ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແຮງຈູງໃຈໃນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ
ຼັ ຊຼັບລາວຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ .
ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
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ຼັ ຊຼັບ, ສໍານຼັກງານ ຄຄຊ
ຂຽນໂດຍ: ແສງອາລນ ວິໄລສານ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກຈໍາໜ່ າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວນຼັນຸ້ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ ມີຜນ
ົ ປະໂຫຍດຕໍ່
ການອອກຈໍາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ິ ດ
ຼັ ທີ່ອອກຈໍາໜ່າຍຮນຸ້ , ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ຫຼ ີ ຜູ ຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ເທົ່ານຼັນຸ້ ແຕ່ມຼັນມີຜນ
ົ ປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ ທ
ຸ້ ່ ມີ
ີ
ບໍລສ
ຸ້ ,ຸ້ ຜູ ລ
ຸ້ ງົ ທຶນ, ຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມໂດຍ
ສ່ວນຮ່ວມທຼັງໝົດ ເຊຼັ່ນ: ຄູ່ຄຸ້າ, ເຈົາໜີ
ຸ້
ຸ້ ທີ່ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ແລະ ຜູ ຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ຈະໄດຸ້ຮບ
ຼັ ຄດຼັ່ງນີ:ຸ້
ລວມ. ໃນທີ່ນີ ຸ້ ຂຸ້າພະເຈົາຈະຍົ
ກໃຫຸ້ເຫຼັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຕົນຕໍ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ
ກ. ຜົນປະໂຫຍດ ຕໍ່ ບໍລສ
ຼັ ແຫຼ່ງເງ ິນທຶນໄລຍະຍາວ
1. ເປນ
ຼັ ຊຼັບລາວ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ສາມາດລະດົມເງ ິນ
ການອອກຈໍາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ເງ ິນທຶນໝູນວຽນ ຫຼ ີ ຂະຫຍາຍທລະກິດຂອງ
ຸ້ ງົ ທຶນ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວໄປ ໄດຸ້ໂດຍກົງ ເພ່ ອນໍາໄປເປນ
ທຶນຈາກຜູ ລ
ິ ດ
ຼັ ໂດຍບໍ່ມີພາລະທີ່ຕຸ້ອງຈ່ າຍຄນເງ ິນຕົນຸ້ ແລະ ດອກເບຸ້ຍ ຫຼ ີ ການຊໍາລະຕາມງວດທີ່ກໍານົດ ຄກຼັນກຼັບການກູ ຸ້
ບໍລສ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການບໍລຫ
ິ ານເງ ິນທຶນຫຼາຍຂຶນ.
ຢມເງ ິນຈາກສະຖາບຼັນການເງ ິນ (ທະນາຄານ) ເຮຼັດໃຫຸ້ບໍລສ
ິ ານເງ ິນທຶນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
2. ເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນການລະດົມທຶນ ເພີ່ ອຊ່ວຍໃນການບໍລຫ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈ່ າໍ ໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ສາມາດລະດົມທຶນເພີ່ມໄດຸ້ ເມ່ ອມີຄວາມ
ບໍລສ
ຸ້
ຕ ຸ້ອງການໃຊຸ້ເງ ິນທຶນເພີ່ມຂຶນຸ້ ໂດຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮນຸ້ ເພີ່ມທຶນ ແລະ ເຄ່ ອງມີທາງການເງ ິນປະເພດອ່ ນໄດຸ້ຫຼາຍ
ຸ້ ນ
ຸ້
ຼັ ຕົນແມ່
ຼັ ຕົນຸ້ ຊຶ່ງຈະ
ຼັ ຊຼັບປະເພດທຶນ ແລະ ໜີ ຸ້ ເປນ
ຸ້ ນທະບຼັດ ເຫຼ່ ານີ
ົ ເປ
ຂຶນຸ້ ດຸ້ວຍຮູ ບແບບຫຼກ
ນ ຮນຸ້ ສາມຼັນ, ຮນຸ້ ກູ/ພຼັ
ິ ດ
ຼັ ສາມາດຈຼັດໂຄງສຸ້າງທາງການເງ ິນທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການດໍາເນີນທລະກິດຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ໄດຸ້ ນອກນຼັນຸ້ ຍຼັງ
ຊ່ວຍໃຫຸ້ບໍລສ
ຸ້
ຼັ ການເພີ່ມທາງເລອກ ແລະ ສຸ້າງຄວາມເຂຼັມແຂງດຸ້
ິ ານເງ ິນທຶນໄດຸ້ຢ່າງມີປະສິດທະພາບ
ເປນ
ານການເງ ິນ ແລະ ບໍລຫ
ສູງສດ.

