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I. ອ ງການຄ ມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ 

1. ຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 
ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ (ຄຄຊ) ສອດຄີ່ ອງ

ກບັ “ກ ດໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫຼກັຊບັ” ກອງປະຊ ມ ຄຄຊ ຄັງ້ທ  I ປະຈາໍປ  2013 ໄດຄ້ ນ້ຄວາ້ ແລະ ສະເໜ ລດັຖະບານ 
ອອກ “ດໍາລດັວີ່ າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  188/
ນຍ, ລ ງວນັທ  24 ກໍລະກ ດ 2013 ເພ ີ່ ອປີ່ ຽນແທນຂໍຕ້ ກລ ງຂອງນາຍ ກລດັຖະມ ນຕ ວີ່ າດວ້ຍ: ການແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະ
ກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສະບບັເລກທ  051/ນຍ, 96/ນຍແລະ 29/ນຍ. ເນ ອ້ໃນລວມຂອງ
ດໍາລດັສະບບັນ ແ້ມີ່ ນໄດປ້ີ່ ຽນຊ ີ່ ຈາກ “ຄະນະກໍາມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຫຼ  ຄລຕ” ມາເປນັ 
“ຄະນະກໍາມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຫຼ  ຄຄຊ”. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ທາງດາ້ນໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນຂອງ ຄຄຊ
ໂດຍພ ນ້ຖານແມີ່ ນຍງັຄ ງຮ ບເດ ມຂອງ ຄລຕ ຈາໍນວນ 11 ທີ່ ານ ທ ີ່ ໄດຖ້ ກແຕີ່ ງຕັງ້ກີ່ ອນໜາ້ນັນ້ ແລະ ໄດມ້ ການແຕີ່ ງຕັງ້
ເພ ີ່ ມຕ ີ່ ມອ ກຈາໍນວນ 2 ທີ່ ານ ຄ : ທີ່ ານ ຮອງຜ ວ້ີ່ າການ ທະນາຄານ ແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ທີ່ ານ ຮອງຫ ວໜາ້ 
ອ ງການໄອຍະການປະຊາຊ ນສ ງສ ດ ເປນັກໍາມະການ. ປດັຈ ບນັ ຄຄຊ ປະກອບມ ທງັໝ ດຈາໍນວນ 13 ທີ່ ານ ໂດຍ
ສອດຄີ່ ອງກບັບ ດບນັຍດັຂອງດໍາລດັວີ່ າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ, ມາດຕາ 8 ທ ີ່ ໄດກ້ໍານ ດໂຄງ
ປະກອບບ ກຄະລາກອນຂອງ ຄຄຊ ມ ທງັໝ ດ 13 ທີ່ ານ ຄ : ປະທານ 1 ທີ່ ານ, ຮອງປະທານ 2 ທີ່ ານ, ກໍາມະການ 9 
ທີ່ ານ ແລະ ເລຂາ 1 ທີ່ ານ (ແຜນວາດ 1).  

ແຜນວາດ 1. ໂຄງຮີ່ າງການຈດັຕັງ້ຂອງຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ທີ່ ານ ສ ມສະຫວາດ ເລັີ່ ງສະຫວດັ 
ຮອງນາຍ ກລດັຖະມ ນຕ , ຜ ຊ້  ນ້ໍາວຽກງານເສດຖະກດິ, 

ປະທານ ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ດຣ. ສ ມພາວ ໄຟສດິ 
ຜ ວ້ີ່ າການທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ 

ຄຄຊ ຜ ທ້  ໜຶີ່ ງ, ຜ ປ້ະຈາໍການ 

ທີ່ ານ ພ ເພດັ ຄໍາພ ນວ ງ 
ລດັຖະມ ນຕ ວີ່ າການກະຊວງການເງນິ, ຮອງປະທານ 

ຄຄຊ ຜ ທ້  ສອງ 

ທີ່ ານ ໄຊເຊງັລ  
ເຕງັເບຼຍຈ , ປະທານ
ຄະນະກາໍມາທກິານ
ປບັປ ງທ ລະກດິແຫີ່ ງ
ຊາດ, ກາໍມະການ 

ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ນ. ເຂມັມະນ  
ພ ນເສນາ, 

ລດັຖະມ ນຕ ຊີ່ ວຍ
ວີ່ າການ ກະຊວງອ ດສາ
ຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, 
ກາໍມະການ ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ດຣ. ບ ນທະວ  
ສ ສ ພນັທອງ, 

ລດັຖະມ ນຕ ຊີ່ ວຍ 
ວີ່ າການກະຊວງ
ແຜນການ  ແລະ 
ການລ ງທນຶ, 

ກໍາມະການ ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ບ ນສະຫວາດ 
ບ ບຜາ, 

ລດັຖະມ ນຕ ຊີ່ ວຍ
ວີ່ າການກະຊວງ

ຍ ຕທໍິາ, 
ກໍາມະການ ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ຄໍາມ ນ ວພິ ງໄຊ 
,ລດັຖະມ ນຕ ຊີ່ ວຍ
ວີ່ າການກະຊວງພາຍ
ໃນ, ກໍາມະການ 

ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ບ ນປອນ 
ສ ສ ລາດ, ຮອງ

ປະທານກາໍມາທກິານ
ເສດຖະກດິ, 

ແຜນການ ແລະ ການ
ເງນິ, ສະພາແຫີ່ ງຊາດ 
ກາໍມະການ ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ສອນໄຊ ສດິ
ພະໄຊ, ຮອງຜ ້

ວີ່ າການທະນາຄານ
ແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ, 
ກໍາມະການ ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ໄຊນະນະ 
ໂຄດພ ທອນ, ຮອງ
ຫ ວໜາ້ອ ງການໄອ
ຍະການປະຊາຊ ນ

ສ ງສ ດ, 
ກໍາມະການ ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ດຣ. ຄໍາພນັ 
ເຜ ຍຍະວ ງ, 

ລດັຖະມ ນຕ ຊີ່ ວຍ
ວີ່ າການ, ຮອງຫ ວ 
ໜາ້ຫອ້ງວີ່ າການ
ລດັຖະບານ, 

ກໍາມະການ ຄຄຊ 

ທີ່ ານ ນ. ວດັທະນາ 
ດາລາລອຍ, ຫ ວ
ໜາ້ສໍານກັງານ 

ຄຄຊ, ເລຂາ ຄຄຊ 
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ຄຄຊ ມ ພາລະບ ດບາດເປນັເສນາທກິານໃຫກ້ບັລດັຖະບານ ໃນການຄ ມ້ຄອງມະຫາພາກ ທາງດາ້ນວຽກ
ງານຫຼກັຊບັ ຢີ່ າງລວມສ ນ ໃນຂອບເຂດດນິແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເປນັຕ ນ້ແມີ່ ນ ການຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດ 
ກາວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃຫມ້ ປະສດິທພິາບ, ແນໃສີ່ ເຮດັໃຫກ້ານລະດ ມທນຶ ແລະ ການພດັທະນາຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ມ ການ
ເຄ ີ່ ອນໄຫວຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ປະກອບສີ່ ວນໃນການພດັທະນາພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມຂອງຊາດ. 

ຄຄຊ ມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ໃນການພຈິາລະນາການສາ້ງ, ການປບັປ ງ ແຜນຍ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ກ ດໝາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ຕາມການສະເໜ ຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 
(ສຄຄຊ) ເພ ີ່ ອນໍາສະເໜ ລດັຖະບານພຈິາລະນາ; ຮບັຮອງແຜນງານ-ໂຄງການ, ແຜນການເຄ ີ່ ອນໄຫວ, ແຜນການ
ປະກອບ-ກໍີ່ ສາ້ງບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແຜນງ  ບປະມານ ລວມທງັ ແຜນການກໍີ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ປະກອບ
ອ ປະກອນເຕກັນກິ ຂອງ ສຄຄຊ; ຮບັຮອງເອ າລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ຕາມການສະເໜ ຂອງ ສຄຄຊ; 
ຮບັຮອງເອ າການອະນ ຍາດ ສາ້ງຕັງ້ ຫຼ   ຍ ບເລ ກ ສະຖາບນັສ ີ່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ, ການອອກຈາໍໜີ່ າຍຫຼກັຊບັ ຕາມການສະ 
ເໜ  ຂອງ ສຄຄຊ; ຄ ນ້ຄວ້າ ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຍ ບເລ ກ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ  ຕາມການສະເໜ ຂອງ ສຄຄຊ ເພ ີ່ ອນໍາສະເໜ 
ລດັຖະບານພຈິາລະນາ; ຊ ນ້ໍາ-ນໍາພາ ສຄຄຊ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ພາກສີ່ ວນ
ກີ່ ຽວຂອ້ງ ໃນການໂຄສະນາ, ເຜ ຍແຜີ່  ແລະ ສກຶສາອ ບຮ ມ ທາງດາ້ນວຽກງານຫຼກັຊບັ, ການພ ວພນັຮີ່ ວມມ ກບັຕີ່ າງປະ
ເທດ ແລະ ອ ງການຈດັຕັງ້ສາກ ນ ເພ ີ່ ອແລກປີ່ ຽນຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານທາງດາ້ນຫຼກັຊບັ ແລະ ຍາດແຍີ່ ງການຊີ່ ວຍເຫຼ ອທາງ
ດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການ; ຊ ກຍ  ້ແລະ ປ ກລະດ ມບ ກຄ ນ, ນຕິບິ ກຄ ນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ປະກອບສີ່ ວນພດັທະນາວຽກ
ງານຫຼກັຊບັ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນການຊ ກຍ ບໍ້ລສິດັຈາກທ ກຂະແໜງການທ ລະກດິ ເຂ າ້ຈ  ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ; 
ສະຫຼ ບ ແລະ ລາຍງານການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງຕ ນ ຕໍີ່  ລດັຖະບານຢີ່ າງເປນັປ ກກະຕ.ິ 

2.  ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 
ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫກ້ານເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 

(ສຄລຕ) ມ ຄວາມຖ ກຕອ້ງ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັ “ກ ດໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫຼກັຊບັ” ໂດຍອ ງຕາມມະຕຕິ ກລ ງຂອງກອງປະຊ ມ 
ຄຄຊ ຄັງ້ທ  I ປະຈາໍປ  2013, ສຄລຕ ໄດຄ້ ນ້ຄວາ້ປບັປ ງບນັດາລະບຽບການຕີ່ າງໆ ໂດຍສະເພາະໄດປ້ບັປ ງພາລະບ ບ
ບາດຄ ນໃໝີ່  ແລະ ໄດສ້ະເໜ ໃຫ ້ ຄຄຊ ຮບັຮອງ ຄ : “ຂໍຕ້  ກລ ງວີ່ າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງ
ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  013/ຄຄຊ, ລ ງວນັທ  17 ທນັວາ 2013 ເພ ີ່ ອປີ່ ຽນແທນ 
“ຂໍຕ້  ກລ ງວີ່ າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດ
ຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  006/ນຍ, ລ ງວນັທ  8 ກລໍະກ ດ 2010. ຊຶີ່ ງໃນການປບັປ ງຂໍຕ້  ກລ ງສະບບັໃໝີ່  ແມີ່ ນໄດປ້ບັປ ງ
ເນ ອ້ໃນສໍາຄນັຄ : ໄດປ້ີ່ ຽນຊ ີ່ ໃໝີ່ ຈາກ “ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ” ທ ີ່ ມ ຊ ີ່ ຫຍໍ ້

