ສາລະຕະຫຼາດທຶນ
ຼັ ຊຼັບ ມີບດ
ົ ບາດແນວໃດ?
1. ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫຼກ
ຸ້
ຸ້ ນໃນເດ
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ມີຊື່ ຫຍໍວຸ້ ື່ າ: “ຄຄຊ” ຖກສຸ້າງຕຼັງຂຶ
ຄະນະກໍາມະການຄມ
ອນ ພຶດສະພາ 2009, ຄຄຊ

ຸ້ ື່ ງຂອງລຼັດຖະບານ ມີສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ື່ າ: “ສຄຄຊ” ຊຶື່ງ
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ມີຊື່ ຫຍໍວ
ແມື່ ນການຈຼັດຕຼັງໜຶ
ຸ້
ຸ້ ນໃນເດ
ຼັ ກົງຈຼັກຊື່ວຍວຽກ.
ຖກສຸ້າງຕຼັງຂຶ
ອນ ກໍລະກົດ 2009 ເປນ

ຼັ ອົງການຄມ
ຼັ ເສນາທິການໃຫຸ້ລດ
ຸ້ ຄອງວຽກງານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ມີພາລະບົດບາດເປນ
ຼັ ຖະບານ ໃນການ
ຄຄຊ ເປນ
ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ຼັ ຊຼັບຢື່າງລວມສູ ນໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ເປນ
ຸ້ ຄອງ,
ຄ ຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດຸ້ານວຽກງານຫຼກ
ນ ການຄມ
ຼັ ຊຼັບ ໃຫຸ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ, ແນໃສື່ເຮຼັດໃຫຸ້ການລະດົມທຶນ ແລະ ການພຼັດທະ
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຫຼກ

ຼັ ຊຼັບ ມີການເຄື່ ອນໄຫວຢື່າງຕໍື່ເນື່ ອງ ແລະ ປະກອບສື່ວນໃນການພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມຂອງ
ນາຕະຫຼາດຫຼກ
ຊາດ.
ຼັ ຊຼັບ ມີບດ
ົ ບາດແນວໃດ?
2. ສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫຼກ
ຸ້
ຼັ ກົງຈຼັກຊື່ວຍວຽກໃຫຸ້ແກື່ ຄຄຊ ໃນການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ຼັ ວຽກງານຄມ
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ
ສຄຄຊ ມີພາລະບົດບາດເປນ
ບດ

ຼັ ລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍ, ສອດຄື່ອງຕາມ
ຊຼັບ ເພື່ ອເຮຼັດໃຫຸ້ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານດຼັື່ງກື່ າວ ມີຄວາມສະຫງ ົບ, ເປນ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມຂອງລຼັດຖະບານໃນແຕື່
ລະໄລຍະ.

ຸ້ ຄ: ຄົນຄວຸ້
ຸ້
ຼັ ປງ ແຜນຍດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຕົນຕໍ
ສຄຄຊ ມີສດ
າ, ຮື່າງ ແລະ ປບ

ຸ້ ດແຍື່ ງ
ຼັ ຊຼັບ ເພື່ ອສະເໜີຕື່ ໍ ຄຄຊ ພິຈາລະນາ, ພຸ້ອມທຼັງ ດໍາເນີນການແກ ຸ້ໄຂຂໍຂຼັ
ແລະ ລະບຽບກື່ ຽວກຼັບວຽກງານຫຼກ

ຸ້
ຼັ ຊຼັບ; ຄົນຄວຸ້
ແລະ ດໍາເນີນການສບສວນ-ສອບສວນຄະດີກື່ຽວກຼັບວຽກງານຫຼກ
າ ພິຈາລະນາການຮຸ້ອງຂໍອອກຈໍາ
ຼັ ຊຼັບ ພຸ້ອມທຼັງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະ
ໜື່າຍຫຼກ
ຸ້
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ; ຄົນຄວຸ້າຄໍ
ຼັ
ບຽນ; ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
າຮຸ້ອງຂໍສາຸ້ ງຕຼັງສະຖາບຼັ
ນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ

ຊຼັບ ເພື່ ອນໍາສະເໜີຕື່ ໍ ຄຄຊ ພິຈາລະນາຮຼັບຮອງ ພຸ້ອມທຼັງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະຖາບຼັນດຼັື່ງກື່ າວ
ຸ້ ກ
ຶ ອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ກື່ ຽວກຼັບວຽກງານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ; ຈຼັດຕຼັງຝ
ຼັ ຊຼັບ
ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ

ຸ້ າຂອງ ຄຄຊ; ພົວພຼັນຮື່ວມມກຼັບຕື່ າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັງສາກົ
ຸ້
ໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ ຕາມທິດຊີນໍ
ນ ກື່ ຽວກຼັບ
ຼັ ຊຼັບ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄຄຊ.
ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພຼັດທະນາວຽກງານຫຼກ
3. ຕະຫຼາດການເງ ິນແມື່ ນຫຍຼັງ?
ຕະຫຼາດການເງ ິນ (Financial Market) ປະກອບດຸ້ວຍ ຕະຫຼາດເງ ິນ (Money market) ແລະ
ຕະຫຼາດທຶນ (Capital market).

ຕະຫຼາດເງ ິນ: ແມື່ ນຕະຫຼາດທີື່ດໍາເນີນທລະກິດທາງດຸ້ານການເງ ິນ ດຸ້ວຍການນໍາໃຊຸ້ເຄື່ ອງມທາງດຸ້ານການ
ຸ້ ື່ ມີສະພາບຄື່ອງສູ ງ ແລະ ມີວນ
ຸ້
ຼັ ຄົບກໍານົດສຼັນໆໃນການລະດົ
ເງ ິນໄລ ຍະສຼັນທີ
ມທຶນ ເຊຼັື່ນ: ໃບເງ ິນຝາກປື່ຽນມໄດຸ້
(Certificate of Deposits), ໃບເງ ິນການຄຸ້າ (Commercial Paper), ໃບສຼັນຍາຊຄຸ້ ນ (Repurchase
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Agreements), ໃບສຼັນຍາໃຊຸ້ໜ ີ ຸ້ (Promissory Note) ແລະ ທລະກໍາທາງດຸ້ານການເງ ິນ ອື່ ນໆທີື່ກື່ ຽວຂຸ້ອງ,
ຸ້ ກຢື່າງໜຶື່ງວື່າ ຕະຫຼາດເງ ິນ ແມື່ ນຂະບວນການຈຼັດສຼັນແຫຼື່ ງທຶນໄລຍະສຼັນຸ້ ແບບທາງອຸ້ອມ ລະຫວື່າງ ຜູື່ ທີື່
ຫຼເວົາອີ
ຼັ ໃຈກາງໃນການລະດົມເງ ິນ
ຕ ຸ້ອງການທຶນ (ຜູື່ ກູ)ຸ້ ກຼັບຜູື່ ສະສົມທຶນ (ຜູື່ ຝາກເງ ິນ) ໂດຍມີທະນາຄານທລະກິດເປນ
ຼັ ທຶນໝູນວຽນເພື່ ອເຄື່ ອນ
ຸ້
ຝາກ ແລະ ປື່ອຍສິນເຊື່ ອ. ທຶນທີື່ກູຈາກທະນາຄານທ
ລະກິດສື່ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນນໍາໃຊຸ້ເປນ
ຸ້
ໄຫວທລະກິດ ຫຼ ດຼັດສົມສະພາບຄື່ອງທາງດຸ້ານການເງ ິນໄລຍະສຼັນ.
ຸ້ ກຢື່າງໜຶື່ງວື່າ ຕະຫຼາດທຶນ ແມື່ ນຂະບວນ ການ
ຕະຫຼາດທຶນ: ແມື່ ນຕະຫຼາດລະດົມທຶນໄລຍະຍາວ ຫຼເວົາອີ
ຈຼັດສຼັນທຶນໄລຍະຍາວແບບທາງກົງ ລະຫວື່າງ ພາກສື່ວນທີື່ຕຸ້ອງການນໍາໃຊຸ້ທຶນ ເຊຼັື່ນ: ລຼັດຖະບານ ຫຼ ບຼັນດາຫົວ
ຶ ສະສົມ ເຊຼັື່ນ: ຜູື່ ລົງທຶນປະເພດບກຄົນ ຫຼ ປະເພດສະຖາບຼັນ. ການ
ໜື່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກສື່ວນທີື່ມີທນ
ຸ້
ຼັ ດຸ້ວຍການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ເຊຼັື່ນ: ຮນຸ້ , ພຼັນທະບຼັດ, ຮນຸ້ ກູ ຸ້ ແລະ
ລະດົມຜື່ານຕະຫຼາດທຶນ ແມື່ ນຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບອື່ ນ ເພື່ ອຈດປະສົງນໍາໃຊຸ້ທນ
ຶ ທີື່ລະດົມມານຼັນຸ້ ເຂົາໃນການລົ
ຫຼກ
ງທຶນໄລຍະຍາວ ເຊຼັື່ນ: ການລົງ ທຶນໃສື່ການ
ຸ້
ິ ານ ຫຼ ການກໍື່ສຸ້າງພນຖານໂຄງລ
ື່ າງ.
ກໍື່ສຸ້າງໂຮງງານ, ຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດ ແລະ ບໍລກ

ຸ້ ື່ ງ ແລະ ຕະຫຼາດຂຼັນສອງ
ຸ້
4. ຕະຫຼາດຂຼັນໜຶ
ຸ້ ື່ ງ ແລະ ຕະຫຼາດຂຼັນສອງ.
ຸ້
ຕະຫຼາດທຶນທີື່ສົມບູ ນ ແມື່ ນປະກອບດຸ້ວຍ 2 ຕະຫຼາດ ຄ: ຕະຫຼາດຂຼັນໜຶ

ຸ້ ື່ ງ ແມື່ ນຕະຫຼາດເພື່ ອການລະດົມທຶນໄລຍະຍາວຂອງບຼັນດາບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ໂດຍການອອກຈໍາໜື່າຍ
 ຕະຫຼາດຂຼັນໜຶ
ຼັ ຊຼັບຂອງຕົນໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນ, ຊຶື່ງການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮຼັບອະນຍາດຈາກ ສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະ
ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ (ສໍານຼັກງານ ຄຄຊ) ຕາມລະບຽບການທີື່ກໍານົດໄວຸ້.
ການຄ ຸ້ມຄອງຫຼກ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ື່ ງ ແມື່ ນການຊ-ຂາຍລະຫວ
ຼັ ຊຼັບໃນຕະຫຼາດຂຼັນໜຶ
ື່ າງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຜູື່ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ (ຜູື່
ການຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ິ ດ
ຼັ ຈະໄດຸ້ເງ ິນທຶນໄປດໍາເນີນທລະກິດຕາມຈດປະສົງທີື່ກໍານົດ
ຕ ຸ້ອງການທຶນ) ແລະ ຜູື່ ລົງທຶນ (ຜູື່ ມີເງ ິນທຶນ), ຊຶື່ງບໍລສ

ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ດຼັື່ງກື່ າວ ຕາມວິທກ
ີ ານແບື່ງປນ
ຼັ ຊຼັບ ທີື່ໄດຸ້ກາໍ
ໄວຸ້ໃນໜຼັງສຊວນຊ.ຸ້ ສໍາລຼັບຜູື່ ລົງທຶນກໍື່ຈະໄດຸ້ຮບ
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ນົດໄວຸ້ໃນໜຼັງສຊວນຊ,ຸ້ ຊຶື່ງໄດຸ້ຮຼັບການເຫຼັນດີຈາກ ສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ

ຸ້
ຸ້
ິ ານຊ-ຂາຍຫຼ
ຼັ ຊຼັບ, ສະສາງ-ຊໍາລະ ແລະ ຮຼັບຝາກຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຫຼ ເວົາຸ້
 ຕະຫຼາດຂຼັນສອງ
ແມື່ ນສູ ນກາງໃຫຸ້ບໍລກ
ກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ທີື່ເຮຼັດໜຸ້າທີື່ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກື່ ການຈໍລະ
ອີກຢື່າງໜຶື່ງ ຕະຫຼາດຂຼັນສອງ
ແມື່ ນຕະຫຼາດຫຼກ
ຸ້ ື່ ງ. ຕະຫຼາດຂຼັນສອງຢູ
ຸ້
ື່ ສປປ ລາວ ແມື່ ນ ຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບທີື່ຜື່ານການອອກຈໍາໜື່າຍໃນຕະຫຼາດຂຼັນໜຶ
ຼັ
ຈອນຂອງຫຼກ
ຊຼັບລາວ (ຕລຊລ).
ຸ້
ຸ້
ຸ້
ຼັ ຊຼັບໃນຕະຫຼາດຂຼັນສອງ
ື່ າງຜູື່ ມີຮນຸ້ ແລະ ຜູື່ ມີເງ ິນທຶນ, ຊຶື່ງເງ ິນທີື່
ການຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ແມື່ ນການຊ-ຂາຍລະຫວ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ຸ້ ແລະ ຜູ ຂ
ຸ້ າຍ.
ເກີດຂຶນຈາກການຊ
-ຂາຍຈະໝູ
ນວຽນລະຫວື່າງຜູ ຊ
ຼັ ຊຼັບແມື່ ນຫຍຼັງ?
5. ຕະຫຼາດຫຼກ

ຸ້ -ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນສູ ນກາງໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານຊຂາຍ
ຼັ ຊຼັບ, ສະສາງ-ຊໍາລະ ແລະ ຮຼັບຝາກຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຂອງ
ຕະຫຼາດຫຼກ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ ທີື່ນໍາເອົາຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຂອງຕົນເຂົາມາຈົ
ຼັ ຊຼັບ.
ບໍລສ
ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ 1 ແຫື່ງ ຄ: ຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ (ຕລຊລ). ຕລຊລ ໄດຸ້ຮຼັບ
ໃນປະຈບຼັນ ຢູື່ ສປປ ລາວ ມີຕະຫຼາດຫຼກ
ຸ້
ຸ້ ນໃນວຼັ
ການສຸ້າງຕຼັງຂຶ
ນທີ 10.10.2010 ໂດຍແມື່ ນການຮື່ວມທຶນລະຫວື່າງ ທະນາຄານ ແຫື່ງ ສປປ ລາວ ຖຮ ຸ້ນ
ຼັ ຊຼັບ ສ.ເກົາຫຼ ີ ຖຮນຸ້ 49%.
51% ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກ
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ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນຫຍຼັງ?
6. ສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ໝາຍເຖິງ ນິຕບ
ິ ກຄົນ ທີື່ໄດຸ້ຮບ
ຼັ ອະນຍາດຈາກຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ
ສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ
ິ ານດຸ້ານທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ. ສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ປະກອບດຸ້ວຍ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ, ທະ
ຊຼັບ (ຄຄຊ) ໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ດ
ຼັ ກວດສອບ, ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ບໍລຫ
ິ ານຊຼັບສິນ, ທະນາຄານດູແລຊຼັບສິນ, ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ປະເມີນມູນຄື່າ
ນາຄານດູແລຊຼັບສິນ, ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈຼັດລໍາດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖ ແລະ ສະມາຄົມທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ຊຼັບສິນ, ບໍລສ

ຼັ ຊຼັບ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ: ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ 4 ແຫື່ງ, ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ
ແຕື່ ປະຈບຼັນ ສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ

ິ ດ
ຼັ ປະເມີນມູນຄື່າຊຼັບສິນ 1 ແຫື່ງ.
ກວດສອບ 4 ແຫື່ງ, ທະນາຄານດູແລຊຼັບສິນ 1 ແຫື່ງ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນຫຍຼັງ?
7. ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນໜຶື່ງໃນສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ທີື່ເຄື່ ອນໄຫວທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຕາມປະເພດທີື່ໄດຸ້
ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ເຮຼັດໜຸ້າທີື່ໄດຸ້ 3 ປະເພດ ຄ:
ຮຼັບອະນຍາດ. ບໍລສ
ຸ້
ຼັ ຜູື່ ຄໍາປະກຼັ
ຼັ ຊຼັບ;
 ເປນ
ນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຸ້
ຼັ ນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫຼ
ຼັ ຊຼັບ;
 ເປນ
ກ
ຼັ ທີື່ປກ
ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ.
 ເປນ
ຸ້ 3 ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ 4 ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ , ຊຶື່ງໃນນຼັນມີ
ິ ດ
ຼັ ເຮຼັດໜຸ້າທີື່ໄດຸ້ທງຼັ 3 ປະ
ໃນປະຈບຼັນ ຢູື່ ສປປ ລາວ ມີບໍລສ

ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ລຸ້ານຊຸ້າງ ມະຫາຊົນ, ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກຼັດ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ລາວ-ຈີນ
ເພດ ຄ: ບໍລສ
ຼັ ພຽງທີື່ປກ
ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ.
ິ ດ
ຼັ ຄ: ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ເອພີເອຼັມ ລາວ ຈໍາກຼັດ ເຮຼັດໜຸ້າທີື່ເປນ
ຈໍາກຼັດ. ສື່ວນອີກ 1 ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບສາມາດໃຫຸ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານຫຍຼັງແດື່?
8. ບໍລສ

ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບສາມາດໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານໄດຸ້ 3 ປະເພດ ດຼັື່ງລື່ ມນີ:ຸ້
ໃນ ສປປ ລາວ ບໍລສ
ຸ້ ການຄ ຸ້ມ
ຶ ສາທາງດຸ້ານການເງ ິນ:
ຶ ສາກື່ ຽວກຼັບການປບ
ຼັ ປງໂຄງສຸ້າງດຸ້ານການຈຼັດຕຼັງ,
(1) ທີື່ປກ
ແມື່ ນໃຫຸ້ຄໍາປກ
ິ ານ, ດຸ້ານການເງ ິນ, ການເຄື່ ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອກະກຽມການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ
ຄອງບໍລຫ
ຼັ ຊຼັບ.
ຊຼັບໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຸ້
ຸ້
ຼັ ສື່ ກາງ ຫຼ ເປນ
ຼັ ຕົວແທນ ເພື່ ອດໍາເນີນທລະກໍາຊ-ຂາຍຫຼ
ຼັ ຊຼັບ: ແມື່ ນເປນ
ຼັ ຊຼັບຕາມການ
(2) ນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບໃນນາມບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ໂດຍໃຊຸ້ເງ ິນ ແລະ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຂອງບໍລ ິ
ສຼັື່ງຊ ຸ້ ຫຼ ສຼັື່ງຂາຍຂອງລູກຄຸ້າ, ຊ-ຂາຍຫຼ
ກ

ຶ ສາໂດຍກົງແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນ ກື່ ຽວກຼັບການລົງທຶນໃສື່ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ,ໃຫຸ້ຄໍາປກ
ຼັ ຊຼັບ ຫຼ ກື່ ມຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ, ພຸ້ອມນີ ຸ້
ສຼັດຫຼກ
ຼັ ທີື່ປກ
ຶ ສາທາງດຸ້ານການເງ ິນໄດຸ້.
ຍຼັງສາມາດເຮຼັດໜຸ້າທີື່ເປນ
ຸ້
ຼັ ຜູື່ ກໍານົດລາຄາ ແລະ ຈໍານວນຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ: ແມື່ ນເປນ
ຼັ ຊຼັບທີື່ຈະອອກຈໍາ
(3) ຜູື່ ຄໍາປະກຼັ
ນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຸ້ ກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ດຸ້ວຍການຊື່ວຍຈໍາໜື່າຍ ຫຼ ຮຼັບຊຫຼ
ຼັ ຊຼັບບາງສື່ວນ
ໜື່າຍ, ໃຫຸ້ການຄໍາປະກຼັ
ນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ື່
ື່
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ໃນສື່ວນທີຈໍາໜື່າຍບໍື່ໝົດ ເພອຮຼັບປະກຼັນຄວາມສໍາເລຼັດ
ຫຼ ທຼັງໝົດ ຈາກບໍລສ
ຼັ ຊຼັບ.
ຂອງການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ິ ດ
ຼັ ກວດສອບ ແມື່ ນຫຍຼັງ?
9. ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ກວດສອບ ແມື່ ນໜຶື່ງໃນສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບປະເພດໜຶື່ງ ຊຶື່ງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ກວດສອບໃນ ສປປ
ບໍລສ
ຸ້ ຊາຊີບການບຼັນຊີ ແລະ ກວດສອບຂອງນິຕບ
ິ ກຄົນ ຫຼ ການຈຼັດຕຼັງຸ້ ທີື່ໄດຸ້ຮບ
ຼັ ອະນຍາດຈາກ
ລາວ ແມື່ ນການຈຼັດຕຼັງວິ

ຸ້ ຕ ອ
ຶ ຸ້
ຸ້ ງຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍ, ພຸ້ອ ມນຼັນ
ຸ້ ງໄດຸ້ຮ ຼັບ
ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ໄດຸ້ຂ ນທະບຽນວິ
ສ າຫະກິດ ຖ ກຕ ອ
ິ ານໃນຂົງເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໄດຸ້.
ອະນຍາດຈາກ ຄຄຊ ເສຍກື່ ອນຈຶື່ງສາມາດດໍາເນີນການໃຫຸ້ບໍລກ
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ຸ້
ຸ້ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ກວດສອບ ແມື່ ນຊື່ວຍໃຫຸ້ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ລູກຄຸ້າສາມາດປະຕິບດ
ຼັ ຕາມ
ໂດຍພນຖານແລຸ້
ວ ໜຸ້າທີື່ຕົນຕໍ
ມາດຕະຖານສາກົນດຸ້ານການລາຍງານການເງ ິນ (International Financial Reporting Standard:
ຸ້ ນທາງການເງ ິນ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນເອກະ
ຼັ ຸ້ ນຄວາມຖກຕຸ້ອງຕໍື່ການກະກຽມ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍມູ
IFRS) ແລະ ຢງຢ
ສານລາຍງານການເງ ິນແຕື່ລະໄລຍະ.

ິ ດ
ຼັ ກວດສອບທີື່ໄດຸ້ຮບ
ຼັ ການຮຼັບຮອງຈາກ ຄຄຊ ໃຫຸ້ດໍາເນີນທລະກິດກື່ ຽວ
ປະຈບຼັນໃນ ສປປ ລາວ ມີບໍລສ
ຸ້ າສ໌
ຸ້ ກເູ ປສ
ີ ໌ ຈໍາກຼັດ, ບໍລສ
ຼັ ຊຼັບ ທຼັງໝົດ 4 ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຄ: ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີເຮົ
ິ ດ
ຼັ
ກຼັບວຽກງານການກວດສອບດຸ້ານຫຼກ
ິ ດ
ຼັ ເອີນແອນຢງຼັ (ລາວ) ຈໍາກຼັດ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ດີລອຍ ລາວ ຈໍາກຼັດຜູື່ ດຽວ.
ເຄພີເອຼັມຈີລາວ ຈໍາກຼັດ, ບໍລສ
10. ທະນາຄານດູແລຊຼັບສິນ ແມື່ ນຫຍຼັງ?

ຼັ ອະນຍາດຈາກ
ທະນາຄານດູແລຊຼັບສິນ ແມື່ ນ ທະນາຄານທລະກິດ ພາຍໃນ ຫຼ ຕື່ າງປະເທດ ທີື່ໄດຸ້ຮບ
ຸ້ ຄອງຫຼ ກ
ຼັ ຊຼັບ (ຄຄຊ) ໃຫຸ້ເຄື່ ອນໄຫວເປຼັນຜູື່ ດູ ແ ລຊຼັບສິນໃຫຸ້ແ ກື່ ຜູື່ ລົງທຶນທຼັງພາຍໃນ ແລະ
ຄະນະກໍາ ມະການຄມ

ຸ້
ຼັ ຊຼັບໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ຕື່ າງປະເທດ ທີື່ເຄື່ ອນໄຫວຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ື່
ຸ້ ນ, ຊຼັບສິນ ຂອງລູກຄຸ້າໃຫຸ້ປອດ
ຼັ ຜູື່ ໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານໃນການເກຼັບຮຼັກສາຂໍມູ
ທະນາຄານດູແລຊຼັບສິນ ມີໜາຸ້ ທີເປນ
ຼັ ຊຼັບ ຕາມຄໍາສຼັື່ງຂອງລູກຄຸ້າ, ໂອນບຼັນຊີຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ບຼັນຊີເງ ິນຂອງລູກຄຸ້າ ຈາກທະນາຄານ
ໄພ, ຊໍາລະເງ ິນ ຫຼ ຫຼກ

ຼັ ຜູື່ ຕາງໜຸ້າໃຫຸ້ແກື່ ລູກຄຸ້າ
ດູແລຊຼັບສິນຂອງຕົນ ໄປຍຼັງທະນາຄານດູແລຊຼັບສິນອື່ ນ ຕາມການສະເໜີຂອງລູກຄຸ້າ, ເປນ
ຸ້ ື່ ວມແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊມຜູື່ ຖຮນ
ຸ້ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລູກຄຸ້າ, ນອກນຼັນຸ້ ກໍື່ຍຼັງມີໜາຸ້ ທີື່
ເຂົາຮ
ຸ້ ດການຊ-ຂາຍຫຼ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ພາຍຫຼງຼັ ສິນສ
ຼັ ຊຼັບ,
ໃນການແຈ ຸ້ງໃຫຸ້ລູກຄຸ້າຊາບກື່ ຽວກຼັບຜົນການສະສາງ-ຊໍາລະທລະກໍາຫຼກ
ກ
ຸ້ ນຂອງລູກຄຸ້າ ແລະ ປະຕິບດ
ຼັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ອື່ ນຕາມທີື່ໄດຸ້ລະບໄວຸ້ໃນສຼັນຍາກຼັບລູກ
ຮຼັກສາຄວາມລຼັບກື່ ຽວກຼັບຂໍມູ
ຄຸ້າ.
ປະຈບຼັນ ທະນາຄານດູແລຊຼັບສິນ ໃນ ສປປ ລາວ ມີ 1 ແຫື່ງ ຄ: ທະນາຄານກງເທບ ຈໍາກຼັດ (ມະຫາຊົນ)
ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ.
ິ ດ
ຼັ ບໍລຫ
ິ ານຊຼັບສິນ ແມື່ ນຫຍຼັງ?
11. ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ບໍລຫ
ິ ານຊຼັບສິນ ແມື່ ນໜຶື່ງໃນສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ທີື່ດໍາເນີນທລະກິດກື່ ຽວກຼັບການສຸ້າງຕຼັງຸ້
ບໍລສ
ື່ ງ.
ຸ້
ິ ານກອງທຶນຮື່ວມ, ພຸ້ອມທຼັງບໍລຫ
ິ ານຊຼັບສິນຂອງ ບກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກຄົນ ແລະ ການຈຼັດຕຼັງໃດໜຶ
ແລະ ບໍລຫ
ຸ້ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ບໍລຫ
ິ ານຊຼັບສິນ ແມື່ ນ ດໍາເນີນການຂາຍ, ໄຖື່ຖອນຄນໜື່ວຍລົງທຶນ ແລະ ຈົດທະ
ໜຸ້າທີື່ຕົນຕໍ

ຼັ ຊຼັບ; ປະຕິບດ
ຼັ ກົດລະບຽບຂອງກອງທຶນຮື່ວມ, ສຼັນຍາດູແລຊຼັບສິນ, ສຼັນຍາຄມ
ຸ້
ບຽນໜື່ວຍລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ົ ປອ
ຸ້ ງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູື່ ລົງທຶນ; ດໍາເນີນການກວດສອບບຼັນຊີຂອງກອງທຶນ
ິ ານກອງທຶນຮື່ວມ ແລະ ປກ
ຄອງບໍລຫ
ຸ້ ນກື່ ຽວກຼັບກອງທຶນຮື່ວມ; ປະຕິບດ
ີ ເຜີຍຂໍມູ
ຼັ ລະບອບການບຼັນຊີ, ການກວດສອບ, ສະ
ຮື່ວມ, ລາຍງານ ແລະ ເປດ
ຖິຕ ິ ແລະ ພຼັນທະທາງການເງ ິນອື່ ນໆ.

ີ ານສຸ້າງຕຼັງຸ້ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ບໍລຫ
ິ ານຊຼັບສິນ. ແຕື່ອີງໃສື່ການພຼັດທະນາຢື່າງ
ປະຈບຼັນ ໃນ ສປປ ລາວ ຍຼັງບໍື່ທຼັນໄດຸ້ມກ

ຸ້
ຸ້ ື່ າໃນອານາຄົດອຼັນໃກ ຸ້ນີ ຸ້ ກໍື່ຈະມີການສຸ້າງຕຼັງບໍ
ຸ້ ລສ
ິ ດ
ຼັ ບໍລຫ
ິ ານຊຼັບສິນຂຶນຄ
ຕໍື່ເນື່ ອງຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ, ເຊື່ ອໝຼັນວ
ກຼັບບຼັນດາປະເທດໃນພາກພນຸ້ ກໍື່ຄ ສາກົນຢື່າງແນື່ ນອນ.

4

ິ ດ
ຼັ ຈຼັດລໍາດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖ ແມື່ ນຫຍຼັງ?
12. ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈຼັດລໍາດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖ ແມື່ ນໜຶື່ງໃນສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ທີື່ເຄື່ ອນໄຫວໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານ
ບໍລສ
ື່ ຕິດພຼັນກຼັບວຽກງານຫຼກ
ຸ້
ົ ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ົ ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ເປນ
ິ ດ
ຼັ ເປາໝາຍອອກ
ຈຼັດລໍາດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖ ແກື່ ກື່ ມເປາໝາຍທີ
ນ ບໍລສ
ຼັ ຊຼັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ, ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ, ສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ພາກ
ຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ສື່ວນກື່ ຽວຂຸ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼກ
ິ ດ
ຼັ ຈຼັດລໍາດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖທີື່ດໍາເນີນການເຄື່ ອນໄຫວທລະກິດດຸ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ສາມາດໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານຈຼັດ
ບໍລສ
ົ ຸ້
ຼັ ຊຼັບ, ຈຼັດລໍາດຼັບ
ລໍາດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖແກື່ ກື່ ມເປາໝາຍໄດຸ້
ຄ: ຈຼັດລໍາດຼັບຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມສື່ຽງຂອງຫຼກ
ິ ານ ແລະ ຈຼັດລໍາດຼັບຖານະການເງ ິນ.
ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລຫ
ີ ານສຸ້າງຕຼັງຸ້ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈຼັດລໍາດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖ. ແຕື່ອີງໃສື່ການພຼັດ
ປະຈບຼັນ ໃນ ສປປ ລາວ ຍຼັງບໍື່ທຼັນໄດຸ້ມກ
ຸ້ ື່ າໃນອານາຄົດອຼັນໃກ ຸ້ນີ ຸ້ ກໍື່ຈະມີການສຸ້າງຕຼັງບໍ
ຸ້ ລສ
ິ ດ
ຼັ ຈຼັດລໍາດຼັບ
ທະນາຢື່າງຕໍື່ເນື່ ອງຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ, ເຊື່ ອໝຼັນວ
ຸ້ ກຼັບບຼັນດາປະເທດໃນພາກພນຸ້ ກໍື່ຄ ສາກົນຢື່າງແນື່ ນອນ.
ຄວາມໜຸ້າເຊື່ ອຖຂຶນຄ

ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນຫຍຼັງ?
13. ສະມາຄົມທລະກິດຫຼກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນໜຶື່ງໃນສະຖາບຼັນສື່ ກາງດຸ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ, ຊຶື່ງແມື່ ນການຈຼັດຕຼັງທາງສຼັ
ສະມາຄົມທລະກິດຫຼກ
ງຄົມ ທີື່

ຸ້
ຸ້
ຸ້ ນໂດຍສະຖາບຼັ
ຼັ ຊຼັບ ບົນພນຖານຄວາມສະໝຼັ
ສຸ້າງຕຼັງຂຶ
ນສື່ ກາງດຸ້າງຫຼກ
ກໃຈ, ໂດຍການດໍາເນີນການສົື່ງເສີມ, ພຼັດທະ
ົ ປອ
ຸ້ ງສິດຜົນປະໂຫຍດອຼັນຊອບທໍາຂອງສະມາຊິກສະມາຄົມ ໂດຍບໍື່ຫວຼັງຜົນກໍາໄລ.
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ປກ
ນາທລະກິດຫຼກ

ຸ້ ຂອງສະມາຄົມທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນ ທໍາການໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສະ
ໜຸ້າທີື່ຕົນຕໍ

ຸ້ ນຂື່າວສານກື່ ຽວກຼັບທລະກິດຫຼກ
ົ ປອ
ຸ້ ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ແກື່ ສະມາຊິກ ແລະ ສຼັງຄົມ; ປກ
ໜອງຂໍມູ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ແກື່ ສະມາຊິກ; ຄມ
ຸ້ ຄອງ, ຕິດຕາມ
ຂອງສະມາຊິກ; ຄົນຄວຸ້າ
ແລະ ຍົກລະດຼັບຄວາມຮູ ຸ້ກື່ ຽວກຼັບທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ແລະ ກວດກາ ການດໍາເນີນທລະກິດຂອງສະມາຊິກ; ສຸ້າງກົດຈຼັນຍາບຼັນຂອງນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ີ ານສຸ້າງຕຼັງຸ້ ສະມາຄົມທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ. ແຕື່ອີງໃສື່ການພຼັດທະນາ
ປະຈບຼັນ ໃນ ສປປ ລາວ ຍຼັງບໍື່ທຼັນໄດຸ້ມກ

ຸ້ ື່ າໃນອານາຄົດອຼັນໃກ ຸ້ນີ ຸ້ ກໍື່ຈະມີການສຸ້າງຕຼັງສະມາຄົ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ
ຢື່າງຕໍື່ເນື່ ອງຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ, ເຊື່ ອໝຼັນວ
ມທລະກິດຫຼກ
ຸ້ ກຼັບບຼັນດາປະເທດໃນພາກພນຸ້ ກໍື່ຄ ສາກົນຢື່າງແນື່ ນອນ.
ຂຶນຄ
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນຫຍຼັງ?
14. ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ

ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນພະນຼັກງານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ບໍລຫ
ິ ານຊຼັບສິນ ທີື່ມີຄນ
ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ

ຸ້ ຄອງຫຼ ກ
ຼັ ຊຼັບ
ວ ດທິກ ານສຶກ ສາ, ປະສົບ ການ ແລະ ຜື່ ານການກວດກາ ຈາກສໍ າ ນຼັກ ງານຄະນະກໍ າ ມະການຄ ມ
ຼັ ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
(ສຄຄຊ) ວື່າມີເງື່ ອນໄຂຄົບຖຸ້ວນໃນການເປນ
ຼັ ຊຼັບ ປະກອບມີ 4 ປະເພດ ຄ:
ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ
 ນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ື່
ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ
 ທີປກ
ຼັ ຊຼັບ
 ຜູື່ ວິເຄາະຫຼກ
ິ ານກອງທຶນຮື່ວມ
 ຜູື່ ບໍລຫ

ຼັ ວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ທຼັງໝົດ 19 ຄົນ, ໃນນຼັນຸ້ ປະກອບມີ ນາຍ
ມາຮອດເດອນ ມິຖນາ 2016 ມີນກ
ຸ້
ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ 3 ຄົນ.
ຼັ ຊຼັບ 16 ຄົນ ແລະ ທີື່ປກ
ໜຸ້າຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
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ຼັ ຊຼັບ ແຕື່ ລະປະເພດ
15. ໜຸ້າທີື່ຂອງນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ

ຼັ ຊຼັບ ປະກອບດຸ້ວຍ 4 ປະເພດ ແຕື່ລະປະເພດມີໜາຸ້ ທີື່ ດຼັື່ງນີ:ຸ້
ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບປະເພດນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫຼ
ຼັ ຊຼັບ ສາມາດເຮຼັດໄດຸ້ 2 ໜຸ້າທີື່ ຄ: (1) ເຮຼັດໜຸ້າທີື່
 ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ກ
ຸ້
ຸ້
ຼັ ສື່ ກາງ ຫຼ ເປນ
ຼັ ຕົວແທນ ເພື່ ອດໍາເນີນທລະກໍາຊ-ຂາຍຫຼ
ຼັ ຊຼັບ ຕາມຄໍາສຼັື່ງ ຊ-ຂາຍ
ເປນ
ກ
ຫຼ ຍົກເລີກ ຂອງລູກຄຸ້າ; (2)
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ໃນນາມບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ໂດຍໃຊຸ້ເງ ິນ ແລະ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ເຮຼັດໜຸ້າທີື່ໃນການຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບປະເພດນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫຼ
ຼັ ຊຼັບ ຈະບໍື່ສາມາດເຮຼັດໜຸ້າທີື່ທຼັງສອງໄດຸ້ໃນເວລາ
ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ກ
ຼັ ປື່ຽນໜຸ້າທີື່ຮຼັບຜິດຊອບຂອງຜູ ກ
ຼັ ລາຍລຼັກ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຕຸ້ອງການປບ
ຸ້ ື່ ຽວ ຕຸ້ອງລາຍງານຢື່າງເປນ
ດຽວກຼັນ. ກໍລະນີ ບໍລສ
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຊາບລື່ວງໜຸ້າ ສາມສິບວຼັນ ກື່ ອນຜູ ກ
ຸ້ ື່ ຽວເລີື່ມປະຕິບດ
ຼັ ວຽກ
ອຼັກສອນ ຕໍື່ ສໍານຼັກງານຄະກໍາມະການຄມ
ງານຕົວຈິງ.

ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ ສາມາດເຮຼັດໄດຸ້ 2 ໜຸ້າທີື່ ຄ: (1) ໃຫຸ້ຄໍາປກ
ຶ ສາ
ຼັ ຊຼັບປະເພດທີື່ປກ
 ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ເຊຼັື່ນ: ການ
ກື່ ຽວກຼັບການກະກຽມຄວາມພຸ້ອມໃນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ

ຸ້ ການຄມ
ຼັ ປງໂຄງສຸ້າງດຸ້ານ ການຈຼັດຕຼັງ,
ຸ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ, ດຸ້ານການເງ ິນ, ການເຄື່ ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ອື່ ນໆ;
ປບ
ຶ ສາໂດຍກົງແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນ ກື່ ຽວກຼັບການລົງທຶນໃສື່ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຫຼ ກື່ ມຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ເຊຼັື່ນ: ການສຸ້າງຍດທະສາດ
(2) ໃຫຸ້ຄໍາປກ
ຸ້ ນກື່ ຽວກຼັບການວິເຄາະຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ, ສະໜອງຂໍມູ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ທລະກິດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ການລົງທຶນໃສື່ຫຼກ
ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ ຈະບໍື່ສາມາດເຮຼັດໜຸ້າທີື່ທຼັງສອງໄດຸ້ໃນເວລາ
ຼັ ຊຼັບປະເພດທີື່ປກ
ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ຼັ ປື່ຽນໜຸ້າທີື່ຮຼັບຜິດຊອບຂອງຜູ ກ
ຼັ ລາຍລຼັກ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຕຸ້ອງການປບ
ຸ້ ື່ ຽວ ຕຸ້ອງລາຍງານຢື່າງເປນ
ດຽວກຼັນ. ກໍລະນີ ບໍລສ
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຊາບລື່ວງໜຸ້າ ສາມສິບວຼັນ ກື່ ອນຜູ ກ
ຸ້ ື່ ຽວເລີື່ມປະຕິບດ
ຼັ ວຽກ
ອຼັກສອນ ຕໍື່ ສໍານຼັກງານຄະກໍາມະການຄມ
ງານຕົວຈິງ.

ຸ້
ຼັ ຊຼັບປະເພດນຼັກວິເຄາະຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ສາມາດຄົນຄວຸ້
 ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
າ ແລະ ປະເມີນ ສະພາບເສດຖະ

ຼັ ຊຼັບຂອງ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ
ກິດຂອງປະເທດໂດຍລວມ, ຂະແໜງການ ແລະ ວິເຄາະຫຼກ
ຈົດທະບຽນ.
ຼັ ຊຼັບປະເພດຜູື່ ບໍລຫ
ິ ານກອງທຶນຮື່ວມ ສາມາດຕຼັດສິນໃຈການລົງທຶນໃນຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຫຼ
 ນຼັກວິຊາຊີບທລະກິດຫຼກ
ຊຼັບສິນ ໂດຍຕຸ້ອງໃຫຸ້ສອດຄື່ອງກຼັບຈດປະສົງ ແລະ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ທີື່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນລະບຽບ ຫຼ ສຼັນຍາ
ິ ານຊຼັບສິນ.
ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລຫ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ແມື່ ນບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ແນວໃດ?
16. ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ໝາຍເຖິງ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ໃດໜຶື່ງທີື່ໄດຸ້ຜື່ານການຮຼັບຮອງຈາກອົງການຄມ
ຸ້ ຄອງວຽກ
ບໍລສ
ຸ້ ື່ າ: ຄຄຊ) ໃຫຸ້ລະດົມທຶນຜື່ານ
ຼັ ຊຼັບ (ໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນ ຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຫຼຂຽນຫຍໍວ
ງານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຂອງຕົນອອກຈໍາໜື່າຍໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ.
ຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍການນໍາເອົາຫຼກ

ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ໝາຍເຖິງ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ໃດໜຶື່ງທີື່ໄດຸ້ນາໍ ເອົາຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຂອງຕົນອອກຈໍາ
ບໍລສ

ຸ້ ດທະບຽນໃນຕະຫຼາດ
ຼັ ຊຼັບຂອງຕົນເຂົາຈົ
ໜື່າຍໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕື່າງປະເທດ ສໍາເລຼັດ ແລະ ນໍາຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ຫຼກ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ 5 ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຄ: ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ
ປະຈບຼັນໃນ ສປປ ລາວ ມີ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ລາວ
ຜະລິດໄຟຟາຸ້ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ), ທະນາຄານການຄຸ້າຕື່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ), ບໍລສ
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ຸ້
ິ ດ
ຼັ ປໂີ ຕຣລຸ້ຽມເທຣດດິງລາວ
ິ ດ
ຼັ ສວຼັນນີໂຮມເຊຼັນ
ເວີນ ມະຫາຊົນ (ລວມຊ), ບໍລສ
ມະຫາຊົນ (ປທລ) ແລະ ບໍລສ
ເຕີ ມະຫາຊົນ (ສ.ວ.ນ).
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນຫຍຼັງ?
17. ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼບ
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນ ການນໍາເອົາຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນທຼັງພາຍໃນ
ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ແລະ ຕື່ າງປະເທດ ເພື່ ອຈດປະສົງໃດໜຶື່ງ ຄ:
 ເພີື່ມທຶນ ຫຼ ລະດົມທຶນ ເພື່ ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ;
 ປື່ຽນແປງໂຄງສຸ້າງການຖຮນຸ້ ;
ຼັ ຜົນ ຫຼ ໃຫຸ້ເປນ
ຼັ ລາງວຼັນ;
 ຈື່ າຍຮນຸ້ ເພື່ ອປນ

ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ (ຄຄຊ).
 ເພື່ ອຈດປະສົງອື່ ນ ຕາມການກໍານົດຂອງຄະນະກໍາມະການຄມ
ຼັ ຊຼັບ ຕ ຸ້ອງໄດຸ້ຮບ
ຼັ ອະນຍາດຈາກ ຄຄຊ.
ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແມື່ ນແນວໃດ?
18. ຮູ ບແບບການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ປະກອບດຸ້ວຍ 3 ຮູ ບແບບ ຄ: ໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ; ໃນວົງຈໍາກຼັດ ແລະ ໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່
ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ມີລາຍລະອຽດດຼັື່ງນີ:ຸ້
ຖຮ ຸ້ນເດີມ. ແຕື່ລະຮູ ບແບບຂອງການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຸ້ າອິດ ຫຼ ອອກເພີື່ມ ທີື່
ຼັ ຊຼັບ ໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ ແມື່ ນ ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຄຼັງທໍ
 ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ມີການໂຄສະນາຜື່ານພາຫະນະສື່ ມວນຊົນໃນວົງກວຸ້າງ, ບໍື່ມີການກໍານົດປະເພດ ຫຼ ກື່ ມຜູື່ ລົງທຶນສະເພາະ
ຸ້
ໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງມີຜູື່ລົງທຶນຫຼາຍກວື່າ ໜຶື່ງຮຸ້ອຍ ຂຶນໄປ.

ຼັ ຊຼັບໃນວົງຈໍາກຼັດ ແມື່ ນ ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນຍດທະສາດ, ຜູື່
 ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ລົງທຶນປະເພດສະຖາບຼັນ ແລະ ບກຄົນ ຊຶື່ງມີຈາໍ ນວນຜູື່ ລົງທຶນ ແຕື່ ສາມສິບ ຫາ ໜຶື່ງຮຸ້ອຍ.
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ຖຮນຸ້ ເດີມ ແມື່ ນ ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບໂດຍໃຫຸ້ບູລມ
ິ ະສິດແກື່ ຜູື່
 ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຸ້ ກ
ຼັ ຕາມມະຕິກອງປະຊມຜູື່
ຼັ ຊຼັບຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ໃນອຼັດຕາສື່ວນ ແລະ ວິທກ
ີ ານແບື່ງປນ
ຖຮ ຸ້ນເດີມ ໃນການຊຫຼ
ຖຮ ຸ້ນ.
ິ ດ
ຼັ ທີື່ຕ ຸ້ອງການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ຼັ ເງື່ ອນໄຂໃດແດື່?
19. ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ມີຄວາມຕ ຸ້ອງການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ ກື່ ອນອື່ ນໝົດຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບດ
ຼັ ຕາມ
ຖຸ້າບໍລສ

ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ຼັ ຊຼັບ” ແລະ ລະບຽບການທີື່ກື່ ຽວຂຸ້ອງ ເປນ
“ກົດໝາຍວື່າດຸ້ວຍຫຼກ
ນ “ລະບຽບການວື່າດຸ້ວຍການອອກຈໍາໜື່າຍ
ຮ ຸ້ນ” ແລະ “ລະບຽບການວື່າດຸ້ວຍການອອກຈໍາໜື່າຍຮ ຸ້ນກູ”ຸ້ ເຊິື່ງມີລາຍລະອຽດ ດຼັື່ງລື່ ມນີ:ຸ້
ຼັ ຮູ ບແບບບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຕຸ້ອງຫຼັນເປນ
ິ ດ
ຼັ ມະຫາຊົນເສຍກື່ ອນ ໝາຍວື່າ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຕຸ້ອງມີຜູື່ຖຮນຸ້
 ກື່ ອນອື່ ນໝົດ ບໍລສ
ຸ້
ຸ້ ໃນສະມາຊິກສາພາບໍລຫ
ິ ານທຼັງໝົດ ຕອຸ້ ງມີສະມາຊິກອິດສະລະຢື່າງໜຸ້ອຍ 1
100 ຄົນ ຂຶນໄປ.
ພຸ້ອມນຼັນ,
ສື່ວນ 3 ແລະ ມີຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນຄຼັກແນື່ ;

ຼັ ຸ້ ນ
ິ ດ
ຼັ ຕຸ້ອງກະກຽມເອກະສານຕື່າງໆ ຄ: ຄໍາຮຸ້ອງຂໍອະນຍາດອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ, ສໍາເນົາໃບຢງຢ
 ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ , ມະຕິກອງປະຊມຜູື່ ຖຮ ຸ້ນ, ບຼັນຊີລາຍຊື່ ຜູື່ ຖຮນຸ້ ແຕື່ 1/100 ຂຶນຸ້
ເສຍອາກອນ, ກົດລະບຽບຂອງບໍລສ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ, ແຜນການນໍາໃຊຸ້ທນ
ຶ ຊຶື່ງຕອຸ້ ງໄດຸ້ຮບ
ຼັ ຮອງ
ໄປ, ໜຼັງສຊວນຊ,ຸ້ ສຼັນຍາຄໍາປະກຼັ
ນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຸ້ ນຄວາມຖຶກ
ຈາກກອງປະຊມຜູື່ ຖຮນຸ້ , ມີເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ທີື່ໄດຸ້ຮຼັບການກວດສອບ ແລະ ຢງຢ
ີ ນຫຼງຼັ ນຼັບແຕື່ ປຍ
ີ ື່ ນຄໍາຮຸ້ອງ ແລະ ປສ
ີ ດທຸ້າຍກື່ ອນວຼັນຍື່ ນຄໍາຮຸ້ອງ;
ິ ດ
ຼັ ກວດສອບໜື່ ງປ
ຶ ຄ
ຕ ຸ້ອງ ຈາກບໍລສ
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ຸ້
ິ ານບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ທີື່ມີຈດປະສົງອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຕ ຸ້ອງໝຼັນໃຈວ
ື່ າ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຕົນມີຄວາມ
 ນອກຈາກນີ,ຸ້ ຜູື່ ບໍລຫ
ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ີ ຸ້ ນຄມ
ສາມາດຮອບດຸ້ານໃນການດໍາເນີນທລະກິດ ເປນ
ນ ຄວາມສາມາດໃນການສຸ້າງກໍາໄລ, ບໍື່ມີໜສິ

ຸ້ ກ
ຸ້ ນຍາຕໍື່ຜູື່ ຖຮ ຸ້ນ ເຊຼັື່ນ: ເງ ິນປນ
ຼັ ຜົນ, ສິດໃນການຊຫຼ
ຼັ ຕາມຄໍາໝຼັນສຼັ
ຼັ ຊຼັບໃນກໍລະນີທື່ ບໍ
ີ ລສ
ິ ດ
ຼັ
ເຄອ, ປະຕິບດ
ຸ້ ນການດໍາເນີນທລະກິດໃນແຕື່ ລະໄລຍະ, ສິດໃນການເຂົາຮ
ຸ້ ື່ ວມກອງ
ີ ເຜີຍຂໍມູ
ອອກຈໍາໜື່າຍຮນຸ້ ເພີື່ມ, ເປດ
ຸ້ ພຸ້ອມນຼັນ,
ຸ້ ບໍລສ
ຼັ ຕົນ.
ິ ດ
ຼັ ດຼັື່ງກື່ າວ ຕອຸ້ ງບໍື່ປື່ຽນແປງປະເພດການ
ປະຊມຜູື່ ຖຮ ຸ້ນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງເປນ
ຸ້ ໃນໄລຍະ ສາມປີ ຜື່ານມາ.
ດໍາເນີນທລະກິດຕົນຕໍ
ິ ດ
ຼັ ທີື່ມີຈດປະສົງອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຄໍານຶື່ງ ແລະ ພິຈາລະ
ທຼັງໝົດນຼັນຸ້ ກໍື່ແມື່ ນເງື່ ອນໄຂທີື່ບໍລສ

ຼັ ຊຼັບຂອງຕົນ.
ນາ ເພື່ ອຄວາມສໍາເລຼັດໃນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ

ິ ດ
ຼັ ທີື່ມີຈດປະສົງອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນມີຄແນວໃດແດື່?
20. ການກະກຽມຄວາມພຸ້ອມຂອງບໍລສ
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ປະສົບຜົນສໍາເລຼັດໃນໄລຍະເວລາ, ລາຄາຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ຈໍາ
ເພື່ ອຮຼັບປະກຼັນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ

ຼັ ຊຼັບ ທີື່ກໍານົດໄວຸ້ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ທີື່ມີຈດປະສົງອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຕຸ້ອງໄດຸ້ສມ
ົ ທົບກຼັບຫຼາຍພາກສື່ວນ ດຼັື່ງນີ:ຸ້
ນວນຫຼກ
ຶ ສາກົດໝາຍ ເພື່ ອຊື່ວຍໃນການກະກຽມໜຼັງສຊວນຊ;ຸ້
ິ ດ
ຼັ ທີື່ປກ
 ບໍລສ

