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ມາດຕາ  3   ອະທບິາຍຄ າສບັ 
 ຄ າສບັທີ່ ກ ານດົໃນຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖງິ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ຫ   ບ ່ ຈດົທະບຽນ ທີ່ ມຈີ ດປະ
ສງົລະດມົທນຶ ໂດຍການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ໄດ ຸ້ຍ ່ ນເອກະສານປະກອບຂ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນຕ ່  ສ າ
ນກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

2. ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ເຮດັໜ ຸ້າທີ່ ເປນັ ທີ່ ປກຶສາດ ຸ້ານການເງນິ ຫ   ຜ ຸ້ຄ ຸ້າປະກນັ
ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນ  ໃຫ ຸ້ແກ່ ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກ 
ຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ; 

3. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ໝາຍເຖງິ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ, ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ 
ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

4. ຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖງິ ທນຶຂອງບ ລສິດັ ຊຶ່ ງຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນມຖີານະເປນັເຈົ ຸ້າຂອງບ ລສິດັ, ມສີດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ
ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ຕນົຖ ; 

5. ລາຄາຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖງິ ລາຄາທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍ ໃນຕະຫ າດຂັ ຸ້ນໜຶ່ ງ ສ າລບັ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້ແກ່
ມວນຊນົຄັ ຸ້ງທ າອດິ ແລະ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ ມໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົ, ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກ່
ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນເດມີ ແລະ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃນວງົຈ າກດັ; 

6. ວທິອີດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Earnings Ratio: P/E)  ໝາຍເຖງິ ລາຄາ
ຮ ຸ້ນເທົ່ າກບັ ອດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນ ຄ ນ ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປີທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ 
(EPS); 

7. ອດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Earnings Ratio: P/E) ໝາຍເຖງິ ລາຄາຮ ຸ້ນ 
ຫານ ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນ;  

8. ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປທີີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ (Earnings per Share: EPS) ໝາຍເຖງິ ກ າໄລສ ດທິ
ຂອງປທີີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ຫານ ຈ ານວນຮ ຸ້ນທງັໝດົ ພາຍຫ ງັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ; 

9. ວທິອີດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ມ ນຄ່າຕາມບນັຊຕີ ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Book Value Ratio: P/BV) ໝາຍເຖງິ 
ລາຄາຮ ຸ້ນ ເທົ່ າກບັ ອດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ມ ນຄ່າຕາມບນັຊຕີ ່ ຮ ຸ້ນ ຄ ນ ມ ນຄ່າຕາມບນັຊຕີ ່ ຮ ຸ້ນຂອງ
ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ; 

10. ອດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ມ ນຄ່າຕາມບນັຊຕີ ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Book Value Ratio: P/BV) ໝາຍເຖງິ ລາ
ຄາຮ ຸ້ນ ຫານ ໃຫ ຸ້ ມ ນຄ່າຕາມບນັຊຕີ ່ ຮ ຸ້ນ;  

11. ມ ນຄ່າຕາມບນັຊຕີ ່ ຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖງິ ຊບັສນິທງັໝດົ ລບົ ໜີ ຸ້ສນິທງັໝດົ ແລ ຸ້ວຫານ ຈ ານວນຮ ຸ້ນທງັໝດົ; 
12. ວທິຫີ  ດກະແສເງນິສດົ  (Discounted Cash Flow: DCF) ໝາຍເຖງິ ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ

ໃນອະນາຄດົຂອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລ ຸ້ວ ຄດິໄລ່ຫ  ດ ມາເປນັມ ນຄ່າປະຈ ບນັ; 
13. ວທິທີາບທາມລາຄາ ແລະ ຄວາມຕ ຸ້ອງການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ (Book Building) ໝາຍເຖງິ ຜ ຸ້ຄ ຸ້າປະກນັການ

ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ນ າເອາົຮ ຸ້ນຂອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໄປທາບທາມຄວາມຕ ຸ້ອງ
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ການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນຈາກຜ ຸ້ລງົທນຶປະເພດສະຖາບນັ ທີ່ ມເີຈດຈ ານງົຈະຮບັຈອງຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ ກ່ຽວກບັຈ ານວນ ແລະ 
ລາຄາຮ ຸ້ນທີ່ ຈະຊ ຸ້;ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້ແກ່ມ່ວນຊນົຄັ ຸ້ງທ າອດິ ໝາຍເຖງິ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ
ຄັ ຸ້ງທ າອດິ ທີ່ ມກີານໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມ່ວນຊນົໃນວງົກວ ຸ້າງ, ບ ່ ມກີານກ ານດົປະເພດ ຫ   ກ ່ ມຜ ຸ້
ລງົທນຶສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງມຜີ ຸ້ລງົທນຶຫ າຍກວ່າ ໜຶ່ ງຮ ຸ້ອຍລາຍ ຂຶ ຸ້ນໄປ; 

14. ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ ມໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົ ໝາຍເຖງິ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ ມ ເມ ່ ອບ ລສິດັຈດົ
ທະບຽນຕ ຸ້ອງການທນຶເພີ່ ມເຕມີ ໂດຍມກີານໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົໃນວງົກວ ຸ້າງ, ບ ່ ມ ີ
ການກ ານດົປະເພດ ຫ   ກ ່ ມຜ ຸ້ລງົທນຶສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງມຜີ ຸ້ລງົທນຶຫ າຍກວ່າ ໜຶ່ ງຮ ຸ້ອຍລາຍ ຂຶ ຸ້ນໄປ; 

15. ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນເດມີ ໝາຍເຖງິ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໂດຍໃຫ ຸ້ບ ລມິະສດິແກ່ຜ ຸ້
ຖ ຮ ຸ້ນເດມີ ໃນການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນຂອງບ ລສິດັ ໃນອດັຕາສ່ວນ ແລະ ວທິກີານແບ່ງປນັ ຕາມມະຕຂິອງກອງ
ປະຊ ມຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ; 

16. ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃນວງົຈ າກດັ ໝາຍເຖງິ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້ແກ່ຜ ຸ້ລງົທນຶຍ ດທະສາດ, ຜ ຸ້
ລງົທນຶປະເພດສະຖາບນັ ແລະ ບ ກຄນົ ຊຶ່ ງມຈີ ານວນຜ ຸ້ລງົທນຶ ແຕ່ ສາມສບິ ຫາ ໜຶ່ ງຮ ຸ້ອຍລາຍ. 
 

ມາດຕາ  4   ຫ ກັການ 
               ການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນ ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັຕາມ ຫ ກັການ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ຊ ກຍ ຸ້ສົ່ ງເສມີຕະຫ າດທນຶ ໃຫ ຸ້ມກີານພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ; 
2. ປກົປຸ້ອງ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ລງົທນຶ; 
3. ໂປ່ງໃສ, ຍ ຕທິ າ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຜນົການດ າເນນີງານຕວົຈງິຂອງວສິາຫະກດິ. 

 

ມາດຕາ  5   ຂອບເຂດການນ າໃຊ ຸ້ 
ຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ນ າໃຊ ຸ້ ສ າລບັ ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນຂອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ 

 

ມາດຕາ  6  ຮ ບແບບການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນຂອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ 
            ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນຂອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ປະກອບດ ຸ້ວຍ 3 ຮ ບແບບ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົຄັ ຸ້ງທ າອດິ ແລະ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ ມໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົ;  
2. ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນເດມີ;  
3. ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນໃນວງົຈ າກດັ. 
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ມາດຕາ  7   ວທິກີານກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນສ າລບັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົຄັ ຸ້ງທ າອດິ 
  ການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນ ສ າລບັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົຄັ ຸ້ງທ າອດິ ຕ ຸ້ອງນ າໃຊ ຸ້ວທິກີານຄດິໄລ່ 

ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ວທິອີດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Earnings Ratio: P/E): 

 

ລາຄາຮ ຸ້ນ (P) = ອດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນ (P/E ) x ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປທີີ່ ອອກຈ າ
ໜ່າຍຮ ຸ້ນ ຂອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ (EPS).  
 

-  ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປທີີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນຂອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ (EPS) 
ມສີ ດຄດິໄລ່ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
 

 
 

2. ວທິອີດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ມ ນຄ່າທາງບນັຊຕີ ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Book Value Ratio: P/BV): 
ລາຄາຮ ຸ້ນ (P) = ອດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ມ ນຄ່າທາງບນັຊຕີ ່ ຮ ຸ້ນ (P/BV) x ມ ນຄ່າຕາມບນັຊຕີ ່ ຮ ຸ້ນຂອງ

ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ. 
 

