
 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊ ື່ປ ຶ້ມ                       :  10 ປີ ແຫ່ງການກ າເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ (10/2010-
10/2020) 

ພິມຄ ັ້ງທີ   :  I 
ປີພິມ   : 2021 
ປະເພດປ ຶ້ມ  : ເອກະສານສ າລ ບຄ ັ້ນຄວ້າ 
ພາສາພິມ  : ລາວ 
ເຈ ັ້າຂອງລິຂະສິດ  : ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ 
(ດ້ານເນ ັ້ອໃນ ແລະ ການຈ ດພິມ) 
ຂະໜາດປ ຶ້ມ  : 21 ຊມ x 29 ຊມ 
ຈ ານວນໜ້າ  : 184 ໜ້າ 
ຈ ານວນປ ຶ້ມ  : 50 ຫ ວ 
ຈ ດປະສ ງໃນການພິມ :  ແຈກຢາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ 

  



 
 

  



 
 

ຄະນະຮ ບຜດິຊອບດາ້ນເນ ັ້ອໃນ 

ຮາ່ງປ ຶ້ມ 10 ປ ີແຫງ່ການກ າເນດີ ແລະ ເຕບີໃຫຍຂ່ອງຕະຫາຼດທນຶລາວ (10/2010-10/2020) 

 

ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ, ຫ ວໜ້າສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ເປັນຫ ວໜ້າຄະນະ; 

ທ່ານ ອ໊ອດ ພ ນຊຽງດີ, ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ,          ເປັນຮອງຫ ວໜ້າຄະນະ; 

ທ່ານ ວຽງຄ າ ວ ນສີລາລ ມ, ຮອງຫ ວໜ້າສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ,   ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ວ ນນະສ ກ ກອງວ ງສາ, ຫ ວໜ້າພະແນກຫ້ອງການ ແລະ ບໍລິຫານ, ຕລຊລ   ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ນາງ ອາລ ນນາ ສີວ ງທອງ, ຫ ວໜ້າພະແນກຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ, ສຄຄຊ   ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ວິລະເດດ ທອງວ ນຄ າ, ຫ ວໜ້າພະແນກຄ ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສຄຄຊ   ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ນາງ ສ ນສະນີ ເພີມມະສານສ ກ, ຮອງຫ ວໜ້າພະແນກສ ງລວມ, ຫ້ອງການ ທຫລ  ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ວ ນໄຊ ຫ ງວິຈິດ, ຫ ວໜ້າຂະແໜງ, ຕລຊລ      ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ນາງ ພານິກອນ ແກ້ວລະຄອນ, ວິຊາການອາວ ໂສ, ຕລຊລ    ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ນາງ ປະກາຍແກ້ວ ວຽງວິໄລ, ວິຊາການ, ສຄຄຊ     ເປັນຄະນະ.  
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ຄ າເຫ ນ 

ທາ່ນ ສ ມດ ີດວງດ ີຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕ,ີ ລ ດຖະມ ນຕກີະຊວງການເງນິ, ປະທານ ຄະນະ

ກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ 

ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (10/2010-10/2020) 
 

ພາຍຫຼ ງປະເທດຊາດ ໄດ້ຮ ບການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາເປັນ ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນ
ລາວ ໃນວ ນທີ 02 ທ ນວາ 1975 ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫຼ ງທີື່ ພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ ໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແນວທາງ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານ ຢ່າງມີຫຼ ກການຂອງພ ກ ນ ບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕ ັ້ນມາ, ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີ

ການຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ເຮ ດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊ ນ ໄດ້ຮ ບການປັບປ ງດີຂຶັ້ນເທ ື່ອລະກ້າວ ຊຶື່ງຂະ 
ແໜງການທະນາຄານ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອ ນສ າຄ ນ ຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕ ວດ ັ່ງກ່າວ.  

ອີງໃສ່ຄວາມຈ າເປັນ ໃນການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ໃນໄລຍະໃໝ່, ການສະໜອງທຶນຈາກທະນາຄານ

ທ ລະກິດພຽງຢ່າງດຽວ ບໍໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້. ສະນ ັ້ນ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຈຶື່ງໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນໃນວ ນ

ທີ 10 ເດ ອນ 10 ປີ 2010 ຫຼ  ໜຶື່ງທ ດສະວ ດກ່ອນໜ້ານີັ້. ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແມ່ນຈ ດເລີື່ມຕ ັ້ນຂອງ
ການສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນດ້ວຍກ ນໄກໃໝ່ ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນສ າຄ ນຕໍໍ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-

ສ ງຄ ມຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນ 10 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ ລ ດຖະບານ, ວິສາຫະກິດຂອງລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ສາມາດລະດ ມ

ທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຜ່ານກ ນໄກຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ເຖິງ 23.018 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອ າ 14,03% ຂອງ 

GDP ໂດຍການອອກຈ າໜ່າຍ ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ, ຮ ້ນສາມ ນ ແລະ ຮ ້ນກ ້ຢ ່ຕ່າງປະເທດ.  

ສະນ ັ້ນ, ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນຍ ້ແຮງຕະຫຼາດທຶນລາວໃຫ້ມີການພ ດທະນາຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ

ໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດທ ລະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເພ ື່ອຊ ມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການ

ຜະລິດເພ ື່ອທ ດແທນການນ າເຂ ັ້າ ເທ ື່ອລະກ້າວ ພ້ອມທ ງ ສ້າງໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວເປັນຕະຫຼາດທີື່ໜ້າລ ງທຶນ , 

ລ ດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອອກນິຕິກ າປ ິ່ນອ້ອມ ເພ ື່ອສະໜ ບສະໜ ນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫາຼດ

ທຶນ, ໄດ້ອອກຫຼາຍມາດຕະການເພ ື່ອປະຕິຮ ບລ ດວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ເພ ື່ອລະດ ມທຶນຜ່ານ

ຕະຫຼາດທຶນ. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ລ ດຖະບານ ໄດ້ປັບຫຼຼຸດ ແລະ ຍ ກເລີກອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ

ຈ ານວນໜຶື່ງ ສ າລ ບບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ, ຜ ້ລ ງທຶນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ເພ ື່ອດຶງດ ດ ແລະ ສ້າງຄວາມ

ສ ນໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ລະດ ມທຶນ ແລະ ຜ ້ລ ງທຶນ.  
ໃນຊຼຸມປີຕໍໍ່ໜ້າ ພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ ຈະສ ບຕໍໍ່ໃຫ້ການສະໜ ບສະໜ ນການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ດ້ວຍ

ຄວາມເປັນເຈ ັ້າການກວ່າເກ ັ່າ ໂດຍຈະເລ ັ່ງໃສ່ກວດກາຄ ນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບ ນດາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ
ຕິດພ ນກ ບຕະຫຼາດທຶນ ທີ ື່ໄດ້ອອກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທ ງ ເຂ ັ້ມງວດການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດລະບຽບກ ດ 
ໝາຍ ລະຫວ່າງ ບໍລິສ ດທີື່ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ບໍລິສ ດອ ື່ນໆ ; ສ້າງກ ນໄກ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມ

ເຂ ັ້ມແຂງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂອງລ ດ ໂດຍຜ່ານກ ນໄກປະຕິຮ ບຢ່າງເໝາະສ ມ 
ແລະ ເປັນຮ ບປະທ າ ແນໃສ່ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ສາມາດຕອບສະໜອງດ້ານແຫຼ່ງທຶນຕາມແຜນພ ດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມຂອງປະເທດ. 



2 
 

 ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຮ ້ສຶກປ ຕິຍິນດີ ທີື່ໄດ້ມີຄ າເຫ ນ

ຈ ານວນໜຶື່ງໃນປ ຶ້ມ “10 ປີ ແຫ່ງການກ າເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ”. ຂ້າພະເຈ ັ້າ, ຂໍສະແດງ

ຄວາມຍ້ອງຍໍຊ ມເຊີຍຕໍໍ່ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ສ ານ ກງານ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດ

ຫຼ ກຊ ບ, ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ, ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ, ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ແລະ ທ ກພາກສ່ວນ ພ້ອມທ ງ 
ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານທ ກຖ້ວນໜ້າແຕ່ອາດີດຈ ນເຖິງປະຈ ບ ນ ທີື່ໄດ້ປະຕິບ ດໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງຕ ນ ດ້ວຍ
ຄວາມຮ ບຜິດຊອບສ ງ ແລະ ມີຜ ນງານອ ນໃຫຍ່ຫຼວງ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ກໍໍ່ຄ ການ
ພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ຂອງປະເທດເຮ າ ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ.  

ໃນຕໍໍ່ໜ້ານີັ້ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ IX (2021-
2025) ໃຫ້ບ ນລ ຕາມຄາດໝາຍທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້, ພວກເຮ າ ຕ້ອງສ ມໃສ່ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ລະບ ບ, ກ ນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ເພ ື່ອຮອງຮ ບການອອກຈ າໜ່າຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ເພ ື່ອຊ່ວຍລ ດຖະບານ
ລະດ ມທຶນ ແກ້ໄຂບ ນຫາເສດຖະກິດມະຫາພາກ; ຕ້ອງປັບປ ງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ ໃຫ້ມີ
ຄວາມໜ ກແໜ້ນ, ເຂ ັ້ມແຂງ ຮ ບປະກ ນການໃຫ້ບໍລິການມີຄວາມທ ນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ; ທ ກພາກສ່ວນ ຕ້ອງ
ພ້ອມກ ນອອກແຮງປັບປ ງອ ງປະກອບທີື່ປ ິ່ນອ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສ ກງອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ
ທາງດ້ານການເງິນ, ການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ແບບແຜນດ າເນີນທ ລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິສາຫະກິດ
ຂອງລ ດ; ສ້າງສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ, ຖານຜ ້ລ ງທຶນພາຍໃນປະເທດ ລວມທ ງຜ ້ລ ງທຶນປະເພດບ ກຄ ນ ແລະ 
ສະຖາບ ນ, ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນອ ື່ນໆ ໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ໃຫ້
ກາຍເປັນປັດໄຈຂ ບເຄ ື່ອນຕະຫຼາດທຶນຢ່າງແຂງແຮງ; ຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປ ງ ນິຕິກ າໃຫ້ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ບ ນ
ພ ັ້ນຖານບ ດຮຽນທີື່ດີຈາກສາກ ນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕ ວຈິງພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມທ ງ ເຂ ັ້ມງວດໃນການຄ ້ມຄອງ
ຕິດຕາມກວດກາການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ. ສິື່ງທີື່ຂາດບໍໍ່ໄດ້ ແມ່ນການພ ວພ ນຮ່ວມມ  ທ ງ
ຮ ບແບບສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ເພ ື່ອຍາດແຍ່ງປະສ ບການ ແລະ ທຶນຮອນ ເພ ື່ອມາ
ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ. ພິເສດ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ເປັນບໍລິສ ດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ລ ດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ກ ບຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ, ສະນ ັ້ນ ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງມາຍ ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ ໃນຖານະເປັນຄ ່
ຮ່ວມທຶນ ຈ ັ່ງສ ບຕໍໍ່ໃຫ້ການສະໜ ບສະໜ ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກໍໍ່ສ້າງດ້ານບ ກຄະລາ
ກອນຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ສ ມຄ ່ກ ບລະດ ບການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຕະຫຼາດທຶນໃນ
ເງ ື່ອນໄຂໃໝ່, ສ ບຕໍໍ່ເອ າໃຈໃສ່ພ ດທະນາລະບ ບໄອທີຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວໃຫ້ມີຄວາມທ ນສະໄໝ ພ້ອມທ ງ 
ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ສິດ ຮ ບປະກ ນລະບ ບດ ັ່ງກ່າວໃຫ້ດ າເນີນການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. 
   ດ້ວຍມ ນເຊ ັ້ອ, ບ ດຮຽນ ແລະ ຜ ນງານການປະກອບສ່ວນດ ັ່ງກ່າວນ ັ້ນ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ເຊ ື່ອໝ ັ້ນວ່າ ຕະຫຼາດທຶນ
ລາວ ຈະກາຍເປັນຂໍກະແຈໃນການຈ ດສ ນແຫຼ່ງທຶນ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແລະ ມີມາດຕະຖານສາກ ນ ຕາມວິໄສ
ທ ດຮອດປີ 2030 ທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ ດ້ວຍຈ ງຫວະທີື່ໜ ກແໜ້ນ ແລະ ເຂ ັ້ມແຂງ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນໃນການ
ພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບ ນລ ຕາມແຜນການທີື່ໄດ້ວາງໄວ້. 
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ຄ າເຫ ນ 

ທາ່ນ ສ ມສະຫວາດ ເລ ັ່ງສະຫວ ດ, ອະດດີຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ປະທານ ຄະນະຊີັ້ນ າລວມ  

ການສາ້ງຕ ັ້ງຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ປະທານ ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ ຜ ທ້ າອດິ 

ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (10/2010-10/2020) 
 

 ຂ້າພະເຈ ັ້າ ໃນນາມຕາງໜ້າ ຄະນະຊີັ້ນ າລວມ ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ທ ງເປັນ ປະທານ ຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ຜ ທ້ າອິດ ຮ ້ສຶກເປັນກຽດທີື່ໄດ້ມີຄ າເຫ ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຮ ້ສຶກຂອງຕ ນ ເນ ື່ອງໃນ
ໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນຄ ັ້ງນີັ້.  

ໃນຖານະທີື່ຂ້າພະເຈ ັ້າ ເປັນຜ ້ໜຶື່ງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນວິວ ດແຫ່ງການກ າເນີດຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ 
ເຫ ນວ່າ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ມີບ ດບາດສ າຄ ນ ແລະ ມີຄວາມຈ າເປັນຢ່າງຍິື່ງຕໍໍ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ໃນ
ໄລຍະໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໄລຍະກາງ-ຍາວເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ຫ ວໜວ່ຍວິສາຫະ
ກິດ ທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ. ຖ້າອີງໃສ່ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງລະບ ບທະນາຄານພຽງຢ່າງດຽວຄ ໃນເມ ື່ອ
ກ່ອນ ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກ ບຄວາມຕ້ອງການພ ດທະນາ ຍ້ອນວ່າ ແຫຼ່ງທຶນ ຂອງລະບ ບ
ທະນາຄານ ແມ່ນແຫຼ່ງທຶນໄລຍະສ ັ້ນເປັນສ່ວນຫຼາຍ ຖ້າຈະລໍຄອຍແຕ່ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ຫຼ  ການກ ້ຢືມໂດຍກ ງຈາກ

ຕ່າງປະເທດ ອາດຈະບໍໍ່ທ່ວງທ ນກ ບການເລ ັ່ງທວງຂອງການພ ດທະນາປະເທດ. ນອກຈາກນີັ້, ຕະຫຼາດທຶນ ຍ ງເປັນກ ນ

ໄກສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງທາງດ້ານ ການເງິນ, ການບ ນຊີ, ການຈ ດຕ ັ້ງ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງເປັນມ ອາຊີບ ແລະ 

ເປັນເຄ ື່ອງມ ທາງອ້ອມສ້າງຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂ ນ ໃຫ້ແກວ່ິສາຫະກິດ ຕໍໍ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍໍ່
ໄດ.້ 

ພາຍຫຼ ງການສະຖາປະນາປະເທດ ເປັນ ສປປ ລາວ ເຫ ນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນລ ກສະນະ
ເສດຖະກິດແບບທ າມະຊາດ ແລະ ເຄິື່ງທ າມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິື່ງອີງໃສ່ແນວຄິດການພ ດທະນາປະເທດຊາດ 
ຂອງ ທ່ານປະທານ ໄກສອນ ພ ມວິຫານ ເພ ື່ອນ າພາ ສປປ ລາວ ກ້າວເຂ ັ້າສ ່ປະເທດສ ງຄ ມນິຍ ມ ພວກເຮ າຈ າເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດສິນຄ້າໃຫ້ນ ບມ ັ້ນ ບກວ້າງ ທ ງນີັ້ ຕິດພ ນກ ບການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກິດ ກໍໍ່ຕ້ອງ
ປະກອບມີຫຼາຍປັດໄຈສະໜ ບສະໜ ນ ເຊິື່ງປັດໄຈທີື່ສ າຄ ນນ ັ້ນ ກໍໍ່ຄ  ເງິນທຶນ ແລະ ຖ້າຈະອີງໃສ່ແຫຼ່ງທຶນຈາກ
ທະນາຄານ ກໍໍ່ເຫ ນວ່າ ມີຄວາມຈ າກ ດ ແລະ ບໍໍ່ທ ນພຽງພໍຕໍໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງມີການເປີດກວ້າງລະດ ມ
ທຶນຈາກສ ງຄ ມ. ສະນ ັ້ນ, ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຈາກລ ດຖະບານ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍໍ່ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່
ຄ ັ້ນຄວ້າ ພ້ອມທ ງ ຖອດຖອນບ ດຮຽນກ ບປະເທດເພ ື່ອນບ້ານ ແລະ ສາກ ນ ຈ ນສາມາດຮ່ວມທຶນກ ບ ຕະຫຼາດຫຼ ກ
ຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ ສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຂຶັ້ນໃນວ ນທີ 10 ເດ ອນ 10 ປີ 2010.  

ສະນ ັ້ນ, ອີງໃສ່ຄວາມຈ າເປັນຕ ວຈິງຄ ດ ັ່ງກ່າວ ພ ກຈຶື່ງໄດ້ກ ານ ດທິດທາງຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່

ຄ ັ້ງທີ VIII ຂອງພ ກປະຊາຊ ນປະຕິວ ດລາວ ຄ : ໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄ ັ້ນຄວາ້ ສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາ

ຕະຫຼາດການເງິນ ເພ ື່ອລະດ ມທຶນໄລຍະຍາວ ແລະ ເປີດກວ້າງການໃຫ້ສິນເຊ ື່ອໄລຍະຍາວ ເພ ື່ອສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ໃຫ້ມີຄວາມໜ ກແໜ້ນ.  ອີງໃສ່ທິດທາງດ ັ່ງກ່າວ ລ ດຖະບານ ຈຶື່ງໄດ້ກ ານ ດໃຫ້ສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນຂຶັ້ນ ໃນໄລຍະທ້າຍ
ຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ VI (2006-2010). ສະນ ັ້ນ, ພາຍຫຼ ງກະກຽມຄວາມພ້ອມ

ຮອບດ້ານ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຈຶື່ງໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນໃນວ ນທີ 10 ເດ ອນ 10 ປີ 2010 ຫຼ  ໜຶື່ງທ ດສະວ ດ 
ກ່ອນໜ້ານີັ້. ການສ້າງຕ ັ້ງ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ເປັນຂີດໝາຍທາງປະຫວ ດສາດແຫ່ງການສ້າງຄວາມສ ມບ ນແບບ 
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ໃຫ້ແກ່ລະບ ບຕະຫຼາດການເງິນ ຢ ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທ ງ ເປັນການປ ພ ັ້ນຖານທີື່ໜ ກແໜ້ນ ໃຫ້ແກ່ຫ ວໜວ່ຍວິສາຫະ
ກິດ ທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ໃນການເຂ ັ້າຫາແຫ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍທ ລະກິດຂອງຕ ນ ພ້ອມທ ງ ເປັນ
ການສ້າງທາງເລ ອກໃໝ່ໃນການລ ງທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊ ນ ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ຂ້າພະເຈ ັ້າ ເຫ ນວ່າ ພະນ ກງານ-ສະມາຊິກພ ກ ໃນຂ ງເຂດຕະຫຼາດທຶນ ນ ບແຕ່ຮ ່ນກໍໍ່ຕ ັ້ງ ຈ ນເຖິງຮ ່ນປັດຈ ບ ນ 
ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງສ າຄ ນ ເຂ ັ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນເຕີບໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕ ວ ເຖິງວ່າໃນຈ ງຫວະທີື່ຊ້າ ແຕ່ມີບາດກ້າວເດີນທີື່ໜ ກແໜ້ນ. ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມ
ຍ້ອງຍໍຊ ມເຊີຍມາຍ ງພະນ ກງານ-ສະມາຊິກພ ກ ໃນຂ ງເຂດຕະຫຼາດທຶນລາວ ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນຜ ນສ າເລ ດ

ດ ັ່ງກ່າວ. ພ້ອມນີັ້, ກໍໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນ ກງານຮ ່ນສ ບທອດ ຈ ັ່ງສຶບຕໍໍ່ບ ກບ ນຫ້າວຫ ນ, ຍ ກສ ງຄວາມຮ ບຜິດຊອບຕໍໍ່ໜ້

າທີື່ທີື່ໄດ້ຮ ບມອບໝາຍ ໃຫ້ມຜີ ນສ າເລ ດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວາ່ເກ ັ່າ.  
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ຄ າເຫ ນ 

ທາ່ນ ຮສ ເດດພ ວ ງ ມ ລຣ ຕນ໌, ຫ ວໜາ້ຄະນະຮ ບຜດິຊອບສາ້ງຕ ັ້ງຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ, 

ປະທານສະພາບລໍຫິານ ແລະ ຜ ອ້ ານວຍການ ຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ ຜ ທ້ າອດິ 
ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (10/2010-10/2020) 

 

 ຂ້າພະເຈ ັ້າ ໃນນາມຕາງໜ້າ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ 

ຜ ້ອ ານວຍການ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຜ ້ທ າອິດ ຮ ້ສຶກເປັນກຽດທີື່ໄດ້ມີຄ າເຫ ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຮ ້ສຶກຂອງຕ ນ 
ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ.  

ເວ ັ້າລວມແລ້ວ, ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ມີໜ ໍ່ແໜງມາຕ ັ້ງແຕ່ປີ 1997 ໂດຍທ່ານ ນາງ ປານ ີ

ຍາທໍໍ່ຕ ້, ອາດີດຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຊ້ີັ້ນ າໃຫ້ມີການຄ ັ້ນຄວາ້, ປບັປ ງ ແລະ ອອກນິຕິກ າເພີື່ມ

ເຕີມ ເພ ື່ອຂ ນຂວາຍຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍໄດ້ຊີັ້ນ າໂດຍກ ງໃຫ້ຂ້າພະເຈ ັ້າ 
ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງລະບຽບກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດການເງິນ ໂດຍໃຫ້ກວມເອ າທ ງ ຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ. ການ
ຄ ັ້ນຄວ້າຮາ່ງລະບຽບດ ັ່ງກາ່ວ ເຮ ດໃຫ້ພວກເຮ າຮ ບຮ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກ ບຄວາມຈ າເປັນໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນ

ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ສະນ ັ້ນ, ມາຮອດເດ ອນ 2 ປີ 2002, ທ່ານ ຜ ້ວ່າການ ໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບຄ ັ້ນຄວ້າຮາ່ງດ າລ ດ

ວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ໄດ້ປັບປ ງຄະນະດ ັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2005 ແລະ 2006 ຕາມລ າດ ບ. 

ເພ ື່ອເປັນຂໍໍ້ມ ນພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄ ັ້ນຄວ້າສາ້ງດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ຄະນະ

ຮ ບຜິດຊອບຄ ັ້ນຄວ້າຮາ່ງດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ສຶກສາເບ ັ້ອງຕ ັ້ນກ່ຽວກ ບວຽກງານ
ຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍໄດ້ສຶກສາຈາກທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກ າຕ ວຈິງ ລວມທ ງ ການໄປຖອດຖອນບ ດຮຽນຢ ່ຕ່າງປະເທດ 

ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ, ສ.ເກ າຫຼີ, ປະເທດ ໄທ, ປະເທດ ລ ກຊ າບວກ ແລະ ບ່ອນອ ື່ນໆຈ ານວນ

ໜຶື່ງ ເຊິື່ງນ າໂດຍ ທ່ານ ສ ມສະຫວາດ ເລ ັ່ງສະຫວ ດ, ອາດີດຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ປະທານຄະນະຊີັ້ນ າລວມໃນ

ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ. ຈາກຜ ນການສຶກສາເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ເຫ ນວ່າ ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບຢ ່ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນຄວາມຈ າເປັນພາວະວິໄສ.  

ສະນ ັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮ ບການເຫ ນດີຈາກລ ດຖະບານ ຈຶື່ງໄດ້ເຊ ນ ບ ດບ ນທຶກຄວາມ

ເຂ ັ້າໃຈ (MOU) ຄ ັ້ງທີ 1 ກ ບຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ ທີື່ນະຄອນຫຼວງ ເຊອ ນ, ປະເທດ ສ.ເກ າຫຼີ ເພ ື່ອສຶກສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ຮ່ວມກ ນໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໃນເດ ອນ 9 ປີ 2007. ບ ນພ ັ້ນຖານຜ ນຂອງການ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ ັ່ງກ່າວ ທ ງສອງຝ່າຍ ຈຶື່ງໄດ້ເຊ ນບ ດບ ນທຶກຄວາມເຂ ັ້າໃຈ (MOU) ຄ ັ້ງທີ 2 ໃນເດ ອນ 11 

ປີ 2008, ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ເພ ື່ອກ ານ ດເນ ັ້ອໃນຕ ັ້ນຕໍໃນການຮ່ວມທຶນສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ. ສະນ ັ້ນ, 

ມາເຖິງເດ ອນ 7 ປີ 2009 ທ ງສອງຝ່າຍຈຶື່ງໄດ້ເຊ ນບ ດບ ນທຶກການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (JVA) ຮ່ວມກ ນ, 

ທີື່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. 
ເພ ື່ອຮອງຮ ບໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ 

ລ ດຖະບານໄດ້ອອກດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃນເດ ອນ 5 ປີ 2010. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ອີງໃສ່
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ດ າລ ດດ ັ່ງກ່າວ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າໃຕ້ດ າລ ດຈ ານວນໜຶື່ ງ ເພ ື່ອເປັນ

ບ່ອນອີງໃນການຄ ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຕ ນ. ຄຽງຄ ່ກ ນນີັ້, ຄະນະ

ຮ ບຜິດຊອບສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ຮີບຮ້ອນສ ມໃສ່ການສ້າງບ ກຄະລາກອນ ເປັນສ າຄ ນ ແລະ ໄດ້ກະກຽມ
ລະບ ບໄອທີ ແລະ ສິື່ງຈ າເປັນອ ື່ນໆ ເປັນອ ນຕ ັ້ນຕໍ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ.  

ເຖິງວ່າ ການກະກຽມສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ດ າເນີນມາບ ນເສ ັ້ນທາງທີື່ຍາວໄກ, ລະອິດລະອ້ຽວ, ມີທ ງ

ຂໍໍ້ສະດວກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຫາຼຍດ້ານ ແຕ່ຍ້ອນໄດ້ຮ ບການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດ ຂອງຄະນະຊີັ້ນ າລວມ 
ໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ບວກກ ບ ຄວາມມານະອ ດທ ນ ແລະ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບສ ງຂອງຄະນະສ້າງຕ ັ້ງ
ຕະຫຼາດຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຈຶື່ງເຮ ດໃຫ້ພວກເຮ າສາມາດສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຕາມແຜນການໃນວ ນທີ 10 
ເດ ອນ 10 ປີ 2010 ແລະ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ໃນວ ນທີ 11 ເດ ອນ 1 ປີ 2011. ອ ນນີັ້ ເປັນພຽງ

ຈ ດເລີື່ມຕ ັ້ນ ຂອງການກ າເນີດເກີດຂຶັ້ນຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວເທ ັ່ານ ັ້ນ. ສະນ ັ້ນ, ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການດ າລ ງຄ ງຕ ວ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍຕ ວແບບຍ ນຍ ງຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-

ສ ງຄ ມ ຢ່າງຮອບດ້ານນ ັ້ນ, ພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ, ວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ, ຄະນະກ າມະການຄ ້ມ

ຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫາຼດທຶນ, ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານຂອງຂະແໜງການ

ຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ທ ກພາກສ່ວນໃນສ ງຄ ມ ຕ້ອງເຫ ນຄວາມສ າຄ ນ ແລະ ຈ າເປັນ ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ແລະ ພ້ອມ
ກ ນຕ ດສິນໃຈສ ງ ເພ ື່ອນ າເອ າຕະຫຼາດທຶນລາວກ້າວໄປຕາມວິໄສທ ດພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງຕ ນ. 

ສະນ ັ້ນ, ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ, ໃນນາມຕາງໜາ້ຄະນະຮ ບຜິດຊອບ

ສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຂ້າພະເຈ ັ້າຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊ ມເຊີຍມາຍ ງການນ າທ ກຂ ັ້ນ ທີື່ໄດ້
ໃຫ້ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາການສາ້ງຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ດ້ວຍຄວາມຮ ບຜິດຊອບສ ງ ແລະ 
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊ ມເຊີຍມາຍ ງ ພະນ ກງານທ ກຖ້ວນໜ້າ ໃນຂ ງເຂດຕະຫຼາດທຶນລາວ ທີື່ໄດ້
ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນວຽກງານດ ັ່ງກ່າວຢ່າງບໍໍ່ຮ ້ອິດ ຮ ້ເມ ື່ອຍ. ຂໍໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຈ ັ່ງດ າລ ງຄ ງຕ ວ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕ ວຄຽງຄ ່ກ ບສ ງຄ ມລາວຕະຫຼອດໄປ.  
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ຄ າເຫ ນ 

ທາ່ນ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ, ຜ ວ້າ່ການ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ  
ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (10/2010-10/2020) 

 

ຂ້າພະເຈ ັ້າ ໃນນາມຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ ້ສຶກເປັນກຽດທີື່ໄດ້ມີຄ າເຫ ນ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຮ ້ສຶກຂອງຕ ນ ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ. 

ອີງຕາມທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກ າຕ ວຈິງ ໄດ້ຢັຶ້ງຢືນວ່າ ຕະຫາຼດທຶນ ມີຄວາມສ າຄ ນ ແລະ ຈ າເປັນຕໍໍ່ການ

ພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ສ າລ ບປະເທດ ທີື່ພ ດທະນາແລ້ວ, ກ າລ ງພ ດທະນາ ແລະ ປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ. 

ສະນ ັ້ນ, ພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶື່ງໄດ້ມີວິໄສທ ດຢ່າງຊ ດເຈນ ໃຫ້ສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວຂຶັ້ນ

ໃນ 10 ປີກ່ອນໜ້ານີັ້. ໂດຍໄດ້ຮ ບຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຈາກລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖ ກມອບໝາຍຈາກລ ດຖະບານ ເປັນຜ ້ຕາງໜ້າຂາຮ ້ນຝ່າຍລາວ ຮ່ວມທຶນກ ບ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ 
ສ.ເກ າຫຼີ ເພ ື່ອສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວຂຶັ້ນໃນວ ນທີ 10 ເດ ອນ 10 ປີ 2010 ເພ ື່ອຕອບສະໜອງແນວທາງຂອງ

ພ ກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລ ດຖະບານ. ໃນໄລຍະກະກຽມສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ຄະນະພ ກ, ຄະນະຜ ້ວ່າການ 

ແລະ ພະນ ກງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອ ທິດເຫ ື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຂ ັ້າໃນການກະກຽມຄວາມ
ພ້ອມຮອບດ້ານ ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວສາມາດສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນຕາມແຜນການທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້. 

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈ ັ້າການຄ ັ້ນຄວາ້ບ ນຈ ສ ບຊ້ອນ

ພະນ ກງານວິຊາການ ໃຫ້ແກສ່ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການປະຕິບ ດໜ້າທີື່ເປັນ

ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບໃນການ ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ; ໄດ້

ບ າລ ງສ້າງພະນ ກງານທາງດ້ານ ທິດສະດີການເມ ອງ, ວິຊາສະເພາະຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ທ ງຢ ່ພາຍໃນ 

ແລະ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າ ຈາກປະເທດເພ ື່ອນມິດ ແລະ ສາກ ນ ແລະ ທຶນສ ມທ ບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ ຈ ານວນຫຼາຍສ ມຄວນ. ນອກຈາກນີັ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕອບສະໜອງງ ບປະມານໃຫ້ແກ່ 

ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທ ນເວລາ. ຜ່ານການຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດຄ ດ ັ່ງກ່າວ ເຮ ດໃຫ້ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕ ນໄດ້ຢ່າງ

ຄ່ອງຕ ວ, ຕະຫຼາດທຶນລາວ ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວບ ນພ ັ້ນຖານລະບຽບການ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສ້າງ

ຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນໄດ້ໂດຍພ ັ້ນຖານ. 

ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ

ແລະ ຊ ມເຊີຍຢ່າງສ ງມາຍ ງການນ າທ ກຂ ັ້ນ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການຊີັ້ນ າຢ່າງໃກ້ສິດ ແລະ ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ຈ ນເຮ ດໃຫ້ການສ້າງຕ ັ້ງ 
ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວມີຜ ນສ າເລ ດ. ຂຂໍອບໃຈຄະນະນ າ ແລະ ພະນ ກງານຈາກທ ກພາກສ່ວນ 
ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວ ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນ
ລາວ ປະສ ບຜ ນສ າເລ ດຢ່າງຈ ບງາມ.  
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ຄ າເຫ ນ 

ທາ່ນ ນາງ ວ ດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜ ວ້າ່ການ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ,  

ຜ ຊ້ີັ້ນ າວຽກງານຕະຫາຼດທນຶ, ຫ ວໜາ້ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ ຜ ທ້ າອດິ  
ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (10/2010-10/2020) 

 

 

 ຂ້າພະເຈ ັ້າ ໃນນາມເປັນຫ ວໜາ້ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ຜ ້ທ າອິດ, ຮ ້ສຶກເປັນກຽດທີື່

ໄດ້ມີຄ າເຫ ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຮ ້ສຶກຂອງຕ ນ ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນຄ ັ້ງນີັ້.  
ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບ ດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພ ກ ແລະ ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມຂອງ

ລ ດ ແນໃສ່ພ ດທະນາປະເທດ ໃຫ້ຫຼຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ ໃນປີ 2020 ໂດຍຊຼຸກຍ ້
ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ສ ມດ ນ ແລະ ຍ ນຍ ງ ແລະ ສ ບຕໍໍ່ສ ້ຊ ນຂ້າມຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດ ັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຂາດ
ຕ ວໃນປີ 2025 ພ້ອມທ ງ ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່ໃນການພ ດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາທີື່ມີ

ລາຍຮ ບປານກາງລະດ ບສ ງ (High-Middle Income Country) ຕາມທິດສະດີເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມພ ມປັນຍາ, 

ສີຂຽວ ແລະ ຍ ນຍ ງ. ຜ່ານມາຂະແໜງການທະນາຄານ ໄດ້ມີບ ດບາດສ າຄ ນໃນການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ລະບ ບ
ເສດຖະກິດ ນ ບແຕ່ໄລຍະຕໍໍ່ສ ້ປົດປ່ອຍຊາດ ກໍຄ  ໄລຍະປົກປັກຮ ກສາ ແລະ ສ້າງສາພ ດທະນາປະເທດຊາດ. ແຕ່ເມ ື່ອ
ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະໃໝ່ ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນຈາກຂະແໜງການທະນາຄານພຽງຢ່າງດຽວ 

ເຫ ນວ່າບໍໍ່ແທດເໝາະກ ບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເທ ັ່າທີື່ຄວນ. ສະນ ັ້ນ, ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ກໍໍ່ຄ ການ

ພ ດທະນາກ ນໄກຕະຫຼາດທຶນ ຈຶື່ງກາຍເປັນວຽກບ ລິມະສິດໜຶື່ງ ທີື່ຫຼີກລ່ຽງບໍໍ່ໄດ້ ໃນການພ ດທະນາລະບ ບການເງິນ-
ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີຜ່ານມາ, ຕະຫຼາດທຶນລາວ ເວ ັ້າລວມ, ເວ ັ້າສະເພາະ ແມ່ນສ ານ ກງານຄະນະ

ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ຜ່ານຫ ນທາງອ ນລະອິດລະອ້ຽວພໍສ ມຄວນ ໃນການສ້າງຕ ັ້ງກ ງຈ ກ, ການບ ນຈ 

ຊ ບຊ້ອນ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງບ ກຄະລາກອນທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດດ້ານວຽກ

ງານຕະຫຼາດທຶນ, ການສ້າງລະບ ບ ແລະ ກ ນໄກປະຕິບ ດງານ ແລະ ນິຕິກ າໃຫ້ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນ

ການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ປີກວ່າ ທີື່ຂ້າພະເຈ ັ້າໄດ້ປະຕິບ ດໜາ້ທີື່ ໃນຖານະເປັນຫ ວໜ້າ ສ ານ ກງານຄະນະ

ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບຜ ້ທ າອິດ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ໄດ້ສ ມໃສ່ການສ້າງນິຕິກ າ ເປັນອ ນຕ ັ້ນຕໍ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ຍ ກດ າລ ດ

ວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ມາເປັນ ກ ດໝາຍວາ່ດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ ໃນເດ ອນ ທ ນວາ ປີ 2012 ເນ ື່ອງຈາກ
ວ່າ ດ າລ ດສະບ ບດ ັ່ງກ່າວ ຂາດບ ນດາຂໍໍ້ກ ານ ດກ່ຽວກ ບ ການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກ

ຊ ບ, ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນກ ້, ການສາ້ງຕ ັ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີື່ເປັນກ ນໄກສ ັ່ງເສີມການລ ງທຶນ

ຂອງຜ ້ລ ງທຶນລາຍຍ່ອຍ ແລະ ຍ ງຂາດເນ ັ້ອໃນທີື່ສ່ອງແສງເຖິງການປົກປ້ອງຜ ້ລ ງທຶນ; ໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງ

ນິຕິກ າໃຕ້ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ຈ ານວນຫາຼຍສະບ ບ ເພ ື່ອຮອງຮ ບໃຫ້ແກ່ການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ

ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ບລໍິສ ດຫຼ ກຊ ບ, ບໍລິສ ດອອກຈ າໜ່າຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ແລະ ສະຖາບ ນ



10 
 

ສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ. ໃນໄລຍະຕ ັ້ນຂອງການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ໄດ້ອະນ ຍາດດ າເນນີທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້

ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບຈ ານວນໜຶື່ງ ເພ ື່ອເຮ ດໜ້າທີື່ກະກຽມຄວາມພອ້ມຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ເພ ື່ອອອກຈ າໜ່າຍ

ຮ ້ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ; ໄດ້ຮ ບຮອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເພ ື່ອເຮ ດໜ້າທີື່ເປັນທະນາຄານຕ ວ

ແທນເພ ື່ອການຊ າລະ ແລະ ໄດ້ຮ ບຮອງບໍລິສ ດກວດສອບ ເພ ື່ອເຮ ດໜ້າທີື່ກວດສອບກ ່ມເປົຶ້າໝາຍໃນຂ ງເຂດວຽກ
ງານຫຼ ກຊ ບ ແລະ ໄດ້ຮ ບຮອງທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ ເພ ື່ອເຮ ດໜ້າທີື່ດ ແລບ ນຊີເງິນ ແລະ ບ ນຊີຫຼ ກຊ ບຂອງຜ ້

ລ ງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ ້ລ ງທຶນປະເພດສະຖາບ ນ. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ໄດ້ສ ມໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງລ ດວິ

ສາຫະກິດ 2 ແຫ່ງ ເພ ື່ອຫ ນເປັນມະຫາຊ ນ, ອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຄ : 

ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສ ດ ລ ດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ. ສ າລ ບລ ດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້
ແຍກອອກເປັນ 2 ນິຕິບ ກຄ ນຄ : ລ ດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ ແລະ ບໍລິສ ດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊ ນ ເຊິື່ງລ ດວິ
ສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ ຍ ງເປນັລ ດວິສາຫະກິດໂດຍລ ງເລິກທ ລະກິດດ້ານລະບ ບສາຍສ ັ່ງ ເປັນຕ ັ້ນຕໍ. ສ່ວນບໍລິສ ດ 
ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊ ນ ໄດ້ລ ງເລິກການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການໃຫ້ບໍໍລິການຄ ມ້ຄອງການຜະລິດ ແລະ 
ບ າລ ງຮ ກສາເຂ ື່ອນ. ຜ່ານການກະກຽມຕ ວຈິງ ເຫ ນວ່າ ມີທ ງຂໍໍ້ສະດວກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຈ ານວນບໍໍ່ໜ້ອຍ ເນ ື່ອງຈາກ
ເປັນວຽກງານໃໝ່ ແລະ ຂາດປະສ ບການ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈ ັ້າການ ແລະ ການສະໜ ບສະໜ ນຈາກທ ກ
ພາກສ່ວນ ເຮ ດໃຫ້ພວກເຮ າສາມາດຫ ນທ ງສອງລ ດວິສາຫະກິດ ລະດ ມທຶນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ
ລາວ ຕາມແຜນການ. 

ເຖິງວ່າ ຂ້າພະເຈ ັ້າປະກອບສ່ວນວຽກງານນ າສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ເປັນໄລຍະເວລາ

ບໍໍ່ຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຕີລາຄາວາ່ ວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ ເປັນວຽກໃໝ່, ມີຄວາມສະຫຼ ບສ ບຊ້ອນ ແລະ ທ້າ

ທາຍ ແຕ່ເປັນໜ້າທີື່ການເມ ອງທີື່ມີກຽດສ າລ ບຂ້າພະເຈ ັ້າ. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮ ້ກ່ຽວກ ບ

ວຽກງານຫຼ ກຊ ບຫາຼຍພໍສ ມຄວນ ແລະ ຮ່ວມເຮ ດວຽກກ ບຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ທີື່ມາຈາກຫາຼຍ
ພາກສ່ວນ ແລະ ພະນ ກງານຈາກທ ກພາກສ່ວນໃນຂ ງເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ເຖິງວ່າບາງທ່ານມີຄວາມຮ ບຮ ້ ແລະ 
ປະສ ບການກ່ຽວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນບໍໍ່ທ ນຫຼາຍ ແຕ່ບ ນດາທ່ານເຫຼ ັ່ານ ັ້ນ ໄດ້ອ ທິດເຫ ື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ
ເຂ ັ້າໃນການປະຕິບ ດໜ້າທີື່ຕາມພາລະບ ດບາດຂອງຕ ນດ້ວຍຄວາມຮ ບຜິດຊອບສ ງ. 

ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ

ຊ ມເຊີຍມາຍ ງການນ າທ ກຂ ັ້ນ ແລະ ຄະນະນ າ ພ້ອມດ້ວຍພະນ ກງານຈາກທ ກພາກສ່ວນ ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນ
ການສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈ ັ້າເຊ ື່ອໝ ັ້ນຢ່າງໜ ກແໜ້ນວ່າ ດ້ວຍກ າລ ງແຮງ

ສ ງລວມ ແລະ ຄວາມສາມ ກຄີເປັນປ ກແຜ່ນ ຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ, ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຈະສາມາດຍາດ

ໄດ້ຜ ນສ າເລ ດຕາມວິໄສທ ດໃນການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຮອດປີ 2030. 
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ຄ າເຫ ນ 

ທາ່ນ ນາງ ສາຍສະໜອນ ຈ ນທະຈ ກ, ຫ ວໜາ້ສ ານ ກງານ ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ  

ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (10/2010-10/2020) 
ຂ້າພະເຈ ັ້າ ໃນນາມຫ ວໜ້າສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຮ ້ສຶກເປັນກຽດທີື່ໄດ້ມີຄ າເຫ ນ ແລະ 

ສະແດງຄວາມຮ ້ສຶກຂອງຕ ນ ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ. 
ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີຄວາມໝາຍສ າຄ ນທີື່ສ ດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ມ ນໄດ້ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດການເງິນ

ຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ ມບ ນຍິື່ງຂຶັ້ນ ເມ ື່ອທຽບກ ບທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກ າຕ ວຈິງ ເຊິື່ງປະກອບມີ ຕະຫຼາດເງິນ 
ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ. ທ ງສອງຕະຫຼາດນີັ້ ຈະໄດ້ຮ່ວມກ ນສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ລະບ ບເສດຖະກິດ ຕາມຄ ນລ ກສະນະ 
ແລະ ຈ ດພິເສດຂອງທ ລະກິດພາຍໃນປະເທດ.  

ບ ນດາທ່ານອາດຈະຮ ບຮ ້ແລ້ວວ່າ ພວກເຮ າ ໄດ້ສ າເລ ດການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຜ ທ້ີື່ເຮ ດໜ້າທີື່ໃຫ້

ບໍລິການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ, ໄລ່ລຽງ ແລະ ຕ ດບ ນຊີທ ລະກ າຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຮ ບຝາກຫຼ ກຊ ບ; ໄດມ້ີຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ເຮ ດໜ້າທີື່ສະໜ ບສະໜ ນການຂ ບເຄ ື່ອນຕະຫຼາດທຶນ; ມີບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນຈ ານວນໜຶື່ງ ແລະ ມີຜ ້

ລ ງທຶນທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈ ານວນບໍໍ່ໜ້ອຍ ໄດ້ມີຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນ ແລະ ລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ.  

ສະນ ັ້ນ, ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນຜ ນປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງຜ ້ລ ງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ ້ລ ງທຶນລາຍຍ່ອຍ, ການຄ ້ມ

ຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫາຼດທຶນລາວ ໃຫ້ມີຄວາມໝ ັ້ນຄ ງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທ າ ແມ່ນຄວາມຈ າເປັນພາວະ

ວິໄສ ໃນເງ ື່ອນໄຂໃໝ່. ຕໍໍ່ບ ນຫາດ ັ່ງກ່າວ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານຂອງ ສ ານ ກງານຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ໂດຍປະສານສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສ ບຕໍໍ່ຄ ັ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງ ນິຕິກ າ
ໃຫ້ຄ່ອຍໆເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ທ ງສອດຄ່ອງກ ບບ ດຮຽນທີື່ດີຂອງສາກ ນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂພາຍໃນປະເທດ ເພ ື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຄ ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວໃນວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ໄດ້ປັບປ ງກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກ

ຊ ບ ແລະ ສ້າງນິຕິກ າໃຕ້ກ ດໝາຍຈ ານວນຫຼາຍສ ມຄວນ; ໄດ້ປະສານສ ມທ ບກ ບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອຄ ັ້ນຄວ້າ

ນະໂຍບາຍດຶງດ ດການລະດ ມທຶນ ແລະ ລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການຫຼຼຸດອ ດຕາອາກອນ

ກ າໄລ ແລະ ຍ ກເວ ັ້ນອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ; ໄດ້ສ ມສ ບກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອສ້າງ

ຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສ ດເປົຶ້າໝາຍຈ ດທະບຽນ; ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ດ້ວຍການສ້າງ

ເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານການ

ລາຍງານການເງິນ (IFRS) ແລະ ການໝ ນໃຊ້ຫຼ ກການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານທີື່ດີຂອງສາກ ນ (CG) ເຂ ັ້າໃນການ

ບໍລິຫານທ ລະກິດຂອງ ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ. ນອກຈາກນີັ້ ອ ນພ ັ້ນເດ ັ່ນ ແມ່ນໄດ້ນ າເອ າພ ນທະບ ດຂອງລ ດຖະບານ ມາ

ຊ ັ້-ຂາຍຜ່ານຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ເພ ື່ອຊ່ວຍລ ດຖະບານລະດ ມທຶນເພ ື່ອມາພ ດທະນາ; ໄດ້ຖ ສ າຄ ນວຽກງານໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊ ນ ດ້ວຍຫຼາຍຮ ບການ ແລະ ວທິີການທີື່ເໝາະສ ມ; ໄດ້

ເອ າໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງ ກ ນໄກການຊ ັ້-ຂາຍ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກອ ື່ນໆ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງ

ຄວາມຈ າເປັນພ ັ້ນຖານສ າລ ບຜ ້ລ ງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ໄດ້ບ ນຈ , ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ຊ ບຊ້ອນ ພະນ ກງານພາຍ

ໃນ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ໄດ້ສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີ ການສ ື່ສານຂໍໍ້ມ ນ
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ຂ່າວສານ (ICT) ເພ ື່ອເປັນເຄ ື່ອງມ ໃຫ້ແກ່ການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບໃນໄລຍະໃໝ່. ຜ່ານການຄ ້ມຄອງຕ ວຈິງ

ເຫ ນວ່າ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ເຄ ື່ອນໄຫວສອດຄ່ອງກ ບ

ລະບຽບການ ພໍສ ມຄວນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ ັ້ງໜາ້ ເຂ ັ້າໃນການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ກໍໍ່ຄ  ການພ ດທະນາ 

ເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຍ ງມີສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ

ລະບຽບກ ດໝາຍໂດຍລວມ ຍ ງບໍໍ່ເຂ ັ້ມງວດແທ້; ນະໂຍບາຍຂອງພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ ຕໍໍ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຍ ງ

ຈະຕ້ອງໄດ້ທ ບທວນຕ ື່ມອີກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍ ງອ່ອນແອ, ຫ ວໜ່ວຍການ

ຜະລິດ ບໍໍ່ຫຼາກຫຼາຍ, ບາງວິສາຫະກິດ ຂາດທຶນຕໍໍ່ເນ ື່ອງເປັນເວລາດ ນ ເຮ ດໃຫ້ຖານະການເງິນ ບໍໍ່ເຂ ັ້ມແຂງ ສ ັ່ງຜ ນ

ໃຫ້ການກະກຽມຫ ນເປັນມະຫາຊ ນ, ລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃຊ້ເວລາດ ນ

ສ ມຄວນ; ບໍລສິ ດທີື່ຈ ດທະບຽນແລ້ວ ຍ ງເຄ ື່ອນໄຫວຂາດທນຶ ແລະ ບາງບໍລິສ ດ ຂາດທຶນຕໍໍ່ເນ ື່ອງຫຼາຍປີ ແລະ ບໍໍ່

ສາມາດປັນຜ ນໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນ; ຄວາມຮ ບຮ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈຂອງມວນຊ ນ ຕໍໍ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຍ ງຈ າກ ດຫຼາຍດ້ານ 

ເຮ ດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮ ບແບບລະດ ມທຶນ ແລະ ລ ງທຶນ ຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ຍ ງບໍໍ່ພ ັ້ນເດ ັ່ນແທ້; ກ ນໄກການຊ ັ້-

ຂາຍຂອງຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ ຍ ງບໍໍ່ທ ນຄ່ອງຕ ວດີ ເມ ື່ອທຽບກ ບຄວາມຕ້ອງການຜ ້ລ ງທຶນ; ຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ 

ແລະ ປະສ ບການຂອງພະນ ກງານທີື່ເຮ ດໜ້າທີື່ຄ ້ມຄອງ ຍ ງບໍໍ່ທ ນສ ມຄ ່ກ ບການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ 
ແລະ ເຄ ື່ອງມ ທີື່ນ າໃຊ້ເພ ື່ອຄ ້ມຄອງ ບາງດ້ານຍ ງຈ າກ ດ. 

