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 ປ ີ 2015 ແມ່ນປສຸີດທາ້ຍຂອງການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີ ຄັງ້ທ ີ VII (2011-
2015) ແລະ ກ ່ ແມ່ນປທີ ີ5 ຂອງການສາ້ງຕັງ້ຕະຫຼາດທນຶ ຢ ່  ສປປ ລາວ. ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 
ໄດສ້ບືຕ ່ ຄຸມ້ຄອງຕະຫຼາດທນຶໃຫກ້ານເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕທິ າ, ຍກົສ ງບດົບາດຂອງຕະຫຼາດທນຶໃນການ
ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ. 
 

ໃນໜຶ່ ງປທີີ່ ຜ່ານມາ ສະພາບເສດຖະກດິຂອງໂລກຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະຊາ້ ໃນລະດບັ 3,1% ເນື່ ອງຈາກວ່າ
ເສດຖະກດິຂອງປະເທດຕະຫຼາດເກດີໃໝ່ ແລະ ເສດຖະກດິປະເທດກ າລງັພດັທະນາ ຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ລງົ ເປນັຕົນ້
ແມ່ນເສດຖະກດິຂອງ ສປ ຈນີ ສມົທບົກບັຄວາມຜນັຜວນຂອງລາຄານ າ້ມນັ, ລາຄາຄ າ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ, ຮຸນ້, 
ອດັຕາດອກເບຍ້ ແລະ ອດັຕາແລກປ່ຽນ. ສະພາບການດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດສ້າ້ງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍພ ສມົຄວນຕ ່

ການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ການພດັທະນາຂອງຕະຫຼາດທນຶໂລກ. ສ າລບັຢ ່  ສປປ ລາວ ຍອ້ນມກີານຊີນ້ າ-ນ າພາຢ່າງແທດ
ເຖງິຂອງຄະນະ ຄຄຊ ເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົສາມາດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກສະພາບເສດຖະກດິ
ໂລກ ແລະ ສາມາດຍາດໄດຜ້ນົສ າເລດັ ໃນຫຼາຍວຽກງານ ເຊັ່ ນ: ສ າເລດັການສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິ າຈ ານວນໜຶ່ ງ, ໄດ ້
ອະນຸຍາດໃຫ ້ 1 ບ ລສິດັ ອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ຄັງ້ທ າອດິ ເພື່ ອລະດມົທນຶຈາກມວນຊນົ, ຮບັຮອງເອາົບ ລສິດັກວດສອບໃນ
ວຽກງານຫຼກັຊບັເພີ່ ມ 1 ບ ລສິດັ, ອະນຸຍາດໃຫຕ້ະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ລງົນາມໃນບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ (MOU) 
ຮ່ວມກບັ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັກ າປ ເຈຍ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັແຫ່ງປະເທດໄທ, ສ າເລດັການເປນັເຈົາ້ພາບຈດັກອງປະຊຸມ
ການຮ່ວມມດືາ້ນຕະຫຼາດທນຶຂອງ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 5 ປະເທດເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງ (MCMC)    
ຄັງ້ທ ີ V. ພອ້ມນັນ້ ຍງັໄດສ້ າເລດັການຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜ່ຄວາມຮ ກ່້ຽວກບັວຽກງານຕະຫຼາດທນຶໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ ທງັພາຍ
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຕ່າງແຂວງຈ ານວນຫຼາຍຄັງ້. 

 

ສ າລບັປ ີ2016 ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຈະສບືຕ ່ ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງ ບນັດານຕິກິ າ ເພື່ ອ
ຮອງຮບັການພດັທະນາຂອງຕະຫຼາດທນຶ, ຊຸກຍ ກ້ານບ ລກິານຈດັລ າດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ແລະ ການປະເມນີມ ນຄ່າຊບັ
ສນິເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການກະກຽມອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັຂອງບນັດາບ ລສິດັ, ເອາົໃຈໃສ່ຄຸມ້ຄອງຜ ່ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທນຶໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວພາຍໃຕລ້ະບຽບກດົໝາຍ ແນໃສ່ຮບັປະກນັສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ່ ຖື
ຮຸນ້, ພອ້ມນັນ້ ຍງັໄດສ້ບືຕ ່ ຊຸກຍ ບ້ນັດາບ ລສິດັທີ່ ມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊອ້ນໃນການລະດມົທນຶຜ່ານຕະຫຼາດທນຶ ແລະ ຈດົ
ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ແລະ ຊຸກຍ ໃ້ຫຕ້ະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວເປດີບ ລກິານຊື-້ຂາຍຮຸນ້ແບບຈ ານວນຫຼາຍ 
(Block Trading), ສບືຕ ່ ຈດັກອງປະຊຸມສ າມະນາເຜຍີແຜ່ຄວາມຮ ກ່້ຽວກບັວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ
ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ໃຫສ້ າເລດັລາຍການໂທລະພາບ “ເສັນ້ທາງສ ່ ຕະຫຼາດທນຶລາວ” ໃຫສ້າມາດອອກອາກາດເຜຍີແຜ່ໃຫ ້
ສງັຄມົໄດຮ້ບັຊມົ. ພວກເຮາົຍງັຈະສບືຕ ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຮ່ວມມກືບັ ຄຄຊ ບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ ແລະ 
ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເພື່ ອຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ, ພອ້ມທງັ ກະກຽມເປນັເຈົາ້ພາບຈດັກອງ
ປະຊຸມລະດບັສາກນົກ່ຽວກບັໂຄງການລເິລີ່ ມໃນການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານສ າລບັຂງົເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້  ຄັງ້ທ ີ
III ຢ ່  ສປປ ລາວ ( Southeast Asia Corporate Governance Initiative) ໂດຍຮ່ວມມກືບັອງົການ
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I. ຄວາມຮ ພ້ືນ້ຖານກ່ຽວກບັຕະຫາຼດທນຶ 

1. ຕະຫາຼດທນຶ 
ຕະຫຼາດທນຶ ແມ່ນຕະຫຼາດລະດມົທນຶໄລຍະຍາວ ຫຼ ື ເວົາ້ອກີຢ່າງໜຶ່ ງວ່າ ຕະຫຼາດທນຶ ແມ່ນຂະບວນການຈດັ

ສນັທນຶໄລຍະຍາວແບບທາງກງົ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນທີ່ ຕອ້ງການນ າໃຊທ້ນຶ ເຊັ່ ນ: ລດັຖະບານ ຫຼ ືບນັດາຫວົໜ່ວຍວສິາ
ຫະກດິ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ມທີນຶສະສມົ ເຊັ່ ນ: ຜ ່ ລງົທນຶປະເພດບຸກຄນົ ຫຼ ື ປະເພດສະຖາບນັ. ການລະດມົຜ່ານ
ຕະຫຼາດທນຶ ແມ່ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດວ້ຍການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ເຊັ່ ນ: ຮຸນ້, ພນັທະບດັ, ຮຸນ້ກ  ້ແລະ ຫຼກັຊບັອື່ ນ 
ເພື່ ອຈດຸປະສງົນ າໃຊທ້ນຶທີ່ ລະດມົມານັນ້ ເຂົາ້ໃນການລງົທນຶໄລຍະຍາວ ເຊັ່ ນ: ການລງົທນຶໃສ່ການກ ່ ສາ້ງໂຮງງານ, ຂະ 
ຫຍາຍຖານການຜະລດິ ແລະ ບ ລກິານ ຫຼ ືການກ ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ. 

 
2. ຜະລດິຕະພນັໃນຕະຫາຼດທນຶ 

ອງີຕາມລະດບັການພດັທະນາຂອງຕະຫຼາດທນຶໃນແຕ່ລະປະເທດ, ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມໃີນຕະຫຼາດທນຶກ ່ ຈະມີ
ຜະລດິຕະພນັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນ າມາຊື-້ຂາຍໃນຕະຫຼາດທນຶ ປະກອບມ:ີ ຮຸນ້ສາມນັ 
(Common Stock), ຮຸນ້ບ ລມິະສດິ (Preferred Stock), ພນັທະບດັລດັຖະບານ (Government Bond), 
ຮຸນ້ກ  ້(Corporate Bond), ສນັຍາຊື-້ຂາຍລ່ວງໜາ້ (Futures), ສນັຍາສດິ (Options), ໃບສະແດງສດິໃນການຊື ້

ຫຼກັຊບັ (Warrant) ແລະ ຜະລດິຕະພນັອື່ ນໆ. ປະຈບຸນັ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ທ າການຊື-້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ 
(ຕລຊລ) ມພີຽງແຕ່ ຮຸນ້ສາມນັ ເທົ່ ານັນ້. 

 
3. ໂຄງປະກອບຂອງຕະຫາຼດທນຶ ສປປ ລາວ 

 ໂຄງປະກອບຂອງຕະຫຼາດທນຶ ສປປ ລາວ ປະກອບດວ້ຍພາກສ່ວນຕ່າງໆ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

 ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 

ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ມຊີື່ ຫຍ ວ່້າ: “ຄຄຊ” ຖືກສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນເດອືນ ພດຶສະພາ 2009, ຄຄຊ 
ແມ່ນການຈດັຕັງ້ໜຶ່ ງຂອງລດັຖະບານ ມສີ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ມຊີື່ ຫຍ ວ່້າ: “ສຄຄຊ” ຊຶ່ ງຖກື
ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນເດອືນ ກ ລະກດົ 2009 ເປນັກງົຈກັຊ່ວຍວຽກ. 

