ບົດລາຍງານປະຈາປີ 2016

ັ ຂກະແຈ ໃນການຈັດສັນແຫຼ່ ງທຶນ ທີຼ່ມີຄວາມໜ້າເຊືຼ່ອຖື ແລະ ມີມາດຕະຖານສາກົນ”
ວິໄສທັດ: “ເປນ

ສາລະບານ
ເນອ
ື້ ໃນ

ໜ້າ

ພາກສະເໜີ .................................................................................................................. 1
I.

ອົງການຄມ
້ ຄອງວຽກງານຫຼັກຊຼັບ ................................................................................... 2

II. ການພຼັດທະນາວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບໃນປີ 2016 ...................................................................... 5
1. ດ້ານນິຕິກໍາ. ........................................................................................................... 5
2. ຜະລິດຕະພຼັນຫຼັກຊຼັບ ແລະ ການສະໜອງທຶນເຂົື້າໃນການພຼັດທະນາເສດຖະກິດ .............................. 5
3. ສະພາບການຊື້-ຂາຍໃນຕະຫາດຂຼັື້ນສອງ........................................................................... 6
4. ສະຖາບຼັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊຼັບ ........................................................................................ 9
5. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່. ............................................................................................... 9
6. ການພົວພຼັນຮ່ວມມສາກົນ ........................................................................................ 11
III.

ທິດທາງແຜນການ ປີ 2017................................................................................... 11

i

ສາລະບານແຜນວາດ
ແຜນວາດ 1: ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັື້ງຂອງຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບ .............................................. 3
ແຜນວາດ 2: ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັື້ງຂອງສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບ.................................. 4
ແຜນວາດ 3: ຈໍານວນບຼັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊຼັບຂອງຜ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາປີ 2016 .............. 7
ແຜນວາດ 4: ເປີເຊຼັນມນຄ່າການຊື້-ຂາຍຂອງຜ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປີ 2012-2016 ............... 7
ແຜນວາດ 5: ດຼັດຊະນີຕະຫາດຫຼັກຊຼັບລາວ ແຕ່ປີ 2011-2016 ....................................................... 8
ແຜນວາດ 6: ມນຄ່າການຊື້-ຂາຍ ແລະ ປະລິມານການຊື້-ຂາຍ .......................................................... 8
ແຜນວາດ 7: ມນຄ່າຕະຫາດ ແຕ່ປີ 2011-2016 ....................................................................... 9

ii

ສາລະບານຕາຕະລາງ
ຕາຕະລາງ 1: ນິຕິກໍາທີື່ໄດ້ປັບປງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ ໃນປີ 2016 ........................................................... 5
ຕາຕະລາງ 2: ສະຖິຕກ
ິ ່ຽວກຼັບການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊຼັບ ແຕ່ປີ 2010-2016 ....................................... 6
ຕາຕະລາງ 3: ສະພາບການຊື້-ຂາຍຮ້ນຂອງຕະຫາດຫຼັກຊຼັບລາວ ......................................................... 8

iii

ພາກສະເໜີ

ພາກສະເໜີ (ເຮຼັດເປັນສອງບຼັອກ)

ທຶນ ແມ່ນປັດໄຈທີື່ມີຄວາມສໍາຄຼັນຕ ໍ່ການພຼັດ

ເວົື້າ ສະເພາະ ການພຼັ ດທະນາຕະຫ າດທຶນລາວ

ທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງປະ

ໃນປີ 2016 ເຫຼັນວ່າ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເມື່ອທຽບໃສ່

ເທດ ຊຶື່ງນອກຈາກຕະຫາດເງິນ (ທະນາຄານ) ແລ້ວ, ຍຼັງ

ປີ 2015 ຊຶື່ງ ເຫຼັນໄດ້ຈາກການສ້າງສິື່ງ ອໍານວຍຄວາມ

ມີຕະຫ າດທຶນ ທີື່ເ ປັນແຫ ່ງລະດົມທຶນ ສໍາ ລຼັບ ຜ ້ທີື່ຕ້ອງ

ສະດວກຕ່າ ງໆ ເພ ື່ອຊຼຸກ ຍ ້ກ ານປະກອບສ່ ວ ນຂອງຜ ້ມີ

ການເງິນທຶນເຂົື້າໃນການຂະຫຍາຍທລະກິດ ແລະ ເປັນ

ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມໃນຕະຫ າດທຶ ນ ສະແດງອອກຄ ນິ ຕ ິ ກ ໍ າ

ບ່ອນລົງທຶນ ສໍາລຼັບຜ້ທີື່ມີເງິນທຶນເຫອ. ອີງໃສ່ແຜນພຼັດ

ຈໍານວນໜຶື່ງໄດ້ຮຼັບການປັບປງ ແລະ ສ້າງຂຶື້ນໃໝ່ , ສ້າງ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມ 5 ປີ ຄຼັື້ງທີ VIII ໄດ້ກໍານົດນະ

ຊ່ອງທາງການລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮບການ

ໂຍບາຍການພຼັດທະນາ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ຕ້ອງມີ

ອອກຈໍາ ໜ່າ ຍຮ ້ນ ກ ້ , ກົ ນໄກການຊ ື້ -ຂາຍໄດ້ຮ ຼັບ ການ

ຄວາມສອດຄ່ອງ, ກົມກຽວ ແລະ ຕິດພຼັນກຼັນຕຼັື້ງແຕ່ຫົວ

ປັບປງ, ຖານຜ ້ລົງທຶນມີຈໍານວນເພີື່ມຂຶື້ນ , ສະຖາບຼັນສື່

ທີ ຄ ການສະໜອງທຶ ນ ຕ້ ອ ງສອດຄ່ ອ ງກຼັ ບ ນະໂຍບາຍ

ກາງທາງດ້ານຫຼັກຊຼັບຫາກຫາຍຂຶື້ນ , ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມນ

ລວມຂອງການພຼັດທະນາປະເທດ ເປັນຕົື້ນ ສມໃສ່ການ
ບຼັ ນລ ຕາມຄາດໝາຍການຫ ຼຸ ດພົ ື້ນ ອອກຈາກສະຖານະ
ພາບຄວາມດ້ ອ ຍພຼັ ດ ທະນາ. ເພ ື່ ອ ບຼັ ນ ລ ໄດ້ ຄ າດໝາຍ
ດຼັັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງມີການສະໜອງແຫ່ງ
ທຶນຈໍາ ນວນຫ າຍຈາກຫ າຍແຫ ່ງ ທຶນ ລວມມີ ການລົງ
ທຶນໂດຍກົ ງ ຈາກພາກເອກະຊົນ ທຼັ ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າ ງ
ປະເທດ, ການລົງ ທຶນ ຂອງລຼັ ດຖະບານ, ການສະໜອງ
ສິນເຊ ື່ອ ຈາກລະບົ ບ ທະນາຄານ ແລະ ການລະດົ ມ ທຶ ນ