ໃນຕໍໍ່ໜ້ານີັ້ ຄາດວາ່ສະພາບການທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະມີການຜ ນແປຢ່າງຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ ຊຶື່ງ
ອາດຈະມີທ ງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ຕໍໍ່ການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ໂດຍລວມ ບວກກ ບ 

ຂໍໍ້ຄ ງຄ້າງພາຍໃນຈ ານວນໜຶື່ງ. ສະນ ັ້ນ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຈຶື່ງຂໍຮຽກຮ້ອງ ມາຍ ງການນ າທ ກຂ ັ້ນຈາກທ ກພາກສ່ວນ ຈ ັ່ງສ ບຕໍໍ່

ໃຫ້ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຢ່າງໃກ້ສດິຕິດແທດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜ ບໜ ນຮອບດ້ານ ເພ ື່ອແກ້ໄຂທ ກຂໍໍ້ຄ ງຄາ້ງໃນໄລຍະ

ຜ່ານມາ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນງານ-ໂຄງການ ທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ໃນແຜນພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ປີ 2021-2025  
ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ກາຍເປັນ ຂໍກະແຈໃນການຈ ດສ ນແຫຼ່ງທຶນ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແລະ ມີມາດຕະຖານ
ສາກ ນ ຕາມວິໄສທ ດໃນການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຮອດປີ 2030 ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນຍ ແ້ຮງ ໃນການພ ດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ໃຫ້ບ ນລ ຕາມແຜນທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້. ພ້ອມນີັ້ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍ ງ ຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນ ກງານ ຂອງ

ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນທ ງໝ ດ ຈ ັ່ງພ້ອມກ ນຍ ກສ ງຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ໜ້າທີື່ທີື່ໄດ້ຮ ບມອບໝາຍ ແລະ 
ເຊີດຊູຈ ນຍາບ ນວິຊາຊີບຂອງຕ ນ ໃຫ້ສ ງຂຶັ້ນ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນ ຕໍໍ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ. 

ນະໂອກາດອ ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄ ນນີັ້ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຮ ບ້ ນຄ ນ ເປັນຢ່າງສ ງ ມາຍ ງການນ າ 

ພ ກ-ລ ດ ທ ກຂ ັ້ນ ທ ງຮ ່ນກ່ອນ ແລະ ຮ ່ນປັດຈ ບ ນ ທີື່ຍາມໃດກໍໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ຕໍໍ່ຊາຕາກ າຂອງຕະຫາຼດທຶນ

ລາວ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍໍ່ ຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນ ກງານ ຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ໄດ້
ປະກອບສ່ວນເຄ ື່ອນໄຫວໃນວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ດ້ວຍຄວາມຮ ບຜິດຊອບສ ງ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ. ຂໍ
ອວຍພອນໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຈ ັ່ງກ້າວໄປຂ້າງໜາ້ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜ ກແໜ້ນ ແລະ ເຂ ັ້ມແຂງ ຢ່າງບໍໍ່ຢ ດຢັຶ້ງ.  
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ຄ າເຫ ນ 

ທາ່ນ ອອ໊ດ ພ ນຊຽງດີ, ຜ ອ້ ານວຍການ ຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (2010-2020) 
 

ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຮ ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສ ງ ທີື່ໄດ້ເຂ ັ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ ໃນຄ ັ້ງນີັ້ 
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (ຕລຊລ) ລາຍງານວິໄສທ ດຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ແຜນ 5 ປີ 
ພ ດທະນາຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຕໍໍ່ງານພິທີທີື່ເປັນປະຫວ ດສາດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄ ນສ າລ ບຕະຫຼາດທຶນ 
ສປປ ລາວ ໃນຄ ັ້ງນີັ້. ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ເປັນເຄ ື່ອງມ ທີື່ສ າຄ ນສ າລ ບການພ ດທະນາເສດຖະກິດ ເຊິື່ງເຫ ນໄດ້ຈາກຂະໜ
າດຂອງມ ນຄ່າຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ທີື່ເພິື່ມຂ ັ້ນສ ັ່ງຜ ນກະທ ບໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕ ວ ຍ້ອນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບເຮ ດພາລະ

ບ ດບາດບໍລິການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ບໍລິການຊ າລະ-ສະສາງຫຼ ກຊ ບ ດ້ວຍລະບ ບທີື່ທ ນສະໄໝ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ.້ 

ພ້ອມທ ງເຮ ດໜ້າທີື່ຄ ້ມຄອງບລໍິຫານການເຄ ື່ອນໄຫວຊ ັ້-ຂາຍ ຂອງນ ກລ ງທຶນຢ່າງເຂ ັ້ມງວດ ແລະ ຍ ຕິທ າ, ລາຍງານ

ຂໍໍ້ມ ນສະພາບການເຄ ື່ອນໄຫວຫຼ ກຊ ບຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ທ ນເວລາ. ທ ກຫ ວໜວ່ຍທ ລະກິດເຄ ື່ອນໄຫວຖ ກກ ດໝາຍ
ທີື່ຕ້ອງການເພີື່ມທຶນ ແຕ່ບໍໍ່ຢາກສ້າງໜີັ້ເພີື່ມ ຫຼ  ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງໜີັ້ດ້ວຍການກ ຢ້ືມຍ ງເຫຼ ອບໍໍ່ຫາຼຍ ກໍຈະ
ຫ ນມານ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບ ເປັນທາງເລ ອກແທນ. ຜ ້ຕ້ອງການລ ງທຶນ ຫຼ  ຜ ້ຢາກເປັນເຈ ັ້າຂອງທ ລະກິດໃນ

ຫຼາຍຂະແໜງການແຕ່ມີເງິນລ ງທຶນບໍໍ່ຫຼາຍ, ຕ້ອງການຈະກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນການລ ງທຶນຂອງຕ ນ ແລະ ຕ້ອງການ

ໃຫ້ເງິນລ ງທຶນຂອງຕ ນສາມາດຖອນເປັນເງິນສ ດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງໂຕໃນເວລາສ ັ້ນໆ ໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຄ ບ

ກ ານ ດກໍຈະຫ ນມາລ ງທຶນຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບແທນ. ສະນ ັ້ນ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວຈ ື່ງສ້າງຕ ນເອງໃຫ້

ກາຍເປັນເຄ ື່ອງມ ຄ ດ ັ່ງກາ່ວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ກ ານ ດວິໄສທ ດຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວວາ່: “ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ເປັນຕະຫຼາດທຶນທີື່ມີຄວາມສາ ໍຄ ນ ໃນການຂ ບເຄ ື່ອນການພ ດທະນາເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ” ດ້ວຍການເປັນກ ນໄກ

ການລະດ ມທຶນ ແລະ ການລ ງທຶນຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ທີື່ມີຄວາມຍ ຕິທ າ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ສ້າງ
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດ ໃຫ້ນ ກລ ງທຶນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮ ບຜ ນປະໂຫຍດຢ່າງຍ ຕິທ າ.  

ຕໍໍ່ກ ບການກ ານ ດວິໄສທ ດດ ັ່ງກ່າວ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ກ ານ ດແຜນ 5 ປີ ພ ດທະນາຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 
ດ ັ່ງນີັ້:  

1. ພ ດທະນາກ ນໄກ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ທ ນສະໄໝ, ພ ດທະນາ ຜະລິດຕະພ ນຫຼ ກຊ ບໃຫ້ມີ
ຄວາມຫາຼກຫລາຍ ແລະ ພ ດທະນາບ ກຄະລາກອນໃນຕະຫຼາດທຶນ ເພ ື່ອການສ ັ່ງເສີມການລະດ ມທຶນໄລຍະ
ຍາວ ແລະ ການລ ງທຶນ ເພ ື່ອອະນາຄ ດ; 

2. ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍລ ດຖະບານ ພ ດທະນາຕະຫຼາດພ ນທະບ ດ; 

3. ສະໜອງກ ນໄກ, ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຮອບດ້ານ ພ້ອມທ ງ ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານທີື່ຍ ຕິທ າ, ຖ ກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ 
ແລະ ຄ ບຖ້ວນ ເພ ື່ອເອ ັ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ທ ກພາກສ່ວນໃນຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຮ ບ
ຜ ນປະໂຫຍດຢ່າງຍ ຕິທ າ. 
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ນະໂອກາດອ ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄ ນນີັ້, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຮ ້ບ ນຄ ນ ຢ່າງສ ງຕໍໍ່ມາ
ຍ ງ ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລ ດຖະມ ນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ການນ າທ ກຂ ັ້ນ ທີື່ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ຊຼຸກຍ ້ ແລະ ຊີັ້ນ າ-ນ າພາ ຕລຊລ ມາໂດຍຕະຫຼອດ
, ຂໍລະນຶກເຖິງຜ ນງານ ແລະ ຄ ນງາມຄວາມດຂີອງຄະນະຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນ ກງານຂອງ ຕລຊລ ທ ກຮ ້ນ ທ ກລະດ ບ 
ທີື່ໄດ້ທ ້ມເທເຫ ື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຕ ນ ເຂ ັ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງພວກເຮ າ ໃຫ້
ມີຄວາມເຕບີໃຫຍ່ ເຂ ັ້ມແຂງ ມາຢ່າງບໍໍ່ຢ ດຢັຶ້ງຕະຫຼອດ 10 ປຜີ່ານມາ. ໃນປີ 2020 ນີັ້ ເຖິງວ່າຈະມີສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ 

ຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ບ ນຫາການລະບາດ ຂອງພະຍາດ Covid-19 ທີື່ພວມສ ັ່ງຜ ນ ກະທ ບຕໍໍ່

ລະບ ບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ ແຕ່ຄະນະຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນ ກງານຂອງ ຕລຊລ ຈະ
ສ ມທ ກສະຕິປັນຍາ ແລະ ກ າລ ງແຮງ ເພ ື່ອຍາດເອ າຜ ນງານ ແລະ ການພ ດທະນາທີື່ໜ້າເພິື່ງພໍໃຈມາສ ່ສ ງຄ ມ ແລະ 
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຕະຫຼອດໄປ. 
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ພາກທ ີI 

ໂຄງຮາ່ງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ພາລະບ ດບາດ ຂອງ ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ, ສ ານ ກງານ
ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ ມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນຕະຫາຼດທນຶ 

(10/2010-102020) 
 

I. ໂຄງຮາ່ງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ພາລະບ ດບາດ ຂອງ ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ, ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະ
ການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ 

1. ໂຄງຮາ່ງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ພາລະບ ດບາດ ຂອງ ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ (ຄຄຊ)  

1.1 ປະທານ ຄຄຊ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 ລາຍຊ ື່ຄະນະ ຄຄຊ ແຕເ່ລີື່ມຕ ັ້ນ ຈ ນເຖງິ ປດັຈ ບ ນ 

1. ທ່ານ ສ ມສະຫວາດ ເລ ັ່ງສະຫວ ດ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ປະທານ ຄຄຊ 2009-2016 
2. ທ່ານ ບ ນປອນ ບ ດຕະນະວ ງ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ,  ປະທານ ຄຄຊ 2016 

3. ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ,  ປະທານ ຄຄຊ 2016-2020 

4. ທ່ານ ພ ເພ ດ ຄ າພ ນວ ງ, ຜ ້ວ່າການ ທຫລ,   ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ້ປະຈ າການ 2011-
2014 

5. ທ່ານ ສ ມພາວ ໄຟສິດ, ຜ ້ວ່າການ ທຫລ,   ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ້ປະຈ າການ 2014-
2019 

6. ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ ້ວ່າການ ທຫລ   ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ້ປະຈ າການ 2019-
2020 
ຮອງຜ ້ວ່າການ ທຫລ,      ກ າມະການ ຄຄຊ 2013-2019 

7. ທ່ານ ດຣ. ລຽນ ທີແກ້ວ, ລ ດຖະມ ນຕີ ວ່າການກະຊວງການເງິນ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 2014-2016 

8. ທ່ານ ປອ. ອາດສະພ ງທອງ ສີພ ນດອນ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 2016-
2019 

ທ່ານ ດຣ. ບ ນປອນ ບ ດຕະນະວ ງ,  
ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, 

ຜ ້ຊີັ້ນ າວຽກງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ແລະ ບໍລິການ 

(2016) 

ທ່ານ ສ ມດ ີດວງດີ,  
ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, 

ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ  
(2016-ປັດຈ ບ ນ) 

 

ທ່ານ ສ ມສະຫວາດ ເລ ັ່ງສະຫວ ດ, 
ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, 
ຜ ້ປະຈ າການລ ດຖະບານ  

(2009-2016) 
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9. ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈ ນທະວ ງສາ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ຮອງຫ ວໜ້າຫ້ອງວ່າການສ ານ ກງານ
ນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ກ າມະການ ຄຄຊ 2020 
ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 2019-2020 

10. ທ່ານ ບ ນເຫຼ ອ ສິນໄຊວໍຣະວ ງ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 2020 

11. ທ່ານ ນາງ ວ ດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜ ້ວ່າການ,  ກ າມະການ ຄຄຊ 2015-2020 
ຫ ວໜ້າສ ານ ກງານ ຄລຕ,      ເລຂາ ຄຄຊ 2011-2015 

12. ທ່ານ ໄຊເຊ ງລີ ເຕ ັ່ງເບຼຍຈ , ປະທານຄະນະກ າມະການປັບປ ງທ ລະກິດແຫຼ່ງຊາດ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 
2011-2014 

13. ທ່ານ ໜ ຮ ກ ນະລ ໂຄດ, ຜ ້ຊ່ວຍທ່ານຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ຜ ້ຊີັ້ນ າວຽກງານເສດຖະກິດ, ກ າມະການ 
ຄຄຊ 2011-2013 

14. ທ່ານ ດຣ. ຄ າພ ນ ເຜີຍຍະວ ງ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ຮອງຫ ວໜ້າຫ້ອງວ່າການລ ດຖະບານ, ກ າມະການ ຄຄຊ 
2013-2015 

15. ທ່ານ ນາງ ບ ນຜາ ເຄນວ ງດາລາ, ຮອງຫ ວໜ້າຫ້ອງວ່າການລ ດຖະບານ, ກ າມະການ ຄຄຊ 2015-2017 

16. ທ່ານ ສ ມສະນິດ ສ ວ ນນະລາດ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ຮອງຫ ວໜ້າຫ້ອງວ່າການສ ານ ກງານນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ
, ກ າມະການ ຄຄຊ 2017-2018 

17. ທ່ານ ມະໄລທອງ ກ ມມະສິດ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ຮອງຫ ວໜ້າຫ້ອງວ່າການສ ານ ກງານນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, 
ກ າມະການ ຄຄຊ 2018-2020 

18. ທ່ານ ນາງ ເຂ ມມະນີ ພ ນເສນາ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກ າມະການ ຄຄຊ 
2011-2014 

19. ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສຶກສາ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກ າມະການ 
ຄຄຊ 2014-2015 

20. ທ່ານ ສ ມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກ າມະການ ຄຄຊ 
2015-2020 

21. ທ່ານ ບ ນທະວີ ສີສ ພ ນທອງ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ກ າມະການ ຄຄຊ 
2011-2017 

22. ທ່ານ ປອ. ຄ າລຽນ ພ ນເສນາ, ຮອງລ ດລ ດຖະມ ນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ກ າມະການ 
ຄຄຊ 2017-2019 

23. ທ່ານ ນາງ ຄ າຈ ນ ວ ງແສນບ ນ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ກ າມະການ ຄຄຊ 
2019-2020 

24. ທ່ານ ບ ນສະຫວາດ ບ ບຜາ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງຍ ຕິທ າ, ກ າມະການ ຄຄຊ 2011-2020 

25. ທ່ານ ຄ າມ ນ ວິພ ງໄຊ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ກ າມະການ ຄຄຊ 2011-2020 

26. ທ່ານ ບ ນປອນ ສີສ ລາດ, ຮອງປະທານກ າມາທິການເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ກ າມະການ ຄຄຊ 2012-2017 
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27. ທ່ານ ທ ນຕາ ກອງຜາລີ, ຮອງປະທານກ າມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ກວດສອບ, ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ກ າມະການ ຄຄຊ 2017-2020 

28. ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພ ທອນ, ຮອງຫ ວໜ້າອ ງການໄອຍະການປະຊາຊ ນສ ງສ ດ,  ກ າມະການ ຄຄຊ 2013 
-2020 

29. ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມ ນຕີ, ຮອງປະທານກ າມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕ ກໂນໂລຊີ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ກ າມະການ ຄຄຊ 2017-2020 

30. ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ, ຫ ວໜ້າ ສຄຄຊ, ເລຂາ ຄຄຊ 2015-2020 

1.3 ໂຄງຮາ່ງການຈ ດຕ ັ້ງຂອງ ຄຄຊ (ຊຼຸດປດັຈ ບ ນ) 

 

1.4 ພາລະບ ດບາດ ຂອງ ຄຄຊ 

 ຄຄຊ ມີພາລະບ ດບາດເປັນຜ ້ຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທ ັ່ວ

ປະເທດ ໂດຍແມ່ນ ສຄຄຊ ເປັນຜ ້ຮ ບຜິດຊອບໂດຍກ ງໃນການ ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຫຼ ກຊ ບບ ນ

ພ ັ້ນຖານການປະ ສານສ ມທ ບ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມ ນ ກ ບພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ຄຄຊ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ສາ້ງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍ ດທະສາດ, ກ ດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕ້

ກ ດໝາຍ ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍ ດທະສາດ, ກ ດ 
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ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ; ຮ ບຮອງລະບຽບການກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ແລະ ປະຕິບ ດ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອ ື່ນໆ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ໃນກ ດໝາຍ. 

2. ໂຄງຮາ່ງການຈ ດຕ ັ້ງຂອງສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ (ສຄຄຊ) 

2.1 ຜ ຊ້ີັ້ນ າວຽກງານ ສຄຄຊ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ 

 

 

 

2.2 ຫ ວໜາ້ ສຄຄຊ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ 

                                     

 

 

 

 

ທ່ານ ນາງ ວ ດທະນາ ດາລາລອຍ 
(2010-2014) 

ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ 
(2014-2020) 

 

ທ່ານ ນາງ ວ ດທະນາ ດາລາລອຍ 
(2014-2020) 

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ 
(2010-2014) 

 

(2010-2014) 
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2.3 ໂຄງຮາ່ງການຈ ດຕ ັ້ງຂອງ ສຄຄຊ 



20 
 

2.4 ພາລະບ ດບາດ ຂອງ ສຄຄຊ 

ສຄຄຊ ມີພາລະບ ດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ໃນການ ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຫຼ ກ
ຊ ບ. ສຄຄຊ ເປັນທ ງອ ງການສ ບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. 

ສຄຄຊ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນຍ ດທະສາດ, 
ນະໂຍບາຍ, ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ມະຕິຂອງ ຄຄຊ ກ່ຽວກ ບການພ ດທະນາວຽກງານຫຼ ກຊ ບ; ຄ ັ້ນຄວ້າ
ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການ ເພ ື່ອສະເໜີ ຄຄຊ ພິຈາລະນາຮ ບຮອງ; ຄ ັ້ນຄວາ້ ພິຈາລະນາ ການອະນ ຍາດ, ໂຈະ ແລະ 
ຍ ກເລີກ ການອອກຈ າໜ່າຍຫຼ ກຊ ບ, ການສ້າງຕ ັ້ງກອງທຶນ ເພ ື່ອການລ ງທຶນ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສ ນຮ ບຝາກ ເພ ື່ອສະເ
ໜີຕໍໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາ; ຄ ັ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ການອະນ ຍາດ ສ້າງຕ ັ້ງ ຫຼ  ຮ ບຮອງ ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ ເພ ື່ອ
ສະເໜີຕໍໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາ; ຄ ້ມຄອງນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ; ຄ ້ມຄອງ ຕິດຕາມ ກວດກາການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ
ບໍລິສ ດອອກຈ າໜ່າຍຫຼ ກຊ ບ, ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ສ ນຮ ບຝາກ; ປະຕິບ ດມາດ
ຕະການຕໍໍ່ຜ ້ລະເມີດລະບຽບການກ່ຽວກ ບຫຼ ກຊ ບ ຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ ຄຄຊ ວາງອອກໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ. 

2.5 ຮ ບພາບພະນ ກງານ ສຄຄຊ  
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3. ໂຄງຮາ່ງການຈ ດຕ ັ້ງ ຂອງຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ (ຕລຊລ) 

3.1 ປະທານສະພາບລໍຫິານຂອງ ຕລຊລ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ 

 

 

3.2 ຜ ້ອ ານວຍການ ຕລຊລ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານ ຮສ. ເດດພ ວ ງ ມ ລຣ ຕນ໌ 
(2010-2015) 

ທ່ານ ອ໊ອດ ພ ນຊຽງດ ີ
(2019-2020) 

ທ່ານ ວ ນຄ າ ວຣໍະວ ງ 
(2015-2019) 

ທ່ານ ຮສ. ເດດພ ວ ງ ມ ລຣ ຕນ໌ 
(2010-2015) 

ທ່ານ ເພ ດສະຖາພອນ ແກ້ວວ ງວິຈດິ 
(2016-2020) 
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3.3 ໂຄງຮາ່ງການຈ ດຕ ັ້ງຂອງ ຕລຊລ  

 
3.4 ພາລະບ ດບາດ ຂອງ ຕລຊລ 

ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ແມ່ນ ສະຖາບ ນການເງິນທີື່ດ າເນີນທ ລະກິດກ່ຽວກ ບການຈ ດທະບຽນຫຼ ກຊ ບ, ເປັນສ ື່ກາງໃນ

ການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ, ໄລ່ລຽງທ ລະກ າຫຼ ກຊ ບ ແລະ ເຮ ດໜ້າທີື່ເປັນຜ ້ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການເຄ ື່ອນໄຫວ

ຂອງບ ນດາສະມາຊິກ, ຕິດຕາມການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ, ພ້ອມກ ນນ ັ້ນ ຍ ງເຮ ດໜ້າທີື່ຕິດຕາມ

ການ ຊ ັ້-ຂາຍ ຫຼ ກຊ ບທີື່ບໍໍ່ຍ ດຕິທ າອີກດ້ວຍ. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ຕລຊລ ຍ ງເຮ ດໜ້າທີື່ ຂຶັ້ນທະບຽນຫຼ ກຊ ບ, ເປັນນາຍ
ທະບຽນຫຼ ກຊ ບ, ຮ ບຝາກຫຼ ກຊ ບ, ໂອນຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຫ ກບ ນຊີຫຼ ກຊ ບ. 
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3.5 ຮ ບພາບພະນ ກງານ ຕລຊລ 

 

II. ພາລະບ ດບາດຂອງ ຜ ມ້ີສວ່ນຮວ່ມໃນຕະຫາຼດທນຶ 
ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ປະກອບດ້ວຍ ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ, ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ, ບໍລິສ ດບໍລິຫານກອງທຶນ

ເພ ື່ອການລ ງທຶນ, ບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ, ບໍລິສ ດກວດສອບ, ທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ, ບໍລິສ ດຈ ດລ າດ ບຄວາມ
ໜ້າເຊ ື່ອຖ , ທະນາຄານຕ ວແທນເພ ື່ອການຊ າລະ, ຕ ວແທນຜ ້ຖ ຮ ້ນກ ້ ແລະ ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ, ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດ
ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ສະມາຄ ມວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. 

1. ບລໍສິ ດຈ ດທະບຽນ  
ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ແມ່ນບໍລິສ ດທີື່ນ າເອ າຮ ້ນຂອງຕ ນອອກຈ າໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນ ເພ ື່ອເປົຶ້າໝາຍໃດໜຶື່ງ ຫຼ  

ທ ງໝ ດ ດ ັ່ງນີັ້: 

- ເພີື່ມທຶນ ຫຼ  ລະດ ມທຶນ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ; 

- ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການຖ ຮ ້ນ; 

- ປັນຜ ນ ຫຼ  ໃຫ້ເປັນລາງວ ນ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

ປັດຈ ບ ນ ມີບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນຢ ່ ຕລຊລ ຈ ານວນ 11 ແຫ່ງ ຄ : 
1) ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ 
2) ບໍລິສ ດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊ ນ 
3) ບໍລິສ ດ ລາວເວີນ ມະຫາຊ ນ 
4) ບໍລິສ ດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິັ້ງລາວ ມະຫາຊ ນ 
5) ບໍລິສ ດ ສ ວ ນນີ ໂຮມເຊ ນເຕີ ມະຫາຊ ນ 
6) ບໍລິສ ດ ພ ສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາ ມະຫາຊ ນ 
7) ບໍລິສ ດ ຊີມ ງລາວ ມະຫາຊ ນ 
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8) ບໍລິສ ດ ມະຫະທຶນ ເຊ ັ່າສິນເຊ ື່ອ ມະຫາຊ ນ 
9) ບໍລິສ ດ ລາວອາໂກຣເທ ກ ມະຫາຊ ນ 
10)  ບໍລິສ ດ ວຽງຈ ນເຊ ນເຕີ ລາວ ມະຫາຊ ນ 
11)  ບໍລິສ ດ ລາວອາຊຽນ ເຊ ັ່າສິນເຊ ື່ອ ມະຫາຊ ນ. 

2. ບລໍສິ ດຫຼ ກຊ ບ  
ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ແມ່ນ ສະຖາບ ນການເງິນ ທີື່ດ າເນີນທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ດ ັ່ງນີັ້: 

1) ທີື່ປ ກສາທາງດ້ານການເງິນ ເປັນຕ ັ້ນ ການປັບປ ງໂຄງສ້າງດ້ານການຈ ດຕ ັ້ງ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເງິນ 
ແລະ ການດ າເນີນທ ລະກິດ; 

2) ທີື່ປ ກສາດ້ານການລ ງທຶນ ກ່ຽວກ ບຫຼ ກຊ ບ; 
3) ນາຍໜ້າຊ ັ້ ຂາຍ ຫຼ ກຊ ບ ຕາມການສ ັ່ງຊ ັ້ ຫຼ  ສ ັ່ງຂາຍຂອງຜ ້ລ ງທຶນ; 

4) ຄ້າຫຼ ກຊ ບໃນນາມບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ; 
5) ຄ ້າປະກ ນການອອກຈ າໜ່າຍຫຼ ກຊ ບ; 
6) ບໍລິຫານກອງທຶນສ່ວນບ ກຄ ນ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
ປັດຈ ບ ນ ມີບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ຈ ານວນ 4 ແຫ່ງ, ໃນນີັ້ 3 ແຫ່ງເຮ ດໜ້າທີື່ເຕ ມສ່ວນ ເຊິື່ງປະກອບມີ: 1. ບໍລິສ ດ 

ຫຼ ກຊ ບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກ ດ (ຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ ຖ ຮ ້ນ 70% 
ແລະ ບໍລິສ ດ KTZ ຈາກປະເທດ ໄທ ຖ ຮ ້ນ 30%), 2. ບໍລິສ ດ ຫຼ ກຊ ບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊ ນ (ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ  

ທະນາຄານພ ດທະນາລາວ ຖ ຮ ້ນ 95,5% ແລະ ບ ກຄ ນພາຍໃນປະເທດ 0,5%), 3. ບໍລິສ ດ ຫຼ ກຊ ບ ລາວ-ຈີນ ຈ າ
ກ ດ (ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ທະນາຄານສ ັ່ງເສີມກະສິກ າ ຖ ຮ ້ນ 41%, ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບປາຊີຟ ກ ຈາກ ສປ.ຈີນ ຖ ຮ ້ນ 
39% ແລະ ບໍລິສ ດ ອ ດສາຫະກ າ-ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແຫ່ງປະເທດລາວ ຖ ຮ ້ນ 20%). ສ່ວນອີກໜຶື່ງແຫ່ງ ແມ່ນເຮ ດ
ໜ້າທີື່ ເປັນທີື່ປ ກສາດ້ານການເງິນ ເທ ັ່ານ ັ້ນ ຄ : ບໍລິສ ດ ເອພີເອ ມ ລາວ ຈ າກ ດ (ຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 
ເອພີເອ ມ ຈາກປະເທດໄທ ຖ ຮ ້ນ 60%, ບ ກຄ ນຕ່າງປະເທດ ຖ ຮ ້ນ 20% ແລະ ບ ກຄ ນພາຍໃນ ຖ ຮ ້ນ 20%). 

3. ບລໍສິ ດບລໍຫິານກອງທນຶ ເພ ື່ອການລ ງທຶນ 
ບໍລິສ ດບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນ ແມ່ນ ສະຖາບ ນການເງິນ ທີື່ດ າເນີນທ ລະກິດໃນການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ 

ບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນ, ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນທີື່ ຕ ນເອງສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ 
ອອກຈ າໜ່າຍໜ່ວຍລ ງທຶນ ຢ ່ພາຍໃນປະເທດ ລວມທ ງ ບໍລິຫານກອງທຶນທີື່ສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ ອອກຈ າໜ່າຍໜ່ວຍ
ລ ງທຶນ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ; ຂາຍ, ໄຖ່ຖອນຄ ນໜ່ວຍລ ງທຶນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໜ່ວຍລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຫຼ  
ມອບໃຫ້ຕ ວແທນການຂາຍໜ່ວຍລ ງທຶນໃດໜຶື່ງດ າເນີນການແທນ ຕາມການອະນ ຍາດຂອງ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມ
ຄອງຫຼ ກຊ ບ;  ປະຕິບ ດຕາມ ສ ນຍາດ ແລຊ ບສິນ, ສ ນຍາຄ ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນ ແລະ ປົກປ້ອງ

ຜ ນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ລ ງທຶນ; ຂຶັ້ນທະບຽນກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນນ າຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ພາຍຫຼ ງສ າ
ເລ ດການຂາຍໜ່ວຍລ ງທຶນໃນແຕ່ລະກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຮ ບຜິດຊອບຕໍໍ່ຜ ນເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶັ້ນ ອ ນເນ ື່ອງຈາກ
ການໃຫ້ບໍລິການຂອງຕ ນ. 

ປັດຈ ບ ນ, ໄດ້ມລີະບຽບການຮອງຮ ບເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ບໍໍ່ທ ນມີຜ ້ສ ນໃຈລ ງທຶນສ້າງຕ ັ້ງບໍລິສ ດດ ັ່ງກ່າວ. 
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4. ບລໍສິ ດປະເມນີມ ນຄາ່ຊ ບສນິ  
ບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ແມ່ນ ນິຕິບ ກຄ ນ ພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບ

ສິນໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. ຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລກິານປະເມີນຊ ບສິນ ປະກອບມີ: ທີື່ດິນ, ສິື່ງກໍໍ່ສ້າງ, ເຄ ື່ອງຈ ກ, 
ອ ປະກອນ, ສ ນຍາເຊ ັ່າ, ສ ນຍາສ າປະທານ, ຊ ບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ອ ື່ນໆ.  

ປັດຈ ບ ນ, ບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ທີື່ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 
ຈາກ ສຄຄຊ ມີທ ງໝ ດ 9 ແຫ່ງ ດ ັ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີັ້: 

1) ບໍລິສ ດ ຊິມ ພອບເພີຕີັ້ ຄອນເຊ າເທິັ້ນ ຈ າກ ດ 
2) ບໍລິສ ດ ລາວປະເມີນຊ ບສິນ ຈ າກ ດ 
3) ບໍລິສ ດ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ແກຣນທ໌ ເຊີແມນ (ລາວ) ຈ າກ ດ 
4) ບໍລິສ ດ ລາວ ສາກ ນ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ຈ າກ ດ 
5) ບໍລິສ ດ ເອເຊຍໂລຕ ດ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ຈ າກ ດ 
6) ບໍລິສ ດ ລາວ ເຈິັ້ງຊີນ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ຈ າກ ດ 
7) ບໍລິສ ດ ລາວວາລ  ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ຈ າກ ດ 
8) ບໍລິສ ດ ຣິດແອບໄພຣໂຊ ຈ າກ ດ 
9) ບໍລິສ ດ ເຄເຄ ລາວ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ຈ າກ ດ. 

5. ບລໍສິ ດກວດສອບ  
ບໍລິສ ດກວດສອບ ແມ່ນ ວິສາຫະກິດທີື່ສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮ ບອະນ ຍາດໃຫ້ດ າເນີນທ ລະກິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານ ດ

ໄວ້ໃນກ ດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອໃຫ້ບໍລິການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ທ ບທວນຄ ນເອກະສານລາຍ
ງານການເງິນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການອ ື່ນ ຕາມການກ ານ ດຂອງຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ. 

ປັດຈ ບ ນ ມີບໍລິສ ດກວດສອບ ທີື່ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ຈາກ 
ສຄຄຊ ມີທ ງໝ ດ 4 ແຫ່ງ ດ ັ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີັ້: 

1) ບໍລິສ ດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີັ້ເຮ ັ້າສ໌ກ ເປີຶ້ສ໌ (ລາວ) 
2) ບໍລິສ ດ ເຄພີເອ ມຈີລາວ ຈ າກ ດ 
3) ບໍລິສ ດ ເອີນ ແອນ ຢັງ (ລາວ) ຈ າກ ດ 
4) ບໍລິສ ດ ດີລອຍ (ລາວ) ຈ າກ ດ. 

6. ທະນາຄານດ ແລຊ ບສນິ  
ທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ ແມ່ນ ທະນາຄານທ ລະກິດ ທີື່ສ້າງຕ ັ້ງຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ຫຼ  ທະນາຄານທ ລະ

ກິດຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການ ເກ ບຮ ກສາ, ຄ ້ມຄອງຊ ບສິນ ແລະ ເປັນຕ ວແທນ ເພ ື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດ 
ຂອງຜ ້ລ ງທຶນ.  

ປັດຈ ບ ນ, ທະນາຄານທ ລະກິດ ທີື່ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງເປັນທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ ມີທ ງໝ ດ 3 ແຫ່ງ ດ ັ່ງລາຍ
ລະອຽດລ ່ມນີັ້:  

1) ທະນາຄານກ ງເທບ ຈ າກ ດ (ມະຫາຊ ນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 
2) ທະນາຄານ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈ າກ ດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 
3) ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈ າກ ດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ. 
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7. ບລໍສິ ດຈ ດລ າດ ບຄວາມໜາ້ເຊ ື່ອຖ   
ບໍລິສ ດຈ ດລ າດ ບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແມ່ນ ນິຕິບ ກຄ ນ ທີື່ສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  

ບໍລິສ ດຈ ດລ າດ ບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ຂອງຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການຈ ດລ າດ ບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ກ່ຽວກ ບ ລະດ ບຄ ນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສ ດ ແລະ ຫຼ ກຊ ບ ໃນວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. 

ປັດຈ ບ ນ, ບໍລິສ ດຈ ດລ າດ ບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ທີື່ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກ
ຊ ບ ຈາກ ສຄຄຊ ມີຈ ານວນ 1 ແຫ່ງ ຄ : ບໍລິສ ດ TRIS Rating Co., Ltd ທີື່ມີສ ານ ກງານໃຫຍ່ຕ ັ້ງຢ ່ ບາງກອກ

, ປະເທດ ໄທ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການຂ້າມແດນ (Non-

Commercial Presence). 

8. ທະນາຄານຕ ວແທນເພ ື່ອການຊ າລະ  
ທະນາຄານຕ ວແທນເພ ື່ອການຊ າລະ ແມ່ນທະນາຄານທ ລະກິດ ທີື່ຖ ກສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນຢ ່ ສປປ ລາວ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການ 

ຮ ບຝາກ, ຊ າລະ ແລະ ໂອນເງິນ ເພ ື່ອຈ ດປະສ ງຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຢ ່ ຕລຊລ. 
ປັດຈ ບ ນ, ທະນາຄານຕ ວແທນເພ ື່ອການຊ າລະ ທີື່ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກ

ຊ ບ ຈາກ ສຄຄຊ ມີຈ ານວນ 2 ແຫ່ງ ຄ : 
1)  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ; 
2)  ທະນາຄານພ ດທະນາລາວ. 

9. ຕ ວແທນຜ ້ຖ ຮ ນ້ກ  ້ແລະ ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ 
ຕ ວແທນຜ ້ຖ ຮ ້ນກ ້ ແລະ ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ແມ່ນ ທະນາຄານທ ລະກິດ, ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ທີື່ສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນ

ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ທະນາຄານທ ລະກິດ, ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການເປັນຜ ້
ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນ ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບ ດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຜ ້ອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນກ ້ ແລະ ພ ນທະບ ດ
ລ ດຖະບານ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ໃນໜ ງສ ຊວນຊ ັ້ ຫຼ  ເອກະສານອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປັດຈ ບ ນ, ໄດ້ມີລະບຽບການຮອງ
ຮ ບເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ຍ ງບໍໍ່ທ ນມີພາກສ່ວນໃດມີຄວາມສ ນໃຈໃຫ້ການບໍລິການດ້ານດ ັ່ງກ່າວ. 

10. ນ ກວຊິາຊບີທ ລະກດິຫຼ ກຊ ບ ແລະ ສະມາຄ ມທ ລະກດິຫຼ ກຊ ບ 
ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ແມ່ນ ພະນ ກງານຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ຫຼ  ບໍລິສ ດບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການ

ລ ງທຶນ ທີື່ມີ ວ ດທິການສຶກສາ, ປະສ ບການ ແລະ ໄດ້ຮ ບໃບຢັຶ້ງຢືນນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ຈາກຄະນະກ າມະ
ການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ. 

ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ປະກອບດ້ວຍ: ນາຍໜ້າຊ ັ້ ຂາຍຫຼ ກຊ ບ, ຜ ້ຄ້າຫຼ ກຊ ບ, ທີື່ປ ກສາດ້ານການເງິນ, 
ທີື່ປ ກສາດ້ານການລ ງທຶນ, ຜ ້ວິເຄາະຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຜ ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນ. ໃນປັດຈ ບ ນ, ມີພຽງແຕ່ນ ກ
ວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ປະເພດ ນາຍໜ້າຊ ັ້ ຂາຍຫຼ ກຊ ບ, ຜ ້ຄ້າຫຼ ກຊ ບ, ທີື່ປ ກສາດ້ານການເງິນ, ທີື່ປ ກສາດ້ານ
ການລ ງທຶນ, ຜ ້ວິເຄາະຫຼ ກຊ ບ ເຊິື່ງມີຈ ານວນທ ງໝ ດ 73 ຄ ນ. 

ສະມາຄ ມວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ແມ່ນ ສະມາຄ ມ ທີື່ສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝ ກໃຈ ຊຶື່ງແມ່ນໜຶື່ງໃນປະເພດ
ສະມາຄ ມເສດຖະກິດ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວບໍໍ່ຫວ ງຜ ນກ າໄລ, ຊ່ວຍເຫຼ ອຊຶື່ງກ ນ ແລະ ກ ນ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜ ນ
ປະໂຫຍດອ ນຊອບທ າຂອງສະມາຄ ມ ແລະ ສະມາຊິກສະມາຄ ມ ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນພ ດທະນາວຽກງານຫຼ ກຊ ບ.  

ສະມາຄ ມວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ປະກອບມີ: ສະມາຄ ມບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ແລະ 
ສະມາຄ ມບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ. ປັດຈ ບ ນ, ແມ່ນຢ ່ໃນຂ ັ້ນຕອນການຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງຕ ັ້ງສະມາຄ ມບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ແລະ 
ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ. 
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ສະມາຄ ມວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ມີໜ້າທີື່ ຄ ັ້ນຄວ້າ ສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກ ບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄ ມ, 
ຄ ັ້ນຄວ້າ ສ້າງກ ດຈ ນຍາບ ນກ່ຽວກ ບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ, 
ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ຍ ກລະດ ບຄວາມຮ ້ ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະມາຄ ມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ ດ 
ໝາຍ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນ ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ສ ງຄ ມ, ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ 
ການດ າເນີນທ ລະກິດ ຂອງສະມາຊິກຕ ນ, ໃຫ້ການຮ່ວມມ ກ ບຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ພາກສ່ວນ
ອ ື່ນທີ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອພ ດທະນາວຽກງານຫຼ  ກຊ ບ, ຮ ບຜິດຊອບຕໍ ໍ່ຜ ນເສຍຫາຍທີ ື່ເກີດຂຶ ັ້ນ ອ ນເນ ື່ອງຈາກ
ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕ ນ.  



28 
 

  



29 
 

ພາກທ ີII 

ການກ າເນດີ ແລະ ການເຕບີໃຫຍຂ່ອງຕະຫາຼດທນຶ ສປປ ລາວ (2010-2020) 

I. ການກ າເນດີຂອງຕະຫາຼດທນຶ ສປປ ລາວ 
ພາຍຫຼ ງທີື່ລ ດຖະບານ ໄດ້ນ າພາປະເທດຊາດພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ແຕ່ປີ 

1986 ເປັນຕ ັ້ນມາ, ຕະຫຼາດການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍໍ່ໄດ້ຮ ບການພ ດທະນາ ແລະ ມີການຫ ນປ່ຽນຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ 

ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການພ ດທະນາລະບ ບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນອ ື່ນ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ການບໍລິການ
ທາງການເງິນ ມີຄວາມຍ ນຍ ງ. ເຖິງວ່າບ ນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນ ສາມາດລະດ ມເງິນຝາກ
ຈາກສ ງຄ ມ ແລະ ສະໜອງສິນເຊ ື່ອ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ໄດ້ດີພໍສ ມຄວນ   ແຕ່ກໍໍ່ຍ ງບໍໍ່ທ ນສາມາດຕອບສະ
ໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການລະດ ມທຶນໃນໄລຍະໃໝ່ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນການລະດ ມທຶນໄລຍະຍາວ 
ເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ດ້ວຍຕ ັ້ນທຶນທີື່ສ ມເຫດສ ມຜ ນ ເຮ ດໃຫ້ການປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນການພ ດທະນາພ ັ້ນຖານການ
ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ມີຂໍໍ້ຈ າກ ດ.  

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ມີໜ ໍ່ແໜງມາຕ ັ້ງແຕ່ປີ 1997 ໂດຍທ່ານ ນາງ ປານີ 
ຍາທໍໍ່ຕ ້, ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊີັ້ນ າໃຫ້ມີການຄ ັ້ນຄວ້າ, ປັບປ ງ ແລະ ອອກຂໍໍ້ກ ານ ດກ ດໝາຍ
ເພີື່ມເຕີມ ເພ ື່ອຂ ນຂວາຍຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ໂດຍໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງລະບຽບ
ກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດການເງິນ ເຊິື່ງກວມເອ າທ ງຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນໃນສະບ ບດຽວກ ນ. ການຄ ັ້ນຄວ້າຮ່າງ
ລະບຽບການດ ັ່ງກ່າວ ເຮ ດໃຫ້ພວກເຮ າຮ ບຮ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ສະນ ັ້ນ, ມາຮອດເດ ອນ 2 
ປີ 2002, ທ່ານ ຜ ້ວ່າການ ໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບຮ່າງດ າລ ດວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ໄດ້
ປັບປ ງຄະນະດ ັ່ງກ່າວຄ ນໃນເດ ອນ 10 ປີ 2005. ແຕ່ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕ ວຈິງຂອງຄະນະດ ັ່ງກ່າວ ບໍໍ່ມີຄວາມຄ ບ
ໜ້າເທ ັ່າທີື່ ີຄວນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຍ ງຂາດແນວທາງກ່ຽວກ ບວຽກງານດ ັ່ງກ່າວ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດຕ ວຈິງ.  

ຈາກສະພາບດ ັ່ງກ່າວ ໂດຍສ ມທ ບກ ບບ ດຮຽນທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກ າຕ ວຈິງຂອງສາກ ນ, ພ ກ

ປະຊາຊ ນປະຕິວ ດລາວ ຈຶື່ງໄດ້ມີມະຕິໃນກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ ຄ ັ້ງທີ VIII ຂອງຕ ນ (ປີ 2006) ໂດຍໄດ້ກ ານ ດໃຫ້ສ້າງ

ຕະຫຼາດການເງິນ (Financial Market) ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີຄວາມສ ມບ ນ ແລະ ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ຊຶື່ງປະກອບ

ມີ ຕະຫຼາດເງິນ (Money Market) ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ (Capital Market) ເພ ື່ອເປັນປັດໄຈຊຼຸກຍ ້ການເຂ ັ້າເຖິງແຫຼ່ງ

ທຶນຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແນໃສ່ເຮ ດໃຫ້ການດ າເນີນງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂ ນດ້ານການ
ຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນດ ັ່ງກ່າວ ມີການຂະຫຍາຍຕ ວ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. ເພ ື່ອຜ ນ
ຂະຫຍາຍມະຕິດ ັ່ງກ່າວ ລ ດຖະບານ ໄດ້ກ ານ ດແຜນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ເຂ ັ້າໃນແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-

ສ ງຄ ມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ VI (2006-2010) ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງ ແລະ ມອບໝາຍ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມ

ຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ  ກຊ ບ.  

ສະນ ັ້ນ, ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ຄ ັ້ນຄວ້າກະກຽມການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ທ່ານ ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ຈຶື່ງໄດ້ປັບປ ງຄະນະຮ່າງດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຄ ນໃໝ່ໃນເດ ອນ 10 ປີ 2006. ເພ ື່ອເປັນຂໍໍ້
ມ ນພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງດ າລ ດດ ັ່ງກ່າວ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບໄດ້ສຶກສາເບ ັ້ອງຕ ັ້ນກ່ຽວກ ບວຽກງານ
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ຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍໄດ້ສຶກສາຈາກທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກ າຕ ວຈິງ ລວມທ ງ ການໄປຖອດຖອນບ ດຮຽນຢ ່ຕ່າງປະເທດ. 
ສະນ ັ້ນ, ໂດຍໄດ້ຮ ບການເຫ ນດີຈາກລ ດຖະບານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶື່ງໄດ້ເຊ ນບ ດບ ນທຶກຄວາມເຂ ັ້າໃຈ 

(MOU) ຄ ັ້ງທີ 1 ກ ບຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ ທີື່ນະຄອນຫຼວງເຊອ ນ ປະເທດ ສ.ເກ າຫລີ ເພ ື່ອສຶກສາຄວາມເປັນ

ໄປໄດ້ຮ່ວມກ ນໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຢ  ່ສປປ ລາວ ໃນເດ ອນ 9 ປີ 2007.  

ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການຊີັ້ນ າ-ນ າພາໃນການກະກຽມສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ລ ດຖະບານໄດ້
ແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບຊີັ້ນ າລວມໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃນເດ ອນ 11 ປີ 2007 ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສ ມ
ສະຫວາດ ເລ ັ່ງສະຫວ ດ, ອາດີດຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ຜ ້ຊີ ັ້ນ າວຽກງານເສດຖະກິດ ເປັນປະທານ. ຄະນະຊີັ້
ນ າລວມດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃນເດ ອນ 1 ປີ 2008 ໂດຍແມ່ນ  ທ່ານ 
ຮສ ເດດພ ວ ງ ມ ລຣ ຕນ໌ ເປັນຫ ວໜ້າ. ຄະນະດ ັ່ງກ່າວ ມີໜ້າທີື່ໃນການສ້າງແຜນງານສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, 
ປະສານງານກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ພ ວພ ນຮ່ວມມ ກ ບສາກ ນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 
ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ມວນຊ ນຮ ບຮ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

ຄຽງຄ ່ກ ນນີັ້, ເພ ື່ອເປັນການຢັຶ້ງຢືນຄວາມຮ ບຮ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈ ກ່ຽວກ ບຄວາມຈ າເປັນໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດ
ຫຼ ກຊ ບຢ ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຂ ັ້ນເທິງ, ການນ າຂ ັ້ນສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງນ າໂດຍທ່ານ ສ ມສະຫວາດ ເລ ັ່ງສະ
ຫວ ດ ໃນຖານະເປັນປະທານຄະນະຮ ບຜິດຊອບຊີັ້ນ າລວມໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ໄດ້
ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຖອດຖອນບ ດຮຽນ ຢ ່ຫຼາຍປະເທດ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ, ສ.ເກ າຫຼີ, 
ປະເທດ ໄທ, ປະເທດ ລ ກຊ າບວກ ແລະ ບ່ອນອ ື່ນໆຈ ານວນໜຶື່ງ. ຈາກການສຶກສາຂໍໍ້ມ ນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ເຫ ນວ່າ ການ
ສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບຢ ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄວາມຈ າເປັນພາວະວິໄສ. ສະນ ັ້ນ, ທ ງສອງຝ່າຍ ຈຶື່ງໄດ້ເຊ ນບ ດບ ນທຶກ

ຄວາມເຂ ັ້າໃຈ (MOU) ຄ ັ້ງທີ 2 ໃນເດ ອນ 11 ປີ 2008 ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ເພ ື່ອກ ານ ດເນ ັ້ອໃນຕ ັ້ນຕໍໃນ

ການຮ່ວມທຶນສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ. ຈາກນ ັ້ນ, ໃນເດ ອນ 7 ປີ 2009 ທ ງສອງຝ່າຍຈຶື່ງໄດ້ເຊ ນບ ດບ ນທຶກ

ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (JVA) ຮ່ວມກ ນ ໂດຍແມ່ນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖ ຮ ້ນ 51% ແລະ 

ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບເກ າຫຼີ ຖ ຮ ້ນ 49%. 

