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ຂຽນໂດຍ: ແສງອາລ ນ ວໄິລສານ ຮອງຫວົໜຸ້າພະແນກຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກຈາໍໜ່າຍຫຼຼັກຊຼັບ, ສາໍນຼັກງານ ຄຄຊ 
 

 

 ການອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວນຼັ ຸ້ນ ບ່ໍສະເພາະແຕ່ມຜີນົປະໂຫຍດຕໍ່
ບໍລສິຼັດທີ່ ອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ, ບໍລສິຼັດຈດົທະບຽນ ຫຼ  ີ ຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນຂອງບໍລສິຼັດເທົ່ ານຼັ ຸ້ນ ແຕ່ມຼັນມຜີນົປະໂຫຍດຕໍ່ ຜູ ຸ້ທີ່ ມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມທຼັງໝດົ ເຊຼັ່ ນ: ຄູ່ຄ ຸ້າ, ເຈ ົ ຸ້າໜີ ຸ້, ຜູ ຸ້ລງົທນຶ, ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ຕະຫຼອດຈນົເຖງິເສດຖະກດິ-ສຼັງຄມົໂດຍ
ລວມ. ໃນທີ່ ນີ ຸ້ ຂ ຸ້າພະເຈົ ຸ້າຈະຍກົໃຫ ຸ້ເຫຼັນເຖງິຜນົປະໂຫຍດຕົ ຸ້ນຕໍ ທີ່ ບໍລສິຼັດ ແລະ ຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ ຈະໄດ ຸ້ຮຼັບ ຄ ດຼັ່ ງນີ ຸ້:  
 

ກ. ຜນົປະໂຫຍດ ຕໍ່  ບໍລສິຼັດອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ບໍລສິຼັດຈດົທະບຽນ  
 

1. ເປຼັນແຫ່ຼງເງນິທນຶໄລຍະຍາວ  
 ການອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ ຈະຊ່ວຍໃຫ ຸ້ບໍລສິຼັດສາມາດລະດມົເງນິ
ທນຶຈາກຜູ ຸ້ລງົທນຶ ແລະ ມວນຊນົທົ່ ວໄປ ໄດ ຸ້ໂດຍກງົ ເພ ່ ອນາໍໄປເປຼັນເງນິທນຶໝນູວຽນ ຫຼ  ີຂະຫຍາຍທ ລະກດິຂອງ
ບໍລສິຼັດ ໂດຍບ່ໍມພີາລະທີ່ ຕ ຸ້ອງຈ່າຍຄ ນເງນິຕົ ຸ້ນ ແລະ ດອກເບ ຸ້ຍ ຫຼີ  ການຊໍາລະຕາມງວດທີ່ ກາໍນດົ ຄ ກຼັນກຼັບການກູ ຸ້
ຢ ມເງນິຈາກສະຖາບຼັນການເງນິ (ທະນາຄານ) ເຮຼັດໃຫ ຸ້ບໍລສິຼັດມຄີວາມຄ່ອງຕວົໃນການບໍລຫິານເງນິທນຶຫຼາຍຂຶ ຸ້ນ.  
2. ເພີ່ ມຊ່ອງທາງໃນການລະດມົທນຶ ເພີ ່ ອຊ່ວຍໃນການບໍລຫິານເງນິທນຶ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ  
 ບໍລສິຼັດອອກຈ່າໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ສາມາດລະດມົທນຶເພີ່ ມໄດ ຸ້ ເມ  ່ ອມຄີວາມ
ຕ ຸ້ອງການໃຊ ຸ້ເງນິທນຶເພີ່ ມຂຶ ຸ້ ຸ້ນ ໂດຍການອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ ມທນຶ ແລະ ເຄ ່ ອງມີ ທາງການເງນິປະເພດອ ່ ນໄດ ຸ້ຫຼາຍ
ຂຶ ຸ້ນ ດ ຸ້ວຍຮູບແບບຫຼຼັກຊຼັບປະເພດທນຶ ແລະ ໜີ ຸ້ ເປຼັນຕົ ຸ້ນແມ່ນ ຮ ຸ້ນສາມຼັນ, ຮ ຸ້ນກູ ຸ້/ພຼັນທະບຼັດ ເຫຼົ່ ານີ ຸ້ເປຼັນຕົ ຸ້ນ ຊຶ່ ງຈະ
ຊ່ວຍໃຫ ຸ້ບໍລສິຼັດ ສາມາດຈຼັດໂຄງສ ຸ້າງທາງການເງນິທີ່ ເໝາະສມົຕໍ່ ການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິຼັດໄດ ຸ້ ນອກນຼັ ຸ້ນ ຍຼັງ
ເປຼັນການເພີ່ ມທາງເລ ອກ ແລະ ສ ຸ້າງຄວາມເຂຼັ ຸ້ມແຂງດ ຸ້ານການເງນິ ແລະ ບໍລຫິານເງນິທນຶໄດ ຸ້ຢ່າງມປີະສດິທະພາບ 