ຶ ສາທາງການເງ ິນ(ໂດຍທົື່ວໄປແລຸ້ວແມື່ ນບໍລສ
ຼັ ທີື່ປກ
ຶ ສາທາງການເງ ິນ) ເພື່ ອ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບທີື່ເຮຼັດໜຸ້າທີື່ເປນ
 ທີື່ປກ
ຼັ ຈິງໃນ
ຊື່ວຍວາງແຜນ ແລະ ສຸ້າງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນໃຫຸ້ຖກຕຸ້ອງ ແລະ ສອດຄື່ອງກຼັບຄວາມເປນ
ອານາຄົດ ແລະ ຊື່ວຍວາງແຜນການໂຄສະນາຕໍື່ມວນຊົນ (Road Show) ເພື່ ອໃຫຸ້ມວນຊົນສາມາດເຂົາຸ້
ຸ້ ນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ດຼັື່ງກື່ າວໄດຸ້ທື່ ວເຖິ
ົ
ຼັ ຊຼັບທີື່ປະ
ເຖິງແຫຼື່ ງຂໍມູ
ງຂຶນຸ້ ແລະ ເພື່ ອຮຼັບປະກຼັນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ສົບຜົນສໍາເລຼັດ;

ຼັ ຸ້ ນຄວາມຖກຕຸ້ອງ ແລະ ສອດຄື່ອງກຼັບນິຕກ
ິ ດ
ຼັ ກວດສອບພາຍນອກ ເພື່ ອຊື່ວຍຢງຢ
ິ າໍ ທີື່ກື່ ຽວຂຸ້ອງ
 ບໍລສ
ຸ້
ຸ້ ນທາງການ
ຂອງບຼັນດາເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຕື່ າງໆ ເພື່ ອສຸ້າງຄວາມໝຼັນໃຈໃຫຸ້
ແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນວື່າ ຂໍມູ
ຼັ ຸ້ ນແລຸ້ວ;
ເງ ິນດຼັື່ງກື່ າວແມື່ ນໄດຸ້ຮຼັບການຢງຢ

ຸ້
ຸ້
ຼັ ຜູື່ ຄໍາປະກຼັ
ຼັ ຊຼັບ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບທີື່ເຮຼັດໜຸ້າທີື່ເປນ
 ຜູື່ ຄໍາປະກຼັ
ນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
(ໂດຍທົື່ວໄປແມື່ ນບໍລສ
ນ
ຼັ ຊຼັບ) ເພື່ ອຊື່ວຍໃນການຮຼັບປະກຼັນການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບໃຫຸ້ປະສົບຜົນສໍາເລຼັດ
ການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ຕາມການກໍານົດຂອງອົງການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼກ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຈະໄດຸ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຫຍຼັງແດື່?
21. ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ທີື່ມີຈດປະສົງອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບສໍາເລຼັດການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຂອງຕົນໃຫຸ້ແກື່ ມວນ
ຫຼງຼັ ຈາກບໍລສ

ຊົນ ແມື່ ນຈະໄດຸ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດຕື່າງໆ ດຼັື່ງນີ:ຸ້

ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຈະມີຊື່ອງທາງໃນການລະດົມທຶນໄລຍະຍາວ ແລະ ສາມາດລະດົມທຶນໄດຸ້ປະ
 ບໍລສ
ື່
ຸ້ ນທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ, ເຮຼັດໃຫຸ້ບໍລສ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ ມີຖານະການເງ ິນດີ ແລະ ເຂຼັມແຂງ;
ລິມານທີຫຼວງຫຼາຍ ດຸ້ວຍຕົນທຶ

ິ ດ
ຼັ ຈະໄດຸ້ຮຼັບຜົນປະໂຫຍດດຸ້ານອາກອນ, ຊຶື່ງປະຈບຼັນເພື່ ອດຶງດູດໃຫຸ້ມບ
ີ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ
 ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ທີື່ທໍາການອອກຈໍາໜື່າຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລົງ 5%
ເພີື່ມຂຶນຸ້ ລຼັດຖະບານລາວຈຶື່ງໄດຸ້ຫຼດອາກອນກໍາໄລຂອງບໍລສ
ຼັ ເວລາ 4 ປີ ຕິດຕໍື່ກຼັນ ຫຼງຼັ ຈາກຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ;
ເປນ
ິ ດ
ຼັ ສູ ງ
 ການດໍາເນີນທລະກິດມີຄວາມໂປື່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຮຼັດໃຫຸ້ຊື່ ສຽງ ແລະ ພາບພົດຂອງບໍລສ
ຂຶນຸ້ ແລະ ສາມາດແຂື່ງຂຼັນໄດຸ້;
 ສາມາດລະດົມແນວຄວາມຄິດໄດຸ້ຈາກຫຼາຍຂາຮນຸ້ ເຮຼັດໃຫຸ້ຫຼດຜື່ອນຄວາມສື່ຽງໃນການດໍາເນີນທລະກິດ.
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ຸ້
ຼັ ຊຼັບທີື່ຊ-ຂາຍໃນຕະຫຼ
22. ຫຼກ
າດທຶນ

ອີງຕາມລະດຼັບການພຼັດທະນາຂອງຕະຫຼາດທຶນໃນແຕື່ ລະປະເທດ, ຜະລິດຕະພຼັນທີື່ມີໃນຕະຫຼາດທຶນກໍື່ຈະ
ຸ້
ມີຜະລິດ ຕະພຼັນທີື່ແຕກຕື່າງກຼັນ. ໂດຍທົື່ວໄປແລຸ້ວ ຜະລິດຕະພຼັນທີື່ນໍາມາຊ-ຂາຍໃນຕະຫຼ
າດທຶນ ປະກອບມີ: ຮນຸ້
ິ ະສິດ (Preferred Stock), ພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານ (Government
ສາມຼັນ (Common Stock), ຮນຸ້ ບູ ລມ
ຸ້
ື່ ວງໜຸ້າ (Futures), ສຼັນຍາສິດ (Options), ໃບ
Bond), ຮ ຸ້ນກູ ຸ້ (Corporate Bond), ສຼັນຍາຊ-ຂາຍລ

ຸ້ ກ
ຼັ ຊຼັບ (Warrant) ແລະ ຜະລິດຕະພຼັນອື່ ນໆ.
ສະແດງສິດໃນການຊຫຼ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ (ຕລຊລ) ມີພຽງແຕື່ ຮນຸ້ ສາມຼັນ, ຊຶື່ງ
ປະຈບຼັນ ຜະລິດຕະພຼັນທີື່ທໍາການຊ-ຂາຍໃນຕະຫຼ
າດຫຼກ
ິ ດ
ຼັ ຄ: ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຜະລິດໄຟຟາຸ້ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ), ທະນາຄານການຄຸ້າຕື່າງປະ
ປະກອບມີຮ ຸ້ນຂອງ 5 ບໍລສ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ (ລວມຊ), ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ປໂີ ຕຣລຸ້ຽມເທຣດດິງລາວ
ເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ), ບໍລສ
ມະ
ິ ດ
ຼັ ສວຼັນນີໂຮມເຊຼັນເຕີ ມະຫາຊົນ (ສ.ວ.ນ).
ຫາຊົນ (ປທລ) ແລະ ບໍລສ
23. ຮ ຸ້ນສາມຼັນແມື່ ນຫຍຼັງ?

ິ ດ
ຼັ ມະ
ຮ ຸ້ນສາມຼັນ (Common Stock): ແມື່ ນຜະລິດຕະພຼັນທາງການເງ ິນປະເພດທຶນ ທີື່ອອກໂດຍບໍລສ
ຸ້
ຼັ ເຈົາຂອງບໍ
ິ ດ
ຼັ , ມີສດ
ິ ໃນ
ຫາຊົນ ທີື່ຕ ຸ້ອງການລະດົມທຶນຈາກປະຊາຊົນ, ຊຶື່ງຜູື່ ຖ “ຮນຸ້ ສາມຼັນ” ຈະມີຖານະເປນ
ລສ
ຸ້ ຮນຸ້ ຕາມອຼັດຕາສື່ວນຮຸ້ອຍ (%) ຂອງຮນຸ້ ສາມຼັນ ທີື່ຕົນຖຄອງຢູື່ ຫຼເວົາຸ້
ການອອກສຽງລົງມະຕິໃນກອງປະຊມຜູ ຖ
ຸ້ ື່ ວມເປນ
ຸ້
ຼັ ຜູ ຕ
ຼັ ຕົນແມື່
ິ ເຂົາຮ
ຸ້ ດ
ຼັ ສິນໃນບຼັນຫາສໍາຄຼັນໃນກອງປະຊມຜູື່ ຖຮນຸ້ ເປນ
ອີກຢື່າງໜຶື່ງ ກໍື່ແມື່ ນມີສດ
ນ ການເພີື່ມ
ຼັ ຜົນ ຫຼ ການຄວບບໍລສ
ຼັ
ິ ດ
ຼັ ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກຈາກນີ,ຸ້ ຜູື່ ຖຮນຸ້ ສາມຼັນຍຼັງມີສດ
ິ ໄດຸ້ຮຼັບເງ ິນປນ
ທຶນ, ການຈື່ າຍເງ ິນປນ
ິ ດ
ຼັ ມີກາໍ ໄລ, ມີໂອກາດໄດຸ້ຮຼັບກໍາໄລ ຫຼ ຂາດທຶນ ຈາກສື່ວນຕື່ າງຂອງລາຄາຮນຸ້ ເມື່ ອລາຄາຮນຸ້ ດຼັື່ງກື່ າວ
ຜົນ ເມື່ ອບໍລສ
ຼັ ຕົວສູ ງຂຶນຸ້ ຫຼ ຫຼດລົງ ພຸ້ອມທຼັງມີໂອກາດໄດຸ້ຮຼັບສິດໃນການຈອງຊຮຸ້ ນຸ້ ອອກໃໝື່ ໃນກໍລະນີທື່ ບ
ີ ໍລສ
ິ ດ
ຼັ
ມີການປບ
ອອກຮ ຸ້ນເພີື່ມທຶນ ແລະ ສິດ ອື່ ນໆອີກ.

ຸ້
ື່ ຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ (ຕລຊລ) ປະກອບມີ 5
ປະຈບຼັນຮ ຸ້ນສາມຼັນທີື່ຈົດທະບຽນ ແລະ ທໍາການຊ-ຂາຍຢູ
ິ ດ
ຼັ ຄ: ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຜະລິດໄຟຟາຸ້ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ), ທະນາຄານການຄຸ້າຕື່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບໍລສ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ (ລວມຊ), ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ປໂີ ຕຣລຸ້ຽມເທຣດດິງລາວ
(ທຄຕລ), ບໍລສ
ມະ ຫາຊົນ (ປທລ) ແລະ
ິ ດ
ຼັ ສວຼັນນີໂຮມເຊຼັນເຕີ ມະຫາຊົນ (ສ.ວ.ນ).
ບໍລສ
ຸ້
ຸ້ນຕຸ້ອງເຮຼັດແນວໃດແດື່?
24. ຖຸ້າຕ ຸ້ອງການຊ-ຂາຍຮ
ຸ້
ີ 2 ບຼັນຊີ ຄ: ບຼັນຊີເງ ິນ
ຼັ ຊຼັບລາວ (ຕລຊລ) ທື່ານຕຸ້ອງໄດຸ້ເປດ
ຖຸ້າທື່ານຕຸ້ອງການຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຢູື່ ຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ) ແລະ ບຼັນຊີຫກ
ຝາກ (ກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ ເງ ິນຝາກປະຢດ
ຼ ຼັ ຊຼັບ.

ີ ບຼັນຊີຫກ
ີ ບຼັນຊີເງ ິນກຼັບ ທະນາ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ລຸ້ານຊຸ້າງ ມະຫາຊົນ ທື່ານຕຸ້ອງເປດ
 ຖຸ້າທື່ານເປດ
ຼ ຼັ ຊຼັບກຼັບ ບໍລສ
ຄານພຼັດທະນາລາວ;
ີ ບຼັນຊີຫກ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກຼັດ ຫຼ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກຼັດ
 ຖຸ້າທື່ານເປດ
ຼ ຼັ ຊຼັບກຼັບ ບໍລສ
ີ ບຼັນຊີເງ ິນກຼັບ ທະນາຄານ ການຄຸ້າຕື່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
ທື່ານຕຸ້ອງເປດ

9

ຸ້
ີ ບຼັນຊີຊ-ຂາຍຮ
ຸ້ນຂອງຜູື່ ລົງທຶນ
25. ການເປດ
ີ 2 ບຼັນຊີ ຄ: ບຼັນຊີ
ຼັ ຊຼັບລາວ (ຕລຊລ) ທື່ານຕຸ້ອງໄດຸ້ເປດ
ຖຸ້າທື່ານຕຸ້ອງການຊຮຸ້ ນຸ້ -ຂາຍຮນຸ້ ຢູື່ ຕະຫຼາດຫຼກ
1 ື່
ຸ້
ຼັ ) ແລະ ບຼັນຊີຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຕາມຂຼັນຕອນ
ເງ ິນຝາກ (ກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ ເງ ິນຝາກປະຢດ
ດຼັງລື່ ມນີ:ຸ້
ີ ບຼັນຊີເງ ິນຝາກ (ເງ ິນກີບ):
 ເປດ
1) ສໍາລຼັບບກຄົນລາວ:
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວ ຫຼ ສໍາມະໂນຄົວ.
ິ ກຄົນລາວ:
2) ສໍາລຼັບນິຕບ

ຼັ ຕົວ
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວ ແລະ/ຫຼ ສໍາມະໂນຄົວ ທີື່ຖກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູື່ ທີື່ຖກມອບສິດໃຫຸ້ເປນ
ແທນ;

ີ າຸ້ ສດ);
 ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ (ສະບຼັບປລ
 ໃບມອບສິດ (ຖຸ້າມີ).
3) ສໍາລຼັບບກຄົນຕື່າງປະເທດ:

ື່ ສປປ ລາວ ແມື່ ນບໍື່ຈໍາເປນ
ຼັ
ໍ
 ສໍາເນົາໜຼັງສເດີນທາງ ແລະ ບຼັດແຮງງານ ຢູື່ ສປປ ລາວ (ໃນກໍລະນີບື່ ອາໃສຢູ
ຼັ ແຮງງານ ຢູື່ ສປປ ລາວ);
ຕ ຸ້ອງມີບດ
ຸ້
ຼັ ຸ້ ນຂຶນທະບຽນຂອງຜູື່
ຼັ ຊຼັບລາວ (ໃນກໍລະນີບື່ ໍອາ
 “ໃບຢງຢ
ລົງທຶນຕື່າງປະເທດ” ທີື່ອອກໃຫຸ້ໂດຍຕະຫຼາດຫຼກ
ໃສຢູື່ ສປປ ລາວ).

