
 

 

 

 

 

ມາຮ��ຈັກກັບການເຊົ�າສິນເຊື່ອ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼັກການທີແ່ທ�ຈິງເປ�ນແນວໃດ

ສັງເຂບ ດັ�ງນ້ີ: 

ການເຊົ�າສນິເຊືອ່ແມ�ນຫຍງັ? ການເຊົ�າສິນເຊື່ອຊຶ່ງກົງກັບພາສາອັງກິດວ�າ

ພາຫະນະກົນຈັກ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງຜ��ໃຫ�ເຊົ�າສິນເຊື່ອ

ແທ�ແລ�ວມັນແມ�ນການໃຫ�ສິນເຊື່ອປະເພດໜ່ຶງແຕ�ສິນເຊື່ອດັ�ງກ�າວແມ�ນເປ�ນວັດຖຸ

ກດິຂອງຕົນໂດຍບໍ�ຕ�ອງການມີກ�າມະສິດໃນວັດຖຸດັ�ງກ�າວ

ທຶນ ຫຼື ຈດົເຂ້ົາໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຂອງບໍລິສັດ

ສິນເຊື່ອໂດຍສະເພາະຖ�າໃຫ�ສິນເຊື່ອເປ�ນເງິນສົດ

ຄືນ ແລະ ການສ�ນເສຍອື່ນໆຊຶ່ງເກີດຂ້ຶນໄດ�ງ�າຍ 

ອື່ນນ�າໃຊ�, ຄອບຄອງໃນຮ�ບແບບການເຊົ�າ ແຕ�ວັດຖຸ

ຕ�າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມສັນຍາໄດ�. 

ການເຊົ�າສິນເຊື່ອ ແບ�ງອອກເປ�ນສອງປະເພດ

- ການເຊົ�າສິນເຊື່ອທາງການເງິນ (Financial 

- ການເຊົ�າເພື່ອດ�າເນີນງານ (Operational Lease

 

ການເຊົ�າສິນເຊື່ອທາງການເງິນ ຕໍ�ໄປນ້ີເອີ້ນວ�າ

ເງ ິນຂອງບໍລິສັດຜ��ເຊົ�າເປ�ນຕົ້ນຕ ໍ ການເຊົ�າປະເພດນີ້

ຂົນສົ�ງ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ນ�າໃຊ�ເຂົ້າໃນການຜະລິດ

ການເງນິ, ເຫດຜົນຫຼັກກໍ�ແມ�ນ ຜ��ເຊົ�າບໍ�ຕ�ອງການລົງທຶນແຕ�ຕ�ອງການອອກລາຍຈ�າຍຂອງບໍລິສັດ

ວັດຖຸດັ�ງກ�າວເປ�ນຊັບສິນແລ�ວ ການຄິດໄລ�ອັດຕາສ�ວນ

ຜົນຕອບແທນຕໍ�ຊັບສິນ (Return on asset (ROA)

ເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ໂຄງການບໍ�ຍາວ

ຕົນໃນຮ�ບແບບການເຊົ�າແທນ. ການເຊົ�າທາງການເງິນຍັງເປ�ດໂອກາດ

ເວລາສັນຍາຊຶ່ງສິດດັ�ງກ�າວສາມາດກ�ານົດໄວ�ໃນສັນຍາໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ເຊົ�າທາງການເງິນນ້ີ ແມ�ນແທດເໝາະກັບທ�ລະກິດທ່ີມີວັດຖຸປະສົງນ�າໃຊ�ຊັບສິນທີ່ແຕກຕ�າງກັນແລ�ວແຕ�ເງ ື່ອນໄຂ

ບໍລິສັດ ຫຼື ໂຄງການສະເພາະຂອງໃຜລາວ.  

ການເຊົ�າສິນເຊື່ອເພື່ອດ�າເນີນງານໂດຍເນື້

ສິ້ນສ�ດສັນຍາເຊົ�າແລ�ວກໍ�ສົ�ງຄືນໃຫ�ຜ��ໃຫ�ເຊົ�າ. 

