
ຄວາມໝາຍການຈດົທະບຽນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງການເຂົົ້າຈດົທະບຽນ

ໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບລາວ 

( ຄ ຼັດຈາກ ວາລະສານ ການທະນາຄານ, ສະບ ຼັບທີ 5 2014 ໃນໜົ້າທີ 52-57 ) 
ຜູົ້ຂຽນ: ທ່ານ ບວົລ  າພ ູຄ  າມະນວີງົ, ສ  ານ ຼັກງານ ຄຄຊ 

ຜູົ້ກວດແກົ້: ທ່ານ ນ. ດານວີ ຼັນ ເດດພມົມະເທດ, ສ  ານ ຼັກງານ ຄຄຊ 

I. ຄ  າວາ່ “ການຈດົທະບຽນ” ຄວາມໝາຍວາ່ແນວໃດ? 

ການຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ແມນ່ການນ  າເອົາຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງຕນົໄປຈດົທະບຽນຢູ່ສນູ

ກາງການໃຫົ້ບ ລິການຊ ົ້ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບທ່ີເອີົ້ນວ່າ “ຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ” ເພ ່ ອອ  ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫົ້ແກຜູ່ົ້ຖ ຮ ົ້ນສາມາດຊ ົ້-ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງຕນົກ ຼັບຜູົ້ລງົທຶນລາຍອ ່ ນໄດົ້. 

 “ການຈດົທະບຽນ” ໝາຍເຖິງ ພາຍຫຼ ຼັງການອອກຈ  າໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃນຕະຫຼາດຂ ຼັົ້ນໜ່ຶງແລົ້ວ 

ບ ລິສ ຼັດໄດົ້ນ  າເອົາຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງຕນົເຂົົ້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ (ຫຼ  ເອີົ້ນອີກຊ ່ ໜ່ຶງວາ່ຕະຫຼາດຂ ຼັົ້ນ

ສອງ) ຕາມລະບຽບການ ການຈດົທະບຽນຂອງຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບວາງອອກ ຊຶ່ ງຫຼ ຼັກຊ ຼັບຈະຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນ

ຢູຕ່ະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ແລະ ຖ ກຮ ຼັບຝາກໄວົ້ໃນສນູຮ ຼັບຝາກຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ໂດຍເປົົ້າໝາຍການຈດົທະບຽນກ ່ ເພ ່ ອ

ຈ ດປະສງົສົ້າງສະພາບຄອ່ງໃຫົ້ແກຫຼ່ ຼັກຊ ຼັບຂອງຕນົທ່ີຜາ່ນການອອກຈ  າໜ່າຍ ຫຼ  ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບຢູໃ່ນຕະ 

ຫຼາດຂ ຼັົ້ນໜ່ຶງມາແລົ້ວ ເພ ່ ອເຮຼັດໃຫົ້ຜູົ້ຖ ຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃນບ ລິສ ຼັດດ ຼັງ່ກາ່ວ ສາມາດແລກປ່ຽນຊ ົ້-ຂາຍເປຼັນເງນິສດົ

ໄດົ້ ໂດຍສະເພາະປະເພດຫຼ ຼັກຊ ຼັບທຶນ ເປຼັນຕ ົົ້ນແມນ່ຮ ົ້ນຖົ້າຊ ົ້ໄປແລົ້ວບ ່ ສາມາດຖອນຄ ນໄດົ້ແຕສ່າມາດ

ຊ ົ້-ຂາຍປ່ຽນມ   ຫຼ  ປ່ຽນເປຼັນເງນິສດົໄດົ້ໃນຕະຫຼາດຂ ຼັົ້ນສອງ. 

