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 ภายใต้กระแสการค้าโลกในยุค 

โลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของภาคธุรกิจ 

การสื่อสารและการค้าระหว่างประเทศ 

ทวีความสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยง 

ไม่ ได้อีกต่อไป โดยเฉพาะประเทศที่ม ี

ขนาดเล็กและต้องพึ่งพาการค้าระหว่าง 

ประเทศ เพื่อพัฒนาความเจริญและสร้าง

ความกินดีอยู่ดีและความผาสุขของประเทศ 

ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก 

การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อ 

ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างย่ิงยวด การจัดทำ

เขตการค้าเสรีจึงเป็นนโยบายเศรษฐกิจ 

ที่สำคัญของประเทศเสมอมา

 สำหรับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้มี

การรวมกลุ่มกันมานานกว่า 40 ปี โดย 

อาเซียนได้มีการรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2510 

แต่พัฒนาการของอาเซียนในช่วง 25 ปีแรก 

คำนำ



เป็นการให้ความสำคัญในเร่ืองของการเมือง สังคมและวัฒนธรรม มากกว่าด้านการค้า 

แต่นับจากปี 2536 อาเซียนหันมาให้ความสนใจในด้านเศรษฐกิจ โดยการเจรจา 

ลดภาษีสินค้าระหว่างกันภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีด้านการค้า หรือ AFTA 

(ASEAN Free Trade Area) และต่อมาได้ร่วมกันจัดทำความตกลงเขตการลงทุน 

อาเซียน (Framework Agreement of the ASEAN Investment Area : AIA)  

เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น ปัจจุบันอาเซียนมีความตกลงว่าด้วย 

การลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) 

ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามความตกลงฯ เมื่อปี 2552 และมีผลบังคับใช ้

เมื่อต้นปี 2555

 นับจากนี้ ไป ผู้ประกอบการไทยที่เคยผลิตสินค้าและบริการเพื่อขายเฉพาะ 

ในประเทศไทย ควรเปลี่ยนแนวความคิดที่จะขยายการค้าและการลงทุนไปในตลาด 

อาเซียนที่มีประชากรเกือบ 600 ล้านคน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ ฉบับนี้ 

เป็นกุญแจสำคัญที่จะขยายฐานการผลิตไปในประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัตถุดิบการผลิต 

และแรงงานราคาถูก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

อีกทางหนึ่ง

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำหนังสือ รอบรู้เรื่องการลงทุน 

ในอาเซียน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง 

ความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน สร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 

ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน แสวงหาโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีในอาเซียน

จากความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการประมวล 

ข้อมูลจากสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Investment Guidebook) และสำนักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

หลักในเรื่องการลงทุน รวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การเข้าถึง

ข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ทำให้ข้อมูลท่ีได้รับบางส่วนไม่มี 

ความเป็นปัจจุบันเท่าที่ควร กรมฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และ

ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาตข้างหน้าต่อไป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

พฤษภาคม 2557
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หนังสือ “รอบรู้เร่ืองการลงทุนในอาเซียน : 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 

แก่ประชาชนท่ัวไปและสร้างความตระหนักรู้ 

เพ่ือการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ

ไทย เพื่อให้เร่งพัฒนาศักยภาพรองรับ 

การแข่งขันและแสวงหาโอกาสและประโยชน์

ภายใต้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เหมาะสมเน ื ้ อหาแบ ่ง เป ็น 4 ส ่วน 

ประกอบด้วย

 1. อาเซียนและประชาคมอาเซียน

 2. ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 

 3. กฎระเบียบด้านการลงทุนใน สปป.ลาว

 4. โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการ

  ไทยใน สปป.ลาว

บทสรุป
ผู้บริหาร
รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว



Chapter 1	:	อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ �

  อาเซียนก่อต้ังข้ึนตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เม่ือปี  

2510 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 

608 ล้านคน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรวมกัน 2.3 พันล้าน 

เหรียญสหรัฐ (ปี 2555) และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา 

อาเซียนกำลังเตรียมการเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลให้ 

ประเทศไทยและสมาชิกอื่นๆ มีโอกาสแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีด้าน 

การค้าการลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการบางประเภทกิจการต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขัน 

ที่รุนแรงขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและการลงทุน ผู้ประกอบการไทย 

จึงควรศึกษาและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจตนเองอย่างรอบด้านและครบถ้วน 

รวมทั้ง ควรกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ครอบคลุม 

ทั้งด้านการตลาดและการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ประกอบการควรศึกษาข้อตกลง 

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะความ 

ตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) กฎหมายและระเบียบการค้าการลงทุน

ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง

อาเซียน
และประชาคมอาเซียน
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รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน
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  ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive  

Investment Agreement : ACIA) เป็นความตกลงระหว่าง 10 ประเทศสมาชิก 

อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีกฎระเบียบด้านการลงทุน 

(Investment Regime) ในลักษณะที่เปิดกว้างและเสรี (Open & Free) 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ 

สมาชิกอาเซียน สาระสำคัญของความตกลง ACIA มีขอบเขตครอบคลุมมิติ 

การลงทุน 4 ด้าน ได้แก่

  1. การเปิดเสรี (Liberalization)

  2. การคุ้มครอง (Protection)

  3. การส่งเสริม (Promotion)

  4. การอำนวยความสะดวก (Facilitation)

  โดยครอบคลุมท้ังการลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment : FDI) 

และการลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ

การขยายตัวของกระแสการลงทุนในหลักทรัพย์ ความตกลง ACIA ครอบคลุม 

ความตกลง
ว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)



กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ �

บทสรุปผู้บริหาร : รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน สปป.ลาว

การลงทุนในธุรกิจ 5 สาขา ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ การผลิต 

รวมถึงบริการท่ีเก่ียวเน่ือง และการลงทุนในธุรกิจบริการภายใต้กรอบความตกลง 

การค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : 

AFAS) เช่นกัน ความตกลง ACIA เป็นข้อตกลงที่เปิดโอกาสให้นักลงทุน 

สามารถเข้าไปลงทุนในอาเซียนได้ โดยปราศจากอุปสรรคและข้อกีดกันทาง 

การลงทุน จากรายงานการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2555 พบว่า การลงทุน 

จากต่างประเทศในอาเซียนในปี 2554 มีมูลค่าประมาณ 114,110.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

โดยการลงทุนระหว่างกันในอาเซียนมีมูลค่าสูงถึง 26,270.7 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 23.02 ของการลงทุนในอาเซียนท้ังหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ประเทศท่ีมีบทบาทในฐานะผู้ลงทุนในภูมิภาคอาเซียน คือ สิงคโปร์ 

มาเลเซีย และไทย
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กฎระเบียบ
ด้านการลงทุนใน สปป.ลาว

 การลงทุนใน สปป.ลาว ของนักลงทุนต่างชาติสามารถดำเนินการได้ 

3 ลักษณะ คือ

 1. การลงทุนในธุรกิจทั่วไป (General Business)

 2. ธุรกิจสัมปทาน (Concession)

 3. การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ

   (Development of Special Economic Zones and Specific 

    Economic Zones) 

 กฎหมายส่งเสริมการลงทุน (Law on Promotion of Foreign Investment) 

ของ สปป.ลาว ให้ความสำคัญกับกิจการลงทุนท่ีมีส่วนช่วยลดปัญหาความยากจน 

ของคนลาว การพัฒนาคุณภาพชีวิต การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลและการจ้างแรงงาน โดยไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับระดับการลงทุน 

ขั้นต่ำ สปป.ลาว จำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ในธุรกิจ 

สถานีโทรทัศน์และวิทยุ การคมนาคมและขนส่ง ส่วนธุรกิจประกันภัยต่างชาติ 

สามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนและดำเนิน 

ธุรกิจใน สปป.ลาว เมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการ 
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บทสรุปผู้บริหาร : รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน สปป.ลาว

คุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Management 

Cabinet : FIMC) และได้จดทะเบียนบริษัทกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ 

การค้า โดยมีกรมส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Department) 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงแผนพัฒนาและการลงทุน (Ministry of Planning 

and Investment) เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการเบ็ดเสร็จแบบ One-Stop-Service 

เพ่ือส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนของต่างชาติ สปป.ลาว จัดเก็บ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างชาติและบริษัทท้องถ่ินอัตราเท่ากันท่ีร้อยละ 24 

ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สถาบันการเงินของ 

สปป.ลาว ให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบแก่นักลงทุนทั้งภายในและภายนอก 

ประเทศ อย่างไรก็ตาม สปป.ลาว ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ค่อนข้างเคร่งครัดและจำกัดรายการธุรกรรมท่ีใช้เงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน 

จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง

สปป.ลาว และการโอนเงินออกนอกประเทศยังมีการควบคุมที ่ค ่อนข้าง 

เข้มงวด นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าหรือขอสัมปทานที่ดินใน สปป.ลาว 

ได้เป็นระยะเวลา 30 ปี 50 และ 80 ปี ได้ สูงสุดไม่เกิน 99 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 

ประเภทการลงทุนและการเจรจากับผู้มีอำนาจในแขวงต่างๆ
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โอกาสการลงทุน
ของผู้ประกอบการไทยในสปป.ลาว

 โครงสร้างเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ณ ปี 2555 ภาคบริการมีสัดส่วน 
ร้อยละ 37.4 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 34.8 ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วน 
ร้อยละ 27.8 ปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ณ ราคา 
ปัจจุบันมีมูลค่าเท่ากับ 9,418 พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 8.2 ในระยะปานกลาง (พ.ศ. 2558 - 2563) 
คาดว่าเศรษฐกิจ สปป.ลาว จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่อปี สปป.ลาว มีความ 
อุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีและแหล่งน้ำสำหรับการสร้างเข่ือน
เพื ่อผลิตกระแสไฟฟ้า จึงมีศักยภาพเหมาะในการเป็นฐานการผลิตของ 
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นปัจจัยสำคัญ 
ที่กระตุ้นให้รัฐบาล สปป.ลาว ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศโดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร และไฟฟ้า อุตสาหกรรมที่ ไทย
มีศักยภาพลงทุนหรืออาจขยายฐานการผลิตใน สปป.ลาว ได้แก่ ธุรกิจรับเหมา 
ก่อสร้างและรับเหมาช่วง ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น
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บทสรุปผู้บริหาร : รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน สปป.ลาว

 สปป.ลาว มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
เหมืองแร่ อุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตร และการพัฒนาภาคเกษตร นักลงทุน 
ไทยควรศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมทั้งศึกษา 
กฎหมายท้องถิ่นระดับแขวงให้รอบคอบเพื่อให้ ได้รับโอกาสและประโยชน์สูงสุด 
คนลาวยังยึดมั่นกับขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมอยู่มาก นักลงทุนจึงควร 
ศึกษาวัฒนธรรม รวมทั้งลักษณะนิสัยคนลาวให้เข้าใจลึกซึ้งก่อนตัดสินใจร่วม 
ธุรกิจกัน และควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ทุกระดับ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นระดับแขวง เพื่อให้การติดต่อประสานงานมีความ 
สะดวกรวดเร็ว ควรวางแผนการเงินก่อนลงทุนใน สปป.ลาว ทั้งนี้ควรมีเงิน 
ลงทุนของตนเองมากพอระดับหนึ่งหรือมีแหล่งเงินกู้ ในไทย เนื่องจากการขอ 
สินเช่ือใน สปป.ลาว มีความเป็นไปได้น้อย เพราะกฎระเบียบต่างๆ ยังไม่เอ้ืออำนวย 
รวมทั้งควรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้การลงทุนประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
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ความเป็นมา

 อาเซ ียนหร ือสมาคมประชาชาต ิแห ่งเอเช ียตะว ันออกเฉ ียงใต ้

(The Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตาม

ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อปี 2510 โดยมีประเทศผู้ร่วม 

ก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส ์

ต่อมาได้รับประเทศสมาชิกเพิ่ม ได้แก่

 บรูไนดารุสซาลาม (เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 2527)

 เวียดนาม (เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 2538)

 เมียนมาร์ (เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 2540)

 สปป.ลาว (เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 2540)

 และกัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 2542)

 จนปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ โดยวัตถุประสงค์เริ่มแรก

ของการจัดตั้งอาเซียนนั้นมุ่งไปที่การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 

เป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ ในระยะต่อมาจึงได้ 

Chapter 1	: บทที่ 1

อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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หันมาให้ความสำคัญกับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ ้น 

เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน

ในภูมิภาค

 อย่างไรก็ด ี ความร่วมมือ 

ด้านเศรษฐกิจในระยะเริ ่มต้นไม่เป็น 

รูปธรรมมากนัก จนกระท่ังการประกาศ 

จัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN 

Free Trade Area : AFTA) ในปี 2535 

ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความ 

ร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซ ียน 

ที ่ช ัดเจนและเป็นรูปธรรมสืบเนื ่อง 

มาจนถึงปัจจุบัน และส่งผลต่อเนื่องให้

อาเซ ียนสามารถดำเน ินการขยาย 

ความร ่วมม ือทางด ้านเศรษฐก ิจ 

ในด้านต่างๆ ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง 

1 ปัจจุบันความตกลง AIA ถูกผนวกเข้ากับความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment  

 Guarantee Agreement : AIGA) และมีชื่อใหม่ว่า ความตกลงการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive  

 Investment Agreement : ACIA)

เพิ่มเติมหลายข้อตกลง ที่สำคัญ คือ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้า 

บริการ (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) เมื่อปี 

2538 และกรอบความ ตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework  

Agreement on ASEAN Investment Area : AIA) เมื่อปี 2541 ตามลำดับ1 

ซึ่งความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

อาเซียนส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ 
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กลุ่มหนึ่งของโลกด้วยขนาดประชากรที่มีรวมกันกว่า 608.8 ล้านคน มีมูลค่า 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรวมกันถึง 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

 เขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นกรอบข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าสินค้า 

ระดับภูมิภาคท่ีมีความใกล้ชิดกับไทยมากท่ีสุด เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับแรก 

ของไทยและยังเป็นตลาดที่ผู ้ส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจาก 

ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) สูงที่สุดอีกด้วย 

(สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียน 

ปี 2556 มีมูลค่า 101,055.47 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.09 ของมูลค่า 

การค้ารวมของไทย จำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 59,317.72 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.96 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด) และนำเข้า 

41,737.75 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.65 ของมูลค่า 

การนำเข้าทั ้งหมด) โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากับอาเซียนประมาณ 

17,579.97 ล้านเหรียญสหรัฐ

ก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 อาเซียนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี 2546 ณ เกาะบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ออกแถลงการณ์เห็นชอบให้มีการรวมตัว 

ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 

: AEC) ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) เพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ร่วมกัน (Single Market and Single Production Base) ให้มีการเคลื่อนย้าย

สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี 

ซึ่งต่อมาผู้นำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบู เพื่อเร่งรัดเป้าหมายการจัดตั้ง 
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2
 ประชาคมอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคม 

 การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  

 Economic Community) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

ประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี ให้ดำเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนให้เสร็จสิ ้นภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) เนื ่องจากตระหนักถึง 

ความสำคัญของการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื ่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ให้สามารถรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นหนึ่งในสามเสาหลัก2 เพื่อให้อาเซียน 
บรรลุสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2558 ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขยายปริมาณการค้า
และการลงทุนภายในภูมิภาค สร้างอำนาจการต่อรองและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเป็นอยู่ 
ของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน ลดช่องว่างของระดับการพัฒนา 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับ 
ประชาคมโลกได้อย่างเหมาะสมภายในหลักการของการจัดตั ้งประชาคม 
เศรษฐกิจประกอบด้วย การประหยัดจากขนาด การแบ่งงานกันทำ และการพัฒนา 
ความชำนาญในการผลิตของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

          (กรมอาเซียน, 2552)
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 อาเซียนได้จัดทำพิมพ์เขียวเพ่ือจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน 
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการ 
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที ่
ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้าเพ่ือสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิก 
อาเซียน โดยอาเซียนได้กำหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนที่สำคัญ 4 ประการ ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทาง 
เศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) 
ประกอบด้วย

 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
 2. การพัฒนาไปสู่ภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2550)

 อย่างไรก็ตาม ในการประชุม

ผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นระหว่าง 

วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2556 

ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผู้นำ 

อาเซียนได้มีมติเลื่อนการเข้าสู่ AEC 

จากเดิมวันท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นวันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากประเทศสมาชิกต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว 

แตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างด้านพื้นฐานเศรษฐกิจและระดับการพัฒนา
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การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวกัน
(Single Market & Production Base)	

 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ 
การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขัน
สูงข้ึน โดยอาเซียนได้กำหนดกลไกและมาตรการใหม่ๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว และเร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ในสาขาที่มีความสำคัญลำดับแรก อำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคล 
แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกเชิงสถาบัน 
ในอาเซียน ทั ้งนี ้ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียนมี 
5 องค์ประกอบหลัก คือ

 • การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี
 • การเคลื่อนย้ายบริการเสรี
 • การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี
 • การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรียิ่งขึ้น
 • การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี 

 ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถแข่งขันของอาเซียน โดยมาตรการท่ีสำคัญ ได้แก่ การยกเลิกภาษีศุลกากร 

การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers : NTBs) 

กำหนดมาตรฐานอาเซียน การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of 

Origin : ROO) การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) 

การปรับประสานพิธีการศุลกากรเพ่ือลดต้นทุนทางธุรกรรม การจัดต้ัง ASEAN 

Single Window การปรับประสานมาตรฐานและลดอุปสรรคทางเทคนิค 

ด้านการค้า และการเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรม 

และบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็นต้น 
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 ทั้งนี ้ อาเซียนได้กำหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสำคัญลำดับแรก 

ที่อยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้แก่

    ∝ เกษตร

    ∝ ประมง

    ∝ ผลิตภัณฑ์ยาง

    ∝ ผลิตภัณฑ์ไม้ 

    ∝ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

    ∝ อิเล็กทรอนิกส์

∝ ยานยนต์

∝ การขนส่งทางอากาศ

∝ สุขภาพ

∝ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN)

∝ การท่องเที่ยว

∝ การขนส่งและโลจิสติกส์

 รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและป่าไม้ ยุทธศาสตร์ 

การเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียวจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 

การผลิตในภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลาง 

การผลิตของโลกและเป็นส่วนหนึ ่งของห่วงโซ่อ ุปทานโลกอย่างเข้มแข็ง 

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไป
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การพัฒนาไปสู่ภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
Highly Competitive Economies Region

 เป้าหมายสำคัญของการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ 

การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีความเจริญรุ่งเรือง และ 

มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบายส่งเสริมการ 

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 6 ประการ ได้แก่

 ∝ นโยบายการแข่งขัน

 ∝ การคุ้มครองผู้บริโภค

 ∝ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights : IPR)

 ∝ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 ∝ มาตรการด้านภาษี

 ∝ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะนำกฎหมายและนโยบาย 

การแข่งขันมาบังคับใช้ภายในประเทศ เพื่อทำให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน 

และสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันของภาคธุรกิจที่เป็นธรรมนำไปสู่การเสริมสร้าง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว
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การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
Equitable Economic Development

 การพัฒนาเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันมี 

2 องค์ประกอบ คือ

 ∝ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  (Small and Medium Enterprises : SMEs) 

 ∝ ความริเริ่มการรวมกลุ่มของอาเซียน

  (Initiatives for ASEAN Integration : IAI) 

 ความริเริ่มดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทั้งในระดับ

SMEs และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ 

และเวียดนาม ให้สามารถดำเนินการตามพันธกรณีและเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 

ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจร่วมกัน
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การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
Integration Into Global Economy

 การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกของอาเซียน 
มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ ในตลาดระหว่าง 
ประเทศ เพื่อให้อาเซียนมีพลวัตเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ตลาดภายในภูมิภาคอาเซียน
ยังคงรักษาแรงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาไปสู่การเป็น 
ภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกของอาเซียนเน้นการปรับประสาน 
นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ได้แก่

 ∝ การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน (IAI)  
  กับนักลงทุนภายนอกอาเซียน เช่น การจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA)  
  และความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
  (Closer Economic Partnership : CEP) 

 ∝ การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก การสร้างเครือข่าย 
  การผลิตและจำหน่าย 

 สำหรับองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุงกลไกเชิงสถาบัน โดยการ
จัดตั้งกลไกการหารือระดับสูง ประกอบด้วย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีทุกสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาระบบกลไกการ 
ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน (Peer Review) และการจัดหาแหล่ง 
ทรัพยากรสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้ ในการดำเนินงานตามพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC Blueprint) นั้น สามารถกำหนดให้มีความยืดหยุ่นในแต่ละเรื่อง
ไว้ล่วงหน้าได้ (Pre-agreed Flexibilities) อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความตกลง 
กันได้แล้ว ประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ ได้ตกลงกัน 
อย่างเคร่งครัด
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ตารางสรุปรายละเอียด AEC Blueprint