ໃນເດ ອນ 5 ປີ 2009, ລ ດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບເພ ື່ອ

ປ່ຽນແທນ ຄະນະຊີັ້ນ າລວມໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ. ຄະນະດ ັ່ງກ່າວ ມີໜ້າທີື່ຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ
ຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທ ັ່ວປະເທດ. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ທ່ານ ນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ເພ ື່ອຮ ບຜິດຊອບໂດຍກ ງໃນການຄ ້ມຄອງ, 
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ບ ນພ ັ້ນຖານການປະສານສ ມທ ບ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມ ນກ ບພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີັ້, ຜ ້ອ ານວຍການຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວຜ ້ທ າອິດໄດ້ຮ ບການແຕ່ງຕ ັ້ງຂຶັ້ນ ໃນເດ ອນ 2 ປີ 
2010 ເພ ື່ອກະກຽມຂ ບເຄ ື່ອນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ. 

 ເພ ື່ອຮອງຮ ບໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ, 
ລ ດຖະບານ ໄດ້ອອກດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃນເດ ອນ 5 ປີ 2010. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, 

ອີງໃສ່ດ າລ ດດ ັ່ງກ່າວ, ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າໃຕ້ດ າລ ດວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຈ ານວນໜຶື່ງ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄ ້ມ
ຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. ນອກຈາກນີັ້, ກໍໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ບ ກ
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ຄະລາກອນ, ລະບ ບໄອທີ, ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານອ ື່ນໆ. ສະນ ັ້ນ, ໃນວ ນທີ 10 ເດ ອນ 
10 ປີ 2010 ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຈຶື່ງໄດ້ຖ ກສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊ ັ້ -ຂາຍຫຼ ກ
ຊ ບມ ັ້ທ າອິດ ໃນວ ນທີ 11 ເດ ອນ 1 ປີ 2011 ຊຶື່ງເປັນຂີດໝາຍທາງດ້ານປະຫວ ດສາດຂອງຕະຫຼາດການເງນິຂອງ 
ສປປ ລາວ, ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດການເງິນມີຄວາມສ ມດ ນ ລະຫວ່າງ ລະບ ບຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ , 
ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນການລະດ ມທຶນໄລຍະຍາວ, ປັບປ ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຂອງວິສາຫະກິດທາງດ້ານການເງິນ, 
ການຈ ດຕ ັ້ງ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງມ ອາຊີບ ແນໃສ່ພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວເທ ື່ອລະກ້າວ. 

II. ການເຕບີໃຫຍຂ່ອງຕະຫາຼດທນຶ ສປປ ລາວ (2010-2020) 

1. ການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການກໍໍ່ສາ້ງພະນ ກງານ 

1.1 ການຈ ດຕ ັ້ງ 

1.1.1  ການຈ ດຕ ັ້ງຂອງ ຄຄຊ 

ຄຄຊ ປະກອບມີ ປະທານ, ຮອງປະທານ, ກ າມະການຈ ານວນໜຶື່ງ ແລະ ມີຫ ວໜ້າສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການ

ຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ເປັນເລຂາ. ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ເປັນປະທານ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຜ ້ວ່າການ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນ ຮອງປະທານຜ ້ທີໜຶື່ງ ທ ງເປັນຜ ້ປະຈ າການ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ ເປັນ
ຮອງປະທານຜ ້ທີສອງ ແລະ ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ຫຼ  ທຽບເທ ັ່າຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ຈາກຂະແໜງການ ເສດຖະກິດ, ຍ ຕິທ າ 

ແລະ ຂະແໜງການ ອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນກ າມະການ. ນ ບແຕ່ປີ 2010-2014 ຄະນະ ຄຄຊ ມີທ ງໝ ດ 11 ທ່ານ (ຍິງ 
1 ທ່ານ) , 2014-ປັດຈ ບ ນ ມີທ ງໝ ດ 13 ທ່ານ (ຍິງ 4 ທ່ານ).  
1.1.2  ການຈ ດຕ ັ້ງຂອງ ສຄຄຊ 

ສຄຄຊ ປະກອບມີ ຫ ວໜ້າ, ຮອງຫ ວໜ້າ,  ຫ ວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫ ວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈ ານວນ
ໜຶື່ງ ຊຶື່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບ ເທ ື່ອລະກ້າວ ພ້ອມ
ທ ງ ມີການແຕ່ງຕ ັ້ງ, ປັບປ ງ ແລະ ສ ບຊ້ອນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີື່ວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຄ : 
ໄດ້ສ າເລ ດການປັບປ ງການຈ ດຕ ັ້ງ ຂ ັ້ນກ ມ ຈ ານວນ 9 ຄ ັ້ງ, ຂ ັ້ນພະແນກ ຈ ານວນ 16 ຄ ັ້ງ ແລະ ວິຊາການ ຈ ານວນ 
11 ຄ ັ້ງ. 
1.1.3  ການຈ ດຕ ັ້ງຂອງ ຕລຊລ 

ຕລຊລ ປະກອບມີ: ກອງປະຊຼຸມຜ ້ຖ ຮ ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອ ານວຍການ, ຫ ວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫ ວໜ້
າພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈ ານວນໜຶື່ງ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຕລຊລ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງ ພະນ ກງານໃນ
ແຕ່ລະຂ ັ້ນ-ຕ າແໜ່ງງານ ໂດຍໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້ານ າສະເໜີຂ ັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາປັບປ ງການຈ ດຕ ັ້ງ ເພ ື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກ ບ
ໜ້າວຽກທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ. ນ ບແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕ ັ້ນມາ ໄດ້ສ າເລ ດການປັບປ ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 7 ຄ ັ້ງ 10 ເທ ື່ອ
ຄ ນ, ປັບປ ງຄະນະອ ານວຍການ 6 ຄ ັ້ງ 6 ເທ ື່ອຄ ນ ແລະ ຄະນະພະແນກ 9 ຄ ັ້ງ 15 ເທ ື່ອຄ ນ ແລະ ຂ ັ້ນຂະແໜງ 1 
ຄ ັ້ງ 6 ເທ ື່ອຄ ນ.  
1.2 ການກໍໍ່ສາ້ງພະນ ກງານ 

1.2.1  ການກໍໍ່ສາ້ງພະນ ກງານຂອງ ສຄຄຊ 

ນ ບແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດ 6 ເດ ອນຕ ັ້ນປີ 2020 ສຄຄຊ ໄດ້ເອ າໃຈໃສບ າລ ງ-ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ຍ ກລະດ ບຄວາມ
ຮ ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນ ກງານຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ ແລະ ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. ການກໍໍ່ສ້າງພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ນ າສ ັ່ງພະນ ກງານເຂ ັ້າ
ຮຽນບ າລ ງທິດສະດີ-ການເມ ອງ ໄລຍະ 5 ເດ ອນ ຈ ານວນ 1 ທ່ານ, 4 ເດ ອນ ຈ ານວນ 1 ທ່ານ ແລະ 45 ວ ນ 
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ຈ ານວນ 12 ທ່ານ; ຍ ກລະດ ບການສຶກສາລະດ ບປະລິນຍາໂທ ຈ ານວນ 7 ທ່ານ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ຈ ານວນ 1 ທ່ານ 
ແລະ ເຂ ັ້າຮ່ວມຝ ກອ ບຮ ມໄລຍະສ ັ້ນ ຢ ່ພາຍໃນຈ ານວນ 457 ເທ ື່ອຄ ນ.  

ນອກນີັ້, ຍ ງໄດ້ນ າສ ັ່ງພະນ ກງານໄປກໍໍ່ສ້າງຢ ່ຕ່າງປະເທດຕາມການຈ ດສ ນທຶນຈາກຂ ັ້ນເທິງ ແລະ ທຶນຂອງ
ຜ ້ກ່ຽວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊິື່ງໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີພະນ ກງານໄປຍ ກລະດ ບການສຶກສາລະດ ບປະລິນຍາໂທ ຈ ານວນ 
13 ທ່ານ ແລະ ເຂ ັ້າຮ່ວມຝ ກອ ບຮ ມໄລຍະສ ັ້ນ ຕິດພ ນກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ການທະນາຄານ ຢ ່
ຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 304 ເທ ື່ອຄ ນ. 
1.2.2  ການກໍໍ່ສາ້ງພະນ ກງານຂອງ ຕລຊລ 

ນ ບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕ ັ້ນມາ ຕລຊລ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ບ າລ ງກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ຍ ກລະດ ບຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນ ກງານຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ ແລະ ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. ການກໍໍ່ສ້າງພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ສ ັ່ງພະນ ກງານເຂ ັ້າຮຽນບ າລ ງທິດສະດີ-
ການເມ ອງ 45 ວ ນ ຈ ານວນ 10 ທ່ານ, ຍ ກລະດ ບການສຶກສາລະດ ບປະລິນຍາໂທ ຈ ານວນ 4 ທ່ານ ແລະ ເຂ ັ້າ
ຮ່ວມຝ ກອ ບຮ ມສ າມະນາ ຢ ່ພາຍໃນຈ ານວນ 245 ເທ ື່ອຄ ນ. 

ນອກນີັ້, ຍ ງໄດນ້ າສ ັ່ງພະນ ກງານໄປກໍໍ່ສ້າງຢ ຕ່່າງປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊິື່ງໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມພີະນ ກງານ
ໄປຍ ກລະດ ບການສຶກສາລະດ ບປະລິນຍາໂທ ຈ ານວນ 9 ທ່ານ ແລະ ເຂ ັ້າຮ່ວມຝ ກອ ບຮ ມສ າມະນາ ຕິດພ ນກ ບວຽກ
ງານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ການທະນາຄານ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 195 ເທ ື່ອຄ ນ 

2. ການພ ດທະນາວຽກງານຕະຫາຼດທຶນໃນໄລຍະ ປ ີ2010-2020  

2.1 ນຕິກິ າ ແລະ ນະໂຍບາຍມະຫາພາກກຽ່ວກ ບວຽກງານຕະຫາຼດທນຶ  

2.1.1  ນຕິກິ າ 
ນິຕິກ າສ ງສ ດ ທີື່ນ າໃຊ້ໃນການຄ ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ແມ່ນ ດ າລ ດວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ 

ຕະຫຼາດຫຼ  ກຊ ບ ເຊິື່ງໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງຈາກ ນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ສະບ ບເລກທີ 255/ນຍ ລ ງວ ນທີ 24 ພຶດສະພາ 
2010 ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກ າໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. ຕໍໍ່ມາ ສຄຄຊ ໄດຄ້ ັ້ນຄວ້າຍ ກລະດ ບ ດ າ
ລ ດດ ັ່ງກ່າວ ມາເປັນ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ເພ ື່ອໃຫ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບກ ດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈ ານວນໜຶື່ງ 
ເປັນຕ ັ້ນ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ ັ່ງເສີມການລ ງທຶນ ແລະ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຊ ບສິນ
ຂອງລ ດ ແນໃສ່ເຮ ດໃຫ້ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ມີບ່ອງອີງທີື່ໜ ກແໜ້ນ ແລະ ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕ ວ. ກ ດໝ
າຍດ ັ່ງກ່າວ ຖ ກຮ ບຮອງໃນກອງປະຊຼຸມ ສະໄໝສາມ ນ ເທ ື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຼຸດທີ VII ແລະ ປະທານ
ປະເທດໄດ້ອອກລ ດຖະດ າລ ດ ສະບ ບເລກທີ 027/ປປທ ລ ງວ ນທີ 17 ມ ງກອນ 2013 ເພ ື່ອປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນ
ທາງການ. ກ ດໝາຍສະບ ບດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນ ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ບ່ອນອີງທີື່ສ າຄ ນ ໃຫ້ແກ່ການຄ ້ມຄອງ
ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕ ວຢາ່ງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ.  

ໃນປີ 2019 ສຄຄຊ ໂດຍການຮ່ວມກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສ າເລ ດການປັບປ ງກ ດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼ ກ
ຊ ບ ແລະ ປະທານປະເທດ ໄດ້ອອກລ ດຖະດ າລ ດ ສະບ ບເລກທີ 032/ປປທ ເພ ື່ອປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ
ວ ນທີ 14 ມ ງກອນ 2020 ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ມີຄວາມໜ ກແໜ້ນ, ມີ
ປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທ າ, ສ້າງເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບ ນດາບໍລິສ ດ ຫຼ  ຫ ວໜ່ວຍທ ລະກິດ ທ ງພາກລ ດ 
ແລະ ເອກະຊ ນ ສາມາດລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ, ຊຼຸກຍ ້, ສ ັ່ງເສີມ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບ ກຄ ນ 
ແລະ ນິຕິບ ກຄ ນ ປະກອບສ່ວນລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ເຮ ດໃຫ້ນິຕິກ າຂອງ ສປປ ລາວ ສອດຄ່ອງກ ບຫຼ ກການ
ຂອງອ ງການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບສາກ ນ (IOSCO) ເທ ື່ອລະກ້າວ.  

ນອກຈາກນີັ້ ສຄຄຊ ໄດເ້ອ າໃຈໃສ່ ແລະ ສ ບຕໍໍ່ຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕກິ າໃຕ້ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ 
ໃຫ້ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຮ ບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຄ ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ການຕິດຕາມ
ກວດກາວຽກງານຫຼ ກຊ ບໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທ າ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກ ບ
ສະພາບການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ແລະ ສອດຄ່ອງກ ບຫຼ ກການຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ ໃນແຕ່ລະ
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ໄລຍະ. ມາຮອດປີ 2020 ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ມີນິຕິກ າທ ງໝ ດ ຈ ານວນ 73 ສະບ ບ (ລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 
1) 

ຕາຕະລາງທີ 1:  ນິຕິກ ານ າໃຊ້ໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ  
ລ າດ ບ ປະເພດ ຈ ານວນ (ສະບ ບ) ໝາຍເຫດ 
1 ກ ດໝາຍ 1  

2 ດ າລ ດ 3  
3 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 27 ນ າໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 6 ສະບ ບ 
4 ລະບຽບ 16 ນ າໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 1 ສະບ ບ 
5 ຄ າແນະນ າ 11 ນ າໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 2 ສະບ ບ 
6 ແຈ້ງການ 15  

ລວມ 73  

 (ລາຍຊ ື່ນຕິກິ ານ າໃຊໃ້ນການຄ ມ້ຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ຕາມເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1) 
ນອກຈາກນີັ້ ເພ ື່ອຜ ນຂະຫຍາຍ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ນິຕິກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ ້ມຄອງວຽກ

ງານຕະຫຼາດທຶນ, ຕລຊລ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຮ ບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງຕ ນ ແນໃສ່ເຮ ດໃຫ້ການວຽກງານດ ັ່ງກ່າວມີປະສິດທິພາບ, ຮ ບປະກ ນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜ ນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທ ງ ຮ ບປະກ ນຄວາມສອດຄ່ອງກ ບສະພາບການຂະຫຍາຍຕ ວ
ຂອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ແລະ ສອດຄ່ອງກ ບຫຼ ກການຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ມາຮອດປີ 2020 
ຕລຊລ ມີນິຕິກ າທ ງໝ ດ ຈ ານວນ 48 ສະບ ບ (ລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 2). 

ຕາຕະລາງທ ີ2:  ນິຕິກ າ ທີື່ອອກໂດຍ ຕລຊລ  
ລ າດ ບ ປະເພດ ຈ ານວນ (ສະບ ບ) ໝາຍເຫດ 
1 ລະບຽບ 25 ນ າໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 15 ສະບ ບ 
2 ຄ າແນະນ າ 22 ນ າໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 22 ສະບ ບ 
3 ຄ ່ມ  1 ນ າໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 1 ສະບ ບ 

ລວມ 48  

 (ລາຍຊ ື່ນຕິກິ າ ທີື່ອອກໂດຍ ຕລຊລ ຕາມເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 2) 

2.1.2  ນະໂຍບາຍມະຫາພາກ ກຽ່ວກ ບວຽກງານຕະຫາຼດທນຶ 

  ເພ ື່ອສ ບຕໍ ໍ່ດຶງດ ດ ແລະ ຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ ບ ກຄ ນ, ນິຕິບ ກຄ ນ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງ ມີການເຂ ັ້າຮ່ວມ ແລະ 
ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານຫຼ  ກຊ ບ ແນໃສ່ເຮ ດໃຫ້ການ ລະດ ມທຶນ, ລ ງທຶນ ແລະ ພ ດທະນາຕະຫຼາດຫຼ  ກຊ ບ 
ຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ຍ ນຍ ງ ແລະ ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກ ບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນການ
ພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມຂອງຊາດ, ຄຄຊ ໂດຍການຮ່ວມມ ກ ບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກ ານ ດນະໂຍບາຍ
ຊຼຸກຍ ້ສ ັ່ງເສີມ ເປັນແຕ່ໄລຍະ ດ ັ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີັ້: 

▪ ໃນເດ ອນ ທ ນວາ ປີ 2010 ປະທານປະເທດໄດ້ອອກລ ດຖະບ ນຍ ດ ວ່າດ້ວຍການກ ານ ດອ ດຕາອາກອນ
ກ າໄລ ແລະ ຄ່າທ ານຽມສ າລ ບການດ າເນີນທ ລະກິດໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສະບ ບເລກທີ 001/ປປທ, ລ ງວ ນ
ທີ 28 ທ ນວາ 2010 ໂດຍກ ານ ດນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ ບໍລິສ ດທີື່ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃນການ
ຫຼຼຸດອ ດຕາອາກອນກ າໄລ 5% ຈາກອ ດຕາປົກກະຕິ ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ປີ ນ ບຕ ັ້ງແຕ່ວ ນຈ ດທະບຽນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບເປັນຕ ັ້ນໄປ; 
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▪ ໃນປີ 2011 ໄດ້ມີການກ ານ ດເຂ ັ້າໃນ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບ ບປັບປ ງ) ສະບ ບເລກທີ 
05/ສພຊ, ລ ງວ ນທີ 20 ທ ນວາ 2011. ມາດຕາ 46 ລາຍໄດ້ທີື່ຖ ກຍ ກເວ ັ້ນອາກອນ ໃນນີັ້ ແມ່ນໄດ້
ກ ານ ດກ່ຽວກ ບ “ກ າໄລຈາກການຂາຍຮ ້ນຂອງ ບ ກຄ ນ ຫຼ  ນິຕິບ ກຄ ນ ໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ” ແລະ “ເງິນປັນ
ຜ ນໃຫ້ແກ່ຂາຮ ້ນ ຫຼ  ຜ ້ຖ ຮ ້ນ ຂອງບໍລິສ ດທີື່ຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ເວ ັ້ນເສຍແຕ່ມີລະບຽບການສະເພາະ” 
ເຊິື່ງກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ປັບປ ງ 1 ຄ ັ້ງໃນປີ 2015 (ສະບ ບເລກທີ 70/ສພຊ, ລ ງວ ນທີ 
15 ທ ນວາ 2015, ມາດຕາ 47 ລາຍໄດ້ທີື່ຖ ກຍ ກເວ ັ້ນອາກອນ) ເຊິື່ງເນ ັ້ອໃນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຍ ງຄ ງຮ ກສາ
ໄວ້ຄ ເກ ັ່າ; ໃນປີ 2019 ໄດ້ມີການກ ານ ດເຂ ັ້າໃນກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບ ບເລກທີ 67/
ສພຊ, ລ ງວ ນທີ 18 ມິຖຼຸນາ 2019 ມາດຕາ 35 ລາຍໄດ້ທີື່ຖ ກຍ ກເວ ັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ຄ : “ການຂາຍ ຫຼ  
ໂອນຮ ້ນ, ເງິນປັນຜ ນຂອງຮ ້ນ ທີື່ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ”;  

▪ ໃນປີ 2016 ສ າເລ ດການນ າສະເໜີ ກ ມສ່ວຍສາອາກອນ (ກະຊວງການເງິນ) ເພ ື່ອພິຈາລະນາເພີື່ມບາງ
ເນ ັ້ອໃນເຂ ັ້າໃສ່ບ ດແນະນ າຂອງລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ ເພ ື່ອໃຫ້ກວມເອ າການບໍລິການໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ເຊິື່ງປັດຈ ບ ນ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ກ າລ ງດ າເນີນການຄ ັ້ນຄວ້າເພີື່ມເນ ັ້ອໃນດ ັ່ງກ່າວ; 

▪ ໃນ ເດ ອນ ພະຈິກ ປີ 2019 ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລ ດວິສາຫະກິດ, ລ ດຖະບານໄດ້ເຫ ນດີ
ໃຫ້ ລ ດວິສາຫະກິດ ນ າໃຊ້ຄ ງຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ຄ ງສະສ ມຕາມລະບຽບການຂອງວິສາຫະກິດ 
ເພ ື່ອປັບປ ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຂອງຕ ນ ເປັນຕ ັ້ນ ດ້ານການຈ ດຕ ັ້ງ, ການດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ແນໃສ່ໃຫ້ລ ດວິສາຫະກິດ ມີຄວາມພ້ອມໃນການລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ; 

▪ ໃນເດ ອນ ມິຖຼຸນາ ປີ 2019 ເພ ື່ອສ້າງສິື່ງຈ ງໃຈໃຫ້ແກ່ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮ ບຮອງເອ າ
ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ສະບ ບເລກທີ 67/ສພຊ, ລ ງວ ນທີ 18 ມິຖຼຸນາ 2019 ໂດຍໄດ້ຫຼຼຸດ
ອ ດຕາອາກອນກ າໄລຈາກ 20% ມາເປັນ 13% ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕໍໍ່ເນ ື່ອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ນ ບ
ແຕ່ມ ັ້ຈ ດທະບຽນເປັນຕ ັ້ນໄປ ເຊິື່ງມີຜ ນບ ງຄ ບໃຊ້ ປີ 2020 ເປັນຕ ັ້ນໄປ; 

▪ ໃນປີ 2020 ຄະນະປະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອອກ ມະຕິວ່າດ້ວຍການລ ບລ້າງລ ດຖະບ ນຍ ດ ເລກທີ 001/
ປປທ, ລ ງວ ນທີ 28 ທ ນວາ 2010 ວ່າດ້ວຍ ການກ ານ ດອ ດຕາອາກອນກ າໄລ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ສ າລ ບ
ການດ າເນີນທ ລະກິດໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ສະບ ບເລກທີ 21/ຄປຈ, ລ ງວ ນທີ 27 ມີນາ 2020 ເຊິື່ງ
ກ່ອນໜ້ານີັ້ ລ ດຖະບານໄດ້ເກ ບຄ່າທ ານຽມ ຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ 0,3%.  

2.2 ການລະດ ມທນຶຜາ່ນຕະຫາຼດທນຶ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫແ້ກບ່ລໍສິ ດຈ ດທະບຽນ, ການຂະຫຍາຍ
ບລໍສິ ດຈ ດທະບຽນ ແລະ ການພ ດທະນາຜະລດິຕະພ ນໃໝ ່

2.2.1  ການລະດ ມທຶນຜາ່ນຕະຫາຼດທນຶ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫແ້ກບ່ລໍສິ ດຈ ດທະບຽນ 

❖ ການລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ 
ພາຍຫຼ ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນ, ໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນລ ດຖະບານ ໄດ້ຫ ນລ ດວິສາຫະກິດ 2 

ແຫ່ງ ຈາກຂະແໜງການທະນາຄານ ແລະ ພະລ ງງານໄຟຟ້າ ເປັນບໍລິສ ດມະຫາຊ ນ, ອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນໃຫ້ແກ່ມວນ
ຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ເຊິື່ງຖ ວ່າເປັນຜະລິດຕະພ ນຫຼ ກຊ ບຊຼຸດທ າອິດໃນປະຫວ ດສາດຂອງ
ຕະຫຼາດທຶນ ລາວ. ຈາກຂະແໜງການທະນາຄານ ແມ່ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ (ທຄຕລ ຫຼ  

BCEL). ຈາກນ ັ້ນ, ກໍໍ່ໄດ້ມີວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ເຂ ັ້າມາລະດ ມທຶນ ແລະ ຈ ດທະບຽນ ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ.  

ນອກຈາກນີັ້, ເພ ື່ອເປັນການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ກໍໍ່ຄ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ສຄຄຊ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່
ປະສານສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາກ ນໄກການຊ ັ້-ຂາຍໃນ ຕລຊລ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດ
ຮອງຮ ບການອອກຈ າໜ່າຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານຜ່ານ ຕລຊລ ນ ບແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ເປັນຕ ັ້ນມາ ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ການ



35 
 

ຫ ວໜວ່ຍ: ຕ ັ້ກບີ 

ອອກຈ າໜ່າຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ຄ່ອຍໆຫ ນເຂ ັ້າສ ່ລະບ ບຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ການອອກຈ າໜ່າຍດ ັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນເລີື່ມຈາກ ສະກ ນເງິນກີບ ແລະ ໄດ້ເລີື່ມທ ດລອງອອກຈ າໜ່າຍເປັນ ສະກ ນເງິນໂດລາສະຫະລ ດ ໃນເດ ອນ 
ກ ນຍາ 2020. 

ຮອດເດ ອນ ກ ນຍາ ປີ  2020, ລ ດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ສາມາດລະດ ມແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວຜ່ານ
ຕະຫຼາດທຶນ ມີຍອດເຫຼ ອທ ງໝ ດ ຈ ານວນ 23.018 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອ າ 14% ຂອງ GDP, ໃນນີັ້ ພ ນທະບ ດ

ລ ດຖະບານ  3.052,06 ຕ ັ້ກີບ, ອອກຮ ້ນສາມ ນ 6.818 ຕ ັ້ກີບ ແລະ ອອກຮ ້ນກ ້ຢ ່ຕ່າງປະເທດ 13.148 ຕ ັ້ກີບ. 

ປັດຈ ບ ນ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ທີື່ມາຈາກຂະແໜງການເງິນ, ພະລ ງງານໄຟຟ້າ, ກະສິ
ກ າ, ອ ດສະຫະກ າ, ການຄ້າ-ການບໍລິການ ແລະ ອ ື່ນໆ. ແຫຼ່ງທຶນດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການ
ຂະຫຍາຍທ ລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນເປົຶ້າໝາຍຕ່າງໆ ເປັນຕ ັ້ນ ສ້າງ
ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ, ສ້າງປ ັ້ານ ັ້າມ ນ, ສ ນການຄ້າ, ຜະລິດຊີມ ງ, ຜະລິດນ າ້ມ ນປາມ, ຂະຫຍາຍທ ລະກິດເຊ ັ່າສິນເຊ ື່ອ, ນ າໃຊ້
ເປັນທຶນໝ ນວຽນໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ອ ື່ນໆ. (ລາຍຊ ື່ຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ
ລາວ ຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). 

ຕາຕະລາງທີ 3: ສ ງລວມການລະດ ມທຶນຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2020. 

ຕາຕະລາງທີ 4: ສ ງລວມການລະດ ມທຶນຜ່ານການອອກຈ າໜ່າຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ (12/2018-12/2020) 
ອາຍ 

ພ ນທະບ ດ  
(ປ)ີ 

ຜ ລ້ ງທນຶພາຍໃນ 
(ຕ ັ້ກບີ) 

ຜ ລ້ ງທນຶຕາ່ງປະເທດ 
(ຕ ັ້ກບີ) 

ລວມ 
(ຕ ັ້ກບີ) 

ເປເີຊ ນ 

ທີື່ຂາຍໄດຕ້າມອາຍ  
(%) 

1  451,68   6,96   458,63   15,03  

2  49,86   1,88   51,74   1,70  

3  2.385,08   4,36   2.389,43   78,29  

5  77,52   20,90   98,42   3,22  

7  3,76   4,57   8,33   0,27  

10  38,40   4,72   43,12   1,41  

15  0,002   0,40   0,40   0,01  

20  1,81   0,17   1,98   0,06  

 ລວມ   3.008,11   43,95   3.052,06   100  

 

 

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

ພາຍໃນ 1.237  1.611  40  240  2.832   -  458  68  332  -    6.818  

ຕ່າງປະເທດ  -   -   -  1.625   -  2.558  1.500  5.349  1.620  496   13.148  

ພ ນທະບ ດ -    -    -    -    -    -    -     285  1.373  1.394 3.052 

ລວມ 1.237  1.611  40  1.865  2.832  2.558  1.958  5.702  3.325  1.890  23.018 
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❖ ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 
ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ປະຕິບ ດສອດຄ່ອງກ ບລະບຽບການທີື່ ຄຄຊ 

ກ ານ ດອອກ, ສຄຄຊ ຮ່ວມກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຕິດຕາມການເຄ ື່ອນໄຫວຢ່າງໃກ້ສິດ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ການ
ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຄ ບຖ້ວນ ແລະ ທ ນເວລາ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນຜ ນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ຖ ຮ ້ນ; ໄດ້
ລ ງໄປເຜີຍແຜ່ແນະນ າກ່ຽວກ ບຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດ າເນີນກອງປະຊຼຸມຜ ້ຖ ຮ ້ນ; ສິດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມ
ຮ ບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ການດ າເນີນທ ລະກິດກ ບບ ກຄ ນ ແລະ ນິິຕິບ ກຄ ນທີື່ກ່ຽວພ ນ ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້
ການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. 

ໄດ້ສ້າງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງຕ ນໃຫ້ສອດຄອ່ງ
ກ ບມາດຕະຖານສາກ ນ (IFRS) ລວມທ ງ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດດ ັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງຕາມ
ແຈ້ງການ ທີື່ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄຄຊ ວາງອອກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມທ ງ ໄດ້ປະສານສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ ບທວນໄລຍະຂ້າມຜ່ານສ ່ IFRS ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ. 

ພ້ອມນີັ້, ໃນປີ 2019 ຄຄຊ ໄດ້ສ າເລ ດການສ້າງຄ າແນະນ າກ່ຽວກ ບການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານສ າລ ບບໍລິສ ດຈ ດ
ທະບຽນ (CG Guideline) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບມາດຕະຖານຂອງບ ນດາປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ ໂດຍໄດ້
ກ ານ ດເປັນຄ າແນະນ າສະເພາະກ່ຽວກ ບຫຼ ກການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານທີື່ຈ າເປັນ. ໃນນີັ້, ໄດ້ກ ານ ດແນວທາງໃນການຈ ດ
ຕ ັ້ງປະຕບິ ດ ສ າລ ບ ຜ ້ຖ ຮ ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຫ ວໜ້າໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະ
ບຽນ ໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທ າ ພ້ອມທ ງ ຍ ກສ ງ
ການປະຕິບ ດຕາມພາລະບ ດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕ ນດ້ວຍຄວາມຮ ບຜິດຊອບສ ງ ແລະ ບໍລິສ ດສ ດຊ ື່ ເພ ື່ອຜ ນ
ປະໂຫຍດໂດຍລວມຂອງບໍລິສ ດ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ຖ ຮ ້ນທ ງໝ ດ. ພ້ອມນີັ້ ຍ ງໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າເຄ ື່ອງມ ເພ ື່ອ
ວ ດແທກການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຫຼ ກການດ ັ່ງກ່າວ ທີື່ເອີັ້ນວ່າ Lao CG Score Card ເພ ື່ອເປັນຂ ວຕໍໍ່ກ້າວໄປສ ່ການ

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ASEAN CG Score Card ໃນຕໍໍ່ໜ້າ. ຜ່ານການປະຕິບ ດຕ ວຈິງ ເຫ ນວ່າ  ຜ ້
ບໍລິຫານຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ໄດ້ຄ່ອຍໆຮ ບຮ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈ ພ້ອມທ ງ ເຫ ນຄວາມສ າຄ ນຂອງວຽກງານການຄ ້ມ
ຄອງບໍລິຫານ ຫຼາຍຂຶັ້ນ. 
2.2.2  ການຂະຫຍາຍບລໍສິ ດຈ ດທະບຽນ 

ອີງຕາມທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກ າຕ ວຈິງ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບຈະຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ຄ ງຕ ວຢ່າງໝ ັ້ນຄ ງໄດ້ ຕ້ອງມີ
ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ທີື່ມີຄ ນນະພາບ ແລະ ມີຈ ານວນທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ. ສະນ ັ້ນ, ສຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້
ປັບປ ງເງ ື່ອນໄຂການອອກຈ າໜ່າຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ການຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ. ນອກຈາກນ ັ້ນ, ສຄຄຊ ຍ ງ
ໄດ້ ຄ ັ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕ ັ້ງກະດານຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ສ າລ ບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜ

າດກາງ (SMEs) ທີື່ເອີັ້ນວ່າ ກະດານທາງເລ ອກ ຫຼ  ກະດານ PAM (People Alternative Market) ເພ ື່ອສ້າງ
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພ ື່ອຮອງຮ ບການລະດ ມທຶນ ສ າລ ບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ຂະໜາດກາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອ ນທີື່ຕິດພ ນກ ບຂະແໜງທີື່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ເປັນເປົຶ້າໝາຍບ ລິມະສິດ
ພ ດທະນາເສດຖະກິດຂອງລ ດ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດພ ດທະນາ
ແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ສີຂຽວ.  

ນອກຈາກນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ປະສານສ ມທ ບກ ບບ ນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພ ື່ອລ ງເກ ບກ າຂໍໍ້
ມ ນການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ເພ ື່ອຄ ັ້ນຄວ້າຄ ດເລ ອກ
ວິສາຫະກິດ ທີື່ເຫ ນວ່າມີທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພ ື່ອຫ ນເປັນບໍລິສ ດມະຫາຊ ນ ແລະ ກ້າວເຂ ັ້ າສ ່ການຈ ດ
ທະບຽນໃນ ຕລຊລ. ອີງຕາມຜ ນການຄ ັ້ນຄວ້າດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີວິສາຫະກິດຈ ານວນໜຶື່ງ ທີື່ຕ້ອງສ ບຕໍໍ່ປັບປ ງໃຫ້ໄດ້
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ມາດຖານເງ ື່ອນໄຂ ເພ ື່ອລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ເຊິື່ງບ ນຫານີັ້, ລ ດຖະບານ ໄດ້ເຫ ນດີໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງລ ດ
ສາມາດນ າໃຊ້ຄ ງສ າຮອງ ເພ ື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂ ັ້າໃນການປັບປ ງຄວາມພ້ອມດ ັ່ງກ່າວ. 
2.2.3  ການພ ດທະນາຜະລດິຕະພ ນໃໝ ່

ໃນໄລຍະຕ ັ້ນຂອງການເປີດຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພ ນທີື່ຊ ັ້-ຂາຍໃນ ຕລຊລ ມີພຽງແຕ່ຮ ້ນສາມ ນເທ ັ່ານ ັ້ນ. ຕໍໍ່ມາ, 
ສຄຄຊ ໄດ້ສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງກ ນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ເພ ື່ອຮອງຮ ບການອອກຈ າໜ່າຍ
ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານຜ່ານ ຕລຊລ ເພ ື່ອສ້າງຊ່ອງທາງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລ ດຖະບານ ໃນການລະດ ມທຶນຈາກມວນຊ ນທ ງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ໄດ້ມີກ ນໄກຮອງຮ ບສ າລ ບວິສາຫະກິດທີື່ຕ້ອງການໄປລະດ ມທຶນດ້ວຍການອອກຈ າ 
ໜ່າຍຮ ້ນກ ້ຢ ່ຕ່າງປະເທດ; ໄດສ້້າງກ ນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ເພ ື່ອຮອງຮ ບການອອກຮ ້ນກ ້ ຢ ່ພາຍໃນປະເທດ ເພ ື່ອ
ເປັນເຄ ື່ອງມ ບໍລິຫານໂຄງສ້າງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕ ວ; ໄດ້ອອກລະບຽບກ່ຽວກ ບການນ າ
ເອ າຮ ້ນເປັນຮ ້ນອ້າງອີງເພ ື່ອອອກໃບຢັ ຶ້ງຢືນສິດ (Depository Reciept: DR) ເພ ື່ອອອກ ແລະ ຂາຍຢ ່
ຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນມີຄວາມຄ່ອງຕ ວໃນການແລກປ່ຽນຊ ັ້-ຂາຍ. 

ມາຮອດປັດຈ ບ ນ ອີງຕາມກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ (ສະບ ບປັບປ ງ) ຜະລິດຕະພ ນຫຼ ກຊ ບ ທີື່ສາມາດຊ ັ້-ຂາຍ
ໃນ ຕລຊລ ປະກອບມີ ຮ ້ນ, ຮ ້ນກ ້, ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ, ໜ່ວຍລ ງທຶນ, ອະນ ພ ນ ແລະ ຫຼ ກຊ ບປະເພດອ ື່ນ ຕາມ
ການກ ານ ດຂອງ ຄຄຊ. ແຕ່ຜ່ານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕ ວຈິງ ປັດຈ ບ ນ ຢ ່ ຕລຊລ ມີພຽງແຕ່ ຮ ້ນ ແລະ ພ ນທະບ ດ
ລ ດຖະບານ ເທ ັ່ານ ັ້ນ. 

2.3 ການຂະຫຍາຍຖານ, ປກົປອ້ງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫແ້ກຜ່ ້ລ ງທນຶ 

2.3.1  ການຂະຫຍາຍຖານ ແລະ ປກົປ້ອງ ຜ ລ້ ງທນຶ 

❖ ການຂະຫຍາຍຖານຜ ້ລ ງທຶນ 
ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ໂດຍປະສານສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖ ສ າຄ ນວຽກງານຂະຫຍາຍຖານຜ ້

ລ ງທຶນ ໂດຍໄດ້ຍ ກເວ ັ້ນອາກອນເງິນປັນຜ ນ (Dividend Tax) ແລະ ອາກອນລາຍຮ ບຈາກການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນ 
(Capital Gain Tax) ໃນປີ 2015; ໄດ້ປັບຫຼຼຸດຄ່າທ ານຽມຊ ັ້-ຂາຍ ໃນສ່ວນຂອງ ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ບໍລິສ ດ
ຫຼ ກຊ ບ ຈາກ 2,1 ມາເປັນ 1,7% ໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກ 1,7% ມາເປັນ 1% ໃນປີ 2017 ແລະ ຈາກ 1 ມາ
ເປັນ 0,7% ໃນເດ ອນ ກ ນຍາ 2020 (ຍ້ອນລ ດຖະບານໄດ້ຍ ກເວ ັ້ນຄ່າທ ານຽມຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ສ່ວນຂອງ
ລ ດຖະບານ 0,3%) ແລະ ຈາກ 0,7% ມາເປັນ 0,68% ໃນເດ ອນ ຕ ລາ 2020; ໄດ້ປັບປ ງກ ນໄກການຊ ັ້-
ຂາຍຂອງ ຕລຊລ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ລ ງທຶນ (ລາຍລະອຽດໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນຂໍໍ້ 2.4.1 ຂີດ
ໜ້າທີ 2); ໄດ້ອອກນິຕິກ າ ເພ ື່ອຄ ້ມຄອງຜ ້ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈ ດປະສ ງມາລ ງທຶນໃນ ຕລຊລ ແລະ ໄດ້ຖ ເປັນ
ບ ລິມະສິດທ າອິດ ໃນການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສ າລ ບຜ ້ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີື່ຕ້ອງການນ າເງິນປັນຜ ນ ແລະ 
ເງິນລ ງທຶນໃນຫຼ ກຊ ບ ກ ບຄ ນປະເທດ. 
❖ ການປົກປ້ອງຜ ້ລ ງທຶນລາຍຍ່ອຍ 

ເພ ື່ອປົກປ້ອງຜ ້ລ ງທຶນ ທີື່ລ ງທຶນໃນ ຕລຊລ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ ້ລ ງທຶນລາຍຍ່ອຍ, ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ໄດ້ 
ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ວຽກງານການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ, ຄວາມ

ຮ ບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ, ສິດຂອງຜ ້ຖ ຮ ້ນ, ຄວາມເປັນເຈ ັ້າຂອງ, ການຄວບຄ ມ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ຂອງ

ບໍລິສ ດອອກຈ າໜ່າຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ. ນອກຈາກນີັ້, ໄດ້ປະສານສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ ື່ອປັບປ ງນິຕິກ າທີື່ຢ ່ໃນຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງຕ ນ ຕິດພ ນກ ບການປົກປ້ອງຜ ້ລ ງທຶນລາຍຍ່ອຍ.  
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ນອກຈາກນີັ້ ສຄຄຊ ໄດ້ສ້າງຊ່ອງທາງໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ  ແຈ້ງຄວາມຈາກສ ງຄ ມໃນກໍລະນີສ ງໃສ ວ່າມີ
ການລະເມີດລະບຽບກ ດໝາຍໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໂດຍສາມາດຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ  ແຈ້ງຄວາມຜ່ານ  4 ຊ່ອງທາງ 
ດ ັ່ງລ ່ມນີັ້:  
- ມາຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ  ແຈ້ງຄວາມດ້ວຍຕ ນເອງ ຢ ່ທີື່ຕຶກຫ້ອງການ ສຄຄຊ;  

- ສ ັ່ງຂໍໍ້ມ ນຜ່ານທາງໄປສະນີ; 

- ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ  ແຈ້ງຄວາມຜ່ານທາງໂທລະສ ບ (ເບີໂທສາຍດ່ວນ 1602); 

- ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ  ແຈ້ງຄວາມຜ່ານທາງ ອີເມວ ແລະ ເວ ບໄຊທ໌ຂອງ ຄຄຊ (www.lsc.gov.la). 

2.3.2  ການສາ້ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫແ້ກ ່ຜ ລ້ ງທນຶ 

ສຄຄຊ ໄດ້ຖ ສ າຄ ນ ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນ ເຊິື່ງໃນປີ 2013 ສຄຄຊ ໄດ້ຍ ກລະດ ບ
ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ເປັນພະແນກສະເພາະພາຍໃນ ສຄຄຊ ເພ ື່ອສ ມໃສ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານດ ັ່ງກ່າວ 
ໃຫ້ບ ນດາຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ມວນຊ ນ ມີຄວາມຮ ບຮ ້, ເຂ ັ້າໃຈ ແລະ ສາມາດມສີ່ວນຮ່ວມໃນການ
ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ.  

ພ້ອມນີັ້, ໄດສ້ ມໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ມວນ
ຊ ນ ໃນຫຼາຍຮ ບການ ແລະ ວິທີການ ຢ່າງມີຈ ດສ ມ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ກຽ່ວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ 
ໃຫ້ແກ່ຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສ ງຄ ມ ລວມຈ ານວນ 165 ຄ ັ້ງ ມຜີ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມລວມທ ງໝ ດ 20.780 ເທ ື່ອຄ ນ, ຈ ດກິດ
ຈະກ າສ າມະນາ, ຈ ດງານປະຈ າປີ, ສ້າງປືຶ້ມ ແລະ ວີດີໂອສ ັ່ງເສີມຄວາມຮ ້, ຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ, ກາຕ ນເອນິເມ
ຊ ນ, ຂຽນບ ດຄວາມ ແລະ ສ າພາດ ຜ ້ຊ ງຄ ນວ ດທິ ໃນຫ ວຂໍໍ້ຕ່າງໆຂອງວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ເພ ື່ອໂຄສະນາຜ່ານສ ື່
ຕ່າງໆ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ວາລະສານ, ໜ ງສ ພິມ, ເວ ບໄຊທ໌ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ ານ ກງານຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກ, Facebook, Youtube, ວິທະຍ  ແລະ ລາຍການໂທລະພາບ “ເສ ັ້ນທາງສ ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ”. 
ພ້ອມນີັ້, ໃນປີ 2019 ເພ ື່ອເປັນການສ້າງພ ັ້ນຖານແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ, ບ ດຮຽນ ແລະ ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ, 
ສຄຄຊ ໄດ້  ສ້າງຫໍສະໝ ດຂະໜາດນ້ອຍຂຶັ້ນ ແລະ ພ້ອມນ າໃຊ້ຢ່າງເປັນລະບ ບ ໃນປີ 2020 ເປັນຕ ັ້ນມາ. 

ສ າລ ບ ຕລຊລ ກໍໍ່ໄດເ້ອ າໃຈໃສ່ໃນວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ດ້ວຍການຈ ດສ າມະ
ນາໃນຫຼາຍຮ ບແບບ ແລະ ຫຼາຍຫ ວຂໍໍ້ ຈ ານວນຫຼາຍກວ່າ 152 ຄ ັ້ງ ເຊິື່ງມີຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 15.709 ເທ ື່ອຄ ນ; 

ໄດ້ຈ ດກິດຈະກ າເປີດໂລກແຫ່ງການລ ງທຶນ (Investment Gate Way) ນ ບແຕ່ປີ 2013-2019 ເປັນຈ ານວນ 

7 ຄ ັ້ງ ມີຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 4.572 ເທ ື່ອຄ ນ; ໄດ້ຈ ດພິມປ ຶ້ມຄ ່ມ ເປີດໂລກແຫ່ງການລ ງທຶນຈ ານວນ 6 ເຫຼ ັ້ມ 

ລວມທ ງໝ ດ 13.000 ຫ ວ ເພ ື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ມວນຊ ນ; ໄດ້ຈ ດພິມປ ຶ້ມວ ດຈະນານ ກ ມຄ າສ ບ ແລະ ກ ່ມຄ າສ ບ

ສະເພາະກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນ; ໄດ້ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວີດີໂອສ ັ່ງເສີມຄວາມຮ ້ຕະຫຼາດທຶນ ຈ ານວນ 17 ເລ ື່ອງ; ໄດ້

ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ລ ງໃນເວ ບໄຊທ໌ ແລະ Facebook ຂອງ ຕລຊລ ເຊິື່ງມີຜ ້ເຂ ັ້າຊ ມໜ້າ

ເວ ບໄຊຈ ານວນ ຫຼາຍກວ່າ 40.000 ຄ ັ້ງ ແລະ ມີຈ ານວນຄ ນຕິດຕາມການເຄ ື່ອນໄຫວ Facebook ຈ ານວນຫຼາຍ

ກວ່າ 15.000 ບ ນຊີ. 

ສ າລ ບບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ກໍໍ່ໄດ້ຍ ກສ ງວຽກງານເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊ ນ ເຊ ັ່ນດຽວ
ກ ນ ໂດຍໄດ້ຈ ດສ າມະນາໃຫ້ແກ່ມວນຊ ນທ ັ່ວໄປ, ນ ກສຶກສາ ແລະ ອາຈານຈາກສະຖາບ ນການສຶກສາ ຢ ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ແລະ ຢ ່ຕ່າງແຂວງ ໃນຫ ວຂໍໍ້ຕ່າງໆເຊ ັ່ນ: ຂ ັ້ນຕອນການເປີດບ ນຊີ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຈາກ
ການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນ, ການເຂ ັ້າໃຈທ ລະກິດ ກ່ອນການລ ງທຶນຊ ັ້ຮ ້ນ, ຮ ້ຈ ກການລ ງທຶນໃນຮ ້ນ, ການວິເຄາະຮ ້ນ ແລະ 
ການລ ງທຶນໃນຮ ້ນຢ່າງມ ອາຊີບ ແລະ ອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນີັ້, ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບຍ ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກ ບຕະຫາຼດ

http://www.lsc.gov.la/
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ທຶນ ຜ່ານສ ື່ສ ງຄ ມອອນລາຍເຊ ັ່ນ: Facebook, Youtube. ພິເສດ ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບໄດ້ຖ ສ າຄ ນ ການໃຫ້ຄວາມຮ ້
ແກ່ລ ກຄ້າຂອງຕ ນ ໂດຍໄດ້ຈ ດສ າມະນາພິເສດກ່ອນ ແລະ ຫຼ ງ ເປີດບ ນຊີຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ. 

ຜ່ານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານດ ັ່ງກ່າວ ເຮ ດໃຫ້ມວນຊ ນມີຄວາມຮ ບຮ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈກຽ່ວກ ບວຽກງານ
ຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂຶັ້ນ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກ ບ ການລະດ ມທຶນ, ການລ ງທຶນ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ
ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ຊຶື່ງສາມາດຕີຖອຍປະກ ດການຫຍໍໍ້ທໍໍ້ຈາກການລະດ ມທຶນນອກລະບ ບໄປເທ ື່ອລະກ້າວ. 