ີ
ິ ດ
ຼັ
3. ເສີມສຸ້າງຊ່ ສຽງ
ແລະ ພາບພົດທີ່ດີໃຫຸ້ແກ່ ບໍລສ
ຼັ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ຈະຊ່ວຍເສີມສຸ້າງ ຄວາມໜຸ້າເຊ່ ອຖ ແລະ
ການເປນ
າຍຮນຸ້ ແລະ ບໍລສ
ຸ້ ໂດຍຜ່ານກົນ
ຸ້ ຄອງກິດຈະການ ແລະ ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼາຍຂຶນ,
ພາບພົດທີ່ດີໃນການຄມ

ຸ້ ນຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ຸ້
ີ ເຜີຍຂໍມູ
ຼັ ຊຼັບລາວ. ນອກຈາກຈະຊ່ວຍສຸ້າງຄວາມເຊ່ ອໝຼັນໃຫຸ້
ໄກການລາຍງານ ແລະ ການເປດ
ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນຫຼາຍຂຶນແລຸ້
ແກ່ ຜູ ລ
ວ ຍຼັງຈະຊ່ວຍສຸ້າງຄວາມເຊ່ ອຖໃຫຸ້ແກ່ ລູກຄຸ້າ ແລະ ສະຖາບຼັນການເງ ິນ (ທະນາຄານ).
ຸ້ ງຄູ່ ຄຸ້າ ແລະ ການຕໍ່ຍອດທລະກິດໃນອານາຄົດ.
ຼັ ການເພີ່ມໂອກາດທາງການຄຸ້າ, ການເຂົາເຖິ
ນອກຈາກນີ ຸ້ ຍຼັງເປນ
4. ສຸ້າງຄວາມຈົງຮຼັກພຼັກດີ ແລະ ຜົນຕອບແທນທີ່ດີໃຫຸ້ແກ່ ພະນຼັກງານ
ຼັ ປດ
ຼັ ໄຈໜຶ່ງທີ່ສໍາຄຼັນຫຼາຍທີ່ສດໃນການດໍາເນີນທລະກິດໃຫຸ້ປະສົບຜົນສໍາ
ິ ດ
ຼັ
ພະນຼັກງານຂອງບໍລສ
ກໍ່ເປນ
ຸ້
ຼັ ເຈົາຂອງບໍ
ຸ້ ໍານວຍການ, ຜູ ບ
ຸ້ ໍລຫ
ິ ານ ຕະຫຼອດເຖິງພະນຼັກງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເປນ
ິ ດ
ຼັ
ເລຼັດ ໂດຍການໃຫຸ້ຜູອ
ລສ
ຸ້ ຮນຸ້ ) ຈະຊ່ວຍສຸ້າງຄວາມສາມຼັກຄີ ແລະ ຄວາມພູ ມໃຈໃຫຸ້ແກ່ ພະນຼັກງານ, ມີຄວາມກະຕລລົນຸ້ ແລະ
(ຜູ ຖ
ຼັ ຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດຢ່າງເຕຼັມທີ່ໃນການສຸ້າງຄວາມກ ຸ້າວໜຸ້າໃຫຸ້ແກ່
ຼັ ວຽກງານ ສມທກສະຕິປນ
ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບດ
ິ ດ
ຼັ .
ບໍລສ
ິ ານງານແບບມີອາຊີບ
5. ສຸ້າງຄວາມຮຼັບຜິດຊອບ ແລະ ການບໍລຫ
ຼັ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ແມ່ ນມີພນ
ຼັ ທະໃນ
ໃນຖານະທີ່ເປນ
ຸ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວຕ່
ີ ເຜີຍຂໍມູ
ີ
ິ ດ
ຼັ ຜ່ານຊ່ອງທາງພາຫະນະສ່ ມວນຊົນ ແລະ
ການເປດ
າງໆຂອງບໍລສ