3. ວທິຫີ  ດກະແສເງນິສດົ (Discounted Cash Flow: DCF): 
ລາຄາຮ ຸ້ນ (P) =  ∑

𝑪𝑭𝒕

(𝟏+𝒓)𝒕
𝑛
𝑡=1  

 

- CFt ໝາຍເຖງິ ກະແສເງນິສດົຂອງປ ີt ;  
- r ໝາຍເຖງິ ອດັຕາຄດິຫ  ດ; 
- t ໝາຍເຖງິ ເວລາ (ປທີ ີ1, 2, 3,...). 

 

4. ວທິທີາບທາມລາຄາ ແລະ ຄວາມຕ ຸ້ອງການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ (Book Building).  

ສ າລບັ ອດັຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ ່ ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນ (P/E) ແມ່ນບ ່ ເກນີ ສບິຫກົເທົ່ າ (16 ເທົ່ າ) ບນົພ ຸ້ນຖານ
ຜນົການດ າເນນີງານຕວົຈງິຂອງວສິາຫະກດິ.  

ກ ລະນ ີບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໄດ ຸ້ເລ ອກວທິກີານຄດິໄລ່ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ຂ ຸ້ 2, 3 
ຫ   4 ຂອງມາດຕານີ ຸ້, ບ ລສິດັດັ່ ງກ່າວ ຕ ຸ້ອງຄດິໄລ່ວທິກີານກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ຂ ຸ້ 1 ຂອງ
ມາດຕານີ ຸ້ ຄດັຕດິມາພ ຸ້ອມ. 

 

ມາດຕາ  8   ວທິກີານກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນສ າລບັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ ມໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົ, ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້ແກ່
ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນເດມີ ແລະ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃນວງົຈ າກດັ. 
ການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນສ າລບັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ ມໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົ, ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້ແກ່ຜ ຸ້

ຖ ຮ ຸ້ນເດມີ ແລະ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃນວງົຈ າກດັ ຕ ຸ້ອງອງີຕາມລາຄາຮ ຸ້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ຸ້າໜກັ ພາຍໃນກ າ
ນດົເວລາ ສາມສບິວນັ ຍ ຸ້ອນຫ ງັ ນບັແຕ່ວນັເອກະສານປະກອບຂ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນຄບົຖຸ້ວນ ແລະ ມຂີ ຸ້ມ ນ
ຖ ກຕ ຸ້ອງ ເປນັຕົ ຸ້ນ ໄປ.  

   𝑬𝑷𝑺 =
ຄາດຄະເນກ າໄລສ ດທປິທີີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ

[ຈ ານວນຮ ຸ້ນທງັໝດົ ພາຍຫ ງັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ]
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ວທິຄີດິໄລ່ ລາຄາຮ ຸ້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ຸ້າໜກັ  ມດີັ່ ງນີ ຸ້: 
 

ລາຄາຮ ຸ້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ຸ້າໜກັ =  
∑ 𝑾𝒋 × 𝑷𝒋

𝒏
𝒋=𝟏

∑ 𝑾𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

 
- j   ໝາຍເຖງິ ມ ຸ້ທ ີ1, 2, 3,....,30; 
- W ໝາຍເຖງິ ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີ່ ມກີານຊ ຸ້-ຂາຍ ໃນວນັທ ີ j; 
- P  ໝາຍເຖງິ ລາຄາສະເລ່ຍຂອງການຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ ໃນວນັທ ີj. 

ພ ຸ້ອມດຽວກນັນີ ຸ້ ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ສາມາດຫ  ດລາຄາຮ ຸ້ນທີ່ ໄດ ຸ້ຄດິໄລ່ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ າ
ນດົໄວ ຸ້ໃນ ວກັທ ີ1 ຂອງມາດຕານີ ຸ້ ບ ່ ເກນີ ສບິສ່ວນຮ ຸ້ອຍ (10%).  

