ການລະດົມທຶນທີ່ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການລະດົມທຶນທີ່ ບີ່ ຖືກຕ້ອງ
ຼັ ຊຼັບ
ຕາມກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍຫກ
ຂຽນໂດຍ:

ຼັ ຊຼັບ
ທີ່ ານ ປອ. ສຸ ດທິເດດ ບຸ ນລືໄຊ, ສານຼັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງຫກ
ິ າ ໝືີ່ນວິເສດ, ສານຼັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງຫກ
ຼັ ຊຼັບ
ທີ່ ານ ສຸ ລຍ

ີ່ ອການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ຫ ື ແກ ້ໄຂບຼັນຫາ
້
ຼັ ໃດໜຶີ່ງ ສາມາດເຂົາຫາເພື
ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ ແຫີ່ ງທຶນທີ່ ບລິສດ
ື ຍາດຕິພີ່ ນອ້ ງ, ໝີ່ ເພືີ່ອນ ຫ ື ກ ້ຢມ
ື ຈາກທະນາຄານ. ນອກຈາກນ ້
ທາງການເງ ິນ ປະກອບມຫາຍຊີ່ອງທາງ ຄື: ກ ້ຢມ
ອາດລະດົມທຶນດ້ວຍຮບການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້ , ຮຸ ນ້ ກ ້ ຫ ື ລະດົມທຶນດ້ວຍຮບແບບອືີ່ນຈາກມວນຊົນ.
ຼັ ບີ່ ສາມາດປະຕິບດ
ຼັ ໂດຍພາລະການໄດ້,
ການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ້ນ, ຮຸ ້ນກ ້ ຫ ື ລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ບລິສດ
້ ີ່ ເນືີ່ອງ
້ ດ ກີ່ ຄື ຄະນະກາມະການຄຸ ມ
້ ຄອງຫກ
ຼັ ຊຼັບ (ຄຄຊ), ທຼັງນກ
ຊຶີ່ງຕ ້ອງໄດ້ຮຼັບການອະນຸຍາດຈາກອົງການຈຼັດຕຼັງລຼັ
້
ຼັ ທີ່ ມຈຸດປະສົງອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້ ໃຫ້ແກີ່ ມວນຊົນ ແມີ່ ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິ
ຈາກວີ່າ ການລະດົມທຶນແຕີ່ລະຄຼັງຂອງບ
ລິສດ

້
ຼັ ຕົນແມີ່
ຼັ ຊຼັບ” ແລະ ລະບຽບການອືີ່ນໆທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ ເປນ
ບຼັດຕາມ “ກົດໝາຍວີ່ າດ ້ວຍຫກ
ນ “ລະບຽບວີ່າດ ້ວຍການ
ື
ອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ້ນ” ແລະ “ລະບຽບວີ່າດ ້ວຍການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ້ນກ ້” ຊຶີ່ງໄດ້ການົດໄວ້ຢີ່າງລະອຽດກີ່ ຽວກຼັບເງີ່ ອນໄຂ
ຂອງການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້ ໃຫ້ແກີ່ ມວນຊົນ ແລະ ໃນວົງຈາກຼັດ. ສະນຼັນ້ ເພືີ່ອເຮຼັດໃຫ້ທີ່ານສາມາດຈາແນກໄດ້
ຼັ
ຄວາມແຕກຕີ່າງລະຫວີ່າງການລະດົມທຶນທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ການລະດົມທຶນທີ່ ບີ່ ຖືກຕ ້ອງຕາມກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍຫກ
ຊຼັບ. ພວກເຮົາຈະທາການສົມທຽບໃຫ້ທີ່ານໄດ້ເຫຼັນຢີ່າງຈະແຈ ້ງກີ່ ຽວກຼັບບຼັນຫາດຼັີ່ງກີ່ າວ ດຼັີ່ງຕາຕະລາງລຸີ່ ມນ:້
ລາດຼັບ
1

ການລະດົມທຶນທີ່ ຖືກຕ ້ອງຕາມ

ການລະດົມທຶນທີ່ ບີ່ ຖືກຕ ້ອງຕາມ

ຼັ ຊຼັບ
ຼັ ຊຼັບ
ກົດໝາຍວີ່ າດ ້ວຍຫກ
ກົດໝາຍວີ່ າດ ້ວຍຫກ
ຼັ ອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ກີ່ ອນ, ຈຶີ່ງສາມາດດາເນນຕາມ
ຕ ້ອງໄດ້ຮບ
້
ີ່ າງໆໃນການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້ ຫ ື ຮຸ ້ນກໄດ້
້ .
ຼັ ການອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.
ຂຼັນຕອນຕ
ບີ່ ໄດ້ຮບ