ສູງສ ດ. 
3. ເສມີສ ຸ້າງຊ ີ່ ສຽງ ແລະ ພາບພດົທີ່ ດໃີຫ ຸ້ແກ່ບໍລສິຼັດ 
 ການເປຼັນບໍລສິຼັດອອກ     າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ບໍລສິຼັດຈດົທະບຽນ ຈະຊ່ວຍເສມີສ ຸ້າງ ຄວາມໜຸ້າເຊ ່ ອຖ  ແລະ 
ພາບພດົທີ່ ດໃີນການຄ ຸ້ມຄອງກດິຈະການ ແລະ ມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິຼັດຫຼາຍຂຶ ຸ້ນ, ໂດຍຜ່ານກນົ
ໄກການລາຍງານ ແລະ ການເປດີເຜຍີຂໍ ຸ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ. ນອກຈາກຈະຊ່ວຍສ ຸ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝຼັ ຸ້ນໃຫ ຸ້
ແກ່ຜູ ຸ້ລງົທນຶຫຼາຍຂຶ ຸ້ນແລ ຸ້ວ ຍຼັງຈະຊ່ວຍສ ຸ້າງຄວາມເຊ ່ ອຖ ໃຫ ຸ້ແກ່ລູກຄ ຸ້າ ແລະ ສະຖາບຼັນການເງນິ (ທະນາຄານ). 
ນອກຈາກນີ ຸ້ ຍຼັງເປຼັນການເພີ່ ມໂອກາດທາງການຄ ຸ້າ, ການເຂົ ຸ້າເຖງິຄູ່ຄ ຸ້າ ແລະ ການຕໍ່ ຍອດທ ລະກດິໃນອານາຄດົ. 
4. ສ ຸ້າງຄວາມຈງົຮຼັກພຼັກດ ີແລະ ຜນົຕອບແທນທີ່ ດໃີຫ ຸ້ແກ່ພະນຼັກງານ  
 ພະນຼັກງານຂອງບໍລສິຼັດ ກໍ່ ເປຼັນປຼັດໄຈໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄຼັນຫຼາຍທີ່ ສ ດໃນການດໍາເນນີທ ລະກດິໃຫ ຸ້ປະສບົຜນົສໍາ
ເລຼັດ ໂດຍການໃຫ ຸ້ຜູ ຸ້ອໍານວຍການ, ຜູ ຸ້ບໍລຫິານ ຕະຫຼອດເຖງິພະນຼັກງານມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເປຼັນເຈົ ຸ້າຂອງບໍລສິຼັດ 
(ຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ) ຈະຊ່ວຍສ ຸ້າງຄວາມສາມຼັກຄ ີ ແລະ ຄວາມພູມໃຈໃຫ ຸ້ແກ່ພະນຼັກງານ, ມຄີວາມກະຕ ລ ລົ ຸ້ນ ແລະ 
ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິຼັດວຽກງານ ສ ມທ ກສະຕປິຼັນຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດຢ່າງເຕຼັມທີ່ ໃນການສ ຸ້າງຄວາມກ ຸ້າວໜຸ້າໃຫ ຸ້ແກ່
ບໍລສິຼັດ. 
5. ສ ຸ້າງຄວາມຮຼັບຜດິຊອບ ແລະ ການບໍລຫິານງານແບບມີ ອາຊບີ 

ໃນຖານະທີ່ ເປຼັນບໍລສິຼັດອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ຈດົທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ ແມ່ນມພີຼັນທະໃນ
ການເປດີເຜຍີຂໍ ຸ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງບໍລສິຼັດ ຜ່ານຊ່ອງທາງພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົ ແລະ 



