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ກມົຄ ມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກບັ ສະມາຄມົການເງນິຈ ລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ ້

ຈດັຕັງ້ການສະເຫຼຼີມສະຫຼອງ ວນັທອ້ນເງນິອາຊຽນ (ວນັທຼີ 31 ຕ ລາ) ຜ່ານລະບບົອອນລາຍ (Zoom) ໃນວນັທຼີ 29 ທນັວາ 
2021 ທຼີ່ ຫອ້ງການ ສມກຈ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໂດຍການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຫວົໜາ້ກມົຄ ມ້ຄອງສະຖາ
ບນັການເງນິ; ທ່ານ ສມົພອນ ສຼີແສງລດັ, ປະທານສະພາບໍລຫິານ ສມກຈ ພອ້ມຄະນະ; ທ່ານ ນາງ ປະມວນ ເພດັທານຼີ ຜູອໍ້າ
ນວຍການ ສມກຈ; ບນັດາສະມາຊກິ ສມກຈ; ຜູໃ້ຫທ້ນຶ; ຜູປ້ະກອບການ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ຮ່ວມເກອືບ 100 
ຄນົ. 

ວນັທອ້ນເງນິອາຊຽນ ກງົກບັມືດ້ຽວກນັກບັວນັທອ້ນເງນິໂລກ (ວນັທຼີ 31/10) ຊຶ່ ງເປັນມືທ້ຼີ່ ທົ່ ວລະບບົທະນາຄານ 
ແລະ ສະຖາບນັການເງນິໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ ແລະ ໃນໂລກ ພອ້ມກນັສະເຫຼຼີມສະຫຼອງ ເພື່ ອເປັນການປູກຈດິສໍານກຶກ່ຽວກບັ
ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງການທອ້ນເງນິໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ; ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັງານວນັດັ່ ງກ່າວ ເປັນຄັງ້ທຼີ 2 ເພາະການ
ທອ້ນເງນິ, ການອອມເງນິ ຫຼ ືການປະຢັດເງນິແມ່ນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງລາຍໄດ ້ທຼີ່ ບ່ໍໄດໃ້ຊຈ່້າຍໃນທນັທຼີ ແລະ ຄາດຫວງັວ່າຈະໃຊ ້
ຈ່າຍໃນພາຍໜາ້; ການທອ້ນເງນິໝາຍເຖງິການຕດັສນິໃຈເສຍສະຫຼະ ບ່ໍໃຊຈ່້າຍເງນິໃນປະຈ ບນັ ແຕ່ທອ້ນເງນິໄວ ້ເພື່ ອຈະໄດ ້
ຮບັຜນົຕອບແທນ ທຼີ່ ດຼີກວ່າໃນອະນາຄດົ; ສະນັນ້, ເມື່ ອກ່າວເຖງິການທອນ້ເງນິ ແມ່ນບ່ໍສາມາດຕດັແຍກອອກຈາກບດົບາດ
ຂອງທະນາຄານ, ສະຖາບນັການເງນິ, ສະຫະກອນສນິເຊື່ ອ ແລະຝາກປະຢັດ, ກອງທນຶບາ້ນ. 



 ຜນົປະໂຫຍດຂອງການທອ້ນເງນິ ສໍາລບັຕໍ່ ກບັບ ກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ແມ່ນການທອ້ນເງນິຖເືປັນກດິຈະກາໍ ເພື່ ອຮກັສາ
ສະຖຽນລະພາບທາງການເງນິຂອງບ ກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນໃນໄລຍະຍາວເນື່ ອງຈາກວ່າການທອ້ນເງນິ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືເຂາົເຈ ົາ້
ໃນ ອະນາຄດົທຼີ່ ເກຼີດເຫດການສ ກເສຼີນ, ມຼີເຫດການສໍາຄນັໃນຊຼີວດິ ເຊັ່ ນການແຕ່ງງານ, ອ ບດັຕເິຫດ ຫຼ ືການລງົທນຶໃສ່ການສກຶ
ສາ ຊຶ່ ງ ຕອ້ງການເງນິເປັນກອ້ນ; ສໍາລບັຕໍ່ ກບັຂະແໜງການທະນາຄານກໍ່ ຄຕືໍ່ ກບັພືນ້ຖານເສດຖະກດິນັນ້,  ການທອ້ນເງນິຍງັສາ້ງ
ປະໂຫຍດອນັໃຫຍ່ຫຼວງເປັນປັດໄຈຫຼກັ ທຼີ່ ມ ຼີຜນົເຖງິລະດບັການລງົທນຶໃນເສດຖະກດິ, ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນອນັພືນ້ຖານໃນການກະ
ຕ ນ້ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໃນໄລຍະຍາວ; ການທອ້ນເງນິເປັນແຫ່ຼງທນຶໃນການສະໜອງເງນິທນຶ ເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມ
ຍາກຈນົ, ເພຼີ່ ມຄວາມສມົບູນພູນສ ກຂອງປະຊາຊນົ ກາຍເປັນແຫ່ຼງທນຶທຼີ່ ມ ຼີຄວາມໝັນ້ຄງົ ຕໍ່ ລະບບົການເງນິ-ການທະນາຄານພາຍ
ໃນປະເທດ.   