2

ຼັ ບລິສດ
ຼັ ບລິສດ
ຼັ ມະຫາຊົນ ຫ ື ບລິສດ
ຼັ ຈາກຼັດ (ບລິສດ
ຼັ ຈາກຼັດ ສາມາດ ເປນ
ຼັ ຈາກຼັດຜດ
້ ຽວ.
ເປນ

3

ລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນໄດ້ດ້ວຍການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້ ກ ້).
ຼັ ທີ່ ມຈຸດປະສົງອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້ ຕ້ອງໄດ້ມການປະສານສົມ ບລິສດ
ຼັ ທີ່ ມການລະດົມທຶນ
ບລິສດ
ທີ່ ບີ່ ສອດ
ຼັ ຊຼັບ ແລະ ພາກສີ່ວນທີ່ ກີ່ ຽວ ຂ້ອງ ຄີ່ອງຕາມການການົດຂອງກົດໝາຍວີ່າ
ທົບກຼັບສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດ້ານຫກ

ຼັ ຊຼັບ ໂດຍລວມຈະມປະກົດການ
ທີ່ ໄດ້ຜີ່ານການຮຼັບຮອງໂດຍ ຄຄຊ ເພືີ່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບ ດ້ວຍຫກ
ຼັ ດຼັີ່ງນ:້
ດ້ານໃນການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
້
ຼັ ຕົນແມີ່
ຊຼັບ ເປນ
ນ:
ຶ ສາດ້ານການເງ ິນ:
 ທີ່ ປກ

ຼັ ໃນການກະກຽມ
ຈະຊີ່ວຍບລິສດ
ຶ ສາ ກີ່ ຽວກຼັບ ການປບ
ຼັ ປຸ ງໂຄງສ້າງດ້ານການ
ແລະ ໃຫ້ຄາປກ
້
້ ຄອງບລິຫານ, ເອກະສານດ້ານການເງ ິນ,
ຈຼັດຕຼັງ,
ການຄຸ ມ
ການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ອືີ່ນໆ ເພືີ່ອກະກຽມການ

ຼັ ຊຼັບໃຫ້ແກີ່ ມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນ
ອອກຈາໜີ່າຍຫກ
ຼັ ຊຼັບ;
ຕະຫາດຫກ
ຼັ ກວດສອບພາຍນອກ:
 ບລິສດ

ຼັ ້ ນ
ື ຄວາມຖືກ
ຈະຊີ່ວຍຢງຢ
1

ຶ ສາດ້ານການເງ ິນ
 ບີ່ ມທີ່ ປກ
ທີ່ ຈະ
້
ຼັ ປຸ ງໂຄງສ້າງ
ີ່ ວຍໃນການປບ
ເຂົາມາຊ
້
ດ້ານການຈຼັດຕຼັງ,
ເອກະສານດ້ານ
ການເງ ິນ ແລະ ອືີ່ນໆ;
 ບີ່ ໄດ້ຜີ່ານການກວດສອບຈາກບລິ
ສຼັດກວດສອບພາຍນອກທີ່ ຜີ່ານ

ການຮຼັບຮອງຈາກສານຼັກງານ ຄຄຊ;
້
ຼັ ຄາປະກຼັ
 ບີ່ ມບລິສດ
ນການອອກຈາ

ຼັ ຈິງຂອງເອ
ຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສອດຄີ່ອງ ກີ່ ຽວກຼັບຄວາມເປນ
ກະສານລາຍງານການເງ ິນ, ໂດຍສະເພາະ ແມີ່ ນຊີ່ວຍໃຫ້ບລິ
ຼັ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍ
ສຼັດສາມາດປະຕິບດ
ງານການເງ ິນ (IFRS);
້
ຼັ ຄາປະກຼັ
 ບລິສດ
ນການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້ : ຈະຊີ່ວຍໃນການກາ
ນົດລາຄາ ແລະ ຈານວນຮຸ ນ້ ທີ່ ຈະອອກຈາໜີ່າຍ ແລະ ຊີ່ວຍ
ໃນການຈາໜີ່າຍຮຸ ້ນ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້
ຼັ ໃຫ້ປະສົບຜົນສາເລຼັດ;
ຂອງບລິສດ
ຶ ສາກົດໝາຍ: ຈະຊີ່ວຍສ້າງ ແລະ ປບ
ຼັ ປຸ ງນິຕກ
ິ າຕີ່າງໆ
 ທີ່ ປກ
້
ຼັ ຕົນແມີ່
ຼັ ເປນ
ຼັ , ສຼັນຍາ
ຂອງບລິສດ
ນ ກົດລະບຽບຂອງບລິສດ
ຼັ ບລິສດ
ຼັ ເປນ
ຼັ
ຕີ່າງໆ ແລະ ຊີ່ວຍໃນການປີ່ຽນຮບແບບບລິສດ
ຶ ສາກົດໝາຍ ຍຼັງຈະສົມທົບກຼັບ ທີ່
ມະຫາຊົນ. ນອກນຼັນ້ ທີ່ ປກ
້ ຖກ
ຶ ສາດ້ານການເງ ິນ ໃນການຮີ່າງໜຼັງສືຊວນຊືໃຫ້
ື ຕ້ອງ
ປກ