 

ມາດຕາ  9   ການຊີ ຸ້ແຈງກ່ຽວກບັການຄາດຄະເນກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນ 
    ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ຕ ຸ້ອງຊີ ຸ້ແຈງກ່ຽວກບັການຄາດເຄ ່ ອນຂອງການຄາດຄະເນກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນ 

(EPS) ຂອງປທີີ່ ອອກຈ າໜ່າຍ ທີ່ ນ າໃຊ ຸ້ເຂົ ຸ້າໃນການຄດິໄລ່ລາຄາຮ ຸ້ນ ເມ ່ ອທຽບໃສ່ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຕາມເອກະ 
ສານລາຍງານການເງນິຂອງປທີີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນທີ່ ຜ່ານການກວດສອບ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ກ ລະນ ີ ການຄາດຄະເນກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປີທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນຄາດເຄ ່ ອນ ໃນລະຫວ່າງ ສບິສ່ວນ
ຮ ຸ້ອຍ ຫາ ຊາວສ່ວນຮ ຸ້ອຍ (10%-20%), ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງຊີ ຸ້ແຈງຕ ່

ກບັສາເຫດການຄາດເຄ ່ ອນຂອງການຄາດຄະເນດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ຸ້ມວນຊນົຊາບ ພ ຸ້ອມທງັລາຍງານຕ ່  ສ ານກັງານ
ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສບິ ວນັລດັຖະການ 
(10 ວນັລດັຖະການ) ນບັແຕ່ວນັເປດີເຜຍີເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປ ີເປນັຕົ ຸ້ນໄປ;  

2. ກ ລະນ ີ ການຄາດຄະເນກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປີທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນຄາດເຄ ່ ອນ ສ ງກວ່າ ຊາວສ່ວນຮ ຸ້ອຍ 
(20%), ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງຊີ ຸ້ແຈງຕ ່ ກບັສາເຫດການຄາດເຄ ່ ອນຂອງ
ການຄາດຄະເນດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ຸ້ມວນຊນົຊາບ ພ ຸ້ອມທງັລາຍງານໃຫ ຸ້ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງ
ຫ ກັຊບັ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພ ຸ້ອມທງັຄດັຕດິຂ ຸ້ມ ນຫ ກັຖານ ແລະ ເອກະສານອ ຸ້າງອງີທີ່ ຕດິພນັກບັ
ການຄາດຄະເນດັ່ ງກ່າວ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ຫ ຸ້າ ວນັລດັຖະການ (5 ວນັລດັຖະການ) ນບັແຕ່ວນັ
ເປດີເຜຍີເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປ ີເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 
 

ໝວດທ ີ3 

ສດິ, ໜຸ້າທີ່  ແລະ ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມ 
 

ມາດຕາ  10   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
 ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້: 



6 

 

1. ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນຕາມການສະເໜຂີອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ເພ ່ ອສະ    
ເໜ ີຕ ່  ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຮບັຮອງ ກ່ອນອອກໃບອະນ ຍາດອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ; 

2. ສະເໜໃີຫ ຸ້ ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຊີ ຸ້ແຈງເຫດຜນົ ຫ   ສະໜອງຂ ຸ້ມ ນຫ ກັຖານ 
ແລະ ເອກະສານອ ຸ້າງອງີ ກ ລະນ ີ ຜນົການຄາດຄະເນກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປີທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນມີ
ການຄາດເຄ ່ ອນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 

3. ປະຕບິດັມາດຕະການຕ ່ ຜ ຸ້ລະເມດີ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງ ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
4. ຮກັສາຄວາມລບັ ກ່ຽວກບັລາຄາຮ ຸ້ນທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍ; 
5. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

 

ມາດຕາ  11   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 
 ບ  ລສິດັຫ ກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ນ າໃຊ ຸ້ວທິກີານຄດິໄລ່ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 7 ແລະ ມາດຕາ 8 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 
2. ປະສານສມົທບົ ແລະ ເປນັເອກະພາບ ກບັບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ກ່ຽວກບັການ

ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ, ຄດິໄລ່ ແລະ ການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນ ກ່ອນສະເໜ ີຕ ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງ
ຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອພຈິາລະນາ; 

3. ຊີ ຸ້ແຈງເຫດຜນົ ຫ   ສະໜອງຂ ຸ້ມ ນຫ ກັຖານ ແລະ ເອກະສານອ ຸ້າງອງີ ກ ລະນ ີຜນົການຄາດຄະເນກ າ
ໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປທີີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນມກີານຄາດເຄ ່ ອນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງ
ຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ຍກົເວັ ຸ້ນ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ ມໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົ, ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫ ຸ້
ແກ່ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນເດມີ ແລະ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນໃນວງົຈ າກດັ;  

4. ສະໜອງຂ ຸ້ມ ນ ໃຫ ຸ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຕາມການສະເໜ;ີ  
5. ຮກັສາຄວາມລບັກ່ຽວກບັລາຄາຮ ຸ້ນທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍ; 
6.  ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

