ຄໍານໍາ
ັ ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ສະບັບທີ 3 ຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການ
“ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2014” ຖືເປນ
ຸ້ ຄວາມພາກພູ ມໃຈ ແລະ ເຊືື່ອໝັນວ
ຸ້ ື່ າ “ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2014” ຂອງພວກເຮົາ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ. ຂຸ້າພະເຈົາມີ
ຄມ
ຸ້ ນທີື່ສໍາຄັນໃຫຸ້ແກື່ ສັງຄົມໄດຸ້ຮບ
ັ ຊາບກື່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ັ ຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໜື່ ງ
ຈະສະ ໜອງຂໍມູ
ີ ື່ ານມາ.
ປຜ

ັ ອີກປໜ
ີ ື່ ງທີື່ສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສື່ ແລະ ສມທກສະຕິ
ປີ 2014 ເປນ
ຸ້
ັ ຍາເຂົາໃນການຄ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບໃຫຸ້ມີການເຄືື່ອນໄຫວຢື່າງມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໂປື່ງໃສ ແລະ ຍຕິ
ປນ
ມ
ັ ປງນິຕກ
ິ ໍາກື່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ ຈໍານວນ 9 ສະບັບ, ອະນຍາດ
ທໍາ, ຊື່ ງພວກເຮົາໄດຸ້ສໍາເລັດການສຸ້າງ ແລະ ປບ
ຸ້ າອິດ (Initial Public Offering: IPO) ເພືື່ອລະດົມທນຈາກມວນຊົນ,
ິ ດ
ັ ອອກຈໍາໜື່າຍຮນ
ຸ້ ຄັງທໍ
ໃຫຸ້ 1 ບໍລສ
ຸ້
ຸ້ ນ ມາເປັນການຈັບຄູື່ ແບບຕໍື່ເນືື່ອງ
ັ ຊັບລາວ ປື່ຽນຈາກການຈັບຄູື່ ຊື-ຂາຍ
ອະນຍາດໃຫຸ້ຕະຫາດຫກ
ຈາກ 6 ຄັງ/ວັ
ັ + 10%
ຸ້ ໃນແຕື່ ລະວັນ ຈາກ + 5% ເປນ
(ວິນາທີ ຕໍື່ ວິນາທີ) ແລະ ກໍານົດຂອບເຂດການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຮນ
ິ ມືຜຸ້ ື່ ານມາ ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງການເຄືື່ອນໄຫວເປນ
ັ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນໃຫຸ້ແກື່ ທະນາຄານ
ທຽບກັບລາຄາປດ
ັ ການເຜີຍແຜື່ວຽກງານຫກ
ັ ຊັບໃຫຸ້ມວນຊົນໃນສັງຄົມໄດຸ້ມຄ
ີ ວາມຮັບຮູ ຸ້ ແລະ
ທລະກິດໜື່ ງແຫື່ງ ພຸ້ອມນັນຸ້ ເພືື່ອເປນ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຍັງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສື່ໃນການຈັດຕັງກອງປະຊ
ເຂົາໃຈ
ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ມສໍາມະນາ ແລະ
ັ ຊັບຢື່າງສະໝໍື່າສະເໝີ.
ໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ວຽກງານຫກ

ຸ້ ເພືື່ອເປນ
ຸ້
ັ ການສືບຕໍື່ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແນວທາງ
ນອກນັນ,
ບດ

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ໄດຸ້ເສີມຂະຫຍາຍ
ນະໂຍບາຍການຕື່າງປະເທດຂອງ ພັກ ແລະ ລັດ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ັ ສາກົນ ພາຍໃຕຸ້ຮູບການຮື່ວມມືສອງຝື່າຍ ແລະ ຫາຍຝື່າຍ ກັບ ຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງ
ການພົວພັນຮື່ວມມືກບ
ຸ້
ັ ປກ
ົ ກະຕິ ເພືື່ອເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານຄມ
ັ ຊັບຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພືນຸ້ ກໍື່ຄື ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ຸ້
ຫກ
ນຕື່ າງໆຢື່າງເປນ

ັ ຊັບ ກໍື່ຄື ວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງຕະຫາດທນ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີການພັດທະນາຢື່າງຕໍື່ເນືື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນປີ
ຄອງຫກ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ໄດຸ້ສໍາເລັດການສຸ້າງແຜນຍດທະສາດການພັດທະນາຕະຫາດ
2014 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ທນ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຈະໄດຸ້ຍກ
ົ ສູ ງບົດບາດ
ສໍາລັບທິດທາງແຜນການປີ 2015 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ັ ປງນິຕກ
ັ ຊັບໃຫຸ້ມຈ
ີ ດສມກວື່າເກົື່າດຸ້ວຍການເລັື່ງສຸ້າງ ແລະ ປບ
ິ ໍາເພີື່ມຕືື່ມ
ການຄ ຸ້ມຄອງມະຫາພາກດຸ້ານວຽກງານຫກ
ຸ້ ງຂອງຕະຫາດຫກ
ຸ້ ຄອງຄວາມໜັນຄົ
ັ ຊັບລາວ ແລະ ຜູື່ ມີສື່ວນຮື່ວມໃນຕະຫາດ
ຈໍານວນໜື່ ງ ເພືື່ອຮັບປະກັນການຄມ
ຸ້ ສຸ້າງເງື່ ອນໄຂໃຫຸ້
ຸ້ ດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ິ ດ
ັ ທີື່ມີເງື່ ອນໄຂເຂົ
ື
ັ ຊັບລາວໃຫຸ້ຫາຍຂນ,
ື
ິ ດ
ັ ຈັດລໍາ
ຊກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ບໍລສ
າຈົ
ບໍລສ

ຸ້
ິ ານຢູື່ ສປປ ລາວ, ເພີື່ມທະວີການເຜີຍແຜື່ຄວາມຮູ ຸ້
ດັບຄວາມໜຸ້າເຊືື່ອຖືຂອງຕື່າງປະເທດສາມາດເຂົາມາໃຫຸ້
ບໍລກ
ຸ້ ງກັບອົງການຈັດຕັງສາກົ
ຸ້
ັ ຊັບໃຫຸ້ແກື່ ສັງຄົມດຸ້ວຍຫາກຫາຍວິທ,ີ ສຸ້າງສາຍພົວພັນຢື່າງໝັນຄົ
ກື່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ນ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ປະເທດຕື່ າງໆ ເພືື່ອຍາດແຍື່ ງການຊື່ວຍເຫອ
ື ທາງດຸ້ານວິຊາການ ແລະ ກະ
ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ນ
ັ ສະມາຊິກຂອງອົງການຄມ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບສາກົນ (IOSCO), ພຸ້ອມທັງ ກະກຽມຄວາມ
ກຽມການເຂົາເປ
ຸ້
ັ ເຈົາພາບຈັ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ 5
ພຸ້ອມໃນການເປນ
ດກອງປະຊມການຮື່ວມມືດາຸ້ ນຕະຫາດທນຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້
ຸ້ V.
ປະເທດເຂດອື່າງແມື່ ນໍາຂອງ
(MCMC) ຄັງທີ

ັ ຊັບ
ຫົວໜຸ້າ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
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ັ ຊັບ ......................................................................................... 1
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I.

ັ ຊັບ
ອົງການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ
1. ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ

ຸ້ ື່ າ: “ຄຄຊ” ແມື່ ນການຈັດຕັງໜ
ຸ້ ື່ ງຂອງລັດຖະບານ ມີສໍານັກ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ມີຊື່ ຫຍໍ
ື ວ
ຄະນະກໍາມະການຄມ

ັ ກົງຈັກຊື່ວຍວຽກ.
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ມີຊື່ ຫຍໍ
ື ວຸ້ ື່ າ: “ສຄຄຊ” ເປນ
ງານຄະນະກໍາມະການຄມ

ັ ອົງການຄມ
ັ ເສນາທິການໃຫຸ້ກບ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ ຊື່ ງມີພາລະບົດບາດເປນ
ັ ລັດຖະບານ ໃນ
ຄຄຊ ເປນ

ຸ້
ັ ຕົນແມື່
ັ ຊັບ ຢື່າງລວມສູ ນໃນຂອບເຂດດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເປນ
ການຄ ຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດຸ້ານວຽກງານຫກ
ນ
ຸ້ ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ, ແນໃສື່ເຮັດໃຫຸ້ການລະດົມທນ ແລະ
ການຄມ

ັ ຊັບ ມີການເຄືື່ອນໄຫວຢື່າງຕໍື່ເນືື່ອງ ແລະ ປະກອບສື່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດການພັດທະນາຕະຫາດຫກ
ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ັ ປງ ແຜນຍດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ໃນການພິຈາລະນາການສຸ້າງ, ການປບ
ຄຄຊ ມີສດ

ັ ຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສຄຄຊ ເພືື່ອນໍາສະເໜີລດ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາ; ຮັບ
ກົດໝາຍທີື່ກື່ ຽວຂຸ້ອງກັບວຽກງານຫກ
ຮອງແຜນງານ-ໂຄງການ, ແຜນການເຄືື່ອນໄຫວ, ແຜນການປະກອບ-ກໍື່ສຸ້າງບກຄະລາກອນ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານ
ຸ້
ື່ າງ ແລະ ປະກອບອປະກອນເຕັກນິກ ຂອງ ສຄຄຊ; ຮັບຮອງເອົາລະບຽບການ
ລວມທັງ ແຜນການກໍື່ສຸ້າງພືນຖານໂຄງລ

ັ ຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສຄຄຊ; ຮັບຮອງເອົາການອະນຍາດ ສຸ້າງຕັງຸ້ ຫ ື ຍບເລີກ ສະຖາບັນສືື່
ກື່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ຸ້ ວາ ການສຸ້າງຕັງຸ້ ແລະ ຍບເລີກ ຕະ
ັ ຊັບ, ການອອກຈໍາໜື່າຍຫກ
ັ ຊັບ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ສຄຄຊ; ຄົນຄຸ້
ກາງດຸ້ານຫກ

ຸ້ າ-ນໍາພາ ສຄຄຊ ໃນການຈັດຕັງຸ້
ັ ຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສຄຄຊ ເພືື່ອນໍາສະເໜີລດ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາ; ຊີນໍ
ຫາດຫກ
ັ ວຽກງານຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ພາກສື່ວນກື່ ຽວຂຸ້ອງ ໃນການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜື່ ແລະ ສກສາອົບຮົມ ທາງ
ປະຕິບດ
ຸ້
ຸ້ ນຂື່າວສານ
ັ ຊັບ, ການພົວພັນຮື່ວມມືກບ
ັ ຕື່ າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ດຸ້ານວຽກງານຫກ
ນ ເພືື່ອແລກປື່ຽນຂໍມູ
ັ ຊັບ ແລະ ຍາດແຍື່ ງການຊື່ວຍເຫອ
ື ທາງດຸ້ານເຕັກນິກວິຊາການ; ຊກຍູ ຸ້ ແລະ ປກລະດົມບກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ທາງດຸ້ານຫກ
ັ ຊັບ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນການຊກຍູ ຸ້ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈາກທກຂະແໜງ
ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງຸ້ ປະກອບສື່ວນພັດທະນາວຽກງານຫກ
ຸ້ ດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ; ສະຫບ ແລະ ລາຍງານການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ຕໍື່ ລັດຖະບານຢື່າງ
ການທລະກິດ ເຂົາຈົ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ.
ເປນ
ມາຮອດທຸ້າຍປີ 2014 ໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນຂອງ ຄຄຊ ປະກອບມີທງັ ໝົດຈໍານວນ 13 ທື່ານ ຊື່ ງສອດ
ຸ້
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ” ໃນນັນປະກອບ
ຄື່ອງກັບ “ດໍາລັດວື່າດຸ້ວຍການຈັດຕັງຸ້ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄມ
ມີ ປະທານ ຄຄຊ 1 ທື່ານ, ຮອງປະທານ ຄຄຊ 2 ທື່ານ, ກໍາມະການ ຄຄຊ 9 ທື່ານ ແລະ ເລຂາ ຄຄຊ 1 ທື່ານ ຄື: ຮອງ
ຸ້ າວຽກງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບໍລກ
ັ ປະທານ ຄຄຊ1, ຜູື່ ວື່າການ ທະນາ
ິ ານ ເປນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູື່ ຊີນໍ
ັ ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜູື່ ທີື່ໜື່ ງ ທັງເປນ
ັ ຜູື່ ປະຈໍາການ, ລັດຖະມົນຕີວື່າການ ກະຊວງການເງ ິນ
ຄານ ແຫື່ງ ສປປ ລາວ ເປນ

