
 

ເງ  ື່ອນໄຂການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນ 
ຂຽນໂດຍ: ທື່ ານ ບວົລໍາພູ ຄໍາມະນວີງົ, ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

 
ອງີຕາມລະບຽບວື່ າດ ຸ້ວຍການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນ, ສະບບັເລກທ ີ018/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ27 ກລໍະກດົ 2015  ຊ ື່ ງບໍລິ

ສດັທີື່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນ ຕ ຸ້ອງມເີງ  ື່ອນໄຂ ດັື່ ງນີ ຸ້: 
1. ເປນັບໍລສິດັມະຫາຊນົ; 
2. ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ ແລະ ເຄ ື່ ອນໄຫວມາແລ ຸ້ວຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ ສາມປີ ຍກົເວັ ຸ້ນກລໍະນ ີ ບໍລສິດັ ມກີານແຍກ, ຄວບ ຫ   ຫນັ ເປນັ 

ບໍລສິດັຮູບແບບໃໝື່ ຈາກບໍລສິດັເດມີທີື່ ສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ ແລະ ເຄ ື່ ອນໄຫວ ຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ ສາມ ປີ; 
3. ມສີະພາບໍລຫິານ ທີື່ ປະກອບດ ຸ້ວຍ ສະມາຊກິອດິສະຫ ະຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ ໜ ື່ ງສື່ ວນສາມ ຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາ

ບໍລຫິານທງັໝດົ ທີື່  ໄດ ຸ້ຮບັການແຕື່ ງຕັ ຸ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜູ ຸ້ຖ ຮຸ ຸ້ນ;  
4. ມຄີະນະກາໍມະການກວດກາພາຍໃນ ທີື່ ປະກອບດ ຸ້ວຍ ສະມາຊກິທງັໝດົຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ ສາມທື່ ານ ທີື່ ໄດ ຸ້ຮບັການ

ແຕື່ ງຕັ ຸ້ງຈາກສະພາບໍລຫິານ ໃນນັ ຸ້ນ ສອງສື່ ວນສາມ ຕ ຸ້ອງເປນັສະມາຊກິອດິສະຫ ະ  ຊ ື່ ງຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ ໜ ື່ ງທື່ ານ ຕ ຸ້ອງມີ
ຄວາມຮູ ຸ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ ຸ້ານບນັຊ ີຫ   ການເງນິ; 

5. ມແີຜນການລະດມົທ ນ ແລະ ແຜນການນາໍໃຊ ຸ້ທ ນທີື່ ລະດມົໄດ ຸ້ ໂດຍຜື່ ານການຮບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູື່ ຖ ຮຸ ຸ້ນ; 
6. ມເີອກະສານລາຍງານການເງນິ ໜ ື່ ງປຄີ ນຫ ງັ ນບັແຕື່ ປີຍ ື່ ນຄໍາຮ ຸ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ ຸ້ອງຂໍອອກຈາໍ

ໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກື່  ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ ຊ ື່ ງໄດ ຸ້ຮບັການກວດສອບຈາກບໍລສິດັ
ກວດສອບ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ປສຸີດທ ຸ້າຍ ກື່ ອນວນັຍ ື່ ນຄໍາຮ ຸ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການ
ຮ ຸ້ອງຂໍອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກື່ ມວນຊນົ ຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຮບັຄໍາເຫນັແບບບໍື່ ມເີງ  ື່ອນໄຂ ຫ   ແບບມເີງ  ື່ອນໄຂ ທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນເງ  ື່ອນ
ໄຂສໍາຄນັ ຊ ື່ ງກະທບົຕໍື່ ຜນົການດໍາເນນີງານ ແລະ ຖານະການເງນິຂອງບໍລສິດັ; 

7. ບໍື່ ມກີານປື່ ຽນແປງປະເພດການດໍາເນນີທຸລະກດິຕົ ຸ້ນຕໍໃນໄລຍະ ສາມປ ີຜື່ ານມາ; 
8. ມລີາຍຮບັປສຸີດທ ຸ້າຍ ກື່ ອນມ ຸ້ຍ  ື່ ນເອກະສານປະກອບການຮ ຸ້ອງຂໍອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກື່ ມວນຊນົ ບໍື່ ຫ ຸດໜ ື່ ງຕ ຸ້ກບີ, 

