
 

 
 
 

ຄວາມໝາຍ ແລະ ພາລະບົດບາດ
 

ສະບາຍດີທ�ານຜ��ອ�ານທ່ີຮັກແພງ, ໃນຍ�ກ

ວຽກງານໜ່ຶງທີຕ່�ອງໄດ�ມີການພັດທະນາປ�ບປ�ງໃຫ�ທັນກັບຍ�ກສະໄໝ

ແມ�ນໄດ�ມີການສ�າງຜະລິດຕະພນັໃໝ�ໆຂ້ຶນມາ 

ຫຼາຍຂ້ຶຶນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການ ແລະ

ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເປ�ດໃຫ�ບໍລິການຢ�� ສປປ

ແລ�ວແຕ�ເປ�ນອົງປະກອບສ�າຄັນທີ່ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ຂຽນຈະຂໍນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ພາລະບົດບາດ

ຄືແນວໃດ ໃຫ�ບັນດາທ�ານໄດ�ຮັບຊາບ. 

ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ

2018 ໄດ�ກ�ານົດວ�າ “ທະນາຄານທ�ລະກດິແມ�ນ

ຝາກເງນິ, ການສະໜອງສນິເຊືອ່, ການໃຫ�ບລໍກິານຊ�າລະ

ໝາຍ” ໝາຍຄວາມວ�າ ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແມ�ນ

ເບ�ຍ ແລ�ວນ�າເອົາເງ ິນທີ່ລະດົມໄດ�ນັ້ນໄປປ�ອຍກ��

ເປ�ນດອກເບ�ຍ ແລະ ທະນາຄານທ�ລະກິດສາມາດໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະຄ�າສິນຄ�າ

ໂດຍຜ�ານກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມືການຊ�າລະໃດໜ່ຶງ

ຕົນເອງ ຫຼື ມອບໃຫ�ນິຕິບ�ກຄົນ ຫຼື ຮ�ານແລກປ�ຽນເງິນຕາໃດໜ່ຶງເປ�ນຕົວແທນກໍ�ໄດ�

ທະນາຄານທ�ລະກິດ ມີພາລະບົດບາດສ�າຄັນຕໍ�ການເຮັດໃຫ�ລະບົບການເງ ິນ

ຕົວຢ��ໄດ� ເນື່ອງຈາກທະນາຄານທ�ລະກິດ ເປ�ນຕົວກາງສ�າຄັນໃນການຈັດສັນ

ຕ�ອງການເງ ິນທຶນ ຊຶ່ງຈະກໍ�ໃຫ�ເກີດມີ ການຜະລິດ

ເຫຼົ�ານ້ັນເປ�ນແຮງຂັບເຄື່ອນສ�າຄັນທີ່ເຮັດໃຫ�ລະບົບການເງິນ

ປ�ດຈ�ບັນ ຈ�ານວນທະນາຄານທ�ລະກິດໃນ ສປປ 

ນັ້ນໄດ�ຈັດແບ�ງອອກເປ�ນ: ທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ

ກິດຕ�າງປະເທດ ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງໆ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ດ�ວຍເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ທັງຈັດຕັ້ງບ�ກລະດົມແຫຼ�ງທຶນ

ຜະລິດທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ສະໜອງແຫຼ�ງທຶນໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດປະເທດຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ໂດຍ

ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ�ພາກສ�ວນເສດຖະກິດ

ອັດຕາສ�ວນຂອງຍອດສິນເຊື ່ອກວມ 45,30

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອລວມ ມີ: ຂະແໜງອ�ດສາຫະກ�າ

ບໍລິການ 0,30%, ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຸ ແລະ

ກ�າ -2,09% ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ 0,47%. 

