บทที่ 3
โอกาส ชองทาง และวิธีการ
ในการเขาไปลงทุนของ SMEs ไทยในประเทศกลุม CLMV

3.1 กัมพูชา

3.1.1กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ
ราชอาณาจักรกัมพูชาไดออกกฎหมายวาดวยการลงทุน พ.ศ. 2537 (Law on Investment 1994)5
เพื่อวางสภาพแวดลอมการลงทุนที่เปดเสรีสําหรับนักลงทุนตางชาติในสาขาการเศรษฐกิจตางๆ ยกเวนบาง
สาขาเชน กฎหมาย บัญชี เปนตน ตอไปในป พ.ศ 2546 ไดมีการแกไขและปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น โดยใหสิทธิประโยชนและความมั่นคงแกนักลงทุนทีจ่ ะถือครองสิทธิในทรัพยสินตาง ๆ
(ยกเวน กรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย ซึ่งกฎหมายสงวนไวสําหรับบุคคลในชาติ) ผูไดรับการสงเสริม
จะไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกับคนในชาติ และรัฐบาลจะไมใชนโยบายกําหนดราคาสินคาหรือ คาบริการ
(Shall not fix the price or fee) กับโครงการลงทุนที่ไดรับการสงเสริม สามารถซื้อและโอนเงินตรา
ตางประเทศไมวาจะเพื่อชําระสินคาหรือจายกําไรตามระบบธนาคาร
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนากัมพูชา (Council for the Development of Cambodia: CDC) ทํา
หนาที่เปนผูพจิ ารณานโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน และการใหสิทธิประโยชนตางๆ โดยมี
คณะทํางาน The Cambodian Investment Board (CIB) ทําหนาที่กลั่นกรองขอเสนอขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนของภาคเอกชน และออกเอกสารรับรอง (Final Registration Certificate)

5

ผูที่สนใจศึกษารายละเอียดของกฎหมายดังกลาวและกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถสืบคนไดจาก
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3.1.2 ชองทางและวิธีการในการลงทุน
รูปแบบการลงทุน
รูปแบบการลงทุนในกัมพูชามี 5 รูปแบบ (CDC 2006)6 คือ
1. การลงทุนการลงทุนโดยชาวกัมพูชา เปนเจาของทั้งหมด
2. การลงทุนการลงทุนโดยชาวตางชาติเปนเจาของทั้งหมด
3. การรวมทุน (Joint Ventures: JV) เปนกิจการรวมทุนของนักลงทุนตั้งแต 2 รายขึ้นไป โดยเปน
การกอตั้งองคกรขึ้นใหม
การรวมทุนไมจําเปนตองเปนการรวมทุนกับภาครัฐ
ระหวาง
ภาคเอกชนก็สามารถรวมทุนกันได หาก JV ที่ตองการถือครองกรรมสิทธิ์เปนเจาของที่ดินใน
กัมพูชา ตองมีบคุ คลสัญชาติกัมพูชาถือหุน รอยละ 51 ขึ้นไป
4. Build-Operator-Transfer (BOT) กิจการที่ลงทุน หรือไดรับสัมปทานจากรัฐในการลงทุนสราง
บริหารจัดการ และเก็บผลประโยชนจากการดําเนินการในกิจการสาธารณูปโภคขนาดใหญ เมื่อ
สิ้นสุดสัญญา จะตองสงมอบสาธารณูปโภคทั้งหมดใหกับรัฐหรือหนวยงานที่ใหสัญญา โดยไม
คิดมูลคา ระยะเวลาการใหสัมปทาน สูงสุดครั้งละไมเกิน 30 ป
5. สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract: BCC) เปนการลงทุนทีน่ ัก
ลงทุนในกัมพูชาไดสัญญาดําเนินกิจการกับหนวยงานของรัฐ มีวัตถุประสงคจะแบงปนผลกําไร
ระหวางกัน ทั้งนี้การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐกับเอกชนไมถือเปนการทํา BCC

ขั้นตอนการขออนุมัติลงทุน
ในการของอนุมัติลงทุนประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชามีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขัน้ ตอนหลักคือ
1. จัดทําขอเสนอการลงทุน (ตามแบบฟอรมที่ CDC กําหนด) และยื่นใหกับ CDC
2. CDC จะออกใบรับรองการขอจดทะเบียนใหกับผูขอจดทะเบียน (ภายใน 3 วันทําการ โดยหาก
ไมตอบกลับภายใน 3 วัน ใหถือวา CDC เห็นชอบ)
3. ขอจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย ขอใบรับรองจากกระทรวงอื่นที่เกี่ยวของ ขอใบรับรองการ
ก อ สร า งโรงงานโดยผู มี อํ า นาจส ว นท อ งถิ่ น /กระทรวงการจั ด การที่ ดิ น ขอใบรั บ รองผล
การศึ ก ษาผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มโดยกระทรวงสิ่ ง แวดล อ ม และจดทะเบี ย นภาษี ที่
กระทรวงเศรษฐกิจการเงิน
6

ผูที่สนใจศึกษารายละเอียดของรูปแบบและขั้นตอนการลงทุนในประเทศกัมพูชาสามารถสืบคนคูมือการลงทุนในกัมพูชาไดจาก

http://www.jica.go.jp/cambodia/english/activities/index.html
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4. CDC แจงผลการพิจารณาอนุมัติใหแกผูขอจดทะเบียนภายใน 28 วันทําการ
นักลงทุนจัดทําและยื่นขอเสนอโครงการลงทุน

CDC ออกใบรับรองการลงทะเบียนขออนุมัติ (a conditional Registration Certificate) ใหกับ
นักลงทุน และสงเรื่องตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายใน 3 วันทําการ
× จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กระทรวงพาณิชย
× ขอใบอนุญาต (licenses) จากกระทวง
- กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน
- กระทรวงการทองเที่ยว
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงการเกษตร
- กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวของกับกิจรรมที่ขออนุญาตลงทุน
× พิจารณาอนุมัติแผนการกอสรางและรายละเอียดที่เกี่ยวของ จาก
- หนวยปกครองสวนทองถิ่น / กระทรวงการจัดการที่ดิน
- หนวยวางแผนและการกอสรางในเขตเมือง (Urban Planning and Construction)
× พิจารณาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมโดยกระทรวงสิ่งแวดลอม
× จดทะเบียนผูเสียภาษีที่กระทรวงเศรษฐกิจและพาณิชย
ภายใน 28 วันทําการ
CDC ออกใบรับรอบการจดทะเบียนลงทุนขั้นสุดทายใหแกนักลงทุน
(a final Registration Certificate)
ภาพประกอบที่ 3.1 ขั้นตอนการขออนุมัติลงทุน
ที่มา : CDC (2007)

อยางไรก็ตามมีกรณียกเวนดังตอไปนี้ที่ CDC ตองสงขอเสนอโครงการใหกับ คณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ (CDC 2006)
- ใชเงินลงทุนมากกวา 50 ลานดอลลาร สรอ.
- มีความออนไหวตอการเมืองของประเทศ
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- การสํารวจและการใชประโยชนจากแรและทรัพยากรธรรมชาติ
- มีแนวโนมกอผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม
- มีแผนกลยุทธการพัฒนาในระยะยาว
- โครงการลงทุนที่เกี่ยวของกับการกอสรางสาธารณูปโภค
ขั้นตอนการขออนุมัติจัดตั้งบริษัท
ในการประกอบธุรกิจในกัมพูชา นักลงทุนจะตองยื่นจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย โดยมี
หลักเกณฑดังนี้
1. ตองไดรับการยินยอมเขาครอบครองสถานประกอบการจากศาลากรุง (City Hall) หรือจังหวัด
ในทองถิ่นที่ตองการตั้งกิจการ
2. ตองมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 1,000 ดอลลาร สรอ. โดยมีคาใชจายในการจดทะเบียนจัดตั้ง
ประมาณ 1,000 ดอลลาร สรอ.ยกเวนการประกอบธุรกิจบางประเภทเปนไปตามกฎหมาย
กําหนดเฉพาะ
3. ตองยื่นวัตถุประสงคและขอบังคับเปนภาษาเขมร ใหตรวจสอบความสอดคลองกับกิจการ การ
ประกอบกิจการบางประเภทอาจตองไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน เมื่อยื่น
เอกสารตาง ๆ ครบถวนและถูกตองจะไดรบั เลขประจําตัวผูเสียภาษีและถือวามีความพรอมจะ
ประกอบธุรกิจได
4. นอกจากนี้ กิจการยังมีหนาทีจ่ ะตองจดทะเบียนการจางแรงงานกับกระทรวงการสังคมแรงงาน
การฝกอบรมและฟนฟูเยาวชน (Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training and
Youth Rehabilitation: MoSALVY) ภายใน 30 วัน นับแตประกอบกิจการและตองรายงานทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ชาวตางชาติที่เขามาทํางานในกัมพูชาตองไดรับใบอนุญาตให
ทํางาน (Work permit) และชาวกัมพูชาจะตองมีสมุดคูมือการจางงาน ซึ่งจดทะเบียนกับ
MoSALVY
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3.1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุนในกัมพูชา
กฎหมายกําหนดให The Council for the Development of Cambodia (CDC) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ประกอบกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ (34
หนวยงาน) เปนคณะกรรมการ CDC มีหนาที่หลัก 3 ประการ คือ
1. การพิจารณาประสานความชวยเหลือกับรัฐบาลตางชาติ องคกรระหวางประเทศ NGOs ใน
การบูรณะประเทศในลักษณะรัฐตอรัฐ ซึ่งมีคณะทํางานคือ The Cambodian Rehabilitation
and Development Board ( CRDB) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
2. การพิจารณาดูแลกิจกรรมการลงทุนทั้งหมดของประเทศโดยเฉพาะการสงเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชน ซึง่ มีคณะทํางานคือ The Cambodian Investment Board ( CIB) ทําหนาที่
กลั่นกรองขอเสนอขอรับการสงเสริมการลงทุนของเอกชน (The Investment Proposal) นอก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. การพิจารณาจัดทําและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีคณะทํางานคือ Cambodian Special
Economic Zone Board ( CSEZB) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบกลั่นกรองขอเสนอขอรับการ
สงเสริมการการลงทุนของเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด โดย ณ เดือนตุลาคม 2549
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชาจํานวน 10 แหงกระจายอยูท ั่วประเทศ (โดยเฉพาะแถบพื้นที่
ตะเข็บชายแดน และริมทะเล) และยังคงมีโครงการจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษหลายโครงการที่
กําลังอยูในขึ้นตอนการพิจารณา
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ภาพประกอบที่ 3.2 โครงสรางองคกรของ CDC
ที่มา : CDC (2007)