ຜ່າ ນຕະຫ າດທຶນ . ສະນຼັື້ນ ລຼັດຖະບານຈຶື່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມ
ສໍ າ ຄຼັ ນ ໃນການພຼັ ດ ທະນາຕະຫ າດທຶ ນ ຊຶ ື່ ງ ນຼັ ບ ແຕ່ ປ ີ
2010 ຮອດປີ 2016 ເຫຼັ ນ ວ່າ ຕະຫ າດທຶນ ຢ ູ່ ສປປ
ລາວ ໄດ້ມີການພຼັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນທ່ວ ງ
ທ່າທີື່ດີຂຶື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ຂ່າວສານກ່ຽວກຼັບຕະຫາດທຶນ ມີຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ
ກວ້າ ງຂວາງຂຶື້ນ. ພ້ອມນຼັື້ ນ ຄະນະກໍາມະການຄ ້ມຄອງ
ຫຼັກຊຼັບ ກໍ່ໄດ້ມີການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ແລະ ເຊື່ອມ
ໂຍງກຼັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທຼັງເພີື່ມບົດບາດຂອງຕົນ
ໃນເວທີສາກົນ ດ້ວຍການເປັນເຈົື້າ ພາບກອງປະຊຼຸມສໍາ
ມະນາລະດຼັບສາກົນ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມໃນໜ່ວ ຍ
ງານພຼັດທະນາຕະຫາດທຶນອາຊຽນ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2016 ສະບຼັບນີື້ ຈະສ່ອງ
ແສງໃຫ້ເຫຼັນພາບລວມໃນການຄ້ມຄອງ ແລະ ພຼັດທະນາ
ຕະຫ າດທຶນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2016 ແລະ ທິດທາງ
ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ປີ 2017 ໂດຍ
ສຼັງເຂບ ຊຶື່ງໃນປີ 2017 ພວກເຮົາຈະໄດ້ສບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່
ຈຼັດຕຼັື້ງຜຼັນຂະຫຍາຍບຼັນດາແຜນງານ-ໂຄງການ ທີື່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນແຜນຍດທະສາດພຼັດທະນາຕະຫາດທຶນ ແນໃສ່
ເຮຼັດໃຫ້ຕະຫາດທຶນ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ປະກອບ
ສ່ວນຊຼຸກຍ້ການພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມ.
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I.

ອົງການຄມ
້ ຄອງວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບ



ຄະນະກໍາມະການຄມ
້ ຄອງຫກ
ຼັ ຊຼັບ
ຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບ ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍຕົວອຼັກສອນວ່າ: “ຄຄຊ” ມີຊື່ເປັນພາສາອຼັງກິດ ແມ່ນ Lao

Securities Commission ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍຕົວອຼັກສອນວ່າ: “LSC” ແມ່ນອົງການຈຼັດຕຼັື້ງຂອງລຼັດຖະບານ. ມີພາ

ລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລຼັດຖະບານ ໃນການຄ້ມຄອງມະຫາພາກ ທາງດ້ານວຽກງານຫຼັກຊຼັບຢູ່າງລວມ
ສນໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ, ມີຄວາມຮຼັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານ
ຫຼັກຊຼັບ ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບກຼັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ ກ່ຽວຂ້ອງເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍ
ມີສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບ ຫ “ສຄຄຊ” ເປັນກົງຈຼັກຊ່ວຍວຽກ.
ໂຄງປະກອບຂອງ ຄຄຊ ປະກອບມີ 13 ທ່ານ ຄ: ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 1 ທ່ານ, ກໍາມະການ 10
ທ່ານ ແລະ ເລຂາ ຄຄຊ 1 ທ່ານ (ແຜນວາດ 1).
ຄຄຊ ເປີດກອງປະຊຼຸມສາມຼັນຂອງຕົນຂຶື້ນ ສາມເດອນຕໍ່ຄຼັື້ງ. ນອກນຼັື້ນ ຍຼັງ ສາມາດເປີດກອງປະຊຼຸມວິສາມຼັນ
ຂຶື້ນເວລາໃດກໍ່ໄດ້ ຖ້າວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຕາມການຮຽກຂອງປະທານ ຄຄຊ ຫ ຕາມການສະເໜີຂອງກໍາມະການ
ຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜຶື່ງ. ກອງປະຊຼຸມ ຄຄຊ ຈະເປີດຂຶື້ນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີສະມາຊິກເຂົື້າຮ່ວມຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜຶື່ງ ຂອງຈໍານວນ
ສະມາຊິກທຼັງໝົດ.
ປີ 2016 ໄດ້ມີການແຕ່ງຕຼັື້ງປະທານ ຄຄຊ ຄົນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກຼັບການປັບປງກົງຈຼັກຂອງລຼັດຖະ
ບານຊຼຸດໃໝ່ ແລະ ເປີດກອງປະຊຼຸມ ຄຄຊ ຂຶື້ນ ຈໍານວນ 3 ຄຼັື້ງ ເພື່ອພິຈາລະນາບຼັນຫາສໍາຄຼັນຕ່າງໆ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫາດທຶນ ໃນຕໍ່ໜ້າຂອງ ສຄຄຊ, ແຜນການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫາດຫຼັກ
ຊຼັບລາວ, ນິຕິກໍາຂອງ ຄຄຊ ແລະ ອື່ນໆ.

