
 

 

 

 

ກຽມພ�ອມເພ່ືອໂອກາດ ໃນ

ການນ�າໃຊ�ສະກ�ນເງນິທ�ອງຖ່ິນ

 ການຄ�າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ�າງ ສປປ

ໃນຫຼາຍໆຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະທາງດ�ານເສດຖະກິດ

ແລະ ການລົງທຶນຕະຫຼອດມາ. ໃນຂະນະທີ່ການລົງທຶນສ�ວນໃຫຍ�

ແມ�ນ: ການສ�າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສ�ງ, ທາງດ�ວນ

ເງິນຕາຕ�າງປະເທດເຂ້ົາສ�� ສປປ ລາວ ເປ�ນມ�ນຄ�າມະຫາສານໂດຍສະເພາະແມ�ນສະກ�ນເງິນຢວນ

ປະຈ�ບັນ   ສປປ ລາວ ມີສາຂາທະນາຄານທ�ລະ

ດັ�ງກ�າວໄດ�ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະສະສາງເປ�ນສະກ�ນເງິນ

ປະກອບມີການໂອນເງິນຜ�ານລະບົບ SWIFT ຂອງ

ພັນຊ�າລະຜ�ານທາງບັດ UnionPay, ລະບົບຮັບຊ�າລະຜ�ານ

ໄດ�ຝ�າຍດຽວ). 

 

 ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປ�ນການເພີ່ມທະວີໃຫ�ທັງສອງປະເທດສືບຕໍ�ຮ�ວມມຶືໃນການພັດທະນາທາງດ�ານການຄ�າ

ຝ�າຍຕ�າງໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດມາຮອດວັນທ ີ06 ມັງກອນ

ເຊັນສັນຍາຮ�ວມມືສອງຝ�າຍວ�າດ�ວຍການນ�າໃຊ�ສະກ�ນເງິນທ�ອງຖ່ິນລະຫວ�າງທະນາຄານແຫ�ງ

ຂ້ຶນ, ຊຶ່ງມີຄວາມຫວັງວ�າສັນຍາດັ�ງກ�າວຈະເປ�ນຈ�ດລິເລີ່ມທີ່ສ�າຄັນເພື່ອສົ�ງເສີມໃຫ�ທັງ

ການຄ�າ ແລະ ການລົງທຶນ (ໂດຍບໍ�ຜ�ານສະກ�ນເງິນທີ່ສາມ

ປະກອບການລາວໃນຫຼາຍໆດ�ານເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ:  

 

                                                           
1
ທະນາຄານ ICBC ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທະນາຄານ

ກຽມພ�ອມເພ່ືອໂອກາດ ໃນສັນຍາຮ�ວມມືສອງຝ�າຍວ�າດ�ວຍ

ການນ�າໃຊ�ສະກ�ນເງນິທ�ອງຖ່ິນ ກີບ - ຢວນ
 

 
 

ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ໄດ�ມີການສືຶບຕໍ�ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ

ໂດຍສະເພາະທາງດ�ານເສດຖະກິດ-ການເງິນເຮັດໃຫ� ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງການຄ�າ

ໃນຂະນະທີ່ການລົງທຶນສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນມາຈາກ ສປ ຈີນ ເປ�ນການລົງທຶນໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ�ເປ�ນຕົ້ນ

ທາງດ�ວນ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ�າ. ຊຶ່ງການຄ�າ ແລະ ການລົງທຶນດັ�ງ

ມະຫາສານໂດຍສະເພາະແມ�ນສະກ�ນເງິນຢວນ.  

ທະນາຄານທ�ລະກິດຈີນ ແລະ ທະນາຄານຮ�ວມທຶນລະຫວ�າງລາວ -ຈີນ

ເງິນກີບ ແລະ ເງິນຢວນ. ຊຶ່ງຜະລິດຕະພັນທີນ່�າໃຊ�ໃນການຊ�າ

ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊ�າລະທີທ່ັນສະໄໝ

ຊ�າລະຜ�ານທາງ Alipay, Wechat (ໃນໄລຍະທົດລອງຊຶ່ງສາມາດຮັບຊ�າລະຈາກ

ເພື່ອເປ�ນການເພີ່ມທະວີໃຫ�ທັງສອງປະເທດສືບຕໍ�ຮ�ວມມຶືໃນການພັດທະນາທາງດ�ານການຄ�າ

ມັງກອນ 2020 ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນ

ເຊັນສັນຍາຮ�ວມມືສອງຝ�າຍວ�າດ�ວຍການນ�າໃຊ�ສະກ�ນເງິນທ�ອງຖ່ິນລະຫວ�າງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ

ຊຶ່ງມີຄວາມຫວັງວ�າສັນຍາດັ�ງກ�າວຈະເປ�ນຈ�ດລິເລີ່ມທີ່ສ�າຄັນເພື່ອສົ�ງເສີມໃຫ�ທັງ 2 ປະເທດນ�າໃຊ�ສະກ�ນເງິນທ�ອງຖ່ິນຂອງຕົນເຂ້ົາໃນ

ໂດຍບໍ�ຜ�ານສະກ�ນເງິນທີ່ສາມ) ສະນັ້ນ, ສັນຍາດັ�ງກ�າວຈະເປ�ນການສ�າງໂອກາດທີ່ດີໃຫ�ກັບ

 

ທະນາຄານ BOC ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທະນາຄານລາວ -ຈີນ LCNB

ສັນຍາຮ�ວມມືສອງຝ�າຍວ�າດ�ວຍ

ຢວນ 

ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ. ເນື່ອງມາຈາກການຮ�ວມມື

ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງການຄ�າ 

ເປ�ນການລົງທຶນໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ�ເປ�ນຕົ້ນ

ດັ�ງກ�າວໄດ�ນ�າເງິນລົງທຶນທີ່ເປ�ນ

ຈີນ ຈ�ານວນ  4 ແຫ�ງ1 ທະນາຄານ

ຊ�າລະສະສາງ ຂ�າມແດນລາວ -ຈີນ

ໄໝ ເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ: ຜະລິດຕະ

ໄລຍະທົດລອງຊຶ່ງສາມາດຮັບຊ�າລະຈາກ ສປ ຈີນ 

ເພື່ອເປ�ນການເພີ່ມທະວີໃຫ�ທັງສອງປະເທດສືບຕໍ�ຮ�ວມມຶືໃນການພັດທະນາທາງດ�ານການຄ�າ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຕ�າງ

ທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນ ຈຶ່ງໄດ�ຕົກລົງ

ແລະ ທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນ 

ປະເທດນ�າໃຊ�ສະກ�ນເງິນທ�ອງຖ່ິນຂອງຕົນເຂ້ົາໃນ

ສັນຍາດັ�ງກ�າວຈະເປ�ນການສ�າງໂອກາດທີ່ດີໃຫ�ກັບ ສປປ ລາວ ກໍ�ຄືຜ��

LCNB ແລະ ທະນາຄານລາວກໍ�ສ�າງ 



 ສັນຍາດັ�ງກ�າວໄດ�ເປ�ນການຍົກສ�ງພາລະບົດບາດຂອງສະກ�ນເງິນກີບໃນລະບົບການເງິນລະຫວ�າງ

ກ�າວໄປສ��ການເປ�ນທີ່ຍອມຮັບໃນປະເທດຄ��ຄ�າອື່ນໆຂອງ

ດັ�ງກ�າວທາງ ສປ ຈີນ ແມ�ນຍອມຮັບສະກ�ນເງິນກີບໃຫ�ເຂ້ົາມາມີບົດບາດຫຼາຍຂ້ຶນໃນການຄ�າ

ເງິນກີບກໍ�ສາມາດເປ�ນເຄື່ອງມືໃນການຊ�າລະລະຫວ�າງການຄ�າ

 ເປ�ນການອ�ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ�ານການຄ�າ

ຂ້ຶນ, ເນື່ອງຈາກວ�າການຄ�າ ແລະ ການລົງທຶນສາມາດດ�າເນີນຜ�ານສະກ�ນເງິນທ�ອງຖ່ິນ

ການຊ�າລະສະສາງດ�ວຍສະກ�ນເງິນທ�ອງຖ່ິນໂດຍກົງຈະຊ�ວຍໃຫ�ຫຼຸດຄວາມສ�ຽງທາງດ�ານອັດຕາແລກປ�ຽນ

ດ�ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຈົ້າຂອງສະກ�ນເງິນ

ທາງການເງິນລະຫວ�າງປະເທດ; 

