สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Laos People’s Democratic Republic)
1.

ภาพรวมทั่วไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็น
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยทั้งในด้านสังคม
วัฒนธรรมและด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งมีที่ตั้งติดกับไทยทั้งทางบกและทางน้้า
เป็นระยะทางยาวถึง 1,810 กิโลเมตร สปป.ลาว ปกครอง โดยระบบ
สังคมนิยมประชาธิปไตย มีพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว และมีประธานประเทศเป็นผู้น้า ประเทศ โดยมีอ้านาจ
สูงสุดในการก้าหนดและสั่งการนโยบาย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความเป็นเอกภาพของชาติ โดยล่าสุดในการประชุมใหญ่ หรือการประชุม
สมัชชาพรรค (Party Congress) ผู้แทนสมาชิกพรรคทั่วประเทศ เมื่อ
เดือนมกราคม 2564 ดร.ทองลุน สีสุลิด ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่
คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และ ดร.พันค้า
วิพาวัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของ สปป.ลาว
สปป.ลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Land Lock)
แต่ มี บทบาทส้ าคั ญทางด้ านภู มิ ศาสตร์ ในการเป็ นพื้ นที่ เชื่ อมโยง
(Land Link) ด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน
ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ Laos Logistics Link (LLL) เพื่อขยายบทบาท
การเป็น Land Link เชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟและเส้นทางขนส่งสินค้า
ประกอบด้วยการพัฒนาส้าคัญ 3 โครงการ คือ (1) เขตโลจิสติกส์
นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane Logistics Park) มีมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2) โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟ
2.
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (Economic Indicators)
ลาดับที่

ตัวชี้วดั ทางเศรษฐกิจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11

ประชากร (ล้านคน) 2
อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี)2
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)2
รายได้เฉลี่ยต่อหัว (GDP per capita) (เหรียญสหรัฐฯ)2
อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)3
อัตราการว่างงาน (ร้อยละต่อปี)1
หนี้รัฐบาลต่อ GDP (ร้อยละ)2
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) (ร้อยละต่อ GDP)2
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ร้อยละต่อ GDP)2
สัดส่วน ODA ต่อรายได้ประชาชาติ (ร้อยละ)1
เงินทุนส้ารองสุทธิ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)2

ที่มา: 1 World Bank, May 2565
3 Lao Statistics Bureau, May 2565

ลาว - เวียดนาม มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 727 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และ (3) โครงการพัฒนาท่าเรือหวุงอ่าง มีมูลค่าการลงทุนประมาณ
5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ สปป.ลาว ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
พลังงานสะอาด การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ
เพื่อยกระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จและสังคมอย่างรวดเร็ วของ สปป.ลาว โดยโครงการ
ส้าคัญในปัจจุบันประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิ ต ย์ (2) โครงการพั ฒ นา Thakhek Dry Port และ
(3) การพัฒนาเมืองอั จฉริยะ (Smart City) อีกทั้ง สปป.ลาว เป็น
ประเทศที่ มี ทรั พยากรธรรมชาติ อุ ดมสมบู รณ์ โดยเฉพาะป่ าไม้
แร่ธาตุและทรัพยากรน้้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้้า
เพื่อการส่งออกเป็นจ้านวนมหาศาล ท้าให้ สปป.ลาว วางยุทธศาสตร์
ที่จะเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่ส้าคัญของเอเชีย (Battery of Asia)
แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของ สปป.ลาว ก้าลังเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ ทั้งระดับหนี้สาธารณะ (Public Debt) ที่อยู่ในระดับสูง
ถึ งร้ อ ยละ 95.2 ของ GDP ในปี 2564 และคาดว่ าจะเพิ่มสูงขึ้น
เป็นร้อยละ 95.6 ของ GDP ในปี 2565 ซึ่งเป็นปัญหาสะสมจาก
การขาดดุลงบประมาณ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด งบประมาณรัฐ
รั่ ว ไหล การจั ด เก็ บ รายได้ ไ ม่ ต รงตามเป้ า หมาย เงิ น ทุ น ส้ า รอง
ต่างประเทศจ้ากัด เงินกีบอ่อนค่า อัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูง

2562
7.2
4.7
18.8
2,620.9
3.3
0.6
62.0
7.6
-9.1
3.5
997.0

2563
7.3
-0.4
18.5
2,546.1
5.1
1.0
82.6
7.1
-4.5
3.0
1,319.0

ปี พ.ศ.
2564(e)
7.4
2.1
18.6
2,514.0
3.8
1.3
95.2
6.7
-5.0
N/A
1,263.0

2565(e)
7.5
3.2
17.3
2,318.8
11.4*
N/A
95.6
N/A
-6.0
N/A
1,282.0

2 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2565

* อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565
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3.