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ3 

3
 รวบรวมและสรุปจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, AEC Fact Book, (ออนไลน์) สืบค้นจาก

 http://www.dtn.go.th/filesupload/aec/images/inside_aec_factbook.pdf (25 ตุลาคม 2556)

  การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน

 • การเปิดเสรีทางการค้าสินค้า (AFTA)
 • การเปิดเสรีการค้าบริการ (AFAS)
 • การเปิดเสรีการลงทุน (AIA)
 • การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างกัน
 • การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
 • การรวมกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมสำคัญให้เป็นห่วงโซ่อุปทาน

  การพัฒนาไปสู่ภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

   การส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ได้แก่
 • นโยบายการแข่งขัน
 • การคุ้มครองผู้บริโภค
 • ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights : IPR)
 • กฎระเบียบภาษีอากร
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเงินการขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

 • การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการลดช่องว่าง
  ของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่ เช่น การพัฒนา SMEs
 • แผนงานการริเร่ิมการรวมตัวอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI)

  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

 • การส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลก โดยเน้นการปรับประสาน
  นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทำ
  เขตการค้าเสรี (FTA) และความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
  อย่างใกล้ชิด (CEP)

 • การสร้างเครือข่ายในด้านการผลิตและจำหน่าย เป็นต้น
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	 โอกาสและผลกระทบที่จะได้รับ
จากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลกระทบเชิงบวก

 ∝ ผู้ประกอบการมีโอกาสได้ประโยชน์จาก
ตลาดที ่ม ีขนาดใหญ่ขึ ้น สามารถขยาย 

ช่องทางและเพิ ่มโอกาสของสินค้าไทย 

ในการเข้าถึงตลาดอาเซียนซึ ่งประกอบ 

ด้วย ประชากรกว่า 600 ล้านคน รวมถึง

การใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยัง 

ตลาด ASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และ ASEAN+6 (ASEAN+3 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ซ่ึงจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ 

จากการประหยัดต่อขนาดในการผลิต (Economies of Scale) ซึ่งส่งผลให้ 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ และนำไปสู่การยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก

 ∝ ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

เนื่องจากการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและที่มิใช่ภาษ ี

(Non-tariff Measures : NTMs) ระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถ 

ใช้ประโยชน์จาก AFTA ได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่าย 

ทางธุรกิจในอาเซียน อันนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป

 ∝ เพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain) ในอาเซียนเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยการนำเข้าวัตถุดิบและ 

สินค้าขั้นกลางที่ ใช้ ในการผลิตที่มีราคาถูกลงจากหลายแหล่งมากขึ้น ซึ่งถือเป็น 

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการตามหลักการได้เปรียบ 
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โดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) อันจะนำมาซึ่งสวัสดิการทาง 

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสมาชิกที่สูงขึ้น

 ∝ ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการลดภาษีสินค้านำเข้าซึ่งทำให้ราคา 

สินค้านำเข้าถูกลง และช่วยผลักดันให้ราคาสินค้าที ่ผลิตในประเทศลดลง 

อันเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

 ∝ ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปจัดตั้งกิจการให้บริการในประเทศ
สมาชิกอาเซียนสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะภาคบริการที่ ไทยมีศักยภาพ ได้แก่ 

การท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง และบริการด้านสุขภาพ

 ∝ เป็นปัจจัยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภาค 

บริการของไทย โดยเฉพาะสาขาที ่ ไทยไม่มีความชำนาญหรือขาดแคลน 

เช่น สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาบริการโทรคมนาคม เป็นต้น

 ∝ ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการมีทางเลือกในการใช้บริการมากข้ึนจาก
การเปิดเสรีภาคบริการในสาขาที่มีการแข่งขันน้อย เช่น บริการโทรคมนาคม

 ∝ การผ่อนคลายกฎระเบียบอันเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจะช่วยดึงดูด 
นักลงทุนต่างชาติจากทั้งภายในและภายนอกอาเซียนให้เข้ามาลงทุนในไทย 

เพื่อผลิตและส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ภายใต้ AFTA ส่งผลให้การค้า การบริการ และการลงทุนของไทยมีโอกาส 

ขยายตัวมากขึ้น

 ∝ เอ้ือประโยชน์ให้นักลงทุนไทยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิก 

อาเซียนอื่นที่มีแรงงาน ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตที่สมบูรณ์กว่า เนื่องจาก 

มีหลักประกันการลงทุนที ่มั ่นคงขึ ้นจากความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน  

ซึ่งจะทำให้นักลงทุนไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตและรักษาความได้เปรียบ 

ด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานและแรงงานกึ่งฝีมือเข้มข้น
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ผลกระทบเชิงลบ

 ∝ จำนวนคู่แข่งและสภาพ 

การแข่งขันในตลาดเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจาก 

ประเทศอาเซียนท่ีมีโครงสร้างการส่งออก

สินค้าคล้ายคลึงกันอาจเป็นคู่แข่งกับ 

ไทย ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 

บางสาขาจึงได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ ทำให้ต้องปรับตัวรองรับการแข่งขันท่ีเข้มข้นข้ึน

 ∝ หากไม่มีมาตรการป้องกันสินค้าที่ ไม่ได้มาตรฐาน/สินค้าคุณภาพต่ำ 

อาจเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยมากขึ้น ผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายจาก 

สินค้าที่ ไม่ได้มาตรฐาน

 ∝ การเปิดเสรีบางสาขาบริการซ่ึงเป็นสาขาท่ีมีความอ่อนไหวเน่ืองจาก
เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพและความมั่นคงภายในประเทศ ทำให้ต้องระมัดระวัง 

เป็นพิเศษ เช่น ภาคการเงิน ซึ่งไทยยังไม่เคยเปิดเสรีมาก่อน

 ∝ แรงงานมีฝีมือของไทยอาจมีการเคลื ่อนย้ายไปประเทศที ่ ให้ 

ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไนฯ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์ 

และวิศวกร ในอนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานวิชาชีพที่มีส่วนสำคัญในการ 

พัฒนาประเทศ 

 ∝ การเปิดเสรีด้านการลงทุนบางสาขาท่ีเป็นสาขาอ่อนไหวอาจกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ (เช่น การเกษตร ปศุสัตว์ และ 

การทำประมง เป็นต้น)
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 ∝ อาจส่งผลให้เกิดการแย่งชิงเงินลงทุนระหว่างอาเซียนด้วยกันเอง 

โดยประเทศที่มีความได้เปรียบกว่าทั้งด้านทรัพยากร ค่าจ้างแรงงาน มาตรการ 

ส่งเสริมการลงทุน เช่น สิงคโปร์ (แหล่งรองรับการลงทุนอันดับ 1 ในอาเซียน) 

เวียดนาม (แหล่งรองรับการลงทุนอันดับ 2 ในอาเซียน) อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

เป็นคู่แข่งไทยในการดึงดูดการลงทุนของต่างชาติ

นโยบายเชิงรุก/เชิงรับ
 การปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน ์

ให้เป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยเร่งแสวงหาโอกาสเพื่อใช้สิทธิประโยชน์จาก 

ความตกลง AFTA อย่างเต็มที่ และมีการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน โดยมีแนวทางดังนี้ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2556  

และสำนักวิชาการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2553)

นโยบายเชิงรุก

 ∝ ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ถึงโอกาสและความท้าทายท่ีกำลังจะเกิดข้ึน 
ทั้งในด้านการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 
ในอาเซียน โดยควรศึกษาโอกาสการค้าการลงทุนโดยอาศัยสิทธิประโยชน์ 
ด้านภาษีในการนำเข้าแหล่งวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและทรัพยากรราคาถูก 
จากประเทศสมาชิกอาเซียน หรืออาจพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ 
เพ่ือนบ้าน เช่น กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) 
ซึ่งมีวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ มีแรงงานจำนวนมาก และอัตราค่าจ้างยังอยู่ในระดับ
ที่ ไม่สูง การใช้ประโยชน์จากกลุ่มประเทศ CLMV เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก 
ไปนอกอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากสถานะประเทศ 
ด้อยพัฒนา (Least Developed Countries : LDCs) ที่ ได้รับจากประเทศ 
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พัฒนาแล้ว เช่น สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (Generalized System 
of Preferences : GSP) จากประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น 
เป็นต้น

 ∝ ผู้ประกอบการควรเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ความคิด 
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในการพัฒนาและแปรรูปสินค้าและบริการ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเน้นการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
ในระดับสากลทั้งด้านคุณภาพ การใช้งานและการออกแบบ และสร้างความ 
แตกต่างของสินค้าไทยเพื่อรักษาตำแหน่งทางการแข่งขันในตลาดอาเซียนและ 
ตลาดโลก

 ∝ ผู้ประกอบการควรดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยการใช้ประโยชน์ 
จากการลดภาษีนำเข้า โดยขยายช่องทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภค 
ในต่างประเทศโดยตรงมากขึ้น และควรกำหนดกลยุทธ์เพื่อเจาะตลาดคู่ค้า 
ของอาเซียนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนลงนามกับประเทศคู่เจรจา 
เพื ่อเพิ ่มโอกาสในการขยายตลาดระหว่างประเทศทั้งตลาดในภูมิภาคและ 
นอกภูมิภาค รวมถึงการใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเพ่ือในการส่งออกไปยังตลาด
ASEAN+3 (จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้) และ ASEAN+6 (ASEAN+3 ออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด์ และอินเดีย) เป็นต้น
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 ∝ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าท่ีรักษาส่ิงแวดล้อม 

และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) เนื่องจากประเด็นเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไข 

ในการนำเข้าสินค้าของประเทศสมาชิกมากขึ ้นในอนาคต หลังจากยกเลิก 

มาตรการภาษีระหว่างกัน

 ∝ ผู้ประกอบการควรศึกษากฎระเบียบและเงื ่อนไขด้านการนำเข้า 

ของประเทศคู่ค้า และเร่งปรับปรุงโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับกฎ 

แหล่งกำเนิดสินค้าและมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Standard) ของสินค้า 

บางประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง ยา อาหาร โดยเฉพาะมาตรฐาน 

ด้านเทคนิค มาตรฐานด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านแรงงาน 

ของประเทศที่เป็นตลาดส่งออก ทั้งนี ้ ภาครัฐและภาคเอกชนควรผลักดัน 

ความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างเครือข่ายการผลิตที่เชื ่อมโยงกันตั้งแต่ 

อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำซึ่งเป็นภาคการส่งออก เพื่อให้ 

สินค้ามีต้นทุนการผลิตต่ำลง สอดคล้องกับกฎแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศไทย 

มากข้ึน และสามารถผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแบบย้อนกลับในตลาดต่างประเทศ 

ได้ ควรมีการสร้างเครือข่าย/รวมกลุ่มธุรกิจระหว่างภาคเอกชนที่ผลิตสินค้า 

ชนิดเดียวกัน เพื่อลดการแข่งขันกันเองและกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่สอดคล้องและ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน

 ∝ ผู้ประกอบการควรศึกษาแนวทางการสร้างพันธมิตร หรือหุ้นส่วน 

และสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความ 

ได้เปรียบในการแข่งขันของพันธมิตร หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศนั้นๆ  

และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบ วัฒนธรรม 

พฤติกรรมผู้บริโภคและคู่แข่งในตลาดประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญอย่าง

หนึ่งในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ
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 ∝ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ประกอบการควรศึกษาพฤติกรรม รสนิยม 

และความต้องการในตลาดอาเซียนอย่างรอบด้าน ควรเดินทางไปสำรวจและ 

ศึกษาตลาดด้วยตนเอง เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบการตัดสินใจหรือ 

วางแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป

นโยบายเชิงรับ

 ∝ ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยการศึกษาและเรียนรู้คู ่แข่งทั้งในประเทศและในอาเซียนอย่าง 

รอบด้าน เพื่อให้ทราบถึงสถานะการแข่งขัน  นโยบาย และเตรียมพร้อมรองรับ

การแข่งขันท่ีจะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสาขาธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหวสูง เช่น สาขาบริการ 

ทางการเงิน และการขนส่งโลจิสติกส์
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 ∝ ผู้ประกอบการควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และ 
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ ควรเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยน 
เครื่องจักรและพัฒนาเทคโนโลยีที่ ใช้ ในการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อยกระดับความ 
สามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศท่ีจะช่วยอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และพัฒนา 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อย่างเป็นระบบ โดยเน้น 
การเชื่อมโยงระบบงานและการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยใช ้
ข้อมูลเชิงสถิติและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในกรณีเกิดปัญหากับสินค้าส่งออก

 ∝ ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและช่างเทคนิค เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและระดับเทคโนโลย ี
ที่เปลี่ยนไป เพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

 ∝ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร 
โดยเฉพาะความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และภาษาท้องถิ่นอาเซียน
เพื่อการติดต่อสื่อสาร รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ 
ติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาด 
ท้องถิ่นอาเซียนต่างๆ ได้โดยสะดวก
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 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement : ACIA) 
เป็นความตกลงระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง 

ประกอบด้วย
 1. บรูไนดารุสซาลาม
 2. กัมพูชา
 3. ฟิลิปปินส์
 4. อินโดนีเซีย
 5. สปป.ลาว 
 6. มาเลเซีย
 7. เมียนมาร์
 8. สิงคโปร์
 9. ไทย

       10. เวียดนาม

 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามความตกลง ACIA เมื่อวันที ่

26 กุมภาพันธ์ 2552 ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) 

ครั้งที่ 14 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย และมีผลใช้บังคับเม่ือ 

วันท่ี 29 มีนาคม 2555

Chapter 2	:	บทที่ 2

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
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 ความตกลง ACIA เป็นผลมาจากการรวมและทบทวนความตกลง 

ด้านการลงทุนของอาเซียน 2 ฉบับ  ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุน 

อาเซียน (Framework on the ASEAN Investment Area : AIA) ปี 2541 

และความตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ASEAN 

Investment Guarantee Agreement : IGA) ปี 2530 รวมทั้งพิธีสารต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรวมความตกลงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว เป็นการตอบสนองต่อ 

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นของโลก รวมทั้ง

ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตและการลงทุน 

 วัตถุประสงค์หลักของความตกลง ACIA คือ ต้องการสร้างให้ภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีกฎระเบียบด้านการลงทุน (Investment 

Regime) ที่เปิดกว้างและเสรี (Open & Free) และในขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้าน 

การลงทุน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญประการหนึ่งในการรวมกลุ่มเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 

ต่อไป   
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สาระสำคัญของ	ACIA
 ความตกลง ACIA มีขอบเขตครอบคลุมมิติการลงทุนท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 

 1. การเปิดเสรี (Liberalization)

 2. การคุ้มครอง (Protection)

 3. การส่งเสริม (Promotion) 

 4. การอำนวยความสะดวก (Facilitation)

 โดยครอบคลุมทั ้งการลงทุนทางตรง 

(Foreign Direct Investment : FDI) และการลงทุนในหลักทรัพย์ 

(Portfolio Investment) เพ่ือรองรับการขยายตัวของกระแสการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ที่ ได้รับประโยชน์จากความตกลง ACIA นั้น รวมถึงนักลงทุน

ของอาเซียนด้วยกันเอง (ASEAN Investors) และนักลงทุนต่างชาติที่มีกิจการ

ในอาเซียน (Foreign-owned ASEAN based Investors)

 ในส่วนของการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA ครอบคลุม 

ธุรกิจ 5 สาขา ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และการผลิต รวมถึง 

บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 5 สาขาท่ีกล่าวมา (และอาจรวมสาขาอ่ืนๆ ท่ีประเทศสมาชิก 

อาเซียนตกลงกันในอนาคต) เพื่อรองรับการรับช่วงการผลิต (Sub-Contract) 

สำหรับการให้ความคุ้มครองการลงทุน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจบริการภายใต้ 

กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement 

on Services : AFAS) ด้วย
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การเปิดเสรีการลงทุน
Liberalization

 เป็นการปฏิบัติและให้สิทธินักลงทุนอาเซียนเท่ากับนักลงทุนไทย รวมไปถึง 

การผ่อนปรนหรือยกเลิกข้อจำกัดหรือเงื ่อนไขที ่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน 

โดยในส่วนของการเปิดเสรี ประเทศสมาชิกสามารถเลือกที่จะเปิดเสรีในสาขา 

ต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ โดยความตกลง ACIA มีแนวทางการเปิดเสรีแบบ 

Negative List ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องจัดทำรายการข้อสงวน 

ที่ระบุมาตรการหรือกฎหมายภายในที่ ไม่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง 

ACIA ซึ ่งหากไม่ ได้ระบุในรายการข้อสงวนจะถือว่าเป็นการเปิดเสรีตาม 

พันธกรณีภายใต้ความตกลง ACIA

ความคุ้มครองการลงทุน
Protection

 ประกอบด้วย พันธกรณีว่าด้วย 

การให้การปฏิบัติของรัฐต่อการลงทุน 

เช่น การชดเชยค่าเสียหาย การยึด 

ทรัพย์ การเวนคืน หรือเกิดเหตุการณ์ 

ไม่สงบ การเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยเสรี 

รวมถึงการที่รัฐอนุญาตให้นักลงทุน 

สามารถฟ้องร้องรัฐได้ เมื่อรัฐกระทำ 

การใดๆ ขัดกับพันธกรณีที่กำหนดไว้ 

และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน

โดยนักลงทุนสามารถนำข้อพิพาทนั้น 

เข ้าสู ่กระบวนการระง ับข ้อพ ิพาท 

ในระดับสากลได้
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 การส่งเสริมการลงทุน
Promotion

 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของอาเซียนในฐานะที่เป็นศูนย์รวมการลงทุน 

เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในอาเซียนและระหว่างอาเซียน 

ด้วยกันเอง โดยสนับสนุนการพัฒนาของผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ ่

ของอาเซียน ขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการ 

อาเซียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการผลิต 

ระดับภูมิภาค จัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน
Facilitation

 เพื่อสร้างความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกของการลงทุนไปสู ่

อาเซียนและภายในอาเซียนเอง โดยปรับปรุงกระบวนการยื่นขอลงทุนและ 

การขออนุญาตให้ง่ายข้ึน เผยแพร่ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจน 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน จัดตั้งศูนย์ One-stop พัฒนาฐานข้อมูล 

ด้านการลงทุน จัดประชุมกับภาคเอกชน รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการลงทุน 

แก่นักลงทุนของประเทศสมาชิก
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การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA ครอบคลุม

 1. ประเภทของการลงทุน

  - การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  

   (FDI)

  - การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือ 

   การถือหุ้นน้อยกว่า 10% (Portfolio)

 2. สาขาการลงทุน

  - อุตสาหกรรมการผลิต 

  - เกษตร

  - ประมง

  - ป่าไม้

  - เหมืองแร่

     และบริการที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 5 ภาค

  ดังกล่าว เพื่อรองรับแนวโน้มการ

  ขยายตัวของกิจการรับช่วงต่อ

  (Sub-Contract)

สิ่งที่ความตกลง ACIA ไม่ครอบคลุม

 1. มาตรการทางภาษี ยกเว้นมาตรการภาษี 

  ที่เกี่ยวข้องกับข้อบทการโอนเงินและ 

  การเวนคืน

 2. การอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidies)

 3. การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

 4. การบริการโดยรัฐ

 5. การเปิดเสรีกิจการบริการเนื่องจาก 

  มาตรการทางภาษี การอุดหนุนโดยรัฐ 

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและการบริการ 

  โดยรัฐ เป็นประเด็นที่ควรให้แต่ละ 

  ประเทศสามารถกำหนดนโยบาย 

  ได้โดยเสรี ไม่ผูกพันภายใต้ความตกลง 

  และอาเซียนมีความตกลงการค้าบริการ 

  ของอาเซียนอยู่แล้ว (AFAS)
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หลักการของความตกลง ACIA

 ความตกลง ACIA ถูกจัดทำขึ้นโดยยึดหลักการสำคัญ (Guiding 

Principles) ที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีความตกลงเขตการลงทุน 

อาเซียน (AIA Council) และจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Ministers : AEM) โดยหลักการสำคัญมีดังนี้

	 ∝ ความตกลง ACIA จะต้องเป็นความตกลงด้านการลงทุนที ่

“มองไปข้างหน้า” โดยตั้งอยู ่บนพื้นฐานการพัฒนาของความตกลง AIA 

และความตกลง IGA ตัวอย่างพันธกรณีที่มีความก้าวหน้า (ไม่มีใน AIA และ 

IGA) อาทิ ข้อห้ามการตั้งเงื่อนไขการลงทุน (Prohibition of Performance  

Requirement : PPR) และข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสและ 

ผู้บริหาร (Senior Management and Board of Directors : SMBD)

