รายงานสรุปผล
การเชื่อมโยงเครือข่าย ขยายความร่วมมือทางธุรกิจ ศึกษาดูงาน สภาพเศรษฐกิจการค้า
การลงทุน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
*******************
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎าได๎อนุมัติให๎นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู๎อํานวยการกองกํากับบัญชีธุรกิจ
นําคณะข๎าราชการและผู๎ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีเดินทางไปศึกษาดูงานด๎านวิชาชีพบัญชี เชื่อมโยงเครือขําย
และความรํวมมือทางธุรกิจระหวํางผู๎ประกอบการสํานักงานบัญชีคุณภาพจากประเทศไทย กับองค์กรทางด๎าน
วิชาชีพบัญชีและภาษีอากรทั้งหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) ระหวํางวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 คณะเดินทาง จํานวน 35 คน ประกอบด๎วย ผู๎บริหารและ
ข๎าราชการ จํานวน 5 คน ผู๎ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน 30 คน บัดนี้ การเดินทางไปศึกษา
ดูงาน เชื่อมโยงเครื อขําย ขยายความรํว มมือทางธุรกิจ ณ สปป.ลาว ได๎ดํา เนิน การเสร็จ สิ ้น ลงแล๎ว คณะ
เดินทางจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. หน่วยงานที่คณะเดินทางมีการศึกษาดูงานมีดังนี้
คณะเดินทางได๎เข๎าศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยาย ซักถามปัญหา และแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็น
ระหวํางสํานักงานบัญชีคุณภาพของประเทศไทย และผู๎แทนจากองค์กร/หนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับด๎าน
บัญชีและภาษีของ สปป.ลาว จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ
1.1 Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors – LCPAA
LCPAA หรือสมาคมนักบัญชีและผู๎สอบบัญชีของ สปป.ลาว เดิมใช๎ชื่อวํา The Lao
Institute of Certified Public Accountants (LICPA) กํอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยคําสั่งของนายกรัฐมนตรี
(PM’ Decree) ฉบับที่ 161 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น LCPAA ตามคําสั่งรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการคลังฉบั บที่ 1004 / กระทรวงการคลังลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อให๎ เป็นไปตาม
กฎหมายวําด๎วยการตรวจสอบบัญชีฉบับใหมํในปี พ.ศ. 2557 มีฐานะเป็นองค์กรเพื่อสังคมภายใต๎การกํากับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) มีหน๎าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม พัฒนา และคุ๎มครอง
สิทธิของนักบัญชีและผู๎สอบบัญชี ให๎ปฏิบัติงานด๎วยความโปรํงใสภายใต๎กฎหมายและระเบียบที่ LCPAA กําหนด
รํวมกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งจัดการทดสอบและอบรมให๎แกํผู๎สอบบัญชี
1.2 The Accounting Department, Ministry of Finance
กรมการบัญชี (The Accounting Department) อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของ
กระทรวงการเงิน เป็นหนํวยงานที่กํากับดูแลการจัดทําบัญชีของธุรกิจใน สปป.ลาว ตามกฎหมายวําด๎วยการ
บัญชี (Accounting Law 2013)
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1.3 The Tax Department, Ministry of Finance
กรมสํวยสาอากร (The Tax Department) อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของกระทรวง
การเงิน มีหน๎าที่ในการกําหนดกฎระเบียบตํางๆ เกี่ยวกับภาษีอากร และจัดเก็บภาษีภายใน สปป.ลาว
1.4 Lao Securities Exchange : LSX
ตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange :LSX) ซึ่งกํอตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดย
มีวัตถุประสงค์ห ลักเพื่อเป็ นแหลํ งเงินทุน ให๎ แกํ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ และสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยมีสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลาว
(Lao Securities Commission :LSC) เป็นหนํวยงานกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์
นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังได๎รับเกียรติจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยแหํงชาติลาว (National University of Laos) เข๎ารํวมในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน
ข๎อคิ ดเห็ น ในการพั ฒ นาวิช าชี พบั ญชี ในระดับต๎ นน้ํ า ณ กระทรวงการคลั ง รวมทั้ ง นางสาวยานี ศรี มีชั ย
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝุายการพาณิชย์) สํานักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ นครเวียงจันทร์ ได๎ ให๎
เกียรติเข๎ารํวมในการศึกษาดูงาน และได๎บรรยายเกี่ยวกับการค๎าการลงทุนในประเทศลาวให๎คณะศึกษาดูงานได๎
รับทราบ ณ ตลาดหลักทรัพย์ลาวด๎วย
2. สรุปผลการศึกษาดูงาน
จากการศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายของผู๎แทนหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องด๎านการค๎า
การลงทุน การบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งตลาดทุนของ สปป.ลาว สรุปผลการศึกษาดูงานได๎ดังนี้
2.1 ภาพรวมการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ๎านที่ใกล๎ชิดกับ
ไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดตํอกับ
ไทยทั้งทางบกและทางน้ําเป็นแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร
สปป.ลาวเป็นประเทศที่ไมํมีทางออกทางทะเล แตํสามารถเป็นจุดเชื่อมตํอ (land link)
ด๎านการคมนาคมขนสํงจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค ผํานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข๎ามแมํน้ําโขง
ทั้ง 4 แหํง ได๎แกํหนองคาย-เวียงจันทน์(8 เมษายน 2537) มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (20 ธันวาคม 2549)
นครพนม-คํามํวน (11 พฤษจิกายน 2554) เชียงราย-บํอแก๎ว (11 ธันวาคม 2556) และในอนาคตอันใกล๎
จะมีสะพานแหํงที่ 5 ที่ บึงกาฬ-บอลิคําไซ และแหํงที่ 6 ที่ อุบลราชธานี-สาละวัน ซึ่งขณะนี้กําลังอยูํในชํวง
การศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ
สปป.ลาวมีรายได๎จากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปุาไม๎และแรํธาตุ
เชํน ทองคํา ทองแดง และบ็อกไซต์ ซึ่ งเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตอลูมิเนียม มีเขื่อนหลายแหํงที่ผลิตไฟฟูา พลังน้ํา
สํงไปขายประเทศเพื่อนบ๎านรวมทั้งไทย ภาคใต๎ของสปป.ลาวเป็นที่ราบสูงที่เป็นแหลํงปลูกกาแฟคุณภาพดี
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นอกจากนี้ การทํองเที่ยวก็เป็นแหลํงรายได๎ที่เพิ่มความสําคัญขึ้นมาก จุดเดํนของสปป.ลาว คือ ธรรมชาติที่ยัง
บริสุทธิ์และวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญ เชํน เมืองหลวงพระบาง (มรดกโลก) ทุํงไหหิน
น้ําตกคอนพะเพ็ง น้ําตกหลี่ผี และปราสาทวัดพู (มรดกโลก)
สิ น ค๎ าสํ าคัญ ที่ ป ระเทศไทยสํ งออกไป สปป.ลาว ได๎ แกํ น้ํามั นสํ าเร็ จรู ป รถยนต์ และ
สํวนประกอบ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล ไกํสดแชํแข็ง เครื่องสําอาง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก สินค๎าปศุสัตว์เชื้อเพลิง สินแรํโลหะ เครื่องจักรไฟฟูา ไม๎ซุง ไม๎แปรรูป ผักและผลไม๎ พืช ปุ๋ย ลวดและ
สายเคเบิล เครื่องจักรไฟฟูา ผลิตภัณฑ์พลาสติก กาแฟ
การลงทุ น ของประเทศไทยใน สปป.ลาว นั ก ลงทุ น จากประเทศไทยถื อ วํ า เป็ น
ชาวตํางชาติอันดับ 3 ที่เข๎าไปลงทุนใน สปป.ลาว (รองจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม) เมื่อพิจารณา
จากมูลคําการลงทุนสะสมในชํวงปี 2557-2560 จํานวน 752 โครงการ มีมูลคําการลงทุนทั้งหมดรวม
4,494,184,613 ดอลลาห์สหรัฐ ในสาขาสําคัญ ได๎แกํ พลังงานไฟฟูา ขนสํงและโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรม
และการทํองเที่ยว ธนาคาร อุตสาหกรรมไม๎แปรรูป เครื่องนุํงหํม และหัตถกรรม
สปป.ลาว อยูํระหวํางการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ระยะ 5 ปีฉบับที่ 8
(ปี 2559 - 2563) ซึ่งได๎ระบุนโยบายที่สําคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 8 ประการ
