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ຄາເຫນ
ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານ ຄະນະ
ກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ
ເນອ
ື່ ງໃນໂອກາດສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (10/2010-10/2020)
ພາຍຫຼງປະເທດຊາດ ໄດ້ຮບການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາເປັນ ສາທາລະນະລດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນ
ລາວ ໃນວ ນທີ 02 ທ ນວາ 1975 ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫຼ ງທີື່ ພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ ໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແນວທາງ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານ ຢ່າງມີຫຼກການຂອງພກ ນບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕັ້ນມາ, ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີ
ການຂະຫຍາຍຕວຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ເຮດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງປະຊາຊນ ໄດ້ຮບການປັບປງດີຂຶັ້ນເທື່ອລະກ້າວ ຊຶື່ງຂະ
ແໜງການທະນາຄານ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອນສາຄນ ຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕວດັ່ງກ່າວ.
ອີງໃສ່ຄວາມຈາເປັນ ໃນການພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ ໃນໄລຍະໃໝ່, ການສະໜອງທຶນຈາກທະນາຄານ
ທລະກິດພຽງຢ່າງດຽວ ບໍໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້. ສະນັ້ນ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຈຶື່ງໄດ້ຮບການສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນໃນວນ
ທີ 10 ເດອນ 10 ປີ 2010 ຫຼ ໜຶື່ງທດສະວດກ່ອນໜ້ານີັ້. ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ແມ່ນຈດເລີື່ມຕັ້ນຂອງ
ການສ້າ ງ ແລະ ພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນດ້ວ ຍກ ນໄກໃໝ່ ເພ ື່ອ ປະກອບສ່ວ ນສ າຄ ນຕໍໍ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ ສງຄມຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນ 10 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ ລດຖະບານ, ວິສາຫະກິດຂອງລດ ແລະ ເອກະຊນ ສາມາດລະດມ
ທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຜ່ານກນໄກຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ເຖິງ 23.018 ຕັ້ກີບ ກວມເອາ 14,03% ຂອງ
GDP ໂດຍການອອກຈາໜ່າຍ ພນທະບດລດຖະບານ, ຮ້ນສາມນ ແລະ ຮ້ນກ້ຢ່ຕ່າງປະເທດ.
ສະນັ້ນ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນຍ້ແຮງຕະຫຼາດທຶນລາວໃຫ້ມີການພດທະນາຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ
ໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດທລະກິດ , ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອຊມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການ
ຜະລິດເພ ື່ອທ ດແທນການນ າເຂ ັ້າ ເທ ື່ອລະກ້າ ວ ພ້ອມທ ງ ສ້າ ງໃຫ້ຕະຫຼາ ດທຶນລາວເປັນຕະຫຼາ ດທີື່ໜ ້າ ລ ງທຶນ ,
ລດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອອກນິຕິກາປິ່ນອ້ອມ ເພື່ອສະໜບສະໜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດ
ທຶນ, ໄດ້ອອກຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອປະຕິຮບລດວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ເພື່ອລະດມທຶນຜ່ານ
ຕະຫຼາດທຶນ. ພ້ອມດຽວກນນີັ້ , ລດຖະບານ ໄດ້ປັບຫຼຼຸດ ແລະ ຍກເລີກອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ອາກອນມນຄ່າເພີື່ມ
ຈານວນໜຶື່ງ ສາລບບໍລິສດຈດທະບຽນ, ຜ້ລງທຶນ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ເພື່ອດຶງດດ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ສນໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜ້ລະດມທຶນ ແລະ ຜ້ລງທຶນ.
ໃນຊຼຸມປີຕໍໍ່ໜ້າ ພກ ແລະ ລດຖະບານ ຈະສບຕໍໍ່ໃຫ້ການສະໜບສະໜນການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ດ້ວຍ
ຄວາມເປັນເຈັ້າການກວ່າເກັ່າ ໂດຍຈະເລງັ່ ໃສ່ກວດກາຄນການຈດຕັ້ງປະຕິບດບນດາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ
ຕິ ດ ພ ນກ ບຕະຫຼ າ ດທຶ ນ ທີ ື່ ໄ ດ້ ອ ອກໃນໄລຍະຜ່ າ ນມາ ພ້ ອ ມທ ງ ເຂ ັ້ ມ ງວດການຈ ດຕ ັ້ ງ ປະຕິ ບ ດລະບຽບກ ດ
ໝາຍ ລະຫວ່າງ ບໍລິສ ດທີື່ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ບໍລິສ ດອ ື່ນໆ; ສ້າງກ ນໄກ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ວິສ າຫະກິດ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂອງລດ ໂດຍຜ່ານກນໄກປະຕິຮບຢ່າງເໝາະສມ
ແລະ ເປັນຮ ບປະທ າ ແນໃສ່ເ ຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ສາມາດຕອບສະໜອງດ້ານແຫຼ່ງ ທຶນຕາມແຜນພ ດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສງຄມຂອງປະເທດ.
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ເນ ື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບ ຜ ນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາ ດທຶນລາວ, ຂ້າ ພະເຈ ັ້າ ຮ ້ສຶກປ ຕິຍ ິນດີ ທີື່ໄດ້ມີຄ າເຫນ
ຈານວນໜຶື່ງໃນປຶ້ມ “10 ປີ ແຫ່ງການກາເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ”. ຂ້າພະເຈັ້າ, ຂໍສະແດງ
ຄວາມຍ້ອງຍໍຊມເຊີຍຕໍໍ່ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ສານກງານ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດ
ຫຼກຊບ, ບໍລິສດຫຼກຊບ, ບໍລິສດຈດທະບຽນ, ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ແລະ ທກພາກສ່ວນ ພ້ອມທງ
ສະມາຊິກພກ-ພະນກງານທກຖ້ວນໜ້າແຕ່ອາດີດຈ ນເຖິງປະຈບ ນ ທີື່ໄດ້ປະຕິບ ດໜ້າທີື່ການເມອງຂອງຕນ ດ້ວຍ
ຄວາມຮບຜິດຊອບສງ ແລະ ມີຜນງານອນໃຫຍ່ຫຼວງ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ກໍໍ່ຄການ
ພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ ຂອງປະເທດເຮາ ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ.
ໃນຕໍໍ່ໜ້ານີັ້ ເພື່ອຮບປະກນການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (20212025) ໃຫ້ບນລຕາມຄາດໝາຍທີື່ໄດ້ການດໄວ້, ພວກເຮາ ຕ້ອງສມໃສ່ພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ລະບບ, ກນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອຮອງຮບການອອກຈາໜ່າຍພນທະບ ດລ ດຖະບານ ເພື່ອຊ່ວຍລດຖະບານ
ລະດມທຶນ ແກ້ໄຂບນຫາເສດຖະກິດມະຫາພາກ; ຕ້ອງປັບປງການຈດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ ໃຫ້ມີ
ຄວາມໜກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ຮບປະກນການໃຫ້ບໍລິການມີຄວາມທນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ; ທກພາກສ່ວນ ຕ້ອງ
ພ້ອມກນອອກແຮງປັບປງອງປະກອບທີື່ປິ່ນອ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສກງອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ທາງດ້ານການເງິນ, ການຈດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນດາເນີນທລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິສາຫະກິດ
ຂອງລດ; ສ້າງສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ, ຖານຜ້ລງທຶນພາຍໃນປະເທດ ລວມທງຜ້ລງທຶນປະເພດບກຄນ ແລະ
ສະຖາບ ນ, ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນອ ື່ນໆ ໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ໃຫ້
ກາຍເປັນປັດໄຈຂບເຄື່ອນຕະຫຼາດທຶນຢ່າງແຂງແຮງ; ຄັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປງ ນິຕິກາໃຫ້ເປັນລະບບຄບຊຼຸດ ບນ
ພ ັ້ນຖານບ ດຮຽນທີື່ດີຈາກສາກ ນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕ ວຈິງ ພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມທ ງ ເຂ ັ້ມງວດໃນການຄ ້ມຄອງ
ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ. ສິື່ງທີື່ຂາດບໍໍ່ໄດ້ ແມ່ນການພວພນຮ່ວມມ ທງ
ຮ ບແບບສອງຝ່າ ຍ, ຫຼາ ຍຝ່າ ຍ ແລະ ອ ງການຈ ດຕ ັ້ງ ສາກ ນ ເພ ື່ອຍາດແຍ່ງ ປະສ ບການ ແລະ ທຶນຮອນ ເພ ື່ອມາ
ພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ. ພິເສດ, ເນື່ອງຈາກວ່າຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ເປັນບໍລິສດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ລດຖະບານ
ສປປ ລາວ ກ ບຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກ າຫຼີ, ສະນ ັ້ນ ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງມາຍ ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກ າຫຼີ ໃນຖານະເປັນຄ່
ຮ່ວມທຶນ ຈັ່ງສບຕໍໍ່ໃຫ້ການສະໜບສະໜນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກໍໍ່ສ້າງດ້ານບກຄະລາ
ກອນຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດ ສມຄ່ກບລະດບການຂະຫຍາຍຕວຂອງຕະຫຼາດທຶນໃນ
ເງ ື່ອນໄຂໃໝ່, ສ ບຕໍໍ່ເອ າໃຈໃສ່ພ ດທະນາລະບ ບໄອທີຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວໃຫ້ມີຄວາມທ ນສະໄໝ ພ້ອມທງ
ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ສິດ ຮບປະກນລະບບດັ່ງກ່າວໃຫ້ດາເນີນການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍໍ່ເນື່ອງ.
ດ້ວຍມນເຊັ້ອ, ບດຮຽນ ແລະ ຜນງານການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຂ້າພະເຈັ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຕະຫຼາດທຶນ
ລາວ ຈະກາຍເປັນຂໍກະແຈໃນການຈດສນແຫຼ່ງທຶນ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ແລະ ມີມາດຕະຖານສາກນ ຕາມວິໄສ
ທ ດຮອດປີ 2030 ທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ ດ້ວ ຍຈ ງຫວະທີື່ໜ ກແໜ້ນ ແລະ ເຂ ັ້ມແຂງ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວ ນໃນການ
ພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບນລຕາມແຜນການທີື່ໄດ້ວາງໄວ້.
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ຄາເຫນ
ທ່ານ ສມສະຫວາດ ເລງັ່ ສະຫວດ, ອະດີດຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ປະທານ ຄະນະຊີນ
ັ້ າລວມ
ການສ້າງຕງັ້ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ແລະ ປະທານ ຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ ຜທ
້ າອິດ
ເນອ
ື່ ງໃນໂອກາດສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (10/2010-10/2020)
ຂ້າພະເຈັ້າ ໃນນາມຕາງໜ້າ ຄະນະຊີັ້ນາລວມ ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ແລະ ທງເປັນ ປະທານ ຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ຜທ
້ າອິດ ຮ້ສຶກເປັນກຽດທີື່ໄດ້ມີຄາເຫນ ແລະ ສະແດງຄວາມຮ້ສຶກຂອງຕນ ເນື່ອງໃນ
ໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນຄັ້ງນີັ້.
ໃນຖານະທີື່ຂ້າພະເຈັ້າ

ເປັນຜ້ໜຶື່ງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນວິວດແຫ່ງການກາເນີດຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ

ເຫນວ່າ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ມີບດບາດສາຄນ ແລະ ມີຄວາມຈາເປັນຢ່າງຍິື່ງຕໍໍ່ການພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ ໃນ
ໄລຍະໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໄລຍະກາງ-ຍາວເປັນຈານວນຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ຫວໜ່ວຍວິສາຫະ
ກິດ ທງພາກລດ ແລະ ເອກະຊນ. ຖ້າອີງໃສ່ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງລະບບທະນາຄານພຽງຢ່າງດຽວຄໃນເມື່ອ
ກ່ອນ ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກບຄວາມຕ້ອງການພດທະນາ ຍ້ອນວ່າ ແຫຼ່ງທຶນ ຂອງລະບບ
ທະນາຄານ ແມ່ນແຫຼ່ງທຶນໄລຍະສັ້ນເປັນສ່ວນຫຼາຍ ຖ້າຈະລໍຄອຍແຕ່ການຊ່ວຍເຫຼອ ຫຼ ການກ້ຢືມໂດຍກງຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ອາດຈະບໍໍ່ທ່ວງທນກບການເລັ່ງທວງຂອງການພດທະນາປະເທດ. ນອກຈາກນີັ້, ຕະຫຼາດທຶນ ຍງເປັນກນ
ໄກສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ການເງິນ, ການບນຊີ, ການຈດຕັ້ງ, ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງເປັນມອາຊີບ ແລະ
ເປັນເຄື່ອງມທາງອ້ອມສ້າງຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂນ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຕໍໍ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍໍ່
ໄດ້.
ພາຍຫຼ ງການສະຖາປະນາປະເທດ ເປັນ ສປປ ລາວ ເຫ ນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນລ ກສະນະ
ເສດຖະກິດແບບທາມະຊາດ ແລະ ເຄິື່ງທາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິື່ງ ອີງໃສ່ແນວຄິດການພດທະນາປະເທດຊາດ
ຂອງ ທ່ານປະທານ ໄກສອນ ພມວິຫານ ເພື່ອນາພາ ສປປ ລາວ ກ້າວເຂັ້າສ່ປະເທດສງຄມນິຍມ ພວກເຮາຈາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດສິນຄ້າໃຫ້ນບມັ້ນບກວ້າງ ທງນີັ້ ຕິດພນກບການຂະຫຍາຍຕວຂອງເສດຖະກິດ ກໍໍ່ ຕ້ອງ
ປະກອບມີ ຫ ຼາ ຍປັດໄຈສະໜ ບສະໜ ນ ເຊິື່ງ ປັດໄຈທີື່ສ າຄ ນນ ັ້ນ ກໍໍ່ຄ ເງິນທຶນ ແລະ ຖ້າ ຈະອີງ ໃສ່ແ ຫຼ່ງ ທຶນຈາກ
ທະນາຄານ ກໍໍ່ເຫນວ່າ ມີຄວາມຈາກດ ແລະ ບໍໍ່ທນພຽງພໍຕໍໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ຈຶື່ງຈາເປັນຕ້ອງມີການເປີດກວ້າງລະດມ
ທຶນຈາກສງຄມ. ສະນັ້ນ, ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນາ-ນາພາຈາກລດຖະບານ ຂ້າພະເຈັ້າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍໍ່ໄດ້ເອາໃຈໃສ່
ຄັ້ນຄວ້າ ພ້ອມທງ ຖອດຖອນບດຮຽນກບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ສາກນ ຈນສາມາດຮ່ວມທຶນກບ ຕະຫຼາດຫຼກ
ຊບ ສ.ເກາຫຼີ ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຂຶັ້ນໃນວນທີ 10 ເດອນ 10 ປີ 2010.
ສະນັ້ນ, ອີງໃສ່ຄວາມຈາເປັນຕວຈິງຄດັ່ງກ່າວ ພກຈຶື່ງໄດ້ການດທິດທາງຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ VIII ຂອງພກປະຊາຊນປະຕິວດລາວ ຄ: ໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ພດທະນາ
ຕະຫຼາດການເງິນ ເພື່ອລະດມທຶນໄລຍະຍາວ ແລະ ເປີດກວ້າງການໃຫ້ສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວ ເພື່ອສ້າງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ໃຫ້ມີຄວາມໜກແໜ້ນ. ອີງໃສ່ທິດທາງດັ່ງກ່າວ ລດຖະບານ ຈຶື່ງໄດ້ການດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນຂຶັ້ນ ໃນໄລຍະທ້າຍ
ຂອງແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VI (2006-2010). ສະນັ້ນ, ພາຍຫຼງກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ຮອບດ້ານ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຈຶື່ງໄດ້ຮບການສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນໃນວນທີ 10 ເດອນ 10 ປີ 2010 ຫຼ ໜຶງື່ ທດສະວດ
ກ່ອນໜ້ານີັ້. ການສ້າງຕັ້ງ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ເປັນຂີດໝາຍທາງປະຫວດສາດແຫ່ງການສ້າງຄວາມສມບນແບບ
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ໃຫ້ແກ່ລະບບຕະຫຼາດການເງິນ ຢ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທງ ເປັນການປພັ້ນຖານທີື່ໜກແໜ້ນ ໃຫ້ແກ່ຫວໜ່ວຍວິສາຫະ
ກິດ ທງພາກລດ ແລະ ເອກະຊນ ໃນການເຂັ້າຫາແຫ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ເພື່ອຂະຫຍາຍທລະກິດຂອງຕນ ພ້ອມທງ ເປັນ
ການສ້າງທາງເລອກໃໝ່ໃນການລງທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊນ ທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຂ້າພະເຈັ້າ ເຫນວ່າ ພະນກງານ-ສະມາຊິກພກ ໃນຂງເຂດຕະຫຼາດທຶນ ນບແຕ່ຮ່ນກໍໍ່ຕັ້ງ ຈນເຖິງຮ່ນປັດຈບນ
ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງສາຄນ ເຂັ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ເຮດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນເຕີບໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕວ ເຖິງວ່າໃນຈງຫວະທີື່ຊ້າ ແຕ່ມີບາດກ້າວເດີນທີື່ໜກແໜ້ນ. ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍຖໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມ
ຍ້ອງຍໍຊມເຊີຍມາຍງພະນກງານ-ສະມາຊິກພກ ໃນຂງເຂດຕະຫຼາດທຶນລາວ ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂັ້າໃນຜນສາເລດ
ດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມນີ,ັ້ ກໍໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນກງານຮ່ນສບທອດ ຈັ່ງສຶບຕໍໍ່ບກບນຫ້າວຫນ, ຍກສງຄວາມຮບຜິດຊອບຕໍໍ່ໜ້
າທີື່ທີື່ໄດ້ຮບມອບໝາຍ ໃຫ້ມຜ
ີ ນສາເລດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າເກັ່າ.
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ຄາເຫນ
ທ່ານ ຮສ ເດດພວງ ມລຣຕນ໌, ຫວໜ້າຄະນະຮບຜິດຊອບສ້າງຕງັ້ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ,
ປະທານສະພາບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຜອ
້ ານວຍການ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຜທ
້ າອິດ
ເນອ
ື່ ງໃນໂອກາດສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (10/2010-10/2020)
ຂ້າພະເຈັ້າ ໃນນາມຕາງໜ້າ ຄະນະຮບຜິດຊອບສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ
ຜ້ອານວຍການ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຜ້ທາອິດ ຮ້ສຶກເປັນກຽດທີື່ໄດ້ມີຄາເຫ ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຮ້ສຶກຂອງຕນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ.
ເວັ້າລວມແລ້ວ, ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໄດ້ມີໜໍ່ແໜງມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ໂດຍທ່ານ ນາງ ປານີ
ຍາທໍໍ່ຕ້, ອາດີດຜ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊີັ້ນາໃຫ້ມີການຄັ້ນຄວ້າ, ປັບປງ ແລະ ອອກນິຕິກາເພີື່ມ
ເຕີມ ເພື່ອຂນຂວາຍຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍໄດ້ຊີັ້ນາໂດຍກງໃຫ້ຂ້າພະເຈາັ້
ຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງລະບຽບກ່ຽວກບຕະຫຼາດການເງິນ ໂດຍໃຫ້ກວມເອາທງ ຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ. ການ
ຄັ້ນຄວ້າຮ່າງລະບຽບດັ່ງກ່າວ ເຮດໃຫ້ພວກເຮາຮບຮ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກບຄວາມຈາເປັນໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ສະນັ້ນ, ມາຮອດເດອນ 2 ປີ 2002, ທ່ານ ຜ້ວ່າການ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮບຜິດຊອບຄັ້ນຄວ້າຮ່າງດາລດ
ວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ແລະ ໄດ້ປັບປງຄະນະດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2005 ແລະ 2006 ຕາມລາດບ.
ເພື່ອເປັນຂໍໍ້ມນພັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄັ້ນຄວ້າສ້າງດາລດວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ຄະນະ
ຮບຜິດຊອບຄັ້ນຄວ້າຮ່າງດາລດວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໄດ້ສຶກສາເບັ້ອງຕັ້ນກ່ຽວກບວຽກງານ
ຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍໄດ້ສຶກສາຈາກທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກາຕວຈິງ ລວມທງ ການໄປຖອດຖອນບດຮຽນຢ່ຕ່າງປະເທດ
ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ, ສ.ເກາຫຼີ, ປະເທດ ໄທ, ປະເທດ ລກຊາບວກ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆຈານວນ
ໜຶື່ງ ເຊິື່ງນາໂດຍ ທ່ານ ສມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວດ, ອາດີດຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ປະທານຄະນະຊີັ້ນາລວມໃນ
ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ. ຈາກຜນການສຶກສາເບັ້ອງຕັ້ນ ເຫນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບຢ່ ສປປ ລາວ
ແມ່ນຄວາມຈາເປັນພາວະວິໄສ.
ສະນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮບການເຫນດີຈາກລດຖະບານ ຈຶື່ງໄດ້ເຊນ ບດບນທຶກຄວາມ
ເຂັ້າໃຈ (MOU) ຄັ້ງທີ 1 ກບຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ ທີື່ນະຄອນຫຼວງ ເຊອນ, ປະເທດ ສ.ເກາຫຼີ ເພື່ອສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ຮ່ວມກນໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃນເດອນ 9 ປີ 2007. ບນພັ້ນຖານຜນຂອງການ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດັ່ງກ່າວ ທງສອງຝ່າຍ ຈຶື່ງໄດ້ເຊນບດບນທຶກຄວາມເຂັ້າໃຈ (MOU) ຄັ້ງທີ 2 ໃນເດອນ 11
ປີ 2008, ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ ເພື່ອການດເນັ້ອໃນຕັ້ນຕໍໃນການຮ່ວມທຶນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ. ສະນັ້ນ,
ມາເຖິງເດອນ 7 ປີ 2009 ທງສອງຝ່າຍຈຶື່ງໄດ້ເຊນບດບນທຶກການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (JVA) ຮ່ວມກນ,
ທີື່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.
ເພ ື່ ອ ຮອງຮ ບໃຫ້ແ ກ່ກ ານເຄ ື່ອ ນໄຫວຂອງຕະຫຼ າ ດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ ້ ມ ີ ສ ່ ວ ນຮ່ ວ ມໃນຕະຫຼາ ດທຶນ
ລດຖະບານໄດ້ອອກດາລດວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໃນເດອນ 5 ປີ 2010. ພ້ອມດຽວກນນີັ້, ອີງໃສ່
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ດາລດດັ່ງກ່າວ ຄະນະຮບຜິດຊອບສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໄດ້ຄັ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກາໃຕ້ດາລດຈານວນໜຶື່ ງ ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຄ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຕນ. ຄຽງຄ່ກນນີັ້, ຄະນະ
ຮ ບຜິດຊອບສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ຮີບຮ້ອນສ ມໃສ່ການສ້າງບ ກຄະລາກອນ ເປັນສ າຄ ນ ແລະ ໄດ້ກະກຽມ
ລະບບໄອທີ ແລະ ສິື່ງຈາເປັນອື່ນໆ ເປັນອນຕັ້ນຕໍ ເພື່ອຮບປະກນການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ.
ເຖິງວ່າ ການກະກຽມສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ດາເນີນມາບນເສັ້ນທາງທີື່ຍາວໄກ, ລະອິດລະອ້ຽວ, ມີທງ
ຂໍໍ້ສະດວກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ຍ້ອນໄດ້ຮບການຊີັ້ນາ-ນາພາຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດ ຂອງຄະນະຊີັ້ນາລວມ
ໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ບວກກບ ຄວາມມານະອດທນ ແລະ ຄວາມຮບຜິດຊອບສງຂອງຄະນະສ້າງຕັ້ງ
ຕະຫຼາດຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຈຶື່ງເຮດໃຫ້ພວກເຮາສາມາດສ້າງຕງັ້ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຕາມແຜນການໃນວນທີ 10
ເດອນ 10 ປີ 2010 ແລະ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ໃນວນທີ 11 ເດອນ 1 ປີ 2011. ອນນີັ້ ເປັນພຽງ
ຈດເລີື່ມຕັ້ນ ຂອງການກາເນີດເກີດຂຶັ້ນຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວເທັ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮບປະກນການດາລງຄງຕວ ແລະ
ການຂະຫຍາຍຕວແບບຍນຍງຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ

ແນໃສ່ຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍການພດທະນາເສດຖະກິດ -

ສງຄມ ຢ່າງຮອບດ້ານນັ້ນ, ພກ ແລະ ລດຖະບານ, ວິສາຫະກິດທງພາກລດ ແລະ ເອກະຊນ, ຄະນະກາມະການຄ້ມ
ຄອງຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ, ສະມາຊິກພກ-ພະນກງານຂອງຂະແໜງການ
ຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ທກພາກສ່ວນໃນສງຄມ ຕ້ອງເຫນຄວາມສາຄນ ແລະ ຈາເປັນ ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ແລະ ພ້ອມ
ກນຕດສິນໃຈສງ ເພື່ອນາເອາຕະຫຼາດທຶນລາວກ້າວໄປຕາມວິໄສທດພດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງຕນ.
ສະນັ້ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ, ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະຮບຜິດຊອບ
ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຂ້າພະເຈັ້າຂໍຖໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊມເຊີຍມາຍງການນາທກຂັ້ນ ທີື່ໄດ້
ໃຫ້ການຊີັ້ນາ-ນາພາການສ້າງຕງັ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ດ້ວຍຄວາມຮບຜິດຊອບສງ ແລະ
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊມເຊີຍມາຍງ ພະນກງານທກຖ້ວນໜ້າ ໃນຂງເຂດຕະຫຼາດທຶນລາວ ທີື່ໄດ້
ປະກອບສ່ວນເຂັ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງບໍໍ່ຮ້ອິດ

ຮ້ເມື່ອຍ.

ຂະຫຍາຍຕວຄຽງຄ່ກບສງຄມລາວຕະຫຼອດໄປ.
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ຂໍໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ

ຈັ່ງດາລງຄງຕວ

ແລະ

ຄາເຫນ
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜວ
້ າ່ ການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເນອ
ື່ ງໃນໂອກາດສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (10/2010-10/2020)
ຂ້າພະເຈັ້າ ໃນນາມຜ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ້ສຶກເປັນກຽດທີື່ໄດ້ມີຄາເຫນ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຮ້ສຶກຂອງຕນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ.
ອີງຕາມທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກາຕວຈິງ ໄດ້ຢັຶ້ງຢືນວ່າ ຕະຫຼາດທຶນ ມີຄວາມສາຄນ ແລະ ຈາເປັນຕໍໍ່ການ
ພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ ສາລບປະເທດ ທີື່ພດທະນາແລ້ວ, ກາລງພດທະນາ ແລະ ປະເທດດ້ອຍພດທະນາ.
ສະນັ້ນ, ພກ ແລະ ລດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶື່ງໄດ້ມີວິໄສທດຢ່າງຊດເຈນ ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວຂຶັ້ນ
ໃນ 10 ປີກ່ອນໜ້ານີັ້. ໂດຍໄດ້ຮບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຈາກລດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖກມອບໝາຍຈາກລດຖະບານ ເປັນຜ້ຕາງໜ້າຂາຮ້ນຝ່າຍລາວ ຮ່ວມທຶນກບ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ
ສ.ເກາຫຼີ ເພື່ອສ້າງຕງັ້ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວຂຶັ້ນໃນວນທີ 10 ເດອນ 10 ປີ 2010 ເພື່ອຕອບສະໜອງແນວທາງຂອງ
ພກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດຖະບານ. ໃນໄລຍະກະກຽມສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ຄະນະພກ, ຄະນະຜ້ວ່າການ
ແລະ ພະນກງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອທິດເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຂັ້າໃນການກະກຽມຄວາມ
ພ້ອມຮອບດ້ານ ເຮດໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶນ
ັ້ ຕາມແຜນການທີື່ໄດ້ການດໄວ້.
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈັ້າການຄັ້ນຄວ້າບນຈສບຊ້ອນ
ພະນກງານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ເພື່ອຮບປະກນການປະຕິບດໜ້າທີື່ເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບໃນການ ຄ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຫຼກຊບ; ໄດ້
ບາລງສ້າງພະນກງານທາງດ້ານ ທິດສະດີການເມອງ, ວິຊາສະເພາະຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ທງຢ່ພາຍໃນ
ແລະ ຢ່ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ຈາກປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ສາກນ ແລະ ທຶນສມທບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ຈານວນຫຼາຍສມຄວນ. ນອກຈາກນີັ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕອບສະໜອງງບປະມານໃຫ້ແກ່
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທນເວລາ. ຜ່ານການຈດຕັ້ງ
ປະຕິບດຄດັ່ງກ່າວ ເຮດໃຫ້ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນໄດ້ຢ່າງ
ຄ່ອງຕວ, ຕະຫຼາດທຶນລາວ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວບນພັ້ນຖານລະບຽບການ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ລງທຶນໄດ້ໂດຍພັ້ນຖານ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ, ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍຖໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ
ແລະ ຊມເຊີຍຢ່າງສງມາຍງການນາທກຂັ້ນ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການຊີັ້ນາຢ່າງໃກ້ສິດ ແລະ ຕໍໍ່ເນື່ອງ ຈນເຮດໃຫ້ການສ້າງຕງັ້
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວມີຜນສາເລດ. ຂໍຂອບໃຈຄະນະນາ ແລະ ພະນກງານຈາກທກພາກສ່ວນ
ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂັ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນ
ລາວ ປະສບຜນສາເລດຢ່າງຈບງາມ.
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ຄາເຫນ
ທ່ານ ນາງ ວດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜວ
້ າ່ ການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,
ຜຊ
້ ນ
ີັ້ າວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ, ຫວໜ້າສານກງານຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ ຜທ
້ າອິດ
ເນອ
ື່ ງໃນໂອກາດສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (10/2010-10/2020)

ຂ້າພະເຈັ້າ ໃນນາມເປັນຫວໜ້າສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ຜ້ທາອິດ, ຮ້ສຶກເປັນກຽດທີື່
ໄດ້ມີຄາເຫນ ແລະ ສະແດງຄວາມຮ້ສຶກຂອງຕນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນຄັ້ງນີັ້.
ເພື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພກ ແລະ ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມຂອງ
ລດ ແນໃສ່ພດທະນາປະເທດ ໃຫ້ຫຼຼຸດພັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພດທະນາ ໃນປີ 2020 ໂດຍຊຼຸກຍ້
ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ, ສມດນ ແລະ ຍນຍງ ແລະ ສບຕໍໍ່ສ້ຊນຂ້າມຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຂາດ
ຕວໃນປີ 2025 ພ້ອມທງ ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່ໃນການພດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດກາລງພດທະນາທີື່ມີ
ລາຍຮບປານກາງລະດບສງ (High-Middle Income Country) ຕາມທິດສະດີເສດຖະກິດ-ສງຄມພມປັນຍາ,
ສີຂຽວ ແລະ ຍນຍງ. ຜ່ານມາຂະແໜງການທະນາຄານ ໄດ້ມີບດບາດສາຄນໃນການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ລະບບ
ເສດຖະກິດ ນບແຕ່ໄລຍະຕໍໍ່ສ້ປົດປ່ອຍຊາດ ກໍຄ ໄລຍະປົກປັກຮກສາ ແລະ ສ້າງສາພດທະນາປະເທດຊາດ. ແຕ່ເມື່ອ
ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະໃໝ່ ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນຈາກຂະແໜງການທະນາຄານພຽງຢ່າງດຽວ
ເຫນວ່າບໍແ
ໍ່ ທດເໝາະກບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເທັ່າທີຄ
ື່ ວນ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ກໍໍ່ຄການ
ພດທະນາກນໄກຕະຫຼາດທຶນ ຈຶື່ງກາຍເປັນວຽກບລິມະສິດໜຶື່ງ ທີື່ຫຼີກລ່ຽງບໍໍ່ໄດ້ ໃນການພດທະນາລະບບການເງິນເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ.
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີຜ່ານມາ, ຕະຫຼາດທຶນລາວ ເວັ້າລວມ, ເວັ້າສະເພາະ ແມ່ນສານກງານຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ

ໄດ້ຜ່ານຫນທາງອນລະອິດລະອ້ຽວພໍສມຄວນ

ໃນການສ້າງຕັ້ງກງຈກ,

ການບນຈ

ຊບຊ້ອນ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງບກຄະລາກອນທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮບປະກນຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດດ້ານວຽກ
ງານຕະຫຼາດທຶນ, ການສ້າງລະບບ ແລະ ກນໄກປະຕິບດງານ ແລະ ນິຕິກາໃຫ້ເປັນລະບບຄບຊຼຸດ ເພື່ອຮບປະກນ
ການຈດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ທກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ປີກວ່າ ທີື່ຂ້າພະເຈັ້າໄດ້ປະຕິບດໜ້າທີື່ ໃນຖານະເປັນຫວໜ້າ ສານກງານຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບຜ້ທາອິດ, ຂ້າພະເຈັ້າ ໄດ້ສມໃສ່ການສ້າງນິຕິກາ ເປັນອນຕັ້ນຕໍ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ: ຍກດາລດ
ວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ມາເປັນ ກດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ ໃນເດອນ ທນວາ ປີ 2012 ເນື່ອງຈາກ
ວ່າ ດາລດສະບບດັ່ງກ່າວ ຂາດບນດາຂໍໍ້ການດກ່ຽວກບ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກ
ຊບ, ການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນກ້, ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີື່ເປັນກນໄກສັ່ງເສີມການລງທຶນ
ຂອງຜ້ລງທຶນລາຍຍ່ອຍ ແລະ ຍງຂາດເນັ້ອໃນທີື່ສ່ອງແສງເຖິງການປົກປ້ອງຜ້ລງທຶນ; ໄດ້ຄັ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປງ
ນິຕິກາໃຕ້ກດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ຈານວນຫຼາຍສະບບ ເພື່ອຮອງຮບໃຫ້ແກ່ການຈດຕງັ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ບໍລິສດຫຼກຊບ, ບໍລິສດອອກຈາໜ່າຍຫຼກຊບ ແລະ ບໍລິສດຈດທະບຽນ ແລະ ສະຖາບນ
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ສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ. ໃນໄລຍະຕັ້ນຂອງການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ໄດ້ອະນຍາດດາເນີນທລະກິດຫຼກຊບ ໃຫ້
ບໍລິສດຫຼກຊບຈານວນໜຶື່ງ ເພື່ອເຮດໜ້າທີື່ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ເພື່ອອອກຈາໜ່າຍ
ຮ້ນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ; ໄດ້ຮບຮອງທະນາຄານທລະກິດ ເພື່ອເຮດໜ້າທີື່ເປັນທະນາຄານຕວ
ແທນເພື່ອການຊາລະ ແລະ ໄດ້ຮບຮອງບໍລິສດກວດສອບ ເພື່ອເຮດໜ້າທີື່ກວດສອບກ່ມເປົຶ້າໝາຍໃນຂງເຂດວຽກ
ງານຫຼກຊບ ແລະ ໄດ້ຮບຮອງທະນາຄານດແລຊບສິນ ເພື່ອເຮດໜ້າທີື່ດແລບນຊີເງິນ ແລະ ບນຊີຫຼກຊບຂອງຜ້
ລງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ້ລງທຶນປະເພດສະຖາບນ. ພ້ອມດຽວກນນີັ້, ໄດ້ສມໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງລດວິ
ສາຫະກິດ 2 ແຫ່ງ ເພື່ອຫນເປັນມະຫາຊນ, ອອກຈາໜ່າຍຮ້ນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຄ:
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສດ ລດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ. ສາລບລດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້
ແຍກອອກເປັນ 2 ນິຕິບກຄນຄ: ລດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ ແລະ ບໍລິສດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊນ ເຊິງື່ ລດວິ
ສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ ຍງເປັນລດວິສາຫະກິດໂດຍລງເລິກທລະກິດດ້ານລະບບສາຍສັ່ງ ເປັນຕັ້ນຕໍ. ສ່ວນບໍລິສດ
ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊນ ໄດ້ລງເລິກການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຄມ
້ ຄອງການຜະລິດ ແລະ
ບາລງຮກສາເຂື່ອນ. ຜ່ານການກະກຽມຕວຈິງ ເຫນວ່າ ມີທງຂໍໍ້ສະດວກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຈານວນບໍໍ່ໜ້ອຍ ເນື່ອງຈາກ
ເປັນວຽກງານໃໝ່ ແລະ ຂາດປະສບການ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈັ້າການ ແລະ ການສະໜບສະໜນຈາກທກ
ພາກສ່ວນ ເຮດໃຫ້ພວກເຮາສາມາດຫນທງສອງລດວິສາຫະກິດ ລະດມທຶນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ
ລາວ ຕາມແຜນການ.
ເຖິງວ່າ ຂ້າພະເຈັ້າປະກອບສ່ວນວຽກງານນາສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ເປັນໄລຍະເວລາ
ບໍໍ່ຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ຂ້າພະເຈັ້າ ຕີລາຄາວ່າ ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ເປັນວຽກໃໝ່, ມີຄວາມສະຫຼບສບຊ້ອນ ແລະ ທ້າ
ທາຍ ແຕ່ເປັນໜ້າທີື່ການເມອງທີື່ມີກຽດສາລບຂ້າພະເຈາັ້ . ພ້ອມດຽວກນນີັ້, ຂ້າພະເຈັ້າ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮ້ກ່ຽວກບ
ວຽກງານຫຼກຊບຫຼາຍພໍສມຄວນ

ແລະ

ຮ່ວມເຮດວຽກກບຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ

ທີື່ມາຈາກຫຼາຍ

ພາກສ່ວນ ແລະ ພະນກງານຈາກທກພາກສ່ວນໃນຂງເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ເຖິງວ່າບາງທ່ານມີຄວາມຮບຮ້ ແລະ
ປະສບການກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນບໍໍ່ທນຫຼາຍ ແຕ່ບນດາທ່ານເຫຼັ່ານັ້ນ ໄດ້ອທິດເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ
ເຂັ້າໃນການປະຕິບດໜ້າທີື່ຕາມພາລະບດບາດຂອງຕນດ້ວຍຄວາມຮບຜິດຊອບສງ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ, ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍຖໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ
ຊມເຊີຍມາຍງການນາທກຂັ້ນ ແລະ ຄະນະນາ ພ້ອມດ້ວຍພະນກງານຈາກທກພາກສ່ວນ ທີໄື່ ດ້ປະກອບສ່ວນເຂັ້າໃນ
ການສ້າງ ແລະ ພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈັ້າເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງໜກແໜ້ນວ່າ ດ້ວຍກາລງແຮງ
ສງລວມ ແລະ ຄວາມສາມກຄີເປັນປກແຜ່ນ ຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ, ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຈະສາມາດຍາດ
ໄດ້ຜນສາເລດຕາມວິໄສທດໃນການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຮອດປີ 2030.
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ຄາເຫນ
ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໜອນ ຈນທະຈກ, ຫວໜ້າສານກງານ ຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ
ເນອ
ື່ ງໃນໂອກາດສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (10/2010-10/2020)
ຂ້າພະເຈັ້າ ໃນນາມຫວໜ້າສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ຮ້ສຶກເປັນກຽດທີື່ໄດ້ມີຄາເຫນ ແລະ
ສະແດງຄວາມຮ້ສຶກຂອງຕນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ.
ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ມີຄວາມໝາຍສາຄນທີື່ສດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມນໄດ້ເຮດໃຫ້ຕະຫຼາດການເງິນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສມບນຍິື່ງຂຶັ້ນ ເມື່ອທຽບກບທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກາຕວຈິງ ເຊິື່ງປະກອບມີ ຕະຫຼາດເງິນ
ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ. ທງສອງຕະຫຼາດນີັ້ ຈະໄດ້ຮ່ວມກນສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ລະບບເສດຖະກິດ ຕາມຄນລກສະນະ
ແລະ ຈດພິເສດຂອງທລະກິດພາຍໃນປະເທດ.
ບນດາທ່ານອາດຈະຮບຮ້ແລ້ວວ່າ ພວກເຮາ ໄດ້ສາເລດການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຜທ
້ ີື່ເຮດໜ້າທີື່ໃຫ້
ບໍລິການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ, ໄລ່ລຽງ ແລະ ຕດບນຊີທລະກາຫຼກຊບ ແລະ ຮບຝາກຫຼກຊບ; ໄດ້ມີຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ເຮດໜ້າທີື່ສະໜບສະໜນການຂບເຄື່ອນຕະຫຼາດທຶນ; ມີບໍລິສດຈດທະບຽນຈານວນໜຶື່ງ ແລະ ມີຜ້
ລງທຶນທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈານວນບໍໍ່ໜ້ອຍ ໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ລງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ.
ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮບປະກນຜນປະໂຫຍດສງສດຂອງຜ້ລງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ້ລງທຶນລາຍຍ່ອຍ, ການຄ້ມ
ຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຕິທາ ແມ່ນຄວາມຈາເປັນພາວະ
ວິໄສ ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່. ຕໍໍ່ບນຫາດັ່ງກ່າວ ຂ້າພະເຈັ້າ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກພກ-ພະນກງານຂອງ ສານກງານຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ໂດຍປະສານສມທບກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສບຕໍໍ່ຄັ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປງ ນິຕິກາ
ໃຫ້ຄ່ອຍໆເປັນລະບບຄບຊຼຸດ ທງສອດຄ່ອງກບບດຮຽນທີື່ດຂ
ີ ອງສາກນ ແລະ ເງື່ອນໄຂພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຄ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ໄດ້ປັບປງກດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼກ
ຊບ ແລະ ສ້າງນິຕິກາໃຕ້ກດໝາຍຈານວນຫຼາຍສມຄວນ; ໄດ້ປະສານສມທບກບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄັ້ນຄວ້າ
ນະໂຍບາຍດຶງດດການລະດມທຶນ ແລະ ລງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຫຼຼຸດອດຕາອາກອນ
ກາໄລ ແລະ ຍກເວັ້ນອາກອນມນຄ່າເພີື່ມໃນຂງເຂດວຽກງານຫຼກຊບ; ໄດ້ສມສບກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສດເປົຶ້າໝາຍຈດທະບຽນ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສດຈດທະບຽນ ດ້ວຍການສ້າງ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້

ບໍລິສດຈດທະບຽນສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນໃຫ້ສອດຄ່ອງກບມາດຕະຖານສາກນດ້ານການ

ລາຍງານການເງິນ (IFRS) ແລະ ການໝນໃຊ້ຫຼກການຄ້ມຄອງບໍລິຫານທີື່ດີຂອງສາກນ (CG) ເຂັ້າໃນການ
ບໍລິຫານທລະກິດຂອງ ບໍລິສດຈດທະບຽນ. ນອກຈາກນີັ້ ອນພັ້ນເດັ່ນ ແມ່ນໄດ້ນາເອາພນທະບດຂອງລດຖະບານ ມາ
ຊັ້-ຂາຍຜ່ານຕະຫຼາດຫຼກຊບ

ເພື່ອຊ່ວຍລດຖະບານລະດມທຶນເພື່ອມາພດທະນາ;

ໄດ້ຖສາຄນວຽກງານໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊນ ດ້ວຍຫຼາຍຮບການ ແລະ ວິທີການທີື່ເໝາະສມ; ໄດ້
ເອາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປງ ກນໄກການຊັ້-ຂາຍ ແລະ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຈາເປັນພັ້ນຖານສາລບຜ້ລງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ໄດ້ບນຈ, ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ຊບຊ້ອນ ພະນກງານພາຍ
ໃນ ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ໄດ້ສ້າງ ແລະ ພດທະນາລະບບເຕກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍໍ້ມນ
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ຂ່າວສານ (ICT) ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມໃຫ້ແກ່ການຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບໃນໄລຍະໃໝ່. ຜ່ານການຄ້ມຄອງຕວຈິງ
ເຫນວ່າ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ບໍລິສດຈດທະບຽນ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ເຄື່ອນໄຫວສອດຄ່ອງກບ
ລະບຽບການ ພໍສມຄວນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂາັ້ ໃນການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ກໍໍ່ຄ ການພດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສງຄມຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຍງມີສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ການຈດຕັ້ງປະຕິບດ
ລະບຽບກດໝາຍໂດຍລວມ ຍງບໍໍ່ເຂັ້ມງວດແທ້; ນະໂຍບາຍຂອງພກ ແລະ ລດຖະບານ ຕໍໍ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຍງ
ຈະຕ້ອງໄດ້ທບທວນຕື່ມອີກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ພັ້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍງອ່ອນແອ, ຫວໜ່ວຍການ
ຜະລິດ ບໍໍ່ຫຼາກຫຼາຍ, ບາງວິສາຫະກິດ ຂາດທຶນຕໍໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດນ ເຮດໃຫ້ຖານະການເງິນ ບໍໍ່ເຂັ້ມແຂງ ສັ່ງຜນ
ໃຫ້ການກະກຽມຫນເປັນມະຫາຊນ, ລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໃຊ້ເວລາດນ
ສມຄວນ; ບໍລສ
ິ ດທີື່ຈດທະບຽນແລ້ວ ຍງເຄື່ອນໄຫວຂາດທຶນ ແລະ ບາງບໍລິສດ ຂາດທຶນຕໍໍ່ເນື່ອງຫຼາຍປີ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດປັນຜນໃຫ້ຜ້ລງທຶນ; ຄວາມຮບຮ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈຂອງມວນຊນ ຕໍໍ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຍງຈາກດຫຼາຍດ້ານ
ເຮດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮບແບບລະດມທຶນ ແລະ ລງທຶນ ຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ຍງບໍໍ່ພັ້ນເດັ່ນແທ້; ກນໄກການຊັ້ຂາຍຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຍງບໍໍ່ທນຄ່ອງຕວດີ ເມື່ອທຽບກບຄວາມຕ້ອງການຜ້ລງທຶນ; ຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ
ແລະ ປະສບການຂອງພະນກງານທີື່ເຮດໜ້າທີຄ
ື່ ້ມຄອງ ຍງບໍໍ່ທນສມຄ່ກບການຂະຫຍາຍຕວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ
ແລະ ເຄື່ອງມທີື່ນາໃຊ້ເພື່ອຄ້ມຄອງ ບາງດ້ານຍງຈາກດ.
ໃນຕໍໍ່ໜ້ານີັ້ ຄາດວ່າສະພາບການທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະມີການຜນແປຢ່າງຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ ຊຶື່ງ
ອາດຈະມີທງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ຕໍກ
ໍ່ ານພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ໂດຍລວມ ບວກກບ
ຂໍໍ້ຄງຄ້າງພາຍໃນຈານວນໜຶື່ງ. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈັ້າ ຈຶື່ງຂໍຮຽກຮ້ອງ ມາຍງການນາທກຂັ້ນຈາກທກພາກສ່ວນ ຈັ່ງສບຕໍໍ່
ໃຫ້ການຊີັ້ນາ-ນາພາຢ່າງໃກ້ສດ
ິ ຕິດແທດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜບໜນຮອບດ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂທກຂໍໍ້ຄງຄ້າງໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ແລະ ຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນງານ-ໂຄງການ ທີື່ໄດ້ການດໄວ້ໃນແຜນພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ປີ 2021-2025
ເຮດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ກາຍເປັນ ຂໍກະແຈໃນການຈດສນແຫຼ່ງທຶນ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ແລະ ມີມາດຕະຖານ
ສາກນ ຕາມວິໄສທດໃນການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຮອດປີ 2030 ເພື່ອປະກອບສ່ວນຍແ
້ ຮງ ໃນການພດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສງຄມ ໃຫ້ບນລຕາມແຜນທີື່ໄດ້ການດໄວ້. ພ້ອມນີັ້ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍງ ຜ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນກງານ ຂອງ
ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນທງໝດ ຈັ່ງພ້ອມກນຍກສງຄວາມຮບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ໜ້າທີື່ທີື່ໄດ້ຮບມອບໝາຍ ແລະ
ເຊີດຊູຈນຍາບນວິຊາຊີບຂອງຕນ ໃຫ້ສງຂຶັ້ນ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ລງທຶນ ຕໍໍ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ.
ນະໂອກາດອນມີຄວາມໝາຍຄວາມສາຄນນີັ້ ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຮບ
້ ນຄນ ເປັນຢ່າງສງ ມາຍງການນາ
ພກ-ລດ ທກຂັ້ນ ທງຮ່ນກ່ອນ ແລະ ຮ່ນປັດຈບນ ທີື່ຍາມໃດກໍໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ຕໍໍ່ຊາຕາກາຂອງຕະຫຼາດທຶນ
ລາວ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍໍ່ ຜ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນກງານ ຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ໄດ້
ປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ດ້ວຍຄວາມຮບຜິດຊອບສງ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ. ຂໍ
ອວຍພອນໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຈັ່ງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜກແໜ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ຢ່າງບໍໍ່ຢດຢັຶ້ງ.
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ຄາເຫນ
ທ່ານ ອ໊ອດ ພນຊຽງດີ, ຜອ
້ ານວຍການ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
ເນອ
ື່ ງໃນໂອກາດສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020)
ຂ້າພະເຈັ້າ ຮ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສງ ທີື່ໄດ້ເຂັ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີັ້
ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (ຕລຊລ) ລາຍງານວິໄສທດຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ແລະ ແຜນ 5 ປີ
ພດທະນາຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຕໍໍ່ງານພິທີທີື່ເປັນປະຫວດສາດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສາຄນສາລບຕະຫຼາດທຶນ
ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີັ້. ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ເປັນເຄື່ອງມທີື່ສາຄນສາລບການພດທະນາເສດຖະກິດ ເຊິື່ງເຫນໄດ້ຈາກຂະໜ
າດຂອງມນຄ່າຕະຫຼາດຫຼກຊບ ທີື່ເພິື່ມຂັ້ນສັ່ງຜນກະທບໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕວ ຍ້ອນຕະຫຼາດຫຼກຊບເຮດພາລະ
ບດບາດບໍລິການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ແລະ ບໍລິການຊາລະ-ສະສາງຫຼກຊບ ດ້ວຍລະບບທີື່ທນສະໄໝ ແລະ ເຊື່ອຖໄດ້.
ພ້ອມທງເຮດໜ້າທີື່ຄ້ມຄອງບໍລິຫານການເຄື່ອນໄຫວຊັ້-ຂາຍ ຂອງນກລງທຶນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຍຕິທາ, ລາຍງານ
ຂໍໍ້ມນສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຫຼກຊບຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ທນເວລາ. ທກຫວໜ່ວຍທລະກິດເຄື່ອນໄຫວຖກກດໝາຍ
ທີື່ຕ້ອງການເພີື່ມທຶນ ແຕ່ບໍໍ່ຢາກສ້າງໜີັ້ເພີື່ມ ຫຼ ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງໜີັ້ດ້ວຍການກຢ
້ ືມຍງເຫຼອບໍໍ່ຫາຼ ຍ ກໍຈະ
ຫນມານາໃຊ້ເຄື່ອງມຕະຫຼາດຫຼກຊບ ເປັນທາງເລອກແທນ. ຜ້ຕ້ອງການລງທຶນ ຫຼ ຜ້ຢາກເປັນເຈັ້າຂອງທລະກິດໃນ
ຫຼາຍຂະແໜງການແຕ່ມີເງິນລງທຶນບໍໍ່ຫຼາຍ, ຕ້ອງການຈະກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນການລງທຶນຂອງຕນ ແລະ ຕ້ອງການ
ໃຫ້ເງິນລງທຶນຂອງຕນສາມາດຖອນເປັນເງິນສດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງໂຕໃນເວລາສັ້ນໆ

