
 

 

 

 

ທຶນຈົດທະບຽນ ຫືຼ ເງນິລົງທຶນຕ��າສ�ດ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ
 

ຮຽນ ທ�ານຜ��ອ�ານ ທີ່ນັບຖ ື ແລະ ຮັກແພງ

ບົດບາດ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ເຮັດໃຫ�ເຮົາຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ

ທະນາຄານ ເປ�ນຕ້ົນການຮັບຝາກເງິນ, ການສະໜອງສິນເຊື່

ຕາມກົດໝາຍກ�ານົດ. ສະນັ້ນ, ຄັ້ງນີ້ຜ��ຂຽນຈະມາ

ຕາມກົດໝາຍກ�ານົດ ວ�າມີຄືແນວໃດ ເພື່ອເປ�ນຂໍ�ມ�ນໃຫ�

ອີງຕາມ ພາກທ ີ II ການຂໍອະນ�ຍາດ

ຂໍອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ, ມາດຕາ

ກິດ, ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ

ທ�ລະກິດການທະນາຄານ ຕ�ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕ��າສ�ດ

ສາຂາ ຢ�� ສປປ ລາວ ຕ�ອງມີເງິນລົງທຶນຕ��າສ�ດໃຫ�ສາຂາ

ວັດຖຸ, ສ�າລັບທຶນທີ່ປະກອບເປ�ນວັດຖຸຕ�ອງບໍ�ໃຫ�ເກີນ

ປະເມີນຈາກບໍລິສັດປະເມີນມ�ນຄ�າຊັບສິນ ຕາມການເຫັນດີຂອງທະນາຄານແຫ�ງ

ອະສັງຫາລມິະຊັບ ແລະ/ຫຼື ສັງຫາລມິະຊັບ ທີ່ນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ຕ�ອງຕັ້ງຢ�� ສປປ ລາວ ເທົ�ານັ້ນ ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນ

ຂອງລັດຖະບານ ແຕ�ບໍ�ໃຫ�ຫຼຸດຈ�ານວນທ່ີໄດ�ກ�ານົດໃນກົດໝາຍ

ບັນດາທ�ານຜ��ອ�ານ! ຄືຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ

ກິດຕ�ອງມີທຶນຕາມກົດໝາຍກ�ານົດ ຊຶ່ງສາມາດປະກອບທຶນເປ�ນວັດຖຸໄດ�ບໍ�ເກີນ

ເງິນດັ�ງກ�າວກໍ�ມາຈາກຜ��ຖືຮ��ນທັງໝົດຂອງທະນາຄານ

ເວລາສ�າງຕັງ້ທະນາຄານທ�ລະກິດ ຕ�ອງໄດ�ມາເປ�ດບັນຊີນ�າ

ໂອນເງິນທຶນຈົດທະບຽນເຂ້ົາບັນຊີດັ�ງກ�າວ. ສະນັ້ນ

ແມ�ນມ�ນຄ�າຂອງຮ��ນທັງໝົດທ່ີຜ��ຖືຮ��ນໄດ�ປະກອບ

ວັດຖຸບໍ�ໃຫ�ເກີນ 10% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ

ເພື່ອສ�າງຕັ້ງສາຂາຂອງຕົນ ຢ�� ສປປ ລາວ ຊຶ່ງລວມມີທັງເງິນ

ຕ�າງປະເທດ ສາມາດນ�າໃຊ�ທຶນຈົດທະບຽນ 

ການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດຂອງຕົນ ຕາມການອະນ�ຍາດຂອງ

ເຂ້ົາໃນການກໍ�ສ�າງ ແລະ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ

ທັງ 10% ຂອງທຶນທ່ີເປ�ນວັດຖຸ, ສ�ວນທ່ີເຫຼືອແມ�ນນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການ

 
 
 

ທຶນຈົດທະບຽນ ຫືຼ ເງນິລົງທຶນຕ��າສ�ດ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ແພງ! ໂດຍສືບຕໍ�ໃນບົດຄວາມສະບັບກ�ອນ ໃນຫົວຂໍ�ກ�ຽວກັບຄວາມໝາຍ

ເຮົາຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ ທະນາຄານທ�ລະກິດແມ�ນສະຖາບັນການເງິນ

ການສະໜອງສິນເຊືອ່, ການໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະ, ການຊືຂ້າຍເງິນຕາ

ຄັ້ງນີ້ຜ��ຂຽນຈະມາສືບຕໍ�ນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບທຶນຈົດທະບຽນ ຫຼື ເງ ິນລົງທຶນຕ��າສ�ດ

ເພື່ອເປ�ນຂໍ�ມ�ນໃຫ�ກັບນັກຮຽນຮ�� ແລະ ຜ��ທີ່ຕ�ອງການຢາກດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ

ການຂໍອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 12 ທຶນຈົດທະບຽນ ຫຼື ເງ ິນລົງທຶນຕ��າສ�ດ ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ

ທັນວາ 2018 (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ໄດ�ກ�ານົດວ�າ: ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດດ�າເນີນ

ຕ�ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຕ��າສ�ດ 500 ຕື້ກີບ (ຫ�າຮ�ອຍຕື້ກີບ). ສ�າລັບທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ

ຕ�ອງມີເງິນລົງທຶນຕ��າສ�ດໃຫ�ສາຂາ 300 ຕື້ກີບ (ສາມຮ�ອຍຕື້ກີບ). ທຶນດັ�ງກ�າວແມ�ນສາມາດປະກອບເປ�ນເງິນ

ລັບທຶນທີ່ປະກອບເປ�ນວັດຖຸຕ�ອງບໍ�ໃຫ�ເກີນ 10% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ຫຼື ເງ ິນລົງທຶນ, ທຶນທີ່ເປ�ນວັດຖຸນັ້ນຕ�ອງໄດ�ຮັບການ

ຕາມການເຫັນດີຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທຶນທີ່ເປ�ນວັດຖຸ

ທີ່ນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ທຶນຈົດທະບຽນ ຫຼ ື ເງນິລົງທຶນຕ��າສ�ດ ໃນແຕ�ລະໄລຍະນັ້ນ ສາມາດປ�ຽນແປງໄດ�ຕາມການຕົກລົງ

ແຕ�ບໍ�ໃຫ�ຫຼຸດຈ�ານວນທ່ີໄດ�ກ�ານົດໃນກົດໝາຍ. 

ຄືຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແມ�ນຢ��ໃນບັນຊີປະເພດທ�ລະກິດຄວບຄ�ມ

ຊຶ່ງສາມາດປະກອບທຶນເປ�ນວັດຖຸໄດ�ບໍ�ເກີນ 10% ແລະ ອີກ 90% ແມ�ນຕ�ອງປະກອບເປ�ນເງິນ

ເງິນດັ�ງກ�າວກໍ�ມາຈາກຜ��ຖືຮ��ນທັງໝົດຂອງທະນາຄານ. ທຶນທີ່ເປ�ນວັດຖຸ ແລະ ເປ�ນເງິນ ຕ�ອງແບ�ງເປ�ນຮ��ນ ທີ່ມີມ�ນຄ�າເທົ�າກັນ

ຕ�ອງໄດ�ມາເປ�ດບັນຊີນ�າກົມບໍລິການ, ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນບັນຊີທຶນຈົດທະບຽນ

ສະນັ້ນ, ເມ່ືອອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ�ກ�ານົດຄືດັ�ງກ�າວນັ້ນ ສາມາດເວ້ົາໄດ�ວ�າ

ແມ�ນມ�ນຄ�າຂອງຮ��ນທັງໝົດທ່ີຜ��ຖືຮ��ນໄດ�ປະກອບ ເພື່ອສ�າງຕັ້ງທະນາຄານທ�ລະກິດ ຊຶ່ງລວມເປ�ນເງິນ ແລະ

ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ ແລະ ເງນິລົງທຶນຕ��າສ�ດ ແມ�ນເງິນທຶນຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ

ຊຶ່ງລວມມີທັງເງິນ ແລະ ວັດຖຸ. ຊຶ່ງທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ

 ຫຼື ເງ ິນລົງທນຶຂອງຕົນເຂ້ົາໃນການກໍ�ສ�າງສ�ານັກງາານ, ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ

ຕາມການອະນ�ຍາດຂອງ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. ການນ�າໃຊ�ທຶນຈົດທະບຽນ

ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກນັ້ນແມ�ນບໍ�ໃຫ�ເກີນ 35% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ຫຼື ເງ ິນລົງທຶນທັງໝົດ

ສ�ວນທ່ີເຫຼືອແມ�ນນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ ໂດຍສະເພາະໂຄງການທ່ີມີປະສິດທິຜົນ

ທຶນຈົດທະບຽນ ຫືຼ ເງນິລົງທຶນຕ��າສ�ດ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ 

ໃນຫົວຂໍ�ກ�ຽວກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ພາລະ

ທະນາຄານທ�ລະກິດແມ�ນສະຖາບັນການເງິນທີດ່�າເນີນທ�ລະກິດການ

ຂາຍເງິນຕາ ແລະ ການໃຫ�ບໍລິການອ່ືນ 

ເງ ິນລົງທຶນຕ��າສ�ດຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ 

ຜ��ທີ່ຕ�ອງການຢາກດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ.  

