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ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 

 
 

ການອອກຈາໍໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶ ຫຫກ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທາໍອດິ  “IPO” 
ຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກຈາໍໜ່າຍຈາໍນວນ 60,000,000 ຮ ນ້, ມູນຄ່າກາໍນດົ 2,000 ກບີຕ່ໍຮ ນ້ 

 

ລາຄາອອກຈາໍໜ່າຍ: ຮ ນ້ລະ 4,000 ກບີ 
ສໍາລບັຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກຈາໍໜ່າຍຫຫກ້ກ່ນກັລງົທນຶຫນ ສປປ ລາວ ກລະ ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

 

ໄລຍະເວລາການຈອງຊ :້ 
ລະຫວ່າງເວລາ 8:30 ໂມງ ຕອນເຊົາ້ ຫາ 3:30 ໂມງ ຕອນກລງ ຂອງວນັທ ີ1, 3 ກລະ 4 ທນັວາ 2014 

 
 

ບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາທາງການເງນິ :  ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັເອພເີອມັລາວ ຈໍາກດັ 
 

ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ :  ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ  
ຜູກ້ວດສອບພາຍນອກ  :  ບໍລສິດັ ເອນີກອນຢັງ  ລາວ ຈໍາກດັ 
ຜູກ້ວດສອບພາຍຫນ  :  ບໍລສິດັ ພຣາຍສວໍ໌ເຕີເ້ຣົາ້ສກູ໌ເປີ້ສ ໌(ລາວ) ຈໍາກດັ 
ບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາກດົໝາຍ  :  ບໍລສິດັ ລາວພຣີເມຍ ອນິເຕເີນຊນັກນລ ລໍອອຟຟິສ ຈໍາກດັ  

 

 
 

ຄໍາເຕ ອນ 
ໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັນີເ້ຮດັຂ ນ້ເພ ່ ອຫຫກ້ ່ ມນກັລງົທນຶທີ່ ສນົຫຈຈະລງົທນຶຫນຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກໂດຍບໍລສິດັ ເຊິ່ ງຈະຫຊເ້ປັນຂໍມູ້ນ

ເບ ອ້ງຕົນ້ສໍາລບັພຈິາລະນາການລງົທນຶເທົ່ ານັນ້. ການອະນ ມດັຫຫໜ້ງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັນີມ້ຜີນົບງັຄບັຫຊ ້ບໍ່ ໄດໝ້າຍຄວາມວ່າ ສໍານກັງານຄະນະ
ກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫ ກັຊບັ (ສຄຄຊ) ກລະ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ (ຕລຊລ) ກນະນໍາຫຫລ້ງົທນຶຫນຫ ກັຊບັທີ່ ອອກຈາໍໜ່າຍ ຮບັປະກນັກ່ຽວກບັລາຄາ 
ຫ   ຜນົຕອບກທນຂອງຫ ກັຊບັດັ່ ງກ່າວ ຫ   ຮບັຮອງຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນຫນໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັນີກ້ຕ່ຢ່າງຫດ. ການຮບັຮອງຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງ
ເນ ອ້ຫນ ກລະ ຂໍມູ້ນຕ່າງໆຫນໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັນີເ້ປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບຜູສ້ະເໜຂີາຍຫ ກັຊບັ. 

ຫາກເນ ອ້ຫນ ຫ   ຂໍມູ້ນຫນໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັນີບ້ໍ່ ມມີູນຄວາມຈງິ ຫ   ຂາດຂໍມູ້ນສໍາຄນັທີ່ ຄວນກຈງ້ຜູຖ້ ຫ ກັຊບັທີ່ ໄດລ້ງົທນຶຊ ນ້ບັຕັງ້ກຕ່ມ ້
ສະເໜຂີາຍຫ ກັຊບັ ກລະ ຍງັຖ ຫ ກັຊບັຢູ່ສາມາດຮຽກຮອ້ງຄ່າເສຍຫາຍຈາກຜູສ້ະເໜຂີາຍຫ ກັຊບັໄດຕ້າມກດົໝາຍ ກລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
 
 
 
 
 

ຄໍາເຕ ອນ: ການລງົທນຶມຄີວາມສ່ຽງ ນກັລງົທນຶຄວນສກຶສາຫາຂໍມູ້ນຂອງບໍລສິດັຜູອ້ອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັຫຫລ້ະອຽດກ່ອນ
ຕດັສນິຫຈລງົທນຶ. 

 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

 

ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຂອງຕນົ ຫນຈໍານວນ 60,000,000 
ຮ ນ້ (ສະເພາະຮ ນ້ທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍ) ເຊິ່ ງເປັນການຈໍາໜ່າຍ ຫຫກ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ (IPO) ຕາມລະບຽບການຂອງ ສຄຄຊ.  

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຫນຄັງ້ນີ ້ຮ ນ້ທງັໝດົຈະຖ ກຈດັສນັ ກລະ ອອກຈໍາໜ່າຍຫຫກ້ກ່ມວນຊນົພອ້ມທງັ
ນກັລງົທນຶພາຍຫນ ສປປ ລາວ ກລະ ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດໂດຍ ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ ເປັນຜູຄໍ້າ້ປະກນັການ
ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຜ່ານ ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ໂດຍບ່ໍໄດຍ້ ່ ນຂໍອະນ ຍາດສະເໜຂີາຍຫ ກັຊບັຕາມກດົໝາຍຫ ກັຊບັຂອງປະ
ເທດອ ່ ນ ນອກຈາກກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຫ ກັຊບັຂອງ ສປປ ລາວ. 

--------------------------------------------- 
ໜງັສ ຊວນຊ ຕ້ ົນ້ສະບບັເຮດັເປັນພາສາລາວ (ໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັພາສາລາວ) ເຊິ່ ງຈະໄດຍ້ ່ ນຕ່ໍ ສຄຄຊ. ສ່ວນໜງັສ 

ຊວນຊ ສ້ະບບັກປເປັນພາສາອງັກດິ (ໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັພາສາອງັກດິ) ກະກຽມໂດຍ ບໍລສິດັ ກລະ ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັເອພເີອມັ
ລາວ ຈໍາກດັ (APMLAO ຫ   ບໍລສິດັທີ່ ປຶີກສາທາງການເງນິ). ເຖງິວ່າຈະໄດຮ້ບັການເອາົຫຈຫສ່ຫນການກປກລວ້ກ່ໍຕາມ, ກຕ່
ເນ ອ້ຫນທີ່ ກປອອກມານັນ້ບ່ໍໄດມ້ຜີນົຫນທາງກດົໝາຍ ກລະ ບ່ໍໄດມ້ກີານຢັ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງການກປ ກລະ ບດົກປ
ສະບບັພາສາອງັກດິນີບ່ໍ້ກມ່ນໜງັສ ຊວນຊ ຕ້າມທີ່ ໄດນ້ຍິາມໄວຫ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ກັຊບັ ສະບບັເລກທ ີ21/ສພຊ (ກດົ  
ໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ກັຊບັ) ເຊິ່ ງມພີຽງເອກະສານຕົນ້ສະບບັທີ່ ເປັນພາສາລາວເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ມຜີນົທາງກດົໝາຍຕາມກດົໝາຍວ່າ
ດວ້ຍຫ ກັຊບັ ກລະ ກດົໝາຍກຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງຈະກໍານດົຫຫກ້ຈກຢາຍໜງັສ ຊວນຊ ທ້ີ່ ມຜີນົບງັຄບັຫຊກ້ລວ້ ພາຍຫຕກ້ດົ
ໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ກັຊບັ ທີ່ ພວົພນັເຖງິການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶ ຫຫກ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິຫນ ສປປ ລາວ. ຫນ
ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ນີຈ້ະຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັກດົລະບຽບ ກລະ ຂໍກໍ້ານດົຂອງ ສຄຄຊ ເຊິ່ ງໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັພາສາລາວນີ ້
ກມ່ນໄດເ້ຮດັຂ ນ້ເພ ່ ອຈ ດປະສງົຫນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶ ຫຫກ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິຫນ ສປປ ລາວ. ດັ່ ງນັນ້, 
ຮ ນ້ທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍຈະບ່ໍໄດຍ້ ່ ນຂໍອະນ ຍາດສະເໜຂີາຍຫ ກັຊບັຕາມກດົໝາຍຫ ກັຊບັຂອງປະເທດອ ່ ນ ນອກຈາກລະບຽບ
ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຫ ກັຊບັຂອງ ສປປ ລາວ. ຮູບກບບ ກລະ ໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັນີ ້ບ່ໍໄດຢັ້້ງຢ ນຄວາມເໝາະສມົ ຫ   ມຂໍີ ້
ມູນພຽງພໍສໍາລບັການອອກຈໍາໜ່າຍຫ ກັຊບັຫນປະເທດອ ່ ນ. ນກັລງົທນຶຄວນອ່ານໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັພາສາລາວ ກລະ ພາສາ
ອງັກດິໄປພອ້ມໆກນັກ່ອນຈະຕດັສນິຫຈລງົທນຶຊ ຮ້ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍຫນຄັງ້ນີ.້ 
 ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຫນຄັງ້ນີ ້ເປັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຂອງບໍລສິດັຫຫກ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ 
ກລະ ຖາ້ຫາກ ຕລຊລ ອະນ ຍາດຫນການສະເໜຈີດົທະບຽນຮ ນ້ສາມນັຂອງບໍລສິດັ, ຮ ນ້ດັ່ ງກ່າວກ່ໍຈະຖ ກຈດົທະບຽນຫນ 
ຕລຊລ ເຊິ່ ງເປັນຕະຫ າດຂັນ້ສອງທີ່ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ຕາມລະບຽບກດົໝາຍຫນເດ ອນ ຕ ລາ 2010 ເພ ່ ອເຮດັໜາ້ທີ່ ຫນ
ການຊ -້ຂາຍ ກລະ ສາ້ງສະພາບຄ່ອງຫຫກ້ບັຮ ນ້ຫນຕະຫ າດຂັນ້ສອງກ່ໍຄ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ເຊິ່ ງບໍລສິດັຈະໄດຍ້ ່ ນເພ ່ ອຂໍຈດົ
ທະບຽນການຊ ຂ້າຍຕາມວນັເວລາທີ່ ກໍານດົໄວ.້  
 ບໍລສິດັຄາດຫວງັວ່າ, ການຊໍາລະຄ່າຮ ນ້ຈະໄດຮ້ບັການປະຕບິດັພາຍຫນໄລຍະເວລາຂອງການອອກຈໍາໜ່າຍ, ການ
ສົ່ ງມອບຮ ນ້ຫຫກ້ບັຜູຖ້ ຮ ນ້ນັນ້ກມ່ນຈະປະຕບິດັດວ້ຍການໂອນຜ່ານສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ກລະ 
ຄາດວ່າຮ ນ້ສາມນັຂອງບໍລສິດັຈະໄດຮ້ບັການອະນ ຍາດຈດົທະບຽນຫນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວຊາ້ສ ດກມ່ນບ່ໍກາຍ 7 ວນັ ຫ ງັ
ຈາກຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍຈດົທະບຽນ. 
 ກ່ອນການລົງທຶນຮ ນ້ສາມັນເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍ, ນັກລົງທນຶຄວນພິຈາລະນາເຖິງບັນດາຄວາມສ່ຽງທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ. ກະລ ນາອ່ານໝວດທີ່ ມຫີວົຂໍວ່້າດວ້ຍ “ປັດຫຈຄວາມສ່ຽງ” ກ່ອນຕດັສນິຫຈລງົທນຶຊ ຮ້ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກ
ຈໍາໜ່າຍ. 
 

ທ ກການລງົທນຶມຄີວາມສ່ຽງ ນກັລງົທນຶຄວນສກຶສາຂໍມູ້ນລະອຽດກ່ອນການຕດັສນິຫຈລງົທນຶ 
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 ບໍລສິດັອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
ຖະໜນົ T4, ບາ້ນ ໂພນທນັເໜ ອ 
ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ໂທ/ກຟັກ: (+856 21)264834 / (+856 21)264836 

 ບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາທາງການເງນິ 
ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັເອພເີອມັລາວ ຈາໍກດັ 
ອາຄານຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຊັນ້ 7 
ຖະໜນົ T4, ບາ້ນ ໂພນທນັເໜ ອ 
ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ໂທ/ກຟັກ: (+856 21) 419170 / (+856 21) 419171 

 ບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາກດົໝາຍ 
ບໍລສິດັ ລາວພຣເີມຍ ອນິເຕເີນຊນັກນລ ລໍອອຟຟິສ ຈາໍກດັ 
ອາຄານຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຊັນ້ 7 
ຖະໜນົ T4, ບາ້ນ ໂພນທນັເໜ ອ 
ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ໂທ/ກຟັກ: (+856 21)265471 / (+856 21)265474 

 ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ 
ອາຄານຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຊັນ້ 5 
ຖະໜນົ T4, ບາ້ນ ໂພນທນັເໜ ອ 
ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ໂທ/ກຟັກ: (+856 21)265461-4/ (+856 21)265465-6 

 ຜູກ້ວດສອບພາຍນອກ 
ບໍລສິດັ  ເອນີກອນຢັງ  ລາວ ຈາໍກດັ 
ອາຄານ ກຄບັປີຕລັ ທາວເວ,ີ ຊັນ້ 6 
ຖະໜນົ 23 ສງິຫາ, ບາ້ນ ໜອງບອນ 
ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ໂທ/ກຟັກ: (+856 21)455077 / (+856 21)455078 

 ຜູກ້ວດສອບພາຍຫນ 
ບໍລສິດັ ພຣາຍສວໍ໌ເຕີເ້ຣົາ້ສກ໌ູເປ້ີສ ໌(ລາວ) ຈາໍກດັ 
ອາຄານ ເອເອນັກຊດັ ພານດິ ຊັນ້ 4 
ຖະໜນົ ລາ້ນຊາ້ງ, ເມ ອງ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ໂທ/ກຟັກ: (+856 21)222718-9 / (+856 21)222723 

 ຕວົກທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ 
ບາ້ນ ສຫີອມ, ເມ ອງ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 
ໂທ/ກຟັກ: : (+856 21)213300-03/(+856 21) 3304-
222506 
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ສາລະບານ 
ນຍິາມຄໍາສບັ 
ພາກສງັລວມ 
ພາກທ ີ1 ບໍລສິດັ  ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
1.0 ພາກສງັລວມ  ສ່ວນທ ີ1.0-1  
1.1 ບໍລສິດັອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້  ສ່ວນທ ີ1.1-1 
1.2 ເປົາ້ໝາຍການນໍາຫຊເ້ງນິທີ່ ໄດຈ້າກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້  ສ່ວນທ ີ1.2-1 
1.3 ບນັດາປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ  ສ່ວນທ ີ1.3-1 
1.4 ທ ລະກດິທີ່ ດໍາເນນີຫນປັດຈ ບນັ  ສ່ວນທ ີ1.4-1 
1.5 ກຜນການຫນອະນາຄດົ  ສ່ວນທ ີ1.5-1 
1.6 ຊບັສນິທີ່ ຫຊຫ້ນການດໍາເນນີທ ລະກດິ  ສ່ວນທ ີ1.6-1 
1.7 ຂໍຂ້ດັກຍ່ງທາງດາ້ນກດົໝາຍ  ສ່ວນທ ີ1.7-1 
1.8 ໂຄງສາ້ງທນຶບໍລສິດັ  ສ່ວນທ ີ1.8-1 
1.9 ການຄ ມ້ຄອງບໍລສິດັ ກລະ ການບໍລຫິານຈດັການ  ສ່ວນທ ີ1.9-1 
1.10 ການກວດສອບພາຍຫນ  ສ່ວນທ ີ1.10-1 
1.11 ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ  ສ່ວນທ ີ1.11-1 
1.12 ຜນົການດໍາເນນີງານ ກລະ ຂໍມູ້ນຖານະການເງນິ  ສ່ວນທ ີ1.12-1 

ພາກທ ີ2 ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
2.1 ລາຍລະອຽດຂອງຮ ນ້  ສ່ວນທ ີ2-1 
2.2 ຂໍຫ້າ້ມຫນການໂອນຮ ນ້  ສ່ວນທ ີ2-4 
2.3 ການກໍານດົລາຄາຮ ນ້  ສ່ວນທ ີ2-4 
2.4 ການອອກຈໍາໜ່າຍ, ການຈອງຊ  ້ກລະ ການກບ່ງປັນຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶ ສ່ວນທ ີ2-4 
2.5 ການສົ່ ງມອບຮ ນ້  ສ່ວນທ ີ2-10 
2.6 ກຜນສໍາລບັການອອກຈໍາໜ່າຍຫ ກັຊບັ ກລະ ການນໍາຫຊທ້ນຶ ສ່ວນທ ີ2-10 
2.7 ເປົາ້ໝາຍການນໍາຫຊເ້ງນິທີ່ ລະດມົໄດຈ້າກການອອກຈໍາໜ່າຍ ສ່ວນທ ີ2-11 

ພາກທ ີ3 ການຮບັຮອງຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນ 
3.1 ການຮບັຮອງຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນຫນສ່ວນຂອງສະພາບໍລຫິານ ສ່ວນທ ີ3-1 
3.2 ການຮບັຮອງຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນຫນສ່ວນຂອງທີ່ ປຶກສາທາງການເງນິ ສ່ວນທ ີ3-3 
 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1  ປະຫວດັສະພາບໍລຫິານ ກລະ ຜູບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັ  
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ປີ 2011-2013 ກລະ 6 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2014 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 ຕວົຢ່າງກບບຟອມຫບຂໍຈອງຊ ຮ້ ນ້ 
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ສາລະບານຕາຕະລາງ 
ຕາຕະລາງທ ີ1.1.1   ສະຫ  ບຫຍໍເ້ຫດການທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສ່ວນທ ີ 1.1-5 
ຕາຕະລາງທ ີ1.1.2  ຕາຕະລາງສະຫ  ບບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັ  ສ່ວນທ ີ 1.1-7 
ຕາຕະລາງທ ີ1.2.1  ເປົາ້ໝາຍການນໍາຫຊເ້ງນິທີ່ ໄດຈ້າກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ສ່ວນທ ີ 1.2-1 
ຕາຕະລາງທ ີ1.3.1 ສະຫ  ບຈໍານວນສະຖານສີະຖານບໍີລກິານຫນຮູບກບບ CODO ສ່ວນທ ີ 1.3-5 

ທີ່ ຈະໝດົອາຍ ສນັຍາ 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.1  ສະຫ  ບຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທງັໝດົ ສ່ວນທ ີ 1.4-7 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.2  ສະຫ  ບຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັກບ່ງຕາມພູມສນັຖານ ສ່ວນທ ີ 1.4-7 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.3  ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້ ກລະ ຈໍານວນສາຂາຂອງຮາ້ນຄາ້ສະດວກຊ  ້ ສ່ວນທ ີ 1.4-11 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.4 ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້ ກລະ ຈໍານວນສາຂາຂອງສູນລາ້ງອດັສດີ ສ່ວນທ ີ 1.4-11 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.5  ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້ ກລະ ຈໍານວນສາຂາຂອງຕູກ້ດົເງນິສດົ (ATM) ສ່ວນທ ີ 1.4-12 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.6  ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້ ກລະ ຈໍານວນສາຂາຂອງບດັເຕມີນໍາ້ມນັກທນເງນິສດົ ສ່ວນທ ີ 1.4-13 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.7  ສະຫ  ບລາຍລະອຽດຂອງສາງນໍາ້ມນັ ສ່ວນທ ີ 1.4-15 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.8  ຕາຕະລາງສະຫ  ບຕວົເລກ GDP ຂອງ ປີ 2012 ກລະ 2013 ສ່ວນທ ີ 1.4-20 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.9  ຕາຕະລາງສະກດງການຫຊນໍ້າ້ມນັຫນ ສປປ ລາວ ສ່ວນທ ີ 1.4-20 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.10  ປະເພດຂອງຜູຈ້ດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຫນ ສປປ ລາວ ສ່ວນທ ີ 1.4-21 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.11  ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການຫຊນໍ້າ້ມນັກຕ່ປີ 2015 – 2020 ສ່ວນທ ີ 1.4-24 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.12 ສດັສ່ວນການຂາຍຂອງບໍລສິດັນໍາ້ມນັ 16 ບໍລສິດັຫນ ສປປ ລາວ ສ່ວນທ ີ 1.4-25 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.13 ຄ່າມາດຕະຖານ API ຈາກໂຮງກັ່ ນຂອງນໍາ້ມນັກາຊວນ ສ່ວນທ ີ 1.4-28 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.14 ການດໍາເນນີການກວດກາຄ່າ API ຂອງນໍາ້ມນັກອດັຊງັ ສ່ວນທ ີ 1.4-28 
ຕາຕະລາງທ ີ1.5.1  ສະກດງເຖງິຈໍານວນ ກລະ ສດັສ່ວນການຂະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ  ສ່ວນທ ີ 1.5-1 
ຕາຕະລາງທ ີ1.5.2  ລາຍລະອຽດການລງົທນຶຫນການບໍລຫິານລະບບົການຂນົສົ່ ງ ສ່ວນທ ີ 1.5-2 
ຕາຕະລາງທ ີ1.5.3  ເປົາ້ໝາຍການນໍາຫຊເ້ງນິທີ່ ໄດຈ້າກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ສ່ວນທ ີ 1.5-3 
ຕາຕະລາງທ ີ1.6.1  ມູນຄ່າຊບັສນິຕາມບນັຊສີ ດທຂິອງປີ 2013  ສ່ວນທ ີ 1.6-1 
ຕາຕະລາງທ ີ1.6.2  ລາຍການທີ່ ດນິທງັໝດົທີ່ ໂອນເຂົາ້ມາປະກອບເປັນທນຶຂອງບໍລສິດັ ສ່ວນທ ີ 1.6-1 
ຕາຕະລາງທ ີ1.6.3 ສະກດງເຖງິລກັສະນະກໍາມະສດິທີ່ ດນິ ຫນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 ສ່ວນທ ີ 1.6-2 
ຕາຕະລາງທ ີ1.6.4  ກໍາມະສດິທີ່ ດນິຫ ງັມກີານໂອນເຂົາ້ມາເພີ່ ມ ສ່ວນທ ີ 1.6-2 
ຕາຕະລາງທ ີ1.6.5  ຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທງັໝດົ 107 ສະຖານບໍີລກິານ ສ່ວນທ ີ 1.6-3 
ຕາຕະລາງທ ີ1.6.6   ສະຫ  ບຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັກບ່ງຕາມພູມສນັຖານ ສ່ວນທ ີ 1.6-3 
ຕາຕະລາງທ ີ1.8.1   ສດັສ່ວນຜູຖ້ ຮ ນ້ຂອງບໍລສິດັກ່ອນ ກລະ ຫ ງັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ທງັໝດົ ສ່ວນທ ີ 1.8-1 
ຕາຕະລາງທ ີ1.9.1   ລາຍຊ ່ ຄະນະກໍາມະການ ກລະ ຜູບໍ້ລຫິານ ສ່ວນທ ີ 1.9-2 
ຕາຕະລາງທ ີ1.9.2  ລາຍຊ ່ ຂອງອງົປະກອບສະພາບໍລຫິານ ສ່ວນທ ີ 1.9-3 
ຕາຕະລາງທ ີ1.9.3  ລາຍຊ ່ ອງົປະກອບຂອງຄະນະກໍາມະການກວດສອບພາຍຫນ ສ່ວນທ ີ 1.9-5 
ຕາຕະລາງທ ີ1.9.4  ລາຍຊ ່ ອງົປະກອບຂອງຄະນະກໍາມະການສະເພາະດາ້ນ ສ່ວນທ ີ 1.9-7 
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ຕາຕະລາງທ ີ1.9.5  ຄ່າຕອບກທນສະພາບໍລຫິານ ກລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍຫນ ສ່ວນທ ີ 1.9-9 
ຕາຕະລາງທ ີ1.9.6  ຈໍານວນພະນກັງານທງັໝດົຂອງບໍລສິດັຈນົຮອດ 30 ມຖິ ນາ 2014 ສ່ວນທ ີ 1.9-10 
ຕາຕະລາງທ ີ1.11.1   ສະຫ  ບລາຍລະອຽດຂອງລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ສ່ວນທ ີ 1.11-1 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.1   ສະກດງຫບສະຫ  ບຊບັສມົບດັ ສ່ວນທ ີ 1.12-3 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.2  ສະກດງຫບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ສ່ວນທ ີ 1.12-4 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.3  ສະກດງຫບລາຍງານກະກສເງນິສດົ ສ່ວນທ ີ 1.12-4 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.4  ສະກດງອດັຕາສ່ວນທາງການເງນິທີ່ ສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ ສ່ວນທ ີ 1.12-5 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.5  ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍກຍກຕາມຜະລດິຕະພນັ ສ່ວນທ ີ 1.12-7 

ຕາຕະລາງທ ີ1.12.6  ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍກຍກຕາມກ ່ ມລູກຄາ້ ສ່ວນທ ີ 1.12-9 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.7  ໜີຕ້ອ້ງຮບັການຄາ້ ກລະ ຄ່າເຜ ່ ອໜີສ້ງົໄສຈະສູນ ສ່ວນທ ີ 1.12-15 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.8  ຊບັສນິຄງົທີ່ ຫນທາ້ຍປີ 2011, 2012 ກລະ 2013 ສ່ວນທ ີ 1.12-16 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.9  ຊບັສນິທີ່ ບ່ໍມຕີວົຕນົຫນທາ້ຍປີ 2011, 2012 ກລະ 2013 ສ່ວນທ ີ 1.12-17 
 

ສາລະບານຮູບພາບ 
ຮູບທ ີ1.4.1  ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ກພລັດຕນໍິາ ສ່ວນທ ີ 1.4-8 
ຮູບທ ີ1.4.2  ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ໂກລ ສ່ວນທ ີ 1.4-9 
ຮູບທ ີ1.4.3  ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ມາດຕະຖານ ສ່ວນທ ີ 1.4-9 
ຮູບທ ີ1.4.4  ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ທອ້ງຖິ່ ນພດັທະນາ ສ່ວນທ ີ 1.4-10 
ຮູບທ ີ1.4.5  ຮາ້ນຄາ້ສະດວກຊ  ້(Plus Daily Mart)  ສ່ວນທ ີ 1.4.10 
ຮູບທ ີ1.4.6  ສູນລາ້ງອດັສດີ (Moly Care)  ສ່ວນທ ີ 1.4-11 
ຮູບທ ີ1.4.7 ຕູກ້ດົເງນິສດົ (ATM) ສ່ວນທ ີ 1.4-12 
ຮູບທ ີ1.4.8  ບດັເຕມີນໍາ້ມນັທີ່ ຫຊກ້ທນເງນິສດົ (Fleet Card) ສ່ວນທ ີ 1.4.12 
ຮູບທ ີ1.4.9  ທີ່ ຕັງ້ຂອງສາງນໍາ້ມນັຫນ 5 ກຂວງ ທົ່ ວປະເທດ ສ່ວນທ ີ 1.4.14 
ຮູບທ ີ1.4.10   ກູ່ມລູກຄາ້ຫ ກັຂອງບໍລສິດັທີ່ ເປັນກ ່ ມລູກຄາ້ປະເພດໂຄງການ ສ່ວນທ ີ 1.4.18 
ຮູບທ ີ1.4.11  ກູ່ມລູກຄາ້ຫ ກັຂອງບໍລສິດັທີ່ ເປັນກ ່ ມລູກຄາ້ປະເພດອ ດສາຫະກໍາ ສ່ວນທ ີ 1.4.18 
ຮູບທ ີ1.4.12   ກ ່ ມລູກຄາ້ປະເພດຂນົສົ່ ງທົ່ ວໄປ ກລະ ກ ່ ມລູກຄາ້ທົ່ ວໄປ ສ່ວນທ ີ 1.4.19 
ຮູບທ ີ1.4.13  ອດັຕາສ່ວນການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັຈໍາກນກຕາມລູກຄາ້ປະຈໍາປີ 2013 ສ່ວນທ ີ 1.4.19 
ຮູບທ ີ1.4.14  ສະກດງການຫຊນໍ້າ້ມນັໂດຍກຍກຕາມຜະລດິຕະພນັ ສ່ວນທ ີ 1.4.21 
ຮູບທ ີ1.4.15  ເຂດເສດຖະກດິພເິສດທີ່ ລດັຖະບານໄດອ້ະນ ມດັ ສ່ວນທ ີ 1.4.22 
ຮູບທ ີ1.4.16  ຈໍານວນເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ທງັໝດົທີ່ ມກໍີາລງັການຜະລດິ 29,597.3 Gwh ສ່ວນທ ີ 1.4.23 
ຮູບທ ີ1.4.17  ກຜນການປັບປ ງ ກລະ ຍກົລະດບັເສັນ້ທາງກຕ່ເໜ ອເຖງິຫຕ ້ ສ່ວນທ ີ 1.4.23 
ຮູບທ ີ1.4.18  ຂະບວນການຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັຈາກຜູສ້ະໜອງມາຍງັສາງ ກລະ ຈໍາໜ່າຍໄປຍງັລູກຄາ້ ສ່ວນທ ີ 1.4.26 
ຮູບທ ີ1.9.1   ໂຄ່ງຮ່າງການຈດັຕັງ້ ສ່ວນທ ີ 1.9-1 
ຮູບທ ີ1.12.1 ລາຄາຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັໜາ້ສະຖານບໍີລກິານຫນວຽງຈນັ ສ່ວນທ ີ1.12-10 
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ນຍິາມຄໍາສບັ 
ຄໍາສບັ ຄວາມໝາຍ 

ບໍລສິດັ ຫ   PTL ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
ບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາທາງການເງນິ ຫ   APMLAO ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັເອພເີອມັລາວ ຈໍາກດັ 
EY ບໍລສິດັ  ເອນີກອນຢັງ  ລາວ ຈໍາກດັ 
LPI ບໍລສິດັ ລາວພຣເີມຍ ອນິເຕເີນຊນັກນລ ລໍອອຟຟິສ ຈໍາກດັ 
ສຄຄຊ ຫ    LSCO ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ມ້ຄອງຫ ກັຊບັ 
ຕລຊລ ຫ    LSX ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 

IPO ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຫຫກ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ 
(Initial Public Offering) 

Par Value ມູນຄ່າກໍານດົ 

COCO ບໍລສິດັລງົທນຶ ກລະ ຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານເອງ  
(Company Owned Company Operated) 

CODO ບໍລສິດັຮ່ວມລງົທນຶ 
(Company Owned Dealer Operated) 

PTN ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຮູບກບບ ພລສັ ກພລັດຕນໍິາ  
(PLUS Platinum Gas Station) 

GLD ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຮູບກບບ ພລສັ ໂກລ 
(PLUS Gold Gas Station) 

STD ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຮູບກບບ ພລສັ ມາດຕະຖານ  
(PLUS Standard Gas Station) 

THN ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຮູບກບບ ພລສັ ທອ້ງຖີ່ ນພດັທະນາ 
(PLUS Thongthin Phathana) 

THN-B ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຮູບກບບ ພລສັ ທອ້ງຖີ່ ນພດັທະນາຂະໜາດ
ຫຫຍ່ (PLUS Thongthin Phathana-Big) 

AEC ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ   
(ASEAN Economic Community) 

ERP Enterprise Resource Planning 
EDC Electronic Data Capture 
ATM 
 

ຕູກ້ດົເງນິສດົ 
(Automatic Teller Machine) 

ເອກະສານລາຍງານທາງການເງນິ  ເອກະສານລາຍງານທາງການເງນິເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ:  
1) ຫບສະຫ  ບຊບັສມົບດັ 
2) ຫບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
3) ຫບລາຍງານກະກສເງນິສດົ ທີ່ ໄດຜ່້ານການກວດສອບໂດຍ EY ໄດ ້
ກວດສອບ 3 ປີຍອ້ນຫ ງັຄ : ປີ 2011, 2012 ກລະ 2013 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

 

ຄໍາສບັ ຄວາມໝາຍ 
ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ  
ໜງັສ ຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ສນັຍາຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ລະຫວ່າງບໍລສິດັ ກລະ ຜູຄໍ້າ້

ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍຫຫກ້ກ່ມວນຊນົ

ຄັງ້ທໍາອດິຕາມລະບຽບການຂອງ ສຄຄຊ ກ່ຽວກບັການອອກຈາໍໜ່າຍ
ຮ ນ້ 

ສປປ ລາວ  ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ລາວກບີ (LAK) ສະກ ນເງນິກບີຂອງລາວທີ່ ເປັນສະກ ນເງນິຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປ 

ລາວ 
API ສະຖາບນັປີໂຕຣລຽ້ມສະຫະລດັອາເມລກິາ 

(American Petroleum Institution) 
ISO 9001:2008  ມາດຕະຖານຄ ນະພາບດາ້ນການບໍລຫິານງານຂອງບໍລສິດັ 
ISO 14001:2004 ມາດຕະຖານຄ ນະພາບດາ້ນການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງກວດລອ້ມ 
OHSAS 18001:2007 ມາດຕະຖານດາ້ນຄວາມປອດໄພ ກລະ ສ ຂະອານະໄມຂອງພະນກັງານ 
UKAS ໜ່ວຍງານຫຫບໍ້ລກິານຮບັຮອງມາດຕະຖານຂອງປະເທດອງັກດິ 

(United Kingdom Accreditation Service) 
ມາດຕາ 7 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຄາ້ນໍາ້ມນັ
ເຊ ອ້ໄຟ ກຫ່ງຣາດຊະອານາຈກັໄທ ພ.ສ. 2543 

ຜູຫ້ດທີ່ ເປັນຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັທີ່ ມປີະລມິານການຄາ້ກຕ່ລະຊະນດິ ຫ   ລວມ
ກນັທ ກຊະນດິ ປີລະຕັງ້ກຕ່ໜຶ່ ງກສນໂຕນຂ ນ້ໄປ ຫ   ເປັນຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັ
ຊະນດິກ໊າສປີໂຕຣລຽ້ມກຫ ວກຕ່ພຽງຊະນດິດຽວທີ່ ມປີະລມິານການ
ຄາ້ປີລະຄັງ້ ກຕ່ຫາ້ສບິພນັໂຕນຂ ນ້ໄປ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຫບອະນ ຍາດຈາກ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
ການຂໍອະນ ຍາດອອກຫບອະນ ຍາດ ກລະ ຄ ນສມົບດັຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຫບ
ອະນ ຍາດກມ່ນຫຫເ້ປັນໄປຕາມທີ່ ກໍານດົຕາມກດົຂອງກະຊວງ. 
ຜູອ້ອກອະນ ຍາດເປັນຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັຕາມຄວາມໝາຍຫນມາດຕານີ ້ຈະ
ຕອ້ງບ່ໍກມ່ນຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັທີ່ ເຄຍີຖ ກຖອນຫບອະນ ຍາດຕາມມາດຕາ 34 
ໂດຍຍັງບ່ໍພົນ້ກໍານດົໜຶ່ ງປີນັບກຕ່ວນັທຖີ ກຖອນຫບອະນ ຍາດ ກລະ 
ກໍາມະການ, ຜູຈ້ດັການ ກລະ ບ ກຄົນຜູມ້ີອໍານາດຫນການຈດັການ 
ຂອງຜູຂໍ້ອະນ ຍາດຈະຕອ້ງບ່ໍກມ່ນ ກໍາມະການ ຜູຈ້ດັການ ຫ   ບ ກຄນົຜູ ້
ມີອໍານາດຫນການຈັດການຂອງຜູຄ້າ້ນໍ າ້ມັນເຊິ່ ງເຄີຍຖ ກຖອນຫບ
ອະນ ຍາດ ໂດຍຍັງ ບ່ໍພົນ້ ກໍານົດໜຶ່ ງ ປີນັບກຕ່ວັນທີຖ ກຖອນຫບ
ອະນ ຍາດ. 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

 

ຄໍາສບັ ຄວາມໝາຍ 
ມາດຕາ 12 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຄາ້ນໍາ້
ມນັເຊ ອ້ໄຟ ກຫ່ງຣາດຊະອານາຈກັໄທ ພ.ສ.
2543 

ຜູຫ້ດທີ່ ເປັນຜູຂ້ົນສົ່ ງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຕາມຊະນິດ ກລະ ປະລິມານທີ່
ລດັຖະມນົຕປີະກາດກໍານດົ ຕອ້ງກຈງ້ຕ່ໍອະທບໍິດຕີາມກບບທີ່ ອະທບໍິດີ
ກໍານດົພາຍຫນຫກົສບິວນັທີ່ ປະກາດດັ່ ງກ່າວມຜີນົບງັຄບັຫຊ.້ 
ເມ ່ ອລດັຖະມນົຕປີະກາດຕາມວກັທໜີຶ່ ງ ຫ   ປະກາດປ່ຽນກປງຊະນດິ 
ຫ   ປະລມິານນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທີ່ ໄດກໍ້ານົດຫວກ້ລວ້ ຫຫຜູ້ຂ້ນົສົ່ ງນໍາ້ມນັ
ເຊ ອ້ໄຟທີ່ ໄດເ້ຮດັການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຢູ່ກລວ້ ກລະ ຢູ່ຫນກໍລະນີ
ທີ່ ຈະຕອ້ງກຈງ້ຕ່ໍອະທບໍິດຕີາມທີ່ ອະທບໍິດກໍີານດົພາຍຫນຫກົສບິວນັ ທີ່
ປະກາດດັ່ ງກ່າວມີຜນົບັງຄັບຫຊ.້  ເມ ່ ອລາຍການຕາມທີ່ ໄດກ້ຈງ້ໄວ ້
ຕາມວກັທໜີຶ່ ງ ຫ   ວກັທສີອງ ໄດປ່້ຽນກປງໄປ ກມ່ນຫຫຜູ້ຂ້ນົສົ່ ງນໍາ້ມນັ
ກຈງ້ເພີ່ ມເຕີ່ ມຕາມກບບທີ່ ອະທບໍິດກໍີານດົພາຍຫນສາມສບິວນັນບັກຕ່
ວນັທປ່ີຽນກປງ. 

 
 

ການສະຫ  ບຂໍມູ້ນຫນເອກະສານສະບບັນີ ້ອາດຈະເປັນພຽງຂໍມູ້ນສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ກ່ຽວກບັການສະເໜຂີາຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມ
ທນຶ IPO ເຊິ່ ງອາດຈະບ່ໍໄດລ້ະບ ທ ກຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັທງັໝດົຕ່ໍນກັລງົທນຶ, ນກັລງົທນຶຄວນສກຶສາຂໍມູ້ນຫນໜງັສ ຊວນຊ ໂ້ດຍ
ລະອຽດລວມທງັປະເດນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂໍມູ້ນທາງການເງນິ ກລະ ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆກ່ອນຕດັສນິຫຈລງົທນຶ. 
 



ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.0 - 1 

 ສ່ວນທ ີ1 
ພາກສງັລວມ (Executive Summary) 

 
ສະຫ ຼຸບຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັນີເ້ປັນພາກສ່ວນໜ ່ ງຂອງໜງັສຊືວນຊື ້ເຊິ່ ງເປັນພຽງຂໍມູ້ນສະຫ ຼຸບກ່ຽວກບັການສະເໜີຂາຍ, ລກັສະນະ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລສິດັທີ່ ສະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍຮຼຸ ນ້ (“ບໍລສິດັ”). ດັ່ ງນັນ້ ນກັລງົທ ນຄວນສ ກສາຂໍມູ້ນໃຫລ້ະອຽດຈາກໜັງສຊືວນຊື ້
ສະບບັສມົບູນ ເຊິ່ ງນກັລງົທ ນສາມາດຂໍຮບັຈາກຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮຼຸ ນ້ ຫ  ືບໍລສິດັ ຫ  ືອາດຈະສ ກສາຂໍມູ້ນໄດຈ້າກໜັງສຊືວນຊືທ້ີ່
ບໍລສິດັຍື່ ນຕ່ໍ ສຄຄຊ ໄດທ້ີ່  Website ຂອງ ຕລຊລ (http://www.lsx.com.la). 

 
ສະຫ ຼຸບຂໍມູ້ນສໍາຄນັຂອງການສະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍຮຼຸ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົເປັນຄັງ້ທໍາອດິ (“IPO”) 

ໂດຍບໍລສິດັຈະຍື່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍນໍາຮຼຸ ນ້ສາມນັເຂົາ້ຈດົທະບຽນຊືຂ້າຍໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ  
ໄລຍະເວລາການສະເໜຂີາຍ: ຮຼຸ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນທີ່ ສະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິວນັທ ີ1,3-4 ທນັວາ 2014 
ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການສະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍ: 
 ຜູສ້ະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍ:    ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  (PTL)  

ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້: 350,000,000,000 ກບີ 
ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິເລກທ:ີ  418/ຈທວ, ລງົວນັທ ີ14 ຕຼຸລາ 2014 
ປະເພດທຼຸລະກດິ:  ນໍາເຂົາ້, ຈດັຈາໍໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັ ແບບຄບົວງົຈອນ

ໃນ ສປປ ລາວ 
ຈາໍນວນຮຼຸ ນ້ທີ່ ສະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍ:   60,000,000 ຮຼຸ ນ້ 
ມູນຄ່າກໍານດົ (Par value):               2,000 ກບີ/ຮຼຸ ນ້ 
ລາຄາສະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ (IPO):4,000 ກບີ/ຮຼຸ ນ້ 
ສດັສ່ວນການສະເໜຂີາຍ:  

1.) ສະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທ ນໃນ ສປປ.ລາວ         ຈາໍນວນ 30,000,000 ຮຼຸ ນ້ 
2.) ສະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທ ນ ໃນຕ່າງປະເທດ         ຈາໍນວນ 30,000,000 ຮຼຸ ນ້ 

            ເວບັໄຊບໍລສິດັ:   www.petrotradelaos.com 
 
ເປ້ົາໝາຍໃນການນໍາໃຊເ້ງນິທີ່ ຮບັຈາກການອອກຈາໍໜ່າຍຮຼຸ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ: 

ວດັຖຼຸປະສງົ 
ມູນຄ່າການລງົທ ນທງັ

ໝດົ 
ຈາໍນວນເງນິທີ່ ໃຊຈ້າກ
ການລະດມົທ ນ IPO 

ຄາດຄະເນ ໄລຍະເວລາທີ່ ນໍາໃຊເ້ງນິ
ຈາກການອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ 

1.) ລງົທ ນໃນການສາ້ງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ
ຈາໍນວນ 20 ສະຖານ ີທົ່ ວປະເທດ  

ປະມານ 68 ຕືກ້ບີ ບ່ໍຫ ຼຸດ 54 ຕືກ້ບີ ທາ້ຍປີ2014 - ຕົນ້ປີ 2015 

2.) ໃຊເ້ປັນເງນິທ ນໝນູວຽນເພື່ ອບໍລຫິານການສັ່ ງ
ຊືນໍ້າ້ມນັຈາກຕ່າງປະເທດ  

ປະມານ 80 ຕືກ້ບີ ບ່ໍຫ ຼຸດ 42 ຕືກ້ບີ ປີ 2015 

3.) ລງົທ ນໃນການບໍລຫິານລະບບົການຂນົສົ່ ງ ປະມານ 40 ຕືກ້ບີ ບ່ໍຫ ຼຸດ 24 ຕືກ້ບີ ປີ 2015 

ລວມ ປະມານ 188 ຕືກ້ບີ ບ່ໍຫ ຼຸດ 120 ຕືກ້ບີ  
 

 
ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງນິປັນຜນົ: 

ບໍລສິດັຈະຈ່າຍເງນິປັນຜນົໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູຖ້ືຮຼຸ ນ້ໃນອດັຕາສ່ວນບ່ໍຫ ຼຸດ 50 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງກໍາໄລສຼຸດທ ິພາຍຫ ງັຫກັເງນິຄງັ
ສໍາຮອງຕ່າງໆທຼຸກປະເພດ ຕາມທີ່ ຮບັກໍານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ແລະ ກດົໝາຍບງັຄບັ (ຖາ້ມ)ີ, ບໍລສິດັຈະບ່ໍມກີານ
ຈ່າຍເງນິປັນຜນົເມື່ ອບໍລສິດັຍງັມຂີາດທ ນຕ່ໍເນື່ ອງໃນປີຜ່ານມາ. 

ມະຕຕິກົລງົຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລຫິານທີ່ ອະນຼຸມດັໃຫຈ່້າຍເງນິປັນຜນົ ແລະ ຈາໍນວນຄັງ້ໃນການຈ່າຍເງນິປັນຜົນຕ່ໍປີ ຕອ້ງຖືກ
ນໍາສະເໜເີພື່ ອຂໍອະນຼຸມດັຈາກກອງປະຊຼຸມຜູຖ້ືຮຼຸ ນ້ເສຍກ່ອນ ແລະ ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫ ກັການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ. 
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ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມການຈ່າຍເງນິປັນຜນົດັ່ ງກ່າວ ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງຂືນ້ຢູ່ກບັການພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຼຸມດັຈາກກອງປະຊຼຸມຜູ ້
ຖຮືຼຸ ນ້. ການພຈິາລະນາອາດຈະອງີໃສ່ສະພາບເສດຖະກດິ, ກະແສເງນິສດົ, ແຜນການລງົທ ນ, ເງ ື່ ອນໄຂ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົໃນສນັຍາ
ຕ່າງໆທີ່ ບໍລິສັດຜູກພັນຢູ່ ລວມທັງຂໍຈ້ໍາກັດທາງກົດໝາຍ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນໃນການຮອງຮັບການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຼຸລະກດິເຊືອ້ໄຟໃນອະນາຄດົ. 

ບໍລສິດັຈ່າຍເງນິປັນຜນົເປັນສະກຼຸນເງນິກບີ ແລະ ຜູຖ້ຮືຼຸ ນ້ຈະຮບັການຍກົເວັນ້ອາກອນລາຍຮບັຈາກເງນິປັນຜນົ. 
 

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັຜູສ້ະເໜອີອກຈາໍໜ່າຍຮຼຸ ນ້: 
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ (Petroleum Trading Lao Public Company ຫ  ື“PTL”) ເປັນຜູດໍ້າເນນີ

ທຼຸລະກດິກ່ຽວກບັການນໍາເຂົາ້ ແລະ ຈາໍໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງລວມມຜີະລດິຕະພັນຫ ກັຢູ່ 5 ປະ
ເພດຄື: 1. ນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel), 2.ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ (Benzene Regular 91), 3. ນໍາ້ມນັແອັດຊງັພເິສດ 
(Benzene Super 95), 4. ນໍາ້ມນັເຕາົ (Bunker Oil) ແລະ 5. ນ ້າມນັເຄື່ ອງ (Lubricant) ຜ່ານສະຖານນບໍີລກິານນໍາ້ມນັຄບົ
ວງົຈອນ. ນອກຈາກການຈາໍໜ່າຍຜ່ານສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັແລວ້ ບໍລສິດັຍງັຮບັຈໍາໜ່າຍໂດຍກງົໄປຍງັລູກຄາ້ໂຄງການ, ໂຮງງານ
ອຼຸດສາຫະກໍາ, ບໍລສິດັຂນົສົ່ ງ ແລະ ຜູຂ້າຍສົ່ ງນໍາ້ມນັ (Jobber) ໃນ ສປປ ລາວ. 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ບໍລສິດັນໍາເຂົາ້ມາຈາໍໜ່າຍແມ່ນນໍາເຂົາ້ມາຈາກຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຕາມມາດຕາ 7 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຄາ້
ນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟແຫ່ງຣາດຊະອານາຈກັໄທ ພ.ສ 2543. ບໍລສິດັຮບັຈດັຊືນໍ້າ້ມນັທີ່ ມຄີຼຸນະພາບຈາກຜູສ້ະໜອງທີ່ ມຊີື່ ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່
ຍອມຮບັໃນລະດບັສາກນົຄ:ື Chevron (Thailand) Limited (Chevron), ESSO (Thailand) Public Company 
Limited (ESSO), IRPC Public Company Limited (IRPC) ແລະ The Shell Company of Thailand Limited 
(Shell). ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທີ່ ນໍາເຂົາ້ມາແມ່ນຈະຖກືເກບັຮກັສາໄວໃ້ນສາງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັທີ່ ຕັງ້ຢູ່ຕາມຕວົເມອືງ ຫ  ືຢູ່ໃນເຂດແຂວງທີ່
ເປັນຈຼຸດຍຼຸດທະສາດທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ມຊີາຍແດນຕດິກບັປະເທດໄທຈໍານວນ 5 ສາງ ເຊິ່ ງສາມາດບນັຈຼຸນໍາ້ມນັຮບັ 3,610,000 ລດິ 
ແລວ້ຈ ່ ງນໍານໍາ້ມນັດັ່ ງກ່າວໄປຈາໍໜ່າຍຕ່ໍຜ່ານທາງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັພາຍໃຕເ້ຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ “ພລສັ” ຫ  ື“PLUS” 
ທີ່ ປັດຈຼຸບນັມສີາຂາຢູ່ທົ່ ວ ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ 107 ສະຖານ ີໂດຍມຮູີບແບບການຄຼຸມ້ຄອງບໍລຫິານບນັດາສະຖານ ີ2 ຮູບແບບຄ:ື 

1) ບໍລສິດັລງົທ ນ ແລະ ບໍລຫິານເອງ (Company Owned, Company Operated: COCO) ຈາໍນວນ 8 ສາຂາ 
2) ບໍລສິດັຮ່ວມລງົທ ນ (Company Owned, Dealer Operated: CODO) ຈາໍນວນ 99 ສາຂາ. 

 

ລາຍຊື່  ແລະ ສດັສ່ວນການຖຮືຼຸ ນ້ຂອງກຼຸ່ ມຜູຖ້ຮືຼຸ ນ້: 
 

ຜູຖ້ຮືຼຸ ນ້ ກ່ອນການອອກຈາໍໜ່າຍຮຼຸນ້ IPO ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຼຸນ້ IPO 

 
ຈາໍນວນຮຼຸນ້ ສ່ວນຮອ້ຍ ຈາໍນວນຮຼຸນ້ ສ່ວນຮອ້ຍ 

1. ກຼຸ່ ມຄອບຄວົຂອງ ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 173,400,000 99.085% 173,400,000 73.789% 
1.1 ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 129,250,000 73.857%     129,250,000  55.000% 
1.2 ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ 43,750,000 25.000%      43,750,000  18.617% 
1.3 ທ່ານ ນາງ ເວນີວສິາ ອານຼຸລງັສ ີ 100,000 0.057%            100,000  0.043% 
1.4 ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ 100,000 0.057%            100,000  0.043% 
1.5 ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ 100,000 0.057%            100,000  0.043% 
1.6 ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັພອນ ພງົສະຫວນັ 100,000 0.057%            100,000  0.043% 

2. ກຼຸ່ ມຜູຖ້ຮືຼຸ ນ້ອື່ ນໆ 1,600,000 0.915% 1,600,000 0.680% 
2.1  ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ 800,000 0.457%           800,000  0.340% 
2.2  ທ່ານ ບຼຸນຖນັ ຈດິຕະວງົ 400,000 0.229%            400,000  0.170% 
2.3  ທ່ານ ຕະກນູສນິ ຊາພກັດ ີ 400,000 0.229%            400,000  0.170% 

3. ນກັລງົທ ນທົ່ ວໄປ - - 60,000,000 25.531% 
ລວມ 175,000,000 100.000% 235,000,000 100.000% 
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ສະພາບໍລຫິານ (Board of Directors) / ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ (Audit Committee): 
ລ/ດ ລາຍຊື່  ຕໍາແໜ່ງ 
1 ທ່ານ ຫວ່າງ ຣຕັນະວງົ ປະທານສະພາບໍລຫິານ / ປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ / 

ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 
2 ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 
3 ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ / ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ 
4 ທ່ານ ນາງ ດາລ ີພນົເສນາ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ / ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ / 

ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 
5 ທ່ານ ໜູພນັ ມະຫາພນົ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ / ກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ / ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 
6 ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
7 ທ່ານ ບຼຸນຖນັ ຈດິຕະວງົ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
8 ທ່ານ ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
9 ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ  

 
ໂຄງສາ້ງລາຍຮບັຂອງບໍລສິດັ: 

ຕາຕະລາງລາຍຮບັແຍກຕາມຜະລດິຕະພນັ 
                       ລາຍລະອຽດ ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 

ມູນຄ່າ  
(ລາ້ນກບີ) 

% ມູນຄ່າ  
(ລາ້ນກບີ) 

% ມູນຄ່າ  
(ລາ້ນກບີ) 

% 

1. ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟລວມ 902,462  99.71% 1,022,507  100.34% 1,080,802  100.54% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັກາຊວນ 716,446  79.16% 856,412  84.04% 856,004  79.63% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ 184,669  20.40% 164,023  16.10%  221,343  20.59% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ - - - - 1,139  0.10% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັເຕາົ - - - - 389  0.04% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ 1,346  0.15%  2,072  0.20% 1,927  0.18% 

2. ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍຜະລດິຕະພນັອື່ ນ 2,618  0.29%         
ລວມລາຍຮບັຈາກການຂາຍ 905,080  100.00%  1,022,507   100.34% 1,080,802   100.54% 

      ສ່ວນຫ ຼຸດສນິຄາ້             -     - (3,495)  (0.34%)  5,762   (0.54%) 
ລວມລາຍຮບັ-ສຼຸດທ ິ 905,080  100.00%  1,019,012  100.00%  1,075,040  100.00%  

 

 
ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ: 
1. ຄວາມສ່ຽງໃນການປະກອບທຼຸລະກດິ 

1.1. ຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຈາກຄວາມຜນັຜວນຂອງລາຄານໍາ້ມນັ 
1.2. ຄວາມສ່ຽງຈາກການແຂ່ງຂນັທາງທຼຸລະກດິ 
1.3. ຄວາມສ່ຽງຈາກການເພິ່ ງພາຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັລາຍໃຫຍ່ພຽງຜູດ້ຽວ 
1.4. ຄວາມສ່ຽງຈາກການບໍລຫິານຈດັການຂນົສົ່ ງ 
1.5. ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັການຕ່ໍອາຍຼຸສະຖານບໍີລກິານແບບຮ່ວມລງົທ ນ 

2. ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນການເງນິ 

2.1. ຄວາມສ່ຽງຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ 
2.2. ຄວາມສ່ຽງຈາກການໃຫເ້ງນິກູຢື້ມແກ່ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັ  

3. ຄວາມສ່ຽງໃນການຄຼຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 
3.1. ຄວາມສ່ຽງຈາກການເພິ່ ງພາຜູບໍ້ລຫິານຫ ກັ 
3.2. ຄວາມສ່ຽງດາ້ນການຄຼຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍກຼຸ່ ມຜູຖ້ຮືຼຸ ນ້ໃຫຍ່ 



ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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4. ຄວາມສ່ຽງໃນການສະເໜຂີາຍຮຼຸ ນ້ 
4.1. ຄວາມສ່ຽງຈາກການທີ່ ບໍລສິດັຢູ່ລະຫວ່າງການຍື່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍອະນຼຸຍາດຈາກສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄຼຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ 

ແລະ ຂໍຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 
 
ສະຫ ຼຸບຖານະການເງນິ ແລະ ຜົນການດໍາເນນີງານ: 

ລາຍລະອຽດ ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 
ລວມຊບັສນິ: ລາ້ນກບີ 202,814  280,883  561,573  
ລວມໜີສ້ນິ: ລາ້ນກບີ 105,605  178,768  192,440  
ລວມສ່ວນຂອງຜູຖ້ຮືຼຸ ນ້: ລາ້ນກບີ 97,208  102,114  369,133  
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ: ລາ້ນກບີ 905,080  1,019,012  1,075,040  
ຕົນ້ທ ນການຂາຍ: ລາ້ນກບີ (843,103) (948,046) (1,003,917) 
ກາໍໄລຂັນ້ຕົນ້: ລາ້ນກບີ 61,977  70,966 71,123  
ກາໍໄລສຼຸດທ:ິ ລາ້ນກບີ 21,608 26,514  19,133  
ກາໍໄລສຼຸດທ:ິ ຕໍ່ ຮຼຸນ້ 21,608,372  26,514,447  109.33  
ມນູຄ່າທີ່ ຕັງ້ໄວ:້ ຕໍ່ ຮຼຸນ້ 75,600,000  75,600,000  2,000  
ຈາໍນວນຮຼຸນ້ສາມນັທີ່ ຊາໍລະແລວ້: ຮຼຸນ້ 1,000  1,000  175,000,000  
ອດັຕາສ່ວນໜີສ້ນິຕໍ່ ສ່ວນຂອງຜູຖ້ຮືຼຸ ນ້ (D/E): ເທົ່ າ 1.09  1.75  0.52  
ອດັຕາຜນົຕອບແທນຕໍ່ ຊບັສນິ (ROA) : ສ່ວນຮອ້ຍ 10.65% 10.96%  4.54%  
ອດັຕາຜນົຕອບແທນຕໍ່ ສ່ວນຂອງຜູຖ້ຮືຼຸ ນ້ (ROE) : ສ່ວນຮອ້ຍ 22.23%  26.60%  8.12%  

 

 
ຄໍາອະທບິາຍກ່ຽວກບັຜົນການດໍາເນນີງານ ແລະ ຂໍມູ້ນທາງການເງນິ 3 ປີ (ປີ 2011- ປີ 2013): 
ຜົນການດໍາເນນີງານ: 

ບໍລສິັດມລີາຍຮັບຈາກການຂາຍສນິຄາ້ເພີ່ ມຂ ນ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຈາກ 905,080 ລາ້ນກບີ ໃນ 2011 ເພີ່ ມຂ ນ້ມາເປັນ 
1,019,012 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2012 ຫ  ືເພີ່ ມຂ ນ້ເທົ່ າກບັ 12.59 ສ່ວນຮອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັລາຍຮບັໃນການຂາຍສນິຄາ້ໃນປີຜ່ານມາ  
ແລະ ເພີ່ ມຂ ນ້ມາເປັນ  1,075,040 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2013 ຫ  ືເພີ່ ມຂ ນ້ເທົ່ າກບັ 5.50 ສ່ວນຮອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັລາຍຮບັໃນການ
ຂາຍສນິຄາ້ໃນປີຜ່ານມາ. ລາຍຮບັຫ ກັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ທີ່ ສໍາຄນັສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການຈາໍໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ເຊິ່ ງເພີ່ ມ
ຂ ນ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຕາມການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຼຸລະກດິຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ. ໃນຊ່ວງທີ່ ຜ່ານມາ ບໍລສິດັມກີານລງົທ ນເພີ່ ມໃນ
ການຂະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນຮູບແບບ CODO ແລະ ມລີດົບນັທຼຸກຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟເພີ່ ມຂ ນ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ອນັ
ເປັນປັດໄຈສໍາຄນັທີ່ ເຮດັໃຫທ້ຼຸລະກດິຈາໍໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຂອງບໍລສິດັມກີານຂະຫຍາຍຕວົ. ໃນຂະນະດຽວກນັຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງ
ບໍລສິດັກໍ່ ເພີ່ ມຂ ນ້ໄປພອ້ມໆກນັກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຼຸລະກດິ, ເນື່ ອງຈາກບໍລສິດັມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍໃນການຂາຍ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ການບໍລຫິານ ແລະ ດອກເບຍ້ຈ່າຍເພີ່ ມຂ ນ້ໄດແ້ກ່: ຄ່າໃຊຈ່້າຍກ່ຽວກບັພະນກັງານ, ຄ່າເຊົ່ າ, ຄ່າຫ ຼຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຕດັ
ຈ່າຍ, ຄ່າສາທາລະນຼຸປະໂພກ, ຄ່າບໍາລຼຸງຮກັສາ ແລະ ສອ້ມແປງ ໂດຍມແີນວໂນມ້ເພີ່ ມຂ ນ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຕາມຊບັສນິທີ່ ໃຊປ້ະກອບ
ທຼຸລະກດິ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍດອກເບຍ້ທະນາຄານ ໂດຍບໍລສິດັມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍລວມເທົ່ າກບັ  31,398 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2011, ເພີ່ ມຂ ນ້ເປັນ 
38,615 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2012 ແລະ ເພີ່ ມຂ ນ້ເປັນ 46,683 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2013 ຫ  ືຄດິເປັນສ່ວນຮອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັລາຍ
ຮບັລວມຂອງແຕ່ລະປີເທົ່ າກບັ 3.47 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ ໃນປີ 2011, ເພີ່ ມຂ ນ້ 3.79 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ໃນປີ 2012 ແລະ ເພີ່ ມຂ ນ້ເປັນ 4.34 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ ໃນປີ 2013. 

ບໍລິສັດມີກໍາໄລສຼຸ ດທິເທົ່ າກັບ 21,608 ລາ້ນກີບໃນປີ 2011, ເພີ່ ມຂ ນ້ເປັນ 26,514 ລາ້ນກີບ ໃນປີ 2012 ຫ  ື
ຂະຫຍາຍຕວົເທົ່ າກບັ 22.70 ສ່ວນຮອ້ຍທຽບກບັປີ 2011, ເນື່ ອງຈາກໃນປີ 2012 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ເພີ່ ມ
ຂ ນ້ເປັນຈາໍນວນ  1,019,012 ລາ້ນກບີ ຫ  ືຄດິເປັນສ່ວນຮອ້ຍ 12.59 ສ່ວນຮອ້ຍ ຈາກປີກ່ອນ ບໍລສິດັຍງັສບືຕ່ໍຄວບຄຼຸມຕົນ້ທ ນ
ຮບັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ໂດຍເຫນັໄດຈ້າກຕົນ້ທ ນຂາຍຍງັມສີດັສ່ວນເທົ່ າເດມີຈາກ ປີ 2011-2012 ປະມານ 93 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
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ລາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ສົ່ ງຜົນໃຫບໍ້ລສິດັມກີໍາໄລສຼຸດທເິພີ່ ມຂ ນ້. ສໍາລບັປີ 2013 ບໍລສິດັມກີໍາໄລສຼຸດທເິທົ່ າກບັ 19,133 
ລາ້ນກບີ ຫ  ືຫ ຼຸດລງົ 27.84 ສ່ວນຮອ້ຍທຽບກບັປີ 2012 ສາເຫດຈາກລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍ ແລະ ບໍລຫິານ ເພີ່ ມຂ ນ້ 22.44 
ສ່ວນຮອ້ຍທຽບກບັປີ 2012 ຈ ່ ງເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັມກີໍາໄລສຼຸດທຫິ ຼຸດລງົ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍຈ່າຍທາງດາ້ນດອກເບຍ້ ແລະ ອາກອນ
ກໍາໄລຫ ຼຸດລງົກໍ່ ຕາມ. 
 
ຂໍມູ້ນທາງການເງນິ: 
ຊບັສນິລວມ 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມຊີບັສນິລວມເທົ່ າກບັ 202,814 ລາ້ນກບີ, 280,883 ລາ້ນ
ກີບ ແລະ 561,573 ລາ້ນກີບ ຕາມລໍາດັບ. ຊັບສິນລວມເພີ່ ມຂ ນ້ທີ່ ສໍາຄັນມາຈາກການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງອາຄານສິ່ ງປຼຸກສາ້ງ, 
ອຼຸປະກອນຮບັໃຊງ້ານ ລວມໄປເຖິງການຂະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັເພື່ ອຮອງຮບັກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຊ້ມົໃຊ,້ ໜີ້
ຕອ້ງຮບັການຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັອື່ ນໆທີ່ ເພີ່ ມຂ ນ້ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງບໍລສິດັເປັນຕົນ້. 
ໜີສ້ນິລວມ 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2011, 2012 ແລະ 2013 ໜີສ້ນິທງັໝົດຂອງບໍລສິດັເທົ່ າກບັ 105,605 ລາ້ນກບີ, 178,768 
ລາ້ນກີບ ແລະ 192,440 ກີບ ຕາມລໍາດັບເປັນຕົນ້ແມ່ນການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້, ໄລຍະຍາວຈາກສະຖາບັນ
ທະນາຄານ ແລະ ໜີສ້ນິພາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົ່ າສນິເຊື່ ອເພື່ ອໃຊໃ້ນການດໍາເນນີງານ ແລະ ຂະຫຍາຍທຼຸລະກດິ, ໃຊເ້ປັນເງນິທ ນໝູນວຽນ
ຂອງທຼຸລະກດິ ລວມເຖງິການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງເຈົາ້ໜີກ້ານຄາ້ ແລະ ເຈົາ້ໜີອ້ື່ ນ. 
ສ່ວນຂອງຜູຖ້ຮືຼຸ ນ້ 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2011-2013 ທ ນຂອງຜູຖ້ືຮຼຸ ນ້ລວມມຈີໍານວນ 97,208 ລາ້ນກບີ, 102,114 ລາ້ນກບີ ແລະ 
369,133 ລາ້ນກີບ ຕາມລໍາດັບ ໂດຍມລີາຍການທີ່ ສໍາຄັນຄ:ື ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ເທົ່ າກບັ 75,600 ລາ້ນກີບ, 
75,600 ລາ້ນກບີ ແລະ 350,000 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ ເພື່ ອໃຊໃ້ນການຂະຫຍາຍ ແລະ ລງົທ ນໃນທຼຸລະກດິ ແລະ ມກີໍາໄລ
ສະສມົ ເທົ່ າກບັ 21,608 ລາ້ນກບີ, 26,514 ລາ້ນກບີ ແລະ 19,133 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ. 
 
ນກັລງົທ ນສໍາພນັ: ທ່ານ ຄໍາພຼຸດ ສມົບູນ ໂທລະສບັ: (+85621) 264834 
ອເີມວ: khamphout.sb@petrotradelaos.com 

 

mailto:khamphout.sb@petrotradelaos.com


           ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.1 - 1 

1.1   ບໍລສິດັອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
 

ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ (Petroleum Trading Lao Public Company) ເຊິ່ ງຕ່ໍ
ໄປນີເ້ອີນ້ວ່າ (“ບໍລສິດັ” ຫ ຼື “PTL”) ສາ້ງຕັງ້ໂດຍ ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ (ທ່ານ ຈນັທອນ) ແລະ ພນັລະຍາຄຼື ທ່ານ 
ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ເຊິ່ ງທງັສອງທ່ານລວ້ນແຕ່ເປັນນກັທ ລະກດິທີ່ ມຊີຼື່ ສຽງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມປີະສບົ
ການໃນການປະກອບທ ລະກດິທີ່ ຫ າກຫ າຍເປັນຕົນ້ແມ່ນທ ລະກດິນໍາເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ຫ າຍປະເພດໃນ ສປປ 
ລາວ.  

ທີ່ ຜ່ານມາ ທງັສອງທ່ານໄດມ້ໂີອກາດເດນີທາງເພຼື່ ອສໍາຫ ວດພຼືນ້ທີ່ ໃນຕວົເມຼືອງຕ່າງໆທງັໃນເຂດຊ ມຊນົ ແລະ 
ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫ ກີເກຼືອບທ ກພຼືນ້ທີ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງທ່ານໄດເ້ບິ່ ງເຫນັຄວາມຫຍ ງ້ຍາກໃນການເຂົາ້ເຖງິ
ແຫ ່ ງພະລງັງານ ຫ ຼື ນໍາ້ມນັໂດຍສະເພາະໃນເຂດພຼືນ້ທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ເຫນັວ່ານໍາ້ມນັທີ່ ຂາຍໃນເຂດດັ່ ງກ່າວແມ່ນ
ມລີາຄາແພງເກນີກວ່າລາຄາປົກກະຕທິີ່ ລດັຖະບານກໍານດົ. ດວ້ຍເຫດນັນ້ທ່ານຈ ່ ງເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມຕອ້ງການໃນການ
ຊົມໃຊນໍ້າ້ມນັ ປະກອບກັບແນວໂນມ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຈາກພາກລັດຖະບານ ໂດຍຖຼືເອົານໍາ້ມນັເປັນ
ຊບັພະຍາກອນພຼືນ້ຖານທີ່ ສໍາຄນັໃນການປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງປະເທດ. ສະນັນ້, ທ່ານ 
ຈນັທອນ ຈ ່ ງມີແນວຄວາມຄິດໃນການທີ່ ຈະສາ້ງສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັທີ່ ມີຄ ນະພາບ ແລະ ລາຄາຍ ຕທໍິາໃຫແ້ກ່
ປະຊາຊນົໃນຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວ ແລະ ກະຈາຍທົ່ ວ ສປປ ລາວ, ດວ້ຍເຫດຜນົທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ຈ  ່ ງເປັນຈ ດເລີ່ ມຕົນ້
ຂອງການສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັຂຼືນ້ໃນວນັທ ີ6 ກ ມພາ 2008 ດວ້ຍທ ນຈດົທະບຽນເບຼືອ້ງຕົນ້ 28.80 ຕຼືກ້ບີ ເພຼື່ ອໃຫບໍ້ລກິານ
ນໍາເຂົາ້ ແລະ ຈດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຜ່ານທາງສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ, ໂຄງການກ່ໍສາ້ງຕ່າງໆລວມໄປເຖງິໂຄງການກ່ໍສາ້ງ
ພຼືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງ (Infrastructure Project) ໂດຍມສໍີານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ສ ນນັທາ, ເມຼືອງ ໄກສອນພມົວຫິານ, 
ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

 ນບັແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົນ້ມາທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັມກີານຈະເລນີເຕບີໂຕຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງ ດວ້ຍວໄິສທດັຂອງ ທ່ານ 
ຈນັທອນ ແລະ ທມີຜ ບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັ ທີ່ ແນໃສ່ການພດັທະນາດາ້ນການຄວບຄ ມຄ ນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ 
ຄ ນະພາບຂອງການບໍລກິານ ປະກອບກບັຄວາມຕອ້ງການຊມົໃຊນໍ້າ້ມນັໃນພາກທ ລະກດິ ແລະ ພາກຄວົເຮຼືອນ. ໃນປີ 
2009 ບໍລສິດັໄດມ້ກີານລງົທ ນສາ້ງຕັງ້ສາງນໍາ້ມນັແຫ່ງທໍາອດິຂອງບໍລສິດັຂ ນ້ທີ່  ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດມບໍີລມິາດບນັຈ  
700,000 ລດິ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັໄດສ້າ້ງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັແຫ່ງທໍາອດິຂ ນ້ທີ່  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັຊຼື່ ວ່າ ພລສັ 1 
(Plus 1) ແລະ ໃນປີດຽວກນັນີ ້ບໍລສິດັໄດມ້ກີານເປີດສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັລວມທງັໝດົ 14 ສະຖານີ ໃນຮ ບແບບ 
ພລສັ ມາດຕະຖານ (Plus Standard Gas Station: STD) ແລະ ໃນສະຖານີບໍລກິານຮ ບແບບ ພລສັ ທອ້ງຖິ່ ນ
ພດັທະນາ (Plus Thongthin Gas Station: THN).  

ບໍລສິດັ ໄດນໍ້າເຂົາ້ນໍາ້ມນັເຊຼືອ້ໄຟຈາກໂຮງກັ່ ນນໍາ້ມນັທີ່ ມຊີຼື່ ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັໃນດາ້ນຄ ນະພາບໃນ
ລະດບັສາກນົ ໂດຍນໍາເຂົາ້ນໍາ້ມນັຈາກຜ ຜ້ະລດິໃນປະເທດໄທ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ Chevron (Thailand) Limited 
(Chevron), ESSO (Thailand) Public Company Limited (ESSO), IRPC Public Company 
Limited (IRPC) ແລະ  The Shell Company of Thailand Limited (Shell). ອີງຕາມສະພາບເສດຖະກດິ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະດັ່ ງກ່າວທີ່ ກໍາລງັຢ ່ ໃນຊ່ວງຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຈາກການສົ່ ງເສີມການລງົທ ນຂອງລດັຖະບານທີ່
ສ ມໃສ່ໃນການພັດທະນາໂຄງການກ່ໍສາ້ງພຼືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງ ປະກອບກບັນັກລງົທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ ຈ ່ ງສົ່ ງຜົນໃຫ ້
ປະລມິານຄວາມຕອ້ງການຊມົໃຊນໍ້າ້ມນັພາຍໃນປະເທດເພີ່ ມຂຼືນ້. ບໍລສິດັຈ ່ ງມກີານນໍາເຂົາ້ນໍາ້ມນັໃນປະລມິານຫ າຍຂຼືນ້ 
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ເຮດັໃຫຍ້ອດຂາຍເພີ່ ມຂຼືນ້ ແລະ ບໍລສິດັຈໍາເປັນຕອ້ງໄດຈ້າ້ງບໍລສິດັຂນົສົ່ ງພາຍໃນປະເທດເພີ່ ມຂຼືນ້ເພຼື່ ອຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັໃຫ ້
ລ ກຄາ້ທນັຕາມກໍານດົເວລາ. 

 ໃນລະຫວ່າງປີ 2010-2011 ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ ບໍລສິດັກໍາລງັຂະຫຍາຍຕວົ ສຼືບເນຼື່ ອງມາຈາກການທີ່ ລດັຖະບານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດອ້ະນ ມດັໂຄງການລງົທ ນພຼືນ້ຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ໂຄງການສໍາປະທານສາ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ
ທົ່ ວປະເທດ, ໂຄງການກ່ໍສາ້ງເຂຼື່ ອນໄຟຟາ້ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟາ້ຖ່ານຫນີ ແລະ ໂຄງການສໍາປະທານຂ ດຄົນ້ແຮ່ທາດຕ່າງໆ 
ອນັເປັນປັດໄຈສໍາຄນັທີ່ ສົ່ ງຜນົໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການຊມົໃຊນໍ້າ້ມນັເພີ່ ມຂຼືນ້. ດວ້ຍເຫດນີທ້າງບໍລສິດັ ໄດເ້ບິ່ ງເຫນັໂອກາດໃນ
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທ ລະກດິ ຈ ່ ງໄດມ້ກີານເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນຂຼືນ້ຈາກເດີມເປັນ 75.60 ຕຼືກ້ບີ ໃນປີ 2011 ເພຼື່ ອ
ຮອງຮບັການລງົທ ນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງບໍລສິດັໃນຮ ບແບບຂອງການຂະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂ ນ້ອີກ ເຮດັ
ໃຫບໍ້ລສິດັມສີະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັລວມທງັໝດົ 72 ສະຖານີໃນຊ ມປີດັ່ ງກ່າວ. ບໍລສິດັຍງັໄດມ້ກີານສາ້ງສາງນໍາ້ມນັ
ເພີ່ ມເຕີມອີກ 3 ແຫ່ງຄຼື: ສາງນໍາ້ມນັເມຼືອງ ເງນິ, ແຂວງ ໄຊຍະບ ລີ ບໍລິມາດບັນຈ  700,000 ລິດ, ສາງນໍາ້ມນັທີ່
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ບໍລມິາດບນັຈ  1,120,000 ລດິ ແລະ ສາງນໍາ້ມນັ ເມຼືອງ ປາກຊນັ, ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ ມບໍີລມິາດ
ບນັຈ  350,000 ລດິ. ນອກຈາກນີ ້ໃນປີດັ່ ງກ່າວ, ທາງບໍລສິດັຍງັໄດລ້ງົທ ນໃນລດົຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັເອງຈໍານວນ
ທງັໝດົ 11 ຄນັ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫສ້າມາດຄວບຄ ມການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັທີ່ ມຄີ ນະພາບກ່ອນສົ່ ງເຖງິລ ກຄາ້ໃນແຕ່ລະຄັງ້. ດວ້ຍ
ແນວຄວາມຄດິໃນການພດັທະນາຄ ນະພາບສນິຄາ້ ແລະ ການໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ດີຢ່າງບ່ໍຢ ດຢັ້ງ ເພຼື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົລາວໄດ ້
ໃຊນໍ້າ້ມນັທີ່ ມຄີ ນະພາບໃນລາຄາທີ່ ຍ ຕທໍິາ ປະກອບກບັວໄິສທດັຂອງຜ ບໍ້ລຫິານທີ່ ຂະຫຍາຍການລງົທ ນເພຼື່ ອຮອງຮບັການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໃນ ສປປ ລາວ ສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັມຍີອດຂາຍນໍາ້ມນັເປັນອນັດບັ 2 ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 
2011. 

ໃນປີ 2012 ສຼືບຕ່ໍນະໂຍບາຍສາ້ງສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັໃນຮ ບແບບທີ່ ຕອບສະໜອງການໃຊຊ້ີວດິປະຈໍາວນັ
ຂອງຄົນໃນເມຼືອງ  ແລະ ໃຫບໍ້ລິການນໍາ້ມນັຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊິ່ ງຮ ບແບບຂອງສະຖານີເນັນ້ໃສ່ຄວາມທນົທານ ແລະ 
ແຂງແຮງຖຼືກຕອ້ງຕາມຫ ກັການໂຄງສາ້ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພສ ງ. ດວ້ຍເຫດນີ ້ບໍລສິດັໄດມ້ກີານລເິລີ່ ມສາ້ງສະຖານີ
ບໍລກິານນໍາ້ມນັໃນຮ ບແບບທີ່ ເອີນ້ວ່າ ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຮ ບແບບ ພລສັ ໂກລ (Plus Gold Gas Station: 
GLD) ຕັງ້ຢ ່ ໃນເຂດຊ ມຊນົເພຼື່ ອເຮດັໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະລກັ ແລະ ເປັນສະຖານຕີົນ້ແບບຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ
ທີ່ ທນັສະໄໝໃນອະນາຄດົ. ໃນປີດັ່ ງກ່າວບໍລສິັດໄດມ້ີການຂະຫຍາຍສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັເພີ່ ມອີກຈໍານວນ 26 
ສະຖານ ີສົ່ ງຜນົໃຫມ້ຈີໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທງັໝດົ 98 ສະຖານ ີແລະ ຍງັສາມາດຮກັສາສດັສ່ວນຂອງການຈໍາ
ໜ່າຍນໍາ້ມນັຫ າຍທີ່ ສ ດເປັນອນັດບັ 2 ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນປີທສີອງຕດິຕ່ໍກນັອກີດວ້ຍ. 