ຸ້ ນຂ່າວສານຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ີ ເຜີຍຂໍມູ
ຼັ ທີ່ຮູ ຈຸ້ ກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ໂດຍເຮຼັດໃຫຸ້ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ເປນ
ຼັ ຂອງຜູ ລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ແລະ ສຸ້າງ
ລະບົບເປດ
ຼັ ການຊກຍູ ຸ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫຸ້ຜູບ
ຸ້ ງົ ທຶນໃນບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼາຍຂຶນຸ້ ລວມທຼັງເປນ
ຸ້ ໍລຫ
ິ ານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈົດ
ຄວາມສົນໃຈໃຫຸ້ຜູລ
່
ິ ານງານແບບມອາຊີບ ເນອງຈາກມີຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ ຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ໃນວົງກວຸ້າງ.
ທະບຽນມີການບໍລຫ
6. ຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານອາກອນ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ຈະໄດຸ້ຮບ
ຼັ ນະໂຍບາຍດຸ້ານອາກອນ
ບໍລສ
ຸ້ ດຕາອາກໍາໄລ ໝາຍວ່າ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ
ເຊຼັ່ນ: ໄດຸ້ຮຼັບການຍົກເວຼັນອຼັ
ົ ກະຕິ ເປນ
ຼັ ເວລາ 4 ປີ ນຼັບແຕ່ວຼັນຈົດທະບຽນໃນ
ຼັ ນະໂຍບາຍກໍາໄລອາກອນຫຼດ 5% ຈາກອຼັດຕາປກ
ຈະໄດຸ້ຮບ
ຸ້
ຼັ ຕົນໄປ
ົ ກະຕິ ແມ່ ນ 24% ບໍລສ
ຼັ ຊຼັບເປນ
ິ ດ
ຼັ ຈະໄດຸ້ເສຍແຕ່ 19%).
ຕະຫຼາດຫຼບ
(ໝາຍວ່າ ອຼັດຕາອາກອນກໍາໄລປກ
ຸ້ ຮ ຸ້ນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ
ຂ. ຜົນປະໂຫຍດ ຕໍ່ ຜູ ຖ
1. ເພີ່ມສະພາບຄ່ອງ ແລະ ສຸ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫຸ້ແກ່ ຜູ ຸ້ຖີຮ ຸ້ນ
ຸ້ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ເພີ່ມສະພາບຄ່ອງຂອງຮນຸ້ ຫຼາຍຂຶນຸ້ ເນ່ ອງຈາກຜູ ຖ
ຸ້ ຮນຸ້
ການເຂົາຈົ
ຸ້
ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ ແລະ ລາຄາ
ສາມາດຊ-ຂາຍ
ຮນຸ້ ຫຼ ແລກປ່ຽນກຼັນໄດຸ້ງ່ າຍ ໂດຍຜ່ານລະບົບການຊ-ຂາຍຂອງຕະຫຼ
າດຫຼກ
ຸ້
ຼັ ລາຄາຕະຫຼາດທີ່ສະທຸ້ອນມູນຄ່າທີ່ແທຸ້ຈິງຂອງບໍລສ
ຼັ ຊຼັບລາວ ຈະເປນ
ິ ດ
ຼັ . ໂດຍລາຄາ
ຮ ຸ້ນທີ່ຊ-ຂາຍ
ຢູ່ ໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຸ້
ຸ້ ບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລສ
ຸ້ນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ນຼັນຸ້ ແມ່ ນຂຶນກຼັ
ິ ດ
ຼັ .
ຊ-ຂາຍຮ
ຸ້
2. ເພີ່ມອໍານາດການຕໍ່ລອງ ແລະ ຫຼດຜ່ອນພາລະການຄໍາປະກຼັ
ນ

ຸ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມໜຸ້າເຊ່ ອຖຈາກການເຂົາຈົ
ຸ້ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ີ ເຜີຍຂໍມູ
ຼັ ຊຼັບ ຈະມີ
ການເປດ
ຸ້
ຸ້ ຂອງບໍ
ຼັ ການເພີ່ມອໍານາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ ຖ
ິ ດ
ຼັ ອຼັນຈະເປນ
ຸ້ ຮນຸ້ ຫຼ ຜູ ຸ້
ສ່ວນຊ່ວຍສຸ້າງຄວາມໜຸ້າເຊ່ ອຖຕໍ່ເຈົາໜີ
ລສ
ິ ານ ຕໍ່ຄູ່ຄຸ້າ ແລະ ສະຖາບຼັນການເງ ິນ (ທະນາຄານ) ໃນກໍລະນີ ການຂໍສນ
ິ ເຊ່ ອ, ໜີຕຸ້ ອຸ້ ງສົ່ງ ຫຼ ເງ່ ອນໄຂການຊໍາ
ບໍລຫ
ຸ້
ຸ້ ຮ
ີ ນຸ້ ໄດຸ້ (ໝາຍວ່າ ກໍລະນີ ຜູ ຖ
ຸ້ ຮນ
ຸ້
ລະສິນຄຸ້າອ່ ນໆ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຫຼດຜ່ອນພາລະການຄໍາປະກຼັ
ນສ່ວນບກຄົນຂອງຜູ ຖ
ຼັ ສະພາບໍລຫ
ິ ານ ຫຼ ຄະນະຜູ ອ
ຸ້ ໍານວຍການ).
ທີ່ເປນ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ນ
3. ໄດຸ້ຮຼັບຍົກເວຼັນອາກອນກໍ
າໄລຈາກການຊ-ຂາຍຮ