 

ມາດຕາ  12   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ຂອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ  
 ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ປະສານສມົທບົ ແລະ ເປນັເອກະພາບກບັບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ກ່ຽວກບັການຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ, ຄດິໄລ່ ແລະ ການ
ກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນ ກ່ອນສະເໜ ີຕ ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອພຈິາລະນາ; 

2. ຊີ ຸ້ແຈງເຫດຜນົ ຫ   ສະໜອງຂ ຸ້ມ ນຫ ກັຖານ ແລະ ເອກະສານອ ຸ້າງອງີ ກ ລະນ ີຜນົການຄາດຄະເນກ າ
ໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປທີີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນມກີານຄາດເຄ ່ ອນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງ
ຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ຍກົເວັ ຸ້ນ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ ມໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົ, ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້
ແກ່ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນເດມີ ແລະ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໃນວງົຈ າກດັ;  

3. ສະໜອງຂ ຸ້ມ ນໃຫ ຸ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຕາມການສະເໜ;ີ  
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4. ຮກັສາຄວາມລບັກ່ຽວກບັລາຄາຮ ຸ້ນທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍ; 
5. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

 

ມາດຕາ  13   ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມ 
       ຫ ຸ້າມບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ມພີດຶຕກິ າໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ຫ  ດລາຄາຮ ຸ້ນຕາມວທິຄີດິໄລ່ທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ເກນີສບິສ່ວນ
ຮ ຸ້ອຍ (10%); 

2. ເປດີເຜຍີຂ ຸ້ມ ນກ່ຽວກບັການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນ ໂດຍບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະ
ການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

3. ບ ່ ຊີ ຸ້ແຈງເຫດຜນົ ຫ   ສະໜອງຂ ຸ້ມ ນຫ ກັຖານ ແລະ ເອກະສານອ ຸ້າງອງີ ກ ລະນ ີ ຜນົການຄາດຄະເນ
ກ າໄລສ ດທຕິ ່ ຮ ຸ້ນຂອງປທີີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນມກີານຄາດເຄ ່ ອນ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນ ມາດຕາ 9 
ຂອງຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 

4. ສ ຸ້າງ ຫ   ສມົຮ ຸ້ຮ່ວມຄດິ ໃນການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນໂດຍບ ່ ສອດຄ່ອງກບັຫ ກັການທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນຂ ຸ້

ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້; 
5. ສະໜອງ ຫ   ສ ຸ້າງຂ ຸ້ມ ນທີ່ ບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງ ແລະ ບ ່ ຄບົຖ ຸ້ວນ ຕາມຄວາມເປນັຈງິ ເຂົ ຸ້າໃນການຄດິໄລ່ລາຄາ

ຮ ຸ້ນ ຫ   ການກ ານດົລາຄາຮ ຸ້ນ ເພ ່ ອເອ ຸ້ອອ ານວຍຜນົປະໂຫຍດໃຫ ຸ້ແກ່ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າ
ໜ່າຍຮ ຸ້ນ, ບ ກຄນົ ຫ   ນຕິບິ ກຄນົໃດໜຶ່ ງ; 

6. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ. 
  

ໝວດທ ີ4 
ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ຸ້ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜ ຸ້ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ  14   ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ຸ້ມຜີນົງານ 
ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ ໃນການຈດັຕັ ຸ້ງຂ ຸ້

ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ຈະໄດ ຸ້ຮບັການຍ ຸ້ອງຍ  ຫ   ນະໂຍບາຍອ ່ ນຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 
 

ມາດຕາ  15   ມາດຕະການຕ ່ ຜ ຸ້ລະເມດີ 
   ບ ລສິດັທີ່ ມຈີ ດປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ທີ່ ລະເມດີຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ທີ່

ກ ່ ໃຫ ຸ້ເກດີຄວາມເສຍັຫາຍແກ່ ລະບບົຕະຫ າດທນຶຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖ ກສກຶສາອບົຮມົ, ລງົວໄິນ, ປບັໃໝ, ໃຊ ຸ້
ແທນຄ່າເສຍັຫາຍທາງແພ່ງ ຫ   ຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາ ຕາມກ ລະນ ີເບາົ ຫ   ໜກັ ຕາມທີ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົໄວ ຸ້ໃນກດົໝາຍ
ວ່າດ ຸ້ວຍຫ ກັຊບັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ. 
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