ได๎แกํ (1) ควบคุมเศรษฐกิจระดับมหภาคให๎มีเสถียรภาพ (2) ควบคุมการจัดเก็บงบประมาณรายรับให๎มี
ประสิทธิภาพ (3) เสริมสร๎างศักยภาพด๎านการวิจัยให๎แกํหนํวยงานรัฐ (4) ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอ
การลงทุน (5) สํงเสริมการผลิตสินค๎าและการบริการให๎มีความหลากหลาย (6) สนับสนุนโครงการลงทุนที่
ได๎รับการอนุมัติและเรํงดําเนินการให๎แล๎วเสร็จ (7) ปรับปรุงวิสาหกิจของรัฐให๎มีความโปรํงใส รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ (8) ปรับปรุงกลไกการบริหารงานของรั ฐให๎มีความโปรํงใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมี
เปูาหมายในการพัฒนาประเทศให๎หลุดพ๎นจากสถานะเป็นประเทศด๎อยพัฒนาภายในปี 2563
ปัจจัยที่สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ในปี 2560 คือ ธุรกิจ
เขื่อนไฟฟูาพลังน้ํา พลังงานไฟฟูาจากแสงอาทิตย์ ธุรกิจบริการ การทํองเที่ยว และโลจิสติกส์
สปป. ลาว มีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากตํางประเทศ โดยประกาศใช๎กฎหมายสํงเสริมการ
ลงทุน (ฉบับปรับปรุง) 9 สาขาธุรกิจ มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได๎แกํ (1) อุตสาหกรรมที่ใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูง (2) การเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (3) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (4) อุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว (5) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) ธุรกิจโรงพยาบาล (7) การลงทุน การบริการ และการ
สาธารณูปโภค (8) ธนาคารและสถาบันการเงิน (9) ศูนย์การค๎าสมัยใหมํ
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ทั้งนี้ ผู๎ที่จะเข๎ามาลงทุนจะต๎องมีทุนจดทะเบียนอยํางน๎อย 1,200 ล๎านกีบ (ประมาณ
4.8 ล๎านบาท) หรือ มีนักวิชาการตั้งแตํ 30 คนขึ้นไป หรือ ใช๎แรงงานลาวที่มีสัญญาจ๎างอยํางน๎อย 1 ปี
จํานวน 5 คนขึ้นไป ตลอดจนการให๎สิทธิพิเศษด๎านภาษีเพิ่มเติมในการลงทุนด๎านการเกษตร อุ ตสาหกรรม
การศึกษา และโรงพยาบาล
2.2 การจัดทาบัญชีของธุรกิจ
ในสํวนของการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีธุรกิจของ สปป.ลาว จะขึ้นอยูํกับกรมการบัญชี
กระทรวงการเงิน โดยมีสมาคมนักบัญชีและผู๎สอบบัญชีของ สปป.ลาว หรือ Lao Chamber of Professional
Accountants and Auditors – LCPAA ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพควบคุมดูแลผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งนักบัญชี
และผู๎สอบบัญชี
สปป.ลาวมีกฎหมายที่ใช๎ในการกํากับดูแลการจัดทําบัญชีของธุรกิจ คือ กฎหมายการบัญชี
(Accounting Law 2013) ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดรายละเอียดในการจัดทําบัญชีของธุรกิจใน สปป.ลาว โดยมี
ข๎อกําหนดที่เกี่ยวข๎องกับการจัดทําบัญชีสรุปได๎ดังนี้
(1) การจัดทาบัญชี และการจัดทางบการเงิน
ผู๎ประกอบการมีหน๎าที่ต๎องจัดทําบัญชี (มาตรา 2 และ 6 กฎหมายการบัญชี) และผู๎ทํา
บัญชี (Chief accountants) ต๎องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายการบัญชีกําหนด และต๎องเป็นสมาชิกของ
LCPAA ด๎วย
(2) การบันทึกข้อมูลทางบัญชี
- เอกสารทางบัญชีและเอกสารรายงานทางด๎านการเงินจะต๎องจัดทําเป็นภาษาลาว และ
สกุลเงินกีบ (มาตรา 8, 13 และ 14 กฎหมายการบัญชี) และต๎องสรุปบัญชีประจําเดือนและไตรมาส (มาตรา
15 กฎหมายการบัญชี) และทุกรายการเคลื่อนไหวที่เป็นเงินตราตํางประเทศ ต๎องแปลงคําเงินตราเป็นเงินกีบ
(มาตรา 16 กฎหมายการบัญชี)
- จัดทําใบเก็บเงิน ตามรูปแบบเอกสารใบเก็บเงิน ซึ่งจะต๎องดําเนินการ (มาตรา 25
กฎหมายการบัญชี) ได๎ 4 รูปแบบ
1. ใบเก็บเงิน ที่พิมพ์ไว๎แล๎ว ตามรูปแบบที่กําหนด
2. ใบเก็บเงิน ที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ใบเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
4. แสตมป์ ตั๋ว หรือ บัตร ที่มีจํานวนเงินที่ต๎องชําระแสดงอยูํ