ິ ກຄົນຕື່າງປະເທດ:
4) ສໍາລຼັບນິຕບ

ຼັ ຕົວ
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວ ແລະ/ຫຼ ສໍາມະໂນຄົວ ທີື່ຖກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູື່ ທີື່ຖກມອບສິດໃຫຸ້ເປນ
ແທນ;

ີ າຸ້ ສດ);
 ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ (ສະບຼັບປລ
ິ ກຄົນເຄື່ ອນໄຫວທລະກິດ ຢູື່ ສປປ ລາວ);
 ສໍາເນົາໃບອະນຍາດລົງທຶນຕື່າງປະເທດ (ໃນກໍລະນີ ນິຕບ
ຸ້
ຼັ ຸ້ ນຂຶນທະບຽນຂອງຜູື່
ຼັ ຊຼັບລາວ (ໃນກໍລະນີບື່ ໍອາ
 “ໃບຢງຢ
ລົງທຶນຕື່ າງປະເທດ” ທີື່ອອກໃຫຸ້ໂດຍຕະຫຼາດຫຼກ
ໃສຢູື່ ສປປ ລາວ);

 ໃບມອບສິດ (ຖຸ້າມີ).
ີ ບຼັນຊີຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ:
 ເປດ
1) ສໍາລຼັບບກຄົນລາວ:
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວ 1 ສະບຼັບ;
ຶ ຸ້ ນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ ເງ ິນຝາກປະຢດ
ຼັ ທີື່ເປດ
ີ ກຼັບທະນາຄານຕົວແທນ 1 ສະບຼັບ;
 ສໍາເນົາປມບຼັ
ຸ້
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ 3 ສະບຼັບ.
 ສຼັນຍາແຕື່ງຕຼັງນາຍໜຸ້
າຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ິ ກຄົນລາວ:
2) ສໍາລຼັບນິຕບ

ຸ້ ລສ
ີ ບຼັນຊີຫກ
ິ ານໃຫຸ້ເປດ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ (ຍົກເວຼັນບໍ
ິ ດ
ຼັ ຈໍາກຼັດຜູື່ ດຽວ) 1
 ມະຕິກອງປະຊມສະພາບໍລຫ
ຼ ຼັ ຊຼັບກຼັບບໍລສ
ສະບຼັບ;
ິ ານ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ 1 ສະບຼັບ;
 ລາຍຊື່ ຄະນະບໍລຫ
ຸ້
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກຕຸ້ອງຈາກເຈົາຂອງບຼັ
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວຜູື່ ອໍານວຍການ ພຸ້ອມເຊຼັນຢງຢ
ດ 2 ສະບຼັບ;
1

ຸ້ ນການເປີດບຼັນຊີເງ ິນຝາກ ແລະ ບຼັນຊີຫກ
ອີງຕາມຂໍມູ
ຼ ຼັ ຊຼັບ ຈາກ: www.bcel-kt.com
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ຸ້
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກຕອຸ້ ງຈາກເຈົາຂອງບຼັ
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວຂອງຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ພຸ້ອມເຊຼັນຢງຢ
ດ 2
ຸ້ ອ
ີ ໍານາດລົງລາຍເຊຼັນບໍື່ແມື່ ນຜູ ອ
ຸ້ ໍານວຍການ);
ສະບຼັບ (ໃນກໍລະນີຜູມ
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກຕ ຸ້ອງ
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວຂອງຜູື່ ໄດຸ້ຮຼັບສິດໃນການເຄື່ ອນໄຫວບຼັນຊີຫກ
ຼ ຼັ ຊຼັບ ພຸ້ອມເຊຼັນຢງຢ
ຸ້
ຈາກເຈົາຂອງບຼັ
ດ 2 ສະບຼັບ (ໃນກໍລະນີ ຜູື່ ເຄື່ ອນໄຫວບຼັນຊີຫກ
ຼ ຼັ ຊຼັບບໍື່ແມື່ ນຜູື່ ອໍານວຍການ);
ຼັ ກອງທຶນ) ເຊຼັນຢງຢ
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາ
 ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ ໃບທະບຽນກອງທຶນ (ໃນກໍລະນີເປນ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ 1 ສະບຼັບ;
ຖກຕ ຸ້ອງກຼັບສະບຼັບແທຸ້ໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາບໍ
ລສ
ຸ້
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກ ຕ ຸ້ອງ
ິ ດ
ຼັ ເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ແລະ ຈໍາກາບໍ
ິ ດ
ຼັ ເຊຼັນຢງຢ
 ສໍາເນົາກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລສ
ລສ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ 1 ສະບຼັບ;
ກຼັບສະບຼັບແທຸ້ໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາບໍ
ລສ

ຸ້
ຸ້
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາບໍ
 ສຼັນຍາແຕື່ງຕຼັງນາຍໜຸ້
າຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ລິ
ສຼັດ 3 ສະບຼັບ;

ຸ້
ີ ບຼັນຊີຫກ
ິ ດ
ຼັ 1
 ໃບຄໍາຮຸ້ອງຂໍເປດ
ຼ ຼັ ຊຼັບ ເຊຼັນໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາບໍ
ລສ
ສະບຼັບ;

ຶ ຸ້ ນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ ເງ ິນຝາກປະຢດ
ຼັ ທີື່ເປດ
ີ ກຼັບທະນາຄານຕົວແທນ 1 ສະບຼັບ;
 ສໍາເນົາປມບຼັ
ຸ້
ີ ບຼັນຊີແທນເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາ
 ໃບມອບສິດໃຫຸ້ຜູື່ຕື່າງໜຸ້າມາເປດ
ຼັ ຜູື່ ທໍາການເປີດບຼັນຊີແທນ);
ິ ດ
ຼັ 1 ສະບຼັບ (ໃນກໍລະນີໃຫຸ້ພະນຼັກງານເປນ
ບໍລສ
ຸ້
ີ ບຼັນຊີ ພຸ້ອມລາຍເຊຼັນ ຢງຢ
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກຕອຸ້ ງຈາກເຈົາຂອງບຼັ
 ບຼັດປະຈໍາຕົວຜູື່ ໄດຸ້ຮຼັບສິດໃນການເປດ
ດ 1
ສະບຼັບ.
3) ສໍາລຼັບບກຄົນຕື່າງປະເທດ:

ຸ້
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກຕຸ້ອງຈາກເຈົາຂອງໜຼັ
 ສໍາເນົາໜຼັງສຜື່ານແດນ ເຊຼັນຢງຢ
ງສເດີນທາງ 2 ສະບຼັບ;
ຸ້
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ 4 ສະບຼັບ;
 ສຼັນຍາແຕື່ງຕຼັງນາຍໜຸ້
າຊ-ຂາຍຫຼ
ກ

ຸ້
ຼັ ຸ້ ນການຂຶນທະບຽນຂອງຜູື່
ຼັ ຊຼັບລາວ 1 ສະບຼັບ;
 “ໃບຢງຢ
ລົງທຶນຕື່ າງປະເທດ” ທີື່ອອກໃຫຸ້ໂດຍຕະຫຼາດຫຼກ
ີ ບຼັນຊີຫກ
 ໃບຄໍາຮຸ້ອງຂໍເປດ
ຼ ຼັ ຊຼັບ 1 ສະບຼັບ;
ຶ ຸ້ ນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ ເງ ິນຝາກປະຢດ
ຼັ ທີື່ເປດ
ີ ກຼັບທະນາຄານຕົວແທນ 1 ສະບຼັບ.
 ສໍາເນົາປມບຼັ
ິ ກຄົນຕື່າງປະເທດ:
4) ສໍາລຼັບນິຕບ
ຸ້
ຼັ ຸ້ ນການຂຶນທະບຽນຂອງຜູື່
ຼັ ຊຼັບລາວ 1 ສະບຼັບ;
 “ໃບຢງຢ
ລົງທຶນຕື່ າງປະເທດ” ທີື່ອອກໃຫຸ້ໂດຍຕະຫຼາດຫຼກ

ຸ້ ລສ
ີ ບຼັນຊີຫກ
ິ ານໃຫຸ້ເປດ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ (ຍົກເວຼັນບໍ
ິ ດ
ຼັ ຈໍາກຼັດຜູື່ ດຽວ) 1
 ມະຕິກອງປະຊມສະພາບໍລຫ
ຼ ຼັ ຊຼັບກຼັບບໍລສ
ສະບຼັບ;
ິ ານ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ 1 ສະບຼັບ;
 ລາຍຊື່ ຄະນະບໍລຫ
ຸ້
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກຕຸ້ອງຈາກເຈົາຂອງບຼັ
ຼັ
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວຜູື່ ອໍານວຍການ ພຸ້ອມເຊຼັນຢງຢ
ດ (ສໍາເນົາຮູ ບໃຫຸ້ຊດ
ເຈນ) 2 ສະບຼັບ;

ຸ້
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກຕຸ້ອງຈາກເຈົາຂອງບຼັ
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວຂອງຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ພຸ້ອມເຊຼັນຢງຢ
ດ (ສໍາ
ຸ້ ອ
ີ ໍານາດລົງລາຍເຊຼັນບໍື່ແມື່ ນຜູ ອ
ຸ້ ໍານວຍການ);
ເນົາຮູ ບໃຫຸ້ຊຼັດເຈນ) 2 ສະບຼັບ (ໃນກໍລະນີຜູມ
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກຕ ຸ້ອງ
 ສໍາເນົາບຼັດປະຈໍາຕົວຂອງຜູື່ ໄດຸ້ຮຼັບສິດໃນການເຄື່ ອນໄຫວບຼັນຊີຫກ
ຼ ຼັ ຊຼັບ ພຸ້ອມເຊຼັນຢງຢ

ຸ້
ຸ້ ໍາ
ຈາກເຈົາຂອງບຼັ
ດ (ສໍາເນົາຮູ ບໃຫຸ້ຊຼັດເຈນ) 2 ສະບຼັບ (ໃນກໍລະນີ, ຜູື່ ເຄື່ ອນໄຫວບຼັນຊີຫກ
ຼ ຼັ ຊຼັບບໍື່ແມື່ ນຜູ ອ
ນວຍການ );

ຼັ ກອງທຶນ ) ເຊຼັນຢງຢ
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາ
 ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ ໃບທະບຽນກອງທຶນ ( ໃນກໍລະນີເປນ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ 1 ສະບຼັບ;
ຖກຕ ຸ້ອງກຼັບສະບຼັບແທຸ້ໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາບໍ
ລສ
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ຸ້
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກ ຕ ຸ້ອງ
ິ ດ
ຼັ ເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ແລະ ຈໍາກາບໍ
ິ ດ
ຼັ ເຊຼັນຢງຢ
 ສໍາເນົາກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລສ
ລສ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ 1 ສະບຼັບ;
ກຼັບສະບຼັບແທຸ້ໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາບໍ
ລສ

ຸ້
ຸ້
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາບໍ
 ສຼັນຍາແຕື່ງຕຼັງນາຍໜຸ້
າຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ລິ
ສຼັດ 3 ສະບຼັບ;

ຸ້
ີ ບຼັນຊີຫກ
ິ ດ
ຼັ 1
 ໃບຄໍາຮຸ້ອງຂໍເປດ
ຼ ຼັ ຊຼັບ ເຊຼັນໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາບໍ
ລສ
ສະບຼັບ;

ຶ ຸ້ ນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ ເງ ິນຝາກປະຢດ
ຼັ ທີື່ເປດ
ີ ກຼັບທະນາຄານຕົວແທນ 1 ສະບຼັບ;
 ສໍາເນົາປມບຼັ
ຸ້
ີ ບຼັນຊີແທນເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ ຜູື່ ມີອໍານາດລົງລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍາກາ
 ໃບມອບສິດໃຫຸ້ຜູຕຸ້ ື່ າງໜຸ້າມາເປດ

ຼັ ຜູື່ ທໍາການເປດ
ີ ບຼັນຊີແທນ );
ິ ດ
ຼັ 1 ສະບຼັບ ( ໃນກໍລະນີ ໃຫຸ້ພະນຼັກງານເປນ
ບໍລສ
ຸ້
ີ ບຼັນຊີ ພຸ້ອມລາຍເຊຼັນຢງຢ
ຼັ ຸ້ ນສໍາເນົາຖກຕອຸ້ ງຈາກເຈົາຂອງບຼັ
ຼັ ສິດໃນການເປດ
 ບຼັດປະຈໍາຕົວຜູື່ ໄດຸ້ຮບ
ດ 1 ສະ
ບຼັບ.

ຸ້ ວຍຕົນ
ີ ບຼັນຊີເງ ິນຝາກ ແລະ ບຼັນຊີຫກ
ີ ບຼັນຊີເຫຼື່ ານຼັ
ົ ນດຸ້
ການເປດ
ຼ ຼັ ຊຼັບ ຜູື່ ລົງທຶນສາມາດຍື່ ນເອກະສານຂໍເປດ
ີ ບຼັນຊີເງ ິນຝາກ ແລະ ບຼັນຊີຫກ
ເອງ ຫຼ ມອບສິດໃຫຸ້ທະນາຄານດູແລຊຼັບສິນໃນການເປດ
ຼ ຼັ ຊຼັບ ແທນຕົນໄດຸ້. ພາຍຫຼງຼັ ຜູື່
ຸ້
ຼັ ທີື່ຮຽບຮຸ້ອຍແລຸ້ວ ຜູື່ ລົງທຶນສາມາດສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍນໍ
ຼັ ຊີເງ ິນຝາກ ແລະ ບຼັນຊີຫກ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ
ລົງທຶນມີບນ
ຼ ຼັ ຊຼັບເປນ
າບໍລສ
ຸ້
ຸ້
ິ ານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ; ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍ
ຊຼັບໂດຍຜື່ານ 4 ຊື່ອງທາງ ຄ: ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ໂດຍກົງທີື່ໜື່ວຍບໍລກ

ຸ້
ຸ້
ຮ ຸ້ນຜື່ານທາງໂທລະສຼັບ ຫຼ ໂທລະສານ; ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຜື່ານທາງອີເມວ ແລະ ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຜື່ານລະບົບ
ຸ້
ຸ້ນກຼັບທີື່ (Home Trading System).
ຊ-ຂາຍຮ
ຸ້
ຸ້ນຢູື່ຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ
26. ຊື່ອງທາງໃນການສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ ປະກອບມີ 4 ຊື່ອງທາງ ຄ:
ຊື່ອງທາງໃນການສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຢູື່ ຕະຫຼາດຫຼກ

ຸ້
ຸ້
 ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຜື່ານພະນຼັກງານໂດຍກົງ: ຜູື່ ລົງທຶນສາມາດສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຜື່ານນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ໂດຍກົງທີື່
ິ ານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ;
ຈດບໍລກ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ
 ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຜື່ານທາງໂທລະສຼັບ: ຜູື່ ລົງທຶນສາມາດສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຜື່ານທາງໂທລະສຼັບຂອງບໍລສ
ື່ທີທື່ານໃຊຸ້ບໍລກ
ິ ານ;

ຸ້
ຸ້
ຸ້ນ
 ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຜື່ານທາງ ອີເມລ໌: ຜູື່ ລົງທຶນສາມາດສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຜື່ານທາງ ອີເມລ໌ ຂອງນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຮ
ິ ານ;
ທີື່ທື່ານໃຊຸ້ບໍລກ

ຸ້
 ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຜື່ານທາງ “ລະບົບຊ-ຂາຍກຼັ
ບທີື່ (Home Trading System, HTS)”: ຜູື່ ລົງທຶນຕອຸ້ ງລົງທະ
ຸ້
ິ ານ. ຫຼງຼັ ຈາກຕິດຕຼັງລະບົ
ບຽນນໍາໃຊຸ້ HTS ທີື່ຈດບໍລກ
ບໃສື່ຄອມພິວເຕີສື່ວນຕົວ ຫຼ Note book ຜູື່ ລົງ
ຸ້
ທຶນກໍື່ຈະສາມາດສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ໄດຸ້ດຸ້ວຍຕົວເອງທຼັນທີ.

ິ ທີື່ດີ
27. ຮູ ຸ້ຈຼັກກຼັບການວາງແຜນການເງ ິນເພື່ ອຊີວດ
ຸ້ ື່ ວື່າ: “ການວາງແຜນການເງ ິນ” ຊຶື່ງມຼັນເປນ
ຼັ ປະໂຫຍກໜຶື່ງທີື່ຫຼາຍທື່ານຄ ຸ້ນ
ິ ຄໍາເວົາທີ
ຫຼາຍໆທື່ານຄົງຈະໄດຸ້ຍນ
ຸ້
ໍ ຸ້ ອນ
ຼັ ໃດທີື່ຈະເຮຼັດ
ເຄີຍ, ແຕື່ ທື່ານຮູ ຸ້ຫຼບໍື່ວື່າ ຄວາມໝາຍທີື່ແທຸ້ຈິງນຼັນແມື່
ນໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດ ແລະ ຈະມີຂດີ
ິ ຂອງທື່ານມີການປື່ຽນແປງທີື່ດີຂນ.
ຶ ຸ້
ໃຫຸ້ການດໍາລົງຊີວດ
ເຮົາມາຮູ ຸ້ຈຼັກພຸ້ອມໆກຼັນເລີຍ, ການວາງແຜນການເງ ິນ ແມື່ ນການຈຼັດສຼັນລາຍໄດຸ້ ແລະ ລາຍຈື່ າຍເພື່ ອເຮຼັດ
ຼັ ໄປຢື່າງມີລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີື່ສດດຸ້ວຍການຮູ ຈຸ້ ກ
ຼັ ເກຼັບທຸ້ອນ ແລະ ແບື່ງ
ໃຫຸ້ການເງ ິນຂອງທື່ານເປນ
ຼັ ສື່ວນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຕົວຈິງຂອງທື່ານ ຄ:
ເງ ິນອອມຂອງທື່ານໃຫຸ້ເປນ
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ຼັ ເງ ິນແຮສກເສີນເວລາເຈຼັບເປນ
ຼັ , ຊຶື່ງທື່ານຄວນກຽມເງ ິນແຮດຼັື່ງກື່ າວໄວຸ້ປະມານ 3-6
ເກຼັບເງ ິນໄວຸ້ເພື່ ອເປນ
ເທົື່າ ຂອງຄື່າໃຊຸ້ຈື່າຍປະຈໍາເດອນ ເພື່ ອເວລາດຼັື່ງກື່ າວມາຮອດຈຶື່ງຈະບໍື່ກະທົບຕໍື່ການເງ ິນຂອງທື່ານ, ຊຶື່ງຜູື່ ທີື່ມີເງື່ ອນ
ຸ້ ື່ ງເປນ
ຼັ ການດີ; ເງ ິນທຸ້ອນເພື່ ອເປນ
ຼັ ທຶນການສຶກສາຂອງລູກ ທື່ານຄວນເກຼັບໄວຸ້ຢື່າງໜຸ້ອຍ 5%
ໄຂແຮໄວຸ້ຫຼາຍກື່ ວານີຍິ
ຂອງລາຍຮຼັບປະຈໍາເດອນ; ເງ ິນທຸ້ອນເພື່ ອຍາມແກື່ ເຖົາຸ້ ທື່ານຄວນຈະເກຼັບໄວຸ້ຢື່າງໜຸ້ອຍ 10% ຂອງລາຍຮຼັບປະຈໍາ

ຸ້
ຼັ ການໃຊຸ້ຈື່າຍເພື່ ອຄວາມສກໃນບຼັນປາຍຊີ
ິ ຂອງທື່ານເອງ; ເງ ິນທຸ້ອນເພື່ ອຄວາມສກໄລຍະສຼັນຸ້ ກໍື່
ເດອນ ເພາະເປນ
ວດ
ຼັ
ຄ ການໄປພຼັກຜື່ອນທື່ອງທື່ຽວ ເກຼັບໄວຸ້ຢື່າງໜຸ້ອຍ 5% ຂອງລາຍຮຼັບປະຈໍາເດອນ. ນອກຈາກນຼັນຸ້ ທື່ານກໍື່ຕຸ້ອງຮູ ຈຸ້ ກ
ການຊອກຫາຊື່ອງທາງໃນການລົງທຶນ ເພື່ ອເຮຼັດໃຫຸ້ເງ ິນອອມຂອງທື່ານແຕກດອກ ອອກຜົນ ແລະ ເຕີບໃຫຍື່ ຢື່າງຕໍື່
ເນື່ ອງ.