ສະນັນ້ ໃນປີ 2013 ບໍລສິດັຈ ່ ງໄດເ້ພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນຂ ນ້ເປັນຄັງ້ທສີອງຈາກ 75.60 ຕຼືກ້ບີ ມາເປັນ 350.00 
ຕຼືກ້ບີ ໃນວນັທ ີ2 ຕ ລາ 2013 ແລະ ໄດຍ້າ້ຍສໍານກັງານໃຫຍ່ຈາກ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດຂຼືນ້ມາຢ ່ ທີ່  ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັທີ່ ເປັນສ ນກາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນ ສປປ ລາວ ລວມເຖງິເປັນສ ນກາງໃນການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານທ ລະກດິຂອງ
ບໍລສິດັ ເພຼື່ ອເພີ່ ມຄວາມສາມາດບົ່ ມຊອ້ນໃນການແຂ່ງຂນັຈາກທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການເພີ່ ມທ ນໃນຄັງ້ນີ ້
ບໍລສິດັແນໃສ່ເພຼື່ ອຂະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂຼືນ້ອີກ 11 ສະຖານີ, ພດັທະນາລະບບົການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ
ຄ ນະພາບສນິຄາ້ ແລະ ອງົກອນໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສ ງສ ດ ເພຼື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບບົທີ່ ເປັນມາດຕະຖານສາກນົ ISO 
9001:2008 ໃຫເ້ປັນມຼືອາຊບີຮອງຮບັຕະຫ າດທີ່ ມກີານແຂ່ງຂນັສ ງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  ເປັນຕົນ້ແມ່ນການ
ເຊຼື່ ອມໂຍງການຄາ້ກບັປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC) ໃນທາ້ຍປີ 2015 ນີ,້ ປັບປ ງລະບບົການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັ ແລະ 
ຍກົລະດບັຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ເຊິ່ ງໃນໄລຍະນີເ້ປັນໄລຍະທີ່ ບໍລສິດັໄດມ້ກີານກາ້ວຜ່ານເຂົາ້ສ ່ ການ
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ພດັທະນາຄ ນະພາບ ແລະ ຄວບຄ ມຄ ນະພາບໃນຂະບວນການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິດັ ຈ  ່ ງໄດມ້ພີດັທະນາການທີ່ ສໍາຄນັ
ຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ:້ 

 ໃນດາ້ນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ບໍລສິດັໄດມ້ກີານພດັທະນາຮ ບແບບການໃຫບໍ້ລກິານໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້
ມນັຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງ ໂດຍວາງແນວທາງຮ ບແບບຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃຫເ້ປັນສ ນກາງ ແລະ ຕອບສະໜ
ອງການໃຊຊ້ວີດິປະຈໍາວນັຂອງຄນົໃນເມຼືອງ ພາຍໃຕແ້ນວຄວາມຄດິທີ່ ເປັນສະຖານີບໍລກິານທີ່ ຄບົວງົຈອນ 
(Life Station) ທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ເປັນສ ນລວມສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເຂົາ້ນໍາກນັ ເພຼື່ ອໃຫ ້
ສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັເປັນໄດຫ້ າຍກວ່າສະຖານີເຕີມນໍາ້ມນັພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍງັເປັນສະຖານທີ່ ເຕີມ
ຄວາມສ ກ ແລະ ບໍລກິານສະດວກສະບາຍອກີດວ້ຍ. ດວ້ຍເຫດນີບໍ້ລສິດັຈ  ່ ງໄດລ້ເິລີ່ ມສາ້ງສະຖານບໍີລກິານ
ນໍາ້ມນັຮ ບແບບ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ (Plus Platinum Gas Station: PTN) ຈໍານວນ 1 ສະຖານີ ໂດຍ
ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັດັ່ ງກ່າວຈະມກີານໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ຄບົວງົຈອນ (ລາຍລະອຽດຂອງສະຖານີບໍລກິານ
ດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດກ່້າວໄວໃ້ນສ່ວນຂອງທ ລະກດິທີ່ ດໍາເນນີໃນປະຈ ບນັ) ແລະ ໃນປີດັ່ ງກ່າວ ບໍລສິດັຍງັໄດມ້ີ
ການເພີ່ ມຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂ ນ້ 7 ສະຖານີ ເຮດັໃຫມ້ຈີໍານວນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັລວມ
ທງັໝດົ 105 ສະຖານ ີແລະ ໃນປີນີບໍ້ລສິດັຍງັຄງົຮກັສາສດັສ່ວນການຈ າໜ່າຍນໍາ້ມນັຫ າຍທີ່ ສ ດເປັນອນັດບັ
ທ ີ2 ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນປີທ ີ3 ຕດິຕ່ໍກນັ. 

 ໃນດາ້ນການພດັທະນາລະບບົໄອທ ີ(IT) ບໍລສິດັໄດຈ້າ້ງໃຫຜ້ ຊ່້ຽວຊານທາງດາ້ນຊອບແວຈາກປະເທດໄທ
ເຂົາ້ມາເປັນຜ ຂ້ຽນໂປແກ ມຊອບແວເພຼື່ ອຮອງຮບັການໃຫບໍ້ລກິານຊໍາລະຄ່າບໍລກິານດວ້ຍລະບບົຊໍາລະຜ່ານ
ບດັແທນເງນິສດົ (Fleet Card). ລະບບົດັ່ ງກ່າວນີ ້ນອກຈາກຈະຊ່ວຍການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດຂີອງບໍລສິດັແລວ້ 
ຍງັຊ່ວຍໃຫລ້ ກຄາ້ສາມາດໃຊຕ້ດິຕາມຄ່າໃຊຈ່້າຍກ່ຽວກບັຄ່ານໍາ້ມນັຂອງທ ລະກດິຂອງຕນົເອງໄດອ້ີກດວ້ຍ.  
ເພາະຄ່າໃຊຈ່້າຍນໍາ້ມນັເປັນຕົນ້ທ ນທີ່ ສໍາຄນັຂອງທ ລະກດິດາ້ນການຂນົສົ່ ງ ແລະ ໃນຕອນນີຍ້ງັອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ, ຫ  ດຄວາມສ່ຽງຕ່ໍກບັການຊໍາລະຄ່າບໍລກິານດວ້ຍເງນິສດົ. 

 ໃນດາ້ນຄ ນະພາບຂອງການໃຫບໍ້ລກິານ, ການດໍາເນນີການ ແລະ ການຮກັສາຄ ນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັນໍາ້
ມນັ, ບໍລສິດັໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢຼືນຄ ນະພາບຈາກມາດຕະຖານສາກນົ ໂດຍໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກໜ່ວຍງານ
ມາດຕະຖານຂອງປະເທດອງັກດິ (UKAS) ເຊີ່ ງມລີາຍລະອຽດສໍາຄນັດັ່ ງລ ່ ມນີ:້ 
 ISO 9001: 2008 Quality Management System ມາດຕະຖານລະບບົການຄວບຄ ມ

ຄ ນະພາບ.  
 ISO 14001: 2004 Environmental Management System ມາດຕະຖານລະບບົການ

ຄວບຄ ມທີ່ ດຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management 

Systems ລະບບົການຄວບຄ ມຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ກຂະອະນາໄມຂອງພະນກັງານ. 

ນອກຈາກນີ ້ບໍລສິດັຍງັມກີານລງົທ ນຊຼືລ້ດົໃຫບໍ້ລກິານຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂຼືນ້ອກີຈໍານວນ 23 ຄນັ ສົ່ ງ
ຜນົໃຫມ້ລີດົຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັທງັໝດົຈໍານວນ 34 ຄນັ ແລະ ໃນປີດັ່ ງກ່າວນີໜ່້ວຍງານຂນົສົ່ ງຂອງບໍລສິດັກ່ໍໄດ ້
ແຍກຕວົອອກມາສາ້ງຕັງ້ເປັນ “ບໍລສິດັ ສດິທ ິໂລຈດິສຕກິ ລາວ ຈໍາກດັ”. ພອ້ມກນັນັນ້ ບໍລສິດັຍງັໄດມ້ກີານ
ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງເພຼື່ ອວດັແທກຄ ນະພາບຂອງນໍາ້ມນັ ໂດຍໃຊມ້າດຕະຖານວດັແທກຄ່າຄ ນນະພາບຄ່າ API 
ເຮດັໃຫສ້າມາດນໍາສົ່ ງນໍາ້ມນັທີ່ ມຄີ ນະພາບໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົໃນ ສປປ ລາວ ຕ່ໍໄປ. 



           ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.1 - 4 

 ບໍລສິດັໄດມ້ກີານແບ່ງໂຄງສາ້ງການບໍລຫິານບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັຢ່າງທີ່ ຊດັເຈນ ເພຼື່ ອເປັນການຮອງຮບັການ
ເຕບີໂຕໃນໄລຍະຍາວ, ສາມາດຊ່ວຍໃນການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ກໍານດົທດິທາງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ໜ່ວຍງານໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ມສ່ີວນສໍາຄນັສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຕວົ ເພຼື່ ອເພີ່ ມຊ່ອງທາງໃນການຈດັຫາແຫ ່ ງ
ເງນິທ ນໃຫກ້ບັທ ລະກດິທີ່ ມີຄວາມສາມາດບົ່ ມຊອ້ນຂອງບໍລິສດັໃນອະນາຄດົ. ໃນການແຍກໂຄງສາ້ງ
ດັ່ ງກ່າວ ຍງັເປັນການຊີວ້ດັລວມເຖງິຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງແຕ່ລະທ ລະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ບໍລສິດັ ຈ  ່ ງໄດມ້ກີານແຍກໜ່ວຍງານ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັເພຼື່ ອຮອງຮບັໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ໂດຍມລີາຍ
ລະອຽດດັ່ ງລ ່ ມນີ:້ 
 ໜ່ວຍງານຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັ ໄດແ້ຍກຕວົເປັນ “ບໍລສິດັ ສດິທ ິໂລຈດິສຕກິ ລາວ ຈໍາກດັ”. 
 ໜ່ວຍງານຮາ້ນຄາ້ສະດວກຊຼື ້ພລສັ ມາກ ໄດແ້ຍກຕວົເປັນ “ບໍລສິດັ ລາວເດລີມ້າກ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ 

ຈໍາກດັ”. 
 ໜ່ວຍງານ ບດັເຕມີນໍາ້ມນັແທນເງນິສດົ ໄດແ້ຍກຕວົເປັນ “ບໍລສິດັ ແວວ-ເທກັ ລາວ ຈໍາກດັ”. 
 ໜ່ວຍງານສ ນລາ້ງອດັສດີລດົຍນົ ພາຍໃຕຮ້ ບແບບ ແຟນຊາຍ ໂມລີແ້ຄ (Moly Care) ຈາກປະເທດ

ໄທ ໄດແ້ຍກຕວົເປັນ “ບໍລສິດັ ສ ດາພອນການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ແລະ ບໍລກິານ ຈໍາກດັ”. 

ໃນປີ 2014 ຈນົເຖງິປັດຈ ບນັ ບໍລສິດັຍງັສຼືບຕ່ໍຮກັສາຄ ນະພາບຂອງສນິຄາ້ ແລະ ພດັທະນາບໍລກິານ ລວມເຖງິ
ການສົ່ ງເສມີພາບພດົຂອງບໍລສິດັໃຫເ້ພີ່ ມຂຼືນ້. ບໍລສິດັໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົນໍາ້ມນັເຊຼືອ້ໄຟ ແລະ ອາຍ
ແກດັລາວ (Lao Petroleum and Gas Association) ເຊິ່ ງເປັນສະມາຄມົຢ ່ ພາຍໃຕກ້ານຄ ມ້ຄອງຂອງສະພາການ
ຄາ້ ແລະ ອ ດສາຫະກໍາລາວ ໂດຍມບີດົບາດໜາ້ທີ່ ສໍາຄນັໃນການຮ່ວມກໍານດົນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັນໍາ້ມນັເຊຼືອ້ໄຟ ລວມ
ເຖງິລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍາ້ມນັໜາ້ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ ້ໃນເດຼືອນ ສງິຫາ 2014 ບໍລສິດັໄດ ້
ເປີດສາງນໍາ້ມນັເພີ່ ມອກີ 1 ສາງຄຼື ສາງນໍາ້ມນັປາກເຊ ບໍລມິາດບນັຈ  640,000 ລດິ ສົ່ ງຜນົໃຫປັ້ດຈ ບນັ ບໍລສິດັມຈີໍານວນ
ສາງນໍາ້ມນັທງັໝດົ 5 ສາງກະຈາຍຢ ່ ຕາມຈ ດຍ ດທະສາດຕ່າງໆ ແລະ ຕາມຕວົເມຼືອງເສດຖະກດິທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ມຊີາຍແດນ
ຕດິກບັປະເທດໄທທີ່ ເປັນຜ ສ້ະໜອງນໍາ້ມນັຫ ກັຂອງບໍລສິດັ ເພຼື່ ອຫ  ດຜ່ອນຕົນ້ທ ນຄ່າຂນົສົ່ ງ. ສະນັນ້ ຈ  ່ ງເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັ
ມສີາງນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂ ນ້ເຊິ່ ງສາມາດຈດັເກບັນໍາ້ມນັໄດສ້ ງສ ດເຖງິ 3,610,000 ລດິ ແລະ ມກີານເປີດສະຖານີບໍລກິານນໍາ້
ມນັຮ ບແບບ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ ຈໍານວນ 2 ສະຖານ ີເຮດັໃຫປັ້ດຈ ບນັມຈີໍານວນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັລວມທງັໝດົ 
107 ສະຖານທີົ່ ວປະເທດ. ໃນປີນີ ້ບໍລສິດັຍງັມກີານເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນເພຼື່ ອຮອງຮບັການສະເໜຂີາຍຮ ນ້ເພີ່ ມທ ນ ໃຫ ້
ແກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ (IPO) ອກີຈໍານວນ 120.00 ຕຼືກ້ບີ ໂດຍອອກຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນຈໍານວນ 60,000,000 ຮ ນ້, 
ມ ນຄ່າທີ່ ກໍານດົໄວ ້(Par) 2,000 ກບີຕ່ໍຮ ນ້ ເພຼື່ ອຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງບໍລສິດັທີ່ ຈະກາ້ວຂ ນ້ເປັນບໍລສິດັຊັນ້
ນໍາທາງດາ້ນຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍເຊຼືອ້ໄຟໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພ ມພີາກອາຊຽນຕ່ໍໄປ. 

ບໍລສິດັເປັນຜ ດໍ້າເນນີທ ລະກດິນໍາເຂົາ້ນໍາ້ມນັເຊຼືອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັອນັດບັຕົນ້ໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ມສ່ີວນແບ່ງ
ການຕະຫ າດ (Market Share) ເປັນອນັດບັ 2 ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງຕາມຍອດຂາຍຕັງ້ແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົນ້ມາ. 
ບໍລສິດັມກີານຈໍາໜ່າຍຜະລດິຕະພນັຫ ກັຢ ່  5 ປະເພດຄຼື 1. ນ ້າມນັກາຊວນ (Diesel), 2. ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ 
(Benzene Regular 91), 3. ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ (Benzene Super 95), 4. ນໍາ້ມນັເຕາົ (Bunker Oil) ແລະ 
5. ນ ້າມນັເຄຼື່ ອງ (Lubricant). ບໍລສິດັຈ າໜ່າຍນ ້າມນັຜ່ານທາງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັພາຍໃຕເ້ຄຼື່ ອງໝາຍ
ການຄາ້ “ພລສັ” ຫ ຼື “PLUS” ທີ່ ປັດຈ ບນັມສີາຂາຢ ່ ທົ່ ວປະເທດຈໍານວນ 107 ສະຖານ ີ(ຂໍມ້ ນວນັທ ີ30 ມຖິ ນາ 2014) 
ໂດຍມີຮ ບແບບການຄ ມ້ຄອງບໍລິຫານບັນດາສະຖານີ 2 ຮ ບແບບຄຼື: ບໍລິສັດລົງທ ນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງບໍລິຫານເອງ 
(Company Owned, Company Operated: COCO) ຈໍານວນ 8 ສະຖານີ ແລະ ບໍລິສດັຮ່ວມລົງທ ນ 



           ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.1 - 5 

(Company Owned, Dealer Operated: CODO) ຈໍານວນ 99 ສະຖານ.ີ ນອກຈາກການຈໍາໜ່າຍຜ່ານສະຖານີ
ບໍລກິານນໍາ້ມນັແລວ້ ບໍລສິດັຍງັໄດຈ້າໍໜ່າຍໂດຍກງົໄປຍງັລ ກຄາ້ໂຄງການ, ໂຮງງານອ ດສາຫະກໍາ, ບໍລສິດັຂນົສົ່ ງ ແລະ ຜ ້
ຂາຍສົ່ ງນໍາ້ມນັ (Jobber) ໃນ ສປປ ລາວ. 

 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.1.1 : ສະຫ  ບຫຍໍເ້ຫດການທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ 

ປີ  ສະຫ  ບຫຍໍເ້ຫດການທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ 
ປີ 2008 :  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ຈໍາກດັ ສາ້ງຕັງ້ຂຼືນ້ດວ້ຍທ ນຈດົທະບຽນ 28.80 ຕຼືກ້ບີ ໂດຍທ່ານ 

ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍ 
ແລະ 25 ສ່ວນຮອ້ຍຕາມລໍາດບັ ໂດຍມວີດັຖ ປະສງົຫ ກັຄຼືການນໍາເຂົາ້ ແລະ ຈດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊຼືອ້
ໄຟຜ່ານສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ. 

ປີ 2009 :  ສາ້ງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານແຫ່ງທໍາອດິຂ ນ້ທີ່  ໂພນທນັ ຊຼື່ ວ່າ ປໍ້ານໍາ້ມນັ ພລສັ 1 
(Plus 1). 

 ເປີດນໍາໃຊສ້າງນໍາ້ມນັແຫ່ງທໍາອດິ ທີ່  ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ບໍລມິາດບນັຈ  700,000 ລດິ. 
ປີ 2010 :  ໄດຮ້ັບການຮັບຮອງຄ ນະພາບມາດຕະຖານຈາກໜ່ວຍງານ UKAS  ໃນ 3 ດາ້ນຄຼື: ISO 

9001:2008 Quality Management System, ISO 14001:2004 Environmental 
Management System, OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety 
Management Systems. 

 ໄດມ້ກີານເປີດໃຊສ້າງນໍາ້ມນັທີ່ ວຽງຈນັ ບໍລມິາດບນັຈ  1,120,000 ລດິ ແລະ ສາງນໍາ້ມນັ ເມຼືອງເງນິ, 
ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ ີບໍລມິາດບນັຈ  700,000 ລດິ. 

ປີ 2011 :  ບໍລສິດັໄດມ້ກີານເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນເປັນ 75.60 ຕຼືກ້ບີ ເພຼື່ ອຮອງຮບັການເຕບີໂຕ ແລະ ການລງົທ ນ
ໃນການຂະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃຫຄ້ວບຄ ມທ ກພຼືນ້ທີ່ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 ມີການເປີດສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມັນໃນຮ ບແບບ ພລັສ ໂກລ (GLD) ເປັນແຫ່ງທໍາອິດຂຼືນ້ທີ່
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

 ໄດມ້ກີານເປີດໃຊສ້າງນໍາ້ມນັທີ່ ເມຼືອງ ປາກຊນັ, ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ ບໍລມິາດບນັຈ  350,000 ລດິ. 
 ມສ່ີວນແບ່ງທາງການຕະຫ າດເປັນອນັດບັ 2 ທາງດາ້ນທ ລະກດິເຊຼືອ້ໄຟໃນ ສປປ ລາວ. 

ປີ 2012 :  ບໍລສິດັມກີານເປີດສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນຮ ບແບບ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ (PTN) ເປັນສະຖານນີ
ບໍລກິານນໍາ້ມນັທໍາອດິຂ ນ້ທີ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ໃສ່ຊຼື່ ວ່າ ພລສັ ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ດອນ
ກອຍ ທີ່ ບາ້ນ ດອນກອຍ, ເມຼືອງ ສສີດັຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ.  

 ສາມາດຮກັສາສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫ າດອນັດບັ 2 ທາງດາ້ນທ ລະກດິເຊຼືອ້ໄຟໃນ ສປປ ລາວ. 

 ນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ລະບບົໄອທທີີ່ ທນັສະໄໝເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ, ຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານວຽກງານ
ຂາຍຜ່ານເຄຼື່ ອງຮ ດບດັ (Electronic Data Capture: EDC) ແລະ ການເກບັກໍາຂໍມ້ ນຈາກສ ນ
ກາງໄປຫາບັນດາສາຂາໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດດວ້ຍການສາ້ງຊອບແວລະບົບບໍລິຫານຂໍມ້ ນ
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ແບບລວມສ ນ ຫ ຼື ERP System. 

 ມກີານລງົທ ນສາ້ງລະບບົການບໍລຫິານການຂາຍນໍາ້ມນັຜ່ານບດັອີເລກັໂທຣນກິ ຫ ຼື ບດັເຕີມນໍາ້ມນັ
ແທນເງນິສດົ (Fleet Card) ເປັນຜ ທໍ້າອດິໃນ ສປປ ລາວ  ເຊິ່ ງເປັນຜ ລ້ເິລີ່ ມນໍາເອາົເຕກັໂນໂລຊໃີນ
ການບໍລຫິານ ແລະ ຄວບຄ ມຕົນ້ທ ນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການບໍລຫິານຂອງຫວົໜ່ວຍທ ລະກດິ  ລວມເຖງິ
ຍງັເປັນບດັທີ່ ສາມາດໃຊແ້ທນເງນິສດົໃນການຊໍາລະຄ່ານໍາ້ມນັໃຫຜ້ ມ້າໃຊບໍ້ລກິານໃນສະຖານີບໍລກິານ
ນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ. 

ປີ 2013 :  ບໍລສິດັເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນເປັນ 350.00 ຕຼືກ້ບີ  ເພຼື່ ອຮອງຮບັການເຕບີໂຕຂອງບໍລສິດັ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍການລງົທ ນເພຼື່ ອເປັນຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ ໃນອນັດບັຕົນ້ຂອງ ສປປ ລາວ  ແລະ ເພຼື່ ອຮອງຮບັການ
ເຕີບໂຕຂອງຄວາມຕອ້ງການນໍາ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການເປີດປະຊາຄົມເສດຖະກດິອາຊຽນ 
(ASEAN Economic Community: AEC). 

 ໄດຮ້ບັການສຼືບຕ່ໍຮບັຮອງຄ ນະພາບມາດຕະຖານຈາກໜ່ວຍງານ  UKAS  ໃນທງັ 3 ດາ້ນຄຼື: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 

 ໄດມ້ກີານປັບປ ງໂຄງສາ້ງບໍລສິດັ ແລະ ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັ ໃຫຊ້ດັເຈນ ເພຼື່ ອຮອງຮບັການເຕີບໂຕໃນ
ໄລຍະຍາວ. 

 ຍງັຄງົຮກັສາສ່ວນແບ່ງການຕະຫ າດເປັນອນັດບັ 2 ຂອງຜ ຈ້ໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊຼືອ້ໄຟໃນ ສປປ ລາວ. 
ປີ 2014 :  ບໍລສິດັໄດເ້ຂົາ້ເປັນສະມາຊກິ ສະມາຄມົ ນໍາ້ມນັເຊຼືອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັລາວທີ່ ຂຼືນ້ກບັສະພາການຄາ້ 

ແລະ ອ ດສາຫະກໍາລາວ. 

 ອງີຕາມກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ສາມນັປະຈໍາປີ 2014 ໃນວນັທ ີ18 ມຖິ ນາ 2014  ມມີະຕຕິກົລງົທີ່ ສໍາ
ຄນັ ດັ່ ງນີ:້ 

 ຫ  ດມ ນຄ່າທີ່ ກໍານດົໄວຕ່ໍ້ຮ ນ້ຈາກເດມີ 350,000,000 ກບີ ເປັນ 2,000 ກບີຕ່ໍຮ ນ້  ສົ່ ງຜນົໃຫຈ້ໍາ
ນວນຮ ນ້ຂອງບໍລສິດັເພີ່ ມຂຼືນ້ຈາກ 1,000 ຮ ນ້ ເປັນ 175,000,000 ຮ ນ້. 

 ໄດມ້ກີານກະຈາຍຮ ນ້ຈາກຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ເດມີ 2 ຄນົ ມາເປັນ 9 ຄນົ  ເພ ຼື່ ອຮອງຮບັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປ່ຽນ
ສະຖານະພາບເປັນບໍລສິດັ ມະຫາຊນົ. 

 ອງີຕາມກອງປະຊ ມວສິາມນັຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ ຄັງ້ທ ີ1/2014 ໃນວນັທ ີ9 ຕ ລາ 2014 ມມີະຕຕິກົລງົທີ່ ສໍາຄນັ
ດັ່ ງນີ:້ 

 ອະນ ມດັການເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນເປັນ 470.00 ຕຼືກ້ບີ  ໂດຍການອອກຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນຈໍໍານວນ 
60,000,000 ຮ ນ້ ມ ນຄ່າກໍານດົ 2,000 ກບີຕ່ໍຮ ນ້ ເພຼື່ ອຮອງຮບັການສະເໜຂີາຍຮ ນ້ແກ່ມວນຊນົ
ເປັນຄັງ້ທໍໍາອດິ (IPO). 

 ສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ກະກຽມເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັ
ຊບັລາວ. 



           ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັ 

ຕາຕະລາງທ ີ1.1.2: ຕາຕະລາງສະຫ  ບບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັ 

ບໍລສິດັ ຂວນັໃຈການຄາ້ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈໍາກດັ  
(Khouanchay Trading Import - Export Co., Ltd.) 
ວນັທສີາ້ງຕັງ້ :  1 ກນັຍາ 2011  (ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິລ່າສ ດ) 
ທີ່ ຕັງ້ສໍານກັງານໃຫຍ່ :  ຖະໜນົ ສສີະຫວ່າງວງົ, ບາ້ນ ສ ນນັທາ, ເມຼືອງ ໄກສອນພມົວຫິານ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ 
ລກັສະນະການປະກອບທ ລະ
ກດິ 

:  ຄາ້ຂາຍຍກົບ່ໍເປັນອນັສະເພາະ 

ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ :  9,000,000,000 ກບີ 
ຜ ອໍ້ານວຍການ :  ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 
ຄວາມສໍາພນັກບັບໍລສິດັ :  - ມຜີ ອໍ້ານວຍການຮ່ວມກນັຄຼື ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 

- ເປັນບໍລິສັດທີ່ ຖຼືຮ ນ້ໂດຍຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ລາຍໃຫຍ່ຂອງ PTL ຄຼື: ທ່ານ ຈນັທອນ 
ສດິທໄິຊ ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົ
ສະຫວນັ ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 25 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

 
ບໍລສິດັ ສດິທ ິໂລຈດິສຕກິ ລາວ ຈໍາກດັ  
(Sitthi Logistic Lao Co., Ltd.) 
ວນັທສີາ້ງຕັງ້ :  16 ສງິຫາ 2013  
ທີ່ ຕັງ້ສໍານກັງານໃຫຍ່ :  ບາ້ນ ສບີ ນເຮຼືອງ, ເມຼືອງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ລກັສະນະການປະກອບທ ລະ
ກດິ 

:  ບໍລກິານຂນົສົ່ ງທາງບກົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  

ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ :  16,000,000,000 ກບີ 
ຜ ອໍ້ານວຍການ :  ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 
ຄວາມສໍາພນັກບັບໍລສິດັ :  - ມຜີ ອໍ້ານວຍການຮ່ວມກນັຄຼື ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 

- ເປັນບໍລສິດັທີ່ ຖຼືຮ ນ້ໂດຍຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ລາຍໃຫຍ່ຂອງ PTL ຄຼືທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 
ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ຖຼື
ຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 25 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

 
ບໍລສິດັ ສດິທ ິການຄາ້ສາກນົ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈໍາກດັ 
(Sitthi Inter Trading Import-Export Co., Ltd) 
ວນັທສີາ້ງຕັງ້ :  23 ກັນັຍາ 2013 
ທີ່ ຕັງ້ສໍານກັງານໃຫຍ່ :  ບາ້ນ ຮ່ອງໄກ່ແກວ້, ເມຼືອງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ລກັສະນະການປະກອບທ ລະ
ກດິ 

:  ນໍາເຂົາ້: ເຄຼື່ ອງໃຊສ້ອຍປະຈໍາວນັ, ສະບຽງອາຫານ, ເຄຼື່ ອງສໍາອາງ, ເຄຼື່ ອງດຼື່ ມບໍາລ ງ
ສ ຂະພາບ, ເຄຼື່ ອງກ່ໍສາ້ງ, ເຄຼື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້, ເຄຼື່ ອງມຼືໃຊງ້ານອ ດສະຫະກໍາ/ກະສກໍິາ. 
ສົ່ ງອອກ: ຜະລດິຕະພນັກະສກໍິາ, ອ ກສາຫະກໍາ, ຫດັຖະກໍາ, ເຄຼື່ ອງປ່າຂອງດງົ. 

ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ :  9,000,000,000 ກບີ 
ຜ ອໍ້ານວຍການ :  ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ 
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ບໍລສິດັ ສດິທ ິການຄາ້ສາກນົ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈໍາກດັ 
(Sitthi Inter Trading Import-Export Co., Ltd) 
ຄວາມສໍາພນັກບັບໍລສິດັ :   - ເປັນບໍລສິດັທີ່ ຖຼືຮ ນ້ໂດຍຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ຂອງ PTL ຄຼື: ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົ

ສະຫວນັ (ພນັລະຍາ ທ່ານ ຈນັທອນ) ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 
ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ (ນອ້ງຊາຍ ທ່ານ ຈນັທອນ) ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 
ສ່ວນຮອ້ຍ. 
- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ເປັນຜ ອໍ້ານວຍການຂອງບໍລສິດັ ແລະ 
ເປັນຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ໃນ PTL ໃນສັດສ່ວນ 25 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ທ່ານ ວຽງຄອນ 
ສດິທໄິຊ ເປັນຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ PTL ໃນສດັສ່ວນ 0.057 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນ
ທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

 
ບໍລສິດັ ແບກັແຄນຢອນລາວ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈໍາກດັ  
(Black Canyon (Lao) Import-Export Co., Ltd.) 
ວນັທສີາ້ງຕັງ້ :  30 ກນັຍາ 2011  
ທີ່ ຕັງ້ສໍານກັງານໃຫຍ່ :  ບາ້ນ ອານ , ເມຼືອງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ລກັສະນະການປະກອບທ ລະ
ກດິ 

:  ຂາຍສະບຽງອາຫານ-ເຄຼື່ ອງດຼື່ ມ ແລະ ນໍາເຂົາ້ກາເຟ ຍີ່ ຫໍ ້“Black Canyon” 

ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ :  9,000,000,000 ກບີ 
ຜ ອໍ້ານວຍການ 
ຄວາມສໍາພນັກບັບໍລສິດັ          

: ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ 
-  ເປັນບໍລສິດັທີ່ ຖຼືຮ ນ້ໂດຍຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ລາຍໃຫຍ່ຂອງ PTL ຄຼື: ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທິ
ໄຊ ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ 
ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 25 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 
-  ຜ ອໍ້ານວຍການຂອງບໍລສິດັເປັນຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ໃນ PTL ໃນສດັສ່ວນ 0.057 ສ່ວນ
ຮອ້ຍ ແລະ ເປັນນອ້ງສາວຂອງ ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ. 

 
ບໍລສິດັ ລາວເດລີມ້າກ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈໍາກດັ  
(Lao Daily Mart Import-Export Co., Ltd.) 
ວນັທສີາ້ງຕັງ້ : 14 ພ ດສະພາ 2013  
ທີ່ ຕັງ້ສໍານກັງານໃຫຍ່ :  ບາ້ນ ສບີ ນເຮຼືອງ, ເມຼືອງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ລກັສະນະການປະກອບທ ລະ
ກດິ 

:  ການນໍາເຂົາ້ເຄຼື່ ອງອ ປະໂພກ ແລະ ບໍລໂິພກທ ກຊະນດິເພຼື່ ອຈໍາໜ່າຍໃນຮ ບແບບ
ແຟນຊາຍ ພາຍໃຕກ້າສນິຄາ້ “PLUS Daily Mart” 

ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ : 8,000,000,000 ກບີ 
ຜ ອໍ້ານວຍການ :  ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ  
ຄວາມສໍາພນັກບັບໍລສິດັ :  - ມຜີ ອໍ້ານວຍການຮ່ວມກນັຄຼື ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 

- ເປັນບໍລສິດັທີ່ ຖຼືຮ ນ້ໂດຍຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ລາຍໃຫຍ່ຂອງ PTL ຄຼືທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 
ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ຖຼື
ຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 25 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 
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ບໍລສິດັ ສ ດາພອນການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ແລະ ບໍລກິານ ຈໍາກດັ 
(Soudaphone Import-Export and Service Co.,Ltd.) 
ວນັທສີາ້ງຕັງ້ :  12 ສງິຫາ 2013  
ທີ່ ຕັງ້ສໍານກັງານໃຫຍ່ :  ບາ້ນ ສບີ ນເຮຼືອງ, ເມຼືອງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ລກັສະນະການປະກອບທ ລະ
ກດິ 

:  ບວົລະບດັຮກັສາ ແລະ ສອ້ມແປງລດົຍນົ ແລະ ບໍລກິານຕບົແຕ່ງພາຫະນະທ ກ
ປະເພດ ແລະ ປ່ຽນຢາງລດົໃຫຍ່ ພາຍໃຕຮ້ ບແບບແຟນຊາຍ "MOLY CARE" 

ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ :  7,800,000,000 ກບີ 
ຜ ອໍ້ານວຍການ :  ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ  
ຄວາມສໍາພນັກບັບໍລສິດັ :  - ມຜີ ອໍ້ານວຍການຮ່ວມກນັຄຼື ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 

- ເປັນບໍລິສັດທີ່ ຖຼືຮ ນ້ໂດຍຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ລາຍໃຫຍ່ຂອງ PTL ຄຼື: ທ່ານ ຈນັທອນ 
ສດິທໄິຊ ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົ
ສະຫວນັ ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 25 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

 

 

ບໍລສິດັ ແວວ-ເທກັ ລາວ ຈໍາກດັ  
(Well Tech Lao Co.,Ltd.) 
ວນັທສີາ້ງຕັງ້ :  16 ສງິຫາ 2013  
ທີ່ ຕັງ້ສໍານກັງານໃຫຍ່ :  ບາ້ນ ສບີ ນເຮຼືອງ, ເມຼືອງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ລກັສະນະການປະກອບທ ລະກດິ :  ບໍລກິານທີ່ ປ ກສາທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການລງົທ ນ ໂດຍນໍາໃຊເ້ທກັໂນໂລຢີທີ່

ທນັສະໄໝເຂົາ້ຊ່ວຍ 
ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ :  2,400,000,000 ກບີ 
ຜ ອໍ້ານວຍການ :  ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ  
ຄວາມສໍາພນັກບັບໍລສິດັ :   - ເປັນບໍລສິດັທີ່ ຖຼືຮ ນ້ໂດຍຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ຂອງ PTL ຄຼືທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ  

(ນອ້ງສາວ ທ່ານ ຈນັທອນ) ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ທ່ານ ວຽງ
ຄອນ ສດິທໄິຊ (ນອ້ງຊາຍ ທ່ານ ຈນັທອນ) ຖຼືຮ ນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 
- ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ ເປັນຜ ອໍ້ານວຍການຂອງບໍລສິດັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຼື
ຮ ນ້ໃນ PTL ໃນສດັສ່ວນ 0.057 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ 
ເປັນຜ ຖ້ຼືຮ ນ້ໃນ PTL ໃນສດັສ່ວນ 0.057 ສ່ວນຮອ້ຍ. 
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1.2 ເປົາ້ໝາຍການນໍາໃຊເ້ງນິທີ່ ໄດຈ້າກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້      
 

ບໍລສິດັອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ (IPO) ຈໍານວນ 60,000,000 ຮ ນ້ 
ໂດຍມູນຄ່າກໍານດົ (par value) 2,000 ກບີຕ່ໍຮ ນ້ ແລະ ຄາດການຈໍານວນເງນິທີ່ ໄດຈ້າກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ບ່ໍຫ  ດ 
120 ຕ ກ້ບີ ໂດຍມລີາຍລະອຽດການລງົທນຶ ແລະ ເປົາ້ໝາຍການນໍາໃຊເ້ງນິທີ່ ໄດສ້ະຫ  ບຕາມຕາຕະລາງລ ່ ມນີ:້ 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1.2.1 : ເປົາ້ໝາຍການນໍາໃຊເ້ງນິທີ່ ໄດຈ້າກການອອກຈໍາໜ່າຍຫ ກັຊບັ 

ວດັຖ ປະສງົ 
ມນູຄ່າການລງົທນຶ

ທງັໝດົ 

ຈໍານວນເງນິທີ່ ໃຊ ້
ຈາກການລະດມົທນຶ 

IPO 

ຄາດຄະເນ ໄລຍະເວລາທີ່ ນໍາໃຊ ້
ເງນິຈາກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 

1.) ລງົທນຶໃນການສາ້ງສະຖານບໍີລກິານ
ນໍາ້ມນັຈໍານວນ 20 ສະຖານ ີທົ່ ວປະເທດ  

ປະມານ 68 ຕ ກ້ບີ ບ່ໍຫ  ດ 54 ຕ ກ້ບີ ທາ້ຍປີ2014 - ຕົນ້ປີ 2015 

2.) ໃຊເ້ປັນເງນິທນຶໝນູວຽນເພ ່ ອບໍລຫິານ
ການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັຈາກຕ່າງປະເທດ  

ປະມານ 80 ຕ ກ້ບີ ບ່ໍຫ  ດ 42 ຕ ກ້ບີ ປີ 2015 

3.) ລງົທນຶໃນການບໍລຫິານລະບບົການຂນົສົ່ ງ ປະມານ 40 ຕ ກ້ບີ ບ່ໍຫ  ດ 24 ຕ ກ້ບີ ປີ 2015 

ລວມ ປະມານ 188 ຕ ກ້ບີ ບ່ໍຫ  ດ 120 ຕ ກ້ບີ  
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1.3 ບນັດາປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ 
ການລງົທນຶໃນຮ ນ້ສາມນັຂອງບໍລສິດັທີ່ ສະເໜຂີາຍໃນຄັງ້ນີມ້ຄີວາມສ່ຽງ, ນກັລງົທນຶຄວນພຈິາລະນາຂໍມູ້ນໃນ

ເອກະສານສະບບັນີຢ່້າງຮອບຄອບ ໂດຍສະເພາະປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆກ່ອນການຕດັສນິ ໃຈລງົທນຶໃນຮ ນ້ສາມນັຂອງ
ບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວ. ບນັດາປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທີ່ ລະບ ໄວໃ້ນເອກະສານສະບບັນີອ້າດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໃນທາງລບົຕ່ໍບໍລສິດັ 
ແລະ ມູນຄ່າຮ ນ້ຂອງບໍລສິດັ ເຊິ່ ງເປັນປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທງັໝດົທີ່ ມຢູ່ີ. ນອກຈາກນີ ້ອາດຈະມປັີດໄຈຄວາມສ່ຽງອ ່ ນໆ
ອກີແຕ່ບໍລສິດັເຫນັວ່າ ເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ່ໍ ໄດມ້ຜີນົກະທບົຫຼາຍຕ່ໍພາບລວມບໍລສິດັໃນປັດຈ ບນັ ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ
ໃນອະນາຄດົຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆເຫຼ ົ່ ານີອ້າດຈະເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັລາຍຮບັຂອງບໍລສິດັ, ຜນົກໍາໄລ, ຊບັ
ສນິສະພາບຄ່ອງ, ແຫ່ຼງເງນິທນຶ ແລະ ໂອກາດທາງທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ. ດັ່ ງນັນ້, ກ່ອນການຕດັສນິ ໃຈລງົທນຶນກັລງົທນຶ
ຄວນໃຊກ້ານພຈິາລະນາສກຶສາຂໍມູ້ນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທງັໝດົທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍບໍລສິດັ 
ເຊິ່ ງບ່ໍແມ່ນສະເພາະແຕ່ຄວາມສ່ຽງທີ່  ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນເອກະສານສະບບັນີເ້ທົ່ ານັນ້.  

ນອກຈາກນີ,້ ນກັລງົທນຶຍງັຕອ້ງສກຶສາເພີ່ ມເຕີມກ່ຽວກບັຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວເປັນຕົນ້ແມ່ນລະບຽບການ, 
ອາກອນ, ຫຼກັການໃນການຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັ, ສະພາບຄ່ອງໃນການຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍອ ່ ນໆທີ່
ພວົພນັເຖງິທ ລະກໍາຕ່າງ ໃໆນການຊ -້ຂາຍຫຼກັຊບັ. 

 
1. ຄວາມສ່ຽງໃນການດໍາເນີນທ ລະກດິ 

 
1.1 ຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຈາກການຜນັຜວນຂອງລາຄານໍາ້ມນັ 

ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຄວາມຕອ້ງການນໍາ ໃຊນໍ້າ້ມນັມນີບັມ ນ້ບັສູງຂຶນ້ເລ ອ້ຍໆ ທງັໃນພາກການຊມົໃຊ ້
ທົ່ ວໄປ ແລະ ໃນພາກການຜະລດິອ ດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫນໍ້າ້ມນັເປັນທີ່ ຕອ້ງການແບບທີ່ ຂາດບ່ໍ ໄດໃ້ນການດໍາລງົ
ຊວິດິໃນໂລກປັດຈ ບນັ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັ ໃຫລ້າຄານໍາ້ມນັດບິໃນຕະຫຼາດໂລກມກີານປັບຕວົສູງຂຶນ້ຕາມກນົໄກທາງ
ເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ.ໃນຖານະຜູນໍ້າເຂົາ້ນໍາ້ມນັຈາກຕ່າງປະເທດ ຈໍາເປັນຕອ້ງໄດສ້ັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັທີ່ ມລີາຄາແພງເຂົາ້ມາ
ຂາຍໃນບາງຊ່ວງເພ ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຊມົໃຊຕ້າມຄວາມຈໍາເປັນ. ສະມາຄມົນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ອາຍ
ແກດັ ລາວ ໄດກໍ້ານດົລາຄາຂາຍນໍາ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອາ້ງອງີຈາກລາຄາຕະຫຼາດນໍາ້ມນັໃນປະເທດສງິກະໂປ. ສະນັນ້  
ການຜນັຜວນຂຶນ້-ລງົຂອງລາຄານໍາ້ມນັຈຶ່ ງບ່ໍມຜີນົກະທບົຕ່ໍປະລມິານການນໍາໃຊເ້ນ ່ ອງຈາກວ່ານໍາ້ມນັເປັນສນິຄາ້ຈໍາເປັນ 
ແລະ ບ່ໍມສີນິຄາ້ທີ່ ສາມາດທດົແທນໄດ ້ແຕ່ມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍລາຍຮບັຂອງບໍລສິດັ ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມຜນັຜວນຂອງ
ລາຄາຕົນ້ທນຶນໍາ້ມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກໍາໄລສ ດທຂິອງບໍລສິດັ ເນ ່ ອງຈາກຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຈາກ
ປັດໃຈພາຍນອກ. ເຊິ່ ງລາຄານໍາ້ມນັໃນຕະຫຼາດໂລກລວມເຖງິລາຄານໍາ້ມນັທີ່ ຈໍາໜ່າຍຜ່ານສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ທີ່ ຖ ກ
ກໍານດົໂດຍສະມາຄມົນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ ລາວ ນັນ້ບນັດາຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ ຜູປ້ະກອບການ
ຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຕອ້ງປະເຊນີດວ້ຍກນັທງັໝດົ, ຜນົການດໍາເນນີງານຂອງຜູປ້ະກອບການແຕ່ລະເຈົາ້ຂຶນ້ຢູ່ກບັຄວາມ
ສາມາດໃນການບໍລຫິານຈດັການຕົນ້ທນຶ ລວມເຖງິການບໍລຫິານຈດັການໃນການສັ່ ງຊ  ້ແລະ ຄາດຄະເນສະຖານະການກ່ຽວ
ກບັລາຄານໍາ້ມນັໃນຕະຫຼາດໂລກ.  

ໃນນີ ້ບໍລສິດັກ່ໍບ່ໍໄດເ້ມນີເສຍີຕ່ໍກບັຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆເຫຼ ົ່ ານັນ້, ບໍລສິດັຈຶ່ ງມກີານຕດິຕາມບດົວເິຄາະລາຍງານການ
ປ່ຽນແປງຂອງລາຄານໍາ້ມນັ ໃນຕະຫຼາດນໍາ້ມນັປະເທດສງິກະໂປ ແລະ ມກີານພດັທະນາລະບບົໄອທໃີນການກວດສອບ 
ປະລມິານນໍາ້ມນັສໍາຮອງຢູ່ສາງ ໂດຍທີ່ ບໍລສິດັສາມາດຮູປ້ະລມິານນໍາ້ມນັສໍາຮອງໃນທ ກສາງທງັໝດົຂອງບໍລສິດັ ເພ ່ ອຶທີ່ ຈະ
ສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ກໍານດົປະລມິານການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັໃຫເ້ໝາະສມົກບັສະຖານະການຂອງລາຄານໍາ້ມນັໃນຕະຫຼາດໂລກ



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.3 - 2 

ໃນແຕ່ລະຊ່ວງໄລຍະເວລາ ນອກເໜ ອຈາກນີບໍ້ລສິດັຍງັພດັທະນາລະບບົຂນົສົ່ ງນໍາມນັໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂ ນ້ເພ ່ ອທີ່
ຈະສາມາດຄວບຄ ມຕົນ້ທນຶໃນການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຈາກຜູຜ້ະລດິມາສູ່ສາງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ ແລະ ນໍາສົ່ ງໄປໃຫລູ້ກຄາ້ຂອງ
ບໍລສິດັຕ່ໍໄປ ໂດຍການພດັທະນາດັ່ ງກ່າວບໍລສິດັມແີຜນການໃນອະນາຄດົເຊິ່ ງຈະນໍາໃຊເ້ງນິຈາກການລະດມົທນຶຄັງ້ນີໄ້ປ
ລງົທນຶພດັທະນາລະບບົຂນົສົ່ ງລະຫວ່າງປະເທດ (ລາຍລະອຽດຕາມສ່ວນທີ່  1.5 ແຜນການໃນອະນາຄດົ) ເພ ່ ອພດັທະນາ
ປະສດິທພິາບໃນການຂນົສົ່ ງ ລວມເຖງິການບໍລຫິານຈດັການຕົນ້ທນຶການຂນົສົ່ ງດັ່ ງກ່າວເພ ່ ອເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດຫຼ ດ
ຄວາມສ່ຽງຈາກການຜນັຜວນຂອງລາຄານໍາ້ມນັທີ່ ເກດີຂ ນ້ໄດ.້ 

 
1.2 ຄວາມສ່ຽງຈາກການແຂ່ງຂນັທາງທ ລະກດິ 

ເນ ່ ອງຈາກທ ລະກດິການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃນ ສປປ ລາວ ເປັນທ ລະກດິທີ່ ມກີານແຂ່ງຂນັສູງ  ເຊິ່ ງມຜູີດໍ້າ
ເນນີທ ລະກດິດາ້ນນີຈ້ໍານວນຫຼາຍ  ບ່ໍວ່າຈະເປັນພາກລດັວສິາຫະກດິ ຫຼ   ບໍລສິດັເອກະຊນົລາຍໃຫຍ່ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ  ລວມເຖງິຫວົໜ່ວຍທ ລະກດິລາຍຍ່ອຍຂະໜາດນອ້ຍ. ໃນປັດຈ ບນັມ ີ16 ຫວົໜ່ວຍທ ລະກດິທີ່ ດໍາເນີນ
ທ ລະກດິຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຜ່ານທາງສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ອີງຕາມຂໍມູ້ນລ່າສ ດຂອງວັນທ ີ31 ທນັວາ 2013 
(ລາຍລະອຽດໃນຂໍ ້1.4 ການດໍາເນນີທ ລະກດິໃນປັດຈ ບນັ) ແລະ ມສີະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັທງັໝດົ 1,076 ສະຖານ ີ
ທົ່ ວ ສປປ ລາວ.  ໃນທາ້ຍປີ 2013 ບໍລສິດັມຈີໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທງັໝດົ 105 ສະຖານ ີຄດິເປັນສດັສ່ວນ 
9.76 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈໍານວນສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັທງັໝດົ.  ໃນອ ດສາຫະກໍາຜູຈ້ໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຜ່ານສະຖານີ
ບໍລິການ ແມ່ນມີການແຂ່ງຂັນສູງ  ໂດຍສະເພາະໃນເລ ່ ອງຂອງສະຖານທີ່ ການຕັງ້ສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ເພ ່ ອ
ພະຍາຍາມດງຶດູດລູກຄາ້ໃຫມ້າໃຊບໍ້ລກິານ ສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິັດມີຄວາມສ່ຽງໃນການແຂ່ງຂນັໃນທ ລະກດິ. ຖາ້ຫາກ
ບໍລສິດັປັບຕວົບ່ໍທນັຕາມການປ່ຽນແປງໃນອ ດສາຫະກໍາ ຫຼ   ບ່ໍສາມາດຂະຫຍາຍຈໍານວນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັໄດຈ້ະ
ເຮດັໃຫສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຜນົການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັໄດໃ້ນອະນາຄດົ. 

ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍລສິດັໄດມ້ວີທິກີານຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ໂດຍການພດັທະນາປັບປ ງ
ທງັໃນສ່ວນຂອງຄ ນະພາບສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ. ບໍລສິດັໄດມ້ກີານພດັທະນາຮູບແບບຂອງສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ທີ່
ເປັນສູນກາງການໃຊຊ້ີວດິຂອງຄນົໃນຊ ມຊນົເມ ອງ ແລະ ເປັນແຫ່ຼງລວມສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແກ່ຜູມ້າໃຊບໍ້ລິການ ໃນຮູບແບບຂອງສະຖານີ ພລັສ ແພັລດຕິນໍາ (PTN) ແລະ ສະຖານີ ພລັສ ໂກລ 
(GLD) ພາຍໃຕແ້ນວຄວາມຄດິ (Life Station) ການພດັທະນາຮູບແບບຂອງສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັເພຶ່ ອຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ທີ່ ມາໃຊບໍ້ລກິານໄດຮ້ບັຜນົຕອບຮບັທີ່ ດສີົ່ ງຜນົເຮດັ ໃຫລ້າຍຮບັຂອງບໍລສິດັຜ່ານທາງ
ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 270.72 ຕ ກ້ບີ 357.40 ຕ ກ້ບີ 
ແລະ 464.85 ຕ ກ້ບີ ຫຼ   ເທົ່ າກບັ 29.91 ສ່ວນຮອ້ຍ 35.07 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 43.24 ສ່ວນຮອ້ຍຕ່ໍຍອດຂາຍລວມ
ຕາມລໍາດບັ.  ເຖງິແນວໃດກ່ໍຕາມບໍລສິດັກ່ໍບ່ໍໄດຖ້ ເບາົໃນເລ ່ ອງດັ່ ງກ່າວ  ບໍລສິດັຍງັມໜ່ີວຍງານທາງດາ້ນການຕະຫຼາດທີ່
ຕດິຕາມ ແລະ ພດັທະນາເພ ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ຜູມ້າໃຊບໍ້ລກິານຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ. ໂດຍບໍລສິດັມີ
ຊ່ອງທາງການສ ່ ສານ ແລະ ຮບັຟັງຄວາມເຫນັຈາກລູກຄາ້ຜູມ້າໃຊບໍ້ລກິານຜ່ານທາງສ ່ ອອນໄລນ ໌ແລະ ສງັຄມົອອນໄລນ ໌
(Social Media) ເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດຮບັຟັງຄວາມເຫນັໂດຍກງົຈາກລູກຄາ້ຜູມ້າໃຊບໍ້ລກິານ ລວມເຖງິສາມາດສ ່
ສານໂດຍກງົໄປຍງັຜູໃ້ຊບໍ້ລກິານ ເຮດັ ໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດບໍລຫິານຈດັການຄວາມສ່ຽງໃນເລ ່ ອງດັ່ ງກ່າວໄດ.້ 
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1.3 ຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຈາກການເພິ່ ງພາຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັລາຍໃຫຍ່ 
ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັເປັນຜູນໍ້າເຂົາ້ ແລະ ຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບ່ໍມໂີຮງກັ່ ນເປັນຂອງຕນົ

ເອງ, ບໍລສິດັຈຶ່ ງໄດມ້ກີານສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັຈາກຜູປ້ະກອບການທີ່ ມຊີ ່ ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັໃນລະດບັສາກນົ ຄ : IRPC 
Public Company Limited (IRPC) ເປັນຜູຈ້ໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັໃຫບໍ້ລສິດັເປັນຫຼກັ. ໂດຍ IRPC ເປັນຜູດໍ້າເນີນ
ທ ລະກດິປີໂຕຣເຄມແີຫ່ງທໍາອດິໃນພາກພ ນ້ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ.້ ໃນປັດຈ ບນັ IRPC ມຂີະໜາດກໍາລງັຜະລດິ
ຈດັເປັນອນັດບັ 3 ຂອງປະເທດໄທ ເຊິ່ ງມຊີ ່ ສຽງ, ຄວາມໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ແລະ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັໃນລະດບັສາກນົ. ໃນການ
ສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃນປີ 2011 - 2013 ບໍລສິດັໄດສ້ັ່ ງຊ ຜ້ະລດິຕະພນັນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຈາກ IRPC ຈໍານວນ 83.29 
ລາ້ນລດິ, 110.92 ລາ້ນລດິ ແລະ 121.70 ລາ້ນລດິ ຫຼ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 83.25 ສ່ວນຮອ້ຍ, 93.45 ສ່ວນຮອ້ຍ 
ແລະ 93.41 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງປະລມິານການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທງັໝດົໃນແຕ່ລະປີຕາມລໍາດບັ. ດວ້ຍເຫດນີ ້ຈ ຶ່ ງຖ ວ່າ
ບໍລສິດັມຄີວາມສ່ຽງຈາກການເພິ່ ງພາຜູສ້ະໜອງນໍາ້ມນັລາຍໃຫຍ່ (Supplier)ໃນອະນາຄດົ. ຫາກ IRPC ມເີຫດຈໍາ
ເປັນທີ່ ເຮດັໃຫບ່ໍ້ສາມາດຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັໄດ ້ຫຼ   ຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັພຽງບາງສ່ວນທີ່ ຕ່ໍາກວ່າປະລມິານຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງບໍລສິດັ ກ່ໍຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຜນົການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັໄດ.້ 

ເຖງິແນວໃດກ່ໍຕາມ ບໍລສິດັ ແລະ IRPC ກ່ໍເປັນພນັທະມດິທາງການຄາ້ທີ່ ດີຕ່ໍກນັ, ບໍລສິດັຈຶ່ ງ ໄດມ້ກີານສັ່ ງຊ ້
ນໍາ້ມນັຈາກ IRPC ນບັຕັງ້ແຕ່ມກີານສາ້ງຕັງ້ເປັນຕົນ້ມາເປັນ ໄລຍະເວລາ 6 ປີ. ບໍລສິດັໄດຕ້ກົລງົເຮດັສນັຍາກບັ IRPC 
ໃນການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັ ໂດຍທີ່  IRPC ເປັນຜູສ້ະເໜລີາຄາມາໃຫບໍ້ລສິດັໃນວນັຈນັຂອງແຕ່ລະອາທດິ  ເຊິ່ ງເປັນການສະ   
ເໜລີາຄາທີ່ ມອີາຍ  1 ອາທດິ. ການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັບໍລສິດັຈະໄດສ້ັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັທ ກໆວນັຈນັ, ວນັພ ດ ແລະ ວນັສ ກ. ໃນແຕ່
ລະອາທດິ ບໍລສິດັໄດວ້າງແຜນສັ່ ງຊ ໂ້ດຍປຽບທຽບປະລມິານນໍາ້ມນັສໍາຮອງໃນແຕ່ລະສາງ (Daily Bulk Stock)  
ເຊິ່ ງມກີານວດັແທກທ ກໆມ ຫຼ້ງັເລກີການ ແລະ ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ເພ ່ ອສັ່ ງຊ  ້ແລະ ກໍານດົເວລາໃນ
ການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຈາກໜາ້ໂຮງກັ່ ນໄປສູ່ສາງໃນແຕ່ລະພ ນ້ທີ່ ໂດຍໃຊເ້ວລາປະມານ 12 ຊົ່ ວໂມງ. ຜ່ານມາບໍລສິດັຍງັບ່ໍ
ເຄຍີພບົບນັຫາໃນການສັ່ ງຊ  ້ແລະ ຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັຈາກ IRPC. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ບໍລສິດັກ່ໍບ່ໍເຄີຍຖ ເບາົໃນເລ ່ ອງ
ຂອງຄວາມສ່ຽງໃນການອງີ ໃສ່ຜູສ້ະໜອງແຕ່ພຽງຜູດ້ຽວ.  ນອກນັນ້ບໍລສິດັຍງັໄດມ້ກີານຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານການກະຈາຍ
ຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ໂດຍການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັເຊ ອ້ໄຟນໍາຜູສ້ະໜອງທີ່ ມຊີ ່ ສຽງອ ່ ນໆອີກຕາມມາດຕາ 7 ຂອງກດົໝາຍການ
ຄາ້ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ພ.ສ.2543 ແຫ່ງຣາດຊະອານາຈກັໄທ (ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນນິຍາມຄໍາສັບ) ເຊັ່ ນ: Chevron 
(Thailand) Limited (chevron), ESSO (Thailand) Public Company Limited (ESSO) ແລະ 
The Shell Company of Thailand Limited (Shell). ໃນການພຈິາລະນາການສັ່ ງຊ ຈ້າກຜູສ້ະໜອງອ ່ ນ ແມ່ນ
ການສມົທຽບໄລຍະເວລາໃນການຂນົສົ່ ງ ຈາກໜາ້ໂຮງກັ່ ນມາຍງັສາງຂອງບໍລສິດັ ເຊິ່ ງຜູສ້ະໜອງນໍາ້ມນັອ ່ ນສ່ວນໃຫຍ່ກ່ໍ
ຈະຕັງ້ຢູ່ໃກກ້ບັ IRPC ຄ ກນັເຊັ່ ນ: ເຂດຈງັຫວດັຊນົບູລ ີແລະ ຈງັຫວດັຣະຍອງ (ປະເທດໄທ) ເຮດັ ໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດ
ຄາດຄະເນໄລຍະເວລາໃນການຂນົສົ່ ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັເວລາໄດ.້ ການເພີ່ ມຜູສ້ະໜອງອກີ 3 ແຫ່ງທີ່ ເປັນໂຮງກັ່ ນ ແລະ 
ເປັນຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັລາຍໃຫຍ່ຂອງປະເທດໄທ ເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດຫຼ ດຄວາມສ່ຽງຈາກການທີ່  IRPC ບ່ໍສາມາດຈໍາ
ໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫພ້ຽງພໍຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຂອງບໍລສິດັ. 

 
1.4 ຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານການຂນົສົ່ ງ 

ບໍລສິດັດໍາເນນີທ ລະກດິນໍາເຂົາ້ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຈາກຜູສ້ະໜອງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃນປະເທດໄທ ແລະ ມາຈໍາໜ່າຍ
ໃນສປປ ລາວ ຜ່ານທາງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໂດຍກງົເຂົາ້ໂຄງການ ຫຼ   ພາກສ່ວນອ ດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.  
ໃນການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຈາກຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ມເີຂດພີ ນ້ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ຈງັຫວດັຊນົບູລີ ແລະ ຈງັຫວດັຣະຍອງ
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ຂອງປະເທດໄທ, ບໍລສິດັຈະຈາ້ງບໍລສິດັຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທີ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດຕາມມາດຕາ 12 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ
ການຄາ້ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟແຫ່ງຣາດຊະອານາຈກັໄທ ພສ 2543 ຄ : ບໍລສິດັ ເອສ-ວນັ ໂລຈດິຕກິສ ໌ຈໍາກດັ (S1), ບໍລສິດັ 
ສ ທ ີແທງັເກລີ ໌ແອນດ ໌ສະເປຊຽນຊກັ ຈໍາກດັ (SUTEE) ແລະ ບໍລສິດັ ວດັຊະລະຊບັ ປີໂຕຣລຽ້ມ ຈໍາກດັ (WAT). 
ບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວ ເປັນບໍລສິດັທີ່ ຜ່ານການປະເມນີຄ ນະພາບ ແລະ ຢູ່ໃນລາຍຊ ່ ຜູຈ້ດັສົ່ ງ (Supplier List) ຂອງບໍລສິດັ 
ລວມເຖງິເປັນທີ່ ຍອມຮບັຂອງຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັ. ບໍລສິດັ ໄດເ້ອາົ ໃຈໃສ່ເລ ອກບໍລສິດັຂນົສົ່ ງທີ່ ມຄີ ນະພາບ. ເນ ່ ອງຈາກ ນໍາ້ມນັ
ເຊ ອ້ໄຟເປັນສນິຄາ້ທີ່ ສາມາດປອມແປງ ຫຼ   ສາມາດເຈ ອປົນ ໄດໃ້ນລະຫວ່າງການຂນົສົ່ ງຈາກໜາ້ໂຮງກັ່ ນມາຍງັສາງນໍາ້ມນັ
ຂອງບໍລສິດັໃນ ສປປ ລາວ ໃຊເ້ວລາປະມານ 12 ຊົ່ ວໂມງ. ນອກຈາກນີ ້ຖາ້ບໍລສິດັຂນົສົ່ ງບ່ໍຄວບຄ ມເຕກັນກິດາ້ນຄ 
ນະພາບ ໃຫດ້ອີາດເກດີມນໍີາ້ເຂົາ້ມາເຈ ອປົນເຊັ່ ນ: ໃນເວລາຝົນຕກົຜູຂ້ບັລດົຂນົສົ່ ງອາດຈະປິດຝາບ່ໍແໜນ້ ຫຼ   ອ ປະກອນ
ຂອງລດົຂນົສົ່ ງຢູ່ໃນສະພາບໃຊງ້ານບ່ໍ ໄດ ້ອາດເຮດັ ໃຫນໍ້າ້ສາມາດຊມຶເຂົາ້ໄປເຈ ອປົນກບັນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ໄດ.້ ໃນອະດີດ 
ທາງບໍລສິດັເຄຍີພບົບນັຫານໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທີ່ ນໍາມາສົ່ ງໃຫບ່ໍ້ໄດຄ້ ນະພາບຕາມມາດຕະຖານ, ບໍລສິດັຈຶ່ ງໄດສ້ົ່ ງນໍາ້ມນັໃນ
ລດົຄນັດັ່ ງກ່າວກບັຄ ນ ໂດຍຄວາມຮບັຜດິຊອບນີຈ້ະຕກົຢູ່ກບັຜູຂ້ນົສົ່ ງນໍາ້ມນັພຽງຝ່າຍດຽວ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍລສິດັມວີທິກີານຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານຈດັການ ເພ ່ ອຫຼ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວລງົ. ບໍລສິດັ
ຈຶ່ ງເລ ອກຈາ້ງບໍລສິດັທີ່ ຢູ່ໃນລາຍຊ ່ ຜູຈ້ດັສົ່ ງ (Supplier List) ທີ່ ຜ່ານການປະເມນີລະບບົຄວບຄ ມຄວາມປອດໄພ, 
ຄ ນະພາບຂອງລດົຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັ ແລະ ອ ປະກອນ, ມກີານປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນໃນການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຢ່າງຖ ກຕອ້ງ. 
ບໍລສິດັມມີາດຕະຖານໃນການປະເມນີຄ ນະພາບຂອງການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັ. ນອກຈາກນີ ້ບໍລສິດັຍງັ ໄດລ້ງົທນຶສາ້ງຫອ້ງທດົ
ລອງເພ ່ ອວດັແທກຄ ນະພາບນໍາ້ມນັປະຈໍາແຕ່ລະສາງນໍາ້ມນັທ ກແຫ່ງ. ບໍລສິດັຈະກວດສອບຄ ນະພາບຂອງນໍາ້ມນັເຊ ອ້
ໄຟໂດຍປຽບທຽບຄ ນະພາບນໍາ້ມນັໜາ້ໂຮງກັ່ ນ ແລະ ໜາ້ສາງຂອງບໍລສິດັຕາມມາດຕະຖານ API ກ່ອນຈດັສົ່ ງໄປຈໍາ
ໜ່າຍທີ່ ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຫຼ   ຈໍາໜ່າຍໃຫຫ້ວົໜ່ວຍທ ລະກດິທ ກຄັງ້. ນອກຈາກນີ ້ໃນການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຈາກໜາ້
ໂຮງກັ່ ນມາເຖງິສາງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັອາດຈະມຄີວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັເລ ່ ອງອ ບດັຕເິຫດເກດີຂ ນ້ທີ່ ເຮດັໃຫສ້ົ່ ງຜນົກະທບົ
ຕ່ໍກບັບໍລສິດັ. ດັ່ ງນັນ້ ບໍລສິດັຈຶ່ ງມຂໍີບ້ງັຄບັກບັບນັດາບໍລສິດັຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັໃຫຮ້ບັປະກນັຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ອາດເກດີຂ ນ້
ດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ: ການເຮດັປະກນັໄພລດົຍນົ, ການກວດສອບລດົຂນົສົ່ ງທ ກຄັງ້ກ່ອນການເດນີທາງເປັນຕົນ້. 
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ບໍລສິດັດໍາເນນີທ ລະກດິນໍາເຂົາ້ ແລະ ຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຜ່ານທາງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ເຊິ່ ງຮູບແບບໃນ
ການລົງທນຶ ແລະ ຄ ມ້ຄອງບໍລິຫານມີ 2 ຮູບແບບຄ : ຮູບແບບບໍລິສັດລົງທນຶ ແລະ ບໍລິຫານເອງ (Company 
Owned Company Operated: COCO) ແລະ ຮູບແບບບໍລສິັດຮ່ວມລງົທນຶ (Company Owned 
Dealer Operated: CODO). ໃນປັດຈ ບນັ ບໍລສິດັມສີະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັພາຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ “ພລສັ” 
(PLUS) ທງັໝດົຈໍານວນ 107 ສະຖານ ີໂດຍແບ່ງເປັນ ຮູບແບບ COCO 8 ສະຖານ ີຫຼ   ເທົ່ າກບັ 7.48 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງຈໍານວນສະຖານີບໍລກິານທງັໝດົ ແລະ ຮູບແບບ CODO 99 ສະຖານີ ຫຼ   ເທົ່ າກບັ 92.52 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທງັໝດົ.  ບໍລສິດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຜ່ານທາງສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັໃນປີ 2011 2012 
ແລະ 2013 ມມີູນຄ່າທງັໝດົດັ່ ງນີ:້ ໃນປີ 2011 ລາຍຮບັ 270,722 ລາ້ນກບີ, ໃນປີ 2012 ລາຍຮບັ 357,406 ລາ້ນ
ກບີ ແລະ ໃນປີ 2013 ລາຍຮບັ 464,853 ລາ້ນກບີ ເທົ່ າກບັ 29.91 ສ່ວນຮອ້ຍ, 35.07 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 43.24 
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຍອດຂາຍລວມຕາມລໍາດບັ ເຊິ່ ງລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍຜ່ານທາງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງ
ຕ່ໍເນ ່ ອງ ແລະ ຖ ເປັນລາຍຮບັຈາກກ ່ ມລູກຄາ້ທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສ ດໃນອະດດີ. ບໍລສິດັແນໃສ່ນະໂຍບາຍໃນການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນຮູບແບບ CODO  ສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດຂະຫຍາຍຈາໍນວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ
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ຂອງບໍລສິດັໄດຢ່້າງວ່ອງໄວ  ເຊິ່ ງໃນການຮ່ວມລງົທນຶຂອງຮູບແບບ CODO, ບໍລສິດັຈະເປັນຜູລ້ງົທນຶໃນອ ປະກອນທີ່
ກ່ຽວກບັໂຄງສາ້ງສະຖານ ີແລະ ຕູຈ່້າຍນໍາ້ມນັເປັນຕົນ້. ໃນນັນ້ ຜູຮ່້ວມລງົທນຶຈະນໍາທີ່ ດນິມາເປັນສ່ວນປະກອບຂອງ
ການຮ່ວມລງົທນຶ ໂດຍບໍລສິດັຈະເຮດັສນັຍາກບັຜູຮ່້ວມລງົທນຶ 2 ສນັຍາທີ່ ມອີາຍ ສນັຍາເທົ່ າກນັ ຄ : ສນັຍາວ່າດວ້ຍ
ການລງົທນຶຮ່ວມ ແລະ ສນັຍາວ່າດວ້ຍການຊ -້ຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ. ແຕ່ບໍລສິດັກ່ໍຍງັມຄີວາມສ່ຽງ ເນ ່ ອງຈາກສະຖານີ
ບໍລກິານນໍໍາ້ມນັໃນຮູບແບບ CODO ທີ່ ກວມເອາົ 92.52 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈໍານວນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັທງັໝດົ, 
ເພາະຖາ້ຫາກວ່າສນັຍາຮ່ວມລງົທນຶໃນຮູບແບບ CODO ໝດົອາຍ ພອ້ມໆກນັຫຼາຍສະຖານ ີແລະ ຫາກຜູຮ່້ວມລງົທນຶ
ຕອ້ງການຍກົເລກີສນັຍາວ່າດວ້ຍການລງົທນຶຮ່ວມ ແລະ ສນັຍາວ່າດວ້ຍການຊ -້ຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ຈະເຮດັໃຫສ້ົ່ ງຜນົ
ກະທບົຕ່ໍຜນົປະກອບການຂອງບໍລສິດັໄດ.້ 

ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວຍງັບ່ໍມຜີນົກະທບົໃນໄລຍະໄວໆນີຕ່ໍ້ກບັບໍລສິດັ ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັໄດ ້
ເຮດັສນັຍາວ່າດວ້ຍການລງົທນຶຮ່ວມ ແລະ ສນັຍາວ່າດວ້ຍການຊ -້ຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທີ່ ມອີາຍ ສນັຍາຢ່າງໜອ້ຍ 20 ປີ
ທງັ 2 ສນັຍາ. ໝາຍຄວາມວ່າບໍລສິດັມອີາຍ ສນັຍາຮ່ວມລງົທນຶກບັຜູຮ່້ວມລງົທນຶໃນຮູບແບບ CODO ໄລຍະສັນ້ສ ດ 
14 ປີ  ເຫນັວ່າຍງັບ່ໍແມ່ນໄລຍະເວລາອນັໃກ ້ແລະ ເນ ອ້ໃນຂອງສນັຍາຍງັລະບ ໃຫສ້າມາດຕ່ໍອາຍ ສນັຍາອອກໄປໄດອ້ີກ 
10 ປີ ແບບອດັຕະໂນມດັຫາກຄູ່ສນັຍາບ່ໍມກີານແຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນລ່ວງໜາ້ກ່ອນສີນ້ສ ດອາຍ ສນັຍາຢ່າງໜອ້ຍ 1 
ເດ ອນ.   
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.3.1 : ສະຫຼ ບຈໍານວນສະຖານ ີCODO ທີ່ ຈະໝດົອາຍ ສນັຍາ 
ປີທີ່ ໝດົອາຍ ສນັຍາຮ່ວມລງົທນຶ ຈາໍນວນສະຖານ ີ

2028 1 
2029 26 
2030 25 
2031 26 
2032 13 
2033 7 
2034 1 

 
ຕາມຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິຮູບແບບ CODO ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໝດົອາຍ ໃນຊ່ວງເວລາໃກຄ້ຽງກນັໃນຊ່ວງປີ 2029 

-2032 ເຊັ່ ນ: ໃນປີ 2029 ມ ີ26 ສະຖານ,ີ ໃນປີ 2030 ມ ີ25 ສະຖານ,ີ ໃນປີ 2031 ມ ີ26 ສະຖານີ ແລະ ໃນປີ 
2032 ມ ີ13 ສະຖານ.ີ ການເພີ່ ມຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນອະນາຄດົໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີຂາ້ງໜາ້ ລະຫວ່າງ
ປີ 2014-2018 ບໍລສິັດມີແຜນທີ່ ຈະຂະຫຍາຍສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂ ນ້ອີກປະມານ 97 ສະຖານີ ເຊິ່ ງຈະ
ຂະຫຍາຍທງັໃນຮູບແບບ COCO ແລະ ຮູບແບບ CODO. ໂດຍການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງຈໍານວນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ
ໃນອະນາຄດົຈະຊ່ວຍຫຼ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຮູບແບບ CODO ທີ່ ຈະໝດົອາຍ ສນັຍາພອ້ມກນັ ແລະ ອາດຈະບ່ໍຕ່ໍອາ
ຍ ສນັຍາໃນບາງສ່ວນ. 

 
 
 

 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.3 - 6 

2 ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນການເງນິ 
 

2.1 ຄວາມສ່ຽງຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ 
 ບໍລສິດັນໍາເຂົາ້ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທງັໝດົມາຈາກຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃນປະເທດໄທ ໂດຍ
ບໍລສິດັຈະຊໍາລະຄ່ານໍາ້ມນັໃນສະກ ນເງນິໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຊໍາລະຄ່າຂນົສົ່ ງໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັຂນົສົ່ ງຈາກໜາ້ໂຮງກັ່ ນ
ມາຍງັສາງຂອງບໍລສິດັດວ້ຍສະກ ນເງນິບາດ ເຊິ່ ງທງັ 2 ສະກ ນເງນິນັນ້ເປັນສະກ ນເງນິຫຼກັໃນການຊໍາລະ ແລະ ດໍາເນີນ
ທ ລະກໍາຂອງບໍລສິດັ. ແຕ່ບໍລສິດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະຮບັ
ການຊໍາລະຄ່ານໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟເປັນສະກ ນເງນິກບີເປັນຫຼກັ ແລະ ບາງສ່ວນບໍລສິດັກ່ໍ ໄດຮ້ບັການຊໍາລະຄ່ານໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ
ເປັນສະກ ນເງນິໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ   ເງນິບາດ ຈາກລູກຄາ້ໂຄງການເປັນຕົນ້. ດວ້ຍເຫດທີ່ ວ່າລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕ່າງ
ສະກ ນເງນິກນັ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັມຄີວາມສ່ຽງເລ ່ ອງອດັຕາແລກປ່ຽນ. ໃນປັດຈ ບນັ ສປປ ລາວ ອງິຕາມການແຈງ້ການ
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 619/ທຫລ ລງົວນັທ ີ14 ສງິຫາ 2014 ວ່າດວ້ຍ ສັນຍາຊ -້ຂາຍ ເງນິຕາ
ຕ່າງປະເທດລ່ວງໜາ້ (Forward Contract) ໄດມ້ກີານປະກາດນໍາໃຊແ້ລວ້ແຕ່ຍງັບ່ໍມກີານໃຫບໍ້ລກິານຕາມບນັດາ
ທະນາຄານທ ລະກດິຢ່າງແຜ່ຫຼາຍເທ ່ ອ   ສໍາລບັເຄ ່ ອງມ ທາງການເງນິອ ່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ການເຮດັສນັຍາຈະຊ ຈ້ະຂາຍເງນິຕາ
ລ່ວງໜາ້ແບບບ່ໍຜູກມດັ (Option) ຫຼ   ການເຮດັສະວອບ (Swap)ຍງັບ່ໍມທີະນາຄານ ຫຼ   ສະຖາບນັການເງນິແຫ່ງໃດໃຫ ້
ບໍລກິານໃນສ່ວນຂອງເຄ ່ ອງມ ທາງການເງນິເພ ່ ອບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງອດັຕາແລກປ່ຽນ ສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັຕອ້ງແບກຮບັ
ພາລະຄວາມສ່ຽງດາ້ນອດັຕາແລກປ່ຽນ ເຊິ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຜນົການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ. 

 ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ບໍລິສັດກ່ໍມີວິທີການຄ ມ້ຄອງບໍລິຫານເລ ່ ອງຄວາມສ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ ໂດຍ
ພະແນກການເງນິຈະເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຄ່າເງນິດັ່ ງກ່າວຕັງ້ແຕ່ເລີ່ ມກ່ໍຕັງ້ບໍລິສັດ ໂດຍຈະເປັນຜູ ້
ພຈິາລະນາແນວໂນມ້ຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນໃນແຕ່ລະມ  ້ໂດຍສະເພາະເງນິສະກ ນໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງບໍລສິດັຈະເຮດັ
ການປຽບທຽບເຖງິໄລຍະເວລາໃນການຊໍາລະຄ່ານໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟກບັຜູສ້ະໜອງນໍາ້ມນັ ແລວ້ນໍາມາປຽບທຽບກບັເງນິຕາ
ຕ່າງປະເທດໃນບັນຊີຂອງບໍລິສັດ ແລະ ມ ທ້ີ່ ຈະໄດຮ້ັບຊໍາລະຄ່າສິນຄາ້ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃຫສ້ອດຄ່ອງກນັ 
(Natural Hedging). ນອກຈາກນີ ້ຫາກທາງບໍລສິດັພຈິາລະນາແລວ້ວ່າ ອດັຕາແລກປ່ຽນໃນແຕ່ລະມ ມ້ແີນວໂນມ້
ຜນັຜວນ ທາງບໍລສິັດຈະໃຊວ້ທິຄີາດຄະເນກະແສເງນິສົດສ່ວນທີ່ ເຫຼ  ອຈາກການດໍາເນີນທ ລະກດິມາແລກປ່ຽນເປັນ
ເງນິຕາຕ່າງປະເທດໄວເ້ພ ່ ອສໍາຮອງສໍາລບັການຊໍາລະຄ່ານໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫແ້ກ່ຜູສ້ະໜອງນໍາ້ມນັຕ່ໍໄປ. ໃນລະຫວ່າງປີ 
2011-2013 ບໍລສິດັມສ່ີວນຕ່າງກໍາໄລ (ຂາດທນຶ) ຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນຈໍານວນ (836.31) ລາ້ນກບີ, 286.53 ລາ້ນ
ກບີ ແລະ 168.27 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ. ຈາກແນວໂນມ້ໃນການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງບໍລສິດັ ແມ່ນ
ມແີນວໂນມ້ປັບຕວົດຂີ ນ້ ເຊິ່ ງວທິກີານທີ່ ບໍລສິດັນໍາໃຊນ້ັນ້ໄດຜ້ນົເປັນຢ່າງດີ. ແຕ່ວ່າບໍລສິດັເອງກ່ໍບ່ໍໄດຢ້ ດນິງ້ໃນເລ ່ ອງ
ການພດັທະນາການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ. ໃນອະນາຄດົຫາກມທີະນາຄານ ຫຼ   ສະຖານບນັການເງນິໃດມີ
ການອອກເຄ ່ ອງມ ເພ ່ ອຮບັຮອງຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ບໍລສິດັຈະສກຶສາເພ ່ ອນໍາໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ດັ່ ງກ່າວມາໃຊໃ້ນການຫຼ ດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງອດັຕາແລກປ່ຽນຕ່ໍໄປ. 
 
