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ບດົຄ ຳເຫນັຂອງຫວົໜຳ້ສ ຳນກັງຳນຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ມ້ຄອງຫ ກັຊບັ 
ຕະຫ ຳດທຶນ ມີຄວຳມສ ຳຄັນຕ ໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລຳວ ຊຶຶ່ງມີອົງກຳນ

ຄ ້ມຄອງວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ກ ໍ່ຄື ຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ແລະ ສ ຳນັກງຳນຄະນະກ ຳມະ

ກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ເປັນເສນຳທິກຳນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບຳນ ໃນກຳນຄ ້ມຄອງວຽກງຳນຫ ັກຊັບ 

ຢ່ຳງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພຳບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ, ມີພຳລະບົດບຳດໃນກຳນຄ ້ມຄອງ

, ຕິດຕຳມກວດກຳວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວ ມີຄວຳມ

ສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໄປຄຽງຄູ່ກັບກຳນສ ມໃສ່ພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍຳຍຕົວຢ່ຳງເຂັັ້ມແຂງ 

ມີປະສິດທິພຳບ, ໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມຳດຕະຖຳນສຳກົນ ເທືຶ່ອລະກ້ຳວ. 

          ໃນປ ີ2021 ສະພຳບກຳນລວມຂອງໂລກມີກຳນຜັນແປ ຢ່ຳງສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ ຊຶຶ່ງໄດ້ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຕະຫ ຳດທຶນ ຂອງ 
ສປປ ລຳວ ພົບກັບຄວຳມທ້ຳທຳຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈຳກປັດໃຈຕ່ຳງໆ ເປັນຕົັ້ນ ຄວຳມຜັນຜວນທຳງດ້ຳນກຳນເມືອງ 
ຂອງບັນດຳປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ, ກຳນເພີຶ່ມຂຶັ້ນຂອງລຳຄຳນ ໍ້ຳມັນໃນຕະຫ ຳດໂລກ, ກຳນເຊືຶ່ອມໂຍງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ- 

ສັງຄົມ ໃນພຳກພືັ້ນ ແລະ ສຳກົນ, ກຳນພັດທະນຳດ້ຳນເທັກໂນໂລຊີທີຶ່ທັນສະໄໝຢ່ຳງກ້ຳວກະໂດດ, ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວທ ລະ
ກິດໂດຍຄ ຳນຶງເຖິງສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວຳມຍືນຍົງ ແລະ ສະພຳບກຳນ ແຜ່ລະບຳດຂອງພະຍຳດໂຄວິດ-19 ທີຶ່ມີກຳນເພີຶ່ມ
ທະວີຄວຳມຮ ນແຮງ ແລະ ສືບຕ ໍ່ແຜ່ລະບຳດໃນທົົ່ວໂລກ  ຊຶຶ່ງສະພຳບກຳນຂ້ຳງເທິງ ໄດ້ສ້ຳງທັງກຳລະໂອກຳດ ແລະ ສິຶ່ງທ້ຳ
ທຳຍຕ ໍ່ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວ ແລະ ພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລຳວ ກ ໍ່ຄື ຕະຫ ຳດທຶນ ຂອງ ສປປ ລຳວ.  

 ສ ຳລັບ ສປປ ລຳວ ປີ 2021 ແມ່ນປີທ ຳອິດ ໃນກຳນຜັນຂະຫຍຳຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, 

ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊຳດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ແລະ ເລີຶ່ມຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍຳຍວຳລະແຫ່ງ

ຊຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນແກ້ໄຂຄວຳມຫຍ ງ້ຍຳກ ທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ-ກຳນເງິນ (2021-2023), ເວົັ້ຳສະເພຳະ ຢູ່ໃນຂະ         
ແໜງຕະຫ ຳດທຶນຂອງພວກເຮຳົ ກ ໍ່ພວມສ ມໃສ່ຜັນຂະຫຍຳຍຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດຳແຜນງຳນ-ໂຄງກຳນ ພັດທະນຳຕະຫ ຳດ
ທຶນ 5 ປີ (2021-2025). 

ສ ຳລັບກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນ ໃນປີ 2021 ບົນພືັ້ນຖຳນກຳນຊີັ້ນ ຳ-ນ ຳພຳຢ່ຳງໃກ້ສິດຈຳກ ຄະນະກ ຳມະກຳນ
ຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ, ສ ຳນັກງຳນຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ໂດຍສົມທົບກັບບັນດຳຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງຳນຕະຫ ຳດ
ທຶນ ໄດ້ສ ມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງຳນຕຳມ ແຜນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນ ໂດຍໄດ້ສ ຳເລັດກຳນປັບປ ງ ຍ ດທະສຳດກຳນ
ພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035 ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ເພືຶ່ອກະກຽມສະເໜີກອງປະຊຸມ
ລັດຖະບຳນ ພິຈຳລະນຳຮັບຮອງ, ພ້ອມນີັ້ ດ້ຳນກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ ຳ ແລະ ນະໂຍບຳຍມະຫຳພຳກ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງຳນຫ ັກຊັບ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ ຳໃຕ້ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກຊັບ (ສະບັບປັບປ ງ) ຈ ຳນວນ 26 ສະບັບ 
(ສ້ຳງໃໝ່ 11 ສະບັບ ແລະ ປັບປ ງ 15 ສະບັບ) ເພືຶ່ອເອືັ້ອອ ຳນວຍໃຫ້ແກ່ກຳນລະດົມທຶນ ແລະ ກຳນລົງທຶນ ໃນຕະຫ ຳດທຶນ
ພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ. ສ ຳລັບກຳນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝຳຍ  ແລະ ນິຕິກ ຳໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫ ັກຊັບ  ເຫັນວ່ຳມີ
ປະສິດທິພຳບ ແລະ ສຳມຳດສະກັດກັັ້ນກຳນກະທ ຳຜິດ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດມຳດຕະກຳນສຶກອົບຮົມ ແລະ ມຳດຕະກຳນປັບໃໝ 
ຕ ໍ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫ ຳດທຶນ ຈ ຳນວນໜຶຶ່ງ; ສ ຳລັບກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງພືັ້ນຖຳນໂຄງລ່ຳງຕະຫ ຳດທຶນ ໂດຍສະເພຳະ
ກຳນກຳນຄ ້ມຄອງຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ, ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈ (MOU) ເພືຶ່ອແຍກພຳລະບົດບຳດ ແລະ ໜ້ຳທີຶ່ 

ລະຫວ່ຳງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ຢ່ຳງຈະແຈ້ງ; ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ກ່ຽວກັບແຜນທ ລະກິດຂອງຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ ໄລຍະ 
05 ປີ (2021-2025) ແລະ ຄົັ້ນຄວ້ຳປັບປ ງນິຕິກ ຳ ແລະ ກົນໄກກຳນຈົດທະບຽນຂອງ ຕລຊລ, ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້ຳສັງລວມ
ບັນຫຳ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສະພຳບຄ່ອງກຳນຊືັ້ ຂຳຍຫ ັກຊັບໃນ ຕລຊລ. ພ້ອມນີັ້ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່
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ຄວຳມຮູ້ ກ່ຽວກັບກຳນລົງທຶນໃນວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ພຳກສ່ວນຕ່ຳງໆທີຶ່ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນຄ ້ມຄອງຂອງກະຊວງແຮງງຳນ 
ແລະ ສະຫວັດດີກຳນສັງຄົມ ແນໃສ່ຂະຫຍຳຍຖຳນຜູ້ລົງທຶນໃນວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ສຄຄຊ. ສ ຳລັບ ກຳນຄ ້ມຄອງສະຖຳບັນສືຶ່
ກຳງດ້ຳນຫ ັກຊັບ ໄດສ້ ຳເລັດກຳນສ້ຳງຕັັ້ງຊົມລົມບ ລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ເຊິຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 08 ບ ລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳ
ຊັບສິນຢູ່ໃນ ສປປ ລຳວ ເພືຶ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນຳກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງໃຫ້ມີມຳດຖຳນສູງຂຶັ້ນເທືຶ່ອລະ
ກ້ຳວ; ດ້ຳນກຳນຂະຫຍຳຍ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ພັດທະນຳຜະລິດຕະພັນຫ ັກຊັບ ໃນ
ປີ 2021 ມີຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນ 26.474,38 ຕືັ້ກີບ (ຮ ້ນ, ຮ ້ນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດ). ພ້ອມນີັ້ ຕິດພັນກັບກຳນ
ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງແຜນວຽກກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນ
ກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ ສ ຳລັບຂະແໜງຫ ັກຊັບ (IFRS Roadmap) ແລະ ອອກແຈ້ງກຳນຫຳບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ກ່ຽວ

ກັບກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ (IFRS); ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນທົດລອງກຳນປະເມີນ

ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ ຳແນະນ ຳ ວ່ຳດ້ວຍກຳນຄ ້ມຄອງບ ລິຫຳນສ ຳລັບບ ລິສັດຈົດທະບຽນ (Lao CG Scorecard) 
ສ ຳລັບບ ລິສັດຈົດທະບຽນ 04 ແຫ່ງ ທີຶ່ມີຄວຳມສະໝັກໃຈ; ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ສືບຕ ໍ່ໃຫ້ຄວຳມສ ຳຄັນວຽກງຳນຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໂດຍໄດ້ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງເນືັ້ອໃນຫ ັກສູດນຳຍໜ້ຳຊືັ້-
ຂຳຍຫ ັກຊັບ (Broker) ແລະ ຫ ັກສູດຜູ້ວິເຄຳະ (Analyst) ພ້ອມທັງ ໄດ້ສ ຳເລັດຂັັ້ນພືັ້ນຖຳນ ໃນກຳນສ້ຳງເນືັ້ອໃນ

ຫ ັກສູດສ ຳລັບຜູ້ບ ລິຫຳນ (Board Leadership Program) ແລະ ກ ຳນົດເງືຶ່ອນໄຂຄູຝຶກ; ພັດທະນຳ ເນືັ້ອໃນ ແລະ 
ຮູບແບບ ກຳນໂຄສະນຳເພືຶ່ອໃຫ້ແທດເໝຳະກັບກ ່ມເປ ົ້ຳໝຳຫ ຳຍຍິຶ່ງຂຶັ້ນ. ພ້ອມນີັ້, ເພືຶ່ອຍົກສູງຄວຳມຮູ້, ຄວຳມສຳມຳດທຳງ
ດ້ຳນວິຊຳກຳນ ສຄຄຊ ໄດ້ເພີຶ່ມທະວີກຳນຮ່ວມມືໃນຮູບແບບ ສອງຝ່ຳຍ, ຫ ຳຍຝ່ຳຍ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນ ໂດຍໄດ້

ເລີຶ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນຮ່ວມມື ລະຫວ່ຳງ ລັດຖະບຳນລຳວ ແລະ ລັດຖະບຳນລ ກຊ ຳບວກ (LAO/032) ໂດຍເລັົ່ງໃສ່

ໜ້ຳວຽກເພືຶ່ອສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂ ໃຫ້ SME ສຳມຳດລະດົມທຶນຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶນໄດ້ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ແກ່ມວນຊົນ; ຈັດ
ສ ຳມະນຳໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່ຳງໆຢູ່ພຳຍໃນປະເທດ ແລະ ຫັນກຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ມຳເປັນກຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມຜ່ຳນ
ລະບົບອອນລຳຍ ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ ກລະຄຳກອນໃນວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອນ ຳມຳປັບປ ງ
ນິຕິກ ຳ ແລະ ສ້ຳງແນວທຳງໃນກຳນຄ ້ມຄອງວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມຳດຕະຖຳນສຳກົນເທືຶ່ອລະກ້ຳວ.  

          ສ ຳລັບທິດທຳງແຜນກຳນໃນປ ີ2022 ສຄຄຊ ຈະສ ມໃສ່ກຳນປັບປ ງຍ ດທະສຳດກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນ ຂອງ 

ສປປ ລຳວ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2035 ໃຫ້ໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ ເພືຶ່ອເປັນ

ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນໃນຂົງເຂດຕະຫ ຳດທຶນ. ພ້ອມດຽວກັນນີັ້, ກ ໍ່ຈະສືບຕ ໍ່ເອົຳໃຈໃສ່ ສ້ຳງ ແລະ 

ປັບປ ງນິຕິກ ຳລ ່ມກົດໝຳຍໃຫ້ມີຄວຳມສອດຄ່ອງກັບກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກຊັບ (ສະບັບປັບປ ງ); ສົມທົບກັບກະຊວງກຳນ

ເງິນ ຄົັ້ນຄວ້ຳລຳຍຊືຶ່ເປ ົ້ຳໝຳຍບ ລິສັດທີຶ່ເປັນບ ລິມຳສິດ ເພືຶ່ອກະກຽມຄວຳມພ້ອມໃນກຳນລະດົມທຶນຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶນ; 

ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບກຳນລະດົມທຶນດ້ວຍກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນກູ້ ຂອງວິສຳຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລຳວ; ຕິດຕຳມກຳນວິເຄຳະຊ່ອງ

ຫວ່ຳງກຳນຂ້ຳມຜ່ຳນສູ່ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ IFRS ຂອງ 11 ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ; ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຄູ່ມືໃນກຳນປະເມີນ Lao 

CG Scorecard ແລະ ກະກຽມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະເມີນ ແລະ ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ; ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບເງືຶ່ອນໄຂກຳນ

ເປັນອົງກອນຄ ້ມຄອງຕົນເອງ (Self Regilatory Organization: SRO) ຂອງ ຕລຊລ; ຄົັ້ນຄວ້ຳກຳນຊຸກຍູ້ກຳນ

ລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ ໂດຍສະເພຳະພັນທະບັດລັດຖະບຳນ, ກະກຽມຂັັ້ນຕອນຮອງຮັບກຳນເອົຳພັນທະບັດລັດຖະບຳນທີຶ່ອອກ

ໂດຍກົງ ໃຫ້ບັນດຳວິສຳຫະກິດ ເຂົັ້ຳມຳຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ; ຄົັ້ນຄວ້ຳກ ຳນົດຮູບແບບກອງທຶນເພືຶ່ອກຳນລົງທຶນໃນ
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ບ ລິສັດ (Private Equity Fund: PE Fund), ທ ລະກິດຮ່ວມລົງທຶນ (Venture Capital: VC) ແລະ ກອງທຶນ

ສ່ວນບ ກຄົນ ຢູ່ ສປປ ລຳວ; ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຜູ້ທົບທວນພຳຍນອກ (External Review) ເພືຶ່ອຊຸກຍູ້ກຳນອອກຮ ້ນກູ້ສີຂຽວ 

ໃນຕະຫ ຳດທຶນລຳວ; ຊຸກຍູ້ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ພັດທະນຳລະບົບເຊືຶ່ອມຕ ໍ່ກຳນຊ ຳລະກັບຫ ຳຍທະນຳຄຳນ 

(multiple bank link); ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບຜູ້ຄ ້ມຄອງຫ ັກວຽກງຳນປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ  ແລະ ກຳນສ້ຳງຕັັ້ງສະມຳຄົມ

ບ ລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ; ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງວຽກງຳນໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຫ ຳຍຮູບກຳນທີຶ່ເໝຳະສົມ; ສືບຕ ໍ່ຮ່ວມມື ໃນ

ຮູບແບບສອງຝ່ຳຍ, ຫ ຳຍຝ່ຳຍ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນ ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ ເພືຶ່ອຍຳດແຍ່ງເອົຳກຳນຊ່ວຍເຫ ືອທຳງດ້ຳນ

ວິຊຳກຳນ ແລະ ກະກຽມສະໝັກເຂົັ້ຳເປັນສະມຳຊິກສົມບູນຂອງອົງກຳນ IOSCO ເພືຶ່ອຍົກລະດັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບຂອງ 

ສປປ ລຳວ ໃນເວທີສຳກົນເທືຶ່ອລະກ້ຳວ. 
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ປີ 2021 ໄດ້ສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ ຳ 
26 ສະບັບ ປະກອບມີ : ດ ຳລັດ 1 
ສະບັບ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ 18 ສະບັບ, ແຈ້ງ
ກຳນ 4 ສະບັບ ແລະ ຄ ຳແນະນ ຳ 3 
ສະບັບ (ປະຈ ບັນ ສຄຄຊ ມີນິຕິກ ຳ

ທັງໝົດ 86 ສະບັບ) 

▪ ປີ 2021 ມີບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ທັງໝົດມີ 11 ແຫ່ງ; 

▪ ໄດ້ຮັບຮູ້ກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນກູ້ ຢູ່ປະເທດໄທ 1 ຄັັ້ງ ມູນຄ່ຳ 1.892  

ຕືັ້ກບີ; 

▪ ຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນຜ່ຳນກຳນອອກຫ ັກຊັບ (ຮ ້ນ ແລະ ຮ ້ນ
ກູ້) ທັງພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ ຮອດປັດຈ ບັນ: 21.857 ຕືັ້ກບີ.  