ໂດຍບໍໍ່ຈາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຄບ

ການດກໍຈະຫນມາລງທຶນຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບແທນ. ສະນັ້ນ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວຈື່ງສ້າງຕນເອງໃຫ້
ກາຍເປັນເຄື່ອງມຄດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ການດວິໄສທດຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວວ່າ: “ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
ເປັນຕະຫຼາດທຶນທີື່ມີຄວາມສາໍຄນ ໃນການຂບເຄື່ອນການພດທະນາເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ” ດ້ວຍການເປັນກນໄກ
ການລະດມທຶນ ແລະ ການລງທຶນຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ທີື່ມີຄວາມຍຕິທາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ສ້າງ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດ ໃຫ້ນກລງທຶນ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮບຜນປະໂຫຍດຢ່າງຍຕິທາ.
ຕໍໍ່ກບການການດວິໄສທດດັ່ງກ່າວ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໄດ້ການດແຜນ 5 ປີ ພດທະນາຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
ດັ່ງນີັ້:
1. ພດທະນາກນໄກ ແລະ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ທນສະໄໝ, ພດທະນາ ຜະລິດຕະພນຫຼກຊບໃຫ້ມີ
ຄວາມຫຼາກຫລາຍ ແລະ ພດທະນາບກຄະລາກອນໃນຕະຫຼາດທຶນ ເພື່ອການສັ່ງເສີມການລະດມທຶນໄລຍະ
ຍາວ ແລະ ການລງທຶນ ເພື່ອອະນາຄດ;
2. ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍລດຖະບານ ພດທະນາຕະຫຼາດພນທະບດ;
3. ສະໜອງກນໄກ, ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກຮອບດ້ານ ພ້ອມທງ ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານທີຍ
ື່ ຕິທາ, ຖກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ
ແລະ ຄບຖ້ວນ ເພື່ອເອັ້ອອານວຍຄວາມສະດວກແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ທກພາກສ່ວນໃນຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຮບ
ຜນປະໂຫຍດຢ່າງຍຕິທາ.
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ນະໂອກາດອນມີຄວາມໝາຍຄວາມສາຄນນີັ້, ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍຖໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຮ້ບນຄນ ຢ່າງສງຕໍໍ່ມາ
ຍງ ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລດຖະມນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ ການນາທກຂັ້ນ ທີື່ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ຊຼຸກຍ້ ແລະ ຊີັ້ນາ-ນາພາ ຕລຊລ ມາໂດຍຕະຫຼອດ
, ຂໍລະນຶກເຖິງຜນງານ ແລະ ຄນງາມຄວາມດີຂອງຄະນະຜ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນກງານຂອງ ຕລຊລ ທກຮ້ນ ທກລະດບ
ທີື່ໄດ້ທ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຕນ ເຂັ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງພວກເຮາ ໃຫ້
ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ ເຂັ້ມແຂງ ມາຢ່າງບໍໍ່ຢດຢັຶ້ງຕະຫຼອດ 10 ປີຜ່ານມາ. ໃນປີ 2020 ນີັ້ ເຖິງວ່າຈະມີສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ
ຄວາມຫຍ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ບນຫາການລະບາດ ຂອງພະຍາດ Covid-19 ທີື່ພວມສັ່ງຜນ ກະທບຕໍໍ່
ລະບບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກນ ແຕ່ຄະນະຜ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນກງານຂອງ ຕລຊລ ຈະ
ສມທກສະຕິປັນຍາ ແລະ ກາລງແຮງ ເພື່ອຍາດເອາຜນງານ ແລະ ການພດທະນາທີື່ໜ້າເພິື່ງພໍໃຈມາສ່ສງຄມ ແລະ
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຕະຫຼອດໄປ.
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ພາກທີ I
ໂຄງຮ່າງການຈດຕງັ້ ແລະ ພາລະບດບາດ ຂອງ ຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ, ສານກງານ
ຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ແລະ ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ
(10/2010-102020)
ໂຄງຮ່າງການຈດຕງັ້ ແລະ ພາລະບດບາດ ຂອງ ຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ, ສານກງານຄະນະກາມະ

I.

ການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
1.

ໂຄງຮ່າງການຈດຕງັ້ ແລະ ພາລະບດບາດ ຂອງ ຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ (ຄຄຊ)

1.1 ປະທານ ຄຄຊ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ທ່ານ ສມສະຫວາດ ເລງັ່ ສະຫວດ,

ທ່ານ ດຣ. ບນປອນ ບດຕະນະວງ,

ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ,

ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ,

ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ,

ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ,

ຜ້ປະຈາການລດຖະບານ

ຜ້ຊີັ້ນາວຽກງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ

(2009-2016)

ແລະ ບໍລິການ

(2016-ປັດຈບນ)

(2016)

1.2 ລາຍຊຄ
ື່ ະນະ ຄຄຊ ແຕ່ເລີມ
ື່ ຕນ
ັ້ ຈນເຖິງ ປັດຈບນ
1. ທ່ານ ສມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວດ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ປະທານ ຄຄຊ 2009-2016
2. ທ່ານ ບນປອນ ບດຕະນະວງ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ,

ປະທານ ຄຄຊ 2016

3. ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ,

ປະທານ ຄຄຊ 2016-2020

4. ທ່ານ ພເພດ ຄາພນວງ, ຜ້ວ່າການ ທຫລ,

ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ້ປະຈ າການ 2011-

2014
5. ທ່ານ ສມພາວ ໄຟສິດ, ຜ້ວ່າການ ທຫລ,

ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ້ປະຈ າການ 2014-

2019
6. ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ້ວ່າການ ທຫລ

ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜ ້ປະຈ າການ 2019-

2020
ຮອງຜ້ວ່າການ ທຫລ,

ກາມະການ ຄຄຊ 2013-2019

7. ທ່ານ ດຣ. ລຽນ ທີແກ້ວ, ລດຖະມນຕີ ວ່າການກະຊວງການເງິນ,

ຮອງປະທານ ຄຄຊ 2014-2016

8. ທ່ານ ປອ. ອາດສະພງທອງ ສີພນດອນ, ຮອງລດຖະມນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 20162019
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9. ທ່ າ ນ ນາງ ທິ ບ ພະກອນ ຈ ນທະວ ງສາ, ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ , ຮອງຫ ວໜ້ າ ຫ້ ອ ງວ່ າ ການສ ານ ກງານ
ນາຍກລດຖະມນຕີ, ກາມະການ ຄຄຊ 2020
ຮອງລດຖະມນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 2019-2020
10. ທ່ານ ບນເຫຼອ ສິນໄຊວໍຣະວງ, ຮອງລດຖະມນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 2020
11. ທ່ານ ນາງ ວດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜ້ວ່າການ,
ຫວໜ້າສານກງານ ຄລຕ,

ກາມະການ ຄຄຊ 2015-2020
ເລຂາ ຄຄຊ 2011-2015

12. ທ່າ ນ ໄຊເຊ ງລີ ເຕັ່ ງ ເບຼຍ ຈ , ປະທານຄະນະກ າມະການປັບ ປ ງທ ລະກິດແຫຼ ່ງ ຊາດ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ
2011-2014
13. ທ່ານ ໜຮກ ນະລໂຄດ, ຜ້ຊ່ວຍທ່ານຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ຜ້ຊີັ້ນາວຽກງານເສດຖະກິດ, ກາມະການ
ຄຄຊ 2011-2013
14. ທ່ານ ດຣ. ຄາພນ ເຜີຍຍະວງ, ຮອງລດຖະມນຕີ, ຮອງຫວໜ້າຫ້ອງວ່າການລດຖະບານ, ກາມະການ ຄຄຊ
2013-2015
15. ທ່ານ ນາງ ບນຜາ ເຄນວງດາລາ, ຮອງຫວໜ້າຫ້ອງວ່າການລດຖະບານ, ກາມະການ ຄຄຊ 2015-2017
16. ທ່ານ ສມສະນິດ ສວນນະລາດ, ຮອງລດຖະມນຕີ, ຮອງຫວໜ້າຫ້ອງວ່າການສານກງານນາຍກລດຖະມນຕີ
, ກາມະການ ຄຄຊ 2017-2018
17. ທ່ານ ມະໄລທອງ ກມມະສິດ, ຮອງລດຖະມນຕີ, ຮອງຫວໜ້າຫ້ອງວ່າການສານກງານນາຍກລດຖະມນຕີ,
ກາມະການ ຄຄຊ 2018-2020
18. ທ່າ ນ ນາງ ເຂ ມມະນີ ພ ນເສນາ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ , ກ າມະການ ຄຄຊ
2011-2014
19. ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສຶກສາ, ຮອງລດຖະມນຕີກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ກາມະການ
ຄຄຊ 2014-2015
20. ທ່ າ ນ ສ ມຈິ ດ ອິ ນ ທະມິ ດ , ຮອງລ ດຖະມ ນຕີກ ະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້ າ , ກ າມະການ ຄຄຊ
2015-2020
21. ທ່ານ ບນທະວີ ສີສພນທອງ, ຮອງລດຖະມນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງທຶນ, ກາມະການ 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 ຄາຈນ ວງແສນບນ, ຮອງລດຖະມນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງທຶນ, ກາມະການ ຄຄຊ
2019-2020
24. ທ່ານ ບນສະຫວາດ ບບຜາ, ຮອງລດຖະມນຕີກະຊວງຍຕິທາ, ກາມະການ ຄຄຊ 2011-2020
25. ທ່ານ ຄາມນ ວິພງໄຊ, ຮອງລດຖະມນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ກາມະການ ຄຄຊ 2011-2020
26. ທ່ານ ບ ນປອນ ສີສ ລາດ, ຮອງປະທານກ າມາທິການເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ກາມະການ ຄຄຊ 2012-2017
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27. ທ່ານ ທ ນຕາ ກອງຜາລີ, ຮອງປະທານກ າມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ກວດສອບ, ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ກາມະການ ຄຄຊ 2017-2020
28. ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພທອນ, ຮອງຫວໜ້າອງການໄອຍະການປະຊາຊນສງສດ, ກາມະການ ຄຄຊ 2013
-2020
29. ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມນຕີ, ຮອງປະທານກາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ກາມະການ ຄຄຊ 2017-2020
30. ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນທະຈກ, ຫວໜ້າ ສຄຄຊ, ເລຂາ ຄຄຊ 2015-2020
1.3 ໂຄງຮ່າງການຈດຕງັ້ ຂອງ ຄຄຊ (ຊຼຸດປັດຈບນ)

1.4 ພາລະບດບາດ ຂອງ ຄຄຊ
ຄຄຊ ມີພາລະບດບາດເປັນຜ້ຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບຢ່າງລວມສນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທັ່ວ
ປະເທດ ໂດຍແມ່ນ ສຄຄຊ ເປັນຜ້ຮບຜິດຊອບໂດຍກງໃນການ ຄ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຫຼກຊບບນ
ພັ້ນຖານການປະ ສານສມທບ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມນ ກບພາກສ່ວນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄຄຊ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ໃນການຄັ້ນຄວ້າ ສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍດທະສາດ, ກດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາໃຕ້
ກດໝາຍ ກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈດຕັ້ງປະຕິບດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍດທະສາດ, ກດ
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ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ; ຮບຮອງລະບຽບການກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ ແລະ ປະຕິບດ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອື່ນໆ ຕາມທີື່ໄດ້ການດໄວ້ໃນກດໝາຍ.
2.

ໂຄງຮ່າງການຈດຕງັ້ ຂອງສານກງານຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ (ສຄຄຊ)

2.1 ຜຊ
້ ີັ້ນາວຽກງານ ສຄຄຊ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ

ທ່ານ ນາງ ວດທະນາ ດາລາລອຍ
(2014-2020)

(2010-2014)
(2010-2014)

2.2 ຫວໜ້າ ສຄຄຊ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ທ່ານ ນາງ ວດທະນາ ດາລາລອຍ

ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນທະຈກ

(2010-2014)

(2014-2020)
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2.3 ໂຄງຮ່າງການຈດຕງັ້ ຂອງ ສຄຄຊ
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2.4 ພາລະບດບາດ ຂອງ ສຄຄຊ
ສຄຄຊ ມີພາລະບດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ໃນການ ຄ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຫຼກ
ຊບ. ສຄຄຊ ເປັນທງອງການສບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ.
ສຄຄຊ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີໃື່ ນການຄັ້ນຄວ້າ ຜນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນຍດທະສາດ,
ນະໂຍບາຍ, ກດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ມະຕິຂອງ ຄຄຊ ກ່ຽວກບການພດທະນາວຽກງານຫຼກຊບ; ຄັ້ນຄວ້າ
ສ້າງ ແລະ ປັບປງລະບຽບການ ເພື່ອສະເໜີ ຄຄຊ ພິຈາລະນາຮບຮອງ; ຄັ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ການອະນຍາດ, ໂຈະ ແລະ
ຍກເລີກ ການອອກຈາໜ່າຍຫຼກຊບ, ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເພື່ອການລງທຶນ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ສນຮບຝາກ ເພື່ອສະເ
ໜີຕໍໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາ; ຄັ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ການອະນຍາດ ສ້າງຕັ້ງ ຫຼ ຮບຮອງ ສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ ເພື່ອ
ສະເໜີຕໍໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາ; ຄ້ມຄອງນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ; ຄ້ມຄອງ ຕິດຕາມ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ບໍລິສດອອກຈາໜ່າຍຫຼກຊບ, ສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ແລະ ສນຮບຝາກ; ປະຕິບດມາດ
ຕະການຕໍໍ່ຜ້ລະເມີດລະບຽບການກ່ຽວກບຫຼກຊບ ຕາມກດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ ຄຄຊ ວາງອອກໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ.
2.5 ຮບພາບພະນກງານ ສຄຄຊ
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3.

ໂຄງຮ່າງການຈດຕງັ້ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (ຕລຊລ)

3.1 ປະທານສະພາບໍລຫ
ິ ານຂອງ ຕລຊລ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ທ່ານ ຮສ. ເດດພວງ ມລຣຕນ໌

ທ່ານ ເພດສະຖາພອນ ແກ້ວວງວິຈດ
ິ

(2010-2015)

(2016-2020)

3.2 ຜ້ອານວຍການ ຕລຊລ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ທ່ານ ຮສ. ເດດພວງ ມລຣຕນ໌
(2010-2015)

ທ່ານ ວນຄາ ວໍຣະວງ
(2015-2019)
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ທ່ານ ອ໊ອດ ພນຊຽງດີ
(2019-2020)

3.3 ໂຄງຮ່າງການຈດຕງັ້ ຂອງ ຕລຊລ

3.4 ພາລະບດບາດ ຂອງ ຕລຊລ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ແມ່ນ ສະຖາບນການເງິນທີື່ດາເນີນທລະກິດກ່ຽວກບການຈດທະບຽນຫຼກຊບ, ເປັນສື່ກາງໃນ
ການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ, ໄລ່ລຽງທລະກາຫຼກຊບ ແລະ ເຮດໜ້າທີື່ເປັນຜ້ຄ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງບນດາສະມາຊິກ, ຕິດຕາມການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນ, ພ້ອມກນນັ້ນ ຍງເຮດໜ້າທີື່ຕິດຕາມ
ການ ຊັ້-ຂາຍ ຫຼກຊບທີື່ບໍໍ່ຍດຕິທາອີກດ້ວຍ. ພ້ອມດຽວກນນີັ້, ຕລຊລ ຍງເຮດໜ້າທີື່ ຂຶັ້ນທະບຽນຫຼກຊບ, ເປັນນາຍ
ທະບຽນຫຼກຊບ, ຮບຝາກຫຼກຊບ, ໂອນຫຼກຊບ ແລະ ຫກບນຊີຫຼກຊບ.
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3.5 ຮບພາບພະນກງານ ຕລຊລ

II.

ພາລະບດບາດຂອງ ຜມ
້ ີສວ
່ ນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ

ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ປະກອບດ້ວຍ ບໍລິສດຈດທະບຽນ, ບໍລິສດຫຼກຊບ, ບໍລິສດບໍລິຫານກອງທຶນ
ເພື່ອການລງທຶນ, ບໍລິສດປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ, ບໍລິສດກວດສອບ, ທະນາຄານດແລຊບສິນ, ບໍລິສດຈດລາດບຄວາມ
ໜ້າເຊື່ອຖ, ທະນາຄານຕວແທນເພື່ອການຊາລະ, ຕວແທນຜ້ຖຮ້ນກ້ ແລະ ພນທະບດລດຖະບານ, ນກວິຊາຊີບທລະກິດ
ຫຼກຊບ ແລະ ສະມາຄມວຽກງານຫຼກຊບ.
1.

ບໍລສ
ິ ດຈດທະບຽນ
ບໍລິສດຈດທະບຽນ ແມ່ນບໍລິສດທີື່ນາເອາຮ້ນຂອງຕນອອກຈາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜ້ລງທຶນ ເພື່ອເປົຶ້າໝາຍໃດໜຶື່ງ ຫຼ

ທງໝດ ດັ່ງນີ:ັ້
-

ເພີື່ມທຶນ ຫຼ ລະດມທຶນ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ;

-

ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການຖຮ້ນ;

-

ປັນຜນ ຫຼ ໃຫ້ເປັນລາງວນ ແລະ ອື່ນໆ.
ປັດຈບນ ມີບໍລິສດຈດທະບຽນຢ່ ຕລຊລ ຈານວນ 11 ແຫ່ງ ຄ:
1) ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ
2) ບໍລິສດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊນ
3) ບໍລິສດ ລາວເວີນ ມະຫາຊນ
4) ບໍລິສດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິັ້ງລາວ ມະຫາຊນ
5) ບໍລິສດ ສວນນີ ໂຮມເຊນເຕີ ມະຫາຊນ
6) ບໍລິສດ ພສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພດທະນາ ມະຫາຊນ
7) ບໍລິສດ ຊີມງລາວ ມະຫາຊນ
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8) ບໍລິສດ ມະຫະທຶນ ເຊັ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ
9) ບໍລິສດ ລາວອາໂກຣເທກ ມະຫາຊນ
10) ບໍລິສດ ວຽງຈນເຊນເຕີ ລາວ ມະຫາຊນ
11) ບໍລິສດ ລາວອາຊຽນ ເຊັ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ.
2.

ບໍລສ
ິ ດຫຼກຊບ
ບໍລິສດຫຼກຊບ ແມ່ນ ສະຖາບນການເງິນ ທີື່ດາເນີນທລະກິດຫຼກຊບ ດັ່ງນີັ້:
1) ທີປ
ື່ ກສາທາງດ້ານການເງິນ ເປັນຕັ້ນ ການປັບປງໂຄງສ້າງດ້ານການຈດຕັ້ງ, ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເງິນ
ແລະ ການດາເນີນທລະກິດ;
2) ທີື່ປກສາດ້ານການລງທຶນ ກ່ຽວກບຫຼກຊບ;
3) ນາຍໜ້າຊັ້ ຂາຍ ຫຼກຊບ ຕາມການສັ່ງຊັ້ ຫຼ ສັ່ງຂາຍຂອງຜ້ລງທຶນ;
4) ຄ້າຫຼກຊບໃນນາມບໍລິສດຫຼກຊບ;
5) ຄ້າປະກນການອອກຈາໜ່າຍຫຼກຊບ;

6) ບໍລິຫານກອງທຶນສ່ວນບກຄນ ແລະ ອື່ນໆ.
ປັດຈບນ ມີບໍລິສດຫຼກຊບ ຈານວນ 4 ແຫ່ງ, ໃນນີັ້ 3 ແຫ່ງເຮດໜ້າທີື່ເຕມສ່ວນ ເຊິື່ງປະກອບມີ: 1. ບໍລິສດ
ຫຼ ກຊ ບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກ ດ (ຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ ຖ ຮ ້ນ 70%
ແລະ ບໍລິສດ KTZ ຈາກປະເທດ ໄທ ຖຮ້ນ 30%), 2. ບໍລິສດ ຫຼກຊບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊນ (ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານພດທະນາລາວ ຖຮ້ນ 95,5% ແລະ ບກຄນພາຍໃນປະເທດ 0,5%), 3. ບໍລິສດ ຫຼກຊບ ລາວ-ຈີນ ຈາ
ກດ (ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ທະນາຄານສັ່ງເສີມກະສິກາ ຖຮ້ນ 41%, ບໍລິສດຫຼກຊບປາຊີຟກ ຈາກ ສປ.ຈີນ ຖຮ້ນ
39% ແລະ ບໍລິສດ ອດສາຫະກາ-ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ແຫ່ງປະເທດລາວ ຖຮ້ນ 20%). ສ່ວນອີກໜຶື່ງແຫ່ງ ແມ່ນເຮດ
ໜ້າທີື່ ເປັນທີື່ປກສາດ້ານການເງິນ ເທັ່ານັ້ນ ຄ: ບໍລິສດ ເອພີເອມ ລາວ ຈາກດ (ຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສດຫຼກຊບ
ເອພີເອມ ຈາກປະເທດໄທ ຖຮ້ນ 60%, ບກຄນຕ່າງປະເທດ ຖຮ້ນ 20% ແລະ ບກຄນພາຍໃນ ຖຮ້ນ 20%).
3.

ບໍລສ
ິ ດບໍລຫ
ິ ານກອງທຶນ ເພອ
ື່ ການລງທຶນ

ບໍລິສດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລງທຶນ ແມ່ນ ສະຖາບນການເງິນ ທີື່ດາເນີນທລະກິດໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ
ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລງທຶນ, ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລງທຶນທີື່ ຕນເອງສ້າງຕັ້ງ ແລະ
ອອກຈ າໜ່າຍໜ່ວຍລ ງທຶນ ຢ ່ພາຍໃນປະເທດ ລວມທ ງ ບໍລິຫານກອງທຶນທີື່ສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ ອອກຈ າໜ່າຍໜ່ວຍ
ລ ງທຶນ ຢ ່ຕ່າ ງປະເທດ; ຂາຍ, ໄຖ່ຖອນຄ ນໜ່ວຍລ ງທຶນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໜ່ວຍລ ງທຶນ ໃນຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບ ຫຼ
ມອບໃຫ້ຕວແທນການຂາຍໜ່ວຍລງທຶນໃດໜຶື່ງດາເນີນການແທນ ຕາມການອະນຍາດຂອງ ຄະນະກາມະການຄ້ມ
ຄອງຫຼກຊບ; ປະຕິບດຕາມ ສນຍາດແລຊບສິນ, ສນຍາຄ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລງທຶນ ແລະ ປົກປ້ອງ
ຜນປະໂຫຍດຂອງຜ້ລງທຶນ; ຂຶັ້ນທະບຽນກອງທຶນເພື່ອການລງທຶນນາຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ພາຍຫຼງສາ
ເລ ດການຂາຍໜ່ວຍລງທຶນໃນແຕ່ລະກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຮ ບຜິດຊອບຕໍໍ່ຜ ນເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶັ້ນ ອ ນເນ ື່ອງຈາກ
ການໃຫ້ບໍລິການຂອງຕນ.
ປັດຈບນ, ໄດ້ມລ
ີ ະບຽບການຮອງຮບເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ບໍໍ່ທນມີຜ້ສນໃຈລງທຶນສ້າງຕັ້ງບໍລິສດດັ່ງກ່າວ.
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4.

ບໍລສ
ິ ດປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ

ບໍລິສດປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ແມ່ນ ນິຕິບກຄນ ພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມນຄ່າຊບ
ສິນໃນຂງເຂດວຽກງານຫຼກຊບ. ຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການປະເມີນຊບສິນ ປະກອບມີ: ທີື່ດິນ, ສິື່ງກໍໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງຈກ,
ອປະກອນ, ສນຍາເຊັ່າ, ສນຍາສາປະທານ, ຊບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ອື່ນໆ.
ປັດຈບນ, ບໍລິສດປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ທີື່ໄດ້ຮບການຮບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນຂງເຂດວຽກງານຫຼກຊບ
ຈາກ ສຄຄຊ ມີທງໝດ 9 ແຫ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລ່ມນີັ້:
1) ບໍລິສດ ຊິມ ພອບເພີຕີັ້ ຄອນເຊາເທິັ້ນ ຈາກດ
2) ບໍລິສດ ລາວປະເມີນຊບສິນ ຈາກດ
3) ບໍລິສດ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ແກຣນທ໌ ເຊີແມນ (ລາວ) ຈາກດ
4) ບໍລິສດ ລາວ ສາກນ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ຈາກດ
5) ບໍລິສດ ເອເຊຍໂລຕດ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ຈາກດ
6) ບໍລິສດ ລາວ ເຈິັ້ງຊີນ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ຈາກດ
7) ບໍລິສດ ລາວວາລ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ຈາກດ
8) ບໍລິສດ ຣິດແອບໄພຣໂຊ ຈາກດ
9) ບໍລິສດ ເຄເຄ ລາວ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ຈາກດ.
5.

ບໍລສ
ິ ດກວດສອບ
ບໍລິສດກວດສອບ ແມ່ນ ວິສາຫະກິດທີື່ສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮບອະນຍາດໃຫ້ດາເນີນທລະກິດ ຕາມທີື່ໄດ້ການດ

ໄວ້ໃນກດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ທບທວນຄນເອກະສານລາຍ
ງານການເງິນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການອື່ນ ຕາມການການດຂອງຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ.
ປັດຈ ບ ນ ມີບ ໍລິສ ດກວດສອບ ທີື່ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງໃຫ້ເ ຄ ື່ອນໄຫວໃນຂ ງເຂດວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ຈາກ
ສຄຄຊ ມີທງໝດ 4 ແຫ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລ່ມນີັ້:
1) ບໍລິສດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີັ້ເຮາັ້ ສ໌ກເປີສ
ຶ້ ໌ (ລາວ)
2) ບໍລິສດ ເຄພີເອມຈີລາວ ຈາກດ
3) ບໍລິສດ ເອີນ ແອນ ຢັງ (ລາວ) ຈາກດ
4) ບໍລິສດ ດີລອຍ (ລາວ) ຈາກດ.
6.

ທະນາຄານດແລຊບສິນ

ທະນາຄານດແລຊບສິນ ແມ່ນ ທະນາຄານທລະກິດ ທີື່ສ້າງຕັ້ງຢ່າງຖກຕ້ອງຕາມກດໝາຍ ຫຼ ທະນາຄານທລະ
ກິດຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການ ເກບຮກສາ, ຄ້ມຄອງຊບສິນ ແລະ ເປັນຕວແທນ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜນປະໂຫຍດ
ຂອງຜ້ລງທຶນ.
ປັດຈບນ, ທະນາຄານທລະກິດ ທີື່ໄດ້ຮບການຮບຮອງເປັນທະນາຄານດແລຊບສິນ ມີທງໝດ 3 ແຫ່ງ ດັ່ງລາຍ
ລະອຽດລ່ມນີັ້:
1) ທະນາຄານກງເທບ ຈາກດ (ມະຫາຊນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນ
2) ທະນາຄານ ອດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈາກດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນ
3) ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈາກດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນ.
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7.

ບໍລສ
ິ ດຈດລາດບຄວາມໜ້າເຊອ
ື່ ຖ

ບໍລິສດຈດລາດບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ແມ່ນ ນິຕິບກຄນ ທີື່ສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງຖກຕ້ອງຕາມກດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ
ບໍລິສ ດຈ ດລາດບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖຂອງຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການຈດລ າດ ບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ກ່ຽວກບ ລະດ ບຄນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສດ ແລະ ຫຼກຊບ ໃນວຽກງານຫຼກຊບ.
ປັດຈບນ, ບໍລິສດຈດລາດບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ທີື່ໄດ້ຮບການຮບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນຂງເຂດວຽກງານຫຼກ
ຊບ ຈາກ ສຄຄຊ ມີຈານວນ 1 ແຫ່ງ ຄ: ບໍລິສດ TRIS Rating Co., Ltd ທີື່ມີສານກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢ່ ບາງກອກ
, ປະເທດ ໄທ ແລະ ໄດ້ໃ ຫ້ບ ໍລິການປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫ້ບ ໍລິການຂ້າມແດນ (NonCommercial Presence).
8.

ທະນາຄານຕວແທນເພອ
ື່ ການຊາລະ

ທະນາຄານຕວແທນເພື່ອການຊາລະ ແມ່ນທະນາຄານທລະກິດ ທີື່ຖກສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນຢ່ ສປປ ລາວ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການ
ຮບຝາກ, ຊາລະ ແລະ ໂອນເງິນ ເພື່ອຈດປະສງຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຢ່ ຕລຊລ.
ປັດຈບນ, ທະນາຄານຕວແທນເພື່ອການຊາລະ ທີື່ໄດ້ຮບການຮບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນຂງເຂດວຽກງານຫຼກ
ຊບ ຈາກ ສຄຄຊ ມີຈານວນ 2 ແຫ່ງ ຄ:
1) ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ;
2) ທະນາຄານພດທະນາລາວ.
9.

ຕວແທນຜ້ຖຮນ
້ ກ້ ແລະ ພນທະບດລດຖະບານ

ຕວແທນຜ້ຖຮ້ນກ້ ແລະ ພນທະບດລດຖະບານ ແມ່ນ ທະນາຄານທລະກິດ, ບໍລິສດຫຼກຊບ ທີື່ສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນ
ຢ່າງຖກຕ້ອງຕາມກດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ ທະນາຄານທລະກິດ, ບໍລິສດຫຼກຊບຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃຫ້ບໍລິການເປັນຜ້
ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜ້ລງທຶນ ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຜ້ອອກຈາໜ່າຍຮ້ນກ້ ແລະ ພນທະບດ
ລດຖະບານ ຕາມທີື່ໄດ້ການດໄວ້ໃນໜງສຊວນຊັ້ ຫຼ ເອກະສານອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປັດຈບນ, ໄດ້ມີລະບຽບການຮອງ
ຮບເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ຍງບໍໍ່ທນມີພາກສ່ວນໃດມີຄວາມສນໃຈໃຫ້ການບໍລິການດ້ານດັ່ງກ່າວ.
10. ນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ແລະ ສະມາຄມທລະກິດຫຼກຊບ
ນ ກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ແມ່ນ ພະນ ກງານຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ ຫຼ ບໍລິສ ດບໍລິຫານກອງທຶນເພ ື່ອການ
ລງທຶນ ທີື່ມີ ວດທິການສຶກສາ, ປະສບການ ແລະ ໄດ້ຮບໃບຢັຶ້ງຢືນນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ຈາກຄະນະກາມະ
ການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ.
ນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ປະກອບດ້ວຍ: ນາຍໜ້າຊັ້ ຂາຍຫຼກຊບ, ຜ້ຄ້າຫຼກຊບ, ທີື່ປກສາດ້ານການເງິນ,
ທີື່ປກສາດ້ານການລງທຶນ, ຜ້ວິເຄາະຫຼກຊບ ແລະ ຜ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລງທຶນ. ໃນປັດຈບນ, ມີພຽງແຕ່ນກ
ວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ປະເພດ ນາຍໜ້າຊັ້ ຂາຍຫຼກຊບ, ຜ້ຄ້າຫຼກຊບ, ທີື່ປກສາດ້ານການເງິນ , ທີື່ປກສາດ້ານ
ການລງທຶນ, ຜ້ວິເຄາະຫຼກຊບ ເຊິື່ງມີຈານວນທງໝດ 73 ຄນ.
ສະມາຄມວຽກງານຫຼກຊບ ແມ່ນ ສະມາຄມ ທີື່ສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝກໃຈ ຊຶື່ງແມ່ນໜຶື່ງໃນປະເພດ
ສະມາຄ ມເສດຖະກິດ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວບໍໍ່ຫວ ງຜ ນກ າໄລ, ຊ່ວຍເຫຼ ອຊຶື່ງກ ນ ແລະ ກ ນ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜນ
ປະໂຫຍດອນຊອບທາຂອງສະມາຄມ ແລະ ສະມາຊິກສະມາຄມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນພດທະນາວຽກງານຫຼກຊບ.
ສະມາຄມວຽກງານຫຼກຊບ ປະກອບມີ: ສະມາຄມບໍລິສດຫຼກຊບ ແລະ ນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ແລະ
ສະມາຄມບໍລິສດຈດທະບຽນ. ປັດຈບນ, ແມ່ນຢ່ໃນຂັ້ນຕອນການຄັ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງສະມາຄ ມບໍລິສດຫຼກຊບ ແລະ
ນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ.
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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 ກ ຊ ບ,
ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ຍ ກລະດ ບຄວາມຮ ້ ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊບ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະມາຄ ມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກດ
ໝາຍ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມນ ກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ສງຄມ, ຄ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ
ການດາເນີນທລະກິດ ຂອງສະມາຊິກຕນ, ໃຫ້ການຮ່ວມມກບຄະນະກາມະການຄ ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ ພາກສ່ວນ
ອ ື່ ນ ທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ເພ ື່ ອ ພ ດທະນາວຽກງານຫຼ ກຊ ບ, ຮ ບຜິ ດ ຊອບຕໍ ໍ່ ຜ ນເສຍຫາຍທີ ື່ ເ ກີ ດ ຂຶ ັ້ ນ ອ ນເນ ື່ ອ ງຈາກ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕນ.
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ພາກທີ II
ການກາເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ (2010-2020)
I.

ການກາເນີດຂອງຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ
ພາຍຫຼງທີື່ລດຖະບານ ໄດ້ນາພາປະເທດຊາດພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ແຕ່ປີ

1986 ເປັນຕັ້ນມາ, ຕະຫຼາດການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍໍ່ໄດ້ຮບການພດທະນາ ແລະ ມີການຫນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການພດທະນາລະບບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນການເງິນອື່ນ ເພື່ອຮບປະກນໃຫ້ການບໍລິການ
ທາງການເງິນ ມີຄວາມຍນຍງ. ເຖິງວ່າບນດາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບນການເງິນ ສາມາດລະດມເງິນຝາກ
ຈາກສງຄມ ແລະ ສະໜອງສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ໄດ້ດີພໍສມຄວນ ແຕ່ກໍໍ່ຍງບໍໍ່ທນສາມາດຕອບສະ
ໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການລະດມທຶນໃນໄລຍະໃໝ່ ເປັນຕັ້ນແມ່ນການລະດມທຶນໄລຍະຍາວ
ເປັນຈານວນຫຼາຍ ດ້ວຍຕັ້ນທຶນທີື່ສມເຫດສມຜນ ເຮດໃຫ້ການປະກອບສ່ວນເຂັ້າໃນການພດທະນາພັ້ນຖານການ
ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ມີຂໍໍ້ຈາກດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໄດ້ມີໜໍ່ແໜງມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ໂດຍທ່ານ ນາງ ປານີ
ຍາທໍໍ່ຕ້, ຜ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊີັ້ນາໃຫ້ມີການຄັ້ນຄວ້າ , ປັບປງ ແລະ ອອກຂໍໍ້ການດກດໝາຍ
ເພີື່ມເຕີມ ເພື່ອຂນຂວາຍຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ໂດຍໄດ້ຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງລະບຽບ
ກ່ຽວກບຕະຫຼາດການເງິນ ເຊິື່ງກວມເອາທງຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນໃນສະບບດຽວກນ. ການຄັ້ນຄວ້າຮ່າງ
ລະບຽບການດັ່ງກ່າວ ເຮດໃຫ້ພວກເຮາຮບຮ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກບຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ສະນັ້ນ, ມາຮອດເດອນ 2
ປີ 2002, ທ່ານ ຜ້ວ່າການ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮບຜິດຊອບຮ່າງດາລດວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ແລະ ໄດ້
ປັບປງຄະນະດັ່ງກ່າວຄນໃນເດອນ 10 ປີ 2005. ແຕ່ການຈດຕັ້ງປະຕິບດຕວຈິງຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ ບໍໍ່ມີຄວາມຄບ
ໜ້າ ເທ ັ່າ ທີື່ີຄ ວນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຍ ງຂາດແນວທາງກ່ຽ ວກ ບວຽກງານດ ັ່ງ ກ່າ ວ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈ ດຕັ້ງ
ປະຕິບດຕວຈິງ.
ຈາກສະພາບດ ັ່ງກ່າວ ໂດຍສ ມທ ບກ ບບ ດຮຽນທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກ າຕ ວຈິງຂອງສາກ ນ, ພກ
ປະຊາຊນປະຕິວດລາວ ຈຶື່ງໄດ້ມີມະຕິໃນກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງຕນ (ປີ 2006) ໂດຍໄດ້ການດໃຫ້ສ້າງ
ຕະຫຼາດການເງິນ (Financial Market) ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີຄວາມສມບນ ແລະ ເປັນລະບບຄບຊຼຸດ ຊຶື່ງປະກອບ
ມີ ຕະຫຼາດເງິນ (Money Market) ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ (Capital Market) ເພື່ອເປັນປັດໄຈຊຼຸກຍ້ການເຂັ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ທຶນຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແນໃສ່ເຮ ດໃຫ້ ການດ າເນີນງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂ ນດ້ານການ
ຜະລິດ , ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິ ການຂອງພາກສ່ວ ນດ ັ່ງ ກ່າ ວ ມີການຂະຫຍາຍຕ ວ ຢ່າ ງມີຊ ີວ ິດຊີວ າ. ເພ ື່ອຜນ
ຂະຫຍາຍມະຕິດັ່ງກ່າວ ລດຖະບານ ໄດ້ການດແຜນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ເຂັ້າໃນແຜນພດທະນາເສດຖະກິດສ ງຄ ມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ VI (2006-2010) ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງ ແລະ ມອບໝາຍ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມ
ຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ.
ສະນັ້ນ, ເພື່ອສບຕໍໍ່ຄັ້ນຄວ້າກະກຽມການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ທ່ານ ຜ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຈຶື່ງໄດ້ປັບປງຄະນະຮ່າງດາລດວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ຄນໃໝ່ໃນເດອນ 10 ປີ 2006. ເພື່ອເປັນຂໍໍ້
ມ ນພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄ ັ້ນຄວ້າສ້າງດ າລ ດດ ັ່ງກ່າວ ຄະນະຮ ບຜິດຊອບໄດ້ສຶກສາເບ ັ້ອງຕ ັ້ນກ່ຽວກ ບວຽກງານ
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ຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍໄດ້ສຶກສາຈາກທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກາຕວຈິງ ລວມທງ ການໄປຖອດຖອນບດຮຽນຢ່ຕ່າງປະເທດ.
ສະນັ້ນ, ໂດຍໄດ້ຮບການເຫນດີຈາກລດຖະບານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶື່ງໄດ້ເຊນບດບນທຶກຄວາມເຂັ້າໃຈ
(MOU) ຄັ້ງທີ 1 ກບຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ ທີື່ນະຄອນຫຼວງເຊອນ ປະເທດ ສ.ເກາຫລີ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ຮ່ວມກນໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃນເດອນ 9 ປີ 2007.
ພ້ອມດຽວກນນີັ້, ເພື່ອຮບປະກນການຊີັ້ນາ-ນາພາໃນການກະກຽມສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ລດຖະບານໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮບຜິດຊອບຊີັ້ນາລວມໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໃນເດອນ 11 ປີ 2007 ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສມ
ສະຫວາດ ເລ ັ່ງ ສະຫວ ດ, ອາດີດຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ, ຜ ້ຊ ີັ້ນ າວຽກງານເສດຖະກິດ ເປັນປະທານ. ຄະນະຊີັ້
ນາລວມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮບຜິດຊອບສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໃນເດອນ 1 ປີ 2008 ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ
ຮສ ເດດພ ວ ງ ມ ລຣ ຕນ໌ ເປັນຫ ວໜ້າ . ຄະນະດ ັ່ງ ກ່າ ວ ມີໜ ້າ ທີື່ໃ ນການສ້າ ງແຜນງານສ້າ ງຕ ັ້ງ ຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບ,
ປະສານງານກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ພວພນຮ່ວມມກບສາກນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກບວຽກງານຫຼ ກຊບ
ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໃຫ້ມວນຊນຮບຮ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ຄຽງຄ່ກນນີັ້, ເພື່ອເປັນການຢັຶ້ງຢືນຄວາມຮບຮ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈ ກ່ຽວກບຄວາມຈາເປັນໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດ
ຫຼ ກຊ ບຢ ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຂ ັ້ນເທິງ, ການນ າຂ ັ້ນສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງນ າໂດຍທ່ ານ ສ ມສະຫວາດ ເລ ັ່ງສະ
ຫວດ ໃນຖານະເປັນປະທານຄະນະຮບຜິດຊອບຊີັ້ນາລວມໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ໄດ້
ໄປຢ້ຽ ມຢາມ ແລະ ຖອດຖອນບ ດຮຽນ ຢ ່ຫ ຼາ ຍປະເທດ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ , ສ.ເກ າຫຼີ,
ປະເທດ ໄທ, ປະເທດ ລກຊາບວກ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆຈານວນໜຶື່ງ . ຈາກການສຶກສາຂໍໍ້ມນເບັ້ອງຕັ້ນ ເຫນວ່າ ການ
ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບຢ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄວາມຈາເປັນພາວະວິໄສ. ສະນັ້ນ, ທງສອງຝ່າຍ ຈຶື່ງໄດ້ເຊນບດບນທຶກ
ຄວາມເຂ ັ້າໃຈ (MOU) ຄ ັ້ງທີ 2 ໃນເດ ອນ 11 ປີ 2008 ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ ເພ ື່ອກ ານດເນ ັ້ອໃນຕ ັ້ນຕໍໃນ
ການຮ່ວມທຶນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ. ຈາກນັ້ນ, ໃນເດອນ 7 ປີ 2009 ທງສອງຝ່າຍຈຶື່ງໄດ້ເຊນບດບນທຶກ
ການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ (JVA) ຮ່ວມກ ນ ໂດຍແມ່ນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖ ຮ ້ນ 51% ແລະ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບເກາຫຼີ ຖຮ້ນ 49%.
ໃນເດອນ 5 ປີ 2009, ລດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບເພື່ອ
ປ່ຽນແທນ ຄະນະຊີັ້ນ າລວມໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ. ຄະນະດ ັ່ງກ່າວ ມີໜ້າທີື່ຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ
ຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທ ັ່ວ ປະເທດ. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ທ່ານ ນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີແ ຫ່ງ
ສປປ ລາວ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ສ ານ ກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ເພ ື່ອຮ ບຜິດຊອບໂດຍກງໃນການຄ້ມຄອງ,
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານຫຼກຊບ ບນພັ້ນຖານການປະສານສມທບ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມນກບພາກສ່ວນອື່ນທີື່
ກ່ຽ ວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີັ້, ຜ ້ອ ານວຍການຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວຜ ້ທ າອິດໄດ້ຮ ບການແຕ່ງ ຕ ັ້ງຂຶັ້ນ ໃນເດ ອນ 2 ປີ
2010 ເພື່ອກະກຽມຂບເຄື່ອນການດາເນີນທລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ.
ເພ ື່ ອ ຮອງຮ ບໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານເຄ ື່ ອ ນໄຫວຂອງຕະຫຼ າ ດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ ້ ມ ີ ສ ່ ວ ນຮ່ ວ ມໃນຕະຫຼ າ ດທຶນ ,
ລ ດຖະບານ ໄດ້ອອກດ າລ ດວ່າດ້ວຍ ຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບ ໃນເດ ອນ 5 ປີ 2010. ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້,
ອີງໃສ່ດາລດດັ່ງກ່າວ, ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
ໄດ້ຄັ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກາໃຕ້ດາລດວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ຈານວນໜຶື່ງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄ້ມ
ຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຫຼກຊບ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ກໍໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ບກ
30

ຄະລາກອນ, ລະບບໄອທີ, ສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ໃນວນທີ 10 ເດອນ
10 ປີ 2010 ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຈຶື່ງໄດ້ຖກສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊັ້ -ຂາຍຫຼກ
ຊບມັ້ທາອິດ ໃນວນທີ 11 ເດອນ 1 ປີ 2011 ຊຶື່ງເປັນຂີດໝາຍທາງດ້ານປະຫວດສາດຂອງຕະຫຼາດການເງິນຂອງ
ສປປ ລາວ, ເຮ ດໃຫ້ ຕ ະຫຼ າ ດການເງິ ນ ມີ ຄ ວາມສ ມດ ນ ລະຫວ່ າ ງ ລະບ ບຕະຫຼ າ ດເງິ ນ ແລະ ຕະຫຼ າ ດທຶ ນ ,
ປະກອບສ່ວ ນເຂ ັ້າ ໃນການລະດ ມທຶ ນໄລຍະຍາວ, ປັບ ປ ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຂອງວິ ສາຫະກິດ ທາງດ້າ ນການເງິ ນ ,
ການຈ ດຕ ັ້ງ , ການຄ ້ມຄອງບໍລິ ຫານຢ່າງມ ອາຊີບ ແນໃສ່ພ ດທະນາເສດຖະກິດ -ສ ງຄ ມຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວເທື່ອລະກ້າວ.
II.

ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ (2010-2020)

1.

ການຈດຕງັ້ ແລະ ການກໍສ
ໍ່ າ້ ງພະນກງານ

1.1 ການຈດຕງັ້
1.1.1 ການຈດຕງັ້ ຂອງ ຄຄຊ
ຄຄຊ ປະກອບມີ ປະທານ, ຮອງປະທານ, ກາມະການຈານວນໜຶື່ງ ແລະ ມີຫວໜ້າສານກງານຄະນະກາມະການ
ຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ເປັນເລຂາ. ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ເປັນປະທານ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຜ ້ວ່າການ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນ ຮອງປະທານຜ້ທີໜຶື່ງ ທງເປັນຜ້ປະຈາການ, ຮອງລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ ເປັນ
ຮອງປະທານຜ້ທີສອງ ແລະ ຮອງລດຖະມນຕີ ຫຼ ທຽບເທັ່າຮອງລດຖະມນຕີ ຈາກຂະແໜງການ ເສດຖະກິດ, ຍຕິທາ
ແລະ ຂະແໜງການ ອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນກາມະການ. ນບແຕ່ປີ 2010-2014 ຄະນະ ຄຄຊ ມີທງໝດ 11 ທ່ານ (ຍິງ
1 ທ່ານ) , 2014-ປັດຈບນ ມີທງໝດ 13 ທ່ານ (ຍິງ 4 ທ່ານ).
1.1.2 ການຈດຕງັ້ ຂອງ ສຄຄຊ
ສຄຄຊ ປະກອບມີ ຫວໜ້າ, ຮອງຫວໜ້າ, ຫວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈານວນ
ໜຶື່ງ ຊຶື່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ເທື່ອລະກ້າວ ພ້ອມ
ທງ ມີການແຕ່ງຕັ້ງ, ປັບປງ ແລະ ສບຊ້ອນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີື່ວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຄ:
ໄດ້ສາເລດການປັບປງການຈດຕັ້ງ ຂັ້ນກມ ຈານວນ 9 ຄັ້ງ, ຂັ້ນພະແນກ ຈານວນ 16 ຄັ້ງ ແລະ ວິຊາການ ຈານວນ
11 ຄັ້ງ.
1.1.3 ການຈດຕງັ້ ຂອງ ຕລຊລ
ຕລຊລ ປະກອບມີ: ກອງປະຊຼຸມຜ້ຖຮ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ, ຫວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫວໜ້
າພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈານວນໜຶື່ງ . ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຕລຊລ ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປງ ພະນກງານໃນ
ແຕ່ລະຂັ້ນ-ຕາແໜ່ງງານ ໂດຍໄດ້ຄັ້ນຄວ້ານາສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາປັບປງການຈດຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກບ
ໜ້າວຽກທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ. ນບແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕັ້ນມາ ໄດ້ສາເລດການປັບປງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 7 ຄັ້ງ 10 ເທື່ອ
ຄນ, ປັບປງຄະນະອານວຍການ 6 ຄັ້ງ 6 ເທື່ອຄນ ແລະ ຄະນະພະແນກ 9 ຄັ້ງ 15 ເທື່ອຄນ ແລະ ຂັ້ນຂະແໜງ 1
ຄັ້ງ 6 ເທື່ອຄນ.
1.2 ການກໍສ
ໍ່ າ້ ງພະນກງານ
1.2.1 ການກໍໍ່ສາ້ ງພະນກງານຂອງ ສຄຄຊ
ນບແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດ 6 ເດອນຕັ້ນປີ 2020 ສຄຄຊ ໄດ້ເອາໃຈໃສບາລງ-ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ຍກລະດບຄວາມ
ຮ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນກງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຕໍໍ່ເນື່ອງ. ການກໍໍ່ສ້າງພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ນາສັ່ງພະນກງານເຂັ້າ
ຮຽນບ າລ ງທິດສະດີ -ການເມ ອງ ໄລຍະ 5 ເດ ອນ ຈ ານວນ 1 ທ່າ ນ, 4 ເດ ອນ ຈ ານວນ 1 ທ່ານ ແລະ 45 ວນ
31

ຈານວນ 12 ທ່ານ; ຍກລະດບການສຶກສາລະດບປະລິນຍາໂທ ຈານວນ 7 ທ່ານ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ຈານວນ 1 ທ່ານ
ແລະ ເຂັ້າຮ່ວມຝກອບຮມໄລຍະສັ້ນ ຢ່ພາຍໃນຈານວນ 457 ເທື່ອຄນ.
ນອກນີັ້, ຍ ງໄດ້ນ າສ ັ່ງພະນກງານໄປກໍໍ່ສ້າງຢ ່ຕ່າງປະເທດຕາມການຈດສ ນທຶນຈາກຂ ັ້ນເທິງ ແລະ ທຶນຂອງ
ຜ້ກ່ຽວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊິື່ງໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີພະນກງານໄປຍກລະດບການສຶກສາລະດບປະລິນຍາໂທ ຈານວນ
13 ທ່ າ ນ ແລະ ເຂ ັ້ າ ຮ່ ວ ມຝ ກອ ບຮ ມໄລຍະສ ັ້ ນ ຕິ ດ ພ ນກ ບວຽກງານຕະຫຼ າ ດທຶ ນ ແລະ ການທະນາຄານ ຢ່
ຕ່າງປະເທດ ຈານວນ 304 ເທື່ອຄນ.
1.2.2 ການກໍໍ່ສາ້ ງພະນກງານຂອງ ຕລຊລ
ນບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕັ້ນມາ ຕລຊລ ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ບາລງກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ຍກລະດບຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນກງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຕໍໍ່ເນື່ອງ. ການກໍໍ່ສ້າງພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ສັ່ງພະນກງານເຂັ້າຮຽນບາລງທິດສະດີການເມ ອງ 45 ວ ນ ຈ ານວນ 10 ທ່ານ, ຍ ກລະດ ບການສຶກສາລະດບປະລິນຍາໂທ ຈ ານວນ 4 ທ່ານ ແລະ ເຂັ້າ
ຮ່ວມຝກອບຮມສາມະນາ ຢ່ພາຍໃນຈານວນ 245 ເທື່ອຄນ.
ນອກນີັ້, ຍງໄດ້ນາສັ່ງພະນກງານໄປກໍໍ່ສ້າງຢ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊິື່ງໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີພະນກງານ
ໄປຍກລະດບການສຶກສາລະດບປະລິນຍາໂທ ຈານວນ 9 ທ່ານ ແລະ ເຂັ້າຮ່ວມຝກອບຮມສາມະນາ ຕິດພນກບວຽກ
ງານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ການທະນາຄານ ຢ່ຕ່າງປະເທດ ຈານວນ 195 ເທື່ອຄນ
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ການພດທະນາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໃນໄລຍະ ປີ 2010-2020

2.1 ນິຕກ
ິ າ ແລະ ນະໂຍບາຍມະຫາພາກກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ
2.1.1 ນິຕກ
ິ າ
ນິຕິກາສງສດ ທີື່ນາໃຊ້ໃນການຄ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກຊບ ແມ່ນ ດາລດວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ ແລະ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ເຊິື່ງໄດ້ຮບການຮບຮອງຈາກ ນາຍກລດຖະມນຕີ ສະບບເລກທີ 255/ນຍ ລງວນທີ 24 ພຶດສະພາ
2010 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກາໃນການຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບ. ຕໍໍ່ມາ ສຄຄຊ ໄດ້ຄັ້ນຄວ້າຍກລະດບ ດາ
ລດດັ່ງກ່າວ ມາເປັນ ກດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ເພື່ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສອດຄ່ອງກບກດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈານວນໜຶື່ງ
ເປັນຕັ້ນ ກດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ກດໝາຍວ່າດ້ວຍການສັ່ງເສີມການລງທຶນ ແລະ ກດໝາຍວ່າດ້ວຍຊບສິນ
ຂອງລດ ແນໃສ່ເຮດໃຫ້ວຽກງານຫຼກຊບ ມີບ່ອງອີງທີໜ
ື່ ກແໜ້ນ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕວ. ກດໝ
າຍດັ່ງກ່າວ ຖກຮບຮອງໃນກອງປະຊຼຸມ ສະໄໝສາມນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຼຸດທີ VII ແລະ ປະທານ
ປະເທດໄດ້ອອກລດຖະດາລດ ສະບບເລກທີ 027/ປປທ ລງວນທີ 17 ມງກອນ 2013 ເພື່ອປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນ
ທາງການ. ກດໝາຍສະບບດງັ່ ກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນ ເຄື່ອງມ ແລະ ບ່ອນອີງທີື່ສາຄນ ໃຫ້ແກ່ການຄ້ມຄອງ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກຊບ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕວຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ.
ໃນປີ 2019 ສຄຄຊ ໂດຍການຮ່ວມກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສາເລດການປັບປງກດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼກ
ຊບ ແລະ ປະທານປະເທດ ໄດ້ອອກລດຖະດາລດ ສະບບເລກທີ 032/ປປທ ເພື່ອປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ
ວນທີ 14 ມງກອນ 2020 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກຊບ ໃຫ້ມີຄວາມໜກແໜ້ນ, ມີ
ປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຕິທາ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບນດາບໍລິສດ ຫຼ ຫວໜ່ວຍທລະກິດ ທງພາກລດ
ແລະ ເອກະຊນ ສາມາດລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ, ຊຼຸກ ຍ້, ສັ່ງເສີມ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບກຄນ
ແລະ ນິຕິບກຄນ ປະກອບສ່ວນລງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ເຮດໃຫ້ນິຕິກາຂອງ ສປປ ລາວ ສອດຄ່ອງກບຫຼກການ
ຂອງອງການຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບສາກນ (IOSCO) ເທື່ອລະກ້າວ.
ນອກຈາກນີັ້ ສຄຄຊ ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ ແລະ ສບຕໍໍ່ຄັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕກ
ິ າໃຕ້ກດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ
ໃຫ້ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຮ ບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຄ ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ການຕິດຕາມ
ກວດກາວຽກງານຫຼ ກຊ ບໃຫ້ມີຄ ວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ໂປ່ງ ໃສ ແລະ ຍ ຕິທ າ ແລະ ໃຫ້ແ ທດເໝາະກບ
ສະພາບການຂະຫຍາຍຕວຂອງວຽກງານຫຼກຊບ ແລະ ສອດຄ່ອງກບຫຼກການຂອງພາກພັ້ນ ແລະ ສາກນ ໃນແຕ່ລະ
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ໄລຍະ. ມາຮອດປີ 2020 ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ມີນິຕິກາທງໝດ ຈານວນ 73 ສະບບ (ລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ
1)
ຕາຕະລາງທີ 1: ນິຕິການາໃຊ້ໃນການຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບ
ລາດບ

ປະເພດ

ຈານວນ (ສະບບ)

ໝາຍເຫດ

1

ກດໝາຍ

1

2

ດາລດ

3

3

ຂໍໍ້ຕກລງ

27

4

ລະບຽບ

16 ນາໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 1 ສະບບ

5

ຄາແນະນາ

11

6

ແຈ້ງການ

15

ລວມ

ນາໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 6 ສະບບ
ນາໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 2 ສະບບ

73

(ລາຍຊນ
ື່ ຕ
ິ ກ
ິ ານາໃຊ້ໃນການຄມ
້ ຄອງວຽກງານຫຼກຊບ ຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1)
ນອກຈາກນີັ້ ເພ ື່ອຜ ນຂະຫຍາຍ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ ແລະ ນິຕິກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ ້ມຄອງວຽກ
ງານຕະຫຼາດທຶນ, ຕລຊລ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກາ ເພື່ອນາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຮບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງຕ ນ ແນໃສ່ເຮ ດໃຫ້ການວຽກງານດ ັ່ງກ່າວມີປະສິດທິພາບ, ຮ ບປະກ ນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທ ງ ຮ ບປະກ ນຄວາມສອດຄ່ອງກ ບສະພາບການຂະຫຍາຍຕວ
ຂອງວຽກງານຫຼກຊບ ແລະ ສອດຄ່ອງກບຫຼກການຂອງພາກພັ້ນ ແລະ ສາກນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ມາຮອດປີ 2020
ຕລຊລ ມີນິຕິກາທງໝດ ຈານວນ 48 ສະບບ (ລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 2).
ຕາຕະລາງທີ 2: ນິຕິກາ ທີື່ອອກໂດຍ ຕລຊລ
ລາດບ

ປະເພດ

ຈານວນ (ສະບບ)

ໝາຍເຫດ

1

ລະບຽບ

25 ນາໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 15 ສະບບ

2

ຄາແນະນາ

22

ນາໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 22 ສະບບ

3

ຄ່ມ

1

ນາໃຊ້ພາຍໃນ ສຄຄຊ 1 ສະບບ

ລວມ

48

(ລາຍຊນ
ື່ ຕ
ິ ກ
ິ າ ທີອ
ື່ ອກໂດຍ ຕລຊລ ຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2)
2.1.2 ນະໂຍບາຍມະຫາພາກ ກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ
ເພ ື່ ອ ສ ບຕໍ ໍ່ ດ ຶ ງ ດ ດ ແລະ ຊຼຸ ກ ຍ ້ ໃ ຫ້ ບ ກຄ ນ, ນິ ຕ ິ ບ ກຄ ນ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ ງ ມີ ກ ານເຂ ັ້ າ ຮ່ ວ ມ ແລະ
ປະກອບສ່ວ ນໃນວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ແນໃສ່ເ ຮ ດໃຫ້ການ ລະດ ມທຶນ, ລ ງທຶນ ແລະ ພ ດທະນາຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບ
ຂະຫຍາຍຕວຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ຍ ນຍ ງ ແລະ ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກ ນ ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນການ
ພ ດທະນາເສດຖະກິດ -ສງຄ ມຂອງຊາດ, ຄຄຊ ໂດຍການຮ່ວມມກບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກ ານດນະໂຍບາຍ
ຊຼຸກຍ້ສັ່ງເສີມ ເປັນແຕ່ໄລຍະ ດັ່ງລາຍລະອຽດລ່ມນີັ້:
▪

ໃນເດ ອນ ທ ນວາ ປີ 2010 ປະທານປະເທດໄດ້ອອກລດຖະບນຍ ດ ວ່າດ້ວຍການການດອດຕາອາກອນ
ກາໄລ ແລະ ຄ່າທານຽມສາລບການດາເນີນທລະກິດໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສະບບເລກທີ 001/ປປທ, ລງວນ
ທີ 28 ທນວາ 2010 ໂດຍການດນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ ບໍລິສດທີື່ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໃນການ
ຫຼຼຸດອດຕາອາກອນກາໄລ 5% ຈາກອດຕາປົກກະຕິ ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ປີ ນບຕັ້ງແຕ່ວນຈດທະບຽນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບເປັນຕັ້ນໄປ;
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▪

▪

▪

▪

▪

ໃນປີ 2011 ໄດ້ມີການການດເຂັ້າໃນ ກດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບບປັບປງ) ສະບບເລກທີ
05/ສພຊ, ລ ງວ ນທີ 20 ທ ນວາ 2011. ມາດຕາ 46 ລາຍໄດ້ທີື່ຖ ກຍ ກເວ ັ້ນອາກອນ ໃນນີັ້ ແມ່ນໄດ້
ການດກ່ຽວກບ “ກາໄລຈາກການຂາຍຮ້ນຂອງ ບກຄນ ຫຼ ນິຕິບກຄນ ໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ” ແລະ “ເງິນປັນ
ຜນໃຫ້ແກ່ຂາຮ້ນ ຫຼ ຜ້ຖຮ້ນ ຂອງບໍລິສດທີື່ຈດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີລະບຽບການສະເພາະ”
ເຊິື່ງກດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ປັບປງ 1 ຄັ້ງໃນປີ 2015 (ສະບບເລກທີ 70/ສພຊ, ລງວນທີ
15 ທນວາ 2015, ມາດຕາ 47 ລາຍໄດ້ທີື່ຖກຍກເວັ້ນອາກອນ) ເຊິື່ງເນັ້ອໃນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍງຄງຮກສາ
ໄວ້ຄ ເກ ັ່າ ; ໃນປີ 2019 ໄດ້ມີການກ ານ ດເຂ ັ້າໃນກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບ ບເລກທີ 67/
ສພຊ, ລງວນທີ 18 ມິຖຼຸນາ 2019 ມາດຕາ 35 ລາຍໄດ້ທີື່ຖກຍກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ຄ: “ການຂາຍ ຫຼ
ໂອນຮ້ນ, ເງິນປັນຜນຂອງຮ້ນ ທີື່ຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ”;
ໃນປີ 2016 ສ າເລ ດການນາສະເໜີ ກ ມສ່ວຍສາອາກອນ (ກະຊວງການເງິນ) ເພ ື່ອພິຈາລະນາເພີື່ມບາງ
ເນ ັ້ອໃນເຂ ັ້າໃສ່ບ ດແນະນ າຂອງລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກ ດໝາຍວ່າດ້ວ ຍ
ອາກອນມນຄ່າເພີື່ມ ເພື່ອໃຫ້ກວມເອາການບໍລິການໃນຂງເຂດວຽກງານຫຼກຊບ ເຊິື່ງປັດຈບນ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ກາລງດາເນີນການຄັ້ນຄວ້າເພີື່ມເນັ້ອໃນດັ່ງກ່າວ;
ໃນ ເດອນ ພະຈິກ ປີ 2019 ເພື່ອສບຕໍໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລດວິສາຫະກິດ, ລດຖະບານໄດ້ເຫນດີ
ໃຫ້ ລ ດວິສາຫະກິດ ນ າໃຊ້ຄ ງຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ຄ ງສະສ ມຕາມລະບຽບການຂອງວິສາຫະກິດ
ເພື່ອປັບປງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕນ ເປັນຕັ້ນ ດ້ານການຈດຕັ້ງ, ການດາເນີນທລະກິດ ແລະ ການຄ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ແນໃສ່ໃຫ້ລດວິສາຫະກິດ ມີຄວາມພ້ອມໃນການລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ;
ໃນເດອນ ມິຖຼຸນາ ປີ 2019 ເພື່ອສ້າງສິື່ງຈງໃຈໃຫ້ແກ່ບໍລິສດຈດທະບຽນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮບຮອງເອາ
ກດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ສະບບເລກທີ 67/ສພຊ, ລງວນທີ 18 ມິຖຼຸນາ 2019 ໂດຍໄດ້ຫຼຼຸດ
ອດຕາອາກອນກາໄລຈາກ 20% ມາເປັນ 13% ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕໍໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສດຈດທະບຽນ ນບ
ແຕ່ມັ້ຈດທະບຽນເປັນຕັ້ນໄປ ເຊິື່ງມີຜນບງຄບໃຊ້ ປີ 2020 ເປັນຕັ້ນໄປ;
ໃນປີ 2020 ຄະນະປະຈາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອອກ ມະຕິວ່າດ້ວຍການລບລ້າງລດຖະບນຍດ ເລກທີ 001/
ປປທ, ລງວນທີ 28 ທນວາ 2010 ວ່າດ້ວຍ ການການດອດຕາອາກອນກາໄລ ແລະ ຄ່າທານຽມ ສາລບ
ການດາເນີນທລະກິດໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ສະບບເລກທີ 21/ຄປຈ, ລງວນທີ 27 ມີນາ 2020 ເຊິື່ງ
ກ່ອນໜ້ານີັ້ ລດຖະບານໄດ້ເກບຄ່າທານຽມ ຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ 0,3%.

2.2 ການລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ບລ
ໍ ສ
ິ ດຈດທະບຽນ, ການຂະຫຍາຍ
ບໍລສ
ິ ດຈດທະບຽນ ແລະ ການພດທະນາຜະລິດຕະພນໃໝ່
2.2.1 ການລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ບລ
ໍ ສ
ິ ດຈດທະບຽນ
ການລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ
ພາຍຫຼ ງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນ, ໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນລ ດຖະບານ ໄດ້ຫ ນລ ດວິສາຫະກິດ 2
ແຫ່ງ ຈາກຂະແໜງການທະນາຄານ ແລະ ພະລງງານໄຟຟ້າ ເປັນບໍລິສດມະຫາຊນ, ອອກຈາໜ່າຍຮ້ນໃຫ້ແກ່ມວນ
ຊນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ເຊິື່ງຖວ່າເປັນຜະລິດຕະພນຫຼກຊບຊຼຸດທາອິດໃນປະຫວ ດສາດຂອງ
❖

ຕະຫຼາດທຶນ ລາວ. ຈາກຂະແໜງການທະນາຄານ ແມ່ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ (ທຄຕລ ຫຼ
BCEL). ຈາກນ ັ້ນ, ກໍໍ່ໄດ້ມີວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ເຂ ັ້າ ມາລະດ ມທຶນ ແລະ ຈ ດທະບຽນ ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ.
ນອກຈາກນີັ້, ເພື່ອເປັນການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ກໍໍ່ຄເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ສຄຄຊ ໄດ້ເອາໃຈໃສ່
ປະສານສມທບກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພດທະນາກນໄກການຊັ້-ຂາຍໃນ ຕລຊລ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
ຮອງຮບການອອກຈາໜ່າຍພນທະບດລດຖະບານຜ່ານ ຕລຊລ ນບແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ເປັນຕັ້ນມາ ເພື່ອເຮດໃຫ້ການ
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ອອກຈ າໜ່າຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ຄ່ອຍໆຫ ນເຂ ັ້າສ ່ລະບ ບຕະຫຼາດທຶ ນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ການອອກຈ າໜ່າຍດ ັ່ງກ່າ ວ
ແມ່ນເລີື່ມຈາກ ສະກ ນເງິນກີບ ແລະ ໄດ້ເລີື່ມທ ດລອງອອກຈ າໜ່າຍເປັນ ສະກ ນເງິນໂດລາສະຫະລ ດ ໃນເດ ອນ
ກນຍາ 2020.
ຮອດເດ ອນ ກ ນຍາ ປີ 2020, ລ ດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ສາມາດລະດ ມແຫຼ່ ງທຶນໄລຍະຍາວຜ່ານ
ຕະຫຼາ ດທຶນ ມີຍ ອດເຫຼ ອທ ງໝ ດ ຈ ານວນ 23.018 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອ າ 14% ຂອງ GDP, ໃນນີັ້ ພ ນທະບ ດ
ລດຖະບານ 3.052,06 ຕັ້ກີບ, ອອກຮ້ນສາມນ 6.818 ຕັ້ກີບ ແລະ ອອກຮ້ນກ້ຢ່ຕ່າງປະເທດ 13.148 ຕັ້ກີບ.
ປັດຈບນ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ມີບໍລິສດຈດທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ທີື່ມາຈາກຂະແໜງການເງິນ, ພະລງງານໄຟຟ້າ, ກະສິ
ກາ, ອດສະຫະກາ, ການຄ້າ-ການບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ. ແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການ
ຂະຫຍາຍທລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນເປົຶ້າໝາຍຕ່າງໆ ເປັນຕ ັ້ນ ສ້າງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ສ້າງປັ້ານັ້າມນ, ສນການຄ້າ, ຜະລິດຊີມງ, ຜະລິດນາ້ ມນປາມ, ຂະຫຍາຍທລະກິດເຊັ່າສິນເຊື່ອ, ນາໃຊ້
ເປັນທຶນໝນວຽນໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ. (ລາຍຊື່ຂອງບໍລິສ ດຈດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊບ
ລາວ ຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3).
ຫວໜ່ວຍ: ຕກ
ັ້ ບ
ີ

ຕາຕະລາງທີ 3: ສງລວມການລະດມທຶນຢ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2020.
2010

2012

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

ພນທະບດ

-

-

-

-

-

-

-

285

1.373

1.394

3.052

1.237

1.611

40

1.865

2.832

2.558

1.958

5.702

3.325

1.890

23.018

ປີ

ພາຍໃນ

ລວມ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ລວມ

ຕາຕະລາງທີ 4: ສງລວມການລະດມທຶນຜ່ານການອອກຈາໜ່າຍພນທະບດລດຖະບານ (12/2018-12/2020)
ອາຍ
ພນທະບດ
(ປີ)

ຜລ
້ ງທຶນພາຍໃນ
(ຕກ
ັ້ ບ
ີ )

ຜລ
້ ງທຶນຕ່າງປະເທດ
(ຕກ
ັ້ ບ
ີ )

ເປີເຊນ
ທີຂ
ື່ າຍໄດ້ຕາມອາຍ

ລວມ
(ຕກ
ັ້ ບ
ີ )

(%)

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

3.008,11

43,95

3.052,06

100

ລວມ
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ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສດຈດທະບຽນ
ເພື່ອຮບປະກນໃຫ້ບໍລິສດຈດທະບຽນ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະຕິບດສອດຄ່ອງກບລະບຽບການທີື່ ຄຄຊ
ການດອອກ, ສຄຄຊ ຮ່ວມກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໃກ້ສິດ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ການ
ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນໃຫ້ຖກຕ້ອງຄບຖ້ວນ ແລະ ທ ນເວລາ ເພື່ອຮບປະກນຜນປະໂຫຍດຂອງຜ້ຖຮ້ນ; ໄດ້
ລ ງໄປເຜີຍ ແຜ່ແ ນະນ າກ່ຽ ວກ ບຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດ າເນີນກອງປະຊຼຸມຜ ້ຖ ຮ ້ນ; ສິດ, ໜ້າ ທີື່ ແລະ ຄວາມ
ຮບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ການດາເນີນທລະກິດກບບກຄນ ແລະ ນິິຕິບກຄນທີື່ກ່ຽວພນ ເພື່ອເຮດໃຫ້
ການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊຼຸກຍ້ໃຫ້ບໍລິສດຈດທະບຽນ ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງຕນໃຫ້ສອດຄ່ອງ
❖

ກ ບມາດຕະຖານສາກນ (IFRS) ລວມທ ງ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດດັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງຕາມ
ແຈ້ງການ ທີື່ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄຄຊ ວາງອອກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມທງ ໄດ້ປະສານສມທບກບພາກສ່ວນ
ທີື່ກ່ຽ ວຂ້ອງ ທ ບທວນໄລຍະຂ້າມຜ່ານສ່ IFRS ເປັນແຕ່ ລະໄລຍະ ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຢ່າ ງມີ
ປະສິດທິພາບ.
ພ້ອມນີ,ັ້ ໃນປີ 2019 ຄຄຊ ໄດ້ສາເລດການສ້າງຄາແນະນາກ່ຽວກບການຄ້ມຄອງບໍລິຫານສາລບບໍລິສດຈດ
ທະບຽນ (CG Guideline) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກບມາດຕະຖານຂອງບນດາປະເທດໃນພາກພັ້ນ ແລະ ສາກນ ໂດຍໄດ້
ການດເປັນຄາແນະນາສະເພາະກ່ຽວກບຫຼກການຄ້ມຄອງບໍລິຫານທີື່ຈາເປັນ. ໃນນີັ້, ໄດ້ການດແນວທາງໃນການຈດ
ຕັ້ງປະຕິບດ ສາລບ ຜ້ຖຮ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ ແລະ ຫວໜ້າໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສດຈດທະ
ບຽນ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຕິທາ ພ້ອມທງ ຍກສງ
ການປະຕິບດຕາມພາລະບດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕນດ້ວຍຄວາມຮບຜິດຊອບສງ ແລະ ບໍລິສດສດຊື່ ເພື່ອຜນ
ປະໂຫຍດໂດຍລວມຂອງບໍລິສ ດ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ຖ ຮ ້ນທ ງໝ ດ. ພ້ອມນີັ້ ຍ ງໄດ້ ຄ ັ້ນຄວ້າເຄ ື່ອງມ ເພື່ອ
ວດແທກການຈດຕັ້ງປະຕິບດຫຼກການດັ່ງກ່າວ ທີື່ເອີັ້ນວ່າ Lao CG Score Card ເພື່ອເປັນຂວຕໍໍ່ກ້າວໄປສ່ການ
ມີ ສ ່ ວ ນຮ່ ວ ມໃນໂຄງການ ASEAN CG Score Card ໃນຕໍ ໍ່ ໜ ້ າ . ຜ່ າ ນການປະຕິ ບ ດຕ ວຈິ ງ ເຫ ນວ່ າ ຜ້
ບໍລິຫານຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນ ໄດ້ຄ່ອຍໆຮບຮ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈ ພ້ອມທງ ເຫນຄວາມສາຄນຂອງວຽກງານການຄ້ມ
ຄອງບໍລິຫານ ຫຼາຍຂຶັ້ນ.
2.2.2 ການຂະຫຍາຍບໍລສ
ິ ດຈດທະບຽນ
ອີງຕາມທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກາຕວຈິງ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບຈະຂະຫຍາຍຕວ ແລະ ຄງຕວຢ່າງໝັ້ນຄງໄດ້ ຕ້ອງມີ
ບໍລິສ ດຈດທະບຽນ ທີື່ມີຄ ນນະພາບ ແລະ ມີຈ ານວນທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ. ສະນ ັ້ນ, ສຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້
ປັບປງເງື່ອນໄຂການອອກຈາໜ່າຍຫຼກຊບ ແລະ ການຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສຄຄຊ ຍງ
ໄດ້ ຄັ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັ້ງກະດານຊັ້ -ຂາຍຫຼກຊບ ສາລບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜ
າດກາງ (SMEs) ທີື່ເອີັ້ນວ່າ ກະດານທາງເລອກ ຫຼ ກະດານ PAM (People Alternative Market) ເພື່ອສ້າງ
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພ ື່ອຮອງຮ ບການລະດ ມທຶນ ສ າລ ບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ຂະໜາດກາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອ ນທີື່ຕິດພ ນກ ບຂະແໜງທີື່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ເປັນເປົຶ້າໝາຍບ ລິມະສິດ
ພດທະນາເສດຖະກິດຂອງລດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພັ້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດພດທະນາ
ແບບຍນຍງ ແລະ ສີຂຽວ.
ນອກຈາກນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ປະສານສມທບກ ບບນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພ ື່ອລ ງເກບກາຂໍໍ້
ມນການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດລດ ແລະ ເອກະຊນ ຢ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ ເພື່ອຄັ້ນຄວ້າ ຄດເລອກ
ວິສາຫະກິດ ທີື່ເຫນວ່າມີທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຫນເປັນບໍລິສດມະຫາຊນ ແລະ ກ້າວເຂັ້ າສ່ການຈດ
ທະບຽນໃນ ຕລຊລ. ອີງຕາມຜ ນການຄ ັ້ນຄວ້າດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີວິສາຫະກິດຈານວນໜຶື່ງ ທີື່ຕ້ອງສ ບຕໍໍ່ປັບປງໃຫ້ໄດ້
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ມາດຖານເງື່ອນໄຂ ເພື່ອລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ເຊິື່ງບນຫານີັ້, ລດຖະບານ ໄດ້ເຫນດີໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງລດ
ສາມາດນາໃຊ້ຄງສາຮອງ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂັ້າໃນການປັບປງຄວາມພ້ອມດັ່ງກ່າວ.
2.2.3 ການພດທະນາຜະລິດຕະພນໃໝ່
ໃນໄລຍະຕັ້ນຂອງການເປີດຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພນທີື່ຊັ້-ຂາຍໃນ ຕລຊລ ມີພຽງແຕ່ຮ້ນສາມນເທັ່ານັ້ນ. ຕໍໍ່ມາ,
ສຄຄຊ ໄດ້ສ ມທ ບກ ບພາກສ່ ວ ນກ່ຽ ວຂ້ ອງ ສ້າ ງກ ນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ເພ ື່ອຮອງຮ ບການອອກຈ າໜ່ າ ຍ
ພນທະບດລດຖະບານຜ່ານ ຕລຊລ ເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລດຖະບານ ໃນການລະດມທຶນຈາກມວນຊນທງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ໄດ້ມີກ ນໄກຮອງຮ ບສາລບວິສາຫະກິດທີື່ຕ້ອງການໄປລະດ ມທຶນດ້ວຍການອອກຈາ
ໜ່າຍຮ້ນກ້ຢ່ຕ່າງປະເທດ; ໄດ້ສ້າງກນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອຮອງຮບການອອກຮ້ນກ້ ຢ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອ
ເປັນເຄື່ອງມບໍລິຫານໂຄງສ້າງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕວ; ໄດ້ອອກລະບຽບກ່ຽວກບການນາ
ເອ າຮ ້ ນ ເປັ ນ ຮ ້ ນ ອ້ າ ງອີ ງ ເພ ື່ ອ ອອກໃບຢັ ຶ້ ງ ຢື ນ ສິ ດ (Depository Reciept: DR) ເພ ື່ ອ ອອກ ແລະ ຂາຍຢ່
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ຜ້ລງທຶນມີຄວາມຄ່ອງຕວໃນການແລກປ່ຽນຊັ້-ຂາຍ.
ມາຮອດປັດຈບນ ອີງຕາມກດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ (ສະບບປັບປງ) ຜະລິດຕະພນຫຼກຊບ ທີື່ສາມາດຊັ້-ຂາຍ
ໃນ ຕລຊລ ປະກອບມີ ຮ້ນ, ຮ້ນກ້, ພນທະບດລດຖະບານ, ໜ່ວຍລງທຶນ, ອະນພນ ແລະ ຫຼກຊບປະເພດອື່ນ ຕາມ
ການການດຂອງ ຄຄຊ. ແຕ່ຜ່ານການຈດຕັ້ງປະຕິບດຕວຈິງ ປັດຈບນ ຢ່ ຕລຊລ ມີພຽງແຕ່ ຮ້ນ ແລະ ພນທະບດ
ລດຖະບານ ເທັ່ານັ້ນ.
2.3 ການຂະຫຍາຍຖານ, ປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ຜ້ລງທຶນ
2.3.1 ການຂະຫຍາຍຖານ ແລະ ປົກປ້ອງ ຜລ
້ ງທຶນ
❖

ການຂະຫຍາຍຖານຜ້ລງທຶນ
ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ໂດຍປະສານສມທບກບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖສາຄນວຽກງານຂະຫຍາຍຖານຜ້

ລ ງທຶ ນ ໂດຍໄດ້ ຍ ກເວ ັ້ ນ ອາກອນເງິ ນ ປັ ນ ຜ ນ (Dividend Tax) ແລະ ອາກອນລາຍຮ ບຈາກການຊັ້ - ຂາຍຮ້ ນ
(Capital Gain Tax) ໃນປີ 2015; ໄດ້ປັບຫຼຼຸດຄ່າທານຽມຊັ້ -ຂາຍ ໃນສ່ວນຂອງ ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ບໍ ລິສດ
ຫຼກຊບ ຈາກ 2,1 ມາເປັນ 1,7% ໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກ 1,7% ມາເປັນ 1% ໃນປີ 2017 ແລະ ຈາກ 1 ມາ
ເປັ ນ 0,7% ໃນເດ ອນ ກ ນຍາ 2020 (ຍ້ ອ ນລ ດຖະບານໄດ້ ຍ ກເວ ັ້ ນ ຄ່ າ ທ ານຽມຊັ້ - ຂາຍຫຼ ກຊ ບ ສ່ ວ ນຂອງ
ລ ດຖະບານ 0,3%) ແລະ ຈາກ 0,7% ມາເປັນ 0,68% ໃນເດ ອນ ຕ ລາ 2020; ໄດ້ປັບ ປ ງກ ນໄກການຊັ້ ຂາຍຂອງ ຕລຊລ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ລງທຶນ (ລາຍລະອຽດໄດ້ລະບໄວ້ໃນຂໍໍ້ 2.4.1 ຂີດ
ໜ້າທີ 2); ໄດ້ອອກນິຕິກາ ເພື່ອຄ້ມຄອງຜ້ລງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈດປະສງມາລງທຶນໃນ ຕລຊລ ແລະ ໄດ້ຖເປັນ
ບລິມະສິດທາອິດ ໃນການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາລບຜ້ລງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີື່ຕ້ອງການນາເງິນປັນຜນ ແລະ
ເງິນລງທຶນໃນຫຼກຊບ ກບຄນປະເທດ.
❖ ການປົກປ້ອງຜ້ລງທຶນລາຍຍ່ອຍ
ເພື່ອປົກປ້ອງຜ້ລງທຶນ ທີື່ລງທຶນໃນ ຕລຊລ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ້ລງທຶນລາຍຍ່ອຍ, ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ໄດ້
ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ວຽກງານການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ, ຄວາມ
ຮບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ, ສິດຂອງຜ້ຖຮ້ນ, ຄວາມເປັນເຈັ້າຂອງ, ການຄວບຄມ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ຂອງ
ບໍລິສດອອກຈາໜ່າຍຫຼກຊບ ແລະ ບໍລິສດຈດທະບຽນ. ນອກຈາກນີັ້, ໄດ້ປະສານສມທບກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອປັບປງນິຕິກາທີື່ຢ່ໃນຄວາມຮບຜິດຊອບຂອງຕນ ຕິດພນກບການປົກປ້ອງຜ້ລງທຶນລາຍຍ່ອຍ.
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ນອກຈາກນີັ້ ສຄຄຊ ໄດ້ສ້າງຊ່ອງທາງໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ ແຈ້ງຄວາມຈາກສງຄ ມໃນກໍລະນີສງໃສ ວ່າມີ
ການລະເມີດລະບຽບກດໝາຍໃນຂງເຂດວຽກງານຫຼກຊບ ໂດຍສາມາດຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ ແຈ້ງຄວາມຜ່ານ 4 ຊ່ອງທາງ
ດັ່ງລ່ມນີັ້:
-

ມາຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ ແຈ້ງຄວາມດ້ວຍຕນເອງ ຢ່ທີື່ຕຶກຫ້ອງການ ສຄຄຊ;

-

ສັ່ງຂໍໍ້ມນຜ່ານທາງໄປສະນີ;

-

ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ ແຈ້ງຄວາມຜ່ານທາງໂທລະສບ (ເບີໂທສາຍດ່ວນ 1602);

-

ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ ແຈ້ງຄວາມຜ່ານທາງ ອີເມວ ແລະ ເວບໄຊທ໌ຂອງ ຄຄຊ (www.lsc.gov.la).