3.1.4 สิทธิประโยชนและมาตรการสงเสริมการลงทุนของตางชาติ7
1. การยกเวนภาษีเงินไดจากกําไร (Tax holiday) โดยระยะเวลายกเวนคํานวณจาก Trigger
Period + 3 ป + Priority Period Trigger Period สูงสุดไดแกปแรกที่มีกําไร หรือ 3 ปหลังจากที่โครงการมี
รายรับ แลวแตเวลาใดจะถึงกอน โดยจํานวนปที่ไดรับยกเวนพิเศษ หรือ Trigger period จะแตกตางกันใน
แตละอุตสาหกรรมและขนาดของทุนจุดทะเบียน ตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จํานวนปที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดจากกําไรของธุรกิจแตละประเภท
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเบา (Light industry)
ทุนจดทะเบียน <US$ 5,000,000
ทุนจดทะเบียน >US$ 5,000,000 <US$20,000,000
ทุนจดทะเบียน >US$ 20,000,000

จํานวนปที่ไดรับ
ยกเวนพิเศษ

จํานวนปรวมที่ไดรับ
ยกเวนภาษี

0
1
2

3
4
5

7

เนื่องจากรายละเอียดของสิทธิประโยชนอาจมีการเปลี่ยนแปลงผูสนใจลงทุนควรตรวจสอบขอมูลจาก
http://www.cambodiainvestment.gov.kh กอนการตัดสินใจลงทุน
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จํานวนปที่ไดรับ
ยกเวนพิเศษ

จํานวนปรวมที่ไดรับ
ยกเวนภาษี

2
3

5
6

อุตสาหกรรมหนัก (Heavy industry)
ทุนจดทะเบียน <US$ 5,000,000
ทุนจดทะเบียน >US$ 5,000,000
โครงการดานการทองเที่ยว (Tourism Project)
ทุนจดทะเบียน <US$ 10,000,000
ทุนจดทะเบียน >US$ 10,000,000
การเกษตร (Agriculture) และอุตสาหกรรมเกษตร (AgroIndustry)
การเกษตรวงจรสั้น (Short cycle agriculture)
การเกษตรวงจรยาว(Long cycle agriculture)
อุตสาหกรรมเกษตร

0
1

3
4

1
2
3

4
5
6

สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure)
ทุนจดทะเบียน <US $ 10,000,000
ทุนจดทะเบียน >US$10,000,000 <US$30,000,000 ทุนจดทะเบียน
>US$ 30,000,000

1
2
3

4
5
6

ที่มา: BOI (2550)
2. การยกเวนอากรนําเขาเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุกอสรางสําหรับโครงการที่ผลิต
เพื่อทดแทนการนําเขา และการยกเวนอากรนําเขาวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูป และสวนประกอบการสําหรับ
โครงการผลิตเพื่อการสงออกและโครงการผลิตสินคาที่สนับสนุนตอเนื่องกัน (Supporting Industry)
3. การรับสิทธิลดภาษีเงินไดจากรอยละ 20 เหลือรอยละ 9 ภายหลังจากการยกเวนภาษีเงินได
4. สามารถเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรบั สัมปทานจากภาครัฐ หรือที่เชาจากเอกชน รวมทั้ง
สามารถนําที่ดินดังกลาวไปเปนหลักประกันการกูเงินในระยะเวลาที่ไดรับสัมปทาน หรือเชา
5. สามารถซื้อและสงออกเงินตราตางประเทศ รวมทั้งสงออกกําไรหรือเงินทุนกลับประเทศไดทั้ง
ระหวางและภายหลังเลิกโครงการ ทั้งนี้เครือ่ งจักรและอุปกรณที่นําเขามาโดยปลอดอากรไมถึง 5 ป เมื่อ
เลิกโครงการตองชําระอากรทีพ่ ึงมี
6. การยกเวนภาษีที่เกี่ยวของกับการสงออกสินคา (ถามี)
อยางไรก็ตามในเดือน ธันวาคม 2548 ไดมีการออกกฎหมายวาดวยการลงทุนเพิ่มเติม (No. 111)
โดยในภาคผนวกของกฎหมายดังกลาวไดระบุถึงประเภทธุรกิจที่ไมสามารถขอรับสิทธิพเิ ศษทางภาษีได 46
ประเภท เชน การผลิตผา สิ่งทอ รองเทา อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ ยาง และพลาสติก ที่มีเงินลงทุนนอย
กวา 500,000 เหรียญ สรอ. อุตสาหกรรมการคา บันเทิง (รวมถึงรานอาหาร บาร) อุตสาหกรรมการ
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ทองเที่ยว อุตสาหกรรมทางการเงิน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ อุตสาหกรรมแปรรูปไมและยาสูบ และ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีขนาดการผลิตต่ํากวาที่รัฐบาลกําหนด

8

3.2 ลาว
3.2.1 กฎระเบียบการลงทุน
กฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติในลาวคือ กฎหมายการสงเสริมการลงทุนจาก
ตางชาติ พ.ศ. 2547 (Law on the Promotion of Foreign Investment 2004) 9 โดยนโยบายการสงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศของรัฐบาลลาว จะใหสิทธิประโยชนทางภาษีโดยเฉพาะการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลแกผูประกอบการที่เขาไปตั้งโรงงานในลาว
รวมทั้งพื้นที่ทางเหนือซึ่งสวนใหญขาดแคลนระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 7 ป หลังจากนั้นจึงเสียภาษีใน
อัตรารอยละ 10 เทียบกับอัตราปกติรอยละ 35
ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจเขาไปลงทุนในพื้นที่ทางภาคเหนือของลาวตองยื่นคํารองขออนุญาตลงทุน
พรอมกับเอกสารการลงทุนและบทวิพากษเศรษฐกิจแสดงผลวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุน
รวมทั้งแผนธุรกิจโดยละเอียดตอผูปกครองของแขวงที่ตองการเขาไปลงทุน โดยผูปกครองแขวงสวนใหญที่
มีอํานาจอนุมัติโครงการลงทุนวงเงินไมเกิน 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเปน 1 ใน
4 แขวงใหญนอกเหนือจากแขวงจําปาสัก แขวงสะหวันนะเขต และนครงหลวงเวียงจันทน ที่ผูปกครอง
แขวงมีอํานาจอนุมัติโครงการลงทุนวงเงินลงทุน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งยังสามารถยื่นขออนุญาตลงทุน
กับ คณะกรรมการสงเสริมและคุมครองการลงทุนภายในและตางประเทศ (Department of Domestic and
Foreign Investment: DDFI) ในนครหลวงเวียงจันทน หากโครงการลงทุนมีมูลคาเกินอํานาจอนุมัติของ
ผูปกครองแขวง
1. ตามกฎหมายสงเสริมและบริหารการลงทุนจากตางประเทศในลาวป 2547 โครงการลงทุนที่
ไดรับการอนุญาตจากกรมสงเสริมและคุมครองการลงทุนฯ ของลาวจะไดรับประโยชนดาน
ภาษีดังนี้ (1) ยกเวนภาษีนําเขายานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต และวัตถุดิบ
(2) ยกเวนภาษีสงออกสําหรับสินคาสงออกหรือสินคาสงออกตอ (3) ลดอัตราภาษีกําไรให
ธุรกิจหางไกล ตามเขตพื้นที่การลงทุน ดังนี้
8

9

ดูรายละเอียดของกฎหมายดังกลาวไดใน ภาคผนวกที่ 3 ของหนังสือ Cambodia Investment Guidebook 2006
ผูสนใจสืบคนรายละเอียดของกฎหมายดังกลาวสามารถสืบคนไดจาก http://invest.laopdr.org/investlaw04.pdf
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-

เขต 1 - พื้นที่ทุรกันดาร โดยนักลงทุนตางชาติจะไดรับยกเวนภาษีกําไรเปนเวลา
7 ป หลังจากนั้นจะเสียภาษีในอัตรารอยละ 10

-

เขต 2 - พื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานจํากัด นักลงทุนตางชาติจะไดรับ
ยกเวนภาษีกําไรชวง 5 ปแรก เริ่มเสียภาษีอัตรารอยละ 7.5 ใน 3 ปตอมา และรอย
ละ 15 ในระยะเวลาหลังจากนั้น

