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รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ธปท. สภอ.) ได้จัดทำ�รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ปี 2552 และแนวโน้ ม ปี 2553
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ
ที่สำ�คัญของ สปป.ลาว รวมถึงนโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจ
ที่สำ�คัญของปี 2552 และคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2553
รายงานฉบับนีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่ง สปป.ลาว
(ธหล.) หน่วยงานต่างๆ ใน สปป.ลาว รวมทั้ง ข้อมูลที่เผยแพร่ทาง
Website ของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงใคร่ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ธปท. สภอ. หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ที่ ส นใจทุ ก ท่ า น ในการใช้ ติ ด ตามสถานการณ์
เศรษฐกิจใน สปป.ลาว สำ�หรับผู้ที่ต้องการข้อมูลทางเศรษฐกิจ
เพิม่ เติม สามารถค้นคว้าได้ที่ Website ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(http://www.bot.or.th) ซึ่งในปี 2553 มีการเผยแพร่ข้อมูลระบบ
สถาบันการเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และอัตรา
ดอกเบี้ยของ สปป.ลาว แล้ว
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิงหาคม 2553
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สวนที่ 1 สรุปภาวะเศรษฐกิจ
บทสรุปผูบริหาร

เศรษฐกิจของ สปป.ลาว ในป 2552 ขยายตัวรอยละ 7.6
เพิ่มขึ้นจากปกอน ตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม
เหมืองแร อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาพลังน้ํา)
และภาคบริการเปนสําคัญ โดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ16.0
ภาคบริ ก ารขยายตั ว ร อยละ 7.0 และภาคเกษตรกรรมขยายตั ว
รอยละ3.0
ภาคเกษตรกรรม การผลิต สาขากสิก รรมและปศุสัต ว
เพิ่มขึ้น รอยละ 5.1 เนื่องจากมีก ารผลิต ขาวเพิ่มขึ้น รวมถึงการ
ขยายตั ว ของการปลู ก กาแฟ ยางพารา ขา วโพดเลี้ ย งสั ต ว แ ละ
มันสําปะหลัง สาขาประมงเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 แตสาขาปาไมลดลง
รอยละ 8.0
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากการเพิ่มขึ้นของการผลิต
ในอุตสาหกรรมเหมืองแร ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 46.2 อุต สาหกรรม
กอสรา งเพิ่ มขึ้ น รอ ยละ 10.5 ตามการเติ บโตของการก อสรา ง

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิ
จการเงินนสปป.
สปป.ลาว
ลาวปีป2552
2552และแนวโน้
และแนวโนมมปีป2553
2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ

ภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาว ป 2552

2
2

โครงสรางพื้น ฐาน โครงการเขื่อนผลิต ไฟฟาที่ขยายตัว รวมถึง
สถานที่แ ละสิ่งอํา นวยความสะดวกในการจั ด การแข งขัน กีฬ า
ซีเกมส และอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.6

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

ภาคบริ ก าร ขยายตั ว จากสาขาที่ สํ า คั ญ ได แ ก สาขา
คาสง - คาปลีก เพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 สาขาการขนสง - โทรคมนาคม
เพิ่มขึ้น รอยละ 6.3 สาขาบริการทางการเงิน เพิ่มขึ้น รอยละ 14.5
และสาขาบริการภาครัฐเพิ่มขึ้นรอยละ 13.4 การทองเที่ยวป 2552
ขยายตั ว ต อ เนื่ อ ง เป น ผลจากการจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าซี เ กมส
เปนสําคัญ แตรายไดจากการทองเที่ยวลดลงเล็กนอย
ระดับราคา เพิ่มขึ้นรอยละ 0.03 ชะลอตัวจากรอยละ 7.6
ในป 2551 ถือเปนอัตราเงินเฟอเฉลี่ยที่ต่ําสุดของประเทศ เปนผล
จากการลดลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและอาหารเปนสําคัญ
ภาคตางประเทศ การคากับตางประเทศ มี มูลคา 2,418.8
ลานดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 3.1 สินคาสงออกสําคัญที่ลดลง
ไดแก สินแร เสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑไม
สําหรับมูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับ สปป.ลาว ใน
ป 2552 มีจํ านวน 71,989.3 ลา นบาท ลดลงรอ ยละ 8.6 สิ น ค า
ส ง ออกสํ า คั ญ จากไทยไปลาวที่ ล ดลงได แ ก น้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป
รถยนต / ส ว นประกอบ วั ส ดุ ก อ สร า ง เครื่ อ งจั ก ร และผ า ผื น

33

สวนสินคาสําคัญที่ไทยนําเขาจากลาวลดลงไดแก สินแรทองแดง
และผลิตภัณฑไม

ดุล การชําระเงิน ขาดดุล 3.7 ลานดอลลาร สรอ. จาก
ปกอนที่เกิน ดุล 100.5 ลานดอลลาร สรอ. ณ สิ้น ป 2552 มีเงิน
สํ า รองระหว า งประเทศจํ า นวน 632.4 ล า นดอลลาร สรอ.
ครอบคลุมมูลคาการนําเขา 5.4 เดือน
หนี้ ต างประเทศ มี จํ านวน 2,679.0 ล านดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.5 หรือคิดเปนรอยละ 47.9 ของ GDP
ภาคการคลัง ในปงบประมาณ 2551/52 รัฐบาลดําเนิน
นโยบายการคลังแบบขาดดุลคิดเปนรอยละ 5.7 ของ GDP ลดลง
จากปกอนที่มีก ารขาดดุลรอยละ 6.1 ของ GDP แยกเปน ดา น
รายรับที่ไมรวมเงินชวยเหลือจากตางประเทศ 7,030.4 พันลานกีบ
เพิ่ ม ขึ้น ร อยละ 9.2 ส ว นใหญ เ ป น รายรั บ จากภาษี อ ากร (ภาษี
สรรพสามิต ภาษีก ารคา และภาษีเงินไดนิติบุค คล) ดานรายจาย

รายงานภาวะเศรษฐกิ
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปปี 2552
2552 และแนวโน
และแนวโน้ม ปปี2553
2553

การลงทุนจากตางประเทศ จํานวน 208 โครงการ เพิ่มขึ้น
รอยละ 36.8 มูลคาเงินลงทุน 4,312.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
จากป ก อ นกว า 2 เท า ตั ว ส ว นใหญ เ ป น การลงทุ น ในธุ ร กิ จ
เหมืองแร ธุรกิจบริการ และธุรกิจเกษตร ประเทศผูล งทุนรายใหญ
ยังคงเปน ประเทศเวียดนาม จีน และไทย

4
4

รวม 9,761.6 พันลานกีบ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 สว นใหญเปนการ
เพิ่มขึ้นของรายจายในการบริหารงานทั่วไป (คาจางและเงินเดือน)

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

ภาคการเงิ น เงิ น ฝากของธนาคารพาณิ ช ย 13,809.0
พัน ลานกีบ เพิ่มขึ้น จากปกอนรอยละ 37.0 สิน เชื่อของธนาคาร
พาณิ ช ย 8,564.6 พั น ล า นกี บ เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นร อ ยละ 88.1
สิน เชื่อขยายตัว ทุก ประเภท ที่ สําคัญไดแก สิน เชื่อดานการค า
สิน เชื่ อ ดา นอุ ต สาหกรรม สิ น เชื่ อ ดา นเกษตรและสิ น เชื่ อด า น
บริการ อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝากเทากับรอยละ 62.0
อัตราแลกเปลี่ยน ในป 2552 อัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบตอ
เงิ น สกุ ล ตา งประเทศทั้ ง สกุล เงิ น ดอลลาร สรอ. และเงิ น บาท
ตางแข็งคาขึ้ น โดยอัต ราซื้อขายเฉลี่ย เงิน กีบตอดอลลาร สรอ.
เทากับ 8,522.9 กีบ/ดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นรอยละ 3.0 อัตราการซื้อขาย
เฉลี่ยเงินกีบตอเงินบาทเทากับ 249 กีบ/บาท แข็งคาขึ้นรอยละ 5.7
แนวโนมเศรษฐกิจ สปป.ลาว ป 2553
ธนาคารแหง สปป.ลาว ไดกําหนดเปาหมายการเติบโตวา
จะขยายตั ว ร อ ยละ 8.0 อั ต ราเงิ น เฟ อไม เกิ น ร อยละ 3.0 อั ต รา
แลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพและเงิน สํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมการนําเขามากกวา 6 เดือน เงินฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 23.7
โดยสัดสวนเงินฝากที่เปน สกุลเงิน กีบ ตอเงิน ฝากทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น
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ในป 2553 คาดวาเศรษฐกิจลาวจะยังคงเติบโตตอเนื่อง
จากป 2552 จากการขยายตัว ของภาคอุต สาหกรรมโดยเฉพาะ
การผลิต สิน แรทองแดงและทองคํา โครงการผลิตไฟฟาพลังน้ํา
ที่จ ะเพิ่มขึ้ น จากเขื่ อนน้ําเทิน 2 และการเพิ่มขึ้ นของอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ภาคเกษตรจะขยายตัวจากนโยบายสงเสริมจากภาครัฐบาล
ภาคบริก ารจะขยายตัว โดยเฉพาะจากการท องเที่ยว การคาสง คาปลีก การขนสง เปนตน การใชจายภาครัฐบาลจะยังเพิ่มขึ้นในดาน
โครงสรางพื้นฐาน การสงออกจะขยายตัว ทางดานอัตราเงิน เฟอ
คาดวาจะสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและอาหาร
รวมถึงการใชจายภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ขยายตัว

รายงานภาวะเศรษฐกิ
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปปี 2552
2552 และแนวโน
และแนวโน้มม ปปี2553
2553

จากรอยละ 36.2 ในป 2552 เปนรอยละ 48.0 ในป 2553 สินเชื่อ
ขยายตัวรอยละ 28.8
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สวนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาว ป 2552

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

2.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

ธนาคารแหง สปป.ลาว (ธหล.) รายงานผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของ สปป.ลาว ในป 2552 ขยายตัวในอัตรา
ร อ ยละ 7.6 เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นเล็ ก น อ ยที่ มี อั ต ราการเติ บ โต
รอยละ 7.5 ตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม
เหมืองแร อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา
พลังน้ํา) และภาคบริการ เปนสําคัญรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ
916.6 ดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอนที่เทากับ 888.2 ดอลลาร สรอ.
ภาคเกษตรกรรมขยายตัว รอ ยละ 3.0 ภาคอุ ต สาหกรรม
ขยายตัวรอยละ 16.0 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 7.0 ตามลําดับ
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เมื่อดูองคประกอบของภาคเศรษฐกิจที่สําคัญในผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ (GDP) แลว พบว า ภาคเกษตรมี สั ดส วน
ที่ลดลง ขณะที่ภาคบริการกลั บมีสั ดสวนที่ สูงขึ้น โดยสิ้นป 2552
ภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนรอยละ 31.0 จากที่เคยมีสัดสวนรอยละ 34.4
ในป 2548 ภาคบริ ก ารจากมี สั ด ส ว นร อ ยละ 37.3ในป 2548
ไดเพิ่มขึ้นตามลําดับจนถึงป 2552 มีสัดสวนรอยละ 38.4 สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมมีสัด สวนรอยละ 24.1 เพิ่มขึ้น จากป 2548 ที่มี
สัดสวนรอยละ 22.0

รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
น นสปป.
และแนวโน
ม ปม 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
สปป.ลาว
ลาวป ปี2552
2552
และแนวโน้
ปี 2553
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2.2 ภาคเกษตรกรรม มูลคา 9,055.5 พันลานกีบ คิดเปนรอยละ 31.0
ของ GDP เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

