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การลงทุนใน สปป.ลาว 
 
รัฐบาลของสปป.ลาวให้การส่งเสริมการลงทุน ทั้งจากผู้ลงทุนที่มีสัญชาติลาวและผู้ลงทุนจากชาวต่างประเทศ     

โดยอ านวยความสะดวกให้เท่าเทียมกันในการเสนอขออนุมัติโครงการลงทุนเป็นแบบ One stop Service ซึ่งช่วยลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาการอนุมัติโครงการนอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิพิเศษด้านการยกเว้นภาษีโดยพิจารณา
จากประเภทกิจการและพ้ืนที่ที่ลงทุน และการอนุญาตให้ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศมีสิทธิ์ถือครองที่ดินเพ่ืออยู่อาศัย 

 
 อ านาจการอนุมัติในการลงทุน 
ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาวหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการหรือการลงทุนมี 2 

หน่วยงานคือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงแผนงานและการลงทุน ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้  
1. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า  
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า(บ้านโพนไซ เมืองไซเสดทา นครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์ +856-21412 011

โทรสาร +856-21453 865)จะเป็นผู้รับผิดชอบการอนุมัติโครงการ หรือการลงทุนในกิจการทั่วไปโดยมีหน่วยงานภายใน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ดูแลรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1.1 กรมส่งเสริมการลงทุนทั่วไปจะดูแลรับผิดชอบเรื่องต่อไปนี้ 
ก. การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจของสาขาวิสาหกิจต่างประเทศใน สปป.ลาววิสาหกิจที่ผู้ลงทุน

ต่างประเทศลงทุนฝ่ายเดียว100% การตั้งบริษัทที่ผู้ลงทุนต่างประเทศถือหุ้นตั้งแต่50%ขึ้นไปการตั้งบริษัทรัฐ
และบริษัทผสม ที่กฎหมายวิสาหกิจก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ การตั้งบริษัทมหาชน และการ
เปลี่ยนจากรูปแบบวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชน 

ข. การตรวจและการอนุมัติชื่อวิสาหกิจ 
ค. การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธนาคารการประกันภัยการแปรรูปไม้(ยกเว้น

หัตถกรรมและแกะสลักไม้)การบิน และการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงและพาหนะ 
1.2 แขวงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแขวง/นครหลวงจะดูแลรับผิดชอบเรื่องต่อไปนี้ 

ก. การข้ึนทะเบียนวิสาหกิจส่วนบุคคลวิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญวิสาหกิจหุ้นส่วนจ ากัดบริษัทจ าจัดที่ผู้ลงทุน
ต่างประเทศถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50ลงมาบริษัทจ ากัดผู้เดียวของผู้ลงทุนภายในบริษัทรัฐ และบริษัทผสมที่
กฎหมายวิสาหกิจก าหนดให้แขวง/นครหลวง (เจ้าแขวงหรือเจ้าครองนคร) เป็นผู้อนุมัติ 

ข. การรับรองชื่อวิสาหกิจ 
ค. การข้ึนทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือประกอบธุรกิจที่นอกเหนือจากข้อ 1.1 (ค.) 

2. กระทรวงแผนงานและการลงทุน 
กระทรวงแผนงานและการลงทุน(บ้านสีถานเหนือ ถนนสุพานุวง เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 

โทรศัพท์ +856-21-216 653, 216 562, 217 001, 217 020 โทรสาร +856-21-216 552, 217 010, 217 019, 216 
754) จะเป็นผู้รับผิดชอบการอนุมัติโครงการ หรือการลงทุนในกิจการสัมปทานโดยจะมีการแบ่งล าดับชั้นในการอนุมัติ
โครงการตามมูลค่าการลงทุนของโครงการต่างๆดังนี้ 

2.1 โครงการหรือกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป จะต้องผ่านการรับรอง
จากสภาแห่งชาติ 

2.2 โครงการหรือกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่5 ถึง 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะต้องผ่านการรับรองจาก
กระทรวงแผนงานและการลงทุน 