 

ຄຄຊ ເປນັອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ ມພີາລະບດົບາດເປນັເສນາທກິານໃຫລ້ດັຖະບານ ໃນການຄຸມ້
ຄອງມະຫາພາກທາງດາ້ນວຽກງານຫຼກັຊບັຢ່າງລວມສ ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິ 
ຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ແນໃສ່ເຮດັໃຫກ້ານລະດມົທນຶ ແລະ ການພດັທະນາຕະ 
ຫຼາດຫຼກັຊບັ ໃຫມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ. 
ຄຄຊປະກອບມ ີ13 ທ່ານ ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 2 ທ່ານ, ກ າມະການ 9 ທ່ານ ແລະ ເລຂາ ຄຄຊ 1 ທ່ານ     
(ແຜນວາດ 1). 
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ແຜນວາດ 1: ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 

 ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 

ສຄຄຊ ມພີາລະບດົບາດເປນັກງົຈກັຊ່ວຍວຽກໃຫແ້ກ່ ຄຄຊ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 
ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ມຄີວາມສະຫງບົ, ເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະ
ໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ສຄຄຊ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕ  ຄ:ື ຄົນ້ຄວາ້, ຮ່າງ ແລະ ປບັປຸງ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ເພື່ ອສະເໜຕີ ່  ຄຄຊ ພຈິາລະນາ, ພອ້ມທງັ ດ າເນນີການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງ ແລະ 
ດ າເນນີການສບືສວນ-ສອບສວນຄະດກ່ີຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ; ຄົນ້ຄວາ້ ພຈິາລະນາການຮອ້ງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ 
ພອ້ມທງັຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ; ຕດິຕາມ
ກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ; ຄົນ້ຄວາ້ຄ າຮອ້ງຂ ສາ້ງຕັງ້ສະຖາບນັສື່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ ເພື່ ອນ າສະເໜຕີ ່  
ຄຄຊ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ພອ້ມທງັຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະຖາບນັດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຄຸມ້ຄອງນກັວຊິາຊບີ
ທຸລະກດິຫຼກັຊບັ; ຈດັຕັງ້ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ ຕາມທດິຊີນ້ າ
ຂອງ ຄຄຊ; ພວົພນັຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາວຽກ
ງານຫຼກັຊບັ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄຄຊ. 
 ສຄຄຊ ປະກອບດວ້ຍ 6 ພະແນກ ຄ:ື ພະແນກຈດັຕັງ້ ແລະ ບ ລຫິານ, ພະແນກຄຸມ້ຄອງການອອກຈ າໜ່າຍ
ຫຼກັຊບັ, ພະແນກຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັສື່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ, ພະແນກນຕິກິ າ, ພະແນກຝກຶອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ 
ແລະ ພະແນກຄຸມ້ຄອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ (ແຜນວາດ 2). ມາຮອດທາ້ຍປ ີ2015 ສຄຄຊ ປະກອບມພີະນກັງານທງັໝດົ 
48 ຄນົ (ຍງິ 21 ຄນົ), ປະກອບດວ້ຍຄະນະ ສຄຄຊ 3 ຄນົ (ຍງິ 2 ຄນົ), ຄະນະພະແນກ 14 ຄນົ (ຍງິ 6 ຄນົ), 
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ພະນກັງານວຊິາການ 31 ຄນົ (ຍງິ 14 ຄນົ) ແລະ ມລີະດບັການສກຶສາ ຄ:ື ປະລນິຍາເອກ 1 ຄນົ, ປະລນິຍາໂທ 22 ຄນົ 
(ຍງິ 12 ຄນົ), ປະລນິຍາຕ ີ24 ຄນົ (ຍງິ 9 ຄນົ)ແລະ ຊັນ້ກາງ 1 ຄນົ. 
 

ແຜນວາດ 2: ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງ ສຄຄຊ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ຕະຫາຼດຫຼກັຊບັ 

ໃນ ສປປ ລາວ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັສ ນກາງ ໃຫບ້ ລກິານຊື ້ ຂາຍ- ຫຼກັຊບັ, ສະສາງ-ຊ າລະ ແລະ ຮບັ
ຝາກຫຼກັຊບັ ຂອງບ ລສິດັທີ່ ນ າເອາົຫຼກັຊບັຂອງຕນົເຂົາ້ມາຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ. 

ປະຈບຸນັຢ ່  ສປປ ລາວ ມ ີຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 1 ແຫ່ງ ຄ:ື ຕລຊລ ຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນຮ ບແບບບ ລສິດັຈ າກດັ, ໂດຍ
ແມ່ນການຮ່ວມທນຶລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖຮຸືນ້ 51% ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສ.ເກາົຫຼ ີຖຮຸືນ້ 49%, 
ຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ເມື່ ອວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2010 ແລະ ເປດີໃຫບ້ ລກິານຊື-້ຂາຍຮຸນ້ຄັງ້ທ າອດິ ໃນວນັທ ີ11 ມງັກອນ 2011. 

 ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ  

ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ໝາຍເຖງິບ ລສິດັໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດຜ່້ານການຮບັຮອງຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃຫ ້
ລະດມົທນຶຜ່ານຕະຫຼາດທນຶ ໂດຍການນ າເອາົຫຼກັຊບັຂອງຕນົອອກຈ າໜ່າຍໃຫແ້ກ່ຜ ່ ລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ ແລະ ນ າຫຼກັຊບັຂອງຕນົເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ. 

 ປະຈບຸນັໃນ ສປປ ລາວ ມບີ ລສິດັຈດົທະບຽນ 5 ບ ລສິດັ ຄ:ື ບ ລສິດັ ຜະລດິໄຟຟາ້ລາວ ມະຫາຊນົ         
(ຜ-ຟຟລ), ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ), ບ ລສິດັ ລາວເວນີ ມະຫາຊນົ (ລວມຊ), ບ ລສິດັ 
ປໂີຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ລາວ ມະຫາຊນົ (ປທລ) ແລະ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ (ສ.ວ.ນ). 

 

ພະແນກນຕິກິ າ 
ພະແນກຈດັຕັງ້ 
ແລະ ບ ລຫິານ 

ພະແນກຝກຶອບົຮມົ ແລະ 
ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ 

ຫວົໜາ້ ສຄຄຊ 

ພະແນກຄຸມ້ຄອງ 
ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 

ພະແນກຄຸມ້ຄອງ 
ສະຖາບນັສື່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ 

ພະແນກຄຸມ້ຄອງ 
ການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ 

ຮອງຫວົໜາ້ ສຄຄຊ ຮອງຫວົໜາ້ ສຄຄຊ 



4 
 

 ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ 

ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ແມ່ນ ສະຖາບນັສື່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັປະເພດໜຶ່ ງ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຫຼກັຊບັຕາມປະເພດທີ່

ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ. ໃນ ສປປ ລາວ ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ສາມາດເຮດັໜາ້ທີ່  ໄດ ້ 3 ປະ
ເພດ ຄ:ື ເປນັຜ ່ ຄ າ້ປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ, ເປນັນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ເປນັທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ. 

ໃນປະຈບຸນັ ຢ ່  ສປປ ລາວ ມບີ ລສິດັຫຼກັຊບັ 4 ບ ລສິດັ, ຊຶ່ ງໃນນັນ້ມ ີ3 ບ ລສິດັ ເຮດັໜາ້ທີ່  ໄດທ້ງັ 3 ປະເພດ 
ຄ:ື ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ, ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກດັ ແລະ ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ. 
ສ່ວນອກີ 1 ບ ລສິດັ ຄ:ື ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ເອພເີອມັ ລາວ ຈ າກດັ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັພຽງທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ. 

 ບ ລສິດັກວດສອບ 

ບ ລສິດັກວດສອບ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນສະຖາບນັສື່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັປະເພດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງບ ລສິດັກວດສອບໃນ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນການຈດັຕັງ້ວຊິາຊບີການບນັຊ ີ ແລະ ກວດສອບຂອງນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກກະຊວງ
ການເງນິ ແລະ ໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ພອ້ມນັນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ 
ເສຍກ່ອນຈຶ່ ງສາມາດດ າເນນີການໃຫບ້ ລກິານໃນຂງົເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ ໄດ.້  

ໂດຍພືນ້ຖານແລວ້ ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕ ຂອງບ ລສິດັກວດສອບ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫບ້ ລສິດັລ ກຄາ້ສາມາດປະຕບິດັຕາມມາດ 
ຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ (International Financial Reporting Standard: IFRS) ແລະ 
ຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຕ ່ ການກະກຽມ ແລະ ເປດີເຜຍີຂ ມ້ ນທາງການເງນິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິແຕ່ລະໄລຍະ. 

