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แมว้า่ลักเซมเบริก์จะเปน็ประเทศขนาดเล็ก (2,586 กม.2)  
แต่เศรษฐกิจของประเทศก็เจรญิรุง่เรอืงและเปน็ประเทศที� 
ข้�นชื�อเรื�องมาตรฐานการครองชพี นอกจากนี� ยงัเปน็หนึ�งใน
ประเทศที�ปลอดภัยมากที�สดุในโลกอีกดว้ย
ลักเซมเบริก์เปน็ประเทศที�มเีอกลักษณ์ ์เนื�องจากตั�งอยูใ่จกลาง
ทวปียุโรป มผีูู้ค้น 175 สญัชาติ ประชากรในประเทศใชห้ลากหลาย
ภาษา อีกทั�งยงัมสีถานะเปน็ราชรฐั ภาษาราชการของลักเซเบริก์
มสีามภาษาดว้ยกัน ไดแ้ก่ ภาษาลักเซมเบริก์ ภาษาเยอรมนั และ
ภาษาฝรั�งเศส สว่นการปกครองใชร้ะบอบราชาธปิไตยภายใต้
รฐัธรรมนูญแบบมรีฐัสภา

ประเทศลักเซมเบริก์ในปัจจุบนั 
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ลักเซมเบริก์เป็นประเทศท่ีมผีลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ท่ีแท้จรงิต่อหัวสงูท่ีสดุในโลก ซึ่ง
อยูท่ี่ 92,600 ยูโรในปี 2017 และสงูกวา่ค่าเฉล่ียของยุโรปถ้งสามเท่า (EU 28) อยา่งไรก็ตาม ีตัวเลข
ท่ีแท้จรงิยงัสงูกวา่นี้อีก เนื่องจากแรงงานขา้มชาติจำานวนมากชว่ยทำาให ้GDP ของประเทศเพิม่สงูขึ้น ทวา่
แรงงานเหล่านี้ไมถื่อเป็นสว่นหนึ่งของประชากร 

รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหวั 
(แสดงอยูใ่นรูปแบบความเสมอภาคของอำานาจซื้อ)

=  72,690 ดอลลารส์หรฐัฯ

อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจภายในปี 2020 ของลักเซมเบริก์พยากรณ์์ไวว้า่จะสงูถึงเกือบ  
6.9% ทำาใหป้ระเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศท่ีแขง็แกรง่ท่ีสดุในสหภาพยุโรป

ลักเซมเบริก์ติดหน้่งใน 25 ประเทศท่ีมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัมากท่ีสดุในโลกมาโดยตลอด  
(WEF IMD คณ์ะกรรมาธกิารยุโรป ฯลฯ)

มาตรฐาน 
การครองชพี

กาตาร์ มาเก๊า สงิคโปร์ บรูไน คเูวต สหรฐั 
อาหรบั 

เอมเิรตส์
ลักเซมเบริก์ 
อยูอั่นดับ 7

/ นครลักเซมเบริก์ – Plateau du Kirchberg /
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เราจะพบเห็นประชากรจาก 175 สญัชาติได้ในทกุวนั และผู้ท่ีมถ่ิีนท่ีอยูใ่นประเทศจำานวน 47.5%  
ไมไ่ด้มสีญัชาติลักเซมเบริก์

อัตราการมงีานทำาภายในประเทศเติบโตข้น้ 1.5 เท่าระหวา่งปี 2003-2018 (+53%) และงานใน 
ประเทศ 73% เป็นของผูู้ท่ี้ไมไ่ด้มสีญัชาติลักเซมเบริก์

ประชากรและ 
อัตราการจา้งงาน 

การเปล่ียนแปลงของประชากรลักเซมเบริก์ระหวา่งปี 2000 ถึงปี 2019
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613.900

ประชากรของลักเซมเบริก์เพิม่ข้น้ 24% 
ระหวา่งปี 2008 ถ้งปี 2018 (เมื่อเทียบกับ
ยูโรโซนท่ีมอัีตราการเติบโต 3%) โดยประชากร 
ของลักเซมเบริก์เพิม่ขึ้นเป็น 613,900 คน 
จากขอ้มูลประจำาวนัท่ี 1 มกราคม 2019

แหล่งท่ีมา: Statec

ทกุอยา่งท่ีลักเซมเบริก์
เป็นไปอยา่งง่ายดาย 
ใกล้ชดิกัน และตรงไป
ตรงมา 
Fahd El Mahjoubi,  
Ecotech



แหล่งท่ีมา: Statec (01/01/2018)

95,500 คน

46,900 คน
22,400 คน
ชาวอิตาเลียน

ชาวฝรัง่เศส

ชาวเยอรมนั

ชาวเบลเยยีม

ชาวอังกฤษ

ชาวโปรตเุกส

19,900 คน

13,000 คน5,700 คน

ทราบหรอืไมว่า่?

ชาวลักเซมเบริก์
322,400 คน

ผูู้ท่ี้มสีญัชาติอ่ืนๆ  
ในสหภาพยุโรป
42,400 คน

ผูู้ท่ี้มาจาก 
ประเทศโลกท่ีสาม
47,500 คน ลักเซมเบริก์เต็มไปด้วย 

ความหลากหลาย 
Valérie Dubois-Chamérian,  
Diversity

ประชากรประกอบด้วย:
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ฝรัง่เศส

เยอรมนี
เบลเยยีม

แรงงานขา้มชาติจากฝรัง่เศส เบลเยยีม และ
เยอรมนีคิดเป็นสดัสว่น 46% ของแรงงาน
ในประเทศ จำานวนแรงงานขา้มชาติเพิม่ขึ้น
สองเท่าต้ังแต่ปี 2000 เป็นต้นมา

ท่ีตัง้ของลักเซมเบริก์
รายล้อมด้วยสาม
ประเทศ ทำาใหเ้ป็นจุด 
เริม่ต้นท่ีดีอยา่งยิง่ใน
การเรยีนรูเ้ก่ียวกับวธิี
การทำางานแบบต่างๆ 
Vanessa Leiritz,  
Soundtastic
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      43% ของประชากรแรงงาน  
มกีารศึกษาระดับอุดมศึกษา

     อัตราการวา่งงานอยูท่ี่ 5.2% จากขอ้มูลเมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2019

        ค่าแรงขัน้ตำา (สำาหรบัแรงงานไรฝี้มอือายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป)  
อยูท่ี่  2,071.10 ยูโร จากขอ้มูลประจำาวนัท่ี 1 มกราคม 2019 



นอกจากลักเซมเบริก์จะมมีหาวทิยาลัยและศูนยว์จิยัของรฐัสี�แห่งแล้ว (สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg Institute of Science and Technology) 
สถาบนัวจิยัเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg Institute of Socio-
Economic Research) สถาบนัสขุภาพแหง่ประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg Institute of 
Health) และสถาบนั Max Planck (Max Planck Institute)) ยงัมศูีนยว์จิยัของภาคเอกชนอีก
มากมายที�เกี�ยวขอ้งกับอุตสาหกรรมและเป็นของกลุ่มบรษัิทขา้มชาติ ไมว่า่จะเป็น Goodyear (ศูนย์
นวตักรรม Goodyear แหง่ลักเซมเบริก์ (Goodyear Innovation Center Luxembourg) (GIC*L) 
ที�ทำาการวจิยัและพฒันายางใหม่ๆ  ในแก่ตลาดยุโรป แอฟรกิาและเอเชยี และมนีักวจิยักวา่ 1,000 คน 
จาก 41 ประเทศทั�วโลก) รวมไปถึง Husky, IEE, Delphi และ Dupont de Nemours

จำานวนเฉลี�ยของนักวจิยัที�ลักเซมเบริก์คือ 6.31 คนต่อทกุ 1,000 ตำาแหน่งงาน ซึ�งก็สอดคล้อง
กับค่าเฉลี�ยของทวปียุโรป อุตสาหกรรมวจิยัและพฒันามแีรงงานกวา่ 6,000 คน ซึ�งตัวเลขนี�เพิ�มข้�น
เกือบ 60% ในชว่ง 15 ปทีี�ผ่านมา

ลักเซมเบริก์ลงทนุเป็นจำานวนเงิน 694.6 ล้านยูโรเพื�อการวจิยัในปี 2017 ซึ�งคิดเป็น 1.26% ของ 
GDP โดยรฐับาลมวีตัถปุระสงค์ที�จะเพิ�มรายจา่ยด้านการวจิยัและพฒันาของภาครฐัซ้�งเพิ�มข้�นมาเปน็ 
2.3% - 2.6% ของ GDP ภายในป ี2020 ในปัจจุบนั รายจา่ยด้านการวจิยักวา่กึ�งหนึ�งเล็กน้อย 
มาจากภาคเอกชน

การศ้กษาในระดับ
อุดมศ้กษาและ 

การวจิยั 

วทิยาเขตมหาวทิยาลัยท่ี 
Esch-Belval 

WILTZ

ลักเซมเบิร์ก

MERSCH

JUNGLINSTER

DUDELANGE

ETTELBRUCK

REDANGE

GREVEN- 
MACHER

DIFFERDANGE

มหาวิทยาลัยลักเซมเบิรก์สถาปนาข้้น 
เมื่อปี 2003

>      อ่านขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้�: 
  www.fr.uni.lu
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มหาวทิยาลัยแหง่นี�ตั�งอยูที่� Esch-Belval ทางตอนใต้
ของประเทศ และติดอันดับ 1 ใน 20 มหาวทิยาลัยที� 
ก่อตั�งตำ�ากวา่ 50 ปีที�ดีที�สดุในโลก ภายในระยะเวลาอัน
รวดเรว็ 

มหาวทิยาลัยลักเซมเบริก์ไดร้ว่มมอืกับสถาบนัวชิาการใน
ต่างประเทศหลายแหง่ และสถาบนัดังกล่าว 20 แหง่อยู ่
หา่งจากลักเซมเบริก์ในรศัมไีมเ่กิน 200 กม.



ลักเซมเบริก์สรา้งสภาวะแวดล้อมที�มกีารคุ้มครองทรพัยส์นิทางปัญญา ดว้ยการประกาศใชค้ำาสั�งของ
ยุโรป รวมถึงสญัญาและสนธสิญัญาระหวา่งประเทศ นอกจากนี�ยงัไดเ้พิ�มความน่าสนใจขึ�นไปอีกด้วย 
การออกกฎหมายฉบบัวนัที� 17 พฤษภาคม 2017 (Law of 17 May 2017) โดยมเีปา้หมายหลักที�จะ 
ยกระดับโครงการใหค้วามชว่ยเหลือดา้นการวจิยั พฒันา และนวตักรรมของประเทศ 

กรอบกฎหมายของลักเซมเบริก์ทำาใหส้ามารถเลือกสทิธบิตัรไดห้ลากหลายประเภท ไมว่า่จะเปน็สทิธบิตัรใน
ประเทศ สทิธบิตัรของยุโรป หรอืสทิธบิตัรระหวา่งประเทศ 

ลักเซมเบริก์เปน็สว่นหนึ�งขององค์กรเพื�อทรพัยส์นิทางปญัญาเบเนลักซ ์(Benelux Organisation for 
Intellectual Property)

สถาบนัทรพัยส์นิทางปัญญาประเทศลักเซมเบริก์ (Institut de la Propriété Intellectuelle 
Luxembourg – IPIL) ก่อตั�งขึ�นในปี 2015 โดยกลุ่มผู้ลประโยชนท์างเศรษฐกิจ (groupement 
d’intérêt économique – GIE) นี�มเีปา้หมายที�จะรวบรวมผูู้เ้ชี�ยวชาญดา้นทรพัยส์นิทางปัญญาทั�งใน
ระดับประเทศและระดับสากล

ทรพัยส์นิทาง
ปัญญา 

ทราบหรอืไมว่า่?

