตอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริม การส่งออก
(แก้ไขเพิม่ เติมตาม Decree No.152/2004/ND-CP)
13.1. ธุ ร กิจ บริก ารตัง้ ใหม่ ใ นเขต
20
10 ปี
อุตสาหกรรม
13.2. ธุ ร กิจ บริก ารตัง้ ใหม่ ใ นเขต
15
12 ปี
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ปีทต่ี อ้ งเสีย
ภาษี 28%4
นับจากเริม่
กิจการ

3 ปี

7 ปี

ปีท่ี 13

3 ปี

8 ปี

ปีท่ี 13

3 ปี

9 ปี

ปีท่ี 13

4 ปี

7 ปี

ปีท่ี 16

4 ปี

8 ปี

ปีท่ี 16

4 ปี

9 ปี

ปีท่ี 16

2 ปี

6 ปี

ปีท่ี 11

3 ปี

7 ปี

ปีท่ี 13

สิ นค้า / บริการ

ยกเว้น
อัตราภาษี จํานวนปี
ลดหย่อน
ภาษี
พิเศษ นับจากเริม่
ภาษีกง่ึ
นับจากปี
(%)
กิจการ
หนึ่ง
ทีม่ กี าํ ไร

ส่งเสริมการส่งออก
13.3. กิจ การผลิต ตัง้ ใหม่ ใ นเขต
15
12 ปี
3 ปี
7 ปี
อุตสาหกรรม
13.4. ธุ ร กิ จ ตัง้ ใหม่ ใ นโครงการ
10
15 ปี
4 ปี
7 ปี
พัฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานในเขต
อุต สาหกรรมและเขตส่ ง เสริม การ
ส่งออก
13.5. กิจการผลิตเพื่อส่ง ออกไม่ว่า
10
15 ปี
4 ปี
7 ปี
จะตัง้ อยูใ่ นหรือนอกเขตส่งเสริมการ
ส่งออก
14. โครงการลงทุนของต่างชาติทต่ี งั ้
10
15 ปี
4 ปี
9 ปี
ใหม่ ใ นธุ ร กิ จ สาขาบริ การสุ ข ภาพ
การศึกษาและฝึกอบรม การวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์
15. กิจการที่ตงั ้ อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
รัฐบาลอนุมตั เิ ป็นรายกรณี
ไม่เกิน 4
และรัฐบาลส่งเสริมเป็นพิเศษ
ปี
16. โครงการส่ ง เสริม พิเศษตามที่
10% ตลอดอายุโครงการ
รัฐบาลอนุมตั เิ ป็นรายกรณี
หมายเหตุ * List A., List B, List C ได้ระบุใน Investment Law of Vietnam
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ปีทต่ี อ้ งเสีย
ภาษี 28%4
นับจากเริม่
กิจการ
ปีท่ี 13
ปีท่ี 16

ปีท่ี 16

ปีท่ี 16

ปีท่ี 10

3.1.4. ภาษี มูลค่าเพิ่ ม (VAT)
สินค้า / บริการ
อัตราภาษี (%)
1. สินค้าหรือบริการเพื่อส่งออกหรือจําหน่ ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออก การลงทุน
0
ด้านการเงินหรือตลาดทุนในต่างประเทศ
2. สินค้าหรือบริการที่จําเป็น เช่น นํ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยา เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์
5
การศึกษา ของเล่นเด็กเล็ก หนังสือวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือป่า
ไม้ทย่ี งั ไม่แปรรูป อาหารสัตว์ บริการด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร เป็นต้น
3. สินค้าหรือบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุขา้ งต้น รวมถึงลอตเตอรี่และนายหน้า
10
ค้าหลักทรัพย์ ซึง่ ในอดีตเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

3.1.5 ภาษี การบริ โภคพิ เศษ (Excise Tax or Special Consumption Tax)
เลขที่
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

สิ นค้า / บริการ
บุหรี่ และ ซิการ์
เหล้า
 เหล้าตัง้ แต่ 400 ขึน้ ไป
 เหล้าตัง้ แต่ 200 ถึง 400
 เหล้าตํ่ากว่า 200 เหล้าผลไม้ เหล้ายา
เบียร์
 เบียร์ขวด เบียร์กล่อง
 เบียร์สด
รถยนต์
 รถยนต์มตี ่าํ กว่า 5 ทีน่ ั ่ง
 รถยนต์ม่ี 6 ถึง 15 ทีน่ ั ่ง
 รถยนต์ม ี 16 ถึง 24 ทีน่ ั ่ง
นํ้ามันทุกประเภท - naptha - condensate - reformade component
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพตํ่ากว่า 90,000 BTU
ไพ่
กงเต็ก
Discotheque, Massage, Karaoke
Casino, jackpot
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อัตราภาษี (%)
65
65
30
20
75
40
50
30
15
10
15
40
70
30
25

เลขที่
11
12

สิ นค้า / บริการ

อัตราภาษี (%)

Betting Entertainment Service
กอล์ฟ

25
10

3.2 ค่าจ้างแรงงานและค่าล่วงเวลา (Labor Cost and Overtime)
จํานวนแรงงาน (Labor force) ประมาณ 43.87 ล้านคน ค่าจ้างแรงงานต่อเดือนตามที่รฐั บาล
เวียดนามประกาศให้มกี ารปรับอัตราค่าจ้างขันตํ
้ ่าขึน้ สําหรับลูกจ้างเวียดนามในรัฐวิสาหกิจ บริษทั เอกชน
อยูท่ ่ี 55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือนต่อคน และบริษทั ต่างชาติ ซึง่ มีผลบังคับใช้ในต้นปี 2552 เพื่อชดเชยกับ
เงินเฟ้อที่เพิม่ สูงขึน้ ค่าจ้างขัน้ ตํ่าอัตราใหม่จะแตกต่างกันไปใน 4 เขตขึ้นอยู่กบั การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของท้องถิน่ (จากเดิมทีแ่ บ่งเพียง 3 เขต) โดยแรงงานในบริษทั เอกชนของเวียดนาม และค่าจ้าง
ขันตํ
้ ่าอัตราใหม่ สําหรับแรงงานในบริษทั เอกชนต่างชาติ ดังนี้
ตารางที่ 18 แสดงอัตราค่าจ้างขัน้ ตา่ ของบริษทั เอกชนของเวียดนาม และของต่างชาติ
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ)
เขต

บริษทั เอกชนของ
เวียดนาม
48.5

จังหวัด

1

กรุงฮานอย,นครโฮจิมนิ ห์ และเมือง Ha
Dong ในกรุงฮานอย
2 เขต Thuy Nguyen และ An Dong ของ
44.8
อําเภอเมือง Ha Long จังหวัด Quang
Ninh นครดานัง เมือง Bien Hoa ของ
จังหวัด Dong Nai จังหวัด Vung Tau
จังหวัด Thu Dau Mot และเขต Thuan
An เขต Di An เขต Ben Cat และเขต
Tan Uyen ของ จังหวัด Binh Duong
3 จังหวัด Bac Ninh จังหวัด Bac Giang
41.8
จังหวัด Hung Yen จังหวัด Hai Duong
จังหวัด Mong Cai จังหวัด Uong Bi
4 จังหวัด Cam Pha จังหวัด Dalat จังหวัด
Bao Loc จังหวัด Nha Trang และ
จังหวัด Cam Ranh
5 พืน้ ทีน่ อกเหนือจากเขตที่ 1-3
39.4
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์
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บริษทั เอกชนต่างชาติ
72.7
65.5

57.6

55.8

ค่าล่วงเวลาร้อยละ 100 ของค่าจ้างรายวันปกติสําหรับวันทํางานร้อยละ 150 - 200 สําหรับ
วันหยุด เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดตามข้อตกลง ส่วนเงินเดือนให้คนขายและค่าคอมมิชชั ่น (Sale
Person Salary and Commission) คือ เงินเดือน 87 – 198 เหรียญสหรัฐฯ (กรุงฮานอย): 122 – 216
เหรียญสหรัฐฯ (นครโฮจิมนิ ห์) ค่าคอมมิชชั ่น ขึน้ อยูก่ บั การเจรจาตกลงกัน (ร้อยละ 3 – 10)

3.3 ค่าเช่าที่ ดิน (Land Cost)
ค่าเช่าสานักงาน/เดือน/ตารางเมตร
 Grade A
 Grade B
ค่าเช่าที่ดินที่เขตอุตสาหกรรม/เดือน/ตารางเมตร
ค่าเช่าบ้านพัก
 อพาร์ทเม้นท์เกรดดี
 วิลล่า
 อพาร์ทเม้นท์ในเมืองฮานอย
ค่าเช่าโกดัง
 ภายในเขตอุตสาหกรรม
 อื่นๆ
ที่มา: Foreign Investment Agency (FIA)

50 เหรียญสหรัฐฯ/ตารางเมตร/เดือน
40 เหรียญสหรัฐฯ/ตารางเมตร/เดือน
45 – 150 เหรียญสหรัฐฯ
1,000 – 1,500 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
1,500 – 4,500 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
500 – 1,500 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
5.0 – 8.0 เหรียญสหรัฐฯ/ตารางเมตร/เดือน
1.6 – 2.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตารางเมตร/เดือน

3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Utility Expense)
1) ค่าไฟฟ้ า
 สาหรับอุตสาหกรรม (ด่ง VND)

 ช่วง Peak demand hour
 ช่วงปกติ
 ช่วง Low demand hour

110 kV

22 kV หรือน้ อยกว่า 110 kV

1,690

1,755

835

870

455

475
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 การใช้ไฟฟ้ าทั ่วไป
ปริมาณการใช้ kWh

ด่ง ต่อ kWh

 มากกว่า 50
 50 ถึง 100
 100 ถึง 150
 150 ถึง 200
 200 ถึง 300
 300 ถึง 400
 500 ขึน้ ไป

600
865
1,135
1,495
1,620
1,740
1,790

ที่มา: Circular No.05/2009KI-BCT (กุมภาพันธ์ 2552)
2) ค่าน้า
ลักษณะการใช้

ด่ง ต่อ ลูกบาศก์เมตร

เขตอุตสาหกรรมในเมืองฮานอย
การใช้ท ั ่วไปในเขตฮานอย

4,500

 16 ลูกบาศก์เมตร
 16 ถึง 20 ลูกบาศก์เมตร
 20 ถึง 35 ลูกบาศก์เมตร
 มากกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร

2,800
3,500
5,000
7,500

3) อัตราค่าโทรศัพท์มือถือ

0.077 เหรียญสหรัฐ / นาที

 ค่าเชื่อมต่อ

VND 150,000

 ค่ารายเดือน

VND 66,000

4) ค่าอิ นเตอร์เนท

 ADSL ทีเ่ ชื่อมต่อกับโทรศัพท์พน้ื ฐาน
 อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เนท (ไม่รวมVAT)
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VND 300,000

MegaVNN – Easy
อัตรา
1
2

ความเร็ว: 384kbps/128kbps

Monthly subscription fee
Using fee for 1Mbyte

28,000 VND/เดือน
- First 3,000 Mbyte: 45 VND
- Next 9,000 Mbyte: 41 VND
- Next 1 Mbyte: 20 VND
The total monthly subscription and usage charges will not 400,000 VND/เดือน
exceed

3

MegaVNN – Family
อัตรา

ความเร็ว: 512kbps/256kbps

1 Monthly subscription fee
2 Using fee for 1Mbyte

45,000 VND/เดือน
- First 3,000 Mbyte: 45 VND
- Next 9,000 Mbyte: 41 VND
- Next Mbyte: 20 VND
3 The total monthly subscription and usage charges will not 600,000 VND/เดือน
exceed
MegaVNN – Extra
อัตรา

ความเร็ว: 1mbps/512kbps

1 Monthly subscription fee
2 Using fee for 1Mbyte

82,000 VND/เดือน
- First 6,000 MB: 55 VND
- Next 6,000 MB: 41 VND
- Next 1 MB: 20 VND
3 The total monthly subscription and usage charges will not 730.000 VND/เดือน
exceed
MegaVNN – Maxi
อัตรา
1
2

ความเร็ว : 2mbps/640kbps

Monthly subscription fee
Using fee for 1Mbyte

172.000 VND/เดือน
- First 6000 MB: 55 VND
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อัตรา

3

ความเร็ว : 2mbps/640kbps

The total monthly subscription and usage charges will
not exceed

- Next 6.000 MB: 41 VN
- Next 1 MB: 20 VND
908.000 VND/เดือน

5) การขนส่งภายในประเทศ (Inland Transportation)
คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (100 – 120 ก.ม)
ค่านํ้ามัน (Gasoline Price)
ค่า Gas LPG
ที่มา: Foreign Investment Agency (FIA)

100 – 200 เหรียญสหรัฐ
1.27 – 1.30 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม
0.79 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม
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เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมการส่งออกและเขตอุตสาหกรรม:
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

VIETNAM
- 33 Credit: Vision of Indochina
Credit: Vision of Indochina

4.1 เขตส่งเสริ มการส่งออกและเขตอุตสาหกรรม
นครโฮจิมินห์มีเขตส่งเสริ มการส่งออก 2 แห่ง ได้แก่ Tan Thuan EPZ และ Linh Trung I & II EPZ
และเขตอุตสาหกรรม 13 แห่ง ส่วนฮานอยมีเขตอุตสาหกรรม 11 แห่ง และดานังมีเขตอุตสาหกรรม 5
แห่ง โดยเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออกและเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้ อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง
วางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment)

สาขาการผลิตสําคัญ ได้แก่ เสือ้ ผ้าสําเร็จรูป เครื่องจักร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยาง และพลาสติก
ไม้แปรรูป กระดาษ บรรจุภณ
ั ฑ์ หนัง และรองเท้า เคมีภณ
ั ฑ์ โลหะ อาหารและเครื่องดื่ม
บริการที่สนับสนุ นการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ การธนาคาร การบัญชี ไปรษณีย์ และ
โทรคมนาคม สถานีบริการนํ้ามัน เครื่องเขียน และอาหาร บริการด้านสุขอนามัย ประกันภัย การสํารวจ
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย การขนส่ง และการส่ง ออกและนํ าเข้า สามารถแบ่ง รายละเอียดของเขต
อุตสาหกรรม ดังนี้
เมือง
ฮานอย

ชื่อเขตอุตสาหกรรม

Hanoi-Dai Tu
Noi Bai
Sai Dong B
Thang Long
(Phase 1+2+3)
Nam Thang Long (Phase 1)
Phu Nghia
Thach That (Quoc Oai)
Quang Minh I
Bac Thuong Tin
Phung Hiep
Quang Minh II
โฮจิมินห์ Binh Chieu
Cat Lai
Hiep Phuoc
Le Minh Xuan
Tan Binh
Tan Tao
Tan Thoi Hiep
Tay Bac Cu Chi
Vinh Loc
Phong Phu
Tan Phu Trung
Cat Lai
Saigon High Tech Pank
ดานัง Da Nang Industry Zone
Hoa Khanh Industry Zone

ปี ที่ได้รบั การ
ร้อยละการ
อนุมตั ิ
ใช้ประโยชน์
1995
50
1994
100
1995
100
1997+2002+2006
100

เขตที่ตงั ้
Long Bien
Soc Son
Gian Lam
Dong Anh
Tu Liem
Chuong My
Quoc Oai
Me Linh
Thuong Tin
Thoung Tin
Me Linh
Thu Duc
2
Nha Be
Binh Chanh
Tan Binh
Binh Chanh
12
Cu Chi
Binh Chanh

2001
2007
2007
2004
2007
2008
2007
1996
2003
1993
1997
1997
1996+2000
1997
1997
1997
2002
2004
1997

37.89
100
100
83.33
100
100
77.36

Son Tra
Son Tra&

1993
1996+2004

100
61.54
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Lien

100
85
95
85

97.24
85.50

เมือง

ชื่อเขตอุตสาหกรรม

เขตที่ตงั ้

Chieu
Lien Chien Industry Zone Lien Chieu
Hoa Cam
Da Nang
Son Tra
Service&Aquiculture
Industry Park (Phase 1+2)
ที่มา: Survey on Business Costs in Major CLMV cities, 2010

ปี ที่ได้รบั การ
อนุมตั ิ

ร้อยละการ
ใช้ประโยชน์

1998
2003
2001+2002

38.46
65.79

ค่าใช้ไฟฟ้ าในเขตอุตสาหกรรม
(หน่วย: ด่ง ต่อ kWh)
เขตอุตสาหกรรมในฮานอย
 ช่วง Peak demand
 ช่วงปกติ
 ช่วง Low demand

1,900
955
540
เขตอุตสาหกรรมในโฮจิมินห์

1,645
 ช่วง Peak demand
815
 ช่วงปกติ
540
 ช่วง Low demand
ที่มา: Survey on Business Costs in Major CLMV cities, 2010
ค่าน้าในเขตอุตสาหกรรม
(หน่วย: ด่งต่อลูกบาศก์เมตร)
4,500 – 6,000
 ฮานอย
4,500 – 6,000
 โฮจิมินห์
ที่มา: Survey on Business Costs in Major CLMV cities, 2010
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ค่าเช่าในเขตอุตสาหกรรม
(หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตารางเมตร/ปี)
1.98-2.67
 Ho Chi Minh
0.52-1.04
 Binh Duong
0.76-1.50
 Ba Ria Vung Tau
0.03-1.65
 Dong Nai
0.70
 Tay Ninh
0.66-1.30
 Long An
0.44
 Tien Giang
ที่มา: Survey on Business Costs in Major CLMV cities, 2010
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คู่มือการลงทุน

VIETNAM
- 38 -

Credit: Vision of Indochina

5.1 รูปแบบการลงทุน
การลงทุนของต่างชาติในเวียดนามสามารถทําได้หลายรูปแบบ ทัง้ ในรูปสัญญาร่วมลงทุน กิจการ
ร่วมทุน กิจการทีต่ ่างชาติเป็นเจ้าของทัง้ หมด และอื่นๆ ดังนี้
รูปแบบการดาเนิ นธุรกิ จ

รายละเอียด

1. สัญญาร่วมลงทุนธุรกิ จ
เป็นการร่วมทุนทําธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติกบั
(Business Co-operation Contract: BCC) นักลงทุนเวียดนาม ซึง่ อาจมีมากกว่า 1 ราย เข้าร่วม
ทําธุรกิจด้วย มีความยืดหยุน่ มากทีส่ ุด โดยนิยมทําใน
อุตสาหกรรมประเภทนํ้ามัน โทรคมนาคม และการ
โฆษณา ตามกฎหมายสัญญาลักษณะนี้ไม่ถือว่าเป็น
การจัดตัง้ บริษทั จํากัดแห่งใหม่แต่เป็นการสร้าง ความ
ผูกพันโดยสัญญาของโครงการนัน้ ๆ ด้วยความสมัคร
ใจของทัง้ สองฝ่ า ยในการจัด สรรหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบกําไรและขาดทุนและไม่มขี อ้ กําหนดเรื่อง
เงินทุนขันตํ
้ ่าของต่างชาติ
2. กิ จการร่วมทุน
ก่อตัง้ โดยสัญญาร่ วมทุ น ระหว่างนักลงทุ น ต่างชาติ
รายเดียวหรือหลายรายกับนักลงทุ น ของเวียดนาม
(Joint Venture : JV)
รายเดียวหรือหลายราย เพื่อดําเนินกิจการทางธุรกิจ
ร่วมกัน หรือบางกรณีอาจเป็นการดําเนินการระหว่าง
รัฐ บาลต่างประเทศกับรัฐ บาลเวียดนามก็ไ ด้ การ
ลงทุนประเภทนี้เป็นการตัง้ บริษทั ใหม่ในรูปหุ้นส่วนที่
จํากัดความรับผิดชอบ มีส ภาพเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายของเวีย ดนาม การก่ อ ตัง้ ต้ อ งได้ ร ับ
ใบอนุ ญ าตและจดทะเบีย นก่ อ ตั ง้ จากกระทรวง
วางแผนและการลงทุน
(Ministry of Planning and Investment: MPI) ทัง้ นี้
ผู้ท่ีเ ข้า ร่ ว มลงทุ น จะมีก ฎหมายกํ า หนดที่ช ัด เจน
เกีย่ วกับการลงทุน โดยมีสดั ส่วนทุนของแต่ละฝ่ายที่
ชัดเจนตามข้อตกลง นักลงทุนต่างชาติอาจลงทุนใน
รูปของเงินตราต่างประเทศ โรงงาน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ส ิท ธิบตั ร ความรู้ท างเทคนิ ค โดยทั ่วไป
สัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติตอ้ งไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของเงินลงทุนทัง้ หมด ในส่วนของกําไรและความ
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รูปแบบการดาเนิ นธุรกิ จ

3. กิ จการที่ชาวต่างชาติ เป็ นเจ้าของ
ทัง้ หมด (Wholly Foreign–owned
Enterprise)

รายละเอียด
เสี่ยงต่างๆ ของกิจการร่วมทุ นจะเฉลี่ยไปในแต่ละ
ฝ่ายที่ร่วมลงทุนตามสัดส่วนของทุน ระยะเวลาของ
การลงทุ น จะกําหนดไว้ช ดั เจนในสัญ ญา หากไม่
สามารถทํา ได้ต ามเวลาที่กํ า หนดอาจถู ก ยกเลิก
สัญญาทันที ระยะเวลาของสัญญากําหนดไว้ไม่เกิน
50 ปี แต่ทงั ้ นี้กข็ น้ึ กับเงินลงทุนด้วย กิจการร่วมทุน
จะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร (Board of
Management: BOM) ซึง่ ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่
ละฝ่ายตามสัดส่วนของเงินลงทุน ทัง้ นี้สมาชิกอย่าง
น้อย 2 คน ใน BOM จะต้องมาจากฝ่ายเวียดนาม
ส่วนประธานของ BOM มาจากการแต่งตัง้ โดยผู้ร่วม
กิจการทัง้ สองฝ่าย ซึ่งเห็นชอบร่วมกันเป็นเอกฉันท์
และ BOM จะแต่ง ตัง้ ผู้อํานวยการทั ่วไปและรอง
ผู้อํานวยการทั ่วไป เพื่อรับผิดชอบในการบริห าร
กิจการ ซึ่งผู้อํานวยการทั ่วไปหรือรองผู้อํานวยการ
ทั ่วไปคนที่ 1 คนใด คนหนึ่งจะต้องเป็นตัวแทนจาก
ฝา่ ยเวียดนาม
กิจการที่ต่างชาติเป็นเจ้าของเองทัง้ หมด นับเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง ของการลงทุ นในเวียดนาม โดยเป็ น
การลงทุ น ขององค์ก รหรือเอกชนจากต่า งประเทศ
ทัง้ หมด การลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก
MPI หรือเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ก่อน การลงทุนในลักษณะ
นี้ มีส ถานะเป็ น บริษ ัท จํา กัด ตามทางกฎหมายการ
ลงทุนของเวียดนาม และผู้ลงทุนมีอํานาจเต็มในการ
บริหาร
โดยเงิ น ลงทุ น แบ่ ง เป็ น "Registered Capital"
หมายถึง มูลค่าลงทุนทัง้ หมดของโครงการนัน้ และ
"Legal Capital" หมายถึง เงินลงทุนตามกฎหมายที่
นักลงทุ นต่างชาติจะต้องนํ าเข้ามาลงทุน ในประเทศ
คือ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินลงทุนทัง้ หมด
ในโครงการโดยนักลงทุนจะต้องเปิดบัญชี "Capital
Account" กับธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนํา
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รูปแบบการดาเนิ นธุรกิ จ

4. กิ จการที่ทาสัญญากับภาครัฐ

5. รูปแบบอื่น ๆ

รายละเอียด
เงิน เข้า มาลงทุ น และสามารถใช้ใ นการโอนเงิน
ระหว่างประเทศได้ แต่สําหรับ การใช้จ่ายในการ
ดํา เนิ น งานประจํา วัน ต้อ งแยกบัญ ชีต่ า งหากที่
เรียกว่า "Operating Account"
เป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานราชการของเวียดนาม
กับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นบริษทั ต่างชาติถือ
หุ้น ทัง้ หมดหรือ บริษ ัท ร่ ว มทุ น กับ เวีย ดนามก็ไ ด้
เ พื่ อ ที่ จ ะ ส ร้ า ง ห รื อ ดํ า เ นิ น ก าร ใ น โ ค ร ง ก า ร
สาธารณู ปโภคขัน้ พื้น ฐานโดยอาจเป็ นสัญ ญาในรูป
BOT (Build-Operate-Transfer) คือ สร้างเสร็จแล้ว
สามารถหาผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนโอน
กิจการเป็ น ของรัฐ หรือ BTO (Build-TransferOperate) คือ สร้างเสร็จแล้วต้องโอนให้รฐั ก่อน จึง
เปิ ดดําเนิ น การเพื่อหาผลประโยชน์ ไ ด้ใ นช่ วงเวลา
หนึ่ง หรือ BT (Build-Transfer-Contract) คือสร้าง
เสร็จแล้วต้องโอนให้รฐั ทันที โดยรัฐจะอนุ ญาตให้นัก
ลงทุนต่างชาติไปลงทุนในโครงการอื่นๆ เพื่อให้ได้รบั
ผลตอบแทนตามสมควร
นัก ลงทุ น อาจขยายกิจ การในเวียดนามในรูปแบบ
อื่นๆ ได้ เช่น การตัง้ สํานักงานตัวแทนทางการค้า
และการลงทุนในเวียดนาม เพื่อทําหน้าที่แทนบริษทั
แม่ในต่างประเทศ หรือการขยายสาขาของธุรกิจบาง
ประเภท เช่น ธนาคาร ประกันภัย การบัญชี หรือ
กฎหมาย เป็นต้น

5.2 ขัน้ ตอนในการลงทุน
5.2.1 จัดหาที่ตงั ้ สานักงานหรือโรงงานในเวียดนาม
ธุรกิจไทยทีส่ นใจการลงทุนในเวียดนามเดินทางไปสํารวจลู่ทางการลงทุนด้วยตนเอง เพื่อเลือก
ทําเลการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับประเภทการลงทุนของแต่ละธุรกิจ ซึ่งการเดินทางสํารวจลู่ทาง
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ดัง กล่าวจะเป็ นการเปิดโอกาสให้ได้สํารวจตลาดของเวียดนาม และช่ วยให้ได้ทําความรู้จกั กับผู้แทน
หน่วยงานราชการเวียดนาม และนักธุรกิจเวียดนามทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
5.2.2 ขออนุญาตลงทุนในเวียดนาม
เมื่อตัดสินใจเลือกทําเล และรูปแบบการลงทุนได้แล้ว ธุรกิจไทยสามารถยืน่ ขออนุ ญาตการลงทุน
จากหน่วยงานเวียดนามทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นหน่ วยงานการลงทุนในจังหวัด ในกรณีท่เี ป็นการลงทุน
สาขาทั ่วไปภายใต้วงเงินทีไ่ ม่สงู มาก หรืออาจเป็นกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม ในกรณี
ทีเ่ ป็นการลงทุนภายใต้เงื่อนไขพิเศษ เช่น เป็นการลงทุนในสาขาการศึกษา สาขาวัฒนธรรม สาขาปิโตรเคมี
หรือ สาขาโครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นต้น
5.2.3 การจัดตัง้ บริษทั
ภายหลังนักลงทุน ซึ่งเป็น ปจั เจกบุคคลหรือบริษทั ลงทุน ต่างชาติไ ด้รบั ใบอนุ ญ าตให้ลงทุน ใน
เวียดนามจากหน่ วยงานเวียดนามที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงวางแผนและการลงทุนซึ่งกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นต่อรัฐบาลกลาง ซึ่งหากได้รบั ความเห็นชอบ DPI ( Department of Planning and Investment)
ของนครฮานอย และโฮจิมนิ ห์ จะสามารถอนุ มตั โิ ครงการที่มมี ูลค่าเพิม่ ขึน้ คือไม่เกิน 40 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และจังหวัดอื่นๆ ไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมกับจะขอให้ DPI สามารถอนุ มตั โิ ครงการ
ลงทุนบางโครงการทีป่ จั จุบนั ต้องขออนุมตั จิ ากนายกรัฐมนตรีโดยตรง เช่น บริการสุขภาพ การศึกษา ที่
อยูอ่ าศัย โรงแรม อพาร์ทเมนท์ และสถานบันเทิง เป็นต้น โดยกระทรวงจะทําหน้าทีเ่ ป็นเพียงคนกลางใน
การขอความเห็นชอบจากกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ ซึง่ หากไม่มคี ําคัดค้านจากกระทรวงใดภายใน 15 วัน
DPI สามารถอนุมตั โิ ครงการนัน้ ได้ และจะพยายามให้ขนตอนการอนุ
ั้
มตั ลิ งทุนดังกล่าวเป็นระบบเสร็จใน
ขันตอนเดี
้
ยว (One–stop Services) โดยตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่เสนอให้ทุกโครงการ จังหวัด
สามารถออก license ได้ โดย DPI เงินลงทุนน้อยกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นโครงการที่ไม่ได้
อยู่ในรายชื่อของการลงทุนที่มเี งื่อนไข (Conditional Investment) จังหวัดสามารถอนุ มตั ไิ ด้ เงินลงทุน
มากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เป็นโครงการทีม่ เี งื่อนไขการลงทุน MPI(Ministry of Planning and
Investment) เป็นผูอ้ นุมตั ิ
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หน่ วยงานอนุมตั ิ

อดีต

จังหวัดสามารถอนุมตั ไิ ด้
 เงินลงทุนน้อยกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 เงินลงทุนมากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือโครงการที่ MPI เป็นผูอ้ นุมตั ิ
มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Project)
หน่ วยงานอนุมตั ิ

ปัจจุบนั

จังหวัดสามารถออก license ได้ โดย DPI
 ทุกโครงการ
 เงินลงทุนน้อยกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็ น จังหวัดสามารถอนุมตั ไิ ด้
โครงการที่ไม่ ไ ด้ อยู่ใ นรายชื่อของการลงทุน ที่มเี งื่อนไข
(Conditional Investment)
 เงินลงทุนมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เป็น ทุกโครงการ MPI เป็นผูอ้ นุมตั ิ
โครงการทีม่ เี งื่อนไขการลงทุน
เมื่อได้รบั อนุมตั โิ ครงการแล้ว บริษทั ต้องดําเนินการดังนี้

1. จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
บริษทั ภายใน 60 วัน

4. จดทะเบียนคณะกรรมการบริหาร
บริษทั ทีก่ รมวางแผนและการลงทุนของ
จังหวัด

3. ส่งบันทึกการประชุมไปยังแผน
กรมวางแผนและการลงทุนของจังหวัด

5. ประกาศการจัดตัง้ บริษทั ใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

