
 
 



ຄໍານາໍ 
 
 “ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ 2014” ຖເືປນັບດົລາຍງານປະຈາໍປີ ສະບບັທ ີ3 ຂອງສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການ
ຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. ຂ ຸ້າພະເຈົ ຸ້າມຄີວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ເຊືື່ ອໝັ ຸ້ນວື່ າ “ບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີ 2014” ຂອງພວກເຮາົ
ຈະສະ  ໜອງຂໍ ຸ້ມູນທີື່ ສໍາຄນັໃຫ ຸ້ແກື່ ສງັຄມົໄດ ຸ້ຮບັຊາບກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໜ ື່ ງ
ປຜີື່ ານມາ. 
 ປ ີ2014 ເປນັອກີປໜີ ື່ ງທີື່ ສໍານກັງານ ຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໄດ ຸ້ເອາົໃຈໃສື່  ແລະ ສ ມທ ກສະຕິ
ປນັ ຍາເຂົ ຸ້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັໃຫ ຸ້ມກີານເຄືື່ ອນໄຫວຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ, ມຄີວາມໂປື່ ງໃສ ແລະ ຍ ຕິ
ທໍາ, ຊ ື່ ງພວກເຮາົໄດ ຸ້ສໍາເລດັການສ ຸ້າງ ແລະ ປບັປ ງນຕິກິໍາກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຈາໍນວນ 9 ສະບບັ, ອະນ ຍາດ
ໃຫ ຸ້ 1 ບໍລສິດັ ອອກຈາໍໜື່ າຍຮ ຸ້ນຄັ ຸ້ງທໍາອດິ (Initial Public Offering: IPO) ເພືື່ ອລະດມົທ ນຈາກມວນຊນົ, 
ອະນ ຍາດໃຫ ຸ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ປື່ ຽນຈາກການຈບັຄູື່ ຊື ຸ້-ຂາຍ ຈາກ 6 ຄັ ຸ້ງ/ວນັ ມາເປັນການຈບັຄູື່ ແບບຕໍື່ ເນືື່ ອງ 
(ວນິາທ ີຕໍື່  ວນິາທ)ີ ແລະ ກໍານດົຂອບເຂດການເໜງັຕງີຂອງລາຄາຮ ຸ້ນໃນແຕື່ ລະວນັ ຈາກ + 5% ເປນັ + 10% 
ທຽບກບັລາຄາປດິມື ຸ້ຜື່ ານມາ ແລະ ອອກໃບຮບັຮອງການເຄືື່ ອນໄຫວເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິໃຫ ຸ້ແກື່ ທະນາຄານ
ທ ລະກດິໜ ື່ ງແຫື່ ງ ພ ຸ້ອມນັ ຸ້ນ ເພືື່ ອເປນັການເຜຍີແຜື່ ວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ມວນຊນົໃນສງັຄມົໄດ ຸ້ມຄີວາມຮບັຮູ ຸ້ ແລະ 
ເຂົ ຸ້າໃຈ ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຍງັໄດ ຸ້ເອາົໃຈໃສື່ ໃນການຈດັຕັ ຸ້ງກອງປະຊ ມສໍາມະນາ ແລະ 
ໂຄສະນາເຜຍີແຜື່ ວຽກງານຫ ກັຊບັຢື່ າງສະໝໍື່ າສະເໝ.ີ   ນອກນັ ຸ້ນ, ເພືື່ ອເປນັການສບືຕໍື່ ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັແນວທາງ
ນະໂຍບາຍການຕື່ າງປະເທດຂອງ ພກັ ແລະ ລດັ ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໄດ ຸ້ເສມີຂະຫຍາຍ
ການພວົພນັຮື່ ວມມກືບັສາກນົ ພາຍໃຕ ຸ້ຮູບການຮື່ ວມມສືອງຝື່ າຍ ແລະ ຫ າຍຝື່ າຍ ກບັ ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງ
ຫ ກັຊບັຂອງບນັດາປະເທດໃນພາກພື ຸ້ນ ກໍື່ ຄ ືອງົການຈດັຕັ ຸ້ງສາກນົຕື່ າງໆຢື່ າງເປນັປກົກະຕ ິເພືື່ ອເຮດັໃຫ ຸ້ວຽກງານຄ ຸ້ມ
ຄອງຫ ກັຊບັ ກໍື່ ຄ ືວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງຕະຫ າດທ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ມກີານພດັທະນາຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ ແລະ ຍນືຍງົ ໃນປ ີ
2014 ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ໄດ ຸ້ສໍາເລດັການສ ຸ້າງແຜນຍ ດທະສາດການພດັທະນາຕະຫ າດ
ທ ນ 2016-2025 ແລະ ວໄິສທດັຮອດປ ີ2030. 

ສໍາລບັທດິທາງແຜນການປີ 2015 ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຈະໄດ ຸ້ຍກົສູງບດົບາດ
ການຄ ຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ ຸ້ານວຽກງານຫ ກັຊບັໃຫ ຸ້ມຈີ ດສ ມກວື່ າເກົື່ າດ ຸ້ວຍການເລັື່ ງສ ຸ້າງ ແລະ ປບັປ ງນຕິກິໍາເພີື່ ມຕືື່ ມ
ຈາໍນວນໜ ື່ ງ ເພືື່ ອຮບັປະກນັການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມໜັ ຸ້ນຄງົຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະ ຜູື່ ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນຕະຫ າດ 
ຊ ກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ບໍລສິດັທີື່ ມເີງ ືື່ອນໄຂເຂົ ຸ້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ໃຫ ຸ້ຫ າຍຂ ຸ້ນ, ສ ຸ້າງເງ ືື່ອນໄຂໃຫ ຸ້ບໍລສິດັຈດັລໍາ
ດບັຄວາມໜຸ້າເຊືື່ ອຖຂືອງຕື່ າງປະເທດສາມາດເຂົ ຸ້າມາໃຫ ຸ້ບໍລກິານຢູື່  ສປປ ລາວ, ເພີື່ ມທະວກີານເຜຍີແຜື່ ຄວາມຮູ ຸ້
ກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັໃຫ ຸ້ແກື່ ສງັຄມົດ ຸ້ວຍຫ າກຫ າຍວທິ,ີ ສ ຸ້າງສາຍພວົພນັຢື່ າງໝັ ຸ້ນຄງົກບັອງົການຈດັຕັ ຸ້ງສາກນົ 
ແລະ ຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ປະເທດຕື່ າງໆ ເພືື່ ອຍາດແຍື່ ງການຊື່ ວຍເຫ ອືທາງດ ຸ້ານວຊິາການ ແລະ ກະ 
ກຽມການເຂົ ຸ້າເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັສາກນົ (IOSCO), ພ ຸ້ອມທງັ ກະກຽມຄວາມ
ພ ຸ້ອມໃນການເປນັເຈົ ຸ້າພາບຈດັກອງປະຊ ມການຮື່ ວມມດື ຸ້ານຕະຫ າດທ ນຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 5 
ປະເທດເຂດອື່ າງແມື່ ນໍ ຸ້າຂອງ (MCMC) ຄັ ຸ້ງທ ີV. 
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I. ອງົການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ 
1. ຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມຊີືື່ ຫຍໍ ຸ້ວື່ າ: “ຄຄຊ” ແມື່ ນການຈດັຕັ ຸ້ງໜ ື່ ງຂອງລດັຖະບານ ມສໍີານກັ 
ງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມຊີືື່ ຫຍໍ ຸ້ວື່ າ: “ສຄຄຊ” ເປນັກງົຈກັຊື່ ວຍວຽກ. 

ຄຄຊ ເປນັອງົການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ຊ ື່ ງມພີາລະບດົບາດເປນັເສນາທກິານໃຫ ຸ້ກບັລດັຖະບານ ໃນ
ການຄ ຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ ຸ້ານວຽກງານຫ ກັຊບັ ຢື່ າງລວມສູນໃນຂອບເຂດດນິແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເປນັຕົ ຸ້ນແມື່ ນ 
ການຄ ຸ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ມປີະສດິທພິາບ, ແນໃສື່ ເຮດັໃຫ ຸ້ການລະດມົທ ນ ແລະ 
ການພດັທະນາຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ມກີານເຄືື່ ອນໄຫວຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ ແລະ ປະກອບສື່ ວນໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົຂອງຊາດ. 

ຄຄຊ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີື່  ໃນການພຈິາລະນາການສ ຸ້າງ, ການປບັປ ງ ແຜນຍ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ກດົໝາຍທີື່ ກື່ ຽວຂ ຸ້ອງກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕາມການສະເໜຂີອງ ສຄຄຊ ເພືື່ ອນໍາສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາ; ຮບັ 
ຮອງແຜນງານ-ໂຄງການ, ແຜນການເຄືື່ ອນໄຫວ, ແຜນການປະກອບ-ກໍື່ ສ ຸ້າງບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແຜນງບົປະມານ 
ລວມທງັ ແຜນການກໍື່ ສ ຸ້າງພື ຸ້ນຖານໂຄງລື່ າງ ແລະ ປະກອບອ ປະກອນເຕກັນກິ ຂອງ ສຄຄຊ; ຮບັຮອງເອາົລະບຽບການ 
ກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ຕາມການສະເໜຂີອງ ສຄຄຊ; ຮບັຮອງເອາົການອະນ ຍາດ ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ ຫ  ືຍ ບເລກີ ສະຖາບນັສືື່

ກາງດ ຸ້ານຫ ກັຊບັ, ການອອກຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັ ຕາມການສະເໜ ີຂອງ ສຄຄຊ; ຄົ ຸ້ນຄ ຸ້ວາ ການສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ ແລະ ຍ ບເລກີ ຕະ 
ຫ າດຫ ກັຊບັ  ຕາມການສະເໜຂີອງ ສຄຄຊ ເພືື່ ອນາໍສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາ; ຊີ ຸ້ນາໍ-ນາໍພາ ສຄຄຊ ໃນການຈດັຕັ ຸ້ງ
ປະຕບິດັວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສື່ ວນກື່ ຽວຂ ຸ້ອງ ໃນການໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜື່  ແລະ ສ ກສາອບົຮມົ ທາງ 
ດ ຸ້ານວຽກງານຫ ກັຊບັ, ການພວົພນັຮື່ ວມມກືບັຕື່ າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງສາກນົ ເພືື່ ອແລກປື່ ຽນຂໍ ຸ້ມູນຂື່ າວສານ
ທາງດ ຸ້ານຫ ກັຊບັ ແລະ ຍາດແຍື່ ງການຊື່ ວຍເຫ ອືທາງດ ຸ້ານເຕກັນກິວຊິາການ; ຊ ກຍູ ຸ້ ແລະ ປ ກລະດມົບ ກຄນົ, ນຕິບິ ກ 
ຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ຸ້ງ ປະກອບສື່ ວນພດັທະນາວຽກງານຫ ກັຊບັ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນການຊ ກຍູ ຸ້ບໍລສິດັຈາກທ ກຂະແໜງ
ການທ ລະກດິ ເຂົ ຸ້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; ສະຫ  ບ ແລະ ລາຍງານການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງຕນົ ຕໍື່  ລດັຖະບານຢື່ າງ
ເປນັປກົກະຕ.ິ 

