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การเปิ ดบัญชีทนุ สําหรับนักลงทุนต่างชาติ ที+เข้ามาลงทุนในเวียดนาม
ในช่วงหลายปี ทผ่ี านมาเวี
เวียดนามประสบความสําเร็จเป็ นอย่างสูงในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) โดยมีปจั จัยสําคัญทีอยูเ่ บือ, งหลังความสําเร็จ คือ นโยบายของรั
ของรัฐบาลเวียดนามในการส่
ดนามในการ งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงและผ่อนคลายกฎระเบียบการลงทุนในหลายด้าน เพือดึงดูดให้
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึน, ทัง, นี, ในช่วง1-2 ปี ทีทผ่ี านมารัฐบาลเวียดนามได้ปรับปรุง
ข้อบังคับว่าด้วยการเปิ ดบัญชีทนุ สําหรับบริษทั ต่างชาติทเข้
ี ามาลงทุนในเวียดนาม ซึงเป็ นการเอือ, ประโยชน์และ
อํานวยความสะดวกให้กบั การดําเนินธุรกิจของบริษทั ต่างชาติเป็
เป็ นอย่างมาก นอกจากนี, ยังปรับปรุงกฎระเบียบ
ว่าด้วยการกูเ้ งินจากต่างประเทศ
ประเทศ โดยอนุ ญาตให้บริษทั ต่างชาติทเข้
ี ามาลงทุนในเวียดนามสามารถกูเ้ งินจาก
ต่างประเทศได้ภายใต้เงือนไขทีธนาคารกลางเวียดนามกํ
ดนามกําหนด โดยมีรายละเอียดทีน่าสนใจ ดังนี,
การเปิ ดบัญชี Direct Investment Capital Account (DICA) ภายใต้ Decree 70/2014/ND-CP
70/2014/ND
ธนาคารกลางเวียดนามมีขอ้ กําหนดให้บริษทั ต่างชาติทเข้
ี ามาลงทุนในเวียดนามในรูปแบบ FDI ต้องเปิ ดบัญชี
ทุนทีเรียกว่า Direct Investment Capital Account (DICA) กับธนาคารพาณิชย์ในเวียดนามที
ดนาม ได้รบั อนุ ญาต
เพือดําเนินธุรกรรมทีเกียวข้องกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
งประเทศ
โดยบริษทั ต่างชาติสามารถเปิ ด
บัญชี DICA ได้ทงั , ในสกุ
สกุลเงินต่างประเทศและสกุ
งประเทศ สกุลเงินด่อง ซึงต่างจากในอดีตทีบริษทั ต่างชาติสามารถเปิ ดบัญชี
DICA ในสกุลเงินต่างประเทศได้เพียงบัญชีเดียว การอนุญาตให้เพิมการเปิ ดบัญชี DICA ในสกุลเงินด่องนับเป็ น
การช่ช่วยสนับสนุ นบริษทั ต่างชาติกรณีทต้ี องการนํ ารายได้ทเกิ
ี ดขึน, ในประเทศที
ในประเทศ เป็ นสกุลเงินด่องไปลงทุนต่อ
(Reinvest) ทัง, นี, บัญชี DICA สกุลเงินต่างประเทศสามารถใช้ทํทาํ ธุรกรรมได้หลายกรณี อาทิ กรณีรบั โอนเงินเข้า
เช่น เงิน ทุน สกุล ต่ า งประเทศทีใช้ใ นการบริห ารจัด การบริษัท เงิน กู้จ ากต่ า งประเทศ และรายได้ส กุ ล เงิน
ต่างประเทศทีเกิดขึน, จากการดํ
การดําเนินกิจกรรมทีเกียวข้องกับ FDI ในเวียดนาม เป็ นต้น กรณีถอนเงินสําหรับใช้
จ่าย เช่น การจ่ายคืคืนดอกเบี,ยเงินกูส้ กุลต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินตราต่างประเทศ และการโอน
เงินทุนของโครงการลงทุน เป็ นต้น ส่วนบัญชี DICA สกุลเงินด่องสามารถใช้ทํทาํ ธุรกรรมในรูปแบบเดียวกับบัญชี
DICA สกุลเงินต่างประเทศ แต่ต้องเป็ นธุรกรรมสกุลเงินด่องเท่านัน, อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางเวียดนาม
ดนา
กําหนดว่าหากบริษทั ต่างชาติต้ตอ้ งการเปิ ดบัญชี DICA กับธนาคารแห่งใหม่ บริษทั ต่างชาติตอ้ งดํ
ง าเนินการปิ ด
บัญชีกบั ธนาคารเดิมและโอนยอดคงเหลื
ยอดคงเหลือในบั
ในบัญชีเก่าทัง, หมดไปบัญชีใหม่ ซึงกระบวนการเปิ ดและปิ ดบัญชี
DICA ขึน, อยูก่ บั กฎเกณฑ์และข้อกําหนดของแต่ละธนาคาร
การเปิ ดบัญชี Indirect Investment Capital Account นอกจากการเปิ ดบัญชี DICA แล้ว
บริษทั ต่างชาติยงั สามารถเปิ
เปิ ดบัญชีทุนทีเรียกว่า Indirect Investment Capital Account (IICA) สกุลเงินด่องกับ
ธนาคารพาณิชย์ในเวียดนามทีทีได้รบั อนุญาตอี
าต กหนึงบัญชี เพือดําเนินธุรกรรมทีเกียวข้องกั
องกับการลงทุนทางอ้อม
(Indirect Investment) ในเวียดนาม อาทิ การรับโอนรายได้จากการขายเงินตราต่างประเทศให้กบั สถาบัน