6. นําบัตรส่งเสริมการลงทุนไปยืน่ ขอ
ตรายางบริษทั ทีส่ ถานีตาํ รวจ และ
ขอรับเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากรที่
แผนกสรรพากรจังหวัด
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1) จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั (Board of Management) แต่งตัง้ ประธานและรองประธาน
คณะกรรมการบริหารบริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบั ใบอนุ ญาตลงทุน (กฎหมายเวียดนาม
อนุญาตให้บุคคลเพียงคนเดียว สามารถจัดตัง้ บริษทั จํากัดได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องมีผถู้ อื หุน้ รายอื่น) สําหรับ
กิจการร่วมทุน (Joint Venture) คณะกรรมการบริหารต้องมาจากผู้แทนแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนของเงิน
ลงทุน และสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ในคณะกรรมการบริหารต้องมาจากฝ่ายเวียดนาม ส่วนประธาน
คณะกรรมการบริหาร มาจากการแต่งตัง้ ร่วมกันของทัง้ 2 ฝา่ ย
2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทั ภายใน 60 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตลงทุน ทัง้ นี้
เพื่อกําหนดกฎระเบียบการดํา เนิ น การของคณะกรรมการบริ ห ารบริษ ัท จัดตัง้ ผู้อํานวยการ รอง
ผูอ้ าํ นวยการ และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ระบุมูลค่าเงินลงทุน แผนการก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น กรณีกจิ การ
ร่วมทุน ผูอ้ าํ นวยการหรือรองผูอ้ าํ นวยการคนที่ 1 คนใดคนหนึ่งต้องเป็นผูแ้ ทนจากฝา่ ยเวียดนาม
3) ส่งบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารข้างต้นไปยังแผนกรมวางแผนและการลงทุนของ
จังหวัดทีล่ งทุน และหากลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ให้ส่งไปยังคณะกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรม
ทีต่ งั ้ โรงงานด้วย
4) จดทะเบียนคณะกรรมการบริหารบริษทั ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ที่กรมวางแผนและ
การลงทุนของจังหวัด (DIP) หรือหากลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมให้จดทะเบียน กับคณะกรรมการบริหาร
นิคมอุตสาหกรรม (BOM)
5) ประกาศการจัดตัง้ บริษทั ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยระบุช่อื และที่อยู่ของ
บริษทั ชื่อและทีอ่ ยู่ของบริษทั ลงทุนต่างชาติ ประเภทของการลงทุน เลขที่บตั รส่งเสริมการลงทุน วันที่
อนุญาต จํานวนทุนจดทะเบียน จุดประสงค์และขอบเขตการดําเนินการของบริษทั
6) นําบัตรส่งเสริมการลงทุนไปยืน่ ขอตรายางบริษทั ทีส่ ถานีตาํ รวจในท้องที่
7) นําบัตรส่งเสริมการลงทุนและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดไปแจ้ง ขอรับเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
อากรทีแ่ ผนกสรรพากรจังหวัด

5.3 การนาเข้าและส่งออกสิ นค้าในประเทศเวียดนาม
5.3.1 วิ ธีการค้าระหว่างไทยและเวียดนาม
(1) การค้าปกติ
ผูน้ ําเข้าและผูส้ ่งออกของเวียดนาม ซึง่ เป็นบริษทั การค้าของรัฐต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
นําเข้าและส่งออกจากกระทรวงการค้า และในการนําเข้าสินค้าแต่ละครัง้ ผูน้ ําเข้าต้องขอใบอนุญาตนําเข้า
สินค้าจากกระทรวงการค้า ซึง่ บริษทั ของรัฐจะสามารถนําเข้าสินค้าได้เกือบทุกประเภทส่วนบริษทั เอกชน
ทีต่ อ้ งการสั ่งซือ้ สินค้าเพื่อนํามาจําหน่ายต้องดําเนินการนําเข้าผ่านบริษทั การค้าของรัฐบาลซึง่ บริษทั
การค้าของรัฐจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าในการนําเข้าสินค้าประมาณร้อยละ 1-3 ซึง่ ขึน้ กับ
มูลค่าของสินค้า
(2) การค้าผ่านแดน
เวียดนามมีการลักลอบนําเข้าสินค้าไทยโดยผ่านตามแนวชายแดนของลาวและกัมพูชา โดยผู้
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ส่งออกไทยจะจําหน่ายสินค้าให้กบั ผูน้ ําเข้ารายใหญ่ของลาวและกัมพูชาทีอ่ ยูต่ ามชายแดน เพื่อส่งต่อไป
ยังผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีกของเวียดนามเพื่อกระจายสินค้าไปยังผูบ้ ริโภคในเมืองต่างๆของเวียดนามอีกทอดหนึ่ง
5.3.2 ลักษณะของผู้นาเข้าและส่งออกของเวียดนาม
ประเภทของผูน้ ําเข้าในเวียดนาม สรุปได้ดงั นี้
(1) บริษทั ของรัฐบาล (State-owned Company) บริษทั ประเภทนี้จะควบคุมการทําธุรกิจทุกชนิด
ในเวียดนามรวมทัง้ ด้านการนําเข้าและส่งออก บริษทั ประเภทนี้สามารถจําแนกตามลักษณะการกระจาย
สินค้าได้ 2 ประเภทย่อย คือ
 บริษทั ทีเ่ ป็นผูน้ ําเข้าและมีเครือข่ายการจําหน่ายสินค้าทีแ่ ท้จริง มีการนําเข้าสินค้าแล้ว
กระจายผ่านบริษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายทีเ่ ป็นเครือข่ายของบริษทั และยังประกอบธุรกิจเป็นนายหน้านําเข้า
สินค้าให้กบั บริษทั เอกชนอื่นๆทีไ่ ม่สามารถนําเข้าสินค้าได้ดว้ ยตนเอง
 บริษทั ทีเ่ ป็นนายหน้านําเข้าสินค้าเท่านัน้ จะทําธุรกิจเป็นบริษทั นายหน้านําเข้าสินค้า
ให้กบั บริ ษทั เอกชนที่ไม่สามารถนาเข้าสินค้าด้วยตนเองได้
(2) บริษทั เอกชน (Private Company) เป็นบริษทั การค้าของเอกชน ซึง่ สามารถจําแนกตาม
ลักษณะการนําเข้าสินค้าได้ 2 ประเภท คือ
 บริษทั ทีม่ กี ารสั ่งสินค้าเพื่อนํามาจําหน่าย บริษทั ทีด่ าํ เนินธุรกิจประเภทนี้จะไม่ได้รบั
อนุญาตให้นําเข้าสินค้าได้โดยตรง ดังนัน้ ในการนําเข้าจะต้องทําผ่านบริษทั การค้าของรัฐเท่านัน้
 บริษทั ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและมีการนําเข้าวัตถุดบิ เพื่อนํามาใช้เป็นปจั จัยในการผลิตเพื่อ
ส่งออกเท่านัน้ บริษทั ประเภทนี้จะได้รบั ใบอนุญาตให้นําเข้าสินค้าได้เองโดยไม่ตอ้ งผ่านบริษทั การค้าของรัฐ
ประเภทของผูส้ ่งออกในเวียดนาม จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) บริษทั ของรัฐบาล (State-owned Company)
(2) บริษทั เอกชนทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตเพือ่ การส่งออก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ร่วมทุนจากต่างประเทศ
5.3.3 วิ ธีการชาระเงิน
การรับชําระค่าสินค้าส่งออกและนําเข้าของไทยกับเวียดนามเป็นดังนี้
(1) การโอนเงินโดยทางโทรเลข (Telegraphic Transfer: T/T)โดยผูข้ ายสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้ผู้
ซือ้ ก่อนหลังจากนัน้ ผูซ้ อ้ื จะทําการโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผขู้ ายในภายหลัง ตามระยะเวลาทีต่ กลง
(2) การเปิด L/C at sight โดยผูซ้ อ้ื ต้องติดต่อให้ธนาคารในประเทศตนเองเปิด L/C ให้ผขู้ าย โดย
ผ่านธนาคารในประเทศของผูข้ าย หลังจากนัน้ ธนาคารผูข้ ายจะส่ง L/C ให้ผขู้ ายเพื่อส่งสินค้าให้ผซู้ อ้ื
(3) การขายแบบวิธเี รียกเก็บเงินประเภททีผ่ ซู้ อ้ื ต้องชําระเงินก่อนจึงจะสามารถนําเอกสารไปออก
สินค้าได้ (Documents Against Payment: D/P)
วิธที น่ี ิยมทีส่ ุดในการชําระค่าสินค้าระหว่างไทยและเวียดนาม คือ การเปิด L/C at sight โดยผูน้ ํา
เข้าในเวียดนามสามารถเปิด L/C ผ่านสาขาของธนาคารไทยในเวียดนามได้
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ขัน้ ตอนการส่งออกของเวียดนาม

ขัน้ ตอนการนาเข้าของเวียดนาม

ขัน้ ตอนที่ 

ขัน้ ตอนที่ 

การสาแดงสิ นค้าส่งออก

การสาแดงสิ นค้านาเข้า

ขัน้ ตอนที่ 

ขัน้ ตอนที่ 

การตรวจสอบสิ นค้าเพื่อการส่งออก

การตรวจสอบเอกสาร

ขัน้ ตอนที่ 

ขัน้ ตอนที่ 

การตรวจรับการสาแดง

การตรวจสิ นค้าเพื่อการนาเข้า

ขัน้ ตอนที่ 

ขัน้ ตอนที่ 

การขนส่งสิ นค้าออก

การตรวจรับการสาแดง

ขัน้ ตอนที่ 
การชาระค่าอากรและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทางศุลกากร

ขัน้ ตอนที่ 
การรับสิ นค้า
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5.4 ระบบธนาคาร
สถาบันการเงินต่างๆ ในเวียดนามอยู่ภายใต้การกํากับดูแล ของ State Bank of Vietnam หรือ
SBV ซึง่ เป็นธนาคารกลางของเวียดนาม ทําหน้าที่ในการออกใช้ธนบัตร กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนและ
นโยบายการเงินรวมถึงการจัดหาเงินทุนให้แก่รฐั บาล และเป็นแหล่งเงินกูใ้ ห้กบั สถาบันการเงินเวียดนาม
สถาบันการเงินในเวียดนามสามารถแบ่งได้ ดังนี้
1) State-Owned credit Institution มีจํานวน 6 แห่ง เป็นธนาคารของรัฐจัดตัง้ ขึน้ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ โดยแต่ละแห่งมีขอบเขตที่การดําเนินธุรกิจที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน
1.1 Vietnam Bank for Social Policy (VBSP) เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร จัดตัง้ ขึน้ เพื่อ
ขยายสินเชื่อ ให้เข้าถึงครัวเรือนทีม่ รี ายได้น้อย ธุรกิจครัวเรือนที่อยู่ไกลความเจริญ และรองรับนโยบาย
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือคนยากจน
1.2 Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank) จัดขึ้น เพื่อให้ส ิน เชื่อแก่
ผูป้ ระกอบการด้านอุตสาหกรรมและการค้า เป็นธนาคารที่มสี ่วนแบ่งการตลาดถึงร้ อยละ 20 ของระบบ
ธนาคารในเวียดนาม
1.3 Vietnam Bank for Agriculture &Rural development (VBARD หรือ AgriBank) เป็น
ธนาคารทีใ่ ห้สนิ เชื่อโดยตรงต่อภาคการเกษตร และพื้นที่ชนบท ให้สนิ เชื่อระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อหา
เงินทุน ตัง้ แต่เริม่ ผลิตรวมถึงการตลาดภายในประเทศและการส่งออก
1.4 Mekong Delta Housing Development Bank (MHB) จัดตัง้ ขึน้ เพื่ออํานวยสินเชื่อให้แก่
ธุรกิจ SMEs สินเชื่อส่วนบุคคลและครัวเรือน เพื่อการก่อสร้างและสาธารณูปโภค ตลอดจนที่อยู่อาศัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตทีร่ าบลุ่มแม่น้ําโขง
1.5 Vietnam Development Bank (VDB) จัดตัง้ ขึน้ เพื่อรองรับนโยบายลดความยากจน ให้
สินเชื่อเพื่อการชลประทาน การคมนาคมในชนบท สาธารณูปโภคภายในหมู่บา้ นและพืน้ ทีห่ ่างไกล
1.6 Bank for Investment &Development of Vietnam (BIDV) มุ่งเน้นสินเชื่อแก่โครงการ
ต่างๆ ของประเทศ มีบทบาทสําคัญในการลงทุนเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ของเวียดนาม โดยให้
กูย้ มื ระยะกลางและระยะยาวแก่โครงการต่างๆ ของรัฐบาล
2) Joint-Stock commercial Bank เป็นธนาคารท้องถิน่ จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของเวียดนาม
สามารถเปิดสาขาได้ท ั ่วไป และดําเนินธุรกิจด้านธนาคารในทุกประเภท มีจาํ นวน 38 แห่ง
2.1 An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB)
2.2 Bac A Commercial Joint Stock Bank
2.3 Global Petro Commercial Joint Stock Bank
2.4 Gia Dinh Commercial Joint Stock Bank
2.5 Maritime Commercial Joint Stock Bank
2.6 Kien Long Commercial Joint Stock Bank
- 47 -

2.7 Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank)
2.8 Lien Viet Commercial Joint Stock Bank
2.9 Western Rural Commercial Joint Stock Bank
2.10 My XuyenAn Giang
2.11 Nam Viet Commercial Joint Stock Bank
2.12 Nam A Commercial Joint Stock Bank (NAMA Bank)
2.13 Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise (VP Bank)
2.14 Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)
2.15 Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank (Habubank HBB)
2.16 Housing Development Commercial Joint Stock Bank (HDBank)
2.17 Southern Commercial Joint Stock Bank
2.18 Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB)
2.19 Military Commercial Joint Stock Bank
2.20 Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB)
2.21 Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB)
2.22 Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)
2.23 Saigon Bank for Industrial and Trade
2.24 Sai Gon Thoung Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank)
2.25 Pacific Commercial Joint Stock Bank
2.26 TienPhong Commercial Joint Stock Bank
2.27 Viet Nam Thoung Tin Commercial Joint Stock Bank
2.28 Viet ACommercial Joint Stock Bank
2.29 Vietnam Commercial Joint Stock Export-Import Bank (Eximbank)
2.30 Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank
2.31 Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB)
2.32 South East Commercial Joint Stock Bank (SeaBank)
2.33 Eastern Asia Commercial Joint Stock Bank (EAB)
2.34 Ocean Commercial Joint Stock Bank
2.35 Great Trust Commercial Joint Stock Bank
2.36 Great Asia Commercial Joint Stock Bank
2.37 First Commercial Joint Stock Bank (FCB)
2.38 BoaViet Joint-Stock Commercial Bank
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3) Joint Venture Bank เป็นธนาคารทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ และจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม โดยการร่วม
ทุนระว่างนักลงทุนท้องถิน่ กับต่างชาติ สามารถดําเนินธุรกรรมรับฝากเงิน ให้กยู้ มื เงิน ออกตั ๋วเงิน รับซื้อ
ลดแลกเปลี่ยนเงิน ตราระหว่างประเทศ และธุร กรรมอื่น ๆ ตามที่ไ ด้รบั อนุ ญ าตจาก State Bank of
Vietnam ปจั จุบนั มี 5 แห่ง
3.1 Indovina Bankเป็นธนาคารร่วมทุนแห่งแรกของเวียดนามผู้ร่วมทุนคือVietnam Bank
for Industry and Trade (VietinBank) กับ Cathay United Bank (CUB) ของไต้หวัน
3.2 VID Public Bank เป็นการร่วมทุนระหว่าง Bank for Investment & Development of
Vietnam (BIDV) กับ Public Bank Berhad (PBB) ของมาเลเซีย
3.3 Vinasiam เป็นการร่วมทุนระหว่าง Bank for Agriculture and Rural Development
of Vietnam (Agribank) กับธนาคารไทยพาณิชย์ ของประเทศไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์
3.4 Shinhanvina Bank เป็นการร่วมทุนระหว่าง Bank of Foreign trade of Vietnam
(Vietcombank) กับ Shinhan Bank ของเกาหลีใต้
3.5 Vietnam-Russia Bank (VRB) กับ Bank for Investment and Development of
Vietnam (BIDV) ร่วมทุนกับ Bank for Foreign Trade of Russia (VTB) ของรัสเซีย
4) Foreign Bank Branch เป็นธนาคารทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามาเปิดสาขา
ในเวียดนาม สามารถดําเนินธุรกรรมฝากเงิน ให้กยู้ มื เงิน รับซือ้ ลดตั ๋วเงินแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
และธุรกรรมอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของเวียดนาม
4.1 Natexis
4.2 ANZ (Australia & New Zealand Banking Group)
4.3 Calyon
4.4 Standard Chartered Bank
4.5 City Bank
4.6 Chinfon Commercial Bank
4.7 May Bank
4.8 ABN AMRO Bank
4.9 Bangkok Bank
4.10 Mizuho Corporate Bank
4.11 BNP (Banque Nationale de Paris)
4.12 Shinhan Bank
4.13 HSBC Bank
4.14 United Overseas Bank (UOB)
4.15 Deustche Bank
4.16 Bank of China
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4.17 Bank of Tokyo-Misubishi UFJ
4.18 Mega International Commercial Bank
4.19 OCBC Bank
4.20 Woori Bank
4.21 J.P. Morgan Chase Bank
4.22 Korea Exchange Bank (KEB)
4.23 Loa-Viet Bank
4.24 Chinatrust Commercial Bank
4.25 First Commercial Bank
4.26 Far East National Bank
4.27 Cathay United Bank
4.28 Sumitomo-Mitsui Banking Corporation (SMBC)
4.29 Hua Nam Commercial Bank
4.30 Taipei Fubon Commercial Bank
4.31 Commonwealth Bank
4.32 Industrial Bank of Korea
5) Representative Offices of Foreign Bank เป็นสํานักงานของธนาคารต่างประเทศที่เข้ามา
เปิดการดําเนินการในเวียดนามและดําเนินธุรกรรมตามที่ State Bank of Vietnam อนุมตั ิ
5.1 ABN Amro
5.2 ANZ Bank
5.3 Acom Co., Ltd
5.4 American Express Bank
5.5 BHF Bank Aktiengesellschaft
5.6 BNP Paribas
5.7 Bank of India
5.8 Bayerische Hypo-und Vereinsbank
5.9 Cathay United Bank
5.10 Chinatrust Commercial Bank
5.11 Commerzbank
5.12 Commonwealth Bank of Australia
5.13 Deustche Bank
5.14 Daewo Capital
5.15 Dresdner Bank
5.16 E.Sun Commercial Bank
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5.17 First Commercial Bank
5.18 Fortis Bank
5.19 Fubon Bank (Hongkong) Limited
5.20 GE Money
5.21 HSH Nord Bank AG
5.22 Hana Bank
5.23 HSBC Bank
5.24 Hua Nan Commercial Bank
5.25 Indian Oversea Bank
5.26 Industrail Bank of Korea
5.27 J.P. Morgan Chase Bank
5.28 Kookmin Bank
5.29 Korea Exchange Bank
5.30 Land Bank of Taiwan
5.31 Landesbank Baden-Wuerttemberg
5.32 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited
5.33 Natexis Banque EFCE
5.34 National Bank of Kuwait
5.35 DBS Bank
5.36 RHB
5.37 San Pao Lo Bank
5.38 Nova Scotia Bank
5.39 Reiffeisen Zentral Bank Ostrreich
5.40 Sinopac Bank
5.41 Societe Generale Bank
5.42 Taishin International Bank
5.43 Taiwan Shin Kong Commercial Bank
5.44 The Shanghai Commercial and Savings Bank
5.45 The Sumitomo Bank
5.46 Union Bank of Taiwan
5.47 Visa International
5.48 Wachovia, N.A
5.49 Master Card Asia/Pacific Pte Ltd.
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นอกจากนี้ยงั มีบริษทั เงินทุนในเวียดนามสามารถรับฝากเงินในระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปีขน้ึ ไป ออก
ตั ๋วเงินพันธบัตร ให้กยู้ มื ตามที่ State Bank of Vietnam อนุมตั ิ รวมทัง้ บริษทั leasing ต่างๆ

5.5 การคมนาคมขนส่งในประเทศเวียดนาม
ตัง้ แต่เวียดนามมีแผนการพัฒนา “Doi Moi” ความก่อสร้างสาธารณูปโภคขัน้ พื้นฐานมีขน้ึ อย่าง
มากเพื่อเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ น ผลให้เวียดนามมีเงิน ช่ วยเหลือจากต่างประเทศ
(Overseas development Assistance) เข้ามายังประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
เมืองฮานอย
 National Highways และ Expressways
เส้นทาง

จุดเชื่อมต่อ

Highway 1

จากฮานอย ผ่าน Bac Ninh ไปยังชายแดนจีนเวียดนาม ผ่านจุดผ่าน
แดน Nghi-Pingxiang
Highway 5* (ถนน 4 เลน)
จากฮานอยผ่าน Hung Yen และ Hai Duong ไปยัง Haiphong (ผ่าน
ท่าเรือ Haiphong ไปยังแม่น้ํา Cam)
Highway 18*
จากฮานอยผ่าน Bac Ninh, Hai Duong และ Quang Ninh ไปยัง
ชายแดนจีนเวียดนาม ผ่านจุดผ่านแดน Mong Cai-Tongshing
National Highway 70
เชื่อมต่อชายแดนจีน ที่จุดผ่านแดนนานาชาติ Lao Cai-Hekou และ
Thanh Thuy-Tianbao
National Highway 3
เชื่อมต่อชายแดนจีน ทีจ่ ุดผ่านแดนนานาชาติ Ta Lung-Shuikou
หมายเหตุ * Highway 5 และ 18 เป็นจุดเชื่อมโยงจากฮานอยไปยังท่าเรือทางทะเล โดยทัง้ สองเส้นทาง
สามารถผ่านจุดเชื่อมต่อ Expressway: Hanoi-Bac Ninh

 Railway เส้นทางรถไฟเชื่อมจุดต่างๆ ดังนี้








Hanoi ไปยัง Haiphong
Hanoi ไปยัง Lang Son (Lang Son ไปยัง Pingxiang) รถไฟรางคู่ (Dual)
Hanoi ไปยัง Lao Cai
Hanoi ไปยัง Ho Chi Minh
Hanoi ไปยัง Thai Nguyen
Thai Nguyen ไปยัง Bac Giang
Bac Giang ไปยัง Ha Long

- 52 -

 ท่าเรือ ในเมืองฮานอยมีท่าเรือ Haiphong ไม่ใช่ท่าเรือทางทะเล เพราะตัง้ อยู่บริเวณแม่น้ํา
Cam ในเมือง Haiphong เป็นท่าเรือทีร่ บั นํ้าหนักเรือขนส่ง 5,000-20,000 DWT โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การรับ
น้าหนัก
ความกว้าง (เมตร)
ความลึก (เมตร)
Jib Crane
Mobile harbor crane
Forklift
Electronic Weighing Bridge
Quayside Gantry Crane (QC)
Rubber-tyred Grantry Crane (RTG)

ท่า Hoang
Dieu
1,717
-8.4

ท่า Chua Ve
848
-8.5

5-40 ตัน
25-70 ตัน
3-45 ตัน
80 ตัน
35.6 ตัน
35.6 ตัน

5.6 หน่ วยงานราชการไทยในประเทศเวียดนาม
สถานที่ติดต่อ

หน่ วยงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 63 – 65 Hoan Dieu Street , Hanoi
Tel. ( 84 – 8 ) 3823 – 5092 - 94
Fax. (84 – 8) 3823 - 5008
E-mail : thaihan@mfa.go.th
WebSite : http : // www.thaibizvietnam.com/
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 : http : // www.thaiconsulatehochiminh.com/
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
Suit 801 , 8 th Floor , HCO Building ,
44 B Ly Thuong Kiet Street , Hanoi
ประเทศ ณ กรุงฮานอย
Tel. : (84 – 4) 3936 - 5226-7
Fax. : (84 – 4 ) 3936 - 5228
E – mail : thaichanoi@depthai.go.th
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สถานที่ติดต่อ

หน่ วยงาน

8 th Floor , Unit 4 , Saigon Center Building ,
65 Le Loi Boulevard , District 1 , Ho Chi Minh City Tel. :
(84 – 8) 3914 - 1838 Fax. : (84 – 8 ) 3914 - 1864
E – mail : thaitradecenter@hcm.fpt.vn
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ Floor 5, The Empire Tower, 26-28 Ham Nghi Street,
District 1, Hochiminh City
ไทย (ททท.) ณ นครโฮจิมินห์
Tel : ( 84 - 8) 62913 885-6
Fax : ( 84 – 8 ) 62913 887
Email : info@tourismthailand.org.vn
Foreign Investment Agency –FIA 02 Hoang Van Thu Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 734 3758 หรือ 734 3759 Fax: (84-4) 734
Ministry of Planning and
3769
Investment of Vietnam
E-mail: fiavietnam@mpi.gov.vn Homepage:
www.mpi.gov.vn/fdi
Investment Promotion Center
65 Van Mieu, Hanoi
Tel: (84-4) 747 3143 Fax : (84-4) 843 7927
(North Vietnam)
E-mail: ipcn@mpi.gov.vn
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

Investment Promotion Center
(Central Vietnam)

102 Quang Trung, Danag
Tel: (84-511) 889 669 Fax: (84-511) 889 679
E-mail: ipccentraldng@viettel.vn

Foreign Investment Center (South
Vietnam)

278 Nguyen Dinh Chieu, Ho Chi Minh City
Tel: (84-8) 930 6671 Fax: (84-8) 930 5413
E-mail: cqddmpi@hcm.vnn.vn
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ภาคผนวก ก
กฎหมายการลงทุนของ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
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กฎหมายการลงทุน5
ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
เลขที่ 59/2005/QH11 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2005
เทียบเคียงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 1992 ได้แก้ไข, เพิม่ เติม
ตามมติเลขที่ 51/2001/QH10 วันที่ 25 ธันวาคม 2001 การประชุมสภาครัง้ ที่ 10 วาระการประชุม ครัง้ ที่ 10
กฎหมายนี้กาํ หนดเกีย่ วกับการลงทุน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั ่วไป
มาตรา 1 ขอบเขตการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายนี้กาํ หนดเกีย่ วกับกิจกรรมการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์การทําธุรกิจ อํานาจและหน้าทีข่ องผูล้ งทุน
การคุม้ ครองสิทธิ ์ ผลประโยชน์ทช่ี อบด้วยกฎหมายของผูล้ งทุน ส่งเสริมและให้สทิ ธิพเิ ศษการลงทุน
หน่วยงานจัดการการลงทุนในเวียดนามและการลงทุนจากเวียดนามไปต่างประเทศ
มาตรา 2 มีผลบังคับใช้กบั
1.ผูล้ งทุนในประเทศและผูล้ งทุนต่างประเทศดําเนินกิจกรรมการลงทุนในอาณาเขตเวียดนามและ
ลงทุนจากเวียดนามไปต่างประเทศ
2.องค์กร บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
มาตรา 3 อธิ บายความหมาย
ในกฎหมายนี้คาํ ต่อไปนี้มคี วามหมายเป็นทีเ่ ข้าใจดังนี้
1.การลงทุนคือการทีผ่ ลู้ งทุนได้ลงทุนด้วยทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องได้ห รือจับต้องไม่ได้เพื่อใช้เป็น
ทรัพย์สนิ ดําเนินกิจการการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้และข้อกําหนดอื่นๆของกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
2.การลงทุนโดยตรง คือรูปแบบการลงทุนโดยผูล้ งทุนได้ลงเงินทุนและได้ดาํ เนินกิจกรรมการ
ลงทุน
3.การลงทุนทางอ้อม คือรูปแบบการลงทุนผ่านทางการซือ้ หุ้นส่วน หุน้ พันธบัตร ทุกเอกสาร
อื่นๆทีม่ มี ลู ค่า หุน้ ทีซ่ อ้ื ขายในกองทุนตลาดหลักทรัพย์และผ่านทางไฟแนนซ์
คนกลางอื่นๆทีผ่ ลู้ งทุนไม่ได้เข้าดําเนินกิจกรรมการลงทุนโดยตรง
4.ผูล้ งทุน คือองค์กร บุคคลทีด่ าํ เนินการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายเวียดนาม รวมไปถึง
a) บริษทั ทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดําเนินการทางธุรกิจก่อตัง้ ตามกฎหมายการก่อตัง้ บริษทั
b) สหกรณ์ องค์การสหกรณ์ ก่อตัง้ ตามกฎหมายสหกรณ์
5

เอกสารจาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
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c) บริษทั ทีม่ เี งินทุนจากต่างประเทศได้ก่อตัง้ ก่อนทีก่ ฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้
d) ธุรกิจครอบครัว บุคคล
e) องค์กร บุคคลต่างชาติ คนเวียดนามทีอ่ าศัยอยูต่ ่างประเทศ คนต่างประเทศทีอ่ าศัยใน
เวียดนาม
f) องค์กรอื่นๆตามข้อกําหนดของกฎหมายเวียดนาม
5.ผูล้ งทุนต่างประเทศคือ องค์กร บุคคลต่างประเทศทีล่ งเงินเพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุนใน
เวียดนาม
6.บริษทั ทีม่ เี งินทุนจากต่างประเทศรวมไปถึงบริษทั ทีก่ ่อตัง้ โดยบริษทั ลงทุนต่างประเทศเพื่อ
ดําเนินการลงทุนในเวียดนาม บริษทั เวียดนามทีผ่ ลู้ งทุนต่างประเทศซือ้ หุน้ ส่วน รวมบริษทั ซือ้ ต่อกิจการ
7.กิจกรรมการลงทุน คือ กิจกรรมของผูล้ งทุนผ่านทางโครงสร้างการลงทุน รวมไปถึงรูปแบบ
เตรียมการลงทุน ปฏิบตั แิ ละการจัดการโครงการลงทุน
8.โครงการลงทุน คือ การรวบรวมเงินทุนรวมและระยะเวลานานเพื่อดําเนินการลงทุนในพืน้ ทีท่ ่ี
แน่นอนในประมาณการณ์ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
9.เงินลงทุน คือ เงินและทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายอื่นๆ เพื่อดําเนินการลงทุนตามรูปแบบการ
ลงทุนทางตรงหรือลงทุนทางอ้อม
10.เงินทุนของประเทศ คือ เงินลงทุนพัฒนาจากงบประมาณของประเทศหรือเงินเครดิตทุนที่
รัฐบาลเป็นผูค้ ้าํ ประกัน เงินทุนเครดิตพัฒนาของรัฐบาลและเงินลงทุนอื่นของรัฐบาล
11.ผูล้ งทุน คือ องค์กร บุคคลผูเ้ ป็นเจ้าของเงินหรือบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนเจ้าของเงินหรือผูย้ มื
เงินทุนและจัดการโดยตรง ใช้เงินทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุน
12.ลงทุนต่างประเทศ คือ ผูล้ งทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนามด้วยเงินลงทุนหรือ
ทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุน
13.ลงทุนในประเทศ คือ ผูล้ งทุนในประเทศทีล่ งเงินและทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายอื่นๆเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมการลงทุนในเวียดนาม
14.การลงทุนไปต่างประเทศ คือ ผูล้ งทุนได้ลงเงินลงทุนหรือทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายอื่นๆ
จากเวียดนามไปต่างประเทศเพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุน
15.เขตการลงทุนทีม่ เี งื่อนไข คือเขตทีไ่ ด้ดาํ เนินกิจกรรมการลงทุนด้วยทุกเงื่อนไขชัดเจนทีร่ ะบุ
ตามกฎหมายข้อบังคับ
16.สัญญาร่วมมือทางธุรกิจ (จากนี้ไปจะเรียกสันๆว่
้ า สัญญา BCC) คือรูปแบบการลงทุนทีไ่ ด้ลง
ลายมือชื่อระหว่างผูล้ งทุนทีร่ ่วมมือทางธุรกิจและแบ่งผลกําไร แบ่งสินค้าแต่ไม่ได้เป็นสิทธิ ์ของบุคคลตาม
กฎหมาย
17.สัญญาก่อสร้าง – ธุรกิจ – ส่งมอบ (ต่อจากนี้จะเรียกสัน้ ๆว่า สัญญา BOT) คือรูปแบบการ
ลงทุนทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อระหว่างหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจ และผูล้ งทุนก่อสร้างธุรกิจโครงสร้างขัน้
พืน้ ฐานในระยะเวลาทีก่ าํ หนด สิน้ สุดระยะเวลาผูล้ งทุนส่งมอบให้กบั รัฐบาลเวียดนาม
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18.สัญญาก่อสร้าง – ส่งมอบ – ธุรกิจ (ต่อจากนี้เรียกสัน้ ๆว่า สัญญา BTO ) คือ รูปแบบการ
ลงทุนทีล่ งลายมือชื่อระหว่างหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจและผูล้ งทุนก่อสร้างโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐาน
หลังจากก่อสร้างเสร็จผูล้ งทุนนัน้ ส่งมอบงานให้กบั รัฐบาลเวียดนามรัฐบาลให้ผลู้ งทุนมีสทิ ธิ ์ทางธุรกิจใน
โครงการก่อสร้างนัน้ ในช่วงระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อเก็บคืนเงินลงทุนและกําไร
19.สัญญาก่อสร้าง – ส่งมอบ (ต่อจากนี้จะเรียกสัน้ ๆว่าสัญญา BT) คือ รูปแบบการลงทุนทีไ่ ด้ลง
ลายมือชื่อระหว่างหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจและผูล้ งทุนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐานหลังจากการ
ก่อสร้างเสร็จสิน้ บริษทั ลงทุนส่งมอบโครงการให้กบั รัฐบาลเวียดนาม รัฐบาลสร้างเงื่อนไขให้ผลู้ งทุน
ดําเนินการโครงการอื่นเพื่อเก็บค่าลงทุนและกําไรหรือชําระให้กบั ผูล้ งทุนตามข้อตกลงในสัญญา BT
20.นิคมอุตสาหกรรมคือเขตทีผ่ ลิตสินค้าอุตสาหกรรมและทุกประกอบการบริการเพื่อการผลิต
อุสาหกรรมมีขอบเขตตัวแทนพืน้ ทีแ่ น่ นอน ได้ก่อตัง้ ตามข้อกําหนดของรัฐบาล
21.นิคมส่งออกคือนิคมอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสินค้าเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ,ให้บริการการผลิต
สินค้าเพื่อส่งออกและกิจกรรมการส่งออกมีขอบเขตของพืน้ ทีแ่ น่ชดั ได้ก่อตัง้ ตามข้อกําหนดของรัฐบาล
22.นิคมเทคโนโลยีชนั ้ สูงคือเขตทีว่ จิ ยั พัฒนาใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูง พัฒนาบริษทั เทคโนโลยีชนั ้ สูง
พัฒนาบุคลากรเกีย่ วกับเทคโนโลยีชนั ้ สูง ผลิตและขายสินค้าเทคโนโลยีชนั ้ สูงมีขอบเขตของพืน้ ทีช่ ดั เจน
ได้ก่อตัง้ ตามข้อกําหนดของรัฐบาล
23.เขตเศรษฐกิจ คือ เขตทีม่ สี ภาพเศรษฐกิจเฉพาะกับสภาพแวดล้อมการลงทุนและธุรกิจพิเศษ
เอือ้ ประโยชน์ต่อผูล้ งทุน มีขอบเขตของพืน้ ทีแ่ น่นอนได้กอ่ ตัง้ ตามข้อกําหนดของรัฐบาล
มาตรา 4 นโยบายการลงทุน
1.ผูล้ งทุนได้ลงทุนในขอบเขตของสาขาอาชีพทีก่ ฎหมายไม่หา้ ม เป็นเจ้าของเองและมีอาํ นาจ
ตัดสินใจดําเนินการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายของเวียดนาม
2.รัฐบาลปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรมต่อผูล้ งทุนทีอ่ ยูใ่ นส่วนทางเศรษฐกิจ,ระหว่างการลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ กระตุน้ และสร้างเงื่อนไขทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
3.รัฐบาลรับรองและคุม้ ครองสิทธิทรัพย์สนิ เงินลงทุน รายได้และสิทธิ ์ ประโยชน์ตามกฎหมาย
อื่นๆของผูล้ งทุน การยอมรับระยะสันและพั
้
ฒนายาวนานของการลงทุน
4.รัฐบาลได้ตกลงปฏิบตั ติ ามข้อตกลงสากลทีเ่ กีย่ วข้องการลงทุนทีส่ าธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นสมาชิก
5.รัฐบาลสนับสนุนและมีนโยบายสิทธิพเิ ศษเกีย่ วกับการลงทุนในทุกเขต พืน้ ทีล่ งทุนพิเศษ
มาตรา 5 ผลบังคับใช้กฎหมายการลงทุน ข้อตกลงสากลกฎหมายต่างประเทศและวัฒนธรรมการ
ลงทุนสากล
1.ดําเนินการลงทุนของผูล้ งทุนในอาณาเขตประเทศเวียดนามต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของ
กฎหมายนี้และข้อกําหนดอื่นของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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2.ดําเนินการลงทุนลักษณะพิเศษได้กาํ หนดตามข้อกําหนดอื่นให้บงั คับใช้ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายนัน้
3.ในกรณีขอ้ ตกลงสากลซึง่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิกมีขอ้ กําหนดแตกต่างกับ
ข้อกําหนดของกฎหมายนี้ ให้ยดึ ตามข้อกําหนดของข้อตกลงสากลนัน้
4.เกีย่ วกับการลงทุนต่างประเทศในกรณีกฎหมายเวียดนามยังไม่มขี อ้ กําหนด ทุกฝา่ ยอาจจะทํา
การตกลงในสัญญาในข้อบังคับของกฎหมายต่างประเทศและวัฒนธรรมการลงทุนสากล ถ้าการบังคับใช้
กฎหมายต่างประเทศและวัฒนธรรมการลงทุนสากลนัน้ ไม่ขดั ต่อแนวทางพืน้ ฐานของกฎหมายเวียดนาม
หมวด 2
รับรองการลงทุน
มาตรา 6 รับรองเกี่ยวกับเงินทุนและทรัพย์สิน
1.เงินลงทุนและทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมายของผูล้ งทุนไม่ถูกยึดเป็ นของรัฐบาล ไม่ถูกยึดโดย
การปกครอง
2.ในกรณีทจ่ี าํ เป็นด้วยเหตุผลในการรักษาประเทศ ความปลอดภัยและประโยชน์ของบ้านเมือง
รัฐบาลซือ้ หรือใช้ทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุน ซึง่ ผูล้ งทุนจะได้รบั การชําระชดเชยตามราคาตลาดในเวลาทีซ่ อ้ื
และใช้งานนัน้ การชําระหรือชดเชยต้องรับรองประโยชน์ตามกฎหมายของบริษทั ลงทุนและต้องไม่เลือก
ปฏิบตั ริ ะหว่างแต่ละบริษทั ลงทุน
3.เกีย่ วข้องกับบริษทั ลงทุนต่างประเทศ การชําระหรือชดเชยทรัพย์สนิ ในข้อที่ 2 ของมาตรานี้
ดําเนินการด้วยเงินตราทีแ่ ลกเปลีย่ นได้อสิ ระและได้สทิ ธิในการโอนออกต่างประเทศ
4.ปริมาณ เงื่อนไขการซือ้ การใช้ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
มาตรา 7 คุ้มครองสิ ทธิทางปัญญา
รัฐบาลคุม้ ครองสิทธิ ์ทางปญั ญาในการลงทุน รับรองผลประโยชน์ตามกฎหมายของผูล้ งทุนในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวียดนามตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับสิทธิบตั รทางปญั ญาและข้อกําหนด
อื่นของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรา 8 เปิ ดตลาด,ลงทุนเกี่ยวกับการค้า
เพื่อให้เหมาะสมกับข้อตกลงสากลทีซ่ ง่ึ สาธารณสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก รัฐบาลให้ความ
รับรองปฏิบตั กิ บั ผูล้ งทุนต่างชาติทุกข้อกําหนดต่อไปนี้
1.เปิดตลาดลงทุนเหมาะสมกับแนวทางทีไ่ ด้สรุป
2.ไม่บงั คับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามความต้องการต่อไปนี้
a) ให้สทิ ธิพเิ ศษการซือ้ , ใช้สนิ ค้า, บริการในประเทศหรือต้องซือ้ สินค้า บริการจากผูผ้ ลิตหรือผู้
จัดซือ้ จัดหาบริการได้กาํ หนดในประเทศ
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b) ส่งออกสินค้าหรือส่งออกบริการตามสัดส่วนทีก่ าํ หนด ควบคุมปริมาณ ราคา ชนิดสินค้าและ
บริการส่งออกหรือส่งออก หรือจัดหาในประเทศ
c) นําเข้าสินค้าด้วยปริมาณและราคาเปรียบเทียบกับปริมาณและราคาสินค้าส่งออกหรือต้อง
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลีย่ นจากแหล่งผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการนําเข้า
d)บรรจุสดั ส่วนสินค้าท้องถิน่ ทีก่ าํ หนดต่อสินค้าทีผ่ ลิต
e) บรรจุถงึ ระดับทีก่ าํ หนดหรือราคาทีก่ าํ หนดในดําเนินการศึกษาวิจยั และพัฒนาในประเทศ
f) ส่งสินค้าบริการในสถานทีท่ แ่ี น่นอนในประเทศหรือต่างประเทศ
g) ตัง้ สถานทีส่ าํ นักงานในบริเวณทีช่ ดั เจน
มาตรา 9 การโอนเงินทุนหรือทรัพย์สินออกไปต่างประเทศ
1.ภายหลังการปฏิบตั คิ รบตามหน้าทีท่ างการเงินจ่ายภาษีกบั รัฐบาลเวียดนาม ผูล้ งทุน
ต่างประเทศสามารถโอนเงินออกต่างประเทศตามจํานวนเงินต่อไปนี้
a) กําไรทีเ่ ก็บได้จากการดําเนินธุรกิจ
ั
b) หรือเงินทีจ่ ่ายเป็นค่าเทคนิค บริการ สิทธิบตั รทางปญญา
c) เงินต้นและดอกเบีย้ ทีย่ มื มาจากต่างประเทศ
d) เงินทุนและเงินชําระบัญชีลงทุน
e) เงินและทรัพย์สนิ อื่นๆทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ ์ถูกต้องตามกฎหมายของบริษทั ลงทุน
2.คนต่างชาติทท่ี าํ งานในเวียดนามทีท่ าํ งานให้กบั โปรเจ็คลงทุนโอนเงินรายได้ทถ่ี ูกต้องตาม
กฎหมายออกไปต่างประเทศได้ภายหลังจากทีไ่ ด้จ่ายภาษีทางการเงินกับรัฐบาลประเทศเวียดนาม
3.การโอนไปต่างประเทศของเงินทีก่ ล่าวมานัน้ ได้ดาํ เนินการด้วยเงินตราอย่างเป็นอิสระมีการ
แลกเปลีย่ นตามอัตราค่าเงินตามธนาคารพาณิชย์ทผ่ี ลู้ งทุนเป็นผูเ้ ลือก
4.ขันการโอนไปต่
้
างประเทศจากทุกแหล่งเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับดําเนินการลงทุนตามข้อกําหนดของ
กฎหมายเกีย่ วกับการจัดการเงินตราต่างประเทศ
มาตรา 10 การกาหนดราคา, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนี ยมที่ตกลง
ในโครงสร้างการดําเนินการลงทุนในเวียดนาม,ผูล้ งทุนได้ตกลงราคา ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
สินค้าบริการ ซึง่ ตรวจสอบโดยรัฐบาล
มาตรา 11 รับประกันการลงทุนในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย, นโยบาย
1.ในกรณีทก่ี ฎหมายนโยบายใหม่ได้มกี ารประกาศใช้มสี ทิ ธิประโยชน์และสิทธิพเิ ศษสูงกว่าสิทธิ
ประโยชน์ สิทธิพเิ ศษทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั ก่อนนัน้ ซึง่ ผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์และสิทธิพเิ ศษตาม
ข้อกําหนดใหม่นบั จากวันทีก่ ฎหมายนโยบายใหม่นนั ้ มีผลบังคับใช้
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2.ในกรณีกฎหมายนโยบายใหม่ทป่ี ระกาศใช้กระทบต่อผลประโยชน์ตามกฎหมายซึง่ ผูล้ งทุน
ได้รบั ก่อนหน้าทีข่ อ้ กําหนดของกฎหมายนโยบายนี้มผี ล ซึง่ ผูล้ งทุนจะได้รบั การรับประกันสิทธิพเิ ศษ
เหมือนกับข้อกําหนดในใบรับรองการลงทุนหรือได้รบั การแก้ปญั หาโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งหรือวิธกี ารต่อไปนี้
a) รับสิทธิประโยชน์,สิทธิพเิ ศษพิเศษต่อไป
b) สามารถหักความเสียหายเข้ากับส่วนรายได้ทต่ี อ้ งจ่ายภาษี
c) สามารถแก้ไขวัตถุประสงค์การดําเนินโครงการ
d) ได้รบั การพิจารณาชดเชยในบางกรณีทจ่ี าํ เป็น
3.เทียบเคียงกับข้อกําหนดของกฎหมายและข้อตกลงในข้อตกลงสากลทีป่ ระเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก รัฐบาลกําหนดชัดเจนเกีย่ วกับการรับรองผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงกฎหมายนโยบายมีผลต่อผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
มาตรา 12 การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
1.ข้อขัดแย้งทีเ่ กีย่ วกับดําเนินการลงทุนทีเ่ วียดนามแก้ปญั หาโดยการเจรจาตกลงประนีประนอม
มีผตู้ ดั สินชีข้ าดหรือขึน้ ศาลตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.ข้อขัดแย้งระหว่างผูล้ งทุนกับผูล้ งทุนในประเทศด้วยกันหรือกับหน่วยงานจัดการของ
ราชการเวียดนามเกีย่ วข้องกับดําเนินการลงทุนในอาณาเขตเวียดนามได้แก้ปญั หาโดยมีผตู้ ดั สินชีข้ าด
หรือศาลเวียดนาม
3.ข้อขัดแย้งทีฝ่ า่ ยหนึ่งเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศหรือบริษทั ทีม่ เี งินลงทุนจากต่างประเทศหรือ
ระหว่างผูล้ งทุนต่างประเทศด้วยกันได้รบั การแก้ปญั หาโดยผ่านหน่วยงานหรือองค์การใดองค์การหนึ่ง
ต่อไปนี้
1) ศาลเวียดนาม
2) อนุญาโตตุลาการ (ผูต้ ดั สินชีข้ าด) เวียดนาม
3) อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
4) อนุญาโตตุลาการสากล;
5) อนุญาโตตุลาการทีท่ ุกฝา่ ยทีข่ ดั แย้งตกลงแต่งตัง้
4.ข้อขัดแย้งทีฝ่ า่ ยหนึ่งเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศกับหน่วยงานจัดการของราชการเวียดนาม
เกีย่ วข้องกับดําเนินการลงทุนในอาณาเขตเวียดนามได้แก้ปญั หาโดยอนุญาโตตุลาการ (ผูต้ ดั สินชีข้ าด)
หรือศาลเวียดนาม, ยกเว้นกรณีทไ่ี ด้มขี อ้ ตกลงอื่นๆในสัญญาทีไ่ ด้ลงนามระหว่างตัวแทนหน่วยงาน
ราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีก่ บั ผูล้ งทุนต่างประเทศในข้อตกลงสากลทีป่ ระเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นสมาชิก
หมวด 3
สิ ทธิ และหน้ าที่ของผู้ลงทุน
มาตรา 13 สิ ทธิ และความเป็ นอิ สระของผู้ลงทุนธุรกิจ
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1.เลือกขอบเขตงานทีจ่ ะลงทุน รูปแบบทีจ่ ะลงทุน รูปแบบการระดมทุน พืน้ ที่ ขนาดโครงการ
ลงทุน หุน้ ส่วนการลงทุนและระยะเวลาดําเนินการของโครงการ
2.จดทะเบียนพาณิชย์หนึ่งหรือหลายสาขาวิชา อาชีพ ก่อตัง้ บริษทั ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ตัดสินใจด้วยตนเองเกีย่ วกับการดําเนินการลงทุนธุรกิจทีไ่ ด้จดทะเบียน
มาตรา 14 สิ ทธิ ความชอบธรรมและใช้แหล่งลงทุน
1.มีความเสมอภาคชอบธรรมใช้แหล่งเงินทุนเครดิต กองทุนสนับสนุน ใช้ทด่ี นิ และทรัพยากรตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
2.เช่าหรือซือ้ อุปกรณ์เครื่องมือในประเทศและต่างประเทศเพื่อดําเนินการโครงการลงทุน
3.จ้างแรงงานในประเทศจ้างแรงงานจากต่างประเทศทํางานจัดการแรงงานเทคนิคผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตามความต้องการในการผลิต ธุรกิจยกเว้นกรณีทใ่ี นข้อตกลงสากลทีป่ ระเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นสมาชิกมีขอ้ กําหนดอื่นๆ ซึง่ ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของข้อตกลงสากลนัน้
มาตรา 15 สิ ทธิ การส่งออก-นาเข้า โฆษณา การตลาด รับจ้างผลิ ตและรับจ้างผลิ ตต่อช่วงเกี่ยวข้อง
ถึงการลงทุน
1.นําเข้าโดยตรงหรือได้รบั มอบหมายให้นําเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุดบิ และสินค้า
ให้กบั การลงทุนส่งออกโดยตรงหรือได้รบั มอบหมายให้สง่ ออกและอุปโภคบริโภคสินค้า
2.โฆษณา การตลาดสินค้าบริการของตนเองและเซ็นต์สญ
ั ญาโฆษณาโดยตรงกับหน่วยงานทีม่ ี
สิทธิ ์ดําเนินการโฆษณา
3.ดําเนินการรับจ้างผลิต รับจ้างผลิตต่อช่วงสินค้า สั ่งจ้างผลิตและจ้าผลิตต่อในประเทศ สั ่งจ้าง
ผลิตทีต่ ่างประเทศตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการพาณิชย์
มาตรา 16 สิ ทธิ ในการซื้อเงินตราต่างประเทศ
1.บริษทั ลงทุนสามารถซือ้ เงินตราต่างประเทศ ณ สถานทีป่ ระกอบธุรกิจแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงิน บริการเงินทุนและบริการอย่างอื่นตามข้อกําหนด
ของกฎหมายเกีย่ วกับการจัดการแลกเปลีย่ นเงินตรา
2.รัฐบาลประกันหรือช่วยเหลือสมดุลของเงินตราต่างประเทศเกีย่ วกับบางโครงการทีส่ าํ คัญเช่น
ในด้านพลังงานโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคม การบําบัดของเสีย
มาตรา 17 สิ ทธิ์ การส่งต่อกรรมสิ ทธิ์ แก้ไขเงินลงทุนหรือโครงการลงทุน
1.ผูล้ งทุนมีสทิ ธิ ์ส่งต่อกรรมสิทธิ ์แก้ไขเงินลงทุนหรือโครงการลงทุน ในกรณีทก่ี ารส่งต่อกรรมสิทธิ ์
มีกาํ ไรเกิดขึน้ ฝา่ ยทีส่ ่งต่อกรรมสิทธิ ์ต้องเสียภาษีรายได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับภาษี
2.รัฐบาลได้กาํ หนดเกีย่ วกับเงื่อนไขการส่งต่อกรรมสิทธิ ์ การแก้ไขเงินลงทุน โครงการลงทุนใน
กรณีทซ่ี ง่ึ ต้องกําหนดเกีย่ วกับเงื่อนไข
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มาตรา 18 การจานองสิ ทธิ์ การใช้ที่ดินทรัพย์สินที่ติดมากับที่ดิน
ผูล้ งทุนมีโครงการลงทุนได้จาํ นองสิทธิ ์การใช้ทด่ี นิ และทรัพย์สนิ ทีต่ ดิ กับทีด่ นิ ทีส่ ถาบันเครดิตที่
ได้รบั อนุญาตให้ดาํ เนินการในประเทศเวียดนามเพื่อกูเ้ งินลงทุนดําเนินการ
โครงการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
มาตรา 19 สิ ทธิ์ อื่นๆของผู้ลงทุน
1.ได้รบั ทุกสิทธิพเิ ศษการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้และทุกข้อกําหนดอื่นของกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.พิจารณาใช้บริการงานตามขันตอนไม่
้
แยกปฏิบตั ิ
3.พิจารณาเอกสารกฎหมาย นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน ข้อมูลทางเศรษฐกิจประชากร
แห่งชาติของแต่ละเขตเศรษฐกิจและข่าวสารทางเศรษฐกิจ-สังคมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินการลงทุน
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกฎหมายนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
4.ร้องทุกข์, ร้องเรียนหรือฟ้องร้ององค์กร บุคคลมีกกระทําความผิดตามกฎหมายเกีย่ วการลงทุน
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
5.ปฏิบตั สิ ทิ ธิ ์อื่นๆตามข้อกําหนดของกฎหมาย
มาตรา 20 หน้ าที่ของผู้ลงทุน
1.ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับขันตอนการลงทุ
้
น ปฏิบตั กิ ารดําเนินการลงทุน
ถูกต้องตามเนื้อหาทีจ่ ดทะเบียนลงทุน เนื้อหาทีก่ าํ หนดในใบรับรองการลงทุนผูล้ งทุนต้องรับผิดชอบ
เกีย่ วกับความถูกต้องซื่อสัตย์ของเนื้อหาทีจ่ ดทะเบียนลงทุนเอกสารโครงการลงทุนและเอกสารทีร่ บั รอง
ถูกต้องตามกฎหมาย
2.ปฏิบตั คิ รบถ้วนหน้าทีท่ างการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมาย
3.ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับบัญชี, การตรวจสอบบัญชีและสรุปรวม
4.ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อกําหนดกฎหมายเกีย่ วกับการประกันแรงงาน ให้ความนับถือให้เกียรติ
บุคลากร รับรองสิทธิ ์ประโยชน์ตามกฎหมายของผูใ้ ช้แรงงาน
5.ให้ความนับถือ, สร้างคุณสมบัตผิ ลประโยชน์เพื่อผูใ้ ช้แรงงานได้ก่อตัง้ เข้าร่วมองค์การ
การเมือง องค์กรการเมือง – สังคม
6.ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อม
7.ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆตามข้อกําหนดของกฎหมาย
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หมวด 4
รูปแบบการลงทุน
มาตรา 21 รูปแบบการลงทุนโดยตรง
1.ก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจ 100%เงินทุนของผูล้ งทุนในประเทศหรือ100%เงินทุนของผูล้ งทุนต่างประเทศ
2.ก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจร่วมทุนระหว่างผูล้ งทุนในประเทศและผูล้ งทุนต่างประเทศ
3.ลงทุนตามรูปแบบสัญญา BCC สัญญา BOT สัญญา BTO สัญญา BT
4.ลงทุนพัฒนาธุรกิจ
5.ซือ้ หุน้ หรือลงทุนร่วมเพื่อเข้าร่วมจัดการดําเนินการลงทุน
6.ลงทุนดําเนินการรวมบริษทั (merge) และซือ้ ต่อกิจการ
7.และรูปแบบการลงทุนโดยตรงอื่นๆ
มาตรา 22 ลงทุนก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิ จ
1.เทียบเคียงเข้ากับรูปแบบการลงทุนทีก่ าํ หนดในมาตรา 21 ของกฎหมายนี้ ผูล้ งทุนได้ลงทุน
เพื่อก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจต่อไปนี้
a) บริษทั ก่อตัง้ และดําเนินการตามกฎหมายบริษทั
b) สถาบันเครดิต บริษทั ธุรกิจประกัน กองทุนลงทุนและองค์กรการเงินอื่นตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย
c) หน่วยบริการด้านอนามัย การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและหน่วยงานบริการอื่นๆ
ทีด่ าํ เนินการลงทุนแล้วมีกาํ ไร
d) องค์กรเศรษฐกิจอื่นๆตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.นอกเหนือจากองค์กรเศรษฐกิจทีก่ าํ หนดในข้อ 1 ของมาตรานี้ผลู้ งทุนในประเทศได้ลงทุนเพื่อ
ก่อตัง้ สหกรณ์ สมาคมสหกรณ์ก่อตัง้ และดําเนินการตามกฎหมายสหกรณ์สถานทีป่ ระกอบธุรกิจตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
มาตรา 23 ลงทุนตามสัญญา
1.ผูล้ งทุนได้ลงนามในสัญญา BCC เพื่อร่วมมือผลิตแบ่งผลกําไรแบ่งสินค้าและรูปแบบการ
ร่วมมือธุรกิจอื่นๆ ผูป้ ฏิบตั เิ นื้อหาการร่วมมือ ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของทุกฝา่ ยความสัมพันธ์การร่วมมือระหว่างทุกฝา่ ยและองค์กรจัดการเนื่องจากทุกฝา่ ยตกลง
และระบุในสัญญา BCC ในขอบเขตการค้นคว้า สํารวจ ขุดเจาะนํ้ามันเชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุ
อื่นๆบางส่วนภายใต้รปู แบบสัญญาแบ่งส่วนสินค้าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้และ
ข้อกําหนดอื่นของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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2.ผูล้ งทุนลงนามในสัญญา BOT สัญญา BTO และสัญญา BT กับหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจ
หน้าทีเ่ พื่อดําเนินทุกโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคม ผลิตและธุรกิจไฟฟ้า ส่งจ่ายนํ้า การบําบัด
ของเสียและในขอบเขตอื่นๆทีน่ ายกรัฐมนตรีระบุ
รัฐบาลกําหนดขอบเขตการลงทุน เงื่อนไข ลําดับ ขันตอนและแนวทางปฏิ
้
บตั โิ ครงการลงทุนสิทธิ
และหน้าทีข่ องทุกฝา่ ยทีป่ ฏิบตั โิ ครงการลงทุนตามรูปแบบสัญญา BOT สัญญา BTO และสัญญา BT
มาตรา 24 ลงทุนพัฒนาธุรกิ จ
ผูล้ งทุนได้ลงทุนพัฒนาธุรกิจโดยผ่านรูปแบบต่อไปนี้
1.เปิดกว้างโครงการ เพิม่ กําลังผลิต ความสามารถทางธุรกิจ
2.เปลีย่ นเทคโนโลยีใหม่ เพิม่ คุณภาพสินค้าสูงขึน้ ลดมลพิษสิง่ แวดล้อม
มาตรา 25 ร่วมลงทุน ซื้อหุ้นและรวมบริษทั (merge) ซื้อต่อ
1.ผูล้ งทุนได้ร่วมลงทุน ซือ้ หุน้ ของบริษทั สาขาในเวียดนาม
สัดส่วนร่วมลงทุน ซือ้ หุน้ ของผูล้ งทุนจากต่างประเทศเกีย่ วเนื่องกับบางขอบเขต สาขา อาชีพตามที่
รัฐบาลกําหนด
2.ผูล้ งทุนได้สทิ ธิ ์การรวม (merge) ซือ้ ต่อกิจการ สาขา
เงื่อนไขการรวม ซือ้ ต่อกิจการ สาขาตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้ กฎหมายเกีย่ วกับการแข่งขันและ
ข้อกําหนดอื่นของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรา 26 การลงทุนทางอ้อม
1.ผูล้ งทุนดําเนินการลงทุนทางอ้อมทีเ่ วียดนามตามรูปแบบต่อไปนี้
a) ซือ้ หุน้ ฉลาก พันธบัตรและเอกสารทีม่ มี ลู ค่าอื่นๆ
b) ผ่านทางกองทุนตลาดหลักทรัพย์
c) ผ่านทางสื่อกลางทางการเงินอื่นๆ
2.ลงทุนผ่านทางซือ้ ขายหุน้ ฉลาก พันธบัตรและเอกสารทีม่ มี ลู ค่าอื่นๆของบริษทั บุคคลและ
ขันตอนดํ
้
าเนินการลงทุนทางอ้อมตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับตลาดหลักทรัพย์และข้อกําหนด
อื่นๆ ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หมวด 5
ขอบเขต พื้นที่ลงทุน สิทธิ พิเศษและสนับสนุนการลงทุน
ส่วน 1 ขอบเขต พื้นที่ลงทุน
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มาตรา 27 ขอบเขตที่ได้สิทธิ พิเศษการลงทุน
1.ผลิตวัสดุอุปกรณ์ใหม่ พลังงานใหม่ ผลิตสินค้าเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เทคโนโลยีวทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องจักรการผลิต
2.เพาะเลีย้ ง แปรรูปเกษตร ปา่ ไม้ ประมง ทําเกลือ ผลิตลูกพันธุผ์ สมเทียม พันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์
เลีย้ งใหม่
3.ใช้เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง วิชาการสมัยใหม่ รักษาสิง่ แวดล้อมทางนิเวศวิทยา ค้นคว้าวิจยั พัฒนาและ
เพาะเลีย้ งขันสู
้ ง
4.ใช้แรงงานเป็นจํานวนมาก
5.ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐาน ทุกโครงการสําคัญ มีขนาดโครงการใหญ่
6.พัฒนาอาชีพด้านการศึกษา อบรม อนามัย กีฬาและวัฒนธรรมชาวพืน้ เมือง
7.พัฒนาสาขา อาชีพเก่าแก่พน้ื เมือง
8.หรือขอบเขตการผลิต บริการอื่นทีต่ อ้ งการกระตุน้
มาตรา 28 พื้นที่ได้สิทธิ พิเศษการลงทุน
1.พืน้ ทีท่ ม่ี สี ภาพทางเศรษฐกิจ –สังคมยากลําบาก พืน้ ทีท่ ม่ี สี ภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมยากลําบากเป็น
พิเศษ
2.นิคมอุตสาหกรรม นิคมการผลิตส่งออก นิคมเทคโนโลยีขนั ้ สูง เขตเศรษฐกิจ
มาตรา 29 ขอบเขตการลงทุนที่มีเงื่อนไขประกอบด้วย
1.ขอบเขตการลงทุนทีม่ เี งื่อนไขประกอบไปด้วย
a) ขอบเขตทีส่ ่งผลถึงการปกป้องประเทศชาติ ความปลอดภัยของชาติ ความเป็น
ระเบียบ ความปลอดภัยของสังคม
b) ขอบเขตการเงินการธนาคาร
c) ขอบเขตทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของประชาชนส่วนรวม
d) วัฒนธรรม ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์
e) บริการความบันเทิง
f) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
g) สํารวจ ค้นคว้า ตรวจหา ขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมนิเวศวิทยา
h) พัฒนาอาชีพการศึกษาและอบรม
i) และบางขอบเขตการลงทุนอื่นตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.เกีย่ วข้องกับผูล้ งทุนต่างประเทศ นอกเหนือจากขอบเขตทีก่ าํ หนดในข้อ 1 ของมาตรานี้ ทุก
ขอบเขตการลงทุนทีม่ เี งื่อนไขยังรวมไปถึงขอบเขตการลงทุนตามแนวทางปฏิบตั ติ ามมตินานาชาติใน
ข้อตกลงสากลซึง่ ประเทศสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก
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3.บริษทั ทีม่ เี งินลงทุนต่างประเทศได้ลงทุนในขอบเขตทีไ่ ม่อยูใ่ นขอบเขตการลงทุนทีม่ เี งื่อนไขซึง่
ในรูปแบบการดําเนินการ ขอบเขตทีไ่ ด้ลงทุนมีการเพิม่ เติมเข้าในรายการขอบเขตลงทุนทีม่ เี งื่อนไข ซึง่ ผู้
ลงทุนยังคงได้ดาํ เนินการต่อในขอบเขตนัน้
4.ผูล้ งทุนต่างประเทศได้บงั คับใช้เงื่อนไขการลงทุนเหมือนผูล้ งทุนในประเทศ ในกรณีทท่ี ุกผู้
ลงทุนเวียดนามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ตัง้ แต่รอ้ ยละ 51 ขึน้ ไปของทุนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
บริษทั
5.เทียบเคียงเข้ากับความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ในแต่ละช่วงเวลาและเหมาะสมกับมติ
ในข้อตกลงสากลซึง่ ประเทศสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก รัฐบาลกําหนดรายการขอบเขตการลงทุนมี
เงื่อนไข ทุกเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องการก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจ รูปแบบการลงทุนเปิดตลาดในบางขอบเขต
เกีย่ วเนื่องกับการลงทุนต่างประเทศ
มาตรา 30 ขอบเขตห้ามลงทุน
1.ทุกโครงการทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อการปกป้องประเทศชาติ ความปลอดภัยของชาติและ
ประโยชน์สาธารณะ
2.ทุกโครงการทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม ศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนาม
3.ทุกโครงการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ทําลายสิง่ แวดล้อม
4.ทุกโครงการบําบัดของเสียทีเ่ ป็นพิษจากภายนอกนําเข้ามาเวียดนาม ผลิตสารเคมีทุกชนิดที่
เป็นพิษหรือใช้สารตัง้ ต้นทีเ่ ป็นพิษทีถ่ ูกห้ามตามมติขอ้ ตกลงสากล
มาตรา 31 ประกาศรายการทุกขอบเขตและพื้นที่สิทธิ พิเศษการลงทุน การลงทุนที่มีเงื่อนไข
1.เทียบเคียงกับแผนหลัก วางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในแต่ละช่วงเวลาและมติใน
ข้อตกลงสากลซึง่ ประเทศสังคมนิยมเวียดนามเป็นสมาชิก รัฐบาลประกาศหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลง
เพิม่ เติมรายการขอบเขตสิทธิพเิ ศษการลงทุน รายการขอบเขตลงทุนทีม่ เี งื่อนไข รายการขอบเขตห้าม
ลงทุน รายการพืน้ ทีส่ ทิ ธิพเิ ศษการลงทุน
2.ทุกกระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า เทศบาลจังหวัด หัวเมืองทีเ่ ป็นศูนย์กลาง (ต่อจากนี้จะ
เรียกว่าเทศบาลจังหวัด) ไม่ได้ประกาศข้อกําหนดขอบเขตห้ามลงทุน ขอบเขตลงทุนมีเงื่อนไขและทุก
สิทธิพเิ ศษการลงทุนเกินกรอบข้อกําหนดของกฎหมาย
ส่วน 2 สิ ทธิพิเศษการลงทุน
มาตรา 32 ผู้ปฏิ บตั ิ และเงื่อนไขสิ ทธิพิเศษการลงทุน
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1.ผูล้ งทุนทีม่ โี ครงการลงทุนอยูใ่ นขอบเขตและพืน้ ทีไ่ ด้สทิ ธิพเิ ศษการลงทุนกําหนดในมาตรา 27
และ28 ของกฎหมายนี้ได้รบั ทุกสิทธิพเิ ศษตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้และทุกข้อกําหนดอื่นของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.สิทธิพเิ ศษการลงทุนทีก่ าํ หนดในข้อ 1 ของมาตรานี้ ได้มผี ลบังคับใช้เกีย่ วกับโครงการลงทุน
ใหม่และโครงการลงทุนเปิดกว้าง เพิม่ กําลังการผลิต เพิม่ ความสามารถทางธุรกิจ เปลีย่ นเทคโนโลยีใหม่
เพิม่ สูงคุณภาพสินค้า ลดมลภาวะสิง่ แวดล้อม
มาตรา 33 สิ ทธิ พิเศษเกี่ยวกับภาษี
1.ผูล้ งทุนมีโครงการทีอ่ ยูใ่ นข้อกําหนดในมาตรา 32 ของกฎหมายนี้ ได้รบั สิทธิพเิ ศษภาษีส่งออก
ระยะเวลาได้รบั สิทธิพเิ ศษภาษีสง่ ออก, ระยะเวลาปลอด ลดภาษีตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับ
ภาษี
2.ผูล้ งทุนได้รบั สิทธิพเิ ศษเกีย่ วกับภาษีให้กบั ส่วนรายได้ทไ่ี ด้แบ่งจากการดําเนินการร่วมทุน ,ซือ้
หุน้ เข้าองค์กรเศรษฐกิจตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับภาษีภายหลังองค์กรเศรษฐกิจนัน้ ได้ยน่ื ครบ
ภาษีเงินได้ของบริษทั
3.ผูล้ งทุนได้ปลอดภาษีนําเข้าเกีย่ วกับอุปกรณ์ วัสดุ ยานพาหนะการขนส่งและสินค้าอื่นเพื่อ
ดําเนินโครงการลงทุนในเวียดนามตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีส่งออก ภาษีนําเข้า
4.รายได้จากการดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่ วกับทุกโครงการทีอ่ ยูใ่ นสิทธิพเิ ศษการลงทุน
ได้ยกเลิกภาษีรายได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับภาษี
มาตรา 34 โอนรายการขาดทุน
ผูล้ งทุนภายหลังทีไ่ ด้สรุปบัญชีงบดุลภาษีกบั หน่วยงานสรรพากรแต่ขาดทุนนัน้ ได้โอนรายการ
ขาดทุนไปในปีถดั ไป;ตัวเลขขาดทุนนัน้ นําไปหักเข้ากับรายได้ทห่ี กั ภาษีเงินได้ของบริษทั ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายภาษีเงินได้บริษทั ระยะเวลาได้โอนรายการขาดทุนไม่เกิน 5 ปี
มาตรา 35 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินคงที่
โครงการลงทุนในขอบเขต,พืน้ ทีพ่ เิ ศษการลงทุนและโครงการธุรกิจทีม่ ผี ลสําเร็จได้บงั คับใช้หกั ค่า
เสื่อมราคาเร็วเกีย่ วกับทรัพย์สนิ คงที่ ระดับขันหั
้ กค่าเสื่อมมากทีส่ ุด คือ 2 ครัง้ ระดับขันค่
้ าเสื่อมราคาตาม
ระเบียบข้อบังคับหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ คงที่
มาตรา 36 สิ ทธิ พิเศษเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน
1.ระยะเวลาใช้ทด่ี นิ ของโครงการลงทุนไม่เกิน 50 ปี เกีย่ วกับโครงการทีม่ กี ารลงทุนสูงแต่
ระยะเวลาคืนทุนช้า โครงการลงทุนเข้าพืน้ ทีท่ ม่ี เี งื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคมยากลําบาก เขตพืน้ ทีท่ ม่ี ี
เงื่อนทางเศรษฐกิจ-สังคมยากลําบากเป็นพิเศษแต่ตอ้ งการระยะเวลาส่งมอบทีด่ นิ -เช่าทีด่ นิ ระยะเวลานาน
ขึน้ นัน้ แต่ไม่เกิน 70 ปี
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เมื่อหมดระยะเวลาใช้ทด่ี นิ ถ้าผูล้ งทุนปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ และมีความประสงค์ทจ่ี ะ
ใช้ทด่ี นิ ต่อนัน้ หน่วยงานราชการจะพิจารณาต่ออายุการใช้ทด่ี นิ เหมาะสมกับแผนการทีใ่ ช้ทด่ี นิ และได้รบั
การอนุมตั ิ
2.ผูล้ งทุนลงทุนในขอบเขตสิทธิพเิ ศษการลงทุน พืน้ ทีพ่ เิ ศษการลงทุนได้ปลอด, ลดเงินค่าเช่า
