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ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄາສັບ

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄາສັບທີ່ການົດໃນຂຕົ

ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ຫ ບ່ ຈົດທະບຽນ ທີ່ມີຈດປະ
1. ບລິສດ
ສົງລະດົມທຶນ ໂດຍການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ໄດຸ້ຍ່ ນເອກະສານປະກອບຂອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນຕ່ ສາ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
ນັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ຸ້
ັ ທີ່ປກ
ຶ ສາດຸ້ານການເງ ິນ ຫ ຜຄ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ໝາຍເຖິງ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທີ່ເຮັດໜຸ້າທີ່ເປນ
ຸ້ າປະກັ
2. ບລິສດ
ນ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກ
ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການການົດລາຄາຮ ຸ້ນ ໃຫຸ້ແກ່ ບລິສດ
ຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ;

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ, ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ແລະ
3. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ໝາຍເຖິງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ພາກສ່ວນອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;

ຸ້
ັ ເຈົາຂອງບ
ັ ຊຶ່ງຜຖ
ຸ້ ຮ ຸ້ນມີຖານະເປນ
ັ , ມີສດ
ິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
4. ຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ທຶນຂອງບລິສດ
ລິສດ
ຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ຕົນຖ;

ຸ້ ່ ງ ສາລັບ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໃຫຸ້ແກ່
5. ລາຄາຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ລາຄາທີ່ອອກຈາໜ່າຍໃນຕະຫາດຂັນໜຶ
ຸ້ າອິດ ແລະ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ເພີ່ມໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນ, ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໃຫຸ້ແກ່
ມວນຊົນຄັງທ
ຸ້ ຮນຸ້ ເດີມ ແລະ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໃນວົງຈາກັດ;
ຜຖ

ີ ດ
ັ ຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ່ ກາໄລສດທິຕ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Earnings Ratio: P/E) ໝາຍເຖິງ ລາຄາ
6. ວິທອ
ີ
ຮນຸ້ ເທົ່າກັບ ອັດຕາສ່ວນລາຄາຮນຸ້ ຕ່ ກາໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ ຄນ ກາໄລສດທິຕ່ ຮ ຸ້ນຂອງປີທ່ ອອກຈ
າໜ່າຍຮນຸ້
(EPS);
7. ອັດຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ່ ກາໄລສດທິຕ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Earnings Ratio: P/E) ໝາຍເຖິງ ລາຄາຮ ຸ້ນ
ຫານ ກາໄລສດທິຕ່ ຮ ຸ້ນ;

ີ ່ ອອກຈ
ີ
8. ກາໄລສດທິຕ່ ຮ ຸ້ນຂອງປທ
າໜ່າຍຮ ຸ້ນ (Earnings per Share: EPS) ໝາຍເຖິງ ກາໄລສດທິ
ີ ່ ອອກຈ
ີ
ຂອງປທ
າໜ່າຍຮນຸ້ ຫານ ຈານວນຮນຸ້ ທັງໝົດ ພາຍຫງັ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ;

ີ ດ
ັ ຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ່ ມນຄ່າຕາມບັນຊີຕ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Book Value Ratio: P/BV) ໝາຍເຖິງ
9. ວິທອ
ລາຄາຮ ຸ້ນ ເທົ່າກັບ ອັດຕາສ່ວນລາຄາຮນຸ້ ຕ່ ມນຄ່າຕາມບັນຊີຕ່ ຮນຸ້ ຄນ ມນຄ່າຕາມບັນຊີຕ່ ຮ ຸ້ນຂອງ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ;
ບລິສດ

10. ອັດຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ່ ມນຄ່າຕາມບັນຊີຕ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Book Value Ratio: P/BV) ໝາຍເຖິງ ລາ
ຄາຮນຸ້ ຫານໃຫຸ້ ມນຄ່າຕາມບັນຊີຕ່ ຮນຸ້ ;

ຸ້ ນທັງໝົດ ແລຸ້ວຫານ ຈານວນຮ ຸ້ນທັງໝົດ;
11. ມນຄ່າຕາມບັນຊີຕ່ ຮ ຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ຊັບສິນທັງໝົດ ລົບ ໜີສິ
ີ ດກະແສເງ ິນສົດ (Discounted Cash Flow: DCF) ໝາຍເຖິງ ການຄາດຄະເນກະແສເງ ິນສົດ
12. ວິທຫ
ັ ມນຄ່າປະຈບັນ;
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ແລຸ້ວ ຄິດໄລ່ຫດ ມາເປນ
ໃນອະນາຄົດຂອງບລິສດ