2



ສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບ
ສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບ ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍຕົວອຼັກສອນວ່າ: “ສຄຄຊ” ແລະ ມີຊື່ເປັນພາສາ

ອຼັງກິດວ່າ: “Lao Securities Commission Office” ຊຶື່ງຂຽນຫຍ ໍ້ດ້ວ ຍຕົວອຼັກສອນວ່າ: “LSCO” ຢ ູ່ພາຍໃຕ້
ການຊີື້ນໍາ-ນໍາພາໂດຍກົງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ຈາກຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບ ແລະ ໄດ້ຮຼັບງົບປະມານຈາກ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ມີພາລະບົດບາດເປັນກົງຈຼັກຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ ຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບ ໃນ
ການຈຼັດຕຼັື້ງປະຕິບຼັດວຽກງານຄ ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ ເພື່ອເຮຼັດໃຫ້ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານດຼັັ່ ງກ່າວ ມີຄວາມສະຫງົບ,
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ, ລະບຽບກົ ດໝາຍ ແລະ ແຜນພຼັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມຂອງລຼັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ປີ 2016 ສຄຄຊ ປະກອບມີພະນຼັກງານທຼັງໝົດ 47 ຄົນ (ຍິງ 20 ຄົນ) ໃນນຼັື້ນ ມີຄະນະສໍານຼັກງານ ຄຄຊ
3 ຄົນ (ຍິງ 2 ຄົນ), ຄະນະພະແນກ 12 ຄົນ (ຍິງ 5 ຄົນ), ພະນຼັກງານວິຊາການ 32 ຄົນ (ຍິງ 13 ຄົນ). ມີລະດຼັບ
ການສຶກສາປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 23 ຄົນ (ຍິງ 13 ຄົນ), ປະລິນຍາຕີ 22 ຄົນ (ຍິງ 7 ຄົນ) ແລະ
ຊຼັື້ນກາງ 1 ຄົນ.
ສຄຄຊ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ ຄ: ພະແນກຈຼັດຕຼັື້ງ ແລະ ບລິຫານ, ພະແນກຄ້ມຄອງການອອກຈໍາໜ່າຍ
ຫ ຼັກຊຼັບ, ພະແນກຄ ້ມຄອງສະຖາບຼັນສ ື່ກາງດ້າ ນຫ ຼັກຊຼັບ, ພະແນກນິຕິກໍາ, ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ພະແນກຄ້ມຄອງຕະຫາດຫຼັກຊຼັບ (ແຜນວາດ 2).

ແຜນວາດ 2: ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັງື້ ຂອງສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບ

ຫົວໜ້າ ສຄຄຊ
ຮອງຫົວໜ້າ ສຄຄຊ

ພະແນກຈຼັດຕຼັື້ງ
ແລະ ບລິຫານ

ພະແນກຄ້ມ
ຄອງສະຖາບຼັນສື່
ກາງດ້ານຫຼັກ
ຊຼັບ

ຮອງຫົວໜ້າ ສຄຄຊ

ພະແນກຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ
ໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່
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ພະແນກຄ້ມ
ຄອງຕະຫາດ
ຫຼັກຊຼັບ

ພະແນກຄ້ມຄອງ
ການອອກຈໍາໜ່າຍ
ຫຼັກຊຼັບ

ພະແນກນິຕິກໍາ

ການພຼັດທະນາວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບໃນປີ 2016

II.

1. ດ້ານນິຕິກາໍ .
ຄຄຊ ໄດ້ຖເອົາແຜນພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມ 5ປີ ຄຼັື້ງທີ VIII ແລະ ແຜນຍດທະສາດພຼັດທະນາຕະຫາດ
ທຶນ ແຕ່ປີ 2016-2025 ເປັນບ່ອນອີງໃນການພຼັດທະນາເຄື່ອງມໃນການຄ້ມຄອງຕະຫາດທຶນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ການປັບປງບຼັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຼຸດ ເພື່ອຮຼັບໃຊ້ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫາດທຶນ
ແລະ ສຼັງຄົມ ດ້ວຍການປັບປງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຮຼັດກມ ເຂຼັື້ມງວດ ມີຄວາມສຼັກສິດ ແລະ
ສາມາດຈຼັດຕຼັື້ງປະຕິບຼັດໄດ້ ທຼັງມີຄວາມແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກຼັບສະພາບເງ ື່ອນໄຂ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ
ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກຼັບສາກົນ. ນິຕິກໍາ ທີື່ໄດ້ປັບປງ ແມ່ນແນໃສ່ເຮຼັດ ໃຫ້ການຄ້ມຄອງ ແລະ ການດາເນີນງານ
ຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫາດທຶນມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ ການລາຍງານຂອງຕະຫາດຫຼັກຊຼັບລາວ, ຄວາມ
ພຽງພ ຂອງທຶນຂອງບ ລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ການໂອນຮ ້ນ. ສໍາລຼັບນິຕິກໍາ ທີື່ສ້າງໃໝ່ ແມ່ນເນຼັື້ນໃສ່ການຕິດຕາມ
ກວດກາແຫ ່ງທຶນຂອງບ ລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ, ປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນທລະກິດຂອງບ ລິສຼັດຈົດທະບຽນ, ການປົກ
ປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ້ລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການລະດົມທຶນຢຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານການອອກຈໍາໜ່າຍຮ້ນກ້.
ປະຈ ບຼັນ ສຄຄຊ ໄດ້ປະກາດນໍາ ໃຊ້ນິຕິກໍາ ທຼັງ ໝົດ ຈໍາ ນວນ 40 ສະບຼັບ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າ ຍ 1). ສະເພາະປີ
2016 ແມ່ນມີການສ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກາ ຈານວນທຼັງໝົດ 7 ສະບຼັບ, ໃນນຼັື້ນ ສ້າງໃໝ່ຈານວນ 4 ສະບຼັບ ແລະ
ປັບປງຈໍານວນ 3 ສະບຼັບ.
ຕາຕະລາງ 1: ນິຕກ
ິ າໍ ທີໄື່ ດ້ປບ
ັ ປງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ ໃນປີ 2016
ລໍາດຼັບ

2.