ຸ້
ິ ານໃຫຸ້ພຽງພໍໃນຊີວດ
ິ ປະຈໍາວຼັນຂອງ
ແນື່ ນອນວື່າ ກື່ ອນທີື່ຈະນໍາເອົາເງ ິນທີື່ໄດຸ້ມານຼັນໄປໃຊຸ້
ຈື່າຍ ແລະ ບໍລຫ
ຼັ ໃນການໃຊຸ້ຈື່ າຍ ເພື່ ອຫຼກ
ີ
ທື່ານນຼັນຸ້ ການໃຊຸ້ຈື່ າຍຕຸ້ອງມີການຈຼັດສຼັນໃຫຸ້ເໝາະສົມ ໂດຍອີງໃສື່ຄວາມສໍາຄຼັນຈໍາເປນ
ຸ້
ຼັ . ການປະຕິບດ
ຼັ ດຼັື່ງກື່ າວ ຈະເຮຼັດໃຫຸ້ທື່ານຮູໄດຸ້
ຸ້ ເຖິງລາຍຮຼັບ-ລາຍ
ເວຼັນການໃຊຸ້ຈື່
າຍແບບຟູ ມເຟອຍເກີນຄວາມຈໍາເປນ
ົ ຸ້
ິນທີື່ວາງໄວຸ້, ພຸ້ອມທຼັງ ຈະ
ຈື່ າຍແນື່ ນອນຂອງຕົນ ແລະ ຍຼັງຈະເຮຼັດໃຫຸ້ທື່ານສາມາດບຼັນລຕາມເປາໝາຍທາງການເງ
ຸ້ ງອີກດຸ້ວຍ.
ຊື່ວຍສຸ້າງສະພາບຄື່ອງທາງການເງ ິນໃຫຸ້ຕື່ ໍເນື່ ອງ ແລະ ມີຄວາມໝຼັນຄົ
ຸ້ ການວາງແຜນການເງ ິນ ຈະເປນ
ຼັ ຕົວຊື່ວຍໃນການບໍລຫ
ິ ານເງ ິນຂອງທື່ານໃຫຸ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ຄຽງຄູື່
ດຼັື່ງນຼັນ,
ຼັ ຸ້ ງ ແລະ ບຼັນລຜົນສໍາເລຼັດໃນອະນາຄົດອີກດຸ້ວຍ ແລະ ສດທຸ້າຍ
ກຼັບຊື່ວຍສຸ້າງສະພາບຄື່ອງທາງການເງ ິນໃຫຸ້ໝນຄົ

ຸ້
ິ ຂອງທື່ານ ຊຶື່ງຖຸ້າເຮົາມີການວາງແຜນການ
ການວາງແຜນການເງ ິນຈະຊື່ວຍຮອງຮຼັບໃນຍາມບໍານານ ຫຼ ບຼັນປາຍຊີ
ວດ
ິ ຫຼງຼັ ບໍານານຂອງທື່ານຈະມີຄວາມສກສະບາຍຢື່າງແນື່ ນອນ.
ເງ ິນທີື່ດີ ເຊື່ ອແນື່ ວື່າ ຊີວດ
28. ກອງປະຊມຜູື່ ຖຮ ຸ້ນແມື່ ນຫຍຼັງ?

ຸ້
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ ຕອຸ້ ງມີການຈຼັດຕຼັງກອງປະຊ
ິ ດ
ຼັ ຈົດ
ບໍລສ
ມຜູື່ ຖຮນຸ້ ໃນທກໆປ,ີ ຊຶື່ງບໍລສ
ຼັ ຜູື່ ຮຼັບຜິດຊອບກະກຽມກື່ ຽວກຼັບ ວາລະກອງປະຊມ, ໜຼັງສແຈ ຸ້ງເຊີນ ແລະ ເອກະສານກື່ ຽວຂຸ້ອງ
ທະບຽນຈະເປນ
ຸ້ ກອງປະຊມຜູື່ ຖຮ ຸ້ນ ຈຶື່ງແມື່ ນກອງປະຊມສູງສດ
ໍ
ຕື່ າງໆ ເພື່ ອນໍາສະເໜີຕື່ ກອງປະຊ
ມຜູື່ ຖຮນຸ້ ພິຈາລະນາ. ດຼັື່ງນຼັນ,
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ. ກອງປະຊມຜູື່ ຮນຸ້ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ປະກອບມີ 2 ປະເພດ ຄ: ກອງປະຊມສາມຼັນ
ຂອງບໍລສ
ແລະ ກອງປະຊມວິສາມຼັນ.

ຸ້ ື່ າງໜຸ້ອຍປລ
ຸ້ ໄລຍະເວລາຂອງການເປດ
ີ ຂຶນຢ
ີ ະຄຼັງ,
ີ ກອງປະຊມ ແມື່ ນກໍານົດ
ກອງປະຊມສາມຼັນ ຕຸ້ອງເປດ
ິ ດ
ຼັ ເພື່ ອຮຼັບຮອງເອົາບົດສະຫຼບລາຍງານ ກື່ ຽວກຼັບການດໍາເນີນທລະກິດ, ເອກະສານ
ໄວຸ້ໃນກົດລະບຽບຂອງບໍລສ
ຸ້ ນ
ຸ້
ຼັ ຜົນ, ແຜນການດໍາເນີນທລະກິດຂອງບໍລສ
ຼັ ຕົນ.
ິ ດ
ຼັ ເຫຼື່ ານີ
ົ ເປ
ລາຍງານການເງ ິນ, ການແບື່ງເງ ິນປນ
ຸ້
ື່ ໄດຸ້ຖຸ້າເຫຼັນວື່າມີຄວາມຈໍາເປນ
ີ ຂຶນເວລາໃດກໍ
ຼັ ຫຼ ມີເຫດການຮີບ
ສໍາລຼັບກອງປະຊມວິສາມຼັນ ແມື່ ນເປດ
ິ ານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ , ການເພີື່ມ ຫຼ ຫຼດ
ດື່ວນຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງໃຫຸ້ຜູື່ ຖຮນຸ້ ຊາບ ເຊຼັື່ນ: ການປື່ຽນແປງກົດລະບຽບ ຫຼ ຄະນະບໍລຫ
ຸ້ ນ
ຸ້ ກອງປະວິສາມຼັນ ຈະສາມາດເປດ
ຼັ ຕົນ.
ີ ຂຶນຸ້
ົ ເປ
ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ການປື່ຽນແປງຜູື່ ກວດສອບພາຍນອກ ເຫຼື່ ານີ
ີ ກອງປະຊມຜູື່ ຖຮນຸ້ ; (2) ຜູື່ ຖຮນຸ້
ຼັ ື່ ໄປນີ:ຸ້ (1) ມີຜູື່ອໍານວຍການເກີນກວື່າເຄິື່ງໜຶື່ງ ເຫຼັນດີໃຫຸ້ເປດ
ໄດຸ້ ໃນກໍລະນີດື່ ງຕໍ

ຸ້ ງຕໍື່ສານ ແລະ ສານສຼັື່ງໃຫຸ້ເປດ
ີ ກອງປະຊມ; (3) ມີການຮຸ້ອງຂໍຂອງຜູື່ ຖຮນຸ້ ຊຶື່ງມີຈາໍ ນວນຮນຸ້ ຢື່າງໜຸ້ອຍເທົື່າ
ຮຸ້ອງຟອ
ກຼັບຊາວສື່ວນຮຸ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຮນຸ້ ທຼັງໝົດທີື່ຖອກແລຸ້ວ.
ຸ້ ື່ ວມກອງປະຊມຜູື່ ຖຮ ຸ້ນ?
ຼັ ຫຍຼັງຜູື່ ຖຮ ຸ້ນຈຶື່ງຈໍາເປນ
ຼັ ຕຸ້ອງເຂົາຮ
29. ເປນ
ຸ້ ນຊີທະ
ຸ້ ື່ ວມກອງປະຊມຜູື່ ຖຮ ຸ້ນ ແມື່ ນ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງຜູື່ ຖຮນຸ້ ທຼັງໝົດທີື່ມີລາຍຊື່ ໃນປມບຼັ
ການເຂົາຮ

ຸ້ ື່ ວມກອງປະຊມດຼັື່ງກື່ າວ ເພື່ ອເປນ
ຼັ ການຮຼັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ບຽນຜູື່ ຖຄອງຮ ຸ້ນ. ຜູື່ ຖຮນຸ້ ຄວນເຂົາຮ
13

ິ ດ
ຼັ , ກໍານົດທິດທາງ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທລະກິດຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ທີື່ຕົນຖ
ຕົນ ໃນການຕຼັດສິນບຼັນຫາສໍາຄຼັນຂອງບໍລສ
ຸ້ ກື່ ຽວກຼັບການດໍາເນີນທລະ
ຸ້ າຖາມເຈາະຈີມ
ິ ສະເໜີຄໍາຄິດຄໍາເຫຼັນ ຫຼ ຕຼັງຄໍ
ຮ ຸ້ນ. ໃນກອງປະຊມຜູື່ ຖຮ ຸ້ນ ຜູື່ ຖຮນຸ້ ມີສດ

ົ ປອ
ຸ້ ງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຢື່າງເຕຼັມສື່ວນ.
ິ ດ
ຼັ ແລະ ກວດສອບເອກະສານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ເພື່ ອປກ
ກິດຂອງບໍລສ
ຸ້ ເພື່ ອເປນ
ຼັ ການຮຼັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຜູື່ ຖຮ ຸ້ນທກຄົນຕຸ້ອງໃຫຸ້ຄວາມສໍາຄຼັນໃນ
ດຼັື່ງນຼັນ,
ຸ້ ື່ ວມກອງປະຊມຜູື່ ຖຮ ຸ້ນທກຄຼັງ.
ຸ້
ການເຂົາຮ
ຸ້ ຂອງຜູື່ ຖຮ ຸ້ນມີຄແນວໃດ?
30. ສິດຕົນຕໍ
ຼັ ຜູື່ ຖຮນຸ້ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ໃດໜຶື່ງທີື່ຈົດທະບຽນຢູື່ຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ (ຕລຊລ) ທື່ານຈະໄດຸ້ຮບ
ຼັ
ເມື່ ອທື່ານເປນ
ຸ້ ຈາກການຖຮນຸ້ ດຼັື່ງນີ:ຸ້
ສິດຕົນຕໍ
ຸ້ ນຂື່າວສານກື່ ຽວກຼັບການເຄື່ ອນໄຫວ ຫຼ ຜົນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລສ
ິ ໄດຸ້ຮຼັບຂໍມູ
ິ ດ
ຼັ
 ມີສດ
ຸ້ ື່ ວມກອງປະຊມຜູື່ ຖຮນຸ້
ິ ເຂົາຮ
ິ ໃນການອອກຄໍາຄິດເຫຼັນ
 ມີສດ
ຊຶື່ງໃນກອງປະຊມດຼັື່ງກື່ າວ ຜູື່ ຖຮນຸ້ ມີສດ
ິ ດ
ຼັ ;
ແລະ ລົງຄະແນນສຽງເຫຼັນດີ ຫຼ ບໍື່ເຫຼັນດີ ຕໍື່ມະຕິສໍາຄຼັນຕື່ າງໆທາງທລະກິດຂອງບໍລສ
ົ ຕໍາແໜງຄະນະສະພາຜູື່ ບໍລຫ
ິ ອອກສຽງໃນການແຕື່ງຕຼັງຸ້ ຫຼ ປດ
ິ ານ ແລະ ຜູື່ ອໍານວຍການ;
 ມີສດ
ິ ຈື່ ອງຊຮຸ້ ຸ້ນທີື່ອອກໃໝື່ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ເມື່ ອບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຕຸ້ອງການອອກຈໍາໜື່າຍຮນຸ້ ເພີື່ມທຶນ ໃນລາຄາ ແລະ
 ມີສດ

ຸ້ ຮນຸ້ ;
ຈໍານວນ ຕາມການຕົກລົງເຫຼັນດີຂອງກອງປະຊມຜູ ຖ
ຼັ ຜົນຕາມອຼັດຕາສື່ວນຮນຸ້ ທີື່ຕົນຖຄອງ ໃນກໍລະນີທື່ ບໍ
ິ ໄດຸ້ຮຼັບເງ ິນປນ
ີ ລສ
ິ ດ
ຼັ ມີຜນ
ົ ກໍາໄລ ແລະ ມີມະຕິ
 ມີສດ
ຼັ ຜົນໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ຖຮນຸ້ .
ຕົກລົງເຫຼັນດີຈາກກອງປະຊມຜູື່ ຖຮນຸ້ ໃນການຈື່ າຍເງ ິນປນ
ກໍື່ເພື່ ອຮຼັບປະກຼັນໃຫຸ້ຜູື່ຖຮນຸ້ ສາມາດກວດສອບກວດກາ

ການກໍານົດສິດຂອງຜູື່ ຖຮ ຸ້ນຄດຼັື່ງກື່ າວຂຸ້າງເທິງ

ິ ດ
ຼັ , ມີສດ
ິ ຕຼັດສິນໃຈຕໍື່ບຼັນຫາສໍາຄຼັນໃນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ , ເຊິື່ງທຼັງໝົດນຼັນຸ້ ກໍື່
ການດໍາເນີນງານຂອງບໍລສ
ົ ປອ
ຸ້ ງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູື່ ຖຮນຸ້ ໃນການຖຮນຸ້ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ດຼັື່ງກື່ າວ.
ເພື່ ອປກ

ຸ້
ຸ້ນຢູື່ຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ
31. ຄື່າໃຊຸ້ຈື່ າຍທີື່ຕິດພຼັນກຼັບການຊ-ຂາຍຮ
ຸ້
ຸ້
ຄວາມຈິງແລຸ້ວ ຄື່າໃຊຸ້ຈື່າຍທີື່ຕິດພຼັນກຼັບການຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ແມື່ ນ ຄື່າທໍານຽມໃນການຊ-ຂາຍ,
ຊຶື່ງຜູື່ ຊ ຸ້ ແລະ
ຸ້
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ
ຜູື່ ຂາຍ ຕ ຸ້ອງໄດຸ້ຊໍາລະໃນເວລາເຮຼັດທລະກໍາການຊຶ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ສໍາເລຼັດ. ປະຈບຼັນການຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຢູື່ຕະຫຼາດຫຼກ
ລາວ ໂດຍລວມແລຸ້ວ ຜູື່ ຊ ຸ້ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຊໍາລະຄື່າທໍານຽມການຊ ຸ້ 0.70% ຂອງມູນຄື່າການຊຮຸ້ ນຸ້ ແລະ ຜູື່ ຂາຍ ຈະ
ຕ ຸ້ອງຊໍາລະຄື່າທໍານຽມການຂາຍ 1.00% ຂອງມູນຄື່າການຂາຍຮນຸ້ , ຊຶື່ງມີລາຍລະອຽດດຼັື່ງຕາຕະລາງລື່ ມນີ:ຸ້
ຜູື່ ຊ ຸ້

ຜູື່ ຂາຍ

ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ
ບໍລສ

0.30%

0.30%

ຼັ ຊຼັບລາວ
ຕະຫຼາດຫຼກ

0.30%

0.30%

ຼັ ຊຼັບ
ສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫຼກ

0.09%

0.09%

0.01%

0.01%

-

0.30%

0.70%

1.00%

ລາຍການ

ົ ປອ
ຸ້ ງຄວາມສື່ຽງ
ກອງທຶນປກ
ລຼັດຖະບານ
ລວມ
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ຼັ ປງ ເພື່ ອຊກ
ຼັ ເກຼັບໃນປະຈບຼັນ, ແຕື່ໃນອານາຄົດອາດມີການປບ
ຄື່າໃຊຸ້ຈື່ າຍດຼັື່ງກື່ າວ ແມື່ ນຄື່າໃຊຸ້ຈື່ າຍທີື່ໄດຸ້ຈດ
ຼັ ຊຼັບລາວຫຼາຍຂຶນຸ້ ກໍຄການພຼັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ຂະ
ຍູ ຸ້ໃຫຸ້ມວນຊົນມາລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຸ້
ຫຍາຍຕົວຍິື່ງຂຶນ.