ປະຈບຸນັ ໃນ ສປປ ລາວ ມບີ ລສິດັກວດສອບທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກ ຄຄຊ ໃຫດ້ າເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັ
ວຽກງານການກວດສອບດາ້ນຫຼກັຊບັ ທງັໝດົ 4 ບ ລສິດັ ຄ:ື ບ ລສິດັ ພຣາຍສວ໌ ເຕີເ້ຮົາ້ສກ໌ ເປສີ ໌ຈ າກດັ, ບ ລສິດັ ເຄພີ
ເອມັຈລີາວ ຈ າກດັ, ບ ລສິດັ ເອນີແອນຢງັ (ລາວ) ຈ າກດັ ແລະ ບ ລສິດັ ດລີອຍ ລາວ ຈ າກດັຜ ່ ດຽວ. 

II. ສະພາບການພດັທະນາຕະຫາຼດທນຶ ໃນປ ີ2015 

1. ສະພາບລວມຂອງຕະຫາຼດທນຶ ຢ ່  ຕ່າງປະເທດ 
ໃນປ ີ 2015 ດດັຊະນຕີະຫຼາດຫຼກັຊບັຕ່າງປະເທດແມ່ນມຄີວາມຜນັຜວນຫຼາຍ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົເຮດັ ໃຫດ້ດັສະນຕີະ 

ຫຼາດຫຼກັຊບັຕ່າງປະເທດແຕ່ລະພາກພືນ້ ໃນທາ້ຍປ ີ 2015 ມກີານປບັຕວົຂຶນ້ລງົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ເມື່ ອທຽບກບັທາ້ຍປ ີ
2014 ເຊັ່ ນ: 

ດດັຊະນຕີະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສ.ອາເມລກິາ ດດັຊະນ ີDow Jones ປບັຕວົຫຼຸດລງົ -2,63% ແລະ S&P500   
-1,54%, ຍກົເວັນ້ NASDAQ ທີ່ ປບັຕວົເພີ່ ມຂຶນ້ 5,68%. ສາເຫດທີ່ ພາໃຫດ້ດັຊະນໃີນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສ.ອາເມລ ິ
ກາ ປບັຕວົຫຼຸດລງົ ເນື່ ອງຈາກການເປດີເຜຍີຂ ມ້ ນການຈາ້ງງານພາກເອກະຊນົໃນຊ່ວງກາງປ ີ ຕ ່ າກວ່າທີ່ ນກັວເິຄາະຄາດ
ການ, ລວມທງັຜ ່ ລງົທນຶມຄີວາມກງັວນົຕ ່ ກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບເສດ 
ຖະກດິຂອງ ສ.ອາເມລກິາ. 
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ສ າລບັດດັຊະນຂີອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ເອຣີບົ ແມ່ນມກີານປບັຕວົເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຢຍລະມນັ 
(DAX) ເພີ່ ມຂຶນ້ເຖງິ 10,69%, ຝຣັ່ ງ (CAC 40) ເພີ່ ມຂຶນ້ 7,05%, ຍກົເວັນ້ ອງັກດິ (FTSE) ຫຼຸດລງົ -9,64%. 
ສາເຫດທີ່ ພາໃຫດ້ດັຊະນໃີນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ເອຣີບົ ປບັຕວົເພີ່ ມຂຶນ້ ເນື່ ອງມາຈາກລາຍງານຕວົເລກເສດຖະກດິຂອງ
ບນັດາປະເທດໃນກຸ່ມເອຣີບົມທ່ີາອ່ຽງປບັຕວົດຂີຶນ້ໃນຊ່ວງໄຕມາດສຸດທາ້ຍຂອງປ ີ 2015, ລວມທງັທະນາຄານກາງ
ເອຣີບົ ຫຼ ືECB ຍງັຄງົສບືຕ ່ ດ າເນນີມາດຕະການກະຕຸນ້ເສດຖະກດິ. 

 

ສ່ວນດດັຊະນຂີອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ອາຊ ີກ ່ ແມ່ນມກີານປບັຕວົເພີ່ ມຂຶນ້ ເດັ່ ນກວ່າໝ ່ ແມ່ນ ສປ.ຈນີ (SHEN- 
ZHEN) ເພີ່ ມຂຶນ້ເຖງິ 75,37% ແລະ ຊຽງໄຮ ້(SHANGHAI) ເພີ່ ມຂືນ້ 48,51%, ຍີ່ ປຸ່ນ (NIKKEI) ເພີ່ ມຂຶນ້ 
10,1% ແລະ ສ.ເກາົຫຼ ີ (KOSPI) ເພີ່ ມຂຶນ້ 1,18%, ຍກົເວັນ້ ໄຕຫ້ວນັ (TWSE) ຫຼຸດລງົ -8,76%, ຮ່ອງກງົ 
(HANGSENG) -6,67% ແລະ ອດົສະຕາລ ີ (S&P/ASX200) -3,4%. ສາເຫດທີ່ ພາໃຫດ້ດັຊະນຕີະຫຼາດຫຼກັ
ຊບັ ໃນອາຊປີບັຕວົເພີ່ ມຂຶນ້ ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກເສດຖະກດິຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນໃນປ ີ2015 ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ດຂີຶນ້, ພອ້ມນັນ້ 
ທະນາຄານກາງຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ທະນາຄານກາງ ສປ.ຈນີ ຍງັຄງົຈະສບືຕ ່ ດ າເນນີນະໂຍບາຍເພື່ ອກະຕຸນ້ເສດຖະກດິຂອງປະ 
ເທດ. ສ າລບັດດັຊະນຕີະຫຼາດຫຼກັຊບັຂອງບນັດາປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ຫາຼຍຕະຫຼາດແມ່ນໄດປ້ບັຕວົຫຼຸດລງົ ເຊັ່ ນ: 
ໄທ (SET) ຫຼຸດລງົ -19,39%, ສງິກະໂປ (STRAIT TIMES) -14,18%, ອນິໂດເນເຊຍ (JCI) -12,43%, ມາ
ເລເຊຍ (FBMLCI) -10,71%, ຟລີບິປນິ (PCOMP) -4,93% ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ (HANOI) ຫຼຸດລງົ           
-12,95%, (HOCHIMIN) -4,45% ອນັເນື່ ອງມາຈາກ ຜ ່ ລງົທນຶຍງັຄງົມຄີວາມກງັວນົຕ ່ ສະຖານະການຂອງ
ເສດຖະກດິໂລກທີ່ ຍງັຄງົມທ່ີາອ່ຽງຫຼຸດລງົ. 

 
2. ສະພາບລວມຂອງຕະຫາຼດທນຶ ຢ ່  ສປປ ລາວ 

 2.1 ການລະດມົທນຶດວ້ຍການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ 

ໃນປ ີ2015 ມ ີ 1 ບ ລສິດັ ຄ:ື ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ (ສ.ວ.ນ) ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຈາກ  
ຄຄຊ ໃຫອ້ອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ຄັງ້ທ າອດິໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ (Initial Public Offering: IPO) ແລະ 1 ບ ລສິດັ ຄ:ື ບ ລສິດັ 
ຜະລດິ-ໄຟຟາ້ລາວ ມະຫາຊນົ (ຜ-ຟຟລ) ແມ່ນ ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃຫອ້ອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ເພີ່ ມທນຶ ຄ:ື 
ຂາຍໃຫຜຸ່້ຖຮຸືນ້ເດມີ (Right Offering: RO) ແລະ ຂາຍໃຫມ້ວນຊນົ (Public Offering: PO). 

 

ການອອກ IPO ຂອງ ສ.ວ.ນ ແມ່ນສາມາດລະດມົທນຶໄດທ້ງັໝດົ 77,5 ຕືກ້ບີ (ຕາຕະລາງ 1). ຈດຸປະ 
ສງົການລະດມົທນຶຂອງ ສ.ວ.ນ ແມ່ນເພື່ ອນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຂະຫຍາຍກດິຈະການ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ລງົທນຶໃສ່ການຂະ 
ຫຍາຍ 3 ສາຂາ ຄ:ື ສາຂາ 450 ປ,ີ ສາຂາປາກຊນັ ແລະ ສາຂາປາກເຊ. 
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ຕາຕະລາງ 1: ສະຫຼຸບຜນົການລະດມົທນຶ ໂດຍຜ່ານ IPO ຂອງ ສ.ວ.ນ (ເດອືນ ພະຈກິ 2015)  

ລ າດບັ ປະເພດຂອງຜ ລ້ງົທນຶ ບນັຊ ີ ຮຸນ້ທີ່ ຖກືຈອງ/ແບ່ງປນັ 

1 ຜ ່ ລງົທນຶພາຍໃນ ຈ ານວນ ກວມ% ຈ ານວນ ກວມ% 

1.1 ຜ ່ ລງົທນຶປະເພດບຸກຄນົ 187 90,34% 18.295.700 73,18% 

1.2 ຜ ່ ລງົທນຶປະເພດສະຖາບນັ - - - - 

ລວມ (1): 187 90,34% 18.295.700 73,18% 

2 ຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 
 

2.1 ຜ ່ ລງົທນຶປະເພດບຸກຄນົ 15 7,25% 1.229.300 4,92% 

2.2 ຜ ່ ລງົທນຶປະເພດສະຖາບນັ 5 2,42% 5.475.000 21,90% 

ລວມ (2): 20 9,66% 6.704.300 26,82% 

ລວມທງັໝດົ (1)+(2) 207 100% 25.000.000 100% 

 
ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ໂດຍລວມແລວ້ ບ ລສິດັສາມາດລະດມົທນຶຜ່ານຕະຫຼາດທນຶທງັໝດົເປນັຈ ານວນ 