2.3 โครงการหรือกิจการที่มีมูลค่าการลงทุนต่ ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องผ่านการรับรองจากองค์การ
ปกครองแขวง/นครหลวง 
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 รูปแบบการลงทุนของผู้ลงทุนต่างประเทศ 
การลงทุนโดยตรงของผู้ลงทุนต่างประเทศใน สปป.ลาว มี3 รูปแบบคือ 
1. การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในหรือชาวต่างประเทศเป็นการลงทุนบุคคลเดียว หรือ 

หลายคน ในกิจการ หรือโครงการหนึ่งๆ ใน สปป.ลาว 
2. การลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ลงทุนภายในกับชาวต่างประเทศเป็นการลงทุนร่วมลงทุนระหว่างผู้ลงทุน

สัญชาติลาวกับผู้ลงทุนชาวต่างประเทศโดยผู้ลงทุนทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ขึ้นภายใต้กฎหมาย
ของ สปป.ลาว โดยผู้ลงทุนชาวต่างประเทศต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10ของทุนทั้งหมดการบริหารงาน

โครงการลักษณะนี้ให้ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนและกฎระเบียบของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น 
3. การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญาเป็นการลงทุนร่วมระหว่างนิติบุคคลสัญชาติลาวกับนิติบุคคลต่างประเทศ

โดยไม่ได้ตั้งนิติบุคคลใหม่หรือสาขาใน สปป.ลาวนิติบุคคลสัญชาติลาวต้องแจ้งให้แผนกอุตสาหกรรม
และการค้าและแผนกแผนการและการลงทุนทราบเพ่ือด าเนินการตามระเบียบและสัญญาการร่วมทุนซึ่ง
ต้องน าไปให้ส านักงานทะเบียนศาลรับรอง 

 ขั้นตอนการลงทุนและสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ลงทุนสัญชาติลาวและผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ 
 การลงทุนของผู้ลงทุนสัญชาติลาวและผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุนซึ่งกฎหมายดังกล่าวแบ่งการลงทุนออกเป็น3 ประเภทคือ กิจการทั่วไปกิจการสัมปทานและกิจการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจเฉพาะ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กิจการทั่วไป 
ก. ได้รับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเช่นนโยบายยกเว้นภาษีก าไร ในการลงทุนสาขาเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม หัตถกรรม และบริการ โดยแบ่งสิทธิประโยชน์เป็น 3 ระดับคือ กิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมสูงสุด ปานกลาง และต่ าสุด และเขตที่ตั้งของกิจการแบ่งเป็น 3 เขต คือ เขตพ้ืนที่ห่างไกลและ
ยังมีสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เขตมีสาธารณูปโภคบางส่วนและเขตเมืองที่มีความพร้อมในส่วนของ
สาธารณูปโภคยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบอุปกรณ์และพาหนะที่ใช้ในการผลิตยกเว้นภาษีขาออกส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปนโยบายเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆส าหรับการยกเว้นภาษีก าไรนั้น จะใช้ได้ภายหลังที่กิจการ
การผลิตสินค้าใหม่ได้รับการส่งเสริมได้ด าเนินธุรกิจไปแล้ว ส่วนกิจการค้นคว้าและสร้างเทคโนโลยีใหม่ 
ให้นับตั้งแต่วันที่มีก าไรเป็นต้นไปตารางท่ีแสดงการยกเว้นภาษีมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้  

ตารางแสดงระดับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แยกตามเขตที่ตั้งของกิจการ ในการยกเว้นภาษี 
ระดับกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับ 1คือกิจการที่ได้รับการส่งเสริมสูงสุด 

 ระดับ 2คือกิจการที่ได้รับการส่งเสริมปานกลาง 

 ระดับ 3คือกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต่ าสุด 
เขตท่ีตั้งของกิจการแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ 
 เขต 1 คือเขตพ้ืนที่ห่างไกลและยังมีสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 

 เขต 1 คือเขตมีสาธารณูปโภคบางส่วน 

 เขต 1 คือเขตเมืองที่มีความพร้อมในส่วนของสาธารณูปโภค 
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ระดับกิจการ 
เขตท่ี 1 : พ้ืนที่ห่างไกล
และยังมีสาธารณูปโภค
ไม่เพียงพอ 

