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້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ (ສຄຄຊ)
ຄໍາເຫັນຂອງທ່ ານ ຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ັ ແປ
ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ສັງເກດເຫັນວ່າ ສະພາບລວມຂອງໂລກໄດ້ຜນ
້ ດແຍ່ ງການຄ້າ, ໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ບັນຫາອ່ ນໆ ເຊ່ ງມີ
ຢ່າງສັບສົນ ເຊັ່ນ: ຂໍຂັ
ທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສ່ ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ເວົາ້
້
ລວມ, ເວົາສະເພາະ
ກໍ່ແມ່ ນການພັດທະນາຕະຫາດທຶນ. ໂດຍລວມແລ້ວໃນປີ
ັ ການ
2018 ສັງເກດເຫັນວ່າ ການພັດທະນາຕະຫາດທຶນຢ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮບ
ພັດທະນາດ້ວຍບາດກາ້ ວທີ່ໜັກແໜ້ນ ເຖງວ່າຈະມີຈງັ ຫວະທີ່ຊ້າ ເມ່ ອທຽບ

ກັບການພັດທະນາຂອງສະຖາບັນການເງນອ່ ນ.
ີ ນ
ົ ສໍ າ ເລັດ
ເພ່ ອສບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍດທະສາດການພັດທະນາຕະຫາດທຶນ (2016-2025) ໃຫ້ມ ຜ
ັ ປະສດທຜົນຕາມຄາດໝາຍ, ໃນປີ 2018 ສຄຄຊ ໄດ້ຊກຍສ້ ່ ງເສີ
ົ ມໃຫ້ວສາຫະກດທັງພາກລັດ ແລະ
ແລະ ໄດ້ຮບ
ເອກະຊົນ ທີ່ມີເງ່ ອນໄຂລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫາດທຶນ, ສ້າງໂອກາດໃຫ້ບໍລສັດໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດໄປລະດົມທຶນ

້
້ ງົ ທຶນໃນການຊ-ຂາຍຫ
ັ ຊັບໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ ໂດຍ
ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ, ສ້າງສ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜລ
ກ
້
້
ີ ວາມຫາກ
ການຄົນຄວ້
າຂະຫຍາຍເວລາການຊ -ຂາຍ
ແລະ ພັດທະນາຜະລດຕະພັນໃໝ່ໃນຕະຫາດທຶນ ໃຫ້ມຄ

້ ່ ນ, ໄດ້ສໍ າ ເລັດ ການສ້າ ງນ ຕກໍ າ ໃຕ ກ
້ ດ
ົ ໝາຍວ່ າດ້ວ ຍຫ ກ
ັ ຊັບ ຈໍາ ນວນ 9 ສະບັບ , ສົມ ທົບ ກັບ
ຫ າຍ. ອັນ ພົນເດັ
້
ພາກສ່ວນກ່ ຽວຂ້ອງສ້າງກົນໄກເພ່ ອນໍາເອົາພັນທະບັດລັດຖະບານ ຊ-ຂາຍ
ຜ່ານ ຕລຊລ, ອະນຍາດໃຫ້ 2 ບໍລສັດ
້ ບ ແລະ ຮັບຮກ
້ ານອອກຈໍາໜ່າຍຮນ
້ ກຢ
້່
ລະດົມທຶນຜ່ານ ຕລຊລ ເຊ່ ງສາມາດລະດົມ ທຶນໄດ້ທງັ ໝົດ 39,6 ຕກີ
້ ບ. ມາຮອດປີ 2018 ຍອດ
ປະເທດ ໄທ ໃຫ້ແກ່ 2 ບໍລສັດ ເຊ່ ງສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ທງັ ໝົດ 4.331,70 ຕກີ

ລະດົມທຶນທັງໝົດ ແມ່ ນກວມເອົາ 10,83% ຂອງ GDP 2018(P) (ອ້າງອີງຈາກບົດລາຍງານເສດຖະກດ ປ ີ 2018 ຂອງ
ັ ຊັບ ທັງໝົດ ຈານວນ 15 ແຫ່ງ (ບໍລສັດຫກ
ັ ຊັບ 4 ແຫ່ງ, ກວດສອບ 4
ທຫລ, ໜ້າ 21) , ມີສະຖາບັນສ່ ກາງດ້ານຫກ
ແຫ່ງ, ທະນາຄານດແລຊັບສນ 3 ແຫ່ງ, ບໍລສັດປະເມີນມນຄ່າຊັບສນ 3 ແຫ່ງ ແລະ ບໍລສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າ
້ ຄອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ ແມ່ ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕດຕາມການເຄ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫາດ
ເຊ່ ອຖ 1 ແຫ່ງ). ຕດພັນກັບການຄມ
ັ ຊັບລາວຢ່າງໃກຊ
້ ດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບຽບການທີ່ສໍາ ຄັນຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ.
ຫກ
ຶ ອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມວນຊົນຮັບຮ ້ກ່ ຽວກັບວຽກ
ຄຽງຄ່ ກັນນີ,້ ສຄຄຊ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຝກ

້ ່ ວມທັງໝົດ 2.178 ເທ່ ອຄົນ ແລະ ໂຄສະນາ
ັ ຊັບ ໂດຍໄດ້ຈດ
ັ ສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ ຈໍານວນ 20 ຄັງ້ ມີຜເ້ ຂົາຮ
ງານຫກ
້
້
ັ ຕົນແມ່
່ ຕະຫາດທຶນລາວ”, ໜັງສພມ, ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ຜ່ານ
ຜ່ານສ່ ຕ່າງໆ ເປນ
ນ: ລາຍການໂທລະພາບ “ເສັນທາງສ
້ ສຄຄຊ ກໍ່ໄດ້ສບຕໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມກັບ ຄຄຊ ປະເທດໃກຄ້ ຽງ ເປນ
ັ ປກ
ົ ກະຕ. ນອກນັນ,
ັ
ສ່ ອ່ ນໆຢ່າງເປນ
້
ົ ສງພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນ
ຕົນແມ່
ນ ກລຕ ໄທ, ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫ ີ ແລະ ໄດ້ຍກ
້ ່ ນຂຶນ້ ແລະ ໄດ້ຖກຮັບເຂົາເປ
້ ນ
ັ ສະມາຊກສໍາຮອງຂອງອົງການຄມ
ົ ໃຫ້ມີຄວາມພົນເດັ
້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ
ເວທີກນ
້ ້ງຍາກ ແລະ ສ່ ງທ້າທາຍຫາຍ ເພາະຕອ
້ ງອາໃສ
ສາກົນ (IOSCO). ເຖງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວຽກຕະຫາດທຶນກໍ່ມີຂໍຫຍ

້
້ ງົ ທຶນ ແລະ ຜມ
້ ສ
ີ ່ ວນຮ່ວມໃນຕະຫາດທຶນ, ພ້ອມນີ ້ ຜຄ
້ ມ
້ ຄອງ ກໍ່ຕ້ອງມີ
ຄວາມຮ ້ຄວາມເຂົາໃຈຈາກມວນຊົ
ນ, ຜລ
້ ຄອງທີ່ຮັດກມ ເພ່ ອສ້າງໃຫ້ຕະຫາດທຶນມີປະສດທພາບ, ມີຄວາມໜ້າເຊ່ ອຖ ແລະ
ເຄ່ ອງມ ແລະ ກົນໄກການຄມ
້ ສ
ີ ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງໃນຕະຫາດທຶນທັງໝົດ.
ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສງສດຂອງຜມ
ົ ສງບົດບາດການຄມ
້ ຄອງມະຫາພາກດ້ານວຽກງານຫກ
ັ
ສໍາລັບທດທາງແຜນການປີ 2019 ສຄຄຊ ຈະໄດ້ຍກ
່
ັ ປງບັນດານຕກໍາເພອຮັບປະກັນການຄມ
ີ ດສມກວ່າເກົ່າ ດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປບ
້ ຄອງບັນດາບໍລສັດຈົດ
ຊັບໃຫ້ມຈ

ັ ຊັບ ແລະ ບັນດາກອງທຶນຕ່ າງໆ ພ້ອມທັງຊກຍໃ້ ຫ້ບນ
ັ ດາບໍລສັດທີ່ມີເງ່ ອນໄຂ
ທະບຽນ, ສະຖາບັນສ່ ກາງດ້ານຫກ
້ ເພີ່ມທະວີການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ກ່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
້ ດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວໃຫ້ຫາຍຂຶນ,
ັ ຊັບໃຫ້
ເຂົາຈົ
້
ແກ່ ສັງ ຄົມ ດ້ວ ຍຫ າຍຮ ບການ, ສ້າ ງສາຍພົວ ພັນ ຢ່ າງໜັກ ແໜ້ນ ກັບ ບັນ ດາອົງ ການຈັດ ຕັງສາກົ
ນ ແລະ ຄະນະ
ັ ຊັບ ປະເທດຕ່າງໆ ເພ່ ອຍາດແຍ່ ງການຊ່ວຍເຫອທາງດ້ານວຊາການ ແລະ ກະກຽມສະໝັກ
ກໍາມະການຄ ້ມຄອງຫກ
້ ນ
ັ ສະມາຊກສົມບນຂອງອົງການຄມ
້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບສາກົນ (IOSCO) ເພ່ ອຍົກສງຖານະບົດບາດວຽກ
ເຂົາເປ
ັ ຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີສາກົນ.
ງານຫກ

ັ້ ນທີີ່ສາຄັນກີ່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ ຮອດປີ 2018
ສະຖິຕ ິ ແລະ ຂມູ

ັ ປຸ ງນິຕກ
ິ າໄດັ້
ສັ້າງ ແລະ ປບ
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ສະບັບ ປະກອບມີ:
ກົດໝາຍ 1 ສະບັບ, ດາລັດ 3 ສະບັບ,
ັ້ ກລົງ 19 ສະບັບ, ລະບຽບ 18
ຂຕົ
ສະບັບ, ແຈ ັ້ງການ 9 ສະບັບ, ຄາແນະ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ 4 ແຫີ່ ງ
ບລິສດ
ັ ກວດສອບບັນຊີ 4 ແຫີ່ ງ
ບລິສດ
ັ ປະເມີນຊັບສິນ 3 ແຫີ່ ງ
ບລິສດ