4

(3) การจัดเก็บ และบันทึกเอกสาร
บริษัทต๎องจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว๎เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 10 ปี โดยจําแนกการจัดเรียง
ตามลําดับตัวเลข ชนิด และชํวงเวลา (มาตรา 41 กฎหมายการบัญชี)
(4) งบการเงิน
งบการเงินประกอบด๎วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น นอกจากนี้ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ขนาดใหญํ และบริ ษั ท ทั่ ว ไปต๎ อ งจั ด ทํ า งบแสดงฐานะการ
เปลี่ยนแปลงสํวนของผู๎ถือหุ๎นและงบกระแสเงินสดด๎วย (มาตรา 36 กฎหมายการบัญชี)
(5) การสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทและองค์กรดังตํอไปนี้ต๎องได๎รับการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท
ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต
- บริษัทตํางชาติ
- ธนาคาร และสถาบันการเงินตํางๆ ภายใต๎การกํากับดูแลของธนาคารแหํง สปป.ลาว
- บริษัทประกันภัย และตัวแทนประกันภัย
- บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทมหาชน
- รัฐวิสาหกิจ
- โครงการที่ดําเนินงานโดยใช๎เงินทุนจากแหลํงเงินกู๎ ในตํางประเทศซึ่งได๎รับอนุญาตจากรัฐบาล
- บริษัทจํากัดที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดมากกวํา 50 ล๎านกีบ
(6) การนาส่งงบการเงิน
บริษัทต๎องจัดทํางบการเงินภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา
37 กฎหมายการบัญชี) การจัดทําเอกสารรายงานการเงิน/งบการเงิน เป็นรอบระยะเวลาการรายงาน รวม 12
เดือนนับตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ยกเว๎นรัฐมนตรีวําการกระทรวงการเงิน สามารถกําหนด
วันเริ่มของรอบระยะเวลารอบระยะเวลาการรายงานที่แตกตํางจากที่ได๎กําหนดไว๎ และหากมีการกํอตั้งใน
ชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี รอบเวลาการรายงานจะต่ําหรือสูงกวํา12เดือน (มาตรา38กฎหมายการบัญชี)
บริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ จะต๎ องทํ าสํ งรายงานตํ อตลาดหลั กทรั พย์ เป็ น
รายครึ่งปี โดยต๎องนําสํงรายงานประจําปีให๎แกํตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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(7) มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การกําหนดมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีทําโดย LCPAA ภายใต๎กระทรวงการคลัง
ปัจจุบันอยูํระหวํางการพัฒนาไปสูํ IAS/IFRS แบบ Full version แตํยังคงมีความลําช๎าอยูํมาก เนื่องมาจากขาด
งบประมาณและบุ คลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตลาดหลั กทรัพย์ต๎องการให๎ บริษัทที่เข๎าตลาดพัฒนาการ
นําเสนอรายงานทางการเงินให๎เป็น Full IFRS
ตามกฎหมายการบัญชีได๎บัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช๎มาตรฐานการบัญชีตามประเภทของ
กิจการ โดยแบํงกิจการเป็น 2 ประเภทได๎แกํ ไว๎ดังนี้
 กิจการที่มีสํวนได๎เสียสาธารณะ (Public Interest Entities :PIEs) ซึ่งเป็นกิจการที่มี
ขนาดใหญํและมีความสําคัญกับสาธารณะซึ่งรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังกําหนดให๎เป็นกิจการที่มีสํวนเสีย
สาธารณะ เชํน ธนาคาร , ประกันภัย , บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นต๎น
 กิจการที่ไมํมีสํวนได๎เสียสาธารณะ (Non- Public Interest Entities :Non-PIEs) เชํน
กิจการขนาดใหญํ (Large Enterprise) SMEs (ตามคํานิยามที่กําหนดในประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม)
และกิจการขนาดเล็ก (Micro Entities) เป็นต๎น
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข (Criteria)

กิจการขนาดใหญํ Production
(Large Enterprise Trade
Services
: LEs)
กิจการขนาดกลาง Production
Trade
และขนาดยํอม
Services
(SMEs)
Production
กิจการขนาดเล็ก
(Micro Entities) Trade
Services

สินทรัพย์รวม
(ล้านกีบ)
X >= 400
X >= 400
X >= 600
100< X < 400
150< X < 400
020< X < 600
X<= 100

รายได้
(ล้านกีบ)
X >= 4,000
X >= 6,000
X >= 4,000
400> X < 4,000
400> X < 6,000
400> X < 4,000
X < 400

X<= 150

X < 400

X<= 200

X < 400

พนักงาน
(คน)
>= 100 คน

6-99 คน

1-5 คน
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โดยการบังคับใช๎มาตรฐานการบัญชี (Implementation of Financial reporting
standards) สรุปได๎ดังนี้
level
1.

2.

ประเภทกิจการ
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
(Public Interest Entities : PIEs)

มาตรฐานการบัญชี
จานวนฉบับ/บท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
38 ฉบับ
ระหวํางประเทศ (International
Financial Reporting Standard
:IFRS)
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non- Public Interest Entities :Non-PIEs)
2.1 กิจการขนาดใหญํ
(Large Enterprise : LEs)
2.2 กิจการขนาดกลางและขนาดยํอม
(SMEs)
2.3 กิจการขนาดเล็ก
(Micro Entities)

มาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการ
ขนาดใหญํ (FRS for LEs)
มาตรฐานการบัญชีสําหรับ SMEs
(FRS for SMEs)
เกณฑ์บัญชีเงินสด (Cash basis
accounting)