ການເງິນບໍ�ວ�າເຫດຜົນທາງການເງິນກໍ�ຄືເຫດຜົນດ�ານການນ�າໃຊ�

ເມ່ືອສ້ິນສ�ດສັນຍາ  ແລະ ຜ��ເຊົ�າມີຈ�ດປະສົງນ�າໃຊ�ຊັບສິນເຊົ�າໃນກ�ານົດເວລາທີ່ແນ�ນອນ

ປະໂຫຍດຫຍັງສ�າລັບຜ��ເຊົ�າ ແລະ ຕ�ອງໄດ�ສົ�ງຊັບ

ທາງໃນການບໍລິຫານຊັບສິນຂອງຕົນໄດ�ຫຼາຍຊ�ອງທາງຕື່ມ

ການເຊົ�າສິນເຊ່ືອ 
ຄົນ, ຫ�າງຮ�ານຕ�າງໆ ແລະ ສັງຄົມທົ�ວໄປເຄີຍໄດ�ຍິນ, ໄດ�ໃຊ�ບໍລິການ

ຈິງເປ�ນແນວໃດ? ໃນໂອກາດນ້ີ ຂ�າພະເຈົ້າຈະອະທິບາຍໃຫ�ບັນດາທ�ານໄດ�ຮັບຮ��

ການເຊົ�າສິນເຊື່ອຊຶ່ງກົງກັບພາສາອັງກິດວ�າ (Leasing) ແມ�ນ “ການສະໜອງສິນເຊື່ອເປ�ນວັດຖຸ

ຊຶ່ງຜ��ໃຫ�ເຊົ�າສິນເຊື່ອ ເປ�ນຜ��ສະໜອງໂດຍກົງ ຫຼື ຈັດຫາຊັບສິນເຊົ�າ ໃຫ�ແກ�ຜ��ເຊົ�າສິນເຊື່ອ

ະເພດໜ່ຶງແຕ�ສິນເຊື່ອດັ�ງກ�າວແມ�ນເປ�ນວັດຖຸ ຊຶ່ງຜ��ເຊົ�າສິນເຊື່ອຕ�ອງການນ�າໃຊ�

ໃນວັດຖຸດັ�ງກ�າວ ຫຼື ຕ�ອງການມີກ�າມະສິດແຕ�ບໍ�ຕ�ອງການລງົລາຍການ

ບໍລິສັດຕົນ. ອີກດ�ານໜ່ຶງໃນເບ້ືອງຜ��ໃຫ�ສິນເຊື່ອກໍ�ຕ�ອງການຈ�າກັດຄວາມສ�

ສິນເຊື່ອໂດຍສະເພາະຖ�າໃຫ�ສິນເຊື່ອເປ�ນເງິນສົດ ທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມສ�ຽງຫຼາຍດ�ານເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ ຄວາມຫຍ��ງຍາກໃນການເກັບກ��ໜ້ີສິນ

 ແຕ�ສ�າລັບການໃຫ�ສິນເຊື່ອເປ�ນວັດຖຸເຖິງຕົນຈະໃຫ�ມອບວັດຖຸ

ແຕ�ວັດຖຸນັ້ນແມ�ນຍັງເປ�ນກ�າມະສິດຂອງຜ��ໃຫ�ສິນເຊື່ອຢ�� ແລະ

ປະເພດ ຄື:  

Financial Lease); 

Operational Lease). 

ຕໍ�ໄປນ້ີເອີ້ນວ�າ “ການເຊົ�າທາງການເງິນ” ແມ�ນການເຊົ�າສິນເຊື່ອ

ການເຊົ�າປະເພດນີໂ້ດຍສ�ວນຫຼາຍແລ�ວຊັບສິນເຊົ�າແມ�ນກົນຈັກໜັກ, ເຄື່ອງຈັ

ນການຜະລິດ ແລະ ທ�ລະກິດຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜ��ປະກອບການຕ�າງໆ. 