2 เขตพ้ืนที่ที่มี
สาธารณูปโภคบางส่วน 

3. เขตเมืองที่มีความ
พร้อมในส่วนของ
สาธารณูปโภค 

นโยบายส่งเสริมทั่วไป    
ระดับ 1 ยกเว้นภาษีก าไร 10 ปี ยกเว้นภาษีก าไร 6ปี ยกเว้นภาษีก าไร 4ปี 
ระดับ 2 ยกเว้นภาษีก าไร 6 ปี ยกเว้นภาษีก าไร 4 ปี ยกเว้นภาษีก าไร 2 ปี 
ระดับ 3 ยกเว้นภาษีก าไร 4 ปี ยกเว้นภาษีก าไร 2 ปี ยกเว้นภาษีก าไร 1 ปี 

นโยบายส่งเสริมเฉพาะ    
โรงพยาบาลโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยศูนย์ค้นคว้าวิจัย 
สาธารณูปโภคบางโครงการ 

ยกเว้นค่าเช่า  หรือค่า
สัมปทาน 15 ปี  
และยกเว้นภาษีก าไรเพ่ิม
อีก  5  ปี จากนโยบาย
ส่งเสริมทั่วไป 

ยกเว้นค่าเช่า  หรือค่า
สัมปทาน 10 ปี  
และยกเว้นภาษีก าไรเพ่ิม
อีก  5  ปี จากนโยบาย
ส่งเสริมทั่วไป 

ยกเว้นค่าเช่า  หรือค่า
สัมปทาน 3 ปี  
และยกเว้นภาษีก าไรเพ่ิม
อีก  5  ปี จากนโยบาย
ส่งเสริมทั่วไป 

 
ข. การจัดตั้งบริษัทส าหรับกิจการลงทุนทั่วไป (ดู หัวข้อที่ 2. เรื่อง “การจัดตั้งบริษัท”) 

นอกจากการแบ่งเขตที่ตั้งของธุรกิจในการยกเว้นภาษีก าไร ดังกล่าวมาแล้วในข้างต้นยังมีการส่งเสริมการลงทุนใน
ประเภทการลงทุนที่มีศักยภาพและควรส่งเสริม อีก 7 ประเภท คือ 

ประเภท 1ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ประเภท 2ธุรกิจด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และสปา 
ประเภท 3ธุรกิจประกอบรถบรรทุก เพ่ือขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 
ประเภท 4การเพาะปลูกสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าว ที่ไม่ใช่อาหาร

สัตว์ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และละหุ่ง 
ประเภท 5อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออก เช่น ผักและผลไม้ดอง หรือบรรจุกระป๋อง 
ประเภท 6สินค้าหัตถกรรมที่ผลิตจากไม้ ไม้ไผ่ และหวาย เพ่ือการส่งออก 
ประเภท 7อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ สปป.ลาว ได้รับสิทธิทางศุลกากรจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

รองเท้า อัญมณี และเครื่องประดับ 
ธุรกิจทั้ง 7 ประเภทข้างต้นนี้ ได้รับการส่งเสริมในอัตราอากรก าไร ดังนี้ 

ตารางแสดงอัตราอากรของการลงทุนธุรกิจในแต่ละเขต 

เขตท่ี ปีที ่ อัตราอากรก าไร 
1 0-7 ปี 

ปีที่ 8 เป็นต้นไป 
ยกเว้นอากรก าไร 

10% 
2 0-5 ปี 

6-8 ปี 
ปีที่ 8 เป็นต้นไป 

ยกเว้นอากรก าไร 
7.5% 
15% 

3 0-2 ปี 
3-4 ปี 

ปีที่ 5 เป็นต้นไป 

ยกเว้นอากรก าไร 
10% 
20% 
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 นอกจากได้รับการยกเว้นภาษีก าไร ค่าสัมปทาน และการยกเว้นอากรก าไรแล้ว ยังมีสิทธิในการส่งเสริม
ด้านอื่นๆ อีก เช่น 