 ບ ລິສ ຼັດຈດົທະບຽນ ໝາຍເຖງິ ບ ລິສ ຼັດທ່ີໄດົ້ນ  າເອົາຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງຕນົທ່ີຜາ່ນການອອກຈ  າໜາ່ຍ

ຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃຫົ້ແກຜູ່ົ້ລງົທຶນໃນຕະຫຼາດຂ ຼັົ້ນໜ່ຶງ ຕາມການອະນ ຍາດຈາກອງົການຄ ົ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ຼັກຊ ຼັບ 

(ຄະນະກ  າມະການຄ ົ້ມຄອງຫຼ ຼັກຊ ຼັບ, ສ  ານ ຼັກງານ ຄຄຊ) ຫຼ ຼັງຈາກນ ຼັົ້ນ ບ ລິສ ຼັດດ ຼັງ່ກາ່ວໄດົ້ນ  າເອົາຫຼ ຼັກຊ ຼັບ

ຂອງຕນົເຂົົ້າຈດົທະບຽນຕາມລະບຽບການ ກຽ່ວກ ຼັບເງ  ່ອນໄຂການຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ເພ ່ ອ

ຈ ດປະສງົ ສົ້າງສະພາບຄອ່ງໃຫົ້ແກຫຼ່ ຼັກຊ ຼັບທ່ີຜູົ້ລງົທຶນ ຖ ຄອງຢູ່ນ ຼັ ົ້ນ ຫຼ  ໄດົ້ຊ ົ້ກ ຼັບບ ລິສ ຼັດຂອງຕນົໃນ

ຕະຫຼາດຂ ຼັົ້ນໜ່ຶງນ ຼັົ້ນສາມາດນ  າມາແລກປ່ຽນຊ ົ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຫຼ  ເອີົ້ນວາ່: ຕະຫຼາດຂ ຼັົ້ນສອງ 

ເພ ່ ອໃຫົ້ຜູົ້ລງົທຶນສາມາແລກປ່ຽນຊ ົ້-ຂາຍ ເປຼັນເງນິສດົ ຫຼ  ເກງກ  າໄລກ ຼັນໄດົ້. 

ຕວົຢາ່ງ: ພາຍຫຼ ຼັງບ ລິສ ຼັດສ  າເລຼັດການອອກຈ  າໜາ່ຍຮ ົ້ນແລົ້ວ ແລະ ໄດົ້ນ  າເອົາຮ ົ້ນຂອງຕນົໄປ

ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຕາມລະບຽບການຈດົທະບຽນຂອງຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບວາງອອກ 

ເຊິ່ ງຮ ົ້ນຈະຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູຕ່ະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ແລະ ຖ ກຮ ຼັບຝາກໄວົ້ໃນສນູຮ ຼັບຝາກຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງ

ຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ພາຍຫຼ ຼັງສ  າເລຼັດການຈດົທະບຽນເປຼັນທ່ີຮຽບຮົ້ອຍແລົ້ວ ພວກເຮົາສາມາດ 

ເອີົ້ນບ ລິສ ຼັດດ ຼັງ່ກາ່ວວາ່: “ບ ລິສ ຼັດຈດົທະບຽນ” ເຊິ່ ງປະຈ ບ ຼັນບ ລິສ ຼັດຈດົທະບຽນຢູ ່ສປປ ລາວ 

ລວມມ ີສາມ ບ ລິສ ຼັດຄ : 1) ບ  ລິສ ຼັດຜະລິດ-ໄຟົ້າລາວມະຫາຊນົ, 2) ທະນາຄານການຄົ້າ

ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ 3) ບ ລິສ ຼັດລາວເວນີມະຫາຊນົ. 

II.  ບ ລິສ ຼັດ ແລະ ຜູົ້ຖ ຮ ົ້ນ ຈະໄດົ້ຮ ຼັບຜນົປະໂຫຍດຫຼັຍງແດໃ່ນການເຂົົ້າຈດົທະບຽນໃນ

ຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ? 