ນາ 4 ສະບັບ, ບົດແນະນາ 2 ສະບັບ
ແລະ ຄູີ່ ມ 2 ສະບັບ

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ 3 ແຫີ່ ງ
ັ ຈັດລາດັບຄວາມໜັ້າ
ແລະ ບລິສດ
ີ່
ເຊອຖ 1 ແຫີ່ ງ

ັ ຊັບ ທັງໝົດ
ນັກວິຊາຊີບທຸ ລະກິດຫກ
ີ່
ັ້
ຶ ສາດັ້ານການ
ີ ກ
15 ຄົນ, ໃນນັນ ມີທປ
ັ້
ັ
ເງ ິນ 3 ຄົນ ແລະ ນາຍໜັ້າຊ-ຂາຍຫ
ກ
ຊັບ 12 ຄົນ

ັ້ ງົ ທຶນ 14.036 ຄົນ
ຜູ ລ
ພາຍໃນ 10.933 ຄົນ ຕີ່ າງປະເທດ
3.103 ຄົນ
ັ້
ມູນຄີ່ າການຊ-ຂາຍ
ໝົດປີ
ັ້ ບ
2018 ແມີ່ ນ 90,17 ຕກີ

ຈານວນຮຸ ນັ້ ທີີ່ສາມາດຈັບຄູີ່
ັ້
ຊ-ຂາຍໄດັ້
ທງັ ໝົດ 19,13
ລັ້ານຮຸ ນັ້

ັ ຊັບປີ 2018
ດັດຊະນີຫກ
ີ່
ິ ຢູີ່ທີ 836,45 ຈຸດ
ປດ
ມູນຄີ່ າຕະຫາດແມີ່ ນ 9.870
ັ້ ບ
ຕກີ

ັ້ ດ
ັ ເຂົາຈົ
ປີ 2018 ມີບລິສດ
ທະບຽນ 3 ແຫີ່ ງ ແລະ ຈານວນ
ຮຸ ນັ້ IPO ມີ 44,19 ລັ້ານຮຸ ນັ້ .
ມີການລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ໄດັ້ທງັ ໝົດ
ັ້ ບ. ຮອດ
4.400,10 ຕກີ

ັ ຈຸບນ
ັ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ
ປດ
ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດລະດົມ
ທຶນຜີ່ານຊີ່ ອງທາງຕະຫາດທຶນ
ັ້ ບ
ທັງໝົດ 10,502,14 ຕກີ

ກວມເອົາ 10,83% ຂອງ GDP.
ັ ມີບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ
(ປະຈຸບນ
ັ )
ທັງໝົດ 9 ບລິສດ

I.

ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບ ໃນປີ 2018
ການຄມ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບ
1. ອົງການຄມ

ຸ້ ຄອງຫກ
ຼັ ຊຼັບ (ຄຄຊ)
1.1. ຄະນະກາມະການຄມ

ຸ້ ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ , ຄຄຊ ໄດຸ້ມກ
ີ ານ
ເພື່ ອຄມ
ຸ້ ດ
ິ ໂດຍຜື່ານການ
ປຶກ ສາຫາລ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຕິດຕາມ ການເຄື່ ອນໄຫວແຕື່ ລະໜຸ້າ ວຽກກື່ ຽວຂຸ້ອງຢື່າງໃກ ຊ

ພິຈາລະນາທາງດຸ້ານເອກະສານ ແລະ ຜື່ານການຈຼັດກອງປະຊມ ຄຄຊ ຈານວນ 3 ຄຼັງຸ້ ເພື່ ອພິຈາລະນາຮຼັບຮອງເອົາ
ຸ້
ຸ້ ກລົງຂອງ ຄຄຊ, ການອອກຈາໜື່າຍຮນ
ຸ້ ໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ, ການສະ
ບຼັນຫາສາຄຼັນຈານວນໜຶື່ງ ເປຼັນຕົນແມື່
ນ ຂຕົ

ຸ້ ນ
ຼັ ສະມາຊິກຂອງອົງການຄມ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບສາກົນ (IOSCO), ການຫດສຼັດສື່ວນການຖຄອງຮ ຸ້ນ
ໝຼັກເຂົາເປ
ຂອງລຼັດຖະບານໃນທະນາຄານການຄຸ້າຕື່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ການນາເອົາພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານ ເພື່ ອຊ-ຸ້
ີ ານປຼັບປງລາຍຊື່ ຄະນະກາມະການ ຄຄຊ ຄນໃໝື່
ຂາຍຜື່ານ ຕລຊລ ແລະ ບຼັນຫາສາຄຼັນອື່ ນໆ. ພຸ້ອມນີ,ຸ້ ກໄດຸ້ມກ
ຈານວນ 1 ທື່ານ. ປະຈບຼັນ ໂຄງປະກອບດຸ້ານບກຄະລາກອນຂອງ ຄຄຊ ປະກອບດຸ້ວຍ 13 ທື່ານ (ແຜນວາດ 1).

ຸ້
ຼັ ຊຼັບ
ແຜນວາດ 1 : ໂຄງປະກອບການຈຼັດຕຼັງຂອງ
ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ

ທື່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ,
ຸ້ ື່ າການ ທະນາຄານແຫື່ງ
ຮຼັກສາການຜວ
ສປປ ລາວ, ກາມະການ ຄຄຊ

ທື່ ານ ນາງ ວຼັດທະນາ ດາລາລອຍ,
ຮອງຜ ຸ້ວື່ າການ ທະນາຄານແຫື່ ງ ສປປ
ລາວ, ກາມະການ ຄຄຊ

ທື່ ານ ທຼັນຕາ ກອງຜາລີ,

ທື່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ,

ຮອງປະທານກາມາທິການແຜນການ,
ການເງ ິນ ແລະ ການກວດສອບ,

ຊ
ົ ນ
ສ
ູ ງ

ສະພາແຫ
່ ງຊາດ, ກາມະການ ຄຄຊ

ຮອງຫົວໜຸ້າຫຸ້ອງວື່ າການສານຼັກ
ງານນາຍົກລຼັດຖະມົນຕີ, ກາມະ
ການ ຄຄຊ

ຸ້ ຄອງຫກ
ຼັ ຊຼັບ (ສຄຄຊ)
1.2. ສານຼັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ຸ້ ານວນ 6 ຄຼັງ,ຸ້ ຊຶື່ງ
ຼັ ປງການຈຼັດຕຼັງຈ
ີ ານປບ
ອີງໃສື່ຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງການວຽກງານຕົວຈິງ ສຄຄຊ ໄດຸ້ມກ
ປະຈບຼັນ ສຄຄຊ ມີພະນຼັກງານທຼັງໝົດ 46 ຄົນ, ໃນນຼັນຸ້ ປະກອບດຸ້ວຍ ຄະນະ ສຄຄຊ 03 ຄົນ, ຄະນະພະແນກ
08 ຄົນ ແລະ ວິຊາການ 35 ຄົນ. ປະຈບຼັນ ໂຄງປະກອບດຸ້າ ນກົງຈຼັກ ຂອງ ສຄຄຊ ປະກອບດຸ້ວຍ 6 ພະແນກ
(ແຜນວາດ 2)
1

ແຜນວາດ 2: ໂຄງປະກອບດຸ້ານກົງຈຼັກຂອງ ສຄຄຊ

ຸ້ ຄອງຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບ
2. ການຄມ

ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນສນກາງໃນການແລກປື່ຽນຊ-ຂາຍຫ
ຼັ ຊຼັບຈົດທະບຽນ ແລະ ບື່ ຈົດທະບຽນທີື່ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ
ຕະຫາດຫກ
ກ
ຸ້
ຖ ຄອງ. ເພື່ ອຮຼັບ ປະກຼັນ ການຊ -ຂາຍໃຫຸ້
ມ ີຄ ວາມຍ ຕິທ າ ແລະ ຕະຫ າດຫ ຼັກ ຊຼັບ ມີກ ານເຄື່ ອນໄຫວຢື່ າງມີ
ຼັ ການພຼັດທະນາຢື່າງຕື່ ເນື່ ອງ, ສຄຄຊ ຈຶື່ງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສື່ຕິດຕາມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດຸ້ຮບ
ຼັ ຊຼັບລາວຢື່າງໃກ ຸ້ຊິດ ດຸ້ວຍການກວດກາຕາມເອກະສານປະຈາເດອນ, ໄຕມາດ, ຫົກເດອນ ແລະ ປີ ຢື່າງ
ຕະຫາດຫກ
ຸ້ ຜື່ ານການກວດກາ ເຫຼັນ ວື່ າ ຕະຫ າດຫ ຼັກ ຊຼັບ ລາວ
ເປຼັ ນ ປົ ກ ກະຕິ ແລະ ລົງ ກວດກາກຼັບ ທີື່ ຈ ານວນ 1 ຄຼັງ.