2.3.2 ການສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ ຜລ
້ ງທຶນ
ສຄຄຊ ໄດ້ຖສາຄນ ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜ້ລງທຶນ ເຊິື່ງໃນປີ 2013 ສຄຄຊ ໄດ້ຍກລະດບ
ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ເປັນພະແນກສະເພາະພາຍໃນ ສຄຄຊ ເພື່ອສມໃສ່ຈດຕັ້ງປະຕິບດວຽກງານດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ບນດາຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ມວນຊນ ມີຄວາມຮບຮ້, ເຂາັ້ ໃຈ ແລະ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ພດທະນາຕະຫຼາດທຶນຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ.
ພ້ອມນີັ້, ໄດ້ສມໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມຮ້ກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ແກ່ມວນ
ຊນ ໃນຫຼາຍຮບການ ແລະ ວິທີການ ຢ່າງມີຈດສມ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ: ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ້ກຽ່ ວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ
ໃຫ້ແກ່ຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສງຄມ ລວມຈານວນ 165 ຄັ້ງ ມີຜ້ເຂັ້າຮ່ວມລວມທງໝດ 20.780 ເທື່ອຄນ, ຈດກິດ
ຈະກາສາມະນາ, ຈດງານປະຈາປີ, ສ້າງປືຶ້ມ ແລະ ວີດີໂອສັ່ງເສີມຄວາມຮ້, ຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ, ກາຕນເອນິເມ
ຊນ, ຂຽນບດຄວາມ ແລະ ສາພາດ ຜ້ຊງຄນວດທິ ໃນຫວຂໍໍ້ຕ່າງໆຂອງວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ເພື່ອໂຄສະນາຜ່ານສື່
ຕ່າງໆ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ: ວາລະສານ, ໜງສພິມ, ເວບໄຊທ໌ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສານກງານຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກ, Facebook, Youtube, ວິທະຍ ແລະ ລາຍການໂທລະພາບ “ເສັ້ນທາງສ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ”.
ພ້ອມນີັ້, ໃນປີ 2019 ເພື່ອເປັນການສ້າງພັ້ນຖານແຫຼ່ງຂໍໍ້ມນ, ບດຮຽນ ແລະ ຄວາມຮ້ກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ,
ສຄຄຊ ໄດ້ ສ້າງຫໍສະໝດຂະໜາດນ້ອຍຂຶັ້ນ ແລະ ພ້ອມນາໃຊ້ຢ່າງເປັນລະບບ ໃນປີ 2020 ເປັນຕັ້ນມາ.
ສາລບ ຕລຊລ ກໍໍ່ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ ດ້ວຍການຈດສາມະ
ນາໃນຫຼາຍຮບແບບ ແລະ ຫຼາຍຫວຂໍໍ້ ຈານວນຫຼາຍກວ່າ 152 ຄັ້ງ ເຊິື່ງມີຜ້ເຂັ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 15.709 ເທື່ອຄນ;
ໄດ້ຈດກິດຈະກາເປີດໂລກແຫ່ງການລງທຶນ (Investment Gate Way) ນບແຕ່ປີ 2013-2019 ເປັນຈານວນ
7 ຄ ັ້ງ ມີຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 4.572 ເທ ື່ອຄ ນ; ໄດ້ຈ ດພິມປ ຶ້ມຄ ່ມ ເປີດໂລກແຫ່ງການລ ງທຶນຈ ານວນ 6 ເຫຼັ້ມ
ລວມທ ງໝດ 13.000 ຫ ວ ເພ ື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ມວນຊນ; ໄດ້ຈ ດພິມປຶ້ມວ ດຈະນານ ກມຄາສບ ແລະ ກ ່ມຄາສບ
ສະເພາະກ່ຽວກບຕະຫຼາດທຶນ; ໄດ້ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວີດີໂອສັ່ງເສີມຄວາມຮ້ ຕະຫຼາດທຶນ ຈານວນ 17 ເລື່ອງ; ໄດ້
ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມນກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ລງໃນເວບໄຊທ໌ ແລະ Facebook ຂອງ ຕລຊລ ເຊິື່ງມີຜ້ເຂັ້າຊມໜ້າ
ເວບໄຊຈານວນ ຫຼາຍກວ່າ 40.000 ຄັ້ງ ແລະ ມີຈານວນຄນຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ Facebook ຈານວນຫຼາຍ
ກວ່າ 15.000 ບນຊີ.
ສາລບບໍລິສດຫຼກຊບ ກໍໍ່ໄດ້ຍກສງວຽກງານເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ້ກ່ຽວກບຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊນ ເຊັ່ນດຽວ
ກ ນ ໂດຍໄດ້ ຈ ດສ າມະນາໃຫ້ ແ ກ່ ມ ວນຊ ນທ ັ່ ວ ໄປ, ນ ກສຶ ກ ສາ ແລະ ອາຈານຈາກສະຖາບ ນການສຶ ກ ສາ ຢ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ແລະ ຢ່ຕ່າງແຂວງ ໃນຫວຂໍໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຂັ້ນຕອນການເປີດບ ນຊີ ແລະ ຜນປະໂຫຍດຈາກ
ການຊັ້-ຂາຍຮ້ນ, ການເຂ ັ້າໃຈທລະກິດ ກ່ອນການລງທຶນຊັ້ຮ້ນ, ຮ ້ຈ ກການລງທຶນໃນຮ້ນ, ການວິເຄາະຮ້ນ ແລະ
ການລງທຶນໃນຮ້ນຢ່າງມອາຊີບ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີັ້, ບໍລິສດຫຼກຊບຍງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ້ກ່ຽວກບຕະຫຼາດ
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ທຶນ ຜ່ານສື່ສງຄມອອນລາຍເຊັ່ນ: Facebook, Youtube. ພິເສດ ບໍລິສດຫຼກຊບໄດ້ຖສາຄນ ການໃຫ້ຄວາມຮ້
ແກ່ລກຄ້າຂອງຕນ ໂດຍໄດ້ຈດສາມະນາພິເສດກ່ອນ ແລະ ຫຼງ ເປີດບນຊີຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ.
ຜ່ານການຈດຕັ້ງປະຕິບດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຮດໃຫ້ມວນຊນມີຄວາມຮບຮ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກບວຽກງານ
ຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂຶັ້ນ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ຄວາມເຂາັ້ ໃຈກ່ຽວກບ ການລະດມທຶນ, ການລງທຶນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ບໍລິສດຈດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ຊຶື່ງສາມາດຕີຖອຍປະກດການຫຍໍໍ້ທໍໍ້ຈາກການລະດມທຶນນອກລະບບໄປເທື່ອລະກ້າວ.
2.4 ການສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງພນ
ັ້ ຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼາດທຶນລາວ
2.4.1 ການສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງຂອງ ຕລຊລ
❖ ການປັບປງ ແລະ ພດທະນາລະບບເຕກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ (ICT)
ຕລຊລ ໄດ້ ຖ ລະບ ບ ICT ເປັ ນ ໝາກຫ ວໃຈຫຼ ກ ເພ ື່ ອ ຂ ບເຄ ື່ ອ ນການໃຫ້ ບ ໍ ລ ິ ກ ານຂອງ ຕລຊລ ໃຫ້ ມີ
ປະສິດທິພາບ, ທນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ ໂດຍໄດ້ພດທະນາ ແລະ ບາລງຮກສາລະບບຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ເປັນຕັ້ນ ລະບບ
ຮບຄາສັ່ງຊັ້-ຂາຍ, ລະບບຈບຄ່ຊັ້-ຂາຍ, ລະບບສະສາງ ແລະ ຕດບນຊີຫຼກຊບ, ລະບບຮບຝາກຫຼກຊບ, ລະບບຂໍໍ້ມນ
ຂ່າວສານ ແລະ ລະບບອື່ນໆ ເພື່ອຮບປະກນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງ ຕລຊລ. ພິເສດ ໃນປີ 2017 ຕລຊລ
ໄດ້ພດທະນາລະບບເພື່ອຮອງຮບການຊັ້-ຂາຍພນທະບ ດລດຖະບານຜ່ານ ຕລຊລ ແລະ ໄດ້ເລີື່ມຈດຕັ້ງປະຕິບ ດໃນ
ທ້າຍປີ 2018.
❖ ການປັບປງກນໄກການຊັ້-ຂາຍ
ຕລຊລ ໄດ້ປັບປງ ແລະ ຍກລະດບກນໄກການຊັ້-ຂາຍຮ້ນ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເພີື່ມໂອກາດ
ໃຫ້ຜລ
້ ງທຶນສາມາດຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຄ່ອງຕວຍິື່ງຂຶັ້ນ ເຊັ່ນ: ໄດ້ເປີດນາໃຊ້ລະບບຊັ້-ຂາຍຮ້ນທາງອິນເຕີເນດ (Home
Trading System) ໃນປີ 2013 ເພື່ອໃຫ້ຜ້ລງທຶນສາມາດສັ່ງຄາສັ່ງຊັ້ -ຂາຍ, ຕິດຕາມຍອດເງິນ ແລະ ຍອດຫຼກ
ຊບໃນບນຊີຫຼກຊບໄດ້ດ້ວຍຕນເອງ ຜ່ານລະບບຄອມພິວເຕີ ; ໄດ້ປັບປງລະບບການຈບຄ່ຊັ້ -ຂາຍຈາກການປະມນ
ແບບຊ່ວງເວລາ (Call Aution)ມາເປັນການປະມນແບບຕໍໍ່ເນື່ອງ (Continuous Auction) ແລະ ໄດ້ເພີື່ມຂອບ
ເຂດການປ່ຽນແປງລາຄາລາຍວນຈາກ ±5% ມາເປັນ ±10% ໃນປີ 2014; ໄດ້ສ້າງລະບບເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກບທະ
ນາຄານດແລຊບສິນໃນປີ 2014 ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການດແລບນຊີເງິນ ແລະ ບນຊີຫຼກຊບຂອງຜ້ລງທຶນ ແລະ ເພື່ອ ອາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜ້ລ ງທຶນປະເພດສະຖາບ ນ; ໄດ້ປັບຫ ວໜ່ວຍຊັ້ -ຂາຍຮ ້ນຂ ັ້ນຕ ໍ່າຈາກ 1 ຮ ້ນ ມາເປັນ
100 ຮ ້ນ ໃນປີ 2016; ໄດ້ເ ພີື່ມປະເພດຄ າສ ັ່ງ ຊັ້ -ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫຼາ ດ (Market Order), ຄ າສ ັ່ງ ແບບມີ
ເງື່ອນໄຂ (Conditional Order) ແລະ ຄາສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າ (Preliminary Reserve Order) ໃນປີ 2018;
ໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາຊັ້-ຂາຍຈາກ 09:00 – 11:30 ມາເປັນ 09:00 – 15:00 ໃນປີ 2019; ໄດ້ມີຮບແບບການ
ຊັ້ - ຂາຍຮ ້ ນ ເປັ ນ ຈ ານວນຫຼ າ ຍ (Block Trade) ໃນປີ 2019; ໄດ້ ປ ັ ບ ຫ ວໜ່ ວ ຍລາຄາ (Tick Size) ໃນປີ
2019; ໄດ້ອະນ ຍາດໃຫ້ ຜ້ລ ງທຶນປະເພດສະຖາບ ນ ສາມາດຊ ັ້ຮ ້ນໂດຍບໍໍ່ວາງເງິນມ ດຈ າລ່ວງໜ້າ ໃນປີ 2017
ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລກຄ້າຂອງທະນາຄານດແລຊບສິນໃຫ້ສາມາດຊັ້-ຂາຍ ຄ່ອງຕວຂຶັ້ນ ແລະ ມີເວບ
ໄຊທ໌ ໃຫ້ຜ້ລງທຶນເຂັ້າຫາຂໍໍ້ມນກ່ຽວກບສະພາບການຊັ້ -ຂາຍຮ້ນປະຈາວ ນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຜ້ລງທຶນມີຄວາມຄ ບຖ້ວນ
ກ່ອນຕດສິນໃຈລງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ.
❖ ນິຕິກາ
ຕລຊລ ໄດ້ຄັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຂອງ ຕລຊລ
ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ລະບຽບວ່າດ້ວຍສະມາຊິກກະພາບຂອງ ຕລຊລ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈດທະບຽນຮ້ນ, ຮ້ນກ້ ແລະ
ພນທະບດລດຖະບານ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສະສາງ, ຊາລະທລະກາຫຼກຊບ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມຕະຫຼາດ
ຫຼກຊບ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີັ້, ຕລຊລ ໄດ້ສ້າງນິຕິກາເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການບໍລິຫານງານພາຍໃນຂອງຕນ
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ເຊ ັ່ນ: ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງພະນ ກງານ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການບໍລິຫານຂອງ ຕລຊລ,
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບຂອງພະນກງານ ຕລຊລ ແລະ ອື່ນໆ. ຮອດທ້າຍປີ 2020 ຕລຊລ ມີລະບຽບ
ການທງໝດ ຈານວນ 48 ສະບບ (ນາໃຊ້ພາຍໃນ 38 ສະບບ). ນິຕິກາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມ ແລະ ບ່ອນອີງ
ທີື່ສາຄນ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕວຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອ ງ. (ລາຍລະອຽດຂອງນິຕິກາແຕ່
ລະສະບບຢ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2)
❖ ການຮ່ວມມສາກນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ປະຕິບດວຽກງານຮ່ວມມສາກນ ທງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເປັນຕັ້ນ
ແມ່ນ ໄດ້ເຊນ MoU ຮ່ວມກບ ຕະຫຼາດຫຼກຊບຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບໂຮຈີມິນ ໃນປີ 2013, ຕະຫຼາດຫຼກ
ຊບໄທ ໃນປີ 2015, ຕະຫຼາດຫຼກຊບກາປເຈຍ ໃນປີ 2016 ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບເຊິນເຈີັ້ນ ໃນປີ 2017 ເພື່ອ
ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອດ້ານວິຊາການກ່ຽວກບຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ເພື່ອຍກສງບດບາດຂອງ
ຕລຊລ ໃນເວທີສາກນ.
ນອກນັ້ນ ໃນຂງເຂດພາກພັ້ນລ່ມແມ່ນ້າຂອງ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຍງໄດ້ເປັນເຈັ້າພາບຈດກອງປະຊຼຸມເສີມ
ຂະຫຍາຍການ ຮ່ວມມ ໃນການພ ດທະນາຄວາມຮ ້ກ່ຽວກ ບຕະຫຼາດທຶນໃນກ ່ມປະເທດລ ່ມແມ່ນ ້າຂອງ “GMS:
Capital Market Education Forum 2016” ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາ ດຫຼກ
ຊບຂອງປະເທດ CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) ແລະ ປະເທດໃນຂງເຂດ
ພາກພັ້ນແມ່ນ້າຂອງ.
2.4.2 ການສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ ສະຖາບນສກ
ື່ າງດ້ານຫຼກຊບ
❖ ການຄ້ມຄອງສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ
ອີງຕາມກດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ (ສະບບປັບປງ) ສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ ປະກອບດ້ວຍ: ບໍລິສດຫຼກ
ຊ ບ, ບໍລິສ ດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລງທຶນ, ບໍລິສ ດປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ, ທະນາຄານດແລຊບສິນ, ບໍລິສດ
ກວດສອບ, ບໍລິສດຈດອນດບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ, ຕວແທນຜ້ຖຮ້ນກ້ ແລະ ພນທະບດລດຖະບານ, ນກວິຊາຊີບທລະ
ກິດຫຼກຊບ ແລະ ສະມາຄມວຽກງານຫຼກຊບ. (ລາຍຊື່ສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ ຢ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4)
ສ າລ ບບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ, ສຄຄຊ ໄດ້ເ ອ າໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ຫ ວໜ່ວ ຍດ ັ່ງ ກ່າ ວ ຢ່າ ງເປັນ
ປົກກະຕິບນພັ້ນຖານລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການການຂໍອະນຍາດດາເນີນທລະກິດຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ ໂດຍການກວດກາ
ກ ບທີື່ຈ ານວນ 10 ຄ ັ້ງ (1 ຄ ັ້ງ/ປີ/ບໍລິສ ດ) ແລະ ກວດກາຕາມເອກະສານ. ໃນປີ 2013 ບໍລິສ ດຫຼກຊບ ໄດ້ສ້າງ
ລະບບບນຊີສາເລດໂດຍພັ້ນຖານ ແລະ ສາມາດລາຍງານເອກະສານລາຍງານການເງິນໃຫ້ ສຄຄຊ ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ
ແລະ ປີ 2014 ກໍໍ່ໄດ້ປັບ ປ ງໂປຣແກຣມບ ນຊີ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດລາຍງານອ ດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ; ປີ
2019 ບໍລິສ ດຫຼກຊບ ໄດ້ຫ ນມານ າໃຊ້ລະບ ບສັ່ງຂໍໍ້ມນທາງເອເລກໂທຣນິກ ເພ ື່ອລາຍງານຂໍໍ້ມນຕາມງວດເວລາ
ໃຫ້ ສຄຄຊ ເຊິື່ງຜ່ານການນາໃຊ້ລະບ ບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂອດການລາຍງານມີຄວາມຊດເຈນ, ຄ່ອງຕວ ແລະ
ວ່ອງໄວຂຶັ້ນ. ພ້ອມນີັ້ ໃນປີ 2019 ເພື່ອໃຫ້ການຄ້ມຄອງມີຄວາມຮດກມ ແລະ ຄ່ອງຕວຍິື່ງຂຶັ້ນ ສຄຄຊ ໄດ້ນາໃຊ້
ຫຼກການຄ້ມຄອງບໍລິສດຫຼກຊບ ຕາມແບບຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ (Risk-Based Supervision).
ສາລບການຄ້ມຄອງສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບອື່ນ ທີື່ໄດ້ຮບການຮບຮອງຈາກ ສຄຄຊ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການໃນ
ຂງເຂດວຽກງານຫຼກຊບ, ສຄຄຊ ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາບນດາສະຖາບນດັ່ງກ່າວຜ່ານທາງເອກະສານ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ປະສານສມທບກບຜ້ຄ້ມຄອງຫຼກຂອງຫວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແກ້ໄຂບນຫາທີື່ເກີດຂຶັ້ນໃນແຕ່
ລະໄລຍະ.
ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ເຫ ນວ່າ ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼກຊ ບ ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມພາລະບ ດບາດຂອງຕນ
ແລະ ສອດຄ່ອງກບລະບຽບການເປັນຢ່າງດີ ສາມາດປະກອບສ່ວນຂບເຄື່ອນວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໄດ້ດີພໍສມຄວນ.
(ຜນງານພັ້ນເດັ່ນຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ ຢ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5)
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❖ ການຝກອບຮມ ແລະ ການອອກໃບອະນຍາດໃຫ້ແກ່ນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ
ເພື່ອສ້າງນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ໃຫ້ແກ່ຂງເຂດຕະຫຼາດທຶນ, ຕລຊລ ໄດ້ຈດຕັ້ງຫຼກສດຝກອບຮມນກ
ວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ປະເພດນາຍໜ້າຊັ້ -ຂາຍຫຼກຊບ (Borker) ເຊິື່ງລວມມີຫຼກສດ CMIP 1, CMIP 2
(ໂຄງການຮ່ວມມກບຕະຫຼາດຫຼກຊບແຫ່ງປະເທດໄທ) ແລະ ຫຼກສດ Lao PIB (ຫຼກສດຂອງ ຕລຊລ) ຈານວນ
6 ຄັ້ງ ມີຜ້ເຂັ້າຮ່ວມ 304 ເທື່ອຄນ ແລະ ປະເພດທີື່ປກສາທາງການເງິນ (Financial Advisor) ຈານວນ 1 ຄັ້ງ
ມີຜ້ເຂັ້າຮ່ວມ 49 ຄນ.
ອີງໃສ່ຜນການສອບເສງທີື່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງ ສາລບຜ້ເຂັ້າຮ່ວມ ແລະ ເສງຜ່ານ ທີື່ເປັນພະນກງານຂອງ ບໍລິສດ
ຫຼກຊບ, ສຄຄຊ ໄດ້ອອກໃບຢັຶ້ງຢືນນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ໃຫ້ທງໝດຈານວນ 27 ຄນ, ໃນນີັ້ ປະເພດທີື່
ປກສາທາງດ້ານການເງິນ 11 ຄນ, ປະເພດນາຍໜ້າຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ 7 ຄນ, ປະເພດຜ້ຄ້າຫຼກຊບ 4 ຄນ, ປະເພດ
ນ ກວິເຄາະ 1 ຄ ນ ແລະ ຜ ້ຊ່ວຍນາຍໜ້າຊັ້ -ຂາຍຫຼກຊບ 4 ຄ ນ. ນອກຈາກນີັ້, ສຄຄຊ ໄດ້ຮ ບຮອງ ຜ ້ກວດສອບ
ຈານວນ 17 ຄນ ທີສ
ື່ ງກດຢ່ບໍລິສດກວດສອບ 4 ແຫ່ງ ແລະ ຮບຮອງຜ້ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ຈານວນ 23 ຄນ ທີື່
ສ ງກ ດຢ ່ບໍລິສ ດປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ 9 ແຫ່ງ. ຈ ານວນນ ກວິຊາຊີບທີື່ໄດ້ກ່າວມານີັ້, ຖ້າທຽບໃສ່ລະດ ບການ
ພດທະນາຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ເຫນວ່າພຽງພໍໂດຍພັ້ນຖານ. ຈານວນນກວິຊາຊີບທີື່ໄດ້ກ່າວມານີັ້, ຖ້າທຽບໃສ່
ລະດບການພດທະນາຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ເຫນວ່າພຽງພໍໂດຍພັ້ນຖານ.
ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ, ສຄຄຊ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ ຄ ້ມຄອງນ ກວິຊາຊີບ ທ ລະກິດຫຼ ກຊບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ດ້ວ ຍການຈ ດຝ ກອ ບຮ ມ ເພ ື່ອເຜີຍ ແຜ່ ລະບຽບການທີື່ ກ່ຽ ວຂ້ອງ ທີື່ປັບ ປ ງ ແລະ ອອກໃໝ່ (Refreshment
Course) ໃຫ້ແກ່ນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ແລະ ຫວຂໍໍ້ຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.5 ການສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງ ໃຫ້ແກ່ຜຄ
້ ມ
້ ຄອງວຽກງານຫຼກຊບ
2.5.1 ການພດທະນາລະບບເຕກໂນໂລຊີ ການສສ
ື່ ານຂໍມ
ໍ້ ນຂ່າວສານ
ສຄຄຊ ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບ ໂດຍການພດທະນາລະບບ
ເຕ ກໂນໂລຊີ ການສ ື່ສານຂໍໍ້ມ ນຂ່າ ວສານ ເພ ື່ອ ຮ ບປະກ ນໃຫ້ການປະຕິບ ດວຽກງານຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ມີຄ ວາມ
ວ່ອງໄວ, ເປັນລະບ ບ, ຮ ບປະກ ນ ແລະ ທ ນສະໄໝຍິື່ງ ຂຶັ້ນ . ໃນໄລຍະຜ່າ ນມາ ສຄຄຊ ບ ນພ ັ້ນຖານສ ມທ ບກບ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສາເລດການສ້າງ ແລະ ພດທະນາລະບບ ເຕກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ
ເພື່ອຄ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍໍ້ມນຂ່າວສານວຽກງານຫຼກຊບ, ອານວຍຄວາມສະດວກວຽກງານບໍລິຫານພາຍໃນ ສຄຄຊ,
ຄ້ມຄອງຂໍໍ້ມນຂອງບໍລິສດເປົຶ້າໝາຍຈດທະບຽນ, ບໍລິສດຈດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກ
ຊບ ແລະ ບນດາຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ລວມທງໝດ ຈານວນ 13 ລະບບ ດັ່ງນີ:ັ້
ລາດບ

ຊລ
ື່ ະບບ

ປີສາເລດ

1

ລະບບກະດານຂ່າວ ຂອງ ສຄຄຊ

2014

2

ລະບບຂາອອກ-ຂາເຂັ້າ ຂອງ ສຄຄຊ

2015

3

ລະບບຈອງຫ້ອງປະຊຼຸມ ຂອງ ສຄຄຊ

2015

4

ລະບບຮບສັ່ງລາຍງານອອນລາຍ ຈາກ ບໍລິສດຈດທະບຽນ

2016

5

ລະບບຈດເກບ ແລະ ຄັ້ນຫາເອກະສານ ຂອງ ສຄຄຊ

2016

6

ລະບບຮບຄາຮ້ອງຟ້ອງຮ້ອງຮຽນຈາກສງຄມ ຜ່ານທາງອອນລາຍ

2017

7

ລະບບຮບສັ່ງລາຍງານການຊັ້ຂາຍຮ້ນຂອງນກລງທຶນຜ່ານບໍລິສດຫຼກຊບ

2018

8

ລະບບບນຊີ ຂອງ ສຄຄຊ

2018

9

ລະບບການຍື່ນຄາຮ້ອງ ແລະ ອະນມດການອອກຈາໜ່າຍຫຼກຊບ

2019

41

10

ລະບບຄ້ມຄອງຊບສິນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

2019

11

ລະບບລາຍງານການຊັ້-ຂາຍຮ້ນ

2020

12

ລະບບຍື່ນເອກະສານຂໍອະນຍາດສ້າງຕັ້ງ ຫຼ ຮບຮອງສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ

2020

13

ລະບບກະດານຂ່າວ ແລະ ອ່ານວຽນ

2020

2.5.2 ການຮ່ວມມສາກນ
ນບຕັ້ງແຕ່ຕະຫຼາດທຶນລາວໄດ້ຮບການສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນ, ສຄຄຊ ໄດ້ສບຕໍໍ່ເອາໃຈໃສ່ວຽກງານຮ່ວມມກບສາກນ
ໃນຮບແບບສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ກບອງການຈດຕັ້ງສາກນ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກ-ລດວາງອອກ
ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານວິຊາການ, ຖອດຖອນບດຮຽນ, ກໍໍ່ສ້າງບກຄະລາກອນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມນ
ຂ່າວສານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ໃນຮບແບບສອງຝ່າຍ, ໃນປີ 2013 ສຄຄຊ ໄດ້ເຊນບດບນທຶກຄວາມເຂັ້າໃຈສອງຝ່າຍກ່ຽວກບ ຄຄຊ ສສ.
ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ສປ.ຈີນ ແລະ ໃນປີ 2018 ໄດ້ເຊນຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມສອງຝ່າຍຮ່ວມກບ ສະຖາ
ບນ CPA Australia. ນອກຈາກນີັ້, ສຄຄຊ ຍງໄດ້ຮ່ວມມສອງຝ່າຍກບ ຄຄຊ ສ.ເກາຫຼີ, ຄຄຊ ຍີື່ປ່ນ, ສະຖາບນ
ສ ັ່ງເສີມກາມະການບໍລິສ ດໄທ (Thai IOD), ສະຖານທ ດລ ກຊ າບວກປະຈາ ສປປ ລາວ, ສະຖາບ ນນ ກວິຊາຊີບ
ການບ ນຊີອດສະຕາລີ (CPA Australia), ສະຖາບ ນຄ ັ້ນຄວ້າໂນມລະ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບໄທ ແລະ ອ ື່ນໆ. ພ້ອມ
ດຽວກນນີັ້, ກໍໍ່ໄດ້ສມທບກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈ ດສາມະນາຢ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ ແລະ ສັ່ງພະນກງານ ສຄຄຊ
ໄປຖອດຖອນບດຮຽນຢ່ບນດາປະເທດດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ . ພ້ອມທງ ໄດ້ຮບທຶນສະໜບສະໜນຈານວນໜຶື່ງ
ເຂັ້າໃນການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ.
ໃນຮບແບບຫຼາຍຝ່າຍ, ສຄຄຊ ໄດ້ ເຂັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຕ່າງໆທີື່ຕິດພນ ຢ່ໃນຂອບ ອາຊຽນ (ASEAN),
ແລະ ອາຊຽນ+3 (ASEAN+3) ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ກອງປະຊຼຸມໂຄງການການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ ຂັ້ນຫວ
ໜ້າ ສຄຄຊ ແລະ ຮອງຫ ວໜ້າ ສຄຄຊ (ACMF Chair ແລະ ACMF Deputies), ກອງປະຊຼຸມຄະນະກາມະ
ການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (WC-CMD), ກອງປະຊຼຸມການພດທະນາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການຊ າລະສະສາງຂ້າມແດນ (CSIF), ຄະນະເຮ ດວຽກພາຍໃຕ້ຂອບການເປີດເສລີການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນອາຊຽນ
(WC-FSL), ຄະນະເຮ ດວຽກການເປີດເສລີບ ນຊີທຶນອາຊຽນ (WC-CAL) ແລະ ກອງປະຊຼຸມ ການພ ດທະນາ
ຕະຫຼາດພນທະບດອາຊຽນ (ABMF). ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມດັ່ງກ່າວ, ພະນກງານ ສຄຄຊ ໄດ້ສມທບກບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຈດສາມະນາຢ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ ແລະ ສັ່ງພະນກງານ ສຄຄຊ ໄປຖອດຖອນບດຮຽນຢ່ບນດາປະເທດ
ດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ພ້ອມນີັ້, ໃນປີ 2014 ສຄຄຊ ໄດ້ເຊນບດບນທຶກຄວາມເຂັ້າໃຈການຮ່ວມມຫຼາຍຝ່າຍ
ລະຫວ່າງ ຄຄຊ 5 ປະເທດ ເຂດອ່າງແມ່ນ້າຂອງ.
ໃນຮບແບບການພວພນຮ່ວມມກບອງການຈດຕັ້ງສາກນ, ໃນເດອນ ກນຍາ 2018 ຄຄຊ ໄດ້ຖກຮບຮອງ
ເປັນສະມາຊິກສາຮອງຂອງອງການຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບສາກນ (IOSCO) ຊຶື່ງເປັນການຍກບດບາດວຽກງານ
ຫຼກຊບ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີສາກນ. ພ້ອມນີັ້ ໃນຂອບການຮ່ວມມດັ່ງກ່າວ ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ໄດ້ເຂັ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຼຸມປະຈ າປີ ຂອງ ອ ງການ IOSCO ແລະ ປະກອບສ່ວ ນເຂ ັ້າ ໃນຄະນະກ າມະການຕ່າ ງໆຂອງ ອ ງການ
IOSCO ເປັນຕັ້ນ ຄະນະກາມະການຕະຫຼາດທີື່ກາລງພດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວ (GEMC) ແລະ ຄະນະກາມະ
ການພາກພັ້ນອາຊີ-ປາຊີຟກ (APRC) ແລະ ສາມະນາທາງວິຊາການໃນຫວຂໍໍ້ຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ນອກຈາກ
ນີັ້, ໄດ້ມີການຮ່ວມມ ກ ບ ອ ງການການເງິນສາກ ນ (IFC) ເພ ື່ອປັບປ ງວຽກງານ ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃຫ້ແກ່
ບໍລິສດເປົຶ້າໝາຍຈດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສດຈດທະບຽນ ຢ່ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ອີກດ້ວຍ.
42

ສງລວມແລ້ວ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຮບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພດທະນາ
ຢ່າງເປັນລະບບ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜກແໜ້ນ. ມາຮອດປັດຈບນ, ຕະຫຼາດທຶນລາວປະກອບມີທກພາກສ່ວນ ທີື່ເປັນ
ອງປະກອບສາຄນ ແລະ ຈາເປັນໃນລະບບນິເວດວິທະຍາຕະຫຼາດທຶນ ເຊິື່ງລວມມີ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ
, ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ບໍລິສດຈດທະບຽນ, ສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກ
ຊບ, ຜ້ລງທຶນທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜະລິດຕະພນທີື່ຊັ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ.
ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີ ແຫ່ງການກ າເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນ
ພາລະກິດປົກປັກຮກສາ ແລະ ສ້າງສາພດທະນາປະເທດຊາດ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຊຶື່ງຂັ້ນເທິງໄດ້ຮບຮ້ຜນງານ ແລະ ໄດ້ມອບ
ໃບຍ້ອງຍໍໃນລະດ ບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຕະຫລາດທຶນ ຄ:
-

ຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ III 1 ໜ່ວຍ;

-

ຫຼຽນກາແຮງງານ 1 ໜ່ວຍ;

-

ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບຊມເຊີຍຈາກຜ້ວ່າການ ທຫລ ຫຼາຍສະບບ;

-

ໃບກຽດຕິ ຄ ນ, ໃບຍ້ ອ ງຍໍ ແລະ ໃບຊ ມເຊີຍ ຈາກ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຈານວນຫຼາຍສະບບ.
ນອກຈາກນີັ້ ໜ່ວຍພກ ສຄຄຊ ໄດ້ຮບການຍ້ອງຍໍ ເປັນໜ່ວຍພກເຂັ້ມແຂງ-ຮ້ນາພາຮອບດ້ານ 7 ສະໄໝຕໍໍ່

ເນື່ອງ.
II.

ຂໍຄ
ໍ້ ງຄ້າງ

1) ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຍງບໍໍ່ສາມາດເປັນຊ່ອງທາງໃໝ່ໃນການຈດສນແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການລງທຶນ ໄດ້ດີເທັ່າທີື່ຄວນ
ເນື່ອງຈາກ:

- ຜະລິດຕະພນຫຼກຊບ ທີື່ຊັ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ບໍໍ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄນນະພາບບໍໍ່ສງ (ຜນຕອບແທນຕໍ່າ ຫຼ ບໍໍ່
ມີຜ ນຕອບແທນສ າລ ບບາງບໍລ ິສ ດຈ ດທະບຽນ) ຍ້ອນວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ຍ ງ
ອ່ອນແອຫຼາຍດ້ານ, ເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຂາດທຶນຕໍໍ່ເນື່ອງຫຼາຍປີ, ຂາດການຖບນຊີຢ່າງເປັນລະບບ, ການ
ຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ຍງບໍໍ່ທນເປັນມອາຊີບແທ້;
- ການປະຕິຮບລດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ລະບໄວ້ໃນມະຕິ
5 ສະໄໝທີ IX ຂອງພກແລ້ວ ແຕ່ບໍໍ່ຖກຈດຕັ້ງຜນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນຮບປະທາ ເຮດໃຫ້ຂາດຕວແບບທີື່
ດີຈາກວິສາຫະກິດຂອງລ ດທີື່ລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ (ຫ ວໜ່ວຍທີື່ມີກາໄລ ບໍໍ່ຖ ກສະໜ ບສະໜນ
ຈາກພາກລດໃຫ້ມາລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ແຕ່ຫວໜ່ວຍທີື່ຂາດທຶນ ຖກບນຈໃນບນຊີເປົຶ້າ ໝາຍ
ລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ);
- ບາງບໍລິສ ດທີື່ຈ ດທະບຽນແລ້ວ ຍ ງເຄ ື່ອນໄຫວຂາດທຶນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປັນຜ ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮ ້ນ , ການ
ປະຕິບ ດນະໂຍບາຍບ ນຊີ ຍ ງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກ ບມາດຕະຖານສາກນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS)
ເຮດໃຫ້ຜ້ລງທຶນຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນ, ການຫນ
ຈາກການບໍລິຫານຈ ດການແບບຄອງເດີມ ໄປສ ່ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG) ຕາມບ ດຮຽນທີື່ດີຂອງ
ສາກນ ຍງຊກຊ້າ.
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2) ພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດບໍໍ່ທ ນໜ ກແໜ້ນ , ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ -ເງິນຕາ ຍ ງບໍໍ່ທ ນໝ ັ້ນທ່ຽ ງແທ້
ເປັນຕັ້ນ ການຂາດດນງບປະມານ, ພາລະໜີັ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຍງສງ, ເງິນກີບຍງອ່ອນຄ່າໃນບາງໄລຍະ ໂດຍ
ສະເພາະໄລຍະການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິ ດ -19, ການແລກປ່ ຽ ນເງິ ນ ຕາກ ບຄ ນຂອງຜ ້ ລ ງທຶ ນ
ຕ່າງປະເທດ ຍງພບຄວາມຫຍ້ງຍາກ ເຮດໃຫ້ຜ້ລງທຶນຕ່າງປະເທດ ບໍໍ່ສນໃຈມາລງທຶນເພີື່ມເຕີມ ແລະ ຜ້ທີື່ໄດ້
ລ ງທຶນແລ້ວ ກໍໍ່ຊອກຫາທ ກວິທີທາງເພື່ອອອກຈາກຕະຫຼາດທຶນລາວ; ນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນ (ເປັນຕ ັ້ນ:
ອາກອນກາໄລ, ອາກອນມນຄ່າເພີື່ມ) ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນອາກອນຂອງພາກລດ ຕໍໍ່ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ
ເຖິງວ່າໄດ້ປະຕິບດ ແຕ່ເມື່ອທຽບກບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທຶນພາຍໃນປະເທດ ເຫນວ່າຍງບໍໍ່ທນສມຄ່ . ທງໝດ
ເຫຼັ່ານີັ້ ບໍໍ່ເອັ້ອອານວຍຕໍໍ່ ການລະດມທຶນ ແລະ ການລງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນເທັ່າທີື່ຄວນ;
3) ການຄ້ມຄອງຂອງພາກລດ ຕໍໍ່ບໍລິສດທີື່ຢ່ນອກຕະຫຼາດຫຼກຊບ ຍງບໍໍ່ໜກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງແທ້ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ
ການຖບນຊີ, ການແຈ້ງເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນ, ການລກລອບນາເຂ ັ້າສິນຄ້າບໍໍ່ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ
ລວມທງ ການປະຕິບດມາດຕະການຕໍໍ່ຜ້ລະເມີດ ຍງບໍໍ່ໄດ້ປະຕິບດຢ່າງຈິງຈງ ເຮດໃຫ້ເກີດມີການປຽບທຽບ
ຊັ່ງຊາ ແລະ ທໍໍ້ຖອຍ ສາລບບໍລິສດທີື່ປະຕິບດຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ;
4) ເຄ ື່ອງມ ໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະບ ບໄອທີ, ບ ກຄະລາກອນທີື່ມີຄວາມຊາ
ນານງານສະເພາະດ້ານ ແລະ ບນດານິຕິກາລ່ມກດໝາຍ ຍງບໍໍ່ຄບຖ້ວນ ແລະ ທນສະໄໝ ເຮດໃຫ້ການຄ້ມ
ຄອງຕິດຕາມ ການຈດຕັ້ງປະຕິບດລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ຍງບໍໍ່ທນຕໍໍ່
ເນື່ອງ ແລະ ຄວບຄມທກບນຫາ, ເມື່ອພບເຫນບນຫາແລ້ວ ການຄັ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂ ຍງບໍໍ່ທນສະພາບ
ການ;
5) ລະບບເຕກໂນໂລຊີຂອງ ຕລຊລ ທີື່ນາໃຊ້ໃນປັດຈບນ ມີຂໍໍ້ຈາກດຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຍງບໍໍ່ມີສນສາຮອງຂໍໍ້ມນ
(DR Site), ຊ່ ອ ງຫວ່ າ ງ ລະຫວ່ າ ງ ຄວາມສາມາດທາງດ້ າ ນເຕ ກນິ ກ ຂອງລະບ ບດ ັ່ ງ ກ່ າ ວ ກ ບຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປັດຈບນ ນບມັ້ນບກວ້າງອອກເລັ້ອຍໆ ເປັນຕັ້ນ: ຊ່ອງທາງການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຍງບໍໍ່ທນ
ຕອບສະໜອງກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ລ ງທຶນ ເຊ ັ່ນ: ບໍໍ່ມີລະບ ບສ ັ່ງ ຄ າສ ັ່ງ ຊັ້ -ຂາຍຜ່າ ນມ ຖ (Mobile
App) ແລະ Tablet, ການເປີດບນຊີເງິນຝາກສ າລບຜ້ລງທຶນຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອລ ງທຶນໃນຫຼກຊບ ຍ ງມີຂໍໍ້
ຫຍ້ງຍາກ, ບໍໍ່ມີລະບບເປີດບນຊີຫຼກຊບແບບອອນລາຍ, ການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃນການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຍງ
ບໍໍ່ທນໄດ້ດີ ຍ້ອນຕະຫຼາດຍງອ່ອນນ້ອຍ, ຂາດຜະລິດຕະພນທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶື່ງທງໝດນີັ້ເຮດໃຫ້ຜ້ລງທຶນ ແລະ
ຜ້ຕ້ອງການລະດມທຶນຈາກທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບໍໍ່ທນໃຫ້ຄວາມສນໃຈຕໍໍ່ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ເທັ່າທີື່
ຄວນ, ເຄື່ອງມຕິດຕາມການຊັ້ -ຂາຍຫຼກຊບທີື່ບໍໍ່ຍດຕິທາ ຍງບໍໍ່ ເປັນລະບບຄບຊຼຸດ, ນິິຕິກາເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ
ເຄື່ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ຄ້ມຄອງສະມາຊິກຂອງຕນ ຍງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກບນິຕິກາແມ່ ເຮດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ
ບາງຄັ້ງບໍໍ່ຄ່ອງຕວ; ຄ່ຮ່ວມທຶນ ຍງຂາດຄວາມກະຕລລັ້ນໃນການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ;
6) ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບຈານວນໜຶື່ງ ຍງບໍໍ່ທນປະຕິບດບດບາດຂອງຕນ
ຢ່າງເຕມສ່ວນ ແລະ ເລິກເຊິື່ງເຖິງຖອງແທ້, ຄວາມສະດ້ງໄວໃນການນາເອາບດຮຽນ ແລະ ປະສ ບການຂອງ
ຕ່າງປະເທດມາໝນໃຊ້ເຂັ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕນຍງບໍໍ່ທນໄດ້ດີ, ຄນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການ
ຍງເຮດບໍໍ່ທນໄດ້ດີເທັ່າທີື່ຄວນ;
7) ຖານຜ້ລງທຶນ ຍງບໍໍ່ທນກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍງບໍໍ່ເຄື່ອນໄຫວຊັ້-ຂາຍຢ່າງຟົດຟືຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ້ລງທຶນ
ປະເພດສະຖາບນພາຍໃນປະເທດ. ສາລບຜ້ລງທຶນປະເພດບກຄນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊັ້ຫຼກຊບໄວ້ເພື່ອຖຄອງ
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ໄລຍະຍາວ ເຮ ດໃຫ້ການຊັ້ -ຂາຍຫຼ ກຊ ບໃນ ຕລຊລ ບໍໍ່ຄ ຶກຄ ັ້ນເທ ັ່າທີື່ຄວນ. ການສ້າ ງສິື່ງ ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແ ກ່ການຊັ້ -ຂາຍ ເພ ື່ອດຶງ ດ ດຜ ້ລ ງທຶນ ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າ ງປະເທດ ຍ ງບໍໍ່ທ ນໄດ້ ຮ ບການ
ປະຕິບດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ . ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫຼກຊບ ເຫນວ່າ ການຄັ້ນຄິດປະດິດສ້າງດ້ານເນ ັ້ອໃນ
ແລະ ວິທີການໃໝ່ໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມໜ້າສນໃຈຕໍໍ່ກ່ມເປົຶ້າໝາຍ ໄດ້ຮບການປັບປງ ແຕ່ຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວ
ກບວຽກງານຫຼກຊບ ຂອງສງຄມຍງຈາກດ. ການສ້າງຫຼກສດ ແລະ ການສ້າງນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼ ກຊບ
ປະເພດຕ່າງໆ ຍງບໍໍ່ພຽງພໍກບຄວາມຈາເປັນຕວຈິງ.
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ພາກທີ III
ຍດທະສາດພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີຕໜ
ໍໍ່ າ້ (2021-2030)
ແລະ ວິໄສທດ ຮອດປີ 2035
I. ວິໄສທດ ແລະ ທິດທາງລວມ
1. ວິໄສທດຮອດປີ 2035
ວິໄສທດ ກ່ຽວກບການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນຮອດປີ 2035 ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ: “ຊ່ອງທາງລະດມທຶນ
ແລະ ລງທຶນ ຢ່າງມອາຊີບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍນຍງ”
2. ທິດທາງລວມ
1) ອ ງການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ຮ ບປະກ ນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມແບບຫຼາຍທິດ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການລະດມ
ທຶນ ແລະ ການລງທຶນ ທງຢ່ຕະຫຼາດທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
2) ລດຖະບານ ມີນະໂຍບາຍອາກອນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນອາກອນ ສາລບຜ້ລະດມທຶນ ແລະ ຜ້ລງທຶນ ; ທກຫວໜ່ວຍ
ວິສາຫະກິດ ປະຕິບດລະບຽບການ ຢ່າງສະເໝີພາບກນ;
3) ມີພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼາດທຶນ (ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ແລະ ສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ) ທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໄດ້
ຮບຄວາມເຊື່ອຖ ຈາກຜ້ລະດມທຶນ ແລະ ຜ້ລງທຶນ ແລະ ມີພັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ
ກບຕະຫຼາດທຶນພາກພັ້ນ;
4) ຜະລິດຕະພນຫຼກຊບ ທີື່ຊັ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມີຄນນະພາບ ແລະ ມີຜນຕອບແທນ
ທີື່ເໝາະສມ, ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ສາມາດລະດມທຶນຈາກຕະຫຼາດຫຼກຊບ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ຢ່າງຄ່ອງຕວ;
5) ຜ້ລງທຶນ ມີຄວາມຮບຮ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສາມາດປະກອບສ່ວນ
ລ ງທຶນໃນຫຼກຊບຢ່າງມອາຊີບ , ນ ກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫຼ ກຊ ບ ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ມີຈ ນຍາບ ນສ ງ ຕໍໍ່
ວິຊາຊີບຂອງຕນ.
II.

ສະຫຼບ
ຼຸ ການຈດຕງັ້ ປະຕິບດຍດທະສາດການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ 10 ປີ (ປີ 2011-2020)

1) ມີຊ່ອງທາງໃໝ່ ໃນການລະດມທຶນ ແລະ ການລງທຶນ ຂອງພາກລດ ແລະ ເອກະຊນ ເຊິື່ງການເຂັ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ທຶນດ ັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ ບການຄ ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິຜ ນ. ຮອດທ້າຍປີ 2020, ວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ
ເອກະຊ ນ ສາມາດລະດ ມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າ ງປະເທດ ດ້ວ ຍການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ , ຮ ້ນກ້ ແລະ
ພນທະບດລດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ທງໝດ 23.018 ຕັ້ກີບ ກວມເອາ 14,03% ຂອງ GDP;
2) ບໍລິສ ດຈດທະບຽນ ມີວິໃນທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍຂຶັ້ນ , ຖ ບ ນຊີຖ ກຕ້ອງຕາມກດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮ ບການ
ກວດສອບບ ນຊີຈາກຜ້ກວດສອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ , ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ຫ ນເປັນມອາຊີບຫຼາຍຂຶັ້ນ
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(CG) ເຊິື່ງທງໝດເຫຼັ່ານີັ້ ໄດ້ຊ່ວຍຕີຖອຍການຮັ່ວໄຫຼຂອງງບປະມານລດ. ພ້ອມນີັ້, ຍງເພີື່ມໂອກາດໃນການ
ເຂັ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາມາດສ້າງເຄອຂ່າຍທາງທລະກິດໄດ້ເພີື່ມຂຶັ້ນ;
3) ລ ດຖະບານ ມີລາຍຮ ບຈາກການເກ ບອາກອນເພີ ື່ມຂຶັ້ ນໃນແຕ່ ລ ະປີ , ແຕ່ປີ 2011-2020 ລ ດຖະບານ
ສາມາດເກບອາກອນຈາກບໍລິສດຈດທະບຽນ ໄດ້ທງໝດ 3.239,02 ຕັ້ກີບ, ສະເພາະປີ 2020 ລດຖະບານ
ສາມາເກ ບອາກອນຈາກບໍລິສດຈ ດທະບຽນ ທ ງໝ ດ 719 ຕ ັ້ກີບ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 2,12 ເທ ັ່າຕ ວ ເມ ື່ອທຽບກບ
ເກບໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ປີ ກ່ອນເຂັ້າຈດທະບຽນ ເຊິື່ງມີພຽງແຕ່ປີລະປະມານ 230 ກວ່າຕັ້ກີບ;
4) ໄດ້ມີດາລດວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ (ປີ 2010) ແລະ ຖກຍກຂຶັ້ນມາເປັນກດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຫຼກຊບ ໃນປີ 2012 ແລະ ໄດ້ປັບປງຄນ ໃນປີ 2019 ແລະ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປງລະບຽບການໃຕ້ກດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ;
5) ມີກ ງຈ ກໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊ ບຢ່າງເປັນລະບ ບ, ໄດ້ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ໃນຮ ບແບບ ສອງ
ຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອງການຈດຕັ້ງສາກນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼອດ້ານວິຊາການ;
6) ລດຖະບານ ໄດ້ຫຼຼຸດອາກອນກາໄລ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສດຈດທະບຽນ 5% ເຫຼອ 19% (ຈາກອດຕາເດີມ 24%)
ເປັນເວລາ 4 ປີຕໍໍ່ເ ນ ື່ອງ (ໃນປີ 2010) ແລະ ໄດ້ຫ ຼຼຸດເພີີື່ມຕ ື່ມອີກ 7% ເຫຼ ອ 13% (ຈາກອ ດຕາເດີມ
20%) ເປັນເວລາ 4 ປີຕໍໍ່ເນື່ອງ ( ໃນປີ 2020). ສາລບຜ້ລງທຶນໃນຮ້ນ ລດຖະບານ ໄດ້ຍກເວັ້ນອາກອນກາ
ໄລຈາກການຊັ້-ຂາຍຮ ້ນ (Capital Gain Tax) ຈາກ 10% ເຫຼ ອ 0% ແລະ ອາກອນເງິນປັນຜ ນຈາກ
10% ເຫຼອ 0% (ໃນປີ 2011) ເພື່ອດຶງດດຜ້ລະດມທຶນ ແລະ ຜ້ລງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນ;
7) ຕລຊລ ໄດ້ຮບການປັບປງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນກ້າວໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານ ບກຄະລາກອນ, ລະບບ
ໄອທີ, ກນໄກການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄ້ມຄອງ
ສະມາຊິກ, ການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຮບຝາກຫຼກຊບ;
8) ສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້າ ນຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ຮ ບການພ ດທະນາ ແລະ ມີຄ ວາມຄ ບຖ້ວ ນ ເພ ື່ອເອ ັ້ອອ ານວຍໃຫ້ ແ ກ່
ການດາເນີນທລະກິດຫຼກຊບ ເຊິື່ງປັດຈບນມີທງໝດ 24 ແຫ່ງ;
9) ພະນກງານໃນຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ມີຄວາມຮ້ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ , ນກວິຊາຊີບ
ທລະກິດຫຼກຊບ ມີຈານວນທີື່ເໝາະສມ ແລະ ໄດ້ຮບການຝກອບຮມດ້ານວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ ຢ່າງຕໍໍ່
ເນື່ອງ ແລະ ມີຈນຍາບນ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການໂດຍພັ້ນຖານ, ໄດ້ມີຊ່ອງທາງໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ວຽກງານຫຼກຊບ ທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ເຮດໃຫ້ມວນຊນໄດ້ຮບຮ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກບຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ
ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຕາມຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນຂອງຕນ;
10) ນອກຈາກນີ,ັ້ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂັ້າໃນວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຜ່ານກນໄກການຊອກຮ້ລກຄ້າ
(KYC ແລະ CDD) ຢ່າງເຄັ່ງຄດ ຕໍໍ່ຜ້ລງທຶນທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາລງທຶນຢ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ.
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ຜ່ານການຜນຂະຫຍາຍແຜນຍດທະສາດຄດັ່ງກ່າວ, ຄຄຊ ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ ຊີັ້ນາ-ນາພາຈດຕັ້ງປະຕິບດບ ນດາ
ແຜນງານ-ໂຄງການດາເນີນງານ 5 ປີ (2016-2020) ຊຶື່ງສະແດງອອກຄ: ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (2016-2020)
ການຈດຕັ້ງປະຕິບດ 12 ແຜນງານ ແລະ 38 ໂຄງການ ສາມາດບນລໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງແຜນງານ-ໂຄງການ
ທງໝດ.
III. ແຜນຍດທະສາດພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ 10 ປີ (2021-2030)
ໃນໄລຍະ 10 ປີຕໍໍ່ໜ້າ (2021-2030), ເພື່ອສບຕໍໍ່ຊີັ້ນາ-ນາພາຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ສບຕໍໍ່ ຂະຫຍາຍຕວ
ຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ຕາມວິໄສທດ 2035 ທີື່ໄດ້ວາງໄວ້, ຄຄຊ ຕ້ອງໄດ້ເອາໃຈໃສ່ສບຕໍໍ່ຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນ
ງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫ້ເປັນຮ ບປະທ າ ເຊິື່ງແຜນງານ
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ V ແຜນງານ 10 ໂຄງການ 42 ແຜນວຽກ ຄ:
▪ ແຜນງານທີ I: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຜ້ຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບ ( 3 ໂຄງການ )
▪ ແຜນງານທີ II: ສ້ າ ງ ແລະ ປັ ບ ປ ງນິ ຕ ິ ກ າ ແລະ ນະໂຍບາຍມະຫາພາກກ່ ຽ ວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ (1
ໂຄງການ )
▪ ແຜນງານທີ III: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼາດທຶນ ( 2 ໂຄງການ )
▪ ແຜນງານທີ IV: ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ບໍລິສດຈດທະບຽນ ແລະ ພດທະນາຜະລິດຕະ
ພນຫຼກຊບ ( 2 ໂຄງການ )
▪ ແຜນງານທີ V: ຂະຫຍາຍ, ປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜ້ລ ງທຶນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຕະຫຼາດທຶນ ( 2 ໂຄງການ )
IV. ແຜນພດທະນາຂອງ ຕລຊລ
1)

ສ ບຕໍໍ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງຂອງ ຕລຊລ ໃຫ້ມີທ່າກ້າວທີື່ດີຂຶັ້ນເລື່ອຍໆ ເປັນຕັ້ນ
ແມ່ນ: ການປັບປ ງຂໍໍ້ມນຜະລິດຕະພ ນຫຼກຊບ ໂດຍອີງພາລະບດບາດຂອງ ຕລຊລ ໃນກ ດໝາຍຫຼກຊບ
ແລະ ລະບຽບຄ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼກຊບ;

2)

ສມທບກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄັ້ນຄວ້າກນໄກການຊັ້-ຂາຍໜ່ວຍລງທຶນ; ຄັ້ນຄວ້າການພດທະນາ
ລະບບການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຜ່ານ ມຖ ແລະ ປັບປງລະບບແລກປ່ຽນຊັ້-ຂາຍພນທະບດລດຖະບານ;

3)

ຊຼຸກຍ້ ແລະ ປະສານສມທບກບບນດາບໍລິສດຈດທະບຽນ ເພື່ອຮບປະກນໃຫ້ມີຜນການດາເນີນງານທີື່ດີ
ແລະ ມີຜນຕອບແທນທີື່ໜ້າສນໃຈໃຫ້ແກ່ຜ້ລງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ;

4)

ສບຕໍໍ່ສມທບກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປງ-ແກ້ໄຂ ລະບບໄອທີຂອງ ຕລຊລ;

5)

ສບຕໍໍ່ສມທບກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຕະຫຼາດທຶນ ເພີື່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ ກວ້າງຂວາງຍິງື່
ຂຶັ້ນ.
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V.

