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เสน่ห์ของ สปป. ลาวในฐานะตลาดผูบ้รโิภคยิง่เพิม่สงูขึน้ ตามการเปิดเสรกีารลงทนุทีเ่พิม่มากขึน้

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างประชากรของสปป. ลาว

ประวัติศาสตร์โดยย่อ

สปป.ลาวตั้งอยู ่ตรงกลางของคาบสมุทรอินโดจีน	
เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล	 มีพรมแดนติดกับ
ประเทศไทย	เวียดนาม	กัมพูชา	เมียนมาและจีน	โดย
พืน้ทีป่ระมาณ	80%	ของประเทศ	ปกคลุมไปด้วยภูเขา	
ตามแนวชายแดน	ฝั่งตะวันตกจะมีแม่น�า้โขงพาดผ่าน
ตลอดแนว	สภาพภมิูอากาศมรสุมเขตร้อน	แบ่งเป็นฤดู
ฝน	 (กลางเดือนเม.ย.	 -	กลางเดือนต.ค.)	และฤดูแล้ง	
(กลางเดือนต.ค.	-	กลางเดือนเม.ย.)
รายได้หลักของสปป.	ลาว	คือ	การส่งออกทรัพยากร	
ธรรมชาติ	 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	 มีการขยายตัวของ
ธุรกิจเหมืองแร	่มีการส่งออกแร่เงิน	ทองและทองแดง
เป็นอย่างมาก	 นอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้จ�านวน
มาก	 จากการที่ประเทศลาวอุดมไปด้วยป่าไม้	 และ
ยังมีการเดินหน้าพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า	 ปัจจุบันมี
โครงการพัฒนาแหล่งก�าเนิดไฟฟ้ากว่า	 80	 โครงการ	
เพื่อส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในฐานะ
แบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สนิค้าทีผ่ลติภายในประเทศลาวมเีพียงเลก็น้อยเท่านัน้	 
กว่าครึง่ของสนิค้าอปุโภคบรโิภคมาจากการน�าเข้าทัง้สิน้	 

ด้วยเหตุน้ี	 สปป.	 ลาวจึงขาดดุลการค้าอย่างต่อเน่ือง	
และมีปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ		
รัฐบาลลาวได้มีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ	 โดยมุ่งไปที่อุตสาหกรรมการผลิต	
จากการเปิดรับบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน	 เนื่องจาก
ลาวมีต้นทุนด้านแรงงานต�่า	 ท�าให้ในช่วงปี	 2010	 มี
บรษิทัญ่ีปุน่ขยายธรุกจิเพ่ิมข้ึนในลาวโดยใช้ประโยชน์
จากนโยบายไชน่าพลัสวัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ	
ปัจจุบัน	 ลาวถูกจับตามองอย่างมากในฐานะจุดมุ่ง
หมายของการลงทุนจากนโยบายไทยแลนด์พลัสวัน	
บริษัทญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตได้เข้ามาลงทุน
เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งท�าให้เราเริ่มเห็นบริษัทกระจายสินค้า		
และบรษิทัก่อสร้างทีท่�าธรุกิจทีส่นับสนนุอุตสาหกรรม
การผลติเหล่าน้ีเริม่มกีารขยายการลงทนุเข้ามาในลาว
มากขึ้น
นครเวียงจันทน์เป็นเมืองที่มีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ	 ในฐานะตลาดผู้บริโภค	 ถึงแม้ประชากรจะ
มีจ�านวนไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศข้างเคียง	 แต ่

คาดการณ์	GDP	ต่อหัวของนครเวียงจันทน์ในปี	2015	
สงูกว่า	4,000	ดอลลาร์สหรฐัฯ	จ�านวนยอดขายรถยนต์
ก็เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ	 อย่างไรก็ตาม	 ลาวยังมีกฏระเบียบ
ที่เข้มงวดในการควบคุมการประกอบธุรกิจค้าปลีก 
ค้าส่งของนกัลงทนุต่างชาต	ิจงึท�าให้	ความหลากหลาย
และคุณภาพของสินค้าในเวียงจันทน์มีจ�ากัด	ท�าให้ใน
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ประเทศไทยจึงคราคร�่าไปด้วยชาว
เวียงจันทน์ที่มาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเพลิดเพลิน
การที่ลาวได้เข ้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก	
(WTO)	ใน	เดือนกุมภาพันธ์	ปี	2013	และการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้มีการเตรียมพร้อม
เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปลายปี	2015	ท�าให้มคีวาม
ก้าวหน้าในเปิดตลาดของภาคบริการ	รวมทั้งธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่ง		(รายละเอียดอยู่หน้า	60)		ดังนั้น	สามารถ
คาดหวังได้ว่าจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการ
ลงทุนจากต่างประเทศที่มีเป้าหมายอยู่ที่ผู้บริโภคใน
เวียงจันทน์จากนี้ไป

จ�านวนประชากร ประมาณ	6,640,000	คน	(ปี2013)

เนือ้ที่ 236,800	km2	(เทยีบเท่าเกาะฮอนช	ูประเทศญีปุ่่น)

ภาษาราชการและศาสนา ภาษาลาว/ศาสนาพทุธ

เมอืงหลวง เวยีงจันทน์	(Vientiane)	ประชากร:	810,000	คน	ปี	2013

เงนิตราและอัตราแลกเปล่ียน กบี	(Kip)	1	ดอลลาร์สหรฐั	=	8,035	กีบ	(ธนาคารโลก	ปี2014)

อตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิ 8.5%	(ธนาคารโลก	ปี2013)

อตัราเงนิเฟ้อ 6.4%		(รฐับาลลาว	ปี2013)

ค่า	GDP	รายได้ต่อหวั 1,697	ดอลลาร์สหรฐั	(IMF	ปี2014)

โครงสร้างชนชาติ ชนชาตลิาว	และกลุม่ชาตพัินธุอ์ืน่ๆ	รวมทัง้ส้ิน	49	กลุม่

ระบบการปกครอง ระบบสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน,	ระบบสภาเดยีว	(สมาชกิ	132	คน)

ประธานประเทศสปป.ลาว พลโทจูมมะล	ีไซยะสอน

นายกรัฐมนตรี ทองสิน		ท�ามะวง		(เลือกตัง้ทกุๆ	5	ปี)

อตุสาหกรรมหลัก เกษตรกรรมและป่าไม้	23.5%,		อุตสาหกรรม	33.2%,		ภาคบริการ	37.9%	(ปี	2013)

อตัราการรูห้นงัสอื 72.7%	(15ปีขึน้ไป/สหประชาชาต)ิ

จากจ�านวนประชากรสปป.ลาวทั ้งหมด	

จ�านวนประชากรที ่มีอายุไม่เกิน	 20	 ป	ี

มีประมาณ	50%	อัตราการเพิ่มประชากร

อยู่ที่	 1.33%	 (ระหว่างปี	 2010	 -	2015	

ประมาณการณ์โดยองค์การสหประชาชาติ)	

จ�านวนประชากรแรงงาน	 (อายุ	 15	 -	64	 

ปี)	 อยู ่ท ี ่	 4,100,000	 คน	 ในปี	 2015	

(ภาคการเกษตร	 70%	ข้าราชการ	 7%		

พนักงานบริษัท	6%	นักเรียน	นักศึกษา	

16%)

ปี	1353								 รวมเป็นอาณาจักรล้านช้าง	(ช้างล้านตัว)

ปี	1899 ถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของอินโดจีนฝร่ังเศส

ตุลาคม ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์

ปี	1953	 เกิดสงครามกลางเมือง

2	ธันวาคม เปล่ียนระบบการปกครองเป็นสปป.	ลาว

ปี	1975 จากการปฏิวัติโดยฝ่ายคอมมิวนิสต์

ปี	1986	 เปล่ียนนโยบายมาเป็นระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี	

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

ปัจจุบัน		 สถานการณ์ทางการเมือง	ความสงบภายใน

	 โดยท่ัวไปมีความม่ันคง

แยกตามอายุ ปี	2013 สัดส่วน

0	ปี	-	14	ปี 2,459,716	คน 37.0%

15	ปี	-	64	ปี 3,940,220	คน 59.3%

65	ปีข้ึนไป 244,073	คน 3.7%

ประชากรรวม 6,644,009	คน 100%

อัตราการเพ่ิม 2%

ที่ม�: สำ�นักง�นเจโทร เวียงจันทน์ คำ�นวณจ�กตัวเลขที่ท�งรัฐบ�ลล�วประก�ศ

       ตั้งแต่ปี2012 จนถึงปี 2013
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ราคาสินค้าและบริการ

ค่าแรงขั้นต�่า

ค่าแรงขั้นต�่า รายได้ข้าราชการ

กีบ วันที่ก�าหนดใช้
อัตราเงินเดือน(กีบ)

หมายเหตุ
อัตราขั้นต�า่ อัตราสูงสุด

2010/11 569,000	 1/5/2009 	405,000	 2,100,000	

2011/12 626,000	 1/1/2012 	472,500	 2,450,000	

2012/13 	648,000	 3,360,000	
ได้เบี้ยเลี้ยง	760,000

กีบ	/	เดือน

2013/14 	904,500	 4,690,000	 ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว

2014/15 900,000	 	1/4/2015 904,500 4,690,000

ที่มา:	เจโทรท�าการสรุปข้อมูลจากตัวเลขที่ทางรัฐบาลลาวประกาศ		
(หมายเหตุ)	ปีงบประมาณของลาวนับจาก	1	ตุลาคม	ถึง	30	กันยายนในปีถัดไป

ประเภทรายการสินค้า ปริมาณ
ราคาจ�าหน่าย

อ้างอิง ส�ารวจข้อมูลโดย
กีบ	(*USD) เปลี่ยนเป็นเงินเยน

อาหารหลัก	(ข้าวเหนียว) 1	kg 6,000 90 ตลาด	(ตลาดขัวดิน)

อาหารหลัก	(ข้าวเจ้า) 1	kg 10,000 150 LAOS	LONG	GRAIN PINKOM	ซูเปอร์มาเก็ต

ไข่ 10	ฟอง 13,000 195 CP M-Point	Mart

เนื้อวัว 1	kg 75,000 1,125 ตลาด	(ตลาดขัวดิน)

โชยุ 600	ml 28,000 420 Kikkoman PINKOM	ซูเปอร์มาเก็ต

แฮมเบอร์เกอร์ 1	ชิ้น 12,000 180 ฟู้ดคอร์ด	ในตลาดเช้าช็อปปิ้งมอลล์

น�้าดื่ม 1.5	l 5,000 75 Tiger	Head M-Point	Mart

เบียร์	(กระป๋อง) 330	ml 6,500 97.5 Beer	Lao M-Point	Mart

ค่าไฟฟ้า 1	kWh *0.05 6 ค่าไฟฟ้าทั่วไป

น�้ามันเชื้อเพลิง 1	l 8,210 123.15 Petro	Trade

แท็กซี่ โดยสารเริ่มต้น 18,000 270 Taxi	Vientiane	Capital	Lao	Group	Co.,Ltd.

ค่าเช่าอพาร์ตเมนท์ 2	ห้องนอน *600-850 72,000-102,000 มีเฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้ไฟฟ้า ติดกับสี่แยกถนนคูเวียงกับถนนท่าเดื่อ

ค่าโทรศัพท์มือถือ 1	นาที 300 4.5 ในประเทศ ETL

รถยนต์ นิสสัน	นาวาร่า *44,000 5,280,000 ปิกอัพ	(2.5D	AT	4WD) Tan	Chon	Motor	(Lao)

ค่ารอบ	กอล์ฟ	 ส.-อา.	1	รอบ 500,000 7,500 รวมค่าแคดดี้ Youth	Garden	Golf	Course	Km14

พี่เลี้ยงเด็ก 1	เดือน *200 24,000

หมายเหตุ:	อัตราแลกเปลี่ยน	1	กีบ	=	0.015	เยน,	1	USD	=	120	เยน

ค่าแรงมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	แม้ว่า
ในเดือนเมษายน	 ปี	2015	ค่าแรงขั้นต�่าของแรงงาน
ทัว่ไปจะเพิม่สงูขึน้	แต่หากเทยีบกับประเทศเพือ่นบ้าน	
ยังถือว่าค่าแรงขั้นต�่าของลาวยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ย	 และ
ค่าแรงขั้นต�า่จะถูกปรับขึ้นหนึ่งครั้งทุกๆ	3	ปี	ในครั้งนี้
ค่าแรงขัน้ต�า่ของประชาชนทัว่ไปมกีารปรบัขึน้จนเกอืบ
เท่ากับค่าแรงข้ันต�่าของข้าราชการ	 แต่การท�างานรับ
ราชการถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง	จึงยังคงได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง	 และวัฒนธรรมของชาวลาว
เองก็ยังคงมีวัฒนธรรมในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในเครือญาติอย่างเหนียวแน่น	 จึงท�าให้มีผู้ที่มี
รายได้เสรมิจากการประกอบอาชพีการเกษตรอยูม่าก	
ดงันัน้	การพจิารณาเฉพาะรายได้ส่วนบคุคลอย่างเดยีว	
จงึไม่สามารถวดัมาตรฐานการด�ารงชวีติได้อย่างแม่นย�า

การเดินทางโดยส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ อาคารพาณิชย์ที่มีบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเข้ามาเปิด
ส�านักงานอยู่

ซุปเปอร์มาร์เก็ตเริ่มเปิดให้บริการ

Copyright © 2016 JETRO. Al l r ights reserved.006 o V I ENT IANE S TY LE

S
u
m

m
a
ry

I ENT IANE STYLE เวียงจันทน ส์ไตล ์V

Fa
sh

io
n

Fo
o
d

H
o
u
sin

g
Le

isu
re

Life
In

ve
stin

g



ตล�ดค�้ปลีกในเวียงจันทน์

ค่าแรงขั้นต�่า รายได้ข้าราชการ

กีบ วันที่ก�าหนดใช้
อัตราเงินเดือน(กีบ)

หมายเหตุ
อัตราขั้นต�่า อัตราสูงสุด

2010/11 569,000	 1/5/2009 	405,000	 2,100,000	

2011/12 626,000	 1/1/2012 	472,500	 2,450,000	

2012/13 	648,000	 3,360,000	
ได้เบี้ยเลี้ยง	760,000

กีบ	/	เดือน

2013/14 	904,500	 4,690,000	 ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว

2014/15 900,000	 	1/4/2015 904,500 4,690,000

PINKOM Super Market Home iDeal SKY Supermarket

ร้านค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่	ก่อตั้งขึ้นในปี	2006
มีสาขาในตัวเมือง	18	สาขา	เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา
6:00-24:00

ซุปเปอร์มาร์เก็ตภายในศูนย์การค้า	 เวียงจันทน์เซ็นเตอร์	 มี
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปน�าเข้า	และมีสินค้าครบครัน

เวยีงจนัทน์เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นช่วงการพฒันาขยายเครอื
ข่ายร้านค้าปลกีแบบสมยัใหม่	แต่กย็งัมตีลาดหรอืร้าน
ค้าโชห่วยแบบดั้งเดิมให้เห็นอยู่	 โดยเฉพาะเนื้อสัตว์	
ปลา	 ผัก	 อาหารสด	 ยังมีวางจ�าหน่ายในร้านสะดวก
ซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตน้อยมาก	ดังนั้น	ชาวต่างชาติ
ที่อาศัยอยู่ใน	 สปป.ลาว	 ยังต้องเดินทางไปซื้อของสด
ในตลาดอยู่

ตลาดแบบดั้งเดิมที่ส�าคัญ

ตล�ดขัวดิน

ตล�ดทุ่งขันคำ�

ซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีอยู่ในเขตสีหอมซึ่งอยู่ในบริเวณใจกลางเมือง
มีสินค้าหลากหลายทั้งอาหาร	 สินค้าอุปโภคบริโภค	 สินค้าที่ใช้
ในชีวิตประจ�าวัน	เสื้อผ้า	ชุดเครื่องนอน	เป็นต้น

ซปุเปอร์มาร์เกต็ขนาดใหญ่	เปิดใหม่ล่าสดุ	จดุเด่นคอืมอีาหารสด 
วางจ�าหน่ายมากมาย

ร้าน	 Petro	 Trade	เป็นร้านค้าสะดวกซ้ือให้บริการควบคู่กับ 
การบริการเติมน�า้มัน

ร้านในป๊ัมน�า้มนั	PTT	ของไทย	ขยายสาขาไปทัว่ประเทศทัง้หมด	 
10	สาขา

ร้านสะดวกซื้อ

ซูเปอร์มาร์เก็ต

ตลาดค้าปลีกแบบดั้งเดิม

M-Point Mart PLUS Daily Mart Jiffy

แผนที่ (p.9) F-3 แผนที่ (p.8) I-6 แผนที่ (p.9) H-3

แผนที่ (p.9) E-3

แผนที่ (p.9) E-2
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Fa Ngum
 Rd.

Khouvieng Rd. Dongpalane Rd.

ทาอากาศยานนานาชาติวัตไต

French Clinic

Hospital 103
โรงเรียนนานาชาติ
เวียงจันทน

Lao German School

True coffee

ซาโกะสโตร

JOMA
โยโกฮามา

Asean Mall

K Mart

Parisien
Coffee

พิซซาคอมปานี
J Mart

RBAC  Sengdara Fitness

กรีนพารค

โรงพยาบาลเชษฐาธิราช

สำนักนายกรัฐมนตรี

K&C BUILDING

หอสมุดเวียงจันทน กระทรวงเกษตรและปาไม

กระทรวงโยธาธิการ
และคมนาคม

กระทรวงอุตสาหกรรม
และการคาFuji

กระทรวง
การตางประเทศ

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

อาคารรัฐสภา

ธาตุหลวง

ประตูชัย

พิพิธภัณฑตำรวจ

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงพลังงาน
และเหมืองแรi Funiture

ยูเมะ
จาปงเทอิ

เมอรเคียว

SOMERSET

กระทรวงแผนการและการลงทุน

อนุสาวรียเจาฟางุม

VIENG VANG TOWER
JETRO

JOMA

โขงวิว

ฮอนดาคอมเพล็กซ

Setthathilath Rd.

Asean Rd.

Asean Rd.

Samsenthai Rd.

Khun Bu Lom Rd.

Setthathirath Rd.
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23 Singha Rd.

Sisangvong Rd

Nongbone Rd.

Thadeua Rd.
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สนามกีฬาแหงชาติ

ตลาดทุงขันคำ

ธาตุดำ

โรงพยาบาลมโหสถ

เวียงจันทนนิวเวิลด

ทำเนียบประธานประเทศ

หอวัฒนธรรมแหงชาติ

ตลาดเชามอลล

La
ne

 Xa
ng

 Rd
.

Poysian

โรงเรียนนานาชาติออสเตรเลีย

ตลาดขัวดิน

ธาตุหลวงสแควร ตลาดธาตุหลวง

สถานีขนสงกลาง

ตลาดจีนใหม

ตลาดจีน

สถานทูตไทย
i music

ไอเทค (ITECC)

เขตเศรษฐกิจพิเศษธาตุหลวง (อยูระหวางกอสราง)

Lao Securities Exchange

SIMUANG

เวียงจันทนเซ็นเตอร
อนุสาวรียเจาศรีสวางวงศ

วัดธาตุขาว

วัดดงพะลาน

สถานทูตญี่ปุน

ศูนยการแพทยนานาชาติ Alliance

MARUHAN

เบนิตาเกะ

เม็งยาทากะ

ราชวงศพลาซา

ดอนจันพาเลซ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

กระทรวงสาธารณสุข

คราวนพลาซา (อยูระหวางกอสราง)

IN TOWN

สวนสาธารณะ
23 สิงหา

C

พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
กองทัพประชาชนลาว

B

Shit hong Rd.

M

M

No
ng

bo
ne 

Rd.

Fa Ngum Rd. PINKOM
Super Market

SKY
Supermarket

รานขายเสื้อผาเรียงรายอยูบนถนน

รานเครื่องมือเรียงราย

ตกเย็นจะมีตลาดนัด

รานเกี่ยวกับรถยนตมากมาย

2

3

DCA E F G H

4

5

1

2

3

4

5

1

B

6

8

7

I LKJ

ร้านค้า

โรงแรม

ร้านอาหาร

คาเฟ่

ธนาคาร

M-point (ร้านสะดวกซื้อ)

โรงเรียน

โรงพยาบาล

วัด

สถานที่ราชการ

สถานทูต

อื่นๆ

B

M

00 1km500m

เวียงจันทน

หนองคาย

อุดรธานี

กัมพูชา

ไทย

เวียดนาม

จีน

เมียนมาร

จีน

หลวงพระบาง

สะหวันนะเขต

ปากเซ

ลาว

Khoun Boulo
um

 R
d.