จากการจดัอันดับ

อันดับของ InterNations ประจำาปี 2018

15/68 
ประเทศน้ีติดอันดับท่ี

นครลักเซมเบริก์ติดอันดับ

ด้านคณุภาพ

แบบสำารวจคณุ์ภาพชวีติของ 
Mercer ประจำาปี 2019

18/231 

ชวีติ ประเทศท่ีชาวต่างชาติ

นิยมเขา้มาอยูอ่าศัย

ของเมอืงท่ี
1/231
ปลอดภัย 
ท่ีสดุ

จากการจดัอันดับ

ดัชนีความน่าอยูร่ะดับโลกประจำาปี 2018

สถานท่ี 
ท่ีน่าอยู่

แบบสำารวจคณุ์ภาพชวีติของ Mercer ประจำาปี 2016

>     อ่านรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี:  
https://ipil.lu/fr
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(ความมัน่คงในประเทศ อัตราอาชญากรรมตำามาก  
ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน)

ู่อาศัยและทำางานมากท่ีสดุ24/140



จำานวนบรษัิทท่ีประกอบธุรกิจในลักเซมเบริก์เพิม่ขึ้น 1,000 แห่งทกุปี (ผู้ลต่างระหวา่งบรษัิทท่ีจดัตัง้กับ
บรษัิทท่ีเลิกทำาธุรกิจ) และประเทศได้พฒันาระบบนิเวศทัง้หมดเพื่อชว่ยสง่เสรมิโครงการของ 
ผูู้ป้ระกอบการท่ีเป็นแกนนำาเหล่านี้ 

องค์กรภาครฐัและภาคเอกชนทัง้หมด รวมถึงโครงการความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั/ภาคเอกชนต่างก็ชว่ย
สง่เสรมิ สนับสนุน หรอืแมก้ระทัง่จดัหาเงินทนุใหแ้ก่โครงการสตารท์อัพ ลักเซมเบริก์มเีป้าหมายท่ีจะเป็น
ประเทศสำาหรบัสตารท์อัพอยา่งแท้จรงิ บรษัิท 

10 อันดับนายจา้งชัน้นำา  
(พจิารณ์าจากจำานวนลกูจา้ง ไมร่วมองค์กรของรฐัและโรงพยาบาล):

01   โทรคมนาคม POST LUXEMBOURG 4,480

02   การขนสง่ระบบราง CFL 4,260

03   รา้นค้าปลีก CACTUS 4,200

04   อุตสาหกรรมเหล็กกล้า ARCELORMITTAL 4,120

05   การทำาความสะอาด DUSSMANN LUXEMBOURG 3,880

06   การธนาคาร BGL BNP PARIBAS 3,660

07   อุตสาหกรรมยานยนต์ GOODYEAR DUNLOP 3,450

08    อุตสาหกรรมการใหค้ำาปรกึษา PWC LUXEMBOURG 2,870

09   การคมนาคมทางอากาศ LUXAIR 2,820

10   อี-คอมเมริซ์ AMAZON EU 2,250

ความใกล้ชดิกับ 
รฐับาลและหน่วยงาน 
สง่เสรมิธุรกิจถือเป็น 
ขอ้ได้เปรยีบท่ีแท้จรงิ
ของลักเซมเบริก์ ซึ่งเป็น
สิง่ท่ีต้องยกยอ่งครบั 
Charles-Louis Machuron, 
Silicon Luxembourg

แหล่งท่ีมา: Statec มถินุายน 2018
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ประเทศลักเซมเบริก์มทีางรถไฟท่ีมคีวามยาว 275 กม. และยงัอยูใ่นเครอืขา่ย TGV East ซึ่ง
เชื่อมต่อกับกรุงปารสีและเมอืงสทราซบูร ์

ความหนาแน่นของทางหลวงในประเทศลักเซมเบริก์อยูใ่นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมทีางหลวงท่ีมี
ความยาว 63.8 กม. ต่อทกุ 1,000 กม.2

ปรมิาณ์ผูู้โ้ดยสารท่ีสญัจรผู้า่นท่าอากาศยานลักเซมเบริก์ จาก 1.6 ล้านคนในปี 2010 เพิม่ขึ้น
เป็นกวา่ 4 ล้านคนในปี 2018 (เพิม่ขึ้น 250%) สว่นปรมิาณ์การขนสง่สนิค้าก็เพิม่ขึ้น 27%  
ในชว่งเวลาเดียวกัน (895 ตัน)

ในปี 2017 มผีู้ใชบ้รกิารโทรศัพท์มอืถือในประเทศจำานวน 794,000 รายต่อประชากรจำานวน 
591,000 คน ซึ่งก็แปลวา่ อัตราการใชโ้ทรศัพท์มอืถืออยูท่ี่ 1.36 ต่อหัว ปรมิาณ์การใช้
โทรศัพท์มอืถือเชน่นี้ทำาใหลั้กเซมเบริก์ติดอันดับ 6 ของประเทศในสหภาพยุโรปท่ีใชโ้ทรศัพท์มอืถือ
มากท่ีสดุ ตามหลังออสเตรยี ลิธวัเนีย เอสโตเนีย อิตาลีและไซปรสั 

เกือบทกุครวัเรอืนมคีอมพวิเตอรใ์ช ้(95%) และเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตได้ (97%) สมารท์โฟน 
และแล็ปท็อปเป็นอุปกรณ์์เคล่ือนท่ีท่ีมผีูู้ใ้ชง้านมากท่ีสดุ กวา่ 9 ใน 10 ครวัเรอืนสามารถเขา้ถ้ง
อินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูมากได้ และโครงขา่ยเชื่อมต่อบรอดแบนด์จำานวนมากก็ทำาใหลั้กเซมเบริก์
เชื่อมต่อกับศูนยก์ลางหลักของยุโรปได้ 

เนื่องจากประเทศลักเซมเบริก์มจีำานวนรถยนต์นัง่ 662 คันต่อประชากร 1,000 คน จงึทำาใหเ้ป็น
ประเทศท่ีมอัีตราการเป็นเจา้ของยานพาหนะสงูท่ีสดุในสหภาพยุโรป

นครลักเซมเบริก์ยงัเป็นหนึ่งในเมอืงหลวงของสหภาพยุโรป เชน่เดียวกับกรุงบรสัเซลสแ์ละ 
เมอืงสทราซบูร ์และยงัเป็นท่ีตัง้ของสถาบนัและหน่วยงานประจำาทวปียุโรปจำานวน 12 แห่ง 

ผู้ท่ีมถ่ิีนท่ีอยูอ่าศัยจำานวน 11,000 คนทำางานในสถาบนัท่ีตัง้อยูใ่นประเทศลักเซมเบริก์

โครงสรา้งพื้นฐานและ 
สิง่อำานวยความสะดวก  

ท่ีต้ังของหน่วยงาน
ประจำาทวปียุโรป 
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ทราบหรอืไมว่า่?

สถาบนัประจำาทวปียุโรปหลายแห่งมสีำานักงานใหญ่ต้ังอยูท่ี่ประเทศลักเซมเบริก์:

•   สำานักงานเลขาธกิารรฐัสภายุโรป 
•   หน่วยงานต่างๆ ของคณ์ะกรรมาธกิารยุโรป 
•   ศาลยุติธรรมแหง่สหภาพยุโรปและศาลกลาง (EGC) 
•   สำานักงานสถิติของสหภาพยุโรป (Eurostat) 
•   สำานักงานเผู้ยแพรส่ิง่พมิพข์องสหภาพยุโรป 
•  ศาลผูู้ส้อบบญัชยุีโรป 
•   ธนาคารเพื่อการลงทนุของยุโรป (EIB) และ  

สำานักงานกองทนุเพื่อการลงทนุในยุโรป (EIF)
•   ศูนยก์ารแปลสำาหรบัหน่วยงานของสหภาพยุโรป 
•   ศาลแหง่สมาคมการค้าเสรยุีโรป 
•   กองทนุรกัษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) และ 

กลไกการเงินเพื่อเสถียรภาพแหง่ยุโรป (ESM) 
•   หน่วยงานผูู้บ้รโิภค สขุภาพ การเกษตร และอาหาร (Chafea)
•   Euratom Supply Agency

เป็นหนึ่งในเมอืงหลวงของ
ประเทศลักเซมเบริก์ 

สหภาพ
ยุโรป

/ ศาลยุติธรรมแหง่สหภาพยุโรป Luxembourg-Kirchberg /
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เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบริก์ข้น้ชื่อด้านความแขง็แกรง่ของ
ภาคการเงิน (เติบโต 26.5% และอัตราการจา้งงาน 10.9% ในปี 
2018) ความเชีย่วชาญด้านนวตักรรมของภาคการเงินผู้า่น 
การพสิจูน์แล้ววา่ประสบความสำาเรจ็เป็นอยา่งสงู (การเงินอิสลาม
เงินหยวน การเงินเพื่อโลกรอ้น ไมโครไฟแนนซ ์ฯลฯ) ่ภาคสว่น
อ่ืนๆ ก็เติบโตอยา่งรวดเรว็เชน่กัน โดยมรีฐับาลท่ีต้องการสรา้ง
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศเขา้มาเป็นทัพหน้า
ตัวอยา่งเชน่ มกีารกระตุ้นอุตสาหกรรมด้วยการอัดฉีดเมด็เงิน
ลงทนุจำานวนมากจากกลุ่มบุคคลหรอืบรษัิทท่ีทรงอิทธพิลในระดับ
นานาชาติท่ีสนใจเขา้มาลงทนุในลักเซมเบริก์ทำาใหป้ระเทศมรีะดับ
การพฒันาเศรษฐกิจสงู

โครงสรา้ง
เศรษฐกิจ
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บรกิารอ่ืนๆบรกิารด้านการเงิน

26.5%

61.0%

ศูนยก์ลางทางการเงินมพีฒันาการอยา่งรวดเรว็ในชว่งครสิต์ทศวรรษ 1970 และเขา้มาเป็นแรงขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศลักเซมเบริก์แทนอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ปัจจุบนั ศูนยก์ลางทางการเงินมคีวามเป็น
สากล และหลากหลายสงู มขีดีความสามารถในการรงัสรรค์นวตักรรม อีกทัง้ยงัมคีวามมัน่คง 

ศูนยก์ลาง 
ทางการเงิน

   ธนาคาร
ลักเซมเบริก์มธีนาคาร 136 แห่ง 

ธนาคารในลักเซมเบริก์เชีย่วชาญด้าน
•   บรกิารธนาคารสำาหรบัลกูค้าสนิทรพัยส์งู
•   ประกันชวีติ
•   การบรหิารกองทนุรวมเพื่อการลงทนุ

ภาคธนาคารสามารถปรบัตัวและสรา้งความหลากหลายเพื่อตอบโจทยค์วามต้องการด้านการบรหิาร 
การลงทนุเฉพาะบุคคลและบรกิารเพิม่ประสทิธภิาพด้านการเงินสงูสดุท่ีกำาลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

คิดเป็น % ของ GDP
แหล่งท่ีมา: Statec ประจำาปี 2018

5.4%

0.3%

1.2%

4.0%

1.5%

การก่อสรา้ง

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

พลังงานและน้ำ า้



  กองทนุรวมเพื่อการลงทนุ 
กองทนุรวมเพื่อการลงทนุเกือบ 4,000 กองบรหิารจดัการสนิทรพัยมู์ลค่าสทุธกิวา่ 4.3 ล้านล้านยูโร 
(2019) ซึ่งมากกวา่ GDP รายปี ของราชรฐัถึง 50 เท่าและใกล้เคียงกับ GDP ของประเทศอิตาลีอีกด้วย 

ลักเซมเบริก์เป็นผู้นำาของทวปียุโรปและติดอันดับ 2 ของโลก (เป็นรองสหรฐัฯ เท่านัน้) หากพจิารณ์า
จากสนิทรพัยท่ี์จดัการ นอกจากนี้ ยง้ัมกีรอบกฎหมายและขอ้บงัคับท่ีทันสมยัและทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ
ด้วยการใชค้ำาสัง่ UCITS I ของยุโรปโดยตรง 

ปัจจุบนัภาคสว่นนี้ของลักเซมเบริก์พฒันานวตักรรมมากขึ้นเรื่อยๆ (เชน่ บรษัิทรว่มลงทนุ (SICAR) 
กองทนุรวมเพื่อประกันความเสีย่ง บรษัิทบรหิารจดัการทรพัยส์นิของตระกลู (SPF) นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ี
แปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลักทรพัย ์และกองทนุบำาเหน็จ/บำานาญ) 
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   ผู้ประกอบวชิาชพีในภาคการเงิน (FSPs)
คำานี้หมายถึงผูู้ป้ระกอบวชิาชพีในภาคการเงินทกุคนท่ีไมใ่ชส่ถาบนัการเงิน แต่เนื่องจากลักษณ์ะของ  
กิจกรรมทางธุรกิจจงึต้องอยูภ่ายใต้การกำากับดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF - หน่วยงานกำากับดแูลภาคการเงินของลักเซมเบริก์) โดยประกอบด้วย: 
•   บรษัิทด้านการลงทนุ (ท่ีปรกึษาด้านการลงทนุ นายหน้า ตัวแทนค้าต่าง ผูู้จ้ดัการสนิทรพัยข์องลกูค้าท่ี

มสีนิทรพัยส์งู ฯลฯ) 

•   FSPs ท่ีมคีวามเชีย่วชาญ (ตัวแทนผูู้ร้บัจดทะเบยีน ผูู้ร้บัฝากตราสารทางการเงินมอือาชพี ผูู้บ้รหิาร
ตลาดท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลและได้รบัอนุญาตในลักเซมเบริก์ ดีลเลอรแ์ลกเปล่ียนเงินตรา ฯลฯ) 

•   FSPs ท่ีทำาหน้าท่ีสนับสนุน (ตัวแทนสื่อสารกับลกูค้า ตัวแทนบรหิารของภาคการเงิน ผูู้ค้วบคมุระบบ IT 
ฯลฯ) 

จำานวนบรษัิทในประเทศลักเซมเบริก์ท่ีเชีย่วชาญด้านการเงินท่ีไมใ่ชก่ารธนาคารในกลุ่มนี้ี
้
เพิม่สงูขึ้นอยา่ง 

ต่อเนื่อง เนื่องจากมคีวามนิยมใชบ้รกิารจากภาคการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ โดย FSP มกีารจา้งงานมากกวา่ 
15,400 ตำาแหน่งในประเทศลักเซมเบริก์ 