ຸ້
ີ າບທາມລາຄາ ແລະ ຄວາມຕ ຸ້ອງການຊຮຸ້ ຸ້ນ (Book Building) ໝາຍເຖິງ ຜຄ
ຸ້ າປະກັ
13. ວິທທ
ນການ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໄປທາບທາມຄວາມຕຸ້ອງ
ອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ ນາເອົາຮນຸ້ ຂອງບລິສດ
2

ຸ້ ງົ ທຶນປະເພດສະຖາບັນ ທີ່ມີເຈດຈານົງຈະຮັບຈອງຊຮຸ້ ນຸ້ ກ່ ຽວກັບຈານວນ ແລະ
ການຊຮຸ້ ນຸ້ ຈາກຜລ
ລາຄາຮນຸ້ ທີ່ຈະຊ;ຸ້

ຸ້ າອິດ ໝາຍເຖິງ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ຄັງທ
ຸ້ າອິດ ທີ່ມີການ
14. ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກ່ ມ່ ວນຊົນຄັງທ

ຸ້ ງົ ທຶນສະເພາະໃດ
ໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສ່ ມ່ ວນຊົນໃນວົງກວຸ້າງ, ບ່ ມີການການົດປະເພດ ຫ ກ່ ມຜລ
ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນຫາຍກວ່າ ໜຶ່ງຮຸ້ອຍລາຍ ຂຶນໄປ;
ໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຜລ

ັ ຈົດ
15. ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ມໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນ ໝາຍເຖິງ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ເພີ່ມ ເມ່ ອບລິສດ

ທະບຽນຕຸ້ອງການທຶນເພີ່ມເຕີມ ໂດຍມີການໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສ່ ມວນຊົນໃນວົງກວຸ້າງ, ບ່ ມີ
ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນຫາຍກວ່າ ໜຶ່ງຮຸ້ອຍລາຍ ຂຶນໄປ;
ການການົດປະເພດ ຫ ກ່ ມຜລ

16. ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກ່ ຜ ຸ້ຖຮ ຸ້ນເດີມ ໝາຍເຖິງ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໂດຍໃຫຸ້ບລິມະສິດແກ່ ຜ ຸ້
ັ ຕາມມະຕິຂອງກອງ
ັ ໃນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທກ
ີ ານແບ່ງປນ
ຖຮນຸ້ ເດີມ ໃນການຊຮຸ້ ນຸ້ ຂອງບລິສດ
ຸ້ ຮນຸ້ ;
ປະຊມຜຖ
ຸ້ ງົ ທຶນຍດທະສາດ, ຜ ຸ້
17. ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃນວົງຈາກັດ ໝາຍເຖິງ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໃຫຸ້ແກ່ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ແຕ່ ສາມສິບ ຫາ ໜຶ່ງຮຸ້ອຍລາຍ.
ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ແລະ ບກຄົນ ຊຶ່ງມີຈານວນຜລ

ັ ການ
ມາດຕາ 4 ຫກ

ັ ຕາມ ຫກ
ັ ການ ດັ່ງນີ:ຸ້
ການການົດລາຄາຮນຸ້ ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ີ ານພັດທະນາແບບຍນຍົງ;
1. ຊກຍ ຸ້ສົ່ງເສີມຕະຫາດທຶນ ໃຫຸ້ມກ
ົ ປອ
ຸ້ ງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ;
2. ປກ
3. ໂປ່ງໃສ, ຍຕິທາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຜົນການດາເນີນງານຕົວຈິງຂອງວິສາຫະກິດ.

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນາໃຊຸ້

ຸ້ ກລົງສະບັບນີນຸ້ າໃຊຸ້ ສາລັບ ບລິສດ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.
ຂຕົ

ໝວດທີ 2

ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ
ການການົດລາຄາຮ ຸ້ນຂອງບລິສດ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ
ມາດຕາ 6 ຮບແບບການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນຂອງບລິສດ

ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ປະກອບດຸ້ວຍ 3 ຮບແບບ ດັ່ງນີ:ຸ້
ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ຂອງບລິສດ

