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ບົດຄຳເຫັນຂອງຫົວໜ້ຳສຳນັກງຳນຄະນະກຳມະກຳນຄມ
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ຕະຫຳດທຶນ ມີຄວຳມສຳຄັນຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລຳວ ຊຶຶ່ງມີອົງກຳນ
ຄ້ມຄອງວຽກງຳນຫັກຊັບ ກໍ່ຄື ຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ ແລະ ສຳນັກງຳນຄະນະກຳມະ
ກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ ເປັນເສນຳທິກຳນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບຳນ ໃນກຳນຄ້ມຄອງວຽກງຳນຫັກຊັບ
ຢ່ຳງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພຳບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ, ມີພຳລະບົດບຳດໃນກຳນຄ້ມຄອງ
, ຕິດຕຳມກວດກຳວຽກງຳນຫັກຊັບ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວ ມີຄວຳມ
ສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໄປຄຽງຄູ່ກັບກຳນສມໃສ່ພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍຳຍຕົວຢ່ຳງເຂັັ້ມແຂງ
ມີປະສິດທິພຳບ, ໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມຳດຕະຖຳນສຳກົນ ເທືຶ່ອລະກ້ຳວ.
ໃນປີ 2021 ສະພຳບກຳນລວມຂອງໂລກມີກຳນຜັນແປ ຢ່ຳງສະຫັບຊັບຊ້ອນ ຊຶຶ່ງໄດ້ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຕະຫຳດທຶນ ຂອງ
ສປປ ລຳວ ພົບກັບຄວຳມທ້ຳທຳຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈຳກປັດໃຈຕ່ຳງໆ ເປັນຕົັ້ນ ຄວຳມຜັນຜວນທຳງດ້ຳນກຳນເມືອງ
ຂອງບັນດຳປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ, ກຳນເພີຶ່ມຂຶັ້ນຂອງລຳຄຳນໍ້ຳມັນໃນຕະຫຳດໂລກ, ກຳນເຊືຶ່ອມໂຍງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ໃນພຳກພືັ້ນ ແລະ ສຳກົນ, ກຳນພັດທະນຳດ້ຳນເທັກໂນໂລຊີທີຶ່ທັນສະໄໝຢ່ຳງກ້ຳວກະໂດດ, ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວທລະ
ກິດໂດຍຄຳນຶງເຖິງສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວຳມຍືນຍົງ ແລະ ສະພຳບກຳນ ແຜ່ລະບຳດຂອງພະຍຳດໂຄວິດ-19 ທີຶ່ມີກຳນເພີຶ່ມ
ທະວີຄວຳມຮນແຮງ ແລະ ສືບຕໍ່ແຜ່ລະບຳດໃນທົົ່ວໂລກ ຊຶຶ່ງສະພຳບກຳນຂ້ຳງເທິງ ໄດ້ສ້ຳງທັງກຳລະໂອກຳດ ແລະ ສິຶ່ງທ້ຳ
ທຳຍຕໍ່ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວ ແລະ ພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລຳວ ກໍ່ຄື ຕະຫຳດທຶນ ຂອງ ສປປ ລຳວ.
ສຳລັບ ສປປ ລຳວ ປີ 2021 ແມ່ນປີທຳອິດ ໃນກຳນຜັນຂະຫຍຳຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກ,
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊຳດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ແລະ ເລີຶ່ມຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍຳຍວຳລະແຫ່ງ
ຊຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນແກ້ໄຂຄວຳມຫຍງ້ ຍຳກ ທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ-ກຳນເງິນ (2021-2023), ເວົັ້ຳສະເພຳະ ຢູ່ໃນຂະ
ແໜງຕະຫຳດທຶນຂອງພວກເຮົຳ ກໍ່ພວມສມໃສ່ຜັນຂະຫຍຳຍຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດຳແຜນງຳນ-ໂຄງກຳນ ພັດທະນຳຕະຫຳດ
ທຶນ 5 ປີ (2021-2025).
ສຳລັບກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນ ໃນປີ 2021 ບົນພືັ້ນຖຳນກຳນຊີັ້ນຳ-ນຳພຳຢ່ຳງໃກ້ສິດຈຳກ ຄະນະກຳມະກຳນ
ຄ້ມຄອງຫັກຊັບ, ສຳນັກງຳນຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ ໂດຍສົມທົບກັບບັນດຳຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງຳນຕະຫຳດ
ທຶນ ໄດ້ສມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງຳນຕຳມ ແຜນພັດທະນຳຕະຫ ຳດທຶນ ໂດຍໄດ້ສຳເລັດກຳນປັບປງ ຍດທະສຳດກຳນ
ພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035 ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ເພືຶ່ອກະກຽມສະເໜີກອງປະຊຸມ
ລັດຖະບຳນ ພິຈຳລະນຳຮັບຮອງ, ພ້ອມນີັ້ ດ້ຳນກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປງນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບຳຍມະຫຳພຳກ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງຳນຫັກຊັບ ໄດ້ສຳເລັດກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວ ຍຫັກຊັບ (ສະບັບປັບ ປງ) ຈຳນວນ 26 ສະບັບ
(ສ້ຳງໃໝ່ 11 ສະບັບ ແລະ ປັບປງ 15 ສະບັບ) ເພືຶ່ອເອືັ້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ກຳນລະດົມທຶນ ແລະ ກຳນລົງທຶນ ໃນຕະຫຳດທຶນ
ພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ ຳ ງປະເທດ. ສ ຳລັ ບ ກຳນບັ ງ ຄັ ບ ໃຊ້ ກົ ດ ໝຳຍ ແລະ ນິ ຕິ ກ ຳໃນຂົ ງ ເຂດວຽກງຳນຫັ ກ ຊັ ບ ເຫັ ນ ວ່ ຳ ມີ
ປະສິດທິພຳບ ແລະ ສຳມຳດສະກັດກັັ້ນກຳນກະທຳຜິດ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດມຳດຕະກຳນສຶກອົບຮົມ ແລະ ມຳດຕະກຳນປັບໃໝ
ຕໍ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຳດທຶນ ຈຳນວນໜຶຶ່ງ; ສຳລັບກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງພືັ້ນຖຳນໂຄງລ່ຳງຕະຫຳດທຶນ ໂດຍສະເພຳະ
ກຳນກຳນຄ້ມຄອງຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ, ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈ (MOU) ເພືຶ່ອແຍກພຳລະບົດບຳດ ແລະ ໜ້ຳທີຶ່
ລະຫວ່ຳງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ຢ່ຳງຈະແຈ້ງ; ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ກ່ຽວກັບແຜນທລະກິດຂອງຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ ໄລຍະ
05 ປີ (2021-2025) ແລະ ຄົັ້ນຄວ້ຳປັ ບ ປງນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກກຳນຈົດທະບຽນຂອງ ຕລຊລ, ໄດ້ ຄົັ້ ນຄວ້ຳສັງລວມ
ບັນ ຫຳ ແລະ ວິທີແ ກ້ໄຂສະພຳບຄ່ ອງກຳນຊືັ້ ຂຳຍຫັກຊັ ບ ໃນ ຕລຊລ. ພ້ອມນີັ້ ໄດ້ສຳເລັດກຳນຄົັ້ ນຄວ້ຳ ແລະ ເຜີຍ ແຜ່
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ຄວຳມຮູ້ ກ່ຽວກັບກຳນລົງທຶນໃນວຽກງຳນຫັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ພຳກສ່ວນຕ່ຳງໆທີຶ່ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນຄ້ມຄອງຂອງກະຊວງແຮງງຳນ
ແລະ ສະຫວັດດີກຳນສັງຄົມ ແນໃສ່ຂະຫຍຳຍຖຳນຜູ້ລົງທຶນໃນວຽກງຳນຫັກຊັບ ສຄຄຊ. ສຳລັບ ກຳນຄ້ມຄອງສະຖຳບັນສືຶ່
ກຳງດ້ຳນຫັກຊັບ ໄດ້ສຳເລັດກຳນສ້ຳງຕັັ້ງຊົມລົມບລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ເຊິຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 08 ບລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳ
ຊັບສິນຢູ່ໃນ ສປປ ລຳວ ເພືຶ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນຳກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງໃຫ້ມີມຳດຖຳນສູງຂຶັ້ນເທືຶ່ອລະ
ກ້ຳວ; ດ້ຳນກຳນຂະຫຍຳຍ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ພັດທະນຳຜະລິດຕະພັນ ຫັກຊັບ ໃນ
ປີ 2021 ມີຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນ 26.474,38 ຕືັ້ກີບ (ຮ້ນ, ຮ້ນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດ). ພ້ອມນີັ້ ຕິດພັນກັບກຳນ
ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບລິສັດຈົດທະບຽນ ໄດ້ສຳເລັດກຳນສ້ຳງແຜນວຽກກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນ
ກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ ສຳລັບຂະແໜງຫັກຊັບ (IFRS Roadmap) ແລະ ອອກແຈ້ງກຳນຫຳບລິສັດຈົດທະບຽນ ກ່ຽວ
ກັບກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ (IFRS); ໄດ້ສຳເລັດກຳນທົດລອງກຳນປະເມີນ
ກຳນຈັ ດ ຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ຄ ຳແນະນ ຳ ວ່ ຳດ້ ວ ຍກຳນຄ້ ມ ຄອງບ ລິ ຫ ຳນສ ຳລັ ບ ບ ລິ ສັ ດ ຈົ ດ ທະບຽນ (Lao CG Scorecard)
ສຳລັບບລິສັດຈົດທະບຽນ 04 ແຫ່ງ ທີຶ່ມີຄວຳມສະໝັກໃຈ; ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວຳມສຳຄັນວຽກງຳນຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໂດຍໄດ້ສຳເລັດກຳນສ້ຳງເນືັ້ອໃນຫັກສູດນຳຍໜ້ຳຊືັ້ຂຳຍຫັ ກ ຊັ ບ (Broker) ແລະ ຫັ ກ ສູ ດ ຜູ້ ວິ ເ ຄຳະ (Analyst) ພ້ ອ ມທັ ງ ໄດ້ ສ ຳເລັ ດ ຂັັ້ ນ ພືັ້ ນ ຖຳນ ໃນກຳນສ້ ຳ ງເນືັ້ ອ ໃນ
ຫັກສູດສຳລັບ ຜູ້ບ ລິຫ ຳນ (Board Leadership Program) ແລະ ກຳນົດເງືຶ່ອນໄຂຄູ ຝຶກ; ພັ ດທະນຳ ເນືັ້ອໃນ ແລະ
ຮູບແບບ ກຳນໂຄສະນຳເພືຶ່ອໃຫ້ແທດເໝຳະກັບກ່ມເປົ້ຳໝຳຫຳຍຍິຶ່ງຂຶັ້ນ. ພ້ອມນີັ້, ເພືຶ່ອຍົກສູງຄວຳມຮູ້, ຄວຳມສຳມຳດທຳງ
ດ້ຳນວິຊຳກຳນ ສຄຄຊ ໄດ້ເພີຶ່ມທະວີກຳນຮ່ວມມືໃນຮູບແບບ ສອງຝ່ຳຍ, ຫຳຍຝ່ຳຍ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນ ໂດຍໄດ້
ເລີຶ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນຮ່ວມມື ລະຫວ່ຳງ ລັດຖະບຳນລຳວ ແລະ ລັດຖະບຳນລກຊຳບວກ (LAO/032) ໂດຍເລັົ່ງໃສ່
ໜ້ຳວຽກເພືຶ່ອສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂ ໃຫ້ SME ສຳມຳດລະດົມທຶນຜ່ຳນຕະຫຳດທຶນໄດ້ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ແກ່ມວນຊົນ; ຈັດ
ສຳມະນຳໃນຫົວຂໍ້ຕ່ຳງໆຢູ່ພຳຍໃນປະເທດ ແລະ ຫັນກຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ມຳເປັນກຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມຜ່ຳນ
ລະບົບອອນລຳຍ ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ບກລະຄຳກອນໃນວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອນຳມຳປັບປງ
ນິຕິກຳ ແລະ ສ້ຳງແນວທຳງໃນກຳນຄ້ມຄອງວຽກງຳນຫັກຊັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມຳດຕະຖຳນສຳກົນເທືຶ່ອລະກ້ຳວ.
ສຳລັບທິດທຳງແຜນກຳນໃນປີ 2022 ສຄຄຊ ຈະສມໃສ່ກຳນປັບປງຍດທະສຳດກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນ ຂອງ
ສປປ ລຳວ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2035 ໃຫ້ ໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ ເພືຶ່ອເປັນ
ບ່ອ ນອີ ງໃຫ້ ແ ກ່ ກ ຳນເຄືຶ່ ອ ນໄຫວວຽກງຳນໃນຂົງ ເຂດຕະຫ ຳດທຶ ນ . ພ້ ອມດຽວກັ ນ ນີັ້, ກໍ່ ຈະສື ບ ຕໍ່ ເອົຳ ໃຈໃສ່ ສ້ຳງ ແລະ
ປັບປງນິຕິກຳລ່ມກົດໝຳຍໃຫ້ມີຄວຳມສອດຄ່ອງກັບກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫັກຊັບ (ສະບັບປັບປງ); ສົມທົບກັບກະຊວງກຳນ
ເງິນ ຄົັ້ ນຄວ້ຳລຳຍຊືຶ່ ເປົ້ຳໝຳຍບ ລິສັດທີຶ່ ເປັນບ ລິມ ຳສິດ ເພືຶ່ອກະກຽມຄວຳມພ້ອມໃນກຳນລະດົມທຶ ນຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶນ ;
ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບກຳນລະດົມທຶນດ້ວຍກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຮ້ນກູ້ ຂອງວິສຳຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລຳວ; ຕິດຕຳມກຳນວິເຄຳະຊ່ອງ
ຫວ່ຳງກຳນຂ້ຳມຜ່ຳນສູ່ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ IFRS ຂອງ 11 ບລິສັດຈົດທະບຽນ; ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຄູ່ມືໃນກຳນປະເມີນ Lao
CG Scorecard ແລະ ກະກຽມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະເມີນ ແລະ ບລິສັດຈົດທະບຽນ; ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບເງືຶ່ອນໄຂກຳນ
ເປັ ນອົ ງກອນຄ້ ມ ຄອງຕົນ ເອງ (Self Regilatory Organization: SRO) ຂອງ ຕລຊລ; ຄົັ້ ນ ຄວ້ ຳກຳນຊຸ ກ ຍູ້ ກ ຳນ
ລົງທຶນໃນຫັກຊັບ ໂດຍສະເພຳະພັນທະບັດລັດ ຖະບຳນ, ກະກຽມຂັັ້ນຕອນຮອງຮັບກຳນເອົຳພັນທະບັດລັດຖະບຳນທີຶ່ອອກ
ໂດຍກົງ ໃຫ້ ບັນດຳວິສຳຫະກິ ດ ເຂົັ້ຳມຳຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ; ຄົັ້ ນຄວ້ຳກ ຳນົດຮູ ບ ແບບກອງທຶນເພືຶ່ອກຳນລົງທຶ ນໃນ
Website: www.lsc.gov.la
Email: lsco@lsc.gov.la
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ບ ລິສັດ (Private Equity Fund: PE Fund), ທ ລະກິດຮ່ ວ ມລົງທຶ ນ (Venture Capital: VC) ແລະ ກອງທຶ ນ
ສ່ວນບກຄົນ ຢູ່ ສປປ ລຳວ; ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຜູ້ທົບທວນພຳຍນອກ (External Review) ເພືຶ່ອຊຸກຍູ້ກຳນອອກຮ້ນກູ້ສີຂຽວ
ໃນຕະຫ ຳດທຶ ນ ລຳວ; ຊຸ ກ ຍູ້ ບ ລິ ສັ ດ ຫັ ກ ຊັ ບ ຄົັ້ ນ ຄວ້ ຳ ແລະ ພັ ດ ທະນຳລະບົ ບ ເຊືຶ່ ອ ມຕໍ່ ກ ຳນຊ ຳລະກັ ບ ຫ ຳຍທະນຳຄຳນ
(multiple bank link); ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບຜູ້ຄ້ມຄອງຫັກ ວຽກງຳນປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ແລະ ກຳນສ້ຳງຕັັ້ງສະມຳຄົມ
ບລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ; ສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງວຽກງຳນໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຫຳຍຮູບກຳນທີຶ່ເໝຳະສົມ; ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ໃນ
ຮູບແບບສອງຝ່ຳຍ, ຫຳຍຝ່ຳຍ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນ ຢ່ຳງເປັນປກກະຕິ ເພືຶ່ອຍຳດແຍ່ງເອົຳກຳນຊ່ວຍເຫືອທຳງດ້ຳນ
ວິຊຳກຳນ ແລະ ກະກຽມສະໝັກເຂົັ້ຳເປັນສະມຳຊິກສົມບູນຂອງອົງກຳນ IOSCO ເພືຶ່ອຍົກລະດັບ ວຽກງຳນຫັກຊັບຂອງ
ສປປ ລຳວ ໃນເວທີສຳກົນເທືຶ່ອລະກ້ຳວ.
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ສະຖິຕສ
ິ ຳຄັນໃນປີ 2021