ສະພາບລວມຂອງການທອ້ນເງນິຢູ່ ສປປ ລາວ ກວມເອາົປະມານ 60% ຂອງ GDP (2018); ໃນຕໍ່ ໜາ້ວຽກງານການ
ທອ້ນເງນິກໍ່ ຈະຂະຫຍາຍເພຼີ່ ມຂຶນ້, ມຼີປະສດິທຜິນົຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ; ອຼີງຕາມການສໍາຫຼວດການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານທາງດາ້ນການ
ເງນິໃນ ສປປ ລາວ ຫຼ ືການສໍາຫຼວດ FinScope 2014, ການທອ້ນເງນິຖເືປັນຜະລດິຕະພນັທາງດາ້ນການເງນິ ທຼີ່ ປະຊາຊນົລາວ
ນໍາໃຊ ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນບນັດາຜະລດິຕະພນັທາງການເງນິອື່ ນ ເຊັ່ ນ: ການຊໍາລະ, ການໂອນເງນິ, ສນິເຊື່ ອ ແລະ ປະກນັໄພ; ແຕ່
ການທອ້ນເງນິໃນປະເທດເຮາົຍງັບ່ໍມຼີລກັສະນະສົ່ ງເສຼີມການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ເນື່ ອງຈາກການທອ້ນເງນິສ່ວນໃຫຍ່ 
ບ່ໍຜ່ານທະນາຄານ ຫຼ ືສະຖາບນັການເງນິທຼີ່ ບ່ໍແມ່ນທະນາຄານ ຊຶ່ ງໃນຈາໍນວນປະຊາກອນຜູໃ້ຫຍ່ທງັໝດົ (ຜູມ້ ຼີອາຍ  18 ປຼີຂຶນ້ໄປ) 
ມຼີປະຊາກອນ 77% ທຼີ່ ທອ້ນເງນິ ແລະ 23% ບ່ໍມຼີການທອ້ນເງນິເນື່ ອງຈາກບ່ໍມຼີເງ ື່ອນໄຂພຽງພໍ; ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັສິ່ ງ
ທາ້ທາຍ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນການສະໜອງທາງເລອືກໃນການທອ້ນເງນິທຼີ່ ເໝາະສມົໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົຫນັມາ
ທອ້ນເງນິກບັສະຖາບນັການເງນິຫຼາຍກວ່າການທອ້ນເງນິ ທຼີ່ ເປັນຊບັສນິຕວົຈງິ, ສດັລຽ້ງ, ວດັຖ ມຼີຄ່າ ແລະ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວຈະເຮດັໃຫ ້
ເງນິຖກືເອາົໄປນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການລງົທນຶຫຼາຍຂຶນ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ປະຈ ບນັໄດມ້ຼີຫຼາຍພາກສ່ວນ ທຼີ່ ໄດມ້ ຼີການລເິລຼີ່ ມເອາົໃຈໃສ່ສົ່ ງເສຼີມການທອ້ນເງນິໃຫມ້ຼີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຫຼາຍຮູບ
ແບບ ເຊັ່ ນ: ບາງສະຖາບນັການເງນິຈ ລະພາກ ໄດມ້ຼີການສາ້ງຜະລດິຕະພນັການທອ້ນເງນິໃນໂຮງຮຽນ  ເພື່ ອປູກຝັງຈດິສໍານກຶໃຫ ້
ແກ່ນອ້ງນກັຮຽນຕັງ້ແຕ່ອາຍ ຍງັນອ້ຍ; ບາງສະຖາບນັການເງນິຈ ລະພາກກໍ່ ໄດສ້ົ່ ງເສຼີມການທອ້ນເງນິເປັນກ ່ ມສໍາລບັເພດຍງິ ເພື່ ອ
ເປັນການສົ່ ງເສຼີມບດົບາດນໍາໜາ້ທາງດາ້ນເສດຖະກດິຊຶ່  ງເປັນການສາ້ງຜນົປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫແ້ກ່ຄອບຄວົກໍ່ ຄພືືນ້ຖານ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໂດຍລວມ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມຼີໂຄງການ MRA-AFP ທຼີ່ ໄດສ້ົ່ ງເສຼີມການທອ້ນເງນິໃນເຂດຊນົນະບດົ ໃຫ ້
ມຼີການເພຼີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ  ໂດຍເນັນ້ໃສ່ການໃຫຄ້ວາມຮູພ້ືນ້ຖານທາງດາ້ນການເງນິ.  