ຕາມການການົດຂອງລະບຽບກົດໝາຍທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອແຈກ
ຢີ່າຍໃຫ້ມວນຊົນຮຼັບຊາບກີ່ ອນຕຼັດສິນໃຈລົງທຶນ ດ້ວຍການຊື ້
້ ີ່ ງກີ່ າວ ຈະປະກອບ
ຼັ ແລະ ໃນໜຼັງສືຊວນຊືດຼັ
ຮຸ ນ້ ຂອງບລິສດ

ໜີ່າຍຮຸ ນ້ ຊີ່ວຍໃນການຈາໜີ່າຍຮຸ ້ນ
ຫ ື ລະດົມທຶນ, ຊຶີ່ງສີ່ວນໃຫຍີ່ ການ

ລະດົມທຶນ ແມີ່ ນຈະໃຊ້ວິທປາກຕີ່
ປາກ, ອອກໂຄສະນາຊວນເຊືີ່ອວີ່າ
ຼັ ຜົນຕອບແທນທີ່ ສງຈົນ
ຈະໄດ້ຮບ
ຼັ ຈິງ ເມືີ່ອທຽບໃສີ່
ເກນຄວາມເປນ

ຼັ .
ສະພາບເສດຖະກິດໃນປະຈຸບນ
້
 ບີ່ ມໜຼັງສືຊວນຊື,້ ຖ້າມກີ່ ມເນືອໃນ
ທີ່ ບີ່ ສອດຄີ່ອງຕາມການການົດຂອງ
ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ.

 ມພຽງໃບໂຄສະນາໂດຍຍົກໃຫ້ເຫຼັນ
້ ນ
ຈານວນເງ ິນລົງທຶນ (ໃບສຼັີ່ງຊືສິ
ຄ້າ) ແລະ ຜົນຕອບແທນທີ່ ສງເກນ
ໄປ.

້ ນຕີ່າງໆທີ່ ສາຄຼັນ ເປນ
້
ຼັ ຕົນແມີ່
ດ້ວຍຂມ
ນ ຈານວນຮຸ ນ້ ທີ່ ຈະ
ົ້
ອອກຈາໜີ່າຍ, ຈານວນທຶນທີ່ ຕ້ອງການລະດົມ, ເປາໝາຍໃນ
ຶ ດຼັີ່ງກີ່ າວ,
ການນາໃຊ້ທນ
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ຄາດຄະເນຜົນຕອບແທນຈາກການ
ລົງທຶນໃນອານາຄົດ ແລະ ອືີ່ນໆ.
ຼັ ສາເລຼັດການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ນ້
ຼັ ຕ ້ອງໄດ້ຈດ
ຼັ ຕຼັງ້ ບລິສດ
ຼັ ບີ່ ມການປະຕິບດ
ຼັ ດ້ານການບຼັນຊທີ່
ເມືີ່ອບລິສດ
ບລິສດ
ຼັ ຕາມມາດຕະຖານຂອງ IFRS ແລະ ປະຕິບດ
ຼັ ຕາມລະ ຖືກ ຕອ້ ງຕາມລະບຽບຫກ
ຼັ ການທີ່ ກີ່ ຽວ
ປະຕິບດ