ປີ 2021 ໄດ້ສ້ຳງ ແລະ ປັບປງນິຕິກຳ
26 ສະບັ ບ ປະກອບມີ : ດ ຳລັ ດ 1
ສະບັ ບ, ຂໍ້ ຕົ ກລົ ງ 18 ສະບັ ບ, ແຈ້ ງ
ກຳນ 4 ສະບັ ບ ແລະ ຄ ຳແນະນ ຳ 3
ສະບັ ບ (ປະຈ ບັ ນ ສຄຄຊ ມີ ນິ ຕິ ກ ຳ
ທັງໝົດ 86 ສະບັບ)

▪ ໃນປີ 2021 ນັກວິຊຳຊີບທັງໝົດ
70 ຄົນ ປະກອບມີ: ນັກວິຊຳຊີບ
ທລະກິດຫັກຊັບ 31 ຄົນ, ນັກ
ວິຊຳຊີບກວດສອບ 17 ຄົນ ແລະ
ນັກວິຊຳຊີບປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ
22 ຄົນ)
▪

▪ ປີ 2021 ມີບລິສັດຈົດທະບຽນ ທັງໝົດມີ 11 ແຫ່ງ;
▪ ໄດ້ຮັບຮູ້ກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຮ້ນກູ້ ຢູ່ປະເທດໄທ 1 ຄັັ້ງ ມູນຄ່ຳ 1.892
ຕືັ້ກບ
ີ ;
▪ ຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນຜ່ຳນກຳນອອກຫັກຊັບ (ຮ້ນ ແລະ ຮ້ນ
ກູ້) ທັງພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ ຮອດປັດຈບັນ: 21.857 ຕືັ້ກບ
ີ .
▪ ກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍພັນທະບັດລັດຖະບຳນ ຜ່ຳນ ຕລຊລ 1.098,89
ຕືັ້ກບ
ີ ແລະ 8,04 ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ.

ບັນຊີຜູ້ລົງທຶນທັງໝົດໃນປີ 2021
ເພີມ
ຶ່ ຂຶນ
ັ້ 734 ບັນຊີ
(ທັງໝົດມີ 16.788 ບັນຊີ ຄື:

▪ ຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນ ອອກຈຳໜ່ຳຍພັນທະບັດລັດຖະບຳນ
ຜ່ຳນ ຕລຊລ ຮອດປັດຈບັນ 3.978,44 ຕືກ
ັ້ ບ
ີ ແລະ 58,04
ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ.

ພຳຍໃນ 13.321 ບັນຊີ
ຕ່ຳງປະເທດ 3.433 ບັນຊີ).

▪ ບລິສັດຫັກຊັບ 4 ແຫ່ງ
▪ ບລິສັດກວດສອບ 3 ແຫ່ງ
▪ ບລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ 8 ແຫ່ງ

▪ ມູນຄ່ຳກຳນຊື-ັ້ ຂຳຍ ໃນປີ 2021
ແມ່ນ 72,89 ຕືັ້ກບ
ີ (ທັງໝົດ

▪ ທະນຳຄຳນດູແລຊັບສິນ 3 ແຫ່ງ
▪ ບລິສັດຈັດລຳດັບຄວຳມໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື 1 ແຫ່ງ

ນັບແຕ່ເປີດຕະຫຳດມີ
1.719,11 ຕືັ້ກບ
ີ );
▪ ມູນຄ່ຳຕະຫຳດໃນທ້ຳຍປີ 2021

ແມ່ນ 8.258,23 ຕືກ
ັ້ ບ
ີ ;
▪ ດັດຊະນີຫັກຊັບທ້ຳຍປີ 2021

▪ ກ່ຳວເຕືອນ 1 ກລະນີ
▪ ປັບໄໝ 6 ກລະນີ

ປິດຢູ່ທີຶ່ 597,57 ຈດ.
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ສະພຳບຕະຫຳດທຶນ ໃນປີ 2021
1. ສະພຳບຕະຫຳດທຶນຂອງຕ່ຳງປະເທດ
ຕະຫຳດທຶນຕ່ຳງປະເທດ ໂດຍລວມແມ່ນມີກຳນປັບຕົວເພີຶ່ມຂຶັ້ນສູງ ຈຳກປີທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ເນືຶ່ອງມຳຈຳກຜົນສຳເລັດໃນ
ກຳນ ພັດທະນຳ ວັກແຊງປ້ອງກັນ ແລະ ຢຳປິິ່ນປວ ພະຍຳດອັກເສບປອດ (COVID-19) ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຳນດຳລົງຊີວິດ
ຂອງປະຊຳຊົນ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນໂດຍລວມ ມີທ່ຳອ່ຽງທີຶ່ດີຂຶັ້ນ. ນອກຈຳກນີັ້, ສະພຳບກຳນຕ່ຳງໆໃນສຳກົນ
ເປັນຕົັ້ນ ຫຳຍປະເທດ ໄດ້ມີກຳນຜັກດັນມຳດຕະກຳນກະຕ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ມີກຳນຟົ້ນຕົວໄວຂຶັ້ນ ພ້ອມນີັ້ ຜົນກຳນດຳເນີນ
ງຳນທີຶ່ເຂັັ້ມແຂງ ຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນໃນກ່ມທະນຳຄຳນ, ກຳນທ່ອງທ່ຽວ, ສຳທຳລະນະສກ ແລະ ອືຶ່ນໆ ໄດ້ກຳຍເປັນ
ຂີດໝຳຍສຳຄັນໃນກຳນສ້ຳງຄວຳມເຊືຶ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ເປັນສິຶ່ງຜັກດັນເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີຕະຫຳດທຶນໃນຫຳຍໆ
ປະເທດປັບຕົວເພີຶ່ມຂຶັ້ນໃນປີ 2021.
2. ສະພຳບຕະຫຳດທຶນຂອງ ສປປ ລຳວ
ສະພຳບໂດຍລວມຂອງຕະຫ ຳດທຶ ນ ສປປ ລຳວ ໃນປີ ນີັ້ ແມ່ ນ ມີ ກ ຳນປັ ບ ຕົ ວ ຫຸ ດ ລົ ງ ເລັ ກ ໜ້ ອ ຍເມືຶ່ ອ ທຽບກັ ບ
ປີຜ່ຳນມຳ ເນືຶ່ອງຈຳກກຳນແຜ່ລະບຳດຮອບໃໝ່ຂອງ ພະຍຳດອັກເສບປອດ (COVID-19) ທີຶ່ໄດ້ເປັນປັດໄຈຖ່ວງດຶງເຮັດ
ໃຫ້ ສ ະພຳບເສດຖະກິ ດ ໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລຳວ ສື ບ ຕໍ່ ຊົ ບ ເຊົ ຳ ຈຳກປີ ຜ່ ຳ ນມຳ ແລະ ບໍ່ ທັ ນ ຟົ້ ນ ຕົ ວ ໄດ້ ເທົົ່ ຳ ທີຶ່ ຄ ວນ.
ນອກຈຳກນີັ້, ຍັງມີສຳເຫດມຳຈຳກຜົນກຳນດຳເນີນງຳນຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນ ທີຶ່ບໍ່ສຳມຳດດຶງດູດ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຊືຶ່ອ
ໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນໄດ້ເທົົ່ຳທີຶ່ຄວນ ຊຶຶ່ງບຳງບລິສັດ ກໍ່ຍັງບໍ່ສຳມຳດຈ່ຳຍເງິນປັນຜົນໄດ້ຕໍ່ເນືຶ່ອງຈຳກປີທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ເຮັດໃຫ້
ຮ້ນຂອງບຳງບລິສັດໃນຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ ບໍ່ມີກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຊືັ້-ຂຳຍຢ່ຳງຄຶກຄຶັ້ນ ປະກອບກັບ ໃນປີນີັ້ ຕະຫຳດທຶນລຳວ
ຍັງບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຂົັ້ຳມຳລະດົມທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວເທືຶ່ອ. ຈຳກສະພຳບເງືຶ່ອນໄຂດັົ່ງກ່ຳວ
ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດທີຶ່ຖືຄອງຮ້ນຢູ່ແລ້ວ ມີຄວຳມຕ້ອງກຳນເທຂຳຍຮ້ນອອກ ເພືຶ່ອນຳເອົຳເງິນ
ທຶນໄປລົງທຶນໃນທລະກິດອືຶ່ນ ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລຳຄຳຮ້ນບຳງຕົວຫຸດລົງ.
ຮອດທ້ຳຍປີ 2021, ລັດຖະບຳນ ແລະ ວິສຳຫະກິດ ສຳມຳດລະດົມແຫ່ງທຶນໄລຍະຍຳວ ທັງໝົດ 26.474,38 ຕືັ້
ກີບ. ໃນນີັ້ ໄດ້ລະດົມທຶນ ຜ່ຳນກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຮ້ນ 6.818,73 ຕືັ້ກີບ, ຮ້ນກູ້ 15.038,71 ຕືັ້ກີບ ແລະ ພັນທະບັດ
ລັ ດ ຖະບຳນ 4.616,92 ຕືັ້ ກີ ບ , ກວມເອົ ຳ 12,65% ຂອງ GDP. ກຳນລະດົ ມ ທຶ ນ ຜ່ ຳ ນຕະຫ ຳດທຶ ນ ດັົ່ ງ ກ່ ຳ ວ ໄດ້
ປະກອບສ່ວນໃນກຳນ ດັດສົມງົບປະມຳນ ແລະ ກຳນລົງທຶນໃນໂຄງກຳນຕ່ຳງໆ ລວມທັງ ກຳນບລິຫຳນທົົ່ວໄປຂອງລັດຖະ
ບຳນ ພ້ອມທັງ ປະກອບສ່ວນໃນກຳນຂະຫຍຳຍທລະກິດ ແລະ ກຳນບລິກຳນຂອງວິສຳຫະກິດ ໂດຍໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົັ້ຳໃນ
ເປົ້ຳໝຳຍຕ່ຳງໆ ເປັນຕົັ້ນ ສ້ຳງເຂືຶ່ອນໄຟຟ້ຳ, ສ້ຳງປັ້ຳນັ້ຳມັນ, ສູນກຳນຄ້ຳ, ຜະລິດຊີມັງ, ຜະລິດນັ້ຳມັນປຳມ, ຂະຫຍຳຍທລະ
ກິດ ເຊົົ່ຳສິ ນເຊືຶ່ ອ ແລະ ກຳນທະນຳຄຳນ, ນຳໃຊ້ ເປັນ ທຶ ນ ໝູ ນ ວຽນໃນກຳນເຄືຶ່ ອ ນໄຫວທ ລະກິ ດ ແລະ ອືຶ່ ນໆ. ປັ ດຈ ບັ ນ
ຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ ມີບລິສັດຈົດທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ຈຳກຫຳຍຂະແໜງກຳນ ເປັນຕົັ້ນ ສະຖຳບັນກຳນເງິນ , ພະລັງງຳນ,
ກະສິກຳ, ອດສະຫະກຳ, ກຳນຄ້ຳ-ກຳນບລິກຳນ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ເພືຶ່ອເປັນກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນ ກໍ່ຄື ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ, ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ປະສຳນ
ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອສ້ຳງ ແລະ ປັບປງກົນໄກຂອງຕະຫຳດທຶນ ເພືຶ່ອໃຫ້ສຳມຳດອອກຈຳໜ່ຳຍພັນທະບັດ
ລັ ດ ຖະບຳນຜ່ ຳ ນລະບົ ບ ຕະຫ ຳດທຶ ນ ນັ ບ ແຕ່ ປີ 2018 ເປັ ນ ຕົັ້ ນ ມຳ. ຮອດທ້ ຳ ຍປີ 2021 ສຳ ມຳດລະດົ ມ ທຶ ນ ໃຫ້ ແ ກ່
ລັດຖະບຳນ ຜ່ຳນຕະຫຳດທຶນ ມູນຄ່ຳທັງໝົດ 3.993,67 ຕືັ້ກີບ (12/2018 – 12/2021) ແລະ 58,67 ລ້ຳນໂດລຳ
ສະຫະລັດ (09/2020 – 12/2021). ພ້ອມນີັ້, ສຄຄຊ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບ ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຊ່ອງ
ທຳງເອືັ້ອອຳນວຍກຳນຊືັ້-ຂຳຍ ພັນທະບັດລັດຖະບຳນຜ່ຳນຕະຫຳດທຶນ ໃຫ້ຫຳກຫຳຍຍິຶ່ງຂຶັ້ນ.
Website: www.lsc.gov.la
Email: lsco@lsc.gov.la
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ກຳນຄມ
້ ຄອງວຽກງຳນຫກ
ັ ຊັບໃນປີ 2021
1. ອົງກຳນຄມ
້ ຄອງວຽກງຳນຫກ
ັ ຊັບ
1.1 ຄະນະກຳມະກຳນຄມ
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ (ຄຄຊ)
ຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ (ຄຄຊ) ແມ່ນກຳນຈັດຕັັ້ງທີຶ່ບໍ່ປະຈຳກຳນ ເຊິຶ່ງເປັນກຳນຈັດຕັັ້ງສູງສດຂອງອົງກຳນ
ຄ້ມຄອງວຽກງຳນຫັກຊັບ, ມີພຳລະບົ ດບຳດເປັນຜູ້ຄ້ມຄອງວຽກງຳນຫັກຊັບ ຢ່ຳງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພຳບ ໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມີ ສຳນັກງຳນຄະນະກຳມະກຳນຄ້ ມຄອງຫັກຊັບ (ສຄຄຊ) ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຮັບຜິດຊອບໂດຍ
ກົງໃນກຳນຄ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມ ກວດກຳ ວຽກງຳນຫັກຊັບ ບົນພືັ້ນຖຳນກຳນປະສຳນສົມທົບ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກັບ
ພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄຄຊ ມີສິດ ແລະ ໜ້ຳທີຶ່ໃນກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ສ້ຳງນະໂຍບຳຍ, ແຜນຍດທະສຳດ, ກົດໝຳຍ ແລະ ນິຕິ
ກຳໃຕ້ກົດໝຳຍ ກ່ຽວກັບວຽກງຳນຫັກຊັບ, ໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບຳຍ, ແຜນຍ ດທະສຳດ, ກົດ
ໝຳຍ ແລະ ລະບຽບກຳນກ່ຽວກັບວຽກງຳນຫັກຊັບ, ຮັບຮອງລະບຽບກຳນກ່ຽວກັບວຽກງຳນຫັກຊັບ ແລະ ປະຕິບັດສິ ດ
ແລະ ໜ້ຳທີຶ່ອືຶ່ນໆ ຕຳມທີຶ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝຳຍ.
ສຳລັບໃນໜຶຶ່ງປີທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ດ້ຳນໂຄງປະກອບດ້ຳນບກຄະລຳກອນ ຂອງ ຄຄຊ ແມ່ນໄດ້ມີກຳນປັບປງ ໂດຍປະກອບ
ມີຕຳງໜ້ຳຈຳກ 11 ພຳກສ່ວນ ຕຳມກຳນກຳນົດໃນດຳລັດວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະ
ກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ (ສະບັບປັບປງ) ສະບັບເລກທີ 291/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສຳ 2021 ຄື:
1) ຮອງນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເປັນປະທຳນ;

2) ຜູ້ວ່ຳກຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ

ເປັນຮອງປະທຳນ, ຜູ້ປະຈຳກຳນ;

3) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກຳນເງິນ

ເປັນຮອງປະທຳນ;

4) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລົງທຶນ

ເປັນກຳມະກຳນ;

5) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອດສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ

ເປັນກຳມະກຳນ;

6) ຮອງຜູ້ວ່ຳກຳນທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ

ເປັນກຳມະກຳນ;

7) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຕິທຳ

ເປັນກຳມະກຳນ;

8) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວຳມສະຫງົບ

ເປັນກຳມະກຳນ;

9) ຮອງຫົວໜ້ຳອົງກຳນໄອຍະກຳນປະຊຳຊົນສູງສດ

ເປັນກຳມະກຳນ;

10) ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້ຳຫ້ອງວ່ຳກຳນສຳນັງຳນນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນກຳມະກຳນ;
11) ຫົວໜ້ຳສຳນັກງຳນຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ

ເປັນເລຂຳ.