 ∝ ความตกลง ACIA ยืนยัน (Reaffirm) ข้อผูกพันท่ีมีอยู่ใน AIA และ 

IGA อาทิ การประติบัติเย่ียงคนชาติ (National Treatment) และการประติบัติ 

เย่ียงชาติท่ีได้รับการอนุเคราะห์ย่ิง (Most-Favoured Nation (MFN) Treatment) 

และมีการพัฒนาในหลายข้อผูกพัน อาทิ การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุน 

กับรัฐ (Investor-State Dispute Settlement : ISDS) การโอนโดยเสร ี

(Transfers) และมาตรฐานการปฏิบัติต่อการลงทุน (Treatment of Investment)
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 ∝ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องไม่ใช้ความตกลง ACIA เป็นช่องทาง

ในการลดหรือเลิกข้อผูกพันภายใต้ AIA และ IGA ยกเว้นแต่ ในกรณีที่มี 

การชดเชยความเสียหายให้กับการลดหรือเลิกข้อผูกพันภายใต้ AIA และ IGA 

เท่านั้น ทั้งนี้ ACIA มีข้อบทที่ ใช้กำกับกรณีเป็นการเฉพาะ

 ∝ ความตกลง ACIA จะต้องมีความสมดุลระหว่างการเปิดเสรี 

การส่งเสริม การอำนวยความสะดวก และการคุ้มครอง และการลงทุนระหว่าง 

ประเทศสมาชิกอาเซียน

 ∝ การเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA จะต้องเป็นไป 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมสำหรับการลงทุนที่เปิดกว้าง 

และเสรี และพร้อมต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ∝ ความตกลง ACIA ต้องเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและบริษัทของ 

อาเซียนเอง และนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอาเซียน (หรือใช้อาเซียนเป็น

ฐานการลงทุน)

 ∝ การพิจารณาให้มี “การปฏิบัติท่ีพิเศษและแตกต่าง” กับประเทศ 

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ภายใต้ความตกลง ACIA อาทิ 

การช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) การเสริมสร้างศักยภาพ 

(Capacity Building) การอำนวยความสะดวก (Facilitation) ตลอดจน 

ระยะเวลาการปฏิบัติตามพันธกรณีที่นานกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ

 ∝ ความตกลง ACIA จะต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อน/ข้อห่วง 

กังวลของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
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 ∝ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องได้รับประโยชน์จากหลักต่างตอบแทน

สำหรับการเปิดเสรีการลงทุนเช่นเดียวกับใน AIA

 ∝ ความตกลง ACIA จะต้องคงหลักการที่ว่าประเทศสมาชิกอาเซียน

ต้องให้ผลประโยชน์ระหว่างกันมากกว่าที่แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนให้กับ 

ประเทศที่สาม (อาทิ ในความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ) ซึ่งจะบรรลุได้โดยการให ้

การประติบัติเยี่ยงชาติที่ ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งโดยอัตโนมัติ (Automatic MFN 

Treatment) นอกจากนี้ ความตกลง ACIA ยังมีข้อบทที่ส่งเสริมให้เกิดการ 

บูรณาการในภูมิภาคอีกด้วย

 ∝ ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเจรจาและขยายข้อผูกพันภายใต ้

ความตกลง ACIA ให้ครอบคลุมในสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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รายการข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA
 ความตกลง ACIA ใช้แนวทางการเจรจาแบบ Negative List Approach 

กล่าวคือ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องจัดทำรายการข้อสงวน (Reservation 

List) ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง ACIA โดยต้อง

ระบุสาขาการลงทุนใดที่ตนไม่ต้องการเปิดเสรีและระบุมาตรการหรือกฎหมาย 

ภายในของสาขานั้นๆ ที่ ไม่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง ACIA สาขา

ที่ ไม่ ได้ทำการระบุไว้ ในรายการข้อสงวนจะถือว่าต้องเปิดเสรีและเป็นไปตาม 

พันธกรณีภายใต้ความตกลง ACIA ทั้งนี ้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้อง 

ไม่กำหนดรายการเข้มงวดกว่ารายการข้อสงวนเดิมที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลง 

AIA อีกทั้งให้มีการสงวนเฉพาะมาตรการที่เลือกปฏิบัติระหว่างคนชาติกับ 

ต่างชาติ (National Treatment : NT) และมาตรการที่กำหนดเงื่อนไขการดำรง

ตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการ (Senior Management and Board 

of Directors : SMBD) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ความตกลง ACIA ระบุให้ 

ประเทศสมาชิกสามารถปรับปรุงข้อสงวนได้ภายใน 12 เดือน นับจากความตกลง 

มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน
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ตารางตัวอย่างการเขียนข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA

Sector [ชื่อของสาขาหลัก] : ทุกสาขา

Sub-Sector [ชื่อของสาขาย่อย] : -

Industry Classification 
[ประเภทของอุตสาหกรรม] : -

Level of Government  
[ระดับของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบหรือท่ีเก่ียวข้อง] : ระดับรัฐบาลกลาง

Type of Obligation           : National Treatment
[พันธกรณีท่ีถูกสงวน] 

Description of Measure        
[ลักษณะของมาตรการท่ีสงวน] นักลงทุนต่างชาติ (นักลงทุนต่างชาติ หมายถึง  
 ชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลท่ีทำการลงทุนใน สปป.ลาว,  
 Foreign entity หมายถึง บริษัทต่างชาติท่ีข้ึนทะเบียน 
 อยู่ภายนอก สปป.ลาว) จะไม่ ได้รับอนุญาตให้ 
 ครอบครองที่ดิน แต่จะได้รับอนุญาตให้ทำการเช่า 
 ท่ีดินหรือได้รับอนุญาตในการใช้ท่ีดินเพ่ือจุดประสงค์ 
 ในการลงทุน  
 ระยะเวลาการเช่าท่ีดินจะอยู่ระหว่าง 25 – 35 ปี  
 และสามารถจะต่ออายุได้อีก 50 ปี แต่สูงสุดได้ไม่เกิน 
 กว่า 75 ปี สำหรับการเกษตร การทำเหมือง และ 
 พลังงาน

Source of Measure - Land Law No: 04/NA, Art: 3, 64, 65,  
[ท่ีมาของมาตรการท่ีสงวน]  66 and 67, Dated: 20 October 2003 

 - Law on the Promotion of Foreign Investment  
  No: 11/NA, Art: 04, Dated: 22 October  
  2004
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ข้อดีของความตกลง ACIA

 ∝ ความตกลง ACIA เป็นความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียนที่มี 

ขอบเขตครอบคลุมกว้างขวาง มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนให้มี 

ความเสรี อำนวยความสะดวก โปร่งใส และมีการแข่งขันกันมากข้ึน ตามแนวทาง 

ปฏิบัติท่ีดีของสากล เป็นการสร้างความม่ันใจให้กับนักลงทุนต่างชาติในการเข้ามา 

ลงทุนในอาเซียนและส่งเสริมการพัฒนาการลงทุนระหว่างกันในอาเซียนด้วย 

การลงทุนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการจ้างงานมากขึ้น แรงงานมีการพัฒนามาตรฐาน 

ด้านคุณภาพมากขึ้น มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาโครงข่าย 

สาธารณูปโภค ซึ่งจะเสริมสร้างให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นฐานรองรับการลงทุน 

ที่ครบวงจรมากขึ้น

 ∝ ความตกลง ACIA เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าไป 

ลงทุนในอาเซียนได้ โดยปราศจากอุปสรรคและข้อกีดกันทางการลงทุน 

โดยเฉพาะการลงทุนใน 5 สาขา ได้แก่ เกษตร เหมืองแร่ ป่าไม้ ประมง 

และการผลิต ทำให้สามารถเข้าไปแสวงหาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่อุดมสมบูรณ์ ในอาเซียนได้อย่างเต็มที่ เช่น เหมืองแร่และประมงในอินโดนีเซีย 

การเกษตรในกัมพูชา การเกษตรและเหมืองแร่ในเมียนมาร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็น 

ช่องทางในการขยาย/ย้ายฐานการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาระดับ 

ความได้เปรียบด้านการแข่งขันอีกด้วย 
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 ∝ การปรับปรุงข้อบทในความตกลง AIA และ IGA ที่มีอยู่ ให้ดีขึ้น 

เช่น ครอบคลุมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการถือหุ ้น (Portfolio) 

การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียนการโอนเงิน 

ลงทุนอย่างเสรี การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ และเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยน

หรือแก้ไขรายการข้อสงวนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในการปรับเปล่ียนหรือ 

แก้ ไข จะต้องมีการชดเชยให้กับประเทศสมาชิกที่ ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ 

ประเด็นที่ ไทยผลักดัน คือ การที่รัฐสามารถดำเนินมาตรการเพื่อปกป้อง 

เสถียรภาพทางการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการรับประกันความเสี่ยง 

ทางการเงินและวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ ในอนาคต เพื่อให้ความตกลง 

ACIA มีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นหลักประกันที่มั่นคง 

ว่าการลงทุนจะได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและพอเพียง 

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล
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การเปรียบเทียบ ACIA กับนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน

 ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีนโยบาย 

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนด 

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ สำหรับประเทศไทย 

มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ACIA กับ 

การสนับสนุนภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน คือ 

ACIA เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ ส่วนการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศนั้น

เป็นการกระทำฝ่ายเดียวภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

 นโยบายส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นการกระทำฝ่ายเดียวทำให้รัฐบาล 

ของแต่ละประเทศมีอิสระในการตั้งเงื่อนไขต่างๆ ในการรับสิทธิประโยชน์ของ 

นักลงทุนต่างชาติ อาทิ การลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำหนด เงินทุนขั้นต่ำที่ต้อง 

นำเข้ามาลงทุน การว่าจ้างคนชาติในสัดส่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เงื่อนไขเหล่านี้มักถูกกำหนดขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด และรัฐบาลยังมีอิสระที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เหล่านี้ภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ใหม่หรือเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ต่างจากพันธกรณีภายใต้ ACIA ที่เป็นความตกลงระหว่าง 
ประเทศซึ่งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงจะกระทำได้โดยการเจรจาระหว่างประเทศ 
สมาชิกเท่านั้น ดังนั้น พันธกรณีภายใต้ ACIA จึงมีความแน่นอนมากกว่าการ 
สนับสนุนการลงทุนภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน
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 นอกจากนั้น กรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีภายใต้ ACIA นักลงทุนยัง 
สามารถฟ้องร้องรัฐบาลของรัฐผู้ละเมิดภายใต้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ได้ แต่หากเกิดการละเมิดเงื่อนไขหรือสัญญาภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ของประเทศสมาชิก นักลงทุนต้องฟ้องร้องตามช่องทางที่กำหนดไว้ ในกฎหมาย 
ของแต่ละประเทศเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย 
โดยศาลภายในประเทศกรณีนักลงทุนต่างชาติเป็นโจทย์และรัฐบาลของรัฐนั้น 
เป็นจำเลย

 อย่างไรก็ดี การสนับสนุนภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศ 
สมาชิกอาจให้ประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติมากกว่า ACIA อาทิ การให้สิทธ ิ
ประโยชน์ทางภาษีต่างๆ (Tax Incentives) ด้วยเหตุนี้นักลงทุนไทยควรใช ้
ประโยชน์ทั้งจาก ACIA และการสนับสนุนภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าไปลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนเอง 
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ผลกระทบด้านการลงทุนจากความตกลง ACIA 
และโอกาสการลงทุนในประเทศสมาชิก

 การเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA จะส่งผลกระทบ 
โดยตรงกับภาคเอกชน รวมทั้ง SMEs เนื่องจากทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น 
ทั้งภายในประเทศและในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง โดยเฉพาะ 
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อดึงดูดการลงทุน 
จากนานาประเทศท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลกและภาวะการแข่งขันที ่ทวี 
ความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก 
ในการดำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เสรีและโปร่งใสมากขึ้น  
เพื่อเอื้อประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้ง 
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่การขยายตัว 
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อไป

 สปป.ลาว เป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพ ด้านพลังงานไฟฟ้า 
และทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรม 
ในอนาคตและเป็นแหล่งแรงงานราคาถูก จึงเหมาะสำหรับเป็นฐานการผลิต 
ให้แก่ประเทศอื ่นๆ เขตการลงทุนใน สปป.ลาว แบ่งเขตการลงทุนเป็น  
2 ประเภทหลัก คือ เขตส่งเสริมการลงทุน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะให ้
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีต่อผู้ลงทุนแตกต่างกันออกไปรวมทั้งการลงทุนของ 
วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติม เช่น การได้รับ 
การยกเว้นภาษีนำเข้าและอากรท่ีเก็บจากการนำเข้าอุปกรณ์เคร่ืองอะไหล่ พาหนะ 
วัตถุดิบที่ ไม่มีอยู่ภายในประเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป 
ท่ีนำเข้ามาเพ่ือแปรรูปหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก อย่างไรก็ตามแม้ว่า 
สปป.ลาว จะสนับสนุนให้ต่างชาติร่วมลงทุนกับคนลาวแต่ก็ยังจำกัดการลงทุน 
ของต่างชาติ เช่น ในธุรกิจสถานีโทรทัศน์ - วิทยุ หรือการคมนาคมขนส่งไม่ให ้

เกินร้อยละ 49 และธุรกิจด้านการประกันภัยไม่ให้เกินร้อยละ 51
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     บรรยากาศการลงทุนโลก

 

 ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยและปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ปี 2554  

โดยเศรษฐกิจโลกขยายตัวเพียงร้อยละ 3.9 ในปี 2554 และร้อยละ 3.1 ในปี 

2555 ส่งผลให้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกน้ันจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 3.1 

ในปี 2556 และร้อยละ 3.8 ในปี 2557 เท่านั้น โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 

2556 เศรษฐกิจของโลกนั้นมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 2.75 ต่ำกว่าระดับ 

การคาดการณ์ เนื ่องมาจากปัญหาความต้องการบริโภคภายในประเทศ 

ของแต่ละประเทศที่ลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยยืดเยื้อของกลุ่ม 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

 ปัจจัยเสี ่ยงที ่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

ประกอบด้วย 2 ปัจจัย

 ปัจจัยแรก คือ ผลของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 

ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการไหลเวียนของกระแสเงินทุน (Capital Flow) 

ได้อย่างยั่งยืน

 ปัจจัยที่ 2 คือ ประสิทธิภาพของการจัดการกับปัญหาการขาดสภาพ 

คล่องทางการเงิน และการลดการก่อหนี้ของธนาคารในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

เช่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ  
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 เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในปี 2555 ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.2 

และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ในปี 2556 และร้อยละ 2.1 ในปี 2557 

เท่านั้น ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศตลาดใหม่ โดยเฉพาะ 

จีนและอินเดียนั้นจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า โดยมีอัตรา 

ขยายตัวประมาณร้อยละ 7.8 ในปี 2554 และร้อยละ 6.5 ในปี 2555 และ 

คาดการณ์ว่าอัตราขยายตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.9 ในปี 2556 และ 

ร้อยละ 7.0 ในปี 2557 ตามลำดับ

 รายงานการลงทุนโลกประจำปี 2556 (World Investment Report) 

ของ UNCTAD พบว่า การลงทุนทั่วโลกในปี 2555 มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ  

1.35 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18 เนื่องจากการฟื้นตัว 

จากปัญหาเศรษฐกิจโลกใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะ 

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ ่งส่งผลต่อความ 

เปราะบางของเศรษฐกิจโลก และเกิดความไม่แน่นอนเชิงนโยบายที่ส่งผลต่อ 

ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
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 ทั้งนี้ UNCTAD คาดการณ์ว่าแนวโน้มกระแสเงินลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ในปี 2556 นั้นจะมีมูลค่า 

ทั้งสิ้นประมาณ 1.45 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากภาวะเศรษฐกิจ 

ของโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ยอดการลงทุนโลกก็อาจขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เป็น 1.6 

ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 และเพิ่มเป็น 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 

2558 ได้ตามลำดับ

  หากเทียบกับการลงทุนทั่วโลกในช่วงเวลาก่อนหน้า พบว่ากระแส 

การลงทุนของโลกในปี 2555 นั ้นถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญครั ้งแรก 

ที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีกระแสเงินลงทุนไหลเข้ามากกว่ากลุ ่มประเทศ 

พัฒนาแล้ว โดยประเทศกำลังพัฒนาสามารถดึงดูดกระแสเงินลงทุนได้ถึง 

ประมาณ 703 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 52 ของ 

มูลค่าการลงทุนของโลกทั้งหมด ซึ่งกระแสเงินลงทุนส่วนใหญ่นั้นไหลเข้าสู่ 

กลุ่มประเทศในเอเชียและลาตินอเมริกามากที่สุด
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 สำหรับการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนในปี 2555 พบว่า สิงคโปร์กับ 

อินโดนีเซียติด 20 อันดับแรกของประเทศที่มีกระแสเงินลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศมากที่สุด โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศมากที่สุด เป็นอันดับที่ 8 และอินโดนีเซียเป็นอันดับที่ 17 

 จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ พบว่า 6  

ประเทศในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนผ่าน 

(Transition Economies) ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก ที่น่าเข้าไปลงทุนมากที่สุด 

ในช่วงปี 2555 - 2557 ซึ่งได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย บราซิล 

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เยอรมัน รัสเซีย และไทย

 รายงานการลงทุนของอาเซียนประจำปี 2555 (ASEAN Investment 

Report 2012) พบว่า การลงทุนจากต่างประเทศในอาเซียนในปี 2554 

นั้นมีมูลค่าประมาณ 114,110.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศ 

ที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้มากที่สุดเป็นอันดับแรกในอาเซียน

มาโดยตลอด ต้ังแต่ปี 2549 - 2554 ในปี 2554 สิงคโปร์ มีมูลค่าการลงทุน 

จากต่างประเทศ 63,997.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.27) รองลงมา 

คือ อินโดนีเซีย 19,241.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.73) มาเลเซีย 

12,000.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.07) ไทย 7,778.1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(ลดลงร้อยละ 14.64) เวียดนาม 7,430 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 7.13) 

ฟิลิปปินส์ 1,262 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 2.77) บรูไนฯ 1,208.3 

ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.2) กัมพูชา 891.7 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.94) และ สปป.ลาว 300.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 9.59) 
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ตามลำดับ ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมาร์ ในปี 2554 นั้น 

ยังไม่มีข้อมูลของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากปีงบประมาณ 

ของเมียนมาร์จะเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ทำให้ 

รายงานการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมาร์ ในปี 2554 นั้นยังจัดทำ 

ไม่แล้วเสร็จ โดยในปี 2553 การลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมาร์มีมูลค่า 

ประมาณ 450.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 ประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรกในปี 2554 

นั้น ประกอบด้วย สหภาพยุโรป 18,240.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 15.98) 

ญ่ีปุ่น 15,015.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 13.16) และจีน 6,034.4 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(ร้อยละ 5.29) ตามลำดับ นอกจากแหล่งเงินทุนจากนอกภูมิภาคอาเซียน 

ดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบันการลงทุนระหว่างกันของสมาชิกอาเซียนเองก็ ได้มี 

บทบาทความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งพบว่า ในปี 2554 การลงทุน 

ระหว่างกันในอาเซียนนั้นมีมูลค่าสูงถึง 26,270.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 23.02 ของการลงทุนในอาเซียนทั้งหมด และทำให้อาเซียนเอง 

เป็นแหล่งเงินทุนใหญ่อันดับที่ 1 ของอาเซียน



รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว54

ASEAN Investment Guidebook / Lao People’s Democratic Republic

Chapter 3	:	บทที่ 3
กฎ ระเบียบด้านการลงทุนใน สปป.ลาว

กฎหมายการลงทุนของ สปป.ลาว

 การลงทุนใน สปป.ลาว ของนักลงทุนต่างชาติสามารถดำเนินการ 

ได้ใน 3 ลักษณะคือ (ก) ธุรกิจท่ัวไป (General Business) (ข) สัมปทาน (Concession) 

(ค) การพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Development of 

Special Economic Zones and Specific Economic Zones)

กฎหมายส่งเสริมการลงทุน	
Law on Promotion of Foreign Investment
Law on Promotion of Foreign Investment (No.11/NA of 22 October 2004)

 เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการ กฎเกณฑ์ และมาตรการที่เกี่ยวกับ 

การส่งเสริม การคุ้มครอง และการจัดการการลงทุนจากต่างชาติใน สปป.ลาว 

และกำหนดกิจกรรมท่ีจะได้รับการส่งเสริมออกเป็น 3 ระดับ คือ

 ∝ ระดับที่ 1 เป็นกิจกรรมที่ ได้รับการส่งเสริมระดับสูงสุด

 ∝ ระดับที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ ได้รับการส่งเสริมระดับปานกลาง

 ∝ ระดับที่ 3 เป็นกิจกรรมที่ ได้รับการส่งเสริมระดับต่ำ
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 โดยรัฐบาลจะพิจารณาจากผลดีท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมน้ันๆ ในการช่วยลด

ปัญหาความยากจนของประชากรภายในประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจ้าง

