สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข4อมูลสำคัญ
• อยู% ภ ายใต* แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห% ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2559-2563) เพื่ อ นำ
สปป.ลาว เข*าสู%สังคมอุตสาหกรรมและทันสมัย และออกจากประเทศที่พัฒนาน*อยที่สุด (Least
developed country: LDC) ให*สำเร็จภายใน พ.ศ. 2563
• มี เ ขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ (Special Economic Zone: SEZ) และเขตเศรษฐกิ จเฉพาะ (Specific
Economic Zone: SEZ) จำนวน 12 แห% ง ทั่ ว ประเทศ และส% ว นใหญ% เ ปr น เงิ น ลงทุ น ของ
ภาคเอกชนและร%วมทุนกับต%างประเทศ เช%น จีน ญี่ปุsน ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และไต*หวัน
• ตั้งเปw าหมายจะเปr น "Battery of Asia" ภายในป{ 2573 ผ% านทางโครงการก% อสร* างเขื่ อนจำนวน
มากทั่วประเทศ โดยนักลงทุนที่ได รับอนุญาตการลงทุนสร*างเขื่อนมากที่สุด คือ นักลงทุนจาก
จีน เวียดนาม และไทย (ลงทุนในส%วนของการก%อสร*างและระบบสายส%งไฟฟwา)
• ได* รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทั่ ว ไปทางด* านการค* าหรื อ ให* แ บบฝs ายเดี ย ว (GSP) จาก 35 ประเทศ รวมทั้ ง
สิทธิพิเศษทางด*านการค*าแบบเฉพาะ ซึ่งได*รับในกรอบต%างๆ เช%น ACMECS
• Global Competitiveness ป{ 2560-61 ลำดับที่ 98 (ไทย ลำดับที่ 32)
• Ease of Doing Business ป{ 2561 ลำดับที่ 141 (ไทยลำดับที่ 26)
เมืองหลวง
พื้นที่
ประชากร
ภาษาทางการ
ศาสนา

นครหลวงเวียงจันทนŠ (Vientiane)
236,800 ตร.กม.
7.13 ล*านคน (ก.ค. 2560)
ภาษาลาว (ราชการ) ฝรั่งเศส อังกฤษ
พุทธ (64.7%) คริสตŠ (1.7%)

ข4อมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)
GDP (US$ bn.) (Current prices)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (% change yoy)

2559
15.8
2,394
7.0

การปกครอง สังคมนิยม โดยพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัตลิ าว
ประธานประเทศ H.E. Mr. Bounnhang Vorachit (20 เม.ย. 2559)
นายกรัฐมนตรี H.E. Mr. Thongloun Sisoulith (20 เม.ย. 2559)
รมว.อุตสาหกรรมและการค4า H.E. Mrs. Khemmani Pholsena
(31 มี.ค. 2557)
วันสถาปนาความสัมพันธLกับไทย 19 ธ.ค. 2493
ทูตพาณิชยLไทยประจำนครหลวงเวียงจันทนL นางสาวยานี ศรีมีชัย
2560
17.2
2,568
6.9

การค4าสปป.ลาว-โลก 25602 (พันล4านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคvาการสvงออก 4.89
สินค4าออก ไฟฟw า/ ทองแดง/ กล*วย/ ชิ้นส%วนและส%วนประกอบของ
เครื่องบันทึกภาพ/ เครื่องดื่ม/ ทองคำ/ มันสำปะหลัง/ เครื่องนุ%งห%ม/
เครื่องใช*ไฟฟwาและอุปกรณŠ เปrนต*น
ตลาดสvงออกสำคัญ ไทย(48%) จีน(25%) เวียดนาม(14%)
การค4าไทย-สปป.ลาว 25603 (ล4านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคvาการสvงออก 3,950.37
สิน ค4 าออก น้ ำมั นสำเร็ จรู ป / รถยนตŠ อุ ป กรณŠ แ ละส% วนประกอบ/
เหล็ก เหล็กกล*าและผลิตภัณฑŠ/ เครื่องสำอาง สบู% และผลิตภัณฑŠรักษา
ผิว/ เคมีภัณฑŠ/ สินค*าปศุสัตวŠอื่น ๆ/ เครื่องจักรกลและส%วนประกอบ/
วงจรพิ ม พŠ / ไก% ส ดแช% เย็ น แช% แ ข็ ง / ผลิ ต ภั ณ ฑŠ ข* าวสาลี แ ละอาหาร
สำเร็จรูปอื่น ๆ
อันดับตลาดสvงออก 8 (อาเซียน)/ 20 (โลก) อัตราขยายตัว -1.11%
สถิติการค4าไทย – สปป.ลาว3 (ล4านเหรียญสหรัฐฯ)
ป~
มูลคvาการค4า
2556
5,118.50 (+6.04%)
2557
5,443.11 (+6.34%)
5,708.14 (+4.87%)
2558
5,871.84 (+2.87%)
2559
2560
6,170.52 (+5.09%)

