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รู้

ทัน AEC ฉบับนี้ ขอน�ำท่าน
สมาชิก ส.ส.ท. มารู้จักกับ
สปป. ลาว หนึ่งในประเทศกลุ่ม
อาเซียน ซึง่ ถือว่าเป็นประเทศ “บ้าน
ใกล้เรือนเคียง” กับประเทศไทย
ทางศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทยได้ ร วบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นของ สปป. ลาว ที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ประกอบการไทย
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว่าการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)
ในปี 2558 ของประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ นับเป็นอีกก้าว
ส�ำคัญของการหลอมรวมกันทั้ง ทางด้านการค้า การลงทุน อันก่อให้
เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและเงินทุนได้อย่างเสรียิ่งขึ้น
กว่าแต่ก่อน ด้วยเหตุนี้ การเข้าสู่ AEC จึงเป็นโอกาสส�ำคัญของ
ผูป้ ระกอบการไทยทีจ่ ะเข้าไปท�ำความรูจ้ กั กับตลาดใหม่ทเี่ ป็นประเทศ
เพื่อนมิตรของไทย อย่าง สปป.ลาว เพื่อแสวงหาช่องทางการลงทุน
ใหม่ๆ จากโอกาสที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นนี้ อย่างไรก็ดี การศึกษาข้อมูลของ
ประเทศเป้าหมายนับเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อให้การเข้าสู่ตลาดมีโอกาส
ประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้น ดังนั้น ประเด็นข้อมูลต่างๆ ของ สปป. ลาว
ที่น่าสนใจ มีดังต่อไปนี้
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สปป. ลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโต
เศรษฐกิจสูงสุดในอาเซียน

สปป.ลาวเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก ในปี 2554 มี
มูลค่าอยู่ที่ราว 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 2.3 ของไทยเท่านัน้ อย่างไรก็ดี สปป. ลาวเป็นหนึง่ ในประเทศ
ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงอันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยในปี 2554 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 8.0 ซึง่ สูงทีส่ ดุ ในอาเซียนและยังมีแนวโน้มเติบโตในอัตรา
สูงที่ร้อยละ 8.3 และ 8.0 ในปี 2555 และ 2556 (จากการคาดการณ์
ของ IMF เมือ่ ต.ค.2555) จากปัจจัยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญอย่าง
การลงทุน อาทิ การสร้างเขือ่ น การท�ำเหมืองแร่ การท�ำการเกษตรเพือ่
ส่งออก บริการโลจิสติกส์ การท่องเทีย่ ว ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม

บางประเภท เช่น เกษตรแปรรูป ซึง่ น่าจะเป็นพืน้ ฐานการเติบโตให้กบั
สปป.ลาว ผ่านการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงการ
ขยายตัวของภาคการส่งออกในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า
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กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเบื้องต้น

ในการลงทุนในสปป.ลาว นักลงทุนจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษากฎ
ระเบียบการลงทุนเพือ่ ให้ธรุ กิจสามารถวางแผนการเข้าสูต่ ลาด สปป.
ลาวได้อย่างถูกต้อง ลดความซ�้ำซ้อนของขั้นตอนการด�ำเนินการ อีก
ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจกับทางการในท้องถิ่น
อีกด้วย โดยระเบียบและข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัด
ตั้งธุรกิจใน สปป.ลาว มีดังนี้
➲

รูปแบบการลงทุนในสปป.ลาว

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว
(พ.ศ. 2552) ก�ำหนดรูปแบบการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติใน สปป.
ลาว ไว้ 3 รูปแบบ คือ
1) ธุรกิจร่วมตามสัญญา (Business Cooperation by Contract) เป็นการร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่าง
ชาติ ภายใต้สญ
ั ญาทีท่ ำ� ระหว่างกัน (ไม่ตอ้ งจัดตัง้ ขึน้ เป็นบริษทั ) โดย
รายละเอียดในสัญญาต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการ
ท�ำธุรกิจ รูปแบบของการท�ำธุรกิจ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
2) ธุรกิจร่วมทุน (Joint Venture) เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
นักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ โดยมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
ใหม่ โดยนักลงทุนต่างชาติต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนและกิจการต้องมีทนุ จดทะเบียนขัน้ ต�ำ่ ร้อยละ 30 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด (Total investment)
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3) ธุ ร กิ จ ที่ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ล งทุ น เองทั้ ง หมด (100%
Foreign Owned Enterprise) เป็นการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติโดย
จดทะเบียนตัง้ สาขา ส�ำนักงานตัวแทน หรือบริษทั ใหม่โดยใช้เงินลงทุน
ตัวเองทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่มีการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ร่วมทุนต่างชาติ แต่มีการ
ก�ำหนดให้ทุนจดทะเบียนต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด (Total investment) ตลอดระยะเวลาด�ำเนินธุรกิจ
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ข้อจำ�กัดการดำ�เนินธุรกิจเบื้องต้นที่สำ�คัญ มี
ดังนี้