ในป 2552 สาขากสิกรรมและปศุสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1
สาขาประมงเพิ่มขึ้น รอยละ 4.0 แตสาขาปาไมลดลงรอยละ 8.0
ผลผลิ ต ดา นกสิ ก รรมเพิ่ม ขึ้น จากการผลิ ต ขา วเพิ่ มขึ้ น รวมถึ ง
การขยายตัวของการปลูกกาแฟ ยางพารา พืชที่ทําสัญญาลวงหนา
เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลัง ในป 2552 มีการสงออก
ผลผลิตเกษตรมูลคา 91.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 73.0
พืชสําคั ญโดยเฉพาะกาแฟ ส ว นใหญ จ ะปลูก ที่ภ าคใต
ของลาวในเขตเมืองปากซอง แขวงจําปาสัก และแขวงสาละวัน
โดยในป 2552 มี มู ล ค า การส ง ออก 22.6 ล า นดอลลาร สรอ.
เพิ่ม ขึ้น จากปก อนรอยละ 22.8 ส งออกไปยัง ประเทศเยอรมนี
ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด และยุโรปตะวันออก
2.3 ภาคอุตสาหกรรม มูลคา 6,872.6 พันลานกีบ คิดเปนรอยละ24.0
ของGDP เพิ่มขึ้นรอยละ 16 .0
ขยายตัวตอเนื่อง เปนผลจากการผลิตในสาขาเหมืองแร
เพิ่มขึ้น รอยละ 46.2 สาขากอสราง เพิ่มขึ้น รอยละ 10.5 สาขา
อุต สาหกรรมการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 9.6 รายละเอี ย ดแต ล ะ
อุตสาหกรรมสําคัญมี ดังนี้
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อุตสาหกรรมเหมืองแร

ป 2552 การผลิตแรเพื่อสงออกมีมูลคา 435.1 ลานดอลลารสรอ.
ลดลงจากป ก อ นร อ ยละ 20.0 เป น ผลจากราคาในตลาดโลก
ที่ลดลงเปนสําคัญ แตการลงทุนทางดานสาขาเหมืองแรมีจํานวน
ถึง 37 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 2,280.5 ลานดอลลาร สรอ. สูงที่สุด
ในบรรดาประเภทการลงทุนทั้งหมด เนื่องจากความอุดมสมบูรณ
ของแรหลายประเภทใน สปป.ลาว ทําใหนักลงทุนจากตางประเทศ
สนใจเขามาลงทุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
บริษัทซาลาแมนเดอรข องอั งกฤษไดนําเครื่องขุด เจาะ
น้ํามันและกาซธรรมชาติ มาขุดเจาะสํารวจแหลงผลิตน้ํามันและ
กาซธรรมชาติ ที่เมืองนครเพ็ง แขวงสาละวัน และแขวงสะหวันนะเขต
หลังจากทีม่ ีการสํารวจมาตั้งแตป 2551 แตมีปญหาเรื่องเครื่องมือ
ขุดเจาะ การคนพบแหลงน้ํามันในลาว ทําใหรัฐบาลลาวใหความ
สนใจกับโครงการดังกลาว เนื่องจากจะชวยใหลาวลดการนําเขา
น้ํามัน จากตางประเทศ ซึ่งเปน สิน คาสําคัญที่ทําใหลาวขาดดุล
การคามาโดยตลอด

รายงานภาวะเศรษฐกิ
รายงานภาวะเศรษฐกิจจการเงิ
การเงินน สปป.
สปป.ลาว
ลาวปปี2552
2552และแนวโน
และแนวโน้มมปปี2553
2553

การผลิตในสาขาเหมืองแรมีมูลคา 1,960.6 พัน ลานกีบ
เพิ่มขึ้น รอยละ 46.2 สว นใหญเปน การผลิต สิน แรทองแดงและ
ทองคํา มูลคาการสงออกลดลงเปน ผลจากราคาสงออกที่ลดลง
ตอเนื่องจากปกอนแตไดกระเตื้องขึ้นในชวงครึ่งหลังของป
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อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

การสงออกลดลงจากวิกฤติการณเศรษฐกิจโลก โดยปนี้
การสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปมูลคา 127.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง
จากปกอนรอยละ 52.5
จากรายงานของ EIU (The Economist Intelligence Unit)
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปใน สปป.ลาว ปนี้ปดกิจการ
ไปหลายแหง แรงงานถูกเลิกจางเปนจํานวนมาก เนื่องจากผลของ
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจของโลก ทําใหคําสั่งซื้อจากตางประเทศ
ลดลง ราคาสินคาในตลาดโลกไดลดต่ําลง รวมถึงตนทุนคาจาง
แรงงานในลาวไดปรับสูงขึ้นเมื่อมีการปรับคาจางขั้นต่ําในเดือน
กุมภาพันธ สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับการแข็งคา
ของเงินกีบเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร สรอ. โรงงานผลิตในลาวจะ
ไมสามารถแขงขันกับตางประเทศไดโดยเฉพาะประเทศบังคลาเทศ
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาพลังน้ํา
การผลิตไฟฟาลดลงไมมาก สวนการลงทุนทางดานเขื่อน
เพื่อผลิตไฟฟา บางสวนไดชะลอโครงการจากวิกฤติการณการเงิน
ของโลก ป 2552 มีการสงออกไฟฟามูลคา 100.2 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงเล็ก นอย มีโ ครงการที่ขออนุมัติการลงทุนดานไฟฟามูลคา
218.3 ลานดอลลาร สรอ.
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โครงการที่ไดเปดดําเนินการแลว 11 โครงการ มีกําลังการผลิต
กระแสไฟฟาประมาณ 1,815.6 เมกะวัตต ป 2552 สงออกไฟฟา
ไปยั ง ต า งประเทศในมู ล ค า 100.2 ล า นดอลลาร สรอ. ลดลง
เล็กนอยจากปกอน ในชวงปลายป โครงการผลิตกระแสไฟฟาที่
ใหญ ที่ สุ ด ของลาวได แ ก โ ครงการน้ํ า เทิ น 2 ได เ ริ่ ม ผลิ ต
กระแสไฟฟา ซึ่งจะผลิตไฟฟาเพิ่มมากขึ้นในป 2553 เปนตนไป
ประมาณรอยละ 95 ของไฟฟาจากโครงการนี้จะจําหนายใหแก
ประเทศไทย
รั ฐ บาลลาวได ทํ า สั ญ ญาจํ า หน า ยกระแสไฟฟ า ให กั บ
ประเทศเพื่อนบาน โดยจําหนายใหประเทศไทย 7,000 เมกะวัตต
เวียดนาม 5,000 เมกะวัตต และกัมพูชา 1,000 เมกะวัตต ทางลาวมี
โครงการจะเพิ่มประเทศผูซื้อรายใหม เชน ประเทศจีนและพมา
ด ว ยศั ก ยภาพในการผลิ ต ไฟฟ า ของลาว โดยสามารถผลิ ต

รายงานภาวะเศรษฐกิ
รายงานภาวะเศรษฐกิจจการเงิ
การเงินน สปป.
สปป.ลาว
ลาวปปี2552
2552และแนวโน
และแนวโน้มมปปี2553
2553

จากขอมูลของวิสาหกิจไฟฟาลาว ณ สิ้นป 2552 โครงการ
ผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ําของ สปป.ลาว มีทั้งหมด 79 โครงการ
แยกเปน โครงการที่เปดดําเนินการแลว 11 โครงการ โครงการที่
กําลังกอสราง 8 โครงการ โครงการที่อยูในแผนงาน 18 โครงการ
และโครงการที่อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
จํานวน 42 โครงการ
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

กระแสไฟฟ า ได ก ว า 20,000 เมกะวั ต ต จากเขื่ อ นทั้ ง หมด
ซึ่งจะสรางรายไดใหกับประเทศเพิ่มขึ้นในระยะตอไป
ในเดือนพฤษภาคม 2552 รัฐบาลไทยและลาวไดลงนาม
ความรวมมือไทย - ลาว ในการรับซื้อพลังงานไฟฟาจากลาว เชน
การรับซื้ อไฟฟาส ว นเกิน ความตองการของลาวจากโครงการ
น้ําเทิน 2 จาก 920 เมกะวัตต เปน 995 เมกะวัตต การรับซื้อไฟฟา
จากโครงการน้ํางึม 1 โครงการเซเสด 1 รวมถึงการรับซื้อไฟฟา
จากโครงการหงสาลิกไนตมูลคาเกือบ 1.3 แสนลานบาท (3,700
ลานดอลลาร สรอ.) ซึ่งมีกําหนดจายกระแสไฟฟาเขาระบบของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในป 2558 โครงการนี้เปน
โครงการผลิ ต ไฟฟ า ขนาดใหญ ที่ สุ ด ของไทยใน สปป.ลาว
โดยบริษัทบานปู กับบริษัทราชบุรีโฮลดิ้งถือหุนฝายละ 40% อีก
20% เปนของวิสาหกิจไฟฟาลาว มีกําลังการผลิต 1,648 เมกะวัตต
ตั้งอยูเมืองหงสา แขวงไชยะบุลี
อุตสาหกรรมน้ําตาล
มี โ ร ง ง า น ผ ลิ ต น้ํ า ต า ล 2 แห ง จา ก ป ร ะ เท ศ ไ ท ย
มาดําเนิน การผลิต ใน สปป.ลาว ที่ แขวงสะหวัน นะเขต ไดแ ก
บริษัทน้ําตาลมิตรลาวเปนบริษัทในเครือมิ ต รผล ตั้งอยูในแขวง
สะหวันนะเขต ดําเนินการปลูกออยและผลิตน้ําตาลเพื่อใชโควตา
สปป.ลาว สงออกไปยังสหภาพยุโรป เริ่มปลูก ป 2551 และผลิต
น้ําตาลในป 2551/52 จํานวน 23,000 ตัน และในป 2552/2553
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ผลผลิตเพิ่มเปน 37,000 ตัน โดยสงออกเปนน้ําตาลทรายดิบ และ
ที่เหลืออีก ไมมาก ผลิต เปน น้ําตาลทรายขาวใชภ ายในประเทศ
เพื่อทดแทนการนําเขาจากประเทศไทย บริษัทมีเปาหมายการผลิต
น้ําตาลใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจะมีการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร
ของออ ย รวมถึงพั ฒนาคุ ณ ภาพของเกษตรกรในการเก็ บเกี่ย ว
เพื่อทําใหมีวัตถุดิบมีคุณภาพเขาสูโรงงาน
สําหรับโรงงานน้ําตาลแดนสะหวัน ในเครือของบริษัท
น้ําตาลขอนแกน เพิ่งเริ่มผลิตน้ําตาลแตยังมีปริมาณนอยมาก
ในป 2552 ธนาคารพาณิชยไดปลอยสิน เชื่อใหแกธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการกอสราง 349.6 พันลานกีบ เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 48.6
จากรายงานของ EIU สปป.ลาว ไดมีการพัฒนาโครงสราง
พื้ น ฐานและระบบการขนส ง อย า งต อ เนื่ อ ง ด ว ยงบประมาณ
ประมาณ 27.1 พันลานกีบ (ประมาณ 3.2 พันลานดอลลาร สรอ.)
สํา หรั บ การพั ฒ นาโครงสร า งพื้น ฐานต า งๆ ไปจนถึ ง ป 2558
เปาหมายแรกคือ โครงขายถนนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
และในพื้นที่ชนบท โครงการขนาดใหญอื่นๆ เชน โครงการนิคม
อุตสาหกรรมของประเทศไต หวั น อยูที่ แขวงเวี ยงจั นทน รองรั บ

