ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕະຫຼາດທຶນຕໍ່ ຜໍ່ ລົງທຶນ
ຂຽນໂດຍ:

ັ ຊັບ
ທໍ່ ານ ປອ. ສຸ ດທິເດດ ບຸ ນລືໄຊ, ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫຼກ
ັ ຊັບ
ທໍ່ ານ ນ. ອານຸດທິດາ ພົນສະຫວັດດີ, ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫຼກ

ັ ລັດຖະບານ, ບັນດາບລິ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕະຫຼາດທຶນມີຢໍ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ ກັບພາກສໍ່ວນຕໍ່ າງໆ ບໍ່ ວໍ່າຈະເປນ

ັ ຜົນປະ
ສັດທີໍ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫຸ້ລະດົມທຶນ ລວມໄປເຖິງຜໍ່ ລົງທຶນ; ທຸກພາກສໍ່ວນແມໍ່ ນລຸ້ວນແລຸ້ວແຕໍ່ ຈະໄດຸ້ຮບ
ຸ້
ໂຫຍດ ຈາກການສຸ້າງຕັງຸ້ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ. ບົດຄວາມນີຈະຍົ
ກໃຫຸ້ທໍ່ານຮັບຊາບກໍ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງຕະຫຼາດທຶນທີໍ່ມີຕໍ່ ຜໍ່ ລົງທຶນວໍ່າມີຄແື ນວໃດ.
ັ ທາງເລືອກໃໝໍ່ໃນການລົງທຶນ ຂອງບັນດາທໍ່ານທີໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການລົງທຶນ, ຊຶໍ່ງ
ຕະຫຼາດທຶນເປນ
ຸ້
ັ ມາແລຸ້ວໃນເມືໍ່ອກໍ່ ອນ ເຊັໍ່ນ: ການຊືຄຸ້ າສະສົມໄວຸ້ ຫຼ ື ຊືອະສັ
ນອກຈາກການລົງທຶນຂອງທໍ່ານທີໍ່ເຄີຍປະຕິບດ
ງຫາລິ
ັ ການຝາກເງ ິນໄວຸ້ກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ເພືໍ່ອເອົາດອກ
ມະຊັບ (ທີໍ່ດິນ, ເຮືອນ) ເພືໍ່ອເກງກາໄລໃນຕໍ່ ໜຸ້າ ຫຼ ື ຈະເປນ
ຸ້ ກ
ັ ທາງເລືອກໜຶໍ່ງໃນການລົງທຶນຂອງທໍ່ານ ຫຼ ື ເວົາອີ
ັ ທໍ່ານສາມາດນາໃຊຸ້ຕະຫຼາດທຶນເປນ
ເບຸ້ຍເງ ິນຝາກກໍ່ ດີ. ປະຈຸບນ
ຢໍ່າງໜຶໍ່ງ

ັ ອີກທາງເລືອກໜຶໍ່ງໃນການບລິຫານເງ ິນທຶນຂອງທໍ່ານທີໍ່ມີຢໍ່ ໃຫຸ້ມປ
ີ ະ
ທໍ່ານສາມາດນາໃຊຸ້ຕະຫຼາດທຶນເປນ
ຸ້ ໍ່ ເນືໍ່ອງຈາກວໍ່າ ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນຈະຊໍ່ວຍໃນການກະຈາຍຄວາມສໍ່ຽງໃນການລົງ
ສິດທິພາບສງສຸ ດ. ທັງນີກ
ຸ້ ນ
ັ ຜໍ່ ຖືຮຸ ຸ້ນໃນບລິສດ
ັ ໃດໜຶໍ່ງ ຫຼ ື ຫຼາຍບລິສດ
ັ ເພາະທໍ່ານສາມາດຊືຮຸຸ້ ນຸ້ ຂອງບລິສດ
ັ ທີໍ່
ທຶນຂອງທໍ່ານ ດຸ້ວຍການເຂົາເປ
ັ ຊັບລາວ (ຕລຊລ) ໄດຸ້ຫຼາຍກໍ່ ວາໜຶໍ່ງບລິສດ
ັ , ຊຶໍ່ງປະຈຸບນ
ັ ມີ 5 ບລິສດ
ັ ທີໍ່ອອກຈາໜໍ່າຍ
ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຸ້ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ຄື: ບລິສດ
ັ ຜະລິດໄຟຟາຸ້ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ)1, ທະນາຄານການຄຸ້າ
ຮຸ ຸ້ນ ແລະ ເຂົາຈົ
ັ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ (ລວມຊ)3, ບລິສດ
ັ ປີໂຕຣລຸ້ຽມເທຣດດິງຸ້
ຕໍ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)2, ບລິສດ