ຸ້ າວຽກງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບໍລກ
ິ ານ ໄດຸ້
ເດືອນ ສິງຫາ 2014 ທື່ ານ ດຣ. ບນປອນ ບດຕະນະວົງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູື່ ຊີນໍ
ັ
ມາຮັບຕໍາແໜື່ ງ ເປນ ປະທານ ຄຄຊ.
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ັ ຮອງປະທານ ຄຄຊ ຜູື່ ທີື່ສອງ2, ປະທານ ຄະນະກໍາມະການປບ
ັ ປງທລະກິດແຫື່ງຊາດ3, ລັດຖະມົນຕີຊື່ວຍວື່າການ
ເປນ

ກະ ຊວງອດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄຸ້າ4, ລັດຖະມົນຕີຊື່ວຍວື່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ, ລັດຖະມົນຕີ
ຊື່ວຍວື່າການ ກະຊວງຍຕິທໍາ , ລັດຖະມົນຕີຊື່ວຍວື່າການ ກະຊວງພາຍໃນ, ຮອງປະທານ ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ
ແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ສະພາແຫື່ງຊາດ, ຮອງຜູື່ ວື່າການ ທະນາຄານ ແຫື່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ອົງການໄອຍະ
ັ ກໍາມະການ ຄຄຊ ແລະ ຫົວໜຸ້າ ສໍາ
ການປະຊາຊົນສູ ງສດ, ລັດຖະມົນຕີຊື່ວຍວື່າການ ຫຸ້ອງວື່າການລັດຖະບານ ເປນ
ັ ເລຂາ ຄຄຊ5 (ແຜນວາດ 1).
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ເປນ
ນັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ

ັ ຊັບ
2. ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້ ື່ ງ ທີື່ເຄືື່ອນໄຫວຕາມ ຂໍຕົ
ຸ້ ກລົງວື່າດຸ້ວຍການຈັດຕັງຸ້ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວ
ສຄຄຊ ເປັນອົງການຈັດຕັງໜ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ສະບັບເລກທີ 013/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013, ໂຄງປະ
ຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ິ ານ, ພະແນກຄມ
ຸ້ ຄອງການ
ກອບກົງຈັກ ຂອງ ສຄຄຊ ປະກອບດຸ້ວ ຍ 6 ພະແນກ ຄື: ພະແນກຈັດ ຕັງຸ້ ແລະ ບໍ ລ ຫ
ັ ຊັບ, ພະແນກຄມ
ຸ້ ຄອງສະຖາບັນສືື່ກາງດຸ້ານຫກ
ັ ຊັບ, ພະແນກນິຕກ
ິ ໍາ, ພະແນກຝກອົບຮົມ ແລະ ໂຄ
ອອກຈໍາໜື່າຍຫກ
ັ ຊັບ (ແຜນວາດ 2).
ສະນາເຜີຍແຜື່ ແລະ ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງຕະຫາດຫກ

2
3
4

ັ ຮອງປະທານ ຄຄຊ.
ເດືອນ ພດສະພາ 2014 ທື່ ານ ດຣ. ລຽນ ທິແກ ຸ້ວ ລັດຖະມົນຕີວື່າການ ກະຊວງການເງ ິນ ໄດຸ້ມາຮັບຕໍາແໜື່ ງ ເປນ
ັ ປງທລະກິດແຫື່ ງຊາດ ໄດຸ້ມາຮັບຕໍາແໜື່ ງ ເປນ
ັ ກໍາມະການ ຄຄຊ.
ເດືອນ ກັນຍາ 2014 ທື່ ານ ພູ ເພັດ ຄໍາພູ ນວົງ ປະທານຄະນະກໍາມະການປບ

ັ ກໍາ
ເດືອນ ທັນວາ 2014 ທື່ ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ລັດຖະມົນຕີຊື່ວຍວື່ າການ ກະຊວງອດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄຸ້າ ໄດຸ້ມາຮັບຕໍາແໜື່ ງ ເປນ

ມະການ ຄຄຊ.

ອີງຕາມ ດໍາລັດວື່ າດຸ້ວຍການແຕື່ ງຕັງຸ້ ຮອງຜູື່ ວື່ າການ ທະນາຄານ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ: 348/ນຍ, ລົງວັນທີ 2 ຕລາ 2014, ທື່ ານ
ັ ຮອງຜູື່ ວື່ າການ ທະນາຄານ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ.
ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຫົວໜຸ້າ ສຄຄຊ ຖືກແຕື່ ງຕັງຸ້ ເປນ
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ແຜນວາດ 2.

ຸ້
ໂຄງຮື່າງການຈັດຕັງຂອງ
ສຄຄຊ
ຫົວໜຸ້າ ສຄຄຊ

ຮອງຫົວໜຸ້າ ສຄຄຊ

ພະແນກຈັດຕັງຸ້

ຸ້ ຄອງ
ພະແນກຄມ

ິ ານ
ແລະ ບໍລຫ

ັ ຊັບ
ການອອກຈໍາໜື່າຍຫກ

ຮອງຫົວໜຸ້າ ສຄຄຊ

ຸ້ ຄອງ
ພະແນກຄມ

ັ ຊັບ
ສະຖາບັນສືື່ກາງດຸ້ານຫກ

ິ າໍ
ພະແນກນິຕກ

ພະແນກຝກອົບຮົມ ແລະ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜື່

ຸ້ ຄອງ
ພະແນກຄມ
ັ ຊັບ
ຕະຫາດຫກ

ຸ້ ກລົງ, ຄໍາສັື່ງ, ແຈ ຸ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກື່ ຽວກັບວຽກງານ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ໃນການອອກຂໍຕົ
ສຄຄຊ ມີສດ

ຸ້ ອອກຄໍາສັື່ງໂຈະ ຫ ື ຍບເລີກການເຄືື່ອນໄຫວຂອງບໍລສ
ັ ຊັບ; ອອກໃບອະນຍາດສຸ້າງຕັງ,
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ສາຂາ ແລະ
ຫກ

ຸ້
ິ ານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ບໍລຫ
ິ ານຊັບສິນ ບົນພືນຖານການຮັ
ໜື່ວຍບໍລກ
ບຮອງຂອງ ຄຄຊ ພຸ້ອມທັງອະນ
ິ ດ
ັ ດັື່ງກື່ າວ; ອອກ, ຖອນ ໃບຮັບ
ຍາດການປື່ຽນແປງການເຄືື່ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ການປື່ຽນແປງລາຍການຂອງບໍລສ

ັ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ກວດສອບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈັດ
ຮອງການເຄືື່ອນໄຫວ, ອອກຄໍາສັື່ງໂຈະ ຫ ື ຍບເລີກ ການເປນ
ຸ້
ັ ຊັບ ບົນພືນຖານການຮັ
ລໍາດັບຄວາມໜຸ້າເຊືື່ອຖື ແລະ ສະມາຄົມທລະກິດຫກ
ບຮອງຂອງ ຄຄຊ; ອອກ, ຖອນ ໃບ
ັ ຸ້ ນ
ື ວິຊາຊີບທລະກິດຫກ
ັ ຊັບ; ອະນຍາດການອອກຈໍາໜື່າຍຫກ
ັ ຊັບຢູື່ ພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ, ອອກຄໍາສັື່ງໂຈະ
ຢງຢ

ຸ້
ັ ຊັບຢູື່ ສປປ ລາວ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນ “ກົດໝາຍວື່າດຸ້ວຍຫກ
ັ ຊັບ” ບົນພືນຖານ
ຫ ື ຍົກເລີກການອອກຈໍາໜື່າຍຫກ
ຸ້
ຸ້ ຄວບ ແລະ ຍບເລີກ ກອງທນຮື່ວມ ບົນພືນຖານການ
ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ຄຄຊ; ອອກໃບອະນຍາດ ສຸ້າງຕັງ,

ັ ຊັບ ຫ ື ຊັບສິນອືື່ນ ທີື່ກອງທນຮື່ວມສາມາດລົງທນໃສື່ ແລະ ຮັບຮອງກົດ
ຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ຄຄຊ; ກໍານົດປະເພດຫກ

ຸ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານກອງທນຮື່ວມ; ຮັບຮອງເອົາລະບຽບກື່ ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ
ລະບຽບ ຫ ື ສັນຍາຄມ
ິ ານໃດໜື່ ງເພີື່ມເຕີມ ຫ ື ອອກຄໍາສັື່ງໂຈະການບໍລກ
ິ ານໃດໜື່ ງຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ; ອອກ
ແລະ ອະນຍາດການໃຫຸ້ບໍລກ
ຸ້
ື ຕໍື່ການເຄືື່ອນໄຫວຊື-ຂາຍຫ
ັ ຊັບສື່ວນໃດສື່ວນໜື່ ງ ຫ ື ທັງໝົດຂອງຕະຫາດ
ຄໍາສັື່ງໂຈະ, ຢດເຊົາ ຫ ື ອະນຍາດໃຫຸ້ສບ
ກ
ຸ້
ຸ້ ນ-ຂື່າວສານ ຫາກຂັດຂຸ້ອງ, ການຊື-ຂາຍຫ
ົ ກະ
ັ ຊັບ ໃນກໍລະນີ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍມູ
ັ ຊັບມີການເໜັງຕີງຜິດປກ
ຫກ
ກ

ຸ້ ານວຍ ຫ ື ເກີດເຫດສດວິໄສ ຊື່ ງສົື່ງ ຫ ື ອາດສົື່ງຜົນກະທົບຮຸ້າຍແຮງຕໍື່ຜູື່ ລົງທນ;
ຕິ, ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມບໍື່ເອືອອໍ
ັ ຊັບ; ອະນຍາດການນໍາໃຊຸ້ທນຈົດທະບຽນຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ກໍານົດປະເພດສະມາຊິກຂອງສູ ນຮັບຝາກຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ບໍລຫ
ິ ານຊັບສິນ; ຮັບຮອງເອົາກົດຈັນຍາບັນຂອງນັກວິຊາຊີບທລະກິດຫກ
ັ ຊັບ ຕາມການສະເໜີ
ຫກ
ຸ້ ດແຍື່ ງກື່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ; ແກໄຸ້ ຂຂໍຂັ
ັ ຊັບ; ສະເໜີ ຄຄຊ ອອກຄໍາສັື່ງເປີດການສືບ
ຂອງສະມາຄົມທລະກິດຫກ