ຼັ ຮອງເອົາ
ການເຄື່ ອນໄຫວໂດຍລວມແມື່ ນສອດຄື່ອງຕາມການການົດຂອງລະບຽບກົດໝາຍ. ພຸ້ອມກຼັນນີ,ຸ້ ກື່ ໄດຸ້ຮບ
ຼັ ຊຼັບລາວ ຈານວນ 4 ສະບຼັບ.
ລະບຽບຂອງຕະຫາດຫກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ ຢື່າງໃກ ຸ້ຊິດ. ໃນ 1 ປີ ຜື່ານ
ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສື່ຕິດຕາມການເຄື່ ອນໄຫວຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຢື່ ຕະຫາດຫກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ ມີດື່ ງນີ
ຼັ :ຸ້
ມາ ການເຄື່ ອນໄຫວຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຢື່ ຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ປິດຢື່ 823,65 ຈດ ຫດລົງ -16,42% ທຽບໃສື່ ທຸ້າ ຍປີ
ໃນທຸ້າ ຍປີ 2018 ດຼັດຊະນີຕະຫາດຫກ
ຸ້
ຸ້ ບ ຫດລົງ -73,04% ທຽບໃສື່ປີ 2017 ຊຶື່ງໃນນຼັນເປ
ຸ້ ນ
ຼັ ການ
2017 ໂດຍມີມນຄື່າການຊ-ຂາຍ
ທຼັງໝົດ 92,68 ຕກີ
ຸ້
ຸ້ ຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນຕື່າງປະເທດ ກວມເອົາ 51,67%. ສາເຫດທີື່ດຼັດຊະນີຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບປຼັບຕົວຫດລົງເມື່ ອ
ຊ-ຂາຍຮ
ນ
ຸ້
ີ ື່ ານມາ ແມື່ ນມາຈາກ ການປບ
ຼັ ຕົວຫດລົງ ຂອງລາຄາຮນຸ້ ຂອງຫາຍບລິສດ
ຼັ ຕົນແມື່
ຼັ ເປນ
ຼັ ຜະລິດ
ທຽບກຼັບປຜ
ນ ບລິສດ
ຼັ ຕົວຫດລົງ -17,71%, ຮນ
ຸ້ ບລິສດ
ຼັ ປີໂຕຣລຸ້ຽມເທຣຼັດດິງລາວ ມະຫາຊົນ
ໄຟຟາຸ້ ລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-GEN) ປບ
ຸ້ ບລິສດ
ຼັ ສວຼັນນີ ໂຮມເຊຼັນເຕີ ມະຫາຊົນ (SVN) ປຼັບຕົວຫດລົງ -38,98%
(PTL) ປຼັບຕົວຫດລົງ -34,78%, ຮນ
ຼັ ຕົວຫດລົງ -27,27% ໂດຍສາເຫດຂອງການ
ຸ້ ບລິສດ
ຼັ ພສີ ກື່ ສຸ້າງ ແລະ ພຼັດທະນາ ມະາຊົນ (PCD) ປບ
ແລະ ຮນ
ຸ້
ື່ ຊົບເຊົາລົງຂອງຕະຫາດຫກ
ຼັ ຕົວຫດລົງ ຂອງບຼັນດາລາຄາ ຮນ
ຸ້ ດຼັື່ງກື່ າວ ແມື່ ນເກີດຈາກພາວະການຊ-ຂາຍທີ
ຼັ ຊຼັບ
ປບ
ີ ື່ ານມາ ໂດຍອາດມີປດ
ຼັ ໄຈມາຈາກຜົນການດາເນີນທລະກິດຂອງບລິສດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ຍຼັງບື່ ດຶງ
ລາວ ເມື່ ອທຽບກຼັບປຜ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນ ໃນການຕຼັດ ສິນ ໃຈຊ -ຂາຍຮ
ຸ້ ເຖິງ ວື່ າໃນປີ ນ ຈະມີ
ີ ຸ້
ຼັ ຈົດ
ດ ດ ແລະ ສຸ້າ ງຄວາມເຊື່ ອໝຼັນໃຫຸ້
ແ ກື່ ຜ ລ
ນ
ບ ລິສ ດ
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ຼັ ຊີມງຼັ ລາວ ມະຫາຊົນ (LCC), ບລິສດ
ຼັ ມະຫາທຶນ ເຊົື່າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊົນ
ທະບຽນໃໝື່ເພີື່ມ 3 ແຫື່ງ ຄ: ບລິສດ
ຼັ ລາວອາໂກເທຼັກ ມະຫາຊົນ (LAT) ກື່ ຕາມ.
(MHTL) ແລະ ບລິສດ

ຸ້ ຄອງສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫກ
ຼັ ຊຼັບ
3. ການຄມ

ຼັ ຊຼັບ ເປຼັນໜຶື່ງໃນຕົວກາງໃນການຂຼັບເຄື່ ອນຕະຫາດທຶນໃຫຸ້ມກ
ີ ານພຼັດທະນາ,
ສະຖານບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫກ
ຼັ ປກ
ົ ກະຕິ
ຸ້ ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະຖາບຼັນສື່ ກາງຢື່າງເປນ
ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສື່ຄມ
ຼັ າວ. ພຸ້ອມດຽວກຼັນນີ,ຸ້ ສານຼັກງານ
ດຸ້ວຍຮບແບບການກວດກາທາງເອກະສານ ແລະ ກວດກາກຼັບທີື່ ຊຶື່ງໃນປີດື່ ງກື່
ຸ້
ຼັ ສາຂາ
ຼັ ຊຼັບ ໄດຸ້ມກ
ີ ານຄົນຄວຸ້
ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
າ ແລະ ພິຈາລະນາຮຼັບຮອງເອົາ 02 ທະນາຄານ ທີື່ເປນ
ທະນາຄານຕື່າງປະເທດ ຢື່ ສປປ ລາວ ເປຼັນທະນາຄານດແລຊຼັບສິນ ຄ ທະນາ ຄານ ອດສາຫະກາ-ການຄຸ້າ ແຫື່ງ

ສປ ຈີນ ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈຼັນ (Industrial and Commercial Bank of China Vientiane) ແລະ ທະ
ຸ້ ວື່າໃນ
ນາຄານ ແຫື່ງປະເທດຈີນ ຈາກຼັດ ສາຂານະຄອນຫວງ ວຽງຈຼັນ (Bank of China Vientiane) ຫ ເວົາໄດຸ້
ຼັ ຊຼັບ ຢື່ ສປປ ລາວ ແມື່ ນເປຼັນ
ປະຈ ບຼັນທະນາຄານດເເລຊຼັບ ສິນໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ໃຫຸ້ບລິກ ານດຸ້ານວຽກງານຫກ
ສາຂາທະຄານຕື່າງປະເທດທຼັງໝົດ.
ຼັ ຊຼັບທີື່ໃຫຸ້ບລິກ ານວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບ ທີື່ຖກຮຼັບຮອງໂດຍ ສານຼັກ ງານ
ປະຈ ບຼັນ ສະຖາບຼັນ ສື່ ກາງດຸ້າ ນຫກ
ຼັ ຊຼັບ ມີ ບລິສດ
ຼັ ຫກ
ຼັ ຊຼັບ ທຼັງໝົດ 4 ແຫື່ງ, ບລິສດ
ຼັ ກວດສອບ 4 ແຫື່ງ, ບລິສດ
ຼັ ຈຼັດອຼັນ
ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຼັ ປະເມີນມນຄື່າຊຼັບສິນ 3 ແຫື່ງ, ທະນາຄານດແລຊຼັບສິນ 3 ແຫື່ງ ແລະ ນຼັກ
ດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖ 1 ແຫື່ງ, ບລິສດ
ຼັ ຊຼັບທຼັງໝົດມີ 15 ຄົນ.
ວິຊາຊີບທລະກິດຫກ

ຸ້ ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບລິສດ
ຼັ ອອກຈາໜື່າຍຫກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ບລິສດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ
4. ການຄມ
ຸ້ ນ.
ີ ເຜີຍຂມ
1.1. ການລາຍງານ ແລະ ເປດ
ຸ້ ກລົງວື່າດຸ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປດ
ຸ້ ນ ຊຶື່ງໄດຸ້ເນຼັນໜຼັ
ຸ້ ກໃສື່
ຼັ ປງຂຕົ
ີ ເຜີຍຂມ
ໃນປີ 2018, ສຄຄຊ ໄດຸ້ປບ
ົ ກະຕິ, ຮບແບບການລາຍງານກະທຼັນຫຼັນ, ການລາຍງານປະຈາປີ
ບາງບຼັນຫາສາຄຼັນ ເຊຼັື່ນ: ຮບແບບການລາຍງານປກ
ຸ້ ນ ແລະ ປກ
ີ ເຜີຍຂມ
ົ ປອ
ຸ້ ງສິດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ຕື່ ການເປດ
ແລະ ອື່ ນໆ ແນໃສື່ເພີື່ມທະວີຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຂອງບລິສດ
ຸ້
ຸ້ ງຂມ
ຸ້ ນໃຫຸ້ຫາຍຂຶນກວ
ຸ້ ງົ ທຶນໃນການເຂົາເຖິ
ື່ າເກົື່າ. ພຸ້ອມດຽວກຼັນນີ,ຸ້ ສານຼັກງານຄະນະ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜລ
ຸ້ ນຂອງບລິສດ
ີ ເຜີຍຂມ
ຼັ ຕົນຸ້ ບົດ
ຼັ ຊຼັບ ໄດຸ້ຕດ
ິ ຕາມການລາຍງານ ແລະ ເປດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ເປນ
ກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້
ຸ້ ຮນຸ້ , ການຈື່ າຍເງ ິນ
ລາຍງານການດາເນີນທລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ, ການຈຼັດຕຼັງກອງປະຊ
ມຜຖ
ຼັ ຜົນ, ການນາໃຊຸ້ທນ
ຼັ ປກ
ົ ກະຕິ.
ຶ ທີື່ລະດົມໄດຸ້ ແລະ ອື່ ນໆ ຢື່າງເປນ
ປນ

1.2.

ຸ້
ຼັ ມາດຕະຖານສາກົນດຸ້ານການລາຍງານການເງ ິນ (IFRS)
ການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ

ໃນປີ 2018, ສຄຄຊ ສົມທົບກຼັບກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ພາກສື່ວນທີື່ກື່ ຽວຂຸ້ອງ ໄດຸ້ສາເລຼັດການສຸ້າງບົດ
ຸ້
ຼັ ມາດຕະຖານສາກົນດຸ້ານການລາຍງານການເງ ິນ
ວິເຄາະຊື່ອງຫວື່າງ (Gap Analysis Report) ການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
ຸ້
ຼັ
(IFRS) ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອຊອກຫາຊື່ອງຫວື່າງ, ສິື່ງທຸ້າທາຍ ແລະ ການົດແຜນຂຸ້າມຜື່ານສື່ ການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
IFRS ທີື່ແທດເໝາະກຼັບແຕື່ລະຂະແໜງການ ຕາມກອບເວລາທີື່ເໝາະສົມ.