2.4 ການສາ້ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງພ ັ້ນຖານໂຄງລາ່ງຕະຫາຼດທນຶລາວ 

2.4.1  ການສາ້ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຂອງ ຕລຊລ 

❖ ການປັບປ ງ ແລະ ພ ດທະນາລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີ ການສ ື່ສານຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ (ICT) 

ຕລຊລ ໄດ້ຖ ລະບ ບ ICT ເປັນໝາກຫ ວໃຈຫຼ ກ ເພ ື່ອຂ ບເຄ ື່ອນການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ຕລຊລ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ, ທ ນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ ໂດຍໄດ້ພ ດທະນາ ແລະ ບ າລ ງຮ ກສາລະບ ບຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ເປັນຕ ັ້ນ ລະບ ບ
ຮ ບຄ າສ ັ່ງຊ ັ້-ຂາຍ, ລະບ ບຈ ບຄ ່ຊ ັ້-ຂາຍ, ລະບ ບສະສາງ ແລະ ຕ ດບ ນຊີຫຼ ກຊ ບ, ລະບ ບຮ ບຝາກຫຼ ກຊ ບ, ລະບ ບຂໍໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານ ແລະ ລະບ ບອ ື່ນໆ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງ ຕລຊລ. ພິເສດ ໃນປີ 2017 ຕລຊລ 
ໄດ້ພ ດທະນາລະບ ບເພ ື່ອຮອງຮ ບການຊ ັ້-ຂາຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານຜ່ານ ຕລຊລ ແລະ ໄດ້ເລີື່ມຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໃນ
ທ້າຍປີ 2018. 
❖ ການປັບປ ງກ ນໄກການຊ ັ້-ຂາຍ 

ຕລຊລ ໄດ້ປັບປ ງ ແລະ ຍ ກລະດ ບກ ນໄກການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນ ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເພີື່ມໂອກາດ
ໃຫ້ຜ ລ້ ງທຶນສາມາດຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຄ່ອງຕ ວຍິື່ງຂຶັ້ນ ເຊ ັ່ນ: ໄດ້ເປີດນ າໃຊ້ລະບ ບຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນທາງອິນເຕີເນ ດ (Home 

Trading System) ໃນປີ 2013 ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນສາມາດສ ັ່ງຄ າສ ັ່ງຊ ັ້-ຂາຍ, ຕິດຕາມຍອດເງິນ ແລະ ຍອດຫຼ ກ
ຊ ບໃນບ ນຊີຫຼ ກຊ ບໄດ້ດ້ວຍຕ ນເອງ ຜ່ານລະບ ບຄອມພິວເຕີ; ໄດ້ປັບປ ງລະບ ບການຈ ບຄ ່ຊ ັ້-ຂາຍຈາກການປະມ ນ
ແບບຊ່ວງເວລາ (Call Aution)ມາເປັນການປະມ ນແບບຕໍໍ່ເນ ື່ອງ (Continuous Auction) ແລະ ໄດເ້ພີື່ມຂອບ

ເຂດການປ່ຽນແປງລາຄາລາຍວ ນຈາກ ±5% ມາເປັນ ±10% ໃນປີ 2014; ໄດ້ສ້າງລະບ ບເພ ື່ອເຊ ື່ອມໂຍງກ ບທະ

ນາຄານດ ແລຊ ບສິນໃນປີ 2014 ເພ ື່ອໃຫ້ບໍລິການດ ແລບ ນຊີເງິນ ແລະ ບ ນຊີຫຼ ກຊ ບຂອງຜ ້ລ ງທຶນ ແລະ ເພ ື່ອອ າ

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນປະເພດສະຖາບ ນ; ໄດ້ປັບຫ ວໜ່ວຍຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນຂ ັ້ນຕ ໍ່າຈາກ 1 ຮ ້ນ ມາເປັນ 

100 ຮ ້ນ ໃນປີ 2016; ໄດ້ເພີື່ມປະເພດຄ າສ ັ່ງຊ ັ້-ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫຼາດ (Market Order), ຄ າສ ັ່ງແບບມີ

ເງ ື່ອນໄຂ (Conditional Order) ແລະ ຄ າສ ັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າ (Preliminary Reserve Order) ໃນປີ 2018; 

ໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາຊ ັ້-ຂາຍຈາກ 09:00 – 11:30 ມາເປັນ 09:00 – 15:00 ໃນປີ 2019; ໄດ້ມີຮ ບແບບການ

ຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນເປັນຈ ານວນຫຼາຍ (Block Trade) ໃນປີ 2019; ໄດ້ປັບຫ ວໜ່ວຍລາຄາ (Tick Size) ໃນປີ 
2019; ໄດ້ອະນ ຍາດໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນປະເພດສະຖາບ ນ ສາມາດຊ ັ້ຮ ້ນໂດຍບໍໍ່ວາງເງິນມ ດຈ າລ່ວງໜ້າ ໃນປີ 2017 
ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າຂອງທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນໃຫ້ສາມາດຊ ັ້-ຂາຍ ຄ່ອງຕ ວຂຶັ້ນ ແລະ ມີເວ ບ
ໄຊທ໌ ໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນເຂ ັ້າຫາຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບສະພາບການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນປະຈ າວ ນໄດ້ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນມີຄວາມຄ ບຖ້ວນ 
ກ່ອນຕ ດສິນໃຈລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ. 
❖ ນິຕິກ າ 

ຕລຊລ ໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດຂອງ ຕລຊລ 
ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ລະບຽບວ່າດ້ວຍສະມາຊິກກະພາບຂອງ ຕລຊລ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈ ດທະບຽນຮ ້ນ, ຮ ້ນກ ້ ແລະ 
ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສະສາງ, ຊ າລະທ ລະກ າຫຼ ກຊ ບ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມຕະຫຼາດ
ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນີັ້, ຕລຊລ ໄດ້ສ້າງນິຕິກ າເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການບໍລິຫານງານພາຍໃນຂອງຕ ນ
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ເຊ ັ່ນ: ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງພະນ ກງານ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການບໍລິຫານຂອງ ຕລຊລ, 
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບຂອງພະນ ກງານ ຕລຊລ ແລະ ອ ື່ນໆ. ຮອດທ້າຍປີ 2020 ຕລຊລ ມີລະບຽບ
ການທ ງໝ ດ ຈ ານວນ 48 ສະບ ບ (ນ າໃຊ້ພາຍໃນ 38 ສະບ ບ). ນິຕິກ າດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນເຄ ື່ອງມ  ແລະ ບ່ອນອີງ
ທີື່ສ າຄ ນ ໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. (ລາຍລະອຽດຂອງນິຕິກ າແຕ່
ລະສະບ ບຢ ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2) 
❖ ການຮ່ວມມ ສາກ ນ 

ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ປະຕິບ ດວຽກງານຮ່ວມມ ສາກ ນ ທ ງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເປັນຕ ັ້ນ
ແມ່ນ ໄດ້ເຊ ນ MoU ຮ່ວມກ ບ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບໂຮຈີມິນ ໃນປີ 2013, ຕະຫຼາດຫຼ ກ

ຊ ບໄທ ໃນປີ 2015, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບກ າປ ເຈຍ ໃນປີ 2016 ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບເຊິນເຈີັ້ນ ໃນປີ 2017 ເພ ື່ອ
ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານວິຊາການກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ເພ ື່ອຍ ກສ ງບ ດບາດຂອງ 
ຕລຊລ ໃນເວທີສາກ ນ. 

ນອກນ ັ້ນ ໃນຂ ງເຂດພາກພ ັ້ນລ ່ມແມ່ນ ້າຂອງ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຍ ງໄດ້ເປັນເຈ ັ້າພາບຈ ດກອງປະຊຼຸມເສີມ
ຂະຫຍາຍການ ຮ່ວມມ ໃນການພ ດທະນາຄວາມຮ ້ກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນໃນກ ່ມປະເທດລ ່ມແມ່ນ ້າຂອງ “GMS: 

Capital Market Education Forum 2016” ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານການເຊ ື່ອມໂຍງຕະຫຼາດຫຼ ກ

ຊ ບຂອງປະເທດ CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) ແລະ ປະເທດໃນຂ ງເຂດ
ພາກພ ັ້ນແມ່ນ ້າຂອງ. 
2.4.2  ການສາ້ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫແ້ກ ່ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດາ້ນຫຼ ກຊ ບ 

❖ ການຄ ້ມຄອງສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ 
ອີງຕາມກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ (ສະບ ບປັບປ ງ) ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ ປະກອບດ້ວຍ: ບໍລິສ ດຫຼ ກ

ຊ ບ, ບໍລິສ ດບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນ, ບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ, ທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ, ບໍລິສ ດ
ກວດສອບ, ບໍລິສ ດຈ ດອ ນດ ບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ , ຕ ວແທນຜ ້ຖ ຮ ້ນກ ້ ແລະ ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ, ນ ກວິຊາຊີບທ ລະ
ກິດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ສະມາຄ ມວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. (ລາຍຊ ື່ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ ຢ ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4) 

ສ າລ ບບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ, ສຄຄຊ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ຫ ວໜ່ວຍດ ັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິບ ນພ ັ້ນຖານລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການການຂໍອະນ ຍາດດ າເນີນທ ລະກິດຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ໂດຍການກວດກາ
ກ ບທີື່ຈ ານວນ 10 ຄ ັ້ງ (1 ຄ ັ້ງ/ປີ/ບໍລິສ ດ) ແລະ ກວດກາຕາມເອກະສານ. ໃນປີ 2013 ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ສ້າງ
ລະບ ບບ ນຊີສ າເລ ດໂດຍພ ັ້ນຖານ ແລະ ສາມາດລາຍງານເອກະສານລາຍງານການເງິນໃຫ້ ສຄຄຊ ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ 
ແລະ ປີ 2014 ກໍໍ່ໄດ້ປັບປ ງໂປຣແກຣມບ ນຊີ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດລາຍງານອ ດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ; ປີ 
2019 ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ຫ ນມານ າໃຊ້ລະບ ບສ ັ່ງຂໍໍ້ມ ນທາງເອເລ ກໂທຣນິກ ເພ ື່ອລາຍງານຂໍໍ້ມ ນຕາມງວດເວລາ 
ໃຫ້ ສຄຄຊ ເຊິື່ງຜ່ານການນ າໃຊ້ລະບ ບດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂອດການລາຍງານມີຄວາມຊ ດເຈນ, ຄ່ອງຕ ວ ແລະ 
ວ່ອງໄວຂຶັ້ນ. ພ້ອມນີັ້ ໃນປີ 2019 ເພ ື່ອໃຫ້ການຄ ້ມຄອງມີຄວາມຮ ດກ ມ ແລະ ຄ່ອງຕ ວຍິື່ງຂຶັ້ນ ສຄຄຊ ໄດ້ນ າໃຊ້
ຫຼ ກການຄ ້ມຄອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ຕາມແບບຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ (Risk-Based Supervision). 

ສ າລ ບການຄ ້ມຄອງສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບອ ື່ນ ທີື່ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງຈາກ ສຄຄຊ ເພ ື່ອໃຫ້ບໍລິການໃນ
ຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ, ສຄຄຊ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາບ ນດາສະຖາບ ນດ ັ່ງກ່າວຜ່ານທາງເອກະສານ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ປະສານສ ມທ ບກ ບຜ ້ຄ ້ມຄອງຫຼ ກຂອງຫ ວໜ່ວຍດ ັ່ງກ່າວ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາທີື່ເກີດຂຶັ້ນໃນແຕ່
ລະໄລຍະ. 

ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ເຫ ນວ່າ ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມພາລະບ ດບາດຂອງຕ ນ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກ ບລະບຽບການເປັນຢ່າງດີ ສາມາດປະກອບສ່ວນຂ ບເຄ ື່ອນວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໄດ້ດີພໍສ ມຄວນ. 
(ຜ ນງານພ ັ້ນເດ ັ່ນຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ຢ ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5) 
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❖ ການຝ ກອ ບຮ ມ ແລະ ການອອກໃບອະນ ຍາດໃຫ້ແກ່ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ 
ເພ ື່ອສ້າງນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ແກ່ຂ ງເຂດຕະຫຼາດທຶນ, ຕລຊລ ໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງຫຼ ກສ ດຝ ກອ ບຮ ມນ ກ

ວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ປະເພດນາຍໜ້າຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ (Borker) ເຊິື່ງລວມມີຫຼ ກສ ດ CMIP 1, CMIP 2 

(ໂຄງການຮ່ວມມ ກ ບຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບແຫ່ງປະເທດໄທ) ແລະ ຫຼ ກສ ດ Lao PIB (ຫຼ ກສ ດຂອງ ຕລຊລ) ຈ ານວນ 

6 ຄ ັ້ງ ມີຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມ 304 ເທ ື່ອຄ ນ ແລະ ປະເພດທີື່ປ ກສາທາງການເງິນ (Financial Advisor) ຈ ານວນ 1 ຄ ັ້ງ 

ມີຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມ 49 ຄ ນ. 
ອີງໃສ່ຜ ນການສອບເສ ງທີື່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງ ສ າລ ບຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມ ແລະ ເສ ງຜ່ານ ທີື່ເປັນພະນ ກງານຂອງ ບໍລິສ ດ

ຫຼ ກຊ ບ, ສຄຄຊ ໄດ້ອອກໃບຢັຶ້ງຢືນນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ທ ງໝ ດຈ ານວນ 27 ຄ ນ, ໃນນີັ້ ປະເພດທີື່
ປ ກສາທາງດ້ານການເງິນ 11 ຄ ນ, ປະເພດນາຍໜ້າຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ 7 ຄ ນ, ປະເພດຜ ້ຄ້າຫຼ ກຊ ບ 4 ຄ ນ, ປະເພດ
ນ ກວິເຄາະ 1 ຄ ນ ແລະ ຜ ້ຊ່ວຍນາຍໜ້າຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ 4 ຄ ນ. ນອກຈາກນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ຮ ບຮອງ ຜ ້ກວດສອບ 
ຈ ານວນ 17 ຄ ນ ທີື່ສ ງກ ດຢ ່ບໍລິສ ດກວດສອບ 4 ແຫ່ງ ແລະ ຮ ບຮອງຜ ້ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ຈ ານວນ 23 ຄ ນ ທີື່
ສ ງກ ດຢ ່ບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ 9 ແຫ່ງ. ຈ ານວນນ ກວິຊາຊີບທີື່ໄດ້ກ່າວມານີັ້,  ຖ້າທຽບໃສ່ລະດ ບການ
ພ ດທະນາຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ເຫ ນວ່າພຽງພໍໂດຍພ ັ້ນຖານ. ຈ ານວນນ ກວິຊາຊີບທີື່ໄດ້ກ່າວມານີັ້,  ຖ້າທຽບໃສ່
ລະດ ບການພ ດທະນາຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ເຫ ນວ່າພຽງພໍໂດຍພ ັ້ນຖານ.  

ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ, ສຄຄຊ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ດ້ວຍການຈ ດຝ ກອ ບຮ ມ ເພ ື່ອເຜີຍແຜ່ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ປັບປ ງ ແລະ ອອກໃໝ່ (Refreshment 

Course) ໃຫ້ແກ່ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຫ ວຂໍໍ້ຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

2.5 ການສາ້ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ໃຫແ້ກຜ່ ຄ້ ມ້ຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 

2.5.1  ການພ ດທະນາລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊ ີການສ ື່ສານຂໍໍ້ມ ນຂາ່ວສານ 

  ສຄຄຊ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໂດຍການພ ດທະນາລະບ ບ
ເຕ ກໂນໂລຊີ ການສ ື່ສານຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ການປະຕິບ ດວຽກງານຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ມີຄວາມ
ວ່ອງໄວ, ເປັນລະບ ບ, ຮ ບປະກ ນ ແລະ ທ ນສະໄໝຍິື່ງຂຶັ້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສຄຄຊ ບ ນພ ັ້ນຖານສ ມທ ບກ ບ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ າເລ ດການສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາລະບ ບ ເຕ ກໂນໂລຊີ ການສ ື່ສານຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ 
ເພ ື່ອຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານວຽກງານຫຼ ກຊ ບ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກວຽກງານບໍລິຫານພາຍໃນ ສຄຄຊ, 
ຄ ້ມຄອງຂໍໍ້ມ ນຂອງບໍລິສ ດເປົຶ້າໝາຍຈ ດທະບຽນ, ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກ
ຊ ບ ແລະ ບ ນດາຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ລວມທ ງໝ ດ ຈ ານວນ 13 ລະບ ບ ດ ັ່ງນີັ້:  

ລ າດ ບ ຊ ື່ລະບ ບ ປສີ າເລ ດ 
1 ລະບ ບກະດານຂ່າວ ຂອງ ສຄຄຊ 2014 
2 ລະບ ບຂາອອກ-ຂາເຂ ັ້າ ຂອງ ສຄຄຊ 2015 
3 ລະບ ບຈອງຫ້ອງປະຊຼຸມ ຂອງ ສຄຄຊ 2015 
4 ລະບ ບຮ ບສ ັ່ງລາຍງານອອນລາຍ ຈາກ ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 2016 
5 ລະບ ບຈ ດເກ ບ ແລະ ຄ ັ້ນຫາເອກະສານ ຂອງ ສຄຄຊ 2016 
6 ລະບ ບຮ ບຄ າຮ້ອງຟ້ອງຮ້ອງຮຽນຈາກສ ງຄ ມ ຜ່ານທາງອອນລາຍ 2017 
7 ລະບ ບຮ ບສ ັ່ງລາຍງານການຊ ັ້ຂາຍຮ ້ນຂອງນ ກລ ງທຶນຜ່ານບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 2018 
8 ລະບ ບບ ນຊີ ຂອງ ສຄຄຊ 2018 
9 ລະບ ບການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ແລະ ອະນ ມ ດການອອກຈ າໜ່າຍຫຼ ກຊ ບ 2019 
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10 ລະບ ບຄ ້ມຄອງຊ ບສິນ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ 2019 
11 ລະບ ບລາຍງານການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນ 2020 

12 ລະບ ບຍ ື່ນເອກະສານຂໍອະນ ຍາດສ້າງຕ ັ້ງ ຫຼ  ຮ ບຮອງສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ 2020 
13 ລະບ ບກະດານຂ່າວ ແລະ ອ່ານວຽນ 2020 

2.5.2  ການຮວ່ມມ ສາກ ນ  
ນ ບຕ ັ້ງແຕ່ຕະຫຼາດທຶນລາວໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນ, ສຄຄຊ ໄດ້ສ ບຕໍໍ່ເອ າໃຈໃສ່ວຽກງານຮ່ວມມ ກ ບສາກ ນ 

ໃນຮ ບແບບສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ກ ບອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພ ກ-ລ ດວາງອອກ 

ເພ ື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານວິຊາການ, ຖອດຖອນບ ດຮຽນ, ກໍໍ່ສ້າງບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.  

ໃນຮ ບແບບສອງຝ່າຍ, ໃນປີ 2013 ສຄຄຊ ໄດ້ເຊ ນບ ດບ ນທຶກຄວາມເຂ ັ້າໃຈສອງຝ່າຍກ່ຽວກ ບ ຄຄຊ ສສ.
ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ສປ.ຈີນ ແລະ ໃນປີ 2018 ໄດ້ເຊ ນຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍຮ່ວມກ ບ ສະຖາ
ບ ນ CPA Australia. ນອກຈາກນີັ້, ສຄຄຊ ຍ ງໄດ້ຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍກ ບ ຄຄຊ ສ.ເກ າຫຼີ, ຄຄຊ ຍີື່ປ ່ນ, ສະຖາບ ນ

ສ ັ່ງເສີມກ າມະການບໍລິສ ດໄທ (Thai IOD), ສະຖານທ ດລ ກຊ າບວກປະຈ າ ສປປ ລາວ, ສະຖາບ ນນ ກວິຊາຊີບ

ການບ ນຊີອ ດສະຕາລີ (CPA Australia), ສະຖາບ ນຄ ັ້ນຄວ້າໂນມ ລະ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບໄທ ແລະ ອ ື່ນໆ. ພ້ອມ
ດຽວກ ນນີັ້, ກໍໍ່ໄດ້ສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈ ດສ າມະນາຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ແລະ ສ ັ່ງພະນ ກງານ ສຄຄຊ 
ໄປຖອດຖອນບ ດຮຽນຢ ່ບ ນດາປະເທດດ ັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ພ້ອມທ ງ ໄດ້ຮ ບທຶນສະໜ ບສະໜ ນຈ ານວນໜຶື່ງ 
ເຂ ັ້າໃນການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ. 

ໃນຮ ບແບບຫຼາຍຝ່າຍ, ສຄຄຊ ໄດ້ເຂ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຕ່າງໆທີື່ຕິດພ ນ ຢ ່ໃນຂອບ ອາຊຽນ (ASEAN), 

ແລະ ອາຊຽນ+3 (ASEAN+3) ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ກອງປະຊຼຸມໂຄງການການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ ຂ ັ້ນຫ ວ

ໜ້າ ສຄຄຊ ແລະ ຮອງຫ ວໜ້າ ສຄຄຊ (ACMF Chair ແລະ ACMF Deputies), ກອງປະຊຼຸມຄະນະກ າມະ

ການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (WC-CMD), ກອງປະຊຼຸມການພ ດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການຊ າລະ-

ສະສາງຂ້າມແດນ (CSIF), ຄະນະເຮ ດວຽກພາຍໃຕ້ຂອບການເປີດເສລີການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນອາຊຽນ 

(WC-FSL), ຄະນະເຮ ດວຽກການເປີດເສລີບ ນຊີທຶນອາຊຽນ (WC-CAL) ແລະ ກອງປະຊຼຸມການພ ດທະນາ

ຕະຫຼາດພ ນທະບ ດອາຊຽນ (ABMF). ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມ ດ ັ່ງກ່າວ, ພະນ ກງານ ສຄຄຊ ໄດ້ສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຈ ດສ າມະນາຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ແລະ ສ ັ່ງພະນ ກງານ ສຄຄຊ ໄປຖອດຖອນບ ດຮຽນຢ ່ບ ນດາປະເທດ
ດ ັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ພ້ອມນີັ້, ໃນປີ 2014 ສຄຄຊ ໄດ້ເຊ ນບ ດບ ນທຶກຄວາມເຂ ັ້າໃຈການຮ່ວມມ ຫຼາຍຝ່າຍ 
ລະຫວ່າງ ຄຄຊ 5 ປະເທດ ເຂດອ່າງແມ່ນ ້າຂອງ. 

ໃນຮ ບແບບການພ ວພ ນຮ່ວມມ ກ ບອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ, ໃນເດ ອນ ກ ນຍາ 2018 ຄຄຊ ໄດ້ຖ ກຮ ບຮອງ
ເປັນສະມາຊິກສ າຮອງຂອງອ ງການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບສາກ ນ (IOSCO) ຊຶື່ງເປັນການຍ ກບ ດບາດວຽກງານ
ຫຼ ກຊ ບ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີສາກ ນ. ພ້ອມນີັ້ ໃນຂອບການຮ່ວມມ ດ ັ່ງກ່າວ ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ໄດ້ເຂ ັ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຼຸມປະຈ າປີ ຂອງ ອ ງການ IOSCO ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນຄະນະກ າມະການຕ່າງໆຂອງ ອ ງການ 

IOSCO ເປັນຕ ັ້ນ ຄະນະກ າມະການຕະຫຼາດທີື່ກ າລ ງພ ດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວ (GEMC) ແລະ ຄະນະກ າມະ

ການພາກພ ັ້ນອາຊີ-ປາຊີຟ ກ (APRC) ແລະ ສ າມະນາທາງວິຊາການໃນຫ ວຂໍໍ້ຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ນອກຈາກ

ນີັ້, ໄດ້ມີການຮ່ວມມ ກ ບ ອ ງການການເງິນສາກ ນ (IFC) ເພ ື່ອປັບປ ງວຽກງານ ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃຫ້ແກ່ 
ບໍລິສ ດເປົຶ້າໝາຍຈ ດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ຢ ່ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ອີກດ້ວຍ. 
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ສ ງລວມແລ້ວ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ ພ ດທະນາ 
ຢ່າງເປັນລະບ ບ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜ ກແໜ້ນ. ມາຮອດປັດຈ ບ ນ, ຕະຫຼາດທຶນລາວປະກອບມີທ ກພາກສ່ວນ ທີື່ເປັນ
ອ ງປະກອບສ າຄ ນ ແລະ ຈ າເປັນໃນລະບ ບນິເວດວິທະຍາຕະຫຼາດທຶນ ເຊິື່ງລວມມີ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ
, ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ, ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກ
ຊ ບ, ຜ ້ລ ງທຶນທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜະລິດຕະພ ນທີື່ຊ ັ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ. 

ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີ ແຫ່ງການກ າເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນ
ພາລະກິດປົກປັກຮ ກສາ ແລະ ສ້າງສາພ ດທະນາປະເທດຊາດ ຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ ຊຶື່ງຂ ັ້ນເທິງໄດ້ຮ ບຮ ້ຜ ນງານ ແລະ ໄດ້ມອບ
ໃບຍ້ອງຍໍໃນລະດ ບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຕະຫລາດທຶນ ຄ :  

- ຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊ ັ້ນ III 1 ໜ່ວຍ; 

- ຫຼຽນກາແຮງງານ 1 ໜ່ວຍ; 

- ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບຊ ມເຊີຍຈາກຜ ້ວ່າການ ທຫລ ຫຼາຍສະບ ບ; 

- ໃບກຽດຕິຄ ນ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບຊ ມເຊີຍ ຈາກ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ 
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຈ ານວນຫຼາຍສະບ ບ. 

ນອກຈາກນີັ້ ໜ່ວຍພ ກ ສຄຄຊ ໄດ້ຮ ບການຍ້ອງຍໍ ເປັນໜ່ວຍພ ກເຂ ັ້ມແຂງ-ຮ ້ນ າພາຮອບດ້ານ 7 ສະໄໝຕໍໍ່

ເນ ື່ອງ. 

II. ຂໍໍ້ຄ ງຄາ້ງ 

1) ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຍ ງບໍໍ່ສາມາດເປັນຊ່ອງທາງໃໝ່ໃນການຈ ດສ ນແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການລ ງທຶນ ໄດ້ດີເທ ັ່າທີື່ຄວນ 
ເນ ື່ອງຈາກ:  
- ຜະລິດຕະພ ນຫຼ ກຊ ບ ທີື່ຊ ັ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ບໍໍ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄ ນນະພາບບໍໍ່ສ ງ (ຜ ນຕອບແທນຕ ໍ່າ ຫຼ  ບໍໍ່

ມີຜ ນຕອບແທນສ າລ ບບາງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ) ຍ້ອນວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ຍ ງ
ອ່ອນແອຫຼາຍດ້ານ, ເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດຂາດທຶນຕໍໍ່ເນ ື່ອງຫຼາຍປີ, ຂາດການຖ ບ ນຊີຢ່າງເປັນລະບ ບ, ການ

ຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ຍ ງບໍໍ່ທ ນເປັນມ ອາຊີບແທ້;  

- ການປະຕິຮ ບລ ດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນມະຕິ 
5 ສະໄໝທີ IX ຂອງພ ກແລ້ວ ແຕ່ບໍໍ່ຖ ກຈ ດຕ ັ້ງຜ ນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນຮ ບປະທ າ ເຮ ດໃຫ້ຂາດຕ ວແບບທີື່
ດີຈາກວິສາຫະກິດຂອງລ ດທີື່ລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ (ຫ ວໜ່ວຍທີື່ມີກ າໄລ ບໍໍ່ຖ ກສະໜ ບສະໜ ນ
ຈາກພາກລ ດໃຫ້ມາລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ແຕ່ຫ ວໜ່ວຍທີື່ຂາດທຶນ ຖ ກບ ນຈ ໃນບ ນຊີເປົຶ້າໝາຍ
ລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ);  

- ບາງບໍລິສ ດທີື່ຈ ດທະບຽນແລ້ວ ຍ ງເຄ ື່ອນໄຫວຂາດທຶນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປັນຜ ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮ ້ນ, ການ

ປະຕິບ ດນະໂຍບາຍບ ນຊີ ຍ ງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກ ບມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) 

ເຮ ດໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນຂາດຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນ ຕໍໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ, ການຫ ນ

ຈາກການບໍລິຫານຈ ດການແບບຄອງເດີມ ໄປສ ່ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG) ຕາມບ ດຮຽນທີື່ດີຂອງ
ສາກ ນ ຍ ງຊ ກຊ້າ. 
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2) ພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດບໍໍ່ທ ນໜ ກແໜ້ນ, ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ຍ ງບໍໍ່ທ ນໝ ັ້ນທ່ຽງແທ້ 

ເປັນຕ ັ້ນ ການຂາດດ ນງ ບປະມານ, ພາລະໜີັ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຍ ງສ ງ, ເງິນກີບຍ ງອ່ອນຄ່າໃນບາງໄລຍະ ໂດຍ

ສະເພາະໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາກ ບຄ ນຂອງຜ ້ລ ງທຶນ
ຕ່າງປະເທດ ຍ ງພ ບຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ເຮ ດໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ ບໍໍ່ສ ນໃຈມາລ ງທຶນເພີື່ມເຕີມ ແລະ ຜ ້ທີື່ໄດ້
ລ ງທຶນແລ້ວ ກໍໍ່ຊອກຫາທ ກວິທີທາງເພ ື່ອອອກຈາກຕະຫຼາດທຶນລາວ; ນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນ (ເປັນຕ ັ້ນ: 

ອາກອນກ າໄລ, ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ) ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນອາກອນຂອງພາກລ ດ ຕໍໍ່ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ 
ເຖິງວ່າໄດ້ປະຕິບ ດ ແຕ່ເມ ື່ອທຽບກ ບເງ ື່ອນໄຂຕະຫຼາດທຶນພາຍໃນປະເທດ ເຫ ນວ່າຍ ງບໍໍ່ທ ນສ ມຄ ່ . ທ ງໝ ດ
ເຫຼ ັ່ານີັ້ ບໍໍ່ເອ ັ້ອອ ານວຍຕໍໍ່ ການລະດ ມທຶນ ແລະ ການລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນເທ ັ່າທີື່ຄວນ; 

3) ການຄ ້ມຄອງຂອງພາກລ ດ ຕໍໍ່ບໍລິສ ດທີື່ຢ ່ນອກຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຍ ງບໍໍ່ໜ ກແໜ້ນເຂ ັ້ມແຂງແທ້ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ 
ການຖ ບ ນຊີ, ການແຈ້ງເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນ, ການລ ກລອບນ າເຂ ັ້າສິນຄ້າບໍໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ 
ລວມທ ງ ການປະຕິບ ດມາດຕະການຕໍໍ່ຜ ້ລະເມີດ ຍ ງບໍໍ່ໄດ້ປະຕິບ ດຢ່າງຈິງຈ ງ ເຮ ດໃຫ້ເກີດມີການປຽບທຽບ
ຊ ັ່ງຊາ ແລະ ທໍໍ້ຖອຍ ສ າລ ບບໍລິສ ດທີື່ປະຕິບ ດຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ; 

4) ເຄ ື່ອງມ ໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະບ ບໄອທີ, ບ ກຄະລາກອນທີື່ມີຄວາມຊ າ
ນານງານສະເພາະດ້ານ ແລະ ບ ນດານິຕິກ າລ ່ມກ ດໝາຍ ຍ ງບໍໍ່ຄ ບຖ້ວນ ແລະ ທ ນສະໄໝ ເຮ ດໃຫ້ການຄ ້ມ
ຄອງຕິດຕາມ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ຍ ງບໍໍ່ທ ນຕໍໍ່
ເນ ື່ອງ ແລະ ຄວບຄ ມທ ກບ ນຫາ, ເມ ື່ອພ ບເຫ ນບ ນຫາແລ້ວ ການຄ ັ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂ ຍ ງບໍໍ່ທ ນສະພາບ
ການ;  

5) ລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີຂອງ ຕລຊລ ທີື່ນ າໃຊ້ໃນປັດຈ ບ ນ ມີຂໍໍ້ຈ າກ ດຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຍ ງບໍໍ່ມີສ ນສ າຮອງຂໍໍ້ມ ນ 
(DR Site), ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕ ກນິກ ຂອງລະບ ບດ ັ່ງກ່າວ ກ ບຄວາມ

ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປັດຈ ບ ນ ນ ບມ ັ້ນ ບກວ້າງອອກເລ ັ້ອຍໆ ເປັນຕ ັ້ນ: ຊ່ອງທາງການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຍ ງບໍໍ່ທ ນ

ຕອບສະໜອງກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ລ ງທຶນ ເຊ ັ່ນ: ບໍໍ່ມີລະບ ບສ ັ່ງຄ າສ ັ່ງຊ ັ້-ຂາຍຜ່ານມ ຖ  (Mobile 

App) ແລະ Tablet, ການເປີດບ ນຊີເງິນຝາກສ າລ ບຜ ້ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອລ ງທຶນໃນຫຼ ກຊ ບ ຍ ງມີຂໍໍ້

ຫຍ ້ງຍາກ, ບໍໍ່ມີລະບ ບເປີດບ ນຊີຫຼ ກຊ ບແບບອອນລາຍ, ການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃນການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຍ ງ

ບໍໍ່ທ ນໄດ້ດີ ຍ້ອນຕະຫຼາດຍ ງອ່ອນນ້ອຍ, ຂາດຜະລິດຕະພ ນທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶື່ງທ ງໝ ດນີັ້ເຮ ດໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນ ແລະ 
ຜ ້ຕ້ອງການລະດ ມທຶນຈາກທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບໍໍ່ທ ນໃຫ້ຄວາມສ ນໃຈຕໍໍ່ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ເທ ັ່າທີື່
ຄວນ, ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບທີື່ບໍໍ່ຍ ດຕິທ າ ຍ ງບໍໍ່ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ, ນິິຕິກ າເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ
ເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ຄ ້ມຄອງສະມາຊິກຂອງຕ ນ ຍ ງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກ ບນິຕິກ າແມ່ ເຮ ດໃຫ້ການເຄ ື່ອນໄຫວ
ບາງຄ ັ້ງບໍໍ່ຄ່ອງຕ ວ; ຄ ່ຮ່ວມທຶນ ຍ ງຂາດຄວາມກະຕ ລ ລ ັ້ນໃນການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ; 

6) ການເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບຈ ານວນໜຶື່ງ ຍ ງບໍໍ່ທ ນປະຕິບ ດບ ດບາດຂອງຕ ນ
ຢ່າງເຕ ມສ່ວນ ແລະ ເລິກເຊິື່ງເຖິງຖອງແທ້, ຄວາມສະດ ້ງໄວໃນການນ າເອ າບ ດຮຽນ ແລະ ປະສ ບການຂອງ

ຕ່າງປະເທດມາໝ ນໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດຂອງຕ ນຍ ງບໍໍ່ທ ນໄດ້ດີ, ຄ ນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການ

ຍ ງເຮ ດບໍໍ່ທ ນໄດ້ດີເທ ັ່າທີື່ຄວນ; 

7) ຖານຜ ້ລ ງທຶນ ຍ ງບໍໍ່ທ ນກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍ ງບໍໍ່ເຄ ື່ອນໄຫວຊ ັ້-ຂາຍຢ່າງຟົດຟືຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ ້ລ ງທຶນ
ປະເພດສະຖາບ ນພາຍໃນປະເທດ. ສ າລ ບຜ ້ລ ງທຶນປະເພດບ ກຄ ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊ ັ້ຫຼ ກຊ ບໄວ້ເພ ື່ອຖ ຄອງ
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ໄລຍະຍາວ ເຮ ດໃຫ້ການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບໃນ ຕລຊລ ບໍໍ່ຄຶກຄ ັ້ນເທ ັ່າທີື່ຄວນ. ການສ້າງສິື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຊ ັ້-ຂາຍ ເພ ື່ອດຶງດ ດຜ ້ລ ງທຶນ ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍ ງບໍໍ່ທ ນໄດ້ຮ ບການ
ປະຕິບ ດຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ເຫ ນວ່າ ການຄ ັ້ນຄິດປະດິດສ້າງດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ວິທີການໃໝ່ໆ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມໜ້າສ ນໃຈຕໍໍ່ກ ່ມເປົຶ້າໝາຍ ໄດ້ຮ ບການປັບປ ງ ແຕ່ຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວ
ກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ຂອງສ ງຄ ມຍ ງຈ າກ ດ. ການສ້າງຫຼ ກສ ດ ແລະ ການສ້າງນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ
ປະເພດຕ່າງໆ ຍ ງບໍໍ່ພຽງພໍກ ບຄວາມຈ າເປັນຕ ວຈິງ. 
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ພາກທ ີIII 

ຍ ດທະສາດພ ດທະນາຕະຫາຼດທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປຕີໍໍ່ໜາ້ (2021-2030) 

ແລະ ວໄິສທ ດ ຮອດປ ີ2035 

I. ວໄິສທ ດ ແລະ ທິດທາງລວມ 

1. ວໄິສທ  ດຮອດປ ີ2035 

ວິໄສທ ດ ກ່ຽວກ ບການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນຮອດປີ 2035 ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ: “ຊ່ອງທາງລະດ ມທຶນ 

ແລະ ລ ງທນຶ ຢາ່ງມ ອາຊບີ, ໂປງ່ໃສ ແລະ ຍ ນຍ ງ” 

2. ທດິທາງລວມ  

1) ອ ງການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ຮ ບປະກ ນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 
ຢ່າງມີປະສິດທິຜ ນ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ແບບຫຼາຍທິດ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການລະດ ມ

ທຶນ ແລະ ການລ ງທຶນ ທ ງຢ ່ຕະຫຼາດທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

2) ລ ດຖະບານ ມີນະໂຍບາຍອາກອນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນອາກອນ ສ າລ ບຜ ້ລະດ ມທຶນ ແລະ ຜ ້ລ ງທຶນ; ທ ກຫ ວໜວ່ຍ

ວິສາຫະກິດ ປະຕິບ ດລະບຽບການ ຢ່າງສະເໝີພາບກ ນ; 

3) ມີພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼາດທຶນ (ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ) ທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໄດ້
ຮ ບຄວາມເຊ ື່ອຖ  ຈາກຜ ້ລະດ ມທຶນ ແລະ ຜ ້ລ ງທຶນ ແລະ ມີພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຊ ື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊ ື່ອມຈອດ
ກ ບຕະຫຼາດທຶນພາກພ ັ້ນ;  

4) ຜະລິດຕະພ ນຫຼ ກຊ ບ ທີື່ຊ ັ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມີຄ ນນະພາບ ແລະ ມີຜ ນຕອບແທນ

ທີື່ເໝາະສ ມ, ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ສາມາດລະດ ມທຶນຈາກຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ຢ່າງຄ່ອງຕ ວ; 

5) ຜ ້ລ ງທຶນ ມີຄວາມຮ ບຮ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສາມາດປະກອບສ່ວນ
ລ ງທຶນໃນຫຼ ກຊ ບຢ່າງມ ອາຊີບ, ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ມີຈ ນຍາບ ນສ ງ ຕໍໍ່
ວິຊາຊີບຂອງຕ ນ.  

II. ສະຫຼຼຸບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດຍ ດທະສາດການພ ດທະນາຕະຫາຼດທນຶ 10 ປ ີ(ປີ 2011-2020) 

1) ມີຊ່ອງທາງໃໝ່ ໃນການລະດ ມທຶນ ແລະ ການລ ງທຶນ ຂອງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ  ເຊິື່ງການເຂ ັ້າເຖິງແຫຼ່ງ

ທຶນດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ ບການຄ ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິຜ ນ. ຮອດທ້າຍປີ 2020, ວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ 

ເອກະຊ ນ ສາມາດລະດ ມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ, ຮ ້ນກ ້ ແລະ 

ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ທ ງໝ ດ 23.018 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອ າ 14,03% ຂອງ GDP; 

2) ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ມີວິໃນທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍຂຶັ້ນ, ຖ ບ ນຊີຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮ ບການ

ກວດສອບບ ນຊີຈາກຜ ້ກວດສອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ຫ ນເປັນມ ອາຊີບຫຼາຍຂຶັ້ນ 
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(CG) ເຊິື່ງທ ງໝ ດເຫຼ ັ່ານີັ້ ໄດ້ຊ່ວຍຕີຖອຍການຮ ັ່ວໄຫຼຂອງງ ບປະມານລ ດ. ພ້ອມນີັ້, ຍ ງເພີື່ມໂອກາດໃນການ

ເຂ ັ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາມາດສ້າງເຄ ອຂ່າຍທາງທ ລະກິດໄດ້ເພີື່ມຂຶັ້ນ; 

3) ລ ດຖະບານ ມີລາຍຮ ບຈາກການເກ ບອາກອນເພີ ື່ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ປີ 2011-2020 ລ ດຖະບານ 

ສາມາດເກ ບອາກອນຈາກບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ໄດ້ທ ງໝ ດ 3.239,02 ຕ ັ້ກີບ, ສະເພາະປີ 2020 ລ ດຖະບານ

ສາມາເກ ບອາກອນຈາກບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ທ ງໝ ດ 719 ຕ ັ້ກີບ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 2,12 ເທ ັ່າຕ ວ ເມ ື່ອທຽບກ ບ 

ເກ ບໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ປີ ກ່ອນເຂ ັ້າຈ ດທະບຽນ ເຊິື່ງມີພຽງແຕ່ປີລະປະມານ 230 ກວ່າຕ ັ້ກີບ; 

4) ໄດ້ມີດ າລ ດວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ (ປີ 2010) ແລະ ຖ ກຍ ກຂຶັ້ນມາເປັນກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຫຼ ກຊ ບ ໃນປ ີ2012 ແລະ ໄດ້ປັບປ ງຄ ນ ໃນປ ີ2019 ແລະ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການໃຕ້ກ ດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ; 

5) ມີກ ງຈ ກໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບຢ່າງເປັນລະບ ບ, ໄດ້ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ໃນຮ ບແບບ ສອງ

ຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ເພ ື່ອຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານວິຊາການ; 

6) ລ ດຖະບານ ໄດ້ຫຼຼຸດອາກອນກ າໄລ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 5% ເຫຼ ອ 19% (ຈາກອ ດຕາເດີມ 24%) 
ເປັນເວລາ 4 ປີຕໍໍ່ເນ ື່ອງ (ໃນປີ 2010) ແລະ ໄດ້ຫຼຼຸດເພີີ ື່ມຕ ື່ມອີກ 7% ເຫຼ ອ 13% (ຈາກອ ດຕາເດີມ 
20%) ເປັນເວລາ 4 ປີຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ( ໃນປ ີ2020). ສ າລ ບຜ ້ລ ງທຶນໃນຮ ້ນ ລ ດຖະບານ ໄດ້ຍ ກເວ ັ້ນອາກອນກ າ

ໄລຈາກການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນ (Capital Gain Tax) ຈາກ 10% ເຫຼ ອ 0% ແລະ ອາກອນເງິນປັນຜ ນຈາກ 

10% ເຫຼ ອ 0% (ໃນປ ີ2011) ເພ ື່ອດຶງດ ດຜ ້ລະດ ມທຶນ ແລະ ຜ ້ລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນ;  

7) ຕລຊລ ໄດ້ຮ ບການປັບປ ງໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງເປັນກ້າວໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານ ບ ກຄະລາກອນ, ລະບ ບ

ໄອທີ, ກ ນໄກການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄ ້ມຄອງ

ສະມາຊິກ, ການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຮ ບຝາກຫຼ ກຊ ບ;  

8) ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ຮ ບການພ ດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຄ ບຖ້ວນ ເພ ື່ອເອ ັ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ 

ການດ າເນີນທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ເຊິື່ງປັດຈ ບ ນມີທ ງໝ ດ 24 ແຫ່ງ; 

9) ພະນ ກງານໃນຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ມີຄວາມຮ ້ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ, ນ ກວິຊາຊີບ

ທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ມີຈ ານວນທີື່ເໝາະສ ມ ແລະ ໄດ້ຮ ບການຝ ກອ ບຮ ມດ້ານວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ຢ່າງຕໍໍ່

ເນ ື່ອງ ແລະ ມີຈ ນຍາບ ນ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການໂດຍພ ັ້ນຖານ, ໄດ້ມີຊ່ອງທາງໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່

ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ເຮ ດໃຫ້ມວນຊ ນໄດ້ຮ ບຮ ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ 

ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຕາມຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນຂອງຕ ນ; 

10) ນອກຈາກນີັ້, ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ 

ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຜ່ານກ ນໄກການຊອກຮ ້ລ ກຄ້າ 

(KYC ແລະ CDD) ຢ່າງເຄ ັ່ງຄ ດ ຕໍໍ່ຜ ້ລ ງທຶນທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາລ ງທຶນຢ ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ. 
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ຜ່ານການຜ ນຂະຫຍາຍແຜນຍ ດທະສາດຄ ດ ັ່ງກ່າວ, ຄຄຊ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ ຊີັ້ນ າ-ນ າພາຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບ ນດາ

ແຜນງານ-ໂຄງການດ າເນີນງານ 5 ປີ (2016-2020) ຊຶື່ງສະແດງອອກຄ : ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (2016-2020) 

ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 12 ແຜນງານ ແລະ 38 ໂຄງການ ສາມາດບ ນລ ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງແຜນງານ-ໂຄງການ

ທ ງໝ ດ. 

III. ແຜນຍ ດທະສາດພ ດທະນາຕະຫາຼດທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ 10 ປີ (2021-2030) 

ໃນໄລຍະ 10 ປີຕໍໍ່ໜ້າ (2021-2030), ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ຊີັ້ນ າ-ນ າພາຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕ ວ
ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ເຂ ັ້ມແຂງ ຕາມວິໄສທ ດ 2035 ທີື່ໄດ້ວາງໄວ້, ຄຄຊ ຕ້ອງໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ສ ບຕໍໍ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນ
ງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫ້ເປັນຮ ບປະທ າ ເຊິື່ງແຜນງານ
ໂຄງການດ ັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ V ແຜນງານ 10 ໂຄງການ 42 ແຜນວຽກ ຄ :  

▪ ແຜນງານທີ I: ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ( 3 ໂຄງການ ) 

▪ ແຜນງານທີ II: ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ແລະ ນະໂຍບາຍມະຫາພາກກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ (1 
ໂຄງການ ) 

▪ ແຜນງານທີ III: ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼາດທຶນ ( 2 ໂຄງການ ) 

▪ ແຜນງານທີ IV: ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ແລະ ພ ດທະນາຜະລິດຕະ
ພ ນຫຼ ກຊ ບ ( 2 ໂຄງການ ) 

▪ ແຜນງານທີ V: ຂະຫຍາຍ, ປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຕະຫຼາດທຶນ ( 2 ໂຄງການ ) 

IV. ແຜນພ ດທະນາຂອງ ຕລຊລ 

1) ສ ບຕໍໍ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງຂອງ ຕລຊລ ໃຫ້ມີທ່າກ້າວທີື່ດີຂຶັ້ນເລ ື່ອຍໆ ເປັນຕ ັ້ນ
ແມ່ນ: ການປັບປ ງຂໍໍ້ມ ນຜະລິດຕະພ ນຫຼ ກຊ ບ ໂດຍອີງພາລະບ ດບາດຂອງ ຕລຊລ ໃນກ ດໝາຍຫຼ ກຊ ບ 
ແລະ ລະບຽບຄ ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ; 

2) ສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອຄ ັ້ນຄວ້າກ ນໄກການຊ ັ້-ຂາຍໜ່ວຍລ ງທຶນ; ຄ ັ້ນຄວ້າການພ ດທະນາ

ລະບ ບການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ  ກຊ ບ ຜ່ານ ມ ຖ  ແລະ ປັບປ ງລະບ ບແລກປ່ຽນຊ ັ້-ຂາຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ; 

3) ຊຼຸກຍ ້ ແລະ ປະສານສ ມທ ບກ ບບ ນດາບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ມີຜ ນການດ າເນີນງານທີື່ດີ 
ແລະ ມີຜ ນຕອບແທນທີື່ໜ້າສ ນໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ; 

4) ສ ບຕໍໍ່ສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ ປັບປ ງ-ແກ້ໄຂ ລະບ ບໄອທີຂອງ ຕລຊລ; 

5) ສ ບຕໍໍ່ສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງໃນຕະຫຼາດທຶນ ເພີື່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ ກວ້າງຂວາງຍິື່ງ
ຂຶັ້ນ. 
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V. ແຜນພ ດທະນາຂອງ ບລໍສິ ດຈ ດທະບຽນ, ບລໍສິ ດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດາ້ນຫຼ ກຊ ບອ ື່ນ 

❖ ບລໍສິ ດຈ ດທະບຽນ 
ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ດ້ວຍການ:  

1) ສ້າງແຜນຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS); 

2) ປັບປ ງການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ Corporate Governance: CG ໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບຄ າແນະນ າ ແລະ ວິທີ

ການປະເມີນ ທີື່ ຄຄຊ ກ ານ ດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

3) ປັບປ ງການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ຕີຖອຍການຂາດທຶນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການສ້າງຜ ນ

ຕອບແທນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮ ້ນ; 

4) ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນຕາມລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນຂອງ ຕລຊລ ໂດຍຂໍໍ້ມ ນທີື່ຈະເປີດເຜີຍຕ້ອງມີຄວາມຖ ກຕ້ອງ
, ຄ ບຖ້ວນ, ພຽງພໍ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ ເພ ື່ອຜ ້ລ ງທຶນສາມາດໝ ນໃຊ້ຂໍໍ້ມ ນດ ັ່ງກ່າວໄດ້; 

5) ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການອອກຜະລິດຕະພ ນໃໝ່ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ໃບສະແດງສິດໃນການຊ ັ້ຮ ້ນ (DR), 

Corporate Bond ແລະ ອ ື່ນໆ; 

6) ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫ ນ ເຂ ັ້າໃນກິດຈະກ າສ ັ່ງເສີມຄວາມຮ ້ດ້ານຕະຫຼາດທຶນ ຮ່ວມກ ບ ສຄຄຊ, ຕລຊລ, 
ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 

❖ ບລໍສິ ດຫຼ ກຊ ບ 
1) ຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການເພ ື່ອຮອງຮ ບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕ ວ; 

2) ຄ ັ້ນຄວ້າປັບປ ງ ແລະ ພ ດທະນາ ລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີ-ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫ້ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ເພ ື່ອຮອງຮ ບ

ການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຮ ບປະກ ນການເຄ ື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ; 

3) ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຕ ນຕາມຫຼ ກການ RBA; 

4) ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພ ື່ອໃຫ້ບໍລິການສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອຊ ັ້ຫຼ ກຊ ບ (Margin Trading) ຫຼ  ຢືມຫຼ ກຊ ບເພ ື່ອຂາຍ 

(Short Sale) ແລະ ອ ື່ນໆ; 

5) ຄ ັ້ນຄວ້າເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການເຂ ັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ASEAN Broker Link. 