ຸ້
ຸ້ າໜຸ້
ຸ້ າທີື່
ັ ຊັບ; ແຕື່ງຕັງຄະນະກວດກາກັ
ສວນ-ສອບສວນຄະດີກື່ຽວກັບວຽກງານຫກ
ບທີື່ ແລະ ສະເໜີ ຄຄຊ ແຕື່ງຕັງເຈົ
ັ ຊັບ ຫ ື ບັນຊີເງ ິນ ທີື່ຕິດພັນກັບການລະເມີດລະບຽບ
ສືບສວນ-ສອບສວນ; ອອກຄໍາສັື່ງໂຈະການເຄືື່ອນໄຫວບັນຊີຫກ

ຸ້ ກລົງປະຕິບດ
ັ ຊັບ; ອອກຂໍຕົ
ັ ມາດຕະການທາງບໍລຫ
ິ ານ ຕໍື່ ບກຄົນ ແລະ ນິຕ ິ
ກົດໝາຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ; ສະເໜີຍອຸ້ ງຍໍ ບກຄົນ ແລະ ນິຕບ
ິ ກຄົນ ທີື່ມີຜນ
ົ ງານດີ
ບກຄົນ ທີື່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກື່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
3

ັ ຊັບ; ປະຕິບດ
ັ ສິດອືື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ປະທານ
ເດັື່ນ ໃນການປະກອບສື່ວນເຄືື່ອນໄຫວທາງດຸ້ານວຽກງານຫກ
ຄຄຊ.
ັ ລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍ ແລະ ສອດຄື່ອງກັບ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ມຄ
ີ ວາມເປນ
ເພືື່ອຮັບປະກັນການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຫກ
ຸ້
ຸ້
ັ ຊັບ” ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ນນ
ັ ຸ້ ໃນປີ 2014 ສຄຄຊ ໄດຸ້ສໍາເລັດການຄົນຄວຸ້
ເນືອໃນຂອງ
“ກົດໝາຍວື່າດຸ້ວຍຫກ
າ, ສຸ້າງ ແລະ
ື່
ຸ້
ັ ປງລະບຽບການຈໍານວນໜງ ເປນ
ັ ຕົນແມື່
ັ ປງ), ລະບຽບວື່າ
ັ ຊັບ (ປບ
ປບ
ນ ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫກ
ັ ປງ), ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການອອກຈໍາໜື່າຍຮນ
ັ ປງ), ລະບຽບ
ັ ຊັບ (ປບ
ຸ້ (ປບ
ດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທລະກິດຫກ
ຸ້ ນ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ (ໃໝື່), ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍມູ
ວື່າດຸ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທນຂອງບໍລສ
ຸ້ ກູ ຸ້ (ໃໝື່) ຊື່ ງໄດຸ້ຖກ
ື
(ໃໝື່), ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍທະນາຄານດູແລຊັບສິນ (ໃໝື່), ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການອອກຈໍາໜື່າຍຮນ
ັ ທີື່ຮຽບຮຸ້ອຍແລຸ້ວ.
ຮັບຮອງຈາກ ທື່ານປະທານ ຄຄຊ ເປນ
ັ ການຮັບຮອງນິຕກ
ິ າໍ ຈໍານວນໜື່ ງ
ຄຽງຄູື່ກັນນັນຸ້ ນອກຈາກບັນດາລະບຽບທີື່ກື່ າວມາຂຸ້າງເທິງນັນຸ້ ກໍື່ຍັງສໍາເລັດ

ຸ້ ບົດແນະນໍາວື່າດຸ້ວຍການຈັດຕັງກອງປະຊ
ຸ້
ັ ບື່ອນອີງໃຫຸ້ແກື່ ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຫກ
ັ ຕົນ
ັ ຊັບ ເປນ
ຸ້
ເພືື່ອເປນ
ມຜູື່ ຖືຮນ
ຸ້
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ, ບົດແນະນໍາວື່າດຸ້ວຍການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍຄວາມພຽງພໍ
ຂອງບໍລສ
ບດ
ຸ້ ກລົງວື່າດຸ້ວຍຄື່າທໍານຽມສໍາລັບການອອກຈໍາໜື່າຍຮນຸ້ ກູຢູຸ້ ື່ ຕື່ າງປະເທດ, ແຈ ຸ້ງການກື່ ຽວ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ຂໍຕົ
ຂອງທນຂອງບໍລສ
ຸ້ ຍັງໄດຸ້ສ ບ
ັ ຊັບ ແລະ ຈົດ ທະບຽນຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ; ນອກຈາກນັນ
ື ຕໍື່
ກັບ ການລະດົມ ທນໂດຍການອອກຈໍາ ໜື່ າຍຫ ກ
ຸ້
ຸ້ ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການຄມ
ັ ຕົນ
ັ ຊັບ ເປນ
ຸ້ ຄອງ
ຄົນຄວຸ້
າສຸ້າງ ແລະ ປັບປງລະບຽບຈໍານວນໜື່ ງທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫກ
ຸ້
ັ ປງ), ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການຄມ
ັ ຊັບ (ປບ
ຸ້ ຄອງການຊື-ຂາຍຮ
ຸ້ ຂອງຜູື່ ລົງທນຕື່ າງປະເທດໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ
ຕະຫາດຫກ
ນ
ັ ປງ), ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍລາຍການທີື່ກື່ ຽວພັນ (ໃໝື່) ແລະ ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການໄດຸ້ມາ ແລະ ຈໍາໜື່າຍ
ຢູື່ ສປປ ລາວ (ປບ

ິ ກ
ິ າໍ ທັງໝົດ 24 ສະບັບ (ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1).
ໄປຂອງຊັບສິນ (ໃໝື່). ປະຈບັນ ສຄຄຊ ໄດຸ້ປະກາດນໍາໃຊຸ້ນຕ
ມາຮອດທຸ້າຍປີ 2014 ສຄຄຊ ປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດ 49 ຄົນ (ຍິງ 21 ຄົນ), ປະກອບດຸ້ວຍ
ຄະນະ ສຄຄຊ 2 ຄົນ (ຍິງ 1 ຄົນ), ຄະນະພະແນກ 9 ຄົນ (ຍິງ 4 ຄົນ), ພະນັກງານວິຊາການ 24 ຄົນ (ຍິງ 11 ຄົນ),
ພະນັກງານ 95% ຈໍານວນ 14 ຄົນ (ຍິງ 5 ຄົນ), ມີລະດັບການສກສາ ປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 17 ຄົນ
ຸ້
(ຍິງ 7 ຄົນ), ປະລິນຍາຕີ 30 ຄົນ (ຍິງ 14 ຄົນ) ແລະ ຊັນກາງ
1 ຄົນ.
II.

ຸ້
ຸ້
ັ ຊັບ
ຄວາມເຂົາໃຈພື
ນຖານກື່
ຽວກັບວຽກງານຫກ


ກອງປະຊມຜູື່ ຖືຮ ຸ້ນ

ຸ້ ງສດຂອງບໍລສ
ຸ້ ແມື່ ນການຈັດຕັງສູ
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ, ກອງປະຊມຜູື່ ຮນ
ຸ້ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈົດທະ
ກອງປະຊມຜູື່ ຖືຮນ
ຸ້ ື່ າງໜຸ້ອຍ
ີ ຂນຢ
ບຽນ ມີ ສອງ ປະເພດ ຄື: ກອງປະຊມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊມວິສາມັນ. ກອງປະຊມສາມັນ ຕຸ້ອງເປດ
ຸ້ ໄລຍະເວລາຂອງການເປີດກອງປະຊມ ແມື່ ນກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດລະບຽບຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ເພືື່ອຮັບຮອງເອົາບົດສະ
ປີລະຄັງ,
ັ ຜົນ, ແຜນການດໍາເນີນທ
ຫບລາຍງານ ກື່ ຽວກັບການດໍາເນີນທລະກິດ, ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ, ການແບື່ງເງ ິນປນ
ຸ້ ນ
ຸ້
ຸ້ ສໍາລັບກອງປະຊມວິສາມັນ ແມື່ ນເປດ
ື່ ໄດຸ້ຖາຸ້ ເຫັນວື່າມີຄວາມຈໍາ ເປນ
ັ ຕົນ.
ີ ຂນເວລາໃດກໍ
ັ
ິ ດ
ັ ເຫື່ ານີ
ົ ເປ
ລະກິດຂອງບໍລສ

ິ ດ
ັ , ການເພີື່ມ ຫ ື ຫດ ທນຈົດທະບຽນ ແລະ ການປື່ຽນແປງຜູື່ ກວດສອບ
ເຊັື່ນ: ການປື່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງບໍລສ
ຸ້ ນ
ຸ້
ັ ຕົນ.
ົ ເປ
ພາຍນອກ ເຫື່ ານີ
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ຸ້ ນຊີທະ
ຸ້ ື່ ວມກອງປະຊມຜູື່ ຖືຮນ
ຸ້ ແມື່ ນ ສິດ ແລະ ໜຸ້າ ທີື່ ຂອງຜູື່ ຖືຮນ
ຸ້ ທັງໝົດທີື່ມີລາຍຊືື່ໃນປືມບັ
ການເຂົາຮ
ຸ້ ື່ ວມກອງປະຊມດັື່ງກື່ າວ ເພືື່ອຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ໃນການຕັດ
ບຽນຜູື່ ຖືຄອງຮນຸ້ . ຜູື່ ຖືຮນຸ້ ຄວນເຂົາຮ

ິ ດ
ັ , ກໍານົດທິດທາງ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທລະກິດຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີື່ຕົນຖືຮນ
ຸ້ , ພຸ້ອມທັງ ມີ
ສິນບັນຫາສໍາຄັນຂອງບໍລສ
ຸ້ ກື່ ຽວກັບການດໍາທລະກິດຂອງບໍລສ
ຸ້ າຖາມເຈາະຈີມ
ິ ດ
ັ ແລະ ກວດສອບເອກະສານ
ສິດສະເໜີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຫ ື ຕັງຄໍ
ົ ປອ
ຸ້ ງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຢື່າງເຕັມສື່ວນ.
ິ ດ
ັ ເພືື່ອປກ
ຂອງບໍລສ


ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ັ ອະນຍາດຈາກ ສຄຄຊ
ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແມື່ ນ ທະນາຄານທລະກິດ ພາຍໃນ ຫ ື ຕື່ າງປະເທດ ທີື່ໄດຸ້ຮບ
ຸ້
ັ ຊັບໃນຕະ
ໃຫຸ້ເຄືື່ອນໄຫວເປັນຜູື່ ດູແລຊັບສິນໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ລົງທນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ທີື່ເຄືື່ອນໄຫວຊື-ຂາຍຫ
ກ
ັ ຊັບລາວ.
ຫາດຫກ

ຸ້ ນ, ຊັບສິນ ຂອງລູກຄຸ້າໃຫຸ້ປອດໄພ,
ັ ຜູື່ ໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານໃນການ ເກັບຮັກສາຂໍມູ
ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ມີໜ ຸ້າທີື່ເປນ
ັ ຊັບ ຕາມຄໍາສັື່ງຂອງລູກຄຸ້າ, ໂອນບັນຊີຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ບັນຊີເງ ິນຂອງລູກຄຸ້າ ຈາກທະນາຄານດູແລຊັບ
ຊໍາລະເງ ິນ ຫ ື ຫກ

ຸ້ ື່ ວມ
ສິນຂອງຕົນ ໄປຍັງທະນາຄານດູແລຊັບສິນອືື່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງລູກຄຸ້າ, ເປັນຜູື່ ຕາງໜຸ້າໃຫຸ້ແກື່ ລູກຄຸ້າ ເຂົາຮ
ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊມຜູື່ ຖືຮນຸ້ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລູກຄຸ້າ, ນອກນັນຸ້ ກໍື່ຍັງມີໜາຸ້ ທີື່ໃນການແຈ ຸ້ງໃຫຸ້
ຸ້ ດການຊື-ຂາຍຫ
ຸ້
ັ ຊັບ ພາຍຫງັ ສິນສ
ັ ຊັບ, ຮັກສາຄວາມລັບກື່ ຽວ
ລູກຄຸ້າຊາບກື່ ຽວກັບຜົນການສະສາງ-ຊໍາລະທລະກໍາຫກ
ກ
ຸ້ ນຂອງລູກຄຸ້າ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ອືື່ນຕາມທີື່ໄດຸ້ລະບໄວຸ້ໃນສັນຍາກັບລູກຄຸ້າ.
ກັບຂໍມູ

III.