▪ ກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍພັນທະບັດລັດຖະບຳນ ຜ່ຳນ ຕລຊລ 1.098,89 

ຕືັ້ກບີ ແລະ 8,04 ລຳ້ນໂດລຳສະຫະລັດ. 
▪ ຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນ  ອອກຈ ຳໜ່ຳຍພັນທະບັດລັດຖະບຳນ

ຜ່ຳນ ຕລຊລ ຮອດປັດຈ ບັນ 3.978,44 ຕືັ້ກບີ ແລະ 58,04 
ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ.            

ບັນຊີຜູ້ລົງທຶນທັງໝົດໃນປີ 2021 

ເພີຶ່ມຂຶັ້ນ  734 ບັນຊີ  

(ທັງໝົດມີ 16.788 ບນັຊ ີຄື: 

ພຳຍໃນ 13.321 ບັນຊີ  

ຕ່ຳງປະເທດ 3.433 ບັນຊີ). 

 

▪ ມູນຄ່ຳກຳນຊືັ້-ຂຳຍ ໃນປີ 2021 
ແມ່ນ 72,89 ຕືັ້ກບີ  (ທັງໝົດ
ນັບແຕ່ເປີດຕະຫ ຳດມີ 

1.719,11 ຕືັ້ກບີ); 

▪ ມູນຄ່ຳຕະຫ ຳດໃນທ້ຳຍປີ 2021 
ແມ່ນ 8.258,23 ຕືັ້ກບີ; 

▪ ດັດຊະນີຫ ັກຊັບທ້ຳຍປີ 2021   

ປິດຢູ່ທີຶ່ 597,57 ຈ ດ. 

▪ ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ 4 ແຫງ່ 
▪ ບ ລິສັດກວດສອບ 3 ແຫງ່ 
▪ ບ ລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ 8 ແຫງ່ 

▪ ທະນຳຄຳນດູແລຊັບສິນ 3 ແຫງ່ 

▪ ບ ລິສັດຈັດລ ຳດັບຄວຳມໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື 1 ແຫງ່                                                   

▪ ໃນປີ 2021 ນັກວິຊຳຊີບທັງໝົດ 

70 ຄນົ ປະກອບມີ: ນັກວິຊຳຊີບ

ທ ລະກິດຫ ັກຊັບ 31 ຄົນ, ນັກ
ວິຊຳຊີບກວດສອບ 17 ຄົນ ແລະ 
ນັກວິຊຳຊີບປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ 

22 ຄົນ) 

▪  

ສະຖຕິສິ ຳຄນັໃນປ ີ 2021 

 

▪ ກ່ຳວເຕືອນ 1 ກ ລະນ ີ
▪ ປັບໄໝ 6 ກ ລະນ ີ
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ສະພຳບຕະຫ ຳດທນຶ ໃນປ ີ2021 

1. ສະພຳບຕະຫ ຳດທນຶຂອງຕຳ່ງປະເທດ 

ຕະຫ ຳດທຶນຕ່ຳງປະເທດ ໂດຍລວມແມ່ນມີກຳນປັບຕົວເພີຶ່ມຂຶັ້ນສູງ ຈຳກປທີີຶ່ຜ່ຳນມຳ ເນືຶ່ອງມຳຈຳກຜົນສ ຳເລັດໃນ
ກຳນ ພັດທະນຳ ວັກແຊງປ້ອງກັນ ແລະ ຢຳປິິ່ນປ ວ ພະຍຳດອັກເສບປອດ (COVID-19) ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຳນດ ຳລົງຊີວິດ
ຂອງປະຊຳຊົນ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນໂດຍລວມ ມີທ່ຳອ່ຽງທີຶ່ດີຂຶັ້ນ. ນອກຈຳກນີັ້, ສະພຳບກຳນຕ່ຳງໆໃນສຳກົນ 
ເປັນຕົັ້ນ ຫ ຳຍປະເທດ ໄດ້ມີກຳນຜັກດັນມຳດຕະກຳນກະຕ ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ມີກຳນຟ ົ້ນຕົວໄວຂຶັ້ນ ພ້ອມນີັ້ ຜົນກຳນດ ຳເນີນ
ງຳນທີຶ່ເຂັັ້ມແຂງ ຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນໃນກ ່ມທະນຳຄຳນ, ກຳນທ່ອງທ່ຽວ, ສຳທຳລະນະສ ກ ແລະ ອືຶ່ນໆ ໄດ້ກຳຍເປັນ
ຂີດໝຳຍສ ຳຄັນໃນກຳນສ້ຳງຄວຳມເຊືຶ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ເປັນສິຶ່ງຜັກດັນເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີຕະຫ ຳດທຶນໃນຫ ຳຍໆ
ປະເທດປັບຕົວເພີຶ່ມຂຶັ້ນໃນປີ 2021. 

2. ສະພຳບຕະຫ ຳດທນຶຂອງ ສປປ ລຳວ 

ສະພຳບໂດຍລວມຂອງຕະຫ ຳດທຶນ ສປປ ລຳວ ໃນປີນີັ້  ແມ່ນມີກຳນປັບຕົວຫ ຸດລົງເລັກໜ້ອຍເມືຶ່ອທຽບກັບ
ປີຜ່ຳນມຳ ເນືຶ່ອງຈຳກກຳນແຜ່ລະບຳດຮອບໃໝ່ຂອງ ພະຍຳດອັກເສບປອດ (COVID-19) ທີຶ່ໄດ້ເປັນປັດໄຈຖ່ວງດຶງເຮັດ
ໃຫ້ສະພຳບເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລຳວ ສືບຕ ໍ່ຊົບເຊົຳຈຳກປີຜ່ຳນມຳ ແລະ ບ ໍ່ທັນຟ ົ້ນຕົວໄດ້ເທົົ່ຳທີຶ່ຄວນ. 
ນອກຈຳກນີັ້, ຍັງມີສຳເຫດມຳຈຳກຜົນກຳນດ ຳເນີນງຳນຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ທີຶ່ບ ໍ່ສຳມຳດດຶງດູດ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຊືຶ່ອ
ໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນໄດເ້ທົົ່ຳທີຶ່ຄວນ ຊຶຶ່ງບຳງບ ລິສັດ ກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ສຳມຳດຈ່ຳຍເງິນປັນຜົນໄດ້ຕ ໍ່ເນືຶ່ອງຈຳກປີທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ເຮັດໃຫ້
ຮ ້ນຂອງບຳງບ ລິສັດໃນຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ ບ ໍ່ມີກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຊືັ້-ຂຳຍຢ່ຳງຄຶກຄຶັ້ນ ປະກອບກັບ ໃນປີນີັ້ ຕະຫ ຳດທຶນລຳວ 
ຍັງບ ໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຂົັ້ຳມຳລະດົມທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວເທືຶ່ອ. ຈຳກສະພຳບເງືຶ່ອນໄຂດັົ່ງກ່ຳວ 
ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດທີຶ່ຖືຄອງຮ ້ນຢູ່ແລ້ວ ມີຄວຳມຕ້ອງກຳນເທຂຳຍຮ ້ນອອກ ເພືຶ່ອນ ຳເອົຳເງິນ
ທຶນໄປລົງທຶນໃນທ ລະກິດອືຶ່ນ ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລຳຄຳຮ ້ນບຳງຕົວຫ ຸດລົງ.  

ຮອດທ້ຳຍປີ 2021, ລັດຖະບຳນ ແລະ ວິສຳຫະກິດ ສຳມຳດລະດົມແຫ ່ງທຶນໄລຍະຍຳວ ທັງໝົດ 26.474,38 ຕືັ້
ກີບ. ໃນນີັ້ ໄດ້ລະດົມທຶນຜ່ຳນກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນ 6.818,73 ຕືັ້ກີບ, ຮ ້ນກູ້ 15.038,71 ຕືັ້ກີບ ແລະ ພັນທະບັດ
ລັດຖະບຳນ 4.616,92 ຕືັ້ກີບ, ກວມເອົຳ 12,65% ຂອງ GDP. ກຳນລະດົມທຶນຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶນດັົ່ງກ່ຳວ ໄດ້
ປະກອບສ່ວນໃນກຳນ ດັດສົມງົບປະມຳນ ແລະ ກຳນລົງທຶນໃນໂຄງກຳນຕ່ຳງໆ ລວມທັງ ກຳນບ ລິຫຳນທົົ່ວໄປຂອງລັດຖະ
ບຳນ ພ້ອມທັງ ປະກອບສ່ວນໃນກຳນຂະຫຍຳຍທ ລະກິດ ແລະ ກຳນບ ລິກຳນຂອງວິສຳຫະກິດ ໂດຍໄດ້ຖືກນ ຳໃຊ້ເຂົັ້ຳໃນ
ເປ ົ້ຳໝຳຍຕ່ຳງໆ ເປັນຕົັ້ນ ສ້ຳງເຂືຶ່ອນໄຟຟ້ຳ, ສ້ຳງປ ັ້ຳນ ັ້ຳມັນ, ສູນກຳນຄ້ຳ, ຜະລິດຊີມັງ, ຜະລິດນ ັ້ຳມັນປຳມ, ຂະຫຍຳຍທ ລະ
ກິດເຊົົ່ຳສິນເຊືຶ່ອ ແລະ ກຳນທະນຳຄຳນ, ນ ຳໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນໃນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ປັດຈ ບັນ 
ຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ ມີບ ລິສັດຈົດທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ຈຳກຫ ຳຍຂະແໜງກຳນ ເປັນຕົັ້ນ ສະຖຳບັນກຳນເງິນ, ພະລັງງຳນ, 

ກະສິກ ຳ, ອ ດສະຫະກ ຳ, ກຳນຄ້ຳ-ກຳນບ ລິກຳນ ແລະ ອືຶ່ນໆ. 
ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ເພືຶ່ອເປັນກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນ ກ ໍ່ຄື ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ, ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ປະສຳນ

ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງກົນໄກຂອງຕະຫ ຳດທຶນ ເພືຶ່ອໃຫ້ສຳມຳດອອກຈ ຳໜ່ຳຍພັນທະບັດ
ລັດຖະບຳນຜ່ຳນລະບົບຕະຫ ຳດທຶນ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົັ້ນມຳ. ຮອດທ້ຳຍປີ 2021 ສຳມຳດລະດົມທຶນໃຫ້ແກ່
ລັດຖະບຳນ ຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶນ ມູນຄ່ຳທັງໝົດ 3.993,67 ຕືັ້ກີບ (12/2018 – 12/2021) ແລະ 58,67 ລ້ຳນໂດລຳ
ສະຫະລັດ (09/2020 – 12/2021). ພ້ອມນີັ້, ສຄຄຊ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຊ່ອງ
ທຳງເອືັ້ອອ ຳນວຍກຳນຊືັ້-ຂຳຍ ພັນທະບັດລັດຖະບຳນຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶນ ໃຫ້ຫ ຳກຫ ຳຍຍິຶ່ງຂຶັ້ນ. 
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ກຳນຄ ມ້ຄອງວຽກງຳນຫ ກັຊບັໃນປີ 2021  

1. ອງົກຳນຄ ມ້ຄອງວຽກງຳນຫ ກັຊບັ 

1.1 ຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ມ້ຄອງຫ ກັຊບັ (ຄຄຊ)  

ຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ (ຄຄຊ) ແມ່ນກຳນຈັດຕັັ້ງທີຶ່ບ ໍ່ປະຈ ຳກຳນ ເຊິຶ່ງເປັນກຳນຈັດຕັັ້ງສູງສ ດຂອງອົງກຳນ
ຄ ້ມຄອງວຽກງຳນຫ ັກຊັບ, ມີພຳລະບົດບຳດເປັນຜູ້ຄ ້ມຄອງວຽກງຳນຫ ັກຊັບຢ່ຳງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພຳບ ໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມີ ສ ຳນັກງຳນຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ (ສຄຄຊ) ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຮັບຜິດຊອບໂດຍ
ກົງໃນກຳນຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມ ກວດກຳ ວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ບົນພືັ້ນຖຳນກຳນປະສຳນສົມທົບ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ກັບ
ພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄຄຊ ມີສິດ ແລະ ໜ້ຳທີຶ່ໃນກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ສ້ຳງນະໂຍບຳຍ, ແຜນຍ ດທະສຳດ, ກົດໝຳຍ ແລະ ນິຕິ
ກ ຳໃຕ້ກົດໝຳຍ ກ່ຽວກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ, ໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບຳຍ, ແຜນຍ ດທະສຳດ, ກົດ  
ໝຳຍ ແລະ ລະບຽບກຳນກ່ຽວກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ, ຮັບຮອງລະບຽບກຳນກ່ຽວກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ແລະ ປະຕິບັດສິດ 
ແລະ ໜ້ຳທີຶ່ອືຶ່ນໆ ຕຳມທີຶ່ໄດ້ກ ຳນົດໄວ້ໃນກົດໝຳຍ.  