แรงงาน

 ระยะเวลาของ “การลงทุน” (มาตรา 11 ของ Foreign Investment 

Law No.11/NA) ระยะเวลาของการลงทุนจากต่างชาติขึ้นอยู่กับลักษณะและ 

ขนาดของบริษัทหรือโครงการ โดยจะลงทุนได้ไม่เกิน 50 ปี และอาจจะขยายเพ่ิมอีก 

25 ปี หากได้รับความยินยอมจากรัฐบาล ระยะเวลาการลงทุนของบริษัทต่างชาติ

จะต้องไม่เกิน 75 ปี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 2547
Competition Ordinance 2004

และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2551
Consumer Protection Act 2008

 ซึ่งกำหนดให้มีหน่วยงาน Competition Bureau ภายใต้กระทรวง 

อุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Ministry of Industry and Commerce) 

เพ่ือดูแลสินค้าปลอม
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกิจการ
Enterprise Law

 Enterprise Law ฉบับล่าสุดท่ีมีผลบังคับใช้ในปี 2550 ได้เร่งกระบวนการ 

จดทะเบียนธุรกิจที่ ไม่ได้อยู่ในรายการควบคุมให้มีระยะเวลาสั้นลงจากประมาณ 

200 วัน เหลือเพียง 10 - 13 วัน นอกจากน้ี ในการจดทะเบียนธุรกิจ ธุรกิจต่างๆ 

จะต้องมีผ่านกระบวนการดังต่อไปน้ี

 ∝ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรม (Ministry 

  of Information and Culture) สำหรับการลงลายมือช่ือของบริษัท 

  ซ่ึงประกอบด้วยช่ือของบริษัท

 ∝ จดทะเบียนภาษีต่อกรมการคลัง (Financial Department)

 ∝ ย่ืนตราประทับบริษัทต่อกรมตำรวจ กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ  

  (Ministry of Public Security) 

 ∝ จดทะเบียนประกันสวัสดิการสังคมให้แก่ลูกจ้างต่อกระทรวงแรงงาน 

  และสวัสดิการสังคม (Ministry of Labour and Social Welfare) 

 ∝ จดทะเบียนบัญชีต่อหน่วยงานภาษีอากรท่ีมีอำนาจ
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 ∝ จดทะเบียนสินทรัพย์ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 

  ต่อกรมเคหะและที่ดิน (Department of Housing and Lands)  

  และกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)

ทั้งนี้ สามารถจำแนกประเภทของการจัดตั้งธุรกิจใน สปป.ลาว ได้ดังนี้

 ∝ สำนักงานผู้แทน (Representative Office)

 ∝ สำนักงานสาขา (Branch Office)

 ∝ ผู้ค้าเดี่ยว (Sole Trader)

 ∝ หุ้นส่วน (Partnership)

 ∝ บริษัทจำกัด (Limited Liability Company) เป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก 

  จากผู้ถือหุ้น สามารถถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง  

  แต่มีผู ้ถือหุ้นได้ ไม่เกิน 20 ราย หากมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 

  5 พันล้านกีบ จะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีและคณะกรรมการบริษัท

 ∝ บริษัทมหาชน (Public Company)

 ∝ รัฐวิสาหกิจ (Private-State Mixed Enterprise)
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ระดับการลงทุนขั้นต่ำ
Minimum Investment Level

 ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับการลงทุนขั้นต่ำ

การออกกฎหมายการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ∝ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) เป็น 

กฎหมายที่ ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า 

ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบทางอุตสาหกรรม 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบแผนผังวงจรรวม การคุ้มครองความ 

หลากหลายทางพันธ์ุพืช เน่ืองจาก สปป.ลาว เป็นภาคีสมาชิกขององค์การทรัพย์สิน 

ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) และลงนาม 

ใน Paris Convention for the Protection of Intellectual Property และ  

Patent Cooperation Treaty ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Science and Technology Authority (STA), 

Customs and the Economic Police และศาล

 ∝ กฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Law) ให้สิทธิเจ้าหน้ีในการย่ืนขอ 

ต่อศาลให้มีคำพิพากษาล้มละลายของกิจการ และให้สิทธ์ิกิจการน้ันๆร้องขอให้มี 

การไกล่เกลี่ย (Mediation)

 ∝ การระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement) โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

เป็นวิธีระงับข้อพิพาทวิธีหน่ึงท่ีบังคับใช้ได้เน่ืองจาก สปป.ลาว เป็นภาคีสมาชิกของ 

1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement 

of Foreign Arbitral Awards 
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กฎหมายและนโยบายรายสาขา
 กรมส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Department) ภายใต ้

กระทรวงแผนพัฒนาและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) 

จัดตั้งหน่วยงานให้บริการเบ็ดเสร็จแบบ One-Stop Service ขึ้นเพื่อส่งเสริม 

และอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนของต่างชาติ โดยมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

 ∝ เสนอกลยุทธ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนและดึงดูด 

  การลงทุนจากต่างประเทศ

 ∝ ออกคำสั่ง คำตัดสิน และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 

  การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

 ∝ เผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ  

  อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติ

 ∝ ดูแลและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในการ 

  ปรับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนต่างชาติ

 ∝ ออกหรือถอนใบอนุญาตลงทุนของต่างชาติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

  กับโครงการที่มีการให้สัมปทาน

 ∝ ให้บริการในฐานะหน่วยงานติดต่อประสานในกรณีที่มีข้อพิพาท 

  เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ

 นักลงทุนต่างชาติท่ีจะเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว จำเป็นต้องมีใบอนุญาต 

ลงทุน (Investment License) และใบอนุญาตอื่นๆ หากจำเป็นต่อธุรกิจ อาทิ 

ใบอนุญาตอาคาร (Building Permit) ใบอนุญาตโรงงาน (Factory Operation 

License) 
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ขั้นตอนการเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 ∝ กระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรม (Ministry of Information and  

  Culture)

 ∝ กรมการคลัง (Financial Department)

 ∝ กรมตำรวจ (Police Department) กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

   (Ministry of Public Security)

 ∝ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (Ministry of Labour and  

  Social Welfare)

 ∝ หน่วยงานภาษีอากรที่มีอำนาจ (Competent Tax Authority)

 ∝ กรมเคหะและที่ดิน (Department of Housing and Lands) 

 ∝ กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) 

 ∝ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Ministry of Industry and  

  Commerce)

 ∝ Committee for Promotion and Management of Investment  

  (CPMI) เป็นหน่วยงานท่ีอนุมัติธุรกิจท่ีต้องมีสัมปทานเท่าน้ัน รัฐบาล  

  สปป.ลาว ได้ต้ัง CPMI ข้ึนมาท้ังในส่วนกลางและในส่วนท้องถ่ินดังน้ี
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 • CPMI ส่วนกลาง มี Minister of PIanning and Investment  

 เป็นประธานโดยตำแหน่งของ CPMI และมี Investment Protection  

 Department (IPD) เป็นสำนักงานประจำที่ ให้บริการเป็น One-Stop- 

 Service Unit (OSU)

   IPD (เดิมชื่อ Department for Promotion and Management  

 of Domestic and Foreign Investment : DDFI) เป็นหน่วยงานกลาง 

 ของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของ CPMI ซึ ่งอยู ่ ในสังกัดของ  

 Ministry of Planning and Investment (MPI) IPD มีอำนาจในการ 

 ประเมินคำขออนุญาตลงทุนและรายงานไปยัง CPMI เพื่อให้อนุมัติ  

 นอกจากนี ้ IPD 0มีหน้าที ่กำกับดูแลโครงการการลงทุนที ่ ได้รับ 

 ใบอนุญาตจาก CPMI และให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนภายในประเทศ 

 และการลงทุนจากต่างชาติ

 • CPMI ส่วนท้องถิ ่น มีเจ้าแขวงหรือเจ้าครองนครหลวงของ 

 นครหลวงเวียงจันทน์เป็นประธานโดยตำแหน่งมี Provincial Department  

 for Planning and Investment เป็นสำนักงานประจำที่ ให้บริการ  

 One-Stop-Service Unit โดยตั้งอยู่ ใน Investment Unit ของ  

 Department for Planning and Investment (DPI) 4

4
 กฎหมายที่กำหนดบทบาทและหน้าที่ของ CPMI ในแต่ละส่วน คือ มาตรา 43, 44 ของ Decree on Domestic  

 Investment Number 300/PM และในมาตรา 52, 53 ของ Decree on Foreign Investment Number 301/PM



ประธาน CPMI
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เง่ือนไขและระยะเวลาของข้ันตอนการลงทุน

 • คำขออนุญาตลงทุนและขั้นตอนการอนุมัติ

  i. แบบฟอร์มคำขออนุญาตลงทุน

(สามารถรับได้ที่ CPMI ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น) จะต้องมีเอกสารแนบ

ดังต่อไปนี้

  ∝ แผนการดำเนินธุรกิจ

  ∝ สัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ในกรณีที่มี 

    ผู้ถือหุ้นมากกว่า 2 คน

  ∝ ร่างข้อบังคับของบริษัทที่จะจัดตั้งใน สปป.ลาว

  ∝ หนังสือรับรองการจ่ายภาษีนิติบุคคล 3 ปีย้อนหลัง

    (ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอเข้ามาลงทุน)

  ∝ หนังสือรับรองอื่นๆ สำหรับนักลงทุน

  ∝ ประวัติของนักลงทุน

  ∝ สำเนาหนังสือเดินทาง

  ∝ บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรบันทึกอาชญากรรมหมาย 

    เลข 3 (ในกรณีนักลงทุนภายในประเทศ)

  ∝ สำเนารูปถ่ายปัจจุบันขนาด 3 x 4 ซม. ของผู้จัดการทั่วไป 

    หรือตัวแทนบริษัทใน สปป.ลาว จำนวน 6 รูป

  ∝ สำเนาเอกสารดังกล่าวทั้งหมด 7 ชุด
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 ii. การยื่นคำขออนุญาตลงทุน

 การยื ่นคำขออนุญาตลงทุนจากต่างชาติใน สปป.ลาว ยื ่นได้ที ่

One Stop Service Unit ของ CPMI ในกรณีโครงการลงทุนที่เป็นกิจกรรม 

ที่อยู่ ในบัญชีการลงทุนประเภท 1 (Annex 3 ของ Decree Number 300/PM 

และ Decree Number 301/PM) และม ีม ูลค ่าการลงท ุนน ้อยกว ่า  

3 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือน้อยกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในกรณีลงทุนในสี่แขวง 

คือ นครหลวงเวียงจันทน์ สุวรรณเขต จำปาศักด์ และหลวงพระบาง) ย่ืนคำขอได้ท่ี 

CPMI ส่วนกลาง หรือส่วนท้องถ่ิน และในกรณีท่ีการลงทุนไม่ได้อยู่ภายใต้บัญชีกา

รลงทุนประเภท 1 ต้องยื่นคำขอที่ CPMI ในส่วนกลางเท่านั้น
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 iii. การตรวจสอบคำขออนุญาตลงทุนของต่างชาติ

 เม่ือได้รับคำขอท่ีย่ืนมาครบถ้วนตาม Article 19 ของ Foreign Investment 

Promotion Law No.11/NA แล้วให้ CPMI ประสานงานกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

และหน่วยงานท้องถิ่นที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและทำหนังสือตอบกลับไปยัง 

นักลงทุนต่างชาติภายในกรอบเวลา ดังต่อไปนี้

 ∝ 15 วันทำการ สำหรับโครงการท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือกิจกรรมท่ีได้รับ 

  การส่งเสริมหรือสาขาที่ ได้รับการส่งเสริม

 ∝ 25 วันทำการ สำหรับโครงการที่อยู่ ในรายชี่อกิจกรรมเปิดที่มี 

  เงื่อนไขหรือสาขาที่ ได้รับการส่งเสริมโดยมีข้อจำกัดบางประการ

 ∝ 45 วันทำการ สำหรับโครงการท่ีเก่ียวกับการให้สัมปทานโครงการ 

  ลงทุนขนาดใหญ่หรือโครงการที ่เกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

  นักลงทุนต่างชาติท่ี ได้รับอนุญาตจะได้ใบอนุญาตการลงทุนต่างชาติ 

  ใบร ับรองการจดทะเบ ียนบร ิษ ัท และใบจดทะเบ ียนภาษ ี 

  ในเวลาเดียวกัน โดยได้รับจาก CPMI ที่นักลงทุนต่างชาตินั้น 

  ได้ยื่นคำขอ และจะถือว่าบริษัทนั้นได้จัดตั้งขึ้นมาภายใต้กฎหมาย  

  สปป.ลาว
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 iv. สถานที่ติดต่อในการยื่นคำขออนุญาตลงทุน

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือนโยบายของรัฐบาล

เกี่ยวกับการลงทุน และคำแนะนำในการกรอกคำขออนุญาตลงทุน นักลงทุน 

สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ ดังต่อไปนี้

 ∝ ส่วนกลาง

  Investment Promotion Department (IPD)

  Ministry of Planning and Invesment (MPI)

  ถนนสุพานุวงศ์ เวียงจันทน์ 01001 สปป.ลาว

  โทรศัพท์ : (856-21) 222 690, 219 568, 218 377

  โทรสาร  : (856-21) 215 491

  E-mail  : investinlaos@gmail.com

  Website  : www.investlaos.gov.la
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 ∝ ส่วนท้องถิ่น

นครหลวงเวียงจันทน์

Administration Office

โทรศัพท์ : 021-415941, 412527

โทรสาร  : 021-413134

E-mail  : amphayvan@hotmail.com

บ้านสีเมือง เมืองไซยะบุรี 

แขวงไซยะบุรี

โทรศัพท์  : 074-211445, 211702

โทรสาร  : 074-211041, 211262

บ้านโพนสว่าง เมืองแปก 

แขวงเชียงขวาง

โทรศัพท์ : 061-312023

โทรสาร  : 061-312133

บ้านเมืองแก้ว เมืองห้วยทราย 

แขวงบ่อแก้ว

โทรศัพท์/โทรสาร : 084-211490

บ้านภูฟ้า เมืองพงสาลี แขวงพงสาลี

โทรศัพท์ : 088-210846

โทรสาร : 088-210713

1. Department for Planning

 and Investment

   ในนครหลวงเวียงจันทน์

2. Department for Planning

 and Investment ในไซยะบุรี

3. Department for Planning

 and Investment ในเชียงขวาง

4. Department for Planning

 and Investment ในบ่อแก้ว

5. Department for Planning

 and Investment ในพงสาลี

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่
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บ้านพันไซ ถนนผาไท เมืองสามเหนือ

แขวงหัวพัน

โทรศัพท์ : 064-312065

โทรสาร : 064-312140

บ้านฟงขาม เมืองหลวงพระบาง

แขวงหลวงพระบาง

โทรศัพท์  : 071-212331

โทรสาร  : 071-212781

บ้านไชยสมบูรณ์ เมืองหลวงน้ำทา

แขวงหลวงน้ำทา

โทรศัพท์  : 086-312165

โทรสาร  : 086-211741

บ้านภูเขียว เมืองไชย แขวงอุดมไชย

โทรศัพท์  : 081-312036

โทรสาร  : 081-312347

บ้านนาโบ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน

โทรศัพท์  : 051-212288

โทรสาร  : 051-212289

สำนักงานแขวงจำปาศักดิ์

โทรศัพท์/โทรสาร : 031-212541

6. Department for Planning

 and Investment ในหัวพัน

7. Department for Planning

 and Investment

 ในหลวงพระบาง

8. Department for Planning

 and Investment ในหลวงน้ำทา

9. Department for Planning

 and Investment ในอุดมไชย

10.Department for Planning

 and Investment ในคำม่วน

11. Department for Planning

 and Investment ในจำปาศักดิ์
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บ้านโพนสว่างไท 

เมืองไกสอนพมวิหาน

แขวงสุวรรณเขต

โทรศัพท์ : 041-212163, 215042

E-mail  : Savacms2@laotel.com

สำนักงานแขวงสาละวัน

โทรศัพท์  : 034-2114477

โทรสาร  : 034-211028

บ้านไม้หัวเมือง เมืองละมาม 

แขวงเซกอง

โทรศัพท์ : 038-211015

โทรสาร  : 038-211015

บ้านโพนสว่าง เมืองสามัคคีไซย 

แขวงอัตปือ

โทรศัพท์  : 036-211120

โทรสาร  : 036-211019

บ้านอนุสรณ์ เมืองปากซัน 

แขวงบริคำไชย

โทรศัพท์ : 054-212204

โทรสาร  : 054-212204

12.Department for Planning

 and Investment ในสุวรรณเขต

13.Department for Planning

 and Investment

 ในสาละวัน

14.Department for Planning

 and Investment ในเซกอง

15.Department for Planning

 and Investment ในอัตปือ

16.Department for Planning

 and Investment ในบริคำไชย
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ขั้นตอนการพิจารณาคำขอคำอนุญาตลงทุน

ขั้นตอนการขออนุญาตการลงทุนในส่วนกลาง

นักลงทุน

OSU
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

พิจารณาคำขอและเสนอต่อประธาน/
รองประธานของ CPI เพื่อพิจารณา

ไม่อนุญาต
อนุญาต

ออกใบอนุญาต

15
 ว

ันท
ำก

าร

OSU

ใบอนุญาตลงทุน
ฝ่ายการพาณิชย์ออก
ใบจดทะเบียนบริษัท

ฝ่ายการเงินออก
ใบจดทะเบียนภาษี

2 วันทำการ

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ข้ันตอนการพิจารณาคำขออนุญาต
ลงทุนในกลไกของ OSU

(กิจกรรมที่ ได้รับการส่งเสริม)

ขั้นที่ 3
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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นักลงทุน

OSU
ตรวจสอบความถูกต้อง 

ความสมบูรณ์ของเอกสาร และ
พิจารณาความคิดเห็นที่ส่งมาจาก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

IPD ประเมินคำขอและเตรียมตัวเสนอ
ในที่ประชุม CPMI

ที่ประชุม CPMI พิจารณาคำขอ

ออกใบอนุญาต

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

25
 ว

ันท
ำก

าร

ไม่อนุญาต
อนุญาต

OSU

ใบอนุญาตลงทุน
ฝ่ายการพาณิชย์ออก
ใบจดทะเบียนบริษัท

ฝ่ายการเงินออก
ใบจดทะเบียนภาษี

2 วันทำการ

15 วันทำการ

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Ministry of Public Security

นครหลวงเวียงจันทน์/แขวงที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการพิจารณาคำขออนุญาตลงทุน 
ภายใต้กลไกของ OSU

(กิจกรรมที่ ได้รับอนุญาตโดยมี
เงื่อนไขบางประการ)

2 วันทำการ
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นักลงทุน

OSU
ตรวจสอบความถูกต้อง 

ความสมบูรณ์ของเอกสาร และพิจารณา 
ความคิดเห็นของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

IPD ประเมินคำขอและเตรียมตัวเพื่อ
นำเสนอต่อที่ประชุม CPMI

ที่ประชุม CPMI 
พิจารณาคำขอและ

รายงานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา เจรจาต่อรองเกี่ยวกับโครงการ

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Ministry of Public Security

นครหลวงเวียงจันทน์/แขวงที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุญาต

อนุญาต

โครงการสัมปทานทั่วไป

ลงนามใน MOU

โครงการขุดเจาะเหมืองแร่

ลงนามในสัญญาสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการไฟฟ้า

ลงนาม MOU

สัญญาพัฒนาโครงการ/
สัญญาสัมปทาน PDA/CA

สัญญาสำรวจแร่ธรรมชาติ สัญญาพัฒนาโครงการ

สัญญาชื้อขายไฟฟ้า (Power
Purchase Agreement - PPA)

สัญญาสัมปทาน (Concession
Agreement - CA)

15 วันทำการ

45
 ว

ันท
ำก

าร

2 วันทำการ

ขั้นตอนการพิจารณาคำขออนุญาตลงทุน
(โครงการที่เกี่ยวกับสัมปทาน)
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การจดทะเบียน

 เมื่อนักลงทุนได้ ใบอนุญาตลงทุนแล้วหน่วย One-Stop Service  

ของ Investment Promotion Department) จะดำเนินการต่อให้ในการจดทะเบียน 

บริษัทและจดทะเบียนภาษีภายใน5 

 เมื่อได้จดทะเบียนบริษัทและภาษีแล้ว บริษัทต้องได้ ใบอนุญาตอื่นๆ 

ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะเริ ่มดำเนินกิจการด้วย ซึ่งแบ่งได้เป็น 

3 ประเภท คือ

 ประเภทที่ 1 การลงทุนในกิจการให้คำปรึกษาหรือค้าขายต้อง 

     ได้รับอนุญาตให้ ใช้ตราประทับของบริษัท

 ประเภทที่ 2 การลงทุนในกิจการที่ ไม่มีการก่อสร้างตึกหรือโรงงาน 

     ใหม่ ต้องได้รับอนุญาตให้ ใช้ตราประทับของบริษัท 

     และใบอนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ประเภทที่ 3  การลงทุนในกิจการเกี ่ยวกับการก่อสร้างตึกหรือ 