2.2 ຄວາມສ່ຽງຈາກການໃຫເ້ງນິກູຢ້ ມແກ່ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັ 

ບໍລສິດັມບໍີລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເນ ່ ອງຈາກຜູຖ້ ຮ ນ້ໃຫຍ່ຂອງບໍລສິດັຄ  ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທິ
ໄຊ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ມທີ ລະກດິອ ່ ນໆທີ່ ທງັສອງທ່ານຖ ຮ ນ້ຮ່ວມກນັເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ບາງ
ທ ລະກດິແມ່ນແຍກຕວົອອກມາຈາກບໍລສິດັເຊັ່ ນ: ບໍລສິດັ ສດິທໂິລຈດິສຕກິ ລາວ ຈໍາກດັ, ບໍລສິດັ ລາວເດລີມ້າກ ຂາ
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ເຂົາ້-ຂາອອກ ຈໍາກດັ, ບໍລສິດັ ສ ດາພອນການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ແລະ ບໍລກິານ ຈໍາກດັ ແລະ ບໍລສິດັ ແວວ - ເທກັ 
ລາວ ຈໍາກດັ ເຊິ່ ງເປັນການຈດັຕັງ້ຂ ນ້ເພ ່ ອແຍກໜ່ວຍງານທາງທ ລະກດິລວມເຖງິການແຍກການບໍລຫິານຈດັການຢ່າງ
ເປັນລະບບົ. ແຕ່ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບໍລສິດັທີ່ ຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່ໃນປີ 2013 ແລະ ບໍລສິດັເຫຼ ົ່ ານີຍ້ງັບ່ໍ
ມຄີວາມພອ້ມລວມເຖງິຄວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ຫາແຫ່ຼງເງນິທນຶ. ດັ່ ງນັນ້ ທາງບໍລສິດັເຊິ່ ງເປັນຜູມ້ຖີານະທາງການເງນິ
ທີ່ ເຂັມ້ແຂງລວມເຖງິມຄີວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງເງນິທນຶຈຶ່ ງເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການໃຫເ້ງນິກູຢ້ ມແກ່
ບໍລສິດັທີ່ ແຍກຕວົສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃໝ່ເຫຼ ົ່ ານັນ້ລວມເຖງິບໍລສິດັທີ່ ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງອ ່ ນໆຄ : ບໍລສິດັ ຂວນັໃຈການຄາ້ ຂາ
ອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈໍາກດັ ແລະ ບໍລສິດັ ແບກັແຄນຢອນລາວ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈໍາກດັ ສົ່ ງຜນົໃຫໃ້ນວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2013 ບໍລສິດັມເີງນິໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັຈໍານວນ 21,172 ລາ້ນກບີ ຫຼ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 3.69 ສ່ວນ
ຮອ້ຍ ຂອງຊບັສນິລວມ ພອ້ມທງັບໍລສິດັຍງັມໜີີຕ້ອ້ງຮບັຈາກບ ກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັກນັໂດຍລາຍການໜີຕ້ອ້ງຮບັດັ່ ງກ່າວ
ເປັນການຊໍາລະເງນິແທນບ ກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັກນັຂອງບໍລສິັດຄ  ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ 
ບໍລສິດັ ສດິທໂິລຈດິສຕກິ ລາວ ຈໍາກດັ ຈໍານວນ 21,298 ລາ້ນກບີ ຫຼ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 3.71 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງສນິຊບັ
ລວມ ໂດຍທງັສອງລາຍການມມີູນຄ່າລວມກນັເທົ່ າກບັ 42,470 ລາ້ນກບີ ຫຼ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 7.40 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ຊບັສນິລວມ. ຖາ້ຫາກບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັມຜີນົປະກອບການຂາດທນຶ ຫຼ   ເກດີເຫດການທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົກບັບໍລສິດັ
ອນັເປັນເຫດໃຫບ່ໍ້ສາມາດຊໍາລະໜີຄ້  ນໃຫກ້ບັບໍລສິດັໄດຈ້ະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຖານະທາງການເງນິຂອງບໍລສິດັເຊິ່ ງຄດິເປັນ
ສດັສ່ວນ 7.40 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຊບັສນິລວມເມ ່ ອວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013. ນອກຈາກນີບໍ້ລສິດັຍງັມເີງນິໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່
ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ຄ  ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ຈໍານວນ 36,473 ລາ້ນກບີ ຫຼ   ເທົ່ າກບັ 6.36 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຊບັ
ສນິລວມ ເມ ່ ອວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 ເຊິ່ ງລາຍການດັ່ ງກ່າວເປັນລາຍການທີ່ ໃນອະດີດ ທ່ານ ຈນັທອນ ໄດກູ້ຢ້ ມເງນິ
ບໍລສິດັໄປຊ ທ້ີ່ ດນິເພ ່ ອໃຊເ້ປັນຊບັສນິໃນການປະກອບທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ໂດຍໃນປັດຈ ບນັທີ່ ດນິທ ກຕອນທີ່ ເປັນຊບັ
ສນິ ໃນການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິດັນັນ້ໄດຖ້ ກດໍາເນີນການໂອນໃຫເ້ປັນຊບັສນິຂອງບໍລສິດັເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ໃນ
ເດ ອນ ສງິຫາ 2014. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍລິສັດຈະໃຫເ້ງນິກູຢ້ ມແກ່ບໍລິສັດທີ່ ກ່ຽວພັນກັນ ເຊິ່ ງເປັນລາຍການທີ່ ກ່ຽວພັນກັນໂດຍ
ເຫດການເກດີຂ ນ້ໃນອະດດີກ່ອນທີ່ ບໍລສິດັຈະມກີານຈດັໂຄງສາ້ງທາງການເງນິເພ ່ ອກຽມຄວາມພອ້ມເຂົາ້ເປັນບໍລສິດັ
ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ (LSX). ແຕ່ໃນນີ ້ບໍລສິດັຍງັໄດເ້ຮດັລາຍການດັ່ ງກ່າວເພ ່ ອຮກັສາຜນົປະໂຫຍດ
ຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຜູຖ້ ຮ ນ້ຂອງບໍລສິດັເປັນສໍາຄນັ ໂດຍບໍລສິດັໄດມ້ກີານຈດັເຮດັສນັຍາເງນິໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່ບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວ
ໂດຍມກີານອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່  10-11 ສ່ວນຮອ້ຍຕ່ໍປີ ເຊິ່ ງເປັນອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ເໝາະສມົເທງິຫຼກັການຍ ຕທໍິາ (Fair 
Basis). ນອກຈາກນີ ້ໃນບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວຍງັໄດຈ້ດັຕັງ້ໂຄງສາ້ງການບໍລຫິານງານ ລວມເຖງິນະໂຍບາຍໃນການເຮດັ
ທ ລະກດິທີ່ ຊັດເຈນ ແລະ ຍັງມີການຊອກຫາຜູບໍ້ລິຫານທີ່ ມີຄວາມຮູຄ້ວາມຊໍານານລວມເຖິງປະສົບການໃນການ
ບໍລຫິານທ ລະກດິເຫຼ ົ່ ານີເ້ຂົາ້ມາຮ່ວມເປັນຜູບໍ້ລຫິານ ຈາກການຈດັຕັງ້ໂຄງສາ້ງດັ່ ງກ່າວໃນບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັສົ່ ງຜນົ
ໃຫບໍ້ລສິດັມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຫຼ ດລງົຈາກການໃຫເ້ງນິກູຢ້ ມແກ່ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັ. ພາຍຫຼງັຈາກການເລີ່ ມດໍາເນີນງານ
ທາງການຄາ້ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶແລວ້ກ່ໍຈະມກີານຊໍາລະເງນິຄ ນແກ່ບໍລສິດັ ເຊິ່ ງມາຮອດ
ປັດຈ ບນັ ບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວສາມາດຊໍາລະດອກເບຍ້ລວມເຖງິເງນິກູຢ້ ມໄດຕ້າມກໍານດົ ເຊິ່ ງເປັນເຄ ່ ອງມ ພສູິດໃນລະດບັ
ໜຶ່ ງວ່າບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັມຄີວາມສາມາດໃນການຊໍາລະເງນິກູຢ້ ມຄ ນໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ ໄດ.້ ນອກຈາກນີ ້ການສະໜບັ
ສະໜູນທາງການເງນິໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທ ລະກດິຕ່ໍເນ ່ ອງໃນການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຂອງ
ບໍລສິດັ ຫຼ   ບໍລກິານເສມີໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັເມ ່ ອມບໍີລກິານເສີມຈໍານວນຫຼາຍຕາມສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຈະ
ເປັນແຮງດງຶດູດໃຫລູ້ກຄາ້ມາໃຊບໍ້ລກິານໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັຫຼາຍຂຶນ້ ເຊິ່ ງຈະສົ່ ງຜນົດີຕ່ໍຍອດຂາຍ
ຂອງບໍລສິັດໃນອະນາຄດົ. ພາຍຫຼງັການເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວແລວ້ບໍລສິັດມີການຈດັຕັງ້ຄະນະ
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ກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ ເພ ່ ອພຈິາລະນາລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັກນັທີ່ ຈະເກດີຂ ນ້ໃນອະນາຄດົ ອີງໃສ່ຫຼກັການແຫ່ງ
ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຫຼກັການທີ່ ເປັນທໍາເພ ່ ອປົກປ້ອງຜນົປະໂຫຍດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຜູຖ້ ຮ ນ້ຂອງບໍລສິດັ. ນອກຈາກ 
ນີ ້ສໍາລບັລາຍການທີ່ ໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ນັນ້ ບໍລສິດັມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຄ ນ ແຕ່ເຖງິແນວໃດ
ກ່ໍຕາມຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວອາດຈະບ່ໍມຜີນົກະທບົຕ່ໍຜນົປະກອບການຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຢູ່ໃນລະດບັຕ່ໍາ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ 
ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ເປັນຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ເປັນຜູຖ້ ຮ ນ້ຂອງບໍລສິດັ ເປັນຜູບໍ້ລຫິານບໍລສິດັ ມໜີາ້ທີ່ ຄ ມ້
ຄອງທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ພອ້ມກນັນັນ້ ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ເຊິ່ ງເປັນນກັທ ລະກດິທີ່ ມຊີ ່ ສຽງ ແລະ ມທີ ລະກດິທີ່
ບໍລຫິານເປັນຈໍານວນຫຼາຍເຊິ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການຊໍາລະເງນິກູຢ້ ມດັ່ ງກ່າວຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍເງນິກູຢ້ ມທງັ
ໝດົແມ່ນ ໄດເ້ຮດັໃນຮູບແບບສນັຍາເງນິກູລ້ະຫວ່າງ ທ່ານ ຈນັທອນ ກບັ ບໍລສິດັ ເຊິ່ ງນຕິກໍິາດັ່ ງກ່າວມຜີນົຜູກພນັທາງ
ກດົໝາຍໂດຍຖາ້ໃນອະນາຄດົຫາກມລີາຍການໃນຮູບແບບດັ່ ງກ່າວເກດີຂ ນ້ເຊິ່ ງຖ ເປັນລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັກນັ, ບໍລສິດັ
ຈະດໍາເນນີການປະຕບິດັຕາມເກນຂອງລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັດັ່ ງກ່າວໂດຍພຈິາລະນາຫຼກັເກນແຫ່ງຄວາມຈໍາເປັນ  ເພ ່ ອ
ປົກປ້ອງຜນົປະໂຫຍດບໍລສິດັ ແລະ ຜູຖ້ ຮ ນ້ຂອງບໍລສິດັກ່ອນ. 
 

3 ຄວາມສ່ຽງໃນການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ 
 

3.1 ຄວາມສ່ຽງຈາກການເພິ່ ງພາຜູບໍ້ລຫິານຫຼກັ 
ເນ ່ ອງຈາກການດໍາເນີນທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັໃນໄລຍະ 6 ປີຜ່ານມາເປັນການບໍລຫິານງານໂດຍຜູຖ້ ຮ ນ້ລາຍ

ໃຫຍ່ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານຫຼກັ ຄ  ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ເຊິ່ ງມີຕໍາແໜ່ງເປັນຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລສິດັ, ເປັນ
ບ ກຄນົທີ່ ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານານ ແລະ ປະສບົການທງັໃນສ່ວນຂອງການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ 
ການຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ການພດັທະນາຮູບແບບສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ແລະ ຊ່ອງທາງການຈດັຈໍາໜ່າຍ, ແນວໂນມ້
ພາວະອ ດສາຫະກໍານໍາ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ ພອ້ມທງັມແີນວທາງໃນການຂະຫຍາຍທ ລະກດິເພ ່ ອສາ້ງຜນົຕອບແທນ ແລະ 
ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງບໍລສິດັ ໄດຢ່້າງຕ່ໍເນ ່ ອງ ສະນັນ້ ໃນແນວທາງການວາງແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ການບໍລຫິານງານ
ຂອງບໍລສິດັຈຶ່ ງຈໍາເປັນຕອ້ງ ໄດອ້າໄສຜູບໍ້ລຫິານໃນການກໍານດົທດິທາງ ແລະ ການວາງແຜນ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ທີ່ ຜ່ານມາບໍລສິດັໄດເ້ລີ່ ມໃຊແ້ນວທາງການບໍລຫິານຢ່າງມ ອາຊີບ ເພ ່ ອການມອບໝາຍໜາ້
ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການເຮດັວຽກໃຫແ້ກ່ຜູບໍ້ລຫິານອ ່ ນ ແລະ ພະນກັງານແຕ່ລະຝ່າຍຢ່າງຊດັເຈນ, ມກີານ
ວາງແຜນລະບບົການຄວບຄ ມພາຍໃນ ລວມເຖງິລະບບົການຈດັເກບັຂໍມູ້ນ ແລະ ຖານຂໍມູ້ນທີ່ ດີ ຕະຫຼອດຈນົມກີານ
ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງລະຫວ່າງຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ.ີ ພອ້ມທງັມກີານລງົທນຶ
ດາ້ນການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນຂອງບໍລສິດັ ໂດຍສະໜບັສະໜູນໃຫມ້ກີານເຝິກອບົຮມົເພ ່ ອເພີ່ ມຄວາມຮູ ້ແລະ 
ທກັສະໃນການເຮດັວຽກ ເຮດັໃຫບ້ ກຄະລາກອນຂອງບໍລສິດັມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂົາ້ໃຈ ໃນບດົບາດ ແລະ ພາລະໜາ້ທີ່
ຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົເປັນຢ່າງດ ີເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍຫຼ ດຜ່ອນການເພິ່ ງພາຜູບໍ້ລຫິານຫຼກັພຽງຄນົໃດໜ ່ ງ. 
 
3.2 ຄວາມສ່ຽງດາ້ນການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍກ ່ ມຜູຖ້ ຮ ນ້ລາຍໃຫຍ່ 

ພາຍຫຼງັການສະເໜຂີາຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶ ບໍລສິດັຈະມໂີຄງສາ້ງຜູຖ້ ຮ ນ້ໂດຍກ ່ ມຄອບຄວົ ທ່ານ ຈນັທອນ 
ສດິທໄິຊ ຮ່ວມຖ ຮ ນ້ໃນບໍລສິດັຄດິເປັນສດັສ່ວນ 73.789 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຈໍານວນຮ ນ້ທງັໝດົ. ພາຍຫຼງັຈາກການ
ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ເຊິ່ ງຖ ວ່າເປັນຜູຖ້ ຮ ນ້ໃຫຍ່ ແລະ ເປັນຜູມ້ອໍີານາດໃນການຄວບຄ ມມະຕຕິກົລງົກອງປະຊ ມຜູຖ້ ຮ ນ້
ດວ້ຍຄະແນນສຽງທີ່ ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຊ ມຜູຖ້ ຮ ນ້ທີ່ ຖ ຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຈໍານວນສຽງ



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ທງັໝດົຂອງຜູຖ້ ຮ ນ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊ ມ ແລະ ມສີດິອອກສຽງ ຍກົເວັນ້ເລ ່ ອງທີ່ ລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ແລະ ກດົໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງໄດກໍ້ານດົ. ສະນັນ້ ຜູຖ້ ຮ ນ້ລາຍອ ່ ນໆຈຶ່ ງອາດຈະມຄີວາມສ່ຽງໃນກໍລະນີບ່ໍສາມາດລວບລວມຄະແນນສຽງ
ເພ ່ ອຄດັຄາ້ນເລ ່ ອງທີ່ ຜູຖ້ ຮ ນ້ລາຍໃຫຍ່ສະເໜຕ່ໍີກອງປະຊ ມຜູຖ້ ຮ ນ້ໄດ.້ 

 
4 ຄວາມສ່ຽງໃນການສະເໜຂີາຍຫຼກັຊບັ 
 

4.1 ຄວາມສ່ຽງຈາກການທີ່ ບໍລສິດັຢູ່ລະຫວ່າງການຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍອະນ ຍາດຈາກຄະນະກໍາມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຂໍ
ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ  

ບໍລິສັດມີວັດຖ ປະສົງຈະສະເໜີຂາຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶໃຫແ້ກ່ມວນຊົນໃນຄັງ້ນີ ້ແລະ ຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍຈດົ
ທະບຽນຮ ນ້ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ໃນວນັທ ີ20 ຕ ລາ 2014  ໂດຍ ບໍລສິດັ ຫຼກັຊບັເອພເີອມັລາວ ຈໍາກດັ ໃນຖານະ
ເປັນທີ່ ປຶກສາທາງການເງນິ ໄດພ້ຈິາລະນາຄ ນສມົບດັຂອງບໍລສິດັໃນເບ ອ້ງຕົນ້ ແລະ ເຫນັວ່າບໍລສິດັມຄີ ນສມົບດັຄົບ
ຖວ້ນຕາມກດົລະບຽບກດົໝາຍຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ. 

ດັ່ ງນັນ້ ບໍລສິດັຈຶ່ ງຍງັຄງົບ່ໍມຄີວາມແນ່ນອນໃນການທີ່ ຈະໄດຮ້ບັອະນ ຍາດຈາກຕະຫຼາດຫຼກັຊບັໃນການຈດົທະ
ບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວເຮດັໃຫນ້ກັລງົທນຶຍງັມຄີວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັສະພາບຄ່ອງຂອງຮ ນ້ສາມນັຂອງບໍລສິດັໃນຕະ
ຫຼາດຂັນ້ສອງ. ຖາ້ບໍລສິດັບ່ໍສາມາດປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ໄດຢ່້າງຄບົຖວ້ນໂດຍສະເພາະເລ ່ ອງການກະຈາຍ
ການຖ ຄອງຮ ນ້ຂອງຜູຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍ່ອຍ ກ່ໍຄ ບໍລສິດັຈະຕອ້ງມຜູີຖ້ ຮ ນ້ລາຍຍ່ອຍຫຼາຍກວ່າ 100 ລາຍ ແລະ ຖ ຮ ນ້ລວມ
ກນັຫຼາຍກວ່າ 10 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ຖອກແລວ້ທງັໝດົ. ດັ່ ງນັນ້ຮ ນ້ສາມນັຂອງບໍລິສດັກ່ໍອາດບ່ໍໄດຮ້ັບ
ອະນ ຍາດໃຫເ້ປັນຫຼກັຊບັຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ. 
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1.4 ທຸລະກດິທີ່ ດໍາເນີນໃນປັດຈບຸນັ 
 

ບໍລສິດັດໍາເນນີທຸລະກດິນໍາເຂົາ້ ແລະ ຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັເປັນອນັດບັຕົນ້ໆຂອງ ສປປ ລາວ 
ເຊິ່ ງມຍີອດການຈາໍໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທີ່ ມສ່ີວນແບ່ງການຕະຫຼາດ (Market Share) ເປັນອນັດບັ 2 ໃນ ສປປ ລາວ ຕັງ້
ແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົນ້ມາ. ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິນີ ້ບໍລສິດັໄດເ້ຂົາ້ເປັນສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັ
ລາວ ເຊິ່ ງບໍລສິດັມກີານຈາໍໜ່າຍຜະລດິຕະພນັຫຼກັຢ ່  5 ປະເພດຄ : 1.) ນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel) 2.)ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະ
ດາ (Benzene Regular 91) 3.) ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ (Benzene Super 95) 4.) ນໍາ້ມນັເຕາົ ແລະ 5.) ນໍາ້ມນັ
ເຄ ່ ອງ. ຜະລດິຕະພນັທີ່ ບໍລສິດັນໍາເຂົາ້ມາຈໍາໜ່າຍແມ່ນນໍາເຂົາ້ມາຈາກໂຮງກັ່ ນປະເທດໄທທີ່ ມຄຸີນະພາບສ ງ ໂດຍສະເພາະ
ຈາກຜ ສ້ະໜອງທີ່ ມຊີ ່ ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັໃນດາ້ນຄຸນະພາບລະດບັສາກນົຄ : Chevron (Thailand) Limited 
(Chevron), ESSO (Thailand) Public Company Limited (ESSO), IRPC Public Company 
Limited (IRPC) ແລະ The Shell Company of Thailand Limited (Shell). ຂະບວນການນໍາເຂົາ້ນໍາ້ມນັໃນ
ເບ ອ້ງຕົນ້ຈະເກບັຮກັສາໄວໃ້ນສາງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັທີ່ ແຈກຢາຍຢ ່ ຕາມເມ ອງຍຸດທະສາດທີ່ ມຊີາຍແດນຕດິກບັປະເທດໄທ 
ຈໍານວນ 5 ສາງ ເຊິ່ ງສາມາດບນັຈນໍຸາ້ມນັໄດທ້ງັໝດົ 3,610,000 ລດິ ແລວ້ຈ ່ ງນໍາໄປຈໍາໜ່າຍຕ່ໍຜ່ານທາງສະຖານີບໍລກິານ
ນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ ພາຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ “ພລສັ” ຫຼ   “PLUS” ເຊິ່ ງໃນປັດຈບຸນັມສີະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັລວມທງັ
ໝດົ 107 ສະຖານທີົ່ ວປະເທດ (ຂໍມ້ ນວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014) ໂດຍມຮີ ບແບບການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ສໍາຄນັ 2 ຮ ບ
ແບບຄ : ບໍລສິດັລງົທ ນ ແລະ ບໍລຫິານເອງ (Company Owned, Company Operated: COCO) ມ ີ8 ສະຖານີ 
ແລະ ບໍລສິດັຮ່ວມລງົທ ນ (Company Owned, Dealer Operated: CODO) ມ ີ99 ສະຖານ.ີ ນອກຈາກການຈໍາ
ໜ່າຍຜ່ານສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັແລວ້ ບໍລສິັດຍັງໄດຈ້ໍາໜ່າຍໂດຍກງົໄປຍງັລ ກຄາ້ໂຄງການ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, 
ບໍລສິດັຂນົສົ່ ງ ແລະ ຜ ຂ້າຍສົ່ ງນໍາ້ມນັ (Jobber) ໃນ ສປປ ລາວ. 

ບໍລສິດັດໍາເນນີການບໍລຫິານການຈດັຈໍາໜ່າຍຜ່ານສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັພາຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ PLUS ນັນ້ 
ມຮີ ບແບບການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທງັໝົດົ 2 ຮ ບແບບຄ : 

1. ບໍລສິດັລງົທ ນ ແລະ ບໍລຫິານເອງ (Company Owned, Company Operated: COCO) ເປັນຮ ບແບບ
ທີ່ ບໍລສິດັເປັນຜ ລ້ງົທ ນເອງທງັໝດົລວມທງັທີ່ ດນິ, ອາຄານ, ຕ ຈ່້າຍນໍາ້ມນັ ແລະ ການລງົທ ນໃນຊບັສນິຕ່າງໆໃນ
ຮ ບແບບນີບໍ້ລສິດັຈະເຂົາ້ມາຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານນໍາ້ມນັຕ່າງໆເອງ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັໃນຮ ບ
ແບບນີຈ້ະເປັນສະຖານຕີວົແບບ ແລະ ເນັນ້ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບບໍລກິານລວມທງັພາບພດົຂອງສະຖານີຕວົ
ແບບນັນ້ໆເພ ່ ອເປັນການສາ້ງຄວາມຮບັຮ ໃ້ຫສ້ງັຄມົໃນເຄ ່ ອງໝາຍສນິຄາ້ຂອງບໍລສິດັ (Brand Awareness) 
ແລະ ສະຖານບໍີລກິານຮ ບແບບນີຈ້ະເປັນສະຖານີທີ່ ຄບົວງົຈອນດາ້ນການບໍລກິານຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ຮາ້ນສະດວກຊ ,້ 
ບໍລກິານ ລາ້ງອດັສດີ, ຕ ກ້ດົເງນິ ແລະ ບດັເຕມີນໍາ້ມນັແທນເງນິສດົ. ໂດຍໃນປັດຈບຸນັເປັນຮ ບແບບ COCO ມີ
ຈໍານວນທງັໝດົ 8 ສະຖານີ ເຊິ່ ງໃນນັນ້ມ ີ3 ສະຖານີທີ່ ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງກໍາມະສດິທີ່ ດນິ, ສ່ວນທີ່ ເຫຼ  ອ 5 
ສະຖານແີມ່ນບໍລສິດັເຊົ່ າທີ່ ດນິຈາກບຸກຄນົພາຍນອກ. 

2. ຮ ບແບບຮ່ວມລງົທ ນ (Company Owned Dealer Operated: CODO) ເປັນຮ ບແບບທີ່ ບໍລສິດັຮ່ວມ
ລງົທ ນກບັເຈົາ້ຂອງທີ່ ດນິທີ່ ມທີີ່ ຕັງ້ຍຸດທະສາດທີ່ ເໝາະສມົໃນການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັ. ແຕ່ຊບັສນິຕ່າງໆທີ່ ຕັງ້ໃນທີ່
ດນິນັນ້ຍງັເປັນການລງົທ ນຂອງບໍລສິດັ ເຊິ່ ງບໍລສິດັຈະເຮດັສນັຍາຮ່ວມກບັຜ ຮ່້ວມລງົທ ນ ແລະ ເຮດັສນັຍາຊ -້
ຂາຍນໍາ້ມນັກບັບໍລສິດັພຽງຜ ດ້ຽວ ໂດຍອາຍຸຂອງສນັຍາທງັ 2 (ສນັຍາຮ່ວມລງົທ ນ ແລະ ຊ ຂ້າຍນໍາ້ມນັ) ຈະມອີາ
ຍຸເທົ່ າກນັຄ  20 ປີ. ເນ ອ້ໃນສນັຍາຈະກໍານດົໄວວ່້າບໍລສິດັຈະເປັນ ຜ ຈ້ດັຫານໍາ້ມນັໃຫແ້ກ່ຜ ຮ່້ວມທ ນພຽງຜ ດ້ຽວ 
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ເຊິ່ ງການລງົທ ນໃນຮ ບແບບນີສ້າມາດຫຸຼດຂໍຈ້ໍາກດັໃນການຂະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ, ຫຸຼດຕົນ້ທ ນໃນການ
ຊອກຫາທີ່ ດນິທີ່ ມທີີ່ ຕັງ້ຍຸດທະສາດເໝາະສມົໃນການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ການສາ້ງສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ແລະ ຍງັ
ຫຸຼດມ ນຄ່າການລງົທ ນຂອງບໍລສິດັອກີດວ້ຍ. ໃນປັດຈບຸນັ ບໍລສິດັມຈີໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນຮ ບແບບ
CODO ທງັໝດົ 99 ສະຖານ.ີ 

ບໍລສິດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຜ່ານສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັຄບົວງົຈອນພາຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍ “PLUS” ແມ່ນໄດ ້
ເນັນ້ການໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ດ,ີ ຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັທີ່ ມຄຸີນະພາບ, ຮບັປະກນັນໍາ້ມນັເຕມັລດິ ແລະ ລາຄາຕາມທີ່ ລດັຖະບານກໍານດົ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫປ້ະຊາຊນົລາວເຂົາ້ເຖງິການຊມົໃຊນໍ້າ້ມນັຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ໃນທຸກລະດບັ ແລະ 
ທຸກພ ນ້ທີ່ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໃນຊວີດິປະຈໍາວນັ (Life 
Style) ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະພ ນ້ທີ່ .  ບໍລິສດັມນີະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັໃຫເ້ປັນສ ນ
ບໍລກິານທີ່ ຄບົວງົຈອນສໍາລບັຄນົໃນເມ ອງໃຫຍ່ຄ : ເປັນຈດຸນດັພບົ, ສາມາດຊ ສ້ນິຄາ້ທີ່ ຈໍາເປັນ ແລະ ໃຫບໍ້ລກິານທດີອີ ່ ນໆ 
ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຊຊ້ວີດິທີ່ ຮບີຮອ້ນຂອງຄນົ ໃນເຂດເມ ອງໃຫຍ່. ນອກຈາກນີ ້ບໍລສິດັຍງັຄໍານ ງເຫນັເຖງິ
ຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງປະຊາຊນົໃນຊຸມຊນົຫ່າງໄກສອກຫຼກີໃນການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທີ່ ມຄຸີນະພາບ ແລະ ລາຄາຍຸຕິ
ທໍາໄດ.້ ບໍລສິດັ ໄດຂ້ະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໄປສ ່ ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານນໍາ້ມນັ ແລະ ຄວບຄ ່ ກບັການບໍລກິານອ ່ ນໆ
ໄປພອ້ມໆກນັ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງລ ກຄາ້ໂດຍລາຍລະອຽດການບໍລກິານອ ່ ນໆຂອງບໍລສິດັມດີັ່ ງນີ:້ 

 ຮາ້ນຄາ້ສະດວກຊ ພ້າຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ “ພລສັເດລີມ້າກ” (PLUS Daily Mart) ໃຫບໍ້ລກິານຈດັຈໍາ
ໜ່າຍສນິຄາ້ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລໂິພກ ໂດຍຕັງ້ຢ ່ ໃນບໍລເິວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ ເພ ່ ອໃຫລ້ ກ
ຄາ້ທີ່ ມາໃຊບໍ້ລກິານເຕມີນໍາ້ມນັມທີີ່ ພກັຜ່ອນຢ່ອນໃຈ ແລະ ສາມາດຊ ເ້ຄ ່ ອງໃຊສ້ອຍທີ່ ຈໍາເປັນ, ຊ ອ້າຫານ 
ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມໄດສ້ະດວກ, ເປັນຈດຸພກັລດົສໍາລບັການເດນີທາງໄກໃຫກ້ບັຜ ຂ້ບັຂີ່  ຫຼ   ຜ ໃ້ຊຍ້ານພາຫະນະ ໄດ ້
ພກັຜ່ອນ.  ຮາ້ນຄາ້ດັ່ ງກ່າວແມ່ນບໍລຫິານງານ ໂດຍບໍລສິດັ ລາວເດລີມ້າກ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈໍາກດັ (Lao 
Daily Mart Import-Export Co., Ltd.)  

 ການບໍລກິານຊໍາລະຄ່ານໍາ້ມນັດວ້ຍລະບບົບດັແທນເງນິສດົ (Fleet Card) ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຊີວດິທີ່ ຮີບ
ດ່ວນ ແລະ ປອດໄພ. ການນໍາໃຊບ້ດັດັ່ ງກ່າວຍງັຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫເ້ຈົາ້ຂອງທຸລະກດິໃນການ
ຄວບຄຸມຕດິຕາມຄ່າໃຊຈ່້າຍກ່ຽວກບັນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ. ນອກຈາກນີ ້ການໃຫບໍ້ລກິານບດັດັ່ ງກ່າວ ຍງັເປັນການ
ສາ້ງໃຫລ້ ກຄາ້ມຄີວາມຜ ກພນັກບັກາສນິຄາ້ຂອງບໍລສິດັ (Brand Loyalty) ໂດຍຈະສົ່ ງຜນົໃຫລ້ ກຄາ້ໃຊ ້
ບດັແທນເງນິສດົນີເ້ຂົາ້ມາໃຊບໍ້ລກິານເລ ອ້ຍໆ. ການບໍລກິານດັ່ ງກ່າວຍງັບ່ໍມກີານຄດິໄລ່ຄ່າບໍລກິານເພີ່ ມກບັ
ທາງຜ ໃ້ຊບໍ້ລກິານ. ເປັນບໍລສິດັທໍາອດິ ແລະ ຜ ດ້ຽວທີ່ ໄດໃ້ຫບໍ້ລກິານນີຜ່້ານສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ໃນ 
ສປປ ລາວ. ປະເພດບດັແທນເງນິສດົມ ີ3 ປະເພດດັ່ ງນີ:້ Save PLUS, Fleet PLUS ແລະ Easy 
PLUS ແລະ ການບໍລິການດັ່ ງກ່າວຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານງານ ໂດຍ ບໍລິສດັ ແວວ-ເທກັ ລາວ ຈໍາກດັ (Well 
Tech Lao Co., Ltd)  

  ສ ນບໍລກິານບໍາລຸງຮກັສາລດົຍນົ, ລາ້ງອດັສດີ ພາຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ “MOLY CARE” ເຊິ່ ງເປັນມາສ
ເຕແີຟຣນຊາຍ (Master Franchise) ຈາກປະເທດໄທທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານປ່ຽນຖ່າຍນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ ແລະ ລາ້ງ 
ອດັສດີລດົຍນົ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃນການຮກັສາຄວາມສະອາດຂອງຜ ໃ້ຊຍ້ານພາຫະນະ 
ແລະ ຕອບສະໜອງຮ ບແບບການມວີຖິຊີວີດິຂອງຄນົເມ ອງທີ່ ໃຊຊ້ວີດິຮບີດ່ວນ ແລະ ຟາ້ວຝ່ັງ ບ່ໍມເີວລາໃນ



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ການບໍາລຸງຮກັສາຍານພາຫະນະເອງ. ການບໍລກິານດັ່ ງກ່າວບໍລຫິານງານໂດຍ ບໍລສິດັ ສຸດາພອນການຄາ້ ຂາ
ເຂົາ້-ຂາອອກ ແລະ ບໍລກິານ ຈໍາກດັ (Soudaphone Import-Export and Service Co.,Ltd.) 

 ໜ່ວຍບໍລກິານ ຫຼ   ຕ ບໍ້ລກິານກດົເງນິສດົ (ATM) ຂອງທະນາຄານພງົສະຫວນັ ຈໍາກດັ ເປັນສ ນບໍລກິານ ຫຼ   
ການບໍລກິານທາງການເງນິ ທີ່ ປະກອບຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫສ້ະຖານີເປັນ
ສ ນລວມຂອງການໃຊຊ້ີວດິຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຕອບສະໜອງເຖງິຄວາມຕອ້ງການທາງການເງນິຂອງຜ ໃ້ຊ ້
ບໍລິການທີ່ ສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັຂອງບໍລິສັດ. ການບໍລິການດັ່ ງກ່າວບໍລິຫານງານ ໂດຍ ທະນາຄານພົງ
ສະຫວນັ ຈໍາກດັ (Phongsavanh Bank) 

 
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ຖ ເປັນບໍລສິດັທີ່ ມລີະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດີ ແລະ ມີ

ວວິດັທະນາການໃນການເຕບີໂຕຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງຕະຫຼອດມາ ຈນົເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັມຍີອດຂາຍເປັນອນັດບັ 2 ຕັງ້ແຕ່ປີ 2011 
ເປັນຕົນ້ມາ ດວ້ຍປະສບົການຂອງຜ ບໍ້ລຫິານ ແລະ ວໄິສທດັທີ່ ກວາ້ງໄກເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັໄດມ້ກີານພດັທະນາ ແລະ ອອກ
ແບບຮ ບແບບຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃຫມ້ຄີວາມແຕກຕ່າງໃນດາ້ນພາບພດົ, ເອກະລກັ ແລະ ເນັນ້ຄວາມທນັສະໄໝ
ເພ ່ ອໃຫເ້ປັນທີ່ ດ ງດ ດໃຈຂອງລ ກຄາ້ ແລະ ຜ ມ້າຮບັບໍລກິານຕ່າງໆ. ບໍລສິດັໄດສ້າ້ງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນສະຖານບໍີລກິານ
ນໍາ້ມນັເພ ່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັກຸ່ມລ ກຄາ້ເປົ້າໝາຍເຊັ່ ນ: ສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ (PTN), ສະຖາ
ບໍລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ໂກລ (GLD), ສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ພລສັ ມາດຕະຖານ (STD) ແລະ ສະຖານີບໍລກິານ
ນໍາ້ມນັ ພລສັ ທອ້ງຖິ່ ນພດັທະນາ (THN) ເຊິ່ ງໃນປັດຈບຸນັກໍາລງັມກີານປັບປຸງສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັທີ່ ເປັນຮ ບແບບ
ທອ້ງຖິ່ ນພດັທະນາ (THN) ໃຫກ້າຍມາເປັນສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ທອ້ງຖິ່ ນພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍ່ (THN-B).  
ນອກຈາກນີ ້ຍງັມກີານເພີ່ ມການບໍລກິານໃນສະຖານບໍີລກິານອກີເຊັ່ ນ: ຮາ້ນຄາ້ສະດວກຊ ,້ ຮາ້ນກາເຟ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ, 
ລາ້ງອດັສດີ, ໜ່ວຍບໍລກິານທະນາຄານ ແລະ ບໍລກິານອ ່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົໃນແຕ່ລະສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ.  

ໃນໄລຍະ 6 ປີທີ່ ຜ່ານມາ ບໍລສິດັດໍາເນີນທຸລະກດິ ແລະ ບໍລຫິານຕາມແນວທາງ ວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ທີ່ ເປັນ
ເອກະພາບກນັໃນເລ ່ ອງຂອງຄວາມຄດິ, ອຸດມົການ ແລະ ຫຼກັການປະຕບິດັໃນຂງົເຂດທຸກວຽກງານໄປໃນທດິທາງດຽວກນັ 
ໂດຍການຕັງ້ວໄິສທດັ ແລະ ພາລະກດິ ໃຫເ້ປັນແນວທາງຂອງອງົກອນພອ້ມທງັເປັນເຂມັທດິຊີທ້າງ ໃນການປະຕບິດັງານ ບ່ໍວ່າ
ໃນປັດຈບຸນັ ຫຼ   ອະນາຄດົ. ບໍລສິດັໄດບໍ້ລຫິານງານພາຍໃຕຄໍ້າຂວນັ ແລະ ເຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ “ພລສັ” (PLUS) ທີ່ ໄດຜ່້ານ
ການຢັງ້ຢ ນ ແລະ ຂ ນ້ທະບຽນເຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ແຫ່ງຊາດຈາກ “ສໍານກັງານ ນາຍກົລດັຖະມນົຕອີງົການວທິະຍາສາດ ແລະ 
ເຕກັໂນໂລຊແີຫ່ງຊາດ, ກມົຊບັສນິທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ” ແລະ ໄດຮ້ບັການປົກປ້ອງສດິຕາມກດົ
ລະບຽບທງັເຄ ່ ອງໝາຍ “PetroTrade’’ ແລະ ສສີນັທງັໝດົໃນ ໂລໂກ.້  
 

1. ຄໍາຂວນັ ບໍລສິດັ    :  ພລສັ  ພະລງັງານເພ ່ ອຊາດ ພະລງັງານເພ ່ ອການພດັທະນາ 
     :  PLUS,  Energy for The Nation, Energy for The Development. 

 
2. ເຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້  :  ພລັສ  (PLUS) ເຊິ່ ງເປັນທີ່ ຮ ຈ້ກັກນັດີຂອງສັງຄມົໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ສາກນົຢ່າງ

ກວາ້ງຂວາງ, ເຄ ່ ອງໝາຍ ພລສັ ແມ່ນສນັຍາລກັໜ ່ ງທີ່ ສ ່ ໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມທນັສະໄໝ, 
ຄຸນະພາບດ,ີ ການບໍລກິານ ແລະ ຊ ່ ສຽງຂອງບໍລສິດັ ດັ່ ງທີ່ ເຫນັໃນຮ ບ. 
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ຄວາມໝາຍ: ການເລ ອກໃຊສ້ຟີາ້ ແລະ ສເີຫຼ  ອງມາເປັນເຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ນັນ້ແມ່ນເພ ່ ອ
ຢາກໃຫເ້ກດີຄວາມໂດດເດັ່ ນ, ເປັນຈດຸສາ້ງຄວາມສນົໃຈ ແລະ ສາມາດຈ ່ ຈໍາໄດງ່້າຍ. 

3. ວໄິສທດັ :   ເປັນບໍລິສັດຊັນ້ນໍາທາງດາ້ນພະລັງງານເຊ ອ້ໄຟທີ່ ຄົບວົງຈອນດາ້ນຜະລິດຕະພັນປີ        
ໂຕຣລຽ້ມໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເຊ ່ ອມໂຍງການຄາ້ໃນລະດບັອາຊຽນ. 

4. ພາລະກດິ : ສາ້ງທຸລະກດິພະລັງງານເຊ ອ້ໄຟຂອງເອກະຊົນລາວທີ່ ຄົບວງົຈອນເປັນທີ່ ຍອມຮັບ 
ແລະ ເຊ ່ ອໝັນ້ຂອງສງັຄມົ ສາມາດເຊ ່ ອມໂຍງການຄາ້ໃນລະດບັພາກພ ນ້, ສາ້ງ ແລະ 
ແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍຜ ທ້ມີສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສງັຄມົພາຍໃຕແ້ນວຄວາມຄດິທີ່
ວ່າ: 
 ຕອ້ງມສີະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃຫຄ້ວບຄຸມທົ່ ວປະເທດບ່ໍວ່າຕາມທາງໃຫຍ່, ຕວົເມ ອງ

ໃຫຍ່, ຕາມທາງນອ້ຍ, ຕວົເມ ອງນອ້ຍຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ຕອບສະໜອງໃຫໄ້ດຄ້ວາມ
ຕອ້ງການຂອງພີ່ ນອ້ງຊາວລາວໃນທົ່ ວປະເທດ, ດໍາລງົ ແລະ ຄງົໄວເ້ຖງິຄວາມຊ ່ ສດັຕ່ໍ
ຕນົເອງ ແລະ ຜ ອ້  ່ ນ, ພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ຕະຫຼອດຮອດພະນກັງານ
ໃຫດ້ຂີ ນ້ ແລະ ເປັນມ ອາຊບີຂ ນ້ໄປເລ ອ້ຍໆເພ ່ ອເປັນທ່າແຮງໃນການແຂ່ງຂນັ ແລະ 
ເປັນອງົກອນເຂັມ້ແຂງ, ນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝເຂົາ້ໃນການພດັທະນາບໍລສິດັ 
ແລະ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ. 

ດວ້ຍເຫດນັນ້ ຈ  ່ ງເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັເປັນທີ່ ຍອມຮບັຂອງລ ກຄາ້ທາງດາ້ນຄຸນະພາບ ແລະ ການບໍລກິານ ພາຍໃຕແ້ນວ
ຄວາມຄດິຕາມນະໂຍບາຍບໍລສິດັທີ່ ວ່າ “ເປັນເລີດໃນຮ ບລກັທີ່ ທນັສະໄໝ, ເປັນໜ ່ ງໃນ ໃຈຂອງລ ກຄາ້ທາງດາ້ນຄຸນະພາບ
ສນິຄາ້, ການບໍລກິານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ດີ” ເປັນບໍລສິດັຊັນ້ນໍາທາງດາ້ນ
ພະລງັງານເຊ ອ້ໄຟທີ່ ຄບົວງົຈອນດາ້ນຜະລດິຕະພັນປີໂຕຣລຽ້ມໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເຊ ່ ອມໂຍງການຄາ້ໃນລະດັບ
ອາຊຽນປະກອບກບັການບໍລຫິານຈດັການທີ່ ໄດຕ້າມມາດຖານສາກນົຈນົເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັໄດຮ້ບັໃບຢັ້ງຢ ນມາດຕະຖານ
ສາກນົຈາກປະເທດອງັກດິ (United Kingdom Accreditation Service: UKAS) 3 ມາດຕະຖານຄ : ມາດຕະຖານ
ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ (ISO 9001:2008), ມາດຕະຖານການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ (ISO 14001:2004), 
ມາດຕະຖານດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ  (OHSAS 18001:2007). 
 

1.4.1 ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ 

ນໍາ້ມນັແມ່ນເຊ ອ້ໄຟຊະນດິໜ ່ ງທີ່ ລະເຫຍີໄດງ່້າຍ ເຊິ່ ງໄດມ້າຈາກການກັ່ ນນໍາ້ມນັດບິດວ້ຍການກັ່ ນ ຫຼ   ຄດັເອາົສະ
ເພາະສ່ວນທີ່ ເບາົພໍດຈີາກສ່ວນຕ່າງໆແລວ້ເອາົປະສມົກນັ ແລະ ປຸງແຕ່ງດວ້ຍສານເຄມຕ່ີາງໆເຊັ່ ນ: ແນຟຣາ (Naphtha), 
Isomerate, Reformate ແລະ ສານເຕີມແຕ່ງ (Additives) ເຊັ່ ນ: Methyl Tertiary Butyl Ether 
(MTBE), ເອຕານອນ (Ethanol) ເປັນຕົນ້, ເພ ່ ອໃຫເ້ໝາະສມົສໍາລັບການໃຊເ້ປັນເຊ ອ້ ໄຟຂອງເຄ ່ ອງຈກັ ໂດຍມີ
ຫວົທຽນເປັນໂຕຈ  ດລະເບດີ (Spark Ignition Internal Combustion Engine) ເຊິ່ ງຄວາມສາມາດໃນການລະ
ເຫຍີນໍາ້ມນັຕອ້ງສມົດຸນກບັການເຜາົໄໝໃ້ນກະບອກສ ບ ແລະ ຕອ້ງເປັນໄປຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ ີແລະ ຕ່ໍເນ ່ ອງ. 

ສນິຄາ້ຂອງບໍລສິດັຄ  ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ເຊິ່ ງນໍາເຂົາ້ຈາກຜ ປ້ະກອບ
ການໂຮງກັ່ ນນໍາ້ມນັໃນປະເທດໄທ ເປັນຜ ຄ້າ້ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຕາມມາດຕາ 7 ຂອງກດົໝາຍການຄາ້ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ພສ 2543 
ແຫ່ງຣາດຊະອານາຈກັໄທ ໂດຍບໍລສິັດຈະຈດັຊ ນໍ້າ້ມນັທີ່ ມີຄຸນະພາບເປັນທີ່ ຍອມຮບັໃນລະດບັສາກນົຄ : Chevron, 
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ESSO, IRPC ແລະ Shell ໂດຍຜະລດິຕະພນັທີ່ ບໍລສິດັນໍາເຂົາ້ ແລະ ຈດັຈໍາໜ່າຍທີ່ ສໍາຄນັປະກອບດວ້ຍ 5 ປະເພດ
ດັ່ ງນີ:້ 1)ນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel) 2)ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ (Benzene Regular 91) 3)ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ 
(Benzene Super 95) 4)ນໍາ້ມນັເຕາົ (Bunker Oil) ແລະ 5)ນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ (Engine Oil) ໂດຍມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

 
1. ລກັສະນະຜະລດິຕະພນັນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ຜະລດິຕະພນັອ ່ ນໆ 

1. ນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel):  
 ເປັນນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟສໍາລບັເຄ ່ ອງຈກັກາຊວນເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງຜະລດິຕະ
ພນັນໍາ້ມນັດບິທີ່ ໄດຈ້າກໂຮງກັ່ ນເຊັ່ ນດຽວກນັກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັ ເຊິ່ ງເປັນ
ນໍາ້ມນັທີ່ ເອີນ້ວ່າ ນໍາ້ມນັໃສ ຫຼ   Distillate Fuel ມີຊ່ວງຈຸດເດ ອດ
ປະມານ 180-370 oC. 

 
 ຄຸນສມົບດັເໝາະສໍາລບັເຄ ່ ອງຍນົທີ່ ມແີຮງອດັສ ງ (High Compression) ມ ີ2 ປະເພດຄ :  

ນໍາ້ມນັກາຊວນສໍາລບັເຄ ່ ອງຍນົຮອບໝ ນໄວ (Automotive Diesel Oil): ເຊັ່ ນ ລດົຍນົ, ລດົບນັທຸກ, ເຮ ອ
ປະມງົ, ເຮ ອໂດຍສານ, ລດົແທກເຕີ ້ແລະ ເຄ ່ ອງກນົຈກັໜກັທຸກຊະນດິທີ່ ມຮີອບໝ ນໄວເກນີ 1,000 ຮອບຕ່ໍ
ນາທ.ີ ເຄ ່ ອງຍນົປະເພດນີຈ້ໍາເປັນຕອ້ງໃຊນໍ້າ້ມນັທີ່ ມຄ່ີາຊີເທນສ ງ ແລະ ມກີານລະເຫຍີໄວ. ຖາ້ບ່ໍດັ່ ງນັນ້ຈະ
ເຮດັໃຫເ້ຄ ່ ອງຍນົແລ່ນບ່ໍສະດວກ ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟປະເພດນີເ້ອີນ້ວ່າ: ນໍາ້ມນັກາຊວນໝ ນໄວ (HSD: High 
Speed Diesel Oil). 

ນໍາ້ມນັກາຊວນສໍາລບັເຄ ່ ອງຍນົໝ ນປານກາງ ຫຼ   ໝ ນຊາ້ (Industrial Diesel Oil): ເຊັ່ ນ ເຄ ່ ອງຈກັທີ່ ຕດິ
ຕັງ້ຢ ່ ຕາມໂຮງງານຕ່າງໆທີ່ ມຮີອບການເຮດັວຽກຕ່ໍາປະມານ 500-1,000 ຮອບຕ່ໍນາທ.ີ ເຄ ່ ອງຍນົປະເພດນີບ່ໍ້
ຕອ້ງການນໍາ້ມນັກາຊວນທີ່ ມຄ່ີາຊເີທນສ ງ ແລະການລະເຫຍີອາຍກ່ໍຈະຊາ້ກວ່າ. ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟປະເພດນີເ້ອີນ້
ວ່າ: ນໍາ້ມນັກາຊວນໝ ນຊາ້ (LSD; Low Speed Diesel Oil).   
ລກັສະນະທາງເຄມ:ີ ການຈດຸລະເບດີ (Self-Ignition Engine) ຂອງເຄ ່ ອງຍນົທີ່ ໃຊນໍ້າ້ມນັກາຊວນນັນ້ ເກດີ
ຂ ນ້ຈາກຄວາມຮອ້ນ ແລະ ແຮງອດັສ ງຂອງອາກາດໃນກະບອກສ ບໂດຍບ່ໍຕອ້ງໃຊຫ້ວົທຽນ. 
 

2. ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ (Benzene Regular 91) 
 ເປັນນໍາ້ມນັທີ່ ສະກດັມາຈາກນໍາ້ມນັດບິ Crude Oil ປະສມົສານເຄມີທີ່
ມຄ່ີາອອກເທນ 91 ສແີດງປະກອບດວ້ຍສ່ວນປະສມົຈາກນໍາ້ມນັແອດັຊງັທີ່
ປາສະຈາກສານຕະກົ່ ວ. 

 

 ຄຸນສມົບດັເໝາະສໍາລບັເຄ ່ ອງຈກັທີ່ ມອີດັຕາສ່ວນກໍາລງັຕ່ໍາກວ່າ 8:1 
ເຊິ່ ງໄດແ້ກ່ ເຄ ່ ອງຈກັຂະໜາດນອ້ຍ, ລົດຈກັ, ເຄ ່ ອງປ່ັນໄຟ, ເຄ ່ ອງຕັດ        
ຫຍາ້ ແລະ ປໍ້ານໍາ້ຂະໜາດນອ້ຍອ ່ ນໆ. 
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3. ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ (Benzene Super 95)  
ເປັນນໍາ້ມນັທີ່ ສະກດັມາຈາກນໍາ້ມນັດບິ Crude Oil ປະສມົສານເຄມີທີ່
ມຄ່ີາອອກເທນ 95 ສສີົມ້ປະກອບດວ້ຍສ່ວນປະສມົຈາກນໍາ້ມນັແອດັຊງັທີ່
ປາສະຈາກສານຕະກົ່ ວ.   
 

 ຄຸນສມົບດັເໝາະສໍາລບັເຄ ່ ອງຈກັທີ່ ມອີດັຕາສ່ວນກໍາລງັສ ງກວ່າ 8:1 ເຊິ່ ງໄດແ້ກ່: ລດົຍນົທົ່ ວໄປມລີກັສະນະທາງ
ເຄມ ີຄ່າອອກເທນຄ ຕວົເລກສະແດງຄຸນສມົບດັ ກາຣນອ໊ດ (Anti-knock Quality). ໃນສະພາບການເຜາົໄໝ້
ປົກກະຕ ິເມ ່ ອສ່ວນປະສມົຂອງອາກາດກບັເຊ ອ້ໄຟຖ ກຈດຸລະເບີດຂ ນ້ດວ້ຍປະກາຍໄຟຈາກຫວົທຽນ ແລະ 
ດໍາເນນີຕດິຕ່ໍກນັໄປຈນົສຸດຫອ້ງເຜາົໄໝ ້ແລະ ກໍລະນທີີ່ ມບີາງສ່ວນຂອງເຊ ອ້ໄຟທີ່ ເປວໄຟຍງັລາມໄປບ່ໍເຖງິ ບ່ໍ
ສາມາດທນົຄວາມຮອ້ນສ ງ ແລະ ຄວາມດນັສ ງບ່ໍໄດຈ້ະຖ ກຈດຸລະເບີດຂ ນ້ເອງ (Self-Ignition). ການຈດຸ
ລະເບດີດັ່ ງກ່າວນີ ້ມນັໄດເ້ຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມຖີ່ ສ ງ ແລະ ແລ່ນເຂົາ້ໄປປະທະກບັເປວໄຟທີ່ ກໍາລງັລາມມາຈາກ
ຫວົທຽນເຮດັໃຫເ້ກດີ ກາຣນ໊ອດ ຫຼ  ວເິຄາະມສີຽງດງັ (Pinging Sound). 

 
4. ນໍາ້ມນັເຕາົ (Bunker Oil, HFO):   

ເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຈ້າກກົນ້ໝໍກ້ ັ່ ນທີ່ ເປັນສ່ວນຕກົຄາ້ງ ແລະ ມຄ່ີາ Distillate  
Fuels ສ ງເຊິ່ ງໄດແ້ກ່ ນໍາ້ມນັກາສ ແລະ ນໍາ້ມນັກາຊວນທີ່ ລະເຫຍີ ແລະ ກັ່ ນຕອງ
ໄປຈນົໝດົແລວ້. ດວ້ຍເຫດນີນໍ້າ້ມນັເຕາົຈ  ່ ງມຊີ ່ ວ່າ: Residual Fuel (ກາກກັ່ ນ) 
ຫຼ   Heavy Fuel Oils. ເນ ່ ອງຈາກເປັນສວ່ນທີ່ ໜກັ ແລະ ຂຸນ້ໜຽວ ແລະ ຍງັບ່ໍ
ສະດວກໃຊງ້ານໃນອຸນຫະພ ມທີ່ ມຈີດຸເດ ອດຕັງ້ແຕ່ 37oC ໄປຈນົເຖງິ 482oC 
ມສ່ີວນທີ່ ມຈີດຸເດ ອດຕັງ້ແຕ່ 211oC - 371oC ປົນຢ ່ . 
  

 ຄຸນສມົບດັເໝາະສໍາລບັການໃຊງ້ານ 3 ປະເພດດັ່ ງນີ:້  
1.) ໃຊເ້ປັນເຊ ອ້ໄຟໝໍນໍ້າ້ເພ ່ ອຜະລດິອາຍນໍາ້ 
 ເປັນເຊ ອ້ໄຟໝໍນໍ້າ້ເພ ່ ອຜະລດິອາຍນໍາ້ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ເອີນ້ວ່າ: (Co-generation) ທີ່ ມຄີວາມດນັສ ງ, 

ອຸນຫະພ ມສ ງກບັເຄ ່ ອງກງັຫນັອາຍນໍາ້ ເພ ່ ອຜະລດິໄຟຟາ້ໃນໂຮງໄຟຟາ້, ໂຮງງານນໍາ້ຕານ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

 ເປັນເຊ ອ້ໄຟໝໍນໍ້າ້ເພ ່ ອຜະລດິອາຍນໍາ້ຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ເອີນ້ວ່າ: (Process Steam) ໃຊຖ່້າຍເທຄວາມ
ຮອ້ນໃນຂະບວນການຜະລດິໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ ນ: ການອບົຜາ້, ຍອ້ມຜາ້ ແລະ ອບົເຈຍ້ເປັນ
ຕົນ້. 

2.) ໃຊເ້ປັນເຊ ອ້ໄຟໂດຍກງົໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງ ໃໆຊໃ້ນເຕາົເຜາົ ຫຼ   ເບົາ້ຫຼອມໂລຫະ (Firing of Open 
hearth, Rotary or Crucible Pot Furnaces), ເຜາົໂລຫະເພ ່ ອເຮດັໃຫເ້ປັນເສັນ້(Hot Rolling 
Operation) ເພ ່ ອການຂ ນ້ຮ ບ (Metal Forging) ເຜາົໂລຫະເພ ່ ອການຊຸບແຂງ (Metal Heat 
Treatment) ເຜາົໃນເຕາົເຊຣີາມກິ, ການຫຼອມແກວ້, ການເຜາົປ ນຊເີມນັ ແລະ ປ ນຂາວເປັນຕົນ້. 

3.) ໃຊເ້ປັນເຊ ອ້ໄຟກບັເຄ ່ ອງຈກັກາຊວນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ໝ ນຊາ້ເຊັ່ ນ: ການໃຊຂ້ບັເຄ ່ ອນໄຟຟ້າທີ່ ຕດິຕັງ້ຢ ່ ໃນ
ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຮ ອກໍາປ່ັນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ແລ່ນໃນມະຫາສະໝຸດ ເຊິ່ ງເຊ ອ້ໄຟຈໍາພວກນີມ້ຊີ  ່
ເອີນ້ສະເພາະວ່າ: (Bunker Fuels). 
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5. ນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ ຊນັອອຍ (Sun‘s oil): 

  ເປັນນໍ ້າມັນເຄ ່ ອ ງເກຣດລວມຊະນິດສັງ ເຄາະ 100% (Fully 
Synthetic) ທີ່ ມມີາດຕະຖານເປັນທີ່ ຍອມຮບັ ໂດຍບໍລສິດັນໍາເຂົາ້ຈາກຜ ຈ້ໍາໜ່າຍ
ໃນປະເທດໄທ ເຊິ່ ງຈດັຈໍາໜ່າຍພາຍໃຕກ້າສນິຄາ້ “SUN’S OIL” ໃຊກ້ບັເຄ ່ ອງຈກັ
ກາຊວນທຸກຊະນດິ ໂດຍສະເພາະເຄ ່ ອງຈກັທີ່ ມສີະມດັຕະພາບສ ງ ແລະ ເຄ ່ ອງຈກັທີ່
ໃຊກ້າສທໍາມະຊາດ (NGV, LPG, CNG) ເຊິ່ ງຜະລດິຈາກ Polyalpha Olefin 
(PAO) ແລະ Ester ດວ້ຍເຕກັໂນໂລຊີທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ຜ່ານມາດຕະຖານຈາກ ILSAC GF-5, GM 
Dexos1, API SN ແລະ API SN resource conserving ຈ  ່ ງເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຫ່ໍຼລ ນ້ສ ງ ໃນສະຖານະພາບທີ່ ມີ
ຄວາມຄງົຕວົ ແລະ ຍງັທນົກບັຄວາມຮອ້ນໄດສ້ ງ, ຫຸຼດການສ ກຫໍຼ, ມອີາຍຸການໃຊງ້ານຍາວ, ຊ່ວຍປະຢັດການໃຊນໍ້າ້ມນັ 
ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການບໍາລຸງຮກັສາ ໂດຍມຂີະໜາດບນັຈຕຸັງ້ແຕ່ 1 ລດິ, 5 ລດິ, 18 ລດິ, 200 ລດິ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 
6,000 ລດິຂ ນ້ໄປ. 

ສ່ວນໃຫຍ່ບໍລິສັດຈະຊ ຜ້ະລິດຕະພັນດັ່ ງກ່າວຈາກໂຮງກັ່ ນນໍາ້ມັນປະເທດໃກຄ້ຽງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເຊັ່ ນ: 
Chevron, ESSO ແລະ IRPC ເຊິ່ ງຈະມກີານຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຜ່ານສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ທີ່ ມກີານອອກແບບໂຄງ
ສາ້ງທີ່ ມເີອກະລກັສະເພາະ, ເນັນ້ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກສະຖານບໍີລກິານອ ່ ນໆລວມເຖງິສສີນັ, ພ ນ້ທີ່ ໃຫກ້ານບໍລກິານ ແລະ 
ມກີານຈດັປະເພດສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຕາມຄວາມເໝາະສມົໃນແຕ່ລະພ ນ້ທີ່ ນອ້ຍ-ໃຫຍ່, ເຂດຊຸມຊນົເມ ອງ, ແຄມທາງ
ຕດິຖະໜນົໃຫຍ່ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ອ ່ ນໆຕາມເກນມາດຕະຖານທີ່ ທາງບໍລສິັດກໍານດົໄວ ້ເຊິ່ ງມີທງັໝດົ 107 ສະຖານີທີ່ ໃຫ ້
ບໍລກິານໃນປັດຈບຸນັຕາມລາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

ຕາຕະລາງທ ີ1.4.1: ສະຫຸຼບຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທງັໝດົ 
 ປະເພດສະຖານບໍີລກິານ  ຈາໍນວນ ອາຍຸສນັຍາທີ່ ເຫຼ ່ ອ COCO CODO 
PTN: Plus Platinum Gas Station 5 16 ເຖງີ 19 ປີ 4 1 
GLD: Plus Gold Gas Station 7 15 ເຖງິ 17 ປີ 2 5 
STD: Plus Standard Gas Station 38 14 ເຖງິ 18 ປີ 2 36 
THN: Thongthin Gas Station 57 15 ເຖງິ 20 ປີ 0 57 

ລວມທງັໝດົ 107   8 99 
ໝາຍເຫດ: ປັດຈບຸນັສະຖານບີໍລກິານທີ່ ເປັນຮ ບແບບ COCO ທງັໝດົ 8 ສະຖານ ີໃນນັນ້ 3 ສະຖານແີມ່ນບໍລສິດັເປັນເຈ ົາ້ຂອງກາໍມະ ສດິ

ທີ່ ດນິ ແລະ ສິ່ ງປຸກສາ້ງ, ເຄ ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ 5 ສະຖານແີມ່ນບລໍສິດັເຊົ່ າທີ່ ດນິສ່ວນບຸກຄນົພາຍນອກ. 
 

ຕາຕະລາງ 1.4.2: ສະຫຸຼບຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັແບ່ງຕາມພ ມສນັຖານ 

ທີ່ ຕັງ້ຂອງສະຖານບໍີລກິານ PTN GLD STD THN ລວມ 
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 4 4 12 24 44 
ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ 0 0 4 7 11 
ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ ີ(ເມ ອງເງນິ) 0 0 3 6 9 
ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 1 3 19 20 43 
ລວມທງັໝດົ 5 7 38 57 107 

 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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2. ຮ ບແບບສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ 
ບໍລສິດັໄດມ້ກີານແບ່ງລກັສະນະ ແລະ ປະເພດຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັອອກເປັນ 4 ຮ ບແບບຫຼກັໂດຍມີ

ລາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 
1. ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ (PLUS Platinum Gas Station): ຂະໜາດມາດຕະຖານຂອງ

ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນມເີນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົປະມານ 60x80 ແມດັ, ມຕີ ຈ່້າຍທງັໝດົ 6 ຕ  ້(2 ຕ ມ້ີ
6 ຫວົຈ່າຍ ແລະ ອກີ 4 ຕ  ້ມ ີ4 ຫວົຈ່າຍ) ລວມທງັໝດົ 28 ຫວົຈ່າຍ ແລະ ມຖີງັບນັຈນໍຸາ້ມນັໃຕດ້ນິ ໃຊໄ້ວ ້
ເກບັນໍາ້ມນັລວມທງັໝດົ 3 ຖງັ ສາມາດບນັຈນໍຸາ້ມນັໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

- ແອດັຊງັພເິສດ 1 ຖງັ ບນັຈໄຸດ ້10,000 ລດິ 
- ແອດັຊງັທໍາມະດາ 1 ຖງັ ບນັຈໄຸດ ້20,000 ລດິ  
- ກາຊວນ 1 ຖງັ ບນັຈໄຸດ ້20,000 ລດິ  

 ປັດຈບຸນັມທີງັໝດົ 5 ສະຖານ ີທີ່ ເປັນຮ ບແບບ COCO ທງັໝດົທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ ແລະ ຕ່າງແຂວງເຊັ່ ນ: ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາທີ່ ສາລາຄໍາ, ດອນກອຍ, ສະຫວນັນະເຂດ 
ແລະ ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຫຼກັ 7 ເຊິ່ ງທາງບໍລສິດັຫາກ່ໍເປີດໃຫບໍ້ລກິານລ່າສຸດໃນເດ ອນ ສງິຫາ 2014 ທີ່ ຜ່ານ
ມາ. 

ຮ ບທ ີ1.4.1 ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ 

 
ສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ຮ ບແບບ ພລັສ ແພັລດຕນໍິາ (PTN) ເປັນສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັຂະໜາດໃຫຍ່

ເຊິ່ ງອອກແບບມາເພ ່ ອຮອງຮບັການເປັນຈດຸສ ນກາງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຄນົໃນຊຸມຊນົໂດຍພາຍໃນພ ນ້
ທີ່ . ສະຖານປີະກອບມຮີາ້ນສະດວກຊ  ້ແລະ ບໍລກິານອ ່ ນໆ ເພ ່ ອຮອງຮບັຮ ບແບບການໃຊຊ້ີວດິປະຈໍາວນັ (Life Style) 
ຂອງຊຸມຊນົຄນົໃນເມ ອງທີ່ ໃຊຊ້ວີດິແບບຮບີດ່ວນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກເປັນສ ນກາງໃນການນດັພບົກນັຂອງຄນົໃນ
ຊຸມຊົນ ເຊິ່ ງພາຍໃນສະຖານີ PTN ຈະມີ ຮາ້ນສະດວກຊ ພ້າຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍ “PLUS Daily Mart” ແລະ 
ບໍລກິານອ ່ ນໆເຊັ່ ນ: ສ ນ ລາ້ງອດັສດີລດົຍນົ,ປ່ຽນຖ່າຍນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງພາຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍ “MOLY CARE”, ຮາ້ນອາຫານ 
ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ, ຕ ກ້ດົເງນິສດົ (ATM) ຂອງທະນາຄານພງົສະຫວນັ, ບໍລກິານບັດເຕີມນໍາ້ມນັແທນເງນິສົດ (Fleet 
Card) ແລະ ຮາ້ນຄາ້ ຫຼ   ສ ນບໍລກິານອ ່ ນໆ. 

 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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2. ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ໂກລ (Plus Gold Gas Station):  ມາດຕະຖານຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້
ມນັມຂີະໜາດຕັງ້ແຕ່ 50 x 60 ແມດັຂ ນ້ໄປ, ມຕີ ຈ່້າຍນໍາ້ມນັ 
ທງັໝດົ 4 ຕ  ້(ມ ີ2-4 ຫວົຈ່າຍລວມທງັໝດົມປີະມານ 8-12 
ຫວົຈ່າຍ) ມຖີງັເກບັນໍາ້ມນັ 4 ຖງັ ສາມາດບນັຈນໍຸາ້ມນັໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
- ແອດັຊງັພເິສດ 1 ຖງັ ບນັຈໄຸດ ້10,000 ລດິ 
- ແອດັຊງັທໍາມະດາ 1 ຖງັ ບນັຈໄຸດ ້20,000 ລດິ  
- ກາຊວນ 2 ຖງັ ບນັຈໄຸດ ້20,000 ລດິ  

 ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຮ ບແບບ ພລສັ ໂກລ (GLD) 
ເປັນສະຖານບໍີລກິານຕາມເຂດຊຸມຊນົໃຫຍ່ ແຕ່ມຂີະໜາດເນ ອ້ທີ່
ທີ່ ນອ້ຍກວ່າຮ ບແບບ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ (PTN) ແຕ່ຍງັເນັນ້ການ
ບໍລກິານທີ່ ຕອບສະໜອງວຖິຊີວີດິຂອງຄນົເມ ອງ. ຕາມຮ ບແບບ ພລສັ ໂກລ (GLD) ແມ່ນຖ ກອອກແບບໃຫ ້
ຕອບສະໜອງພາບພົດທີ່ ທນັສະໄໝດວ້ຍນະວດັຕະກໍາດາ້ນວິສະວະກໍາທີ່ ເປັນເອກະລັກ ໂດຍມຮີ ບແບບທີ່
ສະດວກ ແລະ ຫຸຼດໄລຍະເວລາໃນການກ່ໍສາ້ງແຕ່ຍງັຮກັສາໄວເ້ຊິ່ ງຄວາມປອດໄພ. ໂດຍຮ ບແບບ ພລສັ ໂກລ 
(GLD) ຖ ກກໍານດົເພ ່ ອຮອງຮບັວຖິຊີວີດິຂອງຄນົໃນຊຸມຊນົເມ ອງໃຫຍ່ ພອ້ມທງັມຮີາ້ນຄາ້ ແລະ ບໍລກິານອ ່ ນໆ
ທີ່ ປະກອບໃນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັປະເພດນີ ້ເຊັ່ ນ: ຮາ້ນສະດວກຊ ພ້າຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍ “PLUS Dialy 
Mart”, ສ ນລາ້ງອດັສດີລດົຍນົ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງພາຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍ “MOLY CARE”, ຕ ກ້ດົເງນິ
ສດົ (ATM) ຂອງທະນາຄານພງົສະຫວນັ, ບໍລກິານບດັເຕມີນໍາ້ມນັແທນເງນິສດົ (Fleet Card) ແລະ ຮາ້ນຄາ້
ອ ່ ນໆ ໂດຍປັດຈບຸນັສະຖານບໍີລກິານໃນຮ ບແບບດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດເ້ປີດໃຫບໍ້ລກິານແລວ້ 7 ສະຖານ.ີ 

 
3. ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ມາດຕະຖານ (Plus Standard Gas Station): ມາດຕະຖານຂອງສະຖານີ

ບໍລກິານນໍາ້ມນັແມ່ນມຂີະໜາດຕັງ້ແຕ່ 40 x50 ແມດັຂ ນ້ໄປ, ມ ີ3 ຕ  ້(6 ຫວົຈ່າຍ) ແລະ ມຖີງັເກບັນໍາ້ມນັ 4 
ຖງັ ສາມາດເກບັນໍາ້ມນັໄດດ້ັ່ ງນີ:້   
- ຖງັເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ ບນັຈໄຸດ ້15,000 ລດິ 
-  ຖງັເກບັນໍາ້ມນັ ກາຊວນ ບນັຈໄຸດ ້20,000 ລດິ. 
ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ໃນຮ ບແບບ ພລສັ ມາດຕະຖານ (STD) 
ເປັນສະຖານີບໍລິການທີ່ ຕັງ້ຢ ່ ຕາມເສັນ້ທາງໃຫຍ່ ຕາມສາຍທາງ
ຫຼວງເຊິ່ ງມລີດົຍນົສນັຈອນໄປມາເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ໃກບໍ້ລິ
ເວນເຂດຊຸມຊນົເຊິ່ ງຮອງຮບັການເຂົາ້ມາໃຊບໍ້ລກິານຂອງລ ກຄາ້ 
ຮ ບແບບ ພລສັ ມາດຕະຖານ (STD) ເປັນຮ ບແບບດັງ້ເດີມຂອງ
ບໍລສິດັ ເຊິ່ ງມພີຽງແຕ່ບໍລກິານນໍາ້ມນັພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ບ່ໍມຮີາ້ນ
ຄ ້າ ແລະ ບໍລິການເສີມໃດໆ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຮ ບແບບ ພລັສ 
ມາດຕະຖານ (STD) ຈະເປັນການບໍລຫິານໂດຍຮ ບແບບ CODO ເຊິ່ ງໃນເມ ່ ອກ່ອນສະຖານີບໍລກິານໃນຮ ບ
ແບບຄບົວງົຈອນ ກ່ໍຍງັບ່ໍເປັນທີ່ ແຜ່ຫຼາຍໃນ ສປປ ລາວ ພອ້ມທງັບໍລສິດັເອງຍງັຕອ້ງການຮກັສາຄຸນະພາບຂອງ
ສະຖານໃີນຮ ບແບບດັ່ ງກ່າວໄວ ້ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງຕນົເອງກ່ອນໃນເບ ອ້ງຕົນ້. ແຕ່ໃນອະນາຄດົ
ອາດມກີານປັບປ່ຽນພາບລກັ ຫຼ   ເພີ່ ມຮາ້ນຄາ້ ແລະ ບໍລກິານອ ່ ນໆເຂົາ້ມາໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ໃນຮ ບແບບ
ດັ່ ງກ່າວ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຮ ບແບບການໃຊຊ້ີວິດຂອງຊຸມຊົນໃນເມ ອງ ໂດຍໃນ

ຮ ບທ ີ1.4.3 

ຮ ບທ ີ1.4.2 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ປັດຈບຸນັສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຮ ບແບບນີມ້ບໍີລກິານເສມີພຽງແຕ່ ບໍລກິານລາ້ງອດັ ສດີ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍນໍາ້ມນັ
ເຄ ່ ອງເທົ່ ານັນ້. ໃນປັດຈບຸນັຮ ບແບບ ພລສັ ມາດຕະຖານ (STD) ມຈີໍານວນທງັໝດົ 38 ສະຖານ.ີ 

 
4. ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ ທອ້ງຖິ່ ນພດັທະນາ (Plus Thongthin Gas Station):  ມາດຕະຖານຂອງ

ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ດັ່ ງກ່າວແມ່ນມຂີະໜາດຕັງ້ແຕ່ 15x20  
ແມດັຂ ນ້ໄປ, ມ ີ1 ຕ  ້(2 ຫວົຈ່າຍ) ມຖີງັເກບັນໍາ້ມນັທງັໝດົ 2 
ຖງັຄ : 

- ຖງັເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ ຈໍານວນ 6,000 ລດິ. 
- ຖງັເກບັ ກາຊວນ ຂະໜາດ 10,000 ລດິ. 
ສະຖານບໍີລກິານໃນຮ ບແບບ ພລສັ ທອ້ງຖີ່ ນພດັທະນາ (THN) 
ເປັນສະຖານບໍີລກິານຂະໜາດນອ້ຍເຊິ່ ງຈະແນ່ໃສ່ເພ ່ ອຕອບສະ
ໜອງການໃຊນໍ້າ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຕາມເຂດຊຸມຊນົທີ່ ຢ ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີໃຫສ້າມາດໃຊນໍ້າ້ມນັທີ່ ມຄຸີນະພາບໃນລາຄາທີ່
ຍຸດຕທໍິາ ໂດຍຮ ບແບບ ພລສັ ທອ້ງຖີ່ ນພດັທະນາ (THN) ຖ ກອອກແບບເພ ່ ອຕອບສະໜອງວຖິີຊີວດິຂອງຊຸມ
ຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ມກີານໃຫບໍ້ລກິານນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟພຽງຢ່າງດຽວ ໂດຍຮ ບແບບດັ່ ງກ່າວເປັນຮ ບແບບ
ສະຖານບໍີລກິານຂອງບໍລສິດັໃນຊ່ວງທໍາອດິຈນົເຖງິປະຈບຸນັ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການບໍລຫິານໃນຮ ບແບບຂອງ 
CODO ໂດຍຮ່ວມລງົທ ນກບັເຈົາ້ຂອງທີ່ ດນິໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ຊຸມຊນົຫ່າງໄກຊອກຫຼກີ ແຕ່ໃນອະນາຄດົ ຫາກພ ນ້
ທີ່ ໃດມແີນວໂນມ້ມກີານຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊຸມຊນົອາດມກີານປ່ຽນຮ ບແບບຂອງສະຖານີບໍລກິານດັ່ ງກ່າວໄປ
ເປັນຮ ບແບບອ ່ ນທີ່ ເໝາະສມົ ໃນປັດຈບຸນັມສີະຖານ ີTHN ທງັໝດົ 57 ສະຖານ.ີ 

 
3.ຮ ບແບບທຸລະກດິເສີມພາຍໃນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ 

 ຮາ້ນຄາ້ສະດວກຊ  ້(Plus Daily Mart):  
ເປັນອກີບໍລກິານໜ ່ ງທີ່ ຢ ່ ໃນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ເຊິ່ ງບໍລຫິານພາຍໃຕ ້
ບໍລິສັດ ລາວເດລີມ້າກ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈໍາກດັ, ຈໍາໜ່າຍສນິຄາ້ທົ່ ວໄປ
ເຊັ່ ນ: ອາຫານ, ເຄ ່ ອງດ ່ ມ, ໜງັສ , ເຄ ່ ອງໃຊສ້ອຍໃນຊີວດິປະຈໍາວນັຕ່າງໆ 
ທີ່ ຈໍາເປັນເພ ່ ອໃຫລ້ ກຄາ້ທີ່ ເຂົາ້ມາເຕີມນໍາ້ມນັສາມາດພັກຊ ເ້ຄ ່ ອງໃຊກ້ບັ
ບາ້ນ ເຊິ່ ງທາງຮາ້ນໄດໃ້ຫບໍ້ລກິານກບັລ ກຄາ້ຕັງ້ແຕ່ເວລາ 6:00 ໂມງເຊົາ້
ເຖງິ 9:00 ໂມງແລງ. ເຊິ່ ງບໍລສິດັ ຫຼ   ເຈ ົາ້ຂອງສະຖານີບໍລກິານ ນໍາ້ມນັບ່ໍ
ໄດ ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ ້ອງໃນການບໍລິຫານ ຫຼ   ການແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລ 
(ຂາດທ ນ) ແຕ່ຢ່າງໃດ ໄດຮ້ບັພຽງຄ່າເຊົ່ າພ ນ້ທີ່ ເທົ່ ານັນ້  ປັດຈບຸັນມີທງັ
ໝດົຢ ່  7 ສາຂາດັ່ ງຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 

 
 
 
 
 
 

ຮ ບທ ີ1.4.4 

ຮ ບທ ີ1.4.5 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຕາຕະລາງທ ີ1.4.3 : ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້ ແລະ ຈໍານວນສາຂາຂອງຮາ້ນຄາ້ສະດວກຊ  ້
 

ສາຂາ ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້  
ສາຂາທ ີ1:  ຢ ່ ໃນສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ພລັສ 8, ຕັງ້ຢ ່  ບາ້ນ ດອນກອຍ, ເມ ອງ ສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທ ີ2:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ 9, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ສາລາຄໍາ, ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ 
ສາຂາທ ີ3:  ຢ ່ ໃນສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ພລັສ 2, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໜອງແຫວ້, ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ,  ແຂວງ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທ ີ4:  ຢ ່ ໃນສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມັນ ອານຸໄຊ ບໍລິການ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ຫວ້ຍຫົງ, ເມ ອງ ໄຊທານີ ແຂວງ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທ ີ5:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຫຼກັ 7, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ພະຂາວ, ເມ ອງ ໄຊທານ ີແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທີ່  6: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ  ຜາແດງ ບໍລກິານ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ແສນຊຸມ, ເມ ອງໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ. 
ສາຂາທີ່  7: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ  ນໍາ້ເພດັມໄີຊ ບໍລກິານ ຕັງ້ຢ ່  ບາ້ນ ແສນຊຸມ, ເມ ອງ ໄກສອນພມົວຫິານ, 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 
 
 

 
 ສ ນລາ້ງອດັສີດ (Moly Care):  

ບໍລກິານລາ້ງອດັສດີ ແລະ ອະນາໄມພາຍໃນລດົຍນົ ແລະ ພາຍນອກດວ້ຍນໍາ້ຢາລາ້ງ
ລດົຊະນດິພເິສດ, ບໍລກິານຂດັ ແລະ ເຄ ອບສີລດົເຮດັໃຫລ້ດົເງາົງາມຂ ນ້ກວ່າເກົ່ າ 
ດວ້ຍຊ່າງທີ່ ມສີມີ   ແລະ ຊໍານານງານທີ່ ຜ່ານການເຝີກອບົຮມົຈາກຕ່າງປະເທດ ເນ ່ ອງ
ຈາກວ່າ Moly Care ເປັນທຸລະກດິແຟນຊາຍ (Franchise) ສະນັນ້ການບໍລກິານ
ຈ ່ ງຈໍາເປັນຕອ້ງມມີາດຕະຖານດຽວກນັ ເຊິ່ ງບໍລິສດັ ຫຼ   ເຈ ົາ້ຂອງສະຖານີບໍລກິານ 
ນໍາ້ມນັບ່ໍໄດມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໃນການບໍລຫິານ ຫຼ   ການແບ່ງປັນຜນົກໍາໄລ (ຂາດທ ນ) 
ແຕ່ຢ່າງໃດ ໄດຮ້ບັພຽງຄ່າເຊົ່ າພ ນ້ທີ່ ເທົ່ ານັນ້ ເຊິ່ ງປັດຈບຸນັມທີງັໝດົຢ ່  4 ສາຂາດັ່ ງ
ຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.4: ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້ ແລະ ຈໍານວນສາຂາຂອງສ ນລາ້ງອດັສດີ 