รายงานภาวะเศรษฐกิจจการเงิ
การเงินน สปป.
สปป.ลาว
ลาวปปี2552
2552และแนวโน
และแนวโน้มมปปี2553
2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ

อุตสาหกรรมกอสราง
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โรงงานไดประมาณ 147 แหง เชน โรงงานผลิตชิ้นสวนรถจักรยาน
โรงงานผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร โรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
โรงงานผลิ ต รถบรรทุ ก และโรงงานผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ พ ลาสติ ก
นอกจากนั้นยังรวมถึงศูนยการคา โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม
คาดวาจะเกิดการจางงานประมาณ 200,000 คน
โครงการเอนเตอรเทนเมนทค อมเพล็ก ซจ ากชาติตางๆ
ในแขวงบอแกว กําลังเรงกอสราง เพื่อรองรับการเปดถนนสาย
R3a เสนทางเชื่อมระหวางไทย - ลาว - จีน ตอนใต ไมวาจะเปน
โครงการเขตเศรษฐกิ จและแหล งท องเที่ ยวครบวงจรของบริ ษั ท
ดอกงิ้วคํา ประเทศจีนมูลคา 69.3 ลานดอลลาร สรอ. โครงการสราง
โรงแรม 8 ชั้ น 300 ห องของประเทศจี น มู ลค า 500 ล านบาท
และโครงการสรางบอนกาสิโนของประเทศเกาหลีใต มูลคา 500
ลานบาท เปนตน
2.4 ภาคบริการ มูลคา 10,929.1 พันลานกีบ คิดเปนรอยละ 38.4
ของ GDP ขยายตัวจากปกอนรอยละ 7 .0
ขยายตั ว จากสาขาที่สําคั ญไดแ ก สาขาคา สง - คาปลี ก
สาขาบริก ารภาครัฐ สาขาการขนสง - โทรคมนาคมและสาขา
บริก ารทางการเงิน เพิ่มขึ้น จากปกอนรอยละ 7.3 รอยละ 13.4
รอยละ 6.3 และรอยละ 14.5 ตามลําดับ
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ภาคบริการยังขยายตัวดี ที่สําคัญเปนผลมาจากการเตรียม
การจัดแขงขันกีฬาซีเกมส ทําใหมีการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
โรงแรม รานอาหารเพิ่มขึ้นหลายแหง ภาคการทองเที่ยวขยายตัว
ตอเนื่อง รวมถึงการขยายตัวตอเนื่องของภาคการคาสง - คาปลีก
ภาคการขนสงและการสื่อสาร รวมถึงภาคสถาบันการเงิน
 ภาคการทองเที่ยว

ในป 2552 มีนักท องเที่ ยวเดิน ทางมาทองเที่ยวที่
สปป.ลาว จํานวน 2,008,363 คน เพิ่มขึ้น จากปกอนรอยละ 15.6
สามารถสร า งรายได จ ากการท อ งเที่ ย วเป น จํ า นวน 267.7
ล า นดอลลาร สรอ. ลดลงจากป ก อ นร อ ยละ 2.8 เนื่ อ งจาก
นักทองเที่ยวสวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบาน
จึงมีคาใชจายในการทองเที่ยวไมสูงมากระยะเวลาทองเที่ยวเปน
ระยะสั้น
การทองเที่ยวขยายตัวตอเนื่อง เนื่องจากทางภาครัฐ
ไดมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวหลายโครงการ โดยจุดเดนของ
การทองเที่ยวลาวอยูที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปปี 2552
2552และแนวโน
และแนวโน้มม ปปี2553
2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ

จํานวนนัก ทองเที่ยวขยายตัวตอเนื่อง เปนผลจาก
การจัด การแขงขัน กีฬาซีเกมสเปน สําคัญ ในขณะที่ร ายไดจ าก
การทองเที่ยวลดลงเล็กนอย นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นสวนใหญอยูใน
เอเชีย สวนนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ลดลง
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

การจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าซี เ กมส ใ นช ว งปลายป ซึ่ ง มี ผู เ ข า ชม
การแขงขัน เปน จํานวนมาก ประกอบกับการเดิน ทางที่สะดวก
มากขึ้นผานทางสะพานมิตรภาพแหงที่ 1 ที่จังหวัดหนองคาย และ
สะพานมิตรภาพแหงที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งนักทองเที่ยวกวา
รอยละ 60 ที่ไปเยือน สปป.ลาว สวนใหญนิยมเดินทางโดย 2 เสนทาง
ดังกลาว
นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนนักทองเที่ยว
จากประเทศในภูมิภาคเอเชียเปนสําคัญ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวไทย
มีจํานวน 1,274,064 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 63.4 ของจํานวน
นักทองเที่ยวทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 43.0 เนื่องจาก
ปญหาทางการเมืองภายในประเทศไทย นักทองเที่ยวสว นหนึ่ง
จึงเดิน ทางมาทองเที่ ยวยังประเทศลาว เนื่องจากความสะดวก
ในการเดิน ทาง รองลงมาไดแก นัก ทองเที่ยวเวียดนามจํานวน
296,763 คนลดลงรอยละ 15.5 นักทองเที่ยวจีนจํานวน 128,226 คน
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 21.1 นอกจากนั้ น เป น นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ม าจาก
ประเทศกั ม พู ช า อิ น โดนี เ ซี ย และพม า สว นนั ก ท อ งเที่ ย วจาก
ประเทศทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลางลดลงทุกประเทศ
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ที่มา : องคการทองเที่ยวแหงชาติลาว

ที่มา : องคการทองเที่ยวแหงชาติลาว

สถานที่ทองเที่ยวที่นัก ทองเที่ยวนิยมเดิน ทางไป
สถานที่ทองเที่ยวที่นัก ทองเที่ยวนิยมเดิน ทางไป
ทองเที่ยวมากที่สุดไดแก นครหลวงเวียงจันทน รองลงมาไดแก
ทองเที่ยวมากที่สุดไดแก นครหลวงเวียงจันทน รองลงมาไดแก
แขวงสะหวันนะเขต แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน และ
แขวงสะหวันนะเขต แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน และ
แขวงจําปาสัก ซึ่งถือเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ

แขวงจําปาสัก ซึ่งถือเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ
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หมายเลข 9 อีกสวนหนึ่งเปนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวสถานบันเทิง

รายงานภาวะเศรษฐกิ
การเงินน สปป.
สปป. ลาว
รายงานภาวะเศรษฐกิจจการเงิ
ลาว ปปี 2552
2552 และแนวโน
และแนวโน้มม ปปี2553
2553
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

ประเทศ
ประเทศ
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ครบวงจรซึ่งตั้งอยู ใกลสะพานมิตรภาพ แห งที่ 2 รองลงมาไดแก
แขวงจําปาสักจํานวน 278,054 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 26.3 ถือเปนแขวงที่
การทองเที่ยวเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงหลายแหงที่นักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยว แขวงหลวงน้ําทา
244,614 คน เพิ่ มขึ้น จากปก อ นรอ ยละ 24.0 แขวงเวีย งจัน ทน
290,015 คน เพิ่ มขึ้ น จากป กอ นรอ ยละ 7.8 อย างไรก็ ดี เมื อ ง
ทองเที่ยวสําคัญทั้งนครหลวงเวียงจันทน และเมืองหลวงพระบาง
ตางมีนักทองเที่ยวลดลงจากปกอน
ปจจุบันกําลังมีการพัฒนาถนนไปยังแหลงทองเที่ยว
พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศใหม ๆ อี ก หลายร อ ยแห ง
ทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาสนามบิน เพื่อใหสามารถเชื่อมตอ
หัวเมืองตางๆ ไดสะดวกมากขึ้น
2.5 ระดับราคา
อัตราเงินเฟอเฉลี่ยในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.03 ชะลอตัว
จากรอยละ 7.6 ในป 2551 เปนผลจากการลดลงของราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง และราคาอาหารเปนสําคัญ ถือเปนอัตราเงินเฟอเฉลี่ยที่
ต่ําสุดของประเทศ

อัต ราเงิน เฟ อ ที่ช ะลอตัว ลงมากในป นี้ เนื่ องจากราคา
สิน คาไดลดลงอยางตอเนื่ องจากป 2551 จนลดลงต่ําสุด ของป
ณ เดือนสิงหาคม 2552 ที่ติดลบรอยละ 2.3 หลังจากนั้นระดับราคา
สิน คาไดข ยับสูงขึ้น อยางรวดเร็ ว ซึ่งเปน ผลมาจากราคาน้ํามัน
ในตลาดโลกขยับสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟนตัว ทําใหราคา
สินคาหลายชนิดเพิ่มขึ้นตามตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงราคา
สินคาหลายชนิดที่นําเขาจากประเทศคูคาที่สําคัญไมวาจะเปนไทย
และเวี ย ดนามก็ ไ ด ป รั บ สู ง ขึ้ น ด ว ย อี ก ทั้ ง ในช ว งปลายป ไ ด มี
การนํ า เข า สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคเป น จํ า นวนมากเพื่ อ รองรั บ
การจัดการแขงขันกีฬาซีเกมส

รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
น นสปป.
และแนวโน
ม ปม 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
สปป.ลาว
ลาวป 2552
ปี 2552
และแนวโน้
ปี 2553
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ดัชนีราคาผูบริโภค
น้ําหนัก

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
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(รอยละ)

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
หมวดอาหาร
หมวดคมนาคม - ขนสง
หมวดเครื่องใชในครัวเรือน
หมวดบันเทิง - การศึกษา - การพิมพ
หมวดเครื่องใชสวนตัว
หมวดรานอาหาร
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล - ยาสูบ
หมวดเครื่องนุงหม
หมวดที่อยูอาศัย
หมวดยารักษาโรค

100
40.8
25.8
6.0
5.1
4.4
4.2
4.2
3.6
3.4
2.5

2551

2552

(การเปลี่ยนแปลงจาก
ระยะเดียวกันของปกอน)

7.6
11.0
3.4
2.4
2.4
9.1
14.0
5.9
3.4
10.7
4.4

0.03
1.9
-8.4
3.3
0.9
1.7
6.4
3.4
3.8
6.2
2.7

ที่มา : ศูนยสถิติแหงชาติลาว

เมื่ อ ดู ต ามหมวดสิ น ค า พบว า หมวดที่ ช ะลอตั ว ได แ ก
หมวดอาหาร หมวดบันเทิง - การศึกษา - การพิมพ หมวดรานอาหาร
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ หมวดเครื่องใชสวนตัวและ
หมวดที่อยูอาศัย สําหรับหมวดสินคาที่มีราคาลดลงไดแก หมวด
คมนาคม - ขนสง เนื่องจากราคาน้ํามันลดลงตามราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกเปนสําคัญ อยางไรก็ดี สินคาบางประเภทราคาไดปรับ
สูงขึ้นไดแก หมวดเครื่องใชในครัวเรือน และหมวดเครื่องนุงหม

2121

2.6 ภาคตางประเทศ
2.6.1 การคาตางประเทศ
การค า ระหว า ง สปป.ลาว กั บ ต า งประเทศในป นี้
มี มู ล ค า ลดลงจากป ก อ นร อ ยละ 3.1 ดุ ล การค า ขาดดุ ล 408.2
ลานดอลลาร สรอ.

