
[ກາໝາຍບໍລິສັດ] 

[ຊ ື່ບໍລິສັດເປັນພາສາລາວ] 

[ຊ ື່ບໍລິສັດເປັນພາສາສາກົນ] 

 

 

 

 

ໜງັສ ຊວນຊ ື້ 
ເພ ື່ອສະເໜອີອກຈາໍໜາ່ຍ 

[ຊ ື່ຮ ຸ້ນກ ຸ້, ປະເພດ, ອາຍ  ແລະ ວັນທີ, ເດ ອນ, ປີ ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ, ຈໍານວນຮ ຸ້ນກ ຸ້, ມ ນຄ່າກໍານົດໃນໃບຮ ຸ້ນກ ຸ້, ລາຄາ

ອອກຈໍາໜ່າຍ, ມ ນຄ່າລວມ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ຂອງຮ ຸ້ນກ ຸ້ຕໍໍ່ໜ ື່ງໃບທີື່ອອກຈໍາໜ່າຍ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕົວຢາ່ງໜາ້ປກົນອກ 

ຂໍໍ້ສງັເກດທີື່ສາໍຄນັ: ໜັງສ ຊວນຊ ື້ສະບັບນີື້ ແມ່ນເອກະສານທີື່ສໍາຄັນ ແລະ ຄວນອ່ານໃຫຸ້ເຂົື້າໃຈເນ ື້ອໃນທັງໝົດຂອງໜັງສ 

ຊວນຊ ື້ ສະບັບນີື້. ທ່ານຍງັສາມາດປຶກສາກັບນາຍໜຸ້າຊ ື້-ຂາຍຫ ັກຊັບ, ບລໍິສັດກວດສອບບັນຊ,ີ ທີື່ປຶກສາກົດໝາຍ ຫ   ຊ່ຽວຊານ
ດຸ້ານອ ື່ນໆ ເພ ື່ອຂໍຄາໍແນະນໍາກ່ຽວກັບເນ ື້ອໃນຂອງໜັງສ ຊວນຊ ື້ສະບບັນີື້. 



[ກາໝາຍບໍລິສັດ] 

[ຊ ື່ບໍລິສັດເປັນພາສາລາວ] 

[ຊ ື່ບໍລິສັດເປັນພາສາສາກົນ] 

ໜງັສ ຊວນຊ ື້ 
ເພ ື່ອສະເໜອີອກຈາໍໜາ່ຍ 

[ຊ ື່ຮ ຸ້ນກ ຸ້, ປະເພດ, ອາຍ  ແລະ ວັນທີ, ເດ ອນ, ປີ ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ, ຈໍານວນຮ ຸ້ນກ ຸ້, ມ ນຄ່າກໍານົດໃນໃບຮ ຸ້ນກ ຸ້, ລາຄາ

ອອກຈໍາໜ່າຍ, ມ ນຄ່າລວມ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ຂອງຂອງຮ ຸ້ນກ ຸ້ຕໍໍ່ໜ ື່ງໃບທີື່ອອກຈໍາໜ່າຍ] 

ໃຫຸ້ແກ:່ [ປະເພດເປ ົ້າໝາຍຜ ຸ້ລົງທ ນ]  
 

ໄລຍະເວລາການອອກຈາໍໜາ່ຍ: 

 [ລະບ ວັນ ແລະ ເວລາ] 

[ລໍາດັບ ແລະ ແນວໂນຸ້ມ ຄວາມໜຸ້າເຊ ື່ອຖ ຂອງຮ ຸ້ນກ ຸ້] 
  

ຜ ຸ້ຄໍໍ້າປະກນັການອອກຈາໍໜາ່ຍ:               [ຊ ື່ບໍລິສັດຈັດການອອກຈໍາໜ່າຍ] 

ທີື່ປກຶສາດຸ້ານການເງນິ:                [ຊ ື່ບໍລິສັດຈັດການອອກຈໍາໜ່າຍ] 

ທີື່ປກຶສາດຸ້ານກດົໝາຍ:                [ຊ ື່ບໍລິສັດຈັດການອອກຈໍາໜ່າຍ] 

ຜ ຸ້ກວດສອບພາຍນອກ:               [ຊ ື່ບໍລິສັດຈັດການອອກຈໍາໜ່າຍ] 

ຕວົແທນຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນກ ຸ້:             [ຊ ື່ບໍລິສັດຈັດການອອກຈໍາໜ່າຍ] 

ນາຍທະບຽນຮ ຸ້ນກ ຸ້:          [ຊ ື່ສ ນຮັບຝາກ] 

 

ຄາໍເຕ ອນ 

ໜັງສ ຊວນຊ ື້ສະບັບນີື້ສຸ້າງຂ ື້ນເພ ື່ອໃຫຸ້ກ ມ່ຜ ຸ້ລງົທ ນທີື່ສົນໃຈຈະລົງທ ນໃນ [ປະເພດຮ ຸ້ນກ ຸ້ທີື່ສະເໜອີອກຈາໍໜາ່ຍ]  ທີື່ອອກໂດຍບໍລສິັດ [ຊ ື່ບລໍສິດັ] ໃຊຸ້ເປັນຂໍໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນສໍາ

ລັບການລົງທ ນເທົົ່ານັື້ນ ບໍໍ່ໄດຸ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຄຄຊ ຫ   ສໍານັກງານ ຄຄຊ ແນະນໍາໃຫຸ້ລງົທ ນໃນຮ ຸ້ນກ ຸ້ທີື່ສະເໜອີອກຈໍາໜ່າຍ, ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບລາຄາ ຫ   ຜົນຕອບແທນຂອງຮ ຸ້ນກ ຸ້

ດັົ່ງກ່າວ, ຮັບຮອງຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕອ້ງຂອງຂ ໍ້ມູນ ໃນໜັງສືຊວນຊ ື້ສະບັບນ ີ້ແຕ່ຢ່າງໃດ. ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງເນືີ້ອໃນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນໜງັສື

ຊວນຊ ື້ສະບັບນ ີ້ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນກ ຸ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

ຖ້າວ່າເນ ື້ອໃນ ຫ   ຂໍໍ້ມ ນໃນໜັງສ ຊວນຊ ື້ ບໍໍ່ເປນັຄວາມຈງິ ຫ   ຂາດຂໍໍ້ມ ນສໍາຄັນທີື່ຄວນແຈຸ້ງ ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນກ ຸ້ສາມາດຮຽກຮຸ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກບໍລິສັດອອກຮ ຸ້ນກ ຸ້ ຫ   ເຈ ົ ື້າຂອງຮ ຸ້ນກ ຸ້ 

ແລະ ພາກສວ່ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໄດຸ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

ບ ກຄົນທົົ່ວໄປສາມາດຂໍກວດສອບ ຫ   ຂສໍໍາເນົາ ໜັງສ ຊວນຊ ື້ຂອງບໍລສິັດອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນກ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຍ ື່ນໄວຸ້ໄດຸ້ທີື່ ສໍານັກງານ ຄຄຊ ຫ   ໃນ website ຂອງສໍານັກງານ ຄຄຊ (

www.lsc.gov.la)  

“ທ ກການລງົທ ນມຄີວາມສຽ່ງ ຜ ຸ້ລງົທ ນຄວນສ ກສາຂໍໍ້ມ ນລະອຽດກອ່ນການຕດັສນິໃຈລງົທ ນ”                  

ຕົວຢາ່ງໜາ້ປກົໃນ 

http://www.lsc.gov.la/


  ສາລະບານ 
➢ ນຍິາມຄາໍສບັ 
➢ ສະຫ ຼຸບຂໍໍ້ມ ນໂດຍຫຍໍໍ້ 
• ສະຫ ຼຸບຂໍໍ້ມ ນກຽ່ວກບັບໍລສິດັອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນກ ຸ້ 
• ສະຫ ຼຸບຂໍໍ້ມ ນກຽ່ວກບັຮ ຸ້ນກ ຸ້ທີື່ສະເໜີອອກຈໍາໜ່າຍ 
• ສະຫ ຼຸບຂໍໍ້ມ ນກຽ່ວກບັເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
• ສະຫ ຼຸບກຽ່ວກບັ ການສຸ້າງຕັື້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນກ ຸ້ ໃນໄລຍະທີື່