ສ ຳລັບໃນໜຶຶ່ງປີທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ດ້ຳນໂຄງປະກອບດ້ຳນບ ກຄະລຳກອນ ຂອງ ຄຄຊ ແມ່ນໄດ້ມີກຳນປັບປ ງ ໂດຍປະກອບ
ມີຕຳງໜ້ຳຈຳກ 11 ພຳກສ່ວນ ຕຳມກຳນກ ຳນົດໃນດ ຳລັດວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກ ຳມະ
ກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ (ສະບັບປັບປ ງ) ສະບັບເລກທີ 291/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສຳ 2021 ຄື:  

1) ຮອງນຳຍົກລັດຖະມົນຕ ີ      ເປັນປະທຳນ; 

2) ຜູ້ວ່ຳກຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ      ເປັນຮອງປະທຳນ, ຜູ້ປະຈ ຳກຳນ; 

3) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກຳນເງິນ     ເປັນຮອງປະທຳນ; 

4) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລົງທຶນ   ເປັນກ ຳມະກຳນ; 

5) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອ ດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ   ເປັນກ ຳມະກຳນ; 

6) ຮອງຜູ້ວ່ຳກຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ    ເປັນກ ຳມະກຳນ; 

7) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍ ຕິທ ຳ     ເປັນກ ຳມະກຳນ; 

8) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວຳມສະຫງົບ   ເປັນກ ຳມະກຳນ; 

9) ຮອງຫົວໜ້ຳອົງກຳນໄອຍະກຳນປະຊຳຊົນສູງສ ດ    ເປັນກ ຳມະກຳນ; 

10) ຮອງລັດຖະມົນຕ,ີ ຮອງຫົວໜ້ຳຫ້ອງວ່ຳກຳນສ ຳນັງຳນນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນກ ຳມະກຳນ; 

11) ຫົວໜ້ຳສ ຳນັກງຳນຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ   ເປັນເລຂຳ. 

ໃນປີ 2021 ໄດ້ມີກຳນແຕ່ງຕັັ້ງ ປະທຳນ ຄຄຊ ຄົນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ມີກຳນປັບປ ງຄະນະກ ຳມະກຳນ ຄຄຊ ຈຳກບຳງ
ກະຊວງ ເພືຶ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບດ ຳລັດວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ 
(ສະບັບປັບປ ງ) ພ້ອມທັງ  ໄດ້ກ ຳນົດກຳນແບ່ງຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບຄືນໃໝ່ ຕຳມຂ ໍ້
ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 33/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວຳ 2021 ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງແຜນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງຄະນະ
ກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ (ຄຄຊ) ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ເພືຶ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນ. 
ປັດຈ ບັນ ໂຄງປະກອບດ້ຳນບ ກຄະລຳກອນຂອງ ຄຄຊ ປະກອບມີ 11 ທ່ຳນ (ຕຳມຮູບພຳບ 1). 
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ສ ຳລັບໜຶຶ່ງປີທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ຄຄຊ ໄດ້ກ ຳນົດແນວທຳງໃນກຳນຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມກວດກຳ, ພິຈຳລະນຳ ແລະ ມີທິດຊີັ້ນ ຳ 

ແກ່ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນທີຶ່ຢູ່ພຳຍໃຕ້ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ໂດຍຜ່ຳນກຳນພິຈຳລະນຳທຳງເອກະສຳນ 

ແລະ ຜ່ຳນກຳນຈັດກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຈ ຳນວນ 3 ຄັັ້ງ ເພືຶ່ອພິຈຳລະນຳຮັບຮອງ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີັ້ນ ຳຕ ໍ່ບັນຫຳທີຶ່ສ ຳຄັນຈ ຳນວນ

ໜຶຶ່ງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ກຳນກ ຳນົດຍ ດທະສຳດພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນຂອງ ສປປ ລຳວ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດ

ຮອດປີ 2035 (ສະບັບປັບປ ງ), ຮັບຮອງກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ ຳໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ຈ ຳນວນ 18 ສະບັບ, 

ໃຫ້ທິດຊີັ້ນ ຳກ່ຽວກັບກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນຄ ້ມຄອງບ ລິຫຳນບ ລິສັດຈົດທະບຽນ (CG), ກຳນນ ຳໃຊ້ມຳດຖຳນສຳກົນ

ດ້ຳນກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ (IFRS) ແລະ  ຮັບຊຳບຄວຳມຄືບໜ້ຳກ່ຽວກັບກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກ

ງຳນຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ປະຈ ຳແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຮູບພຳບ 1: ໂຄງປະກອບບ ກຄະລຳກອນຂອງ ຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ  
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1.2 ສ ຳນກັງຳນຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ມ້ຄອງຫ ກັຊບັ 

ສຄຄຊ ແມ່ນກົງຈັກລັດທີຶ່ມີຖຳນະທຽບເທົົ່ຳກົມ ແລະ ເປັນອົງກຳນສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ  
ມີພຳລະບົດບຳດເປັນເສນຳທກິຳນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ໃນກຳນຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມກວດກຳວຽກງຳນ
ຫ ັກຊັບ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວ ມີຄວຳມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສອດຄ່ອງຕຳມແນວ
ທຳງນະໂຍບຳຍຂອງພັກ, ກົດໝຳຍ, ລະບຽບກຳນ ແລະ ແຜນພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບຳນ ກ ໍ່ຄື ຍ ດທະ
ສຳດກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ໃນໄລຍະໜຶຶ່ງປີຜ່ຳນມຳ ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ປະຕິບັດພຳລະບົດບຳດຂອງຕົນດ້ວຍຄວຳມຮັບຜິດຊອບສູງ ກ ໍ່ຄືກຳນ
ເປັນເສນຳທິກຳນໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ໃນກຳນຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມ, ກວດກຳວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ບົນພືັ້ນຖຳນກຳນປະສຳນສົມທົບ 
ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດຳຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫ ຳດທຶນ ແລະ ພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງຳນ
ຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບມີປະສິດທິພຳບ ແລະ ມີຜົນສ ຳເລັດຕຳມລະດັບຄຳດໝຳຍທີຶ່ໄດ້ກ ຳນົດໄວ້. ພ້ອມນີັ້ ໃນປີທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ສຄຄຊ 
ໄດ້ປັບປ ງກຳນຈັດຕັັ້ງ ຈ ຳນວນ 6 ຄັັ້ງ ລວມ ຈ ຳນວນ 9 ທ່ຳນ ເພືຶ່ອໃຫ້ແທດເໝຳະກັບກຳນຂະຫຍຳຍຕົວຂອງວຽກງຳນໃນ
ໄລຍະໃໝ່ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດຕົວຈິງຂອງພະນັກງຳນ. ຮອດທ້ຳຍປີ 2021, ສຄຄຊ ມີພະນັກງຳນທັງໝົດ 45 ທ່ຳນ (ຍິງ 
22 ທ່ຳນ) ໃນນີັ້ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະ ສຄຄຊ 2 ທ່ຳນ (ຍິງ 1 ທ່ຳນ), ຄະນະພະແນກ 15 ທ່ຳນ (ຍິງ 5 ທ່ຳນ) ແລະ ວິຊຳ

ກຳນ 28 ທ່ຳນ (ຍິງ 15 ທ່ຳນ). 

ຮູບພຳບ 2: ໂຄງປະກອບບ ກຄະລຳກອນ ຂອງຄະນະ ສຄຄຊ  
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ແຜນວຳດ 1: ໂຄງປະກອບບ ກຄະລຳກອນ ຂອງ ສຄຄຊ  
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ຮບູພຳບ 3: ພະນກັງຳນ ສຄຄຊ 

 

2. ຜົນສ ຳເລດັທີຶ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ໃນປ ີ2021 

ໃນປີ 2021 ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນວິຊຳສະເພຳະຂອງຕົນຢ່ຳງຕັັ້ງໜ້ຳ, ເປັນລະບົບ, ປະຕິບັດ
ຕຳມແຜນງຳນ, ໂຄງກຳນ, ໜ້ຳວຽກທີຶ່ກ ຳນົດໄວ້ ພ້ອມທັງ ມີກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຕ ໍ່ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວ
ວຽກງຳນຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ເຮັດໃຫ້ສຳມຳດຍຳດໄດ້ຜົນສ ຳເລັດໃນຫ ຳຍດ້ຳນ ຊຶຶ່ງສຳມຳດສັງລວມລຳຍລະອຽດໄດດ້ັົ່ງນີັ້: 

2.1 ນຕິກິ ຳທີຶ່ນ ຳໃຊເ້ຂົັ້ຳໃນກຳນຄ ມ້ຄອງວຽກງຳນຫ ກັຊບັ ແລະ ນະໂຍບຳຍມະຫຳພຳກຕ ໍ່ກບັວຽກງຳນຫ ກັຊບັ 

2.1.1 ນຕິກິ ຳທີຶ່ນ ຳໃຊເ້ຂົັ້ຳໃນກຳນຄ ມ້ຄອງວຽກງຳນຫ ກັຊບັ 

ບົນພືັ້ນຖຳນກຳນສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສຄຄຊ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ ຳໃຕ້ກົດໝຳຍວ່ຳ
ດ້ວຍຫ ັກຊັບ ຈ ຳນວນ 26 ສະບັບ (ສ້ຳງໃໝ່ 11 ສະບັບ ແລະ ປັບປ ງ 15 ສະບັບ) ໂດຍໄດ້ປັບປ ງຂອບເຂດກຳນຈັດຕັັ້ງ 
ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ, ພ້ອມທັງ, ກ ຳນົດ ນະໂຍບຳຍ, ຫ ັກກຳນ,  ລະບຽບກຳນ ແລະ ຄ ຳແນະນ ຳຕ່ຳງໆ ສ ຳລັບ
ຂະແໜງຕະຫ ຳດທຶນ ເພືຶ່ອຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈຳກກຳນລະບຳດຂອງພະຍຳດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ບັນດຳຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຕະຫ ຳດທຶນ, ກ ຳນົດມຳດຕະກຳນຕ ໍ່ກຳນລະເມີດຂ ໍ້ຫ້ຳມໃນກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກຊັບ, ຄ ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນພຳຍໃນທີຶ່ລົງທຶນ
ໃນຫ ັກຊັບຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ, ຄ ້ມຄອງວຽກງຳນຄອບຄອງກິດຈະກຳນ ແລະ ກຳນຖືຮ ້ນໄຂວ່ລະຫວ່ຳງ ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ກັບ 
ບ ລິສັດໃນກ ່ມ ແລະ ກ ່ມບ ລິສັດ,  ປັບປ ງກົນໄກກຳນຄ ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດທີຶ່ເຄືຶ່ອນໄຫວຊືັ້-ຂຳຍຫ ັກຊັບຢູ່ ສປປ 
ລຳວ, ກຳນຂ ອະນ ຍຳດດ ຳເນີນທ ລະກິດຫ ັກຊັບຂອງບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ແລະ ກຳນຄ ້ມຄອງນັກວິຊຳຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບ ແນໃສ່
ສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃນກຳນຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ, ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບ ກຄົນ ແລະ ນິຕິບ ກຄົນ ປະກອບສ່ວນລົງທຶນໃນ
ຕະຫ ຳດທຶນ ພ້ອມທັງ ສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງກຳນຄ ້ມຄອງວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພຳບກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດ
ທຶນ ຂອງ ສປປ ລຳວ ແລະ ມຳດຕະຖຳນຂອງ ສຳກົນເທືຶ່ອລະກ້ຳວ. 
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ຕຳຕະລຳງທີ 1: ສັງລວມລຳຍຊືຶ່ນິຕິກ ຳ ທີຶ່ສ ຳເລັດໃນປີ 2021 

ລ ຳດບັ ລຳຍຊືຶ່ນຕິກິ ຳ ທີຶ່ສ ຳເລດັ ໃນປ ີ2021 

1 ດ ຳລັດວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ (ປັບປ ງ) 
2 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ມຳດຕະກຳນທຳງບ ລິຫຳນ ຕ ໍ່ກຳນລະເມີດຂ ໍ້ຫ້ຳມໃນກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກຊັບ (ສ້ຳງໃໝ່) 
3 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄ ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດທີຶ່ເຄືຶ່ອນໄຫວຊືັ້-ຂຳຍຫ ັກຊັບຢູ່ ສປປ ລຳວ (ປັບປ ງ) 

4 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກອງທຶນຮ່ວມ (ປັບປ ງ) 

5 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນກູ້ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ (ປັບປ ງ) 

6 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນໂອນຮ ້ນ (ປັບປ ງ) 

7 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີກຳນສືຶ່ສຳນຂ ໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນຂອງບ ລິສັດຫ ັກຊັບ (ປັບປ ງ) 

8 ແຈ້ງກຳນເລືຶ່ອງ ກຳນປ່ຽນແປງມູນຄ່ຳກ ຳນົດຮ ້ນຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ (ສ້ຳງໃໝ່) 

9 ແຈ້ງກຳນເລືຶ່ອງ ກຳນຮັບຮອງເປັນທະນຳຄຳນຕົວແທນ ເພືຶ່ອກຳນຊ ຳລະໃນວຽກງຳນຫ ັກຊັບ (ສ້ຳງໃໝ່)  

10 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນແບ່ງຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ (ສ້ຳງໃໝ່) 
11 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຂ ອະນ ຍຳດດ ຳເນີນທ ລະກິດຂອງບ ລິສັດບ ລິຫຳນກອງທຶນເພືຶ່ອກຳນລົງທຶນ (ປັບປ ງ) 
12 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຮັບຮອງເປັນທະນຳຄຳນດູແລຊັບສິນ (ປັບປ ງ) 
13 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຮັບຮອງບ ລິສັດຈັດລ ຳດັບຄວຳມໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື (ປັບປ ງ) 
14 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ຕົວແທນຜູ້ຖືຮ ້ນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບຳນ (ປັບປ ງ) 
15 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນກູ້ (ປັບປ ງ) 
16 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ອັດຕຳສ່ວນຄວຳມພຽງພ ຂອງທຶນຂອງບ ລິສັດຫ ັກຊັບ (ປັບປ ງ) 
17 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຂ ອະນ ຍຳດດ ຳເນີນທ ລະກິດຫ ັກຊັບຂອງບ ລິສັດຫ ັກຊັບ (ປັບປ ງ) 
18 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄ ້ມຄອງນັກວິຊຳຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບ (ປັບປ ງ) 
19 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄ ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນພຳຍໃນທີຶ່ລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ (ສ້ຳງໃໝ່) 
20 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄອບຄອງກິດຈະກຳນ (ສ້ຳງໃໝ່) 
21 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຮັບຮອງບ ລິສັດກວດສອບ (ສະບັບປັບປ ງ) 

22 
ແຈ້ງກຳນກ່ຽວກັບນະໂຍບຳຍ ແລະ ມຳດຕະກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສ ຳລັບຂະແໜງຕະຫ ຳດທຶນເພືຶ່ອຫ ຸດ ຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຈຳກ ກຳນລະບຳດຂອງພະຍຳດ COVID-19 (ສ້ຳງໃໝ່) 