การเงิน และการรับโอนรายได้จากการขายหลักทรัพย์ รวมถึงการชําระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทีเกิดขึ,นใน
เวียดนาม เป็ นต้น โดยการลงทุนทางอ้อมดังกล่าวจําเป็ นต้องมีการแลกเปลียนสกุลเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุล
เงินด่องก่อนการทํทําธุรกรรมการลงทุน

การอนุ ญาตให้ บริ ษัทต่ างชาติ โอนเงิ นทุนมาใช้ จ่ายก่ อนได้รบั ใบอนุ ญาตลงทุน ธนาคาร
กลางเวียดนามอนุ ญาตให้บริษทั ต่างชาติสามารถเปิ ด Non-resident Payment Account เพือใช้สาํ หรับโอน
เงินทุนบางส่วนเข้ามาในเวียดนามก่อนทีบริษทั จะได้รบั ใบอนุ ญาตลงทุน (Investment License) เพือนํามาใช้
จ่ายในกิจกรรมทีเกิดขึน, ในช่วงก่อนการลงทุน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ตลาด และค่าใช้จ่ายสําหรับทีปรึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็ นต้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนํามาคํานวณเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (Operating Expense) หลังจากบริษทั ได้รบั ใบอนุญาตการลงทุน
การกู้เงิ นจากต่างประเทศ (Offshore Loan) ธนาคารกลางเวียดนามอนุ ญาตให้บริษทั ต่างชาติ
ทีเข้ามาลงทุนในเวียดนามสามารถกูเ้ งินจากต่างประเทศได้ โดยการดําเนินธุรกรรมต้องอยู่ภายใต้ Decree
219/2013/ND-CP รวมถึง Circular 03 และ 05/2016/TT-NHNN ซึงกําหนดให้บริษทั ต่างชาติทต้ี องการกูเ้ งิน
ระยะกลาง-ยาว (มีอายุมากกว่า 1 ปี ) รวมถึงเงินกูร้ ะยะสัน, (กรณีมกี ารต่ออายุเงือนไขเงินกูม้ ากกว่า 1 ปี ) จาก
ต่างประเทศ ต้องลงทะเบียนและต้องได้รบั อนุ มตั ิจากธนาคารกลางเวียดนาม โดยการลงทะเบียนสามารถ
ดําเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกลางเวียดนาม ซึงธนาคาร
กลางเวียดนามจะใช้เวลาอนุ มตั ิ 12 วัน และ 2) การยืนเอกสารด้วยตนเอง ใช้เวลาอนุ มตั ิ 15 วัน (จากเดิมทีใช้
เวลาอนุ มตั ิ 20 วัน) นอกจากนี, ธนาคารกลางเวียดนามยังได้ผ่อนคลายเงือนไขการลงทะเบียนหากมีการ
เปลียนแปลงข้อมูลบางประการในอนาคต เช่น การเปลียนแปลงทีอยู่ของผูก้ ู้ ซึงผูก้ ไู้ ม่จําเป็ นต้องเข้าไปแก้ไข
ข้อมูลทีลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ตอ้ งแจ้งเป็ นหนังสือไปยังธนาคารกลางเวียดนาม ทัง, นี, การกูเ้ งินจากต่างประเทศ
ประเภทเงินกูร้ ะยะกลาง-ยาว บริษทั ต่างชาติตอ้ งทําธุรกรรมผ่านบัญชี DICA เพียงบัญชีเดียว ขณะทีการกูเ้ งิน
จากต่างประเทศประเภทเงินกูร้ ะยะสัน, สามารถทําธุรกรรมผ่านบัญชี Offshore Loan Account (OLA) ได้อกี
หนึงบัญชี ซึงทัง, สองบัญชีสามารถใช้ในการเบิกจ่ายเงินกูแ้ ละชําระคืนเงินกูจ้ ากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หาก
กําหนดเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ การชําระคืนเงินกู้ หรือการชําระคืนดอกเบีย, มีการเปลียนแปลงภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 10 วันจากกําหนดเวลาทีได้ลงทะเบียนไว้กบั ธนาคารกลางเวียดนาม บริษทั ต่างชาติไม่จําเป็ นต้องแจ้ง
ให้ธนาคารกลางเวียดนามทราบ เพียงแต่แจ้งธนาคารของตน แต่หากมีการเปลียนแปลงเกินกว่า 10 วัน
ต้องแจ้งให้ธนาคารกลางเวียดนามทราบและต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่สาํ หรับการเปลียนแปลงดังกล่าว
เป็ นทีน่ าสังเกตว่า ธนาคารกลางเวียดนามมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพือผ่อนคลายขัน, ตอนการกูเ้ งิน
จากต่างประเทศและอํานวยความสะดวกให้กบั บริษทั ต่างชาติ แต่โดยรวมธนาคารกลางเวียดนามยังคงจับตา
มองการดําเนินธุรกรรมเงินกูต้ ่างประเทศอย่างใกล้ชดิ เพือควบคุมการไหลเข้า-ออกของเงินทุนจากต่างประเทศ
ตลอดจนรักษาเสถียรภาพของค่าเงินด่องและทุนสํารองระหว่างประเทศ
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