ຜ��ເຊົ�າບໍ�ຕ�ອງການລົງທຶນແຕ�ຕ�ອງການອອກລາຍຈ�າຍຂອງບໍລິສັດ ເພາະວ�າຖ�າ

ອັດຕາສ�ວນຜົນຕອບແທນຕໍ�ເງນິລົງທຶນ (Return on Capital 

Return on asset (ROA)) ອາດບໍ�ດ,ີ ຫຼື ຜ��ປະກອບການບາງລາຍອາດບໍ�ຕ�ອງການລົງທຶນເປ�ນຈ�ານວນຫຼາຍ

ໂຄງການບໍ�ຍາວ ຫຼື ບໍ�ແນ�ນອນ ຈຶ່ງຊອກຫາວັດຖຸອ�ປະກອບເຂ້ົາໃນການຜະລິດ

ການເຊົ�າທາງການເງິນຍັງເປ�ດໂອກາດ ແລະ ໃຫ�ບ�ລິມະສິດແກ�ຜ��ເຊົ�າໃນການຊື້ຊັບສິ

ສາມາດກ�ານົດໄວ�ໃນສັນຍາໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ພາຍຫຼັງສິ້ນສ�ດສັນຍາແລ�ວຈຶ່ງຕົກລົງຊື້

ລະກິດທ່ີມີວັດຖຸປະສົງນ�າໃຊ�ຊັບສິນທີ່ແຕກຕ�າງກັນແລ�ວແຕ�ເງ ື່ອນໄຂ

ເພື່ອດ�າເນີນງານໂດຍເນື້ອແທ�ແລ�ວແມ�ນບໍ�ແຕກຕ�າງຫຍັງກັບການເຊົ�າທົ�ວໄປ 

. ການກ�ານົດໃຫ�ມີການໃຫ�ເຊົ�າເພື່ອດ�າເນີນງານນ້ີກໍ�ບໍ�ແຕກຕ�າງຫຍັງກັບ

ບໍ�ວ�າເຫດຜົນທາງການເງິນກໍ�ຄືເຫດຜົນດ�ານການນ�າໃຊ� ແຕ�ແຕກຕ�າງກັນຢ��ບ�ອນວ�າ ຜ��ເຊົ�າບໍ�ຕ�ອງການມີກ�າມະສິດຕໍ�ຊັບສິນເຊົ�າ

ຜ��ເຊົ�າມີຈ�ດປະສົງນ�າໃຊ�ຊັບສິນເຊົ�າໃນກ�ານົດເວລາທີ່ແນ�ນອນ ເມ່ືອຄົບກ�ານົດເວລາແລ�

ຕ�ອງໄດ�ສົ�ງຊັບສິນດັ�ງກ�າວນັ້ນຄືນໃຫ�ຜ��ໃຫ�ເຊົ�າ. ນອກນີ້ຍັງເປ�ດໂອກາດໃຫ�ບໍລິສັດເຊົ�າສິນເຊື່ອ

ທາງໃນການບໍລິຫານຊັບສິນຂອງຕົນໄດ�ຫຼາຍຊ�ອງທາງຕື່ມ. 