ทรัพยากร ไม* เหล็ก ถ%านหิน ทองคำ ทองแดง และแหล%งน้ำผลิตไฟฟwา
ผลิตภัณฑLเกษตร ข*าว ข*าวโพด มันสำปะหลัง อ*อย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง ยาสูบ ฝwาย ลูกเดือย ชา กาแฟ ยางพารา
อุตสาหกรรม พลังงานไฟฟwา เหมืองแร% สิ่งทอ การท%องเที่ยว

มูลคvาการนำเข4า 4.79
สิ น ค4 า เข4 า ยานยนตŠ / เครื่ อ งใช* ไ ฟฟw า และอุ ป กรณŠ / น้ ำ มั น ดี เ ซล/
เครื่องจักรกล/ เหล็ก/ น้ำมันเบนซิน/ เหล็กเส*น เปrนต*น
แหลvงนำเข4าสำคัญ ไทย(61%) จีน(18%) เวียดนาม(11%)
มูลคvาการนำเข4า 2,220.14
สิน ค4 าเข4 า เชื้อเพลิงอื่ น ๆ/ สิ นแร%โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิ ตภัณฑŠ /
เครื่องจักรไฟฟwาและส%วนประกอบ/ ผักผลไม*และของปรุงแต%งที่ทำจากผัก
ผลไม*/ เครื่องใช*ไฟฟwาในบ*าน/ ปูนซิเมนตŠ/ พืชและผลิตภัณฑŠจากพืช/ ลวด
และสายเคเบิ ล/ ปุ˜ ย และยากำจัดศัตรูพืชและสั ตวŠ/ เครื่องคอมพิวเตอรŠ
อุปกรณŠและส%วนประกอบ
อันดับแหลvงนำเข4า 7 (อาเซียน)/ 23 (โลก) อัตราขยายตัว 18.28%

การสvงออก
3,758.45 (+4.74%)
4,032.55 (+7.29%)
4,236.71 (+5.06%)
3,994.77 (-5.71%)
3,950.37 (-1.11%)

การนำเข4า
1,360.05 (+9.83%)
1,410.56 (+3.71%)
1,471.43 (+4.32%)
1,877.07 (+27.57%)
2,220.14 (+18.28%)

ดุลการค4า
2,398.41
2,621.99
2,765.28
2,117.69
1,730.23

(The Lao People's Democratic Republic: Lao PDR)
ที่มา : 1 Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government; 2 Ministry of Industry and Commerce, Lao PDR; 3 กระทรวงพาณิชยP tradereport.moc.go.th

การลงทุนไทย-สปป.ลาว
การลงทุนทางตรงของไทยในสปป.ลาว
ป~ 2548-2560 มูลคvา 10,962.81 ล4านเหรียญสหรัฐฯ
ป~ 2560 มูลคvา 1,551.94 ล4านเหรียญสหรัฐฯ

การลงทุนทางตรงของสปป.ลาว ในไทย
ป~ 2548-2560 มูลคvา 129.79 ล4านเหรียญสหรัฐฯ
ป~ 2560 มูลคvา 18.79 ล4านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยรายสำคัญที่เข4าไปลงทุนในสปป.ลาว
ธุรกิจสปป.ลาว รายสำคัญที่เข4ามาลงทุนในไทย
- เครือมิตรผล
- กลุ%มบริษัทดาวเฮือง (Dao Heuang Group) (กาแฟดาว)
- เครือเจริญโภคภัณฑŠ
- การไฟฟwาฝsายผลิตแห%งประเทศไทย
- บมจ.บ*านปู
- บมจ.ราชบุรีโฮลดิ้ง
- เครือซีเมนตŠไทย
- ไทยเบฟ (ปากซองไฮแลนดŠ)
- ธนาคารพาณิ ช ยŠ ไ ทย (ธนาคารกรุ ง เทพ ธนาคารไทยพาณิ ช ยŠ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
ที่มา: ธนาคารแห%งประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต%างประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากต%างประเทศ (Inflow)),
กรมส%งเสริมการค*าระหว%างประเทศ; สถานทูตสปป.ลาวประจำประเทศไทย