 ການຊ�າລະສະສາງລະຫວ�າງທະນາຄານທ�ລະກິດຂອງ

ໃນອານາຄົດລະບົບທະນາຄານຂອງທັງສອງປະເທດຈະຕ�ອງຮ�ວມມືເພື່ອພັດທະນາ

ກີບ ແລະ ເງິນຢວນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີການຫັກລົບບັນຊີໂດຍກົງໂດຍບໍ�ຜ�ານສະກ�ນເງິນອື່ນ

 ສົ�ງເສີມການຄ�າ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ�ມີການຂະຫຍາຍຕົວ

ຂ້ຶນເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ: ສ�າງລາຍຮັບໃຫ�ຜ��ປະກອບການ

 ສະນັ້ນ, ການກະກຽມຄວາມພ�ອມຕໍ�ກັບການປ�ຽນແປງດັ�ງກ�າວຖືເປ�ນເລື່ອງທີ່ສ�າຄັນ

ລົງທຶນຮ�ວມກັບ ສປ ຈີນ, ຈະຕ�ອງໄດ�ຕິດຕາມຂ�າວສານ

ພ�ອມກັບຜົນດີຫຼາຍຢ�າງ, ແຕ�ຜ��ປະກອບການຄວນ

ທຶນທີ່ເປ�ນເງິນຢວນຈາກ ສປ ຈີນ ຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ

ການຄວນປະຕິບັດ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ສັນຍານີເ້ກີດປະໂຫຍດແກ�

ບໍລິການຂອງລາວຕ�ອງເປ�ນເຈົ້າການໃນການຮຽກເກັບຄ�າສິນຄ�າ

ຕ�າງປະເທດຕ�ອງປະຕິບັດໃຫ�ສອດຄ�ອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດຢ�າງເຂ້ັມງວດ

 
 

ສາມາດສຶກສາກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດເພີ່ມເຕີມໄດ�ທ່ີນີ້

(ໃຊ�ກ�ອງຖ�າຍຮ�ບໃນໂທລະສັບມືຖືເພື່ອສະແກນ 

 

 
 

 

 

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂ້ັມ

ສັນຍາດັ�ງກ�າວໄດ�ເປ�ນການຍົກສ�ງພາລະບົດບາດຂອງສະກ�ນເງິນກີບໃນລະບົບການເງິນລະຫວ�າງ ສປປ

ເທດຄ��ຄ�າອື່ນໆຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ໃນອະນາຄົດເນື່ອງຈາກວ�າພາຍໃຕ�ສັນຍາ

ແມ�ນຍອມຮັບສະກ�ນເງິນກີບໃຫ�ເຂ້ົາມາມີບົດບາດຫຼາຍຂ້ຶນໃນການຄ�າ ແລະ 

ເງິນກີບກໍ�ສາມາດເປ�ນເຄື່ອງມືໃນການຊ�າລະລະຫວ�າງການຄ�າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ�າງ ລາວ-ຈີນ ໄດ�

ເປ�ນການອ�ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ�ານການຄ�າ ແລະ ການລົງທຶນເຮັດໃຫ�ການນ�າໃຊ�ເງ ິນກີບ ແລະ

ການລົງທຶນສາມາດດ�າເນີນຜ�ານສະກ�ນເງິນທ�ອງຖ່ິນໄດ�ໂດຍກົງ 

ເງິນທ�ອງຖ່ິນໂດຍກົງຈະຊ�ວຍໃຫ�ຫຼຸດຄວາມສ�ຽງທາງດ�ານອັດຕາແລກປ�ຽນ

ດ�ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຈົ້າຂອງສະກ�ນເງິນ, ຊຶ່ງຈະເປ�ນການເພີ່ມທາງເລືອກໃຫ�ກັບຜ��ປະກອບການໃນການດ�າເນີນທ�ລະກ�າ

ການຊ�າລະສະສາງລະຫວ�າງທະນາຄານທ�ລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂ້ຶນ