ຜ່ານມາ 
➢ ປດັໃຈຄວາມສຽ່ງ 
➢ ລາໍດບັຄວາມໜຸ້າເຊ ື່ອຖ  
➢ ເປ ົ້າໝາຍການອອກຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ແຜນການນາໍໃຊຸ້ທ ນ 
➢ ແຜນການຊາໍລະຕົື້ນທ ນ ແລະ ດອກເບຸ້ຍ ແລະ ແຫ ງ່ທີື່ມາຂອງເງນິດັົ່ງກາ່ວ 
➢ ການດາໍເນນີທ ລະກດິ 
➢ ການຄ ຸ້ມຄອງພາຍໃນ ແລະ ບລໍຫິານຄວາມສຽ່ງ 
➢ ໂຄງສຸ້າງການບລໍຫິານ 
➢ ໂຄງສຸ້າງຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ 
➢ ລາຍການທີື່ກຽ່ວພນັ 
➢ ຊບັສນິທີື່ໃຊຸ້ໃນການດາໍເນນີທ ລະກດິ  

➢ ຂໍໍ້ມ ນທາງການເງນິ, ວເິຄາະຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດາໍເນນີກດິຈະການ 

➢ ຂໍໍ້ຂດັແຍງ່ທາງກດົໝາຍ 
➢ ການຈດົທະບຽນ ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 
➢ ພນັທະທາງອາກອນ 
➢ ຂໍໍ້ມ ນກຽ່ວກບັຮ ຸ້ນກ ຸ້ທີື່ສະເໜອີອກຈາໍໜາ່ຍ 
• ລາຍລະອຽດຂອງຮ ຸ້ນກ ຸ້ທີື່ສະເໜອີອກຈາໍໜາ່ຍ 
• ວທິກີານກາໍນດົລາຄາຮ ຸ້ນກ ຸ້ທີື່ສະເໜອີອກຈາໍໜາ່ຍ 
• ການອອກຈາໍໜາ່ຍ, ການຈດັສນັ ແລະ ການສົົ່ງມອບຮ ຸ້ນກ ຸ້ 
• ຂໍໍ້ຈາໍກດັການໂອນຮ ຸ້ນກ ຸ້ທີື່ສະເໜອີອກຈາໍໜາ່ຍ 
➢ ການຮບັຮອງຄວາມຖ ກຕຸ້ອງຂອງຂໍໍ້ມ ນ 

 



➢ ເອກະສານຄດັຕດິ: 

• ບົດລາຍງານການຈັດລໍາດັບຄວາມໜຸ້າເຊ ື່ອຖ ; 

• ຫ ັກການຈັດກອງປະຊຼຸມຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນກ ຸ້; 

• ຂໍໍ້ກໍານົດວ່າດຸ້ວຍສິດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ ຂອງຜ ຸ້ອອກຈໍາໜາ່ຍຮ ຸ້ນກ ຸ້ ແລະ ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນກ ຸ້; 
• ສັນຍາແຕ່ງຕັື້ງຕົວແທນຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນກ ຸ້; 
• ສັນຍາແຕ່ງຕັື້ງນາຍທະບຽນຮ ຸ້ນກ ຸ້; 
• ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 1 ປີ ຄ ນຫ ັງ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກຜ ຸ້ກວດສອບບັນຊີພາຍ

ນອກ; 
• ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກບັ ຫ ັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນຂອງຜ ຸ້ອອກຈາໍໜ່າຍຮ ຸ້ນກ ຸ້ ຫ   ຜ ຸ້ຄໍໍ້າປະກັນການຊໍາລະໜີື້ (ຖຸ້າມີ

ຫ ັກຊບັຄໍໍ້າປະກັນ ຫ   ຜ ຸ້ຄໍໍ້າປະກັນການຊໍາລະໜີື້); 

• ສັນຍາຄໍໍ້າປະກັນການຊໍາລະໜີື້ຈາກ ຜ ຸ້ຄໍໍ້າປະກັນການຊໍາລະໜີື້; 

• ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຜ ຸ້ຄໍໍ້າປະກັນການຊໍາລະໜີື້ (ຖຸ້າມີຜ ຸ້ຄໍໍ້າປະກັນການຊໍາລະໜີື້); 

• ຮ່າງໃບຮ ຸ້ນກ ຸ້; 
• ແບບຟອມສະເໜີຂໍຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນກ ຸ້; 
• ເອກະສານຄັດຕິດອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

 