ໃນປີ 2021 ໄດ້ມີກຳນແຕ່ງຕັັ້ງ ປະທຳນ ຄຄຊ ຄົນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ມີກຳນປັບປງຄະນະກຳມະກຳນ ຄຄຊ ຈຳກບຳງ
ກະຊວງ ເພືຶ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບດຳລັດວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ
(ສະບັບປັບປງ) ພ້ອມທັງ ໄດ້ກຳນົດກຳນແບ່ງຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບຄືນໃໝ່ ຕຳມຂໍ້
ຕົ ກ ລົ ງ ສະບັ ບ ເລກທີ 33/ຄຄຊ, ລົ ງ ວັ ນ ທີ 17 ທັ ນ ວຳ 2021 ແລະ ໄດ້ ຮັ ບ ຮອງແຜນກຳນເຄືຶ່ ອ ນໄຫວຂອງຄະນະ
ກ ຳມະກຳນຄ້ ມ ຄອງຫັ ກ ຊັ ບ (ຄຄຊ) ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ເພືຶ່ ອ ເປັ ນ ບ່ ອ ນອີ ງ ໃນກຳນເຄືຶ່ ອ ນໄຫວວຽກງຳນ.
ປັດຈບັນ ໂຄງປະກອບດ້ຳນບກຄະລຳກອນຂອງ ຄຄຊ ປະກອບມີ 11 ທ່ຳນ (ຕຳມຮູບພຳບ 1).
Website: www.lsc.gov.la
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ສຳລັບໜຶຶ່ງປີທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດແນວທຳງໃນກຳນຄ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມກວດກຳ, ພິຈຳລະນຳ ແລະ ມີທິດຊີັ້ນຳ
ແກ່ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນທີຶ່ຢູ່ພຳຍໃຕ້ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ໂດຍຜ່ຳນກຳນພິຈຳລະນຳທຳງເອກະສຳນ
ແລະ ຜ່ຳນກຳນຈັດກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຈຳນວນ 3 ຄັັ້ງ ເພືຶ່ອພິຈຳລະນຳຮັບຮອງ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີັ້ນຳຕໍ່ບັນຫຳທີຶ່ສຳຄັນຈຳນວນ
ໜຶຶ່ງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ກຳນກຳນົດຍດທະສຳດພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນຂອງ ສປປ ລຳວ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດ
ຮອດປີ 2035 (ສະບັບປັບປງ), ຮັບຮອງກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປງນິຕິກຳໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫັກຊັບ ຈຳນວນ 18 ສະບັບ ,
ໃຫ້ທິດຊີັ້ນຳກ່ຽວກັບ ກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນຄ້ມຄອງບລິຫຳນບລິສັດຈົດທະບຽນ (CG), ກຳນນຳໃຊ້ມຳດຖຳນສຳກົນ
ດ້ຳນກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນ (IFRS) ແລະ ຮັບຊຳບຄວຳມຄືບໜ້ຳກ່ຽວກັບກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກ
ງຳນຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ປະຈຳແຕ່ລະໄລຍະ.
ຮູບພຳບ 1: ໂຄງປະກອບບກຄະລຳກອນຂອງ ຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ
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1.2 ສຳນັກງຳນຄະນະກຳມະກຳນຄມ
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ສຄຄຊ ແມ່ນກົງຈັກລັດທີຶ່ມີຖຳນະທຽບເທົົ່ຳກົມ ແລະ ເປັນອົງກຳນສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງຳນຫັກຊັບ
ມີພຳລະບົດບຳດເປັນເສນຳທິກຳນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ ໃນກຳນຄ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມກວດກຳວຽກງຳນ
ຫັກຊັບ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວ ມີຄວຳມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສອດຄ່ອງຕຳມແນວ
ທຳງນະໂຍບຳຍຂອງພັກ, ກົດໝຳຍ, ລະບຽບກຳນ ແລະ ແຜນພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບຳນ ກໍ່ຄື ຍດທະ
ສຳດກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໃນໄລຍະໜຶຶ່ງປີຜ່ຳນມຳ ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ປະຕິບັດພຳລະບົດບຳດຂອງຕົນດ້ວຍຄວຳມຮັບຜິດຊອບສູງ ກໍ່ຄືກຳນ
ເປັນເສນຳທິກຳນໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ໃນກຳນຄ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມ, ກວດກຳວຽກງຳນຫັກຊັບ ບົນພືັ້ນຖຳນກຳນປະສຳນສົມທົບ
ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດຳຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຳດທຶນ ແລະ ພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງຳນ
ຄ້ມຄອງຫັກຊັບມີປະສິດທິພຳບ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຕຳມລະດັບຄຳດໝຳຍທີຶ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ພ້ອມນີັ້ ໃນປີທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ສຄຄຊ
ໄດ້ປັບປງກຳນຈັດຕັັ້ງ ຈຳນວນ 6 ຄັັ້ງ ລວມ ຈຳນວນ 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: ໂຄງປະກອບບກຄະລຳກອນ ຂອງຄະນະ ສຄຄຊ
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ແຜນວຳດ 1: ໂຄງປະກອບບກຄະລຳກອນ ຂອງ ສຄຄຊ
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ຮູບພຳບ 3: ພະນັກງຳນ ສຄຄຊ

2. ຜົນສຳເລັດທີພ
ຶ່ ນ
ົັ້ ເດັນ
ົ່ ໃນປີ 2021
ໃນປີ 2021 ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນວິຊຳສະເພຳະຂອງຕົນຢ່ຳງຕັັ້ງໜ້ຳ , ເປັນລະບົບ , ປະຕິບັດ
ຕຳມແຜນງຳນ, ໂຄງກຳນ, ໜ້ຳວຽກທີຶ່ກຳນົດໄວ້ ພ້ອມທັງ ມີກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຕໍ່ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວ
ວຽກງຳນຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ເຮັດໃຫ້ສຳມຳດຍຳດໄດ້ຜົນສຳເລັດໃນຫຳຍດ້ຳນ ຊຶຶ່ງສຳມຳດສັງລວມລຳຍລະອຽດໄດ້ດັົ່ງນີັ້:
2.1 ນິຕກ
ິ ຳທີນ
ຶ່ ຳໃຊ້ເຂົຳັ້ ໃນກຳນຄມ
້ ຄອງວຽກງຳນຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ນະໂຍບຳຍມະຫຳພຳກຕກ
ໍ່ ບ
ັ ວຽກງຳນຫກ
ັ ຊັບ
2.1.1 ນິຕກ
ິ ຳທີນ
ຶ່ ຳໃຊ້ເຂົຳັ້ ໃນກຳນຄມ
້ ຄອງວຽກງຳນຫກ
ັ ຊັບ
ບົນພືັ້ນຖຳນກຳນສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສຄຄຊ ໄດ້ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ສ້ຳງ ແລະ ປັບປງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝຳຍວ່ຳ
ດ້ວຍຫັກຊັບ ຈຳນວນ 26 ສະບັບ (ສ້ຳງໃໝ່ 11 ສະບັບ ແລະ ປັບປງ 15 ສະບັບ) ໂດຍໄດ້ປັບປງຂອບເຂດກຳນຈັດຕັັ້ງ
ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ, ພ້ອມທັງ, ກຳນົດ ນະໂຍບຳຍ, ຫັກກຳນ, ລະບຽບກຳນ ແລະ ຄຳແນະນຳຕ່ຳງໆ ສຳລັບ
ຂະແໜງຕະຫ ຳດທຶນ ເພືຶ່ອ ຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈຳກກຳນລະບຳດຂອງພະຍຳດໂຄວິດ -19 ໃຫ້ ບັນດຳຜູ້ມີສ່ວ ນຮ່ ວ ມໃນ
ຕະຫຳດທຶນ, ກຳນົດມຳດຕະກຳນຕໍ່ກຳນລະເມີດຂໍ້ຫ້ຳມໃນກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫັກຊັບ, ຄ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນພຳຍໃນທີຶ່ລົງທຶນ
ໃນຫັກຊັບຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ, ຄ້ມຄອງວຽກງຳນຄອບຄອງກິດຈະກຳນ ແລະ ກຳນຖືຮ້ນໄຂວ່ລະຫວ່ຳງ ບລິສັດຈົດທະບຽນ ກັບ
ບລິສັດໃນກ່ມ ແລະ ກ່ມບລິສັດ , ປັບປງກົນໄກກຳນຄ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດທີຶ່ເຄືຶ່ອນໄຫວຊືັ້ -ຂຳຍຫັກຊັບຢູ່ ສປປ
ລຳວ, ກຳນຂອະນຍຳດດຳເນີນທລະກິດຫັກຊັບຂອງບລິສັດຫັກຊັບ ແລະ ກຳນຄ້ມຄອງນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫັກຊັບ ແນໃສ່
ສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃນກຳນຊຸກຍູ້ , ສົົ່ງເສີມ, ອຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບກຄົນ ແລະ ນິຕິບກຄົນ ປະກອບສ່ວນລົງທຶນໃນ
ຕະຫຳດທຶນ ພ້ອມທັງ ສ້ຳງ ແລະ ປັບປງກຳນຄ້ມຄອງວຽກງຳນຫັກຊັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພຳບກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດ
ທຶນ ຂອງ ສປປ ລຳວ ແລະ ມຳດຕະຖຳນຂອງ ສຳກົນເທືຶ່ອລະກ້ຳວ.
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ຕຳຕະລຳງທີ 1: ສັງລວມລຳຍຊືຶ່ນິຕິກຳ ທີຶ່ສຳເລັດໃນປີ 2021
ລຳດັບ

ລຳຍຊືນ
ຶ່ ຕ
ິ ກ
ິ ຳ ທີສ
ຶ່ ຳເລັດ ໃນປີ 2021

1

ດຳລັດວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ (ປັບປງ)

2

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ມຳດຕະກຳນທຳງບລິຫຳນ ຕກ
ໍ່ ຳນລະເມີດຂໍ້ຫ້ຳມໃນກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫັກຊັບ (ສ້ຳງໃໝ່)

3

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດທີຶ່ເຄືຶ່ອນໄຫວຊືັ້-ຂຳຍຫັກຊັບຢູ່ ສປປ ລຳວ (ປັບປງ)

4

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກອງທຶນຮ່ວມ (ປັບປງ)

5

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຮ້ນກູ້ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ (ປັບປງ)

6

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນໂອນຮ້ນ (ປັບປງ)

7

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີກຳນສືຶ່ສຳນຂໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນຂອງບລິສັດຫັກຊັບ (ປັບປງ)

8

ແຈ້ງກຳນເລືຶ່ອງ ກຳນປ່ຽນແປງມູນຄ່ຳກຳນົດຮ້ນຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນ (ສ້ຳງໃໝ່)

9

ແຈ້ງກຳນເລືຶ່ອງ ກຳນຮັບຮອງເປັນທະນຳຄຳນຕົວແທນ ເພືຶ່ອກຳນຊຳລະໃນວຽກງຳນຫັກຊັບ (ສ້ຳງໃໝ່)

10

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນແບ່ງຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ (ສ້ຳງໃໝ່)

11

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຂອະນຍຳດດຳເນີນທລະກິດຂອງບລິສັດບລິຫຳນກອງທຶນເພືຶ່ອກຳນລົງທຶນ (ປັບປງ)

12

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຮັບຮອງເປັນທະນຳຄຳນດູແລຊັບສິນ (ປັບປງ)

13

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຮັບຮອງບລິສັດຈັດລຳດັບຄວຳມໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື (ປັບປງ)

14

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ຕົວແທນຜູ້ຖືຮ້ນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບຳນ (ປັບປງ)

15

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຮ້ນກູ້ (ປັບປງ)

16

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ອັດຕຳສ່ວນຄວຳມພຽງພຂອງທຶນຂອງບລິສັດຫັກຊັບ (ປັບປງ)

17

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຂອະນຍຳດດຳເນີນທລະກິດຫັກຊັບຂອງບລິສັດຫັກຊັບ (ປັບປງ)

18

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄ້ມຄອງນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫັກຊັບ (ປັບປງ)

19

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນພຳຍໃນທີຶ່ລົງທຶນໃນຫັກຊັບຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ (ສ້ຳງໃໝ່)

20

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄອບຄອງກິດຈະກຳນ (ສ້ຳງໃໝ່)

21

ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຮັບຮອງບລິສັດກວດສອບ (ສະບັບປັບປງ)

22

ແຈ້ງກຳນກ່ຽວກັບນະໂຍບຳຍ ແລະ ມຳດຕະກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສຳລັບຂະແໜງຕະຫຳດທຶນເພືຶ່ອຫຸດ ຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຈຳກ ກຳນລະບຳດຂອງພະຍຳດ COVID-19 (ສ້ຳງໃໝ່)

23

ແຈ້ ງກຳນເລືຶ່ ອ ງ ກຳນຖື ຮ້ ນ ໄຂວ່ ລ ະຫວ່ ຳງ ບ ລິສັ ດ ຈົດ ທະບຽນ ກັ ບ ບ ລິສັ ດ ໃນກ່ ມ ແລະ ກ່ ມ ບ ລິ ສັ ດ (ສ້ ຳ ງ
ໃໝ່)

24

ຄຳແນະນຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນເຮັດວຽກນອກໂມງລັດຖະກຳນຢູ່ພຳຍໃນ ສຄຄຊ (ສ້ຳງໃໝ່)

25

ຄຳແນະນຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນນຳໃຊ້ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມຂອງ ສຄຄຊ (ສ້ຳງໃໝ່)