ຸ້
ິ າທີື່ນາໃຊຸ້ເຂົາໃນການຄ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບ
5. ນິຕກ
ມ

ຼັ ປງ ນິຕກ
ິ ອມວຽກງານຫກ
ິ າປື່ ນອຸ້
ຼັ ຊຼັບ ເພື່ ອໃຫຸ້ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານດຼັື່ງກື່ າວມີ
ສຄຄຊ ໄດຸ້ສຸ້າງ ແລະ ປບ
ຼັ ລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍ, ສອດຄື່ອງຕາມແຜນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ
ຄວາມສະຫງ ົບ, ເປນ
ຼັ ປງ ກົດໝາຍ
ົ ຸ້
ແລະ ແຜນພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມຂອງລຼັດຖະບານໃນແຕື່ ລະໄລຍະ. ສຄຄຊ ໄດຸ້ຄນຄວຸ້
າປບ
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ຼັ ປງນິຕກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ສາເລຼັດການສຸ້າງ ແລະ ປບ
ິ າຈານວນ 9 ສະບຼັບ (ລາຍລະອຽດໃນເອກະສານຊຸ້ອນ
ວື່າດຸ້ວຍຫກ
ຼັ ປງທຼັງໝົດ 58 ສະບຼັບ (ລາຍລະອຽດສາມາດເບິື່ງໄດຸ້ທີື່
ິ ກ
ິ າທີື່ໄດຸ້ຮຼັບການສຸ້າງ ແລະ ປບ
ທຸ້າຍ). ຮອດປະຈບຼັນ ມີນຕ
ເວບ ໄຊທ໌ www.lsc.gov.la).

ົ ປອ
ຸ້ ງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ
6. ການປກ

ຸ້ ງຜລ
ຸ້ ງ ຫ ແຈ ງຸ້ ຄວາມຈາກສຼັງຄົມ
ຸ້ ງົ ທຶນ , ສຄຄຊ ໄດຸ້ສ າຸ້ ງຊື່ ອງທາງໃນການຮຸ້ອງຟ ອ
ເພື່ ອເປຼັນ ການປົກ ປອ
ິ ກຄົນ ທີື່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບ ຫ ສົງໄສວື່າ
ກລະນີຫາກພົບເຫຼັນ ບກຄົນ ຫ ນິຕບ

ຼັ ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ຢື່ ໃນຂອງເຂດວຽກງານ
ິ ກຄົນ ຫາກມີການເຄື່ ອນໄຫວທີື່ອາດເປນ
ບກຄົນ ຫ ນິຕບ
ຸ້
ຸ້ ນ
ຸ້ ງ ຫ ແຈງຸ້ ຄວາມ ມາຍຼັງ ສຄຄຊ ໂດຍຜື່ານ 4 ຊື່ອງທາງ ຄ: 1). ສາມາດເຂົາມາໃຫຸ້
ຼັ ຊຼັບ ສາມາດຮຸ້ອງຟອ
ຫກ
ຂມ
ຸ້ ນຜື່ານທາງໄປສະນີ, 3). ໂທລະສຼັບສາຍດື່ວນ, ແລະ 4.) ຜື່ານທາງອີເມວ ທີື່ເວຼັບໄຊທ໌
ດຸ້ວຍຕົນເອງ, 2). ສົື່ງຂມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ຼັ ຊຼັບ.
ຂອງ ສານຼັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ຸ້ ຄອງບລິຫານ (Corporate Governance)
7. ການຄມ

ຸ້ ຂ ຸ້
ິ າທີື່ຕິດພຼັນກຼັບວຽກງານຄມ
ຸ້ ຄອງບລິຫານ (CG) ເປຼັນຕົນ
ໃນປີ 2018, ສຄຄຊ ໄດຸ້ປຼັບປງບາງນິຕກ
ຸ້ ນ, ຄາແນະນາວື່າດຸ້ວຍການຈຼັດກອງປະຊມຜຖ
ີ ເຜີຍຂມ
ຸ້ ຮນ
ຸ້ ຂອງບລິສດ
ຼັ ຈົດ
ຕົກລົງວື່າດຸ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປດ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ອື່ ນໆ.
ທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ຸ້ ສຄຄຊ ສົມທົບກຼັບ ອົງການການເງ ິນສາກົນ (IFC) ຄົນຄວຸ້
ຸ້
ນອກຈາກນຼັນ,
າ ແລະ ຮື່າງຄາແນະນາກື່ ຽວ
ຸ້ ຄອງບລິຫານສາລຼັບ ບລິສດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ (CG guideline) ຈດປະສົງແມື່ ນເພື່ ອຍົກ ລະດຼັບມາດຕະ
ກຼັບການຄມ
ຸ້ ຄອງບລິຫານສາລຼັບບລິສດ
ຼັ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບຢື່ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ສອດຄື່ອງກຼັບມາດຕະ
ຖານການຄມ
ຼັ ການການຄ ຸ້ມຄອງບລິຫານຂອງ G20/OECD
ຖານຂອງບຼັນດາປະເທດໃນພາກພນຸ້ ແລະ ສາກົນ ໂດຍອີງໃສື່ ຫກ
ຸ້ ຄອງບລິຫານຂອງສະມາຄົມບຼັນດາປະເທດອາຊີຕະເວຼັນອອກສຽງໃຕຸ້ (ASEAN CG
ແລະ ບຼັດປະເມີນການຄມ
ຸ້ ແມື່ ນກ ານົດແນວທາງໃນການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ຸ້
ຼັ ສາລຼັບ ຜຖ
ຸ້ ຮນ
ຸ້ , ສະພາ
Scorecard). ຄາແນະນາດຼັື່ງກື່ າວ ຕົນຕ
ບດ

ຼັ ຈົດທະບຽນ ໃຫຸ້ເຄື່ ອນວຽກງານໃຫຸ້ມ ີ
ບລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ ແລະ ຫົວໜຸ້າໜື່ວຍງານຕື່ າງໆ ຂອງບລິສດ
ຸ້
ຼັ ລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍ, ໂປື່ງໃສ ແລະ ຍຕິທາ ພຸ້ອມທຼັງຍົກສງການປະຕິບດ
ຼັ ໜຸ້າທີື່ຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ຼັ
ປະສິດທິພາບ, ເປນ
ບດ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນດຸ້ວຍຄວາມຮຼັບຜິດຊອບສງ ແລະ ສຼັດຊື່ ບລິສດ.

II. ການພຼັດທະນາຕະຫາດທຶນລາວ ໃນປີ 2018
ຸ້ ື່ ງ
1. ຕະຫາດຂຼັນໜຶ

ຼັ ລະດົມທຶນຜື່ານຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບລາວ, ຊຶື່ງສາມາດລະດົມທຶນ
ໃນປີ 2018, ສຄຄຊ ໄດຸ້ອະນຍາດໃຫຸ້ 3 ບລິສດ
ຸ້ ບ. ພຸ້ອມທຼັງ ໄດຸ້ຮບ
ຼັ ຮ ຸ້ການອອກຈາໜື່າຍຮນຸ້ ກ ຸ້ຢື່ ປະເທດໄທ ໃຫຸ້ແກື່ 2 ບລິສດ
ຼັ ຊຶື່ງສາມາດ
ໄດຸ້ທຼັງໝົດ 68,4 ຕກີ
ຸ້ ບ. (ລາຍລະອຽດ
ີ ຸ້ ບ
ີ , ລວມມນຄື່າການລະດົມທຶນທຼັງໝົດ 4.400,10 ຕກີ
ລະດົມທຶນໄດຸ້ທຼັງໝົດ 4.331,70 ຕກ
ຼັ ຈບຼັນ ວິສາຫະກິດຂອງລຼັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນຜື່ານຊື່ອງທາງ
ຕາຕະລາງຊຸ້ອຍທຸ້າຍ 2). ຮອດປດ
ຸ້ ບ ກວມເອົາ 10,83% ຂອງ GDP. ເຖິງວື່າ ສຼັດສື່ວນການລະດົມທຶນຜື່ານ
ຕະຫາດທຶນທຼັງໝົດ 10,502,14 ຕກີ
ຕະຫາດທຶນ

ຍຼັງຕື່ າເມື່ ອທຽບກຼັບຂະແໜງການທະນາຄານ

ແລະ
ຼັ ຊຼັບລາວ ເຫຼັນວື່າ ມີບາດກ ຸ້າວທີື່ດີຂນ.
ຶ ຸ້
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫາດຫກ

4

ສະຖາບຼັນການເງ ິນອື່ ນ

ແຕື່ ຈຼັື່ງຫວະການ

ຸ້
ຸ້ າອິດ ຂອງ ບລິສດ
ີ ານເປີດ ຊ-ຂາຍຮ
ຼັ ຊີມງຼັ ລາວ ມະຫາຊົນ, ບລິສດ
ຼັ ມະຫະທຶນ ເຊົື່າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊົນ ແລະ
ພາບບຼັນຍາກາດພິທກ
ນຸ້ ມທ
ຼັ ລາວອາໂກຣເທຼັກ ມະຫາຊົນ
ບລິສດ

ຸ້ ກໃສື່ຫາຍ
ຼັ ປງລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການອອກຈາໜື່າຍຮນຸ້ ໂດຍໄດຸ້ເນຼັນໜຼັ
ພຸ້ອມດຽວກຼັນນີ,ຸ້ ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ປບ
ຸ້ ນໃນໜຼັງສຊວນຊ,ຸ້ ຂຼັນຕອນການອອກຈ
ຸ້
ຼັ ຕົນຸ້ ເງື່ ອນໄຂການອອກຈາໜື່າຍຮນຸ້ , ການເປດ
ີ ເຜີຍຂມ
ດຸ້ານທີື່ສາຄຼັນ ເປນ
າ
ຶ ທີື່ລະດົມໄດຸ້, ການຂາຍຮນຸ້ ເດີມພຸ້ອມກຼັບການອອກຈາ ໜື່າຍຮນຸ້ ເພີື່ມ
ໜື່າຍ, ການລາຍງານກື່ ຽວກຼັບການນາໃຊຸ້ທນ

ຶ ສາດຸ້ານ
ທຶນໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອແນໃສື່ເພີື່ມທະວີຄວາມໂປື່ງໃສ, ຍົກສງຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຂອງທີື່ປກ
ົ ປອ
ຸ້ ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ແລະ ເພີື່ມປະສິດຕິພາບວຽກງານການອອກຈາໜື່າຍຮນຸ້ ໃຫຸ້
ຕື່ າງໆ, ປກ
ຸ້
ື່ າເກົື່າ.
ສງຂຶນກວ