ຸ້ າອິດ ແລະ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ເພີ່ມໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນ;
1. ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນຄັງທ
ຸ້ ຮນຸ້ ເດີມ;
2. ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໃຫຸ້ແກ່ ຜຖ
3. ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃນວົງຈາກັດ.
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ຸ້ າອິດ
ີ ານການົດລາຄາຮ ຸ້ນສາລັບການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນຄັງທ
ມາດຕາ 7 ວິທກ
ດັ່ງນີ:ຸ້

ຸ້ າອິດ ຕຸ້ອງນາໃຊຸ້ວທ
ິ ກ
ີ ານຄິດໄລ່
ການການົດລາຄາຮ ຸ້ນ ສາລັບການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນຄັງທ
ີ ດ
ັ ຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ່ ກາໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ (Price to Earnings Ratio: P/E):
1. ວິທອ
ີ ່ ອອກຈ
ີ
ລາຄາຮ ຸ້ນ (P) = ອັດຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ່ ກາໄລສດທິຕ່ ຮ ຸ້ນ (P/E ) x ກາໄລສດທິຕ່ ຮ ຸ້ນຂອງປທ
າ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ (EPS).
ໜ່າຍຮ ຸ້ນ ຂອງບລິສດ
-

ີ ່ ອອກຈ
ີ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ (EPS)
ກາໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ ຂອງປທ
າໜ່າຍຮນຸ້ ຂອງບລິສດ

ມີສດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ:ຸ້

𝑬𝑷𝑺 =

ີ ່ ອອກຈ
ີ
ຸ້
ຄາດຄະເນກາໄລສດທິປທ
າໜ່າຍຮນ

ຸ້ ທັງໝົດ ພາຍຫງັ ການອອກຈາໜ່າຍຮນ
ຸ້ ]
[ຈານວນຮນ

ີ ດ
ັ ຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ່ ມນຄ່າທາງບັນຊີຕ່ ຮ ຸ້ນ (Price to Book Value Ratio: P/BV):
2. ວິທອ
ລາຄາຮ ຸ້ນ (P) = ອັດຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ່ ມນຄ່າທາງບັນຊີຕ່ ຮ ຸ້ນ (P/BV) x ມນຄ່າຕາມບັນຊີຕ່ ຮ ຸ້ນຂອງ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ.
ບລິສດ

ີ ດກະແສເງ ິນສົດ (Discounted Cash Flow: DCF):
3. ວິທຫ
𝑪𝑭

𝒕
ລາຄາຮ ຸ້ນ (P) = ∑𝑛
𝑡=1 (𝟏+𝒓)𝒕

- CFt ໝາຍເຖິງ ກະແສເງ ິນສົດຂອງປີ t ;
- r ໝາຍເຖິງ ອັດຕາຄິດຫດ;
ີ ີ 1, 2, 3,...).
- t ໝາຍເຖິງ ເວລາ (ປທ
ີ າບທາມລາຄາ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການຊຮຸ້ ນຸ້ (Book Building).
4. ວິທທ
ຸ້
ສາລັບ ອັດຕາສ່ວນລາຄາຮ ຸ້ນຕ່ ກາໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ (P/E) ແມ່ ນບ່ ເກີນ ສິບຫົກເທົ່າ (16 ເທົ່າ) ບົນພນຖານ
ຜົນການດາເນີນງານຕົວຈິງຂອງວິສາຫະກິດ.

ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໄດຸ້ເລອກວິທກ
ີ ານຄິດໄລ່ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ຂ ຸ້ 2, 3
ກລະນີ ບລິສດ

ັ ດັ່ງກ່ າວ ຕຸ້ອງຄິດໄລ່ວິທກ
ີ ານການົດລາຄາຮນຸ້ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ຂ ຸ້ 1 ຂອງ
ຫ 4 ຂອງມາດຕານີ,ຸ້ ບລິສດ
ມາດຕານີ ຸ້ ຄັດຕິດມາພຸ້ອມ.