26

ຄຳແນະນຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈ່ຳຍປັນຜົນຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນ (ສ້ຳງໃໝ່)
ຮອດປັດຈບັນ, ນິຕິກຳໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫັກຊັບ ປະກອບມີ ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫັກຊັບ (ສະບັບປັບປງ) ແລະ ນິຕິ

ກຳໃຕ້ກົດໝຳຍສະບັບດັົ່ງກ່ຳວ ທັງໝົດຈຳນວນ 88 (ເພີຶ່ມຂຶັ້ນທຽບໃສ່ປີ 2020 ຈຳນວນ 11 ສະບັບ).
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2.1.2 ນະໂຍບຳຍມະຫຳພຳກຕກ
ໍ່ ບ
ັ ວຽກງຳນຫກ
ັ ຊັບ
ເພືຶ່ອສືບຕໍ່ດຶງດູດ ແລະ ຊຸກຍູ້ກຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງຳນຕະຫລຳດທຶນ, ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ
ກະຊວງກຳນເງິນ ປຶກສຳຫຳລື ແລະ ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບ ບັນຫຳ, ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ນະໂຍບຳຍອຳກອນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນອຳກອນ
ທີຶ່ຕິດພັນກັບ ກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພຳະ ໄດ້ ທົບ ທວນຜົນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ນະໂຍບຳຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳ ແລະ ທິດທຳງກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນໃນຕໍ່ໜ້ຳ.
2.2

ກຳນຄມ
້ ຄອງກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຫກ
ັ ຊັບໃນຕະຫຳດຂັນ
ັ້ ໜຶງຶ່ ແລະ ກຳນຄມ
້ ຄອງກຳນເຄືອ
ຶ່ ນໄຫວຂອງບລິສດ
ັ ອອກ

ຈຳໜ່ຳຍຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ
❖ ກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຫກ
ັ ຊັບໃນຕະຫຳດຂັນ
ັ້ ໜຶງຶ່
ໃນປີ 2021 ສຄຄຊ ໄດ້ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳອະນມັດໃຫ້ບ ລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້ຳລຳວ ມະຫຳຊົນ ອອກຈຳໜ່ຳຍຮ້ນ
ກູ້ ຢູ່ປະເທດ ໄທ ໃນມູນຄ່ຳບໍ່ເກີນ 6.000.000.000 ບຳດ ເຊິຶ່ງສຳເລັດລະດົມທຶນໄດ້ຕົວຈິງ 5.626.800.000 ບຳດ
(ກວມ 93%) ຫື ທຽບເທົົ່ຳ 1.892 ຕືັ້ກີບ ເພີຶ່ມຂຶັ້ນເກືອບ 03 ເທົົ່ຳຕົວ ເມືຶ່ອທຽບໃສ່ປີ 2020.
ຕຳຕະລຳງທີ 2: ສັງລວມກຳນລະດົມທຶນຢູ່ພຳຍໃນ ແລະ ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2021.
ຫົວໜ່ວຍ: ຕືັ້ກບ
ີ
2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ລວມ

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

ປີ
ລະດົມທຶນພຳຍໃນ

ແຜນວຳດ 2: ຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນ ຢູ່ພຳຍໃນ ແລະ ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2021
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ໂດຍລວມແລ້ວ, ນັບແຕ່ປີ 2010-2021 ຍອດສະສົມກຳນລະດົມທຶນດ້ວຍກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຫັກຊັບ ຢູ່ພຳຍໃນ
ແລະ ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ລວມທັງໝົດ 21.857 ຕືັ້ກີບ ກວມເອົຳ 11,82% ຂອງ GDP. ທຶນທີຶ່ລະດົມໄດ້ດັົ່ງກ່ຳວ ວິສຳຫະ
ກິດ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົັ້ຳໃນກຳນຂະຫຍຳຍທລະກິດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ສ້ຳງເຄືຶ່ອນໄຟຟ້ຳ, ສ້ຳງປໍ້ຳນໍ້ຳມັນ, ສູນກຳນຄ້ຳ, ຜະລິດຊີມັງ,
ຜະລິດນໍ້ຳມັນປຳມ, ຂະຫຍຳຍທລະກິດເຊົົ່ຳສິນເຊືຶ່ອ ແລະ ກຳນທະນຳຄຳນ, ນຳໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນ ໃນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວ
ທລະກິດ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ຮອດທ້ຳຍປີ 2021, ບລິສັດຈົດທະບຽນໃນ ຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ ມີທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ (ຕົວເລກຄົງ
ທີຶ່ຈຳກປີ ທີຶ່ຜ່ຳນມຳ) (ລຳຍຊືຶ່ບັນດຳບລິສັດຈົດທະບຽນ ຢູ່ໃນເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1).
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ສຄຄຊ ໄດ້ຕິດຕຳມລຳຍງຳນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນຊືັ້-ຂຳຍ ພັນທະບັດລັດຖະບຳນ ຢ່ຳງເປັນ
ປກກະຕິ ເຊິຶ່ງໃນປີ 2021 ສຳເລັດກຳນຂຳຍພັນທະບັດມູນຄ່ຳ 1.114,12 ຕືັ້ກີບ (1/2021 – 12/2021) ແລະ 40,35
ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ (1/2021-12/2021), ມູນຄ່ຳທັງໝົດນັບແຕ່ເລີຶ່ມຂຳຍຈົນຮອດທ້ຳຍປີ 2021 ແມ່ນ 3.993,67
ຕືັ້ກີ ບ (12/2018 – 12/2021) ແລະ 58,67 ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ (09/2020 – 12/2021). ທຶນທີຶ່ລະດົມໄດ້
ດັົ່ງກ່ຳວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນກຳນ ບລິຫຳນທົົ່ວໄປຂອງລັດຖະບຳນ, ດັດສົມງົບປະມຳນ ແລະ ລົງທຶນໃນ ໂຄງກຳນຕ່ຳງໆ
ຂອງລັດຖະບຳນ.
ຕຳຕະລຳງທີ 3: ສັງລວມສະພຳບກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍພັນທະບັດລັດຖະບຳນ (ຮອດທ້ຳຍປີ 2021)
ລ/ດ

ລຳຍກຳນປີທອ
ີຶ່ ອກ

ຈຳນວນອອກ

ສະກນເງິນ

ຈຳນວນທີຂ
ຶ່ ຳຍໄດ້

ຄິດເປັນ %

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

ລວມທັງໝົດ

5,900,000,000,000

ກີບ

3,993,678,500,000

67.69

ລວມທັງໝົດ

100,000,000

ໂດລຳ

58,677,300

58.68

ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ເພືຶ່ອຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມບລິສັດເປົ້ຳໝຳຍອອກຈຳໜ່ຳຍຫັກຊັບ ແລະ ເຂົັ້ຳຈົດທະບຽນໃນຕະຫຳດຫັກຊັບ,
ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກະຊວງກຳນເງິນ ແລະ ພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຄັດເລືອກເອົຳວິສຳຫະກິດ ທີຶ່ລັດ
ລົງທຶນຈຳນວນໜຶຶ່ງ ເພືຶ່ອປະເມີນ ແລະ ກະກຽມຄວຳມພ້ອມຮອບດ້ຳນໃນກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຫັກຊັບ . ພ້ອມນີັ້ ເພືຶ່ອສ້ຳງ
ແລະ ດຶງດູດຜະລິດຕະພັນຫັກຊັບໃນຕະຫຳດທຶນລຳວ ໃຫ້ມີຄວຳມຫຳກຫຳຍ, ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳປັບປງເງືຶ່ອນໄຂອອກຈຳໜ່ຳຍຮ້ນກູ້ , ຄົັ້ນຄວ້ຳກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຮ້ນກູ້ ຂອງ ອົງກຳນກຳນເງິນສຳກົນ
(IFC) ເປັນສະກນເງິນກີບ ຢູ່ ສປປ ລຳວ ແລະ ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບ ກຳນຈົດທະບຽນທຳງອ້ອມ (Backdoor
Listing).
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❖ ກຳນຄມ
້ ຄອງກຳນເຄືອ
ຶ່ ນໄຫວຂອງບລິສດ
ັ ອອກຈຳໜ່ຳຍຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ
ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຄ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕຳມກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຳດຫັກຊັບ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພຳະ ແມ່ນຕິດຕຳມກຳນລຳຍງຳນ ແລະ ກຳນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບົດລຳຍງຳນກຳນດຳເນີນທລະກິດ
ແລະ ເອກະສຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ , ກຳນຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮ້ ນ , ກຳນຈ່ຳຍເງິນປັນຜົນ , ກຳນນຳໃຊ້ທຶນທີຶ່ລະດົມໄດ້
ແລະ ອືຶ່ນໆ ຢ່ຳງເປັນປກກະຕິ. ພ້ອມນີັ້, ໄດ້ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບນະໂຍບຳຍກຳນຈ່ຳຍເງິນປັນຜົນຂອງບລິສັດຈົດ
ທະບຽນ; ສ ຳເລັ ດກຳນຄົັ້ ນ ຄວ້ ຳກ່ ຽ ວກັ ບ ກຳນປັ ບ ປງໂຄງສ້ ຳງກຳນຖື ຮ້ ນ ແລະ ແຜນຟົ້ ນຟູ ກິດ ຈະກຳນຂອງບ ລິ ສັດ ຈົ ດ
ທະບຽນ 01 ແຫ່ງ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍເວລຳແກ້ໄຂສະພຳບຄ່ອງຂອງຮ້ນ ຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນ 02 ແຫ່ງ.
ພ້ອມດຽງກັນນີັ້, ເພືຶ່ອສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບລິສັດຈົດທະບຽນ ໃນກຳນສ້ຳງເອກະສຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນຂອງ
ຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມຳດຕະຖຳນສຳກົນ , ທ່ຳນປະທຳນ ຄຄຊ ໄດ້ຮັ ບຮອງເອົຳຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຮັບຮອງເອົຳແຜນ
ວຽກກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ ສຳລັບຂະແໜງຫັກຊັບ (IFRS Roadmap)
ແລະ ສຄຄຊ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງກຳນເຖິງບັນ ດຳບ ລິສັດຈົດທະບຽນ ກ່ຽວກັບກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນ
ກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ (IFRS), ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງແຜນປະຕິບັດງຳນ, ແຜນຂ້ຳມຜ່ຳນ ແລະ
ຄຳແນະນຳ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ IFRS ສຳລັບຂະແໜງກຳນຫັກຊັບ. ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ດ້ຳນວຽກງຳນກຳນຄ້ມຄອງບລິຫຳນຂອງ
ບລິສັດຈົດທະບຽນ ສຄຄຊ ໄດ້ສຳເລັດກຳນຮ່ຳງບັດປະເມີນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳວ່ຳດ້ວຍກຳນຄ້ມຄອງບລິຫຳນ
ສຳລັບບລິສັດຈົດທະບຽນ (Lao CG Scorecard) ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ເພືຶ່ອເປັນເຄືຶ່ອງມືໃນກຳນຕິດຕຳມກວດກຳກຳນຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກຳນຄ້ມຄອງບລິຫຳນຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດກຳນທົດລອງກຳນປະເມີນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ ຳ
ແນະນຳດັົ່ງກ່ຳວ ຕຳມ Lao CG Scorecard ສຳລັບບລິສັດຈົດທະບຽນ 4 ແຫ່ງ ທີຶ່ມີຄວຳມສະໝັກໃຈ.
2.3