 
ພາລະບົດບາດ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ໃນຍ�ກສະໄໝທີກ່ານພັດທະນາດ�າເນີນໄປຢ�າງວ�ອງໄວນີ ້ວຽກງານການ

ໃຫ�ທັນກັບຍ�ກສະໄໝ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດຢ��ສະເໝ ີ

 ລວມເຖິງພັດທະນາຮ�ບແບບວິທີການຊ�າລະໃຫ�ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ແລະ ສ�າງຄວາມສະດວກວ�ອງໄວໃຫ�ແກ�ຜ��ໃຊ�ບໍລິການ ແລະ

ສປປ ລາວ ແມ�ນມີຈ�ານວນຫຼາຍພສໍົມຄວນ, ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດເຫຼົ�າ

ສ�າຄັນທີ່ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ. ດັ�ງນ້ັນ

ພາລະບົດບາດ ລວມເຖິງການດ�າເນີນທ�ລະກິດຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ສະບັບເລກທີ 56/

ແມ�ນສະຖາບນັການເງນິ ທີໄ່ດ�ຮບັອະນ�ຍາດດ�າເນນີທ�ລະກດິການທະນາຄານ

ການໃຫ�ບລໍກິານຊ�າລະ, ການຊື ້ ຂາຍເງນິຕາ ແລະ ການໃຫ�ບລໍກິານອືນ່ຕາມ

ແມ�ນ ສະຖາບັນທີລ່ະດົມເງິນຝາກຈາກສາທາລະນະຊົນ ແລະ

ທີ່ລະດົມໄດ�ນັ້ນໄປປ�ອຍກ��ໃຫ�ປະຊາຊົນ, ຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດຕ�າງໆ ໂດຍໄດ�ຮັບຜົນ

ສາມາດໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະຄ�າສິນຄ�າ, ຄ�າບໍລິການ ແລະ ໜ້ີສິນອື່ນ

ມືການຊ�າລະໃດໜ່ຶງ ພ�ອມທັງດ�າເນີນການແລກປ�ຽນເງິນຈາກສະກ�ນເງິນໜ່ຶງເປ�ນສະກ�ນເງນິອ່ືືນໄດ�ດ�ວຍ

ຮ�ານແລກປ�ຽນເງິນຕາໃດໜ່ຶງເປ�ນຕົວແທນກໍ�ໄດ�. 

ມີພາລະບົດບາດສ�າຄັນຕໍ�ການເຮັດໃຫ�ລະບົບການເງ ິນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສາມາດດ�າລົງຄົງ

ເປ�ນຕົວກາງສ�າຄັນໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ (ເງ ິນ) ລະຫວ�າງຜ��ທີ່ມີເງ ິນເກັບ

ການຜະລິດ, ທ�ລະກິດ ແລະ ການສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນ

ບເຄື່ອນສ�າຄັນທີ່ເຮັດໃຫ�ລະບົບການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຈະເຕີບໃຫ�ຍ

 ລາວ ຮອດເດືອນພຶດສະພາ 2020 ລວມມີທະນາຄານທ�ລະກິດ

ທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ, ທະນາຄານທ�ລະກິດເອກະຊົນ, ທະນາຄານສະເພາະກິດ 

ຕ�າງໆເຫຼົ�ານ້ີໄດ�ເຂ້ົາມາໃຫ�ການບໍລິການແກ�ລ�ກຄ�າຢ�າງກວ�າງຂວາງທົ�ວເຖິງ

ທັງຈັດຕັ້ງບ�ກລະດົມແຫຼ�ງທຶນ ແລະ ເປ�ນເຈົ້າການຈັດສັນທຶນໄປສ��ຫົວໜ�ວຍ

ສະໜອງແຫຼ�ງທຶນໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ

ໂດຍຕາມບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈ�າປ� 2018 ທີ່ຜ�ານມາ

ສິນເຊື່ອໃຫ�ພາກສ�ວນເສດຖະກິດ ຢ��ໃນລະດັບ 69,052,63 ຕື້ກີບ (ຂະຫຍາຍຕົວ 3,16% 

30% ຕໍ � GDP ຊຶ ່ງການປະກອບສ�ວນຂອງສິນເຊື ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງອ�ດສາຫະກ�າ 3,88%, ຂະແໜງການຄ�າ 1,60%, ຂະແໜງກະສິກ�າ