ເນອ
ື້ ໃນ

ການສ້າງ/ປັບປງ

1

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມນ ສໍາລຼັບຕະຫາດຫຼັກຊຼັບ

ປັບປງ

2

ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມພຽງພຂອງທຶນຂອງບລິສຼັດຫຼັກຊຼັບ

ປັບປງ

3

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໂອນຮ້ນ

ປັບປງ

4

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການລາຍງານເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກຼັບ ແຫ່ງທີື່ມາຂອງທຶນ, ໂຄງສ້າງຜ້ຖ
ຮ້ນ ແລະ ຜ້ໄດ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດສດທ້າຍຂອງບລິສຼັດຫຼັກຊຼັບ

ໃໝ່

5

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບລິຫານຂອງບລິສຼັດຈົດທະບຽນ

ໃໝ່

6

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮ້ນກ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ໃໝ່

7

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລາຍການທີື່ກ່ຽວພຼັນ

ໃໝ່

ຜະລິດຕະພຼັນຫກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ການສະໜອງທຶນເຂົາື້ ໃນການພຼັດທະນາເສດຖະກິດ
ປີ 2016 ເປັນປີທໍາອິດ ທີື່ ຄຄຊ ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້ບລິສຼັດຈົດທະບຽນລະດົມທຶນ ດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍ

ຮ້ນກ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນສະກນໂດລາສະຫະລຼັດ ກໍານົດເວລາ 7 ປີ, 10 ປີ ແລະ 12 ປີ ຊຶື່ງເຮຼັດໃຫ້ບລິສຼັດດຼັັ່ງກ່າວ
ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ 312 ລ້ານໂດລາສະຫະລຼັດ ຫ ທຽບເທົາັ່ 2.543 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ຕວ
ົ ເລກຄາດຄະເນ ໃນ
ແຜນພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມ 5 ປີ ຄຼັື້ງທີ VIII ທີື່ໄດ້ກໍານົດສຼັດສ່ວນການລົງທຶນ ຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນ
ຕາ ເຂົື້າໃສ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໃນໄລຍະ 2016-2020 ປະມານ 19%-21% ຂອງການລົງທຶນລວມ ຈໍານວນ
ປະມານ 223 ພຼັນຕື້ກີບ ແມ່ນສາມາດບຼັນລໄດ້ 5,4% (ສະເພາະເບື້ອງຕະຫາດທຶນ).
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ເພື່ອຮຼັບປະກຼັນຄນນະພາບຂອງບລິສຼັດທີື່ຈະອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊຼັບ ແລະ ເຂົື້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫຼັກຊຼັບ
ຄຄຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົື້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ກຼັັ່ນຕອງການສະເໜີຂອງບລິສຼັດ ຢູ່າງເລິກເຊິື່ງ ລະອຽດຖີື່ຖ້ວນ ສໍາ
ລຼັບບລິສຼັດທີື່ຍຼັງບໍ່ທຼັນໄດ້ເງື່ອນໄຂ ກໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສບຕໍ່ກະກຽມ ເຮຼັດໃຫ້ໃນປີ 2016 ບໍ່ມີບລິສຼັດຈົດທະບຽນໃໝ່
ໃນຕະຫາດຫຼັກຊຼັບລາວ. ແຕ່ເພື່ອເປັນການຊຼຸກຍ້ສົັ່ງເສີມໃຫ້ການເພີື່ມຜະລິດຕະພຼັນເຂົື້າປ້ອນຕະຫາດຫຼັກຊຼັບ ແລະ
ຄຼັດຈ້ອນໄດ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີື່ມີເງື່ອນໄຂລະດົມທຶນໄລຍະຍາວຜ່ານຕະຫາດທຶນ, ຄຄຊ ໄດ້ແຕ່ງຕຼັື້ງຄະນະ
ຮຼັບຜິດຊອບຄົື້ນຄວ້າບຼັນຊີລາຍຊື່ບລິສຼັດເປົົ້າໝາຍເຂົາື້ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫຼັກຊຼັບລາວ ຊຶື່ງຄະນະດຼັັ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ປະກອບມີຫາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລຼັດເຂົື້າຮ່ວມ. ພ້ອມນຼັື້ນ ກໍ່ໄດ້ສ້າງກົນໄກອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊຼັບໃນຕະຫາດຂຼັື້ນສອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພຼັດທະນາລະບົບໄອທີ ເພື່ອຮອງຮຼັບໃຫ້ແກ່ການຊຶ-ື້
ຂາຍຜະລິດຕະພຼັນໃໝ່ ກຄ ຮ້ນກ້ ແລະ ພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານ.
ຕາຕະລາງ 2: ສະຖິຕກ
ິ ຽ່ ວກຼັບການອອກຈໍາໜ່າຍຫກ
ຼັ ຊຼັບ ແຕ່ປີ 2010-2016
ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ
2010

BCEL

305.390

-

-

-

-

-

305.390

931.998

1.611.151

-

-

2.754.000

-

5.297.149

-

-

-

-

2.543.000*

4.168.000

LWPC

-

-

40.352

-

-

-

40.352

PTL

-

-

-

240.000

-

-

240.000

77.500

-

77.500

ພາຍໃນ

EDL-

ຕ່າງປະເທດ (ຮ້ນ
ກ້)

Gen

2012

2013

ລວມ

ບລິສດ
ຼັ ອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊຼັບ

2014

1.625.000
*

SVN
ລວມ
ທຽບໃສ່ GDP ໃນປີ

2016

2015

1.237.389

1.611.151

40.352

1.865.000

2.831.500

2,22%

2,14%

0,05%

1,97%

2,99%

2.543.000
2,53%**

10.128.391
10,09%**

* ການອອກຈໍາໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບໃນປີ 2014 ແລະ 2016 ຂອງບ ລິສຼັດ EDL-GEN ແມ່ນການອອກຈໍາໜ່ າຍຫ ຼັກ ຊຼັບ ປະເພດຮ ້ນ ກ ້ ຢູ່
ປະເທດ ໄທ. ສໍາລຼັບຕົວເລກໃນການລະດົມທຶນອື່ນໆໃນຕາຕະລາງ ແມ່ນການລະດົມທຶນໂດຍການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊຼັບ ປະເພດຮ້ນ ຢູ່
ພາຍໃນປະເທດ
** ທຽບໃສ່ GDP ຂອງປີ 2015.