-

เขต 3 - พื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคโดยสมบูรณ นักลงทุนตางชาติจะไดรับ
ยกเวนภาษีที่เรียกเก็บจากกําไรเปนเวลา 2 ป และเสียภาษีอัตรารอยละ 10 ใน 2
ปตอไป หลังจากนั้นจะเสียภาษีกําไรรอยละ 20

3.2.2 ชองทางและวิธีการลงทุน
รูปแบบการลงทุน
รูปแบบการลงทุนของตางชาติในลาว มี 3 รูปแบบ
1 สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation by Contract) เปนการรวมธุรกิจระหวาง
นักลงทุนทองถิน่ และนักลงทุนตางชาติ โดยไมตองมีการจัดตั้งบริษัทใหม มีการทําสัญญาเพื่อกําหนด
แนวทางและการแบงผลประโยชนในการประกอบธุรกิจ
2 การรวมทุน (Joint Ventures) เปนการรวมลงทุนระหวางนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนทองถิน่
หรือกับรัฐบาลลาว โดยมีสัดสวนเงินทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 30
3 การลงทุนโดยชาวตางชาติเปนเจาของทั้งหมด (100% Foreign Owned Enterprise) นักลงทุน
ตางชาติตองขออนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมและคุมครองการลงทุนภายในและตางประเทศ (DDFI)
กอน จึงจะสามารถจดทะเบียนตั้งสาขาหรือสํานักงานตัวแทนในลาวได

ขั้นตอนการขออนุมัติลงทุน10
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ฉบับป 2547 ไดกําหนดใหนักลงทุนตางชาติที่สนใจ
ลงทุนในสปป.ลาว ยื่นเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก สําเนาหนังสือเดินทางของผูลงทุน เอกสารแสดงประวัติ
ของผูลงทุน ผลการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนหรือแผนธุรกิจ และเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงสราง
การถือหุน ของกิจการ ใหกับ คณะกรรรมการสงเสริมและจัดการการลงทุน (Committee for Promotion

10

เนื่องจากขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวของอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผูสนใจลงทุนใน สปป.ลาวควรศึกขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และรายละเอียดการขออนุมัติลงทุนจาก http://invest.laopdr.org/ เพิ่มเติมดวย
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and Management of Investment :CPMI) ของแตละแขวง (หนวยงานในสังกัดของ DDFI) ซึ่งใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service)
หลังจากนั้น CPMI จะประสานงานกับหนวยราชการตางๆ และหนวยราชการสวนทองถิน่ ที่
เกี่ยวของพิจารณาขอเสนอดังกลาวในกรอบระยะเวลาที่กําหนด คือ 15 วันทําการสําหรับการลงทุนในสาขา
อุตสาหกรรมทีม่ ีการสงเสริม 25 วันทําการสําหรับการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่เปดใหมีการลงทุนแบบ
มีเงื่อนไข และ 45 วันทําการสําหรับโครงการลงทุนประเภทอื่น โดยนักลงทุนที่ผานการพิจารณาจะไดรับ
เอกสารใบอนุญาตลงทุนของตางชาติ (Foreign Investment License) , ใบรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจ
(Enterprise Registration Certificate) และ ใบรับรองการขึ้นทะเบียนภาษี (Tax Registration Certificate)
พรอมกันในครัง้ เดียว
นอกจากนี้ตามกฎหมาย Prime Ministry Decree No301 ในป 2548 ไดกําหนดอํานาจในการ
อนุมัติโครงการลงทุนยังขึน้ อยูกับมูลคาการลงทุนดวย โดยโครงการลงทุนขนาดใหญที่มีมูลคาการลงทุน
เกินกวา 20 ลานเหรียญสรอ. องไดรับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี สวนประธานและรองประธาน DDFI มี
อํานาจอนุมัติเฉพาะโครงการลงทุนที่มีมูลคาการลงทุนไมเกิน 10 ลานเหรียญ สรอ. และโครงการที่มเี งิน
ลงทุนไมเกิน 3 ลานเหรียญสรอ. สามารถขอรับการอนุมตั ิจากแขวงตางๆได (แขวงทีม่ ีขนาดใหญมอี ํานาจ
อนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลคาไมเกิน 5 ลานเหรียญสรอ.) (U.S. Embassy Ventiane 2006)
หลังจากไดรับใบอนุญาตลงทุนแลว กิจการที่รับอนุญาตจะตองมีการเริ่มกิจกรรมการลงทุนตามที่
ระบุไวในแผนการลงทุนที่ไดเสนอตอ CPMI และสอดคลองกับกฎหมายของสปป.ลาว ภายในระยะเวลา 90
วัน โดยหากนักลงทุนไมลงทุนภายในระยะเวลาดังกลาว ใบอนุญาตลงทุนฉบับดังกลาวก็อาจถูกยกเลิกได
อยางไรก็ตามในรายงานซึ่งจัดทําโดยธนาคารโลก (World Bank 2006) เรื่อง Building Export
Competitiveness in Laos ไดแสดงใหเห็นวาขั้นตอนในการขออนุญาตลงทุนในทางปฏิบัติมิไดสะดวก
ราบรื่น และรวดเร็วดังที่ระบุไวในกฎหมาย และสถานการณดังกลาวไดกระตุนใหกิจการหลายแหงเลือกที่
จะจัดตั้งธุรกิจในลักษณะไมเปนทางการ (และตองจํากัดโอกาสในการเติบโต) และในรายการผลการสํารวจ
สภาพแวดลอมการลงทุน World Bank Doing Business Report ไดกลาววา สปป.ลาวเปนประเทศที่ตอง
ใชเวลาในการจัดตั้งธุรกิจนานเปนอันดับทีส่ องในโลก (เฉลี่ย 198 วัน) รองจากประเทศไฮติ

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนา

105

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ

บทที่ 3

3.2.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุน
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการลงทุนของตางชาติ
คือ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment – DDFI)
สังกัดคณะกรรมการแผนการและการลงทุน (Committee for Planning and Investment) มีหนาที่บริหาร
นโยบาย และพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนทุกประเภทในลาว และรับผิดชอบดานเงินกู และเงินชวยเหลือ
จากตางประเทศ

3.2.4 สิทธิประโยชนและมาตรการสงเสริมการลงทุนของตางชาติ
1.

ไดรับความสะดวกจากรัฐ ในการกอตั้ง และการดําเนินการ การผลิต ธุรกิจ ตามระเบียบ
กฎหมาย
2. ไดรับการปกปองสิทธิ และผลประโยชนอันชอบธรรม ที่ไดมาจากการดําเนินธุรกิจของตน
3. เปนเจากรรมสิทธิ์ตอทรัพยสินของตน
4. ไดรับผลประโยชนจากการเชา หรือสัมปทานดิน
5. การใชแรงงานตางประเทศ เมื่อมีความจําเปน แตไมใหเกิน 10% ของแรงงานของวิสาหกิจ
6. ผูลงทุนตางประเทศ และสมาชิกครอบครัว รวมทั้งนักวิชาการ พนักงานที่เปนชาวตางประเทศ
ของวิสาหกิจลงทุน จะไดรับความสะดวกในการขอเขาออก และอาศัยอยูในลาวระยะยาว ตาม
ขอตกลงของรัฐบาล มีเงื่อนไขขอสัญชาติลาวไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติลาว
7. ไดรับการปกปองทรัพยสินทางปญญา ที่จดทะเบียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของของลาว
8.
ส งผลกําไร ทุน และรายรั บอื่น ๆ (ภายหลั งที่ไ ดป ฏิบัติ พันธะทางด านภาษี อากร และ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายแลว) กลับประเทศของตน หรือประเทศที่สาม โดย
ผานธนาคารที่ตั้งอยูในลาว
9. เปดบัญชีเงินกีบ และเงินตราตางประเทศ ที่ธนาคารที่ตั้งอยูในลาว
10. รองขอความเปนธรรม หรือฟองรองตอองคการที่เกี่ยวของในกรณีที่เห็นวาตนถูกเบียดบัง
ผลประโยชนใน การดําเนินธุรกิจ
11. ไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี และผลประโยชนอื่นๆ ตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย
12. ในระยะยกเวน หรือ ลดหยอนอากรกําไรนั้น จะไดรับการยกเวนอากรต่ําสุด โดยสิทธิ
ประโยชนทางดานภาษีนี้จะขึ้นอยูกับพื้นที่การลงทุนของกิจการวาอยูในเขตสงเสริมการลงทุน
เขตใด (มีทั้งหมด 3 เขต)
- เขต 1 เปนเขตพื้นที่หางไกลทุรกันดารจะไดรับการยกเวนอากรกําไร7 ปแรกจากนั้นเสีย
อากรกําไรในอัตรารอยละ 10
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- เขต2 เปนเขตพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจบางสวน จะไดรับการยกเวน
อากรกําไรเปนระยะเวลา 5 ป จากนั้นอีก 3 ปเสียอากรกําไรในอัตรารอยละ 7.5 หลังจาก
นั้นเสียอากรกําไรในอัตรารอยละ 15
- เขต 3 เปนเขตพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจสมบูรณ จะไดรับการยกเวน
อากรกําไรเปนระยะเวลา 2 ป จากนั้นอีก 2 ปเสียอากรกําไรในอัตรารอยละ 10 หลังจากนั้น
เสียอากรกําไรในอัตรารอยละ 20
13. กําไรที่นําไปขยายกิจการของตน ที่ไดรับอนุญาตไปแลวนั้น จะถูกยกเวนอากรกําไรในรอบ
บัญชี
14. ไดรับการยกเวนสินคานําเขา ภาษีสรรพสามิต(อากรชมใช) และภาษีการคา (อากรตัวเลข
ธุรกิจ) ในการนําเขา
15. ไดรับการยกเวนภาษีขาออก สําหรับผลิตภัณฑเพื่อสงออก