ມາຮອດທ ຸ້າຍປ ີ2014 ໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນຂອງ ຄຄຊ ປະກອບມທີງັໝດົຈາໍນວນ 13 ທື່ ານ ຊ ື່ ງສອດ 
ຄື່ ອງກບັ “ດໍາລດັວື່ າດ ຸ້ວຍການຈດັຕັ ຸ້ງ ແລະ ການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ” ໃນນັ ຸ້ນປະກອບ
ມ ີປະທານ ຄຄຊ 1 ທື່ ານ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 2 ທື່ ານ, ກາໍມະການ ຄຄຊ 9 ທື່ ານ ແລະ ເລຂາ ຄຄຊ 1 ທື່ ານ ຄ:ື ຮອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຜູື່ ຊີ ຸ້ນໍາວຽກງານເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ບໍລກິານ ເປນັປະທານ ຄຄຊ1, ຜູື່ ວື່ າການ ທະນາ 
ຄານ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ ເປນັຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜູື່ ທີື່ ໜ ື່ ງ ທງັເປນັຜູື່ ປະຈາໍການ, ລດັຖະມນົຕວີື່ າການ ກະຊວງການເງນິ 

                                                           
1 ເດອືນ ສງິຫາ 2014 ທື່ ານ ດຣ. ບ ນປອນ ບ ດຕະນະວງົ ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຜູື່ ຊີ ຸ້ນໍາວຽກງານເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ບໍລກິານ ໄດ ຸ້
ມາຮບັຕໍາແໜື່ ງ ເປນັ ປະທານ ຄຄຊ. 
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ເປນັຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜູື່ ທີື່ ສອງ2, ປະທານ ຄະນະກໍາມະການປບັປ ງທ ລະກດິແຫື່ ງຊາດ3, ລດັຖະມນົຕຊີື່ ວຍວື່ າການ 
ກະ ຊວງອ ດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ຸ້າ4, ລດັຖະມນົຕຊີື່ ວຍວື່ າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ, ລດັຖະມນົຕີ
ຊື່ ວຍວື່ າການ ກະຊວງຍ ຕທໍິາ, ລດັຖະມນົຕຊີື່ ວຍວື່ າການ ກະຊວງພາຍໃນ, ຮອງປະທານ ກໍາມາທກິານເສດຖະກດິ 
ແຜນການ ແລະ ການເງນິ ສະພາແຫື່ ງຊາດ, ຮອງຜູື່ ວື່ າການ ທະນາຄານ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ, ຮອງຫວົໜຸ້າ ອງົການໄອຍະ
ການປະຊາຊນົສູງສ ດ, ລດັຖະມນົຕຊີື່ ວຍວື່ າການ ຫ ຸ້ອງວື່ າການລດັຖະບານ ເປັນ ກໍາມະການ ຄຄຊ ແລະ ຫວົໜຸ້າ ສໍາ
ນກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເປນັ ເລຂາ ຄຄຊ5 (ແຜນວາດ 1). 
   

 

2. ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
ສຄຄຊ ເປັນອງົການຈດັຕັ ຸ້ງໜ ື່ ງ ທີື່ ເຄືື່ ອນໄຫວຕາມ ຂໍ ຸ້ຕກົລງົວື່ າດ ຸ້ວຍການຈດັຕັ ຸ້ງ ແລະ ການເຄືື່ ອນໄຫວ

ຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ສະບບັເລກທ ີ 013/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ 17 ທນັວາ 2013, ໂຄງປະ 
ກອບກງົຈກັຂອງ ສຄຄຊ ປະກອບດ ຸ້ວຍ 6 ພະແນກ ຄ:ື ພະແນກຈດັຕັ ຸ້ງ ແລະ ບໍລຫິານ, ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງການ
ອອກຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັ, ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບນັສືື່ ກາງດ ຸ້ານຫ ກັຊບັ, ພະແນກນຕິກິໍາ, ພະແນກຝ ກອບົຮມົ ແລະ ໂຄ 
ສະນາເຜຍີແຜື່  ແລະ ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ (ແຜນວາດ 2). 
 
 

                                                           
2 ເດອືນ ພ ດສະພາ 2014 ທື່ ານ ດຣ. ລຽນ ທແິກ ຸ້ວ ລດັຖະມນົຕວີື່ າການ ກະຊວງການເງນິ ໄດ ຸ້ມາຮບັຕໍາແໜື່ ງ ເປນັ ຮອງປະທານ ຄຄຊ. 
3 ເດອືນ ກນັຍາ 2014 ທື່ ານ ພູເພດັ ຄໍາພູນວງົ ປະທານຄະນະກາໍມະການປບັປ ງທ ລະກດິແຫື່ ງຊາດ ໄດ ຸ້ມາຮບັຕໍາແໜື່ ງ ເປນັ ກາໍມະການ ຄຄຊ. 
4 ເດອືນ ທນັວາ 2014 ທື່ ານ ສມົຈດິ ອນິທະມດິ ລດັຖະມນົຕຊີື່ ວຍວື່ າການ ກະຊວງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ຸ້າ ໄດ ຸ້ມາຮບັຕໍາແໜື່ ງ ເປນັ ກໍາ
ມະການ ຄຄຊ. 
5 ອງີຕາມ ດໍາລດັວື່ າດ ຸ້ວຍການແຕື່ ງຕັ ຸ້ງ ຮອງຜູື່ ວື່ າການ ທະນາຄານ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ, ສະບບັເລກທ:ີ 348/ນຍ, ລງົວນັທ ີ2 ຕ ລາ 2014, ທື່ ານ 
ນ. ວດັທະນາ ດາລາລອຍ ຫວົໜຸ້າ ສຄຄຊ ຖກືແຕື່ ງຕັ ຸ້ງ ເປນັ ຮອງຜູື່ ວື່ າການ ທະນາຄານ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ.  
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ແຜນວາດ 2. ໂຄງຮື່ າງການຈດັຕັ ຸ້ງຂອງ ສຄຄຊ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ສຄຄຊ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີື່  ໃນການອອກຂໍ ຸ້ຕກົລງົ, ຄໍາສັື່ ງ, ແຈ ຸ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກື່ ຽວກບັວຽກງານ
ຫ ກັຊບັ; ອອກໃບອະນ ຍາດສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ, ອອກຄໍາສັື່ ງໂຈະ ຫ  ືຍ ບເລກີການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ສາຂາ ແລະ 
ໜື່ ວຍບໍລກິານຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ ບນົພື ຸ້ນຖານການຮບັຮອງຂອງ ຄຄຊ ພ ຸ້ອມທງັອະນ  
ຍາດການປື່ ຽນແປງການເຄືື່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ແລະ ການປື່ ຽນແປງລາຍການຂອງບໍລສິດັດັື່ ງກື່ າວ; ອອກ, ຖອນ ໃບຮບັ
ຮອງການເຄືື່ ອນໄຫວ, ອອກຄໍາສັື່ ງໂຈະ ຫ  ືຍ ບເລກີ ການເປນັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ, ບໍລສິດັກວດສອບ, ບໍລສິດັຈດັ
ລໍາດບັຄວາມໜຸ້າເຊືື່ ອຖ ືແລະ ສະມາຄມົທ ລະກດິຫ ກັຊບັ ບນົພື ຸ້ນຖານການຮບັຮອງຂອງ ຄຄຊ; ອອກ, ຖອນ ໃບ
ຢັ ຸ້ງຢນືວຊິາຊບີທ ລະກດິຫ ກັຊບັ;  ອະນ ຍາດການອອກຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັຢູື່ ພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ, ອອກຄໍາສັື່ ງໂຈະ 
ຫ  ືຍກົເລກີການອອກຈໍາໜື່ າຍຫ ກັຊບັຢູື່  ສປປ ລາວ ຕາມທີື່ ໄດ ຸ້ກໍານດົໄວ ຸ້ໃນ “ກດົໝາຍວື່ າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ” ບນົພື ຸ້ນຖານ
ການຕກົລງົເຫນັດຂີອງ ຄຄຊ; ອອກໃບອະນ ຍາດ ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ, ຄວບ ແລະ ຍ ບເລກີ ກອງທ ນຮື່ ວມ ບນົພື ຸ້ນຖານການ
ຕກົລງົເຫນັດຂີອງ ຄຄຊ; ກໍານດົປະເພດຫ ກັຊບັ ຫ  ືຊບັສນິອືື່ ນ ທີື່ ກອງທ ນຮື່ ວມສາມາດລງົທ ນໃສື່  ແລະ ຮບັຮອງກດົ
ລະບຽບ ຫ  ືສນັຍາຄ ຸ້ມຄອງບໍລຫິານກອງທ ນຮື່ ວມ; ຮບັຮອງເອາົລະບຽບກື່ ຽວກບັການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 
ແລະ ອະນ ຍາດການໃຫ ຸ້ບໍລກິານໃດໜ ື່ ງເພີື່ ມເຕມີ ຫ  ືອອກຄໍາສັື່ ງໂຈະການບໍລກິານໃດໜ ື່ ງຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ; ອອກ
ຄໍາສັື່ ງໂຈະ, ຢ ດເຊາົ ຫ  ືອະນ ຍາດໃຫ ຸ້ສບືຕໍື່ ການເຄືື່ ອນໄຫວຊື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັສື່ ວນໃດສື່ ວນໜ ື່ ງ ຫ  ືທງັໝດົຂອງຕະຫ າດ
ຫ ກັຊບັ ໃນກໍລະນ ີລະບບົເຕກັໂນໂລຊຂໍີ ຸ້ມູນ-ຂື່ າວສານ ຫາກຂດັຂ ຸ້ອງ, ການຊື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັມກີານເໜງັຕງີຜດິປກົກະ 
ຕ,ິ ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົບໍື່ ເອື ຸ້ອອໍານວຍ ຫ  ືເກດີເຫດສ ດວໄິສ ຊ ື່ ງສົື່ ງ ຫ  ືອາດສົື່ ງຜນົກະທບົຮ ຸ້າຍແຮງຕໍື່ ຜູື່ ລງົທ ນ; 
ກໍານດົປະເພດສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ; ອະນ ຍາດການນໍາໃຊ ຸ້ທ ນຈດົທະບຽນຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັ
ຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ; ຮບັຮອງເອາົກດົຈນັຍາບນັຂອງນກັວຊິາຊບີທ ລະກດິຫ ກັຊບັ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງສະມາຄມົທ ລະກດິຫ ກັຊບັ; ແກ ຸ້ໄຂຂໍ ຸ້ຂດັແຍື່ ງກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ; ສະເໜ ີຄຄຊ ອອກຄໍາສັື່ ງເປີດການສບື 
ສວນ-ສອບສວນຄະດກີື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ; ແຕື່ ງຕັ ຸ້ງຄະນະກວດກາກບັທີື່  ແລະ ສະເໜ ີຄຄຊ ແຕື່ ງຕັ ຸ້ງເຈ ົ ຸ້າໜ ຸ້າທີື່