34 บท
31 บท
-

2.3 การกากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของ สปป.ลาว
ตั้งแตํปี พ.ศ.2535 สปป.ลาวได๎เริ่มใช๎ระบบบัญชีลาวโดยจัดทําเป็นคูํมือบัญชีลาว ซึ่งมี
ลั กษณะการบั น ทึกบั ญชี ตามเกณฑ์คงค๎ าง ใช๎ สํ า หรั บทุ กบริ ษั ทเพื่อวั ตถุ ประสงค์ในการจัดเก็ บภาษี เพี ยง
อยํางเดียว ระบบการศึกษาและนักวิชาการทางด๎านการบัญชียังไมํเพียงพอ ในปี พ.ศ.2556 เป็นปีแรกที่
สถาบันการศึกษาในประเทศ สปป.ลาว ผลิตนักบัญชีที่จบระดับปริญญาตรี ที่ ผํานมามีการผลิตนักบั ญชี ขั้น
ประกาศนียบัตรขั้นสูงเทํานั้น มีสํานักตรวจสอบบัญชีของ Big 4 จํานวน 3 บริษัท ซึ่งสํวนมากจะตรวจสอบ
บัญชีให๎บริษัทระหวํางประเทศ บริษัทสอบบัญชีท๎องถิ่นขนาดเล็กสํวนใหญํให๎บริการทางภาษีและการทําบัญชี
ด๎านองค์กรวิชาชีพมีสมาคมนักบัญชีและผู๎สอบบัญชีของ สปป.ลาว หรือ Lao Chamber
of Professional Accountants and Auditors – LCPAA เป็นหนํวยงานกํากับดูแลด๎านวิชาชีพบัญชี อยูํ
ภายใต๎กระทรวงการคลัง มีสมาชิก 3 ประเภท มีหน๎าที่การฝึกอบรม การจัดสอบ การรับรองและออกใบอนุญาต
ของนักบัญชีและผู๎ สอบบัญชี และจัดหลักสูตรตํางๆ ด๎านการพัฒนาอาชีพให๎กับสมาชิก ปัจจุบัน LICPAA มี
จํานวนสมาชิกไมํมากและยังไมํมีบทบาทมากนักในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศลาว จึงเป็น สาเหตุหนึ่งที่
ทําให๎พัฒนาการบัญชีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคํอนข๎างลําช๎าและขาดนักบัญชีมืออาชีพที่มี
ความเชี่ยวชาญในประเทศ ในด๎านการทําบัญชี มีกฎหมายการบัญชีและการตรวจสอบกําหนดให๎นิติบุคคลที่
ต๎องจัดทําบัญชี และนําสํ งงบการเงินประจําปีตํอสํานักงานจดทะเบียนบริ ษัท การกําหนดมาตรฐานการบัญชี
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และการ สอบบัญชีทําโดย LICPA ภายใต๎กระทรวงการคลังปัจจุบันอยูํระหวํางการพัฒนาไปสูํ IAS/IFRS แตํยังคง
มี ความลํ าช๎ าอยํางมาก เนื่องมาจากขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตลาดหลักทรัพย์
ต๎องการให๎บริษัทที่เข๎าตลาดพัฒนาการนําเสนอรายงานทางการเงินให๎เป็น Full IFRS แตํอยํางไรก็ตาม ด๎วย
กฎหมายบัญชีและมาตรฐานการบัญชีในประเทศลาวที่ยังไมํพัฒนา ทําให๎การจัดทําตาม IFRS ยังคงเป็นเรื่องยาก
และต๎องใช๎เวลา ผู๎ตรวจสอบบัญชีจึงได๎พยายามเขียนรูปแบบรายงานทางการเงินให๎ใกล๎เคียงกับ IFRS มากที่สุด
เทําที่จะทําได๎ ด๎านการสอบบัญชีมี 2 ประเภท ได๎แกํ ผู๎สอบบัญชีอิสระซึ่งต๎องเป็นสมาชิก ของ LICPA และ
ผู๎ ส อบบั ญชี การเงิ น เป็ น ผู๎ เซ็ น รั บ รองงบการเงิ นต๎ องได๎ รั บการรั บรองและสอบผํ านหลั กสู ต ร ของ LICPA
โดยทั่วไปของนักบัญชี นอกจากการให๎ บริการด๎านบัญชีแล๎ว ยังสามารถให๎บริการทางภาษีให๎กับ ลูกค๎าตาม
กฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข๎องได๎ การเตรียมพร๎อมด๎านการบัญชีตํอการเข๎าสูํ AEC มีการจัดทํา
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ สอบบัญชีเป็นภาษาลาวแล๎ว โดยการสนับสนุนของธนาคารโลก และมี
การจัดอบรมให๎แกํนักบัญชีทั่วประเทศแล๎ว และมีการอนุญาตให๎ใช๎ มาตรฐาน IFRS ในการจัดทํางบการเงินได๎
สําหรับกิจการขนาดใหญํ กิจการที่ลงทุนจากตํางชาติ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการจัดการทดสอบ
วัดความรู๎ ของผู๎ ยื่ น คําขอเป็ นผู๎ สอบบั ญชี รั บอนุ ญาต จัดอบรมสํ าหรั บผู๎ สอนวิ ชาบัญชี และมี หลั กสู ตรการ
ฝึกอบรมในประเด็นทางการบัญชีที่ทันสมัยอยํางตํอเนื่อง
2.4 กฎหมายภาษีอากร
สปป.ลาว มีกรมสํวยสาอากรเป็นหนํวยงานจัดเก็บภาษีอากร ภายใต๎การกํากับดูแลของ
กระทรวงการเงิน มีห น๎ าที่ ในด๎านการตรวจติดตามและประเมินผลการติดตามภาษีอากร และจัดสรร
งบประมาณรายได๎ให๎ครบถ๎วนตามกฎหมายและข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง การจัดเก็บภาษีอากรที่ต๎องคํานวณและ
เรียกเก็บเป็นสกุลเงินกีบเทํานั้น
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(1) กฎหมายภาษีอากร (แก๎ไข) ฉบับที่ 70 / NA ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(2) กฎหมายวําด๎วยภาษีเสริม (แก๎ไข) ฉบับที่ 52 / ฉบับที่ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(3) ตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร (ฉบับแก๎ไข) ฉบับที่ 04 / NA ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554
(4) ตามกฎหมายวําด๎วยความรับผิดชอบ (แก๎ไข) ฉบับที่ 47 / NA ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556
(5) กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุน
(6) กฎหมายอื่น ๆ
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ภาษีประเภทต่างๆ ใน สปป.ลาว มีดังนี้
ประเภทภาษี