3.3 เมียนมาร
3.3.1 กฎระเบียบการลงทุน11
รัฐบาลเมียนมารไดออกกฎหมายการลงทุนของตางชาติ ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2531 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและขยายการสงออกสินคา สํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติทตี่ องใช
เงินลงทุนจํานวนมาก สนับสนุนการลงทุนภาคการผลิตและการใหบริการ การนําเขาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ รวมถึงสรางโอกาสการมีงานทํา ซึ่งกฎหมายการลงทุนนี้ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ
3 ประการ คือ
1) การจัดสรรทรัพยากรของประเทศพื้นฐานของระบบกลไกตลาด
2) การสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและผูประกอบการ
และสงเสริมกิจกรรมของ
ผูประกอบการ
3) การดําเนินเศรษฐกิจแบบเปดเพื่อการคาและการลงทุนกับตางประเทศ

11

เนื่องจากกฎระเบียบและรายละเอียดการลงทุนในสหภาพพมาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผูสนใจลงทุนควรตรวจสอบรายละเอียด
จาก http://www.myanmaryellowpages.biz/invest.htm กอนการตัดสินใจลงทุน
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3.3.2 ชองทางและวิธีการลงทุน
รูปแบบการลงทุน
รูปแบบการลงทุนที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร มี 2 รูปแบบ คือ
1. การลงทุนโดยชาวตางชาติเปนเจาของทั้งหมด (100% foreign owned) เมื่อนักลงทุนตางชาติ
ไดรับอนุญาตใหลงทุนในเมียนมารแลว ตองจดทะเบียนเพื่อขอดําเนินธุรกิจในเมียนมารอีกครัง้
โดย
ทางการเมียนมาร ไดกําหนดใหนักลงทุนตางชาติตองโอนเงินตราตางประเทศไปฝากไวกับธนาคารการคา
ตางประเทศ (Myanmar Foreign Trade Bank: MFTB) กอนยื่นขอจดทะเบียนในเมียนมารตามจํานวนเงิน
ขั้นต่ําที่ทางการเมียนมารกําหนด โดยนักลงทุนตางชาติจะตองโอนเงินเขาสูเมียนมารอยางนอยครึง่ หนึ่ง
ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่กําหนด ภายใน 20 วัน นับตั้งแตวนั ที่ไดรับอนุญาตลงทุน และจะตองโอนเงินสวนที่
เหลือเขาเมียนมารภายใน 180 วัน
2. การรวมทุน (Joint Venture) แบงเปน 2 รูปแบบคือ
- การรวมทุนกับรัฐบาล นักลงทุนชาวตางชาติสามารถเจรจาขอรวมลงทุนกับหนวยงานตางๆ
ของรัฐบาลเมียนมารไดไมนอยกวา 35% ของมูลคาเงินลงทุนรวม โดยตองทําโครงการยื่น
เสนอตอ MIC
- การรวมทุนกับเอกชน นักลงทุนตางชาติจะตองลงทุนไมนอ ยกวา 35% เชนเดียวกัน และ
จะตองโอนเงินตางประเทศไปฝากไวกับ MFTB ไมนอยกวาจํานวนขั้นต่ําที่ทางการเมียนมาร
กําหนดไว เชนเดียวกับกรณีการลงทุนของตางประเทศ 100%
การลงทุนทั้ง 2 รูปแบบสามารถดําเนินธุรกิจโดยอยูภายใตการสงเสริมการลงทุนของ MIC หรือไม
ก็ได ซึ่งหากนักลงทุนมีประสงคจะลงทุนโดยผานการสงเสริมการลงทุนจาก MIC รัฐบาล
กําหนดใหผูไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในประเทศเมียนมาร จะตองมีเงินลงทุนขัน้ ต่ํา ในธุรกิจ
อุตสาหกรรม ทั่วไป 500,000 เหรียญสหรัฐ และในธุรกิจบริการ 300,000 เหรียญสหรัฐ

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดตั้งบริษัท
กอนดําเนินธุรกิจในเมียนมาร นักลงทุนตางประเทศจะตองไดรับใบอนุญาตลงทุนกอน (PERMIT)
โดยผูลงทุน ตองยื่นคํารองขอลงทุนตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (MIC) พรอมแนบเอกสารสําคัญ
ของโครงการ ดังนี้
1. Business Profile พรอมเอกสารแสดงความนาเชื่อถือทางการเงินของบริษัท เชน รายละเอียด
ผลการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ฯลฯ
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2. Bank Reference เพื่อรับรองฐานะทางการเงินของนักลงทุน/บริษัท
3. รายละเอียดสําคัญของโครงการลงทุน เชน ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ผลที่มีตอการจางงาน รายไดประชาชาติ และทองถิน่ เปน
ตน
4. สัญญาของโครงการลงทุนที่ทาํ กับหนวยงานของรัฐ ซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการ
โครงการนั้นๆ ในกรณีที่เปนการลงทุนโดยนักลงทุนตางชาติทั้ง 100%
5. สัญญาระหวางผูรว มทุน ในกรณีที่เปนการรวมลงทุน
6. ขอตกลงการเชาที่ดิน (ตามขอกําหนด ซึ่งขึน้ กับการพิจารณาของรัฐบาลเมียนมาร)
7. Memorandum and Articles of Association ถาโครงการรวมลงทุนดังกลาวอยูในรูปแบบของ
บริษัทจํากัด (A Limited Company) รวมทั้งขอตกลงเกี่ยวกับการเชาที่ดิน (ถามี)
8. การยื่นขอยกเวนภาษี หรือลดภาระภาษีตามขอกฎหมายภายใตบทที่ 10 Section ที่ 21 ของ
กฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของเมียนมาร

3.3.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุน
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการลงทุนของตางชาติในเมียนมาร คือ คณะกรรมาธิการการลงทุน
ของเมียนมาร (Myanmar Investment Commission - MIC) โดยมีหนวยงานคือ Directorate of
Investment and Company Administration (DICA) เปนเลขานุการของ MIC และคณะกรรมการการลงทุน
จากตางประเทศ (The Union of Myanmar Foreign Investment Commission - FIC) ทําหนาที่พิจารณา
อนุมัติโครงการลงทุนจากตางชาติ ตออายุใบอนุญาตลงทุนสงเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงขอตกลงดาน
การลงทุน โดย MIC จะพิจารณาอนุมัติโครงการหลังจากผานการพิจารณาจาก FIC แลว
อยางไรก็ตาม U.S. and Foreign Commercial Service (2006) ไดรายงานวานับตั้งแตเกิดปญหา
คอรัปชั่นใน MIC ในป 2542 อํานาจในตัดสินใจอนุมัติโครงการลงทุนขั้นสุดทายขึ้นอยูกับคณะรัฐมนตรี
หรือ สภานโยบายการคา (Trade Policy Council) เนื่องจากทั้งสององคกรมีสมาชิกเหมือนกัน และยังให
ขอสรุปวา ความลาชาในระบบราชการ ความไมโปรงในการเปลี่ยนแปลง การทุจริต ยังคงเปนอุปสรรคที่
สําคัญของนักลงทุน
หลังจากที่นักลงทุนไดรับการอนุมัติใหลงทุนจากรัฐบาลแลว กิจการของตางชาติจะตองขอรับใบ
อนุญาติ “Permit to Trade” จาก Ministry of National Planning and Economic Development’s
Directorate of Investment and Company Administration (DICA) อยางไรก็ดี นับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
2545 เปนตนมา รัฐบาลไมอนุญาตให DICA ออกใบอนุญาตใหมหรือตออายุใบอนุญาตเดิมใหแกกิจการ
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ของตางชาติ ซึ่งสถานการณดังกลาวทําใหกิจการตางชาติหลายแหลงตองปดลงหรือตองเปลี่ยนรูปแบบ
องคกรเปนธุรกิจของทองถิ่นที่มีชาวเมียนมารรวมเปนเจาของ (U.S. and Foreign Commercial Service
2006)