ทีด่ นิ เงินค่าใช้ทด่ี นิ ภาษีใช้ทด่ี นิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ และกฎหมายเกีย่ วกับภาษี
มาตรา 37 สิ ทธิ พิเศษเกี่ยวกับผู้ลงทุนลงทุนในเขตนิ คมอุตสาหกรรม นิ คมการผลิ ตเพื่อส่งออก
นิ คมเทคโนโลยีขนั ้ สูง เขตเศรษฐกิ จ
เทียบเคียงกับเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในแต่ละช่วงเวลาและทุกขันตอนข้
้
อกําหนดใน
กฎหมายนี้ รัฐบาลกําหนดซึง่ สิทธิพเิ ศษให้กบั ผูล้ งทุนลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม นิคมการผลิตเพื่อ
ส่งออก นิคมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เขตเศรษฐกิจ
มาตรา 38 ขัน้ ตอนดาเนิ นการสิ ทธิ พิเศษการลงทุน
1.เกีย่ วกับโครงการลงทุนในประเทศทีอ่ ยูใ่ นแบบไม่ตอ้ งจดทะเบียนลงทุนและโครงการทีอ่ ยูใ่ น
รูปแบบทีต่ อ้ งจดทะเบียนลงทุนกําหนดในมาตรา 45 ของกฎหมายนี้ ผูล้ งทุนเทียบเคียงเข้ากับสิทธิพเิ ศษ
และเงื่อนไขสิทธิพเิ ศษการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายเพื่อพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองเอง
เกีย่ วกับสิทธิพเิ ศษและทําตามขันตอนการรั
้
บสิทธิพเิ ศษการลงทุนทีห่ น่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
รับผิดชอบ ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนมีความต้องการรับรองสิทธิพเิ ศษการลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ทาํ ตามขันตอนจด
้
ทะเบียนลงทุนเพื่อทีห่ น่วยงานทีจ่ ดั การเกีย่ วกับการลงทุนได้ลงรายการสิทธิพเิ ศษการลงทุนเข้าใน
ใบรับรองการลงทุน
2.เกีย่ วกับโครงการการลงทุนในประเทศรูปตรวจสอบการลงทุนกําหนดในมาตรา 47 ของ
กฎหมายนี้ตอบสนองเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั สิทธิพเิ ศษ หน่วยงานทีจ่ ดั การเกีย่ วกับการลงทุนได้ลงรายการสิทธิ
พิเศษการลงทุนเข้าในใบรับรองการลงทุน
3.เกีย่ วเนื่องกับโครงการลงทุนทีม่ เี งินทุนต่างประเทศตอบสนองเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั สิทธิพเิ ศษ
หน่วยงานทีจ่ ดั การเกีย่ วกับการลงทุนได้ลงรายการสิทธิพเิ ศษการลงทุนเข้าในใบรับรองการลงทุน
มาตรา 39 กรณี เปิ ดกว้างสิ ทธิพิเศษ
กรณีตอ้ งการกระตุน้ การพัฒนาอาชีพใดอาชีพหนึ่งสําคัญเป็นพิเศษหรือพืน้ ทีห่ นึ่ง หนึ่งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลนําเสนอสภาพิจารณา ตัดสินใจเกีย่ วกับสิทธิพเิ ศษการลงทุนอื่นๆเกีย่ วกับทุก
สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้กาํ หนดในกฎหมายนี้
ส่วน 3 สนับสนุนการลงทุน
มาตรา 40 สนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยี
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1.รัฐบาลสร้างเงื่อนไขทีเ่ ป็นประโยชน์และรับรองสิทธิ ์ ประโยชน์เหมาะสมของทุกฝา่ ยทีถ่ ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมถึงงานร่วมทุนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อดําเนินการโครงการลงทุนในเวียดนามตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.รัฐบาลกระตุน้ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าเวียดนาม เทคโนโลยีล้าํ หน้า เทคโนโลยีตน้ กําเนิด
พลังงาน เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าใหม่ เพิม่ ความสามารถการผลิต ความสามารถการแข่งขัน คุณภาพ
สินค้า ประหยัดและใช้วตั ถุดบิ อย่างมีประโยชน์ เชือ้ เพลิง พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา 41 ส่งเสริมฝึ กอบรม
1.รัฐบาลกระตุน้ ก่อตัง้ กองทุนสนับสนุนส่งเสริมแหล่งบุคคลากรจากแหล่งเงินทุนสมทบและการ
สนับสนุนจากทุกหน่วยงาน เอกชนในประเทศและต่างประเทศค่าใช้จ่ายการอบรมของแต่ละบริษทั ได้คดิ
เข้าไปในค่าใช้จ่ายทีเ่ หมาะสมเทียบเคียงเข้ากับรายได้ทห่ี กั ภาษีเงินได้ของบริษทั
2.รัฐบาลสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนให้กบั การอบรมแรงงานในทุกบริษทั โดยผ่านทางรายการ
ช่วยเหลือฝึกอบรม
มาตรา 42 สนับสนุนและกระตุ้นพัฒนาบริการการลงทุน
รัฐบาลกระตุน้ และสนับสนุนทุกองค์กร เอกชนดําเนินการบริการสนับสนุนการลงทุนต่อไปนี้
1.แนะนําการลงทุน แนะนําการจัดการ
2.ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับกรรมสิทธิ ์ทางปญั ญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.สอนอาชีพ อบรมวิชาการ ความสามารถการจัดการ
4.ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับตลาด ข่าวสารวิทยาศาสตร์-เทคนิค เทคโนโลยีและข่าวสารเศรษฐกิจ
สังคมอื่นๆซึง่ ผูล้ งทุนต้องการ
5.การตลาด การเริม่ ดําเนินการลงทุนและการขาย
6.ก่อตัง้ เข้าร่วมองค์กรทางสังคม องค์กรสังคม-สาขาอาชีพ
7.ก่อตัง้ ศูนย์กลางออกแบบ ทดลองเพื่อสนับสนุนพัฒนาบริษทั ขนาดกลางและเล็ก
มาตรา 43 ลงทุนระบบโครงสร้างขัน้ พื้นฐานนิ คมอุตสาหกรรม นิ คมผลิ ตเพื่อส่งออก นิ คม
เทคโนโลยีขนั ้ สูง เขตเศรษฐกิ จ
1.เปรียบเทียบกับแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผลิตเพื่อส่งออก นิคมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เขต
เศรษฐกิจทังหมดที
้
ร่ ฐั บาลได้อนุมตั ิ ทุกกระทรวงหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวงและเทศบาลจังหวัดจัดทํา
แผนการลงทุนและสร้างระบบโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐานวิชาการและพืน้ ฐานสังคมรอบๆนิคมอุตสาหกรรม
นิคมผลิตเพื่อส่งออก นิคมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เขตเศรษฐกิจ อยูใ่ นขอบเขตการจัดการ
2.เกีย่ วเนื่องกับบางพืน้ ทีม่ สี ภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมยากลําบากและเขตสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
ยากลําบากเป็นพิเศษ รัฐบาลช่วยเหลือเงินทุนบางส่วนให้กบั พืน้ ทีเ่ พื่อร่วมมือกับนักลงทุน ลงทุนพัฒนา
ระบบโครงสร้างขันพื
้ น้ ฐานรอบๆนิคมอุตสาหกรรม ผลิตเพื่อส่งออกตามข้อกําหนดของรัฐบาล
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3.รัฐบาลเก็บสํารองแหล่งเงินทุนจากเงินงบประมาณและเครดิตพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุน
พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานวิชาการและพืน้ ฐานสังคมในนิคมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งเขตเศรษฐกิจ และบังคับ
ใช้แนวทางบางส่วนระดมทุนเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เขตเศรษฐกิจ
มาตรา 44 วีซ่าเข้าเมือง-ออกเมือง
นักลงทุนทีด่ าํ เนินการลงทุน,ผูเ้ ชีย่ วชาญและแรงงานช่างเทคนิคทีเ่ ป็นคนต่างชาติทาํ งานประจําใน
โครงการลงทุนในเวียดนามและบุคคลในครอบครัว ได้รบั การออกวีซ่าเข้า-ออกเมืองแบบ หลายครัง้
ระยะเวลาของวีซ่าไม่เกินกว่า 5 ปีต่อการออกในหนึ่งครัง้
หมวด 6
ดาเนิ นการลงทุนโดยตรง
ส่วน 1 ขัน้ ตอนการลงทุน
มาตรา 45 ขัน้ ตอนจดทะเบียนการลงทุนเกี่ยวเนื่ องกับโครงการในประเทศ
1.เกีย่ วเนื่องกับโครงการลงทุนในประเทศมีขนาดเงินลงทุนน้อยกว่า 15,000 ล้านเวียดนามด่อง
(ประมาณ 937,500 USD คิดที่ 1 USD = 16,000 VND) และไม่อยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนทีต่ อ้ งมี
เงื่อนไข นัน้ ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งดําเนินขันตอนจดทะเบี
้
ยนลงทุน
2.เกีย่ วกับโครงการลงทุนในประเทศมีขนาดเงินลงทุนตัง้ แต่ 15,000 - ตํ่ากว่า 300,000 ล้าน
เวียดนามด่อง (ประมาณ 937,500 USD - ตํ่ากว่า 18,750,000 USD คิดที่ 1 USD = 16000 VND) และ
ไม่อยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนทีต่ อ้ งมีเงื่อนไข นัน้ ผูล้ งทุนทําการจดทะเบียนการลงทุนตาม
แบบฟอร์ม ณ หน่วยงานราชการทีด่ แู ลจัดการการลงทุนแต่ละจังหวัด
ในกรณีผลู้ งทุนต้องการให้ออกใบรับรองการลงทุนนัน้ หน่วยงานราชการทีด่ แู ลจัดการการลงทุน
แต่ละจังหวัดจะออกใบรับรองการลงทุนให้
3.เนื้อหาการจดทะเบียนลงทุนประกอบด้วย
a) บุคคลตามกฎหมายของผูล้ งทุน
b) วัตถุประสงค์, ขนาดและสถานทีด่ าํ เนินโครงการลงทุน
c) เงินลงทุน, ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
d) ความต้องการใช้ทด่ี นิ และข้อตกลงเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อม
e) คําร้องขอสิทธิพเิ ศษการลงทุน (ถ้ามี)
4.ผูล้ งทุนจดทะเบียนลงทุนก่อนทีจ่ ะดําเนินการโครงการลงทุน
มาตรา 46 ขัน้ ตอนจดทะเบียนลงทุนเกี่ยวกับโครงการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ
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1.เกีย่ วกับโครงการทีม่ เี งินทุนจากต่างประเทศมีขนาดเงินลงทุนตํ่ากว่า 300,000 ล้านเวียดนาม
ด่อง (ตํ่ากว่า 18,750,000 USD คิดที่ 1 USD = 16,000 VND) และไม่อยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนที่
ต้องมีเงื่อนไขนัน้ ให้ผลู้ งทุนทําการจดทะเบียนการลงทุน ณ หน่วยงานราชการทีด่ แู ลจัดการการลงทุนแต่
ละจังหวัดเพื่อออกใบรับรองการลงทุนให้
2.ชุดเอกสารขอจดทะเบียนลงทุนประกอบด้วย
a) เอกสารเกีย่ วกับเนื้อหาข้อกําหนดในข้อ 3 ของมาตรา 45 ของกฎหมายนี้
b) รายงานความสามารถทางการเงินของผูล้ งทุน
c) สัญญาลงทุนร่วมหรือสัญญา BCC กฎระเบียบบริษทั (ถ้ามี)
3.หน่วยงานราชการจัดการ การลงทุนทุกจังหวัดออกใบรับรองการลงทุนในระยะเวลา 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั เอกสารคําขอจดทะเบียนถูกต้อง
มาตรา 47 การตรวจสอบโครงการลงทุน
1.เกีย่ วกับโครงการลงทุนในประเทศ โครงการมีเงินลงทุนจากต่างประเทศมีขนาดเงินลงทุน
ตัง้ แต่ 300,000ล้านเวียดนามด่องขึน้ ไป (ตัง้ แต่ 18,750,000 USD ขึน้ ไป คิดที่ 1 USD = 16,000 VND)
และโครงการอยูใ่ นรายการโครงการลงทุนทีต่ อ้ งมีเงื่อนไข นัน้ ต้องดําเนินขันตอนการตรวจสอบเพื
้
่อออก
ใบรับรองการลงทุน
2.ระยะเวลาตรวจสอบการลงทุนไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีร่ บั เอกสารคําขอครบถ้วนและถูกต้อง
ในกรณีทจ่ี าํ เป็นระยะเวลาด้านบนอาจจะยืดออกไปแต่ไม่เกิน 45 วัน
3.เกีย่ วเนื่องกับโครงการสําคัญแห่งชาตินนั ้ รัฐสภาตัดสินใจลงทุนเองและกําหนดมาตรฐาน
โครงการรัฐบาลกําหนดลําดับก่อนหลัง ขันตอนตรวจสอบและออกใบรั
้
บรองการลงทุน
4.รัฐบาลกําหนดงานแบ่งแยกการตรวจสอบและออกใบรับรองการลงทุน
มาตรา 48 ขัน้ ตอนตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการที่มีขนาดเงินลงทุนตัง้ แต่ 300,000ล้านเวียดนาม
ด่องขึ้นไป (ตัง้ แต่ 18,750,000 USD ขึ้นไป คิดที่ 1 USD = 16,000 VND) และไม่อยู่ในรายการ
ขอบเขตการลงทุนที่ต้องมีเงื่อนไข
1.ชุดเอกสารโครงการประกอบด้วย
a) เอกสารคําขอใบรับรองการลงทุน
b) เอกสารรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของผูล้ งทุน
c) รายงานความสามารถทางการเงินของผูล้ งทุน
d) รายงานทางเศรษฐกิจ-วิชาการกับทุกเนื้อหาเกีย่ วกับวัตถุประสงค์,สถานทีล่ งทุน,ความ
ต้องการใช้ทด่ี นิ ขนาดการลงทุน เงินลงทุน ระยะเวลาการดําเนินการโครงการแนวทางแก้ปญั หา
ั
เทคโนโลยี แนวทางแก้ปญหาเกี
ย่ วกับสิง่ แวดล้อม
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e) เกีย่ วเนื่องกับผูล้ งทุนต่างประเทศ เอกสารยังประกอบด้วยสัญญาร่วมลงทุนหรือสัญญา BBC
กฎระเบียบบริษทั (ถ้ามี)
2.เนื้อหาตรวจสอบประกอบด้วย
a) ความเหมาะสมกับแผนโครงสร้างพืน้ ฐาน-วิชาการ แผนการใช้ทด่ี นิ แผนงานก่อสร้าง
แผนการใช้แร่ธาตุและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ
b) ความประสงค์ใช้ทด่ี นิ
c)ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
d) การแก้ปญั หาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
มาตรา 49 ขัน้ ตอนการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ในรายการขอบเขตการลงทุนที่มีเงื่อนไข
1.ขันตอนตรวจสอบเกี
้
ย่ วกับโครงการทีม่ โี ครงสร้างการลงทุนน้อยกว่า 300,000 ล้านเวียดนาม
ด่อง (น้อยกว่า18,750,000 USD คิดที่ 1 USD = 16,000 VND) และอยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนทีม่ ี
เงื่อนไข กําหนดดังต่อไปนี้
a) เอกสารโครงการประกอบด้วย คําอธิบายเงื่อนไขซึง่ โครงการต้องตอบสนอง; เนื้อหาการจด
ทะเบียนลงทุนกําหนดในข้อ 3 มาตรา 45 ของกฎหมายนี้ เกีย่ วกับโครงการลงทุนในประเทศ หรือข้อ 2
มาตรา 46 ของกฎหมายนี้ เกีย่ วกับโครงการทีม่ เี งินลงทุนจากต่างประเทศ
b) เนื้อหาการตรวจสอบประกอบด้วยเงื่อนไขซึง่ โครงการลงทุนต้องตอบสนอง
2.ขันตอนการตรวจสอบเกี
้
ย่ วกับโครงการทีม่ กี ารลงทุนตัง้ แต่ 300,000 ล้านเวียดนามด่อง ขึน้ ไป
(ตัง้ แต่ 18,750,000 USD ขึน้ ไป คิดที่ 1 USD = 16,000 VND)และอยูใ่ นรายการขอบเขตการลงทุนทีม่ ี
เงื่อนไข กําหนดดังต่อไปนี้
a) เอกสารโครงการประกอบด้วย คําอธิบายเงื่อนไขซึง่ โครงการลงทุนต้องตอบสนองเนื้อหา
เอกสารตรวจสอบกําหนดในข้อ 1 มาตรา 48 ของกฎหมายนี้
b) เนื้อหาตรวจสอบประกอบด้วยเงื่อนไขซึง่ โครงการลงทุนต้องตอบสนองและเนื้อหากําหนดใน
ข้อ 2 มาตรา 48 ของกฎหมายนี้
มาตรา 50 ขัน้ ตอนการลงทุนรวมถึงการก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิ จ
1.ผูล้ งทุนต่างประเทศครังแรกที
้
ล่ งทุนในเวียดนาม ต้องมีโครงการลงทุนและทําตามขันตอนการ
้
จดทะเบียนลงทุนหรือตรวจสอบการลงทุน ณ หน่วยงานราชการจัดการลงทุนเพื่อให้ออกใบรับรองการ
ลงทุน ใบรับรองการลงทุนขณะเดียวกันก็คอื ใบรับรองการจดทะเบียนการค้า
2.องค์กรเศรษฐกิจมีเงินลงทุนต่างประเทศได้ก่อตัง้ ในเวียดนามถ้ามีโครงการลงทุนใหม่ซง่ึ ได้ทาํ
ตามขันตอนดํ
้
าเนินโครงการลงทุนนัน้ แต่ไม่จาํ เป็นต้องตัง้ หน่วยงานเศรษฐกิจใหม่
3.ผูล้ งทุนในประเทศมีโครงการลงทุนติดกับงานก่อตัง้ องค์กรเศรษฐกิจนัน้ ต้องดําเนินการจด
ทะเบียนการค้าตามข้อกําหนดของกฎหมายบริษทั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและดําเนินตามขันตอนการลงทุ
้
น
ตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้
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มาตรา 51 ปรับปรุงแก้ไขโครงการลงทุน
1.เมื่อมีความประสงค์แก้ไขโครงการลงทุนเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ ขนาดโครงการสถานทีร่ ปู แบบ
เงินทุนระยะเวลาโครงการซึง่ ผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
a) เกีย่ วข้องกับโครงการจดทะเบียนลงทุน ผูล้ งทุนตัดสินใจเองและจดทะเบียนเนื้อหาทีแ่ ก้ไขให้
หน่วยงานราชการทีจ่ ดั การลงทุนของจังหวัดในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันทีต่ ดั สินใจแก้ไข
b) เกีย่ วกับโครงการทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบการตรวจสอบการลงทุน, ผูล้ งทุนส่งเอกสารคําร้องขอแก้ไข
โครงการลงทุนให้หน่วยงานจัดการการลงทุน ตามอํานาจหน้าที่ พิจารณาแก้ไขเอกสารคําขอแก้ไข
โครงการลงทุนประกอบด้วยเนื้อหาเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินโครงการ เหตุผลทีแ่ ก้ไข ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงเปรียบเทียบกับเนื้อหาทีไ่ ด้ตรวจสอบ
2.หน่วยงานราชการทีจ่ ดั การการลงทุนประกาศแก่ผลู้ งทุนเรื่องการแก้ไขรับรองการลงทุนใน
ระยะเวลา 15 วันนับจากวันทีร่ บั เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
3.การแก้ไขโครงการได้ดาํ เนินการภายใต้รปู แบบการปรับปรุง เพิม่ เติมเนื้อหาเข้าใบรับรองการ
ลงทุน
มาตรา 52 ระยะเวลาดาเนิ นโครงการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการของโครงการมีเงินลงทุนจากต่างประเทศ เหมาะสมกับความต้องการดําเนิน
โครงการและไม่เกิน 50 ปี กรณีทจ่ี าํ เป็นรัฐบาลพิจารณาตัดสินระยะเวลานานขึน้ เกีย่ วข้องกับโครงการแต่
ไม่เกิน 70 ปี ระยะเวลาดําเนินโครงการได้ระบุในใบรับรองการลงทุน
มาตรา 53 ความรับผิดชอบก่อตัง้ โครงการ ตัดสิ นใจลงทุน ตรวจสอบการลงทุน
1.ผูล้ งทุนตัดสินใจเองเกีย่ วกับโครงการลงทุน; รับผิดชอบเกีย่ วกับความถูกต้องซื่อสัตย์ของ
เนื้อหาจดทะเบียนลงทุน เอกสารโครงการลงทุนและดําเนินการลงทุนตามทีไ่ ด้จดทะเบียน
2.องค์กรหรือบุคคลมีสทิ ธิ ์ก่อตัง้ โครงการ ตัดสินใจลงทุน ตรวจสอบ รับรองการลงทุนรับผิดชอบ
ก่อนกฎหมายทุกข้อเสนอและการตัดสินใจของตน
มาตรา 54 คัดเลือกผู้ลงทุนเกี่ยวกับโครงการที่มีผ้ลู งทุนหลายรายสนใจ
เกีย่ วกับโครงการทีส่ าํ คัญได้รบั การพิจารณาในแผนงานอาชีพมีผลู้ งทุนสนใจตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไป
ซึง่ การคัดเลือกผูล้ งทุนดําเนินโครงการต้องมีการจัดการประมูลตามข้อกําหนดของกฎหมายการประมูล
ส่วน 2
การเริ่มดาเนิ นโครงการลงทุน
มาตรา 55 เช่า รับ-ส่งมอบที่ดินดาเนิ นโครงการ
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1.เกีย่ วเนื่องกับโครงการลงทุนทีต่ อ้ งการใช้ทด่ี นิ ผูล้ งทุนติดต่อกับหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
จัดสรรทีด่ นิ สถานทีด่ าํ เนินโครงการเพื่อดําเนินขันตอนการส่
้
งมอบทีห่ รือเช่าที่
ลําดับขัน้ ขันตอนการส่
้
งมอบทีด่ นิ เช่าทีด่ นิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ
2.ในกรณีผลู้ งทุนได้รบั มอบทีด่ นิ แต่ไม่เริม่ ดําเนินโครงการในเวลาทีก่ าํ หนดหรือใช้ทด่ี นิ ผิด
วัตถุประสงค์นนั ้ จะถูกเรียกคืนทีด่ นิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายทีด่ นิ และถูกเรียกคืนใบรับรองการลงทุน
มาตรา 56 เตรียมสถานที่ก่อสร้าง
1.เกีย่ วกับกรณีรฐั บาลเวนคืนทีด่ นิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ นัน้ หน่วยงาน
ราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการเวนคืนทีด่ นิ ชดใช้ค่าเสียหายแก้ปญั หาทีด่ นิ ก่อนส่งมอบทีด่ นิ
ั
หรือให้ผลู้ งทุนเช่า การเวนคืนทีด่ นิ และชดเชยแก้ปญหาที
ด่ นิ ได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับทีด่ นิ
2.เกีย่ วกับกรณีผลู้ งทุนเช่าทีด่ นิ ต่อจากผูท้ ร่ี ฐั ให้สทิ ธิ ์ใช้ทด่ี นิ ให้เช่าทีด่ นิ ซึง่ ผูล้ งทุนต้องจัดทําการ
ชดเชยค่าทีแ่ ละแก้ปญั หาทีด่ นิ เอง กรณีผลู้ งทุนได้มกี ารตกลงกับผูท้ ร่ี ฐั ให้สทิ ธิใช้ทด่ี นิ เกีย่ วกับการ
ชดเชย แก้ปญั หาทีด่ นิ แต่ผทู้ ร่ี ฐั ให้สทิ ธิ ์ใช้ทด่ี นิ ไม่ได้ดาํ เนินการตามทีต่ กลงกันไว้นนั ้ เทศบาลจังหวัดทีต่ งั ้
ั
โครงการลงทุนมีหน้าทีแ่ ก้ปญหาที
ด่ นิ ก่อน ก่อนทีจ่ ะมีการมอบทีด่ นิ ให้กบั ผูล้ งทุนตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย
3.เกีย่ วกับโครงการทีเ่ หมาะสมกับแผนงานทีใ่ ช้ทด่ี นิ และได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานราชการแล้ว
นัน้ ผูล้ งทุนได้รบั การโอนกรรมสิทธิ ์ เช่าสิทธิ ์การใช้ทด่ี นิ รับเงินลงทุนเป็นสิทธิ ์การใช้ทด่ี นิ ขององค์กร
เศรษฐกิจ ครอบครัวหรือบุคคลตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ แต่ไม่ใช่ดาํ เนินการตามขันตอน
้
การเวนคืนทีด่ นิ
มาตรา 57 ดาเนิ นโครงการลงทุนที่มีการขุดเจาะ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุ
โครงการลงทุนทีม่ กี ารขุดเจาะใช้ทรัพยากร แร่ธาตุตอ้ งดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา 58 ดาเนิ นโครงการลงทุนมีการก่อสร้าง
1.เกีย่ วกับโครงการลงทุนทีม่ กี ารก่อสร้างซึง่ งานก่อตัง้ การประเมิน อนุมตั แิ บบ การคํานวณ คิด
คํานวณทัง้ หมดได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการก่อสร้าง
2.ผูล้ งทุนรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพโครงการและรักษาสิง่ แวดล้อม
มาตรา 59 ประเมินค่าเครื่องมืออุปกรณ์
ผูล้ งทุนรับผิดชอบเกีย่ วกับประเมินราคาและคุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์นําเข้าเพื่อสร้าง
ทรัพย์สนิ คงทีด่ าํ เนินโครงการลงทุน
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มาตรา 60 การใช้สินค้าในตลาดเวียดนาม
1.ผูล้ งทุนได้ใช้สนิ ค้าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนจําหน่ายในเวียดนามแต่ไม่ถูกจํากัด
เกีย่ วกับพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ได้เป็นเอเยนต์ใช้สนิ ค้าขององค์กร,บุคคลอื่นทีม่ สี นิ ค้าชนิดเดียวกันทีผ่ ลิตในเวียดนาม
2.ผูล้ งทุนตัดสินใจเกีย่ วกับราคาขายสินค้าอุปกรณ์, บริการเนื่องจากตนเองเป็นผูผ้ ลิตหรือจัดหา
มา ในกรณีสนิ ค้าบริการเนื่องจากรัฐบาลตรวจสอบราคาซึง่ ราคาขายได้ดาํ เนินการตามโครงสร้างราคาที่
หน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบดูแลเป็นผูร้ บั รอง
มาตรา 61 บัญชีเงินต่างประเทศ บัญชีเงินเวียดนามด่อง
1.ผูล้ งทุนได้เปิดบัญชีเงินต่างประเทศและบัญชีเงินเวียดนามด่องกับธนาคารทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้
ดําเนินกิจการในประเทศเวียดนาม ในกรณีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารรัฐบาลเวียดนาม ผูล้ งทุน
สามารถเปิดบัญชีธนาคารทีต่ ่างประเทศได้
2.การเปิดใช้และปิดบัญชีทุกธนาคารในประเทศและต่างประเทศตามข้อกําหนดของธนาคาร
รัฐบาลเวียดนาม
มาตรา 62 การประกัน
ผูล้ งทุนดําเนินการประกันทรัพย์สนิ และประกันอื่นๆบนพืน้ ฐานสัญญาประกันทีเ่ ซ็นต์กบั บริษทั ประกันที่
ดําเนินกิจการในเวียดนามตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการประกัน
มาตรา 63 การเช่าบริษทั จัดการ
1.ผูล้ งทุนได้เช่าบริษทั จัดการเพื่อดําเนินการจัดการ การลงทุนและจัดการการค้าของโครงการ
ลงทุนเกีย่ วกับสาขาทีต่ อ้ งมีความสามารถจัดการเฉพาะด้านอย่างลึกซึง้ มีความรูส้ งู
2.ผูล้ งทุนรับผิดชอบทังหมดเกี
้
ย่ วกับดําเนินการของบริษทั จัดการก่อนกฎหมายเวียดนาม
เกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับดําเนินการจัดการทีเ่ ซ็นต์ในสัญญา
3.บริษทั ทีจ่ ดั การต้องรับผิดชอบก่อนผูล้ งทุนเกีย่ วกับการจัดการลงทุนและการค้าของโครงการ
ลงทุน ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายเวียดนามในการดําเนินการทุกสิทธิและหน้าทีข่ องตนเองตามข้อกําหนด
ในสัญญา รับผิดชอบก่อนกฎหมายเวียดนามเกีย่ วกับดําเนินการของตนเองทีอ่ ยูน่ อกเหนือสัญญา
มาตรา 64 หยุดโครงการชั ่วคราว เรียกคืนใบรับรองการลงทุน
1.ผูล้ งทุนเมื่อหยุดโครงการลงทุนชั ่วคราวต้องแจ้งกับหน่วยงานราชการทีจ่ ดั การการลงทุน เพื่อ
รับรองเบือ้ งต้นเพื่อพิจารณางด ลดค่าเช่าทีด่ นิ ในระยะเวลาที่หยุดโครงการ
2.โครงการทีไ่ ด้รบั ใบรับรองการลงทุนหลังจาก 12 เดือนแต่ผลู้ งทุนไม่ดาํ เนินการหรือไม่มี
ความสามารถทีจ่ ะดําเนินการตามระยะเวลาทีไ่ ด้ทาํ การตกลงและไม่มเี หตุผลทีเ่ หมาะสมจะถูกเรียกคืน
ใบรับรองการลงทุน
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มาตรา 65 ยกเลิ กโครงการลงทุน
การยกเลิกโครงการลงทุนได้ดาํ เนินการตามหนึ่งในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.สิน้ สุดระยะเวลาดําเนินการทีไ่ ด้ระบุในใบรับรองการลงทุน
2.ตามทุกเงื่อนไขทีย่ กเลิกดําเนินการได้กาํ หนดในสัญญา กฎระเบียบบริษทั หรือเจรจาตกลงของ
ผูล้ งทุนเกีย่ วกับระยะเวลาดําเนินโครงการ
3.ผูล้ งทุนตัดสินใจยกเลิกดําเนินการโครงการ
4.ยกเลิกดําเนินการตามข้อกําหนดของหน่วยงานทีจ่ ดั การการลงทุนหรือตามคําพิพากษาคํา
ตัดสินของศาล ในกรณีทก่ี ระทําผิดกฎหมาย
มาตรา 66 การรับรองของรัฐบาลให้กบั บางโครงการที่สาคัญ
เทียบเคียงกับขันตอนข้
้
อกําหนดในกฎหมายนี้ รัฐบาลได้มกี ารตัดสินใจกับโครงการลงทุนทีส่ าํ คัญและ
การรับรองเกีย่ วกับกูเ้ งินลงทุน สรรหาวัตถุดบิ ใช้สนิ ค้า ชําระและรับรองการทําหน้าทีส่ ญ
ั ญาอื่นๆให้กบั
โครงการ สั ่งการให้หน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีท่ าํ การรับรอง
หมวด 7
การลงทุน การค้าทุนของรัฐบาล
มาตรา 67 จัดการการลงทุน การค้าทุนของรัฐบาล
1.การลงทุน การค้าทุนของรัฐบาลต้องเหมาะสมกับนโยบาย แผนการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในรอบระยะเวลา
2.การลงทุน การค้าทุนรัฐบาลต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์และมีผลสําเร็จ รับประกันแนวทาง
จัดการเหมาะสมเกีย่ วกับแหล่งเงินทุนแต่ละแห่งแต่ละโครงการลงทุน โครงสร้างการลงทุนทีไ่ ด้ดาํ เนินการ
เปิดเผยโปร่งใส
3.การใช้เงินทุนรัฐบาลเพื่อลงทุนหรือร่วมทุน ร่วมมือกับส่วนทางเศรษฐกิจอื่นๆตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต้องได้รบั การตัดสินใจลงทุนประเมินและเห็นชอบจากหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
4.แบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนสิทธิ ์ของทุกหน่วยงาน บริษทั และบุคคลในแต่ละกรอบของ
โครงสร้างการลงทุนดําเนินการแบ่งแยกหน้าที่ แยกลําดับการจัดการหน่วยงานราชการเกีย่ วกับการ
ลงทุนธุรกิจทีใ่ ช้เงินทุนของรัฐบาล
5.ดําเนินการลงทุนถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระดับ รับประกันคุณภาพ ป้องกันการรั ่วไหล
สิน้ เปลือง สูญเสีย รัดกุม
มาตรา 68 การลงทุน การทาธุรกิ จจากเงินทุนรัฐบาลเข้าองค์กรเศรษฐกิ จ
1.เงินลงทุนจากเงินงบประมาณของรัฐบาลเข้าองค์กรเศรษฐกิจได้ดาํ เนินการผ่านทางบริษทั
ลงทุนและการทําธุรกิจจากเงินทุนรัฐบาล
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2.บริษทั ลงทุนและการทําธุรกิจจากเงินทุนรัฐบาลดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับบริษทั รัฐบาลและข้อกําหนดอื่นๆของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องดําเนินสิทธิ ์การเป็นตัวแทนเจ้าของ
เงินทุนรัฐบาล ณ บริษทั จํากัด 1 บุคคล บริษทั จํากัด 2 บุคคลขึน้ ไป บริษทั หุน้ ส่วนทีไ่ ด้โอนจากบริษทั ที่
รัฐบาลก่อตัง้ หรือก่อตัง้ ใหม่
3.รัฐบาลกําหนดองค์กรดําเนินการของบริษทั ลงทุนและทําธุรกิจจากเงินทุนรัฐบาล
มาตรา 69 การลงทุนของรัฐบาลเข้าทากิ จการสาธารณะประโยชน์
1.รัฐบาลลงทุนเข้าผลิต สนับสนุนสินค้าบริการสาธารณประโยชน์ผ่านทางรูปแบบการส่งมอบ
แผนการ สั ่งสินค้าหรือประมูล
2.บริษทั หรือบุคคลทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจสามารถเข้าผลิต ส่งสินค้า บริการสาธารณะ
ประโยชน์ ยกเว้นกรณีพเิ ศษทีร่ ฐั บาลกําหนด
รัฐบาลประกาศนโยบายสนับสนุนดําเนินการทีเ่ ป็นประโยชน์สาธารณะและรายการสินค้า บริการ
สาธารณประโยชน์
มาตรา 70 ลงทุนโดยเงินทุนพัฒนาเครดิ ตของรัฐบาล
1.ผูใ้ ช้เงินทุนพัฒนาเครดิตของรัฐบาลคือโครงการลงทุนใดในสาขา ขอบเขตอุตสาหกรรมที่
สําคัญ, เป็นส่วนใหญ่ของรายการทางเศรษฐกิจมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ-สังคม มีความสามารถจ่ายคืน
เงินทุนกูย้ มื โครงการกูย้ มื เงินทุนพัฒนาเครดิตของรัฐบาล หน่วยงานทีใ่ ห้ยมื ต้องพิจารณาและเห็นชอบ
นโยบายทางการเงินและแนวทางการจ่ายคืนเงินทุนกูย้ มื ก่อนทีจ่ ะอนุมตั กิ ารลงทุน
2.รัฐบาลกําหนดชัดเจนเกีย่ วกับนโยบายช่วยเหลือการลงทุนจากเงินทุนพัฒนาเครดิตของรัฐบาล
รายการผูท้ ไ่ี ด้กยู้ มื เงินลงทุนและเงื่อนไขเครดิตในแต่ละช่วงเวลา
มาตรา 71 องค์กรหรือเอกชนที่ได้รบั จัดการโครงการลงทุนใช้เงินลงทุนรัฐบาล
องค์กรหรือเอกชนทีไ่ ด้เป็นตัวแทนกรรมสิทธิ ์เงินลงทุนรัฐบาลรับผิดชอบรักษาพัฒนาและใช้เงินทุนอย่าง
มีประสิทธิผล องค์กรหรือเอกชนทีไ่ ด้เป็นตัวแทนกรรมสิทธิ ์เงินลงทุนรัฐบาล ตัวแทนหุน้ ส่วนรัฐบาลของ
บริษทั ทีท่ าํ หน้าทีแ่ ละดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการจัดการใช้เงินทุนรัฐบาลและ
กฎหมายบริษทั การค้า
มาตรา 72 แก้ไขเนื้ อหา เลื่อน หยุดดาเนิ นการชั ่วคราว ยกเลิ กโครงการลงทุน
1.กรณีเปลีย่ นแปลงเนื้อหาโครงการลงทุน เจ้าของผูล้ งทุนต้องอธิบายเหตุผลให้ชดั เจนเนื้อหาที่
เปลีย่ นแปลงให้กบั หน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีต่ ดั สินการลงทุนพิจารณาตัดสิน ใจ ถ้าโครงการ
กําลังดําเนินการผูล้ งทุนต้องทํารายงานและประเมินเกีย่ วกับโครงการ
2.ภายหลังทีห่ น่วยงานราชการเห็นด้วยกับการแก้ไขเนื้อหาโครงการเป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้วผู้
ลงทุนถึงจะได้จดั ทํา องค์กรตรวจสอบและนําเสนออนุมตั โิ ครงการตามข้อกําหนด
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3.โครงการลงทุนถูกเลื่อน หยุดดําเนินการชั ่วคราวหรือยกเลิกโครงการ ตามกรณีดงั ต่อไปนี้
a) ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันทีต่ ดั สินใจลงทุน ผูล้ งทุนไม่เริม่ ดําเนินการโครงการหรือไม่
ได้รบั ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษรของหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
b) เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ไม่ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีเ่ ป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
4.หน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีต่ ดั สินเลื่อน หยุดดําเนินการชั ่วคราว ยกเลิกโครงการลงทุนต้องมี
เหตุผลทีช่ ดั เจนและรับผิดชอบก่อนกฎหมายเกีย่ วกับการตักสินใจของตนเอง
มาตรา 73 คัดเลือกบริษทั ผู้รบั เหมาดาเนิ นโครงการ
โครงการลงทุนทีใ่ ช้ทุนรัฐบาลต้องดําเนินการประมูลเพื่อคัดเลือกผูร้ บั เหมาบริการคําแนะนํา ซือ้ สินค้า
ก่อสร้างติดตัง้ ให้โครงการตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการประมูล
หมวด 8
การลงทุนไปต่างประเทศ
มาตรา 74 การลงทุนไปต่างประเทศ
1.ผูล้ งทุนได้ลงทุนไปต่างประเทศตามข้อกําหนดของกฎหมายเวียดนามและกฎหมายของ
ประเทศผูร้ บั ลงทุน
2.รัฐบาลอํานวยความสะดวกให้กบั การลงทุนไปต่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
เวียดนามทีอ่ ยูต่ ่างประเทศตามข้อกําหนดของสนธิสญ
ั ญาสากลทีป่ ระเทศเวียดนามเป็นสมาชิก
3.รัฐบาลอํานวยความสะดวกให้กบั ผูล้ งทุนได้รบั ความเสมอภาคในแหล่งเครดิตเงินทุนไม่แยก
ปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนทางเศรษฐกิจ รับประกันกูย้ มื เงินทุนเกีย่ วกับโครงการลงทุนไปต่างประเทศในภาค
การลงทุนพิเศษเพื่อกระตุน้ การลงทุน
มาตรา 75 ส่วนที่มีการกระตุ้น ห้ามลงทุนไปต่างประเทศ
1.รัฐบาลเวียดนามกระตุน้ องค์กรทางเศรษฐกิจทีเ่ วียดนามลงทุนไปต่างประเทศเกีย่ วกับภาค
แรงงานส่งออก สนับสนุนสาขาอาชีพดัง้ เดิมของเวียดนามให้มปี ระสิทธิภาพขยายตลาด การแสวงหา
ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีล่ งทุน เพิม่ ความสามารถและศักยภาพในการส่งออกนําเข้ามาซึง่ เงินตราต่างประเทศ
2.รัฐบาลเวียดนามไม่ออกใบอนุญาตลงทุนไปต่างประเทศเกีย่ วกับโครงการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
ความลับแห่งชาติ ความปลอดภัยแห่งชาติ การป้องกันชาติหรือสิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อประวัตศิ าสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม
มาตรา 76 คุณสมบัติการลงทุนไปต่างประเทศ
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1.เพื่อให้ได้ลงทุนไปต่างประเทศตามรูปแบบการลงทุนโดยตรง ผูล้ งทุนต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
a) มีโครงการลงทุนไปต่างประเทศ
b) ปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วนหน้าทีท่ างการเงินเกีย่ วกับรัฐบาลเวียดนาม
c) ได้รบั ใบรับรองการลงทุนจากหน่วยงานจัดการการลงทุน
2.การลงทุนไปต่างประเทศตามรูปแบบการลงทุนทางอ้อมต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเกีย่ วกับการเงินการธนาคาร หุน้ และข้อกําหนดอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3.การใช้เงินลงทุนรัฐบาลเพื่อลงทุนไปต่างประเทศต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับการจัดการ ใช้เงินทุนของรัฐบาล
มาตรา 77 สิ ทธิ ของผู้ลงทุนไปต่างประเทศ
1.การโอนเงินลงทุนโดยเงินสดชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สนิ อื่นไปต่างประเทศเพื่อดําเนินลงทุน
ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการจัดการระหว่างประเทศภายหลังจากทีโ่ ครงการลงทุนได้รบั การ
ยอมรับจากหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีข่ องประเทศทีล่ งทุนนัน้
2.ได้รบั สิทธิพเิ ศษเกีย่ วกับการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมาย
3.ว่าจ้างแรงงานเวียดนามเพื่อส่งไปทํางานในการผลิต ธุรกิจทีผ่ ลู้ งทุนได้ก่อตัง้ ในต่างประเทศ
มาตรา 78 หน้ าที่ของผู้ลงทุนไปต่างประเทศ
1.ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศทีร่ องรับการลงทุน
2.ส่งผลกําไรหรือรายได้อ่นื จากการลงทุนไปต่างประเทศกลับประเทศตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย
3.มีการรายงานตามกําหนดเวลาเกีย่ วกับการเงินและดําเนินการลงทุนในต่างประเทศ
4.ปฏิบตั คิ รบถ้วนหน้าทีท่ างการเงินกับรัฐบาลเวียดนาม
5.เมื่อสิน้ สุดการลงทุนในต่างประเทศโอนกลับเงินลงทุนทัง้ หมด ทรัพย์สนิ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
กลับประเทศตามข้อกําหนดของกฎหมาย
6.ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนยังไม่โอนเงินทุน ทรัพย์สนิ กําไรและรายได้อ่นื ๆจากการลงทุนในต่างประเทศ
กลับประเทศ ตามข้อกําหนดใน ข้อ 2 และ ข้อ 5 ของมาตรานี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของหน่วยงาน
ราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
มาตรา 79 ขัน้ ตอนการลงทุนไปต่างประเทศ
1.โครงการลงทุนไปต่างประเทศประกอบด้วย
a)โครงการจดทะเบียนลงทุนคือโครงการทีม่ ขี นาดการลงทุนน้อยกว่า 15,000 เวียดนามด่อง
(ประมาณ 937,500 USD คิดที่ 1 USD = 16,000 VND)

