
ສາຂາ ທຫລ.ສຂ ປະກອບສ່ວນແກໄ້ຂຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ ດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ  
 

ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (ທຫລ.ສຂ) ມພີາລະບດົບາດໜາ້ທີ່ ໃນການຄ ມ້
ຄອງມະຫາພາກດາ້ນເງນິຕາ; ການຄ ມ້ຄອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ກ ່ ຄເືປັນທີ່ ປຶກສາດາ້ນເງນິຕາໃຫອ້ງົການປົກຄອງ ຢ ່  
3 ແຂວງພາກກາງ ປະກອບມແີຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ. 

ທ່ານ ວງົພະຈນັ ແສງສ ວນັ ເລຂາຄະນະພກັຮາກຖານ ທະນາຄານແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ຫວົໜາ້ສາຂາ ທຫລ.ສຂ ໄດ ້
ໃຫສ້ າພາດວ່າ: ໃນຕະຫຼອດ 9 ເດອືນ ປີ2022 ຜ່ານມາ ພວກເຮາົໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍອດັຕາ
ແລກປ່ຽນ ຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ ທີ່ ມກີານຄ ມ້ຄອງລດັ ຂອງສາຂາທະນາຄານທ ລະກດິ ແລະ ຮາ້ນແລກປ່ຽນຕວົແທນຂອງ
ທະນາຄານທ ລະກດິທີ່ ຢ ່ ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົແນໃສ່ເພື່ ອໃຫອ້ດັຕາແລກປ່ຽນ ມກີານເໜງັຕງີສອດຄ່ອງ
ກບັລະດບັດ ນຍະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ເງນິຕາຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ຫຼ ດຜ່ອນສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ 
ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບບົລງົໃນນີ,້ ທະນາຄານທ ລະກດິສາມາດກ ານດົອດັຕາແລກປ່ຽນສ າລບັຊື ້ ຫຼ ື ຂາຍເງນິກບີກບັເງນິໂດລາ
ສະຫະລດັໄດໃ້ນຂອບເຂດບ ່ ເກນີ ບວກລບົ 4,50% ທຽບໃສ່ອດັຕາແລກປ່ຽນອາ້ງອງີ ທີ່  ທຫລ ປະກາດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາຊື-້ຂາຍ ບ ່ ເກນີ 1%, ກ ານດົໃຫສ່້ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງອດັຕາຊື ້ແລະ ອດັຕາຂາຍ 1% ສ າລບັການແລກປ່ຽນ
ເງນິກບີ ກບັເງນິບາດ, ເງນິຢວນ ແລະ ເງນິຢ ໂຣ ແລະ ຮາ້ນແລກປ່ຽນເງນິຕາ ຕວົແທນກ ານດົອດັຕາສ າລບັຊື ້ເງນິໂດລາສະຫະລດັ
ພາຍໃນຂອບເຂດ ບວກລບົ 3% ທຽບໃສ່ອດັຕາແລກປ່ຽນອາ້ງອງີຂອງ ທຫລ ປະກາດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

ແຕ່ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ, ສະພາບປັດໃຈພາຍນອກ ຍງັສາ້ງແຮງກດົດນັຕ ່ ເນື່ ອງໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂພາຍໃນຫຼາຍດາ້ນ ທີ່ ຍງັ
ບອບບາງ ເຮດັໃຫສ່້ວນຕ່າງ ລະຫ່ວາງອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບບົໄດກ້ວາ້ງອອກຫຼາຍແຕ່ໄລຍະ
ເດອືນມນີາເປັນຕົນ້ມາ ຈາກທີ່ ເຄຍີໄດແ້ຄບເຂົາ້ມາຢ ່ ໃນລະດບັຕ ່ າກວ່າ 2%; ໄດຕ້ດິຕາມລາຄາສນິຄາ້ຢ່າງໃກຊ້ດິ (ໂດຍການລງົ
ເກບັກ າລາຄາສນິຄາ້ທີ່ ກະທບົໄວຕ ່ ຊວີດິການເປັນຢ ່  ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດປະຈ າອາທດິ ໂດຍລາຍງານໃຫກ້ມົນະໂຍບາຍ ທຫລ) ເພື່ ອ
ໃຫສ້າມາດເຫນັໄດເ້ຖງິທດິທາງສາເຫດການປ່ຽນແປງຂຶນ້ລງົຂອງດດັຊະນລີາຄາ ເພື່ ອຕດິຕາມສະພາບ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງໃກຊ້ດິ.  

ພອ້ມດຽວກນັນັນ້; ທຫລ.ສຂ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການຈ າໜ່າຍພນັທະບດັ ທຫລ ສະກ ນເງນິກບີ ທີ່ ສາຂາທະນາຄານທ ລະ
ກດິ ເປັນຜ ຈ້ າໜ່າຍໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ, ພະນກັງານ, ທະຫານ, ຕ າຫຼວດ ເຊິ່ ງມາຮອດປະຈ ບນັ ຈ າໜ່າຍພນັທະບດັ ທຫລ ພາຍໃນ 3 

ແຂວງພາກກາງ ໄດທ້ງັໝດົຈ ານວນ 610,68 ຕືກ້ບີ. ພນັທະບດັ ທຫລ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນປະເພດຫຼກັຊບັ ທີ່ ມຄີວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ປອດ
ໄພ ພອ້ມໃຫຜ້ນົຕອບແທນ ທີ່ ດທີີ່ ສ ດ, ເປັນເຄື່ ອງມນືະໂຍບາຍເງນິຕາຂອງທະນາຄານກາງ ທີ່ ນ າໃຊເ້ພື່ ອຄ ມ້ຄອງປະລມິານເງນິໃນ
ຂອດຈ ລະຈອນໃຫດ້ ່ ນດ່ຽງກບັລະບບົເສດຖະກດິ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນເງນິຕາແຫ່ງຊາດ. 