ວີ່ າ “ສຄລຕ” ໃນເມ ີ່ ອກີ່ ອນມາເປນັ “ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ” ທ ີ່ ມ ຊ ີ່ ຫຍໍວ້ີ່ າ “ສຄຄຊ” ແລະ ໄດ ້
ປບັປ ງໂຄງປະກອບກ ງຈກັຂອງ ສຄຄຊ ຈາກເມ ີ່ ອກີ່ ອນ 5 ພະແນກ ມາເປນັ 6 ພະແນກ ໂດຍເພ ີ່ ມພະແນກຝກຶອ ບຮ ມ 
ແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່  (ແຜນວາດ 2). 
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ແຜນວາດ 2. ໂຄງຮີ່ າງການຈດັຕັງ້ຂອງ ສຄຄຊ 
  

 
 
 
 
 
 
 
ອ ງຕາມ “ຂໍຕ້  ກລ ງວີ່ າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັ

ຊບັ” ສະບບັເລກທ  013/ຄຄຊ, ລ ງວນັທ  17 ທນັວາ 2013, ສຄຄຊ ມ ພາລະບ ດບາດເປນັກ ງຈກັຊີ່ ວຍວຽກໃຫແ້ກີ່  
ຄຄຊ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ເພ ີ່ ອໃຫວ້ຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວມ ຄວາມສະຫງ  ບ, ເປນັລະບຽບຮຽບ
ຮອ້ຍ, ສອດຄີ່ ອງຕາມແຜນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບກ ດໝາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ
ຂອງລດັຖະບານ ໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ. 

ສຄຄຊ ມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ໃນການອອກຂໍຕ້ ກລ ງ, ຄໍາສັີ່ ງ, ແຈງ້ການ ແລະ ຄໍາແນະນາໍ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັ
ຊບັ; ອອກໃບອະນ ຍາດສາ້ງຕັງ້, ອອກຄໍາສັີ່ ງໂຈະ ຫຼ  ຍ ບເລ ກການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ, ສາຂາ ແລະ ໜີ່ ວຍບໍ 
ລກິານຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ ບ ນພ ນ້ຖານການຮບັຮອງຂອງ ຄຄຊ ພອ້ມທງັອະນ ຍາດການ
ປີ່ ຽນ ແປງການເຄ ີ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງລາຍການຂອງບໍລສິດັດັີ່ ງກີ່ າວ; ອອກ, ຖອນ ໃບຮບັຮອງການ
ເຄ ີ່ ອນໄຫວ, ອອກຄໍາສັີ່ ງໂຈະ ຫຼ  ຍ ບເລ ກ ການເປນັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ, ບໍລສິດັກວດສອບ, ບໍລສິດັຈດັລໍາດບັ
ຄວາມໜາ້ເຊ ີ່ ອຖ  ແລະ ສະມາຄ ມທ ລະກດິຫຼກັຊບັ ບ ນພ ນ້ຖານການຮບັຮອງຂອງ ຄຄຊ; ອອກ, ຖອນ ໃບຢັງ້ຢ ນວຊິາ
ຊ ບທ ລະກດິຫຼກັຊບັ;  ອະນ ຍາດການອອກຈາໍໜີ່ າຍຫຼກັຊບັຢ ີ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ, ອອກຄໍາສັີ່ ງໂຈະ ຫຼ  ຍ ກເລ ກ
ການອອກຈາໍໜີ່ າຍຫຼກັຊບັຢ ີ່  ສປປ ລາວ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້າໍນ ດໄວໃ້ນ “ກ ດໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫຼກັຊບັ” ບ ນພ ນ້ຖານການຕ ກລ ງ
ເຫນັດ ຂອງ ຄຄຊ; ອອກໃບອະນ ຍາດ ສາ້ງຕັງ້, ຄວບ ແລະ ຍ ບເລ ກ ກອງທນຶຮີ່ ວມ ບ ນພ ນ້ຖານການຕ ກລ ງເຫນັດ 
ຂອງ ຄຄຊ; ກາໍນ ດປະເພດຫຼກັຊບັ ຫຼ  ຊບັສນິອ ີ່ ນ ທ ີ່ ກອງທນຶຮີ່ ວມສາມາດລ ງທນຶໃສີ່  ແລະ ຮບັຮອງກ ດລະບຽບ ຫຼ  
ສນັຍາຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານກອງທນຶຮີ່ ວມ; ຮບັຮອງເອ າລະບຽບກີ່ ຽວກບັການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແລະ ອະນ  
ຍາດການໃຫບໍ້ລກິານໃດໜຶີ່ ງເພ ີ່ ມເຕ ມ ຫຼ  ອອກຄໍາສັີ່ ງໂຈະການບໍລກິານໃດໜຶີ່ ງຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ; ອອກຄໍາສັີ່ ງໂຈະ, 
ຢ ດເຊ າ ຫຼ  ອະນ ຍາດໃຫສ້ ບຕໍີ່ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັສີ່ ວນໃດສີ່ ວນໜຶີ່ ງ ຫຼ  ທງັໝ ດຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ໃນກ ໍ
ລະນ  ລະບ ບເຕກັໂນໂລຊ ຂໍມ້ ນ-ຂີ່ າວສານ ຫາກຂດັຂອ້ງ, ການຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັມ ການເໜງັຕ ງຜດິປ ກກະຕ,ິ ສະພາບ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມບໍີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍ ຫຼ  ເກ ດເຫດສ ດວໄິສ ຊຶີ່ ງສ ີ່ ງ ຫຼ   ອາດສ ີ່ ງຜ ນກະທ ບຮາ້ຍແຮງຕໍີ່ ຜ ລ້  ງທນຶ; ກາໍນ ດ
ປະເພດສະມາຊກິຂອງສ ນຮບັຝາກຫຼກັຊບັ; ອະນ ຍາດການນາໍໃຊທ້ນຶຈ ດທະບຽນຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ 
ແລະ ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ; ຮບັຮອງເອ າກ ດຈນັຍາບນັຂອງນກັວຊິາຊ ບທ ລະກດິຫຼກັຊບັ ຕາມການສະເໜ ຂອງສະມາ 
ຄ ມທ ລະກດິຫຼກັຊບັ; ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍີ່ ງກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ; ສະເໜ  ຄຄຊ ອອກຄໍາສັີ່ ງເປ ດການສ ບສວນ-ສອບ

ພະແນກນຕິກິາໍ 
ພະແນກຈດັຕັງ້ 
ແລະ ບໍລຫິານ 

ພະແນກຝກຶອ ບຮ ມ ແລະ 
ໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່  

ຫ ວໜາ້ ສຄຄຊ 

ຮອງຫ ວໜາ້ ສຄຄຊ 

ພະແນກຄ ມ້ຄອງ 
ຕະຫາຼດຫຼກັຊບັ 

ພະແນກຄ ມ້ຄອງ 
ສະຖາບນັສ ີ່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ 

ພະແນກຄ ມ້ຄອງ 
ການອອກຈາໍໜີ່ າຍຫຼກັຊບັ 
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ສວນຄະດ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ; ແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະກວດກາກບັທ ີ່  ແລະ ສະເໜ  ຄຄຊ ແຕີ່ ງຕັງ້ເຈ  າ້ໜາ້ທ ີ່ ສ ບ ສວນ-
ສອບສວນ; ອອກຄໍາສັີ່ ງໂຈະການເຄ ີ່ ອນໄຫວບນັຊ ຫຼກັຊບັ ຫຼ  ບນັຊ ເງນິ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັການລະເມ ດລະບຽບກ ດ ໝາຍ
ໃນການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ; ອອກຂໍຕ້ ກລ ງປະຕບິດັມາດຕະການທາງບໍລຫິານ ຕໍີ່  ບ ກຄ ນ ແລະ ນຕິບິ ກຄ ນ ທ ີ່

ລະເມ ດລະບຽບກ ດໝາຍກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ; ສະເໜ ຍອ້ງຍ ໍ ບ ກຄ ນ ແລະ ນຕິບິ ກຄ ນ ທ ີ່ ມ  ຜ ນງານດ ເດັີ່ ນ ໃນ
ການປະກອບສີ່ ວນເຄ ີ່ ອນໄຫວທາງດາ້ນວຽກງານຫຼກັຊບັ; ປະຕບິດັສດິອ ີ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ປະທານ ຄຄຊ. 

ມາຮອດທາ້ຍປ  2013 ສຄຄຊ ປະກອບມ ພະນກັງານທງັໝ ດ 32 ຄ ນ (ຍງິ 16 ຄ ນ), ປະກອບດວ້ຍຄະນະ 
ສຄຄຊ 2 ຄ ນ (ຍງິ 2 ຄ ນ), ຄະນະພະແນກ 3 ຄ ນ (ຍງິ 1 ຄ ນ) ແລະ ພະນກັງານວຊິາການ 27 ຄ ນ (ຍງິ 13 ຄ ນ). ມ 
ລະດບັການສກຶສາ ປະລນິຍາເອກ 1 ຄ ນ, ປະລນິຍາໂທ 11 ຄ ນ, ປະລນິຍາຕ  19 ຄ ນ ແລະ ຊັນ້ກາງ 1 ຄ ນ. 

ພອ້ມນັນ້ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃຫມ້ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ສອດ 
ຄີ່ ອງກບັ “ກ ດໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫຼກັຊບັ” ໃນປ  2013 ຄຄຊ ໄດຄ້ ນ້ຄວາ້, ປບັປ ງ ແລະ ສາ້ງລະບຽບການຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ຄ :
ໄດປ້ບັປ ງ “ລະບຽບວີ່ າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ”; ໄດສ້າ້ງລະບຽບໃໝີ່ ຄ : “ລະບຽບ
ວີ່ າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງການຊ -້ຂາຍຮ ນ້ທາງອນິເຕ ເນດັ ຢ ີ່  ສປປ ລາວ” ແລະ “ລະບຽບວີ່ າດວ້ຍການໂອນຮ ນ້ຈ  ດທະບຽນ
ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ”. ປະຈ ບນັ ສຄຄຊ ໄດປ້ະກາດນາໍ ໃຊນ້ຕິກິາໍ ທງັໝ ດ 15 ສະບບັ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1). 