- 80 -

b)โครงการทีต่ รวจสอบการลงทุนคือโครงการทีม่ ขี นาดการลงทุนตัง้ แต่ 15,000 เวียดนามด่องขึน้
ไป (ประมาณ 937,500 USD ขึน้ ไป คิดที่ 1 USD = 16,000 VND)
2.ขันตอนจดทะเบี
้
ยนและตรวจสอบการลงทุนได้กาํ หนดดังต่อไปนี้
a) เกีย่ วเนื่องกับโครงการจดทะเบียนลงทุน , ผู้ลงทุนจดทะเบียนตามแบบฟอร์ม ณ หน่ วยงาน
จัดการการลงทุนเพื่อให้ออกใบรับรองการลงทุน
b) เกีย่ วเนื่องกับโครงการตรวจสอบการลงทุน ผู้ลงทุนส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม ณ หน่ วยงาน
จัดการการลงทุนเพื่อตรวจสอบออกใบรับรองการลงทุ นรัฐบาลกําหนดชัดเจนขอบเขตที่ส่งเสริม ห้าม
ควบคุมการลงทุน ไปต่างประเทศคุณสมบัติการลงทุ น รายการสิท ธิพเิ ศษเกี่ยวกับโครงการลงทุน ไป
ต่างประเทศ ลําดับก่อนหลังขันตอนและการจั
้
ดการลงทุนไปต่างประเทศ
หมวดที่ 9
การจัดการของรัฐเกี่ยวกับการลงทุน
มาตรา 80 เนื้ อหาการจัดการของรัฐเกี่ยวกับการลงทุน
1.สร้างและสั ่งดําเนินการนโยบาย แบบแผน แผนการ สิทธิพเิ ศษเกีย่ วกับการพัฒนาการลงทุน
2.ประกาศและจัดทําการปฏิบตั ติ ามเอกสารขอบเขตกฎหมายเกีย่ วกับการลงทุน
ั
3.แนะนําให้ความช่วยเหลือผูล้ งทุนดําเนินการโครงการลงทุนและแก้ปญหาความยากลํ
าบาก ข้อ
เรียกร้อง ของผูล้ งทุน
4.ออกและเพิกถอนใบรับรองการลงทุน
ั
5.แนะนําประเมินผลการลงทุน ตรวจสอบ ตรวจตราและดูแลดําเนินการลงทุนแก้ปญหาการ
ร้องเรียน ฟ้องร้อง รางวัลชมเชยและจัดการการฝา่ ฝืนในดําเนินการลงทุน
6.จัดทําการฝึกอบรมให้แก่บุคคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับดําเนินการลงทุน
7.จัดทําการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน
มาตรา 81 ความรับผิดชอบของการจัดการบ้านเมืองเกี่ยวกับการลงทุน
1.รัฐบาลมีขอ้ สรุปการจัดการบ้านเมืองเกีย่ วกับการลงทุนในขอบเขตของทัง้ ประเทศ
2.กระทรวงแผนการและการลงทุนรับผิดชอบก่อนรัฐบาล ดําเนินการจัดการเกีย่ วกับการลงทุน
3.ทุกกระทรวง หน่วยงานเทียบเท่ากระทรวงในขอบเขตหน้าที,่ สิทธิอาํ นาจของตนเองมีหน้าที่
ดําเนินการจัดการบ้านเกีย่ วกับการลงทุนเกี่ยวเนื่องกับขอบเขตทีไ่ ด้แบ่งแยกหน้าที่
4.เทศบาลองค์การบริหารทุกระดับมีหน้าทีจ่ ดั การบ้านเมืองเกีย่ วกับการลงทุนในพืน้ ทีต่ ามการ
แบ่งแยกหน้าทีข่ องรัฐบาล
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มาตรา 82 จัดการลงทุนตามแผนหลัก
1.รัฐบาลกําหนดเกีย่ วกับการจัดตัง้ เสนอลงนามอนุมตั ทิ กุ แผนหลักตามข้อกําหนดของกฎหมาย
เกีย่ วกับแผนหลัก
2.โครงการลงทุนต้องปฏิบตั ติ ามแผนหลักโครงสร้างพืน้ ฐาน-ทางเทคนิค แผนการใช้ทด่ี นิ
แผนการก่อสร้าง แผนการใช้แร่ธาตุและแหล่งทรัพยากรอื่นๆ
แผนหลักภูมภิ าค แผนอาชีพ แผนผลิตภัณฑ์ตอ้ งเหมาะสมกับพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ทไ่ี ด้สทิ ธิพเิ ศษ พืน้ ทีไ่ ด้
สิทธิพเิ ศษการลงทุนพืน้ ทีล่ งทุนทีม่ เี งื่อนไข พืน้ ทีท่ ห่ี า้ มลงทุนกําหนดในมาตรา 27, 28, 29 และ 30 ของ
กฎหมายนี้ และเส้นทางนําร่องทีผ่ ลู้ งทุนจะเลือกตัดสินใจลงทุน
3.หน่วยงานมีอาํ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับแผนหลักมีหน้าทีป่ ระกาศรับรองทุกแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนผ่านทางทุกสื่อ
4.เกีย่ วกับโครงการลงทุนทีย่ งั ไม่มใี นแผนหลักทีก่ าํ หนดในมาตรานี้ หน่วยงานจัดการลงทุนมี
หน้าทีป่ ระสานงานกับหน่วยงานจัดการเกีย่ วกับแผนหลักเพื่อตอบคําถามผูล้ งทุนในระยะเวลา 30 วัน นับ
จากวันทีผ่ ลู้ งทุนร้องขอ
มาตรา 83 การส่งเสริมการลงทุน
1.กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนของหน่วยงานราชการทุกระดับได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของ
รัฐบาล
2.เงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนของหน่วยงานราชการได้มาจากเงินงบประมาณของ
รัฐ
มาตรา 84 ติ ดตามประเมินผลกิ จกรรมการลงทุน
1.หน่วยงานราชการจัดการลงทุนทุกระดับ จัดทําการติดตาม ประเมินผลและรายงานกิจกรรม
การลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.เนื้อหาการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมการลงทุนประกอบด้วย
a) ใบประกาศเอกสารแนะนํากฎหมายตามอํานาจและการปฏิบตั ทิ ุกข้อกําหนดของกฎหมายว่า
ด้วยการลงทุน
b) สถานะ การดําเนินโครงการลงทุนตามข้อกําหนดของใบรับรองการลงทุน
c) ผลดําเนินการลงทุนของทังประเทศ
้
ทุกกระทรวง อาชีพและทุกพืน้ ที่ ทุกโครงการลงทุนตามที่
แบ่งแยก
d) รายงานหน่วยงานราชการจัดการระดับเดียวกัน หน่วยงานราชการจัดการลงทุนระดับสูงกว่า
เกีย่ วกับผลการประเมินการลงทุน คําร้องแนวทางจัดการความยากลําบากและการฝา่ ฝืนกฎหมายการ
ลงทุน
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มาตรา 85 การตรวจสอบเกี่ยวกับกิ จกรรมการลงทุน
1.การตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
a) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายการลงทุน
b) ตรวจหาป้องกันและแก้ไขตามอํานาจหรือร้องเรียนหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีแ่ ก้ไข
การฝา่ ฝืนกฎหมายเกีย่ วกับการลงทุน
ั
c) พิสจู น์รอ้ งขอหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีแ่ ก้ปญหาการร้
องเรียน ฟ้องร้องเกีย่ วกับ
การลงทุน
2.ก่อตัง้ และดําเนินการของการตรวจสอบการลงทุนตามข้อกําหนดของกฎหมายเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบ
มาตรา 86 การร้องทุกข์ร้องเรียน ดาเนิ นการฟ้ องร้อง
1.บุคคลมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์รอ้ งเรียนและดําเนินฟ้องร้อง องค์กรทีม่ อี าํ นาจร้องทุกข์ฟ้องร้องตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย การร้องทุกข์รอ้ งเรียน ดําเนินการฟ้องร้องและแก้ปญั หาการร้องทุกข์รอ้ งเรียน
ดําเนินการฟ้องร้องในกิจกรรมการลงทุนได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.ในระยะเวลาการร้องทุกข์รอ้ งเรียนหรือดําเนินการฟ้องร้อง องค์กร บุคคล ยังคงต้องปฏิบตั ติ าม
การตัดสินดําเนินการของหน่วยงานจัดการทีม่ อี าํ นาจเกีย่ วกับการลงทุน เมื่อมีการพิจารณาตัดสิน
แก้ปญั หาการร้องทุกข์รอ้ งเรียนของหน่วยงานจัดการทีม่ อี าํ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือตัดสินคํา
พิพากษาศาลได้มผี ลบังคับตามกฎหมายให้ดาํ เนินการตามการพิจารณาตัดสินคําพิพากษานัน้
ั
3.หน่วยงานจัดการทีม่ อี าํ นาจเกีย่ วกับการลงทุนทุกระดับมีหน้าทีม่ ี แก้ปญหาการร้
องทุกข์,
ร้องเรียนขององค์กร บุคคล ทีอ่ ยูใ่ นการอํานาจตัดสินของตน ในกรณีได้รบั การการร้องทุกข์, ร้องเรียน
ไม่ได้อยูใ่ นอํานาจตัดสินของตนมีหน้าทีต่ อ้ งโอนให้ทนั เวลาแก่หน่วยงาน องค์กรทีม่ อี าํ นาจพิจารณา
แก้ปญั หาและรายงานเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั ผูร้ อ้ งทุกข์รอ้ งเรียนทราบ
มาตรา 87 จัดการเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น
1.บุคคลทีท่ าํ การฝา่ ฝืนกฎหมายนี้และข้อกําหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมการลงทุน
ซึง่ ตามแต่เจตนา ระดับขันการฝ
้
า่ ฝืน ซึง่ ได้ถูกลงโทษทางกฎหมายดําเนินการปรับลงความผิดทาง
อาญา ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายต้องมีการชดใช้ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2.บุคคลใช้ประโยชน์ในหน้าที่ อํานาจขัดขวางการลงทุน มีพฤติกรรมข่มขู่ ก่อความรบกวนแก่ผู้
ลงทุน ไม่แก้ปญั หาให้ทนั เวลาเกีย่ วกับการร้องขอของผูล้ งทุนตามข้อกําหนด ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามที่
กฎหมายกําหนดซึง่ ขึน้ กับเจตนาระดับความผิดซึง่ ได้ถูกลงโทษทางกฎหมาย ดําเนินการปรับ ลง
ความผิดทางอาญา
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หมวด 10
ข้อปฏิ บตั ิ
มาตรา 88 การบังคับใช้กฎหมายนี้ กบั ทุกโครงการที่กาลังดาเนิ นกิ จกรรมการลงทุนก่อนที่
กฎหมายนี้ จะมีผลบังคับใช้
1.โครงการทีม่ เี งินลงทุนจากต่างประเทศได้ออกใบอนุญาตลงทุนก่อนทีก่ ฎหมายนี้จะมีผลบังคับ
ใช้ ไม่ตอ้ งดําเนินขันตอนเพื
้
่อออกใบรับรองการลงทุนให้ใหม่ ในกรณีผลู้ งทุนมีความต้องการจดทะเบียน
ลงทุนอีกตามข้อกําหนดของกฎหมายลงทุนนัน้ ให้ดาํ เนินขันตอนจดทะเบี
้
ยนขอเปลีย่ นใบรับรองการ
ลงทุนใหม่
2.โครงการลงทุนในประเทศได้ดาํ เนินการก่อนทีก่ ฎหมายนี้มผี ลไม่ตอ้ งทําขันตอนการจด
้
ทะเบียนลงทุนหรือตรวจสอบการลงทุน ในกรณีผลู้ งทุนมีความต้องการให้ออกใบรับรองการลงทุน นัน้
ต้องจดทะเบียนทีห่ น่วยงานจัดการลงทุนทีม่ อี าํ นาจหน้าที่
มาตรา 89 มีผลบังคับใช้
กฎหมายนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2006 กฎหมายนี้แทนทีก่ ฎหมายลงทุน
ต่างประเทศทีป่ ระเทศเวียดนาม ปี 1996 กฎหมายแก้ไขเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมบางมาตราของกฎหมาย
ลงทุนต่างประเทศ ปี 2000 และกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ปี 1998 รัฐบาลกําหนดรายละเอียด
และแนะนําการปฏิบตั กิ ฎหมายนี้ กฎหมายนี้สภานิตบิ ญ
ั ญัตปิ ระเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่น
11 การประชุมสภาครัง้ ที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2005
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ภาคผนวก ข
เอกสารการขออนุญาตประกอบกิ จการในเวียดนามของชาวต่างชาติ
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR ISSUANCE OF INVESTMENT CERTIFICATE
[01]To:
[02] Name of investor:
Hereby registers to implement an investment project with the following contents:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor]1 on entitlement to investment incentives:
8. The investor undertakes :
(a) [To be responsible for] the accuracy of the contents of the investment application file; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.