ແຜນພດທະນາຂອງ ບໍລສ
ິ ດຈດທະບຽນ, ບໍລສ
ິ ດຫຼກຊບ ແລະ ສະຖາບນສກ
ື່ າງດ້ານຫຼກຊບອື່ນ

❖

ບໍລສ
ິ ດຈດທະບຽນ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບໍລິສດຈດທະບຽນ ດ້ວຍການ:

1) ສ້າງແຜນຈດຕັ້ງປະຕິບດມາດຕະຖານສາກນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS);
2) ປັບປງການຄ້ມຄອງບໍລິຫານ Corporate Governance: CG ໃຫ້ສອດຄ່ອງກບຄາແນະນາ ແລະ ວິທີ
ການປະເມີນ ທີື່ ຄຄຊ ການດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3) ປັບປງການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຕີຖອຍການຂາດທຶນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການສ້າງຜນ
ຕອບແທນໃຫ້ແກ່ຜ້ຖຮ້ນ;
4) ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນຕາມລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນຂອງ ຕລຊລ ໂດຍຂໍໍ້ມນທີື່ຈະເປີດເຜີຍຕ້ອງມີຄວາມຖກຕ້ອງ
, ຄບຖ້ວນ, ພຽງພໍ ແລະ ເຊື່ອຖໄດ້ ເພື່ອຜ້ລງທຶນສາມາດໝນໃຊ້ຂໍໍ້ມນດັ່ງກ່າວໄດ້;
5) ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການອອກຜະລິດຕະພນໃໝ່ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ໃບສະແດງສິດໃນການຊັ້ຮ້ນ (DR),
Corporate Bond ແລະ ອື່ນໆ;
6) ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫນ ເຂັ້າໃນກິດຈະກາສັ່ງເສີມຄວາມຮ້ດ້ານຕະຫຼາດທຶນ ຮ່ວມກບ ສຄຄຊ, ຕລຊລ,
ບໍລິສດຫຼກຊບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
❖

ບໍລສ
ິ ດຫຼກຊບ

1) ຄັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປງລະບຽບການເພື່ອຮອງຮບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສດຫຼກຊບໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕວ;
2) ຄ ັ້ນຄວ້າ ປັບປງ ແລະ ພ ດທະນາ ລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີ -ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫ້ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ເພ ື່ອຮອງຮບ
ການຊ-ັ້ ຂາຍຫຼກຊບ ແລະ ຮບປະກນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ;
3) ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຕນຕາມຫຼກການ RBA;
4) ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອເພື່ອຊັ້ຫຼກຊບ (Margin Trading) ຫຼ ຢືມຫຼກຊບເພື່ອຂາຍ
(Short Sale) ແລະ ອື່ນໆ;
5) ຄັ້ນຄວ້າເງື່ອນໄຂ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການເຂັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ASEAN Broker Link.
6) ອອກແຮງຂນຂວາຍຫວໜ່ວຍທລະກິດ ທີື່ມີທ່າແຮງບັ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນ ຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ
ເພື່ອຂະຫຍາຍທລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ອນທີື່ຕິດພນກບ
ຂະແໜງທີື່ເ ປັນທ່າ ແຮງ ແລະ ເປັນເປົຶ້າ ໝາຍບ ລິ ມະສິ ດ ພ ດທະນາເສດຖະກິດຂອງລ ດ ເພ ື່ອສ້າ ງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພັ້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດພດທະນາແບບຍນຍງ ແລະ ສີຂຽວ. ກໍລະນີເຫນວ່າ
ຫວໜ່ວຍທລະກິດໃດ ຍງບໍໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ຕ້ອງເຂັ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້
ຄາປກສາ ເພື່ອແກ້ໄຂບນຫາໃນເວລາອນຄວນ;
7) ສ້ຊນໃຫ້ໄດ້ສ້າງບໍລິສດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລງທຶນ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມ ເພື່ອເພີື່ມຜະລິດຕະພນ ແລະ
ສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດຂ ັ້ນສອງ, ສຶກສາແນວທາງໃນການອອກຜະລິດຕະພນໃໝ່ ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ
ສາລບ ຕລຊລ ເພື່ອເປັນທາງເລອກແກ່ຜ້ລງທຶນ ທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍກບດບາດຕະຫຼາດທຶນ
ລາວຕໍໍ່ການພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມຂອງ ສປປ ລາວ;
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8) ສບຕໍໍ່ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ້ ໃນຫວຂໍໍ້ຕ່າງໆກ່ຽວກບຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ມວນຊນທັ່ວໄປ ທງຢ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ
ແລະ ຢ່ຕ່າງແຂວງຢ່າງມີຈດສມ ໂດຍຜ່ານ ໜງສພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍ ຫຼ ສື່ອື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມ;
9) ພ ດທະນາບ ກຄະລາກອນຂອງບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ ດ້ວຍການສ ັ່ງເຂ ັ້າຝ ກອ ບຮມໃນຫ ວຂໍໍ້ຕ່າງໆເຊ ັ່ນ: ຄວາມຮ້
ພັ້ນຖານທາງດ້ານຕະຫຼາດເງິນ-ຕະຫຼາດທຶນ, ການບນຊີ ແລະ ສັ່ງເຂັ້າຮຽນຫຼກສດນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ຊບປະເພດນາຍໜ້າຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ, ທີື່ປກສາທາງດ້ານການເງິນ, ນກວິເຄາະ, ທີື່ປກສາດ້ານການລງທຶນ, ຜ້
ບໍລິຫ ານກອງທຶນເພ ື່ອການລ ງທຶນ ແລະ ຫ ວຂໍໍ້ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອ ຍ ກສ ງຄວາມຮ ້ຄ ວາມສາມາດດ້າ ນວິຊ າການ
ຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຮບປະກນການປະຕິບດໜ້າທີື່ຢ່າງມອາຊີບ ແລະ ມີຈນຍາບນ.
❖

ສະຖາບນສກ
ື່ າງດ້ານຫຼກຊບອນ
ື່

1) ຄັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປງລະບຽບການເພື່ອຮອງຮບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕນໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕວ;
2) ຄ ັ້ນຄວ້າ ປັບປງ ແລະ ພ ດທະນາ ລະບ ບເຕ ກໂນໂລຊີ -ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫ້ເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ເພ ື່ອຮອງຮບ
ການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ແລະ ຮບປະກນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ;
3) ສ້ຊນສ້າງພະນກງານຂອງຕນໃຫ້ເປັນມອາຊີບຫຼາຍຂຶັ້ນ.
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ພາກທີ IV
ພິທສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄບຮອບ 10 ປີ (2010-2020)

I. ວາລະດາເນີນພິທສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄບຮອບ 10 ປີ
ເວລາ

ເນອ
ັ້ ໃນ

ຜຮ
້ ບຜິດຊອບ

07:00-08:00 ໂມງ

-

ລງທະບຽນ

ຄະນະຮບຜິດຊອບ

08:00-08:30 ໂມງ

-

ເຊີນແຂກເຂັ້າປະຈາທີື່

-

ຊມພາບວີດີໂອການເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ 10 ປີ

ທ່ານ ປອ. ສດທິເດດ ບນລໄຊ, ຮອງ
ຜ້ອານວຍການບໍລິສດຫຼກຊບ ລາວ-ຈີນ
ຈາກດ

-

ຊມການສະແດງສີນລະປະ (ບດຟ້ອນ ແລະ ບດຮ້ອງ)

ກອງສິນລະປະກອນກອງທບ

-

ກ່າວຈດປະສງ ແລະ ສະເໜີແຂກເຂັ້າຮ່ວມ

ທ່ານ ປອ. ສດທິເດດ ບນລໄຊ,
ຮອງຜ້ອານວຍການບໍລິສດຫຼກຊບ
ລາວ-ຈີນ ຈາກດ

-

ລາຍງານໂດຍສງເຂບ ຜນງານການເຄື່ອນໄຫວ 10 ປີ ຕະຫຼາດ
ທຶນລາວ

ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈນທະຈກ,
ຫວໜ້າ ສຄຄຊ

-

ລາຍງານກ່ຽວກບແຜນ 5 ປີ ຕໍໍ່ໜາ້ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ

ທ່ານ ອ໊ອດ ພນຊຽງດີ, ຜ້ອານວຍການ

08:30-09:00 ໂມງ

09:00-09:10 ໂມງ

ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
09:10-10:00 ໂມງ

-

ອ່ານຂໍໍ້ຕກລງຍ້ອງຍໍຂອງຂັ້ນເທິງ

ຕາງໜ້າກມຈດຕັ້ງ ແລະ ພະນກງານ
ທຫລ

-

ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່: ສຄຄຊ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ. ເກາຫຼີ,
ຕລຊລ

ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະ
ມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ,
ປະທານ ຄຄຊ

-

ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່: ບກຄນ ແລະ ການຈດຕັ້ງ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ້ວ່າການ
ທຫລ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜປ
້ ະຈາການ

-

ມອບໃບຊມເຊີຍໃຫ້ແກ່: ບກຄນ ແລະ ການຈດຕັ້ງ

ທ່ານ ນາງ ວດທະນາ ດາລາລອຍ,
ຮອງຜ້ວ່າການ ທຫລ, ຄະນະ ຄຄຊ

-

ມອບໂລ້ທີື່ລະນຶກໃຫ້ແກ່: ການຈດຕັ້ງ

ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນທະຈກ,
ຫວໜ້າ ສຄຄຊ

10:00-10:10 ໂມງ

ຕາງໜ້າ ຂາຮ້ນຂອງ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (ຝ່າຍລາວ) ມີຄາເຫນ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ້ວ່າການ
ທຫລ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜປ
້ ະຈາການ

10:10-10:20 ໂມງ

ຕາງໜ້າ ຂາຮ້ນຂອງ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (ຝ່າຍ ສ.ເກາຫຼີ) ມີຄາເຫນ

ຕາງໜ້າ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ. ເກາຫຼີ
(ຜ່ານວິດີໂອ)

10:20-10:30 ໂມງ

ຕາງໜ້າ ສະຖານທດ ສ. ເກາຫຼີ ປະຈາ ສປປ ລາວ ມີຄາເຫນ

ຕາງໜ້າສະຖານທດ ສ. ເກາຫຼີ ປະຈາ
ສປປ ລາວ
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10:30-11:00 ໂມງ

11:00-11:30 ໂມງ

ຂັ້ນເທິງມີຄາເຫນໂອ້ລມ

-

ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງ
ນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງ
ການເງິນ, ປະທານ ຄຄຊ

ຂອບໃຈແຂກ ແລະ ຜ້ເຂັ້າຮ່ວມ
ຖ່າຍຮບລວມ:
• ປະທານ, ຄະນະຜ້ວ່າການ, ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ຄະນະສ້າງຕັ້ງ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
• ປະທານ ແລະ ແຂກເຂັ້າຮ່ວມພິທທ
ີ ງໝດ

11:30-12:00 ໂມງ

ຢ້ຽມຊມການວາງສະແດງຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ

12:00 -13:30ໂມງ

ຮບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີື່ ໂຮງແຮມດອນຈນພາເລດ
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ທ່ານ ປອ. ສດທິເດດ ບນລໄຊ,
ຮອງຜ້ອານວຍການບໍລິສດຫຼກຊບ
ລາວ-ຈີນ ຈາກດ

ຄະນະຮບຜິດຊອບການວາງສະແດງ
-

ແຂກເຂັ້າຮ່ວມທງໝດ

-

ຄະນະຮບຜິດຊອບ

II. ບດດາເນີນວາລະພິທີ

ບດພິທກ
ີ ອນ
ພິທີສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ
ວນທີ 30 ຕລາ 2020, ທີໂື່ ຮງແຮມ ດອນຈນພາເລດ
-

ສະບາຍດີບນດາທ່ານ ການນາພກ-ລດ ແລະ ບນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖຢ່າງສງ;

-

ກ່ອນຈະກ້າວເຂັ້າສ່ພິທີສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວຢ່າງເປັນທາງການ, ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍຖເປັນກຽດຢ່າງ
ສງ ຮຽນເຊີນບນດາທ່ານ ຮບຊມວິດີໂອ “10 ປີແຫ່ງການກາເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ”.
ຫຼງຈາກນັ້ນ, ຂໍຮຽນເຊີນບນດາທ່ານຮບຊມການສະແດງສິນລະປະ ເຊິື່ງລວມມີ 2 ລາຍການ ຄ: ລາຍການທີ 1
ແມ່ນບດຟ້ອນອວຍພອນ; ລາຍການທີ 2 ແມ່ນ ບດເພງທີື່ມີຊື່ວ່າ “ທາງດ່ວນເງິນທຶນ” ເຊິື່ງນາສະແດງໂດຍ ກອງ

-

ສິລະປະກອນກອງທບ;
ຕໍໍ່ໄປ ຂໍຮຽນເຊີນບນດາທ່ານຮບຊມ ແລະ ຮບຟັງໄດ້ ຂໍຮຽນເຊີນ;

ຮຽນ: -

ທ່ າ ນ ສ ມດີ ດວງດີ , ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ , ລ ດຖະມ ນຕີ ກ ະຊວງ ການເງິ ນ , ປະທານ ຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫລກຊບ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖຢ່າງສງ,

-

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ ຄະນະກາມະການ
ຄ້ມຄອງຫລກຊບ ຜ້ປະຈາການ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖ,
ທ່ານ ຮອງລດຖະມນຕີ ແລະ ອາດີດຮອງລດຖະມນຕີ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖ;
ທ່ານ ເອກອກຄະລດຖະທດ ແລະ ຜ້ຕາງໜ້າອງການຈດຕັ້ງສາກນ ປະຈາ ສປປ ລາວ ທີື່ເຄາລບ ແລະ
ນບຖ;
ບນດາທ່ານ ຄະນະກມ, ຄະນະອານວຍການຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກພກ,
ພະນກງານຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ນບຖ;
ບນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີນ
ື່ ບຖ ແລະ ຮກແພງ.

ໃນທ່າມກາງບນຍາກາດທີື່ທັ່ວພກ, ທັ່ວລດ ແລະ ທັ່ວປວງຊນລາວທງຊາດ ກາລງຂ້ນຂ້ຽວຈດຕັ້ງປະຕິບດ
ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພກ ກໍໍ່ຄການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມຂອງລດ ຄັ້ງທີ VIII
ໄລຍະທ້າຍສະໄໝ, ສະເພາະຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ກໍໍ່ພວມຈດຕັ້ງຜນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຂອງອງຄະນະ
ພກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ IV. ມັ້ນ,ີັ້ ສະມາຊິກພກ-ພະນກງານທັ່ວຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ຮ້ສຶກປຕິຍິນດີ
ເປັນຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ໄດ້ມາເຕັ້າໂຮມກນຢ່ສະຖານທີື່ອນສວຍງາມແຫ່ງນີັ້ ເພື່ອເຂັ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຼຸບຜນງານ 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
ຜນງານຂອງບກຄນ ແລະ ກມກອງລວມໝ່ ຈາກຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ.
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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ພະນກງານຫຼກແຫຼ່ງນາພາຈາກສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຕະຫຼາດທຶນເຂັ້າຮ່ວມ ປະມານ 170 ທ່ານ.
ເພື່ອກະກຽມແກ່ວນທີື່ມີຄວາມໝາຍສາຄນເປັນພິເສດນີັ້, ພວກເຮາໄດ້ມີການຫ້າງຫາກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ຮອບດ້ານ, ສ້າງຂະບວນການທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ຕິດພນກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ, ສ້າງຟີມວິດີໂອ, ກະກຽມສ້າງ
ປ ຶ້ມ 10 ປີແ ຫ່ງ ການກ າເນີດ ແລະ ການເຕີບ ໃຫຍ່ຂ ອງຕະຫຼາ ດທຶນລາວ, ຈ ດງານວາງສະແດງຜ ນງານ 10 ປີ
ຕະຫຼາດທຶນລາວ ເຊິື່ງມີຜ ້ເຂ ັ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 27 ພາກສ່ວນ, ຂະບວນການກິລາ, ການຈ ດສ າມະນາແບບຖາມຕອບ, ການຫຼິັ້ນເກມຕອບຄາຖາມ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິື່ງໄດ້ສາເລດຢ່າງຈບງາມ ເຮດໃຫ້ພວກເຮາສາມາດເປີດພິທີສະຫຼຼຸບ
ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວໃນມັ້ນີັ້.
ໃນພິທີທີື່ເຕມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍສາຄນນີັ້, ພວກເຮາຮ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສງ ທີື່ໄດ້ຕ້ອນຮບ:
-

ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງ ການເງິນ , ປະທານ ຄະນະກາມະການຄ້ ມ
ຄອງຫລກຊບ ທີື່ໄດ້ສະຫຼະເວລາອນມີຄ່າ ມາຮ່ວມໃນພິທີຂອງພວກເຮາໃນຄ ັ້ງນີັ້ , ອນໄດ້ເຮດໃຫ້ພິທີເຕ ມໄປ
ດ້ວຍຄວາມໝາຍ ຄວາມສາຄນເປັນຢ່າງຍິື່ງ (ຂໍສະແດງຄວາມຊມເຊີຍຢ່າງສດໃຈ);

-

ຂໍສະແດງຄວາມຕ້ອນຮບ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫລກຊບ ຜ້ປະຈາການ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂັ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີັ້ (ຂໍຊມເຊີຍ);

-

ຂໍສະແດງຄວາມຕ້ອນຮບບນດາທ່ານ ຮອງລດຖະມນຕີ, ອາດີດຮອງລດຖະມນຕີ, ທ່ານ ເອກອກຄະລດຖະທດ,
ຜ້ຕາງໜ້າອງການຈດຕັ້ງສາກນ ປະຈາ ສປປ ລາວ, ບນດາທ່ານ ຄະນະກມ, ຄະນະອານວຍການຂອງຜ້ມສ
ີ ່ ວນ
ຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກພກ, ພະນກງານຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂ ັ້າຮ່ວ ມ
ງານໃນມັ້ນີັ້ (ຂໍຊມເຊີຍ).

ບນດາທ່ານ ທີື່ນບຖ,
ເພື່ອເຮດໃຫ້ບນດາທ່ານ ການນາພກ-ລດ ແລະ ບນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ກາໄດ້ເຖິງຂະບວນວິວດແຫ່ງ
ການກາເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນ 10 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ, ອນດບຕໍໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈັ້າຂໍຮຽນເຊີນ
ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນທະຈກ, ຫວໜ້າສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ເລຂາຄະນະກາມະການ
ຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ຂຶັ້ນລາຍງານຜນງານການເຄື່ອນໄຫວ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຕໍໍ່ທີື່ປະຊຼຸມ ຂໍຮຽນເຊີນ.

ຮຽນທີື່ປະຊຼຸມ,
ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການພ ດທະນາຕະຫຼາດຫຼກຊ ບລາວ ໃນຊຼຸມປີຕໍໍ່ໜ້າ , ອ ນດ ບຕໍໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈັ້າຂໍ
ຮຽນເຊີນ ທ່ານ ອ໊ອດ ພນຊຽງດີ, ກາມະການສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜ້ອານວຍການຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຂຶັ້ນລາຍງານ
ກ່ຽວກບແຜນ 5 ປີ ຕໍໍ່ໜ້າຂອງ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຂໍຮຽນເຊີນ.
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ບນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດທີື່ນບຖ,
ນບແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປັດຈບນ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ມີອາຍຄບ 10 ປີ ພໍດີ ເຊິື່ງເຕມໄປດ້ວຍສິື່ງທ້າທາຍ
ແລະ ທດສອບນານາປະການ. ແຕ່ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນາ-ນາພາ ຢ່າງໃກ້ສິດ ຂອງຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ໂດຍ
ມີການນາແຕ່ລະຮ່ນ ໄດ້ມີຜນງານປະກອບສ່ວນຈຶື່ງເຮດໃຫ້ມີຜນສາເລດ ໃນທກວນນີັ້ . ສະມາຊິກພກ-ພະນກງານ
ຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເອາໃຈໃສ່ເຮດໜ້າທີື່ການເມອງຂອງຕນ ຢ່າງມີຜນສາເລດສະຫງ່າງາມ. 10 ປີ
ທີື່ຜ່ານມາ ແມ່ນໝາກຜ ນອ ນລວມຍອດແຫ່ງຄວາມສ າເລ ດ, ແຫ່ງການພ ດທະນາ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວ
ຢ່ າ ງ ຮ ອບ ດ້ າ ນ ແ ລະ ດ້ ວ ຍ ບ າ ດກ້ າ ວ ທີ ື່ ໜ ກແ ໜ້ ນ ບ ນພ ັ້ ນ ຖາ ນເ ງ ື່ ອ ນໄຂພາ ຍໃນປະເທດຂອງຂະ
ແໜງຕະຫຼາດທຶນລາວຂອງພວກເຮາ.
ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໂອກາດທີື່ມີຄວາມໝາຍສາຄນນີັ້ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ຈຶື່ງໄດ້ຕກລງຍ້ອງຍໍ 10 ປີ
ໃຫ້ແກ່ບ ກຄ ນ ແລະ ກ ມກອງລວມໝ ່ ຢ ່ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນຢ່າງສມກຽດ. ຕໍໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຮຽນເຊີນ ທ່ານ
ເສີມທະວີ ສີຫາຝົນ, ຮອງຫວໜ້າກມຈດຕັ້ງ ແລະ ພະນກງານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂຶັ້ນອ່ານຂໍໍ້ຕກລງຂອງ
ຂັ້ນເທິງ ໃນການຍ້ອງຍໍບກຄນ ແລະ ກມກອງລວມໝ່ ໃນຄັ້ງນີັ້ ຂໍຮຽນເຊີນ.
(ລາຍລະອຽດ ບດພິທີກອນ ສາລບວາລະການຍ້ອງຍໍ ຢ່ໃນບດຕ່າງຫາກ)

ລ າດ ບຕໍໍ່ໄປ, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ເປັນກຽດຮຽນເຊີນ ທ່າ ນ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫລກຊບຜ້ປະຈາການ, ຕາງໜ້າໃຫ້ຂາຮ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບ
ລາວ (ຝ່າຍລາວ) ຂຶັ້ນກ່າວມີຄາເຫນຕໍໍ່ພິທີໃນຄັ້ງນີັ້.
(ຂໍຮຽນເຊີນ)

ໃນວາລະຕໍໍ່ໄປ, ຂໍອະນຍາດຮຽນເຊີນທ່ານ ຮບຊມວິດີໂອຄາເຫນຂອງ ທ່ານ ຜ້ຕາງໜ້າຂາຮ້ນຈາກຕະຫຼາດ
ຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ (ຂໍຮຽນເຊີນ)

ໃນວາລະຕໍໍ່ໄປ, ຂໍອະນ ຍາດຮຽນເຊີນ ທ່ານ SHIN Sung-soon, ເອກອ ກຄະລ ດຖະທ ດຜ ້ມີອ ານາດ
ເຕມແຫ່ງ ສ. ເກາຫຼີ ປະຈາ ສປປ ລາວ ຂຶັ້ນກ່າວມີຄາເຫນຕໍໍ່ພິທີ. (ຂໍຮຽນເຊີນ)
ຮຽນທີປ
ື່ ະຊຼຸມ,
ເພື່ອເຮດໃຫ້ພິທີສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ມີຄວາມໝາຍທີື່ໜກແໜ້ນເລິກເຊິື່ງຍິື່ງຂຶັ້ນ ແລະ
ເປັນທິດທາງກ້າວເດີນໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໃນຊຼຸມປີຕໍໍ່ໜ້າ , ອນດບຕໍໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍຖ
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ເປັນກຽດຢ່າງສງຮຽນເຊີນ ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ , ປະທານ
ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫລກຊບ ໃຫ້ກຽດມີຄາເຫນໂອ້ລມ ຕໍໍ່ພິທີໃນຄັ້ງນີັ້ (ຂໍອະນຍາດຮຽນເຊີນ)
ບນດາທ່ານ ທີນ
ື່ ບຖ,
ພິທີສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນມັ້ນີັ້ ໄດ້ຈດຂຶັ້ນຢ່າງສມກຽດ. ມາຮອດເວລານີັ້ ພິທີໄດ້ອດ
ລງດ້ວຍຜນສາເລດຢ່າງຈບງາມ. ຕາງໜ້າຄະນະຈດຕັ້ງພິທີ ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຮ້ບນຄນຢ່າງສງ ຕໍໍ່ທ່ານ ຮອງ
ນາຍກລດຖະມນຕີ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂັ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ກມກອງລວມໝ່ ພ້ອມທງ ໃຫ້ກຽດ
ໂອ້ລມຕໍໍ່ພິທີຂອງພວກເຮາໃນຄັ້ງນີັ້, ຂໍອວຍພອນແດ່ທ່ານ ຈັ່ງມີສຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຜນສາເລດຍິື່ງໃຫຍ່ໃນ
ການຊີັ້ນາ-ນາພາປະເທດຊາດ ກໍໍ່ຄຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນພວກເຮາ ກ້າວຂຶັ້ນຢ່າງມີໄຊ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສ ງ ຕໍໍ່ທ່ານ ຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂໍອວຍພອນໃຫ້
ທ່ານຈ ັ່ງມີສ ຂະພາບເຂ ັ້ມແຂງ, ມີຜ ນສ າເລ ດຕໍໍ່ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຕະຫຼາດການເງິນ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜ ກແໜ້ນ ,
ເຂັ້ມແຂງ.
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
ຫຼກແຫຼ່ງນາພາ, ຄະນະກມ, ຄະນະອານວຍການຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກພກ-ພະນກງານ
ຂອງຂະແໜງການຕະຫຼ າ ດທຶ ນທ ງໝ ດ, ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ບ ນດາທ່າ ນ ຈ ັ່ງ ມີພາລະນາໄມທີື່ ສ ມບ ນ, ປະສ ບ
ຜນສາເລດໃນໜ້າທີື່ວຽກງານທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າເກັ່າ.
ກ່ອນສິັ້ນສ ດພິທີທາງການ ຂ້າພະເຈ ັ້າຂໍອະນ ຍາດຮຽນເຊີນ ທ່ານ ຮອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ໃຫ້ກຽດຮ່ວມ
ຖ່າຍຮບນາບນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ເພື່ອເປັນທີື່ລະນຶກ ຕາມລາດບດັ່ງລ່ມນີັ້:
ຊຼຸດທີ 1: ຄະນະຜ້ວ່າການ, ຮອງລດຖະມນຕີ ແລະ ຄະນະສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
ຊຼຸດທີ 2: ບນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ເຂັ້າຮ່ວມພິທີທງໝດ

ພາຍຫຼງຖ່າຍຮບສາເລດແລ້ວ ຂໍຮຽນເຊີນທ່ານ ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ ແລະ ແຂກທີື່ເຂັ້າຮ່ວມພິທີທງໝດ
ຢ້ຽມຊມການວາງສະແດງຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ທີື່ຢ່ດ້ານຫຼງຂອງຫ້ອງປະຊຼຸມແຫ່ງນີັ້ . ລາຍລະອຽດ ຈະມີ
ພະນກງານກ່ຽວຂ້ອງນາພາທ່ານຢ້ຽມຊມ.

ພາຍຫຼງຢ້ຽມຊມ ສາເລດແລ້ວ ຂໍຮຽນເຊີນທ່າ ນ ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ ແລະ ບນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ
ທງໝດ ຮ່ວມຮບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີື່ ຫ້ອງ v.i.p no.11 Sichuan & Hunan Restaurant ຊັ້ນ 2 ແລະ
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ຫ້ອງໂຖງ Sichuan & Hunan Chinese restaurant. ລາຍລະອຽດ ຄະນະຮບຜິດຊອບຈະນາພາບນດາທ່ານ
ໄປສ່ຫ້ອງດັ່ງກ່າວ.
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III. ບດລາຍງານຜນງານການເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຄບຮອບ 10 ປີ

ບດລາຍງານ (ຫຍໍ)ໍ້
ຜນງານການເຄອ
ື່ ນໄຫວ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020)
ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນທະຈກ, ຫວໜ້າສານກງານຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ,
ເລຂາຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ
ຮຽນ: - ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກາມະ
ການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖຢ່າງສງ;
- ບນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖຢ່າງສງ.
ຂ້າພະເຈັ້າ ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກພກ-ພະນກງານທັ່ວຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ສະແດງຄວາມປຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິື່ງ
ແລະ ຖເປັນກຽດຢ່າງສງ ຂໍ່ານບຮບຕ້ອນ ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການ
ເງິນ, ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼກຊບ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂ ັ້າຮ່ວມ ພິທີສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນ
ລາວ ໃນມ ັ້ນີັ້. ການເຂ ັ້າ ຮ່ວ ມຂອງທ່າ ນສະແດງເຖິງ ຄວາມເອ າໃຈໃສ່, ຄວາມເປັນຫ່ວ ງເປັນໄຍ ແລະ ຄວາມ
ໃກ້ຊິດຕິດແທດຂອງພກ ແລະ ລດຖະບານ ທີື່ມີຕໍໍ່ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນຂອງພວກເຮາ. ຂໍສະແດງຄວາມປີຕິຍິນດີຕໍໍ່
ການໃຫ້ກຽດເຂັ້າຮ່ວມ ຂອງບນດາທ່ານ ລດຖະມນຕີ, ຮອງລດຖະມນຕີ, ອາດີດຮອງລດຖະມນຕີ, ທດ, ຜ້ຕາງ
ໜ້າອ ງການຈດຕັ້ງສາກນປະຈາ ສປປ ລາວ, ຄະນະກ ມ, ຄະນະອ ານວຍການທະນາຄານທລະກິດ, 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
ເຫດການສດທີື່ມີຄວາມໝາຍສາຄນເປັນຢ່າງຍິື່ງ ສາລບສະມາຊິກພກ-ພະນກງານ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ, ເປັນຂີດ
ໝາຍແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບ ດແນວທາງ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພກ ແລະ ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມຂອງລດ ແນໃສ່ພດທະນາປະເທດ ໃຫ້ຫຼຼຸດພັ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພດທະນາ ໃນປີ 2020 ໂດຍຊຼຸກຍ້ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ, ສມດນ ແລະ ຍນຍງ
ແລະ ສບຕໍໍ່ສ້ຊນຂ້າມຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຂາດຕວໃນປີ 2025 ພ້ອມທງ ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່
ໃນການພ ດທະນາປະເທດ ໃຫ້ ກາຍເປັນປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາທີື່ມີລາຍຮ ບປານກາງລະດ ບສ ງຕາມທິ ດ ສະດີ
ເສດຖະກິດ-ສງຄມພມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍນຍງ.
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ບນດາທ່ານແຂກທີມ
ື່ ກ
ີ ຽດ ທີນ
ື່ ບຖ ແລະ ຮກແພງ
ພາຍຫຼງທີື່ລດຖະບານ ໄດ້ຫນທິດໄປສ່ການພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ທີື່ມີ
ຫຼກການຂອງພກ ນບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕັ້ນມາ, ລະບບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນການເງິນ ໄດ້ພດທະນາຜະລິດຕະ
ພນ ແລະ ການບໍລິການໄປສ່ຄວາມທນສະໄໝຢ່າງໄວວາ ລວມທງການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນອນມະຫາສານ ເຂັ້າໃນ
ການພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊນບນດາເຜັ່າ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ແຫຼ່ງທຶນທີື່ ບ ນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ແ ກ່
ສງຄມນັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະໃໝ່ເຫນວ່າບໍໍ່ພຽງພໍ. ສະນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດລິເລີື່ມສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕ ັ້ນມາ. ຈ ນມາຮອດເດ ອນ 2 ປີ
2002, ທ່ານ ຜ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮບຜິດຊອບຮ່າງດາລດວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ ແລະ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບຂຶັ້ນ ແລະ ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ປັບປງຄນໃໝ່ ໃນປີ 2005 ແລະ 2006 ຕາມລາດບ.
ອີງໃສ່ແນວທາງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງພກ ແລະ ລດຖະບານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮບ
ການເຫນດີຈາກລດຖະບານ ຈຶື່ງໄດ້ເຊນ ບດບນທຶກຄວາມເຂັ້າໃຈ (MOU) ຄັ້ງທີ 1 ກບຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ
ທີື່ນະຄອນຫຼວງເຊອ ນ ເພ ື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຮ່ວມກ ນໃນການສ້າງຕ ັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊ ບ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃນ
ເດອນ ກນຍາ 2007. ພ້ອມດຽວກນນີັ້, ເພື່ອຮບປະກນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ MOU ທີື່ໄດ້ເຊນກບຕະຫຼາດຫຼກຊບ
ສ.ເກາຫຼີ ໃຫ້ໄດ້ຮບໝາກຜນ, ລດຖະບານ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮບຜິດຊອບຊີັ້ນາລວມໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ
ໃນເດອນ ພະຈິກ 2007 ແລະ ຄະນະຮບຜິດຊອບສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໃນເດອນ ມງກອນ 2008.
ຄະນະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຶກສາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກາຕວຈິງ ກ່ຽວກບຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍໄດ້ໄປຖອດຖອນບດຮຽນ
ຢ ່ຕ່າ ງປະເທດ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ, ສ.ເກ າຫຼີ , ປະເທດ ໄທ, ປະເທດ ລ ກຊ າບວກ ແລະ
ບ່ອນອື່ນໆຈານວນໜຶື່ງ ເຊິື່ງນາໂດຍ ທ່ານ ສມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວດ, ອາດີດຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ , ປະທານ
ຄະນະຊີັ້ນາລວມໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ.
ບນພັ້ນຖານຜນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດັ່ງກ່າວ ທງສອງຝ່າຍ ຈຶື່ງໄດ້ເຊນບດບນທຶກຄວາມເຂັ້າໃຈ
(MOU) ຄ ັ້ງທີ 2 ໃນເດ ອນ ພະຈິກ 2008 ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ເພ ື່ອກ ານ ດເນັ້ອໃນຕັ້ນຕໍໃນການຮ່ວມທຶນ
ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ. ຈາກນັ້ນ, ໃນເດອນ ກໍລະກດ 2009 ທີື່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທງສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຊນ
ບ ດບ ນທຶ ກ ການສ້ າ ງຕ ັ້ ງ ຕະຫຼ າ ດຫຼ ກຊ ບລາວ (JVA) ຮ່ ວ ມກ ນລະຫວ່ າ ງ ທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ.
ໃນເດອນ ພຶດສະພາ 2009, ລດຖະບານ ໄດ້ປະກາດການສ້າງຕັ້ງ ຄະນະກາມະການຄ ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ
ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກ ເພື່ອເຮດໜ້າທີື່ເປັນເສນາທິການ ໃນການຄ້ມ ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ
ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ. ສິື່ງ ທີື່ຂ າດບໍໍ່ໄດ້ແມ່ນ ການແຕ່ງ ຕ ັ້ງ ຜ ້ອ ານວຍການຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ຜ ້ທ າອິດ ໃນເດ ອນ
ກມພາ 2010 ເພື່ອກະກຽມຂບເຄື່ອນທລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ.
ຄຽງຄ່ກນນີັ້, ລດຖະບານໄດ້ອອກດາລດວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກໃນ ພຶດສະພາ 2010. ອີງໃສ່
ດາລດດັ່ງກ່າວ ຄະນະກະກຽມສ້າງຕັ້ງ ໄດ້ຄັ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກາປິ່ນ ອ້ອມຈານວນໜຶື່ງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄ້ມ
ຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຕ ນ ແລະ ໄດ້ຮີບຮ້ອນສ ມໃສ່ສ້າງບ ກຄະລາ
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ກອນ ເປັນສາຄນ, ໄດ້ກະກຽມລະບບໄອທີ ແລະ ສິື່ງຈາເປັນອື່ນໆ ເປັນອນຕັ້ນຕໍ ເພື່ອຮບປະກນການເຄື່ອນໄຫວ
ຮອບດ້ານຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ.
ພາຍຫຼງສາເລດການກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານແລ້ວ, ໃນວນທີ 10 ເດອນ 10 ປີ 2010 ຫຼ ພວກເຮາ
ເອີັ້ນກນວ່າ 10.10.10, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຈຶື່ງໄດ້ຖກສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊັ້ ຂາຍຫຼ ກຊ ບມ ັ້ທ າອິດ ໃນວ ນທີ 11 ມ ງກອນ 2011 ໂດຍມີລ ດວິສາຫະກິດ 2 ແຫ່ງ ໄດ້ຖຶກຫ ນເປັນບໍລິສດ
ມະຫາຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບລາວ ຄ : ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ ແລະ
ບໍລິສ ດ ຜະລິດ -ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊ ນ; ຊຶື່ງ ເປັນຂີດໝາຍທາງດ້າ ນປະຫວ ດສາດຂອງຕະຫຼາ ດທຶນ ລາວ, ສ້າ ງ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດ ສາມາດລະດມທຶນໄລຍະຍາວ ໃນຕັ້ນທຶນທີື່ເໝາະສມ, ເປັນກນໄກປັບປງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຂອງວິສາຫະກິດທາງດ້ານ ການເງິນ , ການຈດຕັ້ງ ແລະ ຫນການຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄປສ່ການບໍລິຫານຢ່າງມອາຊີບ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວຕາມທິດທີື່
ມີຄນນະພາບ, ສມດນ, ຕໍໍ່ເນື່ອງ, ຍນຍງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ.
ນບແຕ່ເວລານັ້ນເປັນຕັ້ນມາ ວນທີ 10 ເດອນ ຕລາ ຂອງທກໆປີ ໄດ້ຖເປັນວນຄບຮອບສ້າງຕັ້ງຂະແໜງຕະ
ຫຼາດທຶນລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເປັນວນແຫ່ງການກາເນີດຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮາ ສະມາຊິກ
ພກ-ພະນກງານຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນທງໝດ ຂໍສະແດງຄວາມຮ້ບນຄນຢ່າງຢ່າງສງ ມາຍງການນາ ແລະ ພະນກງານ
ຮ່ນກໍໍ່ຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ, ຜ້ຊີັ້ນາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃນໄລຍະຜ່ານ ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການກະກຽມສ້າງຕັ້ງ
ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຢ່າງປະດິດສ້າງ ແລະ ບໍໍ່ຮ ້ອິດຮ ້ເມ ື່ອຍ. ບ ນດາທ່ານເລ ັ່ານັ້ນ, ຖ ວ່າເປັນພະນ ກງານຮ່ ນບ ກເບີກ,
ເປັນຜ້ສ້າງໜໍ່ແໜງ ແລະ ພັ້ນຖານວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ. ຕໍໍ່ມາ, ກໍໍ່ມີການນາແຕ່ລະຮ່ນ ໄດ້ເປັນແກ່ນສານຊີັ້ນາ-ນາ
ພາ ເພື່ອສບຕໍໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມນເຊັ້ອດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜກແໜ້ນ ເພື່ອພາລະກິດສ້າງສາພດທະນາຕະຫຼາດ
ທຶນລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທນສະໄໝ ໃນທ່າມກາງຍກແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ ກບພາກ
ພັ້ນ ແລະ ສາກນ.
ບນດາທ່ານ ທີື່ນບຖ
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີ, ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນຂອງພວກເຮາ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວທາງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບຕາມເງື່ອນໄຂຕວຈິງພາຍໃນປະເທດ ເຊິື່ງສາມາດສງລວມຜນງານທີື່ພັ້ນເດັ່ນບາງດ້ານ
ດັ່ງນີັ້:
1. ກ ງຈ ກການຈ ດຕ ັ້ ງ ຂອງລະບ ບຕະຫຼ າດທຶ ນ ໄດ້ ມ ີ ການແບ່ ງພາລະບ ດບາດຢ່ າ ງຈະແຈ້ ງ ລະຫວ່ າງ ຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຕາມທີື່
ໄດ້ການດໄວ້ໃນກດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ.
2. ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ບາລງ-ກໍໍ່ສ້າງພະນກງານທາງດ້ານ ທິດສະດີການເມອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ
ດ້ວຍຫຼາຍຮບການທີື່ເໝາະສມ ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າຈາກບນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ສາກນ ແລະ ທຶນ
ສ ມທ ບຈາກ ທຫລ. ຜ່ານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຄ ດ ັ່ງ ກ່າວ ເຮ ດໃຫ້ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານ ມີຄວາມຮ້ ,
ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມປອດໃສ, ເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ໜ ກແໜ້ນ, ມີຄ ນສ ມບ ດສິນທາປະຕິວ ດ ກຽມພ້ອມ
ປະຕິບດໜ້າທີື່ການເມອງທີື່ໄດ້ຮບມອບໝາຍ.
ປັດຈບນ ໜ່ວຍພກ ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ມີພະນກງານທງໝດ ຈານວນ 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
63

ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີ 36 ຄ ນ (ຍິງ 19 ຄ ນ); ມີສະມາຊິກພ ກທ ງໝ ດ 23 ສະຫາຍ ກວມ 29% ຂອງ
ພະນກງານທງໝດ.
ສາລບບໍລິສດຫຼກຊບ 4 ແຫ່ງ ມີພະນກງານທງໝດ 76 ຄນ, ບນດາບໍລິສດຫຼກຊບ ກໍໍ່ໄດ້ເອາໃຈໃສ່
ວຽກງານຍກລະດບຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນກງານ ດ້ວຍການນາສັ່ງໄປສຶກສາຕໍໍ່ລະດບປະລິນຍາໂທ
ຢ ່ຕ່າງປະເທດ, ນ າສ ັ່ງເຂ ັ້າ ຝ ກອ ບຮ ມ ແລະ ສ າມະນາ ໃນຫ ວຂໍໍ້ ຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງກ ບຕະຫຼາດທຶນຢ່າ ງເປັນ
ປົກກະຕິ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ຫ ວຂໍໍ້ CMIP, Lao.PIB, Train the Trainers, ການບໍລິຫານຫ້ອງການ, ບ ນຊີ
ທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ.
3. ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກາໃຫ້ເປັນລະບບຄບຊຼຸດເທື່ອລະກ້າວ. ປັດຈບນ, ນິຕິກາສງສດຂອງວຽກ
ງານຕະຫຼາດທຶນແມ່ນ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼ ກຊ ບ (ສະບ ບປັບປ ງ) ແລະ ຍ ງມີລະບຽບການຈ ານວນຫລາຍ
ສະບ ບ. ນິ ຕ ິ ກ າດ ັ່ ງ ກ່ າ ວ ໄດ້ ກ າຍເປັ ນ ເຄ ື່ ອ ງມ ແລະ ບ່ ອ ນອີ ງ ທີ ື່ ສ າຄ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຄ ້ ມ ຄອງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼກຊບ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕວຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບນດາຫວ
ໜ່ວຍທ ລະກິດ ທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ສາມາດລະດ ມທຶນຜ່າ ນຕະຫຼາ ດທຶນ, ຊຼຸກຍ ້, ສ ັ່ງເສີມ ແລະ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບກຄນ, ນິຕິບກຄນ ແລະ ການຈດຕັ້ງ ປະກອບສ່ວນລງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນ.
ພ້ອມນີັ້ ເພື່ອສບຕໍໍ່ດຶງດດ ແລະ ຊຼຸກຍ້ໃຫ້ມີການເຂັ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານຕະຫລາດ
ທຶນ, ລດຖະບານໄດ້ຫຼຼຸດອດຕາອາກອນກາໄລ ຈາກ 20% ມາເປັນ 13% ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕໍໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່
ບໍລິສດຈດທະບຽນ; ໄດ້ຍກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກການຂາຍ ຫຼ ໂອນຮ້ນ, ແລະ ເງິນປັນຜນ; ຍກເວັ້ນ
ອາກອນມ ນຄ່າ ເພີື່ມສ າລ ບສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້າ ນຫຼ ກຊ ບ ທີື່ເ ປັນສະຖາບ ນການເງິນ ແລະ ໄດ້ຍ ກເວ ັ້ນຄ່າ
ທານຽມ ຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ໃນສ່ວນຂອງລດຖະບານ.
4. ຮອດທ້າ ຍ ປີ 2020, ວິ ສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ສາມາດລະດ ມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນ, ຮ້ນກ້ ແລະ ພນທະບດລດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ທງໝດ
ຈ ານວນ 23.018 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອ າ 14% ຂອງ GDP. ປັ ດຈ ບ ນ ຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີບ ໍລິສ ດຈ ດ
ທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ທີື່ມາຈາກຂະແໜງການເງິນ, ພະລງງານໄຟຟ້າ, ກະສິກາ, ອດສະຫະກາ, ການຄ້າ-ການ
ບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ.
ພ້ອມດຽວກ ນນີັ້, ເພ ື່ອສ້າງສິື່ງຈ ງໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ້ ພວກເຮ າ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ບໍລິສດຈດທະບຽນ ໂດຍໄດ້ຫນບໍລິສດຈດທະບຽນ ໄປສ່ ການຈດຕັ້ງປະຕິບດມາດຕະຖານສາກນດ້ານການ
ລາຍງານການເງິນ (IFRS) ເທ ື່ອລະກ້າ ວ; ໄດ້ຫ ນການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານໄປສ ່ຫຼ ກການຂອງອາຊຽນ ແລະ
ມາດຕະຖານສາກນ. ນອກນີັ້, ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນຜ່ານຮບການ
ລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ຕິດຕາມ ກວດກາ ຕາມເອກະສານ ແລະ ກວດກາກບທີື່
ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບການ. ຜ່ານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຄ ດ ັ່ງກ່າວ
ເຮດໃຫ້ບໍລິສດຈດທະບຽນ ມີທຶນພຽງພໍເພື່ອເຄື່ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານຈດການສອດຄ່ອງກບ
ລະບຽບການ ແລະ ຫຼ ກການສາກ ນພໍສ ມຄວນ, ມີການຫ ນປ່ຽນຢ່າງຕ ັ້ງໜ້າ ເປັນຕັ້ ນແມ່ນ ການປະຕິບດ
ຫຼກການບນຊີ ແລະ ການປະຕິບດພນທະອາກອນ ເຮດໃຫ້ບໍລິສດມີຄວາມໂປ່ງໃສເທື່ອລະກ້າວ.
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5. ການປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜ້ລງທຶນ
ໄດ້ປະສານສມທບກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ້ກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼ າ ດທຶນ
ໃຫ້ແກ່ມວນຊນ ດ້ວຍການ ຈດສາມະນາ, ຈດງານປະຈາປີ, ສ້າງປືຶ້ມ ແລະ ວີດີໂອສັ່ງເສີມຄວາມຮ້ , ຜະລິດ
ສະປອດໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆ.
ຮອດເດອນ 10 ປີ 2020 ມີບນຊີຜ້ລງທຶນທງໝດ 15.961 ບນຊີ, ໃນນີັ້ ບນຊີຜ້ລງທຶນພາຍໃນ ມີ
ຈ ານວນ 12.567 ບ ນຊີ ແລະ ບ ນຊີຜ້ ລ ງທຶນ ຕ່າ ງປະເທດ ມີຈ ານວນ 3.394 ບ ນຊີ ເຊິື່ງ ມາຈາກ 47
ປະເທດທັ່ວໂລກ. ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຊັ້-ຂາຍຕວຈິງ ເຫນວ່າ ຜ້ລງທຶນຕ່າງປະເທດ ມີບດບາດພໍສມຄວນ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຊັ້-ຂາຍຫລກຊບຢ່ຕະຫລາດທຶນລາວ.
6. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼາດທຶນລາວ
ໄດ້ພດທະນາ ແລະ ບາລງຮກສາລະບບ ໄອທີ ຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ເປັນຕັ້ນ ລະບບຮບຄາສັ່ງຊັ້ -ຂາຍ, ລະບບ
ຈ ບຄ ່ ຊັ້ - ຂາຍ, ລະບ ບສະສາງ ແລະ ຕ ດບ ນຊີ ຫ ຼ ກຊ ບ, ລະບ ບຮ ບຝາກຫຼ ກຊ ບ ແລະ ລະບ ບອ ື່ ນໆ ເພື່ ອ
ຮບປະກນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ. ພິເສດ ໃນປີ 2017 ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
ໄດ້ພດທະນາລະບບເພື່ອຮອງຮບການຊັ້ -ຂາຍພນທະບດລດຖະບານຜ່ານຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ແລະ ໄດ້ເລີື່ມ
ຈດຕັ້ງປະຕິບດໃນທ້າຍປີ 2018 ຊຶື່ງລະບບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍລດຖະບານເພື່ອລະດມທຶນຈາກມວນຊນ ເພື່ອ
ພດທະນາໄດ້ດີພໍສມຄວນ.
ພ້ອມນີັ້ ໄດ້ຍກລະດບກນໄກການຊັ້-ຂາຍຮ້ນ ເພື່ອເພີື່ມໂອກາດໃຫ້ຜ້ລງທຶນສາມາດຊັ້-ຂາຍຮ້ນກນໄດ້
ຢ່າງຄ່ອງຕ ວຍິື່ງຂຶັ້ນ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ ການນ າໃຊ້ລະບ ບການປະມ ນແບບຕໍໍ່ເນ ື່ອງ; ການເພີື່ມຂອບເຂດການ
ປ່ຽນແປງລາຄາລາຍວນ; ການປັບຫວໜ່ວຍຊັ້-ຂາຍຮ້ນຂັ້ນຕໍ່າ, ໄດ້ພີື່ມຮບແບບຄາສັ່ງຊັ້-ຂາຍ ແລະ ອື່ນຯ.
ສ າລ ບສະຖາບ ນສ ື່ກາງດ້ານຫຼ ກຊ ບ ໄດ້ ອະນ ຍາດດ າເນີນທ ລະກິດ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສ ດຫຼ ກຊ ບ 4 ແຫ່ງ
ເພື່ອເຮດໜ້າທີື່ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເປົຶ້າໝາຍຈດທະບຽນ ແລະ ເປັນສື່ກາງໃນການແລກປ່ຽນຊັ້ -ຂາຍ
ຫຼກຊບ; ໄດ້ຮບຮອງສະຖາບນສື່ກາງອື່ນ 17 ເປັນຕັ້ນແມ່ນ: ບໍລິສດກວດສອບ (4 ແຫ່ງ), ບໍລິສດປະເມີນ
ມນຄ່າຊບສິນ (9 ແຫ່ງ), ທະນາຄານດແລຊບສິນ (3 ແຫ່ງ) ແລະ ບໍລິສດຈດອນດບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ (1
ແຫ່ງ) ເພື່ອປະກອບສ່ວນຂບເຄື່ອນຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕວ.
7.