3.3.4 สิทธิประโยชนและมาตรการสงเสริมการลงทุนของตางชาติ
1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Tax holiday) เปนเวลา 3 ป เริ่มจากปที่เปดดําเนินการและ
ยกเวนหรือ ลดหยอนใหอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
ยกเวนภาษีเงินไดดังกลาวแลว
2. อาจจะใหยกเวนหรือลดหยอนภาษีสําหรับกําไรที่นํากลับไปลงทุนใหมภายใน 1 ป
3. อาจจะใหลดหยอนภาษีเงินไดใหกึ่งหนึง่ สําหรับกําไรที่ไดจากการสงออก
4. อาจจะใหสิทธิ์ชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับคนงานตางชาติในอัตราเดียวกับที่ เรียก
เก็บจากชาวเมียนมาร
5. อาจจะใหสิทธิ์หักลดหยอนคาใชจายในการทําวิจัยและพัฒนาออกจากรายไดพึงประเมิน ภาษี
เงินได
6. อาจจะใหสิทธิ์หักคาเสื่อมราคา (accelerated depreciation rates)
7. อาจจะใหสิทธิ์ชําระภาษีเงินไดในนาม (On behalf) ของผูเชี่ยวชาญ และชางเทคนิค
ชาวตางชาติที่บริษัทจาง โดยสามารถนํารายจายในสวนนั้นมาหักออกจากรายไดพึงประเมิน
ภาษีเงินได
8. ไดรับการยกเวนอากรนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณในชวงที่มีการกอสราง และใหยกเวนอากร
นําเขาสําหรับวัตถุดิบเปนเวลา 3 ป นับจากวันที่เริ่มการผลิต
9. อาจจะใหสิทธิ์ในการยกยอดผลประกอบการที่ขาดทุนไปรวมกับผลประกอบการของปตอ ๆ ไป
ก็ได เปนระยะเวลา 3 ป ติดตอกัน หากผลประกอบการรวมยังขาดทุนอยู
อนึ่ง นักลงทุนตางชาติสามารถเชาพื้นที่ดําเนินการระยะยาว (long term lease) ไดจากรัฐบาล
เมียนมาร โดยคาเชาพื้นที่ในพื้นที่อุตสาหกรรม (industrial zone) ของรัฐบาลอยูในอัตรา 3 ดอลลารสรอ.
ตอตารางเมตรตอป
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3.4 เวียดนาม
3.4.1 กฎระเบียบการลงทุน
ในนการประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งที่ 6 ของเวียดนาม เมื่อป 2529 นับเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจสูระบบตลาดภายใตการควบคุมของรัฐบาล ตอมาในการประชุมสมัชชาพรรคครัง้ ที่ 7
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 จึงมีการออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
(Law on
Foreign Direct Investment) เปนครั้งแรก จนถึงปจจุบันมีการปรับปรุงแกไขไปแลว 4 ครัง้ เมื่อ 30
มิถุนายน 2533, 23 ธันวาคม 2535, 12 พฤศจิกายน 2539 และ 9 มิถนุ ายน 2543
หลังจากนัน้ มีการ
ของนักลงทุน
แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวของเปนระยะๆลาสุดมีประกาศแกไขเงื่อนไขและสิทธิประโยชน
ตางประเทศเมื่อปลายป 2546 และกลางป 2547
ปจจุบันหนวยงานที่มีหนาทีด่ ูแลการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศคือ Foreign Investment
Agency ในสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment: MPI) และมี
หนวยงานระดับกรม (Department of Planning and Investment : DPI) ประจําอยูในทุกจังหวัด
กฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของเวียดนาม ใหการรับประกันวาจะใหการปฏิบัติอยางเปน
ธรรมและเทาเทียมกัน ตอนักลงทุนตางชาติที่ลงทุนในเวียดนามในดานตางๆ ดังนี้
1. ไมมีการยึดทรัพยสินหรือโอนกิจการลงทุนของตางประเทศเปนของรัฐ
ของการลงทุน
2. ใหการรับประกันวาจะปกปองสิทธิในทรัพยสินอุตสาหกรรม
ถายทอดเทคโนโลยีในเวียดนาม

ตลอดระยะเวลา

และผลประโยชนในการ

3. รัฐบาลจะปกปองผลประโยชนของนักลงทุนอยางสมเหตุสมผล หากมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกนักลงทุน เชน หากกฎหมายที่ประกาศใช
ภายหลัง ทําใหผลประโยชนของนักลงทุนลดลง นักลงทุนที่ลงทุนกอนหนาที่กฎหมาย
ใหมประกาศใชมีสิทธิเลือกใชสิทธิประโยชนตามกฎหมายเดิมได
4. รัฐบาลรับประกันการใหสิทธิการโอนยายไปตางประเทศสําหรับ
• กําไรจากการดําเนินธุรกิจ
• เงินที่ไดรับจากการจัดเตรียมเทคโนโลยีและการบริการ
• เงินตนและดอกเบี้ยของเงินกูจากตางประเทศในระหวางดําเนินกิจการ
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• เงินลงทุน
• เงินและทรัพยสินอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมาย
• รายไดหลังหักภาษีรายไดของแรงงานตางชาติที่ทํางานในเวียดนาม
5. เมื่อเกิดขอพิพาทระหวางผูรวมทุน หรือระหวางบริษัทตางชาติกับสถาบันใดๆ ของ
เวียดนาม และไมสามารถตกลงกันได สามารถเสนอใหอนุญาโตตุลาการหรือองคกรอื่นๆ
ตามที่ตกลงกันเปนผูไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมได
6. อนุญาตใหบริษัทตางชาติดําเนินการลงทุนได 50 ป และสามารถตอเวลาไดถึง 70 ป

3.4.2 ชองทางและวิธีการลงทุน12
รูปแบบการลงทุน
รูปแบบการลงทุนของตางชาติในเวียดนาม ตามกฎหมายการลงทุน ( Law on Investment) ได
แบงการลงทุนจากตางประเทศเปน 5 ประเภท ไดแก
1. สัญญารวมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract : BCC)
เปนการรวมทุนทําธุรกิจระหวางนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนเวียดนาม ซึ่งอาจมีมากกวา 1 ราย
เขารวมทําธุรกิจดวย มีความยืดหยุนมากที่สุด นิยมทําในอุตสาหกรรมประเภทน้ํามัน โทรคมนาคม และ
การโฆษณา ซึ่งตามกฎหมายสัญญาลักษณะนี้ไมถือวาเปนการจัดตั้งบริษัทจํากัดแหงใหมแตเปนการสราง
ความผูกพันโดยสัญญาของโครงการนัน้ ๆ
ดวยความสมัครใจของทั้งสองฝายในการจัดสรรหนาที่ความ
รับผิดชอบกําไรและขาดทุนและไมมีขอกําหนดเรื่องเงินทุนขั้นต่ําของตางชาติ ในสวนของระยะเวลาของ
สัญญาขึ้นนัน้ อยูกับการตกลงกัน และนักลงทุนตางชาติสามารถโอนเงินกําไรกลับประเทศไดคอนขางงาย
แมวาจะไมมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาแตโดยสวนใหญแลวสัญญาชนิดนี้จะเปนสัญญา ระยะสั้น ขอเสีย
ของการลงทุนประเภทนี้คือ ไมมีการจํากัดความรับผิดชอบหากเกิดการขาดทุน อีกทั้งนักลงทุนตางชาติยัง
ขาดความเปนอิสระในการบริหารงาน
2. กิจการรวมทุน (Joint Venture : JV)
ในอดีตกิจการรวมทุนเปนรูปแบบที่นิยมกันมากในเวียดนาม แตปจจุบันเริ่มลดลง เนือ่ งจากมักมี
ปญหาดานการบริหารงานและการขยายธุรกิจ กิจการรวมทุนกอตั้งโดยสัญญารวมทุนระหวางนักลงทุน
12

สําหรับนักลงทุนที่มีความประสงคจะลงทุนในนครโฮจิมินท สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก

http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn/en/guidebook/ITPC%20Guideboo2006.pdf
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนา

112

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ

บทที่ 3

ตางชาติรายเดียวหรือหลายรายกับนักลงทุนของเวียดนามรายเดียวหรือหลายราย เพื่อดําเนินกิจการทาง
ธุรกิจรวมกัน หรือบางกรณีอาจเปนการดําเนินการระหวางรัฐบาลตางประเทศกับรัฐบาลเวียดนามก็ได การ
ลงทุนประเภทนี้เปนการตั้งบริษัทใหมในรูปหุนสวนที่จํากัดความรับผิดชอบ
มีสภาพเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายของเวียดนาม การกอตั้งตองไดรบั ใบอนุญาตและจดทะเบียนกอตั้งจากกระทรวงวางแผนและการ
ลงทุน (Ministry of Planning and Investment : MPI) ทั้งนี้ ผูที่เขารวมลงทุนจะมีกฎหมายกําหนดที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุน โดยมีสดั สวนทุนของแตละฝายที่ชัดเจนตามขอตกลง นักลงทุนตางชาติอาจ
ลงทุนในรูปของเงินตราตางประเทศ โรงงาน เครือ่ งจักรและอุปกรณ
สิทธิบัตร ความรูทางเทคนิค
กระบวนการทางเทคนิค และการบริการทางเทคนิคก็ได ซึ่งจะมีการประเมินคาทุนเหลานั้นเปนตัวเงินโดย
ใชราคาตลาด ณ เวลานั้น สําหรับนักลงทุนชาวเวียดนามอาจ
ลงทุนในรูปเงินตราของเวียดนามหรือ
เงินตราตางประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทีด่ ิน โรงงาน หรือ แรงงานก็ได ไมมีการกําหนดเพดานของการ
ลงทุนรวม หรือสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ แตโดยทั่วไปสัดสวนการลงทุนจากตางชาติตองไม
นอยกวารอยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด ในสวนของกําไรและความเสี่ยงตางๆ ของกิจการรวมทุนจะเฉลี่ย
ไปในแตละฝายที่รวมลงทุนตามสัดสวน ของทุน ระยะเวลาของการลงทุนจะกําหนดไวชัดเจนในสัญญา
หากไมสามารถทําไดตามเวลาที่กําหนดอาจถูกยกเลิกสัญญาทันที ระยะเวลาของสัญญากําหนดไวไมเกิน
50 ป แตทั้งนี้กข็ ึ้นกับเงินลงทุนดวย
กิจการรวมทุนจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร (Board of Management: BOM) ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนจากแตละฝายตามสัดสวนของเงินลงทุน ทั้งนี้สมาชิกอยางนอย 2 คน ใน BOM จะตอง
มาจากฝายเวียดนาม สวนประธานของ BOM มาจากการแตงตั้งโดยผูรว มกิจการ
ทั้งสองฝายซึ่ง
เห็นชอบรวมกันเปนเอกฉันท และ BOM จะแตงตั้งผูอํานวยการทั่วไปและรองผูอํานวยการทั่วไป เพื่อ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการ ซึ่งผูอํานวยการทั่วไปหรือรองผูอ ํานวยการทั่วไปคนที่ 1 คนใดคนหนึง่
จะตองเปนตัวแทนจากฝายเวียดนาม
3. กิจการที่ชาวตางชาติเปนเจาของทั้งหมด (Wholly Foreign–owned Enterprise)
กิจการที่ตางชาติเปนเจาของเองทั้งหมด นับเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนในเวียดนาม โดย
เปนการลงทุนขององคกรหรือเอกชนจากตางประเทศทั้งหมด การลงทุนดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจาก
MPI หรือเจาหนาที่ทองถิ่นกอน การลงทุนในลักษณะนี้มีสถานะเปนบริษัทจํากัดตามทางกฎหมายการ
ลงทุนของเวียดนาม และผูลงทุนมีอํานาจเต็มในการบริหาร
อนึ่ง คําวา "เงินลงทุน" ในเวียดนามมีศัพทสําคัญ 2 คําคือ"Registered Capital" หมายถึง มูลคา
ลงทุนทั้งหมดของโครงการนัน้ และ "Legal Capital" หมายถึง เงินลงทุนตามกฎหมายที่นักลงทุนตางชาติ
จะตอง นําเขามาลงทุนในประเทศ คือ ไมต่ํากวารอยละ 30 ของมูลคาเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการนัน้ ซึ่ง
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อาจนําเขามาเปนเงินสด หรือเครือ่ งจักรอุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ ก็ได โดยนักลงทุนจะตองเปดบัญชี
"Capital Account" กับธนาคาร เพื่อใชเปนหลักฐานในการนําเงินเขามาลงทุน และสามารถใชในการโอน
เงินระหวางประเทศไดแตสําหรับการใชจายในการดําเนินงานประจําวัน ตองแยกบัญชีตางหากที่ เรียกวา
"Operating Account" นอกจากนี้นักลงทุนไมสามารถกูเงินระยะยาว (เกิน 1 ป) จากธนาคารเกินรอยละ 70
ของมูลคาลงทุนของโครงการ แตไมมขี อจํากัดในการกูระยะสั้น
4. กิจการทีท่ าํ สัญญากับภาครัฐ
เปนรูปแบบการลงทุนที่เปนขอตกลงระหวางหนวยงานราชการของเวียดนามกับนักลงทุนตางชาติ
ซึ่งอาจเปน บริษัทตางชาติถือหุนทั้งหมดหรือบริษัทรวมทุนกับเวียดนามก็ได เพื่อที่จะสรางหรือดําเนินการ
ในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน สะพาน ถนน สนามบิน ทาเรือ ประปา ไฟฟา เปนตน โดยผู
ลงทุนจะไดรับอนุญาตใหดําเนินโครงการในระยะเวลาที่เพียงพอที่จะทําใหไดรับเงินลงทุนคืนพรอมกําไรที่
สมเหตุสมผล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดในสัญญา โดยอาจเปนสัญญาในรูป BOT (Build-Operate-Transfer)
คือ สรางเสร็จแลวสามารถหาผลประโยชนไดในชวงเวลาหนึ่งกอนโอนกิจการเปนของรัฐ หรือ BTO (BuildTransfer-Operate) คือ สรางเสร็จแลวตองโอนใหรัฐกอน จึงเปดดําเนินการเพื่อหาผลประโยชนไดใน
ชวงเวลาหนึ่ง หรือ BT (Build-Transfer-Contract) คือสรางเสร็จแลวตองโอนใหรัฐทันที โดยรัฐจะอนุญาต
ใหนักลงทุนตางชาติไปลงทุนในโครงการอื่นๆ เพื่อใหไดรบั ผลตอบแทนตามสมควร เปนตน ทั้งนี้ รัฐบาล
เวียดนามไดสนับสนุนการลงทุนตางชาติในรูปแบบดังกลาวโดยการใหสิทธิพิเศษในการใชที่ดินและสิง่
อํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษทางดานภาษี เปนตน
5. อื่น ๆ
นอกจากนี้ นักลงทุนอาจขยายกิจการในเวียดนามในรูปแบบอื่นๆ ได เชน
การตัง้ สํานักงาน
ตัวแทนทางการคาและการลงทุนในเวียดนาม เพื่อทําหนาที่แทนบริษัทแมในตางประเทศ หรือการขยาย
สาขาของธุรกิจบางประเภท เชน ธนาคาร ประกันภัย การบัญชี หรือกฎหมาย เปนตน แตจะมีขอบเขตการ
ดําเนินกิจการที่คอนขางจํากัด
อนึ่ง รัฐบาลกําลังปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศใหม โดยจะรวมกฎหมาย
การลงทุนในประเทศและการลงทุนจากตางประเทศเขาดวยกัน พรอมกับปรับปรุงใหม ที่สําคัญไดแก การ
เพิ่มรูปแบบการลงทุนมากขึ้น เชน การรวมหุนในบริษัท (Joint Stock Company) หางหุน สวน
(Partnership) บริษัทเอกชน (Private Enterprise) และการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition)
รวมทั้งจะยกเลิกเงื่อนไขทีห่ ามชาวตางชาติถือหุน ในกิจการของชาวเวียดนามเกินรอยละ 30 ดวย
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การขออนุมัติลงทุน
ตามหนังสือ คูมือการประกอบธุรกิจและลงทุนในเวียดนาม ซึ่งจัดทําโดย Foreign Investment
Agency (FIA) ซึ่งเปนหนวยงานภายใต Ministry of Planning and Investment of Vietnam (2007) ได
ระบุวา ขั้นตอนในการอนุมัตลิ งทุนของตางชาติจะมีความแตกตางกันตามขนาดมูลคาเงินลงทุนและสาขาที่
ลงทุน ซึง่ แบงออกไดเปน 3 กรณีคือ
1 ) การจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration) สําหรับกิจการของนักลงทุนในประเทศขนาด
เล็กที่มีมูลคาเงินลงทุนนอยกวา 940,000 เหรียญสรอ. และไมอยูในสาขาอุตสาหกรรมลงทุนที่มีเงื่อนไข
กําหนด ตองทําการจดทะเบียนดังกลาว
2) การจดทะเบียนลงทุน (Investment Registration) สําหรับกิจการตางชาติที่มีมูลคาเงินลงทุน
นอยกวา 19 ลานเหรียญสรอ. (และกิจการของนักลงทุนในประเทศที่มีมูลคาเงินลงทุนระหวาง 0.94 ถึง 19
ลานเหรียญสรอ.) และไมอยูในสาขาอุตสาหกรรมลงทุนทีม่ ีเงื่อนไขกําหนด ตองทําการจดทะเบียนดังกลาว
และตองไดรับใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) ซึ่งทําหนาที่เสมือน Business Registration
ใหกิจการเริ่มดําเนินการได
3) การประเมินการลงทุน (Investment Evaluation) สําหรับกิจการของทั้งนักลงทุนตางชาติและ
นักลงทุนในประเทศที่มีมูลคาเงินลงทุนเกินกวา 19 ลานเหรียญสรอ. หรือการลงทุนในอุตสาหกรรมลงทุนที่
มีเงื่อนไขกําหนด จะตองผานการพิจารณาประเมินการลงทุน โดยเกณฑที่ใชพิจารณาไดแก (ก) สถานภาพ
ตามกฎหมายและศักยภาพทางการเงิน (ข) ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (ค) ผลประโยชนทเี่ กิดขึ้นกับรัฐบาลหรือประชากรเวียดนาม ในดานศักยภาพการผลิตแบบใหม,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, การขยายตลาด และการสรางงาน (ง) การพยากรณรายรับ (จ) ระดับเทคโนโลยี
และความชํานาญ (ฉ) ความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร (ช) การคุมครองสิ่งแวดลม (ซ) มีแผนการ
ใชและจายผลตอบแทนการใชที่ดินที่ชัดเจน (ฌ) มาตรการจูงใจที่โครงการไดรับ
กลุมอุตสาหกรรมลงทุนที่มีเงื่อนไขกําหนด
- สาขาที่มีผลกระทบตอความมั่งคง ความปลอดภัย ความสงบ และการปองกันประเทศ
- การเงินและธนาคาร
- สาขาอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสาธารณสุข
- สิ่งพิมพ การพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสาร และวัฒนธรรม
- บริการดานบันเทิง
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
- การสํารวจ ขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางนิเวศ
- การพัฒนาการศึกษาและการฝกอบรม
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อยางไรก็ตาม จังหวัด นิคมอุตสาหกรรม และเขตการคาพิเศษบางแหงในเวียดนาม จะมี
หนวยงานเฉพาะที่จะอํานวยความสะดวกดานการขออนุมตั ิโครงการการลงทุนแบบครบวงจร (One Door
Policy) ใหแกนักลงทุนตางชาติที่จะลงทุนในพื้นที่ โดยขัน้ ตอนทั้งหมดจะใชเวลาเพียงประมาณ 7-10 วัน
สําหรับการลงทุนในสาขาที่ไมใชสาขาที่มีเงื่อนไขพิเศษ
U.S. Department of State (2006) ไดจัดทํารายงาน 2006 Investment Climate Statement –
Vietnam ขึ้น โดยรายงานฉบับดังกลาวไดกลาวชมเชยถึงการเปลี่ยนผานของเศรษฐกิจเวียดนามที่มีผลทํา
ใหสภาพแวดลอมการลงทุนไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น อยางไรก็ตามรายงานฉบับดังกลาวไดระบุถึงสิ่งที่นัก
ลงทุนตางชาติพึงตระหนักกอนพิจารณาลงทุน ไดแก ความไมพรอมของสาธารณูปโภค ระบบการเงิน
ความไมโปรงใส การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีเงินได ภาษีสงออก-นําเขา และการไมใหความคุมครองแก
นักลงทุนอยางเต็มที่โดยเฉพาะกรณีการถูกเรียกสินบน