Dated:..................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-2
Registration/Request for Issuance of Investment Certificate
(for cases associated with establishment of branch)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR ISSUANCE OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers the operation of the Branch in order to implement an investment project with the
following contents:
I. Operational contents of the Branch to be registered:
[03] 1. Name of Branch:
[04] 2. Address:
[07] 3. Head of the Branch:
[08] 4. Business lines:
II. Contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the investment application file; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
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Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-3
Registration/Request for Issuance of Investment Certificate
(for cases associated with establishment of enterprise)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR ISSUANCE OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers establishment of an economic organization in order to implement an investment project
with the following contents:
I. Contents of registration of establishment of the enterprise:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise being registered for establishment:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
II. Contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
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[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the investment application file; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-4
Registration/Request for Amendment of Investment Certificate
(for cases where Investment Certificate is not associated with establishment of enterprise or branch)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR AMENDMENT OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers/requests amendment of the Investment Certificate ...(number of the Certificate, date of
issuance and place of issuance)... with the following contents:
(Write the contents already stipulated in the Investment Certificate and the items which are
requested to be amended under any of the following items:)
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
8. The investor undertakes :
(a) [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for amendment; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-5
Registration/Request for Amendment of Investment Certificate
(for cases where Investment Certificate is associated with establishment of branch)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR AMENDMENT OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers/requests amendment of the Investment Certificate ...(number of the Certificate, date of
issuance and place of issuance)... with the following contents:
(Write the contents already stipulated in the Investment Certificate and the items which are
requested to be amended under any of the following items:)
I. Registration of amendment of operational contents of the Branch:
[03] 1. Name of the Branch:
[04] 2. Address:
[07] 3. Head of the Branch:
[08] 4. Business lines:
II. Amended contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
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III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for amendment; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-6
Registration/Request for Amendment of Investment Certificate
(for cases where Investment Certificate is associated with establishment of enterprise)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR AMENDMENT OF INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers/requests amendment of the Investment Certificate ...(number of the Certificate, date of
issuance and place of issuance)... with the following contents:
(Write the contents already stipulated in the Investment Certificate and the items which are
requested to be amended under any of the following items:)
I. Registration for amendment of business items:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
II. Amended contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
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[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for amendment; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:

- 95 -

APPENDIX I-7
Registration of Amendment of Business Registration Contents
(for cases of amendment of only contents of business registration or operational registration in
Investment Certificate of branch)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION OF AMENDMENT OF BUSINESS REGISTRATION CONTENTS
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers amended registered business items or registers amendment of operational items of the
branch as stipulated in the Investment Certificate ...(number of the Certificate, date and place of
issuance)... with the following contents:
(Write the items already stipulated in the Investment Certificate and the items which it is requested to be
amended under any of the following items. In the case of registration of operation of a branch, it is not
necessary to complete items 3, 6 or 7 below and the expression "enterprise" should be replaced by the
expression "Branch").
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise:
[07] 4. Legal representative of the enterprise or head of the Branch:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
8. The investor undertakes :
(a) To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for
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amendment; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-8
LIST OF MEMBERS OF LIMITED LIABILITY COMPANY WITH TWO OR MORE
MEMBERS
Capital contribution
Name of
Signature
Establishment Total value
No. founding Address
of
Method of
Time of
Decision of capital
member
contribution contribution member
contribution
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Notes
(9)

...date...
Legal Representative of the enterprise
(Signature and full name)
Notes:
Column (2): In the case where a member is an individual: Write full name, date of birth, sex, nationality.
Column (3): Address: In the case where a member is an individual: Write place of registered permanent
residence. In the case where a member is an organization: Write address of the head office.
Column (4): In the case where a founding member is an individual: Write date and place of issuance of ID
card, passport or lawful personal identification. In the case where a founding member is an organization:
Give the establishment decision, business registration certificate or other equivalent document.
Column (6): Method of capital contribution: List the name of the types of asset/assets, the quantity of each
type of asset, the residual value of each type of asset, and the time of contribution of each type of asset.
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APPENDIX I-9
LIST OF FOUNDING SHAREHOLDERS OF SHAREHOLDING COMPANY
Capital contribution
Class of share
Time
Name of
Total number
Establishment
of
[Other classes
No. founding Address
of shares Ordinary shares
Decision
contrib
of shares]
shareholder
ution
Numb
Value Number Value Number Value
er
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) (11)

Signa
ture
of
mem
ber
(12)

...date...
Legal Representative of the enterprise
(Signature and full name)
Notes:
Column (2): In the case where a founding shareholder is an individual: Write full name, date of birth, sex,
nationality.
Column (3): Address: In the case where a founding shareholder is an individual: Write place of registered
permanent residence. In the case where a founding shareholder is an organization: Write the address of the
head office.
Column (4): In the case where a founding shareholder is an individual: Write the date and place of
issuance of ID card, passport or lawful personal identification. In the case where a founding shareholder is
an organization: Give the establishment decision, business registration certificate or other equivalent
document.
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APPENDIX I-10
LIST OF FOUNDING MEMBERS OF PARTNERSHIP
Profession
Capital contribution
Name
and
of
professional Total value Capital
foundi Addres Establishme
Time of Signature
No.
qualification of capital contributi
Notes
ng
s nt Decision
contribut of member
s of member contributio
on
memb
ion
of
n
portion
er
partnership
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
...date...
Legal Representative of the enterprise
(Signature and full name)
Notes:
Column (2): In the case where a member is an individual: Write full name, date of birth, sex, and
nationality.
Column (3): Address: In the case where a member is an individual: Write place of registered permanent
residence. In the case where a member is an organization: Write address of the head office.
Column (4): In the case where a founding member is an individual: Write date and place of issuance of ID
card, passport or lawful personal identification. In the case where a founding member is an organization:
Give the establishment decision, business registration certificate or other equivalent document.
Column (6): Method of capital contribution: List the name of the types of asset/assets, the quantity of each
type of asset contributed as capital, the residual value of each type of asset, and the time of contribution of
each type of asset.
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APPENDIX I-11
Registration of Investment Project
(for cases of domestic investment not requiring issuance of Investment Certificate)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION OF INVESTMENT PROJECT
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers to implement an investment project with the following contents:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[18] 6. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
7. The investor undertakes :
(a) [To be responsible for] the accuracy of the registered investment items; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:..................
[19] INVESTOR
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APPENDIX I-12
Registration of Amendment of Investment Project
(for cases of amendment of domestic investment projects without issuing amended Investment Certificate)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION OF AMENDMENT OF INVESTMENT PROJECT
To: [01]
[02] Name of investor:
Hereby registers to implement an investment project which was registered on ....... with the
following contents:
(Write the items already registered and the items which it is requested be amended under any of the
following headings:)
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; proposed area of land to be used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation:
[18] 6. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
7. The investor undertakes :
(a) [To be responsible for] the accuracy of the amended registered items; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:..................
[19] INVESTOR
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APPENDIX I-13
Re-Registration of Enterprise and Investment Project
(for cases of re-registration of enterprises with foreign invested capital issued with investment license
prior to 1 July 2006 )
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
RE-REGISTRATION OF ENTERPRISE AND INVESTMENT PROJECT
To: [01]
[02] Name of investor:
The investor is currently implementing the investment project pursuant to investment license ...(specify
number of the license, and date and place of issuance)... .
Hereby re-registers the enterprise and investment project with the following contents:
(Write the relevant items stipulated in the investment license and any amended licenses which have been
issued and specify out any proposal for amendments or additions under any of the following headings:)
I. Contents of re-registration of the enterprise:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
II. Contents of the investment project:
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[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; area of land used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation of the project:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for re-registration of the
enterprise and the investment project; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-14
Registration for Replacement with Investment Certificate
(for cases of replacement with Investment Certificate by parties to business co-operation contract issued
with investment license prior to 1 July 2006 )
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION FOR REPLACEMENT WITH INVESTMENT CERTIFICATE
To: [01]
[02] Name of parties to the business co-operation contract:
The parties are currently implementing the investment project ......... pursuant to investment
license ...(specify number of the license, and date and place of issuance)... .
Hereby re-register for replacement with an Investment Certificate with the following contents:
(Write the relevant items stipulated in the issued investment license or amended licenses and
specify the proposal for amendments or additions under any of the following headings:)
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; area of land used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation of the project:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
8. The investor undertakes:
(a) [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for replacement with an
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Investment Certificate; and
(b) To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-15
Registration of Conversion of Form of Enterprise
(for cases of conversion of enterprises with foreign invested capital issued with investment license prior to
1 July 2006 )
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
REGISTRATION OF CONVERSION OF FORM OF ENTERPRISE
To: [01]
[02] Name of Investor:
The investor is currently implementing the investment project ....... pursuant to investment license
...(specify number of the licence, and date and place of issuance)... .
Hereby registers the conversion of form of enterprise with the following contents:
(Write the relevant items stipulated in the issued investment license or amended licenses and
specify the proposal for amendments or additions under any of the following headings:)
I. Registration of Conversion of Enterprise:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of converted enterprise which is being registered:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[08] 5. Business lines:
[09] 6. Capital of the enterprise:
[10] 7. Legal capital:
II. Re-registration of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
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[12] 2. Location for implementation of the project; area of land used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
[14] 4. Proposed investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation of the project:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for conversion of form of
enterprise; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX I-16
Registration/Request for Amendment of Investment License
(for enterprises with foreign invested capital or parties to business co-operation contract issued with
investment license prior to 1 July 2006 which have not yet re-registered and which do not re-register)
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
REGISTRATION/REQUEST FOR AMENDMENT OF INVESTMENT LICENSE
To: [01]
[02] Name investor:
Hereby registers or requests amendment of the Investment License ...(specify number of the
license, and date and place of issuance)... with the following contents:
(Write the relevant items stipulated in the issued investment license or amended licenses and
specify the proposals for amendments or additions under any of the following headings:)
I. Amendment of registered business items:
[03] 1. Name of the enterprise:
[04] 2. Address of the head office:
[05] Branch/Representative Office (if any):
[06] 3. Type of enterprise:
[07] 4. Legal representative of the enterprise:
[09] 5. Capital of the enterprise:
II. Amendment of contents of the investment project:
[11] 1. Name of the investment project:
[12] 2. Location for implementation of the project; area of land used:
[13] 3. Objectives and scale of the project:
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[14] 4. Investment capital for implementation of the project:
[15] Of which: Capital contribution for implementation of the project:
[16] 5. Duration of operation of the project:
[17] 6. Schedule for implementation of the project:
[18] 7. Recommendations [of the investor] on entitlement to investment incentives:
III. The investor undertakes:
1. [To be responsible for] the accuracy of the contents of the application file for amendment of the
Investment License; and
2. To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Dated:................
[19] INVESTOR
[20] Documents attached:
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APPENDIX IV
GUIDELINES ON HOW TO COMPLETE STANDARD FORMS
[01] : Name of the Investment Certificate-Issuing Body.
[02] : Main information about each investor:
(a) In the case of investor being an individual:
Full name (full name, position, date of birth, ethnic group, and nationality);
ID card or passport (specify the number of the ID card or passport, and the date and place of issuance);
Other personal identification document in the case of an investor not having an ID card or passport (name
of the document, number, date and place of issuance);
Place of registration of permanent address;
Current address (address, telephone number, fax and email).
(b) In the case of investor being an enterprise or organization:
Name of the enterprise or organization;
Business registration certificate or Investment Certificate or establishment decision (number, date and
place of issuance);
Information about the legal representative of the enterprise or organization registering the investment,
including:
Full name (full name, date of birth, ethnic group and nationality);
ID card or passport (number, date and place of issuance);
Other personal identification document in a case where the investor does not have an ID card or passport
(name of the document, number, date and place of issuance);
Position;
Place of registration of permanent address;
Current address (address, telephone number, fax and email).
[03] Full name printed in capitals:
(a) Name in Vietnamese;
(b) Trading name (if any) in a foreign language;
(c) Abbreviated name (if any).
(The name of an enterprise must satisfy the requirements stipulated in the law on business
registration).
[04] Full address (number of the house and street, ward, commune, district and city).
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[05] Full address of any branch or any representative office (number of the house and street, ward,
commune, district and city).
[06] Type of enterprise registered for establishment pursuant to the Law on Enterprises: one member
limited liability company, limited liability company with two or more members, shareholding company,
partnership or private enterprise.
[07] Information about the legal representative of the enterprise which has been established should be
recorded as per item [03]. [08]
No.

Code of business line

Name of business line

(The above is not applicable to Appendix 1-14) [09] 1. This item should be completed depending on the
type of enterprise, in accordance with the following provisions:
(a) In the case of establishment of a private enterprise, write "initial investment capital", including the total
sum including Vietnamese dong, foreign currencies and other assets (specify the type of asset, the quantity
and residual value of each type of
asset: this item may be completed on a separate page as an enclosure).
(b) In the case of establishment of a shareholding company, write "charter capital", being the charter
capital paid up at the time of registration and including the total
number of shares, and the par value of the shares; the total number of shareholders, the classes of shares
for which founding shareholders have registered to purchase; and the number of shares and the class of
shares it is proposed to offer for sale.
(c) In the case of establishment of a limited liability company or partnership, write "charter capital", being
the paid up charter capital at the date of registration and
including the total amount and the capital contribution portion of each member as recorded in the list of
members.
2. The amount of capital should be recorded in Vietnamese dong and, in the case of a foreign invested
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project, this amount should be supplemented with the equivalent value in a foreign currency.
[10] Legal capital is only applicable to enterprises engaged in business lines subject by law to legal capital
requirements (such as finance, banking and insurance sectors).
[11] The name of the investment project should be recorded in full in capital letters in Vietnamese and also
in a foreign language (if the investment project also has a name in a foreign language).
[12] Full address (number of the house and street, ward, commune, district and city).
Specify the land area it is proposed to use in square meters or in hectares.
[13] Specify the particular type of product or services and the scale of the project.
For example:
Production of coal on a scale of 500,000 tones per year; or
Construction and commercial operation of a five (5) star hotel with 500 guest rooms.
[14] Specify the total investment capital in Vietnamese dong and, in the case of a foreign invested
project, this amount should be supplemented with the equivalent value in a foreign currency.
[15] Specify the capital contribution portion, the type of capital and the schedule for making the capital
contribution:
(Where there is more than one investor, specify the above details as applicable to each investor).
[16] The duration of operation of the project, commencing as from the date of issuance of the Investment
Certificate.
[17] Specify the proposed schedule for construction of project works and items of works (for example, the
date of the ground-breaking ceremony, the construction period, the date for procurement and for
installation of machinery and equipment, the date of commencing business activities, etc).
[18] (a) Tax rate, exemption from and reduction of corporate income tax;
(b) Exemption from import duty;
(c) Exemption from and reduction of rent and land use fees, water surface and sea surface taxes;
(d) Other recommendations (if any).
[19] If there is more than one investor, each investor should write his/her/its full name, and seal the
document (if the investor has a seal).
(If the investor is an enterprise or organization, the signatory should be the legal representative of such
enterprise or organization).
[20] Documents to be attached:
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Type of document
- Valid copy of the ID card, passport or other personal
identification document; copy of the establishment
decision, business registration certificate or other
equivalent document of the organization;
- Power of attorney together with ID card, passport or
other personal identification document of the
representative.
- Report on financial capacity of the investor (which the
investor shall prepare and for which the investor shall
be liable).
- Joint venture contract.

- Amended joint venture contract.

- Business co-operation contract.
- Amended business co-operation contract.
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Cases in which applicable
- All cases must have accompanying
documents.
- Not applicable in cases of re-registration,
replacement with an investment certificate and
conversion of the form of enterprise.

- Applicable in all cases, except for domestic
investments which are not required to be
registered.
- Applicable to cases of establishment of joint
venture economic organization with foreign
investor.
- Applicable in cases of amendment of an
Investment Certificate with changes in the
contents in the signed joint venture contract.
- Applicable in cases of re-registration [and/or]
conversion of the form of enterprise with
changes in the contents of the signed joint
venture contract.
- Applicable in cases of investment in the form
of a business co-operation contract.
- Applicable in cases of amendment of an
Investment Certificate with changes in the
contents of the signed business cooperation
contract.
- Applicable in cases of replacement with an
Investment Certificate by business cooperation
parties with changes in the contents of the
already signed business cooperation contract.

Type of document
- Draft charter of the enterprise.
- List of members or founding shareholders.

Cases in which applicable
- Applicable in cases of establishment of limited
liability company, shareholding company or
partnership.
- Draft amended charter of the enterprise.
- Applicable in cases of amendment of an
- List of members or founding shareholders.
Investment Certificate with changes in the
contents of the charter of the enterprise or
addition of additional members.
- Applicable in cases of re-registration [and/or]
conversion of the form of enterprise resulting in
amendment of the charter of the enterprise or
addition of new members.
- Economic-technical explanatory statement.
- Applicable to projects in the category of
evaluation for issuance of investment
certificate.
- Explanation of the amended contents and the reasons - Applicable in cases of amendment of an
for the amendments.
Investment Certificate (or investment license) in
the category requiring evaluation.
- Explanatory statement on the ability to satisfy
- Applicable to projects in sectors in which
conditions which the investment project must satisfy. investment is conditional.
- Document certifying legal capital.
- Applicable to business lines which are subject
by law to legal capital requirements.
- Valid copy of practicing certificate.
- Applicable in cases of conducting business in
business lines which are required by law to have
a practicing certificate.
- Copy Investment Certificate, amended Investment Certificate, - Applicable in cases of amendment of an
and Certificate of amendment of investment license
Investment Certificate.
- Copy investment license, amended investment license - Applicable in cases of re-registration [and/or]
and certificate of amendment of investment license.
conversion of form of enterprise and
replacement with an Investment Certificate.
- Decision on conversion of form of enterprise made by - Applicable in cases of conversion of form of
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Type of document
the board of management, general meeting of
shareholders or owner of an enterprise with 100 per
cent foreign owned capital.
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Cases in which applicable
enterprise.

