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ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕະຫຼາດທນຶຕ ໍ່ ຜ ໍ່ ລງົທນຶ 
 

ຂຽນໂດຍ: ທໍ່ ານ ປອ. ສຸດທເິດດ ບຸນລໄືຊ, ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫຼກັຊບັ 
ທໍ່ ານ ນ. ອານຸດທດິາ ພນົສະຫວດັດ,ີ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫຼກັຊບັ 

 
ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕະຫຼາດທນຶມຢີໍ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕ ໍ່ ກບັພາກສໍ່ ວນຕໍ່ າງໆ ບ ໍ່ ວໍ່ າຈະເປນັລດັຖະບານ, ບນັດາບ ລ ິ

ສດັທີໍ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ຸ້ລະດມົທນຶ ລວມໄປເຖງິຜ ໍ່ ລງົທນຶ; ທຸກພາກສໍ່ ວນແມໍ່ ນລ ຸ້ວນແລ ຸ້ວແຕໍ່ ຈະໄດ ຸ້ຮບັຜນົປະ 
ໂຫຍດ ຈາກການສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງ ແລະ ພດັທະນາຕະຫຼາດທນຶ. ບດົຄວາມນີ ຸ້ຈະຍກົໃຫ ຸ້ທໍ່ ານຮບັຊາບກໍ່ ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດ
ຂອງຕະຫຼາດທນຶທີໍ່ ມຕີ ໍ່ ຜ ໍ່ ລງົທນຶວໍ່ າມຄີແືນວໃດ. 

ຕະຫຼາດທນຶເປນັທາງເລອືກໃໝໍ່ ໃນການລງົທນຶ ຂອງບນັດາທໍ່ ານທີໍ່ ມຄີວາມສນົໃຈໃນການລງົທນຶ, ຊຶໍ່ ງ
ນອກຈາກການລງົທນຶຂອງທໍ່ ານທີໍ່ ເຄຍີປະຕບິດັມາແລ ຸ້ວໃນເມືໍ່ ອກໍ່ ອນ ເຊັໍ່ ນ: ການຊື ຸ້ຄ າສະສມົໄວ ຸ້ ຫຼ ື ຊື ຸ້ອະສງັຫາລ ິ
ມະຊບັ (ທີໍ່ ດນິ, ເຮອືນ) ເພືໍ່ ອເກງກ າໄລໃນຕ ໍ່ ໜ ຸ້າ ຫຼ ືຈະເປນັການຝາກເງນິໄວ ຸ້ກບັທະນາຄານທຸລະກດິ ເພືໍ່ ອເອາົດອກ
ເບ ຸ້ຍເງນິຝາກກ ໍ່ ດ.ີ ປະຈບຸນັທໍ່ ານສາມາດນ າໃຊ ຸ້ຕະຫຼາດທນຶເປນັທາງເລອືກໜຶໍ່ ງໃນການລງົທນຶຂອງທໍ່ ານ ຫຼ ື ເວົ ຸ້າອກີ
ຢໍ່ າງໜຶໍ່ ງ ທໍ່ ານສາມາດນ າໃຊ ຸ້ຕະຫຼາດທນຶເປນັອກີທາງເລອືກໜຶໍ່ ງໃນການບ ລຫິານເງນິທນຶຂອງທໍ່ ານທີໍ່ ມຢີ ໍ່ ໃຫ ຸ້ມປີະ 
ສດິທພິາບສ ງສຸດ. ທງັນີ ຸ້ກ ໍ່ ເນ ືໍ່ ອງຈາກວໍ່ າ ການລງົທນຶໃນຕະຫຼາດທນຶຈະຊໍ່ ວຍໃນການກະຈາຍຄວາມສໍ່ ຽງໃນການລງົ 
ທນຶຂອງທໍ່ ານ ດ ຸ້ວຍການເຂົ ຸ້າເປນັຜ ໍ່ ຖຮຸື ຸ້ນໃນບ ລສິດັໃດໜຶໍ່ ງ ຫຼ ື ຫຼາຍບ ລສິດັ ເພາະທໍ່ ານສາມາດຊື ຸ້ຮຸ ຸ້ນຂອງບ ລສິດັທີໍ່
ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ (ຕລຊລ) ໄດ ຸ້ຫຼາຍກໍ່ ວາໜຶໍ່ ງບ ລສິດັ, ຊຶໍ່ ງປະຈບຸນັມ ີ5 ບ ລສິດັທີໍ່ ອອກຈ າໜໍ່ າຍ
ຮຸ ຸ້ນ ແລະ ເຂົ ຸ້າຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ຄ:ື ບ ລສິດັ ຜະລດິໄຟຟ ຸ້າລາວ ມະຫາຊນົ (ຜ-ຟຟລ)1, ທະນາຄານການຄ ຸ້າ
ຕໍ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ)2, ບ ລສິດັ ລາວເວນີ ມະຫາຊນົ (ລວມຊ)3, ບ ລສິດັ ປີໂຕຣລ ຸ້ຽມເທຣດດິ ຸ້ງ
ລາວ ມະຫາຊນົ (ປທລ)4 ແລະ ບ ລສິດັ ສຸວນັນໂີຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ (ສ.ວ.ນ)5. 