ັ ຊັບ ໃນປີ 2014
ສະພາບການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ ຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ
1. ສະພາບລວມຂອງຕະຫາດຫກ

ັ ຕົວເພີື່ມຂນຸ້ ເມືື່ອທຽບໃສື່ປີ 2013 ອັນ
ັ ຊັບຕື່ າງປະເທດໂດຍລວມ ແມື່ ນປບ
ໃນປີ 2014 ດັດຊະນີຕະຫາດຫກ
ຸ້
ເນືື່ອງມາຈາກການເພີື່ມຂນຂອງຕົ
ວເລກອັດຕາການຈ ຸ້າງງານຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ທະນາຄານກາງຂອງ ສ.ອາເມລິ
ຸ້ ເສດຖະກິດດຸ້ວຍການສືບຕໍື່ນະໂຍບາຍປະລິມານເງ ິນແບບຜື່ອນຄາຍ (QE)
ກາ ກໍື່ຍັງຈະຄົງດໍາເນີນມາດຕະການກະຕນ
ຸ້ ນທະບັດລາຍເດືອນ. ນອກນັນຸ້ ຕົວເລກ GDP ຂອງກື່ ມປະເທດເອີຣບ
ົ (Euro Zone)
ແລະ ບໍື່ຫດປະລິມານການຊືພັ
ັ ຕົວເພີື່ມຂນຸ້ 0,3%, ທະນາຄານກາງເອີຣບ
ົ ຍັງໄດຸ້ປະກາດຫດອັດຕາດອກເບຸ້ຍທກປະເພດລົງ ແລະ ຍັງໄດຸ້ວາງ
ກໍື່ໄດຸ້ປບ
ຸ້ ບສິນຂອງພາກເອກະຊົນ ເພືື່ອກະຕນ
ຸ້ ເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດເອີຣບ
ົ . ສໍາລັບຢູື່ ອາຊີກື່ ໄດຸ້
ໍ ຮບ
ັ ແຮງໜູນຈາກ
ແຜນທີື່ຈະຊືຊັ
ຸ້ ລະບົບເສດຖະກິດເພືື່ອແກ ຸ້ໄຂພາວະທາງການເງ ິນ ແລະ ສໍານັກງານ
ທະນາຄານກາງຂອງ ສປ.ຈີນ ທີື່ໄດຸ້ອັດສີດເງ ິນເຂົາສູື່

ພາສີອາກອນ ຂອງ ສປ.ຈີນ ກໍື່ໄດຸ້ເປີດເຜີຍວື່າ ການສົື່ງອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ຂະ ຫຍາຍຕົວເຖິງ 9,4% ເມືື່ອທຽບໃສື່ປີ
ຸ້ ື່ ໄດຸ້ຂະຫຍາຍຕົວຂນສູ
ຸ້ ງສດໃນຮອບ 17 ເດືອນ.
ິ ານຝື່າຍຈັດຊືກໍ
2013 ແລະ ດັດຊະນີຜູື່ບໍລຫ
ັ ໄຈຂຸ້າງເທິງເຫື່ ານັ
ັ ຕົວເພີື່ມ
ົ ນຸ້ ໄດຸ້ສົື່ງຜົນໃຫຸ້ດດ
ັ ຊະນີຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບຕື່ າງປະເທດທຸ້າຍປີ 2014 ໄດຸ້ປບ
ບັນດາປດ
ຸ້ ເຊັື່ນ: ຕະຫາດຫກ
ຸ້ 17,79%, S&P500 13,74%
ັ ຊັບ ສ.ອາເມລິກາ ດັດຊະນີ NASDAQ ປັບຕົວເພີື່ມຂນ
ຂນ
ຸ້ : ເຢຍລະມັນ (DAX) 4,00%,
ັ ຕົວເພີື່ມຂນຄື
ັ ຊັບ ເອີຣບ
ົ ກໍື່ປບ
ແລະ DowJones 10,30%. ດັດຊະນີຕະຫາດຫກ
ຸ້ ື່ ນດຽວກັນ ຄື:
ັ ຕົວເພີື່ມຂນເຊັ
ັ ຊັບອາຊີ ຫາຍຕະຫາດກໍື່ໄດຸ້ປບ
ອັງກິດ (FTSE) 0,07%. ສື່ວນຕະຫາດຫກ
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ຸ້ 27,72%, (SHANGHAI) 11,19%, ໄຕຸ້ຫ ວັນ
ຕະຫ າດຫ ັກ ຊັບ ສປ.ຈີນ (SHENZHEN) ປັ ບ ຕົວ ເພີື່ມຂ ນ
ັ ຊັບຂອງກື່ ມປະເທດອາຊຽນ
(TWSE) 11,85% ແລະ ຍີື່ປື່ ນ (NIKKEI) 10,85%. ສໍາລັບດັດຊະນີຕະຫາດຫກ
ຸ້ ຄື: ຕະຫາດຫກ
ຸ້ 19,46%, ອິນໂດເນ
ັ ຕົວເພີື່ມຂນ
ີ ບ
ັ ຕົວເພີື່ມຂນ
ັ ຊັບ ຟລ
ິ ບິນ (PCOMP) ປບ
ຫາຍຕະຫາດກໍື່ໄດຸ້ປບ
ເຊຍ (JCI) 18,76%, ໄທ (SET) 14,01%, ສິງກະໂປ (STRAIT TIMES) 4,50%, ມາເລເຊຍ (FBMLCI)
ຸ້ 40,01% ແລະ
ັ ຊັບ ສສ.ຫວຽດນາມ (HANOI) ແລະ (HOCHIMIN) ກໍື່ເພີື່ມຂນ
1,66% ແລະ ຕະຫາດຫກ
17,34% ຕາມລາດັບ.
ັ ຊັບລາວ
2. ສະພາບລວມຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ
2.1. ການລະດົມທນດຸ້ວຍການອອກຈໍາໜື່າຍຫກ
ິ ດ
ັ ຄື: ບໍລສ
ິ ດ
ັ ປີໂຕຣລຸ້ຽມເທຣດດິງ ລາວ ມະຫາຊົນ (PTL) ໄດຸ້ຮບ
ັ ການອະນຍາດ
ໃນປີ 2014 ມີ 1 ບໍລສ
ື່
ຸ້ າອິດໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ (Initial Public Offering: IPO) ຊງບໍລສ
ິ ດ
ັ ສາມາດ
ຈາກ ສຄຄຊ ໃຫຸ້ອອກຈໍາໜື່າຍຮ ຸ້ນຄັງທໍ
ຸ້ ບ (ຕາຕະລາງ 1). ຈດປະສົງຂອງການລະດົມທນຂອງ PTL ແມື່ ນເພືື່ອນໍາໃຊຸ້
ລະດົມທນໄດຸ້ທັງໝົດຈໍານວນ 240 ຕືກີ
ຸ້
ຸ້ ນຈໍານວນ 20 ສະຖານີ ທົື່ວປະເທດ,
ິ ານນໍາມັ
ເຂົາໃນການຂະຫຍາຍກິ
ດຈະການ ຄື: ລົງທນໃນການສຸ້າງສະຖານີບໍລກ
ຸ້ າມັ
ຸ້ ນຈາກຕື່ າງປະເທດ ແລະ ລົງທນໃນການບໍ ລຫ
ິ ານການສັື່ງຊືນໍ
ິ ານລະບົບການ
ໃຊຸ້ເປັນເງ ິນທນໝູນວຽນເພືື່ອບໍ ລຫ
ຂົນສົື່ງ.
ຕາຕະລາງ 1:

ສະຫບຜົນການລະດົມທນ ໂດຍຜື່ານ IPO ຂອງ PTL (ເດືອນ ທັນວາ 2014)
% ທຽບໃສື່ ຈໍານວນ

ລໍາດັບ

ປະເພດຜູື່ ລົງທນ

ຈໍານວນຮນຸ້ (ຮນຸ້ )

ຮນຸ້ ທັງໝົດຂອງ
ິ ດ
ັ (%)
ບໍລສ

1

ຜູື່ ລົງທນພາຍໃນ
ປະເທດ

2

ຜູື່ ລົງທນຕື່ າງປະເທດ
ລວມ

ຈໍານວນຜູື່ ລົງທນທີື່ໄດຸ້
ຊືຮຸ້ ນຸ້ (ລາຍ)

ຈໍານວນເງ ິນທີື່ໄດຸ້ຈາກ
ການລະດົມທນ(ກີບ)

21.503.200

9,15

451

86.012.800.000

38.496.800

16,38

59

153.987.200.000

60.000.000

25,53

510

240.000.000.000

ຸ້ ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2014 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຜະລິດ-ໄຟຟາຸ້ ລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ກໍື່ໄດຸ້ຮບ
ັ ການ
ນອກນັນ,
ອະນຍາດຈາກ ສຄຄຊ ໃຫຸ້ອອກຈໍາໜື່າຍຮນຸ້ ກູ ຸ້ ໃນວົງຈໍາກັດ (ຂາຍສະເພາະໃຫຸ້ຜູື່ລົງທນປະເພດສະຖາບັນ) ຢູື່ ປະເທດ
ຸ້ ບ (ຫ ື 6.500 ລຸ້ານບາດ) (ຕາຕະລາງ 2). ຈດປະສົງ
ິ ດ
ັ ສາມາດລະດົມທນໄດຸ້ທງັ ໝົດຈໍານວນ 1.625 ຕືກີ
ໄທ ຊື່ ງບໍລສ
ຸ້
ື່ ອນໄຟຟາຸ້
ການລະດົມທນຂອງ EDL-Gen ແມື່ ນເພືື່ອຂະຫຍາຍທລະກິດ ໂດຍທນທີື່ລະດົມໄດຸ້ ຈະນໍາໄປຊືໂຄງການເຂື
ຸ້
ຸ້
ັ ເຈົາຂອງ
ທີື່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟາຸ້ ລາວ ເປນ
100% ຊື່ ງປະກອບມີ 4 ເຂືື່ອນ ຄື: ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟາຸ້ ນໍາຄານ
2, ນໍາຸ້
ຸ້
ຄານ 3, ນໍາສະນາ
ແລະ ຫຸ້ວຍລໍາພັນໃຫຍື່ ແລະ ໂຄງການຜູື່ ຜະລິດພະລັງງານອິດສະຫະ (Independent Power
ຸ້ ື່ ມື 5, ນໍາລອງ,
ຸ້
ຸ້ 2, ນໍາອູ
ຸ້ 5 ແລະ
Producer: IPP) ທີື່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟາຸ້ ລາວ ຖືຮນຸ້ ຢູື່ 5 ໂຄງການ ຄື: ນໍາງ
ນໍາອູ
ຸ້ 6.
ນໍາອູ
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ຕາຕະລາງ 2: ສະຫບຜົນການອອກຈໍາໜື່າຍຮ ຸ້ນກູ ຸ້ ຢູື່ ປະເທດໄທ ຂອງ EDL-Gen (ເດືອນ ທັນວາ 2014 )
ລໍາດັບ