ສບືສວນ-ສອບສວນ; ອອກຄໍາສັື່ ງໂຈະການເຄືື່ ອນໄຫວບນັຊຫີ ກັຊບັ ຫ  ືບນັຊເີງນິ ທີື່ ຕດິພນັກບັການລະເມດີລະບຽບ
ກດົໝາຍໃນການເຄືື່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ; ອອກຂໍ ຸ້ຕກົລງົປະຕບິດັມາດຕະການທາງບໍລຫິານ ຕໍື່  ບ ກຄນົ ແລະ ນຕິິ
ບ ກຄນົ ທີື່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ; ສະເໜຍີ ຸ້ອງຍ ໍບ ກຄນົ ແລະ ນຕິບິ ກຄນົ ທີື່ ມຜີນົງານດີ

ພະແນກນຕິກິາໍ 
ພະແນກຈດັຕັ ຸ້ງ 
ແລະ ບໍລຫິານ 

ພະແນກຝ ກອບົຮມົ ແລະ 
ໂຄສະນາເຜຍີແຜື່  

ຫວົໜຸ້າ ສຄຄຊ 

ຮອງຫວົໜຸ້າ ສຄຄຊ 

ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງ 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 

ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງ 
ສະຖາບນັສືື່ ກາງດ ຸ້ານຫ ກັຊບັ 

ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງ 
ການອອກຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັ 

ຮອງຫວົໜຸ້າ ສຄຄຊ 
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ເດັື່ ນ ໃນການປະກອບສື່ ວນເຄືື່ ອນໄຫວທາງດ ຸ້ານວຽກງານຫ ກັຊບັ; ປະຕບິດັສດິອືື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ປະທານ 
ຄຄຊ. 

ເພືື່ ອຮບັປະກນັການເຄືື່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ຸ້ອຍ ແລະ ສອດຄື່ ອງກບັ 
ເນື ຸ້ອໃນຂອງ “ກດົໝາຍວື່ າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ” ທີື່ ໄດ ຸ້ກໍານດົໄວ ຸ້ນັ ຸ້ນ ໃນປີ 2014 ສຄຄຊ ໄດ ຸ້ສໍາເລດັການຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ, ສ ຸ້າງ ແລະ 
ປບັປ ງລະບຽບການຈາໍນວນໜ ື່ ງ ເປນັຕົ ຸ້ນແມື່ ນ ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫ ກັຊບັ (ປບັປ ງ), ລະບຽບວື່ າ
ດ ຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງນກັວຊິາຊບີທ ລະກດິຫ ກັຊບັ (ປບັປ ງ), ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການອອກຈາໍໜື່ າຍຮ ຸ້ນ (ປບັປ ງ), ລະບຽບ
ວື່ າດ ຸ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ (ໃໝື່ ), ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂໍ ຸ້ມູນ   
(ໃໝື່ ), ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍທະນາຄານດູແລຊບັສນິ (ໃໝື່ ), ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການອອກຈໍາໜື່ າຍຮ ຸ້ນກູ ຸ້ (ໃໝື່ ) ຊ ື່ ງໄດ ຸ້ຖກື
ຮບັຮອງຈາກ ທື່ ານປະທານ ຄຄຊ ເປນັທີື່ ຮຽບຮ ຸ້ອຍແລ ຸ້ວ.  

ຄຽງຄູື່ ກນັນັ ຸ້ນ ນອກຈາກບນັດາລະບຽບທີື່ ກື່ າວມາຂ ຸ້າງເທງິນັ ຸ້ນ ກໍື່ ຍງັສໍາເລັດັການຮບັຮອງນຕິກິາໍຈາໍນວນໜ ື່ ງ
ເພືື່ ອເປນັບື່ ອນອງີໃຫ ຸ້ແກື່ ການເຄືື່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ ເປນັຕົ ຸ້ນ ບດົແນະນໍາວື່ າດ ຸ້ວຍການຈດັຕັ ຸ້ງກອງປະຊ ມຜູື່ ຖຮື ຸ້ນ
ຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ບດົແນະນໍາວື່ າດ ຸ້ວຍການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍຄວາມພຽງພໍ
ຂອງທ ນຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ຂໍ ຸ້ຕກົລງົວື່ າດ ຸ້ວຍຄື່ າທໍານຽມສໍາລບັການອອກຈາໍໜື່ າຍຮ ຸ້ນກູ ຸ້ຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ, ແຈ ຸ້ງການກື່ ຽວ
ກບັການລະດມົທ ນໂດຍການອອກຈໍາໜື່ າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ; ນອກຈາກນັ ຸ້ນ ຍງັໄດ ຸ້ສບືຕໍື່
ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າສ ຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບຈາໍນວນໜ ື່ ງທີື່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ເປນັຕົ ຸ້ນ ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງ
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ (ປບັປ ງ), ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງການຊື ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ
ຢູື່  ສປປ ລາວ (ປບັປ ງ), ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍລາຍການທີື່ ກື່ ຽວພນັ (ໃໝື່ ) ແລະ ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການໄດ ຸ້ມາ ແລະ ຈາໍໜື່ າຍ
ໄປຂອງຊບັສນິ (ໃໝື່ ). ປະຈ ບນັ ສຄຄຊ ໄດ ຸ້ປະກາດນາໍໃຊ ຸ້ນຕິກິາໍ ທງັໝດົ 24 ສະບບັ (ເອກະສານຊ ຸ້ອນທ ຸ້າຍ 1). 

ມາຮອດທ ຸ້າຍປີ 2014 ສຄຄຊ ປະກອບມພີະນກັງານທງັໝດົ 49 ຄນົ (ຍງິ 21 ຄນົ), ປະກອບດ ຸ້ວຍ
ຄະນະ  ສຄຄຊ 2 ຄນົ (ຍງິ 1 ຄນົ), ຄະນະພະແນກ 9 ຄນົ (ຍງິ 4 ຄນົ), ພະນກັງານວຊິາການ 24 ຄນົ (ຍງິ 11 ຄນົ), 
ພະນກັງານ 95% ຈາໍນວນ 14 ຄນົ (ຍງິ 5 ຄນົ), ມລີະດບັການສ ກສາ ປະລນິຍາເອກ 1 ຄນົ, ປະລນິຍາໂທ 17 ຄນົ 
(ຍງິ 7 ຄນົ), ປະລນິຍາຕ ີ30 ຄນົ (ຍງິ 14 ຄນົ) ແລະ ຊັ ຸ້ນກາງ 1 ຄນົ. 
 

II. ຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈພື ຸ້ນຖານກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ 
 ກອງປະຊ ມຜູື່ ຖຮື ຸ້ນ 

ກອງປະຊ ມຜູື່ ຖຮື ຸ້ນ ແມື່ ນການຈດັຕັ ຸ້ງສູງສ ດຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ກອງປະຊ ມຜູື່ ຮ ຸ້ນຂອງບໍລສິດັຈດົທະ 
ບຽນ ມ ີສອງ ປະເພດ ຄ:ື ກອງປະຊ ມສາມນັ ແລະ ກອງປະຊ ມວສິາມນັ. ກອງປະຊ ມສາມນັ ຕ ຸ້ອງເປີດຂ ຸ້ນຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ
ປີລະຄັ ຸ້ງ, ໄລຍະເວລາຂອງການເປີດກອງປະຊ ມ ແມື່ ນກໍານດົໄວ ຸ້ໃນກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ເພືື່ ອຮບັຮອງເອາົບດົສະ 
ຫ  ບລາຍງານ ກື່ ຽວກບັການດໍາເນນີທ ລະກດິ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ການແບື່ ງເງນິປນັຜນົ, ແຜນການດໍາເນນີທ  
ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ເຫ ົື່ ານີ ຸ້ເປນັຕົ ຸ້ນ. ສໍາລບັກອງປະຊ ມວສິາມນັ ແມື່ ນເປດີຂ ຸ້ນເວລາໃດກໍື່ ໄດ ຸ້ຖ ຸ້າເຫນັວື່ າມຄີວາມຈາໍ ເປນັ 
ເຊັື່ ນ: ການປື່ ຽນແປງກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ, ການເພີື່ ມ ຫ  ືຫ  ດ ທ ນຈດົທະບຽນ  ແລະ ການປື່ ຽນແປງຜູື່ ກວດສອບ
ພາຍນອກ ເຫ ົື່ ານີ ຸ້ເປນັຕົ ຸ້ນ. 
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ການເຂົ ຸ້າຮື່ ວມກອງປະຊ ມຜູື່ ຖຮື ຸ້ນ ແມື່ ນ ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີື່  ຂອງຜູື່ ຖືຮ ຸ້ນທງັໝດົທີື່ ມລີາຍຊືື່ ໃນປື ຸ້ມບນັຊທີະ 
ບຽນຜູື່ ຖຄືອງຮ ຸ້ນ. ຜູື່ ຖຮື ຸ້ນຄວນເຂົ ຸ້າຮື່ ວມກອງປະຊ ມດັື່ ງກື່ າວ ເພືື່ ອຮກັສາສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ໃນການຕດັ 
ສນິບນັຫາສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ, ກໍານດົທດິທາງ ແລະ ແຜນການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັທີື່ ຕນົຖຮື ຸ້ນ, ພ ຸ້ອມທງັ ມີ
ສດິສະເໜຄໍີາຄດິຄໍາເຫນັ ຫ  ືຕັ ຸ້ງຄໍາຖາມເຈາະຈີ ຸ້ມ ກື່ ຽວກບັການດໍາທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ແລະ ກວດສອບເອກະສານ
ຂອງບໍລສິດັ ເພືື່ ອປກົປຸ້ອງຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົຢື່ າງເຕມັສື່ ວນ. 

 
 ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ 

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ແມື່ ນ ທະນາຄານທ ລະກດິ ພາຍໃນ ຫ  ືຕື່ າງປະເທດ ທີື່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກ ສຄຄຊ 
ໃຫ ຸ້ເຄືື່ ອນໄຫວເປັນຜູື່ ດູແລຊບັສນິໃຫ ຸ້ແກື່ ຜູື່ ລງົທ ນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ທີື່ ເຄືື່ ອນໄຫວຊື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັໃນຕະ 
ຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. 