ກຳນຄມ
້ ຄອງຕະຫຳດຫກ
ັ ຊັບລຳວ ແລະ ກຳນເຄືອ
ຶ່ ນໄຫວໃນຕະຫຳດຂັນ
ັ້ ສອງ

❖ ກຳນຄມ
້ ຄອງຕະຫຳດຫກ
ັ ຊັບ
ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຄ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ (ຕລຊລ) ຢ່ຳງ
ໃກ້ ຊິ ດ ດ້ ວ ຍກຳນກວດກຳຕຳມເອກະສຳນ ປະຈ ຳ ເດື ອ ນ, ໄຕມຳດ, ຫົ ກ ເດື ອ ນ ແລະ ປີ ຢ່ ຳງເປັ ນ ປ ກກະຕິ ແລະ ລົ ງ
ກວດກຳກັ ບ ທີຶ່ ປະຈ ຳປີ 2021 ຈ ຳນວນ 1 ຄັັ້ ງ ໂດຍລົ ງ ເລິ ກ ກວດກຳລະບົ ບ ກຳນຊືັ້ -ຂຳຍ, ກຳນເກັ ບ ຮັ ກ ສຳຂໍ້ ມູ ນ ,
ເອກະສຳນລຳຍງຳນກຳນເງິ ນ ແລະ ກຳນເຄືຶ່ ອ ນໄຫວວຽກງຳນຂອງ ຕລຊລ. ຜ່ ຳ ນກຳນກວດກຳຕົ ວ ຈິ ງ ເຫັ ນ ວ່ ຳ
ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກຳນ ຊຶຶ່ງຜົນກຳນກວດກຳປີ 2021 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວຳມ
ພະຍຳຍຳມຂອງ ຕລຊລ ໃນກຳນພັ ດ ທະນຳທ ລະກິ ດ ຂອງຕົ ນ ໂດຍກຳນຄົັ້ ນຄວ້ຳ ສ້ຳ ງແຜນທ ລະກິ ດໃຫ້ ແ ທດເໝຳະກັ ບ
ສະພຳບກຳນຕົວຈິງ. ເຖິງຢ່ຳງໃດກໍ່ຕຳມ ຕລຊລ ຍັງບໍ່ສຳມຳດນຳບລິສັດເຂົັ້ຳຈົດທະບຽນໄດ້ຕຳມຄຳດໝຳຍທີຶ່ກຳນົດໄວ້.
ຄຽງຄູ່ ກັນນີັ້ , ອັນພົັ້ນເດັົ່ນ ສຄຄຊ ໄດ້ສົມ ທົ ບກັ ບ ຕລຊລ ສຳເລັດກຳນເຊັ ນບົດບັນທຶກຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈ (MOU)
ເພືຶ່ອແຍກພຳລະບົດບຳດ ແລະ ໜ້ຳທີຶ່ ລະຫວ່ຳງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ຢ່ຳງຈະແຈ້ງ; ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ກ່ຽວກັບແຜນ
ທລະກິດຂອງຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025), ກຳນປັບປງລະບຽບຈົດທະບຽນຂອງ ຕລຊລ ແລະ ກຳນ
ສັງລວມ ບັນຫຳ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສະພຳບຄ່ອງກຳນຊືັ້ ຂຳຍຫັກຊັບໃນຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ. ພ້ອມນີັ້ ເພືຶ່ອເປັນກຳນຊຸກຍູ້
ວຽກງຳນຂະຫຍຳຍ ແລະ ປກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ, ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ ພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳກົນໄກ
ເງືຶ່ອນໄຂ ກຳນຄ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນພຳຍໃນ ທີຶ່ລົງທຶນໃນຫັກຊັບຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ ເພືຶ່ອສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃນກຳນຊຸກຍູ້ ແລະ ຄ້ມຄອງ
ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຊືັ້ ຂຳຍຮູ້ ນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ທັງພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ ຳງປະເທດ; ສຳເລັດກຳນຄົັ້ ນຄວ້ຳ ແລະ ເຜີຍ ແຜ່ຄວຳມຮູ້
Website: www.lsc.gov.la
Email: lsco@lsc.gov.la
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ກ່ຽວກັບກຳນລົງທຶນໃນວຽກງຳນຫັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ພຳກສ່ວນຕ່ຳງໆທີຶ່ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນຄ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງແຮງງຳນ ແລະ
ສະຫວັດດີກຳນສັງຄົມ ພ້ອມທັງ ໄດ້ອອກແຈ້ງກຳນ ກ່ຽວກັບກຳນເພີຶ່ມທະວີກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ແກ່ພະນັກງຳນທະນຳຄຳນ
ທລະກິດ ຕິດພັນກັບກຳນຂຳຍຮ້ນ, ພັນທະບັດລັດຖະບຳນ ແລະ ອືຶ່ນໆ ແລະ ໄດ້ອອກແຈ້ງກຳນກ່ຽວກັບກຳນເປີດບັນຊີເງິນ
ຝຳກເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດ ເຖິງພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃຫ້ກຳນລົງທຶນໃນຫັກ
ຊັບ.
❖ ກຳນຄມ
້ ຄອງກຳນເຄືອ
ຶ່ ນໄຫວໃນຕະຫຳດຂັນ
ັ້ ສອງ
ມູນຄ່ຳຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ ໃນວັນທີ 28/12/2021 ມີມູນຄ່ຳ 8.258,23 ຕືັ້ກີບ; ດັດຊະນີ ຕລຊລ ໃນທ້ຳຍປີ
2021 ປິດຢູ່ທີຶ່ 597,57 ຈດ ຫຸດລົງ 0,19% ທຽບໃສ່ດັດຊະນີຂອງ ທ້ຳຍປີ 2020 ໂດຍມີມູນຄ່ຳກຳນຊືັ້-ຂຳຍທັງໝົດ
72,89 ຕືັ້ກີບ ຫຸດລົງ 29,24% ເມືຶ່ອທຽບໃສ່ປີ 2020 ໃນນັັ້ນເປັນກຳນຊືັ້ -ຂຳຍຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດ ກວມເອົຳ
41,55% ເຊິຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່ຳ ດັດຊະນີຕະຫຳດຫັກຊັບ ປັບຕົວຫຸດລົງເລັກໜ້ອຍເມືຶ່ອທຽບກັບປີຜ່ຳນມຳ ສຳເຫດກໍ່ເນືຶ່ອງມຳ
ຈຳກ ກຳນປັບຕົວຫຸດລົງ ຂອງຮ້ນລຳຍໃຫຍ່ BCEL ທີຶ່ຫຸດລົງ 7,32% ແລະ ຍັງມີຮ້ນ LWPC, SVN ແລະ LALCO
ທີຶ່ປັບຕົວຫຸດລົງ 20,17%, 11,92% ແລະ 4,26% ຕຳມລຳດັບ . ກຳນປັບຕົວຫຸດລົງຂອງລຳຄຳຮ້ນດັົ່ງກ່ຳ ວ ສຳເຫດ
ຕົັ້ນຕແມ່ນ ເກີດຈຳກສະພຳບກຳນຊືັ້-ຂຳຍ ທີຶ່ຍັງຄົງຕົວ ສືບເນືຶ່ອງມຳຈຳກປີ 2020 ແລະ ປັດໄຈໜຶຶ່ງກໍ່ມຳຈຳກກົນໄກກຳນ
ກຳນົດລຳຄຳສະເພຳະ (Special Quotations) ບວກກັບ ສະຖຳນະກຳນຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ ທີຶ່ຍັງບໍ່ທັນ
ຟົ້ນຕົວຈຳກກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງ ພະຍຳດເຊືັ້ອຈລະໂລກສຳຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19) ຍ້ອນມີສຳຍພັນໃໝ່ເຂົັ້ຳມຳເລືັ້ອຍໆ
ເຊິຶ່ງເຫດກຳນດັົ່ງກ່ຳວ ກໍ່ ໄດ້ຖ່ວງດຶງ ກຳນເຕີບໂຕດ້ຳນຈຳນວນ ແລະ ຜົນກຳນດຳເນີນງຳນ ຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນ ຈຶຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຕະຫຳດທຶນລຳວ ບໍ່ສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມສົນໃຈ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຊືຶ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ທັງພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງ
ປະເທດ ໄດ້ໃນໄລຍະນີັ້.
ຮອດທ້ຳຍປີ 2021 ບັນຊີຜູ້ລົງທຶນພຳຍໃນປະເທດ ມີຈຳນວນ 13.321 ບັນຊີ (ບກຄົນ 13.262 ແລະ ສະຖຳບັນ
59) ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ ຈຳນວນ 3.433 ບັນຊີ (ບກຄົນ 3.356 ແລະ ສະຖຳບັນ 77) ເພີຶ່ມຂຶັ້ນ 5,57% ແລະ 0,78%
ທຽບໃສ່ປີ 2020 ຕຳມລຳດັບ.
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ແຜນວຳດ 3: ມູ ນ ຄ່ ຳ ກຳນຊືັ້ -ຂຳຍຮ້ ນ ທຽບກັບ ດັດ ສະນີຂ ອງ ຕລຊລ (11 ມັ ງ ກອນ 2011 – 28 ທັ ນ ວຳ
2021)
ຫົວໜ່ວຍ: 1 ລ້ຳນກີບ
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ແຜນວຳດ 4: ກຳນເໜັງຕີງຂອງລຳຄຳຮ້ນ 11 ບລິສັດ ໃນ ຕລຊລ (11 ມັງກອນ 2011 – 28 ທັນວຳ 2021)
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ກຳນຄມ
້ ຄອງສະຖຳບັນສືກ
ຶ່ ຳງດ້ຳນຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫກ
ັ ຊັບ
ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຄ້ມຄອງ, ຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳ ສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫັກຊັບ, ໂດຍສະເພຳະບລິສັດຫັກຊັບ

(ປັດຈບັນມີ 04 ບລິສັດ) ຢ່ຳງເປັນປກກະຕິ ດ້ວຍຮູບກຳນ ກວດກຳທຳງເອກະສຳນປະຈຳເດືອນ, ໄຕມຳດ, 6 ເດືອນ ແລະ
ປີ ແລະ ລົງກວດກຳປະຈຳປີ 2021 ຈຳນວນ 1 ຄັັ້ງຕໍ່ບລິສັດ (ຜ່ຳນລະບົບອອນລຳຍ), ກວດກຳຄວຳມສ່ຽງຂອງບລິສັດຫັກ
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ຊັບຕຳມຫັກກຳນຕີລຳຄຳຄວຳມສ່ຽງ (Risk-Based Supervision: RBS) ຢ່ຳງເປັນປກກະຕິ ເຊິຶ່ງຜ່ຳນກຳນກວດກຳ
ເຫັນວ່ຳ ໂດຍລວມບ ລິສັດຫັກຊັບ ມີກຳນເຄືຶ່ ອນໄຫວທີຶ່ສອດຄ່ອງກັບ ກັບກົດໝຳຍ ແລະ ລະບຽບກຳນກຳນົດ ແລະ ມີ
ຄວຳມສ່ຽງໃນລະດັບຕໍ່ຳ. ນອກຈຳກນີັ້, ສຄຄຊ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ບລິສັດຫັກຊັບຍົກສູງສະຕິຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ໃນກຳນຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິ ບັດວຽກງຳນກຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງີນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ ຳຍ (Anti-money laundering:
AML) ທີຶ່ຕິດພັນກັບວຽກງຳນຫັກຊັບ.
ສຳລັບກຳນຄ້ມຄອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫັກຊັບອືຶ່ນ ທີຶ່ໄດ້ຮັບຮອງຈຳກ ສຄຄຊ ໃຫ້ເຂົັ້ຳມຳເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນໃນ
ຂົງເຂດຫັກຊັບ (ປັດຈບັນມີ ທັງໝົດ 15 ບລິສັດ ຄື: ບລິສັດກວດສອບ 03 ແຫ່ງ, ບລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈຳນວນ
08 ແຫ່ງ, ທະນຳຄຳນດູແລຊັບສິນ 03 ແຫ່ງ ແລະ ບລິສັດຈັດອັນດັບຄວຳມໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື 01 ແຫ່ງ) (ລຳຍຊືຶ່ລະອຽດຢູ່ໃນ
ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 02), ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຕິດຕຳມກວດກຳບັນດຳສະຖຳບັນດັົ່ງກ່ຳວຜ່ຳນທຳງເອກະສຳນ ຢ່ຳງເປັນ
ປກກະຕິ ເຊິຶ່ງຜ່ຳນກຳນຕິດຕຳມກວດກຳ ເຫັນ ວ່ຳ ໂດຍລວມໄດ້ມີກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວສອດຄ່ອງກັບກົດໝຳຍ ແລະ ລະບຽບ
ກຳນກຳນົດ ແລະ ໃນປີ 2021 ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດກຳນຕໍ່ອຳຍໃບຮັບຮອງບລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈຳນວນ 02 ແຫ່ງ ເພືຶ່ອ
ເຄືຶ່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫັກຊັບ.
ຕິດພັນກັບກຳນຊຸກຍູ້ກຳນສ້ຳງຕັັ້ງຊົມລົມ ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງຳນຫັກຊັບ ກໍ່ສຳມຳດຍຳດໄດ້ຜົນສຳເລັດພົັ້ນເດັົ່ນ
ຫຳຍດ້ຳນ, ໂດຍສະເພຳະແມ່ນ ໄດ້ສຳເລັດກຳນສ້ຳງຕັັ້ງຊົມລົມບລິສັດປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ເຊິຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 08 ບລິສັດ
ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນຢູ່ໃນ ສປປ ລຳວ ແລະ ສຳເລັດກຳນສ້ຳງຕັັ້ງ ຊົມລົມບລິສັດຫັກຊັບ ແລະ ນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫັກ
ຊັບ ຈຳກບລິສັດຫັກຊັບ 04 ແຫ່ງ ເພືຶ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນຳ ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບັນດຳບລິສັດ ແລະ ບກຄະລຳກອນ
ຂອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງຕ່ຳງໆ ໃຫ້ມີຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ມີມຳດຕະຖຳນສູງໃນກຳນປະກອບ
ວິຊຳຊີບ. ພ້ອມນີັ້, ຄະນະນຳຂອງແຕ່ລະຊົມລົມ ກໍ່ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ເຄືຶ່ອນໄຫວຕຳມພຳລະບົດບຳດຂອງຕົນ ເປັນຕົັ້ນ ມີກຳນ
ປະຊຸມກັ ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄົັ້ ນຄວ້ຳສ້ຳງກົດລະບຽບຂອງຊົ ມລົມ, ສ້ຳງຄັ ງເງິນຂອງຊົ ມລົມ ພ້ອມທັງ ໄດ້ ແ ຕ່ງຕັັ້ງອະນ
ກຳມະກຳນຊ່ວຍວຽກຂອງຊົມລົມດັົ່ງກ່ຳວ.
ນອກຈຳກນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ຖືສຳຄັນກຳນຄ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນຳນັກວິຊຳຊີບ ທີຶ່ໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຈຳກ ສຄຄຊ
ໃຫ້ເຄືຶ່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫັກຊັບ ເຊິຶ່ງປັດຈບັນມີທັງໝົດ 70 ຄົນ ປະກອບມີ: ນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫັກຊັບ 31
ຄົນ (ທີຶ່ປຶກສຳທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ 10 ຄົນ, ນຳຍໜ້ຳຊືັ້-ຂຳຍຫັກຊັບ 07 ຄົນ, ຜູ້ວິເຄຳະຫັກຊັບ 01 ຄົນ, ຜູ້ຄ້ຳຫັກຊັບ 03
ຄົນ, ຜູ້ບລິຫຳນກອງທຶນເພືຶ່ອກຳນລົງທຶນ 02 ຄົນ, ທີຶ່ປຶກສຳດ້ຳນກຳນລົງທຶນໃນຫັກຊັບ 02 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍນຳຍໜ້ຳຊືັ້ຂຳຍຫັກຊັບ 06 ຄົນ), ນັກວິຊຳຊີບກວດສອບ 17 ຄົນ ແລະ ນັກວິຊຳຊີບປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ 22 ຄົນ. ໃນກຳນຄ້ມ
ຄອງນັກວິຊຳຊີບດັົ່ງກ່ຳວ ໃນປີຜ່ຳນມຳໄດ້ສຳເລັດກຳນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນຳ “ທົບທວນລະບຽບກຳນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່
ນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫັກຊັບ ປະຈຳປີ 2021 (Refreshment)” ຢູ່ ສຄຄຊ ເຊິຶ່ງມີຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມທັງໝົດ 42 ຄົນ; ສຳເລັດ
ກຳນຮັບຮອງ ແລະ ຕໍ່ອຳຍໃບຢັົ້ງຢນນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫັກຊັບ ຈຳນວນ 12 ທ່ຳນ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ 05 ຄົນ ແລະ ຜູ້
ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ 01 ຄົນ ພ້ອມທັງ ໄດ້ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ອອກລະຫັດໄໝ່ ແລະ ຢດນຳໃຊ້ລະຫັດໃບຢັົ້ງຢນນຳຍ
ໜ້ຳຊືັ້-ຂຳຍຫັກຊັບ ລວມຈຳນວນ 04 ຄົນ ເພືຶ່ອເຄືຶ່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫັກຊັບ.
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ກຳນປກປ້ອງຜູລ
້ ງົ ທຶນລຳຍຍ່ອຍ

ອີງຕຳມຄຳສັົ່ງຂອງ ທ່ຳນ ນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບກຳນປັບປງຕົວຊີັ້ວັດຂອງບົດລຳຍງຳນກຳນດຳເນີນທລະກິດ
ຂອງ ສປປ ລຳວ ເລກທີ 02/ນຍ1 ລົງວັນທີ 01 ກມພຳ 2018 ຕິດພັນກັບກຳນຄ້ມຄອງວຽກງຳນຫັກຊັບ, ໃນໄລຍະຜ່ຳນ
ມຳ ສຄຄຊ ໄດ້ ເອົຳ ໃຈໃສ່ ສ້ ຳງ ແລະ ປັ ບ ປ ງນິ ຕິ ກ ຳໃນຂົ ງ ເຂດວຽກງຳນຫັ ກ ຊັ ບ ທີຶ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ກຳນປັ ບ ປ ງຕົ ວ ຊີັ້ ວັ ດ
ດັົ່ງກ່ຳວ ເປັນຕົັ້ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຄົັ້ນຄວ້ຳກຳນປັບປງກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍວິສຳຫະກິດ (ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ນຳສົົ່ງ
ໃຫ້ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ). ພ້ອມທັງ, ໄດ້ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ປັບປງນິຕິກຳທີຶ່ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫັກຊັບ ທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່ຳວ ຈຳນວນ 06 ສະບັບ ຄື:
1) ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ລຳຍກຳນທີກ
ຶ່ ່ຽວພັນ;
2) ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນລຳຍງຳນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບລິສັດຈົດທະບຽນ;
3) ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ສະພຳບລິຫຳນ;
4) ຄຳແນະນຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮ້ນ;
5) ແຈ້ງກຳນກ່ຽວກັບກຳນຖືຮ້ນໄຂວ່;
6) ຂໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຄອບຄອງກິດຈະກຳນ.
ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ສຄຄຊ ຍັງໄດ້ສຳເລັດກຳນຕິດຕຳມກວດກຳກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບລິສັດນອກວັດຖຸປະສົງຈຳນວນໜຶຶ່ງ
ພ້ອມທັງ, ປະສຳນຫຳພຳກສ່ວ ນກ່ ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອຕິດຕຳມ ແລະ ພິຈຳລະນຳດຳເນີນກຳນແກ້ໄຂ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີຶ່
ຈຳເປັນຕິດພັນກັບວຽກງຳນຫັກຊັບໃຫ້ແກ່ກຳນດຳເນີນຄະດີຂອງເຈົັ້ຳໜ້ຳທີຶ່ຕຳຫວດ. ພ້ອມນີັ້, ກໍ່ໄດ້ ສືບຕໍ່ເປີດນຳໃຊ້ຊ່ອງ
ທຳງໃນກຳນຮ້ອງຟ້ອງ ຫື ແຈ້ງຄວຳມຈຳກສັງຄົມ ໃນກລະນີສົງໃສວ່ຳມີກຳນລະເມີດລະບຽບກົດໝຳຍໃນຂົງເຂດວຽກງຳນ
ຫັກຊັບ ໂດຍສຳມຳດຮ້ອງຟ້ອງ ຫື ແຈ້ງຄວຳມຜ່ຳນ 04 ຊ່ອງທຳງ ດັົ່ງລ່ມນີັ້:
1) ມຳຮ້ອງຟ້ອງ ຫື ແຈ້ງຄວຳມດ້ວຍຕົນເອງ ຢູ່ທີຶ່ຕຶກຫ້ອງກຳນ ສຄຄຊ;
2) ຮ້ອງຟ້ອງ ຫື ແຈ້ງຄວຳມຜ່ຳນທຳງໄປສະນີ;
3) ຮ້ອງຟ້ອງ ຫື ແຈ້ງຄວຳມຜ່ຳນທຳງໂທລະສັບ (ເບີໂທສຳຍດ່ວນ 1602);
4) ຮ້ອງຟ້ອງ ຫື ແຈ້ງຄວຳມຜ່ຳນທຳງ ອີເມວ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ ຄຄຊ (www.lsc.gov.la).
2.6