สวนสาธารณะเจาอนุวงศ

ไนทมารเก็ต
Cafe Sinouk

เบสตเวสเทิรน

โอซากา
ฮักเจา

ลานชาง

ขอบใจเดอ

MIX 

ลาวพลาซา

FujiAMAZON

วัดอินเปง
วัดองตื้อ

มีไซอิซะกะยะ

ซากุระ

คิทเชนโตเกียว

กระทรวงขาวสารและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

ธาตุดำ

เชษฐาเพลส Dao
Coffee

Krungsri

ลาวเทเลคอม

JDB

shiseido

ลานน้ำพุ

พิซซาคอมปานี
& สเวนเซน

บูชิโดเซนเตอร

สนามกีฬาแหงชาติ

Home iDeal

โตเกียวยากินิคุ 
อาหารลาว ญี่ปุน

Parisien
Coffee

หอวัฒนธรรมแหงชาติ

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย

ตลาดเชามอลล

ANZ

สถานีขนสงกลาง

โรงพยาบาลมโหสถ

ตลาดขัวดิน

วัดสีสะเกด

บริษัทไฟฟา

ทำเนียบประธานประเทศ

หอพระแกว

B

B
B
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ยานรานรถเขน
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ใจกลางนครหลวงเว�ยงจันทน

ใจกลางนครหลวง
เว�ยงจันทน

JOMA

Champa Spa

เมืองสีเขียวที่หันหน้าเข้าหาล�าน�้าโขง
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ตล�ดเช้�มอลล์
    Talat Sao Mall

ศูนย์ก�รค้�ที่กำ�ลังขย�ยตัวอย�่งต่อเนื่อง

ลงทุนโดยจีนและลาว	ความสูง	4	ชั้น	ขนาดพื้นที	่120,000	ตร.ม. ลงทุนโดยสิงคโปร์	ความสูง	5	ชั้น	(อาคารหลัก)	/	8	ชั้น	(อาคารใหม่)	ขนาดพื้นที่	66,000	ตร.ม.

ความหมายของชื่อในภาษาลาวคือตลาด
ตอนเช้า	อาคารเก่าเดมิเคยเป็นตลาดดัง้เดมิ	
แต่ได้มกีารปรบัปรงุในปี	2006	ให้กลายเป็น
ศูนย์การค้า	 และในปี	 2011	 อาคารใหม	่
(ภาพทางขวา)	ถูกเปิดให้บริการ

ในช่วงแรก	ผูเ้ช่าทีเ่ป็นร้านค้าขนาดใหญ่	เช่น
โรงภาพยนตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ตมีการ
ยกเลิกการเช่าพื้นที่	 จึงท�าให้มีพื้นที่เพ่ือเช่า
ว่างอยู่พอสมควร	อย่างไรก็ตาม	BIG	C	ซึ่ง
เป็นกลุ่มทุนค้าปลีกขนาดใหญ่ของไทย	มี
แผนจะเปิดสาขาในตลาดเช้ากลางป	ี2015

เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการเมื่อ
เดือนมีนาคมปี	2015		มีแผนการก่อสร้าง
อาคารส�านกังานและโรงแรมในช่วงไตรมาส
ที่	 2	 ในปีเดียวกันนี้	 และในไตรมาสที่	3	ป	ี
2016	มีแผนจะสร้างอาคารท่ีอยู ่อาศัย
คอนโดมิเนียมส่วนในโซนศูนย์การค้า	 มี
สินค้าแบรนด์เนมต่างประเทศและเคร่ือง
ส�าอาง	ถึงแม้ว่าพื้นที่ให้เช่ายังคงมีเหลือว่าง
อยู่ก็ตาม	 แต่ร้านค้าก็ทยอยเข้ามาจับจอง
พืน้ท่ีมากขึน้เรือ่ยๆ	และยงัมร้ีานกาแฟ	ศนูย์
อาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย

ใจกลางเมืองเวียงจันทน์มีข้อจ�ากัดเรื่องการสร้างอาคารสูง	
แต่นับต้ังแต่ปี	 2014	 เป็นต้นมา	 มีการเร่งการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนจากจีน
เป็นหลัก	ในขณะที่ยังสามารถเห็นพื้นที่เช่าว่างอยู่	ท�าให้มีเสียง
สะท้อนว่าอาจมีอุปทานส่วนเกินของพื้นที่เช่า	นักลงทุนจึงควร
ให้ความส�าคัญกับการศึกษาท�าเลที่ตั้งและกฎระเบียบในการ
บริหารให้เพียงพอ	ในกรณีที่ประสงค์จะเปิดร้านในศูนย์การค้า	

ชื่อกิจการ ลงทุนโดย มูลค่าเงินลงทุน ประเภทกิจการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษธาตุหลวง จีน 1.6	พันล้าน	USD อาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่
เวียงจันทน์เซ็นเตอร์ จีน	-	สปป.	ลาว 1.2	พันล้าน	USD อาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่
ราชวงศ์พลาซ่า จีน	-	สปป.	ลาว 150	ล้าน	USD อาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่
เวียงจันทน์นิวเวิลด์	(VNW) จีน	-	สปป.	ลาว 600	ล้าน	USD อาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ จีน	-	สปป.	ลาว N/A อาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่
สกายซิตี	้(Sky	City) จีน	-	สปป.	ลาว 320	ล้าน	USD นิคมอุตสาหกรรมทางการเงิน
วิวมอลล์ ไทย 90	ล้าน	USD ห้างสรรพสินค้า
นครทรัพย์ช็อปปิ้งพลาซ่า จีน	-	สปป.	ลาว 80	ล้าน	USD ห้างสรรพสินค้า
ธาตุหลวงพลาซ่า เวียดนาม	-	สปป.	ลาว 58.68	ล้าน	USD ห้างสรรพสินค้า
คราวน์พลาซ่า ไทย	-	สปป.	ลาว 50	ล้าน	USD โรงแรม	ส�านักงานเช่า
ITECC	มาร์เก็ต ไทย	-	สปป.	ลาว 30	ล้าน	USD ห้างสรรพสินค้า
ทุ่งขันค�ามาร์เก็ต เวียดนาม	-	สปป.	ลาว 20	ล้าน	USD ห้างสรรพสินค้า
ซันเจียงมาร์เก็ต จีน	-	สปป.	ลาว 18	ล้าน	USD อาคารเอนกประสงค์
ธาตุหลวงสแควร์ สปป.	ลาว 17	ล้าน	USD ห้างสรรพสินค้า
หนองจันพลาซ่า เวียดนาม	-	สปป.	ลาว 90	ล้าน	USD ห้างสรรพสินค้า	ส�านักงานเช่า
BM	พลาซ่า สปป.	ลาว	-	เวียดนาม	-	ไทย 290	ล้าน	USD ห้างสรรพสินค้า

ซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้น	1	
มีสินค้ามากมาย	และสะอาด

พื้นที่ก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษธาตุหลวง

บริเวณชั้น	2	เต็มไปด้วยร้านทอง
เป็นจุดที่มีความคึกคักมากที่สุดในห้างนี้	

เวยีงจันทน์นวิเวลิด์ทีก่�าลงัก่อสร้างอยูร่มิฝ่ังแม่น�า้โขง	คอมมวินติี้ 
มอลล์ที่มีอาคาร	 3	 ชั้นที่สวยงาม	 พื้นที่รวมมากกว่า	 5	 แสน 
ตารางเมตร	และวางแผนจ�านวนผู้เช่าอยู่ที่ประมาณ	100	ราย

ITECC	 มาร์เก็ตที่ก�าลังก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของศูนย์จัดแสดง
สินค้านานาชาต	ิ(ITECC)	และเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินยกระดับ

ร�ยช่ือศูนย์ก�รค้�ท่ีมีแผนก�รก่อสร้�ง

ที่มา:	ส�านักงานวิจัยเจโทร	เวียงจันทน์	หมายเหตุ:	ข้อมูล	ณ	เดือนพฤษภาคม	ปี	2015

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่

ศูนย์การค้าที่ก�าลังพัฒนาก่อสร้างด้วยเงินทุนต่างชาติ

อยู่ติดกับถนนล้านช้างซึ่งมีธนาคาร
และอาคารส�านักงานอยู่มากมาย

ภายนอกดูมีสไตล์
และยังมีธนาคารจีนอีกด้วย

เวียงจันทน์เซ็นเตอร์
    Vientiane Center

แผนที่ (p.9) F-3 แผนที่ (p.9) E-3

แผนที่ (p.9) H-4 แผนที่ (p.9) E-3

แผนที่ (p.9) H-3
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ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

ประเภทร้านจำาหน่ายสินค้าแฟชั่น

ศูนย์การค้าสมัยใหม่เริ่มเปิดให้บริการ และตลาดแฟชั่นก�าลังขยายตัว

ศนูย์รวมแฟชัน่ล่าสดุของเวียงจนัทน์ ใน
ชั้นส�าหรับสุภาพสตรี มีสินค้าแบรนด์
ของลาว หรือสินค้าที่ไม่ได้มีจ�าหน่ายที่
ร้านในเมอืง ทีน่ีม่สีนิค้าให้เลอืกซือ้ครบ
ครนั ทัง้กระเป๋า รองเท้า เครือ่งประดบั 
แต่เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการ ดังนั้นยังมี
พื้นที่ว่างส�าหรับเช่าเหลืออยู่ 
(ข้อมูล ณ มิถุนายน ปี 2015)

นอกจากช้อปป้ิงเซน็เตอร์ทีม่อียูเ่ดมิคอืตลาดเช้ามอลล์หรอืไอเทค ท่ีนีย่งัมเีวยีงจนัทน์
เซ็นเตอร์ที่เปิดตัวเม่ือปี 2015 อีกทั้งมีศูนย์การค้าอีกหลายแห่งที่ก�าลังพัฒนาและ
ก่อสร้าง ท�าให้คาดหวังได้ว่าตลาดจะขยายเติบโตมากยิ่งขึ้น

เปรียบได้ว่าเป็นตลาดอาเมะโยโกะ
ของเวียงจันทน์ มีร้านค้าเข้ามาเปิด
ร้านจ�าหน่ายเป็นจ�านวนมากในชั้น1 
ของตึกใหม่ และชั้น3 ของตึกเก่า มี
สินค้าแฟชั่นน�าเข้าจากจีนและไทยวาง
จ�าหน่ายเรียงราย ส่วนใหญ่ร้านจะปิด
ประมาณ  6 โมงเยน็ จงึท�าให้ผูค้นนยิม
มาในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ และห้างบิ๊กซีจากไทย
มกี�าหนดการเปิดให้บริการในช่วงกลาง
ปี 2015 ท�าให้มีการคาดการณ์ว่าใน
อนาคตจะมีจ�านวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ITECC ใน 
ส ่วนฮอลล์หลักมีร ้านค้าที่ เป ็นบูท
ขนาดเล็กตั้งอยู ่เรียงราย ภายในตัว
อาคารเองก็มีร้านค้ามากมาย รวมท้ัง
มีร้านจ�าหน่ายเสื้อผ้า อยู่ปะปนอยู่กับ
ร้านจ�าหน่ายของใช้ในชีวิตประจ�าวัน
และอาหาร และมีร้านค้าเก๋ๆ อย่างที่
ปรากฏตามนติยสารแฟชัน่อยูใ่นนีด้้วย 
มอลล์ความสูง 6 ชั้นก�าลังถูกสร้างใกล้
แล้วเสร็จในบริเวณใกล้เคียง

VL BOUTIQUE ที่รวบรวมสินค้าน�าเข้าจาก
ไทย มทีัง้มนิิวันพชีและเสือ้ผ้าทีม่ลีวดลายสสีนั
สะดุดตามากมาย

ร้านเสื้อผ้าที่บรรณาธิการนิตยสาร SHADOW 
แนะน�า มีสินค้าต้นแบบที่สั่งจากประเทศไทย
มากมาย

มีสินค้าเครื่องนุ่งห่มวางเรียงรายอยู่ทั่วไปล้น
ออกมาจากพื้นที่เช่า  สินค้าหลักเป็นเส้ือผ้า
สุภาพสตรี

มีร้านเสื้อผ้าพื้นเมืองของลาวที่มาออกร้าน
อีกมากมาย

L’avyn แบรนด์ของดไีซเนอร์ลาว สนิค้าท่ีขาย
ดีคือวันพีซราคา 32,000 กีบ การใช้สีโทนอ่อน
มีความลงตัวสมบูรณ์แบบมาก

OAKLEY แบรนด์เสื้อผ้าเอาท์ดอร์ T Shirt 
ราคา 170,000  กีบ กางเกงเล่นเซร์ิฟ 500,000 
กีบ รองเท้าผ้ายี่ห้อ KEEN ราคา 870,000 กีบ

Stanford (ไทย) และBQ (เวยีดนาม) ทีร้่านขาย
รองเท้าท�างานส�าหรับผู้ชาย สินค้าขายดี คือ 
รองเท้าแตะหนัง ราคา 650,000 กีบ

แบรนด์ลาวที่ผลิตในเวียดนาม สตรีชาวลาว
ชอบใส่กระโปรงมากกว่ากางเกง (ข้อมูลจาก
พนักงานร้าน) กระโปรง 330,000 กีบ

POLO CLUB สินค้าน�าเข้าจากประเทศไทย  
เสื้อโปโลแขนสั้นราคา 700,000 กีบ กางเกง
คอตตอนขาสั้น 580,000 กีบ

NESSY MARTINI แบรนด์เครื่องหนังของไทย      
กระเป๋าสตางค์มีตั้งแต่ราคา 530,000 กีบ  
กระเป๋าถือมีตั้งแต่ราคา 1,480,000 กีบ

ตลาดเช้ามอลล์
    Talat Sao Mall

เวียงจันทน์เซ็นเตอร์
    Vientiane Center

ไอเทค
    ITECC

NOOMARIE แบรนด์ลาวท่ีใช้ดีไซเนอร์ไทย ชดุ
สูทราคา 1,000,000 กีบ วันพีช 700,000 กีบ

S
u
m

m
a
ry

Fa
sh

io
n

Copyright © 2016 JETRO. Al l r ights reserved. V I ENT IANE S TY LE  o 013

Fo
o
d

H
o
u
sin

g
Le

isu
re

Life
In

ve
stin

g







ส่วนใหญ่จะไปซื้อเสื้อผ้าที่อุดรธานีค่ะ
รายได้ 15,000,000 กีบ / เดือน
ค่าใช้จ่ายการแต่งตัว 400,000 กีบ / เดือนชุด: สินค้าไทย ประมาณ 200,000 กีบรองเท้า: flip-flop (ของขวัญ)

กระเป๋า: สินค้าก็อปปี้ ประมาณ 150,000 กีบแบรนด์ที่ชอบ: ถ้ามีเงินก็อยากได้กระเป๋า    ของชาแนลค่ะ

มีมี่ (24 ปี บริษัทจัดงานอีเว้นท์)

ทีน่า (19 ปี นักศึกษา)

ฉันชอบไปช็อบปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ต
เลียบแม่น�้าโขงค่ะ

เงินค่าขนม 800,000 กีบ / เดือน
ค่าใช้จ่ายการแต่งตัว 400,000 กีบ / เดือนเสื้อ: ของก็อปปี้ของลาคอสต์ ประมาณ 70,000 กีบกระโปรง: สินค้าไทย 50,000  กีบ

รองเท้า: สินค้าจีน ประมาณ 75,000 กีบ
เครื่องประดับ: ท�าเอง ประมาณ 25,000 กีบแบรนด์ที่ชอบ: ไม่สนใจยี่ห้อ

Fashion Check

ท�าเขี้ยวราคา 
250,000 กีบ

1 2 3

ซื้อของที่เซี่ยงไฮ้ที่ก�าลังเรียนต่ออยู่

หรือที่อุดรธานี

รายได้ 10,000,000 กีบ / เดือน

ค่าใช้จ่ายการแต่งตัว 500,000 กีบ / เดือน

เสื้อ: Guy Laroche ประมาณ 250,000 กีบ

กางเกง: Lee 600,000  กีบ

รองเท้า: ลาคอสต์ ประมาณ 500,000 กีบ

แว่น: อาร์มานี่ ประมาณ 3,000,000 กีบ

กระเป๋า: โคช (ของขวัญ)

แบรนด์ที่ชอบ: Zara, Guy Laroche, Lee

เก้า (27 ปี กิจการร้านอาหาร/ศึกษาต่อ)

1. มิน 20 ปี นักศึกษา
ชอบไปช็อปปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ตค่ะ
เงินค่าขนม 1,500,000 กีบ/ เดือน
ค่าใช้จ่ายการแต่งตัว 500,000 กีบ / เดือน

2. ต้า 29 ปี ข้าราชการ
ชอบแวะไปที่ถนนคูเวียงมีร้านเก๋ๆเยอะค่ะ
รายได้ 2,000,000 กีบ / เดือน
ค่าใช้จ่ายการแต่งตัว 800,000 กีบ / เดือน

3. เผ่า 22 ปี นักศึกษา
เสื้อผ้าส่วนมากจะซื้อที่ตลาดในมหาวิทยาลัยครับ
เงินค่าขนม ไม่ได้ก�าหนดเป็นพิเศษ
ค่าใช้จ่ายการแต่งตัว 100,000 กีบ / เดือน

สำารวจแฟชั่นS
u
m

m
a
ry

Fa
sh

io
n

Copyright © 2016 JETRO. Al l r ights reserved.016 o V I ENT IANE S TY LE

I ENT IANE STYLE เวียงจันทน ส์ไตล ์V

Fo
o
d

H
o
u
sin

g
Le

isu
re

Life
In

ve
stin

g



จูลี่ 4ขวบ เสื้อผ้า 
120,000 กีบ

ชุดพื้นเมือง “ซิ่น” ยังคงอยู่ในใจคนลาว!