7.584,5 ຕືກ້ບີ ດັ່ ງແຜນວາດ 3 ລຸ່ມນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ມແີຕ່ປ ີ2013 ເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ມກີານລະດມົທນຶຜ່ານຕະຫຼາດ
ທນຶໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ແຕ່ປອີື່ ນໆແມ່ນສາມາດລະດມົໄດຫ້ຼາຍກວ່າ 1.237 ຕືກ້ບີ ແລະ ເດັ່ ນທີ່ ສຸດແມ່ນປ ີ2015 ເຊິ່ ງສາມາດ
ລະດມົທນຶໄດເ້ປນັຈ ານວນຫຼາຍກວ່າ 2.800 ຕືກ້ບີ. 
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ແຜນວາດ 3: ມ ນຄ່າການລະດມົທນຶໃນຕະຫຼາດທນຶ ສປປ ລາວ ຕັງ້ແຕ່ປ ີ2011-2015 

 (ມ ນຄ່າ: ຕືກ້ບີ) 

 

 ສ າລບັການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ເພີ່ ມທນຶ RO ແລະ PO ຂອງ ຜ-ຟຟລ ແມ່ນສາມາດລະດມົທນຶໄດທ້ງັໝດົ 
2.754 ຕືກ້ບີ, ຊຶ່ ງມໂີຄງສາ້ງຜ ່ ຖຮຸືນ້ພາຍຫຼງັໄດອ້ອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ເພີ່ ມທນຶ ດັ່ ງຕາຕະລາງ 2. ຈດຸປະສງົການລະດມົທນຶ
ຂອງ ຜ-ຟຟລ ແມ່ນເພື່ ອສາ້ງເຂື່ ອນຜະລດິໄຟຟາ້, ຊືເ້ຂື່ ອນຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ແລະ ບນັດາ
ເຂື່ ອນໂຄງການຜ ່ ຜະລດິພະລງັງານອດິສະຫຼະ (Indepen- dent Power Producer: IPP). 
 

ຕາຕະລາງ 2: ໂຄງສາ້ງຜ ່ ຖຮຸືນ້ພາຍຫຼງັອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ເພີ່ ມທນຶ ຂອງ ຜ-ຟຟລ (ເດອືນ ກນັຍາ 2015) 

ເນືອ້ໃນ 
ຜ ່ ຖຮຸືນ້ເດມີ (RO) ມວນຊນົທົ່ ວໄປ (PO) ລວມທງັໝດົ 

ຈ ານວນຮຸນ້ 
% ຂອງຮຸນ້ 

RO 
ຈ ານວນຮຸນ້ 

% ຂອງຮຸນ້ 
PO 

ຈ ານວນຮຸນ້ 
%ຂອງຮຸນ້ 
ທງັໝດົ 

I. ຜ ່ ລງົທນຶພາຍໃນ  357.862.126  87,55%   37.637.029 84,87%  395.499.155 87,29% 
 - ບຸກຄນົ  16.990.851  4,16%  15.150  0,03%  17.006.001  3,75% 
 - ສະຖາບນັ  340.871.275  83,40%  37.621.879  84,83%  378.493.154  83,54% 
II. ຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ  50.876.796  12,45%  6.710.981   15,13%  57.587.777 12,71% 
 - ບຸກຄນົ  14.497.862  3,55%  981  0,03%  14.498.843  3,20% 
 - ສະຖາບນັ  36.378.934  8,90%  6.710.000  15,13%  43.088.934  9,51% 
III. ລວມພາຍໃນ  357.862.126 87,55%  37.637.029  84,87%  395.499.155  87,29% 
IV. ລວມຕ່າງປະເທດ  50.876.796  12,45%  6.710.981  15,13%  57.587.777  12,71% 

V. ລວມທງັໝດົ 408.738.922 100,00%  44.348.010  100,00%  453.085.711  100,00% 
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2.2 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນ 
 

ຮອດປ ີ2015 ບ ລສິດັຈດົທະບຽນໃນ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ (ຕລຊລ) ມ ີ5 ບ ລສິດັ ຄ:ື ບ ລສິດັຜະລດິ-ໄຟຟາ້
ລາວ ມະຫາຊນົ (ຜ-ຟຟລ), ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ), ບ ລສິດັ ລາວເວນີ ມະຫາຊນົ 
(ລວມຊ), ບ ລສິດັ ປໂີຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ (ປທລ) ແລະ ບ ລສິດັ ສຸວນັນໂີຮມເຊນັເຕີ ້ ມະຫາຊນົ 
(ສ.ວ.ນ). ໂດຍລວມແລວ້ ໃນປ ີ2015 ທງັ 5 ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ແມ່ນສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໄດຫ້າຼຍລື່ ນປີ່ ທີ່ ຜ່ານມາ 
ແຕ່ວ່າກ າໄລສຸດທຂິອງແຕ່ລະບ ລສິດັ ຊ າ້ພດັມທ່ີາອ່ຽງຫຼຸດລງົເປນັສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍສະເລ່ຍແລວ້ຫຼຸດລງົປະມານ 
8,31%. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ແຕ່ລະບ ລສິດັຈດົທະບຽນກ ່ ສາມາດຈ່າຍເງນິປນັຜນົໃຫຜ້ ່ ຖຮຸືນ້ໄດ ້ ດັ່ ງ ຕາຕະລາງ 3 
ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາທງັ 5 ບ ລສິດັ ກ ່ໄດມ້ກີານຈ່າຍເງນິປນັຜນົໃຫແ້ກ່ຜ ່ ຖຮຸືນ້ ດັ່ ງຕາຕະລາງ 3. 
 

ຕາຕະລາງ 3: ການຈ່າຍເງນິປນັຜນົຂອງ 5 ບ ລສິດັຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ແຕ່ປ ີ2011 ຫາ 2015 

      ຫວົໜ່ວຍ: ກບີ/ຮຸນ້ 

ລ າດບັ 
ທຄຕລ1 ຜ-ຟຟລ2 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

ງວດທ ີ1 ປນັຜນົ 
ຄັງ້ດຽວໃນປ ີ

436 405 
 

360 
 

173 177,97 170 182 182 
 

110 
ງວດທ ີ2 443 380 234 219 320 280 293 268 150 

ລວມ 776.58 879 785 
 

594 
 

392 497,97 450 475 450 
 

460 
 

ລ າດບັ 
ລວມຊ3 ປທລ4 ສ.ວ.ນ5 

2013 2014 2015 2014 2015 2015 
ງວດທ ີ1 - ບ ່ ມປີນັຜນົ ບ ່ ມປີນັຜນົ - 45 - 
ງວດທ ີ2 ບ ່ ມປີນັຜນົ 200 200 66 31 45 
ລວມ - 200 200 66 76 45 

                                                            
1 ທຄຕລ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ມງັກອນ 2011. 
2 ຜ-ຟຟລ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ມງັກອນ 2011. 
3 ລວມຊ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ທນັວາ 2013. 
4 ປທລ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ທນັວາ 2014. 
5 ສ.ວ.ນ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ທນັວາ 2015. 
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2.3 ການຊື-້ຂາຍຮຸນ້ໃນຕະຫາຼດຫຼກັຊບັລາວ 
ປ ີ2015 ດດັຊະນ ີຕລຊລ ປດິຢ ່ ທີ່  1.173,63 ຈດຸ ຫຼຸດລງົ 240,56 ຈດຸ ຫຼເືທົ່ າກບັ -17,01% ອນັເນື່ ອງມາ

ຈາກລາຄາຮຸນ້ຂອງ ທຄຕລ ປບັຫຼຸດລງົຕ ່ າກວ່າມ ນຄ່າກ ານດົ (ແຜນວາດ 4), ມມີ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍທງັໝດົ 200,19 ຕື ້

ກບີ ເພີ່ ມຂຶນ້ 28,07% ແລະ ມຈີ ານວນຮຸນ້ຊື-້ຂາຍທງັໝດົ 31,25 ລາ້ນຮຸນ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ 16,44% (ແຜນວາດ 5) ເມື່ ອ
ທຽບໃສ່ປທີີ່ ຜ່ານມາ ໂດຍສະເລ່ຍມມີ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍ 810,52 ລາ້ນກບີ/ມື ້ ແລະ ມຈີ ານວນຮຸນ້ຊື-້ຂາຍ 126.558 
ຮຸນ້/ມື.້ ໃນປ ີ2015 ຕລຊລ ມມີ ນຄ່າຕະຫຼາດທງັໝດົ 12.047 ຕືກ້ບີ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 12,67% ຂອງ ລວມຍອດຜະລດິ
ຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ປ ີ2014 (ແຜນວາດ 6). 

