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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ  

 

         ບໍລິສັດ ……………………………..        ເລກທ:ີ     /………… 

   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: ……………….    
 

(ຮາ່ງ) 

ລາຍງານຜນົການອອກຈາໍໜາ່ຍຮ ຸ້ນ 
 

     ຮຽນ: ………………………………………………………………… 

     ເລ ື່ອງ:   ……………………………………………………………………... 
 

I   ຂໍໍ້ມນູກຽ່ວກບັບລໍສິດັອອກຈາໍໜາ່ຍຮ ຸ້ນ 

1. ຊ ື່ບໍລິສັດເປັນພາສາລາວ:………………………………………………………. 

2. ຊ ື່ບໍລິສັດເປັນພາສາອັງກິດ:……………………………………………..……… 

3. ທີື່ຕັັ້ງສ ານັກງານໃຫ່ຍ:……………………………………………………..….. 

ເບີໂທລະສັບ:……………………………… ເບີແຟັກ:…………………….……. 

ເວັບໄຊ:……………………..……………… ອີເມວ: ………………….………… 

4. ຊ ື່ທີື່ປຶກສາທາງການເງິນ:……………………………………………….………. 

5. ວັນທ,ີ ເດ ອນ, ປີ ຍ ື່ນໜັງສ ຊວນຊ ັ້:……………………………………..………. 

6. ວັນທ,ີ ເດ ອນ, ປີ ໄດຸ້ແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ມູນການສະເໜີອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ຮ່າງໜັງສ ຊວນຊ ັ້  

 (ໃນກໍລະນີມີການສະເໜຂີາຍຮ ຸ້ນຫຼາຍຄັັ້ງ):………………………………….…….  

7. ວັນທ,ີ ເດ ອນ, ປີ ທີື່ໜັງສ ຊວນຊ ັ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊຸ້:……………..…………..………. 

8. ວັນທໄີດຸ້ຮັບອະນ ຍາດໃຫຸ້ສະເໜີອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ:………………………………… 

9. ໄລຍະເວລາຈ່ອງຊ ັ້: …………………………………………………………… 

10. ໄລຍະເວລາຊ າລະເງິນ: …………………………………………………..……. 

11. ໄລຍະເວລາການຈັດສັນຮ ຸ້ນ:.......................................................................... 

12. ໄລຍະເວລາສົົ່ງ-ມອບຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ຊ ັ້ຮ ຸ້ນ: …………………………………..……... 
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II   ຂໍໍ້ມນູກຽ່ວກບັຮ ຸ້ນທີື່ສະເໜອີອກຈາໍໜາ່ຍ 

1. ປະເພດຮ ຸ້ນ: ………………………………………………………………… 

2. ມູນຄ່າກໍານົດ:.........................................................................ກີບ/ຮ ຸ້ນ 

3. ລາຄາຂາຍ………………….........…………………………...... ກີບ/ຮ ຸ້ນ 

4. ຈ ານວນຮ ຸ້ນທັງໝົດທີື່ອອກຈໍາໜ່າຍ:………………………………....ກີບ 

5. ມູນຄ່າຮ ຸ້ນທັງໝົດທີື່ສະເໜີອອກຈໍາໜ່າຍ: …………………………….ກີບ 

6. ເປ ົ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້ທຶນທີື່ລະດົມໄດຸ້:  

ລ/
ດ 

ເປ ົ້າໝາຍການນາໍໃຊຸ້ທນຶ 
 

ມນູຄ່າການລງົທຶນ ນໍາໃຊຸ້ທຶນທີີ່ລະດມົໄດຸ້  
ສັດສວ່ນ 

(%) 
ຄາດຄະເນໄລຍະນາໍ

ໃຊຸ້ທນຶ 
1 ....................................  .......................... ............................ ............. .......................... 

ລວມ     

 

III  ບລໍສິດັຫຼກັຊບັທີື່ໃຫຸ້ການຄ າ້ປະກນັການຂາຍຮ ຸ້ນ 

1. ຊ ື່ບໍລິສັດຄ ້າປະກັນໃນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ:……………………………….......... 

2. ຮູບແບບການຄໍໍ້າປະກັນ:............................................................................... 

3. ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່ຄ ້າປະກັນ:………………………………………..ຮ ຸ້ນ 

4. ລາຄາຮ ຸ້ນທີີ່ຄໍໍ້າປະກັນ.............................................................ກີບ/ຮ ຸ້ນ 

5. ມູນຄ່າລວມຂອງຮ ຸ້ນທີີ່ຄໍໍ້າປະກນັ:...............................................ກີບ 

6. ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້ຄ ້າປະກັນ:……………………………………..ຮ ຸ້ນ 

7. ຄ່າທ ານຽມໃນການຄ ້າປະກັນ:……………………………………..ກີບ 
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IV ສະຫຼຼຸບຜນົຂອງການຂາຍຮ ຸ້ນ  

 
ປະເພດຜູຸ້ລົງທຶນ ຈ ານວນຜູຸ້ ຈອ່ງ

ຊ ັ້ຮ ຸ້ນ 

 

(ລາຍ) 

ຈ ານວນຮ ຸ້ນ 

ທີື່ຈ່ອງຊ ັ້ 

ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່ ຈ່ອງ

ຊ ັ້ທງັໝົດ 

(%) 

ຈ ານວນຮ ຸ້ນໄດຸ້ແບ່ງປັນ ຈ ານວນຮ ຸ້ນບໍໍ່ໄດຸ້ແບ່ງປັນ ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່ຍງັ