ັ ສຸ ວນ
ັ ນີໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ (ສ.ວ.ນ)5.
ລາວ ມະຫາຊົນ (ປທລ)4 ແລະ ບລິສດ
ັ ຜົນ (Dividend) ແລະ ຜົນຕອບ
ການລົງທຶນໃນຮຸ ຸ້ນ ທໍ່ານຍັງຈະໄດຸ້ຮັບຜົນຕອບແທນ ດຸ້ານ ຄື: ເງ ິນປນ
ແທນຈາກສໍ່ວນຕໍ່າງຂອງລາຄາຮຸ ນຸ້ (Capital Gain).
ັ ຜົນ (Dividend) ແມໍ່ ນໝາຍເຖິງ ສໍ່ວນແບໍ່ງກາໄລຂອງບລິສດ
ັ ທີໍ່ຈະຈໍ່ າຍໃຫຸ້ແກໍ່ ຜໍ່ ຖືຮຸນຸ້ ຊຶໍ່ງ
ໃນນີ ຸ້ ເງ ິນປນ
ຸ້ ບນະໂຍບາຍຂອງແຕໍ່ ລະ
ັ ຜົນແມໍ່ ນຈະຈໍ່ າຍເປນ
ັ ງວດ ເຊັໍ່ນ: ເປນ
ັ ໄຕມາດ, ເຄິໍ່ງປີ ຫຼ ື ຕໍ່ ປີ ຂຶນກັ
ການຈໍ່ າຍເງ ິນປນ

ັ ຜົນ ກໍ່ ຕໍ່ ເມືໍ່ອບລິສດ
ັ ຜົນຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຈາກ
ັ . ໂດຍທົໍ່ວໄປທໍ່ານຈະໄດຸ້ຮບ
ັ ເງ ິນປນ
ັ ປະກາດຈໍ່ າຍເງ ິນປນ
ບລິສດ
ັ ຜໍ່ ຖືຮຸນຸ້ ທີໍ່ມີຊໍ່ ໃນປ
ຶ ຸ້ ນຊີທະບຽນຜໍ່ ຖືຄອງຮຸ ນຸ້ , ຊຶໍ່ງການການົດມື ຸ້
ື
ກອງປະຊຸມຜໍ່ ຖືຮຸ ຸ້ນ ແລະ ທີໍ່ສາຄັນທໍ່ານຕຸ້ອງເປນ
ມບັ
ິ ປມບັ
ື ຸ້ ນຊີຜໍ່ ຖືຄອງຮຸ ນຸ້
ັ ຜົນທີໍ່ທໍ່ານຈະໄດຸ້ຮັບ
ປດ
ແມໍ່ ນຕຸ້ອງຜໍ່ານສະພາຜໍ່ ບລິຫານພິຈາລະນາ. ການຄິດໄລເງ ິນປນ
ັ ຜົນຕໍ່ ຮຸ ນຸ້ ທີໍ່ບລິສດ
ັ ປະກາດຈໍ່ າຍ.
ແມໍ່ ນຄິດໄລໍ່ດຸ້ວຍ ການເອົາຈານວນຮຸ ນຸ້ ທີໍ່ທໍ່ານຖື ຄນດຸ້ວຍ ຈານວນເງ ິນປນ
ັ ຜົນ ຈານວນ 130 ກີບ/
ຕົວຢໍ່າງ: ທໍ່ານຖືຮຸ ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ຈານວນ 100 ຮຸ ຸ້ນ, ຜ-ຟຟລ ມີນະໂຍບາຍຈໍ່ າຍເງ ິນປນ
ັ ຜົນທີໍ່ທໍ່ານຈະໄດຸ້ຮບ
ັ ແມໍ່ ນ: 100 ຮຸ ນຸ້ x 130 ກີບ = 130.000 ກີບ. ນອກນັນຸ້ ໃນປະຈຸບນ
ັ ການໄດຸ້
ຮຸ ຸ້ນ. ເງ ິນປນ
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ຜ-ຟຟລ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 011.
ທຄຕລ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 011.
ລມວຊ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດືອນ ທັນວາ 013.
ປທລ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດືອນ ທັນວາ 014.
ສ.ວ.ນ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃນເດືອນ ທັນວາ 015.