ບ ຼັນດາທ່ານອາດບ ່ ທ ຼັນເຂົົ້າໃຈຕ ່ ກ ຼັບການດ  າເນນີທ ລະກດິທ່ີຕິດພ ຼັນກ ຼັບວຽກງານຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ເຊິ່ ງຍ ຼັງ

ຖ ວາ່ເປຼັນວຽກງານໃໝ ່ໃນປະຈ ບ ຼັນ ຢູ ່ສປປ ລາວ  ເຊິ່ ງປະຊາຊນົລາວເຮົາຫຼາຍທ່ານອາດຍ ຼັງບ ່ ທ ຼັນຮູົ້ 

ຫຼ  ຄິດວາ່ຖົ້າບ ລິສ ຼັດເຂົົ້າໄປຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບແລົ້ວ ຈະໄດົ້ຮ ຼັບຜນົປະໂຫຍດຫຍ ຼັງແດ?່ 

ເຊິ່ ງບ ຼັນຫານີົ້ຂ ົ້າພະເຈົົ້າ ຈຶ່ ງຍາກໜົ້າທ່ີເປຼັນຜູົ້ນ  າສະເໜີກຽ່ວກ ຼັບຜນົປະໂຫຍດຂອງການຈດົທະບຽນໃນ

ຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບນ ຼັົ້ນກ ່ໝາຍຄວາມວາ່ຈະສົ້າງໂອກາດທ່ີສ  າຄ ຼັນ ແລະ ເປຼັນທາງເລ ອກໃໝໃ່ຫົ້ແກບ່ ລິສ ຼັດ

ຂອງທາ່ນ ຈະໄດົ້ຮ ຼັບຜນົປະໂຫຍດ ດ ຼັງ່ຕ ່ ໄປນີົ້: 

I. ຜນົປະໂຫຍດຕ ່ ກ ຼັບບ ລິສ ຼັດ 

1. ສົ້າງສະພາບຄອ່ງໃຫົ້ແກຫຼ່ ຼັກຊ ຼັບຂອງບ ລິສ ຼັດ ສາມາດປ່ຽນມ  ໄດົ້ (ດົ້ວຍການແລກປ່ຽນຊ ົ້-ຂາຍ

ໃນລະບບົຊ ົ້-ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ); 

2. ເພ່ີມທາງເລ ອກໃຫົ້ແກບ່ ລິສ ຼັດໃນການລະດມົທຶນຈາກຜູົ້ລງົທຶນ ໃນຕະຫຼາດຂ ຼັົ້ນໜ່ຶງໄດົ້ ໃນ

ເວລາທ່ີ ຕົ້ອງການທຶນຢາ່ງມະຫາສານ ເພ ່ ອນ  າໃຊົ້ເຂົົ້າໃນການຂະຫຍາຍກດິຈະການຂອງຕນົ 

ນອກເໜ ອຈາກ ການໄປກູົ້ຢ ມຈາກລະບບົທະນາຄານ; 

3. ສົ້າງຄວາມເຂຼັົ້ມແຂງທາງດົ້ານການບ ລິຫານ ແລະ ຄວາມເຂຼັົ້ມແຂງທາງດົ້ານຖານະການເງນິ 

ການປ່ຽນແປງຈາກການບ ລິຫານແບບຄອບຄວົ ມາເປຼັນການບ ລິຫານແບບມ ອາຊີບໃຫົ້ແກ່

ບ ລິສ ຼັດ; 

4. ສົ້າງຄວາມໜົ້າເຊ ່ ອຖ , ພາບພດົທ່ີດີ, ຊ ່ ສຽງແລະ ສົ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝ ຼັົ້ນໃຫົ້ແກໃ່ຫົ້ແກບ່ ລິສ ຼັດ 

ໃຫົ້ເປຼັນທ່ີຮ ຼັບຮູົ້ ທ ຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ເພ່ີມປະສິດທິພາບ ແລະ ສົ້າງຄວາມ

ໂປ່ງໃສ ໃນການດ  າເນນີທ ລະກດິ  ຍົ້ອນບ ລິສ ຼັດຈດົທະບຽນ ຜາ່ນກນົໄກການເປີດເຜີຍຂ ົ້ມນູ-

ຂາ່ວສານ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຕາ່ງໆ ໃຫົ້ແກມ່ວນຊນົຊາບໃນແຕໄ່ລຍະ ຊຶ່ ງຈະເຮຼັດໃຫົ້