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิ
การเงินน สปป. ลาว ปีป 2552 และแนวโน
และแนวโน้ม ปปี 2553
2553

ในป 2552 มู ล ค า การค า ต า งประเทศรวม 2,418.8
ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากป 2551 รอยละ 3.1 แยกเปนการสงออก
1,005.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 7.9 และการนําเขา 1,413.5
ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น รอยละ 0.7 ดุลการคาขาดดุล 408.2
ลานดอลลาร สรอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

22
22

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

การสงออก
มีมูลคา 1,005.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากปกอ น
รอยละ 7.9 สิน คาสงออกที่สําคัญในป 2552 ไดแก สิน แรมูลคา
455.0 ลานดอลลาร สรอ. เสื้อผาสําเร็จรูปมูลคา 127.7 ลานดอลลาร สรอ.
ไฟฟามูลคา 100.2 ลานดอลลาร สรอ. ผลิต ภัณ ฑไมมูลคา 49.2
ลานดอลลาร สรอ. สินคาเกษตรมูลคา 91.1 ลานดอลลาร สรอ. และ
กาแฟมูลคา 22.6 ลานดอลลาร สรอ.

23
23

มีมูลคา 1,413.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 0.7 สินคานําเขาสําคัญในป 2552 ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณ
มูลคา 590.0 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนเครื่องจักรมาจากประเทศ
ออสเตรเลี ย และจี น ที่ นํ า มาใช ใ นโครงการต า งๆ โดยเฉพาะ
โครงการเหมืองแร โครงการกอสรางเขื่อนและโครงสรางพื้นฐานตางๆ
ยานพาหนะมูลคา 118.1 ลานดอลลาร สรอ. วัสดุกอสรางมูลคา 57.7
ลานดอลลาร สรอ. สินคาอุปโภคบริโภค มูลคา 309.2 ลานดอลลาร สรอ.
วัต ถุดิบที่ใ ชใ นอุตสาหกรรมตัด เย็บเสื้อผาสําเร็จรูปมูลคา 66.7
ลานดอลลาร สรอ. และน้ํามันเชือ้ เพลิงมูลคา 88.9 ลานดอลลาร สรอ.

รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
นนสปป.
ม มป 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
สปป.ลาว
ลาวป ปี2552
2552และแนวโน
และแนวโน้
ปี 2553

การนําเขา

2424
2.6.2 การคาระหวางประเทศไทย และ สปป. ลาว
การคาระหวางไทยกับ สปป.ลาว ลดลงรอยละ 8.6
เนื่ อ งจากได รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โลก แต ค าดว า
ในป 2553 จะขยายตัว ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา
และการเติบโตของเศรษฐกิจลาวที่ขยายตัวดีตอเนื่อง
 การคาระหวางประเทศไทย และ สปป.ลาว
มูลคาการคา

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

สงออก
นําเขา
ดุลการคา

2551
78,828.3
(28.2)
58,391.3
(29.2)
20,437.0
(25.4)
37,954.3
(31.3)

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เวียงจันทน

(หนวย : ลานบาท)

2552
71,989.3
(-8.6)
56,045.3
(-4.0)
15,944.0
(-22.0)
40,101.3
(5.6)

ภาวะการคาระหวางประเทศไทย กับ สปป.ลาว
ในป 2552 มีมูลคาการคารวมทั้งสิ้น 71,989.3 ลานบาท ลดลงจาก
ป 2551 รอยละ 8.6 โดยลดลงทั้งมูลคาการสงออกและการนํา เขา
จําแนกเปน

การสงออก ไทยสงออกสินคาไปสปป.ลาวมีมูลคา
56,045.3 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 4.0 สิน คา สงออก
สํ า คั ญ ที่ ล ดลง 5 ลํ า ดั บ แรก ได แ ก น้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป รถยนต /
ส ว นประกอบ วั ส ดุ ก อ สร า ง/ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก เครื่ อ งจั ก ร/
สวนประกอบ และผาผืน เนื่องจาก
- ลาวหั น ไปซื้ อสิน ค าจากประเทศอื่น มากขึ้ น
โดยเฉพาะประเทศจีนและเวียดนาม
- มีการตั้งตัวแทนจําหนายรถยนตพวงมาลัยซาย
ในประเทศกัมพูชา ทําใหการสงออกไปประเทศอื่นโดยใชโควตา
ของ สปป.ลาว ลดลง ไทยจึงสงออกรถยนตพวงมาลัยซายไปลาว
ลดลง

รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
น นสปป.
และแนวโน
ม ปม 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
สปป.ลาว
ลาวป 2552
ปี 2552
และแนวโน้
ปี 2553

25
25

26
26

- โครงการกอสรางขนาดใหญทั้งการสรางเขื่อน
สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดแขงขันกี ฬาซีเกมส เสร็จสิ้นลง
ทําใหความตองการวัสดุกอสราง เครื่องจักรอุปกรณลดลง

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

- อุต สาหกรรมตั ด เย็บ เสื้อ ผา สํา เร็ จ รู ป ได รั บ
ผลกระทบจากวิก ฤติเศรษฐกิจ โลก ทําใหมีการนําเขาผาผืน จาก
ไทยลดลง
อยางไรก็ตาม ยังมีสินคาหลายประเภทที่ยังสงออก
ไดเพิ่มขึ้น ประกอบดว ย สินคา อุปโภคบริโภค เครื่องใชไฟฟา
คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากสินคาไทยถือวา
เป น สิ น ค า คุ ณ ภาพดี เ ป น ที่ นิ ย มในลาว การนํ า สิ น ค า ไปเพื่ อ
เตรีย มการจัด แข งขั น กี ฬาซีเ กมส รวมถึ งการพัฒ นาโครงขา ย
โทรคมนาคมภายในประเทศ ทางดานสินคาปศุสัตว และอาหาร
สัตว สงออกไดเพิ่มขึ้น เพราะทาง สปป.ลาว ประสบปญหาภัย
น้ําทวม โรคระบาดสัตวปก ทําใหภาคเกษตรเสียหายไปบางสวน

การนําเขา มีมูลคา 15,944.0 ลานบาท ลดลงรอยละ 22.0
สินคาสําคัญที่มีมูลคาการนําเขาลดลง 5 ลําดับแรกไดแก สินแร
ทองแดง เชื้อเพลิง ผลิต ภัณ ฑไม ผัก และผลไม เครื่องจัก รและ
สว นประกอบ กวาครึ่งหนึ่ งของการนําเขาเปน สิน แรทองแดง
ลดลง เนื่ อ งจากราคาในตลาดโลกลดลงและส ว นหนึ่ ง
เกิดจากประเทศจีนไดเขามาซื้อกิจการเหมืองแรทองแดงในลาว
เพื่อปอนตลาดในประเทศจีนที่มีความตองการสูง ผลิตภัณฑไมลดลง
เนื่องจากนโยบายของภาครัฐบาลลาวที่เขมงวดในการสงออกไม
มายังประเทศไทย
สําหรับสินคาที่ไทยยังนําเขาเพิ่มขึ้นไดแก พืชไร
โดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัต วผานทางจังหวัด เลย เนื่องจากการ
ขยายพื้น ที่เ กษตรกรรมและการพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ในแขวงไชยะบุลีซึ่งเปน พื้น ที่เกษตรกรรมขนาดใหญข องลาว
ผลผลิตจึงออกสูตลาดมากขึ้น นอกจากนั้นเปนการนําเขา ถานหิน
และสินแรอื่นๆ เชน ดีบุก แบไรต
2.6.3 การลงทุนจากตางประเทศ
ตา งประเทศเข า มาลงทุ น ใน สปป.ลาว เพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งจํานวนโครงการและมูลคาเงินลงทุน สวนใหญลงทุนในดาน
ธุรกิจเหมืองแร ธุรกิจ บริการ และธุรกิจเกษตร ประเทศที่เขาไป
ลงทุนมากที่สุดยังไดแกประเทศเวียดนาม จีนและไทย

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิ
การเงินน สปป. ลาว ปีป 2552 และแนวโน
และแนวโน้ม ปปี 2553
2553
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

28
28

ในป 2552 มีโครงการที่ไดรับการอนุมัติการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศจํานวน 208 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปกอน
ซึ่ ง มี จํ า นวน 152 โครงการ ร อยละ 36.8 มู ลค าเงิ นลงทุ น 4,312.8
ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอนกวา 2 เทาตัวโดยมีเงินลงทุน
ที่โอนผานธนาคารทั้งสิ้น 318.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนรอยละ 40.0

ประเภทของธุ ร กิจ ที่มีมู ลคา การลงทุ น มากที่สุ ด
ในป 2552 ไดแก ธุรกิจเหมืองแร 37 โครงการ มูลคาการลงทุนสูง
ถึง 2,280.5 ลานดอลลาร สรอ. รองลงมาไดแก ธุรกิจบริการ 30
โครงการ มู ลคา 1,055.1 ลานดอลลาร สรอ. ธุร กิจ เกษตร 30
โครงการ มูลคา 289.8 ลานดอลลาร สรอ. ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังน้ํา
4 โครงการ มูลคา 218.2 ลานดอลลาร สรอ. อุตสาหกรรม/หัตถกรรม
34 โครงการ มูลคา 198.7 ลานดอลลาร สรอ. นอกจากนั้น ยังมี
การลงทุนในธุ ร กิจอื่น ๆ อาทิ ธุร กิจโทรคมนาคม ธุรกิจ การคา
ธุร กิจ กอสราง บริษัทที่ปรึก ษา เปน ตน ในป 2552 การลงทุ น
ในธุรกิจ ธนาคารที่เปด ใหมแ ละขยายสาขา ยังขยายตัว ตอเนื่อง
ดวยเงินลงทุน 77.0 ลานดอลลาร สรอ.

รายงานภาวะเศรษฐกิ
และแนวโน
ม ป 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิจนการเงิ
สปป.น สปป.
ลาว ปีลาว
2552ป 2552
และแนวโน้
ม ปี 2553
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30
30

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

ในปนี้ประเทศที่เขาไปลงทุนใน สปป. ลาว มากที่สุด
3 ลําดับแรกไดแก ประเทศเวียดนาม มูลคา 1,421.2 ลานดอลลาร สรอ.
ประเทศจี น 932.9 ล านดอลลาร สรอ. และประเทศไทย 908.6
ลานดอลลาร สรอ. โดยทั้ง 3 ประเทศมีมูลคาเงินลงทุนรวมคิดเปน
กว าร อยละ 80.0 ของมู ลค าการลงทุ นทั้ งหมด นอกจากนั้ นยั งมี
ประเทศอื่นๆ อีก เชนประเทศเกาหลีใต มูลคา 74.8 ลานดอลลาร สรอ.
ประเทศอั งกฤษ มู ลค า 15.7 ล านดอลลาร สรอ. และประเทศ
สหรัฐอเมริกา มูลคา 12.4 ลานดอลลาร สรอ. เปนตน
ประเทศเวียดนามสวนใหญจะลงทุนในอุตสาหกรรม
เหมืองแร เขื่อนไฟฟาพลังน้ํา อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ สําหรับประเทศจีนสวนใหญจะลงทุนในภาค
การเกษตร เชน การลงทุนปลูกยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยและชา
และโทรคมนาคม และประเทศไทยส วนใหญ เป นการลงทุ นใน
เขื่ อนไฟฟาพลั งน้ํา อุ ตสาหกรรมพลาสติ ก อุตสาหกรรมเซรามิ ก
โรงแรม และภัตตาคาร
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ดุ ลการชํา ระเงิน ขาดดุล 3.7 ลา นดอลลาร สรอ.
ลดลงจากปก อ นที่ เกิ น ดุล ประมาณ 100.5 ลา นดอลลาร สรอ.
เนื่องจากดุลการคาขาดดุล 408.2 ลานดอลลาร สรอ. รายไดจาก
ภาคการท อ งเที่ ย วและภาคบริ ก าร รวมถึ ง เงิ น ช ว ยเหลื อ จาก
ตางประเทศลดลง แตบัญชีเงินทุนและการเงินยังเกินดุลประมาณ
616.4 ล านดอลลาร สรอ. เนื่อ งมาจากการลงทุน โดยตรงจาก
ตางประเทศประมาณ 318.6 ลานดอลลาร สรอ. และการลงทุน
ประเภทอื่ น ๆ 297.8 ล า นดอลลาร สรอ. เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ น
รอยละ 39.8 และรอยละ 55.3

รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
สปป.ลาว
ลาวปี ป2552
2552และแนวโน้
และแนวโนมมปีป2553
2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
น นสปป.

