สรุปภาวะเศรษฐกิจ สปป. ลาว ป 2556 และแนวโนมป 2557
ภาวะเศรษฐกิจป 2556
 เศรษฐกิจ สปป.ลาว (BOL, Annual Economic Report 2013) ขยายตัวรอยละ 7.95 ทรงตัวจาก
ปกอนที่ขยายตัวรอยละ 7.93 ตามการขยายตัวของภาคบริการซึ่งรวมถึงภาคการคา รองลงมาคือ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังไดรับผลจากการปรับขึ้นเงินเดือนและ
สวัสดิการใหแกขาราชการ
o ภาคการบริการ (สัดสวนรอยละ 38.4) ขยายตัวรอยละ 7.6 จากการบริโภคของภาคเอกชนที่ยังคง
แข็งแกรง ทั้งการคาสงและคาปลีก รวมถึงการทองเที่ยวที่ขยายตัวดีโดยมีจํานวนนักทองเที่ยว
จํานวน 3.78 ลานคน ซึ่ง เพิ่ม ขึ้นถึง รอยละ 18.1 จากป 2555 ทําให สง ผลดีตอธุร กิจ โรงแรม
รานอาหาร และการขนสง
o ภาคอุตสาหกรรม (สัดสวนรอยละ 28.6) ขยายตัวรอยละ 8.9 ชะลอตัวจากปกอนแตยังอยูในระดับดี
ตามการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมผลิ ต กระแสไฟฟ า และน้ํ า ประปา (ขยายตั ว ร อ ยละ 3.1)
อุตสาหกรรมแปรรู ป (ขยายตั วรอยละ 2.8) อุตสาหกรรมกอสราง (ขยายตัวรอ ยละ 2.4) สว น
อุตสาหกรรมเหมืองแรและการสํารวจ ขยายตัวเพียงรอยละ 0.7 รายไดในภาคอุตสาหกรรมยังอยู
ในเกณฑดีจากรายไดในอุตสาหกรรมไฟฟาและน้ําประปา แมวารายไดจากแรธาตุจะไดรับกระทบ
จากราคาตลาดโลกที่ลดลง
o ภาคการเกษตร (สัดสวนรอยละ 25.6) ยังขยายตัวรอยละ 2.9 แมวาจะประสบปญหาน้ําทวมในชวง
ไตรมาส 3 ของปก็ตาม
 อัตราเงินเฟอเฉลี่ยทั้งปอยูที่รอยละ 6.4 เรงตัวขึ้นจากปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 4.3 เปนผลจากราคาสินคา
ในหมวดอาหาร โดยเฉพาะราคาเนื้อสัตวที่เพิ่มขึ้นรอยละ 17.2 และราคาผักสดที่เพิ่มขึ้นรอยละ 20.4
ตามความตองการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ
 อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอบาทในชวงตนป (2556) ออนคาลงตอเนื่องจากชวงปลายปที่ผานมา (2555)
ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนผลจากคาเงินบาทที่แข็งคาจากเงินทุนตางประเทศที่ไหลเขามาในภูมิภาคอาเซียน
ในชวงตนป โดยคาเงินกีบจะไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาท เนื่องจาก สปป.ลาว มี
ปริมาณการคากับไทย (โดยใชเงินบาท) จํานวนมาก เมื่อเงินบาทแข็งคามากขึ้น ทําใหประชาชนลาวมี
ความตองการเก็บสะสมเงินบาทมากขึ้น สงผลใหมีความตองการเงินตราตางประเทศจํานวนมากใน
สปป.ลาว และกระทบตอสถาบันการเงิน เนื่องจากไมสามารถตอบสนองความตองการแลกเงินของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง ประชาชนจึงหันไปแลกเงินในตลาดนอกระบบธนาคารมากขึ้น สงผลใหอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางอัตราธนาคารและอัตราตลาดมีความแตกตางกันมากขึ้น
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ในการนี้ ธนาคารแหง สปป.ลาว จึงไดออกมาตรการในเดือนมิถุนายน 2556 กําหนดให
ธนาคารธุรกิจเพิ่มความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อสกุลเงินตราตางประเทศ และในเดือนสิงหาคม
2556 มีก ารจํากัดการถอนหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของประชาชน ซึ่ง ถือเปนการสง
สัญญาณจากทางการลาววาตองการที่จะแกปญหาดังกลาวอยางจริงจัง โดยมีการดําเนินนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการแทรกแซง ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนกีบตอบาทแข็งคาในชวงครึ่งหลัง
ของป และสวนหนึ่งเปนผลจากคาเงินบาทที่เริ่มออนคาตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนมา
โดยคาเงินกีบเฉลี่ยป 2556 อยูที่ 7,860.51 กีบตอดอลลาร สรอ. แข็งคารอยละ 1.8 เมื่อ
เทียบกับป 2555 ซึ่งอยูที่ 8,007.18 กีบตอดอลลาร สรอ. และแข็งคารอยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเงินบาท
โดยคาเงินกีบเฉลี่ยป 2556 อยูที่ 257.21 กีบตอบาท เทียบกับป 2555 อยูที่ 258.42 กีบตอบาท
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อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยทั้งระบบใน สปป.ลาว เทียบเงินบาท
บาท ตอ ดอลลาร สรอ.
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 ดานเงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นป 2556 มีมูล คา 661.90 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ
10.5 จากปกอน โดยสามารถรองรับการนําเขาสินคาได 4.8 เดือน
 ภาคการธนาคาร ยอดสินทรัพยรวมของระบบธนาคารพาณิชยมีมูลคา 62,269.70 พันลานกีบ (คิดเปน
รอยละ 75.3 ของ GDP) ประกอบดวย
o ยอดเงินฝากธนาคารพาณิชย 38,203.12 พันลานกีบ (คิดเปนรอยละ 46.2 ของ GDP) เพิ่มขึ้น
รอยละ 20.5 จากปกอน
o ยอดสินเชื่อรวม 35,424.30 พันลานกีบ (คิดเปนรอยละ 42.8 ของ GDP) เพิ่มขึ้นรอยละ 38.6
o ในการนี้ มีสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPL) รอยละ 2.1 ของยอดสินเชื่อรวม โดย NPL ปรับเพิ่มขึ้น
จากปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 1.5