ผู้หญิงท่ีท�างานออฟฟิศและนกัศึกษา รวมถงึข้าราชการส่วนใหญ่ 
จะสวมใส่ชดุพืน้เมอืง นุง่ซิน่ (กระโปรงแบบพนัเอว) กนัโดยทัว่ไป

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะใช้ไปกับเสื้อผ้าและเครื่องส�าอางรายได้ 10,000,000 กีบ / เดือนค่าใช้จ่ายการแต่งตัว 7,000,000 กีบ / เดือนเสื้อ: ไม่มียี่ห้อ ประมาณ 100,000 กีบสเวตเตอร์: ไม่มียี่ห้อ ประมาณ 100,000 กีบกางเกงขาสั้น: ไม่มียี่ห้อ ประมาณ 200,000 กีบกระเป๋า: ไม่มียี่ห้อ ประมาณ 230,000 กีบสร้อยข้อมือ: ไม่มียี่ห้อ ประมาณ 20,000 กีบแบรนด์ที่ชอบ: ชอบซื้อของจ�านวนมาก มากกว่า    สินค้าแบรนด์เนมค่ะ

สูธา (21ปี นักร้อง)

นักศึกษาสาวออฟฟิศสาวออฟฟิศ

การแต่งตวัสไตล์ออฟฟิศของผู้ชาย

สินค้าแฟชั่นจะซื้อที่สิงคโปร์และกรุงเทพฯ

รายได้ 1,200 USD / เดือน

ค่าใช้จ่ายการแต่งตัว 2,500,000 กีบ / เดือน

ชุด: ไม่มียี่ห้อ ประมาณ 300,000 กีบ

รองเท้า: ไม่มียี่ห้อ ประมาณ 200,000 กีบ

กระเป๋า: Charles&Keith ประมาณ 900,000 กีบ

แว่นกันแดด: เรย์แบน 150 USD

แบรนด์ที่ชอบ: Zara, Mango, Charles&Keith

นุ้ย (26ปี บริษัทอสังหาริมทรัพย์)

คอนแทคเลนส์สี

แบรนด์ที่ชอบจะฝากเพื่อน
ที่อยู่ต่างประเทศซื้อ

รายได้รวมกับค่าขนม 
4,000,000 กีบ / เดือน
ค่าใช้จ่ายการแต่งตัว
400,000 กีบ / เดือน

เสื้อนอก: Zara ประมาณ 120,000 กีบ
เสื้อ: Zara ประมาณ 250,000 กีบ
กระโปรง: ไม่มียี่ห้อ ประมาณ 120,000 กีบ
รองเท้า: ไม่มียี่ห้อ ประมาณ 120,000 กีบ
นาฬิกา: Marc Jacobs ประมาณ 350 USD
สร้อยคอ: ทองค�า 18K ประมาณ
 3,8000,000 กีบ

หมู (19 ปี นักศึกษา/แคชเชียร์)
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สำารวจ
ชาวเวียงจันทน์ 100 คน

สอบถามผู้คนจ�านวน 100 คนที่มีรายได้ส่วนตัวหรือรายได้ครัวเรือนต่อคน ตั้งแต่ 400 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป (ประกอบด้วย ชายและหญิงอย่างละ 50 คน )
โดยจะแบ่งตามช่วงอายุ ช่วงอายุ 20 -29 ปี 51คน ชาย 22 คน หญิง 29 คน ช่วงอายุ 30 -39 ปี 43 คน ชาย 24 คน หญิง 19 คน ช่วงอายุ 40 -49 ปี 6 คนชาย 4 คน หญิง 2 คน 
จัดท�าโดย เจโทร ส�านักงานสาขาเวียงจันทน์ เดือน มิ.ย. 2015

ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวใน 1 เดือน สถานที่ที่ซื้อเสื้อผ้าบ่อยที่สุด

สื่อประเภทใดที่น�ามาอ้างอิงเรื่องแฟชั่นมากที่สุด คิดว่าคนประเทศใดแต่งตัวสวยงามมากที่สุด

นอกจากไปโรงเรยีน/ท�างาน ปกตแิล้วนุ่งซิน่หรือไม่ 

(เฉพาะผู้หญิง/กลุ่มตัวอย่าง 50 คน)

สิง่ที่ให้ความส�าคญัมากทีส่ดุเมือ่ซือ้เส้ือผ้าคือ

ต�่ากว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ

11-20 ดอลลาร์สหรัฐ

21-50 ดอลลาร์สหรัฐ

51-100 ดอลลาร์สหรัฐ

มากกว่า 101 ดอลลาร์สหรัฐ

นิตยสาร

อินเตอร์เน็ต

โทรทัศน์

เพื่อน/คนรู้จักบอกต่อ

ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
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ร้านขายเสื้อผ้าในเมือง

ช้อปปิ้งมอลล์ในเมือง

ตลาดแผงลอยข้างทาง

ช้อปปิ้งในไทย
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การใช้งาน ความรู้สกึเมือ่สวมใส่

ยีห้่อ

ประเทศทีผ่ลติ

ไม่สนใจ

การรับรู้ด้านแฟชั่นQ&A
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Food

อาหารการกิน

Copyright © 2016 JETRO. Al l r ights reserved.





























H
ousing

ที่พักอาศัย

Copyright © 2016 JETRO. Al l r ights reserved.

















Leisure

การพักผ่อนหย่อนใจ
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คุณบีอายุ 21 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทน�าเที่ยว รายได้ 2,500,000 กีบ / เดือน

ตอนเช้าเรียนคลาสสนทนาภาษาอังกฤษ
ช่วงบ่าย ไปช้อปปิ้งกับเพื่อนๆที่เมืองไทยการใช้เวลาว่างในวันหยุด

ฉบับสาวออฟฟิศ
1

รถจักรยานยนต์ย่ีห้อซูซูกิที่พ่อแม่
ซื้อให้ Suzuki Smash

คณุบเีข้าเรยีนคลาสสนทนาภาษาองักฤษชัน้ต้น คาบ
เรียนตอนเช้า เรียนต่อเนื่องมาครึ่งปีแล้ว หลักสูตร
เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน ค่าเรียน 18 ชม. 650,000 กีบ

ใช้เวลา 30 นาทีจากใจกลางเมือง บ้าน
อยู ่ใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาว ติด
ชายแดนไทย

มีนัดกับตู่ เพื่อนสนิทที่ท�างาน 
จะข้ามไปฝั่งไทย ผ่านสะพานมิตรภาพ

8:15

12:45

15:30

17:00

10:30

บีจะมาอุดรธานีกับครอบครัวประมาณปีละ  
3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ช้อปปิ้งที่เซ็นทรัล
พลาซ่า

หลังจากตัดสินใจเลือกอยู่
นาน สดุท้ายเลอืกทาน KFC  
อยากลองทานดูเพราะที ่
เวยีงจนัทน์ไม่ม ีชดุเบอร์เกอร์ 
ไก่และสลดั ราคา 145 บาท

จากเซน็ทรัลพลาซ่าถงึชายแดน ใช้รถมนิบิสั ลกูค้า
ชาวลาวเยอะ ในวันหยุดจะเดินรถทุก 30 นาที

ต ้ อ ง ส ว ม เ สื้ อป้องกันแดด

8:30 - 
10:00

แม่บอกว่า “ในวันหยุดมักจะช่วยแม่ท�างานบ้านเป็นประจ�า”

ค่าโดยสารรถบัส ข้ามสะพานมิตรภาพ 4,000 กีบ

เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ในเมืองไทย 

14:15

ค่าชาเขียว
45 บาท

15:50

บี ซื้อหนังสือ พัฒนาตนเอง ราคา160 บาท
ส่วนตู่ ซื้อคู่มือบริหารร้านคาเฟ่

ชุดเบอร์เกอร์ไก่,สลัด

145 บาท

ไปถึงด่านชายแดน 60 บาท ขากลับพอขึ้นรถก็หลับสนิท

ค่าใช้จ่ายวันนี้
ค่าผ่านด่าน 11,000 กีบ
ค่ารถไปกลับสะพานมิตรภาพ 8,000 กีบ
ค่ารถไปกลับเซ็นทรัลพลาซ่า 120 บาท
ค่าหนังสือ 160 บาท
ค่าชาเขียว 45 บาท
ค่าเกมส์ 4 ครั้ง 40 บาท

ทีเชิ้ต 195 บาท
ชุด KFC 145 บาท
รวม 190,000 กีบ

17:45

ซื้อเสื้อทีเชิ้ต ยี่ห้อ PENA HOUSE 
แบรนด์ไทยราคาถูกกว่าซื้อใน
เวียงจันทน์

UFO Catcher

เซลฟี่ด้วย iPhone

พักเบรกที่ร้านคาเฟ่
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คุณพ่อ คุณกิ่งแก้ว (40 ปี ธุรกิจส่วนตัว),  คุณแม่ คุณต้อ (39 ปี แม่บ้าน), 
ลูกสาวคนโต น้องแคนดี้ (8 ปี), ลูกสาวคนรอง น้องคิตตี้ (6 ปี), ลูกสาวคนที่สาม น้องลักกี้ (4 ปี)

การใช้เวลาว่างในวันหยุด

ฉบับครอบครัว
2

ในวันเสาร์ทุกสัปดาห์จะมีพระออก
บิณฑบาต ครอบครัวกิ่งแก้วท�าบุญ
ตักบาตรเป็นประจ�า

พูดคุยสัพเพเหระกับเพื่อนแถว
บ้านในร้านกาแฟ

6:00

6:20

10:00

11:00

12:00

18:00

19:00

หลังจากรับประทานอาหารเช้าง่ายๆ 
อาหารประเภทเส้นหรอือาหารทีเ่หลอื
จากวันก่อน แล้วจะเริ่มท�างานบ้าน
ตกแต่งสวน ท�าความสะอาดบ้าน

การรับประทานอาหารกลางวันในวันหยุด ส่วนใหญ่จะรับ
ประทานที่บ้าน อาหารท�าเองของตู่เป็นเมนูเพ่ือสุขภาพใช้ปลา
และผัก วัตถุดิบจะซื้อทุกวันในตลาดแถวบ้าน

 ช่วงเย็นอากาศเย็นลง จะไป
ที่สวนพระเจ้าอนุวงศ์ เลียบแม่น�้าโขง 
จะเห็นครอบครัวพาเด็กๆมาเล่นเครื่อง
เล่นฟรี ซื้อเสื้อผ้าในร้านค้าที่อยู่ในสวน
สาธารณะ ราคา 25,000 กีบ

ช่วงบ่ายอากาศร้อน ส่วนใหญ่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
16:00

16:20

ออกไปข้างนอกด้วยรถตู้ฮุนได

ไปศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ตามความต้องการของลูก หลัง
จากดูเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแล้ว พักเบรกทานฟู้ดคอร์ท 
นิยมทานอาหารประเภทเส้น 15,000 กีบ น�้าปั่น 15,000 กีบ

อาหารเย็น ครอบครัวคุณกิ่งแก้วส่วนใหญ่จะทานกันที่บ้าน วันนี้มีญาติมา
เยี่ยมจึงไปทานกันที่ร้านเนื้อย่างแบบลาว

ครอบครัวจะปูเสื่อเพื่อรอรับพระสงฆ์

พูดคุยกับเพื่อนบ้านในร้านกาแฟ

ปูเสื่อนั่งล้อมโต๊ะรับประทานอาหารคือลาวสไตล์

ชุดเนื้อวัว 2 จาน ชุดซีฟู้ดส์ 2 จาน เบียร์ 2 ขวด 

เป็ปซี่ 3 ขวด ทั้งหมดราคาประมาณ 260,000 กีบ

คณุตู่ ก�าลงัดูกาต้มน�า้
 (แบรนด์จีน)

คุณต้อซื้อเสื้อผ้าร้านแผงลอยใน สวนสาธารณะ(25,000 กีบ)

เวลาพักผ่อนในวันหยุด
ครอบครัวชาวเวียงจันทน์
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กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สนทนาพูดคุย

การใช้เวลาว่าง

 ในวันหยุดใช้เวลาว่างท�าอะไรกันครับ

ภา ไปโรงเรียนในวันหยุด หากมีเวลาก็จะออกไป
นอกเมืองกับครอบครัว ชอบธรรมชาติ

ทพิ ทีบ้่านท�ากจิการผ้าซิน่ ดงันัน้ส่วนใหญ่จะช่วย
ทีบ้่านในวนัหยดุ  ถ้าจะออกไปข้างนอกจะไปสวน
เกษตรของตัวเองที่อยู่นอกเมือง เอาอาหารติดไป
ด้วยแล้วชอบใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

เอ็น เก็บกวาดห้อง ทานของที่ซื้อมาจากแถวบ้าน 
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

นุ ้ย บางครั้ง ออกไปช้อปปิ ้งกับเพ่ือนๆ หรือ
ครอบครัวท่ีอุดรธานีในเมืองไทย นอกเหนือจาก
นั้น จะพักผ่อนอยู่บ้าน ท�าความสะอาดบ้าน และ
เล่นเฟซบุ๊ค

บอย ผมเองก็มักจะไปอุดรธานี แค่เดินเล่นที่
เซ็นทรัลพลาซ่าเฉยๆ แต่ว่าส่วนใหญ่จะฟังเพลง
อยู่บ้าน ดูหนังช่อง HBO

 ทุกคนก็เล่นเฟซบุ๊คใช่ไหมครับ

ทุกคน เล่นแน่นอน

บอย ดูทั้งวันครับ

ภา ถ้ามีเวลาจะเล่น ก่อนนอนจะอัพเขียนสิ่งที่
ท�าในวันนั้น 

เอ็น ติดเลยก็ว่าได้ แต่ตัวเองจะอัพน้อย

นุ้ย บางครั้งก็ดูในเวลางาน

 วันหยุดยาว ชอบไปไหนกันครับ

นุ้ย ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวต่างเมือง เช่น  
หลวงพระบาง ถ้าไปกับครอบครัวจะขับรถไปกัน

เอ็น ผมชอบเที่ยวต่างจังหวัดเหมือนกัน

ทิพ อยู ่เวียงจันทน์ปกติจะยุ ่งกับการช่วยงาน 
ที่บ้านและงานประจ�า ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้จะ 
พักผ่อนอยู่กับบ้าน

 ดื่มเหล้ากันไหมครับ

นุ้ย คืนวันศุกร์บางครั้งก็ไปดื่มเบียร์และทานข้าว
กับเพื่อนท่ีท�างาน บางครั้งก็ไปผับ จะไปร้านชื่อ 
Romeo จะออกไปกับครอบครัวในวันครบรอบ
หรือวันเกิด เหล้าก็ดื่ม 

ภา ไม่ดืม่นะ ตอนออกไปกบัเพือ่นกม็กัจะทานข้าว
กันซะส่วนใหญ่  หรือไปร้านกาแฟ

บอย แต่ก่อนพ่อแม่ไม่ให้ดื่มมักจะดื่มสปายของ
ไทย แต่เบียร์ขมจึงไม่ดื่ม ตอนออกไปข้างนอกกับ
แฟนก็มักจะไปร้านกาแฟกัน

ทิพ ชอบด่ืมค็อกเทล คืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะไป
ร้าน Wind West และในวันเกิดเพื่อนหรือใครก็
มักไปเบียร์การ์เด้น

เอ็น ในวันเกิดเพื่อนจะดื่มเล็กน้อยเท่านั้นแต่พอ
ดื่มเหล้าแล้วจะปวดหัว

 ชอบรายการโทรทัศน์แบบไหนครับ

ภา ชอบดูละครและรายการเพลง

นุ้ย ชอบดูละครเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะดูช่องของ
ไทย ทีวีลาวมีแต่ข่าว

บอย รายการทีวีลาวไม่สนุก

ทพิ ใช่ ทีด่ไูด้จะเป็นรายการเพลง นอกจากนัน้กจ็ะ
มีแต่ข่าว ส่วนใหญ่จะดูละคร หรือทอล์คโชว์ช่อง
ของไทย ชอบรายการของช่อง 3 รายการสามแซ่บ

ชายแดนไทย รถบัสในเมือง ภาพการเต้นแอโรบิคในสวนสาธารณะ รถยนต์ทะเบียนลาวส่วนใหญ่จะไปที่ศูนย์การค้าในจังหวัดหนองคาย มีหนังสือภาษาไทยเยอะมากในร้านหนังสือ Major 
Platinum Cineplex จากไทยเปิดเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2015 ค่าบริการส�าหรับผู้ใหญ่ วันหยุดสุดสัปดาห์ 40,000 กีบ
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มากขึ้น



4010 20 30

3010 203010 20

ไทย

ญี่ปุ่น จีน

ฮ่องกง

มาเก๊า

เกาหลี

เวียดนาม

สิงค์โปร์, มาเลเซีย 

อเมริกา

ยุโรป

ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

อื่นๆ

ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในวันหยุด ใช้เวลาว่างท�าอะไร ประเทศที่อยากไปเที่ยวมากที่สุด คือที่ไหน

มีประเทศอื่นที่เคยไปหรือไม่ ยกเว้นไทย ความถี่ในการออกก�าลังกาย

ชอบฟังเพลงชาติไหนมากที่สุดรายการทีวีที่ชอบมากที่สุดคือ

ช็อปปิ้ง

ทานอาหารที่ร้านอาหาร คาเฟ่

ดูหนังที่โรงภาพยนตร์

คาราโอเกะ,โยนโบว์ลิ่ง

ออกก�าลังกาย

อ่านหนังสือ,ฟังเพลง(ที่บ้าน)

ดูทีวี,อินเตอร์เน็ต(ที่บ้าน)

ท่องเที่ยว

ดื่มสังสรรค์

อื่นๆ

สัปดาห์ละ 5-7 ครั้ง

สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

สัปดาห์ละครั้ง

เดือนละ 1-2 ครั้ง

ไม่ออกก�าลังกาย 

0 0

0

40

40

10

10

20

20

30

30

00

  ละคร และภาพยนตร์

เพลง

 เกมโชว์

ทอล์คโชว์

กีฬา

ข่าว และสารคดี

การเรียน การศึกษา

อื่นๆ

ไม่ค่อยดูทีวี

ลาว

ไทย

เกาหลี

จีน

ญี่ปุ่น

อเมริกาและอังกฤษ

อื่นๆ

ไม่ค่อยฟังเพลง

แบบส�ารวจความคิดเห็นนี้ ส�ารวจกลุ่มเป้าหมาย 100 คน (ผู้ชายและผู้หญิง อย่างละ 50 คน) มีรายได้ต่อคนมากกว่า 400 ดอลลาร์สหรัฐ  ช่วงอายุ 20 ปี 51คน (ผู้ชาย 22 คน ผู้หญิง 29 คน)
ช่วงอายุ 30 ปี 43 คน (ผู้ชาย 24 คน ผู้หญิง 19 คน) ช่วงอายุ 40 ปี 6 คน (ผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 2 คน) ด�าเนินการส�ารวจโดยเจโทร เวียงจันทน์ เดือน มิถุนายน ปี 2015
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ชาย หญิง ผลรวม

สำารวจ
ชาวเวียงจันทน์ 100 คน

Q&A การใช้เวลาในวันหยุดและการพักผ่อน
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Life

การด�ารงชีวิต

Copyright © 2016 JETRO. Al l r ights reserved.



การศึกษาและระบบการศึกษา

การศึกษาภาคบังคับของลาว คือ ประถมศึกษา 5 ปี มี
การเรยีนซ�า้ชัน้บ่อยครัง้ การศกีษาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น ตอนปลาย และมหาวิทยาลัย จะใช้เวลา 4 ปี  
3 ปี และ 4 ปี ตามล�าดบั จากข้อมลูกระทรวงศกึษาธกิาร 
อัตราการส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ปี 2012) ในเมืองเวียงจันทน์ อยู่ที่ร้อยละ 92.4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ที่ร้อยละ 60.8  สถาบันการ
ศกึษาภาครฐัประกอบด้วย มหาวทิยาลยัรฐับาล 5 แห่ง 
(ในจ�านวนนี ้อยูใ่นเวยีงจนัทน์ 2 แห่ง) และมหาวทิยาลยั
เฉพาะสาขาของรัฐบาล 12 แห่ง วิทยาลัย 22 แห่ง 
 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน 72 แห่ง จากข้อมูล
องค์กรยูเนสโก อัตราการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ
ลาว (ปี 2012) อยู่ที่ร้อยละ 16.7

เริ่มจากชั้นเรียนการสนทนาภาษาต่างประเทศ เช่น 
อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น และมีการเปิดสอน
หลากหลายวิชา เช่น เต้นร�า และดนตรี เป็นต้น

ในย่านใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ มีชั้นเรียนภาษา
ต่างประเทศมากมาย  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมี 4 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศจะเปิดสอนโดยใช้ห้องเรียนที่ว่าง
ในช่วงเช้าและเย็น

ปัจจบุนั มโีรงเรยีนสอนดนตร ีเช่น กตีาร์ เปียโน เกดิขึน้มากมาย  
โดยเจาะกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลัก

แหล่งที่มาข้อมูล : UNESCO  หมายเหตุ : ตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบจ�านวนผู้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดไม่จ�ากัด
อายตุ่อประชากรทีม่อีายเุหมาะสมกบัการเข้ามหาวทิยาลยั (Gross values) มหาวทิยาลยัดงักล่าวอยูใ่นระดบั 5 และ 6 ของ ISCED 1997 
ซึ่งจัดอันดับโดย UNESCO และรวมถึงสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งหมดที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัย (เทียบได้กับวิทยาลัยระดับอนุปริญญา
บัณฑิตวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี ในญี่ปุ่น)

อัตราการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางความต้องการทางการศึกษาที่สูงขึ้น

อัตราการศึกษาต่อและระบบการศึกษา

การเรียนพิเศษ
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อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในลาว

อะไรคือเหตุผลที่เลือกใช้ระบบการศึกษาแบบญี่ปุ่น
เริ่มจากมีความประทับใจในโรงเรียนอนุบาลของญี่ปุ่น  
ทัง้นีใ้นลาวมกีารเรยีนการสอนคณิตศาสตร์หรือการเขียน
ตวัอกัษรต้ังแต่เดก็ และเป็นทีย่อมรับกันว่าเป็นการศกึษา
ทีม่คีวามก้าวหน้า แต่ว่าในญีปุ่น่จะเน้นการสอนมารยาท
หรือวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตด้วย  ไม่ใช่แค่การเรียนตาม
หนงัสอืเพยีงอย่างเดยีว  และเป็นทีน่่าแปลกใจทีอ่าจารย์
ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กอนุบาลในชุดผ้ากันเปื้อน  ซึ่งคิด
ว่าลาวต้องการการศึกษาในลักษณะแบบนี้  จึงเริ่มเปิด
โรงเรียนอนุบาลแบบญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2007 และต่อมาได้
เปิดโรงเรียนประถมศึกษาในปี 2012