2.6.4 ดุลการชําระเงิน
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2.6.5 เงินสํารองระหวางประเทศ
ณ สิ้ น ป 2552 สปป. ลาว มี เ งิน สํ า รองระหว า ง
ประเทศ 632.4 ล า นดอลลาร สรอ.ลดลงจากป ก อ นเล็ ก น อ ย
รอยละ 0.6 ครอบคลุมมูลคาการนําเขา 5.4 เดือน

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

2.7 หนี้ตางประเทศ

ยอดหนี้ ต า งประเทศ ณ สิ้ น ป 2552 มี จํ า นวน 2,679
ลานดอลลาร สรอ. เพิ่ มขึ้น จากป กอนร อยละ 4.5 หรือคิ ดเป น
รอยละ 47.9 ของ GDP เปนหนี้สินระยะยาวทั้งหมด
ป 2552 มีการชําระหนี้ไปทั้งสิ้น 87.3 ลานดอลลารสรอ.
เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นร อ ยละ 25.4 อั ต ราส ว นในการชํ า ระหนี้
(Debt Service Ratio) เทากับ 6.5
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ดานรายรับ

รายงานภาวะเศรษฐกิ
การเงินน สปป. ลาว ปีป 2552 และแนวโน
รายงานภาวะเศรษฐกิจจการเงิ
และแนวโน้ม ปปี 2553
2553

2.8 ภาคการคลัง
งบประมาณขาดดุลคิดเปนรอยละ 5.7 ของ GDP ลดลง
จากปกอนเล็กนอย ที่มีการขาดดุลรอยละ 6.1 ของ GDP แยกเปน
รายรับ (รวมเงินชวยเหลือจากตางประเทศ) คิด เปนรอยละ 17.3
ของ GDP รายจายคิดเปนรอยละ 20.7 ของ GDP
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ในปงบประมาณ 2551/52 รายรับที่รวมเงินชวยเหลือจาก
ต า งประเทศจํ า นวน 8,173.6 พั น ล า นกี บ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 6.1
แยกเป น รายรั บ ภายในประเทศ 7,030.4 พั น ล า นกี บ และ
เงินชวยเหลือจากตางประเทศ 1,143.2 พันลานกีบ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

รายรั บ ภายในประเทศ 7,030.4 พั น ล า นกี บ เพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 9.2 แยกเปน
- รายรับจากภาษีอากร 6,207.6 พัน ลานกีบ เพิ่มขึ้น
รอยละ 10.3 สว นใหญเปนรายไดจ ากภาษีสรรพสามิต 1,432.5
พันลานกีบเพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 ภาษีการคา 1,401.1 พันลานกีบ
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.1 และภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,302.9 พันลานกีบ
ลดลงรอยละ 1.4 เปนตน
- รายรับที่ไมใ ชภ าษีอากร 822.8 พัน ลานกีบเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.3 สวนใหญเปนรายไดจากเงินปนผล 338.4 พันลานกีบ
และคาธรรมเนียมจากสายการบินตางชาติ 203.4 พันลานกีบ
ส วนเงิ นช วยเหลื อจากต างประเทศ 1,143.2 พั นล านกี บ
ลดลงจากปกอนรอยละ 10.0 แยกเปนเงินชวยเหลือในโครงการตางๆ
632.3 พันลานกีบ และเงินชวยเหลืออื่นๆ 75 พันลานกีบ
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ดานรายจาย

- รายจายในการบริหารงานทั่วไป 6,437.1 พันลานกีบ
(คิ ด เป นร อยละ 66.0 ของรายจ ายทั้ งหมด) เพิ่ มขึ้ น ร อยละ 18.7
สวนใหญเปนรายจายในหมวดคาจางเงินเดือน 2,772.2 พันลานกีบ
เพิ่มขึ้นรอยละ 33.1 เนื่องจากมีการปรับอัตราคาจาง เงินเดือนใหม
ในชวงตนป หมวดเครื่องมืออุปกรณ 1,035.1 พันลานกีบ เพิ่มขึ้น
รอยละ 14.6
- รายจายเพื่อการลงทุน 3,324.4 พันลานกีบ (คิดเปน
รอยละ 34.0 ของรายจายทั้งหมด) ลดลงรอยละ 8.7 เปนผลจากการ
ลดลงของงบฯ สนับสนุนโครงการลงทุนของตางประเทศ เปนสําคัญ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิ
การเงินน สปป. ลาว ปีป 2552 และแนวโน
และแนวโน้ม ปปี 2553
2553

ในปงบประมาณ 2551/52 รายจายรวม 9,761.6 พันลานกีบ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 แยกเปน
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ดุลงบประมาณ
มี ก ารขาดดุ ล งบประมาณ (ไม ร วมเงิ น ช ว ยเหลื อ จาก
ตางประเทศ) 2,731.1 พัน ลานกีบ คิด เปนรอยละ 5.7 ของ GDP
แหลงเงินทุนสําหรับการขาดดุลงบประมาณ มาจากเงินชวยเหลือ
จากตางประเทศ 1,143.2 พัน ลานกีบ เงิน กู ยืมจากตางประเทศ
1,186.9 พั น ลา นกี บ และแหล ง ทุน จากภายในประเทศ 400.9
พันลานกีบ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

2.9 การเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ฐานเงินขยายตัวรอยละ 34.6 ผลจากการขยายตัวของเงินสด
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเปนสําคัญ ปริมาณเงิน (M2) ขยายตัว
รอยละ 31.2 จากการขยายตัวของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ และ
การลงทุนจากตางประเทศ
2.9.1 ฐานเงิน
ณ สิ้นป 2552 ฐานเงิน (Monetary Base) อยูที่ระดับ
6,427.6 พั น ล า นกี บ ขยายตั ว ร อ ยละ 34.6 จาก ณ สิ้ น ป 2551
เปนผลจากการขยายตัวของเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ที่เรงตัวโดยเฉพาะในชว งไตรมาสสุด ทายของป ที่มีก ารเตรียม
การจัด การแขงขัน กีฬาซีเกมส ทําใหมีก ารใชเงิน สดหมุนเวียน
มากขึ้น โดยมีจํานวน 3,577.3 พัน ลานกีบ เพิ่มขึ้น รอยละ 42.6
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สํ า หรั บ ปริ ม าณเงิ น ฝากธนาคารพาณิ ช ย ที่ อ ยู ธ นาคารแห ง
สปป.ลาว มีจํานวน 2,849.8 พันลานกีบ เพิ่มขึ้นรอยละ 25.7

ปริมาณเงิน (Money supply : M2) ณ สิ้นธันวาคม
2552 เท า กั บ 15,175.9 พั น ล า นกี บ (หรื อ ประมาณ 1,780.6
ลานดอลลาร สรอ.) เพิ่มขึ้น จากปกอนที่มีปริมาณเงิน 11,564.0
พันลานกีบรอยละ 31.2 คิดเปนรอยละ 32.4 ของ GDP สวนใหญ
เปน ผลจากการเพิ่ มขึ้ น ของปริม าณสิ น เชื่อ ในระบบเศรษฐกิ จ
เปนสําคัญ นอกจากนั้นเปนการลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งเปนเงิน
ลงทุนโดยตรงจํานวน 318.6 ลานดอลลาร สรอ.

รายงานภาวะเศรษฐกิ
การเงินน สปป.
สปป. ลาว
ลาว ปีป 2552 และแนวโน
รายงานภาวะเศรษฐกิจจการเงิ
และแนวโน้ม ปปี 2553
2553

2.9.2 ปริมาณเงิน

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553
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ปริ ม าณเงิ น แบ ง เป น เงิ น สกุ ล เงิ น กี บ ประมาณ
รอยละ 54.0 และเงินสกุลตางประเทศรอยละ 46.0 สัดสวนปริมาณ
เงิ น กี บ ในระบบเพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ จากสั ด ส ว นร อ ยละ 39.0
ในป 2547 เป น ร อยละ 54.0 ในป 2552 เนื่ องจากประชาชนมี
ความมั่นใจในเสถีย รภาพของคาเงิน กี บ รวมถึง มาตรการของ
ธนาคารกลางในการรณรงคใหประชาชนใชเงินตราของประเทศ
มากขึ้น
2.9.3 อัตราแลกเปลี่ยน
อัต ราแลกเปลี่ยนเงิน กีบตอเงิน สกุลตางประเทศ
ทั้งสกุลเงินดอลลาร สรอ. และสกุลเงินบาท ตางแข็งคาขึ้น คาเงิน
กีบคอนขางมีเสถียรภาพ สรางความมั่นใจใหกับประชาชนในการ
ถือเงินกีบเพิ่มขึ้น

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
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อัตราแลกเปลีย่ นธนาคารพาณิชยเฉลี่ยเทากับ 8,510.4 กีบ/ดอลลาร
สรอ. สว นอัต ราแลกเปลี่ยนตลาดเฉลี่ยตอเงินบาทเทากับ 248.9
กีบ/บาท อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารพาณิชย 248.6 กีบ/บาท
สาเหตุสําคัญ ที่ทําใหคาเงินกีบ มีเ สถีย รภาพ และ
แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

1. คา เงิ น ดอลลารที่ ยัง อ อนคา ลงอย างตอ เนื่ อ ง
เมื่ อ เที ย บกั บ เงิ น สกุ ล อื่ น ๆ ทํ า ให มี ค วามต อ งการถื อ เงิ น กี บ
เพื่อชําระเงินเพิ่มขึ้น
2. มาตรการและนโยบายในการควบคุม ดู แ ล
อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหง สปป.ลาว และมาตรการรณรงค
ใหประชาชนใชเงินกีบ เชน ในสถานบริการ โรงแรม รานคาตางๆ
ให ติ ด ราคาเป น เงิ น กี บ การมี แ ผ น พั บ ปฏิ ทิ น ป า ยโฆษณา
ประชาสัมพันธ เปนตน
3. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังเติบโต
อยางมีเสถียรภาพ การเมืองมีค วามมั่น คง ไดสรางความมั่น ใจ
ให แ ก นั ก ลงทุ น ทั้ ง ภายในและต า งประเทศ จึ ง มี เ งิ น ทุ น จาก
ตางประเทศเพิ่มขึ้น
คาเงิ น กีบที่มีเสถียรภาพ ทําใหประชาชนมีความ
มั่นใจในการใชเงินกีบ โดยใชเงินสกุลดอลลารลดลง และเปนการ
ลดภาระหนี้ตางประเทศ
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2.9.4 เงินฝากและสินเชื่อ
เงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย เพิ่มขึ้น
รอยละ 37.0 และรอยละ 88.1ตามลําดับ อัตราสวนสินเชื่อตอเงิน
ฝากเทากับรอยละ 62.0
ณ สิ้น ป 2552 ยอดเงิน ฝากของธนาคารพาณิช ย
ใน สปป. ลาว จํานวน 13,809.0 พัน ลานกีบ (ประมาณ 1,620.2
ลานดอลลารสรอ.) เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 37.0 เงินฝากสวนใหญ
เปน ของธนาคารพาณิชยรัฐ คิด เปน สัดสว นรอยละ 63.6 สาขา
ธนาคารตางประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.0 ธนาคารรวมทุน
กับธนาคารเอกชน สัดสวนรอยละ 11.4
เมื่อ ดูต ามสกุล เงิน เงิน ฝากสกุล เงิ น กีบ 5,005.8
พั น ล า นกี บ เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นร อ ยละ 17.7 เงิ น ฝากสกุ ล เงิ น
ตางประเทศ 8,803.0 พันลานกีบ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 51.1