1

ັ ຜົນຈາກບລິສດ
ັ ທີໍ່ຈົດທະບຽນໃນ
ຮັບເງ ິນປນ
ດັໍ່ງກໍ່ າວ.

ັ ຜົນ
ແມໍ່ ນທໍ່ານຈະບໍ່ ໄດຸ້ເສຍອາກອນລາຍໄດຸ້ຈາກເງ ິນປນ

ຕລຊລ

ັ ຜົນຂອງ 5 ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ປະຈາປີ 011- 015
ຕາຕະລາງ: ການຈໍ່ າຍເງ ິນປນ

ຫົວໜໍ່ ວຍ: ກີບ/ຮຸ ນຸ້
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ຸ້ ນ: ບົດລາຍງານປະຈາປີ 015 ຂອງສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ມ
ຸ້ ຄອງຫຼກ
ັ ຊັບ.
ແຫຼໍ່ງຂມ
ສາລັບ ຜົນຕອບແທນຈາກສໍ່ວນຕໍ່າງຂອງລາຄາຮຸ ນຸ້ (Capital Gain) ແມໍ່ ນໝາຍເຖິງ ຜົນຕອບແທນທີໍ່
ັ ຈາກການປໍ່ຽນແປງຂອງລາຄາຮຸ ຸ້ນ.
ທໍ່ານຈະໄດຸ້ຮບ
ັ ເງ ິນລົງທຶນ
ຕົວຢໍ່າງ: ທໍ່ານຊືຮຸຸ້ ນຸ້ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນ ຕລຊລ ໃນລາຄາ .000 ກີບ ຈານວນ 100 ຮຸ ນຸ້ ເປນ

( .000 ກີບ x 100 ຮຸ ນຸ້ ) + 1.400 ກີບ (ຊຶໍ່ງໃນເວລາຊືຮຸຸ້ ນຸ້ ໃນ ຕລຊລ ທໍ່ານຈະໄດຸ້ຈໍ່າຍຄໍ່າທານຽມການຊື ຸ້
ັ ໂຕສງຂຶນຸ້ ເປນ
ັ 3.000 ກີບ, ເມືໍ່ອທໍ່ານ
0,70% ຂອງມນຄໍ່າຊື)ຸ້ = 01.400 ກີບ. ຖຸ້າລາຄາຮຸ ນຸ້ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ປບ
ຂາຍຮຸ ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ອອກທັງໝົດ ທໍ່ານກໍ່ ຈະໄດຸ້ຮັບເງ ິນ (3.000 ກີບ x 100 ຮຸ ນຸ້ ) - 3.000 ກີບ (ຊຶໍ່ງໃນເວລາ
ຂາຍຮຸ ຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທໍ່ານຈະໄດຸ້ຈໍ່າຍຄໍ່າທານຽມການຂາຍ 1% ຂອງມນຄໍ່າຂາຍ) = 97.000 ກີບ. ສໍ່ວນແຕກ
ຕໍ່ າງກໍ່ ຄື ກາໄລ 95.600 ກີບ ( 97.000 ກີບ - 01.400 ກີບ = 95.600 ກີບ).

ັ ອາດຈະບໍ່ ແມໍ່ ນ
ແນໍ່ ນອນໃນທາງກົງກັນຂຸ້າມ ຜົນຕອບແທນຈາກສໍ່ວນຕໍ່ າງຂອງລາຄາຮຸ ນຸ້ ທີໍ່ທໍ່ານຈະໄດຸ້ຮບ
ຸ້ ໍ່ າ ຂາດ
ກາໄລ, ກລະນີລາຄາຮຸ ຸ້ນໃນເວລາທີໍ່ທໍ່ານຂາຍຫຼຸດລົງຕໍ່ າກວໍ່າລາຄາໃນເວລາທີໍ່ທໍ່ານຊືຮຸຸ້ ນຸ້ ດັໍ່ງກໍ່ າວ, ຊຶໍ່ງເອີນວ
ທຶນ.