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຍງັຮຽກຮອ້ງມາຍງັຜູປ້ະກອບການ ແລະ  ພນົລະເມອືງລາວ ສບືຕໍ່ ເພຼີ່ ມທະວຼີນໍາ້ໃຈປະຢັດ ຕາມ
ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ໂດຍສະເພາະເອາົໃຈໃສ່ການສົ່ ງເສຼີມການທອ້ນເງນິ ໃນນຼີຕ້ອ້ງອອກແຮງສາ້ງຜະລດິຕະພນັໃໝ່ທາງ
ດາ້ນການເງນິ ມຼີປະເພດເງນິຝາກໃຫຫຼ້າກຫຼາຍ, ເໝາະສມົຕດິແທດກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້; ຂະຫຍາຍ 
ຂອບເຂດການບໍລກິານໃຫໄ້ປເຖງິປະຊາຊນົຫຼາຍຂຶນ້ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼຼີກ, ການຂະຫຍາຍການໃຫບໍ້ລິ
ການອາດຈະເປັນໃນຮູບແບບຕວົແທນ ໝາຍເຖງິໃຫຫ້າ້ງຮາ້ນ ຫຼ ືບ ກຄນົທຼີ່ ມ ຼີຄວາມເໝາະສມົ ສາມາດເປັນຕວົແທນໃຫບໍ້ລກິານ
ເງນິຝາກໄດ ້ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງເປັນການຂະຫຍາຍສາຂາ ຫຼ ືໜ່ວຍບໍລກິານ ເນື່ ອງຈາກການຂະຫຍາຍຮູບແບບດັ່ ງກ່າວຈະມຼີຕົນ້ທນຶ
ສູງ; ຫນັການໃຫບໍ້ລກິານການສໍາລະໃຫເ້ປັນຮູບແບບດຈິຕິອນຫຼາຍຂຶນ້, ການນາໍໃຊລ້ະບບົເຕກັໂນໂລຊຼີເຂົາ້ໃນການໃຫບໍ້ລກິານ 
ເຮດັໃຫຕ້ົນ້ທນຶຫຼ ດລງົ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິປະຊາຊນົໃນຂອບເຂດທຼີ່ ກວາ້ງຂວາງຫຼາຍຂຶນ້ ດວ້ຍລາຄາທຼີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ອອກ
ແຮງສົ່ ງເສຼີມວຽກຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ເຜຼີຍແຜ່ວຽກງານປົກປອ້ງຜູຊ້ມົໃຊທ້າງດາ້ນການເງນິ, ແກໄ້ຂບນັຫາ
ຂໍມູ້ນບ່ໍຈະແຈງ້ລະຫວ່າງສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ລູກຄາ້ຂອງຕນົ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລ ການເງນິ ທຼີ່ ມຼີຄວາມຮບັຜດິຊອບຈະເປັນພືນ້
ຖານໃນການປັບປ ງການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິຂອງປະຊາຊນົທົ່ ວໄປໃຫດ້ຼີຂຶນ້. 

 
# ຂ່າວ: ຣດັສະໝຼີ ດວງສດັຈະ 
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