ในสวนของสินเชื่อนั้นนอกจากในภาคการธนาคารแลวรัฐบาลยังไดสงเสริมใหประชาชนระดับ
รากหญาสามารถเขาถึงแหลงทุนไดสะดวกขึ้น ดวยการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการเงินจุลภาค ซึ่ง
ปจจุบันไดขยายตัวอยางรวดเร็วในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีหลายรูปแบบ ณ สิ้นป 2556 มีสถาบัน
การเงินจุล ภาคทั้งหมด 111 แหง แยกเปน สถาบันการเงินจุลภาคที่รับ เงินฝาก และไมรับเงินฝาก
สหกรณสินเชื่อและเงินฝากประหยัด โรงรับจํานํา บริษัทเชาซื้อ บริษัทตัวแทนโอนเงินดวน สถาบันเงิน
ฝากไปรษณียลาว กองทุนพัฒนาเศรษฐกิจเขต และสหกรณออมทรัพย
 ภาคการคา ตางประเทศ รายไดจ ากการสงออกของ สปป.ลาวในป 2556 มีมูลคา 2.26 พันลาน
ดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 0.3 จากปกอน ตามการสงออกสินแรที่ลดลง (โดยเฉพาะทองคําและทองแดง
จากราคาที่ป รั บลดลงตามราคาตลาดโลก) รองลงมาคื อ กระแสไฟฟ า และเสื้ อ ผา สํา เร็จ รู ป ตามลํา ดั บ
ขณะที่การนําเขามีมูลคา 3.02 พันลานดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 1.2 จากการนําเขาสินคาอุปโภค
บริโ ภคที่ล ดลง ขณะที่สินคาทุน ยังคงเพิ่ม ขึ้น เพื่อใชกอสรางโครงการขนาดใหญ (เชน การกอสราง
โรงไฟฟ าหงสาลิ กไนต เขื่ อนน้ํ าอู และเขื่ อนไชยะบุ รี ) ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั บ ดุ ล บริ ก ารแล ว ส ง ผลให ดุ ล บั ญ ชี
เดินสะพัดขาดดุล 376.03 ลานดอลลาร สรอ. หรือขาดดุลรอยละ 3.6 ของ GDP
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 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในป 2556 มีมูลคาการลงทุนที่ไดรับอนุมัติทั้งสิ้น 4,792.41 ลาน
ดอลลาร สรอ. มียอดการโอนเงินลงทุนฯ ผานระบบธนาคาร 426.67 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
294.44 ล า นดอลลาร สรอ. ในป 2555 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 44.9 ส ว นใหญ เ ข า มาลงทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรม อาทิ เหมืองแร ไฟฟา และการคา เปนตน ประเทศที่โอนเงินลงทุนเขามามากที่สุด
คือ จีน (รอยละ 35.1 ของการลงทุนทั้งหมด) รองลงมาคือ ออสเตรเลีย (รอยละ 30.2) และยุโรป (รอยละ
11.7)