6) ອອກແຮງຂ ນຂວາຍຫ ວໜ່ວຍທ ລະກິດ ທີື່ມີທ່າແຮງບ ັ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນຜ່ານຕະຫາຼດທຶນ 
ເພ ື່ອຂະຫຍາຍທ ລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ອ ນທີື່ຕິດພ ນກ ບ
ຂະແໜງທີື່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ເປັນເປົຶ້າໝາຍບ ລິມະສິດພ ດທະນາເສດຖະກິດຂອງລ ດ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດພ ດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ສີຂຽວ. ກໍລະນີເຫ ນວ່າ
ຫ ວໜ່ວຍທ ລະກິດໃດ ຍ ງບໍໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ຕ້ອງເຂ ັ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້
ຄ າປ ກສາ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາໃນເວລາອ ນຄວນ; 

7) ສ ້ຊ ນໃຫ້ໄດ້ສ້າງບໍລິສ ດບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມ ເພ ື່ອເພີື່ມຜະລິດຕະພ ນ ແລະ 
ສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດຂ ັ້ນສອງ, ສຶກສາແນວທາງໃນການອອກຜະລິດຕະພ ນໃໝ່ ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ 
ສ າລ ບ ຕລຊລ ເພ ື່ອເປັນທາງເລ ອກແກ່ຜ ້ລ ງທຶນ ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອຍ ກບ ດບາດຕະຫຼາດທຶນ
ລາວຕໍໍ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມຂອງ ສປປ ລາວ;  
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8) ສ ບຕໍໍ່ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ ໃນຫ ວຂໍໍ້ຕ່າງໆກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ມວນຊ ນທ ັ່ວໄປ ທ ງຢ ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ 

ແລະ ຢ ່ຕ່າງແຂວງຢ່າງມີຈ ດສ ມ ໂດຍຜ່ານ ໜ ງສ ພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍ  ຫຼ  ສ ື່ອ ື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ; 

9) ພ ດທະນາບ ກຄະລາກອນຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ດ້ວຍການສ ັ່ງເຂ ັ້າຝ ກອ ບຮ ມໃນຫ ວຂໍໍ້ຕ່າງໆເຊ ັ່ນ: ຄວາມຮ ້
ພ ັ້ນຖານທາງດ້ານຕະຫຼາດເງິນ-ຕະຫຼາດທຶນ, ການບ ນຊີ ແລະ ສ ັ່ງເຂ ັ້າຮຽນຫຼ ກສ ດນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກ
ຊ ບປະເພດນາຍໜ້າຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ, ທີື່ປ ກສາທາງດ້ານການເງິນ, ນ ກວິເຄາະ, ທີື່ປ ກສາດ້ານການລ ງທຶນ, ຜ ້
ບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນ ແລະ ຫ ວຂໍໍ້ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອຍ ກສ ງຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ
ຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ເຂ ັ້ມແຂງ ຮ ບປະກ ນການປະຕິບ ດໜ້າທີື່ຢ່າງມ ອາຊີບ ແລະ ມີຈ ນຍາບ ນ. 

❖ ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດາ້ນຫຼ ກຊ ບອ ື່ນ 
1) ຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການເພ ື່ອຮອງຮ ບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕ ນໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕ ວ; 

2) ຄ ັ້ນຄວ້າປັບປ ງ ແລະ ພ ດທະນາ ລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີ-ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫ້ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ເພ ື່ອຮອງຮ ບ

ການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຮ ບປະກ ນການເຄ ື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ; 

3) ສ ້ຊ ນສ້າງພະນ ກງານຂອງຕ ນໃຫ້ເປັນມ ອາຊີບຫຼາຍຂຶັ້ນ. 
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ພາກທ ີIV 

ພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານ ຂອງຕະຫາຼດທນຶລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປ ີ(2010-2020) 
 

I. ວາລະດ າເນນີພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານຂອງຕະຫາຼດທນຶລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປີ 

 
ເວລາ ເນ ັ້ອໃນ ຜ ຮ້ ບຜດິຊອບ 

07:00-08:00 ໂມງ - ລ ງທະບຽນ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບ 

08:00-08:30 ໂມງ - ເຊີນແຂກເຂ ັ້າປະຈ າທີື່ 
- ຊ ມພາບວີດີໂອການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ 10 ປີ 

ທ່ານ ປອ. ສ ດທິເດດ ບ ນລ ໄຊ, ຮອງ
ຜ ້ອ ານວຍການບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ລາວ-ຈີນ 
ຈ າກ ດ 

- ຊ ມການສະແດງສີນລະປະ (ບ ດຟ້ອນ ແລະ ບ ດຮອ້ງ) ກອງສິນລະປະກອນກອງທ ບ 

08:30-09:00 ໂມງ - ກ່າວຈ ດປະສ ງ ແລະ ສະເໜີແຂກເຂ ັ້າຮ່ວມ ທ່ານ ປອ. ສ ດທິເດດ ບ ນລ ໄຊ,  
ຮອງຜ ້ອ ານວຍການບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ  
ລາວ-ຈີນ ຈ າກ ດ 

- ລາຍງານໂດຍສ ງເຂບ ຜ ນງານການເຄ ື່ອນໄຫວ 10 ປີ ຕະຫຼາດ
ທຶນລາວ 

ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ,  
ຫ ວໜ້າ ສຄຄຊ 

09:00-09:10 ໂມງ - ລາຍງານກຽ່ວກ ບແຜນ 5 ປີ ຕໍໍ່ໜ້າ ຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ທ່ານ ອ໊ອດ ພ ນຊຽງດີ,  ຜ ້ອ ານວຍການ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

09:10-10:00 ໂມງ - ອ່ານຂໍໍ້ຕ ກລ ງຍ້ອງຍໍຂອງຂ ັ້ນເທິງ  ຕາງໜ້າກ ມຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ພະນ ກງານ 
ທຫລ  

- ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່: ສຄຄຊ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ. ເກ າຫີຼ, 
ຕລຊລ 

 

ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະ 
ມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ, 
ປະທານ ຄຄຊ 

- ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່: ບ ກຄ ນ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ ້ວ່າການ 
ທຫລ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ປ້ະຈ າການ 

- ມອບໃບຊ ມເຊີຍໃຫ້ແກ່: ບ ກຄ ນ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງ ທ່ານ ນາງ ວ ດທະນາ ດາລາລອຍ,  
ຮອງຜ ້ວ່າການ ທຫລ, ຄະນະ ຄຄຊ 

- ມອບໂລທ້ີື່ລະນຶກໃຫ້ແກ:່ ການຈ ດຕ ັ້ງ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ,  
ຫ ວໜ້າ ສຄຄຊ  

10:00-10:10 ໂມງ ຕາງໜ້າ ຂາຮ ້ນຂອງ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (ຝ່າຍລາວ) ມີຄ າເຫ ນ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ ້ວ່າການ 
ທຫລ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ປ້ະຈ າການ 

10:10-10:20 ໂມງ ຕາງໜ້າ ຂາຮ ້ນຂອງ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (ຝ່າຍ ສ.ເກ າຫີຼ) ມີຄ າເຫ ນ ຕາງໜ້າ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ. ເກ າຫີຼ  
(ຜ່ານວິດີໂອ) 

10:20-10:30 ໂມງ ຕາງໜ້າ ສະຖານທ ດ ສ. ເກ າຫີຼ ປະຈ າ ສປປ ລາວ  ມີຄ າເຫ ນ ຕາງໜ້າສະຖານທ ດ ສ. ເກ າຫີຼ ປະຈ າ 
ສປປ ລາວ 
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10:30-11:00 ໂມງ ຂ ັ້ນເທິງມີຄ າເຫ ນໂອລ້ ມ 
 

ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງ
ນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງ
ການເງິນ, ປະທານ ຄຄຊ 

11:00-11:30 ໂມງ - ຂອບໃຈແຂກ ແລະ ຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມ 
- ຖ່າຍຮ ບລວມ: 

• ປະທານ, ຄະນະຜ ້ວ່າການ, ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ຄະນະສ້າງຕ ັ້ງ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

• ປະທານ ແລະ ແຂກເຂ ັ້າຮ່ວມພິທທີ ງໝ ດ 

ທ່ານ ປອ. ສ ດທິເດດ ບ ນລ ໄຊ,  
ຮອງຜ ້ອ ານວຍການບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 
ລາວ-ຈີນ ຈ າກ ດ 

11:30-12:00 ໂມງ ຢ້ຽມຊ ມການວາງສະແດງຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບການວາງສະແດງ 

12:00 -13:30ໂມງ ຮ ບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີື່ ໂຮງແຮມດອນຈ ນພາເລດ - ແຂກເຂ ັ້າຮ່ວມທ ງໝ ດ 
- ຄະນະຮ ບຜິດຊອບ 
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II. ບ ດດ າເນນີວາລະພທິີ 

ບ ດພິທກີອນ 

ພິທີສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫຼາດທຶນລາວ  

ວ ນທ ີ30 ຕ ລາ 2020, ທີື່ໂຮງແຮມ ດອນຈ ນພາເລດ 

- ສະບາຍດີບ ນດາທ່ານ ການນ າພ ກ-ລ ດ ແລະ ບ ນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ ຢ່າງສ ງ; 
- ກ່ອນຈະກ້າວເຂ ັ້າສ ່ພິທີສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວຢ່າງເປັນທາງການ, ຂາ້ພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ເປັນກຽດຢ່າງ

ສ ງ ຮຽນເຊີນບ ນດາທາ່ນ ຮ ບຊ ມວິດີໂອ “10 ປີແຫ່ງການກ າເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ”. 
ຫຼ ງຈາກນ ັ້ນ, ຂໍຮຽນເຊີນບ ນດາທ່ານຮ ບຊ ມການສະແດງສິນລະປະ ເຊິື່ງລວມມີ 2 ລາຍການ ຄ : ລາຍການທີ 1 
ແມ່ນບ ດຟ້ອນອວຍພອນ; ລາຍການທີ 2 ແມ່ນ ບ ດເພງທີື່ມີຊ ື່ວ່າ “ທາງດ່ວນເງິນທຶນ” ເຊິື່ງນ າສະແດງໂດຍ ກອງ
ສິລະປະກອນກອງທ ບ; 

- ຕໍໍ່ໄປ ຂໍຮຽນເຊີນບ ນດາທ່ານຮ ບຊ ມ ແລະ ຮ ບຟັງໄດ້ ຂໍຮຽນເຊີນ; 
ຮຽນ:  -   ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງ ການເງິນ, ປະທານ ຄະນະ

ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫລ ກຊ ບ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ ຢ່າງສ ງ, 

- ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ ຄະນະກ າມະການ
ຄ ້ມຄອງຫລ ກຊ ບ ຜ ້ປະຈ າການ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ , 

- ທ່ານ ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ແລະ ອາດີດຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ ; 
- ທ່ານ ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ແລະ ຜ ້ຕາງໜ້າອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ 

ນ ບຖ ; 
- ບ ນດາທ່ານ ຄະນະກ ມ, ຄະນະອ ານວຍການຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກພ ກ, 

ພະນ ກງານຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ນ ບຖ ; 
- ບ ນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງ. 
 

ໃນທ່າມກາງບ ນຍາກາດທີື່ທ ັ່ວພ ກ, ທ ັ່ວລ ດ ແລະ ທ ັ່ວປວງຊ ນລາວທ ງຊາດ ກ າລ ງຂ ້ນຂ້ຽວຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ

ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ ຄ ັ້ງທີ X ຂອງພ ກ ກໍໍ່ຄ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມຂອງລ ດ ຄ ັ້ງທີ VIII 

ໄລຍະທ້າຍສະໄໝ, ສະເພາະຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ກໍໍ່ພວມຈ ດຕ ັ້ງຜ ນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຂອງອ ງຄະນະ

ພ ກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄ ັ້ງທີ IV. ມ ັ້ນີັ້, ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານທ ັ່ວຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ຮ ້ສຶກປ ຕິຍິນດີ

ເປັນຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ໄດ້ມາເຕ ັ້າໂຮມກ ນຢ ່ສະຖານທີື່ອ ນສວຍງາມແຫ່ງນີັ້ ເພ ື່ອເຂ ັ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດ
ທຶນລາວ ຄ : ວ ນທີ 10 ເດ ອນ 10 ປີ 2010 ຫາວ ນທີ 10 ເດ ອນ 10 ປີ 2020 ແລະ ພິທີຈ ດຕ ັ້ງການຍ້ອງຍໍ
ຜ ນງານຂອງບ ກຄ ນ ແລະ ກ ມກອງລວມໝ ່ ຈາກຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ.  

ໃນພິທີຂອງພວກເຮ າໃນມ ັ້ນີັ້, ໄດ້ມີການນ າຂ ັ້ນສ ງ ພ ກ-ລ ດ, ຕາງໜ້າບ ນດາກະຊວງ, ອາດີດການນ າ, 
ພະນ ກງານບ ານານ, ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ສ.ເກ າຫຼີ ແລະ ຜ ້ຕາງໜ້າອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, 
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ພະນ ກງານຫຼ ກແຫຼ່ງນ າພາຈາກສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຕະຫຼາດທຶນເຂ ັ້າຮ່ວມ ປະມານ 170 ທ່ານ.  

ເພ ື່ອກະກຽມແກ່ວ ນທີື່ມີຄວາມໝາຍສ າຄ ນເປັນພິເສດນີັ້, ພວກເຮ າໄດ້ມີການຫ້າງຫາກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ຮອບດ້ານ, ສ້າງຂະບວນການທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ຕິດພ ນກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ, ສ້າງຟີມວິດີໂອ, ກະກຽມສ້າງ

ປ ຶ້ມ 10 ປີແຫ່ງການກ າເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ , ຈ ດງານວາງສະແດງຜ ນງານ 10 ປີ 

ຕະຫຼາດທຶນລາວ ເຊິື່ງມີຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 27 ພາກສ່ວນ, ຂະບວນການກິລາ, ການຈ ດສ າມະນາແບບຖາມ-
ຕອບ, ການຫຼິັ້ນເກມຕອບຄ າຖາມ ແລະ ອ ື່ນໆ ເຊິື່ງໄດ້ສ າເລ ດຢ່າງຈ ບງາມ ເຮ ດໃຫ້ພວກເຮ າສາມາດເປີດພິທີສະຫຼຼຸບ
ຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວໃນມ ັ້ນີັ້. 

ໃນພິທີທີື່ເຕ ມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍສ າຄ ນນີັ້, ພວກເຮ າຮ ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສ ງ ທີື່ໄດ້ຕ້ອນຮ ບ: 

- ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງ ການເງິນ, ປະທານ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມ
ຄອງຫລ ກຊ ບ ທີື່ໄດ້ສະຫຼະເວລາອ ນມີຄ່າ ມາຮ່ວມໃນພິທີຂອງພວກເຮ າໃນຄ ັ້ງນີັ້ , ອ ນໄດ້ເຮ ດໃຫ້ພິທີເຕ ມໄປ
ດ້ວຍຄວາມໝາຍ ຄວາມສ າຄ ນເປັນຢ່າງຍິື່ງ (ຂໍສະແດງຄວາມຊ ມເຊີຍຢ່າງສ ດໃຈ); 

- ຂໍສະແດງຄວາມຕ້ອນຮ ບ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫລ ກຊ ບ ຜ ້ປະຈ າການ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂ ັ້າຮ່ວມໃນຄ ັ້ງນີັ້ (ຂໍຊ ມເຊີຍ);  

- ຂໍສະແດງຄວາມຕ້ອນຮ ບບ ນດາທ່ານ ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ອາດີດຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ທ່ານ ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ, 
ຜ ້ຕາງໜ້າອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ປະຈ າ ສປປ ລາວ,  ບ ນດາທ່ານ ຄະນະກ ມ, ຄະນະອ ານວຍການຂອງຜ ້ມສີ່ວນ
ຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກພ ກ, ພະນ ກງານຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂ ັ້າຮ່ວມ
ງານໃນມ ັ້ນີັ້ (ຂໍຊ ມເຊີຍ). 

 

ບ ນດາທ່ານ ທີື່ນ ບຖ ,  

ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ບ ນດາທ່ານ ການນ າພ ກ-ລ ດ ແລະ ບ ນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ກ າໄດ້ເຖິງຂະບວນວິວ ດແຫ່ງ
ການກ າເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນ 10 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ, ອ ນດ ບຕໍໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈ ັ້າຂໍຮຽນເຊີນ 
ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ, ຫ ວໜ້າສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ເລຂາຄະນະກ າມະການ
ຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ຂຶັ້ນລາຍງານຜ ນງານການເຄ ື່ອນໄຫວ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຕໍໍ່ທີື່ປະຊຼຸມ ຂໍຮຽນເຊີນ. 

 

 ຮຽນທີື່ປະຊຼຸມ, 

ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການພ ດທະນາຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃນຊຼຸມປີຕໍໍ່ໜ້າ , ອ ນດ ບຕໍໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈ ັ້າຂໍ

ຮຽນເຊີນ ທ່ານ ອ໊ອດ ພ ນຊຽງດີ, ກ າມະການສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜ ້ອ ານວຍການຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຂຶັ້ນລາຍງານ 
ກ່ຽວກ ບແຜນ 5 ປີ ຕໍໍ່ໜ້າຂອງ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຂໍຮຽນເຊີນ. 
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 ບ ນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດທີື່ນ ບຖ , 

ນ ບແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປັດຈ ບ ນ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ມີອາຍ ຄ ບ 10 ປີ ພໍດີ ເຊິື່ງເຕ ມໄປດ້ວຍສິື່ງທາ້ທາຍ 
ແລະ ທ ດສອບນານາປະການ. ແຕ່ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາ ຢ່າງໃກ້ສິດ ຂອງຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ໂດຍ
ມີການນ າແຕ່ລະຮ ່ນ ໄດ້ມີຜ ນງານປະກອບສ່ວນຈຶື່ງເຮ ດໃຫ້ມີຜ ນສ າເລ ດ ໃນທ ກວ ນນີັ້ . ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານ
ຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຕ ັ້ງໜ້າເອ າໃຈໃສ່ເຮ ດໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງຕ ນ ຢ່າງມີຜ ນສ າເລ ດສະຫງ່າງາມ. 10 ປີ 
ທີື່ຜ່ານມາ ແມ່ນໝາກຜ ນອ ນລວມຍອດແຫ່ງຄວາມສ າເລ ດ, ແຫ່ງການພ ດທະນາ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວ
ຢ ່ າງຮອບດ ້ານ ແລະ ດ ້ວຍບາດກ ້າວທ ີ ື່ໜ  ກແໜ້ນ ບ  ນພ  ັ້ນຖານເງ  ື່ອນໄຂພາຍໃນປະເທດຂອງຂະ 
ແໜງຕະຫຼາດທຶນລາວຂອງພວກເຮ າ.  

ດ ັ່ງນ ັ້ນ, ໃນໂອກາດທີື່ມີຄວາມໝາຍສ າຄ ນນີັ້ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ຈຶື່ງໄດ້ຕ ກລ ງຍ້ອງຍໍ 10 ປີ 
ໃຫ້ແກ່ບ ກຄ ນ ແລະ ກ ມກອງລວມໝ ່ ຢ ່ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນຢ່າງສ ມກຽດ. ຕໍໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຮຽນເຊີນ ທ່ານ 
ເສີມທະວີ ສີຫາຝົນ, ຮອງຫ ວໜ້າກ ມຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ພະນ ກງານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂຶັ້ນອ່ານຂໍໍ້ຕ ກລ ງຂອງ
ຂ ັ້ນເທິງ ໃນການຍ້ອງຍໍບ ກຄ ນ ແລະ ກ ມກອງລວມໝ ່ ໃນຄ ັ້ງນີັ້ ຂໍຮຽນເຊີນ. 

(ລາຍລະອຽດ ບ ດພິທີກອນ ສ າລ ບວາລະການຍ້ອງຍໍ ຢ ່ໃນບ ດຕ່າງຫາກ) 

 

ລ າດ ບຕໍໍ່ໄປ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ເປັນກຽດຮຽນເຊີນ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫລ ກຊ ບຜ ້ປະຈ າການ, ຕາງໜ້າໃຫ້ຂາຮ ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ
ລາວ (ຝ່າຍລາວ) ຂຶັ້ນກ່າວມີຄ າເຫ ນຕໍໍ່ພິທີໃນຄ ັ້ງນີັ້.  

(ຂໍຮຽນເຊນີ) 

 

ໃນວາລະຕໍໍ່ໄປ, ຂໍອະນ ຍາດຮຽນເຊີນທ່ານ ຮ ບຊ ມວິດີໂອຄ າເຫ ນຂອງ ທ່ານ ຜ ້ຕາງໜ້າຂາຮ ້ນຈາກຕະຫຼາດ

ຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ (ຂໍຮຽນເຊີນ) 

 

ໃນວາລະຕໍໍ່ໄປ, ຂໍອະນ ຍາດຮຽນເຊີນ ທ່ານ SHIN Sung-soon, ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດຜ ້ມີອ ານາດ

ເຕ ມແຫ່ງ ສ. ເກ າຫຼີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ຂຶັ້ນກ່າວມີຄ າເຫ ນຕໍໍ່ພິທີ. (ຂໍຮຽນເຊີນ) 

ຮຽນທີື່ປະຊຼຸມ, 

ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ພິທີສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ມີຄວາມໝາຍທີື່ໜ ກແໜ້ນເລິກເຊິື່ງຍິື່ງຂຶັ້ນ ແລະ 
ເປັນທິດທາງກ້າວເດີນໃນການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໃນຊຼຸມປີຕໍໍ່ໜ້າ, ອ ນດ ບຕໍໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ 
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ເປັນກຽດຢ່າງສ ງຮຽນເຊີນ ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານ 

ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫລ ກຊ ບ ໃຫ້ກຽດມີຄ າເຫ ນໂອ້ລ ມ ຕໍໍ່ພິທີໃນຄ ັ້ງນີັ້ (ຂອໍະນ ຍາດຮຽນເຊີນ)  

  ບ ນດາທາ່ນ ທີື່ນ ບຖ ,  

ພິທີສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນມ ັ້ນີັ້ ໄດ້ຈ ດຂຶັ້ນຢ່າງສ ມກຽດ. ມາຮອດເວລານີັ້ ພິທີໄດ້ອ ດ
ລ ງດ້ວຍຜ ນສ າເລ ດຢ່າງຈ ບງາມ. ຕາງໜ້າຄະນະຈ ດຕ ັ້ງພິທີ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຮ ້ບ ນຄ ນຢ່າງສ ງ ຕໍໍ່ທ່ານ ຮອງ
ນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂ ັ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ກ ມກອງລວມໝ ່ ພ້ອມທ ງ ໃຫ້ກຽດ
ໂອ້ລ ມຕໍໍ່ພິທີຂອງພວກເຮ າໃນຄ ັ້ງນີັ້, ຂໍອວຍພອນແດ່ທ່ານ ຈ ັ່ງມີສ ຂະພາບເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ມີຜ ນສ າເລ ດຍິື່ງໃຫຍ່ໃນ
ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາປະເທດຊາດ ກໍໍ່ຄ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນພວກເຮ າ ກ້າວຂຶັ້ນຢ່າງມີໄຊ.  

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສ ງ ຕໍໍ່ທ່ານ ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂໍອວຍພອນໃຫ້
ທ່ານຈ ັ່ງມີສ ຂະພາບເຂ ັ້ມແຂງ, ມີຜ ນສ າເລ ດຕໍໍ່ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຕະຫຼາດການເງິນ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜ ກແໜ້ນ, 
ເຂ ັ້ມແຂງ. 

 ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສ ງ ຕໍໍ່ທ່ານ ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ອາດີດຮອງລ ດຖະມ ນຕີ,ທ່ານ ເອກອ ກຄະ
ລ ດຖະທ ດ ແລະ ຜ ້ຕາງໜ້າອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ບ ນດາທ່ານການນ າຮ ່ນກໍໍ່ຕ ັ້ງ, ພະນ ກງານ
ຫຼ ກແຫຼ່ງນ າພາ, ຄະນະກ ມ, ຄະນະອ ານວຍການຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານ
ຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນທ ງໝ ດ, ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ບ ນດາທ່ານ ຈ ັ່ງມີພາລະນາໄມທີື່ສ ມບ ນ, ປະສ ບ
ຜ ນສ າເລ ດໃນໜ້າທີື່ວຽກງານທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າເກ ັ່າ. 

ກ່ອນສິັ້ນສ ດພິທີທາງການ ຂ້າພະເຈ ັ້າຂໍອະນ ຍາດຮຽນເຊີນ ທ່ານ ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ໃຫ້ກຽດຮ່ວມ
ຖ່າຍຮ ບນ າບ ນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ເພ ື່ອເປັນທີື່ລະນຶກ ຕາມລ າດ ບດ ັ່ງລ ່ມນີັ້: 

ຊຼຸດທີ 1: ຄະນະຜ ້ວ່າການ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ແລະ ຄະນະສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ຊຼຸດທີ 2: ບ ນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ເຂ ັ້າຮ່ວມພິທີທ ງໝ ດ 

 

ພາຍຫຼ ງຖ່າຍຮ ບສ າເລ ດແລ້ວ ຂໍຮຽນເຊີນທ່ານ ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ແລະ ແຂກທີື່ເຂ ັ້າຮ່ວມພິທີທ ງໝ ດ 
ຢ້ຽມຊ ມການວາງສະແດງຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ທີື່ຢ ່ດ້ານຫຼ ງຂອງຫ້ອງປະຊຼຸມແຫ່ງນີັ້. ລາຍລະອຽດ ຈະມີ
ພະນ ກງານກ່ຽວຂ້ອງນ າພາທ່ານຢ້ຽມຊ ມ. 

 

 ພາຍຫຼ ງຢ້ຽມຊ ມ ສ າເລ ດແລ້ວ ຂໍຮຽນເຊີນທ່ານ ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ແລະ ບ ນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ

ທ ງໝ ດ ຮ່ວມຮ ບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີື່ ຫ້ອງ v.i.p no.11 Sichuan & Hunan Restaurant ຊ ັ້ນ 2 ແລະ 
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ຫ້ອງໂຖງ Sichuan & Hunan Chinese restaurant. ລາຍລະອຽດ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບຈະນ າພາບ ນດາທາ່ນ 

ໄປສ ່ຫ້ອງດ ັ່ງກ່າວ. 
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III. ບ ດລາຍງານຜ ນງານການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫາຼດທນຶ ຄ ບຮອບ 10 ປີ 

 

 
ບ ດລາຍງານ (ຫຍໍໍ້) 

ຜ ນງານການເຄ ື່ອນໄຫວ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (2010-2020) 
 

ສະເໜໂີດຍ: ທາ່ນ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ, ຫ ວໜາ້ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ,  
ເລຂາຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ 

 

ຮຽນ:  -  ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກ າມະ
ການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ ຢ່າງສ ງ; 

- ບ ນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ ຢ່າງສ ງ. 
 
ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານທ ັ່ວຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ສະແດງຄວາມປ ຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິື່ງ 

ແລະ ຖ ເປັນກຽດຢ່າງສ ງ ຂ ໍ່ານ ບຮ ບຕ້ອນ ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການ
ເງິນ, ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂ ັ້າຮ່ວມ ພິທີສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນ
ລາວ ໃນມ ັ້ນີ ັ້. ການເຂ ັ້າຮ່ວມຂອງທ່ານສະແດງເຖິງ ຄວາມເອ າໃຈໃສ່, ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແລະ ຄວາມ
ໃກ້ຊິດຕິດແທດຂອງພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ ທີື່ມີຕໍໍ່ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນຂອງພວກເຮ າ. ຂໍສະແດງຄວາມປີຕິຍິນດີຕໍໍ່
ການໃຫ້ກຽດເຂ ັ້າຮ່ວມ ຂອງບ ນດາທ່ານ ລ ດຖະມ ນຕີ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ອາດີດຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ທ ດ, ຜ ້ຕາງ 
ໜ້າອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນປະຈ າ ສປປ ລາວ, ຄະນະກ ມ, ຄະນະອ ານວຍການທະນາຄານທ ລະກິດ, ຄະນະອ ານວຍ
ການຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ບ ນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ໄດ້ເຂ ັ້າຮ່ວມ ເຮ ດໃຫ້ພິທີຂອງພວກເຮ າມີ
ຄວາມໝາຍຍິື່ງຂຶັ້ນ.  

ການສະຫຼຼຸບຜ ນງານຕະຫຼາດທຶນລາວ ກໍໍ່ຄ  ວ ນສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຊຶື່ງປີນີັ້ ຄ ບ 10 ປີພໍດີ, ແມ່ນ
ເຫດການສ ດທີື່ມີຄວາມໝາຍສ າຄ ນເປັນຢ່າງຍິື່ງ ສ າລ ບສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ, ເປັນຂີດ 
ໝາຍແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບ ດແນວທາງ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພ ກ ແລະ ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມຂອງລ ດ ແນໃສ່ພ ດທະນາປະເທດ ໃຫ້ຫຼຼຸດພ ັ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ ໃນປີ 2020 ໂດຍຊຼຸກຍ ້ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ສ ມດ ນ ແລະ ຍ ນຍ ງ 
ແລະ ສ ບຕໍໍ່ສ ້ຊ ນຂ້າມຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດ ັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຂາດຕ ວໃນປີ 2025 ພ້ອມທ ງ ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່
ໃນການພ ດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາທີື່ມີລາຍຮ ບປານກາງລະດ ບສ ງຕາມທິດສະດີ
ເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມພ ມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍ ນຍ ງ.  
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ບ ນດາທາ່ນແຂກທີື່ມກີຽດ ທີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງ 
ພາຍຫຼ ງທີື່ລ ດຖະບານ ໄດ້ຫ ນທິດໄປສ ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ທີື່ມີ

ຫຼ ກການຂອງພ ກ ນ ບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕ ັ້ນມາ, ລະບ ບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນ ໄດ້ພ ດທະນາຜະລິດຕະ

ພ ນ ແລະ ການບໍລິການໄປສ ່ຄວາມທ ນສະໄໝຢ່າງໄວວາ ລວມທ ງການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນອ ນມະຫາສານ ເຂ ັ້າໃນ
ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊ ນບ ນດາເຜ ັ່າ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ແຫຼ່ງທຶນທີື່ບ ນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່
ສ ງຄ ມນ ັ້ນ ເມ ື່ອທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະໃໝ່ເຫ ນວ່າບໍໍ່ພຽງພໍ. ສະນ ັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວຕ ັ້ງແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕ ັ້ນມາ. ຈ ນມາຮອດເດ ອນ 2 ປີ 
2002, ທ່ານ ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບຮ່າງດ າລ ດວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ 
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບຂຶັ້ນ ແລະ ຄະນະດ ັ່ງກ່າວໄດ້ປັບປ ງຄ ນໃໝ ່ໃນປີ 2005 ແລະ 2006 ຕາມລ າດ ບ.  

ອີງໃສ່ແນວທາງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮ ບ

ການເຫ ນດີຈາກລ ດຖະບານ ຈຶື່ງໄດ້ເຊ ນ ບ ດບ ນທຶກຄວາມເຂ ັ້າໃຈ (MOU) ຄ ັ້ງທີ 1 ກ ບຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ 

ທີື່ນະຄອນຫຼວງເຊອ ນ ເພ ື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຮ່ວມກ ນໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໃນ

ເດ ອນ ກ ນຍາ 2007. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ MOU ທີື່ໄດ້ເຊ ນກ ບຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ 

ສ.ເກ າຫຼີ ໃຫ້ໄດ້ຮ ບໝາກຜ ນ, ລ ດຖະບານ ໄດແ້ຕ່ງຕ ັ້ງ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບຊີັ້ນ າລວມໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ 
ໃນເດ ອນ ພະຈິກ 2007 ແລະ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃນເດ ອນ ມ ງກອນ 2008. 

ຄະນະດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຶກສາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກ າຕ ວຈິງ ກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍໄດໄ້ປຖອດຖອນບ ດຮຽນ
ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ, ສ.ເກ າຫຼີ, ປະເທດ ໄທ, ປະເທດ ລ ກຊ າບວກ ແລະ 
ບ່ອນອ ື່ນໆຈ ານວນໜຶື່ງ ເຊິື່ງນ າໂດຍ ທ່ານ ສ ມສະຫວາດ ເລ ັ່ງສະຫວ ດ, ອາດີດຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ປະທານ
ຄະນະຊີັ້ນ າລວມໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ.  

ບ ນພ ັ້ນຖານຜ ນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ ັ່ງກ່າວ ທ ງສອງຝ່າຍ ຈຶື່ງໄດ້ເຊ ນບ ດບ ນທຶກຄວາມເຂ ັ້າໃຈ 

(MOU) ຄ ັ້ງທີ 2 ໃນເດ ອນ ພະຈິກ 2008 ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ເພ ື່ອກ ານ ດເນ ັ້ອໃນຕ ັ້ນຕໍໃນການຮ່ວມທຶນ

ສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ. ຈາກນ ັ້ນ, ໃນເດ ອນ ກໍລະກ ດ 2009 ທີື່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທ ງສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຊ ນ

ບ ດບ ນທຶກການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (JVA) ຮ່ວມກ ນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 

ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ. 

ໃນເດ ອນ ພຶດສະພາ 2009, ລ ດຖະບານ ໄດ້ປະກາດການສ້າງຕ ັ້ງ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ 

ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກ ເພ ື່ອເຮ ດໜ້າທີື່ເປັນເສນາທິການ ໃນການຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ 
ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. ສິື່ງທີື່ຂາດບໍໍ່ໄດ້ແມ່ນ ການແຕ່ງຕ ັ້ງຜ ້ອ ານວຍການຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຜ ້ທ າອິດ ໃນເດ ອນ 
ກ ມພາ 2010 ເພ ື່ອກະກຽມຂ ບເຄ ື່ອນທ ລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ.  

ຄຽງຄ ່ກ ນນີັ້, ລ ດຖະບານໄດ້ອອກດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກໃນ ພຶດສະພາ 2010. ອີງໃສ່
ດ າລ ດດ ັ່ງກ່າວ ຄະນະກະກຽມສ້າງຕ ັ້ງ ໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າປ ິ່ນອ້ອມຈ ານວນໜຶື່ງ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄ ້ມ
ຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຕ ນ ແລະ ໄດ້ຮີບຮ້ອນສ ມໃສ່ສ້າງບ ກຄະລາ
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ກອນ ເປັນສ າຄ ນ, ໄດ້ກະກຽມລະບ ບໄອທີ ແລະ ສິື່ງຈ າເປັນອ ື່ນໆ ເປັນອ ນຕ ັ້ນຕໍ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການເຄ ື່ອນໄຫວ
ຮອບດ້ານຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ.  

ພາຍຫຼ ງສ າເລ ດການກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານແລ້ວ, ໃນວ ນທີ 10 ເດ ອນ 10 ປີ 2010 ຫຼ  ພວກເຮ າ
ເອີັ້ນກ ນວ່າ 10.10.10, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຈຶື່ງໄດ້ຖ ກສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊ ັ້-
ຂາຍຫຼ ກຊ ບມ ັ້ທ າອິດ ໃນວ ນທີ 11 ມ ງກອນ 2011 ໂດຍມີລ ດວິສາຫະກິດ 2 ແຫ່ງ ໄດ້ຖຶກຫ ນເປັນບໍລິສ ດ
ມະຫາຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຄ : ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ ແລະ 
ບໍລິສ ດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊ ນ; ຊຶື່ງເປັນຂີດໝາຍທາງດ້ານປະຫວ ດສາດຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ, ສ້າງ
ເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດ ສາມາດລະດ ມທຶນໄລຍະຍາວ ໃນຕ ັ້ນທຶນທີື່ເໝາະສ ມ, ເປັນກ ນໄກປັບປ ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ
ຂອງວິສາຫະກິດທາງດ້ານ ການເງິນ, ການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ຫ ນການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄປສ ່ການບໍລິຫານຢ່າງມ ອາຊີບ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຕາມທິດທີື່
ມີຄ ນນະພາບ, ສ ມດ ນ, ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ຍ ນຍ ງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ.  

ນ ບແຕ່ເວລານ ັ້ນເປັນຕ ັ້ນມາ ວ ນທີ 10 ເດ ອນ ຕ ລາ ຂອງທ ກໆປີ ໄດ້ຖ ເປັນວ ນຄ ບຮອບສ້າງຕ ັ້ງຂະແໜງຕະ
ຫຼາດທຶນລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເປັນວ ນແຫ່ງການກ າເນີດຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮ າ ສະມາຊິກ
ພ ກ-ພະນ ກງານຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນທ ງໝ ດ ຂໍສະແດງຄວາມຮ ້ບ ນຄ ນຢ່າງຢ່າງສ ງ ມາຍ ງການນ າ ແລະ ພະນ ກງານ
ຮ ່ນກໍໍ່ຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ, ຜ ້ຊີັ້ນ າວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃນໄລຍະຜ່ານ ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການກະກຽມສາ້ງຕ ັ້ງ
ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຢ່າງປະດິດສ້າງ ແລະ ບໍໍ່ຮ ້ອິດຮ ້ເມ ື່ອຍ. ບ ນດາທ່ານເລ ັ່ານ ັ້ນ, ຖ ວ່າເປັນພະນ ກງານຮ ່ນບ ກເບີກ, 

ເປັນຜ ້ສ້າງໜ ໍ່ແໜງ ແລະ ພ ັ້ນຖານວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ. ຕໍໍ່ມາ, ກໍໍ່ມີການນ າແຕ່ລະຮ ່ນ ໄດ້ເປັນແກ່ນສານຊີັ້ນ າ-ນ າ

ພາ ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມ ນເຊ ັ້ອດ ັ່ງກ່າວ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜ ກແໜ້ນ ເພ ື່ອພາລະກິດສ້າງສາພ ດທະນາຕະຫຼາດ
ທຶນລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ທ ນສະໄໝ ໃນທ່າມກາງຍ ກແຫ່ງການເຊ ື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊ ື່ອມຈອດ ກ ບພາກ
ພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ. 

 
ບ ນດາທ່ານ ທີື່ນ ບຖ  
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີ, ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນຂອງພວກເຮ າ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວທາງດ້ານ

ປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບຕາມເງ ື່ອນໄຂຕ ວຈິງພາຍໃນປະເທດ ເຊິື່ງສາມາດສ ງລວມຜ ນງານທີື່ພ ັ້ນເດ ັ່ນບາງດ້ານ 
ດ ັ່ງນີັ້: 

1. ກ ງຈ ກການຈ ດຕ ັ້ງຂອງລະບ ບຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ມີການແບ່ງພາລະບ ດບາດຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ ຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຕາມທີື່
ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ໃນກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ.  

2. ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ບ າລ ງ-ກໍໍ່ສ້າງພະນ ກງານທາງດ້ານ ທິດສະດີການເມ ອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ 
ດ້ວຍຫຼາຍຮ ບການທີື່ເໝາະສ ມ ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າຈາກບ ນດາປະເທດເພ ື່ອນມິດ ແລະ ສາກ ນ ແລະ ທຶນ
ສ ມທ ບຈາກ ທຫລ. ຜ່ານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຄ ດ ັ່ງກ່າວ ເຮ ດໃຫ້ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານ ມີຄວາມຮ ້, 
ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມປອດໃສ, ເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ໜ ກແໜ້ນ, ມີຄ ນສ ມບ ດສິນທ າປະຕິວ ດ ກຽມພ້ອມ
ປະຕິບ ດໜ້າທີື່ການເມ ອງທີື່ໄດ້ຮ ບມອບໝາຍ.  

ປັດຈ ບ ນ ໜ່ວຍພ ກ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ມີພະນ ກງານທ ງໝ ດ ຈ ານວນ 79 
ຄ ນ (ຍິງ 41 ຄ ນ), ໃນນ  ັ້ນ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ມີ 41 ຄ ນ (ຍິງ 21 ຄ ນ) ແລະ 
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ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີ 36 ຄ ນ (ຍິງ 19 ຄ ນ); ມີສະມາຊິກພ ກທ ງໝ ດ 23 ສະຫາຍ ກວມ 29% ຂອງ

ພະນ ກງານທ ງໝ ດ.  
ສ າລ ບບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 4 ແຫ່ງ ມີພະນ ກງານທ ງໝ ດ 76 ຄ ນ, ບ ນດາບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ກໍໍ່ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່

ວຽກງານຍ ກລະດ ບຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນ ກງານ ດ້ວຍການນ າສ ັ່ງໄປສຶກສາຕໍໍ່ລະດ ບປະລິນຍາໂທ 
ຢ ່ຕ່າງປະເທດ, ນ າສ ັ່ງເຂ ັ້າຝ ກອ ບຮ ມ ແລະ ສ າມະນາ ໃນຫ ວຂໍໍ້ຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງກ ບຕະຫຼາດທຶນຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ຫ ວຂໍໍ້ CMIP, Lao.PIB, Train the Trainers, ການບໍລິຫານຫ້ອງການ, ບ ນຊີ

ທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

3. ໄດເ້ອ າໃຈໃສສ່້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າໃຫ້ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດເທ ື່ອລະກ້າວ. ປັດຈ ບ ນ, ນິຕິກ າສ ງສ ດຂອງວຽກ
ງານຕະຫຼາດທຶນແມ່ນ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ (ສະບ ບປັບປ ງ) ແລະ ຍ ງມີລະບຽບການຈ ານວນຫລາຍ
ສະບ ບ. ນິຕິກ າດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນເຄ ື່ອງມ  ແລະ ບ່ອນອີງທີ ື່ສ  າຄ ນ ໃຫ້ແກ່ການຄ ້ມຄອງ ແລະ 
ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ສ້າງເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບ ນດາຫ ວ
ໜ່ວຍທ ລະກິດ ທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ສາມາດລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ, ຊຼຸກຍ ້, ສ ັ່ງເສີມ ແລະ 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບ ກຄ ນ, ນິຕິບ ກຄ ນ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງ ປະກອບສ່ວນລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນ. 

ພ້ອມນີັ້ ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ດຶງດ ດ ແລະ ຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ມີການເຂ ັ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານຕະຫລາດ
ທຶນ, ລ ດຖະບານໄດ້ຫຼຼຸດອ ດຕາອາກອນກ າໄລ ຈາກ 20% ມາເປັນ 13% ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕໍໍ່ເນ ື່ອງໃຫ້ແກ່
ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ; ໄດ້ຍ ກເວ ັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກການຂາຍ ຫຼ  ໂອນຮ ້ນ, ແລະ ເງິນປັນຜ ນ; ຍ ກເວ ັ້ນ
ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມສ າລ ບສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ ທີື່ເປັນສະຖາບ ນການເງິນ ແລະ ໄດ້ຍ ກເວ ັ້ນຄ່າ
ທ ານຽມ ຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ໃນສ່ວນຂອງລ ດຖະບານ.  

4. ຮອດທ້າຍ ປີ  2020, ວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ສາມາດລະດ ມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ, ຮ ້ນກ ້ ແລະ ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ທ ງໝ ດ 

ຈ ານວນ 23.018 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອ າ 14% ຂອງ GDP. ປັດຈ ບ ນ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີບໍລິສ ດຈ ດ

ທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ທີື່ມາຈາກຂະແໜງການເງິນ, ພະລ ງງານໄຟຟ້າ, ກະສິກ າ, ອ ດສະຫະກ າ, ການຄ້າ-ການ

ບໍລິການ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ເພ ື່ອສ້າງສິື່ງຈ ງໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ້ ພວກເຮ າ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່

ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ໂດຍໄດ້ຫ ນບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ໄປສ ່ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານການ
ລາຍງານການເງິນ (IFRS) ເທ ື່ອລະກ້າວ; ໄດ້ຫ ນການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານໄປສ ່ຫຼ ກການຂອງອາຊຽນ ແລະ 
ມາດຕະຖານສາກ ນ. ນອກນີັ້, ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນຜ່ານຮ ບການ
ລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ຕິດຕາມ ກວດກາ ຕາມເອກະສານ ແລະ ກວດກາກ ບທີື່ 
ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບການ. ຜ່ານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຄ ດ ັ່ງກ່າວ 
ເຮ ດໃຫ້ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ມີທຶນພຽງພໍເພ ື່ອເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານຈ ດການສອດຄ່ອງກ ບ
ລະບຽບການ ແລະ ຫຼ ກການສາກ ນພໍສ ມຄວນ, ມີການຫ ນປ່ຽນຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ການປະຕິບ ດ
ຫຼ ກການບ ນຊີ ແລະ ການປະຕິບ ດພ ນທະອາກອນ ເຮ ດໃຫ້ບໍລິສ ດມີຄວາມໂປ່ງໃສເທ ື່ອລະກ້າວ. 
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5. ການປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນ 
ໄດ້ປະສານສ ມທ ບກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ 

ໃຫ້ແກ່ມວນຊ ນ ດ້ວຍການ ຈ ດສ າມະນາ, ຈ ດງານປະຈ າປີ, ສ້າງປືຶ້ມ ແລະ ວີດີໂອສ ັ່ງເສີມຄວາມຮ ້, ຜະລິດ
ສະປອດໂຄສະນາ ແລະ ອ ື່ນໆ.  

ຮອດເດ ອນ 10 ປີ 2020 ມີບ ນຊີຜ ້ລ ງທຶນທ ງໝ ດ 15.961 ບ ນຊີ, ໃນນີັ້ ບ ນຊີຜ ້ລ ງທຶນພາຍໃນ ມີ
ຈ ານວນ 12.567 ບ ນຊີ ແລະ ບ ນຊີຜ ້ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ ມີຈ ານວນ 3.394 ບ ນຊີ ເຊິື່ງມາຈາກ 47 
ປະເທດທ ັ່ວໂລກ. ຜ່ານການເຄ ື່ອນໄຫວຊ ັ້-ຂາຍຕ ວຈິງ ເຫ ນວ່າ ຜ ້ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ ມີບ ດບາດພໍສ ມຄວນ
ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວຊ ັ້-ຂາຍຫລ ກຊ ບຢ ່ຕະຫລາດທຶນລາວ. 

6. ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງດ້ານພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼາດທຶນລາວ 
ໄດ້ພ ດທະນາ ແລະ ບ າລ ງຮ ກສາລະບ ບ ໄອທີ ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ເປັນຕ ັ້ນ ລະບ ບຮ ບຄ າສ ັ່ງຊ ັ້-ຂາຍ, ລະບ ບ

ຈ ບຄ ່ຊ ັ້-ຂາຍ, ລະບ ບສະສາງ ແລະ ຕ ດບ ນຊີຫຼ  ກຊ ບ, ລະບ ບຮ ບຝາກຫຼ ກຊ ບ ແລະ ລະບ ບອ ື່ນໆ ເພ ື່ອ
ຮ ບປະກ ນການເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ. ພິເສດ ໃນປີ 2017 ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 
ໄດ້ພ ດທະນາລະບ ບເພ ື່ອຮອງຮ ບການຊ ັ້-ຂາຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານຜ່ານຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ໄດ້ເລີື່ມ
ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໃນທ້າຍປີ 2018 ຊຶື່ງລະບ ບດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍລ ດຖະບານເພ ື່ອລະດ ມທຶນຈາກມວນຊ ນ ເພ ື່ອ
ພ ດທະນາໄດ້ດີພໍສ ມຄວນ. 

ພ້ອມນີັ້ ໄດ້ຍ ກລະດ ບກ ນໄກການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນ ເພ ື່ອເພີື່ມໂອກາດໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນສາມາດຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນກ ນໄດ້
ຢ່າງຄ່ອງຕ ວຍິື່ງຂຶັ້ນ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ການນ າໃຊ້ລະບ ບການປະມ ນແບບຕໍໍ່ເນ ື່ອງ; ການເພີື່ມຂອບເຂດການ
ປ່ຽນແປງລາຄາລາຍວ ນ; ການປັບຫ ວໜ່ວຍຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນຂ ັ້ນຕ ໍ່າ, ໄດພ້ີື່ມຮ ບແບບຄ າສ ັ່ງຊ ັ້-ຂາຍ ແລະ ອ ື່ນຯ. 

ສ າລ ບສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ອະນ ຍາດດ າເນີນທ ລະກິດ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 4 ແຫ່ງ 
ເພ ື່ອເຮ ດໜ້າທີື່ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເປົຶ້າໝາຍຈ ດທະບຽນ ແລະ ເປັນສ ື່ກາງໃນການແລກປ່ຽນຊ ັ້-ຂາຍ
ຫຼ ກຊ ບ; ໄດ້ຮ ບຮອງສະຖາບ ນສ ື່ກາງອ ື່ນ 17 ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ບໍລິສ ດກວດສອບ (4 ແຫ່ງ), ບໍລິສ ດປະເມີນ
ມ ນຄ່າຊ ບສິນ (9 ແຫ່ງ), ທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ (3 ແຫ່ງ) ແລະ ບໍລິສ ດຈ ດອ ນດ ບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  (1 
ແຫ່ງ) ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນຂ ບເຄ ື່ອນຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕ ວ. 

7.  ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜ ້ຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 
 ໄດ້ສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາລະບ ບ ໄອທີ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ການປະຕິບ ດວຽກງານຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ 

ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕ ວ, ເປັນລະບ ບ, ຮ ບປະກ ນ ແລະ ທ ນສະໄໝ. ພ້ອມນີັ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະ
ໜອງງ ບປະມານພຽງພໍກ ບຄວາມຈ າເປັນຕ ວຈິງ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງອ ງການຄ ້ມ
ຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. 

ນອກຈາກນີັ້  ໂດຍຍຶດໝ ັ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພ ກ-ລ ດວາງອອກ, ພວກເຮ າ 
ໄດ້ເພີື່ມທະວີການພ ວພ ນຮ່ວມມ ແບບສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ເພ ື່ອຍາດແຍ່ງການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານ ວິຊາການໃນການພ ດທະນາຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ.  

ສ ງລວມແລ້ວ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ 
ພ ດທະນາ ຢ່າງເປັນລະບ ບ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜ ກແໜ້ນ. ມາຮອດປັດຈ ບ ນ, ຕະຫຼາດທຶນລາວປະກອບມທີ ກ
ພາກສ່ວນ ທີື່ເປັນອ ງປະກອບສ າຄ ນ ແລະ ຈ າເປັນໃນລະບ ບນິເວດວິທະຍາຕະຫຼາດທຶນ ເຊິື່ງລວມມີ ຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ບໍລິສ ດຈ ດ
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ທະບຽນ, ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ, ຜ ້ລ ງທຶນທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜະລິດຕະພ ນທີື່ຊ ັ້-ຂາຍ
ໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ. 