ການລງົທນຶໃນຮຸ ຸ້ນ ທໍ່ ານຍງັຈະ ໄດ ຸ້ຮບັຜນົຕອບແທນ   ດ ຸ້ານ ຄ:ື ເງນິປນັຜນົ (Dividend) ແລະ ຜນົຕອບ
ແທນຈາກສໍ່ ວນຕໍ່ າງຂອງລາຄາຮຸ ຸ້ນ (Capital Gain).  

ໃນນີ ຸ້ ເງນິປນັຜນົ (Dividend) ແມໍ່ ນໝາຍເຖງິ ສໍ່ ວນແບໍ່ ງກ າໄລຂອງບ ລສິດັທີໍ່ ຈະຈໍ່ າຍໃຫ ຸ້ແກໍ່ ຜ ໍ່ ຖຮຸື ຸ້ນ ຊຶໍ່ ງ
ການຈໍ່ າຍເງນິປນັຜນົແມໍ່ ນຈະຈໍ່ າຍເປນັງວດ ເຊັໍ່ ນ: ເປນັໄຕມາດ, ເຄິໍ່ ງປ ີ ຫຼ ື ຕ ໍ່ ປ ີ ຂຶ ຸ້ນກບັນະໂຍບາຍຂອງແຕໍ່ ລະ
ບ ລສິດັ. ໂດຍທົໍ່ ວໄປທໍ່ ານຈະໄດ ຸ້ຮບັເງນິປນັຜນົ ກ ໍ່ ຕ ໍ່ ເມ ືໍ່ ອບ ລສິດັປະກາດຈໍ່ າຍເງນິປນັຜນົຕາມການຕກົລງົເຫນັດຈີາກ
ກອງປະຊຸມຜ ໍ່ ຖຮຸື ຸ້ນ ແລະ ທີໍ່ ສ າຄນັທໍ່ ານຕ ຸ້ອງເປນັຜ ໍ່ ຖຮຸື ຸ້ນທີໍ່ ມຊີືໍ່ ໃນປຶ ຸ້ມບນັຊທີະບຽນຜ ໍ່ ຖຄືອງຮຸ ຸ້ນ, ຊຶໍ່ ງການກ ານດົມື ຸ້
ປດິປື ຸ້ມບນັຊຜີ ໍ່ ຖຄືອງຮຸ ຸ້ນ ແມໍ່ ນຕ ຸ້ອງຜໍ່ ານສະພາຜ ໍ່ ບ ລຫິານພຈິາລະນາ. ການຄດິໄລເງນິປນັຜນົທີໍ່ ທໍ່ ານຈະໄດ ຸ້ຮບັ 
ແມໍ່ ນຄດິໄລໍ່ ດ ຸ້ວຍ ການເອາົຈ ານວນຮຸ ຸ້ນທີໍ່ ທໍ່ ານຖ ື ຄ ນດ ຸ້ວຍ ຈ ານວນເງນິປນັຜນົຕ ໍ່ ຮຸ ຸ້ນ ທີໍ່ ບ ລສິດັປະກາດຈໍ່ າຍ. 
ຕວົຢໍ່ າງ: ທໍ່ ານຖຮຸື ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ຈ ານວນ 100 ຮຸ ຸ້ນ, ຜ-ຟຟລ ມນີະໂຍບາຍຈໍ່ າຍເງນິປນັຜນົ ຈ ານວນ 130 ກບີ/
ຮຸ ຸ້ນ. ເງນິປນັຜນົທີໍ່ ທໍ່ ານຈະໄດ ຸ້ຮບັແມໍ່ ນ: 100 ຮຸ ຸ້ນ x 130 ກບີ = 130.000 ກບີ. ນອກນັ ຸ້ນ ໃນປະຈບຸນັການໄດ ຸ້

                                                           
1 ຜ-ຟຟລ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ມງັກອນ  011. 
2 ທຄຕລ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ມງັກອນ  011. 
3 ລມວຊ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ທນັວາ  013. 
4 ປທລ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ທນັວາ  014. 
5 ສ.ວ.ນ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດອືນ ທນັວາ  015. 
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ຮບັເງນິປນັຜນົຈາກບ ລສິດັທີໍ່ ຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ແມໍ່ ນທໍ່ ານຈະບ ໍ່ ໄດ ຸ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ ຸ້ຈາກເງນິປນັຜນົ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ. 