รายงานภาวะเศรษฐกิ
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปปี 2552
2552และแนวโน
และแนวโน้มม ปปี2553
2553

เงินฝาก
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โครงสรางเงินฝากของธนาคารพาณิชย

หนวย : พันลานกีบ
ประเภทเงินฝาก
2551
2552P
เงินฝากกระแสรายวัน
3,174.4
3,747.3
เงินฝากออมทรัพย
3,488.5
4,893.0
เงินฝากประจํา
2,679.8
4,908.1
เงินฝากของผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศ 682.6
260.4
เงินฝากอื่น ๆ
50.0
0
รวม
10,075.3
13,809.0

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

ที่มา : ธนาคารแหง สปป. ลาว
P : ตัวเลขเบื้องตน

เมื่อพิจารณาประเภทของเงินฝาก สามารถจําแนก
ได เ ป น เงิ น ฝากประจํ า มากที่ สุ ด 4,908.1 พั น ล านกี บ เพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 83.2 เนื่องจากมีธนาคารพาณิชยเปดใหมหลายแหง แตละ
ธนาคารตางแขงขัน กัน ระดมเงิน ฝากดว ยอัตราดอกเบี้ยที่จูง ใจ
เงินฝากออมทรัพย 4,893.0 พันลานกีบ เพิ่มขึ้นรอยละ 40.2 และ
เงิน ฝากกระแสรายวัน 3,747.3 พัน ลานกีบ เพิ่มขึ้นรอยละ 18.0
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ณ สิ้นป 2552 ยอดสินเชื่อรวมในระบบเศรษฐกิจ
11,137.6 พัน ล านกีบ (ประมาณ 1,306.7 ล านดอลลาร สรอ.)
ขยายตัวจากปกอนถึงรอยละ 90.5 แยกเปน
- สินเชื่อที่ใหแกภาครัฐบาล 2,572.9 พันลานกีบ
(ประมาณ 302 ลานดอลลาร สรอ.) เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวจากปกอน
กว า ร อ ยละ 90 เป น สิ น เชื่ อ ของธนาคารแห ง สปป.ลาว
ที่ใ หแกรัฐบาลทองถิ่น ในการกอสรางโครงสรางพื้น ฐานตางๆ
เปนสําคัญ โดยเฉพาะการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จัด การแขงขันกีฬาซีเกมส และการเฉลิมฉลองครบรอบ 450 ป

รายงานภาวะเศรษฐกิ
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว
ลาว ปปี 2552
2552และแนวโน
และแนวโน้มม ปปี2553
2553

สินเชื่อ
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

นครหลวงเวียงจัน ทน จํานวน 2,306.6 พันลานกีบ เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนกวา2 เทา
- สิน เชื่ อที่ ธ นาคารพาณิ ช ยใ ห แ กภ าคเอกชน
8,564.6 พันลานกีบ (ประมาณ 1,004 ลานดอลลาร สรอ.) เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 88.1 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของธนาคารพาณิชย
ใหมหลายแหง ทําใหมีการแขงขันในการปลอยสินเชื่อใหแกภาค
ธุรกิจ ตางๆ ในป 2552 ธนาคารพาณิชยปลอยสิน เชื่อเพิ่มขึ้นทุก
ประเภท ไดแก สาขาการคา 2,054.0 พันลานกีบ สาขาอุตสาหกรรม/
หัตถกรรม 1,616.9 พันลานกีบ สาขาเกษตร 1,179.9 พันลานกีบ
สาขาบริก าร 719.8 พัน ลานกีบ เพิ่มขึ้น จากปกอนรอยละ 34.0
รอยละ 42.3 รอยละ54.2 และรอยละ 26.7 ตามลําดับ
อัตราสวนสิน เชื่อตอเงิน ฝากของธนาคารพาณิชย
เทากับรอยละ 62 .0
2.9.5 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยดานเงินฝาก
สกุลเงินกีบลดลง แตสกุลเงินตางประเทศเพิ่มขึ้น ดานอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูตางลดลงทุกสกุลเงิน

4545

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
เงินฝากประจํา 1 ป
เงินกีบ
เงินบาท
เงินดอลลาร สรอ.
เงินกูระยะเวลา 1 ป
เงินกีบ
เงินบาท
เงินดอลลาร สรอ.

2551

2552

10.28
2.04
2.52

9.53
2.82
2.99

17.55
11.34
9.89

15.25
9.55
8.90

อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยใน สปป.ลาว
ณ สิ้ น ป 2552 สว นใหญ ไ ดป รั บ ตัว ลดลงตามภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ และอัตราดอกเบี้ยของประเทศอื่นๆ ประกอบกับ
ทางธนาคารแห ง สปป.ลาว ได ปรั บลดอั ต ราดอกเบี้ ยนโยบาย
สกุลเงิน กีบจากรอยละ 7.0 ในชวงปลายป 2552 เปนรอยละ 6.0
ในเดือนมกราคม รอยละ 5.0 ในเดือนกุมภาพันธ และรอยละ 4.0
ในเดือนกันยายน ตามลําดับ ทําใหอัต ราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
1 ป (สกุ ล เงิ น กี บ ) เฉลี่ ย เท า กั บ ร อ ยละ 9.53 ลดลงจากอั ต รา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยป 2551 ซึ่งเทากับรอยละ 10.28 แตสําหรับอัต รา
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจํ า 1 ป ข องเงิ น ฝากสกุ ล เงิ น บาทและ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิ
การเงินน สปป. ลาว ปีป 2552 และแนวโน
และแนวโน้ม ปปี 2553
2553

ที่มา : ธนาคารแหง สปป. ลาว
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

เงินดอลลาร สรอ.ไดปรับเพิ่มขึ้น โดยสกุลเงินบาทจากรอยละ 2.04
ในป 2551 เปนรอยละ 2.82 ในป 2552 และสกุลเงินดอลลาร สรอ.
จากรอยละ 2.52 ในปกอนเปนรอยละ 2.99 ในป 2552
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สํา หรั บอั ต ราดอกเบี้ ยเงิ น กู ร ะยะเวลา 12 เดื อ น
เฉลี่ ย ทั้ ง สกุ ล เงิ น กี บ เงิ น บาทและเงิ น ดอลลาร สรอ. ต า งมี
แนวโน ม ลดลงตามภาวะเศรษฐกิ จ และต น ทุ น ของเงิ น ทุ น
โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูสกุลเงินกีบ เทากับรอยละ 15.25 สกุลเงินบาท
รอยละ 9.55 และสกุลเงิน ดอลลาร สรอ. รอยละ 8.90 ลดลงจาก
ป 2551 ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย สกุ ล เงิ น กี บ ร อ ยละ 17.55 สกุ ล
เงินบาท รอยละ 11.34 และสกุลเงิน ดอลลาร สรอ. รอยละ 9.89
ตามลําดับ
ภายหลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารประกาศใช ก ฎหมาย
ธนาคารพาณิชยตั้งแตตนป 2550 การลงทุนในภาคธนาคารไดมี
การขยายตัว อยา งรวดเร็ว ณ สิ้ น ป 2552 สปป.ลาว มี ธนาคาร
พาณิ ช ย จํ า นวน 20 แห ง เป น ธนาคารพาณิ ช ย ข องรั ฐ 4 แห ง
ธนาคารรว มทุน 2 แหง ธนาคารเอกชน 7 แหง สาขาธนาคาร
ตางประเทศ 7 แหง มีสาขาธนาคารพาณิชย 63 สาขา หนวยบริการ
129 แหง
ถึงแมวาจํานวนธนาคารพาณิชยจะมีมาก เมื่อเทียบกับ
ประชากรเพียงแค 6 ลานคน แตการเขาถึงบริการทางการเงินของ
ประชาชนยังมีนอย เพราะธนาคารสวนใหญตั้งอยูในนครหลวง

รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
สปป.ลาว
ลาวปีป2552
2552และแนวโน้
และแนวโนมมปีป2553
2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ
จการเงิ
น นสปป.

2.9.6 การดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

เวียงจัน ทน หรือเมืองที่สําคัญเทานั้น ถาเปน เมืองอื่น ๆ จะมีแต
ธนาคารของรั ฐ บาลที่ มี ส าขาอยูแ ต เ ดิ ม เช น ธนาคารส ง เสริ ม
กสิกรรม ธนาคารพัฒนาลาว อยางไรก็ตาม การมีธนาคารพาณิชย
แหงใหม ยังทําให เกิด การแขงขัน กั น มากขึ้น ในระบบธนาคาร
พาณิ ช ย ทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน ในด า นการบริ ก ารผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ เปนตน
ยอดทรัพยสินของธนาคารพาณิชยใน สปป. ลาว
ณ สิ้นป 2552 มีทั้งหมด 18,747.5 พันลานกีบ (ประมาณ 2,197.3
ลานดอลลาร สรอ.) เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 34.0 โดยเปนของ
ธนาคารพาณิชยรัฐมากที่สุด 12,639.4 พันลานกีบ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 67 ขยายตัวจากปกอนรอยละ 52.4 รองลงมาตามลําดับ
ได แ ก ทรั พ ย สิ น ของธนาคารเอกชน 2,507.4 พั น ล า นกี บ
ทรัพยสินของสาขาธนาคารตางประเทศ 2,422.2 พันลานกีบ และ
ธนาคารรวมทุน 1,178.6 พันลานกีบ มีเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงเกินรอยละ 8 มี NPL เฉลี่ยในป 2552 ประมาณรอยละ 3.0
ลดลงจากปกอนที่มี NPL รอยละ 4.42
2.10 ตลาดทุน
เพื่อเปน การพัฒนาตลาดทุนของ สปป.ลาว ใหสามารถ
ตอบสนองความต องการของนัก ลงทุน ทั้งในและตางประเทศ
ที่เข ามาลงทุน ใน สปป.ลาว เพิ่ม ขึ้น อย างต อเนื่อ ง โดยเฉพาะ
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ในระยะแรกธนาคารแหง สปป.ลาว วางแนวทางเบื้องตน
วาจะใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 3 ราย ไดแกบริษัท
รวมทุนกับประเทศไทย เวียดนามและเกาหลีใต ทั้งนี้ ไดกําหนด
คุณสมบัติของบริษัทที่จะกระจายหุนกอนเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยลาวดังนี้
- มีที่ตั้งสํานักงานอยูใน สปป.ลาว
- เปนบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวิสาหกิจ
- มีทุนจดทะเบียน ต่ําสุด 2,000 ลานกีบ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปปี 2552
2552 และแนวโน
และแนวโน้ม ปปี2553
2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ

ความต อ งการเงิ น ทุ น ระยะยาว ดอกเบี้ ย ต่ํ า อี ก ทั้ ง เป น การ
แกปญหาการเขาหาแหลงเงิน ทุน ในระบบธนาคารพาณิชยที่มี
ความยุงยากเนื่องจาก ระบบธนาคารพาณิชยมีแตเงินทุนระยะสั้น
อัต ราดอกเบี้ ยค อนขางสูง และจะตอ งมีห ลัก ทรั พย ค้ํา ประกั น
สปป.ลาว จึงไดมีโ ครงการจัด ตั้งตลาดหลัก ทรัพยขึ้น โดยมีพิธี
ลงนามในสัญญารว มทุนจัด ตั้งตลาดหลัก ทรัพยระหวางรัฐบาล
สปป.ลาว กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ข องเกาหลี ใ ต เ มื่ อ วั น ที่ 22
กรกฎาคม 2552 และมีพิธีวางศิลาฤกษก ารกอสรางอาคารตลาด
หลักทรัพยในวันที่ 29 กันยายนในปเดียวกัน โดยกําหนดเปดทํา
การในวันที่ 10 ตุลาคม 2553
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- มี ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น ดี ไ ม มี ข า ด ทุ น ส ะ ส ม
ผลประกอบการ 1ปที่ผานมาไมขาดทุน
ที่ชัดเจน

- ตองมีแผนการเสนอขายหุน และแผนการใชเงินทุน
- การจําหนายหุน ตองมีบริษัทหลักทรัพยค้ําประกันให

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

รัฐบาลลาวคาดวาหนว ยงานรัฐบาล 2 แหงแรกที่จะเขา
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ด แ ก วิ ส าหกิ จ ไฟฟ า ลาว
และธนาคารการคาตางประเทศลาว
อยางไรก็ดี ยังมีอุปสรรคที่จะสงผลตอความกาวหนาของ
การดําเนินงานในตลาดทุนไดแก ปญหาระบบการชําระเงิน ระบบ
การหักบัญชี ซึ่งทางหนวยงานที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการกําหนด
ระเบียบ มาตรการตางๆ เพื่อ ใหปญหาอุปสรรคดังกลาวลดลง
ตอไป
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สวนที่ 3 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาว ป 2553

เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาว ธหล.
จะตองรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ
เงินสํารองระหวางประเทศใหครอบคลุมการนําเขาไดมากกวา 6 เดือน
ระดมเงินฝากใหเพิ่มขึ้นรอยละ 23.7 หรือเทากับรอยละ 28.4 ของ GDP
และทําใหอั ตราสวนเงินฝากที่เปนสกุลเงินกีบตอเงินฝากทั้งหมด
เพิ่มขึ้ นรอยละ 48 และใหสินเชื่อขยายตัวรอยละ 28.8 หรือเทากั บ
รอยละ 27.2 ของ GDP รวมถึงการปรับปรุงระบบธนาคารและสถาบัน
การเงินใหมีความมั่นคง ทันสมัยรวมถึงการดําเนินการก อตั้งตลาด
หลักทรัพยภายในป 2553
ทางด านธนาคารโลก คาดว า การเติ บโตเศรษฐกิ จ ของ
สปป.ลาว ในป 2553 จะเติบโตประมาณรอยละ 7.7 และเมื่อเทียบกับ
ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกด ว ยกั น จะเป น อั น ดั บ 3
รองจากประเทศอินโดนีเชียและจีน ซึ่งเปนผลมาจาก

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิ
การเงินน สปป. ลาว ปีป 2552 และแนวโน
และแนวโน้ม ปปี 2553
2553

ธนาคารแห ง สปป.ลาว (ธหล.) ได กําหนดเป าหมายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติในป 2552 - 53 ให GDP เติบโตใน
อัตรารอยละ 8.0 อัตราเงินเฟอไมเกินรอยละ 3.0 อัตราแลกเปลี่ยนมี
เสถียรภาพและเงินสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นครอบคลุมการนําเขา
ไดมากกวา 6 เดือน
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตทองแดงและทองคํา
จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาในตลาดโลกอยูในเกณฑสูง โครงการ
ผลิตไฟฟาพลังน้ําจะผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากเขื่อนน้ําเทิน 2
โครงการหลายแหงที่ชะลอโครงการในปกอนไดเริ่มดําเนินการตอ
มากขึ้น อุต สาหกรรมสิ่ง ทอจะฟน ตั ว ตามตลาดในยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกาที่จะมีความตองการมากขึ้น
ภาคเกษตร จะขยายตั ว จากนโยบายส ง เสริ ม จาก
ภาครัฐบาลที่สงเสริมการผลิตดานกสิกรรมและปศุสัตว เพื่อใหมี
อาหารเพี ย งพอบริ โ ภคภายในประเทศ และผลิ ต เพื่ อ แปรรู ป
สงออกตอไป ดานพืชที่ทํารายไดสําคัญคือกาแฟ มีแนวโนมที่จะ
ผลิตและสงออกมากขึ้นเนื่องจากมีการลงทุนจากประเทศสิงคโปร
ไทย และเวียดนาม เพื่อทําไรกาแฟ สวนใหญจะผลิตกาแฟแบบ
ชีวภาพ ซึ่งจะมีมูลคาสูง สงไปจําหนายยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุนซึ่งมีความตองการสูง อีกทั้งบริษัทดาวเฮืองผูผลิตรายใหญ
ของประเทศไดมีโครงการกอสรางโรงงานผลิตกาแฟสําเร็จ รูป
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนแหงแรกของประเทศ ในป 2553
ภาคบริการ จะขยายตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะเปนปแหงการ
เฉลิ ม ฉลองนครหลวงเวี ย งจั น ทน จะมี กิ จ กรรมส ง เสริ ม การ
ทอ งเที่ ยวตลอดทั้ ง ป ในระยะตอ ไปคาดวา การท องเที่ ย วของ
สปป.ลาว จะยั งคงขยายตั ว ต อ เนื่ อง เนื่อ งจากทางรัฐ บาลลาว
ทางรัฐบาลลาวไดมีโครงการสงเสริมการทองเที่ยวภายใตแนวคิด

“อัญมณีแหงลุมน้ําโขง” โดยจะมีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
หลายอยาง รวมทั้งมีการผลักดันใหยูเนสโกขึ้นทะเบียนทุงไหหิน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในแขวงเชียงขวางเปนมรดกโลกแหงที่ 3
ของประเทศตอจากเมืองหลวงพระบาง และปราสาทวัดพู แขวง
จํ า ปาสั ก รวมทั้ ง มี โ ครงการจั ด ตั้ ง เขตพิ เ ศษการท อ งเที่ ย วที่
สีพันดอน - คอนพะเพ็ง โดยกําลังมีการสํารวจเพื่อลงทุนกอสราง
ระบบสาธารณูปโภคพื้ นฐาน โรงแรม สนามกอลฟมูลคาหลาย
ลานดอลลาร สรอ. นอกจากนั้นทางภาครัฐยังไดแกไขกฎหมาย
ใหตางชาติสามารถถือหุน ไดถึง 100% ในกิจ การโรงแรมและ
ภัตตาคาร และ 30 - 70% ในธุรกิจนําเที่ยว การเปดดานชายแดน
ประมาณ 20 แหงโดย 15 แหงเปนดานสากลซึ่งสามารถออกวีซา
เขาประเทศใหกับนักทองเที่ยวได พรอมทั้งขยายเวลาใหสามารถ
พํานักในลาวไดจากเดิม 15 วัน เปน 30 วัน และยกเวนวีซาใหกับ
ประชาชนของประเทศเพื่อนบาน 8 ประเทศ
การใชจายภาครัฐบาลจะยังคงเพิ่มขึ้น สวนใหญยังเปน
งบประมาณในการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ทางดานรายรับจะ
เพิ่มขึ้นจากราคาสินแรซึ่งเปนสินคาสงออกสําคัญ รายไดจากการ
จําหนายไฟฟาและรายไดจ ากภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเริ่มใชใ นเดือน
มกราคม 2553

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปปี 2552
2552และแนวโน
และแนวโน้มม ปปี2553
2553
รายงานภาวะเศรษฐกิ
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การสงออก จะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15.0 เนื่องจาก
ราคาสินแรที่สูงขึ้น รวมถึงการสงออกไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้นจากการ
เปดดําเนินงานของโครงการน้ําเทิน 2 เปนสําคัญ ความตองการ
สิน คาตางๆ จากลาวจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศไทย จีน
เวียดนามและสหภาพยุโรป

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

คาดวาอัต ราเงิน เฟอในป 2553 จะสูงขึ้น เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและอาหาร รวมถึงการใชจายของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่จะขยายตัวขึ้น
อย างไรก็ต าม ธนาคารแหง สปป.ลาว มีแนวโนมที่จ ะ
ดําเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวดขึ้น ภายหลังจากที่คาดวาจะ
เกิดภาวะเงินเฟออีกครั้งในป 2553 และเพื่อที่จะควบคุมการเติบโต
ของสิ น เชื่ อ ที่ ข ยายตั ว สู ง ต อ เนื่ อ งมา 2 ป รวมถึ ง การยกเลิ ก
โครงการสนับสนุนสินเชื่อโดยตรงแกภาคเศรษฐกิจ ในโครงการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ
กระทรวงพาณิชย คาดวาแนวโนมการคาระหวางไทยกับ
สปป.ลาว ในป 2553 นี้การสงออกจะเพิ่มขึ้นรอยละ 14 เนื่องจาก
ปจจัยสําคัญดังนี้
- เศรษฐกิจ ของ สปป.ลาว ยังคงขยายตัว ตอเนื่องใน
ระดับรอยละ 7.7 - 7.8
- การเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทนครบรอบ 450 ป
ในป 2553 ทําใหมีการปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้น ฐาน และ
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แหลงทองเที่ยวตางๆ ประกอบกับมีโครงการกอสรางเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟาหลายโครงการ ทําใหมีค วามตองการวัสดุกอสราง
จากไทยเปนจํานวนมาก

- มีโครงการลงทุนขนาดใหญอยางนอย 3 โครงการที่
จะดํ า เนิ น การในป 2553 ได แ ก โครงการหงสาลิ ก ไนต จาก
ประเทศไทยเงินลงทุน 3,700 ลานดอลลาร สรอ. ที่แขวงไชยะบุรี
โครงการเขตเศรษฐกิจครบวงจรจากประเทศจีน เงินลงทุน 3,000
ล า นดอลลาร สรอ. ที่ แ ขวงบ อ แก ว โครงการเลวั น เดี ย มจาก
ประเทศเวียดนาม เงิน ลงทุน 1,000 ลานดอลลาร สรอ. ที่แขวง
อั ต ตะป อ ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของการจ า งแรงงาน
ภายในประเทศ การใชวัสดุกอสรางและสินคาอุปโภคบริโภคจากไทย
ทั้งนี้ ยังมีประเด็นที่นาเปนหวงไดแก ปญหาวิกฤติการเงิน
ของสหภาพยุโรป ราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอภาคเศรษฐกิจโดยรวมของ สปป.ลาว ตอไปทั้ง อัตราเงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน การเติบโตทางเศรษฐกิจและ การแกไขปญหาความยากจน

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิ
การเงินน สปป. ลาว ปีป 2552 และแนวโน
และแนวโน้ม ปปี 2553
2553

- ลาวเตรียมเขาเปนสมาชิก WTO จึงมีการปรับปรุง
ขอกฎหมายที่เปดกวางมากขึ้น รวมถึงการที่ลาวในฐานะประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหมไดมีการลดภาษีไมเกินรอยละ 5 ตั้งแตวัน ที่
1 มกราคม 2553 เปน ตนไป จึงเปนโอกาสตอสินคาและธุร กิจ
บริการของไทย
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สวนที่ 4 นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
1. นโยบายการเงิน