   ฟินเทค 
ด้วยความแขง็แกรง่ของตลาดการเงินในประเทศ ลักเซมเบริก์เป็นประเทศท่ีมกีารก่อตัง้ธุรกิจสตารท์อัพ
ด้านฟินเทค ฟินเทคเป็นภาคธุรกิจท่ีมอัีตราการเติบโตอยา่งรวดเรว็ ในชว่งต้นปี 2019 มบีรษัิทฟินเทค 
ราว 190 แห่ง โดยสว่นใหญ่ดแูลด้านการลงทนุและกองทนุหรอืการชำาระเงิน

   บรษัิทประกันภัย 
บรษัิทประกันภัยราว 100 แห่งและบรษัิทประกันภัยต่อเกือบ 200 แห่ง ได้รบัการรบัรองจาก 
Commissariat aux Assurances ท่ีเป็นหน่วยงานกำากับดแูลตลาดของประเทศลักเซมเบริก์
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   COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF)  
Commission de Surveillance du Secteur Financier เป็นหน่วยงานของรฐัท่ีกำากับดแูลผูู้ป้ระกอบ
วชิาชพีและผู้ลิตภัณ์ฑ์ในภาคการเงินของลักเซมเบริก์ โดยมหีน้าท่ี: 
•   กำากับดแูล 
•   ควบคมุ 
•   อนุญาต 
•   แจง้ขอ้มูล
•   ดำาเนินการตรวจสอบและใชม้าตรการบงัคับ เมื่อจำาเป็น 

นอกจากนี้ ยงัรบัผู้ดิชอบด้านการสง่เสรมิความโปรง่ใส ความชดัเจน และความเป็นธรรมของผู้ลิตภัณ์ฑ์
และบรกิารทางการเงิน และตรวจสอบใหม้กีารบงัคับใชก้ฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผูู้บ้รโิภคผู้ลิตภัณ์ฑ์
และบรกิารทางการเงิน รวมทัง้ต่อสูกั้บการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย

/ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) /

>     อ่านขอ้มูลเพิม่เติมได้ท่ี:  
www.cssf.lu



ภาคสว่นท่ีใหบ้รกิารด้าน ICT (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) เติบโตเรว็กวา่เศรษฐกิจโดยรวมของ
ลักเซมเบริก์ และมอัีตราการเจรญิเติบโตสงูขึ้น 24% ระหวา่งปี 2010 - 2016 ผูู้้เชีย่วชาญด้าน ICT 
คิดเป็นสดัสว่น 4.6% ของแรงงานในประเทศลักเซมเบริก์ เมื่อเทียบกับ 3.5% ตามค่าเฉล่ียของ
ยุโรป (ตัวเลขจากปี 2015) โดยสว่นหนึ่ง ภาคสว่นนี้แขง็แกรง่ได้ก็เพราะ: 
•  อัตราภาษีอากรดึงดดู
•  กฎหมายขอ้บงัคับท่ีก้าวหน้า 
•   มโีครงสรา้งพื้นฐานท่ีทันสมยัท่ีสดุ (รวมถึงศูนยข์อ้มูลท่ีมคีวามปลอดภัยสงู 23 แหง่ โดย 8 แหง่ได้รบั

การรบัรองใหอ้ยูใ่นระดับท่ี 4)

•   นโยบายท่ีออกแบบมาสำาหรบัภาคธุรกิจอยา่งแท้จรงิ เหมาะแก่การดึงดดูธุรกิจยกัษ์ใหญ่ใหเ้ขา้มาลงทนุ
เชน่ Verizon Business, Skype, eBay, Apple iTunes, Amazon, PayPal, Google และ Vodafone 
รวมถึงบรษัิทอ่ืนๆ มากมายในภาคธุรกิจ ICT (เชน่ บรษัิทเกมออนไลน์และผูู้จ้ดัจำาหน่ายอีบุก๊) 

ลักเซมเบริก์เป็นศูนยก์ลางระดับโลกด้านการเผยแพรส่ื่อโสตทัศน์ดิจทัิล เชน่ เพลงสำาหรบัการ
ดาวน์โหลด วดิีโอท่ีรบัชมได้ทกุเมื่อ บรกิารโทรทัศน์แบบจา่ยเมื่อรบัชม การกระจายเสยีงวทิยุและการแพร่
ภาพโทรทัศน์ดิจทัิล 

ระบบนิเวศทางเทคโนโลยสีารสนเทศของลักเซมเบริก์ประกอบด้วยบรษัิทหลายแหง่ท่ีประสบความสำาเรจ็
อยา่งสงูด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร ์(เชน่ LuxTrust) และอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู (Teralink, 
Post Luxembourg, Data Center Luxembourg, Inexio และ LuxConnect, ฯลฯ) และเพื่อทำาให้
ธุรกิจอีคอมเมริซ์เจรญิเติบโต ลักเซมเบริก์มเีครอืขา่ยหลักจำานวนมากท่ีเชื่อมต่อกับกรุงปารสี  
แฟรงเฟิรต์ บรสัเซลล์และลอนดอนโดยเฉพาะ ตลอดจนศูนยบ์ม่เพาะทางธุรกิจต่างๆ

นอกจากนี้ ประเทศลักเซมเบริก์ยงัมกีรอบแนวคิดท่ีน่าสนใจมาตัง้แต่ปี 2008 สำาหรบัการจดัการทรพัยส์นิ
ทางปัญญาและชื่อโดเมนด้วย และนับตัง้แต่ LU-CIX ก่อตัง้ขึ้นในปี 2009 ลักเซมเบริก์ก็มศูีนยก์ลาง 
แลกเปล่ียนขอ้มูลอินเทอรเ์น็ต (IXP) เป็นของตนเอง 

เมื่อเดือนตลุาคม 2014 ทางรฐับาลได้เปิดตัวโครงการความรว่มมอืรเิริม่ Digital Lëtzebuerg  
(โครงสรา้งพื้นฐาน ทักษะทางอิเล็กทรอนิกส ์ฟินเทค การสง่เสรมิ นวตักรรม และการบรหิารจดัการทาง
อิเล็กทรอนิกส)์ เพื่อเตรยีมตัวใหป้ระเทศกลายเป็นศูนยก์ลางความเป็นเลิศท่ีทันสมยั และพรอ้มสำาหรบั
เศรษฐกิจและสงัคมดิจทัิล 

โครงการรเิริม่ของลักเซมเบริก์ได้ทำาใหส้หภาพยุโรปมเีป้าหมายท่ีจะสรา้งเครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์มรรถนะ
สงู (HPC) ท่ีเชื่อมโยงกันภายในปี 2023 มกีารจดัตัง้หน่วยงานของคณ์ะกรรมาธกิารยุโรปเพื่อโครงการ
นี้โดยเฉพาะท่ีประเทศลักเซมเบริก์ และมกีารวา่จา้งพนักงานจำานวน 200 คน โดยลักเซมเบริก์จะม ีHPC 
เป็นของตัวเองในปี 2020

ICT  
และเศรษฐกิจดิจทัิล 
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ลักเซมเบริก์เป็นแหล่งกำาเนิดของ 2 บรษัิทใหญ่ในวงการสื่อและการสื่อสาร ซึ่งยงัคงเจรญิเติบโตอยา่ง 
ต่อเนื่องจากในราชรฐั: 

RTL Group บรษัิทกระจายเสยีงวทิยุและแพรภ่าพทางโทรทัศน์ชัน้นำาของยุโรป ท่ีจดัตัง้ขึ้นในปี  
1924 ปัจจุบนั Bertelsmann AG ถือครองหุน้ 75.1% ของกลุ่มบรษัิท

SES ก่อตัง้ขึ้นในชว่งต้นครสิต์ทศวรรษ 1980 และปัจจุบนั็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในบรษัิทท่ีใหบ้รกิารด้าน 
การสื่อสารและการแพรภ่าพและกระจายเสยีงชัน้นำาของโลก โดยมดีาวเทียมมากกวา่ 70 ดวง

เมื่อไมก่ี่ปีท่ีผู้า่นมาี้ ลักเซมเบริก์ได้สรา้งชื่อเสยีงในอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรร์ะดับโลก ซึ่งมบีรษัิท
กวา่ 20 แห่งและผู้คนกวา่ 1,200 ทำางานในอุตสาหกรรมน้ี งานผู้ลิตและงานรว่มทนุผู้ลิตภาพยนตรข์อง
ลักเซมเบริก์กวาดรางวลัท่ีงานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติอยูเ่ป็นประจำา และเมื่อปี 2016 ภาพยนตรเ์รื่อง
ยาวเรื่อง The Brand New Testament (Le tout nouveau testament) ได้ควา้รางวลั Magritte ถึงสี่
สาขาไปครอง

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมแอนิเมชนัก็ยงัประสบความสำาเรจ็อยา่งท่วมท้น โดยในปี 2014 ภาพยนตร์
แอนิเมชนัขนาดสัน้เรื่อง Mr Hublot (ผู้ลิตโดย Zeilt Production) เป็นภาพยนตรเ์รื่องแรกของ 
ลักเซมเบริก์ท่ีได้รบัรางวลัออสการ ์และในปีเดียวกัน ภาพยนตรเ์รื่อง Ernest & Célestine ก็กวาดรางวลัไป
มากมาย เชน่ รางวลั Magritte และรางวลั César ยิง่ไปกวา่นัน้ เมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2018 ภาพยนตรท่ี์ 
ชาวลักเซมเบริก์รว่มทนุผู้ลิตสองเรื่อง (Funan โดย Denis Do และ The Breadwinner โดย Nora 
Twomey) ได้กวาดไปถึง 6 รางวลัจากทัง้หมด 18 รางวลัในพธิมีอบรางวลั Emile ซึ่งจดัขึ้นท่ีเมอืงลีล  
(ประเทศฝรัง่เศส)

โสตทัศน์

/ การถ่ายทำาภาพยนตรเ์รื่อง Mammejong กำากับโดย Jacques Molitor /
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โครงสรา้งพื้นฐานด้านโลจสิติกสท่ี์เป็นเลิศได้ทำาใหลั้กเซมเบริก์ครองอันดับสองจากท้ังหมด 160 
ประเทศ จากการจดัอันดับของดัชนีวดัประสทิธภิาพด้านโลจสิติกสข์องธนาคารโลกเมื่อปี 2016 
นอกจากนี้ ลักเซมเบริก์ยงัมุง่มัน่ท่ีจะใชก้ลยุทธป์รบัเปล่ียนระบบการจดัการใหร้วบรดัยิง่ขึ้น ซึ่งจะสง่ผู้ลดี
ต่อกิจกรรมด้านโลจสิติกส ์ด้วยความเชื่อมโยงแบบไรพ้รมแดนทำาใหลั้กเซมเบริก์เป็นฐานประกอบ 
กิจกรรมโลจสิติกสท่ี์สรา้งมูลค่าสงู 

โลจสิติกส์

   การขนสง่สนิค้าทางอากาศ 
ศูนยก์ลางด้านการขนสง่สนิค้าทางอากาศของลักเซมเบริก์มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ในทวปียุโรป 
โดยสามารถรองรบัสนิค้าท่ีสง่ทางอากาศได้มากถึง 1.2 ล้านตันต่อปี สิง่อำานวยความสะดวกท่ีมใีนปัจจุบนั
ทำาใหส้ามารถจดัเก็บและจดัการกับสนิค้าในเครื่องบนิสบิสองลำาได้พรอ้มๆ กัน และเนื่องจากสถานีขนถ่าย
สนิค้าขึ้นรถบรรทกุอยูใ่กล้กับรนัเวยม์าก ระยะเวลาท่ีใชจ้ดัการกับสนิค้าจงึน้อยลงกวา่เดิมอยา่งมาก  
ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีสำาคัญอยา่งยิง่สำาหรบัผู้ลิตภัณ์ฑ์ท่ีมมูีลค่าสงูและมคีวามอ่อนไหว  

Cargolux  ผูู้ใ้หบ้รกิารขนสง่สนิค้าแบบครบวงจร เติบโตอยา่งรวดเรว็ (+14% ระหวา่งปี2016-2017) 
และ็ถือเป็นหน้่งใน 10 บรษัิทท่ีมขีนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยมสีำานักงาน 85 แหง่ทัว่โลก  ใหบ้รกิารปลาย
ทางกวา่ 100 แหง่ และจดัการสนิค้า 12.4 ล้านตัน/กม. ในปี 2018