ຸ້ ນໃຫຸ້ຖີື່ຖຸ້ວນກື່ ອນ
ຜູື່ ລົງທຶນຕຸ້ອງຄໍານຶງສະເໝີວື່າ: ທກການລົງທຶນມີຄວາມສື່ຽງ ຜູື່ ລົງທຶນຄວນສຶກສາຂໍມູ

ຕຼັດສິນໃຈລົງທຶນ.
ຼັ ຸ້ນແມື່ ນຫຍຼັງ? ໃຜເປນ
ຼັ ຄົນປື່ ນ?
ຼັ
32. ການປື່ ນຮ
ຼັ ນຸ້ ໝາຍເຖິງ ການກະທໍາໃດໜຶື່ງທີື່ເຮຼັດໃຫຸ້ລາຄາຮນຸ້ ເພີື່ມຂຶນຸ້ ຫຼ ຫຼດລົງກວື່າຄວາມເປນ
ຼັ ຈິງໂດຍ
ການປື່ ນຮ
ຼັ ນຸ້ ສະແດງອອກ ໃນກໍລະນີໃດໜຶື່ງ ດຼັື່ງນີ:ຸ້
ບໍື່ມີສາເຫດ. ການປື່ ນຮ
ຸ້
 ຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ດຸ້ວຍຕົນເອງ ຫຼ ຮື່ວມກຼັບພາກສື່ວນອື່ ນ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ຄວາມໄດຸ້ປຽບທາງດຸ້ານເງ ິນທຶນ, ການຖ
ຸ້
ຸ້ ງຂໍມູ
ຸ້ ນຂື່າວສານ ເພື່ ອການຊ-ຂາຍຮ
ຄອງຮ ຸ້ນ ຫຼ ການເຂົາເຖິ
ນຸ້ ຢື່າງຕໍື່ເນື່ ອງ;
ຸ້
ີ ານໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີການຕົກລົງກຼັນລື່ວງໜຸ້າ;
 ຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ຕາມເວລາ, ລາຄາ ຫຼ ວິທກ
ຸ້
ີ ນຄມ
ຸ້ ຄອງ;
 ຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ຫຼາຍບຼັນຊີທື່ ຕົ

ີ ານອື່ ນ ທີື່ກໍື່ໃຫຸ້ເກີດຄວາມເສຼັຍຫາຍໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະ
 ດໍາເນີນດຸ້ວຍວິທກ
ຼັ ຊຼັບ.
ຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຸ້ນຖວື່າເປນ
ຼັ ທລະກໍາທີື່ຜິດກົດໝາຍວື່າດຸ້ວຍຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ.
ການປື່ ນຮ
ຸ້ ື່ ງ ແລະ ຂຼັນສອງ?
ຸ້
ຼັ ຜູື່ ກໍານົດຢູື່ໃນຕະຫຼາດຂຼັນໜຶ
33. ການກໍານົດລາຄາຮ ຸ້ນ ແມື່ ນໃຜເປນ
ຸ້ ື່ ງ: ອີງຕາມ “ລະບຽບວື່າດຸ້ວຍການອອກຈໍາໜື່າຍຮນ
ຸ້ ”, ການກໍານົດ
 ການກໍານົດລາຄາຮນຸ້ ໃນຕະຫຼາດຂຼັນໜຶ
ຶ ສາດຸ້ານ
ຸ້ ທີື່ຈະອອກຈໍາໜື່າຍໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ ແມື່ ນບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ອອກຈໍາໜື່າຍຮນ
ຸ້ ຕຸ້ອງຮື່ວມກຼັບທີື່ປກ
ລາຄາຮນ
ຸ້ ທີື່ຈະອອກຈໍາໜື່າຍໃຫຸ້ແກື່ ມວນຊົນ. ການກໍານົດລາຄາຮນ
ຸ້ ດຼັື່ງກື່ າວ
ການເງ ິນດໍາເນີນການກໍານົດລາຄາຮນ
ຸ້ ແບບຄົງທີື່ (Fixed-price Method) ຫຼ ສາມາດກໍາ ນົດລາຄາຮນ
ຸ້ ແບບການ
ສາມາດກໍາ ນົດລາຄາຮນ
ື່
ຸ້ ນ
ຸ້ ງການຊຮ
ຸ້ (Book Building) ຫຼ ວິທອ
ີ ື່ ນໆທີື່ໄດຸ້ກ ານເຫຼັນ ດີຈາກ
ດໍາ ເນີນການສໍ າ ຫຼ ວດຄວາມຕ ອ
ຸ້
ຼັ ຕົນແມື່
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ (ສໍານຼັກງານ ຄຄຊ) ເປນ
ີ ື່ ນິ
ີ ຍມ
ົ ໃຊຸ້ເພື່ ອກໍາ
ສໍານຼັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ນ ວິທທ
ຸ້ ື່ ງແມື່ ນ ວິທອ
ຸ້ ໃນຕະ ຫຼາດຂຼັນໜຶ
ີ ດ
ຼັ ຕາສື່ວນລາຄາຕໍື່ກໍາໄລສດທິຕື່ ໍຮນ
ຸ້ (Price to Earnings
ນົດລາຄາຮນ
Ratio: P/E) ດຼັື່ງສູດຄິດໄລື່ ລື່ ມນີ:ຸ້

ສູດຄິດໄລື່ລາຄາຂາຍ = EPS x P/E

ຸ້ EPS (Earnings Per Share) ແມື່ ນກໍາໄລສດທິຕື່ ຮ
ໍ ຸ້ນ; P/E ແມື່ ນອຼັດຕາສື່ວນລາຄາຕໍື່
ໃນນຼັນ,
ຼັ ບື່ອນອີງ.
ໍ ນຸ້ , ຊຶື່ງສາມາດນໍາໃຊຸ້ຄື່າ P/E ຂອງຂະແໜງການດຽວກຼັນເປນ
ກໍາໄລສດທິຕື່ ຮ
ຸ້
ຼັ ຜູື່ ກໍານົດ ດຸ້ວຍການສົື່ງລາຄາສະເໜີຊ ຸ້ ແລະ
 ການກໍານົດລາຄາຮ ຸ້ນໃນຕະຫຼາດຂຼັນສອງ:
ແມື່ ນຜູື່ ລົງທຶນເປນ
ຸ້
ຸ້ ລະບົບຈຼັບຄູື່ ຢູື່ຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ (ຕລຊລ) ໂດຍຜື່ານນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຮ
ລາຄາສະເໜີຂາຍເຂົາສູື່
ນຸ້ ຕາມ
ຸ້
ິ ໃນມວານ.
ຂອບເຂດເພດານຂອງ ຕລຊລ ກໍານົດ ±10% ຂອງລາຄາປດ
ຕົວຢື່າງ: ຖຸ້າລາຄາຮນຸ້ ຂອງທະ

ຸ້
ຸ້ ຸ້
ິ ມວານຢູ
ື່ ທີື່ 7.000 ກີບ ຂອບເຂດລາຄາສູ ງສດສໍາລຼັບມນີ
ນາຄານການຄຸ້າຕື່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ປດ
ແມື່ ນ 7.000 + (7.000 x 10%) = 7.700 ກີບ ແລະ ລາຄາຕໍື່າສດແມື່ ນ 7.000 - (7.000 x
ຸ້
ື່ ໃນຂອບເຂດລາຄາດຼັື່ງກື່ າວ ແຕື່ ຈະສົື່ງໃນລາ
10%) = 6.300 ກີບ. ຜູື່ ລົງທຶນສາມາດສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ-ຂາຍຢູ
ຸ້ ບການຕຼັດສິນໃຈຂອງຜູື່ ລົງທຶນເອງ.
ຄາໃດແມື່ ນຂຶນກຼັ
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ຼັ ໃຈ ຄ: (1) ອີງໃສື່ການວິເຄາະປດ
ຼັ ໃຈພນຸ້
ໂດຍທົື່ວໄປການຕຼັດສິນໃຈຂອງຜູື່ ລົງທຶນ ແມື່ ນອີງໃສື່ບາງປດ
ຼັ ການວິເຄາະເພື່ ອຊອກຫາມູນຄື່າທີື່ແທຸ້ຈງິ ຂອງຮນຸ້ ໃນປະຈບຼັນ ເຊຼັື່ນ:
ຖານ (Fundamental Analysis) ເປນ
ິ ດ
ຼັ ; (2) ອີງໃສື່ການວິເຄາະ
ວິເຄາະສະພາບເສດຖະກິດ, ວິເຄາະສະພາບຂະແໜງການ ແລະ ວິເຄາະສະພາບບໍລສ
ຼັ ການວິເຄາະເພື່ ອຄາດຄະເນແນວໂນ ຸ້ມລາຄາຮ ຸ້ນໃນອະນາຄົດ ເຊຼັື່ນ:
ທາງເຕຼັກນິກ (Technical Analysis) ເປນ
ຸ້
ຸ້ ື່ ເພື່ ອເປນ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ທຼັງໝົດນີກໍ
ື່ ຽນແປງຂອງລາຄາ, ເສຼັນສະແດງປະລິ
ຼັ ຕົນ.
ຼັ ຂໍ ຸ້
ວິເຄາະເສຼັນສະແດງການປ
ມານການຊ-ຂາຍ
ເປນ
ຸ້
ມູນປະກອບໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນສາມາດຕຼັດສິນໃຈໃນການຊ-ຂາຍໄດຸ້ຖ
ກຈຼັງຫວະ.

34. ຖຸ້າຊຮຸ້ ຸ້ນໃນລາຄາແພງ ແລຸ້ວລາຄາຫຼດລົງຈະເຮຼັດແນວໃດ?
ຸ້
ຸ້ ງເຂົາໃຈນໍ
ຸ້ ກໍື່ມີຄວາມສື່ຽງເຊຼັື່ນກຼັນ,
ຕອ
າກຼັນວື່າ ທກໆການລົງທຶນລຸ້ວນມີຄວາມສື່ຽງ. ການລົງທຶນໃນຮນ
ຸ້ ກໍື່ມີການປື່ຽນແປງຢູື່ ຕະຫຼອດເວລາ ມີຂນມີ
ຶ ຸ້ ລງົ . ສະນຼັນຸ້ ກື່ ອນຕຼັດສິນໃຈລົງທຶນ ທື່ານຕຸ້ອງວິເຄາະໃຫຸ້ຖື່ ີ
ລາຄາຮນ
ຸ້
ຶ ສາກຼັບບໍລສ
ຶ ສາ
ິ ດ
ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບ (ຜູື່ ເຮຼັດໜຸ້າທີື່ໃຫຸ້ຄໍາປກ
ຖຸ້ວນ. ຖຸ້າທື່ານບໍື່ມີຄວາມຊໍານານດຸ້ານການຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ກໍຄວນປກ
ແກື່ ຜູື່ ລົງທຶນ).

ຸ້
ື່ າລົງ ທື່ານອາດພິຈາລະນາ ດຼັື່ງນີ:ຸ້
ກໍລະນີ ທື່ານໄດຸ້ຊຮຸ້ ນຸ້ ໃນລາຄາແພງ ແລະ ຫຼງຼັ ຈາກນຼັນລາຄາຕໍ
ຼັ ຜູື່ ລົງທຶນແບບບໍື່ມຼັກຄວາມສື່ຽງ ສະແດງວື່າ ທື່ານເປນ
ຼັ ຜູື່ ລົງທຶນທີື່ຍອມຮຼັບຄວາມສື່ຽງໄດຸ້ຂອ
ຸ້ ນ
 ຖຸ້າທື່ານເປນ
ຸ້ ນຫຼາຍກວື່າຜົນຕອບແທນ. ທື່ານອາດຂາຍ
ຂຸ້າງຕໍື່າ (ບໍື່ມຼັກຄວາມສື່ຽງ) ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມສໍາຄຼັນກຼັບຕົນທຶ
ອອກ ເພື່ ອຢດການຂາດທຶນ ຫາກທື່ານຄິດວື່າລາຄາຮນຸ້ ຍຼັງຈະຫຼດລົງໄປອີກ;
ຸ້
ື່ ອເກງກໍາໄລຈາກສື່ວນຕື່າງຂອງ
ຼັ ຜູື່ ລົງທຶນແບບມຼັກຄວາມສື່ຽງ (ເປນ
ຼັ ຜູື່ ລົງທຶນທີື່ມຼັກຊ-ຂາຍເພ
 ຖຸ້າທື່ານເປນ
ຸ້
ຸ້ ) ສະແດງວື່າ ທື່ານເປຼັນ ຜູື່ ລົງທຶນທີື່ມີຄວາມເຊື່ ອໝຼັນໃນຕົ
ລາຄາຮນ
ວເອງສູ ງ , ກ າຸ້ ໄດຸ້ກ າຸ້ ເສຼັຍ ແລະ ຮຼັບ
ຸ້ ນ
ຸ້
ຸ້ ດຼັື່ງກື່ າວໄວຸ້ ຫຼ ເຂົາໄປຊ
ຸ້ ດຼັື່ງກື່ າວຕື່ ມອີກ ຖຸ້າຫາກ
ຄວາມສື່ຽງໄດຸ້ສູງ. ທື່ານອາດຈະພິຈາລະນາຖຄອງຮນ
ຮ
ຸ້ ເພື່ ອຂາຍເອົາກໍາໄລຈາກສື່ວນຕື່າງຂອງລາຄາທີື່ຈະເພີື່ມຂຶນໃນຕໍ
ຸ້
ຸ້
ື່
ທື່ານຄິດວື່າຮນຸ້ ນຼັນຈະມີ
ລາຄາເພີື່ມສູ ງຂຶນ
ໜຸ້າ.
ຸ້
ຸ້
ຸ້
ຸ້ນແມື່ ນຊ-ຂາຍໄດຸ້ຈຼັ
35. ການຈຼັບຄູື່ໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດ? ແລະ ການຊ-ຂາຍຮ
ກຮ ຸ້ນຂຶນໄປ?
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ທີື່ມີລາຄາເທົື່າກຼັນ ທີື່ສຼັື່ງຊ-ຂາຍໃນເວລາດຽວ
ການຈຼັບຄູື່ ແມື່ ນການຄົນຫາຄໍ
າສຼັື່ງຊ ຸ້ ແລະ ຄໍ າສຼັື່ງຂາຍຮນ

ຸ້
ຸ້
ຼັ ຊຼັບລາວ ແມື່ ນນໍາໃຊຸ້ຫຼກ
ຼັ ການຈຼັບຄູື່ຊ-ຂາຍຮ
ຸ້ ແບບວິນາທີຕື່ ໍວິນາທີ ແລະ ການຊ-ຂາຍ
ກຼັນ. ປະຈບຼັນ ຕະຫຼາດຫຼກ
ນ
ຸ້
ຸ້ ໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ໃນແຕື່ລະຄຼັງແມື່
ຸ້ ໄດຸ້ນບ
ຼັ ແຕື່ 1 ລ໋ ອດ (1 ລ໋ ອດ = 100
ຮນ
ນສາມາດສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ ຸ້ ຫຼ ຂາຍຮນ
ຸ້
ຮ ຸ້ນ) ຮ ຸ້ນຂຶນໄປ.

ຼັ ການທີື່ກໍານົດໄວຸ້ຢື່ ູ ໃນລະບຽບການຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ຄ: “ລະບຽບວື່າ
ການຈຼັບຄູື່ ແມື່ ນອີງຕາມຫຼກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ” (Market Operation Regulation) ມາດຕາ 13 ກໍາ ນົດໄວຸ້ວື່າ:
ດຸ້ວຍການເຄື່ ອນໄຫວຊ-ຂາຍຫຼ
ກ
ຼັ ການຈຼັບຄູື່ ແລະ ຈຼັດສຼັນຮນຸ້ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ແມື່ ນອີງຕາມ 3 ບູ ລມ
ິ ະສິດ ຄ:
ຫຼກ
ິ ະສິດດຸ້ານລາຄາ
1) ບູລມ

ິ ະສິດກື່ ອນ.
- ດຸ້ານຜູື່ ຂາຍ: ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຂາຍທີື່ມີລາຄາຕໍື່າກວື່າຈະໄດຸ້ບູ ລມ
ຸ້ ື່ ມີລາຄາສູ ງກວື່າຈະໄດຸ້ບູລມ
ິ ະສິດກື່ ອນ.
- ດຸ້ານຜູື່ ຊ:ຸ້ ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊທີ
ຕົວຢື່າງ:
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ຈໍານວນຮ ຸ້ນສະເໜີຊ ຸ້ (ຮ ຸ້ນ)

ເວລາ

ຜູື່ ລົງທຶນ

7.500

1.000

9:05

ຂ

7.550

1.000

ຜູື່ ລົງທຶນ

ເວລາ

ຈໍານວນຮ ຸ້ນສະເໜີຂາຍ (ຮ ຸ້ນ)

ລາຄາ (ກີບ)

ກ

9:05

1.000

7.500

9:05
ຄ
ຼັ ການບູ ລມ
ິ ະສິດດຸ້ານລາຄາ ດຼັື່ງຕາຕະລາງຂຸ້າງເທິງ ແມື່ ນຜູື່ ລົງທຶນ ຄ ຈະສາມາດຊຮຸ້ ນຸ້ ໄດຸ້ໃນ
ອີງຕາມຫຼກ

ຈໍານວນ ທີື່ຜູື່ ລົງທຶນ ຄ ຕຸ້ອງການຊ ຸ້ ຄ: 1.000 ຮນຸ້ , ໃນລາຄາ 7.550 ກີບ ແລະ ຜູື່ ລົງທຶນ ກ ກໍຈະສາມາດຂາຍໄດຸ້
ໃນຈໍານວນ 1.000 ຮນຸ້ , ໃນລາຄາ 7.550 ກີບ.
ິ ະສິດດຸ້ານເວລາ
2) ບູລມ