ບ ລິສ ຼັດເປຼັນທ່ີຮູົ້ຈ ຼັກຂອງຜູົ້ລງົທຶນຫຼາຍຂຶົ້ນ ແລະ ຊວ່ຍເສີມສົ້າງຄວາມເຊ ່ ອຖ ໃຫົ້ແກລ່ກູຄົ້າ, ຄູ່

ຄົ້າ, ຄູຮ່ວ່ມມ   ແລະ ສະຖາບ ຼັນການເງນິນ  າອີກ.  ນອກຈາກນີົ້, ຍ ຼັງເປຼັນການເພີົ້ມໂອກາດ

ທາງດົ້ານການຄົ້າ, ການເຂົົ້າເຖງິຄູຮ່ວ່ມທ ລະກດິ ແລະ ການຕ ່ ຍອດທ ລະກດິໃນອານາຄດົ 

ພົ້ອມທຼັງ ທ່ີຈະສາມາດດຶງດດູຄວາມສນົໃຈໃຫົ້ແກຜູ່ົ້ລງົທຶນເຂົົ້າມາລງົທຶນໃນບ ລິສ ຼັດຫຼາຍຂຶົ້ນ 

ພົ້ອມທຼັງເປຼັນການສ ກຍູົ້ໃຫົ້ບ ລິສ ຼັດດ ຼັງ່ກາ່ວ ມກີານຄ ົ້ມຄອງບ ລິຫານທ່ີດ,ີ ມຄີວາມຮ ຼັບຜິດຊອບ 

ແລະ ບ ລິຫານງານຢາ່ງເປຼັນມ  ອາຊບີສງູຂຶົ້ນ. 

5. ພະນ ຼັກງານຂອງບ ລິສ ຼັດນ ຼັບວ່າເປຼັນປຼັດໄຈທ່ີສ  າຄ ຼັນຍິ່ ງຕ ່ ການດ  າເນີນທ ລະກິດໃຫົ້ປະສບົ

ຜນົສ  າເລຼັດ ການໃຫົ້ພະນ ຼັກງານມສີວ່ນຮວມ່ໃນການເປຼັນເຈົົ້າຂອງບ ລິສ ຼັດ ຈະຊວ່ຍເສີມສົ້າງ

ຄວາມຈ ົງ່ຮ ຼັກພ ຼັກດ,ີ ຜນົຕອບແທນທ່ີດ ີ ແລະ ຄວາມພາກພມູໃຈ ໃຫົ້ແກພ່ະນ ຼັກງານ ໃນການ 

ທ ົ້ມເທ ຄວາມຮູົ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຢາ່ງເຕຼັມທ່ີ ເຂົົ້າໃນການສົ້າງຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ການ

ຂະຫຍາຍຕວົ ໃຫົ້ແກກ່ານດ  າເນນີທ ລະກດິຂອງບ ລິສ ຼັດ; 

6. ໃນກ ລະນ ີການຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບລາວ ບ ລິສ ຼັດຈະໄດົ້ຮ ຼັບນະໂຍບາຍຍກົເວຼັົ້ນທາງ

ດົ້ານອາກອນກ  າໄລ 5 % ຈາກອ ຼັດຕາປກົກະຕິ ເປຼັນໄລຍະເວລາ ສີ່ ປີ ນ ຼັບແຕວ່ ຼັນເຂົົ້າຈດົ

ທະບຽນເປຼັນຕ ົົ້ນໄປ. ນອກຈາກນ ຼັົ້ນ ລາຍຮ ຼັບຈາກການລະດມົທຶນຂອງບ ລິສ ຼັດຈດົທະບຽນຈະ

ຖ ກຍກົເວຼັົ້ນອາກອນລາຍໄດົ້.  