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ມໜີ ຸ້າທີື່ ເປນັຜູື່ ໃຫ ຸ້ບໍລກິານໃນການ ເກບັຮກັສາຂໍ ຸ້ມູນ, ຊບັສນິ ຂອງລູກຄ ຸ້າໃຫ ຸ້ປອດໄພ, 
ຊໍາລະເງນິ ຫ  ືຫ ກັຊບັ ຕາມຄໍາສັື່ ງຂອງລູກຄ ຸ້າ, ໂອນບນັຊຫີ ກັຊບັ ແລະ ບນັຊເີງນິຂອງລູກຄ ຸ້າ ຈາກທະນາຄານດູແລຊບັ
ສນິຂອງຕນົ ໄປຍງັທະນາຄານດູແລຊບັສນິອືື່ ນ ຕາມການສະເໜຂີອງລູກຄ ຸ້າ, ເປັນຜູື່ ຕາງໜ ຸ້າໃຫ ຸ້ແກື່ ລູກຄ ຸ້າ ເຂົ ຸ້າຮື່ ວມ
ແລະ ລງົຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊ ມຜູື່ ຖຮື ຸ້ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລູກຄ ຸ້າ, ນອກນັ ຸ້ນ ກໍື່ ຍງັມໜີ ຸ້າທີື່ ໃນການແຈ ຸ້ງໃຫ ຸ້
ລູກຄ ຸ້າຊາບກື່ ຽວກບັຜນົການສະສາງ-ຊໍາລະທ ລະກາໍຫ ກັຊບັ ພາຍຫ ງັສິ ຸ້ນສ ດການຊື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ, ຮກັສາຄວາມລບັກື່ ຽວ
ກບັຂໍ ຸ້ມູນຂອງລູກຄ ຸ້າ ແລະ ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ອືື່ ນຕາມທີື່ ໄດ ຸ້ລະບ ໄວ ຸ້ໃນສນັຍາກບັລູກຄ ຸ້າ. 

 

III. ສະພາບການເຄືື່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃນປ ີ2014 
1. ສະພາບລວມຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຢູື່  ຕື່ າງປະເທດ 

ໃນປ ີ2014 ດດັຊະນຕີະຫ າດຫ ກັຊບັຕື່ າງປະເທດໂດຍລວມ ແມື່ ນປບັຕວົເພີື່ ມຂ ຸ້ນ ເມືື່ ອທຽບໃສື່ ປີ 2013 ອນັ
ເນືື່ ອງມາຈາກການເພີື່ ມຂ ຸ້ນຂອງຕວົເລກອດັຕາການຈ ຸ້າງງານຂອງ ສ.ອາເມລກິາ ແລະ ທະນາຄານກາງຂອງ ສ.ອາເມລ ິ
ກາ ກໍື່ ຍງັຈະຄງົດໍາເນນີມາດຕະການກະຕ ຸ້ນເສດຖະກດິດ ຸ້ວຍການສບືຕໍື່ ນະໂຍບາຍປະລມິານເງນິແບບຜື່ ອນຄາຍ (QE) 
ແລະ ບໍື່ ຫ  ດປະລມິານການຊື ຸ້ພນັທະບດັລາຍເດອືນ. ນອກນັ ຸ້ນ ຕວົເລກ GDP ຂອງກ ື່ ມປະເທດເອຣີບົ (Euro Zone) 
ກໍື່  ໄດ ຸ້ປບັຕວົເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 0,3%, ທະນາຄານກາງເອຣີບົ ຍງັ ໄດ ຸ້ປະກາດຫ  ດອດັຕາດອກເບ ຸ້ຍທ ກປະເພດລງົ ແລະ ຍງັໄດ ຸ້ວາງ
ແຜນທີື່ ຈະຊື ຸ້ຊບັສນິຂອງພາກເອກະຊນົ ເພືື່ ອກະຕ ຸ້ນເສດຖະກດິໃນຂງົເຂດເອຣີບົ. ສໍາລບັຢູື່ ອາຊກີໍື່ ໄດ ຸ້ຮບັແຮງໜນູຈາກ
ທະນາຄານກາງຂອງ ສປ.ຈນີ ທີື່ ໄດ ຸ້ອດັສດີເງນິເຂົ ຸ້າສູື່ ລະບບົເສດຖະກດິເພືື່ ອແກ ຸ້ໄຂພາວະທາງການເງນິ ແລະ ສໍານກັງານ
ພາສອີາກອນ ຂອງ ສປ.ຈນີ ກໍື່  ໄດ ຸ້ເປີດເຜຍີວື່ າ ການສົື່ ງອອກຂອງ ສປ.ຈນີ ຂະ ຫຍາຍຕວົເຖງິ 9,4% ເມືື່ ອທຽບໃສື່ ປ ີ
2013 ແລະ ດດັຊະນຜູີື່ ບໍລຫິານຝື່ າຍຈດັຊື ຸ້ກໍື່ ໄດ ຸ້ຂະຫຍາຍຕວົຂ ຸ້ນສູງສ ດໃນຮອບ 17 ເດອືນ.  

ບນັດາປດັໄຈຂ ຸ້າງເທງິເຫ ົື່ ານັ ຸ້ນ ໄດ ຸ້ສົື່ ງຜນົໃຫ ຸ້ດດັຊະນຕີະຫ າດຫ ກັຊບັຕື່ າງປະເທດທ ຸ້າຍປີ 2014 ໄດ ຸ້ປບັຕວົເພີື່ ມ
ຂ ຸ້ນ ເຊັື່ ນ: ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ສ.ອາເມລກິາ ດດັຊະນ ີNASDAQ ປັບຕວົເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 17,79%, S&P500 13,74% 
ແລະ DowJones 10,30%. ດດັຊະນຕີະຫ າດຫ ກັຊບັ ເອຣີບົ ກໍື່ ປບັຕວົເພີື່ ມຂ ຸ້ນຄ:ື ເຢຍລະມນັ (DAX) 4,00%,
ອງັກດິ (FTSE) 0,07%. ສື່ ວນຕະຫ າດຫ ກັຊບັອາຊ ີຫ າຍຕະຫ າດກໍື່ໄດ ຸ້ປບັຕວົເພີື່ ມຂ ຸ້ນເຊັື່ ນດຽວກນັ ຄ:ື  
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ຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສປ.ຈນີ (SHENZHEN) ປັບຕົວເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 27,72%, (SHANGHAI) 11,19%, ໄຕ ຸ້ຫວັນ 
(TWSE) 11,85% ແລະ ຍີື່ ປ ື່ ນ (NIKKEI) 10,85%. ສໍາລບັດດັຊະນຕີະຫ າດຫ ກັຊບັຂອງກ ື່ ມປະເທດອາຊຽນ 
ຫ າຍຕະຫ າດກໍື່ ໄດ ຸ້ປບັຕວົເພີື່ ມຂ ຸ້ນ ຄ:ື ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຟລີບິບນິ (PCOMP) ປບັຕວົເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 19,46%, ອນິໂດເນ
ເຊຍ (JCI) 18,76%, ໄທ (SET) 14,01%, ສງິກະໂປ (STRAIT TIMES) 4,50%, ມາເລເຊຍ (FBMLCI) 
1,66% ແລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ສສ.ຫວຽດນາມ (HANOI) ແລະ (HOCHIMIN) ກໍື່ ເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 40,01% ແລະ 
17,34% ຕາມລ າດບັ. 

2. ສະພາບລວມຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 

2.1.  ການລະດມົທ ນດ ຸ້ວຍການອອກຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັ 

ໃນປີ 2014 ມ ີ1 ບໍລສິດັ ຄ:ື ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລ ຸ້ຽມເທຣດດງິ ລາວ ມະຫາຊນົ (PTL) ໄດ ຸ້ຮບັການອະນ ຍາດ
ຈາກ  ສຄຄຊ ໃຫ ຸ້ອອກຈາໍໜື່ າຍຮ ຸ້ນຄັ ຸ້ງທໍາອດິໃຫ ຸ້ແກື່ ມວນຊນົ (Initial Public Offering: IPO) ຊ ື່ ງບໍລສິດັສາມາດ
ລະດມົທ ນໄດ ຸ້ທງັໝດົຈາໍນວນ 240 ຕື ຸ້ກບີ (ຕາຕະລາງ 1). ຈ ດປະສງົຂອງການລະດມົທ ນຂອງ PTL ແມື່ ນເພືື່ ອນໍາໃຊ ຸ້
ເຂົ ຸ້າໃນການຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຄ:ື ລງົທ ນໃນການສ ຸ້າງສະຖານບໍີລກິານນໍ ຸ້າມນັຈາໍນວນ 20 ສະຖານ ີທົື່ ວປະເທດ, 
ໃຊ ຸ້ເປັນເງນິທ ນໝູນວຽນເພືື່ ອບໍລຫິານການສັື່ ງຊື ຸ້ນໍ ຸ້າມນັຈາກຕື່ າງປະເທດ ແລະ ລງົທ ນໃນການບໍລຫິານລະບບົການ
ຂນົສົື່ ງ. 

ຕາຕະລາງ 1: ສະຫ  ບຜນົການລະດມົທ ນ ໂດຍຜື່ ານ IPO ຂອງ PTL (ເດອືນ ທນັວາ 2014) 

 
ລໍາດບັ 

 
ປະເພດຜູື່ ລງົທ ນ 

 
ຈາໍນວນຮ ຸ້ນ (ຮ ຸ້ນ) 

% ທຽບໃສື່ ຈາໍນວນ
ຮ ຸ້ນທງັໝດົຂອງ
ບໍລສິດັ(%) 

 

ຈາໍນວນຜູື່ ລງົທ ນທີື່ ໄດ ຸ້
ຊື ຸ້ຮ ຸ້ນ(ລາຍ) 

 

ຈາໍນວນເງນິທີື່ ໄດ ຸ້ຈາກ
ການລະດມົທ ນ(ກບີ) 

1 ຜູື່ ລງົທ ນພາຍໃນ
ປະເທດ 

 

21.503.200 
 

9,15 
 

451 
 

86.012.800.000 

2 ຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດ 38.496.800 16,38 59 153.987.200.000 
ລວມ 60.000.000 25,53 510 240.000.000.000 

 