ຸ້
ີ ສ
ີ ື່ ງຄໍ
ົ າສຼັື່ງຊ ຸ້ ຫຼ ຂາຍ ທີື່ມີລາຄາເທົື່າກຼັນ, ສົື່ງຄໍາສຼັື່ງຊ ຸ້ ຫຼ ຄໍາສຼັື່ງຂາຍ ທີື່ສົື່ງເຂົາມາກື່
ໃນກໍລະນີທມ
ອນຈະໄດຸ້

ິ ະສິດກື່ ອນ.
ບູລມ
ຕົວຢື່າງ:
ຈໍານວນຮ ຸ້ນສະເໜີຊ ຸ້ (ຮ ຸ້ນ)

ເວລາ

ຜູື່ ລົງທຶນ

7.500

1.000

9:05

ຂ

7.550

1.000

9:06

ຜູື່ ລົງທຶນ

ເວລາ

ຈໍານວນຮ ຸ້ນສະເໜີຂາຍ (ຮ ຸ້ນ)

ລາຄາ (ກີບ)

ກ

9:05

1.000

7.500

ຄ
ຼັ ການບູ ລມ
ິ ະສິດດຸ້ານເວລາ ດຼັື່ງຕາຕະລາງຂຸ້າງເທິງ ແມື່ ນຜູື່ ລົງທຶນ ຂ ຈະຊຮຸ້ ນຸ້ ໄດຸ້ໃນຈໍານວນທີື່
ອີງຕາມຫຼກ

ຜູື່ ລົງທຶນ ຂ ຕຸ້ອງການຊ ຸ້ ຄ: 1.000 ຮນຸ້ , ໃນລາຄາ 7.500 ກີບ.
ິ ະສິດດຸ້ານປະລິມານ
3) ບູລມ

ີ ຄ
ີ ໍາສຼັື່ງຊ ຸ້ ຫຼ ຂາຍ ທີື່ມີລາຄາເທົື່າກຼັນ ແລະ ເວລາດຽວກຼັນ, ຄໍາສຼັື່ງຊ ຸ້ ຫຼ ຄໍາສຼັື່ງຂາຍທີື່ມີປະລິ
ໃນກໍລະນີທມ

ຸ້ ອນ.
ິ ະສິດນຼັນກື່
ມານສູງກວື່າຈະໄດຸ້ບູ ລມ
ຕົວຢື່າງ:
ຜູື່ ລົງທຶນ

ເວລາ

ຈໍານວນຮ ຸ້ນສະເໜີຂາຍ (ຮ ຸ້ນ)

ລາຄາ (ກີບ)

ກ

9:10

1.000

7.500
7.500

ຈໍານວນຮ ຸ້ນສະເໜີຊ ຸ້ (ຮ ຸ້ນ)

ເວລາ

ຜູື່ ລົງທຶນ

500

9:10

ຂ

7.500
1.000
9:10
ຄ
ຼັ ການບູລມ
ິ ະສິດດຸ້ານປະລິມານ ດຼັື່ງຕາຕະລາງຂຸ້າງເທິງ ແມື່ ນຜູື່ ລົງທຶນ ຄ ຈະຊຮຸ້ ນຸ້ ໄດຸ້ໃນ
ອີງຕາມຫຼກ
ຈໍານວນທີື່ຜູື່ ລົງທຶນ ຄ ຕຸ້ອງການຊ ຸ້ ຄ: 1.000 ຮນຸ້ , ໃນລາຄາ 7.500 ກີບ.
ຸ້
ຸ້ນໄດຸ້ບໍື່?
36. ພະນຼັກງານລຼັດສາມາດຊ-ຂາຍຮ
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ຸ້
ຸ້
ຸ້ ແມື່ ນທ ກຄົນ ທີື່ມີອ າຍ 18 ປີ ຂຶນໄປສາມາດຊ
ໂດຍທົື່ວໄປແລຸ້ວ ການລົງ ທຶນ ໃນຕະຫຼ າ ດຮ ນ
-ຂາຍ
ຫຼ
ິ ໃນການຊ-ຸ້
ລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຮນຸ້ ໄດຸ້, ສະນຼັນຸ້ ພະນຼັກງານລຼັດກໍື່ບໍື່ແຕກຕື່ າງຈາກບກຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນທົື່ວໄປ ມີສດ
ຂາຍຮ ຸ້ນຕາມຄວາມເໝາະສົມກຼັບຖານະການເງ ິນຂອງຕົນເອງໄດຸ້.
37. ຖຸ້າຜູື່ ຖຮ ຸ້ນຕຸ້ອງການຂາຍຮ ຸ້ນໄດຸ້ໄວ ຄວນເຮຼັດແນວໃດ?
ຸ້
ຸ້
ຶ ສາກຼັບນາຍໜຸ້າຊ-ຂາຍຫຼ
ຼັ ຊຼັບກື່ ອນການຂາຍຮນຸ້ ເພື່ ອສອບຖາມກື່ ຽວກຼັບລາຄາສະເໜີຊຂອງຜູື່
ປກ
ກ
ລົງທຶນ

ຸ້ ອງການຊໃນລາຄາເທົ
ຸ້
ື່ າໃດ ແລະ ຜູື່ ສະເໜີຂາຍຮນຸ້ ຕຸ້ອງຂາຍໃນລາຄາທີື່ເທົື່າກຼັບຜູື່ ສະເໜີຊ ຸ້ ຫຼ ໃນ
ວື່າຜູື່ ສະເໜີຊຕຸ້
ລາຄາທີື່ຕໍື່າກວື່າຜູື່ ສະເໜີຊ ຸ້ ຈຶື່ງສາມາດຂາຍຮນຸ້ ໄດຸ້ໄວ.
ຸ້
ິ ທີື່ 7.500 ກີບ/ຮນຸ້ ຖຸ້າທື່ານຂາຍຮນຸ້ ຕ ຸ້ອງສະເໜີລາຄາສຼັື່ງ
ຸ້ນຂອງທື່ານມີລາຄາປດ
ຕົວຢື່າງ: ມວານລາຄາຮ
ຂາຍຢູື່ ທີື່ 7.500 ກີບ/ຮນຸ້ ຫຼ ຫຼດຕໍື່າລົງຈົນກວື່າຈະໄດຸ້ຂາຍ ໂດຍບໍື່ໃຫຸ້ຫຼດຂອບເຂດ ±10% ຫຼບໍື່ຫຼດ 6.750
ກີບ.

ຸ້
ົ ຕ ຸ້ອງການຊໃນ
ການຂາຍຮນຸ້ ກໍເໝອມກຼັບການຂາຍສິນຄຸ້າທົື່ວໄປ. ໃນເວລາເຮົາຕຸ້ອງການຂາຍ ຖຸ້າມີຄນ
ຸ້
ເວລາດຽວກຼັນ ໃນຈໍານວນ ແລະ ລາຄາທີື່ເຮົາຕຸ້ອງການຂາຍ ເຮົາກໍຈະໄດຸ້ຂາຍສິນຄຸ້ານຼັນໆ.
ເຖິງຢື່າງໃດກໍຕາມ ກໍ

ຶ ສາກຼັບນາຍໜຸ້າຊ-ຸ້
ລະນີທື່ານຕ ຸ້ອງການຂາຍຮ ຸ້ນ (ອາດບໍື່ສາມາດຂາຍໄດຸ້ໄວຕາມທີື່ທື່ານຕຸ້ອງການ) ແມື່ ນສາມາດປກ
ຸ້
ຼັ ຊຼັບ ເພື່ ອສອບຖາມກື່ ຽວກຼັບຂອບເຂດລາຄາຊ-ຂາຍໃນມ
ຂາຍຫຼກ
.ຸ້
ຸ້
ຸ້ນມີການຂາດທຶນບໍື່ ຫຼ ມີແຕື່ກໍາໄລ?
38. ການຊ-ຂາຍຮ
ຸ້
ຸ້ ບ
ການຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ກໍື່ຄກຼັບການລົງທຶນປະເພດຕື່ າງໆ ຊຶື່ງສາມາດສຸ້າງກໍາໄລ ຫຼ ມີການຂາດທຶນໄດຸ້, ຊຶື່ງຂຶນກຼັ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ນຂອງບໍລສ
ຶ ສາຄົນຄວຸ້
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ, ຕິ
ຈຼັງຫວະໃນການຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ . ສໍາຄຼັນແມື່ ນຜູື່ ລົງທຶນຕຸ້ອງໄດຸ້ສກ
າຫາຂໍມູ
ິ ດ
ຼັ ຢື່າງສະໝໍື່າສະເໝີ.
ດຕາມຜົນການນໍາເນີນງານຂອງບໍລສ
ຸ້ ຜູື່ ລົງທຶນຕຸ້ອງຄໍານຶງສະເໝີວື່າ: ທກການລົງທຶນມີຄວາມສື່ຽງ ຜູື່ ລົງທຶນຄວນສຶກສາຂໍມູ
ຸ້ ນໃຫຸ້ຖີື່
ນອກນຼັນ,
ຖຸ້ວນກື່ ອນຕຼັດສິນໃຈລົງທຶນ.
ຼັ ຜົນກໍາໄລຂອງບໍລສ
ຼັ ແນວໃດ? ຈຼັກເດອນ ຈຼັກປີ ຈຶື່ງມີການປນ
ຼັ ຜົນ?
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ມີການແບື່ງປນ
39. ການປນ
ຼັ 2 ປະເພດ ຄ: ເງ ິນປນ
ຼັ ຜົນ ແລະ ກໍາໄລຈາກ
ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນໃນຮນຸ້ ນຼັນຸ້ ແບື່ງອອກເປນ
ຸ້ ລະນີຂາຍຮ ຸ້ນອອກ. ຖຸ້າລາຄາຮນຸ້ ເພີື່ມຂຶນຸ້ ແຕື່ບໍື່ໄດຸ້ຂາຍຮນຸ້ ອອກເທື່ ອ ຖວື່າທື່ານມີກາໍ ໄລທາງ
ລາຄາຮ ຸ້ນທີື່ເພີື່ມຂຶນກໍ

ຸ້
ົ ຈິງ).
ບຼັນຊີ (ເງ ິນຍຼັງບໍື່ເຂົາມາບຼັ
ນຊີຕວ
ຼັ ຜົນ (Dividend): ໝາຍເຖິງ ສື່ວນແບື່ງກໍາໄລຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ທີື່ຈະຈື່ າຍໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ຖຮນຸ້ ຊຶື່ງການຈື່ າຍ
 ເງ ິນປນ
ຸ້ ບນະໂຍບາຍຂອງແຕື່ ລະບໍລ ິ
ຼັ ຜົນແມື່ ນຈະຈື່ າຍເປນ
ຼັ ງວດ ເຊຼັື່ນ: ເປນ
ຼັ ໄຕມາດ, ເຄິື່ງປີ ຫຼ ຕໍື່ປີ ຂຶນກຼັ
ເງ ິນປນ
ຼັ ຜົນ ກໍື່ຕໍື່ເມື່ ອບໍລສ
ຼັ ຜົນ ແລະ ທີື່ສໍາຄຼັນ ທື່ານ
ິ ດ
ຼັ ປະກາດຈື່ າຍເງ ິນປນ
ສຼັດ. ໂດຍທົື່ວໄປທື່ານຈະໄດຸ້ຮຼັບເງ ິນປນ
ຸ້ ນຊີຜູື່ຖຄອງຮນຸ້ ແມື່ ນ
ຼັ ຜູື່ ຖຮນ
ຶ ຸ້ ນຊີທະບຽນຜູື່ ຖຄອງຮນຸ້ ຊຶື່ງການກໍານົດມປຸ້ ດ
ິ ປມບຼັ
ຸ້ ທີື່ມີຊື່ ໃນປມບຼັ
ຕ ຸ້ອງເປນ

ິ ານພິຈາລະນາ ແລະ ໄດຸ້ຮບ
ຼັ ການເຫຼັນດີຈາກກອງປະຊມຜູື່ ຖຮ ຸ້ນ. ການຄິດໄລເງ ິນ
ຕ ຸ້ອງຜື່ານສະພາຜູື່ ບໍລຫ
ຼັ ຜົນທີື່ທື່ານຈະໄດຸ້ຮບ
ຼັ ຜົນຕໍື່
ຼັ ແມື່ ນຄິດໄລື່ດຸ້ວຍ ການເອົາຈໍານວນຮນຸ້ ທີື່ທື່ານຖ ຄູນດຸ້ວຍ ຈໍານວນເງ ິນປນ
ປນ

ິ ດ
ຼັ ປະກາດຈື່ າຍ. ຕົວຢື່າງ: ທື່ານຖຮນຸ້ ຂອງ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ກ ຈໍານວນ 100 ຮນຸ້ , ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ກ ມີນະໂຍ
ຮ ຸ້ນ ທີື່ບໍລສ
ື່
ຼັ ຜົນ ຈໍານວນ 100 ກີບ/ຮນຸ້ . ເງ ິນປນ
ຼັ ຜົນທີທື່ານຈະໄດຸ້ຮຼັບແມື່ ນ: 100 ຮນຸ້ x 100 ກີບ =
ບາຍຈື່ າຍເງ ິນປນ
100.000 ກີບ.

 ກໍາໄລຈາກລາຄາຮ ຸ້ນທີື່ປື່ຽນແປງ (Capital Gain): ໝາຍເຖິງ ກໍາໄລຈາກການຂາຍຮນຸ້ ທີື່ເກີດຈາກສື່ວນ
ິ ດ
ຼັ ກ ໃນ ຕລຊລ ໃນລາຄາ 2.000 ກີບ ຈໍານວນ 100
ຕື່າງຂອງລາຄາຮ ຸ້ນ. ຕົວຢື່າງ: ທື່ານຊຮຸ້ ນຸ້ ຂອງ ບໍລສ
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ຼັ ເງ ິນລົງທຶນ (2.000 ກີບ x 100 ຮນຸ້ ) + 1.400 ກີບ (ຊຶື່ງໃນເວລາຊຮຸ້ ນຸ້ ໃນ ຕລຊລ ທື່ານຈະໄດຸ້
ຮ ຸ້ນ ເປນ
ຼັ ໂຕ
ິ ດ
ຼັ ກ ປບ
ຈື່ າຍຄື່າທໍານຽມການຊ ຸ້ 0,70% ຂອງມູນຄື່າຊ)ຸ້ = 201.400 ກີບ. ຖຸ້າລາຄາຮນຸ້ ຂອງ ບໍລສ
ຼັ 3.000 ກີບ, ເມື່ ອທື່ານຂາຍຮ ຸ້ນຂອງ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ກ ອອກທຼັງໝົດ ທື່ານກໍື່ຈະໄດຸ້ຮບ
ຼັ ເງ ິນ (3.000
ສູງຂຶນຸ້ ເປນ
ກີບ x 100 ຮນຸ້ ) - 3.000 ກີບ (ຊຶື່ງໃນເວລາຂາຍຮນຸ້ ໃນ ຕລຊລ ທື່ານຈະໄດຸ້ຈື່າຍຄື່າທໍານຽມການຂາຍ
1% ຂອງມູນຄື່າຂາຍ) = 297.000 ກີບ. ສື່ວນແຕກຕື່ າງກໍື່ຄ ກໍາໄລ 95.600 ກີບ (297.000 ກີບ 201.400 ກີບ = 95.600 ກີບ).
ຸ້ າຫຼບໍື່ໃນເມື່ ອບໍລສ
ຸ້
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນລົມລະລາຍ
ິ ດ
ຼັ ມີໜ?
ີິ ຸ້
40. ຖຸ້າບໍລສ
ຜູື່ ຖຮ ຸ້ນຈະໄດຸ້ທຶນຄນ ຫຼ ຕຸ້ອງໄດຸ້ໃຊຸ້ໜີນໍ
ຼັ ປງ), ມາດຕາ 104 ຂໍ ຸ້ 7 ແລະ ຂໍ ຸ້ 10. ໃນກໍລະນີ ບໍ
ອີງຕາມ “ກົດໝາຍວື່າດຸ້ວຍວິສາຫະກິດ” (ສະບຼັບປບ

ຸ້
ຼັ ຈົດທະບຽນຫາກລົມລະລາຍ
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນດຼັື່ງກື່ າວຈະສາມາດໄດຸ້ຮບ
ຼັ ເງ ິນຄນຕາມອຼັດຕາ
ລິສດ
ຜູື່ ຖຮນຸ້ ຂອງບໍລສ
ຸ້ ນທກຢື່າງຄົບຖຸ້ວນໝົດແລຸ້ວ
ິ ດ
ຼັ ໄດຸ້ຊໍາລະໜີສິ
ສື່ວນຮ ຸ້ນທີື່ຕົນເອງຖຄອງຢູື່,
ແຕື່ຕຸ້ອງແມື່ ນໄດຸ້ຮຼັບພາຍຫຼງຼັ ທີື່ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ຫາກມີໜ ີ ຸ້ ຜູື່ ຖຮນຸ້ ຈະບໍື່ໄດຸ້ໃຊຸ້ໜນໍ
ີ ຸ້ າບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ເນື່ ອງຈາກຜູື່ ຖຮນຸ້ ໄດຸ້ຖອກເງ ິນຕາມອຼັດຕາສື່ວນ
ແລະ ໃນກໍລະນີບໍລສ
ຸ້ ນ.
ຸ້
ຮ ຸ້ນທີື່ຕົນຖຄອງໝົດແລຸ້ວໃນເບອງຕົ

19