นโยบายการศึกษาเป็นอย่างไร 
การสอนท�าความสะอาดห้องเรียนหรือการจัดเก็บ
ท�าความสะอาดหลังจากรบัประทานอาหารเสรจ็ในญ่ีปุ่น
ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ท่ีชั้นเรียนเราเน้นในส่วนนี้ 
นอกจากนี ้ในคาบเรียนจะเน้นภาษาลาวกบัภาษาองักฤษ
เป็นหลัก  ท้ังนี้ได้มีการน�าระบบบางอย่างเข้ามาใช้เพื่อ
ให้ได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย เช่น ทานาบาตะหรือ
เทศกาลเด็กผู้ชาย เป็นต้น

แนวโน้มในปัจจุบัน นอกเหนือจากการศึกษาใน
โรงเรียนแล้ว มีอะไรบ้าง
ส่วนใหญ่จะจ้างอาจารย์พิเศษสอนตามบ้าน การสนทนา
ภาษาองักฤษจะเร่ิมให้เรียนตัง้แต่ยงัเดก็ เพือ่เตรยีมพร้อม

ส� าหรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
ความจ� า เป ็ นของ
ภาษาอังกฤษเพิ่มสูง
ขึ้นมาก และโรงเรียน
สอนเปียโนหรือกีตาร์ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

สาขาวิชาใดที่จะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นต่อจากนี้
โรงเรยีนสอนคณติศาสตร์ได้รบัความนยิมมาก การลงทนุ
โรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้ระบบของญี่ปุ่น เช่น คุมอง 
น่าจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู ้ปกครองได้พอ
สมควร

คณุสภุาพรท�างานกบัองค์กรไม่หวังผลก�าไรด้านการศกึษามาเป็นเวลานาน ก่อตัง้โรงเรยีนอนบุาล ในปี 2007 โดยน�าระบบการศกึษาส�าหรบัเดก็อนบุาล
แบบญี่ปุ่นเข้ามาใช้ เริ่มเปิดสอนระดับประถมศึกษาในปี 2012  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอนุบาล 72 คน และนักเรียนประถม 81 คน

โรงเรียนประถมฮากแก้ว / โรงเรียนอนุบาลลาว-ญี่ปุ่น ฮากแก้ว
คุณสุภาพร คาวามุระ / Director
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การรักษาพยาบาล

ในลาวมีบริการทางการแพทย์ทั้งคลินิก โรงพยาบาล
เอกชน โรงพยาบาลรัฐ ซึ่งพนักงานบริษัทหรือ
ข้าราชการได้รับสิทธิรักษาในระบบประกันสังคม และ
การรักษาจากโรงพยาบาลในเครือ บุตรหรือคู่สมรส
สามารถได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีด้วยเช่นกัน 
โดยปกตริะดบัการให้บรกิารรกัษาพยาบาลยังมีคุณภาพ
ไม่ดีพอ และอายุขัยของคนลาวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 69.9 ปี 
(ปี 2013)  นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านบริการทางการ
แพทย์   จึงคาดการณ์ได้ว่าความต้องการการแพทย์สมยั
ใหม่หรือการแพทย์ขั้นสูงจะปรับตัวสูงขึ้น

มาตรฐานการให บ้ริการทางการแพทย ์ ไมสู่งมากนัก และมีความต อ้งการให ต้า่งชาติเข า้มาลงทุนในด า้นนี้สูงมาก

Lao ASEAN Hospital ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมาก

Alliance International Medical Centre
โรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบครันมากที่สุดในเวียงจันทน์
ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 80 ถึง 420 ดอลลาร์สหรัฐ

ร้านขายยา Be Well มี 3 สาขาในเมือง ร้าน Poppy’s  มี 
2 สาขาในเมอืง ร้านขายยา สนิค้าขายดจีะเป็นอาหารเสรมิ

มีร้านขายยาทั่วไปมากมาย

ระบบการรักษาพยาบาล

คลินิกรักษาโรคทั่วไป

โรงพยาบาลสัตว์ ลงทุนโดยผู้
ประกอบการจากประเทศไทย

คลินิกรักษาฟัน

โรงพยาบาลรัฐ

สภาพปัจจบุนัของระบบการรกัษาพยาบาลในลาวเป็น
อย่างไรครับ
ร้อยละ 90 ของโรงพยาบาลในลาวบริหารงานโดยรัฐ 
และในด้านการให้บรกิารยงัล้าหลงั แผนกสตูนิารีเวชและ
กุมารเวชยังมีน้อย ในส่วนของโรงพยาบาลที่บริหารงาน
โดยรัฐบาลบางครั้งผู้ป่วยต้องรอเป็นเวลานาน ผู้ป่วยที่
ไม่ค่อยมีเวลา จึงใช้บริการคลินิกรักษาพยาบาลใกล้บ้าน
แทน แต่ว่าส่วนใหญ่คลินิกเหล่านี้ ด�าเนินกิจการโดยที่
ไม่มีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขของลาว นี่คือ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และกลุ่มคนมีฐานะนิยม
จะหันไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
เช่น อุดรธานี เป็นต้น

การให้บริการ AIMC ล่ะครับ
ไม่ว่าจะเป็นระดับความสามารถของแพทย์ หรือ ด้าน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ เช่น เครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ คลื่น
ความถี่สูง หรือเครื่องฉายรังสี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับสูงมาก อัตราผู้ป่วยต่างชาติสูงขึ้นร้อยละ 30 และ
การตรวจสุขภาพขององค์กรใหญ่ (ขนาดองค์กรท่ีมีคน
หลายพันคน) ก็จะอยู่ในรูปแบบสัญญารับเหมา

ความต้องการของบริษัทญี่ปุ ่นในด้านการรักษา
พยาบาล เป็นอย่างไรครับ
โรงพยาบาลเอกชนของญี่ปุ่นมีความเข้มงวดในเรื่องการ
ให้บริการ ดังนั้น ทางลาวเองน่าจะให้การยอมรับ โดย

เฉพาะท่ียงัขาดอยูค่อื
คลินิกส�าหรับเด็ก มี
ผู้ปกครองหลายท่าน
ปรารถนาอยากให้บุตรหลานได้รับการรักษาพยาบาลที่
ดีเพิ่มมากขึ้น การตระหนักรู้ใส่ใจด้านสุขภาพของชาว
ลาวในช่วงประมาณ 5 ปีมานี้ เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก 
คนนิยมทานมังสวิรัติเพิ่มขึ้นและมีการเต้นแอโรบิค ซึ่ง
เมื่อก่อนแทบจะไม่เห็นเลย และไม่ใช่เพียงแค่คนในยุค
นี้เท่านั้น ยังเห็นคนสูงอายุ วัยรุ่น เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ 
เนื่องจากมีฐานะดีขึ้น

AIMC เป็นโรงพยาบาลท่ีมอุีปกรณ์ครบครนัมากทีส่ดุในลาว เปิดกจิการในปี 2011 โดยกลุม่ New Chip Xeng Group ทีก่่อนหน้าน้ีเป็นตวัแทนจ�าหน่าย
รถยนต์ฮอนด้า  AIMC ได้รับเงินทุนจากกระทรวงสาธารณสุขของลาว อีกทั้งมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ในไทย

Alliance International Medical Centre (AIMC)
คุณศานุ จุลมณี / Vice President

ถามผู้รู้
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การโทรคมนาคมสื่อสาร

อตัราความนยิมของโทรศัพท์มือถอืในลาวอยูท่ี่ประมาณ
ร้อยละ 68 และอัตราการเป็นเจ้าของอยู่ท่ี 2/3 ของ
ประชากร ในปัจจุบันนี้ความนิยมในสมาร์ทโฟนขยาย
ตัวมากขึ้นและสามารถพบเห็นชาวลาวถือสมาร์ทโฟน
ได้ทุกหนทุกแห่งในตัวเมือง เช่น ป้ายรถเมล์ ร้าน
อาหาร เป็นต้น ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือใน
ลาวนอกจาก ETL ของรัฐบาลแล้ว ยังมี LTC หรือ Lao 
Telecom ของกลุ่มทุนจากสิงคโปร์ Unitel ทุนจาก
เวียดนาม และ Beeline Lao ทุนรัสเซีย รวมทั้งหมด  
4 บรษัิท รปูแบบการให้บริการมีท้ังแบบเตมิเงนิและจ่าย
รายเดือน มีจ�าหน่ายทั้งแบบแพ็คเกจคู่กับส่งข้อความ 
SMS หรือ ดาต้า 3G/4G

จากข้อมูลของกระทรวงสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า 
และไปรษณีย์ พบว่าจ�านวนครัวเรือนที่สมัครใช้บริการ 
บรอดแบรนด์ของลาวอยูท่ี ่11,287 ครัวเรอืน (ปี 2014)  
อัตราความนยิมอยูใ่นเกณฑ์ต�า่เพียงร้อยละ 0.16 อตัรา
ความนิยมโทรศัพท์บ้านมีไม่มากนักอยู่ท่ีร้อยละ 13.4 
(ปี 2014) ปัจจุบันนี้ ความนิยมในการใช้งานโทรศัพท์
มือถือมีมากข้ึน การใช้งานอินเตอร์เน็ตจะใช้โดยผ่าน
โทรศัพท์มือถือมากขึ้น

แหล่งที่มาข้อมูล : ITU-World Telecommunication/ICT Indicators Database หมายเหตุ : อัตราความนิยมตั้งแต่ปี 2012  
เป็นต้นมา ค�านวณด้วย SIM card ที่มีการใช้งานเท่านั้น ก่อนหน้านั้นอ้างอิงตามจ�านวนซิมการ์ดที่จ�าหน่าย

ร้านค้าจ�าหน่าย Oppo Huawei และแบรนด์จีนอื่นๆ สามารถ
พบได้ทั่วไป

ความนิยมในการใช้งานสมาร์ทโฟนก�าลังเพิ่มขึ้น

อินเตอร์เน็ตคาเฟ่

อัตราความแพร่หลายและจ�านวนผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์มือ

ตัวอย่างราคาจ�าหน่ายโทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่างค่าธรรมเนียมใช้อินเตอร์เน็ต

แหล่งที่มาข้อมูล  :  เจโทร ส�านักงานสาขาเวียงจันทน์ (มิ.ย. 2015)

แหล่งที่มาข้อมูล : เจโทร ส�านักงานสาขาเวียงจันทน์ (มิ.ย. 2015)

แบรนด์ - รุ่น ราคา (กีบ)

iPhone6 6,125,000

NOKIA Lumia1320 2,400,000

SONY XperiaZ3 3G 5,800,000

I-mobile iQ X Slim2 1,490,000

บริการ ค่าบริการ (กีบ) หมายเหตุ

ADSL 1 Mbps 240,000 / เดือน
ช�าระเงินล่วงหน้าหลายเดือน 
มีส่วนลด / LTC

ADSL 2Mbps 350,000 / เดือน
ช�าระเงินล่วงหน้าหลายเดือน 
มีส่วนลด / ETL

อินเตอร์เน็ตมือถือ 3G 50,000 / สัปดาห์ 2GB / ETL

อินเตอร์เน็ตมือถือ 3G 10,000 / สัปดาห์ 250MB / Beeline

ความนิยมสมารท์โฟน และโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนความพร้อมของอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต

ตลาดเช้ามอลล์ก็มีร ้านค้าจ�าหน่าย
โทรศัพท์มากมาย

มีลูกค้ามาลองใช้โทรศัพท์ในร้านและ
ฟังค�าอธิบาย

ส�าหรับพระวัยรุ่น โทรศัพท์มือถือก็เป็น
สิ่งที่ขาดไม่ได้

ร้าน i-Mobile ของไทย

โทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟนยี่ห้อท่ีขายดีท่ีสุดจะ

เป็น ซัมซุงและโนเกีย ซึ่งมีราคา

ถูกท่ีสุด ท�าให้ได้รับความนิยม

สูง ส่วนคนที่พอมีเงินจะนิยมซื้อ 

iPhone มาใช้

พนักงานร้านขายโทรศัพท์
Point of View
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การเงิน

ยอดเงินฝากเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่วนเงินเดือนนั้น ทางบริษัทได้มีการใช้
บรกิารโอนเงนิเดอืนเข้าบญัชีธนาคารของพนกังานเพิม่
ขึน้  การใช้งานบตัรเอทเีอม็กเ็พิม่ขึน้ ธนาคารมี 39 แห่ง
ในประเทศ และในจ�านวนนัน้มอียู ่5 แห่ง ทีเ่ป็นธนาคาร
ต่างชาติ สาขาของธนาคารต่างประเทศมี 20 แห่ง

แหล่งที่มาข้อมูล : จัดท�าโดยเจโทร ส�านักงานสาขาเวียงจันทน์ตามข้อมูลของธนาคารกลาง
แห่งสปป.ลาว หมายเหตุ : ตัวเลขดังกล่าวแปลงด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
= 8,100 กีบ รวมเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

ส�านักงานธนาคารอยู่บนถนนล้านช้าง

ความแพร่หลายของเอทีเอ็ม

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินฝากเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ส่วนการใช้บริการเช่าซื้อหรือผ่อนช�าระรายเดือนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

การใช้บริการธนาคาร

การด�าเนินกิจการในลาวเป็นอย่างไรบ้างครับ
บริษัทเราได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ
ในลาว ก�าลังขยายกิจการด้านการเงิน ธุรกิจหลัก
คือการให้บริการซ้ือสินค้าแบบผ่อนช�าระกับลูกค้า 
ในการซ้ือสินค้าประเภทต่างๆ เช่น รถมอเตอร์ไซค์ 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านใน
เมืองเวียงจันทน์ เราท�าธุรกิจที่นี่มาเกือบ 1 ปีครึ่ง
แล้ว บริษัทเรายังให้บริการทางการเงินกับร้านค้า
พันธมิตรกว่า 150 ร้านค้าในนครเวียงจันทน์

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่
กลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการมากที่สุด กว่าคร่ึงหนึ่งของ
ลูกค้าทั้งหมดของเราอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ซึ่งมี 
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 250 จนถึง 500 ดอลลาร์
สหรัฐ ส่วนความต้องการสมาร์ทโฟน เช่น กาแล็คซี่ 
ของซมัซุง หรอืไอโฟนของแอปเป้ิล นัน้สะท้อนให้เหน็ 
ถงึความแพร่หลายและความนยิมในการเป็นเจ้าของ
โทรศพัท์มอืถอืเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่วนใหญ่ท�าธุรกรรม
กับบริษัทเรา

การประเมินตลาด
ธุรกิจหลักด้านการเงินของกลุ่มอิออนคือการขยาย
กิจการให้บริการผ่อนช�าระกับลูกค้า นอกจากนั้น 
ทางเรายงัมีแผนท่ีจะขยายธรุกจิไปในกจิการตวัแทน
ประกัน การออกบัตรเครดิต เป็นต้น บริษัทเราเพิ่ง
เริ่มท�าธุรกิจใน สปป. ลาว ซึ่งในอนาคตนั้นจะเรา
ไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่ในนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น แต่

ยังมีแผนท่ีจะขยายสาขาไปยังเมืองอ่ืนๆของ สปป. 
ลาวด้วย โดยเราตั้งใจท่ีจะเพ่ิมความสะดวกในการ
ให้บริการผ่อนช�าระกับลูกค้าในวงกว้างขึ้น ซึ่งจะ
เป็นหนทางหน่ึงในการช่วยเพ่ิมความสะดวกสบาย
ในชีวิตแก่ลูกค้าของเรา

อุปสรรคในการเริ่มกิจการ
ประการแรกคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องกฎ
ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
เริ่มกิจการ ซึ่งอุปสรรคนี้ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะที่ สปป. 
ลาวเท่านั้น แต่ก็มีทั่วไปแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้ว 
บริษัทเราถือเป็นบริษัทญี่ปุ่นเจ้าแรกในลาวที่เข้ามา
ลงทุนในกิจการการให้บริการทางการเงินในลาว จึง
ประสบพบเจออุปสรรคหลายๆ ด้านที่ต้องใช้เวลา
และแรงกายในการด�าเนินการหรือแก้ไข เช่น การ
ตดิต่อกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง การต้องปรับ
ตัวในเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการค้า 
การขอใบอนุญาตต่างๆ อาทิ ใบอนุญาตการจัดตั้ง
ป้าย ใบอนญุาตประกอบกจิการ เป็นต้น นอกจากนัน้
เราต้องด�าเนินการคัดเลือกพนักงานอย่างรอบคอบ 
เพื่อให้ได้บุคลากรส�าหรับแต่ละแผนกที่มีศักยภาพ 
เพียงพอ ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และบริษัทเรา
ทุ่มเทอย่างมากในการสร้างบุคลากรระดับผู้จัดการ 
เช่น มีการส่งไปฝึกอบรมในไทยในช่วงเวลาระหว่าง
รอการออกใบอนญุาตการประกอบกจิการ ซึง่ใช้เวลา
ประมาณ 2 ปีกว่า แต่อาจเป็นเพราะว่าได้รับความ
ช่วยเหลือจากพนักงานในท้องถิ่น จึงท�าให้สามารถ

เร่ิมกิจการได้โดย
ไม่มีปัญหาใดๆ

การรั บรู ้ ของผู ้
บริโภคเรื่องบัตร
เครดิต
สังคมลาวยังเป็นสังคมที่นิยมใช้เงินสดเป็นหลัก 
เพราะคนลาวมีทัศนคติว่า การผ่อนช�าระเท่ากับ
เป็นการกูย้มืหรอืการเป็นหนีเ้ป็นสนิ ดงัน้ัน ผู้บริโภค
บางส่วนจึงหลีกเลี่ยงการใช้บริการการผ่อนช�าระ  
อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมข้ึนของรายได้ประชาชาติ
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเข้าร่วม AEC 
ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2015 ที่ท�าให้ไม่ต้องเสียภาษี
ศุลกากรภายในประชาคม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อม
ให้ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าที่ต้องการใน
ราคาที่ถูกมากขึ้น ซึ่งญี่ปุ่นเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือน
กัน ดังน้ัน ทางเราจึงคาดการณ์ว่าอัตราการขยาย
ตัวของผู้ถือครองบัตรเครดิตหรือซื้อสินค้าเงินผ่อน
กับบริษัทจ�าหน่ายสินค้าจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันความ
นิยมใช้บัตรเครดิตในลาวยังมีอยู่ไม่มาก แต่ส�าหรับ
การบริการช�าระสนิค้าเงินผ่อนซึง่เป็นธรุกจิหลกัของ
บริษัทเรานัน้ ทางเราเชือ่ว่าวนัทีผู่บ้ริโภคชาวลาวจะ
ให้การยอมรับและตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ผ่อนช�าระจะมาถงึในอนาคตอนัใกล้นี ้ซึง่จะช่วยเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนการบริโภคได้

การให้บรกิารทางการเงนิของออิอนขยายกจิการไปยงัต่างประเทศโดยเน้นประเทศในเอเชยี เปิดตวัในกจิการธรุกรรมซือ้ขายหุ้นในมาเลเซยี ไทย ฮ่องกง  และ
การเข้ามาลงทุนในลาวถือเป็นประเทศที่ 12 โดยเริ่มเปิดด�าเนินการในเดือนตุลาคมปี 2013 มีจ�านวนพนักงาน 50 คน

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd.
Mr.Kitano Shiro/ Managing Director
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ร้านจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรองรับการ
จ�าหน่ายแบบผ่อนช�าระ

ถามผู้รู้

Life
Fo

o
d

Fa
sh

io
n

S
u
m

m
a
ry

Copyright © 2016 JETRO. Al l r ights reserved. V I ENT IANE S TY LE  o 053

In
ve

stin
g

H
o
u
sin

g
Le

isu
re



ความงาม

เวียงจันทน์เซ็นเตอร์ชั้น 1 มีเคาน์เตอร์แบรนด์อย่าง Shiseido, 
Clinique, Estee Lauder  และ Lancome จ�าหน่าย