ໄດ�ໃຊ�ບໍລິການ ຫຼື ໃຫ�ບໍລິການ ແຕ�

ທ�ານໄດ�ຮັບຮ�� ແລະ ກ�າໄດ�ໂດຍ

ການສະໜອງສິນເຊື່ອເປ�ນວັດຖຸ, 

ໃຫ�ແກ�ຜ��ເຊົ�າສິນເຊື່ອ”. ໂດຍເນື້ອ

ຜ��ເຊົ�າສິນເຊື່ອຕ�ອງການນ�າໃຊ�ວັດຖຸເຂ້ົາໃນທ�ລະ

ງລາຍການວັດຖຸດັ�ງກ�າວໃນບັນຊີ

ອີກດ�ານໜ່ຶງໃນເບ້ືອງຜ��ໃຫ�ສິນເຊື່ອກໍ�ຕ�ອງການຈ�າກັດຄວາມສ�ຽງໃນການໃຫ�

ຄວາມຫຍ��ງຍາກໃນການເກັບກ��ໜ້ີສິນ

ໃຫ�ມອບວັດຖຸໃຫ�ບ�ກຄົນອື່ນ ຫຼື ບໍລິສັດ

ແລະ ຕົນຍັງສາມາດດ�າເນີນການ

ແມ�ນການເຊົ�າສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາທາງການ

ເຄື່ອງຈກັການຜະລິດ, ພາຫະນະ

. ເປ�ນຫຍັງຈຶ່ງເອີ້ນວ�າ ເຊົ�າທາງ

ເພາະວ�າຖ�າອອກເປ�ນການລົງທຶນ ຫຼື ຊື້

apital (ROC)) ແລະ ອັດຕາສ�ວນ

ຜ��ປະກອບການບາງລາຍອາດບໍ�ຕ�ອງການລົງທຶນເປ�ນຈ�ານວນຫຼາຍ 

ຈຶ່ງຊອກຫາວັດຖຸອ�ປະກອບເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ຫຼື ທ�ລະກິດຂອງ

ໃຫ�ບ�ລິມະສິດແກ�ຜ��ເຊົ�າໃນການຊື້ຊັບສນິເຊົ�າເມ່ືອຄົບກ�ານົດ

ພາຍຫຼັງສິ້ນສ�ດສັນຍາແລ�ວຈຶ່ງຕົກລົງຊືກ້ໍ�ໄດ�. ສະນັ້ນ, ການ

ລະກິດທ່ີມີວັດຖຸປະສົງນ�າໃຊ�ຊັບສິນທີ່ແຕກຕ�າງກັນແລ�ວແຕ�ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ�ຈ�າກັດຂອງ

 ເປ�ນການເຊົ�າໄລຍະສັ້ນໆເມ່ືອ

ກໍ�ບໍ�ແຕກຕ�າງຫຍັງກັບການເຊົ�າເພື່ອທາງ

ຜ��ເຊົ�າບໍ�ຕ�ອງການມີກ�າມະສິດຕໍ�ຊັບສິນເຊົ�າ

ເມ່ືອຄົບກ�ານົດເວລາແລ�ວຊັບສິນດັ�ງກ�າວກໍ�ບໍ�ມີ

ນອກນີ້ຍັງເປ�ດໂອກາດໃຫ�ບໍລິສັດເຊົ�າສິນເຊື່ອ ມີຊ�ອງ



ຕໍ�ໄປນີ້ ຜ��ຂຽນຈະມາຍົກໃຫ�ເຫັນເຖິງການຈັດຫາຊັບສິນເຊົ�າ, ສິດໃນການເລືອກຊັບສິນເຊົ�າຂອງຜ��ເຊົ�າກ�ອນ ຫຼື ໃນເວລາເຂົ້າ

ຮ�ວມສັນຍາ ໃນວິທີປະຕິບັດທີ່ສາກົນປະຕິບັດ ແລະ ໃນດ�າລັດວ�າດ�ວຍທ�ລະກິດເຊົ�າສິນເຊື່ອ ເລກທີ 471/ລບ ລົງວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 

2021 ໄດ�ກ�ານົດໄວ� ຊຶ່ງຜ��ເຊົ�າສິນເຊື່ອສາມາດເລືອກຊັບສິນເຊົ�າຈາກຜ��ສະໜອງໄດ�ດ�ວຍຕົນເອງ ຫຼື ໃຫ�ຜ��ເຊົ�າສາມາດແນະນ�າ, ຈັດຫາຜ��

ສະໜອງດັ�ງກ�າວໃຫ� ເມ່ືອຜ��ເຊົ�າຕັດສິນໃຈຮັບເອົາຊັບສິ່ງຂອງທີ່ເປ�ນເປ��າໝາຍເຊົ�າແລ�ວ ບໍ�ວ�າຈະແມ�ນຕົນເລືອກເອງ, ຊອກຫາເອງ ຫຼື ຜ��

ໃຫ�ເຊົ�າແນະນ�າໃຫ� ຜ��ໃຫ�ເຊົ�າຈະຊື້ຊັບສິນດັ�ງກ�າວໃນນາມຂອງຕົນແລ�ວຈຶ່ງໃຫ�ຜ��ເຊົ�າເຊົ�າຕໍ� ໂດຍສ�າງສັນຍາສິນເຊື່ອນ�າກັນ ລະຫວ�າງຜ��ເຊົ�າ 

ແລະ ຜ��ໃຫ�ເຊົ�າ. ໃນບາງກໍລະນີຖ�າຫາກວ�າຜ��ໃຫ�ເຊົ�າ ມີຊັບສິນເປ�ນຂອງຕົນເອງແລ�ວກໍ�ສາມາດສະເໜີຊັບສິນດັ�ງກ�າວໃຫ�ຜ��ເຊົ�າ  ເຊົ�າໄດ�

ບົນພ້ືນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງທັງສອງຝ�າຍ. ໃນທາງກົດໝາຍແລ�ວຫຼາຍຄົນຍັງມີຄວາມສັບສົນວ�າ ສັນຍາເຊົ�າສິນເຊື່ອແມ�ນສັນຍາ

ຫຼາຍຝ�າຍ ຊຶ່ງເກີດຂ້ຶນລະຫວ�າງຜ��ໃຫ�ເຊົ�າ, ຜ��ສະໜອງ ແລະ ຜ��ເຊົ�າ ແຕ�ເມ່ືອວິໃຈຄັກໆແລ�ວມັນມີສອງສັນຍາທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນຊັບອັນດຽວ ຄື: 

1. ສັນຍາຊື-້ຂາຍ ຊຶ່ງເກີດຂ້ຶນລະຫວ�າງຜ��ສະໜອງ (ຜ��ຂາຍຊັບສິນ) ແລະ ບໍລິສັດເຊົ�າສິນເຊື່ອ (ຜ��ຊື້ຊັບສິນ); 2. ເມື່ອບໍລິສັດເຊົ�າສິນເຊື່ອ

ໄດ�ຊື້ຊັບສິນແລ�ວ ຊັບດັ�ງກ�າວກໍ�ຕົກເປ�ນກ�າມະສິດຂອງບໍລິສັດແລ�ວຈຶ່ງມາເຮັດສັນຍາເຊົ�າສິນເຊື່ອກັບຜ��ເຊົ�າອີກຕໍ�ໜຶ່ງ. ສະນັ້ນ, ຂໍ�ຜ�ກພັນ

ຕ�າງໆໃນສັນຍາເຊົ�າສິນເຊື່ອຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນລະຫວ�າງຜ��ໃຫ�ເຊົ�າ ແລະ ຜ��ເຊົ�າເທົ�ານັ້ນ ຈະບໍ�ກ�ຽວກັບຜ��ຂາຍຊັບດັ�ງກ�າວເລີຍ. ສະນັ້ນ, ຫຼາຍ

ພາກສ�ວນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດຢ��ວ�າຕົນໄດ�ຊື້ລົດນ�າບໍລິສັດຂາຍລົດ (ເຂົ້າໃຈວ�າຊື້) ໂດຍໄດ�ວາງເງ ິນງວດທ�າອິດໄວ�ນ�າສະຖາບັນການເງິນຊຶ່ງ

ເຂົ້າໃຈວ�າເປ�ນຕົວແທນທາງການເງ ິນຂອງຮ�ານຂາຍລົດ ແຕ�ຕົວຈິງແລ�ວລົດດັ�ງກ�າວແມ�ນສະຖາບັນການເງ ິນໄດ�ຊື້ນ�າບໍລິສັດຂາຍລົດ

ແລ�ວ ແລະ ເປ�ນກ�າມະສິດຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແຕ�ເມື່ອມີບັນຫາສະຖາບັນການເງິນມາຍຶດເອົາລົດ ລ�ກຄ�າຈຶ່ງມາທວງຖາມນ�າຜ��ຂາຍ