3. ສະພາບການຊ-ື້ ຂາຍໃນຕະຫາດຂຼັນ
ື້ ສອງ
ເພ ື່ອຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ສະພາບການຊ ື້-ຂາຍຮ້ນ ໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫ າຍຂຶື້ນ ,
ຄຄຊ ໄດ້ພິຈາລະນາອະນຍາດໃຫ້ ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ປັບປງຫົວໜ່ວຍການຊື້ -ຂາຍຮ້ນຕໍໍ່າສດ ຈາກ 1 ຮ້ນ ມາ
ເປັນ 100 ຮ້ນ ຫີກລ້ຽງການຊື້-ຂາຍທີື່ເປັນຮ້ນເສດ ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍປະລິມານການຊື້ -ຂາຍ.
ທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແມ່ນໄດ້ມີການສ້າງລະບົບການຊື້-ຂາຍພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານແລະຮ້ນກ້ ແລະ ເລີື່ມສຶກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງກະດານຊື້ -ຂາຍຮ້ນມວນຊົນ ສໍາລຼັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ. ທຽບໃສ່ປີ
2015 ເຫຼັນວ່າ ຕະຫາດທຶນມີການພຼັດທະນາທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ສໍາ
ລຼັບຜ້ລົງທຶນເພີື່ມຂຶື້ນ ເຮຼັດໃຫ້ຈໍານວນບຼັນຊີຊື້-ຂາຍຫ ຼັກຊຼັບຂອງຜ້ລົງທຶນ ເພີື່ມຂຶື້ນ 342 ບຼັນຊີ ລວມທຼັງໝົດມີ
12.418 ບຼັນຊີ. ຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍລວມຍຼັງເຫຼັນວ່າ ຕະຫາດຫຼັກຊຼັບ ຍຼັງບໍ່ທຼັນມີສະພາບຄ່ອງເທົັ່າທີື່ຄວນ ເຖິງວ່າ
ຈໍານວນບຼັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊຼັບຂອງຜ້ລົງທຶນພາຍໃນ ກວມເອົາ 79,78% ຂອງບຼັນຊີທຼັງໝົດ (9.907 ບຼັນຊີ) ແຕ່ຜ້
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ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກໃນການຊື້-ຂາຍຮ້ນໃນຕະຫ າດຫຼັກຊຼັບລາວ (ເກີນ 63% ຂອງມນຄ່າການຊື້-ຂາຍທຼັງໝົດໃນ
ປີ) ແມ່ນຜ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ເມື່ອໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂລກທີື່ມີຄວາມຜຼັນຜວນ ບໍ່ແນ່ນອນ
ຈຶ ື່ງ ໄດ້ ຫ ຼຸ ດການລົງ ທຶ ນ ໃນຕະຫ າດນ້ ອຍ ຜົ ນກໍ າ ໄລໜ້ ອຍ ລົ ງ ພາໃຫ້ ຕ ະຫ າດທີ ື່ ມ ີ ການຊ ື້ - ຂາຍໂດຍຜ ້ລ ົ ງ ທຶ ນ
ຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຄ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ບວກກຼັບ ຜົນການດໍາເນີນທລະກິດຂອງບາງບລິສຼັດ
ຈົດທະບຽນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮຼັບຜົນດີເທົັ່າທີື່ຄວນ ສະແດງອອກຈາກການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງບາງບລິສຼັດຫຼຸດລົງ ແລະ
ບາງບລິສຼັດກໍ່ບ ໍ່ມີການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ເຮຼັດໃຫ້ລາຄາຮ້ນ ຫຼຸດລົງ ແລະ ສົັ່ງຜົນໃຫ້ ມນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮ້ນ, ມນຄ່າ
ຕະຫາດ ແລະ ປະລິມານການຊື້-ຂາຍຫຼຸດລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2015.
ປີ 2016 ດຼັດຊະນີຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ ລາວ ປິດຢ ູ່ທີື່ 1.014,05 ຈ ດ ຫ ຼຸດລົງ 180,25 ຈ ດ ຫ ເທົັ່າກຼັບ 16,11% ທຽບໃສ່ດ ຼັດຊະນີທ້າ ຍປີຜ ່າ ນມາ (ຕາຕະລາງ 3), ມີມ ນຄ່າ ການຊ ື້ -ຂາຍ 111,67 ຕ ື້ກີ ບ ຫ ຼຸດລົ ງ
44,22% ຈາກ 200,19 ຕ ື້ກ ີບ ແລະ ມີ ຈໍາ ນວນຮ ້ນ ຊ ື້ -ຂາຍທຼັ ງ ໝົ ດ 22,12 ລ້າ ນຮ ້ນ ຫ ຼຸດ ລົ ງ 29,22%
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.
ແຜນວາດ 3: ຈໍານວນບຼັນຊີຊ-ື້ ຂາຍຫກ
ຼັ ຊຼັບຂອງຜລ
້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາປີ 2016

ແຜນວາດ 4: ເປີເຊຼັນມນຄ່າການຊື້-ຂາຍຂອງຜລ
້ ງົ ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປີ 2012-2016
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ຕາຕະລາງ 3: ສະພາບການຊ-ື້ ຂາຍຮນ
້ ຂອງຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບລາວ
ປີ 2015

ປີ 2016

ຈໍານວນ (ຮນ
້ )

ມນຄ່າການຊ-ື້ ຂາຍ
(ກີບ)

ລາຄາ
ສະເລ່ຍ
(ກີບ)

BCEL

3.359.891

20.739.698.050

EDL-GEN

23.941.836

% ການປູ່ຽນແປງ
ມນຄ່າ
ການຊ-ື້
ຂາຍ
(ກີບ)

ຈໍານວນ (ຮນ
້ )

ມນຄ່າການຊ-ື້ ຂາຍ
(ກີບ)

ລາຄາ
ສະເລ່ຍ
(ກີບ)

6.173

3.290.653

14.707.132.800

4.469

-2,06

-29,09

-1,70

164.364.783.350

6.865

17.767.038

93.843.305.700

5.282

-25,79

-42,91

-1,58

42.200

335.722.600

7.956

9.906

56.928.800

5.747

-76,53

-83,04

-2,21

PTL

3.606.229

13.749.026.900

3.813

732.433

1.992.384.650

2.720

-79,69

-85,51

-1,09

SVN

309.600

1.009.380.000

3.260

325.156

1.078.090.400

3.316

5,02

6,81

3,32

ລວມ

31.259.756

200.198.610.900

22.125.186

111.677.842.350

-29,22

-44,22

LWPC

ຈໍານວນ
(ຮ້ນ)

ລາຄາ
ສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ແຜນວາດ 5: ດຼັດຊະນີຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ແຕ່ປີ 2011-2016
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ແຜນວາດ 6: ມນຄ່າການຊ-ື້ ຂາຍ ແລະ ປະລິມານການຊ-ື້ ຂາຍ
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ແຜນວາດ 7: ມນຄ່າຕະຫາດ ແຕ່ປີ 2011-2016
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ໝາຍເຫດ: 9.91 ເປີເຊຼັນຕໍ່ GDP ແມ່ນທຽບໃສ່ຕົວເລກຄາດຄະເນຂອງ GDP ປະຈໍາປີ 2016