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

ธนาคารแหง สปป. ลาว ไดดําเนินนโยบายการเงิน
และรักษาเสถียรภาพของคาเงินกีบทั้งภายในและตางประเทศ ทํา
ใหปริมาณเงินขยายตัว สอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยใชนโยบายและมาตรการตาง ๆ กับธนาคารพาณิชย ดังนี้
1. กําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงสินทรัพย
สภาพคลองสําหรับเงิน ฝากสกุลเงิน กีบในอัต รารอยละ 5 และ
เงินฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศที่รอยละ 10 และในกรณี
เงิ น ฝากสกุ ล เงิ น กี บ ได ป รั บ ให ธ นาคารพาณิ ช ย ส ามารถใช
พันธบัตรเปนสินทรัพยสภาพคลองไดในอัตราไมเกินรอยละ 2
2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้น (เงินกู
ไมเกิน 7 วัน) สกุลเงินกีบจากรอยละ 7 ตอปในปกอน เปนรอยละ 6
ตอป (ม.ค.) รอยละ 5 ตอป (ก.พ.) และรอยละ 4 (ก.ย.) ตามลําดับ
3. คงอัตราสวนเงินสํารองความเสี่ยงอยูในระดับ
ร อ ยละ 0.5 เพื่ อ ให ธ นาคารพาณิ ช ย มี ส ภาพคล อ งเพิ่ ม ขึ้ น
ชวยสนับสนุนใหการผลิตภายในประเทศขยายตัว
4. ดําเนิน การซื้อขายพัน ธบัต รรัฐบาลในตลาด
แรกและตลาดรอง เพื่อทําใหตลาดการเงินมีความคลองตัว
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ทาง ธหล. ได มี ม าตรการในการดู แ ลระบบอั ต รา
แลกเปลี่ยนใหมีเสถียรภาพ ไดแก
1. เขาแทรกแซงตลาดเงินตราตางประเทศ เมื่อมีความ
จําเปน
2. ธนาคารพาณิชยตองมีปริมาณเงินสกุลตางประเทศ
เพี ย งพอถา ประชาชนมี ค วามต อ งการ ภายในวงเงิ น เที ยบเท า
20 ลานกีบตอคนตอวัน โดยประชาชนสามารถใชเอกสารเพียง
อยางเดียวในการแลกเงิน คื อบัต รประจํ าตัว ประชาชน และถ า
ธนาคารพาณิ ช ย ข าดสภาพคล อ ง สามารถซื้ อ - ขายเงิ น ตรา
ตางประเทศกับ ธหล. ไดทันที
3. การควบคุมดูแลเงินตราตางประเทศและการสง เสริมการใช
เงินกีบ
ธนาคารแห ง สปป.ลาว ได ดํ า เนิ น นโยบายการดู แ ล
เงินตราตางประเทศ และการสงเสริมใหประชาชนในประเทศใช
เงินกีบ ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายเงิน ตรา
ตางประเทศ การยกเลิก การขออนุญาตโอนเงิน เขา - ออกของ
ธนาคารพาณิชยที่ ธหล. และ การยกเลิกระเบียบการชําระเงินใน
การดําเนินธุรกิจสงออกไม

และแนวโน้ม ปปี 2553
2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิ
การเงินน สปป. ลาว ปีป 2552 และแนวโน

2. นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
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- อนุญาตใหธนาคารพาณิชยนําเงิน ตราตางประเทศ
เขาและออกจาก สปป.ลาว ใหคลองตัวเพิ่มขึ้น
- ติด ตามร า นแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต า งประเทศ และ
บริษัทนําเขา - สงออกวัตถุมีคา ใหปฏิบัติตามระเบียบการสงออก
สําหรับการสงเสริมการใชเงินกีบ
- ติ ด ตามตรวจตรา การติ ด ป า ยราคาสิ น ค า และ
คาบริการเปนเงินกีบอยูตามจุดการคาตางๆ และงานแสดงสินคา
ตางๆ รวมถึงการแจงเตือนไปยังรานคาที่ไมดําเนินการดังกลาว

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

- เพิ่มการโฆษณาโดยผานทางสื่อตางๆ
- ปรับปรุง คุณ ภาพธนบัต ร และประเภทธนบัต รให
เหมาะสม
มากขึ้น

- สนับสนุนสงเสริมการชําระเงินผานระบบธนาคารให

4. การตรวจสอบธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
เพื่อใหธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินมีความมั่นคง
ในป 2552 ธหล. ไดปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ อาทิ
- ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ เงิ น ลงทุ น และการเพิ่ ม ทุ น ของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศและตางประเทศ
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- กฎระเบี ยบภายใต ก ฎหมายธนาคารพาณิ ช ย เช น
เรื่องการโอนเงินระหวางประเทศ การทําผิดกฎหมายของธนาคาร
พาณิ ช ย ความเพี ย งพอของทุ น การควบคุ ม ปริ ม าณเงิ น ตรา
ตางประเทศ การจัดชั้นหนี้
มากขึ้น

- ปรับปรุงแบบรายงานของธนาคารพาณิชยใหกระชับ

- การเตรียมจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินของ สปป.ลาว
ธนาคารแหง สปป.ลาว ไดเตรียมความพรอมในการเปด
ดําเนินการตลาดหลักทรัพยภายในป 2553 ไดแก
- การร างกฎหมายหลั ก ทรัพ ยแ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย
รวมถึงการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองหลัก ทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
- การรางกฎหมายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเสนอ
ขายหลักทรัพย การชี้ชวนซื้อหลักทรัพย
- ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของเชน บริษัทรวมทุน การซื้อ
ขายหลัก ทรัพยและตราสารทุน การชําระเงิน การเปดเผยขอมูล
สมาชิกตลาดหลักทรัพย

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิ
การเงินน สปป. ลาว ปีป 2552 และแนวโน
และแนวโน้ม ปปี 2553
2553

5. ดานตลาดทุน
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- การเตรียมหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย
- รวมมือกับตลาดหลักทรัพยประเทศเกาหลีใตในการ
จัดตั้งตลาด และตลาดหลักทรัพยประเทศเวียดนามและไทยในการ
พัฒนาบุคลากร เปนตน
6. ดานการลงทุน

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

6.1 สภาแหงชาติของ สปป.ลาว ไดออกกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุน ฉบับใหม ลงวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2552 สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
- เปน การรวบรวมเอาการสงเสริมการลงทุน ภายใน
และตางประเทศไวในฉบับเดียวกันเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน
ระหวางนักลงทุนในประเทศกับนักลงทุนตางประเทศ
- เนื้อหาโดยรวมเชื่อมโยง สปป.ลาว กับภูมิภาคและ
ประเทศทั่วโลกตามมาตรฐานสากล
- มีก ารกําหนดรูปแบบ ประเภท ระดับ และเขตการ
ลงทุนในเชิงลึก มากขึ้น เพื่อตองการสงเสริมใหมีก ารลงทุน ใน
พื้นที่ยากจน และตองการประเภทการลงทุนที่สอดคลองกับพื้นที่
- มี ก ารกระจายหน ว ยงานอนุ มั ติ ใ บอนุ ญ าตลงทุ น
กําหนดระยะเวลาการอนุ มัติ ใ หสั้ น ลง การลงทุน ตา งชาติ เกิ น
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5 ลานดอลลาร สรอ. มีสิทธิซื้อที่ดิน จากรัฐที่รัฐจัดสรรตามอายุ
การลงทุน

นโยบายขอนี้ จะเปนโอกาสจูงใจใหสถานพยาบาลและ
สถาบันการศึก ษาจากตางชาติเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว ไดงาย
และสะดวกขึ้น
6.2 รัฐ บาลลาวได อ อกกฎหมายควบคุ ม การให สั ม ปทาน
อยางเขมงวดมากขึ้น ภายหลังจากพบวามีปญหาที่ดิน เพื่อการ
เกษตรกรรมลดลง โดยการใหสัมปทานที่ดินตั้งแต 625 ไรขึ้นไป
ตอ งได รับ การอนุ มั ติจ ากคณะรั ฐมนตรี แต เ ดิม ให อํ านาจการ
ปกครองระดับแขวงสามารถตัดสินใจได ขณะที่การใชที่ดินตั้งแต
62,500 ไรขึ้นไป ตองไดรับอนุญาตจากสภาแหงชาติลาว

รายงานภาวะเศรษฐกิ
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปปี 2552
2552และแนวโน
และแนวโน้มม ปปี2553
2553

- มีนโยบายสงเสริมการลงทุนเฉพาะสําหรับการลงทุน
ในกลุมพิเศษไดแก โรงพยาบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสามัญ
ศึก ษา โรงเรียนวิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูน ยคนควาวิจัย
กิจการสาธารณประโยชน โดยจะไดรับการยกเวนการเก็บคาเชา
หรือคาสัมปทานที่ดินของรัฐ ในเขต 1 ยกเวน 15 ป เขต 2 ยกเวน
10 ป และเขต 3 ยกเวน 3 ปตามลําดับ ทั้งยังไดรับการยกเวนอากร
กําไรอีก 5 ป
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7. ดานการคา

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553

ลาวไดเตรียมตัว เขาเปนสมาชิก WTO จึงไดเรงดําเนิน
มาตรการทางเศรษฐกิจตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบี ย บต า งๆเพื่ อ ให ห น ว ยงานในระบบเศรษฐกิ จ มี
มาตรฐานสากล โดยกฎหมายที่ไ ดปรับปรุงใหมเชน กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การผลิ ต ปศุ สั ต ว กฎหมายการปกป อ งพื ช กฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร กฎหมายเกี่ยวกับการนําเขา สงออก และการพัฒนาระบบไอทีในพิธีการศุลกากรเปนตน ทั้งนี้
ทางลาวไดมีการดําเนินการทําแผนแมบทในการปฏิรูปภาคการคา
ซึ่งจะเสร็จในชวงตนป 2553
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อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
CPI
มูลคาการลงทุน (ลานดอลลาร สรอ.)
Export of goods
(ลานดอลลาร สรอ.)
Import of goods (ลานดอลลาร สรอ.)
Trade balance
ดุลการชําระเงิน (ลานดอลลาร สรอ.)
เงินสํารองระหวางประเทศ
(ลานดอลลาร สรอ.)
รายรับงบประมาณ
(รอยละของGDP)
รายจายงบประมาณ
(รอยละของGDP)
ฐานเงินMonetary Base (พันลานกีบ)
ปริมาณเงินMoney supply : M2
(พันลานกีบ)
อัตราแลกเปลี่ยน
Kip/US dollar
Kip/Thai baht
เงินฝาก ธพ. (พันลานกีบ)
สินเชื่อธพ. (พันลานกีบ)

2550
6.8
4.4
1,136.9

2551
7.5
7.7
1,215.5

2552
7.6
0.03
4,312.8

922.7
1,064.6
-141.9
199.9

1,091.9
1,403.2
-311.3
100.5

1,005.3
1,413.5
-408.2
-3.7

535.6

636.1

632.4

16.8

17.8

17.3

19.8
3,973.6

20.9
4,776.0

20.7
6,427.6

9,774.2

11,564.0

15,175.9

9,614
279
8,803.1
2,653.5

8,779
264
10,075.3
4,553.8

8,523
249
13,809.0
8,564.6

ที่มา :ธนาคารแหง สปป.ลาว และหนวยงานภาครัฐบาลใน สปป.ลาว

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ป 2552 และแนวโนม ป 2553
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553

เครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญ สปป.ลาว

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
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