
 

 

ທຫລ ແຈງ້ຂາ່ວການຈ າໜ່າຍພັນທະບດັສະກຸນເງນິກີບ 

 

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນຈັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022 ທີີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັັ້ນ VI ສ ານັກງານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ (ທຫລ) ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮ ້
ກ່ຽວກັບການຈ າໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງ ິນກີບ (ງວດທີ 1 ຄັັ້ງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 
2022) ຢ ູ່ ທະນາຄານຕົວແທນ 9 ແຫ່ງ.  
 ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 200/ຫກ ລົງວັນທີ 13 
ມິຖຸນາ 2022 ເຊິີ່ງມີເນ ັ້ອໃນວ່າ: ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍຖ ເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານພໍໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນ, ພໍໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕ າຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຊາບວ່າ  ນັບແຕ່ວັນທີ 
15 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົັ້ນໄປ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເປີດຈ າໜ່າຍພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 1 ໃນວົງເງິນຈ າໜ່າຍທັງໝົດ 5.000.000.000.000  ກີບ (ຫ້າພັນຕ ັ້ກີບ). ຈຸດປະສົງ
ໃນການອອກພັນທະບັດ ທຫລ ສະກຸນເງິນກີບ ໃນຄັັ້ງນີັ້ແມ່ນເພ ີ່ອໃຫ້ທຸກຊັັ້ນຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ມີໂອກາດລົງທຶນໃນ
ປະເພດຫລັກຊັບທີີ່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພທີີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີີ່ດີ, ພ້ອມທັງ ເປັນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ປະກອບສ່ວນໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຄາດໝ

າຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ກໍໍ່ຄ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເງິນຕາຂອງປະເທດເຮົາ.  



ການຈ າໜ່າຍພັນທະບັດ ທຫລ ໃນຄັັ້ງນີັ້ ໄດ້ດ າເນີນຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ 9 ແຫ່ງ ທີີ່ເປັນທະນາຄານ
ຕົວແທນຈ າໜ່າຍ ດັົ່ງລາຍຊ   ີ່ລຸ່ມນີັ້: 

1) ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວ ມະຫາຊົນ;   
2) ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ; 
3) ທະນາຄານ ສົົ່ງເສີມກະສກິ າ;  
4) ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ;  
5) ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ; 
6) ທະນາຄານ ເອສທີ;  
7) ທະນາຄານ BIC; 
8) ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ; 
9) ທະນາຄານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າຈີນ (ICBC). 

ພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍມີຄຸນລັກສະນະຕົັ້ນຕໍ ດັົ່ງນີັ້: 
- ຮ ບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ (ບໍໍ່ເປັນພັນທະບັດໃບເຈ້ຍ, Script less) ທີີ່ມີການເກັບຮັກສາໄວ້ນ າ ສ ນຮັບຝາກຫຼັກ

ຊັບຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ຜ ້ຊ ັ້ພັນທະບັດ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນການຖ ຄອງພັນທະບັດ ຫຼ  ເອີັ້ນວ່າ    (BOL 

Bill Certificate) ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດທີີ່ເປັນຕົວແທນຈ າໜ່າຍ (ແບບຕົວຢູ່າງໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້); 
- ພັນທະບັດ ທຫລ ແມ່ນ ມີອາຍຸຄົບກ ານົດ 06 ເດ ອນ, ບໍໍ່ສາມາດປູ່ຽນມ ໄດ;້ 
- ອັດຕາດອກເບ້ຍ 20% ຕໍໍ່ປີ, ຊ າລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົັ້ນທຶນຄັັ້ງດຽວ ເມ ີ່ອຄົບກ ານົດອາຍຸໄຖຖອນ; 
- ມ ນຄ່າຈ າໜ່າຍພັນທະບັດຕ ່າສຸດ ແມ່ນ 100.000 ກີບ (ໜຶີ່ງແສນກີບ), ບຸກຄົນສາມາດຊ ັ້ໄດ້ສ ງສຸດບໍໍ່ເກີນ 

2.000.000.000 ກີບ (ສອງຕ ັ້ກີບ); ນິຕິບຸກຄົນສາມາດຊ ັ້ໄດ້ສ ງສຸດບໍໍ່ເກີນ 10.000.000.000 ກີບ (ສິບຕ ັ້
ກີບ); 

- ຜ ້ມີເງ  ີ່ອນໄຂຊ ັ້ພັນທະບັດ ແມ່ນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີພ ມລ າເນົາຢ ູ່ ສປປ 
ລາວ ນັບແຕ່ 1 ປີຂ ັ້ນໄປ; ບໍໍ່ອະນຍຸາດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ຮັບເງິນຝາກ ທີີ່ເຄ ີ່ອນ
ໄຫວທຸລະກິດຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຊ ັ້ພັນທະບັດດັົ່ງກ່າວ; 

- ໄລຍະເວລາຈ າໜ່າຍພັນທະບັດ ທຫລ:  ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົັ້ນໄປ, ຕາມເວລາໃຫ້ບໍລິການ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີີ່ເປັນຕົວແທນຈ າໜ່າຍຢ ູ່ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງທະນາຄານຕົວແທນ
ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 

ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານຜ ້ທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເຂົັ້າມາພົວພັນນ າທະນາຄານທຸລະກິດທີີ່ເປັນຕົວແທນຈ າໜ່າຍ 
ຕາມວັນເວລາດັົ່ງກ່າວດ້ວຍ. 

#ຂາ່ວ ແລະ ພາບ: ນາງ ປາໃນ ພນັທະລາ 

ເສດຖະກິດຈະເຂັັ້ມແຂງ ຖ້າປວງຊນົຮ່ວມແຮງນ າໃຊເ້ງນິກີບ 


