
 

 

 

 

ການເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນ

ການດ�າເນີນທ�ລະກິດໃນປ�ດຈ�ບັນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີຄວາມໂປ�ງໃສ

ແຫຼ�ງທຶນຂອງຜ��ອື່ນເປ�ນສ�ວນໃຫຍ� ຫຼື ເປ�ນທ�ລະກິດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງສ�ງ ແລະ 

ຄວາມລະອຽດຈະແຈ�ງ ແລະ ສາມາດນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນຈ�ດປະສົງທີ່ແນ�ນອນໃດໜ່ຶງຂອງຜ��ຊົມໃຊ�ໄດ�

ໃນຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ທ�ກສະຖາບັນການເງິນຕ�ອງໄດ�ທ�າການເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນຂ�າວ

ສານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບທ�ລະກິດຂອງຕົນໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ ຊຶ່ງສະແດງອອກເຊັ�ນ

ວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ ກໍໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຈະໄດ�ຄ�ານຶງເຖິງຄວາມຖືກຕ�ອງຄົບຖ�ວນ ແລະ ທັນກັບເວລາ

ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2018 ແມ�ນໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລາຍ

ໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດທະນາຄານໃຫ�ວາງໄວ�ບ�ອນທີ່ລ�ກຄ�າຂອງຕົນສາມາດເຫັນ

ທະນາຄານດ�າເນີນທ�ລະກິດໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສ�າງຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫ�ລ�ກຄ�າ

ໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດຍັງກ�ານົດໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ ເປ�ດເຜີຍເອກະສານທີ່ຈ�າເປ�ນ ເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ

ປະຈ�າໄຕມາດ ແລະ ປະຈ�າປ�ໃນບົດລານງານກໍປະກອບມີ

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ແລະ ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ

ເຖິງຄວາມຖືກຕ�ອງ ແລະ ເປ�ນຈິງພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກສ�າເລັດການກວດສອບແລ�ວ 

ສະແດງວ�າຂໍ�ມ�ນບໍ�ຖືກຕ�ອງ ຫຼື ບໍ�ໄດ�ຜ�ານການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກເທື່ອ ແລະ ຖືວ�າຂໍ�ມ�ນດັ�ງກ�າວໃຊ�ບໍ�ໄດ�

ນີ ້ ຍັງມີຂໍ�ມ�ນອື່ນທີ່ຊ�ວຍໃຫ�ມວນຊົນສາມາດເຫັນໄດ�ສະພາບຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີພິມເຜີຍແຜ�ໃນແຕ�ລະປ�ໂດຍ

ຄານແຈກຍາຍເພື່ອເຜິຍແຜ�ຂໍ�ມ�ນທາງການເງິນຕ່ຶມອີກເປ�ນຊ�ອງທາງໜ່ຶງ

ຕ�ອງກວມເອົາຂໍ�ມ�ນຂອງບໍລິສັດໃນກ��ມຕົນ ເພື່ອໃຫ�ມ

ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ ລວມທັງເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດໃນກ��ມດັ�ງກ�າວ

ໃນກ��ມນັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ�າ ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງບໍລິສັດໃນກ��ມ ແມ�ນສົ�

ແມ�ຂອງບໍລິສັດນັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຜ��ຊົມໃຊ�ສາມາດປະເມີນຄວາມສ�ຽງຂອງຕົນກ�ອນການເຮັດສັນຍາໃດໆກັບທະນາຄານ

ໃນແງ�ຂອງການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�ບໍລິການທາງການເງິນ ເພື່ອປ�ກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຂອງຜ��ຊົມໃຊ�ບໍລິການທາງ

ການເງິນໂດຍກົງກ�ອນການເຂ້ົາຮ�ວມເຮັດສັນຍາ,

ຊົມໃຊ�ບໍລິການທາງການເງິນຊາບ ເພື່ອຕັດສິນໃຈດ�ວຍຕົນເອງຊຶ່ງສະແດງອອກ ແລະ ກ�ານົດໃນ

ປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�ທາງດ�ານການເງິນສະບັບເລກທ ີ225/