ແຕ�ໄດ�ຮັບການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຫ�ໄປທວງນ�າສະຖາບັນການເງິນແທນ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, 

ຜ��ຊືລ້ົດຕ�ອງສອບຖາມໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ຕົນໄດ�ຊື້ຜ�ອນລົດບໍ�? ຫຼືວ�າຕົນໄດ�ເຮັດການເຊົ�າສິນເຊື່ອ ຫຼື ເຊົ�າຊື້ບໍ�? ພ�ອມນີ້, ຜ��ຂາຍ ແລະ ສະຖາ

ບັນການເງິນ ກໍ�ຕ�ອງໄດ�ອະທບິາຍໃຫ�ລ�ກຄ�າຂອງຕົນໄດ�ເຂ້ົາໃຈຢ�າງຈະແຈ�ງກ�ອນການເຂ້ົາຮ�ວມສັນຍາ. 

ຈາກຫຼັກການທ່ີກ�າວມາຂ�າງເທິງນີ ້ ໃນເບ້ືອງຂອງບໍລິສັດເຊົ�າສິນເຊື່ອ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອພັດທະນາເປ�ນຜະລິດຕະພັນຂອງ

ຕົນໄດ�ຢ�າງຫຼາກຫຼາຍ ແຕ�ສ�າຄັນແລ�ວຕ�ອງອະທິບາຍໃຫ�ລ�ກຄ�າຂອງຕົນໄດ�ເຂ້ົາໃຈ ໂດຍສະເພາະແຕ�ລະປະເພດຂອງສັນຍາເຊົ�າສິນເຊື່ອ. 

ເມ່ືອອ�ານມາຮອດນ້ີ ຄິດວ�າຜ��ອ�ານຍັງມີຄວາມສົງໄສວ�າການເຊົ�າສິນເຊື່ອ ມັນແມ�ນການຊື້ສິນຄ�າໃນຮ�ບແບບການຈ�າຍຜ�ອນບໍ�? 

ບາງທ�ານອາດຄິດວ�າມັນແມ�ນການເຊົ�າຊື້ບໍ� ແຕ�ຕົວຈິງມັນບໍ�ແມ�ນທັງສອງຢ�າງ ແຕ�ມັນມີລັກສະນະຄ�າຍຄືກັນ ໃນຮ�ບແບບຂອງການຈ�າຍ

ເງິນເປ�ນງວດ. ການເຊົ�າສິນເຊື່ອໂດຍເນື້ອແທ�ແລ�ວມັນກໍ�ແມ�ນການເຊົ�ານີ້ລະ ແຕ�ມັນເປ�ດໂອກາດໃຫ�ຜ��ເຊົ�າມີບ�ລິມະສິດຊື້ເອົາຊັບສິນເຊົ�າ

ໃນເວລາສິ້ນສ�ດສັນຍາ (ການເຊົ�າທາງການເງິນ) ໃນໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດສັນຍາເຊົ�າສິນເຊື່ອກ�າມະສິດຕໍ�ຊັບສິນເຊົ�າຍັງເປ�ນຂອງ

ຜ��ໃຫ�ເຊົ�າ ຜ��ເຊົ�າມີສິດແຕ�ນ�າໃຊ�, ຄອບຄອງ ແລະ ໄດ�ຮັບໝາກຜົນຈາກວັດຖຸ ຫຼື ຊັບສິນເຊົ�ານັ້ນ. 

ການຊື້ສິນຄ�າເປ�ນເງິນສິນເຊື່ອ ຫຼື ຊື້ຈ�າຍຜ�ອນມັນແມ�ນສັນຍາຊື-້ຂາຍ ຊຶ່ງຜ��ຊື້ຈະໄດ�ກ�າມະສິດຕໍ�ຊັບສິ່ງຂອງ ນັບແຕ�ຕົນໄດ�ຈ�າຍ

ເງິນທັງໝົດ ຫຼື ສ�ວນໃດສ�ວນໜ່ຶງໄປແລ�ວ ແຕ�ຖ�າມີບັນຫາເລື່ອງການຊ�າລະ ຜ��ຂາຍມີສິດທວງເອົາແຕ�ເງ ິນທ່ີຍັງເຫຼືອເທົ�ານັ້ນ.  