ໃນໄລຍະຜື່ານມາ ລຼັດຖະບານ ແມື່ ນໄດຸ້ໃຫຸ້ຄວາມສາຄຼັນຕື່ ວຽກງານການພຼັດທະນາຕະຫາດທຶນຂອງ ສປປ
ຸ້ ການຫດອາກອນກາໄລ ສາ
ີ ະໂຍບາຍສົື່ງເສີມທີື່ຕິດພຼັນກຼັບການອອກຈາໜື່າຍຫກ
ຼັ ຊຼັບ ເປຼັນຕົນ
ລາວ ແລະ ໄດຸ້ມນ
ຸ້ ອກຈາໜື່າຍຫກ
ຼັ ຊຼັບ (ບລິສດ
ຼັ ) ໃນອຼັດຕາ 5% ຈາກອຼັດຕາປົກ ກະຕິເປຼັນເວລາ 4 ປີຕື່ ເນື່ ອງ (ປຼັດຈບຼັນ
ລຼັບຜອ
ຸ້ ດ
ຼັ ຈົດ ທະບຽນ ໄດຸ້ເ ສຍພຽງແຕື່ 19% ເປຼັນ ເວລາ 4 ປີ ພາຍຫ ງຼັ ເຂົາຈົ
ອຼັດ ຕາອາກອນກ າໄລ 24% ແຕື່ ບ ລິສ ດ
ຸ້ ສາລຼັບຜລ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ). ພຸ້ອມນຼັນ,
ຸ້ ງົ ທຶນ ແມື່ ນໄດຸ້ຮບ
ຼັ ການຍົກເວຼັນອາກອນກ
ທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
າໄລຈາກການ
ຼັ ຜົນ (Dividend tax).
ຂາຍຮ ຸ້ນ (Capital gain tax) ແລະ ອາກອນເງ ິນປນ

ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ)
2. ຕະຫາດຂຼັນສອງ
(ຕະຫາດຫກ

ຼັ ການຊກຍ ຸ້ການພຼັດທະນາຕະຫາດທຶນລາວໃຫຸ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສມ
ົ ທົບກຼັບພາກສື່ວນ
ເພື່ ອເປນ
ຸ້
ື່ ານຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບ ລາວ. ໃນປີ 2018
ກື່ ຽວຂຸ້ອງ ໄດຸ້ສາເລຼັດສຸ້າງກົນໄກເພື່ ອນາເອົາພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານຊ-ຂາຍຜ

ຼັ ປທ
ີ າອິດທີື່ພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານຖກນາມາຈົດທະບຽນໂດຍກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທຼັງເປນ
ຼັ ປທ
ີ າອິດທີື່
ນີ ຸ້ ແມື່ ນເປນ
ຼັ ຊຼັບລາວ ໂດຍ ພຼັນທະບຼັດ
ກະຊວງການເງ ິນອອກພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານ ແລະ ລະດົມທຶນຜື່ານຕະຫາດຫກ
ຸ້ ຸ້ ແມື່ ນເປນ
ຼັ ພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານ ປະເພດ ດື່ ນດື່ຽງງ ົບປະມານ ຈານວນ
ລຼັດຖະບານທີື່ນາມາລະດົມທຶນໃນຄຼັງນີ
714.870 ໜື່ວຍ, ມນຄື່າການົດ 1.000.000 ກີບຕື່ ໜື່ວຍ, ລາຄາຂາຍ 1.000.000 ກີບຕື່ ໜື່ວຍ, ມນ ຄື່າລວມ
714.870.000.000 ກີບ ໂດຍແບື່ງຕາມອາຍ ດຼັື່ງລື່ ມນີ:ຸ້
(1) ອາຍ 1 ປ;ີ

(2) ອາຍ 3 ປ;ີ
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(3) ອາຍ 5 ປ;ີ
(4) ອາຍ 7 ປ.ີ
ິ າຫະກິດທີື່ມີຂະໜາດນອ
ຸ້ ຍ ແຕື່ ມີຜນ
ົ ການດາເນີນງານດີ ແລະ ມີທື່າອື່ຽງ
ພຸ້ອມນີ ຸ້ ເພື່ ອສຸ້າງເງື່ ອນໄຂໃຫຸ້ວສ
ຸ້
ຸ້
ຶ ສາຄົນຄວຸ້
ຸ້ ມວນຊົນ (People’s Alternative Market ຫ
ຂະຫຍາຍຕົວ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສກ
າກະດານຊ-ຂາຍຮ
ນ

ຼັ (Main Board) ເພື່ ອດຶງດດໃຫຸ້ແກື່ ການລົງທຶນ
PAM) ຫ OTC Board ຊຶື່ງເປຼັນກະດານຮອງຈາກກະດານຫກ
ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ຼັ ຊຼັບ (Depository Reciept: DR),
ເປນ
ນ: ການຈົດທະບຽນຄວບ (Dual Listing), ໃບສຼັນຍາຮຼັບຝາກຫກ
ຸ້ ບລິມະສິດ (Preferred Share), ໃບສະແດງ
ກອງທຶນເພື່ ອການລົງທຶນ (Collective Investment Scheme), ຮນ
ສິດໃນການຈອງຊຮຸ້ ຸ້ນສາມຼັນ (Warrant) ແລະ ອື່ ນໆ.
ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ ຂະຫຍາຍເວລາການຊ-ຂາຍຮ
ຸ້ນ ຈາກ 8:30 ໂມງ ຫາ
ພຸ້ອມກຼັນນີ,ຸ້ ກື່ ໄດຸ້ອະນຍາດໃຫຸ້ຕະຫາດຫກ
ຸ້
ຼັ 8:30 ໂມງ ຫາ 15:00 ໂມງ, ອະນຍາດໃຫຸ້ສາມາດສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
11:30 ໂມງ ມາເປນ
ນຸ້ ໂດຍໃຊຸ້ຄາສຼັື່ງຕາມລາຄາຕະ
ຸ້
ຼັ ຂະໜາດຫົວໜື່ວຍລາຄາ (Tick Size), ອະນຍາດໃຫຸ້ມກ
ີ ານຊ-ຂາຍຮ
ຫາດ (Market Order), ປບ
ນຸ້ ແບບລ໋ ອດ
ີ ສ
ຸ້ າຸ້ ງສະພາບຄື່ອງ (Market Maker).
ໃຫຍື່ (Block Trade), ອະນຍາດໃຫຸ້ມຜ

3. ການໃຫຸ້ຄວາມຮແຸ້ ກື່ ມວນຊົນ

ຸ້
ຸ້ ສ
ີ ື່ ວນຮື່ວມໃນຕະຫາດທຶນ ມີຄວາມຮຼັບຮ,ຸ້ ເຂົາໃຈ
ເພື່ ອເຮຼັດໃຫຸ້ມວນຊົນ ແລະ ຜມ
ແລະ ສາມາດມີສື່ວນຮື່ວມ
ໃນການພຼັດທະນາຕະຫາດທຶນໄດຸ້ຢື່າງຖກຕຸ້ອງຕາມລະບຽບການການົດ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສື່ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ
ຸ້ . ໂດຍໄດຸ້ຮື່ວມກຼັບພາກສື່ວນຕື່າງໆທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ເປນ
ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ຢື່າງຕຼັງໜຸ້າ
ນ ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ,
ຸ້ ື່ າງໆທີື່ຕິດພຼັນກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນໃຫຸ້ແກື່ ຜມ
ຸ້ ສ
ີ ື່ ວນຮື່ວມໃນຕະ
ສປ.ຈີນ ແລະ ໄທ ຈຼັດກອງປະຊມໃນຫົວຂຕ
ຫາດທຶນ ແລະ ພາກສື່ວນກື່ ຽວຂຸ້ອງຈານວນຫາຍຄຼັງຸ້ .

ສຄຄຊ ຮື່ ວມກຼັບ ຄຄຊ ສປ.ຈີນ ຈຼັດກອງປະຊມສາມະນາ

ຸ້ ກ ຸ້
ທະນາຄານພຼັດທະນາອາຊີຮື່ວມກຼັບສຄຄຊ ຈຼັດກອງປະຊມກື່ ຽວກຼັບຮນ

ຸ້
ຸ້ ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ຂຽນບົດສະຫບການຊ-ຂາຍຮ
ຸ້ ຢື່ ຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ແລະ ຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບ
ພຸ້ອມນຼັນ,
ນ
ຕື່ າງປະເທດ, ຂຽນບົດຄວາມກື່ ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນ, ບົດຂື່າວຕື່ າງໆກື່ ຽວກຼັບການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ຸ້ ສ
ີ ື່ ວນຮື່ວມໃນຕະຫາດທຶນ ເພື່ ອໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ໃຫຸ້ມວນຊົນທົື່ວໄປໄດຸ້ຮບ
ຼັ ຊາບຢື່າງສະໝື່ າສະ
ສຄຄຊ ແລະ ຜມ
ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ເໝີ, ດຸ້ວຍຫາຍຮບການ ແລະ ຫາຍຊື່ອງທາງ ເປນ
ນ ການເຜີຍແຜື່ຜື່ານພາຫະນະສື່ ມວນຊົນປະເພດຕື່ າງໆ
ເຊຼັື່ນ: ວາລະສານການທະນາຄານ, ໜຼັງສພິມລາວພຼັດທະນາ ແລະ ໂທລະພາບແຫື່ງຊາດລາວ ຊື່ອງ ທຊລ 1, ເວຼັບໄຊ໌
ຸ້ ທ ະຍ 103,7 MHz
ທະນາຄານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ, ເວຼັບ ໄຊ໌, Facebook, Youtube ຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຄ ນວິ
ລາຍການເພື່ ອນທະນາຄານ ຂອງ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ.
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ຸ້ ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ມກ
ີ ານຈຼັດກອງປະຊມເຜີຍແຜື່ຄວາມຮກ
ຸ້ ື່ ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນໃນຫົວຂ ຸ້
ນອກນຼັນ,
ຕື່ າງໆໃຫຸ້ແກື່ ຫາຍພາກສື່ວນໃນສຼັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ ອົງກອນພາກລຼັດ, ສະຖາບຼັນການສຶກສາ ແລະ ວິສາຫະ
ຸ້ ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ມ ກ
ີ ານເຜີຍແຜື່ລະບຽບການ
ກິດ ທຼັງພາຍໃນນະຄອນຫວງວຽງຈຼັນ ແລະ ຕື່າງແຂວງ, ພຸ້ອມນຼັນ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫກ
ຼັ ຊຼັບ, ຊຶື່ງໃນປີ
ກື່ ຽວຂຸ້ອງກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນໃຫຸ້ແກື່ ບຼັນດາບລິສດ
ຸ້ ຄອງຫກ
ຼັ ຊຼັບ ໄດຸ້ຈດ
ຼັ ສາເລຼັດກອງປະຊມໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ລະບຽບການ
2018 ສານຼັກ ງານຄະນະກາມະການຄມ
ແລະ ຄວາມຮ ຸ້ກື່ ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນ ທຼັງໝົດ 18 ຄຼັງ,ຸ້ ໃນນຼັນຸ້ ຢື່ ພາຍໃນນະຄອນຫວງວຽງຈຼັນ 14 ຄຼັງຸ້ ແລະ