มบีรษัิทผู้ลิตสื่อภาพและเสยีงหลายแหง่ในลักเซมเบริก์  
ก่อใหเ้กิดโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเก่ียวกับการต์นู
Vanessa Leiritz, Soundtastic 
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ตัง้แต่ปี 2013 เป็นต้นมา ศูนยส์นิค้าเพื่อขนสง่ของสนามบนิลักเซมเบริก์ได้กลายเป็นท่ีตัง้ของศูนย ์
ความเป็นเลิศ จดัเก็บยาและเวชภัณฑ์ท่ีมกีารควบคมุอุณหภมู ิซึ่งได้รบัการรบัรองตามหลักเกณ์ฑ์วธิท่ีี
ดีในการจดัสง่ยา (GDP) 
Freeport Luxembourg ประสานงานกับสนามบนิโดยตรง ใหบ้รกิารระบบรกัษาความปลอดภัยสงูสดุแก่  
สนิค้ามค่ีาทกุประเภท โดยสนิค้าจะได้รบัการดแูล (ระบบควบคมุอุณ์หภมูแิละความชื้น) ทัว่พื้นท่ี 22,000 ม.2 
โดยท่ีพื้นท่ี 300 ม.2 เป็นหอ้งนิรภัย นอกจากนี้ ยงัมสีิง่อำานวยความสะดวกพเิศษสำาหรบัจดัเก็บไวน์ งาน
ศิลปะ และรถคลาสสคิอีกด้วย พื้นท่ีภายในท่ีกวา้งขวางทำาใหส้ามารถจดัเก็บสิง่ของขนาดใหญ่เป็นพเิศษได้

   การขนสง่ทางน้้และทางทะเล 
การขนสง่ประเภทนี้ทวคีวามสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทกุปี มสีนิค้ากวา่ 1 ล้านตันท่ีขนสง่ผ่านท่าเรอื 
Mertert รมิแมน่้ำา Moselle ซึ่งอยูห่า่งจากแมน่้ำ าไรน์ 200 กม. ท่าเรอืรมิแมน่้ำ าแหง่นี้มพีื้นท่ีรวม 65 
เฮกตารแ์ละเป็นตัวอยา่งของโครงสรา้งพื้นฐานท่ีทันสมยัท่ีสดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรบัการขนสง่สนิค้า
จากอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและผู้ลิตภัณ์ฑ์น้ำ ามนั พื้นท่ีขนถ่ายสนิค้าท่ีมคีวามยาว 1,600 เมตร มเีครนแบบ
เล่ือนได้ 10 ตัว แต่ละตัวก็สามารถยกของได้ 12-35 ตัน นอกจากนี้ ยงัเชื่อมโยงกับศูนยโ์ลจสิติกสท่ี์ 
มกีารขนสง่หลายรูปแบบโดยตรง เพื่อขนสง่ตู้บรรจุสนิค้าทางรถไฟและทางถนน
แมว้า่ประเทศจะไมไ่ด้อยูติ่ดทะเล แต่ก็มเีรอืสญัชาติลักเซมเบริก์ บรษัิทขนสง่ 335 แห่ง ข้น้ทะเบยีนท่ี 
ลักเซมเบริก์ ทำาใหลั้กเซมเบริก์กลายเป็นประเทศท่ีมเีรอืท่ีทันสมยัมากท่ีสดุแหง่หนึ่ง (อายุของเรอืแต่ละลำา
อยูท่ี่ 6.3 ปี) ในปี 2015 ทะเบยีนเรอืสาธารณ์ะของลักเซมเบริก์มรีายชื่อเรอืท้ังสิน้ 230 ลำา นอกจากลกู
เรอืสนิค้า 4,000 คน แล้ว ภาคอุตสาหกรรมนี้ยงัได้สรา้งงานบนฝ่ัง 400 งาน 

   ขนสง่ระบบราง/ทางถนน 
เมื่อเรว็ๆ นี้ ลักเซมเบริก์ได้สรา้งศูนยโ์ลจสิติกสท่ี์มกีารขนสง่หลายรูปแบบ ทำาใหส้ามารถขนยา้ยตู้บรรจุสนิค้า
จากรถไฟไปยงัรถบรรทกุ หรอืจากรถบรรทกุไปยงัรถไฟโดยตรง ศูนยก์ารขนสง่หลายรูปแบบ CFL ตัง้อยูท่ี่
เมอืง Bettembourg ทางตอนใต้ของประเทศ โดยศูนยโ์ลจสิติกสน์ี้มเีป้าหมายวา่จะจดัการพาเลทท้ังหมด 
450,000 ชิน้ ต่อปี หรอืจดัการตู้บรรจุสนิค้าท้ังหมด 300,000 ตู้ภายในปี 2025 (เมื่อเทียบกับตัวเลข
ปัจจุบนั ซึ่งอยูท่ี่ 125,000) สว่น CFL Cargo (การขนสง่สนิค้าทางรถไฟตามปกติ) และ CFL Multimodal  
(บรกิารท่ีผู้สมผู้สานการขนสง่และโลจสิติกสห์ลายรูปแบบ) ใหบ้รกิารเชื่อมต่อทางถนนและทางรถไฟกับ 
ทะเลเหนือ ท่าเรอืในประเทศกลุ่มบอลติค ยุโรปใต้ และจนีได้
มบีรษัิทขนสง่สนิค้าทางถนนท้ังสิน้ 414 แห่งในลักเซมเบริก์ โดยครึง่หนึ่งเชีย่วชาญด้านการขนสง่สนิค้าไป
ยงัต่างประเทศ บรษัิทเหล่านี้มคีนขบัรถกวา่ 7,000 คนและยงัมรีถบรรทกุกวา่ 5,000 คัน โครงสรา้งพื้นฐาน
นี้ได้รบัการสนับสนุนจากบรษัิทรบัจดัสง่สนิค้า บรษัิทขนยา้ยสนิค้า และผูู้ใ้หบ้รกิารเทคโนโลยโีลจสิติกส ์

ลักเซมเบริก์เป็น 
ตลาดขนาดเล็ก  
และทำาหน้าท่ี 
คล้ายกับหอ้งแล็บ  
ซึ่งมปีระโยชน์แก่ 
การทดสอบผู้ลิตภัณ์ฑ์
เป็นอยา่งมาก 
Guido von Scheffer,  
Motion-S
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ระบบนิเวศด้านชวีการแพทยข์องลักเซมเบริก์ขบัเคล่ือนโดยกลุ่มนักวจิยัรุน่ใหมท่ี่พฒันาอยา่งต่อเนื่อง
ความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตรข์องชุมชนนี้ได้รบัการยอมรบัในหลายๆ ด้านท่ีมคีวามสำาคัญในเชงิ 
กลยุทธ ์เชน่ มะเรง็ ภมูคิุ้มกันวทิยา และโรคเก่ียวกับภาวะเสื่อมของระบบประสาท 
ธนาคารทรพัยากรชวีภาพแบบบูรณ์าการของลักเซมเบริก์ (Integrated BioBank of Luxembourg - 
IBBL) เสาหลักสำาคัญของโครงสรา้งพื้นฐานด้านการวจิยัทางชวีการแพทย ์ได้ใหก้ารสนับสนุนสถาบนั
สขุภาพแหง่ลักเซมเบริก์ (Luxembourg Institute of Health - LIH) และศูนยร์ะบบชวีการแพทย์
แหง่ลักเซมเบริก์ (Luxembourg Centre for Systems Biomedicine - LCSB) ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ
มหาวทิยาลัยลักเซมเบริก์ด้วย นอกจากนี้ ลักเซมเบริก์ยงัมเีครอืขา่ยบรษัิทขนาดกลางและขนาดยอ่ม
รวมถ้งบรษัิทเกิดใหมท่ี่เขา้มามบีทบาทในภาคอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไมว่า่จะเป็น Flen Health, 
Complix, ITTM และ Braingineering Technologies 
โครงการรเิริ�มของลักเซมเบริก์ที�กำาลังจะดำาเนนิการในอนาคตอันใกลนี�มเีปา้หมายเพื�อสง่เสรมิให้บรษัิทที�
ประกอบธุรกิจด้านสขุภาพบนอุปกรณม์อืถือและการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่รว่มกันสรา้งนวตักรรม
และคณุ์ค่า โดยม็จุีดประสงค์เพื�อเนน้ยำ�าความสามารถและความน่าดงึดดูของลักเซมเบริก์ในฐานศูนยก์ลาง
ดา้นการดแูลสขุภาพแบบดิจทัิล

เทคโนโลยชีวีภาพ
และชวีการแพทย์

/ Ketterthill Laboratories /
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ลักเซมเบริก์พฒันาทักษะในหลาย ๆ ด้านท่ีเก่ียวกับการพทัิกษ์สิง่แวดล้อม: 

มบีรษัิทเกือบ 200 แห่งท่ีประกอบกิจการในสาขาต่างๆ เหล่านี้ โดยได้รบัการสนับสนุนเป้าหมายจาก
โครงการของรฐับาล 

เทคโนโลยนีิเวศ 
และพลังงาน 

หมุนเวยีน 

การก่อสรา้งท่ี 
เป็นมติรต่อ 
สิง่แวดล้อม

การจดัการ 
ขยะ

การจดัการ 
น้ำา

พลังงาน 
หมุนเวยีน

การขบัเคล่ือน 
ด้วยระบบไฟฟ้า

/ ฟารม์กังหนัลม – Wincrange /
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ทราบหรอืไมว่า่?

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็มอัีตราการเติบโตอยา่งสม่ำาเสมอ เนื่องจากรฐับาลได้ใชน้โยบายก้าวหน้าใน
เชงิรุกเพื่อสนับสนุนและสง่เสรมิการท่องเท่ียวท่ีมมูีลค่า 6.5% ของ GDP ของประเทศ โดยมแีรงงาน
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวม 20,000 คน เมื่อปี 2018 กระทรวงเศรษฐกิจได้ตัดสนิใจอัดฉีดงบประมาณ์ 
60 ล้านยูโรเพื่อพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวของประเทศอยา่งต่อเนื่องเป็นเวลาสีปี่

ภาคอุตสาหกรรม MICE (การจดัประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั งานประชุมสมัมนา และการจดั
นิทรรศการ) เองก็มอัีตราการเติบโตอยา่งมนีัยสำาคัญ และนโยบายด้านการท่องเท่ียวเป็นสิง่ท่ีรฐับาลให ้
ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉล่ียแล้ว ผู้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการพกัค้างคืนสำาหรบัการท่อง
เท่ียวเพื่อทำาธุรกิจสงูกวา่การท่องเท่ียวเพื่อการพกัผู้อ่นหยอ่นใจถึงสามเท่าตัว

การท่องเท่ียว  
และ MICE  

>     อ่านรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี:  
https://meetings.visitluxembourg.com/

ลักเซมเบริก์มรีา้นอาหารมชิลินสตารถ้์งเก้ารา้น และสองในเก้าได้รบัมชิลินสตารส์องดาว 
ลักเซมเบริก์มรีา้นอาหารชัน้ดีจำานวนมาก

แหล่งท่ีมา: มชิลินไกด์ประจำาปี 2019
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ภาคอุตสาหกรรมของประเทศลักเซมเบริก์โดดเด่นด้านเหล็กกล้ามาเป็นเวลานาน แต่ในชว่ง 30 ปีท่ีผู้า่น 
มา มกีารเพิม่ความหลากหลายใหกั้บอุตสาหกรรมครัง้ใหญ่ ทำาใหใ้นปัจจุบนั ภาคอุตสาหกรรมกลับมา 
เติบโตอีกครัง้จากการลงทนุจำานวนมากท่ีมเีป้าหมายในการสรา้ง ขยาย หรอืทำาใหส้ิง่อำานวยความสะดวก
ในปัจจุบนัทันสมยัยิง่กวา่เดิมและสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม โดยบรษัิทยกัษ์ใหญ่จากต่างประเทศท่ี
สนใจทำาเลท่ีตัง้และคณุ์ภาพโครงสรา้งพื้นฐานลักเซมเบริก์ได้เขา้มาลงทนุด้านดังกล่าวเป็นจำานวนมาก 

อุตสาหกรรม

/ โรงงาน CTI Systems /
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Contern

Foetz
Dudelange

Differdange

Clerveaux

Diekirch

Lentzweiler

Bissen
Echternach

Rodange

Fanuc ผูู้ผู้้ลิตหุน่ยนต์อุตสาหกรรมสญัชาติญี่ปุ่นท่ี
มสีำานักงานใหญ่ตัง้อยูใ่นประเทศลักเซมเบริก์ มคีลัง
สนิค้าและศูนยก์ระจายสนิค้าในยุโรปบนพื้นท่ีขนาด 
20,000 ม.2

DuPont กลุ่มผู้ลิตเคมภัีณ์ฑ์เฉพาะทางสญัชาติ
สหรฐัฯ สรา้งไลน์การผู้ลิต Tyvek® แหง่ท่ีสอง

Hydro Aluminium ผูู้ผู้้ลิตสญัชาตินอรเ์วย ์
สรา้งโรงงานรไีซเคิลอะลมูเินียม

Brasserie de Luxembourg บรษัิทยอ่ยของ AB InBev 
ซึ่งเป็นกลุ่มบรษัิทสญัชาติเบลเยยีม-บราซลิ ก่อสรา้งโรงเบยีร์
แหง่ใหม่

Euro-Composites ผูู้ผู้้ลิตแผู้งวงจรดว้ยวสัด ุ
คอมโพสติสญัชาติลักเซมเบริก์ ขยายโรงงานที�
ประกอบดว้ยอุปกรณ์ล์ำ�าสมยั