II. ຜນົປະໂຫຍດຕ ່ ກ ຼັບ ຜູົ້ຖ ຮ ົ້ນຂອງບ ລິສ ຼັດຈດົທະບຽນ 



1. ເພ່ີມສະພາບຄອ່ງ ແລະ ສົ້າງມນູຄາ່ເພ່ີມໃຫົ້ແກຜູ່ົ້ຖ ຮ ົ້ນ ເປຼັນຕ ົົ້ນ ການເຂົົ້າຈດທະບຽນໃນ

ຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຈະຊວ່ຍໃຫົ້ຮ ົ້ນທ່ີຖ ຄອງຢູ ່ ມສີະພາບຄອ່ງຫຼາຍຂຶົ້ນ ເນ ່ ອງຈາກວາ່ ຜູົ້ຖ 

ຮ ົ້ນສາມາດນ  າເອົນຮ ົ້ນຂອງຕນົ ມາແລກປ່ຽນຊ ົ້-ຂາຍ ກ ຼັນໄດົ້ຢາ່ງງາ່ຍດາຍ, ວອ່ງໄວົ້ 

ໂດຍມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທ  າ ໂດຍຜາ່ນກນົໄກແລກປ່ຽນຊ ົ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ

ອກີດົ້ວຍ; 

2. ໄດົ້ຮ ຼັບນະໂນບາຍຍກົເວຼັົ້ນອາກອນລາຍໄດົ້ ໃນເວລາໄດົ້ຮ ຼັບເງນິປຼັນຜນົ ແລະ ອາກອນກ  າ

ໄລ ໃນກ ລະນ ີມກີ  າໄລຈາກສວ່ນຕາ່ງຈາກການຊ ົ້-ຂາຍຮ ົ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ. ຊຶ່ ງຕາ່ງ

ຈາກຜູົ້ຖ ຮ ົ້ນຂອງບ ລິສ ຼັດທົ່ ວໄປທ່ີບ ່ ທ ຼັນໄດົ້ຈດົທະບຽນ ຈະບ ່ ໄດົ້ຮ ຼັບນະໂຍບາຍຍກົເວຼັົ້ນ 

ທາງດົ້ານອາກອນລາຍໄດົ້ຈາກເງນິປຼັນຜນົ ແລະ ອາກອນກ  າໄລ ເກດີຈາກສວ່ນຕາ່ງໃນ

ເວລາຂາຍຮ ົ້ນຂອງຕນົ. 

ເພ ່ ອເປຼັນການມວນທົ້າຍ ອີກເທ ່ ອໜ່ຶງ ຂົ້າພະເຈົົ້າຂ ສະຫຼ ບຄ ນໂດຍຫຍ ົ້ໃຫົ້ບ ຼັນດາທ່ານເຂົົ້າໃຈ

ງາ່ຍຂຶົ້ນ ກຽ່ວກ ຼັບວາ່ຜນົປະໂຫຍດທ່ີກາ່ວມາຂົ້າງເທິງນ ຼັົ້ນ ບ ຼັນຫາທ່ີເປຼັນແຮງຈງູໃຈເຮຼັດໃຫົ້ບ ລິສ ຼັດ

ຕາ່ງໆ ສນົໃຈໃນການລະດມົທຶນ ໂດຍການອອກຈ  າໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ແລະ ເຂົົ້າມາຈດົທະບຽນໃນ

ຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ລວມມ ີ5 ຢາ່ງຄ : 

1. ຕົ້ອງການລະດມົທຶນໄລຍະຍາວຈາກມວນຊນົ; 

2. ຕົ້ອງການໃຫົ້ບ ລິສ ຼັດມຄີວາມໜົ້າເຊ ່ ອຖ , ຊ ່ ສຽງ ແລະ ມພີາບລ ຼັກທ່ີດ;ີ 

3. ຕົ້ອງການເພ່ີມມນູຄາ່ຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ແລະ ສະພາບຄອ່ງໃຫົ້ກ ຼັບຜູົ້ຖ ຫຼ ຼັກຊ ຼັບ; 

4. ເພ່ີມປະສດິທິພາບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທ  າ ໃນການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ; 

5. ຕົ້ອງການ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ທາງນະໂນບາຍທາງດົ້ານດົ້ານອາກອນ. 

 