23 
ແຈ້ງກຳນເລືຶ່ອງ ກຳນຖືຮ ້ນໄຂວ່ລະຫວ່ຳງ ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ກັບ ບ ລິສັດໃນກ ່ມ ແລະ ກ ່ມບ ລິສັດ (ສ້ຳງ 
ໃໝ່) 

24 ຄ ຳແນະນ ຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນເຮັດວຽກນອກໂມງລັດຖະກຳນຢູ່ພຳຍໃນ ສຄຄຊ (ສ້ຳງໃໝ່) 
25 ຄ ຳແນະນ ຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນນ ຳໃຊ້ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມຂອງ ສຄຄຊ (ສ້ຳງໃໝ່) 
26 ຄ ຳແນະນ ຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈ່ຳຍປັນຜົນຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ (ສ້ຳງໃໝ່) 

 

ຮອດປັດຈ ບັນ, ນິຕິກ ຳໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ປະກອບມີ ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກຊັບ (ສະບັບປັບປ ງ) ແລະ ນິຕິ
ກ ຳໃຕ້ກົດໝຳຍສະບັບດັົ່ງກ່ຳວ ທັງໝົດຈ ຳນວນ 88 (ເພີຶ່ມຂຶັ້ນທຽບໃສ່ປີ 2020 ຈ ຳນວນ 11 ສະບັບ).  

http://www.lsc.gov.la/


Website: www.lsc.gov.la 

Email: lsco@lsc.gov.la 

 

  
L a o  S e cu r i t i e s  C om m i s s i on  Of f i c e  

ANNUAL REPORT  

 

8 

 

8 

 

2021 

ຫົວໜ່ວຍ: ຕືັ້ກບີ 

2.1.2 ນະໂຍບຳຍມະຫຳພຳກຕ ໍ່ກບັວຽກງຳນຫ ກັຊບັ 

ເພືຶ່ອສືບຕ ໍ່ດຶງດູດ ແລະ ຊຸກຍູ້ກຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງຳນຕະຫລຳດທຶນ, ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ  
ກະຊວງກຳນເງິນ ປຶກສຳຫຳລື ແລະ ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບ ບັນຫຳ, ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ນະໂຍບຳຍອຳກອນ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນອຳກອນ 
ທີຶ່ຕິດພັນກັບກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພຳະ ໄດ້ທົບທວນຜົນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ນະໂຍບຳຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳ ແລະ ທິດທຳງກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນໃນຕ ໍ່ໜ້ຳ. 

2.2 ກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນອອກຈ ຳໜຳ່ຍຫ ກັຊບັໃນຕະຫ ຳດຂັັ້ນໜຶຶ່ງ ແລະ ກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັອອກ

ຈ ຳໜຳ່ຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ 

❖ ກຳນອອກຈ ຳໜຳ່ຍຫ ກັຊບັໃນຕະຫ ຳດຂັັ້ນໜຶຶ່ງ  

ໃນປີ 2021 ສຄຄຊ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳອະນ ມັດໃຫ້ບ ລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້ຳລຳວ ມະຫຳຊົນ ອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນ
ກູ້ ຢູ່ປະເທດ ໄທ ໃນມູນຄ່ຳບ ໍ່ເກີນ 6.000.000.000 ບຳດ ເຊິຶ່ງສ ຳເລັດລະດົມທຶນໄດ້ຕົວຈິງ 5.626.800.000 ບຳດ 
(ກວມ 93%) ຫ ື ທຽບເທົົ່ຳ 1.892 ຕືັ້ກີບ ເພີຶ່ມຂຶັ້ນເກືອບ 03 ເທົົ່ຳຕົວ ເມືຶ່ອທຽບໃສ່ປີ 2020. 

ຕຳຕະລຳງທີ 2: ສັງລວມກຳນລະດົມທຶນຢູ່ພຳຍໃນ ແລະ ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2021. 

 ແຜນວຳດ 2: ຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນ ຢູ່ພຳຍໃນ ແລະ ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2021  
 

 

ປ ີ 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ລວມ 

ລະດົມທຶນພຳຍໃນ 1.237 1.611 40 240 2.832 - 458 69 332 - - 6.819 

ລະດົມທຶນຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ - - - 1.625 - 2.558 1.500 5.349 1.620 494 1.892 15.038 

ລວມ 1.237 1.611 40 1.865 2.832 2.558 1.958 5.418 1.952 494 1.892 21.857 
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ໂດຍລວມແລ້ວ, ນັບແຕ່ປີ 2010-2021 ຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນດ້ວຍກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຫ ັກຊັບ ຢູ່ພຳຍໃນ 

ແລະ ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ລວມທັງໝົດ 21.857 ຕືັ້ກີບ ກວມເອົຳ 11,82% ຂອງ GDP. ທຶນທີຶ່ລະດົມໄດ້ດັົ່ງກ່ຳວ ວິສຳຫະ

ກິດ ໄດ້ນ ຳໃຊ້ເຂົັ້ຳໃນກຳນຂະຫຍຳຍທ ລະກິດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ສ້ຳງເຄືຶ່ອນໄຟຟ້ຳ, ສ້ຳງປ ໍ້ຳນ ໍ້ຳມັນ, ສູນກຳນຄ້ຳ, ຜະລິດຊີມັງ, 

ຜະລິດນ ໍ້ຳມັນປຳມ, ຂະຫຍຳຍທ ລະກິດເຊົົ່ຳສິນເຊືຶ່ອ ແລະ ກຳນທະນຳຄຳນ, ນ ຳໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນ ໃນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວ

ທ ລະກິດ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ຮອດທ້ຳຍປີ 2021, ບ ລິສັດຈົດທະບຽນໃນ ຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ ມີທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ (ຕົວເລກຄົງ

ທີຶ່ຈຳກປີ ທີຶ່ຜ່ຳນມຳ) (ລຳຍຊືຶ່ບັນດຳບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ຢູ່ໃນເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1). 

ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ສຄຄຊ ໄດ້ຕິດຕຳມລຳຍງຳນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນຊືັ້-ຂຳຍ ພັນທະບັດລັດຖະບຳນ ຢ່ຳງເປັນ

ປ ກກະຕິ ເຊິຶ່ງໃນປ ີ2021 ສ ຳເລັດກຳນຂຳຍພັນທະບັດມູນຄ່ຳ 1.114,12 ຕືັ້ກີບ (1/2021 – 12/2021) ແລະ 40,35 

ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ (1/2021-12/2021), ມູນຄ່ຳທັງໝົດນັບແຕ່ເລີຶ່ມຂຳຍຈົນຮອດທ້ຳຍປີ 2021 ແມ່ນ 3.993,67 

ຕືັ້ກີບ (12/2018 – 12/2021) ແລະ 58,67 ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ (09/2020 – 12/2021). ທຶນທີຶ່ລະດົມໄດ້

ດັົ່ງກ່ຳວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນກຳນ ບ ລິຫຳນທົົ່ວໄປຂອງລັດຖະບຳນ, ດັດສົມງົບປະມຳນ ແລະ ລົງທຶນໃນ ໂຄງກຳນຕ່ຳງໆ
ຂອງລັດຖະບຳນ. 

ຕຳຕະລຳງທ ີ3: ສັງລວມສະພຳບກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍພັນທະບັດລັດຖະບຳນ (ຮອດທ້ຳຍປີ 2021) 

ລ/ດ ລຳຍກຳນປທີີຶ່ອອກ ຈ ຳນວນອອກ ສະກ ນເງນິ ຈ ຳນວນທີຶ່ຂຳຍໄດ ້ ຄິດເປນັ % 
1 2018 1,000,000,000,000 ກີບ 1,000,000,000,000 100.00 

2 2019 1,700,000,000,000 ກີບ 1,700,000,000,000 100.00 

3 2020-2021 1,500,000,000,000 ກີບ 358,944,300,000 23.93 

4 2020-2021 1,700,000,000,000 ກີບ 934,734,200,000 54.98 

5 2020 50,000,000 ໂດລຳ 50,000,000 100.00 

6 2021 50,000,000 ໂດລຳ 8,677,300 17.35 

ລວມທງັໝດົ 5,900,000,000,000 ກບີ 3,993,678,500,000 67.69 

ລວມທງັໝດົ 100,000,000 ໂດລຳ 58,677,300 58.68 

ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ເພືຶ່ອຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມບ ລິສັດເປ ົ້ຳໝຳຍອອກຈ ຳໜ່ຳຍຫ ັກຊັບ ແລະ ເຂົັ້ຳຈົດທະບຽນໃນຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບ, 
ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກະຊວງກຳນເງິນ ແລະ ພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຄັດເລືອກເອົຳວິສຳຫະກິດ ທີຶ່ລັດ
ລົງທຶນຈ ຳນວນໜຶຶ່ງ ເພືຶ່ອປະເມີນ ແລະ ກະກຽມຄວຳມພ້ອມຮອບດ້ຳນໃນກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຫ ັກຊັບ. ພ້ອມນີັ້ ເພືຶ່ອສ້ຳງ 
ແລະ ດຶງດູດຜະລິດຕະພັນຫ ັກຊັບໃນຕະຫ ຳດທຶນລຳວ ໃຫ້ມີຄວຳມຫ ຳກຫ ຳຍ, ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳປັບປ ງເງືຶ່ອນໄຂອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນກູ້, ຄົັ້ນຄວ້ຳກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນກູ້ຂອງ ອົງກຳນກຳນເງິນສຳກົນ 
(IFC) ເປັນສະກ ນເງິນກີບ ຢູ່ ສປປ ລຳວ ແລະ ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບ ກຳນຈົດທະບຽນທຳງອ້ອມ (Backdoor 

Listing).  
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❖ ກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັອອກຈ ຳໜຳ່ຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈົດທະບຽນ 

ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕຳມກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພຳະ ແມ່ນຕິດຕຳມກຳນລຳຍງຳນ ແລະ ກຳນເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ ບົດລຳຍງຳນກຳນດ ຳເນີນທ ລະກິດ 
ແລະ ເອກະສຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ, ກຳນຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮ ້ນ, ກຳນຈ່ຳຍເງິນປັນຜົນ, ກຳນນ ຳໃຊ້ທຶນທີຶ່ລະດົມໄດ້ 
ແລະ ອືຶ່ນໆ ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ. ພ້ອມນີັ້, ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບນະໂຍບຳຍກຳນຈ່ຳຍເງິນປັນຜົນຂອງບ ລິສັດຈົດ
ທະບຽນ; ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບກຳນປັບປ ງໂຄງສ້ຳງກຳນຖືຮ ້ນ ແລະ  ແຜນຟ ົ້ນຟູກິດຈະກຳນຂອງບ ລິສັດຈົດ
ທະບຽນ 01 ແຫ່ງ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍເວລຳແກ້ໄຂສະພຳບຄ່ອງຂອງຮ ້ນ ຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ 02 ແຫ່ງ.  

ພ້ອມດຽງກັນນີັ້, ເພືຶ່ອສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ໃນກຳນສ້ຳງເອກະສຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນຂອງ
ຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມຳດຕະຖຳນສຳກົນ, ທ່ຳນປະທຳນ ຄຄຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົຳຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຮັບຮອງເອົຳແຜນ
ວຽກກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ ສ ຳລັບຂະແໜງຫ ັກຊັບ (IFRS Roadmap) 
ແລະ ສຄຄຊ ກ ໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງກຳນເຖິງບັນດຳບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ກ່ຽວກັບກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນ
ກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ (IFRS), ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງແຜນປະຕິບັດງຳນ, ແຜນຂ້ຳມຜ່ຳນ ແລະ 

ຄ ຳແນະນ ຳ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ IFRS ສ ຳລັບຂະແໜງກຳນຫ ັກຊັບ. ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ດ້ຳນວຽກງຳນກຳນຄ ້ມຄອງບ ລິຫຳນຂອງ
ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ສຄຄຊ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຮ່ຳງບັດປະເມີນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ ຳແນະນ ຳວ່ຳດ້ວຍກຳນຄ ້ມຄອງບ ລິຫຳນ
ສ ຳລັບບ ລິສັດຈົດທະບຽນ (Lao CG Scorecard) ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ເພືຶ່ອເປັນເຄືຶ່ອງມືໃນກຳນຕິດຕຳມກວດກຳກຳນຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກຳນຄ ້ມຄອງບ ລິຫຳນຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນທົດລອງກຳນປະເມີນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ ຳ
ແນະນ ຳດັົ່ງກ່ຳວ ຕຳມ Lao CG Scorecard ສ ຳລັບບ ລິສັດຈົດທະບຽນ 4 ແຫ່ງ ທີຶ່ມີຄວຳມສະໝັກໃຈ. 

2.3 ກຳນຄ ມ້ຄອງຕະຫ ຳດຫ ກັຊບັລຳວ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວໃນຕະຫ ຳດຂັັ້ນສອງ 

❖ ກຳນຄ ມ້ຄອງຕະຫ ຳດຫ ກັຊບັ 

ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ (ຕລຊລ) ຢ່ຳງ
ໃກ້ຊິດ ດ້ວຍກຳນກວດກຳຕຳມເອກະສຳນ ປະຈ ຳ ເດືອນ, ໄຕມຳດ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປີ ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ລົງ

ກວດກຳກັບທີຶ່ ປະຈ ຳປີ 2021 ຈ ຳນວນ 1 ຄັັ້ງ ໂດຍລົງເລິກ ກວດກຳລະບົບກຳນຊືັ້-ຂຳຍ, ກຳນເກັບຮັກສຳຂ ໍ້ມູນ, 

ເອກະສຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນຂອງ ຕລຊລ. ຜ່ຳນກຳນກວດກຳຕົວຈິງ ເຫັນວ່ຳ 
ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກຳນ ຊຶຶ່ງຜົນກຳນກວດກຳປີ 2021 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວຳມ
ພະຍຳຍຳມຂອງ ຕລຊລ ໃນກຳນພັດທະນຳທ ລະກິດຂອງຕົນໂດຍກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງແຜນທ ລະກິດໃຫ້ແທດເໝຳະກັບ
ສະພຳບກຳນຕົວຈິງ. ເຖິງຢ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ ຕລຊລ ຍັງບ ໍ່ສຳມຳດນ ຳບ ລິສັດເຂົັ້ຳຈົດທະບຽນໄດ້ຕຳມຄຳດໝຳຍທີຶ່ກ ຳນົດໄວ້.  

ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ອັນພົັ້ນເດັົ່ນ ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຕລຊລ ສ ຳເລັດກຳນເຊັນບົດບັນທຶກຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈ (MOU) 

ເພືຶ່ອແຍກພຳລະບົດບຳດ ແລະ ໜ້ຳທີຶ່ ລະຫວ່ຳງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ຢ່ຳງຈະແຈ້ງ; ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ກ່ຽວກັບແຜນ
ທ ລະກິດຂອງຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025), ກຳນປັບປ ງລະບຽບຈົດທະບຽນຂອງ ຕລຊລ ແລະ ກຳນ
ສັງລວມ ບັນຫຳ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສະພຳບຄ່ອງກຳນຊືັ້ ຂຳຍຫ ັກຊັບໃນຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ. ພ້ອມນີັ້ ເພືຶ່ອເປັນກຳນຊຸກຍູ້
ວຽກງຳນຂະຫຍຳຍ ແລະ ປ ກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ, ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳກົນໄກ 
ເງືຶ່ອນໄຂ ກຳນຄ ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນພຳຍໃນ ທີຶ່ລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ເພືຶ່ອສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃນກຳນຊຸກຍູ້ ແລະ ຄ ້ມຄອງ
ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຊືັ້ ຂຳຍຮູ້ນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ທັງພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ; ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວຳມຮູ້ 
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ກ່ຽວກັບກຳນລົງທຶນໃນວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ພຳກສ່ວນຕ່ຳງໆທີຶ່ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນຄ ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງແຮງງຳນ ແລະ 
ສະຫວັດດີກຳນສັງຄົມ ພ້ອມທັງ ໄດ້ອອກແຈ້ງກຳນ ກ່ຽວກັບກຳນເພີຶ່ມທະວີກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ແກ່ພະນັກງຳນທະນຳຄຳນ
ທ ລະກິດ ຕິດພັນກັບກຳນຂຳຍຮ ້ນ, ພັນທະບັດລັດຖະບຳນ ແລະ ອືຶ່ນໆ ແລະ ໄດ້ອອກແຈ້ງກຳນກ່ຽວກັບກຳນເປີດບັນຊີເງິນ
ຝຳກເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດ ເຖິງພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃຫ້ກຳນລົງທຶນໃນຫ ັກ
ຊັບ.   

❖ ກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວໃນຕະຫ ຳດຂັັ້ນສອງ 

ມູນຄ່ຳຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ ໃນວັນທີ 28/12/2021 ມີມູນຄ່ຳ 8.258,23 ຕືັ້ກີບ; ດັດຊະນີ ຕລຊລ ໃນທ້ຳຍປີ 

2021 ປິດຢູ່ທີຶ່ 597,57 ຈ ດ ຫ ຸດລົງ 0,19% ທຽບໃສ່ດັດຊະນີຂອງ ທ້ຳຍປີ 2020 ໂດຍມີມູນຄ່ຳກຳນຊືັ້-ຂຳຍທັງໝົດ 

72,89 ຕືັ້ກີບ ຫ ຸດລົງ 29,24% ເມືຶ່ອທຽບໃສ່ປີ 2020 ໃນນັັ້ນເປັນກຳນຊືັ້-ຂຳຍຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດ ກວມເອົຳ 

41,55% ເຊິຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່ຳ ດັດຊະນີຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບ ປັບຕົວຫ ຸດລົງເລັກໜ້ອຍເມືຶ່ອທຽບກັບປີຜ່ຳນມຳ ສຳເຫດກ ໍ່ເນືຶ່ອງມຳ

ຈຳກ ກຳນປັບຕົວຫ ຸດລົງ ຂອງຮ ້ນລຳຍໃຫຍ່ BCEL ທີຶ່ຫ ຸດລົງ 7,32% ແລະ ຍັງມີຮ ້ນ LWPC, SVN ແລະ LALCO 

ທີຶ່ປັບຕົວຫ ຸດລົງ 20,17%, 11,92% ແລະ 4,26% ຕຳມລ ຳດັບ. ກຳນປັບຕົວຫ ຸດລົງຂອງລຳຄຳຮ ້ນດັົ່ງກ່ຳວ ສຳເຫດ

ຕົັ້ນຕ ແມ່ນ ເກີດຈຳກສະພຳບກຳນຊືັ້-ຂຳຍ ທີຶ່ຍັງຄົງຕົວ ສືບເນືຶ່ອງມຳຈຳກປີ 2020 ແລະ ປັດໄຈໜຶຶ່ງກ ໍ່ມຳຈຳກກົນໄກກຳນ

ກ ຳນົດລຳຄຳສະເພຳະ (Special Quotations) ບວກກັບ ສະຖຳນະກຳນຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ ທີຶ່ຍັງບ ໍ່ທັນ

ຟ ົ້ນຕົວຈຳກກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງ ພະຍຳດເຊືັ້ອຈ ລະໂລກສຳຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19) ຍ້ອນມີສຳຍພັນໃໝ່ເຂົັ້ຳມຳເລືັ້ອຍໆ 
ເຊິຶ່ງເຫດກຳນດັົ່ງກ່ຳວ ກ ໍ່ໄດ້ຖ່ວງດຶງ ກຳນເຕີບໂຕດ້ຳນຈ ຳນວນ ແລະ ຜົນກຳນດ ຳເນີນງຳນ ຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ຈຶຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຕະຫ ຳດທຶນລຳວ ບ ໍ່ສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມສົນໃຈ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຊືຶ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ທັງພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງ
ປະເທດ ໄດໃ້ນໄລຍະນີັ້.  

ຮອດທ້ຳຍປີ 2021 ບັນຊີຜູ້ລົງທຶນພຳຍໃນປະເທດ ມີຈ ຳນວນ 13.321 ບັນຊີ (ບ ກຄົນ 13.262 ແລະ ສະຖຳບັນ 

59) ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ ຈ ຳນວນ 3.433 ບັນຊີ (ບ ກຄົນ 3.356 ແລະ ສະຖຳບັນ 77) ເພີຶ່ມຂຶັ້ນ 5,57% ແລະ 0,78%  

ທຽບໃສ່ປີ 2020 ຕຳມລ ຳດັບ. 
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ແຜນວຳດ 3: ມູນຄ່ຳກຳນຊືັ້-ຂຳຍຮ ້ນ ທຽບກັບ ດັດສະນີຂອງ ຕລຊລ (11 ມັງກອນ 2011 – 28 ທັນວຳ 
2021)                                        

ຫົວໜ່ວຍ: 1 ລ້ຳນກີບ 

 
 

ແຜນວຳດ 4: ກຳນເໜັງຕີງຂອງລຳຄຳຮ ້ນ 11 ບ ລິສັດ ໃນ ຕລຊລ (11 ມັງກອນ 2011 – 28 ທັນວຳ 2021) 
ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ 

 
 

2.4 ກຳນຄ ມ້ຄອງສະຖຳບນັສືຶ່ກຳງດຳ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ນກັວຊິຳຊບີທ ລະກດິຫ ກັຊບັ 

ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳ ສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫ ັກຊັບ, ໂດຍສະເພຳະບ ລິສັດຫ ັກຊັບ 

(ປັດຈ ບັນມີ 04 ບ ລິສັດ) ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ ດ້ວຍຮູບກຳນ ກວດກຳທຳງເອກະສຳນປະຈ ຳເດືອນ, ໄຕມຳດ, 6 ເດືອນ ແລະ 
ປີ ແລະ ລົງກວດກຳປະຈ ຳປີ 2021 ຈ ຳນວນ 1 ຄັັ້ງຕ ໍ່ບ ລິສັດ (ຜ່ຳນລະບົບອອນລຳຍ), ກວດກຳຄວຳມສ່ຽງຂອງບ ລິສັດຫ ັກ
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ຊັບຕຳມຫ ັກກຳນຕີລຳຄຳຄວຳມສ່ຽງ (Risk-Based Supervision: RBS) ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ ເຊິຶ່ງຜ່ຳນກຳນກວດກຳ 
ເຫັນວ່ຳ ໂດຍລວມບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ມີກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວທີຶ່ສອດຄ່ອງກັບກັບກົດໝຳຍ ແລະ ລະບຽບກຳນກ ຳນົດ ແລະ ມີ
ຄວຳມສ່ຽງໃນລະດັບຕ ໍ່ຳ. ນອກຈຳກນີັ້, ສຄຄຊ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ບ ລິສັດຫ ັກຊັບຍົກສູງສະຕິຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ໃນກຳນຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງຳນກຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງີນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກ ໍ່ກຳນຮ້ຳຍ (Anti-money laundering: 

AML) ທີຶ່ຕິດພັນກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ. 
ສ ຳລັບກຳນຄ ້ມຄອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫ ັກຊັບອືຶ່ນ ທີຶ່ໄດ້ຮັບຮອງຈຳກ ສຄຄຊ ໃຫ້ເຂົັ້ຳມຳເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນໃນ

ຂົງເຂດຫ ັກຊັບ (ປັດຈ ບັນມີ ທັງໝົດ 15 ບ ລິສັດ ຄື: ບ ລິສັດກວດສອບ 03 ແຫ່ງ, ບ ລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈ ຳນວນ 

08 ແຫ່ງ, ທະນຳຄຳນດູແລຊັບສິນ 03 ແຫ່ງ ແລະ ບ ລິສັດຈັດອັນດັບຄວຳມໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື 01 ແຫ່ງ) (ລຳຍຊືຶ່ລະອຽດຢູ່ໃນ

ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 02), ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຕິດຕຳມກວດກຳບັນດຳສະຖຳບັນດັົ່ງກ່ຳວຜ່ຳນທຳງເອກະສຳນ ຢ່ຳງເປັນ
ປ ກກະຕິ ເຊິຶ່ງຜ່ຳນກຳນຕິດຕຳມກວດກຳ ເຫັນວ່ຳ ໂດຍລວມໄດ້ມີກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວສອດຄ່ອງກັບກົດໝຳຍ ແລະ ລະບຽບ
ກຳນກ ຳນົດ ແລະ ໃນປີ 2021 ກ ໍ່ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຕ ໍ່ອຳຍ ໃບຮັບຮອງບ ລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈ ຳນວນ 02 ແຫ່ງ ເພືຶ່ອ
ເຄືຶ່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫ ັກຊັບ. 

ຕິດພັນກັບກຳນຊຸກຍູ້ກຳນສ້ຳງຕັັ້ງຊົມລົມ ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ກ ໍ່ສຳມຳດຍຳດໄດ້ຜົນສ ຳເລັດພົັ້ນເດັົ່ນ
ຫ ຳຍດ້ຳນ, ໂດຍສະເພຳະແມ່ນ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງຕັັ້ງຊົມລົມບ ລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ເຊິຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 08 ບ ລິສັດ
ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນຢູ່ໃນ ສປປ ລຳວ ແລະ ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງຕັັ້ງ ຊົມລົມບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ແລະ ນັກວິຊຳຊີບທ ລະກິດຫ ັກ
ຊັບ ຈຳກບ ລິສັດຫ ັກຊັບ 04 ແຫ່ງ ເພືຶ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນຳ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບັນດຳບ ລິສັດ ແລະ ບ ກຄະລຳກອນ 
ຂອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງຕ່ຳງໆ ໃຫ້ມີຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ມີມຳດຕະຖຳນສູງໃນກຳນປະກອບ
ວິຊຳຊີບ. ພ້ອມນີັ້, ຄະນະນ ຳຂອງແຕ່ລະຊົມລົມ ກ ໍ່ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ເຄືຶ່ອນໄຫວຕຳມພຳລະບົດບຳດຂອງຕົນ ເປັນຕົັ້ນ ມີກຳນ
ປະຊຸມກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງກົດລະບຽບຂອງຊົມລົມ, ສ້ຳງຄັງເງິນຂອງຊົມລົມ ພ້ອມທັງ ໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງອະນ 
ກ ຳມະກຳນຊ່ວຍວຽກຂອງຊົມລົມດັົ່ງກ່ຳວ. 

ນອກຈຳກນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ຖືສ ຳຄັນກຳນຄ ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນຳນັກວິຊຳຊີບ ທີຶ່ໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຈຳກ ສຄຄຊ 
ໃຫ້ເຄືຶ່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ເຊິຶ່ງປັດຈ ບັນມີທັງໝົດ 70 ຄົນ ປະກອບມີ: ນັກວິຊຳຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບ 31 
ຄົນ (ທີຶ່ປຶກສຳທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ 10 ຄົນ, ນຳຍໜ້ຳຊືັ້-ຂຳຍຫ ັກຊັບ 07 ຄົນ, ຜູ້ວິເຄຳະຫ ັກຊັບ 01 ຄົນ, ຜູ້ຄ້ຳຫ ັກຊັບ 03 
ຄົນ, ຜູ້ບ ລິຫຳນກອງທຶນເພືຶ່ອກຳນລົງທຶນ 02 ຄົນ, ທີຶ່ປຶກສຳດ້ຳນກຳນລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ 02 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍນຳຍໜ້ຳຊືັ້-
ຂຳຍຫ ັກຊັບ 06 ຄົນ), ນັກວິຊຳຊີບກວດສອບ 17 ຄົນ ແລະ ນັກວິຊຳຊີບປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ 22 ຄົນ. ໃນກຳນຄ ້ມ
ຄອງນັກວິຊຳຊີບດັົ່ງກ່ຳວ ໃນປີຜ່ຳນມຳໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຈັດກອງປະຊຸມສ ຳມະນຳ “ທົບທວນລະບຽບກຳນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່
ນັກວິຊຳຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບ ປະຈ ຳປີ 2021 (Refreshment)” ຢູ່ ສຄຄຊ ເຊິຶ່ງມີຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມທັງໝົດ 42 ຄົນ; ສ ຳເລັດ

ກຳນຮັບຮອງ ແລະ ຕ ໍ່ອຳຍ ໃບຢັົ້ງຢ ນນັກວິຊຳຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບ ຈ ຳນວນ 12 ທ່ຳນ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ 05 ຄົນ ແລະ ຜູ້
ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ 01 ຄົນ  ພ້ອມທັງ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳອອກລະຫັດໄໝ່ ແລະ ຢ ດນ ຳໃຊ້ລະຫັດໃບຢັົ້ງຢ ນນຳຍ
ໜ້ຳຊືັ້-ຂຳຍຫ ັກຊັບ ລວມຈ ຳນວນ 04 ຄົນ ເພືຶ່ອເຄືຶ່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫ ັກຊັບ. 
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2.5 ກຳນປ ກປ້ອງຜູລ້ງົທນຶລຳຍຍອ່ຍ 

ອີງຕຳມຄ ຳສັົ່ງຂອງ ທ່ຳນ ນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບກຳນປັບປ ງຕົວຊີັ້ວັດຂອງບົດລຳຍງຳນກຳນດ ຳເນີນທ ລະກິດ 
ຂອງ ສປປ ລຳວ ເລກທີ 02/ນຍ1 ລົງວັນທີ 01 ກ ມພຳ 2018 ຕິດພັນກັບກຳນຄ ້ມຄອງວຽກງຳນຫ ັກຊັບ, ໃນໄລຍະຜ່ຳນ
ມຳ ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ ຳໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນປັບປ ງຕົວຊີັ້ວັດ
ດັົ່ງກ່ຳວ ເປັນຕົັ້ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຄົັ້ນຄວ້ຳກຳນປັບປ ງກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍວິສຳຫະກິດ (ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ນ ຳສົົ່ງ
ໃຫ້ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ). ພ້ອມທັງ, ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ ຳທີຶ່ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກຊັບ ທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່ຳວ ຈ ຳນວນ 06 ສະບັບ ຄື:  

1) ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ລຳຍກຳນທີຶ່ກ່ຽວພັນ; 

2) ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນລຳຍງຳນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ; 

3) ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ສະພຳບ ລຫິຳນ; 

4) ຄ ຳແນະນ ຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮ ້ນ; 
5) ແຈ້ງກຳນກ່ຽວກັບກຳນຖືຮ ້ນໄຂວ່; 
6) ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄອບຄອງກິດຈະກຳນ. 

ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ສຄຄຊ ຍັງໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຕິດຕຳມກວດກຳກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບ ລິສັດນອກວັດຖຸປະສົງຈ ຳນວນໜຶຶ່ງ 
ພ້ອມທັງ, ປະສຳນຫຳພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອຕິດຕຳມ ແລະ ພິຈຳລະນຳດ ຳເນີນກຳນແກ້ໄຂ ແລະ  ສະໜອງຂ ໍ້ມູນທີຶ່
ຈ ຳເປັນຕິດພັນກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບໃຫ້ແກ່ກຳນດ ຳເນີນຄະດີຂອງເຈົັ້ຳໜ້ຳທີຶ່ຕ ຳຫ ວດ. ພ້ອມນີັ້, ກ ໍ່ໄດ້ສືບຕ ໍ່ເປີດນ ຳໃຊ້ຊ່ອງ
ທຳງໃນກຳນຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈ້ງຄວຳມຈຳກສັງຄົມ ໃນກ ລະນີສົງໃສວ່ຳມີກຳນລະເມີດລະບຽບກົດໝຳຍໃນຂົງເຂດວຽກງຳນ
ຫ ັກຊັບ ໂດຍສຳມຳດຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈ້ງຄວຳມຜ່ຳນ 04 ຊ່ອງທຳງ ດັົ່ງລ ່ມນີັ້: 

1) ມຳຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈ້ງຄວຳມດ້ວຍຕົນເອງ ຢູ່ທີຶ່ຕຶກຫ້ອງກຳນ ສຄຄຊ; 

2) ຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈ້ງຄວຳມຜ່ຳນທຳງໄປສະນີ; 

3) ຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈ້ງຄວຳມຜ່ຳນທຳງໂທລະສັບ (ເບີໂທສຳຍດ່ວນ 1602);  

 

4) ຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈ້ງຄວຳມຜ່ຳນທຳງ ອີເມວ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ ຄຄຊ (www.lsc.gov.la). 

2.6 ກຳນບງັຄບັໃຊກ້ດົໝຳຍ ແລະ ນຕິກິ ຳໃນຂງົເຂດວຽກງຳນຫ ກັຊບັ 

ໃນປີ 2021 ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຕິດຕຳມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ ຳທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ເຊິຶ່ງຜ່ຳນ
ກຳນຕິດຕຳມ, ກວດກຳ ເຫັນວ່ຳ: ມີ ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ແລະ ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ຈ ຳນວນໜຶຶ່ງ ທີຶ່ເຄືຶ່ອນໄຫວບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກຊັບ ແລະ ລະບຽບກຳນກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ  ຊຶຶ່ງ ສຄຄຊ ກ ໍ່ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ປະຕິບັດ
ມຳດຕະກຳນຕ ໍ່ເປ ົ້ຳໝຳຍດັົ່ງກ່ຳວ ດ້ວຍຮູບກຳນ ກ່ຳວເຕືອນ 01 ກ ລະນີ (ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ) ແລະ ປັບໄໝ 06 ກ ລະນີ 
(ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ 01 ແຫ່ງ ແລະ ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ 05 ແຫ່ງ). 

 
1  ຄ ຳສັົ່ງເລກທີ 02/ນຍ: ຄ ຳສັົ່ງຂອງທ່ຳນ ນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່ຳດ້ວຍກຳນປັບປ ງບັນດຳລະບຽບກຳນ ແລະ ກົນໄກປະສຳນງຳນໃນກຳນດ ຳເນີນ
ທ ລະກິດຢູ່ ສປປ ລຳວ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ກ ມພຳ 2018. 
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2.7 ກຳນຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນຳເຜຍີແຜ ່

ສຄຄຊ ໄດ້ສ ມໃສ່ພັດທະນຳວຽກງຳນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນ ໃຫ້ມີຄວຳມເຂັັ້ມແຂງເທືຶ່ອລະກ້ຳວ 
ເຊິຶ່ງໃນປີ 2021 ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ 02 ຫົວຂ ໍ້ຕິດພັນກັບກຳນລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ
ທົົ່ວໄປ ແລະ ສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳ ລວມຈ ຳນວນ 03 ຄັັ້ງ ມີຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ 138 ເທືຶ່ອຄົນ; ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງເນືັ້ອໃນຫ ັກສູດ
ນຳຍໜ້ຳຊືັ້-ຂຳຍຫ ັກຊັບ (Broker) ແລະ ຫ ັກສູດຜູ້ວິເຄຳະ (Analyst). ພ້ອມທັງ, ໄດ້ສ ຳເລັດຂັັ້ນພືັ້ນຖຳນ ໃນກຳນສ້ຳງ

ເນືັ້ອໃນຫ ັກສູດສ ຳລັບຜູ້ບ ລິຫຳນ (Board Leadership Program) ແລະ ກ ຳນົດເງືຶ່ອນໄຂຄູຝຶກ. 
ພ້ອມນີັ້ ໃນປີ 2021 ອີງໃສ່ສະພຳບກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງພະຍຳດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບວຽກງຳນໂຄສະນຳ

ເຜີຍແຜ່ຄວຳມຮູ້ ແລະ ຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈ ແກ່ມວນຊົນຫ ຳຍພ ສົມຄວນ, ໂດຍ ສຄຄຊ ໄດ້ສ ຳເລັດຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່
ຄວຳມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພຳກສ່ວນຕ່ຳງໆໃນສັງຄົມ ລວມທັງ ບັນດຳອົງກຳນພຳກລັດ, ສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳ ແລະ ພຳກສ່ວນທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພຳຍໃນນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຕ່ຳງແຂວງ  ຈ ຳນວນ 05 ຄັັ້ງ (ຫ ຸດລົງຈຳກປີຜ່ຳນມຳ 12 ຄັັ້ງ ຫ ື 70%) ແລະ 
ມີຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ ຈ ຳນວນ 694 ເທືຶ່ອຄົນ; ສ ຳເລັດກຳນເຜີຍແຜ່ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກຊັບ (ສະບັບປັບປ ງ) ຈ ຳນວນ 01 ຄັັ້ງ ມີ
ຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ ຈ ຳນວນ 197 ທ່ຳນ ແລະ ສ ຳເລັດກຳນເຜີຍແຜ່ນິຕິກ ຳທີຶ່ຕິດພັນ ກັບບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ຈ ຳນວນ 03 ຄັັ້ງ ມີຜູ້
ເຂົັ້ຳຮ່ວມທັງໝົດ ຈ ຳນວນ 109 ເທືຶ່ອຄົນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້ຳພັດທະນຳຮູບແບບກຳນໂຄສະນຳທີຶ່ຫ ຳກຫ ຳຍ

ເຂົັ້ຳເຖິງມວນຊົນໄດ້ເລິກເຊີຶ່ງຂຶັ້ນ ຜ່ຳນຊ່ອງທຳງສືຶ່ອອນລຳຍ (Youtube ແລະ Facebook) ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ສ້ຳງກຳຕູນ

ເອນິເມຊັນ ຈ ຳນວນ 04 ເລືຶ່ອງ, ສ້ຳງພຳບສະແດງຂ ໍ້ມູນ (Infrographic) ຈ  ຳນວນ 33 ພຳບ, ຖ່ຳຍທ ຳ Podcast 

ຈ ຳນວນ 13 ຫົວຂ ໍ້, ຜະລິດສະປອດໂຄສະນຳກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນ ເພືຶ່ອເຜີຍແຜ່ທຳງວິທະຍ  CRI ແລະ ວິທະຍ 

ແຫ່ງຊຳດລຳວ ຈ ຳນວນ 10 ຫົວຂ ໍ້; ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຕັດຕ ໍ່ລຳຍກຳນໂທລະພຳບ “ເສັັ້ນທຳງສູ່ຕະຫ ຳດທຶນລຳວ” ເພືຶ່ອສົົ່ງໃຫ້

ໂທລະພຳບແຫ່ງຊຳດລຳວອອກອຳກຳດ ຈ ຳນວນ 48  ເທັບ ແລະ ອອກອຳກຳດ ຈ ຳນວນ 96 ຄັັ້ງ. ນອກຈຳກນີັ້, ໄດ້ຈັດ
ສັນປຶົ້ມ ແລະ ວຳລະສຳນເຂົັ້ຳໃນລະບົບຫ້ອງສະໝ ດ ພ້ອມທັງ ຕິດຕຳມ ແລະ ອອກບັດສະມຳຊິກ ຫ້ອງສະໝ ດຢ່ຳງເປັນ
ປ ກກະຕິ. 

ຕິດພັນກັ ບວຽກງຳນໂຄງກຳນສົົ່ ງເສີມຄວຳມຮູ້ ຕ ະຫ ຳດທຶ ນລຳວ (C-MEP), ສ ຳເລັດກຳນຮັບຮອງ
ແຜນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວ ແລະ ງົບປະມຳນ ປະຈ ຳປີ  2021 ແລະ ສ ຳເລັດກຳນຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໜ້ ຳວຽກຕຳມ
ແຜນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວດັົ່ງກ່ຳວ, ພ້ອມທັງ ໄດ້ມອບໂຄງກຳນ ແລະ ງົບປະມຳນທີຶ່ຕິດພັນ ໃຫ້ແກ່ ຕລຊລ ເພືຶ່ອສືບຕ ໍ່
ຮັບຜິດຊອບ ເລີຶ່ມແຕ່ປີ 2022 ເປັນຕົັ້ນໄປ. 
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ຮູບພຳບ 5: ກຳຕູນເອນີເມຊັນກ່ຽວກັບພຳລະບົດບຳດຂອງ ສຄຄຊ 

 
 

ຮູບພຳບ 6: ບັນຍຳກຳດກຳນຖ່ຳຍທ ຳລຳຍກຳນໂທລະພຳບ “ເສັັ້ນທຳງ ສູ່ຕະຫ ຳດທຶນລຳວ”  

 

  

http://www.lsc.gov.la/


Website: www.lsc.gov.la 

Email: lsco@lsc.gov.la 

 

  
L a o  S e cu r i t i e s  C om m i s s i on  Of f i c e  

ANNUAL REPORT  

 

17 

 

17 

 

2021 

ຮູບພຳບ 7: ບັນຍຳກຳດກຳນລົງໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນ 
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2.8 ກຳນຮວ່ມມສືຳກນົ  

ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນພົວພັນຮ່ວມມືກັບສຳກົນ ໃນຮູບແບບສອງຝ່ຳຍ , 
ຫ ຳຍຝ່ຳຍ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນ ຕຳມແນວທຳງນະໂຍບຳຍຂອງພັກ-ລັດວຳງອອກ ເພືຶ່ອຍຳດແຍ່ງກຳນຊ່ວຍເຫ ືອທຳງ
ດ້ຳນວິຊຳກຳນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ກ ໍ່ສ້ຳງບ ກຄະລຳກອນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນ.  

ກຳນຮ່ວມມືໃນຮູບແບບສອງຝ່ຳຍ, ສຄຄຊ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຄຄຊ ສປ.ຈີນ, ຫວຽດນຳມ, ໄທ, ສ.ເກົຳຫ ີ, ຍີຶ່ປ ່ນ, ສະ

ຖຳບັນ IOD ໄທ, ສະຖຳບັນ CPA Australia, ຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບໄທ ແລະ ລັດຖະບຳນລ ກຊ ຳບວກ. ອັນພົັ້ນເດັົ່ນ, ໄດ້

ເລີຶ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນຮ່ວມມື ລະຫວ່ຳງ ລັດຖະບຳນລຳວ ແລະ ລັດຖະບຳນລ ກຊ ຳບວກ (LAO/032) ໂດຍເລັົ່ງໃສ່

ໜ້ຳວຽກເພືຶ່ອສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃຫ້ SME ສຳມຳດລະດົມທຶນຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶນ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົັ້ນ 

ກຳນເຊັນສັນຍຳລະຫວ່ຳງ ສຄຄຊ, ຊ່ຽວຊຳນຈຳກບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ແລະ Luxdev ໃນກຳນກະກຽມເອົຳລັດວິສຳຫະກິດເຂົັ້ຳ

ຈົດທະບຽນໃນຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບ; ສ ຳເລັດກຳນປັບປ ງມຳດຖຳນເງືຶ່ອນໄຂກຳນເຂົັ້ ຳຈົດທະບຽນ, ກຳນສ້ຳງ IPO 

Roadmap, ກຳນວິເຄຳະຊ່ອງຫວ່ຳງ ແລະ ບັນຫຳຂອງບ ລິສັດເປ ົ້ຳໝຳຍຈົດທະບຽນ; ສ້ຳງຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ ເພືຶ່ອນ ຳໃຊ້ໃນ

ວຽກງຳນໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່. ພ້ອມນີັ້, ພຳຍໃຕ້ກຳນຮ່ວມມືສອງຝ່ຳຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສ ຳມະນຳຜ່ຳນ Webinar 
ຈ ຳນວນ 07 ຄັັ້ງ 08 ຫົວຂ ໍ້ ມີຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ 468 ເທືຶ່ອຄົນ. 

 
ຮູບພຳບ 6: ບັນຍຳກຳດກອງປະຊຸມ ສອງຝ່ຳຍ ລະຫວ່ຳງ ສຄຄຊ ແລະ ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນຳມ 

  
 

ໃນຮູບແບບຫ ຳຍຝ່ຳຍ, ສຄຄຊ ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຈັດສ ຳມະນຳຮ່ວມໃນຂອບອຳຊຽນ ຈ ຳນວນ 02 ຄັັ້ງ 02 ຫົວຂ ໍ້ ຄື: 
ແຜນປະຕິບັດງຳນກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນອຳຊຽນ 05 ປີ (2021-2025) ແລະ ຜະລິດຕະພັນທຳງກຳນເງິນ ເຊິຶ່ງມີຜູ້
ເຂົັ້ຳຮ່ວມ 167 ເທືຶ່ອຄົນ. ພ້ອມທັງ, ໄດ້ນ ຳສົົ່ງພະນັກງຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມສ ຳມະນຳໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່ຳງໆກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນ
ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ. ນອກນີັ້, ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນປະກອບຄ ຳເຫັນໃສ່ເອກະສຳນ ແລະ ເຂົັ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່ຳງໆ ໃນຂອບ 
ASEAN, ASEAN+3 ຕຳມກຳນສະເໜີຂອງພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົັ້ນ ກອງປະຊຸມ ASEAN 

Capital Market Forum: ACMF Chairs, ກອງປະຊຸມ  ACMF Deputies, ກອງປະຊຸມ The ASEAN 

Working Committee on Capital Market. Development : WC-CMD, ກອງປະຊຸມ ASEAN Senior 

Level Committee : SLC, ກອງປະຊຸມກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດພັນທະບັດອຳຊຽນ+3 (ABMF) ແລະ ອືຶ່ນໆ. 
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ຮູບພຳບ 7: ກຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມ ACMF  
 

 
 

ໃນຮູບແບບກຳນພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນ, ໄດ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມໂຄງກຳນໃຫ້ຄ ຳປຶກສຳ ທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນ

ແບບໄລຍະສັັ້ນ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊຳນ ແລະ ກອງເລຂຳ IOSCO ພ້ອມທັງ ໄດ້ປັບປ ງຄືນເອກະສຳນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕຳມຄ ຳ

ເຫັນຂອງ ຊ່ຽວຊຳນ IOSCO ເພືຶ່ອກະກຽມເຂົັ້ຳເປັນສະມຳຊິກສົມບູນຂອງອົງກຳນ IOSCO ແລະ ຕອບຄ ຳຖຳມເຈຳະ
ຈີັ້ມຂອງຊ່ຽວຊຳນ. ພ້ອມນີັ້, ໄດ້ສ ຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳຕອບແບບສອບຖຳມ ເພືຶ່ອກຳນກ ໍ່ສ້ຳງບ ກຄະລຳກອນ ແລະ ຄວຳມ
ອຳດສຳມຳດ ປະຈ ຳປີ 2021 ຂອງ IOSCO. 