- ได้รับการยกเว้นภาษีก าไรในปีการบัญชีถัดไป ในกรณีน าเอาเงินก าไรสุทธิที่ได้รับจากการด าเนินธุรกิจของตนไป
ลงทุนเพื่อขยายกิจการ 

- ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ และพาหนะที่ใช้เพื่อการผลิตโดยตรง เว้นแต่การน าเข้าน้ ามัน
เชื้อเพลิงทุกประเภท 

- ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออก ส าหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพ่ือการส่งออก เว้นแต่การส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ 
และการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ยกเงินขาดทุนประจ าปีไปหักออกในปีถัดไปได้หากมีการขาดทุนประจ าปี (ตามท่ีได้รับการตรวจสอบรับรองจาก
เจ้าหน้าที่ภาษีอากรภายในก าหนดเวลา 3 ปี 

- อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ลงทุนใน สปป.ลาว มากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีสิทธิ์ถือครองที่ดินเพื่ออยู่
อาศัยหรือใช้เป็นสถานที่ด าเนินธุรกิจ ตามระยะเวลาของโครงการลงทุนแต่สิทธิในการซื้อสิทธิเหนือที่ดิน
ดังกล่าวนั้นมีข้อจ ากัด กล่าวคือมีสิทธิเหนือที่ดินเฉพาะส่วนของที่ดินที่รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดเท่านั้น และซื้อสิทธิ
ได้เพียง 800 ตารางเมตร 

 
ส าหรับการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศที่ลงทุนทั่วไปต้องลงทุนไม่น้อยกว่า1 พันล้านกีบ (ประมาณ 4 ล้านบาท)

กิจการทั่วไปที่ไม่ใช่กิจการควบคุมจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอใบทะเบียนวิสาหกิจภายใน10 วันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับค าร้องขอขึ้นใบทะเบียนวิสาหกิจส าหรับกิจการกิจการควบคุมเวลาพิจารณาไม่เกิน30 วันท าการ นับแต่วันที่ได้
รับค าร้องขอขึ้นใบทะเบียนวิสาหกิจเมื่อรับใบทะเบียนวิสาหกิจแล้วผู้ลงทุนต้องน าใบทะเบียนวิสาหกิจไปออกเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี ณ กรมอากร กระทรวงการเงินจากนั้นถ้าหากกิจการไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ไปขออนุญาตกับหน่วยงานนั้น
แล้วจึงด าเนินธุรกิจได้ในเรื่องระยะเวลาการลงทุนโดยทั่วไปจะไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาเป็นการเฉพาะไว้ส าหรับธุรกิจ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง 

1. กิจการสัมปทานเช่น สัมปทานที่ดินจากรัฐบาลสัมปทานขุดบ่อแร่สัมปทานผลิตกระแสไฟฟ้าสัมปทานสายการ
บินสัมปทานโทรคมนาคมหรือสถาบันการเงินผู้ลงทุนสัญชาติลาว และผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ ต้องด าเนินการ
ยื่นค าร้องผ่านศูนย์บริการ One Stop Service เพ่ือขอขึ้นทะเบียน และขอใบทะเบียนสัมปทาน จากกระทรวง

แผนการและการลงทุน หรือแผนกห้องการแผนการและการลงทุน เป็นผู้ออกใบสัมปทานในเขตท้องถิ่นท่ี
ตนเองมีความรับผิดชอบ เมื่อได้ใบสัมปทานแล้ว ผู้ลงทุนต้องด าเนินการภายใน90 วันโดยระยะเวลาในการ
ด าเนินการของกิจการสัมปทานนั้น กฎหมายก าหนดให้สูงสุดไม่เกิน 99 ปีแต่อาจจะมีข้อยกเว้นก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืนภายใต้กฎหมายเฉพาะหรืออาจจะมีการขอต่อระยะเวลาของกิจการสัมปทานจากรัฐบาลก็ได้ 
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การขออนุมัติการลงทุนในกิจการสัมปทาน 
 
 
 
          
 