ນອກນັ ຸ້ນ, ໃນເດອືນ ທນັວາ ປີ 2014 ບໍລສິດັ ຜະລດິ-ໄຟຟ ຸ້າລາວ ມະຫາຊນົ (EDL-Gen) ກໍື່ ໄດ ຸ້ຮບັການ
ອະນ ຍາດຈາກ ສຄຄຊ ໃຫ ຸ້ອອກຈາໍໜື່ າຍຮ ຸ້ນກູ ຸ້ ໃນວງົຈາໍກດັ (ຂາຍສະເພາະໃຫ ຸ້ຜູື່ ລງົທ ນປະເພດສະຖາບນັ) ຢູື່  ປະເທດ
ໄທ ຊ ື່ ງບໍລສິດັສາມາດລະດມົທ ນໄດ ຸ້ທງັໝດົຈາໍນວນ 1.625 ຕື ຸ້ກບີ (ຫ  ື6.500 ລ ຸ້ານບາດ) (ຕາຕະລາງ 2). ຈ ດປະສງົ
ການລະດມົທ ນຂອງ EDL-Gen ແມື່ ນເພືື່ ອຂະຫຍາຍທ ລະກດິ ໂດຍທ ນທີື່ ລະດມົໄດ ຸ້ ຈະນາໍໄປຊື ຸ້ໂຄງການເຂືື່ ອນໄຟຟ ຸ້າ
ທີື່  ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟ ຸ້າລາວ  ເປນັເຈົ ຸ້າຂອງ 100% ຊ ື່ ງປະກອບມ ີ4 ເຂືື່ ອນ ຄ:ື ໂຄງການເຂືື່ ອນໄຟຟ ຸ້າ ນໍ ຸ້າຄານ 2, ນໍ ຸ້າ
ຄານ 3, ນໍ ຸ້າສະນາ ແລະ  ຫ ຸ້ວຍລໍາພນັໃຫຍື່  ແລະ ໂຄງການຜູື່ ຜະລດິພະລງັງານອດິສະຫ ະ (Independent Power 
Producer: IPP)  ທີື່  ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟ ຸ້າລາວ ຖຮື ຸ້ນຢູື່  5 ໂຄງການ ຄ:ື ນໍ ຸ້າງ ືື່ມ 5, ນໍ ຸ້າລອງ, ນໍ ຸ້າອູ 2, ນໍ ຸ້າອູ 5 ແລະ 
ນໍ ຸ້າອູ 6. 
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ຕາຕະລາງ 2: ສະຫ  ບຜນົການອອກຈາໍໜື່ າຍຮ ຸ້ນກູ ຸ້ ຢູື່  ປະເທດໄທ ຂອງ EDL-Gen (ເດອືນ ທນັວາ 2014 ) 
 

ລໍາດບັ 
 

ປະເພດຜູື່ ລງົທ ນ 
 

ປະເພດຮ ຸ້ນກູ ຸ້ 
 

ອາຍ  

 

 

ຜນົຕອບແທນ 
 (%ຕໍື່ ປ)ີ 

ຈາໍນວນທ ນທີື່
ລະດມົໄດ ຸ້  
(ລ ຸ້ານບາດ) 

1  

ສະຖາບນັ ແລະ ຜູື່ ທີື່ ມີ
ລາຍຮບັສູງ 

 

ຮ ຸ້ນກູ ຸ້ບໍື່ ດ ຸ້ອຍສດິ ແລະ ບໍື່ ມຫີ ກັ
ຊບັຄໍ ຸ້າປະກນັ 

5 ປ ີ 4,95  1.500  
2 7 ປ ີ 5,20  2.000  
3 10 ປີ 5,45  3.000  

ລວມ 6.500 
 

2.2. ການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ 

ຮອດປີ 2014 ບໍລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວມ ີ4 ບໍລສິັດ ຄ:ື ບໍລິສດັ ຜະລດິ-ໄຟຟ ຸ້າລາວ 
ມະຫາຊນົ (EDL-Gen), ທະນາຄານການຄ ຸ້າຕື່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (BCEL), ບໍລສິດັ ລາວເວນີ ມະຫາຊນົ 
(LWPC) ແລະ ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລ ຸ້ຽມເທຣດດງິ ລາວ ມະຫາຊນົ (PTL). ຊ ື່ ງໃນໄລຍະຜື່ ານມາທງັ 4 ບໍລສິດັ ກໍື່  ໄດ ຸ້ມີ
ການຈື່ າຍເງນິປນັຜນົໃຫ ຸ້ແກື່ ຜູື່ ຖຮື ຸ້ນ ດັື່ ງຕາຕະລາງ 3. 
 

ຕາຕະລາງ 3: ການຈື່ າຍເງນິປນັຜນົຂອງ 4 ບໍລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແຕື່ ປ ີ2011 ຫາ 2013 
      ຫວົໜື່ ວຍ: ກບີ/ຮ ຸ້ນ 

ລໍາດບັ 
BCEL EDL-Gen LWPC6 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

ງວດທ ີ1 ປນັຜນົ 
ຄັ ຸ້ງດຽວໃນປີ 

436,00 405,00 177,97 170,00 182,00 - 

ງວດທ ີ2 443,00 380,00 320,00 280,00 293,00 ບໍື່ ມປີນັຜນົ 

ລວມ 776.58 879,00 785,00 497,97 450,00 475,00  
       

2.3. ການຊື ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 

ເພືື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ຸ້ອງການຊື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງຜູື່ ລງົທ ນທີື່ ເພີື່ ມຂ ຸ້ນ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ໄດ ຸ້ພດັທະນາ
ການບໍລກິານການແລກປື່ ຽນຊື ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຈາກການຈບັຄູື່ ເປນັ ໄລຍະ 30 ນາທ ີຕໍື່  ຄັ ຸ້ງ ມາເປນັການຈບັຄູື່ ແບບຕໍື່ ເນືື່ ອງ ວນິາ 
ທ ີຕໍື່  ວນິາທ ີແລະ ເພີື່ ມລາຄາຂອບເຂດລາຍວນັ ຈາກ +5% ເປັນ +10% ໂດຍເລີື່ ມປະຕບິດັ ໃນວນັທ ີ3 ທນັວາ 
2014 ເປນັຕົ ຸ້ນມາ. 
 ປີ 2014 ດດັຊະນຕີະຫ າດຫ ກັຊບັລາວປດິຢູື່ ທີື່  1.414,19 ຈ ດ ເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 160,86 ຈ ດ ຫ  ືເທົື່ າກບັ 12,83% 
(ແຜນວາດ 3), ມມີູນຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍ 156,31 ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ດລງົ 32,57 ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ືເທົື່ າກບັ 17,24% ແລະ ມຈີາໍນວນຮ ຸ້ນ
ຊື ຸ້-ຂາຍທງັໝດົ 26,84 ລ ຸ້ານຮ ຸ້ນ ເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 2,30% ທຽບໃສື່ ປີຜື່ ານມາ (ແຜນວາດ 4), ພ ຸ້ອມນັ ຸ້ນ ໃນປີ 2014 ຕະ 
ຫ າດຫ ກັຊບັລາວມມີູນຄື່ າຕະຫ າດເທົື່ າກບັ 13,26% ຂອງ ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ປີ 2013 (ແຜນ
ວາດ 5). 

                                                           
6 LWPC ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ໃນເດອືນ ທນັວາ 2013. 
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ແຜນວາດ 3: ດດັຊະນຕີະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 

 
 
 
 
 

ແຜນວາດ 4: ມນູຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍ ແລະ ປະລມິານ 
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ແຜນວາດ 5: ມນູຄື່ າຕະຫ າດ ແຕື່ ປ ີ2011 – 2014 

 
ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັມູນຄື່ າຕະຫ າດຂອງປ ີ2014 ແມື່ ນທຽບໃສື່ ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ປ ີ2013. 

 
ຮ ຸ້ນຂອງ BCEL ມລີາຄາຊື ຸ້-ຂາຍສະເລື່ ຍ 7.827 ກບີ ຫ  ດລງົ 718 ກບີ, ຕະຫ ອດປີ 2014 ມລີາຄາສູງສ ດຢູື່

ທີື່  8.500 ກີບ ແລະ ຕໍື່ າສ ດ 6.900 ກີບ (ແຜນວາດ 6) ແລະ ມມີູນຄື່ າການ ຊື ຸ້-ຂາຍ 22,39 ຕື ຸ້ກີບ ຫ  ດລົງ 
717,81% ເມືື່ ອທຽບໃສື່ ປ ີ2013  (ສະເລື່ ຍ 90,31 ລ ຸ້ານກບີ/ມື ຸ້), ການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດສະເລື່ ຍກວມ
ເອາົ 44,48% ຂອງມູນຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຮ ຸ້ນ BCEL ທງັໝດົ. ສດັສື່ ວນຖຄືອງຮ ຸ້ນຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດແມື່ ນ 
9,52% (ສດັສື່ ວນການຖຄືອງຮ ຸ້ນ BCEL ຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດ ໄດ ຸ້ສູງສ ດແມື່ ນ 10%). 

ຮ ຸ້ນຂອງ EDL-Gen  ມລີາຄາຊື ຸ້-ຂາຍສະເລື່ ຍ 6.612 ກບີ ເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 277 ກບີ, ຕະຫ ອດປີ 2014 ມລີາຄາ
ສູງສ ດຢູື່ ທີື່  7.200 ກບີ ແລະ ຕໍື່ າສ ດ 5.800 ກບີ (ແຜນວາດ 6) ແລະ ມມີູນຄື່ າຊື ຸ້-ຂາຍ 95,67 ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ດລງົ 
5,65% ເມືື່ ອທຽບ ໃສື່ ປີ 2013 (ສະເລື່ ຍ 385,80 ລ ຸ້ານກບີ/ມື ຸ້).  ໂດຍເປນັການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດ 
ກວມເອາົ 59,63% ຂອງມູນຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຮ ຸ້ນ EDL-Gen ທງັໝດົ. ສດັສື່ ວນຖຄືອງຮ ຸ້ນຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະ
ເທດແມື່ ນ 14,25% (ສດັສື່ ວນການຖຄືອງຮ ຸ້ນ EDL-Gen ຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດ ໄດ ຸ້ສູງສ ດແມື່ ນ 20%). 