(ຄ�າທ�ານຽມ ຫຼື ຄ�າບໍລກິານ, ຄ�າການເປ�ນຕົວແທນ 

ຂອງການໂຄສະນາ; 2) ຜົນກະທົບຕ�າງໆ ທີ່ເກີດຈາກການປ�ຽນແປງ ອັດຕາດອກເບ�ຍ

ຜົນຕອບແທນ ແລະ ເງື່ອນໄຂອ່ືນ ຂອງການບໍລິການ

ນົດເວລາຂອງສັນຍາ ແລະ ແຜນການຊ�າລະ; 5)

ເຜີຍຂໍ�ມ�ນຂອງຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງນິ
 

ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີຄວາມໂປ�ງໃສ ໂດຍສະເພາະທ�ລະກິດກ�ຽວກັບການເງິນ ຊຶ່ງແມ�ນທ�ລະກິດທີ່ນ�າໃ

ຫຼື ເປ�ນທ�ລະກິດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງສ�ງ ແລະ ເກີດການສ�ນເສຍໄດ�ງ�າຍ ຂໍ�ມ�ນທີ່ຕ�ອງເປ�ດເຜີຍກໍຄວນມີ

ຄວາມລະອຽດຈະແຈ�ງ ແລະ ສາມາດນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນຈ�ດປະສົງທີ່ແນ�ນອນໃດໜ່ຶງຂອງຜ��ຊົມໃຊ�ໄດ�. 

ການທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ທ�ກສະຖາບັນການເງິນຕ�ອງໄດ�ທ�າການເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນຂ�າວ

ວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ ຊຶ່ງສະແດງອອກເຊັ�ນ: ໃນມາດຕາ

ກໍໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ,… ມີລະບົບການເປ�ດເຜຍີຂໍ�ມ�ນຕໍ�ສາທາລະນາຊົນ

ທັນກັບເວລາ. ນອກຈາກນີ,້ ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ

ກ�ານົດໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລາຍເລື່ອງເຊັ�ນ: ໃນມາດຕາ

ໃຫ�ວາງໄວ�ບ�ອນທີ່ລ�ກຄ�າຂອງຕົນສາມາດເຫັນ ຫຼື ສັງເກດໄດ�ງ�າຍ

ທະນາຄານດ�າເນີນທ�ລະກິດໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສ�າງຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫ�ລ�ກຄ�າ. ພ�ອມນີ້

ຍັງກ�ານົດໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ ເປ�ດເຜີຍເອກະສານທີ່ຈ�າເປ�ນ ເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ

ໃນບົດລານງານກໍປະກອບມີ: ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ�ຮັບ, ໃບລາຍງານສ�ວນປ�ຽນແປງທຶນ

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ; ບົດລາຍງານປະຈ�າປ� ຕ�ອງມີຄ�າເຫັນຂອງບໍລິສັດກວດສອບ

ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກສ�າເລັດການກວດສອບແລ�ວ 

ໄດ�ຜ�ານການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກເທື່ອ ແລະ ຖືວ�າຂໍ�ມ�ນດັ�ງກ�າວໃຊ�ບໍ�ໄດ�

ເຫັນໄດ�ສະພາບຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດໂດຍຜ�ານບົດລາຍງານປະຈ�າປ�ຂອງ

ໃນແຕ�ລະປ�ໂດຍຜ�ານສ່ິງພິມ ແລະ ຜ�ານເວບໄຊຂອງທະນາຄານເອງພ�ອມນັ້ນ

ຄານແຈກຍາຍເພື່ອເຜິຍແຜ�ຂໍ�ມ�ນທາງການເງິນຕ່ຶມອີກເປ�ນຊ�ອງທາງໜ່ຶງ. ໃນກໍລະນທີີທ່ະນາຄານທ�ລະກິດມີບໍລິສັດໃນກ��ມ ການເປ�ດເຜີຍ

ຕ�ອງກວມເອົາຂໍ�ມ�ນຂອງບໍລິສັດໃນກ��ມຕົນ ເພື່ອໃຫ�ມວນຊົນສາມາດເຫັນໄດ�ພາບລວມທາງດ�ານນະໂຍບາຍ