Fage ผูู้ผู้้ลิตกรกีโยเกิรต์ สรา้งสายการผู้ลิตบนพื้นท่ี 15 เฮกตาร์

Retal ผูู้ผู้้ลิตฝาพลาสติกและพรฟีอรม์สำาหรบัขวด สรา้งโรงงานอุตสาหกรรรมบนพื้นท่ี
ขนาด 4,000 ม.2 เมื่อปี 2016 โดยมไีลน์การผู้ลิตหา้ไลน์

Kronospan ผูู้ผู้้ลิตปารติ์เกิลบอรด์และแผู้น่ชปิบอรด์สญัชาติออสเตรยี ขยายขดี 
ความสามารถในการผู้ลิตและสรา้งโรงไฟฟ้าประเภทผู้ลิตพลังงาน 2 รูปแบบแหง่ท่ีสอง

Faymonville ผูู้ผู้้ลิต
รถพว่งท่ีใชบ้รรทกุสนิค้า
ปรมิาณ์มากเป็นพเิศษ
สญัชาติเบลเยีย่ม  
ก่อสรา้งโรงงานผู้ลิตและ
ศูนยโ์ลจสิติกสแ์หง่ใหมบ่น
พื้นท่ีขนาด 10,000 ม.2

Avery Dennison ผูู้้ผู้ลิตมว้น
กระดาษฉลากสญัชาติสหรฐัฯ
ขยายพื้นท่ี 12,000 ม.2 เพื่อ
รองรบัไลน์ผู้ลิตใหมแ่ละเพิม่ขดี
ความสามารถในการจดัเก็บและ
สง่มอบสนิค้า

ArcelorMittal (เหล็กกล้า)  
ลงทนุในไลน์การผู้ลิตและ 
โครงสรา้งพื้นฐานด้านโลจสิติกส์

OCSiAI ผูู้ผู้้ลิตท่อนาโนคารบ์อนสญัชาติ
รสัเซยี สรา้งศูนยว์จิยัและไซต์การผู้ลิต

ศูนยว์จิยัและพฒันาของ 
Goodyear (ผู้ผลิตยาง)  
และ IEE (เซน็เซอร์) 

WILTZ

ลักเซมเบิร์ก

MERSCH

JUNGLINSTER

ETTELBRUCKREDANGE

GREVEN- 
MACHER

Sanem

ตัวอยา่งโครงการภาคอุตสาหกรรม

โครงสรา้งเศรษฐกิจ 29



   อุตสาหกรรมรถยนต์
ลักเซมเบริก์มบีรษัิทท่ีดำาเนินกิจการอยูใ่นภาคอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์มากกวา่ 50 แหง่ โดยภาค
อุตสาหกรรมนี้มแีรงงาน 10,000 คน และมรีายได้ 1.5 พนัล้านยูโร และมเีจา้หน้าท่ีวจิยัและพฒันาคิด
เป็นสดัสว่น 25% ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม บรษัิทในภาคอุตสาหกรรมนี้และศูนยว์จิยัรว่มมอื 
กันพฒันาผู้ลิตภัณ์ฑ์ใหม่ๆ  ออกมา ดังนัน้เพื่อเป็นการสง่เสรมิแนวคิดดังกล่าว ประเทศลักเซมเบริก์ 
จงึได้วางแผู้นท่ีจะเปิดตัว Innovation Campus ซึ่งตัง้อยูท่ี่เมอืงบซิเซนิ ใกล้กับสนามทดสอบยางของ 
Goodyear ในปี 2020 บรษัิทใหญ่ในอุตสาหกรรมหลายรายจะได้รบัการสง่เสรมิใหย้า้ยฐานการวจิยัมายงั
สถานท่ีแหง่นี้ เพื่อใชป้ระโยชน์จากหอ้งปฏิบติัการ หอ้งประชุมและศูนยจ์ดัแสดงของศูนยน์วตักรรม 
แหง่ใหม่

ลักเซมเบริก์เป็นแหล่งท่ีดีท่ีสดุในการพฒันาและทดสอบยานพาหนะรุน่ใหม่ๆ

/ โรงงาน Carlex Glass ในประเทศลักเซมเบริก์/
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ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยท่ีีพฒันาโดยบรษัิท  
ท่ีมสีถานประกอบการตัง้อยูใ่นลักเซมเบริก์

แผู้น่เหล็กบางๆ

ระบบท่ีทำาใหม้องเหน็ได้ในท่ีมดื  
เซนเซอรช์นิดใชแ้สง 
และเรดาร์

วาล์วนิรภัย ระบบทำาความรอ้นและปรบัอากาศ

แบตเตอรี่

เซนเซอรเ์ครื่องยนต์ (ตรวจจบั
อุณ์หภมู ิระดับ และความดัน ฯลฯ)

ชิน้สว่นภายใน 
และภายนอก

เซนเซอรต์รวจจบั 
การนัง่บนเบาะ

ระบบฉีดเชื้อเพลิง  
ชุดคำาสัง่ควบคมุเครื่องยนต์ 
ระบบควบคมุการปล่อยมลพษิ

กลไกการปล่อย 
และสลักประตู ยาง ถังน้ำ ามนั

กระจกหน้ารถ
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ลักเซมเบริก์ใหค้วามสำาคัญกับกิจกรรมเก่ียวกับอวกาศ บรษัิท SES เป็นผูู้บุ้กเบกิของอุตสาหกรรมนี้
อยา่งแท้จรงิและเริม่ดำาเนินการในปี 1985 นับตัง้แต่นัน้ บรษัิทแหง่นี้ก็ได้กลายเป็นผูู้ใ้หบ้รกิารดาวเทียม
ชัน้นำาในยุโรป และเป็นยกัษ์ใหญ่อันดับสองของโลก โดยมสีว่นแบง่ตลาด 22% ปัจจุบนั ดาวเทียมกวา่ 
70 ดวงของ SES กำาลังโคจรรอบโลก้ี ดาวเทียมดวงแรกท่ีมาจากลักเซมเบริก์ 100% เปิดตัวในปี 2011 

ในปี 2005 ลักเซมเบริก์ได้รว่มมอืกับองค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency) เพื่อเขา้รว่ม
โครงการโทรคมนาคม การสำารวจทรพัยากรโลก เทคโนโลย ีและการนำาทาง นอกจากนี้แล้ว ปี 2005 ยงั
เป็นปีท่ี GLAE (Groupement luxembourgeois de l’aéronautique et de l’espace – กลุ่มการบนิ
และอวกาศแหง่ลักเซมเบริก์ (Luxembourg aeronautics and space group)) ก่อตัง้ขึ้นอีกด้วย 

ปัจจุบนั ภาคอุตสาหกรรมน้ีมบีรษัิทท่ียงัประกอบธุรกิจอยูร่าว 30 แห่งและมแีรงงานทัง้สิน้ราว 700 คน

ในปี 2016 ลักเซมเบริก์ได้พฒันาไปอีกขัน้ด้านการ "พชิติ" อวกาศ โดยใชก้ลยุทธท่ี์มเีป้าหมายในการขยาย
การใชท้รพัยากรในอวกาศ รวมถึงโลหะหายากท่ีพบบนดาวเคราะหน์้อยด้วย ซึ่งกลยุทธน์ี้ประกอบด้วย 
การสรา้งกรอบกฎหมาย การลงทนุในโครงการวจิยัและพฒันา ตลอดจนการซื้อหุน้ในบรษัิทของ 
ภาคอุตสาหกรรมนี้ 

ในเดือนกันยายน ปี 2018 ลักเซมเบริก์ได้จดัตัง้หน่วยงานระดับชาติเพื่อกำาหนดและปรบัใชก้ลยุทธ์
ด้านอวกาศ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมชีื่อวา่ หน่วยงานด้านอวกาศแห่งลักเซมเบริก์ (Luxembourg 
Space Agency - LSA) 

อวกาศ 
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ตัง้แต่ปี 2002 เป็นต้นมา รฐับาลลักเซมเบริก์ก็ได้สนับสนุนใหม้กีารสรา้งคลัสเตอรส์ำาหรบัภาค
อุตสาหกรรม ท่ีถือวา่มคีวามสำาคัญต่อการสรา้งความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งก็ 
รวมถึงการสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยยกัษ์ใหญ่จากภาครฐัและภาคเอกชนท่ีจะเขา้มาสรา้งระบบนิเวศท่ีเอ้ือ
ต่อการเป็นผูู้ป้ระกอบการ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการสรา้งนวตักรรม และเพิม่ความตระหนักรูเ้ก่ียวกับ
ประเด็นรอบโลก 

คลัสเตอรด์ังกล่าว ซึ่งสว่นใหญ่เป็นสมาชกิ Luxinnovation (หน่วยงานด้านนวตักรรมแหง่ชาติ) ดำาเนิน
กิจกรรมหลากหลาย เชน่:

•   การคมนาคมโดยใชร้ถยนต์
•   ชวีสขุภาพ
•   อุตสาหกรรมท่ีใชค้วามคิดสรา้งสรรค์
•   นวตักรรมท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม
•   ICT
•   โลจสิติกส์
•   เรอื
•   วสัดแุละการผู้ลิต
•   MICE
•   ไม้

คลัสเตอร ์ 

>     อ่านรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี:  
www.luxinnovation.lu/innovate-in-luxembourg/luxembourg-cluster-initiative/
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อยา่งท่ีผู้นำาธุรกิจหลายรายได้ชีใ้ห้เห็น ขนาดเศรษฐกิจ 
ลักเซมเบริก์มขีนาดเล็ก ทำาให้กระบวนการตัดสนิใจสว่นใหญ่
ของบรษัิททกุแห่งต้องคิดครอบคลมุในระดับโลก คณุ์สมบติั
ดังกล่าวประกอบกับการท่ีแรงงานของประเทศลักเซมเบริก์
มมีากมายหลายสญัชาติ ทำาใหเ้ศรษฐกิจประเทศนี้เป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีเปิดกวา้งมากท่ีสดุแหง่หนึ่งในโลก 

เศรษฐกิจท่ีเปิดกวา้ง
และมคีวามเป็นโลกาภิวตัน์
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ลักเซมเบริก์ตัง้อยูใ่จกลางยุโรป โดยเป็นทัง้สมาชกิสหภาพยุโรปและเป็นสว่นหนึ่งของเขตเชงเก้น  
ดังนัน้ลักเซมเบริก์จงึเป็นจุดเริม่ต้นท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการเจาะตลาดผู้บรโิภคกวา่ 510 ล้านคน อีกทัง้ 
ยงัเป็นประเทศท่ีมกีารหมุนเวยีนสนิค้า ผูู้ค้น และเงินทนุอยา่งเสร ี

ลักเซมเบริก์รกัษาความสมัพนัธกั์บสามประเทศเพื่อนบา้นท่ีมพีรมแดนติดกันอยา่งแนบแน่น โดยสองใน
สามประเทศ (เยอรมนีและฝรัง่เศส) ต่างก็เป็นประเทศท่ีมตีลาดใหญ่ท่ีสดุในยุโรป ทำาใหช้าวลักเซมเบริก์
สื่อสารภาษาของทัง้สองประเทศได้อยา่งคล่องแคล่ว 

สญัชาติของผู้ประกอบการในลักเซมเบริก์
ความเป็นยุโรปและความเป็นสากลอยา่งสงูของประเทศลักเซมเบริก์ยงัเหน็ได้ชดัจากการมผีู้ประกอบการ 
หลายสญัชาติ ซึ่งเขา้มาเริม่ต้นธุรกิจในประเทศ 

ลักเซมเบริก์ 
ต้ังอยูใ่จ 

กลางยุโรป

10%

6%

5%

6%

เยอรมนั

โปรตเุกส

อิตาเลียน

สญัชาติของประชากรท่ีมาจาก 
ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปและประเทศ 
โลกท่ีสามฝรัง่เศส เบลเยยีม

ลักเซมเบริก์

25% 22%

26%

แหล่งท่ีมา: Statec ประจำาปี 2008



ลักเซมเบริก์ตัง้อยูใ่จกลางพื้นท่ีขา้มพรมแดนท่ีเรยีกกันวา่อนุภมูภิาค ซึ่งมโีครงการรเิริม่มากมายท่ีหลาย
ฝ่ายรว่มมอืกันพฒันามาตัง้แต่ชว่งครสิต์ทศวรรษ 1980 อนุภมูภิาคนี้ครอบคลมุประเทศลักเซมเบริก์
จงัหวดัเมอรเ์ตโมแซล เมซิ และมอแซลในประเทศฝรัง่เศส รฐัซารลั์นท์และรฐัไรน์ลันท์-ฟัลทซข์องประเทศ
เยอรมนี รวมถึงเขตวลัลนู และชุมชนท่ีพูดภาษาเยอรมนัในประเทศเบลเยยีมด้วย ลักเซมเบริก์เป็นดินแดน
ท่ีมขีนาดเล็กท่ีสดุ แต่ก็ตัง้อยูใ่จกลางพื้นท่ีอันกวา้งใหญ่ไพศาลนี้ อนุภมูภิาคนี้มปีระชากรรวม 11.5 ล้าน
คน กิจการธุรกิจกวา่ 530,000 แห่ง และมหาวทิยาลัยอีก 15 แห่ง

นี่คือภมูภิาคท่ีแต่ละดินแดนมคีวามเก่ียวขอ้งกันอยา่งแนบแน่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรื่องของตลาด
แรงงาน การขา้มพรมแดนในสหภาพยุโรปราว 15% เกิดขึ้นท่ีภมูภิาคนี้ และมผีูู้ค้นกวา่ 230,000 คนท่ี 
ขา้มพรมแดนทกุวนัเพื่อมาทำางาน โดย 78% เดินทางจากฝรัง่เศส เยอรมนี หรอืเบลเยยีมเพื่อมาทำางานท่ี 
ลักเซมเบริก์

ลักเซมเบริก์:  
ต้ังอยูใ่จกลาง 

อนุภมูภิาค 
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ทราบหรอืไมว่า่?