ຼັ ກີ່ ບີ່
ບຽບການດ້ານການບຼັນຊ ເຊຼັີ່ນ: ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍການບຼັນຊ ເພືີ່ອ ຂ້ອງ ແລະ ລະບົບບຼັນຊຂອງບລິສດ
້
້
ີ່ ບລິຫານ ແລະ ພະນຼັກງານ.
ຫກລ້ຽງການສໂກງຂອງຜ
ຈະແຈ ້ງ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເກດມການສໂກງ
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ຂອງຜີ່ ບລິຫານ ແລະ ພະນຼັກງານ.
້ ນຕີ່າງໆໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ຮບ
້ ນ
ຼັ ມການເປດເຜຍຂມ
ຼັ ຊາບ ໂດຍ ຼັ ບີ່ ມການເປດເຜຍຂມ
ບລິສດ
ບລິສດ
້
ຼັ ຕົນແມີ່
ຼັ ການ
ສະເພາະແມີ່ ນຜີ່ ລົງທຶນ ເປນ
ນ ການດາເນນກິດຈະການ ທາງດ້ານການເງ ິນ, ຖ້າມກີ່ ບີ່ ໄດ້ຮບ
້
ື ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ແລະ ໂຄງຮີ່າງການຈຼັດຕຼັງ້ (ລວມທຼັງສະພາຜີ່ ບລິຫານ ແລະ ຄະນະ ກວດສອບ ແລະ ຢງຼັ ຢນ
ຼັ , ກອງປະຊຸມຜີ່ ຖືຮຸນ້ , ເອກະສານລາຍ
ອານວຍການ) ຂອງບລິສດ
້
ຼັ ປກ
ົ ກະຕິ ໃນນຼັນປະກອບມ
ງານການເງ ິນໃນແຕີ່ລະໄລຍະຢີ່າງເປນ
້ ນປະຈາໄຕມາດ, 6 ເດືອນຕົນປ
້
ການເປດເຜຍຂມ
ແລະ ປະຈາປ
້ ນດຼັີ່ງກີ່ າວແມີ່ ນເປດເຜຍຜີ່ານເວຼັບໄຊທ໌ຂອງ
ຊຶີ່ງການເປດເຜຍຂມ

ຼັ ຊຼັບລາວ ແລະ ບລິສດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ (ຖ້າມ) ແລະ ເອ
ຕະຫາດຫກ
ຼັ ການກວດສອບ ແລະ ຢງຼັ ້
ກະສານລາຍງານການເງ ິນຕີ່າງໆກີ່ ໄດ້ຮບ
້ ີ່ ເພືີ່ອ
ື ຄວາມຖືກຕ ້ອງຈາກບລິສດ
ຼັ ກວດສອບພາຍນອກ, ທຼັງນກ
ຢນ
ໃຫ້ຜີ່ ລົງທຶນສາມາດຕິດຕາມກວດກາການດາເນນທຸລະກິດຂອງບລິ
ສຼັດໄດ້.
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ຼັ ກວດສອບພາຍນອກ.
ຈາກບລິສດ
ຼັ ພຼັນທະອາ
ບີ່ ມການປະຕິບດ

ຼັ ຜົນໃຫ້ຜີ່ ຖືຮຸ ້ນ
ກອນຕີ່ ລຼັດ ແລະ ເງ ິນປນ
ກລະນມຜົນກາໄລ.
້ ນຢີ່າງຈະ
ບີ່ ມການເປດເຜຍຂມ

ຼັ ມທຶນໃນປະຈຸບນ
ຼັ ເທົີ່າໃດ
ແຈ ້ງວີ່າບລິສດ
ເອົາໄປລົງທຶນໃນຮບແບບໃດ ແລະ ທຶນ
ື ເທົີ່າໃດ.
ທີ່ ລະດົມມາໄດ້ຍຼັງເຫອ
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ຼັ ຂອງບລິ ສຼັດ ຊຼັບສິນ ແລະ ທຶນ ແມີ່ ນອອກຊືີ່ບຸ ກຄົນໃດ
ຊຼັບສິນ ແລະ ທຶນ ທີ່ ໄດ້ມາຈາກການລະດົມ ຕອ້ ງເປນ
້ າ້ ຍບລິສດ
້
ຼັ ຕົນແມີ່
ຼັ , ທີ່ ດິນ ແລະ ໜຶີ່ງ ບີ່ ແມີ່ ນບລິສດ
ຼັ .
ເປນ
ນ ພາຫະນະຮຼັບໃຊ້ຕອ້ ງຂຶນປ
ຼັ ບີ່ ແມີ່ ນຜີ່ ອານວຍ
ເຄືີ່ອງຈຼັກອຸ ປະກອນຕີ່າງໆ ຕ້ອງອອກຊືີ່ບລິສດ
ການ ຫ ື ບຸ ກຄົນໃດໜຶີ່ງ.
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້
້
ຼັ ຕ້ອງມການຈຼັດຕຼັງກອງປະຊ
ບລິສດ
ຸ ມຜີ່ ຖືຮຸນ້ ໃນທຸກໆປ ເພືີ່ອເປດ ບີ່ ມການຈຼັດຕຼັງກອງປະຊ
ຸ ມຜີ່ ຖືຮຸ ້ນ, ຖ້າມ
ົ ປອ
້ ງ ກີ່ ບີ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ບີ່ ຖືກຕ້ອງ
ໂອກາດໃຫ້ຜີ່ ຖືຮຸ ້ນໃຊ້ສິດຂອງຕົນຢີ່າງເຕຼັມທີ່ ແລະ ເພືີ່ອປກ
້
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜີ່ ລົງທຶນ, ພ້ອມນຼັນ້ ການຈຼັດຕຼັງກອງ
ຕາມການການົດຂອງສານຼັກງານ ຄຄຊ.
ປະຊຸມດຼັີ່ງກີ່ າວ
ກີ່ ຕ້ອງສອດຄີ່ອງກຼັບການການົດຂອງສານຼັກງານ
ຄຄຊ.