ຸ້ ື່ ວມທຼັງໝົດ 2.522 ທື່ານ. ນອກນີ,ຸ້ ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ຈດ
ຼັ ກອງປະຊມທົບທວນລະ ບຽບ
ຕື່ າງແຂວງ 4 ຄຼັງ,ຸ້ ມີຜເຸ້ ຂົາຮ
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ແກື່ ບຼັນດາບລິສດ
ຼັ ຫກ
ຼັ ຊຼັບທຼັງໝົດຈານວນ 36 ຄົນ.
ການກື່ ຽວຂຸ້ອງໃຫຸ້ແກື່ ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫກ
ຸ້ ນການລົງເຜີຍແຜື່ກຼັບທີື່ໃນໄລຍະຜື່ານມາ
ຕາຕະລາງຂມ
2014
ຈານວນ ຈານວນ
ຄຼັງຸ້
ຄົນ
28

2.880

2015
ຈານວນ ຈານວນ
ຄຼັງຸ້
ຄົນ
24

3.944

2016
ຈານວນ ຈານວນ
ຄຼັງຸ້
ຄົນ
1.396

15

2018
2017
ຈານວນ ຈານວນ ຈານວນ ຈານວນ
ຄຼັງຸ້
ຄົນ
ຄຼັງຸ້
ຄົນ
20

2.356

18

2.522

ຸ້
ຼັ
ຜື່ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ດຼັື່ງກື່ າວ ເຫຼັນວື່າ ມວນຊົນ ມີຄວາມຮຼັບຮ ຸ້ ແລະ ເຂົາໃຈກື່
ຽວກຼັບວຽກງານຫກ
ຸ້
ຊຼັບຫາຍຂຶນ.

ພາບບຼັນຍາກາດການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ກຼັບທີື່
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ຸ້
ື່ ຕະຫາດທຶນລາວ” ເພື່ ອ
ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ສບຕື່ ເອົາໃຈໃສື່ໃນການຜະລິດລາຍການໂທລະພາບ “ເສຼັນທາງສ
ຼັ ອີກຊື່ອງທາງໜຶື່ງໃນການເຜີຍແຜື່ຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕະຫາດທຶນໃຫຸ້
ເປນ
ມວນຊົນ ໄດຸ້ຮ ຼັບ ຊາບເຖິງ ບົດ ບາດຄວາມສ າຄຼັນ ຂອງຕະຫ າດທຶນ ຕື່ ການຊ ກຍ ໃຸ້ ຫຸ້ເ ສດຖະກິດ -ສຼັງ ຄົມ ມີກ ານ
ຂະຫຍາຍຕົວຢື່າງຕື່ ເນື່ ອງ, ຊຶື່ງໄດຸ້ສາເລຼັດການອອກອາກາດ ຈານວນ 108 ຄຼັງຸ້ (54 ເທຼັບ).

ຸ້ ານວຍການທະນາຄານການຄຸ້າຕື່ າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ
ພາບການສາພາດທື່ ານຫົວໜຸ້າ ສຄຄຊ ແລະ ທື່ ານຜອ

ຸ້ ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ເຂົາຮ
ຸ້ ື່ ວມການຕຼັງບ
ຸ້ ູ໊ ດ (Booth) ເພື່ ອເຜີຍແຜື່ຂມ
ຸ້ ນຂື່າວສານໃນງານເປີດ ໂລກ
ພຸ້ອມນຼັນ,
ຸ້ ານວນ 1 ຄຼັງ.
ຸ້ ນອກນຼັນຸ້ ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ຜະລິດ ແລະ ແຈກ
ແຫື່ງການລົງທຶນ ປະຈາປີ 2018 ທີື່ ຕລຊລ ຈຼັດຂຶນຈ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ງເຖິງຊື່ອງທາງການຕິດຕື່ ສາຍດື່ວນຂອງ ສຄຄຊ (ສະຕິກເກີສາຍດ
ື່ ວນ 1602) ໃຫຸ້
ຢາຍສະຕິກເກີ ຸ້ ທີື່ມີເນອໃນແຈ
ແກື່ ມວນຊົນທົື່ວໄປ ອີກດຸ້ວຍ.

ຸ້
ຮບ: ສະຕິກເກີສາຍດື່
ວນ 1602
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4. ການຮື່ ວມມສາກົນ ແລະ ການກື່ ສຸ້າງບກຄະລາກອນ
4.1. ການຮື່ ວມມສາກົນ

ຸ້
ຼັ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຮື່ວມມສາກົນ ທຼັງໃນຮບແບບສອງຝື່າຍ, ຫາຍ
ສຄຄຊ ເອົາໃຈໃສື່ຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
ຸ້
ີ ານເລີື່ມ
ຝື່າຍ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັງສາກົ
ນ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ-ລຼັດວາງອອກ, ຊຶື່ງໃນປີ 2018 ໄດຸ້ມກ
ຸ້ ຄອງວຽກງານການເງ ິນ ສ.ເກົາຫ ີ ແລະ ໄດຸ້ເຊຼັນຂ ຸ້
ສຸ້າງສາຍພົວພຼັນຮື່ວມມສອງຝື່າຍກຼັບ ຄຄຊ ສປ.ຈີນ, ອົງການຄມ
ຕົກລົງວື່າດຸ້ວຍການຮື່ວມມສອງຝື່າຍ ກຼັບສະຖາບຼັນ CPA Australia ແລະ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການດຼັື່ງກື່ າວ ສຄຄຊ ໄດຸ້
ຸ້ ື່ ວມຮຽນຫກ
ຸ້ ື່ ນແມື່ ນໄດຸ້ຮບ
ຼັ ສດ CPA ຈານວນ 2 ທື່ານ, ອຼັນພົນເດຼັ
ຼັ ຮເຸ້ ອົາ 3 ຫກ
ຼັ ສດຂອງ ສະຖາ
ສົື່ງພະນຼັກງານເຂົາຮ
ຶ ສາທາງດຸ້ານການເງ ິນ ແລະ ນຼັກ
ຼັ ຊຼັບປະເພດທີື່ປກ
ບຼັນ CISI ເພື່ ອຮອງຮຼັບການຂະຫຍາຍນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫກ
ວິເຄາະ. ພຸ້ອມນີ,ຸ້ ກື່ ໄດຸ້ສບຕື່ ກະກຽມຄວາມພຸ້ອມໃນການເຊື່ ອມໂຍງຕະຫາດທຶນລາວກຼັບຕະຫາດທຶນໃນພາກພນຸ້

ຸ້
ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ແລະ ສາກົນ ໃນຂອບຕື່າງໆ ເປນ
ນ ຂອບ 5 ປະເທດລື່ ມອື່າງແມື່ ນາຂອງ,
ອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ+3, WTO
ຼັ ສະມາຊິກສາຮອງ ໃນເດອນ
ແລະ IOSCO ເຮຼັດໃຫຸ້ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຖກຮຼັບຮອງຈາກອົງການ IOSCO ເປນ
ຸ້
ຼັ ເຈົາພາບຈຼັ
ກຼັນຍາ 2018. ຄຽງຄື່ ກຼັນນີ,ຸ້ ເພື່ ອຍົກສງພາລະບົດບາດຂອງ ສຄຄຊ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ເປນ
ດກອງປະຊມຮື່ວມ
ຸ້ 7 ປະຈາປີ 2018.
ມສອງຝື່າຍ ກຼັບ ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ ຄຼັງທີ

ຸ້ ື່ ວມກອງປະຊມຮື່ວມມດຸ້ານຕະຫາດທຶນໃນຂົງເຂດແມື່ ນນາຂອງ
ຸ້
ພາບການເຂົາຮ

4.2. ການກື່ ສຸ້າງບກຄະລາກອນ

ີ ອງຝື່າຍລະຫວື່າງ ຄຄຊ ລາວ ແລະ
ພາບກອງປະຊມປະຈາປສ
ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ ຢື່ ນະຄອນຫວງພະບາງ

ຸ້ ແລະ ສາກົນ ມີບດ
ຼັ ທຶນຮອນຈາກພາກພນ
ົ ບາດ
ການສົື່ງພະນຼັກງານໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ໄດຸ້ຮບ