อัตราภาษี

หมายเหตุ

1.ภ า ษี เ งิ น ไ ด๎ นิ ติ บุ ค ค ล
(กําไร) Profit Tax

0 – 24 %

ภาษีกําไรหรือภาษีเงินได๎นิติบุคคล สปป.ลาว เรียก เก็บ
ภาษีกําไรจากบริษัทตํางชาติและบริษัทท๎องถิ่นใน อัตรา
เทํากันที่ร๎อยละ 24 ของกําไรสุทธิกํอนหักภาษี ทั้งนี้
ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต การนํ า เข๎ า และการจํ า หนํ า ย
ยาสูบต๎องเสียภาษีกําไรในอัตราร๎อยละ 26 ขณะที่ธุรกิจ
อื่นๆที่ปกติเสียภาษีกําไรในอัตราต่ํากวําร๎อยละ

24

สามารถเสียภาษีในอัตราเดิมได๎ สํว นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ลาว(Lao Securities Exchange
: LSX) เสียภาษีกําไรลดลงร๎อยละ 5 จากอัตราปกติ
เป็น ระยะเวลา 4 ปี นับแตํวันที่เขาจดทะเบียนใน LSX
กาไรสุทธิก่อนหักภาษี (กีบ) อัตราภาษี (ร้อยละ)

2.ภาษีเงินได๎บุ คคลธรรมดา
Personal Income Tax

0 – 24 %

ไมํเกิน 3,600,000

0

3,600,001 - 8,000,000

5

8,000,001 - 15,000,000

10

15,000,001-25,000,000

15

25,000,001-40,000,000

20

40,000,001 ขึ้นไป

24

ชาวลาวต๎องเสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาในอัตรา ก๎าวหน๎า
ตั้งแตํร๎อยละ5 ถึงร๎อยละ 24 ของรายได๎สุทธิ กํอนหักภาษี
ขณะที่ชาวตํางชาติที่ทํางานใน สปป.ลาว เกินกวํา 180 วัน
ในแตํละปี และได๎รับรายได๎จาก ตํางประเทศ ต๎องเสียภาษี
เงินได๎บุคคลธรรมดาในอัตรา ร๎อยละ 10 ยกเว๎นกรณีที่ได๎รับ
การยกเว๎นตามความตกลง เพื่อการเว๎นการเก็บภาษีซ๎อน
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รายได้สุทธิ (กีบ)

3.ภาษีมูลคําเพิ่ม (VAT)

10 %

4.ภาษีศุล กากร Import
and Export Duty

5. ภาษี ส รรพสามิ ต หรื อ
ภาษีชมใช๎ (Excise Tax)

อัตราภาษี (ร้อยละ)

ไมํเกิน 1,000,000

0

1,000,001 - 3,000,000

5

3,000,001 - 6,000,000

10

6,000,001 - 12,000,000

12

12,000,001-24,000,000

15

24,000,001-40,000,000

20

40,000,001 ขึ้นไป

24

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค๎าตั้งแตํการขายสํง
จากโรงงานจนถึ งผู๎ ค๎า ปลี กในอัต ราเดี ยวที่ ร๎อ ยละ 10
โดยมีผลบังคับใช๎แทนภาษีการค๎า (Business Turnover
Tax : BTT) ทั้งนี้ สําหรับบริษัทตํางชาติที่ไมํอยูํในระบบ
ภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม จะต๎ อ งเสี ย ภาษี ก ารค๎ า
(Business
Turnover Tax) ในอัตรา 10% จัดเก็บจากการขาย
สินค๎าตั้งแตํขาย สํงจากโรงงานถึงผู๎ค๎าปลีก
สปป.ลาวได๎ประกาศอัตราภาษีขาเข๎าสําหรับสินค๎าขาเข๎า
จํานวน 3,552 รายการ แบํงการจัดเก็บตามประเภท
สินค๎าได๎ ดังนี้