 

ທດິທຳງແຜນກຳນ ປ ີ2022 

1. ຄຳດຄະເນສະພຳບຕະຫ ຳດທນຶຂອງ ຕຳ່ງປະເທດ  

ສະພຳບຕະຫ ຳດທຶນຂອງຕ່ຳງປະເທດ ຄຳດວ່ຳຈະມີທັງກຳລະໂອກຳດ ແລະ ສິຶ່ງທ້ຳທຳຍ ຈຳກສະພຳບຄວຳມບ ໍ່
ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໂລກ ເປັນຕົັ້ນ ຄວຳມຜັນຜວນທຳງດ້ຳນກຳນເມືອງຂອງບັນດຳປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ, ວິກິດກຳນ
ພະລັງງຳນ ແລະ ເງິນເຟີົ້ ບວກກັບ ໄພຂົົ່ມຂູ່ຈຳກທ ຳມະຊຳດ, ໂລກລະບຳດ ແລະ ບັນຫຳອືຶ່ນໆ ຊຶຶ່ງຄຳດວ່ຳຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ
ແກ່ຍຳວ ຕ ໍ່ສະພຳບກຳນ ແລະ ບັນຍຳກຳດກຳນລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ ຢູ່ໃນທົົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພຳະ ຄວຳມວິຕົກກັງວົນຂອງຜູ້
ລົງທຶນ ຕ ໍ່ນະໂຍບຳຍແກ້ໄຂ ແລະ ມຳດຕະກຳນກະຕ ້ນເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຊຶຶ່ງຄຳດວ່ຳແນວໂນ້ມສະພຳບຕະຫ ຳດ
ທຶນ ຈະປັບຕົວດີຂຶັ້ນ ພຳຍຫ ັງປະເທດຕ່ຳງໆ ປະຕິບັດມຳດຕະກຳນແກ້ໄຂ ທີຶ່ເໝຳະສົມ. 

2. ຄຳດຄະເນສະພຳບຕະຫ ຳດທນຶຂອງ ສປປ ລຳວ 

ໃນປີ 2022 ຄຳດວ່ຳ ຜົນກະທົບຂອງ ໂຄວິດ-19 ຕ ໍ່ກັບສະພຳບກຳນຂອງ ສປປ ລຳວ ອຳດຫ ຸດຜ່ອນລົງ ແຕ່ເນືຶ່ອງ
ຈຳກສະພຳບກຳນເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລຳວ ກ ໍ່ຄື ຕະຫ ຳດທຶນ  ທີຶ່ຄຳດວ່ຳຈະສືບຕ ໍ່ຊົບເຊົຳຈຳກປີຜ່ຳນມຳ ແລະ 
ບ ໍ່ທັນຟ ົ້ນຕົວໄດ້ເທົົ່ຳທີຶ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນ ຄວຳມຫຍ ້ງຍຳກທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ, ອັດຕຳເງິນເຟີົ້ທີຶ່ມີທ່ຳອ່ຽງສູງຂຶັ້ນ, ບັນຫຳກຳນ
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ຂຳດແຄນນ ໍ້ຳມັນ,  ບວກກັບ  ຜົນກຳນດ ຳເນີນງຳນຂອງບັນດຳບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ຍັງບ ໍ່ສຳມຳດດຶງດູດກຳນລົງທຶນໄດ້ເທົົ່ຳ
ທີຶ່ຄວນ ຊຶຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫ ຳດທຶນລຳວ ຈະຍັງບ ໍ່ສຳມຳດປັບຕົວເພີຶ່ມຂຶັ້ນຢ່ຳງຄຶກຄືັ້ນເທົົ່ຳທີຶ່ຄວນ ໂດຍສະເພຳະ 
ສະພຳບຄ່ອງກຳນຊືັ້ ຂຳຍຫ ັກຊັບໃນ ຕລຊລ ແລະ ຄວຳມສົນໃຈຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນກຳນລະດົມທຶນຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶນ ມີທ່ຳ
ອ່ຽງຫ ຸດລົງ. ພ້ອມນີັ້, ລຳຄຳຮ ້ນໃນຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ ເຫັນວ່ຳມີທ່ຳອ່ຽງຫ ຸດລົງ ເນືຶ່ອງຈຳກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈຳກກຳນ
ສັົ່ງຂຳຍ ຫ ຳຍກວ່ຳ ກຳນສັົ່ງຊືັ້ ເຊິຶ່ງບັນຫຳນີັ້ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບແນວໂນ້ມທີຶ່ດັດຊະນີຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ ຈະບ ໍ່ທັນ
ສຳມຳດກັບໄປຢູ່ຈ ດພືັ້ນຖຳນຄື 1.000 ຈ ດໄດ້ໃນປີນີັ້. 

3. ໜຳ້ວຽກຕົັ້ນຕ ທີຶ່ຕອ້ງໄດສ້ ມໃສໃ່ນປ ີ2022 

3.1 ນຕິກິ ຳທີຶ່ນ ຳໃຊເ້ຂົັ້ຳໃນກຳນຄ ມ້ຄອງວຽກງຳນຫ ກັຊບັ ແລະ ນະໂຍບຳຍມະຫຳພຳກຕ ໍ່ວຽກງຳນຫ ກັຊບັ 

ອີງໃສ່ສະພຳບກຳນຂະຫຍຳຍຕົວຂອງວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ທັງພຳຍໃນປະເທດ, ພຳກພືັ້ນ ແລະ ສຳກົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນິຕິກ ຳ ເພືຶ່ອມຳຄ ້ມຄອງບັນດຳພຶດຕິກ ຳ ຫ ື ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນອັນໃໝ່. ສ ຳລັບປີ 2022 ຄຳດໝ
ຳຍ ແມ່ນໃຫ້ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ ຳໃຕ້ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກຊັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫ ັກ
ຊັບ (ສະບັບປັບປ ງ) ຢ່ຳງໜ້ອຍ 06 ສະບັບ ເພືຶ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນຫ ັກຊັບໃຫ້ມີຄວຳມຄ່ອງຕົວຍິຶ່ງ
ຂຶັ້ນ. ພ້ອມນີັ້, ກ ໍ່ຈະຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບມຳດຖຳນ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂຂອງເຈົັ້ຳໜ້ຳທີຶ່ສືບສວນ-ສອບສວນໃນວຽກງຳນຫ ັກຊັບ. 
ພ້ອມທັງ, ຕິດຕຳມ ແລະ ປະສຳນສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ ໍ່ກັບກຳນລະເມີດ ກົດໝຳຍ ແລະ ລະບຽບກຳນທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ. ນອກນັັ້ນ, ສຄຄຊ ຈະສືບຕ ໍ່ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປ ງ ຍ ດ
ທະສຳດກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນ ຂອງ ສປປ ລຳວ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035 ໃຫ້ສ ຳເລັດ 
ແລະ ໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຈຳກຄະນະລັດຖະບຳນ. 
3.2 ກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນອອກຈ ຳໜຳ່ຍຫ ກັຊບັໃນຕະຫ ຳດຂັັ້ນໜຶຶ່ງ ແລະ ກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັອອກ

ຈ ຳໜຳ່ຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ  

ສືບຕ ໍ່ເອົຳໃຈໃສ່ຄົັ້ນຄວ້ຳກຳນສະເໜີອອກຈ ຳໜ່ຳຍຫ ັກຊັບໃນປີ 2022 ຢ່ຳງໜ້ອຍ 01 ກ ລະນ;ີ ສົມທົບກັບກະຊວງ
ກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳລຳຍຊືຶ່ເປ ົ້ຳໝຳຍບ ລິສັດທີຶ່ເປັນບູລິມະສິດ. ພ້ອມທັງ, ຈັດກອງປະຊຸມສ ຳມະນຳໃຫ້ແກ່ບັນດຳລັດວິສຳຫະກິດທີຶ່
ນອນຢູ່ໃນເປ ົ້ຳໝຳຍ, ຊຸກຍູ້ກຳນກະກຽມຄວຳມພ້ອມຮອບດ້ຳນ ເພືຶ່ອຫັນເປັນບ ລິສັດມະຫຳຊົນ, ອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນ ແລະ 
ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ; ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບກຳນລະດົມທຶນດ້ວຍກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ ້ນກູ້ ຂອງວິສຳຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລຳວ; 
ເອົຳໃຈໃສ່ຕິດຕຳມກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບັນດຳບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕຳມລະບຽບກຳນ ເປັນຕົັ້ນ ກຳນລຳຍງຳນ 
ແລະ ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ, ກຳນນ ຳໃຊ້ທຶນທີຶ່ລະດົມໄດ້ຈຳກກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຫ ັກຊັບ, ກຳນຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮ ້ນ ແລະ 
ກຳນຈ່ຳຍເງິນປັນຜົນຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ພ້ອມທັງ ຕິດຕຳມ ກຳນວິເຄຳະຊ່ອງຫວ່ຳງກຳນຂ້ຳມຜ່ຳນສູ່ກຳນຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ IFRS ຂອງ 11 ບ ລິສັດຈົດທະບຽນ; ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນກຳນລຳຍງຳນ

ກຳນເງິນ (IFRS) ສ ຳລັບຂະແໜງຫ ັກຊັບ (IFRS Roadmap); ສົມທົບກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫ ຳດທຶນ ເພືຶ່ອ

ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຄູ່ມືໃນກຳນປະເມີນ Lao CG Scorecard ແລະ ກະກຽມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະເມີນ ແລະ ບ ລິສັດຈົດ
ທະບຽນ ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕຳມ ບ ລິສັດຈົດທະບຽນທີຶ່ສະໝັກໃຈ ດ ຳເນີນກຳນທົດລອງກຳນປະເມີນກຳນຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກຳນຄ ້ມຄອງບ ລິຫຳນ ໂດຍນ ຳໃຊ້ Lao CG Scorecard. 

3.3 ກຳນຄ ມ້ຄອງຕະຫ ຳດຫ ກັຊບັ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວໃນຕະຫ ຳດຂັັ້ນສອງ 

ສຄຄຊ ຈະສືບຕ ໍ່ຕິດຕຳມກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ໂດຍກຳນກວດກຳທຳງເອກະສຳນ 
ແລະ ລົງກວດກຳກັບທີຶ່; ຊຸກຍູ້ ຕລຊລ ຕິດຕຳມສະພຳບກຳນເໜັງຕີງຂອງລຳຄຳຮ ້ນຂອງບັນດຳບ ລິສັດຈົດທະບຽນ, ກຳນ
ຊືັ້-ຂຳຍຫ ັກຊັບທີຶ່ບ ໍ່ຍ ຕິທ ຳ ແລະ ລຳຍງຳນຜົນກຳນຊືັ້-ຂຳຍຫ ັກຊັບໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຮັບຮູ້ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ. ພ້ອມນີັ້, ກ ໍ່
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ຈະສຶກສຳ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້ຳກ ຳນົດເງືຶ່ອນໄຂກຳນເປັນອົງກອນຄ ້ມຄອງຕົນເອງ (Self Regilatory Organization: 

SRO) ຂອງ ຕລຊລ; ຄົັ້ນຄວ້ຳກ ຳນົດຮູບແບບກ່ຽວກັບສູນຮັບຝຳກຫ ັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລຳວ; ຄົັ້ນຄວ້ຳນະໂຍບຳຍອຳກອນ 
ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນອຳກອນ ເພືຶ່ອອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ້ແກ່ ຜູ້ອອກຮ ້ນກູ້ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນຮ ້ນກູ້; ຄົັ້ນຄວ້ຳກ ຳນົດຮູບແບບ
ກອງທຶນເພືຶ່ອກຳນລົງທຶນໃນບ ລິສັດ (Private Equity Fund: PE Fund), ທ ລະກິດຮ່ວມລົງທຶນ (Venture 

Capital: VC) ແລະ ກອງທຶນສ່ວນບ ກຄົນ ຢູ່ ສປປ ລຳວ, ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຜູ້ທົບທວນພຳຍນອກ (External Review) 
ເພືຶ່ອຊຸກຍູ້ກຳນອອກຮ ້ນກູ້ສີຂຽວ ໃນຕະຫ ຳດທຶນລຳວ; ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃຫ້ວິສຳຫະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜຳດ
ກຳງ ສຳມຳດລະດົມທຶນຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶນ; ພ້ອມທັງ ສົມທົບກັບກະຊວງກຳນເງິນ, ຕລຊລ ແລະ ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ເພືຶ່ອ
ກະກຽມຂັັ້ນຕອນຮອງຮັບກຳນເອົຳພັນທະບັດລັດຖະບຳນທີຶ່ອອກໂດຍກົງ ໃຫ້ບັນດຳວິສຳຫະກິດ ເຂົັ້ຳມຳຈົດທະບຽນໃນ 
ຕລຊລ. 
3.4 ກຳນຄ ມ້ຄອງສະຖຳບນັສືຶ່ກຳງດຳ້ນຫ ກັຊບັ ແລະ ນກັວຊິຳຊບີທ ລະກດິຫ ກັຊບັ 

ສຄຄຊ ຈະສືບຕ ໍ່ເອົຳໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງຕິດຕຳມກວດກຳກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວ ຂອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫ ັກຊັບຢ່ຳງເປັນ
ປ ກກະຕິ ຜ່ຳນກຳນກວດກຳທຳງເອກະສຳນ ແລະ ລົງກວດກຳກັບທີຶ່; ສືບຕ ໍ່ຕິດຕຳມຄວຳມສ່ຽງຂອງບ ລິສັດຫ ັກຊັບຕຳມ
ຫ ັກກຳນປະເມີນ ແບບຕີລຳຄຳຄວຳມສ່ຽງ (Risk-Based Supervision: RBS) ແລະ ຕິດຕຳມບ ລິສັດຫ ັກຊັບໃນ

ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພຳລະບົດບຳດຂອງຕົນຕຳມກົດໝຳຍ (Anti-money laundering: AML) ແລະ ຕິດຕຳມຊຸກຍູ້
ກຳນປັບປ ງແກ້ໄຂບັນຫຳຕຳມຜົນກຳນກວດກຳປີ 2021 ຂອງບ ລິສັດຫ ັກຊັບ; ຊຸກຍູ້ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ 
ພັດທະນຳລະບົບເຊືຶ່ອມຕ ໍ່ກຳນຊ ຳລະກັບຫ ຳຍທະນຳຄຳນ (multiple bank link); ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບ ຜູ້ຄ ້ມຄອງຫ ັກວຽກງຳນປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຢູ່ ສປປ ລຳວ; ຊຸກຍູ້ບັນດຳສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫ ັກຊັບ
ໃຫ້ເຂົັ້ຳມຳເຄືຶ່ອນໄຫວໃນວຽກງຳນຫ ັກຊັບຫ ຳຍຂຶັ້ນຕືຶ່ມໂດຍສະເພຳະກຳນບ ລິກຳນທີຶ່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະຖຳບັນໃດໃຫ້ບ ລິກຳນ
ເທືຶ່ອ. ພ້ອມນີັ້, ສຄຄຊ ຈະສືບຕ ໍ່ເອົຳໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງນັກວິຊຳຊີບທີຶ່ໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຈຳກ ສຄຄຊ ເພືຶ່ອຫັນພວກກ່ຽວໃຫ້
ເຄືຶ່ອນໄຫວຢ່ຳງມືອຳຊີບ. 
3.5 ກຳນປ ກປ້ອງຜູລ້ງົທນຶລຳຍຍອ່ຍ 

ສຄຄຊ ຈະສືບຕ ໍ່ໃນກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳ ໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ ຳ ໃຫ້ເຂັັ້ມງວດ ພ້ອມທັງສະກັດກັັ້ນ 
ແລະ ແກ້ໄຂ ກຳນລະເມີດລະບຽບກົດໝຳຍ ໃຫ້ຫ ຸດລົງເທືຶ່ອລະກ້ຳວ ດ້ວຍຮູບກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງ ນິຕິກ ຳທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ພ້ອມນີັ້ ເພືຶ່ອປະຕິບັດຕຳມຄ ຳສັົ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ ສຄຄຊ ຈະສືບຕ ໍ່ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງ ແລະ ປັບປ ງ ນິຕິກ ຳທີຶ່ຕິດພັນກັບກຳນປ ກ
ປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລຳຍຍ່ອຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ແລະ ປະສຳນສົມທົບກັບພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອປັບປ ງນິຕິກ ຳທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຳກສ່ວນອືຶ່ນທີຶ່ຕິດພັນກັບວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ປະສຳນສົມທົບກັບ ກະຊວງອ ດສຳຫະກ ຳ ແລະ 
ກຳນຄ້ຳ ໃນກຳນປັບປ ງກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍວິສຳຫະກິດ (ສະບັບປັບປ ງ) ໂດຍສະເພຳະແມ່ນບົດບັນຍັດທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ ລິສັດ
ມະຫຳຊົນ ໃຫ້ສ ຳເລັດຕຳມແຜນທີຶ່ໄດ້ກ ຳນົດໄວ້ ເພືຶ່ອໃຫ້ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່ຳວ ໄດ້ຮັບກຳນປັບປ ງດີຂຶັ້ນ. ນອກນັັ້ນ ຈະເພີຶ່ມທະ
ວີໃນກຳນໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ມວນຊົນ ຮ ບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້ຳໃຈຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝຳຍດັົ່ງກ່ຳວ ໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫ ັກຊັບ 
ແລະ ຂົງເຂດກ່ຽວຂ້ອງທີຶ່ປິິ່ນອ້ອມກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ. ພ້ອມທັງ, ເອົຳໃຈໃສ່ຕິດຕຳມ ຜ່ຳນຊ່ອງທຳງກຳນຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ື 
ແຈ້ງຄວຳມຈຳກສັງຄົມ ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ຕ ໍ່ເນືຶ່ອງ ໃຫ້ເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ກວ້ຳງຂວຳງຂຶັ້ນກວ່ຳເກົົ່ຳ. 
3.6 ກຳນໂຄສະນຳເຜຍີແຜ ່ແລະ ໃຫຄ້ວຳມຮູແ້ກມ່ວນຊນົ  

ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມວນຊົນມີຄວຳມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້ຳໃຈກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນຂອງ ສປປ ລຳວ ນັບມືັ້ນັບຫ ຳຍຂຶັ້ນ
, ສຄຄຊ ຈະສົມທົບກັບ ຕລຊລ ແລະ ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ແລະ ຫ ັກສູດສ ຳ

ລັບນັກວິຊຳຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ນັກວິຊຳຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບ (Refreshment) ຢ່ຳງໜ້ອຍ 1 
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ຄັັ້ງ/ປີ. ພ້ອມດຽວກັນນີັ້, ຈະສືບຕ ໍ່ປັບປ ງເນືັ້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ເພືຶ່ອໃຫ້ແທດເໝຳະກັບແຕ່ລະກ ່ມເປ ົ້ຳໝ
ຳຍຜ່ຳນຊ່ອງທຳງໂຄສະນຳຕ່ຳງໆ ເພືຶ່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່ຳງກວ້ຳງຂວຳງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພຳະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝຳຍວ່ຳ
ດ້ວຍຫ ັກຊັບ (ສະບັບປັບປ ງ), ລະບຽບກຳນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ກັບທີຶ່ວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່ຳງໆ 
ໃຫ້ແກ່ພຳກສ່ວນຕ່ຳງໆໃນສັງຄົມ; ສ້ຳງສະປ໋ອດໂຄສະນຳ, ສ້ຳງ Infographic , ສ້ຳງກະຕູນ Animation, ສ້ຳງ 

Podcast ແລະ ສ້ຳງປຶົ້ມ (Booklet) ກ່ຽວກັບກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນ. ນອກນີັ້, ກ ໍ່ຈະສືບຕ ໍ່ສຶກສຳ ແລະ 
ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບກຳນສ້ຳງຕັັ້ງສູນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນ; ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫ ືອສຳມ
ຝ່ຳຍລະຫວ່ຳງ ປະເທດລ ກຊ ຳບວກ, ສສ.ຫວຽດນຳມ ແລະ ສປປ ລຳວ (ໂຄງກຳນ Lao/032) ໃນກຳນພັດທະນຳວຽກ
ງຳນກຳນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ຄວຳມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງຳນຫ ັກຊັບ ພ້ອມທັງ ສືບຕ ໍ່ຄ ້ມຄອງຫ້ອງສະໝ ດ 
ສຄຄຊ ຢ່ຳງເປັນປ ກກະຕິ. ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້ ຈະໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ຄວຳມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດຳ
ທະນຳຄຳນທ ລະກິດ ເພືຶ່ອຊຸກຍູ້ກຳນປ່ອຍສິນເຊືຶ່ອໃຫ້ແກ່ ບ ລິສັດທີຶ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວ. 
3.7 ກຳນຮວ່ມມສືຳກນົ 

ເພືຶ່ອຍົກສູງກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນ ສປປ ລຳວ, ສຄຄຊ ຈະສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນຮ່ວມມືສອງຝ່ຳຍ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຄຄຊ ສ.ປ ຈີນ, ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນຳມ, ກລຕ ໄທ, ຄຄຊ ສ.ເກົຳຫ ີ, ຍີຶ່ປ ່ນ, CPA Australia, IOD 
ໄທ, ຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບໄທ, ລັດຖະບຳນລ ກຊ ຳບວກ ແລະ ອືຶ່ນໆ; ສືບຕ ໍ່ສ້ຳງສຳຍພົວພັນຮ່ວມຫ ຳຍຝ່ຳຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ກຳນ
ຮ່ວມມືໃນກຳນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນໃນຂອບ 5 ປະເທດເຂດແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ ແລະ ກຳນຮ່ວມມືໃນຂອບອຳຊຽນ ພ້ອມທັງ
ຄົັ້ນຄວ້ຳຄວຳມເປັນໄປໄດ້ ໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນເຊືຶ່ອມໂຍງຕ່ຳງໆ ໃນຂອບຕະຫ ຳດທຶນອຳຊຽນ; ສືບຕ ໍ່ຮ່ວມມື
ກັບບັນດຳອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນຕ່ຳງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ອົງກຳນກຳນເງິນສຳກົນ (IFC), ທະນຳຄຳນໂລກ (WB) ພ້ອມທັງ ຮ່ວມ
ກັບຊ່ຽວຊຳນ IOSCO ເພືຶ່ອທົບທວນເອກະສຳນຕ່ຳງໆ ຕິດພັນກັບກຳນສະໝັກເຂົັ້ຳເປັນສະມຳຊິກສົມບູນຂອງອົງກຳນ 

IOSCO ແລະ ເຂົັ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່ຳງໆ ທີຶ່ຕິດພັນ.  
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ຂ ໍ້ມນູຕດິຕ ໍ່ສ ຳນກັງຳນຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ມ້ຄອງຫ ກັຊບັ (ສຄຄຊ) 

 

 

ທີຶ່ຕັັ້ງສ ຳນັກງຳນ: ບ້ຳນ ໂພນສະອຳດ, ເມືອງ ໄຊເສດຖຳ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
PO. Box: 19 

Phone: (856-21) 217 770  

Fax: (856-21) 217 806 

E-mail: lsco@lsc.gov.la 

Website: www.lsc.gov.la 
ໂທລະສັບສຳຍດ່ວນ: 1602 
Facebook: ສ ຳນັກງຳນຄະນະກ ຳມະກຳນຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ 

Youtube: ລຳຍກຳນ ເສັັ້ນທຳງສູ່ຕະຫ ຳດທຶນລຳວ. 
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ເອກະສຳນຊອ້ນທຳ້ຍ 

1) ລຳຍຊືຶ່ບ ລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫ ຳດຫ ັກຊັບລຳວທັງໝົດ (ຮອດທ້ຳຍປີ 2021) 

ລ ຳດບັ ລຳຍຊືຶ່ ຊືຶ່ຫຍ ໍ້ ເບໂີທຕດິຕ ໍ່ 

1 ທະນຳຄຳນກຳນຄ້ຳຕ່ຳງປະເທດລຳວ ມະຫຳຊົນ ທຄຕລ ຫ ື BCEL 021 213 200 

2 ບ ລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້ຳລຳວ ມະຫຳຊົນ ຜ-ຟຟລ ຫ ື EDL-GEN 021 316 142 

3 ບ ລິສັດ ລຳວເວີນ ມະຫຳຊົນ ລວມຊ ຫ ື LWPC 021 415 477 

4 ບ ລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິັ້ງລຳວ ມະຫຳຊົນ ປທລ ຫ ື PTL 021 264 834 

5 ບ ລິສັດ ສ ວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫຳຊົນ ສ.ວ.ນ ຫ ື SVN 021 415 645 

6 ບ ລິສັດ ພູສີກ ໍ່ສ້ຳງ ແລະ ພັດທະນຳ ມະຫຳຊົນ ພກພ ຫ ື PCD 021 265 394 

7 ບ ລິສັດ ຊີມັງລຳວ ມະຫຳຊົນ ບຊລ ຫ ື LCC 021 412 111 

8 ບ ລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ຳສິນເຊືຶ່ອ ມະຫຳຊົນ ມຫທຊ ຫ ື MHTL 021 418 062-6 

9 ບ ລິສັດ ລຳວອຳໂກຣເທັກ ມະຫຳຊົນ ລອທ ຫ ື LAT 021 520 715 

10 ບ ລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລຳວ ມະຫຳຊົນ ວຈຊຕ ຫ ື VCL 021 288 299 

11 ບ ລິສັດ ລຳວອຳຊຽນ ເຊົົ່ຳສິນເຊືຶ່ອ ມະຫຳຊົນ ລອຊ ຫ ື LALCO 021 410 551 
 

2) ລຳຍລະອຽດຂອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫ ັກຊັບ 

ປະເພດສະຖຳບນັສືຶ່ກຳງ ລ ຳດບັ ຊືຶ່ບ ລສິດັ ເບໂີທຕດິຕ ໍ່ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 1 ບ ລິສັດ ຫ ັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ ຳກັດ 021 265 477 
2 ບ ລິສັດ ຫ ັກຊັບ ລ້ຳນຊ້ຳງ ມະຫຳຊົນ 021 265 468 
3 ບ ລິສັດ ຫ ັກຊັບ ລຳວ-ຈີນ ຈ ຳກັດ 021 419 222 
4 ບ ລິສັດ ເອພີເອັມ ລຳວ ຈ ຳກັດ 021 253 418 

ບ ລສິດັກວດສອບ 1 ບ ລິສັດ ພຣຳຍສ໌ວ ເຕີັ້ເຮົັ້ຳສ໌ກູເປີົ້ສ໌ (ລຳວ) 021 222 717 
2 ບ ລິສັດ ເຄພີເອັມຈີລຳວ ຈ ຳກັດ 021 454 240 
3 ບ ລິສັດ ເອີນ ແອນ ຢັງ (ລຳວ) ຈ ຳກັດ 021455 077 

ບ ລສິດັປະເມນີ 
ມນູຄຳ່ຊບັສນິ 

1 ບ ລິສັດ ຊິມ ພອບເພີຕີັ້ ຄອນເຊົຳເທິັ້ນ ຈ ຳກັດ +662 5304333 
2 ບ ລິສັດ ລຳວປະເມີນຊັບສິນ ຈ ຳກັດ 030 5080163 

3 
ບ ລິສັດ ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ແກຣນທ໌ ເຊີແມນ 
(ລຳວ) ຈ ຳກັດ 

020 97799508 

4 ບ ລິສັດ ລຳວ ສຳກົນ ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈ ຳກັດ 020 55716119 
5 ບ ລິສັດ ເອເຊຍໂລຕັດ ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈ ຳກັດ 020 55569999 
6 ບ ລິສັດ ລຳວວຳລູ ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈ ຳກັດ 020 22229744 

7 ບ ລິສັດ ຣິດແອບໄພຣໂຊ ຈ ຳກັດ +6662 5156090 

8 ບ ລິສັດ ເຄເຄ ລຳວ ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈ ຳກັດ 020 55655753 

http://www.lsc.gov.la/
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ບ ລສິດັຈດັລ ຳດບັຄວຳມ
ໜຳ້ເຊືຶ່ອຖ ື

1 ບ ລິສັດ TRIS Rating Co., Ltd +66 2098 3035 

ທະນຳຄຳນດແູລຊບັສນິ 1 ທະນຳຄຳນກ ງເທບ ຈ ຳກັດ (ມະຫຳຊົນ) ສຳຂຳ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

021 213 560 

2 ທະນຳຄຳນ ອ ດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳຈີນ ຈ ຳກັດ 
ສຳຂຳນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

021 258 888 

3 ທະນຳຄຳນ  ແຫ່ ງປະເທດຈີນ  ຈ ຳກັ ດ  ສ ຳຂ ຳ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

021 228 888 
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