ລະບບົເປດີເຜຍີຂໍ ຸ້ມູນຂ່າວສານຂອງຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ ໂດຍເຮຼັດໃຫ ຸ້ບໍລສິຼັດເປຼັນທີ່ ຮູ ຸ້ຈ ຼັກຂອງຜູ ຸ້ລງົທນຶ ແລະ ສ ຸ້າງ
ຄວາມສນົໃຈໃຫ ຸ້ຜູ ຸ້ລງົທນຶໃນບໍລສິຼັດຫຼາຍຂຶ ຸ້ນ ລວມທຼັງເປຼັນການຊ ກຍູ ຸ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໃຫ ຸ້ຜູ ຸ້ບໍລຫິານຂອງບໍລສິຼັດຈດົ
ທະບຽນມກີານບໍລຫິານງານແບບມ ອາຊບີ ເນ ່ ອງຈາກມຄີວາມຮຼັບຜດິຊອບຕໍ່ ຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນໃນວງົກວ ຸ້າງ. 
6. ຜນົປະໂຫຍດທາງດ ຸ້ານອາກອນ  
 ບໍລສິຼັດອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ ຈະໄດ ຸ້ຮຼັບນະໂຍບາຍດ ຸ້ານອາກອນ 
ເຊຼັ່ ນ: ໄດ ຸ້ຮຼັບການຍກົເວຼັ ຸ້ນອຼັດຕາອາກາໍໄລ ໝາຍວ່າ ບໍລສິຼັດອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ 
ຈະໄດ ຸ້ຮຼັບນະໂຍບາຍກາໍໄລອາກອນຫຼ ດ 5% ຈາກອຼັດຕາປກົກະຕ ິ ເປຼັນເວລາ 4 ປ ີ ນຼັບແຕ່ວຼັນຈດົທະບຽນໃນ
ຕະຫຼາດຫຼຼັບຊຼັບເປຼັນຕົ ຸ້ນໄປ (ໝາຍວ່າ ອຼັດຕາອາກອນກາໍໄລປກົກະຕ ິແມ່ນ 24% ບໍລສິຼັດຈະ ໄດ ຸ້ເສຍແຕ່ 19%). 
 

ຂ. ຜນົປະໂຫຍດ ຕໍ່  ຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນຂອງບໍລສິຼັດອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ບໍລສິຼັດຈດົທະບຽນ  
 

1. ເພີ່ ມສະພາບຄ່ອງ  ແລະ  ສ ຸ້າງມນູຄ່າເພີ່ ມໃຫ ຸ້ແກ່ຜູ ຸ້ຖີ ຮ ຸ້ນ 
 ການເຂົ ຸ້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ຈະຊ່ວຍໃຫ ຸ້ເພີ່ ມສະພາບຄ່ອງຂອງຮ ຸ້ນຫຼາຍຂຶ ຸ້ນ ເນ ່ ອງຈາກຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ
ສາມາດຊ ຸ້-ຂາຍ ຮ ຸ້ນ ຫຼ  ແລກປ່ຽນກຼັນໄດ ຸ້ງ່າຍ ໂດຍຜ່ານລະບບົການຊ ຸ້-ຂາຍຂອງຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ ແລະ ລາຄາ
ຮ ຸ້ນທີ່ ຊ ຸ້-ຂາຍ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ ຈະເປຼັນລາຄາຕະຫຼາດທີ່ ສະທ ຸ້ອນມູນຄ່າທີ່ ແທ ຸ້ຈງິຂອງບໍລສິຼັດ. ໂດຍລາຄາ
ຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຂອງບໍລສິຼັດນຼັ ຸ້ນ ແມ່ນຂຶ ຸ້ນກຼັບການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຜນົການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິຼັດ.  
2. ເພີ່ ມອໍານາດການຕໍ່ ລອງ  ແລະ ຫຼ ດຜ່ອນພາລະການຄໍ ຸ້າປະກຼັນ 
 ການເປດີເຜຍີຂໍ ຸ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມໜຸ້າເຊ ່ ອຖ ຈາກການເຂົ ຸ້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ຈະມີ
ສ່ວນຊ່ວຍສ ຸ້າງຄວາມໜຸ້າເຊ ່ ອຖ ຕໍ່ ເຈ ົ ຸ້າໜີ ຸ້ຂອງບໍລສິຼັດ ອຼັນຈະເປຼັນການເພີ່ ມອໍານາດໃນການຕໍ່ ລອງຂອງຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ ຫຼ  ຜູ ຸ້
ບໍລຫິານ ຕໍ່ ຄູ່ຄ ຸ້າ ແລະ ສະຖາບຼັນການເງນິ (ທະນາຄານ) ໃນກລໍະນ ີການຂໍສນິເຊ ່ ອ, ໜີ ຸ້ຕ ຸ້ອງສົ່ ງ ຫຼ   ເງ  ່ອນໄຂການຊໍາ
ລະສນິຄ ຸ້າອ ່ ນໆ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍຫຼ ດຜ່ອນພາລະການຄໍ ຸ້າປະກຼັນສ່ວນບ ກຄນົຂອງຜູ ຸ້ຖີ ຮ ຸ້ນໄດ ຸ້ (ໝາຍວ່າ ກລໍະນ ີ ຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ
ທີ່ ເປຼັນສະພາບໍລຫິານ ຫຼ  ຄະນະຜູ ຸ້ອໍານວຍການ).  
3. ໄດ ຸ້ຮຼັບຍກົເວຼັ ຸ້ນອາກອນກາໍໄລຈາກການຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ  
 ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດ ຸ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ກາໍນດົໄວ ຸ້ວ່າ: ບ ກຄນົ ແລະ ນຕິບິ ກຄນົ ທີ່ ດໍາເນນີການຊ ຸ້-ຂາຍ
ຮ ຸ້ນທີ່ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ ຈະໄດ ຸ້ຮຼັບການຍກົເວຼັ ຸ້ນອາກອນກາໍໄລຈາກການຂາຍຮ ຸ້ນ, ໝາຍວ່າ ການ
ຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ຈະໄດ ຸ້ເສຼັຍພຽງຄ່າທໍານຽມ 0,3% ຂອງມູນຄ່າຮ ຸ້ນທີ່ ຊ ຸ້-ຂາຍໃນແຕ່ລະຄຼັ ຸ້ງ, ສ່ວນ
ກາໍໄລຈາກການຂາຍຮ ຸ້ນ ຈະຖ ກຍກົເວຼັ ຸ້ນ ບ່ໍໄດ ຸ້ນາໍມາຄດິໄລ່ອາກອນ. 
 