II. ຄວາມເຂ າ້ໃຈພ ນ້ຖານກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ 
1. ຄວາມຮ ທ້ ີ່ ວໄປກີ່ ຽວກບັຮ ນ້ 

1.1. ຮ ນ້ແມີ່ ນຫຍງັ? 
ອ ງຕາມບ ດບນັຍດັທ ີ່ ໄດກ້າໍນ ດໃນ “ກ ດໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫຼກັຊບັ” ຄໍາວີ່ າ “ຮ ນ້” ໝາຍເຖງິ “ທນຶຂອງບໍລສິດັ ຊຶີ່ ງຜ ້

ຖ ຮ ນ້ມ ຖານະເປນັເຈ າ້ຂອງບໍລສິດັ, ມ ສດິ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຕາມອດັສີ່ ວນທ ີ່ ຕ ນຖ ຄອງ, ຫຼ ເວ າ້ອ ກຢີ່ າງໜຶີ່ ງ “ຮ ນ້”
ແມີ່ ນ ຫຼກັຊບັ ຫຼ  ຜະລດິຕະພນັທາງການເງນິປະເພດທນຶ ປະເພດໜ ີ່ ງທ ີ່ ອອກໂດຍບໍລສິດັ ທ ີ່ ຕອ້ງການລະດ ມທນຶເພ ີ່ ອ
ນາໍໃຊເ້ຂ າ້ໃນການເຄ ີ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ໂດຍຜ ຖ້  “ຮ ນ້” ຈະມ ຖານະເປນັ “ເຈ  າ້ຂອງທ ລະກດິ ຫຼ  ເຈ  າ້ຂອງບໍລສິດັທ ີ່ ອອກ
ຮ ນ້” ຊຶີ່ ງຈະມ ສີ່ ວນໄດສ້ີ່ ວນເສຍ, ມ ສດິໃນຊບັສນິ ແລະ ລາຍໄດຂ້ອງທ ລະກດິ ລວມທງັມ ໂອກາດໄດຮ້ບັຜ ນຕອບ
ແທນເປນັເງນິປນັຜ ນປະຈາໍປ  ຕາມການກາໍນ ດຂອງບໍລສິດັທ ີ່ ອອກຮ ນ້ດັີ່ ງກີ່ າວ (Dividend). ໂດຍທ ີ່ ວໄປແລວ້ “ຮ ນ້” 
ແບີ່ ງເປນັ 2 ປະເພດໃຫຍີ່  ດັີ່ ງນ :້  

 ຮ ນ້ສາມນັ (Common Stock): ແມີ່ ນ ຜະລດິຕະພນັທາງການເງນິປະເພດທນຶ ທ ີ່ ອອກໂດຍບໍລສິດັ
ມະຫາຊ ນ ທ ີ່ ຕອ້ງການລະດ ມທນຶຈາກປະຊາຊ ນ, ຊຶີ່ ງຜ ຖ້  “ຮ ນ້ສາມນັ” ຈະມ ຖານະເປນັເຈ າ້ຂອງບໍລສິດັ, ມ ສດິໃນການ
ອອກສຽງລ ງມະຕໃິນກອງປະຊ ມຜ ຖ້ ຮ ນ້ ຕາມອດັຕາສີ່ ວນຮອ້ຍ (%) ຂອງຮ ນ້ສາມນັ ທ ີ່ ຕ ນຖ ຄອງຢ ີ່  ຫຼ  ເວ າ້ອ ກຢີ່ າງ
ໜຶີ່ ງ ກໍີ່ ແມີ່ ນມ ສດິເຂ າ້ຮີ່ ວມເປນັຜ ຕ້ດັສນິໃນບນັຫາສໍາຄນັໃນກອງປະຊ ມຜ ຖ້ ຮ ນ້ ເປນັຕ ນ້ແມີ່ ນ ການເພ ີ່ ມທນຶ, ການ
ຈີ່ າຍເງນິປນັຜ ນ ຫຼ  ການຄວບບໍລສິດັ ແລະ ອ ີ່ ນໆ. ນອກຈາກນ ,້ ຜ ຖ້ ຮ ນ້ສາມນັຍງັມ ສດິໄດຮ້ບັເງນິປນັຜ ນ ເມ ີ່ ອບໍລສິດັ
ມ ກາໍໄລ, ມ ໂອກາດໄດຮ້ບັກາໍໄລ ຫຼ  ຂາດທນຶ ຈາກສີ່ ວນຕີ່ າງຂອງລາຄາຮ ນ້ ເມ ີ່ ອລາຄາຮ ນ້ດັີ່ ງກີ່ າວມ ການປບັຕ ວສ ງຂຶນ້ 
ຫຼ  ຫຼ ດລ ງ ພອ້ມທງັມ ໂອກາດໄດຮ້ບັສດິໃນການຈອງຊ ຮ້ ນ້ອອກໃໝີ່  ໃນກລໍະນ ທ ີ່  ບໍລສິດັອອກຮ ນ້ເພ ີ່ ມທນຶ ແລະ ສດິ 
ອ ີ່ ນໆອ ກ. 
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 ຮ ນ້ບ ລມິະສດິ (Preferred Stock): ແມີ່ ນ ຜະລດິຕະພນັທາງການເງນິປະເພດທນຶ ທ ີ່ ຜ ຖ້ ຮ ນ້ມ 
ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການເປນັເຈ າ້ຂອງທ ລະກດິຄ ກບັ “ຮ ນ້ສາມນັ”, ແຕີ່ ມ ຂໍແ້ຕກຕີ່ າງຈາກຮ ນ້ສາມນັ ຄ : ຜ ຖ້  “ຮ ນ້ບ ລມິະ
ສດິ” ຈະໄດຮ້ບັສດິໃນການຊໍາລະເງນິທນຶຄ ນກີ່ ອນຜ ຖ້  “ຮ ນ້ສາມນັ” ໃນກລໍະນ ບໍລສິດັມ ການລ ມ້ລະລາຍ ຫຼ  ຍ ບເລ ກ, 
ແຕີ່ ຖ ກລະບ ສດິບໍີ່ ໃຫມ້ ສດິໃນການລ ງຄະແນນສຽງ ແລະ ລະບ ສດິອ ີ່ ນໆ ຕາມການກາໍນ ດໄວໃ້ນຮ ນ້ບ ລມິະສດິດັີ່ ງກີ່ າວ. 

1.2. ການໂອນຮ ນ້ຈ  ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ:  
 ຮ ນ້ທ ີ່ ຈ  ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແມີ່ ນສາມາດປີ່ ຽນມ  ຫຼ  ປີ່ ຽນກາໍມະສດິຈາກຜ ໜ້ຶີ່ ງໄປຫາອ ກຜ ໜ້ຶີ່ ງ ໂດຍ
ຜີ່ ານການຊ -້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັສາມາດໂອນຮ ນ້ ຈາກຜ ຖ້ ຄອງໜຶີ່ ງໄປຫາຜ ຖ້ ຄອງອ ກຄ ນໜຶີ່ ງ
ໄດ ້ເພ ີ່ ອ: ສ ບທອດມ ນມລໍະກ ດ ຫຼ  ແບີ່ ງປນັສນິສ ມສາ້ງ ເປນັຕ ນ້ ຊຶີ່ ງການໂອນດັີ່ ງທ ີ່ ໄດກ້ີ່ າວມານັນ້ ແມີ່ ນສາມາດກະທໍາ
ໄດ ້ ແຕີ່ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຮ ບແບບ, ວທິ ການ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ທ ີ່ ໄດກ້າໍນ ດໃນລະບຽບການ ແລະ ຂໍກ້າໍນ ດຂອງ 
ຄຄຊ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ຢ ີ່ ໃນ ສປປ ລາວ. 

2. ຄວາມຮ ທ້ ີ່ ວໄປກີ່ ຽວກບັຮ ນ້ກ  ້
 ຮ ນ້ກ  ້ແມີ່ ນ ຫຍງັ?  

 ອ ງຕາມຄວາມໝາຍທ ີ່ ໄດກ້າໍນ ດຢ ີ່ ໃນ “ກ ດໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫຼກັຊບັ” ມາດຕາ 3 ຄໍາສບັ “ຮ ນ້ກ ”້ ໝາຍເຖງິ “ການ
ກ ຢ້ ມຂອງບໍລສິດັ ຊຶີ່ ງຜ ຖ້ ຮ ນ້ກ ມ້  ຖານະເປນັເຈ ້ າ້ໜ  ້ຈະໄດຮ້ບັການຊໍາລະຄ ນທງັເງນິຕ ນ້ ແລະ ດອກເບຍ້ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້າໍ
ນ ດໃນໃບຮ ນ້ກ ”້. ເວ າ້ອ ກຢີ່ າງໜຶີ່ ງ “ຮ ນ້ກ ”້ ໝາຍເຖງິ ເຄ ີ່ ອງມ ທາງການເງນິປະເພດໜ  ້ຫຼ  ຫຼກັຊບັທ ີ່ ໃຫສ້ດິໃນການເປນັ 
“ເຈ  າ້ໜ ຂ້ອງທ ລະກດິ ຫຼ  ເຈ  າ້ໜ ຂ້ອງບໍລສິດັ” ແກີ່ ນກັລ ງທນຶ. ໃນຖານະທ ີ່ ຜ ລ້  ງທນຶມ ຖານະເປນັເຈ າ້ໜ ນ້ ັນ້ແມີ່ ນຈະໄດ ້
ຮບັຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ຜ ນປະໂຫຍດອ ີ່ ນໆ ຕາມທ ີ່ ໄດມ້  ການກາໍນ ດໄວໃ້ນສນັຍາ ຊຶີ່ ງຜ ອ້ອກຮ ນ້ກ  ້ ຈະລະບ ອດັຕາຜ ນ
ຕອບແທນ, ລະບ ກາໍນ ດວນັເວລາຈີ່ າຍດອກເບຍ້ ແລະ ວນັ, ເດ ອນ, ປ  ຄ ບອາຍ ໃນການຊໍາລະ ຫຼ  ໄຖີ່ ຖອນໄວຢ້ີ່ າງຊດັ
ເຈນ. ຫຼກັຊບັປະເພດໜ  ້ທ ີ່ ໄດກ້ີ່ າວມານ ,້ ຖາ້ຫາກອອກໂດຍ ວສິາຫະກດິ ເອ ນ້ວີ່ າ “ຮ ນ້ກ ”້ ແລະ ຖາ້ຫາກອອກໂດຍ
ລດັຖະບານແມີ່ ນເອ ນ້ວີ່ າ “ພນັທະບດັ” ເຊັີ່ ນ: ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ ເອ ນ້ວີ່ າ ພນັທະບດັລດັຖະບານ, ອອກໂດຍ
ທະນາຄານກາງ ເອ ນ້ວີ່ າ ພນັທະບດັທະນາຄານກາງ. ນອກນັນ້ ຢ ີ່ ຕີ່ າງປະເທດຍງັປະກອບມ  ພນັທະບດັຂອງລດັຖະ 
ບານທອ້ງຖິີ່ ນ ແລະ ພນັທະບດັຂອງລດັຖະບານທ ີ່ ອອກຢ ີ່ ຕີ່ າງປະເທດ. 
 ຈ ດພເິສດຂອງ “ຮ ນ້ກ ”້ ສະແດງອອກໃນການກາໍນ ດອາຍ ຂອງຮ ນ້ຢີ່ າງຈະແຈງ້ ເຊັີ່ ນ: 1 ປ , 3 ປ , 5 ປ , 7 ປ , 
10 ປ , 15 ປ  ເປນັຕ ນ້. ຜ ຖ້ ຮ ນ້ກ  ້ຈະໄດຮ້ບັຜ ນປະໂຫຍດ ຫຼ  ຜ ນຕອບແທນ ດວ້ຍຮ ບແບບ “ດອກເບຍ້” (ອາດຈີ່ າຍ
ເປນັປ  ຫຼ   ທ ກ 6 ເດ ອນ) ແລະ ຕ ນ້ທນຶຄ ນເມ ີ່ ອຄ ບອາຍ ຂອງການໄຖີ່ ຖອນ. 
 

III. ສະພາບການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃນປ  2013 

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັຕີ່ າງປະເທດໂດຍລວມ ແມີ່ ນໄດຮ້ບັແຮງໜ ນຈາກການດໍາເນ ນມາດຕະການກະຕ ນ້ເສດຖະກດິ
ຈາກທະນາຄານກາງຂອງປະເທດຕີ່ າງໆ ເຊັີ່ ນ: ທະນາຄານກາງ ສ.ອາເມລກິາ (Federal Reserve System: 
FED), ທະນາຄານກາງເອ ຣ ບ (European Central Bank: ECB) ແລະ ທະນາຄານກາງ ສປ.ຈ ນ (People’s 
Bank of China: PBC). ນອກນັນ້ ລາຍງານຕ ວເລກເສດຖະກດິຂອງ ສ.ອາເມລກິາ ແລະ ຍ ີ່ ປ ີ່ ນ ກໍີ່ໄດປ້ບັໂຕດ ຂຶນ້ 
ຊຶີ່ ງຕ ວເລກ GDP ຂອງທງັສອງປະເທດໄດຂ້ະຫຍາຍຕ ວສ ງຂຶນ້ໃນໄຕມາດ 3 ແລະ ຄີ່ າເງນິເຢນັຂອງຍ ີ່ ປ ີ່ ນກໍີ່ ໄດອ້ີ່ ອນ
ຄີ່ າລ ງເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ເງນິໂດລາສະຫະລດັ ສາ້ງຜ ນປະໂຫຍດໃຫແ້ກີ່ ບໍລສິດັສ ີ່ ງອອກສນິຄາ້ ແລະ ຊີ່ ວຍໃຫມ້ ແຮງຊ ຮ້ ນ້
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ຂອງກ ີ່ ມທ ລະກດິສ ີ່ ງອອກ, ຊຶີ່ ງບນັດາປດັໄຈເຫຼ ີ່ ານ  ້ ໄດສ້ ີ່ ງຜ ນໃຫຕ້ະຫຼາດຫຼກັຊບັຕີ່ າງປະເທດທາ້ຍປ  2013 ມ ການປບັ
ຕ ວເພ ີ່ ມຂຶນ້ເມ  ີ່ ອທຽບກບັທາ້ຍປ  2012 ເຊັີ່ ນ: ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສ.ອາເມລກິາ ດດັຊະນ  DowJones ປບັຕ ວເພ ີ່ ມຂຶນ້ 
26,50%, S&P500 29,60% ແລະ  NASDAQ 38,32%. ດດັຊະນ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ເອ ຣ ບ ກໍີ່ ປບັຕ ວເພ ີ່ ມຂຶນ້
ຄ : ຝຣັີ່ ງ (CAC 40) ປບັຕ ວເພ ີ່ ມຂຶນ້ 17,99%, ອງັກດິ (FTSE) 14,43% ແລະ ເຢຍລະມນັ (DAX) 25,48%. 
ສີ່ ວນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັອາຊ  ຫຼາຍຕະຫຼາດກໍີ່ໄດປ້ບັຕ ວເພ ີ່ ມຂຶນ້ເຊັີ່ ນດຽວກນັ ຄ : ຍ ີ່ ປ ີ່ ນ (NIKKEI) ປບັຕ ວເພ ີ່ ມຂຶນ້ 
56,72%, ສ.ເກ າຫຼ  (KOSPI) 0,72%, ຮີ່ ອງກ ງ (HANGSENG) 2,87% ແລະ ສປ.ຈ ນ (SHENZHEN) 
ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 20,03%. 

ສໍາລບັສະພາບການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ແມີ່ ນມ ລາຍລະອຽດດັີ່ ງນ :້ 
1. ການລະດ ມທນຶດວ້ຍການອອກຈາໍໜີ່ າຍຫຼກັຊບັ 

ໃນປ  2013 ມ  1 ບໍລສິດັ ຄ : ບໍລສິດັ ລາວເວ ນ ມະຫາຊ ນ (ລວມຊ) ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃຫອ້ອກຈາໍ
ໜີ່ າຍຮ ນ້ຄັງ້ທໍາອດິໃຫແ້ກີ່ ມວນຊ ນ (Initial Public Offering: IPO) ຊຶີ່ ງ ບໍລສິດັສາມາດລະດ ມທນຶໄດທ້ງັໝ ດຈາໍ 
ນວນ 40,35 ຕ ກ້  ບ. ຈ ດປະ ສ ງຂອງການລະດ ມທນຶຂອງ ລວມຊ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອນາໍ ໃຊເ້ຂ າ້ໃນການກໍີ່ ສາ້ງອາຄານລາວ-ໄອ
ເຕກັ, ກໍີ່ ສາ້ງອາຄານ ສະຫວນັ-ໄອເຕກັ ແລະ ໃຊເ້ປນັທນຶໝ ນວຽນໃນການດໍາເນ ນທ ລະກດິ. 

 
ຕາຕະລາງ 1:  ສະຫຼ ບຜ ນການລະດ ມທນຶ ໂດຍຜີ່ ານ IPO ຂອງ ລວມຊ (ເດ ອນ ທນັວາ 2013) 

 

2. ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຈ ດທະບຽນ 
ຫຼງັຈາກທ ີ່  ບໍລສິດັ ຜະລດິ-ໄຟຟາ້ລາວ ມະຫາຊ ນ (ຜ-ຟຟລ) ແລະ ທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວມະ 

ຫາຊ ນ (ທຄຕລ) ສໍາເລດັການອອກຈາໍໜີ່ າຍຮ ນ້ຄັງ້ທໍາອດິໃຫແ້ກີ່ ມວນຊ ນ ໃນທາ້ຍປ  2010 ແລະ ເຂ າ້ຈ  ດທະບຽນໃນ 
ຕລຊລ ໃນວນັທ  11 ພະຈກິ 2011 ເປນັຕ ນ້ມາ, ທງັສອງບໍລສິດັ ກໍີ່ໄດສ້າ້ງຜ ນປະກອບການທ ີ່ ໜາ້ພໍໃຈ ແລະ ໄດຈ້ີ່ າຍ
ເງນິປນັຜ ນໃຫແ້ກີ່ ຜ ຖ້ ຮ ນ້ຢີ່ າງສະໝໍີ່ າສະເໝ . ການຈີ່ າຍເງນິປນັຜ ນຂອງທງັສອງບໍລສິດັແມີ່ ນຈີ່ າຍ 02 ຄັງ້ຕໍີ່ ປ  ຄ  ຫ ກ
ເດ ອນຕ ນ້ປ  ແລະ ຫ ກເດ ອນທາ້ຍປ .  
 
 
 
 

ລ ຳດບັ ປະເພດຜ ູ້ລົງທຶນ
ຈ ຳນວນຮ ູ້ນ
ທີີ່ ສະເໜີຂຳຍ

(ຮ ູ້ນ)

% ທຽບໃສີ່
ຈ ຳນວນຮ ູ້ນທັງໝດົ

ຂອງບ ລິສັດ
(%)

ຈ ຳນວນນັກ
ລົງທຶນທີີ່ ໄດ ູ້

ຊ ູ້ຮ ູ້ນ
(ລຳຍ)

ລຳຄຳ
ຂຳຍຕ ີ່ ຮ ູ້ນ

(ກບີ)

ຈ ຳນວນເງນິທີີ່ ໄດຮັບ
ຈຳກກຳນຂຳຍຮ ູ້ນ

(ກບີ)

1
ຜ ູ້ລງົທນຶພຳຍໃນ

ປະເທດ
    2,875,800 7.27 94     10,200        29,333,160,000 

2
ຜ ູ້ລງົທນຶ

ຕີ່ ຳງປະເທດ
    1,080,300 2.73 61     10,200         11,019,060,000 

 3,956,100 10 155  10,200  40,352,220,000 ລວມ
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ຕາຕະລາງ 2:  ສະຖຕິກິານຈີ່ າຍເງນິປນັຜ ນຂອງ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜີ່ າຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນຕະ 
ຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ແຕີ່ ປ  2011 ຫາ 2013. 

      ຫ ວໜວີ່ ຍ: ກ ບ/ຮ ນ້ 

ລ/ດ  
ທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວມະຫາຊ ນ ບໍລສິດັ ຜະລດິ-ໄຟຟາ້ລາວ ມະຫາຊ ນ 
ປ  2011 ປ  2012 ປ  2013 ປ  2011 ປ  2012 ປ  2013 

ງວດທ  1 ປນັຜ ນ 
ຄັງ້ດຽວ ໃນປ  

436 405 177,97 170 182 
ງວດທ  2 443 380 320 280 293 
ລວມ 776,58 879 785 497,97 450 475 
 