     โรงงานใหม่ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ตราประทับของบริษัท 

     ใบอนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตดำเนินการ

5
 ในกรณีที่บริษัทลงทุนจากต่างชาติไม่สามารถนำเงินทุนคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดเข้ามาใน 

 สปป.ลาว ได้ บริษัทจะได้ ใบจดทะเบียนภาษีภายในชั่วคราวซึ่งมีผลใช้บังคับ 60 วันทำการ หลังจากนั้น ถ้าบริษัท 

 ยังไม่สามารถนำเงินทุนจำนวนดังกล่าวเข้ามาในประเทศได้ ใบอนุญาตลงทุนจะถูกระงับโดยไม่มีเงื่อนไข



�4

ASEAN Investment Guidebook / Lao People’s Democratic Republic

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า
Article 33 ของ Decree 301/PM

 นักลงทุนต้องยื่นแผนการนำเข้าประจำปีตามแบบฟอร์มมาตรฐาน 

ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมและจัดการการลงทุน (CPMI) กำหนด ซ่ึงหาได้ท่ี CPMI 

ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น (สถานที่ยื่นคำขออนุญาตลงทุน) คณะกรรมการฯ  

ใช้เวลาพิจารณาแผนการและออกใบรับรองให้ภายใน 30 วันทำการ นับจาก 

วันที่ ได้รับแผนการ แผนการนำเข้าประจำปีที่ ได้รับอนุมัติจะถูกส่งไปที่พรมแดน

ซ่ึงจะมีการนำเข้าเพ่ือตรวจสอบและนำยอดท่ีนำเข้าจริงไปหักลบออกจากจำนวน

ที่ระบุอยู่ในแผน แผนการนำเข้าประจำปีที่ ได้รับอนุมัติแล้วจะแก้ไขได้หนึ่งครั้ง

 การนำเข้าในส่วนที่เกินจากที่ระบุไว้ ในแผนการนำเข้าประจำปี เช่น 

อุปกรณ์สำรองฉุกเฉินที่นำมาเปลี่ยนแทนอันเก่าหรืออันที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งมี 

มูลค่าไม่เกินกว่า 30,000 เหรียญสหรัฐ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตร ี

กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี โดยการรับรองจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มูลค่าเกินกว่า 30,000 เหรียญสหรัฐ จะต้อง 

ขออนุญาตจาก CPMI ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
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ขั้นตอนการอนุญาตแผนการนำเข้าประจำปี

รายงานกิจกรรม/การดำเนินกิจการการลงทุน

 รายงานการดำเนินการลงทุนของบริษัทที่ลงทุนจะต้องประกอบด้วย 

สาระสำคัญดังต่อไปนี้

 ∝  การนำเข้าเงินทุน

 ∝  มูลค่าของสินทรัพย์ ในวันที่รายงาน

 ∝  บันทึกการจ่ายภาษีศุลกากรและภาษีอากร

 ∝  การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
 ∝  มูลค่าของสินค้าส่งออก (สำหรับกิจกรรมท่ีผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก)

 ∝  แรงงานในบริษัท

 ∝  การปฏิบัติตามแผนสวัสดิการสังคม

นักลงทุนยื่นสำเนาเอกสาร 6 ชุด

OSU ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของเอกสาร

IPD ประเมินและเข้าที่ประชุม
DDR

IPD รับแผนการนำเข้าประจำปี

ที่ประชุมพิจารณา

กรมศุลกากร (กระทรวงการคลัง)
Industry - E-commerce Div.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง*

2 วันทำการ

15 วันทำการ

30
 ว

ันท
ำก

าร
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 บริษัทผู้ลงทุนต้องส่งรายงานสถานะของการดำเนินกิจการตามที ่

กำหนดในแบบฟอร์มมาตรฐานของ CPMI ทุกๆ ครึ่งปี และทุกๆ ปี บริษัท 

ที่ ไม่ทำตามเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนจาก CPMI  

และจะถือว่าบริษัทนั้นละเมิดกฎและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุน

กฎระเบียบในการเปล่ียนแปลงฐานทางกฎหมายของการลงทุน

 ในกรณีท่ีบริษัทผู้ลงทุนต้องการปรับเปล่ียนสภาพของการลงทุนจะต้อง 

ยื่นคำขอปรับเปลี่ยนแก่ CPMI โดยประเภทของการเปลี่ยนแปลงแบ่งได้เป็น

 i. การเปลี่ยนแปลงฐานทางกฎหมายของการลงทุนที่มีอยู่เดิม

ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก CPMI ก่อน

  ∝  การขยายเวลาใบอนุญาตลงทุน

  ∝ การขยายการประกอบธุรกิจหรือเพิ่มเงินทุนในการลงทุน

  ∝ เปิดสาขาของบริษัทผู้ลงทุนใน สปป.ลาว

  ∝ แบ่งหรือรวมบริษัท

  ∝ ยกเลิกธุรกิจอย่างถาวร

  ∝ การขยายเวลาใบอนุญาตของสำนักงานตัวแทน
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 ii. การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายของการลงทุนที่ต้องได้รับอนุญาต 

จาก IPD คือ

  ∝ ระงับการดำเนินธุรกิจชั่วคราว

  ∝ เพิ่มทุนโดยไม่ได้ขยายการประกอบธุรกิจ

  ∝ การรับรองการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

  ∝ การรับรองกรรมการใหม่หรือผู้แทนบริษัทคนใหม่

  ∝ การรับรองการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของบริษัทหรือ

    สำนักงานตัวแทน

  ∝ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือชื่อสำนักงานตัวแทน
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คำขอเปลี่ยนแปลงฐานทางกฎหมายของการลงทุน

ข้อสังเกต (**)

 1. แบบฟอร์มคำขอ

 2. สำเนาใบอนุญาตลงทุน ใบจดทะเบียนบริษัท ใบจดทะเบียนภาษี  

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทที่ ได้รับอนุมัติแล้ว

 3. รายงานผลการประกอบการ (ในกรณีขอขยายใบอนุญาตลงทุนของ 

  บริษัท/สำนักงานตัวแทน หรือขยายการประกอบธุรกิจ)

 4. ใบอนุญาตลงทุนตัวจริง หรือใบอนุญาตตั ้งสำนักงานตัวแทน 

  (ในกรณีขอขยายใบอนุญาตของบริษัท หรือสำนักงานตัวแทน  

  การเปลี่ยนแปลงการลงทุน หรือการยกเลิกการลงทุนอย่างถาวร)

 

นักลงทุน

OSU ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสมบูรณ์ของเอกสาร

IPD ประเมินและเสนอต่อที่ประชุม
CPMI หรือเตรียมการสำหรับ

การรับรอง

ที่ประชุม CPMI

ไม่อนุญาต อนุญาต

IPD รับรอง

เอกสารที่นักลงทุนต้องแนบมาด้วย (**)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งความคิดเห็นของหน่วยงาน
มีความสำคัญต่อการพิจารณาการขยายเวลาใบอนุญาตลงทุน

การลงทุนของบริษัท/สำนักงานตัวแทน การขยายการ
ประกอบธุรกิจ การเลิกธุรกิจ และการเปิดสาขา
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 5. ใบรับรองการนำเข้าเงินทุน ออกโดยธนาคารแห่ง สปป.ลาว  

  (ในกรณีเพิ่มทุน)

 6. แผนธุรกิจ (ในกรณีขยายธุรกิจ) หรือแผนการประกอบการ 

  (ในกรณีเปิดสาขาใหม่ หรือขอขยายสำนักงานตัวแทน)

 7. ประวัติโดยย่อและสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ (ในกรณ ี

  เปลี่ยนกรรมการใหม่หรือขยายสำนักงานตัวแทน) และสำเนาบัตร 

  ประจำตัวประชาชน ประวัติโดยย่อ และประวัติอาชญากรรมหมาย 

  เลข 3  (ในกรณีเป็นคนลาว)

 8. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาโอน 

  หุ้น หรือสัญญาซื้อขายหุ้น เอกสารเหล่านี้ต้องได้รับการรับรอง 

  คำแปลจากโนตารี พับลิค และบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่าง 

  สองบริษัทขึ้นไป (ในกรณีที่เปลี่ยนผู้ถือหุ้น หรือการควบรวมกิจการ 

  ตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป)

 9. สัญญาเช่าทรัพย์ที่ ได้รับการยืนยันจากนายบ้าน ใบเสร็จในการ 

  จ่ายค่าเช่าที่ ได้รับการรับรองแล้ว (ในกรณีเปลี่ยนสถานที่ตั้ง)
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การคุ้มครองการลงทุน

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Foreign Exchange

	 สปป.ลาว มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่อนข้าง 

เคร่งครัด และจำกัดรายการธุรกรรมท่ีใช้เงินตราต่างประเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คือ Presidential Decree regarding Management of Foreign Exchange 

and Precious Metals No.01/P (17 March 2008) ซึ่งกำหนดว่าห้ามมิให้ 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดชำระหรือรับชำระราคาสินค้าและบริการด้วยเงิน

ตราต่างประเทศภายใน สปป.ลาว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่ง  

สปป.ลาว (Bank of Lao PDR) 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPRs) 

	 สปป.ลาว มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) 

เป็นกฎหมายที่ ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า 

ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบทางอุตสาหกรรม 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบแผนผังวงจรรวม การคุ้มครองความ 

หลากหลายทางพันธ์ุพืชมาตรา 12 ของ Foreign Investment Promotion Law 

No.11/NA ระบุว่า นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สิน 

ทางปัญญาที่ ได้จดทะเบียนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สปป.ลาว แล้ว
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การระงับข้อพิพาท
Dispute Settlement

 ∝  อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)

 ∝  การไกล่เกลี่ย (Mediation)

 ∝  การระงับข้อพิพาททางปกครอง (Administrative Resolution)

 ∝  การระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจโดย

   (Committee for Economic Dispute Resolution)

 ∝  การฟ้องคดีต่อศาล (Litigation)

 • บริษัทภายในประเทศ

 การระงับข้อพิพาทภายในประเทศจะกระทำได้ ดังต่อไปนี้

 ∝  คู่พิพาทต้องระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยก่อน

 ∝  ถ้าภายใน 30 วันทำการไม่สามารถตกลงกันได้ ให้คู ่พิพาท  

   ยื่นคำร้องต่อ CPMI ที่ออกใบอนุญาตลงทุนให้

 ∝  ถ้าคู่พิพาทไม่พอใจในการตัดสินของ CPMI ให้ยื่นคำร้องต่อ 

   องค์กรอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททางเศรษฐกิจ (State Arbitration  

   Agency for Economic Dispute) หรือกระบวนการยุติธรรม 

   ตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกัน

 ในกรณีท่ีบริษัททำสัญญากับรัฐบาล การระงับข้อพิพาทต้องเป็นไปตาม 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ในสัญญา
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 • บริษัทต่างชาติ

 ในกรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาใดๆ 

การระงับข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในสัญญานั้น ในกรณีเกิดข้อพิพาท 

ระหว่างคู่สัญญาในกิจการร่วมทุนหรือบริษัทท่ีต่างชาติถือหุ้นท้ังหมด ให้คู่พิพาท 

ระงับข้อพิพาทตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 ∝  คู่พิพาทต้องระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยก่อน

 ∝  ถ้าภายใน 30 วันทำการไม่สามารถตกลงกันได้ ให้คู ่พิพาท  

   ยื่นคำร้องต่อ CPMI ที่ออกใบอนุญาตลงทุนให้

 ∝  ถ้าคู่พิพาทไม่พอใจในการตัดสินของ CPMI ให้ยื่นคำร้องต่อ 

   องค์กรอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททางเศรษฐกิจ หรือ 

   กระบวนการยุติธรรมตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกัน
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การกำหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
 นักลงทุนต่างชาติจะสามารถลงทุนและดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว 

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุน 

จากต่างประเทศ (Foreign Investment Management Cabinet : FIMC) และ

จดทะเบียนบริษัทกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 

 ปัจจุบัน สปป.ลาว ได้จัดตั้งหน่วยบริการแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ  

ณ จุดเดียว (One-Stop-Service) เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ 

ให้สามารถยื่นใบขออนุญาตลงทุนประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว และจดทะเบียน 

บริษัทกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าไปพร้อมกัน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม 

และการค้า โดยโครงการที่มีมูลค่ำต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จะทราบผล 

การพิจารณาภายใน 3 สัปดาห์ โครงการที่มีมูลค่า 1 - 5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

จะทราบผลการพิจารณาภายใน 4 สัปดาห์ และโครงการที่มีมูลค่า 5 - 50 

ล้านเหรียญสหรัฐ จะทราบผลการพิจารณาภายใน 12 สัปดาห์
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นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ
 สปป.ลาว มีการจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 

ในธุรกิจสถานี โทรทัศน์และวิทยุ การคมนาคมขนส่ง ส่วนธุรกิจประกันภัย 

ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 

 นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังได้มีการสงวนอาชีพบางประเภทไว้สำหรับ 

คนลาวเท่านั้น ห้ามมิให้มีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือบริษัท 

ต่างชาติเพื่อดำเนินธุรกิจที่เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนลาวโดยเฉพาะ โดยมีการ 

กำหนดไว้ ในบัญชี ก.แนบท้ายประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและ 

การค้าแห่ง สปป. ลาว ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทธุรกิจได้ 6 ประเภท ดังนี้

เช่น การขุดค้นแร่ธาตุแบบหัตถกรรม การขุดค้น

แร่หินอุตสาหกรรม เป็นต้น

เช่น การทอผ้า เป็นต้น

เช่น อาชีพคนขับรถขนส่งสินค้า หรือขับรถโดยสาร 

อาชีพนายช่างและกรรมกรก่อสร้าง อาชีพการ 

ออกแบบสถาปัตยกรรมลาว ธุรกิจโกดังสินค้า 

การขนส่งโดยสารระหว่างประเทศสถานีขนส่ง 

โดยสาร เป็นต้น

เช่น การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การตั้ง 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักพิมพ์ ห้องอัดแผ่นเสียง 

ห้องคาราโอเกะ โรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 

ต่ำกว่าสามดาว อาชีพช่างเสริมสวย ช่างตัดผม 

พนักงานนำเที ่ยว ธ ุรก ิจท่องเที ่ยวภายใน 

เป็นต้น

พลังงานและบ่อแร่

อุตสาหกรรมและการค้า

โยธาธิการ และขนส่ง

แถลงข่าว วัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยว
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เช่น การจัดต้ังสถาบันการเงินจุลภาคท่ีรับฝากเงิน

การจัดตั้งสถาบันการเงินจุลภาคที่ ไม่รับฝากเงิน

การตั ้งสหกรณ์สินเชื ่อและเงินฝากประหยัด 

เป็นต้น

เช่น การขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติที ่เป็นยา 

การขึ้นทะเบียนวิชาชีพดำเนินธุรกิจการแพทย์-

การยาพื้นเมือง การขึ้นทะเบียนวิชาชีพดำเนิน 

ธุรกิจโรงงานผลิตยา บริษัทการยา อุปกรณ์ 

การแพทย์ สาขา จำหน่ายและร้านขายยาย่อย 

เป็นต้น

 กฎหมายแห่ง สปป.ลาว มิได้ห้ามต่างชาติเป็นกรรมการผู้จัดการที่ม ี

อำนาจผูกพันบริษัท แต่ถ้าเป็นกรณีที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว  

กรรมการผู้จัดการนั้นจะไม่มีสิทธิ์ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน จะมีก็แต่เบี้ย 

ประจำปีและเบี้ยประชุมซึ่งจะถูกกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เว้นเสียแต ่

มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับบริษัท

ธนาคารแห่ง สปป. ลาว

สาธารณสุข
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สิทธิประโยชน์การลงทุน
 ทุกๆ โครงการลงทุนของวิสาหกิจต่างชาติจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ดังต่อไปนี้

 ∝  กำไรของวิสาหกิจที่นำไปขยายกิจการที่ ได้รับอนุญาต จะได้รับ 

การยกเว้นอากรกำไรในปีบัญชีนั้นๆ 

 ∝  วิสาหกิจต่างชาติสามารถส่งผลกำไร ทุน และรายรับอื ่นๆ 

กลับประเทศของตน หรือประเทศที่สาม โดยผ่านธนาคารที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว 

ได้ ภายหลังที ่ ได้ปฏิบัติตามพันธะทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ตามระเบียบกฎหมายแล้ว

 ∝  ได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าและอากรที่เก็บจากการนำเข้าอุปกรณ์ 

เครื่องอะไหล่ พาหนะการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ ไม่มีอยู่ภายใน สปป. ลาว 

หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผลิตกึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้ามาเพื่อแปรรูปหรือประกอบเป็น 

ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก

 ∝  ได้รับยกเว้นภาษีขาออก สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก
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สาขาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 กฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างชาติของ สปป. ลาว ส่งเสริมการลงทุน 

จากต่างชาติใน 7 กิจการ ดังต่อไปนี้

 ∝  กิจการการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก (มีทุนจดทะเบียน 300,000 

เหรียญสหรัฐ และส่งออกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด)

 ∝  กิจการกสิกรรม-ป่าไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรมป่าไม้และ 

หัตถกรรม (ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 300,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป)

 ∝  กิจการอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีทันสมัย 

กิจการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และการพัฒนา กิจการปกปักษ์รักษาส่ิงแวดล้อม

และชีวะนานาพันธุ์ (มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 500,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป 

และใช้เครื่องจักรกลใหม่ 100% ที่มี ใบรับรองจากผู้ผลิตและสถาบันที่มีความ 

น่าเชื ่อถือ ในส่วนกิจการวิเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จะต้องมีทุน 

จดทะเบียนตั้งแต่ 100,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป)

 ∝  กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ฝีมือ 

แรงงาน และการปกปักรักษาสุขภาพของพลเมือง (ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 

100,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป)
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 ∝  กิจการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) แต่ไม่ใช่ 

การก่อสร้างภายใต้สัญญา (ต้องมีทุนจดทะเบียนต้ังแต่ 500,000 เหรียญสหรัฐ 

ข้ึนไป)

 ∝  กิจการผลิตวัตถุดิบ อุปกรณ์เพื่อสนองต่อการผลิตอุตสาหกรรม 

ที่สำคัญ (ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 500,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป)

 ∝  กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

(ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 500,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป)

 กิจการทั้ง 7 รายการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีตามเขต 

การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่ 

 เขต 1 พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร (ภูดอย)

 ไม่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ จะได้รับยกเว้นภาษีท่ีเรียกเก็บ 

จากกำไรเป็นระยะเวลา 7 ปี และหลังจากนั้นจะเสียภาษีที่เรียกเก็บจากกำไร 

เต็มอัตราร้อยละ 10

 เขต 2 พื้นที่ทีมีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจบางส่วน

 จะได้รับยกเว้นภาษีท่ีเรียกเก็บจากกำไรเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากน้ัน 

จะเสียภาษีที่เรียกเก็บจากกำไรในอัตราร้อยละ 7.5 ในระยะเวลา 3 ปี และ 

หลังจากนั้นจะเสียภาษีที่เรียกเก็บจากกำไรเต็มอัตราร้อยละ 15

 เขต 3 เขตตัวเมืองใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทาง 

 เศรษฐกิจสมบูรณ์

 จะได้รับยกเว้นภาษีท่ีเรียกเก็บจากกำไรเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากน้ัน 

จะเสียภาษีที่เรียกเก็บจากกำไรในอัตราร้อยละ 10 ในระยะเวลา 2 ปี และ 

หลังจากนั้นจะเสียภาษีภาษีที่เรียกเก็บจากกำไรเต็มอัตราร้อยละ 20
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ระบบการเก็บภาษี

ภาษีกำไร หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
Profit Tax

 สปป.ลาว จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างชาติและบริษัท 

ท้องถิ่นในอัตราเท่ากันที่ร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษี โดยมีผลบังคับใช ้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ทั้งนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการ 

จำหน่ายยาสูบต้องเสียภาษีกำไรในอัตราร้อยละ 26 ส่วนบริษัทที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว (Lao Securities Exchange : LSX) 

เสียภาษีกำไรลดลงร้อยละ 5 จากอัตราปกติเป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที ่

เข้าจดทะเบียนใน LSX สปป.ลาว และหลังจากนั้นจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในอัตราปกติ ทั้งนี้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในอัตราร้อยละ 3 - 7 ขึ้นกับประเภทธุรกิจและมีรายได้ต่ำกว่า 12 ล้านกีบ 

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ขณะที่ค่าลิขสิทธิ์ 

(Royalty) จ่ายให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งถิ่นฐานนอก สปป.ลาว ต้องชำระภาษีหัก ณ 

ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งถิ่นฐาน 

นอก สปป.ลาว ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Personal Income Tax

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ประชาชนชาวลาว 

ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้า ต้ังแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 24 