          15 วัน 
 
     
45 วัน      2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตที่รัฐบาลก าหนดให้พัฒนาเป็นตัวเมืองใหม่รอบด้าน เพ่ือดึงดูดการลงทุน มีนโยบาย
ส่งเสริมพิเศษ และมีระบบเศรษฐกิจการเงินเป็นของตนเอง มีคณะบริหารและสภาบริหารก ากับดูแลการ
ด าเนินการภายใน มีพ้ืนที่เป็น 1,000 เฮกตาร์หรือ 6,250 ไร่ ขึ้นไป หากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ก่ อนแล้ว ใน
พ้ืนที่ก็ไม่จ าเป็นต้องย้ายออก เช่น เขตพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารเขตเศรษฐกิจชายแดนเขตจัดสรร
ตัวเมือง หรือเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลอนุมัติให้ผู้ลงทุนพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับ
การลงทุน และการประกอบธุรกิจในเขตดังกล่าวจึงมีระเบียบที่ต่างจากพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ เฉพาะ คือเขตที่
รัฐบาลก าหนดให้เพ่ือส่งเสริมในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เขตอุสาหกรรม การผลิตเพ่ือส่งออก เขต
ท่องเที่ยว เขตการค้าปลอดภาษี เขตเศรษฐกิจชายแดน ฯลฯ มีสภาบริหารก ากับดูแลการด าเนินการภายใน 
โดยต้องเป็นเขตที่ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่พัฒนาเป็น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ มีทั้งหมด 10 เขตตามการประกาศก าหนดของรัฐบาลเพ่ือดึงดูด
การพัฒนาสาธารณูปโภค หากผู้ลงทุนสนใจด าเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษผู้ลงทุนต้องด าเนินการเสนอ
แผนการลงทุนต่อคณะบริหารของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตามระเบียบและสิทธิประโยชน์
ทางภาษีของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตเศรษฐกิจ 
 

ผู้ลงทุน 

(CPMI) พิจารณา 

Investment Promotion Department (IPD) 

ยื่นเอกสารที่ศูนย์บริการ  One Stop Service 
(OSS) 
 

เ ส น อ ต่ อ ก ร ะ ท ร ว ง ที่
เกี่ยวข้อง /กระทรวงความ
มั่นคงแห่งชาติพิจารณา 

คณะรัฐมนตรี พิจารณาข้อเสนอโครงการ 

สัมปทานทั่วไป 
ล ง น า ม  MOU

จัดท าข้อตกลง 

สัมปทานเหมืองแร่ลง
นาม ส ารวจพื้นที ่
จ าท าข้อตกลง 

สั ม ป ท า น โ ค ร ง ก า ร
พลังงานไฟฟ้า 
ลงนาม MOU 

จัดท าข้อตกลง 
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ประเภทของการลงทุน และสัดส่วนการลงทุน 
กฎหมายว่าวิสาหกิจแบ่งประเภทของวิสาหกิจที่อาจจัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาว ไว้หลายประเภทโดยรูปแบบของ

วิสาหกิจที่ผู้ลงทุนต่างประเทศด าเนินการจัดตั้งทั่วไป ได้แก่ 
1. วิสาหกิจเอกชน(นิติบุคคลที่จัดขึ้นโดยเอกชนฝ่ายเดียว)สามารถจัดตั้งได้เป็น4 ลักษณะได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุนส่วนจ ากัดบริษัทจ ากัด รวมทั้งบริษัทจ ากัดผู้เดียว และบริษัทมหาชน 
2. รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจที่รัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งและถือหุ้นในวิสาหกิจดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ50 ขึ้นไป) 
3. วิสาหกิจผสม (วิสาหกิจที่เอกชนและรัฐบาลร่วมกันจัดตั้งและรัฐบาลถือหุ้นในวิสาหกิจดังกล่าวร้อยละ 50หรือ

น้อยกว่า) 
การก าหนดสัดส่วนการลงทุนและส่วนทุน 
 วิสาหกิจแต่ละแห่งจะมีทุนใน2 ลักษณะ คือ 
 ทุนจดทะเบียน(Registered Capital)หมายถึงสัดส่วนทุนของผู้ถือหุ้น 

 ทุนทั้งหมด(Total Capital)หมายถึงยอดรวมของทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินกู้ยืม 
 การช าระทุนจดทะเบียนของวิสาหกิจ ต้องช าระในอัตราและภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ขึ้นอยู่กับ