ຸ້
ິ ກຄົນ ທີ່ດໍາເນີນການຊ-ຂາຍ
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ກໍານົດໄວຸ້ວ່າ: ບກຄົນ ແລະ ນິຕບ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ ຈະໄດຸ້ຮຼັບການຍົກເວຼັນອາກອນກໍ
ຮ ຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
າໄລຈາກການຂາຍຮນຸ້ , ໝາຍວ່າ ການ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ສ່ວນ
ຸ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຈະໄດຸ້ເສຼັຍພຽງຄ່າທໍານຽມ 0,3% ຂອງມູນຄ່າຮ ຸ້ນທີ່ຊ-ຂາຍໃນແຕ່
ຊ-ຂາຍຮ
ລະຄຼັງ,
ກໍາໄລຈາກການຂາຍຮນຸ້ ຈະຖກຍົກເວຼັນຸ້ ບໍ່ໄດຸ້ນາໍ ມາຄິດໄລ່ອາກອນ.

ຸ້
ຼັ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້
ເວົາລວມແລຸ້
ວ ການເປນ
ຸ້ ມີຜູບ
ຸ້ ການບໍລຫ
ຼັ ມີ
ິ ດ
ຼັ ທີ່ດໍາເນີນທລະກິດແບບຄອບຄົວ ກ ຸ້າວເຂົາສູ່
ິ ານງານແບບມອາຊີບຫຼາຍຂຶນ,
ຸ້ ໍລຫ
ິ ານທີ່ເປນ
ບໍລສ
ຸ້
ຸ້
ີ ໂອກາດໃຫຸ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຈົາຂອງກິ
ົ ຸ້
່ ວມກິດຈະການ ແລະ ເປດ
ອາຊີບເຂົາມາຮ
ດຈະການທີ່ມີເປາໝາຍ
ໃນການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດ ຫຼ ມີຄວາມຮູ ຄຸ້ ວາມສາມາດທີ່ແຕກຕ່ າງກຼັນໄປ ສາມາດເລອກປະກອບອາຊີບທີ່ຕຸ້ອງ
ຼັ ຜູ ຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ແລະ ໄດຸ້ຮບ
ຼັ ຜົນຕອບແທນຈາກການຖຮນຸ້ ຄເກົ່າ ສ່ວນຜູ ຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ທົ່ວ
ການ ໂດຍຍຼັງມີຖານະເປນ
ຸ້
ຸ້
ຸ້
ຼັ ເຈົາຂອງ
່ ວມເປນ
ິ ານກິດຈະການ ໄດຸ້ຫຼາຍຂຶນ.
ໄປ (ໃໝ່) ກໍ່ມີໂອກາດເຂົາມາຮ
ແລະ ບໍລຫ

ຸ້ ່ ດີ ແລະ ເປນ
ຼັ ຈດເລີ່ມຕົນທີ
ຼັ ແຮງ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຍຼັງເປນ
ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼກ
ຸ້ ່ ວມລົງທຶນຈາກຜູ ລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງຈະສົ່ງເສີມ
ຈູງໃຈ ໃຫຸ້ເກີດຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົາຮ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ ຫຼາຍຂຶນຸ້ ແລະ ຍຼັງ
ໃຫຸ້ແກ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນ່ ອງ ແລະ ສຸ້າງຄວາມເຂຼັມແຂງໃຫຸ້ແກ່
ບໍລສ
ຼັ ການຊ່ວຍພຼັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ກໍ່ຄເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງປະເທດ.
ເປນ