5 - 150%

1) สิ นค๎าอุปโภคที่จําเป็นตํอการครองชีพและสินค๎า
ทั่วไป เชํน อาหาร ของใช๎ประจําวัน เครื่องใช๎ไฟฟูา
น้ํามันเชื้อเพลิงมี 6 อัตรา คือ ร๎อยละ 5, 10, 15, 20,
30, และ 40
2) ยานพาหนะ มี 5 อัตรา คือ ร๎อยละ 50, 60, 80,
100 และ 150
3) บุหรี่ เสียภาษีร๎อยละ 60
4) เหล็กและเบียร์เสียภาษีร๎อยละ 80
เก็บจากการนําเข๎าสินค๎าฟุุมเฟือย หรือกรณีผลิต สินค๎า
ภายในประเทศ จะคิดจากมูลคําสินค๎า
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โดยสปป.ลาว ได๎ลงนามในอนุสัญญาเพื่อยกเว๎นการเก็บภาษีซ๎อน (The Avoid of Double
Taxation) กับประเทศไทย เริ่มใช๎ ตั้งแตํ 1 มกราคม 2531 ทําให๎รายได๎ตํางๆ ที่ผู๎ประกอบธุรกิจชาวไทย
ได๎รับจากการทําธุรกิจใน สปป.ลาว ไมํมีปัญหาเรื่องภาษีซ๎อน
2.5 ตลาดหลักทรัพย์ของ สปป.ลาว (LSX)
ตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX: Lao Securities Exchange) ตั้งขึ้นตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม 5 ปี (พ.ศ. 2549 – 2553) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554โดยรัฐบาลได๎มอบหมายให๎
ธนาคารแหํง สปป.ลาวเป็นหนํวยงานรับผิดชอบ ภายใต๎การกํากับดูแลของคณะกรรมการตั้งตลาดหลักทรัพย์
ที่มี ฯพณฯ สมสะหวาด เลํงสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีและผู๎ประจําการรัฐบาล เป็นประธาน นายพูเพ็ด คําพูนวง
ผู๎วําการธนาคารแหํง สปป.ลาว เป็นรองประธานและรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงตํางๆ เป็นกรรมการ
การจั ดตั้งตลาดหลักทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เป็นแหลํงระดมทุนในระยะยาวของ
บริษัทที่ต๎องการขยายกิจการและบริการได๎อยํางมั่นคง และเป็นการสนับสนุนให๎เกิดตลาดการเงินขึ้นในลาวให๎
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์แหํงแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยูํที่นครหลวง
เวียงจันทน์ ได๎มีพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และเปิดให๎มีการซื้อขายอยํางเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลาดหลักทรัพย์ลาวได๎รับความชํวยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีที่ใหมํ
ลําสุดเกี่ยวกับระบบจัดการตลาดหุ๎นจากสาธารณรัฐเกาหลี ในขณะเดียวกันประเทศไทยได๎ให๎ความชํวยเหลือ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดหุ๎ น พร๎อมทั้งเงินสนับสนุนเพื่อสร๎าง
อาคารอีกด๎วย
ในปัจจุบัน มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทั้งสิ้น 5 บริษัท ได๎แกํ
1. รัฐวิสาหกิจไฟฟูาลาว หรือ EDL Generation-Public Company (Electricite du Laos)
2. ธนาคารการค๎าตํางประเทศลาวหรือ Banque pour le Commerce Exterieur
Lao (BCEL) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญํที่สุดในลาว
3. Lao World Public Company
4. Petroleum Trading Lao Public Company
5. Souvanny Home Center Public Company
3. ความคิดเห็นจากคณะศึกษาดูงาน
3.1 ความคาดหวังของสานักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อการศึกษาดูงานก่อนการเดินทาง
1. คาดหวังจะได๎มีโอกาสเข๎าเยี่ยมชมหนํวยงานตํางๆ ของ สปป ลาว เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนธุรกิจ และหาโอกาส ชํองทาง และวิธีการในการรํวมงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องในอนาคต
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2. การทําสํานักงานบัญชีในประเทศลาวเป็นเรื่องนําสนใจและควรศึกษาขั้นตอนการทํา
สํานักงานบัญชี
3. ได๎เข๎าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีใน สปป.ลาว
4. อยากเห็นแงํมุมทางเศรษฐกิจ ของประเทศลาว การเติบโตทางวิช าชีพบัญชีและ
กฎหมายภาษี ตลอดจนการลงทุน ในประเทศลาว และด๎านอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพ ตลอดจนถึงความเป็นไป
ได๎ เพื่อพัฒนาไปสูํการขยายวิชาชีพ ผํานความรํวมมือกับ 2 ประเทศ
5. อยากทราบด๎ า นภาษี อ ากรและแนวทางการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น รวมถึ ง
สิ่งแวดล๎อม ความเป็นอยูํ รวมถึงอุปนิสัยของประชากร อีกทั้งการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางคณะที่รํวม
เดินทาง
6. อยากทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและนโยบายทางด๎านบัญชี และภาษีอากร
ของทางประเทศลาวและนโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
3.2 ความคิดเห็นของสานักงานบัญชีคุณภาพหลังจากการศึกษาดูงาน
1. การจั ด รู ป แบบการดู ง านก็ อ ยูํ ใ นเกณฑ์ ย อมรั บ ได๎ ได๎ เ รี ย นรู๎ สิ่ ง ใหมํ ๆ เพิ่ ม เติ ม
โดยเฉพาะภาพรวมด๎านภาษีของ สปป. ลาว
2. แม๎ ล าวจะเป็ น ประเทศเล็ ก แตํ ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ดู นํ า สนใจ ดู แ ล๎ ว
ผู๎ประกอบการไทยในหลายสาขายังมีชํองทางที่จะเข๎าไปลงทุนได๎อีก และอาจต๎องศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการ
ลงทุนเพิ่มเติม
3. การทําสํานักงานบัญชีในประเทศลาวยังไมํตอบโจทย์เนื่องจากสถานประกอบการ
น๎อยและยังติดกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบํอย
4. ได๎เห็นแงํมุมที่ตํางกันระหวํางข๎อ กฎหมายของวิชาชีพ ที่กําลังพัฒนาไปในรูปแบบ
เดียวกัน รวมถึงได๎เห็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลาว เพื่อนําไปตํอยอดความคิดในการพัฒนาการลงทุน
ไปสูํประเทศเพื่อนบ๎านในสาขาอาชีพเดียวกันหรือตํางสาขาอาชีพ
5. ได๎ความรู๎ และความคิดก๎าวไกล ขึ้นเยอะ
6. ได๎ทราบข๎อมูลและการสร๎างความสัมพันธ์อันดีเกินจากที่ตั้งความหวังอยํางมาก
7. ได๎แนวคิดและทัศนคติตํอการทําธุรกิจ
8. มีประโยชน์ตํอการตัดสินใจในอีกหลายๆเรื่อง
3.3 ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจของท่านเป็นอย่างไรบ้าง
1. ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานกับสํานักงานบัญชีคุณภาพ
2. มีประโยชน์ในการปรับรูปแบบการทํางานให๎ดียิ่งขึ้น
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3. ได๎นําความรู๎ไปพัฒนาและประยุกต์ใช๎ให๎อยูํในมาตรฐานเดียวกัน ในกลุํมประเทศ
อาเซียน
4. ได๎เห็นรูปแบบที่จะนํามาพัฒนาในองค์กร เป็นโครงการความรํวมมือระหวํางกัน
ของผู๎ประกอบวิชาชีพเดียวกัน แตํตํางสถานะกันด๎านเชื้อชาติและวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดในการรํวมมือกัน
เพื่อนําไปสูํการเติบโตทางธุรกิจขององค์กรและการขยายธุรกิจ
5. ได๎นํามาใช๎ในการทํางานให๎กับลูกค๎ากับประเทศ ในกลุํม AEC
6. ถึงแม๎ทางประเทศลาว จะใช๎มาตรฐานการบัญชี ที่ยึด IFRS เป็น หลัก แตํ ก็ยังอยูํ
ในชํวงที่กําลังพัฒนา จึงนํามาประยุกต์ กับธุรกิจได๎น๎อย
3.4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรปรับปรุงการนาผู้ประกอบการศึกษาดูงานในด้านใด และ
อย่างไรบ้าง
1. ควรจัดให๎มีการเยี่ยมชมสํานักงานบัญชี ของแตํละประเทศที่ไปดูงาน และเปิดโอกาส
ให๎มีการพูดคุยระหวําง สํานักงานบัญชีของทั้งสองประเทศ เพื่อมองหาชํองทางการทําธุรกิจรํวมกันในอนาคต
2. การทํางานของผู๎ทําบัญชีในตํางประเทศ
3. มีการเชิญผู๎ประกอบการสํานักงานบัญชีและผู๎ประกอบการทั่วไปของประเทศที่จะไป
ศึกษาดูงาน เข๎ามารํวมสัมมนา และให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูปที่ใช๎ในปัจจุบัน
4. กรมฯ ได๎จัดกิจกรรมนี้ดีอยูํแล๎ว เห็นควรตํอยอดไปเรื่อยๆ เพื่อให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพ
บัญชีของไทย ได๎มีมุมมองเชิงปฏิบัติหรือมีการแลกเปลี่ยนอยํางเป็นรูปธรรม มากกวําการอํานขําว หรือฟังขําว
5. ดีอยูํแล๎วคะ ยังไมํมีข๎อที่ต๎องปรับปรุง
6. ครั้งนี้ไมํมีข๎อบกพรํอง แตํหากครั้งตํอไปสามารถของบประมาณสนับสนุนได๎มากขึ้น
ก็จะดีกวํานี้
7. อยากให๎ทางกรมพัฒนาธุรกิจ การค๎า มีการแลกเปลี่ ยน ความรู๎ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ ทางด๎านวิชาชีพบัญชี ระหวํางกลุํม สํานักงานบัญชี ของประเทศที่ไปดูงาน และประเทศไทย
3.5 ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การดูแล และการจัดการโดยรวมทําได๎ดี นอกเหนือจากข๎อเสนอแนะข๎างต๎น เรื่องอื่น
ดําเนินการได๎เหมาะสมแล๎วครับ
2. อยากให๎มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู๎ประกอบวิชาชีพเดียวกันหรือตํางอาชีพกัน ใน
มุมทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในความตํางทางเศรษฐกิจ การลงทุนและอาชีพ
3. อยากให๎มีการจัดให๎ได๎ความรู๎ที่กว๎างขวาง แบบ work shop ระหวํางกลุํมนักบัญชีใน
แตํละประเทศ
4. โดยรวมการดูงานครั้งนี้มีประโยชน์คํะแตํถ๎าเพิ่มการเยี่ยมชมสํานักงานบัญชีจะดีคํะ
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