 

ສາຂາ ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້  
ສາຂາທ ີ1:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ 8, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ດອນກອຍ, ເມ ອງ ສສີດັຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທ ີ2:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ 2, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໜອງແຫວ້, ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ,  ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທີ່  3: ຢ ່ ໃນສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ເພັດມໄີຊ ບໍລິການ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ສະໜາມໄຊ, ເມ ອງ ໄກສອນພົມວຫິານ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ  
ສາຂາທີ່  4: ຢ ່ ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພອນຮຸ່ງຈະເລນີ ບໍລກິານ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໂພນສະຫວາດເໜ ອ, ເມ ອງ ສໂີຄດຕະບອງ, ແຂວງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
 

 
 

ຮ ບທ ີ1.4.6 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.4 - 12 

 ຕ ກ້ດົເງນິສດົ (ATM) ທະນາຄານ ພງົສະຫວນັ (Phongsavanh Bank):  
      ເປັນອີກບໍລກິານໜ ່ ງທີ່ ທາງບໍລສິັດໄດເ້ລ ອກເຂົາ້ໄປໃນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ເນ ່ ອງ

ຈາກເຫນັວ່າຕ ກ້ດົເງນິສົດ (ATM) ຈໍາເປັນຕອ້ງມີເພ ່ ອໃຫບໍ້ລິການລ ກຄາ້ເຂົາ້ມາ
ແລກປ່ຽນເງນິຕາ ແລະ ເຮດັທຸລະກໍາທາງການເງນິຕ່າງໆ. ບໍລກິານດັ່ ງກ່າວນີ ້ອາດຈະບ່ໍ
ໄດມ້ີທຸກສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ອາດຈະມແີຕ່ສະຖານີຮ ບແບບ ພລັສ ແພລັດຕິນໍາ 
ແລະ ຮ ບແບບ ພລັສ ໂກລ ບາງສະຖານີເທົ່ ານັນ້. ເຊິ່ ງຕ ກ້ດົເງນິດັ່ ງກ່າວຈະຕັງ້ຢ ່ ໃນ
ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ໃນຮ ບແບບຂອງການເຊົ່ າພ ນ້ທີ່  ເຊິ່ ງບໍລສິດັ ຫຼ   ເຈ ົາ້ຂອງສະຖານີ
ບໍລກິານນໍາ້ມນັບ່ໍໄດມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໃນການບໍລຫິານ ຫຼ   ການແບ່ງປັນຜນົກໍາໄລແຕ່ຢ່າງ
ໃດ ເປັນພຽງການບໍລກິານເສີມຂອງທະນາຄານພງົສະຫວັນ ເທົ່ ານັນ້. ປັດຈຸບນັໜ່ວຍ
ບໍລກິານດັ່ ງກ່າວມໃີຫບໍ້ລກິານແລວ້ຢ ່  4 ສະຖານີຄ : ສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ 8,  
ພລສັ 2, ພລສັ 3 ແລະ ພລສັ 4 ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.5: ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້ ແລະ ຈໍານວນສາຂາຂອງຕ ກ້ດົເງນິສດົ (ATM) 

ສາຂາ ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້  
ສາຂາທ ີ1:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ 8, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ດອນກອຍ, ເມ ອງ ສສີດັຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທ ີ2:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ 2, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໜອງແຫວ້, ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທ ີ3:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຜາແດງ ບໍລກິານ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ແສນຊຸມ, ເມ ອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈນັ (ຢ ່ ໃນ

ໄລຍະການຕດິຕັງ້) 
ສາຂາທີ່  4: ຢ ່ ໃນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ຫຼກັ 7, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ພະຂາວ, ເມ ອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. (ຢ ່ ໃນ

ໄລຍະການຕດິຕັງ້) 
 

 ບດັເຕີມນໍາ້ມນັທີ່ ໃຊແ້ທນເງນິສດົ (Fleet Card):  
                                ຮ ບແບບຂອງບດັມ ີ3 ຮ ບແບບຄ : ບດັ ເຊບັພລສັ (Save PLUS), ຟີດພລສັ 

(Fleet PLUS) ແລະ ອີຊີ ພລສັ (Easy PLUS). ບດັ Fleet PLUS ແມ່ນ
ເປັນບດັທີ່ ໃຊສ້ະເພາະສໍາລັບອົງກອນ ຫຼ  ບໍລິສດັຕ່າງໆ ມີບດັແບບ pre-paid 
ແລະ post-paid, ສ່ວນບດັ ເຊບັພລສັ (Save PLUS) ແລະ ອີຊີ ພລັສ 
(Easy PLUS) ຈະເປັນລັກສະນະດຽວກນັ ແລະ ເປັນບດັແບບ pre-paid 
(ຄວາມຕັງ້ໃຈຂອງບໍລສິດັໃນຕ່ໍໜາ້ແມ່ນຢາກໃຫສ້າມາດໃຊໄ້ດຫຼ້າຍຢ່າງ ນອກຈາກ

ການເຕມີນໍາ້ມນັ  ແມ່ນຍງັສາມາດຊ ເ້ຄ ່ ອງໃນຮາ້ນມນິມິາກໄດ ້(ແຕ່ຈະໃຊສ້ະເພາະພາຍໃນບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ), ສໍາລບັ
ບດັ save plus ຈະເປັນບດັແບບ  post-paid ສໍາລບັບດັເຕີມນໍາ້ມນັທີ່ ໃຊແ້ທນເງນິສດົ ຈະຢ ່ ພາຍໃຕກ້ານບໍລຫິານ
ງານຂອງ ບໍລສິດັ ແວວ-ເທກັ ລາວ ຈໍາກດັໂດຍຈະມກີານເຮດັສນັຍາຮ່ວມກນັກບັເຈົາ້ຂອງສະຖານີບໍລກິານ ໃນຮ ບແບບ
ຂອງ COCO ຫຼ   CODO ໂດຍຈະມກີານຄດິຄ່າທໍານຽມການບໍລກິານຂອງບດັໃຊແ້ທນເງນິສດົກບັເຈົາ້ຂອງສະຖານີ
ບໍລກິານນໍາ້ມນັໃນອດັຕາທີ່ ກໍານດົໃວ ້ຂອງຍອດການໃຊຈ່້າຍຜ່ານບດັດັ່ ງກ່າວ. ປັດຈບຸນັນີ ້ສະຖານີບໍລກິານທີ່ ໃຊລ້ະບບົ
ບດັເຕມີນໍາ້ມນັມຢີ ່  13 ສະຖານ ີທງັໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ແລະ ມແີຜນຂະຫຍາຍໃຫຄ້ວບຄຸມສະຖານີຂະ
ໜາດໃຫຍ່ໃນຮ ບແບບ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ (PTN) ແລະ ຮ ບແບບ ພລສັ ໂກລ (GLD) ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

ຮ ບທ ີ1.4.7 

ຮ ບທ ີ1.4.8 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.4 - 13 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.6: ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້ ແລະ ຈໍານວນສາຂາຂອງບດັເຕມີນໍາ້ມນັແທນເງນິສດົ 

 
 
4. ສາງເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັ ແລະ ກາຊວນ 

 ປັດຈບຸນັ ບໍລສິດັມສີາງເກບັນໍາ້ມນັທງັໝດົຢ ່  5 ແຫ່ງທົ່ ວປະເທດຕາມຊາຍແດນທີ່ ໃກກ້ບັຜ ສ້ະໜອງຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ເປັນຈດຸຍຸດທະສາດທີ່ ສໍາຄນັໃນການກະຈາຍນໍາ້ມນັເພ ່ ອໃຫຄ້ວບຄຸມພ ນ້ທີ່ ທີ່ ມສີະຖານນີນໍາ້ມນັໃນທົ່ ວປະເທດ. 
ພອ້ມທງັ ເປັນການຫຸຼດຕົນ້ທ ນໃນການຂນົສົ່ ງເຊັ່ ນ: ສາງນໍາ້ມນັ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສາງນໍາ້ມນັ ປາກຊນັ,  ສາງນໍາ້ມນັ
ສະຫວນັນະເຂດ, ສາງນໍາ້ມນັ ເມ ອງເງນິ ແລະ ສາງນໍາ້ມນັ ປາກເຊ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັດັ່ ງໃນພາບຕ່ໍໄປນີ:້ 

 
 

ສາຂາ ລາຍລະອຽດທີ່ ຕັງ້  
ສາຂາທ ີ1:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ 8, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ດອນກອຍ, ເມ ອງ ສສີດັຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
ສາຂາທ ີ2:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ປໍ້ານໍາ້ມນັ ພລສັ 9 ບໍລກິານ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ສາລາຄໍາ, ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
ສາຂາທ ີ3:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ພລສັ 2, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໜອງແຫວ້, ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ  
ສາຂາທ ີ4:  ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ອານຸໄຊ ບໍລກິານ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ຫວ້ຍຫງົ, ເມ ອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ 
ສາຂາທ ີ5: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລິການນໍາ້ມນັ ພອນຮຸ່ງເຮ ອງ ບໍລກິານ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໂພນສະຫວາດເໜ ອ, ເມ ອງ ສີໂຄດ

ຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທ ີ6: ຢ ່ ໃນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ ຄາມມໄີຊ (ພລສັ 7), ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ຕານມໄີຊ, ເມ ອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ 
ສາຂາທ ີ7: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ໄທເກີ ້ບໍລກິານ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ  ຫວຍ້ປ ນ, ເມ ອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສກັ 
ສາຂາທ ີ8: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ນໍາ້ເພດັມໄີຊ ບໍລກິານ ຕັງ້ຢ ່  ບາ້ນ ສະໜາມໄຊ, ເມ ອງ ໄກສອນພມົວຫິານ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 
ສາຂາທ ີ9: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ  ໂພນທນັ ບໍລກິານ (ພລສັ 1), ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໂພນທນັເໜ ອ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  
ສາຂາທ ີ10: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລິການນໍາ້ມນັ  ວົງທອງ ບໍລກິານ (ພລສັ 6), ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໜອງບວົທອງ, ເມ ອງ ສີໂຄດ

ຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
ສາຂາທີ່  11: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຫຼກັ 7 , ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ພະຂາວ, ເມ ອງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ສາຂາທີ່  12: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຜາແດງ ບໍລກິານ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ແສນສຸມ, ເມ ອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ. 
ສາຂາທີ່  13: ຢ ່ ໃນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ໂຊກຮຸ ່ ງເຮ ອງ ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໂນນແສງຈນັ, ເມ ອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ 
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ຮ ບທ ີ1.4.9: ທີ່ ຕັງ້ຂອງສາງນໍາ້ມນັໃນ 5 ແຂວງ ທົ່ ວປະເທດ 

 
 
1.) ສາງນໍາ້ມນັສະຫວນັນະເຂດ: ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ເມ ່ ອວນັທ ີ1 ພ ດສະພາ 2009  ເຊິ່ ງບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ເອງ
ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໜອງໂກມ, ເມ ອງ ໄກສອນພມົວຫິານ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ມເີນ ອ້ທີ່  6,000 ຕາແມດັ ມທີງັໝດົ  16 
ຖງັ ບນັຈນໍຸາ້ມນັໄດທ້ງັໝດົ 800,000 ລດິ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດດັ່ ງນີ:້ 

o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ (ULG 95) ຂະໜາດບນັຈ ຸ50,000 ລດິ ຈໍານວນ 1 ຖງັ. 

o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ (ULG 91) ຂະໜາດບນັຈ ຸ50,000 ລດິ ຈໍານວນ 5 ຖງັ. 
o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel) ຂະໜາດບນັຈ ຸ50,000 ລດິ ຈໍານວນ 10 ຖງັ. 

2.) ສາງນໍາ້ມນັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ:  ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ເມ ່ ອວນັທ ີ1 ກໍລະກດົ 2010 ເຊິ່ ງບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ສາ້ງຕັງ້
ເອງ, ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ໜອງແຫວ້ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ,  ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມເີນ ອ້ທີ່  9,000 ຕາແມດັ ມທີງັໝດົ 
16 ຖງັ ບນັຈນໍຸາ້ມນັໄດທ້ງັໝດົ 1,120,000 ລດິ  ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດດັ່ ງນີ:້  

o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ (ULG 95) ຂະໜາດບນັຈ ຸ70,000 ລດິ ຈໍານວນ 2 ຖງັ 

o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ (ULG 91) ຂະໜາດບນັຈ ຸ70,000 ລດິ ຈໍານວນ 4 ຖງັ 
o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel) ຂະໜາດບນັຈ ຸ70,000 ລດິ ຈໍານວນ 10 ຖງັ 

3.) ສາງນໍາ້ມນັເມ ອງເງນິ ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ:ີ  ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ເມ ່ ອວນັທ ີ7 ທນັວາ 2010 ເຊິ່ ງບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ ເຊິ່ ງຕັງ້ຢ ່
ບາ້ນ ເພຍງາມ, ເມ ອງ ເງນິ, ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ ີມເີນ ອ້ທີ່ ປະມານ 7,136 ຕາແມດັ ມທີງັໝດົ 18 ຖງັ ບນັຈນໍຸາ້ມນັໄດທ້ງັ
ໝດົ 700,000 ລດິ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດດັ່ ງນີ:້ 

o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ (ULG 91) ຂະໜາດບນັຈ ຸ30,000 ລດິ ຈໍາວນ 2 ຖງັ. 
o ຖັງເກັບນໍາ້ມັນກາຊວນ (Diesel) ຂະໜາດບັນຈຸ 30,000 ລິດ ຈໍານວນ 8 ຖັງ ແລະ ຂະໜາດ 

50,000 ລດິ ຈໍານວນ 8 ຖງັ. 

4.) ສາງນໍາ້ມນັປາກຊນັ: ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ເມ ່ ອວນັທ ີ1 ເມສາ 2011  ໃນຮ ບແບບຮ່ວມທ ນລະຫວ່າງບໍລສິດັ ແລະ ເຈົາ້ຂອງທີ່
ດນິ ເຊິ່ ງຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ຫາງຊງິ, ເມ ອງ ປາກຊນັ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ມເີນ ອ້ທີ່ ປະມານ 19,200 ຕາແມດັ ມທີງັໝດົ  12 ຖງັ 
ບນັຈນໍຸາ້ມນັໄດທ້ງັໝດົ 350,000 ລດິ  ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດດັ່ ງນີ:້ 

o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ (ULG 91) ຂະໜາດບນັຈ ຸ25,000 ລດິ ຈໍານວນ 2 ຖງັ. 
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o ຖັງເກັບນໍາ້ມັນກາຊວນ (Diesel) ຂະໜາດບັນຈຸ 25,000 ລິດ ຈໍານວນ 8 ຖັງ ແລະ ຂະໜາດ 
50,000 ລດິ ຈໍານວນ 2 ຖງັ. 

5.)ສາງນໍາ້ມນັປາກເຊ:  ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ເມ ່ ອວນັທ ີ25 ສງິຫາ 2014 ເຊິ່ ງບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ເອງ ເຊິ່ ງຕັງ້ຢ ່
ບາ້ນ ໂນນຫນີ, ເມ ອງ ໂພນທອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສກັ ມີເນ ອ້ທີ່ ປະມານ 16,568 ຕາແມດັ ມທີງັໝດົ  8 ຖງັ ບນັຈຸ
ນໍາ້ມນັໄດທ້ງັໝດົ 640,000 ລດິ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດດັ່ ງນີ:້  

o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ (ULG 91) ຂະໜາດບນັຈ ຸ80,000 ລດິ ຈໍານວນ 2 ຖງັ. 
o ຖງັເກບັນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel) ຂະໜາດບນັຈ ຸ80,000 ລດິ ຈໍານວນ 6 ຖງັ. 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.7 : ສະຫຸຼບລາຍລະອຽດຂອງສາງນໍາ້ມນັ 

 
ລາໍດບັ 

 
ລາຍລະອຽດ 

 
ຫວົໜ
ວ່ຍ 

ທີ່ ຕັງ້ຂອງສາງນໍາ້ມນັ  
ລວມ ສາງວຽງຈນັ ສາງສະຫວນັ ສາງປາກຊນັ ສາງເມ ອງເງນິ ສາງປາກເຊ 

1 ເນ ອ້ທີ່  ຕາແມດັ 9,000 6,000 19,200 7,136 16,568 120,904 
2 ຄວາມສາມາດບນັຈ ຸ

- ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ  
- ນໍາ້ມນັແອດັຊງັ 
- ນໍາ້ມນັກາຊວນ 

ລດິ 
ລດິ 
ລດິ 
ລດິ 

1,120,000 
140,000 
280,000 
700,000 

800,000 
50,000 

250,000 
500,000 

350,000 
- 

50,000 
300,000 

700,000 
- 

60,000 
640,000 

640,000 
- 

160,000 
480,000 

3,610,000 
190,000 
800,000 

2,620,000 
3 ຈາໍນວນຖງັບນັຈ ຸ

- ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ  
- ນໍາ້ມນັແອດັຊງັ 
- ນໍາ້ມນັກາຊວນ 

ຖງັ 
ຖງັ 
ຖງັ 
ຖງັ 

16 
2 
4 
10 

16 
1 
5 
10 

12 
- 
2 
10 

18 
- 
2 
16 

8 
- 
2 
6 

70 
3 
15 
52 

 
 

1.4.2 ການຕະຫຼາດ ແລະ ພາວະການແຂ່ງຂນັ. 

ການຕະຫຼາດ 
 1. ຜະລດິຕະພນັ (Product) 

ບໍລສິດັເປັນຜ ນໍ້າເຂົາ້ ແລະ ຈດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທີ່ ມຄຸີນະພາບໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງຜະລດິຕະ
ພນັທີ່ ຈດັຈໍາໜ່າຍນັນ້ລວມມ ີນໍາ້ມນັກາຊວນ, ນໍາ້ມນັແອດັຊງັ ແລະ ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ ເຊິ່ ງທາງບໍລສິດັມີ
ນະໂຍບາຍແນໃສ່ຄຸນະພາບເປັນຫຼກັເພ ່ ອທີ່ ຈະໃຫກ້າຍເປັນຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັທີ່ ມຄຸີນະພາບໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ
ໃນທົ່ ວປະເທດ ໂດຍທີ່ ທາງບໍລສິດັຈະເນັນ້ໜກັເຖງິຄຸນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟເປັນຫຼກັ. ໂດຍ
ມຂີະບວນການໃນການຈດັຊ  ້ແລະ ຄັດເລ ອກຜ ສ້ະໜອງນໍາ້ມນັໃນຕ່າງປະເທດທີ່ ມີຊ ່ ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່
ຍອມຮບັໃນລະດບັມາດຕະຖານສາກນົ. ນອກຈາກນີ ້ຍັງມລີະບບົກນົໄກການຄວບຄຸມກວດກາຄຸນະພາບ
ຕະຫຼອດເວລາ ເລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ການໃຫຜ້ ສ້ະໜອງເປັນຜ ກ້ວດສອບຄຸນະພາບຂອງນໍາ້ມນັຈາກໜາ້ໂຮງກັ່ ນກ່ອນ
ດໍາເນນີການຂນົສົ່ ງ ແລະ ຍງັມຂີະບວນການກວດກາຄຸນະພາບຂອງນໍາ້ມນັໜາ້ສາງໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່ , ເຊິ່ ງ
ທາງບໍລສິດັຍງັໄດມ້ກີານລງົທ ນໃນການສາ້ງຫອ້ງທດົລອງເພ ່ ອປຽບທຽບກບັຄຸນະພາບໜາ້ໂຮງກັ່ ນ. ນອກຈາກ
ນີ ້ບໍລສິດັຍງັມຂີະບວນການກວດກາສິ່ ງປົນເປ ້ອນໃນນໍາ້ມນັກ່ອນ ທີ່ ຈະນໍາສົ່ ງໄປຍງັສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ
ຕ່າງໆ. ຂະບວນການເຫຼົ່ ານີຈ້  ່ ງເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລສິດັ ທີ່ ແນໃສ່ເພ ່ ອສົ່ ງເສີມໃຫບໍ້ລສິດັສົ່ ງມອບ



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.4 - 16 

ນໍາ້ມນັທີ່ ມຄຸີນະພາບທີ່ ດແີກ່ປະຊາຊນົຕະຫຼອດໄປ ເພ ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວ່າ ນໍາ້ມນັໄດຄຸ້ນະພາບກ່ອນການຈດັສົ່ ງ
ເຖງິລ ກຄາ້ໃນແຕ່ລະຄັງ້ ແລະ ທງັເປັນການຮບັປະກນັວ່າລ ກຄາ້ທີ່ ເຂົາ້ມາໃຊບໍ້ລກິານໃນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້
ມນັຈະ ໄດໃ້ຊນໍ້າ້ມນັທີ່ ມຄຸີນະພາບ ແລະ ເປັນທໍາ. 

 
2.  ລາຄາຂາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດາ້ນລາຄາ (Price) 

ບໍລສິດັບ່ໍໄດມ້ນີະໂຍບາຍໃນການແຂ່ງຂນັດາ້ນລາຄາ ເຊິ່ ງບໍລສິດັແນໃສ່ການສົ່ ງມອບນໍາ້ມນັທີ່ ມຄຸີ
ນະພາບໃຫແ້ກ່ຜ ຊ້ມົໃຊ.້ ເນ ່ ອງຈາກທຸລະກດິການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃນ ສປປ ລາວ ນັນ້ເປັນທຸລະກດິທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນຍຸດທະສາດ. ສະນັນ້ ລດັຖະບານທີ່ ຕາງໜາ້ໂດຍ ສະມາຄມົ ນໍາ້ມນັເຊ ອ້
ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັ ລາວ ທີ່ ຂ ນ້ກບັສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ ງປະກອບມສີະມາຊກິທີ່
ເປັນຕວົແທນຈາກຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຕວົແທນຈາກທາງພາກລດັຖະບານມາ
ຮ່ວມເປັນຄະນະກໍາມະການ ແລະ ບໍລສິດັກ່ໍໄດເ້ຂົາ້ເປັນສະມາຊກິໃນໜ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວເຊັ່ ນດຽວກນັ. ໃນ
ການກໍານດົລາຄາຂາຍໜາ້ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນແຕ່ລະຄັງ້, ສະມາຄມົຈະເຂົາ້ມາມບີດົບາດເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນ
ຜ ກໍ້ານດົລາຄາຂາຍນໍາ້ມນັໜາ້ສະຖານໃີຫບໍ້ລສິດັທີ່ ເປັນຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍໃນທົ່ ວປະເທດ ກໍານດົໃຫຂ້າຍໃນຄາລາ
ດຽວກນັກບັທີ່ ສະມາຄມົກໍານດົ. ການກໍານດົລາຄາແມ່ນຂ ນ້-ລງົຕາມກນົໄກ ແລະ ພາວະອຸດສາຫະກໍານໍາ້ມນັ
ໃນຕ່າງປະເທດ. ສະນັນ້ ບໍລສິດັຈ ່ ງບ່ໍມຍຸີດທະສາດສະເພາະດາ້ນໃນການກໍານດົລາຄາຂາຍດວ້ຍຕນົເອງ. 

 
3.   ຊ່ອງທາງການຈດັຈໍາໜ່າຍ (Place) 

ບໍລສິດັແນໃສ່ການສົ່ ງມອບນໍາ້ມນັທີ່ ມຄຸີນະພາບໃຫປ້ະຊາຊນົໃນທົ່ ວ ສປປ ລາວ ໃຫໄ້ດໃ້ຊນໍ້າ້ມນັທີ່
ມຄຸີນະພາບ ບ່ໍວ່າຈະເປັນຕວົເມ ອງໃຫຍ່, ຕາມແຄມທາງໃຫຍ່, ໃນຕວົເມ ອງນອ້ຍ ຫຼ   ຕາມແຄມທາງນອ້ຍ 
ຜ່ານຮ ບແບບສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທີ່ ມແີຈກຢາຍກນັຢ ່  ແລະ ຄວບຄຸມການຈໍາໜ່າຍໃນທຸກພ ນ້ທີ່  ເຊິ່ ງຮ ບ
ແບບຂອງສະຖານບໍີລກິານທງັໝດົມຢີ ່  4 ຮ ບແບບຄ : 1. ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ຮ ບແບບ ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ 
(PTN), 2. ຮ ບແບບ ພລສັ ໂກລ (GLD) ເຊິ່ ງເປັນຮ ບແບບຂອງສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັທີ່ ເໝາະສມົກບັ
ການໃຊຊ້ວີດິຂອງຄນົ ໃນຕວົເມ ອງໃຫຍ່, 3. ສໍາລບັຮ ບແບບ ພລສັ ມາດຕະຖານ (STD) ເປັນສະຖານບໍີລກິານ
ນໍາ້ມນັທີ່ ຮອງຮບັຕາມເສັນ້ທາງຜ່ານໃນຕວົເມ ອງ ຫຼ   ຕາມເຂດຕ່າງໆ ແລະ 4. ສໍາລບັ ຮ ບແບບ ພລສັ ທອ້ງຖີ່ ນ
ພດັທະນາ (THN) ຈະເປັນການຮອງຮບັການໃຊນໍ້າ້ມນັຕາມເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕອ້ງ
ໃຊພ້ ນ້ທີ່ ຫຼາຍໃນການສາ້ງ, ແຕ່ເປັນສະຖານທີີ່ ຮອງຮບັຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ຊນົນະບດົໃຫ ້
ສາມາດເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ມນັທີ່ ມຄຸີນະພາບ ແລະ ລາຄາຍຸດຕທໍິາໂດຍຜ່ານສະຖານີດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມທງັເປັນການຊຸກຍ  ້
ແລະ ພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນດັ່ ງກ່າວໃຫກ້າຍມາເປັນເຂດເສດຖະກດິໃນຂງົເຂດນັນ້ໆ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ຄໍາຂວັນຂອງບໍລສິດັທີ່ ວ່າ: ‘’ ພລສັ ພະລງັງານເພ ່ ອຊາດ ພະລງັງານເພ ່ ອການພດັທະນາ”. 

 
4.   ຍຸດທະສາດທາງດາ້ນການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສໍາພນັ (Promotion) 

ບໍລສິດັໄດມ້ກີານປະຊາສໍາພນັ ແລະ ໂຄສະນາຜ່ານສ ່ ຕ່າງໆເພ ່ ອເປັນການສ ່ ສານອີກທງັຍງັເປັນການ
ໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັຊາບ ແລະ ຮ ຈ້ກັກບັເຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ (Brand Awareness) ພອ້ມທງັເປັນການ
ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິກາສນິຄາ້ຂອງບໍລສິດັ ລວມໄປເຖງິຄ່ານຍິມົທີ່ ມຕ່ໍີສງັຄມົ. ໃນນີ ້ກ່ໍເພ ່ ອໃຫເ້ຄ ່ ອງໝາຍ
ການຄາ້ ພລສັ (PLUS) ເປັນທີ່ ຮ ຈ້ກັກນັໃນນາມຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານດາ້ນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ. ບໍລສິດັໄດມ້ກີານ
ເຮດັໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສໍາພນັຜ່ານສ ່ ຕ່າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊັ່ ນ: ການສາ້ງເທບບນັທ ກພາບ 
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(VTR) ເພ ່ ອໂຄສະນາຜ່ານສ ່ ໂທລະພາບ ແລະ ຜ່ານວທິະຍຸ, ພອ້ມທງັການໂຄສະນາປະຊາສໍາພນັຜ່ານສ ່ ອີ
ເລກັໂຕຣນກິ ສງັຄມົອອນລາຍ (Social Media) ຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ເຟສບຸກ (Facebook) ເປັນຕົນ້. ນອກຈາກ
ນີ ້ເຄ ່ ອງມ ທາງສງັຄມົອອນລາຍຍງັເປັນຊ່ອງທາງໃຫບໍ້ລສິດັໄດສ້ນົທະນາສ ່ ສານກບັບນັດາຜ ບໍ້ລໂິພກໄດໂ້ດຍ
ກງົ ຜ ບໍ້ລໂິພກກາ້ທີ່ ຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫນັ ແລະ ຂໍຕໍ້ານິຕຊິົມຕ່າງໆ ເຊິ່ ງຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວ ບໍລິສັດ
ສາມາດນໍາເອາົຄວາມຄດິເຫນັເຫຼ ົ່ ານັນ້ໄປປັບປຸງ ແລະ ປັບໃຊເ້ພ ່ ອພດັທະນາການບໍລກິານຂອງບໍລສິດັ ໃຫຕ້ອບ
ສະໜອງຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງລ ກຄາ້ໄດສ້ ງສຸດ. 

ນອກຈາກນີ ້ບໍລິສັດຍັງເນັນ້ການສາ້ງພາບລັກທີ່ ດີໃຫກ້ັບສັງຄົມດວ້ຍການສາ້ງກິດຈະກໍາການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອປະຊາຊນົຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດໃນຊນົນະບດົເຊັ່ ນ: ການໃຫທ້ ນການສ ກສາ, ແຈກສິ່ ງຂອງຕ່າງໆຕາມລະດ 
ການ ແລະ ກດິຈະກໍາອ ່ ນໆທີ່ ເປັນການສາ້ງຄຸນຄ່າ (Value) ທີ່ ດໃີຫກ້ບັບໍລສິດັ ແລະ ໄດມ້ກີານສາ້ງກດິຈະກໍາ
ດັ່ ງກ່າວແບບຕ່ໍເນ ່ ອງ ແລະ ເປັນປະຈໍາ ເຊິ່ ງມນັໄດເ້ຮດັໃຫບໍ້ລສິດັໄດເ້ປັນທີ່ ຮ ຈ້ກັກນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນທົ່ ວ
ປະເທດພາຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ “ພລສັ” (PLUS). 

 
ກຸ່ມລ ກຄາ້ເປົາ້ໝາຍ 

ບໍລສິດັເປັນຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟເພ ່ ອສະໜອງຄວາມຕອ້ງການນໍາ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງເປັນປັດໄຈທີ່
ສໍາຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. ໃນນີ ້ບໍລສິດັໄດແ້ບ່ງກຸ່ມລ ກຄາ້ທີ່ ສໍາຄນັ
ອອກເປັນ 4 ກຸ່ມ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ກຸ່ມລ ກຄາ້ສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ: ການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັແກ່ກຸ່ມລ ກຄາ້ກຸ່ມນີເ້ປັນການຈດັຈໍາ
ໜ່າຍໃຫແ້ກ່ຜ ບໍ້ລໂິພກທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການໃຊນໍ້າ້ມນັ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພາກເອກະຊນົ ຫຼ   ພາກຄວົເຮ ອນເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່, ໂດຍຈໍາໜ່າຍຜ່ານສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັທີ່ ຕັງ້ຢ ່ ກະຈາຍທົ່ ວ ສປປ ລາວ ມທີງັໝດົ 107 ສະຖານ ີ
ໂດຍຄວບຄຸມທຸກພ ນ້ທີ່ ທງັໃນເຂດຕວົເມ ອງໃຫຍ່, ຊຸມຊນົຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຕາມເສັນ້ທາງຫຼວງທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆ ລວມ
ທງັພ ນ້ທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. ລ ກຄາ້ກຸ່ມນີຖ້ ວ່າເປັນກຸ່ມລ ກຄາ້ທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ມສີດັສ່ວນໃນການຊ ກ້ວມເອາົ 43.24 
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງປະລມິານການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທງັໝດົໃນປີ 2013 ຂອງບໍລສິດັ. ເຊິ່ ງລ ກຄາ້ທີ່ ເຂົາ້ມາເຕມີນໍາ້ມນັ
ຜ່ານທາງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ແມ່ນຈະພຈິາລະນາຈາກທີ່ ຕັງ້ຂອງສະຖານບໍີລກິານ, ພາບພດົ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກອ ່ ນໆພາຍ ໃນສະຖານນບໍີລກິານສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດສາ້ງກຸ່ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ມນັຜ່ານຊ່ອງທາງການຈໍາໜ່າຍໃນຮ ບ
ແບບສະຖານນບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ໄດ.້ 
 

2. ກຸ່ມລ ກຄາ້ປະເພດໂຄງການສໍາປະທານ ແລະ ກ່ໍສາ້ງ: ກຸ່ມລ ກຄາ້ເອກະຊນົທີ່ ໄດກ້ານສໍາປະທານໃນການຂຸດ
ຄົນ້ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ ຫຼ  ບໍລສິດັຮບັເໝາົກ່ໍສາ້ງທີ່ ໄດຮ້ບັໂຄງການໃນການກ່ໍສາ້ງ ເຊິ່ ງກຸ່ມລ ກຄາ້ນີສ່້ວນໃຫຍ່ເປັນບໍລສິດັ
ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ເປັນທີ່ ຮ ຈ້ກັໃນ ສປປ ລາວ ແລະ/ຫຼ   ໃນລະດບັນາໆຊາດທີ່ ມໂີຄງການທີ່ ຈະຕອ້ງໃຊເ້ຄ ່ ອງຈກັໃນການ
ດໍາເນນີໂຄງການນັນ້ໆ ໂດຍຈະມຄີວາມຕອ້ງການນໍາ້ມນັສໍາລບັໂຄງການເປັນຈໍານວນຫຼາຍ. ລ ກຄາ້ກຸ່ມນີຈ້ະພຈິາລະນາ
ເຖງິຄວາມສາມາດໃນການຈດັຫາ ແລະ ສະໜອງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫແ້ກ່ໂຄງການໃນສະຖານທີ່ ຕັງ້ຕ່າງໆໃຫກ້ງົກບັເວລາ 
ລວມທງັຄຸນະພາບລາຄານໍາ້ມນັທີ່ ຈດັສົ່ ງເພ ່ ອໄປຊມົໃຊສໍ້າລັບເຄ ່ ອງຈກັ. ໂດຍບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍໃນການຮກັສາ
ສາຍສໍາພນັກບັລ ກຄາ້ເກົ່ າທີ່ ເຄຍີໃຊບໍ້ລກິານ ລວມເຖງິການເພີ່ ມຈໍານວນລ ກຄາ້ໃນກຸ່ມດັ່ ງກ່າວ ດວ້ຍມາດຕະຖານຂອງ
ຄຸນະພາບ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ດຂີອງບໍລສິດັເພ ່ ອສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈແກ່ກຸ່ມລ ກຄາ້ໂຄງການ. ໃນປັດຈບຸນັ ກຸ່ມລ ກ
ຄາ້ໂຄງການກວມເອາົ 28.57 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຍອດການຈ າໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຂອງບໍລສິດັ, ຄວາມຕອ້ງການໃຊນໍ້າ້ມນັ
ຂອງລ ກຄາ້ໃນກຸ່ມນີຈ້ະມໄີລຍະເວລາກໍານດົບ່ໍເກນີອາຍຸຂອງໂຄງການ ເຊິ່ ງຄວາມຕອ້ງການໃຊນໍ້າ້ມນັກຸ່ມນີມ້ກັຈະມີ



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.4 - 18 

ຄວາມຜນັຜວນຂ ນ້ຢ ່ ກບັໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອາຍຸສໍາປະທານຕ່າງໆ. ລ ກຄາ້ທີ່ ສໍາຄັນຂອງກຸ່ມນີມ້ຄີ  : 
ບໍລສິັດ ຊ.ການຊ່າງ ຈໍາກດັ (ມະຫາຊນົ), ບໍລສິດັ ພອນສັກ ກຣຸບ ຈ າກດັ, ບໍລສິັດ ຊິໂນໄຮໂດຣ ຈໍາກດັ, ບໍລສິັດ 
obayashi ຈໍາກດັ, ບໍລສິດັ ພດັທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັສຫີາລາດແຮ່ທາດ ຈໍາກດັ ເປັນຕົນ້. 
 

ຮ ບທ ີ1.4.10 : ກ ່ ມລ ກຄາ້ຫຼກັຂອງບໍລສິດັທີ່ ເປັນກຸ່ມລ ກຄາ້ປະເພດໂຄງການ 
 

 
 
 
 
 

 
 

3. ກຸ່ມລ ກຄາ້ອຸດສາຫະກໍາ: ກຸ່ມລ ກຄາ້ອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບໍລສິດັທີ່ ນໍາໃຊນໍ້າ້ມນັເຂົາ້ໃນພາກການ
ຜະລດິເປັນຫຼກັ ໂດຍມທີງັບໍລສິດັຂອງຄນົລາວ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ ປະກອບທຸລະກດິໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງລ ກຄາ້ທີ່
ສໍາຄນັມຄີ : ບໍລສິດັ ພ ເບຍ້ມາຍນິ່ ງ ຈໍາກດັ ເປັນຕົນ້. ການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັໃຫແ້ກ່ກຸ່ມນີແ້ມ່ນກວມເອາົ 13.89 ສ່ວນ
ຮອ້ຍ ໂດຍລ ກຄາ້ກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາຖ ວ່າເປັນກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການນໍາ້ມນັຂອ້ນຂາ້ງມສີະຖຽນລະພາບດີ, ບ່ໍຜນັຜວນ
ປານໃດ. ເນ ່ ອງຈາກກຸ່ມລ ກຄາ້ດັ່ ງກ່າວ ຈໍາເປັນຕອ້ງໃຊນໍ້າ້ມນັເຊ ອ້ໄຟສໍາລັບເຄ ່ ອງຈກັທີ່ ມີການຜະລິດຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ
ຕະຫຼອດປີ. 

ຮ ບທ ີ1.4.11: ກ ່ ມລ ກຄາ້ຫຼກັຂອງບໍລສິດັທີ່ ເປັນກຸ່ມລ ກຄາ້ປະເພດອຸດສາຫະກໍາ 
 
 
 
 

 
 

4. ກຸ່ມລ ກຄາ້ຂນົສົ່ ງທົ່ ວໄປ ແລະ ກຸ່ມລ ກຄາ້ອ ່ ນ: ກຸ່ມນີຈ້ະເປັນກຸ່ມຜ ປ້ະກອບການໃນພາກທຸລະກດິຂນົສົ່ ງ
ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນ 5.94 ສ່ວນຮອ້ຍ, ເປັນຜ ປ້ະກອບການໃນສ່ວນຂອງທຸລະກດິທີ່ ຈະຕອ້ງໃຊລ້ດົໃນການຂນົສົ່ ງ
ສິນຄາ້ ແລະ ປະຊາຊົນ. ລ ກຄາ້ໃນກຸ່ມນີມ້ີຄວາມຕອ້ງການໃຊນໍ້າ້ມນັຂ ນ້ຢ ່ ກບັປະລິມານຂອງການຂົນສົ່ ງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ເຊິ່ ງມຄີວາມຕອ້ງການໃຊນໍ້າ້ມນັໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ອາດປ່ຽນແປງໄປຕາມຊ່ວງລະດ 
ການ. ນອກຈາກນີກຸ່້ມລ ກຄາ້ອ ່ ນໆຂອງບໍລສິດັຄ  ຜ ຂ້າຍສົ່ ງນໍາ້ມນັ (jobber) ທີ່ ຊ ນໍ້າ້ມນັຈາກທາງບໍລສິດັໃນລາຄາສົ່ ງ 
ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໃຫແ້ກ່ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານຂະໜາດນອ້ຍໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ຕ່າງໆກວມເອາົ 8.87 ສ່ວຍຮອ້ຍ ລ ກຄາ້ຂອງ
ບໍລສິດັໃນກຸ່ມນີລ້ວມມ:ີ ບໍລສິດັ ຈດິປະສງົ ໂດຍສານ ຈໍາກດັ ເປັນຕົນ້. 
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   ຮ ບທ ີ1.4.12 : ກຸ່ມລ ກຄາ້ປະເພດຂນົສົ່ ງທົ່ ວໄປ ແລະ ກຸ່ມລ ກຄາ້ທົ່ ວໄປ 
 

 
 
 

 
ຮ ບທ ີ1.4.13 : ອດັຕາສ່ວນການຈາໍໜ່າຍນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັຈາໍແນກຕາມລ ກຄາ້ປະຈາໍປີ 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

ໝາຍເຫດ: ອດັຕາສ່ວນການຈາໍໜ່າຍແຍກຕາມກຸ່ມລ ກຄາ້ໃນປີ 2013 ຍງັບ່ໍໄດລ້ວມສ່ວນຫຼຸດສນິຄາ້ໃນສດັສ່ວນ 0.54 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງລາຍໄດ ້
ລວມສຸດທ ິ

 

ໃນອະນາຄດົ ບໍລສິດັມແີຜນທີ່ ຈະຂະຫຍາຍກຸ່ມລ ກຄາ້ເປົາ້ໝາຍໄປຍງັຕ່າງປະເທດເພ ່ ອຂະຫຍາຍຖານລ ກຄາ້
ທີ່ ມຊີາຍແດນຕດິກບັປະເທດເພ ່ ອນບາ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ ນ:  ສປ ຈນີ, ຣາດຊະອານະຈກັກໍາປ ເຈຍ ແລະ ມຽນມາ. 

 

1.4.3 ສະພາບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການແຂ່ງຂນັ. 
ສະພາບອຸດສາຫະກໍານໍາ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ ບ່ໍມຊີາຍແດນອອກສ ່ ທະເລ ແຕ່ມຊີາຍແດນຕດິກບັ 5 ປະເທດເພ ່ ອນບາ້ນ. ສະນັນ້ 

ລດັຖະບານຈ ່ ງໄດມ້ນີະໂຍບາຍຜນັຂະຫຍາຍປ່ຽນຈາກປະເທດທີ່ ບ່ໍມທີະເລໃນການຈໍລະຈອນສນິຄາ້ກາຍເປັນປະເທດ
ຍຸດທະສາດການເຊ ່ ອມໂຍງກບັອານຸພາກພ ນ້ ແລະ ບໍລກິານຜ່ານແດນ (Land-locked to Land linked). ດວ້ຍ
ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ຈ ່ ງເຮດັໃຫລ້ດັຖະບານຈດັສນັງບົປະມານມະຫາສານເພ ່ ອເລັ່ ງປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົໂຄງ
ລ່າງພ ນ້ຖານອນັຈໍາເປັນສະເພາະທີ່ ເປັນການເຊ ່  ອມໂຍງກບັບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງເຊັ່ ນ: ຖະໜນົຫນົທາງ, ສາທາລະນຸ
ປະໂພກ ລວມໄປເຖງິລະບບົສ ່ ສານໂທລະຄມົມະນາຄມົເພ ່ ອຮອງຮບັການເຂົາ້ເປັນປະຊາຄມົອາຊຽນ (AEC) ໃນທາ້ຍ
ປີ 2015.  

ສະພາບເສດຖະກດິໂດຍລວມນບັແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົນ້ມາ ເຫນັວ່າມກີານຫຸຼດລງົຂອງຕວົເລກຍອດລວມກວມ
ເອາົຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ເຊິ່ ງຕວົເລກສະແດງໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ຄດິເປັນສດັສ່ວນເທົ່ າກບັ 
8.04 ສ່ວນຮອ້ຍ, 7.93 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 7.95 ສ່ວນຮອ້ຍ ຕາມລໍາດບັ (ຂໍມ້ ນຈາກ ບດົລາຍງານເສດຖະກດິປີ 
2013 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ). ໃນໄລຍະຜ່ານມາຕົວເລກດັ່ ງກ່າວ ອາດຈະມີການເພີ່ ມຂ ນ້ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕວົບ່ໍຕ່ໍາກວ່າ 7.9 ສ່ວນຮອ້ຍ ຕາມການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານ ພດັທະນາອາຊີ (ADB) ດັ່ ງຕາຕະລາງ
ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

28.57% 

13.89% 43.24% 

5.97% 

8.87% 

ອດັຕາ ສ່ວນ ລ ກ ຄາ້ 2013 
ລ ກຄາ້ໂຄງການ 

ລ ກຄາ້ອຸດສາຫະກໍາ 

ລ ກຄາ້ອ ່ ນ 

ລ ກຄາ້ຂນົສົ່ ງ 

ລ ກຄາ້ສະຖານີ
ບໍລກິານ 
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ຕາຕະລາງທ ີ1.4.8: ຕາຕະລາງສະຫຸຼບຕວົເລກ GDP ຂອງ ປີ 2012 ແລະ 2013  

ໜ່ວຍງານປະເມນີ ປີ 2012 ປີ 2013 
1. / ADB’s Asian Development Bank 7.6 7.7 
2. / EIU’s Economist Intelligence Unit 8.3 8.5 
3. / IMF's International Monetary Fund. 8.3 7.8 
4. / World Bank  8.0 7.7 

ຄ່າສະເລ່ຍ (%) 8.10 7.9 
ແຫຼ່ ງທີ່ ມາ : ADB’s Asian Development Outlook, October 2013, EIU’s Country Report, December 2013, 

UNCTAD, and World Bank’s East Asia and Pacific Economic Update, October 2013 
 

ພາກເສດຖະກດິໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຊຸກຍ ໃ້ຫອຸ້ດສາຫະກໍານໍາ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ມີແນວໂນມ້ທີ່ ດີຂ ນ້ ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການບໍລິໂພກພາກເອກະຊົນ, 
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລງົທ ນໃສ່ການກ່ໍສາ້ງໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການກ່ໍສາ້ງເຂ ່ ອນ ໄຟຟ້າ, ກ່ໍສາ້ງ
ຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ  ການກ່ໍສາ້ງໃນໂຄງການສໍາປະທານ (ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ) ຕ່າງໆຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີກ
ສ່ວນໜ ່ ງມາຈາກຂະແໜງການຂຸດຄົນ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເຊິ່ ງທງັໝດົນີນ້ອກຈາກຈະເຮດັໃຫຍ້ອດລວມ
ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ມກີານຂະຫຍາຍຕວົບ່ໍຕ່ໍາກວ່າ 7.9 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລວ້ຍງັສົ່ ງຜນົໃຫກ້ານຊມົໃຊນໍ້າ້ມນັ
ນບັມ ນ້ບັສ ງຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆ ແລະ ຄາດວ່າຈະມກີານຊມົໃຊນໍ້າ້ມນັນບັຈາກປີ 2015 ຫາ 2020 ລວມທງັໝດົບ່ໍຕ່ໍາກວ່າ 
3.9 ພນັລາ້ນລດິຕ່ໍປີ ແລະ ເພີ່ ມຂ ນ້ສະເລ່ຍບ່ໍຕ່ໍາກວ່າ 23 ສ່ວນຮອ້ຍຕ່ໍປີ. ໂດຍໃນໄລຍະຜ່ານມາລດັຖະບານໄດມ້ີ
ນະໂຍບາຍຊຸກຍ ໃ້ນພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວນີໃ້ຫເ້ປັນຕົວຂັບເຄ ່ ອນໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫເ້ຕີບໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ມສີະຖຽນລະພາບໄລຍະຍາວ.  

ຄຽງຄ  ່ ກນັນັນ້ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພາກອຸດສາຫະກໍາດັ່ ງກ່າວຍງັສົ່ ງຜນົທີ່ ດໃີຫຂ້ະແໜງການສະໜອງນໍາ້ມນັ
ເຊ ອ້ໄຟມກີານຈະເລນີເຕບີໂຕໄປໃນທດິທາງດຽວກນັ. ເພາະນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟເປັນປັດໄຈຫຼກັ ແລະ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດທີ່ ໃຊເ້ປັນ
ພະລງັງານເຂົາ້ໃນການຊ່ວຍຂບັເຄ ່ ອນຕາມຄວາມຕອ້ງການຊມົໃຊເ້ພ ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ມແີນວໂນມ້ຈະເພີ່ ມຂ ນ້
ໄປເລ ອ້ຍໆຕາມບາດກາ້ວການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົຂອງລັດຖະບານໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 5 ປີຈນົເຖິງປີ 
2020. 

ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວຈ ່ ງເຮດັໃຫ ້ສປປ ລາວ ມຄີວາມຕອ້ງການນໍາໃຊພ້ະລງັງານໃນການຂບັເຄ ່ ອນເສດຖະກດິ
ໂດຍສະເພາະນໍາ້ມນັເປັນຈໍານວນຫຼາຍເພ ່ ອພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ. ໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ມຈີໍານວນຕວົເລກ
ການນໍາເຂົາ້ນໍາ້ມນັເປັນຈໍານວນຫຼາຍພໍສມົຄວນເພ ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິດັ່ ງຕວົ
ເລກທີ່ ສະແດງອອກດັ່ ງນີ:້ ໃນປີ 2011 ນໍາເຂົາ້ 738 ລາ້ນລດິ, ປີ 2012 ນໍາເຂົາ້ 924 ລາ້ນລດິ ແລະ ປີ 2013 ນໍາເຂົາ້ 
1,321 ລາ້ນລດິ ເພີ່ ມຂ ນ້ 8 ສ່ວນຮອ້ຍ, 25 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 42 ສ່ວນຮອ້ຍຕາມລໍາດບັ. 

 

ຕາຕະລາງທ ີ1.4.9: ຕາຕະລາງສະແດງການນໍາ ໃຊນໍ້າ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃນ ສປປ ລາວ 

ປະເພດນໍາ້ມນັ ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 
ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ      1,080,005         200,000            286,000  
ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ    165,417,444   249,303,808      356,504,445  
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ປະເພດນໍາ້ມນັ ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 
ນໍາ້ມນັກາຊວນ   554,215,225     663,151,889       948,307,216  
ນໍາ້ມນັຍນົ     17,823,405      11,633,270        16,635,576  
ລວມທງັໝດົ  738,536,079   924,288,967     1,321,733,237  
ແຫຼ່ ງຂໍມ້ ນ: ສະຖຕິຈິາກກມົນາໍ ເຂົາ້ສົ່ ງ-ອອກ, ສະບບັເລກທ ີ2237/ກອຄ.ບອຄ, ລງົວນັທ ີ05/04/2013 ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ-ການຄາ້. 

 
ເພ ່ ອຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງມສີະຖຽນລະພາບ ແລະ ຕອບສະໜອງທາງດາ້ນ

ພະລງັງານເຊ ອ້ໄຟໃຫພ້ຽງພໍຕາມຄວາມຕອ້ງການ. ປັດຈບຸນັ ລດັຖະບານລາວໄດອ້ະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັ ນໍາ້ມນັເຊ ອ້
ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັ ລາວ ເພ ່ ອເປັນການສົ່ ງເສມີທາງດາ້ນເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພອ້ມໃຫກ້ບັບນັດາຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມສນົ ໃຈ 
ແລະ ຕອ້ງການຢາກຈະລງົທ ນໃນຂະແໜງການນໍາເຂົາ້ ແລະ ຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຕາມລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍຂອງ 
ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງນະໂນບາຍດັ່ ງກ່າວ ໃນປັດຈບຸນັ ໄດມ້ຕີວົເລກການລງົທ ນໃນທຸລະກດິດັ່ ງກ່າວລວມ 16 ບໍລສິດັ ໃນປີ 
2013 ທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນດັ່ ງນີ:້  

ຕາຕະລາງທ ີ1.4.10: ປະເພດຂອງຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ 

ລໍາດບັ ປະເພດຂອງບໍລສິດັ ຈໍານວນ 
1 ບໍລສິດັທີ່ ນໍາ້ເຂົາ້ ແລະ ຈດັຈໍາໜ່າຍອາຍແກດັມ ີ 6 
2 ບໍລສິດັທີ່ ເປັນບໍລສິດັຂອງລດັ 100 ສ່ວນຮອ້ຍ 3 
3 ບໍລສິດັຮ່ວມທ ນ 2 
4 ບໍລສິດັຂອງຕ່າງປະເທດ 3 
5 ບໍລສິດັທີ່ ເປັນຂອງເອກະຊນົລາວ 2 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາເຂົາ້ໃນປີ 2013 ປະກອບມ:ີ ນໍາ້ມນັກາຊວນ 71 ສ່ວນຮອ້ຍ, ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ 24 
ສ່ວນຮອ້ຍ, ນໍາ້ມນັກາດ 4 ສ່ວນຮອ້ຍ, ນໍາ້ມນັເຕາົ 0.8 ສ່ວນຮອ້ຍ, ນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ 0.1 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ນໍາ້ມນັແອດັ
ຊງັພເິສດ 0.1 ສ່ວນຮອ້ຍ. ໃນປັດຈບຸນັ ສປປ ລາວ ມສີະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັລວມທງັໝດົ 1,076 ປໍ້າທົ່ ວປະເທດ, ມີ
ຂະໜາດບນັຈ ຸ31,865 ແມດັກອ້ນ, ສະເລ່ຍຕ່ໍປະຊາກອນ 6,174 ຄນົ/ສະຖານີ, ພາຫະນະ 136 ຄນັ/ສະຖານີ (ລດົ
ເບາົ-ລດົບນັທຸກ 38 ຄນັ/ສະຖານ)ີ. 

ຮ ບທ ີ1.4.14 : ສະແດງການໃຊນໍ້າ້ມນັໂດຍແຍກຕາມຜະລດິຕະພນັ 

 
ແຫຼ່ ງຂໍມ້ ນ: ສະຖຕິຈິາກກມົນາໍ ເຂົາ້ສົ່ ງ-ອອກ, ສະບບັເລກທ ີ2237/ກອຄ.ບອຄ, ລງົວນັທ ີ05/04/2013 ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ-ການຄາ້. 

2011 2012 2013

1,080,005 200,000 

286,000 165,417,444 249,303,808 
356,504,445 

554,215,225 
663,151,889 

948,307,216 

17,823,405 11,633,270 16,635,576 

ການ ນໍາ ໃຊ ້ນໍາ້ມນັ ທົ່ ວ ປະ ເທດ 

ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ ນໍາ້ມນັກາຊວນ ນໍາ້ມນັຍນົ 
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1.6.4 ແນວໂນມ້ ແລະ ຕວົແປທີ່ ສໍາຄນັ 
ໂດຍປັດໃຈພ ນ້ຖານໃນການຊຸກຍ ໃ້ຫຕ້ວົເລກຍອດຂາຍນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັມກີານຈະເລນີເຕບີໂຕ ສ່ວນໃຫຍ່ກ່ໍ

ຍງັແມ່ນພາກສ່ວນການຊມົໃຊຂ້ອງພາຍໃນລວມມ ີການຊມົໃຊນໍ້າ້ມນັຈາກພາກຄວົເຮ ອນ (ພາຫະນະ), ຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກໍາກ່ໍສາ້ງ ແລະ ການຜະລດິທີ່ ສົ່ ງຜນົໃຫຍ້ອດຂາຍເພີ່ ມຂ ນ້ ແລະ ມີແນວໂນວ້ທີ່ ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ໄປເລ ອ້ຍໆ 
ຕາມກນົໄກເສດຖະກດິທີ່ ມກີານພດັທະນາເຊັ່ ນ: ການເປີດປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC) ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂອງພາກລດັຖະບານຕ່ໍກບັການພດັທະນາພ ນ້ຖານ ໂຄງລ່າງ ສປປ ລາວຈນົເຖງິປີ 2020 ເພ ່ ອເຮັດໃຫປ້ະເທດລາວ
ກາຍເປັນປະເທດທີ່ ຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ.  

ສະນັນ້, ຕົວແປທີ່ ສໍາຄັນໃນການຊີວ້ ັດຍອດຂາຍຂອງບໍລິສັດຈ ່ ງມາຈາກແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັຖະບານເຊິ່ ງປະກອບມປັີດໄຈທີ່ ສໍາຄນັດັ່ ງນີ:້ 
 ການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ພາຫະນະ. 
 ແຜນການສາ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 2020-2033,ຈໍານວນ 9 ໂຄງການທີ່ ລດັຖະບານໄດອ້ະນຸມດັມເີນ ອ້ທີ່

ລວມ 11,000 ເຮກັຕາ, ໄລຍະເວລາສໍາປະທານ 50-99 ປີ. 
 

ຮ ບທ ີ1.4.15 : ເຂດເສດຖະກດິພເິສດທີ່ ລດັຖະບານໄດອ້ະນຸມດັ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ແຜນການສາ້ງເຂ ່ ອນ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟາ້ 2013-2020 ມ ີ30 ໂຄງການ. ໃນນັນ້ປີ 2014 ມ ີ4 ໂຄງການ, 
ປີ 2015 ມ ີ11 ໂຄງການ, ປີ 2016 ມ ີ5 ໂຄງການ, ປີ 2017 ມ ີ5 ໂຄງການ, ປີ 2018 ມ ີ1 ໂຄງການ, ປີ
2019 ມ ີ1 ໂຄງການ ແລະ ປີ 2020 ມ ີ3 ໂຄງການ. ເຊິ່ ງມກໍີາລງັການຜະລດິທງັໝດົ 29,597.3 Gwh 
ໄລຍະເວລາສໍາປະທານ 50-99 ປີ.  
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ຮ ບທ ີ1.4.16 : ຈໍານວນເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ທງັໝດົທີ່ ມກໍີາລງັການຜະລດິ 29,597.3 Gwh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ແຜນການຊອກຄົນ້ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 2013-2020 ມ ີ50 ໂຄງການ ມເີນ ອ້ທີ່ ສໍາປະທານ 13,000 

ເຮກັຕາ ໄລຍະເວລາສໍາປະທານ 20-50 ປີ. 
 ແຜນການຍກົລະດບັ ແລະ ກ່ໍສາ້ງເສັນ້ທາງ 2013-2020 ຢ່າງໜອ້ຍ 15 ໂຄງການ ທີ່ ມໄີລຍະທາງ 3,494 

ກໂິລແມດັ ແຕ່ເໜ ອເຖງິໃຕ.້ 
 

ຮ ບທ ີ1.4.17 : ແຜນການປັບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັເສັນ້ທາງແຕ່ເໜ ອເຖງິໃຕ ້
 

           
 

 ແຜນການສາ້ງທາງລດົໄຟຟ້າຄວາມໄວສ ງ ແຕ່ຈດຸຊາຍແດນລາວ-ຈນີມາເຖງິນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງມີ
ໄລຍະທາງທງັໝດົປະມານ 421 ກໂິລແມດັ, ມ ີ5 ສະຖານໃີຫຍ່ຄ : ສະຖານ ີບ່ໍເຕນັ, ເມ ອງໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວງັວຽງ 
ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັມສີະຖານຍ່ີອຍອກີລວມທງັໝດົ 21 ສະຖານ.ີ 

ປັດໄຈທງັໝດົທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ລວ້ນແຕ່ເປັນປັດໄຈທີ່ ສໍາຄນັໃນການເຮດັໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕຕາມແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໄລຍະເວລາ 5 ປີ ຂອງພາກລດັຖະບານນບັຈາກປີ 2015-2020. ເນ ່ ອງຈາກເປັນໄລຍະ
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ການປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາການກ່ໍສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອກຽມຄວາມພອ້ມເຂົາ້ສ ່ ປະຊາຄົມ
ເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC). ສະນັນ້ ຈາກປັດໄຈດັ່ ງກ່າວ ຈ ່ ງເປັນຜນົດເີຮດັໃຫກ້ານຊມົໃຊນໍ້າ້ມນັມແີນວໂນມ້ທີ່ ດີຂ ນ້
ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຕ່ໍໄປໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຍອດການໃຊນໍ້າ້ມນັສ ງເຖິງ 3,920 ລາ້ນລິດ ໃນປີ 
2020 ຕາມຕາຕະລາງດັ່ ງນີ:້ 

ຕາຕະລາງທ ີ1.4.11  : ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການໃຊນໍ້າ້ມນັແຕ່ປີ 2015 - 2020 
 ຫວົໜ່ວຍ: ລດິ 

 
1.6.5  ການແຂ່ງຂນັ 
 ໃນປັດຈບຸນັ ຮ ບແບບການດໍາເນນີທຸລະກດິໃນຂະແໜງການນໍາ້ມນັໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ ໄປຕາມຮ ບແບບທີ່ ມີ
ການແຂ່ງຂນັດວ້ຍຫຼາຍວທິເີພ ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຜ ຊ້ມົໃຊ ້ເຊິ່ ງຫຼາຍບໍລສິດັກ່ໍມກີານນໍາໃຊຍຸ້ດທະສາດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເພ ່ ອດ ງ
ດ ດໃຈລ ກຄາ້ເຊັ່ ນ: ແຈກ, ແຖມ. ການເພີ່ ມບໍລກິານພາຍໃນສະຖານບໍີລກິານ ແລະ ໃຫຄ່້າການຕະຫຼາດສ ງຂ ນ້ເພ ່ ອຍາດ
ແຍ່ງລ ກຄາ້ ແລະ ທງັເປັນການຮກັສາສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫຼາດຂອງບໍລສິດັ. 

ການປະເມນີຄ ່ ແຂ່ງຂນັໃນພາກອຸດສາຫະກໍາ  

ພາຍຫຼງັທີ່ ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ປີດກວາ້ງໃຫມ້ກີານດໍາເນນີທຸລະກດິ ໂດຍສະເພາະນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ, 
ບ່ໍພໍເທົ່ າໃດປີກ່ໍເກດີມບໍີລສິດັເຊ ອ້ໄຟທງັໝດົ 16 ບໍລສິດັໃນປີ 2013. ຈາກການດໍາເນນີທຸລະກດິຜ່ານມາສາມາດຈດັປະ
ເພດກຸ່ມບໍລສິດັທີ່ ດໍາເນີນທຸລະກດິນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໂດຍອີງຕາມຄຸນະພາບສນິຄາ້, ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ, ຮ ບ
ແບບການບໍລຫິານທີ່ ເປັນມາດຕະຖານ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ປະລມິານຍອດຂາຍ ເຊິ່ ງ
ສາມາດແບ່ງກຸ່ມທຸລະກດິນໍາ້ມນັອອກເປັນ 3 ກຸ່ມດັ່ ງນີ:້  

ກຸ່ມບໍລສິດັທີ່ ມຍີອດຂາຍຫຼາຍເປັນອນັດບັຕົນ້ໆມ ີ5 ບໍລສິດັຄ : 
ລດັວສິາຫະກດິ ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟລາວ 
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
ບໍລສິດັ ປຕທ ລາວ ຈໍາກດັ 
ບໍລສິດັ PV Oil ຈ າກດັ  
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລແີມກັ ຈໍາກດັ. 

ກຸ່ມບໍລສິດັທີ່ ມຍີອດຂາຍຮອງລງົມາຈາກອນັດບັຕົນ້ມ ີ2 ບໍລສິດັຄ : 
ບໍລສິດັ ເຊ ອ້ໄຟລາວໄໝ່  
ບໍລສິດັເຊ ອ້ໄຟ ເມ ອງຫຼວງ 
 

ປະເພດນໍາ້ມນັ ປີ 2015 ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 ປີ 2019 ປີ 2020 

ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ 368,368 427,307 512,768 630,705 744,232 848,424 
ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທາໍມະດາ 459,177,726 532,646,162 639,175,394 786,185,735 927,699,167 1,057,577,051 
ນໍາ້ມນັກາຊວນ 1,221,419,694 1,416,846,845 1,700,216,214 2,091,265,943 2,467,693,812 2,813,170,946 
ນໍາ້ມນັຍນົ 21,426,622 24,854,882 29,825,858 36,685,805 43,289,250 49,349,745 
ລວມທງັໝດົ 1,702,392,409 1,974,775,195 2,369,730,234 2,914768,188 3,439,426,461 3,920,946,166 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ກຸ່ມບໍລສິດັທີ່ ມຍີອດຂາຍໃນລະດບັກາງເຊິ່ ງລວມມ ີ9 ບໍລສິດັຄ : 
ບໍລສິດັ ດາລາຈະເລນີ 
ບໍລສິດັ ໂລປີໂຕຣລຽ້ມ 
ບໍລສິດັ ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ເອເຊຍ 
ບໍລສິດັ ນໍາ້ມນັ ເຊ ອ້ໄຟ ລາ້ນຊາ້ງ 
ບໍລສິດັ Imperial Petroleum 
ບໍລສິດັ ພະລງັງານ ບວົສະຫວນັ 
ບໍລສິດັ ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ເພດັສະໄໝ 
ລດັວສິາຫະກດິ ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ວຽງຈນັ  
ລດັວສິາຫະກດິ ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ດາຟີ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.4.12: ສດັສ່ວນການຂາຍຂອງບໍລສິດັນໍາ້ມນັ 16 ບໍລສິດັໃນ ສປປ ລາວ 

 
 

  



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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1.4.4 ຂະບວນການຈດັຊ ຜ້ະລດິຕະພນັ ແລະ ບໍລກິານ 
ການຈດັຊ ຜ້ະລດິຕະພນັ ແລະ ບໍລກິານ 
ຂະບວນການຈດັຊ  ້ຖ ວ່າເປັນວຽກງານຫຼກັທີ່  ບໍລສິດັໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັຫຼາຍທີ່ ສຸດ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ການຈດັຊ ມ້ນັ

ໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິຄຸນະພາບຂອງສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ, ສະທອ້ນເຖງິພາບພດົອງົກອນ. ສະນັນ້ ບໍລສິດັຈ ່ ງໄດມ້ີ
ລະບຽບ ແລະ ຂະບວນການໃນການຈດັຊ ທ້ີ່ ເປັນລະບບົ ເພ ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວ່າ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຈດັຊ ມ້ານັນ້ມຄຸີນະພາບ
ເປັນໄປຕາມຂໍກໍ້ານດົ. ຂະບວນການຈດັຊ ຈ້ະມຂີັນ້ຕອນການຄດັເລ ອກ ແລະ ປະເມນີຜ ຂ້າຍ, ຂັນ້ຕອນການສັ່ ງຊ  ້ແລະ 
ການກວດຄຸນະພາບສນິຄາ້ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນເຊີ່ ງລາຍລະອຽດມດີັ່ ງນີ:້ 

ຮ ບທ ີ1.4.18 : ຂະບວນການຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັຈາກຜ ສ້ະໜອງມາຍງັສາງ ແລະ ຈາໍໜ່າຍໄປຍງັລ ກຄາ້ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ຜ ສ້ະໜອງນໍາ້ມນັ:   
ໝາຍເຖງິຜ ສ້ະໜອງນໍາ້ມນັໃຫກ້ບັ ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ເຊິ່ ງຢ ່ ຕ່າງປະເທດທງັໝດົ 

(ປະເທດໄທ) ຜ ສ້ະໜອງຫຼກັໆທີ່ ບໍລສິັດເຮັດສັນຍາຊ ຂ້າຍນໍາ້ມນັ ລວມມ:ີ Chevron, ESSO , IRPC , 
Bangchak ແລະ Shell.  



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ໃນທຸກໆທາ້ຍອາທດິບນັດາຜ ສ້ະໜອງຈະສົ່ ງລາຄານໍາ້ມນັມາໃຫບໍ້ລສິດັເພ ່ ອໃຫບໍ້ລສິດັພຈິາລະນາລາຄາຂອງ
ນໍາ້ມນັທີ່ ອາດມກີານເໜງັຕີງຂ ນ້-ລງົ ກ່ອນທີ່ ທາງບໍລສິດັຈະອອກໃບສັ່ ງຊ  ້(PO) ກບັບນັດາຜ ສ້ະໜອງແຕ່ລະລາຍ. 
ເມ ່ ອຜ ສ້ະໜອງໄດຮ້ບັໃບສັ່ ງຊ ແ້ລວ້ຜ ສ້ະໜອງຈະແຈງ້ຈໍານວນ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ລວມທງັໃຫທ້າງບໍລສິັດ
ຊໍາລະເງນິລ່ວງໜາ້. ພາຍຫຼງັທີ່ ຜ ສ້ະໜອງໄດຮ້ບັເງນິກ່ໍຈະແຈງ້ມາຍງັບໍລສິດັເພ ່ ອໃຫບໍ້ລສິດັນໍາ້ລດົເຂົາ້ໄປທີ່ ໜາ້ໂຮງກັ່ ນ
ເພ ່ ອຮບັນໍາ້ມນັ ພອ້ມທງັຮບັໃບຍງັຢ ນຄຸນະພາບນໍາ້ມນັ ແລະ ເອກະສານທາງພາສຕ່ີາງໆ. 

 
 ການເຂົາ້ຮບັນໍາ້ມນັທີ່ ໜາ້ໂຮງກັ່ ນ  

ຫຼງັຈາກທີ່ ບໍລສິດັຂນົສົ່ ງທີ່ ໄດຮ້ບັແຈງ້ໜງັສ  ຫຼ   ເອກະສານຂນົສົ່ ງໃຫໄ້ປຮບັນໍາ້ມນັທີ່ ໜາ້ໂຮງກັ່ ນ ຜ ຂ້ນົສົ່ ງກ່ໍຈະ
ຈດັສົ່ ງລດົທີ່ ຢ ່ ໃນລາຍຊ ່ ເພ ່ ອເຂົາ້ໄປລໍຖາ້ຮບັນໍາ້ມນັ. ຫຼງັຈາກຮບັນໍາ້ມນັຄບົຕາມປະລມິານທີ່ ໄດສ້ັ່ ງຊ ແ້ລວ້ທາງໂຮງກັ່ ນກ່ໍ
ຈະອອກໃບຢັງ້ຢ ນຄຸນະພາບນໍາ້ມນັໃຫກ້ບັຄນົຂບັລດົເພ ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. ຫຼງັຈາກນັນ້ກ່ໍຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຈາກໜາ້ໂຮງກັ່ ນ
ມາຍງັສາງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັທີ່  ສປປ ລາວ. 

 
 ການດໍາເນີນການຂນົສົ່ ງລະຫວ່າງປະເທດ   

ໃນການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັໃນແຕ່ລະຄັງ້ ບໍລສິດັຈະປະສານງານກບັບໍລສິດັຂນົສົ່ ງທີ່ ຢ ່ ໃນລາຍຊ ່ ເປັນຜ ຂ້ນົສົ່ ງນໍາ້ມນັ
ເຊ ອ້ໄຟທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຕາມມາດຕາທ ີ12 ຂອງກດົໝາຍການຄາ້ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ພສ 2543 ຣາດຊະອານາຈກັໄທ  
ແລະ ໄດຜ່້ານການກວດສອບ ແລະ ການປະເມນີລດົຂນົສົ່ ງແຕ່ລະຄນັ ຕາມມາດຕະຖານການຂນົສົ່ ງທີ່ ບໍລສິດັໄດປ້ະ
ເມນີໄວເ້ບ ອ້ງຕົນ້ ແລະ ຈດົບນັທ ກໄວຢ້ ່ ໃນປ ມ້ທະບຽນຂນົສົ່ ງ.   
 ໃນກໍລະນທີີ່ ມລີ ກຄາ້ໂຄງການທີ່ ມທີີ່ ຕັງ້ໂຄງການຕດິກບັຊາຍແດນມກີານສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັຈາກບໍລສິດັ ຫຼ   ເປັນເສັນ້
ທາງທີ່ ລດົຂນົສົ່ ງລະຫວ່າງປະເທດແລ່ນຜ່ານ, ບໍລິສດັກ່ໍຈະໃຫລ້ົດຂນົສົ່ ງດໍາເນີນການຈດັສົ່ ງໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ໂດຍກງົ 
(Direct Drop). 
 ການດໍາເນນີການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຈາກໂຮງກັ່ ນເຖງິສາງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັທີ່  ສປປ ລາວ ຈະໃຊເ້ວລາຂນົສົ່ ງປະ
ມານ 12 ຊົ່ ວໂມງ ເຊິ່ ງໃນລະຫວ່າງການຂນົສົ່ ງ ຖາ້ຫາກມອຸີບດັຕເິຫດເກດີຂ ນ້ ຫຼ   ເຫດການອ ່ ນໆທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄຸ
ນະພາບນໍາ້ມນັ ເຊີ່ ງຄວາມສ່ຽງຈາກການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັທງັໝດົຈະຕກົເປັນຂອງຜ ຂ້ນົສົ່ ງແຕ່ພຽງຜ ດ້ຽວ. ເຊິ່ ງຄວາມຮບັ
ຜດິຊອບຂອງສນິຄາ້ໄດຖ້ ກຖ່າຍໂອນໄປໃຫຜ້ ຂ້ນົສົ່ ງນໍາ້ມນັນບັຕັງ້ແຕ່ຜ ຂ້ນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຮບັນໍາ້ມນັອອກຈາກໂຮງກັ່ ນຈນົ
ເຖງິຈດຸນດັໝາຍ ຫຼ  ປາຍທາງ. 
 

 ການກວດສອບຄຸນະພາບນໍາ້ມນັ ແລະ ປະລມິານນໍາ້ມນັ 
ຫຼງັຈາກທີ່ ລດົຂນົສົ່ ງມາເຖງິສາງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ ກ່ໍຈະເລີ່ ມເຂົາ້ສ ່ ຂະບວນການກວດສອບນໍາ້ມນັໂດຍເລີ່ ມ

ຈາກການຈອດລດົ ເພ ່ ອເຮດັໃຫລ້ດົຢຸດເຄ ່ ອນໄຫວປະມານ 20 ນາທ ີເພ ່ ອໃຫປ້ະລມິານນໍາ້ມນັໃນຖງັບ່ໍມກີານເໜງັຕີງ 
ແລວ້ ຈ ່ ງດໍາເນນີການວດັແທກປະລມິານນໍາ້ມນັເພ ່ ອໃຫເ້ປັນໄປຕາມລະບຽບຄວາມປອດໄພ, ປ້ອງກນັບ່ໍໃຫເ້ກດີການ
ຈດຸປະກາຍໄຟ. ຈາກນັນ້ ຈ  ່ ງມກີານກວດສອບປະລມິານນໍາ້ມນັທຽບໃສ່ກບັໃບແຈງ້ຂນົສົ່ ງເພ ່ ອວດັແທກປະລມິານນໍາ້
ມນັໃນເບ ອ້ງຕົນ້ ໂດຍທຽບກບັແປ້ນວດັລະດບັນໍາ້ມນັທີ່ ມຂີະໜາດວດັແທກຕັງ້ແຕ່ 3,000–5,000 ລດິຕ່ໍຖງັ. ຫຼງັ
ຈາກນັນ້ຈ  ່ ງເລີ່ ມກວດສອບຄຸນະພາບນໍາ້ມນັໃນຫອ້ງທດົລອງໃນແຕ່ລະສາງ ໂດຍມກີານວດັແທກຄ່າຄຸນະພາບທີ່ ສໍາຄນັ
ຕ່າງໆທຽບກບັໃບຢັງ້ຢ ນຄຸນະພາບນໍາ້ມນັໜາ້ໂຮງກັ່ ນ ເຊິ່ ງດໍາເນນີການກວດສອບຄ່າ API, ຄ່າຈດຸເຜາົໄໝ ້ແລະ ອ ່ ນໆ 
ດັ່ ງຕວົຢ່າງໃນຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນີ.້ 
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ຕາຕະລາງທ ີ1.4.13 : ຕາຕະລາງສະແດງເຖງິຄ່າມາດຕະຖານ API ຈາກໂຮງກັ່ ນຂອງນໍາ້ມນັກາຊວນ 

ນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel) 
Properties Test Method Unit Specification 

Appearance Visual   Clear 
ASTMD Color ASTMD 1500   20 Max 
Color Visual Visual   Light yellow 
Distillation       
10% Recovered* ASTMD 86 Degree C Report 
50% Recovered* ASTMD 86 Degree C Report 
90% Recovered* ASTMD 86 Degree C 370 Max 
End Point  ASTMD 86 Degree C   
% Residue ASTMD 86 % Vol 2.0 Max 
Density @ 15 degree C ASTMD 93 Degree C 52 Mm 
API Gravity ASTMD 4052 g/mL Report 
Pour Point  ASTMD 4052   Report 
Could Point ASTMD 976   17 Mm 

  
ຕາຕະລາງທ ີ1.4.14 : ການດໍາເນນີການກວດກາຄ່າ API ຂອງນໍາ້ມນັແອດັຊງັ 

 
 

ຫຼງັຈາກນັນ້ ພະນກັງານຈະເກບັຕວົຢ່າງນໍາ້ມນັຂອງລດົຂນົສົ່ ງແຕ່ລະຄນັເພ ່ ອນໍາຄ່າທີ່ ທດົສອບມາທຽບກບັໃບ
ຢັງ້ຢ ນຄຸນະພາບທີ່ ໂຮງກັ່ ນອອກໃຫໃ້ນເບ ອ້ງຕົນ້ຕອນໄປຮບັນໍາ້ມນັ. ແຕ່ຖາ້ຫາກຄ່າທີ່ ທດົສອບອອກມາບ່ໍກງົກບັໃບຢັ້ງ
ຢ ນຄຸນະພາບໜາ້ໂຮງກັ່ ນ ຫຼ   ກວດພບົເຫນັມສີິ່ ງເຈ  ອປົນຫຼາຍເກນີກວ່າມາດຕະຖານຍອມຮບັ (ລະບຸຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງ
ທີ່ ຮບັໄດ)້ ຈະຖ ວ່າລດົຄນັດັ່ ງກ່າວບ່ໍຜ່ານມາດຕະຖານ. ບໍລສິດັກ່ໍຈະລາຍງານຜນົການກວດສອບດັ່ ງກ່າວໄປຍງັບໍລສິດັຜ ້

ນໍາ້ມນັແອດັຊງັ 
Properties Test Method Unit Specification 

   ທາໍມະດາ ULG 91 ພເິສດ ULG 95 
Appearance Visual   Bright & Clear Bright & Clear 
ASTMD Color ASTMD 1500   0.5 - 1.5 0.5 - 1.5 
Color visual Visual   Light yellow Light 
Distillation         
10% Recovered* ASTMD 86 Degree C 70 Max 70 Max 
50% Recovered* ASTMD 86 Degree C 70 - 110 70 - 110 
90% Recovered* ASTMD 86 Degree C 170 Max 170 Max 
End Point  ASTMD 86 Degree C 200 Max 200 Max 
% Residue ASTMD 86 % Vol 2.0 Max 2.0 Max 
Density @ 15 degree C ASTMD 4052 g/mL Report Report 
API Gravity ASTMD 4052   Report Report 
Pour Point  ASTMD      
Could Point ASTMD      
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ຂນົສົ່ ງຕາມເອກະສານ ຫຼ  ຫຼກັຖານທີ່ ປະກດົໄວ.້ ແຕ່ຖາ້ຫາກວ່າຜນົການທດົສອບຫາກກງົກບັໃບຢັ້ງຢ ນ ຫຼ   ຄ່າທີ່ ຢ ່ ໃນ
ເກນມາດຕະຖານຍອມຮບັກ່ໍຈະໃຫລ້ດົຂນົສົ່ ງດັ່ ງກ່າວເຂົາ້ສ ່ ຂະບວນການຖ່າຍນໍາ້ມນັລງົສ ່ ຖງັເກບັນໍາ້ມນັ. 

ການຖ່າຍນໍາ້ມນັຈາກລດົລງົຖງັເກບັນໍາ້ມນັ: ຂະບວນການນີຖ້ ວ່າເປັນຂະບວນການສຸດທາ້ຍ ຫຼງັຈາກຜ່ານການ
ກວດສອບຈະດໍາເນີນການແຍກຂົວ້ບນັຈໄຸຟຟ້າລງົໃສ່ ກ່ອນການທດົສອບສານເຈ ອປົນຕ່າງໆເພ ່ ອໃຫເ້ປັນໄປຕາມ
ລະບຽບການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກນັຄວາມສ່ຽງທີ່ ກ່ໍໃຫເ້ກດີຈດຸໄວໄຟ ໃນຂະນະປ່ອຍນໍາ້ມນັລງົສ ່ ຖງັ 
ເຊິ່ ງໃຊໄ້ລຍະເວລາປະມານ 50-60 ນາທຕ່ໍີລດົ 1 ຄນັ. 
 

 ຂະບວນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານສາງນໍາ້ມນັ 

ສາງນໍາ້ມນັມໜີາ້ທີ່ ໃນການຮັບ-ເບີກຈ່າຍນໍາ້ມນັ ແລະ ລາຍງານຍອດປະລມິານນໍາ້ມນັທີ່ ເຫຼ  ອໃນແຕ່ລະມ  ້
(Daily Bulk Stock) ໂດຍທາງສາງນໍາ້ມນັຈະດໍາເນນີການເປີດ ແລະ ປິດສາງໃນເວລາ 08:00-17:00 ໂມງ ພາຍຫຼງັ
ຈາກປິດສາງແລວ້ສາງຈະວດັແທກປະລມິານນໍາ້ມນັຄງົຄາ້ງໃນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ດໍາເນີນການລາຍງານມາຍງັບໍລສິດັ
ພາຍໃນຕອນເຊົາ້ກ່ອນ 08:30 ໂມງ ໃນວນັຕ່ໍມາເພ ່ ອໃຊເ້ປັນຂໍມ້ ນໃນການບໍລຫິານຈດັການນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັຕ່ໍໄປ 
ຕາມລາຍລະອຽດ ແລະ ຂັນ້ຕອນດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

─ ການເບກີນໍາ້ມນັອອກຈາກສາງ:  ສາງຈະເປັນຜ ເ້ບກີຈ່າຍນໍາ້ມນັຕາມໃບຮຽກເກບັເງນິຂອງລ ກຄາ້ທີ່ ສໍາ
ນກັງານໃຫຍ່ (ຝ່າຍຂາຍ) ເປັນຜ ສ້ ົ່ ງມາໃຫພ້ອ້ມທງັຈໍານວນລດົທີ່ ທາງຝ່າຍຂາຍຈດັມາ ເພ ່ ອລໍຖາ້ຮບັ
ນໍາ້ມນັ, ຫຼງັຈາກທີ່ ລດົຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ ຂນົສົ່ ງພາຍໃນມາເຖງິໜາ້ສາງ.  ທາງສາງກ່ໍຈະມກີານ
ກວດກາມາດຕະຖານ ແລະ ເຕກັນກິຂອງລດົຂນົສົ່ ງ ແລະ ຄນົຂບັລດົຕາມແບບປະເມນີຂອງສາງ. 
ຫຼງັຈາກຜ່ານການກວດກາລດົແຕ່ລະຄັນແລວ້ ກ່ໍຈະເຂົາ້ແຖວລໍຖາ້ເຂົາ້ມາຍັງຈຸດທີ່ ເປັນຫວົຈ່າຍ
ນໍາ້ມນັລງົຖງັ ຕາມປະລມິານໃນໃບສັ່ ງມາແລວ້ ເພ ່ ອຮບັນໍາ້ມນັຕາມຈໍານວນທີ່ ແຈງ້ໃນໃບຮຽກເກບັ
ເງນິ ພອ້ມກບັອອກໃບນໍາສົ່ ງໃຫກ້ບັຄນົຂບັລດົ ເພ ່ ອເປັນຫຼກັຖານໃນການຢັງ້ຢ ນຄຸນະພາບ ແລະ ປະ
ລມິານກ່ອນອອກຈາກສາງທຸກໆຄັງ້. ທງັນີຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບທງັໝດົໃນການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັໄປໃຫ ້
ລ ກຄາ້ ຕກົເປັນຂອງຂນົສົ່ ງໂດຍຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວຖ ກໂອນຖ່າຍໄປຍງັຜ ຂ້ນົສົ່ ງ. 

─ ເມ ່ ອລດົຂນົສົ່ ງອອກຈາກປະຕ ສາງ ຖ ວ່າຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທງັໝດົແມ່ນຈະຕກົເປັນຄວາມຮບັຜິດ
ຊອບຂອງບໍລສິດັຜ ຂ້ນົສົ່ ງພາຍໃນ. 

─ ທຸກໆມ  ້ຫຼງັ 17:00 ໂມງ ສາງຈະສະຫຸຼບຍອດເຫຼ ອຂອງສາງນໍາ້ມນັໃນແຕ່ລະວນັ (Daily Bulk 
Stock) ແລວ້ສົ່ ງໃຫກ້ບັສໍານກັງານໃຫຍ່ (ຝ່າຍຂາຍ). 
 

 ຂະບວນການບໍລຫິານການຈດັຊ  ້ແລະ ລວບລວມເອກະສານຂອງສໍານກັງານໃຫຍ່ (ຝ່າຍຂາຍ) 
ສໍານກັງານໃຫຍ່ (ຝ່າຍຂາຍ):  ເຮດັໜາ້ທີ່ ລວບລວມເອກະສານ ແລະ ລາຍງານສະຫຸຼບຍອດເຫຼ ອຂອງນໍາ້ມນັ

ໃນແຕ່ລະວນັຂອງແຕ່ລະສາງປະກອບກນັເພ ່ ອສະຫຸຼບຍອດສັ່ ງຊ ຈ້າກລ ກຄາ້ໂຄງການ ແລະ ສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ. 
ຝ່າຍຂາຍຈະຕອ້ງເຮດັການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການນໍາ້ມນັ ແລະ ການສໍາຮອງນໍາ້ມນັໃນສາງ ເພ ່ ອຈະພຈິາລະນາກໍານດົ
ປະລມິານການສັ່ ງຊ  ້ພອ້ມທງັວນັທໃີນການຂນົສົ່ ງ. ໂດຍບ່ໍມແີຜນສັ່ ງຊ ໄ້ວລ່້ວງໜາ້  ໂດຍສະເພາະແມ່ນລ ກຄາ້ສະຖານີ
ບໍລກິານນໍາ້ມນັຂະໜາດນອ້ຍຕ່າງໆ ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການນໍາ້ມນັບ່ໍຄງົທີ່  ເຊິ່ ງຝ່າຍຂາຍຈະເປັນຜ ສໍ້າຫຼວດ ແລະ ສອບ
ຖາມເຖງິຄວາມຕອ້ງການໂດຍກງົຜ່ານທາງໂທລະສບັ ເພ ່ ອລວບລວມປະລມິານນໍາ້ມນັເພ ່ ອເປັນການຮອງຮບັຄວາມ
ຕອ້ງການທີ່ ເກດີຂ ນ້ກະທນັຫນັ  (Real Time Order) ຈາກນັນ້ ກ່ໍຈະເອາົປະລມິານທງັໝດົມາຄໍານວນໃສ່ກບັຍອດ



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ທີ່ ຍງັເຫຼ  ອໃນສາງນໍາ້ມນັ ເພ ່ ອສັ່ ງຊ ໃ້ຫພໍ້ດກີບັຂະໜາດບນັຈຂຸອງແທງັ (Tank) ໃນແຕ່ລະສາງ ຫຼ   Balance Stock 
ແລະ ບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດຕ່ໍາກວ່າປະລມິານທີ່ ບໍລສິດັກໍານດົ (Bulk Stock Limited) ຫຼ   ບ່ໍໃຫຕ່ໍ້າກວ່າ 50 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈໍາ
ນວນນໍາ້ມນັທງັໝດົໃນສາງ ເພ ່ ອເປັນການຮອງຮບັຄວາມຕອ້ງການໃຊນໍ້າ້ມນັໄດຢ່້າງກະທນັຫນັ ແລະ ເປັນການຮບັ
ປະກນັນໍາ້ມນັອນັເປັນຊບັພະຍາກອນໃນການຂບັເຄ ່ ອນເສດຖະກດິຂອງປະເທດໄດຢ່້າງພຽງພໍ. 

ເມ ່ ອຝ່າຍຂາຍໄດເ້ຮດັການປະເມນີຍອດປະລມິານໃນການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັແລວ້ຈະດໍາເນີນການປຽບທຽບລາຄາ
ຈາກຜ ສ້ະໜອງຫຼກັເຊັ່ ນ: Chevron, IRPC, ESSO, Shell ເຊິ່ ງຈະມກີານສະເໜລີາຄານໍາ້ມນັມາຍງັບໍລສິດັໃນ
ທຸກໆວນັຈນັຕອນເຊົາ້ຂອງທຸກໆອາທດິເຊິ່ ງລາຄາດັ່ ງກ່າວມກໍີານດົອາຍຸ 1 ອາທດິພອ້ມທງັເປັນລາຄາທີ່ ຄວບຄຸມການຊ ຕ່ໍ້ 
1 ອາທດິ ຫຼງັຈາກນັນ້ທາງບໍລສິດັຈ ່ ງປຽບທຽບລາຄາ ແລະ ດໍາເນີນການແຈງ້ຍອດການສັ່ ງຊ ປ້ະລມິານ ແລະ ປະສານ
ງານກບັບໍລສິດັຂນົສົ່ ງມາຮບັນໍາ້ມນັ ແລະ ໃຫຈ້ດັສົ່ ງໄປລງົສາງຕ່າງໆຕາມວນັ ແລະ ເວລາທີ່ ກໍານດົໄວ.້ 

 
 ຂັນ້ຕອນການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັຂອງລ ກຄາ້ ແລະ ການຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ 

ລ ກຄາ້ຂອງບໍລສິດັມທີງັໝດົ 5 ປະເພດຄ : ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍ (ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ), ລ ກຄາ້ອຸດສາຫະກໍາ, 
ລ ກຄາ້ໂຄງການ, ລ ກຄາ້ຂນົສົ່ ງ ແລະ ລ ກຄາ້ທົ່ ວໄປ ເຊິ່ ງການສັ່ ງຊ ກ່ໍ້ຈະມລີກັສະນະຄາ້ຍໆຄ ກນັ ແລະ ອາດຈະແຕກຕ່າງ
ກນັໄປຕາມແຕ່ລະທຸລະກດິແຕ່ລະປະເພດດັ່ ງນີ:້ 

─ ລ ກຄາ້ທີ່ ເປັນຕວົແທນຈໍາໜ່າຍ (ສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ): ສ່ວນໃຫຍ່ລ ກຄາ້ຈະເປັນຝ່າຍຕດິຕ່ໍກບັ
ຂາຍໂດຍກງົຜ່ານທາງໂທລະສບັ. ຫຼງັຈາກນັນ້ ທາງຝ່າຍຂາຍກ່ໍຈະບນັທ ກປະລມິານການສັ່ ງຊ ແ້ລວ້
ໃຫລ້ ກຄາ້ໄປໂອນເງນິຊໍາລະຄ່າສນິຄາ້ ເມ ່ ອໄດຮ້ບັເງນິຄບົຕາມຈໍານວນແລວ້ ຝ່າຍຂາຍກ່ໍຈະອອກໃບ
ເກບັເງນິ (Invoice) ທີ່ ລ ກຄາ້ສັ່ ງຊ ໄ້ປຍງັສາງເພ ່ ອໃຫສ້າງກຽມການຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ເພ ່ ອ
ລດົຂັນ້ຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ. 

─ ລ ກຄາ້ທີ່ ເປັນໂຄງການ, ອຸດສາຫະກໍາ, ຂນົສົ່ ງ ແລະ ລ ກຄາ້ທົ່ ວໄປ: ຖາ້ເປັນລ ກຄາ້ໂຄງການທີ່ ມແີຜນ
ສັ່ ງຊ  ້ແລະ ນໍາໃຊແ້ນ່ນອນໃນແຕ່ລະອາທດິລ່ວງໜາ້ ຫຼ   ມໂີຄງການຕດິກບັຊາຍແດນ, ບໍລສິດັຈະໃຫ ້
ລດົຂນົສົ່ ງຕ່າງປະເທດເປັນຜ ໄ້ປສົ່ ງໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ເອງເລຍີ. 
 

 ຂັນ້ຕອນການຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ 
ໃນການໂອນຖ່າຍນໍາ້ມນັໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ ທາງບໍລສິດັຈະໃຊບໍ້ລກິານຂນົສົ່ ງຈາກບໍລສິດັ ສດິທໂິລຈດິສຕກິ ລາວ 

ຈໍາກດັ (STL) ເຊິ່ ງໃນອາດດີເຄຍີເປັນໜ່ວຍງານໜ ່ ງຂອງບໍລສິດັ ແລະໄດມ້ກີານແຍກຕວົອອກເປັນບໍລສິດັໃນປີ 2013 
ໂດຍການໃຊບໍ້ລກິານຂອງ STL ເພ ່ ອເປັນການຮບັປະກນັຄວາມພຽງພໍໃນການໃຊລ້ດົຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງ
ການຂອງບໍລສິດັ ລວມເຖງິຄຸນະພາບຂອງພາຫະນະ ແລະ ຜ ຂ້ບັຂີ່  ອກີທງັເປັນການຮກັສາຄວາມເຊ ່ ອໝັນ້ໃນການຂນົ
ສົ່ ງທີ່ ປອດໄພຂອງສນິຄາ້ ເພ ່ ອຫຼກີລຽ້ງ ການລກັລອບປອມແປງ ຫຼ   ເຈ  ອປົນສນິຄາ້ໃນລະຫວ່າງການຂນົສົ່ ງ ໂດຍຈະມີ
ການກວດສອບຄຸນະພາບຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັໃຫເ້ປັນໄປຕາມຂໍກໍ້ານດົດາ້ນຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ ງລ ກຄາ້ເຮດັການ
ປະເມນີຄຸນະພາບຂອງພາຫະນະ ແລະ ຜ ຂ້ບັຂີ່ ໂດຍໃຫເ້ປັນໄປຕາມທີ່ ບໍລສິດັກໍານດົ ໂດຍຈະລາຍງານການກວດສອບ
ກບັມາເຖງິບໍລສິດັທຸກທາ້ຍເດ ອນເພ ່ ອພຈິາລະນາ ແລະ ແຈງ້ໄປຍງັ STL ໃຫພ້ຈິາລະນາປັບປຸງການໃຫບໍ້ລກິານໂດຍ
ໃຫເ້ປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ.  ທງັນີເ້ມ ່ ອລດົຂນົສົ່ ງເດີນທາງມາ
ເຖງິ ລ ກຄາ້ຈະເຮດັການກວດວດັແທກປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບທີ່ ຈດຸລງົນໍາ້ມນັໃນແຕ່ລະຈດຸຂອງລ ກຄາ້ແຕ່ລະລາຍ 
ໂດຍຈະຕອ້ງຈອດລດົໃຫຢຸ້ດເຄ ່ ອນໄຫວເປັນເວລາ 15-20 ນາທ ີເພ ່ ອກວດປະລມິານນໍາ້ມນັໃນລດົຂນົສົ່ ງ ແລະ ເພ ່ ອ
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ວດັແທກປະລມິານນໍາ້ມນັຕາມໃບສັ່ ງຊ  ້ຈາກນັນ້ຈ  ່ ງສຽບສາຍໄຟແຍກຂົວ້ບນັຈ ຸບວກ ແລະ ລບົ ຕ່ໍເຂົາ້ສາຍດນິເພ ່ ອເປັນ
ໄປຕາມລະບບົຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກນັການເກດີໄຟຟ້າສະຖດິເມ ່ ອສຽບສາຍດນິຮຽບຮອ້ຍແລວ້ໃຫລ້ ກຄາ້ທໍາ
ການກວດສອບສິ່ ງເຈ  ອປົນໃນນໍາ້ມນັ ຫຼງັຈາກນັນ້ ເມ ່ ອກວດສອບປະລມິານ ແລະ ສານເຈ ອປົນແລວ້ກ່ໍເລີ່ ມຖ່າຍນໍາ້ມນັ
ລງົຖງັບນັຈນໍຸາ້ມນັຂອງລ ກຄາ້ ເມ ່ ອລງົນໍາ້ມນັເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ຈ ່ ງຖ ວ່າສໍາເລດັຂະບວນການຈດັສົ່ ງຜະລດິຕະພນັ 
ແລະ ບໍລກິານໃຫແ້ກ່ລ ກຄາ້. 

 
ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ 
ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ບໍລສິດັດໍາເນນີທຸລະກດິການນໍາເຂົາ້ ແລະ ຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັໂດຍບ່ໍໄດທໍ້າການຜະລດິໂດຍກງົ ຈ ່ ງບ່ໍ

ໄດມ້ລີະບບົການບໍາບດັສິ່ ງເສດເຫຼ  ອຕ່າງໆ ແຕ່ກ່ໍບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງ ໄດເ້ຖງິຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວຖາ້ຫາກບ່ໍມກີານຄຸມ້ຄອງ
ບໍລຫິານທີ່ ດ ີເນ ່ ອງຈາກ ທຸລະກດິນໍາ້ມນັຈໍາເປັນເປັນຕອ້ງໄດມ້ສີາງເກບັນໍາ້ມນັໄວເ້ພ ່ ອເປັນບ່ອນກະຈາຍສນິຄາ້ ສະນັນ້ 
ບໍລສິດັຈ ່ ງໄດມ້ມີາດຕະການທີ່ ເຂັມ້ງວດໃນການປ້ອງກນັຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ຈາກອກັຄໄີພເນ ່ ອງ
ຈາກວ່າທຸລະກດິນໍາ້ມນັເປັນວດັຖຸໄວໄຟ ແລະ ກ່ໍໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ, ຊບັສນິ ແລະ ຮ່າງກາຍ
ເຊິ່ ງມນົລະພດິທາງອາກາດຖາ້ຫາກມກີານຮົ່ ວຊ ມ ຫຼ   ເກດີອກັຄໄີພ, ດັ່ ງນັນ້ ທາງບໍລສິດັຈ ່ ງໄດອ້ອກມາດຕະການຕ່າງໆ
ເພ ່ ອຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ເພ ່ ອບ່ໍໄຫເ້ກດີອກັຄີໄຟທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັສະພາບແວດລອ້ມໂດຍ
ການສາ້ງຄ ່ ມ  ການປະຕບິດັວຽກຂອງພະນກັງານໃຫເ້ປັນລະບບົ ມາດຕະການການກວດສອບການໂອນຖ່າຍນໍາ້ມນັລງົ
ຖງັ ມາດຕະການການຝັງຖງັເກບັນໍາ້ມນັໃຕດ້ນິເພ ່ ອປ້ອງກນັຄວາມຮອ້ນຈາກແສງແດດ.  

ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ບໍລສິດັໄດມ້ລີະບບົທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ຕາມມາດຕະຖານລະບບົ
ການຈດັການສິ່ ງແວດລອ້ມ ISO 14001:2004, ມາດຕະຖານ ດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ  OHSAS 
18001:2007. 
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1.5 ແຜນການໃນອະນາຄດົ         
 

ບໍລສິດັມໂີຄງການໃນອະນາຄດົເພ ່ ອພດັທະນາທຸລະກດິໃຫຈ້ະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໝັນ້ຄງົໂດຍມລີາຍລະອຽດ
ໂຄງການດັ່ ງນີ:້ 
1. ໂຄງການລງົທນຶເພີ່ ມຈໍານວນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ 

ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັປຽບສະເໝ ອນຊ່ອງທາງໃນການຈດັຈໍາໜ່າຍສນິຄາ້ຂອງບໍລສິດັໄປສ ່ ຜ ຊ້ມົໃຊນໍ້າ້ມນັ
ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍມແີຜນການທີ່ ຈະເພີ່ ມຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂຶນ້ອກີຈໍານວນ 97 ສະຖານີ ໃນອີກ 5 ປີ
ຂາ້ງໜາ້ ເພ ່ ອໃຫຄ້ວບຄຸມທຸກພ ນ້ທີ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນການຂະຫຍາຍສະຖານີມ ີ3 ຮ ບແບບຫ ກັຄ : ພລສັ ແພລດັຕິ
ນໍາ (PTN) ປະມານ 20 ສະຖານີ, ພລັສ ໂກລ (GLD) ປະມານ 20 ສະຖານີ ແລະ ພລສັ ທອ້ງຖິ່ ນພັດທະນາ 
(THN-B) ປະມານ 57 ສະຖານີ ເຊິ່ ງການເພີ່ ມຈໍານວນສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັດັ່ ງກ່າວ ເປັນແຜນການລງົທນຶໃນ
ໄລຍະຍາວລະຫວ່າງປີ 2014 - 2018 ເພ ່ ອຮກັສາຖານລ ກຄາ້ຜ ຊ້ມົໃຊນໍ້າ້ມນັໃນ ສປປ ລາວ ພອ້ມທງັເພ ່ ອຮອງຮບັ
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເຂດຊຸມຊນົໃນເມ ອງ ລວມເຖງິຄວາມຕອ້ງການຊມົໃຊນໍ້າ້ມນັຈາກການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ
ໃນ ສປປ ລາວ ອກີທງັຍງັເປັນການເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັເພ ່ ອຮອງຮບັການເປີດປະຊາຄມົເສດຖະກດິ
ອາຊຽນ (AEC) ໃນອະນາຄດົ. 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1.5.1 : ສະແດງເຖງິຈໍານວນ ແລະ ສດັສ່ວນການຂະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ  

ເປົາ້ໝາຍໃນການຂະຫຍາຍ 
ປີ 2014 - 2018 

ສດັສ່ວນຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທີ່
ເພີ່ ມຂ ນ້(%) ປະເພດສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ 

ຮ ບແບບ ພລສັ ແພລດັຕນໍິາ 20 20 % 
ຮ ບແບບ ພລສັ ໂກລ 20 20 % 
ຮ ບແບບ ພລສັ ທອ້ງຖີ່ ນພດັທະນາ 57 60 % 

ລວມ 97 100 % 
 

 ຈາກການລງົທນຶເພີ່ ມຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັດັ່ ງກ່າວຈະສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດຂະຫຍາຍຍອດການ
ຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຜ່ານທາງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັລວມເຖງິການເພີ່ ມຈໍານວນຖານລ ກຄາ້ໃນອະນາຄດົ ເຊິ່ ງຈະສົ່ ງຜນົໃຫ ້
ຜນົປະກອບການຂອງບໍລສິັດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັນ້ຄງົ. ສໍາລບັແຜນການລງົທນຶໃນສ່ວນຂອງເງນິທີ່ ຮບັຈາກການ
ລະດມົທນຶດວ້ຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ (IPO) ນັນ້, ບໍລສິດັຈະໃຊສໍ້າລບັ
ແຜນການລງົທນຶໃນປີ 2015 ບ່ໍຕ່ໍາກວ່າ 20 ສະຖານ ີທງັໃນຮ ບແບບ COCO ແລະ CODO ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
ໂດຍມ ນຄ່າຂອງການລົງທນຶດັ່ ງກ່າວປະມານ 68 ຕ ກ້ີບ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຊເ້ງນິຈາກການລະດົມທນຶຈາກ IPO 
ປະມານບ່ໍຫ ຸດ 54 ຕ ກ້ບີ ເຊິ່ ງຈະເລີ່ ມກ່ໍສາ້ງໃນທາ້ຍປີ 2014 ຫ   ຕົນ້ປີ 2015. 
 
2. ເງນິລງົທນຶໝ ນວຽນເພ ່ ອບໍລຫິານການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັຈາກຕ່າງປະເທດ 

ບໍລສິດັມໂີຄງການໃນການຈດັຫານໍາ້ມນັຈາກແຫ ່ ງນໍາ້ມນັໃນຕ່າງປະເທດທີ່ ມສີກັກະຍະພາບ ເຊິ່ ງອາດເປັນການສັ່ ງ
ຊ ນໍ້າ້ມນັທີ່ ເປັນຕວົແທນຈາກຕ່າງປະເທດນອກຊາຍຝ່ັງ (Offshore Company) ເປັນທາງເລ ອກໜຶ່ ງໃນການ
ພດັທະນາຂະບວນການໃນການຈດັຫາຜະລດິຕະພນັ ເຊິ່ ງນໍາ້ມນັຕອ້ງມຄຸີນະພາບນໍາສົ່ ງມາສ ່ ລ ກຄາ້ຂອງບໍລສິດັ ເຊິ່ ງ
ການຈດັຊ ນໍ້າ້ມນັຈາກບໍລສິດັຕວົແທນຈາກຕ່າງປະເທດນອກຊາຍຝ່ັງນັນ້ກ່ໍເພ ່ ອເປັນການຫ ຸດຕົນ້ທນຶຕ່ໍໜ່ວຍລງົ. ບໍລສິດັ



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.5 - 2 

ຈະຕອ້ງເຮດັການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັໂດຍຂນົສົ່ ງຜ່ານທາງເຮ ອຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງບໍລສິດັຕວົແທນຕ່າງປະເທດ
ນອກແຄມຝ່ັງ ເຊິ່ ງການຫ ຸດຕົນ້ທນຶຕ່ໍໜ່ວຍນັນ້ ບໍລສິດັຈະຕອ້ງເຮດັການສັ່ ງຊ ໃ້ຫເ້ຕມັເຮ ອ ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫຕ້ົນ້ທນຶການ
ຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຕ່ໍໜ່ວຍຫ ຸດລງົເກດີການປະຫຍດັຕ່ໍຂະໜາດ (Economy of Scale). ນອກຈາກນີຍ້ງັລວມເຖງິການສັ່ ງ
ຊ ນໍ້າ້ມນັຈາກຜ ຈ້ດັຫາເຈົາ້ເດມີໃນເທ ່ ອລະຈໍານວນຫ າຍໆຈະຊ່ວຍສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັມອໍີານາດໃນການຕ່ໍລອງກບັທາງຜ ້
ຈດັຫາ (Bargaining Power over Suppliers) ສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດຈດັຫານໍາ້ມນັດວ້ຍຕົນ້ທນຶທີ່ ຖ ກລງົ
ເຊັ່ ນກນັ ເຊິ່ ງການຈດັຫາ ແລະ ການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັດັ່ ງກ່າວນັນ້ ບໍລສິດັຈະພຈິາລະນາປຽບທຽບຕົນ້ທນຶຕ່ໍໜ່ວຍຂອງນໍາ້ມນັ
ເປັນຄັງ້ໆຕ່ໍໄປ ເພ ່ ອເປັນການຮອງຮັບໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງໄດມ້ີການກຽມຄວາມພອ້ມໃນການເຊົ່ າສາງນໍາ້ມນັທີ່  
ຈງັຫວດັ ສະເຊງິເຊາົ (ປະເທດໄທ) ທີ່ ມຂີະໜາດບນັຈ ຸ27 ລາ້ນລດິ ຈາກບໍລສິດັ ພີຊີ ສະຫຍາມ ປີໂຕຣລຽ້ມ ຈໍາກດັ 
ໃນຮ ບແບບສນັຍາ 3 ປີ ແລະ ຫາກບ່ໍມຝ່ີາຍໃດຍກົເລກີສນັຍາຈະສາມາດຕ່ໍອາຍຸສນັຍາໄດທຸ້ກໆ 3 ປີ ເພ ່ ອຮອງຮບັການ
ຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັທາງເຮ ອ, ການບໍລຫິານການຈດັເກບັນໍາ້ມນັ ແລະ ຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັທາງບກົ ເຊິ່ ງບໍລສິດັຄາດການງບົລງົທນຶຢ ່
ທີ່ ປະມານ 80 ຕ ກ້ບີ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຊເ້ງນິຈາກການລະດມົທນຶຈາກ IPO ປະມານບ່ໍຫ ຸດ 42 ຕ ກ້ບີ  ເຊິ່ ງຈະເລີ່ ມ
ກ່ໍສາ້ງ ໃນປີ 2015. 

 
3. ໂຄງການລງົທນຶໃນການບໍລຫິານລະບບົການຂນົສົ່ ງ 

ບໍລສິັດມີແຜນການລົງທນຶພັດທະນາລະບບົຂນົສົ່ ງເພ ່ ອຮອງຮັບການເຕີບໂຕຂອງບໍລສິັດເຊິ່ ງເປັນໄປຕາມ
ແຜນການໃນການຂະຫຍາຍສາຂາສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັອີກ 97 ສະຖານີໃນຊ່ວງລະຫວ່າງປີ 2014-2018 ນັນ້ 
ຈໍາເປັນຈະຕອ້ງມກີານລງົທນຶພດັທະນາລະບບົຂນົສົ່ ງເພ ່ ອຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕວົດັ່ ງກ່າວ. ບໍລສິດັມແີຜນການໃນ
ການລົງທຶນໃນລົດຂົນສົ່ ງນໍາ້ມນັເພີ່ ມເຕີມ ພາຍໃຕກໍ້າມະສິດຂອງບໍໍລິສັດເພ ່ ອຮອງຮັບການເຕີບໂຕຂອງຄວາມ
ຕອ້ງການນໍາ້ມນັ ແລະ ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັໃນອະນາຄດົ. ພອ້ມກນັນັນ້ບໍລສິດັຍງັສາມາດນໍາສົ່ ງນໍາ້ມນັ
ຈາກສາງຂອງບໍລິສັດໄປສ ່ ລ ກຄາ້ໄດຢ່້າງທັນທີ ເຊິ່ ງເປັນການສາ້ງອັດຕາການໝ ນຮອບໃນການຈັດສົ່ ງສິນຄ ້າ 
(Turnover) ແລະ ຈະສາ້ງຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ ພອ້ມທງັຍງັເປັນການສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົ ໃນການນໍາສົ່ ງນໍາ້ມນັ
ຈາກສາງຂອງບໍລສິດັໄປສ ່ ລ ກຄາ້ ໂດຍເບ ອ້ງຕົນ້ບໍລສິດັຄາດວ່າຈະລງົທນຶໃນລດົຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັ ຈໍານວນ 25 ຄນັ  ໂດຍ
ມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

ຕາຕະລາງທ ີ1.5.2: ລາຍລະອຽດການລງົທນຶໃນການບໍລຫິານລະບບົການຂນົສົ່ ງ 
ປະເພດລດົ ລາຄາປະມານຕ່ໍໜ່ວຍ ຈາໍນວນ (ຄນັ) ລວມມ ນຄ່າ  

1.) ລດົບນັທຸກນໍາ້ມນັ ຂະໜາດບນັຈ ຸ40,000 ລດິ  ປະມານ 1.86 ຕ ກ້ບີ  15 ປະມານ 27.00 ຕ ກ້ບີ 
2.) ລດົບນັທຸກນໍາ້ມນັ ຂະໜາດບນັຈ ຸ25,000 ລດິ ປະມານ 1.30 ຕ ກ້ບີ 10 ປະມານ 13.00 ຕ ກ້ບີ 

ລວມມ ນຄ່າທງັໝດົ     ປະມານ 40.00 ຕ ກ້ບີ 
 
ຄາດການງບົລງົທນຶຢ ່ ທີ່ ປະມານ 40 ຕ ກ້ບີ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຊເ້ງນິຈາກການລະດມົທນຶຈາກ IPO ປະມານບ່ໍ

ຫ ຸດ 24 ຕ ກ້ບີ ເຊິ່ ງຈະເລີ່ ມລງົທນຶໃນປີ 2015. 
  



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.5 - 3 

ສໍາລບັໂຄງການລງົທນຶເພ ່ ອໃຊເ້ປັນເງນິທນຶໝ ນວຽນເພ ່ ອບໍລຫິານການສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ໂຄງການລງົທນຶໃນການບໍລຫິານລະບບົຂນົສົ່ ງ ແມ່ນຈະຊ່ວຍເພີ່ ມສກັກະຍາພາບໃນການຈດັຫານໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະ 
ຊ່ວຍຫ ຸດການເພິ່ ງພາຜ ຜ້ະລດິນໍາ້ມນັໃນປະເທດໄທເພ ່ ອເປັນການເພີ່ ມຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ຫ ຸດຄວາມສ່ຽງ. ອີກທງັຍງັ
ຊ່ວຍໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດຫ ຸດຕົນ້ທນຶໃນການຈດັຫາ ແລະ ຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ ເຊິ່ ງຖ ເປັນຕົນ້ທນຶທີ່ ສໍາຄນັ. ລວມ
ເຖງິຍງັຊ່ວຍສົ່ ງເສມີຂດີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງບໍລສິດັອກີດວ້ຍ. ໃນເບ ອ້ງຕົນ້ ທາງບໍລສິດັຄາດວ່າພາຍຫ ງັ
ຈາກການລງົທນຶໃນໂຄງການດັ່ ງກ່າວຈະເຮດັໃຫບໍ້ລິສດັມຄີວາມສາມາດໃນການສາ້ງກໍາໄລເພີ່ ມຂ ນ້ ຄິດເປັນອດັຕາກໍາໄລສຸດທິດເພີ່ ມ
ຂຶນ້ປະມານ 1.5 - 2 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍໄດລ້ວມ. 
 ສະຫ ຸບໂຄງການ ລາຍລະອຽດໂຄງການ ການລງົທນຶໃນອະນາຄດົ ແລະ ແຜນການໃຊເ້ງນິຈາກການ IPO 
ໂດຍມລີາຍລະອຽດສະຫ ຸບຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.5.3 : ເປົາ້ໝາຍການນໍາໃຊເ້ງນິທີ່ ໄດຈ້າກການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸນ້ 

ວດັຖຸປະສງົ ມ ນຄ່າການລງົທນຶ
ທງັໝດົ 

ຈໍານວນເງນິທີ່ ໃຊ ້
ຈາກການລະດມົ
ທນຶ IPO 

ຄາດຄະເນ ໄລຍະເວລາທີ່ ນໍາໃຊ ້
ເງນິຈາກການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸນ້ 

1.) ລງົທນຶໃນການສາ້ງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ
ຈໍານວນ 20 ສະຖານ ີທົ່ ວປະເທດ  

ປະມານ 68 ຕ ກ້ບີ ບ່ໍຫ ຸດ 54 ຕ ກ້ບີ ທາ້ຍປີ2014 - ຕົນ້ປີ 2015 

2.) ໃຊເ້ປັນເງນິທນຶໝ ນວຽນເພ ່ ອບໍລຫິານການ
ສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັຈາກຕ່າງປະເທດ  

ປະມານ 80 ຕ ກ້ບີ ບ່ໍຫ ຸດ 42 ຕ ກ້ບີ ປີ 2015 

3.)  ລງົທນຶໃນການບໍລຫິານລະບບົການຂນົສົ່ ງ ປະມານ 40 ຕ ກ້ບີ ບ່ໍຫ ຸດ 24 ຕ ກ້ບີ ປີ 2015 

ລວມ ປະມານ 188 ຕ ກ້ບີ ບ່ໍຫ ຸດ 120 ຕ ກ້ບີ  
 

ແຜນທຸລະກດິ ໄລຍະຍາວ 
 ບໍລສິັດມແີຜນທຸລະກດິໄລຍະຍາວໃນການທີ່ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການພດັທະນາ ແລະ ການສໍາຮອງຈດັ
ສນັແຫ ່ ງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫກ້ບັປະເທດທງັໃນດາ້ນການຈດັຫາ ແລະ ຈດັເກບັສໍາຮອງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫມ້ປີະລມິານ
ພຽງພໍເພ ່ ອຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດາ້ນພະລງັງານເຊ ອ້ໄຟຂອງ ສປປ ລາວ. ຖາ້ຫາກມຄີວາມຊດັເຈນກ່ຽວກບັໂຄງການ
ດັ່ ງກ່າວ ທາງບໍລສິດັຈະເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນຕ່ໍນກັລງົທນຶຕ່ໍໄປ ເຊິ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັຈະຕອ້ງມກີານລະດມົທນຶຜ່ານ
ເຄ ່ ອງມ ທາງການເງນິຕ່າງໆຕ່ໍໄປ.   
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1.6 ຊບັສນິທີ່ ໃຊໃ້ນການດໍາເນີນທຸລະກດິ  
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ມຊີບັສນິເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ຊບັສນິເຫຼ ົ່ ານີໄ້ດແ້ບ່ງອອກ

ເປັນສີ່ ປະເພດຄ:ື ອາຄານສິ່ ງປຸກສາ້ງ, ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ວດັຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ. ລາຍລະອຽດ
ຂອງຊບັສນິແຕ່ລະປະເພດແມ່ນລະບຸໄວໃ້ນຕາຕະລາງດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 
ຕາຕະລາງ 1.6.1 : ມູນຄ່າຊບັສນິຕາມບນັຊສຸີດທຂິອງປີ 2013 

ລາຍການຊບັສນິ ກໍາມະສດິ ມູນຄ່າຕາມບນັຊສຸີດທ ິ
ຊບັສນິຄງົທີ່    

ຕກຶອາຄານ ແລະ ສິ່ ງປຸກສາ້ງ ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 39,196,385,185 
ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນ ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 22,128,692,370 
ຍານພະຫະນະ ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 3,056,586,805 
ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 3,254,956,167 

ຊບັສນິບ່ໍມຕີວົຕນົ   
ຄອມພວິເຕຊີອບແວ ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 506,246,793 

ລວມ   68,142,867,320 
ໝາຍເຫດ: ບໍລສິດັມກີານຮບັໂອນທີ່ ດນິເພື່ ອປະກອບທນຶ ແລະ ມກີານຊືທ້ ີ່ ດນິເພື່ ອໃຊໃ້ນການດໍາເນນີທຸລະກດິໃນປີ 2014 
ເຊິ່ ງຈະບນັທກຶເຂົາ້ໃນງບົການເງນິ ປີ 2014 ເປັນຕົນ້ໄປ. 

ຕາຕະລາງ ທ ີ1.6.2: ລາຍການທີ່ ດນິທງັໝດົທີ່ ໂອນເຂົາ້ມາປະກອບເປັນທນຶຂອງບໍລສິດັ 
ລ/
ດ ລາຍລະອຽດ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ ຂະໜາດ  

(ຕາແມດັ) ກໍາມະສດິ 
1 ຖະໜນົບາ້ນຫຼກັ 23 ແຍກຖະໜນົ 13 ໃຕ ້ບາ້ນບ່ໍເຫຼກັ, ເມອືງ ໄຊທານ,ີ ແຂວງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 308,248 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
2 ຖະໜນົກໍາແພງເມອືງ, ບາ້ນໂພນທນັ, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ 10,506 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
3 ຖະໜນົບາ້ນຫຼກັ 36 ແຍກຖະໜນົ 13 ໃຕ ້ບາ້ນ ບ່ໍເຫຼກັ, ເມອືງ ໄຊທານ,ີແຂວງ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 7,969 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
4 ຖະໜນົທ່າເດອື ບາ້ນ ໜອງໜຽ້ວ, ເມອືງ ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ 7,804 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
5 ຖະໜນົກໍາແພງເມອືງ, ບາ້ນ ດອນກອຍ, ເມອືງ ສສີດັຕະນາກ, ແຂວງ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 4,792 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
6 ຖະໜນົທ່າເດອື ບາ້ນ ໜອງແຫວ້, ເມອືງ ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ 3,567 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
7 ຖະໜນົດງົປ່າແລບ ບາ້ນ ດງົປ່າແລບ, ເມອືງ ຈນັທະບູລ,ີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ 2,154 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
8 ຖະໜນົເລກ 9 ກໂິລເມດັທີ່  22+100 ບາ້ນ ໜອງໂກມ, ເມອືງ ໄກສອນ

ພມົວຫິານ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 11,134 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
9 ຖະໜນົໝາຍເລກ 9 ກໂິລເມດັທ ີ 22+200 ບາ້ນ ໜອງໂກມ ເມອືງ ໄກສອນ

ພມົວຫິານ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 6,109 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
10 ຖະໜນົສສີະຫວ່າງວງົ ບາ້ນ ສຸນນັທາ ເມອືງ ໄກສອນພມົວຫິານ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ 1,277 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
11 ຖະໜນົໄກສອນພມົວຫິານ, ບາ້ນ ໂນນສະຫວ່າງໃຕ,້ ເມອືງ ໄກສອນພມົວຫິານ, 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 1,127 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
12 ບໍລເິວນກໂິລເມດັທີ່  183+700 ບາ້ນ ເພຍງາມ, ເມອືງ ເງນິ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີ 10,675 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
13 ຕດິຖະໜນົໝາຍເລກ 10 ບໍລເິວນຫຼກັກໂິລແມດັທ ີ 29+500 ບາ້ນ ໂນນຫນີ, 

ເມອືງ ໂພນທອງ, ແຂວງ ຈາໍປາສກັ 1,920 ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ 
ໝາຍເຫດ: ໃນທາ້ຍປີ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 ທີ່ ດນິທງັໝດົນີຍ້ງັອອກຊື່ ເປັນຂອງບຸກຄນົ ແລະ ໄດມ້ກີານໂອນມາເປັນກາໍມະສດິຂອງບລໍສິດັນບັ

ແຕ່ເດອືນ ສງິຫາ 2014 ເປັນຕົນ້ມາ. 
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1.6.1 ສາງນໍາ້ມນັ 
  ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 ບໍລສິດັມສີາງນໍາ້ມນັທງັໝດົ 4 ແຫ່ງ ໂດຍມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງທ ີ1.6.3: ສະແດງເຖງິລກັສະນະກໍາມະສດິທີ່ ດນິ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 

ສາງນໍາ້ມນັ 
ລກັສະນະການ

ໃຊງ້ານ 
ຈາໍນວນ 
(ຖງັ) 

ຂະໜາດບນັຈ ຸ
(ລດິ) ລກັສະນະກາໍມະສດິ 

1. ສາງນໍາ້ມນັວຽງຈນັ  ສາງເກບັນໍາ້ມນັ 16 1,120,000 

ບໍລສິດັມສີດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຈາກບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວພັນ
ກນັຂອງບໍລສີດັ 
 ແລະ ສິ່ ງປຸກສາ້ງ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ
ສໍານກັງານ 

2. ສາງນໍາ້ມນັສະຫວນັນະເຂດ  ສາງເກບັນໍາ້ມນັ 16 800,000 

ບໍລສິດັມສີດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຈາກບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວພັນ
ກນັຂອງບໍລສີດັ 
ແລະ ສິ່ ງປຸກສາ້ງ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ
ສໍານກັງານ 

3. ສາງນໍາ້ມນັເມອືງຊຽງເງນິ  ສາງເກບັນໍາ້ມນັ 18 700,000 

ບໍລສິດັມສີດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຈາກບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວພັນ
ກນັຂອງບໍລສີດັ 
 ແລະ ສິ່ ງປຸກສາ້ງ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ
ສໍານກັງານ 

4. ສາງນໍາ້ມນັບໍລຄໍິາໄຊ  ສາງເກບັນໍາ້ມນັ 12 350,000 
ບໍລິສັດເຊົ່ າທີ່ ດິນສ່ວນບຸກຄົນພາຍນອກເພື່ ອ
ເຮດັສາງນໍາ້ມນັ 

ລວມ   62 2,970,000   
ໝາຍເຫດ: ບລໍສິດັໄດມ້ກີານໂອນກາໍມະສດິທີ່ ດນິ 3 ຕອນເຂົາ້ມາເປັນຊບັສນິຂອງບໍສດັ ແລະ ສາ້ງສາງນາໍມນັຂຶນ້ອກີ 1 ແຫ່ງ, ປັດຈບຸນັຈ ຶ່ ງມີ

ສາງນໍາ້ມນັເປັນຈາໍນວນ 5 ແຫ່ງ ດັ່ ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງທ ີ1.6.4: ກໍາມະສດິທີ່ ດນິຫຼງັມກີານໂອນເຂົາ້ມາເພີ່ ມ 

ສາງນໍາ້ມນັ 
ລກັສະນະການໃຊ ້

ງານ 
ຈາໍນວນ 
(ຖງັ) 

ຂະໜາດ
ບນັຈ ຸ(ລດິ) ລກັສະນະກາໍມະສດິ 

1. ສາງນໍາ້ມນັວຽງຈນັ*  ສາງເກບັນໍາ້ມນັ 16 1,120,000 
ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງກໍາມະສດິທີ່ ດນິ ແລະ ສິ່ ງປຸກ
ສາ້ງ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນສໍານກັງານ 

2. ສາງນໍາ້ມນັສະຫວນັນະ
ເຂດ*  

ສາງເກບັນໍາ້ມນັ 16 800,000 
ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງກໍາມະສດິທີ່ ດນິ ແລະ ສິ່ ງປຸກ
ສາ້ງ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນສໍານກັງານ 

3. ສາງນໍາ້ມນັເມອືງຊຽງເງນິ*  ສາງເກບັນໍາ້ມນັ 18 700,000 
ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງກໍາມະສດິທີ່ ດນິ ແລະ ສິ່ ງປຸກ
ສາ້ງ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນສໍານກັງານ 

4. ສາງນໍາ້ມນັບໍລຄໍິາໄຊ  ສາງເກບັນໍາ້ມນັ 12 350,000 ບໍລສິດັເຊົ່ າທີ່ ດນິສ່ວນບຸກຄນົເພື່ ອເຮດັສາງນໍາ້ມນັ 

5. ສາງນໍາ້ມນັຈາໍປາສກັ*  ສາງເກບັນໍາ້ມນັ 8 640,000 
ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງກໍາມະສດິທີ່ ດນິ ແລະ ສິ່ ງປຸກ
ສາ້ງ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນສໍານກັງານ 

ລວມ   70 3,610,000   
ໜາຍເຫດ: *ປັດຈບຸນັບໍລສິດັເປັນເຈ ົາ້ຂອງກາໍມະສດິທີ່ ດນິຕອນດັ່ ງກ່າວຮຽບຮອ້ຍແລວ້ 

 
 
 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.6 - 3 

1.6.2 ສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັ 
ຮູບແບບບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານເອງ (Company Owned Company Operated: 

COCO) ເຊິ່ ງເປັນຮູບແບບທີ່ ບໍລສິດັເປັນຜູລ້ງົທນຶເອງໃນຊບັສນິທງັໝດົລວມທງັທີ່ ດນິ, ອາຄານ, ຫວົຈ່າຍນໍາ້ມນັ ແລະ 
ການລງົທນຶໃນຊບັສນິຕ່າງໆໃນຮູບແບບນີຈ້ະເປັນຂອງບໍລສິດັເອງທງັໝດົ ລວມທງັການບໍລຫິານຈດັການ ເຊິ່ ງປັດຈບຸນັມີ
ສະຖານີທີ່ ເປັນ COCO ທງັໝດົລວມ 8 ສະຖານີ. ໃນນັນ້ລວມມ ີ3 ສະຖານີທີ່ ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງກໍາມະສດິທີ່ ດນິ, 
ສ່ວນທີ່ ເຫຼອືແມ່ນບໍລສິດັເຊົ່ າທີ່ ດນິສ່ວນບຸກຄນົ. 

ຮູບແບບຮ່ວມລງົທນຶ (Company Owned Dealer Operated: CODO) ເຊິ່ ງຮູບແບບດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະ
ເອີນ້ວ່າ ບໍລສິດັເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ໃຫຕ້ວົແທນຈໍາໜ່າຍເປັນຜູບໍ້ລຫິານງານ, ເປັນການລງົທນຶຮ່ວມກນັລະຫວ່າງບໍລສິດັ 
ແລະ ບຸກຄນົທົ່ ວໄປທີ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງທີ່ ດນິໄດມ້ກີານສນັຍາຮ່ວມທນຶກບັ PTL ໂດຍທີ່  PTL ຈະເປັນຜູຕ້ດິຕັງ້ຖງັເກບັ, ຕູ ້
ຈ່າຍ, ອາຄານໃຫກ້ບັຕວົແທນພອ້ມທງັລະບບົການບໍລຫິານຈດັການ ແລະ ເຮດັສນັຍາຊືຂ້າຍນໍາ້ມນັຈາກ PTL ແຕ່ພຽງຜູ ້
ດຽວເປັນເວລາຢ່າງໜອ້ຍ 20 ປີ. ປັດຈບຸນັນີມ້ສີະຖານທີີ່ ເປັນຕວົແທນຈໍາໜ່າຍແລວ້ທງັໝດົ 99 ສະຖານ.ີ 

ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ໃນຖານະເປັນຜູນໍ້າເຂົາ້ ແລະ ຈດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຄບົວງົ
ຈອນທີ່ ນໍາເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມເຊັ່ ນ: ນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel), ນໍາ້ມນັແອດັຊງັ
ທໍາມະດາ (Benzene Regular 91), ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ (Benzene Super 95) ແລະ ນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ 
(Lubricant) ໂດຍໃຊຮູ້ບແບບການຈັດຈໍາໜ່າຍຜ່ານສະຖານີບໍລິການນໍາ້ມນັ ແລະ ຂາຍໂດຍກງົເຂົາ້ໂຄງການ, 
ອຸດສາຫະກໍາຂນົສົ່ ງ ແລະ ລູກຄາ້ອື່ ນທົ່ ວໄປ ຕັງ້ແຕ່ປີ 2008 – ປັດຈບຸນັ  
 

 ຕາຕະລາງທ ີ1.6.5 : ຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທງັໝດົ 107 ສະຖານ ີ

ຮູບແບບ 
ຈາໍນວນສະຖານີ

ບໍລກິານ 
ອາຍຸສນັຍາທີ່

ເຫຼື່ ອ 
ຈາໍນວນສະຖານີ
ປະເພດ COCO 

ຈາໍນວນສະຖານີ
ປະເພດ CODO 

ພລສັ ແພລັດຕນໍິາ (PTN) 5 16 ເຖງີ 19 ປີ 4 1 
ພລສັ ໂກລ (GLD) 7 15 ເຖງິ 17 ປີ 2 5 
ພລສັ ມາດຕະຖານ (STD) 38 14 ເຖງິ 18 ປີ 2 36 
ພລສັ ທອ້ງຖິ່ ນພດັທະນາ (THN) 57 15 ເຖງິ 20 ປີ 0 57 

ລວມທງັໝດົ 107   8 99 
ໝາຍເຫດ: ປັດຈບຸນັສະຖານບີໍລກິານທີ່ ເປັນຮູບແບບ COCO ທງັໝດົ 8 ສະຖານ ີໃນນັນ້ 3 ສະຖານແີມ່ນບໍລສິດັເປັນເຈ ົາ້ຂອງກາໍມະສດິທີ່

ດນິ ແລະ ສິ່ ງປຸກສາ້ງ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ ແລະ 5 ສະຖານແີມ່ນບໍລສິດັເຊົ່ າທີ່ ດນິ ໄລຍະຍາວຈາກບຸກຄນົພາຍນອກ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.6.6: ສະຫຸຼບຈໍານວນປໍ້າແບ່ງຕາມພູມສນັຖານ 
 ຂອບເຂດສະຖານທີ່  PTN GLD STD THN ລວມ 
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 4 4 12 24 44 
ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ 0 0 4 7 11 
ແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີ(ເມອືງເງນິ) 0 0 3 6 9 
ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 1 3 19 20 43 

 ລວມ 4 7 38 57 107 
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1.6.3 ສນັຍາສໍາຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການດໍາເນີນທຸລະກດິ 
1. ສນັຍາສໍາຄນັສໍາລບັການຈດັຫານໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ 
  ບໍລສິດັມກີານເຮດັສນັຍາຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟກບັຜູສ້ະໜອງນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟປະກອບມ:ີ  
 ສນັຍາຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັລະຫວ່າງບໍລສິດັ ແລະ Chevron (Thailand) Limited 
 ສນັຍາຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັລະຫວ່າງບໍລສິດັ ແລະ ESSO (Thailand) Public Company Limited 
 ສນັຍາຊື-້ຂາຍຜະລດິຕະພນັປີໂຕຣລຽ້ມລະຫວ່າງບໍລສິດັ ແລະ IRPC Public Company Limited 

2. ສນັຍາຮ່ວມລງົທນຶ 
      ສນັຍາຮ່ວມລງົທນຶເປັນສນັຍາການຮ່ວມລງົທນຶລະຫວ່າງບໍລສິດັກບັຜູປ້ະກອບການສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນການ
ສາ້ງຕັງ້ສະຖານແີບບ CODO ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ໂດຍມອີາຍຸສນັຍາ 20 ປີ ແລະ ສາມາດຕ່ໍອາຍຸສນັຍາອອກໄປໄດ ້ເຊິ່ ງ
ສນັຍາດັ່ ງກ່າວຈະຖກືລງົນາມຄວບຄູ່ກບັສນັຍາການຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັກບັບໍລິສດັພຽງຜູດ້ຽວ. ບໍລສິດັມກີານເຮດັສນັຍາ
ຮ່ວມລງົທນຶກບັຜູຮ່້ວມລງົທນຶປະກອບມ:ີ 
 ສນັຍາການລງົທນຶຮ່ວມກບັຜູຮ່້ວມທນຶຮູບແບບພລສັ ແພລັດຕນໍິາ 
 ສນັຍາການລງົທນຶຮ່ວມກບັຜູຮ່້ວມທນຶຮູບແບບພລສັ ໂກລ 
 ສນັຍາການລງົທນຶຮ່ວມກບັຜູຮ່້ວມທນຶຮູບແບບພລສັ ມາດຕະຖານ 
 ສນັຍາການລງົທນຶຮ່ວມກບັຜູຮ່້ວມທນຶຮູບແບບພລສັ ທອ້ງຖິ່ ນພດັທະນາ 

3. ສນັຍາການຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັກບັບໍລສິດັພຽງຜູດ້ຽວ 
 ສນັຍາການຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັກບັບໍລສິດັພຽງຜູດ້ຽວ ເປັນສນັຍາທີ່ ຜູປ້ະກອບການສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັໃນຮູບແບບ 
CODO ເຮດັຮ່ວມກບັບໍລສິດັ ເພື່ ອໃຫບໍ້ລສິດັເປັນຜູຈ້ດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັມາຍງັສະຖານບໍີລກິານດັ່ ງກ່າວພຽງຜູດ້ຽວ ໂດຍ
ສນັຍາດັ່ ງກ່າວຈະສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ມອີາຍຸສນັຍາເທົ່ າກບັສນັຍາຮ່ວມລງົທນຶ ເຊິ່ ງບໍລສິດັມພີນັທະໃນການຈດັສົ່ ງນໍາ້ມນັໃຫ ້
ແກ່ສະຖານ ີCODO ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ສນັຍາດັ່ ງກ່າວຍງັເປັນການສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນຍອດຂາຍນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ
ໃນອະນາຄດົ 
  ບໍລສິດັມກີານເຮດັສນັຍາຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັກບັບໍລສິດັພຽງຜູດ້ຽວກບັຜູຮ່້ວມລງົທນຶປະກອບມ:ີ 
 ສນັຍາການຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັກບັບໍລສິດັພຽງຜູດ້ຽວຮ່ວມກບັຜູຮ່້ວມທນຶຮູບແບບພລສັ ແພລັດຕນໍິາ 
 ສນັຍາການຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັກບັບໍລສິດັພຽງຜູດ້ຽວຮ່ວມກບັຜູຮ່້ວມທນຶຮູບແບບພລສັ ໂກລ 
 ສນັຍາການຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັກບັບໍລສິດັພຽງຜູດ້ຽວຮ່ວມກບັຜູຮ່້ວມທນຶຮູບແບບພລສັ ມາດຕະຖານ 
 ສນັຍາການຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັກບັບໍລສິດັພຽງຜູດ້ຽວຮ່ວມກບັຜູຮ່້ວມທນຶຮູບແບບພລສັ ທອ້ງຖິ່ ນພດັທະນາ 
 
1.6.4 ຊບັສນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າຊື ້

ບໍລິສັດມີຊັບສິນຕາມສັນຍາເຊົ່ າຊື ້ໂດຍໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2013 ບໍລິສັດມີສັນຍາເຊົ່ າລົດຂົນສົ່ ງ Isuzu ເປັນ
ຈໍານວນ 12 ຄັນ ແລະ ລົດຂົນສົ່ ງ Daewoo ຈໍານວນ 15 ຄັນ ກບັບໍລິສັດລັດໃຫເ້ຊົ່ າສິນເຊື່ ອທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດ
ລາວ ພາຍໃຕສ້ັນຍາເຊົ່ າ 36 ເດືອນ ແລະ 60 ເດືອນ ເມື່ ອຄົບກໍານົດສັນຍາແລວ້ບໍລິສັດມີທາງເລືອກທີ່ ຈະສາມາດຊືລ້ົດ
ດັ່ ງກ່າວໄວເ້ປັນກໍາມະສິດຂອງບໍລິສັດເອງໄດ.້ 
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1.7 ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນກດົໝາຍ 

 ກດົໝາຍ, ດໍາລດັ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ຄຸມ້ຄອງທຸລະກດິນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ 

ບໍລສິັດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ໄດດໍ້າເນີນທຸລະກດິພາຍໃຕກ້ດົໝາຍວສິາຫະກດິ ແລະ ຂໍ ້
ຕກົລງົຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

1. ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງທຸລະກດິນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ສະບບັເລກທ ີ1331/ກຄ ລງົວນັທ ີ28 ທນັວາ 
2005 ເຊິ່ ງອາ້ງອງີຈາກດໍາລດັດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 
− ອງີຕາມດໍາລດັສະບບັເລກທ ີ205/ນຍ ລງົວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2005, ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການສົ່ ງ

ອອກ ແລະ ນໍາເຂົົາ້ 
− ອງີຕາມດໍາລດັສະບບັເລກທ ີ206/ນຍ ລງົວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2001, ວ່າດວ້ຍທຸລະກດິຈໍາໜ່າຍສນິຄາ້ 
− ອີງຕາມດໍາລດັສະບບັເລກທ ີ06/ນຍ ລງົວນັທ ີ24 ມງັກອນ 2006, ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ 

ເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງການຄາ້ 
2. ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງທຸລະກດິນໍາເຂົາ້ ແລະ ບໍລກິານຂາຍຍກົນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ສະບັບເລກທ ີ

1785/ອຄ.ຄພນ ລງົວນັທ ີ7 ກນັຍາ 2009 ເຊິ່ ງອາ້ງອງີຈາກກດົໝາຍ ແລະ ດໍາລດັດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 
− ອງີຕາມກດົໝາຍອາຍາ, ສະບບັປັບປຸງເລກທ ີ12/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ພະຈກິ 2005  
− ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ສະບບັເລກທ ີ205/ນຍ, ລງົວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2001, ວ່າ

ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການນໍາເຂົາ້-ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ 
− ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ສະບບັເລກທ ີ206/ນຍ, ລງົວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2001, ວ່າ

ດວ້ຍທຸລະກດິຈໍາໜ່າຍສນິຄາ້ 
− ອີງຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ສະບບັເລກທ ີ207/ນຍ, ລງົວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2001, ວ່າ

ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງລາຄາສນິຄາ້ 
− ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ສະບບັເລກທ ີ188/ນຍ, ລງົວນັທ ີ17 ສງິຫາ 2006, ວ່າ

ດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ 
3. ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຢ ່  ສປປ ລາວ ສະບບັເລກທ ີ1806/ອຄ.ຄພນ 

ລງົວນັທ ີ8 ກນັຍາ 2009 ເຊິ່ ງອາ້ງອງີຈາກກດົໝາຍ, ດໍາລດັ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 
− ອງີຕາມກດົໝາຍອາຍາ, ສະບບັປັບປຸງເລກທ ີ12/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ພະຈກິ 2005  
− ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ສະບບັເລກທ ີ206/ນຍ, ລງົວນັທ ີ10 ຕຸລາ 2001, ວ່າ

ດວ້ຍທຸລະກດິຈໍາໜ່າຍສນິຄາ້ 
− ອີງຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ສະບບັເລກທ ີ207/ນຍ, ລງົວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2001, ວ່າ

ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງລາຄາສນິຄາ້ 
− ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ສະບບັເລກທ ີ188/ນຍ, ລງົວນັທ ີ17 ສງິຫາ 2006, ວ່າ

ດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ 
− ອີງຕາມຂໍຕ້ົກລົງຂອງລັດຖະມນົຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້, ສະບັບເລກທີ 1785/

ອຄ.ຄພນ ລົງວັນທີ 7 ກນັຍາ 2009, ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງທຸລະກດິນໍາເຂົາ້ ແລະ ບໍລິການ
ຂາຍຍກົນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ 
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 ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງກດົໝາຍ 

ໃນໄລຍະການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ໂດຍປົກກະຕ ິການຮອ້ງຟອ້ງ ຫ   ຂໍຂ້ດັແຍ່ງແມ່ນສາມາດເກດີຂ ນ້
ໄດ ້ເຊິ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກີດມຄີະດີ ຫ   ຂັນ້ຕອນການດໍາເນີນຄະດີໃນສານ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບນັບໍລສິັດ ແລະ ບນັດາ
ຜ ອໍ້ານວຍການຂອງບໍລສິດັ ຫ   ບນັດາຜ ຖ້ ຮຸນ້ບ່ໍມສ່ີວນພວົພນັເຖງິຄະດີ ຫ   ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງກດົໝາຍໃດໆ ທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົ
ກະທບົໃນທາງລບົໃຫກ້ບັບໍລສິດັ. 

 ຈາກການກວດສອບຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນກດົໝາຍ ບໍລສິດັ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢ ນຈາກສານປະຊາຊນົວ່າບໍລສິດັບ່ໍມີ
ຄະດຄີງົຄາ້ງຢ ່ ໃນສານ ໂດຍມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

─ ໃບຢັງ້ຢ ນຈາກສານປະຊາຊນົນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັເລກທ ີ30/ສປຊ.ນວ ວນັທ ີ16 ຕຸລາ 2014. 
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1.8 ໂຄງສາ້ງທນຶຂອງບໍລສິດັ 
 

ປັດຈບຸນັ ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ມທີນຶຈດົທະບຽນ ແລະ ທນຶທີ່ ຊໍາລະແລວ້ ຈໍານວນ 
350.00 ຕ ກ້ບີ. ໃນນີໄ້ດມ້ກີານແຍກຊໍາລະຄ່າຮຸນ້ອອກເປັນວດັຖຸຈໍານວນ 230.00 ຕ ກ້ບີ ແລະ ເປັນເງນິຈໍານວນ 
120.00 ຕ ກ້ບີ. ພາຍຫ ງັການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຄັງ້ນີ ້ບໍລສິດັຈະມທີນຶຈດົທະບຽນ ແລະ ທນຶທີ່ ຊໍາລະ
ແລວ້ຈໍານວນ 470.00 ຕ ກ້ບີ ແບ່ງເປັນຮຸນ້ສາມນັຈໍານວນ 235,000,000 ຮຸນ້ ໂດຍມມີູນຄ່າກໍານດົ (Par Value) 
2,000 ກບີຕ່ໍຮຸນ້. 
 

1.8.1 ຜູຖ້ ຮຸນ້ 
ຕາຕະລາງທ ີ1.8.1: ສດັສ່ວນຜູຖ້ ຮຸນ້ຂອງບໍລສິດັກ່ອນ ແລະ ຫ ງັການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸນ້ທງັໝດົ. 

 
ນບັແຕ່ວນັທທີີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໜງັສ ຊວນຊ ສ້ະບບັນີ ້ຜູຖ້ ຮຸນ້ 9 ຄນົ ຂອງບໍລສິດັໃນປັດຈບຸນັຈະເປັນຜູຄ້ວບ

ຄຸມຜນົປະໂຫຍດຂອງບໍລສິດັ ໂດຍຜ່ານການຖ ຮຸນ້ໃນບໍລສິດັ 100 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຈໍານວນຮຸນ້ທງັໝດົທີ່ ອອກສະເໜີ
ຂາຍໂດຍບໍລສິດັ ຈໍານວນ 175,000,000 ຮຸນ້. 

ພາຍຫ ັງັຈາກການສະເໜອີອກຈໍາໜ່າຍຮຸນ້ IPO ຂອງບໍລສິດັສໍາເລດັແລວ້ຈະສົ່ ງຜນົໃຫສ້ດັສ່ວນຂອງຜູຖ້ 
ຮຸນ້ຂອງບໍລສິດັປ່ຽນແປງໄປດັ່ ງນີ:້ 
- ກຸ່ມຄອບຄວົຂອງ ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ຈະຖ ຄອງຮຸນ້ໃນອດັຕາສ່ວນ 73.789 ສ່ວນຮອ້ຍ 
- ຜູຖ້ ຮຸນ້ອ ່ ນໆຈະຖ ຄອງຮຸນ້ໃນອດັຕາສ່ວນ 0.680 ສ່ວນຮອ້ຍ 
- ນກັລງົທນຶທົ່ ວໄປຈະຖ ຄອງຮຸນ້ໃນອດັຕາສ່ວນ 25.531 ສ່ວນຮອ້ຍ 

ຜູຖ້ ຮຸນ້ 
ກ່ອນການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ IPO ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ IPO 

ຈາໍນວນຮຸນ້ 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ 

ຈາໍນວນຮຸນ້ 
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ 

(ປະມານ) (ປະມານ) 
1. ກຸ່ມຄອບຄວົຂອງ ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 173,400,000 99.085% 173,400,000 73.789% 

1.1 ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 129,250,000 73.857%      129,250,000  55.000% 
1.2 ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ 43,750,000 25.000%      43,750,000  18.617% 
1.3 ທ່ານ ນາງ ເວນີວສິາ ອານຸລງັສ ີ 100,000 0.057%             100,000  0.043% 
1.4 ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ 100,000 0.057%             100,000  0.043% 
1.5 ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ 100,000 0.057%             100,000  0.043% 
1.6 ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັພອນ ພງົສະຫວນັ 100,000 0.057%             100,000  0.043% 

2. ກຸ່ມຜູຖ້ ຮຸນ້ອ ່ ນໆ 1,600,000 0.915% 1,600,000 0.680% 
2.1  ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ 800,000 0.457%            800,000  0.340% 
2.2  ທ່ານ ບຸນຖນັ ຈດິຕະວງົ 400,000 0.229%            400,000  0.170% 
2.3  ທ່ານ ຕະກນູສນິ ຊາພກັດ ີ 400,000 0.229%            400,000  0.170% 

3. ນກັລງົທນຶທົ່ ວໄປ - - 60,000,000 25.531% 
ລວມ 175,000,000 100.000% 235,000,000 100.000% 
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1.8.2 ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງນິປັນຜນົ 
ບໍລສິັດຈະຈ່າຍເງນິປັນຜນົໃຫແ້ກ່ບັນດາຜູຖ້ ຮຸນ້ໃນອັດຕາສ່ວນບ່ໍຫ ຸດ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງກໍາໄລສຸດທ ິ

ພາຍຫ ງັຫກັເງນິຄງັສໍາຮອງຕ່າງໆທຸກປະເພດ ຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຕາມທີ່ ກດົໝາຍ
ກໍານດົໄວ ້(ຖາ້ມ)ີ, ບໍລສິດັຈະບ່ໍຈ່າຍເງນິປັນຜນົເມ ່ ອບໍລສິດັຍງັມຂີາດທນຶຕ່ໍເນ ່ ອງໃນສບິປີຜ່ານມາ. 

ມະຕຕິກົລງົຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລຫິານທີ່ ອະນຸມດັໃຫຈ່້າຍເງນິປັນຜນົ ແລະ ຈໍານວນຄັງ້ໃນການຈ່າຍເງນິປັນ
ຜນົຕ່ໍປີຕອ້ງຖ ກນໍາສະເໜເີພ ່ ອຂໍອະນຸມດັຈາກກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ເສຍກ່ອນ ແລະ ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫ ກັ
ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ. 

ເຖງິແນວໃດກ່ໍຕາມ ອດັຕາສ່ວນບ່ໍຫ ຸດ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ ດັ່ ງກ່າວອາດມກີານປ່ຽນແປງຂຶນ້ຢູ່ກບັການພຈິາລະນາ 
ແລະ ອະນຸມດັຈາກກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້. ການພຈິາລະນາອາດຈະອງີໃສ່ສະພາບເສດຖະກດິ, ກະແສເງນິສດົ, ແຜນການ
ລງົທນຶ, ເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົໃນສນັຍາຕ່າງໆທີ່ ບໍລສິດັຜູກພນັຢູ່ລວມທງັຂໍຈ້ໍາກດັທາງກດົໝາຍ ແລະ ຄຽງຄູ່ກບັ
ຄວາມພຽງພໍຂອງທນຶໃນການຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຸລະກດິເຊ ອ້ໄຟໃນອະນາຄດົ. 

ບໍລສິດັຈະຈ່າຍເງນິປັນຜນົເປັນສະກຸນເງນິກບີ ແລະ ຜູຖ້ ຮຸນ້ຈະໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ອາກອນລາຍໄດຈ້າກເງນິ
ປັນຜນົ. 
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1.9.  ການຄ ມ້ຄອງບໍລສິດັ ແລະ ການບໍລຫິານຈດັການ  
1.9.1 ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ໃນເດອືນ ຕ ລາ 2014 

ຮູບທ ີ1.9.1: ໂຄ່ງຮ່າງການຈດັຕັງ້ 
 

   
 
1.9.2 ກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ຂອງບໍລສິດັ 
ກ. ກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ 

ກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ມດີັ່ ງນີ:້ 
1. ກອງປະຊ ມສາມນັຜູຖ້ຮື ນ້: ຕອ້ງຈດັຂ ນ້ຢ່າງໜອ້ຍປີລະ 1 ຄັງ້ ຢ່າງຊາ້ພາຍໃນເດອືນ 6 ຂອງທ ກປີ. 
2. ກອງປະຊ ມວສິາມນັຜູຖ້ຮື ນ້: ການຈດັປະຊ ມອງີຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະ

ໄລຍະ ຫ  ືກດົລະບຽບບໍລສິດັ ຫ  ືກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ຂ. ອງົປະຊ ມຂອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ 
ອງົປະຊ ມຂອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ຂອງ ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ມດີັ່ ງນີ:້ 

− ກອງປະຊ ມສາມນັຜູຖ້ຮື ນ້: ຕອ້ງມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງໜອ້ຍສອງຄນົ ແລະ ຕອ້ງມີຈໍານວນຮ ນ້ເກີນເຄິ່ ງໜ ່ ງ
ຂອງຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ຖອກແລວ້ທງັໝດົ. 

− ກອງປະຊ ມວິສາມນັຜູຖ້ຮື ນ້: ຕອ້ງມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງໜອ້ຍສອງຄນົ ແລະ ຕອ້ງມຈີໍານວນຮ ນ້ເກນີເຄິ່ ງໜ ່ ງ
ຂອງຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ຖອກແລວ້ທງັໝດົ. 

ໝາຍເຫດ: ຮ ນ້ທີ່ ເປັນໂມຄະຈາກການໂອນບໍ່ ໃຫນ້ບັເປັນອງົປະຊ ມຂອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ເຖງິວ່າຜູຖ້ຮື ນ້ນັນ້ຈະເຂົາ້ຮ່ວມກໍ່ ຕາມ. 
 
ຄ. ສດິໃນການອອກສຽງ 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ຜູຖ້ຮື ນ້ມສີດິອອກສຽງຕາມຫ ກັການໜ ່ ງຮ ນ້ຕ່ໍໜ ່ ງສຽງ ມະຕຂິອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ຈະໄດ ້
ຮບັອະນ ມດັກ່ໍຕ່ໍເມື່ ອມສີຽງສ່ວນຫ າຍຈາກກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້. ແຕ່ສໍາລບັມະຕສິະເພາະຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນ ມດັ
ໂດຍການອອກສຽງຢ່າງໜອ້ຍສອງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນຜູຖ້ຮື ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຜູຖ້ຮື ນ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ ແລະ ມີ
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ຮ ນ້ລວມກນັແລວ້ຫ າຍກວ່າ 80 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ຖອກແລວ້ທງັໝດົ. ປະເດນັທີ່ ພວົພນັເຖງິບໍລສິດັດັ່ ງຕ່ໍໄປ
ນີ ້ຈໍາເປັນຕອ້ງມມີະຕສິະເພາະຂອງຜູຖ້ຮື ນ້: 

− ການລງົຄະແນນສຽງໃນບນັຫາຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ 
− ການປ່ຽນແປງກດົລະບຽບ ຫ  ືສນັຍາສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັ 
− ການເພີ່ ມທ ນ ຫ  ືການຫ  ດທ ນຂອງບໍລສິດັ 
− ການຄວບ ຫ  ືຍ ບເລກີບໍລສິດັ 
− ການຂາຍ ຫ  ືການໂອນກດິຈະການທງັໝດົ ຫ  ືບາງສ່ວນທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃຫບ້ ກຄນົອື່ ນ 
− ການຊື ້ຫ  ືຮບັໂອນກດິຈະການຂອງວສິາຫະກດິອື່ ນ 

ອງີຕາມກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ, ຜູຖ້ຮື ນ້ອາດຈະຖກືຫາ້ມລງົຄະແນນສຽງກ່ຽວກບັບັນຫາທີ່ ຕນົມີ
ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ ຫ  ືອາດຈະໄດຮ້ບັກໍາໄລ ຫ  ືຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ. ບນັດາສະມະຊກິທີ່ ມໜີາ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້
ຈະຕອ້ງກໍານດົວ່າຜູຖ້ຮື ນ້ນັນ້ຕກົຢູ່ໃນກໍລະນດີັ່ ງກ່າວນີ ້ຫ  ືບ່ໍ. 
 
1.9.3 ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານ 

ໂຄງສາ້ງຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ແມ່ນໄດມ້ກີານດດັປັບເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງທ ລະກດິ ແລະ ເພື່ ອເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັກາຍເປັນບໍລສິດັມະຫາຊນົຢ່າງເຕມັຮູບແບບ. ຄະນະກໍາມະການ 
ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັປະກອບດວ້ຍ ສະພາບໍລຫິານ 9 ທ່ານ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 3 ທ່ານ, ຄະນະ
ກໍາມະການສະເພາະດາ້ນ 3 ທ່ານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການຂອງບໍລສິດັ 7 ທ່ານ 

.  
ຕາຕະລາງທ ີ1.9.1 : ລາຍຊື່ ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານ 

ລໍາດບັ ລາຍຊື່  ຕໍາແໜ່ງ 
I. ຜູຖ້ຮື ນ້  
II. ສະພາບໍລຫິານ (Board of Directors)  
1 ທ່ານ ຫວ່າງ ຣຕັນະວງົ ປະທານສະພາບໍລິຫານ / ປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາ

ພາຍໃນ /  ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 

2 ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 
3 ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ / ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ 
4 ທ່ານ ນາງ ດາລ ີພນົເສນາ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ / ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ

ກວດກາພາຍໃນ / ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 
5 ທ່ານ ໜູພນັ ມະຫາພນົ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ / ກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ / 

ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 
6 ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
7 ທ່ານ ບ ນຖນັ ຈດິຕະວງົ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
8 ທ່ານ ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
9 ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
III.   ຄະນະກາໍມະການກວດກາພາຍໃນ (Audit Committee) 
1 ທ່ານ ຫວ່າງ ຣຕັນະວງົ ປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ / ສະມາຊິກ

ອດິສະຫ ະ 
2 ທ່ານ ນາງ ດາລ ີພນົເສນາ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ / ສະມາຊິກ

ອດິສະຫ ະ 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ລໍາດບັ ລາຍຊື່  ຕໍາແໜ່ງ 
3 ທ່ານ ໜູພນັ ມະຫາພນົ ກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ / ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 

IV. ຄະນະກາໍມະການສະເພາະດາ້ນ  
1 ທ່ານ ບ ນຖນັ ຈດິຕະວງົ ປະທານຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານ 
2 ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ ປະທານຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
3 ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ  ປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກດິ 
V. ຄະນະອໍານວຍການ  
1 ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ / ຮກັສາການຮອງຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ 

ຝ່າຍປະຕບິດັການ / ຮກັສາການຫວົໜາ້ພະແນກຍ ດທະສາດອງົ
ກອນ / ຮກັສາການຫວົໜາ້ພະແນກ MIS 

2 ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ ຮກັສາການຮອງຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍການເງນິ 
3 ທ່ານ ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ ຜູກ້ວດສອບພາຍໃນ 
4 ທ່ານ ບ ນຖນັ ຈດິຕະວງົ ຮກັສາການຫວົໜາ້ພະແນກປະຕບິດັການ  
5 ທ່ານ ຕະກູນສນິ ຊາພກັດ ີ ຫວົໜາ້ພະແນກການຄາ້ 
6 ທ່ານ ບ ນຍນື ດວງສອນ  ຫວົໜາ້ພະແນກບໍລຫິານ 
7 ທ່ານ ນາງ ແສງເດອືນ ກຽ້ວສ ວດັ ຫວົໜາ້ພະແນກບນັຊ ີ

 
ກ. ຜູມ້ສີດິອໍານາດ ລງົລາຍເຊນັໃນເອກະສານຜູກພນັບໍລສິດັ 

ຜູມ້ອໍີານາດລງົລາຍເຊນັຜູກພນັບໍລສິດັ ປະກອບມ ີທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ລງົນາມຮ່ວມກບັທ່ານ ນາງ ສະຫວນັ
ທອງ ພງົສະຫວນັ ພອ້ມປະທບັຕາບໍລສິດັ ມສີດິອໍານາດໃນການຮບັຮອງ, ປັບປ ງ ແລະ ລງົລາຍເຊນັ ບນັດາເອກະສານສໍາ
ຄນັຂອງບໍລສິດັ. 
 
1.9.4 ຂອບເຂດອໍານາດໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັ 
1  ສະພາບໍລຫິານ (Board of Directors) 
1.1 ອງົປະກອບຂອງສະພາບໍລຫິານ 

ສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັໃນເດອືນ ຕ ລາ 2014 ປະກອບມ ີ9  ທ່ານຄ:ື 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.9.2: ລາຍຊື່ ຂອງອງົປະກອບສະພາບໍລຫິານ 
ລໍາດບັ ສະພາບໍລຫິານ (Board of Directors) ຕໍາແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ຫວ່າງ ຣຕັນະວງົ ປະທານສະພາບໍລຫິານ / ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 

2 ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 
3 ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 
4 ທ່ານ ນາງ ດາລ ີພນົເສນາ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ / ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 
5 ທ່ານ ໜູພນັ ມະຫາພນົ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ / ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 
6 ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
7 ທ່ານ ບ ນຖນັ ຈດິຕະວງົ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
8 ທ່ານ ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
9 ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
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1.2  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງສະພາບໍລຫິານ 
− ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ດດັປັບວຽກງານຂອງບນັດາຜູອໍ້ານວຍການບໍລສິດັ. 
− ແຕ່ງຕັງ້ຜູອໍ້ານວຍການບໍລສິດັໃດໜ ່ ງທີ່ ວ່າງລງົໃນລະຫວ່າງສອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້. 
− ກໍານດົທດິທາງແຜນການໃນການບໍລຫິານຈດັການບໍລສິດັ ເພື່ ອສະເໜຜ່ີານກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້. 
− ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ. 
− ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ດວ້ຍຄວາມລະມດັລະວງັ, ດວ້ຍຄວາມສ ດຈະລດິ ແລະ ປະຕບິດັ

ຕາມກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ, ມະຕຕິກົລງົຂອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ ແລະ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 
− ພຈິາລະນາແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານ ໂດຍຄດັເລອືກຈາກຜູອໍ້ານວຍການຂອງບໍລສິດັ ພອ້ມທງັກໍານດົ

ຂອບເຂດສດິອໍານາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານ. 
− ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັງ້ສະມາຊິກອິດສະຫ ະ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນໂດຍພິຈາລະນາຈາກ

ຄ ນສມົບດັ ແລະ ຂໍຫ້າ້ມຕ່າງໆຂອງສະມາຊກິອດິສະຫ ະ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນຕາມກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫ  ືຕາມຂໍສ້ະເໜຂີອງຜູຖ້ຮື ນ້ ເພື່ ອພຈິາລະນາແຕ່ງຕັງ້ເປັນສະມາຊກິອດິສະຫ ະ
ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ. 