  
 

ບ ນດາທ່ານ ທີື່ນ ບຖ  
ຜ່ານໄລຍະ 10 ປີ ແຫ່ງການກ າເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນ

ພາລະກິດປົກປັກຮ ກສາ ແລະ ສ້າງສາພ ດທະນາປະເທດຊາດ ຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ ຊຶື່ງຂ ັ້ນເທິງໄດ້ຮ ບຮ ້ຜ ນງານ ແລະ ໄດ້ມອບ
ໃບຍ້ອງຍໍໃນລະດ ບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຕະຫລາດທຶນ ຄ :  

- ຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊ ັ້ນ III 1 ໜ່ວຍ; 

- ຫຼຽນກາແຮງງານ 1 ໜ່ວຍ 

- ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບຊ ມເຊີຍຈາກຜ ້ວ່າການ ທຫລ ຫຼາຍສະບ ບ; 

- ໃບກຽດຕິຄ ນ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບຊ ມເຊີຍ ຈາກ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ 
ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຈ ານວນຫຼາຍສະບ ບ. 

ນອກຈາກນີັ້ ໜ່ວຍພ ກ ສຄຄຊ ໄດ້ຮ ບການຍ້ອງຍໍ ເປັນໜ່ວຍພ ກເຂ ັ້ມແຂງ-ຮ ້ນ າພາຮອບດ້ານ 7 ສະໄໝຕໍໍ່

ເນ ື່ອງ. 

 
ບ ນດາທາ່ນ ທີື່ນ ບຖ  
ບ ນດາຜ ນງານຕ່າງໆທີື່ພວກເຮ າຍາດມາໄດ້ນ ັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນໄດ້ຮ ບການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຈາກຄະນະກ າ

ມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຄະນະຜ ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ໄດ້ຮ ບການຮ່ວມມ ເປັນຢ່າງດີຈາກ 
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ. ເກ າຫຼີ ໃນຖານະເປັນຄ ່ຮ່ວມທຶນ; ໄດ້ຮ ບການຮ່ວມມ ໃນຂອບ ສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອ ງ
ການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ; ໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜ ນຈາກ ບ ນດາກະຊວງ, ອ ງການທຽບເທ ັ່າກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຢ ່ 

ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຍ້ອນຄວາມເອ າໃຈໃສ່, ຄວາມບ ກບ ນຫ້າວຫ ນຂອງ ຄະນະນ າ, ສະມາຊິກພ ກ -

ພະນ ກງານ ຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນທ ງໝ ດ.  
ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ຂໍສະແດງຄວາມຮ ້ບ ນຄ ນຢ່າງລ ັ້ນເຫຼ ອ ແລະ ຂອບໃຈຢ່າງສ ງຕໍໍ່ ການນ າ ແລະ 

ພະນ ກງານຮ ່ນກໍໍ່ຕ ັ້ງ, ພະນ ກງານອາວ ໂສບ ານານ ທີື່ໄດ້ທ ່ມເທເຫ ື່ອແຮງ ສະຕິປັນຍາຂອງຕ ນປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນ
ຜ ນສ າເລ ດດ ັ່ງກ່າວ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສ ງ ຕໍໍ່ການສະໜ ບສະໜ ນຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງທ ກພາກສ່ວນ ໃນການ
ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງພວກເຮ າໃນໜຶື່ງທ ດສະວ ດທີື່ຜ່ານມາ. 

 

ບ ນດາທາ່ນ ທີື່ນ ບຖ  
ຜ ນງານທີື່ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນຍາດມາໄດ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສ າຄ ນ ຕໍໍ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມພໍ

ສ ມຄວນ. ແຕ່ເມ ື່ອທຽບກ ບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພ ດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ໃນເງ ື່ອນໄຂເຊ ື່ອມ
ໂຍງ ແລະ ເຊ ື່ອມຈອດ ກ ບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ, ພວກເຮ າ ຍ ງມີບາງຂໍໍ້ຄ ງຄ້າງຈ ານວນໜຶື່ງ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ເອ າໃຈໃສ່
ປັບປ ງແກ້ໄຂ ຄ : 
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1) ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຍ ງບໍໍ່ສາມາດເປັນຊ່ອງທາງໃໝ່ໃນການຈ ດສ ນແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການລ ງທຶນ ໄດ້ດີເທ ັ່າທີື່ຄວນ 
ເນ ື່ອງຈາກ:  
- ຜະລິດຕະພ ນຫຼ ກຊ ບ ທີື່ຊ ັ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ບໍໍ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄ ນນະພາບບໍໍ່ສ ງ (ຜ ນຕອບແທນຕ ໍ່າ ຫຼ  ບໍໍ່

ມີຜ ນຕອບແທນສ າລ ບບາງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ) ຍ້ອນວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ຍ ງ
ອ່ອນແອຫຼາຍດ້ານ, ເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດຂາດທຶນຕໍໍ່ເນ ື່ອງຫຼາຍປີ, ຂາດການຖ ບ ນຊີຢ່າງເປັນລະບ ບ, ການ

ຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ຍ ງບໍໍ່ທ ນເປັນມ ອາຊີບແທ້;  

- ການປະຕິຮ ບລ ດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນມະຕິ 
5 ສະໄໝທີ IX ຂອງພ ກແລ້ວ ແຕ່ບໍໍ່ຖ ກຈ ດຕ ັ້ງຜ ນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນຮ ບປະທ າ ເຮ ດໃຫ້ຂາດຕ ວແບບທີື່
ດີຈາກວິສາຫະກິດຂອງລ ດທີື່ລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ (ຫ ວໜ່ວຍທີື່ມີກ າໄລ ບໍໍ່ຖ ກສະໜ ບສະໜ ນ
ຈາກພາກລ ດໃຫ້ມາລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ແຕ່ຫ ວໜ່ວຍທີື່ຂາດທຶນ ຖ ກບ ນຈ ໃນບ ນຊີເປົຶ້າໝາຍ
ລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ);  

- ບາງບໍລິສ ດທີື່ຈ ດທະບຽນແລ້ວ ຍ ງເຄ ື່ອນໄຫວຂາດທຶນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປັນຜ ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮ ້ນ, ການ

ປະຕິບ ດນະໂຍບາຍບ ນຊີ ຍ ງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກ ບມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) 

ເຮ ດໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນຂາດຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນ ຕໍໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ, ການຫ ນ

ຈາກການບໍລິຫານຈ ດການແບບຄອງເດີມ ໄປສ ່ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG) ຕາມບ ດຮຽນທີື່ດີຂອງ
ສາກ ນ ຍ ງຊ ກຊ້າ. 

2) ພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດບໍໍ່ທ ນໜ ກແໜ້ນ, ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ຍ ງບໍໍ່ທ ນໝ ັ້ນທ່ຽງແທ້ 

ເປັນຕ ັ້ນ ການຂາດດ ນງ ບປະມານ, ພາລະໜີັ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຍ ງສ ງ, ເງິນກີບຍ ງອ່ອນຄ່າໃນບາງໄລຍະ ໂດຍ

ສະເພາະໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາກ ບຄ ນຂອງຜ ້ລ ງທຶນ
ຕ່າງປະເທດ ຍ ງພ ບຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ເຮ ດໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ ບໍໍ່ສ ນໃຈມາລ ງທຶນເພີື່ມເຕີມ ແລະ ຜ ້ທີື່ໄດ້
ລ ງທຶນແລ້ວ ກໍໍ່ຊອກຫາທ ກວິທີທາງເພ ື່ອອອກຈາກຕະຫຼາດທຶນລາວ; ນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນ (ເປັນຕ ັ້ນ: 

ອາກອນກ າໄລ, ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ) ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນອາກອນຂອງພາກລ ດ ຕໍໍ່ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ 
ເຖິງວ່າໄດ້ປະຕິບ ດ ແຕ່ເມ ື່ອທຽບກ ບເງ ື່ອນໄຂຕະຫຼາດທຶນພາຍໃນປະເທດ ເຫ ນວ່າຍ ງບໍໍ່ທ ນສ ມຄ ່ . ທ ງໝ ດ
ເຫຼ ັ່ານີັ້ ບໍໍ່ເອ ັ້ອອ ານວຍຕໍໍ່ ການລະດ ມທຶນ ແລະ ການລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນເທ ັ່າທີື່ຄວນ; 

3) ການຄ ້ມຄອງຂອງພາກລ ດ ຕໍໍ່ບໍລິສ ດທີື່ຢ ່ນອກຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຍ ງບໍໍ່ໜ ກແໜ້ນເຂ ັ້ມແຂງແທ້ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ 
ການຖ ບ ນຊີ, ການແຈ້ງເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນ, ການລ ກລອບນ າເຂ ັ້າສິນຄ້າບໍໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ 
ລວມທ ງ ການປະຕິບ ດມາດຕະການຕໍໍ່ຜ ້ລະເມີດ ຍ ງບໍໍ່ໄດ້ປະຕິບ ດຢ່າງຈິງຈ ງ ເຮ ດໃຫ້ເກີດມີການປຽບທຽບ
ຊ ັ່ງຊາ ແລະ ທໍໍ້ຖອຍ ສ າລ ບບໍລິສ ດທີື່ປະຕິບ ດຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ; 

4) ເຄ ື່ອງມ ໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະບ ບໄອທີ, ບ ກຄະລາກອນທີື່ມີຄວາມຊ າ
ນານງານສະເພາະດ້ານ ແລະ ບ ນດານິຕິກ າລ ່ມກ ດໝາຍ ຍ ງບໍໍ່ຄ ບຖ້ວນ ແລະ ທ ນສະໄໝ ເຮ ດໃຫ້ການຄ ້ມ
ຄອງຕິດຕາມ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ຍ ງບໍໍ່ທ ນຕໍໍ່
ເນ ື່ອງ ແລະ ຄວບຄ ມທ ກບ ນຫາ, ເມ ື່ອພ ບເຫ ນບ ນຫາແລ້ວ ການຄ ັ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂ ຍ ງບໍໍ່ທ ນສະພາບ
ການ;  

5) ລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີຂອງ ຕລຊລ ທີື່ນ າໃຊ້ໃນປັດຈ ບ ນ ມີຂໍໍ້ຈ າກ ດຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຍ ງບໍໍ່ມີສ ນສ າຮອງຂໍໍ້ມ ນ 
(DR Site), ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕ ກນິກ ຂອງລະບ ບດ ັ່ງກ່າວ ກ ບຄວາມ
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ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປັດຈ ບ ນ ນ ບມ ັ້ນ ບກວ້າງອອກເລ ັ້ອຍໆ ເປັນຕ ັ້ນ: ຊ່ອງທາງການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຍ ງບໍໍ່ທ ນ

ຕອບສະໜອງກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ລ ງທຶນ ເຊ ັ່ນ: ບໍໍ່ມີລະບ ບສ ັ່ງຄ າສ ັ່ງຊ ັ້-ຂາຍຜ່ານມ ຖ  (Mobile 

App) ແລະ Tablet, ການເປີດບ ນຊີເງິນຝາກສ າລ ບຜ ້ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອລ ງທຶນໃນຫຼ ກຊ ບ ຍ ງມີຂໍໍ້

ຫຍ ້ງຍາກ, ບໍໍ່ມີລະບ ບເປີດບ ນຊີຫຼ ກຊ ບແບບອອນລາຍ, ການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃນການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຍ ງ

ບໍໍ່ທ ນໄດ້ດີ ຍ້ອນຕະຫຼາດຍ ງອ່ອນນ້ອຍ, ຂາດຜະລິດຕະພ ນທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶື່ງທ ງໝ ດນີັ້ເຮ ດໃຫ້ຜ ້ລ ງທຶນ ແລະ 
ຜ ້ຕ້ອງການລະດ ມທຶນຈາກທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບໍໍ່ທ ນໃຫ້ຄວາມສ ນໃຈຕໍໍ່ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ເທ ັ່າທີື່
ຄວນ, ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບທີື່ບໍໍ່ຍ ດຕິທ າ ຍ ງບໍໍ່ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ, ນິິຕິກ າເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ
ເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ຄ ້ມຄອງສະມາຊິກຂອງຕ ນ ຍ ງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກ ບນິຕິກ າແມ່ ເຮ ດໃຫ້ການເຄ ື່ອນໄຫວ
ບາງຄ ັ້ງບໍໍ່ຄ່ອງຕ ວ; ຄ ່ຮ່ວມທຶນ ຍ ງຂາດຄວາມກະຕ ລ ລ ັ້ນໃນການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ; 

6) ການເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບຈ ານວນໜຶື່ງ ຍ ງບໍໍ່ທ ນປະຕິບ ດບ ດບາດຂອງຕ ນ
ຢ່າງເຕ ມສ່ວນ ແລະ ເລິກເຊິື່ງເຖິງຖອງແທ້, ຄວາມສະດ ້ງໄວໃນການນ າເອ າບ ດຮຽນ ແລະ ປະສ ບການຂອງ

ຕ່າງປະເທດມາໝ ນໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດຂອງຕ ນຍ ງບໍໍ່ທ ນໄດ້ດີ, ຄ ນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການ

ຍ ງເຮ ດບໍໍ່ທ ນໄດ້ດີເທ ັ່າທີື່ຄວນ; 

7) ຖານຜ ້ລ ງທຶນ ຍ ງບໍໍ່ທ ນກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍ ງບໍໍ່ເຄ ື່ອນໄຫວຊ ັ້-ຂາຍຢ່າງຟົດຟືຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ ້ລ ງທຶນ
ປະເພດສະຖາບ ນພາຍໃນປະເທດ. ສ າລ ບຜ ້ລ ງທຶນປະເພດບ ກຄ ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊ ັ້ຫຼ ກຊ ບໄວ້ເພ ື່ອຖ ຄອງ
ໄລຍະຍາວ ເຮ ດໃຫ້ການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບໃນ ຕລຊລ ບໍໍ່ຄຶກຄ ັ້ນເທ ັ່າທີື່ຄວນ. ການສ້າງສິື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຊ ັ້-ຂາຍ ເພ ື່ອດຶງດ ດຜ ້ລ ງທຶນ ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍ ງບໍໍ່ທ ນໄດ້ຮ ບການ
ປະຕິບ ດຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ເຫ ນວ່າ ການຄ ັ້ນຄິດປະດິດສ້າງດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ວິທີການໃໝ່ໆ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມໜ້າສ ນໃຈຕໍໍ່ກ ່ມເປົຶ້າໝາຍ ໄດ້ຮ ບການປັບປ ງ ແຕ່ຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວ
ກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ຂອງສ ງຄ ມຍ ງຈ າກ ດ. ການສ້າງຫຼ ກສ ດ ແລະ ການສ້າງນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ
ປະເພດຕ່າງໆ ຍ ງບໍໍ່ພຽງພໍກ ບຄວາມຈ າເປັນຕ ວຈິງ. 
ສະນ ັ້ນ, ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການຈ ດຕ ັ້ງຜ ນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຂອງພ ກ ຄ ັ້ງທີ XI, ມະຕິກອງປະຊຼຸມ

ໃຫຍ່ຜ ້ແທນອ ງຄະນະພ ກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄ ັ້ງທີ IV; ຍ ດທະສາດການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ 
ລາວ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທ ດຮອດປີ 2035 (ສະບ ບປັບປ ງ) ພວກເຮ າຕ້ອງສ ມໃສ່ບາງໜ້າວຽກ
ບ ລິມະສິດ ດ ັ່ງນີັ້: 

1. ສ ມໃສ່ພ ດທະນາຕະຫຼາດພ ນທະບ ດລ ດຖະບານໃຫ້ເຂ ັ້ມແຂງ ເພ ື່ອຊ່ວຍລ ດຖະບານລະດ ມທຶນ ແກ້ໄຂ
ບ ນຫາເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບ ນຫາການຝືດເຄ ອງດ້ານງ ບປະມານ; 

2. ປັບປ ງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃຫ້ມີຄວາມໜ ກແໜ້ນ, ເຂ ັ້ມແຂງ 
ຮ ບປະກ ນການໃຫ້ບໍລິການມີຄວາມທ ນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ; 

3. ປັບປ ງກ ນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ການອອກຈ າໜ່າຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ການຈ ດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ 
ເພ ື່ອຊຼຸກຍ ້ການເຂ ັ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ, ສາມາດແຂ່ງຂ ນ ແລະ ມີຄວາມຍ ນຍ ງ ແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮ ດງານທ າ 
ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ ກແໜ້ນ ແລະ ທ ັ່ວເຖິງ. 

ຂ້າພະເຈ ັ້າ ເຊ ື່ອໝ ັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຂອງ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ການອ ້ມຊູ
ຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງບ ນດາທ່ານ, ບວກກ ບບ ດຮຽນ ແລະ ປະສ ບການ ຂອງພວກເຮ າ, ພວກເຮ າຈະສາມາດປະຕິບ ດໜ້າ
ທີື່ການເມ ອງຂອງຕ ນ ໃຫ້ບ ນລ ຕາມຄາດໝາຍທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້. 
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ທ ງໝ ດນ ັ້ນ ແມ່ນການລາຍງານໂດຍສ ງເຂບ ຕໍໍ່ໝາກຜ ນຂອງການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງ  
ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. 

ນະໂອກາດອ ນມີຄວາມໝາຍນີັ້, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອ ນປະເສີດ ມາຍ ງ ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງ
ນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ຈ ັ່ງມີພາລານາໄມ

ສ ມບ ນ, ມີຄວາມສ ກໃນຊີວິດສ່ວນຕ ວ ແລະ ຄອບຄ ວ, ສ ບຕໍໍ່ຊີັ້ນ າ-ນ າພາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ກ້າວຂຶັ້ນຕາມຈ ດ

ໝາຍທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້. ຂໍອວຍພອນແດ່ ບ ນດາທ່ານການນ າ, ພະນ ກງານອາວ ໂສບ ານານ, ພະນ ກງານຫຼ ກແຫຼ່ງນ າພາ
, ພະນ ກງານຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີື່ມີກຽດທ ກທ່ານ ມີຜ ນສ າເລ ດໃນໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງບ ນດາ
ທ່ານທ ກປະການ, ມີສ ຂະພາບເຂ ັ້ມແຂງ ຫ້າວຫ ນ ໝ ັ້ນຍ ນ.  

(ຂຂໍອບໃຈ) 
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IV. ບ ດຄ າເຫ ນ ຂອງ ທາ່ນ ອ໊ອດ ພ ນຊຽງດີ 

 

ບ ດລາຍງານກຽ່ວກ ບວໃິສທ ດ ແລະ ແຜນ 5 ປ ີພ ດທະນາຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ຕໍໍ່ພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານການເຄ ື່ອນໄຫວຕະຫາຼດທນຶ ຄ ບຮອບ 10 ປ ີ

ສະເໜໂີດຍ ທາ່ນ ອອ໊ດ ພ ນຊຽງດີ ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍຕ່ະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ຮຽນ:  -  ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງ ການເງິນ, 

ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ ຢ່າງສ ງ; 

- ບ ນດາທ່ານຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ອາດີດຮອງລ ດຖະມ ນຕີ, ຄະນະກ ມ, ຄະນະອ າ ນວຍການ

ທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ ; 

- ບ ນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງ. 

 ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຮ ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສ ງ ທີື່ໄດ້ເຂ ັ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ ໃນຄ ັ້ງ

ນີັ້ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (ຕລຊລ) ລາຍງານວິໄສທ ດຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ແຜນ 5 ປີ  

ພ ດທະນາຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຕໍໍ່ງານພິທີທີື່ເປັນປະຫວ ດສາດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄ ນສ າລ ບຕະຫຼາດທຶນ 

ສປປ ລາວ ໃນຄ ັ້ງນີັ້. ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ເປັນເຄ ື່ອງມ ທີື່ສ າຄ ນສ າລ ບການພ ດທະນາເສດຖະກິດ ເຊິື່ງເຫ ນໄດ້ຈາກຂະ 

ໜາດຂອງມ ນຄ່າຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ທີື່ເພິື່ມຂ ັ້ນສ ັ່ງຜ ນກະທ ບໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕ ວ ຍ້ອນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບເຮ ດ

ພາລະບ ດບາດບໍລິການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ບໍລິການຊ າລະ-ສະສາງຫຼ ກຊ ບ ດ້ວຍລະບ ບທີື່ທ ນສະໄໝ ແລະ ເຊ ື່ອຖ 

ໄດ.້ ພ້ອມທ ງເຮ ດໜ້າທີື່ຄ ້ມຄອງບໍລິຫານການເຄ ື່ອນໄຫວຊ ັ້-ຂາຍ ຂອງນ ກລ ງທຶນຢ່າງເຂ ັ້ມງວດ ແລະ ຍ ຕິທ າ, ລາຍ

ງານຂໍໍ້ມ ນສະພາບການເຄ ື່ອນໄຫວຫຼ ກຊ ບຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ທ ນເວລາ. ທ ກຫ ວໜ່ວຍທ ລະກິດເຄ ື່ອນໄຫວຖ ກກ ດ

ໝາຍທີື່ຕ້ອງການເພີື່ມທຶນ ແຕ່ບໍໍ່ຢາກສ້າງໜີັ້ເພີື່ມ ຫຼ  ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງໜີັ້ດ້ວຍການກ ້ຢືມຍ ງເຫຼ ອບໍໍ່ຫຼາຍ 

ກໍຈະຫ ນມານ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ເປັນທາງເລ ອກແທນ. ຜ ້ຕ້ອງການລ ງທຶນ ຫຼ  ຜ ້ຢາກເປັນເຈ ັ້າຂອງທ ລະ

ກິດໃນຫຼາຍຂະແໜງການແຕ່ມີເງິນລ ງທຶນບໍໍ່ຫຼາຍ, ຕ້ອງການຈະກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນການລ ງທຶນຂອງຕ ນ ແລະ 

ຕ້ອງການໃຫ້ເງິນລ ງທຶນຂອງຕ ນສາມາດຖອນເປັນເງິນສ ດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງໂຕໃນເວລາສ ັ້ນໆ ໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງລໍຖ້າ
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ໃຫ້ຄ ບກ ານ ດກໍຈະຫ ນມາລ ງທຶນຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບແທນ. ສະນ ັ້ນ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວຈ ື່ງສ້າງຕ ນ

ເອງໃຫ້ກາຍເປັນເຄ ື່ອງມ ຄ ດ ັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ກ ານ ດວິໄສທ ດຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວວ່າ: “ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ

ລາວ ເປັນຕະຫຼາດທຶນທີື່ມີຄວາມສາ ໍຄ ນ ໃນການຂ ບເຄ ື່ອນການພ ດທະນາເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ” ດ້ວຍການເປັນ

ກ ນໄກການລະດ ມທຶນ ແລະ ການລ ງທຶນຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ທີື່ມີຄວາມຍ ຕິທ າ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່

ສ້າງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດ ໃຫ້ນ ກລ ງທຶນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮ ບຜ ນປະໂຫຍດຢ່າງຍ ຕິທ າ.  

ຕໍໍ່ກ ບການກ ານ ດວິໄສທ ດດ ັ່ງກ່າວ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ກ ານ ດແຜນ 5 ປີ ພ ດທະນາຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ

ລາວ ດ ັ່ງນີັ້:  

1. ພ ດທະນາກ ນໄກ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫທ້ ນສະໄໝ, ພ ດທະນາ ຜະລດິຕະພ ນຫຼ ກຊ ບໃຫມ້ີ

ຄວາມຫາຼກຫລາຍ ແລະ ພ ດທະນາບ ກຄະລາກອນໃນຕະຫາຼດທຶນ ເພ ື່ອການສ ັ່ງເສມີການລະດ ມທນຶໄລຍະ

ຍາວ ແລະ ການລ ງທນຶ ເພ ື່ອອະນາຄ ດ; 

2. ປະກອບສວ່ນຊວ່ຍລ ດຖະບານ ພ ດທະນາຕະຫາຼດພ ນທະບ ດ; 

3. ສະໜອງກ ນໄກ, ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຮອບດາ້ນ ພ້ອມທ ງ ຂໍໍ້ມ ນຂາ່ວສານທີື່ຍ ຕທິ າ, ຖ ກຕອ້ງ, ໂປງ່

ໃສ ແລະ ຄ ບຖວ້ນ ເພ ື່ອເອ ັ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກແລະ ເປດີໂອກາດໃຫທ້ ກພາກສວ່ນໃນຕະຫາຼດທນຶ 

ໄດຮ້ ບຜ ນປະໂຫຍດຢາ່ງຍ ຕທິ າ. 

ນະໂອກາດອ ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄ ນນີັ້, ຂ້າພະເຈ ັ້າຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຮ ້ບ ນຄ ນ ຢ່າງສ ງຕໍໍ່ມາຍ ງ 

ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລ ດຖະມ ນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກ າມ

ະການຄ ້ມຄອງຫຼ  ກຊ ບ ແລະ ການນ າທ ກຂ ັ້ນ ທີື່ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ຊຼຸກຍ ້ ແລະ ຊີ ັ້ນ າ-ນ າພາ ຕລຊລ ມາໂດຍ 

ຕະຫຼອດ, ຂໍລະນຶກເຖິງຜ ນງານ ແລະ ຄ ນງາມຄວາມດີຂອງຄະນະຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນ ກງານຂອງ ຕລຊລ ທ ກຮ ້ນ 

ທ ກລະດ ບ ທີື່ໄດ້ທ ້ມເທເຫ ື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຕ ນ ເຂ ັ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ

ພວກເຮ າໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ ເຂ ັ້ມແຂງ ມາຢ່າງບໍໍ່ຢ ດຢັຶ້ງຕະຫຼອດ 10 ປີຜ່ານມາ. ໃນປີ 2020 ນີັ້ ເຖິງວ່າຈະມີສິື່ງ

ທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ບ ນຫາການລະບາດ ຂອງພະຍາດ    Covid-19 

ທີ ື່ພວມສ ັ່ງຜ  ນ ກະທ ບຕໍໍ່ລະບ  ບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ  ສາກ ນ ແຕ່ຄະນະຜ ້ບ ໍລິ 

ຫານ ແລະ ພະນ ກງານຂອງ ຕລຊລ ຈະສ ມທ ກສະຕິປັນຍາ ແລະ ກ າລ ງແຮງ ເພ ື່ອຍາດເອ າ ຜ ນງານ ແລະ ການພ ດ 

ທະນາທີື່ໜ້າເພິື່ງ ພໍໃຈມາສ ່ສ ງຄ ມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຕະຫຼອດໄປ. 

ຂຂໍອບໃຈ                           
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V. ບ ດອາ່ນຂໍໍ້ຕ ກລ ງ ຕໍໍ່ວາລະຍອ້ງຍໍ-ຊ ມເຊຍີ ໂດຍກ ມຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ພະນ ກງານ, ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

 

 

ບ ດອາ່ນຂໍໍ້ຕ ກລ ງ ຕໍໍ່ວາລະຍອ້ງຍໍ-ຊ ມເຊຍີໃນພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານການເຄ ື່ອນໄຫວຕະຫາຼດທນຶ 

ຄ ບຮອບ 10 ປ ີ

ສະເໜໂີດຍ ທາ່ນ ພານ ສ ກ ແກນ່ວ ງພະຈ ນ, ຫ ວໜາ້ກ ມຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ພະນ ກງານ 

ຮຽນ: ທາ່ນ ສ ມດ ີ ດວງດ ີ ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕກີະຊວງການເງນິ, ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ມ້

ຄອງຫຼ ກຊ ບ ທີື່ເຄ າລ ບຢາ່ງສ ງ; 

ຮຽນ: -  ບ ນດາທາ່ນການນ າ-ອາດດີການນ າ ພ ກ-ລ ດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່ນ ບຖ ຢາ່ງສ ງ; 

-  ບ ນດາແຂກທີື່ມກີຽດ, ທາ່ນຍງິ-ທາ່ນຊາຍ ທີື່ເຂ ັ້າຮວ່ມພທິທີີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງ. 
  

ຂ້າພະເຈ ັ້າ, ຕາງໜ້າໃຫ້ການຈ ດຕ ັ້ງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍອະນ ຍາດອ່ານຂໍໍ້ຕ ກລ ງຂອງປະທານຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ວ່າດ້ວຍການມອບໃບຍ້ອງຍໍ-ຊ ມເຊີຍ ໃຫ້ກ ມກອງ ລວມໝ ່ ແລະ ບ ກຄ ນ ເນ ື່ອງໃນ
ໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020) ຊຶື່ງລາຍລະອຽດມີຄ ດ ັ່ງນີັ້: 

 

ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສ ນຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວ ດທະນະຖາວອນ 

  ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວາ່ດວ້ຍການມອບໃບຍອ້ງຍໍ-ຊ ມເຊຍີ ໃຫກ້ ມກອງລວມໝ ່ ແລະ ບ ກຄ ນ  
ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (2010-2020) 

(ສະບ ບເລກທ ີ16/ຄຄຊ)  
 

- ອີງຕາມ ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຄ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບເພ ື່ອກະກຽມສະຫຼອງ 10 ປີ ການສ້າງຕ ັ້ງ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (2010-2020); 

- ອີງຕາມໜ ງສ ສະເໜີຂອງສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ສະບ ບເລກທີ 346/ສຄຄຊ 
ລ ງວ ນທີ 23 ຕ ລາ 2020. 

 

ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕ,ີ ລ ດຖະມ ນຕກີະຊວງການເງນິ,  
ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ (ຄຄຊ) ຕ ກລ ງ: 
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ມາດຕາ  1    ເຫ ນດີໃຫ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ-ຊ ມເຊີຍ ຈ ານວນ 395 ໃບ ໃຫ້ບ ນດາກ ມກອງລວມໝ ່ ແລະ ບ ກຄ ນ ທີື່
ມີຜ ນງານໃນການປະກອບສ່ວນເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ 
ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020) ລາຍລະອຽດລ ່ມນີັ້:  

(1) ປະເພດ ໃບຍອ້ງ :  ທ ງໝ ດຈ ານວນ 311 ໃບ  (ໃຫ ້43 ກ ມກອງ ແລະ 268 ທາ່ນ).  

(2) ປະເພດ ໃບຊ ມເຊຍີ :  ທ ງໝ ດຈ ານວນ 84 ໃບ  (ໃຫ ້13 ກ ມກອງ ແລະ 71 ທາ່ນ). 
ມາດຕາ 2  ມອບໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈ ດຕ ັ້ງພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ-ຊ ມເຊີຍໃຫ້ແຕ່ລະ ພາກສ່ວນພ້ອມດ້ວຍ

ບ ກຄ ນດ ັ່ງກ່າວ ຢ່າງສ ມກຽດ. 

ມາດຕາ  3    ຂໍໍ້ຕ ກລ ງສະບ ບນີັ້ ມີຜ ນສ ກສິດ ນ ບແຕ່ວ ນລ ງລາຍເຊ ນເປັນຕ ັ້ນໄປ. 
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈ ນ, ວ ນທ ີ29 ຕ ລາ 2020 

ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕ,ີ 
ລ ດຖະມ ນຕກີະຊວງການເງນິ 

ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ 
  ເຊ ນ ແລະ ປະທ ບຕາ 
     ສ ມດ ີດວງດ ີ

 

 

 

ບ ນດາທາ່ນທີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງ,  

ມາຮອດນີັ້, ກໍໍ່ໄດສ້ າເລ ດການຜ່ານຂໍໍ້ຕ ກລ ງ ວ່າດ້ວຍການມອບໃບຍ້ອງຍໍ-ໃບຊ ມເຊີຍ ໃຫ້ກ ມກອງລວມໝ ່ 
ແລະ ບ ກຄ ນ ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫາຼດທຶນລາວ (2010-2020). ຂໍອວຍພອນໄຊແດ່ ທ່ານ 
ສ ມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ 
ພ້ອມດ້ວຍບ ນດາແຂກທີື່ເຂ ັ້າຮວ່ມທ ງຫຼາຍ ຈ ັ່ງມີສ ຂະພາບເຂ ັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສ ກ-ຄວາມຈະເລີນ ທ ງໃນຊີວິດສ່ວນ
ຕ ວ ແລະ ຄອບຄ ວ ກໍໍ່ຄ ໜ້າທີື່ການເມ ອງທີື່ໄດ້ຮ ບມອບໝາຍ ຢ່າງຈ ບງາມ. 

 

(-ຂໍຂອບໃຈ-) 
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VI. ບ ດຄ າເຫ ນຂອງ ທາ່ນ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຕາງໜາ້ຂາຮ ນ້ ຕລຊລ (ຝາ່ຍລາວ) 

 

 
ບ ດຄ າເຫ ນ 

ຕໍໍ່ພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (2010-2020) 
 

ສະເໜໂີດຍ: ທາ່ນ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ, ຜ ວ້າ່ການ ທຫລ, 
 ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ປ້ະຈ າການ 

 

ຮຽນ:  -  ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ, 
ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ ຢ່າງສ ງ; 

- ທ່ານ ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ແລະ ອາດີດຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ທີື່ນ ບຖ ; 
- ທ່ານ ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ແລະ ຜ ້ຕາງໜ້າອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ທີື່ນ ບຖ ; 
- ທ່ານ ຄະນະກ ມ, ຄະນະອ ານວຍການຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກພ ກ, 

ພະນ ກງານຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ນ ບຖ ; 
- ບ ນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງ. 

 
ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຮ ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພ ມໃຈເປັນຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ໄດເ້ຂ ັ້າຮ່ວມ ແລະ ມີຄ າເຫ ນ ຕໍໍ່ພິທີສະຫຼຼຸບ

ຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນມ ັ້ນີັ້. ນະໂອກາດທີື່ເຕ ມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄ ນນີັ້ ຕາງໜ້າໃຫ ້
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນນາມຕາງໜ້າ ຂາຮ ້ນຝ່າຍລາວ, ຂາ້ພະເຈ ັ້າ ຂໍນ າເອ າຄວາມຢືຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ, 
ຄວາມເຄ າລ ບນ ບຖ , ຄວາມສາມ ກຄິີຮ ກແພງ ແລະ ພອນໄຊອ ນປະເສີດ ມາຍ ງພິທີຂອງພວກທ່ານ ມານະໂອກາດນີັ້
ດ້ວຍ.  

ບ ນດາທາ່ນ ທີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງ,  

 ພາຍຫຼ ງສ າເລ ດການກະກຽມເງ ື່ອນໄຂພ ັ້ນຖານສ າລ ບການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ, ໂດຍໄດ້ຮ ບຄວາມເຊ ື່ອ

ໝ ັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຈາກລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖ ກມອບໝາຍຈາກ

ລ ດຖະບານ ເປັນຜ ້ຕາງໜ້າຂາຮ ້ນຝ່າຍລາວ ຮ່ວມທຶນກ ບ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ ເພ ື່ອສ້າງຕ ັ້ງອ ງປະກອບສ າຄ ນ
ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ທີື່ເອີັ້ນວ່າ: ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງແນວທາງຂອງພ ກ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂອງລ ດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເຮ ດຫ ວໜ່ວຍທ ລະກິດ ແລະ ສ ງຄ ມ ສາມາດເຂ ັ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການ
ບໍລິການທາງການເງິນ ໃຫ້ສະດວກ ແລະ ງ່າຍດາຍ ແນໃສ່ ເຮ ດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ ໃນປີ 2020 ແລະ ສ ບຕໍໍ່ສ ້ຊ ນຂ້າມຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດ ັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຂາດຕ ວໃນ
ປີ 2025. 
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ໃນໄລຍະກະກຽມສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ຄະນະພ ກ, ຄະນະຜ ້ວ່າການ ແລະ ພະນ ກງານຂອງທະນາຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອ ທິດເຫ ື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຂ ັ້າໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດ
ຫຼ ກຊ ບລາວ ສາມາດສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນຕາມແຜນການທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ ຄ  ວ ນທີ 10 ເດ ອນ 10 ປີ 2010. 

ພາຍຫຼ ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະຕິບ ດໜ້າທີື່ຂອງ
ຕ ນເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ໄດ້ປະກອບທຶນຢ່າງພຽງພໍ ເພ ື່ອດ າເນີນທ ລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ໄດ້
ສ ມທ ບກ ບຂາຮ ້ນຝ່າຍ ສ.ເກ າຫຼີ ເພ ື່ອຄ ັ້ນຄວ້າແກ້ໄຂບ ນຫາທີື່ອ ດຕ ນຕໍໍ່ການເຄ ື່ອນ ໄຫວທ ລະກິດ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ 
ບ ນຫາລະບ ບໄອທີ ເຊິື່ງເປັນໝາກຫ ວໃຈສ າຄ ນ ຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ພ້ອມທ ງ ໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າວາງທິດທາງການ
ພ ດທະນາຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຮ ດໃຫ້ຕະຫລາດຫລ ກຊ ບລາວ ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດຕາມ
ບ ດບາດຂອງຕ ນໄດ້ໂດຍພ ັ້ນຖານ.  

ຄຽງຄ ່ກ ນນີັ້ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈ ັ້າການຄ ັ້ນຄວ້າບ ນຈ ສ ບ

ຊ້ອນພະນ ກງານວິຊາການ ກ່ຽວຂ້ອງກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ແກ່ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ເຊິື່ງ
ເປັນອ ງກອນຄ ້ມຄອງດ້ານມະຫາພາກກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການປະຕິບ ດໜ້າທີື່ເປັນເສນາທິການ

ໃຫ້ແກ່ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບໃນການ ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ; ໄດ້ບ າລ ງສ້າງ

ພະນ ກງານທາງດ້ານ ທິດສະດີການເມ ອງ, ວິຊາສະເພາະຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ທ ງຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຢ ່

ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າ ຈາກປະເທດເພ ື່ອນມິດ, ສາກ ນ ແລະ ທຶນສ ມທ ບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ຈ ານວນຫຼາຍສ ມຄວນ. ນອກຈາກນີັ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕອບສະໜອງງ ບປະມານໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນໄຫວ

ວຽກງານຂອງ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ຢ່າງພຽງພໍກ ບຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ທ ນເວລາ. ຜ່ານ
ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຄ ດ ັ່ງກ່າວ ເຮ ດໃຫ້ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ຕ ນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕ ວ, ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວບ ນພ ັ້ນຖານລະບຽບການ, ມີຄວາມເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ລ ງທຶນໄດ້ໃນລະດ ບດ.ີ 
ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທຶຶນຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕີລາຄາສ ງ ຕໍໍ່ຜ ນສ າເລ ດ 

ທີື່ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫລາດທຶນ ຍາດມາໄດ້
ໃນໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາ. ອ ນນີັ້ ກໍໍ່ແມ່ນໝາກຜ ນແຫ່ງຄວາມສາມ ກຄີ, ຄວາມເສຍສະຫຼະ ແລະ ຄວາມຕ ດສິນໃຈ
ຜ່ານຜ່າ ສິື່ງຫຍ ້ງຍາກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ ຂອງ ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານ ໃນອ ງກອນເລ ັ່ານີັ້ ທີື່ຍາມໃດ
ກໍໍ່ໄດ້ປະສານສ ມທ ບຢ່າງກ ມກຽວ ເຮ ດໃຫ້ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນລາວ ໄດ້ຮ ບການພ ດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວ
ເທ ື່ອລະກ້າວຕາມເງ ື່ອນໄຂຕ ວຈິງພາຍໃນປະເທດ.  

ໃນຕໍໍ່ໜ້າ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະສ ບຕໍໍ່ສະໜ ບສະໜ ນການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສ ານ ກງານຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃຫ້ມີຄວາມໜ ກແໜ້ນເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ຄ່ອງຕ ວກວ່າເກ ັ່າ, 
ໃຫ້ກາຍເປັນກ ນໄກລະດ ມທຶນ ແລະ ການລ ງທຶນຮ ບແບບໃໝ່ທີື່ມີປະສິດທິພາບສ ງ ຄຽງຄ ່ກ ບກ ນໄກຂອງ
ທະນາຄານ, ໄດ້ຮ ບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ຄວາມນິຍ ມ ແລະ ຄວາມໜ້າສ ນໃຈຈາກທ ງຜ ້ຕ້ອງການລະດ ມທຶນໄປ
ຂະຫຍາຍທ ລະກິດ ແລະ ຜ ້ລ ງທຶນ ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດເງິນ ຕະຫຼາດທຶນ ມີຄວາມກ ມກຽວ ສະໜ ບສະໜ ນເຊິື່ງກ ນ 
ແລະ ກ ນ ໂດຍຈະລ ງເລິກປະກອບສ່ວນໃນການ ກໍໍ່ສ້າງພະນ ກງານຂອງສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ 
ໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ສ ມຄ ່ກ ບຈ ງຫວະການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ແລະ ປັບປ ງປົວແປງ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃຫ້ມີຄ ນນະພາບສ ງຂຶັ້ນກວ່າເກ ັ່າ.  
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ບ ນດາທາ່ນ ທີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງ,  
ຜ ນງານ 10 ປີ ທີື່ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຍາດມາໄດ້ນ ັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສ າຄ ນ ແລະ ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງ

ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຮ ້ບ ນຄ ນຢ່າງສ ງ ມາ
ຍ ງການນ າທ ກຂ ັ້ນທີ ື່ໄດ້ໃຫ້ການຊີ ັ້ນ  າ-ນ າພາຢ່າງໃກ້ສິດ ແລະ ຕໍ ໍ່ເນ ື່ອງ ຈ ນເຮ ດໃຫ້ການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ 
ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວມີຜ ນສ າເລ ດ, ຂໍຂອບໃຈມາຍ ງ ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານຂອງຂະແໜງຕະ
ຫຼາດທຶນທ ງໝ ດ ແຕ່ຮ ່ນອາດີດ ຈ ນເຖິງປະຈ ບ ນ ທີື່ໄດ້ສ ມທ ກເຫ ື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາໃນການປະກອບສ່ວນ
ເຂ ັ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວ ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຂ ຕໍໍ່ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລ ອດ້ານວິຊາການໃນຂ ງເຂດຕະຫລາດທຶນດ້ວຍດີ
ຕະຫລອດມາ. 

ນະໂອກາດອ ນມີຄວາມໝາຍນີັ້, ອີກເທ ື່ອໜຶື່ງ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອ ນປະເສີດ ມາຍ ງ ທ່ານ ສ ມດີ 
ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ້ມ

ຄອງຫຼ ກຊ ບ ຈ ັ່ງມີພາລານາໄມສ ມບ ນ, ມີຄວາມສ ກໃນຊີວິດສ່ວນຕ ວ ແລະ ຄອບຄ ວ, ສ ບຕໍໍ່ຊີັ້ນ າ-ນ າພາວຽກງານ

ຕະຫຼາດທຶນ ກ້າວຂຶັ້ນຕາມຈ ດໝາຍທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້. ຂໍອວຍພອນແດ່ ບ ນດາທ່ານ ການນ າ ແລະ ສະມາຊິກພ ກ-
ພະນ ກງານທ ງຮ ່ນກໍໍ່ຕ ັ້ງ ແລະ ຮ ່ນສ ບທອດ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີື່ມີກຽດທ ກທ່ານ ຈ ັ່ງມີສ ຂະພາບເຂ ັ້ມແຂງ ມີພາລານາ
ໄມສ ມບ ນ ແລະ ມີຜ ນສ າເລ ດໃນໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງບ ນດາທ່ານ ທ ກປະການ.  

ຂໍອວຍພອນໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ປະສ ບຜ ນສ າເລ ດຢ່າງຈ ບງາມ. 
                                        ຂຂໍອບໃຈ 
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VII. ບ ດຄ າເຫ ນຂອງ ທາ່ນ ຈອງຈວີອນ ຕາງໜາ້ຂາຮ ນ້ຈາກຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼ ີ(KRX)  

 
ບ ດຄ າເຫ ນ (ຜາ່ນວດິໂີອ) 

ຕໍໍ່ພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (2010-2020) 
 

ສະເໜໂີດຍ: ທາ່ນ ຈອງຈວີອນ ຕາງໜາ້ຂາຮ ນ້ຈາກຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼ ີ(KRX) 
 

ສະບາຍດີບ ນດາທ່ານ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຈອງຈີວອນ ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ. ກ່ອນອ ື່ນໝ ດ 
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ເນ ື່ອງໃນໂອກາດວ ນສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປີ, ຂໍສະແດງຄວາມເຄ າລ ບນ ບຖ  
ແລະ ຂໍຂອບໃຈມາຍ ງທ່ານ ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍການນ າທ ກພາກສ່ວນ ທີື່ໄດ້ທ ່ມເທ
ໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ກໍໍ່ຄ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວກ້າວໜ້າມາຮອດຈ ດນີັ້ໄດ.້  ພິເສດ ຂໍຊ ມເຊີຍ ແລະ ສ ັ່ງກ າລ ງໃຈໃຫ້
ແກ່ ທ່ານ ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ພະນ ກງານທ ກທ່ານ. 

ຂ້າພະເຈ ັ້າ ມີຄວາມປະສ ງທີື່ຈະເຂ ັ້າຮ່ວມງານທີື່ມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສ າຄ ນນີັ້ເປັນຢ່າງຍິື່ງ ແຕ່ເນ ື່ອງຈາກການ

ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈຶື່ງເຮ ດໃຫ້ຂ້າພະເຈ ັ້າບໍໍ່ສາມາດເຂ ັ້າຮ່ວມງານໄດ້ ແລະ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ເອງກໍໍ່ຮ ້ສຶກ

ເສຍດາຍເປັນຢ່າງສ ງ ຫວ ງວ່າທ ກທ່ານຈະຍິນດີ ທີື່ຂ້າພະເຈ ັ້າອວຍພອນຜ່ານວິດີໂອນີັ້. 

ບ ນດາແຂກທີື່ມີກຽດທ ກທ່ານ, ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີື່ຜ່ານມາ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ສະໜອງເວທີໃນ
ການລະດ ມທຶນໃຫ້ແກ່ບໍລິສ ດຕ່າງໆ ພ້ອມທ ງ ນ າໜ້າໃນການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາວ
ລາວ ໂດຍຈ ດສ ນໂອກາດໃນການລ ງທຶນຕ່າງໆ ນ ບຕ ັ້ງແຕ່ມ ັ້ສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃນປີ 2010 ພວກເຮ າກໍໍ່
ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ທີື່ຈະນ າເອ າບໍລິສ ດທີື່ມີຄວາມພ້ອມ ເຂ ັ້າມາຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ສະແດງ

ອອກໃນ ປີ 2013 ລະບ ບການຊ ັ້ -ຂາຍ ແບບ Home Trading System ໄດ້ຖ ກນ າເຂ  ັ້າມາໃຊ້ ເພ ື່ອ

ປະກອບສ່ວນສ າຄ ນທາງການຕະຫຼາດ ສ າລ ບການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກ າຕ່າງໆ. ພ້ອມກ ນນ ັ້ນ, ໃນປີ 2018 
ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ທີື່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ  ກໍໍ່ໄດ້ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ມີຈ ານວນ
ເພີື່ມຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆ ຈ ນເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີຜະລິດຕະພ ນໃໝ່ທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຍິື່ງຂຶັ້ນ. ປັດຈ ບ ນ, 
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ເຊິື່ງມີບ ດບາດສ າຄ ນ ແລະ ເປັນພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຫຼ ກ ໃນ
ຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ສາມາດບ ນລ ຜ ນສ າເລ ດໄດ້ດ ັ່ງທ ກວ ນນີັ້ ກໍໍ່ຍ້ອນການທ ່ມເທ ເຮ ດວຽກ
ຂອງບ ນດາທ່ານ ທີື່ຢ ່ໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ  ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມເຄ າລ ບ ແລະ ຮ ້ບ ນຄ ນຢ່າງ
ເລິກເຊິື່ງ ມາຍ ງທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນປີ 2010 ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບເກ າຫຼີ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງທ ລະກິດໂລກ 
ແລະ ໄດ້ມສີ່ວນຮ່ວມໃນການເປີດທ ລະກິດຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ພວກເຮ າກໍໍ່ໄດ້
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ບ ກບ ນພະຍາຍາມເຕ ມທີື່ ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວມີການຈະເຕີບໂຕໄດ້ດ ັ່ງທ ກວ ນນີັ້. ໃນນາມອ ານວຍການ
ໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ ຂ້າພະເຈ ັ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິື່ງ ໃນນາມຄ ່ຮ່ວມທຶນມາຕະຫຼອດ 10 ປີ 
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ ຫວ ງວ່າຕະຫຼາດທຶນລາວຂອງພວກເຮ າ ຈະໄດ້ຮ ບການພ ດທະນາຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. 

ບ ນດາແຂກທີື່ມີກຽດທ ກທ່ານ, ປັດຈ ບ ນ ເສດຖະກິດໂລກກ າລ ງຜະເຊີນກ ບຊ່ວງເວລາທີື່ທ້າທາຍ ຍ້ອນ

ຄວາມກ ງວ ນຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕ ວຊ້າຂອງເສດຖະກິດ ລວມທ ງ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ກໍໍ່ຍິື່ງ

ເຮ ດໃຫ້ມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກທີື່ເພີື່ມທະວີຂຶັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ປະສ ບການທີື່ສະສ ມມາໄລຍະເວລາ 10 ປີນ ັ້ນ ຖ້າ
ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີື່ແທ້ຈິງ ຂ້າພະເຈ ັ້າຄິດວ່າ ພວກທ່ານຈະເອ າຊະນະທ ກບ ນຫາໄດ້ ແລະ ໃນ 10 ປີຕໍໍ່ໜ້າ 
ຕະຫຼາດທຶນກໍໍ່ຍິື່ງຈະມີການພ ດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕທີື່ດີຂຶັ້ນກວ່າເດີມໄດ້.  