 ຈາກຕາຕະລາງ 2 ເຫນັວີ່ າ ປ  2013 ທຄຕລ ແລະ ຜ-ຟຟລ ຈີ່ າຍເງນິປນັຜ ນໃຫແ້ກີ່ ຜ ຖ້ ຮ ນ້ ຈາໍນວນ 785 
ກ ບ/ຮ ນ້ ແລະ 475 ກ ບ/ຮ ນ້ ຕາມລໍາດບັ. ຖາ້ທຽບໃສີ່  ປ  2012 ເຫນັວີ່ າ ທຄຕລ ຈີ່ າຍເງນິປນັຜ ນ ຫຼ ດລ ງ 94 ກ ບ/
ຮ ນ້ ຫຼ   10,69 %. ສີ່ ວນ ຜ-ຟຟລ ແມີ່ ນເພ ີ່ ມຂຶນ້ 25 ກ ບ ຫຼ   5,55 %.  
 ຄຽງຄ ີ່ ກນັນັນ້ ທງັ 02 ບໍລສິດັຈ ດທະບຽນ ກຄໍ  ທຄຕລ ແລະ ຜ-ຟຟລ ກໍີ່ໄດມ້  ການກະກຽມຄວາມພອ້ມ ຂອງ
ຕ ນ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານສາກ ນດາ້ນການລາຍງານການເງນິ (International Financial Repor- 
ting Standards: IFRS) ຕາມແຈງ້ການຂອງ ຄຄຊ ສະບບັເລກທ  014/ຄຄຊ ລ ງວນັທ  25 ທນັວາ 2013 ຊຶີ່ ງແຈງ້
ການດັີ່ ງກີ່ າວໄດກ້າໍນ ດໃຫບໍ້ລສິດັຈ ດທະບຽນ ເລ ີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານສາກ ນດາ້ນການລາຍງານການເງນິແບບ
ສ ມບ ນ (IFRS Full Version) ນບັຕັງ້ແຕີ່ ປ ການບນັຊ  2014 ເປນັຕ ນ້ໄປ. ສໍາລບັບໍລສິດັຈ ດທະບຽນໃໝີ່  ແມີ່ ນເລ ີ່ ມ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານສາກ ນ ດາ້ນການລາຍງານການເງນິແບບສ ມບ ນ ຕັງ້ແຕີ່ ປ ທ  03 ພາຍຫຼງັຈ  ດທະບຽນ ຫຼ  
ຖາ້ບໍລສິດັຈ ດທະບຽນໃໝີ່ ໃດ ຫາກມ ຄວາມພອ້ມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານສາກ ນດາ້ນການລາຍງານການ
ເງນິແບບສ ມບ ນໄດໄ້ວກວີ່ າໄລຍະທ ີ່ ກາໍນ ດກສໍາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ລ ຍ. 
 ສໍາລບັການຈດັຈັງ້ປະຕບິດັພນັທະໃນການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນ ໃນປ  2013 ຂອງ ບໍລສິດັຈ ດທະບຽນຕໍີ່ ປະຊາຊ ນ 
ກໍີ່ ຄ  ຜ ລ້  ງທນຶ ເຫນັວີ່ າ: ປະຕບິດັໄດຕ້າມການກາໍນ ດຂອງ ຄຄຊ ເປນັຕ ນ້ແມີ່ ນການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນກີ່ ຽວກບັເອກະສານ
ການເງນິປະຈາໍໄຕມາດ, ຫ ກເດ ອນຕ ນ້ປ  ແລະ ປະຈາໍປ , ລວມເຖງິການລາຍງານ ແລະ ການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນສໍາຄນັຕີ່ າງໆ 
ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການເຄ ີ່ ອນ ໄຫວທ ລະກດິ ກໍີ່ ເຫນັໄດວ້ີ່ າປະຕບິດັໄດດ້ .    
 ສີ່ ວນການຈດັຕັງ້ກອງປະຊ ມຜ ຖ້ ຮ ນ້ ຂອງ ບໍລສິດັຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ມ ລາຍລະອຽດຄ ດັີ່ ງນ :້  
 ກອງປະຊ ມສາມນັຜ ຖ້ ຮ ນ້ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ປະຈາໍປ  2013  ຄັງ້ວນັທ  24 ເມສາ 2013 ມ ຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍ
ທ ີ່ ວໄປເຂ າ້ຮີ່ ວມທງັໝ ດ ຈາໍນວນ 660 ທີ່ ານ1 ເທ ີ່ າກບັ 17,74 % ຂອງຈາໍນວນຜ ຖ້ ຮ ນ້ທງັໝ ດ, ໃນນັນ້ ຜ ຖ້  ຮ ນ້ມາ
ເຂ າ້ຮີ່ ວມປະຊ ມເອງ ຈາໍນວນ 216 ທີ່ ານ ແລະ ຜ ຖ້ ຮ ນ້ມອບສນັທະ 444 ທີ່ ານ ເທ ີ່ າກບັ 1.065.350.363 ຮ ນ້ 
ກວມອດັຕາສີ່ ວນ 86,88% ຂອງ ຈາໍນວນຮ ນ້ທງັໝ ດ (3.719 ທີ່ ານ ຖ ຮ ນ້ຮີ່ ວມກນັທງັໝ ດ 1.226.216.765 
ຮ ນ້). ສີ່ ວນຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍຈາໍນວນ 3.059 ທີ່ ານ ຖ ຮ ນ້ລວມກນັທງັໝ ດ 160.866.402 ຮ ນ້ ບໍີ່ ໄດເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມກອງ
ປະຊ ມ ທຽບໃສີ່ ປ  2012 ຫຼ ດລ ງ 7,27%. 

ກອງປະຊ ມສາມນັຜ ຖ້ ຮ ນ້ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈາໍປ  2013 ມ ຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍທ ີ່ ວໄປເຂ າ້ຮີ່ ວມທງັໝ ດ ຈາໍ
ນວນ 30 ທີ່ ານ2 ເທ ີ່ າກບັ 2,14% ຂອງຜ ຖ້ ຮ ນ້ທງັໝ ດ, ຕາງໜາ້ກະຊວງການເງນິ 1 ທີ່ ານ, 1 ທີ່ ານ ຕາງໜາ້ຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍ
                                                           
1 ໝາຍເຖງິຈາໍນວນຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍທ ີ່ ວໄປ ທ ີ່ ບໍີ່ ໄດລ້ວມເອ າຜ ຖ້ ຮ ນ້ທ ີ່ ເປນັພະນກັງານຂອງ ຜ-ຟຟລ. 
2 ໝາຍເຖງິຈາໍນວນຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍທ ີ່ ວໄປ ທ ີ່ ບໍີ່ ໄດລ້ວມເອ າຜ ຖ້ ຮ ນ້ທ ີ່ ເປນັພະນກັງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ກະຊວງການເງນິ. 
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ຍີ່ ອຍທ ີ່ ເປນັພະນກັງານຂອງ ທຄຕລ ຈາໍນວນ 477 ທີ່ ານ ແລະ ຕາງໜາ້ຜ ຖ້ ຮ ນ້ທ ີ່ ເປນັຄ ີ່ ຮີ່ ວມຍ ດທະສາດ 1 ທີ່ ານ ເທ ີ່ າ
ກບັ 115.656.088 ຮ ນ້ ກວມອດັຕາສີ່ ວນ 84,68% ຂອງຈາໍນວນຮ ນ້ທງັໜ ດ (ຜ ຖ້ ຮ ນ້ທງັໜ ດ 1.401 ທີ່ ານ, ເທ ີ່ າ
ກບັ 136.577.600 ຮ ນ້). ສີ່ ວນຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍຈາໍນວນ 1.371 ທີ່ ານ ຖ ຮ ນ້ລວມກນັທງັໝ ດ 20.921.512 ຮ ນ້ ບໍີ່
ໄດເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມກອງປະຊ ມ ທຽບໃສີ່ ປ  2012 ຫຼ ດລ ງ 0,36%. 

ກອງປະຊ ມສາມນັຜ ຖ້ ຮ ນ້ ຂອງ ລວມຊ ປະຈາໍປ  2013 ມ ຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍທ ີ່ ວໄປເຂ າ້ຮີ່ ວມທງັໝ ດ ຈາໍ
ນວນ 30 ທີ່ ານ3 ເທ ີ່ າກບັ 29.882.325 ຮ ນ້ ກວມອດັຕາສີ່ ວນ 75.54% ຂອງຈາໍນວນຮ ນ້ທງັໜ ດ (ຜ ຖ້ ຮ ນ້ທງັໜ ດ 
190 ທີ່ ານ ເທ ີ່ າກບັ 29.560.909 ຮ ນ້). ສີ່ ວນຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍຈາໍນວນ 160 ທີ່ ານ ຖ ຮ ນ້ລວມກນັທງັໝ ດ 
9.683.343 ຮ ນ້ ບໍີ່ ໄດເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມກອງປະຊ ມ. 

ການຈດັຕັງ້ປະບດັກອງປະຊ ມຜ ຖ້ ຮ ນ້ ຂອງບໍລສິດັຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ປະຕບິດັໄດດ້ ພໍສ ມຄວນ, ຊຶີ່ ງສະ 
ແດງອອກຄ : ຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍມ ຄວາມສ ນໃຈ ແລະ ເຂ າ້ໃຈໃນການຕັງ້ຄໍາຖາມຕໍີ່ ກອງປະຊ ມ ໄດດ້ ກວີ່ າປ ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ 
(2012). 

3. ການຊ -້ຂາຍຮ ນ້ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ (ຕະຫຼາດຂັນ້ສອງ) 
 ປ  2013 ໄດມ້ ບໍລສິດັເຂ າ້ມາຈ ດທະບຽນ ເພ ີ່ ມເຕ ມອ ກໃນ ຕລຊລ 1 ບໍລສິດັ ຄ : ລວມຊ ໃນວນັທ  25 ທນັ 
ວາ 2013 ໂດຍມ ລາຄາຢ ີ່ ທ ີ່  11.000 ກ ບ ຊຶີ່ ງສ ງກວີ່ າລາຄາ IPO ຢ ີ່  800 ກ ບ ຫຼ  7,84%. ສະນັນ້ ປະຈ ບນັມ ບໍລສິດັ
ຈ ດທະບຽນຢ ີ່  ຕລຊລ 3 ບໍລສິດັ ຄ : ທຄຕລ, ຜ-ຟຟລ ແລະ ລວມຊ ແລະ ມ ຈາໍນວນຮ ນ້ທ ີ່ ຈ  ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ 
ທງັໝ ດ 1.402.355.274 ຮ ນ້. 
 ເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຊ -້ຂາຍຮ ນ້ຂອງຜ ລ້  ງທນຶທ ີ່ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ ຄຄຊ ໄດປ້ບັເພດານການຖ ຄອງຮ ນ້
ຂອງ ທຄຕລ ຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ ໃນວນັທ  18 ກລໍະກ ດ 2013 ຈາກທ ີ່ ສາມາດຖ ໄດ ້5% ມາເປນັ 10% ເຮດັ
ໃຫຜ້ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດສາມາດມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການຊ -້ຂາຍຮ ນ້ໄດຫຼ້າຍຂຶນ້. ນອກນັນ້ ເພ ີ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຊ -້ຂາຍຮ ນ້ໃຫແ້ກີ່ ຜ ລ້  ງທນຶ ໃນວນັທ  11 ພະຈກິ 2013 ຄຄຊ ຍງັໄດອ້ະນ ຍາດໃຫ ້ຕລຊລ ເປ ດນາໍໃຊລ້ະບ ບ
ຊ -້ຂາຍຮ ນ້ຜີ່ ານອນິເຕ ເນດັ (Home Trading System: HTS). 
 ປ  2013 ດດັຊະນ  ຕລຊລ ປ ດຢ ີ່ ທ ີ່  1.253,33ຈ ດ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 38,56 ຈ ດ ຫຼ  ເທ ີ່ າກບັ 3,17% (ແຜນວາດ 
3). ມ ມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍ 188,88 ຕ ກ້  ບ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 65,09 ຕ ກ້  ບ (ສະເລີ່ ຍ 754,89 ລາ້ນກ ບ/ມ )້ ຫຼ  ເທ ີ່ າກບັ 
52,59% ແລະ ມ ປະລມິານການຊ -້ຂາຍທງັໝ ດ 26,24 ລາ້ນຮ ນ້ (ສະເລີ່ ຍ 104.905 ຮ ນ້/ມ )້ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 13,96%  
(ແຜນວາດ 4) ທຽບໃສີ່ ປ  2012 ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ, ມ ມ ນຄີ່ າຕະຫຼາດເທ ີ່ າກບັ 10,67% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍ
ໃນ (Gross Domestic Product: GDP) ປ  2013 (ແຜນວາດ 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 ໝາຍເຖງິຈາໍນວນຜ ຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍີ່ ອຍທ ີ່ ວໄປ ທ ີ່ ບໍີ່ ໄດລ້ວມເອ າຜ ຖ້ ຮ ນ້ທ ີ່ ເປນັ ລວມຊ. 
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ແຜນວາດ 3. ດດັສະນ  ຕລຊລ 

 
 

 
ແຜນວາດ 4.      ມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍປ  2013 ທຽບໃສີ່ ປ  2012 

        ຫ ວໜີ່ ວຍ:    ລາ້ນກ ບ 

 
 

ແຜນວາດ 5. ມ ນຄີ່ າຕະຫຼາດ ແຕີ່ ປ  2011 – 2013 ຕໍີ່  GDP 

 
 

ທຄຕລ ມ ລາຄາຊ -້ຂາຍສະເລີ່ ຍແມີ່ ນ 8.545 ກ ບ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 1.347 ກ ບ, ຕະຫຼອດປ  2013 ມ ລາຄາສ ງສ ດຢ ີ່
ທ ີ່  9.350 ກ ບ ແລະ ຕໍີ່ າສ ດ 6.800 ກ ບ (ແຜນວາດ 6) ແລະ ມ ມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍ 87,31 ຕ ກ້  ບ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 
132,55% ເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ປ  2012 (ສະເລີ່ ຍ 349,25 ລາ້ນກ ບ/ມ )້. ການຊ -້ຂາຍຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດກວມເອ າ 
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49,55% ຂອງມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍຂອງຮ ນ້ ທຄຕລ ທງັໝ ດ. ສດັສີ່ ວນຖ ຄອງຮ ນ້ ທຄຕລ ຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ
ໃນທາ້ຍປ  2013 ແມີ່ ນ 8,21% (ສດັສີ່ ວນການຖ ຄອງຮ ນ້ ທຄຕລ ຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ ໄດສ້ ງສ ດແມີ່ ນ 10%). 