TONY MOLY  แบรนด์เกาหลี  มี 2 ร้านในเวียงจันทน์

BEAUTY BUFFET ที่มีสาขากว่า 200 สาขาในไทย สินค้าขาย
ดีจะเป็น Milk lotion ราคา 64,000 กีบ และโฟมล้างหน้า 
31,000 กีบ จะขยายเพิ่มเป็น 3 สาขาในเวียงจันทน์ ในปี 2015

เครือ่งส�าอางแบรนด์เกาหลใีนชอ็บป้ิงเซน็เตอร์ ETUDE HOUSE 
(ซ้าย) และ SAYNOW (ขวา)                

GIFFARINE แบรนด์ขายตรงแบบเป็นสมาชกิของไทย (ซ้าย) และ
MISTINE (ขวา)

ทีต่ลาดขวัดนิมร้ีานจ�าหน่ายเคร่ืองส�าอางอยูม่ากมาย เจ้าของร้าน
ส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีน

ตัวอย่างราคาจ�าหน่ายเครื่องส�าอาง

แหล่งที่มาข้อมูล : เจโทร ส�านักงานสาขาเวียงจันทน์ (มิ.ย. 2015)

แบรนด์ ราคา (กีบ)
โลชั่นส�าหรับผิวหน้า ETUDE 259,000
โลชั่นส�าหรับผิวหน้า Shiseido 187,000 - 500,000
BB Mistine / ไทย 22,000
Milk lotion KARMART / ไทย 50,000 - 90,000
Milk lotion REVLON 169,000
กันแดด Shiseido 325,000
กันแดด KA / ไทย 52,000
ลิปสติก REVLON 57,000 ขึ้นไป
อายไลเนอร์ Maybelline 30,000 - 35,000
มาสคาร่า Maybelline 13,000 - 30,000
ขนตาปลอม LASH / ไทย 12,000

เครื่องส�าอาง 

ร้านท�าผม ร้านสปาและนวด

Champa Spa ร้านเก่าแก่กว่า 10 ปี ใน
เวียงจันทน์ที่ขยาย 3 สาขาในเมือง Lily Skin-
care & Spa ร้านเสริมสวยยอดนิยม MANEE 
SPA ที่อยู่ในย่านที่พักอาศัยที่สงบเงียบ

ส� าหรับปากและแก ้มสี

สว่างอ่อนๆ เป็นที่นิยมท่ี

เวียงจันทน์ จะแต่งหน้า

เข้ม เฉพาะโอกาสพิเศษๆ อย่างเช่นงานแต่งงานเท่านั้น

พนักงาน REVLON

Point of View

TONY ร้านท�าผมยอดนิยม ราคาตัด 150,000 
กีบ ลูกค้านิยมใช้บริการสระเซ็ท ร้านตัดผม
ท่ัวไป  ตัด 15,000 กบี ร้าน Chic ของนกัลงทนุ
ไทย ผู้หญิงมาเปลี่ยนทรงผม

หากไปส�ารวจทีต่ลาดหรือแผงลอยจะเหน็ร้านจ�าหน่าย
เครื่องส�าอางท่ีตั้งเรียงรายอยู่เป็นจ�านวนมาก  ส่วน
มากเป็นสินค้าราคาถูกที่น�าเข้ามาจากไทย อย่างเช่น 
Meybelline, KA, Mistine และ KARMART ส�าหรับ
สินค้าแบรนด์ญี่ปุ ่นนั้น ปกติจะจัดจ�าหน่ายโดยร้าน
ตัวแทนจ�าหน่ายเท่านั้น ส่วน SHISEIDO จะท�าการ
ขายแบบมีหน้าร้านและในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ ได้
ขยายสาขาในประเทศเป็น 4 สาขา ในระยะนี ้มแีบรนด์
เกาหลีเข้ามาเป็นคู่แข่งในตลาดมากขึ้น และเคาน์เตอร์
จ�าหน่ายเครื่องส�าอางแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนที่สามารถ
เหน็ได้ท่ัวไปในห้างสรรพสนิค้าในญีปุ่น่นัน้ ปัจจุบนัมแีค่
ที่เดียวใน สปป. ลาว คือ ที่เวียงจันทน์เซ็นเตอร์เท่านั้น

แบรนด์ไทย และเกาหลีได้รับความนิยม  แบรนด์ญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายตัว
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1,008,788

1,144,139
1,288,700

1,439,481
1,574,349

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ในปัจจุบันเวียงจันทน์  กระแสนิยมการเดินทางด้วย
รถยนต์ก�าลังมาแรง จนยากที่จะจินตนาการได้ถึงภาพ
ในอดีต จุดส�าคัญต่างๆ ในตัวเมืองต้องเผชิญปัญหา
สภาพจราจรที่ติดขัดทั้งตอนเช้าและตอนเย็น ขณะ
เดียวกนัจ�านวนรถทีจ่ดทะเบยีนท่ัวประเทศของลาวนัน้
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ในปี 2014 มปีระมาณ 1,570,000 คนั 
และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6 เท่า  
และในจ�านวนนัน้ ประมาณร้อยละ 80 เป็นรถมอเตอร์ไซค์  
ส่วนรถยนต์อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 20 หากแยกตาม 
รายละเอียดประเภทรถยนต์จะพบว่ามากกว่าร้อยละ 
60 เป็นรถกระบะ  หากออกไปนอกตัวเมืองเวียงจันทน์
เพียงเล็กน้อย จะพบเห็นถนนท่ียังก่อสร้างไม่เสร็จอยู่
มากมาย ส�าหรับรถยนต์ที่ได้รับความนิยม คือ รถยนต์
สัญชาติญี่ปุ่น แต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ รถยนต์สัญชาติ
เกาหลี (ฮุนได) ก�าลังขยายตลาด นอกจากนี้มีบริษัทใน
ลาวชื่อ KOLAO ซึ่งน�าระบบการผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วน
ยานยนต์ประเภทส�าเร็จรูป (Completely Knocked 
Down : CKD) มาประกอบในลาว โดยน�าเข้ามาในรูป
ของชิ้นส่วน

ร้าน MOLY CARE จากไทย บริการ
ล้างรถ Wizard เฉพาะค่าล้างรถ ราคา 
35,000 กีบ ราคาเซ็ตล้างรถ ลงแว็กซ์ 
ท�าความสะอาดภายในรถ 12,000 กีบ 

ศูนย์เปลี่ยนยางรถของบริดจ์สโตน 
ศูนย์บริการซ่อมบ�ารุง ล้างรถส�าหรับ

รถยนต์หรู Born to B บริการลงแว็กซ์รถ
ก�าลงัได้รบัความนยิม ค่าบรกิารประมาณ 
2,000,000 กีบ  

แหล่งที่มาข้อมูล : Ministry of  Public Works and Transport, Department of Transport

แหล่งที่มาข้อมูล : Ministry of  Public Works and Transport, Department of Transport

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนทั้งประเทศ (ยอดรวม)

จ�านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนแยกตามประเภท 
(ปี 2014)

จ�านวนรถแยกตามลักษณะการใช้งาน  
(ปี 2014)

ภายในตัวเมืองเวียงจันทน์ ผู้คนเริ่มน�ารถยนต์มาใช้
บริการหลังการขาย เช่น การดัดแปลงตัวถัง    การ
ขายอะไหล่รถยนต์ การเปลี่ยนชิ้นส่วน และการล้าง
รถ ตามการเปลี่ยนแปลงที่คนลาวที่มีรถยนต์หรือรถ
จักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น 

จ�านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใน 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 3.6 เท่า  โดยในช่วงเช้าและเย็นจราจรจะติดขัด

ระบบการเดินทางด้วยรถยนต์ (Motorization) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

บริการหลังการขาย

ซื้อรถยนต์ซีดานยี่ห้อเกีย แบบผ่อนช�าระรายเดือน ล้างรถประมาณสัปดาห์ละครั้ง ราคาประมาณ 30,000 กีบ ช่วงหน้าฝนโคลนชอบกระเด็นใส่รถ ท�าให้ต้องล้างรถบ่อยขึ้น 

พนักงานบริษัท คุณตูน

Point of View

รถยนต์ยี่ห้อซูซูกิหรือฮอนด้า น�าเข้าชิ้นส่วนเข้ามาและ
ประกอบในลาว

โชว์รูมรถยนต์โตโยต้าได้รับความนิยมสูง นอกจากน้ัน ที่น่ีก็
มีตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์อีซูซุ ฮอนด้า มิตซูบิชิ มาสด้าและ
นิสสันด้วย

รถกระบะสัญชาติญี่ปุ ่นได้รับความนิยมสูง แต่ในปัจจุบันนี้ 
รถยนต์ซีดานสัญชาติเกาหลีก็ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

รถยนตโดยสาร
17.00%รถมินิบัส

14.18%

SUV 7.46%

รถกระบะ
61.36%

รถยนต
19.16%

รถบัส - รถบรรทุก
3.08%

รถจักรยานยนต
และรถสามลอ

77.76%
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พิธีแต่งงานโดยทั่วไปของคนลาวจะเริ่มพิธีตั้งแต่เช้า 
หลังจากจัดพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่บ้านเกิด
ของเจ้าบ่าว แล้วจะไปจัดที่บ้านเกิดของเจ้าสาว หาก
บ้านเจ้าสาวอยู่ใกล้ เพื่อนๆ หรือครอบครัวของเจ้าบ่าว
นิยมมาร่วมงานพร้อมทั้งเล่นดนตรีในพิธีแต่งงานที่
บ้านเจ้าสาว การผูกด้ายสีขาวนั้นมีความหมายในการ
อวยพรให้มีความสุข ซึ่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะได้รับ
การผกูข้อมอืจากผูเ้ข้าร่วมงานหลงัจากเสรจ็งานพิธแีล้ว  
และในส่วนของการรับประทานอาหารจะเริ่มตั้งแต่
ก่อนอาหารกลางวันจนถึง
งานเลี้ยงใหญ่โตในเวลาดึก 
ปัจจุบันนี้เร่ิมมีการจัดงาน
เลี้ยงรอบที่สองในโรงแรม 
หรือลานจัดงานเลี้ยง โดย
งานจะเริ่มตั้งแต่เวลาสอง
ทุ่มจนถึงเวลาดึก แต่ในช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
นั้น การจัดงานแต่งงาน
จะมีไม่มาก เนื่องจากเป็น
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนา

การแต่งงาน

พื้นที่ส�าหรับจัดงานเลี้ยงและงานพิธี สตูดิโอถ่ายภาพในตัวเมอืงเวยีงจนัทน์ มีพืน้ทีส่�าหรบัจดังานแต่งงาน  โดย
เฉพาะทีใ่ช้ส�าหรบัจดังานเลีย้งตอนกลางคนื (ปาร์ตีง้าน 
แต่งงาน) มจี�านวนเพิม่มากขึน้ รปูแบบมีความใกล้เคียง 
กับพื้นที่จัดงานเลี้ยงของญี่ปุ ่น และราคาค่าบริการ 
ขึน้อยูก่บัรายการอาหาร โดยปกตทิัว่ไปจะอยูใ่นรปูแบบ 
โต๊ะจีน ราคาประมาณ 120,000 กีบต่อลูกค้า 2 ท่าน  
หากเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ราคาจะถูกลงอีก บัตรเชิญเข้า 
ร่วมพิธีแต่งงานของลาวต้องเชิญเป็นคู่ ดังนั้น การตั้ง
ราคาการจดังานจะเสนอราคาเป็นคู่ (2 ท่าน) นอกจากนี้  
ภาพถ่ายงานแต่งงานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ต้องน�ามา
ประดบัตกแต่งตรงทางเข้างาน ในตวัเมืองมร้ีานสตดิูโอ 
ถ่ายภาพงานแต่งงานเป็นจ�านวนมาก และมกัรวมอยูใ่น 
รายการการให้บริการแต่งหน้าและเช่าชุดเจ้าสาว 

เจ้าบ่าวเจ้าสาวออกมาต้อนรับแขกในงานฉลองมงคลสมรส
แขกรับเชิญที่มาร่วมแสดงความยินดี กว่าแขกผู้ร่วมงาน

จะเข้ามาเต็มใช้เวลา 2 ชั่วโมง อาหารแบบโต๊ะจีนหรือแบบ
บุฟเฟ่ต์ เจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินเข้าพื้นที่จัดงาน

พิธีจัดขึ้นที่บ้านเจ้าสาว เจ้าบ่าวเจ้าสาวรับการผูกข้อมือ
ด้วยด้ายสายสิญจน์จากแขกที่มาร่วมงาน จัดเลี้ยงอาหาร
กลางวัน ขันใส่ซองร่วมแสดงความยินดีบริเวณทางเข้า

คณุวรีะคต สามภีรรยา แขก
ท่ีเชิญมาร่วมงานประมาณ 
1,000 คน งบประมาณจัด
งาน 70,000,000 กีบ

“ช้างเผือก” สถานที่จัดงานแต่งงานมีชื่อในเวียงจันทน์ 
“เฟื่องฟ้า” ที่ถนนโพนสีนวน ภายในสถานที่จัดงานจัดเรียง
ไว้ด้วยโต๊ะกลม ภัตตาคารดาวเวียง

สตูดิโอบนถนนดงป่าลาน ชุดอัลบั้มภาพถ่ายและค่าใช้จ่าย 
(ถ่าย 2 เซ็ต) ราคา 1,800,000 กีบ สตูดิโอที่อยู่ใกล้กับ
สนามบิน ค่าเช่าชุดและรวมแต่งหน้า และชุดอัลบ้ัมภาพถ่าย
ค่าใช้จ่าย 4,750,000 กีบ ตัวอย่างภาพถ่าย

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายการจัดงานแต่งงาน

แหล่งที่มาข้อมูล :  เจโทร ส�านักงานสาขาเวียงจันทน์ (มิ.ย. 2015)

รายละเอียด ราคา (กีบ)

ชุดเช่า (สูทเจ้าบ่าว) 3 แสน - 5 แสน

ชดุเช่า (ชดุแต่งงานเจ้าสไตล์พืน้เมอืงลาว) 5 แสน - 2 ล้าน

พวงมาลัย (ซุ้มและฉากส�าหรับถ่ายภาพ) 3 ล้าน

พิธีแต่งงานของคนลาว จะใช้เวลานาน โดยเริ่มตั้งแต่พิธีในช่วงเช้าจนถึงงานเลี้ยงในตอนเย็น 

อุตสาหกรรมการแต่งงาน

พิธีแต่งงานของคนลาว

ส�าหรบัปาร์ตีง้านเลีย้งหรอืงานกลาง

คนื จ�านวนแขกประมาณ 1,000 คน 

ถอืเป็นเร่ืองปกต ิ บางครัง้อาจจะถงึ 

2,000 คน ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับ

รายการอาหาร โดยเฉลี่ย 120,000 

กีบ ต่อ 2 ท่าน

สถานที่จัดงานแต่งงาน “เฟื่องฟ้า”

ลูกชายเจ้าของ

คุณ ชนะลิต

Point of View
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ข้อดีของการใช้ชีวิตในเมืองเวียงจันทน์  ใช้อุปกรณ์อะไรเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ข้อเสียของการใช้ชีวิตในเมืองเวียงจันทน์

สิ่งที่อยากเรียนรู้หรืออยากเรียนเพิ่มเติม

เคยใช้บริการเงินกู้หรือบัตรเครดิตหรือไม่

ใช้รถยนต์ของประเทศไหน

ใช้รถจักรยานยนต์ของประเทศไหน
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สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย
ความสงบเรียบร้อย

งานและรายได้มั่นคง
การรักษาพยาบาล

การศึกษา 
ความสะดวกในการเดินทาง

ผู้คนใจดีและเป็นมิตร
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

สะดวกในการจับจ่ายซื้อของ
อื่นๆ

ค่าที่พักอาศัยแพง
ความสงบเรียบร้อยไม่ดี

หางานยาก
เงินเดือนน้อย
ค่าครองชีพสูง

ระบบการรักษาพยาบาลไม่ดี
ระบบการศึกษาไม่ดี

การจราจรติดขัดมาก
ปัญหาท�าลายธรรมชาติ มลพิษ 

ระบบอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ

ภาษาต่างประเทศ
ดนตรี

กีฬา (รวมโยคะและแอโรบิค)
เต้นร�า
ธุรกิจ

กฎหมายและบัญชี
อาหาร (รวมถึงขนม)

เย็บปักถักร้อย
อื่นๆ

คอมพิวเตอร์ที่บ้าน

คอมพิวเตอร์ที่ท�างาน

สมาร์ทโฟน

แท็บเลต (เช่น ไอแพด)

ไม่เล่นอินเตอร์เน็ต

เคยใช้แล้ว

มีแผนที่จะใช้ในอนาคต

ไม่เคยใช้ / ไม่มีความคิดจะใช้

ญี่ปุ่น

เกาหลี

จีน

อเมริกา

ยุโรป                                         

อื่นๆ

ไม่มีรถยนต์

ญี่ปุ่น

เกาหลี

จีน

อเมริกา

ยุโรป

อื่นๆ

ไม่มีมอเตอร์ไซค์

(เกี่ยวกับการส�ารวจ) กลุ่มเป้าหมาย 100 คน รายได้ต่อครัวเรือนอยู่ที่ 400 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป (ผู้ชายและผู้หญิงอย่างละ 50 คน) ช่วงกลุ่มอายุแบ่งเป็น ช่วงอายุ 20 ปี 51 คน (ผู้ชาย 22 คน ผู้หญิง  
29 คน) ช่วงอายุ 30  - 39 ปี 43 คน (ผู้ชาย 24 คน และผู้หญิง 19 คน) ช่วงอายุ 40-49 ปี 6 คน (ผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 2 คน)  ส�ารวจโดยส�านักงานเจโทร เวียงจันทน์ เดือน มิถุนายน ปี 2015 
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ชาย หญิง ผลรวม

ส�ารวจ
ชาวเวียงจันทน์ 100 คน

Q&A การใช้ชีวิต
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การขยาย

การลงทุน
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กฎหมายส่งเสรมิการลงทนุปี 2009 นัน้ นอกจากจะขจดั
การเลอืกปฏบิตัแิล้วยงัก�าหนดวิธีการขอลงทนุและสทิธิ
ประโยชน์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รายละเอียดสิทธิ
ประโยชน์ในการลงทนุล่าสุดถกูประกาศจากค�าส่ังนายก
รัฐมนตรีปี2014 ตามตารางที่อยู่ทางขวามือ ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็น 3 เขตส่งเสริมการลงทุน ตามความพร้อมด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานสงัคม โดยเขตเมอืงโดยทัว่ไปจะจดัให้
อยู่ในเขต 3 ระดับการส่งเสริมนั้นจะแบ่งตามประเภท
ธุรกิจ ดังนั้น ขณะยื่นขอการส่งเสริมการลงทุนจ�าเป็น
ต้องตรวจสอบการแบ่งประเภทธุรกิจและเขตพื้นที่ที่
เข้าข่ายล่วงหน้าให้ดี นอกจากนี้ ในกรณีที่ลงทุนในเขต
เศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) นกัลงทนุจะได้รบัสทิธปิระโยชน์
เพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สัดส่วนของเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงสุดต่อทุนจดทะเบียนของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

เงื่อนไขการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในประเภทธุรกิจอื่นๆ

การส่งเสริมการลงทุน (กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ปี 2009)

แหล่งที่มาข้อมูล : สรุปโดยเจโทร จากข้อมูลของรัฐบาล สปป. ลาว    
หมายเหต ุ: ส�าหรบัรายละเอยีดสถานทีท่ีส่ามารถเข้าไปลงทนุได้ ก�าลงัอยูใ่นระหว่างการ
ร่างเงื่อนไข โดยเจโทร ส�านักงานสาขาเวียงจันทน์ จะอัพเดทข้อมูลเป็นระยะ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

วันสต็อพเซอร์วิส กระทรวงแผนการและการลงทุน

 แหล่งที่มาข้อมูล : สรุปโดยเจโทร จากข้อมูลของรัฐบาลลาว    
 หมายเหตุ : ถึงแม้จะอยู่ในสาขาธุรกิจเดียวกัน เงื่อนไขการลงทุนจากต่างชาติของกิจการย่อยต่างๆอาจแตกต่างกันได้  

นโยบายการลงทุนและกฎระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบการลงทุน

กฎระเบียบมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมากขึ้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ส�าหรับข้อมูลล่าสุด 
แนะน�าให้ตรวจสอบไปที่แผนกบริการจดทะเบียนธุรกิจ  ส�านักควบคุมการจดทะเบียนธุรกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

แผนกบริการจดทะเบียนธุรกิจ +856-21-412011 (สอบถามเป็นภาษาอังกฤษได้)

ระบบการส่งเสริมการลงทุน

ประเภท ค�าอธิบายประเภท ระดับการส่งเสริม
ระยะเวลา
ยกเว้นภาษี
นิติบุคคล

การจัดตั้ง อาทิ ร.พ. ร.ร.อนุบาล ร.ร.ประถม มัธยม
ต้น มัธยมปลาย ร.ร.ส่งเสริมอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค 

มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย เป็นต้น

เขต 1
ยังไม่มีการจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม

ระดับที่ 1 10 ปี

ยกเว้นภาษี
นิติบุคคล 5 ปีนอก
เหนือเพิ่มเติมจากที่
ระบุไว้ทางด้านซ้าย

ยกเว้นค่าเช่าและค่าสัมปทาน 
15 ปี

ระดับที่ 2 6 ปี

ระดับที่ 3 3 ปี

เขต 2
จัดเตรียมโครงสร้าง 
พื้นฐานแล้วในระดับ
ปานกลาง

ระดับที่ 1 6 ปี
ยกเว้นค่าเช่าและค่าสัมปทาน 
10 ปี

ระดับที่ 2 4 ปี

ระดับที่ 3 2 ปี

เขต 3
จัดเตรียมโครงสร้าง 
พื้นฐานแล้ว

ระดับที่ 1 4 ปี
ยกเว้นค่าเช่าและค่าสัมปทาน 
3 ปี

ระดับที่ 2 2 ปี

ระดับที่ 3 1 ปี

รัฐบาลสปป.ลาว ได้สงวนอุตสาหกรรมบริการไว้ให้กับ
นกัลงทนุในประเทศเท่านัน้ จึงท�าให้มอีปุสรรคมากมาย
ส�าหรับนักลงทุนต่างชาติ แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชกิองค์การการค้าโลก (WTO) ทางการได้มกีารเดนิ
หน้านโยบายท่ีน�าไปสู่การผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุน
จากต่างชาติมากขึ้น นอกจากนี้ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ประเทศสมาชิกต่างๆก�าลังค่อยๆเปิด
เสรีการลงทุนจากต่างชาติ ถึง 128 สาขาจากทั้งหมด 
150 สาขา และมีการอนุญาตให้นักลงทุนจากต่างชาติ
ถอืหุน้ได้มากทีส่ดุถงึ 70% ในธุรกิจทุกประเภท ภายใน
ปี 2015 นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองใน
ช่วงนี้คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2015 ทางการลาวได้
อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าส่ง
ค้าปลีกได้ โดยถึงแม้ว่าจะยังมีเงื่อนไขต่างๆ อาทิ เงิน
ทุนจดทะเบียน แต่การยินยอมให้นักลงทุนต่างชาติเข้า
มาลงทุนสูงสุด100% ถือเป็นพัฒนาการที่ส�าคัญอย่าง
มาก ส�าหรับกิจการที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามา
ลงทนุได้100% นกัลงทนุต่างชาตจิ�าเป็นต้องร่วมทุนกับ
นักลงทุนสัญชาติลาว(ธุรกิจลาว) ซึ่งจะมีความละเอียด
ซบัซ้อนทางสญัญาและต้องอาศยัความเชือ่ใจเป็นส�าคญั

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนเงินลงทุนสูงสุด 

จากต่างประเทศ

2 หมื่นล้านกีบขึ้นไป 100%

1 หมื่นล้านกีบ- 2 หมื่นล้านกีบ 70%

4 พันล้านกีบ - 1 หมื่นล้านกีบ 50%

ธุรกิจ
อัตราการลงทุนสูงสุด

จากต่างชาติ
เงินทุนต�า่สุด (กีบ) เงื่อนไขอื่นๆ

ร้านอาหาร 100% 1 พันล้าน

ขนส่งระหว่างประเทศ 49% 5 พันล้าน
ถ้าเป็นการขนส่งเฉพาะภายในสปป.ลาวสามารถลงทุน
ได้100%

ก่อสร้าง 49% 8 พันล้าน เงื่อนไขจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเป้าหมาย

โรงแรม 60% 1 พันล้าน ระดับ3 ดาว - 5 ดาว

สาขาธนาคาร 100% 1 แสนล้าน

การเงินขนาดเล็ก 100% 3 พันล้าน

การรักษาพยาบาล 49% 1 พันล้าน 100 เตียงขึ้นไป

เอเจนซี่ทัวร์ 49% 1 พันล้าน
หากเป็นการด�าเนินการเฉพาะการท่องเที่ยวนอกสปป.ลาว
สามารถลงทุนได้100%
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รับหมายเลขผู้เสียภาษี (ส�านักการเงินนครหลวง)

•หนังสือยื่นขอจดทะเบียนภาษ ี •ส�าเนาพาสปอร์ต 2 ชุด  •ส�าเนาจดหมายน�า  •หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนธุรกิจ 2 ชุด  •หนังสือตราตั้งกรรมการบริหาร 2 ชุด  •หนังสือบริคณห์สนธิ  
•FS 2 ชุด  •หนังสือรับรองที่อยู่บริษัท 2 ชุด  •รายการแสดงทรัพย์สิน 2 ชุด  •รายการจ่าย
ค่าจ้างพนักงาน 2 ชุด  •รายการผู้ถือหุ้น 2 ชุด  •หนังสือสัญญาที่ดิน2 ชุด  •รูปถ่าย 2 ใบ  
•ส�าเนาใบเสร็จช�าระภาษีที่ดิน 2 ชุด

ส�าหรับชาวต่างชาติที่จะประกอบธุรกิจในสปป.ลาว   มีขั้นตอนการยื่นค�าร้องขอใบอนุญาตท�างาน ใบอนุญาต
พ�านัก หรือวีซ่าธุรกิจที่จ�าเป็นมีดังต่อไปนี้

(1) การยี่นขอรับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ (โควต้า) 
ยื่นเอกสาร 1 - 4 ตามข้างล่างนี้ที่เคาน์เตอร์รับเรื่องที่กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
จากนั้นรับหนังสือรับรองโควต้าผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ 
(1.แผนการจ้างผูใ้ช้แรงงาน 2.ส�าเนาทะเบยีนธรุกจิ 3.ส�าเนา
หนังสือรับรองหมายเลขผู้เสียภาษี 4.ค่าธรรมเนียม)

(2) การยื่นขอหนังสือยินยอมน�าเข้าแรงงาน  
ยื่นเอกสาร 1 - 11 ได้ท่ีเคาน์เตอร์รับเรื่องท่ีระบุไว้ข้าง
ต้น จากนั้นรับหนังสือยินยอมน�าเข้าแรงงาน (1.หนังสือ
ค�าร้องขอน�าเข้าแรงงาน 2.หนังสือรับรองโควต้าผู ้ใช้
แรงงานชาวต่างชาติ 3.บัญชีรายชื่อแรงงานชาวต่างชาติ 
4.หนงัสอืสญัญาจ้าง 5.หนงัสือรบัประกนัจากผู้ว่าจ้าง 6.ใบ
ประวัติผู้ใช้แรงงาน 7.ส�าเนาพาสปอร์ต 8.รูปถ่าย 9.ส�าเนา
ทะเบียนธรุกิจ 10.ส�าเนาหนงัสอืรบัรองหมายเลขผูเ้สียภาษ ี
11.หนังสือรับรองการเสียภาษี)

(3) การยื่นขอใบอนุญาตน�าเข้าแรงงาน                   
ยื่นหนังสือยินยอมน�าเข้าแรงงานพร้อมกับเอกสารในข้อ 
(2) เอกสาร 1 - 11 ที่เคาน์เตอร์รับเรื่องกรมควบคุมชาว
ต่างชาติ กระทรวงป้องกันความสงบจากนั้นรับใบอนุญาต
น�าเข้าแรงงาน

(4) การยื่นขอหนังสือออกวีซ่าเข้าประเทศ
ท�าการยื่นใบอนุญาตน�าเข้าแรงงานท่ีเคาน์เตอร์รับเรื่อง

ทุนจดทะเบียนธุรกิจ (กีบ) ค่าธรรมเนียม (กีบ)

 1 ล้าน หรือน้อยกว่า ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

 10 ล้าน หรือน้อยกว่า 2 หมื่น

 20 ล้าน หรือน้อยกว่า 5 หมื่น

 50 ล้าน หรือน้อยกว่า 1 แสน

 100 ล้าน หรือน้อยกว่า 3 แสน

 400 ล้าน หรือน้อยกว่า 5 แสน

 1 พันล้าน หรือน้อยกว่า 1 ล้าน

 1 หมื่นล้าน หรือน้อยกว่า 2 ล้าน

 2 หมื่นล้าน หรือน้อยกว่า 3 ล้าน

 2 หมื่นล้านขึ้นไป 5 ล้าน

ค่าธรรมเนียม (กีบ)

หนังสือรับรองหมายเลขผู้เสียภาษี 1 แสน

วันสต็อพเซอร์วิส กระทรวงแผนการและการลงทุน

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท

แผนผังขั้นตอนการยื่นขอ
ส�านักงานวันสต็อพเซอร์วิส (One Stop Service) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

•ใบยื่นขอจดทะเบียนบริษัท    •ใบยื่นขอจองชื่อบริษัท    •หนังสือบริคณห์สนธิ    •หนังสือสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุน    •บันทึกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
•ข้อมูลเพิ่มเติมในกิจการทั่วไป    •ส�าเนาพาสปอร์ตตัวแทน    •ประวัติตัวแทน

เตรียมเอกสารข้างต้น 5 ชุดแล้วยื่นที่เคาน์เตอร์รับเรื่อง

ตามระเบียบจะอนุมัติภายใน 10 -13 วันท�าการ (ตามจริงประมาณ 1 เดือน)รับหมายเลขทะเบียนบริษัท (1 - 2 สัปดาห์)

วิธีรับใบเสร็จช�าระภาษีที่ดิน (2-3 เดือน)

1. สัญญาสถานประกอบการ
2. รับหนังสือรับรองที่ดินที่ท�าสัญญา (กรมที่ดิน)
3. ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือสัญญาที่กระทรวงยุติธรรม
4. ช�าระภาษีเงินได้ที่ดิน 15% ณ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
    หากเป็นที่ดินธุรกิจ VAT 10%

ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิไปที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

•หนังสือยื่นขอลงทุน  •ใบแจ้งความจ�านง  •ส�าเนาจดหมายน�า  •หนังสือบริคณห์สนธิ 3 ชุด
•ส�าเนาหนังสือเช่าที่ดิน+ใบเสร็จช�าระภาษีที่ดิน  •รายการทรัพย์สิน  •หนังสือรับรองที่อยู่

ออกหมายเลขทะเบียนบริษัท

เสร็จสิ้นการ
ขึ้นทะเบียน

รับตราบริษัท
(กระทรวงป้องกันสาธารณะภัย)

•หมายเลขพาณิชย์
•หนังสอืรบัรองหมายเลขจดทะเบยีนภาษี
(ใช้เวลา 3 วัน จ�านวนเงิน 5 แสนกีบ)

ต้นทุนในการได้รับใบอนุญาต ใบอนุญาตท�างาน / ใบอนุญาตพ�านัก / วีซ่าธุรกิจ

ต้นทุนการจดทะเบียนธุรกิจ

แหล่งที่มาข้อมูล: ค�าสั่งนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวเกี่ยวกับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2012 (No.003/P)

ส�านักงานสรรพากร

แหล่งที่มาข้อมูล: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจากนั้นรับ
หนังสือออกวีซ่าเข้าประเทศ ผู้ใช้แรงงานจะต้องถือหนังสือ
ดงักล่าวเข้าประเทศสปป.ลาว แล้วรบัวซ่ีาเข้าประเทศทีด่่าน
ตรวจคนเข้าเมือง

(5) การยื่นขอใบอนุญาตท�างาน
หลงัจากเข้ามาในประเทศเรยีบร้อยแล้ว จะต้องยืน่เอกสาร 
อาทิเช่น ส�าเนาวีซ่าเข้าประเทศ ท่ีเคาน์เตอร์รับเร่ืองของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม จากนั้นรับใบอนุญาตท�างานมีอายุไม่เกิน 1 ปี

(6) การยื่นขอใบอนุญาตพ�านัก
น�าเอกสาร 1 - 6 ท่ีระบุไว้ข้างล่างนีไ้ปยืน่ขอใบอนญุาตพ�านัก
ท่ีกรมควบคุมชาวต่างด้าว กระทรวงป้องกันความสงบ  
(1.หนงัสอืแจ้งความจ�านงจากบรษิทั 2.แบบฟอร์มแจ้งความ
จ�านง 3.ส�าเนาใบทะเบียนธุรกิจ 4.ส�าเนาเอกสารรับรอง 
เลขที่ผู้เสียภาษี 5.รูปถ่าย 6.ค่าธรรมเนียม)

(7) การยื่นขอ Multiple business visa
น�าเอกสาร 1 - 5 ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ไปยื่นขอ Multiple 
business visa ที่เคาน์เตอร์รับเรื่องของกรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ (1.หนังสือแจ้งความจ�านงจาก
บริษัท 2.ส�าเนาใบทะเบียนธุรกิจ 3.ส�าเนาหนังสือรับรอง
เลขที่ผู้เสียภาษี 4.ใบอนุญาตพ�านัก 5.ใบอนุญาตท�างาน)

* ในกรณีที่บริษัทลงทุนข้ามชาติจะจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยทั่วไปที่ประเทศลาวจะใช้ Company Limited

In
ve

stin
g

Fo
o
d

Fa
sh

io
n

S
u
m

m
a
ry

Copyright © 2016 JETRO. Al l r ights reserved. V I ENT IANE S TY LE  o 061

H
o
u
sin

g
Le

isu
re

Life



การประกอบกิจการ

การหาบุคลากรในเขตเมือง ส่วนใหญ่จะเปิดรับสมัครงานผ่านทาง
โฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ หรือติดประกาศรับสมัครหน้าร้าน 
หรือผ่านทางการแนะน�าของคนรู้จัก ในการลงโฆษณาประกาศ
รับสมัครงานบนหน้าหนังสือพิมพ์ อัตราค่าโฆษณาอยู่ที่ประมาณ
วันละ 380,000 กีบ นักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาหรือ
พนกังานในส�านกังานจ�านวนไม่น้อยนยิมดปูระกาศรบัสมคัรงานใน

แหล่งที่มาข้อมูล : การส�ารวจสถานการณ์ของบริษัทญี่ปุ่นในเอเชีย-โอเชียเนีย (เจโทรจัดท�าเดือนต.ค.- พ.ย. ปี2014) n:จ�านวนบริษัทที่ตอบค�าถามถูกต้อง
หมายเหตุ : แรงงานฝีมือ:กรณีที่มีประสบการณ์งานจริง 3 ปีในงานช่างทั่วไปที่จ้างปกติ ยกเว้นพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน พนักงานออฟฟิศ: กรณีที่มีประสบการณ์งานจริง 3 ปีในงานทั่วไปที่จ้างปกติ 
ยกเว้นพนกังานท่ีส่งมาประจ�าการและพนกังานทีอ่ยูใ่นช่วงทดลองงาน  แปลงจากค่าเฉลีย่ค่าจ้างทีเ่ป็นค่าเงนิท้องถ่ินของแต่ละชนดิงานเป็นดอลลาร์ด้วยอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่เดอืนต.ค. 2014 (ประกาศธนาคารกลางแต่ละประเทศ) 
ค่าจ้างขั้นต�่าตามกฎหมาย มีที่มาจากการส�ารวจของส�านักงานเจโทร สาขาเวียงจันทน์ในปลายเดือนพ.ค. ปี 2015 แปลงค่าเงินโดย 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,100 กีบ = 22,000 ด่อง = 33.5 บาท

อัตราค่าจ้างเปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านและลาว

ระบบภาษี (กฎหมายด้านภาษีฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 20 ธันวาคม ปี 2011)

ด้านทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด อัตราภาษี ข้อมูลอ้างอิงประกอบ

ภาษีนิติบุคคล 24% น�ามาใช้หลังจากเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาปลอดภาษีแล้ว

ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ บ้าน ที่ดิน 15%

การปันผล การขายหุ้น ดอกเบี้ยสถาบันการเงิน รายได้จากค่า
คอมมิชชั่น

10%

ค่าตอบแทนผลด�าเนนิการ (Royalty Fee) รายได้จากเครือ่งหมาย
ทางการค้า สิทธิบัตร และค่าลิขสิทธิ์ เป็นต้น

5%

ภาษีส่วนบุคคล 0% - 24% อัตราภาษีก้าวหน้า 0% หากรายได้ไม่เกิน 1 ล้านกีบ อัตรา 24% หากรายได้มากกว่า 40 ล้านกีบต่อปี

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการขาย 10%

ภาษีสรรพสามิต

ขึ้นอยู่กับสินค้า
ช�าระภาษีส�าหรับบริการ หรือสินค้าที่ก�าหนดเฉพาะ เช่น เหล้า รถยนต์ บุหรี่ เครื่องดื่มอัดแก๊สถ่านหินเชื้อเพลิง เครื่องส�าอาง น�้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง หรือคาสิโน เป็นต้น ช�าระภาษีทั้งตอนจัดจ�าหน่ายหากเป็นการผลิตภายในประเทศ ตลอด
จนช�าระภาษีตอนน�าเข้า

1% การน�าเข้า เช่น อะไหล่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส�าหรับผู้ประกอบการด้านการผลิต หรือบริษัทข้ามชาติ

0% น�าเข้าวัตถุดิบในการผลิต

ระบบภาษี

ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ไทย

อัตราค่าแรงขั้นต�า่ตามกฏหมาย
9 แสนกีบ/เดือน

(ประมาณ 111 USD/เดือน)
* ตั้งแต่เดือน เม.ย. ปี 2015

128 USD/เดือน
* ตั้งแต่เดือน ม.ค. ปี 2015

กฎหมายค่าแรงขั้นต�่า
ประกาศใช้เดือน มิ.ย. 2013 

อยู่ระหว่างก�าหนดอัตรา

3.1 ล้านด่อง/เดือน
(ประมาณ 141 USD/เดือน)

300 บาท/วัน
(ประมาณ 197 USD/เดือน)

* 22วัน

ฐานเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ระดับพนักงาน
ส�านักงานและบริษัทญี่ปุ่นนอกกิจการด้าน
การผลิต)

378 USD
(n=7)

434 USD 
(n=17)

354 USD
(n=29)

451 USD
(n=148)

663 USD
(n=231)

ค่าจ้างต่อปีโดยเฉลี่ย (ระดับพนักงาน
ส�านักงานและบริษัทญี่ปุ่นนอกกิจการด้าน
การผลิต)

4,802 USD
(400 USD/เดือน)

(n=6)

5,599 USD
(467 USD/เดือน)

(n=15)

5,178 USD
(432 USD/เดือน)

(n=23)

7,848 USD
(654 USD/เดือน)

(n=117)

11,049 USD 
(920 USD/เดือน)

(n=185)

โบนัสโดยเฉลี่ย (ระดับพนักงานส�านักงาน
และบริษัททั่วไปนอกกิจการด้านการผลิต)

0.7 เดือน
(n=6)

1.2 เดือน
(n=16)

1.3 เดือน
(n=30)

1.6 เดือน
(n=147)

2.7 เดือน
(n=226)

หน้าหนงัสอืพมิพ์ ในปัจจบุนันี ้ความนยิมในการลงประกาศหางาน
ผ่านทางนิตยสารหางานหรือผ่านคนรู้จักแนะน�า หรือ Facebook 
ที่ก�าลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณางาน 
แน่นอนว่าเงินเดือนเป็นสิ่งส�าคัญ แต่ว่าแรงงานไม่น้อยให้ความ
ส�าคัญในเรื่องความน่าสนใจในตัวเน้ืองาน สภาพแวดล้อมการ
ท�างาน เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในทีท่�างาน สภาพแวดล้อม