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜ້ຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບ
ໄດ້ສ້າງ ແລະ ພດທະນາລະບບ ໄອທີ ເພື່ອຮບປະກນໃຫ້ການປະຕິບ ດວຽກງານຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊບ
ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕວ, ເປັນລະບບ, ຮບປະກນ ແລະ ທນສະໄໝ. ພ້ອມນີັ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະ
ໜອງງບປະມານພຽງພໍກບຄວາມຈາເປັນຕວຈິງ ເພື່ອຮບປະກນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງອງການຄ້ມ
ຄອງວຽກງານຫຼກຊບ.
ນອກຈາກນີັ້ ໂດຍຍຶດໝ ັ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພກ-ລດວາງອອກ, ພວກເຮາ
ໄດ້ເພີື່ມທະວີການພວພນຮ່ວມມແບບສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອງການຈດຕັ້ງ ສາກນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການ
ຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານ ວິຊາການໃນການພດທະນາຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ.
ສ ງລວມແລ້ວ , ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜ່າ ນມາ ຂະແໜງຕະຫຼາ ດທຶນ ໄດ້ຮ ບການສ້າ ງຕ ັ້ງ ແລະ
ພດທະນາ ຢ່າງເປັນລະບບ ດ້ວຍບາດກ້າວທີື່ໜກແໜ້ນ. ມາຮອດປັດຈບນ, ຕະຫຼາດທຶນລາວປະກອບມີທກ
ພາກສ່ວນ ທີື່ເປັນອງປະກອບສາຄ ນ ແລະ ຈາເປັນໃນລະບບນິເວດວິທະຍາຕະຫຼາດທຶນ ເຊິື່ງລວມມີ ຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ບໍລິສດຈດ
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ທະບຽນ, ສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ, ຜ້ລງທຶນທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜະລິດຕະພນທີື່ຊັ້ -ຂາຍ
ໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ.

ບນດາທ່ານ ທີື່ນບຖ
ຜ່າ ນໄລຍະ 10 ປີ ແຫ່ງ ການກ າເນີ ດ ແລະ ເຕີບ ໃຫຍ່, ຂະແໜງຕະຫຼາ ດທຶ ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວ ນເຂ ັ້ າ ໃນ
ພາລະກິດປົກປັກຮກສາ ແລະ ສ້າງສາພດທະນາປະເທດຊາດ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຊຶື່ງຂັ້ນເທິງໄດ້ຮບຮ້ຜນງານ ແລະ ໄດ້ມອບ
ໃບຍ້ອງຍໍໃນລະດ ບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ແລະ ຜ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຕະຫລາດທຶນ ຄ:
-

ຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ III 1 ໜ່ວຍ;

-

ຫຼຽນກາແຮງງານ 1 ໜ່ວຍ

-

ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບຊມເຊີຍຈາກຜ້ວ່າການ ທຫລ ຫຼາຍສະບບ;

-

ໃບກຽດຕິຄ ນ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບຊ ມເຊີຍ ຈາກ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼກຊບ
ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຈານວນຫຼາຍສະບບ.

ນອກຈາກນີັ້ ໜ່ວຍພກ ສຄຄຊ ໄດ້ຮບການຍ້ອງຍໍ ເປັນໜ່ວຍພກເຂັ້ມແຂງ-ຮ້ນາພາຮອບດ້ານ 7 ສະໄໝຕໍໍ່
ເນື່ອງ.
ບນດາທ່ານ ທີນ
ື່ ບຖ
ບນດາຜນງານຕ່າງໆທີື່ພວກເຮາຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນໄດ້ຮບການຊີັ້ນາ-ນາພາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຈາກຄະນະກາ
ມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຄະນະຜ ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ໄດ້ຮ ບການຮ່ວມມ ເປັນຢ່າງດີຈາກ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ. ເກາຫຼີ ໃນຖານະເປັນຄ່ຮ່ວມທຶນ; ໄດ້ຮບການຮ່ວມມໃນຂອບ ສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອງ
ການຈດຕັ້ງສາກນ; ໄດ້ຮບການສະໜບສະໜນຈາກ ບນດາກະຊວງ, ອງການທຽບເທັ່າກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຢ່
ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຍ້ອນຄວາມເອ າໃຈໃສ່, ຄວາມບ ກບ ນຫ້າວຫ ນຂອງ ຄະນະນ າ, ສະມາຊິກພ ກ ພະນກງານ ຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນທງໝດ.
ຂ້າ ພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ຂໍສະແດງຄວາມຮ ້ບ ນຄ ນຢ່າງລ ັ້ນເຫຼ ອ ແລະ ຂອບໃຈຢ່າງສ ງຕໍໍ່ ການນ າ ແລະ
ພະນກງານຮ່ນກໍໍ່ຕັ້ງ, ພະນກງານອາວໂສບານານ ທີື່ໄດ້ທ່ມເທເຫື່ອແຮງ ສະຕິປັນຍາຂອງຕນປະກອບສ່ວນເຂ ັ້າໃນ
ຜນສາເລດດັ່ງກ່າວ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສງ ຕໍໍ່ການສະໜບສະໜນຊ່ວຍເຫຼອຂອງທກພາກສ່ວນ ໃນການ
ພດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງພວກເຮາໃນໜຶື່ງທດສະວດທີື່ຜ່ານມາ.
ບນດາທ່ານ ທີນ
ື່ ບຖ
ຜນງານທີື່ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນຍາດມາໄດ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສາຄນ ຕໍໍ່ການພດທະນາເສດຖະກິດ -ສງຄມພໍ
ສມຄວນ. ແຕ່ເມື່ອທຽບກບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ໃນເງື່ອນໄຂເຊື່ອມ
ໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ ກບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກນ, ພວກເຮາ ຍງມີບາງຂໍໍ້ຄງຄ້າງຈານວນໜຶື່ງ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ເອາໃຈໃສ່
ປັບປງແກ້ໄຂ ຄ:
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1) ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຍງບໍໍ່ສາມາດເປັນຊ່ອງທາງໃໝ່ໃນການຈດສນແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການລງທຶນ ໄດ້ດີເທັ່າທີື່ຄວນ
ເນື່ອງຈາກ:
- ຜະລິດຕະພນຫຼກຊບ ທີື່ຊັ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ບໍໍ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄນນະພາບບໍໍ່ສງ (ຜນຕອບແທນຕໍ່າ ຫຼ ບໍໍ່
ມີຜ ນຕອບແທນສ າລ ບບາງບໍລ ິສ ດຈ ດທະບຽນ) ຍ້ອນວິສາຫະກິດທ ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ຍ ງ
ອ່ອນແອຫຼາຍດ້ານ, ເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຂາດທຶນຕໍໍ່ເນື່ອງຫຼາຍປີ, ຂາດການຖບນຊີຢ່າງເປັນລະບບ, ການ
ຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ຍງບໍໍ່ທນເປັນມອາຊີບແທ້;
- ການປະຕິຮບລດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ລະບໄວ້ໃນມະຕິ
5 ສະໄໝທີ IX ຂອງພກແລ້ວ ແຕ່ບໍໍ່ຖກຈດຕັ້ງຜນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນຮບປະທາ ເຮດໃຫ້ຂາດຕວແບບທີື່
ດີຈາກວິສາຫະກິດຂອງລ ດທີື່ລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ (ຫ ວໜ່ວຍທີື່ມີກາໄລ ບໍໍ່ຖ ກສະໜ ບສະໜນ
ຈາກພາກລດໃຫ້ມາລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ແຕ່ຫວໜ່ວຍທີື່ຂາດທຶນ ຖກບນຈໃນບນຊີເປົຶ້າ ໝາຍ
ລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ);
- ບາງບໍລິສ ດທີື່ຈ ດທະບຽນແລ້ວ ຍ ງເຄ ື່ອນໄຫວຂາດທຶນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປັນຜ ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮ ້ນ , ການ
ປະຕິບ ດນະໂຍບາຍບ ນຊີ ຍ ງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກ ບມາດຕະຖານສາກນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS)
ເຮດໃຫ້ຜ້ລງທຶນຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນ, ການຫນ
ຈາກການບໍລິຫານຈ ດການແບບຄອງເດີມ ໄປສ ່ການຄ້ ມຄອງບໍລິຫານ (CG) ຕາມບ ດຮຽນທີື່ດີຂອງ
ສາກນ ຍງຊກຊ້າ.
2) ພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດບໍໍ່ທ ນໜ ກແໜ້ນ , ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ -ເງິນຕາ ຍ ງບໍໍ່ທ ນໝ ັ້ນທ່ຽ ງແທ້
ເປັນຕັ້ນ ການຂາດດນງບປະມານ, ພາລະໜີັ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຍງສງ, ເງິນກີບຍງອ່ອນຄ່າໃນບາງໄລຍະ ໂດຍ
ສະເພາະໄລຍະການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິ ດ -19, ການແລກປ່ ຽ ນເງິ ນ ຕາກ ບຄ ນຂອງຜ ້ ລ ງທຶ ນ
ຕ່າງປະເທດ ຍງພບຄວາມຫຍ້ງຍາກ ເຮດໃຫ້ຜ້ລງທຶນຕ່າງປະເທດ ບໍໍ່ສນໃຈມາລງທຶນເພີື່ມເຕີມ ແລະ ຜ້ທີື່ໄດ້
ລ ງທຶນແລ້ວ ກໍໍ່ຊອກຫາທ ກວິທີທາງເພື່ອອອກຈາກຕະຫຼາດທຶນລາວ; ນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນ (ເປັນຕ ັ້ນ:
ອາກອນກາໄລ, ອາກອນມນຄ່າເພີື່ມ) ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນອາກອນຂອງພາກລດ ຕໍໍ່ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ
ເຖິງວ່າໄດ້ປະຕິບດ ແຕ່ເມື່ອທຽບກບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທຶນພາຍໃນປະເທດ ເຫນວ່າຍງບໍໍ່ທນສມຄ່ . ທງໝດ
ເຫຼັ່ານີັ້ ບໍໍ່ເອັ້ອອານວຍຕໍໍ່ ການລະດມທຶນ ແລະ ການລງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນເທັ່າທີື່ຄວນ;
3) ການຄ້ມຄອງຂອງພາກລດ ຕໍໍ່ບໍລິສດທີື່ຢ່ນອກຕະຫຼາດຫຼກຊບ ຍງບໍໍ່ໜກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງແທ້ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ
ການຖບນຊີ, ການແຈ້ງເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນ, ການລກລອບນາເຂ ັ້າສິນຄ້າບໍໍ່ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ
ລວມທງ ການປະຕິບດມາດຕະການຕໍໍ່ຜ້ລະເມີດ ຍງບໍໍ່ໄດ້ປະຕິບດຢ່າງຈິງຈງ ເຮດໃຫ້ເກີດມີການປຽບທຽບ
ຊັ່ງຊາ ແລະ ທໍໍ້ຖອຍ ສາລບບໍລິສດທີື່ປະຕິບດຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ;
4) ເຄ ື່ອງມ ໃນການຄ ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ກຊບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະບ ບໄອທີ, ບ ກຄະລາກອນທີື່ມີຄວາມຊາ
ນານງານສະເພາະດ້ານ ແລະ ບນດານິຕິກາລ່ມກດໝາຍ ຍງບໍໍ່ຄບຖ້ວນ ແລະ ທນສະໄໝ ເຮດໃຫ້ການຄ້ມ
ຄອງຕິດຕາມ ການຈດຕັ້ງປະຕິບດລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ຍງບໍໍ່ທນຕໍໍ່
ເນື່ອງ ແລະ ຄວບຄມທກບນຫາ, ເມື່ອພບເຫນບນຫາແລ້ວ ການຄັ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂ ຍງບໍໍ່ທນສະພາບ
ການ;
5) ລະບບເຕກໂນໂລຊີຂອງ ຕລຊລ ທີື່ນາໃຊ້ໃນປັດຈບນ ມີຂໍໍ້ຈາກດຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຍງບໍໍ່ມີສນສາຮອງຂໍໍ້ມນ
(DR Site), ຊ່ ອ ງຫວ່ າ ງ ລະຫວ່ າ ງ ຄວາມສາມາດທາງດ້ າ ນເຕ ກນິ ກ ຂອງລະບ ບດ ັ່ ງ ກ່ າ ວ ກ ບຄວາມ
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ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປັດຈບນ ນບມັ້ນບກວ້າງອອກເລັ້ອຍໆ ເປັນຕັ້ນ: ຊ່ອງທາງການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຍງບໍໍ່ທນ
ຕອບສະໜອງກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ລ ງທຶນ ເຊ ັ່ນ: ບໍໍ່ມີລະບ ບສ ັ່ງ ຄ າສ ັ່ງ ຊັ້ -ຂາຍຜ່າ ນມ ຖ (Mobile
App) ແລະ Tablet, ການເປີດບນຊີເງິນຝາກສ າລບຜ້ລງທຶນຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອລ ງທຶນໃນຫຼກຊບ ຍ ງມີຂໍໍ້
ຫຍ້ງຍາກ, ບໍໍ່ມີລະບບເປີດບນຊີຫຼກຊບແບບອອນລາຍ, ການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃນການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຍງ
ບໍໍ່ທນໄດ້ດີ ຍ້ອນຕະຫຼາດຍງອ່ອນນ້ອຍ, ຂາດຜະລິດຕະພນທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶື່ງທງໝດນີັ້ເຮດໃຫ້ຜ້ລງທຶນ ແລະ
ຜ້ຕ້ອງການລະດມທຶນຈາກທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບໍໍ່ທນໃຫ້ຄວາມສນໃຈຕໍໍ່ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ເທັ່າ ທີື່
ຄວນ, ເຄື່ອງມຕິດຕາມການຊັ້ -ຂາຍຫຼກຊບທີື່ບໍໍ່ຍດຕິທາ ຍງບໍໍ່ ເປັນລະບບຄບຊຼຸດ, ນິິຕິກາເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ
ເຄື່ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ຄ້ມຄອງສະມາຊິກຂອງຕນ ຍງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກບນິຕິກາແມ່ ເຮດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ
ບາງຄັ້ງບໍໍ່ຄ່ອງຕວ; ຄ່ຮ່ວມທຶນ ຍງຂາດຄວາມກະຕລລັ້ນໃນການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ;
6) ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບຈານວນໜຶື່ງ ຍງບໍໍ່ທນປະຕິບດບດບາດຂອງຕນ
ຢ່າງເຕມສ່ວນ ແລະ ເລິກເຊິື່ງເຖິງຖອງແທ້, ຄວາມສະດ້ງໄວໃນການນາເອາບດຮຽນ ແລະ ປະສບການຂອງ
ຕ່າງປະເທດມາໝນໃຊ້ເຂັ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕນຍງບໍໍ່ທນໄດ້ດີ, ຄນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການ
ຍງເຮດບໍໍ່ທນໄດ້ດີເທັ່າທີື່ຄວນ;
7) ຖານຜ້ລງທຶນ ຍງບໍໍ່ທນກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍງບໍໍ່ເຄື່ອນໄຫວຊັ້-ຂາຍຢ່າງຟົດຟືຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ້ລງທຶນ
ປະເພດສະຖາບນພາຍໃນປະເທດ. ສາລບຜ້ລງທຶນປະເພດບກຄນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊັ້ຫຼກຊບໄວ້ເພື່ອຖຄອງ
ໄລຍະຍາວ ເຮ ດໃຫ້ການຊັ້ -ຂາຍຫຼ ກຊ ບໃນ ຕລຊລ ບໍໍ່ຄ ຶກຄ ັ້ນເທ ັ່າທີື່ຄວນ. ການສ້າ ງສິື່ງ ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແ ກ່ການຊັ້ -ຂາຍ ເພ ື່ອດຶງ ດ ດຜ ້ລ ງທຶນ ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າ ງປະເທດ ຍ ງບໍໍ່ທ ນໄດ້ຮ ບການ
ປະຕິບດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ . ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫຼກຊບ ເຫນວ່າ ການຄັ້ນຄິດປະດິດສ້າງດ້ານເນ ັ້ອໃນ
ແລະ ວິທີການໃໝ່ໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມໜ້າສນໃຈຕໍໍ່ກ່ມເປົຶ້າໝາຍ ໄດ້ຮບການປັບປງ ແຕ່ຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວ
ກບວຽກງານຫຼກຊບ ຂອງສງຄມຍງຈາກດ. ການສ້າງຫຼກສດ ແລະ ການສ້າງນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼ ກຊບ
ປະເພດຕ່າງໆ ຍງບໍໍ່ພຽງພໍກບຄວາມຈາເປັນຕວຈິງ.
ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮບປະກນການຈດຕັ້ງຜນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຂອງພກ ຄັ້ງທີ XI, ມະຕິກອງປະຊຼຸມ
ໃຫຍ່ຜ້ແທນອງຄະນະພກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ IV; ຍດທະສາດການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ
ລາວ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທ ດຮອດປີ 2035 (ສະບ ບປັບປ ງ) ພວກເຮ າຕ້ອງສ ມໃສ່ບາງໜ້າວຽກ
ບລິມະສິດ ດັ່ງນີັ້:
1. ສ ມໃສ່ພ ດທະນາຕະຫຼາ ດພ ນທະບ ດລ ດຖະບານໃຫ້ເຂ ັ້ມແຂງ ເພ ື່ອຊ່ວຍລ ດຖະບານລະດ ມທຶນ ແກ້ໄຂ
ບນຫາເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບນຫາການຝືດເຄອງດ້ານງບປະມານ;
2. ປັບປ ງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃຫ້ມີຄວາມໜ ກແໜ້ນ, ເຂ ັ້ມແຂງ
ຮບປະກນການໃຫ້ບໍລິການມີຄວາມທນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ;
3. ປັບປງກນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ການອອກຈາໜ່າຍຫຼກຊບ ແລະ ການຈດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ
ເພ ື່ອຊຼຸກຍ ້ການເຂ ັ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ, ສາມາດແຂ່ງຂ ນ ແລະ ມີຄວາມຍ ນຍ ງ ແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮ ດງານທາ
ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜກແໜ້ນ ແລະ ທັ່ວເຖິງ.
ຂ້າ ພະເຈ ັ້າ ເຊ ື່ອໝ ັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຂອງ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ, ການອ ້ ມ ຊູ
ຊ່ວຍເຫຼອຂອງບນດາທ່ານ, ບວກກບບດຮຽນ ແລະ ປະສບການ ຂອງພວກເຮາ, ພວກເຮາຈະສາມາດປະຕິບດໜ້າ
ທີື່ການເມອງຂອງຕນ ໃຫ້ບນລຕາມຄາດໝາຍທີື່ໄດ້ການດໄວ້.
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ທ ງໝ ດນ ັ້ນ ແມ່ນການລາຍງານໂດຍສ ງເຂບ ຕໍໍ່ໝາກຜ ນຂອງການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງ
ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ.
ນະໂອກາດອ ນມີຄວາມໝາຍນີັ້, ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອ ນປະເສີ ດ ມາຍ ງ ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງ
ນາຍ ກລ ດຖະມນຕີ, ລ ດຖະມ ນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼກຊບ ຈ ັ່ງມີພາລານາໄມ
ສມບນ, ມີຄວາມສກໃນຊີວິດສ່ວນຕວ ແລະ ຄອບຄວ, ສບຕໍໍ່ຊີັ້ນາ-ນາພາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ກ້າວຂຶັ້ນຕາມຈດ
ໝາຍທີື່ໄດ້ການດໄວ້. ຂໍອວຍພອນແດ່ ບນດາທ່ານການນາ, ພະນກງານອາວໂສບານານ, ພະນກງານຫຼກແຫຼ່ງນາພາ
, ພະນກງານຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີື່ມີກຽດທກທ່ານ ມີຜນສາເລດໃນໜ້າທີື່ການເມອງຂອງບນດາ
ທ່ານທກປະການ, ມີສຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ຫ້າວຫນ ໝັ້ນຍນ.

(ຂໍຂອບໃຈ)
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IV. ບດຄາເຫນ ຂອງ ທ່ານ ອ໊ອດ ພນຊຽງດີ

ບດລາຍງານກ່ຽວກບວິໃສທດ ແລະ ແຜນ 5 ປີ ພດທະນາຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
ຕໍພ
ໍ່ ທ
ິ ສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານການເຄອ
ື່ ນໄຫວຕະຫຼາດທຶນ ຄບຮອບ 10 ປີ
ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ອ໊ອດ ພນຊຽງດີ ຜອ
້ ານວຍການໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
ຮຽນ: - ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລດຖະມນຕີກະຊວງ ການເງິນ,
ປະທານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖຢ່າງສງ;
- ບ ນດາທ່ າ ນຮອງລ ດຖະມ ນຕີ , ອາດີ ດ ຮອງລ ດຖະມ ນຕີ , ຄະນະກ ມ, ຄະນະອ າ ນວຍການ
ທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ຄະນະອານວຍການຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖ;
- ບນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ນບຖ ແລະ ຮກແພງ.
ຂ້າພະເຈັ້າ ຮ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສງ ທີື່ໄດ້ເຂັ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງ
ນີັ້ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (ຕລຊລ) ລາຍງານວິໄສທດຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ແລະ ແຜນ 5 ປີ
ພດທະນາຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຕໍໍ່ງານພິທີທີື່ເປັນປະຫວດສາດ ແລະ ມີຄ ວາມໝາຍຄວາມສາຄນສາລບຕະຫຼາດທຶນ
ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີັ້. ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ເປັນເຄື່ອງມທີື່ສາຄນສາລບການພດທະນາເສດຖະກິດ ເຊິື່ງເຫນໄດ້ຈາກຂະ
ໜາດຂອງມນຄ່າຕະຫຼາດຫຼກຊບ ທີື່ເພິື່ມຂັ້ນສັ່ງຜນກະທບໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕວ ຍ້ອນຕະຫຼາດຫຼກຊບເຮດ
ພາລະບດບາດບໍລິການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ແລະ ບໍລິການຊາລະ-ສະສາງຫຼກຊບ ດ້ວຍລະບບທີື່ທນສະໄໝ ແລະ ເຊື່ອຖ
ໄດ້. ພ້ອມທງເຮດໜ້າທີື່ຄ້ມຄອງບໍລິຫານການເຄື່ອນໄຫວຊັ້-ຂາຍ ຂອງນກລງທຶນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຍຕິທາ, ລາຍ
ງານຂໍໍ້ມນສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຫຼກຊບຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ທນເວລາ. ທກຫວໜ່ວຍທລະກິດເຄື່ອນໄຫວຖ ກກດ
ໝາຍທີື່ຕ້ອງການເພີື່ມທຶນ ແຕ່ບໍໍ່ຢາກສ້າງໜີັ້ເພີື່ມ ຫຼ ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງໜີັ້ດ້ວຍການກ້ຢືມຍງເຫຼອບໍໍ່ຫຼາຍ
ກໍຈະຫນມານາໃຊ້ເຄື່ອງມຕະຫຼາດຫຼກຊບ ເປັນທາງເລອກແທນ. ຜ້ຕ້ອງການລງທຶນ ຫຼ ຜ້ຢາກເປັນເຈັ້າຂອງທລະ
ກິດໃນຫຼາຍຂະແໜງການແຕ່ມີເງິນລ ງທຶນບໍໍ່ຫຼາຍ, ຕ້ອງການຈະກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນການລ ງທຶນຂອງຕນ ແລະ
ຕ້ອງການໃຫ້ເງິນລງທຶນຂອງຕນສາມາດຖອນເປັນເງິນສດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງໂຕໃນເວລາສັ້ນໆ ໂດຍບໍໍ່ຈາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າ
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ໃຫ້ຄບການດກໍຈະຫນມາລງທຶນຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບແທນ. ສະນັ້ນ , ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວຈື່ງສ້າງຕນ
ເອງໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມຄດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ການດວິໄສທດຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວວ່າ: “ຕະຫຼາດຫຼກຊບ
ລາວ ເປັນຕະຫຼາດທຶນທີື່ມີຄວາມສາໍຄນ ໃນການຂບເຄື່ອນການພດທະນາເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ” ດ້ວຍການເປັນ
ກນໄກການລະດມທຶນ ແລະ ການລງທຶນຊັ້ -ຂາຍຫຼກຊບ ທີື່ມີຄວາມຍຕິທາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່
ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດ ໃຫ້ນກລງທຶນ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮບຜນປະໂຫຍດຢ່າງຍຕິທາ.
ຕໍໍ່ກບການການດວິໄສທດດັ່ງກ່າວ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໄດ້ການດແຜນ 5 ປີ ພດທະນາຕະຫຼາດຫຼກຊບ
ລາວ ດັ່ງນີັ້:
1. ພດທະນາກນໄກ ແລະ ສິງື່ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ທນສະໄໝ, ພດທະນາ ຜະລິດຕະພນຫຼກຊບໃຫ້ມີ
ຄວາມຫຼາກຫລາຍ ແລະ ພດທະນາບກຄະລາກອນໃນຕະຫຼາດທຶນ ເພອ
ື່ ການສງັ່ ເສີມການລະດມທຶນໄລຍະ
ຍາວ ແລະ ການລງທຶນ ເພອ
ື່ ອະນາຄດ;
2. ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍລດຖະບານ ພດທະນາຕະຫຼາດພນທະບດ;
3. ສະໜອງກນໄກ, ສິງື່ ອານວຍຄວາມສະດວກຮອບດ້ານ ພ້ອມທງ ຂໍມ
ໍ້ ນຂ່າວສານທີຍ
ື່ ຕິທາ, ຖກຕ້ອງ, ໂປ່ງ
ໃສ ແລະ ຄບຖ້ວນ ເພອ
ື່ ເອັ້ອອານວຍຄວາມສະດວກແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ທກພາກສ່ວນໃນຕະຫຼາດທຶນ
ໄດ້ຮບຜນປະໂຫຍດຢ່າງຍຕິທາ.
ນະໂອກາດອນມີຄວາມໝາຍຄວາມສາຄນນີັ້, ຂ້າພະເຈັ້າຂໍຖໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຮ້ບນຄນ ຢ່າງສງຕໍໍ່ມາຍງ
ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລດຖະມນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກາມ
ະການຄ ້ ມ ຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ການນ າທ ກຂ ັ້ ນ ທີື່ ໄ ດ້ ເ ອ າໃຈໃສ່ ຊ ຼຸ ກ ຍ ້ ແລະ ຊີ ັ້ ນ າ-ນ າພາ ຕລຊລ ມາໂດຍ
ຕະຫຼອດ, ຂໍລະນຶກເຖິງຜນງານ ແລະ ຄນງາມຄວາມດີຂອງຄະນະຜ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນກງານຂອງ ຕລຊລ ທກຮ້ນ
ທກລະດບ ທີື່ໄດ້ທ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຕນ ເຂັ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ
ພວກເຮາໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ ເຂັ້ມແຂງ ມາຢ່າງບໍຢ
ໍ່ ດຢັຶ້ງຕະຫຼອດ 10 ປີຜ່ານມາ. ໃນປີ 2020 ນີັ້ ເຖິງວ່າຈະມີສິື່ງ
ທ້ າ ທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍ ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ , ບ ນຫາ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດ

Covid-19

ທີ ື່ ພ ວມສ ັ່ ງ ຜ ນ ກະທ ບຕໍໍ່ ລ ະບ ບເສດຖະກິ ດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກພ ັ້ ນ ແລະ ສາກ ນ ແຕ່ ຄ ະນະຜ ້ ບ ໍ ລິ
ຫານ ແລະ ພະນກງານຂອງ ຕລຊລ ຈະສມທກສະຕິປັນຍາ ແລະ ກາລງແຮງ ເພື່ອຍາດເອາ ຜນງານ ແລະ ການພດ
ທະນາທີື່ໜ້າເພິື່ງ ພໍໃຈມາສ່ສງຄມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຕະຫຼອດໄປ.
ຂໍຂອບໃຈ
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V.

ບດອ່ານຂໍຕ
ໍ້ ກລງ ຕໍວ
ໍ່ າລະຍ້ອງຍໍ-ຊມເຊີຍ ໂດຍກມຈດຕງັ້ ແລະ ພະນກງານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ບດອ່ານຂໍຕ
ໍ້ ກລງ ຕໍວ
ໍ່ າລະຍ້ອງຍໍ-ຊມເຊີຍໃນພິທສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານການເຄອ
ື່ ນໄຫວຕະຫຼາດທຶນ
ຄບຮອບ 10 ປີ
ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ພານສກ ແກ່ນວງພະຈນ, ຫວໜ້າກມຈດຕງັ້ ແລະ ພະນກງານ
ຮຽນ: ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກາມະການຄມ
້
ຄອງຫຼກຊບ ທີເື່ ຄາລບຢ່າງສງ;
ຮຽນ: - ບນດາທ່ານການນາ-ອາດີດການນາ ພກ-ລດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີນ
ື່ ບຖຢ່າງສງ;
- ບນດາແຂກທີມ
ື່ ກ
ີ ຽດ, ທ່ານຍິງ-ທ່ານຊາຍ ທີເື່ ຂາັ້ ຮ່ວມພິທທ
ີ ນ
ີື່ ບຖ ແລະ ຮກແພງ.
ຂ້າພະເຈັ້າ, ຕາງໜ້າໃຫ້ການຈດຕັ້ງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍອະນຍາດອ່ານຂໍໍ້ຕກລງຂອງປະທານຄະນະ
ກາມະການຄ ້ມຄອງຫຼກຊບ ວ່າດ້ວຍການມອບໃບຍ້ອງຍໍ -ຊມເຊີຍ ໃຫ້ກມກອງ ລວມໝ່ ແລະ ບກຄນ ເນື່ອງໃນ
ໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020) ຊຶື່ງລາຍລະອຽດມີຄດັ່ງນີັ້:
ສາທາລະນະລດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນລາວ
ສນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດທະນະຖາວອນ
ຂໍຕ
ໍ້ ກລງວ່າດ້ວຍການມອບໃບຍ້ອງຍໍ-ຊມເຊີຍ ໃຫ້ກມກອງລວມໝ່ ແລະ ບກຄນ
ເນອ
ື່ ງໃນໂອກາດສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020)
(ສະບບເລກທີ 16/ຄຄຊ)
-

ອີງຕາມ ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຄ ັ້ງຄະນະຮບຜິດຊອບເພື່ອກະກຽມສະຫຼອງ 10 ປີ ການສ້າງຕັ້ງ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (2010-2020);

-

ອີງຕາມໜ ງສ ສະເໜີຂອງສານກງານຄະນະກາມະການຄ ້ມຄອງຫຼກຊບ ສະບ ບເລກທີ 346/ສຄຄຊ
ລງວນທີ 23 ຕລາ 2020.
ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ,
ປະທານຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ (ຄຄຊ) ຕກລງ:
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ມາດຕາ 1

ເຫນດີໃຫ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ-ຊມເຊີຍ ຈານວນ 395 ໃບ ໃຫ້ບນດາກມກອງລວມໝ່ ແລະ ບກຄນ ທີື່

ມີຜ ນງານໃນການປະກອບສ່ວນເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜ ນງານ 10 ປີ
ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020) ລາຍລະອຽດລ່ມນີັ້:
(1) ປະເພດ ໃບຍ້ອງ :

ທງໝດຈານວນ 311 ໃບ

(ໃຫ້ 43 ກມກອງ ແລະ 268 ທ່ານ).

(2) ປະເພດ ໃບຊມເຊີຍ :

ທງໝດຈານວນ 84 ໃບ (ໃຫ້ 13 ກມກອງ ແລະ 71 ທ່ານ).

ມາດຕາ 2 ມອບໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈດຕັ້ງພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ-ຊມເຊີຍໃຫ້ແຕ່ລະ ພາກສ່ວນພ້ອມດ້ວຍ
ບກຄນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງສມກຽດ.
ມາດຕາ 3

ຂໍໍ້ຕກລງສະບບນີັ້ ມີຜນສກສິດ ນບແຕ່ວນລງລາຍເຊນເປັນຕນ
ັ້ ໄປ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ, ວນທີ 29 ຕລາ 2020
ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ,
ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ
ປະທານຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ
ເຊນ ແລະ ປະທບຕາ
ສມດີ ດວງດີ

ບນດາທ່ານທີນ
ື່ ບຖ ແລະ ຮກແພງ,
ມາຮອດນີ,ັ້ ກໍໍ່ໄດ້ສາເລດການຜ່ານຂໍໍ້ຕກລງ ວ່າດ້ວຍການມອບໃບຍ້ອງຍໍ-ໃບຊມເຊີຍ ໃຫ້ກມກອງລວມໝ່
ແລະ ບກຄນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020). ຂໍອວຍພອນໄຊແດ່ ທ່ານ
ສມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ
ພ້ອມດ້ວຍບນດາແຂກທີື່ເຂັ້າຮ່ວມທງຫຼາຍ ຈັ່ງມີສຂະພາບເຂມ
ັ້ ແຂງ, ມີຄວາມສກ-ຄວາມຈະເລີນ ທງໃນຊີວິດສ່ວນ
ຕວ ແລະ ຄອບຄວ ກໍໍ່ຄໜ້າທີກ
ື່ ານເມອງທີື່ໄດ້ຮບມອບໝາຍ ຢ່າງຈບງາມ.
(-ຂໍຂອບໃຈ-)
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VI. ບດຄາເຫນຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຕາງໜ້າຂາຮນ
້ ຕລຊລ (ຝ່າຍລາວ)

ບດຄາເຫນ
ຕໍພ
ໍ່ ທ
ິ ສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020)
ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜວ
້ າ່ ການ ທຫລ,
ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜປ
້ ະຈາການ
ຮຽນ: - ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ,
ປະທານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖຢ່າງສງ;
- ທ່ານ ຮອງລດຖະມນຕີ ແລະ ອາດີດຮອງລດຖະມນຕີ ທີື່ນບຖ;
- ທ່ານ ເອກອກຄະລດຖະທດ ແລະ ຜ້ຕາງໜ້າອງການຈດຕັ້ງສາກນ ປະຈາ ສປປ ລາວ ທີື່ນບຖ;
- ທ່ານ ຄະນະກມ, ຄະນະອານວຍການຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກພກ,
ພະນກງານຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ນບຖ;
- ບນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີນ
ື່ ບຖ ແລະ ຮກແພງ.
ຂ້າພະເຈັ້າ ຮ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພມໃຈເປັນຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ໄດ້ເຂັ້າຮ່ວມ ແລະ ມີຄາເຫນ ຕໍໍ່ພິທສ
ີ ະຫຼຼຸບ
ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນມັ້ນີັ້. ນະໂອກາດທີື່ເຕມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍຄວາມສາຄນນີັ້ ຕາງໜ້າໃຫ້
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນນາມຕາງໜ້າ ຂາຮ້ນຝ່າຍລາວ, ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍນາເອາຄວາມຢືຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ,
ຄວາມເຄາລບນບຖ, ຄວາມສາມກຄິີຮກແພງ ແລະ ພອນໄຊອນປະເສີດ ມາຍງພິທີຂອງພວກທ່ານ ມານະໂອກາດນີັ້
ດ້ວຍ.
ບນດາທ່ານ ທີນ
ື່ ບຖ ແລະ ຮກແພງ,
ພາຍຫຼງສາເລດການກະກຽມເງື່ອນໄຂພັ້ນຖານສາລບການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ, ໂດຍໄດ້ຮບຄວາມເຊື່ອ
ໝ ັ້ນ ແລະ ໄວ້ວ າງໃຈຈາກລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖ ກມອບໝາຍຈາກ
ລດຖະບານ ເປັນຜ້ຕາງໜ້າຂາຮ້ນຝ່າຍລາວ ຮ່ວມທຶນກບ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ ເພື່ອສ້າ ງຕັ້ງອງປະກອບສາຄນ
ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ທີື່ເອີັ້ນວ່າ: ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຂຶັ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງແນວທາງຂອງພກ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂອງລດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເຮດຫວໜ່ວຍທລະກິດ ແລະ ສງຄມ ສາມາດເຂັ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການ
ບໍລິການທາງການເງິນ ໃຫ້ສະດວກ ແລະ ງ່າຍດາຍ ແນໃສ່ ເຮ ດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພດທະນາ ໃນປີ 2020 ແລະ ສບຕໍໍ່ສ້ຊນຂ້າມຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຂາດຕວໃນ
ປີ 2025.
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ໃນໄລຍະກະກຽມສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ຄະນະພກ, ຄະນະຜ້ວ່າການ ແລະ ພະນກງານຂອງທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອທິດເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຂັ້າໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເຮດໃຫ້ຕະຫຼາດ
ຫຼກຊບລາວ ສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນຕາມແຜນການທີື່ໄດ້ການດໄວ້ ຄ ວນທີ 10 ເດອນ 10 ປີ 2010.
ພາຍຫຼງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໄດ້ຮບການສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະຕິບດໜ້າທີື່ຂອງ
ຕ ນເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ: ໄດ້ປະກອບທຶນຢ່າງພຽງພໍ ເພ ື່ອດ າເນີນທ ລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ, ໄດ້
ສມທບກບຂາຮ້ນຝ່າຍ ສ.ເກາຫຼີ ເພື່ອຄັ້ນຄວ້າແກ້ໄຂບ ນຫາທີື່ອດຕນຕໍໍ່ການເຄ ື່ອນ ໄຫວທ ລະກິດ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ
ບນຫາລະບບໄອທີ ເຊິື່ງເປັນໝາກຫວໃຈສາຄນ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ພ້ອມທງ ໄດ້ຄັ້ນຄວ້າວາງທິດທາງການ
ພດທະນາຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຮດໃຫ້ຕະຫລາດຫລກຊບລາວ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຕາມ
ບດບາດຂອງຕນໄດ້ໂດຍພັ້ນຖານ.
ຄຽງຄ່ກນນີັ້ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈັ້າການຄັ້ນຄວ້າບນຈສບ
ຊ້ອນພະນກງານວິຊາການ ກ່ຽວຂ້ອງກບວຽກງານຫຼກຊບ ໃຫ້ແກ່ ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ເຊິື່ງ
ເປັນອງກອນຄ້ມຄອງດ້ານມະຫາພາກກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ ເພື່ອຮບປະກນການປະຕິບດໜ້າທີື່ເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ແກ່ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບໃນການ ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຫຼ ກຊ ບ; ໄດ້ບາລ ງສ້າງ
ພະນ ກງານທາງດ້ານ ທິດສະດີການເມ ອງ, ວິຊາສະເພາະຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ທ ງຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຢ່
ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ຈາກປະເທດເພື່ອນມິດ, ສາກນ ແລະ ທຶນສມທບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຈານວນຫຼາຍສມຄວນ. ນອກຈາກນີັ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕອບສະໜອງງບປະມານໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງ ສ ານ ກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ຢ່າງພຽງພໍ ກ ບຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ທ ນເວລາ. ຜ່ານ
ການຈດຕັ້ງປະຕິບດຄດັ່ງກ່າວ ເຮດໃຫ້ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ຕນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕວ, ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວບນພັ້ນຖານລະບຽບການ, ມີຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ລງທຶນໄດ້ໃນລະດບດີ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທຶຶນຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕີລາຄາສງ ຕໍໍ່ຜນສາເລດ
ທີື່ ສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫລາດທຶນ ຍາດມາໄດ້
ໃນໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາ. ອນນີັ້ ກໍໍ່ແມ່ນໝາກຜນແຫ່ງຄວາມສາມກຄີ, ຄວາມເສຍສະຫຼະ ແລະ ຄວາມຕດສິນໃຈ
ຜ່ານຜ່າ ສິື່ງຫຍ້ງຍາກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ ຂອງ ສະມາຊິກພກ-ພະນກງານ ໃນອງກອນເລັ່ານີັ້ ທີື່ຍາມໃດ
ກໍໍ່ໄດ້ປະສານສ ມທ ບຢ່າງກມກຽວ ເຮ ດໃຫ້ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນລາວ ໄດ້ຮ ບການພ ດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວ
ເທື່ອລະກ້າວຕາມເງື່ອນໄຂຕວຈິງພາຍໃນປະເທດ.
ໃນຕໍໍ່ໜ້າ, ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ຈະສ ບຕໍໍ່ສະໜ ບສະໜ ນການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສ ານ ກງານຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໃຫ້ມີຄວາມໜກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄ່ອງຕວກວ່າເກັ່າ,
ໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ ກ ນໄກລະດ ມທຶ ນ ແລະ ການລ ງທຶ ນ ຮ ບແບບໃໝ່ ທ ີ ື່ ມ ີ ປ ະສິ ດ ທິ ພ າບສ ງ ຄຽງຄ ່ ກ ບກ ນໄກຂອງ
ທະນາຄານ, ໄດ້ຮ ບຄວາມໜ້າ ເຊ ື່ອຖ ຄວາມນິຍ ມ ແລະ ຄວາມໜ້າ ສ ນໃຈຈາກທ ງຜ ້ຕ້ອງການລະດ ມທຶ ນ ໄປ
ຂະຫຍາຍທ ລະກິດ ແລະ ຜ ້ລ ງທຶນ ເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດເງິນ ຕະຫຼາດທຶນ ມີຄວາມກ ມກຽວ ສະໜ ບສະໜ ນເຊິື່ງກນ
ແລະ ກນ ໂດຍຈະລງເລິກປະກອບສ່ວນໃນການ ກໍໍ່ສ້າງພະນກງານຂອງສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ
ໃຫ້ມີຄ ວາມຮ ້ຄ ວາມສາມາດ ສ ມຄ່ ກ ບຈ ງຫວະການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຕະຫຼາ ດທຶນລາວ ແລະ ປັບ ປ ງປົວ ແປງ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໃຫ້ມີຄນນະພາບສງຂຶັ້ນກວ່າເກັ່າ.
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ບນດາທ່ານ ທີນ
ື່ ບຖ ແລະ ຮກແພງ,
ຜນງານ 10 ປີ ທີື່ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສາຄນ ແລະ ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງ
ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ, ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍຖໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມຮ້ບນຄນຢ່າງສງ ມາ
ຍ ງການນ າທ ກຂ ັ້ ນ ທີ ື່ ໄ ດ້ ໃ ຫ້ ກ ານຊີ ັ້ ນ າ-ນ າພາຢ່ າ ງໃກ້ ສ ິ ດ ແລະ ຕໍ ໍ່ ເ ນ ື່ ອ ງ ຈ ນເຮ ດໃຫ້ ກ ານສ້ າ ງຕ ັ້ ງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວມີຜນສາເລດ, ຂໍຂອບໃຈມາຍງ ສະມາຊິກພກ-ພະນກງານຂອງຂະແໜງຕະ
ຫຼາດທຶນທງໝດ ແຕ່ຮ່ນອາດີດ ຈນເຖິງປະຈບ ນ ທີື່ໄດ້ສມທກເຫ ື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາໃນການ ປະກອບສ່ວນ
ເຂ ັ້າ ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວ ວຽກງານຕະຫຼາ ດທຶນ ຕະຫຼ ອດໄລຍະ 10 ປີ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຂ ຕໍໍ່ພາກສ່ ວ ນ
ກ່ຽວຂ້ອງທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລອດ້ານວິຊາການໃນຂງເຂດຕະຫລາດທຶນດ້ວຍດີ
ຕະຫລອດມາ.
ນະໂອກາດອ ນມີຄວາມໝາຍນີັ້, ອີກເທ ື່ອໜຶື່ງ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອ ນປະເສີດ ມາຍ ງ ທ່ານ ສ ມດີ
ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກາມະການຄ້ມ
ຄອງຫຼກຊບ ຈັ່ງມີພາລານາໄມສມບນ, ມີຄວາມສກໃນຊີວິດສ່ວນຕວ ແລະ ຄອບຄວ, ສບຕໍໍ່ຊີັ້ນາ-ນາພາວຽກງານ
ຕະຫຼາດທຶນ ກ້າວຂຶັ້ນຕາມຈ ດໝາຍທີື່ໄດ້ການ ດໄວ້. ຂໍອວຍພອນແດ່ ບ ນດາທ່ານ ການນ າ ແລະ ສະມາຊິກພກພະນກງານທງຮ່ນກໍໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຮ່ນສບທອດ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີື່ມີກຽດທກທ່ານ ຈັ່ງມີສຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ມີພາລານາ
ໄມສມບນ ແລະ ມີຜນສາເລດໃນໜ້າທີື່ການເມອງຂອງບນດາທ່ານ ທກປະການ.
ຂໍອວຍພອນໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ປະສບຜນສາເລດຢ່າງຈບງາມ.
ຂໍຂອບໃຈ
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VII. ບດຄາເຫນຂອງ ທ່ານ ຈອງຈີວອນ ຕາງໜ້າຂາຮນ
້ ຈາກຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ (KRX)

ບດຄາເຫນ (ຜ່ານວິດໂີ ອ)
ຕໍພ
ໍ່ ທ
ິ ສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020)
ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ຈອງຈີວອນ ຕາງໜ້າຂາຮນ
້ ຈາກຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ (KRX)

ສະບາຍດີບນດາທ່ານ, ຂ້າພະເຈັ້າ ຈອງຈີວອນ ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ. ກ່ອນອື່ນໝດ
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ເນື່ອງໃນໂອກາດວນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄບຮອບ 10 ປີ, ຂໍສະແດງຄວາມເຄາລບນບຖ
ແລະ ຂໍຂອບໃຈມາຍງທ່ານ ຜ້ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍການນາທກພາກສ່ວນ ທີື່ໄດ້ທ່ມເທ
ໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ກໍໍ່ຄຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວກ້າວໜ້າມາຮອດຈດນີັ້ໄດ້. ພິເສດ ຂໍຊມເຊີຍ ແລະ ສັ່ງກາລງໃຈໃຫ້
ແກ່ ທ່ານ ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ພະນກງານທກທ່ານ.
ຂ້າພະເຈັ້າ ມີຄວາມປະສງທີື່ຈະເຂັ້າຮ່ວມງານທີື່ມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສາຄນນີັ້ເປັນຢ່າງຍິື່ງ ແຕ່ເນື່ອງຈາກການ
ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈຶື່ງເຮດໃຫ້ຂ້າພະເຈັ້າບໍໍ່ສາມາດເຂັ້າຮ່ວມງານໄດ້ ແລະ ຂ້າພະເຈັ້າ ເອງກໍໍ່ຮ້ສຶກ
ເສຍດາຍເປັນຢ່າງສງ ຫວງວ່າທກທ່ານຈະຍິນດີ ທີື່ຂ້າພະເຈັ້າອວຍພອນຜ່ານວິດີໂອນີັ້.
ບ ນດາແຂກທີື່ມີກຽດທກທ່ານ, ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີື່ຜ່ານມາ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊບລາວ ໄດ້ສະໜອງເວທີໃນ
ການລະດ ມທຶນໃຫ້ແກ່ບໍລິສດຕ່າງໆ ພ້ອມທ ງ ນ າໜ້າໃນການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາວ
ລາວ ໂດຍຈດສນໂອກາດໃນການລງທຶນຕ່າງໆ ນບຕັ້ງແຕ່ມັ້ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໃນປີ 2010 ພວກເຮາກໍໍ່
ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ທີື່ຈະນາເອາບໍລິສດທີື່ມີຄວາມພ້ອມ ເຂັ້າມາຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊ ບລາວ ສະແດງ
ອອກໃນ ປີ 2013 ລະບ ບການຊັ້ - ຂາຍ ແບບ Home Trading System ໄດ້ ຖ ກນ າເຂ ັ້ າ ມາໃຊ້ ເພື່ ອ
ປະກອບສ່ ວ ນສ າຄ ນທາງການຕະຫຼ າ ດ ສ າລ ບການເຄ ື່ ອ ນໄຫວທ ລະກ າຕ່ າ ງໆ. ພ້ ອ ມກ ນນ ັ້ ນ , ໃນປີ 2018
ພນທະບດລດຖະບານ ທີື່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ ກໍໍ່ໄດ້ຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ແລະ ມີຈານວນ
ເພີື່ມຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆ ຈ ນເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ ມີຜະລິດຕະພ ນໃໝ່ທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຍິື່ງຂຶັ້ນ. ປັດຈ ບ ນ,
ຕະຫຼາດຫຼ ກຊບລາວ ມີບໍລິສ ດຈ ດທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ເຊິື່ງມີບ ດບາດສາຄ ນ ແລະ ເປັນພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຫຼກ ໃນ
ຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ.
ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ສາມາດບນລຜນສາເລດໄດ້ດັ່ງທກວນນີັ້ ກໍໍ່ຍ້ອນການທ່ມເທ ເຮດວຽກ
ຂອງບ ນດາທ່ານ ທີື່ຢ ່ໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີັ້ ສະແດງຄວາມເຄ າລ ບ ແລະ ຮ ້ບ ນຄ ນຢ່າງ
ເລິກເຊິື່ງ ມາຍງທກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນປີ 2010 ຕະຫຼາດຫຼກຊບເກາຫຼີ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງທລະກິດໂລກ
ແລະ ໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການເປີດທລະກິດຕະຫຼາດຫຼກຊບໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ພວກເຮາກໍໍ່ໄດ້
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ບກບນພະຍາຍາມເຕມທີື່ ເພື່ອເຮດໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວມີການຈະເຕີບໂຕໄດ້ດັ່ງທກວນນີັ້. ໃນນາມອານວຍການ
ໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ ຂ້າພະເຈັ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິື່ງ ໃນນາມຄ່ຮ່ວມທຶ ນມາຕະຫຼອດ 10 ປີ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ ຫວງວ່າຕະຫຼາດທຶນລາວຂອງພວກເຮາ ຈະໄດ້ຮບການພດທະນາຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ.
ບ ນດາແຂກທີື່ມີກຽດທ ກທ່ານ, ປັດຈ ບ ນ ເສດຖະກິດໂລກກ າລ ງຜະເຊີນກ ບຊ່ວງເວລາທີື່ທ້າທາຍ ຍ້ອນ
ຄວາມກງວນຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕວຊ້າຂອງເສດຖະກິດ ລວມທງ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ກໍໍ່ຍິື່ງ
ເຮດໃຫ້ມີຄວາມຫຍ້ງຍາກທີື່ເພີື່ມທະວີຂຶັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ປະສບການທີື່ສະສມມາໄລຍະເວລາ 10 ປີນັ້ນ ຖ້າ
ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີື່ແທ້ຈິງ ຂ້າພະເຈ ັ້າຄິດວ່າ ພວກທ່ານຈະເອ າຊະນະທ ກບ ນຫາໄດ້ ແລະ ໃນ 10 ປີຕໍໍ່ໜ້າ
ຕະຫຼາດທຶນກໍໍ່ຍິື່ງຈະມີການພດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕທີື່ດີຂຶັ້ນກວ່າເດີມໄດ້.
ສ ດທ້າ ຍນີັ້, ຂ້າ ພະເຈ ັ້າ ຂໍຊ ມເຊີຍ ວ ນສ້າ ງຕ ັ້ງ ຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບລາວ ຄ ບຮອບ 10 ປີ ອີກຄ ັ້ງ ໜຶື່ງ ແລະ ຂໍ
ອວຍພອນໃຫ້ທກທ່ານ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ຈັ່ງມີສຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສບຜນສາເລດໃນໜ້າທີື່
ວຽກງານ.
ຂໍຂອບໃຈ
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VIII. ບດຄາເຫນຂອງ ທ່ານ SHIN Sung-soon ເອກອກຄະລດຖະທດ ຜມ
້ ອ
ີ ານາດເຕມແຫ່ງ ສ.ເກາຫຼີ ປະຈາ
ສປປ ລາວ

ບດຄາເຫນ
ຕໍພ
ໍ່ ທ
ິ ສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020)
ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ຊິນຊອງຊຼຸນ, ເອກອກຄະລດຖະທດ ຜ້ມອ
ີ ານາດເຕມ ແຫ່ງ ສ. ເກາຫຼີ ປະຈາ 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 groundbreaking 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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ບດຄາເຫນ
ຕໍພ
ໍ່ ທ
ິ ສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ
(ສະບບແປພາສາລາວບໍເໍ່ ປັນທາງການ)
ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ຊິນຊອງຊຼຸນ, ເອກອກຄະລດຖະທດ ຜ້ມອ
ີ ານາດເຕມ ແຫ່ງ ສ. ເກາຫຼີ ປະຈາ ສປປ ລາວ

ຮຽນ:

- ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກາ
ມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ;
- ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
- ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈນທະຈກ, ຫວໜ້າສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ;
- ທ່ານ ອອ໌ດ ພນຊຽງດີ, ຜ້ອານວຍການ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ;
- ບນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ທີື່ເຄາລບ ແລະ ນບຖຢ່າງສງ.