4. ສະຖາບຼັນສກ
ື່ າງດ້ານຫກ
ຼັ ຊຼັບ
ສະຖາບຼັນສື່ກາງທາງດ້ານຫຼັກຊຼັບ ເປັນໜຶື່ງໃນຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ສໍາຄຼັນ ແລະ ຈໍາເປັນໃນການຂຼັບເຄື່ອນຕະ
ຫາດທຶນໃຫ້ມີການພຼັດທະນາ. ເນື່ອງຈາກ ວຽກງານຫຼັກຊຼັບ ຍຼັງເປັນວຽກໃໝ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ນິຕິບກຄົນພາຍໃນຍຼັງ
ບໍ່ທຼັນມີຄວາມເຂົື້າໃຈເລິກເຊິງື່ ຕໍ່ການໃຫ້ບລິການເປັນສື່ກາງທາງດ້ານຫຼັກຊຼັບ ບວກກຼັບ ຕະຫາດທຶນລາວ ຍຼັງມີຂະ
ໜາດນ້ອຍ ຈຶື່ງບໍ່ດຶງດດສະຖາບຼັນສື່ກາງຕ່າງປະເທດເຂົາື້ ມາລົງທຶນໃຫ້ບລິການຢູ່ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ
ເພື່ອຊຼຸກຍ້ໃຫ້ສະຖາບຼັນສື່ກາງຄົບຖ້ວນ ໃນປີ 2016, ຄຄຊ ໄດ້ຄົື້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮຼັບຮອງເອົາບລິສຼັດປະເມີນມນ
ຄ່າຊຼັບສິນ (ບລິສຼັດ Sims Property Consultants Co.,Ltd ຈາກປະເທດໄທ) ແລະ ບລິສຼັດຈຼັດລໍາດຼັບຄວາມ
ໜ້າເຊື່ອຖຈາກຕ່າງປະເທດ (ບລິສຼັດ TRIS Rating Co.,Ltd ຈາກປະເທດໄທ) ມາໃຫ້ບລິການທາງດ້ານວຽກ
ງານຫຼັກຊຼັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສໍານຼັກງານ ຕຼັື້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶື່ງເຮຼັດໃຫ້ປະເພດການໃຫ້ບລິການ
ເປັນສື່ກາງທາງດ້ານຫຼັກຊຼັບມີຄວາມຫາກຫາຍຂຶື້ນ.
ໃນປີ 2016 ຈໍານວນບລິສຼັດຫຼັກຊຼັບ ແລະ ບລິສຼັດກວດສອບທີື່ໃຫ້ບລິການທາງດ້ານຫຼັກຊຼັບ ແມ່ນຍຼັງມີຈາ
ນວນເທົັ່າເດີມ, ແຕ່ ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫ ຼັກຊຼັບທີື່ຖກຮຼັບຮອງຈາກ ຄຄຊ ແມ່ນມີຈໍານວນເພີື່ມຂຶື້ນ ທຽບໃສ່ປີ
2015. ຮອດທ້າຍປີ 2016 ມີນາຍໜ້າຊ ື້-ຂາຍຫ ຼັກຊຼັບ ຈໍານວນ 20 ຄົນ, ຜ້ຊ່ວຍນາຍໜ້າຊື້ -ຂາຍຫ ຼັກຊຼັບ ຈໍາ
ນວນ 4 ຄົນ ແລະ ທີື່ປຶກສາທາງການເງິນ ຈໍານວນ 3 ຄົນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜ່ານການກວດກາສາມາດຕີລາຄາ
ໄດ້ວ່າ ການດໍາເນີນງານຂອງບາງບ ລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ ຍຼັງບ ໍ່ທຼັນເຂຼັື້ມແຂງເທົັ່າທີື່ຄວນ, ການແຂ່ງຂຼັນພາຍໃນລະຫວ່າງ
ບລິສຼັດຫຼັກຊຼັບດ້ວຍກຼັນຍຼັງບໍ່ສງ ເຮຼັດໃຫ້ຖານລກຄ້າບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວເທົັ່າທີື່ຄວນ.
5. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.
ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເປັນວຽກງານໜຶື່ງທີື່ສໍາຄຼັນ ໃນການສ້າງຄວາມຮຼັບຮ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວ ມໃນຕະຫ າດທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜ ້ລົງທຶນ. ໃນປີ 2016, ສຄຄຊ ໄດ້ຈຼັດຕຼັື້ງ ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ້ກ່ຽວກຼັບຕະຫາດທຶນ ໃຫ້ສຼັງຄົມ ດ້ວຍຫາຍຮບການ ແລະ ຫາຍຊ່ອງທາງ ຜ່ານການຈຼັດ
ຕຼັື້ງດ້ວຍຕົນເອງ ຫ ສົມທົບກຼັບບຼັນດາຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫາດທຶນ ກຄ ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ, ບລິສຼັດຫຼັກຊຼັບ ແລະ
ພາກສ່ວນອື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ກຼັບທີື່ ໄດ້ທຼັງໝົດ ຈໍານວນ 10 ຄຼັື້ງ ພ້ອມນີື້ ກໍ່ໄດ້
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ໂຄສະນາຜ່ານສື່ມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ ເຊຼັັ່ນ: ວາລະສານ, ໜຼັງສພິມ, ເວຼັບໄຊ້ ແລະ ວິທະຍ. ອຼັນພົື້ນເດຼັັ່ນ ແມ່ນໄດ້
ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລາຍການໂທລະພາບ “ເສຼັື້ນທາງສ່ຕະຫາດທຶນລາວ” ອອກອາກາດໃຫ້ມວນຊົນທຼັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດໄດ້ຮຼັບຊົມຜ່ານທາງສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ ງຊາດລາວ ຊ່ອງ ທຊລ 1, ເຜີຍແຜ່ທກໆວຼັນອາທິດ ເວລາ
20:10-20:40 ໂມງ ແລະ ອອກອາກາດຄນທກໆວຼັນພະຫຼັດ ເວລາ 9:00-9:30 ໂມງ. ຜ່ານການຈຼັດຕຼັື້ງປະຕິບຼັດ
ຄ ດຼັ ັ່ງ ກ່ າ ວ ໄດ້ເ ຮຼັດ ໃຫ້ສ ຼັ ງ ຄົມ ມີ ຄ ວາມຮຼັບ ຮ ້ ແລະ ເຂົື້ າ ໃຈ ຕ ໍ່ ວ ຽກງານຕະຫ າດທຶ ນຫ າຍຂຶ ື້ນ ເຮຼັ ດ ໃຫ້ມ ີກ ານ
ປະກອບສ່ວນຈາກສຼັງຄົມໃນຕະຫ າດທຶນເພີື່ມ ຂຶື້ນ ສະແດງອອກຄ ມີບຼັນຊີຊື້ -ຂາຍຂອງຜ້ລົງທຶນພາຍໃນເພີື່ມຂຶື້ນ
ເມື່ອທຽບໃສ່ ປີ 2015.
ຮບພາບການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບໃຫ້ແກ່ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມໃນວຽກງານຕະຫາດທຶນ