− ພຈິາລະນາກໍານົດ ແລະ ແກໄ້ຂ ປ່ຽນແປງຜູອໍ້ານວຍການບໍລິສັດທີ່ ມສີິດອໍານາດໃນການສາ້ງຂໍຜູ້ກພນັກບັ
ບໍລສິດັ. 

− ແຕ່ງຕັງ້ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງໃຫດໍ້າເນີນທ ລະກດິ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄ ມຂອງຜູອໍ້ານວຍການບໍລສິດັ ຫ  ືອາດຈະ
ເປັນການມອບສດິໃຫບ້ ກຄົນດັ່ ງກ່າວມີສິດໃນການດໍາເນີນການໃດໜ ່ ງ ພາຍໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ່ ງ ແລະ 
ສາມາດຍກົເລກີໄດທ້ ກເວລາ. 

− ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນ ມດັການມອບໂອນ-ຮບັໂອນ, ຊື-້ຂາຍ ຊບັສນິຂອງບໍລສິດັ ຍກົເວັນ້ລາຍການຊບັສນິທີ່
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕກົລງົຂອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້. ໃນການພຈິາລະນາ ແລະ ການອະນ ມດັນັນ້ ໃຫປ້ະຕບິດັ
ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັຫ ກັຊບັ. 

− ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນ ມດັລາຍການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັສນິ ຍກົເວັນ້ແຕ່ລາຍການທີ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຄໍາເຫນັດີ
ຂອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ ໃນການພຈິາລະນາ ແລະ ອະນ ມດັນັນ້ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີ່ ກ່ຽວກບັ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ກັຊບັ. 

− ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານ ແລະ ກໍານດົຄ່າຕອບແທນຂອງຄະນະກໍາມະການ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານລະດບັສູງ
ຊ ກຍູໃ້ຫຝ່້າຍບໍລຫິານ ມລີະບບົການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. 

− ຕດິຕາມ ແລະ ຊ ກຍູໃ້ຫກໍ້ານດົເປົາ້ໝາຍການດໍາເນນີທ ລະກດິທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ສາມາດວດັຜນົໄດ ້ເພື່ ອໃຊໃ້ນ
ການກໍານດົເປົາ້ໝາຍ ໃນການດໍາເນນີທ ລະກດິ ໂດຍພຈິາລະນາຈາກຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ.້ 
 

1.3  ວາລະການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຂອງສະພາບໍລຫິານ 
ສະພາບໍລຫິານຖກືແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ດວ້ຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫ າຍຂອງບນັດາຜູຖ້ື

ຮ ນ້ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກອງປະຊ ມ. ສະພາບໍລຫິານທ ກທ່ານມອີາຍ ການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ 2 ປີ ແລະ ອາດຈະມກີານເລອືກ
ຕັງ້ຄນືໃໝ່ໃນສະໄໝຕ່ໍໄປໄດ ້ດັ່ ງທີ່ ໄດມ້ກີານລະບ ໄວໃ້ນກດົລະບຽບບໍລສິດັ ຫ  ືກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
1.4  ຜນົຕອບແທນຂອງສະພາບໍລຫິານ 

ສໍາລບັການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຂອງສະພາບໍລຫິານແມ່ນກໍານດົຈ່າຍເປັນເງນິເດອືນ 12,000,000 ກບີ/ເດອືນ/
ທ່ານ. ສໍາລບັການເດນີທາງມາເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມໃນແຕ່ລະຄັງ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັຄ່າເບຍ້ປະຊ ມຄ:ື  

− ປະທານສະພາບໍລຫິານ  1,500,000  ກບີ/ຄັງ້/ທ່ານ 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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− ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ  1,000,000  ກບີ/ຄັງ້/ທ່ານ  
− ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ    500,000  ກບີ/ຄັງ້/ທ່ານ  

 
2. ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ (Audit Committee) 
2.1 ອງົປະກອບຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 
ອງົປະກອບຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນຂອງບໍລສິດັໃນເດອືນ ຕ ລາ 2014 ປະກອບມ ີ3  ທ່ານຄ:ື 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.9.3: ລາຍຊື່ ອງົປະກອບຂອງຄະນະກໍາມະການກວດສອບພາຍໃນ 
ລໍາດບັ ຄະນະກາໍມະການກວດກາພາຍໃນ  ຕໍາແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ຫວ່າງ ຣຕັນະວງົ ປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ / ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 
2 ທ່ານ ນາງ ດາລ ີພນົເສນາ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ /ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 
3 ທ່ານ ໜູພນັ ມະຫາພນົ ກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ / ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 

 
2.2 ຄ ນສມົບດັຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 

− ຄ ນວ ດທກິານສ ກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂ ນ້ໄປ ສາຂາການບັນຊີ, ກວດສອບ, ກດົໝາຍ, ການເງນິ-ການ
ທະນາຄານ ຫ  ືບໍລຫິານທ ລະກດິ ຫ  ືຄ ນວ ດທອິ ່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ. 

− ບ່ໍເຄຍີຖກືສານຕດັສນິໃຫເ້ປັນຜູລ້ົມ້ລະລາຍມາກ່ອນ ແລະ ບ່ໍເປັນຜູບໍ້ລຫິານໃນນຕິບິ ກຄນົທີ່ ຖກືສານຕດັສນິ
ໃຫລ້ົມ້ລະລາຍ. 

− ບ່ໍເຄຍີຖກືສານຕດັສນິລງົໂທດທາງອາຍາເປັນຕົນ້ ໃນສະຖານສໍໂ້ກງຊບັ, ຍກັຍອກຊບັ, ປອມແປງເອກະສານ, 
ຮບັ ຫ  ືໃຫສ້ນິບນົ, ສໍລ້າດບງັຫ ວງ ຫ  ືຝອກເງນິ. 

− ຖຮື ນ້ບ່ໍເກນີໜ ່ ງສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ມສີດິອອກສຽງທງັໝດົຂອງບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
− ບ່ໍເຄຍີ ຫ  ືເຄຍີເປັນຜູອໍ້ານວຍການທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ, ພະນກັງານ, ທີ່ ປ ກສາທີ່ ໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ

ປະຈໍາ ຫ  ືຜູທ້ີ່ ມອໍີານາດຄວບຄ ມບໍລສິດັ ແລະ ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.ຍກົເວັນ້ຜູກ່້ຽວໄດໝ້ດົໜາ້ທີ່ ມາໄດ ້2 ປີ
ແລວ້ ກ່ອນວັນຍື່ ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ ແຕ່ວ່າຂໍຫ້ າ້ມດັ່ ງກ່າວຈະບ່ໍລວມເອົາກໍລະນ ີ
ກໍາມະການອດິສະຫ ະ ເປັນພະນກັງານລດັຖະກອນ ຫ  ືທີ່ ປ ກສາຂອງການຈດັຕັງ້ລດັ ເຊິ່ ງເປັນຜູຖ້ຮື ນ້ລາຍໃຫຍ່ 
ຫ  ືຜູທ້ີ່ ມອໍີານາດຄວບຄ ມບໍລສິດັ. 

− ບ່ໍເປັນບ ກຄນົ ທີ່ ມຄີວາມຜູກພນັທາງສາຍເລອືດ ຫ  ືໂດຍການຈດົທະບຽນຕາມກດົໝາຍ ທີ່ ເປັນພ່ໍ, ແມ່, ຄູ່
ສມົລດົ, ພີ່ ນອ້ງ ແລະ ລູກ ຂອງຜູບໍ້ລຫິານ ຫ  ືຜູຖ້ຮື ນ້ລາຍໃຫຍ່, ຜູມ້ອໍີານາດຄວບຄ ມ ຫ  ືບ ກຄນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັ
ການສະເໜໃີຫເ້ປັນຜູບໍ້ລຫິານ ຫ  ືຜູມ້ອໍີານາດຄວບຄ ມບໍລສິດັ ຫ  ືບໍລສິດັ ໃນເຄອື. 

− ບ່ໍມ ີຫ  ືເຄຍີມຄີວາມສໍາພນັທາງທ ລະກດິກບັບໍລສິດັໃຫຍ່, ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຜູຖ້ຮື ນ້ລາຍໃຫຍ່, ຜູຖ້ຮື ນ້ທີ່
ມອໍີານາດຄວບຄ ມບໍລສິດັ ໃນລກັສະນະທີ່ ອາດຈະຂດັກບັການໃຊກ້ານວນິດິໄສຢ່າງອດິສະຫ ະຂອງຕນົ. ລວມ
ທງັການທີ່ ບ່ໍໄດເ້ປັນ ຜູຖ້ຮື ນ້ ຫ  ືຜູທ້ີ່ ມອໍີານາດໃນການຄວບຄ ມ ບໍລສິດັ ທີ່ ມລີກັສະນະສໍາພນັທາງທ ລະກດິກບັ
ບໍລສິດັໃຫຍ່ ແລະ ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຍກົເວັນ້ໃນກໍລະນ ີທີ່ ໄດໝ້ດົໜາ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວມາໄດ ້2 ປີແລວ້ ກ່ອນການ
ຍື່ ນຈດົທະບຽນເຂົາ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

− ບ່ໍເປັນ ຫ  ືເຄຍີເປັນຜູຖ້ຮື ນ້, ຜູທ້ີ່ ມອໍີານາດຄວບຄ ມໃນບໍລສິດັກວດສອບບນັຊ ີ ທີ່ ບໍລສິດັກໍາລງັຈະຈາ້ງເປັນທີ່
ປ ກສາດາ້ນການກວດສອບບນັຊ ີຍກົເວັນ້ໃນກໍລະນທີີ່  ໄດໝ້ດົໜາ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວມາໄດ ້2 ປີແລວ້ ກ່ອນການຍື່ ນ
ຈດົທະບຽນເຂົາ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. 
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− ບ່ໍເປັນ ຫ  ືເຄີຍເປັນຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທາງດາ້ນວິຊາຊີບດາ້ນກດົໝາຍ ຫ  ືການເງນິທີ່ ໄດຮ້ບັຄ່າແຮງງານເຖິງ 
500,000,000 ກບີຈາກບໍລສິດັນີ ້ແລະ ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫ  ືຈາກຜູທ້ີ່ ມອໍີານາດຄວບຄ ມຂອງບໍລສິັດ 
ຍກົເວັນ້ໃນກໍລະນທີີ່ ໄດໝ້ດົໜາ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວມາໄດ ້2 ປີແລວ້ກ່ອນການຍື່ ນຈດົທະບຽນເຂົາ້ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. 

− ບ່ໍເປັນຜູອໍ້ານວຍການທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ ເປັນຕວົແທນຂອງຜູອໍ້ານວຍການຂອງບໍລສິດັ, ຜູຖ້ຮື ນ້ລາຍໃຫຍ່ 
ຫ  ືຜູຖ້ຮື ນ້ຄນົອື່ ນທີ່ ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກບັຜູຖ້ຮື ນ້ລາຍໃຫຍ່. 

− ບ່ໍປະກອບກດິຈະການທີ່ ມລີກັສະນະດຽວກນັ ຫ  ືເປັນການແຂ່ງຂນັກນັກບັບໍລສິດັ ແລະ ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
− ບ່ໍມສີິ່ ງຂດັຂວາງອື່ ນໆ ທີ່ ຈະເປັນອ ປະສກັໃນການໃຫຄໍ້າເຫນັຢ່າງອດິສະຫ ະຕ່ໍການບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ. 
− ຄ ນສມົບດັຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ ທີ່ ກ່າວມານີອ້າດໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກສະພາບໍລຫິານຂອງ

ບໍລສິດັ ໃຫຕ້ດັສນິໃຈໃນການດໍາເນນີກດິຈະການຂອງບໍລສິດັໃຫຍ່, ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ບໍລສິດັຮ່ວມ, ຜູຖ້ື
ຮ ນ້ລາຍໃຫຍ່ ຫ  ືຜູມ້ີອໍານາດໃນການຄວບຄ ມ ໂດຍໃຊວ້ິທີການຕັດສິນໃຈແບບອົງຄະນະ (Collective 
Decision).  

 
2.3 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 

− ສາ້ງແຜນການກວດກາໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ທີ່  ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກສະພາ
ບໍລຫິານ ເຊິ່ ງແຜນດັ່ ງກ່າວຕອ້ງກວມເອາົທ ລະກໍາທີ່ ສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກ
ສະພາບໍລຫິານ. 

− ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການສາ້ງແຜນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັ ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມກວດກາ. 
− ຕດິຕາມການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນການການເຄື່ ອນໄຫວ ທີ່

ກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ ຫ  ື ສະພາບໍລຫິານ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ ພອ້ມທງັລາຍງານໃຫສ້ະພາບໍລຫິານຮບັຊາບຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕ.ິ 

− ເຮດັບດົລາຍງານການກວດກາປະຈໍາປີ ແລວ້ສົ່ ງໃຫສ້ະພາບໍລຫິານຮບັຮອງ. 
− ປະສານງານກບັຄະນະກວດກາພາຍນອກ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃນການກວດກາ. 
− ຕລີາຄາຄ ນະພາບຂອງບໍລສິດັກວດສອບ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ການພວົພນັກບັບ ກຄນົອື່ ນໆຂອງຜູ ້

ກວດສອບ. 
− ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລຫິານ. 

 
2.4 ວາລະການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 

ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນຖກືແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ດວ້ຍຄະແນນສຽງ
ສ່ວນຫ າຍຂອງບນັດາຜູຖ້ຮື ນ້ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກອງປະຊ ມ. ສະພາບໍລຫິານທ ກທ່ານມອີາຍ ການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ 2 ປີ 
ແລະ ອາດຈະມກີານເລອືກຕັງ້ຄນືໃໝ່ໃນສະໄໝຕ່ໍໄປໄດ ້ ດັ່ ງທີ່ ໄດມ້ກີານລະບ ໄວໃ້ນກດົລະບຽບບໍລສິດັ ຫ  ື ກດົໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
2.5 ຜນົຕອບແທນຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 

ສໍາລບັການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນແມ່ນບ່ໍໄດມ້ກີານຄດິໄລ່ຈ່າຍເງນິເດອືນ ແຕ່
ຈະຄດິໄລ່ການເດນີທາງມາເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມໃນແຕ່ລະຄັງ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັຄ່າເບຍ້ປະຊ ມຄ:ື  

− ປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ  1,500,000  ກບີ/ຄັງ້/ທ່ານ 
− ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ  1,000,000 ກບີ/ຄັງ້/ທ່ານ. 
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3. ຄະນະກໍາມະການສະເພາະດາ້ນ 
3.1 ອງົປະກອບຂອງຄະນະກໍາມະການສະເພາະດາ້ນ 

ຄະນະກໍາມະການບໍລິສດັໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການສະເພາະດາ້ນເພື່ ອຮັບຜິດຊອບວຽກໃນແຕ່ລະດາ້ນ
ປະກອບດວ້ຍ ຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານ, ຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການເສດຖະກດິ. 
ເຊິ່ ງຄະນະກໍາມະການສະເພາະດາ້ນມໜີາ້ທີ່ ຕອ້ງລາຍງານການປະຕບິດັງານຕ່ໍຄະນະກໍາມະການບໍລສິດັ ໃນເດອືນ ຕ ລາ 
2014 ຄະນະກໍາມະການສະເພາະດາ້ນປະກອບມ ີ3 ທ່ານຄ:ື 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1.9.4 : ລາຍຊື່ ອງົປະກອບຂອງຄະນະກໍາມະການສະເພາະດາ້ນ 

ລໍາດບັ ຄະນະກາໍມະການສະເພາະດາ້ນ ຕໍາແໜ່ງ 
1 ທ່ານ ບ ນຖນັ ຈດິຕະວງົ ປະທານຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານ 
2 ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ ປະທານຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
3 ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ  ປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກດິ 

 

3.2 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການສະເພາະດາ້ນ 
ກ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານ (Executive Committee) 

− ຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລິສດັ ເພື່ ອສະເໜຕ່ໍີກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ 
ພຈິາລະນາ. 

− ຄົນ້ຄວາ້ກໍານດົທດິທາງແຜນການ ໃນການບໍລຫິານຈດັການບໍລສິັດເພື່ ອສະເໜຕ່ໍີກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ 
ພຈິາລະນາສະເໜຕ່ໍີກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້. 

− ສະຫ  ບລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ສາ້ງແຜນດໍາເນີນທ ລະກດິປະຈໍາປີຂອງບໍລິສດັ ເພື່ ອສະເໜຕ່ໍີກອງ
ປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ ພຈິາລະນາຕ່ໍກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້. 

− ສະເໜແີຕ່ງຕັງ້ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງຜູອໍ້ານວຍການບໍລສິດັຕ່ໍສະພາບໍລຫິານ ພຈິາລະນາ. 
− ບໍລຫິານວຽກງານປະຈໍາວນັຂອງບໍລິສດັ ໃນຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕົນຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົ

ລະບຽບ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລຫິານ. 
− ໃຫກ້ານຮ່ວມມ,ື ສະໜອງຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານພອ້ມທງັຊີແ້ຈງບນັຫາຕ່ໍຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 

ບໍລສິດັກວດສອບ ແລະ ສະພາບໍລຫິານ. 
− ລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຕ່ໍສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ. 
− ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ. 

 
ຂ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ (Risk Management Committee) 

− ກໍານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງສາ້ງກ່ຽວກບັການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງເພື່ ອສະເໜຕ່ໍີຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານ 
ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມທດິທາງການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

− ວາງຍ ດທະສາດໃນການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງເພື່ ອສາມາດປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄ ມຄວາມສ່ຽງ 
ແຕ່ລະປະເພດໃຫຢູ່້ໃນລະດບັທີ່ ສາມາດຄວບຄ ມໄດ ້ໂດຍປະສານສມົທບົກບັໜ່ວຍງານຕ່າງໆ. 

− ປະເມນີຄວາມສ່ຽງໃນລະດບັບໍລສິດັ ແລະ ກໍານດົວທິກີານບໍລຫິານຈດັການຄວາມສ່ຽງນັນ້ໃຫຢູ່້ໃນລະດບັທີ່
ສາມາດຄວບຄ ມໄດ ້ລວມທງັສາມາດຄວບຄ ມບໍລຫິານຈດັການຄວາມສ່ຽງຕາມທີ່ ວາງແຜນໄວ.້ 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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− ທບົທວນນະໂຍບາຍການບໍລຫິານຈດັການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພອ້ມທງັປັບປ ງໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງຂືນ້ເພື່ ອຈະ
ສາມາດຮບັມກືບັຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດເກດີຂືນ້. 

− ລາຍງານຜນົຂອງການບໍລຫິານຈດັການຄວາມສ່ຽງຕ່ໍຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ເພື່ ອສະເໜຕ່ໍີສະພາ
ບໍລຫິານທ ກໆໄຕມາດ. 

− ສາ້ງຄູ່ມກ່ືຽວກບັການບໍລຫິານຈດັການຄວາມສ່ຽງ, ລະບ ຄວາມສ່ຽງດາ້ນຕ່າງໆພອ້ມທງັວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ ລວມທງັແນວໂນມ້ທີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍບໍລສິດັ. 

− ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ. 
− ອາຍ ການໃນການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງແມ່ນ 2 ປີ. 
 

ຄ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການເສດຖະກດິ (Economic Committee) 
− ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃນການໃຫຄໍ້າເຫນັກ່ຽວກບັເສດຖະກດິໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ/ຫ  ື ປະເທດອື່ ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ລວມເຖງິໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ແລະ ໃຫຄ້ວາມເຫນັຕ່ໍສະພາ
ບໍລຫິານໃນການຕດັສນິໃຈທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ. 

− ມໜີາ້ທີ່ ໃນການໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ແລະ ໃຫຄໍ້າເຫນັເຖງິສະພາບເສດຖະກດິ ຄວາມເໝາະສມົໃນການລງົທ ນ 
ລວມເຖງິສະພາບໍລຫິານຕ່ໍການລງົທ ນທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆຂອງບໍລສິດັທງັພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ/ຫ  ືຕ່າງປະເທດ 
ເຊິ່ ງຈະເປັນການໃຫຄໍ້າເຫນັກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົໃນການພຈິາລະນາການລງົທ ນ, ຜນົຕອບແທນ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ລວມທງັປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະພາບເສດຖະກດິທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍມນູຄ່າ ແລະ 
ຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທ ນຕ່າງໆ ທີ່ ຈະກະທບົໃສ່ການດໍາເນນີກດິຈະການຂອງບໍລສິດັ. 

− ຊ່ວຍໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ແລະ ໃຫຄ້ວາມເຫນັຕ່ໍນະໂຍບາຍໃນການສັ່ ງຊື ້ແລະ ສໍາຮອງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ ເພື່ ອໃຫ ້
ສອດຄ່ອງກບັສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ລາຄານໍາ້ມນັຈາກຜູຈ້າໍໜ່າຍ ແລະ ລາຄານໍາ້ມນັໃນຕະຫ າດໂລກ ເພື່ ອ
ໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດບນັລ ຜນົປະໂຫຍດສູງສ ດ ແລະ ຍງັເປັນການຫ  ດຄວາມສ່ຽງ ໃນການດໍາເນນີນະໂຍບາຍ
ການຈດັຊື ້ ແລະ ສໍາຮອງນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ເຊິ່ ງເປັນສນິຄາ້ທີ່ ມຄີວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍສະຖານະການຂອງຕະຫ າດ
ໂລກ ອນັຈະມຜີນົກະທບົຕ່ໍການດໍາເນນີກດິຈະການຂອງບໍລສິດັໂດຍກງົ. 

− ພຈິາລະນາ ແລະ ໃຫຄ້ວາມເຫນັປັບປ ງແຜນການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບເສດຖະ 
ກດິ ແລະ ລາຄານໍາ້ມນັໃນສປປ ລາວ ແລະ ຕະຫ າດໂລກ. 

− ພຈິາລະນາໃຫຄ້ວາມເຫນັຕ່ໍນະໂຍບາຍໃນການປະຕິບດັການ ແລະ/ຫ  ືການໄດຮ້ບັຜົນຕອບແທນ ແລະ/ຫ  ື
ການຊໍາລະສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານໃນຮູບແບບຂອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດປ້ອງກນັ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ ແລະ ສົ່ ງຜົນກະທບົຕ່ໍກດິຈະການຂອງບໍລິສັດ, ໃຫຄໍ້າເຫນັຕ່ໍການດໍາເນີນ
ນະໂຍບາຍການປ້ອງກນັຄວາມສ່ຽງ ລວມທງັການບໍລິຫານຈດັການເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ນອກຈາກເງນິກີບ 
ລວມທງັທດິທາງການບໍລຫິານຈດັການເພື່ ອໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດສູງສ ດຕ່ໍບໍລສິດັ. 

− ອາຍ ການໃນການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງແມ່ນ 2 ປີ. 
 

ງ. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ບໍລສິດັ 
− ກໍານດົ ແລະ ສະເໜຍີ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການທາງທ ລະກດິຕ່ໍສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ 
− ດໍາເນນີການຕາມຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນທາງທ ລະກດິທີ່ ໄດຮ້ບັອະນ ມດັຈາກສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ 
− ສະແຫວງຫາໂອກາດທາງທ ລະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ລວມເຖງິທ ລະກດິໃໝ່ທີ່ ມຄີວາມ 

ເປັນໄປໄດເ້ພື່ ອເພີ່ ມລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ ແລະ ພະນກັງານຂອງບໍລສິດັ ເພື່ ອນໍາສະເໜຕ່ໍີສະພາບໍລຫິານຂອງ
ບໍລສິດັພຈິາລະນາ 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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− ດໍາເນນີການ ແລະ ປະຕບິດັພາລະກດິທີ່ ສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັມອບໝາຍພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍຂອງສະພາ
ບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ 

− ອອກຄໍາສັ່ ງ, ອອກລະບຽບ / ປະກາດ / ບນັທ ກ ເພື່ ອໃຫກ້ານປະຕບິດັງານເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍ 
− ມອໍີານາດພຈິາລະນາອະນ ມດັການກູ ້ຫ  ືຂໍສນິເຊື່ ອໃດໆ ຈາກສະຖາບນັການເງນິ ລວມເຖງິການຊໍາລະ ຫ  ືການ

ໃຊຈ່້າຍເງນິເພື່ ອທ ລະກໍາຕາມປົກກະຕຂິອງທ ລະກດິບໍລສິດັເຊັ່ ນ ການໃຊຈ່້າຍເງນິເພື່ ອການລງົທ ນ ແລະ ຄ່າ
ໃຊຈ່້າຍເພື່ ອການດໍາເນນີງານຕ່າງໆ ຕາມອໍານາດການອະນ ມດັ 

− ປະສານງານ ຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານເພື່ ອປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ທດິທາງທລະກດິທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ
ຄະນະກໍາມະການບໍລສິດັ 

− ເບິ່ ງແຍງ ແລະ ດູແລການເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານໃຫເ້ປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົລະບຽບຕ່າງໆ ລວມ
ເຖງິການປະຕບິດັງານດວ້ຍຫ ກັການທີ່ ດໃີນການດໍາເນນີທ ລະກດິ 

− ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ສກັກະຍາພາບຂອງພະນກັງານເພື່ ອເພີ່ ມສກັກະຍາພາບ
ຂອງອງົກອນ 

− ພຈິາລະນາຜນົປະກອບການຂອງບໍລສິດັ ແລະ ນໍາສະເໜກີານຈ່າຍເງນິປັນຜນົປະຈໍາປີເພື່ ອນໍາສະເໜໃີຫສ້ະພາ
ບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັອະນ ມດັຕ່ໍໄປ 

 
1.9.5 ລາຍຈ່າຍຄ່າຕອບແທນສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານ 

ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ແມ່ນໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັທີ່ ສ ດຕ່ໍຊວິດິການເປັນຢູ່ຂອງພະນກັງານ
, ບໍລິສດັຄໍານ ງຕະຫ ອດເວລາວ່າພະນັກງານທ ກຄົນທີ່ ເຂົາ້ມາເຮັດວຽກກບັບໍລິສັດຈະຕອ້ງມີຊິວິດການເປັນຢູ່ທີ່ ດ ີ
ຕະຫ ອດຮອດຊວີດິຄອບຄວົກ່ໍເຊັ່ ນດຽວກນັນັນ້ກ່ໍເພື່ ອຊ ກຍູໃ້ຫພ້ະນກັງານທ ກຄນົມກໍີາລງັໃຈ ແລະ ສ ມເຫື່ ອແຮງທງັ
ສະຕປັິນຍາເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົເອງຢ່າງເຕມັທີ່ . 
 
1. ຄ່າຕອບແທນສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 

ອງີຕາມກອງປະຊ ມວສິາມນັຜູຖ້ຮື ນ້ຄັງ້ທ1ີ/2014 (ກ່ອນການຫນັເປັນບໍລສິດັມະຫາຊນົເມື່ ອວນັທ ີ09 ຕ ລາ 
2014) ໄດກໍ້ານດົຜນົຕອບແທນໃຫແ້ກ່ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ ໂດຍມລີາຍລະອຽດດັ່ ງ
ນີ:້ 

 ເບຍ້ປະຊ ມ 
ຕາຕະລາງທ ີ1.9.5: ຄ່າຕອບແທນສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 

ຕໍາແໜ່ງ ຄ່າເບຍ້ປະຊ ມ ກບີ/ຄັງ້/ຄນົ 
ປະທານສະພາບໍລຫິານ 1,500,000 ກບີ 
ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 1,000,000 ກບີ 
ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ  500,000 ກບີ 
ປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 1,500,000 ກບີ 
ກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 1,000,000 ກບີ 

 
 ຄ່າຕອບແທນພເິສດ (ເງນິໂບນດັ) 

-ບ່ໍມ-ີ 
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2. ຄ່າຕອບແທນຜູບໍ້ລຫິານ 
ຜູບໍ້ລຫິານຈະໄດຮ້ບັຄ່າຕອບແທນປະກອບມເີງນິເດອືນ, ໂບນດັ ແລະ ສະຫວດັດີການຕ່າງໆຕາມລະບຽບ

ຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຕາມທີ່ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກໍານດົ. 
 

1.9.6 ບ ກຄະລາກອນບໍລສິດັ  
ກ. ບ ກຄະລາກອນ 

ໃນເດອືນ ມຖີ ນາ 2014 ບໍລສິດັໄດມ້ພີະນກັງານທງັໝດົຈໍານວນ 123 ຄນົ 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.9.6: ຈໍານວນພະນກັງານທງັໝດົຂອງບໍລສິດັຈນົຮອດ 30 ມຖິ ນາ 2014 
ປີ ເພດຊາຍ ເພດຍງິ ລວມ 

2011 62 33 95 
2012 79 41 120 
2013 76 43 119 

30 ມຖິ ນາ 2014 75 48 123 
 
ຂ. ຂໍພ້ພິາກກບັບ ກຄະລາກອນ 

ນບັແຕ່ສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັຕັງ້ແຕ່ປີ 2008 ເຖງິປັດຈ ບນັບໍລສິດັແມ່ນບ່ໍເຄຍີເກດີມກີານຮອ້ງຟອ້ງທາງດາ້ນແຮງງານ 
ແລະ ບ່ໍເຄຍີມກີານປະທວ້ງ ຫ  ືຖກືສານປະຊາຊນົສັ່ ງໃຫຢ້ ດເຊາົດໍາເນນີທ ລະກດິໃດໆ. 
 
ຄ. ນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນ 

ບໍລສິດັມນີະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນຂອງບໍລສິດັຢ່າງຕ່ໍເນອືງ ໂດຍເນັນ້ເສີມສາ້ງເພື່ ອ
ໃຫຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ພດັທະນາຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ບ ກຄະລາກອນຂອງບໍລສິດັ ໂດຍການຈດັໃຫມ້ກີານເຝິກອບົຮມົພາຍ
ໃນບໍລສິດັ ແລະ ຈດັສົ່ ງພະນກັງານເຂົາ້ຮບັການອບົຮມົກບັໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຄວບຄູ່ໄປກບັການຮຽນຮູກ້ານປະຕບິດັວຽກ
ງານຕວົຈງິພາຍໃຕກ້ານຄວບຄ ມ ແລະ ແນະນໍາຈາກຜູຄ້ວບຄ ມແຕ່ລະຝ່າຍ. ນອກຈາກນີ ້ບໍລສິດັຍງັສົ່ ງເສີມໃຫບ້ ກ
ຄະລາກອນໄປພດັທະນາຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ເພື່ ອນໍາມາພດັທະນາອງົກອນ. ບໍລສິດັໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັ
ການສາ້ງຂວນັກໍາລງັໃຈໃຫກ້ບັບ ກຄະລາກອນ ໂດຍພຈິາລະນາປັບປ ງສະຫວດັດກີານ ແລະ ເບິ່ ງແຍງບ ກຄະລາກອນທ ກ
ຄນົຕາມຄວາມເໝາະສມົເພື່ ອໃຫບ້ ກຄະລາກອນມກີານເຕບີໂຕໄປພອ້ມໆກບັບໍລສິດັ ແລະ ເພື່ ອເພີ່ ມສກັກະຍາພາບໃຫ ້
ແກ່ບ ກຄະລາກອນໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ຊໍານຊໍິານານຍິ່ ງຂ ນ້ເພື່ ອຮອງຮບັການເປີດປະຊາຄມົເສດຖະກດິ
ອາຊຽນ (Asian Economic Community: AEC) ໃນປີ 2015. 
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1.10 ການກວດກາພາຍໃນ  

ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ມພີະແນກກວດກາພາຍໃນຂອງບໍລສິດັເອງ ທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ປະ
ເມນີແຕ່ລະໜາ້ວຽກຂອງແຕ່ລະຝ່າຍງານໃຫເ້ປັນໄປຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ຕັງ້ໄວ ້ເຊິ່ ງໃນການກວດການັນ້ ຝ່າຍກວດກາຈະມີ
ການນໍາໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ການວດັແທກດວ້ຍຄ່າ Key Performance Indicator (KPI) ເພ ່ ອເປັນຕວົບົ່ ງບອກເຖງິຄວາມ
ສາມາດການເຮດັວຽກໃນແຕ່ລະໜາ້ວຽກຂອງຝ່າຍນັນ້ໆວ່າຈະສາມາດບນັລຸເປົາ້ໝາຍທີ່ ຕັງ້ໄວ ້ຫ   ບ່ໍ ແລະ ມກີານນໍາໃຊ ້
ເຄ ່ ອງມ ການວດັແທກດວ້ຍຄ່າ Performance Management Plan (PMP) ໝາຍເຖງິເອກະສານຕດິຕາມ
ຜນົງານປະຈໍາປີຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົ ເຊິ່ ງຈະເປັນຕວົບົ່ ງບອກເຖງິຄວາມສາມາດໃນການເຮດັວຽກຂອງບຸກຄະລາກອນບໍ
ລສິດັເອງ ໂດຍການກວດກາແມ່ນຈະຈດັຂ ນ້ທຸກໆເດ ອນແລວ້ນໍາມາສະຫ ຸບຜນົເປັນໄຕມາດ ແລະ ເປັນປີອອກມາເພ ່ ອ
ມາສມົທຽບເຖງິປະສດິທພິາບການບໍລຫິານວຽກງານຂອງບໍລສິດັ. 

ໃນປັດຈບຸນັ ທາງບໍລສິດັໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຄຸນະພາບ 3 ມາດຕະຖານຈາກ UKAS ຄ : ISO 9001:2008 
ມາດຕະຖານຄຸນະພາບດາ້ນການບໍລຫິານງານ, ISO 14001:2004 ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດາ້ນການຄຸມ້ຄອງສະພາບ
ແວດລອ້ມ ແລະ OHSAS 18001:2007 ມາດຕະຖານດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. 

ໂດຍລວມແລວ້ ບໍລສິດັມລີະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ດ,ີ ການກໍາກບັດູແລກດິຈະການທີ່ ດ,ີ ມກີານຈດັເຮດັ
ຄູ່ມ ຈດັລະບບົຄຸນະພາບ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (Quality, Environment, 
Occupational, Health and Safety Manual) ລວມໄປເຖງິວຽກງານການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ.  ຍອ້ນແນວນັນ້ 
ບໍລສິດັຈ ່ ງກາຍເປັນບໍລສິດັທີ່ ມສີກັກະຍາພາບໃນການບໍລຫິານງານ ເຊິ່ ງວ່າໃນແຕ່ລະປີ ໜ່ວຍງານມາດຕະຖານ ISO ກ່ໍ
ຈະເຂົາ້ມາກວດສອບບໍລສິດັປີລະ 1 ຄັງ້ ປະມານທາ້ຍເດ ອນສງິຫາ - ຕົນ້ເດ ອນກນັຍາຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

ນອກຈາກພະແນກກວດກາພາຍໃນຂອງບໍລສິດັເອງແລວ້  ບໍລສິດັຍງັໄດວ່້າຈາ້ງໃຫຜູ້ກ້ວດກາພາຍນອກຄ  ບໍລິ
ສດັ ພາຍສວໍ໌ເຕີເ້ຮົາ້ສກູ໌ເປີ ້(ລາວ) ຈໍາກດັ ມາເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນທີ່ ປ ກສາດາ້ນການກວດກາລະບບົຄວບຄຸມພາຍໃນຕັງ້ແຕ່ປີ 
2014 ແລະ ຈະນໍາສະເໜບີົດລາຍງານການກວດກາຕ່ໍຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນເພ ່ ອພຈິາລະນາ ແລະ ອອກ
ຄວາມເຫນັກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບ ແລະ ຄວາມພຽງພໍຂອງລະບບົຄວບຄຸມພາຍໃນຢ່າງເປັນໄລຍະ. 
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1.11 ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ 
 
ບໍລສິດັມລີາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັກບັບຸກຄນົທີ່ ອາດມສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ (Connected Person) ເຊິ່ ງລາຍການລະຫວ່າງກນັທີ່ ເກດີຂ ນ້ນັນ້ແມ່ນທຸລະກໍາທີ່ ເກດີຂ ນ້ລະຫວ່າງກໍາມະ

ການທີ່ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ອາດມສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ ເຊິ່ ງລາຍການດັ່ ງກ່າວໄດເ້ປີດເຜີຍໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍບດົລາຍງານການເງນິທີ່ ຖກືກວດສອບ ໂດຍຜ ກ້ວດ
ສອບບນັຊຂີອງບໍລສິດັ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນໄດໃ້ຫຄ້ວາມເຫນັກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການເຮດັທຸລະກໍາດັ່ ງກ່າວວ່າ ເປັນທຸລະກໍາທີ່ ເປັນໄປຕາມທຸລະກດິປົກກະຕິ
ຂອງບໍລສິດັ ຫ  ືມຄີວາມສມົເຫດສມົຜນົ ມກີານກໍານດົລາຄາ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆຕາມລາຄາຕະຫ າດ ເຊັ່ ນດຽວກບັການກໍານດົລາຄາໃຫກ້ບັບຸກຄນົ ຫ  ືກດິຈະການອື່ ນທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກນັ 
ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັບ່ໍໃຫມ້ກີານຖ່າຍເທຜນົປະໂຫຍດລະຫວ່າງບໍລສິດັ, ບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ອາດມສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ. 

ລາຍລະອຽດຂອງລາຍການລະຫວ່າງກນັສາມາດເບິ່ ງໄດຢ້ ່ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍບດົລາຍງານການເງນິ ຂໍທ້ ີ28 ໜາ້ທ ີ29-31. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.11.1 : ສະຫ ຸບລາຍລະອຽດຂອງລາຍການລະຫວ່າງກນັ 
 

ບໍລສິດັ/ບຸກຄນົທີ່ ອາດມສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ ຄວາມສາໍພນັ ທຸລະກາໍທີ່ ກ່ຽວພນັ (ມ=ີ √, ບ່ໍມ=ີ X) 
ງວດປີ 2013 ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 

1. ບໍລສິດັ ຂວນັໃຈການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈາໍກດັ 
(Khouanchay Import - Export 
Co.,Ltd.) 
ທຸລະກດິ: ຄາ້ຂາຍຍກົບໍ່ ເປັນອນັສະເພາະ 
ຜ ອ້ໍານວຍການ: ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຜ ອ້ໍານວຍການ/ມອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ  ຂວນັໃຈການ
ຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈາໍກດັ ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ  ຂວນັໃຈການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈາໍກດັ ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 
25 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ຜ ອ້ໍານວຍການໃຫຍ່/ເປັນຜ ມ້ອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ໃນ
ບໍລສິດັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 55 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ເປັນຜ ມ້ອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ໃນ
ບໍລສິດັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ືຮຸນ້ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ໃນສດັສ່ວນ 18.617 ສ່ວນຮອ້ຍ 
ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

√ 

2. ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 
 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ຜ ອ້ໍານວຍການໃຫຍ່/ເປັນຜ ມ້ອີໍານາດລງົລາຍ
ເຊນັ ໃນບໍລສິດັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ຖືຮຸນ້ໃນສດັສ່ວນ 55 
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:
IPO). 

√ 
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ບໍລສິດັ/ບຸກຄນົທີ່ ອາດມສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ ຄວາມສາໍພນັ ທຸລະກາໍທີ່ ກ່ຽວພນັ (ມ=ີ √, ບ່ໍມ=ີ X) 
ງວດປີ 2013 ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 

3. ສະຖານບີໍລກິານນໍາ້ມນັ ໂພນທນັ ພລສັ 1 
(Phonthan Plus Gas Station Plus 1) 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ເປັນເຈ ົາ້ຂອງສະຖານບີໍລກິານນໍາ້ມນັ ໂພນທນັ ພລສັ 1 ເຊິ່ ງເປັນສະຖານທີີ່ ຮ່ວມລງົທ ນ ລະຫວ່າງ
ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ແລະ ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ເພື່ ອສາ້ງສະຖານບີໍລກິານນໍາ້ມນັຕວົແບບໃຫ ້
ກບັບໍລິສັດ ໄດມ້ີການເຮັດສນັຍາຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັ ແລະ ຕົກແຕ່ງສະຖານີບໍລິການ ໃນການບໍລິຫານຈດັການແມ່ນ ທ່ານ 
ຈນັທອນ ໄດຈ້າ້ງບຸກຄນົພາຍນອກມາບໍລຫິານ. 

√ 

4. ບໍລສິດັ ສດິທໂິລຈດິສຕກິ ລາວ ຈາໍກດັ (Sitthi 
Logistic Lao Co., Ltd.) 
ທຸລະກດິ: ບໍລກິານຂນົສົ່ ງທາງບກົທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ຜ ອ້ໍານວຍການ: ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຜ ອ້າໍນວຍການ/ຜ ມ້ອີໍານາດລງົລາຍເຊນັແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ສດິທໂິລຈດິສ
ຕກິ ລາວ ຈາໍກດັ ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ສດິທໂິລຈດິສຕກິ ລາວ ຈາໍກດັ ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 25 ສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ຜ ອ້ໍານວຍການໃຫຍ່/ເປັນຜ ມ້ອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ໃນ
ບໍລສິດັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 55 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ເປັນຜ ມ້ອີາໍນາດລງົລາຍເຊນັ ໃນບໍລສິດັ ແລະ 
ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ໃນສດັສ່ວນ 18.617 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່
ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

√ 

5.  ບໍລສິດັ ສດິທ ິການຄາ້ສາກນົ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈາໍ
ກດັ (Sitthi Inter Trading Import-Export 
Co.,Ltd) 
ທຸລະກດິ: ນໍາເຂົາ້: ເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍປະຈາໍວນັ, 

ສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ ອງສາໍອາງ, ເຄື່ ອງ
ດື່ ມບາໍລຸງສຸຂະພາບ, ເຄື່ ອງກໍ່ ສາ້ງ, 
ເຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້, ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊວ້ຽກ
ງານອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ກະສກິາໍ. 

ສົ່ ງອອກ: ຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ, ອຸດສາຫະກາໍ, 
ຫດັຖະກາໍ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. 

ຜ ອ້ໍານວຍການ: ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົ
ສະຫວນັ 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຜ ອ້ໍານວຍການ/ມອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ືຮຸນ້ຂອງບໍລສິດັ 
ສດິທ ິການຄາ້ສາກນົ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈາໍກດັ ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

- ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ສດິທ ິການຄາ້ສາກນົ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈາໍກດັ ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 ສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ ແລະ ເປັນນອ້ງຊາຍຂອງທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ. 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ເປັນຜ ມ້ອີາໍນາດລງົລາຍເຊນັ ໃນບໍລສິດັ ແລະ 
ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ໃນສດັສ່ວນ 18.617 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່
ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

- ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງສະມະຊກິສະພາບໍລຫິານ(ຜ ອ້ໍານວຍການບໍລສິດັ) ແລະ ເປັນຜ ຖ້ືຮຸນ້ຂອງບໍລສິດັ ປີ
ໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ໃນສດັສ່ວນ 0.043 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍ
ໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ:ຄັງ້ທໍາອດິIPO).  

 

X 

6. ບໍລສິດັ ແບກັແຄນຢອນລາວ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ 
ຈາໍກດັ (Black Canyon (Lao) Import-

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ແບກັແຄນຢອນລາວ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈາໍກດັ  ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 ສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

√ 



                                                                                                                         ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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Export Co.,Ltd) 
ທຸລະກດິ:ຂາຍຍກົ ສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ 

ຢາສ ບ ແລະ ນາໍເຂົາ້ກາເຟ ຍີ່ ຫໍ ້“Black 
Canyon” 

ຜ ອ້ໍານວຍການ: ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ 

- ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຜ ອ້ໍານວຍການ/ມອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ໃນບໍລສິດັ ແບກັແຄນຢອນລາວ ຂາເຂົາ້-
ຂາອອກ ຈໍາກດັ ຖືຮຸນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ ແລະ ເປັນນອ້ງສາວຂອງທ່ານ 
ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ. 

 - ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍ່/ເປັນຜ ມ້ອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ໃນ
ບໍລສິດັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 55 ສ່ວຍຮອ້ຍຂອງ
ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ:IPO). 

-  ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ໃນສດັສ່ວນ 0.043 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

7. ບໍລສິດັ ລາວເດລີມ້າກ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈາໍກດັ 
(Lao Daily Mart Import-Export Co., 
Ltd.) 
ທຸລະກິດ:ການນໍ າເຂົ ້າ ເຄື່ ອງ ອຸປະໂພກ ແລະ 

ບໍລໂິພກທຸກຊະນດິເພື່ ອຈາໍໜ່າຍໃນຮ ບ
ແບບແຟນຊາຍ ພາຍໃຕ ້ກາສິນຄ ້າ 
“PLUS Daily Mart” 

ຜ ອ້ໍານວຍການ: ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 
 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຜ ອ້າໍນວຍການ/ມອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ລາວເດລີມ້າກ 
ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈາໍກດັ ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ລາວເດລີມ້າກ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈາໍກດັ ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 25 
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ຜ ອ້ໍານວຍການໃຫຍ່/ເປັນຜ ມ້ອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ໃນ
ບໍລສິດັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 55 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ເປັນຜ ມ້ອີາໍນາດລງົລາຍເຊນັ ໃນບໍລສິດັ ແລະ 
ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ໃນສດັສ່ວນ 18.617 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່
ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

√ 

8. ບໍລສິດັ ສຸດາພອນການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ແລະ 
ບໍລກິານ ຈາໍກດັ (Soudaphone Import-
Export and Service Co.,Ltd.) 
ທຸລະກດິ:ບວົລະບດັຮກັສາ ແລະ ສອ້ມແປງ

ລດົຍນົ ແລະ ບໍລກິານຕບົແຕ່ງພາຫະນະ
ທຸກປະເພດ ແລະ ປ່ຽນຢາງລດົໃຫຍ່ 
ພາຍໃຕແ້ຟນຊາຍ “MOLY CARE” 

ຜ ອ້ໍານວຍການ: ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 
 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຜ ອ້ໍານວຍການ/ມອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ສຸດາພອນການ
ຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ແລະ ບໍລກິານ ຈາໍກດັ ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 75 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ສຸດາພອນການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ແລະ ບໍລກິານ ຈໍາກດັ ຖື
ຮຸນ້ໃນສດັສ່ວນ 25 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້. 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ຜ ອ້ໍານວຍການໃຫຍ່/ເປັນຜ ມ້ອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ໃນ
ບໍລສິດັ ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 55 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

- ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/ເປັນຜ ມ້ອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ ໃນບໍລສິດັ 
ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບລໍສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ  ໃນສດັສ່ວນ 18.617 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງທ ນຈດົທະບຽນ
ທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

√ 
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ບໍລສິດັ/ບຸກຄນົທີ່ ອາດມສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ ຄວາມສາໍພນັ ທຸລະກາໍທີ່ ກ່ຽວພນັ (ມ=ີ √, ບ່ໍມ=ີ X) 
ງວດປີ 2013 ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 

9. ບໍລສິດັ ແວວ-ເທກັ ລາວ ຈາໍກດັ (Well Tech 
Lao Co.,Ltd.) 
ທຸລະກດິ: ບໍລກິານທີ່ ປ ກສາທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະ 

ການລງົທ ນ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່
ທນັສະໄໝເຂົາ້ຊ່ວຍ 

ຜ ອ້ໍານວຍການ: ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ 
 

- ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຜ ອ້ໍານວຍການ/ມອີໍານາດລງົລາຍເຊນັ/ເປັນຜ ຖ້ືຮຸນ້ຂອງບໍລສິດັ ແວວ-ເທກັ 
ລາວ ຈາໍກດັ  ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ ແລະ ເປັນນອ້ງສາວຂອງທ່ານ ຈ ັນັທອນ 
ສດິທໄິຊ. 

- ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ແວວ-ເທກັ ລາວ ຈາໍກດັ  ຖຮຸືນ້ໃນສດັສ່ວນ 50 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທ ນຈດົ
ທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ ແລະ ເປັນນອ້ງຊາຍຂອງທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ. 

- ທ່ານ ນາງ ມະນວີອນ ສດິທໄິຊ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ໃນສດັສ່ວນ 0.043 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

- ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ  ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ສະມະຊກິສະພາບໍລຫິານ(ຜ ອ້ໍານວຍການບໍລສິດັ) ແລະ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງບໍລສິດັ ປີ
ໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ໃນສດັສ່ວນ 0.043 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ (ຫ ງັການອອກຈໍາ
ໜ່າຍຮຸນ້ສາມນັເພີ່ ມທ ນ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ:IPO). 

√ 

10.  ສະຖານບີລໍກິານນໍາ້ມນັ ແຊນຊຸມ ພລສັ 2 
(Sumson Plus Gas Station Plus 2) 

- ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ເປັນເຈ ົາ້ຂອງສະຖານບີໍລກິານນໍາ້ມນັ ແສນຊຸມ ພລສັ 4 ເຊິ່ ງເປັນສະຖານທີີ່ ຮ່ວມລງົທ ນ ລະຫວ່າງ
ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ແລະ ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ເພື່ ອສາ້ງສະຖານບີໍລກິານນໍາ້ມນັຕວົແບບໃຫ ້
ກບັບໍລິສັດ ໄດມ້ີການເຮັດສນັຍາຊື-້ຂາຍນໍາ້ມນັ ແລະ ຕົກແຕ່ງສະຖານີບໍລິການ ໃນການບໍລິຫານຈດັການແມ່ນ ທ່ານ 
ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ໄດຈ້າ້ງບຸກຄນົພາຍນອກມາບໍລຫິານ. 

√ 
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2. ຄວາມເຫນັຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 

 
ໃນລາຍງານຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ ຄັງ້ທ ີ1/2014 ເມື່ ອວນັທ ີ16 ຕຸລາ 2014 ຄະນະກໍາມະການ

ກວດກາພາຍໃນ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັການກວດສອບລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັຕ່າງໆ ໂດຍຍ ດຫ ກັການທີ່ ວ່າ ທຸລະກໍາທີ່
ເກດີຂ ນ້ ແລະ ຍອມຮບັໄດແ້ມ່ນຕອ້ງຢ ່ ໃນຂອບເຂດຫ ກັການດັ່ ງນີ:້ 
1. ເປັນທຸລະກໍາທີ່ ມຄີວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເປັັນປະໂຫຍດຕ່ໍບໍລສິດັ ແລະ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ລາຍຍ່ອຍ ແລະ ລາຍໃຫຍ່ໂດຍເທົ່ າ

ທຽມກນັ. 
2. ທຸລະກໍາທີ່ ເປັນໄປຕາມການດໍາເນນີທຸລະກດິປົກກະຕຂິອງບໍລສິດັຈະຕອ້ງມກີານກໍານດົລາຄາ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ 

ຕາມລາຄາຕະຫ າດ ເຊັ່ ນດຽວກບັການກໍານດົລາຄາໃຫກ້ບັບຸກຄນົ ຫ  ືກດິຈະການອື່ ນທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກນັ. 
3. ຈະຕອ້ງຜ່ານການອະນຸມດັຕາມລະບຽບທີ່ ບໍລສິດັກໍານດົ ແລະ/ຫ  ືໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກຜ ມ້ອໍີານາດອະນຸມດັ. 

ສໍາລບັການຄາ້ຂາຍສນິຄາ້ຂອງບໍລສິດັກບັບໍລສິດັໃນທີ່ ກ່ຽວພນັ ແລະ ບໍລສິດັທີ່ ມສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍແມ່ນໃຊ ້
ລາຄາດຽວກນັກບັການຄາ້ຂາຍກບັບຸກຄນົພາຍນອກທົ່ ວໄປ ສ່ວນທຸລະກໍາກ ຢື້ມເງນິແມ່ນໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ສະເລ່ຍ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິໃນ ສປປ ລາວ ມາເປັນຫ ກັການ. 
 
3. ມາດຕະການ ຫ  ືຂັນ້ຕອນການອະນຸມດັການເຮດັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ 

 
ບໍລສິດັໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນການພຈິາລະນາທຸລະກໍາຕ່າງໆຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ຕອ້ງເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍບໍລສິດັເປັນ

ສໍາຄັນ ດັ່ ງນັນ້ ຈ  ່ ງໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັຕ່ໍການປ້ອງກນັທຸລະກໍາທີ່ ອາດມສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍທາງຜນົປະໂຫຍດ ໂດຍມີ
ຫ ກັການທີ່ ສໍາຄນັໃນການພຈິາລະນາອະນຸມດັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັກນັດັ່ ງນີ:້ 

− ຫ ກັການຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການເຂົາ້ເຮດັທຸລະກໍາຈະຕອ້ງເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍບໍລສິດັ ມຈີະລຍິະທໍາໃນການດໍາ
ເນນີທຸລະກດິໂດຍຈະປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບບໍລສິດັ ຫ  ືກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

− ຫ ກັການລາຄາຍຸດຕທໍິາ ໂດຍພຈິາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສມົທາງດາ້ນລາຄາທີ່ ຝ່າຍບໍລຫິານເຫນັສມົຄວນ
ອະນຸມດັວ່າມເີງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເປັນໄປຕາມລກັສະນະການດໍາເນີນການຄາ້ປົກກະຕໃິນຕະຫ າດປຽບທຽບກບັ
ລາຄາທີ່ ເກດີຂືນ້ກບັບຸກຄົນພາຍນອກ ລວມເຖິງໃຫຄ້ວາມເຫນັກ່ອນສະເໜຂໍີອະນຸມດັຕ່ໍສະພາບໍລິຫານ 
ແລະ/ຫ  ືຜ ຖ້ຮຸືນ້ (ແລວ້ແຕ່ກໍລະນ)ີ ໃຫພ້ຈິາລະນາອະນຸມດັທຸລະກໍາຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

− ໃນກໍລະນທີີ່ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນບ່ໍມຄີວາມຊໍານານໃນການພຈິາລະນາທຸລະກໍາທີ່ ເກດີຂ ນ້ ຈະ
ໃຫບໍ້ລສິດັຈດັໃຫມ້ຜີ ຊ່້ຽວຊານອດິສະຫ ະ ຫ  ືຜ ກ້ວດສອບບນັຊີຂອງບໍລສິດັເປັນຜ ໃ້ຫຄ້ວາມເຫນັກ່ຽວກບັ
ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັກນັດັ່ ງກ່າວເພື່ ອນໍາໄປປະກອບການຕດັສນິໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 
ແລະ/ຫ  ືສະພາບໍລຫິານ ແລະ/ຫ  ືຜ ຖ້ຮຸືນ້ (ແລວ້ແຕ່ກໍລະນີ) ເຊິ່ ງຜ ທ້ີ່ ອາດມຄີວາມຂດັແຍ່ງ ຫ  ືຜ ມ້ສ່ີວນໄດ ້
ສ່ວນເສຍໃນການເຮດັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັກນັແມ່ນຈະບ່ໍມສີດິອອກສຽງໃນການອະນຸມດັດໍາເນນີລາຍການ. 
 

4. ນະໂຍບາຍ ແນວໂນມ້ການດໍາເນນີລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ໃນອານາຄດົ 
 
ເມື່ ອບໍລສິດັເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວແລວ້ ສະພາບໍລຫິານຈະເອາົໃຈໃສ່ເບິ່ ງແຍງໃຫບໍ້ລສິດັ

ປະຕບິດັໃຫເ້ປັນໄປຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ກັຊບັ ແລະ ແຈງ້ການຂອງສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ 
ລວມເຖງິຂໍບ້ງັຄບັ ແຈງ້ການ ຄໍາສັ່ ງ ຫ  ືຂໍກໍ້ານດົຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ລວມເຖງິການປະຕບິດັຕາມລະບຽບກ່ຽວ
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ກບັການເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນ ການເຮດັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັກນັ ແລະ ການໄດມ້າ ຫ  ືຈໍາໜ່າຍຊບັສນິຂອງບໍລສິດັ ຫ  ືບໍລສິດັ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງລວມທງັປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານບນັຊທີີ່ ກໍານດົ. 

ສະນັນ້, ຫາກເກີດມລີາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັຂອງບໍລສິັດ ຫ  ືບໍລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເກດີຂ ນ້ກບັບຸກຄົນທີ່ ອາດມີ
ຄວາມຂດັແຍ່ງ ຫ  ືຜ ມ້ສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ ຫ  ືອາດມີຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜນົປະໂຫຍດໃນອະນາຄດົ ບໍລິສດັຈະໃຫ ້
ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນເປັນຜ ໃ້ຫຄ້ວາມເຫນັກ່ຽວກບັຄວາມຈໍາເປັນຂອງການເຂົາ້ໄປເຮດັທຸລະກໍາ ແລະ 
ຄວາມເໝາະສມົດາ້ນລາຄາຂອງທຸລະກໍານັນ້ ໂດຍພຈິາລະນາເບິ່ ງເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆໃຫເ້ປັນໄປຕາມລກັສະນະການດໍາເນີນ
ການຄາ້ປົກກະຕໃິນຕະຫ າດ ແລະ ມກີານປຽບທຽບລາຄາທີ່ ເກດີຂ ນ້ກບັບຸກຄນົພາຍນອກ. 

ດັ່ ງນັນ້, ບໍລິສດັຈ ່ ງສະຫ ຸບແນວທາງການເຮດັທຸລະກໍາທີ່ ກ່ຽວພັນໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ ງສາມາດສະຫ ຸບເປັນ
ປະເດນັໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

1. ການຊື-້ຂາຍຜະລດິຕະພນັ ແລະ ບໍລກິານໃນຮ ບແບບຂອງການຄາ້ປົກກະຕ:ິ ທຸລະກໍາດັ່ ງກ່າວຍງັຄງົມກີານດໍາ
ເນນີການເປັນທຸລະກໍາການຊື-້ຂາຍປົກກະຕບິນົຫ ກັການເຊັ່ ນດຽວກນັກບັການຊື-້ຂາຍ ໃຫບຸ້ກຄນົພາຍນອກ 
(Arm’s length basis) ເຊິ່ ງທຸລະກໍາດັ່ ງກ່າວມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
1.1 ທຸລະກໍາທີ່ ໃຊບໍ້ລກິານ ບໍລິສດັ ສດິທ ິໂລຈດິສຕກິ ລາວ ຈໍາກດັໃນການຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັຈາກສາງນໍາ້ມນັ

ຂອງບໍລສິດັໄປຍງັສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂອງລ ກຄາ້(ຫ  ືສະຖານທີ່ ຕາມທີ່ ລ ກຄາ້ສັ່ ງ) 
1.2 ທຸລະກໍາທີ່  ບໍລສິດັ ສດິທ ິໂລຈດິສຕກິ ລາວ ຈໍາກດັ ສັ່ ງຊືນໍ້າ້ມນັກບັບໍລສິດັ 
1.3 ທຸລະກໍາ ການຊໍາລະຄ່າບໍລກິານສໍາລບັການໃຊຈ່້າຍຜ່ານບດັແທນເງນິສດົໃນສະຖານີຮ ບແບບ COCO 

ໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ ແວວ-ແທກັ ລາວ ຈໍາກດັ  
1.4 ທຸລະກໍາການສັ່ ງຊືສ້ນິຄາ້ຈາກບໍລສິດັ ຂວນັໃຈການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ຈໍາກດັ 
1.5 ທຸລະກໍາການສັ່ ງຊືສ້ນິຄາ້ຈາກບໍລສິດັ ສດິທກິານຄາ້ສາກນົ ຂາອອກ-ຂາາເຂົາ້ ຈໍາກດັ 
ໂດຍທຸລະກໍາດັ່ ງກ່າວຈະເປັນການເຮດັທຸລະກໍາປົກກະຕໃິນການດໍາເນີນທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຈະເຮດັ
ໃຫເ້ປັນໄປຕາມລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການໃນການເຮດັທຸລະກໍາລະຫວ່າງກນັ. 

2. ທຸລະກໍາການຊໍາລະເງນິແທນໃນອານາຄດົ ພາຍຫ ງັຈາກເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວແລວ້ ທຸລະ
ກໍາດັ່ ງກ່າວຈະບ່ໍເກດີຂ ນ້ອກີໃນອານາຄດົ. 

3. ທຸລະກໍາການໃຫກ້ ຢື້ມເງນິແກ່ບໍລສິດັ ຫ  ືບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັ ພາຍຫ ງັຈາກເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ
ລາວແລວ້ ທຸລະກໍາດັ່ ງກ່າວຈະບ່ໍເກີດຂ ນ້ອີກໃນອານາຄົດ ສໍາລັບທຸລະກໍາທີ່ ເກີດຂ ນ້ກ່ອນການເຂົາ້ຈ ົດ
ທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວແລວ້ນັນ້ ບໍລສິດັ ຫ  ືບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັຈະດໍາເນີນການຕາມຂໍຜ້ ກພນັຂອງ
ສນັຍາດັ່ ງກ່າວ. 

4. ທຸລະກໍາການໃຫເ້ຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ເກດີຂ ນ້ພາຍຫ ງັຈາກການເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວແມ່ນຈະ ໃຫ ້
ມກີານປະເມນີລາຄາເຊົ່ າຊບັສນິນັນ້ໆທຸກຄັງ້ຕາມທີ່ ມກີານຕ່ໍສນັຍາ. 
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1.12 ຜົນການດໍາເນນີງານ ແລະ ຂໍມູ້ນຖານະການເງນິ 
1.12.1 ງບົການເງນິ 
ສະຫ ຼຸບລາຍງານການກວດສອບບນັຊ ີ

ງບົກວດສອບ : ງບົການເງນິສໍາລບັງວດບນັຊປີີ 2011-2012-2013 

ຜູກ້ວດສອບບັນຊີ ແລະ 
ໃຫ ້ຄວາມເຫັນໂດຍຜູ ້
ກວດສອບບນັຊ ີ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ບໍລສິດັ ເອນີ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈາໍກດັ ເປັນຜູກ້ວດສອບບນັຊ ີເຊິ່ ງໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດຈາກສໍານກັ
ງານຄະນະກໍາມະການຄຼຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ໂດຍໄດປ້ະຕບິດັກວດສອບບນັຊຕີາມມາດຕະຖານການ
ກວດສອບບນັຊທີີ່ ຮບັຮອງໂດຍທົ່ ວໄປ ຈາກຂໍມູ້ນການກວດສອບນັນ້ຜູກ້ວດສອບໃຫຄໍ້າເຫນັ
ຢ່າງມເີງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມສງັເກດການກວດນບັເຄ ່ ອງໃນສາງຂອງບໍລສິດັ ໃນວນັທ ີ
31 ທນັວາ 2012, 31 ທນັວາ 2011 ແລະ 31 ທນັວາ 2010 ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ບ່ໍໄດ ້
ຮບັການແຕ່ງຕັງ້ໃຫເ້ປັນຜູກ້ວດສອບຂອງບໍລິສດັ. ອິງຕາມເອກະສານທີ່ ບໍລິສດັສະໜອງໃຫ ້
ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ບ່ໍສາມາດຢັ້ງຍ ນເຄ ່ ອງໃນສາງຂອງບໍລິສດັ ໃນວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2012, 31 
ທນັວາ 2011 ແລະ 31 ທນັວາ 2010 ແລະ ບ່ໍສາມາດຮບັຮູໄ້ດວ່້າລາຍການດດັແກຕ້ວົເລກ 
ສໍາລບັທາ້ຍປີ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2012, 31 ທນັວາ 2011 ແລະ 31 ທນັວາ 2010. 

ບໍລສິດັ ບ່ໍສາມາດແຍກຕວົເລກໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລະຫວ່າງປ ້ມບນັທກຶ
ບນັຊ ີແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢ ນ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 ແລະ 31 ທນັວາ 2012. ອງີຕາມເອກະ
ສານທີ່ ບໍລສິດັສະໜອງໃຫເ້ຫນັວ່າຍງັບ່ໍພຽງພໍເພ ່ ອຢັງ້ຍ ນຍອດເຫ  ອໜີຕ້ອ້ງຮບັດັ່ ງກ່າວ ວນັທ ີ31 
ທນັວາ 2013 ແລະ 31 ທນັວາ 2012 ແລະ ບ່ໍສາມາດຮບັຮູໄ້ດວ່້າລາຍການດດັແກຕ້ວົເລກ 
ສໍາລບັທາ້ຍປີ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 ແລະ 31 ທນັວາ 2012. 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ບ່ໍໄດຮ້ບັເອກະສານສະໜັບສະໜູນທີ່ ພຽງພໍ ໃນການກວດສອບ ລາຍຮບັ
ຈາກອັດຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ຂ້ອງບໍລິສັດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກັບພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງມູນຄ່າ 
533,878,096 ກບີ, 969,825,109 ກບີ ແລະ 969,825,109 ກບີ ໃນປີ 2011, 2012 
ແລະ 2013 ຕາມລໍາດບັ, ເນ ່ ອງຈາກການບນັທກຶບນັຊຍີງັບ່ໍຖ ກຕອ້ງເຮດັໃຫບ່ໍ້ສາມາດຄດິໄລ່ 
ແລະ ບນັທກຶລາຍຮບັຈາກອດັຕາດອກເບຍ້ດັ່ ງກ່າວໄດ.້ ດັ່ ງນັນ້, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ບ່ໍສາມາດຮບັຮູ ້
ໄດວ່້າລາຍການດດັແກຕ້ວົເລກ ສໍາລບັທາ້ຍປີ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013, 31 ທນັວາ 2012 
ແລະ 31 ທນັວາ 2011.  

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ບ່ໍໄດຮ້ບັເອກະສານສະໜບັສະໜູນທີ່ ພຽງພໍ ເພ ່ ອຢັງ້ຢ ນຍອດເຫ  ອໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ
ອາກອນກໍາໄລ ມູນຄ່າ 2,600,910,526 ກບີ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2010. ເນ ່ ອງຈາກຍອດທີ່
ບນັທກຶຕາມບນັຊບ່ໍີຖ ກຕອ້ງ  ດັ່ ງນັນ້, ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ 3 ປີນບັແຕ່ປີ 2011-2013 
ບໍລິສັດໄດມ້ີການໄລ່ລຽງອາກອນລາຍຮັບກັບເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສວຍສາອາກອນໂດຍອີງຕາມການ
ພິຈາລະນາວິທີ່ ໄລ່ລຽງອາກອນລາຍຮັບ, ເປັນຕົນ້ ແມ່ນອີງຕາມປະລິມານຍອດຂາຍ ແລະ 
ພຈິາລະນາຕາມມາດຕະຖານອດັຕາການຄດິໄລ່ອາກອນກໍາໄລຕ່ໍກບັຈາໍນວນລດິທີ່ ໄດຂ້າຍ. ເຖິ່ ງບໍ
ສອດຄ່ອງກນັຕາມວທິີ່ ການໃນລະບຽບການທີ່ ມທີົ່ ວໄປຕາມລະບຽບການວ່າດວ້ຍອາກອນລາຍ
ຮບັນັນ້ ແນວໃດກໍ່ ຕາມອາກອນລາຍຮບັຂອງບໍລສິດັໃນໄລຍະ 3 ປີ ແມ່ນໄດຖ້ ກກວດສອບໂດຍ
ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສວຍສາອາກອນທອ້ງຖິ່ ນ. ຂາ້ພະເຈົາ້ບ່ໍສາມາດພິຈາລະນາໄດວ່້າວິທກີານທີ່ ບໍລສິັດ
ຊໍາລະໄປນັນ້ຈະຖ ກກວດສອບຈາກກມົພາສ ີແລະ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການປ່ຽນແປງເຖິ່ ງຄ່າ
ໃຊຈ່້າຍອາກອນກໍາໄລດັ່ ງກ່າວໃນລາຍງານຜົນໄດຮ້ບັໃນປີ 2011-2013 ເຊິ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜົນ
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ກະທບົຕ່ໍຈາໍນວນອາກອນກໍາໄລຄາ້ງຈ່າຍທີ່ ລາຍງານໃນລາຍງານຊບັສນິ 

ບໍລສິດັບ່ໍສາມາດສະໜອງການບນັທກຶບນັຊທີີ່ ພຽງພໍເພ ່ ອສະໜບັສະໜຼຸນ ຍອດເຫ  ອໜີຕ້ອ້ງ
ສົ່ ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ (“ອມພ”) ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2010 ມູນຄ່າ 1,217,950,447 ກບີ ແລະ 
ບ່ໍສາມາດສະໜອງການບນັທກຶບນັຊທີີ່ ພຽງພໍເພ ່ ອແກໄ້ຂຄວາມແຕກຕ່າງກນັລະຫວ່າງການເສຍ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕາມທີ່ ບໍລສິດັໄດບ້ນັທກຶໃນບນັຊ ີສໍາລບັທາ້ຍປີ ວນັທ ີ
31 ທນັວາ 2013, 31 ທນັວາ 2012 ແລະ 31 ທນັວາ 2011. ດັ່ ງນັນ້, ບໍລສິດັຄວນເອາົຍອດ
ເຫ  ອໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມກບັໄປເປັນລາຍຮບັທາງການເງນິ ໃນທາ້ຍປີ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2012 ແລະ 31 ທນັວາ 2013 ໃນມູນຄ່າ 5,769,691,523 ກບີ ແລະ 8,287,846,766, 
ກບີ ຕາມລໍາດບັ, ເນ ່ ອງຈາກວ່າຍອດເຫ  ອດັ່ ງກ່າວບ່ໍມເີອກະສານສະໜບັສະໜູນທີ່ ພຽງພໍ. ດັ່ ງນັນ້, 
ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈ  ່ ງບ່ໍສາມາດຮບັຮູໄ້ດວ່້າລາຍການດດັແກຕ້ວົເລກ ສໍາລບັທາ້ຍປີ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2013, 31 ທນັວາ 2012 ແລະ 31 ທນັວາ 2011 . 
ການອອກຄໍາເຫນັແບບມເີງ  ່ ອນໄຂ 

ໃນຄວາມເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້, ຍກົເວັນ້ຜົນກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ຈາກບນັຫາ
ສໍາຄນັທີ່ ໄດລ້ະບຼຸໄວໃ້ນວກັພ ນ້ຖານການອອກຄໍາເຫນັແບບມເີງ ຶ່ ອນໄຂຂາ້ງເທງິ, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້
ເຫນັວ່າ ບດົລາຍງານການເງນິຂອງບໍລສິດັ ສໍາລບັທາ້ຍປີ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013, 31 ທນັວາ 
2012 ແລະ 31 ທນັວາ 2011 ໄດຖ້ ກກະກຽມ ໂດຍອງີຕາມນະໂຍບາຍການບນັຊຕີາມທີ່ ໄດ ້
ລະບຼຸໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເລກທ ີ3 ຂອງບດົລາຍງານການເງນິ. 
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1.12.2 ຕາຕາລາງສະຫ ຼຸບສະຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດໍາເນີນງານ 
ກ.ໃບສະຫ ຼຸບຊບັສມົບດັ:  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 

ຕາຕະລາງທ ີ1.12.1 : ສະແດງໃບສະຫ ຼຸບຊບັສມົບດັ 

ໃບສະແດງຖານະການເງນິ 
31 ທນັວາ 2011 31 ທນັວາ 2012 31 ທນັວາ 2013 

ລາ້ນກບີ % ລາ້ນກບີ % ລາ້ນກບີ % 
ຊບັສນິໝນູວຽນ             
ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກທະນາຄານ        4,537  2.24            8,316  2.96        9,424  1.68 
ລູກໜີກ້ານຄາ້       47,164  23.25         72,424  25.78      88,466  15.75 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍລ່ວງໜາ້ຄ່າສນິຄາ້        8,792  4.34           10,781  3.84          526  0.09 
ລູກໜີຄ້າ້ງຮບັ      28,248  13.93           19,113  6.80    286,202  50.96 
ສນິຄາ້ໃນສາງ        8,571  4.23           7,587  2.70       12,291  2.19 
ຊບັສນິໝູນວຽນອ ່ ນໆ      20,555  10.14          22,241  7.92        2,943  0.52 
ຊບັສນິໝູນວຽນລວມ   117,867  58.12     140,463  50.01  399,852  71.20 
ຊບັສນິທີ່ ບ່ໍໝນູວຽນ       

 
    

ຊບັສນິຄງົທ ີ      55,539  27.38         69,007  24.57      67,637  12.04 
ສບັສນິບ່ໍມຕີວົຕນົຄງົທີ          623  0.31             588  0.21          506  0.09 
ຊບັສນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າຊ  ້         11,110  5.48          21,686  7.72       18,276  3.25 
ຊບັສນິເພ ່ ອການລງົທນຶ          484  0.24             434  0.15          408  0.07 
ຊບັສນິໃນລະຫວ່າງການກໍ່ ສາ້ງ        3,552  1.75           2,639  0.94       17,248  3.07 
ເງນິລງົທນຶໄລຍະຍາວ        8,449  4.17           19,391  6.90       21,173  3.77 
ໜີຕ້ອ້ງຮບັໄລຍະຍາວອ ່ ນໆ        5,190  2.56         26,675  9.50      36,474  6.49 
ຊບັສນິບ່ໍໝູນວຽນລວມ   84,946  41.88     140,420  49.99    161,721  28.80 
ຊບັສນິລວມທງັໝດົ  202,814  100.00    280,883  100.00  561,573  100.00 
ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ             
ໜິສ້ນິໝນູວຽນ             
ເງນິກູຢ້ ມໄລຍະສັນ້      70,642  34.83         134,271  47.80      158,199  28.17 
ເຈ ົາ້ໜີກ້ານຄາ້        4,954  2.44          14,562  5.18       17,576  3.13 
ເງນິຮບັລ່ວງໜາ້ຄ່າສນິຄາ້          620  0.31             696  0.25          547  0.10 
ພາສຄີາ້ງຈ່າຍ       19,697  9.71          15,040  5.35        7,331  1.31 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍຄາ້ງຈ່າຍ          300  0.15               28  0.01             18  0.00 
ເຈ ົາ້ໜີອ້ ່ ນ        4,232  2.09           4,563  1.62        1,098  0.20 
ໜີສ້ນິໝູນວຽນລວມ  100,447  49.53      169,162  60.23  184,769  32.90 
ໜີສ້ນິບ່ໍໝນູວຽນ           

 ເງນິກູຢ້ ມໄລຍະຍາວ        5,159  2.54           9,606  3.42        7,671  1.37 
ໜີສ້ນິບ່ໍໝູນວຽນລວມ      5,159  2.54        9,606  3.42      7,671  1.37 
ໜີສ້ນິລວມທງັໝດົ  105,605  52.07     178,768  63.65  192,440  34.27 
ທນຶຈາກຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້             
ທນຶຈດົທະບຽນ      75,600  37.28         75,600  26.92    350,000  62.32 
ກໍາໄລສະສມົທີ່ ຍງັບ່ໍໄດຈ້ດັສນັ       21,608  10.65          26,514  9.44       19,133  3.41 
ທນຶຈາກຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ລວມ   97,208  47.93      102,114  36.35  369,133  65.73 
ທຼຸນຈາກຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ ແລະ ໜີສ້ນິລວມທງັໝດົ  202,814  100.00    280,883  100.00  561,573  100.00 
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ຂ. ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ: ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.12.2 : ສະແດງໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 

ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 

ລາ້ນກບີ ສດັສ່ວນ ລາ້ນກບີ ສດັສ່ວນ ລາ້ນກບີ ສດັສ່ວນ 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ 905,080 100.00 1,019,012 100.00 1,075,040 100.00 
ຕົນ້ທນຶຂາຍ (843,103) 93.15 (948,046) 93.04 (1,003,917) 93.38 
ກໍາໄລຂັນ້ຕົນ້ 61,977 6.85 70,966 6.96 71,123 6.62 
ລາຍຮບັອ ່ ນ-ສຼຸດທ ິ 0 0.00 56 0.01 667 0.06 
ລາຍຈ່າຍໃນການບໍລຫິານ (16,719) 1.85 (23,995) 2.35 (31,021) 2.89 
ລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍ (14,679) 1.62 (14,676) 1.44 (16,329) 1.52 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານລວມ-ສຼຸດທ ິ (31,398) 3.47 (38,615) 3.79 (46,683) 4.34 
ກໍາໄລຈາກການດໍາເນນີງານ 30,579 3.38 32,351 3.17 24,441 2.27 
ດອກເບຍ້ຮບັ 2,042 0.23 9,212 0.90 18,599 1.73 
ດອກເບຍ້ຈ່າຍ (8,016) 0.89 (12,281) 1.21 (20,772) 1.93 
ກໍາໄລກ່ອນອາກອນກໍາໄລ 24,606 2.72 29,281 2.87 22,268 2.07 
ອາກອນກາໍໄລ (2,997) 0.33 (2,767) 0.27 (3,135) 0.29 
ກໍາໄລສຼຸດທປິະຈໍາປີ 21,608 2.39 26,514 2.60 19,133 1.77 

 
ຄ. ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ: ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ຕາຕະລາງທ ີ1.12.3: ສະແດງໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 
 ປີ 2011   ປີ 2012   ປີ 2013  
 ລາ້ນກບີ   ລາ້ນກບີ   ລາ້ນກບີ  

ກະແສເງນິສດົສຼຸດຈາກກດິຈະກໍາການດໍາເນນີງານ     (7,775)         819      9,284  
ກະແສເງນິສດົສຼຸດທຈິາກກດິຈະກໍາການລງົທນຶ    (33,670)    (65,117)    (30,168) 
ກະແສເງນິສດົສຼຸດທຈິາກກດິຈະກໍາການເງນິ 42,699  68,076  21,992  

ເງນິສດົສູດທ ິເພີ່ ມຂຶນ້/(ຫ ຼຸດລງົ) 1,255  3,778  1,108  
ເງນິສດົໃນວນັຕົນ້ງວດ  3,283  4,537  8,316  
ເງນິສດົໃນວນັສິນ້ງວດ  4,537  8,316  9,424  
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ງ. ຕາຕາລາງອດັຕາສ່ວນທາງການເງນິທີ່ ສໍາຄນັ 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.4: ສະແດງອດັຕາສ່ວນທາງການເງນິທີ່ ສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ 

ອດັຕາສ່ວນທາງການເງນິ 
ກວດສອບແລວ້ 

ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 
ອດັຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງ (Liquidity ratio)     
ອດັຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງ ເທົ່ າ 1.17 0.83 2.16 
ອດັຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງໝູນໄວ ເທົ່ າ 0.51 0.48 0.53 
ອດັຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງກະແສເງນິ ເທົ່ າ (0.08) 0.01 0.05 
ອດັຕາສ່ວນໝູນວຽນລູກໜີກ້ານຄາ້ ເທົ່ າ 18.47* 16.31 12.71 
ໄລຍະເວລາເກບັໜີສ້ະເລ່ຍ ວນັ 19.50 22.07 28.32 
ອດັຕາສ່ວນໝູນວຽນສນິຄາ້ຄງົເຫ  ອ ເທົ່ າ 98.36* 117.34 101.01 
ໄລຍະເວລາຂາຍສນິຄາ້ສະເລ່ຍ ວນັ 3.66 3.07 3.56 
ອດັຕາສ່ວນໝູນວຽນເຈົາ້ໜີກ້ານຄາ້ ເທົ່ າ 170.17* 97.15 62.47 
ໄລຍະເວລາຊໍາລະໜີເ້ຈົາ້ໜີກ້ານຄາ້ ວນັ 2.12 3.71 5.76 
ໄລຍະເວລາໝູນວຽນເງນິສດົ ວນັ 21.04 21.43 26.12 
ອດັຕາສ່ວນສະແດງຄວາມສາມາດໃນການຫາກໍາໄລ (Profitability ratio) 
ອດັຕາກໍາໄລຂັນ້ຕົນ້ % 6.85 6.96 6.62 
ອດັຕາກໍາໄລຈາກການດໍາເນນີງານ % 3.38 3.17 2.27 
ອດັຕາກໍາໄລອ ່ ນ % (0.06) 0.00 0.00 
ອດັຕາສ່ວນເງນິສດົຕ່ໍການສາ້ງກໍາໄລ % (25.42) 2.53 37.99 
ອດັຕາກໍາໄລສູດທ ິ % 2.39 2.60 1.77 
ອດັຕາຜນົຕອບແທນຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ % 22.23* 26.60 8.12 
ອດັຕາສ່ວນສະແດງປະສດິທພິາບໃນການດໍາເນນີງານ (Efficiency ratio)  
ອດັຕາຜນົຕອບແທນຈາກຊບັສນິ % 10.65* 10.96 4.54 
ອດັຕາຜນົຕອບແທນຈາກຊບັສນິຖາວອນ % 33.14* 32.14 22.27 
ອດັຕາການໝູນຂອງຊບັສນິ ເທົ່ າ 4.46*     4.21 2.56 
ອດັຕາສ່ວນວເິຄາະນະໂຍບາຍທາງການເງນິ  (Financial policy ratio)  
ອດັຕາສ່ວນໜີສ້ນິຕ່ໍສ່ວນຂອງຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ ເທົ່ າ 1.09 1.75 0.52 
ອດັຕາສ່ວນຄວາມສາມາດຊໍາລະດອກເບຍ້ ເທົ່ າ 0.26 1.51 1.74 
ອດັຕາສ່ວນຄວາມສາມາດຊໍາລະພາລະຜູກພນັ (cash basis) ເທົ່ າ (0.02) 0.00 0.01 
ອດັຕາການຈ່າຍເງນິປັນຜນົ % 0.00 0.00 0.00 
ໝາຍເຫດ: ລາຍການທີ່ ມເີຄ ່ ອງໝາຍ*ເປັນການຄໍານວນໂດຍບໍ່ໄດໃ້ຊຄ່້າສະເລ່ຍເນ ່ ອງຈາກວ່າບໍ່ ມຂີໍມູ້ນທາງການເງນິໃນປີ 2010 

ມາຄໍານວນຫາຄ່າສະເລ່ຍ ດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງພຈິາລະນາຄໍານວນຈາກງບົການເງນິປີ 2011 ເທົ່ ານັນ້ 
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1.12.3 ຄໍາອະທບິາຍການວເິຄາະຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດໍາເນີນງານ 
1. ຜນົການດໍາເນີນງານ  
ພາບລວມຂອງຜນົການດໍາເນີນງານທີ່ ຜ່ານມາ 

ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ເຊິ່ ງຕ່ໍໄປນີເ້ອີນ້ວ່າ “ບໍລສິດັ” ຫ   “PTL” ເປັນຜູດໍ້າເນນີທຼຸລະກດິນໍາ
ເຂົາ້ ແລະ ຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟເປັນອນັດບັຕົນ້ໆຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມຍີອດການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ທີ່ ມສ່ີວນແບ່ງ
ການຕະຫ າດ (Market Share) ເປັນອນັດບັ 2 ໃນ ສປປ ລາວ ຕັງ້ແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົນ້ມາ ນອກຈາກນີບໍ້ລສິດັຍງັໄດເ້ຂົາ້
ເປັນສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັລາວ ເຊິ່ ງໃນນີບໍ້ລສິດັມກີານຈໍາໜ່າຍຜະລດິຕະພນັຫ ກັຢູ່ 5 ປະເພດ
ຄ : 1.) ນໍາ້ມນັກາຊວນ (Diesel) 2.) ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ (Benzene Regular 91) 3.) ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ 
(Benzene Super 95) 4.) ນໍາ້ມນັເຕາົ ແລະ 5.) ນ ້າມນັເຄ ່ ອງ. ເຊິ່ ງຜະລດິຕະພນັທີ່ ບໍລສິດັນໍາເຂົາ້ມາຈໍາໜ່າຍແມ່ນນໍາ
ເຂົາ້ມາຈາກໂຮງກັ່ ນປະເທດໄທ ທີ່ ມີຊ ່ ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່ ຍອມຮັບໃນດາ້ນຄຼຸນນະພາບລະດັບສາກົນຄ : Chevron 
(Thailand) Limited (Chevron), ESSO (Thailand) Public Company Limited (ESSO), IRPC 
Public Company Limited (IRPC) ແລະ The Shell Company of Thailand Limited (Shell) ໂດຍນໍາເຂົາ້
ມາຈດັເກບັໃນສາງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັທີ່ ກະຈາຍຕວົຢູ່ຕາມເມ ອງຍຼຸດທະສາດທີ່ ມຊີາຍແດນຕດິກບັປະເທດໄທ ຈໍານວນ 5 
ສາງ ເຊິ່ ງມປີະລມິານບນັຈຼຸທງັໝດົ 3,610,000 ລດິ ແລວ້ຈຶ່ ງນໍາໄປຈໍາໜ່າຍຕ່ໍຜ່ານທາງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ 
ພາຍໃຕເ້ຄ ່ ອງໝາຍການຄາ້ “ພລສັ” ຫ   “PLUS” ປັດຈຼຸບນັມສີາຂາຢູ່ທົ່ ວທງັ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 107 ສະຖານ ີໂດຍມຮູີບ
ແບບການຈດັການທີ່ ສໍາຄນັ 2 ຮູບແບບຄ : ບໍລສິັດລງົທນຶ ແລະ ບໍລຫິານເອງ (Company Owned, Company 
Operated: COCO) ຈໍານວນ 8 ສະຖານ ີແລະ ບໍລສິດັຮ່ວມລງົທນຶ (Company Owned, Dealer Operated: 
CODO) ຈໍານວນ 99 ສະຖານ.ີ ນອກຈາກການຈໍາໜ່າຍຜ່ານສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັແລວ້ ບໍລສິດັຍງັໄດຈ້ໍາໜ່າຍໂດຍກງົ
ໄປຍງັລູກຄາ້ໂຄງການ, ຂະແໜງການອຼຸດສາຫະກໍາ, ບໍລສິດັຂນົສົ່ ງ ແລະ ຜູຄ້າ້ນໍາ້ມນັ (Jobber) ໃນ ສປປ ລາວ. 