ລາຄາຊ -້ຂາຍສະເລີ່ ຍຮ ນ້ຂອງ ຜ-ຟຟລ ແມີ່ ນ 6.335 ກ ບ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 1.493 ກ ບ, ຕະຫຼອດປ  2013 ມ ລາຄາ
ສ ງສ ດຢ ີ່ ທ ີ່  7.000 ກ ບ ແລະ ຕໍີ່ າສ ດ 5.800 ກ ບ (ແຜນວາດ 6) ແລະ ມ ມ ນຄີ່ າຊ -້ຂາຍ 101,40 ຕ ກ້  ບ ເພ ີ່ ມຂຶນ້
17,59% ເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ປ  2012 (ສະເລີ່ ຍ 405,63 ລາ້ນກ ບ/ມ )້. ການຊ -້ຂາຍຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ ກວມເອ າ 
58,61% ຂອງມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍຂອງຮ ນ້ ຜ-ຟຟລ ທງັໝ ດ ແລະ ມ ສດັສີ່ ວນຖ ຄອງຮ ນ້ທງັໝ ດໃນທາ້ຍປ  2013 ເທ ີ່ າ
ກບັ 14,00% (ສດັສີ່ ວນການຖ ຄອງຮ ນ້ ຜ-ຟຟລ ຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ ໄດສ້ ງສ ດແມີ່ ນ 20%). 

ລາຄາຊ -້ຂາຍສະເລີ່ ຍຮ ນ້ຂອງ ລວມຊ ແມີ່ ນ 10.996 ກ ບ, ມ ປະລມິານຊ -້ຂາຍ ທງັໝ ດ 15.100 ຮ ນ້ ແລະ 
ມ ມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍ 166,04 ລາ້ນກ ບ. ການຊ -້ຂາຍຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ ກວມເອ າ 58,16% ຂອງມ ນຄີ່ າການ
ຊ -້ຂາຍທງັໝ ດ. ສດັສີ່ ວນຖ ຄອງຮ ນ້ ລວມຊ ຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດໃນທາ້ຍປ  2013 ຢ ີ່ ທ ີ່  2,72% (ບໍີ່ ຈ າກດັສດັ 
ສີ່ ວນການຖ ຄອງຮ ນ້ ລວມຊ ຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ). 
 

ແຜນວາດ 6. ການເຄ ີ່ ອນໄຫວລາຄາຮ ນ້ ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ-ຟຟລ 

 
 

ພາຍຫຼງັທ ີ່  ຕລຊລ ດໍາເນ ນທ ລະກດິມາເປນັເວລາ 3 ປ  ເຫນັໄດວ້ີ່ າ ຕລຊລ ໄດຮ້ບັຄວາມສ ນໃຈຈາກຜ ລ້  ງທນຶ
ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດຕະຫຼອດມາ, ຊຶີ່ ງສາມາດເຫນັໄດຈ້າກບນັຊ ຊ -້ຂາຍຮ ນ້ຂອງຜ ລ້  ງທນຶໄດເ້ພ ີ່ ມຂຶນ້ຈາກ
8.910 ບນັຊ ໃນປ  2012 ມາເປນັ 9.466 ບນັຊ ໃນປ  2013 ຫຼ  ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 6,24%. ໃນນັນ້ ຈາໍນວນບນັຊ ຊ -້ຂາຍຮ ນ້
ຂອງຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນ ມ ທງັໝ ດ 7.637 ບນັຊ  (ຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນປະເພດບ ກຄ ນ 7.603 ບນັຊ  ແລະ ຜ ລ້  ງທນຶພາຍ
ໃນປະເພດສະຖາບນັ 34 ບນັຊ ) ຫຼ  ກວມເອ າ 80,67%  ແລະ ບນັຊ ຊ -້ຂາຍຮ ນ້ຂອງຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດມ ທງັໝ ດ 
1.829 ບນັຊ  (ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດປະເພດບ ກຄ ນ 1.786 ບນັຊ  ແລະ ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດປະເພດສະຖາບນັ 43 
ບນັຊ ) ຫຼ  ເທ ີ່ າກບັ 19,33% (ແຜນວາດ 7). ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າບນັຊ ຊ -້ຂາຍຮ ນ້ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດຈະກວມເອ າບໍີ່ ເຖງິ 
20% ຂອງບນັຊ ທງັໝ ດ ແຕີ່ ໄດປ້ະກອບສີ່ ວນຊ -້ຂາຍຢີ່ າງຕັງ້ໜາ້ ສະແດງອອກຄ  ກວມເອ າເຖງິ 63,31% ຂອງມ ນຄີ່ າ
ການຊ -້ຂາຍທງັໝ ດ, ໃນນັນ້ ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດປະເພດສະຖາບນັມ ມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍ ກວມເອ າ 37,63%, ສີ່ ວນ
ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດປະເພດບ ກຄ ນມ ມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍ ກວມເອ າ 25,68%. ສໍາລບັຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນປະເທດແມີ່ ນ
ກວມເອ າ 36,69% ຂອງມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍທງັໝ ດ, ໃນນັນ້ ຜ ລ້  ງທນຶປະເພດບ ກຄ ນມ ມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍ ກວມເອ າ 
27,88% ແລະ ຜ ລ້  ງທນຶປະເພດສະຖາບນັມ ມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍ ກວມເອ າ 8,81% (ແຜນວາດ 8). 
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ແຜນວາດ 7. ຈາໍນວນບນັຊ ຊ -້ຂາຍຮ ນ້ຂອງຜ ລ້  ງທນຶ  
ປ  2012 

 

ປ  2013 

 
 

ແຜນວາດ 8. ເປ ເຊນັມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍຂອງຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ໃນປ  2012 ແລະ 2013 
 

 

 7.339 
ບນັຊ , 82% 

 1.571 ບນັຊ , 
18%   ຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນທງັ

ໝ ດ 

 ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ
ທງັໝ ດ  7.305 ບນັຊ , 

81,99%  

 34 ບນັຊ , 
0,38%  

 1.532 ບນັຊ , 
17,19%  

 39 ບນັຊ , 
0,44%  

 ຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນ ປະເພດ
ບ ກຄ ນ 

 ຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນ ປະເພດ
ສະຖາບນັ  

 ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ 
ປະເພດບ ກຄ ນ 

 ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ 
ປະເພດສະຖາບນັ  

 7,637 ບນັຊ 
, 81%  

 1,829 ບນັຊ 
, 19%  

 ຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນທງັ
ໝ ດ 

 ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ
ທງັໝ ດ  7.603  

ບນັຊ , 
80,32%  

 34 ບນັຊ , 
0,36%  

 1.786 ບນັຊ , 
18,87%  

 43 ບນັຊ , 
0,45%   ຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນ 

ປະເພດບ ກຄ ນ 

 ຜ ລ້  ງທນຶພາຍໃນ 
ປະເພດສະຖາບນັ  

 ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ 
ປະເພດບ ກຄ ນ 

 ຜ ລ້  ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ 
ປະເພດສະຖາບນັ  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012
2013

 41.42  
 36.69 

 58.58   63.31  ເປ ເຊນັມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍຂອງ ຜ ລ້  ງທນຶ
ຕີ່ າງປະເທດ ທງັໝ ດ 

ເປ ເຊນັມ ນຄີ່ າການຊ -້ຂາຍຂອງ ຜ ລ້  ງທນຶ
ພາຍໃນ ທງັໝ ດ 



 12 
 

4. ສະຖາບນັສ ີ່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ 
 ປະຈ ບນັສະຖາບນັສ ີ່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ມ ພຽງແຕີ່ ບໍລ ິສດັຫຼກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັກວດສອບ ເທ ີ່ າ

ນັນ້ ຍງັບໍີ່ ມ   ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ, ບໍລສິດັຈດັອນັດບັຄວາມໜາ້ເຊ ີ່ ອຖ , ທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ ແລະ ສະມາຄ ມທ  
ລະກດິຫຼກັຊບັ.  