ທະນາຄານຂອງທັງສອງປະເທດຈະຕ�ອງຮ�ວມມືເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ�າງລະບົບການຊ�

ມີການຫັກລົບບັນຊີໂດຍກົງໂດຍບໍ�ຜ�ານສະກ�ນເງິນອື່ນ; 

ການລົງທຶນໃຫ�ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດກະຕ�ກຊຸກຍ��ຂະແໜງການອື່ນໆໃຫ�ມີຄວາມກ�າວໜ�າຍິ່ງ

ສ�າງລາຍຮັບໃຫ�ຜ��ປະກອບການ, ສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ

ການກະກຽມຄວາມພ�ອມຕໍ�ກັບການປ�ຽນແປງດັ�ງກ�າວຖືເປ�ນເລື່ອງທີ່ສ�າຄັນ, ໂດຍສະເພາະຜ��ທີ່ດ�າເນີນການຄ�າ

ຈະຕ�ອງໄດ�ຕິດຕາມຂ�າວສານຈາກແຫຼ�ງຂ�າວທີ່ໜ�າເຊື່ອຖືໄດ�ຢ�າງໃກ�ຊິດ ເພາະສັນຍາດັ�ງກ�າວເຖິງແມ�ນວ�າຈະມາ

ຄວນທີ່ຈະກຽມພ�ອມເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ�າທາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນເຊັ�ນ

ແລະ ການຍອມຮັບການໃຊ�ເງິນກີບເຂ້ົາໃນການຊ�າລະສະສາງຕົວຈິງ

ເກີດປະໂຫຍດແກ�ທ�ລະກິດຂອງຕົນໃຫ�ຫຼາຍທີ່ສ�ດ, ໂດຍສະເພາະຜ��ສົ�ງອອກສິນຄ�າ

ຮຽກເກັບຄ�າສິນຄ�າ ແລະ ການບໍລິການເປ�ນເງິນກີບ; ການເກັບຮັກສາ

ອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດຢ�າງເຂ້ັມງວດ.  

# ບດົຄວາມໂດຍ: ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ

ສາມາດສຶກສາກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດເພີ່ມເຕີມໄດ�ທ່ີນີ:້  

 QR Code) 

ເຂ້ັມແຂງ ຖ�າປວງຊົນຮ�ວມແຮງນ�າ

ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ແລະ

ໃນອະນາຄົດເນື່ອງຈາກວ�າພາຍໃຕ�ສັນຍາ

 ການລົງທຶນຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ�າ

ໄດ�; 

ແລະ ເງິນຢວນມີບົດບາດຫຼາຍ

 ໂດຍບໍ�ຜ�ານສະກ�ນເງິນທີ່ສາມ. 

ເງິນທ�ອງຖ່ິນໂດຍກົງຈະຊ�ວຍໃຫ�ຫຼຸດຄວາມສ�ຽງທາງດ�ານອັດຕາແລກປ�ຽນ ແລະ ຄວາມສ�ຽງທາງ

ຊຶ່ງຈະເປ�ນການເພີ່ມທາງເລືອກໃຫ�ກັບຜ��ປະກອບການໃນການດ�າເນີນທ�ລະກ�າ

ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂ້ຶນ, ເນື່ອງຈາກວ�າ

ສ�າງລະບົບການຊ�າລະສະສາງລະຫວ�າງເງິນ

ຂະແໜງການອື່ນໆໃຫ�ມີຄວາມກ�າວໜ�າຍິ່ງ

ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ. 

ໂດຍສະເພາະຜ��ທີ່ດ�າເນີນການຄ�າ ແລະ ການ

ເພາະສັນຍາດັ�ງກ�າວເຖິງແມ�ນວ�າຈະມາ

ທີ່ຈະກຽມພ�ອມເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ�າທາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນເຊັ�ນ: ການເຂ້ົາມາຂອງເງິນ

ການຍອມຮັບການໃຊ�ເງິນກີບເຂ້ົາໃນການຊ�າລະສະສາງຕົວຈິງ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ຜ��ປະກອບ

ໂດຍສະເພາະຜ��ສົ�ງອອກສິນຄ�າ ແລະ ການ

ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການນ�າໃຊ�ເງ ິນຕາ

ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 

ນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 