ການບໍລິຫານຈັດການ ລວມທັງເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດໃນກ��ມດັ�ງກ�າວ ເພື່ອໃຫ�ເຫັນໄດ�ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງບໍລິສັດ

ໃນກ��ມນັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ�າ ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງບໍລິສັດໃນກ��ມ ແມ�ນສົ�ງຜົນໂດຍກົງຕໍ�ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄ

ຜ��ຊົມໃຊ�ສາມາດປະເມີນຄວາມສ�ຽງຂອງຕົນກ�ອນການເຮັດສັນຍາໃດໆກັບທະນາຄານ

ໃນແງ�ຂອງການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�ບໍລິການທາງການເງິນ ເພື່ອປ�ກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຂອງຜ��ຊົມໃຊ�ບໍລິການທາງ

, ກົດໝາຍໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນທ�ກແຫ�ງ ຕ�ອງເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນຂອງຕົນໃຫ�ຜ��

ຊົມໃຊ�ບໍລິການທາງການເງິນຊາບ ເພື່ອຕັດສິນໃຈດ�ວຍຕົນເອງຊຶ່ງສະແດງອອກ ແລະ ກ�ານົດໃນມາດຕາ 11

225/ລບ, ລົງວັນທີ 06 ເມສາ 2020 ເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ:  1) ຄ�າທ�ານຽມ

ການເປ�ນຕົວແທນ (ຖ�າມີ), ອັດຕາດອກເບ�ຍ ແລະ ຄ�າອື່ນ ຊຶ່ງຕ�ອງສັງລວມ

ຜົນກະທົບຕ�າງໆ ທີ່ເກີດຈາກການປ�ຽນແປງ ອັດຕາດອກເບ�ຍ, ອັດຕາແລກປ�ຽນ ຫຼື ປ�ດ

ຜົນຕອບແທນ ແລະ ເງື່ອນໄຂອ່ືນ ຂອງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນມີການປ�ຽນແປງ; 3) ຜົນຕອບແທນຂອງຜະ

5) ເງ ື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ໃນກລໍະນທີີຜ່��ຊົມໃຊ�ຂໍຍົກເລີກສັນ

ຂອງຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງນິ 

ໂດຍສະເພາະທ�ລະກິດກ�ຽວກັບການເງິນ ຊຶ່ງແມ�ນທ�ລະກິດທີ່ນ�າໃຊ�

ຂໍ�ມ�ນທີ່ຕ�ອງເປ�ດເຜີຍກໍຄວນມີ

ການທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ທ�ກສະຖາບັນການເງິນຕ�ອງໄດ�ທ�າການເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນຂ�າວ 

ໃນມາດຕາ 153 ຂອງກົດໝາຍ

ຍຂໍ�ມ�ນຕໍ�ສາທາລະນາຊົນ ຊຶ່ງຂໍ�ມ�ນນັ້ນ

ວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດສະບັບເລກທ ີ56/ສພຊ, 

ໃນມາດຕາ  11 ກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ�

ສັງເກດໄດ�ງ�າຍ ເພື່ອໃຫ�ລ�ກຄ�າຮ��ໄດ�ວ�າ 

ພ�ອມນີ,້ ໃນມາດຕາ 66 ຂອງກົດ

ຍັງກ�ານົດໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ ເປ�ດເຜີຍເອກະສານທີ່ຈ�າເປ�ນ ເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ: ບົດລາຍງານປະຈ�າເດືອນ, 

ໃບລາຍງານສ�ວນປ�ຽນແປງທຶນ, 

ຄ�າເຫັນຂອງບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກເພື່ອຢ��ງຢ�ນ

ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກສ�າເລັດການກວດສອບແລ�ວ ຖ�າເຫັນວ�າບໍ�ມີຄ�າເຫັນດັ�ງກ�າວ 

ໄດ�ຜ�ານການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກເທື່ອ ແລະ ຖືວ�າຂໍ�ມ�ນດັ�ງກ�າວໃຊ�ບໍ�ໄດ�. ນອກຈາກ