ປະເພດຮ ຸ້ນກູ ຸ້

ປະເພດຜູື່ ລົງທນ

1

ສະຖາບັນ ແລະ ຜູື່ ທີື່ມີ

2

ລາຍຮັບສູງ

3

ອາຍ

ັ
ຮນຸ້ ກູບໍຸ້ ື່ ດຸ້ອຍສິດ ແລະ ບໍື່ມີຫກ
ຸ້
ຊັບຄໍາປະກັນ

ຈໍານວນທນທີື່

ຜົນຕອບແທນ
(%ຕໍື່ປ)ີ

5 ປີ
7 ປີ

10 ປີ

ລະດົມໄດຸ້
(ລຸ້ານບາດ)

4,95

1.500

5,20

2.000

5,45

3.000

ລວມ

6.500

ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ
2.2. ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈົດ ທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກ
ັ ຊັບ ລາວມີ 4 ບໍ ລ ສ
ິ ັດ ຄື: ບໍ ລ ິສ ດ
ັ ຜະລິດ -ໄຟຟ າຸ້ ລາວ
ຮອດປີ 2014 ບໍ ລ ສ
ິ ດ
ັ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ
ມະຫາຊົນ (EDL-Gen), ທະນາຄານການຄຸ້າຕື່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL), ບໍລສ
ິ ດ
ັ ປີໂຕຣລຸ້ຽມເທຣດດິງ ລາວ ມະຫາຊົນ (PTL). ຊື່ ງໃນໄລຍະຜື່ານມາທັງ 4 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ກໍື່ໄດຸ້ມ ີ
(LWPC) ແລະ ບໍລສ
ັ ຜົນໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ຖືຮນຸ້ ດັື່ງຕາຕະລາງ 3.
ການຈື່ າຍເງ ິນປນ
ັ ຜົນຂອງ 4 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ ແຕື່ ປີ 2011 ຫາ 2013
ຕາຕະລາງ 3: ການຈື່ າຍເງ ິນປນ
ຫົວໜື່ວຍ: ກີບ/ຮນຸ້
ລໍາດັບ
ງວດທີ 1

BCEL

6

EDL-Gen

LWPC

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2013

ັ ຜົນ
ປນ

436,00

405,00

177,97

170,00

182,00

ັ ຜົນ
ບໍື່ມີປນ

ງວດທີ 2

ຸ້
ີ
ຄັງດຽວໃນປ

443,00

380,00

320,00

280,00

293,00

ລວມ

776.58

879,00

785,00

497,97

450,00

475,00

ັ ຊັບລາວ
2.3. ການຊື-ຸ້ ຂາຍຮ ຸ້ນໃນຕະຫາດຫກ

ຸ້
ັ ຊັບຂອງຜູື່ ລົງທນທີື່ເພີື່ມຂນຸ້ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ ໄດຸ້ພດ
ັ ທະນາ
ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການຊື-ຂາຍຫ
ກ
ຸ້
ື່
ັ ໄລຍະ 30 ນາທີ ຕໍື່ ຄັງຸ້ ມາເປນ
ັ ການຈັບຄູື່ ແບບຕໍື່ເນືອງ ວິນາ
ິ ານການແລກປື່ຽນຊື-ຂາຍຮນຸ້ ຈາກການຈັບຄູື່ເປນ
ການບໍລກ

ັ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ
ທີ ຕໍື່ ວິນາທີ ແລະ ເພີື່ມລາຄາຂອບເຂດລາຍວັນ ຈາກ +5% ເປັນ +10% ໂດຍເລີື່ມປະຕິບດ
ຸ້
ັ ຕົນມາ.
2014 ເປນ
ຸ້ 160,86 ຈດ ຫ ື ເທົື່າກັບ 12,83%
ິ ຢູື່ ທີື່ 1.414,19 ຈດ ເພີື່ມຂນ
ັ ຊັບລາວປດ
ປີ 2014 ດັດຊະນີຕະຫາດຫກ

ຸ້
ຸ້ ບ ຫດລົງ 32,57 ຕືກີ
ຸ້ ບ ຫ ື ເທົື່າກັບ 17,24% ແລະ ມີຈາໍ ນວນຮນ
ຸ້
(ແຜນວາດ 3), ມີມູນຄື່າການຊື-ຂາຍ
156,31 ຕືກີ
ຸ້
ຸ້ 2,30% ທຽບໃສື່ປີຜື່ານມາ (ແຜນວາດ 4), ພຸ້ອມນັນຸ້ ໃນປີ 2014 ຕະ
ຸ້ ເພີື່ມຂນ
ຊື-ຂາຍທັ
ງໝົດ 26,84 ລຸ້ານຮນ
ັ ຊັບລາວມີມູນຄື່າຕະຫາດເທົື່າກັບ 13,26% ຂອງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປີ 2013 (ແຜນ
ຫາດຫກ
ວາດ 5).
6

ັ ຊັບລາວ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2013.
LWPC ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
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ແຜນວາດ 3:
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ັ ຊັບລາວ
ດັດຊະນີຕະຫາດຫກ

1,864.98
1,443.61

1,414.19

1,316.26

1,224.94

1,047.94
885.13

ແຜນວາດ 4:

ຸ້
ມູນຄື່າການຊື-ຂາຍ
ແລະ ປະລິມານ

ຮນຸ້

ກີບ

16,000,000

80,000,000,000

14,000,000

70,000,000,000

12,000,000

60,000,000,000

10,000,000

50,000,000,000

8,000,000

40,000,000,000

6,000,000

30,000,000,000

4,000,000

20,000,000,000

2,000,000

10,000,000,000

-

-

ຸ້
ມູນຄື່ າການຊື-ຂາຍ

ຈໍານວນຮນຸ້
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ແຜນວາດ 5:
14.00
12.00

11.19

10.00
8.00

10.67

ມູນຄື່າຕະຫາດ ແຕື່ ປີ 2011 – 2014
13.26

12,000

10,969

10,000

8,827
7.17

8,000

8,137
6,000

6.00
4.00

4,000

4,638

2.00

2,000

0.00

0
2011

2012

2013

ຸ້ ບ)
ມູນຄື່ າຕະຫາດ (ຕືກີ
ເປເີ ຊັນຕໍື່ GDP

2014

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບມູນຄື່າຕະຫາດຂອງປີ 2014 ແມື່ ນທຽບໃສື່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປີ 2013.
ຸ້
ື່ ຍ 7.827 ກີບ ຫດລົງ 718 ກີບ, ຕະຫອດປີ 2014 ມີລາຄາສູ ງສດຢູື່
ຮ ຸ້ນຂອງ BCEL ມີລາຄາຊື-ຂາຍສະເລ
ຸ້
ຸ້ ບ ຫ ດລົງ
ທີື່ 8.500 ກີບ ແລະ ຕໍື່ າສ ດ 6.900 ກີບ (ແຜນວາດ 6) ແລະ ມີມູ ນ ຄື່ າການ ຊື-ຂາຍ
22,39 ຕືກີ
ຸ້
717,81% ເມືື່ອທຽບໃສື່ປີ 2013 (ສະເລື່ຍ 90,31 ລຸ້ານກີບ/ມື),ຸ້ ການຊື-ຂາຍຂອງຜູື່
ລົງທນຕື່ າງປະເທດສະເລື່ຍກວມ
ຸ້
ຸ້ BCEL ທັງໝົດ. ສັດສື່ວນຖືຄອງຮນ
ຸ້ ຂອງຜູື່ ລົງທນຕື່ າງປະເທດແມື່ ນ
ເອົາ 44,48% ຂອງມູນຄື່າການຊື-ຂາຍຂອງຮ
ນ
9,52% (ສັດສື່ວນການຖືຄອງຮນຸ້ BCEL ຂອງຜູື່ ລົງທນຕື່ າງປະເທດ ໄດຸ້ສູງສດແມື່ ນ 10%).
ຸ້
ຸ້ 277 ກີບ, ຕະຫອດປີ 2014 ມີລາຄາ
ຸ້ ຂອງ EDL-Gen ມີລາຄາຊື-ຂາຍສະເລ
ື່ ຍ 6.612 ກີບ ເພີື່ມຂນ
ຮນ
ຸ້
ຸ້ ບ ຫດລົງ
ສູ ງ ສດຢູື່ ທີື່ 7.200 ກີບ ແລະ ຕໍື່ າສ ດ 5.800 ກີບ (ແຜນວາດ 6) ແລະ ມີມູນ ຄື່ າຊື-ຂາຍ
95,67 ຕືກີ
ຸ້ ໂດຍເປນ
ຸ້
ັ ການຊື-ຂາຍຂອງຜູື່
5,65% ເມືື່ອທຽບ ໃສື່ປີ 2013 (ສະເລື່ຍ 385,80 ລຸ້ານກີບ/ມື).
ລົງທນຕື່ າງປະເທດ
ຸ້
ຸ້ EDL-Gen ທັງໝົດ. ສັດສື່ວນຖືຄອງຮນ
ຸ້ ຂອງຜູື່ ລົງທນຕື່ າງປະ
ກວມເອົາ 59,63% ຂອງມູນຄື່າການຊື-ຂາຍຂອງຮ
ນ

ເທດແມື່ ນ 14,25% (ສັດສື່ວນການຖືຄອງຮນຸ້ EDL-Gen ຂອງຜູື່ ລົງທນຕື່ າງປະເທດ ໄດຸ້ສູງສດແມື່ ນ 20%).
ຸ້
ື່ ຍ 9.852 ກີບ ຫດລົງ 1.144 ກີບ, ຕະຫອດປີ 2014 ມີລາຄາສູ ງສດ
ຮ ຸ້ນຂອງ LWPC ມີລາຄາຊື-ຂາຍສະເລ
ຸ້
ຸ້
ຢູື່ ທີື່ 10.500 ກີບ ແລະ ຕໍື່ າສດ 7.900 ກີບ (ແຜນວາດ 6) ແລະ ມີມູ ນຄື່ າຊື-ຂາຍ
413,78 ລຸ້າ ນກີບ ເພີື່ມຂ ນ
ຸ້
ັ ການຊື-ຂາຍຂອງຜູື່
149,21% ເມືື່ອທຽບໃສື່ປີ 2013 (ສະເລື່ຍ 1,66 ລຸ້ານກີບ/ມື)ຸ້ ໂດຍເປນ
ລົງທນຕື່ າງປະເທດ ກວມ
ຸ້
ຸ້ LWPC ທັງໝົດ. ສໍາລັບສັດສື່ວນຖືຄອງຮນ
ຸ້ ຂອງຜູື່ ລົງທນຕື່ າງປະ
ເອົາ 62,95% ຂອງມູນຄື່າການຊື-ຂາຍຂອງຮ
ນ
ເທດຂອງຮ ຸ້ນດັື່ງ ກື່ າວແມື່ ນບໍື່ຈໍາກັດ ຊື່ ງໃນປະຈບັນແມື່ ນຢູື່ທີື່ 2,70%.