ประเทศลักเซมเบริกี์

359 กม.  
148 กม. คือพรมแดนท่ีติดกับเบลเยยีม  
138 กม. คือพรมแดนท่ีติดกับเยอรมนี  
73 กม. คือพรมแดนท่ีติดกับฝรัง่เศส

ปารสี

โรม

มวินิก

แฟรงก์เฟิรต์

แบรน์

เบอร์ลิน

โคเปนเฮเกน

มาดรดิ
บารเ์ซโลนา

บรัสเซลส์

ลอนดอน

เอดินบะระ

อัมสเตอรด์ัม

เดินทางแค่ 
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 
หลายแห่ง

ลักเซมเบริก์

คือความยาว 
ของพรมแดน

ทางรถไฟหรอื 
เครื่องบนิ 

2 ชม.
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เศรษฐกิจของลักเซมเบริก์เปิดกวา้งมากท่ีสดุในยุโรป และเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจท่ีเปิดกวา้งมากท่ีสดุใน
โลกด้วย การเปิดกวา้งนี้มาจากการเปรยีบเทียบปรมิาณ์สนิค้าและบรกิารท่ีคนในประเทศนำาเขา้และสง่ออก
กับ GDP ของประเทศ ซึ่งตัวเลขนี้ของประเทศลักเซมเบริก์อยูท่ี่ 206 สว่น เบลเยยีมอยูท่ี่ 84 ในขณ์ะท่ี
สหรฐัฯ อยูที่ี่

่่
 13 เท่านัน้

นอกจากนี้ ระดับความเปิดกวา้งยงัเหน็ได้ชดัจากดัชนีตลาดท่ีเปิดกวา้งของหอการค้านานาชาติ (ICC) 
ด้วย ซึ่งลักเซมเบริก์ติดอันดับสามจากการจดัอันดับนี้ ตามหลังสงิคโปรแ์ละฮ่องกง และแซงหน้า
เนเธอรแ์ลนด์ (การจดัอันดับในปี 2017) 

สนิค้าและบรกิารเกือบ 65% ท่ีผู้ลิตขึ้นในลักเซมเบริก์สง่ออกไปนอกประเทศ

ผู้ลิตภัณ์ฑ์สง่ออกหลักของลักเซมเบริก์ ได้แก่ ผู้ลิตภัณ์ฑ์โลหะ (เหล็กกล้า โลหะท่ีผู้ลิตโดยใชเ้ทคนิค 
โลหะวทิยา ฯลฯ) เครื่องจกัรและอุปกรณ์์ รวมถึงอุปกรณ์์ด้านการขนสง่ 

สว่นประเภทสนิค้านำาเขา้ท่ีมสีดัสว่นมากท่ีสดุ ได้แก่ อุปกรณ์์ด้านการขนสง่ เครื่องจกัร อุปกรณ์์ต่างๆ
รวมถึงเคมภัีณ์ฑ์ 

ลักเซมเบริก์และ 
ประเทศอ่ืนๆ 

/ ซุม้ของประเทศลักเซมเบริก์ท่ีงานแสดงสนิค้า MIPIM ในปี 2019 /
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ทราบหรอืไมว่า่?

ท่าอากาศยาน
นานาชาติและปัจจยั
อ่ืนๆ ได้ทำาให ้ 
ลักเซมเบริก์ 
เป็นศูนยก์ระจาย 
สนิค้าอันเป็นเลิศ 
ของ Benelux
Cyril Marchiol,  
Tsumé

สว่นประเภทสนิค้านำาเขา้ท่ีมปีรมิาณ์มากท่ีสดุ ได้แก่ อุปกรณ์์ด้านการขนสง่ เครื่องจกัร อุปกรณ์์ต่างๆ 
รวมถึงเคมภัีณ์ฑ์ 

สามประเทศท่ีค้าขายแลกเปล่ียนกับลักเซมเบริก์มากท่ีสดุ ได้แก่ เยอรมนี ฝรัง่เศส และเบลเยยีม โดยมี
การนำาเขา้สนิค้าท่ีมแีหล่งกำาเนิดในเบลเยยีมมากท่ีสดุ มูลค่าการขาดดลุการค้าของลักเซมเบริก์อยูท่ี่ -6.8  
พนัล้านยูโรในปี 2018 โดยมมูีลค่าการสง่ออกรวม 1.3 หมื่นล้านยูโร และมูลค่าการนำาเขา้รวม 1.98 หมื่น
ล้านยูโร

ดลุบญัชเีดินสะพดัของลักเซมเบริก์ (ยอดกระแเสเงิน รวมถึงดลุการค้า เงินเดือน เงินปันผู้ล ดอกเบีย้  
การโอนเงิน ฯลฯ) เกินดลุไป 2.8 พนัล้านยูโรในปี 2018 สาเหตหุลักเกิดจากมดีลุบรกิารสว่นเกินจำานวน
มหาศาล ซึ่งหลักๆ แล้วเป็นผู้ลมาจากการสง่ออกบรกิารด้านการเงิน

หลักฐานเพิม่เติมท่ีแสดงใหเ้หน็ถึงความเปิดกวา้งของประเทศก็คือความสามารถในการดึงดดูนักลงทนุจาก
ต่างประเทศ ในปี 2016 มูลค่าการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศลักเซมเบริก์อยูท่ี่ 3.18 หมื่น
ล้านดอลลารส์หรฐัฯ

ภาพยนตรแ์ทบทกุเรื่องเขา้ฉายในโรงภาพยนตรข์อง 
ลักเซมเบริก์ใชเ้สยีงเดิมของนักแสดง โดยมคีำาบรรยาย

สว่นในพพิธิภัณฑ์ ก็มแีผู้น่ป้ายใหค้ำาอธบิายวตัถสุว่นใหญ ่
สามภาษาด้วยกัน คือ เยอรมนั ฝรัง่เศส และอังกฤษ

สื่อมวลชนท้องถ่ินลงบทความในหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสาร
เป็นภาษาเยอรมนั ฝรัง่เศส และอังกฤษ นอกจากนี้ ยงัมี
หนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารเป็นภาษาอ่ืนๆ สำาหรบัชุมชนชาว
ต่างชาติท่ีมปีระชากรมากท่ีสดุด้วย

และวฒันธรรม
สงัคมพหภุาษา

ระบบเศรษฐกิจท่ีเปิดกวา้งและมคีวามเป็นโลกาภิวตัน์ 39



เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบริก์: เปิดกวา้ง พฒันาอยูเ่สมอ น่าเชื่อถือ 40

ภาษีอากร

ลักเซมเบริก์เชีย่วชาญเป็นอยา่งมากในการใชน้โยบายด้านภาษี
อากรเพื่อเพิม่ความน่าสนใจของประเทศท่ามกลางการแขง่ขนั
อยา่งดเุดือดระหวา่งประเทศต่างๆ ท่ีต้องดึงดดูธุรกิจใหม้าลงทนุ
รฐับาลได้ดำาเนินการปฏิรูปภาษีในปี 2017 โดยมวีตัถปุระสงค์สาม
ประการ ได้แก่ สรา้งความโปรง่ใส ความยัง่ยนื และความสามารถ
ในการแขง่ขนั 
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ระบบภาษีของลักเซมเบริก์ดึงดดูนักลงทนุมากขึ้น อัตราภาษีนิติบุคคลมาตรฐานโดยรวมซึ่งเคยลดไป
แล้วในปี 2017  ก็ได้ลดลงอีกครัง้จาก 26.01% ในปี 2018 มาเป็น 24.94% ในปี 2019 เมื่อมี
การปฏิรูปภาษี อัตราภาษีแบบใหมม่อีงค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (IRC) ซึ่งอยู่
ท่ี 17% (ลดลงจาก 18%) บวกกับภาษีของชาติ 7% ท่ีเรยีกเก็บเพื่อเป็นเงินสมทบกองทนุแรงงานและ
ภาษีธุรกิจเทศบาล โดยแต่ละเทศบาลจะเป็นผูู้ก้ำาหนดอัตราภาษีธุรกิจเทศบาลของตัวเอง เชน่ อัตราภาษีนี้
สำาหรบันครลักเซมเบริก์อยูท่ี่ 6.75% (ตัวอยา่งใชเ้พื่อคำานวณ์อัตราขา้งต้นเท่านัน้) 

บรษัิทสามารถใชป้ระโยชน์จากมาตรการลดหยอ่นภาษีท่ีมอียูม่ากมาย เชน่ เพื่อจดัหาเงินทนุสำาหรบั 
การลงทนุของตนเอง นอกจากนี้ บรษัิทท่ีมรีายได้ท่ีต้องเสยีภาษีต่ำากวา่ 175,000 ยูโรก็ได้รบัประโยชน์
จากอัตราภาษีมาตรฐานโดยรวม ซึ่งอยูท่ี่ 22.80% ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2019 ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ทัง้หมดนี้เอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดยอ่ม (SME)

นอกเหนือจากการปฏิรูปภาษีในปี 2019 แล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2018 รฐับาลยงัประกาศใชม้าตรการ
ใหม่ๆ  เก่ียวกับทรพัยส์นิทางปัญญา เพื่อสง่เสรมิใหบ้รษัิทเขา้มาลงทนุอีกด้วย

ภาษี 
ธุรกิจ 



อัตราภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาท่ีประเทศลักเซมเบริก์เป็นหน้่งในอัตราภาษีท่ีต่ำาท่ีสดุในยุโรป 
โดยเฉพาะสำาหรบัผูู้ท่ี้มคีู่สมรส ภาษีเงินได้คำานวณ์จากระดับรายได้ท้ัง 23 ระดับ และอัตราภาษีสว่นเพิม่
สงูสดุก็อยูท่ี่ 42% ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2017 (เพิม่ขึ้นเป็น 45.78% เมื่อมกีารเรยีกเก็บภาษีของ
ชาติของ “กองทนุแรงงาน” ในอัตรา 9% สำาหรบัผูู้ท่ี้มรีายได้สงูเกินเกณ์ฑ์ท่ีกำาหนด)

ภาษีของแต่ละบุคคลท่ีอยูใ่นลักเซมเบริก์จงึขึ้นอยูกั่บรายได้และจำานวนสมาชกิในครวัเรอืน ขอ้มูลของ 
OECD แสดงใหเ้หน็วา่คู่สมรสท่ีมบุีตรสองคนและมเีงินเดือนสองทาง (100% และ 67% ของค่าเฉล่ีย
เงินเดือน ตามลำาดับ) จะต้องเสยีภาษีเต็มจำานวน รวมถึงชำาระเงินสมทบประกันสงัคม 26.3 % เมื่อเทียบ
กับค่าเฉล่ียของประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป ซึ่งอยูท่ี่ 35.2 % 

ลักเซมเบริก์ยงัเป็นหน้่งในประเทศท่ีมอัีตราภาษีทรพัยส์นิต่ำาท่ีสดุในยุโรปอีกด้วย คณ์ะกรรมาธกิาร
ยุโรประบุวา่ ภาษีท่ีเรยีกเก็บจากอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นประจำาเพิม่ขึ้นในอัตรา 0.1% ของ GDP ในปี 2017 
ในลักเซมเบริก์ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในยูโรโซน ซึ่งอัตราภาษีจะเพิม่ขึ้น 1.3%

ภาษี 
บุคคลธรรมดา 

/ Luxembourg House – รา้นคอนเซป็ต์สโตร ์/
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ทราบหรอืไมว่า่?