ແຜນວາດ 4: ດດັຊະນຕີະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ 2011-2015 

 

ແຜນວາດ 5: ມ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍ ແລະ ປະລມິານ
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ແຜນວາດ 6: ມ ນຄ່າຕະຫຼາດ ແຕ່ປ ີ2011 – 2015 

 
ໝາຍເຫດ: ສ າລບັມ ນຄ່າຕະຫຼາດຂອງປ ີ2015 ແມ່ນທຽບໃສ່ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ປ ີ2014. 

 
ຮຸນ້ຂອງ ທຄຕລ ມລີາຄາຊື-້ຂາຍສະເລ່ຍ 6.173 ກບີ ຫຼຸດລງົ 1.654 ກບີ. ຕະຫຼອດປ ີ2015 ມລີາຄາສ ງສຸດ

ຢ ່ ທີ່  7.500 ກບີ ແລະ ຕ ່ າສຸດ 4.900 ກບີ (ແຜນວາດ 7), ມປີະລມິານຊື-້ຂາຍທງັໝດົ 3,35 ລາ້ນຮຸນ້ ແລະ ມມີ ນ
ຄ່າການ ຊື-້ຂາຍ 20,73 ຕືກ້ບີ ຫຼຸດລງົ 7,40% ເມື່ ອທຽບໃສ່ປ ີ2014 (ສະເລ່ຍ 83,96 ລາ້ນກບີ/ມື)້, ໂດຍເປນັການ
ຊື-້ຂາຍຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດກວມເອາົ 44,86% ຂອງມ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍທງັໝດົ. ສດັສ່ວນຖຄືອງຮຸນ້ຂອງຜ ່ ລງົ 
ທນຶຕ່າງປະເທດແມ່ນ 9,75%6. 

ຮຸນ້ຂອງ ຜ-ຟຟລ ມລີາຄາຊື-້ຂາຍສະເລ່ຍ 6.865 ກບີ ເພີ່ ມຂຶນ້ 253 ກບີ. ຕະຫຼອດປ ີ2015 ມລີາຄາສ ງສຸດ
ຢ ່ ທີ່  8.100 ກບີ ແລະ ຕ ່ າສຸດ 5.500 ກບີ (ແຜນວາດ 7), ມປີະລມິານຊື-້ຂາຍທງັໝດົ 23,94 ລາ້ນຮຸນ້ ແລະ ມມີ ນ
ຄ່າຊື-້ຂາຍ 164,36 ຕືກ້ບີ ເພີ່ ມຂຶນ້ 71,79% ເມື່ ອທຽບໃສ່ປ ີ2014 (ສະເລ່ຍ 665,44 ລາ້ນກບີ/ມື)້. ໂດຍເປນັການ
ຊື-້ຂາຍຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ກວມເອາົ 58,70% ຂອງມ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍທງັໝດົ. ສດັສ່ວນຖຄືອງຮຸນ້ຂອງຜ ່
ລງົທນຶຕ່າງປະເທດແມ່ນ 13,83%7. 

ຮຸນ້ຂອງ ລວມຊ ມລີາຄາຊື-້ຂາຍສະເລ່ຍ 7.956 ກບີ ຫຼຸດລງົ 1.896 ກບີ. ຕະຫຼອດປ ີ2015  ມລີາຄາສ ງສຸດ
ຢ ່ ທີ່  10.000 ກບີ ແລະ ຕ ່ າສຸດ 7.300 ກບີ (ແຜນວາດ 7), ມປີະລມິານຊື-້ຂາຍທງັໝດົ 42.200 ຮຸນ້ ແລະ ມມີ ນ
ຄ່າການຊື-້ຂາຍ 335,72 ລາ້ນກບີ (ສະເລ່ຍ 1,35 ລາ້ນກບີ/ມື)້. ໂດຍເປນັການຊື-້ຂາຍຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 
ກວມເອາົ 39,30% ຂອງມ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍທງັໝດົ. ສດັສ່ວນການຖຄືອງຮຸນ້ຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດແມ່ນ 
2,77%8. 

                                                            
6 ສດັສ່ວນຖຄືອງຮຸນ້  ທຄຕລ ຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດສາມາດຖຄືອງຮຸນ້ລວມກນັທງັໝດົ ບ ່ ເກນີ 10%; 
7 ສດັສ່ວນຖຄືອງຮຸນ້  ຜ-ຟຟລ ຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດສາມາດຖຄືອງຮຸນ້ລວມກນັທງັໝດົ ບ ່ ເກນີ 25%; 
8 ສດັສ່ວນຖຄືອງຮຸນ້ ລວມຊ ຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບ ່ ມກີ ານດົ; 
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ຮຸນ້ຂອງ ປທລ ມລີາຄາຊື-້ຂາຍສະເລ່ຍ 3.929 ກບີ ຫຼຸດລງົ 181 ກບີ. ຕະຫຼອດປ ີ2015 ມລີາຄາສ ງສຸດຢ ່ ທີ່  
4.200 ກບີ ແລະ ຕ ່ າສຸດ 2.550 ກບີ (ແຜນວາດ 7), ມປີະລມິານຊື-້ຂາຍທງັໝດົ 3,60 ລາ້ນຮຸນ້ ແລະ ມມີ ນຄ່າ
ການຊື-້ຂາຍ 13,74 ຕືກ້ບີ (ສະເລ່ຍ 57,28 ລາ້ນກບີ/ມື)້. ໂດຍເປນັການຊື-້ຂາຍຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ກວມເອາົ 
45,47% ຂອງມ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍທງັໝດົ. ສດັສ່ວນການຖຄືອງຮຸນ້ຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດແມ່ນ 12,68%9. 

ຮຸນ້ຂອງ ສ.ວ.ນ ໄດເ້ຂົາ້ຊື-້ຂາຍໃນ ຕລຊລ ໃນວນັທ ີ11 ທນັວາ 2015 ໂດຍມລີາຄາມືທ້ າອດິປດິຢ ່ ທີ່  3.300 
ກບີ ສ ງກວ່າລາຄາ IPO ຢ ່  200 ກບີ ຫຼເືທົ່ າກບັ 6,45%. ຮຸນ້ ສ.ວ.ນ ມລີາຄາຊື-້ຂາຍສະເລ່ຍ 3.260 ກບີ ຕະຫຼອດ
ປ ີ 2015 ມລີາຄາສ ງສຸດຢ ່ ທີ່  3.300 ກບີ ແລະ ຕ ່ າສຸດ 3.250 ກບີ (ແຜນວາດ 7), ມປີະລມິານຊື-້ຂາຍທງັໝດົ 
309.600 ຮຸນ້ ແລະ ມມີ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍ 1 ຕືກ້ບີ. ໂດຍເປນັການຊື-້ຂາຍຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດສະເລ່ຍ ກວມເອາົ 
36,02% ຂອງມ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍທງັໝດົ. ສດັສ່ວນຖຄືອງຮຸນ້ຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດແມ່ນ 4,10%10. 

 

ແຜນວາດ 7: ການເຄື່ ອນໄຫວລາຄາຂອງຮຸນ້ ທຄຕລ, ຜ-ຟຟລ, ລວມຊ, ປທລ ແລະ ສ.ວ.ນ 

 
 

ໃນທາ້ຍປ ີ2015 ຈ ານວນບນັຊຊີື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜ ່ ລງົທນຶໃນ ຕລຊລ ມທີງັໝດົ 12.076 ບນັຊ ີ ເພີ່ ມຂຶນ້ 
668 ບນັຊ ີຫຼເືທົ່ າກບັ 5,85% ເມື່ ອທຽບໃສ່ປທີີ່ ຜ່ານມາ.ໃນນັນ້ ຈ ານວນບນັຊຊີື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜ ່ ລງົທນຶພາຍໃນ ມີ
ທງັໝດົ 9.650 ບນັຊ ີ (ຜ ່ ລງົທນຶພາຍໃນປະເພດບຸກຄນົ 9.614 ບນັຊ ີແລະ ຜ ່ ລງົທນຶພາຍໃນປະເພດສະຖາບນັ 36 
ບນັຊ)ີ ຫຼ ືກວມເອາົ 79,91% ແລະ ບນັຊຊີື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດມທີງັໝດົ 2.426 ບນັຊ ີ(ຜ ່ ລງົທນຶ
ຕ່າງປະເທດປະເພດບຸກຄນົ 2.360 ບນັຊ ີ ແລະ ຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດປະເພດສະຖາບນັ 66 ບນັຊ)ີ ຫຼ ື ເທົ່ າກບັ 
20,09% (ແຜນວາດ 8). ເຖງິແມ່ນວ່າບນັຊຊີື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດກວມເອາົພຽງແຕ່ 20,09% ຂອງ
ບນັຊທີງັໝດົກ ່ ຕາມ ແຕ່ມ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ມສີ ງເຖງິ 85% ຂອງມ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍທງັໝດົ 
(ແຜນວາດ 9). 