ຮ ຸ້ນຂອງ LWPC ມລີາຄາຊື ຸ້-ຂາຍສະເລື່ ຍ 9.852 ກບີ ຫ  ດລງົ 1.144 ກບີ, ຕະຫ ອດປ ີ2014 ມລີາຄາສູງສ ດ
ຢູື່ ທີື່  10.500 ກບີ ແລະ ຕໍື່ າສ ດ 7.900 ກບີ (ແຜນວາດ 6) ແລະ ມມີູນຄື່ າຊື ຸ້-ຂາຍ 413,78 ລ ຸ້ານກບີ ເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 
149,21% ເມືື່ ອທຽບໃສື່ ປີ 2013 (ສະເລື່ ຍ 1,66 ລ ຸ້ານກບີ/ມື ຸ້) ໂດຍເປນັການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດ ກວມ
ເອາົ 62,95% ຂອງມູນຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຮ ຸ້ນ LWPC ທງັໝດົ. ສໍາລບັສດັສື່ ວນຖຄືອງຮ ຸ້ນຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະ
ເທດຂອງຮ ຸ້ນດັື່ ງ ກື່ າວແມື່ ນບໍື່ ຈາໍກດັ ຊ ື່ ງໃນປະຈ ບນັແມື່ ນຢູື່ ທີື່  2,70%. 
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ໃນຕົ ຸ້ນເດອືນ ທນັວາ ປີ 2014 ໄດ ຸ້ມບໍີລສິດັເຂົ ຸ້າມາຈດົທະບຽນ ເພີື່ ມເຕມີ 1 ບໍລສິດັ ຄ:ື PTL ຊ ື່ ງໄດ ຸ້ເຂົ ຸ້າຊື ຸ້-
ຂາຍຢູື່ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ໃນວນັທ ີ9 ທນັວາ 2014 ໂດຍມລີາຄາມື ຸ້ທໍາອດິປດິຢູື່ ທີື່  4.250 ກບີ ສູງກວື່ າລາຄາ IPO 
ຢູື່  250 ກບີ (ແຜນວາດ 6) ຫ  ື6,25%. ຊ ື່ ງຮ ຸ້ນຂອງ PTL ໃນປີ 2014 ມລີາຄາຊື ຸ້-ຂາຍສະເລື່ ຍ 3.993 ກບີ, ມີ
ປະລມິານຊື ຸ້-ຂາຍທງັໝດົ 9,47 ລ ຸ້ານຮ ຸ້ນ ແລະ ມມີູນຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍ 37,82 ຕື ຸ້ກບີ. ໂດຍເປນັການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຜູື່ ລງົ 
ທ ນຕື່ າງປະເທດສະເລື່ ຍ ກວມເອາົ 47,59% ຂອງມູນຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຮ ຸ້ນ PTL ທງັໝດົ. ສໍາລບັສດັສື່ ວນຖຄືອງ
ຮ ຸ້ນຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດຂອງຮ ຸ້ນດັື່ ງກື່ າວແມື່ ນບໍື່ ຈາໍກດັ ຊ ື່ ງໃນປະຈ ບນັແມື່ ນຢູື່ ທີື່  13,10%. 
 

 ແຜນວາດ 6: ການເຄືື່ ອນໄຫວລາຄາຂອງຮ ຸ້ນ BCEL, EDL-Gen, LWPC ແລະ PTL 
 

 
 

ພາຍຫ ງັທີື່ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວດໍາເນນີທ ລະກດິມາເປນັເວລາສີື່ ປີ ເຫນັໄດ ຸ້ວື່ າ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວໄດ ຸ້ຮບັ
ຄວາມສນົໃຈຈາກຜູື່ ລງົທ ນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ຊ ື່ ງສາມາດເຫນັໄດ ຸ້ຈາກບນັຊຊີື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງຜູື່ ລງົທ ນໄດ ຸ້
ເພີື່ ມຂ ຸ້ນຈາກ 8.910 ບນັຊໃີນປີ 2012 ມາເປນັ 9.464 ບນັຊ ີໃນປີ 2013 ແລະ ເປນັ 11.406 ບນັຊ ີໃນປີ 2014.
ໃນນັ ຸ້ນ ຈາໍນວນບນັຊຊີື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງຜູື່ ລງົທ ນພາຍໃນ ມທີງັໝດົ 9.188 ບນັຊ ີ(ຜູື່ ລງົທ ນພາຍໃນປະເພດບ ກຄນົ 
9.154 ບນັຊ ີແລະ ຜູື່ ລງົທ ນພາຍໃນປະເພດສະຖາບນັ 34 ບນັຊ)ີ ຫ  ືກວມເອາົ 80,55% ແລະ ບນັຊຊີື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ
ຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດມທີງັໝດົ 2.164 ບນັຊ ີ(ຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດປະເພດບ ກຄນົ 2.164 ບນັຊ ີແລະ ຜູື່ ລງົທ ນ
ຕື່ າງປະເທດປະເພດສະຖາບນັ 54 ບນັຊ)ີ ຫ  ື ເທົື່ າກບັ 19,45% (ແຜນວາດ 7). ເຖງິແມື່ ນວື່ າບນັຊຊີື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັຜູື່
ລງົທ ນຕື່ າງປະເທດກວມເອາົພຽງແຕື່  19,45% ຂອງບນັຊທີງັໝດົກໍື່ ຕາມ ແຕື່ ມູນຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຜູື່ ລງົທ ນຕື່ າງປະ 
ເທດ ມສູີງເຖງິ 69,11% ຂອງມູນຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍທງັໝດົ (ແຜນວາດ 8). 
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ແຜນວາດ 7: ຈາໍນວນບນັຊຊີື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງຜູື່ ລງົທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ປະຈາໍປ ີ2014 
 

 
  

ແຜນວາດ 8: ເປເີຊນັມນູຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຜູື່ ລງົທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ປ ີ2013 ແລະ 2014 

 

2.4. ສະຖາບນັສືື່ ກາງດ ຸ້ານຫ ກັຊບັ 

 ສະຖາບນັສືື່ ກາງດ ຸ້ານຫ ກັຊບັປະກອບດ ຸ້ວຍ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ, ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ, ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ, 
ບໍລສິດັກວດສອບ, ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັຄວາມໜຸ້າເຊືື່ ອຖ ືແລະ ສະມາຄມົທ ລະກດິຫ ກັຊບັ. ແຕື່ ປະຈ ບນັ ຢູື່  ສປປ ລາວ 
ມພີຽງແຕື່ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ,  ບໍລສິດັກວດສອບ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ. 

ໃນປະຈ ບນັ ມບໍີລສິດັຫ ກັຊບັ ທງັໝດົ 4 ແຫື່ ງ ຄ:ື  ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ລ ຸ້ານຊ ຸ້າງ ມະຫາຊນົ, ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ 
ທຄຕລ-ກທ ຈາໍກດັ, ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈາໍກດັ ແລະ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ເອພເີອມັລາວ ຈາໍກດັ (ເອກະສານຊ ຸ້ອນ
ທ ຸ້າຍ 2).  ຜື່ ານການເຄືື່ ອນໄຫວທ ລະກດິດ ຸ້ານຫ ກັຊບັ ເຫນັວື່ າ ບນັດາບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຍງັມສີະພາບຄື່ ອງ ແລະ ບໍື່ ມີ
ຄວາມສື່ ຽງທາງດ ຸ້ານການເງນິ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ ບນັດາບໍລສິດັຫ ກັຊບັດັື່ ງກື່ າວ ຍງັບໍື່ ມໜີີ ຸ້ສນິ ຫ  ືມກີານລງົທ ນໃນໄລຍະຍາວ 
ແລະ ຊບັສນິໝູນວຽນສື່ ວນໃຫຍື່ ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແມື່ ນເງນິຝາກທະນາຄານ. ໃນປີ 2014 ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ໄດ ຸ້ປັບ 
ປ ງໂປ ແກ ມບນັຊ ີເພືື່ ອໃຫ ຸ້ສາມາດລາຍງານອດັຕາສື່ ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນ ແລະ ເລີື່ ມແຕື່ ເດອືນ ກໍລະກດົ 2014 
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ເປເີຊນັມູນຄື່ າການຊື ຸ້-ຂາຍຂອງຜູ ຸ້ລງົທ ນ
ຕື່ າງປະເທດທງັໝດົ 
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ເປັນຕົ ຸ້ນມາ ສອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ຄ:ື ບໍລສິດັຫ ກັຊບັລ ຸ້ານຊ ຸ້າງ ມະຫາຊນົ ແລະ ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກດັ 
ແມື່ ນສາມາດຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັການລາຍງານອດັຕາສື່ ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນ ໄດ ຸ້ຢື່ າງປກົກະຕ.ິ 

ທຸ້າຍປ ີ2014 ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ທງັ 4 ແຫື່ ງ ມທີ ນຈດົທະບຽນລວມກນັທງັໝດົ 305 ຕື ຸ້ກບີ ເທົື່ າກບັປີຜື່ ານມາ, 
ຊບັສນິທງັໝດົ 390,55 ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ດລງົ 1,88 ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ືເທົື່ າກບັ -0,48%, ຊບັສນິສ ດທ ິ304,48 ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ດລງົ 6,8 
ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ືເທົື່ າກບັ -2,18%, ລາຍຮບັ 38,17 ຕື ຸ້ກບີ ເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 15,04 ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ືເທົື່ າກບັ 65,04% ທຽບໃສື່ ປີຜື່ ານມາ 
ແລະ ປີນີ ຸ້ ມກີໍາໄລ 1,57 ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ດລງົ 3,78 ຕື ຸ້ກບີ ຫ  ື70,62% ຊ ື່ ງສາເຫດທີື່ ເຮດັໃຫ ຸ້ກໍາໄລຫ  ດລງົ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັທີື່ ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງຂ ຸ້ນໃໝື່ ນັ ຸ້ນ ຍງັສ ຸ້າງລາຍຮບັໄດ ຸ້ບໍື່ ສູງ ແຕື່ ມລີາຍຈື່ າຍໃນການເຄືື່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂ ຸ້ອນຂ ຸ້າງສູງ 
(ແຜນວາດ 9). 

 
ແຜນວາດ 9: ຜນົການເຄືື່ ອນໄຫວທ ລະກດິຫ ກັຊບັ ປ ີ2013-2014 

                                                                                                                 (ຫວົໜວື່ ຍ: ຕື ຸ້ກບີ) 

 
 

ປ ີ2014 ມນີກັວຊິາຊບີທ ລະກດິຫ ກັຊບັ ທງັໝດົ 27 ຄນົ ເພີື່ ມຂ ຸ້ນ 4 ຄນົ ທຽບໃສື່ ປີ 2013 ໃນນີ ຸ້ນາຍໜຸ້າຊື ຸ້-
ຂາຍຫ ກັຊບັ 25 ຄນົ ແລະ ທີື່ ປ ກສາທາງການເງນິ ຈາໍນວນ 2 ຄນົ. 