8

ຼັ ບລິສດ
ຼັ ຕ້ອງເປນ
ຼັ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ຼັ ຊຼັບ
ຼັ ທີ່ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດ
ບລິສດ
ເພືີ່ອ ບີ່ ແມີ່ ນບລິສດ
້
ຼັ ໃນ ຫກ
ຼັ ຊຼັບ ຊຶີ່ງສົີ່ງຜົນໃຫ້ຜີ່ ຖືຮຸນ້ ຂອງບລິສດ
ຼັ
ຄວາມສະດວກຂອງຜີ່ ຖືຮຸນ້ ໃນການຊື-ຂາຍຮຸ
ນ້ ຂອງບລິສດ
ເວລາທີ່ ຕົນຕ້ອງການ.
ມຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກໃນການຂາຍຮຸ ້ນທີ່ ຕົນ
ຖືຄອງຢີ່ ຫ ື ບີ່ ສາມາດຂາຍຮຸ ້ນໄດ້ເລຍ ກ
ລະນບີ່ ມຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນຕີ່ .

້ ຜີ່ ລົງທຶນທຸກທີ່ານຕ້ອງຄານຶີ່ງສະເໝວີ່າ ການລະດົມທຶນຂອງບລິສດ
ຼັ ທີ່ ທີ່ານຈະລົງທຶນຮີ່ວມນຼັນ້ ໄດ້
ດຼັີ່ງນຼັນ,
ີ່ ການົດໄວ້ໃນ “ກົດ
້
້
ຼັ ຕົນແມີ່
ຼັ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງຫບ
ື ີ່ ເປນ
ຼັ ຕາມຂຼັນຕອນທ
ປະຕິບດ
ນ ການປະຕິບດ
ຼັ ຊຼັບ” ເພືີ່ອຮຼັບປະກຼັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. ອກດ້ານໜຶີ່ງ ທີ່ານກີ່ ຕ ້ອງຄານຶງສະເໝວີ່າ:
ໝາຍວີ່ າດ ້ວຍຫກ
້ ນໃຫ້ຖີ່ ຖ້ວນກີ່ ອນຕຼັດສິນໃຈລົງທຶນ.
ທຸກການລົງທຶນມຄວາມສີ່ ຽງ ຜີ່ ລົງທຶນຄວນສຶກສາຂມ

ໝາຍເຫດ: ທີ່ານສາມາດສອບຖາມລະອຽດກີ່ ຽວກຼັບການລະດົມທຶນດ້ວຍການອອກຈາໜີ່າຍຮຸ ້ນ ມາໄດ້ທີ່
ຼັ ຊຼັບ ທີ່ ຢີ່ : ຕຶກສນການຄ້າສເມືອງ ຊຼັນ້ 3, ບ້ານ ເພຍວຼັດ, ເມືອງ ສສຼັດຕະ
ສານຼັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງຫກ
ນາກ, ນະຄອນຫວງວຽງຈຼັນ ຫ ື ທີ່ານຈະໂທມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ ເບ: 021-217770 ໃນໂມງລຼັດຖະການ ແລະ ສາ
້ ນຕີ່າງໆກີ່ ຽວກຼັບຕະຫາດທຶນຕືີ່ມໄດ້ທີ່ ເວຼັບໄຊທ໌: www.lsc.gov.la
ມາດເບິີ່ງຂມ
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