อัตราภาษีมูลค่าเพิม่มาตรฐานอยูท่ี่ 17% ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2015 และเป็นหนึ่งในอัตราท่ีต่ำา
ท่ีสดุในสหภาพยุโรป (อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ท่ีมอลตาอยูท่ี่ 18% และ 19% ท่ีไซปรสั โรมาเนีย และเยอรมนี) 
นอกจากนี้ ลักเซมเบริก์ยงัเรยีกเก็บอัตราภาษีคนกลาง 14% (สำาหรบัค่าธรรมเนียมการรบัฝากและ 
การจดัการหลักทรพัย ์เป็นต้น) และลดอัตราภาษีลงเหลือ 8% (สำาหรบัธุรกิจจดัหาพลังงานบางประเภท
เป็นต้น) และลดอัตราภาษี "มากเป็นพเิศษ" ลงเหลือ 3% (สำาหรบัอาหาร การรบัประทานอาหารนอกบา้น
หนังสอืและยาสว่นใหญ่ รวมถึงกับโครงการก่อสรา้งและปรบัปรุง ฯลฯ) นอกจากนี้ อาจมกีารเรยีกเก็บภาษี
มูลค่าเพิม่สำาหรบัภาษีโรงเรอืนในอัตรา 3% หากบุคคลซื้อและปรบัปรุงท่ีอยูอ่าศัยหลักของตน

สรรพสามติและอากรอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกันก็มอัีตราท่ีเอ้ือประโยชน์กวา่ประเทศอ่ืนๆ

ภาษีมูลค่าเพิม่

คน
60

 ผู้แทน 9 คน  
จากพรรค DEI GRENG 
(พรรคเขยีว)

 ผู้แทน 10 คน  
จากพรรค LSAP 
(ประชาธปิไตยสงัคมนิยม)

 ผู้แทน 21 คน  
จากพรรค CSV  
(ครสิเตียนเดโมแครต) 

 ผู้แทน 4 คน
จากพรรค ADR 
(ฝ่ายขวา)

 ผู้แทน 2 คน
จากพรรค 
ไพเรท

 ผู้แทน 12 คน  
จากพรรค DP 
(พรรคเสร)ี

 ผู้แทน 2 คน  
จากพรรค DEI LENK
(ฝ่ายซา้ย)

ภมูทัิศน์การเมอืง
องค์ประกอบของสภาผูู้แ้ทนราษฎร (หลักจาก 
การเลือกตัง้ตามกฎหมายเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2018)

สทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนนของชาวต่างชาติ 

ชาวต่างชาติท่ีอยูอ่าศัยในประเทศลักเซมเบริก์อยา่งน้อยห้าปีสามารถลงทะเบยีน 
เป็นผูู้ล้งคะแนนเสยีง เพื่อลงคะแนนเสยีงสำาหรบัการเลือกต้ังระดับเทศบาลและ 
ของยุโรปได้

ภาษีอากร 43



ในอนาคต
ประเทศลักเซมเบริก์

ในชว่งปลายปี 2015 ลักเซมเบริก์ได้ทาการศ้กษาเชงิ
ยุทธศาสตรเ์ก่ียวกับการปฏิวติัอุตสาหกรรมครัง้ท่ีสาม (TIR) 
โดยรว่มมอืกับทีมของ Jeremy Rifkin นักเศรษฐศาสตรจ์าก
สหรฐัฯ ซึ่ง็เป็นระยะแรกของโครงการรเิริม่ท่ีมเีป้าหมายใน 
การกำาหนดภาพลักษณ์์ของลักเซมเบริก์ในอนาคต โดยคำานึงถึง 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและในอนาคต ตลอดจน
ความจำาเป็นในการใชท้รพัยากรของโลกอยา่งมคีวามรบัผู้ดิชอบ
มากขึ้น
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การศึกษาเชงิยุทธศาสตรเ์ก่ียวกับการปฏิวติัอุตสาหกรรมครัง้ท่ีสามได้เปิดโอกาสใหก้ลุุ่มคน หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ จากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทัว่ไปเขา้มามสีว่นรว่ม โดยมขีอบเขตท่ีกวา้ง
และครอบคลมุประเด็นหลักทัง้ 9 ประเด็น (เน้นท่ีหกภาคสว่นและสามแกนหลัก) โดยมกีารมอบหมาย 
แต่ละประเด็นใหค้ณ์ะทำางานดแูล และก็ได้ขอ้สรุปเมื่อวนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2016 ในรูปแบบของ 
แผู้นงานปี 2050 

แกนหลักทัง้ 3 ได้แก่:

• เศรษฐกิจอัจฉรยิะ
• เศรษฐกิจหมุนเวยีน 
• ผูู้บ้รโิภคท่ีเป็นผูู้ผู้้ลิตและแบบจำาลองทางสงัคม



หกภาคสว่นท่ีให้ความสำาคัญได้แก่:

  พลังงาน: ลักเซมเบริก์ตัง้เป้าไวว้า่ภายในปี 2050 70% ของพลังงานท่ีประชาชนในประเทศบรโิภค
จะต้องมาจากพลังงานหมุนเวยีน (ลม แสงอาทิตย ์ความรอ้นใต้พื้นพภิพ ก๊าซชวีภาพ) 

  การเดินทาง: ลักเซมเบริก์เสาะหาและสนับสนุนการคมนาคมท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาก 
ยิง่ขึ้น ด้วยการสง่เสรมิยานยนต์ไฟฟ้าและไรค้นขบั และลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐานด้านการขนสง่
สาธารณ์ะ

  การก่อสรา้ง: การจำากัดการใชพ้ลังงาน็หมายถึงการคิดค้นพฒันาอาคารสำาหรบัยุคใหม ่
ในปัจจุบนั มกีารดำาเนินโครงการนำารอ่งเก่ียวกับการก่อสรา้งอัจฉรยิะเพื่อปูทางไปสูก่ารใช้
ทรพัยากรหมุนเวยีน 

/ 14 พฤศจกิายน 2016 – Jeremy Rifkin นักเศรษฐศาสตรช์าวสหรฐัฯ ได้นำาเสนอผู้ลการวจิยั TIR /
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  ภาคธุรกิจอาหาร: ลักเซมเบริก์วเิคราะหใ์นเชงิลึกในการจดัการขยะอาหารและการใชพ้ลังงาน
ภายในภาคธุรกิจ

  อุตสาหกรรม: ลักเซมเบริก์รกัษาความเชีย่วชาญเชงิอุตสาหกรรมของตนเองไวโ้ดยสง่เสรมิใหม้ี
การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ในโรงงานและศูนยว์ศิวกรรม ทัง้ในด้านการพมิพ ์3 มติิ วทิยาการหุน่ยนต์ 
การออกแบบเสมอืนจรงิ เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิ และ Internet of Things 

   การเงิน: ภาคธุรกิจการเงินมุง่มั�นที�จะสรา้งนวตักรรมและเปลี�ยนแปลงแบบดิจทัิล และเพื�อ
เปน็การสนบัสนุนการเปลี�ยนผู้า่นทางเศรษฐกิจของประเทศ ภาคการเงินเสาะหาวธิพีฒันา 
การเงิน "สเีขยีว" และไมโครไฟแนนซ ์ปรบัปรุงกรอบกฎหมายใหเ้ปน็ปัจจุบนั และเนน้ยำ�าดา้น 
การใหค้วามรูด้้านการเงิน
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การกำากับดแูลการศ้กษา “การปฏิวติัอุตสาหกรรมครัง้ท่ีสาม”

คณะกรรมาธกิารรฐับาล

8 แพลตฟอรม์ในหัวขอ้ “ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั-ภาคเอกชน”

คณ์ะกรรมการ 
เพื่อการก่อสรา้ง

อยา่งยัง่ยนื 
แหง่ชาติ

กลุ่มพลังงานใน
อนาคตของ 
ลักเซมเบริก์

กลุ่มอุตสาหกรรม  
TIR ระดับสงู

เศรษฐกิจ 
หมุนเวยีน

การเดินทาง
อัจฉรยิะ

แพลตฟอรม์การเงิน
เพื่อการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยนืของ 
ลักเซมเบริก์

การยกระดับภาค
การเกษตรเพื่อ

นำาไปสู ่
ความยัง่ยนื

คณะกรรมการเฝ้าติดตามยุทธศาสตร์
ประธาน: รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐกิจ

รฐัมนตรท่ีีเก่ียวขอ้ง องค์กรนายจา้ง สหภาพแรงงาน และหน่วยงานวชิาชพี ประชาชนทัว่ไป

งาน การจา้งงาน 
และ 

ประเด็นด้านสงัคม

>      อ่านขอ้มูลเพิม่เติมได้ท่ีี่:  
www.troisiemerevolutionindustrielle.lu
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รฐับาลออกค่าเล่าเรยีนใหแ้ก่นักเรยีนทกุระดับชัน้ ตัง้แต่
ก่อนวยัเรยีนจนถึงระดับมธัยมศึกษา และยง็ัมกีารเรยีน 
การสอนเป็นภาษายุโรปหลายภาษา 
นอกจากนี้ โรงเรยีนและมหาวทิยาลัยในลักเซมเบริก์ 
หลายแหง่ยงัมกีารสอนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

ทราบหรอืไมว่า่?

โครงสรา้งพื้นฐาน

ได้รบัการพฒันา
อยา่งดีเป็นพเิศษ

สำาหรบัการกีฬา

เชน่:

6
38

สนาม 
กอล์ฟ

สระวา่ยนำ�า

ลักเซมเบริก์

มโีรงเรยีน
นานาชาติ
ประมาณ์ 15 แหง่

/ Technoport Esch-sur-Alzette /

ในลักเซมเบริก์
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จากประเทศชนบทสูช่าติท่ีเป็นแนวหน้าด้านการพฒันา
เทคโนโลย:ี หมุดหมายสำาคัญทางเศรษฐกิจของลักเซมเบริก์
คำาอธบิายท่ีตรงกับประเทศลักเซมเบริก์มากท่ีสดุก็คือประเทศท่ี
มกีารเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเนื่อง และได้พลิกโฉมตัวเองในโลก
ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา นอกจากนี้ ประเทศลักเซมเบริก์
ยงัแสดงใหเ้หน็วา่มคีวามสามารถในการฟ้ืนตัวท่ีน่าท่ึงท่ามกลาง
ความวุน่วายในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผู้า่นมา และสามารถเตรยีมพรอ้มท่ีจะ
เผู้ชญิหน้ากับความท้าทายในอนาคตได้

ทราบหรอืไมว่า่?

ประวติัศาสตร์
เศรษฐกิจของ
ลักเซมเบริก์



1851

ประเทศลักเซมเบริก์เขา้รว่ม 
นิทรรศการครัง้ยิง่ใหญ่ท่ีจดัข้น้
เป็นครัง้แรก ณ กรุงลอนดอน

1859

รถไฟสองสายแรกของลักเซมเบริก์เปิดให้บรกิาร  
(เชื่อมต่อประเทศลักเซมเบริก์กับฝรัง่เศสและเบลเยยีม)

ยุคสมยัท่ีเกษตรกรรมมบีทบาทสำาคัญ

การออกกฤษฎีกา
ของราชรฐั เพื่อก่อตัง้
หอการค้า

1841

ราชรฐัลักเซมเบริก์ได้รบัเอกราช: ทำาสนธิ
สญัญาลอนดอน (19 เมษายน) ท่ีกำาหนด
พรมแดนในปัจจุบนัของประเทศและแยกตัว
ออกจากเบลเยยีม

1839
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ยุคสมยัท่ีอุตสาหกรรมเป็นหัวใจสำาคัญของเศรษฐกิจ

วกิฤติเศรษฐกิจ ตลาดหุน้ล่ม จุดเริม่ต้นของ 
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาครัง้ใหญ่ ซึ่งเป็นวกิฤติ
เศรษฐกิจท่ีเลวรา้ยท่ีสดุของครสิต์ศตวรรษท่ี 20

การก่อตัง้ Entente 
Internationale de 
l’Acier ระหวา่งฝรัง่เศส
กับเยอรมนี (พนัธมติร
เหล็กกล้าระหวา่งประเทศ
หรอื International Steel 
Alliance - EIA)

ประเทศลักเซมเบริก์ม ี 
สถาบนัธนาคาร 24 แห่ง

1926

ลักเซมเบริก์เขา้รว่มเป็น
สมาชกิกองทนุการเงิน
ระหวา่งประเทศและ
ธนาคารโลกด้วยตนเอง

1901-1902 และ 1911 

แรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรม
เหล็กกล้ามจีำานวนมากกวา่แรงงานใน
ประเทศ หลังจากท่ีมคีนอพยพเขา้ประเทศ
ระลอกแรกครัง้ใหญ่

ต้ังแต่ปี  ี1899ต้ังแต่ปี 1870

การปฏิวติั 
อุตสาหกรรม 
ครัง้แรกใน 
ลักเซมเบริก์

ต้ังแต่ปี  ี1860

กฎหมายได้กำาหนดใหม้กีาร 
ประกันสขุภาพ ประกันอุบติัเหต ุ
และเงินบำานาญเป็นครัง้แรก  
ประกันเหล่านี้ชว่ยลดความไม ่
่เท่าเทียมกันในสงัคมและสง่เสรมิ
ใหผูู้้ค้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

อุตสาหกรรมเหล็กกล้าและการทำา 
เหมอืง เป็นอุตสาหกรรมหลักทาง 
ตอนใต้ของลักเซมเบริก์ ในชว่งปี  
1870 - 1970 อุตสาหกรรมดังกล่าว็
เป็นหนึ่งในเสาหลักแห่งความเจรญิ
รุง่เรอืงของประเทศ
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196619571952หลังปี 1945

1921

ลักเซมเบริก์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชกิท่ีรว่มกัน
จดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European 
Economic Community - EEC) ซึ่งก็
เป็นการปูทางไปสูก่ารจดัตัง้สหภาพยุโรป  
(รว่มกับเบลเยยีม ฝรัง่เศส เยอรมนี อิตาลี  
และเนเธอรแ์ลนด์)