      ນອກນັ ຸ້ນ, ສຄຄຊ ໄດ ຸ້ອອກໃບຮບັຮອງການເຄືື່ ອນໄຫວເປັນທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ໃຫ ຸ້ແກື່  ທະນາຄານກ ງ
ເທບ ຈາໍກດັ (ມະຫາຊນົ) ສາຂານະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ.  ບໍລສິດັກວດສອບທີື່ ໄດ ຸ້ຮບັການຮບັຮອງ ຈາກ ສຄຄຊ ໃຫ ຸ້ດໍາ
ເນນີທ ລະກດິກື່ ຽວກບັວຽກງານການກວດສອບດ ຸ້ານຫ ກັຊບັ ມທີງັໝດົ 3 ບໍລສິດັ ຄ:ື ບໍລສິດັ ພຣາຍສວໍ໌ເຕີ ຸ້ເຮົ ຸ້າສກ໌ູເປີສ ໌
ຈາໍກດັ, ບໍລສິດັ ເຄພເີອມັຈລີາວ ຈາໍກດັ ແລະ ບໍລສິດັ ເອນີແອນຢງັ (ລາວ) ຈາໍກດັ. 
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ກື່ ອນອາກອນ 
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2.5. ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜື່  
 ເພືື່ ອຊ ກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ສງັຄມົມຄີວາມເຂົ ຸ້າໃຈ ແລະ ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການພດັທະນາຕະຫ າດທ ນ ສຄຄຊ ໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງການ

ໂຄສະນາເຜຍີແຜື່ ຄວາມຮູ ຸ້ດ ຸ້ານວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ແກື່ ມວນຊນົດ ຸ້ວຍຫ າຍຮູບການ ເປນັຕົ ຸ້ນແມື່ ນການເຜຍີແຜື່ ຜື່ ານພາ 
ຫະນະສືື່ ມວນຊນົຕື່ າງໆ ເຊັື່ ນ: ໜງັສພືມິລາວພັດັທະນາ, ໂທລະພາບແຫື່ ງຊາດລາວ ຊື່ ອງ 1 ແລະ 3, ເວບັໄຊ ຸ້ ແລະ ຄື ຸ້ນ
ວທິະຍ  99,7 MHz ຂອງ ທະນາຄານ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ; ລງົເຜຍີແຜື່ ກບັທີື່  ໃນຫວົຂໍ ຸ້ “ກດົໝາຍວື່ າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ແລະ 
ວຽກງານຫ ກັຊບັ” ຢູື່ ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົ ການຕື່ າງໆໃນນະຄອນ ຫ ວງວຽງຈນັ ຈາໍນວນ 16 ຄັ ຸ້ງ ມຜູີື່ ເຂົ ຸ້າຮື່ ວມທງັ
ໝດົຈໍານວນ 1.922 ຄນົ ແລະ 7 ແຂວງ, ມຜູີື່ ເຂົ ຸ້າຮື່ ວມທງັໝດົ ຈໍານວນ 586 ຄນົ. ນອກນັ ຸ້ນ ກໍື່ ໄດ ຸ້ສມົທບົກບັຕະ 
ຫ າດຫ ກັຊບັລາວ, ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ເອພເີອມັລາວ ຈາໍກດັ ແລະ ສະຖາບນັຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າໂນມູລະ ຈດັຕັ ຸ້ງກອງປະຊ ມສໍາມະນາ 
ໃນຫວົຂໍ ຸ້ທີື່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ແກື່ ພາກສື່ ວນຕື່ າງໆຢູື່ ຕື່ າງແຂວງ ຈາໍນວນ 5 ຄັ ຸ້ງ ໂດຍມຜູີື່ ເຂົ ຸ້າຮື່ ວມຈາໍນວນ
ທງັໝດົ 372 ຄນົ.  
 

2.6.  ການຮື່ ວມມສືາກນົ 
ໃນປີ 2014 ສຄຄຊ ໄດ ຸ້ສບືຕໍື່ ເອາົໃຈໃສື່ ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍການຕື່ າງປະເທດຂອງ ພກັ ແລະ 

ລດັ. ໂດຍໄດ ຸ້ມກີານເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮື່ ວມມກືບັສາກນົ ພາຍໃຕ ຸ້ຮູບການຮື່ ວມມສືອງຝື່ າຍ ແລະ ຫ າຍຝື່ າຍ
ເປັນຕົ ຸ້ນແມື່ ນການຮື່ ວມມກືບັ ຄຄຊ ສສ. ຫວຽດນາມ, ສປ. ຈນີ, ໄທ ແລະ ກະຊວງຍ ຕທໍິາ ສ.ເກາົຫ .ີ ບນົພື ຸ້ນຖານ
ການຮື່ ວມມດືັື່ ງກື່ າວ ໄດ ຸ້ມກີານຈດັກອງປະຊ ມປະຈໍາປີສອງຝື່ າຍ, ກອງປະຊ ມໃຫ ຸ້ແກື່ ການນໍາຂັ ຸ້ນສູງ, ພະນກັງານ 
ສຄຄຊ ແລະ ພາກສື່ ວນຕື່ າງໆທີື່ ມສີື່ ວນກື່ ຽວຂ ຸ້ອງໃນຂງົເຂດຕະຫ າດທ ນ, ນອກນັ ຸ້ນ ຍງັໄດ ຸ້ສົື່ ງພະນກັງານ ສຄຄຊ ໄປ
ຝ ກວຽກຕວົຈງິ ເພືື່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ແລກປື່ ຽນປະສບົການກື່ ຽວກບັການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັເຊິື່ ງກນັ
ແລະ ກນັ.  
 ສຄຄຊ ໄດ ຸ້ລງົນາມບດົບນັທ ກຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈການຮື່ ວມມຫື າຍຝື່ າຍຂອງ ຄຄຊ 5 ປະເທດເຂດອື່ າງແມື່ ນໍ ຸ້າຂອງ 
(MMOU) ແລະ ເຂົ ຸ້າຮື່ ວມກອງປະຊ ມອາຊຽນຕື່ າງໆ ທີື່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຕະຫ າດທ ນ ແລະ ການເຊືື່ ອມໂຍງຕະ 
ຫ າດທ ນອາຊຽນ ເພືື່ ອເກບັກໍາສະພາບ ແລະ ນໍາມາຜນັຂະຫຍາຍເຂົ ຸ້າໃນການປະຕບິດັວຽກງານ ໃຫ ຸ້ສອດຄື່ ອງກບັຫ ກັ 
ການສາກນົ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງ ສປປ ລາວ, ເປນັຕົ ຸ້ນແມື່ ນ ກອງປະຊ ມກື່ ຽວກບັ ໂຄງການພດັທະ 
ນາຕະຫ າດທ ນອາຊຽນ (ACMF ແລະ WC-CMD), ໂຄງການພດັທະນາຕະຫ າດພນັທະບດັອາຊຽນ (ABMF) 
ແລະ ອືື່ ນໆ. ສຄຄຊ ໄດ ຸ້ສບືຕໍື່ ສ ກສາຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ ຸ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົ ຸ້າເປນັສະມາຊກິ
ສມົບູນຂອງອງົການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັສາກນົ (IOSCO) ທີື່ ເປັນໜ ື່ ງໃນເງ ືື່ອນໄຂເບື ຸ້ອງຕົ ຸ້ນເພືື່ ອນໍາຕະຫ າດທ ນ 
ສປປ ລາວ ກ ຸ້າວໄປສູື່ ການເຊືື່ ອມໂຍງເຂົ ຸ້າເປນັປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ຫ  ືAEC ໃນປ ີ2015. 
 ນອກນັ ຸ້ນ, ໃນປ ີ2014 ເພືື່ ອຍາດແຍື່ ງການຊື່ ວຍເຫ ອືທາງດ ຸ້ານວຊິາການ ກໍື່ ຄກືານສ ຸ້າງນຕິກິໍາ ແລະ ການກໍື່ ການ
ສ ຸ້າງບ ກຄະລາກອນໄລຍະສັ ຸ້ນ ສຄຄຊ ຍງັ ໄດ ຸ້ສບືຕໍື່ ພວົພນັຮື່ ວມມກືບັອງົການຈດັຕັ ຸ້ງສາກນົຕື່ າງໆ ເຊັື່ ນ: ອງົການການເງນິ
ສາກນົ (IFC), ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB), ທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ ອືື່ ນໆ. 
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IV. ທດິທາງແຜນການປ ີ2015 
ເພືື່ ອເລີື່ ມຕົ ຸ້ນຈດັຕັ ຸ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນຍ ດທະສາດການພດັທະນາຕະຫ າດທ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ປ ີ

2016-2025 ໂດຍສະເພາະແມື່ ນວໃິສທດັຮອດປີ 2030 ທີື່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ວື່ າ: “ສ ຸ້າງຕະຫ າດທ ນໃຫ ຸ້ເປນັຂໍກະແຈ ໃນ
ການຈດັສນັແຫ ື່ ງທ ນ ທີື່ ມຄີວາມໜຸ້າເຊືື່ ອຖ ືແລະ ມມີາດຕະຖານສາກນົ” ໃຫ ຸ້ເປນັຈງິ ແນໃສື່ ປະຕບິດັວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງ
ຫ ກັຊບັໃຫ ຸ້ມປີະສດິທພິາບ, ຍ ຕທໍິາ ແລະ ໂປື່ ງໃສ, ສຄຄຊ ຈະໄດ ຸ້ສບືຕໍື່  ສ ຸ້າງ ແລະ ປບັປ ງ ບນັດານຕິກິາໍທີື່ ຈາໍເປນັຕໍື່ ການ
ເຄືື່ ອນໄຫວວຽກງານຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ໄດ ຸ້ມາດຕະຖານສາກນົ, ສ ກສາຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າກນົໄກແກ ຸ້ໄຂຂໍ ຸ້ຂດັແຍື່ ງ 
ແລະ ການດໍາເນນີຄະດຫີ ກັຊບັ, ສບືຕໍື່ ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັການນໍາໃຊ ຸ້ມາດຕະຖານສາກນົ ດ ຸ້ານ
ການລາຍງານການເງນິ (IFRS) ຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ; ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າສ ຸ້າງບດົແນະນໍາກື່ ຽບກບັການຄ ຸ້ມຄອງບໍລຫິານ
ກດິຈະການຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ເພືື່ ອປູພື ຸ້ນຖານໃຫ ຸ້ແກື່ ການນໍາໃຊ ຸ້ (ASEAN Corporate Governance 
Scorecard) ໃນຕໍື່ ໜ ຸ້າ ສ ຸ້າງບນັຊລີາຍຊືື່ ເປົ ຸ້າໝາຍບໍລສິດັ (ບໍລສິດັລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) ທີື່ ມເີງ ືື່ອນໄຂອອກຈາໍໜື່ າຍຮ ຸ້ນ 
ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ; ສ ກສາຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າວທິກີານຄ ຸ້ມຄອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ແບບຕລີາຄາຄວາມສື່ ຽງໃນ
ແຕື່ ລະໄລຍະ (Risk-Base Supervision); ສບືຕໍື່ ຈດັກອງປະຊ ມສໍາມະນາເຜຍີແຜື່ ຄວາມຮູ ຸ້ກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັ
ຊບັ ໃຫ ຸ້ແກື່ ບນັດາສະຖາບນັການສ ກສາ, ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົທົື່ ວໄປ, ພ ຸ້ອມທງັ ສບືຕໍື່ ສ ຸ້າງ
ລາຍການໂທລະພາບກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜື່ ວຽກງານຫ ກັຊບັຜື່ ານສືື່ ສິື່ ງພມິ ແລະ ສືື່ ມວນຊນົ
ຕື່ າງໆ ໃຫ ຸ້ກວ ຸ້າງຂວາງ; ສບືຕໍື່ ຊອກຫາຊື່ ອງທາງເພືື່ ອຍາດແຍື່ ງການຊື່ ວຍເຫ ອືທາງດ ຸ້ານວຊິາການ ຈາກ ຄຄຊ ຂອງ ສສ.
ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈນີ, ສ.ເກາົຫ ,ີ ໄທ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງສາກນົອືື່ ນໆ; ສບືຕໍື່ ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ ແລະ ສມົທບົກບັອງົການຈດັຕັ ຸ້ງ
ສາກນົ ເພືື່ ອກະກຽມຄວາມພ ຸ້ອມໃນການເຂົ ຸ້າເປນັສະມາຊກິສມົບູນຂອງອງົການອງົການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັສາກນົ 
(IOSCO); ກະກຽມຄວາມພ ຸ້ອມການເປັນເຈົ ຸ້າພາບຈດັກອງປະຊ ມການຮື່ ວມມດື ຸ້ານຕະຫ າດທ ນຂອງ ຄຄຊ 5 ປະ
ເທດເຂດອື່ າງແມື່ ນໍ ຸ້າຂອງ (MCMC) ຄັ ຸ້ງທ ີV. 