1. กิจการที่ห้ามต่างชาติลงทุน
1) การผลิตอาวุธทุกชนิด
2) การผลิตสารเสพติด
3) กิ จ การที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมของชาติ
4) กิจการทีก่ อ่ ให้เกิดสารเคมี หรือของเสียทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
2. กิจการที่ต่างชาติลงทุนได้ภายใต้ข้อจ�ำกัด (เช่น จ�ำกัดพื้นที่
และระยะเวลา ตามที่ก�ำหนดในสัมปทาน เป็นต้น)
1) การล่าสัตว์ ดักสัตว์และแพร่พันธุ์สัตว์ รวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
2) การป่าไม้ การท�ำไม้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
3) การประมง เพาะพันธ์และเพาะเลีย้ งสัตว์ปา่ รวมทัง้ ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับประมง
4) การเพาะพันธ์ปลาในลุ่มน�้ำโขง
5) การผลิตและแปรรูปปลาที่จับได้ภายในประเทศ
6) การท�ำเหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม
7) การท�ำเหมืองหิน ทราย และดินเหนียวการท�ำเหมือง

ถ่านหิน และการอัดถ่านหินให้เป็นก้อน
8) การขุดเจาะน�้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
9) การท�ำเหมืองแร่โลหะ
10) การขุดเกลือสินเธาว์
11) การผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี
12) การผลิตยารักษาโรค
13) การผลิตแอลกอฮอล์ทุกประเภท
14) การผลิตเวชภัณฑ์ส�ำหรับโรคทางด้านจิตเวช
15) การผลิตยานพาหนะทุกประเภท
16) การน�ำเข้า-ส่งออก
17) โทรคมนาคม
➲

กฎหมายส่งเสริมการลงทุน

เมื่อปี 2555 คณะกรรมการส่งเสริมและจัดการการลงทุน
(Committee for Promotion and Management of Investment:
CPMI) ของ สปป.ลาว มีการปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ เพือ่ ให้มคี วามเป็นสากลและเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่
นักลงทุนต่างชาติยิ่งขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีการบังคับใช้อย่าง
จริงจังตัง้ แต่เดือนต.ค.2554 เป็นต้นมา โดยมีการให้สทิ ธิประโยชน์ใน
การลงทุนแบ่งตามพื้นที่และประเภทกิจการ ดังตารางด้านล่าง
ทั้งนี้ เงื่อนไขเบื้องต้นของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนคือ
ทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำของกิจการทั่วไปคือ 1 พันล้านกีบ (ประมาณ 4
ล้านบาท) ซึง่ เป็นวงเงินทีผ่ ปู้ ระกอบการ SMEs ไทยมีศกั ยภาพเข้าไป
ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนในกิจการทั่วไปต้องได้รับใบอนุญาตประเภท
Enterprise Registration Certificate (ERC) ซึ่งออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Commerce:
MoIC)

เขตที่ 1

เขตที่ 2

เขตที่ 3

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมระดับที่ 1 (สูงสุด) อาทิ โรงแรม
ยกเว้นภาษีกำ�ไร 10 ปี
4 ดาว และสถาบันการศึกษา

ยกเว้นภาษีกำ�ไร 6 ปี

ยกเว้นภาษีกำ�ไร 4 ปี

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมระดับที่ 2 (ปานกลาง) อาทิ
การผลิตรถจักรยานยนต์

ยกเว้นภาษีกำ�ไร 6 ปี

ยกเว้นภาษีกำ�ไร 4 ปี

ยกเว้นภาษีกำ�ไร 2 ปี

ยกเว้นภาษีกำ�ไร 4 ปี

ยกเว้นภาษีกำ�ไร 2 ปี

ยกเว้นภาษีกำ�ไร 1 ปี

ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า
สัมปทาน 15 ปี และยกเว้น
ภาษีกำ�ไรเพิ่มอีก 5 ปี

ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า
สัมปทาน 10 ปี และยกเว้น
ภาษีกำ�ไรเพิ่มอีก 5 ปี

ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า
สัมปทาน 3 ปี และยกเว้น
ภาษีกำ�ไรเพิ่มอีก 5 ปี

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมระดับที่ 3 (น้อย) อาทิ ธุรกิจ
ผลิตเครื่องดื่ม และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
กิจการส่งเสริมเฉพาะ
ได้แก่ การสร้างโรงพยาบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน
วิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์ค้นคว้าวิจัย กิจการ
สาธารณูปโภคบางโครงการ
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