การปฏิวติัอุตสาหกรรม
ครัง้ท่ีสองในลักเซมเบริก์  
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
สารเคม ีและไฟฟ้ามอัีตรา
การเจรญิเติบโตท่ีแขง็แกรง่

การก่อต้ังคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสงัคม 
(ESC) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
แนะนำาเก่ียวกับประเด็นด้าน
กลยุทธท์างเศรษฐกิจและ
สงัคม

1918 

กฤษฎีกาของราชรฐัใช ้
คำาวา่ "ฟรงัก์ลักเซมเบริก์" 
เป็นครัง้แรก

1913

คนงานเหมอืงและแรงงานใน
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า 
(19,000 คน) ถือเป็นแรงงาน 
และชา่งฝีมอืกวา่ครึง่ของทัง้ประเทศ

การก่อตัง้สหภาพเศรษฐกิจระหวา่งเบลเยยีม-ลักเซมเบริก์ (BLEU)

ลักเซมเบริก์เป็นสมาชกิ
ท่ีรว่มก่อตัง้ประชาคม
ถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป
(European Coal and 
Steel Community - 
ECSC) และต่อมาคือ
ศูนยก์ลางแหง่แรกของ
ยุโรปด้วย
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โครงสรา้งเศรษฐกิจในปี 1970 
(เป็นรอ้ยละของ GDP)

โครงสรา้งเศรษฐกิจในปี 2018 
(เป็นรอ้ยละของ GDP)

ลักเซมเบริก์เป็นสมาชกิของสหภาพ
ระหวา่งประเทศดังต่อไปน้ี:

• Zollverein (1842-1919)

• BLEU (1921)

• Benelux (1944)

• United Nations (1945)

• NATO (1949)

• Council of Europe (1949)

• ECSC (1952)

• European Community (1957)

• OECD (1960)

• Schengen Area (1985)

• European Union (1993)

• Eurozone (1999)

6%

6%

3%

เกษตรกรรม

การก่อสรา้ง

พลังงาน

บรกิาร
อุตสาหกรรม

87.5%

5.5%

อุตสาหกรรม

บรกิาร

44%

41%

ทราบหรอืไมว่า่

5.4%

1.2%

การก่อสรา้ง

เกษตรกรรม0.3%

พลังงาน
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2018201520052002

1977

1999

1975 

1985

ประเทศลักเซมเบริก์
ก่อต้ังหน่วยงาน
อวกาศของตนเองเพื่อ
กำาหนดและปฏิบติัตาม
กลยุทธข์องประเทศท่ี
เก่ียวกับเรื่องนี้

วกิฤติเหล็กกล้าท่ีเกิดข้น้
ท่ัวโลกสง่ผลกระทบอยา่ง
รุนแรงต่อลักเซมเบริก์  
นับเป็นครัง้แรกในรอบกวา่ 
20 ปี ท่ีลักเซมเบริก์มอัีตรา
การเติบโตของ GDP ท่ี 
แท้จรงิติดลบ

กระทรวงเศรษฐกิจได้
ประกาศวา่จะมกีารวจิยั
ทางยุทธศาสตรอ์ยา่ง
ครอบคลมุในชื่อ 
"การปฏิวติั
อุตสาหกรรมครัง้ท่ี
สาม"

ลักเซมเบริก์ 
ได้เขา้รว่ม
เขตเชงเก้น
(ประชากรใน
ประเทศสมาชกิ
สามารถเดิน
ทางระหวา่งกัน
โดยไมต้่องถือ
หนังสอืเดินทาง)

การประกาศใชส้กลุ
เงินยูโรและการเปิด
ตัวนโยบายทางการ
เงินนโยบายเดียว

ธนบตัรและ
เหรยีญสกลุ
เงินยูโรเริม่เขา้
มาหมุนเวยีนใน
ประเทศ

กฎหมายฉบบัวนัท่ี 24 ธนัวาคม (Law of 
24 December) ได้จดัตัง้คณะกรรมการ
ประสานงานไตรภาคีของพนัธมติร
ทางสงัคม (เป็นตัวแทนของนายจา้ง 
สหภาพแรงงานและรฐับาล) โดยม ี
หน้าท่ีในการหาหนทางแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีทกุคนเหน็พอ้ง
ต้องกัน

การเปิดตัวฉลาก “ผลิตในประเทศ 
ลักเซมเบริก์ (Made in 
Luxembourg)” ของหอการค้า
หอแรงงานมฝีีมอืและชา่งฝีมอื  
รวมถึงกระทรวงเศรษฐกิจ

ลักเซมเบริก์
ลงมติ "เหน็
ด้วย" ในการ
ออกเสยีง
ประชามติ
รฐัธรรมนูญ
ยุโรปเมื่อวนัท่ี 
10 กรกฎาคม 
2005

1970

การนำาเสนอแผู้น 
Werner สนับสนุนให้
มกีารใชส้กลุเงินยุโรป
เพยีงสกลุเดียว

การขยายภาคธุรกิจบรกิาร
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ขอ้มูลติดต่อท่ีเป็นประโยชน์

>     อ่านรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับการสง่เสรมิเศรษฐกิจ
ประเทศลักเซมเบริก์  
(การลงทนุในประเทศลักเซมเบริก์ การสรา้งนวตักรรมใน
ประเทศลักเซมเบริก์ และการสง่ออกสนิค้าจากประเทศ 
ลักเซมเบริก์) ได้ท่ี www.tradeandinvest.lu
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หอการค้าทำาหน้าท้่ีปกป้องผู้ลประโยชน์ของบรษัิทจากภาคสว่นเศรษฐกิจทัง้หมด (ไมร่วม 
ภาคศิลปะและการเกษตร) ซึ่งครอบคลมุพลเมอืงท้ังหมด 90,000 คน และคิดเป็น 75% 
ของแรงงานท่ีได้รบัเงินเดือนและ 80% ของ GDP ของลักเซมเบริก์

    7, Rue Alcide de Gasperi 
Luxembourg Kirchberg

House of Entrepreneurship เป็นแพลตฟอรม์ท่ีรวบรวมกลุ่มคน หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆ ท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งกับการสรา้งและการพฒันาบรษัิทในลักเซมเบริก์
เอาไว ้แพลตฟอรม์นี้ใหบ้รกิารครบวงจรแก่ผูู้ร้เิริม่โครงการธุรกิจและผูู้น้ำาทางธุรกิจ 
นักลงทนุต่างชาติท่ีขอการสนับสนุนและผู้า่นการคัดเลือกเบื้องต้นจากกระทรวง
เศรษฐกิจอาจจะได้รบัความชว่ยเหลือในรูปแบบของโครงการเฉพาะบุคคล เมื่อเดินทาง
มาถึงลักเซมเบริก์ 

    14, rue Erasme, 
L-1468 Luxembourg-Kirchberg

House of Startups เป็นศูนยบ์ม่เพาะธุรกิจท่ีหอการค้าเปิดตัวขึ้นในปี 2018 โดยประกอบ
ด้วยนิติบุคคลทัง้สี ่ได้แก่ Luxembourg-City Incubator ซึ่งเป็นโครงการรเิริม่ของ
หอการค้าและนครลักเซมเบริก์, Luxembourg House of Financial Technology 
(LHoFT), Hub@Luxembourg และ International Climate Finance 
Accelerator

หอการค้า

  
www.cc.lu

  
@ccluxembourg    

  
หอการค้า 

ลักเซมเบริก์ 

  
@ccluxembourg

ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ ์
บทบาทหลักของฝ่ายวเิทศสมัพนัธข์องหอการค้าก็คือการสง่เสรมิความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ
และการค้าของลักเซมเบริก์กับต่างประเทศ และชว่ยใหบ้รษัิทสง่ออกผู้ลิตภัณ์ฑ์และบรกิารของ
ตนเองมากขึ้น

   international@cc.lu

   chamcom@cc.lu

   info@houseofentrepreneurship.lu

   reception@host.lu

HOUSE OF 
ENTREPRENEURSHIP

  
www.houseofentrepreneurship.lu

HOUSE OF STARTUPS

  
www.host.lu     9 rue du Laboratoire, 

L-1911 Luxembourg-Gare 



เวบ็ไซต์ท่ีรวบรวมขอ้มูลการจดัตัง้ธุรกิจ ณ์ ประเทศลักเซมเบริก์ซึ่งใหบ้รกิารทัง้ภาษา
ฝรัง่เศส เยอรมนัและอังกฤษ มขีอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทท่ีหลากหลาย และอำานวย
ความสะดวกด้วยการดำาเนินการต่างๆ ทางออนไลน์

GUICHET.LU

  
www.guichet.public.lu/entreprises

Luxembourg for Finance (LFF) คือหน่วยงานกลางท่ีรบัผู้ดิชอบด้านการพฒันาทาง 
การเงิน โดยเกิดจากความรว่มมอืของภาครฐัและภาคเอกชนระหวา่งรฐับาลลักเซมเบริก์
กับสหพนัธอุ์ตสาหกรรมแหง่ลักเซมเบริก์ หน่วยงานนี้มเีป้าหมายท่ีจะพฒันาอุตสาหกรรม
บรกิารด้านการเงินของลักเซมเบริก์และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ  ในการพฒันา

    12, rue Erasme  
L-1468 Luxembourg

Luxinnovation เป็นองค์กรท่ีชว่ยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศลักเซมเบริก์ โดยชว่ยให้การ
สรา้งนวตักรรมทำาได้ง่ายข้น้ สง่เสรมิกิจกรรมของลักเซมเบริก์ในต่างประเทศ (กิจกรรม 
นำาเขา้และสง่ออก) ตลอดจนเป็นหน่วยงานท่ีติดต่อกับนักลงทนุต่างชาติ

    5, avenue des Hauts Fourneaux 
L-4362 Esch-sur-Alzette

LUXEMBOURG  
FOR FINANCE 

LUXINNOVATION

  
ww.luxembourgforfinance.com

  
www.luxinnovation.lu

ทราบหรอืไมว่า่?

ตัง้แต่ House of Entrepreneurship เปิดตัวขึ้นในปี 2016 ทกุวนั
จะมวีา่ท่ีผู้ประกอบการเขา้มาขอคำาแนะนำาโดยเฉล่ีย 38 คน จาก
จำานวนนี้ 2 ใน 3 เป็นผู้ประกอบการ "รุน่ใหม"่ และ ภายในปี 2018 
เพยีงปีเดียว เจา้หน้าท่ีของ House of Entrepreneurship ดำาเนิน
การสมัภาษณ์์แบบตัวต่อตัวไปทัง้หมด 9,178 ครัง้ ตอบอีเมล 
9,565 ฉบบั และโทรศัพท์ 14,967 ครัง้ เก่ียวกับคำาถามและ
คำารอ้งขอจากผู้รเิริม่ธุรกิจหรอืผู้ประกอบการ
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เก่ียวกับเรา

โบรชวัรเ์ผยแพรโ่ดย     
ฝ่ายการสื่อสารและสื่อมวลชนของ 

หอการค้าลักเซมเบริก์ 
merkur@cc.lu 

ออกแบบโดย 
SO Graphiste Freelance

พมิพโ์ดย 
Imprimerie Schlimé 

รูปภาพได้รบัความอนุเคราะห์จาก
หน้าท่ี 4: Pierre Guersing

หน้าท่ี 5: Matthieu Freund

หน้าท่ี 7: Paul Hilbert / LFT 
หน้าท่ี 9: Christof Weber / LFT

หน้าท่ี 10: มหาวทิยาลัยลักเซมเบริก์
หน้าท่ี 16: Pierre Guersing

หน้าท่ี 18: Pierre Guersing

หน้าท่ี 20: Architecture and design

หน้าท่ี 22-23: Jacques Molitor

หน้าท่ี 25: Nicolas Dohr

หน้าท่ี 26: OekoStroum

หน้าท่ี 27: Breedewee

หน้าท่ี 28: Pierre Guersing

หน้าท่ี 30: Pierre Guersing

หน้าท่ี 32: Unsplash

หน้าท่ี 33: Luxinnovation 

หน้าท่ี 34: Fabrizio Maltese / ONT 
หน้าท่ี 36: Pierre Guersing

หน้าท่ี 38: หอการค้า
หน้าท่ี 40: Pierre Guersing

หน้าท่ี 41: EIB (ธนาคารเพื่อการลงทนุของยุโรป - 
European Investment Bank)

หน้าท่ี 42: Blitz agency

หน้าท่ี 44: Luxtram

หน้าท่ี 45: Pierre Guersing

หน้าท่ี 46-47: Pierre Guersing

หน้าท่ี 48: Pierre Guersing

หน้าท่ี 49: Pierre Guersing

หน้าท่ี 51: SIP

หน้าท่ี 52-53: Daniel Delguste

หน้าท่ี 55: EIB (ธนาคารเพื่อการลงทนุของยุโรป- 
European Investment Bank)

หน้าท่ี 56: Pierre Guersing

หน้าท่ี 58: Pierre Guersing
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www.cc.lu www.inspiringluxembourg.lu www.tradeandinvest.lu