3.4.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุน
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการลงทุนของตางชาติ คือ กระทรวงวางแผนและลงทุน (Ministry of
Planning and Investment – MPI) ทําหนาที่พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน รวมทั้งใหความชวยเหลือ
เบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในเวียดนาม ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนีห้ ากเปน
การลงทุนธุรกิจการเงินและธนาคารควรติดตอกับธนาคารแหงชาติของเวียดนาม (State Bank of Vietnam)
โดยตรง
ในสวนของการพิจารณาอนุมัตินั้นมีฝายที่ทําหนาที่อนุมัติการลงทุน 3 ฝาย โดยแตละฝายมี
ขอบขายของโครงการที่มีอาํ นาจอนุมัติตางกันดังนี้
1. นายกรัฐมนตรี (PM) ซึ่งมีหนาที่พิจารณาอนุมัติ (ก) โครงการลงทุนสาขาที่สําคัญไดแก
สนามบิน ทาเรือ เหมืองแร ปโตรเคมี โทรทัศนกระจายภาพและเสียง คาสิโน การผลิตบุหรี่ มหาวิทยาลัย
และการสราง/พัฒนานิคมประเภทตางๆ (ข) โครงการลงทุนที่มีมูลคาโครงการสูงกวา 1,500 ลานดอง
เวียดนาม ในสาขา เครื่องใชไฟฟา แอลกอฮอล เบียร การคา เปนตน (ค) โครงการลงทุนของตางชาติใน
สาขา การขนสงทางทะเล ไปรษณีย เครือขายโทรคมนาคมและอินเตอรเน็ต การพิมพ เปนตน
2. คณะกรรมการบริหารจังหวัด (PCs) ซึ่งมีหนาที่พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนที่อยูนอกนิคม
ประเภทต า งๆที่ อ ยูน อกเหนื อ จากในข อ ที่ 1 และโครงการการลงทุ น ในสาธารณู ปโภคของนิ ค มที่ ไ ม มี
คณะกรรมการบริหาร
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3. คณะกรรมการบริหารของนิคม (MBs) ซึ่งมีหนาที่พจิ ารณาอนุมัติโครงการลงทุนที่อยูในนิคมที่
อยูนอกเหนือจากขอที่ 1 และโครงการลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคในนิคมที่มีคณะกรรมการบริหาร
ปจจุบัน คณะกรรมการบริหารจังหวัด และคณะกรรมการบริหารนิคมหลายแหงตางพยายามดึงดูด
การลงทุนจากตางชาติ โดยการปรับระบบการพิจารณาอนุมัติโครงการใหสะดวกสําหรับนักลงทุนตางชาติ
มากขึ้น ทั้งในดานการลดเวลารอคอย การจัดใหมีศูนยบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรสําหรับนักลงทุน ซึ่งทําให
นักลงทุนตางชาติไดรับความสะดวกขึ้น แตก็ทําใหเกิดนักลงทุนเกิดความสับสนในกฎระเบียนและขั้นตอนที่
ตางกันในแตพื้นที่ (U.S. Department of State 2006)

3.4.4 สิทธิประโยชนและมาตรการสงเสริมการลงทุนของตางชาติ
กฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของเวียดนาม ใหการรับประกันวาจะใหการปฏิบัติอยางเปน
ธรรมและเทาเทียมกัน ตอนักลงทุนตางชาติที่ลงทุนในเวียดนามในดานตางๆ ดังนี้
1. ไมมีการยึดทรัพยสินหรือโอนกิจการลงทุนของตางประเทศเปนของรัฐ ตลอดชวงระยะเวลาของ
การลงทุน
2. ใหการรับประกันวาจะปกปองสิทธิในทรัพยสินอุตสาหกรรม และผลประโยชนในการถายทอด
เทคโนโลยีในเวียดนาม
3. รัฐบาลจะปกปองผลประโยชนของนักลงทุนอยางสมเหตุสมผล หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกนักลงทุน เชน หากกฎหมายที่ประกาศใชภายหลัง ทําให
ผลประโยชนของนักลงทุนลดลง นักลงทุนที่ลงทุนกอนหนาที่กฎหมายใหมประกาศใชมีสิทธิ
เลือกใชสิทธิประโยชนตามกฎหมายเดิมได
4. รัฐบาลรับประกันการใหสทิ ธิการโอนยายไปตางประเทศสําหรับ
• กําไรจากการดําเนินธุรกิจ
• เงินที่ไดรับจากการจัดเตรียมเทคโนโลยีและการบริการ
• เงินตนและดอกเบี้ยของเงินกูจากตางประเทศในระหวางดําเนินกิจการ
• เงินลงทุน
• เงินและทรัพยสินอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมาย
• รายไดหลังหักภาษีรายไดของแรงงานตางชาติที่ทํางานในเวียดนาม
5. เมื่อเกิดขอพิพาทระหวางผูรวมทุน หรือระหวางบริษัทตางชาติกับสถาบันใดๆ ของเวียดนาม
และไมสามารถตกลงกันได สามารถเสนอใหอนุญาโตตุลาการหรือองคกรอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน
เปนผูไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมได
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6. อนุญาตใหบริษัทตางชาติดําเนินการลงทุนได 50 ป และสามารถตอเวลาไดถึง 70 ป
รัฐบาลของเวียดนามไดทําการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติอยางจริงจัง โดยไดตั้งเปาหมายเพื่อ
ดึงดูดการลงทุนทางตรงจากตางชาติ (ทั้งรายเดิมและรายใหม) ใหไดถึง 17.5 – 19 พันลานเหรียญสรอ.
ในชวงระหวางป 2006 -2010 (มูลคาเงินลงทุนทางตรงจากตางชาติสะสมตั้งแตเปดประเทศในป 1988 ถึงป
2005 เทากับ 50.5 พันลานเหรียญสรอ.) ซึง่ ตามรายงานประจําป 2550 ขององคการประชุมดานการคาและ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNTAD World Investment Report 2007) ไดนําเสนอผลการสํารวจความ
คิดเห็นจากนักธุรกิจขามชาติตางๆทั่วโลก ซึ่งพบวาเวียดนามเปนประเทศที่นาลงทุนมากที่สุดเปนลําดับที่
6 ของโลก และอันดับที่ 3 ของเอเชีย (รองจากจีน และอินเดีย)