ບໍື່ ມຂີາດທ ນສະສມົ, ການດໍາເນນີທຸລະກດິໃນ ໜ ື່ ງ ປຜີື່ ານມາມກີາໍໄລສຸດທ ິແລະ ບໍື່ ມໜີີ ຸ້ເກນີກາໍນດົ ຊ ື່ ງຄ ຸ້າງຊໍາລະ
ຕົ ຸ້ນທ ນ ຫ   ດອກເບ ຸ້ຍ ສື່ ວນໃດສື່ ວນໜ ື່ ງ ຫ   ທງັໝດົ ຕາມທີື່ ໄດ ຸ້ກາໍນດົໄວ ຸ້ໃນສນັຍາກູ ຸ້ຢ ມ; 

9. ມກີານຢັ ຸ້ງຢ ນຄວາມພ ຸ້ອມ ການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກື່ ມວນຊນົ ຈາກທີື່ ປ ກສາດ ຸ້ານການເງນິ ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍລາຍຊ ື່

ທມີງານທີື່ ຮບັຜດິຊອບເປນັທີື່ ປ ກສາດ ຸ້ານການເງນິ; 
10. ມກີານຄໍ ຸ້າປະກນັການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກື່ ມວນຊນົ ລະຫວື່ າງ ບໍລສິດັທີື່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກື່

ມວນຊນົ ກບັ ຜູ ຸ້ຄໍ ຸ້າປະກນັການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນ; 
11. ມແີຜນການກື່ ຽວກບັ ການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກື່ ມວນຊນົ, ການເຄ ື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ ການຄາດຄະເນ

ຖານະການເງນິ ຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ ສາມປ ີ ຕໍື່ ໜ ຸ້າ ນບັແຕື່ ປີສໍາເລດັການອອກຈາໍໜື່ າຍຮຸ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກື່  ມວນຊນົ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ 
ໂດຍຜື່ ານການຮບັຮອງຈາກສະພາບໍລຫິານ; 

12. ມເີງ  ື່ອນໄຂອ ື່ ນຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 



 

ບນັດາທື່ ານຈະເຫນັວື່ າ ການລະດມົທ ນ ຈາກມວນຊນົຂອງບໍລສິດັ ບໍື່ ແມື່ ນໃຜກໍື່ ສາມາດເຮດັໄດ ຸ້, ຕ ຸ້ອງມເີງ  ື່ອນໄຂ
ຄບົຖຸ້ວນຄ ດັື່ ງທີື່ ໄດ ຸ້ກື່ າວມາຂ ຸ້າງເທງິ. ການກາໍນດົເງ  ື່ອນໄຂດັື່ ງກື່ າວຂ ຸ້າງເທງິ ກໍື່ ເພ ື່ ອໃຫ ຸ້ຮບັປະກນັໄດ ຸ້ຄວາມໜຸ້າເຊ ື່ ອຖ , ຄວາມ
ໂປື່ ງໃສ ແລະ ສກັກະຍາພາບ ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ. ການລງົທ ນນາໍບໍລສິດັ ທີື່ ບໍື່ ມເີງ  ື່ອນໄຂ ຄບົຖຸ້ວນ ດັື່ ງ
ກື່ າວຂ ຸ້າງເທງິນັ ຸ້ນ ຈະເຮດັໃຫ ຸ້ການລງົທ ນມຄີວາມສື່ ຽງສູງ, ບໍື່ ສະເພາະແຕື່ ຄວາມສື່ ຽງ ທີື່ ຈະບໍື່ ໄດ ຸ້ຮບັຜນົຕອບແທນໃນດ ຸ້ານ
ດອກເບ ຸ້ຍ ຫ   ເງນິປນັຜນົເທົື່ ານັ ຸ້ນ, ແຕື່ ລວມເຖງິຄວາມສື່ ຽງທີື່ ຈະສູນເສຍຕົ ຸ້ນທ ນ ທີື່ ໄດ ຸ້ເອາົໄປລງົທ ນນາໍບໍລສິດັດັື່ ງກື່ າວ. ສະ
ນັ ຸ້ນ, ກື່ ອນທີື່ ບນັດາທື່ ານຈະຕດັສນິໃຈລງົທ ນນາໍບໍລສິດັໃດ ກໍື່ ຄວນສ ກສາຂໍ ຸ້ມູນຕາມເງ  ື່ອນໄຂທີື່ ກາໍນດົໄວ ຸ້ຂ ຸ້າງເທງິກື່ ອນ ເພ ື່ ອ
ປຸ້ອງກນັບໍື່ ໃຫ ຸ້ເກດີຄວາມອບັປະໂຫຍດ ຕໍື່ ກບັເງນິລງົທ ນຂອງພວກເຮາົໃນພາຍຫ ງັ. 

 

  