ໂດຍຜ�ານບົດລາຍງານປະຈ�າປ�ຂອງ

ຜ�ານເວບໄຊຂອງທະນາຄານເອງພ�ອມນັ້ນກໍມີແຜ�ນພັບທີ່ທະນາ 

ທະນາຄານທ�ລະກິດມີບໍລິສັດໃນກ��ມ ການເປ�ດເຜີຍ

ວນຊົນສາມາດເຫັນໄດ�ພາບລວມທາງດ�ານນະໂຍບາຍ, ແຜນການດ�າເນີນທ�ລະກິດ 

ເພື່ອໃຫ�ເຫັນໄດ�ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງບໍລິສັດ

ງຜົນໂດຍກົງຕໍ�ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດທີ່ເປ�ນບໍລິສັດ

ຜ��ຊົມໃຊ�ສາມາດປະເມີນຄວາມສ�ຽງຂອງຕົນກ�ອນການເຮັດສັນຍາໃດໆກັບທະນາຄານ. 

ໃນແງ�ຂອງການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�ບໍລິການທາງການເງິນ ເພື່ອປ�ກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຂອງຜ��ຊົມໃຊ�ບໍລິການທາງ

ກົດໝາຍໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນທ�ກແຫ�ງ ຕ�ອງເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນຂອງຕົນໃຫ�ຜ��

11  ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການປ�ກ

ຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ຄ�າບໍລິການອື່ນ 

ລວມໄວ�ໃນພາກສ�ວນດຽວກັນ

ອັດຕາແລກປ�ຽນ ຫຼື ປ�ດໄຈອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ�ລາຄາ, 

ແທນຂອງຜະລິດຕະພັນ; 4) ກ�າ

ສັນຍາ ຫຼື ບໍ�ສາມາດປະຕບັິດພັນ



ທະຕາມສັນຍາ; 6)ຄວາມສ�ຽງທີ່ສ�າຄັນ ທີ່ຕິດພັນກັບການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ; 7) ຂໍ�ມ�ນກ�ຽວກັບຜະລິດຕະພັນອື່ນທີຄ່�າຍຄືກັນ 

(ຖ�າມີ);  8) ຂໍ�ມ�ນກ�ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜ��ຊົມໃຊ�). 

ບັນດາຂໍ�ມ�ນດັ�ງກ�າວ ແມ�ນມີຄວາມຈ�າເປ�ນຕໍ�ການຕັດສິນໃຈຂອງຜ��ຊົມໃຊ�ບໍລິການທາງການເງິນ ພ�ອມນີ້ກໍ�ເພື່ອບໍ�ໃຫ�ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ

ທາງການເງິນ ຫຼື ວ�າສະຖາບັນການເງິນນີ້ເອົາປຽບຜ��ຊົມໃຊ� ຫຼື ສ�າງຄວາມເສຍຫາຍແກ�ລ�ກຄ�າ ແລະ ຫຼກີລ�ຽງບັນຫາການກໍ�ໜ້ີເກີນຕົວຈົນບໍ�

ສາມາດຊ�າລະໜ້ີໄດ�. 

ນອກຈາກຂໍ�ມ�ນທີ່ຜ��ຂຽນໄດ�ຍົກໃຫ�ເຫັນຂ�າງເທິງນີ້ ຍັງມີຫຼາຍຂໍ�ມ�ນທີ່ຈ�າເປ�ນ ຊຶ່ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ�ອງເກັບ

ຮັກສາຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເປ�ດເຜີຍໃຫ�ມວນຊົນ ຊຶ່ງຜ��ສົນໃຈສາມາດສຶກສາໄດ�ຜ�ານເວັບໄຊ www.bol.gov.la ໃນຊ�ອງນິຕິກ�າ. ຫວັງວ�າ

ບົດຄວາມນີ້ອາດເປ�ນຜົນດີໃຫ�ແກ�ຜ��ສົນໃຈອ�ານເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ເປ�ນຂໍ�ມ�ນບາງສ�ວນໃນການຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ສົມທຽບກັບ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜ��ອ�ານເອງ.   

# ບດົຄວາມໂດຍ: ທອງຈນັ ສ�ກສະກ�ນ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂ້ັມແຂງ ຖ�າປວງຊົນຮ�ວມແຮງນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 