ໃນປ  2013 ສໍານກັງານ ຄຄຊ ໄດອ້ະນ ຍາດໃຫສ້າ້ງຕັງ້ 2 ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຄ : ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ລາວ-ຈ ນ ຈາໍກດັ 
(Lao-China Securities Company Limited: LCS) ແລະ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ເອພ ເອມັລາວ ຈາໍກດັ (APM 
Lao Securities Company Limited: APML), ເຮດັໃຫປ້ະຈ ບນັ ຢ ີ່  ສປປ ລາວ ມ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ທງັໝ ດ 4 
ແຫີ່ ງ ແລະ ຫອ້ງການຜ ຕ້າງໜາ້ບໍລສິດັຫຼກັຊບັຕີ່ າງປະເທດ 1 ແຫີ່ ງ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2). ຜີ່ ານການເຄ ີ່ ອນ ໄຫວ
ທ ລະກດິດາ້ນຫຼກັຊບັ ເຫນັວີ່ າ ບນັດາບໍລສິດັຫຼກັຊບັຍງັຄ ງມ ສະພາບຄີ່ ອງ ແລະ ບໍີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິເນ ີ່ ອງ
ຈາກວີ່ າ ບນັດາບໍລສິດັຫຼກັຊບັດັີ່ ງກີ່ າວ ຍງັບໍີ່ ມ ໜ ສ້ນິ ຫຼ  ມ ການລ ງທນຶໃນໄລຍະຍາວ ຫຼ  ມ ຄວາມສີ່ ຽງສ ງ ແລະ ຊບັສນິ
ໝ ນວຽນສີ່ ວນໃຫຍີ່  ຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ແມີ່ ນເງນິຝາກທະນາຄານ. ໃນປ  2013 ບນັດາບໍລສິດັຫຼກັຊບັໄດສ້າ້ງລະບ ບ
ບນັຊ ສໍາເລດັໂດຍພ ນ້ຖານ ຊຶີ່ ງສາມາດລາຍງານເອກະສານລາຍງານການເງນິໃຫ ້ສຄຄຊ ໄດເ້ປນັປ ກກະຕ.ິ 

ທາ້ຍປ  2013 ທງັ 4 ບໍລສິດັຫຼກັຊບັມ ທນຶຈ ດທະບຽນທງັໝ ດ 305 ຕ ກ້  ບ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 105 ຕ ກ້  ບ ຫຼ  ເທ ີ່ າກບັ 
52,50%, ຊບັສນິທງັໝ ດ 392 ຕ ກ້  ບ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 122 ຕ ກ້  ບ ຫຼ  ເທ ີ່ າກບັ 45,36%, ຊບັສນິສ ດທ ິ311 ຕ ກ້  ບ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 
110 ຕ ກ້  ບ ຫຼ  ເທ ີ່ າກບັ 54,51% ເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ປ  2012. ສາເຫດຂອງການເພ ີ່ ມຂຶນ້ດັີ່ ງກີ່ າວ ແມີ່ ນຍອ້ນມ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ 
ໃໝີ່ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 2 ບໍລສິດັ. ສໍາລບັລາຍຮບັໃນປ  2013 ແມີ່ ນ 23 ຕ ກ້  ບ ຫຼ ດລ ງ 8 ຕ ກ້  ບ ຫຼ  ເທ ີ່ າກບັ  25,80% ເມ ີ່ ອ
ທຽບໃສີ່ ປ  2012. ສີ່ ວນກາໍໄລກີ່ ອນອາກອນໃນປ  2013 ແມີ່ ນ 5 ຕ ກ້  ບ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 1 ຕ ກ້  ບ ຫຼ  ເທ ີ່ າກບັ 25% ເມ ີ່ ອ
ທຽບໃສີ່ ປ  2012 (ແຜນວາດ 9). 

 
                 ແຜນວາດ 9 ຜ ນການເຄ ີ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຫຼກັຊບັ ປ  2012-2013 

(ຫ ວໜວີ່ ຍ: ຕ ກ້  ບ) 

 
 

ປ  2013 ມ ນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັ ລວມທງັໝ ດ 23 ຄ ນ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 13 ຄ ນ ເມ ີ່ ອທຽບກບັປ  2012 ໃນນັນ້ 
ລວມມ ບ ກຄ ນທ ີ່  ສຄຄຊ ໄດອ້ອກລະຫດັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັຊ ີ່ ວຄາວ ຈາໍນວນ 17 ຄ ນ. ການອອກລະຫດັນາຍໜາ້
ຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັຊ ີ່ ວຄາວ ໃຫກ້ບັພະນກັງານຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ກໍີ່ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັດາ້ນຈາໍນວນພະນກັງານທ ີ່ ພຽງພໍໃນ
ການໃຫບໍ້ລກິານຜ ລ້  ງທນຶເພ ີ່ ອຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັໃນ ຕລຊລ ແລະ ປອ້ງກນັການນາໍໃຊລ້ະຫດັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັຮີ່ ວມ
ກນັ.  
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      ຮອດທາ້ຍປ  2013 ບໍລສິດັທ ີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໃຫດໍ້າເນ ນທ ລະກດິກີ່ ຽວກບັວຽກງານກວດສອບທາງດາ້ນ
ຫຼກັຊບັ ມ ທງັໝ ດ 3 ບໍລສິດັ ຄ : ບໍລສິດັ ພຣາຍສວໍ໌ເຕ ເ້ຮ າ້ສກ໌ ເປ ສ ໌ຈາໍກດັ, ບໍລສິດັ ເຄພ ເອມັຈ ລາວ ຈາໍກດັ ແລະ ບໍລ ິ
ສດັ ເອ ນແອນຢງັ (ລາວ) ຈາໍກດັ. 
 

5. ການຝກຶອ ບຮ ມ ແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່  
 ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັທາງດາ້ນຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລມິານຂອງນກັວຊິາຊ ບທ ລະກດິຫຼກັຊບັ ແລະ ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມ
ຮບັຮ  ້ແລະ ເຂ າ້ໃຈກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັຂອງມວນຊ ນໃຫສ້ ງຍິີ່ ງຂຶນ້, ສຄຄຊ ຈຶີ່ ງຖ ເອ າການຝກຶອ ບຮ ມ ແລະ ໂຄ 
ສະນາເຜ ຍແຜີ່ ວຽກງານຫຼກັຊບັໃຫແ້ກີ່ ສງັຄ ມ ເປນັວຽກບ ລມິະສດິໜຶີ່ ງຂອງຕ ນ ໂດຍໄດສ້ ບຕໍີ່ ເອ າໃຈໃສີ່ ດໍາເນ ນການ
ຝກຶອ ບຮ ມ ແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່ ໃນຫຼາຍຮ ບການ. ອນັພ ນ້ຖານແມີ່ ນໄດຮ້ີ່ ວມກບັ ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ ຈດັຝກຶ
ອ ບຮ ມກີ່ ຽວກບັນກັວຊິາຊ ບທ ລະກດິຫຼກັຊບັຂຶນ້ ມ ຜ ເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມ 64 ຄ ນ, ໄດອ້ອກບ ດຄວາມກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ
ຜີ່ ານໜງັສ ພມິ ແລະ ວາລະສານ ພອ້ມທງັ ລ ງໂຄສະນາຜີ່ ານວທິະຍ  ແລະ ໂທລະພາບ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໍີ່ ຍງັໄດລ້ ງ
ໄປເຜ ຍແຜີ່ ວຽກງານຫຼກັຊບັໃນຫ ວຂໍຕ້ີ່ າງໆຕາມສະຖາບນັ ແລະ ອ ງການຈດັຕັງ້ພາກລດັ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ຈາໍນວນ 17 ຄັງ້ ມ ຜ ເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມ 1.917 ເທ ີ່ ອຄ ນ ແລະ ຢ ີ່ ຕີ່ າງແຂວງ ຈາໍນວນ 3 ຄັງ້ ຊຶີ່ ງປະກອບມ  9 ແຂວງ ແລະ 1
ເມ ອງ ມ ຜ ເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມ 769 ຄ ນ, ລວມຜ ເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມຮບັຟງັການໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ທງັໝ ດ 
2.686 ເທ ີ່ ອຄ ນ ເພ ີ່ ມຂຶນ້ 46,38% ເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ປ  2012 ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ.  
 