ຸ້ ມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ ຜມ
ຸ້ ສ
ີ ື່ ວນຮື່ວມໃນຕະຫາດທຶນ,
ສາຄຼັນໃນການຊື່ວຍ ສຄຄຊ ພຼັດທະນາບກຄະລາກອນ ທຼັງດຸ້ານຜຄ
ຶ ງານຕົວຈິງ ຈານວນ 30 ຄຼັງຸ້ ມີຜ ຸ້
ຸ້ ານຮື່ວມມດຼັື່ງກື່ າວ ສຄຄຊ ໄດຸ້ຈດ
ຼັ ສາມະນາ ແລະ ສົື່ງພະນຼັກງານລົງຝກ
ພາຍໃຕກ
ຸ້ 2
ຸ້ ື່ ວມ 725 ເທື່ ອຄົນ ກວມເອົາ 13 ຫົວຂທີ
ຸ້ ື່ ຕິດພຼັນກຼັບວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບ ທຽບກຼັບປີ 2017 ແມື່ ນເພີື່ມຂຶນ
ເຂົາຮ
ຼັ ໄປໃນລວງດຽວກຼັນກຼັບພາກພນຸ້ ແລະ ສາກົນ ແລະ
ິ າຂອງ ຄຄຊ ເປນ
ເທົື່າຕົວ. ນອກຈາກນີ,ຸ້ ເພື່ ອໃຫຸ້ການສຸ້າງນິຕກ
ຼັ ພຼັນ ທະກຼັບ ສາກົນໃນຕື່ ໜຸ້າ , ສຄຄຊ ໄດຸ້ເ ຮຼັດ ວຽກຮື່ ວມກຼັບ ຊື່ ຽວຊານຈາກ
ທຼັງ ເປຼັນ ການຮອງຮຼັບ ການປະຕິບ ດ
ຼັ ປງ) ແລະ ນິຕກ
ຼັ ຊຼັບ (ສະບຼັບປບ
ິ າອື່ ນໆທີື່ກື່ ຽວຂຸ້ອງ.
World Bank ແລະ ADB ໃນການຮື່າງກົດໝາຍວື່າດຸ້ວຍຫກ

9

ຸ້ ສ
ີ ື່ ວນຮື່ວມໃນຕະຫາດທຶນລາວ
ພາບກອງປະຊມສາມະນາໃຫ ຸ້ແກື່ ຜມ

III.

ຸ້ ຄອງ ແລະ ພຼັດທະນາ ວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບ ໃນປີ 2019
ທິດທາງແຜນການຄມ

ຸ້
ຼັ ການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ຼັ ແຜນຍດທະສາດພຼັດທະນາຕະຫາດທຶນ 2016-2025 ແລະ ແຜນການເຄື່ ອນ
ເພື່ ອເປນ
ບດ
ຸ້
ຼັ ຈິງ ສຄຄຊ ຈະສມໃສື່ຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ຼັ ວຽກບລິມາສິດ
ໄຫວວຽກງານຂອງ ສຄຄຊ ໃນປີ 2019 ໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປນ
ບດ
ດຼັື່ງນີ:ຸ້

ຸ້ ຄອງຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບ
1. ການຄມ

ຼັ ຊຼັບລາວ ດຸ້ວຍການກວດກາທາງເອກະສານ ແລະ ລົງກວດກາ
ສບຕື່ ຕິດຕາມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕະຫາດຫກ
ຸ້
ຸ້
ຼັ ປກ
ົ ກະຕິ, ສບຕື່
ຼັ ຊຼັບທີື່ບື່ ຍຕິທາ ແລະ ລາຍງານຜົນການຊ-ຂາຍຫ
ຼັ ຊຼັບຢື່າງເປນ
ກຼັບທີື່, ຕິດຕາມການຊ-ຂາຍຫ
ກ
ກ
ຸ້
ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ຼັ ຊຼັບ ເປນ
ຼັ ຊຼັບ (Depository Receipt: DR), ສົມທົບ
ຄົນຄວຸ້າຜະລິ
ດຕະພຼັນຫກ
ນ ໃບສະແດງສິດໃນຫກ

ຸ້
ື່ ອງທາງເພື່ ອສຸ້າງໂອກາດໃຫຸ້ວສ
ິ າຫະກິດຂະໜາດນ ຸ້ອຍ ສາມາດລະດົມແຫື່ ງ
ກຼັບພາກສື່ວນກື່ ຽວຂຸ້ອງສບຕື່ ຄົນຄວຸ້າຊ
ຸ້
ທຶນຜື່ານຕະຫາດທຶນ (OTC Market), ສົມທົບກຼັບພາກສື່ວນກື່ ຽວຂຸ້ອງຄົນຄວຸ້
າສຸ້າງລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງການ
ຸ້
ຸ້
ສຸ້າງຕຼັງກອງທຶ
ນຮື່ວມ (Mutual Fund) ໃຫຸ້ສາເລຼັດໂດຍພນຖານ.

ຸ້ ຄອງສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫກ
ຼັ ຊຼັບ
2. ການຄມ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ສຸ້າງ
ເພື່ ອຍົກສງແລະສຸ້າງຄວາມເຂຼັມແຂງໃຫຸ້ແກື່
ວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ສານຼັກງານ ຄຄຊ ໄດຸ້ມແີ ຜນສຶກສາຄົນຄວຸ້າ
ຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖຂອງການໃຫຸ້ບລິການສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານນຫກ
ຼັ ຫກ
ຼັ ຊຼັບແບບຕີລາຄາຄວາມສື່ຽງ ( Risk-Base Supervision), ພຸ້ອມທຼັງ ຂະຫຍາຍ
ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງບລິສດ
ຸ້
ຼັ ຫກ
ຼັ ຊຼັບ ໃຫຸ້ສາມາດບລິການການຄວບກິດຈະການ (M&A); ຄົນຄວຸ້
ຂອບເຂດການເຄຶື່ອນໄຫວຂອງບລິສດ
າສຸ້າງ

ເງື່ ອນໄຂໃຫຸ້ມີການເຄຶື່ອນໄຫວໃຫຸ້ບລິການກອງທຶນເພື່ ອການລົງທຶນ, ຊກຍ ຸ້ໃຫຸ້ບລິການປະເມີນມນຄື່າຊຼັບສິນພາຍ
ຸ້
ໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ເຂົາມາຂ
ຮຼັບຮອງຈາກ ສຄຄຊ ເພື່ ອໃຫຸ້ບລິການປະເມີນມນຄື່າຊຼັບສິນໃນຂົງເຂດວຽກງານ

ຸ້
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ຫາຍຂຶນຸ້ ແລະ ຄົນຄວຸ້
ຼັ ກວດສອບພາຍໃນ ສາມາດໃຫຸ້ບລິການກວດສອບ
ຫກ
າເງື່ ອນໄຂການຮຼັບຮອງບລິສດ
ຼັ ຊຼັບ.
ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫກ
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ຸ້ ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບລິສດ
ຼັ ອອກຈາໜື່າຍຫກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ບລິສດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ
3. ການຄມ

ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ຂອງບລິສດ
ຼັ ໃຫຸ້ສາມາດ
ສບຕື່ ຊກຍ,ຸ້ ສົື່ງເສີມ ແລະ ຄົນຄວຸ້
າພິຈາລະນາກະກຽມການອອກຈາໜື່າຍຫກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບ, ເອົາໃຈໃສື່ຕິດຕາມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບຼັນດາບລິສດ
ຼັ
ອອກຈາໜື່າຍຫກ

ຸ້
ຸ້ ນ, ການນາໃຊຸ້ທຶນທີື່
ຼັ ຕົນແມື່
ຈົດທະບຽນ ໃຫຸ້ສອດຄື່ອງຕາມລະບຽບການ ເປນ
ນ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂມ
ຸ້
ຼັ ຜົນຂອງບລິສດ
ຼັ ຊຼັບ, ການຈຼັດຕຼັງກອງປະຊ
ຸ້ ຮນ
ຸ້ ແລະ ການຈື່ າຍເງ ິນປນ
ຼັ
ລະດົມໄດຸ້ຈາກການອອກຈາໜື່າຍຫກ
ມຜຖ
ຸ້
ຼັ ສາ
ຈົດທະບຽນ,ໃຫຸ້ສາເລຼັດການຄົນຄວຸ້
າສຸ້າງ ແລະ ປະກາດນາໃຊຸ້ ຄາແນະນາກື່ ຽວກຼັບການຄ ຸ້ມຄອງບລິຫານບລິສດ
ຸ້
ົ ຸ້
ຼັ ຈົດທະບຽນ, ສົມທົບກຼັບພາກສື່ວນທີື່ກື່ ຽວຂຸ້ອງ ຄົນຄວຸ້
ຼັ ເປາໝາຍ
ລຼັບບລິສດ
າ ແລະ ຈຼັດບລິມະສິດບລິສດ
ເພື່ ອ
ຼັ ຊຼັບ.
ກະກຽມຄວາມພຸ້ອມຮອບດຸ້ານໃນການອອກຈາໜື່າຍຮນຸ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ

ຼັ ປງ ນິຕກ
ິ າ
4. ການສຸ້າງ ແລະ ປບ

ຼັ ເສນາທິການໃຫຸ້ແກື່ ຄຄຊ ເພື່ ອປະຕິບດ
ຼັ ປງ ນິຕ ິ
ຼັ ໜຸ້າທີື່ ແລະ ຂອບເຂດສິດໃນການ ສຸ້າງ ແລະ ປບ
ສບຕື່ ເປນ

ຼັ ຊຼັບ, ດາເນີນການສບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ດາເນີນຄະດີກື່ຽວກຼັບວຽກງານຫກ
ຼັ ຊຼັບ.
ກາກື່ ຽວກຼັບວຽກງານຫກ

5. ການໃຫຸ້ຄວາມຮແຸ້ ກື່ ມວນຊົນ
ຸ້
ເພື່ ອເປຼັນການຂະຫຍາຍຕາໜື່າງຄວາມຮ -ຸ້ ຄວາມເຂົາໃຈກື່
ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນໃຫຸ້ທກກມເປົາຸ້
ຼັ ຊາບຢື່າງທົື່ວເຖິງ, ສຄຄຊ ຈະສບຕື່ ໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ຄວາມຮວ
ຸ້ ຽກງານຕະຫາດທຶນດຸ້ວຍ
ໝາຍໃນສຼັງຄົມໄດຸ້ຮບ
ຸ້ ວາສຸ້າງສະປອດໂຄສະນາກື່ ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫາດທຶນ
ຫາຍຊື່ອງທາງ, ຊຶື່ງໃນປີ 2019 ສຄຄຊ ຈະທາການຄົນຄຸ້
ຸ້ ທະຍ ແລະ ລາຍການໂທລະພາບ ອອກເຜີຍແຜື່ສື່ ມວນຊົນ.
ຜື່ານ ຄນວິ

6. ການຮື່ ວມມສາກົນ ແລະ ການກື່ ສຸ້າງບກຄະລາກອນ
6.1. ການຮື່ ວມມສາກົນ

ເພື່ ອສບຕື່ ສຸ້າງສາຍສາພຼັນກຼັບ ຄຄຊ ຕື່ າງປະເທດ ແລະ ສາກົນ ແນໃສື່ການກື່ ສຸ້າງບກຄະລາກອນໃນຂົງເຂດ
ຼັ ຊຼັບ, ສຄຄຊ ສບຕື່ ຮື່ວມມສາມຝື່າຍ ກຼັບ ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານທດລກຊາບວກ ແລະ ສມໃສື່
ຫກ
ຸ້
ຸ້ ກຈະຍົກສງ
ື່ ວມມກຼັບສາກົນ ແລະ ຍາດແຍື່ ງການຊື່ວຍເຫອຫາຍຮບແບບ. ຄຽງຄື່ ກຼັນນຼັນ,
ສບຕື່ ຄົນຄວຸ້າການຮ
ຼັ ປງບຼັນດານິຕກ
ິ າ ທີື່
ພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີສາກົນ ໂດຍການສບຕື່ ກະກຽມບຼັນດາເອກະສານຕື່ າງໆ ແລະ ປບ
ຸ້ ນ
ຼັ ສະມາຊິກສົມບນຂອງ IOSCO.
ຕິດພຼັນກຼັບການສະໝຼັກເຂົາເປ

6.2.