9

ຸ້ ອນ ທັນວາ ປີ 2014 ໄດຸ້ມບ
ຸ້
ຸ້ -ຸ້
ີ ໍລສ
ິ ດ
ັ ເຂົາມາຈົ
ິ ດ
ັ ຄື: PTL ຊື່ ງໄດຸ້ເຂົາຊື
ໃນຕົນເດື
ດທະບຽນ ເພີື່ມເຕີມ 1 ບໍລສ
ຸ້ າອິດປດ
ິ ຢູື່ ທີື່ 4.250 ກີບ ສູ ງກວື່າລາຄາ IPO
ັ ຊັບລາວ ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2014 ໂດຍມີລາຄາມືທໍ
ຂາຍຢູື່ຕະຫາດຫກ

ຸ້
ຸ້ ຂອງ PTL ໃນປີ 2014 ມີລາຄາຊື-ຂາຍສະເລ
ື່ ຍ 3.993 ກີບ, ມີ
ຢູື່ 250 ກີບ (ແຜນວາດ 6) ຫ ື 6,25%. ຊື່ ງຮນ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ບ. ໂດຍເປນ
ຸ້
ັ ການຊື-ຂາຍຂອງຜູື່
ຸ້ ແລະ ມີມູນຄື່າການຊື-ຂາຍ
ປະລິມານຊື-ຂາຍທັ
ງໝົດ 9,47 ລຸ້ານຮນ
37,82 ຕືກີ
ລົງ
ຸ້
ຸ້ PTL ທັງໝົດ. ສໍາລັບສັດສື່ວນຖືຄອງ
ທນຕື່ າງປະເທດສະເລື່ຍ ກວມເອົາ 47,59% ຂອງມູນຄື່າການຊື-ຂາຍຂອງຮ
ນ
ຮ ຸ້ນຂອງຜູື່ ລົງທນຕື່າງປະເທດຂອງຮນຸ້ ດັື່ງກື່ າວແມື່ ນບໍື່ຈໍາກັດ ຊື່ ງໃນປະຈບັນແມື່ ນຢູື່ທີື່ 13,10%.
ແຜນວາດ 6:

ການເຄືື່ອນໄຫວລາຄາຂອງຮ ຸ້ນ BCEL, EDL-Gen, LWPC ແລະ PTL

12,000
10,000
8,000
BCEL

6,000

EDL-Gen
4,000

LWPC

2,000

PTL

0

ັ ເວລາສີື່ປີ ເຫັນໄດຸ້ວື່າ ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວດໍາເນີນທລະກິດມາເປນ
ັ ຊັບລາວໄດຸ້ຮບ
ັ
ພາຍຫງັ ທີື່ຕະຫາດຫກ
ື ຸ້
ັ ຊັບຂອງຜູື່ ລົງທນໄດຸ້
ຄວາມສົນໃຈຈາກຜູື່ ລົງທນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕື່າງປະເທດ ຊື່ ງສາມາດເຫັນໄດຸ້ຈາກບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ກ
ຸ້
ັ 9.464 ບັນຊີ ໃນປີ 2013 ແລະ ເປນ
ັ 11.406 ບັນຊີ ໃນປີ 2014.
ເພີື່ມຂນຈາກ
8.910 ບັນຊີໃນປີ 2012 ມາເປນ
ື ຸ້
ັ ຊັບຂອງຜູື່ ລົງທນພາຍໃນ ມີທງັ ໝົດ 9.188 ບັນຊີ (ຜູື່ ລົງທນພາຍໃນປະເພດບກຄົນ
ໃນນັນຸ້ ຈໍານວນບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ກ
ື ຸ້
ັ ຊັບ
9.154 ບັນຊີ ແລະ ຜູື່ ລົງທນພາຍໃນປະເພດສະຖາບັນ 34 ບັນຊີ) ຫ ື ກວມເອົາ 80,55% ແລະ ບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ກ
ຂອງຜູື່ ລົງທນຕື່າງປະເທດມີທງັ ໝົດ 2.164 ບັນຊີ (ຜູື່ ລົງທນຕື່ າງປະເທດປະເພດບກຄົນ 2.164 ບັນຊີ ແລະ ຜູື່ ລົງທນ
ື ຸ້
ັ ຊັບຜູື່
ຕື່ າງປະເທດປະເພດສະຖາບັນ 54 ບັນຊີ) ຫ ື ເທົື່າກັບ 19,45% (ແຜນວາດ 7). ເຖິງແມື່ ນວື່າບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ກ
ຸ້
ລົງທນຕື່າງປະເທດກວມເອົາພຽງແຕື່ 19,45% ຂອງບັນຊີທງັ ໝົດກໍື່ຕາມ ແຕື່ມູນຄື່າການຊື-ຂາຍຂອງຜູື່
ລົງທນຕື່ າງປະ
ຸ້
ເທດ ມີສູງເຖິງ 69,11% ຂອງມູນຄື່າການຊື-ຂາຍທັ
ງໝົດ (ແຜນວາດ 8).
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ື ຸ້
ັ ຊັບຂອງຜູື່ ລົງທນພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ປະຈໍາປີ 2014
ຈໍານວນບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ກ

ແຜນວາດ 7:

54 ບັນຊີ,
2.164 ບັນຊີ,

2.218 ບັນຊີ,

0,47%

18,97%

19,45%

ຜູື່ ລົງທນພາຍໃນ
ປະເພດບກຄົນ
ຜູື່ ລົງທນພາຍໃນ

ຜູື່ ລົງທນພາຍໃນ

9.188 ບັນຊີ

0,30%

ຜູື່ ລົງທນຕື່າງປະເທດ

, 80,55%

ປະເພດສະຖາບັນ

34 ບັນຊີ,

ຜູື່ ລົງທນຕື່າງປະເທດ
9.154 ບັນຊີ,
80,26%

ແຜນວາດ 8:

ປະເພດບກຄົນ
ຜູື່ ລົງທນຕື່າງປະເທດ
ປະເພດສະຖາບັນ

ຸ້
ເປເີ ຊັນມູນຄື່າການຊື-ຂາຍຂອງຜູື່
ລົງທນພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ປີ 2013 ແລະ 2014

100
36.69

30.89
ຸ້
ຸ້ ງົ ທນພາຍໃນ
ເປເີ ຊັນການຊື-ຂາຍຂອງຜູ
ລ

80

ທັງໝົດ

60
40

63.31

ຸ້
ຸ້ ງົ ທນ
ເປເີ ຊັນມູນຄື່ າການຊື-ຂາຍຂອງຜູ
ລ

69.11

ຕື່ າງປະເທດທັງໝົດ

20
0
2013

2014

ັ ຊັບ
2.4. ສະຖາບັນສືື່ກາງດຸ້ານຫກ

ັ ຊັບປະກອບດຸ້ວຍ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ບໍລຫ
ິ ານຊັບສິນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ,
ສະຖາບັນສືື່ກາງດຸ້ານຫກ
ິ ດ
ັ ກວດສອບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈັດລໍາດັບຄວາມໜຸ້າເຊືື່ອຖື ແລະ ສະມາຄົມທລະກິດຫກ
ັ ຊັບ. ແຕື່ ປະຈບັນ ຢູື່ ສປປ ລາວ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ກວດສອບ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ.
ມີພຽງແຕື່ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທັງໝົດ 4 ແຫື່ງ ຄື: ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລຸ້ານຊຸ້າງ ມະຫາຊົນ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ໃນປະຈບັນ ມີບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ (ເອກະສານຊຸ້ອນ
ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ, ບໍລສ
ັ ຊັບ ເຫັນວື່າ ບັນດາບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຍັງມີສະພາບຄື່ອງ ແລະ ບໍື່ມີ
ທຸ້າຍ 2). ຜື່ານການເຄືື່ອນໄຫວທລະກິດດຸ້ານຫກ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບດັື່ງກື່ າວ ຍັງບໍື່ມີໜສິ
ີ ຸ້ ນ ຫ ື ມີການລົງທນໃນໄລຍະຍາວ
ຄວາມສື່ຽງທາງດຸ້ານການເງ ິນ ເນືື່ອງຈາກວື່າ ບັນດາບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ແມື່ ນເງ ິນຝາກທະນາຄານ. ໃນປີ 2014 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໄດຸ້ປັບ
ແລະ ຊັບສິນໝູນວຽນສື່ວນໃຫຍື່ ຂອງບໍລສ
ປງໂປແກ ມບັນຊີ ເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດລາຍງານອັດຕາສື່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທນ ແລະ ເລີື່ມແຕື່ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2014
11

ຸ້
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຄື: ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບລຸ້ານຊຸ້າງ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ
ເປັນຕົນມາ
ສອງບໍລສ
ຸ້
ົ ກະຕິ.
ັ ການລາຍງານອັດຕາສື່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທນໄດຸ້ຢື່າງປກ
ແມື່ ນສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຸ້ ບ ເທົື່າກັບປີຜື່ານມາ,
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທັງ 4 ແຫື່ງ ມີທນຈົດທະບຽນລວມກັນທັງໝົດ 305 ຕືກີ
ທຸ້າຍປີ 2014 ບໍລສ
ຸ້ ບ ຫດລົງ 1,88 ຕືກີ
ຸ້ ບ ຫ ື ເທົື່າກັບ -0,48%, ຊັບສິນສດທິ 304,48 ຕືກີ
ຸ້ ບ ຫດລົງ 6,8
ຊັບສິນທັງໝົດ 390,55 ຕືກີ
ຸ້ ບ ຫ ື ເທົື່າກັບ -2,18%, ລາຍຮັບ 38,17 ຕືກີ
ຸ້ ບ ເພີື່ມຂນ
ຸ້ 15,04 ຕືກີ
ຸ້ ບ ຫ ື ເທົື່າກັບ 65,04% ທຽບໃສື່ປຜ
ີ ື່ ານມາ
ຕືກີ
ຸ້ ບ ຫດລົງ 3,78 ຕືກີ
ຸ້ ບ ຫ ື 70,62% ຊື່ ງສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫຸ້ກໍາໄລຫດລົງ ເນືື່ອງຈາກວື່າ
ແລະ ປີນ ີ ຸ້ ມີກໍາໄລ 1,57 ຕືກີ

ຸ້
ຸ້ ນໃໝ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບທີື່ສຸ້າງຕັງຂ
ື່ ນັນຸ້ ຍັງສຸ້າງລາຍຮັບໄດຸ້ບື່ ໍສູ ງ ແຕື່ ມີລາຍຈື່ າຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວທລະກິດຂຸ້ອນຂຸ້າງສູ ງ
ບໍລສ
(ແຜນວາດ 9).
ແຜນວາດ 9:

ັ ຊັບ ປີ 2013-2014
ຜົນການເຄືື່ອນໄຫວທລະກິດຫກ

392.43
400.00
350.00

305.00 305.00

390.55
311.28

ຸ້ ບ)
(ຫົວໜວື່ຍ: ຕືກີ

304.48

300.00
250.00

2013

200.00
150.00
100.00

23.13

50.00

38.17 5.36

2014
1.57

ທນທັງໝົດ

ຊັບສິນທັງໝົດ

ຊັບສິນສດທິ

ລາຍຮັບ

ກໍາໄລ/(ຂາດທນ)
ກື່ ອນອາກອນ

ຸ້
ັ ວິຊາຊີບທລະກິດຫກ
ັ ຊັບ ທັງໝົດ 27 ຄົນ ເພີື່ມຂນຸ້ 4 ຄົນ ທຽບໃສື່ປີ 2013 ໃນນີນາຍໜຸ້
ປີ 2014 ມີນກ
າຊື-ຸ້
ັ ຊັບ 25 ຄົນ ແລະ ທີື່ປກສາທາງການເງ ິນ ຈໍານວນ 2 ຄົນ.
ຂາຍຫກ
ຸ້ ສຄຄຊ ໄດຸ້ອອກໃບຮັບຮອງການເຄືື່ອນໄຫວເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ໃຫຸ້ແກື່ ທະນາຄານກງ
ນອກນັນ,
ິ ດ
ັ ກວດສອບທີື່ໄດຸ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງ ຈາກ ສຄຄຊ ໃຫຸ້ດໍາ
ເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ບໍລສ

ຸ້ າສ໌
ຸ້ ກູເປີສ ໌
ັ ຊັບ ມີທງັ ໝົດ 3 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຄື: ບໍລສ
ິ ດ
ັ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີເຮົ
ເນີນທລະກິດກື່ ຽວກັບວຽກງານການກວດສອບດຸ້ານຫກ
ິ ດ
ັ ເຄພີເອັມຈີລາວ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເອີນແອນຢງັ (ລາວ) ຈໍາກັດ.
ຈໍາກັດ, ບໍລສ
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2.5. ການຝກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜື່

ຸ້
ຸ້
ເພືື່ອຊກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ສັງຄົມມີຄວາມເຂົາໃຈ
ແລະ ມີສື່ວນຮື່ວມໃນການພັດທະນາຕະຫາດທນ ສຄຄຊ ໄດຸ້ຈັດຕັງການ
ຸ້
ັ ຕົນແມື່
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນດຸ້ວຍຫາຍຮູ ບການ ເປນ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ຄວາມຮູ ດຸ້ າຸ້ ນວຽກງານຫກ
ນການເຜີຍແຜື່ຜື່ານພາ

ຸ້
ິ ລາວພັດ
ັ ທະນາ, ໂທລະພາບແຫື່ງຊາດລາວ ຊື່ອງ 1 ແລະ 3, ເວັບໄຊຸ້ ແລະ ຄືນ
ຫະນະສືື່ມວນຊົນຕື່າງໆ ເຊັື່ນ: ໜັງສືພມ
ັ ຊັບ ແລະ
ວິທະຍ 99,7 MHz ຂອງ ທະນາຄານ ແຫື່ງ ສປປ ລາວ; ລົງເຜີຍແຜື່ກັບທີື່ ໃນຫົວຂໍ ຸ້ “ກົດໝາຍວື່າດຸ້ວຍຫກ

ຸ້ ື່ ວມທັງ
ັ ຊັບ” ຢູື່ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງ ການຕື່ າງໆໃນນະຄອນ ຫວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 16 ຄັງຸ້ ມີຜູື່ເຂົາຮ
ວຽກງານຫກ
ຸ້ ື່ ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 586 ຄົນ. ນອກນັນຸ້ ກໍື່ໄດຸ້ສມ
ົ ທົບກັບຕະ
ໝົດຈໍານວນ 1.922 ຄົນ ແລະ 7 ແຂວງ, ມີຜູື່ເຂົາຮ
ຸ້
ຸ້
ັ ຊັບລາວ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ ແລະ ສະຖາບັນຄົນຄວຸ້
ຫາດຫກ
າໂນມູລະ ຈັດຕັງກອງປະຊ
ມສໍາມະນາ
ຸ້ ື່ ຕິດພັນກັບວຽກງານຫກ
ຸ້ ື່ ວມຈໍານວນ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ແກື່ ພາກສື່ວນຕື່ າງໆຢູື່ ຕື່ າງແຂວງ ຈໍານວນ 5 ຄັງຸ້ ໂດຍມີຜູື່ເຂົາຮ
ໃນຫົວຂໍທີ
ທັງໝົດ 372 ຄົນ.
2.6. ການຮື່ວມມືສາກົນ
ຸ້
ື ຕໍື່ເອົາໃຈໃສື່ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແນວທາງນະໂຍບາຍການຕື່ າງປະເທດຂອງ ພັກ ແລະ
ໃນປີ 2014 ສຄຄຊ ໄດຸ້ສບ
ບດ
ີ ານເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮື່ວມມືກບ
ັ ສາກົນ ພາຍໃຕຸ້ຮູບການຮື່ວມມືສອງຝື່າຍ ແລະ ຫາຍຝື່າຍ
ລັດ. ໂດຍໄດຸ້ມກ
ຸ້
ຸ້
ັ ຄຄຊ ສສ. ຫວຽດນາມ, ສປ. ຈີນ, ໄທ ແລະ ກະຊວງຍຕິທໍາ ສ.ເກົາຫ.ີ ບົນພືນຖານ
ເປັນຕົນແມື່
ນການຮື່ວມມືກບ
ຸ້ ງ, ພະນັກ ງານ
ັ າວ ໄດຸ້ມ ກ
ີ ານຈັດ ກອງປະຊມປະຈໍາ ປີສອງຝື່າຍ, ກອງປະຊມໃຫຸ້ແ ກື່ ການນໍາ ຂັນສູ
ການຮື່ ວມມືດື່ ງກື່
ົ
ສຄຄຊ ແລະ ພາກສື່ວນຕື່າງໆທີື່ມີສື່ວນກື່ ຽວຂຸ້ອງໃນຂົງເຂດຕະຫາດທນ, ນອກນັນຸ້ ຍັງໄດຸ້ສື່ ງພະນັ
ກງານ ສຄຄຊ ໄປ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບເຊິື່ງກັນ
ຝກວຽກຕົວຈິງ ເພືື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປື່ຽນປະສົບການກື່ ຽວກັບການຄມ
ແລະ ກັນ.

ຸ້
ຸ້
ື່ ວມມືຫາຍຝື່າຍຂອງ ຄຄຊ 5 ປະເທດເຂດອື່າງແມື່ ນໍາຂອງ
ສຄຄຊ ໄດຸ້ລົງນາມບົດບັນທກຄວາມເຂົາໃຈການຮ
ຸ້ ື່ ວມກອງປະຊມອາຊຽນຕື່ າງໆ ທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕະຫາດທນ ແລະ ການເຊືື່ອມໂຍງຕະ
(MMOU) ແລະ ເຂົາຮ
ຸ້
ັ ວຽກງານ ໃຫຸ້ສອດຄື່ອງກັບຫກ
ັ
ຫາດທນອາຊຽນ ເພືື່ອເກັບກໍາສະພາບ ແລະ ນໍາມາຜັນຂະຫຍາຍເຂົາໃນການປະຕິ
ບດ
ຸ້
ັ ຕົນແມື່
ການສາກົນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ, ເປນ
ນ ກອງປະຊມກື່ ຽວກັບໂຄງການພັດທະ

ນາຕະຫາດທນອາຊຽນ (ACMF ແລະ WC-CMD), ໂຄງການພັດທະນາຕະຫາດພັນທະບັດອາຊຽນ (ABMF)
ຸ້
ຸ້ ນ
ັ ສະມາຊິກ
ື ຕໍື່ສກສາຄົນຄວຸ້
ແລະ ອືື່ນໆ. ສຄຄຊ ໄດຸ້ສບ
າ ແລະ ກະກຽມຄວາມພຸ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົາເປ
ຸ້
ຸ້ ື່ ອນໍາຕະຫາດທນ
ັ ໜື່ ງໃນເງື່ ອນໄຂເບື
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບສາກົນ (IOSCO) ທີື່ເປນ
ື
ສົມບູ ນຂອງອົງການຄມ
ອງຕົ
ນເພື
ຸ້ ນ
ັ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຫ ື AEC ໃນປີ 2015.
ສປປ ລາວ ກ ຸ້າວໄປສູື່ ການເຊືື່ອມໂຍງເຂົາເປ
ຸ້ ໃນປີ 2014 ເພືື່ອຍາດແຍື່ ງການຊື່ວຍເຫອ
ື ທາງດຸ້ານວິຊາການ ກໍື່ຄືການສຸ້າງນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ການກໍື່ການ
ນອກນັນ,
ຸ້
ັ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ສຸ້າງບກຄະລາກອນໄລຍະສັນຸ້ ສຄຄຊ ຍັງໄດຸ້ສືບຕໍື່ພົວພັນຮື່ວມມືກບ
ນຕື່ າງໆ ເຊັື່ນ: ອົງການການເງ ິນ
ສາກົນ (IFC), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ ອືື່ນໆ.
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IV.

ທິດທາງແຜນການປີ 2015

ຸ້ ດ ຕັງຜັ
ຸ້ ນ ຂະຫຍາຍ ແຜນຍ ດທະສາດການພັດ ທະນາຕະຫ າດທ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ປີ
ເພືື່ອເລີື່ມຕົນຈັ
ັ ຂໍກະແຈ ໃນ
2016-2025 ໂດຍສະເພາະແມື່ ນວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ທີື່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ວື່າ: “ສຸ້າງຕະຫາດທນໃຫຸ້ເປນ
ັ ຈິງ ແນໃສື່ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຄມ
ຸ້ ຄອງ
ການຈັດສັນແຫື່ ງທນ ທີື່ມີຄວາມໜຸ້າເຊືື່ອຖື ແລະ ມີມາດຕະຖານສາກົນ” ໃຫຸ້ເປນ
ັ ປງ ບັນດານິຕກ
ັ ຕໍື່ການ
ັ ຊັບໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ, ຍຕິທໍາ ແລະ ໂປື່ງໃສ, ສຄຄຊ ຈະໄດຸ້ສບ
ື ຕໍື່ ສຸ້າງ ແລະ ປບ
ິ າໍ ທີື່ຈໍາເປນ
ຫກ
ຸ້
ຸ້ ດແຍື່ ງ
ັ ຊັບ ໃຫຸ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ໄດຸ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ສກສາຄົນຄວຸ້
ເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຫກ
າກົນໄກແກ ຸ້ໄຂຂໍຂັ
ຸ້
ຸ້
ັ ຊັບ, ສືບຕໍື່ຄົນຄວຸ້າ
ັ ການນໍາໃຊຸ້ມາດຕະຖານສາກົນ ດຸ້ານ
ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີຫກ
ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຸ້
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ; ຄົນຄວຸ້
ຸ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ
ການລາຍງານການເງ ິນ (IFRS) ຂອງບໍລສ
າສຸ້າງບົດແນະນໍາກື່ ຽບກັບການຄມ

ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນ ເພືື່ອປູ ພນຖານໃຫຸ້
ື ຸ້
ກິດຈະການຂອງບໍລສ
ແກື່ ການນໍາໃຊຸ້ (ASEAN Corporate Governance
ົ ຸ້
ິ ດ
ັ (ບໍລສ
ິ ດ
ັ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) ທີື່ມີເງື່ ອນໄຂອອກຈໍ
ື
ຸ້
Scorecard) ໃນຕໍື່ໜຸ້າ ສຸ້າງບັນຊີລາຍຊືື່ເປາໝາຍບໍ
ລສ
າໜື່າຍຮນ
ຸ້
ັ ຊັບລາວ; ສກສາຄົນຄວຸ້
ີ ານຄມ
ຸ້ ຄອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ແບບຕີລາຄາຄວາມສື່ຽງໃນ
ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
າວິທກ