6. ການຮີ່ ວມມ ສາກ ນ 
 ໃນປ  2013 ສໍານກັງານ ຄຄຊ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍການຕີ່ າງປະເທດຂອງ ພກັ ແລະ ລດັ 
ໄດດ້ ພໍສ ມຄວນ. ການພ ວພນັຮີ່ ວມມ ສອງຝີ່ າຍ ກບັ ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈ ນ, ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ກໍີ່ ມ  ການ
ຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ຮດັແໜນ້ຂຶນ້ກວີ່ າເກ ີ່ າ. ບ ນພ ນ້ຖານການຮີ່ ວມມ ດັີ່ ງກີ່ າວ ສຄຄຊ ໄດມ້ ການຖອດຖອນບ ດຮຽນ 
ແລະ ແລກປີ່ ຽນປະສ ບການກີ່ ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັລະຫວີ່ າງກນັ ດວ້ຍການຈດັກອງປະຊ ມປະຈາໍປ 
ສອງຝີ່ າຍ, ສ ີ່ ງພະນກັງານໄປຝກຶວຽກຕ ວຈງິ, ຮີ່ ວມຈດັຊ ດຝກຶອ ບຮ ມຫຼກັສ ດນກັວຊິາຊ ບທ ລະກດິຫຼກັຊບັໃຫແ້ກີ່ ຜ ມ້  
ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນຕະຫຼາດທນຶ. 
 ສຄຄຊ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການເຊ ີ່ ອມໂຍງຕະຫຼາດທນຶອາຊຽນ ດວ້ຍການເຂ າ້ຮີ່ ວມໂຄງການເຊ ີ່ ອມໂຍງ
ຕີ່ າງໆຂອງອາຊຽນ ເປນັຕ ນ້ແມີ່ ນ ໂຄງການພດັທະນາຕະຫຼາດທນຶອາຊຽນ (ASEAN Capital Market Forum: 
ACMF ແລະ Working Committee-Capital Market Development: WC-CMD), ໂຄງການພດັທະນາ
ຕະຫຼາດພນັທະບດັອາຊຽນ (ASEAN Bond Market Forum: ABMF) ແລະ ອ ີ່ ນໆ ເພ ີ່ ອປກຶສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັ
ການສາ້ງຫຼກັການ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັລະຫວີ່ າງປະເທດອາຊຽນ ເພ ີ່ ອກາ້ວໄປສ ີ່ ການ
ສາ້ງປະຊາຄ ມເສດຖະກດິອາຊຽນ ຫຼ  ASEAN Economic Community: AEC ໃນປ  2015. ນອກນ  ້ ຍງັໄດ ້
ເສ ມຂະຫຍາຍຂອບການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງ ຄຄຊ ຂອງ 5 ປະເທດເຂດອີ່ າງແມີ່ ນໍາ້ຂອງ ດວ້ຍການເຂ າ້ຮີ່ ວມກອງປະຊ ມ
ຂອງ ຄຄຊ 5 ປະເທດດັີ່ ງກີ່ າວ. 
 ນອກນັນ້, ກໍີ່ໄດມ້  ການພ ວພນັຮີ່ ວມມ ກບັອ ງການຈດັຕັງ້ສາກ ນຕີ່ າງໆ ເຊັີ່ ນ: ອ ງການການເງນິສາກ ນ (Inter-
national Finance Cooperation: IFC), ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ  (Asian Development Bank: 
ADB), ທະນາຄານໂລກ (World Bank: WB) ແລະ ອ ີ່ ນໆ ເພ ີ່ ອຍາດແຍີ່ ງການຊີ່ ວຍເຫຼ ອທາງດາ້ນວຊິາການ ກໍີ່ ຄ 
ການສາ້ງນຕິກິາໍ ແລະ ການກໍີ່ ການສາ້ງບ ກຄະລາກອນໄລຍະສັນ້. 
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IV. ທດິທາງແຜນການປ  2014 
 ເຖງິວີ່ າໃນປ  2013 ສຄຄຊ ໄດເ້ອ າໃຈໃສີ່ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ຂອງຕ ນດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ, ແຕີ່
ເນ ີ່ ອງຈາກວຽກງານຫຼກັຊບັເປນັວຽກງານທ ີ່ ມ  ການພດັທະນາ ແລະ ປີ່ ຽນແປງໄວ, ດວ້ຍເຫດນັນ້ ປ  2014 ສຄຄຊ ຈະ 
ຕອ້ງໄດເ້ອ າໃຈໃສີ່ ໃນການຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃຫມ້ ປະສດິທພິາບ, ຍ  
ຕທໍິາ ແລະ ໂປີ່ ງໃສ, ຊ ກຍ ໃ້ຫມ້  ການເຂ າ້ຮີ່ ວມຂອງປະຊາຊ ນ ແນໃສີ່ ເຮດັໃຫກ້ານລະດ ມທນຶ ແລະ ການພດັທະນາຕະ 
ຫຼາດທນຶ ໃຫມ້ ການຂະຫຍາຍຕ ວຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ, ຍ ນຍ ງ ແລະ ປະກອບສີ່ ວນເຂ າ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ
ຂອງຊາດ. 
 ສຄຄຊ ຈະໄດສ້ ບຕໍີ່  ສາ້ງ ແລະ ປບັປ ງ ນຕິກິາໍທ ີ່ ຈາໍເປນັຕໍີ່ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ໃຫມ້ ປະສດິຕິ
ພາບ, ເພ ີ່ ມທະວ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບກ ດໝາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຕບິດັມາດຕະການຕໍີ່ ຜ ລ້ະເມ ດ ຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ; 
ຄ ນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງວໄິສທດັ 2030 ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດການພດັທະນາຕະຫຼາດທນຶ 2016-2025 ໃຫສໍ້າເລດັ; ຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັການຄດິໄລີ່ ອດັຕາສີ່ ວນ Net Capital Ratio: NCR ຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ; ຊ ກຍ ທ້ະນາຄານທ ລະກດິ
ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ເພ ີ່ ອໃຫສ້າມາດໃຫບໍ້ລກິານເປນັທະນາຄານດ ແລຊບັສນິ; ສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ສາ້ງເງ  ີ່ອນໄຂອໍາ 
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ ແລະ ສະມາຄ ມທ ລະກດິຫຼກັຊບັ; ຊ ກຍ ,້ ສ ີ່ ງເສ ມ ແລະ 
ປ ກລະດ ມບໍລສິດັທ ີ່ ມ  ເງ  ີ່ອນໄຂ ເພ ີ່ ອໃຫສ້າມາດອອກຈາໍໜີ່ າຍຮ ນ້ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ, ພອ້ມທງັກະກຽມ
ການຫນັ ແລະ ນາໍໃຊ ້ IFRS ສໍາ ລບັບໍລສິດັຈ ດທະບຽນ ໃນ ຕລຊລ; ສ ບຕໍີ່ ຊອກຫາຊີ່ ອງທາງເພ ີ່ ອ ຍາດແຍີ່ ງການ
ຊີ່ ວຍເຫຼ ອທາງດາ້ນວຊິາການ ຈາກ ຄຄຊ ຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈ ນ, ສ.ເກ າຫຼ , ໄທ, ມາເລເຊຍ, ຮີ່ ອງກ ງ, 
ກະຊວງຍ ຕທໍິາ ສ.ເກ າຫຼ  ແລະ ອ ີ່ ນໆ; ສ ບຕໍີ່ ຄ ນ້ຄວາ້, ສາ້ງບ ດວພິາກ ແລະ ຂໍການຊີ່ ວຍເຫຼ ອຈາກສາກ ນ ເພ ີ່ ອກະກຽມ
ໃຫແ້ກີ່ ການເຂ າ້ເປນັສະມາຊກິຂອງ International Organization of Secutities Commission: IOSCO; 
ສ ບຕໍີ່ ຈດັສໍາມະນາໃຫແ້ກີ່ ບນັດາສະຖາບນັການສກຶສາ, ອ ງການຈດັຕັງ້ພາກລດັ, ເອກະຊ ນ ແລະ ປະຊາຊ ນທ ີ່ ວໄປ, 
ພອ້ມທງັ ສ ບຕໍີ່  ໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່ ວຽກງານຫຼກັຊບັຜີ່ ານສິີ່ ງພມິ ແລະ ສ ີ່ ມວນຊ ນຕີ່ າງໆ, ສາ້ງລາຍການສະເພາະກີ່ ຽວກບັ
ວຽກງານຫຼກັຊບັຜີ່ ານທາງໂທລະພາບ ແລະ ສະປອດໂຄສະນາຜີ່ ານທາງວທິະຍ . ພອ້ມດຽວກນັນ  ້ສຄຄຊ ຍງັຈະໄດສ້ ບ
ຕໍີ່ ປບັປ ງກ ງຈກັການຈດັຕັງ້ໃຫຄ້ ບຊ ດ ແລະ ເອ າໃຈໃສີ່ ກໍີ່ ສາ້ງພະນກັງານ ໃຫມ້ ຄວາມຮ -້ຄວາມສາມາດຮບັໃຊໄ້ດວ້ຽກ
ງານການພດັທະນາຕະຫຼາດທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫສ້າມາດເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັຕະຫຼາດຫຼກັຊບັສາກ ນ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ປ  2013 ນຕິກິາໍທງັໝ ດຂອງ ສຄຄຊ ປະກອບມ : 
1) “ກ ດໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  21/ສພຊ, ລ ງວນັທ  10 ທນັວາ 2012; 
2) “ຂໍຕ້  ກລ ງວີ່ າດວ້ຍລະບຽບການອອກ ແລະ ສະເໜ ຂາຍຮ ນ້ຕໍີ່ ມວນຊ ນ” ສະບບັເລກທ  008/ຄລຕ, ລ ງວນັທ  

21 ກລໍະກ ດ 2010; 
3) “ຂໍຕ້  ກລ ງວີ່ າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  012/ຄລຕ, ລ ງວນັທ  10 ພະຈກິ 2010; 
4) “ຂໍຕ້  ກລ ງວີ່ າດວ້ຍລະບຽບການບນັຊ  ແລະ ການກວດສອບກີ່ ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  013/

ຄລຕ, ລ ງວນັທ  10 ພະຈກິ 2010; 
5) “ຂໍຕ້  ກລ ງວີ່ າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງການຊ -້ຂາຍຮ ນ້ຂອງນກັລ ງທນຶຕີ່ າງປະເທດໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຢ ີ່  ສປປ  

ລາວ’’ ສະບບັເລກທ  012/ຄລຕ, ລ ງວນັທ  19 ພດຶສະພາ 2011; 
6) “ລະບຽບວີ່ າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງນກັວຊິາຊ ບທ ລະກດິຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  013/ຄລຕ, ລ ງວນັທ  19 ພດຶສະ 

ພາ 2011; 
7) “ຂໍຕ້  ກລ ງວີ່ າດວ້ຍລະບຽບການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນ” ສະບບັເລກທ  014/ຄລຕ, ລ ງວນັທ  19 ພດຶສະພາ 2011; 
8) “ແຈງ້ການກີ່ ຽວກບັການສາ້ງ, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊລ້ະບ ບເຕກັໂນໂລຊ ຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານ ຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ” 

ສະບບັເລກທ  371/ສຄລຕ, ລ ງວນັທ  24 ກ ມພາ 2012; 
9) “ລະບຽບວີ່ າດວ້ຍການລາຍງານ” ສະບບັເລກທ  373/ສຄລຕ, ລ ງວນັທ  24 ກ ມພາ 2012; 
10) “ຄ ີ່ ມ  ກີ່ ຽວກບັການຂໍອະນ ຍາດສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  482/ສຄລຕ, ລ ງວນັທ  27 ກ ມພາ 

2012; 
11) “ລະບຽບວີ່ າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງການຊ -້ຂາຍຮ ນ້ທາງອນິເຕ ເນດັ ຢ ີ່  ສປປ ລາວ” ສະບບັເລກທ  001/ ຄຄຊ, 

ລ ງວນັທ  24 ກລໍະກ ດ 2013; 
12) “ລະບຽບວີ່ າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  002/ຄຄຊ, ລ ງວນັ

ທ  24 ກລໍະກ ດ 2013 (ປບັປ ງ); 
13) “ດໍາລດັວີ່ າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  

188/ນຍ, ລ ງວນັທ  24 ກລໍະກ ດ 2013 (ປບັປ ງ); 
14) “ລະບຽບວີ່ າດວ້ຍການໂອນຮ ນ້ຈ  ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ” ສະບບັເລກທ  006/ຄຄຊ, ລ ງວນັທ  20 

ກນັຍາ 2013; 
15) “ຂໍຕ້  ກລ ງວີ່ າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ” ສະ 

ບບັເລກທ  013/ຄຄຊ, ລ ງວນັທ  17 ທນັວາ 2013 (ປບັປ ງ). 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ບໍລສິດັຫຼກັຊບັໃນ ສປປ ລາວ 
 

ລ/ດ ຊ ີ່  ວນັສາ້ງຕັງ້ ໂຄງສາ້ງການຖ ຮ ນ້ 
ຈາໍນວນ 

ໜີ່ ວຍບໍລກິານ 
ຂອບເຂດການເຄ ີ່ ອນໄຫວ 

 
1 

 
ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ 
ລາ້ນຊາ້ງມະຫາຊ ນ 

 
01 ທນັວາ 2010 

- ທະນາຄານພດັທະນາລາວ 48.5% 
ແລະ ພະນກັງານ 0.5% 

- ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ສາຄອມແບງັ (ສສ.
ຫວຽດນາມ) 50.5% ແລະ ພະນກັ 
ງານ 0.5% 

 
 

- 

ເຕມັຮ ບແບບ: ທ ີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, 
ເປນັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຄໍາ້ 
ປະກນັການຈາໍໜີ່ າຍຫຼກັຊບັ  

 
2 

 
ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ 
ທຄຕລ-ກທ ຈາໍກດັ 

 
20 ທນັວາ 2010 

- ທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊ ນ 70% 

- ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ເຄທ ຊ ມໂິກ (ປະ 
ເທດ ໄທ) 30% 

 
2 

ເຕມັຮ ບແບບ: ທ ີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, 
ເປນັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຄໍາ້ 
ປະກນັການຈາໍໜີ່ າຍຫຼກັຊບັ  

 
3 

 
ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ 
ລາວ-ຈ ນ ຈາໍກດັ 

 
16 ພະຈກິ 2013 

- ທະນາຄານສ ີ່ ງເສ ມກະສກິ 41% 
- ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ປາຊ ຟກິຮ ນ້ສີ່ ວນ 
ຈາໍກດັ (ສປ ຈ ນ) 39% 

- ບໍລສິດັ ອ ດສາຫະກາໍຂໍມ້ ນຂີ່ າວ 
ສານລາວ ຈາໍກດັ 20% 

 
 

- 

ເຕມັຮ ບແບບ: ທ ີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, 
ເປນັນາຍໜາ້ຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຄໍາ້ 
ປະກນັການຈາໍໜີ່ າຍຫຼກັຊບັ  

 
4 

 
ບໍລສິດັ ເອພ ເອມ          
ລາວ ຈາໍກດັ 

 
16 ພະຈກິ 2013 

- ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ Asset Pro 
Management Co., Ltd 
(ປະເທດໄທ) 60% 

- ບ ກຄ ນຕີ່ າງປະເທດ (ໄທ) 20% 
- ບ ກຄ ນພາຍໃນປະເທດ 20%  

 
 

- 

 
ເປນັທ ີ່ ປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ 
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