 หนี้ตางประเทศของ สปป.ลาว มีจํานวน 4.17 พันลานดอลลาร สรอ.เพิ่ม ขึ้นรอยละ 6.0 คิดเปน
รอยละ 39.5 ของ GDP
 ตลาดหลักทรัพย ลาว มีพิธีเปดเมื่อวันที่ 10 ตุล าคม 2553 และเปดดําเนินการซื้อ-ขายอยางเปน
ทางการในวันที่ 11 มกราคม 2554 เปนการรวมลงทุนของรัฐบาล สปป.ลาว และตลาดหลักทรัพย
ประเทศเกาหลีใตในอัตราสวน 51 : 49 มีสํานักงานตั้งอยูในนครหลวงเวียงจันทน

ปจจุบัน มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 3 บริษัท ไดแก
1) บริษัทผลิตไฟฟาลาว มหาชน (EDL-GEN) เปนบริษัทที่แยกออกมาจากวิสาหกิจไฟฟาลาวเฉพาะสวน
ที่ ทํ า กํ า ไรคื อ เขื่ อ นและโรงผลิ ต ไฟฟ า มี ทุ น จดทะเบี ย น 2,600 พั น ล า นกี บ นํ า หุ น
ออกขายครั้ง แรกจํานวน 217 ลานหุน ในราคาหุนละ 4,000 กีบ ปจจุบันมีจํานวนหุนทั้ง หมด
1,226.22 ลานหุน มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 7.23 ลานลานกีบ
2) ธนาคารการคาตางประเทศลาว (BCEL) เปนธนาคารพาณิชยรัฐที่ใหสินเชื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการคา
การลงทุนระหวางประเทศ มีทุนจดทะเบียน 682 พันลานกีบ ใชวิธีประมูลจากราคาตั้งตนที่หุนละ
5,000 กีบ ปจจุบันมีจํานวนหุนทั้งหมด 136.58 ลานหุน มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 1.16
ลานลานกีบ
3) บริษัท ลาวเวิน มหาชน (LWPC : Lao World Public Company) เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยลาสุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เปนผูกอสรางและดําเนินงานศูนยการคา จัด
แสดงและการประชุม “ลาว-ไอเต็ก” ที่บานโพนทันเหนือ เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน
เริ่มตนไดรับสัมปทานที่ดินจากรัฐบาลลาวกําหนดเวลา 35 ป นับแตวันที่ 24 ธันวาคม 2546 และ
ตอมาไดขยายระยะเวลาออกเปน 90 ป (นับเริ่มตั้งแตป 2546 จนถึงป 2636) มีทุนจดทะเบียน
71.2 พันลานกีบ นําหุนออกขายครั้งแรกจํานวน 3.96 ลานหุน มูลคาหุนละ 2,000 กีบ โดยเปดให
จองหุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556 ราคาออกจําหนายหุนละ 10,200 กีบ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
บริษัทจด
ทะเบียน
EDL-GEN
BCEL
LWPC