ການກື່ ສຸ້າງບກຄະລາກອນ

ສຄຄຊ ຈະສບຕື່ ຍາດແຍື່ ງການຊື່ວຍເຫອຈາກພາກພນຸ້ ແລະ ສາກົນ ເພື່ ອກື່ ສຸ້າງບກຄະລາກອນທຼັງດຸ້ານຜ ຸ້
ຸ້ ສ
ີ ື່ ວນຮື່ວມໃນຕະຫລາດທຶນ ໃຫຸ້ມຄ
ີ ວາມຮຄຸ້ ວາມສາມາດທີື່ກວຸ້າງຂວາງ ແລະ ທຼັນກຼັບສະພາບ
ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຜມ
ຸ້ ື່ ວມຝກ
ຶ
ການຂອງຕະຫາດທຶນໂລກຫາຍຂຶນຸ້ ດຸ້ວຍການນາສົື່ງບກຄະລາກອນໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ເຂົາຮ
ຸ້
ອົບຮົມຕື່ າງໆ ທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕື່າງປະເທດ ເພື່ ອນາບົດຮຽນມາໝນໃຊຸ້ເຂົາໃນການພຼັ
ດທະນາວຽກງານຕະຫາດທຶນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ມີການພຼັດທະນາ ແລະ ຫຼັນໄປສື່ ມາດຖານຂອງສາກົນເທື່ ອລະກ ຸ້າວ.

11

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ແຜນວາດ 1: ການເໜັງຕິງລາຄາຮ ້ນ EDL GEN, BCEL, LWPC, PTL, SVN, PCD, LCC, MHTL
ແລະ LAT (1 ມັງກອນ ຫາ 26 ທັນວາ 2018)
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ແຜນວາດ 2: ມູນຄ່າຕະຫຼາດຫຼກ
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້ ນ GDP ແມ່ ນອ້າງອິງຈາກຂມູ
້ ນຂອງ ທຫລ ແລະ GDP ທີ່ໃຊ້ສມ
ົ ທຽບປີ 2018-19
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
ັ GDP ປີ 2017
ແມ່ ນເປນ

້
ັ ຊັບ
ແຜນວາດ 3: ສົມທຽບການເຄ່ ອນໄຫວຂອງມູນຄ່າການຊ-ຂາຍ
ແລະ ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼກ
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ແຜນວາດ 4: ຈານວນບັນຊີນກ
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້ ງົ ທຶນປະເທດ
ຜູ ລ
້ ງົ ທຶນພາຍໃນ
ຜູ ລ

ິ ່ ຽວກັບການອອກຈາໜ່າຍຫຼກ
ັ ຊັບ ແຕ່ປີ 2010-2018
ຕາຕະລາງ 1: ສະຖິຕກ
້ ບ
ຫົວໜ່ ວຍ: ຕກີ

ິ ່ ຽວກັບການອອກຈາໜ່ າຍຫຼກ
ັ ຊັບ ແຕ່ປີ 2010-2018
ສະຖິຕກ
ັ
ຊ່ ບລິສດ

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ລວມ

ພາຍໃນ
BCEL
EDL-GEN

360,06
305,39

665,45
2.754,00

931,99

1.611,15

5.297,14
40,35

LWPC

40,35
240,00

PTL

240,00
77,50

SVN

77,50
98,20

PCD

98,20
28,80

LCC

28,80
25,60

MTL

25,60
14,00

LAT
ລວມ (1)

14,00
1.237,38

1.611,15

40,35

240,00

2.831,50

-

458,26

68,40
6.487,04

ຕ່າງປະເທດ
EDL-GEN

1.625,00

2.558,40

ລວມ (1)+(2)
ທຽບໃສ່ GDP
ໃນປີ

7.735,10

780,00

NN2PC
ລວມ (2)

3.551,70

-

-

-

1.625,00

-

2.558,40

1.500,00
1.500,00

2.280,00

1.237,38

1.611,15

40,35

1.865,00

2.831,50

2.558,40

1.958,26

4.400,10

2,19%

2,22%

0,05%

1,75%

2,41%

1,98%

1,39%

2,89%

4.331,70
10.015,10
16.502,14
10,83%
(ທຽບໃສ່

GDP ຂອງປີ
2018)

້ ນບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ຕາຕະລາງ 2: ຂມູ
ລ/

້
ເນອໃນ

ປະເພດ

ໝາຍເຫດ

ດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈາກັດ
ບລິສດ
1

ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ບລິສດ

ຄົບວົງຈອນ
ຶ ສາທາງດ້ານການເງ ິນ
ທີ່ປກ

ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ
ບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ
ບລິສດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈາກັດ
ບລິສດ
Ernst & Young Lao. Co., Ltd,

2

ັ ກວດກວດສອບ
ບລິສດ

3

ັ ຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ່ ອຖ
ບລິສດ

4

ັ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ
ບລິສດ

ກວດສອບບັນຊີ

ຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ່ ອຖ

Deloitte (Lao) Sole Company
Limited
KPMG Lao Company Limited
PriceWaterHouseCoopers (Lao)
Co., Ltd,

TRIS Rating Co., Ltd

Si
ms Property Consultants Co., Ltd,
Grant Sherman Appraisal (Lao) Company
Limited.,
ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ
Lao
Assets Appraisal Co., Ltd,

ທະຄານກງເທບ ຈາກັດ (ມະຫາຊົນ)
ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທະນາຄານ ອດສາຫະກາ-ການຄ້າ
5

ທະນາຄານດູເເລຊັບສິນ

ດູແລຊັບສິນ

ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ.
ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈາກັດ
ສາຂານະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ິ າໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼກ
ັ ຊັບ (ສຄຄຊ) ທີ່ຖກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2018
ຕາຕະລາງ 3: ສັງລວມນິຕກ
ິ າ
ຊ່ ນິຕກ

ລ/ດ
1
2

້
ັ ການຟອກເງ ິນ ຫຼ
ຄາແນະນາກ່ ຽວກັບ ຕົວຊີບອກທ
ລະກາທີ່ສົ່ງໄສວ່ າເປນ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ
ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກ່ ການຮ້າຍຂອງ ບລິສດ

້ ກລົງວ່ າດ້ວຍ ການການົດລາຄາຮນ
້ ຂອງບລິສດ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາ
ຂຕົ

ິ າ
ປະເພດນິຕກ

ເລກທີ

ລົງວັນທີ

ຄາແນະນາ

0001/ສຄຄຊ

02 ມີນາ 2018

້ ກລົງ
ຂຕົ

02/ຄຄຊ

09 ກມພາ 2018

ໜ່ າຍຮນ້
3

້ ນເອກະສານລາຍງານ
ີ ເຜີຍຂມູ
ແຈ ້ງການເລ່ ອງ ການລາຍງານ ແລະ ເປດ

ແຈ ້ງການ

0047/ສຄຄຊ

30 ສິງຫາ 2018

4

ັ ຈົດທະບຽນ
ການເງ ິນຂອງບລິສດ
້
ັ ຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ
ຂຕົກລົງວ່ າດ້ວຍ ການການົດລະຫັດຫຼກ

້ ກລົງ
ຂຕົ

16/ຄຄຊ

03 ກັນຍາ 2018

5

ັ ປງ)
ັ ຊັບ (ປບ
ບົດແນະນາວ່ າດ້ວຍ ການການົດລະຫັດຫຼກ

ບົດແນະນາ

347/ຕລຊລ

03 ຕລາ 2018

6

້ ກລົງວ່ າດ້ວຍ ຕົວແທນຜູ ຖ
້ ຮນ້ ກູ ້
ຂຕົ

້ ກລົງ
ຂຕົ

17/ຄຄຊ

03 ກັນຍາ 2018

7

້
້ ກລົງວ່ າດ້ວຍ ການການົດອັດຕາຄ່ າທານຽມໃນ ຊ-ຂາຍ
ຂຕົ
ແລະ ການ

້ ກລົງ
ຂຕົ

21/ຄຄຊ

17 ທັນວາ 2018

ຄູ່ ມ

0002/ສຄຄຊ

07 ມີນາ 2018

ແຈ ້ງການ

006/ສຄຄຊ

17 ຕລາ 2018

ັ ຊັບລາວ
ໂອນ ພັນທະບັດລັດຖະບານ ໃນຕະຫຼາດຫຼກ
8
9

້ ງ ຫຼ ແຈ ້ງຄວາມ ຈາກ
ຄູ່ ມກ່ ຽວກັບ ການນາໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຟອ
່
ັ ຊັບ
ສັງຄົມ ຢູໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼກ
່
ັ ຊັບ
ແຈ ້ງການເລອງ ການລົບລ້າງບົດແນະນາວ່ າດ້ວຍລະຫັດຫຼກ

ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດກະລນາເບິ່ງເວບໄຊທ໌ www.lsc.gov.la