ກຳນບັງຄັບໃຊ້ກດ
ົ ໝຳຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ຳໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫກ
ັ ຊັບ

ໃນປີ 2021 ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຕິດຕຳມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງຳນຫັກຊັບ ເຊິຶ່ງຜ່ຳນ
ກຳນຕິດຕຳມ, ກວດກຳ ເຫັນວ່ຳ : ມີ ບລິສັດຫັກຊັບ ແລະ ບລິສັດຈົດທະບຽນ ຈຳນວນໜຶຶ່ງ ທີຶ່ເຄືຶ່ອນໄຫວບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫັກຊັບ ແລະ ລະບຽບກຳນກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງຳນຫັກ ຊັບ ຊຶຶ່ງ ສຄຄຊ ກໍ່ໄດ້ຄົັ້ ນຄວ້ຳ ແລະ ປະຕິບັດ
ມຳດຕະກຳນຕໍ່ ເປົ້ຳໝຳຍດັົ່ ງກ່ ຳ ວ ດ້ ວ ຍຮູ ບ ກຳນ ກ່ ຳວເຕືອ ນ 01 ກລະນີ (ບ ລິ ສັດ ຫັ ກ ຊັ ບ ) ແລະ ປັ ບ ໄໝ 06 ກ ລະນີ
(ບລິສັດຫັກຊັບ 01 ແຫ່ງ ແລະ ບລິສັດຈົດທະບຽນ 05 ແຫ່ງ).

ຄຳສັົ່ງເລກທີ 02/ນຍ: ຄຳສັົ່ງຂອງທ່ຳນ ນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່ຳດ້ວຍກຳນປັບປງບັນດຳລະບຽບກຳນ ແລະ ກົນໄກປະສຳນງຳນໃນກຳນດຳເນີນ
ທລະກິດຢູ່ ສປປ ລຳວ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ກມພຳ 2018.
1
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ກຳນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່

ສຄຄຊ ໄດ້ສມໃສ່ພັດທະນຳວຽກງຳນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນ ໃຫ້ມີຄວຳມເຂັັ້ມແຂງເທືຶ່ອລະກ້ຳວ
ເຊິຶ່ງໃນປີ 2021 ໄດ້ສຳເລັດກຳນຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ 02 ຫົວຂໍ້ຕິດພັນກັບກຳນລົງທຶນໃນຫັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ
ທົົ່ວໄປ ແລະ ສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳ ລວມຈຳນວນ 03 ຄັັ້ງ ມີຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ 138 ເທືຶ່ອຄົນ; ສຳເລັດກຳນສ້ຳງເນືັ້ອໃນຫັກສູດ
ນຳຍໜ້ຳຊືັ້-ຂຳຍຫັກຊັບ (Broker) ແລະ ຫັກສູດຜູ້ວິເຄຳະ (Analyst). ພ້ອມທັງ, ໄດ້ສຳເລັດຂັັ້ນພືັ້ນຖຳນ ໃນກຳນສ້ຳງ
ເນືັ້ອໃນຫັກສູດສຳລັບຜູ້ບລິຫຳນ (Board Leadership Program) ແລະ ກຳນົດເງືຶ່ອນໄຂຄູຝຶກ.
ພ້ອມນີັ້ ໃນປີ 2021 ອີງໃສ່ສະພຳບກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງພະຍຳດໂຄວິດ -19 ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບວຽກງຳນໂຄສະນຳ
ເຜີຍ ແຜ່ ຄ ວຳມຮູ້ ແລະ ຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈ ແກ່ມວນຊົ ນຫ ຳຍພ ສົມຄວນ, ໂດຍ ສຄຄຊ ໄດ້ສຳເລັດ ຈັດກອງປະຊຸ ມ ເຜີຍ ແຜ່
ຄວຳມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພຳກສ່ວ ນຕ່ຳງໆໃນສັງຄົມ ລວມທັງ ບັນດຳອົງກຳນພຳກລັດ , ສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳ ແລະ ພຳກສ່ວນທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພຳຍໃນນະຄອນຫວງ ແລະ ຕ່ຳງແຂວງ ຈຳນວນ 05 ຄັັ້ງ (ຫຸດລົງຈຳກປີຜ່ຳນມຳ 12 ຄັັ້ງ ຫື 70%) ແລະ
ມີຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ ຈຳນວນ 694 ເທືຶ່ອຄົນ; ສຳເລັດກຳນເຜີຍແຜ່ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫັກຊັບ (ສະບັບປັບປງ) ຈຳນວນ 01 ຄັັ້ງ ມີ
ຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ ຈຳນວນ 197 ທ່ຳນ ແລະ ສຳເລັດກຳນເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີຶ່ຕິດພັນ ກັບບລິສັດຈົດທະບຽນ ຈຳນວນ 03 ຄັັ້ງ ມີຜູ້
ເຂົັ້ຳຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 109 ເທືຶ່ອຄົນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້ຳພັດທະນຳຮູບແບບກຳນໂຄສະນຳທີຶ່ຫຳກຫຳຍ
ເຂົັ້ຳເຖິງມວນຊົນໄດ້ເລິກເຊີຶ່ງ ຂຶັ້ນ ຜ່ຳນຊ່ອງທຳງສືຶ່ອອນລຳຍ (Youtube ແລະ Facebook) ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ສ້ຳງກຳຕູນ
ເອນິ ເມຊັ ນ ຈ ຳນວນ 04 ເລືຶ່ ອ ງ, ສ້ ຳ ງພຳບສະແດງຂໍ້ ມູ ນ (Infrographic) ຈ ຳນວນ 33 ພຳບ, ຖ່ ຳ ຍທ ຳ Podcast
ຈຳນວນ 13 ຫົວຂໍ້, ຜະລິດສະປອດໂຄສະນຳກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນ ເພືຶ່ອເຜີຍແຜ່ທຳງວິທະຍ CRI ແລະ ວິທະຍ
ແຫ່ງຊຳດລຳວ ຈຳນວນ 10 ຫົວຂໍ້; ໄດ້ສຳເລັດກຳນຕັດຕໍ່ລຳຍກຳນໂທລະພຳບ “ເສັັ້ນທຳງສູ່ຕະຫຳດທຶນລຳວ” ເພືຶ່ອສົົ່ງໃຫ້
ໂທລະພຳບແຫ່ງຊຳດລຳວອອກອຳກຳດ ຈຳນວນ 48 ເທັບ ແລະ ອອກອຳກຳດ ຈຳນວນ 96 ຄັັ້ງ. ນອກຈຳກນີັ້, ໄດ້ຈັດ
ສັນປຶົ້ມ ແລະ ວຳລະສຳນເຂົັ້ຳໃນລະບົບຫ້ອງສະໝດ ພ້ອມທັງ ຕິດຕຳມ ແລະ ອອກບັດສະມຳຊິກ ຫ້ອງສະໝດຢ່ຳງເປັນ
ປກກະຕິ.
ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ວ ຽກ ງຳນ ໂຄ ງກ ຳນ ສົົ່ ງເສີ ມ ຄ ວ ຳມ ຮູ້ ຕ ະຫ ຳດ ທຶ ນ ລ ຳວ ( C-MEP), ສ ຳເລັ ດ ກ ຳນ ຮັ ບ ຮ ອ ງ
ແ ຜນ ກ ຳນ ເຄືຶ່ ອ ນ ໄຫ ວ ແ ລະ ງົ ບ ປະມ ຳນ ປ ະຈ ຳປີ 2 0 2 1 ແ ລະ ສ ຳເລັ ດ ກ ຳນ ຈັ ດ ຕັັ້ ງປ ະຕິ ບັ ດ ໜ້ ຳວ ຽກ ຕ ຳມ
ແຜນກຳນເຄືຶ່ ອ ນໄຫວດັົ່ ງ ກ່ ຳ ວ, ພ້ ອ ມທັ ງ ໄດ້ ມ ອບໂຄງກຳນ ແລະ ງົ ບ ປະມຳນທີຶ່ ຕິ ດ ພັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ຕລຊລ ເພືຶ່ ອ ສື ບ ຕໍ່
ຮັບຜິດຊອບ ເລີຶ່ມແຕ່ປີ 2022 ເປັນຕົັ້ນໄປ.
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ຮູບພຳບ 5: ກຳຕູນເອນີເມຊັນກ່ຽວກັບພຳລະບົດບຳດຂອງ ສຄຄຊ

ຮູບພຳບ 6: ບັນຍຳກຳດກຳນຖ່ຳຍທຳລຳຍກຳນໂທລະພຳບ “ເສັັ້ນທຳງ ສູ່ຕະຫຳດທຶນລຳວ”
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ຮູບພຳບ 7: ບັນຍຳກຳດກຳນລົງໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນ
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ກຳນຮ່ວມມືສຳກົນ
ສຄຄຊ ໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນພົວ ພັນຮ່ ວມມືກັບສຳກົນ ໃນຮູບແບບສອງຝ່ຳຍ ,

ຫຳຍຝ່ຳຍ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນ ຕຳມແນວທຳງນະໂຍບຳຍຂອງພັກ -ລັດວຳງອອກ ເພືຶ່ອຍຳດແຍ່ງກຳນຊ່ວຍເຫືອທຳງ
ດ້ຳນວິຊຳກຳນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ກໍ່ສ້ຳງບກຄະລຳກອນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນ.
ກຳນຮ່ວມມືໃນຮູບແບບສອງຝ່ຳຍ, ສຄຄຊ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຄຄຊ ສປ.ຈີນ, ຫວຽດນຳມ, ໄທ, ສ.ເກົຳຫີ, ຍີຶ່ປ່ນ, ສະ
ຖຳບັນ IOD ໄທ, ສະຖຳບັນ CPA Australia, ຕະຫຳດຫັກຊັບ ໄທ ແລະ ລັດຖະບຳນລກຊ ຳບວກ. ອັນພົັ້ນເດັົ່ນ , ໄດ້
ເລີຶ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນຮ່ວມມື ລະຫວ່ຳງ ລັດຖະບຳນລຳວ ແລະ ລັດຖະບຳນລກຊຳບວກ (LAO/032) ໂດຍເລັົ່ງໃສ່
ໜ້ຳວຽກເພືຶ່ອສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃຫ້ SME ສຳມຳດລະດົມທຶນຜ່ຳນຕະຫຳດທຶນ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົັ້ນ
ກຳນເຊັນສັນຍຳລະຫວ່ຳງ ສຄຄຊ, ຊ່ຽວຊຳນຈຳກບລິສັດຫັກຊັບ ແລະ Luxdev ໃນກຳນກະກຽມເອົຳລັດວິສຳຫະກິດເຂົັ້ຳ
ຈົ ດ ທະບຽນໃນຕະຫ ຳດຫັ ກ ຊັ ບ ; ສ ຳເລັ ດ ກຳນປັ ບ ປ ງມຳດຖຳນເງືຶ່ ອ ນໄຂກຳນເຂົັ້ ຳ ຈົ ດ ທະບຽນ, ກຳນສ້ ຳ ງ IPO
Roadmap, ກຳນວິເຄຳະຊ່ອງຫວ່ຳງ ແລະ ບັນຫຳຂອງບລິສັດເປົ້ຳໝຳຍຈົດທະບຽນ; ສ້ຳງຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ ເພືຶ່ອນຳໃຊ້ໃນ
ວຽກງຳນໂຄສະນຳເຜີ ຍ ແຜ່ . ພ້ ອ ມນີັ້ , ພຳຍໃຕ້ ກ ຳນຮ່ ວ ມມື ສ ອງຝ່ ຳ ຍ ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສ ຳມະນຳຜ່ ຳ ນ Webinar
ຈຳນວນ 07 ຄັັ້ງ 08 ຫົວຂໍ້ ມີຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ 468 ເທືຶ່ອຄົນ.
ຮູບພຳບ 6: ບັນຍຳກຳດກອງປະຊຸມ ສອງຝ່ຳຍ ລະຫວ່ຳງ ສຄຄຊ ແລະ ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນຳມ

ໃນຮູບແບບຫຳຍຝ່ຳຍ, ສຄຄຊ ໄດ້ສຳເລັດກຳນຈັດສຳມະນຳຮ່ວມໃນຂອບອຳຊຽນ ຈຳນວນ 02 ຄັັ້ງ 02 ຫົວຂໍ້ ຄື:
ແຜນປະຕິບັດງຳນກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນອຳຊຽນ 05 ປີ (2021-2025) ແລະ ຜະລິດຕະພັນທຳງກຳນເງິນ ເຊິຶ່ງມີຜູ້
ເຂົັ້ຳຮ່ວມ 167 ເທືຶ່ອຄົນ. ພ້ອມທັງ, ໄດ້ນຳສົົ່ງພະນັກງຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມສຳມະນຳໃນຫົວຂໍ້ຕ່ຳງໆກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນ
ຢ່ຳງເປັນປກກະຕິ. ນອກນີັ້, ໄດ້ສຳເລັດກຳນປະກອບຄ ຳເຫັນໃສ່ເອກະສຳນ ແລະ ເຂົັ້ຳຮ່ ວ ມກອງປະຊຸມຕ່ຳງໆ ໃນຂອບ
ASEAN, ASEAN+3 ຕຳມກຳນສະເໜີ ຂ ອງພຳກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັ ນຕົັ້ ນ ກອງປະຊຸ ມ ASEAN
Capital Market Forum: ACMF Chairs, ກອງປະຊຸ ມ ACMF Deputies, ກອງປະຊຸ ມ The ASEAN
Working Committee on Capital Market. Development : WC-CMD, ກອງປະຊຸມ ASEAN Senior
Level Committee : SLC, ກອງປະຊຸມກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດພັນທະບັດອຳຊຽນ+3 (ABMF) ແລະ ອືຶ່ນໆ.
Website: www.lsc.gov.la
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ຮູບພຳບ 7: ກຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມ ACMF

ໃນຮູບແບບກຳນພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນ , ໄດ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມໂຄງກຳນໃຫ້ຄຳປຶກສຳ ທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນ
ແບບໄລຍະສັັ້ນ ຮ່ວ ມກັບຊ່ຽວຊຳນ ແລະ ກອງເລຂຳ IOSCO ພ້ອມທັງ ໄດ້ປັບປງຄື ນເອກະສຳນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕຳມຄ ຳ
ເຫັນຂອງ ຊ່ຽວຊຳນ IOSCO ເພືຶ່ອກະກຽມເຂົັ້ຳເປັນສະມຳຊິກສົມບູນຂອງອົງກຳນ IOSCO ແລະ ຕອບຄຳຖຳມເຈຳະ
ຈີັ້ມຂອງຊ່ຽວຊຳນ. ພ້ອມນີັ້, ໄດ້ສຳເລັດກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳຕອບແບບສອບຖຳມ ເພືຶ່ອກຳນກໍ່ສ້ຳງບກຄະລຳກອນ ແລະ ຄວຳມ
ອຳດສຳມຳດ ປະຈຳປີ 2021 ຂອງ IOSCO.
ທິດທຳງແຜນກຳນ ປີ 2022
1. ຄຳດຄະເນສະພຳບຕະຫຳດທຶນຂອງ ຕ່ຳງປະເທດ
ສະພຳບຕະຫ ຳດທຶ ນ ຂອງຕ່ ຳ ງປະເທດ ຄຳດວ່ ຳ ຈະມີ ທັ ງ ກຳລະໂອກຳດ ແລະ ສິຶ່ ງ ທ້ ຳທຳຍ ຈຳກສະພຳບຄວຳມບໍ່
ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໂລກ ເປັນຕົັ້ນ ຄວຳມຜັນຜວນທຳງດ້ຳນກຳນເມືອງຂອງບັນດຳປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ, ວິກິດກຳນ
ພະລັງງຳນ ແລະ ເງິນເຟີົ້ ບວກກັບ ໄພຂົົ່ມຂູ່ຈຳກທຳມະຊຳດ, ໂລກລະບຳດ ແລະ ບັນຫຳອືຶ່ນໆ ຊຶຶ່ງຄຳດວ່ຳຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ
ແກ່ຍຳວ ຕໍ່ສະພຳບກຳນ ແລະ ບັນຍຳກຳດກຳນລົງທຶນໃນຫັກຊັບ ຢູ່ໃນທົົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພຳະ ຄວຳມວິຕົກກັງວົນຂອງຜູ້
ລົງທຶນ ຕໍ່ນະໂຍບຳຍແກ້ໄຂ ແລະ ມຳດຕະກຳນກະຕ້ນເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຊຶຶ່ງຄຳດວ່ຳແນວໂນ້ມສະພຳບຕະຫຳດ
ທຶນ ຈະປັບຕົວດີຂຶັ້ນ ພຳຍຫັງປະເທດຕ່ຳງໆ ປະຕິບັດມຳດຕະກຳນແກ້ໄຂ ທີຶ່ເໝຳະສົມ.
2. ຄຳດຄະເນສະພຳບຕະຫຳດທຶນຂອງ ສປປ ລຳວ
ໃນປີ 2022 ຄຳດວ່ຳ ຜົນກະທົບຂອງ ໂຄວິດ -19 ຕໍ່ກັບສະພຳບກຳນຂອງ ສປປ ລຳວ ອຳດຫຸດຜ່ອນລົງ ແຕ່ເນືຶ່ອງ
ຈຳກສະພຳບກຳນເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລຳວ ກໍ່ຄື ຕະຫຳດທຶນ ທີຶ່ຄຳດວ່ຳຈະສືບຕໍ່ຊົບເຊົຳຈຳກປີຜ່ຳນມຳ ແລະ
ບໍ່ທັນຟົ້ນຕົວໄດ້ເທົົ່ຳທີຶ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນ ຄວຳມຫຍ້ງຍຳກທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ, ອັດຕຳເງິນເຟີົ້ທີຶ່ມີທ່ຳອ່ຽງສູງຂຶັ້ນ, ບັນຫຳກຳນ
Website: www.lsc.gov.la
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ຂຳດແຄນນໍ້ຳມັນ, ບວກກັບ ຜົນກຳນດຳເນີນງຳນຂອງບັນດຳບລິສັດຈົດທະບຽນ ຍັງບໍ່ສຳມຳດດຶງດູດກຳນລົງທຶນໄດ້ເທົົ່ຳ
ທີຶ່ຄວນ ຊຶຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຳດທຶນລຳວ ຈະຍັງບໍ່ສຳມຳດປັບຕົວເພີຶ່ມຂຶັ້ນຢ່ຳງຄຶກຄືັ້ນເທົົ່ຳທີຶ່ຄວນ ໂດຍສະເພຳະ
ສະພຳບຄ່ອງກຳນຊືັ້ ຂຳຍຫັກຊັບ ໃນ ຕລຊລ ແລະ ຄວຳມສົນໃຈຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນກຳນລະດົມທຶນຜ່ຳນຕະຫຳດທຶນ ມີທ່ຳ
ອ່ຽງຫຸດລົງ. ພ້ອມນີັ້, ລຳຄຳຮ້ນໃນຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ ເຫັນວ່ຳມີທ່ຳອ່ຽງຫຸດລົງ ເນືຶ່ອງຈຳກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈຳກກຳນ
ສັົ່ງຂຳຍ ຫ ຳຍກວ່ ຳ ກຳນສັົ່ງຊືັ້ ເຊິຶ່ ງບັ ນຫຳນີັ້ຈ ະສົົ່ງຜົ ນກະທົ ບ ຕໍ່ກັ ບ ແນວໂນ້ ມທີຶ່ ດັ ດຊະນີ ຕະຫ ຳດຫັ ກ ຊັ ບ ລຳວ ຈະບໍ່ ທັ ນ
ສຳມຳດກັບໄປຢູ່ຈດພືັ້ນຖຳນຄື 1.000 ຈດໄດ້ໃນປີນີັ້.
3. ໜ້ຳວຽກຕົນ
ັ້ ຕທີຕ
ຶ່ ອ
້ ງໄດ້ສມໃສ່ໃນປີ 2022
3.1 ນິຕກ
ິ ຳທີນ
ຶ່ ຳໃຊ້ເຂົຳັ້ ໃນກຳນຄມ
້ ຄອງວຽກງຳນຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ນະໂຍບຳຍມະຫຳພຳກຕວ
ໍ່ ຽກງຳນຫກ
ັ ຊັບ
ອີງໃສ່ສະພຳບກຳນຂະຫຍຳຍຕົວຂອງວຽກງຳນຫັກຊັບ ທັງພຳຍໃນປະເທດ, ພຳກພືັ້ນ ແລະ ສຳກົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນິຕິກຳ ເພືຶ່ອມຳຄ້ມຄອງບັນດຳພຶດຕິກຳ ຫື ກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນອັນໃໝ່. ສຳລັບປີ 2022 ຄຳດໝ
ຳຍ ແມ່ນໃຫ້ສຳເລັດກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫັກຊັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຫັກ
ຊັບ (ສະບັບປັບປງ) ຢ່ຳງໜ້ອຍ 06 ສະບັບ ເພືຶ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງຳນຫັກຊັບໃຫ້ມີຄວຳມຄ່ອງຕົວຍິຶ່ງ
ຂຶັ້ນ. ພ້ອມນີັ້, ກໍ່ຈະຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບມຳດຖຳນ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂຂອງເຈົັ້ຳໜ້ຳທີຶ່ສືບສວນ-ສອບສວນໃນວຽກງຳນຫັກຊັບ .
ພ້ອມທັ ງ, ຕິດຕຳມ ແລະ ປະສຳນສົມທົ ບ ກັບ ພຳກສ່ວ ນກ່ ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບ ກຳນລະເມີ ດ ກົດໝຳຍ ແລະ ລະບຽບກຳນທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງຳນຫັກຊັບ ຢ່ຳງເປັນປກກະຕິ. ນອກນັັ້ນ, ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປງ ຍດ
ທະສຳດກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນ ຂອງ ສປປ ລຳວ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035 ໃຫ້ສຳເລັ ດ
ແລະ ໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຈຳກຄະນະລັດຖະບຳນ.
3.2

ກຳນຄມ
້ ຄອງກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຫກ
ັ ຊັບໃນຕະຫຳດຂັນ
ັ້ ໜຶງຶ່ ແລະ ກຳນຄມ
້ ຄອງກຳນເຄືອ
ຶ່ ນໄຫວຂອງບລິສດ
ັ ອອກ
ຈຳໜ່ຳຍຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ
ສືບຕໍ່ເອົຳໃຈໃສ່ຄົັ້ນຄວ້ຳກຳນສະເໜີອອກຈຳໜ່ຳຍຫັກຊັບໃນປີ 2022 ຢ່ຳງໜ້ອຍ 01 ກລະນີ; ສົມທົບກັບກະຊວງ

ກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳລຳຍຊືຶ່ເປົ້ຳໝຳຍບລິສັດທີຶ່ເປັນບູລິມ ະສິດ. ພ້ອມທັງ, ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນຳໃຫ້ແກ່ບັນດຳລັດວິສຳຫະກິດທີຶ່
ນອນຢູ່ໃນເປົ້ຳໝຳຍ, ຊຸກຍູ້ກຳນກະກຽມຄວຳມພ້ອມຮອບດ້ຳນ ເພືຶ່ອຫັນເປັນບລິສັດມະຫຳຊົນ, ອອກຈຳໜ່ຳຍຮ້ນ ແລະ
ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ; ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບກຳນລະດົມທຶນດ້ວຍກຳນອອກຈ ຳໜ່ຳຍຮ້ນກູ້ ຂອງວິສຳຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລຳວ;
ເອົຳໃຈໃສ່ຕິດຕຳມກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງບັນດຳບລິສັດຈົດທະບຽນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕຳມລະບຽບກຳນ ເປັນຕົັ້ນ ກຳນລຳຍງຳນ
ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ, ກຳນນຳໃຊ້ທຶນທີຶ່ລະດົມໄດ້ຈຳກກຳນອອກຈຳໜ່ຳຍຫັກຊັບ, ກຳນຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮ້ນ ແລະ
ກຳນຈ່ຳຍເງິນ ປັນ ຜົນ ຂອງບ ລິສັ ດຈົດ ທະບຽນ ພ້ອມທັ ງ ຕິດຕຳມ ກຳນວິ ເຄຳະຊ່ ອງຫວ່ ຳງກຳນຂ້ ຳມຜ່ ຳນສູ່ກ ຳນຈັດຕັັ້ ງ
ປະຕິບັດ IFRS ຂອງ 11 ບລິສັດຈົດທະບຽນ; ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມຳດຕະຖຳນສຳກົນດ້ຳນກຳນລຳຍງຳນ
ກຳນເງິ ນ (IFRS) ສ ຳລັ ບ ຂະແໜງຫັ ກ ຊັ ບ (IFRS Roadmap); ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຜູ້ ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມໃນຕະຫ ຳດທຶ ນ ເພືຶ່ ອ
ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຄູ່ມືໃນກຳນປະເມີນ Lao CG Scorecard ແລະ ກະກຽມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະເມີນ ແລະ ບລິສັດຈົດ
ທະບຽນ ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕຳມ ບລິສັດຈົດທະບຽນທີຶ່ສະໝັກໃຈ ດຳເນີນກຳນທົດລອງກຳນປະເມີນກຳນຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກຳນຄ້ມຄອງບລິຫຳນ ໂດຍນຳໃຊ້ Lao CG Scorecard.
3.3

ກຳນຄມ
້ ຄອງຕະຫຳດຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ກຳນເຄືອ
ຶ່ ນໄຫວໃນຕະຫຳດຂັນ
ັ້ ສອງ
ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕຳມກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ໂດຍກຳນກວດກຳທຳງເອກະສຳນ

ແລະ ລົງກວດກຳກັບທີຶ່; ຊຸກຍູ້ ຕລຊລ ຕິດຕຳມສະພຳບກຳນເໜັງຕີງຂອງລຳຄຳຮ້ນຂອງບັນດຳບລິສັດຈົດທະບຽນ, ກຳນ
ຊືັ້-ຂຳຍຫັກຊັບ ທີຶ່ບໍ່ຍ ຕິທຳ ແລະ ລຳຍງຳນຜົນກຳນຊືັ້ -ຂຳຍຫັ ກຊັ ບ ໃຫ້ແ ກ່ມວນຊົນຮັ ບ ຮູ້ຢ່ຳງເປັນປກກະຕິ . ພ້ອມນີັ້, ກໍ່
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ຈະສຶ ກ ສຳ ແລະ ຄົັ້ ນ ຄວ້ ຳ ກ ຳນົ ດ ເງືຶ່ ອ ນໄຂກຳນເປັ ນ ອົ ງ ກອນຄ້ ມ ຄອງຕົ ນ ເອງ (Self Regilatory Organization:
SRO) ຂອງ ຕລຊລ; ຄົັ້ນຄວ້ຳກຳນົດຮູບແບບກ່ຽວກັບສູນຮັບຝຳກຫັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລຳວ; ຄົັ້ນຄວ້ຳນະໂຍບຳຍອຳກອນ
ແລະ ບໍ່ແມ່ນອຳກອນ ເພືຶ່ອອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ້ແກ່ ຜູ້ອອກຮ້ນກູ້ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນຮ້ນກູ້; ຄົັ້ນຄວ້ຳກຳນົດຮູບແບບ
ກອງທຶ ນ ເພືຶ່ ອ ກຳນລົ ງ ທຶ ນ ໃນບ ລິ ສັ ດ (Private Equity Fund: PE Fund), ທ ລະກິ ດ ຮ່ ວ ມລົ ງ ທຶ ນ (Venture
Capital: VC) ແລະ ກອງທຶນສ່ວນບກຄົນ ຢູ່ ສປປ ລຳວ, ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຜູ້ທົບທວນພຳຍນອກ (External Review)
ເພືຶ່ອຊຸກຍູ້ກຳນອອກຮ້ນກູ້ສີຂຽວ ໃນຕະຫຳດທຶນລຳວ; ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງເງືຶ່ອນໄຂໃຫ້ວິສຳຫະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜຳດ
ກຳງ ສຳມຳດລະດົມ ທຶນ ຜ່ຳນຕະຫ ຳດທຶ ນ ; ພ້ອ ມທັ ງ ສົມ ທົ ບ ກັບ ກະຊວງກຳນເງິ ນ , ຕລຊລ ແລະ ບ ລິສັດຫັ ກຊັ ບ ເພືຶ່ ອ
ກະກຽມຂັັ້ນຕອນຮອງຮັບກຳນເອົຳພັນທະບັດລັດຖະບຳນທີຶ່ອອກໂດຍກົງ ໃຫ້ບັນດຳວິສຳຫະກິດ ເຂົັ້ຳມຳຈົດທະບຽນໃນ
ຕລຊລ.
3.4

ກຳນຄມ
້ ຄອງສະຖຳບັນສືກ
ຶ່ ຳງດ້ຳນຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫກ
ັ ຊັບ

ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍ່ເອົຳໃຈໃສ່ຄ້ມຄອງຕິດຕຳມກວດກຳກຳນເຄືຶ່ອນໄຫວ ຂອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫັກຊັ ບຢ່ຳງເປັນ
ປກກະຕິ ຜ່ຳນກຳນກວດກຳທຳງເອກະສຳນ ແລະ ລົງກວດກຳກັບທີຶ່; ສືບຕໍ່ຕິດຕຳມຄວຳມສ່ຽງຂອງບລິສັດຫັກຊັບຕຳມ
ຫັກກຳນປະເມີ ນ ແບບຕີລຳຄຳຄວຳມສ່ຽງ (Risk-Based Supervision: RBS) ແລະ ຕິດຕຳມບ ລິສັດຫັ ກຊັບ ໃນ
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພຳລະບົດບຳດຂອງຕົນຕຳມກົດໝຳຍ (Anti-money laundering: AML) ແລະ ຕິດຕຳມຊຸກຍູ້
ກຳນປັ ບ ປ ງແກ້ ໄຂບັ ນ ຫຳຕຳມຜົ ນ ກຳນກວດກຳປີ 2021 ຂອງບ ລິ ສັ ດ ຫັ ກ ຊັ ບ ; ຊຸ ກ ຍູ້ ບ ລິ ສັ ດ ຫັ ກ ຊັ ບ ຄົັ້ ນ ຄວ້ ຳ ແລະ
ພັ ດ ທະນຳລະບົ ບ ເຊືຶ່ ອ ມຕໍ່ ກ ຳນຊ ຳລະກັ ບ ຫ ຳຍທະນຳຄຳນ (multiple bank link); ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພຳກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບ ຜູ້ຄ້ມຄອງຫັກວຽກງຳນປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຢູ່ ສປປ ລຳວ; ຊຸກຍູ້ບັນດຳສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫັກຊັບ
ໃຫ້ເຂົັ້ຳມຳເຄືຶ່ອນໄຫວໃນວຽກງຳນຫັກຊັບຫຳຍຂຶັ້ນຕືຶ່ມໂດຍສະເພຳະກຳນບລິ ກຳນທີຶ່ຍັງບໍ່ທັນມີສະຖຳບັນໃດໃຫ້ບລິກຳນ
ເທືຶ່ອ. ພ້ອມນີັ້, ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍ່ເອົຳໃຈໃສ່ຄ້ມຄອງນັກວິຊຳຊີບທີຶ່ໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຈຳກ ສຄຄຊ ເພືຶ່ອຫັນພວກກ່ຽວໃຫ້
ເຄືຶ່ອນໄຫວຢ່ຳງມືອຳຊີບ.
3.5

ກຳນປກປ້ອງຜູລ
້ ງົ ທຶນລຳຍຍ່ອຍ

ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍ່ໃນກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳ ໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ໃຫ້ເຂັັ້ມງວດ ພ້ອມທັງສະກັດກັັ້ນ
ແລະ ແກ້ໄຂ ກຳນລະເມີດລະບຽບກົດໝຳຍ ໃຫ້ຫຸດລົງເທືຶ່ອລະກ້ຳວ ດ້ວຍຮູບກຳນສ້ຳງ ແລະ ປັບປງ ນິຕິກຳທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ພ້ອມນີັ້ ເພືຶ່ອປະຕິບັດຕຳມຄຳສັົ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍ່ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງ ແລະ ປັບປງ ນິຕິກຳທີຶ່ຕິດພັນກັບກຳນປກ
ປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລຳຍຍ່ອຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫັກຊັບ ແລະ ປະສຳນສົມທົບກັບພຳກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອປັບປງນິຕິກຳທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຳກສ່ວນອືຶ່ນທີຶ່ຕິດພັນກັບວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ປະສຳນສົມທົບກັບ ກະຊວງອດສຳຫະກຳ ແລະ
ກຳນຄ້ຳ ໃນກຳນປັບປງກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍວິສຳຫະກິດ (ສະບັບປັບປງ) ໂດຍສະເພຳະແມ່ນບົດບັນຍັດທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບລິສັດ
ມະຫຳຊົນ ໃຫ້ສຳເລັດຕຳມແຜນທີຶ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເພືຶ່ອໃຫ້ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່ຳວ ໄດ້ຮັບກຳນປັບປງດີຂຶັ້ນ. ນອກນັັ້ນ ຈະເພີຶ່ມທະ
ວີໃ ນກຳນໂຄສະນຳເຜີຍ ແຜ່ ໃຫ້ມວນຊົ ນ ຮ ບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້ຳໃຈຕໍ່ລະບຽບກົດໝຳຍດັົ່ງກ່ຳວ ໃນຂົງເຂດວຽກງຳນຫັກ ຊັ ບ
ແລະ ຂົງເຂດກ່ຽວຂ້ອງທີຶ່ປິິ່ນອ້ອມກັບວຽກງຳນຫັກຊັບ. ພ້ອມທັງ, ເອົຳໃຈໃສ່ຕິດຕຳມ ຜ່ຳນຊ່ອງທຳງກຳນຮ້ອງຟ້ອງ ຫື
ແຈ້ງຄວຳມຈຳກສັງຄົມ ຢ່ຳງເປັນປກກະຕິ ແລະ ຕເໍ່ ນືຶ່ອງ ໃຫ້ເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ກວ້ຳງຂວຳງຂຶັ້ນກວ່ຳເກົົ່ຳ.
3.6

ກຳນໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃຫ້ຄວຳມຮູແ
້ ກ່ມວນຊົນ
ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມວນຊົນມີຄວຳມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້ຳໃຈກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນຂອງ ສປປ ລຳວ ນັບມືັ້ນັບຫຳຍຂຶັ້ນ

, ສຄຄຊ ຈະສົມທົບກັບ ຕລຊລ ແລະ ບລິສັດຫັກຊັບ ຄົັ້ນຄວ້ຳສ້ຳງຫັກສູດຝຶກອົບຮົມວຽກງຳນຫັກຊັບ ແລະ ຫັກສູດສຳ
ລັບນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫັກຊັບ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ນັກວິຊຳຊີບທລະກິດຫັກຊັບ (Refreshment) ຢ່ຳງໜ້ອຍ 1
Website: www.lsc.gov.la
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ຄັັ້ງ/ປີ. ພ້ອມດຽວກັນນີັ້, ຈະສືບຕໍ່ປັບປງເນືັ້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ ເພືຶ່ອໃຫ້ແທດເໝຳະກັບແຕ່ລະກ່ມເປົ້ຳໝ
ຳຍຜ່ຳນຊ່ອງທຳງໂຄສະນຳຕ່ຳງໆ ເພືຶ່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່ຳງກວ້ຳງຂວຳງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພຳະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝຳຍວ່ຳ
ດ້ວຍຫັກຊັບ (ສະບັບປັບປງ), ລະບຽບກຳນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໂຄສະນຳເຜີຍແຜ່ກັບ ທີຶ່ວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນໃນຫົວຂໍ້ຕ່ຳງໆ
ໃຫ້ ແ ກ່ ພ ຳກສ່ ວ ນຕ່ ຳ ງໆໃນສັ ງ ຄົ ມ ; ສ້ ຳ ງສະປ໋ ອ ດໂຄສະນຳ, ສ້ ຳ ງ Infographic , ສ້ ຳ ງກະຕູ ນ Animation, ສ້ ຳ ງ
Podcast ແລະ ສ້ຳງປຶົ້ມ (Booklet) ກ່ຽວກັບກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນ. ນອກນີັ້, ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ສຶກສຳ ແລະ
ຄົັ້ນຄວ້ຳກ່ຽວກັບກຳນສ້ຳງຕັັ້ງສູນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ວຽກງຳນຕະຫຳດທຶ ນ; ສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫືອສຳມ
ຝ່ຳຍລະຫວ່ຳງ ປະເທດລກຊຳບວກ, ສສ.ຫວຽດນຳມ ແລະ ສປປ ລຳວ (ໂຄງກຳນ Lao/032) ໃນກຳນພັດທະນຳວຽກ
ງຳນກຳນຝຶກອົບ ຮົ ມ ແລະ ໂຄສະນຳເຜີຍ ແຜ່ ຄວຳມຮູ້ ກ່ຽວກັ ບ ວຽກງຳນຫັກຊັ ບ ພ້ອມທັ ງ ສືບ ຕໍ່ຄ້ ມຄອງຫ້ ອງສະໝ ດ
ສຄຄຊ ຢ່ຳງເປັນ ປກກະຕິ . ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້ ຈະໄດ້ ເອົຳໃຈໃສ່ເຜີຍ ແຜ່ຄ ວຳມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວຽກງຳນຕະຫ ຳດທຶນໃຫ້ ແກ່ບັນດຳ
ທະນຳຄຳນທລະກິດ ເພືຶ່ອຊຸກຍູ້ກຳນປ່ອຍສິນເຊືຶ່ອໃຫ້ແກ່ ບລິສັດທີຶ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວ.
3.7

ກຳນຮ່ວມມືສຳກົນ
ເພືຶ່ອຍົກສູງກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນຕະຫຳດທຶນ ສປປ ລຳວ, ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນຮ່ວມມືສອງຝ່ຳຍ

ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຄຄຊ ສ.ປ ຈີນ, ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນຳມ, ກລຕ ໄທ, ຄຄຊ ສ.ເກົຳຫີ, ຍີຶ່ປ່ນ, CPA Australia, IOD
ໄທ, ຕະຫຳດຫັກຊັບໄທ, ລັດຖະບຳນລກຊຳບວກ ແລະ ອືຶ່ນໆ; ສືບຕໍ່ສ້ຳງສຳຍພົວພັນຮ່ວມຫຳຍຝ່ຳຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ກຳນ
ຮ່ວມມືໃນກຳນພັດທະນຳຕະຫຳດທຶນໃນຂອບ 5 ປະເທດເຂດແມ່ນໍ້ຳຂອງ ແລະ ກຳນຮ່ວມມືໃນຂອບອຳຊຽນ ພ້ອມທັງ
ຄົັ້ນຄວ້ຳຄວຳມເປັນໄປໄດ້ ໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນເຊືຶ່ອມໂຍງຕ່ຳງໆ ໃນຂອບຕະຫຳດທຶ ນອຳຊຽນ; ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື
ກັບບັນດຳອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນຕ່ຳງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ອົງກຳນກຳນເງິນສຳກົນ (IFC), ທະນຳຄຳນໂລກ (WB) ພ້ອມທັງ ຮ່ວມ
ກັບຊ່ຽວຊຳນ IOSCO ເພືຶ່ອທົບທວນເອກະສຳນຕ່ຳງໆ ຕິດພັນກັບກຳນສະໝັກເຂົັ້ຳເປັນສະມຳຊິກສົມບູນ ຂອງອົງກຳນ
IOSCO ແລະ ເຂົັ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່ຳງໆ ທີຶ່ຕິດພັນ.
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ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຕິດຕສ
ໍ່ ຳນັກງຳນຄະນະກຳມະກຳນຄມ
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ (ສຄຄຊ)

ທີຶ່ຕັັ້ງສຳນັກງຳນ: ບ້ຳນ ໂພນສະອຳດ, ເມືອງ ໄຊເສດຖຳ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
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: ສຳນັກງຳນຄະນະກຳມະກຳນຄ້ມຄອງຫັກຊັບ
Youtube: ລຳຍກຳນ ເສັັ້ນທຳງສູ່ຕະຫຳດທຶນລຳວ.
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ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ
1) ລຳຍຊືຶ່ບລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຳດຫັກຊັບລຳວທັງໝົດ (ຮອດທ້ຳຍປີ 2021)
ລຳດັບ

ລຳຍຊືຶ່

ຊືຫ
ຶ່ ຍໍ້

ເບີໂທຕິດຕໍ່

BCEL

021 213 200

1

ທະນຳຄຳນກຳນຄ້ຳຕ່ຳງປະເທດລຳວ ມະຫຳຊົນ

ທຄຕລ ຫື

2

ບລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້ຳລຳວ ມະຫຳຊົນ

ຜ-ຟຟລ ຫື

3

ບລິສັດ ລຳວເວີນ ມະຫຳຊົນ

ລວມຊ ຫື

4

ບລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິັ້ງລຳວ ມະຫຳຊົນ

ປທລ ຫື

5

ບລິສັດ ສວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫຳຊົນ

ສ.ວ.ນ ຫື

6

ບລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້ຳງ ແລະ ພັດທະນຳ ມະຫຳຊົນ

ພກພ ຫື

PCD

021 265 394

7

ບລິສັດ ຊີມັງລຳວ ມະຫຳຊົນ

ບຊລ ຫື

LCC

021 412 111

8

ບລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ຳສິນເຊືຶ່ອ ມະຫຳຊົນ

ມຫທຊ ຫື

9

ບລິສັດ ລຳວອຳໂກຣເທັກ ມະຫຳຊົນ

ລອທ ຫື LAT

021 520 715

10

ບລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລຳວ ມະຫຳຊົນ

ວຈຊຕ ຫື

VCL

021 288 299

11

ບລິສັດ ລຳວອຳຊຽນ ເຊົົ່ຳສິນເຊືຶ່ອ ມະຫຳຊົນ

ລອຊ ຫື

LALCO

021 410 551

EDL-GEN
LWPC

PTL
SVN

MHTL

021 316 142
021 415 477
021 264 834
021 415 645

021 418 062-6

2) ລຳຍລະອຽດຂອງສະຖຳບັນສືຶ່ກຳງດ້ຳນຫັກຊັບ
ປະເພດສະຖຳບັນສືກ
ຶ່ ຳງ

ລຳດັບ

ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ

1

ບລິສັດ ຫັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ

021 265 477

2

ບລິສັດ ຫັກຊັບ ລ້ຳນຊ້ຳງ ມະຫຳຊົນ

021 265 468

3

ບລິສັດ ຫັກຊັບ ລຳວ-ຈີນ ຈຳກັດ

021 419 222

4

ບລິສັດ ເອພີເອັມ ລຳວ ຈຳກັດ

021 253 418

1

ບລິສັດ ພຣຳຍສ໌ວເຕີັ້ເຮົັ້ຳສ໌ກູເປີົ້ສ໌ (ລຳວ)

021 222 717

2

ບລິສັດ ເຄພີເອັມຈີລຳວ ຈຳກັດ

021 454 240

3

ບລິສັດ ເອີນ ແອນ ຢັງ (ລຳວ) ຈຳກັດ

021455 077

1

ບລິສັດ ຊິມ ພອບເພີຕີັ້ ຄອນເຊົຳເທິັ້ນ ຈຳກັດ

+662 5304333

2

ບລິສັດ ລຳວປະເມີນຊັບສິນ ຈຳກັດ

030 5080163

3

ບ ລິ ສັ ດ ປະເມີ ນ ມູ ນຄ່ ຳ ຊັ ບ ສິ ນ ແກຣນທ໌ ເຊີ ແ ມນ 020 97799508
(ລຳວ) ຈຳກັດ

4

ບລິສັດ ລຳວ ສຳກົນ ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈຳກັດ

5

ບລິສັດ ເອເຊຍໂລຕັດ ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈຳກັດ 020 55569999

6

ບລິສັດ ລຳວວຳລູ ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈຳກັດ

020 22229744

7

ບລິສັດ ຣິດແອບໄພຣໂຊ ຈຳກັດ

+6662 5156090

8

ບລິສັດ ເຄເຄ ລຳວ ປະເມີນມູນຄ່ຳຊັບສິນ ຈຳກັດ

020 55655753

ບລິສດ
ັ ກວດສອບ

ບລິສດ
ັ ປະເມີນ
ມູນຄ່ຳຊັບສິນ

Website: www.lsc.gov.la
Email: lsco@lsc.gov.la

ຊືບ
ຶ່ ລິສດ
ັ

ເບີໂທຕິດຕໍ່

020 55716119
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ບລິສດ
ັ ຈັດລຳດັບຄວຳມ
ໜ້ຳເຊືອ
ຶ່ ຖື

1

ບລິສັດ TRIS Rating Co., Ltd

ທະນຳຄຳນດູແລຊັບສິນ

1

ທະນຳຄຳນກ ງເທບ ຈ ຳກັ ດ (ມະຫຳຊົ ນ ) ສຳຂຳ 021 213 560
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

2

ທະນຳຄຳນ ອດສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳຈີນ ຈຳກັດ 021 258 888
ສຳຂຳນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

3

ທ ະນ ຳຄ ຳນ ແ ຫ່ ງປ ະເທ ດ ຈີ ນ ຈ ຳກັ ດ ສ ຳຂ ຳ 021 228 888
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

Website: www.lsc.gov.la
Email: lsco@lsc.gov.la

+66 2098 3035
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