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในปี 2563 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World
Intellectual Property Organization: WIPO) ได้ ร ายงานการจั ด
อั น ดั บ ดั ช นี น วั ต กรรมโลก (Global Innovation Index: GII)
พบว่า สปป.ลาว อยู่ในอันดับ 117 จาก 132 ประเทศ/เขตการปกครอง
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ทั้ ง หมด ซึ่ ง องค์ ป ระกอบที่ สปป.ลาว
มีอันดับที่ดี คือ ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication)
อยู่ อั น ดั บ ที่ 70 มี ค ะแนน 24.3 คะแนน รองลงมา คื อ ปั จ จั ย
ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative Outputs) อยู่อันดับที่ 90
มีคะแนน 17.6 คะแนน ส่วนมิติที่อยู่ในอันดับที่ต่้า คือ ปัจจัยด้าน
สถาบัน (Institutions) อยู่อันดับที่ 130 มีคะแนน 37.9 คะแนน
และปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อยู่อันดับที่ 123
มีคะแนน 22.7 คะแนน เป็นต้น1
นอกจากนี้ จากรายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) ในปี 2563
พบว่า อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของ สปป.ลาว
อยู่ ที่ อั น ดั บ ที่ 154 จาก 190 ประเทศของโลก ได้ ค ะแนนรวม
50.8 จาก 100 คะแนน โดยมิติที่ สปป.ลาว อยู่ในอันดับสูง คือ
ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Border) อันดับที่
78 ของโลก และการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) อันดับที่ 80
ของโลก ส่วนมิติที่อยู่ในอันดับที่ต่้าและมีโอกาสจะพัฒนาได้อีกมาก
คือการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) อันดับที่ 181 ของโลก
เป็นต้น2
4.
นโยบายรัฐบาล สปป.ลาว
ภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ 5 ปี
ฉบับที่ 9 (2564 - 2568) มุ่งพัฒนา สปป.ลาว ให้ก้าวสู่การเติบโต
อย่ างยั่ งยื นภายในปี 2573 โดยขั บเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทาง
การพัฒนาสีเขียวแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในทุกมิติ ควบคู่กับนโยบายบริหารหนี้สาธารณะ
ให้สอดคล้องแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยวางเป้าหมาย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง 3 ปี ข้างหน้า (2565 - 2567)
เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 4 - 5 ต่อปี ผ่านกลไกการด้าเนินนโยบาย
การเงินและการคลัง เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานท้า มีชีวิต
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น และ สปป.ลาว ได้ ก้ า หนดเป้ า หมายให้
ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนเพิ่มอีก 204,360 ครอบครัว
ระหว่างปี 2564 - 2568
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ใน สปป.ลาว ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3
ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
1
2

Global Innovation Index 2021, World Intellectual Property Organization
Economy Profile Lao PDR Doing Business 2020, World Bank

ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในภูมิภาค โดยความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ของ สปป.ลาว ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 พบว่า เข็มที่ 1
สามารถฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 79.04 ของประชากรทั้งหมด และ
เข็มที่ 2 สามารถฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 69.46 ของประชากรทั้งหมด
นอกจากนี้ สปป.ลาว ได้ประกาศเปิดประเทศอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
โดยก้ า หนดให้ เ ปิ ด ด่ า นสากลทุ ก ด่ า น ผู้ เ ดิ น ทางที่ มี ใ บรั บ รอง
การฉีดวัคซีนครบโดสไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 แต่ทั้งนี้ หาก
ติดเชื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตนเอง รวมทั้ง
อนุญาตให้น้าพาหนะประเภทต่างๆ เข้า-ออก สปป.ลาว ได้เสมือน
ระยะก่อนการแพร่ระบาด และเห็นชอบในเปิดสถานบันเทิง เป็นต้น
สถานะล่าสุดทางเศรษฐกิจ
จากฐานข้ อมู ล World Economic Outlook Database,
April 2022 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) พบว่า ในปี 2564 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีมูลค่า 18.6
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่
ร้ อยละ 2.1 โดย IMF คาดการณ์ ว่ า ในปี 2565 มู ลค่ า GDP จะหดตัว
อย่างมาก โดยมีมูลค่าเพียง 17.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 3.2 และมูลค่าดุลบัญชี
เดินสะพัดในปี 2564 ขาดดุล 1.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดร้อยละ 6.0 ของ GDP จากการจัดเก็บรายได้
ที่ จ้ ากั ด นอกจากนี้ กระทรวงการเงิ น (Ministry of Finance: MOF)
ของ สปป.ลาว ได้รายงานว่า ในปี 2565 สปป.ลาว มีก้าหนดช้าระหนี้
ต่างประเทศมูลค่ารวม 1.14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
บริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s) ได้ปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือของ สปป.ลาว (Sovereign Credit Rating)
จาก Caa2 เป็น Caa3 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Non-Investment Grade
โดยระบุว่า สปป.ลาว มีความเสี่ยงผิดนัดช้าระหนี้สูง เนื่องจาก
การก้ากับดูแลที่อ่อนแอ ภาระหนี้ สูง และทุนส้ารองไม่เพียงพอ
ส้ า หรั บ ช้ า ระหนี้ ต่ า งประเทศเมื่ อ ครบก้ า หนด อย่ า งไรก็ ต าม
Moody’s ได้ ป รั บ มุ ม มองความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ สปป. ลาว
(Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) จากเดิมที่
แนวโน้ ม เป็ น ลบ (Negative Outlook) เนื่ อ งจากประเมิ น ว่ า
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของลาวจะเริ่มเป็นปกติ ทั้งนี้ ข้อจ้ากัดส้าคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว
คือภาระหนี้สาธารณะในสกุลเงินตราต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง
ช่องทางในการระดมทุนที่จ้ากัด และการขาดแคลนเงินทุนส้ารอง
ระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยเสี่ยงส้าคัญต่อการด้าเนินนโยบาย
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ในอนาคต โดยในปี 2565 คาดการณ์ว่า สปป.ลาว จะมีปริมาณ
เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศมูลค่า 1.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือสามารถครอบคลุมการน้าเข้า (Month of Import) ได้เพียง
1.9 เดือน ผนวกกับค่าเงินกีบอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน 2565 พบว่า ค่าเงินกีบอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ
ร้อยละ 56.72 (YoY) และค่าเงินกีบอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท
ร้อยละ 42.97 (YoY) โดยส่งผลต่อก้าลังซื้อและท้าให้ผู้บริโภค
ระวั งการใช้ จ่ า ยมากขึ้ น ซึ่ งอาจจะกระทบต่ อ การค้ า ชายแดน
ในระยะถัดไป
นอกจากนี้ เศรษฐกิ จ ของ สปป.ลาว ก้ า ลั งเผชิ ญ กั บ
ภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อัตราเงินเฟ้อ
อยู่ที่ร้อยละ 23.6 ซึ่งสูงสุดในรอบ 22 ปี โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.8
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีสาเหตุมาจากราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้น เช่น น้้ามันเชื้อเพลิง และสินค้าที่น้าเข้าจาก
ต่างประเทศ ส่งผลให้ สปป.ลาว มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง รั ฐ บาล สปป.ลาว ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท้างานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤติพลังงาน
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สปป.ลาว เผชิญกับ
สถานการณ์ข าดแคลนน้้ ามัน เชื้ อเพลิงอย่างหนัก จากปริมาณ
น้้ามันในประเทศขาดแคลน โดย สปป.ลาว เป็นประเทศที่น้าเข้า
น้้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศร้อยละ 100 ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อ
ที่ เ พิ่ ม สู งขึ้ น จึ งมี ส าเหตุ ม าจากต้ น ทุ น การผลิ ตที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (Cost
Push Inflation) กล่ า วคื อ เมื่ อ ต้ น ทุ น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จะส่ ง ผลให้
อุปทานลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ทั้งนี้ พบว่า น้้ามัน
เบนซินพิเศษ ราคาขายอยู่ที่ลิตรละ 23,770 กีบ หรือประมาณ
52.82 บาท น้้ า มั น เบนซิน ธรรมดา ลิ ต รละ 18,570 กี บ หรือ
41.26 บาท และน้้ามันดีเซล ลิตรละ 18,160 กีบ หรือ 40.35 บาท
(อัตราเปรียบเทียบ 450 กีบ เท่ากับ 1 บาท) ซึ่ง สปป.ลาว ได้จัดตั้ง
บริษัทน้้ามันแห่งชาติขึ้นเพื่อท้าหน้าที่รวมศูนย์ในการแสวงหา
และน้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เพื่อน้ามากระจายต่อ
ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ น้้ า มั น เชื้ อ ไฟลาว และบริ ษั ท น้้ า มั น เอกชน
ภายในประเทศ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ผนวกกับสภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ข อง สปป.ลาว มี ม ติ ใ ห้ ล ดภาษี ส รรพสามิ ต
เชื้อเพลิงเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2565) โดยลดภาษี
น้้ามันดีเซลจากร้อยละ 21 เหลือร้อยละ 11 น้้ามันเบนซินลดจาก
ร้อยละ 31 เหลือร้อยละ 16 เป็นต้น
ส้าหรับโรงกลั่นน้้ามันในประเทศของ สปป.ลาว ปัจจุบัน
มีจ้านวน 2 แห่ง คือ (1) โรงกลั่นน้้ามันในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไชยเชษฐา นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งก่อตั้งในปี ในปี 2559 โดย
บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลาว-จีน ต่งหย่าน ที่มีบริษัทยูนนาน
ต่งหย่าน อินดัสเตรียล โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 75 โดยรัฐวิสาหกิจ