ີ ານການົດລາຄາຮ ຸ້ນສາລັບການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ມໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນ, ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກ່
ມາດຕາ 8 ວິທກ
ຜ ຸ້ຖຮ ຸ້ນເດີມ ແລະ ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃນວົງຈາກັດ.
ການການົດລາຄາຮນຸ້ ສາລັບການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນເພີ່ມໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນ, ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກ່ ຜ ຸ້
ຸ້ ກ ພາຍໃນກາ
ຖຮ ຸ້ນເດີມ ແລະ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໃນວົງຈາກັດ ຕຸ້ອງອີງຕາມລາຄາຮນຸ້ ສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ

ຸ້ ນ
ນົດເວລາ ສາມສິບວັນ ຍ ຸ້ອນຫງັ ນັບແຕ່ ວັນເອກະສານປະກອບຂອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ມີຂມ
ັ ຕົນຸ້ ໄປ.
ຖກຕ ຸ້ອງ ເປນ
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ຸ້ ກ ມີດ່ ງນີ
ີ ດ
ິ ໄລ່ ລາຄາຮ ຸ້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ
ັ :ຸ້
ວິທຄ
ຸ້ ກ =
ລາຄາຮ ຸ້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ

∑𝒏
𝒋=𝟏 𝑾𝒋 × 𝑷𝒋

ຸ້ 1, 2, 3,....,30;
- j ໝາຍເຖິງ ມທີ

∑𝒏
𝒋=𝟏 𝑾𝒋

ຸ້
- W ໝາຍເຖິງ ຈານວນຮນຸ້ ທີ່ມີການຊ-ຂາຍ
ໃນວັນທີ j;

ຸ້
- P ໝາຍເຖິງ ລາຄາສະເລ່ຍຂອງການຊ-ຂາຍຮ
ນຸ້ ໃນວັນທີ j.
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ສາມາດຫດລາຄາຮນຸ້ ທີ່ໄດຸ້ຄິດໄລ່ຕາມທີ່ໄດຸ້ກາ
ພຸ້ອມດຽວກັນນີ ຸ້ ບລິສດ

ນົດໄວຸ້ໃນ ວັກທີ 1 ຂອງມາດຕານີ ຸ້ ບ່ ເກີນ ສິບສ່ວນຮຸ້ອຍ (10%).
ຸ້
ມາດຕາ 9 ການຊີແຈງກ່
ຽວກັບການຄາດຄະເນກາໄລສດທິຕ່ ຮ ຸ້ນ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ
ບລິສດ

ຸ້
ຕຸ້ອງຊີແຈງກ່
ຽວກັບການຄາດເຄ່ ອນຂອງການຄາດຄະເນກາໄລສດທິຕ່ ຮ ຸ້ນ

ຸ້
ີ ່ ອອກຈ
ີ
(EPS) ຂອງປທ
າໜ່າຍ ທີ່ນາໃຊຸ້ເຂົາໃນການຄິ
ດໄລ່ລາຄາຮນຸ້ ເມ່ ອທຽບໃສ່ກາໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ ຕາມເອກະ
ີ ່ ອອກຈ
ີ
ສານລາຍງານການເງ ິນຂອງປທ
າໜ່າຍຮນຸ້ ທີ່ຜ່ານການກວດສອບ ດັ່ງນີ:ຸ້

ີ
1. ກລະນີ ການຄາດຄະເນກາໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ ຂອງປີທ່ ອອກຈ
າໜ່າຍຮນຸ້ ຄາດເຄ່ ອນ ໃນລະຫວ່າງ ສິບສ່ວນ
ຸ້
່
ັ ອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງຊີແຈງຕ
ຮຸ້ອຍ ຫາ ຊາວສ່ວນຮຸ້ອຍ (10%-20%), ບລິສດ

ກັບສາເຫດການຄາດເຄ່ ອນຂອງການຄາດຄະເນດັ່ງກ່ າວໃຫຸ້ມວນຊົນຊາບ ພຸ້ອມທັງລາຍງານຕ່ ສານັກງານ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບ ວັນລັດຖະການ
ັ ຊັບ ຢ່າງເປນ
ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ຸ້
ີ ເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນປະຈາປີ ເປນ
ັ ຕົນໄປ;
(10 ວັນລັດຖະການ) ນັບແຕ່ວັນເປດ

ີ
2. ກລະນີ ການຄາດຄະເນກາໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ ຂອງປີທ່ ອອກຈ
າໜ່າຍຮນຸ້ ຄາດເຄ່ ອນ ສງກວ່າ ຊາວສ່ວນຮຸ້ອຍ
ຸ້
່ ກັບສາເຫດການຄາດເຄ່ ອນຂອງ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຕຸ້ອງຊີແຈງຕ
(20%), ບລິສດ
ຸ້ ຄອງ
ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່ າວ ໃຫຸ້ມວນຊົນຊາບ ພຸ້ອມທັງລາຍງານໃຫຸ້ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ຸ້ ນຫກ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ພຸ້ອມທັງຄັດຕິດຂມ
ັ ຊັບ ຢ່າງເປນ
ັ ຖານ ແລະ ເອກະສານອຸ້າງອີງທີ່ຕິດພັນກັບ
ຫກ
ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່ າວ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫຸ້າ ວັນລັດຖະການ (5 ວັນລັດຖະການ) ນັບແຕ່ວັນ
ຸ້
ີ ເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນປະຈາປີ ເປນ
ັ ຕົນໄປ.
ເປດ