ธุรกิจแต่ละประเภทดังนี้ 
1. ธุรกิจกสิกรรมต้องช าระทุนจดทะเบียนเบื้องต้นร้อยละ40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
2. ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรม-หัตถกรรมต้องช าระทุนจดทะเบียนเบื้องต้นร้อยละ 60 ของทุน 
จดทะเบียนทั้งหมด 
3. ธุรกิจการค้าและการบริการอ่ืนๆต้องช าระทุนจดทะเบียนเบื้องต้นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดโดย

ต้องช าระภายใน 90 วันท าการและทุนจดทะเบียนที่เหลือต้องช าระให้ครบถ้วนภายใน1 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบ
ทะเบียนวิสาหกิจเป็นต้นไปส าหรับธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่สถาบันการเงิน
และธนาคารแห่ง สปป.ลาว ก าหนด 

 ในกรณีของกิจการสัมปทานผู้ลงทุนต้องช าระทุนจดทะเบียนอย่างต่ าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนหมด
ภายใน90 วันท าการและต้องช าระทุนจดทะเบียนที่ยังค้างช าระให้ครบถ้วนภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งวิสาหกิจเป็น
ต้นไป 

 การช าระทุนจดทะเบียนต้องช าระเป็นเงินกีบผ่านธนาคารธุรกิจที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว และต้องได้รับการ
ยืนยันจากธนาคารแห่ง สปป.ลาว ภายใน 10 วันท าการ  

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนก าหนดให้ผู้ลงทุนในกิจการสัมปทานต้องด ารงรักษาทุนจดทะเบียนของ
บริษัทไว้ที่สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุนทั้งหมด ดังนั้นสัดส่วนระหว่างหนี้สินและทุนของวิสาหกิจ ที่ประกอบ
กิจการสัมปทานจึงต้องรักษาไว้ในอัตราส่วนร้อยละ 70 : 30ส าหรับการลงทุนในประเภทกิจการทั่วไป กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการรักษาสัดส่วนระหว่างทุนจดทะเบียนและทุนทั้งหมดของวิสาหกิจไว้เ พียงแต่
ก าหนดให้วิสาหกิจดังกล่าวต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ าอย่างน้อย 1 พันล้านกีบ (ประมาณ 4 ล้านบาท)กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดว่าบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนอาจออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน
ในตลาดหลักทรัพย์ของ สปป.ลาว ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่เสนอขายอาจเป็นหลักทรัพย์ประเภททุน เช่น หุ้น หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี้ เช่นหุ้นกู้ ก็ได้
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าวิสาหกิจดังกล่าวที่ต้องการเสนอขายหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 2 พันล้านกีบ (ประมาณ 
8 ล้านบาท) 

 



 ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณ เวียงจันทน์, สปป.ลาว. 

 ถึงแม้ว่า สปป.ลาว จะสนับสนุนให้ชาวต่างประเทศร่วมลงทุนกับคนสัญชาติลาว แต่ก็มีข้อจ ากัดการลงทุน
ของคนต่างประเทศในธุรกิจสถานีโทรทัศน์-วิทยุ หรือการคมนาคมขนส่งไม่ให้เกินร้อยละ 49และธุรกิจด้านการประกันภัย
ไม่ให้เกินร้อยละ 51 

ตารางแสดงการถือหุ้นสูงสุดของชาวต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ ในแต่ละประเภทธุรกิจใน สปป. ลาว 

ล าดับที่ ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นได้ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ธนาคาร 
สถานีโทรทัศน์ และวิทยุ 
การคมนาคม 
สื่อ สิ่งพิมพ์/โรงพิมพ์ 
ผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องมือทางการแพทย์  
การประกันภัย 
อสังหาริมทรัพย์ 
การโรงแรม 
การท่องเที่ยว 
การคมนาคมขนส่ง 
การขายปลีก 
การขายส่ง 

10-100 
10-49 
10-100 
10-100 
10-100 
10-51 
10-100 
10-100 
10-100 
10-49 
10-100 
10-100 

 