ในการท�างาน เป็นต้น ด้วยเหตน้ีุ นอกเหนอืจากการบรหิารจดัการ
แรงจูงใจในการท�างานแล้ว คนลาวจะให้ความส�าคัญในเรื่อง
กจิกรรม ประเพณทีีเ่กีย่วข้องกบัศาสนา หมูบ้่าน และครอบครวั ดงั
น้ัน การให้ความส�าคญักบัสิง่ต่างๆเหล่านีถ้อืเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือไว้วางใจกับพนักงาน

ในประเทศลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ 10 แห่ง ระบบ 
สาธารณปูโภคก�าลังพฒันา และมบีริษัทญีปุ่่นด้านการผลติ 
เข้ามาประกอบกิจการอยู ่หลายรายที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของสะหวันนะเขต และ VITA-PARK ที่อยู่เขต
ปริมณฑลของเวียงจันทน์ รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิ
ต่างๆ ในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพเิศษแต่ละแห่งจะไม่ 

เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พเิศษใด นกัลงทนุจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ เช่น การบรกิาร 
แบบวันสต๊อปเซอร์วิส ส�าหรับการยื่นขอจัดตั้งนิติบุคคล 
การลดภาษแีละการยกเว้นภาษ ีเช่น ภาษนีติบิคุคล เป็นต้น  
ดังนั้นเมื่อเข้ามาลงทุนในประเทศลาว ขอแนะน�าให้
พจิารณาใช้ประโยชน์จากเง่ือนไขดงักล่าวอย่างรอบคอบ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
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 บทสัมภาษณ์บริษัท

ที่มาในการเข้ามาลงทุนในลาว
ที่ สปป.ลาวและกัมพูชายังไม่มีบริการด้านกฎหมาย
ส�าหรับชาวญี่ปุ ่นซึ่งแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆที่
บริษัทญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนอย่างไทยและสิงคโปร์ แม้แต่
ส�านกังานกฎหมายชัน้น�ายงัมเีครอืข่ายท่ียงัไม่เข้มแข็ง  
ดังน้ัน ผมจึงต้ังใจท่ีจะให้ท�าธุรกิจให้บริการทาง
กฎหมายแบบเฉพาะทางในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
ในภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ด้วยการรวมนักกฎหมายญี่ปุ่น
และนักกฎหมายท้องถิ่นเข้าด้วยกัน

ศักยภาพของตลาด สปป. ลาว
มีศักยภาพในแง่ของการมีอนาคตท่ีสดใส แต่อัตรา
การขยายตัวเป็นไปแบบเรื่อยๆ อีกด้านหนึ่ง ชาวลาว
นั้นมีนิสัยดีและซื่อสัตย์ ท�าให้การควบคุมและการ
อบรมพนักงานสามารถจัดการได้ง่าย และสามารถ
สร้างทมีงานโดยเริม่ต้นจากการไม่มีอะไรเลยได้ อกีทัง้  

เหตุผลในการเข้ามาลงทุนในสปป.ลาว
บริษัทเราเป็นบริษัทน�าเที่ยวที่ก่อตั้งขึ้นที่กัมพูชาใน
ปี2007 สาขาที่เวียงจันทน์เป็นสาขาที่สอง การเป็น
ตลาดทีส่ดใหม่ บรษิทัน�าเทีย่วชัน้น�ายงัไม่เข้ามาลงทนุ 
และแทบไม่มีการแข่งขันคือส่ิงท่ีเป็นตัวตัดสินใจใน
การเข้ามาลงทุน นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ที่
สปป.ลาวมีทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวท่ียอดเยี่ยม
อย่างเมอืงหลวงพระบาง ซึง่ชาวญีปุ่่นกร็ูจ้กัเป็นอย่างดี 

สภาพเศรษฐกิจตอนนี้นี้เป็นอย่างไร
ตอนน้ียังไม่มีสายการบินตรงจากญี่ปุ่น และนักท่อง
เที่ยวก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบถล่มทลาย อีกด้านหนึ่ง การ
ท่องเที่ยวของบริษัทแบบ Survey tour เพิ่มขึ้น 4-5 
เท่าใน 2 ปีนี้ นอกจากเวียงจันทน์แล้ว เส้นทางจาก
เวียดนามผ่านแนวเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออกและ
ตะวันตกและเข้ามาท่ีสะหวันนะเขตของสปป.ลาวกับ
การส�ารวจเมืองปากเซทางภาคใต้ก็มีจ�านวนไม่น้อย  

เนื่องจากยังไม่มีการเข้ามาลงทุนของบริษัทช้ันน�า
ขนาดใหญ่ ท�าให้เปิดโอกาสส�าหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจ
ในลาวได้

ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ที่มาขอปรึกษา
ส่วนมากเป็นธุรกิจโลจิสติกส์และก่อสร้าง และที่เป็น
จุดเด่นเลยคือมีบริษัทมากมายที่ก�าลังพิจารณาขยาย
การลงทนุมาท่ี สปป.ลาวจากโครงการ Thailand plus 
one เช่นธรุกิจบริการ ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
และหากมีการเดินหน้าเปิดเสรีต่อเนื่อง ก็คาดหวังว่า
จะมีการเข้ามาลงทุนเพิ่มต่อจากนี้

ปัญหาเรื่องกฎระเบียบและวัฒนธรรม
เพ่ิงมีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายพื้นฐานอย่างกฎหมาย
แรงงานฉบับปรับปรุงใหม่และกฎหมายบริษัทฉบับ

และมกีารตดิต่อสอบถามเข้ามาจากบริษัททีก่�าลงัขยาย 
การลงทุนไปที่ไทยและเวียดนามแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง 
และบริษัทที่ต้องการจับคู่ธุรกิจกับบริษัทท้องถ่ินก็มี
เยอะมาก

ความยากของการบริหารบริษัทในสปป.ลาว
ขึน้อยูก่บัการมหีุน้ส่วนทีส่ามารถไว้วางใจได้หรือไม่ ถ้า
เป็นบริษัทที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ การตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ภาษีนั้นเข้มงวดมากเมื่อเทียบกับบริษัท
ท้องถิ่น และต้องกังวลกับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ข้อ
ควรระวังในการท�างานและการอบรมพนักงานแบบ
ญีปุ่น่นัน้ ส�าหรบัชาวลาวแล้วอาจจะดเูหมอืนเป็นการ
ต�าหนิพนักงาน แต่ในทางตรงกันข้าม โดยเฉพาะ
พนักงานมีความทะเยอทะยานสูง หลังเสร็จจากงาน 
ก็ทุ่มเทแรงกายในการเพิ่มทักษะตนเองอาทิเช่นการ
เรียนภาษา หากใช้เวลาในการอบรมอาจกลายเป็น
ก�าลังรบที่มีค่าก็ได้

ปรับปรงุใหม่ในปี 2014 อกีทัง้การปรบัปรงุกฎระเบยีบ
ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หลังจากเข้าสู่ปี 2015 ใน 
ด้านการน�ากฏหมายไปใช้เช่น การออกหนังสือแจ้ง
ราชการและกฎระเบยีบโดยละเอยีดนัน้ พบว่ามปัีญหา
การตีความ เช่น กรณีของธุรกิจร้านอาหาร ในกฎ
ระเบียบกล่าวไว้ว่า ยินยอมให้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ 
100% ถ้ามีการลงทุนตั้งแต่ 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ
ขึ้นไป แต่ไม่มีกฎหมายหรือหนังสือแจ้งจากราชการที่
จะมารับประกันเรื่องนี้เลย ปัญหาต่างๆเหล่านี้ท�าให้
การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นสิ่งจ�าเป็น
เนื่องจากมีความยากล�าบากในการน�ากฏหมายไปใช้
และการตีความ

มุมมองในอนาคต
จะด�าเนินการสร้างเครือข่ายเชิงลึกในท้องถิ่นโดยการ
รวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกฎหมายในอาเซียน เยาวชนคน
รุ่นใหม่ในเขตลุ่มน�้าโขงมีความกระตือรือร้นอยากให้
ประเทศของตนเองมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญต่อบริษัทญี่ปุ ่นที่จะเข้ามา
ลงทนุในภมูภิาคนีแ้ละความร่วมมือระหว่างคนรุ่นใหม่
ในภูมิภาคนี้และนักกฎหมายชาวญี่ปุ่นจะช่วยท�าให้
ประเทศในภูมิภาคเจริญก้าวหน้าได้

จัดหาบุคคลากรอย่างไร
ประกาศจ้างงานตามหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหน้า
ร้าน มีการบอกกันปากต่อปากจากพนักงานต่อญาติ
และคนรู้จกั แต่เวลาลาออกก็จะลาออกพร้อมกันจงึไม่
แนะน�าการจ้างคนโดยวิธีนี้ การจ้างงานชาวลาวไม่ได้
ยากแต่ทีย่ากคอืการหาบคุลากรชาวญ่ีปุน่ในสปป.ลาว

มีค�าแนะน�าแก่บริษัทที่จะเข้ามาลงทุนอย่างไรบ้าง
ครับ
เวลาต่อสัญญาเช่าส�านักงานหรือพื้นที่เช่า เจ้าของ 
ที่จะนิยมขอขึ้นค่าเช่า โดยเฉพาะร้านอาหารที่มีลูกค้า
เข้ามาใช้บริการเยอะ มักจะได้ยินปัญหานี้อยู่บ่อยๆ 
ส�าหรับร้านอาหารนั้นสามารถจัดตั้งได้โดยลงทุนได้ 
100% แต่เพ่ือจดัการกบัปัญหาเช่นนี ้ตอนทีท่�าสญัญา
เช่าในคร้ังแรก ควรก�าหนดเง่ือนไขในการต่อสัญญา
เอาไว้ด้วย

หลังเรียนจบมหาวิทยาลัย ผมไปท�าธุรกิจที่กัมพูชาในปี 2012 เข้ามาลงทุนในสปป.ลาว เมื่อ
ปี 2014 และเปิดส�านักงานกฎหมายโดยครอบคลุม 4 ประเทศในอาเซียน ซึ่งรวมถึงไทยและ
สิงคโปร์ อีกทั้งยังท�างานเป็นผู้อ�านวยการสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเวียงจันทน์อีก
ด้วย (ปี 2015)

ถกูส่งมาท�างานที ่สปป.ลาว โดยบรษิทัทีท่�าธุรกจิในไทยและกมัพชูาอยูแ่ล้ว นอกจากจะท�างาน
ในต�าแหน่งผู้จัดการสาขาแล้วยังท�าธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นด้วย อาศัยอยู่ที่สปป.ลาวมา 4 ปี

JBL Mekong Group

Yabumoto Obo
ตัวแทน

Happy Smile Tour

Sugiyama Keiichi
ผู้จัดการสาขา
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เคล็ดลับที่ท�าให้ร้านอาหารประสบความส�าเร็จ
โขงวิวอยู่ใจกลางเมืองโดยหันหน้าเข้าหาแม่น�้าโขง ใน
ลกัษณะเดยีวกันกบัอกี 3 สาขาในประเทศไทย โลเคชัน่
ที่ดีที่สุดท่ีมีทัศนียภาพที่ยอดเยี่ยมส�าหรับร้านอาหาร
แล้วถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญ นอกจากนี้ยังมีบริการและ
อาหารสไตล์ล้านช้าง (แบบทางภาคเหนือของไทย)
รูปแบบของไทยที่ไม่มีในเวียงจันทน์ ดึงความสนใจ
ของผู้คนในท้องถิ่น

สร้างช็อปปิ้งมอลล์ด้วย
จะเปิดคอมมิวนิตี้มอลล์ที่ชื่อ View Mall ในเมืองใน
เดือนตุลาคม ปี2015 และ Rim Ping ซปูเปอร์มาร์เกต็
ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในเชียงใหม่ก็ตัดสินใจที่จะมา
ออกร้านด้วย นอกจากนีย้งัได้ชกัชวนร้านอาหาร คาเฟ่ 
เบเกอรี ่บตูกิ ร้านท�าผม ธนาคาร ฯลฯ และมพีืน้ทีล่าน
จอดรถที่จอดได้มากกว่า 300 คัน ผมตั้งใจที่จะสร้าง
ห้างสรรพสนิค้าทีม่บีรรยากาศสบายๆ และทนัสมัยซึง่

อะไรที่ท�าให้เข้ามาลงทุน
เคยมาเที่ยวท่ีสปป.ลาวในปี 2010 รู้สึกว่าโดยรวม
เศรษฐกิจสปป.ลาวน่าจะเติบโตได้ดี จึงคิดที่จะขยาย
ธุรกิจมาที่สปป.ลาว ในระยะแรกคิดจะท�าธุรกิจนาย
หน้าอสังหาริมทรัพย์เหมือนกับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นด้วย
เหมือนกัน เพราะธุรกิจประเภทนี้ไม่ค่อยมีคนท�าที่นี่ 
เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะท่ีน่าจะลงมือท�าก่อนคนอื่น ซ่ึง
ในตอนแรกเราขายวัสดุก่อสร้างผ่านตัวแทนจ�าหน่าย

ใช้วัสดุก่อสร้างแบบไหน
เราจ�าหน่ายสนิค้าแบบชดุบ้าน (Kit house) ท่ีประกอบ
ได้ง่ายเพียงแค่ใช้น็อตกับสว่านไขควงมือเท่านั้น รู้สึก
ว่าเวียงจันทน์ซึ่งอยู่ในช่วงยุคทองของการก่อสร้าง 
ไม่เพียงแต่การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่
การป้อนวัสดุและแรงงานก็ยังท�าไม่ทัน ดังนั้นถ้าเป็น
วัสดุที่แข็งแรงทนทานราคาถูก และยิ่งถ้าเป็นวัสดุที่
ไม่จ�าเป็นต้องใช้ประสบการณ์หรือทักษะพิเศษในการ
ประกอบก็จะยิ่งมีความต้องการสูง  ในช่วงแรก ลูกค้า
ชาวลาวมีความกังวลเรื่องคุณภาพ แต่ตอนนี้ได้รับ
ความเช่ือมั่นจากลูกค้ามากขึ้น การยอมรับในตลาด
ก็สูงขึ้น นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่ส�าหรับที่อยู่อาศัยเท่านั้น

คนมีฐานะสามารถมาช็อปปิ้งได้เป็นประจ�า

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอุปสงค์ความต้องการ
สปป.ลาวเป็นประเทศเลก็ๆกจ็รงิ แต่ผมเหน็ประชากร
ที่มีหน้าที่การงานและการศึกษาในเวียงจันทน์มีถึง 8 
แสนคนและมีกลุ่มคนมีฐานะมากถึง 1 แสนคน จาก
ผลลพัธ์ทีผ่มได้ท�าการส�ารวจด้วยตวัเอง คนรวยจ�านวน
มากออกไปช็อปป้ิงทีป่ระเทศไทยทกุอาทติย์ เหตผุลก็
เพราะไม่มีสินค้าและบริการที่พวกเขาต้องการ จริงๆ
แล้วที่เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชั้นจอดรถชั้น 1 มีไว้ 
ส�าหรับเฉพาะชาวลาว คนเหล่าน้ันซึ่งมีก�าลังซื้อสูง
กลับไม่ได้ช็อปปิ้งที่ประเทศไทยอย่างเดียวแค่นั้น แต่
ก็ใช้เงินไปกับบริการด้านการแพทย์และการศึกษาอีก
ด้วย การน�าเอาความต้องการท่ีซ่อนอยูเ่หล่าน้ีใส่ลงไป
ใน สปป.ลาว คือเป้าหมายของ View Mall คาดว่าจะ
ดึงดูดลูกค้าได้ 5,000- 6,000 คนต่อวัน

แต่บริษัทเรายังได้รับการว่าจ้างให้ไปสร้างสถานที่
จ�าหน่ายรถยนต์โตโยต้าด้วย และจะช่วยท�าให้ชื่อ
บริษัทเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น

บริษัทรับก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ด้วยใช่ไหมครับ
เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทแรกที่บริษัทเรารับท�าใน
เวียงจันทน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอพาร์ตเมนต ์
ให้เช่าพืน้ทีป่ระมาณ 1,200 ตร.ม. ซึง่เป็นอาคาร 2 ชัน้ 
มี 12 ห้อง มุ่งเป้าลูกค้าไปที่ชาวญี่ปุ่นที่อยู่คนเดียว 
การก่อสร้างใช้วัสดุของบริษัทฯ และหวังว่าจะใช้เป็น
ป้ายโฆษณาด้วย

เสน่ห์ของสปป.ลาวคืออะไร
ที่รู ้สึกได้เลยอย่างแรกคือ ความเป็นชนชาติลาว มี
มารยาทในทุกๆเร่ือง นอกจากนี้ ยังมีค่านิยมคล้าย
กนักบัชาวญีปุ่น่ เป็นสงัคมทีไ่ม่ท�าให้รูสึ้กเครยีดในการ

อุปสรรคในการบริหารธุรกิจใน สปป.ลาว
สปป.ลาวกับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กัน 
แต่คนไทยมองว่าค่อนข้างมีความแตกต่างกันในเรื่อง
เชื้อชาติ และคนลาวมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนที่คนไทย
ไม่เข้าใจ การต�าหนิพนักงานที่ไทยถือเป็นเรื่องปกติ 
แต่ชาวลาวอาจจะลาออกพร้อมกันกับเพ่ือนร่วมงาน
นบัสบิคนหากโดนต�าหนแิรงๆ นอกจากนี ้สปป.ลาวยัง
เป็นประเทศทีย่ากจน ความสมัพนัธ์กบัหุ้นส่วนท้องถิน่
นัน้ คดิว่าควรเร่ิมจากการให้ประสบการณ์และความรู้ 
หลงัจากท่ีมคีวามสมัพันธ์อันดต่ีอกนัแล้วก็จะได้รบัผล
ประโยชน์กลับมาจากหุ้นส่วน การท�าธุรกิจในสปป.
ลาว  สิ่งส�าคัญ คือ การสร้างความเชื่อมั่นกับหุ้นส่วน
ซึ่งต้องมองในระยะยาว

ท�างานร่วมกัน อีกทั้งเมื่อเทียบกับไทยและเวียดนาม
แล้วยังไม่มีบริษัทชั้นน�าเข้ามา ซึ่งถ้ามองจากบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างบริษัทเรา จะรู้สึกได้
ถึงโอกาสทางธุรกิจสูง

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทจะมีขนาดเล็กลงหรือไม่
แน่นอนว่าขนาดของตลาดภายในประเทศลาวมขีนาด
เล็ก ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนของที่น่ี นอกจากนี้ต้นทุนการ
ขนส่งจากประเทศญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะสูง เนื่องจาก
ลาวเป็นประเทศท่ีไม่ติดกับทะเล แต่อย่างไรก็ตาม 
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก�าลัง
จะเป็นความจริงในเร็วๆนี้ ดังนั้น ตลาดของบริษัทเรา
จงึไม่ได้จ�ากดัแค่เฉพาะสปป.ลาวเท่าน้ัน และเราก�าลัง
มองเร่ืองการส่งออกวสัดกุ่อสร้างทีผ่ลติในสปป.ลาวไป
ในตลาดอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

Company Interview

ท�าธุรกิจร้านอาหาร Good View ที่มีประวัติยาวนานกว่า 30 ปีที่เชียงใหม่ ประเทศไทย มี 3 
สาขาในประเทศไทย และขยายการลงทุนมาที่เวียงจันทน์ในปี 2008 ภายใต้ชื่อ โขงวิว และ
ท�างานเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

เคยผ่านงานเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการในญี่ปุ่น จากนั้นก่อตั้งบริษัทเจมส์สโตน ซึ่ง
เป็นธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในปี 2006 และเริ่มจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างผ่านร้านตัวแทน
จ�าหน่ายตั้งแต่ปี 2012

Kong View Restaurant

คุณณรงค์ ธนานุวัฒน์
ประธาน

James Stones (KOTOBUKI)

Maruyama Akemi
ตัวแทนกรรมการบริษัท
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K&C Group