ภาคผนวก ค
DECREE No. 164/2003/ND-CP OF DECEMBER 22, 2003
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DECREE No. 164/2003/ND-CP OF DECEMBER 22, 2003 DETAILING THE IMPLEMENTATION
OF THE LAW ON ENTERPRISE INCOME TAX
THE GOVERNMENT
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 17, 2003 Law No. 09/2003/QH11 on Enterprise Income Tax;
At the proposal of the Minister of Finance,
DECREES:
Chapter I
APPLICATION SCOPE OF ENTERPRISE INCOME TAX
Article 1.- Organizations and individuals engaged in goods production and trading and/or service provision
(hereinafter referred collectively to as business establishments) with incomes shall have to pay enterprise
income tax according to the provisions in this Decree.
1. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, including: State
enterprises; limited liability companies; joint-stock companies; partnerships; foreign-invested enterprises
and foreign parties to business cooperation contracts under the Law on Foreign Investment in Vietnam;
foreign companies and organizations doing business in Vietnam not under the Law on Foreign Investment
in Vietnam; private enterprises; cooperatives; cooperation groups; economic organizations of political
organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations or
people’s armed force units; administrative agencies and non-business units engaged in goods production
and/or trading and/or service provision.
2. Vietnamese individuals engaged in goods production and/or trading and/or service provision, including:
a/ Business individuals and groups of business individuals;
b/ Individual business households;
c/ Independent professional practitioners: medical doctors, lawyers, accountants, auditors, painters,
architects, musicians, and others;
d/ Individuals leasing such properties as houses, land, transport means, machinery and equipment or other
kinds of property;
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3. Foreign individuals doing business and having incomes generated in Vietnam, regardless of whether
their business activities are carried out in Vietnam or in foreign countries.
4. Foreign companies doing business through their resident establishments in Vietnam.
Resident establishments are business establishments through which foreign companies conduct part or all
of their income-generating business activities in Vietnam. Foreign companies’ resident establishments
mainly take the following forms:
a/ Branches, executive offices, factories, workshops, goods-forwarding warehouses, transport means,
mines, oil or gas fields or natural resource- exploring and -exploiting sites or equipment and facilities in
service of natural resource exploration;
b/ Construction sites; construction, installation and/or assembly projects; activities of construction
supervision as well as construction, installation and/or assembly projects;
c/ Establishments providing services, including consultancy services provided by their employees or other
subjects;
d/ Agents of foreign companies;
e/ Vietnam-based representatives in cases where:
- They are competent to sign contracts on behalf of foreign companies;
- They are not competent to sign contracts on behalf of foreign companies but regularly perform the
delivery of goods or the provision of services in Vietnam.
In cases where a double taxation avoidance agreement which the Socialist Republic in Vietnam has signed
otherwise provides for resident establishments, the provisions of such agreement shall apply.
Article 2.- Subjects not liable to pay enterprise income tax include households, individuals, cooperation
groups and cooperatives engaged in agricultural production with incomes from cultivation, husbandry and
aquaculture products, except for peasant households and individuals engaged in large-scale commodity
production with high incomes.
The payment of enterprise income tax applicable to peasant households and individuals engaged in largescale commodity production with high incomes from cultivation, husbandry and/or aquaculture products
shall be prescribed separately. The Ministry of Finance shall be assigned to assume the prime
responsibility for, and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the
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Ministry of Aquatic Resources in, submitting to the Government for promulgation regulations on payment
of enterprise income tax, applicable to these subjects.
Chapter II
TAX CALCULATION BASES AND TAX RATES
Article 3.- Tax calculation bases are taxable incomes in the tax-calculation period and tax rates.
Enterprise income tax-calculation period shall be determined according to calendar year or fiscal year.
Article 4.- Turnover for calculation of taxable income shall be determined as follows:
1. Turnover for calculation of taxable income shall be the total proceeds from goods sale and/or service
provision, including price subsidies, surcharges and additional amounts enjoyed by business
establishments, regardless of whether such amounts are collected or not.
For business establishments that pay value added tax according to tax deduction method, the turnover for
calculation of taxable income shall be the turnover without value added tax. For business establishments
that pay value added tax directly on the added value, the turnover for calculation of taxable income shall
be the turnover inclusive of value added tax.
2. For goods sale and/or service provision activities, the time for determining the turnover for calculation
of taxable income shall be the time of transferring the right of ownership over goods, completing services
or compiling invoices on goods sale and/or service provision.
3. Turnover for calculation of taxable income in some cases is specified as follows:
a/ For goods sold by mode of installment payment, the turnover for calculation of taxable income shall be
determined according to the sale price paid in lump sum, excluding the interests on deferred payment;
b/ For goods and/or services used for barter, presentation, donation or internal consumption, the turnover
for calculation of taxable income shall be determined according to the sale prices of goods and/or services
of the same or similar categories at the time of barter, presentation, donation or internal consumption;
c/ For goods-processing activities, the turnover for calculation of taxable income shall be the proceeds
from the processing, including remuneration, costs of fuels, power, auxiliary materials and other costs in
service of goods processing;
d/ For property-leasing activities, the turnover for calculation of taxable income shall be the rentals paid by
the lessees for each term under leasing contracts. In cases where the lessees pay rentals in advance for
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several years, the turnover for calculation of taxable income shall be divided for the number of years for
which rentals have been paid in advance or be determined according to the rentals paid in lump sum.
The Ministry of Finance shall guide in detail the methods of determining turnover from the advance
payment of rentals for several years in order to determine taxable income suitable to each kind of business
establishments defined at this Point;
e/ For credit activities, the turnover for calculation of taxable income shall be the amounts of retrievable
loan interests arising in the tax-calculation period;
f/ For other activities, the turnover for calculation of taxable income shall be prescribed by the Ministry of
Finance.
Article 5.- Reasonable expenses allowed to be subtracted for the calculation of taxable income include:
1. Depreciation of fixed assets used for goods production and trading and/or service provision activities.
The fixed assets’ depreciation rates shall be determined according to the value of fixed assets and
depreciation duration. Establishments producing and/or dealing in goods and services with high economic
efficiency may apply quicker depreciation rates which, however, must not exceed two times the prescribed
depreciation rate, in order to quickly renew their technologies.
The Ministry of Finance shall specify fixed asset standards, as well as duration and rate of depreciation and
quick depreciation prescribed in this Clause.
2. Costs of raw materials, supplies, fuel, energy and goods volume actually used in goods production and
trading and/or service provision related to turnover and taxable income in a period, which shall be
calculated according to a reasonable consumption norm and actual ex-warehousing prices determined by
enterprises themselves for which they shall take responsibility before law.
Business establishments, that purchase products made of rattan, bamboo, rush, coconut fibers or palm
leaves from their makers, handicraft and fine-art articles from non-business artisans; earth, stone, sand and
gravel directly from exploiters; discarded materials directly from gatherers and some services from nonbusiness individuals without invoices and vouchers, may make lists thereof according to the Finance
Ministry’s regulations on the basis of the payment requests of goods sellers and/or service providers.
Directors of business establishments who approve the payments according to such lists shall have to bear
responsibility before law for the accuracy and truthfulness thereof.
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3. Wages, remuneration and allowances paid to laborers according to the Labor Code, expenses for midshift meals and food rations:
a/ Wages, remuneration and allowances paid to laborers in State enterprises shall be calculated into
reasonable expenses according to the current regimes;
b/ Wages, remuneration and allowances paid to laborers in other business establishments shall be
calculated into reasonable expenses under labor contracts;
c/ Expenses for mid-shift meals for laborers, which shall be calculated into reasonable expenses, must not
exceed the minimum wage level prescribed by the State for State officials;
d/ Food rations for laborers working in some special branches and lines shall comply with the Stateprescribed regimes.
4. Expenses for scientific and technological research; innovations and modifications, healthcare and
laborers’ training according to the prescribed regimes; financial donation for education.
5. Expenses for services purchased from outside: electricity, water, telephone, repair of fixed assets; rentals
of fixed assets; audit; legal services; designing, establishment and protection of trademarks; property
insurance; payments for use of technical documents; patents; technological licenses not belonging to fixed
assets, technical services and other services purchased from outside.
6. Payments:
a/ Expenses for female laborers, including:
- Expenses for re-training of female workers and officials in cases where their former professions are no
longer suitable in order to shift them to other professions under business establishments’ development
plannings.
These extra expenses shall cover: training fees (if any) + difference between wage ranks and grades (those
who are sent to study shall enjoy 100% of their wages).
- Payment of wages and allowances (if any) to teachers in nurseries and kindergartens organized and
managed by enterprises. The number of these teachers shall be determined according to the norms
prescribed by the education and training system;
- Expenses for organizing an additional health check in a year such as examination of occupational,
chronic or gynecological diseases for female workers and employees;
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- Payment of allowances for female laborers after childbirth. The allowance levels must not exceed VND
300,000 for business establishments based in cities, townships or towns or VND 500,000 for business
establishments located in geographical areas defined in List B and List C of the Appendix to this Decree,
aiming to help the mothers partly overcome difficulties.
- During the period of breast-feeding, if, for objective reasons, female laborers do not take rests for feeding
their children according to the prescribed regimes but stay to work for business establishments, they shall
enjoy allowances for overtime work according to the prescribed regimes.
For business establishments engaged in production, construction or transportation activities involving large
numbers of female laborers, if they can separately account and monitor the actual payments for female
laborers, they shall enjoy enterprise income tax reduction according to Article 45 of this Decree.
b/ Expenses for labor safety protection according to the Labor Code.
In some business establishments where laborers have to wear uniforms at working places, expenses for the
purchase of uniforms shall be calculated into reasonable expenses.
c/ Expenses for protection of business establishments; working mission allowances;
d/ Deductions for contribution to social insurance and heath insurance funds under the responsibility of
labor-employing business establishments; trade union funding; support of Party’s and mass organizations’
activities at business establishments; deductions for forming the source to cover managerial costs for
superior levels and setting up associations’ funds according to the prescribed regimes.
7. Payment of interests on loans for production, business and services to credit institutions, financial
organizations and other economic organizations at the actual interest rates; payment of interests on loans
borrowed from other subjects at the actual interest rates which, however, must not exceed 1.2 times the
lending interest rates of commercial banks at the time of borrowing.
8. Deductions for reserve amounts according to the prescribed regimes.
9. Severance allowances for laborers according to the prescribed regimes.
10. Expenses for goods sale and/or service provision, including: expenses for preservation, packaging,
transportation, portage, renting of warehouses and storing yards and product warranty for goods and/or
services.
11. Expenses for advertisement, marketing, sale promotion, guest reception, festivities, transaction
expenses, payment of brokerage commissions, expenses for conferences and other expenses directly
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related to goods production and trading and/or service provision, which must not exceed 10% of the total
expenses listed from Clause 1 to Clause 10 of this Article. For trading activities, the total reasonable
expenses used for determining the controlled level shall exclude the purchase prices of goods sold out.
12. Payable taxes, charges, fees and land rents which are related to goods production and trading and/or
service provision (except enterprise income tax), including:
a/ Export tax, import tax;
b/ Special consumption tax;
c/ Value added tax for business establishments which pay value added tax directly on the added value;
value added tax for business establishments which pay value added tax according to tax deduction method
in cases of purchasing and/or importing goods and/or services for the production of goods and/or provision
of services, which are not subject to value added tax; input value added tax in cases of exporting goods
and/or services but failing to fully meet conditions for tax deduction and reimbursement according to law
provisions on value added tax; input value added tax not allowed to be deducted due to late declaration as
compared with prescribed time limit;
d/ Excise tax;
e/ Natural resource tax;
f/ Agricultural land use tax;
g/ House and land tax;
h/ Charges and fees according to law provisions;
i/ Land rents.
13. Business management expenses allocated by foreign companies to their resident establishments in
Vietnam according to the proportion of such resident establishments’ turnover to the total turnover of such
foreign companies, including turnover of resident establishments in other countries.
Vietnam-based resident establishments of foreign companies, which have not yet applied the regimes of
accounting, invoices and vouchers and pay tax according to their declaration, shall not be allowed to
account the business management expenses allocated by such foreign companies into reasonable expenses
as prescribed in this Clause.
Article 6.- The following expenses must not be accounted into reasonable expenses:
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1. Wages and remuneration paid by business establishments due to their failure to strictly observe the labor
contract regimes as prescribed by labor legislation, except for cases of hiring laborers for piece work.
Wages and remuneration of owners of private enterprises, members of partnerships, heads of business
households and business individuals, remuneration paid to founding members and members of the
managing boards of limited liability companies or joint-stock companies, who do not directly participate in
the administration of goods production and trading and/or service provision.
2. Deductions advanced as expenses by actually not spent, which include advance deductions for overhaul
of fixed assets, charges for warranty of goods and construction works or other advance deductions.
3. Expenditures without invoices and vouchers or with invalid invoices and vouchers.
4. Fines for administrative violations such as violations of traffic law, violations of business registration
regimes, violations of accounting and statistic regulations, violations of tax legislation and other
administrative violations.
5. Expenses not related to turnover and taxable income such as expenses for capital construction
investment; support for localities, mass organizations and social organizations outside business
establishments; expenses for charity purposes and other expenses not related to turnover and taxable
income.
6. Expenses covered by other funding sources such as non-business expenses, allowances for regular and
unexpected difficulties.
Article 7.- Turnover, reasonable expenses and taxable income shall be determined in Vietnam dong. In
cases where business establishments have turnover, reasonable expenses and taxable income in foreign
currencies, such foreign currency amounts must be converted into Vietnam dong at the exchange rates
announced by Vietnam State Bank at the time such foreign currency turnover and expenses arise, except
for cases where otherwise provided for by law. For foreign currencies without exchange rates with
Vietnam dong, the conversion must be effected through a foreign currency with exchange rate with
Vietnam dong.
Article 8.- Taxable incomes shall include: incomes from goods production and trading and/or service
provision activities and other incomes in the tax-calculation period, including those generated from goods
production and trading and/or service provision activities overseas.
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1. Taxable incomes from goods production and trading and/or service provision activities shall be the
turnover for the calculation of taxable income minus (-) reasonable expenses related goods production and
trading and/or service provision activities in the tax-calculation period.
In cases where business establishments earn incomes from activities of share capital and/or joint-venture
capital contribution, for which enterprise income tax has been paid by business establishments receiving
such share capital and/or joint-venture capital, these incomes shall not be subject to enterprise income tax.
2. Other taxable incomes in the tax-calculation period include:
a/ Differences between securities purchase and sale;
b/ Incomes from activities related to industrial property right and copyrights;
c/ Other incomes from property ownership and use rights;
d/ Incomes from the transfer of land use right or land rent right;
e/ Profits from the transfer or liquidation of property;
f/ Interests on deposits, loans and goods sale with deferred payment;
g/ Differences from the sale of foreign currencies, profits from foreign exchange rate differences;
h/ Year-end balances of reserves according to the prescribed regimes;
i/ Bad debts already written off from the accounting books but now recovered;
j/ Payable debts with unidentifiable creditors;
k/ Incomes from goods production and trading and/or service provision activities in previous years, which
had been omitted but later discovered;
l/ Incomes from goods production and trading and/or service provision activities overseas.
For incomes for which income tax has been paid overseas, business establishments shall have to determine
income amounts before paying income tax abroad so as to calculate the enterprise income tax. When
determining the income tax for the whole year, the income tax already paid overseas by business
establishments shall be subtracted, but the subtracted amounts must not exceed the income tax amounts on
such received incomes calculated according to the Law on Enterprise Income Tax.
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m/ Incomes related to the sale of goods and provision of services, which are not yet accounted into
turnover, after subtracting expenses for the generation of such incomes according to the Finance Ministry’s
regulations;
n/ Other incomes not yet specified in this Article.
3. In cases where a double taxation agreement which the Socialist Republic of Vietnam has signed
prescribes the methods of determining taxable income for resident establishments different from the
provisions in Clause 1 and Clause 2 of this Article, the provisions of such agreement shall apply.
Article 9.- Enterprise income tax rates applicable to business establishments shall be as follows:
1. The enterprise income tax rate applicable to business establishments is 28%.
2. The enterprise income tax rates applicable to business establishments conducting activities of
prospection, exploration and exploitation of oil and gas and/or other precious and rare natural resources
range from 28% to 50%.
The Prime Minister shall decide on specific tax rates, suitable to the production and business situation of
each business establishment conducting activities of prospection, exploration and exploitation of oil and
gas and other precious and rare natural resources at the proposal of the Minister of Finance.
3. The enterprise income tax rate applicable to construction lottery activities shall be 28%. The Ministry of
Finance shall specify the financial mechanism applicable to after-tax incomes from construction lottery
activities.
Chapter III
DETERMINATION OF TAXABLE INCOME FROM AND INCOME TAX ON THE TRANSFER OF
LAND USE RIGHT AND LAND RENT RIGHT
Article 10.- The following incomes from the transfer of land use right and land rent right shall be subject to
income tax on the transfer of land use right and land rent right:
1. Cases of land use right transfer:
a/ Transfer of land use right without infrastructures or architectural works on land;
b/ Transfer of land use right associated with infrastructures on land;
c/ Transfer of land use right associated with architectural works on land;
d/ Transfer of land use right associated with infrastructures and architectural works on land.
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2. Cases of land rent right transfer:
a/ Transfer of land rent right without infrastructures or architectural works on land;
b/ Transfer of land rent right associated with infrastructures on land;
c/ Transfer of land rent right associated with architectural works on land;
d/ Transfer of land rent right associated with infrastructures and architectural works on land.
Article 11.- Cases of land use right transfer and land rent right transfer not subject to income tax on the
transfer of land use right or land rent right
1. The State assigns or leases land to business establishments.
2. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision return land to the State
or have their land recovered by the State according to law provisions.
3. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision sell their workshops
and transfer their land use right or land rent right for their relocation under plannings.
4. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision contribute capital with
the land use right for production and business cooperation with Vietnamese or foreign organizations and/or
individuals according to law provisions.
5. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision transfer their land use
right or land rent right due to their division, separation, merger or bankruptcy.
6. Owners of private enterprises transfer their land use right in cases of inheritance or divorce according to
law provisions; transfer of land use right between spouses, between parents and children; between paternal
or maternal grandparents and their grandchildren; and between siblings.
7. Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision donate their land use
right or land rent right to the State or other organizations for construction of cultural, medical and physical
training and sport works; transfer of land use right for charity purposes to social policy beneficiaries.
Article 12.- Payers of income tax on the transfer of land use right or land rent right are organizations
engaged in goods production and trading and/or service provision with incomes from the transfer of land
use right or land rent right.
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Business households and individuals engaged in goods trading and/or service provision, that have incomes
from the transfer of land use right or land rent right, shall not have to pay income tax on the transfer of
land use right and land rent right under this Decree, but pay income tax on high-income earners.
Article 13.- Taxable income from the transfer of land use right or land rent right shall be determined as
being equal to the turnover for calculation of taxable income minus reasonable expenses related to the
transfer of land use right or land rent right.
1. The turnover for the calculation of taxable income shall be determined according to the actual prices of
transfer between organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, which
transfer their land use right or land rent right, and the transferees at the time of transfer.
The actual transfer prices shall be determined as follows:
- Being the prices inscribed in invoices or the money amounts actually paid by the land use right or land
rent right transferees to the transferors.
In cases where the actual transfer prices are lower than the prices decided by the provincial/municipal
People’s Committees, the turnover for calculation of income subject to tax on the transfer of land use right
or land rent right shall be based on the prices decided by the provincial/municipal People’s Committees.
- Being the auction-wining prices in cases where the land use right or land rent right is auctioned.
The turnover for calculation of taxable income in some cases shall be as follows:
a/ In cases of transferring the land use right or land rent right associated with infrastructures on land, the
turnover for calculation of taxable income shall include the turnover from the transfer of ownership right
over the infrastructures and the turnover from the lease of infrastructures on land;
b/ In cases of transferring the land use right and/or land rent right associated with architectural works on
land, the turnover from the sale of architectural works on land must be separated. For cases where this
turnover cannot be separated, the turnover for calculation of taxable income shall include the turnover
from the sale of architectural works on land.
2. Expenses for the transfer of land use right or land rent right:
a/ Expenses for obtaining the land use right or land rent right, including:
- The cost prices of land subject to right transfer, which shall be determined as follows:
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+ For land assigned by the State with the collection of land use levy or land rents, vouchers on the
collection of land use levy or land rents by the State shall be based on.
+ For land for which the land use right is received from other organizations or individuals, contracts and
valid payment vouchers upon the reception of land use right or land rent right shall be based on.
+ In cases where organizations engaged in goods production and trading and/or service provision exchange
works for the State’s land, the cost prices shall be determined according to the value of exchanged works.
+ Auction-winning prices in cases where land use right or land rent right is auctioned.
+ In cases where limited liability companies or joint-stock companies transfer the land use or rent rights,
which have been contributed as joint-venture capital, the cost prices shall be determined according to
capital-contribution minutes of the managing boards.
+ For land of organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, which are
inherited under civil legislation, donated or presented, with their cost prices being unable to be determined,
the cost prices shall be determined according to the land prices decided by the provincial/municipal
People’s Committees on the basis of the land price bracket, prescribed by the Government at the time of
inheritance, donation or presentation.
In cases where land of organizations engaged in goods production and trading and/or service provision is
inherited, donated or presented before 1994, the cost prices shall be determined according to the land
prices decided by the provincial/municipal People’s Committees in 1994 on the basis of the land price
bracket, prescribed in the Government’s Decree No. 87/CP of August 17, 1994.
- Compensation for land damage not yet accounted into land use levy or land rents;
- Compensation for crop damage;
- Support for relocation to new residential places;
- Support for tomb removal;
- Other support for ground clearance.
- Assorted charges and fees related to the granting of land use right according to law provisions.
b/ Expenses for soil improvement and ground leveling;
c/ Expenses for investment in the construction of infrastructures and architectural works on land;
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d/ Expenses prescribed in Article 5 of this Decree. In cases where organizations engaged in goods
production and trading and/or service provision deal in different branches and lines, these expenses shall
be allocated according to the proportion of the turnover earned from the transfer of land use right or land
rent right to the total turnover earned from goods production and trading and/or service provision
activities.
e/ If the turnover for calculation of taxable income cover architectural works on land, such expenses shall
include the value of architectural works on land.
Article 14.- Rates of income tax on the transfer of land use right or land rent right
1. The tax rate on income from the transfer of land use right or land rent right shall be 28%.
2. After calculating income tax at the tax rate prescribed in Clause 1 of this Article, the remaining income
shall be subject to additional income tax according to the following table of partially progressive tax rates
Table of partially progressive tax rates
Grade

Ratio of the remaining income to
expenses

Tax rate

1

Up to 15%

0%

2

Between over 15% and 30%

10%

3

Between over 30% and 45%

15%

4

Between over 45% and 60%

20%

5

Over 60%

25%

Article 15.- The preferential tax rates, tax exemption and reduction prescribed in Chapter V of this Decree
shall not apply to income earned from the transfer of land use right or land rent right.
Article 16.- Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, which
transfer the ownership right over architectural works or infrastructures on land, shall have to carry out
procedures for the transfer of land use right or land rent right associated with infrastructures or
architectural objects on land.
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Article 17.- Tax declaration and payment procedures applicable to organizations engaged in goods
production and trading and/or service provision which do not regularly carry out the transfer of land use
right or land rent right shall be prescribed as follows:
Basing themselves on dossiers and documents on the transfer of land use right or land rent right sent by
land-managing agencies, the tax offices shall request organizations engaged in goods production and
trading and/or service provision to declare turnover, expenses, taxable income and payable tax amounts
according to form prescribed by the Ministry of Finance and submit the declaration forms to their
managing tax offices within 10 days after receiving the tax offices’ requests. Basing themselves on
invoices and vouchers reflected on business establishments’ accounting books, the tax offices shall check
and verify the accuracy of the tax declaration forms and issue notices on the amounts of tax on the transfer
of land use right or land rent right and deadlines for payment thereof. The tax-payment deadline inscribed
in the tax notices shall be 15 days counting from the date of issuing the tax notices at the latest. The
transferees of land use right or land rent right shall be granted land use right or land rent right certificates
only after they obtain receipts or vouchers on the payment of tax on the transfer of land use right or land
rent right for the transferred land areas
Article 18.- Organizations engaged in goods production and trading and/or service provision, which are
specialized in dealing in land and house, as well as infrastructures and architectural objects on land shall
pay and settle tax according to Chapter IV of this Decree, but they must make separate settlement of the
income tax on the transfer of land use right or land rent right. If the temporarily-paid tax amounts are lower
than the payable tax amounts as stated in the tax settlement reports, organizations engaged in goods
production and trading and/or service provision shall have to fully pay the deficit tax amount within 10
days as from the date of submitting their tax settlement reports. If the temporarily-paid tax amounts are
higher than the payable tax amounts as stated in the tax settlement reports, organizations engaged in goods
production and trading and/or service provision shall be allowed to account such surplus amounts into the
deficit enterprise income tax amounts for other business activities or into the payable enterprise income tax
amounts for the transfer of land use right or land rent right in the subsequent period. If organizations
engaged in goods production and trading and/or service provision suffer from loss in the transfer of land
use right or land rent right, they may transfer such loss into the taxable income from the transfer of land
use right or land rent right in subsequent years for a duration prescribed in Article 46 of this Decree.
Article 19.- Tax offices shall be entitled to impose tax-related administrative sanctions on business
establishments which submit tax declaration forms and settlements of income tax on the transfer of land
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use right and land rent right late; and impose fines for late tax payment according to law provisions. In the
course of inspecting and examining the declaration and settlement of tax on the transfer of land use right or
land rent right, if tax offices detect that the transfer prices, expenses and incomes subject to tax on the
transfer of land use right or land rent right reflected by business establishments are inaccurate, they shall
be entitled to re-determine the transfer prices according to the actual transfer prices on the market, as well
as reasonable expenses and income in order to ensure the accurate and full collection of income tax on the
transfer of land use right or land rent right; and at the same time, sanction business establishments for their
false tax declaration and evasion according to law provisions.
Chapter IV
TAX REGISTRATION, DECLARATION, PAYMENT AND SETTLEMENT
Article 20.- Business establishments shall have to register enterprise income tax together with the
registration of value added tax payment. The tax registration procedures shall comply with the provisions
in Article 11 of the Government’s Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003 detailing the
implementation of the Value Added Tax Law and the Law Amending and Supplementing a Number of
Articles of the Value Added Tax Law.
Article 21.- Business establishments shall have to declare their turnovers, expenses, taxable incomes and
payable tax amounts for the whole year, which shall be divided for each quarter according to form set by
tax offices, and submit such declarations to the their managing tax offices no later than the 25th of January
every year or the 25th of the month subsequent to the last month of the fiscal year, for business
establishments with fiscal year different from calendar year. The Ministry of Finance shall prescribe the
forms of enterprise income tax declaration.
In cases where tax offices conduct the inspection and examination and detect that the tax declaration by
business establishments is incompatible with the actual goods production and trading and/or service
provision, they shall base themselves on the proportion of business establishments’ taxable incomes to
their turnovers in the previous year or taxable incomes of other business establishments engaged in the
same branches and lines with equivalent business scale to fix the tax amounts to be temporarily paid for
the whole year and each quarter and notify business establishments thereof for implementation.
Article 22.- In case of changes in the production, business and/or service situation, business establishments
shall have to report such to their managing tax offices for adjustment of the tax amounts to be temporarily
paid for the whole year and each quarter. When receiving business establishments’ requests for adjustment
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of the tax amounts to be temporarily paid for each quarter and the whole year, the tax offices shall have to
consider and notify the business establishments of the to-be-temporarily paid tax amounts already adjusted
or the reasons for refusal of their requests.
Article 23.- The Ministry of Finance shall guide the determination of turnover and the proportion of
taxable incomes to turnovers applicable to business establishments which have not yet applied the
accounting, invoice and voucher regimes prescribed in Clause 2, Article 12 of the Law on Enterprise
Income Tax, suitably to each business line and location.
Article 24.- The enterprise income tax payment is stipulated as follows:
1. Business establishments shall temporarily pay fully and on time into the State budget the quarterly tax
amounts according to their declarations or tax amounts fixed by tax offices. The deadline for tax payment
shall be the last day of the quarter.
2. Business establishments which have not yet applied the accounting, invoice and voucher regimes
prescribed in Clause 2, Article 12 of the Law on Enterprise Income Tax, shall have to pay tax monthly
according to tax offices’ notices. The deadline for the monthly tax payment stated in such notices shall be
the 25th of subsequent month.
3. Business establishments engaged in shipment trading shall have to declare and pay tax for each
shipment to the tax offices of the localities where the goods are purchased before transporting such goods
away.
4. For foreign business organizations or individuals doing business without resident establishments in
Vietnam but having incomes generated in the country, the organizations or individuals in Vietnam that pay
such incomes shall have to deduct the tax amounts at the rates prescribed by the Finance Ministry from
the total amounts to be paid to foreign organizations or individuals.
Article 25.- Enterprise income tax shall be calculated and paid in Vietnam dong.
Article 26.- Business establishments shall have to make annual tax settlements with the tax offices
according to form set by the Ministry of Finance.
The tax-settlement year is calculated according to the calendar year. In cases where business
establishments are permitted to apply a fiscal year other than the calendar year, they shall be permitted to
make tax settlements according to such fiscal year.
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A tax settlement must accurately and fully reflect turnover; reasonable expenses; taxable income; payable
income tax amount; income tax amount to be exempted or reduced; income tax amount temporarily paid in
the year; income tax amount already paid abroad for income received therefrom; underpaid or overpaid
income tax amount.
Article 27.- Business establishments shall have to submit their tax-settlement reports to the tax offices
within 90 days as from the end of a calendar year or fiscal year. If the tax amount temporarily paid in the
year is lower than the payable tax amount as prescribed in the tax-settlement reports, business
establishments shall have to fully pay the deficit amount within 10 days after submitting their settlement
reports; if the tax amount temporarily paid in the year is higher than the payable tax amount as prescribed
in the tax-settlement reports, business establishments shall be allowed to subtract such surplus tax amount
from the payable tax amount of the subsequent period.
Article 28.- In cases of enterprise transformation, ownership conversion, merger, consolidation, division,
separation, dissolution or bankruptcy, business establishments shall have to make tax settlements with the
tax offices and send tax-settlement reports within 45 days as from the date of issuance of decisions on the
enterprise transformation, ownership conversion, merger, consolidation, division, separation, dissolution or
bankruptcy.
Article 29.- After receiving business establishments’ tax-settlement reports, tax offices shall have to
consider and classify them for examination and inspection.
The Ministry of Finance shall guide the methods of classifying tax-settlement reports and the examination
and inspection procedures prescribed in this Article.
Article 30.- In the course of examining and inspecting tax declarations, payment and settlement by
business establishments, if detecting that the purchase prices, sale prices, business expenses, taxable
incomes and other factors, determined by business establishments, are unreasonable, the tax offices shall
be entitled to re-determine the purchase prices and sale prices according to domestic and foreign market
prices, as well as expenses, taxable incomes and other factors so as to ensure the accurate and full
collection of enterprise income tax.
The Ministry of Finance shall guide the methods of determining the purchase prices and sale prices of
goods and services according to market prices as provided for in this Article.
Article 31.- Tax offices shall have the following tasks, powers and responsibilities:
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1. To guide business establishments in declaring and paying tax in strict accordance with the Law on
Enterprise Income Tax.
2. To notify business establishments, which have not yet applied the accounting, invoice and voucher
regimes, of the monthly payable tax amounts and tax payment deadline as prescribed in Clause 2 of Article
24 and cases of tax fixation prescribed in Articles 30 and 32 of this Decree.
3. To notify business establishments of the late submission of declaration forms, late tax payment and
decisions on sanctioning tax-related violations; if business establishments fail to fully pay tax and/or fine
amounts according to tax notices, to be entitled to apply or request competent agencies to apply handling
measures prescribed in Clause 4, Article 23 of the Law on Enterprise Income Tax to ensure the full
collection of tax and fine amounts; in cases where the said handling measures have been applied, business
establishments still fail to fully pay tax and fine amounts, to transfer the dossiers thereof to competent
State agencies for handling according to law provisions.
4. To inspect and examine tax declarations, payment and settlements by business establishments.
5. To handle tax-related administrative violations and settle tax-related complaints.
6. To request business establishments to provide accounting books, invoices, vouchers and other dossiers
and documents related to tax calculation and payment; to request credit institutions, banks and other
organizations and individuals to provide documents related to tax calculation and payment.
7. To keep and use data and documents provided by business establishments and other subjects according
to the prescribed regimes.
Article 32.- Tax offices shall be entitled to fix taxable income to calculate tax for business establishments
in the following cases:
1. Failing to observe or improperly observing the accounting, invoice and voucher regimes.
2. Failing to declare or improperly declaring bases for tax calculation or being unable to prove the bases
already stated in their declarations at the tax offices’ requests.
3. Refusing to produce accounting books, invoices, vouchers and necessary documents related to tax
calculation.
4. Doing business without business registration.
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Tax offices shall base themselves on the investigation documents on the business situation of business
establishments or on the taxable incomes of business establishments engaged in the same business lines
with equivalent business scale to fix the taxable incomes.
In cases where business establishments disagree with the fixed taxable income levels, they may lodge
complaints to the immediate superior tax offices or initiate lawsuits at courts according to law provisions;
pending the settlement, business establishments shall still have to fully pay tax at the fixed levels.
Chapter V
ENTERPRISE INCOME TAX EXEMPTION AND REDUCTION
Article 33.- Conditions for enterprise income tax preferences
Investment projects meeting one the following conditions shall be entitled to enjoy enterprise income tax
preferences:
1. Making investment in branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree.
2. Making investment in branches, lines and/or domains, which are not banned by law, and employing an
average number of laborers in a year at least as follows:
a/ In grade-1 and grade-2 urban centers: 100 laborers;
b/ In geographical areas where investment is encouraged as defined in List B and List C, issued together
with this Decree: 20 laborers;
c/ In other geographical areas: 50 laborers.
Article 34.- Geographical areas where investment is encouraged shall be eligible for enterprise income tax
preferences.
1. Geographical areas meeting with socio-economic difficulties defined in List B of the Appendix to this
Decree.
2. Geographical areas meeting with exceptional socio-economic difficulties defined in List C of the
Appendix to this Decree.
Article 35.- The preferential enterprise income tax rates for newly-established cooperatives and business
establishments from investment projects
1. The preferential tax rates are specified as follows:
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a/ The tax rate of 20%, for newly-established cooperatives in geographical areas outside List B and List C
of the Appendix to this Decree; business establishments newly established under investment projects in
branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree;
b/ The tax rate of 20%, for business establishments newly set up under investment projects in geographical
areas defined in List B of the Appendix to this Decree;
c/ The tax rate of 15%, for cooperatives established in geographical areas defined in List B of the
Appendix to this Decree; business establishments newly-set up under investment projects in branches,
lines and/or domains defined List A, which are implemented in geographical areas defined in List B of the
Appendix to this Decree;
d/ The tax rate of 15%, for business establishments newly set up under investment projects in geographical
areas defined in List C of the Appendix to this Decree;
e/ The tax rate of 10%, for cooperatives established in geographical areas defined in List C of the
Appendix to this Decree; business establishments newly set up under investment projects in branches, lines
and/or domains defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List C of the
Appendix to this Decree.
2. The duration of application of the preferential enterprise income tax rates is prescribed as follows:
a/ The enterprise income tax rate of 10% shall be applied for 15 years after newly-established cooperatives
and business establishments newly set up under investment projects start their business operations;
b/ The enterprise income tax rate of 15% shall be applied for 12 years after newly-established cooperatives
and business establishments newly set up under investment projects start their business operations;
c/ The enterprise income tax rate of 20% shall be applied for 10 years after newly-established cooperatives
and business establishments newly set up under investment projects start their business operations.
After the duration of application of the preferential tax rates prescribed in this Article, newly-established
cooperatives and business establishments newly set up under investment projects shall have to pay
enterprise income tax at the rate of 28%.
Article 36.- Business establishments newly set up under investment projects and relocated business
establishments shall enjoy tax exemption and/or reduction as follows:
1. Production establishments newly set up under investment projects and business establishments relocated
out of urban centers under the plannings approved by competent agencies shall enjoy tax exemption for 02
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years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 02 subsequent
years;
2. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A of the Appendix to this Decree and those satisfying conditions on labor employment
prescribed in Article 33 of this Decree shall enjoy tax exemption for 02 years after taxable income is
generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 03 subsequent years;
3. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A of the Appendix to this Decree, which satisfy conditions on labor employment prescribed
in Article 33 of this Decree shall enjoy tax exemption for 02 years after taxable income is generated and
the 50% reduction of the payable tax amount for 05 subsequent years;
4. Business establishments newly set up under investment projects in geographical areas defined in List B
of the Appendix to this Decree and business establishments relocated thereto shall enjoy tax exemption for
02 years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 06
subsequent years;
5. Business establishments newly set up under investment projects in geographical areas defined in List C
of the Appendix to this Decree and business establishments relocated thereto shall enjoy tax exemption for
02 years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 08
subsequent years;
6. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List B of the Appendix to this
Decree, shall enjoy tax exemption for 03 years after taxable income is generated and the 50% reduction of
the payable tax amount for 07 subsequent years;
7. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List B of the Appendix to this
Decree and satisfy conditions on labor employment prescribed in Article 33 of this Decree, shall enjoy tax
exemption for 03 years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount
for 08 subsequent years;
8. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List B of the Appendix to this
Decree and satisfy conditions on labor employment prescribed in Article 33 of this Decree with the
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number of ethnic minority laborers accounting for more than 30% of the total average number of laborers
employed in the year, shall enjoy tax exemption for 03 years after taxable income is generated and the
50% reduction of the payable tax amount for 09 subsequent years;
9. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/.or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List C of the Appendix to this
Decree, shall enjoy tax exemption for 04 years after taxable income is generated and the 50% reduction of
the payable tax amount for 07 subsequent years;
10. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List C of the Appendix to this
Decree and satisfy conditions on labor employment prescribed in Article 33 of this Decree, shall enjoy tax
exemption for 04 years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount
for 08 subsequent years;
11. Business establishments newly set up under investment projects in branches, lines and/or domains
defined in List A, which are implemented in geographical areas defined in List C of the Appendix to this
Decree and satisfy conditions on labor employment prescribed in Article 33 of this Decree with the
number of ethnic minority laborers accounting for more than 30% of the total average number of laborers
employed in the year, shall enjoy tax exemption for 04 years after taxable income is generated and the
50% reduction of the payable tax amount for 09 subsequent years;
12. Business establishments newly set up under investment projects in forms of build-operate-transfer
(BTO), build-transfer-operate (BTO) and build-transfer (BT) contracts shall enjoy tax exemption for 04
years after taxable income is generated and the 50% reduction of the payable tax amount for 09 subsequent
years.
Business establishments newly set up under investment projects, which are entitled to tax exemption and
reduction prescribed in this Article, are independent cost-accounting business establishments which
register for tax payment according to their declarations.
Business establishments newly set up under investment projects, which are entitled to tax exemption and
reduction and engaged in many business activities, shall have to separately monitor and account incomes
earned from business activities entitled to tax exemption and reduction. In cases where business
establishments cannot account separately incomes earned from business activities entitled to tax exemption
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and reduction, the tax exemption and reduction shall be determined according to the proportion of the
turnover from business activities entitled to tax exemption and reduction to their total turnover.
Article 37.- For economic zones and investment projects of particular encouragement, the Prime Minister
shall decide on the preferential tax rates as well as duration for enterprise income tax exemption and
reduction, but they shall be entitled to tax exemption for 04 years at most after their taxable incomes are
generated, and a 50% reduction of the payable tax amounts for 09 subsequent years at most.
Article 38.- Business establishments investing in building new production chains, expanding their scale,
renewing technology, improving the ecological environment and raising their production capacity shall
enjoy exemption and reduction of the tax on their increased income portions brought about by such
investment as follows:
1. Investment projects in the installation of new production chains not belonging to branches, lines, and
geographical areas, where investment is encouraged as defined in Appendices A, B and C to this Decree,
shall enjoy tax exemption for 01 year and the 50% reduction of the payable tax amount for 02 subsequent
years.
2. Investment projects in branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree
shall enjoy tax exemption for 01 year and the 50% reduction of the payable tax amount for 04 subsequent
years.
3. Investment projects in branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree,
which are implemented in geographical areas defined in List B of the Appendix to this Decree, shall enjoy
tax exemption for 03 years and the 50% reduction of the payable tax amount for 04 subsequent years.
4. Investment projects in branches, lines and/or domains defined in List A of the Appendix to this Decree,
which are implemented in geographical areas defined in List C of the Appendix to this Decree, shall enjoy
tax exemption for 04 years and the 50% reduction of the payable tax amount for 07 subsequent years.
The Ministry of Finance shall guide the methods of determining the increased income portions brought
about by investment, which are entitled to tax exemption and reduction prescribed in this Article.
Article 39.- Business establishments dealing in export goods defined in Section III, List A of the Appendix
to this Decree, apart from exemption and reduction of enterprise income tax as prescribed in Articles 36,
37 and 38 of this Decree, shall also enjoy enterprise income tax preferences as follows:
1. 50% reduction of the payable tax on the turnover earned in the following cases:
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a/ Export in the first year is conducted by mode of direct export;
b/ Export of new commodities with economic-technical and utility properties different from those of the
commodities already exported by the enterprises;
c/ Export to a new country or new territories other than the former markets.
2. 50% reduction of the payable income tax on the additional income arising from export in the fiscal year,
for investors whose export turnover of the current year is higher than that of the previous year.
3. 20% reduction of the payable income tax on the income earned from export in a fiscal year in the
following cases:
a/ The export turnover accounts for more than 50% of the total turnover; the tax reduction shall be
considered annually.
b/ The export markets are maintained in a stable manner with regard to volume or export value for
previous three consecutive years.
4. An additional 25% reduction of the payable tax on the income earned from export in a fiscal year, for
investors mentioned in Clause 1, 2 or 3 of this Article, who implement their investment projects in
geographical areas defined in List B of the Appendix to this Decree.
5. Full exemption of the enterprise income tax amount payable on the income earned from export in a
fiscal year, for investors mentioned in Clause 1, 2 or 3 of this Article, who implement their investment
projects in geographical areas defined in List C of the Appendix to this Decree.
Article 40.- Business establishments shall be exempt from enterprise income tax payable on the income
earned in the following cases:
1. Income from the performance of contracts on scientific research and technological development;
provision of scientific and technological information services.
2. Income from the sale of products during the period of trial production in strict accordance with
production process, but for no more than 6 months after the trial production.
3. Income from the sale of products turned out by new technologies applied for the first time in Vietnam,
but for no more than 1 year after the application of these new technology to the production.
4. Income from the performance of technical service contracts in direct service of agriculture.
5. Income from job-training reserved for ethnic minority people.
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6. Income from goods-producing and trading and/or service-providing activities of business establishments
reserved for laborers being disabled people.
7. Income from job-training reserved for disabled people, children in exceptionally difficult plights and
social-evil doers.
Article 41.- Enterprise income tax shall be exempt for cooperatives with the level of monthly average
income of each laborer being lower than the minimum wage level prescribed by the State for State
officials.
Article 42.- Enterprise income tax shall be exempt for households engaged in goods production and trading
and/or service provision with the level of monthly average income of each laborer being lower than the
minimum wage level prescribed by the State for State officials.
Article 43.- Enterprise income tax shall be exempt for investors contributing capital with patents, technical
know-hows, technological processes or technical services.
Article 44.- Enterprise income tax shall be reduced by 50% for the income earned from the transfer of the
value of capital portions of foreign investors to enterprises set up under the provisions of Vietnamese law.
Article 45.- Business establishments engaged in production, construction or transport activities and
employing between 10 and 100 female laborers who account for more than 50% of their regular laborers or
regularly employing more than 100 female laborers who account for more than 30% of their total regular
laborers shall enjoy enterprise income tax reduction corresponding to the level of expenses for female
laborers.
Article 46.- If business establishments, after making the tax settlements with tax offices, suffer from
losses, they shall be entitled to carry forwards such losses to, and deduct them into, their taxable incomes
of the subsequent years. The loss-transferring duration shall not exceed 5 years.
Article 47.- The preferential tax rates, tax exemption, tax reduction and loss transfer prescribed in Articles
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 and 46 of this Decree shall apply only to business establishments
which have strictly observed the accounting, invoice and voucher regimes and registered and paid tax
according to their declarations. Business establishments shall determine by themselves the conditions for
enjoying tax preferences, the level of tax exemption and reduction and loss amounts to be subtracted from
taxable income and notify them in writing to the tax offices when submitting the annual enterprise income
tax declarations.
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The time for calculating tax exemption and reduction duration according to the provisions in this Decree
shall be the first fiscal year when business establishments earn taxable incomes before subtracting the loss
amounts allowed to be transferred as prescribed in Article 46 of this Decree. In cases where the duration
for goods production and trading and/or service provision activities in the first fiscal year eligible for tax
exemption and/or reduction is less than 6 months, the business establishments may enjoy tax exemption
and reduction right as from that year or register with the tax offices the time to enjoy tax exemption and
reduction from the subsequent fiscal year. The tax exemption and reduction duration shall be counted from
the first fiscal year when business establishments earn taxable incomes before subtracting the loss amounts
allowed to be transferred.
In a period, if there appears an income amount eligible for tax exemption and/or reduction under different
cases, business establishments shall select by themselves the most beneficial tax exemption and reduction
cases and notify the tax offices thereof.
Chapter VI
COMMENDATION AND HANDLING OF VIOLATIONS
Article 48.- Tax offices and tax officials that well fulfill their assigned tasks; business establishments as
well as other organizations and individuals that record achievements in the implementation of the Law on
Enterprise Income Tax shall be commended and/or rewarded according to the State’s general
commendation and reward regime.
Article 49.- Business establishments, tax offices and other individuals, that violate the Law on Enterprise
Income Tax shall, depending on their violation acts and seriousness, be handled according to Articles 23
and 25 of the Law on Enterprise Income Tax and the legal documents on sanctions against administrative
violations in the field of taxation.
Chapter VII
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 50.- This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and applies to taxcalculation period from 2004.
The Government’s Decree No. 30/1998/ND-CP of May 13, 1998 and Decree No. 26/2001/ND-CP of June
4, 2001 detailing the implementation of the Law on Enterprise Income Tax shall cease to be effective as
from January 1, 2004.
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1. To annul the regulations on the reimbursement of enterprise income tax already paid for re-invested
incomes and tax on incomes transferred abroad, as well as regulations on preferences regarding enterprise
income tax rates, exemption and reduction prescribed in the Government’s Decree No. 24/2000/ND-CP of
July 31, 2000 and Decree No. 27/2003/ND-CP of March 19, 2003 detailing the implementation of the Law
on Foreign Investment in Vietnam.
To annul the regulations on preferences regarding enterprise income tax rates, exemption and reduction
prescribed in the Government’s Decree No. 51/1999/ND-CP of July 8, 1999 and Decree No. 35/2002/NDCP of March 29, 2002 detailing the implementation of the Law on Domestic Investment Promotion and the
provisions on enterprise income tax in the Government’s Decree No. 81/2002/ND-CP of October 17, 2002
detailing the implementation of the Law on Science and Technology.
To annul the regulations on tax on land use right transfer, applicable to business establishments prescribed in the Government’s
Decree No. 19/2000/ND-CP of June 8, 2000 detailing the implementation of the Law on Tax on the Transfer of Land Use Right
and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Tax on the Transfer of Land Use Right.
2. Foreign-invested enterprises, which have been granted investment licenses, and domestic business
establishments, which have been granted investment preference certificates, shall continue enjoying the
enterprise income tax preferences stated in their investment licenses or investment preference certificates.
In cases where the preferential rates inscribed in their investment licenses or investment preference
certificates are lower than the preferential enterprise income tax rates under the provisions of this Decree,
the business establishments shall enjoy the preferential enterprise income tax rates under this Decree for
the remaining duration. For foreign-invested enterprises, if the duration eligible for tax preferences under
investment licenses has expired, they shall shift to the tax rate of 25%; for cases where the tax rate of 25%
is being applied, they shall continue enjoying this tax rate till the expiration of their licenses. Domestic
business establishments with the duration of enjoying the preferential enterprise income tax rates having
expired and other domestic business establishments being subject to the tax rate of 32%, shall shift to the
tax rate of 28% as from January 1, 2004.
3. The settlement of tax-related problems, tax settlement, exemption and reduction, and handling of
administrative violations related to enterprise income tax arising before January 1, 2004 shall comply with
corresponding provisions of legal documents on enterprise income tax, foreign investment in Vietnam,
domestic investment promotion and other legal documents already issued before the effective date of this
Decree.
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Article 51.- The Ministry of Finance shall guide the implementation of this Decree.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the
Government and the presidents of the provincial/municipal People’s Committees shall have to implement
this Decree.
On behalf of the Government
Prime Minister
PHAN VAN KHAI
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APPENDIX
(Issued together with the Government’s Decree No. 164/2003/ND-CP of December 22, 2003 detailing the
implementation of the Law on Enterprise Income Tax)
List A
BRANCHES, LINES AND DOMAINS ELIGIBLE FOR INVESTMENT PREFERENCES
Investment projects in the following branches, lines and/or domains shall be eligible for preferences:
I. Afforestation, zoning for forest regeneration; planting perennial trees on unused land, bare hills or
mountains; land reclamation; salt-making; and aquaculture in unexploited water areas:
1. Forest planting, tending.
2. Planting long-term industrial trees or fruit trees on unused land, bare hills or mountains.
3. Land reclamation in service of agricultural, forestry or fishery production.
4. Producing, exploiting and refining salt.
5. Raising, culturing aquatic resources in unexploited water areas.
II. Infrastructure construction, mass-transit development; development of education and training,
healthcare and national culture:
1. Investing in the construction and modernization of electric power plants as well as electricity
distribution and transmission. Building establishments operated by solar energy, wind power and bio-gas.
2. Investing in the construction of water plants and water-supply systems in service of daily-life and
industrial activities; investing in the construction of water-drainage systems
3. Investing in the construction and modernization of bridges, roads, inland waterways, railways, airports,
harbors, railway stations, car terminals, and car-parks;
4. Building technical infrastructures in concentrated population quarters in geographical areas defined in
List B or List C, issued together with this Decree.
5. Developing mass transit: investing in railway and sea transport means, land passenger transport by over17 seat cars, and waterway passenger transport by motorized means.
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6. Investing in the provision of Internet connection, accession and application services in geographical
areas defined in List B and List C, issued together with this Decree; providing services of postal articles
and parcels.
7. Opening semi-public, people-founded and private schools at different levels: pre-school education,
general education, intermediate vocational education, as well as collegial and university training.
8. Setting up job-training establishments and establishments for raising workers’ professional skills.
9. Investing in the construction of museums, libraries, cultural houses, traditional art troupes; producing,
manufacturing and repairing traditional musical instruments; maintaining and preserving museums,
libraries and cultural houses.
10. Setting up people-founded and private hospitals for medical examination and treatment, setting up
establishments for epidemic prevention and combat; setting up social-relief centers for caring for disabled
people and orphans and geriatric centers.
III. Export goods production and trading:
Projects for production of, and trading in, export goods with the export value exceeding 50% of the total
value of goods produced and/or traded in a fiscal year.
IV. Offshore fishing; processing of agricultural, forestry and aquatic products; technical services in direct
service of agricultural, forestry and fishery production
1. Offshore fishing.
2. Processing farm produce from domestic raw materials: processing livestock and poultry; processing and
preserving vegetables and fruits; producing vegetable oils, essential oils and fats; producing milk and dairy
products; producing crude powder; producing feeds for livestock, poultry and aquatic animals; producing
bottled and canned fruit juices.
3. Producing pulp, paper, cardboard and artificial boards directly from domestic agricultural and forestry
raw materials.
4. Processing and preserving aquatic products from domestic raw materials.
5. Services in support of planting agricultural, industrial and forestry trees; activities in support of
husbandry and forestry; aquacultural services; services of protection of domestic animals; hybridization