ສ ດທ້າຍນີັ້, ຂ້າພະເຈ ັ້າຂໍຊ ມເຊີຍວ ນສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປີ ອີກຄ ັ້ງໜຶື່ງ ແລະ ຂໍ
ອວຍພອນໃຫ້ທ ກທ່ານ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ຈ ັ່ງມີສ ຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສ ບຜ ນສ າເລ ດໃນໜ້າທີື່
ວຽກງານ. 

ຂໍຂອບໃຈ  
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VIII. ບ ດຄ າເຫ ນຂອງ ທາ່ນ SHIN Sung-soon ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ຜ ມ້ອີ ານາດເຕ ມແຫງ່ ສ.ເກ າຫຼ ີປະຈ າ 

ສປປ ລາວ  

 
ບ ດຄ າເຫ ນ  

ຕໍໍ່ພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (2010-2020) 
 

ສະເໜໂີດຍ: ທາ່ນ ຊນິຊອງຊຼຸນ, ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ຜ ້ມອີ ານາດເຕ ມ ແຫງ່ ສ. ເກ າຫຼ ີປະຈ າ ສປປ ລາວ 
 

H.E. Mr. Somdy Duangdy, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, 

H.E. Mr. Sonexay Sithphaxay, Governor of the Bank of the Lao PDR,  

H.E. Madame Saysomone Chanthachack, Secretary General of Lao Securities Commissions, 

H.E. Mr. Oth Phonxiendy, CEO of the Lao Securities Exchange (LSX), 

Distinguished guests, ladies and gentlemen, 

First of all, I’d like to extend my sincere congratulations on the 10th Anniversary of the 

Lao Capital Market. It is my great honor to be here with Deputy Prime Minister Somdy and 

honorable guests at this historic moment.  

Security market is often called as “the heart of market economy.” Only if a heart in our 

body ceaselessly pumps the blood to circulate throughout the body and deliver oxygen, can the 

body be vitalized. It is same for a security market. Security market should supply necessary 

capital resources for an economy at a suitable time and place, then and not till then, the economy 

can get vitalized.  

In this regard, the decision of the Bank of the Lao PDR and the Korea Exchange (KRX) 

to sign the Joint Venture Agreement and establish a security market in 2010 was a ground-

breaking step that showed the Lao Government’s determination to create business-friendly 

environment that can drive Lao companies to actively do their business in more innovative and 

future-oriented manner. As a friend of the Lao PDR, I am very pleased with and proud of the 

fact that the Republic of Korea has been together with the Lao PDR from the historic moment 

up to now. 

I am convinced that the LSX, with just its existence, has been playing a significant role 

in the Lao economy over the last decade. As a lighthouse, the LSX has continuously reminded 

Lao enterprises of an important message that, companies could mobilize tremendous financial 

resources through the capital market only if they endeavor to do their business in a sound and 

transparent way and gain trust from the market. I believe that Lao companies have been 
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definitely preparing their future business with this point in mind.  

In this regard, I believe we should not underestimate the current situation that 11 

companies have been listed for the past 10 years. I have a confidence that the capital market 

and Lao companies have accumulated sufficient momentum to jump to the next stage, with a 

robust 6% economic growth rate for the last decade and the Lao government’s strategic vision 

for the next decade, such as graduation from the Least Developed Country (LDC) and 

transformation from a landlocked to land-linked country.  

Now is the right time that more companies, with self-confidence, step forward boldly to 

the future growth by actively taking advantage of the existing capital market.  

As a Lao’s good friend as well as a reliable partner who has been together with the Lao PDR 

from the beginning of the Lao capital market, the Republic of Korea hopes to continue to 

cooperate with the Lao PDR in this field for our mutual prosperity. Mutual prosperity is one of 

the goals that the Korean Government is pursing as a part of the New Southern Policy that aims 

to elevate the ASEAN-Korea partnership to a heightened level of shared value and interest.  

I believe we can find out many ways to share Korea’s experiences and know-how to 

vitalize the capital market through various ODA projects. For example, KOICA in cooperation 

with the Bank of the Lao PDR, had invited 8 Lao officials in 2010 to share Korea’s experiences 

of establishing its own security market. My Embassy will spare no efforts to find out and fully 

support possible ways to invigorate the Lao Securities Exchange, the heart of the Lao economy 

as well as a symbolic joint venture between the Republic of Korea and the Lao PDR. 

Once again, I would like to express my sincere congratulation to the Lao Securities 

Exchange, the Bank of the Lao PDR and the Lao Government. And looking forward to even 

deeper cooperation with the Lao PDR in the coming years, I would like to wish all of you every 

success, good health and happiness.  

 

Thank you. 
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ບ ດຄ າເຫ ນ 
ຕໍໍ່ພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ 

(ສະບ ບແປພາສາລາວບໍໍ່ເປນັທາງການ) 

 
ສະເໜໂີດຍ: ທາ່ນ ຊນິຊອງຊຼຸນ, ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ຜ ້ມອີ ານາດເຕ ມ ແຫງ່ ສ. ເກ າຫຼ ີປະຈ າ ສປປ ລາວ 

 

 

ຮຽນ:      -  ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກ າ
ມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ; 

-  ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ; 
-  ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ, ຫ ວໜ້າສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ; 
-  ທ່ານ ອອ໌ດ ພ ນຊຽງດີ, ຜ ້ອ ານວຍການ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ;           
-  ບ ນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ເຄ າລ ບ ແລະ ນ ບຖ ຢ່າງສ ງ. 

 

ກ່ອນອ ື່ນໝ ດ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍສະແດງຄວາມປ ຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິື່ງນະໂອກາດຄ ບຮອບ 10 ປີ ຕະຫຼາດ 
ທຶນຂອງ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຮ ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພ ມໃຈ ທີື່ໄດ້ເຂ ັ້າຮ່ວມ ພິທີທີື່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສ າ 
ຄ ນ ທີື່ເປັນປະຫວ ດສາດ ໃນມ ັ້ນີັ້ ຮ່ວມກ ບ ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ແລະ ບ ນດາແຂກທີື່ມີ 
ກຽດ ທ ງໝ ດ.  

ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຖ ກຂະໜານນາມເລ ັ້ອຍໆວ່າແມ່ນ “ຫ ວໃຈຂອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດ”. ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ 
ຮ່າງກາຍຂອງຄ ນເຮ າ ມີແຕ່ຫ ວໃຈເທ ັ່ານ ັ້ນ ທີື່ເຮ ດໜ້າທີື່ສ ບສີດເລ ອດ ໃຫ້ໄຫຼວຽນໄປທ ັ່ວຮ່າງກາຍຢ່າງບໍໍ່ຢ ດຢັຶ້ງ  
ແລະ ສ ັ່ງອອກຊີເຈ ນ ໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຊີວິດໄດ້ ບໍໍ່ຕ່າງຫຍ ງກ ບຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ. ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຕ້ອງສະໜອງແຫຼ່ງ 
ເງິນທຶນທີື່ຈ າເປັນ ສ າລ ບເສດຖະກິດ ໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ ທີື່ເໝາະສ ມ ຈຶື່ງຈະເຮ ດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງ
ມີຊີວິດຊີວາ.  
 ສະນ ັ້ນ ການຕ ດສິນໃຈຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ. ເກ າຫຼີ ໃນການເຊ ນ 
ສ ນຍາຮ່ວມທຶນ ແລະ ສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຂຶັ້ນໃນປີ 2010 ແມ່ນບາດກ້າວທີື່ສ າຄ ນສະແດງໃຫ້ເຫ ນຄວາມ 
ມ ່ງໝ ັ້ນຂອງ ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ັ້ອອ ານວຍ ໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະ 
ກິດ ຊຶື່ງໄດ້ຊຼຸກຍ ້ສ ັ່ງເສີມບ ນດາວິສາຫະກິດ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສາມາດດ າເນີນທ ລະກິດ ໃນລ ກສະນະນະທີື່ເປັນນະ 
ວ ດຕະກ າ ແລະ ສ ມບ ນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ໃນຖານະເປັນເພ ື່ອນມິດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈ ັ້າຮ ້ສຶກຍິນດີ ແລະ ພາກພ ມ 
ໃຈຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ ສ. ເກ າຫຼີ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມເສ ັ້ນທາງດຽວກ ນ ນ ບແຕ່ເລີື່ມຕ ັ້ນ ຈ ນຮອດປັດຈ ບ ນ. 
 ຂ້າພະເຈ ັ້າ ເຊ ື່ອໝ ັ້ນວ່າ ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີບ ດບາດສ າຄ ນ ຕໍໍ່ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນໄລຍະໜຶື່ງທ ດສະຫວ ດທີື່ຜ່ານມາ. ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ສ ບຕໍໍ່ສ ັ່ງສ ນຍານ ຫຼ   ຂໍໍ້ຄວາມທີື່ສ າຄ ນ ໃຫ້ບ ນດາວິ 
ສາຫະກິດ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ວ່າ ບ ນດາວິສາຫະກິດ ຈະລະດ ມຊ ບພະຍາກອນທາງການເງິນ ຈ ານວນຫຼາຍ ຜ່ານຕະ 
ຫຼາດທຶນ ໄດ້ກໍໍ່ຕໍໍ່ເມ ື່ອ ວິສາຫະກິດດ ັ່ງກ່າວ ເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດໃນທາງທີື່ດີ ແລະ ໂປ່ງໃສ ແລະ ໄດ້ຮ ບຄວາມເຊ ື່ອ 
ໝ ັ້ນຈາກຕະຫຼາດທຶຶນ. ຂ້າພະເຈ ັ້າ ເຊ ື່ອໝ ັ້ນວ່າບ ນດາວິສາຫະກິດ ຢ ່ ສປປ ລາວ ຈະກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ທ  
ລະກດິຕ ນໃນຕໍໍ່ໜ້າ ໂດຍຄ ານຶງຂໍໍ້ຄວາມດ ັ່ງກ່າວ. 
 ສະນ ັ້ນ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ເຊ ື່ອໝັ້ ນວ່າ ພວກເຮ າ ບໍໍ່ຄວນປະເມີນສະພາບປັດຈ ບ ນ ຕ ໍ່າຈ ນເກີນໄປ ເຖິງວ່າ ຈະມີພຽງ 
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11 ບໍລິສ ດ ທີື່ໄດ້ເຂ ັ້າຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃນໄລະຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈ ັ້າ ໝ ັ້ນໃຈວ່າ 
ຕະຫຼາດ ທຶນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ກະກຽມຈ ງຫວະທີ ື່ດ ີ ທີ ື່ຈະກ້າວໄປໃນບາດກ້າວໃໝ່ 
ໂດຍມີອ ດຕາການ ຂະຫຍາຍຕ ວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ສ ງສ ມຄວນ ປະມານ 6 ເປີເຊ ນ ໃນໄລຍະໜຶື່ງທ ດສະວ ດ 
ທີື່ຜ່ານມາ ແລະ ວິ ໃສທ ດການວາງຍ ດທະສາດຂອງ ລ ດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສ າລ ບ ທ ດສະຫວ ດຕໍໍ່ໜ້າ 
ເປັນຕ ັ້ນ ໃຫ້ປະເທດສາ ມາດຫຼຼຸດພ ັ້ນຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດທີື່ດ້ອຍພ ດທະນາ ແລະ ການປະຕິຮ ບຈາກ ປະເທດ 
ທີື່ບໍໍ່ມີ ທາງອອກສ ່ ທະເລ ກາຍເປັນ ປະເທດທີື່ສາມາດເຊ ື່ອມຈອດກ ບປະເທດອ ື່ນໄດ້. 
 ປັດຈ ບ ນ ເຫ ນວ່າເປັນເວລາທີື່ເໝາະສ ມແລ້ວ ທີື່ບ ນດາວິສາຫະກິດ ທີື່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມໝ ັ້ນໃຈ 
ໃນການກ້າວໄປຕໍໍ່ໜ້າຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ ເພ ື່ອການຂະຫຍາຍຕ ວທາງທ ລະກິດ ໂດຍການໝ ນໃຊ້ປະໂຫຍດ ຈາກ ຕະຫຼາດ 
ທຶນ. 
 ໃນນາມເພ ື່ອນມິດທີື່ດີ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມທ ລະກິດ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ທີື່ໄດ້ຮ່ວມທ ລະກິດ ກ ບ ສປປ ລາວ 
ນ ບແຕ່ການເລີື່ມຕ ັ້ນ ຂອງຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ, ສ. ເກ າຫຼີ ພ້ອມທີື່ຈະສ ບຕໍໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມ  ກ ບ ສປປ ລາວ 
ໃນຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ເພ ື່ອຄວາມຈະເລີນຮ ່ງເຮ ອງຮ່ວມກ ນ. ຄວາມຈະເລີນຮ ່ງເຮ ອງຮ່ວມກ ນ ແມ່ນໜຶື່ງໃນເປົຶ້າ  
ໝາຍ ທີື່ ລ ດຖະບານ ແຫ່ງ ສ. ເກ າຫຼີ ກ າລ ງດ າເນີນການ ໃນຖານະທີື່ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງ ນະໂຍບາຍພາກໃຕ້ໃໝ່ 
ຊຶື່ງມີຈ ດປະສ ງໃນການກະຕ ້ນການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ສ. ເກ າຫຼີ ໃຫ້ມີມ ນຄ່າ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດ 
ຮ່ວມກ ນ ໃນລະດ ບທີື່ສ ງຂຶັ້ນ. 
 ຂ້າພະເຈ ັ້າ ເຊ ື່ອໝ ັ້ນວ່າ ພວກເຮ າສາມາດຊອກຫາຫຼາກຫຼາຍວິທີ ໃນການແບ່ງປັນປະສ ບການ ແລະ ຄວາມ 
ຮ ້ຂອງ ສ. ເກ າຫຼີ ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນມີຊີວິດຊີວາຍິື່ງຂຶັ້ນ ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອເພ ື່ອການພ ດທະນາ (ODA) 
ຕ່າງໆ ຕ ວຢ່າງ ອ ງການ KOICA ໄດ້ຮ່ວມມ ກ ບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເຊີນພະນ ກງານ ຈ ານວນ  
8 ທ່ານ ເພ ື່ອແລກປ່ຽນປະສ ບການ ແລະ ບ ດຮຽນຂອງ ສ. ເກ າຫຼີ ກ່ຽວກ ບ ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃນປີ 
2010. ສະຖານທ ດ ສ. ເກ າຫຼີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ຈະບໍໍ່ລະເວ ັ້ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊອກຫາ ແລະ ສະໜ ບ 
ສະໜ ນແນວທາງທີື່ເປັນໄປໄດ້ໃນການພ ດທະນາຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວຢ່າງເຕ ມທີື່ ກໍໍ່ຄ  ຫ ວໃຈຂອງ ເສດຖະກິດລາວ 
ລວມທ ງ ການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ສ. ເກ າຫຼີ ແລະ ສປປ ລາວ.  
 ອີກເທ ື່ອໜຶື່ງ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍສະແດງຄວາມປະຕິຍິນດີຢ່າງຍິື່ງ ຕໍໍ່ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວ ງຢ່າງຍິື່ງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມມ  ກ ບ ສປປ ລາວ ຢ່າງເລິກ ເຊິື່ງ ຍິື່ງຂຶັ້ນ 
ໃນຊຼຸມປີຕໍໍ່ໜ້າ. ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ ກທ່ານປະສ ບຜ ນສ າເລ ດໃນໜ້າທີື່ການເມ ອງ ຂອງທ່ານ, ມີສ  
ຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສ ກ. 
 

ຂໍຂອບໃຈ 
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IX. ບ ດຄ າເຫ ນໂອລ້ ມຂອງຂ ັ້ນເທງິ 

 

ບ ດໂອລ້ ມ 

ໃນພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ (2010-2020) ຄ ັ້ງວ ນທ:ີ 30 ຕ ລາ 2020 

 

ໂດຍ: ທາ່ນ ສ ມດີ ດວງດ ີຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕກີະຊວງການເງນິ, 

ປະທານ  ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ  

 

- ທ່ານ ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ແລະ ອາດີດຮອງລ ດຖະມ ນຕີ ທີື່ນ ບຖ ; 

- ທ່ານ ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ແລະ ຜ ້ຕາງໜ້າອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ທີື່ນ ບຖ ; 

- ຄະນະກ ມຈາກບ ນດາກະຊວງ, ຄະນະອ ານວຍການຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກ

ພ ກ, ພະນ ກງານຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ນ ບຖ ; 

- ບ ນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງ. 

 
ຂ້າພະເຈ ັ້າ ມີຄວາມປີຕິຍິນດີ ແລະ ພາກພ ມໃຈເປັນຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ໄດ້ຮ ບກຽດເຂ ັ້າຮ່ວມ ແລະ ມີຄ າເຫ ນ ໃນພິທີ

ສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນຄ ັ້ງນີັ້. ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ຂໍສະແດງຄວາມ
ຍ້ອງຍໍຊ ມເຊີຍ ຕໍໍ່ຄະນະຮ ບຜິດຊອບ ທີື່ໄດ້ເປັນເຈ ັ້າການຫ້າງຫາກະກຽມ ແລະ ສາມາດດ າເນີນພິທີອ ນມີຄວາມ
ສ າຄ ນໃນຄ ັ້ງນີັ້. 

ໃນໂອກາດທີື່ເຕ ມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ ື່ນ  ແລະ ມີຄວາມໝາຍສ າຄ ນນີັ້ , ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍນ າເອ າ
ຄວາມຢືຶ້ຢາມຖາມຂ່າວອ ນອ ບອ ່ນ, ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ, ຄວາມສາມ ກຄີຮ ກແພງ ແລະ ພອນໄຊອ ນປະເສີດ 
ຈາກຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ  ມາຍ ງ ບ ນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ຕະຫຼອດຮອດພະນ ກງານອາວ ໂສບ ານານ 
ໃນຂ ງເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ມານະໂອກາດນີັ້ດ້ວຍ. 

 
ບ ນດາທ່ານທີື່ຮ ກແພງ, 

ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶຶ ັ້ນໃນທ່າມກາງ ທີື່ພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ ກ າລ ງສ ມໃສ່
ພ ດທະນາຕ ນເອງຕາມຍ ດທະສາດຂອງການພ ດທະນາປະເທດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທ ດ ຮອດປີ 2030 ເພ ື່ອ
ເຮ ດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ ໃນປີ 2020 ແລະ ສ ບຕໍໍ່ສ ້ຊ ນຂ້າມ

ຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດ ັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025, ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່ໃນການພ ດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນ

ປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາທີື່ມີລາຍຮ ບປານກາງລະດ ບສ ງ ໃນປີ 2030 (High-Middle Income Country) 

ຕາມທິດສະດີເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມພ ມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍ ນຍ ງ. 
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ພິທີສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວໃນຄ ັ້ງນີັ້ ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ ຕ ວຂອງ
ຕະຫຼາດການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່ມີບາດກ້າວເດີນຢ່າງໜ ກແໜ້ນ ໄປຄຽງຄ ່ກ ບຂະແໜງການ ອ ື່ນໆໃນການ
ປະຕິບ ດ 2 ໜ້າທີ ື່ຍ ດທະສາດແຫ່ງການປົກປັກຮ ກສາ ແລະ ສ້າງສາພ ດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມແນວທາງ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ ທີື່ມີຫຼ ກການຂອງພ ກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດ ເພ ື່ອພ ດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະການທາງດ້ານ ການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ.  

ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາ,  ໃນທ່າມກາງສະພາບການຂອງໂລກ  ແລະ ພາກພ ັ້ນ ໄດ້ມີການຜ ນແປຢ່າງ

ສະຫຼ ບສ ບຊ້ອນ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະພາບຂໍໍ້ຂ ດແຍ່ງດ້ານການຄ້າ, ການເໜ ງຕີງຂອງ 

ລາຄາຮ ້ນ, ອ ດຕາແລກປ່ຽນ, ອ ດຕາດອກເບ້ຍ, ລາຄາຄ າ, ລາຄານ ້າມ ນ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມບໍໍ່

ສະຫງ ບທາງດ້ານການເມ ອງ ສ ມທ ບກ ບພະຍາດລະບາດຮ້າຍແຮງ ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດການເງິນຜ ນຜວນແຮງ ແລະ 
ເສດຖະກິດຝືດເຄ ອງ. ໃນຂະນະທີື່ຢ ່ປະເທດເຮ າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງມີຄວາມໜ ກ 
ແໜ້ນ ແຕ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ໄດ້ປະເຊີນສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ບ ນຫາການຂາດດ ນ
ງ ບປະມານ ແລະ ການຂາດດ ນການຄ້າ ທີື່ຢ ່ໃນລະດ ບສ ງ, ພ ນທະໃນການຊ າລະໜີັ້ກ ບຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ເພີື່ມຂຶັ້ນ
ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ສະພາບໜີັ້ສິນພາຍໃນຄ ມເຄ ອ ຍ ງບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຂາດຕ ວ, ພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດພາຍໃນທີື່
ອ່ອນນ້ອຍ ທ ງປະເຊີນກ ບໄພທ າມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດຢ່າງໜ ກໜ່ວງ. ທ ງໝ ດນີັ້ ໄດ້ສ ັ່ງຜ ນກະທ ບບໍໍ່ໜ້ອຍ 
ຕໍໍ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ກໍໍ່ຄ ການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ພໍສ ມຄວນ.  

 ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ພາຍໄຕ້ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຂອງ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຄະນະບໍລິ ຫານຂອງ
ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ບວກກ ບ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຕ ດສິນໃຈສ ງ ໃນການປະຕິບ ດໜ້າທີື່
ຂອງ ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານ ໃນຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສິື່ງທີື່ຂາດບໍໍ່ໄດ້ແມ່ນ ການຮ່ວມມ ຈາກບ ນດາ
ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບຂອງ

ບ ນດາປະເທດ ASEAN ແລະ ASEAN+3, ບ ນດາອ ງການຈ ດຕ ັ້ງຕ່າງໆ ຈຶື່ງເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໄດ້ຮ ບ

ການພ ດທະນາຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ເຊິື່ງ ສະແດງອອກບາງດ້ານ ດ ັ່ງນີັ້:  

1) ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ມີນິຕິກ າຢ່າງເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ພໍສ ມຄວນ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄ ້ມຄອງ 

ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ. ພ້ອມນີັ້, ລ ດຖະບານ ກໍໍ່ໄດ້ ມີນະໂຍບາຍທີື່ແທດ 

ເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ການຫຼຼຸດອ ດຕາອາກອນ ສ າລ ບບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ, 

ຜ ້ລ ງທຶນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນທີື່ເປັນສະຖາບ ນການເງິນ ເພ ື່ອຊຼຸກຍ ້ການພ ດທະນາຕະຫຼາດ

ທຶນ; ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ບ ນດາທ່ານໄດ້ເຮ ດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີຈ ດສ ມ 

ເຮ ດໃຫ້ສ ງຄ ມຄ່ອຍໆຮ ບຮ ້ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ເທ ື່ອລະກ້າວ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານ

ຕະຫຼາດທຶນຕາມບ ດບາດຂອງຕ ນ; 

2) ໄດ້ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ລ ດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ສາມາດລະດ ມແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ໂດຍຜ່ານການ

ອອກຈ າໜ່າຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ, ອອກຮ ້ນຢ ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອອກຮ ້ນກ ້ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິື່ງ

ສາມາດລະດ ມທຶນໄດ້ທ ງໝ ດ 23.016 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອ າ 14,03% ຂອງ GDP ເຊິື່ງແຫຼ່ງທຶນດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້

ຖ ກໝ ນໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຜະລິດທ ລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ, ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນການພ ດທະນາ
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ເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊ ນ ໃຫ້ດີຂຶັ້ນເທ ື່ອລະກ້າວ ທ ງເປັນກ ນໄກສ້າງ

ຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ; 

3) ມີກ ນໄກການຊ ັ້-ຂາຍທີື່ທ ນສະໄໝ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜ ້ລ ງທຶນ ພາຍ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໂດຍພ ັ້ນຖານ. ປັດຈ ບ ນ ມີຜ ້ລ ງທຶນຈາກ 47 ກວ່າປະເທດທ ັ່ວໂລກ ມາລ ງທຶນໃນ

ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ;  

4) ບ ກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ມີຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສ ບການ ສາມາດຂ ບເຄ ື່ອນ

ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜ ກແໜ້ນ ຍ້ອນໄດ້ຮ ບການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ສະໜ ບສະໜ ນຈາກ 

ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ, ລາດຊະອານາຈ ກ 

ໄທ, ສ.ເກ  າຫຼີ , ຍ ີ ື່ປ  ່ນ, ສະຖາບ  ນ CPA Australia, ກະຊວງການພ ດທະນາການຮ່ວມມ  ແລະ 

ມະນ ດສະທ າລ ກຊ າບວກ, ໂຄງການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ, ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ 5 

ປະເທດເຂດອ່າງແມ່ນ ້າຂອງ CMA-GMS, ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊີ (ADB), ທະນາຄານໂລກ (World 

Bank), ອ ງການການເງິນສາກ ນ (IFC) ແລະ ອ ງການຈ ດຕ ັ້ງອ ື່ນໆ. 

 ຕໍໍ່ກ ບຜ ນງານດ ັ່ງກ່າວນ ັ້ນ, ລ ດຖະບານ ກໍໍ່ຄ  ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ຕີລາຄາສ ງຕໍໍ່ຜ ນງານທີື່ບ ນດາ

ທ່ານຍາດມາໄດ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

ນະໂອກາດອ ນມີຄວາມໝາຍສ າຄ ນນີັ້, ໃນນາມລ ດຖະບານ, ຄະນະ ຄຄຊ ແລະໃນນາມສ່ວນຕ ວ, 

ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊ ມເຊີຍ ຕໍໍ່ກ ບຜ ນສ າເລ ດດ ັ່ງກ່າວ ຢ່າງສ ດໃຈ. (ຂໍຊ ມເຊີຍ) 

 

ບ ນດາທ່ານ ທີື່ຮ ກແພງທ ງຫຼາຍ, 

ຄຽງຄ ່ກ ບໝາກຜ ນທີື່ບ ນດາທ່ານຍາດມາໄດ້ນ ັ້ນ ເມ ື່ອທຽບກ ບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພ ດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ ໃນໄລຍະໃໝ່ ເຫ ນວ່າ ຍ ງມີຫຼາຍດ້ານທີື່ພວກເຮ າຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກ ນສ ມໃສ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ , 

ໄປຄຽງຄ ່ກ ບການປັບປ ງແກ້ໄຂດ້ານອ່ອນ-ຂໍໍ້ຄ ງຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ:  

1. ຄວາມຫ້າວຫ ນ, ຄວາມເສຍສະລະເພ ື່ອສ່ວນລວມຂອງສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານຍ ງບໍໍ່ທ ນສ ງແທ້, ການ

ຫ ນປ່ຽນໄປສ ່ສ ິ ື່ງໃໝ່ໆຍ ງຊ  ກຊ້າ ; ວຽກງານການປັບປ ງກ ງຈ ກການຈ ດຕ ັ້ງ ຍ  ງບ ໍ ໍ່ທ ນຕອບສະ 

ໜອງໄດ້ຢ່າງທ ນການ; 

2. ການປະຕິຮ ບລ ດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ເພ ື່ອລະດ ມທຶນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ

ລາວ ຍ ງບໍໍ່ທ ນເຮ ດຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ເປັນຮ ບປະທ າແທ້; 
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3. ຖານຜ ້ລ ງທຶນ ຍ ງບໍໍ່ທ ນກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວບໍໍ່ຟົດຟືຶ້ນ; ກ ນໄກການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຍ ງບໍໍ່ທ ນຕອບ

ສະໜອງກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ລ ງທຶນ, ການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃນການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຍ ງບໍໍ່ທ ນໄດ້

ດີ; ການເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ຍ ງບໍໍ່ທ ນເລິກເຊິື່ງເຖິງຖອງ. 

 

ສະນ ັ້ນ, ເພ ື່ອເຮ ດຫຼ້ອນໜ້າທີື່ອ ນໜ ກໜ່ວງທີື່ມີກຽດສະຫງ່າຄ ດ ັ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍມີຄວາມເຫ ນເນ ັ້ນໜ ກ

ຕ ື່ມບາງບ ນຫາ ເພ ື່ອເປັນພ ັ້ນຖານໃຫ້ບ ນດາທ່ານ ສ ບຕໍໍ່ນ າໄປຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໃນຕໍໍ່ໜ້າ ຄ ດ ັ່ງນີັ້: 

1. ຕ້ອງສ ບຕໍ ໍ່ສ ຶກສາອ ບຮ ມການເມ ອງແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານດ້ວຍຫຼາຍຮ ບການທີື່ 

ເໝາະສ ມ ເພ ື່ອໃຫ້ພະນ ກງານມີຄວາມໜ ກແໜ້ນທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງທາງດ້ານ

ວິຊາສະເພາະ, ມີຄ ນສ ມບ ດສິນທ າປະຕິວ ດ ແລະ ມີຄວາມບ ກບ ນຫ້າວຫ ນ; 

2. ສ້າງເຄ ື່ອງມ ຄ ້ມຄອງໃຫ້ຮ ບປະກ ນແກ່ ການພ ດທະນາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 

ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ຕ້ອງສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກ ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກ ບເງ ື່ອນໄຂຂອງ 

ສປປ ລາວ ພ້ອມທ ງ ຕິດຕາມການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຢ່າງເຂ ັ້ມງວດ, ປັບປ ງກ ນໄກການປະສານງານພາຍໃນ 

ແລະ ພາຍນອກໃຫ້ຄ່ອງຕ ວກວ່າເກ ັ່າ. ຄ ັ້ນຄວ້າເພ ື່ອນ າສະເໜີລ ດຖະບານ ທ ບທວນບ ນດານິຕິກ າ

ນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວມີຂໍໍ້ໄດ້ປຽບ ເມ ື່ອທຽບ

ກ ບຕະຫຼາດທຶນທີື່ມີສະພາບເສດຖະກິດຄ້າຍຄ ກ ບຕະຫຼາດທຶນລາວ; 

3. ສ ບຕໍໍ່ປັບປ ງ ລະບ ບ, ກ ນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກ ບການພ ດທະນາພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ໃຫ້ໜ ກແ

ໜ້ນ ເປັນເຄ ື່ອງມ ທາງການເງິນ ທີື່ມີຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍລ ດຖະບານລະດ ມທຶນຮອນເຂ ັ້າສ ່ການ

ພ ດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບ ນຫາຝືດເຄ ອງທາງດ້ານງ ບປະມານ;  

4. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເປັນເຈ ັ້າການປະຕິຮ ບລ ດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດລ ດຮ ້ນສ່ວນ ແລະ ພາກສ່ວນ

ເສດຖະກິດຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມລະດ ມທຶນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກ

ຊ ບ. ສ າລ ບບໍລິສ ດທີື່ຈ ດທະບຽນແລ້ວ ຕ້ອງສ ມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງເທ ື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການຫ ນໄປນ າ

ໃຊ້ມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ແລະ ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງມ ອາຊີບ 

(CG) ແລະ  ຕ້ອງເອ າໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງຢ່າງຮ ດກ ມ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂ າເຈ ັ້າເຄ ື່ອນໄຫວບ ນພ ັ້ນຖານລະບຽບການ, 

ມີຜ ນກ າໄລ ແລະ ປັນຜ ນໃຫ້ຜ ້ຖ ຮ ້ນ; 

5. ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີື່ມີທ່າແຮງ ສາມາດລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ 

ເພ ື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດເຫຼ ັ່ານີັ້ ເປັນຕ ວຂ ບເຄ ື່ອນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ສ້າງວຽກເຮ ດງານທ າໃຫ້

ປະຊາຊ ນລາວບ ນດາເຜ ັ່າ; 
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6. ຂ ນຂວາຍຜ ້ລ ງທຶນປະເພດສະຖາບ ນພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ມາລ ງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ, ສ້າງ

ຜະລິດຕະພ ນໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກ ບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຮ ້ຄວາມ

ສາມາດຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທ ງ ແກ້ໄຂສິື່ງອ ດຕ ນຕ່າງໆ ເພ ື່ອຂ ດຄ ັ້ນ

ແຫຼ່ງທຶນທີື່ເປັນທ່າແຮງພາຍໃນປະເທດ ເຮ ດໃຫ້ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ແລະ ມ ນຄ່າການຊ ັ້-ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດ

ຫຼ ກຊ ບລາວ ເພີື່ມຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆ; 

7. ເດ ດຂາດແກ້ໄຂ ລະບ ບ ແລະ ກ ນໄກ ການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕ ວ, ແກ້ໄຂບ ນຫາສະພາບ

ຄ່ອງ ຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວໃຫ້ຕ ກໄປເທ ື່ອລະກ້າວ; 

8. ສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາເຕ ກໂນໂລຊີ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ມີ

ຄວາມທ ນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ຮ ບປະກ ນຮອບດ້ານ; 

9. ເອ າໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີການ, ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ແລະ ມີຈ ດສ ມ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນ

ໃຫ້ມວນຊ ນເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບ ດບາດຂອງຕ ນ; 

10. ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ເປັນວຽກງານໃໝ່ສ າລ ບພວກເຮ າ. ສະນ ັ້ນ ຕ້ອງເພີື່ມທະວີການພ ວພ ນຮ່ວມມ  ແລະ 

ແລກປ່ຽນບ ດຮຽນກ ບບ ນດາປະເທດເພ ື່ອນມິດ ແລະ ສາກ ນ ໃຫ້ມີຄວາມສະໜິດແໜ້ນ, ກ ມກຽວ, 

ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີວິໄສທ ດ ທີື່ສອດຄ່ອງກ ບສະພາບປົກກະຕິໃໝ່ ຂອງວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ.  

 

ບ ນດາທ່ານ ທີື່ນ ບຖ  ແລະ ຮ ກແພງທ ງຫຼາຍ, 

ສິື່ງທີື່ກ່າວມາທ ງໝ ດນ ັ້ນ, ແມ່ນບາງຄວາມເຫ ນທີື່ຢາກເນ ັ້ນຕ ື່ມ ຕໍໍ່ບ ນດາທ່ານ.  ຂ້າພະເຈ ັ້າເຊ ື່ອໝ ັ້ນວ່າ 

ຄະນະນ າ ພ້ອມດ້ວຍພະນ ກງານ-ສະມາຊິກພ ກທ ງໝ ດ ຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ຈະພ້ອມກ ນສ ບຕໍໍ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ

ໜ້າທີື່ການເມ ອງອ ນສ ງສ ັ່ງນີັ້ ໃຫ້ມີຜ ນສ າເລ ດຕາມແຜນທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້. ພ້ອມນີັ້, ຮຽກຮ້ອງມາຍ ງບ ນດາກະຊວງ, 

ອ ງການ, ບ ນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ASEAN, ASEAN+3 ແລະ ອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນຕ່າງໆ ຈ ັ່ງສ ບຕໍໍ່ໃຫ້ຄວາມ

ຮ່ວມມ  ແລະ ສະໜ ບສະໜ ນ ແກ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ກາຍເປັນຂໍກະແຈ ໃນການຈ ດ

ສ ນແຫຼ່ງທຶນ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແລະ ມີມາດຕະຖານສາກ ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ ໃນວິໄສທ ດພ ດທະນາຕະຫຼາດ

ທຶນລາວ ຮອດປີ 2030. 

ພິເສດ, ໃນຖານະຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ ເປັນຄ ່ຮ່ວມທຶນ ສະນ ັ້ນ ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງມາຍ ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ.

ເກ າຫຼີ ກໍໍ່ຄ  ລ ດຖະບານ ສ.ເກ າຫຼີ ຈ ັ່ງສ ບຕໍໍ່ໃຫ້ການສະໜ ບສະໜ ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ການກໍໍ່ສ້າງດ້ານບ ກຄະລາກອນຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ສ ມຄ ່ກ ບລະດ ບການ

ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຕະຫຼາດທຶນໃນເງ ື່ອນໄຂໃໝ່, ສ ບຕໍໍ່ເອ າໃຈໃສ່ພ ດທະນາລະບ ບໄອທີຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວໃຫ້
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ມີຄວາມທ ນສະໄໝ ພ້ອມທ ງ ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ສິດ ຮ ບປະກ ນລະບ ບດ ັ່ງກ່າວໃຫ້ດ າເນີນການຢ່າງເປັນ

ປົກກະຕິ, ປອດໄພ ແລະ ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. 

 ທ້າຍສ ດນີັ້, ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນແດ່ບ ນດາທ່ານທ ງໝ ດ ຈ ັ່ງມີສ ຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຜ ນສ າເລ ດໃນໜ້າທີື່

ການເມ ອງ ທີື່ການຈ ດຕ ັ້ງມອບໝາຍໃຫ້. ຂໍໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຈ ັ່ງຈະເລີນຮ ່ງເຮ ອງ ແລະ ຄຽງຄ ່ກ ບຊາດລາວ

ຕະຫຼອດໄປ. 

(ຂຂໍອບໃຈ) 
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ພາກທ ີV 

ຮ ບພາບບ ນຍາກາດ ພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານຂອງຕະຫາຼດທນຶລາວ 
ຄ ບຮອບ 10 ປ ີ(10/2010-10/2020) 

 

I. ການເຄ ື່ອນໄຫວຂະບວນການຕາ່ງໆເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານຂອງຕະຫາຼດທນຶລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປີ 

1. ຂະບວນການວຊິາສະເພາະ 

- ໄດ້ຈ ດງານເສວະນາ (Panel Discussion) ຫ ວຂໍໍ້: ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ 

ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຫຼ ກການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ (Corporate Governance) ພ້ອມທ ງ, ຈ ດກິດຈະ

ກ າຫຼີັ້ນເກມຖາມ-ຕອບ ແລະ ແຈກຂອງລາງວ ນ ກ່ຽວກ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃນງານສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 
ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ; 

- ລ ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ພ ັ້ນຖານກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຈ ດງານ Panel Discussion ກ່ຽວກ ບ 

ການລ ງທຶນໃນຮ ້ນ ຫຼາຍກວ່າ 15 ຄ ັ້ງ ຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມປະມານ 1.800 ຄ ນ; 
- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ (ສະບ ບປັບປ ງ) ຈ ານວນ 8 ຄ ັ້ງ ຢ ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 

ແລະ ຕ່າງແຂວງ ມີຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມທ ງໝ ດ 793 ຄ ນ; 
- ເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າກ່ຽວຂ້ອງກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ຈ ານວນ 5 ຄ ັ້ງ ຢ ່ 10 ບໍລິສ ດ ມີຜ ້ເຂ ັ້າ

ຮ່ວມທ ງໝ ດ 110 ຄ ນ; 
- ສ້າງກະຕ ນເອນິເມຊ ນ ຈ ານວນ 2 ເລ ື່ອງ: (1) ພາກສ່ວນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ 

ແລະ (2) ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການລະດ ມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ເພ ື່ອລ ງເຜີຍແຜ່ໃນເຟສບ ກ, ຢ ທ ບ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ ບທີື່. 

2. ຂະບວນການກລິາ 

- ຈ ດກິລາເຕະບານ ແລະ ຕີບ ນ ສາມ ກຄີ ລະຫວ່າງ ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ 3 
ຄ ັ້ງ; 

- ອອກແຮງງານລວມໝ ່ ບໍລິເວນຕຶກ ສຄຄຊ ແລະ ຕຶກ ຕລຊລ ຈ ານວນ 2 ຄ ັ້ງ.  

3. ຂະບວນການຊວ່ຍເຫຼ ອສ ງຄ ມ  

- ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ໄດຮ້່ວມໃຈສະໜ ບສະໜ ນວ ດຖຼຸປັດໄຈ ມອບໃຫ້
ໂຮງຮຽນປະຖ ມ 3 ແຫ່ງ ຢ ່ເມ ອງເຟືອງ, ແຂວງ ວຽງຈ ນ ລວມມ ນຄ່າ: 29.000.000 ກີບ. 

4. ຂະບວນການອ ື່ນໆ 

- ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ຕິດປ້າຍຄ າຂ ວນຊ ມເຊີຍຜ ນສ າເລ ດຂອງຕະຫຼາດ
ທຶນລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປີ; 

- ສະມາຊິກພ ກ ແລະ ພະນ ກງານຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ໄດຮ້່ວມໃຈກ ນບໍລິຈາກເລ ອດ ຈ ານວນ 2 ຄ ັ້ງ 8 
ທ່ານ;  
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- ສ້າງວິດີໂອສະຫຼຼຸບຜ ນງານຕະຫຼາດທຶນລາວ 10 ປີ; 
- ສ້າງກະດານສະແດງຜ ນງານ 5 ກະດານ: (1) ກະດານສະແດງຜ ນງານການກະກຽມສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ; 

(2) ກະດານສະແດງຜ ນງານການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ແຕ່ປີ 2010 - 2020; (3) ກະດານສະແດງ

ຜ ນງານພ ັ້ນເດ ັ່ນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທຶນລາວໃນປະຈ ບ ນ; (4) ກະດານສະແດງໂຄງປະກອບ
ການຈ ດຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ; (5)ກະດານສະແດງວ ນສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວຄ ບຮອບ 10 ປີ; 

- ຜະລິດແຜ່ນພ ບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ຈ ານວນ 5,000 ແຜ່ນ ແຈກຢາຍເປັນຂໍໍ້
ມ ນຕະຫຼາດທຶນລາວ. 
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II. ຮ ບພາບບ ນຍາກາດພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານຂອງຕະຫາຼດທນຶລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປີ 

ພາບລວມບ ນຍາກາດລ ງທະບຽນກ່ອນເຂ ັ້າງານ 
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ພາບລວມບ ນຍາກາດຫ້ອງ VIP 
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ພາບບ ນຍາກາດຫອ້ງພທິີ 
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ດຣ ສ ດທເິດດ ບ ນລ ໄຊ, ຮອງຜ ອ້ ານວຍການບໍລສິ ດຫຼ ກຊ ບ ລາວ-ຈນີ ຈ າກ ດ  
ເຮ ດໜາ້ທີື່ເປນັພທິກີອນ 

 

ພາບບ ດຟອ້ນອວຍພອນ ໂດຍກອງສິນລະປະກອນ ກອງທ ບ 
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ພາບບ ດຟອ້ນອວຍພອນ ໂດຍກອງສິນລະປະກອນ ກອງທ ບ 

 

ພາບການສະແດງຮອ້ງເພງ “ທາງດວ່ນເງິນທຶນ” 
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ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ, ຫ ວໜ້າສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການ 

ຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ, ເລຂາຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບລາຍງານໂດຍສ ງເຂບ  
ຜ ນງານການເຄ ື່ອນໄຫວ 10 ປ ີຕະຫຼາດທຶນລາວ

  

ທ່ານ ອ໊ອດ ພ ນຊຽງດີ, ຜ ອ້ ານວຍການ ຕລຊລ ລາຍງານກຽ່ວກ ບແຜນ 5 ປີຕໍໍ່ໜາ້ 
ຂອງ ຕລຊລ 
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ທ່ານ ພານ ສ ກ ແກນ່ວ ງພະຈ ນ, ຫ ວໜ້າກ ມຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ພະນ ກງານ  
ອ່ານຂໍໍ້ຕ ກລ ງຍ້ອງຍຂໍອງຂ ັ້ນເທງິ 

ທ່ານ ສ ມດ ີດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕ ີໃຫກ້ຽດມອບໃບຍ້ອງຍໃໍຫແ້ກ ່ 

ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຂາຮ ນ້  

ສ.ເກ າຫຼ ີ(KRX) 
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ທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ, ຜ ວ້າ່ການ ທຫລ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ປ້ະຈ າການ ໃຫ້
ກຽດມອບໃບຍອ້ງຍ ໍໃຫແ້ກບ່ ກຄ ນ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງ ຜ ມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນຕະຫຼາດທຶນ 
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ທ່ານ ນາງ ວ ດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜ ວ້າ່ການ ທຫລ, ກ າມະການ ຄຄຊ  
ໃຫກ້ຽດມອບໃບຊ ມເຊຍີໃຫແ້ກບ່ ກຄ ນ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງຜ ມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນຕະຫາຼດ

ທຶນ 
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ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈ ນທະຈ ກ, ຫ ວໜ້າສ ານ ກງານ ຄຄຊ, ເລຂາ ຄຄຊ  
ໃຫກ້ຽດມອບໂລທ່ີື່ລະນກຶ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ ໃຫແ້ກ ່ການຈ ດຕ ັ້ງ 

ຂອງຜ ມ້ີສວ່ນຮວ່ມໃນຕະຫາຼດທນຶ 
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ທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ, ຜ ວ້າ່ການ ທຫລ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ປ້ະຈ າການ  
ໃຫກ້ຽດມອບໃບຍ້ອງຍ ໍໃຫແ້ກຄ່ະນະຮ ບຜດິຊອບສາ້ງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

 
 

ທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ, ຜ ວ້າ່ການ ທຫລ, ຕາງໜາ້ຂາຮ ນ້ຝາ່ຍລາວ ມຄີ າເຫ ນ 
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ທ່ານ ຈອງ ຈວີອນ ຕາງໜາ້ຂາຮ ນ້ຈາກຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບ ສ.ເກ າຫຼີ (KRX)  
   ມຄີ າເຫ ນຜາ່ນເທບ ວດິໂີອ 

 
 

ທ່ານ SHIN Sung-soon ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ຜ ມ້ອີ ານາດເຕ ມແຫງ່ ສ.ເກ າຫຼ ີ
ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໃຫກ້ຽດມຄີ າເຫ ນ 
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ທ່ານ ສ ມດ ີດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ປະທານ ຄຄຊ ໃຫກ້ຽດໂອ້ລ ມ 
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ມ້
ຄອງຫຼ ກຊ ບ 

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ 
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງບໍລສິ ດ ຜະລດິ-ໄຟຟ້າ ລາວ 
ມະຫາຊ ນ 

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດ 
ລາວ ມະຫາຊ ນ (ບໍລສິ ດຈ ດທະບຽນ ແລະ ທະນາຄານຕ ວແທນເພ ື່ອການຊ າລະ) 
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ປໂີຕຣລ້ຽມ ເທຣດດິັ້ງ 
ມະຫາຊ ນ 

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ສ ວ ນນ ີໂຮມເຊ ນເຕ ີ
ມະຫາຊ ນ 
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ລາວເວນີ ມະຫາຊ ນ 

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ພ ສກີໍໍ່ສ້າງ ແລະ 
ພ ດທະນາ ມະຫາຊ ນ 
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ຊມີ ງລາວ ມະຫາຊ ນ 

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ມະຫະທນຶ ເຊ ັ່າສນິເຊ ື່ອ 
ມະຫາຊ ນ 
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ວຽງຈ ນເຊ ນເຕ ີລາວ 
ມະຫາຊ ນ 

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດຫຼ ກຊ ບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກ ດ 
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດຫຼ ກຊ ບ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊ ນ  

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ທະນາຄານພ ດທະນາລາວ 
(ທະນາຄານຕ ວແທນເພ ື່ອການຊ າລະ) 
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດຫຼ ກຊ ບ ລາວ-ຈີນ ຈ າກ ດ 

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດຫຼ ກຊ ບ ເອພເີອ ມ ລາວ 
ຈ າກ ດ  
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ລາວ ປະເມນີມ ນຄາ່ຊ ບສິນ 
ຈ າກ ດ 

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສນິ 
ແກຣນເຊແີມນ (ລາວ) ຈ າກ ດ
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ກະດານຜ ນງານ 10 ປຂີອງ ບໍລສິ ດ ເອເຊຍ ໂລຕ ດ ປະເມນີມ ນຄາ່ຊ ບສນິ ຈ າກ ດ 

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ລາວ ວາລ  ປະເມນີມ ນຄ່າ
ຊ ບສນິ ຈ າກ ດຜ ດ້ຽວ 
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ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ບລໍິສ ດ ເຄເຄ ລາວ ປະເມນີມ ນຄາ່
ຊ ບສນິ ຈ າກ ດ

 

ແຂກ VIP ຢຽ້ມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປີຂອງ ທະນາຄານ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການ
ຄາ້ຈນີ ຈ າກ ດ ສາຂານະຄອນຫວຼງວຽງຈ ນ (ທະນາຄານດ ແລຊ ບສນິ) 
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ຢ້ຽມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປຂີອງ ບລໍິສ ດ ດີລອຍ ລາວ ຈ າກ ດ, ເຊິື່ງເຮ ດໜາ້ທີື່
ເປນັບລໍິສ ດກວດສອບ ໃນວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 

  

ຢ້ຽມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປຂີອງ ບລໍິສ ດ ເຄພເີອ ມຈ ີລາວ, ເຊິື່ງເຮ ດໜາ້ທີື່ເປນັ
ບໍລສິ ດກວດສອບ ໃນວຽກງານຫຼ ກຊ ບ
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ຢ້ຽມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປຂີອງ ບລໍິສ ດ ເອນີແອນຢງັ ລາວ ຈ າກ ດ, ເຊິື່ງເຮ ດໜາ້
ທີື່ເປນັບໍລສິ ດກວດສອບ ໃນວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 

 

ຢ້ຽມຊ ມກະດານຜ ນງານ 10 ປຂີອງ ບລໍິສ ດ ພຣາຍສວເໍຕເີຮ ັ້າສກ ບເປີສ (ລາວ) 
ຈ າກ ດຜ ດ້ຽວ, ເຊິື່ງເຮ ດໜາ້ທີື່ເປນັບໍລສິ ດກວດສອບ ໃນວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 
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ຮ ບພາບວາລະສ ນທະນາໃນຮ ບແບບ Pannel Discussion ໃນຫ ວຂໍໍ້: (1) ການ
ອອກຈ າໜາ່ຍຮ ້ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ແລະ (2) ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ

ຫຼ ກການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ (CG) 

 
ຮ ບພາບການຖາມ-ຕອບຄວາມຮ ້ທ ັ່ວໄປ ກຽ່ວກ ບຕະຫາຼດທນຶ 
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ຮ ບພາບພະນ ກງານ ສຄຄຊ 
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ຮ ບພາບພະນ ກງານ ສຄຄຊ 
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ຮ ບພາບແຂກເຂ ັ້າຮວ່ມພິທີ 
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ຮ ບພາບແຂກເຂ ັ້າຮວ່ມພິທີ 
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ຮ ບພາບແຂກເຂ ັ້າຮວ່ມພິທີ 
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ຮ ບພາບແຂກເຂ ັ້າຮວ່ມພິທີ 
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ຮ ບພາບແຂກເຂ ັ້າຮວ່ມພິທີ 
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ຮ ບພາບແຂກເຂ ັ້າຮວ່ມພິທີ 
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ຫ ວໜ່ວຍ: ຕ ັ້ກບີ 

ພາກທ ີVI 

ຕ ວເລກສະຖຕິ ິແລະ ເສ ັ້ນສະແດງ ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ 10 ປ ີຕະຫາຼດທນຶລາວ 
 

I. ຍອດສະສ ມການລະດ ມທນຶ ຢ ພ່າຍໃນ ແລະ ຢ ຕ່າ່ງປະເທດ ແຕປ່ີ 2010-2020 (ຮ ນ້, ຮ ນ້ກ  ້ແລະ 

ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ)   
ແຜນວາດ: ການລະດ ມທຶນຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2020 

 

II. ມ ນຄາ່ການຊ ັ້-ຂາຍ (2010-2020)  
ແຜນວາດ: ມ ນຄ່າການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນໃນ ຕລຊລ ນ ບແຕ່ປີ 2011- ປີ 2020 

ຫ ວໜ່ວຍ: ຕ ັ້ກີບ 
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ຜ່ານນາຍໜ້າຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ການຊ ັ້-ຂາຍຜ່ານ HTS ຜ່ານທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ
ຜ່ານການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນລາຍໃຫ່ຍ ຜ່ານບ ນຊີຜ ້ຄ້າຫຼ ກຊ ບ
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III. ມ ນຄາ່ຕະຫາຼດ (2010-2020) 
ແຜນວາດ: ມ ນຄ່າຕະຫຼາດຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ນ ບແຕ່ປີ 2010- ປີ 2020 

 

IV. ດ ດຊະນຕີະຫາຼດຫຼ ກຊ ບລາວ (2010-2020) 
ແຜນວາດ: ດ ດຊະນີ ຕລຊລ ນ ບແຕ່ປີ 2010- ເດ ອນ ທ ນວາ 2020 
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V. ປະລມິານການຊ ັ້-ຂາຍ 
ແຜນວາດ: ປະລິມານການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນໃນ ຕລຊລ ນ ບແຕ່ປີ 2011- ປີ 2020 

 

VI. ຖານຜ ລ້ ງທນຶ 
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ຜ່ານນາຍໜ້າຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ການຊ ັ້-ຂາຍຜ່ານ HTS ຜ່ານທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ

ຜ່ານການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນລາຍໃຫ່ຍ ຜ່ານບ ນຊີຜ ້ຄ້າຫຼ ກຊ ບ
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ຕ່າງປະເທດ

ບ ກຄ ນ

ນິຕິບ ກຄ ນ

ລວມ
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VII. ການຈາ່ຍເງນິປນັຜ ນຂອງບລໍສິ ດຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ  

ຫ ວໜ່ວຍ: ກີບ 
ຮ ້ນ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EDL-Gen 448,7  405,0  475,0  450,0  260,0  290,0  290,0  270,0  100,0   100,0  

BCEL 698,92  791,1  785,0  594,0  392,0  614,0  712,0  991,0  813,0   560,0  

LWPC   -  200,0  200,0  100,0         -           -           -      -  

PTL   66,0  76,0         -           -           -           -      -  

SVN   45,0  20,0  10,0  8,0  16,0   20,38  

PCD   7,45         -           -      -  

LCC   63,0  30,0    -    -  

MHTL   147,0  100,0   155,0  

LAT          -           -      -  

VCL   13,14     12,5  

LALCO          -      -  

 

VIII. ກອງທຶນປກົປອ້ງຄວາມສຽ່ງ (Joint Compensation Fund) 

ແຜນວາດ: ຈ ານວນເງິນຂອງກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງທ ງໝ ດ ແຕ່ປີ 2011-2020 
ຫ ວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ 
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ພາກທ ີVII 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

 

I. ການກະກຽມການສາ້ງຕ ັ້ງຕະຫາຼດທນຶລາວ 

1. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງພະນ ກງານ ເພ ື່ອຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດ
ຫຼ ກຊ ບ, ສະບ ບເລກທີ 55/ທຫລ, ລ ງວ ນທີ 26 ກ ມພາ 2002 
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2. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງພະນ ກງານ ເພ ື່ອ ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງດ າລ ດກ່ຽວກ ບ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດ

ຫຼ ກຊ ບ, ສະບ ບເລກທີ 311/ທຫລ ຄ ັ້ງວ ນທີ 20 ຕ ລາ 2005; 
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3. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບຄ ັ້ນຄວ້າຮ່າງດ າລ ດວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສະບ ບເລກ

ທີ 427/ທຫລ, ລ ງວ ນທີ 31 ຕ ລາ 2006; 
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4. ມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຜ ້ແທນ ຄ ັ້ງທີ VIII ຂອງພ ກປະຊາຊ ນປະຕິວ ດລາວ (ປີ 2006) 
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5. ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄ ມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ VI (2006-2010) 
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6. ຮ ບພາບການເຊ ນບ ດບ ນທຶກຄວາມເຂ ັ້າໃຈ (MOU) ຄ ັ້ງທີ 1 ເພ ື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງ

ຕະຫຼາດ ຢ ່ ສປປ ລາວ, ຄ ັ້ງວ ນທີ 19 ກ ນຍາ 2009, ທີື່ ເມ ອງເຊອ ນ ປະເທດ ສ.ເກ າຫຼີ; 
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7. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຊີັ້ນ າລວມໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສະບ ບເລກທີ 133/ນຍ, 

ລ ງວ ນທີ 16 ພະຈິກ 2007 
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8. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສະບ ບເລກທີ 07/ນຍ, ວ ນທີ 

22 ມ ງກອນ 2008 
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9. ຮ ບພາບການ ເຊ ນບ ດບ ນທຶກຄວາມເຂ ັ້າໃຈ (MOU) ຄ ັ້ງທີ 2 ເພ ື່ອຮ ບຮອງບາງເນ ັ້ອໃນ ທີື່ສ າຄ ນ ກ່ຽວ

ກ ບການສ້າງຕ ັ້ງ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຄ ັ້ງວ ນທີ 12 ພະຈິກ 2008, ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ; 
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10. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສະບ ບເລກທີ 51/

ນຍ, ລ ງວ ນທີ 25 ພຶດສະພາ 2009 
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11. ຮ ບພາບການ ເຊ ນສ ນຍາຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ສ. ເກ າຫຼີ 

(JVA) ຄ ັ້ງວ ນທີ 22  ກໍລະກ ດ 2009, ທີື່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;  
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12. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງຮ ກສາການຫ ວໜາ້ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ 

ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສະບ ບເລກທ ີ130/ທຫລ, ລ ງວ ນທີ 17 ກ ມພາ 2010; 
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13. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງ ແລະ ສ ບຊ້ອນພະນ ກງານປະຈ າການ ຢ ່ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມ

ຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສະບ ບເລກທີ 571/ທຫລ, ລ ງວ ນທີ 5 ສິງຫາ 2010; 
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14. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງຜ ້ອ ານວຍການຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສະບ ບເລກທີ 128/

ທຫລ, ລ ງວ ນທີ 17 ກ ມພາ 2010; 
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15. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການຊ ບຊ້ອນພະນ ກງານໄປປະຈ າການ ຢ ່ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ສະບ ບເລກທີ 572/

ທຫລ, ລ ງວ ນທີ 5 ສິງຫາ 2010 
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16. ຮ ບພາບບ ນຍາກາດ ພິທີເປີດຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວຢາ່ງເປັນທາງການ ວ ນທີ 10 ຕ ລາ 2010, ທີື່ອາຄານ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 
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17. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກ ບການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ສະບ ບເລກທີ 4248, ລ ງວ ນທີ 10 
ພະຈິກ 2010; 
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18. ຮ ບພາບການເປີດໃຫ້ບໍລິການຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຄ ັ້ງທ າອິດ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ຄ ັ້ງວ ນທີ 11 

ມ ງກອນ 2011; 
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19. ດ າລ ດຂອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງ ຫ ວໜາ້ຫ້ອງການສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມ

ຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ, ສະບ ບເລກທີ 72/ນຍ, ລ ງວ ນທີ 15 ມີນາ 2011 
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II. ການເຕບີໃຫຍຂ່ອງຕະຫາຼດທນຶ ສປປ ລາວ (2010-2020) 

❖ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1:  ລາຍຊ ື່ນິຕິກ ານ າໃຊ້ໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ (ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ) 

ລ/ດ ຊ ື່ນຕິກິ າ ປະເພດນຕິິກ າ ເລກທ ີ ລ ງວ ນທ ີ

1 ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ 
 

ກ ດໝາຍ 21/ສພຊ 

 

10 ທ ນວາ 2012 

 

2 ດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ 
 

ດ າລ ດ 255/ນຍ 
 

25 ພຶດສະພາ 2010 
 

3 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງລະບ ບ ແລະ ອ ປະກອນຄອມພິວເຕີ
ພາຍໃນ ສ ານ ກງານ ຄລຕ 

ລະບຽບ 801/ສຄລຕ 
 

03 ພຶດສະພາ 2010 
 

4 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບຄ ້ມຄອງນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼກຊ ບ ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 013/ຄລຕ 19 ພຶດສະພາ 2011 
 

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) 
 

ລະບຽບ 004/ຄຄຊ 

 

18 ກ ມພາ 2014 

 
5 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄ ້ມຄອງການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນຂອງນ ກ

ລ ງທຶນຕ່າງ ປະເທດ ໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບຢ ່ ສປປ ລາວ 
ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 012/ຄລຕ 19 ພຶດສະພາ 2011 

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງຜ ່ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວຊ ັ້-
ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ຢ ່ ສປປ ລາວ (ປັບປ ງ) 

ລະບຽບ 005/ຄຄຊ 
 

08 ທ ນວາ 2015 
 

6 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ 
 

ລະບຽບ 014/ຄລຕ 

 

19 ພຶດສະພາ 2011 

 

7 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ 
 

ລະບຽບ 373/ສຄລຕ 

 

24 ກ ມພາ 2012 

 
8 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ ສ າລ ບ

ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ  
ລະບຽບ 007/ຄຄຊ 

 
03 ເມສາ 2014 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ (ປັບປ ງ) 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 04/ຄຄຊ 
 

28 ມ ງກອນ 2019 
 

9 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ ສ າລ ບ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ 

ລະບຽບ 0007/ຄຄຊ 

 

01  ເມສາ  2016 
 

10 ແຈ້ງການກ່ຽວກ ບ ການສ ບທອດມ ນມໍຣະດ ກຮ ້ນຈ ດທະບຽນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ແຈ້ງການ 507/ສຄລຕ 23 ທ ນວາ 2011 

11 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງການຊ ັ້-ຂາຍຮ ນ້ທາງອິນເຕີເນ ດ ຢ ່ 
ສປປ ລາວ  

ລະບຽບ 001/ຄຄຊ 

 

24 ກໍລະກ ດ 2013 

 

12 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບກ່ຽວກ ບການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ 
ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 009/ຄລຕ 21 ກໍລະກ ດ 2010 

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກ
ຊ ບ    (ປັບປ ງ) 

ລະບຽບ 002/ຄຄຊ 

 

24 ກໍລະກ ດ 2013 

 
13 ດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກ າມະ

ການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ 
ດ າລ ດ 188/ນຍ 24 ກໍລະກ ດ 2013 

ດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະ
ກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) 

ດ າລ ດ 195/ນຍ 

 

12 ມິຖຼຸນາ 2017 

 
ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການໂອນຮ ້ນຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ລະບຽບ 006/ຄຄຊ 20 ກ ນຍາ 2013 
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14  
ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການໂອນຮ ້ນ (ປັບປ ງ) 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0025/ຄຄຊ 
 

26 ຕ ລາ 2016 
 

15 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ສ ານ ກງານ
ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 013/ຄຄຊ 

 

17 ທ ນວາ 2013 

 
16 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ລະບຽບ 003/ຄຄຊ 18 ກ ມພາ 2014 

 

 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ຄວາມພຽງພຂໍອງທຶນ ຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ  
(ປັບປ ງ) 
 

ລະບຽບ 0008/ຄຄຊ 

 

01 ເມສາ 2016 

17 ບ ດແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດລະບຽບວ່າດ້ວຍ ຄວາມ
ພຽງພຂໍອງທຶນຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ  

ບ ດແນະນ າ 281/ສຄຄຊ 

 

06 ມີນາ 2014 

 

18 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການກວດກາວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ລະບຽບ 372/ສຄລຕ 24 ກ ມພາ 2012 
 

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການກວດກາວຽກງານຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) ລະບຽບ 002/ຄຄຊ 

 

18 ກ ມພາ 2014 

 
19 ບ ດແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການຈ ດຕ ັ້ງກອງປະຊຼຸມຜ ້ຖ ຮ ້ນຂອງບໍລິສ ດຈ ດ

ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ 
ບ ດແນະນ າ 257/ສຄຄຊ 03 ມີນາ 2014 

ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການຈ ດຕ ັ້ງກອງປະຊຼຸມຜ ຖ້ ຮ ນ້ຂອງບໍລິສ ດຈ ດ
ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) 

ຄ າແນະນ າ 0001/
ສຄຄຊ 
 

10 ກ ມພາ 2016 

 

ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການຈ ດຕ ັ້ງກອງປະຊຼຸມຜ ້ຖ ຮ ້ນ (ປັບປ ງ) 
 

ຄ າແນະນ າ 0001/
ສຄຄຊ 
 

30 ເມສາ 2019 
 

20 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ 
 

ລະບຽບ 010/ຄຄຊ 
 

07 ພຶດສະພາ 2014 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການຮ ບຮອງການເຄ ື່ອນໄຫວທະນາຄານດ ແລຊ ບ
ສິນ (ປັບປ ງ) 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 016/ຄຄຊ 28 ມິຖຼຸນາ 2019 

21 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທ ານຽມສ າລ ບການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນກ ້ຢ ່ 
ຕ່າງປະເທດ  

 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 011/ຄຄຊ 
 

07 ພຶດສະພາ 2014 
 

22 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນກ ້  
 

ລະບຽບ 019/ຄຄຊ 
 

22 ທ ນວາ 2014 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນກ ້ (ປັບປ ງ) 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 015/ຄຄຊ 28 ມິຖຼຸນາ 2019 

23 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບກ່ຽວກ ບການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮ ້ນຕໍໍ່
ມວນຊ ນ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 008/ຄລຕ 21 ກໍລະກ ດ 2010, 

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ  (ປັບປ ງ) ລະບຽບ 017/ຄຄຊ 22 ຕ ລາ 2014 
 

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ (ປັບປ ງ) 
 

ລະບຽບ 018/ຄຄຊ 

 

27 ກໍລະກ ດ 2015 

 
ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ (ປັບປ ງ) ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 05/ຄຄຊ 28 ມ ງກອນ 2019 
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24 ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າຂອງອ ງການຄ ້ມ
ຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ  

ຄ າແນະນ າ 001/ສຄຄຊ 
 

08 ມ ງກອນ 2015 
 

ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າຂອງອ ງການຄ ້ມ
ຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) 

ຄ າແນະນ າ 01/ສຄຄຊ 10 ເມສາ 2020 

25 ດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ການຮ ບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍ ດທະສາດ ການ
ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016 - 2025 

ດ າລ ດ 27/ລບ 10 ມີນາ 2015 

26 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການບ ນຊີ ແລະ ກວດສອບກ່ຽວກ ບວຽກ
ງານຫຼ ກຊ ບ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 013/ຄລຕ 10 ພະຈິກ 2010 

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການບ ນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 
(ປັບປ ງ) 

ລະບຽບ 001/ຄຄຊ 07 ເມສາ 2015 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການບ ນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 
(ປັບປ ງ) 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 12/ຄຄຊ 

 

29 ພຶດສະພາ 2017 

 
27 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ຄ ງເງິນສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄ ້ມຄອງຫຼ ກ

ຊ ບ 
ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 020/ສຄຄຊ 03 ມິຖຼຸນາ 2015 

 
ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ຄ ງເງິນສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ 
(ປັບປ ງ) 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0030/
ສຄຄຊ 

08 ສິງຫາ 2018 

28 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄ ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 012/ຄລຕ 10 ພະຈິກ 2010 
 

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) 
 

ລະບຽບ 019/ຄຄຊ 

 

27 ກໍລະກ ດ 2015 

 

29 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຮ ບຮອງບໍລິສ ດຈ ດລ າດ ບຄວາມໜ້າເຊ ື່ອ ຖ 
ຈາກຕ່າງປະເທດ 

ລະບຽບ 002/ຄຄຊ 

 

08 ທ ນວາ 2015 
 

30 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຮ ບຮອງບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ  
 

ລະບຽບ 003/ຄຄຊ 
 

08 ທ ນວາ 2015 
 

31 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ບ ນຊີຕາງໜ້າຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ໃນຕະຫຼາດຫຼ ກ ຊ ບຢ ່ 
ສປປ ລາວ  

ລະບຽບ 004/ຄຄຊ 
 

08 ທ ນວາ 2015 
 

32 ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງຂໍໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກ ບ ແຫຼ່ງທີື່ມາ
ຂອງທຶນ, ໂຄງສ້າງຜ ່ຖ ຮ ້ນ ແລະ ຜ ່ໄດ້ຮ ບຜ ນປະໂຫຍດທີື່ແທ້ຈິງ ຂອງ
ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ. 

ລະບຽບ 006/ຄຄຊ 
 

28 ມ ງກອນ 2016 
 

33 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ແຈ້ງລາຍຊ ື່ບໍລິສ ດ ທີື່ໄດ້ຮ ບອະນ ຍາດໃຫ້ອອກຈ າໜ່
າຍຫຼ ກຊ ບ ເພ ື່ອລະດ ມທຶນຈາກມວນຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນ ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ 

ແຈ້ງການ 0023/
ສຄຄຊ 

19 ສິງຫາ 2016 

ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ແຈ້ງລາຍຊ ື່ບໍລິສ ດ ທີື່ໄດ້ຮ ບອະນ ຍາດໃຫ້ອອກຈ າໜ່
າຍຫຼ ກຊ ບ ເພ ື່ອລະດ ມທຶນຈາກມວນຊ ນ ແລະ ເຂ ັ້າຈ ດທະບຽນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (ປັບປ ງ) 

ແຈ້ງການ 0076/
ສຄຄຊ 

27 ພະຈິກ 2019 

34 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ແຈ້ງລາຍຊ ື່ບໍລິສ ດ ທີື່ໄດ້ຮ ບອະນ ຍາດຈາກສ ານ ກ
ງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ໃຫ້ເຄ ື່ອນໄຫວທ ລະກິດຫຼ ກ
ຊ ບ ຢ ່ ສປປ ລາວ 

ແຈ້ງການ 0031/
ສຄຄຊ 

20 ກ ນຍາ 2016 

35 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນກ ້ຢ ່ຕ່າງປະເທດ 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0022/ຄຄຊ 26 ຕ ລາ 2016 

36 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ລາຍການທີື່ກຽວພ ນ  
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0023/ຄຄຊ 
 

26 ຕ ລາ 2016 
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37 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0024/ຄຄຊ 
 

26 ຕ ລາ 2016 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ສະພາບໍໍລິຫານ (ປັບປ ງ) 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 10/ຄຄຊ 
 

26 ເມສາ 2019 
 

38 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 
 

ແຈ້ງການ 0003/ຄຄຊ 
 

02 ກ ມພາ 2017 
 

39 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການຈ ດຊ ັ້ຂອງ ສ ານ ກງານ ຄຄຊ 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0008/ຄຄຊ 
 

24 ກ ມພາ 2017 
 

40 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງລາຍຮ ບ-ລາຍຈ່າຍຂອງ ສ ານ ກງານ 
ຄຄຊ 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0009/ຄຄຊ 
 

24 ກ ມພາ 2017 
 

41 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການຊ ັ້ຮ ້ນໂດຍບໍໍ່ວາງເງິນມ ດຈ າລ່ວງໜ້າ ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບຢ ່ ສປປ ລາວ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0010/ຄຄຊ 

 

24 ກ ມພາ 2017 

42 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການກວດກາພາຍໃນ ສ ານ ກງານ ຄຄຊ 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0011/ຄຄຊ 
 

24 ກ ມພາ 2017 
 

43 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການສ້າງ, ພ ດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີ
ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 

ແຈ້ງການ 371/ສຄລຕ 24 ກ ມພາ 2012 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີການສ ື່ສານ ຂໍໍ້ມ ນ ຂ່າວສານ
ຂອງ ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 13/ຄຄຊ 

 

29 ພຶດສະພາ 2017 

 
44 ຄ າແນະນ າກ່ຽວກ ບ ຕ ວຊີັ້ບອກທ ລະກ າທີື່ສ ັ່ງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ 

ຫຼ  ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍຂອງ ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 
ຄ າແນະນ າ 0001/

ສຄຄຊ 
02 ມີນາ 2018 

45 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊອກຮ ້ ແຫຼ່ງທຶນທີື່ນ າມາຊ ັ້
ຮ ້ນ ໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ 

ແຈ້ງການ 
 

0036/
ສຄຄຊ 
 

07 ສິງຫາ 2017 
 

46 ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດການເບີກຈ່າຍເງິນໃນຄ ງ
ເງິນສ ດຂອງ ສ ານ ກງານ ຄຄຊ  

ຄ າແນະນ າ 0003/
ສຄຄຊ 

15 ມິຖຼຸນາ 2018 

47 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການກ ານ ດລາຄາຮ ້ນ ຂອງບໍລິສ ດທີື່ມີຈ ດປະສ ງ
ອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 02/ຄຄຊ 09 ກ ມພາ 2018 

48 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນເອກະສານລາຍ
ງານການເງິນຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 

ແຈ້ງການ 0047/
ສຄຄຊ 

30 ສິງຫາ 2018 

49 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການກ ານ ດລະຫ ດຫຼ ກຊ ບຢ ່ ສປປ ລາວ 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 16/ຄຄຊ 03 ກ ນຍາ 2018 

50 ບ ດແນະນ າວ່າດ້ວຍ ລະຫ ດຫຼ ກຊ ບ 
 

ບ ດແນະນ າ 112/ສຄລຕ 

 

07 ກ ມພາ 2011 

 
ບ ດແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການກ ານ ດລະຫ ດຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) 
 

ບ ດແນະນ າ 347/ຕລຊລ 
 

03 ຕ ລາ 2018 
 

51 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ຕ ວແທນຜ ້ຖ ຮ ້ນກ ້ 
 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 17/ຄຄຊ 03 ກ ນຍາ 2018 

52 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການກ ານ ດຄ່າທ ານຽມກ່ຽວກ ບການຊ ັ້-ຂາຍຮ ້ນ 
ແລະ ການໂອນຮ ້ນ ຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 10/ຄຄຊ 27 ເມສາ 2017 

53 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການກ ານ ດອ ດຕາຄ່າທ ານຽມໃນ ຊ ັ້-ຂາຍ ແລະ 
ການໂອນ ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 21/ຄຄຊ 17 ທ ນວາ 2018 
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54 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍການຮ ບຮອງເອ າ ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງ
ບໍລິຫານສ າລ ບບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 11/ຄຄຊ 16 ເມສາ 2019 

55 ຄ ່ມ ກ່ຽວກ ບການຂໍອະນ ຍາດສ້າງຕ ັ້ງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 
 

ຄ ່ມ  482/ສຄລຕ 

 

27 ກ ມພາ 2012 

 

56 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານການ
ລາຍງານການເງິນ IFRS 

ແຈ້ງການ 014/ຄຄຊ 

 

25 ທ ນວາ 2013 

 
ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການປະຕິບ ດມາດຕະການສາກ ນດ້ານການລາຍງານ
ການເງິນ (IFRS) 

ແຈ້ງການ 0009/ຄຄຊ 25 ພຶດສະພາ 2020 

57 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການລະດ ມທຶນໂດຍການອອກຈ າໜ່າຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ 
ຈ ດທະບຽນຢ ຕ່່າງປະເທດ  

ແຈ້ງການ 001/ຄຄຊ 

 

14 ກ ມພາ 2014 

 

58 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງ ຕລຊລ ໃຫ້ເປັນຜ ່ກ ານ ດລະຫ ດຫຼ ກ
ຊ ບແຫ່ງຊາດລາວ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 031/ຄຄຊ  

 

31 ສິງຫາ 2015 

 

59 ຄ ່ມ ກ່ຽວກ ບ ການນ າໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ  ແຈ້ງຄວາມ ຈາກ
ສ ງຄ ມ ຢ ່ໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 

ຄ ່ມ  0002/
ສຄຄຊ 

07 ມີນາ 2018 

60 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການລ ບລ້າງບ ດແນະນ າວ່າດ້ວຍລະຫ ດຫຼ ກຊ ບ ແຈ້ງການ 006/ສຄຄຊ 17 ຕ ລາ 2018 
 

61 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການຮ ບຮອງບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນໃນຂ ງເຂດ
ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 

ແຈ້ງການ 0041/
ສຄຄຊ 

19 ກໍລະກ ດ 2019 

ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການຮ ບຮອງບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນໃນຂ ງເຂດ
ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ (ປັບປ ງ) 

ແຈ້ງການ 0064/
ສຄຄຊ 

18 ຕ ລາ 2019 

62 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການສະໜອງຂໍໍ້ມ ນເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
ຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໃນຮ ບແບບຂອງ Excel file 

ແຈ້ງການ 0063/
ສຄຄຊ 

17 ຕ ລາ 2019 

63 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການຊ າລະຄ່າຄ ້ມຄອງປະຈ າປີຂອງນ ກກວດສອບ 
ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 

ແຈ້ງການ 20/ຄຄຊ 15 ພະຈິກ 2019 

64 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສ ດບໍລິຫານ
ກອງທຶນ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0053/ຄຄຊ 17 ຕ ລາ 2019 

65 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນຮ່ວມ ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 0045/ຄຄຊ 17 ຕ ລາ 2019 
66 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການແຕ່ງຕ ັ້ງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ເພ ື່ອໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ່

ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 
ແຈ້ງການ 0066/

ສຄຄຊ 
23 ຕ ລາ 2019 

67 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍການເອ າຮ ້ນເປັນຮ ້ນອ້າງອີງເພ ື່ອອອກໃບຢັຶ້ງຢືນສິດ ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 006/ຄຄຊ 06 ເມສາ 2020 
68 ແຈ້ງການເລ ື່ອງ ການຕ ກລ ງ ແລະ ຊີັ້ນ າຂອງຂ ັ້ນເທິງ ກ່ຽວກ ບການຊ ັ້ 

ຂາຍຮ ້ນຂອງພະນ ກງານ-ລ ດຖະກອນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 
ແຈ້ງການ 034/ສຄຄຊ 22 ເມສາ 2020 

69 ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍ ກ ນໄກການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດມາດຕະການທາງ
ບໍລິຫານໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 

ຄ າແນະນ າ 02/ສຄຄຊ 24 ເມສາ 2020 

70 ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍ ກ ນໄກຄ ັ້ນຄວ້າການເປີດ ສ ບສວນ-ສອບສວນ 
ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ 

ຄ າແນະນ າ 03/ສຄຄຊ 24 ເມສາ 2020 

71 ຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຫ້ອງສະໝ ດຂອງ ສ າ
ນ ກງານ ຄຄຊ 

ຄ າແນະນ າ 0004/
ສຄຄຊ 

18 ພຶດສະພາ 2020 

72 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍການເພີື່ມອ ດຕາສ່ວນການຖ ຄອງຮ ້ນຂອງຜ ້ລ ງທຶນ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊ ນ (ສະບ ບປັບປ ງ) 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 14/ຄຄຊ 18 ສິງຫາ 2020 

73 ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງຄ ງເງິນໂຄງການສ ັ່ງເສີມຄວາມຮ ້
ຕະຫຼາດທຶນລາວ 

ຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 61/ສຄຄຊ 27 ສິງຫາ 2020 
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❖ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2:  ລາຍຊ ື່ນິຕິກ າອອກໂດຍ ຕລຊລ 

ລ າ
ດ ບ 

ຊ ື່ນຕິກິ າ ປະເພດນຕິກິ າ ສະບ ບເລກທ ີ ລ ງວ ນທ ີ

1 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມຕະຫຼາດຫຼ ກ
ຊ ບ 

ລະບຽບ 
20/ຕລຊລ 07 ມ ງກອນ 2011 

2 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮ ບຝາກຫຼ ກຊ ບ ລະບຽບ 26/ຕລຊລ 07 ມ ງກອນ 2011 
3 ລະບຽບວ່າດ້ວຍຕ ວແທນການໂອນຫຼ ກຊ ບ ລະບຽບ 27/ຕລຊລ 07 ມ ງກອນ 2011 

4 ລະບຽບກ່ຽວກ ບກອງທຶນຮ່ວມເພ ື່ອຊ າລະ
ທ ດແທນຄວາມສ່ຽງ 

ລະບຽບ 
01/ຕລຊລ 17 ກໍລະກ ດ 2013 

5 ລະບຽບວ່າດ້ວຍສະມາຊິກກະພາບຂອງ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ລະບຽບ 
02/ຕລຊລ 03 ທ ນວາ 2014 

6 
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສະສາງ ແລະ ຊ າລະ
ໃນການແລກປ່ຽນຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບຢ ່ຕະຫຼາດ
ຫຼ ກຊ ບ  

ລະບຽບ 
04/ຕລຊລ 03 ທ ນວາ 2014 

7 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈ ດທະບຽນຮ ້ນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ລະບຽບ 
005/ຕລຊລ  26 ພະຈິກ 2015 

8 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ ລະບຽບ 008/ຕລຊລ,  27 ກ ນຍາ 2018 

9 
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈ ດທະບຽນ
ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ແລະ ຮ ້ນກ ້ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ລະບຽບ 
009/ຕລຊລ  19 ທ ນວາ 2018 

10 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຕະຫຼາດ 
(ປັບປ ງ) 

ລະບຽບ 
010/ຕລຊລ 19 ທ ນວາ 2018 

11 Government Bond and 

Corporate Bond Listing 

Regulation 

ລະບຽບ 009/LSX 19 ທ ນວາ 2018 

12 

 

Regulation on Listing and 

Disclosure of accessing 

information on Lao Securities 

Exchange 

ລະບຽບ  30 ກ ນຍາ 2013 

13 

 

Internet Use Rule 

 

ລະບຽບ 002/LSX 

 

02 ມ ງກອນ 2020 

 
14 Local Area Network (LAN) 

Access Rule 

ລະບຽບ  
24-11-11 

15 

 

Username and Password Rule 

 

ລະບຽບ  
24-11-11 

16 Server Room Management 

Rule 

 

ລະບຽບ  
24-11-11 

17 Server Room Access Rule ລະບຽບ  24-11-11 

18 LSX's Internal Audit  ລະບຽບ   28-May-13 
19 LSX Internal Control Policy ລະບຽບ   01-Mar-13 
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20 Regulation on Organization 

Structure (Amended) 

ລະບຽບ 
098/LSX   25-Feb-2020 

21 Regulation on Human 

Resources Management 

(Amended) 

ລະບຽບ 

  22-Dec-11 

22 Employee Securities Trading 

and Confidential Information 

Securities Policy 

ລະບຽບ 

  25-Sep-13 

23 Organization Structure of 

Management and 

Administration Department  

ລະບຽບ 

002.2020/LSX 20-04-2020 

24 Organization Structure of IT 

Department 

ລະບຽບ 
003.2020/LSX 20-04-2020 

25 Guideline on Job assignments 

and work progress report by 

staff of LSX 

ລະບຽບ 

004.2020/LSX 21-05-20 

26 Guideline on Use of Seal  ຄ າແນະນ າ 092/LSX 29-Mar-17 

27 
Guideline for LSX Market 

Surveillance 

ຄ າແນະນ າ 
  25-Mar-13 

28 
Guideline for participate 

Seminar, Training and 

Scholarship 

ຄ າແນະນ າ 

  24-Feb-17 

29 Guideline on Promotion List ຄ າແນະນ າ   26-Dec-12 

30 
Guideline on Promotion for 

Assistant Staff 

ຄ າແນະນ າ 
  26-Dec-12 

31 Guideline on Scholarship ຄ າແນະນ າ   26-Dec-12 

32 
Guideline for using reserve 

money 

ຄ າແນະນ າ 
  26-Oct-11 

33 
Guideline and Performance 

Appraisal Form 

ຄ າແນະນ າ 
  18-Jan-12 

34 
Guideline for participating in 

External Seminar 

ຄ າແນະນ າ 
  27-Feb-12 

35 Guideline on Job Rotation  ຄ າແນະນ າ   07-Jun-17 

36 
Instruction to Pension Policy of 

Lao Securities Exchange  

ຄ າແນະນ າ 
019/LSX 22-Jan-18 

37 
Guideline for Purchasing 

process 

ຄ າແນະນ າ 
  10-Jan-12 
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38 
Guideline on purchasing 

drinking water  

ຄ າແນະນ າ 
001/LSX.M&A 11 Dec 219 

39 ISIN Code Guideline  ຄ າແນະນ າ 053/LSX 06-Feb-19 
40 Government Bond Transfer 

Agent Guideline 

ຄ າແນະນ າ 
399/LSX 30-Oct-18 

41 Guideline on Foreign Investor 

Management (Amended) 

ຄ າແນະນ າ 
289/LSX 03-Oct-16 

42 Guideline on Securities 

Business ID and User ID 

Management   

ຄ າແນະນ າ 

288/LSX 03-Oct-16 

43 Guideline for disclose on new 

disclosure system for the listed 

companies on Lao Securities 

Exchange 

ຄ າແນະນ າ 

001/LSX 01-Jul-15 

44 Guideline on Special 

Purchasing Process  

ຄ າແນະນ າ  09-09-2020 

45 ບ ດແນະນ າວ່າດ້ວຍການໂອນຮ ້ນຈ ດ
ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ຄ າແນະນ າ 
013/LSX 13-Jan-20 

46 ບ ດແນະນ າວ່າດ້ວຍການນ າໃຊ້ລະບ ບໂອນ
ເງິນແບບທ ນທີ Real Time Gross 

Settlement (RTGS) 

ຄ າແນະນ າ 
012/LSX 13-Jan-20 

47 Internal Guideline on Providing 

to a Custodian Bank 

ຄ າແນະນ າ 
010/LSX 13-Jan-20 

48 Block Trading Procedure ຄ ່ມ  011/LSX 13-Jan-20 

 
❖ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ລາຍຊ ື່ຂອງບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 

ລ າດ ບ ລາຍຊ ື່ ຊ ື່ຫຍໍໍ້ 
ວ ນທຈີ ດທະບຽນ ໃນ 

ຕລຊລ 
ເບໂີທຕດິຕໍໍ່ 

1 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ ທຄຕລ ຫຼ  BCEL 11/1/2010 021 213 200 

2 
ບໍລິສ ດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊ ນ ຜ-ຟຟລ ຫ ຼ   EDL-

GEN 

11/1/2010 021 316 142 

3 ບໍລິສ ດ ລາວເວີນ ມະຫາຊ ນ ລວມຊ ຫຼ  LWPC 25/12/2013 021 415 477 

4 ບໍລິສ ດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິັ້ງລາວ ມະຫາຊ ນ ປທລ ຫຼ  PTL 9/12/2014 021 264 834 

5 ບໍລິສ ດ ສ ວ ນນີ ໂຮມເຊ ນເຕີ ມະຫາຊ ນ ສ.ວ.ນ ຫຼ  SVN 11/12/2015 021 415 645 

6 ບໍລິສ ດ ພ ສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາ ມະຫາຊ ນ ພກພ ຫຼ  PCD 10/10/2017 021 265 394 

7 ບໍລິສ ດ ຊີມ ງລາວ ມະຫາຊ ນ ບຊລ ຫຼ  LCC 2/3/2018 021 412 111 

8 ບໍລິສ ດ ມະຫະທຶນ ເຊ ັ່າສິນເຊ ື່ອ ມະຫາຊ ນ ມຫທຊ ຫຼ  MHTL 18/6/2018 021 418 062-6 

9 ບໍລິສ ດ ລາວອາໂກຣເທ ກ ມະຫາຊ ນ ລອທ ຫຼ  LAT 25/9/2018 021 520 715 



171 
 

10 ບໍລິສ ດ ວຽງຈ ນເຊ ນເຕີ ລາວ ມະຫາຊ ນ ວຈຊຕ ຫຼ  VCL 31/5/2019 021 288 299 

11 ບໍລິສ ດ ລາວອາຊຽນ ເຊ ັ່າສິນເຊ ື່ອ ມະຫາຊ ນ ລອຊ ຫຼ  LALCO 10/10/2019 021 410 551 

 

❖ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4: ລາຍຊ ື່ຂອງສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ 

ປະເພດສະຖາບ ນສ ື່
ກາງ 

ລ າດ ບ ຊ ື່ບໍລສິ ດ ວ ນທສີ້າງຕ ັ້ງ ເບໂີທຕດິຕໍໍ່ 

ບລໍິສ ດຫຼ ກຊ ບ 1 ບໍລິສ ດ ຫຼ ກຊ ບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກ ດ 20/12/2010 021 265 477 

2 ບໍລິສ ດ ຫຼ ກຊ ບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊ ນ 1/12/2010 021 265 468 

3 ບໍລິສ ດ ຫຼ ກຊ ບ ລາວ-ຈີນ ຈ າກ ດ 16/11/2013 021 419 222 

4 ບໍລິສ ດ ເອພີເອ ມ ລາວ ຈ າກ ດ 16/11/2014 021 253 418 

ບລໍິສ ດກວດສອບ 1 ບໍລິສ ດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີັ້ເຮ ັ້າສ໌ກ ເປີຶ້ສ໌ (ລາວ) 5/4/2011 021 222 717 

2 ບໍລິສ ດ ເຄພີເອ ມຈີລາວ ຈ າກ ດ 8/9/2011 021 454 240 

3 ບໍລິສ ດ ເອີນ ແອນ ຢັງ (ລາວ) ຈ າກ ດ 22/3/2011 021455 077 

4 ບໍລິສ ດ ດີລອຍ (ລາວ) ຈ າກ ດ 16/9/2015 021 419 300 

ບລໍິສ ດປະເມນີມ ນຄ່າ
ຊ ບສນິ 

1 ບໍລິສ ດ ຊິມ ພອບເພີຕີັ້ ຄອນເຊ າເທິັ້ນ ຈ າກ ດ 8/2/2016 +662 5304333 

2 ບໍລິສ ດ ລາວປະເມີນຊ ບສິນ ຈ າກ ດ 18/12/2017 030 5080163 

3 
ບໍລິສ ດ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ແກຣນທ໌ ເຊີ
ແມນ (ລາວ) ຈ າກ ດ 

15/12/2017 020 97799508 

4 
ບໍລິສ ດ ລາວ ສາກ ນ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ 
ຈ າກ ດ 

18/4/2019 020 55716119 

5 
ບໍລິສ ດ ເອເຊຍໂລຕ ດ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ 
ຈ າກ ດ 

17/5/2019 020 55569999 

6 
ບໍລິສ ດ ລາວ ເຈິັ້ງຊີນ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ 
ຈ າກ ດ 

21/5/2019 020 54542169 

7 
ບໍລິສ ດ ລາວວາລ  ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ 
ຈ າກ ດ 

15/8/2019 020 22229744 

8 ບໍລິສ ດ ຣິດແອບໄພຣໂຊ ຈ າກ ດ 3/4/2019 +6662 5156090 

9 
ບໍລິສ ດ ເຄເຄ ລາວ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ 
ຈ າກ ດ 

16/9/2019 020 55655753 

ບລໍິສ ດຈ ດລ າດ ບ
ຄວາມໜາ້ເຊ ື່ອຖ  

1 ບໍລິສ ດ TRIS Rating Co., Ltd 30/9/2016 +66 2098 3035 

ທະນາຄານດ ແລຊ ບ
ສິນ 

1 ທະນາຄານກ ງເທບ ຈ າກ ດ (ມະຫາຊ ນ) 
ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 

6/8/2014 021 213 560 

2 ທະນາຄານ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າຈີນ 
ຈ າກ ດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 

22/8/2018 021 258 888 

3 ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈ າກ ດ ສາຂາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 

15/10/2018 21 8 888 
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❖ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5: ສ ງລວມການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ພ ັ້ນເດ ັ່ນ ຂອງບລໍສິ ດຫຼ ກຊ ບ 

ຊ ື່ບໍລສິ ດ ຜ ນງານພ ັ້ນເດ ັ່ນ 

ບ ໍລ ິສ  ດຫ ຼ  ກຊ  ບ ລ ້ ານຊ ້າງ 
ມະຫາຊ ນ 

▪ ໃນປີ 2011 ແລະ 2014 ໄດ້ເປັນທີື່ປ ກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ເປັນຜ ້ຄ ້າປະກ ນການອອກຮ ້ນ
ສາມ ນເພີື່ມທຶນຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສ ດ ປີໂຕລ້ຽມ ເທຣດດິັ້ງ ມະຫາຊ ນ; 

▪ ປີ 2015, 2017 ແລະ 2020 ຄ ້າປະກ ນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນສາມ ນເພີື່ມທຶນໃຫ້ຜ ້ຖ ຮ ້ນເດີມ 
(RO) ຂອງບໍລິສ ດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊ ນ, ບໍລິສ ດ ພ ສີກໍ ໍ່ສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາ 
ມະຫາຊ ນ ແລະ ບໍລິສ ດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊ ນ; 

▪ ຮ່ວມກ ບບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 2 ແຫ່ງ ເປັນຕ ວແທນຂາຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ. 

ບ ໍລ ິສ  ດຫ ຼ  ກຊ  ບ ລາວ-ຈີນ 
ຈ າກ ດ 

▪ ໃນປີ 2015 ແລະ 2018 ໄດ້ເປັນທີື່ປ ກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ ້າປະກ ນການອອກຈ າໜ່
າຍຮ ້ນ ຂອງບໍລິສ ດ ຊີມ ງລາວ ມະຫາຊ ນ; 

▪ ປີ 2017 ເປັນທີື່ປ ກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ ້າປະກ ນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນເພີື່ມທຶນ ໃຫ້ແກ່ຜ ້
ຖ ຮ ້ນເດີມ ແລະ ມວນຊ ນທ ັ່ວໄປ (PO/RO) ຂອງ ທຄຕລ; 

▪ ປີ 2020 ເປັນທີື່ປ ກສາດ້ານການເງິນຂອງລ ດວິສາຫະກິດເປົຶ້າໝາຍ 1 ແຫ່ງ; 
▪ ຮ່ວມເປັນຕ ວແທນຈ າໜ່າຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ທີື່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ; 
▪ ຮ່ວມກ ບບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 2 ແຫ່ງ ເປັນຕ ວແທນຂາຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ. 

ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ເອພີເອ ມ ລາວ 
ຈ າກ ດ 

▪ ເປັນທີື່ປ ກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ນ າເອ າບໍລິສ ດ ປີໂຕລ້ຽມເທຣດດິັ້ງ ລາວ ມະຫາຊ ນ ເຂ ັ້າ
ຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ (2014), ບໍລິສ ດ ສ ວ ນນີ ໂຮມເຊ ນເຕີ ມະຫາຊ ນ  (2015) ແລະ 
ບໍລິສ ດ ພ ສີ ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພ ດທະນາ ມະຫາຊ ນ (2017); 

▪ ຮ່ວມຈ ດເຝ ກອ ບຮ ມຫຼ ກສ ດໄລຍະສ ັ້ນ “ການທະນາຄານເພ ື່ອການລ ງທຶນຢ່າງມ ອາຊີບລາວ ຫຼ  
La.PIB” ລ ້ນ I, ລ ້ນ II, ລ ້ນ III ແລະ ລ ້ນ IV. 

ບໍລິສ ດຫຼ  ກຊ ບ ທຄຕລ-ກທ 
ຈ າກ ດ 

▪ ເປັນທີື່ປ ກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ນ າເອ າບໍລິສ ດ 5 ແຫ່ງ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນຄ ັ້ງທ າອິດໃຫ້
ມວນຊ ນ (IPO) ແລະຈ ດທະບຽນເຂ ັ້າໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຄ : ບໍລິສ ດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ 
ມະຫາຊ ນ, ບໍລິສ ດ ລາວເວີນ ມະຫາຊ ນ, ບໍລິສ ດ ມະຫະທຶນ ມະຫາຊ ນ, ບໍລິສ ດ ລາວ ອາໂກຣ
ເທ ກ ມະຫາຊ ນ ແລະ ບໍລິສ ດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊ ນ; 

▪ ໄດ້ສ າເລ ດການເປັນຕ ວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນ IPO, RO/PO ໃຫ ້8 ບໍລິສ ດ; 
▪ ຮ່ວມກ ບບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 2 ແຫ່ງ ເປັນຕ ວແທນຂາຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ; 
▪ ໃນປີ 2014 ໄດ້ຮ ບ 2 ລາງວ ນຄ : ລາງວ ນນາຍໜ້າຊ ັ້-ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ແລະ ລາງວ ນທີື່ປ ກສາການ

ເງິນ ດີເດ ັ່ນແຫ່ງປີ 2014 ແລະ ລາງວ ນ Global Brands Magazine Award ຂອງ
ປະເທດ ດ ໄບ. 
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I. ການກະກຽມພທິສີະຫຼຼຸບຜ ນງານ ຂອງຕະຫາຼດທ ນລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປ ີ(2010-2020) 

1. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບເພ ື່ອກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີ ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດ
ຫຼ ກຊ ບລາວ (2010-2020), ສະບ ບເລກທີ 263/ທຫລ, ລ ງວ ນທີ 22 ເມສາ 2020 
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2. ຂໍ ໍ້ຕ  ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງອະນ ກ າມະການຊ່ວຍວຽກຂອງ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບເພ ື່ອກະກຽມ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີ ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (2010-2020), ລ ງວ ນທີ 11 ພຶດສະພາ 
2020 
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3. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕ ັ້ງກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກຄະນະຮ ບຜິດຊອບເພ ື່ອກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີ 
ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (2010-2020), ລ ງວ ນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020 
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4. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການຍ້ອງຍໍຜ ນງານ ເນ ື່ອງໃນໂອກາດວ ນສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດທຶນ
ລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປີ 
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5. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການຍ້ອງຍໍ-ຊ ມເຊີຍ ຜ ນງານເນ ື່ອງໃນໂອກາດວ ນສ້າງຕ ັ້ງ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄ ບຮອບ 
10 ປີ 
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6. ລາຍຊ ື່ແຂກທີື່ຖ ກເຊີນເຂ ັ້າຮ່ວມພິທີ 

ລ າດ ບ ລາຍຊ ື່ແຂກ 

ພາກລ ດ 
1 ປະທານ ຄຄຊ 
2 ຄະນະຜ ້ວ່າການ ທຫລ 
3 ຄະນະ ຄຄຊ ຊຼຸດເກ ັ່າ ແລະ ປັດຈ ບ ນ 
4 ຄະນະສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບເບ ັ້ອງ ສປປ ລາວ 
5 ສະພາບໍລິຫານ ຕລຊລ 
6 ຫ ວໜ້າກ ມ ຫຼ  ທຽບເທ ັ່າຈາກ ທຫລ 
7 ຕ່າງໜ້າຈາກກະຊວງຕ່າງໆ 
8 ຜ ້ອ ານວຍການຈາກບ ນດາທະນາຄານທ ລະກິດລ ດ 4 ແຫ່ງ 
9 ເຈ ັ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ 
ພາກເອກະຊ ນ 
10 ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍຂ່ອງ ຕລຊລ ຊຼຸດເກ ັ່າ ແລະ ປັດຈ ບ ນ 
11 ຄະນະຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ຂອງ ຕລຊລ ເບ ັ້ອງ ສ.ເກ າຫຼີ 
12 ຜ ້ອ ານວຍການບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 
13 ຜ ້ອ ານວຍການບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 
  14 ຜ ້ອ ານວຍການບໍລິສ ດເປົຶ້າໝາຍຈ ດທະບຽນ 
15 ບໍລິສ ດກວດສອບ 
16 ບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ 
17 ທະນາຄານດ ແລຊ ບສິນ 
ອ ງການຈ ດຕ ັ້ງສາກ ນ 
18 ທະນາຄານໂລກ (WB) 

19 ອ ງການການເງິນສາກ ນ (IFC) 

20 ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊີ (ADB) 

21 ອ ງການຮ່ວມມ ລ ກຊ າບວກ ເພ ື່ອການພ ດທະນາ (LUX) 

22 ທ່ານ ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ສ.ເກ າຫຼີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ + ເລຂາ 
23 ທ່ານ ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ສສ.ຫວຽດນາມ ປະຈ າ ສປປ ລາວ + ເລຂາ 
24 ທ່ານ ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ສປ.ຈີນ ປະຈ າ ສປປ ລາວ + ເລຂາ 
25 ທ່ານ ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ໄທ ປະຈ າ ສປປ ລາວ + ເລຂາ 
26 ທ່ານ ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດ ລ ກຊ າບວກ ປະຈ າ ສປປ ລາວ + ເລຂາ 
27. ມວນຊ ນທ ັ່ວໄປ 
28. ນ ກຮຽນ-ນ ກສຶກສາຈາກສະຖາບ ນຕ່າງໆ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 