3.5 บทสรุป
ประเทศตางๆในกลุม CLMV ตางมีการออกกฎหมายรองรับการลงทุนจากตางชาติอยางชัดเจน
ในชวงระยะสองทศวรรษที่ผานมา และมีการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและ
อํานวยความสะดวก การลงทุนของตางชาติเพื่อสงเสริมและกระตุนในเกิดการลงทุนจากตางชาติ สวนใน
ดานขั้นตอนการขออนุมัติลงทุนนั้นก็มีการจัดทําเปนคูมือสําหรับนักลงทุนตางชาติอยางชัดเจน ซึ่งหาก
พิจารณาจากกฎหมายและคูมือการลงทุนแลวนักลงทุนอาจเห็นวามีความสะดวกในการยื่นคํารองของอนุมัติ
การลงทุ น แต ใ นทางปฏิ บั ติ นั้ น ผลการศึ ก ษาพบว ายิ่ ง ในขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ ล งทุ น ต อ งมี ก ารติ ด ต อ
หนวยงานมากขึ้นเทาใดความยุงยากซับซอน ระยะเวลาและคาใชจายที่ใชก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น ซึ่งนักลงทุน
ที่ลงทุนสวนใหญในปจจุบันยังมีความเห็นวาขั้นตอน ระยะเวลา และคาใชจายในการลงทุน มักมิไดเปนไป
ตามเอกสารคูมือของทางราชการ แตก็มีแนวโนมที่สะดวกมากขึ้นอยางตอเนื่อง
สําหรับนักลงทุนที่ไมตองการเผชิญกับความยุงยากซับซอนของกระบวนการของอนุมัติลงทุนและ
จัดตั้งธุรกิจในประเทศในกลุม CLMV ปจจุบันในประเทศเหลานี้มีทางเลือกใหนักลงทุนจากตางชาติเขา
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม (โดยสวนใหญเปนของเอกชน) โดยนอกจากจะมีสาธารณูปโภคที่พรอมแลว นัก
ลงทุนที่ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและมีวงเงินลงทุนตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรับบริการแบบเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว ณ สํานักงานของนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลของประเทศเหลานี้มักจัดสรร
เจาหนาที่รัฐบาลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการลงทุนใหทําหนาที่ประจําในนิคมเหลานั้น การ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมก็มักมีขอจํากัดในประเด็นคาเชาของที่ดินที่สูงกวานอกนิคม และการลงทุนใน
นิคมอุตสาหกรรมมักไมเหมาะสมสําหรับธุรกิจบางประเภท (เชน การคา และการบริการ เปนตน)
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ในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนามมักมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจอนุมัติโครงการลงทุนที่
มีมูลคาไมสูงมากใหกับหนวยงานปกครองระดับทองถิ่น (จังหวัดหรือเขต) ซึ่งในทางปฏิบัติหนวยงาน
ปกครองระดับทองถิ่นเหลานี้ในบางประเทศตางมีมาตรฐานของกฎระเบียบ ขั้นตอนการขออนุมัติ สาขาที่
สงเสริมการลงทุน และมาตรการสงเสริมการลงทุน ตลอดจนระยะเวลาและคาใชจายที่ตองใชในการขอ
อนุ มั ติ ก ารลงทุ น ที่ แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น นั ก ลงทุ น ที่ ส นใจลงทุ น ทํ า ธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่ ใ ดนอกจากการศึ ก ษา
กฎระเบียบการลงทุนของประเทศนั้นๆแลว ยังควรศึกษากฎระเบียบและรายละเอียดของการสงเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่นั้นๆดวย
ในดานสาขาธุรกิจที่รัฐบาลสงเสริมและไมสงเสริมใหลงทุน ถึงแมวาในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนของทั้ง 4 ประเทศ จะระบุถึงสาขาอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไมสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ แตในทาง
ปฏิบัติก็ใชวาการลงทุนในสาขาอื่นๆนอกเหนือจากสาขาดังกลาวจะไดรับอนุมัติใหลงทุนไดทุกกรณี ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐบาลของแตละประเทศตางตองพิจารณาถึงประโยชนที่ประเทศของตนจะไดรับและผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับประชากรและผูประกอบการทองถิ่น เชน เป นอุตสาหกรรมที่ส งออกเพื่อ สรางรายไดใหกั บ
ประเทศหรือไม เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานมากนอยเพียงใด เปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูงกวาที่เปนอยูในประเทศหรือไม เปนอุตสาหกรรมที่แขงขันกับผูประกอบการในระดับราก
หญ า หรื อ ไม เป น อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช เ งิ น ลงทุ น สู ง หรื อ ไม เป น อุ ต สาหกรรมที่ ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือไม เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีในอนาคตหรือไม
เปนตน ดังนั้นนักธุรกิจที่สนใจไปลงทุนในประเทศกลุมดังกลาวจึงควรแสดงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศนั้นอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน และทําไดจริง เพื่อที่จะไดรับลําดับการพิจารณาที่ดีขึ้น
ในด า นการเลื อ กปฏิ บั ติ อ ย า งไม เ ท าเที ย มกั น ระหว า งนั ก ลงทุ น ท อ งถิ่ น กั บ นั ก ลงทุ น ต า งชาติ นั้ น
สหภาพพมาเปนประเทศที่มีการเลือกปฏิบัติกับนักลงทุนตางชาติชัดเจนมากกวาประเทศอื่นๆ ดังจะเห็นได
จากการคิดคาธรรมเนียม และราคาคาสาธารณูปโภคที่แตกตางกันมากระหวางกิจการของชาวตางชาติและ
กิจการของคนทองถิ่น สวนประเทศอื่นๆนั้นถึงแมวาในทางเอกสารหรือกฎหมายจะไมมีความแตกตางใน
การปฏิบัติตัวของหนวยงานภาครัฐตอนักธุรกิจตางชาติเมือเทียบกับนักธุรกิจทองถิ่น แตในทางปฏิบัติ
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเปนจํานวนมากตางก็เลือกที่จะจดทะเบียนธุรกิจใน
นามของผูรวมทําธุรกิจทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่รัฐ และเพื่อลดตนทุนในดาน
คาใชจายในการดําเนินการ
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ตาราง 3.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุนในกลุมประเทศ CLMV
ประเทศ
กัมพูชา

ชื่อหนวยงาน
The Council for the Development of Cambodia (CDC)
Government Palace Quay Sisowath, Wat Phanom Phanom Penh , Cambodia
Tel : (855) 23-981183 (855) 23-981156 ext 111
Fax : (885) 23-428953-4 , (885) 23-428426
E-mail : CDC.CIB@bigpond.kh
สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํานครพนมเปญ
No.196 Preah Norodom Boulevard , Sangkat
Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon, Phnom Penh , Cambodia
Tel. (855) 23 726 306 - 10 (Auto Line) (66)0-2575-0506
Fax. (66) 0-2575-0509 (855) 23 726 303
Email: thaipnp@mfa.go.th, thaipnp@mail.camshin.net
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ประจํานครพนมเปญ
Thai Trade Center
196, M.V. Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac,
Khan Chamcar Mon, Phnom Pench, CAMBODIA
Tel : 007-855-23 726304, 0-2575-0506-8 ext. 210, 209, 208
Fax : 007-855-23 726305
IP Phone: 8511
E-mail : thaicompnh@online.com.kh ,thaitcphnompenh@depthai.go.th

ลาว

Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment (DDFI)
Luang-Prabang Road , Ban Sithantay, Sikhottabong district,
Vientiane 0101 Lao PDR
โทรศัพท 007-856-21-222691 และ 007-856-21-217005
โทรสาร 007-856-21-215491และ 007-856-21-222691
http://invest.laopdr.org
สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํานครเวียงจันทน สปป.ลาว
ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน
โทรศัพท 021-214-581 ถึง 2 โทรศัพทดาวเทียม (02) 354-6196 ถึง 97
โทรสาร 021-214-580 โทรสารดาวเทียม (02) 354-6194
Email: thaivte@mfa.go.th
สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต
299 ถนนทาแฮ บานทาเมือง เมืองไกสอน พมวิหาน
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
โทรศัพท: 041-212-373 และ 041-252-080
โทรสาร: 041-212-370 และ 041-252-078
Email: thaisvk@mfa.go.th
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ประจํานครหลวงเวียงจันทน
028 ถนนไกสอน พมวิหาน บานโพนไซ เมืองไซเสดถา
นครหลวงเวียงจันทน
โทรศัพท 021-413-704, 021-413-706 โทรสาร 021-412-089
Email: vtdepthai@laoskytelecom.com

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนา

120

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ

บทที่ 3

ประเทศ
เมียนมาร

ชื่อหนวยงาน
The Office of Myanmar Investment Commission Directorate of Investment and Company Administration,
Ministry of Planning and Economic Development
653/631, Merchant St ., Pabedan Township , Yangon
Tel: (951)272009, 272052, 272219 Fax: (951) 282 101
E-mail: DICA,NPED@mtpt400stems.com
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํานครยางกุง
No.94, Pyay Road, Dagon Township Yangon, Union of Myanmar
Tel. (951) 226-721, 226-728, 226-824Fax. (951) 221-713
E-mail : thaiygn@mfa.go.th
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ประจํานครหลวงยางกุง
Thai Trade Center
24-26 Kaba Aye Pagoda Road (Golden Hill Tower)
Bahan Township Yangon UNION OF MYANMAR
Tel : 007-951-558628, 558556 Ext 7041
Fax : 007-951-558644
E-mail : thaitrade.ygn@mptmail.net.mm
thaitcyangoon@depthai.go.th thaiygn@mfa.go.th
สํานักงานพาณิชยไทย ณ กรุงยางกุง
Golden Hill Tower , 24 –26 Kaba Aye Pagoda Road , Bahan Township , Yangon Myanmar
Tel : (951) 558-628, 558-556 Ext. 7041 Fax : (951) 558-644

เวียดนาม

Foreign Investment Agency –FIA Ministry of Planning and Investment of Vietnam
02 Hoang Van Thu Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 734 3758 หรือ 734 3759 Fax: (84-4) 734 3769
E-mail: fiavietnam@mpi.gov.vn Homepage: www.mpi.gov.vn/fdi
Investment Promotion Center (North Vietnam)
65 Van Mieu, Hanoi
Tel: (84-4) 747 3143 Fax : (84-4) 843 7927
E-mail: ipcn@mpi.gov.vn
Investment Promotion Center (Central Vietnam)
102 Quang Trung, Danag
Tel: (84-511) 889 669 Fax: (84-511) 889 679
E-mail: ipccentraldng@viettel.vn
Foreign Investment Center (South Vietnam)
278 Nguyen Dinh Chieu, Ho Chi Minh City
Tel: (84-8) 930 6671 Fax: (84-8) 930 5413
E-mail: cqddmpi@hcm.vnn.vn
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ชื่อหนวยงาน
สถานเอคอัครราชทูตไทย ประจํากรุงฮานอย
63-65 Hoang Dieu str, Vietnam.
Tel : (844) 823 5092-4 / Fax: (844) 823 5088
กงสุลไทยประจํานครโฮจิมินท
77 Tran Quoc Thao Street, District 3, Ho Chi Minh City
Tel. (848) 932-7637-8 Fax. (848) 932-6002
Email. thaihom@mfa.go.th
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ประจําเมืองฮานอย
Thai Trade Center
No. 801, 8th Floor, Hanoi Central Office Building
44B Ly Thoung Kiet Str. Hanoi, S.R. Vietnam
Tel : + 844-9365226, 9365227 Fax : + 844-9365228
IP Phone: 8411
E-mail : thaichanoi@depthai.go.th, bichn@depthai.go.th
hoahl@depthai.go.th, nongjik@hotmail.com
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ประจํานครโฮจิมินห
Thai Trade Center
8 th Fl., Unit 4, Saigon Centre Building, 65 Le Loi Boulevard, District 1
Ho Chi Minh City - S.R. VIETNAM
Tel : + 848 914 1838 Fax : + 848 914 1864
IP Phone: 8421
E-mail : thaitradecenter@hcm.fpt.vn
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