- 148 -

and multiplication of new strains and breeds; services of preserving agricultural, forestry and aquatic
products; building warehouses for preservation of agricultural, forestry and aquatic products.
V. Scientific research and technological development, scientific and technological services; consultancy on
legal matters, investment, business, business administration, intellectual property right protection and
technology transfer
1. Investing in the construction of technical establishments and works: laboratories and experimental
stations for application of new technologies to production; producing new as well as rare and precious
materials.
2. Investing in the production of computers and software products.
3. Providing services of information technology research and training human resources in information
technology industry.
4. Investing in the production of semiconductors and electronic components; producing telecommunication
and Internet equipment; applying new technologies to the production of information and
telecommunication equipment.
5. Applying high technologies; applying new biological technologies to healthcare, production of plant
varieties, animal breeds, bio-fertilizers, bio-insecticides, and veterinary vaccines; garbage gathering,
treatment of waste and environmental pollution, recycling of discarded materials and waste.
6. Applying technologies using or producing machinery and equipment operated by bio energy, wind
power, solar, geothermal or tidal energy.
7. Providing consultancy on legal matters, investment, business, business administration, scientific and
technological consultancy; intellectual property right protection and technology transfer.
VI. Other branches and lines:
1. Planting sugarcane, cotton and tea in service of processing industry; planting pharmaceutical plants;
producing plant varieties and animal breeds.
2. Producing children’s toys; weaving fabrics and finishing textile products; producing silk thread and
assorted fibers; tanning and preliminary processing leather.
3. Raising livestock, poultry and aquatic animals under programs on agricultural restructuring at farm or
larger scales.
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4. Producing base chemicals, pure chemicals, special-use chemicals and dyes.
5. Investing in the production of medicines for human use; medical equipment, orthopedic equipment,
vehicles and devices for disabled people; building warehouses for preservation of pharmaceuticals;
reserving curative medicines for human use for prevention and combat of flood and storms, natural
disasters and dangerous epidemics; plant protection drugs, preventive and curative drugs for domestic
animals and aquatic animals.
6. Investing in the production of medium- and high-voltage electricity devices; diesel engines; equipment,
machinery and spare parts for transport ships and fishing ships; machine tools, machinery, equipment and
spare parts in service of agricultural and forestry production; foodstuff-processing machines; machinery
for textile and garment industry; machinery for leather industry; machinery for mine exploitation;
construction machines; industrial robots; locomotives and carriages; assorted automobiles and spare parts;
generators; precise mechanical equipment; equipment and machinery for safety inspection and control in
industrial production; producing moulds for metal and non-mental products; ship building and repair;
producing waste-treating equipment and key industrial products under the Prime Minister’s decision in
each period.
7. Producing high-quality steels, alloys, non-ferrous metals, rare and precious metals and porous irons for
industrial use; producing special-type cement, sound-proof, and electric-insulated and heat-resistant
materials, wood substitute composite materials, construction plastic, glass fibers, fire-proof materials;
coke, activated chars; producing fertilizers.
8. Traditional lines of producing handicrafts and fine art articles: carving; mother-of-pearl inlaying;
lacquer ware; intaglio; products made of rattan and bamboo; carpet making, silk weaving, brocade
weaving, lacework, embroidery; pottery and ceramics; producing fine art bronze articles and poonah paper.
9. Investing in the construction of grade-1 marketplaces and exhibition sites; trade promotion; securities
trading activities; capital mobilization and lending by people’s credit funds.
10. Maritime, airway, railway, land-road and inland waterway services.
11. Investing in the construction of national tourist sites, eco-tourism resorts; national parks; investing in
the construction of cultural parks for physical training, sports, recreation and entertainment activities.
12. Investing in the construction of, and dealing in, infrastructures in industrial parks, export-processing
zones and hi-tech parks. Investing in hi-tech production, processing and services in small- and mediumsized industrial parks, export-processing zones and hi-tech parks, as well as industrial clusters.
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13. Making investments in the forms of build-operate-transfer (BOT); build-transfer-operate (BTO); and
build-transfer (BT) contracts.
List B
GEOGRAPHICAL AREAS MEETING WITH SOCIO-ECONOMIC DIFFICULTIES, WHICH
ARE ENTITLED TO INVESTMENT PREFERENCES
I. Districts of highland provinces:
1. Bac Kan province

- Bac Kan provincial capital.

2. Cao Bang province

- Cao Bang provincial capital.

3. Ha Giang province

- Bac Quang rural district
- Ha Giang provincial capital.

4. Lai Chau province

- Dien Bien Phu provincial town
- Dien Bien rural district
- Lai Chau provincial capital.

5. Lao Cai province

- Bao Thang rural district
- Cam Duong provincial town
- Lao Cai provincial capital

6. Son La province

- Mai Son rural district
- Son La provincial capital
- Yen Chau rural district.

II. Rural districts of mountainous and delta provinces
7. Bac Giang province

-Luc Ngan rural district
- Luc Nam rural district
- Yen The rural district.

8. Hoa Binh province

- Kim Boi rural district
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- Ky Son rural district
- Lac Son rural district
- Luong Son rural district
- Lac Thuy rural district
- Tan Lac rural district
- Yen Thuy rural district
- Cao Phong rural district.
9. Lang Son province

- Bac Son rural district
- Cao Loc rural district
- Chi Lang rural district
- Huu Lung rural district
- Loc Binh rural district
- Trang Dinh rural district
- Van Lang rural district
- Van Quan rural district.

10. Phu Tho province

- Doan Hung rural district
- Ha Hoa rural district
- Song Thao rural district
- Thanh Ba rural district
- Tam Thanh rural district
- Phu Ninh rural district.

11. Quang Ninh province

- Hoang Bo rural district
- Mong Cai rural district
- Tien Yen rural district
- Van Don rural district
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- Hai Ha rural district
- Dam Ha rural district.
12. Tuyen Quang province

- Ham Yen rural district
- Son Duong rural district
- Yen Son rural district
- Tuyen Quang provincial capital.

13. Thai Nguyen province

- Dong Hy rural district
- Dai Tu rural district
- Dinh Hoa rural district
- Phu Luong rural district.

14. Yen Bai province

- Tran Yen rural district
- Van Yen rural district
- Van Chan rural district
- Yen Binh rural district
- Nghia Lo provincial town.

15. Binh Phuoc province

- Dong Phu rural district
- Phuoc Long rural district
- Binh Long rural district
- Chon Thanh rural district.

16. Dak Lak province

- Cu Jut rural district
- Cu M’gar rural district
- Dak RLap rural district
- Dak Mil rural district
- Ea H’ Leo rural district
- Ea Kar rural district
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- Krong Pac rural district
- Krong Buk rural district
- Krong A na rural district
- Krong Nang rural district.
17. Gia Lai province

- An Khe rural district
- Ayun Pa rural district
- Chu Se rural district.

18. Kon Tum province

- Kon Tum provincial capital

19. Lam Dong province

- Bao Lam rural district
- Cat Tien rural district
- Di Linh rural district
- Da Teh rural district
- Don Duong rural district
- Duc Trong rural district
- Da Huoai rural district
- Lam Ha rural district.

20. Binh Thuan province

- Bac Binh rural district
- Duc Linh rural district
- Ham Thuan Bac rural district
- Tanh Linh rural district
- Ham Thuan Nam rural district.

21. Binh Dinh province

- Hoai An rural district
- Phu My rural district
- Phu Cat rural district
- Tay Son rural district.
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22. Hai Duong province

- Chi Linh rural district
- Kinh Mon rural district.

23. Ha Tinh province

- Huong Khe rural district
- Huong Son rural district
- Ky Anh rural district
- Nghi Xuan rural district
- Vu Quang rural district.

24. Ninh Binh province

- Tam Diep provincial town
- Nho Quan rural district
- Yen Mo rural district.

25. Nghe An province

- Anh Son rural district
- Nghia Dan rural district
- Tan Ky rural district
- Thanh Chuong rural district.

26. Ninh Thuan province

- Ninh Hai rural district
- Ninh Phuoc rural district.

27. Phu Yen province

- Song Cau rural district
- Tuy Hoa rural district
- Tuy An rural district.

28. Quang Tri province

- Dak Rong rural district
- Vinh Linh rural district
- Gio Linh rural district
- Cam Lo rural district
- Trieu Phong rural district
- Hai Lang rural district.
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29. Quang Nam province

- Dai Loc rural district
- Que Son rural district.

30. Quang Ngai province

- Nghia Hanh rural district
- Son Tinh rural district.

31. Thanh Hoa province

- Thach Thanh rural district.

32. Thua Thien Hue province

- Nam Dong rural district
- Quang Dien rural district
- Phong Dien rural district
- Huong Tra rural district
- Phu Loc rural district
- Phu Vang rural district.

33. An Giang province

- An Phu rural district
- Tri Ton rural district
- Tinh Bien rural district
- Thoai Son rural district.

34. Bac Lieu province

- Bac Lieu provincial capital
- Vinh Loi rural district.

35. Ca Mau province

- Thoi Binh rural district
- Tran Van Thoi rural district
- Cai Nuoc rural district
- Dam Doi rural district
- Ngoc Hien rural district.

36. Dong Nai province

- Dinh Quan rural district
- Tan Phu rural district
- Xuan Loc rural district
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- Long Khanh rural district.
37. Kien Giang province

- Chau Thanh rural district
- Hon Dat rural district
- Giong Rieng rural district
- An Minh rural district
- Tan Hiep rural district
- Ha Tien rural district
- Kien Luong rural district.

38. Khanh Hoa province

- Van Ninh rural district
- Cam Ranh rural district
- Dien Khanh rural district.

39. Soc Trang province

- Long Phu rural district
- My Xuyen rural district
- Soc Trang provincial capital
- Cu Lao Dung rural district.

40. Tra Vinh province

- Cau Ngang rural district
- Cau Ke rural district
- Tieu Can rural district.

41. Vinh Phuc province

- Lap Thanh rural district
- Tam Duong rural district
- Binh Xuyen rural district.

42. Can Tho province

- Long My rural district
- Vi Thuy rural district
- O Mon rural district.

43. Tay Ninh province

- Tan Bien rural district
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- Tan Chau rural district
- Chau Thanh rural district
- Ben Cau rural district.
44. Thai Binh province

- Thai Thuy rural district.

45. Long An province

- Duc Hue rural district
- Tan Hung rural district
- Vinh Hung rural district
- Moc Hoa rural district
- Tan Thanh rural district
- Duc Hoa rural district.

46. Dong Thap province

- Hong Ngu rural district
- Tan Hong rural district
- Tam Nong rural district
- Thap Muoi rural district.

47. Tien Giang province

- Tan Phuoc rural district.

48. Quang Binh province

- Quang Ninh rural district
- Le Thuy rural district
- Bo Trach rural district
- Quang Trach rural district.

49. Ba Ria-Vung Tau province

- Chau Duc rural district
- Xuyen Moc rural district.

50. Vinh Long province

- Tra On rural district
- Tam Binh rural district
- Binh Minh rural district.

51. Ha Noi city

- Soc Son rural district.
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52. Ho Chi Minh city

- Can Gio rural district
- Nha Be rural district.

53. Ben Tre province

- Thanh Phu rural district
- Ba Tri rural district
- Binh Dai rural district.

54. Bac Ninh province

- Gia Binh rural district
- Que Vo rural district.

55. Ha Tay province

- Ba Vi rural district.

56. Da Nang city

- Hoa Vang rural district.

57. Ha Nam province

- Thanh Liem rural district

58. Hung Yen province

- An Thi rural district
- Phu Cu rural district
- Tien Lu rural district.

59. Binh Duong province

- Phu Giao rural district.

List C
GEOGRAPHICAL AREAS MEETING WITH SPECIAL SOCIO-ECONOMIC DIFFICULTIES,
WHICH ARE ENTITLED TO INVESTMENT PREFERENCES
I. Rural districts of highland or and island provinces
1. Bac Kan province

- Ba Be rural district
- Bach Thong rural district
- Cho Moi rural district
- Cho Don rural district
- Ngan Son rural district
- Na Ri rural district
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- Pac Nam rural district.
2. Cao Bang province

- Bao Lac rural district
- Ha Lang rural district
- Ha Quang rural district
- Hoa An rural district
- Nguyen Binh rural district
- Quang Uyen rural district
- Thong Nong rural district
- Tra Linh rural district
- Thach An rural district
- Trung Khanh rural district
- Phuc Hoa rural district.

3. Ha Giang province

- Bac Me rural district
- Dong Van rural district
- Hoang Su Phi rural district
- Meo Vac rural district
- Quan Ba rural district
- Vi Xuyen rural district
- Xin Man rural district
- Yen Minh rural district.

4. Lai Chau province

- Muong Lay rural district
- Muong Te rural district
- Phong Tho rural district
- Tua Chua rural district
- Tuan Giao rural district
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- Sin Ho rural district
- Dien Bien Dong rural district
- Muong Nhe rural district
- Tam Duong rural district.
5. Lao Cai province

- Bac Ha rural district
- Bat Sat rural district
- Muong Khuong rural district
- Than Uyen rural district
- Van Ban rural district
- Sa Pa rural district
- Bao Yen rural district.

6. Son La province

- Bac Yen rural district
- Moc Chau rural district
- Muong La rural district
- Quynh Nhai rural district
- Thuan Chau rural district
- Song Ma rural district
- Phu Yen rural district.

7. Binh Thuan province

- Phu Quy rural district.

8. Ba Ria-Vung Tau province

- Con Dao rural district.

9. Da Nang city

- Hoang Sa island district.

10. Hai Phong city

- Bach Long Vi island district
- Cat Hai island district.

11. Khanh Hoa province

- Truong Sa island district.

12. Kien Giang province

- Kien Hai island district
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- Phu Quoc island district.
13. Quang Ninh province

- Co To island district.

14. Quang Ngai province

- Ly Son rural district.

II. Rural districts of mountain provinces and regions inhabited by ethic minority people
15. Bac Giang province

- Son Dong rural district.

16. Hoa Binh province

- Da Bac rural district
- Mai Chau rural district.

17. Lang Son province

- Binh Gia rural district
- Dinh Lap rural district.

18. Phu Tho province

- Thanh Son rural district
- Yen Lap rural district.

19. Quang Ninh province

- Ba Che rural district
- Binh Lieu rural district.

20. Tuyen Quang province

- Chiem Hoa rural district
- Na Hang rural district.

21. Thai Nguyen province

- Vo Nhai rural district.

22. Yen Bai province

- Luc Yen rural district
- Mu Cang Chai rural district
- Tram Tau rural district.

23. Dak Lak province

- Dak Nong rural district
- Krong No rural district
- Krong Bong rural district
- Lak rural district
- Buon Don rural district
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- M’Drak rural district
- Ea Sup rural district
- Dak Song rural district.
24. Gia Lai province

- Duc Co rural district
- K’Bang rural district
- K’Rong Pa rural district
- Kon Ch’ro rural district
- Mang Yang rural district
- Ia Grai rural district
- Chu Prong rural district
- Chu Pah rural district.

25. Kon Tum province

- Dak To rural district
- Dak Glei rural district
- Kon Phong rural district
- Sa Thay rural district
- Dak Ha rural district
- Ngoc Hoi rural district
- Kon Ray rural district.

26. Lam Dong province

- Lac Duong rural district.

27. Kien Giang province

- An Bien rural district
- Go Quao rural district
- Vinh Thuan rural district.

28. Soc Trang province

- My Tu rural district
- Thanh Tri rural district
- Vinh Chau rural district.
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29. Tra Vinh province

- Chau Thanh rural district
- Tra Cu rural district.

30. Binh Dinh province

- An Lao rural district
- Vinh Thanh rural district
- Van Canh rural district.

31. Khanh Hoa province

- Khanh Vinh rural district.
- Khanh Son rural district.

32. Ninh Thuan province

- Ninh Son rural district.

33. Ba Ria-Vung Tau province

- Tan Thanh rural district.

34. Bac Lieu province

- Hong Dan rural district.

35. Binh Phuoc province

- Bu Dang rural district
- Loc Ninh rural district
- Bu Dop rural district.

36. Ca Mau province

- U Minh rural district.

37. Thanh Hoa province

- Quan Hoa rural district
- Ba Thuoc rural district
- Lang Chanh rural district
- Thuong Xuan rural district
- Quan Son rural district
- Muong Lat rural district
- Nhu Xuan rural district
- Ngoc Lac rural district
- Cam Thuy rural district
- Nhu Thanh rural district.

38. Nghe An province

- Ky Son rural district

- 164 -

- Tuong Duong rural district
- Con Cuong rural district
- Que Phong rural district
- Quy Hop rural district
- Quy Chau rural district.
39. Quang Binh province

- Minh Hoa rural district
- Tuyen Hoa rural district.

40. Quang Tri province

- Huong Hoa rural district.

41. Thua Thien Hue province

- A Luoi rural district.

42. Quang Nam province

- Dong Giang rural district
- Tay Giang rural district
- Giang rural district
- Phuoc Son rural district
- Bac Tra My rural district
- Nam Tra My rural district
- Hiep Duc rural district
- Tien Phuoc rural district
- Nui Thanh rural district.

43. Quang Ngai province

- Ba To rural district
- Tra Bong rural district
- Son Tay rural district
- Son Ha rural district
- Minh Long rural district
- Binh Son rural district.

44. Phu Yen province

- Son Hoa rural district
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- Song Hinh rural district
- Dong Xuan rural district
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