                                                            
9 ສດັສ່ວນຖຄືອງຮຸນ້  ປທລ ຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບ ່ ມກີ ານດົ. 
10 ສດັສ່ວນຖຄືອງຮຸນ້  ສ.ວ.ນ  ຂອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບ ່ ມກີ ານດົ. 
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ແຜນວາດ 8: ຈ ານວນບນັຊຊີື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜ ່ ລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຈ າປ2ີ015 

 
 

ແຜນວາດ 9: ເປເີຊນັມ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍຂອງຜ ່ ລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປ ີ2012-2015 

 
 

8.187 

9.466 
11.406 

12.076 

8.910 
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2.3 ສະຖາບນັສື່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ 
ປະຈບຸນັ ໃນ ສປປ ລາວ ບ ລສິດັຫຼກັຊບັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວກ່ຽວກບັວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ

ຈາກ ຄຄຊ ມທີງັໝດົ 4 ບ ລສິດັ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1) ແລະ 1 ຫອ້ງການຜ ່ ຕ່າງໜາ້ ໂນມ ລະ ພດັທະນາສນິ     
ຈ າກດັ (ມະຫາຊນົ). ຜ່ານການລງົກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມຢ່າງໃກຊ້ດິຂອງ ສຄຄຊ ໃນໄລຍະໜຶ່ ງປທີີ່ ຜ່ານມາ ເຫນັວ່າ 
ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັກວດສອບ ແມ່ນມກີານເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຢ ່ ໃນສະພາບປກົກະຕ,ິ ຮກັສາໄດຄ້ວາມສະ 
ຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນຂງົເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ. 

ເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ, ໃນປ ີ2015 ສຄຄຊ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ
ບ ລສິດັກວດສອບ ໃຫດ້ າເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັວຽກງານການກວດສອບດາ້ນຫຼກັຊບັ 1 ບ ລສິດັ ຄ:ື ບ ລສິດັ ດລີອຍ 
ລາວ ຈ າກດັຜ ່ ດຽວ. ຕ ່ ອາຍຸບ ລສິດັກວດສອບໃນວຽກງານການກວດສອບດາ້ນຫຼກັຊບັ 2 ບ ລສິດັ. ສະນັນ້ ໃນປ ີ2015 
ມບີ ລສິດັກວດສອບທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກ ຄຄຊ ໃຫດ້ າເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັວຽກງານການກວດສອບດາ້ນຫຼກັ
ຊບັ ທງັໝດົ 4 ບ ລສິດັ ຄ:ື ບ ລສິດັ ພຣາຍສວ໌ ເຕີເ້ຮົາ້ສກ໌ ເປສີ ໌ຈ າກດັ, ບ ລສິດັ ເຄພເີອມັຈລີາວ ຈ າກດັ, ບ ລສິດັ ເອນີ
ແອນຢງັ (ລາວ) ຈ າກດັ ແລະ ບ ລສິດັ ດລີອຍ ລາວ ຈ າກດັຜ ່ ດຽວ ແລະ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຜ ່ ລງົທນຶ
ຕ່າງປະເທດໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ສຄຄຊ ຍງັໄດຮ້ບັຮອງເອາົທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ 1 ແຫ່ງ ຄ:ື ທະນາ 
ຄານບາງກອກ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ພອ້ມນັນ້ ສຄຄຊ ຍງັໄດອ້ອກໃບຢັງ້ຢນືນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ 9 
ຄນົ, ປ່ຽນປະເພດໃບຢັງ້ຢນືນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ 1 ຄນົ ແລະ ຮບັຮອງຜ ່ ກວດສອບບນັຊກ່ີຽວກບັວຽກງານຫຼກັ
ຊບັ 5 ຄນົ. ສະນັນ້ ໃນປ ີ2015 ມນີກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັທີ່ ໄດຜ່້ານການຮບັຮອງຈາກ ສຄຄຊ ທງັໝດົ 15 ຄນົ 
ຫຼຸດລງົ 5 ຄນົ ທຽບໃສ່ປ ີ 2014, ໃນນີມ້ ີ ນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 7 ຄນົ, ລະຫດັຜ ່ ຊ່ວຍນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ
ຊົ່ ວຄາວ 5 ຄນົ ແລະ ທີ່ ປກຶສາທາງການເງນິ 2 ຄນົ, ນອກນັນ້ ຍງັມຜີ ່ ກວດສອບບນັຊກ່ີຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ 21
ຄນົ. 

ມາຮອດປ ີ 2015 ເຫນັວ່າທງັ 4 ບ ລສິດັມທີນຶຈດົທະບຽນລວມກນັທງັໝດົ 305 ຕືກ້ບີ ເມື່ ອທຽບໃສ່ປ ີ
2014 ແມ່ນບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ, ແຕ່ສ າລບັ ຊບັສນິທງັໝດົ ແລະ ຊບັສນິສຸດທແິມ່ນມທ່ີາອ່ຽງຫຼຸດລງົ ຈ ານວນ 0.18% 
ແລະ 1,43% ຕາມລ າດບັ.  

2.4 ການສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິ າ 
 ນຕິກິ າກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ 

ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານການຄຸມ້ຄອງຕະຫຼາດທນຶ ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ມປີະສດິທພິາບ, ຍຸຕທິ າ, 
ໂປ່ງໃສ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ໃນປ ີ2015 ສຄຄຊ ໄດສ້ າເລດັການສາ້ງນຕິກິ າໃໝ່ຈ ານວນ 3 ສະບບັ 
ຄ:ື “ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການຮບັຮອງບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຈືາກຕ່າງປະເທດ”, “ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການ
ຮບັຮອງບ ລສິດັປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ” ແລະ “ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຢ ່  
ສປປ ລາວ”. ນອກນັນ້ ເພື່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບການພດັທະນາຕະຫຼາດທນຶຂອງພວກເຮາົໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ສຄຄຊ ຍງັໄດປ້ບັປຸງນຕິກິ າຈ ານວນ 4 ສະບບັ ຄ:ື “ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດສອບວຽກງານຫຼກັ
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ຊບັ”, “ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້”, “ລະບຽບວ່າດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ” ແລະ “ລະບຽບວ່າ
ດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຢ ່  ສປປ ລາວ”. ປະຈບຸນັ ສຄຄຊ ໄດປ້ະກາດນ າ
ໃຊນ້ຕິກິ າ ທງັໝດົ 29 ສະບບັ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2). 

 ນຕິກິ າໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 
ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້ຕລຊລ ມກີານເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ໃນປ ີ 2015 ຕລຊລ ໄດສ້ າເລດັການສາ້ງນຕິກິ າ  

ໃໝ່ຈ ານວນ 1 ສະບບັ ຄ:ື “ລະບຽບກ່ຽວກບັກອງທນຶຮ່ວມເພື່ ອຊ າລະທດົແທນຄວາມສ່ຽງ” ແລະ ເພື່ ອໃຫແ້ທດເໝາະ
ກບັການພດັທະນາຕະຫຼາດຫຼກັຊບັໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕລຊລ ໄດປ້ບັປຸງນຕິກິ າຈ ານວນ 4 ສະບບັ ຄ:ື “ລະບຽບວ່າດວ້ຍ
ການຈດົທະບຽນຮຸນ້ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ”, “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຈດົທະບຽນຮຸນ້ກ ໃ້ນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ”, “ລະ 
ບຽບວ່າດວ້ຍສະມາຊກິກະພາບ” ແລະ “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການສະສາງ ແລະ ຊ າລະໃນການແລກ ປ່ຽນຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຢ ່
ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ”. ປະຈບຸນັ ຕລຊລ ມນີຕິກິ າ ທງັໝດົ 10 ສະບບັ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3). 

2.5 ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ 
 ເພື່ ອຊຸກຍ ໃ້ຫສ້ງັຄມົມຄີວາມຮບັຮ ,້ ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາຕະຫຼາດທນຶ, ສຄຄຊ ຈຶ່ ງໄດ ້

ຈດັຕັງ້ການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ຄວາມຮ ດ້າ້ນວຽກງານຕະຫຼາດທນຶໃຫແ້ກ່ມວນຊນົດວ້ຍຫຼາຍຮ ບການ ແລະ ຫຼາຍຊ່ອງ
ທາງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການເຜຍີແຜ່ຜ່ານພາຫະນະສື່ ມວນຊນົປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ວາລະສານການທະນາຄານ, ໜງັສພືມິ
ລາວພດັທະນາ ແລະ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 1 ແລະ ຊ່ອງ 3, ເວບັໄຊ ໌ຄຄຊ  ແລະ ຄືນ້ວທິະຍຸ 99,7 MHz 
ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ນອກນັນ້, ສຄຄຊ ຍງັໄດລ້ງົ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກບັທີ່  ໃນຫວົຂ  ້“ການລງົທນຶຢ່າງມື
ອາຊບີກບັຮຸນ້” ຢ ່ ບນັດາສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອງົການຕ່າງໆ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທງັໝດົ ຈ ານວນ 19 
ຄັງ້/ປ,ີ ມຜີ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ ຈ ານວນ 3.616 ຄນົ ແລະ ໄດສ້ມົທບົກບັຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ແລະ ບ ລສິດັ ເອພເີອມັ
ລາວ ຈ າກດັ ຈດັຝກຶອບົຮມົ ຢ ່ ຕ່າງແຂວງ ໃນຫວົຂ  ້“ການກະກຽມຄວາມພອ້ມເພື່ ອລະດມົທນຶຜ່ານຕະຫຼາດທນຶ ແລະ 
ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ” ຈ ານວນ 5 ແຂວງ ມຜີ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 328 ຄນົ. ພອ້ມນັນ້, ໃນວນັທ ີ14 
ກ ລະກດົ 2015 ສຄຄຊ ຍງັໄດເ້ຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ (MOU) ຮ່ວມກບັ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກບັ
ການສາ້ງລາຍການໂທລະພາບ “ເສັນ້ທາງສ ່ ຕະຫຼາດທນຶລາວ”. 