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບຜ່ານ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 1
ລາຍການ: “ເສຼັນ
ື້ ທາງສຕ
່ ະຫາດທຶນລາວ”
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6. ການພົວພຼັນຮ່ວມມສາກົນ
ເພື່ອພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນລາວ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວສອດຄ່ອງກຼັບຫ ຼັກການສາກົນ,
ສຄຄຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຼັດຕຼັື້ງປະຕິບຼັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພົວພຼັນຮ່ວມມກຼັບສາກົນ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພຼັກ-ລຼັດວາງອອກ ໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນ ດ້ວຍການຮ່ວມມຫາຍຝູ່າຍ ແລະ ສອງຝູ່າຍ
ໃນຫ າຍລະດຼັບ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ອທາງດ້ານເຕຼັກນິກວິຊາການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ກໍ່ສ້າງບ ກຄະລາ
ກອນ ແລະ ແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມນຂ່າວສານ. ປີ 2016 ສຄຄຊ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພຼັນຮ່ວມມ ກຼັບສາກົນ ແລະ
ຍົ ກ ສ ງຖານະບົ ດ ບາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີ ສ າກົ ນ ດ້ ວ ຍການ ເປັ ນ ເຈົ ື້ າ ພາບຈຼັ ດ ກອງປະຊຼຸ ມ OECD
Southeast Asia Corporate Governance Initiative ຄຼັື້ງ ທີ III ຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ ແລະ ເປັນປະທານ

ຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຼຸມຄະນະກໍາມະການພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນ (WC-CMD) ແຕ່ປີ 2016-2018. ສຄຄຊ ໄດ້
ສບຕໍ່ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຕ່າງໆ ທີື່ຕິດພຼັນກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຕະຫາດທຶນອາຊຽນ ຢູ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເກຼັບກໍາສະພາບ ແລະ ນໍາມາຜຼັນຂະຫຍາຍໝນໃຊ້ເຂົື້າໃນການປະຕິບຼັດວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກຼັບຫຼັກ ການສາກົນ ແລະ ແທດເໝາະກຼັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມນີື້, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂຼັື້ມແຂງ ແລະ
ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກຼັບພາກພ ື້ນກ ໍ່ຄ ສາກົນໄດ້, ສຄຄຊ ກ ໍ່ໄດ້ເລີື່ມຄົື້ນຄວ້າ
ກະກຽມການເຂົື້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຄ້ມຄອງຫຼັກຊຼັບສາກົນ ຫ IOSCO.
ຮບພາບກອງປະຊຼຸມ OECD-Southeast Asia Corporate Governance Initiative
ທີື່ ນະຄອນຫວງວຽງຈຼັນ

III.

ທິດທາງແຜນການ ປີ 2017
ເພ ື່ອສ ບຕ ໍ່ຈຼັດຕຼັື້ງປະຕິບຼັດວຽກງານຄ ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ ໃຫ້ມີຄວາມຮຼັບປະກຼັນ ແລະ ສາມາດບຼັນລ ຕາມເປົົ້ າ