ແລະ ເຕັກນິກ 0,17%, ຂະແໜງຂົນສົ�ງ 0,0%, ຂະແໜງກໍ�ສ�າງ

ທະນາຄານທ�ລະກິດ 

ວຽກງານການທະນາຄານຖືເປ�ນອີກ

 ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດ

ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທັນສະໄໝ

ແລະ ລ�ກຄ�າ. ໃນປ�ດຈ�ບັນ 

ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດເຫຼົ�ານັ້ນລ�ວນ

ດັ�ງນ້ັນ, ໃນບົດຄວາມສະບັບນີຜ້��

ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ວ�າມີ

/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 

ອະນ�ຍາດດ�າເນນີທ�ລະກດິການທະນາຄານ ເປ�ນຕົນ້ ການຮບັ

ການໃຫ�ບລໍກິານອືນ່ຕາມທີໄ່ດ�ກ�າໃນໄວ�ໃນກດົ     

ແລະ ໃຫ�ຜົນຕອບແທນເປ�ນດອກ

ຜົນຕອບແທນຈາກການປ�ອຍກ��

ໜ້ີສິນອື່ນຕາມການສັ�ງຈ�າຍຂອງລ�ກຄ�າ

ດ�າເນີນການແລກປ�ຽນເງິນຈາກສະກ�ນເງິນໜ່ຶງເປ�ນສະກ�ນເງນິອ່ືືນໄດ�ດ�ວຍ

ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສາມາດດ�າລົງຄົງ

ລະຫວ�າງຜ��ທີ່ມີເງ ິນເກັບ ໄປຍັງ ຜ��ທີ່

ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນ ສິ່ງຕ�າງໆ

ສັງຄົມຂອງຊາດຈະເຕີບໃຫ�ຍ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶຶ້ນ. ມາເຖິງ

ທະນາຄານທ�ລະກິດທັງໝົດ 44 ແຫ�ງ ຊຶ່ງໃນ

ກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ�ລະ

ແກ�ລ�ກຄ�າຢ�າງກວ�າງຂວາງທົ�ວເຖິງດ�ວຍຫຼາກຫຼາຍ

ເປ�ນເຈົ້າການຈັດສັນທຶນໄປສ��ຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດ, ການ

ຂອງຊາດ, ປະກອບສ�ວນເຂົ້າໃນ

ທີ່ຜ�ານມາ ທະນາຄານທ�ລະກິດມີຍອດ

% ທຽບກັບປ� 2017) ແລະ ມີ

ການປະກອບສ�ວນຂອງສິນເຊື ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ ຕໍ �ການ

ຂະແໜງກະສິກ�າ 0,36%, ຂະແໜງ 

ຂະແໜງກໍ�ສ�າງ -0,73%, ຂະແໜງຫັດຖະ



ທະນາຄານທ�ລະກິດນອກຈາກການຮັບຝາກເງິນ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະ ແລະ ການຊື້ ຂາຍເງິນຕາ ທີ່

ເປ�ນການດ�າເນີນທ�ລະກິດຫຼັກແລ�ວ ທະນາຄານທ�ລະກິດຍັງສາມາດດ�າເນີນທ�ລະກິດອື່ນ ເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ: ການເປ�ນຕົວແທນໃຫ�ບໍລິການ

ທາງດ�ານການເງິນ, ການໃຫ�ຄ�າປ�ກສາທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍທະນາຄານຈະມີໜ�ວຍງານ ຫຼື ຜ��ຊ�ຽວຊານສະເພາະທີ່ມາ

ໃຫ�ຄ�າປ�ກສາກ�ຽວກັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນ, ການໝ�ນໃຊ�ເງ ິນເຂ້ົາໃນທ�ລະກິດ ແລະ ແນະນ�າກ�ຽວກັບຮ�ບແບບທ�ລະກິດ ຫຼື 

ກດິຈະການທີສ່າມາດສ�າງຜົນຕອບແທນໃຫ�ແກ�ຜ��ລົງໄດ�, ໃຫ�ບໍລິການເກັບຮັກສາວັດຖຸມີຄ�າ ແລະ ໃຫ�ບໍລິການອື່ນໆຕາມການອະນ�ຍາດ

ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໃນປ�ດຈ�ບັນ ເຄື່ອງມືຊ�າລະ ແລະ ລະບົບການຊ�າລະຂອງບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ກໍ

ໄດ�ຮັບການພັດທະນາໃຫ�ມີຄວາມກ�າວໜ�າ ແລະ ທັນສະໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ ສັງເກດໄດ�ຈາກຜະລິດຕະພັນຂອງບາງທະນາຄານ ເຊັ�ນ: ການໃຫ�

ບໍລິການບັດເງ ິນຝາກຜ�ານຕ�� ATM (Automated Teller Machine) ແລະ ເຄື່ອງຮ�ດບັດ POS (Point of Sale), ບັດທະນາຄານ

ຮ�ວມກັນ (LAPS = Lao’s ATM Pool Switch) ເພື່ອຊ�າລະບັດເງ ິນຝາກລະຫວ�າງທະນາຄານທ�ລະກິດ ໂດຍສັງຄົມສາມາດສາມນ�າ

ໃຊ�ຕ�� ATM ຂອງຫຼາຍທະນາຄານຮ�ວມກັນໄດ�, ການຊ�າລະ ຄ�າສິນຄ�າ ຄ�າສາທາລະນ�ປະໂພກ ແລະ ຄ�າບໍລິການອື່ນໆ ຜ�ານລະບົບອິນເຕີ

ເນັດ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື, ການໂອນເງິນຜ�ານລະບົບໂທລະສັບໃນຮ�ບແບບເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ສະໜອງການບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນ

ປະເທດ ຜ�ານເຄືອຂ�າຍຂອງແຕ�ລະທະນາຄານແລະ ສະໜອງການບໍລິການໂອນເງິນກັບຕ�າງປະເທດ ຜ�ານລະບົບຊ�າລະຂອງສາກົນ ເຊັ�ນ: 

ລະບົບ SWIFT, Western Union ແລະ ອື່ນໆ.  

ນອກຈາກການດ�າເນີນທ�ລະກິດທະນາຄານທີ່ໄດ�ກ�າວມາແລ�ວນັ້ນທະນາຄານທ�ລະກິດ ຍັງສາມາດລົງທຶນໃນທ�ລະກິດທາງ

ດ�ານການເງິນອື່ນ ໂດຍການລົງທຶນສ�າງຕັ້ງ ຫຼື ເຂ້ົາຖືຮ��ນ ໃນບໍລິສັດທີ່ດ�າເນີນທ�ລະກິດທາງດ�ານການເງິນທີ່ບໍ�ແມ�ນທ�ລະກິດທະນາຄານ ເຊັ�ນ 

ທ�ລະກິດຫຼັກຊັບ, ທ�ລະກິດປະກັນໄພ, ທ�ລະກິດເຊົ�າສິນເຊື່ອ ໃນອັດຕາສ�ວນບໍ�ເກີນ 10% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍ�ເກີນ 20% ຂອງຮ��ນ

ທັງໝົດທີ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ�ໃນນິຕິບ�ກຄົນນັ້ນ ແລະ ສາມາດລົງທຶນໃນນິຕິບ�ກຄົນອື່ນທີ່ບໍ�ແມ�ນສະຖາບັນການເງ ິນ ທັງພາຍໃນ 

ແລະ ຕ�າງປະເທດທີ່ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ດ�າເນີນທ�ລະກິດຢ�າງມີປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕາສ�ວນການຖືຮ��ນທັງໝົດໃນນິິຕິບ�ກຄົນອື່ນທີ່ບໍ�

ແມ�ນສະຖາບັນການເງ ິນນັ້ນ ບໍ�ໃຫ�ເກີນ 50% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ລາວ ກ�ານົດ. 

ທັງໝົດທ່ີໄດ�ນ�າສະເໜີໄປນັ້ນກໍແມ�ນຄວາມໝາຍ, ພາລະບົດບາດ, ບັນດາທ�ລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນທ່ີທະນາຄານທ�ລະກິດ

ສາມາດດ�າເນີນໄດ�. ຫວັງຢ�າງຍິ່ງວ�າ ຂໍ�ມ�ນທ່ີຜ��ຂຽນໄດ�ນ�າສະເໜີໄປນັ້ນ ຈະເປ�ນປະໂຫຍດແກ�ບັນທ�ານ ແລະ ສາມາດເປ�ນຊ�ອງທາງໜ່ຶງ

ໃນການສ�າງຄວາມຮັບຮ��ກ�ຽວກັບທະນາຄານທ�ລະກິດ ກໍຄືວຽກງານການທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ�ຫຼາຍຍິ່ງຂ້ຶນ. 

# ບດົຄວາມໂດຍ:  ນ. ຄ�າເບົາ້ ສ�ວລໍະວງົ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ຢ��ເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ ຊາດລາວກ�າວໄປ 