ຸ້ ື່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ັ
ແຕື່ ລະໄລຍະ (Risk-Base Supervision); ສືບຕໍື່ຈັດກອງປະຊມສໍາມະນາເຜີຍແຜື່ຄວາມຮູ ກ
ຸ້
ຊັບໃຫຸ້ແກື່ ບັນດາສະຖາບັນການສກສາ, ອົງການຈັດຕັງພາກລັ
ດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທົື່ວໄປ, ພຸ້ອມທັງ ສືບຕໍື່ສຸ້າງ
ັ ຊັບ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ວຽກງານຫກ
ັ ຊັບຜື່ານສືື່ສິື່ງພິມ ແລະ ສືື່ມວນຊົນ
ລາຍການໂທລະພາບກື່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ື ທາງດຸ້ານວິຊາການ ຈາກ ຄຄຊ ຂອງ ສສ.
ຕື່ າງໆໃຫຸ້ກວຸ້າງຂວາງ; ສືບຕໍື່ຊອກຫາຊື່ອງທາງເພືື່ອຍາດແຍື່ ງການຊື່ວຍເຫອ
ຸ້
ຸ້
ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ, ສ.ເກົາຫ,ີ ໄທ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນອືື່ນໆ; ສືບຕໍື່ຄົນຄວຸ້
າ ແລະ ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັງຸ້
ຸ້ ນ
ັ ສະມາຊິກສົມບູນຂອງອົງການອົງການຄມ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບສາກົນ
ສາກົນ ເພືື່ອກະກຽມຄວາມພຸ້ອມໃນການເຂົາເປ

ຸ້
(IOSCO); ກະກຽມຄວາມພຸ້ອມການເປັນເຈົາພາບຈັ
ດກອງປະຊມການຮື່ວມມືດາຸ້ ນຕະຫາດທນຂອງ ຄຄຊ 5 ປະ
ຸ້
ຸ້ V.
ເທດເຂດອື່າງແມື່ ນໍາຂອງ
(MCMC) ຄັງທີ

ຸ້
ັ ວຽກງານທີື່ມີການພັດທະນາ ແລະ ປື່ຽນແປງໄວ, ສະນັນຸ້ ເພືື່ອບັນລ
ເວົາລວມແລຸ້ວ
ວຽກງານຕະຫາດທນເປນ
ົ ຸ້
ໄດຸ້ຕາມເປາໝາຍ
ໃນປີ 2015 ທີື່ກໍານົດໄວຸ້ ສຄຄຊ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສື່ບກທະລທາງດຸ້ານຈິນຕະນາການ ແລະ ການ
ຸ້ ຄບ
ັ ປງກົງຈັກການຈັດຕັງໃຫຸ້
ື ຕໍື່ປບ
ົ ຊດ ແລະ ເອົາໃຈໃສື່ການກໍື່
ສຸ້າງບກຄະລາກອນ. ດັື່ງນັນຸ້ ສຄຄຊ ຍັງຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສບ
ີ ວາມຮູ -ຸ້ ຄວາມສາມາດຮັບໃຊຸ້ໄດຸ້ວຽກງານການພັດທະນາຕະຫາດທນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ສາ
ສຸ້າງພະນັກງານໃຫຸ້ມຄ
ມາດເຊືື່ອມໂຍງກັບຕະຫາດທນສາກົນ.
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ິ າໍ ທັງໝົດຂອງ ສຄຄຊ ປະກອບມີ:
ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1: ປີ 2014 ນິຕກ

ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;
1) “ກົດໝາຍວື່າດຸ້ວຍຫກ

ຸ້ ກລົງວື່າດຸ້ວຍລະບຽບການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮນ
ຸ້ ຕໍື່ມວນຊົນ” ສະບັບເລກທີ 008/ຄລຕ, ລົງວັນທີ
2) “ຂໍຕົ
21 ກໍລະກົດ 2010;
ຸ້ ກລົງວື່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ 012/ຄລຕ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2010;
3) “ຂໍຕົ
ຸ້ ກລົງວື່າດຸ້ວຍລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບກື່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ 013/
4) “ຂໍຕົ
ຄລຕ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2010;

ຸ້
ຸ້ ກ ລົງ ວື່າດຸ້ວ ຍການຄມ
ຸ້ ຄອງການຊື-ຂາຍຮ
ຸ້ ຂອງນັກ ລົງທ ນຕື່ າງປະເທດໃນຕະຫ າດຫ ກ
ັ ຊັບ ຢູື່ ສປປ
5) “ຂໍຕົ
ນ
ລາວ’’ ສະບັບເລກທີ 012/ຄລຕ, ລົງວັນທີ 19 ພດສະພາ 2011;
ຸ້ ກລົງວື່າດຸ້ວຍລະບຽບການເປດ
ຸ້ ນ” ສະບັບເລກທີ 014/ຄລຕ, ລົງວັນທີ 19 ພດສະພາ 2011;
ີ ເຜີຍຂໍມູ
6) “ຂໍຕົ
ຸ້ ນຂື່າວສານ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ”
7) “ແຈ ຸ້ງການກື່ ຽວກັບການສຸ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍມູ
ສະບັບເລກທີ 371/ສຄລຕ, ລົງວັນທີ 24 ກມພາ 2012;
8) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການລາຍງານ” ສະບັບເລກທີ 373/ສຄລຕ, ລົງວັນທີ 24 ກມພາ 2012;
ຸ້ ລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ 482/ສຄລຕ, ລົງວັນທີ 27 ກມພາ
9) “ຄູື່ມືກື່ຽວກັບການຂໍອະນຍາດສຸ້າງຕັງບໍ
2012;

ຸ້
ຸ້ ຄອງການຊື-ຂາຍຮ
ຸ້ ທາງອິນເຕີເນັດ ຢູື່ ສປປ ລາວ” ສະບັບເລກທີ 001/ ຄຄຊ,
10) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການຄມ
ນ
ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013;

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ 002/ຄຄຊ, ລົງວັນ
11) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການສຸ້າງຕັງຸ້ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງບໍລສ
ທີ 24 ກໍລະກົດ 2013;

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ
12) “ດໍາລັດວື່າດຸ້ວຍການຈັດຕັງຸ້ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄມ
188/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013;
ຸ້ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ 006/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 20
13) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການໂອນຮນ
ກັນຍາ 2013;

ຸ້ ກລົງວື່າດຸ້ວຍການຈັດຕັງຸ້ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ” ສະ
14) “ຂໍຕົ
ບັບເລກທີ 013/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ເລືື່ອງການລະດົມທນໂດຍການອອກຈໍາໜື່າຍຫກ
ັ ຊັບ ແລະ
15) “ແຈ ຸ້ງການຂອງຄະນະກໍາມະການຄມ
ຈົດທະບຽນຢູື່ຕື່າງປະເທດ” ສະບັບເລກທີ 001/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 14 ກມພາ 2014;
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ 002/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 18 ກມພາ 2014;
16) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫກ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ 003/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 18 ກມພາ
17) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທນຂອງບໍລສ
2014;
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ຸ້ ຄອງນັກວິຊາຊີບທລະກິດຫກ
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກທີ 004/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 18 ກມ
18) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການຄມ
ພາ 2014;
ຸ້
ິ ດ
ັ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ” ສະບັບເລກ
19) “ບົດແນະນໍາວື່າດຸ້ວຍການຈັດຕັງກອງປະຊ
ມຜູື່ ຖືຮນຸ້ ຂອງບໍລສ
ທີ 257/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2014;
ຸ້
ັ ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍ ຄວາມ ພຽງພໍຂອງທນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ” ສະ
20) “ບົດແນະນໍາວື່າດຸ້ວຍ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບັບເລກທີ 281/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 6 ມີນາ 2014;
ຸ້ ນ” ສະບັບເລກທີ 007/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 3 ເມສາ
21) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍມູ
2014;
22) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍທະນາຄານດູແລຊັບສິນ” ສະບັບເລກທີ 010/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 7 ພດສະພາ 2014;
ຸ້ ກລົງວື່າດຸ້ວຍຄື່າທໍານຽມສໍາລັບການອອກຈໍາໜື່າຍຮນ
ຸ້ ກູຢ
ຸ້ ື່ ູ ຕື່າງປະເທດ” ສະບັບເລກທີ 011/ຄຄຊ, ລົງ
23) “ຂໍຕົ
ວັນທີ 7 ພດສະພາ 2014;
24) “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການອອກຈໍາໜື່າຍຮນຸ້ ກູ”ຸ້ ສະບັບເລກທີ 019/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014.
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ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບໃນ ສປປ ລາວ
ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2: ບໍລສ
ລ/ດ

1

ຊືື່

ວັນສຸ້າງຕັງຸ້

ໂຄງສຸ້າງການຖືຮ ຸ້ນ

ຈໍານວນ
ິ ານ
ໜື່ ວຍບໍລກ

-

ເຕັມຮູ ບແບບ: ທີື່ປກສາດຸ້ານການເງ ິນ,
ຸ້
ັ ນາຍໜຸ້າຊື-ຂາຍຫ
ັ ຊັບ ແລະ ຄໍາຸ້
ເປນ
ກ

2

ເຕັມຮູ ບແບບ: ທີື່ປກສາດຸ້ານການເງ ິນ,
ຸ້
ັ ນາຍໜຸ້າຊື-ຂາຍຫ
ັ ຊັບ ແລະ ຄໍາຸ້
ເປນ
ກ

-

ເຕັມຮູ ບແບບ: ທີື່ປກສາດຸ້ານການເງ ິນ,
ຸ້
ັ ນາຍໜຸ້າຊື-ຂາຍຫ
ັ ຊັບ ແລະ ຄໍາຸ້
ເປນ
ກ

-

ັ ທີື່ປກສາທາງດຸ້ານການເງ ິນ
ເປນ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ບໍລສ
ລຸ້ານຊຸ້າງມະຫາຊົນ

01 ທັນວາ 2010

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ 100%

- ທະນາຄານການຄຸ້າຕື່າງປະເທດລາວ
2

3

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ບໍລສ

20 ທັນວາ 2010

ມະຫາຊົນ 70%

ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ເຄທີຊມ
ີ ິໂກ (ປະ
- ບໍລສ

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ບໍລສ

ເທດ ໄທ) 30%
- ທະນາຄານສົື່ງເສີມກະສິກາໍ 41%
ິ ຮນຸ້ ສື່ວນ
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ປາຊີຟກ
- ບໍລສ

16 ພະຈິກ 2013

ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ

ຈໍາກັດ (ສປ ຈີນ) 39%

ຸ້ ນຂື່າວ
ິ ດ
ັ ອດສາຫະກໍາຂໍມູ
- ບໍລສ

ຂອບເຂດການເຄືື່ອນໄຫວ

ັ ຊັບ
ປະກັນການຈໍາໜື່າຍຫກ

ັ ຊັບ
ປະກັນການຈໍາໜື່າຍຫກ

ັ ຊັບ
ປະກັນການຈໍາໜື່າຍຫກ

ສານລາວ ຈໍາກັດ 20%
ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ Asset Pro
- ບໍລສ
4

ິ ດ
ັ ເອພີເອມ
ບໍລສ
ລາວ ຈໍາກັດ

16 ພະຈິກ 2013

Management Co., Ltd
(ປະເທດໄທ) 60%
- ບກຄົນຕື່າງປະເທດ (ໄທ) 20%
- ບກຄົນພາຍໃນປະເທດ 20%
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