น้้ามันเชื้อเพลิงลาว (Lao State Fuel) ถือหุ้นร้อยละ 20 และ
บริษัทร่วมลงทุนลาว-จีน จ้ากัด ถือหุ้นร้อยละ 5 และ (2) โรงกลั่น
น้้ามันยอดงึ่มเพาเวอร์ เมืองแปก แขวงเชียงขวาง ซึ่งก่อสร้างเมื่อ
กันยายน 2564 มีความจุ 2.4 ล้านลิตร สามารถผลิตปิโตรเลียม
ได้ 100 ล้ า นลิ ต รต่ อ ปี แบ่ ง เป็ น กลั่ น น้้ า มั น ดี เ ซลร้ อ ยละ 60
น้้ามันเครื่องร้อยละ 39 และผลิตสารเคมีร้อยละ 1 โดยจะจัด
จ้ า หน่ า ยผ่ า นรั ฐ วิ ส าหกิ จ น้้ า มั น เชื้ อ ไฟลาว (Lao State Fuel
Company: LSFC) แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตจากโรงกลั่นน้้ามัน
ทั้ง 2 แห่ง ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
ส้าหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านค่าครองชีพของ
ประชาชนที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อตามนัยดังกล่าวข้างต้น พบว่า
รัฐบาล สปป.ลาว ได้มีมติเพิ่มค่าแรงขั้นต่้าต่อเดือน โดยจะปรับเพิ่ม
จ้านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ปรับเพิ่มจาก 1.1 ล้านกีบ เป็น 1.2 ล้านกีบ
ต่อเดือน (ประมาณ 2,800 บาท) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565
และครั้งที่ 2 เพิ่มเป็น 1.3 ล้านกีบต่อเดือน (ประมาณ 3,100 บาท)
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
ด้ า นการระดมทุ น ธนาคารแห่ง สปป.ลาว (Bank of
the Lao PDR.) ได้เสนอขายพันธบัตรในรูปสกุลเงินกีบ งวดที่ 1
วงเงิ น 5 ล้ า นล้ า นกี บ เป็ น พั น ธบั ต รอายุ 6 เดื อ น ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนมือได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ย
ครั้งเดียวพร้อมกับเงินต้นเมื่อพันธบัตรครบอายุ โดยพันธบัตรที่
จ้าหน่ายเป็นพันธบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีใบพันธบัตร (Script
less) ผู้ ซื้ อ จะได้ รั บ ใบรั บ รองการถื อ ครองพั น ธบั ต ร (BOL Bill
Certificate) ซึ่งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตั วแทนจ้ าหน่ ายออกให้
โดยการเปิดขายพันธบัตรตามนัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลด
ความตึงเครียดจากวิกฤตการเงินต่างๆ ที่ สปป.ลาว ก้าลังเผชิญ
อยู่ ใ นปั จ จุ บั น และบริ ษั ท ผลิ ต -ไฟฟ้ า ลาว (มหาชน) (EDLGeneration Public Company: EDL-Gen) ได้ เ สนอขายหุ้ น กู้
ในประเทศไทย ครั้ ง ที่ 1/2565 วงเงิ น 1,085.50 ล้ า นบาท
จ้ า นวน 1 ชุ ด อายุ 4 ปี 6 เดื อ น ก้ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย คงที่
ร้อยละ 6.50 ครบก้าหนดไถ่ถอนปี 2570 เพื่อน้าเงินไปรีไฟแนนซ์
หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบก้าหนดไถ่ถอนในปี 2565
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว ในช่วง 4
เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2565) สปป.ลาว มีมูลค่าการค้ารวม
950 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ จ้ า แนกเป็ น การส่ ง ออก มู ล ค่ า 424
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการน้าเข้ามูลค่า 526 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ส่งผลให้ สปป.ลาว ขาดดุลการค้ามูลค่ารวม 102 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
ส้านักนโยบายและแผน
มิถุนายน พ.ศ. 2565