ໝວດທີ 3

ຸ້
ສິດ, ໜຸ້າທີ່ ແລະ ຂຫຸ້າມ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 10 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ

ັ ຊັບ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
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ຸ້
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້
1. ຄົນຄວຸ້າການກ
ານົດລາຄາຮ ຸ້ນຕາມການສະເໜີຂອງບລິສດ

ເພ່ ອສະ

ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ຮັບຮອງ ກ່ ອນອອກໃບອະນຍາດອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ;
ເໜີ ຕ່ ຄະນະກາມະການຄມ

ຸ້
ຸ້ ນຫກ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຊີແຈງເຫດຜົ
ັ ຖານ
2. ສະເໜີໃຫຸ້ ບລິສດ
ນ ຫ ສະໜອງຂມ

ີ
ແລະ ເອກະສານອຸ້າງອີງ ກລະນີ ຜົນການຄາດຄະເນກາໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ ຂອງປີທ່ ອອກຈ
າໜ່າຍຮນຸ້ ມີ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
ການຄາດເຄ່ ອນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂຕົ

ັ ມາດຕະການຕ່ ຜລ
ຸ້ ະເມີດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ;
3. ປະຕິບດ
4. ຮັກສາຄວາມລັບ ກ່ ຽວກັບລາຄາຮນຸ້ ທີ່ອອກຈາໜ່າຍ;

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການການົດຂອງຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
5. ປະຕິບດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ມາດຕາ 11 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງບລິສດ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ບລິສດ

1.

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
ິ ກ
ີ ານຄິດໄລ່ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 7 ແລະ ມາດຕາ 8 ຂອງຂຕົ
ນາໃຊຸ້ວທ

ັ ເອກະພາບ ກັບບລິສດ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ກ່ ຽວກັບການ
2. ປະສານສົມທົບ ແລະ ເປນ
ຸ້
ຄົນຄວຸ້າ,
ຄິດໄລ່ ແລະ ການການົດລາຄາຮນຸ້ ກ່ ອນສະເໜີ ຕ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງ
ັ ຊັບ ເພ່ ອພິຈາລະນາ;
ຫກ

ຸ້
ຸ້ ນຫກ
ັ ຖານ ແລະ ເອກະສານອຸ້າງອີງ ກລະນີ ຜົນການຄາດຄະເນກາ
3. ຊີແຈງເຫດຜົ
ນ ຫ ສະໜອງຂມ
ີ ່ ອອກຈ
ີ
ໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ ຂອງປທ
າໜ່າຍຮ ຸ້ນມີການຄາດເຄ່ ອນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງ

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ຍົກເວັນຸ້ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ເພີ່ມໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນ, ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້
ຂຕົ
ຸ້ ຮນຸ້ ເດີມ ແລະ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ໃນວົງຈາກັດ;
ແກ່ ຜຖ

ຸ້ ນໃຫຸ້ແກ່ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຕາມການສະເໜີ;
4. ສະໜອງຂມ
5. ຮັກສາຄວາມລັບກ່ ຽວກັບລາຄາຮ ຸ້ນທີ່ອອກຈາໜ່າຍ;

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການການົດຂອງຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
6. ປະຕິບດ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນ
ມາດຕາ 12 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງບລິສດ

ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ມີສດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ບລິສດ
ຸ້
ັ ເອກະພາບກັບບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ກ່ ຽວກັບການຄົນຄວຸ້
1. ປະສານສົມທົບ ແລະ ເປນ
າ, ຄິດໄລ່ ແລະ ການ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ເພ່ ອພິຈາລະນາ;
ການົດລາຄາຮນຸ້ ກ່ ອນສະເໜີ ຕ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ຸ້
ຸ້ ນຫກ
ັ ຖານ ແລະ ເອກະສານອຸ້າງອີງ ກລະນີ ຜົນການຄາດຄະເນກາ
2. ຊີແຈງເຫດຜົ
ນ ຫ ສະໜອງຂມ
ີ ່ ອອກຈ
ີ
ໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ ຂອງປທ
າໜ່າຍຮ ຸ້ນມີການຄາດເຄ່ ອນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງ

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ຍົກເວັນຸ້ ການອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ເພີ່ມໃຫຸ້ແກ່ ມວນຊົນ, ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້
ຂຕົ
ຸ້ ຮນຸ້ ເດີມ ແລະ ການອອກຈາໜ່າຍຮ ຸ້ນໃນວົງຈາກັດ;
ແກ່ ຜຖ

ຸ້ ນໃຫຸ້ແກ່ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຕາມການສະເໜີ;
3. ສະໜອງຂມ
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4. ຮັກສາຄວາມລັບກ່ ຽວກັບລາຄາຮ ຸ້ນທີ່ອອກຈາໜ່າຍ;

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການການົດຂອງຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ.
5. ປະຕິບດ
ຸ້
ມາດຕາ 13 ຂຫຸ້າມ

ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ມີພດ
ຶ ຕິກາໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຫຸ້າມບລິສດ

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ເກີນສິບສ່ວນ
ີ ດ
ິ ໄລ່ທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຂອງຂຕົ
1. ຫດລາຄາຮນຸ້ ຕາມວິທຄ
ຮຸ້ອຍ (10%);
ຸ້ ນກ່ ຽວກັບການການົດລາຄາຮນຸ້ ໂດຍບ່ ໄດຸ້ຮບ
ີ ເຜີຍຂມ
ັ ອະນຍາດຈາກ ສານັກງານຄະນະກາມະ
2. ເປດ
ັ ຊັບ;
ການຄ ຸ້ມຄອງຫກ

ຸ້
ຸ້ ນຫກ
ັ ຖານ ແລະ ເອກະສານອຸ້າງອີງ ກລະນີ ຜົນການຄາດຄະເນ
3. ບ່ ຊີແຈງເຫດຜົ
ນ ຫ ສະໜອງຂມ

ີ ່ ອອກຈ
ີ
ກາໄລສດທິຕ່ ຮນຸ້ ຂອງປທ
າໜ່າຍຮນຸ້ ມີການຄາດເຄ່ ອນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 9
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
ຂອງຂຕົ

ັ ການທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນຂ ຸ້
4. ສຸ້າງ ຫ ສົມຮຮຸ້ ່ ວມຄິດ ໃນການການົດລາຄາຮນຸ້ ໂດຍບ່ ສອດຄ່ອງກັບຫກ
ຕົກລົງສະບັບນີ;ຸ້

ຸ້ ນທີ່ບ່ ຖກຕຸ້ອງ ແລະ ບ່ ຄົບຖຸ້ວນ ຕາມຄວາມເປນ
ຸ້
ັ ຈິງ ເຂົາໃນການຄິ
5. ສະໜອງ ຫ ສຸ້າງຂມ
ດໄລ່ລາຄາ
ຸ້ ານວຍຜົນປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ ບລິສດ
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາ
ຮນຸ້ ຫ ການການົດລາຄາຮນຸ້ ເພ່ ອເອອອ
ິ ກຄົນໃດໜຶ່ງ;
ໜ່າຍຮ ຸ້ນ, ບກຄົນ ຫ ນິຕບ

ຶ ຕິກາອ່ ນ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.
6. ມີພດ

ໝວດທີ 4

ຸ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜລຸ້ ະເມີດ
ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມ
ຸ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ມາດຕາ 14 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມ

ຸ້ ຸ້
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ທີ່ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັງຂ
ບລິສດ

ັ ການຍ ຸ້ອງຍ ຫ ນະໂຍບາຍອ່ ນຕາມລະບຽບການສະເພາະ.
ຕົກລົງສະບັບນີ ຸ້ ຈະໄດຸ້ຮບ
ມາດຕາ 15 ມາດຕະການຕ່ ຜ ຸ້ລະເມີດ

ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ທີ່
ັ ທີ່ມີຈດປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮນຸ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ທີ່ລະເມີດຂຕົ
ບລິສດ

ັ ໃໝ, ໃຊຸ້
ກ່ ໃຫຸ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍແກ່ ລະບົບຕະຫາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖກສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປບ
ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫ ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມກລະນີ ເບົາ ຫ ໜັກ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ
ັ ຊັບ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.
ວ່າດຸ້ວຍຫກ
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