ກ່ ອ ນອ ື່ ນໝ ດ ຂ້ າ ພະເຈ ັ້າ ຂໍ ສ ະແດງຄວາມປ ຕິຍິ ນດີເ ປັນ ຢ່າ ງຍິື່ງ ນະໂອກາດຄ ບຮອບ 10 ປີ ຕະຫຼາ ດ
ທຶນຂອງ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈັ້າ ຮ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພມໃຈ ທີື່ໄດ້ເຂັ້າຮ່ວມ ພິທີທີື່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສາ
ຄ ນ ທີື່ເປັນປະຫວ ດສາດ ໃນມ ັ້ນີັ້ ຮ່ວມກ ບ ທ່ານ ສ ມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍ ກລດຖະມນຕີ ແລະ ບ ນດາແຂກທີື່ມີ
ກຽດ ທງໝດ.
ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ຖກຂະໜານນາມເລັ້ອຍໆວ່າແມ່ນ “ຫວໃຈຂອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດ”. ຖ້າປຽບທຽບໃສ່
ຮ່າງກາຍຂອງຄນເຮາ ມີແຕ່ຫວໃຈເທັ່ານັ້ນ ທີື່ເຮດໜ້າທີື່ສບສີດເລອດ ໃຫ້ໄຫຼວຽນໄປທັ່ວຮ່າງກາຍຢ່າງບໍໍ່ຢດຢັຶ້ງ
ແລະ ສັ່ງອອກຊີເຈນ ໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຊີວິດໄດ້ ບໍໍ່ຕ່າງຫຍງກບຕະຫຼາດຫຼກຊບ. ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ຕ້ອງສະໜອງແຫຼ່ງ
ເງິນທຶນທີື່ຈາເປັນ ສາລບເສດຖະກິດ ໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ ທີື່ເໝາະສມ ຈຶື່ງຈະເຮດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງ
ມີຊີວິດຊີວາ.
ສະນັ້ນ ການຕດສິນໃຈຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ. ເກາຫຼີ ໃນການເຊນ
ສນຍາຮ່ວມທຶນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຂຶັ້ນໃນປີ 2010 ແມ່ນບາດກ້າວທີື່ສາຄນສະແດງໃຫ້ເຫນຄວາມ
ມ່ງໝັ້ນຂອງ ລດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອັ້ອອານວຍ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທລະ
ກິດ ຊຶື່ງໄດ້ຊຼຸກຍ້ສັ່ງເສີມບນດາວິສາຫະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສາມາດດາເນີນທລະກິດ ໃນລກສະນະນະທີື່ເປັນ ນະ
ວດຕະກາ ແລະ ສມບນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ໃນຖານະເປັນເພື່ອນມິດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈັ້າຮ້ສຶກຍິນດີ ແລະ ພາກພມ
ໃຈຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ ສ. ເກາຫຼີ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມເສັ້ນທາງດຽວກນ ນບແຕ່ເລີື່ມຕັ້ນ ຈນຮອດປັດຈບນ.
ຂ້າພະເຈັ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ມີບດບາດສາຄນ ຕໍໍ່ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ
ໃນໄລຍະໜຶື່ງທດສະຫວດທີື່ຜ່ານມາ. ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ໄດ້ສບຕໍໍ່ສັ່ງສນຍານ ຫຼ ຂໍໍ້ຄວາມທີື່ສາຄນ ໃຫ້ບນດາວິ
ສາຫະກິດ ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ວ່າ ບນດາວິສາຫະກິດ ຈະລະດມຊບພະຍາກອນທາງການເງິນ ຈານວນຫຼາຍ ຜ່ານຕະ
ຫຼາດທຶນ ໄດ້ກໍໍ່ຕໍໍ່ເມື່ອ ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ເຄື່ອນໄຫວທລະກິດໃນທາງທີື່ດີ ແລະ ໂປ່ງໃສ ແລະ ໄດ້ຮບຄວາມເຊື່ອ
ໝັ້ນຈາກຕະຫຼາດທຶຶນ. ຂ້າພະເຈັ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າບນດາວິສາຫະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ຈະກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ທ
ລະກິດຕນໃນຕໍໍ່ໜ້າ ໂດຍຄານຶງຂໍໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ.
ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈັ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຮາ ບໍໍ່ຄວນປະເມີນສະພາບປັດຈບນ ຕໍ່າຈນເກີນໄປ ເຖິງວ່າ ຈະມີພຽງ
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11 ບໍລິສ ດ ທີື່ໄດ້ເ ຂ ັ້າ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃນໄລະຍະ 10 ປີຜ່າ ນມາ. ຂ້າ ພະເຈ ັ້າ ໝ ັ້ນໃຈວ່າ
ຕະຫຼ າ ດ ທຶ ນ ແລະ ວິ ສ າຫະກິ ດ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ ກ ະກຽມຈ ງຫວະທີ ື່ ດ ີ ທີ ື່ ຈ ະກ້ າ ວໄປໃນບາດກ້ າ ວໃໝ່
ໂດຍມີອດຕາການ ຂະຫຍາຍຕວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ສງສມຄວນ ປະມານ 6 ເປີເຊນ ໃນໄລຍະໜຶື່ງທດສະວດ
ທີື່ຜ່າ ນມາ ແລະ ວິ ໃສທ ດການວາງຍ ດທະສາດຂອງ ລ ດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສ າລ ບ ທ ດສະຫວ ດຕໍໍ່ໜ້າ
ເປັນຕັ້ນ ໃຫ້ປະເທດສາ ມາດຫຼຼຸດພັ້ນຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດທີື່ດ້ອຍພດທະນາ ແລະ ການປະຕິຮບຈາກ ປະເທດ
ທີື່ບໍໍ່ມີ ທາງອອກສ່ ທະເລ ກາຍເປັນ ປະເທດທີື່ສາມາດເຊື່ອມຈອດກບປະເທດອື່ນໄດ້.
ປັດຈບນ ເຫນວ່າເປັນເວລາທີື່ເໝາະສມແລ້ວ ທີື່ບນດາວິສາຫະກິດ ທີື່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ
ໃນການກ້າວໄປຕໍໍ່ໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອການຂະຫຍາຍຕວທາງທລະກິດ ໂດຍການໝນໃຊ້ປະໂຫຍດ ຈາກ ຕະຫຼາດ
ທຶນ.
ໃນນາມເພື່ອນມິດທີື່ດີ ແລະ ຄ່ຮ່ວມທລະກິດ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ທີື່ໄດ້ຮ່ວມທລະກິດ ກບ ສປປ ລາວ
ນ ບແຕ່ການເລີື່ມຕັ້ນ ຂອງຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ, ສ. ເກ າຫຼີ ພ້ອມທີື່ຈະສ ບຕໍໍ່ໃຫ້ການຮ່ ວມມ ກ ບ ສປປ ລາວ
ໃນຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ເພື່ອຄວາມຈະເລີນຮ່ງເຮອງຮ່ວມກນ. ຄວາມຈະເລີນຮ່ງເຮອງຮ່ວມກນ ແມ່ນໜຶື່ງໃນເປົຶ້າ
ໝາຍ ທີື່ ລດຖະບານ ແຫ່ງ ສ. ເກາຫຼີ ກາລງດາເນີນການ ໃນຖານະທີື່ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງ ນະໂຍບາຍພາກໃຕ້ໃໝ່
ຊຶື່ງມີຈ ດປະສ ງໃນການກະຕ ້ນການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ສ. ເກ າຫຼີ ໃຫ້ມີມ ນຄ່າ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດ
ຮ່ວມກນ ໃນລະດບທີື່ສງຂຶັ້ນ.
ຂ້າພະເຈັ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຮາສາມາດຊອກຫາຫຼາກຫຼາຍວິທີ ໃນການແບ່ງປັນປະສບການ ແລະ ຄວາມ
ຮ້ຂອງ ສ. ເກາຫຼີ ເພື່ອເຮດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນມີຊີວິດຊີວາຍິື່ງຂຶັ້ນ ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອເພື່ອການພດທະນາ (ODA)
ຕ່າງໆ ຕວຢ່າງ ອງການ KOICA ໄດ້ຮ່ວມມກບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເຊີນພະນກງານ ຈານວນ
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 ສະໜບ
ສະໜນແນວທາງທີື່ເປັນໄປໄດ້ໃນການພດທະນາຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວຢ່າງເຕມທີື່ ກໍໍ່ຄ ຫວໃຈຂອງ ເສດຖະກິດລາວ
ລວມທງ ການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ສ. ເກາຫຼີ ແລະ ສປປ ລາວ.
ອີກເທື່ອໜຶື່ງ, ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍສະແດງຄວາມປະຕິຍິນດີຢ່າງຍິື່ງ ຕໍໍ່ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ແລະ ລດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວງຢ່າງຍິື່ງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມມ ກບ ສປປ ລາວ ຢ່າງເລິກ ເຊິື່ງ ຍິື່ງຂຶັ້ນ
ໃນຊຼຸມປີຕໍໍ່ໜ ້າ . ຂ້າ ພະເຈ ັ້າ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ ກທ່າ ນປະສ ບຜ ນສ າເລ ດໃນໜ້າ ທີ ື່ການເມ ອງ ຂອງທ່າ ນ, ມີສ
ຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສກ.
ຂໍຂອບໃຈ
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IX. ບດຄາເຫນໂອ້ລມຂອງຂນ
ັ້ ເທິງ

ບດໂອ້ລມ
ໃນພິທສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ (2010-2020) ຄງັ້ ວນທີ: 30 ຕລາ 2020

ໂດຍ: ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ລດຖະມນຕີກະຊວງການເງິນ,
ປະທານ ຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ

-

ທ່ານ ຮອງລດຖະມນຕີ ແລະ ອາດີດຮອງລດຖະມນຕີ ທີື່ນບຖ;

-

ທ່ານ ເອກອກຄະລດຖະທດ ແລະ ຜ້ຕາງໜ້າອງການຈດຕັ້ງສາກນ ປະຈາ ສປປ ລາວ ທີື່ນບຖ;

-

ຄະນະກມຈາກບນດາກະຊວງ, ຄະນະອານວຍການຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສະມາຊິກ
ພກ, ພະນກງານຂອງຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ທີື່ນບຖ;

-

ບນດາທ່ານ ແຂກທີື່ມີກຽດ ທີນ
ື່ ບຖ ແລະ ຮກແພງ.

ຂ້າພະເຈັ້າ ມີຄວາມປີຕິຍິນດີ ແລະ ພາກພມໃຈເປັນຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ໄດ້ຮບກຽດເຂັ້າຮ່ວມ ແລະ ມີຄາເຫນ ໃນພິທີ
ສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນຄັ້ງນີັ້ . ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ຂໍສະແດງຄວາມ
ຍ້ອງຍໍຊ ມເຊີຍ ຕໍໍ່ຄະນະຮ ບຜິດຊອບ ທີື່ໄດ້ເປັນເຈ ັ້າການຫ້າງຫາກະກຽມ ແລະ ສາມາດດ າເນີນພິທີອ ນມີຄວາມ
ສາຄນໃນຄັ້ງນີ.ັ້
ໃນໂອກາດທີື່ເຕ ມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ ື່ນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສ າຄ ນນີັ້ , ຂ້າພະເຈ ັ້າ ຂໍນ າເອາ
ຄວາມຢືຶ້ຢາມຖາມຂ່າວອ ນອບອ ່ນ , ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ, ຄວາມສາມ ກຄີຮ ກແພງ ແລະ ພອນໄຊອ ນປະເສີດ
ຈາກຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ມາຍງ ບນດາທ່ານແຂກທີື່ມີກຽດ ຕະຫຼອດຮອດພະນກງານອາວໂສບານານ
ໃນຂງເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ມານະໂອກາດນີັ້ດ້ວຍ.

ບນດາທ່ານທີື່ຮກແພງ,
ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶຶັ້ນໃນທ່າມກາງ ທີື່ພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ ກ າລ ງສ ມໃສ່
ພດທະນາຕນເອງຕາມຍດທະສາດຂອງການພດທະນາປະເທດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທດ ຮອດປີ 2030 ເພື່ອ
ເຮ ດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພດທະນາ ໃນປີ 2020 ແລະ ສ ບຕໍໍ່ສ້ຊນຂ້າມ
ຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດ ັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025, ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່ໃນການພດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນ
ປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາທີື່ມີລາຍຮ ບປານກາງລະດ ບສ ງ ໃນປີ 2030 (High-Middle Income Country)
ຕາມທິດສະດີເສດຖະກິດ-ສງຄມພມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍນຍງ.
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ພິທີສະຫຼຼຸບຜນງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວໃນຄ ັ້ງນີັ້ ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ ຕວຂອງ
ຕະຫຼາດການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່ມີບາດກ້າວເດີນຢ່າງໜ ກແໜ້ນ ໄປຄຽງຄ ່ກ ບຂະແໜງການ ອ ື່ນໆໃນການ
ປະຕິ ບ ດ 2 ໜ້ າ ທີ ື່ ຍ ດທະສາດແຫ່ ງ ການປົ ກ ປັ ກ ຮ ກສາ ແລະ ສ້ າ ງສາພ ດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມແນວທາງ
ປ່ຽ ນແປງໃໝ່ ທີື່ມີຫ ຼ ກການຂອງພ ກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສະໜອງແຫຼ່ງ ທຶນໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແ ກ່ພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດ ເພື່ອພດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະການທາງດ້ານ ການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ.
ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາ, ໃນທ່າມກາງສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພັ້ນ ໄດ້ມີການຜນແປຢ່າງ
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 ່ປະເທດເຮາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງມີຄວາມໜກ
ແໜ້ນ ແຕ່ການພດທະນາເສດຖະກິດ -ສງຄມ ໄດ້ປະເຊີນສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ບນຫາການຂາດດນ
ງບປະມານ ແລະ ການຂາດດນການຄ້າ ທີື່ຢ່ໃນລະດບສງ, ພນທະໃນການຊາລະໜີັ້ກບຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ເພີື່ມຂຶັ້ນ
ຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ, ສະພາບໜີັ້ສິນພາຍໃນຄມເຄ ອ ຍງບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຂາດຕວ, ພັ້ນຖານເສດຖະກິດພາຍໃນທີື່
ອ່ອນນ້ອຍ ທງປະເຊີນກບໄພທາມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດຢ່າງໜກໜ່ວງ. ທງໝດນີັ້ ໄດ້ສັ່ງຜນກະທບບໍໍ່ໜ້ອຍ
ຕໍໍ່ການພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ ກໍໍ່ຄການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ພໍສມຄວນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ພາຍໄຕ້ການຊີັ້ນາ-ນາພາຂອງ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ, ຄະນະບໍລິ ຫານຂອງ
ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ບວກກບ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຕດສິນໃຈສງ ໃນການປະຕິບດໜ້າທີື່
ຂອງ ສະມາຊິກພ ກ-ພະນ ກງານ ໃນຂະແໜງຕະຫຼາ ດທຶນ ແລະ ສິື່ງ ທີື່ຂ າດບໍໍ່ໄດ້ແ ມ່ນ ການຮ່ວ ມມ ຈາກບ ນດາ
ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບຂອງ
ບນດາປະເທດ ASEAN ແລະ ASEAN+3, ບ ນດາອ ງການຈ ດຕ ັ້ງຕ່າງໆ ຈຶື່ງເຮ ດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໄດ້ຮບ
ການພດທະນາຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ເຊິື່ງ ສະແດງອອກບາງດ້ານ ດັ່ງນີັ້:
1) ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ມີ ນິຕິກ າຢ່າງເປັນລະບ ບຄ ບຊຼຸດ ພໍສ ມຄວນ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄ ້ມຄອງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ. ພ້ອມນີັ້, ລດຖະບານ ກໍໍ່ໄດ້ ມີນະໂຍບາຍທີື່ແທດ
ເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ: ການຫຼຼຸດອດຕາອາກອນ ສາລບບໍລິສດຈດທະບຽນ,
ຜ ້ລ ງທຶນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນທີື່ເປັນສະຖາບນການເງິນ ເພ ື່ອຊຼຸກຍ ້ການພດທະນາຕະຫຼາດ
ທຶນ; ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ ບນດາທ່ານໄດ້ເຮດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີຈດສມ
ເຮ ດໃຫ້ສ ງຄ ມຄ່ອຍໆຮ ບຮ ້ກ່ຽວກ ບວຽກງານຫຼ ກຊ ບ ເທ ື່ອລະກ້າວ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານ
ຕະຫຼາດທຶນຕາມບດບາດຂອງຕນ;
2) ໄດ້ສ້າ ງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ລ ດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ສາມາດລະດ ມແຫຼ ່ງ ທຶນ ໄລຍະຍາວ ໂດຍຜ່າ ນການ
ອອກຈ າໜ່າ ຍພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ, ອອກຮ ້ນຢ ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອອກຮ ້ນກ ້ຢ ່ຕ່າ ງປະເທດ ເຊິື່ ງ
ສາມາດລະດມທຶນໄດ້ທງໝດ 23.016 ຕັ້ກີບ ກວມເອາ 14,03% ຂອງ GDP ເຊິື່ງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ຖ ກໝ ນໃຊ້ ເ ຂ ັ້ າ ໃນການຜະລິ ດ ທ ລະກິ ດ ແລະ ການບໍ ລ ິ ກ ານ, ປະກອບສ່ ວ ນເຂ ັ້ າ ໃນການພ ດທະນາ
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ເສດຖະກິດ-ສງຄມ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງປະຊາຊນ ໃຫ້ດີຂຶັ້ນເທື່ອລະກ້າວ ທງເປັນກນໄກສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສດຈດທະບຽນ;
3) ມີກນໄກການຊັ້-ຂາຍທີື່ທນສະໄໝ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜ້ລງທຶນ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໂດຍພັ້ນຖານ. ປັດຈບນ ມີຜ້ລງທຶນຈາກ 47 ກວ່າປະເທດທັ່ວໂລກ ມາລງທຶນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ;
4) ບກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ມີຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບການ ສາມາດຂບເຄ ື່ອນ
ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນດ້ວຍບາດກ້າ ວທີື່ໜ ກແໜ້ນ ຍ້ອນໄດ້ຮ ບການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ສະໜ ບສະໜ ນຈາກ
ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ, ລາດຊະອານາຈກ
ໄທ, ສ.ເກ າຫຼີ , ຍີ ື່ ປ ່ ນ , ສະຖາບ ນ CPA Australia, ກະຊວງການພ ດທະນາການຮ່ ວ ມມ ແລະ
ມະນ ດສະທ າລ ກຊ າບວກ, ໂຄງການພ ດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ, ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫຼ ກຊ ບ 5
ປະເທດເຂດອ່າງແມ່ນ້າຂອງ CMA-GMS, ທະນາຄານພດທະນາອາຊີ (ADB), ທະນາຄານໂລກ (World
Bank), ອງການການເງິນສາກນ (IFC) ແລະ ອງການຈດຕັ້ງອື່ນໆ.
ຕໍໍ່ກບຜນງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ລດຖະບານ ກໍໍ່ຄ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ຕີລາຄາສງຕໍໍ່ຜນງານທີື່ບນດາ
ທ່ານຍາດມາໄດ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ນະໂອກາດອ ນມີ ຄ ວາມໝາຍສ າຄ ນນີັ້ , ໃນນາມລ ດຖະບານ, ຄະນະ ຄຄຊ ແລະໃນນາມສ່ ວ ນຕ ວ,
ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊມເຊີຍ ຕໍໍ່ກບຜນສາເລດດັ່ງກ່າວ ຢ່າງສດໃຈ. (ຂໍຊມເຊີຍ)

ບນດາທ່ານ ທີື່ຮກແພງທງຫຼາຍ,
ຄຽງຄ່ກບໝາກຜນທີື່ບນດາທ່ານຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ເມື່ອທຽບກບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສງຄມ ໃນໄລຍະໃໝ່ ເຫນວ່າ ຍງມີຫຼາຍດ້ານທີື່ພວກເຮາຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກນສມໃສ່ຈດຕັ້ງປະຕິບດ,
ໄປຄຽງຄ່ກບການປັບປງແກ້ໄຂດ້ານອ່ອນ-ຂໍໍ້ຄງຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເປັນຕັ້ນແມ່ນ:
1. ຄວາມຫ້າວຫ ນ, ຄວາມເສຍສະລະເພື່ອສ່ວນລວມຂອງສະມາຊິກພກ-ພະນ ກງານຍ ງບໍໍ່ທນສງແທ້ , ການ
ຫ ນປ່ ຽ ນໄປສ ່ ສ ິ ື່ ງ ໃໝ່ ໆ ຍ ງຊ ກຊ້ າ ; ວຽກງານການປັ ບ ປ ງກ ງຈ ກການຈ ດຕ ັ້ ງ ຍ ງບໍ ໍ່ ທ ນຕອບສະ
ໜອງໄດ້ຢ່າງທນການ;
2. ການປະຕິຮບລດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອລະດມທຶນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ
ລາວ ຍງບໍໍ່ທນເຮດຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນຮບປະທາແທ້;
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3. ຖານຜ້ລງທຶນ ຍງບໍໍ່ທນກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວບໍໍ່ຟົດຟືຶ້ນ; ກນໄກການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຍງບໍໍ່ທນຕອບ
ສະໜອງກບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ລງທຶນ , ການແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃນການຊັ້ -ຂາຍຫຼກຊບ ຍງບໍໍ່ທນໄດ້
ດີ; ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ ຍງບໍໍ່ທນເລິກເຊິື່ງເຖິງຖອງ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮດຫຼ້ອນໜ້າທີື່ອນໜກໜ່ວງທີື່ມີກຽດສະຫງ່າຄດັ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈັ້າ ຂໍມີຄວາມເຫນເນັ້ນໜກ
ຕື່ມບາງບນຫາ ເພື່ອເປັນພັ້ນຖານໃຫ້ບນດາທ່ານ ສບຕໍໍ່ນາໄປຜນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດຕັ້ງປະຕິບດໃນຕໍໍ່ໜ້າ ຄດັ່ງນີັ້:
1. ຕ້ ອ ງສ ບຕໍ ໍ່ ສ ຶ ກ ສາອ ບຮ ມການເມ ອງແນວຄິ ດ ໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ພ ກ -ພະນ ກງານດ້ ວ ຍຫຼ າ ຍຮ ບການທີື່
ເໝາະສມ ເພື່ອໃຫ້ພະນກງານມີຄວາມໜກແໜ້ນທາງດ້ານການເມອງ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ
ວິຊາສະເພາະ, ມີຄນສມບດສິນທາປະຕິວດ ແລະ ມີຄວາມບກບນຫ້າວຫນ;
2. ສ້າ ງເຄື່ ອງມ ຄ ້ມຄອງໃຫ້ຮ ບປະກ ນແກ່ ການພ ດທະນາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຫຼ ກຊ ບ
ເປັນຕັ້ນແມ່ນ ຕ້ອງສ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກາ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບເງື່ອນໄຂຂອງ
ສປປ ລາວ ພ້ອມທງ ຕິດຕາມການຈດຕັ້ງປະຕິບດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປັບປງກນໄກການປະສານງານພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກໃຫ້ ຄ ່ ອ ງຕ ວກວ່ າ ເກ ັ່ າ . ຄ ັ້ ນ ຄວ້ າ ເພ ື່ ອ ນ າສະເໜີ ລ ດຖະບານ ທ ບທວນບ ນດານິ ຕ ິ ກ າ
ນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເຮດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວມີຂໍໍ້ໄດ້ປຽບ ເມື່ອທຽບ
ກບຕະຫຼາດທຶນທີື່ມີສະພາບເສດຖະກິດຄ້າຍຄກບຕະຫຼາດທຶນລາວ;
3. ສບຕໍໍ່ປັບປງ ລະບບ, ກນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກບການພດທະນາພນທະບ ດລດຖະບານ ໃຫ້ໜກແ
ໜ້ນ ເປັນເຄື່ອງມທາງການເງິນ ທີື່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍລດຖະບານລະດມທຶນຮອນເຂັ້າສ່ການ
ພດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບນຫາຝືດເຄອງທາງດ້ານງບປະມານ;
4. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເປັນເຈັ້າການປະຕິຮບລດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດລດຮ້ນສ່ວນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມລະດມທຶນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຊບ. ສາລບບໍລິສດທີື່ຈດທະບຽນແລ້ວ ຕ້ອງສມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເທື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການຫນໄປນາ
ໃຊ້ມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ແລະ ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງມ ອາຊີ ບ
(CG) ແລະ ຕ້ອງເອາໃຈໃສ່ຄ້ມຄອງຢ່າງຮ ດກມ ເພື່ອໃຫ້ເຂາເຈັ້າເຄື່ອນໄຫວບນພັ້ນຖານລະບຽບການ,
ມີຜນກາໄລ ແລະ ປັນຜນໃຫ້ຜ້ຖຮ້ນ;
5. ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີື່ມີທ່າແຮງ ສາມາດລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ
ເພ ື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດເຫຼ ັ່າ ນີັ້ ເປັນຕ ວຂ ບເຄ ື່ອນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ສ້າ ງວຽກເຮ ດງານທ າໃຫ້
ປະຊາຊນລາວບນດາເຜັ່າ;
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6. ຂນຂວາຍຜ້ລງທຶນປະເພດສະຖາບນພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ມາລງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ , ສ້າງ
ຜະລິດຕະພ ນໃໝ່ໃ ຫ້ມີຄ ວາມຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກ ບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຮ ້ຄວາມ
ສາມາດຂອງຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທງ ແກ້ໄຂສິື່ງອດຕນຕ່າງໆ ເພື່ອຂດຄັ້ນ
ແຫຼ່ງທຶນທີື່ເປັນທ່າແຮງພາຍໃນປະເທດ ເຮດໃຫ້ບໍລິສດຈດທະບຽນ ແລະ ມນຄ່າການຊັ້-ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດ
ຫຼກຊບລາວ ເພີື່ມຂຶັ້ນເລັ້ອຍໆ;
7. ເດ ດຂາດແກ້ໄຂ ລະບ ບ ແລະ ກ ນໄກ ການຊັ້ -ຂາຍຫຼ ກຊ ບໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕ ວ, ແກ້ໄຂບ ນຫາສະພາບ
ຄ່ອງ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວໃຫ້ຕກໄປເທື່ອລະກ້າວ;
8. ສ້າງ ແລະ ພດທະນາເຕກໂນໂລຊີ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການຄ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານຫຼກຊບ ໃຫ້ມີ
ຄວາມທນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ຮບປະກນຮອບດ້ານ;
9. ເອາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີການ, ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ແລະ ມີຈດສມ ເພື່ອຮບປະກນ
ໃຫ້ມວນຊນເຂັ້າໃຈກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບດບາດຂອງຕນ;
10. ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ເປັນວຽກງານໃໝ່ສາລບພວກເຮາ. ສະນັ້ນ ຕ້ອງເພີື່ມທະວີການພວພນຮ່ວມມ ແລະ
ແລກປ່ຽ ນບ ດຮຽນກ ບບ ນດາປະເທດເພ ື່ອນມິດ ແລະ ສາກ ນ ໃຫ້ມີຄ ວາມສະໜິດແໜ້ນ , ກ ມກຽວ,
ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີວິໄສທດ ທີື່ສອດຄ່ອງກບສະພາບປົກກະຕິໃໝ່ ຂອງວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ.

ບນດາທ່ານ ທີື່ນບຖ ແລະ ຮກແພງທງຫຼາຍ,
ສິື່ງທີື່ກ່າວມາທ ງໝ ດນ ັ້ນ, ແມ່ນບາງຄວາມເຫ ນທີື່ຢາກເນ ັ້ນຕ ື່ມ ຕໍໍ່ບ ນດາທ່ານ. ຂ້າພະເຈ ັ້າເຊ ື່ອໝ ັ້ນວ່າ
ຄະນະນາ ພ້ອມດ້ວຍພະນກງານ-ສະມາຊິກພກທງໝດ ຂອງຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ຈະພ້ອມກນສບຕໍໍ່ຈດຕັ້ງປະຕິບດ
ໜ້າທີື່ການເມອງອນສງສັ່ງນີັ້ ໃຫ້ມີຜນສາເລດຕາມແຜນທີື່ໄດ້ການດໄວ້. ພ້ອມນີັ້, ຮຽກຮ້ອງມາຍງບນດາກະຊວງ,
ອງການ, ບນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ASEAN, ASEAN+3 ແລະ ອງການຈດຕັ້ງສາກນຕ່າງໆ ຈັ່ງສບຕໍໍ່ໃຫ້ຄວາມ
ຮ່ວມມ ແລະ ສະໜບສະໜນ ແກ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ ເພື່ອເຮດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ກາຍເປັນຂໍກະແຈ ໃນການຈດ
ສນແຫຼ່ງທຶນ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ແລະ ມີມາດຕະຖານສາກນ ຕາມທີື່ໄດ້ການດໄວ້ ໃນວິໄສທດພດທະນາຕະຫຼາດ
ທຶນລາວ ຮອດປີ 2030.
ພິເສດ, ໃນຖານະຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ ເປັນຄ່ຮ່ວມທຶນ ສະນັ້ນ ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງມາຍງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.
ເກາຫຼີ ກໍໍ່ຄ ລດຖະບານ ສ.ເກາຫຼີ ຈັ່ງສບຕໍໍ່ໃຫ້ການສະໜບສະໜນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການກໍໍ່ສ້າ ງດ້າ ນບ ກຄະລາກອນຂອງຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບລາວ ໃຫ້ມີຄ ວາມຮ ້ຄ ວາມສາມາດ ສ ມຄ ່ກ ບລະດ ບການ
ຂະຫຍາຍຕວຂອງຕະຫຼາດທຶນໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່, ສບຕໍໍ່ເອາໃຈໃສ່ພດທະນາລະບບໄອທີຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວໃຫ້
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ມີຄວາມທ ນສະໄໝ ພ້ອມທ ງ ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ສິດ ຮ ບປະກ ນລະບ ບດ ັ່ງ ກ່າວໃຫ້ດ າເນີນການຢ່າ ງເປັນ
ປົກກະຕິ, ປອດໄພ ແລະ ຕໍໍ່ເນື່ອງ.
ທ້າຍສດນີັ້, ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນແດ່ບນດາທ່ານທງໝດ ຈັ່ງມີສຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຜນສາເລດໃນໜ້າທີື່
ການເມ ອງ ທີື່ການຈ ດຕ ັ້ງມອບໝາຍໃຫ້. ຂໍໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຈ ັ່ງຈະເລີນຮ ່ງເຮ ອງ ແລະ ຄຽງຄ ່ກ ບຊາດລາວ
ຕະຫຼອດໄປ.
(ຂໍຂອບໃຈ)
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ພາກທີ V
ຮບພາບບນຍາກາດ ພິທສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ
ຄບຮອບ 10 ປີ (10/2010-10/2020)

I.

ການເຄອ
ື່ ນໄຫວຂະບວນການຕ່າງໆເນອ
ື່ ງໃນໂອກາດສະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄບຮອບ 10 ປີ

1.

ຂະບວນການວິຊາສະເພາະ

-

ໄດ້ຈດງານເສວະນາ (Panel Discussion) ຫວຂໍໍ້: ການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນ ຕລຊລ
ແລະ ການຈດຕັ້ງປະຕິບດຫຼກການຄ້ມຄອງບໍລິຫານ (Corporate Governance) ພ້ອມທງ, ຈດກິດຈະ
ກາຫຼີັ້ນເກມຖາມ-ຕອບ ແລະ ແຈກຂອງລາງວນ ກ່ຽວກບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃນງານສະຫຼຼຸບຜນງານ 10
ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ;

-

ລງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ້ພັ້ນຖານກ່ຽວກບຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຈດງານ Panel Discussion ກ່ຽວກບ
ການລງທຶນໃນຮ້ນ ຫຼາຍກວ່າ 15 ຄັ້ງ ຜ້ເຂັ້າຮ່ວມປະມານ 1.800 ຄນ;

-

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ (ສະບບປັບປງ) ຈານວນ 8 ຄັ້ງ ຢ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ
ແລະ ຕ່າງແຂວງ ມີຜ້ເຂັ້າຮ່ວມທງໝດ 793 ຄນ;

-

ເຜີຍແຜ່ນິຕິກາກ່ຽວຂ້ອງກບວຽກງານຫຼກຊບ ໃຫ້ບໍລິສດຈດທະບຽນ ຈານວນ 5 ຄັ້ງ ຢ່ 10 ບໍລິສດ ມີຜ້ເຂັ້າ
ຮ່ວມທງໝດ 110 ຄນ;

-

ສ້າງກະຕນເອນິເມຊນ ຈານວນ 2 ເລື່ອງ: (1) ພາກສ່ວນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ
ແລະ (2) ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການລະດມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ເພື່ອລງເຜີຍແຜ່ໃນເຟສບກ, ຢທບ
ແລະ ເຜີຍແຜ່ກບທີື່.

2.
-

ຂະບວນການກິລາ
ຈດກິລາເຕະບານ ແລະ ຕີບນ ສາມກຄີ ລະຫວ່າງ ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ 3
ຄັ້ງ;

3.
-

ອອກແຮງງານລວມໝ່ ບໍລິເວນຕຶກ ສຄຄຊ ແລະ ຕຶກ ຕລຊລ ຈານວນ 2 ຄັ້ງ.
ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼອສງຄມ
ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ໄດ້ຮ່ວມໃຈສະໜບສະໜນວດຖຼຸປັດໄຈ ມອບໃຫ້
ໂຮງຮຽນປະຖມ 3 ແຫ່ງ ຢ່ເມອງເຟືອງ, ແຂວງ ວຽງຈນ ລວມມນຄ່າ: 29.000.000 ກີບ.

4.
-

ຂະບວນການອນ
ື່ ໆ
ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ຕິດປ້າຍຄາຂວນຊມເຊີຍຜນສາເລດຂອງຕະຫຼາດ
ທຶນລາວ ຄບຮອບ 10 ປີ;

-

ສະມາຊິກພກ ແລະ ພະນກງານຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ໄດ້ຮ່ວມໃຈກນບໍລິຈາກເລອດ ຈານວນ 2 ຄັ້ງ 8
ທ່ານ;
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-

ສ້າງວິດີໂອສະຫຼຼຸບຜນງານຕະຫຼາດທຶນລາວ 10 ປີ;

-

ສ້າງກະດານສະແດງຜນງານ 5 ກະດານ: (1) ກະດານສະແດງຜນງານການກະກຽມສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ;
(2) ກະດານສະແດງຜ ນງານການພດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ແຕ່ປີ 2010 - 2020; (3) ກະດານສະແດງ
ຜ ນງານພ ັ້ນເດ ັ່ນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທຶນລາວໃນປະຈ ບ ນ; (4) ກະດານສະແດງໂຄງປະກອບ
ການຈດຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ; (5)ກະດານສະແດງວນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວຄບຮອບ 10 ປີ;

-

ຜະລິດແຜ່ນພບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ຈານວນ 5,000 ແຜ່ນ ແຈກຢາຍເປັນຂໍໍ້
ມນຕະຫຼາດທຶນລາວ.
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II. ຮບພາບບນຍາກາດພິທສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄບຮອບ 10 ປີ

ພາບລວມບນຍາກາດລງທະບຽນກ່ອນເຂັ້າງານ
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ພາບລວມບນຍາກາດຫ້ອງ VIP
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ພາບບນຍາກາດຫ້ອງພິທີ
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ດຣ ສດທິເດດ ບນລໄຊ, ຮອງຜອ
້ ານວຍການບໍລສ
ິ ດຫຼກຊບ ລາວ-ຈີນ ຈາກດ
ເຮດໜ້າທີເື່ ປັນພິທກ
ີ ອນ

ພາບບດຟ້ອນອວຍພອນ ໂດຍກອງສິນລະປະກອນ ກອງທບ
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ພາບບດຟ້ອນອວຍພອນ ໂດຍກອງສິນລະປະກອນ ກອງທບ

ພາບການສະແດງຮ້ອງເພງ “ທາງດ່ວນເງິນທຶນ”
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ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນທະຈກ, ຫວໜ້າສານກງານຄະນະກາມະການ
ຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ, ເລຂາຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບລາຍງານໂດຍສງເຂບ
ຜນງານການເຄອ
ື່ ນໄຫວ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ

ທ່ານ ອ໊ອດ ພນຊຽງດີ, ຜອ
້ ານວຍການ ຕລຊລ ລາຍງານກ່ຽວກບແຜນ 5 ປີຕໍໍ່ໜາ້
ຂອງ ຕລຊລ
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ທ່ານ ພານສກ ແກ່ນວງພະຈນ, ຫວໜ້າກມຈດຕງັ້ ແລະ ພະນກງານ
ອ່ານຂໍຕ
ໍ້ ກລງຍ້ອງຍໍຂອງຂນ
ັ້ ເທິງ

ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ ໃຫ້ກຽດມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່
ສານກງານຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງຫຼກຊບ, ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ແລະ ຂາຮນ
້
ສ.ເກາຫຼີ (KRX)
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ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜວ
້ າ່ ການ ທຫລ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜປ
້ ະຈາການ ໃຫ້
ກຽດມອບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່ບກຄນ ແລະ ການຈດຕງັ້ ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ
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ທ່ານ ນາງ ວດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜວ
້ າ່ ການ ທຫລ, ກາມະການ ຄຄຊ
ໃຫ້ກຽດມອບໃບຊມເຊີຍໃຫ້ແກ່ບກຄນ ແລະ ການຈດຕງັ້ ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ
ທຶນ
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ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນທະຈກ, ຫວໜ້າສານກງານ ຄຄຊ, ເລຂາ ຄຄຊ
ໃຫ້ກຽດມອບໂລ່ທີື່ລະນຶກ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃຫ້ແກ່ ການຈດຕງັ້
ຂອງຜມ
້ ີສວ
່ ນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ
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ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜວ
້ າ່ ການ ທຫລ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜປ
້ ະຈາການ
ໃຫ້ກຽດມອບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮບຜິດຊອບສ້າງຕງັ້ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜວ
້ າ່ ການ ທຫລ, ຕາງໜ້າຂາຮນ
້ ຝ່າຍລາວ ມີຄາເຫນ
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ທ່ານ ຈອງ ຈີວອນ ຕາງໜ້າຂາຮນ
້ ຈາກຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ.ເກາຫຼີ (KRX)
ມີຄາເຫນຜ່ານເທບ ວິດໂີ ອ

ທ່ານ SHIN Sung-soon ເອກອກຄະລດຖະທດ ຜມ
້ ອ
ີ ານາດເຕມແຫ່ງ ສ.ເກາຫຼີ
ປະຈາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກຽດມີຄາເຫນ
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ທ່ານ ສມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍກລດຖະມນຕີ, ປະທານ ຄຄຊ ໃຫ້ກຽດໂອ້ລມ
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງສານກງານຄະນະກາມະການຄມ
້
ຄອງຫຼກຊບ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງບໍລສ
ິ ດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ
ມະຫາຊນ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊນ (ບໍລສ
ິ ດຈດທະບຽນ ແລະ ທະນາຄານຕວແທນເພອ
ື່ ການຊາລະ)
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ປີໂຕຣລ້ຽມ ເທຣດດິງັ້
ມະຫາຊນ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ສວນນີ ໂຮມເຊນເຕີ
ມະຫາຊນ
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ລາວເວີນ ມະຫາຊນ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ພສີກສ
ໍໍ່ ້າງ ແລະ
ພດທະນາ ມະຫາຊນ
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ຊີມງລາວ ມະຫາຊນ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ມະຫະທຶນ ເຊາັ່ ສິນເຊື່ອ
ມະຫາຊນ
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ວຽງຈນເຊນເຕີ ລາວ
ມະຫາຊນ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດຫຼກຊບ ທຄຕລ-ກທ ຈາກດ
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດຫຼກຊບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊນ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ທະນາຄານພດທະນາລາວ
(ທະນາຄານຕວແທນເພື່ອການຊາລະ)
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດຫຼກຊບ ລາວ-ຈີນ ຈາກດ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດຫຼກຊບ ເອພີເອມ ລາວ
ຈາກດ
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ລາວ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ
ຈາກດ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ
ແກຣນເຊີແມນ (ລາວ) ຈາກດ
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ກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລສ
ິ ດ ເອເຊຍ ໂລຕດ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ຈາກດ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ລາວ ວາລ ປະເມີນມນຄ່າ
ຊບສິນ ຈາກດຜດ
້ ຽວ
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ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ເຄເຄ ລາວ ປະເມີນມນຄ່າ
ຊບສິນ ຈາກດ

ແຂກ VIP ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ທະນາຄານ ອດສາຫະກາ ແລະ ການ
ຄ້າຈີນ ຈາກດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນ (ທະນາຄານດແລຊບສິນ)
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ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ດີລອຍ ລາວ ຈາກດ, ເຊິງື່ ເຮດໜ້າທີື່
ເປັນບໍລິສດກວດສອບ ໃນວຽກງານຫຼກຊບ

ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ເຄພີເອມຈີ ລາວ, ເຊິງື່ ເຮດໜ້າທີເື່ ປັນ
ບໍລສ
ິ ດກວດສອບ ໃນວຽກງານຫຼກຊບ
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ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ເອີນແອນຢັງ ລາວ ຈາກດ, ເຊິງື່ ເຮດໜ້າ
ທີເື່ ປັນບໍລສ
ິ ດກວດສອບ ໃນວຽກງານຫຼກຊບ

ຢ້ຽມຊມກະດານຜນງານ 10 ປີຂອງ ບໍລິສດ ພຣາຍສວໍເຕີເຮາັ້ ສກບເປີສ (ລາວ)
ຈາກດຜດ
້ ຽວ, ເຊິງື່ ເຮດໜ້າທີເື່ ປັນບໍລສ
ິ ດກວດສອບ ໃນວຽກງານຫຼກຊບ

118

ຮບພາບວາລະສນທະນາໃນຮບແບບ Pannel Discussion ໃນຫວຂໍ:ໍ້ (1) ການ
ອອກຈາໜ່າຍຮ້ນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ແລະ (2) ການຈດຕງັ້ ປະຕິບດ
ຫຼກການຄມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ (CG)

ຮບພາບການຖາມ-ຕອບຄວາມຮ້ທວ
ັ່ ໄປ ກ່ຽວກບຕະຫຼາດທຶນ
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ຮບພາບພະນກງານ ສຄຄຊ
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ຮບພາບພະນກງານ ສຄຄຊ

121

ຮບພາບແຂກເຂາັ້ ຮ່ວມພິທີ
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ຮບພາບແຂກເຂາັ້ ຮ່ວມພິທີ
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ຮບພາບແຂກເຂາັ້ ຮ່ວມພິທີ
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ຮບພາບແຂກເຂາັ້ ຮ່ວມພິທີ
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ຮບພາບແຂກເຂາັ້ ຮ່ວມພິທີ
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ຮບພາບແຂກເຂາັ້ ຮ່ວມພິທີ
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ພາກທີ VI
ຕວເລກສະຖິຕິ ແລະ ເສນ
ັ້ ສະແດງ ການເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານ 10 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວ

I.

ຍອດສະສມການລະດມທຶນ ຢພ
່ າຍໃນ ແລະ ຢຕ
່ າ່ ງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2020 (ຮນ
້ , ຮນ
້ ກ້ ແລະ
ພນທະບດລດຖະບານ)

ແຜນວາດ: ການລະດມທຶນຢ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2020
6.000,00

ຫວໜ່ວຍ: ຕັ້ກບ
ີ
285,00

5.349,00

5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00

II.