ของรายได้สุทธิก่อนหักภาษี ขณะที่ชาวต่างชาติที่ทำงานใน สปป.ลาว เกินกว่า 

180 วันในแต่ละปี และมีรายได้จากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรม

ดาในอัตราร้อยละ 10 ยกเว้นกรณีที่ ได้รับการยกเว้นตามความตกลงเพื่อการเว้น

การเก็บภาษีซ้อน ทั้งนี้ รายละเอียดของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดังนี้

ตารางรายได้ในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร้อยละ)

0

5

10

12

15

20

24

รายได้สุทธิ (กีบ)

ไม่เกิน 1,000,000

1,000,001 – 3,000,000

3,000,001 – 6,000,000

6,000,001 – 12,000,000

12,000,001 – 24,000,000

24,000,001 – 40,000,000 

40,000,001 ขึ้นไป

ที่มา : Tax Department, Ministry of Finance (Lao PDR)
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Value Added Tax : VAT

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) จัดเก็บในอัตราเดียว 

ที่ร้อยละ 10 ในสินค้าทุกประเภท นอกจากจะได้รับการยกเว้นจากรัฐบาล  

สปป.ลาว ทั้งนี้ กิจการที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 400 ล้านกีบ อยู่ภายใต้ระบบ 

ภาษีดังกล่าว



�2

ASEAN Investment Guidebook / Lao People’s Democratic Republic

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาษีสรรพสามิต
Excise Tax

 จัดเก็บจากสินค้าโดยกำหนดให้เก็บสินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทสินค้า รายการ อัตราภาษีสรรพสามิต (%)

น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเบนซินพิเศษ 23%

น้ำมันเบนซินธรรมดา 20%

น้ำมันดีเซล 10%

น้ำมันเครื่องบิน 10%

น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮโดลิก 

น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรค
2%

แอลกฮอล์

หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลฮอล์

แอลกฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่ม ี

แอลฮอล์ ตั้งแต่ 90 ดีกรี ขึ้นไป
40%

เบียร์ เหล้า ไวน์ และเครื่องดื่มอื่นๆ 

ที่มีแอลกอฮอล์ ต่ำกว่า 50 ดีกรี
30%

น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง 20%

บุหรี่สำเร็จรูปเป็นเส้น

เป็นซอง ซิการ์
30%

น้ำหอม และเครื่องสำอาง 10%

ไพ่ และเครื่องประเภทคล้ายเคียง 

พลุ ดอกไม้ไฟ
50%
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ภาษีโรงเรือน
Property Tax

 สปป.ลาว มีการเก็บภาษีโรงเรือนที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ 

ตั้งและประเภทของที่ดิน การคำนวณภาษีที่ดินจะขึ้นอยู่กับทั้งสองประเภท  

และขนาดของที่ดินและมีการเรียกเก็บในอัตราแบบรายปีต่อตารางเมตร ซึ่งต้อง

ชำระภายในไตรมาสแรกของปีภาษีนั้น

ภาษีศุลกากร	
Customs Duty

 สปป.ลาว กำหนดอัตราภาษีศุลกากรที่ร้อยละ 5 - 40 ขึ้นอยู่กับสินค้า 

ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ การนำเข้าสินค้าทุกประเภทต้องเสียค่าธรรมเนียม 

การนำเข้า (Administrative Fee on Import) ร้อยละ 5 ของมูลค่านำเข้า

ค่าธรรมเนียม
Free Duty

 โครงการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

การลงทุนสร้างเข่ือนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องจ่ายค่าภาคหลวง (Royalty Fee) 

เป็นร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และจ่ายค่าธรรมเนียม 

การใช้ทรัพยากร (Resource Levy) เป็นร้อยละของกำไรท่ีได้รับจากการจำหน่าย

กระแสไฟฟ้า
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รายได้อื่นๆ อาทิ

ประเภทของรายได้

รายได้จากเงินปันผล รายได้จากการขายหุ้น  

(อาจได้รับยกเว้นหากมีความตกลงระหว่าง 

รัฐบาล สปป.ลาว กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่าบ้าน

รายได้จากการขายสิทธิในการถือครองที่ดิน

รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร

อัตราค่าธรรมเนียม (ร้อยละ)

10

10

5

5

ที่มา : Tax Department, Ministry of Finance (Lao PDR)

อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ สปป.ลาว

 เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร 

ในส่วนที ่เก ี ่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ซึ ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการ 

เรียกเก็บภาษีระหว่างไทยกับ สปป.ลาว
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กฎระเบียบทางการเงิน

กฎระเบียบการกู้ยืมเงิน

 ∝  ระบบสถาบันทางการเงินของ สปป.ลาว มีการให้บริการทาง 

   การเงินเต็มรูปแบบให้กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

   เช่น การให้บริการทางการเงิน และการประกันภัย เป็นต้น

 ∝  สปป.ลาว มีธนาคารให้บริการแก่นักลงทุน ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ 

   ที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว มีทั้งหมด 29 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์

   ของรัฐ 4 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนกับเอกชน 2 แห่ง  

   ธนาคารเอกชน 8 แห่ง สาขาธนาคารต่างประเทศ 10 แห่ง  

   สำนักงานตัวแทน 1 แห่ง บริษัทเช่าซ้ือ 3 แห่ง และตลาดหลักทรัพย์  

   1 แห่ง

 ∝  ทั้งนี้ นักลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศจะสามารถ 

   เข้าถึงธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย โดยไม่มีข้อจำกัด

 ∝		สำหรับการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินของ สปป.ลาว จะอยู่ 
   ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง สปป.ลาว (The Bank of Lao  

   PDR : BOL) ซ่ึงเป็นธนาคารกลางของประเทศ มีความรับผิดชอบ 

   ด้านนโยบายการเงิน เช่น ดำเนินงานด้านอัตราแลกเปลี่ยน  

   และนโยบายควบคุมเงินทุน ควบคุมและกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ 

   และสถาบันการเงิน



��

ASEAN Investment Guidebook / Lao People’s Democratic Republic

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ∝  สกุลเงิน : กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินประจำชาติของ สปป.ลาว  

   ไม่มีเหรียญกษาปณ์ มีแต่ธนบัตร ซึ่งมีราคา คือ 1, 5, 10, 20, 50,  

   100, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 และ 50,000  

   กีบ

 ∝  เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของ สปป.ลาว เป็นเงินสกุล 

   เหรียญสหรฐั ประมาณรอ้ยละ 30  เงินสกุลบาทประมาณร้อยละ  

   30 และเงินสกุลกีบประมาณร้อยละ 40

 ∝  สปป.ลาว มีกฎหมายที่เข้มงวดในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

   ต่างประเทศ โดยเงินกู้จากต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตรา 

   ต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ย การประกันภัยสินค้าที ่มาจาก 

   ต่างประเทศ จะอยู ่ภายใต้กฎหมายการแลกเปลี ่ยนเงินตรา 

   ต่างประเทศ กิจกรรมเหล่านี้ต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคาร 

   แห่ง สปป.ลาว (The Bank of Lao PDR : BOL)
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แหล่งเงินทุน

 ∝  สปป.ลาว มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทั้งจากธนาคาร  

   การประกันภัย การจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และการจัดหา 

   เงินทุนและหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นแหล่งทางเลือกของ 

   การจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจและนักลงทุนทั้งจากในประเทศและ 

   ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน สปป.ลาว ได้มีการจัดตั้ง 

   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553  

   ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของนักลงทุนทั้งจาก 

   ในประเทศและต่างประเทศ

การส่งเงินทุน/กำไรกลับประเทศ

 ∝  การโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติจะต้อง 

   ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป.ลาว (BOL) ภายใต้กฎหมาย 

   ว่าด้วยลงทุนของชาวต่างชาติ โดยที่นักลงทุนต่างชาติได้รับ 

   อนุญาตให้ส่งคืนกำไรกลับประเทศตามกฎหมายของประเทศ  เช่น  

   เงินภาษีค่าจ้างแรงงาน อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่จะส่งกลับจะถูก 

   จำกัด โดยดูจากเงินทุนที่นำเข้ามาผ่านระบบธนาคารซึ่งมีการ 

   จดบันทึกโดย BOL นอกจากนี้ กฎระเบียบของ BOL ยังกำหนด 

   ให้บริษัทแสดงหลักฐานของทุนจดทะเบียนที่ ได้ชำระแล้วเพื่อขอ 

   อนุญาตโอนเงินปันผลกลับประเทศได้ การโอนทุนจดทะเบียนกลับ 

   ประเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหนี้และการอนุมัติจากรัฐบาล 

   ในการที่จะลดทุนจดทะเบียน
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การทำงานของแรงงานต่างชาติ
 กฎหมายแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์ ในการควบคุมการใช้แรงงาน 

เวลาทำงาน อัตราค่าจ้าง และการประกันสังคม ดังนี้

ระเบียบการควบคุมและการใช้แรงงาน

 ∝  ไม่จำกัดสิทธิในการรับคนงาน แต่บังคับให้ทำสัญญาจ้างแรงงาน

 ∝  ต้องกำหนดระเบียบการโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ

 ∝  กำหนดให้ต้ังกรรมบาล (องค์กรแรงงานท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกลุ่มแรงงาน)  

   ภายในสถานท่ีทำงาน มีหน้าท่ีชักชวนแรงงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

   และเป็นสื่อกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

 ∝  ห้ามใช้แรงงานด้วยการบังคับ ยกเว้นกรณีเพื่อการรักษาความ 

   ม่ันคงภายใน หรือกรณีเม่ือเกิดวิกฤตการณ์ซ่ึงรัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจ
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เวลาทำงานและหยุดงาน

 ∝  เวลาทำงาน : งานธรรมดา สัปดาห์ละไม่เกิน 6 วัน วันละไม่เกิน  

   8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง งานหนัก (ได้แก่  

   งานที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ง่าย และมีความเสี่ยงสูง 

   เมื่อคนงานต้องสัมผัสกับรังสีหรือสารเคมี) วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง  

   หรือสัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง

 ∝  ลูกจ้างมีสิทธิ์ ได้รับค่าล่วงเวลาหากทำงานนอกเวลาปกติ แต่ 

   การทำงานนั้นจะต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน ไม่เกิน 30 ชั่วโมง 

   ต่อเดือน หรือหากมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาเกิน 30 ช่ัวโมง 

   ต่อเดือน จะต้องขออนุญาตเป็นการเฉพาะต่อองค์กร คุ้มครอง 

   แรงงาน โดยมีหนังสือรับรองเห็นชอบจากกรรมการ หรือผู้แทน 

   แรงงาน เพื่อพิจารณาอนุญาตเสียก่อนจึงจะทำได้

 ∝  มีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ส่วนวันหยุด 

   ราชการรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนด

 ∝  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิ์ ได้รับการพักงานตามวัน 

   หยุดนักขัตฤกษ์ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานตามปกติ  

   ถ้าวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้มีการหยุด 

   ชดเชยแทน

 ∝  การลาป่วยไม่เกิน 30 วันต่อปี หากเกิน 30 วัน ผู้ป่วยจะใช้กองทุน 

   อุดหนุนทดแทนตามระเบียบการประกันสังคม ซึ่งผู้ ใช้แรงงาน 

   จะได้รับเงินเดือนตามปกติแต่ไม่เกิน 180 วัน และจะได้รับเพียงร้อยละ  

   50 หากเกิน 180 วัน
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 ∝  การลาพักผ่อนประจำปี (เฉพาะลูกจ้างรายเดือนที่มีอายุงาน 

   ไม่ต่ำกว่า 1 ปี) มีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละไม่เกิน 18 วัน 

    หากผู้ ใดไม่ต้องการลา ก็มีสิทธิเรียกเงินอุดหนุนตามจำนวนวัน 

   ที่มีสิทธิ์ลาหยุด โดยให้คิดเท่ากับรายได้ของวันทำงานปกติ

เงินเดือนและค่าจ้าง

 ∝  เงินเดือนและค่าจ้างอาจเบิกจ่ายวันใดก็ได้ และจ่ายก่อนหรือหลัง 

   งานก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เน้นความเสมอภาคในการรับ 

   เงินเดือนและค่าแรงโดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ หรือเชื้อชาติ

 ∝  รัฐบาลกลางกำหนดให้นักลงทุนต่างประเทศจะต้องจ่ายค่าแรงงาน 

   ขั ้นต่ำสำหรับการทำงานในอัตรา 24,076 กีบต่อคนต่อวัน  

   (ประมาณ 93.75 บาท) หรือเดือนละประมาณ 626,000 กีบ  

   (ประมาณ 2,437.60 บาท) โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม  

   2555

 ∝  ระดับเงินเดือนของลูกจ้างจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับเงินเดือนขั้นต่ำ 

   ที ่ทางการประกาศ โดยลูกจ ้างที ่ทำงานในเวลากลางคืน  

   (เวลา 22:00 - 06:00 น.) ต้องได้รับเงินมากกว่าลูกจ้างที่ทำงาน 

   ในเวลากลางวันไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า และการเบิกจ่ายเงินเดือน 

   หรือค่าแรงในแต่ละครั ้งต้องมีลายเซ็นผู ้รับและเบิกตรงตาม 

   กำหนดเวลา (ยกเว้นสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
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 ∝  ค่าล่วงเวลา : วันทำงานปกติ 17:00 - 20:00 น. 1.5 เท่าของปกติ  

   20:00 - 06:00 น. 2.0 เท่าของปกติ วันหยุดประจำสัปดาห์และ 

   วันหยุดราชการ 08:00 - 20:00 น. 2.5 เท่าของปกต ิ

   20:00 - 06:00 น. 3.0 เท่าของปกติ

การประกันเงินเดือนหรือค่าแรง

 ∝  กรณีเลิกกิจการ เงินเดือนหรือค่าแรงของลูกจ้างต้องจัดให้เป็น 

   ปัญหาอันดับแรกในการชำระบัญชี

 ∝  การหักเงินเดือนหรือค่าแรงเพื่อชดใช้ค่าเสียหายจะต้องไม่เกิน 

   ร้อยละ 20 ของเงินเดือนที่จะได้รับ

การทำสัญญาแรงงานและยกเลิกสัญญาแรงงาน

 ∝  การทำสัญญาแรงงานถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น ทั้งนี้ อาจทำด้วย 

   วาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแต่ลักษณะของการว่าจ้าง 

   ซึ่งอาจกำหนดเวลาหรือไม่ก็ได้

 ∝  การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ใน สปป.ลาว  

   ใช้เวลาอย่างน้อย 15 วัน

 ∝  การทดลองงานมีกำหนดไม่เกิน 1 เดือน สำหรับแรงงานไร้ฝีมือ  

   และไม่เกิน 3 เดือน สำหรับแรงงานฝีมือ
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 ∝  การยกเลิกสัญญามี 3 กรณี

   • กรณีต่างฝ่ายต่างเห็นชอบ ผู ้ประสงค์จะยกเลิกต้องแจ้ง 

    ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน

    •  กรณีนายจ้างต้องการปลดพนักงานออกจะต้องแจ้งล่วงหน้า 

    3 เดือน พร้อมให้เหตุผลการปลด กรณีน้ีผู้ถูกปลดมีสิทธ์ิ ได้รับ 

    เงินอุดหนุน

    •  กรณีลูกจ้างกระทำความผิด นายจ้างสามารถปลดลูกจ้าง 

    ออกจากการทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินอุดหนุน  

    การกระทำผิด หมายถึง ไม่ซื ่อสัตย์ ละเมิดระเบียบวินัย 

    บ่อยครั้ง ละทิ้งหน้าที่การงาน 4 วันติดต่อกัน โดยไม่แจ้ง 

    เหตุผลบ่อยคร้ังหรือถูกศาลตัดสินจำคุก
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การเป็นเจ้าของที่ดินและอาคาร

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

 สำหรับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่ง  

สปป.ลาว กำหนดว่า ที่ดินทั้งหมดใน สปป.ลาว เป็นของชาติลาว อย่างไรก็ตาม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ฉบับเลขที่ 02/สพช. ลงวันที่ 8 

กรกฎาคม 2552 นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าหรือขอสัมปทานที ่ดินใน  

สปป.ลาว ได้เป็นระยะเวลา 30-50-80 ปี แต่สูงสุดไม่ให้เกิน 99 ปี แต่ขึ้นอยู ่

กับประเภทของการลงทุน และการเจรจากับผู้มีอำนาจของแขวงต่างๆ ทั้งนี้  

หน่วยงานที่มีอำนาจในการให้สัมปทานที่ดินแก่นักลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ

แผนกกสิกรรมและป่าไม้ ในแขวง

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้

รัฐบาล สปป.ลาว

สภาแห่งชาติ

ขนาดที่ดิน

1-3 เฮกตาร์

3-100 เฮกตาร์

101-10,000 เฮกตาร์

ตั้งแต่ 10,001 เฮกตาร์

  หมายเหตุ : 1 เฮกตาร์เท่ากับ 6.25 ไร่
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ค่าเช่าที่ดิน 

 ตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศ สปป.ลาว ว่าด้วยอัตราค่าเช่า 

และค่าสัมปทานที่ดินของรัฐ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ได้กำหนดค่าเช่า 

และค่าสัมปทานท่ีดินของ สปป.ลาว โดยจะข้ึนอยู่กับสถานท่ีต้ังทางด้านภูมิศาสตร์  

สภาพเศรษฐกิจสังคมของแต่ละเขต และขึ้นกับนโยบายส่งเสริมของรัฐตาม 

โครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ

 เขตที่ 1 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม ที่ ไม่มี โครงสร้างพื้นฐาน 

     ทางเศรษฐกิจที่อำนวยความสะดวกแก่การลงทุน

 เขตที่ 2 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม ที่มี โครงสร้างพื้นฐานทาง 

     เศรษฐกิจสามารถรองรับการลงทุนได้ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว

 เขตที่ 3 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม ที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 

     การลงทุนดีมากแล้ว

 สำหรับอัตราค่าเช่าและค่าสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อกิจการต่างๆ 

กำหนดเอาไว้ ดังนี้



Chapter 3	:	กฎ ระเบียบด้านการลงทุนใน สปป.ลาว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ 105

(1) อัตราค่าเช่าที่ดินของรัฐเพื่อกิจการอุตสาหกรรม

ลำดับ เป้าหมายการเช่าที่ดินของรัฐ

อัตราค่าเช่าที่ดิน
ต่อเฮกเตอร์ต่อปี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

1

โรงงานผลิตยารักษาโรค 

ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย

100 200 300

2
โรงงานอุปกรณ์การศึกษา เคร่ืองกีฬา 

เคร่ืองดนตรี ของเล่นเด็ก
100 200 400

3 โรงพิมพ์จำหน่าย และสื่อสิ่งพิมพ์ 100 200 400

4 โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ 100 200 400

5 โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ สถานีจ่ายไฟฟ้า 100 300 500

6

โรงงานฆ่าสัตว์ แปรรูปอาหาร เครื่องดื่มที่

ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม 

ผลิตเครื่องมือเกษตรกรรม หัตถกรรม

100 200 300

7
โรงงานผลิตเส้นด้าย เส้นใย ผ้าผืน 

และตัดเย็บ
200 300 600

8
โรงงานผลิตเครื่องใช้สำนักงาน 

เครื่องจักรสมองกล
200 300 600
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ลำดับ เป้าหมายการเช่าที่ดินของรัฐ

อัตราค่าเช่าที่ดิน
ต่อเฮกเตอร์ต่อปี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

9
โรงงานผลิตเครื่องจักรกล 

พาหนะขนส่งและอะไหล่
200 300 600

10

โรงงานผลิตและประกอบเคร่ืองจักร อุปกรณ์

และเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ 

อุปกรณ์การสื่อสาร

200 400 600

11 โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 200 400 600

12

โรงงานแปรรูปแร่ธาตุที่ไม่ใช่โลหะ เชื้อเพลิง 

ถ่านหิน และโรงงานแปรรูปโลหะเบื้องต้น 

ผลิตภัณฑ์โลหะ และโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

200 400 600

13
โรงงานแปรรูปยางไม้ ผลิตกระดาษ 

หนังสัตว์
200 300 400

14 โรงงานเกี่ยวกับการแปรรูปใหม่ 100 200 400

15
โรงงานแปรรูปเคมี ผลิตภัณฑ์เคมี 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
500 800 1,000

16
โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้

และหวาย เฟอร์นิเจอร์
500 1,000 2,000

17
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสูบและ

เครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์
1,000 2,000 3,000

 สำหรับค่าเช่าที่ดินของรัฐเพื่อขอผ่านเสาสายไฟฟ้าแรงสูง มอบให้รัฐบาล 
เป็นผู้ตกลงตามแต่ละกรณี ส่วนเสาสายไฟฟ้าแรงสูงของผู้ลงทุนที่ทำเขื่อนไฟฟ้า 
ใน สปป.ลาว ให้ยกเว้นค่าเช่าท่ี
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ 10�

(2) อัตราค่าเช่าที่ดินของรัฐเพื่อใช้ในกิจการบริการในเขตท่องเที่ยว

    วัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์

ลำดับ เป้าหมายการเช่าที่ดินของรัฐ

อัตราค่าเช่าที่ดิน
ต่อเฮกเตอร์ต่อปี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

1 ระดับหมู่บ้าน 70 100 200

2 ระดับเมือง 100 200 300

3 ระดับแขวง 200 300 400

4 ระดับชาติ 300 400 500
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(3) อัตราค่าเช่าที่ดินของรัฐเพื่อก่อสร้างกิจการ การบริการ และที่อยู่อาศัย

ลำดับ เป้าหมายการเช่าที่ดินของรัฐ

อัตราค่าเช่าที่ดิน
ต่อเฮกเตอร์ต่อปี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

1

กิจการบริการที่มีลักษณะเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ เช่น สวนสาธารณะ โรงเรียน 
โรงพยาบาล สนามเด็กเล่นและศูนย์ฟื้นฟู
สุขภาพ

100 300 500

2 ปลูกสร้างบ้าน และอาคารเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัย 300 500 1,000

3
กิจการบริการท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล
เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า

500 10,000 50,000

4
กิจการปลูกสร้างบ้านจัดสรร บ้านพัก 
ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์การประชุม 
สำนักงาน

1,000 5,000 10,000

5
กิจการพัฒนาโครงสร้าง เช่น โทรคมนาคม 
ตลาด สถานีจอดรถผู้โดยสาร 
สถานีขนส่งสินค้า และระบบโกดังสินค้า

3,000 5,000 10,000

6
กิจการบริการท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง

5,000 10,000 70,000
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ 10�

(4) อัตราค่าเช่าที่ดินของรัฐเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา

ลำดับ เป้าหมายการเช่าที่ดินของรัฐ

อัตราค่าเช่าที่ดิน
ต่อเฮกเตอร์ต่อปี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

1 ทำกิจการสนามกีฬาทั่วไป 50 150 250

2 ทำกิจการสนามแข่งม้า แข่งรถทุกประเภท 100 150 200

3 ทำกิจการสนามกอล์ฟ 150 250 450

(5) อัตราค่าสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อกิจการเกษตรกรรม

ลำดับ เป้าหมายการเช่าที่ดินของรัฐ

อัตราค่าเช่าที่ดิน
ต่อเฮกเตอร์ต่อปี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

1 กิจการปลูกพืชล้มลุก และพืชเป็นอาหาร 5 10 15

2
กิจการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย
รวมทั้ง แพะ แกะ และอื่นๆ

5 10 20

3 กิจการปลูกไม้ผล และพืชยืนต้น 5 10 20

4 กิจการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 10 20

5
กิจการปลูกเคร่ืองป่าของนา 
และพืชสมุนไพร

7 15 25

6 กิจการเล้ียงสัตว์ปีก และสัตว์เล็กอ่ืนๆ 10 15 25

7 กิจการเล้ียงสัตว์น้ำ 10 20 30
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(6) อัตราค่าสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อกิจการปลูกไม้

ลำดับ เป้าหมายการเช่าที่ดินของรัฐ

อัตราค่าเช่าที่ดิน
ต่อเฮกเตอร์ต่อปี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

1 กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ 10 ปี ขึ้นไป 8 15 25

2 กิจการปลูกไม้โตเร็ว ไม่เกิน 10 ปี 10 20 30

3 กิจการปลูกยางพารา 30 40 50

(7) อัตราค่าสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อกิจการเหมืองแร่

ลำดับ ประเภทแร่ธาตุ

อัตราค่าสัมปทานที่ดินต่อเฮกเตอร์

ต่อปี (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

ค้นหา สำรวจ
วิพากษ์

เศรษฐกิจ - เทคนิค
ขุดค้น

1 กลุ่มอัญมณีมีค่า และกึ่งอัญมณีมีค่า

(Precious and Semi-Precious Stones)

• โอปอล (Opal) อะเกต (Agate) 

อเมทิสต์ (Amethyst)
1 1 2 300

• สปิเนล (Spinel) โกเมน (Garnet)  

โทพาส (Topazes)
1 1 2 500

• เพชร (Diamond) ทับทิม (Ruby) 

แซฟไฟร์ (Sapphire) มรกต 

(Emerald) หยก (Jade)

2 2 3 700
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ 111

ลำดับ ประเภทแร่ธาตุ

อัตราค่าสัมปทานที่ดินต่อเฮกเตอร์

ต่อปี (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

ค้นหา สำรวจ
วิพากษ์

เศรษฐกิจ - เทคนิค
ขุดค้น

2 กลุ่มโลหะมีค่า (Precious Metals)

• ทองคำ (Gold) ทองคำขาว 

  (Platinum) เงิน (Silver)

1 2 3 100

3 กลุ่มโลหะพ้ืนฐาน (Base Metals)
• ตะก่ัว (Lead) สังกะสี (Zinc) 1 2 3 60

• ทองแดง (Copper) 1 2 3 80

4 กลุ่มดีบุกและทังสเตน

• ดีบุก (Tin) และทังสเตน (Tungsten) 1 2 3 100

5 กลุ่มโลหะหายาก (Minor Metals)

• พลวง (Antimony) โมลิบดินัม 

(Molybdenum) บิสมัท (Bismuth) 

ปรอท (Mercury)

    อลูมิเนียม (Aluminum)

1 2 3 60

6 กลุ่มโลหะท่ีเก่ียวพันธ์กับเหล็ก

(Ferrous Metals)

• เหล็ก (Iron)

    แมงกานิส (Manganese)

    ไพไรต์ (Pyrite)

1 2 3 70

• โครเมียม (Chromium)

    นิกเกิล (Nickel)
1 2 3 80
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ลำดับ ประเภทแร่ธาตุ

อัตราค่าสัมปทานที่ดินต่อเฮกเตอร์

ต่อปี (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

ค้นหา สำรวจ
วิพากษ์

เศรษฐกิจ - เทคนิค
ขุดค้น

7 กลุ่มแร่ธาตุอุตสาหกรรม (Industrial 

Minerals)

• อะลูไนต์ (Alunite) ใยหิน 

(Asbestos) แบไรต์ (Barite) 

ศิลาแลง (Laterite) ดินขาว (Kaolin) 

หินปูน (Limestone) หินอ่อน 

(Marble)

1 2 3 50

8 หินก่อสร้าง (Construction Materials)

• หินทราย (Sandstone) 

หินแอนดีไซต์ (Andesite) 

หินแกรโนดิโอไรท์ (Granodiorite) 

หินบะซอลต์ (Basalt) หินแกรนิต 

(Granite)

1 2 3 50

9 กลุ่มแร่ธาตุเกิดด้วยการระเหย 

(Evaporate Minerals)
• โปแตช (Potash) 0.5 1 3 20
• เกลือ (Halite) 0.5 1 3 20

• ยิปซัม (Gypsum) 1 2 5 30

10 กลุ่มแร่ธาตุพลังงานเช้ือเพลิง (Energy 

Minerals)
• ถ่านหินเลน (Peat) 1 2 3 70

• ถ่านหิน (Coal)

+  แอนทราไซต์ (Anthracite)

+  ลิกไนต์ (Lignite) 

1 2 3 70
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ 113

ลำดับ ประเภทแร่ธาตุ

อัตราค่าสัมปทานที่ดินต่อเฮกเตอร์

ต่อปี (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

ค้นหา สำรวจ
วิพากษ์

เศรษฐกิจ - เทคนิค
ขุดค้น

11

น้ำใต้ดิน (Ground water)

น้ำแร่ธาตุ (Mineral water) 

น้ำร้อนธรรมชาติ

(Natural thermal water)

0.5 1 3 20

12 น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas)
อ้างถึงหนังสือสัญญาที่ได้เซ็นกันระหว่าง

รัฐบาลกับบริษัท

(8) อัตราค่าสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อกิจการคาสิโน

ลำดับ เป้าหมายการเช่าที่ดินของรัฐ

อัตราค่าเช่าที่ดิน
ต่อเฮกเตอร์ต่อปี

(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

1 กิจการคาสิโนทุกประเภท 200,000 400,000 800,000

หมายเหตุ : การเก็บค่าสัมปทานที่ดินของรัฐเกี่ยวกับกิจการคาสิโนให้คำนวณ 

  ตามพื้นที่สัมปทานจริงทั้งหมด ส่วนการสัมปทานที่ดินของรัฐ 

  เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค เขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

  มอบให้รัฐบาลเป็นผู้ตกลงตามแต่ละกรณี
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หน่วยงานด้านส่งเสริมการลงทุน
 Department for the Promotion and Management of 
 Domestic and Foreign Investment (DDFI) 
 Luang-Prabang Road, Ban Sithantay, Sikhottabong District,  
 Vientiane 0101 Lao PDR
 โทรศัพท์ : 007 856 21 222691 , 007 856 21 217005 
 เว็บไซต์  : http://invest.laopdr.org

 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
 ประชาชนลาว (Ministry of Industry and Trade) 
 Phon Xay Road, Phon Xay Village, Vientiane Lao PDR
 โทรศัพท์ : 007 856 21 412009
 เว็บไซต์  : http://www.moic.gov.la

 Enterprise Registration Office (ERO)
 Enterprise Registration and Management Department (ERM)
 โทรศัพท์ : 007 856 21 412001
 เว็บไซต์  : http://www.moc.gov.la

 คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 (Lao National Committee for Special Economic Zone) 
 โทรศัพท์ : 007 856 21 254474
 เว็บไซต์  : http://www.sncsez.gov.la
 อีเมล์  : sez@sncsez.gov.la

 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเวียงจันทน์
 Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 
 028 Ban Phonsay, Kaysone Phomvihane Avenue, Saysettha  
 District, Vientiane, Lao PDR, P.O Box 128 
 โทรศัพท์ : 007 856 21 413704, 413706
 อีเมล์  : vtdepthai@laotel.com
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 กรมส่งเสริมการลงทุน ณ นครเวียงจันทน์
 Investment Promotion Department (IPD),
 Ministry of Planning and Investment (MPI),
 Souphanouvong Avenue, Vientian 01001, Lao PDR
 โทรศัพท์ : (856-21) 222 690, 216 958, 218 377
 โทรสาร : (856-21) 215 491
 อีเมล์ : investinlaos@gmail.com
 เว็บไซต์ : www.investlaos.gov.la

 สถานเอกอัครราชฑูต ณ นครเวียงจันทน์
 Avenue Kaysone Phomvihane,
 Saysettha District, Vientiane. P.O. Box 128 Consular Section,
 Unit 15 Bourichane Road, Ban Phone si Nuan, Muang Si
 Sattanak, Vientiane, Lao PDR
 โทรศัพท์ : (856-21) 214 581-2
 โทรสาร : (02) 3546194
 อีเมล์ : thaivte@mfa.go.th
 เว็บไซต์ : http://vientiane.thaiembassy.org

 สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
 Royal Thai Consulate - General, Savannakhet
 229 Thahae Road Ban Thameuang, Kaysone Phomvihane  
 District, Savannaket Province, Lao PDR,
 โทรศัพท์ : (856-41) 212 373, (856-41) 252 080
 โทรสาร : (856-41) 252 078, (856-41) 212 370
 อีเมล์ : thaisvk@mfa.go.th

 สภาธุรกิจไทย - ลาว (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
 150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 โทรศัพท์ : 02 662 1860 ต่อ 519
 โทรสาร : 02 662 1879, 02 225 3372
 อีเมล์ : varittha_t@yahoo.com
 Officer : นางสาววาริฏฐา ถาวโรฤทธิ์
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Chapter 4	:	บทที่ 4

โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทย

ใน สปป.ลาว

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม

โครงสร้างเศรษฐกิจของ สปป.ลาว 

 โครงสร้างเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ณ ปี 2555 พบว่า ภาคบริการ 

มีสัดส่วนร้อยละ 37.4 รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 34.8 

และภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 27.8 ตามลำดับ

ที่มา : World Bank
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 เศรษฐกิจ สปป.ลาว ในปี 2556 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ณ ราคาปัจจุบันคาดว่าจะมีมูลค่าเท่ากับ 9,418 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 8.2 เพิ่มขึ้นจาก 

ปี 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งของ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ การก่อสร้าง การแปรรูปอาหาร 

และภาคบริการ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติและภาคการเกษตร ป่าไม้  

การเพิ่มขึ้นของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ และทรัพยากรแร่ธาตุ ยังคงเป็นปัจจัยหลัก 

ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลกำหนดเป้าหมายที่จะอาศัย 

ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ผ่านการเข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) อย่างไรก็ตามที่เศรษฐกิจ 

ของ สปป.ลาว ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงอยู่ที่ร้อยละ 21.9 ของ GDP 

เนื ่องจากความต้องการนำเข้าสินค้าและบริการในระดับสูง และข้อจำกัด 

ในศักยภาพการผลิตเพื่อการส่งออก 

 

 สำหรับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของ สปป.ลาว ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 4.3 

ลดลงจากปีก่อนซึ่งสูงถึงร้อยละ 7.6 เนื่องจากราคาอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์

และผักที่ราคายังสูงตามความต้องการบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้น ขณะที ่

ปริมาณการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ
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การค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ

 การส่งออกของ สปป.ลาว ปี 2556 มีมูลค่า 3,451 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามการส่งออกสินแร่ โดยเฉพาะทองแดงและการส่งออก

พลังงานไฟฟ้าเป็นสำคัญ ขณะที่การนำเข้าจะมีมูลค่า 6,940 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ การนำเข้าสินค้าเพื่อนำมา 

ใช้ ในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกับดุลบริการและรายได้ที ่

คาดว่าจะเกินดุลเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศยังคง 

ขาดดุลต่อเนื่อง

 ด้านดุลการชำระเงิน สปป.ลาว ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2556 

อยู ่ที ่ระดับ 2,946 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 29.5 ของ GDP 

ขณะที่ดุลบัญชีทุนอยู่ที่ 2,876 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 

ในปี 2556 เกินดุล 1,399 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลการลงทุนจากต่างประเทศที่

นำมาลงทุนในการสร้างเขื ่อนไฟฟ้าพลังน้ำและการลงทุนในภาคเหมืองแร่ 

เป็นสำคัญ

 สำหรับภาคการเงินในปัจจุบัน สปป.ลาว มีจำนวนธนาคารท้ังส้ิน 31 แห่ง 

และสำนักตัวแทน 1 แห่ง โดยภาคธนาคารมีการเติบโตในระดับสูง โดยมีอัตรา

การขยายตัวของสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 และอัตราการขยายตัวของเงินฝาก

เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ร้อยละ 3.7 ของ 

สินเชื่อรวม

 ด้านค่าเงินกีบของ สปป.ลาว พบว่า ค่าเงินกีบแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย 

เม่ือเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ  แต่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินบาท โดยส้ินปี 2555 

อยู่ที่ 8,039 กีบต่อเหรียญสหรัฐ และ 246 กีบต่อบาท เทียบกับ 7,989 กีบ 

ต่อเหรียญสหรัฐ และ 261 กีบต่อบาท ในปี 2554
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 ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ได้ดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไก 

ตลาดที่มีการคุ้มครอง โดยมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงในแต่ละวัน 

เพื่อให้ธนาคารธุรกิจในประเทศได้ ใช้กำหนดอัตราซื้อ-ขาย ของตน ซึ่งจะต้องอยู่ 

ในระดับร้อยละ +/- 0.25 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง และจะเข้าแทรกแซง 

ตลาดเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็น ปัจจุบันมีการผ่อนคลายเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย 

เงินตราต่างประเทศ โดยไม่เรียกร้องเอกสารและไม่มีการจำกัดจำนวน 

การแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ขยายร้านแลกเปลี่ยนเงิน 

ให้กว้างขวางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น

ต่อค่าเงินกีบและระบบธนาคาร
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แนวโน้มเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี 2557 และระยะปานกลาง

 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2557 เศรษฐกิจ สปป.ลาว คาดว่า 

จะขยายตัวร้อยละ 8.0 จากปี 2556 ซึ่งชะลอตัวเล็กน้อยโดยมีกลไกขับเคลื่อน 

สำคัญ คือ การลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีน ไทย และ 

เวียดนาม

เครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญของ สปป.ลาว ปี 2552 – 2556

เครื่องชี้เศรษฐกิจสำคัญของ สปป.ลาว

GDP (ร้อยละต่อปี)

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)

ดุลการคลัง (ร้อยละของ GDP)

การส่งออก (ร้อยละ)

การนำเข้า (ร้อยละ)

ดุลการค้า (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ร้อยละของ GDP)

อัตราแลกเปล่ียน

(กีบ : เหรียญสหรัฐ ณ ส้ินปี)

เงินสำรองทางการ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

2553

8.1

6.0

-4.9

44.4

23.6

-1,378

-18.2

8,058.15

728.0

2554

8.0

7.6

-2.7

42.1

29.7

-1,515

-15.2

8,047.73

677.0

2555

7.9

4.3

-1.3

6.5

37.1

-3,032

-28.4

7,989.03

723.0

2556

8.2

6.5

-2.8

3.9

9.2

-3,489

-29.5

n.a.

780.0

2557(f)

7.5

7.5

n.a.

6.1

4.4

-3,581

-27.3

n.a.

n.a.

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) /กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
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 ทั ้งนี ้ ในระยะปานกลาง (พ.ศ. 2558 - 2563) เศรษฐกิจของ  

สปป.ลาว คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ 

6.3 ซึ่งเป็นการขยายตัวตามศักยภาพของ สปป.ลาว

เครื่องชี้เศรษฐกิจสำคัญของ สปป.ลาว

GDP (ร้อยละต่อปี)

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)

GDP per capita (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ดุลบัญชีทุน (ล้านเหรียญสหรัฐ)

เงินสำรองทางการ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

2558(f)

7.8

7.3

1,688

-2,831

3,012

889

2559(f)

8.0

6.6

1,841

-2,579

2,909

1,215

2560(f)

7.7

5.5

2,020

-2,522

2,865

1,555

2561(f)

7.5

5.8

2,237

-2,855

3,121

1,818

 ที่มา : กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 



122

ASEAN Investment Guidebook / Lao People’s Democratic Republic

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุน
 สปป.ลาว เป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก ประชากรมีรายได้ต่ำ 

มีกำลังซื ้อไม่สูงมากนัก โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวต่อปีน้อยกว่า 1,500 

เหรียญสหรัฐ 6  และประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 อยู่ในภาคเกษตรกรรม 

การบริโภคสินค้าฟุ ่มเฟือยหรือสิ ่งอำนวยความสะดวกจำกัดเฉพาะในกลุ่ม 

ผู้มีรายได้สูง โดยรสนิยมการบริโภคสินค้าใกล้เคียงกับไทยมาก ท้ังจากวัฒนธรรม 

และประเพณีท่ี ใกล้เคียงกัน และยังได้รับอิทธิพลจากส่ือโทรทัศน์จากไทยอีกด้วย

 

 ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนสะสมเป็นอันดับหนึ่งใน สปป.ลาว 

รองลงมา ได้แก่ จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น โดยสาขาที่มีการลงทุน 

จากต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ การผลิตพลังงานไฟฟ้า และเหมืองแร่ ทั้งนี้ 

การลงทุนใน สปป.ลาว ยังมีข ้อจำกัดจากระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน 

เส้นทางคมนาคมภายในประเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุน 

ที่ยังมีไม่เพียงพอ ซึ่ง สปป.ลาว กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 

การลงทุนดังกล่าว

 6 International Monetary Fund, (2013) World Economic Outlook Database, October 2013. [online], 

    Retrieved from http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx

    [December 1, 2013] 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของ สปป.ลาว

 จุดแข็ง (Strengths)

 ∝ สปป.ลาว ตั้งอยู่ระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว 

  และเป็นตลาดขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน เวียดนาม ไทย และกัมพูชา  

  จึงมีความได้เปรียบในฐานะที่เป็นประตูการค้า (Land Link)  

  สู่กลุ่มประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ ตามแนวชายแดนระหว่าง  

  สปป.ลาว และกลุ่มประเทศข้างต้นยังเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญ 

  อีกด้วย 

 ∝ สปป.ลาว มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้ง 

  ยังมีพื้นที่และแหล่งน้ำสำหรับการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

  จึงเหมาะที่จะเป็นฐานการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

 ∝ อัตราค่าจ้างแรงงานใน สปป.ลาว ไม่สูง จึงเหมาะสำหรับเป็นฐาน 

  การผลิตสินค้าที่ ใช้ปัจจัยแรงงานเข้มข้น

 ∝ เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นประเทศในกลุ่มที่ยากจนที่สุดในโลก 

  จึงทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในหลายๆ ด้าน โดย 

  เฉพาะประเด็นด้านสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆ
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 จุดอ่อน (Weaknesses)

 ∝ ตลาดเพื่อการบริโภคใน สปป.ลาว มีขนาดเล็ก เนื่องจากประชากร 
  มีน้อยและกำลังซื้อต่ำ นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับการแข่งขัน 
  ที่เพิ่มขึ้นจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และ 
  เมียนมาร์