ສ�າລັບການເຊົ�າຊື້ມັນຄ�າຍກັນກັບການເຊົ�າ ແລະ ການຊື້ໂດຍເອົາຫຼັກການສອງຫຼັກການນ້ີມາລວມກັນ ໂດຍຜ��ເຊົ�າຊື້ຈະໄດ�ກ�າມະ

ສິດກໍ�ຕໍ�ເມ່ືອຕົນໄດ�ຈ�າຍຄ�າວັດຖຸຄົບຖ�ວນຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນສັນຍາ. ການເຊົ�າຊື້ອາດມີການວາງເງິນດາວໄວ�ກ�ອນໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ສັນຍາ ແລ�ວຈຶ່ງຜ�ອນຊ�າລະເປ�ນງວດຈົນຮອດງວດສ�ດທ�າຍຄົບຖ�ວນແລ�ວກ�າມະສິດຕໍ�ຊັບສິ່ງຂອງຈຶ່ງຕົກເປ�ນຕົກເປ�ນຂອງຜ��ເຊົ�າຊື້ທັນທ.ີ 

ສະນັ້ນ, ມາຮອດນ້ີ ທ�ານຜ��ອ�ານພໍຈະເຫັນພາບໄດ�ໃນການປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ�ານມາ ຢ��ປະເທດເຮົາການເຊົ�າສິນເຊື່ອແມ�ນເກືອບ

ບໍ�ມີເລີຍ ແຕ�ຮ�ບແບບທີ່ປະຕິບັດກັນຢ��ໃນປ�ດຈ�ບັນໃນບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ບໍລິສັດເຊົ�າສິນເຊື່ອ ແມ�ນການເຊົ�າຊື້ຫຼາຍກວ�າ. ຍິ່ງໄປ

ກວ�ານັ້ນຍັງເຮັດໃນຮ�ບແບບການຊື-້ຂາຍຜ�ອນໄປເລີຍເພື່ອແຂ�ງຂັນທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ຕາມຄວາມນິຍົມ ແລະ ຄ�ານິຍົມຂອງຄົນລາວ

ທີ່ຕ�ອງການກ�າມະສິດໃນຊັບສິນ ໂດຍສະເພາະລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ� ແລະ ພາຫະນະຂົນສົ�ງຕ�າງໆ ຊຶ່ງໃຜໆກໍ�ຢາກໃສ�ຊື່ເຈົ້າຂອງພາຫະນະເປ�ນ

ຊື່ຂອງຕົນ (ໃສ�ປ�າຍເຫຼືອງ) ດັ�ງນ້ີເປ�ນຕ້ົນ. ມາຮອດນ້ີ, ທ�ານຜ��ອ�ານກໍ�ໄດ�ເຂ້ົາໃຈເຖິງຫຼັກການພ້ືນຖານຂອງການເຊົ�າສິນເຊື່ອ, ປະເພດຂອງ

ການເຊົ�າສິນເຊື່ອ ແລະ ຄວາມແຕກຕ�າງຂອງການເຊົ�າສິນເຊື່ອ ກັບ ການຊື-້ຂາຍຜ�ອນ ແລະ ການເຊົ�າຊື.້ ໃນໂອກາດໜ�າຜ��ຂຽນຈະລົງເລິກ

ຕື່ມກ�ຽວກັບທ�ລະກິດເຊົ�າສິນເຊື່ອ. 

#ບດົຄວາມໂດຍ: ທ�ານ ໄຊລຊືາ ຜ�ຍຍະວງົ. ຫວົໜ�າກມົນຕິກິ�າ, ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

 

 