ຕ່າງປະເທດ

2.558,00
1.500,00

1.625,00

1.611,00
1.237,00

1.000,00
0,00

ພນທະບດ

1.373,00

2.832,00

1.262,00

1.620,00

240,00
40,00

458,00

ພາຍໃນ

496,00

68,00 332,00

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ມນຄ່າການຊ-ັ້ ຂາຍ (2010-2020)

ແຜນວາດ: ມນຄ່າການຊັ້-ຂາຍຮ້ນໃນ ຕລຊລ ນບແຕ່ປີ 2011- ປີ 2020
ຫວໜ່ວຍ: ຕກ
ັ້ ີບ
800,00
700,00
600,00

500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2011

2012

2013

2014

2015

2016

ຜ່ານນາຍໜ້າຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ

ການຊັ້-ຂາຍຜ່ານ HTS

ຜ່ານການຊັ້-ຂາຍຮ້ນລາຍໃຫ່ຍ

ຜ່ານບນຊີຜ້ຄ້າຫຼກຊບ
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2017

2018

2019

ຜ່ານທະນາຄານດແລຊບສິນ

2020

III. ມນຄ່າຕະຫຼາດ (2010-2020)
ແຜນວາດ: ມນຄ່າຕະຫຼາດຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ນບແຕ່ປີ 2010- ປີ 2020
9
5

11

11

6

5

4
2

2
8.136,54

3

12.047,09
10.968,69

11.374,15
10.414,10

9.870,15 9.619,00

8.826,80

7.822,00

4.638,30

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ມນຄ່າຕະຫຼາດທງໝດ (ຕັ້ກີບ)
ຈານວນບໍລິສດຈດທະບຽນ

IV. ດດຊະນີຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (2010-2020)
ແຜນວາດ: ດດຊະນີ ຕລຊລ ນບແຕ່ປີ 2010- ເດອນ ທນວາ 2020
2.000,00
1.800,00

1.864,98

1.600,00
1.400,00

1.566,92
1.445,65
1.220,49

1.200,00

1.005,77

1.000,00

800,00

598,78

600,00
400,00
200,00
0,00
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V.

ປະລິມານການຊ-ັ້ ຂາຍ

ແຜນວາດ: ປະລິມານການຊັ້-ຂາຍຮ້ນໃນ ຕລຊລ ນບແຕ່ປີ 2011- ປີ 2020
4%
1%

18%
6%
71%

ຜ່ານນາຍໜ້າຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ

ການຊ-ັ້ ຂາຍຜ່ານ HTS

ຜ່ານການຊ-ັ້ ຂາຍຮ້ນລາຍໃຫ່ຍ

ຜ່ານບນຊີຜ້ຄ້າຫຼກຊບ

ຜ່ານທະນາຄານດແລຊບສິນ

VI. ຖານຜລ
້ ງທຶນ
18.000,00

16.291,00
16.024,00
15.353,00
14.036,00
13.176,00
12.418,00
12.078,00

16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00

11.408,00

ພາຍໃນ
ບກຄນ

9.466,00
8.910,00
8.187,00

ນິຕິບກຄນ

8.000,00

ຕ່າງປະເທດ

6.000,00

ບກຄນ
ນິຕິບກຄນ

4.000,00

ລວມ

2.000,00
0,00
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VII. ການຈ່າຍເງິນປັນຜນຂອງບໍລສ
ິ ດຈດທະບຽນໃນ ຕລຊລ
ຫວໜ່ວຍ: ກີບ
ຮ້ນ

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

698,92

791,1

785,0

594,0

392,0

614,0

712,0

991,0

813,0

560,0

-

200,0

200,0

100,0

-

-

-

-

66,0

76,0

-

-

-

-

-

45,0

20,0

10,0

8,0

16,0

20,38

PCD

7,45

-

-

-

LCC

63,0

30,0

-

-

147,0

100,0

155,0

-

-

-

13,14

12,5

-

-

BCEL
LWPC
PTL
SVN

MHTL
LAT
VCL
LALCO

VIII. ກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ (Joint Compensation Fund)
ແຜນວາດ: ຈານວນເງິນຂອງກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງທງໝດ ແຕ່ປີ 2011-2020
ຫວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ
1.000,00

901,89

900,00
800,00
700,00
600,00
500,00

418,56

450,24

496,33

519,07

2015

2016

590,64

610,59

2017

2018

651,34

400,00
300,00

260,28

284,69

2011

2012

200,00
100,00
0,00
2013

2014
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2019

2020

ພາກທີ VII
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

I. ການກະກຽມການສ້າງຕງັ້ ຕະຫຼາດທຶນລາວ
1. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງພະນກງານ ເພື່ອຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງດາລດວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດ
ຫຼກຊບ, ສະບບເລກທີ 55/ທຫລ, ລງວນທີ 26 ກມພາ 2002
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2. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງພະນກງານ ເພື່ອ ຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງດາລດກ່ຽວກບ ຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດ
ຫຼກຊບ, ສະບບເລກທີ 311/ທຫລ ຄັ້ງວນທີ 20 ຕລາ 2005;
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3. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮບຜິດຊອບຄັ້ນຄວ້າຮ່າງດາລດວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ສະບບເລກ
ທີ 427/ທຫລ, ລງວນທີ 31 ຕລາ 2006;
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4. ມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຜ້ແທນ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງພກປະຊາຊນປະຕິວດລາວ (ປີ 2006)
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5. ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VI (2006-2010)

140

141

142
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6. ຮບພາບການເຊນບດບນທຶກຄວາມເຂາັ້ ໃຈ (MOU) ຄັ້ງທີ 1 ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງ
ຕະຫຼາດ ຢ່ ສປປ ລາວ, ຄັ້ງວນທີ 19 ກນຍາ 2009, ທີື່ ເມອງເຊອນ ປະເທດ ສ.ເກາຫຼີ;

144

7. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີັ້ນາລວມໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ສະບບເລກທີ 133/ນຍ,
ລງວນທີ 16 ພະຈິກ 2007
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8. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮບຜິດຊອບສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ສະບບເລກທີ 07/ນຍ, ວນທີ
22 ມງກອນ 2008

147
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9. ຮບພາບການ ເຊນບດບນທຶກຄວາມເຂັ້າໃຈ (MOU) ຄັ້ງທີ 2 ເພື່ອຮບຮອງບາງເນັ້ອໃນ ທີື່ສາຄນ ກ່ຽວ
ກບການສ້າງຕັ້ງ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຄັ້ງວນທີ 12 ພະຈິກ 2008, ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ;
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10. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ສະບບເລກທີ 51/
ນຍ, ລງວນທີ 25 ພຶດສະພາ 2009
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11. ຮບພາບການ ເຊນສນຍາຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ ສ. ເກາຫຼີ
(JVA) ຄັ້ງວນທີ 22 ກໍລະກດ 2009, ທີື່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
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12. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຮກສາການຫວໜ້າສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ແລະ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ສະບບເລກທີ 130/ທຫລ, ລງວນທີ 17 ກມພາ 2010;
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13. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ສ ບຊ້ອນພະນ ກງານປະຈາການ ຢ ່ສ ານ ກງານຄະນະກາມະການຄ້ມ
ຄອງຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ສະບບເລກທີ 571/ທຫລ, ລງວນທີ 5 ສິງຫາ 2010;
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14. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຜ້ອານວຍການຕະຫຼາດຫຼກຊບ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສະບບເລກທີ 128/
ທຫລ, ລງວນທີ 17 ກມພາ 2010;
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15. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການຊບຊ້ອນພະນກງານໄປປະຈາການ ຢ່ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ສະບບເລກທີ 572/
ທຫລ, ລງວນທີ 5 ສິງຫາ 2010
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16. ຮບພາບບນຍາກາດ ພິທີເປີດຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວຢ່າງເປັນທາງການ ວນທີ 10 ຕລາ 2010, ທີື່ອາຄານ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
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17. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກບການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ສະບບເລກທີ 4248, ລງວນທີ 10
ພະຈິກ 2010;
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18. ຮບພາບການເປີດໃຫ້ບໍລິການຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ຄັ້ງທາອິດ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ, ຄັ້ງວນທີ 11
ມງກອນ 2011;
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19. ດາລດຂອງນາຍກລດຖະມນຕີວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕງັ້ ຫວໜ້າຫ້ອງການສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມ
ຄອງຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ, ສະບບເລກທີ 72/ນຍ, ລງວນທີ 15 ມີນາ 2011
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ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນ ສປປ ລາວ (2010-2020)

II.

❖ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ລາຍຊື່ນິຕິການາໃຊ້ໃນການຄ້ມຄອງວຽກງານຫຼກຊບ (ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ)
ລ/ດ

ຊື່ນຕ
ິ ກ
ິ າ

ປະເພດນິຕິກາ

ເລກທີ

ລງວນທີ

1

ກດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼກຊບ

ກດໝາຍ

21/ສພຊ

10 ທນວາ 2012

2

ດາລດວ່າດ້ວຍ ຫຼກຊບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກຊບ

ດາລດ

255/ນຍ

25 ພຶດສະພາ 2010

3

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ້ມຄອງລະບບ ແລະ ອປະກອນຄອມພິວເຕີ
ພາຍໃນ ສານກງານ ຄລຕ

ລະບຽບ

801/ສຄລຕ

03 ພຶດສະພາ 2010

4

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບຄ້ມຄອງນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ

ຂໍໍ້ຕກລງ

013/ຄລຕ

19 ພຶດສະພາ 2011

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ້ມຄອງນກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ລະບຽບ

004/ຄຄຊ

18 ກມພາ 2014

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄ້ມຄອງການຊັ້-ຂາຍຮ້ນຂອງນກ
ລງທຶນຕ່າງ ປະເທດ ໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບຢ່ ສປປ ລາວ

ຂໍໍ້ຕກລງ

012/ຄລຕ

19 ພຶດສະພາ 2011

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ້ມຄອງຜ່ລງທຶນຕ່າງປະເທດທີື່ເຄື່ອນໄຫວຊັ້-

ລະບຽບ

005/ຄຄຊ

08 ທນວາ 2015

5

ຂາຍຫຼກຊບ ຢ່ ສປປ ລາວ (ປັບປງ)
6

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນ

ລະບຽບ

014/ຄລຕ

19 ພຶດສະພາ 2011

7

ລະບຽບການວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ

ລະບຽບ

373/ສຄລຕ

24 ກມພາ 2012

8

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນ ສາລບ
ບໍລິສດຈດທະບຽນ

ລະບຽບ

007/ຄຄຊ

03 ເມສາ 2014

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນ (ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

04/ຄຄຊ

28 ມງກອນ 2019

9

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນ ສາລບ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບ

ລະບຽບ

0007/ຄຄຊ

01 ເມສາ 2016

10

ແຈ້ງການກ່ຽວກບ ການສບທອດມນມໍຣະດກຮ້ນຈດທະບຽນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ

ແຈ້ງການ

507/ສຄລຕ

23 ທນວາ 2011

11

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ້ມຄອງການຊັ້-ຂາຍຮນ
້ ທາງອິນເຕີເນດ ຢ່

ລະບຽບ

001/ຄຄຊ

24 ກໍລະກດ 2013

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບກ່ຽວກບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ

ຂໍໍ້ຕກລງ

009/ຄລຕ

21 ກໍລະກດ 2010

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສດຫຼກ

ລະບຽບ

002/ຄຄຊ

24 ກໍລະກດ 2013

ດາລດວ່າດ້ວຍ ການຈດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກາມະ
ການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ

ດາລດ

188/ນຍ

24 ກໍລະກດ 2013

ດາລດວ່າດ້ວຍ ການຈດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະ
ກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ດາລດ

195/ນຍ

12 ມິຖຼຸນາ 2017

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການໂອນຮ້ນຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ

ລະບຽບ

006/ຄຄຊ

20 ກນຍາ 2013

ສປປ ລາວ
12

ຊບ
13

(ປັບປງ)
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14
ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການໂອນຮ້ນ (ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

0025/ຄຄຊ

26 ຕລາ 2016

15

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການຈດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສານກງານ
ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

013/ຄຄຊ

17 ທນວາ 2013

16

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ

ລະບຽບ

003/ຄຄຊ

18 ກມພາ 2014

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ
(ປັບປງ)

ລະບຽບ

0008/ຄຄຊ

01 ເມສາ 2016

17

ບດແນະນາວ່າດ້ວຍ ການຈດຕັ້ງປະຕິບດລະບຽບວ່າດ້ວຍ ຄວາມ
ພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ

ບດແນະນາ

281/ສຄຄຊ

06 ມີນາ 2014

18

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການກວດກາວຽກງານຫຼກຊບ

ລະບຽບ

372/ສຄລຕ

24 ກມພາ 2012

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການກວດກາວຽກງານຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ລະບຽບ

002/ຄຄຊ

18 ກມພາ 2014

ບດແນະນາວ່າດ້ວຍ ການຈດຕັ້ງກອງປະຊຼຸມຜ້ຖຮ້ນຂອງບໍລິສດຈດ
ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ

ບດແນະນາ

257/ສຄຄຊ

03 ມີນາ 2014

ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍ ການຈດຕັ້ງກອງປະຊຼຸມຜຖ
້ ຮນ
້ ຂອງບໍລິສດຈດ
ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ຄາແນະນາ

0001/

10 ກມພາ 2016

ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍ ການຈດຕັ້ງກອງປະຊຼຸມຜ້ຖຮ້ນ (ປັບປງ)

ຄາແນະນາ

0001/
ສຄຄຊ

30 ເມສາ 2019

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານດແລຊບສິນ

ລະບຽບ

010/ຄຄຊ

07 ພຶດສະພາ 2014

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການຮບຮອງການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານດແລຊບ
ສິນ (ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

016/ຄຄຊ

28 ມິຖຼຸນາ 2019

21

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທານຽມສາລບການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນກ້ຢ່
ຕ່າງປະເທດ

ຂໍໍ້ຕກລງ

011/ຄຄຊ

07 ພຶດສະພາ 2014

22

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນກ້

ລະບຽບ

019/ຄຄຊ

22 ທນວາ 2014

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນກ້ (ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

015/ຄຄຊ

28 ມິຖຼຸນາ 2019

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບກ່ຽວກບການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮ້ນຕໍໍ່
ມວນຊນ

ຂໍໍ້ຕກລງ

008/ຄລຕ

21 ກໍລະກດ 2010,

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນ (ປັບປງ)

ລະບຽບ

017/ຄຄຊ

22 ຕລາ 2014

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນ (ປັບປງ)

ລະບຽບ

018/ຄຄຊ

27 ກໍລະກດ 2015

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນ (ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

05/ຄຄຊ

28 ມງກອນ 2019

19

20

23
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ສຄຄຊ

ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກາຂອງອງການຄ້ມ
ຄອງວຽກງານຫຼກຊບ

ຄາແນະນາ

001/ສຄຄຊ

08 ມງກອນ 2015

ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກາຂອງອງການຄ້ມ
ຄອງວຽກງານຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ຄາແນະນາ

01/ສຄຄຊ

10 ເມສາ 2020

25

ດາລດວ່າດ້ວຍ ການຮບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍດທະສາດ ການ
ພດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016 - 2025

ດາລດ

27/ລບ

10 ມີນາ 2015

26

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການບນຊີ ແລະ ກວດສອບກ່ຽວກບວຽກ
ງານຫຼກຊບ

ຂໍໍ້ຕກລງ

013/ຄລຕ

10 ພະຈິກ 2010

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການບນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ວຽກງານຫຼກຊບ
(ປັບປງ)

ລະບຽບ

001/ຄຄຊ

07 ເມສາ 2015

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການບນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ວຽກງານຫຼກຊບ
(ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

12/ຄຄຊ

29 ພຶດສະພາ 2017

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ຄງເງິນສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄ້ມຄອງຫຼກ
ຊບ

ຂໍໍ້ຕກລງ

020/ສຄຄຊ

03 ມິຖຼຸນາ 2015

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ຄງເງິນສານກງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ
(ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

0030/
ສຄຄຊ

08 ສິງຫາ 2018

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼກຊບ

ຂໍໍ້ຕກລງ

012/ຄລຕ

10 ພະຈິກ 2010

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ລະບຽບ

019/ຄຄຊ

27 ກໍລະກດ 2015

29

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຮບຮອງບໍລິສດຈດລາດບຄວາມໜ້າເຊື່ອ ຖ
ຈາກຕ່າງປະເທດ

ລະບຽບ

002/ຄຄຊ

08 ທນວາ 2015

30

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຮບຮອງບໍລິສດປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ

ລະບຽບ

003/ຄຄຊ

08 ທນວາ 2015

31

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ບນຊີຕາງໜ້າຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ໃນຕະຫຼາດຫຼກ ຊບຢ່
ສປປ ລາວ

ລະບຽບ

004/ຄຄຊ

08 ທນວາ 2015

32

ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງຂໍໍ້ມນເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກບ ແຫຼ່ງທີື່ມາ

ລະບຽບ

006/ຄຄຊ

28 ມງກອນ 2016

ແຈ້ງການເລື່ອງ ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສດ ທີື່ໄດ້ຮບອະນຍາດໃຫ້ອອກຈາໜ່
າຍຫຼກຊບ ເພື່ອລະດມທຶນຈາກມວນຊນ ແລະ ຈດທະບຽນ ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບ

ແຈ້ງການ

0023/
ສຄຄຊ

19 ສິງຫາ 2016

ແຈ້ງການເລື່ອງ ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສດ ທີື່ໄດ້ຮບອະນຍາດໃຫ້ອອກຈາໜ່
າຍຫຼກຊບ ເພື່ອລະດມທຶນຈາກມວນຊນ ແລະ ເຂັ້າຈດທະບຽນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (ປັບປງ)

ແຈ້ງການ

0076/
ສຄຄຊ

27 ພະຈິກ 2019

ແຈ້ງການເລື່ອງ ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສດ ທີື່ໄດ້ຮບອະນຍາດຈາກສານກ
ງານຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງຫຼກຊບ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຫຼກ
ຊບ ຢ່ ສປປ ລາວ

ແຈ້ງການ

0031/

20 ກນຍາ 2016

35

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນກ້ຢ່ຕ່າງປະເທດ

ຂໍໍ້ຕກລງ

0022/ຄຄຊ

26 ຕລາ 2016

36

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ລາຍການທີື່ກຽວພນ

ຂໍໍ້ຕກລງ

0023/ຄຄຊ

26 ຕລາ 2016

24

27

28

ຂອງທຶນ, ໂຄງສ້າງຜ່ຖຮ້ນ ແລະ ຜ່ໄດ້ຮບຜນປະໂຫຍດທີື່ແທ້ຈິງ ຂອງ
ບໍລິສດຫຼກຊບ.
33

34
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ສຄຄຊ

37

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນ

ຂໍໍ້ຕກລງ

0024/ຄຄຊ

26 ຕລາ 2016

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ສະພາບໍໍລິຫານ (ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

10/ຄຄຊ

26 ເມສາ 2019

38

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ

ແຈ້ງການ

0003/ຄຄຊ

02 ກມພາ 2017

39

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການຈດຊັ້ຂອງ ສານກງານ ຄຄຊ

ຂໍໍ້ຕກລງ

0008/ຄຄຊ

24 ກມພາ 2017

40

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການຄ້ມຄອງລາຍຮບ-ລາຍຈ່າຍຂອງ ສານກງານ
ຄຄຊ

ຂໍໍ້ຕກລງ

0009/ຄຄຊ

24 ກມພາ 2017

41

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການຊັ້ຮ້ນໂດຍບໍໍ່ວາງເງິນມດຈາລ່ວງໜ້າ ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບຢ່ ສປປ ລາວ

ຂໍໍ້ຕກລງ

0010/ຄຄຊ

24 ກມພາ 2017

42

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການກວດກາພາຍໃນ ສານກງານ ຄຄຊ

ຂໍໍ້ຕກລງ

0011/ຄຄຊ

24 ກມພາ 2017

43

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການສ້າງ, ພດທະນາ ແລະ ນາໃຊ້ລະບບເຕກໂນໂລຊີ

ແຈ້ງການ

371/ສຄລຕ

24 ກມພາ 2012

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ລະບບເຕກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍໍ້ມນ ຂ່າວສານ
ຂອງ ບໍລິສດຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

13/ຄຄຊ

29 ພຶດສະພາ 2017

44

ຄາແນະນາກ່ຽວກບ ຕວຊີັ້ບອກທລະກາທີື່ສັ່ງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ
ຫຼ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍຂອງ ບໍລິສດຫຼກຊບ

ຄາແນະນາ

0001/
ສຄຄຊ

02 ມີນາ 2018

45

ແຈ້ງການເລື່ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊອກຮ້ ແຫຼ່ງທຶນທີື່ນາມາຊັ້

ແຈ້ງການ

0036/
ສຄຄຊ

07 ສິງຫາ 2017

ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານຂອງບໍລິສດຫຼກຊບ

ຮ້ນ ໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ

46

ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍ ການຈດຕັ້ງປະຕິບດການເບີກຈ່າຍເງິນໃນຄງ
ເງິນສດຂອງ ສານກງານ ຄຄຊ

ຄາແນະນາ

0003/
ສຄຄຊ

15 ມິຖຼຸນາ 2018

47

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການການດລາຄາຮ້ນ ຂອງບໍລິສດທີື່ມີຈດປະສງ
ອອກຈາໜ່າຍຮ້ນ

ຂໍໍ້ຕກລງ

02/ຄຄຊ

09 ກມພາ 2018

48

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນເອກະສານລາຍ
ງານການເງິນຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນ

ແຈ້ງການ

0047/
ສຄຄຊ

30 ສິງຫາ 2018

49

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການການດລະຫດຫຼກຊບຢ່ ສປປ ລາວ

ຂໍໍ້ຕກລງ

16/ຄຄຊ

03 ກນຍາ 2018

50

ບດແນະນາວ່າດ້ວຍ ລະຫດຫຼກຊບ

ບດແນະນາ

112/ສຄລຕ

07 ກມພາ 2011

ບດແນະນາວ່າດ້ວຍ ການການດລະຫດຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ບດແນະນາ

347/ຕລຊລ

03 ຕລາ 2018

51

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ຕວແທນຜ້ຖຮ້ນກ້

ຂໍໍ້ຕກລງ

17/ຄຄຊ

03 ກນຍາ 2018

52

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການການດຄ່າທານຽມກ່ຽວກບການຊັ້-ຂາຍຮ້ນ
ແລະ ການໂອນຮ້ນ ຈດທະບຽນໃນ ຕລຊລ

ຂໍໍ້ຕກລງ

10/ຄຄຊ

27 ເມສາ 2017

53

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການການດອດຕາຄ່າທານຽມໃນ ຊັ້-ຂາຍ ແລະ
ການໂອນ ພນທະບດລດຖະບານ ໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ

ຂໍໍ້ຕກລງ

21/ຄຄຊ

17 ທນວາ 2018

166

54

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍການຮບຮອງເອາ ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍການຄ້ມຄອງ
ບໍລິຫານສາລບບໍລິສດຈດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ

ຂໍໍ້ຕກລງ

11/ຄຄຊ

16 ເມສາ 2019

55

ຄ່ມກ່ຽວກບການຂໍອະນຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສດຫຼກຊບ

ຄ່ມ

482/ສຄລຕ

27 ກມພາ 2012

56

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການຈດຕັ້ງປະຕິບດມາດຕະຖານສາກນດ້ານການ

ແຈ້ງການ

014/ຄຄຊ

25 ທນວາ 2013

ແຈ້ງການ

0009/ຄຄຊ

25 ພຶດສະພາ 2020

ລາຍງານການເງິນ IFRS
ແຈ້ງການເລື່ອງ ການປະຕິບດມາດຕະການສາກນດ້ານການລາຍງານ
ການເງິນ (IFRS)
57

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການລະດມທຶນໂດຍການອອກຈາໜ່າຍຫຼກຊບ ແລະ
ຈດທະບຽນຢຕ
່ ່າງປະເທດ

ແຈ້ງການ

001/ຄຄຊ

14 ກມພາ 2014

58

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຕລຊລ ໃຫ້ເປັນຜ່ການດລະຫດຫຼກ
ຊບແຫ່ງຊາດລາວ

ຂໍໍ້ຕກລງ

031/ຄຄຊ

31 ສິງຫາ 2015

59

ຄ່ມກ່ຽວກບ ການນາໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ ແຈ້ງຄວາມ ຈາກ
ສງຄມ ຢ່ໃນຂງເຂດວຽກງານຫຼກຊບ

ຄ່ມ

0002/
ສຄຄຊ

07 ມີນາ 2018

60

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການລບລ້າງບດແນະນາວ່າດ້ວຍລະຫດຫຼກຊບ

ແຈ້ງການ

006/ສຄຄຊ

17 ຕລາ 2018

61

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການຮບຮອງບໍລິສດປະເມີນມນຄ່າຊບສິນໃນຂງເຂດ
ວຽກງານຫຼກຊບ

ແຈ້ງການ

0041/
ສຄຄຊ

19 ກໍລະກດ 2019

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການຮບຮອງບໍລິສດປະເມີນມນຄ່າຊບສິນໃນຂງເຂດ
ວຽກງານຫຼກຊບ (ປັບປງ)

ແຈ້ງການ

0064/

18 ຕລາ 2019

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການສະໜອງຂໍໍ້ມນເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ແຈ້ງການ

0063/
ສຄຄຊ

17 ຕລາ 2019

62

ສຄຄຊ

ຂອງຕະຫຼາດຫຼກຊບ ໃນຮບແບບຂອງ Excel file
63

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການຊາລະຄ່າຄ້ມຄອງປະຈາປີຂອງນກກວດສອບ
ກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ

ແຈ້ງການ

20/ຄຄຊ

15 ພະຈິກ 2019

64

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການຄ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສດບໍລິຫານ
ກອງທຶນ

ຂໍໍ້ຕກລງ

0053/ຄຄຊ

17 ຕລາ 2019

65

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນຮ່ວມ

ຂໍໍ້ຕກລງ

0045/ຄຄຊ

17 ຕລາ 2019

66

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສດຫຼກຊບ ເພື່ອໃຫ້ຄາແນະນາແກ່
ບໍລິສດຈດທະບຽນ

ແຈ້ງການ

0066/
ສຄຄຊ

23 ຕລາ 2019

67

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍການເອາຮ້ນເປັນຮ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັຶ້ງຢືນສິດ

ຂໍໍ້ຕກລງ

006/ຄຄຊ

06 ເມສາ 2020

68

ແຈ້ງການເລື່ອງ ການຕກລງ ແລະ ຊີັ້ນາຂອງຂັ້ນເທິງ ກ່ຽວກບການຊັ້
ຂາຍຮ້ນຂອງພະນກງານ-ລດຖະກອນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ

ແຈ້ງການ

034/ສຄຄຊ

22 ເມສາ 2020

69

ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍ ກນໄກການຈດຕັ້ງປະຕິບດມາດຕະການທາງ
ບໍລິຫານໃນຂງເຂດວຽກງານຫຼກຊບ

ຄາແນະນາ

02/ສຄຄຊ

24 ເມສາ 2020

70

ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍ ກນໄກຄັ້ນຄວ້າການເປີດ ສບສວນ-ສອບສວນ
ກ່ຽວກບວຽກງານຫຼກຊບ

ຄາແນະນາ

03/ສຄຄຊ

24 ເມສາ 2020

71

ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍ ການຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ຫ້ອງສະໝດຂອງ ສາ
ນກງານ ຄຄຊ

ຄາແນະນາ

0004/
ສຄຄຊ

18 ພຶດສະພາ 2020

72

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍການເພີື່ມອດຕາສ່ວນການຖຄອງຮ້ນຂອງຜ້ລງທຶນ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ມະຫາຊນ (ສະບບປັບປງ)

ຂໍໍ້ຕກລງ

14/ຄຄຊ

18 ສິງຫາ 2020

73

ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍການຄ້ມຄອງຄງເງິນໂຄງການສັ່ງເສີມຄວາມຮ້
ຕະຫຼາດທຶນລາວ

ຂໍໍ້ຕກລງ

61/ສຄຄຊ

27 ສິງຫາ 2020
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❖ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ລາຍຊື່ນິຕິກາອອກໂດຍ ຕລຊລ
ລາ
ດບ

ຊນ
ື່ ຕ
ິ ກ
ິ າ

ປະເພດນິຕກ
ິ າ

1

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມຕະຫຼາດຫຼກ
ຊບ

ລະບຽບ

2

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮບຝາກຫຼກຊບ

3

ສະບບເລກທີ

ລງວນທີ

20/ຕລຊລ

07 ມງກອນ 2011

ລະບຽບ

26/ຕລຊລ

07 ມງກອນ 2011

ລະບຽບວ່າດ້ວຍຕວແທນການໂອນຫຼກຊບ

ລະບຽບ

27/ຕລຊລ

07 ມງກອນ 2011

4

ລະບຽບກ່ຽວກບກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອຊາລະ
ທດແທນຄວາມສ່ຽງ

ລະບຽບ

01/ຕລຊລ

17 ກໍລະກດ 2013

5

ລະບຽບວ່າດ້ວຍສະມາຊິກກະພາບຂອງ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ

ລະບຽບ

02/ຕລຊລ

03 ທນວາ 2014

ລະບຽບ

6

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສະສາງ ແລະ ຊາລະ
ໃນການແລກປ່ຽນຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບຢ່ຕະຫຼາດ
ຫຼກຊບ

04/ຕລຊລ

03 ທນວາ 2014

7

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈດທະບຽນຮ້ນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ

ລະບຽບ

005/ຕລຊລ

26 ພະຈິກ 2015

8

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມນ

ລະບຽບ

008/ຕລຊລ,

27 ກນຍາ 2018

ລະບຽບ

9

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈດທະບຽນ
ພນທະບດລດຖະບານ ແລະ ຮ້ນກ້ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ

009/ຕລຊລ

19 ທນວາ 2018

10

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການດາເນີນຕະຫຼາດ
(ປັບປງ)

ລະບຽບ

010/ຕລຊລ

19 ທນວາ 2018

11

Government Bond and

ລະບຽບ

009/LSX

19 ທນວາ 2018

Corporate Bond Listing
Regulation
12

Regulation on Listing and

ລະບຽບ

30 ກນຍາ 2013

Disclosure of accessing
information on Lao Securities
Exchange
13

Internet Use Rule

ລະບຽບ

14

Local Area Network (LAN)

ລະບຽບ

002/LSX

24-11-11

Access Rule
15

Username and Password Rule

ລະບຽບ

16

Server Room Management

ລະບຽບ

02 ມງກອນ 2020

24-11-11

Rule

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

ລະບຽບ

098/LSX

Structure (Amended)
21

Regulation on Human

25-Feb-2020

ລະບຽບ

Resources Management

22-Dec-11

(Amended)
22

Employee Securities Trading

ລະບຽບ

and Confidential Information

25-Sep-13

Securities Policy
23

Organization Structure of

ລະບຽບ

Management and

002.2020/LSX

20-04-2020

003.2020/LSX

20-04-2020

004.2020/LSX

21-05-20

092/LSX

29-Mar-17

Administration Department
24

Organization Structure of IT

ລະບຽບ

Department
25

Guideline on Job assignments

ລະບຽບ

and work progress report by
staff of LSX
26
27

Guideline on Use of Seal

ຄາແນະນາ

Guideline for LSX Market

ຄາແນະນາ

Guideline for participate
28

25-Mar-13

Surveillance
ຄາແນະນາ

Seminar, Training and

24-Feb-17

Scholarship
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Guideline on Promotion List

ຄາແນະນາ

Guideline on Promotion for

ຄາແນະນາ

26-Dec-12
26-Dec-12

Assistant Staff
Guideline on Scholarship

ຄາແນະນາ

Guideline for using reserve

ຄາແນະນາ

26-Dec-12
26-Oct-11

money
Guideline and Performance

ຄາແນະນາ

18-Jan-12

Appraisal Form
Guideline for participating in

ຄາແນະນາ

27-Feb-12

External Seminar
Guideline on Job Rotation

ຄາແນະນາ

Instruction to Pension Policy of

ຄາແນະນາ

Lao Securities Exchange
Guideline for Purchasing

ຄາແນະນາ

process
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07-Jun-17
019/LSX

22-Jan-18
10-Jan-12

38

Guideline on purchasing

ຄາແນະນາ

drinking water

39

ISIN Code Guideline

ຄາແນະນາ

40

Government Bond Transfer

ຄາແນະນາ

Agent Guideline
41

Guideline on Foreign Investor

ຄາແນະນາ

Management (Amended)
42

Guideline on Securities

001/LSX.M&A

11 Dec 219

053/LSX

06-Feb-19

399/LSX

30-Oct-18

289/LSX

03-Oct-16

288/LSX

03-Oct-16

001/LSX

01-Jul-15

ຄາແນະນາ

Business ID and User ID
Management
43

Guideline for disclose on new

ຄາແນະນາ

disclosure system for the listed
companies on Lao Securities
Exchange
44

Guideline on Special

ຄາແນະນາ

09-09-2020

Purchasing Process
45

ບດແນະນາວ່າດ້ວຍການໂອນຮ້ນຈດ
ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ

ຄາແນະນາ

46

ບດແນະນາວ່າດ້ວຍການນາໃຊ້ລະບບໂອນ

ຄາແນະນາ

ເງິນແບບທນທີ Real Time Gross

013/LSX

13-Jan-20

012/LSX

13-Jan-20

010/LSX

13-Jan-20

011/LSX

13-Jan-20

Settlement (RTGS)
47

Internal Guideline on Providing

ຄາແນະນາ

to a Custodian Bank
48

Block Trading Procedure

ຄ່ມ

❖ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ລາຍຊື່ຂອງບໍລິສດຈດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ
ລາດບ
1
2

ລາຍຊື່

ຊື່ຫຍໍໍ້

ວນທີຈດທະບຽນ ໃນ
ຕລຊລ

ເບີໂທຕິດຕໍໍ່

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ

ທຄຕລ ຫຼ BCEL

11/1/2010

021 213 200

ບໍລິສດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊນ

ຜ - ຟ ຟ ລ ຫ ຼ EDL-

11/1/2010

021 316 142

GEN

3

ບໍລິສດ ລາວເວີນ ມະຫາຊນ

ລວມຊ ຫຼ LWPC

25/12/2013

021 415 477

4

ບໍລິສດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິັ້ງລາວ ມະຫາຊນ

ປທລ ຫຼ PTL

9/12/2014

021 264 834

5

ບໍລິສດ ສວນນີ ໂຮມເຊນເຕີ ມະຫາຊນ

ສ.ວ.ນ ຫຼ SVN

11/12/2015

021 415 645

6

ບໍລິສດ ພສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພດທະນາ ມະຫາຊນ

ພກພ ຫຼ PCD

10/10/2017

021 265 394

7

ບໍລິສດ ຊີມງລາວ ມະຫາຊນ

ບຊລ ຫຼ LCC

2/3/2018

021 412 111

8

ບໍລິສດ ມະຫະທຶນ ເຊັ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ

ມຫທຊ ຫຼ MHTL

18/6/2018

021 418 062-6

9

ບໍລິສດ ລາວອາໂກຣເທກ ມະຫາຊນ

ລອທ ຫຼ LAT

25/9/2018

021 520 715

170

10

ບໍລິສດ ວຽງຈນເຊນເຕີ ລາວ ມະຫາຊນ

ວຈຊຕ ຫຼ VCL

31/5/2019

021 288 299

11

ບໍລິສດ ລາວອາຊຽນ ເຊັ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ

ລອຊ ຫຼ LALCO

10/10/2019

021 410 551

❖ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ລາຍຊື່ຂອງສະຖາບນສື່ກາງດ້ານຫຼກຊບ
ປະເພດສະຖາບນສື່
ກາງ

ລາດບ

ບໍລິສດຫຼກຊບ

1

ບໍລິສດ ຫຼກຊບ ທຄຕລ-ກທ ຈາກດ

20/12/2010

021 265 477

2

ບໍລິສດ ຫຼກຊບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊນ

1/12/2010

021 265 468

3

ບໍລິສດ ຫຼກຊບ ລາວ-ຈີນ ຈາກດ

16/11/2013

021 419 222

4

ບໍລິສດ ເອພີເອມ ລາວ ຈາກດ

16/11/2014

021 253 418

1

ບໍລິສດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີັ້ເຮັ້າສ໌ກເປີຶ້ສ໌ (ລາວ)

5/4/2011

021 222 717

2

ບໍລິສດ ເຄພີເອມຈີລາວ ຈາກດ

8/9/2011

021 454 240

3

ບໍລິສດ ເອີນ ແອນ ຢັງ (ລາວ) ຈາກດ

22/3/2011

021455 077

4

ບໍລິສດ ດີລອຍ (ລາວ) ຈາກດ

16/9/2015

021 419 300

1

ບໍລິສດ ຊິມ ພອບເພີຕີັ້ ຄອນເຊາເທິັ້ນ ຈາກດ

8/2/2016

+662 5304333

2

ບໍລິສດ ລາວປະເມີນຊບສິນ ຈາກດ

18/12/2017

030 5080163

3

ບໍລິສດ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ ແກຣນທ໌ ເຊີ
ແມນ (ລາວ) ຈາກດ

15/12/2017

020 97799508

4

ບໍລິສ ດ ລາວ ສາກ ນ ປະເມີນມ ນຄ່າຊ ບສິນ
ຈາກດ

18/4/2019

020 55716119

5

ບໍລິສດ ເອເຊຍໂລຕດ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ
ຈາກດ

17/5/2019

020 55569999

6

ບໍລິສດ ລາວ ເຈິັ້ງຊີນ ປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ
ຈາກດ

21/5/2019

020 54542169

7

ບໍ ລ ິ ສ ດ ລາວວາລ ປະເມີ ນ ມ ນຄ່ າ ຊ ບສິ ນ
ຈາກດ

15/8/2019

020 22229744

8

ບໍລິສດ ຣິດແອບໄພຣໂຊ ຈາກດ

3/4/2019

+6662 5156090

9

ບໍ ລ ິ ສ ດ ເຄເຄ ລາວ ປະເມີ ນ ມ ນຄ່ າ ຊ ບສິ ນ
ຈາກດ

16/9/2019

020 55655753

ບໍລິສດຈດລາດບ
ຄວາມໜ້າເຊອ
ື່ ຖ

1

ບໍລິສດ TRIS Rating Co., Ltd

30/9/2016

+66 2098 3035

ທະນາຄານດແລຊບ
ສິນ

1

ທະນາຄານກ ງເທບ ຈ າກ ດ (ມະຫາຊ ນ)
ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນ

6/8/2014

021 213 560

2

ທະນາຄານ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້ າ ຈີ ນ
ຈາກດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນ

22/8/2018

021 258 888

3

ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈ າກ ດ ສາຂາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ

15/10/2018

ບໍລິສດກວດສອບ

ບໍລິສດປະເມີນມນຄ່າ
ຊບສິນ

ຊບ
ື່ ໍລສ
ິ ດ

ວນທີສ້າງຕງັ້
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ເບີໂທຕິດຕໍໍ່

21 8 888

❖ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ສງລວມການເຄອ
ື່ ນໄຫວທີພ
ື່ ນ
ັ້ ເດນ
ັ່ ຂອງບໍລສ
ິ ດຫຼກຊບ
ຊບ
ື່ ໍລສ
ິ ດ

ຜນງານພນ
ັ້ ເດນ
ັ່

ບໍ ລ ິ ສ ດຫຼ ກຊ ບ ລ້ າ ນຊ້ າ ງ
ມະຫາຊນ

▪ ໃນປີ 2011 ແລະ 2014 ໄດ້ເປັນທີື່ປກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ເປັນຜ້ຄ້າປະກນການອອກຮ້ນ
ສາມນເພີື່ມທຶນຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສດ ປີໂຕລ້ຽມ ເທຣດດິັ້ງ ມະຫາຊນ;
▪ ປີ 2015, 2017 ແລະ 2020 ຄ້າປະກນການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນສາມນເພີື່ມທຶນໃຫ້ຜ້ຖຮ້ນເດີມ
(RO) ຂອງບໍ ລ ິ ສ ດ ຜະລິ ດ -ໄຟຟ້ າ ລາວ ມະຫາຊ ນ, ບໍ ລ ິ ສ ດ ພ ສີ ກ ໍ ໍ່ ສ ້ າ ງ ແລະ ພ ດທະນາ
ມະຫາຊນ ແລະ ບໍລິສດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊນ;
▪ ຮ່ວມກບບໍລິສດຫຼກຊບ 2 ແຫ່ງ ເປັນຕວແທນຂາຍພນທະບດລດຖະບານ.

ບໍ ລ ິ ສ ດຫຼ ກຊ ບ ລາວ - ຈີ ນ
ຈາກດ

▪ ໃນປີ 2015 ແລະ 2018 ໄດ້ເປັນທີື່ປກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້າປະກນການອອກຈາໜ່
າຍຮ້ນ ຂອງບໍລິສດ ຊີມງລາວ ມະຫາຊນ;
▪ ປີ 2017 ເປັນທີື່ປກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້າປະກນການອອກຈາໜ່າຍຮ້ນເພີື່ມທຶນ ໃຫ້ແກ່ຜ້
ຖຮ້ນເດີມ ແລະ ມວນຊນທັ່ວໄປ (PO/RO) ຂອງ ທຄຕລ;
▪ ປີ 2020 ເປັນທີື່ປກສາດ້ານການເງິນຂອງລດວິສາຫະກິດເປົຶ້າໝາຍ 1 ແຫ່ງ;
▪ ຮ່ວມເປັນຕວແທນຈາໜ່າຍພນທະບດລດຖະບານ ທີື່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ;
▪ ຮ່ວມກບບໍລິສດຫຼກຊບ 2 ແຫ່ງ ເປັນຕວແທນຂາຍພນທະບດລດຖະບານ.

ບໍລິສດຫຼກຊບ ເອພີເອມ ລາວ
ຈາກດ

▪ ເປັນທີື່ປກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ນາເອາບໍລິສດ ປີໂຕລ້ຽມເທຣດດິັ້ງ ລາວ ມະຫາຊນ ເຂັ້າ
ຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ (2014), ບໍລິສ ດ ສ ວ ນນີ ໂຮມເຊ ນເຕີ ມະຫາຊ ນ (2015) ແລະ
ບໍລິສດ ພສີ ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພດທະນາ ມະຫາຊນ (2017);
▪ ຮ່ວມຈດເຝກອບຮມຫຼກສດໄລຍະສັ້ນ “ການທະນາຄານເພື່ອການລງທຶນຢ່າງມອາຊີບລາວ ຫຼ
La.PIB” ລ້ນ I, ລ້ນ II, ລ້ນ III ແລະ ລ້ນ IV.

ບໍ ລ ິ ສ ດຫຼ ກຊ ບ ທຄຕລ-ກທ
ຈາກດ

▪ ເປັນທີື່ປກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ນາເອາບໍລິສດ 5 ແຫ່ງ ອອກຈາໜ່າຍຮ້ນຄັ້ງທາອິດໃຫ້
ມວນຊນ (IPO) ແລະຈດທະບຽນເຂັ້າໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ ຄ: ບໍລິສດ ຜະລິດ -ໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊນ, ບໍລິສດ ລາວເວີນ ມະຫາຊນ, ບໍລິສດ ມະຫະທຶນ ມະຫາຊນ, ບໍລິສດ ລາວ ອາໂກຣ
ເທກ ມະຫາຊນ ແລະ ບໍລິສດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊນ;
▪ ໄດ້ສາເລດການເປັນຕວແທນຈາໜ່າຍຮ້ນ IPO, RO/PO ໃຫ້ 8 ບໍລິສດ;
▪ ຮ່ວມກບບໍລິສດຫຼກຊບ 2 ແຫ່ງ ເປັນຕວແທນຂາຍພນທະບດລດຖະບານ;
▪ ໃນປີ 2014 ໄດ້ຮບ 2 ລາງວນຄ: ລາງວນນາຍໜ້າຊັ້-ຂາຍຫຼກຊບ ແລະ ລາງວນທີື່ປກສາການ
ເງິ ນ ດີ ເ ດ ັ່ ນ ແຫ່ ງ ປີ 2014 ແລະ ລາງວ ນ Global Brands Magazine Award ຂອງ
ປະເທດ ດໄບ.
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I. ການກະກຽມພິທສ
ີ ະຫຼບ
ຼຸ ຜນງານ ຂອງຕະຫຼາດທນລາວ ຄບຮອບ 10 ປີ (2010-2020)
1. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮບຜິດຊອບເພື່ອກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີ ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດ
ຫຼກຊບລາວ (2010-2020), ສະບບເລກທີ 263/ທຫລ, ລງວນທີ 22 ເມສາ 2020

173

2. ຂໍ ໍ້ ຕ ກລ ງວ່ າ ດ້ ວ ຍ ການແຕ່ ງ ຕ ັ້ ງ ອະນ ກ າມະການຊ່ ວ ຍວຽກຂອງ ຄະນະຮ ບຜິ ດ ຊອບເພ ື່ ອ ກະກຽມ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີ ການສ້າ ງຕ ັ້ງ ຕະຫຼາ ດຫຼ ກຊ ບລາວ (2010-2020), ລ ງວ ນທີ 11 ພຶດສະພາ
2020

174

175

176

177

178

3. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກຄະນະຮບຜິດຊອບເພື່ອກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີ
ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບລາວ (2010-2020), ລງວນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020

179

4. ຂໍໍ້ຕກລງວ່າດ້ວຍ ມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຍ້ອງຍໍຜນງານ ເນື່ອງໃນໂອກາດວນສ້ າງຕັ້ງຕະຫຼາ ດທຶນ
ລາວ ຄບຮອບ 10 ປີ

180

181

182

5. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍ ການຍ້ອງຍໍ-ຊ ມເຊີຍ ຜ ນງານເນື່ອງໃນໂອກາດວ ນສ້າງຕັ້ງ ຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄ ບຮອບ
10 ປີ

183

6. ລາຍຊື່ແຂກທີື່ຖກເຊີນເຂາັ້ ຮ່ວມພິທີ
ລາດບ

ລາຍຊແ
ື່ ຂກ

ພາກລດ
1

ປະທານ ຄຄຊ

2

ຄະນະຜ້ວ່າການ ທຫລ

3

ຄະນະ ຄຄຊ ຊຼຸດເກັ່າ ແລະ ປັດຈບນ

4

ຄະນະສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼກຊບເບັ້ອງ ສປປ ລາວ

5

ສະພາບໍລິຫານ ຕລຊລ

6

ຫວໜ້າກມ ຫຼ ທຽບເທາັ່ ຈາກ ທຫລ

7

ຕ່າງໜ້າຈາກກະຊວງຕ່າງໆ

8

ຜ້ອານວຍການຈາກບນດາທະນາຄານທລະກິດລດ 4 ແຫ່ງ

9

ເຈັ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ

ພາກເອກະຊນ
10

ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່ຂອງ ຕລຊລ ຊຼຸດເກັ່າ ແລະ ປັດຈບນ

11

ຄະນະຜ້ອານວຍການໃຫຍ່ ຂອງ ຕລຊລ ເບັ້ອງ ສ.ເກາຫຼີ

12

ຜ້ອານວຍການບໍລິສດຈດທະບຽນ

13

ຜ້ອານວຍການບໍລິສດຫຼກຊບ

14

ຜ້ອານວຍການບໍລິສດເປົຶ້າໝາຍຈດທະບຽນ

15

ບໍລິສດກວດສອບ

16

ບໍລິສດປະເມີນມນຄ່າຊບສິນ

17

ທະນາຄານດແລຊບສິນ

ອງການຈດຕັ້ງສາກນ
18

ທະນາຄານໂລກ (WB)

19

ອງການການເງິນສາກນ (IFC)

20

ທະນາຄານພດທະນາອາຊີ (ADB)

21

ອງການຮ່ວມມລກຊາບວກ ເພອ
ື່ ການພດທະນາ (LUX)

22

ທ່ານ ເອກອກຄະລດຖະທດ ສ.ເກາຫຼີ ປະຈາ ສປປ ລາວ + ເລຂາ

23

ທ່ານ ເອກອກຄະລດຖະທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ປະຈາ ສປປ ລາວ + ເລຂາ

24

ທ່ານ ເອກອກຄະລດຖະທດ ສປ.ຈີນ ປະຈາ ສປປ ລາວ + ເລຂາ

25

ທ່ານ ເອກອກຄະລດຖະທດ ໄທ ປະຈາ ສປປ ລາວ + ເລຂາ

26

ທ່ານ ເອກອກຄະລດຖະທດ ລກຊາບວກ ປະຈາ ສປປ ລາວ + ເລຂາ

27. ມວນຊນທັ່ວໄປ
28. ນກຮຽນ-ນກສຶກສາຈາກສະຖາບນຕ່າງໆ
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