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ໜງັສຊືວນຊື ື້ແມ່ນຫຍງັ? 
 

ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ປອ. ສຸດທເິດດ ບຸນລໄືຊ, ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ື້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
ທ່ານ ສຸລຍິາ ໝື່ ນວເິສດ, ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ື້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

 
ບ ລສິດັທີ່ ມຈີດຸປະສງົອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຈດັທ າ “ໜງັສຊືວນຊື ື້” (Prospectus) 

ທຸກຄັ ື້ງ. ທງັນີ ື້ກ ່ ເນ ື່ ອງຈາກວ່າ ໜງັສຊືວນຊື ື້ ແມ່ນເອກະສານທີ່ ປະກອບດ ື້ວຍບນັດາຂ ື້ມູນສ າຄນັຕ່າງໆ ທີ່ ບ ລສິດັ
ອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ເປດີເຜຍີຂ ື້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັບ ລສິດັໃຫ ື້ຜູ່ລງົທນຶຮບັຊາບ ເພື່ ອ
ປະກອບໃນການຕດັສນິໃຈລງົທນຶໃນບ ລສິດັດັ່ ງກ່າວ. ໜງັສຊືວນຊື ື້ ຕ ື້ອງສະແດງຂ ື້ມູນລກັສະນະທຸລະກດິຂອງບ ລ ິ
ສດັ ຊຶ່ ງປະກອບດ ື້ວຍເນື ື້ອໃນຕົ ື້ນຕ  ດັ່ ງນີ ື້: 

 ຂ ື້ມູນກ່ຽວກບັບ ລສິດັ ເປນັຕົ ື້ນແມ່ນ ປດັໄຈຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັ, ປະຫວດັການສ ື້າງຕັ ື້ງ ແລະ ການ 
ເຄື່ ອນໄຫວຂອງທຸລະກດິ 

 ຂ ື້ມູນກ່ຽວກບັ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະກ າມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ; 
 ຂ ື້ມູນກ່ຽວກບັ ຮຸ ື້ນ ທີ່ ຈະສະເໜອີອກຈ າໜ່າຍ ເປນັຕົ ື້ນແມ່ນ ວທິກີານສະເໜຂີາຍ, ຈ ານວນ, ມູນຄ່າກ າ 

ນດົ, ລາຄາຂາຍ, ໄລຍະເວລາການຂາຍ, ວທິກີານຈອງຊື ື້, ການແບ່ງປນັຮຸ ື້ນທີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ຜູ່ສັ່ ງຈ່ອງຊື ື້
ຮຸ ື້ນ, ການສົ່ ງມອບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂໃນການໂອນຮຸ ື້ນ; 

 ຂ ື້ມູນກ່ຽວກບັ ຊື່  ແລະ ທີ່ ຢູ່ ຂອງບ ລສິດັກວດສອບ, ບ ລສິດັທີ່ ປກຶສາທາງດ ື້ານກດົໝາຍ, ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 
(ທີ່ ເຮດັໜ ື້າທີ່ ເປນັ ທີ່ ປກຶສາທາງການເງນິ ແລະ/ຫ  ື ຜູ່ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ື້ນ) ແລະ ພາກສ່ວນ 
ອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງກບັການຮ ື້ອງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ມ່ວນຊນົ; 

 ຂ ື້ມູນກ່ຽວກບັ ແຜນການນ າໃຊ ື້ທນຶທີ່ ລະດມົໄດ ື້ ແລະ ແຜນການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ; 
 ຂ ື້ມູນກ່ຽວກບັ ບນັຊລີາຍຊື່ ຜູ່ມອີ ານາດຄວບຄຸມກດິຈະການ ຊຶ່ ງສະແດງອອກໃນຈ ານວນສດັສວນການຖື

ຮຸ ື້ນ; 
 ຂ ື້ມູນກ່ຽວກບັ ຂ ື້ຂດັແຍ່ງທາງດ ື້ານກດົໝາຍ ແລະ ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ; 
 ຂ ື້ມູນກ່ຽວກບັ ຖານະການເງນິຂອງບ ລສິດັທີ່ ຜ່ານການກວດສອບຈາກບ ລສິດັກວດສອບ. 