ັ ເງ ິນລົງທຶນ
ຕົວຢໍ່າງ: ທໍ່ານຊືຮຸຸ້ ນຸ້ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນ ຕລຊລ ໃນລາຄາ .000 ກີບ ຈານວນ 100 ຮຸ ນຸ້ ເປນ
( .000 ກີບ x 100 ຮຸ ນຸ້ ) + 1.400 ກີບ (ຊຶໍ່ງໃນເວລາຊືຮຸຸ້ ນຸ້ ໃນ ຕລຊລ ທໍ່ານຈະໄດຸ້ຈໍ່າຍຄໍ່າທານຽມການຊື ຸ້
ັ ໂຕຫຼຸດລົງ ເປນ
ັ 1.000 ກີບ, ເມືໍ່ອທໍ່ານ
0,70% ຂອງມນຄໍ່າຊື)ຸ້ = 01.400 ກີບ. ຖຸ້າລາຄາຮຸ ນຸ້ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ປບ
ຂາຍຮຸ ຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ອອກທັງໝົດ ທໍ່ານກໍ່ ຈະໄດຸ້ຮັບເງ ິນ (1.000 ກີບ x 100 ຮຸ ນຸ້ ) - 1.000 ກີບ (ຊຶໍ່ງໃນເວລາ
ຂາຍຮຸ ຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທໍ່ານຈະໄດຸ້ຈໍ່າຍຄໍ່າທານຽມການຂາຍ 1% ຂອງມນຄໍ່າຂາຍ) = 99.000 ກີບ. ສໍ່ວນແຕກຕໍ່ າງ
ກໍ່ ຄື ຂາດທຶນ - 10 .400 ກີບ (99.000 ກີບ - 01.400 ກີບ = - 10 .400 ກີບ).
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ັ ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢໍ່າງ ແລະ ຍັງ
ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດຸ້ວໍ່າ ຕະຫຼາດທຶນສາມາດຊໍ່ວຍໃຫຸ້ທໍ່ານໄດຸ້ຮບ
ັ ທາງເລືອກໜຶໍ່ງໃນການບລິຫານເງ ິນທຶນຂອງທໍ່ານໃຫຸ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບສງຂຶນຸ້ ແລະ ສິໍ່ງສາຄັນຕອຸ້ ງຮຈຸ້ ງັ ຫວະເວ
ເປນ
ລາໃດຄວນຊື ຸ້ ແລະ ເວລາໃດຄວນຂາຍ. ເຖິງຢໍ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຜໍ່ ລົງທຶນຕຸ້ອງຄານຶງສະເໝີວໍ່າ: ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມ
ຸ້ ນໃຫຸ້ຖີໍ່ຖຸ້ວນກໍ່ ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.
ສໍ່ ຽງ ຜໍ່ ລົງທຶນຄວນສຶກສາຂມ

ໝາຍເຫດ: ທໍ່ານສາມາດສອບຖາມລະອຽດກໍ່ ຽວກັບການລະດົມທຶນດຸ້ວຍການອອກຈາໜໍ່າຍຮຸ ຸ້ນ ມາໄດຸ້ທໍ່ ີ
ັ ຊັບ ທີໍ່ຢໍ່ : ຕຶກສນການຄຸ້າສີເມືອງ ຊັນຸ້ 3, ບຸ້ານ ເພຍວັດ, ເມືອງ ສີສດ
ັ ຕະ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ຸ້ມຄອງຫຼກ
ີ : 0 1- 17770 ໃນໂມງລັດຖະການ ແລະ ສາ
ນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼ ື ທໍ່ານຈະໂທມາສອບຖາມໄດຸ້ທໍ່ ເບີ
ຸ້ ນຕໍ່າງໆກໍ່ ຽວກັບຕະຫຼາດທຶນຕືໍ່ມໄດຸ້ທໍ່ ເວັ
ີ ບໄຊທ໌: www.lsc.gov.la
ມາດເບິໍ່ງຂມ
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