ຕາຕະລາງ:  ການຈໍ່ າຍເງນິປນັຜນົຂອງ 5 ບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ປະຈ າປ ີ 011- 015 
ຫວົໜໍ່ ວຍ: ກບີ/ຮຸ ຸ້ນ 

ລ າດບັ ທຄຕລ ຜ-ຟຟລ 
2011 2012 2013  014  015 2011 2012 2013 2014  015 

ງວດທ ີ1 ປນັຜນົ 
ຄັ ຸ້ງດຽວໃນປ ີ

436 405 
 

360 
 

173 177,97 170 182 182 
 

110 
ງວດທ ີ2 443 380 234  19 320 280 293 268 150 
ລວມ 776.58 879 785 594 39  497,97 450 475 450 460 

 

ລ າດບັ 
ລວມຊ ປທລ ສ.ວ.ນ 

2013 2014 2015 2014 2015 2015 
ງວດທ ີ1 - ບ ໍ່ ມປີນັຜນົ ບ ໍ່ ມປີນັຜນົ - 45 - 

ງວດທ ີ2 ບ ໍ່ ມປີນັຜນົ 200  00 66 31 45 

ລວມ -  00  00 66 76 45 
ແຫຼໍ່ ງຂ ຸ້ມ ນ: ບດົລາຍງານປະຈ າປ ີ 015 ຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫຼກັຊບັ. 
 

ສ າລບັ ຜນົຕອບແທນຈາກສໍ່ ວນຕໍ່ າງຂອງລາຄາຮຸ ຸ້ນ (Capital Gain) ແມໍ່ ນໝາຍເຖງິ ຜນົຕອບແທນທີໍ່
ທໍ່ ານຈະໄດ ຸ້ຮບັຈາກການປໍ່ ຽນແປງຂອງລາຄາຮຸ ຸ້ນ.  

ຕວົຢໍ່ າງ: ທໍ່ ານຊື ຸ້ຮຸ ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນ ຕລຊລ ໃນລາຄາ  .000 ກບີ ຈ ານວນ 100 ຮຸ ຸ້ນ ເປນັເງນິລງົທນຶ 
( .000 ກບີ x 100 ຮຸ ຸ້ນ) + 1.400 ກບີ (ຊຶໍ່ ງໃນເວລາຊື ຸ້ຮຸ ຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທໍ່ ານຈະໄດ ຸ້ຈໍ່ າຍຄໍ່ າທ ານຽມການຊື ຸ້ 
0,70% ຂອງມ ນຄໍ່ າຊື ຸ້) =  01.400 ກບີ. ຖຸ້າລາຄາຮຸ ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ປບັໂຕສ ງຂຶ ຸ້ນ ເປນັ 3.000 ກບີ, ເມືໍ່ ອທໍ່ ານ
ຂາຍຮຸ ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ອອກທງັໝດົ ທໍ່ ານກ ໍ່ ຈະໄດ ຸ້ຮບັເງນິ (3.000 ກບີ x 100 ຮຸ ຸ້ນ) - 3.000 ກບີ (ຊຶໍ່ ງໃນເວລາ
ຂາຍຮຸ ຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທໍ່ ານຈະໄດ ຸ້ຈໍ່ າຍຄໍ່ າທ ານຽມການຂາຍ 1% ຂອງມ ນຄໍ່ າຂາຍ) =  97.000 ກບີ. ສໍ່ ວນແຕກ
ຕໍ່ າງກ ໍ່ ຄ ືກ າໄລ 95.600 ກບີ ( 97.000 ກບີ -  01.400 ກບີ = 95.600 ກບີ). 

ແນໍ່ ນອນໃນທາງກງົກນັຂ ຸ້າມ ຜນົຕອບແທນຈາກສໍ່ ວນຕໍ່ າງຂອງລາຄາຮຸ ຸ້ນ ທີໍ່ ທໍ່ ານຈະໄດ ຸ້ຮບັອາດຈະບ ໍ່ ແມໍ່ ນ 
ກ າໄລ, ກ ລະນລີາຄາຮຸ ຸ້ນໃນເວລາທີໍ່ ທໍ່ ານຂາຍຫຸຼດລງົຕ ໍ່ າກວໍ່ າລາຄາໃນເວລາທີໍ່ ທໍ່ ານຊື ຸ້ຮຸ ຸ້ນດັໍ່ ງກໍ່ າວ, ຊຶໍ່ ງເອີ ຸ້ນວໍ່ າ ຂາດ 
ທນຶ.  