ເນື ື້ອໃນຂອງໜງັສຊືວນຊື ື້ ຕ ື້ອງສ ື້າງຂຶ ື້ນບນົພື ື້ນຖານຂ ື້ມູນທີ່  ຄບົຖື້ວນ ແລະ ຖກືຕ ື້ອງ, ພ ື້ອມທງັ ມລີາຍ
ເຊນັຮບັຮອງຂອງ ປະທານສະພາບ ລຫິານ, ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່, ຝ່າຍກວດກາ, ຝ່າຍບນັຊ ີຂອງບ ລສິດັທີ່ ມຈີດຸປະ 
ສງົອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ື້ນ ແລະ ຂອງທີ່ ປກຶສາດ ື້ານການເງນິ ແລະ ຜູ່ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ື້ນ. 

ຂ ື້ມູນໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ ມຄີວາມສ າຄນັຫ າຍຕ ່ ຜູ່ລງົທນຶ ເພື່ ອໃຊ ື້ປະກອບການວເິຄາະ ແລະ ຕດັສນິໃຈລງົ 
ທນຶໃນຮຸ ື້ນດັ່ ງກ່າວ. ພ ື້ອມນັ ື້ນ ຮ່າງໜງັສຊືວນຊື ື້ຂອງບ ລສິດັ ກ ່ ຕ ື້ອງຜ່ານການພຈິາລະນາຈາກສ ານກັງານຄະນະກ າ 
ມະການຄຸ ື້ມຄອງຫ ກັຊບັ ກ່ອນຈະທ າການເຜຍີແຜ່ໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົທົ່ ວໄປ. 

ບນັດາທ່ານຈະເຫນັໄດ ື້ວ່າ ການຮ່າງໜງັສຊືວນຊື ື້ເພື່ ອລະດມົໃຫ ື້ມວນຊນົມາລງົທນຶນ າບ ລສິດັທີ່ ຈະອອກ
ຈ າໜ່າຍຮຸ ື້ນນັ ື້ນ ບ ່ ແມ່ນເອກະສານທີ່ ບ ລສິດັຈະຂຽນ ຫ  ື ແຕ່ງຂຶ ື້ນເອງແບບງ່າຍດາຍ ເພື່ ອໂຄສະນາເຜຍີແຜ່. ໜງັສື
ຊວນຊື ື້ຈະຕ ື້ອງປະກອບມເີນື ື້ອໃນລາຍລະອຽດຄບົຖື້ວນ, ຖກືຕ ື້ອງຕາມທີ່ ລະບຽບການໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ພ ື້ອມທງັມີ
ການຢັ ື້ງຢນືຄວາມຖກືຕ ື້ອງຂອງຂ ື້ມູນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ື້ອງນ າ ແລະ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດຈາກ ສ ານກັງານ ຄຄຊ 
ກ່ອນ.  
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ການຮ່າງໜງັສຊືວນຊື ື້ ທີ່ ມຄີວາມລະອຽດ, ຊດັເຈນ, ຖກືຕ ື້ອງຄບົຖື້ວນ ແລະ ມກີານຢັ ື້ງຢນືຖກືຕ ື້ອງ ກ 
ຈະສ ື້າງຄວາມເຊື່ ອໝັ ື້ນເຊື່ ອຖໃືຫ ື້ແກ່ຜູ່ທີ່ ຈະມາລງົທນຶນ າ ແລະ ເພີ່ ມໂອກາດໃຫ ື້ການລະດມົທນຶຂອງບ ລສິດັປະສບົ
ຜນົສ າເລດັຍິ່ ງຂຶ ື້ນ. 
 

ຜູ່ລງົທນຶຕ ື້ອງຄ ານງຶສະເໝວ່ີາ: “ທຸກການລງົທນຶມຄີວາມສ່ຽງ ຜູ່ລງົທນຶຄວນສກຶສາຂ ື້ມນູໃຫ ື້ຖີ່ ຖ ື້ວນກ່ອນ
ຕດັສນິໃຈລງົທນຶ”. 

 
ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດສອບຖາມລະອຽດກ່ຽວກບັການລະດມົທນຶດ ື້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ື້ນ ມາໄດ ື້ທີ່

ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ື້ມຄອງຫ ກັຊບັ ທີ່ ຢູ່: ຕກຶສູນການຄ ື້າສເີມອືງ ຊັ ື້ນ 3, ບ ື້ານ ເພຍວດັ, ເມອືງ ສສີດັຕະ
ນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ຫ  ື ທ່ານຈະໂທມາສອບຖາມໄດ ື້ທີ່ ເບ:ີ 021-217770 ໃນໂມງລດັຖະການ ແລະ ສາ 
ມາດເບິ່ ງຂ ື້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກບັຕະຫ າດທນຶຕື່ ມໄດ ື້ທີ່ ເວບັໄຊທ:໌ www.lsc.gov.la 
 