ເວົ ຸ້າລວມແລ ຸ້ວ ວຽກງານຕະຫ າດທ ນເປນັວຽກງານທີື່ ມກີານພດັທະນາ ແລະ ປື່ ຽນແປງໄວ, ສະນັ ຸ້ນ ເພືື່ ອບນັລ 
ໄດ ຸ້ຕາມເປົ ຸ້າໝາຍ ໃນປີ 2015 ທີື່ ກໍານດົໄວ ຸ້ ສຄຄຊ ຈະຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ເອາົໃຈໃສື່ ບ ກທະລ ທາງດ ຸ້ານຈນິຕະນາການ ແລະ ການ
ສ ຸ້າງບ ກຄະລາກອນ. ດັື່ ງນັ ຸ້ນ ສຄຄຊ ຍງັຈະຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ສບືຕໍື່ ປບັປ ງກງົຈກັການຈດັຕັ ຸ້ງໃຫ ຸ້ຄບົຊ ດ ແລະ ເອາົໃຈໃສື່ ການກໍື່  
ສ ຸ້າງພະນກັງານໃຫ ຸ້ມຄີວາມຮູ ຸ້-ຄວາມສາມາດຮບັໃຊ ຸ້ໄດ ຸ້ວຽກງານການພດັທະນາຕະຫ າດທ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ ຸ້ສາ 
ມາດເຊືື່ ອມໂຍງກບັຕະຫ າດທ ນສາກນົ. 
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ເອກະສານຊ ຸ້ອນທ ຸ້າຍ 1: ປ ີ2014 ນຕິກິາໍທງັໝດົຂອງ ສຄຄຊ ປະກອບມ:ີ 
1) “ກດົໝາຍວື່ າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ21/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012; 
2) “ຂໍ ຸ້ຕກົລງົວື່ າດ ຸ້ວຍລະບຽບການອອກ ແລະ ສະເໜຂີາຍຮ ຸ້ນຕໍື່ ມວນຊນົ” ສະບບັເລກທ ີ008/ຄລຕ, ລງົວນັທ ີ

21 ກລໍະກດົ 2010; 
3) “ຂໍ ຸ້ຕກົລງົວື່ າດ ຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ012/ຄລຕ, ລງົວນັທ ີ10 ພະຈກິ 2010; 
4) “ຂໍ ຸ້ຕກົລງົວື່ າດ ຸ້ວຍລະບຽບການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບກື່ ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ013/

ຄລຕ, ລງົວນັທ ີ10 ພະຈກິ 2010; 
5) “ຂໍ ຸ້ຕກົລງົວື່ າດ ຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງການຊື ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຂອງນກັລງົທ ນຕື່ າງປະເທດໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ຢູື່  ສປປ  

ລາວ’’ ສະບບັເລກທ ີ012/ຄລຕ, ລງົວນັທ ີ19 ພ ດສະພາ 2011; 
6) “ຂໍ ຸ້ຕກົລງົວື່ າດ ຸ້ວຍລະບຽບການເປດີເຜຍີຂໍ ຸ້ມູນ” ສະບບັເລກທ ີ014/ຄລຕ, ລງົວນັທ ີ19 ພ ດສະພາ 2011; 
7) “ແຈ ຸ້ງການກື່ ຽວກບັການສ ຸ້າງ, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊ ຸ້ລະບບົເຕກັໂນໂລຊຂໍີ ຸ້ມູນຂື່ າວສານ ຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ” 

ສະບບັເລກທ ີ371/ສຄລຕ, ລງົວນັທ ີ24 ກ ມພາ 2012; 
8) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການລາຍງານ” ສະບບັເລກທ ີ373/ສຄລຕ, ລງົວນັທ ີ24 ກ ມພາ 2012; 
9) “ຄູື່ ມກືື່ ຽວກບັການຂໍອະນ ຍາດສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ482/ສຄລຕ, ລງົວນັທ ີ27 ກ ມພາ 

2012; 
10) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງການຊື ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນທາງອນິເຕເີນດັ ຢູື່  ສປປ ລາວ” ສະບບັເລກທ ີ001/ ຄຄຊ, 

ລງົວນັທ ີ24 ກລໍະກດົ 2013; 
11) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ ແລະ ການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ002/ຄຄຊ, ລງົວນັ

ທ ີ24 ກລໍະກດົ 2013; 
12) “ດໍາລດັວື່ າດ ຸ້ວຍການຈດັຕັ ຸ້ງ ແລະ ການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ

188/ນຍ, ລງົວນັທ ີ24 ກລໍະກດົ 2013; 
13) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການໂອນຮ ຸ້ນຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ006/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ20 

ກນັຍາ 2013; 
14) “ຂໍ ຸ້ຕກົລງົວື່ າດ ຸ້ວຍການຈດັຕັ ຸ້ງ ແລະ ການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ” ສະ 

ບບັເລກທ ີ013/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 
15) “ແຈ ຸ້ງການຂອງຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເລືື່ ອງການລະດມົທ ນໂດຍການອອກຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັ ແລະ 

ຈດົທະບຽນຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ” ສະບບັເລກທ ີ001/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ14 ກ ມພາ 2014; 
16) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ002/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ18 ກ ມພາ 2014; 
17) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ003/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ18 ກ ມພາ 

2014; 
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18) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງນກັວຊິາຊບີທ ລະກດິຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ004/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ18 ກ ມ 
ພາ 2014; 

19) “ບດົແນະນາໍວື່ າດ ຸ້ວຍການຈດັຕັ ຸ້ງກອງປະຊ ມຜູື່ ຖຮື ຸ້ນຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ” ສະບບັເລກ
ທ ີ257/ສຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ3 ມນີາ 2014; 

20) “ບດົແນະນໍາວື່ າດ ຸ້ວຍ ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍ ຄວາມ ພຽງພໍຂອງທ ນຂອງບໍລສິດັຫ ກັຊບັ” ສະ 
ບບັເລກທ ີ281/ສຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ6 ມນີາ 2014; 

21) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂໍ ຸ້ມູນ” ສະບບັເລກທ ີ007/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ3 ເມສາ 
2014; 

22) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍທະນາຄານດູແລຊບັສນິ” ສະບບັເລກທ ີ010/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ7 ພ ດສະພາ 2014; 
23) “ຂໍ ຸ້ຕກົລງົວື່ າດ ຸ້ວຍຄື່ າທໍານຽມສໍາລບັການອອກຈາໍໜື່ າຍຮ ຸ້ນກູ ຸ້ຢູື່  ຕື່ າງປະເທດ” ສະບບັເລກທ ີ011/ຄຄຊ, ລງົ

ວນັທ ີ7 ພ ດສະພາ 2014; 
24) “ລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການອອກຈາໍໜື່ າຍຮ ຸ້ນກູ ຸ້” ສະບບັເລກທ ີ019/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ22 ທນັວາ 2014. 
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ເອກະສານຊ ຸ້ອນທ ຸ້າຍ 2: ບໍລສິດັຫ ກັຊບັໃນ ສປປ ລາວ 
 

ລ/ດ ຊືື່  ວນັສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ ໂຄງສ ຸ້າງການຖຮື ຸ້ນ 
ຈາໍນວນ 

ໜື່ ວຍບໍລກິານ 
ຂອບເຂດການເຄືື່ ອນໄຫວ 

 
1 

 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ 
ລ ຸ້ານຊ ຸ້າງມະຫາຊນົ 

 
 

01 ທນັວາ 2010 

 
 
ທະນາຄານພດັທະນາລາວ 100%  
 

 
 

- 

 
ເຕມັຮູບແບບ: ທີື່ ປ ກສາດ ຸ້ານການເງນິ, 
ເປນັນາຍໜຸ້າຊື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ຄໍ ຸ້າ 
ປະກນັການຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັ  

 
2 

 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ 
ທຄຕລ-ກທ ຈາໍກດັ 

 
20 ທນັວາ 2010 

- ທະນາຄານການຄ ຸ້າຕື່ າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊນົ 70% 

- ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ເຄທຊີມີໂິກ (ປະ 
ເທດ ໄທ) 30% 

 
2 

ເຕມັຮູບແບບ: ທີື່ ປ ກສາດ ຸ້ານການເງນິ, 
ເປນັນາຍໜຸ້າຊື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ຄໍ ຸ້າ 
ປະກນັການຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັ  

 
3 

 
ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ 
ລາວ-ຈນີ ຈາໍກດັ 

 
16 ພະຈກິ 2013 

- ທະນາຄານສົື່ ງເສມີກະສກິາໍ 41% 
- ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ ປາຊຟີກິຮ ຸ້ນສື່ ວນ 
ຈາໍກດັ (ສປ ຈນີ) 39% 

- ບໍລສິດັ ອ ດສາຫະກາໍຂໍ ຸ້ມູນຂື່ າວ 
ສານລາວ ຈາໍກດັ 20% 

 
 

- 

 
ເຕມັຮູບແບບ: ທີື່ ປ ກສາດ ຸ້ານການເງນິ, 
ເປນັນາຍໜຸ້າຊື ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ຄໍ ຸ້າ 
ປະກນັການຈາໍໜື່ າຍຫ ກັຊບັ  

 
4 

 
ບໍລສິດັ ເອພເີອມ          
ລາວ ຈາໍກດັ 

 
16 ພະຈກິ 2013 

- ບໍລສິດັຫ ກັຊບັ Asset Pro 
Management Co., Ltd 
(ປະເທດໄທ) 60% 

- ບ ກຄນົຕື່ າງປະເທດ (ໄທ) 20% 
- ບ ກຄນົພາຍໃນປະເທດ 20%  

 
 

- 

 
 
ເປນັທີື່ ປ ກສາທາງດ ຸ້ານການເງນິ 

 