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ໝວດທີ 1 ການ

ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະ

ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດດ�າເນີນ

ສ�າລັບທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ທີ່ສ�າງຕັ້ງ

ສາມາດປະກອບເປ�ນເງິນ ແລະ 

ທຶນທີ່ເປ�ນວັດຖຸນັ້ນຕ�ອງໄດ�ຮັບການ

ທຶນທີ່ເປ�ນວັດຖຸ ແມ�ນປະກອບດ�ວຍ 

ທີ່ນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ຊຶ່ງໃນນ້ັນອະສັງຫາລມິະຊັບ

ສາມາດປ�ຽນແປງໄດ�ຕາມການຕົກລົງ

ແມ�ນຢ��ໃນບັນຊີປະເພດທ�ລະກິດຄວບຄ�ມ ໃນການດ�າເນີນທ�ລະ

ແມ�ນຕ�ອງປະກອບເປ�ນເງິນ ແລະ 

ທີ່ມີມ�ນຄ�າເທົ�າກັນ. ໝາຍວ�າ: 

ເປ�ນບັນຊີທຶນຈົດທະບຽນ ແລ�ວ

ສາມາດເວ້ົາໄດ�ວ�າ ທຶນຈົດທະບຽນ 

ແລະ ວັດຖຸ. ໃນນັ້ນທຶນທີ່ເປ�ນ

ແມ�ນເງິນທຶນຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ລົງທຶນ

ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດ

ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ 

ການນ�າໃຊ�ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງ ິນລົງທຶນ

ເງິນລົງທຶນທັງໝົດ ຊຶ່ງໃນນ້ັນລວມ

ໂດຍສະເພາະໂຄງການທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. 



ສ�າລັບທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ທີ່ສ�າງຕັ້ງກ�ອນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ

ສະບັບປ�ງ ຕ�ອງໄດ�ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ໃຫ�ຄົບ 500 ຕື້ກີບ ແລະ ເງ ິນລົງທຶນຕ��າສ�ດໃຫ�ຄົບ 300 ຕື້ກີບ ພາຍໃນ 5 ປ� ນັບແຕ�ເດືອນກັນຍາ 

ປ� 2019 ເປ�ນຕ້ົນໄປ, ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດສາມາດນ�າແຫຼ�ງທຶນມາຈາກຜ��ຖືຮ��ນເກົ�າ, ຄັງສະສົມຕ�າງໆ ຫຼື 

ຮ�ບການອື່ນ ເຊັ�ນ: ການຮັບຜ��ຖືຮ��ນໃໝ�, ການລວມຕົວ ຫຼື ການປ�ຽນຮ�ບແບບວິສາຫະກິດ ຈາກບໍລິສັດຈ�າກັດ ເປ�ນບໍລິສັດມະຫາຊົນ 

ໂດຍລະດົມທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບກໍໄດ�. 

ນັ້ນແມ�ນ ທຶນຈົດທະບຽນ ຫຼື ເງ ິນລົງທຶນຕ��າສ�ດ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢ�� 

ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ໄດ�ກ�ານົດ ແລະ ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ�ລະ

ກິດຕ�າງປະເທດ ທີ່ສ�າງຕັ້ງກ�ອນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ຕ�ອງໄດ�ປະຕິບັດພັນທະ ຄືການເພີ່ມທຶນໃຫ�ຄົບ

ຕາມກ�ານົດເວລາ. ເພາະທຶນດັ�ງກ�າວນັ້ນ ແມ�ນເປ�ນປ�ດໃຈທີ່ສ�າຄັນໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດ ຖ�າຫາກບໍ�ມີທຶນ ຫຼື ທຶນບໍ�ພຽງພໍແລ�ວ ກໍບໍ�

ສາມາດດ�າເນີນທ�ລະກິດໄດ� ແລະ ທຶນດັ�ງກ�າວກໍແມ�ນເປ�ນສິ່ງຄ��າປະກັນເຖິງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນດ�ານເງິນທຶນຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ເອງ. ຫວັງວ�າບົດຄວາມດັ�ງກ�າວຈະເປ�ນຂໍ�ມ�ນຄວາມຮ��ພື້ນຖານໃຫ�ກັບບັນດາທ�ານຜ��ອ�ານ, ນັກຮຽນຮ�� ຫຼື ຜ��ທີ່ຕ�ອງການຢາກດ�າເນີນທ�ລະ

ກິດດັ�ງກ�າວກໍສາມາດເອົາເປ�ນຂໍ�ມ�ນໄດ�.  

#ບດົຄວາມໂດຍ: ວນັນະສດິ ສດິທິລາດວງົສາ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແລກປ�ຽນເງນິຕາຊະຊາຍ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍບ�ານເມືອງ 