ເມ ່ ອພຈິາລະນາຜນົການດໍາເນນີງານໃນຊ່ວງທີ່ ຜ່ານມາເຫນັວ່າ ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ເພີ່ ມຂຶນ້
ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງເທົ່ າກບັ  905,080 ລາ້ນກບີ ໃນ 2011 ເພີ່ ມຂຶນ້ມາເປັນ 1,019,012 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2012 ຫ   ເພີ່ ມຂຶນ້
ເທົ່ າກັບ 12.59 ສ່ວນຮ ້ອຍເມ ່ ອທຽບກັບລາຍຮັບໃນການຂາຍສິນຄາ້ໃນປີຜ່ານມາ  ແລະ ເພີ່ ມຂຶນ້ມາເປັນ  
1,075,040 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2013 ຫ   ເພີ່ ມຂຶນ້ເທົ່ າກບັ 5.50 ສ່ວນຮອ້ຍເມ ່ ອທຽບກບັລາຍຮບັໃນການຂາຍສນິຄາ້ໃນ
ປີຜ່ານມາ. ເຊິ່ ງລາຍໄດຫ້ ກັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ທີ່ ສໍາຄນັສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ເຊິ່ ງເພີ່ ມ
ຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງຕາມການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຼຸລະກດິຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ. ໃນຊ່ວງທີ່ ຜ່ານມາ ບໍລສິດັມກີານລງົທນຶ
ເພີ່ ມຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງໃນການຂະຫຍາຍສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັໃນຮູບແບບ CODO ແລະ ມລີດົຂນົສົ່ ງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟເພີ່ ມ
ຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ ອນັເປັນປັດໄຈສໍາຄນັທີ່ ເຮດັໃຫທ້ຼຸລະກດິຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຂອງບໍລສິດັມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍ
ເນ ່ ອງ ໃນຂະນະດຽວກນັ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງບໍລສິດັກ່ໍເພີ່ ມຂຶນ້ໄປພອ້ມໆກນັກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຼຸລະກດິ ເນ ່ ອງ
ຈາກບໍລສິດັມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍໃນການຂາຍ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍການບໍລຫິານ ແລະ ລ່າຍຈ່າຍທາງດາ້ນດອກເບຍ້ເພີ່ ມຂຶນ້ ໄດແ້ກ່: 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍກ່ຽວກບັພະນກັງານ, ຄ່າເຊົ່ າ, ຄ່າຫ ຼຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຕດັຈ່າຍ, ຄ່າສາທາລະນຼຸປະໂພກ, ຄ່າບໍາລຼຸ ງ
ຮກັສາ ແລະ ສອ້ມແປງ ໂດຍມແີນວໂນມ້ເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງຕາມຊບັສນິທີ່ ໃຊປ້ະກອບທຼຸລະກດິ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍດອກ
ເບຍ້ທະນາຄານ ໂດຍບໍລສິດັມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍລວມເທົ່ າກບັ  31,398 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2011, ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 38,615 ລາ້ນ
ກບີ ໃນປີ 2012 ແລະ ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 46,683 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2013 ຫ   ຄດິເປັນສ່ວນຮອ້ຍເມ ່ ອທຽບກບັລາຍຮບັ
ລວມຂອງແຕ່ລະປີເທົ່ າກບັ 3.47 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ ໃນປີ 2011, ເພີ່ ມຂຶນ້ 3.79 ສ່ວນ



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ໃນປີ 2012 ແລະ ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 4.34 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຂາຍ
ສນິຄາ້ ໃນປີ 2013.  

ບໍລສິດັມກໍີາໄລສຼຸດທເິທົ່ າກບັ 21,608 ລາ້ນກບີໃນປີ 2011, ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 26,514 ລາ້ນກບີ ໃນປີ 2012 ຫ   
ຂະຫຍາຍຕວົເທົ່ າກບັ 22.70 ສ່ວນຮອ້ຍທຽບກບັປີ 2011, ເນ ່ ອງຈາກໃນປີ 2012 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຂາຍ
ສນິຄາ້ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນຈາໍນວນ  113,932 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສ່ວນຮອ້ຍ 12.59 ສ່ວນຮອ້ຍ ຈາກປີກ່ອນ ບໍລສິດັຍງັສ ບ
ຕ່ໍຄວບຄຼຸມຕົນ້ທນຶໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ໂດຍເຫນັໄດຈ້າກ ຕົນ້ທນຶຂາຍຍງັມສີດັສ່ວນເທົ່ າເດມີຈາກ ປີ 2011-2012 
ປະມານ 93 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິັດມກໍີາໄລສຼຸດທເິພີ່ ມຂຶນ້. ສໍາລບັປີ 
2013 ບໍລສິດັມກໍີາໄລສຼຸດທເິທົ່ າກບັ 19,133 ລາ້ນກບີ ຫ   ຫ ຼຸດລງົ 27.84 ສ່ວນຮອ້ຍທຽບກບັປີ 2012 ສາເຫດຈາກ
ລາຍຈ່າຍໃນການຂາຍ ແລະ ບໍລຫິານ ເພີ່ ມຂຶນ້ 22.44 ສ່ວນຮອ້ຍທຽບກບັປີ 2012. 

 
1.12.4 ການວເິຄາະຜນົການດໍາເນີນງານ 
1) ລາຍຮບັ 
 ລາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້  
  ຕັງ້ແຕ່ປີ 2011 ເຖງິ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັລວມຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ ໂດຍໃນປີ 
2011 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັເທົ່ າກບັ 902,462 ລາ້ນກບີ, ສ່ວນໃນປີ 2012 ເທົ່ າກບັ 1,019,012 ລາ້ນກບີ ເພີ່ ມຂຶນ້ 12.59 
ສ່ວນຮອ້ຍເມ ່ ອປຽບທຽບກບັຊ່ວງເວລາດຽວກນັຂອງປີກ່ອນ ແລະ ໃນປີ 2013 ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ   1,075,040 ລາ້ນກບີ  
ເຊິ່ ງມກີານເພີ່ ມຂຶນ້ເທົ່ າກບັ 5.50 ສ່ວນຮອ້ຍເມ ່ ອປຽບທຽບກບັ ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີກ່ອນ. ສ່ວນສາເຫດຫ ກັຂອງການ
ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງລາຍຮບັຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງດັ່ ງກ່າວແມ່ນມາຈາກການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ເຊິ່ ງສາມາດວເິຄາະການ
ເຕບີໂຕຂອງລາຍໄດເ້ປັນ 2 ລກັສະນະຄ ດັ່ ງນີ:້ 
 
1.1 ໂຄງສາ້ງລາຍຮບັແຍກຕາມຜະລດິຕະພນັ 

ບໍລສິດັມລີາຍຮບັສ່ວນໃຫຍ່ຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ 5 ປະເພດດັ່ ງນີ:້ ນໍາ້ມນັກາຊວນ; ນໍາ້ມນັແອດັຊງັ
ທໍາມະດາ; ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ; ນໍາ້ມນັເຕາົ ແລະ ນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ ໂດຍບໍລສິດັຈະຈໍາໜ່າຍໃນຮູບແບບຂອງການຊ ມ້າຂາຍ
ໄປ (Trading) 

 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.5: ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍແຍກຕາມຜະລດິຕະພນັ 

                       ລາຍລະອຽດ ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 
ມນູຄ່າ  

(ລາ້ນກບີ) 
% ມນູຄ່າ  

(ລາ້ນກບີ) 
% ມນູຄ່າ  

(ລາ້ນກບີ) 
% 

1. ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟລວມ 902,462  99.71% 1,022,507  100.34% 1,080,802  100.54% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັກາຊວນ 716,446  79.16% 856,412  84.04% 856,004  79.63% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ 184,669  20.40% 164,023  16.10%  221,343  20.59% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ - - - - 1,139  0.10% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັເຕາົ - - - - 389  0.04% 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ 1,346  0.15%  2,072  0.20% 1,927  0.18% 

2. ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍຜະລດິຕະພນັອ ່ ນ 2,618  0.29%         
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                       ລາຍລະອຽດ ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 
ມນູຄ່າ  

(ລາ້ນກບີ) 
% ມນູຄ່າ  

(ລາ້ນກບີ) 
% ມນູຄ່າ  

(ລາ້ນກບີ) 
% 

ລວມລາຍຮບັຈາກການຂາຍ 905,080  100.00%  1,022,507   100.34% 1,080,802   100.54% 
ສ່ວນຫ ຼຸດສນິຄາ້             -     - (3,495)  (0.34%)  5,762   (0.54%) 

ລວມລາຍຮບັ-ສຼຸດທ ິ 905,080  100.00%  1,019,012  100.00%  1,075,040  100.00%  
 

ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັທຼຸກປະເພດ ໃນປີ 2011 ປີ 2012 ແລະ ປີ 2013 ເທົ່ າກບັ 902,462 ລາ້ນ
ກບີ 1,022,507 ລາ້ນກບີ ແລະ 1,080,802 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ ໂດຍຈະເຫນັໄດວ່້າລາຍໄດຈ້າກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້
ມນັລວມເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງເຊິ່ ງເກດີຈາກສາເຫດຫ ກັດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

 

 ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັກາຊວນ 
ບໍລສິດັມສີດັສ່ວນການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັກາຊວນສູງທີ່ ສຼຸດເມ ່ ອປຽບທຽບກບັຜະລດິຕະພນັນໍາ້ມນັປະເພດອ ່ ນໆ 

ໂດຍໃນປີ 2011 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັກາຊວນເທົ່ າກບັ 716,446 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 
79.16 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັລວມສຼຸດທ ິສ່ວນໃນປີ 2012 ເທົ່ າກບັ 856,412 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄິດເປັນສດັສ່ວນ 
84.04 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍໄດສ້ຼຸດທ ິແລະ ໃນປີ 2013 ເທົ່ າກບັ 856,004 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນ 79.63 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງລາຍຮບັລວມສຼຸດທ.ິ 

ຈາກຕາຕະລາງລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍແຍກຕາມຜະລດິຕະພນັຂາ້ງເທງິ ຈະເຫນັໄດວ່້າບໍລສິດັມລີາຍຮບັ
ຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັກາຊວນໃນປີ 2012 ເພີ່ ມຂຶນ້ 19.54 ສ່ວນຮອ້ຍຈາກປີ 2011 ໂດຍສາເຫດຂອງການເພີ່ ມຂຶນ້
ຢ່າງມເີນ ອ້ໃນສໍາຄນັດັ່ ງກ່າວເກດີຈາກປະລມິານການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັກາຊວນ ເນ ່ ອງຈາກມຈີໍານວນໂຄງການທີ່ ບໍລສິດັສະ  
ໜອງນໍາ້ມນັໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ໂຄງການຂຼຸ ດຄົນ້ແຮ່ເຫ ກັ, ໂຄງການກ່ໍສາ້ງເຂ ່ ອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ. ປະກອບກບັ
ລາຄາສະເລ່ຍຂອງນໍາ້ມນັກາຊວນທີ່ ປັບຕວົສູງຂຶນ້ຈາກປີຜ່ານມາ. ສ່ວນໃນປີ 2013 ເຖງິແມ່ນວ່າປະລມິານການຈໍາ
ໜ່າຍນໍາ້ມນັກາຊວນຈະເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກປີ 2012 ແຕ່ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຜະລດິຕະພນັນີຫ້ ຼຸດລງົ 0.05 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຈາກປີ 2012 ເນ ່ ອງຈາກລາຄາສະເລ່ຍຂອງຂອງນໍາ້ມນັກາຊວນຫ ຼຸດລງົຕາມລາຄານໍາ້ມນັໃນຕະຫ າດໂລກ. 

 
 ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ 

ບໍລິສດັມີລາຍຮັບຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັແອັດຊັງທໍາມະດາ ໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 
184,669 ລາ້ນກບີ, 164,023 ລາ້ນກບີ ແລະ 221,343 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 20.40 ສ່ວນຮອ້ຍ 16.10 
ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 20.59 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງລາຍຮບັລວມສຼຸດທ ິແຕ່ລະປີ ຕາມລໍາດບັ. 

ໃນປີ 2012 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາຫ ຼຸດລງົ 11.18 ສ່ວນຮອ້ຍຈາກປີ 
2011 ໂດຍມີສາເຫດຫ ກັມາຈາກປະລິມານການຈໍາໜ່າຍທີ່ ຫ ຼຸດລົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງສະຖານີ
ບໍລກິານນໍາ້ມນັ ແລະ ລາຄາສະເລ່ຍຈະເພີ່ ມຂຶນ້ເລກັໜອ້ຍກ່ໍຕາມ ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມໃນປີ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັ
ຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັແອັດຊງັທໍາມະດາເພີ່ ມຂຶນ້ 34.95 ສ່ວນຮອ້ຍຈາກປີ 2012 ເຊິ່ ງສາເຫດຫ ກັເກີດຈາກ
ປະລມິານການຈໍາໜ່າຍທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ເນ ່ ອງຈາກການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ. 
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 ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ  
ບໍລສິດັເລີ່ ມທດົລອງຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດຂຶນ້ໃນປີ 2013 ເຊິ່ ງມຍີອດຂາຍເທົ່ າກບັ 1,139 ລາ້ນກບີ 

ຫ   ເທົ່ າກບັ 0.10 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັລວມ ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັເຫນັໂອກາດທາງທຼຸລະກດິ 
ທີ່ ຜູໃ້ຊລ້ດົຍນົມຈີໍານວນເພີ່ ມຂຶນ້ ເຊິ່ ງກຼຸ່ ມລູກຄາ້ດັ່ ງກ່າວມຄີວາມຕອ້ງການໃຊນໍ້າ້ມນັເຊ ອ້ໄຟທີ່ ມຄ່ີາອອກເທນສູງ ເພ ່ ອ
ຮອງຮບັ ແລະ ຕອບສະໜອງກບັລດົຍນົທີ່ ມກີານຂບັເຄ ່ ອນຄວາມໄວສູງ ໂດຍບໍລສິດັທດົລອງຈໍາໜ່າຍສະເພາະໃນ
ສ່ວນຂອງສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທີ່ ມຢູ່ີໃນຕວົເມ ່ ອງໃຫຍ່ເປັນຫ ກັ. 

   
 ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັເຕາົ  

ບໍລສິດັເລີ່ ມມກີານຈໍາໜ່າຍນໍາມນັເຕາົ ໃນປີ 2013 ໂດຍມຍີອດຂາຍເທົ່ າກບັ 389 ລາ້ນກບີ ຫ   ເທົ່ າກບັ 0.04 
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັລວມ ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັເຫນັໂອກາດທາງທຼຸລະກດິ ໂດຍເບິ່ ງເຫນັ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ຕ່ໍກບັສນິຄາ້ດັ່ ງກ່າວ. ບໍລສິດັຈຶ່ ງດໍາເນນີການຈດັຫາຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວມາຈໍາໜ່າຍໃຫແ້ກ່
ລູກຄາ້ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ບໍລສິດັບ່ໍໄດມ້ນີະໂຍບາຍໃນການສັ່ ງຊ ມ້າສໍາຮອງເອາົໄວທ້ີ່ ສາງນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັ. ຖາ້ຫາກ
ວ່າລູກຄາ້ມຄີວາມຕອ້ງການສັ່ ງຊ  ້ບໍລສິດັຈຶ່ ງປະສານງານຈດັຫາມາຈໍາໜ່າຍໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້. 

 
 ລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ  

ໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຂາຍນ ້າມນັເຄ ່ ອງເທົ່ າກບັ 1,346 ລາ້ນກບີ, 2,072 
ລາ້ນກບີ ແລະ 1,927 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 0.15 ສ່ວນຮອ້ຍ, 0.20 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 0.18 
ສ່ວນຮອ້ຍຕາມລໍາດບັ ຂອງລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັລວມໃນແຕ່ລະປີ ຕາມລໍາດບັ ການຫ ຼຸດລງົຂອງລາຍຮບັ
ຈາກການຂາຍຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວໃນປີ 2013 ເນ ່ ອງຈາກວ່າພາວະເສດຖະກດິມກີານສະລໍຕວົຈຶ່ ງເຮດັໃຫປ້ະລມິານ
ການຂາຍຫ ຼຸດລງົ.  

 
1.2 ໂຄງສາ້ງລາຍຮບັແຍກຕາມກຼຸ່ ມລູກຄາ້ 

ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟແບ່ງອອກຕາມກຼຸ່ ມລູກຄາ້ສໍາຄນັ 5 ກຼຸ່ ມດັ່ ງນີ:້ 
ຕາຕະລາງທ ີ1.12.6  : ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍແຍກຕາມກຼຸ່ ມລູກຄາ້ 

ລາຍລະອຽດ 
                               

ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 
ມນູຄ່າ 

(ລາ້ນກບີ) (%) 
ມນູຄ່າ  

(ລາ້ນກບີ) (%) 
ມນູຄ່າ 

 (ລາ້ນກບີ) (%) 
1. ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟລວມ 902,462  99.71% 1,022,507  100.34% 1,080,802  100.54% 
ລາຍຮບັຈາກການຈາໍໜ່າຍເຂົາ້ໂຄງການ 150,376  16.61% 270,804  26.58% 307,134  28.57% 
ລາຍຮບັຈາກການຈາໍໜ່າຍເຂົາ້ອຼຸດສະຫະກາໍ 161,023  17.79% 213,950  21.00% 149,292  13.89% 
ລາຍຮບັຈາກການຈາໍໜ່າຍໃຫສ້ະຖານບີໍລກິານນໍາ້ມນັ 270,722  29.91% 357,406  35.07% 464,853  43.24% 

- ລາຍຮບັຈາກການຈາໍໜ່າຍໃຫສ້ະຖານ ີPTN - - - - 24,053 2.24% 
- ລາຍຮບັຈາກການຈາໍໜ່າຍໃຫສ້ະຖານ ີGLD 688 0.08% 31,411 3.08% 70,946 6.60% 
- ລາຍຮບັຈາກການຈາໍໜ່າຍໃຫສ້ະຖານ ີSTD 163,751 18.09% 195,970 19.23% 227,817 21.19% 
- ລາຍຮບັຈາກການຈາໍໜ່າຍໃຫສ້ະຖານ ີTHN 106,283 11.74% 130,025 12.76% 142,037 13.21% 

ລາຍຮບັຈາກການຈາໍໜ່າຍໃຫຜູ້ບ້ໍລກິານຂນົສົ່ ງ 47,573  5.26% 58,664  5.76% 64,174  5.97% 
ລາຍຮບັຈາກການຈາໍໜ່າຍໃຫລູ້ກຄາ້ອ ່ ນ 272,768  30.14% 121,682  11.94% 95,350  8.87% 
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ລາຍລະອຽດ 
                               

ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 
ມນູຄ່າ 

(ລາ້ນກບີ) (%) 
ມນູຄ່າ  

(ລາ້ນກບີ) (%) 
ມນູຄ່າ 

 (ລາ້ນກບີ) (%) 
2. ລາຍຮບັມາຈາກການຈໍາໜ່າຍຜະລດິຕະພນັອ ່ ນ 2,618   0.29%         

ລວມລາຍຮບັຈາກການຂາຍ 905,080   100.00% 1,022,507   100.34% 1,080,802   100.54% 
ສ່ວນຫ ຼຸດສນິຄາ້  -  - (3,495)   (0.34%) (5,762)   (0.54%) 

ລວມລາຍຮບັ-ສຼຸດທ ິ 905,080  100.00%  1,019,012   100.00% 1,075,040   100.00% 
 
 ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫສ້ະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ 
  ໃນໄລຍະປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟສ່ວນໃຫຍ່ໄດມ້າ
ຈາກການຈໍາໜ່າຍຜ່ານສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັໂດຍໃນປີ 2011 ບໍລສິດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫສ້ະຖານີບໍລິການ
ນໍາ້ມນັ ເທົ່ າກບັ 270,722 ລາ້ນກບີ ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 29.91 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍໄດຈ້າກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ
ສຼຸດທ,ິ ໃນຂະນະທີ່ ໃນປີ 2012 ບໍລສິດັຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫສ້ະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັເທົ່ າກບັ 357,406 ລາ້ນກບີ 
ຄດິເປັນ 35.07 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍໄດຈ້າກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟສຼຸດທ ິແລະ ໃນປີ 2013 ບໍລສິດັຈໍາໜ່າຍ
ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫສ້ະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ ເທົ່ າກບັ 464,853 ລາ້ນກບີ ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 43.24 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງລາຍ
ຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟສຼຸດທ ິເຊິ່ ງບໍລສິດັຈະຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັທຼຸກປະເພດໃຫແ້ກ່ສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັ. 

ໃນໄລຍະປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລິສັດມີລາຍຮັບຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫສ້ະຖານີ
ບໍລກິານນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ ໂດຍໃນປີ 2012 ເພີ່ ມຂຶນ້ຄດິເປັນສດັສ່ວນເທົ່ າກບັ 32.02 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຍອດ
ຂາຍຈາກປີກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ ປີ 2013 ລາຍຮບັດັ່ ງກ່າວເພີ່ ມຂຶນ້ຄດິເປັນສດັສ່ວນເທົ່ າກບັ 30.06 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຍອດ
ຂາຍຈາກປີກ່ອນ. ສາເຫດຫ ກັທີ່ ເຮດັໃຫກ້ານຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃຫສ້ະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງເກດີ
ຈາກການທີ່ ບໍລສິດັເພີ່ ມຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັທີ່ ບໍລສິດັຮ່ວມລງົທນຶ (CODO) ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງໃນຊ່ວງປີທີ່ ຜ່ານ
ມາ. 

ຮູບທ ີ1.12.1 ສະແດງລາຄາຈາໍໜ່າຍນໍາ້ມນັໜາ້ສະຖານບໍີລກິານໃນວຽງຈນັ 
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ກບີ/ລດິ 

ວນັທປີະກາດ 

ລາຄາຈາໍໜ່າຍນໍາ້ມນັໜາ້ສະຖານບໍີລກີານໃນວຽງຈນັປະກາດໂດຍສະມາຄມົນໍາ້ມນັເຊ  ອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັລາວ 

ແອດັຊງັພເິສດ 

ແອດັຊງັທໍາ
ມະດາ 
ກາຊວນ 
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ນອກຈາກນີ ້ປັດໄຈທາງດາ້ນລາຄາກ່ໍຍງັມຜີົນທີ່ ເຮັດໃຫກ້ານເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ   ຫ ຼຸດລງົຂອງລາຍຮບັຈາກການຈໍາ
ໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຜ່ານສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິັດ ໂດຍລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍາ້ມນັ (ລາຄາຂາຍໜາ້ປໍ້າ) ນໍາ້
ມນັແອັດຊງັພເິສດສະເລ່ຍໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 11,462 ກີບ/ລິດ, 11,876 ກບີ/ລິດ ແລະ 
11,404 ກບີ/ລດິ ຕາມລໍາດບັ, ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາສະເລ່ຍໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 10,395 
ກບີ/ລດິ, 10,624 ກບີ/ລດິ ແລະ 10,070 ກບີ/ລດິ ຕາມລໍາດບັ ແລະ ລາຄາຂອງນໍາ້ມນັກາຊວນສະເລ່ຍໃນປີ 2011, 
2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 9,252 ກບີ/ລດິ, 9,472 ກບີ/ລດິ ແລະ 9,032 ກບີ/ລດິ ຕາມລໍາດບັ. ດັ່ ງນັນ້ ລາຍຮບັ
ຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຜ່ານສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຂອງບໍລສິດັຈຶ່ ງເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ ເຫນັໄດຈ້າກການເພີ່ ມຂຶນ້
ຂອງປະລມິານຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັ ໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ທງັນີລ້າຄາຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໜາ້ສະຖານີບໍລກິານ
ນໍາ້ມນັແຕ່ລະປະເພດຈະປັບຕວົເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ   ຫ ຼຸດລງົ ຕາມຕົນ້ທນຶສນິຄາ້ ຫ   ອາດມບີາງກໍລະນີທີ່ ບ່ໍສາມາດຄວບຄຼຸມໄດ ້
ເຊັ່ ນ: ລດັຖະບານອອກມາດຕະການຄວບຄຼຸມລາຄາການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ການປັບເພີ່ ມ ຫ   ຫ ຼຸດລງົຂອງ
ອດັຕາການເກບັພາສອີາກອນ ເປັນຕົນ້. 

 
 ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ໂຄງການ 
  ໃນໄລຍະປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ໂຄງການເທົ່ າກບັ  150,376 
ລາ້ນກບີ,  270,804 ລາ້ນກບີ ແລະ 307,134 ລາ້ນກບີ ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 16.61 ສ່ວນຮອ້ຍ, 26.58 ສ່ວນຮອ້ຍ 
ແລະ 28.57 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັລວມ ໃນແຕ່ລະປີ ຕາມລໍາດບັ ໃນປີ 2012 ບໍລສິດັມີ
ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ໂຄງການເພີ່ ມຂຶນ້ຄດິເປັນສດັສ່ວນເທົ່ າກບັ 80.08 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຍອດຂາຍຈາກປີກ່ອນ 
ໃນຂະນະທີ່ ປີ 2013 ເພີ່ ມຂຶນ້ຄດິເປັນສດັສ່ວນເທົ່ າກບັ 13.42 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຍອດຂາຍຈາກປີກ່ອນ. ໂດຍຜະລດິຕະ
ພນັທີ່ ບໍລສິດັຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາ້ມນັກາຊວນ ແລະ ແອດັຊງັ. 

ປັດໄຈສໍາຄນັທີ່ ພາໃຫກ້ານຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ໂຄງການເພີ່ ມຂຶນ້ນັນ້ ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັໄດຂ້ະຫຍາຍລູກຄາ້ໂຄງການເພີ່ ມ
ຂຶນ້ ຕາມໂຄງການທີ່ ມຂີະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ຖ ກອະນຼຸມດັໂດຍລດັຖະບານ ເຊິ່ ງເຫນັໄດວ່້າການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງການຈໍາໜ່າຍ
ນໍາ້ມນັແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ຕາມປະເພດບນັດາ ໂຄງການຂອງລດັເປັນຕົນ້ແມ່ນ:  

1.) ໂຄງການສໍາປະທານສາ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດທົ່ ວປະເທດ 
2.) ໂຄງການກ່ໍສາ້ງເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟາ້ຖ່ານຫນີ 
3.) ໂຄງການສໍາປະທານ ແລະ ຂຼຸດຄົນ້ແຮ່ທາດຕ່າງໆ 
4.) ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານປະເທດເຊັ່ ນ: ປັບປຼຸງເສັນ້ທາງ, ຂວົ ແຕ່ເໜ ອເຖງິໃຕ ້ແລະ ໂຄງການລດົໄຟຟາ້ 

ຄວາມໄວສູງ. 
  

 ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ຂະແໜງການອຼຸດສາຫະກໍາ 
ນອກຈາກລາຍຮັບສໍາຄັນໃນການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟເຂົາ້ໂຄງການແລວ້ ບໍລິສັດຍັງມລີາຍຮັບຫ ກັອີກ

ຈໍານວນໜຶ່ ງໃນການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟເຂົາ້ຂະແໜງການອຼຸດສາຫະກໍາ ໂດຍໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັ
ມລີາຍຮບັເທົ່ າກບັ 161,023 ລາ້ນກບີ, 213,950 ລາ້ນກບີ ແລະ 149,292 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນເທົ່ າກບັ 
17.79 ສ່ວນຮອ້ຍ, 21.00 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 13.89 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟລວມໃນ
ແຕ່ລະປີຕາມລໍາດບັ ໂດຍຜະລດິຕະພນັທີ່ ບໍລສິດັຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ຂະແໜງການອຼຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນນໍາ້ມນັກາ
ຊວນ ແລະ ແອດັຊງັ. 
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ໃນໄລຍະປີ 2012 ບໍລິສັດມີລາຍຮັບຈາກການຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ຂະແໜງການອຼຸດສາຫະກໍາເພີ່ ມຂຶນ້ຄິດເປັນ
ສດັສ່ວນເທົ່ າກບັ 32.87 ສ່ວນຮອ້ຍຈາກປີກ່ອນໜາ້. ປັດໄຈທີ່ ເຮດັໃຫລ້າຍຮບັເພີ່ ມຂຶນ້ ເນ ່ ອງຈາກໃນໄລຍະປີ 2012 
ນັນ້ອຼຸດສາຫະກໍາຂນົສົ່ ງ ແລະ ອຼຸດສາຫະກໍາບ່ໍແຮ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໂດຍໃນໄລຍະປີ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກ
ການຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ຂະແໜງການອຼຸດສາຫະກໍາຫ ຼຸດລງົຄດິເປັນ 30.22 ສ່ວນຮອ້ຍຈາກປີກ່ອນໜາ້ ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັເນັນ້
ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນການຂະຫຍາຍການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຜ່ານສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັຫ າຍກວ່າການຈໍາໜ່າຍເຂົາ້ໂຮງງານ
ອຼຸດສາຫະກໍາ ຈຶ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫລ້າຍຮບັຫ ຼຸດລງົ. 

 
 ລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍໃຫລູ້ກຄາ້ອ ່ ນ  

ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ອ ່ ນໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈໍາໜ່າຍຜ່ານຜູຄ້າ້ລາຍຍ່ອຍເພ ່ ອຈໍາ
ໜ່າຍໃຫແ້ກ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີເປັນຕົນ້ແມ່ນ ໂຄງການກ່ໍສາ້ງຂະໜາດນອ້ຍ, ສະຖານີບໍລກິານນໍາ້ມນັຂະໜາດນອ້ຍ 
ໂດຍໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ລາຍຮບັມາຈາກການຈໍາໜ່າຍໃຫລູ້ກຄາ້ອ ່ ນເທົ່ າກບັ 272,768 ລາ້ນກີບ, 
121,682 ລາ້ນກບີ ແລະ ຫ ຼຸດລງົເຫ  ອ  95,350 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 30.14 ສ່ວນຮອ້ຍ, 11.94 
ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 8.87 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັລວມ ໃນແຕ່ລະປີ ຕາມລໍາດບັ. 

ຖາ້ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຈະເຫນັວ່າລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັໃຫລູ້ກຄາ້ອ ່ ນຫ ຼຸດລງົຄ  ໃນປີ 2013 ເທົ່ າກບັ 
55.39 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ໃນປີ 2013 ຫ ຼຸດລງົເທົ່ າກບັ 21.64 ສ່ວນຮອ້ຍ ເນ ່ ອງມາຈາກໃນໄລຍະປີ 2011 ເປັນຕົນ້ມາ
ບໍລສິດັໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນການຂະຫຍາຍການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັຜ່ານສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຫ າຍກວ່າ ສົ່ ງຜນົໃຫລ້າຍ
ໄດໃ້ນການຈໍາໜ່າຍໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ອ ່ ນຫ ຼຸດລງົຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງນບັຈາກປີ 2011 ເປັນຕົນ້ມາ. 

 
 ລາຍຮບັອ ່ ນ 

ລາຍຮບັອ ່ ນຂອງບໍລສິດັສ່ວນໃຫຍ່ເປັນລາຍຮບັທີ່ ເກດີຂຶນ້ຄັງ້ດຽວ ເຊັ່ ນ: ໃນປີ 2011 ບໍລສິດັບ່ໍມລີາຍຮບັອ ່ ນ
ໃນຂະນະທີ່ ໃນປີ 2012 ເຖງິ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັອ ່ ນຈາກການຂາຍຊບັສນິຄງົທີ່ ທີ່ ບໍລສິດັບ່ໍໄດໃ້ຊງ້ານອອກໄປເທົ່ າ
ກບັ 152 ລາ້ນກບີ ແລະ 5,166 ລາ້ນກບີຕາມລໍາດບັ. 

 
 ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້ຮບັ 
 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້ຮບັເຊິ່ ງເກດີຈາກການໃຫເ້ງນິກູຢ້ ມແກ່ບນັດາພາກສ່ວນທຼຸລະກດິທີ່ ມຄີວາມ
ກ່ຽວຂອ້ງກນັ ໂດຍໄລຍະປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້ຮບັເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ ເຊິ່ ງ
ເທົ່ າກບັ 2,042 ລາ້ນກບີ, 9,212 ລາ້ນກບີ ແລະ 18,599 ລາ້ນກບີ ຕາມລ າດບັ ສາເຫດຫ ກັທີ່ ເຮດັໃຫລ້າຍຮບັຈາກ
ດອກເບຍ້ຮບັເພີ່ ມຂຶນ້ເກດີຈາກການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຈໍານວນເງນິໃຫກູ້ຢ້ ມຕະຫ ອດຊ່ວງໄລຍະເວລາ 3 ປີ. 
 

2) ຕົນ້ທນຶຂາຍສນິຄາ້ ແລະ ກໍາໄລຂັນ້ຕົນ້  
ຕົນ້ທນຶຂາຍປະກອບມ:ີ ຕົນ້ທນຶສນິຄາ້, ຄ່າຂນົສົ່ ງ ແລະ ພາສີນໍາເຂົາ້ ໂດຍສາມາດແຍກຕົນ້ທນຶຕາມປະເພດ

ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງນີ:້ 
 1. ນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟປະກອບມ:ີ ນໍາ້ມນັກາຊວນ, ນໍາ້ມນັແອດັຊງັທໍາມະດາ 91 ແລະ ນໍາ້ມນັແອດັຊງັພເິສດ 95;  
 2. ນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ 
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ບໍລສິດັມຕີົນ້ທນຶຂາຍສນິຄາ້ຂອ້ນຂາ້ງຄງົທີ່  ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານຕົນ້ທນຶ
ຂາຍສນິຄາ້ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສາມາດຮກັສາອດັຕາກໍາໄລຂັນ້ຕົນ້ໃຫຢູ່້ໃນລະດບັທີ່ ໃກຄ້ຽງກນັຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ 
3 ປີ ໂດຍໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມຕີົນ້ທນຶຂາຍສນິຄາ້ລວມເທົ່ າກບັ 843,103 ລາ້ນກບີ, 948,045 
ລາ້ນກບີ ແລະ 1,003,917 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 93.15 ສ່ວນຮອ້ຍ, 93.04 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 93.38 ສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັລວມຈາກການຂາຍສນິຄາ້ ໃນແຕ່ລະປີຕາມລໍາດບັ. 

 
 ຕົນ້ທນຶໃນການຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ 

ຕົນ້ທນຶໃນການຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟປະກອບມ:ີ ຕົນ້ທນຶນໍາ້ມນັທີ່ ບໍລສິດັຊ ຈ້າກຜູສ້ະໜອງນໍາ້ມນັຈາກປະເທດ
ໄທເຊັ່ ນ: IRPC, ESSO, CHEVRON ແລະ SHELL ເຊິ່ ງບໍລສິດັມຕີົນ້ທນຶໃນການຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟແຕ່ປີ 
2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 841,893 ລາ້ນກບີ, 946,153 ລາ້ນກບີ ແລະ 1,002,294 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ 
ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນເທົ່ າກບັ 93.16 ສ່ວນຮອ້ຍ, 92.72 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 92.90 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຈໍາ
ໜ່າຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟໃນແຕ່ລະປີຕາມລໍາດບັ. 

 
 ຕົນ້ທນຶການຂາຍນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ  

ບໍລສິດັມຕີົນ້ທນຶໃນການຂາຍນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງແຕ່ປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 1,210 ລາ້ນກບີ, 1,892 
ລາ້ນກບີ ແລະ 1,623 ລາ້ນກບີ ຫ   ເທົ່ າກບັ 89.87 ສ່ວນຮອ້ຍ, 91.32 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 84.24 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍ
ຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງໃນແຕ່ລະປີຕາມລໍາດບັ. 

ຈາກຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິນັນ້ຈະເຫນັໄດວ່້າບໍລສິດັມສີດັສ່ວນຕົນ້ທນຶການຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟສູງກວ່າຕົນ້ທນຶ
ຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັເຄ ່ ອງ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2013 ສູງເຖງິ 8.66 ສ່ວນຮອ້ຍ. ດັ່ ງນັນ້ ສດັສ່ວນການຂາຍນໍາ້ມນັເຊ ອ້
ໄຟທີ່ ສູງເຖງິ 90 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັລວມ ຈຶ່ ງສົ່ ງຜົ່ ນໃຫສ້ດັສ່ວນຕົນ້ທນຶລວມຈາກການ
ຂາຍນໍາ້ມນັສູງຂຶນ້. 

 
3) ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນີນງານ 

ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລສິດັປະກອບດວ້ຍຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຂາຍ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການ
ບໍລຫິານໂດຍຄ່າໃຊຈ່້າຍສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບມ ີຄ່າໃຊຈ່້າຍກ່ຽວກບັພະນກັງານ, ຄ່າເຊົ່ າ, ຄ່າຫ ຼຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ຕດັຈ່າຍ, ຄ່າສາທາລະນຼຸປະໂພກ, ຄ່າບໍາລຼຸງຮກັສາ ແລະ ສອ້ມແປງ.  

ໃນໄລຍະປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິດັມແີນວໂນມ້ເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍ
ເນ ່ ອງ ໂດຍໃນປີ 2011 ບໍລສິດັມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນີນງານເທົ່ າກບັ 31,398 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 3.47 
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັລວມຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັ, ສ່ວນປີ 2012 ບໍລສິັດມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນີນງານເທົ່ າກບັ 
38,670 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ  3.79 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງລາຍຮບັລວມຈາກການຂາຍນໍາ້ມນັ ເຊິ່ ງເພີ່ ມຂຶນ້ຄດິ
ເປັນສດັສ່ວນ 23.16 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານໃນປີກ່ອນໜາ້ ແລະ ໃນປີ 2013 ບໍລສິດັມຄ່ີາໃຊ ້
ຈ່າຍໃນການດໍາເນນີງານ ເທົ່ າກບັ 47.349 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 4.40 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັລວມຈາກການ
ຂາຍນໍາ້ມນັ ເຊິ່ ງເພີ່ ມຂຶນ້ ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 22.44 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນີນງານໃນປີກ່ອນໜາ້ ເຊິ່ ງ
ຈະເຫນັໄດວ່້າບໍລສິດັມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານເພີ່ ມຂຶນ້ໃນປີ 2013 ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍເພີ່ ມຂຶນ້ເຊັ່ ນ: 



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນການບໍລິຫານ, ດາ້ນບຼຸກຄະລາກອນ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍການຕະຫ າດ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພ, 
ລະບບົໂປຣແກຣມ ເປັນຕົນ້. 
 
4) ລາຍຈ່າຍທາງການເງນິ-ສຼຸດທ ິ

ບໍລສິດັມລີາຍຈ່າຍທາງການເງນິປະກອບມ:ີ ດອກເບຍ້ຈ່າຍ ແລະ ຂາດທນຶຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ ເຊິ່ ງໃນປີ 
2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຈ່າຍດັ່ ງກ່າວເທົ່ າກບັ 8,016 ລາ້ນກບີ, 12,281 ລາ້ນກບີ ແລະ 20,772 ລາ້ນ
ກບີ ຕາມລໍາດບັ. ໃນຂະນະທີ່ ບໍລສິດັກ່ໍມລີາຍຮບັທາງການເງນິປະກອບມ:ີ ດອກເບຍ້ຮບັ,  ສ່ວນຫ ຼຸດຈາກຜູສ້ະໜອງ, 
ກໍາໄລຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ, ດດັແກອ້າກອນມູນຄ່າເພີ່ ມເພ ່ ອໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມຫ ກັການບນັຊີ ແລະ ອ ່ ນໆ ເຊິ່ ງໃນປີ 
2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍຮບັທາງເງນິເທົ່ າກບັ 2,041 ລາ້ນກບີ, 9,211 ລາ້ນກບີ ແລະ 18,599 ລາ້ນກບີ 
ຕາມລໍາດບັ. ຈາກຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິນັນ້ ຈະເຫນັໄດວ່້າບໍລສິດັມລີາຍຈ່າຍທາງການເງນິ-ສຼຸດທຫິ ຼຸດລງົຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ. 
 
5) ກໍາໄລສຼຸດທ ິແລະ ອດັຕາກໍາໄລສຼຸດທ ິ

ບໍລສິດັມກໍີາໄລສຼຸດທໃິນປີ 2011 ເທົ່ າກບັ 21,608 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນອດັຕາກໍາໄລສຼຸດທ ິ2.39 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງລາຍຮບັລວມຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັ, ສ່ວນໃນປີ 2012 ບໍລສິດັມກໍີາໄລສຼຸດທເິພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 26,514 ລາ້ນກບີ ຫ   
ຄດິເປັນອດັຕາກໍາໄລສຼຸດທ ິ2.60 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັລວມຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັ ໂດຍອດັຕາກໍາໄລທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ 
ໃນປີ 2012 ເກີດຈາກບໍລິສດັມີລາຍຮບັຈາກການຂາຍສນິຄາ້ເພີ່ ມຂຶນ້. ໃນປີ 2013 ບໍລສິັດມກໍີາໄລສຼຸດທເິທົ່ າກບັ 
19,133 ລາ້ນກບີ ຄດິເປັນອດັຕາກໍາໄລສຼຸດທ ິ1.78 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັລວມຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັ ໂດຍສາເຫດ
ຫ ກັທີ່ ອດັຕາສ່ວນກໍາໄລສຼຸດທໃິນປີ 2013 ຫ ຼຸດລງົ ເກດີຂຶນ້ຈາກການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຄ່າໃຊ່ຈ່າຍ ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນ
ການຂາຍ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນການບໍລຫິານ,  ຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນບຼຸກຄະລາກອນ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍການຕະຫ າດ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍທາງດາ້ນ
ຄວາມປອດໄພ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຊ ລ້ະບບົໂປຣແກຣມເປັນຕົນ້. ລວມທງັການເພີ່ ມຂຶນ້ຫ າຍຂອງດອກເບຍ້ຈ່າຍ ເນ ່ ອງ
ຈາກໃນຊ່ວງປີ 2013 ບໍລສິດັມກີານຂະຫຍາຍທຼຸລະກດິ ແລະ ເພີ່ ມຈໍານວນສະຖານບໍີລກິານນໍາ້ມນັຫ າຍສະຖານ.ີ 

 
1.12.5 ຖານະທາງການເງນິຂອງບໍລສິດັ 
 
1. ຊບັສນິ 

  ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັ ມຊີບັສນິລວມ ເທົ່ າກບັ 202,814 ລາ້ນກບີ, 
280,883 ລາ້ນກບີ ແລະ 561,573 ລາ້ນກບີຕາມລໍາດບັ. ໂດຍລາຍການທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສົ່ ງຜົ່ ນຕ່ໍການປ່ຽນແປງໃນຊບັສນິ
ລວມຂອງບໍລສິດັມດີັ່ ງນີ:້ 
 
1.1 ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກທະນາຄານ 
  ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011 ບໍລສິດັມລີາຍການເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກທະນາຄານເທົ່ າກບັ 4,537 ລາ້ນ
ກບີ ຫ   ເທົ່ າກບັ 2.24 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຊັບສນິລວມ. ໃນຂະນະທີ່ ໃນວັນທີ 31 ທນັວາ 2012 ບໍລສິັດມລີາຍການ
ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກທະນາຄານເພີ່ ມຂຶນ້ 3,778 ລາ້ນກບີຈາກປີກ່ອນໜາ້ເປັນ 8,316 ລາ້ນກບີ ຫ   ເທົ່ າກບັ 2.96 
ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຊບັສນິລວມ. ໂດຍການເພີ່ ມຂຶນ້ດັ່ ງກ່າວມສີາເຫດຫ ກັຈາກກໍາໄລຈາກການດໍາເນນີງານທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາໍນວນ 
4,676 ລາ້ນກບີ ເນ ່ ອງຈາກລາຍຮບັຈາກການຈໍາໜ່າຍນໍາ້ມນັ ແລະ ລາຍໄດອ້ ່ ນໆ ທີ່ ເພີ່ ມຫ າຍຂຶນ້ ເຖງິແມ່ນວ່າບໍລສິດັ
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ຈະມກີານໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່ກດິຈະການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັອອກໄປຈໍານວນ 48,738 ລາ້ນກບີ ແຕ່ບໍລິສດັຍັງມເີງນິທນຶ
ໝນູວຽນຈາກການກູຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ. 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 ບໍລສິດັມລີາຍການເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກທະນາຄານເທົ່ າກບັ 9,424 ລາ້ນກບີ  
ຫ   ເທົ່ າກບັ 1.68 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຊບັສນິລວມທງັໝດົ ໂດຍແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງເງນິສດົສ່ວນໃຫຍ່ຍງັຄງົມາຈາກກໍາໄລຈາກ
ການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິດັ. 

 
1.2 ໜີຕ້ອ້ງຮບັການຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັອ ່ ນໆ 

 ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2011 ບໍລສິດັມໜີີຕ້ອ້ງຮບັການຄາ້ສຼຸດທ ິ47,164 ລາ້ນກບີ ໃນວນັທີ່  31 ທນັວາ 2012 
ເທົ່ າກບັ 72,424 ລາ້ນກບີ ແລະ 31 ທນັວາ 2013 ເທົ່ າກບັ 88,466 ລາ້ນກບີ ໂດຍໜີຕ້ອ້ງຮບັການຄາ້ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້
ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ 3 ປີ ເກດີຈາກລູກໜີກ້ານຄາ້ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຕາມລາຍຮບັທີ່ ເຕບີໂຕຂຶນ້ໃນແຕ່ລະປີ. 

  ຕາຕະລາງທ ີ1.12.7  : ໜີຕ້ອ້ງຮບັການຄາ້ ແລະ ຄ່າເພ ່ ອໜີສ້ ົ່ ງໃສຈະສູນ 

ລູກໜີກ້ານຄາ້ 
ທາ້ຍປີ 2011 
ລາ້ນກບີ 

 % 
ທາ້ຍປີ 2012 
ລາ້ນກບີ 

% 
ທາ້ຍປີ 2013 
ລາ້ນກບີ 

% 

ລູກໜີກ້ານຄາ້ຈາກຄູ່ ຮ່ວມທຼຸລະກດິ  1,591  3.25 2,445  3.22 2,954  3.17 
ລູກໜີທ້າງການຄາ້ 47,422  96.75 73,466  96.78  90,278  96.83 
ລວມລູກໜີກ້ານຄາ້ກ່ອນໜີສ້ງົໃສຈະສູນ 49,013  100 75,912  100  93,232  100 
ຄ່າເພ ່ ອໜີສ້ງົໃສຈະສູນ 1,849  3.92 3,487  4.82 4,766  5.39 
ລວມລູກໜີກ້ານຄາ້ 47,164  100 72,424  100  88,466  100 

 
ບໍລສິດັມໜີີຕ້ອ້ງຮບັອ ່ ນໆ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 28,248 ລາ້ນກບີ 

19,113 ລາ້ນກບີ ແລະ 286,202 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ. ໂດຍໃນປີ 2013 ບໍລສິດັມໜີີຕ້ອ້ງຮບັອ ່ ນໆ ເພີ່ ມຂຶນ້ເຖງິ 
267,089 ລາ້ນກບີ. ເນ ່ ອງຈາກ ບໍລສິດັມກີານເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນເປັນ 350,000 ລາ້ນກບີ ຕາມມະຕຕິກົລງົຂອງ
ຄະນະບໍລຫິານ ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2011, 24 ທນັວາ 2012, 23 ທນັວາ 2013 ເຊິ່ ງບໍລສິດັຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັຊໍາລະຄ່າ
ຮຼຸ ນ້ຈາກຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ຈໍານວນ 251,779 ລາ້ນກບີ ຈຶ່ ງບນັທກຶເປັນໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ໃນປີ 2013 ແຕ່ທງັນີໃ້ນເດ ອນ 
ກນັຍາ 2014 ບໍລສິດັໄດມ້ກີານແຈງ້ຮຽກເກບັລູກໜີຄ່້າຮຼຸ ນ້ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ກ່ໍໄດຊໍ້າລະໜີຄ້າ້ງຮບັດັ່ ງກ່າວຢ່າງເຕມັ
ຈໍານວນສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັມທີນຶຈດົທະບຽນ ແລະ ທນຶທີ່ ຊໍາລະແລວ້ເທົ່ າກບັ 350,000 ລາ້ນກບີ. 

 
1.3 ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫຜູ້ສ້ະໜອງ 

  ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມກີານຊໍາລະເງນິລ່ວງໜາ້ຄ່າສນິຄາ້ໃຫແ້ກ່ຜູ ້
ສະໜອງເທົ່ າກບັ 8,792 ລາ້ນກບີ, 10,781 ລາ້ນກບີ ແລະ 526 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ ເຊິ່ ງເກດີຈາກການທີ່ ບໍລສິດັ
ຊໍາລະເງນິລ່ວງໜາ້ຄ່າສນິຄາ້ໃຫແ້ກ່ຜູສ້ະໜອງໄປກ່ອນ. 
 
1.4 ສນິຄາ້ໃນສາງ 
  ໃນວນັທ ີ 31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມສີນິຄາ້ໃນສາງເທົ່ າກບັ 8,571 ລາ້ນກບີ, 
7,587 ລາ້ນກບີ ແລະ 12,291 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 4.23 ສ່ວນຮອ້ຍ, 2.70 ແລະ 2.19 ຂອງສບັຊນິລວມ
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ໃນແຕ່ລະປີຕາມລໍາດບັ. ໂດຍສນິຄາ້ໃນສາງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ມນັນໍາ້ເຄ ່ ອງ ເພ ່ ອຮບັຮອງການຈໍາ
ໜ່າຍນໍາ້ມນັປະເພດຕ່າງໆ ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້.  

1.5 ຊບັສນິໝນູວຽນອ ່ ນ 

  ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມຊີບັສນິໝນູວຽນອ ່ ນສຼຸດທເິທົ່ າກບັ 20,555 
ລາ້ນກບີ, 22,241 ລາ້ນກບີ ແລະ 2,943 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ ຫ   ຄດິເປັນ 10.14 ສ່ວນຮອ້ຍ, 7.92 ສ່ວນຮອ້ຍ 
ແລະ 0.52 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຊບັສນິລວມ ຕາມລໍາດບັ. ໂດຍຊບັສນິໝນູວຽນອ ່ ນສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດວ້ຍ ເງນິລ່ວງໜາ້
ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານເພ ່ ອນໍາໄປຈດັກດິຈະກໍາການຕະຫ າດໃນຕ່າງແຂວງ, ໃຫຢ້ ມເຄ ່ ອງໃນສາງແກ່ລູກຄາ້ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ລ່ວງໜາ້ອ ່ ນໆ. 
   ໃນວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2013 ຊບັສນິໝນູວຽນອ ່ ນຂອງບໍລສິດັຫ ຼຸດລງົເຖງິ 19,298 ລາ້ນກບີ ເນ ່ ອງຈາກເມ ່ ອ
ວນັທ ີ10 ຕຼຸລາ 2010 ບໍລສິດັໄດເ້ຮດັສນັຍາຊ -້ຂາຍເພ ່ ອສະໜອງນໍາ້ມນັກາຊວນໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ ວຽງຈນັ ພດັທະນາ ເຊິ່ ງ
ເປັນບໍລສິດັທີ່  ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດໃນການນໍາເຂົາ້ນໍາ້ມນັ ຈາກກະຊວງອຼຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ເປັນຈໍານວນ 
30,000,000 ລດິ ໂດຍໃນປີ 2011 ແລະ 2012 ບໍລສິດັໄດສ້ະໜອງນໍາ້ມນັກາຊວນໃຫເ້ປັນຈໍານວນ 2,498,000 
ລດິ ຕກົເປັນເງນິ 19,036 ລາ້ນກບີ, ແຕ່ໃນລະຫວ່າງນັນ້ບໍລສິດັ ວຽງຈນັ ພດັທະນາ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັໃບອະນຼຸຍາດ
ນໍາເຂົາ້ເທ ່ ອ ສະນັນ້, ບໍລສິດັຈຶ່ ງໄດຕ້ກົລງົໃຫເ້ປັນການກູຍ້ ມນໍາ້ມນັກ່ອນ ແລະ ມາໃນປີ 2013 ບໍລສິດັ ວຽງຈນັ 
ພດັທະນາ ໄດຊໍ້າລະຄ ນໃນມນູຄ່າດັ່ ງກ່າວສົ່ ງຜນົໃຫສ້ບັຊນິໝນູວຽນອ ່ ນຫ ຼຸດລງົຢ່າງມເີນ ອ້ໃນສໍາຄນັ. 
 
1.6 ຊບັສນິຄງົທີ່  

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມຊີບັສນິຄງົທີ່ ສຼຸດທເິທົ່ າກບັ 55,539 ລາ້ນ
ກບີ, 69,007 ລາ້ນກບີ ແລະ  67,637 ລາ້ນກບີ ຫ   ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 27.38 ສ່ວນຮອ້ຍ, ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 24.57 
ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 12.04 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຊບັສນິລວມ ຕາມລໍາດບັ. 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2012 ບໍລສິດັມຊີບັສນິຄງົທີ່ ສຼຸດທເິພີ່ ມຂຶນ້ ເນ ່ ອງຈາກໃນປີດັ່ ງກ່າວບໍລສິດັໂອນຊບັສນິ
ທີ່ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສາ້ງ ເຊິ່ ງດໍາເນນີການສາ້ງສໍາເລດັແລວ້ລະຫວ່າງປີເຊັ່ ນ: ຕກຶອາຄານ ແລະ ສິ່ ງປຼຸກສາ້ງ ລວມທງັມີ
ການລງົທນຶຊ ຊ້ບັສນິຄງົທີ່ ອ ່ ນໆເພີ່ ມຂຶນ້ ເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າຂອງຊບັສນິຄງົທີ່ ສຼຸດທເິພີ່ ມຂຶນ້ຈາກປີກ່ອນໜາ້. ສ່ວນໃນວນັທ ີ
31 ທນັວາ 2013 ບໍລສິດັມຊີບັສນິຄງົທີ່ ສຼຸດທຫິ ຼຸດລງົເລກັໜອ້ຍ ເນ ່ ອງຈາກຜນົຂອງການຕດັຄ່າຫ ຼຸຍ້ຫຽ້ນລະຫວ່າງປີ ປະ 
ກອບກບັການຈໍາໜ່າຍສບັຊນິບາງສ່ວນອອກໄປ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມກີານລງົທນຶຊ ຊ້ບັສນິຄງົທີ່ ອ ່ ນໆເພີ່ ມຂຶນ້ໃນປີດັ່ ງກ່າວ
ດວ້ຍກ່ໍຕາມ. 

ຕາຕະລາງທ ີ1.12.8 : ຊບັສນິຄງົທີ່ ໃນທາ້ຍປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

ລາຍການຊບັສນິ 
 31 ທນັວາ 2011  

(ລາ້ນກບີ)  
 31 ທນັວາ 2012 

 (ລາ້ນກບີ) 
 31 ທນັວາ 2013   

(ລາ້ນກບີ) 
ຕກຶອາຄານ ແລະ ສິ່ ງປຼຸກສາ້ງ  30,820   38,372   39,196  
ເຄ ່ ອງຈກັ ແລະ ອຼຸປະກອນ  17,952    21,397   22,129  
ພະຫະນະ  5,083  6,254    3,057  
ເຄ ່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ   1,684  2,985   3,255  

ລວມ  55,539              69,007              67,637  
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1.7 ຊບັສນິທີ່ ບ່ໍມຕີວົຕນົ 
  ໃນວັນທ ີ31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລິສັດມຊີັບສິນທີ່ ບ່ໍມຕີົວຕົນສຼຸດທເິທົ່ າກບັ  623 ລາ້ນກີບ
, 588 ລາ້ນກີບ ແລະ  506 ລາ້ນກີບ ຫ   ເທົ່ າກັບ 0.31 ສ່ວນຮອ້ຍ, 0.21 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 0.09 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຊັບ
ສິນລວມຕາມລໍາດັບ. ໂດຍລາຍການຊັບສິນທີ່ ບ່ໍມຕີົວຕົນແມ່ນປະກອບມ:ີ ລິຂະສິດຕ່າງໆກ່ຽວກບັ Computer Software 
ດັ່ ງນີ:້   

ຕາຕະລາງທ ີ1.12.9 : ຊບັສນິທີ່ ບ່ໍມຕີວົຕນົໃນທາ້ຍປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 

         ລາຍການຊບັສນິ 
  31 ທນັວາ 2011  

(ລາ້ນກບີ)   
 31 ທນັວາ 2012 

 (ລາ້ນກບີ)  
 31 ທນັວາ 2013   

(ລາ້ນກບີ)  
ຄອມພວິເຕຊີອບແວ 623 588 506 
ລວມ 623 588 506 

 
1.8 ຊບັສນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າຊ  ້
  ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລິສັດມຊີັບສິນຕາມສັນຍາເຊົ່ າຊ ສ້ຼຸ ດທິ 11,110 ລາ້ນກບີ, 
21,686 ລາ້ນກີບ ແລະ 18,276 ລາ້ນກບີ ຫ   ເທົ່ າກັບ 5.48 ສ່ວນຮອ້ຍ, 7.72 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 3.25 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຊັບ
ສິນລວມຕາມລໍໍາດັບ.  ໂດຍໃນວັນທ ີ31 ທນັວາ 2013 ບໍລິສັດມສີັນຍາເຊົ່ າລົດຂົນສົ່ ງ Isuzu ເປັນຈໍານວນ 12 ຄັນ ແລະ ລົດ
ຂົນສົ່ ງ Daewoo ຈໍານວນ 15 ຄັນ ກບັບໍລິສັດລັດໃຫເ້ຊົ່ າສິນເຊ ່ ອທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ພາຍໃຕສ້ັນຍາເຊົ່ າ 36 
ເດ ອນ ແລະ 60 ເດ ອນ ເມ ່ ອຄົບກໍານົດສັນຍາແລວ້ບໍລິສັດມີທາງເລ ອກທີ່ ຈະສາມາດຊ ລ້ົດດັ່ ງກ່າວໄວເ້ປັນກໍາມະສິດຂອງ
ບໍລສິດັເອງ. 
 
 1.9 ເງນິລງົທນຶໄລຍະຍາວ 
  ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລິສັດມີເງນິລົງທນຶໄລຍະຍາວເທົ່ າກັບ 8,449 ລາ້ນກບີ, 
19,391 ລາ້ນກບີ ແລະ 21,173 ລາ້ນກີບ ຫ   ເທົ່ າກບັ 4.17 ສ່ວນຮອ້ຍ, 6.90 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 3.77 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຊັບ
ສິນລວມ ຕາມລໍໍາດັບ. ໂດຍໃນວັນທ ີ31 ທັນວາ 2013 ບໍລິສັດມເີງນິໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່ ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ 
ຈໍາກດັ ຈໍານວນ 12.121 ລາ້ນກບີ, ເງນິໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່ບໍລິສັດ ແບັກແຄນຢອນ ລາວ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈໍາກດັ ຈໍານວນ 1,513 
ລາ້ນກບີ, ເງນິໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່ບໍລິສັດ  ສຼຸດາພອນການຄາ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກດັ ຈໍານວນ 966 ລາ້ນກບີ ແລະ 
ເງນິໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່ບໍລິສັດ ລາວເດລີມ້າກ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ຈໍາກດັ ຈໍານວນ 6,572 ລາ້ນກບີ ໂດຍເງນິໃຫກູ້ຢ້ ມດັ່ ງກ່າວເປັນເງນິ
ກູຢ້ ມແບບບ່ໍມຫີ ັກຊັບຄໍາ້ປະກັນ ແລະ ບໍລສິດັມກີານຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບຍ້ສະເລ່ຍຢູ່ທີ່  10-11 ສ່ວນຮອ້ຍ ຕ່ໍປີ. 
 
1.10 ໜີຕ້ອ້ງຮບັໄລຍະຍາວອ ່ ນໆ 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມໜີີຕ້ອ້ງຮບັໄລຍະຍາວເທົ່ າກບັ 5,190 ລາ້ນ
ກບີ, 26,675 ລາ້ນກບີ ແລະ 36,474 ຫ   ເທົ່ າກບັ 2.56 ສ່ວນຮອ້ຍ, 9.50 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 6.49 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງຊບັສນິລວມ ຕາມລໍໍາດບັ ໂດຍໜີຕ້ອ້ງຮບັໄລຍະຍາວອ ່ ນໆໄດແ້ກ່ເງນິໃຫກູ້ຢ້ ມແກ່ກໍາມະການ (ທ່ານ ຈນັທອນ 
ສດິທໄິຊ) ໂດຍບ່ໍມຫີ ກັຊບັຄໍາ້ປະກນັ, ບ່ໍມກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ ແລະ ກໍານດົຊໍາລະເມ ່ ອທວງຖາມ. 
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2. ໜີສ້ນິ  
ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມໜີີສ້ນິທງັໝດົຈໍານວນ 105,605 ລາ້ນກບີ, 

178,768 ລາ້ນກບີ ແລະ 192,440 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ. ໂດຍລາຍການໜີສ້ນິທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສົ່ ງຜນົຕ່ໍການປ່ຽນແປງໃນ
ໜີສ້ນິລວມຂອງບໍລສິດັມດີັ່ ງນີ:້  
2.1  ເງນິກູຢ້ ມໄລຍະສັນ້  

ໃນວນັທ ີ 31 ທນັວາ ຂອງປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມໜີີສ້ນິສ່ວນໃຫຍ່ຄ : ເງນິກູຢ້ ມໄລຍະສັນ້ 
ບໍລສິດັມກີານກູຢ້ ມເງນິຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ ເທົ່ າກບັ 70,642 ລາ້ນກບີ, 134,271 ລາ້ນກບີ ແລະ 
158,199 ລາ້ນກບີ ຫ   ເທົ່ າກບັ 34.83 ສ່ວນຮອ້ຍ, 47.80 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 28.17 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຊບັສນິລວມ
ຕາມລໍາດບັ ເຊິ່ ງເປັນເງນິກູຢ້ ມໄລຍະສັນ້ເພ ່ ອມາເປັນທນຶໝນູວຽນຂອງບໍລສິດັ, ໂດຍສນັຍາເງນິກູຈ້ະຕອ້ງຊໍາລະຕາມ
ກໍານດົເມຶ່ ອຄບົອາຍຼຸສນັຍາ ແລະ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ຢູ່ທີ່ ປະມານ 8-10 ສ່ວນຮອ້ຍ ຕ່ໍປີ.  
 
2.2 ເຈ ົາ້ໜີກ້ານຄາ້ 

ບໍລສິດັມເີຈ ົາ້ໜີກ້ານຄາ້ ໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 4,954 ລາ້ນກບີ, 14,562 ລາ້ນກບີ ແລະ 
17,576 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ. ໂດຍການເຕບີໂຕຂອງເຈົາ້ໜີກ້ານຄາ້ຕະຫ ອດຊ່ວງໄລຍະເວລາ 3 ປີ ເກດີຈາກລາຍໄດທ້ີ່
ເຕບີໂຕຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັມກີານສັ່ ງຊ ນໍ້າ້ມນັເພ ່ ອມາຈໍາໜ່າຍຫ າຍຂຶນ້.  

 
2.3 ພາສຄີາ້ງຈ່າຍ 

ພາສຄີາ້ງຈ່າຍຂອງບໍລສິດັປະກອບດວ້ຍ ອາກອນກໍາໄລຄາ້ງຈ່າຍເປັນຫ ກັ ນອກຈາກນີບໍ້ລສິດັຍງັມອີາກອນມູນ
ຄ່າເພີ່ ມຄາ້ງຈ່າຍ  ແລະ ພາສອີ ່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ພາສນໍີາເຂົາ້ ໂດຍໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມີ
ພາສຄີາ້ງຈ່າຍ 19,697 ລາ້ນກບີ, 15,040 ລາ້ນກບີ ແລະ 7,331 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງຊໍາລະພາຍໃນຕົນ້
ປີຖດັໆໄປ ຕາມເງ  ່ອນໄຂເວລາທີ່ ກດົໝາຍກໍານດົ  
 
2.4 ເງນິກູຢ້ ມໄລຍະຍາວ 
 ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັມກີານເຮດັສນັຍາເຊົ່ າສນິເຊ ່ ອໄລຍະຍາວຕາມລາຍລະອຽດໃນຂໍ ້ 1.8 ຂາ້ງເທງິນັນ້ ບໍລສິດັມີ
ພາລະເງນິກູຢ້ ມໄລຍະຍາວໃນຮູບແບບຂອງສນັຍາເຊົ່ າສນິເຊ ່ ອ. ນອກຈາກນີ ້ ບໍລສິດັຍງັມເີງນິກູຢ້ ມໄລຍະຍາວຈາກສະ
ຖາບນັການເງນິຈາກທະນາຄານ ANZ bank(Lao) ໂດຍໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2011, 2012 ແລະ 2013 ບໍລສິດັມີ
ເງນິກູຢ້ ມໄລຍະຍາວຈໍານວນ 5,159 ລາ້ນກບີ, 9,606 ລາ້ນກບີ ແລະ 7,671 ລາ້ນກບີ ຫ   ເທົ່ າກບັ 2.54 ສ່ວນຮອ້ຍ, 
3.42 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 1.37 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຊບັສນິລວມຕາມລ ໍາດບັ. 
 

3. ທນຶຈາກຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ 
ໃນວັນທີ 31 ທນັວາ 2011, 2012 ແລະ 2013  ທນຶຂອງຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ລວມມຈີໍານວນ 97,208 ລາ້ນກີບ, 

102,114 ລາ້ນກບີ ແລະ 369,133 ລາ້ນກບີ ຫ   ເທົ່ າກບັ 47.93 ສ່ວນຮອ້ຍ, 36.35 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 65.73 ສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງຊບັສນິລວມຕາມລໍໍາດບັ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2011 ບໍລສິດັທນຶຈດົທະບຽນເທົ່ າກບັ 75,600 ລາ້ນກບີ ໂດຍ
ມທີນຶຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ເທົ່ າກບັ 50,098 ລາ້ນກບີ ເຊິ່ ງໄດດໍ້າເນນີການຫນັປ່ຽນກໍາໄລສະສມົທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັ
ສນັຈໍານວນ 13,317 ລາ້ນກບີມາເປັນທນຶຈດົທະບຽນຊໍາລະແລວ້ຂອງຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ ຕາມມະຕກິອງປະຊຼຸມຄະນະກໍາມະການ



            ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ສ່ວນທ ີ1.12 - 19 

ບໍລສິດັໃນວນັທ ີ25 ທນັວາ 2011 ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັມກໍີາໄລສະສມົຄງົເຫ  ອທາ້ຍປີ 2011 ເທົ່ າກບັ 21,608 ລາ້ນ
ກບີ.  

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2012 ບໍລສິດັທນຶຈດົທະບຽນ ເທົ່ າກບັ 75,600 ລາ້ນກບີ ໂດຍມທີນຶຈດົທະບຽນທີ່
ຊໍາລະແລວ້ເທົ່ າກບັ 71,707 ລາ້ນກບີ ເຊິ່ ງບໍລສິດັ ໄດດ້ າເນີນການຫນັປ່ຽນກ າ ໄລສະສມົທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັສນັຈໍານວນ 
21,608 ລາ້ນກບີມາເປັນທນຶຈດົທະບຽນທີ່ ຊ າລະແລວ້ຂອງຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້. ຕາມມະຕກິອງປະຊຼຸມສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ
ໃນວນັທ ີ24 ທນັວາ 2012 ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັມກໍີາໄລສະສມົຄງົເຫ  ອທາ້ຍປີ 2012 ເທົ່ າກບັ 26,514 ລາ້ນກບີ  

ແລະ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2013 ບໍລສິດັໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນຈາກ 75,600 ລາ້ນກບີ ເປັນ 350,000 
ລາ້ນກບີ ໂດຍມທີນຶຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ເທົ່ າກບັ 98,221 ລາ້ນກບີ ເຊິ່ ງບໍລສິດັໄດດໍ້າເນີນການຫນັປ່ຽນກໍາໄລສະ
ສມົທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັສນັຈໍານວນ 26,514 ລາ້ນກບີມາເປັນທນຶຈດົທະບຽນທີ່ ຊໍາລະແລວ້ຂອງຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ ຕາມມະຕກິອງ
ປະຊຼຸມສະພາບໍລກິານຂອງບໍລສິັດໃນວັນທ ີ23 ທນັວາ 2013 ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິັດມີກໍາໄລສະສມົຄງົເຫ  ອທາ້ຍປີ 
2013 ເທົ່ າກບັ 19,133 ລາ້ນກບີ. ໂດຍທາ້ຍປີ 2013 ບໍລສິດັມລູີກໜີຄ່້າຮຼຸ ນ້ຄາ້ງຮບັເທົ່ າກບັ 251,778 ລາ້ນກບີ. ແຕ່
ທງັນີ ້ໃນເດ ອນ ກນັຍາ ປີ 2014 ບໍລສິດັໄດມ້ກີານແຈງ້ຮຽກເກບັລູກໜີຄ່້າຮຼຸ ນ້ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຜູຖ້ ຮຼຸ ນ້ກ່ໍໄດຊໍ້າລະໜີຄ້າ້ງ
ຮບັດັ່ ງກ່າວຢ່າງເຕມັຈໍານວນ ສົ່ ງຜນົໃຫບໍ້ລສິດັມທີນຶຈດົທະບຽນ ແລະ ທນຶທີ່ ຊໍາລະ ເທົ່ າກບັ 350,000 ລາ້ນກບີ. 

 
1.12.6 ການວເິຄາະສະພາບຄ່ອງຂອງບໍລສິດັ 

 
ບໍລສິດັມອີດັຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງໃນປີ 2011, ປີ 2012 ແລະ ປີ 2013 ເທົ່ າກບັ 1.17 ເທົ່ າ, 0.83 ເທົ່ າ ແລະ 

2.16 ເທົ່ າ ໂດຍໃນປີ 2013 ອດັຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງເພີ່ ມຂຶນ້  ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັໄດດໍ້າເນີນການເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ
ຈາກ 75,600 ລາ້ນກບີເປັນ 350,000 ລາ້ນກບີ ເຊິ່ ງບໍລສິດັມກີານຕັງ້ເປັນລູກໜີຄ້າ້ງຊໍາລະຮຼຸ ນ້ຈໍານວນ 251,778 
ລາ້ນກີບ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອດັຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງໝູນໄວຂອງບໍລສິດັຍງັຢູ່ໃນລະດັບໃກຄ້ຽງກນັຕະຫ ອດຊ່ວງ
ໄລຍະເວລາ 3 ປີ ເທົ່ າກບັ 0.48–0.53 ເທົ່ າ ເຊິ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັວ່າບໍລສິດັຍງັມຄີວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະໜີສ້ນິ
ດວ້ຍຊບັສນິໝູນວຽນໄວ. ແຕ່ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັມວີງົເງນິໄລຍະສັນ້ຈາກສະຖາບນັການເງນິ ເຮດັໃຫບໍ້ລສິດັສາມາດ
ບໍລຫິານຈດັການສະພາບຄ່ອງດັ່ ງກ່າວໄດຢ່້າງພຽງພໍ.  

ບໍລສິດັມກີະແສເງນິສດົຈາກການດໍາເນີນງານໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ -7,775 ລາ້ນກບີ, 
819 ລາ້ນກບີ ແລະ 9,284 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ ໂດຍໃນປີ 2011 ບໍລສິດັມກີະແສເງນິສດົຕດິລບົ ເນ ່ ອງຈາກການເພີ່ ມ
ຂຶນ້ຂອງໜີຕ້ອ້ງຮບັການຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັອ ່ ນ. ເຖງິແນວໃດກ່ໍຕາມ, ກະແສເງນິສດົຈາກການດໍາເນນີງານໃນປີ 2012 
ກບັມາເປັນບວກຈໍານວນ 819 ລາ້ນກບີ ເນ ່ ອງຈາກມກໍີາໄລຈາກການດໍາເນນີງານເພີ່ ມຂຶນ້. ສ່ວນໃນປີ 2013 ເຖງິແມ່ນ
ວ່າບໍລສິດັຈະມກໍີາໄລຈາກການດໍາເນນີງານຫ ຼຸດລງົ ແຕ່ກະແສເງນິສດົຈາກການດໍາເນີນງານແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍເຫດຜນົ
ຫ ກັເກດີຈາກລູກໜີກ້ານຄາ້ ແລະ ລູກໜີອ້  ່ ນທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນອດັຕາຫ ຼຸດລງົຄ່ອນຂາ້ງຫ າຍ ເນ ່ ອງຈາກບໍລສິດັສາມາດເກບັ
ເງນິຈາກລູກຄາ້ໄດໃ້ນຊ່ວງທາ້ຍປີ.   