 2.6 ການຮ່ວມມສືາກນົ 
ສຄຄຊ ໄດເ້ສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮ່ວມມກືບັສາກນົ ພາຍໃຕຮ້ ບການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການຮ່ວມມກືບັ ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈນີ, ໄທ, ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສ.ເກາົຫຼ ີແລະ ກະຊວງຍຸຕທິ າ 
ສ.ເກາົຫຼ ີ ເພື່ ອຈດັກອງປະຊຸມໃນຫວົຂ ຕ່້າງໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ ໃຫແ້ກ່ຜ ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທນຶ 
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ເປນັເຈົາ້ພາບຈດັກອງປະຊຸມ ຄຄຊ 5 ປະເທດເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງ (MCMC) ຄັງ້ທ ີ
5. ພອ້ມນັນ້ ກ ່ ໄດພ້ບົປະ ແລະ ປກຶສາຫາລຮ່ືວມກບັຄະນະຊ່ຽວຊານຈາກອງົການ OECD ເພື່ ອກະກຽມເປນັ
ເຈົາ້ພາບຈດັກອງປະຊຸມ OECD Southeast Asia Corporate Governance Initiative ຄັງ້ທ ີIII ຢ ່  ສປປ 
ລາວ ໃນປ ີ2016, ຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ືລະຫວ່າງ ຄະນະຊີນ້ າລວມ ແລະ ຄະນະອານຸກ າມະການຊ່ວຍວຽກໃນ
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ການກະກຽມເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັສາກນົ (IOSCO) ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ອື່ ນໆຂອງອາຊຽນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ. 

III. ທດິທາງແຜນການປ ີ2016 

ເພື່ ອສບືຕ ່ ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາຕະຫຼາດທນຶ2016-2020 ສາມາດບນັລຸໄດຕ້າມເປົາ້
ໝາຍ, ສຄຄຊ ຈະໄດເ້ລັ່ ງໃສ່ໜາ້ວຽກຕົນ້ຕ ດັ່ ງນີ:້ 
- ທາງດາ້ນນຕິກິ າ: ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງ ບນັດານຕິກິ າທີ່ ຈ າເປນັຕ ່ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ ໃຫມ້ປີະສດິທິ

ພາບ, ຫນັເຂົາ້ສ ່ ມາດຕະຖານສາກນົເທຶ່ ອລະກາ້ວ ແລະ ສາມາດແກໄ້ຂຂ ບ້ກົຜ່ອງດາ້ນຕ່າງໆໄດ.້ ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ກນົ
ໄກການສບືສວນ-ສອບສວນ, ການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງວຽກງານຫຼກັຊບັ ແລະ ການດ າເນນີຄະດ ີ ຢ ່ ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອສາ້ງເປນັຮ ບແບບການສບືສວນ-ສອບສວນ ແລະ ແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງວຽກງານຫຼກັຊບັ ຂອງ ສປປ 
ລາວ; ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປບັປຸງຊ່ອງທາງຮບັຄ າສະເໜຈີາກສງັຄມົກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ແລະ ກນົໄກການຮບັຄ າ
ຮອ້ງຂ  ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັແນໃສ່ເຮດັໃຫມ້ບ່ີອນອງີທີ່ ໜກັແໜນ້ເພື່ ອຄຸມ້
ຄອງຕະຫຼາດທນຶ; 

- ສະຖາບນັສື່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ: ຊຸກຍ ບ້  ລສິດັຫຼກັຊບັໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວຕາມພາລະບດົບາດໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອດການ
ຊອກຫາເປົາ້ໝາຍບ ລສິດັຈດົທະບຽນ; ຊຸກຍ ບ້ ລສິດັຕ່າງປະເທດເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິການຈດັລ າດບັຄວາມໜາ້
ເຊື່ ອຖ ືແລະ ການປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເຄື່ ອນໄຫວໃນຂງົເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທນຶມາຂຶນ້ທະບຽນ 
ຢ ່  ສປປ ລາວ ເພື່ ອເຮດັໃຫຂ້ັນ້ຕອນໃນການອອກຈ າໜ່າຍພນັທະບດັລດັຖະບານ ແລະ ຮຸນ້ກ ຂ້ອງບ ລສິດັອອກຈ າ
ໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິອື່ ນໆໃຫສ້ມົບ ນຂຶນ້; ເອາົໃຈໃສ່ຄຸມ້ຄອງຜ ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທນຶ
ເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃຕລ້ະບຽບກດົໝາຍ ແນໃສ່ຮບັປະກນັສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ່ ຖຮຸືນ້; 

- ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນ: ລງົເລກິຊຸກຍ ບ້ ລສິດັຈດົທະບຽນ ດວ້ຍການກະກຽມຄວາມພອ້ມບ ລສິດັ
ທີ່ ເຫນັວ່າ ມເີງ ື່ອນໄຂຈດົທະບຽນ; ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງ ໃສ່ໃນການເປດີເຜຍີຂ ມ້ ນຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນດວ້ຍ
ການສບືຕ ່ ຊຸກຍ  ້ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການນ າໃຊມ້າດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ 
(International Financial Reporting Standards: IFRS) ຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນ;  

- ການເຄື່ ອນໄຫວຕະຫາຼດຂັນ້ສອງ: ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ ນຄ່າການຊື-້ຂາຍ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ ຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍຊຸກຍ ໃ້ຫ ້
ຕລຊລ ເປດີບ ລກິານຊື-້ຂາຍຮຸນ້ແບບຈ ານວນຫຼາຍ (Block Trading), ຊຸກຍ ກ້ານພດັທະນາຜະລດິຕະພນັຫຼກັ
ຊບັໃຫຫ້ຼາກຫຼາຍເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ຄວາມຕອ້ງການລະດມົທນຶໃນສງັຄມົ ແລະ ເພີ່ ມທາງເລອືກໃນການລງົ 
ທນຶ, ສຸມໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ກ ານດົນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ຊຸກຍ ສ້ ົ່ ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານຜ ່
ລງົທນຶໃນຕະຫຼາດທນຶລາວ. ຊຸກຍ ໃ້ຫ ້ຕລຊລ ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິ (Partnership) 
ຂອງອງົການ ANNA ເພື່ ອເຮດັໃຫສ້າກນົຮບັຮ ບ້ນັດາຜະລດິຕະພນັໃນ ຕລຊລ ແລະ ຕດັສນິໃຈມາລງົທນຶ ໃນ
ຕະຫຼາດທນຶລາວ; 
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- ການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່: ເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ວນຊນົໄດມ້ຄີວາມຮບັຮ  ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຕ ່ ວຽກງານຕະຫຼາດທນຶໃນ ສປປ  
ລາວ, ສ ານກັງານ ຄຄຊ ຈະສບືຕ ່ ຈດັກອງປະຊຸມສ າມະນາເຜຍີແຜ່ຄວາມຮ ກ່້ຽວກບັວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ ໃຫແ້ກ່
ບນັດາສະຖາບນັການສກຶສາ, ອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ, ພອ້ມທງັ ຈດັ
ຕັງ້ການ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທນຶຜ່ານສື່ ສິ່ ງພມິ ແລະ ສື່ ມວນຊນົຕ່າງໆ ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງເພື່ ອໃຫມ້ີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການກະຈາຍຂ ມ້ ນ ແລະ ຄວາມຮ .້ ນອກຈາກນີ,້ ຍງັສບືຕ ່ ສມົທບົກບັ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ
ລາວສາ້ງລາຍການໂທລະພາບ “ເສັນ້ທາງສ ່ ຕະຫຼາດທນຶລາວ” ໃຫສ້າມາດອອກອາກາດເຜຍີແຜ່ສ ່ ມວນຊນົໄດຮ້ບັ
ຊມົ; ສບືຕ ່ ຄົນ້ຄວາ້ການສາ້ງຕັງ້ສ ນໃຫຄ້ວາມຮ ກ່້ຽວກບັວຽກງານຕະຫຼາດທນຶ ເພື່ ອພດັທະນາບຸກຄະລາກອນເຂົາ້
ມາຮບັໃຊ ້ແລະ ພດັທະນາວຽກງານຕະຫຼາດທນຶລາວໃນອານາຄດົ; 