ສ າລບັວຽກງານການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ແກໄ້ຂຮາ້ນແລກປ່ຽນເງນິຕາ; ທຫລ.ສຂ ກ ່ ໄດຍ້ກົສ ງບດົບາດໃນການຄ ມ້ຄອງຂອງ 
ຕນົເອງ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານຕິກິ າຕ່າງໆທີ່  ທຫລ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊື່ ງບນັດານຕິກິ າລວ້ນແລວ້
ຕດິພນັກບັການຄ ມ້ຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງນິຕາໃຫຮ້ດັກ ມຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ມຜີນົສກັສດິຢ່າງແທຈ້ງິ; ໂດຍ
ການຫນັການຄ ມ້ຄອງໃຫມ້ຄີວາມຮດັກ ມຂຶນ້ ດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງທ ລະກດິແລກປ່ຽນເງນິຕາ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານທ ລະກດິ,  

 

 

 



ອງີຕາມແຈງ້ການຂອງຫອ້ງການ ທຫລ ສະບບັເລກທ ີ175/ຫກ, ລງົວນັທ ີ17 ກນັຍາ 2021 ຊື່ ງເບືອ້ງຕົນ້ຮາ້ນແລກປ່ຽນ 
ທີ່ ເປັນຕວົແທນຂອງທະນາຄານທ ລະກດິມ ີ48 ຮາ້ນ, ແຕ່ປັດຈ ບນັມ ີ32 ຮາ້ນແລກປ່ຽນຖກືຖອນໃບອະນຍ າດ ບ ່ ໃຫເ້ປັນຕວົ
ແທນຂອງ ທະນາຄານທ ລະກດິ.  

ນອກຈາກການຄ ມ້ຄອງມະຫາພາກດາ້ນເງນິຕາແລວ້; ທຫລ.ສຂ ຍງັເອາົໃຈໃສ່ໃນການຊ ກຍ  ້ ໃຫທ້ະນາຄານທ ລະກດິ 

ແລະ ສະເພາະກດິ ເພື່ ອສະໜອງແຫ່ຼງທນຶເຂົາ້ໃນການສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ແລະ ບາ້ນສາມສາ້ງ 
ຊຶ່ ງມາຮອດເດອືນ 09/2022 ສາຂາທະນາຄານທ ລະກດິໃນ 3 ແຂວງພາກກາງ ໄດສ້ະໜອງແຫ່ຼງທນຶສົ່ ງເສມີ SMEs ມທີງັໝດົ 57 
ຫວົໜ່ວຍທ ລະກດິ ໃນວງົເງນິອະນ ມດັທງັໝດົ ຈ ານວນ 100 ຕືກ້ບີ ແລະ ມຍີອດເຫຼອືທງັໝດົຈ ານວນ 45,75 ຕືກ້ບີ (SMEs 3% 

ແລະ ແຫ່ຼງທນຶ SMEs ອື່ ນໆ); 

ສ າລບັການປ່ອຍສນິເຊື່ ອເຂົາ້ໃນບາ້ນ ສາມສາ້ງຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາສະຫວນັນະເຂດ ມຂີອບເຂດເຄື່ ອນໄຫວ
ຢ ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຄ າມ່ວນ ໂດຍສນິເຊື່ ອໄດເ້ຂົາ້ເຖງິປະຊາຊນົ ກວມເອາົ 2 ແຂວງ, 11 ເມອືງ, 1 ນະຄອນ ເທົ່ າກບັ 
48% ຂອງເມອືງ,  ສາມສາ້ງພາຍໃນ 2 ແຂວງ ( 25 ເມອືງ ) ຈ ານວນ 55 ບາ້ນ ກວມເອາົ 47,83% ຂອງບາ້ນສາມສາ້ງທງັໝດົ 
(115 ບາ້ນ) ໃນນີ;້ ມບີາ້ນທ ກຍາກ 2 ບາ້ນ, ຈດັຕັງ້ກ ່ ມກ ຢື້ມໄດ ້553 ກ ່ ມ, ປະຊາຊນົເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶ 3.816 ຄອບຄວົ, ລາຍ
ບ ກຄນົ 11 ຄນົ, ເທົ່ າກບັ 13,30% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົ (28.780 ຄອບຄວົ), ຄອບຄວົທ ກຍາກ 213 ຄອບຄວົເທົ່ າກບັ 22,45% 

ຄອບຄວົທ ກຍາກທງັໝດົ (949 ຄອບຄວົ) ແລະ ໃນຂະນະນີ ້ທຫລ.ສຂ ໄດຍ້ກົສ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນຈດັຕັງ້ປະຕ ິບດັໜາ້ທີ່
ການເມອືງຂອງຕນົໄດເ້ປັນຢ່າງດ ີ ອນັເຮດັໃຫສ້ະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢ ່ ສາມແຂວງພາກກາງ ມສີະເຖຍລະພາບ ແລະມກີານ
ຂະຫຍາຍຕວົໄປເທື່ ອລະກາ້ວ. 

 

 

# ຂ່າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ  
 

 

 

 

ຢ ່ ເມອືງລາວໃຊເ້ງນິກບີລາວ 

 

 

 

 

 

 