วันจดทะเบียน
11 ม.ค. 2554
11 ม.ค. 2554
25 ธ.ค. 2556

จํานวนหุนทั้งหมด
(หุน)
1,226,216,765
136,577,600
39,560,909

ราคาตอหุน
(กีบ)
4,000
5,000
2,000

มูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด (กีบ)
7,234,678,913,500
1,160,909,600,000
431,213,908,100

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยลาว
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บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
ตลอดจนการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนายหุน มี 2 บริษัท ไดแก
1) บริษัทหลักทรัพย BCEL-KT (เปนบริษัทรวมทุนระหวางธนาคารการคาตางประเทศลาว กับ
บริษัทหลักทรัพยเคทีซิมิโก จากประเทศไทย)
2) บริษัทหลักทรัพยลานชาง มหาชน (เปนบริษัทรวมทุนระหวาง Sacom Bank จากประเทศ
เวียดนาม กับธนาคารพัฒนาลาว)
ในป 2556 สภาพการซื้อ-ขายหลักทรัพยลาวโดยรวมมีแนวโนมที่ดี มูลคาซื้อขายหุนรวมทั้งปอยูที่
188.89 พันลานกีบ เพิ่มขึ้นรอยละ 53.0 จากปกอน โดยมีมูลคาการซื้อขายหุนเฉลี่ยตอวัน 755.56 ลานกีบ
เทียบกับป 2555 ที่มีมูลคาเฉลี่ยตอวัน 525.92 ลานกีบ เพิ่มขึ้นรอยละ 44.0 นักลงทุนสวนใหญเปนนัก
ลงทุนตางประเทศรอยละ 65.0 ในจํานวนนี้เปนคนไทยมากที่สุด และเปนนักลงทุนในประเทศรอยละ 35.0
การออกพันธบัตรเงินบาทของ สปป.ลาว : มีการออกทั้งหมด 2 ครั้ง ในป 2556 ดังนี้
ครั้งแรก จําหนายวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 (ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555) มูลคา
1,500 ลานบาท (50.4 million USD) อายุ 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.5 โดยธนาคารทหารไทยเปนผูจําหนายเพียงผู
เดียว และไดรับการตอบรับที่ดี สามารถจําหนายไดทั้งหมด โดยผูจองซื้อเปนสถาบันการเงินตางชาติและนักลงทุนราย
ใหญ บริษัทจดทะเบียนที่เขาไปลงทุนใน สปป.ลาว เชน BANPU CK กลุมธนาคาร และกองทุนรวม เปนตน
ครั้งที่ 2 จําหนายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และ 2-3 ธันวาคม 2556 (ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2556) มูลคา 3,000 ลานบาท (92.7 million USD) อายุ 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.7 และอายุ 5 ป
อัต ราดอกเบี้ย ร อยละ 5.1 จ ายดอกเบี้ ยทุ ก 6 เดื อน (ยอดจองซื้อขั้ นต่ํา 500,000 บาท) โดยธนาคารกรุ ง เทพและ
ธนาคารทหารไทยเปนผูจําหนาย ทั้งนี้ สามารถจําหนายไดทั้งหมด
ลักษณะการออกพันธบัตร
1. พันธบัตรรัฐบาลลาวไดรับยกเวนในดานการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ซึ่งเปนขอกําหนดโดยกระทรวงการคลังของไทย
ในการออกพันธบัตรหรือหุนกูของนิติบุคคลทั่วไป เนื่องจากกระทรวงการคลัง สปป.ลาว มีคุณสมบัติเทียบเทาองคกร
ภาครัฐตางประเทศ ภายใตรัฐบาล
2. บริษัท ทวิน ไพนส คอนซัลแตนทสเปนที่ปรึกษา/ผูสนับสนุนทางเทคนิคการออกพันธบัตร
3. เงินทุนที่ร ะดมจากการออกพั นธบัตร จะนําไปใชเพื่อวัต ถุประสงคตามบทบาทหนาที่ ของกระทรวงการคลัง อาทิ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เปนตน
(สภอ.รวบรวมจากการสัมภาษณธนาคารพาณิชยผูจําหนาย)
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แนวโนมป 2557
เศรษฐกิจ สปป. ลาว ป 2557 (ADB, Outlook 2014) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 7.3 ลดลง
จากปกอนที่รอยละ 7.6 เปนผลจากการชะลอการลงทุนในบาง sector โดยเฉพาะการทําเหมืองแรและ
การกอสราง โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักคาดวาจะมาจากภาคบริการ (รวมคาสงและคาปลีก การขนสง
และการสื่อสาร) การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่ง ไดรับปจจัยสนับสนุนจากอุปสงคภายในประเทศ การ
กอสราง และการกอสรางที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ขณะที่รายไดจากภาคทรัพยากรธรรมชาติคาด
วาจะมีสวนชวยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไดนอยลง เนื่องจากเหมืองทองคําเซโปน แขวงสะหวันนะ
เขต ไดหยุดการผลิตตั้งแตเดือนธันวาคม 2556
คาดการณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในป 2557
หนวยงาน/องคกร
ADB
EIU
IMF
World Bank
คาเฉลี่ย