 ເວົ ຸ້າລວມແລ ຸ້ວ ການເປຼັນບໍລສິຼັດອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ ຈະຊ່ວຍໃຫ ຸ້
ບໍລສິຼັດທີ່ ດໍາເນນີທ ລະກດິແບບຄອບຄວົ ກ ຸ້າວເຂົ ຸ້າສູ່ການບໍລຫິານງານແບບມ ອາຊບີຫຼາຍຂຶ ຸ້ນ, ມຜູີ ຸ້ບໍລຫິານທີ່ ເປຼັນມີ 
ອາຊບີເຂົ ຸ້າມາຮ່ວມກດິຈະການ ແລະ ເປດີໂອກາດໃຫ ຸ້ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງເຈົ ຸ້າຂອງກດິຈະການທີ່ ມເີປົ ຸ້າໝາຍ 
ໃນການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ຫຼ  ມຄີວາມຮູ ຸ້ຄວາມສາມາດທີ່ ແຕກຕ່າງກຼັນໄປ ສາມາດເລ ອກປະກອບອາຊບີທີ່ ຕ ຸ້ອງ 
ການ ໂດຍຍຼັງມຖີານະເປຼັນຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນຂອງບໍລສິຼັດ ແລະ ໄດ ຸ້ຮຼັບຜນົຕອບແທນຈາກການຖ ຮ ຸ້ນຄ ເກົ່ າ ສ່ວນຜູ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນທົ່ ວ
ໄປ (ໃໝ່) ກໍ່ ມໂີອກາດເຂົ ຸ້າມາຮ່ວມເປຼັນເຈົ ຸ້າຂອງ ແລະ ບໍລຫິານກດິຈະການ ໄດ ຸ້ຫຼາຍຂຶ ຸ້ນ. 
 ການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼຼັກຊຼັບ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ຍຼັງເປຼັນຈ ດເລີ່ ມຕົ ຸ້ນທີ່ ດ ີ ແລະ ເປຼັນແຮງ
ຈງູໃຈ ໃຫ ຸ້ເກດີຄວາມສນົໃຈໃນການເຂົ ຸ້າຮ່ວມລງົທນຶຈາກຜູ ຸ້ລງົທນຶ ທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ ງຈະສົ່ ງເສມີ
ໃຫ ຸ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທ ລະກດິຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ສ ຸ້າງຄວາມເຂຼັ ຸ້ມແຂງໃຫ ຸ້ແກ່ບໍລສິຼັດຫຼາຍຂຶ ຸ້ນ ແລະ ຍຼັງ
ເປຼັນການຊ່ວຍພຼັດທະນາຕະຫຼາດທນຶລາວ ກໍ່ ຄ ເສດຖະກດິ ໂດຍລວມຂອງປະເທດ.  
           
 
 
            