ບໍລສິດັມກີະແສເງນິສດົຈາກການລງົທນຶໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ -33,670 ລາ້ນກບີ, -
65,117 ແລະ -30,168 ລາ້ນກີບ ຕາມລໍາດັບ ໂດຍໃນແຕ່ລະປີບໍລິສັດມກີານລົງທນຶຊ ຊ້ ັບສນິຄົງທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ເພ ່ ອ
ຂະຫຍາຍທຼຸລະກດິ ລວມທງັມກີານໃຫເ້ງນິກູຢ້ ມແກ່ຫວົໜ່ວຍທຼຸລະກດິອ ່ ນທຼຸກປີ ແຕ່ໃນປີ 2013 ບໍລິສດັມີກະແສ
ເງນິສດົຮບັຈາກການຂາຍຊບັສນິຄງົທີ່ . ດັ່ ງນັນ້ກະແສເງນິສດົຈາກການລງົທນຶໃນປີ 2013 ຈຶ່ ງຕດິລບົຕ່ໍາກວ່າປີ 2012. 
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ບໍລສິດັມກີະແສເງນິສດົຈາກການຈດັຫາເງນິ ໃນປີ 2011, 2012 ແລະ 2013 ເທົ່ າກບັ 42,699 ລາ້ນກບີ, 
68,076 ລາ້ນກບີ ແລະ 21,992 ລາ້ນກບີ ຕາມລໍາດບັ ເຊິ່ ງບໍລສິດັມກີະແສເງນິສດົຈາກການຈດັຫາເງນິເພີ່ ມຂຶນ້ທຼຸກປີ
ຈາກການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງເງນິກູຢ້ ມເພ ່ ອໃຊໃ້ນການລງົທນຶຊ ຊ້ບັສນິຄງົທີ່  ແລະ ໃຊເ້ປັນເງນິທນຶໝນູວຽນ.  

ບໍລສິດັມໄີລຍະເວລາການເກບັໜີສ້ ິນ້ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດບັປະມານ 19-28 ວນັ ໃນຂະນະທີ່ ໄລຍະເວລາການ
ຊໍາລະໜີສ້ະເລ່ຍແມ່ນປະມານ 2-6 ວນັ. ສ່ວນໄລຍະເວລາຂາຍສນິຄາ້ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດບັປະມານ 3-4 ວນັ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົ
ໃຫໄ້ລຍະເວລາໝນູວຽນເງນິສດົ (Cash Cycle) ຂອງບໍລສິດັສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ ປະມານ 21-27 ວນັ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິ
ຄວາມຕອ້ງການແຫ ່ ງເງນິທນຶໄລຍະສັນ້ ເຊິ່ ງບໍລສິດັມກີານກະກຽມຄວາມພອ້ມ ໂດຍມວີງົເງນິກູຢ້ ມໄລຍະສັນ້ຈາກສະ
ຖາບນັການເງນິທີ່ ຮອງຮບັຢ່າງພຽງພໍຕ່ໍການໃຊຈ່້າຍໝນູວຽນໃນທຼຸລະກດິ.  
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ພາກທ ີ2 
ຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 

 
2.1 ລາຍລະອຽດຂອງຮ ນ້ 
 ພາກນີ ້ສະແດງຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວພັນກບັຮ ນ້ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສດິໃນການຖຮື ນ້ຂອງຜູຖ້ືຮ ນ້ ເຊິ່ ງອີງໃສ່ກດົ
ລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ແລະ ບນັດາກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ. 
 
2.1.1 ສະພາບທົ່ ວໄປ 

ບໍລສິດັໄດຫ້ນັປ່ຽນຈາກ ບໍລສິດັຈໍາກດັ ມາເປັນ ບໍລສິດັມະຫາຊນົ ທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຈໍາກດັ ພາຍໃຕກ້ດົ
ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທີ່ ໄດຫ້ນັປ່ຽນຮູບແບບບໍລສິດັ, ບໍລສິດັມຜູີຖ້ຮື ນ້ 9 ຄນົ ທີ່ ຖຮື ນ້ 100 ສ່ວນຮອ້ຍ 
(ຮອ້ຍສ່ວນຮອ້ຍ) ຂອງຮ ນ້ຈດົທະບຽນ.  

ຕ່ໍມາໃນວນັທ ີ09 ຕ ລາ 2014 ກອງປະຊ ມວສິາມນັຜູຖ້ຮື ນ້ຄັງ້ທ ີ1/2014 ໄດມ້ມີະຕຕິກົລງົໃຫມ້ກີານເພີ່ ມ
ທນຶຈດົທະບຽນຂອງບໍລສິດັຈໍານວນ 120.00 ຕືກ້ບີ ຈາກເດີມ 350.00 ຕືກ້ບີ ມາເປັນ 470.00 ຕືກ້ບີ ແບ່ງອອກ
ເປັນ 235,000,000 (ສອງຮອ້ຍສາມສບິຫາ້ລາ້ນ) ຮ ນ້ ມູນຄ່າກໍານດົ 2,000 (ສອງພນັ) ກບີຕ່ໍຮ ນ້. 

ສໍາລບັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຂອງບໍລສິດັເພື່ ອສະເໜຂີາຍ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ (IPO) 
ບໍລສິດັຈະອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຈໍານວນ 60,000,000 (ຫກົສບິລາ້ນ) ຮ ນ້ ຫ  ືປະມານ 25.531 ສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງຮ ນ້ທງັໝດົພາຍຫ ງັເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ. 

 ໂດຍຫ ກັແລວ້ ບໍລສິດັຖກືຄ ມ້ຄອງໂດຍກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ແລະ ບາງຂໍກໍ້ານດົຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວິ
ສາຫະກດິ. 

 ທນຶ 
ທນຶຂອງບໍລສິດັທີ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນໜງັສຊືວນຊືສ້ະບບັນີແ້ມ່ນ 350.00 ຕືກ້ບີ ປະກອບດວ້ຍ 235,000,000 

(ສອງຮອ້ຍສາມສບິຫາ້ລາ້ນ) ຮ ນ້ ເຊິ່ ງແຕ່ລະຮ ນ້ມມີູນຄ່າກໍານດົ 2,000 (ສອງພນັ) ກບີຕ່ໍຮ ນ້. ຮ ນ້ທງັໝດົໄດຖ້ອກ
ຄບົໝດົແລວ້. 

ພາຍຫ ງັໄດອ້ອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທງັໝດົ ບໍລສິັດທີ່ ປືກສາທາງການເງນິ ແລະ ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການ
ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຈະໄດທໍ້າການສະເໜຂໍີຈດົທະບຽນຮ ນ້ສາມນັທງັໝດົຂອງບໍລສິດັເຂົາ້ເປັນຫ ກັຊບັຈດົທະບຽນໃນ
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. ບໍລສິດັມຄີວາມຄາດຫວງັວ່າການສະເໜດີັ່ ງກ່າວຈະໄດຮ້ບັການອະນ ມດັເພື່ ອໃຫກ້ານປະຕບິດັ 
ແລະ ຄ ນສມົບດັຂອງບໍລສິດັສອດຄ່ອງກບັກດົລະບຽບຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. 

 
 ຂໍຈ້ໍາກດັຂອງຜູຖ້ຮື ນ້ທີ່ ເປັນຄນົຕ່າງປະເທດ 
ກດົໝາຍຂອງລາວໄດມ້ຂໍີຫ້າ້ມກ່ຽວກບັຈໍານວນຮ ນ້ຂອງນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດອາດຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ຖໄືດ.້ 

ອງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍລະບຽບການຄ ມ້ຄອງການຊື-້ຂາຍຮ ນ້ຂອງນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 
ສະບບັເລກທ ີ012/ຄລຕ ລງົວນັທ ີ19 ພດຶສະພາ 2011 ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດສາມາດໄດຮ້ບັອດັຕາສ່ວນຕາມທີ່ ລະບ 
ໃວໃ້ນຂໍກໍ້ານດົຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ສຄຄຊ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 8 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ລະບຽບຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
- ມະຕກິອງປະຊ ມຂອງບໍລສິດັທີ່ ຈດົທະບຽນ 
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- ການກໍານດົຂອງ ສຄຄຊ ດັ່ ງນີ:້ 
o ນກັລງົທນຶໃນຕ່າງປະເທດສາມາດຊືຮ້ ນ້ໃນອດັຕາສ່ວນບ່ໍເກນີ 10 (ສບິ) ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຈໍານວນຮ ນ້

ທງັໝດົຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນໃດໜຶ່ ງ. 
o ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດໜຶ່ ງລາຍສາມາດຊືຮ້ ນ້ໃນອດັຕາສ່ວນບ່ໍເກນີໜື່ ງສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈາໍນວນຮ ນ້ທງັ

ໝດົຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນໃດໜຶ່ ງ. 
ເນື່ ອງຈາກ ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ມມີະຕຕິກົລງົຂອງກອງປະຊ ມວສິາມນັຜູຖ້ຮື ນ້ຄັງ້

ທ ີ1/2014 ເມື່ ອວນັທ ີ9 ຕ ລາ 2014 ເຫນັດໃີຫບໍ້ລສິດັບ່ໍມຂໍີຈ້ໍາກດັການຖຮື ນ້ໂດຍຄນົຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ ງຄນົຕ່າງປະ
ເທດສາມາດຖຮື ນ້ຂອງບໍລສິດັໄດສູ້ງສ ດເຖງິ 100 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງທນຶຈດົທະບຽນ. ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງເປັນໄປຕາມຂໍຕ້ກົລງົ
ວ່າດວ້ຍລະບຽບການຄ ມ້ຄອງການຊື-້ຂາຍຮ ນ້ຂອງນກັລົງທນຶຕ່າງປະເທດໃນຕະຫ າດຫ ກັຊັບລາວ ສະບບັເລກທ ີ
012/ຄລຕ ລງົວນັທ ີ19 ພດຶສະພາ 2011 ມາດຕາ 8. 

 
 ການຈ່າຍເງນິປັນຜນົ 
ບໍລິສດັຈະຈ່າຍເງນິປັນຜົນໃຫແ້ກ່ບັນດາຜູຖ້ືຮ ນ້ໃນອດັຕາສ່ວນບ່ໍຫ  ດ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງກໍາໄລສ ດທ ິ

ພາຍຫ ງັຫກັເງນິຄງັສໍາຮອງຕ່າງໆທ ກປະເພດ ຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຕາມທີ່ ກດົໝາຍ
ກໍານດົໄວ ້(ຖາ້ມ)ີ, ບໍລສິດັຈະບ່ໍຈ່າຍເງນິປັນຜນົເມື່ ອບໍລສິດັຍງັມຂີາດທນຶຕ່ໍເນື່ ອງໃນປີຜ່ານໆມາ. 

ມະຕຕິກົລງົຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລຫິານທີ່ ອະນ ມດັໃຫຈ່້າຍເງນິປັນຜນົ ແລະ ຈໍານວນຄັງ້ໃນການຈ່າຍເງນິປັນຜນົ
ຕ່ໍປີ ຕອ້ງຖກືນໍາສະເໜເີພື່ ອຂໍອະນ ມດັຈາກກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ເສຍກ່ອນ ແລະ ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫ ກັການ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ. 

ເຖງິແນວໃດກ່ໍຕາມອດັຕາສ່ວນບ່ໍຫ  ດ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ ດັ່ ງກ່າວອາດມກີານປ່ຽນແປງຂຶນ້ຢູ່ກບັການພຈິາລະນາ 
ແລະ ອະນ ມດັຈາກກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ການພຈິາລະນາອາດຈະອີງໃສ່ສະພາບເສດຖະກດິ, ກະແສເງນິສດົ, ແຜນການ
ລງົທນຶ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົໃນສນັຍາຕ່າງໆທີ່ ບໍລສິດັຜູກພນັຢູ່ລວມທງັຂໍຈ້ໍາກດັທາງກດົໝາຍ ແລະ ຄຽງຄູ່ກບັ
ຄວາມພຽງພໍຂອງທນຶໃນການຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທ ລະກດິເຊືອ້ໄຟໃນອະນາຄດົ. 

ບໍລສິດັຈະຈ່າຍເງນິປັນຜນົເປັນສະກ ນເງນິກບີ ແລະ ຜູຖ້ຮື ນ້ຈະໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ອາກອນລາຍໄດຈ້າກເງນິ
ປັນຜນົ. 

 
 ກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ 

1. ອງີຕາມກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັຈະຕອ້ງຮຽກໃຫມ້ກີານປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ຢ່າງໜອ້ຍປີລະ 1 
ຄັງ້ ຢ່າງຊາ້ພາຍໃນເດອືນ 6 ຂອງທ ກປີ. ສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັອາດຈະຮຽກໃຫມ້ກີອງປະຊ ມວສິາມນັຜູຖ້ຮື ນ້
ເມື່ ອມຄີວາມຈໍາເປັນຕອ້ງຂໍມະຕຕິົກລງົຈາກຜູຖ້ຮື ນ້ໃນວາລະທີ່ ອີງຕາມກດົລະບຽບບໍລິສດັ ຫ  ືອີງຕາມກດົໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ. ຫາກການຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີອງປະຊ ມວສິາມນັຜູຖ້ຮື ນ້ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານຍື່ ນຂໍໂດຍຈໍານວນຜູຖ້ຮື ນ້ ຫ  ືຜູອໍ້ານວຍ
ການຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສໍາຄັນ (ຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ) ຫ  ືໄດຖ້ກືຈດັຂືນ້ຕາມຄໍາສັ່ ງສານ 
ສະພາບໍລຫິານຈະຕອ້ງຮຽກໃຫມ້ກີອງປະຊ ມວສິາມນັຜູຖ້ຮື ນ້ ພາຍໃນ 30 ວນັ ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທີ່ ໄດຮ້ບັການຮອ້ງຂໍ. 

ໜງັສແືຈງ້ການກອງປະຊ ມໃຫຍ່ໃດໜຶ່ ງຄວນຈະສົ່ ງມອບໂດຍກງົ ຫ  ືຜ່ານວທິກີານອື່ ນໆທີ່ ເໝາະສມົໃຫແ້ກ່ຜູ ້
ຖຮື ນ້ທງັໝດົຂອງບໍລສິດັຢ່າງໜອ້ຍ 5 ວນັລັດຖະການກ່ອນທີ່ ຈະມກີານເປີດກອງປະຊ ມ ຫ  ືອີງຕາມກດົໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ. 



  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ອງົປະຊ ມສໍາລບັກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ໃດໜຶ່ ງຂອງບໍລສິດັຈະຕອ້ງມຜູີຖ້ຮື ນ້ຢ່າງໜອ້ຍສອງຄນົເຂົາ້ຮ່ວມ ເຊິ່ ງມີ
ຈໍານວນຮ ນ້ເກນີເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຮ ນ້ທີ່ ຖອກແລວ້ທງັໝດົ. 

 
 ສດິໃນການລງົຄະແນນສຽງ 
ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຜູຖ້ຮື ນ້ມສີດິອອກສຽງຕາມຫ ກັການໜຶ່ ງຮ ນ້ຕ່ໍໜຶ່ ງສຽງມະຕຂິອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ຈະໄດ ້

ຮບັອະນ ມດັກ່ໍຕ່ໍເມື່ ອມສີຽງສ່ວນຫ າຍຈາກກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້. ແຕ່ສໍາລບັມະຕສິະເພາະຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນ ມດັ
ໂດຍການອອກສຽງຢ່າງໜອ້ຍສອງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນຜູຖ້ຮື ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຜູຖ້ຮື ນ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ ແລະ ມີ
ຮ ນ້ລວມກນັແລວ້ຫ າຍກວ່າ 80 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ຖອກແລວ້ທງັໝດົ. ປະເດນັທີ່ ພວົພນັເຖງິບໍລສິດັດັ່ ງຕ່ໍໄປ
ນີ ້ຈໍາເປັນຕອ້ງມມີະຕສິະເພາະຂອງກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້: 

− ການລງົຄະແນນສຽງໃນບນັຫາຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິະຫະກດິ 
− ການປ່ຽນແປງກດົລະບຽບ ຫ  ືສນັຍາສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັ 
− ການເພີ່ ມທນຶ ຫ  ືການຫ  ດທນຶຂອງບໍລສິດັ 
− ການຄວບ ຫ  ືຍກົເລກີບໍລສິດັ 
− ການຂາຍ ຫ  ືການໂອນກດິຈະການທງັໝດົຫ ບືາງສ່ວນທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃຫບ້ ກຄນົອື່ ນ 
− ການຊື ້ຫ  ືຮບັໂອນກດິຈະການຂອງວສິາຫະກດິອື່ ນ 

ອງີຕາມກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ ຜູຖ້ຮື ນ້ອາດຈະຖກືຫາ້ມລງົຄະແນນສຽງກ່ຽວກບັບນັຫາທີ່ ຕນົມຄີວາມ
ກ່ຽວຂອ້ງ ຫ  ືອາດຈະໄດຮ້ບັກໍາໄລ ຫ  ືຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ. ບນັດາສະມະຊກິທີ່ ມໜີາ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ຈະຕອ້ງ
ກໍານດົວ່າຜູຖ້ຮື ນ້ນັນ້ຕກົຢູ່ໃນກໍລະນດີັ່ ງກ່າວນີ ້ຫ  ືບ່ໍ. 

 
 ສດິໄດຮ້ບັການສະເໜຊີືຮ້ ນ້ກ່ອນ ແລະ ການອອກຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມເຕີມ 
ພາກທ ີ1 ຂອງມະຕຕິກົລງົຂອງ ຄສພຊ ກໍານດົວ່າ ບໍລສິດັທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 

ຈະໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ການປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົພາຍໃຕກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິເຊິ່ ງເປັນພນັທະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
ກບັສດິຂອງຜູຖ້ຮື ນ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະເໜຊີືຮ້ ນ້ກ່ອນເມື່ ອມກີານຂາຍຮ ນ້ເພີ່ ມທນຶຂອງບໍລສິດັ. 

ອີງຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ ບໍລສິດັຕອ້ງໄດຮ້ຽກໂຮມກອງປະຊ ມຜູຖ້ຮື ນ້ເພື່ ອພຈິາລະນາ ແລະ 
ອະນ ມດັກ່ຽວກບັການເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນຂອງບໍລິສັດ. ການເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນຂອງບໍລິສັດຕອ້ງໄດຖ້ືກຈດົ
ທະບຽນການເພີ່ ມທນຶ ກບັກະຊວງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ ພາຍໃນກໍານດົເວລາ 10 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ມືທ້ີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໃຫຊໍ້າລະຄ່າຈອງຮ ນ້ເປັນຕົນ້ໄປ. ນອກຈາກນີ,້ ພາຍຫ ງັທີ່ ມກີານຈດົທະບຽນເພີ່ ມທນຶແລວ້ບໍລສິດັຕອ້ງແຈງ້ໃຫ ້
ມວນຊນົຮບັຮູພ້າຍໃນກໍານດົເວລາ 10 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນການເພີ່ ມທນຶເປັນຕົນ້ໄປ. 

 ສດິໃນການຊໍາລະສະສາງ 
ໃນກໍລະນຫີາກມກີານຊໍາລະສະສາງບໍລສິດັຊບັສນິທີ່ ຍງັເຫ ອືຈາກການຊໍາລະສະສາງທີ່ ໄດໃ້ຫເ້ຈົາ້ໜີຢ່້າງຄບົ 

ຖວ້ນແລວ້ນັນ້ຈະຕອ້ງໄດແ້ບ່ງໃຫກ້ບັບນັດາຜູຖ້ຮື ນ້ໃນສດັສ່ວນຕາມຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ຕນົເອງຖ.ື 
 ບນັຊີທະບຽນຜູຖ້ຮື ນ້ 
ບໍລສິດັຈະບນັທກຶຊື່  ແລະນາມສະກ ນ ທີ່ ຢູ່ ແລະ ສນັຊາດຂອງຜູຖ້ຮື ນ້ ໄວໃ້ນປືມ້ທະບຽນຜູຖ້ຮື ນ້ (ເຊິ່ ງຕ່ໍໄປ 

ນີເ້ອີນ້ວ່າ “ບນັຊທີະບຽນຜູຖ້ຮື ນ້’’). 



  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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2.2 ຂໍຫ້າ້ມໃນການໂອນຮ ນ້ 
 ນອກເໜອືຈາກໄລຍະເວລາທີ່ ຈໍາກດັໄວນ້ັນ້, ຜູສ້າ້ງຕັງ້ບໍລສິດັມະຫາຊນົທ ກຄນົແມ່ນຖກືຈໍາກດັການໂອນຮ ນ້
ຂອງຕນົຈໍານວນຢ່າງໜອ້ຍສບິສ່ວນຮອ້ຍຂອງທນຶຈດົທະບຽນພາຍໃນກໍານດົ ໄລຍະເວລາ 2 (ສອງ)ປີນບັແຕ່ວນັທີ່
ບໍລສິດັມະຫາຊນົໄດຂ້ືນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິເປັນຕົນ້ໄປ ໂດຍອີງຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ. ນອກຈາກນັນ້
ຫາກບໍລສິດັເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ອງີຕາມລະບຽບວ່າດວ້ຍການຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ເລກທ ີ24/
ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ07 ມງັກອນ 2011 ຜູຖ້ຮື ນ້ໃຫຍ່ ແລະ ຜູມ້ສີາຍພວົພນັກ່ຽວຂອ້ງແມ່ນຈະຖກືຈໍາກດັບ່ໍໃຫມ້ກີານ
ໂອນຮ ນ້ທັງໝົດຂອງຕົນພາຍໃນກໍານົດ ໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີຈ ົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ (Silent 
Period). 

2.3 ການກໍານດົລາຄາສະເໜຂີາຍຮ ນ້ 
 ວທິກີານກໍານດົລາຄາສະເໜຂີາຍຮ ນ້ ໃນຄັງ້ນີ ້ແມ່ນເປັນການກໍານດົໂດຍໃຊ ້“ວທິລີາຄາຕ່ໍກໍາໄລສ ດທຕ່ໍິຮ ນ້ 
(P/E Ratio)” ໂດຍລາຄາສະເໜຂີາຍຮ ນ້ໃນຄັງ້ນີເ້ທົ່ າກບັ 4,000 ກບີ/ຮ ນ້ ມາຈາກການນໍາກໍາໄລສ ດທຂິອງບໍລສິດັ
ຈາກການຄາດການຜນົກໍາໄລໃນປີ 2015 ເຊິ່ ງສະທອ້ນເຖງິຜນົປະກອບການທີ່ ນກັລງົທນຶຈະໄດຮ້ບັຈາກການລງົທນຶ
ຫານດວ້ຍຈໍານວນຮ ນ້ສາມນັພາຍຫ ັງການສະເໜີຂາຍຄັງ້ນີ ້ຈະໄດກໍ້າໄລຕ່ໍຮ ນ້ພາຍຫ ງັການສະເໜີຂາຍ (Fully 
Diluted EPS) ເທົ່ າກບັ 432 ກບີ/ຮ ນ້. ຫ ງັຈາກນັນ້ຈ ຶ່ ງນໍາມາຄູນກບັຄ່າ P/E ເທົ່ າກບັ 9.26 ເທົ່ າ ເຊິ່ ງເປັນຄ່າ P/E 
ທີ່ ໄດຫ້າລຮ່ືວມກນັລະຫວ່າງບໍລສິດັ ທີ່ ປຶກສາທາງການເງນິ ແລະ ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 

ກໍລະນນໍີາຄ່າ P/E ທີ່ ກໍານດົມາປຽບທຽບກບັອດັຕາ P/E ສະເລ່ຍຂອງຜູປ້ະກອບການທ ລະກດິທີ່ ຄາ້ຍຄກືບັ
ບໍລິສັດໃນປະເທດກ ່ ມ AEC ທງັໝດົ (P/E ສະເລ່ຍຂອງອ ດສາຫະກໍາ) ໂດຍຈະໄດອ້ັດຕາ P/E ສະເລ່ຍຂອງ
ອ ດສາຫະກໍາເທົ່ າກບັ 19.38 ເທົ່ າ ສົ່ ງຜນົໃຫມູ້ນຄ່າທີ່ ເໝາະສມົເທົ່ າກບັ 8,372 ກບີ/ຮ ນ້ ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫລ້າຄາໃນການສະ ເ
ໜຂີາຍຄັງ້ນີມ້ສ່ີວນຫ  ດຈາກມູນຄ່າທີ່ ເໝາະສມົປະມານ 52 ສ່ວນຮອ້ຍ. 
 

2.4 ການອອກຈໍາໜ່າຍ, ການຈອງຊື ້ແລະ ການແບ່ງປັນຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶ 
2.4.1 ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
 ຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຈະຖກືຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສະເໜຂີາຍໃຫແ້ກ່ມວນຊນົທງັ ໃນສປປ ລາວ ແລະ ນກັລງົທນຶຕ່າງ
ປະເທດ ໂດຍຜ່ານຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ແລະ ຜ່ານຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້. 

 ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທງັໝດົ 
 ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຈໍານວນ 60,000,000 ຮ ນ້ ໃນການອອກຈໍາໜ່າຍໃນຄັງ້ນີ ້

ຈະມກີານອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດໂດຍມລີາຍ
ລະອຽດ ດງັນີ.້ 

o ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ແກ່ນກັລງົທນຶພາຍໃນ ສປປ.ລາວ  ຈໍານວນ 30,000,000 ຮ ນ້ 
o ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ແກ່ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ  ຈໍານວນ 30,000,000 ຮ ນ້ 
 ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶໃນຄັງ້ນີ ້ຈະບ່ໍມກີານກໍານດົນະໂຍບາຍພເິສດທາງດາ້ນຈໍານວນ

ຮ ນ້ ແລະ ລາຄາທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍສໍາລບັພະນກັງານຂອງບໍລສິດັ. 
 ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທງັໝດົ ໄດຂ້ືນ້ທະບຽນເປັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ໃຫແ້ກ່ມວນ

ຊນົຄັງ້ທໍາອດິກບັ ສຄຄຊ ແລວ້. 



  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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 ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶໃຫແ້ກ່ມວນຊນົ 
ຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທີ່ ໄດອ້ອກຈໍາໜ່າຍໃຫແ້ກ່ມວນຊນົເປັນຄັງ້ທໍາອດິໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ນກັລງົທນຶຈາກ

ຕ່າງປະເທດນັນ້ຈະຖກືຈໍາໜ່າຍໂດຍຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ແລະ ຜ່ານຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ໂດຍອີງຕາມ
ບນັດາກດົໝາຍທີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນບນັດາປະເທດທີ່ ມກີານອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ດັ່ ງກ່າວໄດເ້ກດີຂືນ້.  

 
 ຂໍມູ້ນລາຍລະອຽດຂອງຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ແລະ ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 

1.) ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ 
ອາຄານຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຊັນ້ 5 
ຖະໜນົ: ກໍາແພງເມອືງ, ບາ້ນ: ໂພນທນັເໝອື 
ເມອືງ: ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ໂທ: (+856-21) 265 461-4 
ແຟັກ: (+856-21) 265 465-6 

 
2.) ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 

 ໃນເຂດນະຄອນຫ ວງມທີງັໝດົ 3 ຕວົແທນ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ບໍລສິດັ ຫລກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ 

ອາຄານຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຊັນ້ 5 
ບາ້ນ ໂພນທນັເໜອື, ເມອືງສສີດັຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 
ເບໂີທລະສບັ : (+856-21) 265461-4 
ເບໂີທລະສານ : (+856-21) 265465-6 

2. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສໍານກັງານໃຫຍ່ 
ບາ້ນ ສຫີອມ, ເມອືງ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 
ເບໂີທລະສບັ : (+856-21) 213300 
ເບໂີທລະສານ : (+856-21) 241275 

3. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ນະຄອນຫ ວງ 
ບາ້ນ ມໄີຊ, ເມອືງ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 
ເບໂີທລະສບັ : (+856-21) 213400 
ເບໂີທລະສານ : (+856-21) 213404 

 ນອກເຂດນະຄອນຫ ວງມທີງັໝດົ 17 ຕວົແທນ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ຫ ວງພະບາງ 
 ບາ້ນ ວຊິ ນ, ເມອືງ ຫ ວງພະບາງ, ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-71) 212411 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-71) 212185 
 



  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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2. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ໄຊຍະບູລ ີ
 ບາ້ນ ສເີມອືງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີ
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-74) 211153 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-74) 211365 
3. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ອ ດມົໄຊ 
 ບາ້ນ ພູຂຽວ, ເມອືງ ໄຊ, ແຂວງ ອ ດມົໄຊ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-81) 312059 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-81) 312222  
4. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ຫ ວງນໍາ້ທາ 
 ບາ້ນ ໂພນໄຊ, ແຂວງ ຫ ວງນໍາ້ທາ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-86) 211398  
 ເບໂີທລະສານ : (+856-86) 312073 
5. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ຫວຍ້ຊາຍ 
 ບາ້ນ ຂອນແກວ້, ເມອືງ ຫວຍ້ຊາຍ, ແຂວງ ບ່ໍແກວ້ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-84) 211492 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-84) 211024 
6. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ຜົງ້ສາລ ີ
 ບາ້ນ ຜົງ້ສາລ ີເມອືງ ຜົງ້ສາລ,ີ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີ
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-88) 210076 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-88) 210015 
7. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ຊໍາເໜອື 
 ບາ້ນ ພນັໄຊ, ເມອືງ ຊໍາເໜອື, ແຂວງ ຫວົພນັ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-64) 312464 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-64) 312824  
8. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ຊຽງຂວາງ 
 ບາ້ນ ໂພນສະຫວ່າງ, ເມອືງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-61) 213278 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-61) 213301  
9. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ຄໍາມວ່ນ 
 ບາ້ນ ໂພນສະໜາມ, ເມອືງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມວ່ນ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-51) 212253 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-51) 212073  
10. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ປາກຊນັ 
 ບາ້ນ ໂພໄຊ, ເມອືງ ປາກຊນັ, ແຂວງ ບໍລຄິ າໄຊ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-54) 212025 



  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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 ເບໂີທລະສານ : (+856-54) 212823 
11. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ໂພນໂຮງ 
 ບາ້ນ ໂພນສ,ີ ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-23) 211018 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-23) 212070 
12. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ 
 ບາ້ນ ສ ນນັທາ, ເມອືງ ໄກສອນພມົວຫິານ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-41) 212226 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-41) 212856 
13. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ປາກເຊ 
 ບາ້ນ ທ່າຫລວງ, ເມອືງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສກັ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-31) 212168 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-31) 213327 
14. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ສາລະວນັ 
 ບາ້ນ ນາກກົໂພ, ເມອືງ ສາລະວນັ, ແຂວງ ສາລະວນັ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-34) 211388 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-34) 211301 
15. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ເຊກອງ 
 ບາ້ນ ວດັຫລວງ, ເມອືງ ລະມານ, ແຂວງ ເຊກອງ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-38) 211075 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-38) 211022 
16. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ອດັຕະປື 
 ບາ້ນ ວດັຫລວງ, ເມອືງ ສາມກັຄໄີຊ, ແຂວງ ອດັຕະປື 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-36) 211185 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-36) 211857  
17. ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສາຂາ ຫລກັຊາວ 
 ບາ້ນ ຫລກັຊາວ, ເມອືງ ຄໍາເກດີ, ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ 
 ເບໂີທລະສບັ : (+856-54) 341513 
 ເບໂີທລະສານ : (+856-54) 700405 
 

ເຖງິແນວໃດກ່ໍຕາມ, ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ອາດຈະພຈິາລະນາປ່ຽນແປງ ຫ  ືເພີ່ ມເຕມີຕວົແທນຈໍາ
ໜ່າຍຮ ນ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົ. 

 
 
 



  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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 ເງ ື່ອນໄຂການຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
ບໍລສິດັ ໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ໃຫດໍ້າເນີນການຈອງຊືຮ້ ນ້ ແລະ ການຊໍາລະຄ່າຮ ນ້ທງັ

ໝດົຈໍານວນ 60,000,000 ຮ ນ້ ບນົພືນ້ຖານການຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຂອງບໍລສິດັຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ
ຂໍກໍ້ານດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້. 

 
 ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 

ບໍລສິດັຈະຈ່າຍຄ່ານາຍໜາ້ໃຫແ້ກ່ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້, ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຈະໄດສ່້ວນແບ່ງຄ່າ
ນາຍໜາ້ໃນການຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຈາກຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຄ່າໃຊຈ່້າຍລວມກນັທງັໝດົ
ຂອງການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຍກົເວັນ້ຄ່ານາຍໜາ້ໃນການຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຂອງຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາ
ໜ່າຍຮ ນ້ຈະຕອ້ງໄດຊໍ້າລະເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍບໍລສິດັ ແລະ ຖກືຄາດຄະເນໄວປ້ະມານ 8.4 ຕືກ້ີບີ (ແປດຈ ດສີ່  ຕືກ້ບີ). 

 
 ຂັນ້ຕອນການຮບັເອາົໜງັສຊືວນຊື ້ແລະ ໃບຈອງຊືຮ້ ນ້ 

ນກັລງົທນຶສາມາດຂໍເອາົໜງັສຊືວນຊື ້ແລະ ໃບຈອງຊືຮ້ ນ້ໄດທ້ີ່ ຫອ້ງການ ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ
ຊັນ້ 5 ຂອງອາຄານຕະຫ າດຫ ກັຊັບລາວ, ຖະໜນົ ກໍໍາແພງເມືອງ, ບາ້ນ ໂພນທັນເໜອື, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ ແລະ ສາມາດຂໍເອາົໃບຈອງຊືຮ້ ນ້ຈາກແຕ່ລະສາຂາຂອງຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ໃນ
ລະຫວ່າງ 8:30 ໂມງ ຕອນເຊົາ້ ເຖງິ 3:30 ໂມງ ຕອນແລງ ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ1, 3 ແລະ 4 ທນັວາ 2014 ເຊິ່ ງຕ່ໍໄປ
ນີເ້ອີນ້ວ່າ: ໄລຍະເວລາການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້. 

 
2.4.2 ວທິກີານຈອງຊືຮ້ ນ້ 

ຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ສາມາດຂໍຮບັເອາົໃບຈອງຊືຮ້ ນ້ໄດຈ້າກຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ແລະ ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍ
ຮ ນ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາການສະເໜຂີາຍຮ ນ້ທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນພາກນີ.້ ຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ຕອ້ງໄດປ້ະກອບຂໍມູ້ນໃນໃບຈອງຊືຮ້ ນ້
ຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຈະແຈງ້ພອ້ມທງັໃຫຜູ້ມ້ອໍີານາດຂອງຕນົລງົລາຍເຊນັຢັ້ງຢືນໄປພອ້ມໆກບັການຈໍາ້ກາປະທບັ (ຖາ້
ມ)ີ ແລະ ຕອ້ງຊໍາລະຄ່າຈອງຊືຮ້ ນ້ຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ກໍານດົ ໄວໃ້ນພາກນີພ້າຍໃນໄລຍະເວລາການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້. 

ໃນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ທັງໝດົ ການຈອງຊືຮ້ ນ້ຕອ້ງມີຈໍານວນຢ່າງໜອ້ຍ 100 ຮ ນ້ຂຶນ້ໄປ ແລະ ໃນ
ທະວຄູີນຄັງ້ລະ 100 ຮ ນ້. 

 ຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ຕອ້ງປະກອບຂໍມູ້ນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ຈະແຈງ້ຕາມໃບຈອງຊືຮ້ ນ້ພອ້ມທງັຍື່ ນເອກະສານທງັໝດົ
ຕາມທີ່ ຮຽກຮອ້ງໂດຍຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້(ແລວ້ແຕ່ກໍລະນີ) ພອ້ມທງັຊໍາລະຄ່າ
ຈອງຊືຮ້ ນ້ທງັໝດົໃຫຄ້ບົຖວ້ນຕາມລາຄາທີ່ ຈອງຊືໃ້ຫກ້ບັຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້
ໂດຍຜູຈ້ອງຊືຕ້ອ້ງຊໍາລະຄ່າຈອງຊືຮ້ ນ້ຄັງ້ດຽວເຕມັຈໍານວນທີ່ ຈອງຊືພ້າຍໃນ ໄລຍະເວລາການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ໂດຍ
ຊໍາລະເປັນເງນິໂອນເຂົາ້ບນັຊທີີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນໃບຈອງຮ ນ້ໃຫຜູ້ຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມາດຮຽກເກບັເງນິໄດ ້
ພາຍໃນບ່ໍກາຍມືສ້ ດທາ້ຍຂອງການຈອງຊືຮ້ ນ້. 

ໃຫນໍ້າເອາົ (1). ໃບຈອງຊືຮ້ ນ້, (2). ເອກະສານຢັງ້ຢືນຕວົຕນົ, (3) ເອກະສານຢັງ້ຢືນການໂອນເງນິເປັນ
ຈໍານວນເທົ່ າກບັ ຫ  ື ຫ າຍກວ່າມູນຄ່າໃນການຈອງຊືຮ້ ນ້ເຂົາ້ໃນບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງທ່ານ (ຂັນ້ຕອນດຽວກນັກບັການຊື-້
ຂາຍຫ ກັຊບັທົ່ ວໄປ). ຫ ງັຈາກນັນ້ສົ່ ງມອບເອກະສານດັ່ ງກ່າວໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ ທີ່ ອາຄານ



  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວຊັນ້ 5 ຖະໜນົກໍາແພງເມອືງ, ບາ້ນໂພນທນັເໜອື, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ 
ລາວ ຫ  ືຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ພາຍໃນວນັທ ີແລະ ເວລາ ທີ່ ລະບ ໄວໃ້ນໃບຈອງຊືຮ້ ນ້. 

 
 ເອກະສານຢັງ້ຢືນຕວົຕນົທີ່ ຕອ້ງການ:  
 (1): ນກັລງົທນຶລາວ: ສໍາເນາົບດັປະຈໍາຕວົ ຫ  ືສໍາມະໂນຄວົ 
 (2): ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ: ໜງັສຜ່ືານແດນ (Passport)  
 (3): ໃບມອບສດິຈາກຜູຈ້ອງຊື:້ ກໍລະນທີີ່ ໃຫບ້ ກຄນົທີ່ ສາມມາຈອງຊືຮ້ ນ້ແທນ 

(4): ນກັລງົທນຶທີ່ ເປັນບໍລສິດັ ຫ  ືສະຖາບນັ: ສໍາເນາົບດັປະຈໍາຕວົ ຫ  ືໜງັສຜ່ືານແດນ (Passport) ຂອງ
ບ ກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັມອບສດິ 
ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ແລະ ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ທີ່ ຮບັເອາົການຈອງຊືຮ້ ນ້ຈະຕອ້ງອອກໃບຢັງ້ຢືນ

ທີ່ ເປັນຫ ກັຖານກ່ຽວກບັການຈອງຊືຮ້ ນ້ໃຫຜູ້ຈ້ອງຊືຮ້ ນ້. ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ແລະ ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້
ຈະຕອ້ງແຈງ້ກ່ຽວກບັຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການແບ່ງປັນ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ກໍານດົເວລາຂອງການຊໍາລະເງນິ. 
 
ການຮບັຊໍາລະ ແລະ ການຮກັສາຄ່າຈອງຊືຮ້ ນ້ 

ຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ແຕ່ລະຄນົຕອ້ງຊໍາລະການຈອງຊືຮ້ ນ້ໃຫຄ້ບົຖວ້ນໃຫກ້ບັຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຫ  ື
ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ໂດຍຊໍາລະຜ່ານບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ທີ່ ເປີດໄວກ້ບັ ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັ ລາ້ນຊາ້ງ ມະຫາຊນົ 
. ຈາກນັນ້, ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຈະຫກັການຊໍາລະການຈອງຊືຮ້ ນ້ອອກຈາກ
ບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້. ຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ສາມາດຊໍາລະການຈອງຊືຮ້ ນ້ຢູ່ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສໍານກັງານໃຫຍ່ 
ແລະ 18 ສາຂາທົ່ ວປະເທດ. 

ຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ ຈະເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຂອງທະນາຄານ ຫ  ືຄ່າໃຊຈ່້າຍຕ່າງໆ ທີ່ ພວົພນັເຖງິອດັຕາ
ແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດໂດຍຊໍາລະແຍກອອກຕ່າງຫາກຈາກການຊໍາລະການຈອງຊືຮ້ ນ້ ແລະ ຈະສົ່ ງຫ ກັຖານການ
ຊໍາລະດັ່ ງກ່າວໃຫແ້ກ່ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ໃນມືທ້ີ່ ມກີານຢັ້ງຢືນການຈອງຮ ນ້ຜູ ້
ຈອງຊືຮ້ ນ້ທີ່ ໄດຊໍ້າລະການຈອງຊືຮ້ ນ້ແລວ້ບ່ໍສາມາດຍກົເລກີການຈອງຊືຮ້ ນ້ ແລະ ຮຽກຮອ້ງເອາົເງນິຊໍາລະການຈອງຊື ້
ຮ ນ້ຄນື. 
 
ການຈອງຊືຮ້ ນ້ເກນີຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍ 

ໃນກໍລະນີທີ່ ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ແລະ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຫາກໄດຮ້ັບການຈອງຊືຮ້ ນ້ທີ່
ຖກືຕອ້ງຕາມຂັນ້ຕອນຫ າຍກວ່າຈໍານວນຮ ນ້ທີ່ ບໍລສິດັຕກົລງົເຫນັດອີອກຈໍາໜ່າຍ, ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ 
ແລະ ບໍລສິດັສາມາດພຈິາລະນາຕດັສນິໃຈແບ່ງປັນຮ ນ້ໃຫນ້ກັລງົທນຶໃດໜຶ່ ງ ຫ  ືທງັໝດົຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 
 
ການສົ່ ງເງນິມດັຈໍາຄນືໃນກໍລະນທີີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການແບ່ງປັນຮ ນ້ 

ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ແລະ ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຈະຕອ້ງແຈງ້ຜນົຂອງການແບ່ງປັນຮ ນ້ໃຫຜູ້ ້
ຈອງຊືຮ້ ນ້ທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການແບ່ງປັນຮ ນ້ຕາມຈໍານວນທີ່ ຈອງຊືທ້ງັໝດົ ຫ  ືບາງສ່ວນຮບັຮູ.້ ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍ
ຮ ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຈະຕອ້ງສົ່ ງຄ່າຈອງຊືຮ້ ນ້ຄນືໃຫຜູ້ຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການແບ່ງປັນຮ ນ້ໃຫຄ້ບົຖວ້ນຕາມ
ຈໍານວນທີ່ ໄດຊໍ້າລະການຈອ້ງຊືຮ້ ນ້ທີ່ ຜູກ່້ຽວໄດຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ຕາມວທິກີານຕ່າງໆດວ້ຍການໂອນເງນິຜ່ານລະບບົທະນາຄານ 
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ຫ  ືການອອກແຊກັໃຫແ້ກ່ຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ພາຍໃນ 2 (ສອງ) ວນັລດັຖະການນບັແຕ່ໄລຍະການແບ່ງປັນຮ ນ້ໄດສ້ິນ້ສ ດລງົ. 
ການສົ່ ງເງນິຄນືດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງສົ່ ງຄນືຕາມສດັສ່ວນຂອງລາຄາຈອງຊືຮ້ ນ້ຂອງຮ ນ້ທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການແບ່ງປັນ. ການສົ່ ງເງນິ
ຄ່າຮ ນ້ດັ່ ງກ່າວຈະບ່ໍໄດຄ້ດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ ຫ  ືການທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ ງໃຫ.້ ຖາ້ຫາກວ່າການສົ່ ງຄນືນັນ້
ບ່ໍໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ບ່ໍໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນໜງັສຊືວນຊືສ້ະບບັນີ ້ຫ  ືຜູຄໍ້າ້ປະກນັການຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຈໍາ
ໜ່າຍຮ ນ້ບ່ໍສາມາດປະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ແລະ ຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຈະຕອ້ງ
ຮບັຜດິຊອບຈ່າຍດອກເບຍ້ຜດິນດັໃນອດັຕາ 3.00 (ສາມ)ສ່ວນຮອ້ຍຕ່ໍປີ ໃຫແ້ກ່ຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈນົກວ່າ
ຜູກ່້ຽວຈະໄດຮ້ບັເງນິຄ່າຈອງຊືຮ້ ນ້ຄນືຢ່າງຄບົຖວ້ນ. 
 
2.4.3 ການແບ່ງປັນຮ ນ້ 

ການແບ່ງປັນຮ ນ້ໃຫແ້ກ່ນກັລງົທນຶແມ່ນຈະດໍາເນນີການໃຫພ້າຍຫ ງັສິນ້ສ ດໄລຍະເວລາຂອງການອອກຈໍາໜ່າຍ
ຮ ນ້ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະສໍາເລດັພາຍໃນ 7 ວນັລດັຖະການຫ ງັຈາກສິນ້ສ ດໄລຍະເວລາຂອງການອອກຈໍາໜ່າຍ. 

ຮ ນ້ທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍຄວນຈະຖກືແບ່ງປັນໂດຍຄໍານງຶເຖງິຜນົປະໂຫຍດສູງສ ດຂອງບໍລສິດັ. ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ 
ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຂໍສະຫງວນສດິໃນການປະຕເິສດການຈອງຊືຮ້ ນ້ ແລະ ການ
ຈດັສນັຮ ນ້ທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍຕາມໃບຈອງຊືຮ້ ນ້. ໃນກໍລະນທີີ່ ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ຫ  ືຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້
(ແລວ້ແຕ່ກໍລະນ)ີ ພຈິາລະນາເຫນັວ່າການຈອງຊືຮ້ ນ້ດັ່ ງກ່າວເກດີບນັຫາ, ອ ປະສກັ ຫ  ືຂໍຈ້ໍາກດັໃນການດໍາເນນີການເພື່ ອ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກ່ນກັລງົທນຶ ແລະ ເພື່ ອໃຫກ້ານອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ໃນຄັງ້ນີປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັສູງສ ດ. 
 
2.5 ການສົ່ ງມອບຮ ນ້ 
 ນາຍທະບຽນຮ ນ້ຈະຮບັຝາກຮ ນ້ໃນບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້, ການຝາກຮ ນ້ນີຈ້ະດໍາເນີນການໂດຍຜ່ານ
ນາຍໜາ້ທີ່  ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນ ເຊິ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ໄດເ້ປີດບນັຊໃີນນາມຕ່າງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ທີ່ ຜູຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ໄດແ້ຈງ້ກ່ຽວກບັ
ຮູບການຂອງການຈອງຊືຮ້ ນ້. ຈາກນັນ້ຮ ນ້ຈະຖກືຈດົທະບຽນ ແລະ ຝາກໄວກ້ບັສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ. 
 
2.6 ແຜນສໍາລບັການຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ແລະ ການນໍາໃຊເ້ງນິຊໍາລະຄ່າຮ ນ້ 
 ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ໄດເ້ຮດັສນັຍາຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ທີ່ ບໍລສິດັໄດຕ້ກົລງົເຫນັດ ີ
ຈດັຫາໃຫຜູ້ຈ້ອງຊືຮ້ ນ້ເພື່ ອລງົທະບຽນ ແລະ ຊືຮ້ ນ້ຈໍານວນ 60,000,000 ຮ ນ້ ໂດຍຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍ
ຮ ນ້ຈະຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ທີ່ ສະເໜຂີາຍຕາມຂໍກໍ້ານດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາ
ໜ່າຍຮ ນ້. 
 ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຈະຮ່ວມມກືບັຕວົແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ເພື່ ອຈະອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ໃຫນ້ກັລງົທນຶ
ທົ່ ວໄປຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ (ນກັລງົທນຶຢູ່ນອກ ສປປ ລາວ) ຕາມກດົໜາຍຂອງປະເທດດັ່ ງກ່າວ
ທີ່ ໄດມ້ກີານສະເໜອີອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງບ່ໍຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫຍ້ື່ ນເອກະສານໃດໜຶ່ ງຕື່ ມອກີ. 
 ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ແລະ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ວາງແຜນຈະສະເໜີການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້
ສາມນັເພີ່ ມທນຶຈໍານວນ 60,000,000 ຮ ນ້ ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົທີ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດໂດຍມລີາຍ
ລະອຽດ ດງັນີ.້ 

o ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ແກ່ນກັລງົທນຶພາຍໃນ ສປປ.ລາວ ຈໍານວນ 30,000,000 ຮ ນ້ 
o ອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ແກ່ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 30,000,000 ຮ ນ້ 
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 ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ເປັນຜູຈ້ໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກຈໍາໜ່າຍໃຫຕ້ະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 
ຂຶນ້ກບັເງ ື່ອນໄຂການອະນ ມດັທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທີ່ ປຶກສາທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງຕນົ ລວມທງັການຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຖກືຕອ້ງຂອງຮ ນ້ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນສນັຍາຄໍາ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ເຊັ່ ນ ການຢັ້ງຢືນການຮບັ
ເອກະສານຂອງພະນກັງານຂອງຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ເຊິ່ ງຜູຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຂໍສະຫງວນ
ສດິໃນການຖອນ, ຍກົເລກີ ຫ  ືປ່ຽນແປງການສະເໜກີານອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຂອງຕນົ ແລະ ການປະຕເິສດການຈອງຊື ້
ຮ ນ້ທງັໝດົ ຫ  ືບາງສ່ວນຕາມຂອບເຂດທີ່ ຕນົສາມາດເຮດັໄດພ້າຍໃຕກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ກັຊບັ ແລະ ກດົໝາຍອື່ ນໆ
ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 ບໍລສິດັຕກົລງົເຫນັດຈີະໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍຢ່າງຄບົຖວ້ນໃຫຜູ້ຄໍ້າ້ປະກນັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຕ່ໍກບັໜີສ້ນິ
ໃດໜຶ່ ງ ລວມທງັໜີສ້ນິທີ່ ເກດີຂືນ້ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະກດົໝາຍອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຊື-້ຂາຍ
ຮ ນ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືຕ່ໍກບັການຊໍາລະເງນິຕ່າງໆທີ່ ຜູຄໍ້າ້ປະກນັອາດຈະຕອ້ງນໍາ ໄປໃຊໜ້ີດ້ ັ່ ງກ່າວນັນ້. 
 

 ທາງເລອືກໃນການແບ່ງຮ ນ້ເພີ່ ມ 
ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ໃນຄັງ້ນີ ້ຈະບ່ໍມທີາງເລອືກໃນການແບ່ງປັນຮ ນ້ເພີ່ ມ 
 

 ຮ ນ້ຈະບ່ໍ ໄດຮ້ບັການຂືນ້ທະບຽນໃນຕ່າງປະເທດ ຍກົເວັນ້ ສປປ ລາວ 
ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບຂອງ ສຄຄຊ ທີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້ແລະ ໜງັສຊືວນຊື ້

ສະບບັພາສາລາວຖກືກະກຽມໂດຍສະເພາະສໍາລບັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິໃນ ສປປ ລາວ. 
ດວ້ຍເຫດນັນ້ ຮ ນ້ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການຂຶນ້ທະບຽນພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຫ ກັຊບັຂອງຕ່າງປະເທດຍກົເວັນ້ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະ
ບ່ໍມກີານນໍາສະເໜໃີດໆທີ່ ເປັນການບອກວ່າຮູບແບບ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງໜງັສຊືວນຊືສ້ະບບັພາສາລາວ ແລະ ພາສາ
ອງັກດິເໝາະສມົ ຫ  ືພຽງພໍສໍາລບັການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ໃນຕ່າງປະເທດ. 

 
 ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ ໃນລາວ 

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶໃນຄັງ້ນີ ້ແມ່ນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶຂອງບໍລສິດັ ໃຫແ້ກ່
ມວນຊນົເປັນຄັງ້ທໍາອດິ ແລະ ຖາ້ຫາກຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວອະນ ມດັຄໍາຮອ້ງຂໍຈດົທະບຽນຄັງ້ທໍາອດິຂອງບໍລສິດັ, ຮ ນ້
ຂອງບໍລສິດັຈະໄດຈ້ດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວແມ່ນຕະຫ າດຂັນ້ສອງທີ່ ຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນ
ເດອືນ ຕ ລາ 2010. ບໍລສິດັຄາດຫວງັວ່າ ຮ ນ້ຂອງຕນົຈະໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະ ຈະ
ເລີ່ ມຕົນ້ການຊື-້ຂາຍພາຍໃນ ຫ  ືປະມານວນັທ ີ9 ທນັວາ 2014. 

 
2.7  ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊເ້ງນິທີ່ ໄດຈ້າກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶ 

ເງນິທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ນ້ສາມນັເພີ່ ມທນຶທງັໝດົບ່ໍຫ  ດ 120 ຕືກ້ີບີ (ໜື່ ງຮອ້ຍຊາວ ຕືກ້ບີ) ຈະ
ໄດນໍ້າເອາົໄປໃຊຕ້າມຈ ດປະສງົທີ່ ໄດກ່້າວໄວໃ້ນຫວົຂໍເ້ປົາ້ໝາຍການນໍາໃຊເ້ງນິທນຶຈດົທະບຽນ (ສ່ວນທີ່ 1.5-3) 
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ພາກທ ີ3 

ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມ້ນູ 

 

3.1 ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນໃນສ່ວນຂອງບໍລສິດັ 

 ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດກ້ວດກາຂໍມູ້ນໃນໜງັສຊືວນຊືສ້ະບບັພາສາລາວແລວ້ ແລະ ດວ້ຍຄວາມລະມດັລະວງັ ໃນຖານະ
ສະພາບໍລຫິານ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຮບັຮອງວ່າ ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວນີມ້ຄີວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ.  

ໃນນີ,້ ເພື່ ອເປັນຫ ກັຖານວ່າ ເອກະສານທງັໝດົ ເປັນເອກະສານຊຸດດຽວກບັທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັຮອງຄວາມ
ຖກືຕອ້ງ. ຂາ້ພະເຈົາ້ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ ້ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ເປັນຜູເ້ຊັນຫຍໍກໍ້າກບັເອກະສານນີໄ້ວທຸ້ກໜາ້ດວ້ຍ. 
ຫາກເອກະສານໃດບ່ໍມກີານເຊນັຫຍໍຊ້ື່ ຂອງ ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ ກໍາກບັໄວ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ ຈະຖວ່ືາເອກະສານນັນ້ບ່ໍແມ່ນ
ຂໍມູ້ນທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງ. 

 
ການລງົນາມຂອງສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ (Board of Directors) 

 

ຊື່     ຕໍາແໜ່ງ      ລາຍເຊນັ 

 

1. ທ່ານ ຫວ່າງ ຣຕັນະວງົ   ປະທານສະພາບໍລຫິານ/ປະທານຄະນະກໍາມະ       (ທ່ານ ຫວ່າງ ຣຕັນະວງົ)
     ການກວດກາພາຍໃນ/ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ  
 

2. ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ       (ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ)
  

3. ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ  ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/       (ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ)
     ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່    

 
4. ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ      (ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ)

  
 

5. ທ່ານ ນາງ ດາລ ີພນົເສນາ  ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ/ກໍາມະການກວດ        (ທ່ານ ນາງ ດາລ ີພນົເສນາ)
ກາພາຍໃນ/ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ   

 
6. ທ່ານ ບຸນຖນັ ຈດິຕະວງົ  ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ     (ທ່ານ ບຸນຖນັ ຈດິຕະວົງ)

   



  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ 
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7. ທ່ານ ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ  ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ      (ທ່ານ ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ)
  

8. ທ່ານ ໜພູນັ ມະຫາພນົ   ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ/ກໍາມະການກວດ      (ທ່ານ ໜພູນັ ມະຫາພນົ)
ກາພາຍໃນ/ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ  
  

9. ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ  ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ       (ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ)
   

(ປະທບັກາບໍລສິດັ) 

 

ການລງົນາມຂອງຝ່າຍການບນັຊີ 

ຊື່     ຕໍາແໜ່ງ     ລາຍເຊນັ 

 

1. ທ່ານ ນາງ ແສງເດອືນ ກຽ້ວສຸວດັ ຫວົໜາ້ພະແນກບນັຊ ີ            (ທ່ານ ນາງ ແສງເດອືນ ກຽ້ວສຸວດັ)

 

ຜູຮ້ບັມອບອໍານາດ 

ຊື່     ຕໍາແໜ່ງ     ລາຍເຊນັ 

 

1. ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ  ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ/                       (ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ)
ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່     
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3.2 ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນໃນສ່ວນຂອງທີ່ ປີກສາທາງການເງນິ 

 ໜງັສຊືວນຊືສ້ະບບັນີ ້ເປັນສ່ວນໜື່ ງຂອງເອກະສານປະກອບສໍານວນຄໍາຮອ້ງຂໍອອກຮຸນ້ຂອງບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມ
ເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ເຊີ່ ງ ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັເອພເີອມັລາວ ຈໍາກດັ 
ຮ່ວມກນັສາ້ງຂືນ້ບນົພືນ້ຖານສນັຍາການໃຫຄໍ້າປຶກສາ ເພີ່ ອສະເໜຂີາຍຮຸນ້ແກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ. 

 ຂາ້ພະເຈົາ້ ຮບັປະກນັວ່າ ການວເິຄາະ, ການຕີມູນຄ່າ ແລະ ການໃຊສໍ້ານວນຄໍາສບັໃນໜງັສຊືວນຊືສ້ະບບັນີ ້ມີ
ຄວາມຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ບນົພືນ້ຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່  ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລຽ້ມເທຣດດິງ້ ລາວ ມະຫາຊນົ ສະໜອງໃຫ.້ 

 

ບໍລສິດັ ຫ ກັຊບັເອພເີອມັລາວ ຈໍາກດັ 

 

ຊື່     ຕໍາແໜ່ງ     ລາຍເຊນັ 

 

1. ທ່ານ ສມົພບົ ສກັພນັພະນມົ   ຜູອໍ້ານວຍການ   (ທ່ານ ສມົພບົ ສກັພນັພະນມົ)
    

(ປະທບັກາບໍລສິດັ) 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 

ປະຫວດັສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຜ ບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັ 

 



ລາຍລະອຽດກ່ງວກບັສະພາບໍລຫິານ / ຜ ູ້ບໍລຫິານ ແລະ ຜ ູ້ມອໍີານາດຄວບຄຸມຂອງບໍລສິດັ 

ຊ ່ ແລະນາມສະກຸນ / ຕໍາແໜ່ງໃນບໍລສິດັ ອາຍຸ ວຸດທກິານສກຶສາ ສດັສ່ວນການ
ຖ ຮຸ ູ້ນ (ສ່ວນ
ຮ ູ້ອຍ) 

ຄວາມສໍາພນັ
ທາງຄອບຄວົ 

ປະຫວດັການເຮດັວຽກໃນຊ່ວງເວລາ 5 ປີທີ່ ຜ່ານມາ 

ຊ່ວງເວລາ ຕໍາແໜ່ງລ່າສຸດ 
ຊ ່ ໜ່ວຍງານ/ບໍລສິດັ 

ປະເພດທຸລະກດິ 

1. ທ່ານ ຈນັທອນ ສດິທໄິຊ 
 ຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ 
 ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 
 ປະທານຄະນະກໍ າມ ະກ ານ

ເສດຖະກດິ 
 ຮກັສາການຮອງຜ ູ້ອໍານວຍການ

ໃຫຍ່ຝ່າຍປະຕບິດັການ 
 ຮັກສາການຫົວໜ ູ້າພະແນກ 

MIS 
 ຮກັສາການຫວົໜ ູ້າພະແນກ ຍຸດ

ທະສາດອງົກອນ 

37  ປະລນິຍາຕີ ສາຂາເສດຖະສາດ
ແລະບໍລຫິານ ມະຫາວທິະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດລາວ. 

73.857% ເ ປັ ນ ຄ ່ ສ າ ມີ
ພນັລະຍາຂອງ 
ທ່ າ ນ  ນ າ ງ 
ສະຫວນັທອງ 
ພງົສະຫວນັ 

2008-ປັດຈບຸນັ 
 
 

2008-ປັດຈບຸນັ 
 
 

2010-ປັດຈບຸນັ 
 

2010-ປັດຈບຸນັ 
 

2012-ປັດຈບຸນັ 

- ປະທານອໍານວຍການ ບໍລສິດັປີໂຕ
ຣລ ູ້ຽມເທຣດິູ້ງ ລາວ ມະຫາຊນົ 
 

- ປະທານອໍານວຍການ ບໍລສິດັຂວນັ
ໃຈການຄ ູ້າ  ຂ ູ້າ ເຂົູ້າ - ຂາອອກ 
ຈາໍກດັ 

- ປະທານ ອໍ ານວຍການບໍລິສັດ 
ສດິທໂິລຈດີສຕກິ ລາວ ຈາໍກດັ 

- ປະທານອໍານວຍການບໍລສິດັ ແວວ
ເທກັ ລາວ ຈາໍກດັ 

- ປະທານອໍານວຍການບໍລສິດັ ລາວ
ເດລມີາກ ຈາໍກດັ. 

- ດໍາເນນີທຸລະກດິນໍາເຂົູ້າ ແລະ ຈດັຈໍາໜ່າຍນໍ ູ້າມນັ
ເຊ ູ້ອໄຟຄົບວົງຈອນຜ່ານທາງສະຖານບໍລິການ
ນໍ ູ້າມນັ ແລະ ລ ກຄ ູ້າໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ. 

- ຄ ູ້າຂາຍຍກົບ່ໍເປັນອນັສະເພາະ 
 
 

- ບໍລກິານ ຂນົສົ່ ງສນິຄ ູ້າທາງບກົ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. 

- ທປຶີກສາທາງດ ູ້ານການຄ ູ້າ ແລະ ການລງົທນຶ ໂດຍ
ນາໍໃຊ ູ້ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝເຂົູ້າຊ່ວຍ. 

- ນໍາເຂົູ້າເຄ ່ ອງ ອຸປະໂພກ-ບໍລໂິພກທຸຊະນດິ ເພ ່ ອ
ຈາໍໜ່າຍໃນຮ ບແບບແຟນຊາຍ 

2. ທ່ານ ນາງ ສະຫວນັທອງ ພງົສະຫວນັ 
 ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 

34 ປະລນິຍາຕ ີສາຂາເສດຖະສາດ
ແລະບໍລຫິານ ມະຫາວທິະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດລາວ. 

25.000 % ເປັນຄ ່ ສາມີ
ພນັລະຍາຂອງ 

ທ່ານ 
ຈນັທອນ 
ສດິທໄິຊ 

   2001-2008 
 
 

2001-2007 
 

 

- ຜ ູ້ອໍານວຍການຝ່າຍການເງນິ 
ບໍລສິດັ ຂວນັໃຈການຄ ູ້າ ຂາອອກ-
ຂາເຂົູ້າ ຈາໍກດັ 

- ຜ ູ້ອໍານວຍການຝ່າຍການເງນິ ໂຮງ
ເລ ່ ອຍ ພງົສະຫວນັ 

- ຄ ູ້າຂາຍຍກົບ່ໍເປັນອນັສະເພາະ 
 
 

- ສົ່ ງອອກໄມ ູ້ແປຮ ບ 

3. ທ່ານ ຫວ່າງ ຣຕັນະວງົ 
 ປະທານສະພາບໍລຫິານ 
 ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ 
 ປະທານຄະນະກໍາມະການກວດ

ກາພາຍໃນ 
 

65 ປະລນິຍາໂທ ສາຂາ 
ລດັຖະສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລ 
ເກເບກັ-ມງົເຣອານ ປະເທດກາ
ນາດາ 

ບ່ໍມ ີ ບ່ໍມ ີ ປັດຈບຸນັ 
2003-2011 

 
2002-2003 

- ບໍານານ 
- ຮອງປະທານອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ 
- ຫວົໜ ູ້າກມົເອຣບົ - ອາເມລກິາ, 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

- ພະນກັງານບໍານານ 
- ໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະບານ 

 
- ໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະບານ 

 

4. ທ່ານ ໜ ພນັ ມະຫາພນົ 
 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
 ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ 
 ກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 

64 ປະລນິຍາໂທ ກດົໝາຍ ທີ່ ປະ
ເທດອາດດີ ສສສ ໂຊວຽດ 

ບ່ໍມ ີ ບ່ໍມ ີ ປັດຈບຸນັ 
 
 
 

2012-2014 

- ຮັບປໍານານ ແລະ ເປັນທີ່ ປ ກສາ
ທ າ ງ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຢ ່ ກ ະ ຊ ວ ງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ 

- ໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະບານ 
 
 
 

- ໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະບານ 



 

- ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ 

 

5. ທ່ານ ນາງ ດາລ ີພນົເສນາ 
 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
 ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ 
 ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ

ກາພາຍໃນ 

55 ປະລນິຍາໂທ ສາຂາ ການ
ບໍລຫິານລດົ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ຊຽງໄໝ່ 

ບ່ໍມ ີ ບ່ໍມ ີ 2012-ປັດຈບຸນັ 
 

2010-2012 
 
2007-2010 

- ປະທານສະພາບໍລຫິານ 
ທະນາຄານພງົສະຫວນັ 

- ຜ ູ້ຊ່ວຍຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ນະຄອນຫຼວງ 

- ຫວົໜ ູ້າກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ນະຄອນຫຼວງ 

- ໃຫ ູ້ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ 
 

- ໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະບານ 
 
- ໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະບານ 

 

6. ທ່ານ ບຸນຖນັ ຈດິຕະວງົ 
 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
 ປະທານຄະນະກໍາມະການ

ບໍລຫິານ 
 ຮກັສາການ ຫວົໜ ູ້າພະແນກ

ປະຕບິດັການ 

55 ປະລນິຍາຕ ີສາຂາ 
ເສດຖະສາດ ການຄ ູ້າ ຈາກ 
ສສ ໂຊວຽດ. 

0.229% ບ່ໍມ ີ 2008-ປັດຈບຸນັ 
 

- ຜ ູ້ອໍານວຍການຝ່າຍປະຕບິດັການ 
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລ ູ້ຽມເທຣດດິູ້ງ 
ລາວ ມະຫາຊນົ 

- ດໍາເນນີທຸລະກດິນາໍເຂົູ້າ ແລະ ຈດັຈາໍໜ່າຍນໍ ູ້າມນັ
ເຊ ູ້ອໄຟຄບົວງົຈອນຜ່ານທາງສະຖານບໍລກິານ
ນໍ ູ້າມນັ ແລະ ລ ກຄ ູ້າໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ. 

7. ທ່ານ ນາງ ຈນັທະດອມ ເມກສະຫວນັ 
 ຮກັສາການ ຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ

ໃຫ່ຍຝ່າຍການເງນິ 
 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
 ປະທານກໍາມະການບໍລຫິານ

ຄວາມສ່ຽງ 

49 ປະລນິຍາຕ ີສາຂາເສດຖະສາດ
ແລະບໍລຫິານ ມະຫາວທິະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດລາວ. 

0.457% ບ່ໍມ ີ 2008-ປັດຈບຸນັ - ຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍການເງນິ 
ບໍລສິດັປີໂຕຣລ ູ້ຽມເທຣດິູ້ງ ລາວ 
ມະຫາຊນົ 

- ດໍາເນນີທຸລະກດິນາໍເຂົູ້າ ແລະ ຈດັຈາໍໜ່າຍນໍ ູ້າມນັ
ເຊ ູ້ອໄຟຄບົວງົຈອນຜ່ານທາງສະຖານບໍລກິານ
ນໍ ູ້າມນັ ແລະ ລ ກຄ ູ້າໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ. 

8. ທ່ານ ນາງ ແສງເດ ອນ ກ ູ້ຽວສຸວດັ 
ຫວົໜ ູ້າພະແນກ ບນັຊ ີ

46 ຊັ ູ້ນສ ງ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິປາກ
ປາສກັ 

ບ່ໍມ ີ ບ່ໍມ ີ 2010-ປັດຈບຸນັ 
 

- ຜ ູ້ອໍານວຍກາຍຝ່າຍບນັຊກີານເງນິ 
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລ ູ້ຽມເທຣດດິູ້ງ 
ລາວ ມະຫາຊນົ (ຕໍາແໜ່ງ
ປັດຈບຸນັ) 

- ດໍາເນນີທຸລະກດິນາໍເຂົູ້າ ແລະ ຈດັຈາໍໜ່າຍນໍ ູ້າມນັ
ເຊ ູ້ອໄຟຄບົວງົຈອນຜ່ານທາງສະຖານບໍລກິານ
ນໍ ູ້າມນັ ແລະ ລ ກຄ ູ້າໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ. 

9. ທ່ານ ບຸນຍ ນ ດວງສອນ 
ຫວົໜ ູ້າພະແນກ ບໍລຫິານ 

45 ຊັ ູ້ນສ ງ ທີ່ ໂຮງຮຽນກດົໝາຍ
ນະຄອນຫຼວງ 

ບ່ໍມ ີ ບໍມ ີ 2010-ປັດຈບຸນັ 
 
 

- ຜ ູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລຫິານ 
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລ ູ້ຽມເທຣດດິູ້ງ 
ລາວ ມະຫາຊນົ 

- ດໍາເນນີທຸລະກດິນາໍເຂົູ້າ ແລະ ຈດັຈາໍໜ່າຍນໍ ູ້າມນັ
ເຊ ູ້ອໄຟຄບົວງົຈອນຜ່ານທາງສະຖານບໍລກິານ
ນໍ ູ້າມນັ ແລະ ລ ກຄ ູ້າໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ. 

10. ທ່ານ ໂພໄຊ ຈນັທະວງົສາ 
 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
 ຜ ູ້ກວດສອບພາຍໃນ 

44 ປະລນິຍາໂທ ການບນັຊ ີ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ລາວ 

ບ່ໍມ ີ ບ່ໍມ ີ 2012-ປັດຈບຸນັ 
 
 

2007-2012 

- ຜ ູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບນັຊ-ີການເງນິ 
ບໍລສິດັຂວນັໃຈການຄ ູ້າ ຂາເຂົູ້າ-
ຂາອອກ ຈາໍກດັ 

- ຮອງຫວົໜ ູ້າກມົບນັຊ,ີ ກະຊວງ
ການເງນິ 

- ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍຂາຍຍກົສນິຄ ູ້າອຸປະໂພກແລະບໍ
ລໂິພກທຸຊະນດິ 
 

- ໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະບານ 



11. ທ່ານ ຕະກ ນສນິ ຊາພກັດ ີ
ຫວົໜ ູ້າພະແນກ ການຄ ູ້າ 

35 ປະລນິຍາໂທ ບໍລຫິານທຸລະ
ກດິ ມະຫາວທິະຍາໄລຣດັຕະ
ນະ 

0.229% ບ່ໍມ ີ 2008-ປັດຈບຸນັ 
 
 

- ຜ ູ້ອໍານວຍການຝ່າຍການຄ ູ້າ 
ບໍລສິດັ ປີໂຕຣລ ູ້ຽມເທຣດດິູ້ງ 
ລາວ ມະຫາຊນົ (ຕໍາແໜ່ງ
ປັດຈບຸນັ) 

- ດໍາເນນີທຸລະກດິນາໍເຂົູ້າ ແລະ ຈດັຈາໍໜ່າຍນໍ ູ້າມນັ
ເຊ ູ້ອໄຟຄບົວງົຈອນຜ່ານທາງສະຖານບໍລກິານ
ນໍ ູ້າມນັ ແລະ ລ ກຄ ູ້າໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ. 

12. ທ່ານ ວຽງຄອນ ສດິທໄິຊ 
 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 

31 ປະລນິຍາຕ ີສາຂາເສດຖະສາດ
ແລະບໍລຫິານ ມະຫາວທິະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດລາວ. 

0.057% ເປັນນ ູ້ອງຊາຍ
ຂອງທ່ານ 
ຈນັທອນ 
ສດິທໄິຊ 

2013-ປັດຈບຸນັ 
 

2011-2012 
 

 
2009-2011 

 

- ຮອງຜ ູ້ອໍານວຍການ ບໍລສິດັ ສດິທ ິ
ໂລຈດິສຕກິ ລາວ ຈາໍກດັ 

- ຮອງຜ ູ້ຈດັການທົ່ ວໄປ ບໍລສິດັ ປີ
ໂຕຣລ ູ້ຽມເທຣດດິູ້ງ ລາວ 
ມະຫາຊນົ  

- ຫວົໜ ູ້າສາງນໍ ູ້າມນັ ບໍລສິດັ ປີໂຕຣ
ລ ູ້ຽມເທຣດດິູ້ງ ລາວ ມະຫາຊນົ 

- ບໍລກິານ ຂນົສົ່ ງສນິຄ ູ້າທາງບກົ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. 

- ດໍາເນນີທຸລະກດິນາໍເຂົູ້າ ແລະ ຈດັຈໍາໜ່າຍນໍ ູ້າມນັ
ເຊ ູ້ອໄຟຄົບວົງຈອນຜ່ານທາງສະຖານບໍລິການ
ນໍ ູ້າມນັ ແລະ ລ ກຄ ູ້າໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ. 

 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິປີ 2011-2013 ແລະ 06 ເດອືນຕ ນ້ປີ 2014 

 

 









































































































































ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 

ຕວົຢ່າງແບບຟອມໃບຂໍຈອງຊ ຮ້ ນ້ 

 



ຍຍຟວຠກາຌວຄຆືື້ຨຸື້ຌ IPO ຂວຄຍໍຣິລຈັ ຎີຉຢຣືຼ້ ຠຽຢຈຈິື້ຄ ຣາ ຠະາຆຌ຺ 

 

ເຍວຄຨຸື້ຌຽຣກີ : ຍໍຣິລຈັ ຎີຉຢຣືຼ້ ຠຽຢຈຈິື້ຄ ຣາ ຠະາຆຌ຺           

 

o າໍຌຌຨຸື້ຌ IPO ີີ່ ລະຽໜີຂາງຄັໝຈ຺: 60,000,000 ຨຸື້ຌ, ຣາາກາໍຌຈ຺: 2,000 ກຍີ/ຨຸື້ຌ, ຣາາລະຽໜີຂາງເື້ຠຌຆຌ຺: 4,000 ກຍີ/ຨຸື້ຌ. າໍຌຌຨຸື້ຌີີ່ ວຄຆືື້ຉ ໍີ່າລຈຸຠ ີ່ຌ 

100 ຨຸື້ຌຂືື້ຌແຎ ຣະ ຊື້າ          ກາງ             ,              ວຄະຉື້ວຄຽພີີ່ ຠ     ແບບະີຌູ. 

o ຌັີວຄຆືື້: 1,3,4 ຌັາ 2014 ຽຣາ 08:30 າ 15:30 

o ຍໍຣິລຈັ ີີ່ ວວກຨຸື້ຌ: ຍໍຣິລຈັ ຎີຉຢຣືຼ້ ຠຽຢຈຈິື້ຄ ຣາ ຠະາຆຌ຺ 

o ຍໍຣິລຈັ  ໍື້າຎະກຌັກາຌາໍໜີ່າງຨຸື້ຌ: ຍໍຣິລຈັ ົກັຆຍັຣື້າຌຆື້າຄ ຠະາຆຌ຺ 

 

 ຂໍື້ຠຌູີີ່ ກ ີຼ່ ຂື້ວຄກຍັຌກັຣຄ຺ຶຌ (ຍກຸຌ຺ ຣະ ລະຊາຍຌັ)    

ລຌັຆາຈຣາ ⃞       ຉີ່າຄຎະຽຈ ⃞ 

ຆືີ່  ຣະ ຌາຠລະກຌຸ (ຍກຸຌ຺  ⃞ ລະຊາຍຌັ  ⃞).............................................................................................................ຽຣກຍຈັຎະາໍຉ຺ ⃞ ໜຄັລຏືີ່າຌຈຌ  ⃞ ເຍ

ະຍຼຌລິາະກຈິ  ⃞ :  ................................................................ວວກເື້ຌັີ:.................................................. ວວກຈງ): ....................................................... 

ໝຈ຺ວາງ:ຸ .......................................  ີີ່ ມູີ່ຎຈັຍຸຌັ :....................................................................... ຽຠວືຄ : ………….....................................................................     

ຂຄ.............................................ຣະລຍັ:.......................................................ຠຊື:ື................................................ວຽີຠ :......................................................... 

ຽຣກຣະຈັຌກັຣຄ຺ຶຌ : ........................ຍຌັຆີະຌາາຌ ພຈັະຌາຣາ :..........................................................ຍຌັຆົີກັຆຍັ : ............................................................. 

 

 ຂື້າພະຽ຺ື້າຠີຈຸຎະລຄ຺ຂໍວຄຆືື້ຨຸື້ຌ IPO ຍໍຣິລຈັ ຎີຉຢຣືຼ້ ຠຽຢຈຈິື້ຄ ຣາ ຠະາຆຌ຺  

າໍຌຌຨຸື້ຌີີ່ ວຄຆືື້ຨຸື້ຌ 

 

ຣາາລະຽໜີຂາງຉໍີ່ຨຸື້ຌ (ກຍີ) 

 

າໍຌຌຽຄຌິຉື້ວຄ ີ່າງຄັໝຈ຺ (ກຍີ) 

 

າໍຌຌຽຄຌິຽຎັຌຉ຺ໜຄັລ ື  

 

 4,000 
  

 

 

 

 

ພາງົຄັີີ່ ແຈື້ລກຶລາຂໍື້ຠຌູ ຣະ ຣາງຣະວຼຈກາຌຂາງຨຸື້ຌຂວຄຍໍຣິລຈັ ຎີຉຢຣືຼ້ ຠຽຢຈຈິື້ຄ ຣາ ຠະາຆຌ຺, ຂື້າພະຽ຺ື້າ ງຌິຈຽີຂ຺ື້າຨີ່ຠກາຌວຄຆືື້ຨຸື້ຌ ັື້ຄຌີື້ຈ ື້ງາຠລະ ໝກັເ 

ຣະ ລຌັງາີ່າະຎະຉິຍຈັຉາຠຣະຍຼຍກາຌຂາງຨຸື້ຌມີ່າຄຽຂັື້ຠຄຈ.  

 

 ຽວກະລາຌ ີີ່ ເຆື້ເຌກາຌວຄຆືື້ຨຸື້ຌ  

1. ລາໍຽຌ຺າຍຈັຎະາໍຉ຺/ໜຄັລຏືີ່າຌຈຌ/ເຍະຍຼຌລິະາກຈິ         2.   ເຍຠວຍລຈິຏູື້ຉາຄໜື້າເຌກາຌວຄຆືື້ຨຸື້ຌ  

ຣາງຽຆັຌມັື້ຄມືຌາຠຊກືຉື້ວຄ  

       

  

     ບ    

 

        ແ    ຍ    

 

 

 

 

 

  

ກາຌຣຄ຺ຶຌເຌົກັຆຍັງີ່ວຠຠີາຠລີຼ່ ຄ ຣະ ກີ່ວຌຉຈັລຌິເວຄຆືື້ົກັຆຍັຌລກຶລາຂໍື້ຠຌູເື້ຣະວຼຈ 

 

  ບ            ບ       

ຌັີວຄຆືື້ : ...…...../…......./2014                                            ເຍວຄຆືື້ຨຸື້ຌຽຣກີ : ………………………………………… 

ຂື້າພະຽ຺ື້າແຈື້ຨຍັຽຄຌິວຄຆືື້ຨຸື້ຌາກີ່າຌ :……………………………………………..……………………….…………  ເຌກາຌຆາໍຣະີ່າວຄຆືື້ຨຸື້ຌ IPO ຂວຄຍໍຣິລຈັ ຎີຉຢ

ຣືຼ້ ຠຽຢຈຈິື້ຄ ຣາ ຠະາຆຌ຺    າໍຌຌ ……………………….……………ຨຸື້ຌ, ຣາາ:  4,000 ກຍີ  ຠຌູີ່າຄັໝຈ຺  ………………….……………..……ກຍີ  ຈງຆາໍຣະ

ຽຎັຌ        ຽຄຌິລຈ຺      ຽຄຌິວຌ    າກະຌາາຌ ……………...………..………….……ຍຌັຆຽີຣກີ : ……………………………………………………… 

 

                                                                                         ຣາງຽຆັຌ     ບວຄຆືື້ຨຸື້ຌ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