2556
7.6
8.3
8.3
8.1
8.1

2557
7.3
8.5
7.8
7.2
7.7

ที่มา : ADB’s Asian Development Outlook 2014, April 2014, EIU’s Country Report, 1st Quarter 2014,
IMF’s World Economic Outlook, October 2013, and World Bank’s East Asia and Pacific Economic
Update, April 2014
หมายเหตุ : BOL, Annual Economic Report 2013 ( june 2014) รายงาน GDP ป 2556 ขยายตัวรอยละ 7.95

อัตราเงินเฟอ คาดวาอัตราเงินเฟอเฉลี่ยทั้งป 2557 จะอยูที่รอยละ 6.5 เรงตัวจากปกอนซึ่งอยูที่
รอยละ 6.4 เนื่องจากราคาสินคาในหมวดอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตวและผักสดที่ปรับสูงขึ้น ตามความ
ตองการภายในประเทศที่ยังมีอยางตอเนื่อง
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เครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญของ สปป. ลาว 2552-2556
เครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญของ สปป. ลาว
GDP (รอยละตอป)
อัตราเงินเฟอ (เฉลี่ยรอยละตอป)
การสงออก (ลานดอลลาร สรอ.)
การสงออก (ขยายตัวรอยละ)
การนําเขา (ลานดอลลาร สรอ.)
การนําเขา (ขยายตัวรอยละ)
ดุลการคา (ลานดอลลาร สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ลานดอลลาร สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (รอยละของ GDP)
อัตราแลกเปลี่ยน (ถัวเฉลี่ยธนาคารธุรกิจ)
(กีบ: ดอลลาร สรอ.)
อัตราแลกเปลี่ยน (ถัวเฉลีย่ ระหวางธนาคาร
ธุรกิจและตลาด) (กีบ: ดอลลาร สรอ.)
เงินสํารองระหวางประเทศ
(ลานดอลลาร สรอ.)
หนี้ตางประเทศ (ลานดอลลาร สรอ.)
หนี้ตางประเทศ (รอยละของ GDP)
เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
(ลานดอลลาร สรอ.)
ที่มา :

2555

2556P

7.50
8.13
8.04
0.03
6.0
7.6
1,052.68 1,746.36 2,189.55
-3.59
65.90
25.38
1,461.08 2,060.42 2,404.20
4.13
41.02
16.68
-408.41 -314.06 -214.65
-60.91
29.27
158.14
-1.09
0.43
1.96

7.93
4.3
2,270.67
3.70
3,055.12
27.07
-784.45
-377.62
-4.16

7.95
6.4
2,263.94
-0.30
3,019.68
-1.16
-755.74
-376.03
-3.56

8,515.93 8,258.82 8,029.57

8,007.30

7,835.37

2552

2553

2554

Na.

Na.

Na.

8,007.18

7,860.51

632.37

735.84

678.76

739.65

661.90

2,694.41 2,808.70 2,943.98
48.24
41.04
36.52

3,974.15
43.34

4,173.05
39.52

318.62

294.44

426.67

278.80

466.84

Bank of the Lao PDR

ทีมเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน สภอ.
17 มิ.ย.57
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