ເຫຼ ອ 

(ຂາຍບໍໍ່ໝົດ) 

ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່ໄດຸ້ຮັບການ

ແບ່ງປັນຄດິເປັນສ່ວນ

ຮຸ້ອຍຂອງຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່ສະ

ເໜຂີາຍທັງໝົດ 

(%) 

ຈ ານວນຜູຸ້ຈອ່ງ

ຊ ັ້ຮ ຸ້ນທີື່ໄດຸ້ຮັບ   

ການແບ່ງປັນ 

(ລາຍ) 

ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່

ໄດຸ້ຮັບ   ການ
ແບ່ງປັນ 

ຈ ານວນຜູຸ້ຈອ່ງ

ຊ ັ້ຮ ຸ້ນທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບ  

ການແບ່ງປັນ 

(ລາຍ) 

ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່

ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບ  ການ
ແບ່ງປັນ 

1.  ຜູຸ້ລງົທນຶພາຍໃນ 

- ສະຖາບັນ 

- ບ ກຄົນ 

 

         

2. ຜູຸ້ລງົທນຶຕາ່ງປະເທດ 

- ສະຖາບັນ 

-  ບ ກຄົນ 

         

      ລວມ          

 

ໃຫຸ້ແຈຸ້ງລາຍຊ ື່, ຈາໍນວນຮ ຸ້ນ, ລາຄາ, ມນູຄາ່ ແລະ ອັດຕາສວ່ນການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນທຽບໃສຮ່ ຸ້ນທີີ່ສະເໜຂີາຍທງັໝົດ ຂອງຜູຸ້ຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນທງັໝດົ (ລວມທງັຜູຸ້ທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຮບັ

ການແບງ່ປນັຮ ຸ້ນ ບາງສວ່ນ ຫ   ທງັໝດົ) (ຕດິຄດັມານ າ) 
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V  ສະຫຼຼຸບຜນົລວມຂອງການອອກຈາໍໜາ່ຍຮ ຸ້ນ 

1. ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່ອອກຈໍາໜ່າຍທງັໝົດ …………………………………….. ຮ ຸ້ນ 

2. ຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່ໄດຸ້ຮັບການແບ່ງປັນ ……………………………………………....…… 

ກວມ ……..… % ຂອງຈ ານວນຮ ຸ້ນທີື່ສະເໜອີອກຈໍາໜ່າຍ. 

3. ຈ ານວນເງິນທັງໝົດທີື່ໄດຸ້ຮັບຈາກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ:……………………………….ກີບ 

4. ລວມລາຍຈ່າຍທັງໝົດໃນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ ………………………………………ກີບ 

- ຄ່າຄ ້າປະກັນໃນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ…………………………….…………..ກີບ 
- ຄ່າທີີ່ປຶກສາດຸ້ານການເງິນ:........................................................................ກບີ 
- ຄ່າທີີ່ປຶກສາດຸ້ານກົດໝາຍ:.......................................................................ກບີ 
- ຄ່າກວດສອບບັນຊີ …………………………………………………….......ກບີ 
- ຄ່າການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ....................................................................ກບີ 
- ຄ່າບໍລິການອ ື່ນໆ………………………………………………...................ກບີ 

5. ລວມເງິນທີື່ໄດຸ້ຮັບຕົວຈິງຈາກການອອກຈໍາໜ່າຍຮ ຸ້ນ:………………………….…...........ກີບ 

(ຜ່ານການຢັັ້ງຢືນຈາກທະນາຄານບ່ອນທີື່ຕົນເປີດບັນຊີຮັບເງນິຂາຍຮ ຸ້ນຕິດຄັດມານ າ) 
 

VI ໂຄງສຸ້າງການຖ ຮ ຸ້ນໃນບລໍສິດັທີື່ອອກຈາໍໜາ່ຍຮ ຸ້ນພາຍຫ ງັສາໍເລດັອອກຈາໍໜາ່ຍຮ ຸ້ນ 
 

ລ າດັບ ເນ ື້ອໃນ ຈໍານວນ ອັດຕາສ່ວນ % 

ຂອງຮ ຸ້ນທັງໝົດ 

 

1 

2 

3 

 

ຮ ຸ້ນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ 

- ຂາຮ ຸ້ນສຸ້າງຕັັ້ງ 

- ຜູຸ້ຖ ຮ ຸ້ນລາຍໃຫ່ຍ 

- ຜູຸ້ຖ ຮ ຸ້ນລາຍຍ່ອຍ 

ໃນນັັ້ນປະກອບມີ 

- ຜູຸ້ຖ ຮ ຸ້ນພາຍໃນປະເທດ 

- ຜູຸ້ຖ ຮ ຸ້ນຕ່າງປະເທດ 

  

 

 

 

 
 
 

 

    ໃຫຸ້ແຈຸ້ງລາຍຊ ື່, ຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນການຖ ຄອງຮ ຸ້ນຂອງຜູຸ້ຖ ຮ ຸ້ນທງັໝົດ (ຕິດຄດັມານ າ) 

 

ຂໍໍ້ມູນທີື່ໄດຸ້ລາຍງານທັງໝົດນີັ້ແມ່ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຖຸ້າບໍໍ່ຖ ກຕຸ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ 

ຂຸ້າພະເຈົັ້າຂໍຮບັຜດິຊອບຕໍໍ່ໜຸ້າລະບຽບກົດໝາຍທ ກປະການ. 

 



5 

 

                                                                           ຜູຸ້ອ ານວຍການ 