ความสัมพันธL FTA ของสปป.ลาว ในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
อาเซียน
มีผลใช4บังคับแล4ว ภายใต*กรอบอาเซียน จำนวน 6 ฉบับ
อาเซียน-จีน
อาเซียน-ญี่ปุsน
อาเซียน-เกาหลี
อาเซียน-อินเดีย
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดŠ
อาเซียน-ฮ%องกง (มีผลใช*บังคับ 1 ม.ค. 2562)
ลงนามแล4ว แตvยังไมvมีผลใช4บังคับ จำนวน 1 ฉบับ
อยูvระหวvางการเจรจา จำนวน 1 ฉบับ

RCEP

ระดับภูมิภาคที่มีผลใช4บังคับแล4ว จำนวน 1 ฉบับ

Asia Pacific Trade Agreement (APTA) กับ อินเดีย บังคลาเทศ จีน
เกาหลีใต* และศรีลังกา
Laos-Vietnam Trade Agreement

ทวิภาคีที่มีผลใช4บังคับแล4ว จำนวน 1 ฉบับ
ที่มา Lao PDR Trade Portal

ส%วนบริหารงานทวิภาคี
สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมเจรจาการค*าระหว%างประเทศ
มิถุนายน 2561

Lao PDR
Capital :
Surface area :
Official language :
Population :
Exchange rate :

Fact Sheet
Head of State :

Vientiane
236,800 sq km
Lao
7.13 million (2017 est.)
1 Baht = 263.09 Kip (Feb 2018)

President H.E. Mr. Bounnhang Vorachit

Head of Government :
Prime Minister H.E. Mr. Thongloun Sisoulith
Minister of Industry and Commerce :
H.E. Mrs. Khemmani Pholsena

Recent economic indicators
2012
2013
2014
10.2
12.0
13.3
1,641
1,900
2,075
7.8
8.0
7.6
-2.5
-3.2
-2.4
-24.9
-26.7
-18.3
4.3
6.4
4.1
1.4
1.3
1.3

GDP (US$bn)(current price):
GDP per capita (US$):
Real GDP Growth (% change YOY):
Current account balance (US$b):
Current account balance (% GDP):
Inflation (% change YOY):
Unemployment Rate (% labour force):

2015
14.4
2,212
7.3
-2.4
-16.5
1.3
1.4

2016
15.8
2,394
7.0
-1.7
-10.6
2.0
1.5

2017
17.2
2,568
6.9
-1.7
-9.6
2.3
n/a

Source : Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government ; all recent data subject to revision

Lao PDR’s global trade, 2017 (Unit: billion US$)
Exports to world
4.89

Total Trade
9.68
Export destinations (% of total)
1. Thailand
2. China
3. Vietnam

48%
25%
14%

Import sources (% of total)
1. Thailand
2. China
3. Vietnam

61%
18%
11%

Imports from world
4.79

Major Exports

Major Imports

1. Electricity
2. Copper
3. Banana
4. Image recorders
5. Beverage
6. Gold

1. Vehicles
2. Electrical apparatus
3. Fuel
4. Machinery and equipment
5. lron and steel

Source : Ministry of Industry and Commerce, Lao PDR

Thailand’s trade with Lao PDR, 2017 (Unit: million US$)
Total Trade
6,170.52
Share
Rank
1.34%
20th

Exports to Lao PDR
3,950.37
Share
Rank
1.67%
20th

Major Thailand’s exports to Lao PDR
1. Refine fuels
2. Motor cars, parts and accessories
3. Iron and Steels
4. Beauty or make up preparations, soap
5. Chemical products

Imports from Lao PDR
2,220.14
Share
Rank
1.00%
23rd
(million US$)
665.63
308.87
203.12
154.51
153.41

Balance of Trade with Lao PDR
1,730.23

Major Thailand’s imports from Lao PDR
1. Other fuel
2. Other metal ores, metal waste scrap and products
3. Electrical machinery and parts
4. Fruits, vegetables, fruit and vegetable preparations
5. Electrical household appliances

(million US$)
1,151.92
315.91
273.82
113.59
105.51

Source: Ministry of Commerce, Thailand
Department of Trade Negotiations
Ministry of Commerce
March 2018