ໝາຍ, ສຄຄຊ ຈະສມໃສ່ປະຕິບຼັດບຼັນດາໜ້າວຽກ ສໍາລຼັບປີ 2017 ດຼັັ່ງລາຍລະອຽດລ່ມນີື້:
1. ດ້ານນິຕິກໍາ: ເອົາໃຈໃສ່ປັບປງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊຼັບ ໃຫ້ມີລຼັກສະນະຄົບຖ້ວນ, ຮຼັດກມ ແລະ ສອດຄ່ອງກຼັບ
ສະພາບການພຼັດທະນາຕະຫາດທຶນ ແລະ ມາດຖານສາກົນ; ຄົື້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກໍາຂອງ ຄຄຊ ໃຫ້
ຄົບຖ້ວ ນສົມບ ນ ແລະ ແທດເໝາະກຼັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບໃນໄລຍະໃໝ່ ກ ໍ່ຄ
ເງື່ອນໄຂຂອງການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອກະຕກຊຼຸກຍ້ໃຫ້ບລິສຼັດທີື່ມີເງື່ອນໄຂ ເຂົື້າມາຈົດ
ທະບຽນໃນຕະຫາດຫຼັກຊຼັບລາວ ແລະ ຈງໃຈໃຫ້ນຼັກລົງທຶນທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົື້າມາລົງທຶນໃນ
ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວຫ າຍຂຶື້ ນ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ ນິຕິກໍາຕິດພຼັນກຼັບການກໍານົດລາຄາຮ້ນ, ການຮຼັບຮອງເອົາຕົວ
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ແທນຜ້ຖຮ້ນກ້, ການຄອບຄອງກິດຈະການ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທຼັງ ຕິດຕາມການສະເໜີ/ຮ້ອງຟ້ອງ/ຮ້ອງຮຽນ
ຈາກສຼັງຄົມ ກ່ຽວກຼັບວຽກງານຫຼັກຊຼັບ.
2. ການອອກຈໍາ ໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ: ສມໃສ່ຄຼັດຈ້ອນ ແລະ ຈຼັດລຽງບ ລິມະສິດລາຍຊ ື່ເປົົ້ າໝາຍ
ບລິສຼັດເຂົື້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫຼັກຊຼັບລາວ ລວມທຼັງບລິສຼັດລຼັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບລິສຼັດເອກະຊົນ ໃຫ້ໄດ້
ຕາມລະດຼັບຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້, ຄົື້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຂອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊຼັບ ຂອງບລິສຼັດທີື່ມີເງື່ອນໄຂລະດົມທຶນ
ຜ່ານຕະຫາດທຶນ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງບຼັນດາບລິສຼັດຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫາດຫຼັກຊຼັບລາວ
ໃຫ້ເ ປັນ ປົກກະຕິ ເພ ື່ອ ຮຼັບປະກຼັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ລົງ ທຶນ. ພ້ອມນຼັື້ນ, ກ ໍ່ຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ບ ລິສຼັດຈົດ
ທະບຽນ ກະກຽມເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆທາງດ້ານບຼັນຊີຢູ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຮອງຮຼັບໃຫ້ແກ່ການນໍາໃຊ້ຮບແບບລາຍ
ງານທາງການເງິນສາກົນ (IFRS) ແລະ ສົມທົບກຼັບ IFC ຄົື້ນຄວ້າສ້າງຫຼັກການຄ ້ມຄອງບລິການກິດຈະການ
(CG Code) ຂອງ ສປປ ລາວ.
3. ການຄ ້ມຄອງສະຖາບຼັນສື່ກາງດ້ານຫ ຼັກຊຼັບ : ຊຼຸກຍ້ຕະຫາດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ເປັນເຈົື້າການໃນການຈຼັດຝຶກອົບຮົມ
ເພື່ອສ້າງນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼັກຊຼັບຂອງບ ລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ ໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ, ຊຼຸກຍ ້ສະຖາບຼັນສື່ກາງດ້ານຫ ຼັກຊຼັບ ມີ
ແບບແຜນການເຄ ື່ອນໄຫວທລະກິດ ທີື່ຈະແຈ້ງຊຼັດເຈນ ແລະ ມີຈ ດສ ມ ພ້ອມທຼັງ ນໍາໃຊ້ຍ ດທະສາດແບບບ ກ
ທະລ ເພື່ອເຂົື້າຫາບລິສຼັດເປົົ້າໝາຍຈົດທະບຽນ. ພ້ອມນຼັື້ນ, ສຄຄຊ ກໍ່ຈະໄດ້ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະ
ຖາບຼັນສື່ກາງດ້ານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ລະຫຼັດນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫ ຼັກຊຼັບ ຢູ່າງໃກ້ຊິດ ເປັນຕົື້ນ
ລົງກວດກາກຼັບທີື່ ແລະ ກວດກາເອກະສານ ຄຽງຄ່ກຼັບການຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກຼັບຫຼັກການຄ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ
ຂອງບ ລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ (Risk-Based Supervision) ເພ ື່ອເປັນເຄ ື່ອງທີື່ຮ ຼັດກ ມໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການ
ສ້າງຕຼັື້ງບລິສຼັດບລິຫານຊຼັບສິນ ເພື່ອເປັນການປພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງຜະລິດຕະພຼັນໃໝ່ ກຄ ກອງທຶນຮ່ວມ.
4. ການຄ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວໃນຕະຫາດຂຼັື້ນສອງ: ເອົາໃຈໃສ່ສບຕໍ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງໃນຕະຫາດ
ຂຼັື້ນສອງ ດ້ວຍການຕິດຕາມການຊື້ -ຂາຍທີື່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ການລົງກວດກາກຼັບທີື່, ປະຕິບຼັດແຜນການແກ້
ໄຂສະພາບຄ່ອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂະຫຍາຍເວລາຊ ື້ -ຂາຍຮ ້ນ, ຊຼຸກຍ ້ການເພີື່ມອຼັດຕາ
ສ່ວນການຖຄອງຮ້ນຂອງຜ້ຖຮ້ນໃນບລິສຼັດຈົດທະບຽນ, ທົບທວນນະໂຍບາຍກ່ຽວກຼັບຄ່າທໍານຽມ, ເອົາໃຈໃສ່
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນ ໃຫ້ເຂົື້າເຖິງແຕ່ລະເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າຄໍາສຼັັ່ງ ຊື້-ຂາຍ
ຮ້ນຈໍານວນຫ າຍ (Block Trade) ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮ້ນລາຍໃຫຍ່. ພ້ອມນຼັື້ນ ຈະໄດ້
ຄົື້ນຄວ້າຜະລິດພຼັນກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າລະບົບຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍຮ້ນ (Market Surveillance).
5. ການໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່: ຊຼຸກຍ ້ການຈຼັດຕຼັື້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ ກ່ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ໃຫ້ແກ່
ສຼັງຄົມໄດ້ຮຼັບຮ້ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ, ທົັ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄນນະພາບ ໂດຍຜ່ານຫາຍຊ່ອງທາງ ເປັນຕົື້ນ ແມ່ນ ໂທລະ
ພາບ, ວິທະຍ, ໜຼັງສພິມ, ວາລະສານ, ລົງເຜີຍແຜ່ກຼັບທີື່ ແລະ ຜ່ານສື່ມວນຊົນຕ່າງໆໃຫ້ຫາກຫາຍຂຶື້ນ ພ້ອມ
ທຼັງ ຈຼັດສໍາມະນາໃຫ້ແກ່ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫ າດທຶນ ຄຽງຄ ່ກຼັບການຄົື້ນຄວ້າ ການສ້າງຕຼັື້ງສນໃຫ້ຄວາມຮ້
ກ່ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນ.
6. ການພົວພຼັນຮ່ວມມສາກົນ: ສບຕໍ່ຈຼັດຕຼັື້ງປະຕິບຼັດແຜນການຮ່ວມມສອງຝູ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝູ່າຍ ເພື່ອຍາດແຍ່ງ
ເອົາການຊ່ວຍເຫອໃນການກໍ່ສ້າງບກຄະລາກອນ ໂດຍສົັ່ງພະນຼັກງານໄປຝຶກວຽກຕົວຈິງຢູ່ອົງກອນຕ່າງໆ ແລະ
ຈຼັດຝຶກອົບຮົມສໍາມະນາຮ່ວມກຼັນ; ເປັນເຈົື້າພາບ ແລະ ປະທານຮ່ວມກຼັບກະຊວງການເງິນໄທ ໃນການຈຼັດກອງ
ປະຊຼຸມຄະນະກໍາມະການພຼັດທະນາຕະຫາດທຶນ (WC-CMD) ຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈຼັນ ພ້ອມທຼັງ ສບຕໍ່ຄົື້ນຄວ້າ
ກະກຽມເງ ື່ອນໄຂຕ່າ ງໆ ເພ ື່ອ ເຂົື້າເປັນ ສະມາຊິກຂອງອົງການ IOSCO ແລະ ໂຄງການເຊ ື່ອມໂຍງອາຊຽນ
ຕ່າງໆ.
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