Chantachon Vonsai
Vice President

สาขาธุรกิจที่มีโอกาสในสปป.ลาว
ที่เป็นไปได้มากก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมร้านอาหาร 
ที่ K&C Group ก�าลังขยายการลงทุนเป็นจ�านวน
มาก อย่างเช่น ธุรกิจร้านอาหารเชนสโตร์อย่าง พิซซ่า 
ไอศกรีม ฯลฯ เนื่องจากอาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยม
สูงมาก ร้านอาหารท่ีเสิร์ฟอาหารจานด่วนของญี่ปุ่น 
เช่น อุด้ง น่าจะเป็นท่ีนิยมส�าหรับพนักงานออฟฟิศ
ในเวียงจันทน์   ในกรุงเทพ ร้านอุด้งแบบบริการตัว
เองนั้นได้รับความนิยมมาก ท�าให้คิดว่าเหมาะกับวัย
รุ่นลาวตอนนี้ นอกจากนี้ การลงทุนเกี่ยวกับเด็กก็น่า
สนใจ เน่ืองจากมีการใช้จ่ายเงินอย่างไม่อั้นในการซ้ือ
หาสนิค้าเดก็ทารกคุณภาพสงู เช่นเดยีวกนักบัในญีปุ่น่

นอกจากนี้ K&C ก�าลังขยายร้านจ�าหน่ายสินค้าเด็ก
ทารกน�าเข้าชื่อว่า Mini Palace ด้วยความไว้วางใจ
อย่างสูงในสินค้าญี่ปุ่นอาทิเช่น มุ้งกันยุง หรืออาหาร
เดก็อ่อน ฯลฯ ความจรงิแล้วทีส่ปป.ลาวมสีนิค้าจนีและ

ไทยทะลักเข้ามา แต่คุณภาพนั้นยังสู้สินค้าญี่ปุ่นไม่ได้ 
ส�าหรับกลุ่มคนมีฐานะในสปป.ลาวแล้ว ถ้าคุณภาพดี 
ราคากค็งไม่ใช่ปัญหา เรามโีรงแรมบูตกิ (20 ห้อง) ตรง
ใจกลางเมือง คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มีจ�านวนเพิ่ม
ขึน้ในแต่ละปี ธรุกจิบริการส�าหรบัชาวต่างชาตกิน่็าจะ 
มีโอกาสเช่นกัน และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมธุรกิจกับ
บรษิทัญีปุ่น่ทีม่คีวามสนใจการบรหิารโรงแรม นอกจาก
นี ้การดดัแปลงรถยนต์และปรับแต่งเครือ่ง (Tune-up) 
กเ็ป็นสาขาทีไ่ด้รบัความนยิม โดยเฉพาะวยัรุน่นัน้มกีาร
หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต น่าจะรับกระแสนิยมจาก
ต่างประเทศได้เร็ว

ข้อความถึงบริษัทญี่ปุ่น
สปป.ลาวเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่ติดทะเล แต่เป็น
ประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแก่
การท�าเกษตรกรรม มีพรมแดนติดกับประเทศที่มี
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น จีน ไทย เวียดนาม ฯลฯ               

ยิ่งชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน ชนชั้นกลางลาวก็ยิ่งขยายตัว
ขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ลาวยังมีการเมืองที่มีความ
มั่นคง และมีความสงบในประเทศ บริษัทญ่ีปุ่นที่มี
ความเชีย่วชาญในหลากหลายสาขา สามารถมาลงทนุ
เพือ่เข้ามามส่ีวนร่วมกบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ลาวได้ ส�าหรับอุตสาหกรรมบริการนั้น สิ่งส�าคัญก็คือ
จะต้องมีหุ้นส่วนท้องถิ่นที่มีคอนเน็คชั่นที่ดีในท้องถิ่น 
โดย K&C ได้มีเครือข่ายแพร่กระจายไปในทุกสาขา
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจค้าปลีก 
อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร ฯลฯ จะเราจะรู้สึกภูมิใจ
หากได้เป็นหุน้ส่วนทีบ่ริษัทญีปุ่น่ไว้วางใจได้ในการเข้า
มาร่วมลงทนุในสปป.ลาว นอกจากนี ้อาคารของบรษัิท 
เราที่อยู ่ติดกับประตูชัยมีพ้ืนที่ให้เช่าบางส่วน มี
หอการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
และบริษัทญี่ปุ่นเช่าอยู่ และบริษัทเราจึงสามารถให้
บริการเช่าพื้นที่ออฟฟิศกับบริษัทจากต่างประเทศที่
จะเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาวได้ด้วย

หลังจากตั้งโรงงานสิ่งทอปี 1992 ก็เริ่มท�าธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ 
โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ร้านอาหาร โรงเรียน สิ่งพิมพ์ บริษัทจัดงานอีเว้นท์ และยังด�ารง
ต�าแหน่งประธานบริษัทสร้างอาคารของรัฐบาลลาว

K.P Group of Companies

Kemasa Peerapande
กรรมการบริหารบริษัท

สาขาธุรกิจที่มีศักยภาพในสปป.ลาว
สปป.ลาวมีประชากรน้อย จึงอาจจะท�าให้สปป. ลาว
เป็นตลาดท่ีไม่ค่อยน่าสนใจส�าหรับบริษัทขนาดใหญ่ 
แต่อยากให้สนใจตรงจ�านวนประชากรวัยหนุ่มสาวที่
ก�าลงัเพิม่ขึน้ อตัราการเกิดท่ีนีสู่งถงึ 2.83 % ประชากร
ครึ่งหนึ่งอายุยังไม่ถึง 25 ปีและเป็นสังคมคนหนุ่ม
สาว ในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ ประชากรวัยแรงงานจะ
เติบโตอย่างมากท้ังปริมาณและคุณภาพ และมีระดับ
การศึกษาที่ดีข้ึน จึงน่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตจากต่างชาติได้ นอกจากนี้ จาก
การทีจ่�านวนประชากรท่ีมฐีานะเพิม่สงูขึน้  เงนิท่ีใช้ไป
กบัการศึกษาของลกูกเ็พ่ิมขึน้เป็นเงาตามตวั เช่นมกีาร
ส่งบตุรหลานไปศกึษาต่อต่างประเทศ หรอืในโรงเรยีน
นานาชาติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาตินั้น มี
ความต้องการสงูมาก เนือ่งจากชาวต่างชาตทิีเ่ข้าอาศยั
อยู่ในสปป.ลาวมีจ�านวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจการ

ศกึษาอย่างโรงเรียนกวดวชิาแบบญีปุ่น่ทีม่รีะบบดแีละ
มีคุณภาพสูงยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก ยิ่งถ้าเป็น
ตอนนี้ ใครเข้ามาก่อนก็จะยิ่งได้เปรียบ

ภาพลักษณ์ของญี่ปุ่น
ไลฟ์สไตล์แบบญีปุ่น่ได้เข้ามาเป็นทีนิ่ยมในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะสปป.ลาว ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็วผ่านประเทศใกล้เคียงอย่างไทย 
ช่วงนี้คนไทยท่ีไปเท่ียวญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึน จากผลกระทบ
ดังกล่าว ท�าให้คนมีฐานะในลาวมีความสนใจในญี่ปุ่น
มากขึ้น จากนี้ไป อาหารและขนมญี่ปุ่นน่าจะได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นเหมือนกับที่ประเทศไทย และเนื่อง
จากสปป.ลาวมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว จึงคิดว่าผู้
ประกอบการในธุรกิจบริการของญี่ปุ่นที่มาลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ลาวก็จะมี
โอกาสสูงเช่นกัน

การด�าเนินการหลังจากนี้
ในปัจจุบัน สปป.ลาวมีกลุ่มคนมีฐานะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ท�าให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป จากการซื้อของ
ทีต่ลาดและร้านค้าขนาดเลก็ มาเป็นการซือ้ของในร้าน
ที่ทันสมัยอย่างร้านสะดวกซื้อ เน่ืองด้วยไลฟ์สไตล์ท่ี
เปลี่ยนไปดังกล่าว ทางกลุ่มบริษัทเราจึงมีความสนใจ
อย่างมากที่จะมีความร่วมมือกับบริษัทอื่นในการท�า
ธุรกิจค้าปลีกที่มีระบบดีเยี่ยมอย่างร้านสะดวกซื้อ
ญี่ปุ่น และหากใช้บริการการกระจายสินค้าของ KP 
Group การสร้างธุรกิจโมเดิร์นเทรดจะสามารถท�าได้
โดยง่าย อีกทั้งปลายปี 2015 ก็จะเริ่มเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือไม่ให้แพ้ธุรกิจค้าปลีก
ประเทศเพือ่นบ้านอย่างไทย บรษิทัเราจงึคดิทีจ่ะขยาย
ธรุกจิใน สปป.ลาว โดยการใช้ระบบการบรหิารจดัการ
ชั้นเยี่ยมจากญี่ปุ่น การก่อสร้างช็อบปิ้งเซ็นเตอร์ที่มี
ใน สปป.ลาว ณ ตอนน้ี เป็นการลงทุนจากประเทศ
จีนเกือบท้ังหมด ผมจึงอยากจะสร้างร้านค้าปลีกที่มี
สินค้าและบริการคุณภาพดีจากญ่ีปุ่นไว้บริการลูกค้า 
ให้ได้เหมือนอย่างร้าน UFM Fuji Supermarket 
ในไทย ความฝันของผมก็คือ การสร้างสถานที่ที่เป็น
ศูนย์กลางที่สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้นได้ใน สปป.ลาว

ท�าธุรกิจหลากหลายในสปป.ลาว เช่น ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าน�าเข้า อุตสาหกรรมการผลิต  
ธรุกจิบรกิาร   ขณะนีม้แีผนจะขยายธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัญีปุ่น่ภายในสปป.ลาว เคยเป็นตวัแทน
จ�าหน่ายรถยนต์โตโยต้ามา 23 ปี และยังให้บริการกระจายสินค้าและจัดหาทรัพยากรบุคคล มี
แผนขยายธุรกิจที่สนับสนุนการเข้ามาลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นใน สปป ลาว 

 บทสัมภาษณ์บริษัท
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เคล็ดลับในการตอบสนองความต้องการชาวต่าง
ประเทศ
17 ปีที่แล้ว ผมเปิดร้านอาหารอยู่บนถนนเส้นหลักใน
เมืองเวียงจันทน์ชื่อ ”ขอบใจเด้อ” นักท่องเท่ียวชาว
ต่างชาติที่แวะเวียนมาที่สปป.ลาว ต่างแสดงความ
สนใจในธรรมชาติที่ยังไม่มีใครเข้าไปแตะต้องและ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ ใน
ระหว่างท�าร้านอาหาร รูส้กึว่าจ�านวนนกัท่องเทีย่วแนว
แอดเวนเจอร์และอโีคทวัร์เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง เราจึง
ได้จัดตั้งบริษัทน�าเท่ียวข้ึน และท�าธุรกิจโรงแรม ใน
แต่ละพ้ืนทีข่องสปป.ลาว  เนือ่งจากเป็นธุรกิจต่อเนือ่ง 
ปัจจัยในความส�าเร็จของบริษัทเราคือการเติมเต็ม
ความต้องการของลกูค้าชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาท่องเทีย่ว
ในสถานท่ีท่องเที่ยวทั่วไปท่ีมีชื่อเสียงในลาว จนถึง
สถานทีก่ารท่องเทีย่วแนวผจญภัยท่ียงัไม่ค่อยมีคนรูจั้ก

ความต้องการของชาวลาวยังไม่มากนัก
ในช่วงแรกที่ก่อตั้งบริษัท ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเสีย
เป็นส่วนใหญ่ แต่ตอนนี้ชาวลาวเองก็มาเข้าร่วมอีโค

ข้อความถึงบริษัทญี่ปุ่น
ตลาดสปป.ลาว ยงัอาจมีการพฒันาค่อนข้างน้อยแต่ก็ไม่อาจมองข้ามกลุม่คนมฐีานะ
ซึง่ส�าหรบัพวกเขาแล้วราคาสินค้าแทบไม่มคีวามหมายเลย อกีท้ังชนชัน้กลางเองกม็ี
แนวโน้มที่จะเลือกสินค้าและบริการจากแบรนด์และคุณภาพมากขึ้น ส�าหรับธุรกิจ 
ค้าปลกีและธรุกิจบรกิารนัน้ ขนาดของกลุม่ทนุภายในประเทศลาวยงัเลก็และการเข้า
มาลงทนุของต่างประเทศกย็งัคงถกูจ�ากัด ซ่ึงตรงนีส้ามารถพดูได้เลยว่า ยงัมช่ีองว่าง
ในการท�าธุรกิจอีกมากส�าหรับบริษัทญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในสปป.ลาว โดยเฉพาะ 
สปป.ลาวยนิดต้ีอนรบับรษิทัญีปุ่น่ท่ีมเีทคโนโลยแีละคณุภาพในการบรกิารลกูค้าชัน้
เลิศ ขณะนี้ ผู้บริโภคชาวลาวมีความต้องการธุรกิจบริการสูง อาทิ   มินิมาร์ท ร้าน
อาหาร เครือ่งส�าอางและร้านเสรมิสวย ซ่ึงผู้บรโิภคของสปป.ลาว มีความรู้สกึทีด่ต่ีอ
สินค้าและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท�าให้บริษัทญี่ปุ่นมีความได้เปรียบ

ในฐานะหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสปป.ลาว สามารถให้ความช่วยเหลือใน
การแนะน�าหุ้นส่วนทางธุรกิจให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว และ
ให้ค�าปรึกษาในขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจแต่ละประเภทได้ และจะเป็นประโยชน์กับ
บรษัิทในลาวเอง ในแง่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละโนวฮาวด้วย ดงัน้ัน จงึขอเชญิ
ชวนนกัลงทนุชาวญีปุ่น่ให้เข้ามาสอบถามและขอค�าปรกึษากับทางเราได้ตลอดเวลา

เวียงจันทน์ ความเติบโตทางเศรษฐกิจที่น�าไปสู่การขยายตัวของการอุปโภค
บริโภค
อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวเกนิ 7% ต่อปี ใน 10 ปีจากนีข้นาดเศรษฐกจิสงู
ขึ้นเป็น 2 เท่า ดังนั้น ความต้องการพลังงานไฟฟ้าจึงจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าเช่นกัน ซึ่งเป็นเพราะ
การกระจกุตวัของความเจรญิท่ีสูงมากในเมอืง GDP ต่อหวัของสปป.ลาวอยูท่ี่ประมาณ 1,600 
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปีในปี 2014 อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกระหว่างประชากรในเมืองกับชนบท 
พบว่าในรายได้ต่อหัวของคนในเมืองจะอยู่ที่ 3,944 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะที่ ชนบท
จะอยูท่ี่ 579 ดอลลาร์สหรฐัเท่านัน้ ดงันัน้ ความเหล่ือมล�า้ทางรายได้ต่อหวัระหว่างเมืองกบั
ชนบทสงูถงึเกอืบ 7 เท่า รายได้ต่อหวัของประชากรในเมอืงนีเ้ป็นปัจจัยส�าคญัในการขยายตวั 
ของความต้องการอุปโภคบริโภคของเวียงจันทน์ที่ก�าลังเดือดพล่าน ซึ่งสามารถเห็นได้จาก
การก่อสร้างท่ีมีอยู่ทุกหนแห่ง การท่ีรถยนต์สุดหรูอย่างเล็กซัสและเบนซ์สามารถขายได้ดี
เป็นเทน�้าเทท่า ภายในนครเวียงจันทน์เองก็คับคั่งไปด้วยร้านอาหารญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน ฯลฯ 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกสิ่งหน่ึงท่ีท�าให้เรารับรู้ถึงการเจริญเติบโตได้ คือราคาที่ดินที่เพิ่ม
สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ตามกฎหมายลาวแล้วไม่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองที่ดินเป็นของ
ส่วนตัว แต่ก็มีการซื้อขายที่ดินอย่างมากมายผ่านกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ ท�าให้เรา
สามารถคาดการณ์ถึงความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ที่ดินสร้างโรงงาน ส�านักงาน
ให้เช่า อพาร์ตเมนต์ แมนชั่น ที่จะเพิ่มสูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของชาวต่างชาติและบริษัท 
ต่างชาติที่เข้ามาอาศัยและลงทุนในลาว 

ทัวร์และมานั่งล้อมวงรับประทานอาหารที่ “ขอบใจ
เด้อ” มากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่
มาจากประเทศทีพ่ฒันาแล้ว คนลาวเองก็ได้มโีอกาสได้
เรียนรู้ไลฟ์สไตล์ วิธีคิด รวมทั้งวิธีการใช้เวลาว่างของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวใน
ลาว เริ่มพัฒนารสนิยมท่ีเข้ากับทางตะวันตกมากข้ึน 
และเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนรุ่นใหม่ของลาวเติบโต
ขึ้นอย่างแท้จริง

ความเป็นไปได้ของการท�าธุรกิจร่วมกันกับบริษัท
ญี่ปุ่น
บริษัทเราสนใจอยากท�าธุรกิจร่วมกับนักลงทุนหรือ
บริษัทญ่ีปุ่นที่มีโนว์ฮาวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
ยังขาดแคลนใน สปป.ลาว ทางเราเองก็มีแผนการท�า
ธรุกจิอยูม่าก สปป.ลาวมีน�า้พุร้อนแต่ยงัขาดโนว์ฮาวท่ี
จะท�าให้มันเป็นธุรกิจได้ เราจึงอยากร่วมมือกับบริษัท
ในญี่ปุ่นที่มีแหล่งน�้าพุร้อนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง หาก

มกีลุม่นักลงทนุผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามสนใจท�าธรุกจิด้าน
นี้ในลาว ทางเราก็พร้อมที่จะเจรจาด้วย นอกจากนี้ที่
เวียงจันทน์ ความนิยมอาหารญี่ปุ่นก�าลังค่อยๆสูงขึ้น 
กลุ่มบริษัทของเราเองก็เคยเปิดร้านอาหารญ่ีปุ่น แต่
ว่าไม่ประสบความส�าเร็จ อย่างไรก็ตาม ทางเราพร้อม
เสมอทีจ่ะร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการทีม่คีวามเชีย่วชาญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการพัฒนาเมนูอาหาร

แนะน�าบริษัทญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุน
ชาวลาวทั่วไปที่ท�างานร้านอาหาร ยังไม่มีความเข้าใจ
ในอุตสาหกรรมบริการ เนื่องจากยังไม่มีสถาบันการ
ศกึษาทีจ่ะบ่มเพาะบคุลากรในอุตสาหกรรมการบริการ  
ฉะนัน้การอดทนบ่มเพาะพนกังานให้ดถีอืเป็นส่ิงส�าคัญ 
นอกจากน้ี เน่ืองจากการเข้า AEC จะท�าให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานสะดวกมากขึ้น สิ่งที่ต้องท�าต่อ
เนื่องจากนี้ก็คือการฝึกทักษะพนักงานเพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับแรงงานประเทศอื่นได้

ขยายธรุกจิทีเ่น้นเป้าหมายทีค่วามต้องการของชาวต่างชาตเิป็นหลกัอย่างเช่น ธรุกจิร้านอาหาร
ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริหารโรงแรม รีสอร์ทหลายแห่ง บริษัทน�าเที่ยวส�าหรับการ
ผจญภัย

Inthira Group

Intee Duangsavan
President

กระทรวงวางแผนและการลงทุน 
สปป.ลาว

Suzuki Motoyoshi
ผู้เชี่ยวชาญ - ที่ปรึกษาระดับสูง JICA

หอการค้าและอุตสาหกรรมสปป.ลาว
(LNCCI)

Sangduan Banonsandet
ผู้อ�านวยการ

Company Interview
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ลิขสิทธ ิ ์: เอกสารฉบับนี้หามทำสำเนา (กอปป) ทำซ้ำ คัดลอกไปเผยแพร

และนำไปบันทึกลงในสื่ออื่น ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมด นอกจากจะมี

ขอยกเวนตามกฎหมายลิขสิทธิ์  การขออนุญาตในเรื่องตางๆเหลานี้ กรุณา

ติดตอสอบถามที่เจโทร

ขอจำกัดความรับผิดชอบ: เจโทรจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ ้นตอความ

เสียหายไมวาโดยทางตรงหรือทางออม   หรือความเสียหายอันใดเนื่องมา

จากการถูกลงโทษและการสูญเสียผลประโยชนที่เกิดขึ้น เนื่องจากเนื้อหา

ของรายงานฉบับนี ้ แมจะมีการแจงวาใหเจโทรทราบถึงความเปนไปได

ที่จะเกิดความเสียหายก็ใหเปนไปตามเงื่อนไขนี้