 ∝ สปป.ลาว เป็นประเทศที่ ไม่มีทางออกทะเล (Land Lock) และ 
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านคมนาคม 
  และการขนส่งสินค้า

 ∝ ค่าเงินกีบของ สปป.ลาว ขาดเสถียรภาพ และมีอัตราแลกเปลี่ยน 
  ที่ค่อนข้างผันผวนทำให้ยากต่อการวางแผนด้านการตลาดและ 
  การลงทุน

 ∝ การบังคับใช้กฎหมายใน สปป.ลาว ยังขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งข้อ 
  กฎหมายด้านการลงทุนต่างๆ ยังเป็นในลักษณะของการคุ้มครอง 
  มากกว่าเพื่อส่งเสริมการลงทุน

 ∝ แรงงานของ สปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และการนำเข้า 
  แรงงานต่างชาติทำได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น ซึ่งนักลงทุนต้องศึกษา 
  กฎและระเบียบต่างๆ ให้รอบคอบ

 ∝ สปป.ลาว ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคมและ 
  การขนส่งสินค้า รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอสำหรับ 
  นักลงทุน นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศใน สปป.ลาว ยังอยู ่ ในช่วงเริ ่มต้นของ 
  การพัฒนาและประยุกต์ ใช้งานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน  
  ทำให้ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

  ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร



Chapter 4	:	โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยใน สปป.ลาว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ 125

 โอกาส (Opportunities)

 ∝ สปป.ลาว ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (Generalized System  

  of Preferences : GSP) จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 

  ซึ่งส่งผลให้การส่งออกสินค้าของ สปป.ลาว ไปยังประเทศดังกล่าว 

  มีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุน 

  ที่จะใช้ สปป.ลาว เป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

 ∝ เนื่องจาก สปป.ลาว ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ทั้งด้านสาธารณูปโภค คมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสำหรับการรับจ้างดำเนินการ  

  รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายสำหรับการให้บริการด้าน 

  เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

 ∝ ภาคการเกษตรของ สปป.ลาว ยังไม่ค่อยพัฒนา จึงเป็นโอกาสของ 

  ผู้ประกอบการของไทยที่มีทั้งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  

  และศักยภาพในการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
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 อุปสรรค (Threats)

 ∝ กฎหมายการลงทุนและการเก็บภาษีใน สปป.ลาว ยังมีการตีความ 

  จากหน่วยงานผู้ปฏิบัติแตกต่างกัน มีความไม่แน่นอน และยังมี 

  การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อีกทั้งข้อกฎหมายกับแนวทางปฏิบัติ 

  ยังไม่สอดคล้องกันในบางประเด็นด้วย 

 ∝ ธนาคารพาณิชย์ใน สปป.ลาว มีน้อย และส่วนใหญ่อยู่ในนครหลวง 

  เวียงจันทน์ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้บริการ และมีปัญหาในการจัด 

  หาเงินทุนจากการกู้ยืมเงินในประเทศการหาแหล่งเงินกู้เพื่อการลง 

  ทุนใน สปป.ลาว จำเป็นต้องหาจากต่างประเทศจะสะดวกกว่า

 ∝ จุดผ่านแดนสากลที ่ม ีอยู ่ ในปัจจุบ ันไม่เพียงพอประกอบกับ 

  แนวชายแดนไทย - สปป.ลาว มีระยะทางยาวทำให้มีการลักลอบ 

  นำสินค้าข้ามแดนเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความสามารถ 

  ในการแข่งขันของผู้ประกอบการในระบบ เนื่องจากต้นทุนสินค้า 

  ที่ลักลอบนำเข้ามีต้นทุนต่ำกว่าสินค้าที่นำเข้าอย่างถูกต้อง
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การจัดอับดับความสะดวกสำหรับการทำธุรกิจใน สปป.ลาว ปี 2556

1

101

151

51

การเริ่มตนธุรกิจ

การขออนุญาตกอสราง

การขอใชไฟฟา

การจดทะเบียนสินทรัพย

การขอสินเชื่อ
การชำระภาษี

การคาระหวางประเทศ

การบังคับใชสัญญา

การแกปญหาลมละลาย

การปองกันนักลงทุน

ที่มา : International Finance Corporation, (2014) “Doing Business :  

Measuring Business Regulations”

 International Finance Corporation (IFC) กลุ่ม World Bank 

ได้วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมเพื ่อการลงทุนและประกอบธุรกิจ 

ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยปี 2556 สปป.ลาว ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 

ประเทศที่มีความสะดวกในการทำธุรกิจลำดับที่ 159 จาก 189 ประเทศ 

และเป็นลำดับท่ี 9 ในอาเซียน โดยพิจารณาจาก 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ การเร่ิมต้นธุรกิจ 

(ได้ลำดับที่ 85) การขออนุญาตก่อสร้าง (ได้ลำดับที่ 96) การขอใช้ ไฟฟ้า 

(ได้ลำดับที่ 140) การจดทะเบียนสินทรัพย์ (ได้ลำดับที่ 76) การขอสินเชื่อ 

(ได้ลำดับท่ี 159) การปกป้องนักลงทุน (ได้ลำดับท่ี 187) การชำระภาษี (ได้ลำดับท่ี 119) 

การค้าระหว่างประเทศ (ได้ลำดับที่ 161) การบังคับใช้สัญญา (ได้ลำดับที่ 104) 

และการแก้ปัญหาล้มละลาย (ได้ลำดับ 189) 7

7 
International Finance Corporation, (2014) “Doing Business : Measuring Business Regulations”, 2014

  [online], Retrieved from http://www.doingbusiness.org/rankings [December 1, 2013]
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อุตสาหกรรม/ธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนใน สปป.ลาว

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมาช่วง

 การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ 

สปป.ลาว ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาได้จากแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2554 - 2558) ที่ ให้ความสำคัญ 

กับการลงทุนเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจ เช่น ระบบการคมนาคมขนส่ง 

ระบบการสื ่อสาร และระบบไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดโครงการก่อสร้างต่างๆ  

ใน สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก

 ผลจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ทำให้ธุรกิจรับเหมา 

ก่อสร้างและรับเหมาช่วงใน สปป.ลาว มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็น

ที่สนใจของนักลงทุนอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี การพิจารณาเงื่อนไขและข้อจำกัด

เชิงกฎหมายนับเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญก่อนตัดสินใจลงทุน  

โดยการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมาช่วงอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย 

การก่อสร้าง ฉบับเลขที่ 05/สพช. ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552

 ในส่วนของการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการควรให้ 

ความสำคัญอีกประการ คือ เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ โดยกฎหมายการ 

ก่อสร้างได้กำหนดเงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ 

หลายประการ เช่น ห้ามดำเนินการกิจการก่อสร้าง นอกเหนือจากประเภทที่ 

ได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจหรือทะเบียนสัมปทานไว้ ห้ามขายหรือมอบโอนโครงการ

ก่อสร้างให้กับบุคคลอื ่น เว้นเสียแต่ ได้ร ับอนุญาตจากเจ้าของโครงการ 

ห้ามขุดดินหรือถมดินนอกพื้นที่ที ่ ได้กำหนดในเวลาการดำเนินการก่อสร้าง 
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เว้นเสียแต่ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้ามตัดไม้เพื่อนำมาเป็น 

ไม้ค้ำแบบ โดยไม่ ได้รับอนุญาต ฯลฯ ซึ่งหากมีการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าว 

บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาจถูกดำเนินคดีทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญา  

รวมถึงอาจถูกเรียกค่าปรับได้

 อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปการดำเนินกิจการเพื่อเป็นนายช่าง กรรมกร 

ก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคาร สะพาน ถนน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ถูกกำหนดให ้

เป็นอาชีพสงวนสำหรับพลเมืองลาวตามบัญชี (ก) หนังสือแจ้งการ เร่ือง ประเภท 

ธุรกิจสงวนไว้สำหรับพลเมืองลาว ฉบับเลขที่ 0369/อถ. สลท. ลงวันที่  

21 กุมภาพันธ์ 2555 ห้ามมิให้มีการขึ้นทะเบียนธุรกิจแก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ  

เพื่อการประกอบกิจการประเภทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างประเทศ 

อาจสามารถลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมาช่วงได้ ภายใต้เงื่อนไข 

และข้อจำกัดตามที่กฎหมาย สปป.ลาว กำหนด
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ธุรกิจโรงพยาบาล

 ในปัจจุบัน นักลงทุนจากต่างประเทศได้เข้ามาดำเนินธุรกิจให้บริการ 

ทางการแพทย์ ใน สปป.ลาว มากขึ้น อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาวลาว 

จำนวนหนึ่งยังคงนิยมเดินทางไปใช้บริการทางการแพทย์ ในต่างประเทศ ดังเช่น 

ประเทศไทย จึงอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ใน สปป.ลาว  

เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไป 

 โดยทั่วไป การเปิดคลินิกรักษาพยาบาลถูกจัดให้เป็นธุรกิจสงวน เฉพาะ 

แพทย์ชาวลาวเท่านั ้นที ่สามารถเปิดคลินิกรักษาพยาบาลใน สปป.ลาว  

ได้แต่กฎหมายของ สปป.ลาว เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศสามารถเข้ามา

ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน สปป.ลาว ได้ อย่างไรก็ดี สปป.ลาว กำหนด 

ให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่ ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายส่งเสริม 

การลงทุน ดังน้ัน นักลงทุนจึงอาจได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ อาทิ การยกเว้น 

อากรกำไร หรือภาษีนำเข้า หากผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตาม 

กฎหมายดังกล่าว
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ธุรกิจโรงแรม

 สปป.ลาว เป็นหน่ึงในประเทศปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวท้ังจากยุโรปและ

เอเชียให้ความสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก สปป.ลาว 

นั้นยังคงความสมบูรณ์ทั้งด้านทัศนียภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ศาสนา และ 

ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้าน 

คนจากทั่วทุกมุมโลกให้ไปเยือน สปป.ลาว ได้ ความได้เปรียบเหล่านี้เป็นปัจจัย 

สนับสนุนให้ธุรกิจท่องเท่ียวใน สปป.ลาว ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 

รัฐบาล สปป.ลาว ยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

มากย่ิงข้ึน สะท้อนจากนโยบายยกเลิกการขอวีซ่าให้กับนักท่องเท่ียวจากประเทศ

เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน นโยบายพัฒนาขยายเครือข่ายการคมนาคมภายใน 

ประเทศ รวมถึงนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ให้มากยิ่งขึ้น ส่งผล

ให้ธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมใน  

สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก
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 การลงทุนในธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว มีกฎหมายสำคัญในการควบคุม 

ธุรกิจนี้ คือ กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว ฉบับเลขที่ 10/สพช. ลงวันที ่

9 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งได้กำหนดให้ธุรกิจพักแรมถือเป็นหนึ่งในกิจการธุรกิจ 

การท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจพักแรมนี้ บุคคลธรรมดาที่เป็นพลเมืองของ  

สปป.ลาว หรือคนต่างด้าวท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ สปป.ลาว หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน 

ธุรกิจและมีสำนักงานตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ก็สามารถดำเนินธุรกิจพักแรมได้ทั้งสิ้น

แต่หากเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศ กฎหมายฉบับดังกล่าวจำกัด 

ให้ดำเนินธุรกิจพักแรมได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น ทั้งนี้ กฎหมายท่องเที่ยว 

ของ สปป.ลาว ได้กำหนดแยกประเภทของสถานที่พักแรมประเภทต่างๆ โดย 

พิจารณาจากจำนวนห้องพักเป็นสำคัญ ดังนี้

 ∝ “โรงแรม” หมายถึง สถานท่ีพักช่ัวคราว ซ่ึงมีจำนวนห้องพักต้ังแต่ 

   15 ห้องขึ้นไป มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ม ี

  คุณภาพ และมีบริการที่มีมาตรฐานดี

 ∝ “เรือนพัก” หมายถึง สถานท่ีพักช่ัวคราว ซ่ึงมีจำนวนห้องพักต้ังแต่ 

  5-14 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสม 

  และมีบริการที่มีมาตรฐานดี

 ∝ “ห้องพัก” หมายถึง สถานที่พักชั่วคราว ซึ่งมีจำนวนห้องพักไม่เกิน

   4 ห้อง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้แก่คนเดินทาง

 ∝  “รีสอร์ท” หรือที ่ภาษาลาวเรียกว่า “บ่อนพักแรมตามแหล่ง 

  ท่องเที่ยว” นั้น หมายถึง สถานที่พักที่สร้างขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยว 

  ธรรมชาติเท่านั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องใช้ 

  ที่เหมาะสม และมีบริการที่มีมาตรฐานดี
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 ∝ “โมเต็ล” หรือที่ภาษาลาวเรียกว่า “บ่อนพักแรมของนักขับขี่”  

  หมายถึง สถานที่พักที่สร้างขึ้นริมถนนหลวงและมีสถานที่จอดรถ  

  เพื่อให้ผู้เดินทางที่ ใช้ยานพาหนะอาศัยพักแรม และมีสิ่งอำนวย 

  ความสะดวกขั้นพื้นฐาน

 ∝ “ห้องพักในยานพาหนะ” หรือที่ภาษาลาวเรียกว่า“บ่อนพักแรม 

  เคลื่อนที่” หมายถึง สถานที่พักชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายไปมาได้  

  ซึ่งประกอบไปด้วย เรือท่องเที่ยว ตู้รถไฟ หรือรถท่องเที่ยวที่มี 

  ห้องนอน ซึ่งมีสิ ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและมีบริการ 

  ที่มีเหมาะสม

 ∝ “แคมป์” หรือที่ภาษาลาวเรียกว่า “ค่ายพักแรม” หมายถึง สถานที ่

  พักชั่วคราว อยู่ ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งจัดให้ 

  นักท่องเที่ยวเข้าพักแรมในเต็นท์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวก 

  ขั้นพื้นฐาน

 จากประเภทสถานท่ีพักแรมต่างๆ ข้างต้น ธุรกิจประเภท “เรือนพัก” และ 

“ห้องพัก” ซึ่งที่เราเรียกกันว่า “อพาร์ทเมนท์” นั้น เป็นธุรกิจที่สงวนให้แก่คนลาว

เท่านั้น
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ข้อเสนอแนะและมุมมองเชิงประสบการณ์
จากภาครัฐและภาคเอกชน
 สปป.ลาว เป็นประเทศเพื ่อนบ้านที ่มีเขตแดนติดกับประเทศไทย 

มีความใกล้ชิดทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา 

และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ำเป็นแนวยาวถึง  

1,810 กิโลเมตร แม้ว่า สปป.ลาว เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล (Land Locked 

Country) แต่ก็มีจุดเชื ่อมต่อด้านการคมนาคมกับไทยหลายด้าน โดยผ่าน 

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ข้ามแม่น้ำโขงท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ หนองคาย - เวียงจันทน์ 

มุกดาหาร - สะหวันนะเขต นครพนม - คำม่วน และ เชียงของ - ห้วยทราย นอกจากน้ี 

สปป.ลาว ยังมีนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการลงทุนจากภายในประเทศและ 

จากต่างประเทศ ประกอบกับมีการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมและโครงสร้าง 

พื้นฐานที่รองรับการลงทุน เช่น การปรับปรุงสนามบิน การปรับปรุงถนนและ 

เส้นทางคมนาคม ส่งผลให้ สปป.ลาว มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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 ข้อเสนอแนะที่ ได้จากประสบการณ์ของผู้ลงทุนใน สปป.ลาว และ 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่นักลงทุนไทยควรทราบก่อนตัดสินใจเข้าไปลงทุน 

ใน สปป.ลาว สรุปได้ดังนี้

 ∝ รูปแบบการลงทุนท่ีมีโอกาสประสบความสำเร็จ สปป.ลาว มีการ 

  ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า เหมืองแร่ และการเกษตร  

  รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งการร่วมทุนระหว่างนักลงทุน 

  ไทยและนักลงทุนลาวย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังสองฝ่าย (Win-Win 

  Strategy) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งไทยมีศักยภาพ 

  ทางด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก แต่การเกษตรของ สปป.ลาว ยัง 

  ไม่ ได้รับการพัฒนามากนัก เกษตรกรลาวยังเคยชินกับการทำ 

  การเกษตรแบบยังชีพ อิงธรรมชาติ ลงทุนน้อย ดังนั้น หากมีการ 

  ร่วมทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรร่วมกันในรูปแบบของเกษตรกร 

  พันธะสัญญา (Contract Farming) ย่อมก่อให้เกิดการถ่ายทอด 

  เทคโนโลยีระหว่างกัน และนักลงทุนไทยก็สามารถใช้ประโยชน์จาก 

  ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของ สปป.ลาว แต่นักลงทุนไทยต้องมี 

  แผนดำเนินงานเป็นขั้นตอน มีการฝึกอบรมเกษตรกรลาวทั้งใน 

  ห้องเรียนและฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิต  

  และสร้างความมั่นใจว่าผลตอบแทนจะคุ้มค่าต่อการลงทุน 
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 ∝ กฎหมาย กฎและระเบียบ แม้ว่า สปป.ลาว จะมีความใกล้ชิด 

  กับไทยในหลายด้าน แต่กฎหมายของ สปป.ลาว ยังมีความแตกต่าง 

  จากกฎหมายไทย โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุน ซึ่ง สปป.ลาว 

  มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายด้านการลงทุนบ่อยคร้ัง เพ่ือให้สอดคล้อง 

  กับสถานการณ์ของโลก โดยล่าสุด สปป.ลาว ได้เข้าเป็นสมาชิก 

  องค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 นอกจากนี้  

  สปป.ลาว ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized  

  System of Preferences : GSP) จากสหภาพยุโรปและสหรัฐ 

  อเมริกา อันส่งผลดีต่อนักลงทุนท่ีต้องการจะส่งสินค้าจาก สปป.ลาว  

  ไปยังตลาดสินค้าสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา นักลงทุนจึงควร 

  ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน รวมทั้ง 

  กฎหมายของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อให ้

  ได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่กฎหมายของ สปป.ลาว กำหนดไว้

 ∝ วัฒนธรรม แม้ว่าวัฒนธรรมของ สปป.ลาว มีคล้ายคลึงกับ 

  วัฒนธรรมไทยอยู ่บ ้าง แต่สังคมของ สปป.ลาว ยังยึดติด 

  กับขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่มาก นักลงทุนจึงควรศึกษาวัฒนธรรม  
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  ลักษณะนิสัยของคนลาวให้เข้าใจเสียก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจ 

  ร่วมกัน นอกจากนี้ ควรสร้างความสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีกับ 

  เจ้าหน้าท่ีของ สปป.ลาว ทุกระดับ ท้ังในส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน 

  เพื่อให้การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ∝ ทุน นักลงทุนควรวางแผนด้านการเงินก่อนที่จะเข้าไปลงทุนใน  

  สปป.ลาว โดยควรมีเงินลงทุนของตนเองหรือมีแหล่งเงินกู้ ในไทย 

  มากพอต่อการลงทุนทำธุรกิจ เช่น การสร้างโรงงาน การซ้ือเคร่ืองจักร  

  รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อวัตถุดิบและการพัฒนาเกษตรกร  

  เนื่องจากการติดต่อขอสินเชื่อใน สปป.ลาว มีความเป็นไปได้น้อย 

   เพราะกฎระเบียบต่างๆ ยังไม่เอื้ออำนวย

 ∝ ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social  

  Responsibility) ปัจจุบัน มูลค่าการลงทุนจากจีนและเวียดนาม 

  ใน สปป.ลาว ล้ำหน้ามูลค่าการลงทุนจากไทยในระดับหนึ ่ง  

  อย่างไรก็ตาม  มูลค่าการลงทุนไม่สามารถเป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน  

  เน่ืองจากการลงทุนของไทยใน สปป.ลาว เป็นการลงทุนเชิงคุณภาพ  

  ไม่ ใช่เชิงปริมาณ สินค้าและบริการจากไทยยังได้รับความนิยม 

  ใน สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  สูงกว่าคู่แข่ง ดังนั้นนักลงทุนควรคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

  มีความซื่อสัตย์ ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ควรนำสินค้าที่ ไม่ม ี

  คุณภาพเข้ามาขายใน สปป.ลาว และควรคำถึงถึงผลกระทบทาง 

  ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วย
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 สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านพื้นที ่

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่เหมาะสม ตลอดจนค่าจ้าง

แรงงานที่อยู่ ในระดับต่ำ หากนักลงทุนศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบของ 

สปป.ลาว อย่างถี่ถ้วน ทำความเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีของคนลาวอย่าง 

ถ่องแท้ก่อนที่จะร่วมลงทุนกับนักลงทุนลาว เตรียมความพร้อมด้านเงินลงทุน 

อย่างรอบคอบ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม การลงทุนทำธุรกิจใน สปป.ลาว ย่อมประสบความสำเร็จอย่าง 

ยั่งยืน
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