ຕວົຢໍ່ າງ: ທໍ່ ານຊື ຸ້ຮຸ ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນ ຕລຊລ ໃນລາຄາ  .000 ກບີ ຈ ານວນ 100 ຮຸ ຸ້ນ ເປນັເງນິລງົທນຶ 
( .000 ກບີ x 100 ຮຸ ຸ້ນ) + 1.400 ກບີ (ຊຶໍ່ ງໃນເວລາຊື ຸ້ຮຸ ຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທໍ່ ານຈະໄດ ຸ້ຈໍ່ າຍຄໍ່ າທ ານຽມການຊື ຸ້ 
0,70% ຂອງມ ນຄໍ່ າຊື ຸ້) =  01.400 ກບີ. ຖຸ້າລາຄາຮຸ ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ປບັໂຕຫຸຼດລງົ ເປນັ 1.000 ກບີ, ເມືໍ່ ອທໍ່ ານ
ຂາຍຮຸ ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ອອກທງັໝດົ ທໍ່ ານກ ໍ່ ຈະໄດ ຸ້ຮບັເງນິ (1.000 ກບີ x 100 ຮຸ ຸ້ນ) - 1.000 ກບີ (ຊຶໍ່ ງໃນເວລາ
ຂາຍຮຸ ຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທໍ່ ານຈະໄດ ຸ້ຈໍ່ າຍຄໍ່ າທ ານຽມການຂາຍ 1% ຂອງມ ນຄໍ່ າຂາຍ) = 99.000 ກບີ. ສໍ່ ວນແຕກຕໍ່ າງ
ກ ໍ່ ຄ ືຂາດທນຶ - 10 .400 ກບີ (99.000 ກບີ -  01.400 ກບີ = - 10 .400 ກບີ). 
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ພວກເຮາົສາມາດເຫນັໄດ ຸ້ວໍ່ າ ຕະຫຼາດທນຶສາມາດຊໍ່ ວຍໃຫ ຸ້ທໍ່ ານໄດ ຸ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຫຼາຍຢໍ່ າງ ແລະ ຍງັ

ເປນັທາງເລອືກໜຶໍ່ ງໃນການບ ລຫິານເງນິທນຶຂອງທໍ່ ານໃຫ ຸ້ມປີະສດິທພິາບສ ງຂຶ ຸ້ນ ແລະ ສິໍ່ ງສ າຄນັຕ ຸ້ອງຮ ຸ້ຈງັຫວະເວ 
ລາໃດຄວນຊື ຸ້ ແລະ ເວລາໃດຄວນຂາຍ. ເຖງິຢໍ່ າງໃດກ ໍ່ ຕາມ ຜ ໍ່ ລງົທນຶຕ ຸ້ອງຄ ານງຶສະເໝວີໍ່ າ: ທຸກການລງົທນຶມຄີວາມ
ສໍ່ ຽງ ຜ ໍ່ ລງົທນຶຄວນສກຶສາຂ ຸ້ມ ນໃຫ ຸ້ຖີໍ່ ຖ ຸ້ວນກໍ່ ອນຕດັສນິໃຈລງົທນຶ. 

 
ໝາຍເຫດ: ທໍ່ ານສາມາດສອບຖາມລະອຽດກໍ່ ຽວກບັການລະດມົທນຶດ ຸ້ວຍການອອກຈ າໜໍ່ າຍຮຸ ຸ້ນ ມາໄດ ຸ້ທີໍ່

ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫຼກັຊບັ ທີໍ່ ຢ ໍ່ : ຕກຶສ ນການຄ ຸ້າສເີມອືງ ຊັ ຸ້ນ 3, ບ ຸ້ານ ເພຍວດັ, ເມອືງ ສສີດັຕະ
ນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຫຼ ືທໍ່ ານຈະໂທມາສອບຖາມໄດ ຸ້ທີໍ່ ເບ:ີ 0 1- 17770 ໃນໂມງລດັຖະການ ແລະ ສາ 
ມາດເບິໍ່ ງຂ ຸ້ມ ນຕໍ່ າງໆກໍ່ ຽວກບັຕະຫຼາດທນຶຕືໍ່ ມໄດ ຸ້ທີໍ່ ເວບັໄຊທ:໌ www.lsc.gov.la 