- ການຮ່ວມມສືາກນົ: ສບືຕ ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຮ່ວມມກືບັ ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈນີ, ໄທ ແລະ ຍາດ
ແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົອື່ ນໆ; ສບືຕ ່ ຄົນ້ຄວາ້ບນັດາໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງ
ຕະຫຼາດທນຶອາຊຽນ, ກະກຽມເງ ື່ອນໄຂສະໝກັເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັສາກນົ 
(International Organization of Securities Commissions: IOSCO); ກະກຽມເປນັເຈົາ້ພາບຈດັ
ກອງປະຊຸມ OECD Southeast Asia Corporate Governance Initiative ຄັງ້ທ ີIII ຢ ່  ສປປ ລາວ.  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 : ບ ລສິດັຫຼກັຊບັໃນ ສປປ ລາວ 

ລ/ດ ຊື່  ວນັສາ້ງຕັງ້ ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ 
ຈ ານວນ 

ໜ່ວຍບ ລກິານ 
ຂອບເຂດການເຄື່ ອນໄຫວ 

 
1 

 
ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ 
ລາ້ນຊາ້ງມະຫາຊນົ 

 
 

01 ທນັວາ 2010 

 
 
ທະນາຄານພດັທະນາລາວ 100%  
 

 
 

- 

 
ເຕມັຮ ບແບບ: ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, 
ເປນັນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຄ າ້ 
ປະກນັການຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ  

 
2 

 
ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ 
ທຄຕລ-ກທ ຈ າກດັ 

 
20 ທນັວາ 2010 

- ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊນົ 70% 

- ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ເຄທຊີມີໂິກ (ປະ 
ເທດ ໄທ) 30% 

 
2 

ເຕມັຮ ບແບບ: ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, 
ເປນັນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຄ າ້ 
ປະກນັການຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ  

 
3 

 
ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ 
ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ 

 
16 ພະຈກິ 2013 

- ທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກິ າ 41% 
- ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ປາຊຟີກິຮຸນ້ສ່ວນ 
ຈ າກດັ (ສປ ຈນີ) 39% 

- ບ ລສິດັ ອຸດສາຫະກ າຂ ມ້ ນຂ່າວ 
ສານລາວ ຈ າກດັ 20% 

 
 

- 

 
ເຕມັຮ ບແບບ: ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, 
ເປນັນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຄ າ້ 
ປະກນັການຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ  

 
4 

 
ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ ເອພີ
ເອມັ ລາວ ຈ າກດັ 

 
16 ພະຈກິ 2013 

- ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ Asset Pro 
Management Co., Ltd 
(ປະເທດໄທ) 60% 

- ບຸກຄນົຕ່າງປະເທດ (ໄທ) 20% 
- ບຸກຄນົພາຍໃນປະເທດ 20%  

 
 

- 

 
 
ເປນັທີ່ ປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ 
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ເອກະສານຊອ້ຍທາ້ຍ 2: ນຕິກິ າທງັໝດົຂອງ ສຄຄຊ (ຮອດປ ີ2015) 

1) “ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ21/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012; 
2) “ບດົແນະນ າວ່າດວ້ຍລະຫດັຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ112/ສຄລຕ, ລງົວນັທ ີ7 ກຸມພາ 2011; 
3) “ຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍລະບຽບການເປດີເຜຍີຂ ມ້ ນ” ສະບບັເລກທ ີ014/ຄລຕ, ລງົວນັທ ີ19 ພດຶສະພາ 2011; 
4) “ແຈງ້ການກ່ຽວກບັການສາ້ງ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊລ້ະບບົເຕກັໂນໂລຊຂີ ມ້ ນຂ່າວສານ ຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ” 

ສະບບັເລກທ ີ371/ສຄລຕ, ລງົວນັທ ີ24 ກຸມພາ 2012; 
5) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການລາຍງານ” ສະບບັເລກທ ີ373/ສຄລຕ, ລງົວນັທ ີ24 ກຸມພາ 2012; 
6) “ຄ ່ ມກ່ືຽວກບັການຂ ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ບ ລສິດັຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ482/ສຄລຕ, ລງົວນັທ ີ27 ກຸມພາ 

2012; 
7) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການຊື-້ຂາຍຮຸນ້ທາງອນິເຕເີນດັ ຢ ່  ສປປ ລາວ” ສະບບັເລກທ ີ001/ ຄຄຊ, 

ລງົວນັທ ີ24 ກ ລະກດົ 2013; 
8) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ002/ຄຄຊ, ລງົວນັ

ທ ີ24 ກ ລະກດົ 2013; 
9) “ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ

188/ນຍ, ລງົວນັທ ີ24 ກ ລະກດົ 2013; 
10) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການໂອນຮຸນ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ006/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ20 

ກນັຍາ 2013; 
11) “ຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ” ສະ 

ບບັເລກທ ີ013/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ17 ທນັວາ 2013; 
12) “ແຈງ້ການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ເລື່ ອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການ

ລາຍງານການເງນິ (IFRS)” ສະບບັເລກທ ີ014/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ25 ທນັວາ 2013; 
13) “ແຈງ້ການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ເລື່ ອງການລະດມົທນຶໂດຍການອອກຈ າໜ່າຍຫຼກັຊບັ ແລະ 

ຈດົທະບຽນຢ ່ ຕ່າງປະເທດ” ສະບບັເລກທ ີ001/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ14 ກຸມພາ 2014; 
14) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການກວດກາວຽກງານຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ002/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ18 ກຸມພາ 2014; 
15) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ003/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ18 ກຸມພາ 

2014; 
16) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງນກັວຊິາຊບີທຸລະກດິຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ004/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ18 ກຸມ 

ພາ 2014; 
17) “ບດົແນະນ າວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມຜ ່ ຖຮຸືນ້ຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກ

ທ ີ257/ສຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ3 ມນີາ 2014; 
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18) “ບດົແນະນ າວ່າດວ້ຍ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບວ່າດວ້ຍ ຄວາມ ພຽງພ ຂອງທນຶຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ” ສະ 
ບບັເລກທ ີ281/ສຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ6 ມນີາ 2014; 

19) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການລາຍງານ ແລະ ການເປດີເຜຍີຂ ມ້ ນ” ສະບບັເລກທ ີ007/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ3 ເມສາ 
2014; 

20) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ” ສະບບັເລກທ ີ010/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ7 ພດຶສະພາ 2014; 
21) “ຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍຄ່າທ ານຽມສ າລບັການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກ ຢ້ ່  ຕ່າງປະເທດ” ສະບບັເລກທ ີ011/ຄຄຊ, ລງົ

ວນັທ ີ7 ພດຶສະພາ 2014; 
22) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້ກ ”້ ສະບບັເລກທ ີ019/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ22 ທນັວາ 2014; 
23) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບວຽກງານຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ001/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ07 

ເມສາ 2015; 
24) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການອອກຈ າໜ່າຍຮຸນ້” ສະບບັເລກທ ີ018/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ27 ກ ລະກດົ 2015; 
25) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ019/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ27 ກ ລະກດົ 2015; 
26) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຮບັຮອງບ ລສິດັຈດັລ າດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖືຈາກຕ່າງປະເທດ” ສະບບັເລກທ ີ002/

ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ08 ທນັວາ 2015; 
27) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຮບັຮອງບ ລສິດັປະເມນີມ ນຄ່າຊບັສນິ” ສະບບັເລກທີ 003/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ08 

ທນັວາ 2015; 
28) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັຢ ່  ສປປ ລາວ” ສະບບັເລກທ ີ004/ຄຄຊ, 

ລງົວນັທ ີ08 ທນັວາ 2015; 
29) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຜ ່ ລງົທນຶຕ່າງປະເທດທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຢ ່  ສປປ  ລາວ’’ ສະບບັ

ເລກທ ີ005/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ08 ທນັວາ 2015; 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3:  ນຕິກິ າທງັໝດົຂອງ ຕລຊລ  (ຮອດ ປ ີ2015) 

1) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຕດິຕາມຕະຫຼາດ” ສະບບັເລກທ ີ20/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ07 ມງັກອນ 2011; 
2) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການເປດີເຜຍີຂ ມ້ ນ” ສະບບັເລກທ ີ22/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ07 ມງັກອນ 2011; 
3) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຮບັຝາກຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ26/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ07 ມງັກອນ 2011; 
4) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍຕວົແທນການໂອນຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ ີ27/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ07 ມງັກອນ 2011; 
5) “ລະບຽບກ່ຽວກບັກອງທນຶຮ່ວມເພື່ ອຊ າລະທດົແທນຄວາມສ່ຽງ” ສະບບັເລກທ ີ01/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ 17 ກ  

ລະກດົ 2013; 
6) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍສະມາຊກິກະພາບຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ” ສະບບັເລກທ ີ02/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ03 ທນັ 

ວາ 2014; 
7) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການສະສາງ ແລະ ຊ າລະໃນການ ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຢ ່ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ” ສະບບັເລກທ ີ27/

ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ04 ທນັວາ 2014; 
8) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຈດົທະບຽນຮຸນ້” ສະບບັເລກທ ີ05/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ26 ພະຈກິ 2015; 
9) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຈດົທະບຽນຮຸນ້ກ ”້ ສະບບັເລກທ ີ06/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ26 ພະຈກິ 2015; 
10) “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການດ າເນນີງານຕະຫຼາດ” ສະບບັເລກທ ີ07/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ11 ທນັວາ 2015. 
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