ື້ ນຫຍັງ?
ໜັງສືຊວນຊືແມ່
ຂຽນໂດຍ:

ັ ຊັບ
ທ່ານ ປອ. ສຸ ດທິເດດ ບຸ ນລືໄຊ, ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ື້ມຄອງຫກ
ິ າ ໝື່ນວິເສດ, ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ື້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ທ່ານ ສຸ ລຍ

ັ ທີ່ມີຈດ
ັ ທາ “ໜັງສືຊວນຊື”ື້ (Prospectus)
ບລິສດ
ຸ ປະສົງອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນື້ ໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ ຕື້ອງໄດື້ຈດ
ື້ ່ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໜັງສືຊວນຊື ື້ ແມ່ ນເອກະສານທີ່ປະກອບດື້ວຍບັນດາຂມູ
ື້ ທັງນີກ
ື້ ນສາຄັນຕ່ າງໆ ທີ່ບລິສດ
ັ
ທຸກຄັງ.
ື້ ນລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບບລິສດ
ີ ເຜີຍຂມູ
ັ ໃຫື້ຜູ່ລົງທຶນຮັບຊາບ ເພື່ອ
ອອກຈາໜ່າຍຮຸ ື້ນໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນຈະຕື້ອງໄດື້ເປດ

ື້ ນລັກສະນະທຸລະກິດຂອງບລິ
ັ ດັ່ງກ່ າວ. ໜັງສືຊວນຊື ື້ ຕື້ອງສະແດງຂມູ
ປະກອບໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນບລິສດ
ື້
ື້ ດັ່ງນີ:ື້
ສັດ ຊຶ່ງປະກອບດື້ວຍເນືອໃນຕົ
ນຕ
ື້ ນກ່ ຽວກັບບລິສດ
ື້
ັ ຕົນແມ່
ັ ໄຈຄວາມສ່ຽງຕ່ າງໆທີ່ຕິດພັນ, ປະຫວັດການສື້າງຕັງື້ ແລະ ການ
ັ ເປນ
 ຂມູ
ນ ປດ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸລະກິດ

ື້ ນກ່ ຽວກັບ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ, ຄະນະກາມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຄະນະອານວຍການ;
 ຂມູ
ື້ ນກ່ ຽວກັບ ຮຸ ນື້ ທີ່ຈະສະເໜີອອກຈາໜ່າຍ ເປນ
ື້
ັ ຕົນແມ່
ີ ານສະເໜີຂາຍ, ຈານວນ, ມູນຄ່າກາ
 ຂມູ
ນ ວິທກ
ັ ຮຸ ນື້ ທີ່ສະເໜີຂາຍໃຫື້ຜູ່ສັ່ງຈ່ ອງຊື ື້
ີ ານຈອງຊື,ື້ ການແບ່ງປນ
ນົດ, ລາຄາຂາຍ, ໄລຍະເວລາການຂາຍ, ວິທກ
ື
ຮຸ ື້ນ, ການສົ່ງມອບ ແລະ ເງ່ ອນໄຂໃນການໂອນຮຸ
ນື້ ;
ື້ ນກ່ ຽວກັບ ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ ຂອງບລິສດ
ຶ ສາທາງດື້ານກົດໝາຍ, ບລິສດ
ັ ກວດສອບ, ບລິສດ
ັ ທີ່ປກ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
 ຂມູ
ື້
ັ ທີ່ປກ
ຶ ສາທາງການເງ ິນ ແລະ/ຫ ື ຜູ່ ຄາປະກັ
(ທີ່ເຮັດໜື້າທີ່ເປນ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນື້ ) ແລະ ພາກສ່ວນ

ອື່ນໆ ທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງກັບການຮື້ອງຂອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນື້ ໃຫື້ແກ່ ມ່ ວນຊົນ;
ື້ ນກ່ ຽວກັບ ແຜນການນາໃຊື້ທຶນທີ່ລະດົມໄດື້ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;
 ຂມູ
ື້ ນກ່ ຽວກັບ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ມີອານາດຄວບຄຸ ມກິດຈະການ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນຈານວນສັດສວນການຖື
 ຂມູ
ຮຸ ື້ນ;
ື້ ນກ່ ຽວກັບ ຂຂັ
ື້ ດແຍ່ ງທາງດື້ານກົດໝາຍ ແລະ ລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ;
 ຂມູ
ື້ ນກ່ ຽວກັບ ຖານະການເງ ິນຂອງບລິສດ
ັ ທີ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບລິສດ
ັ ກວດສອບ.
 ຂມູ

ື້
ື້ ນພືນຖານຂ
ື້
ື້ ນທີ່ ຄົບຖື້ວນ ແລະ ຖືກຕື້ອງ, ພື້ອມທັງ ມີລາຍ
ເນືອໃນຂອງໜັ
ງສືຊວນຊື ື້ ຕື້ອງສື້າງຂຶນບົ
ມູ
ັ ທີ່ມີຈດ
ເຊັນຮັບຮອງຂອງ ປະທານສະພາບລິຫານ, ຜູ່ ອານວຍການໃຫຍ່ , ຝ່າຍກວດກາ, ຝ່າຍບັນຊີ ຂອງບລິສດ
ຸ ປະ
ື້
ຶ ສາດື້ານການເງ ິນ ແລະ ຜູ່ ຄາປະກັ
ສົງອອກຈາໜ່າຍຮຸ ື້ນ ແລະ ຂອງທີ່ປກ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນື້ .
ື້ ນໃນໜັງສືຊວນຊື ື້ ມີຄວາມສາຄັນຫາຍຕ່ ຜູ່ ລົງທຶນ ເພື່ອໃຊື້ປະກອບການວິເຄາະ ແລະ ຕັດສິນໃຈລົງ
ຂມູ

ື້
ັ ກ່ ຕື້ອງຜ່ານການພິຈາລະນາຈາກສານັກງານຄະນະກາ
ທຶນໃນຮຸ ື້ນດັ່ງກ່ າວ. ພື້ອມນັນື້ ຮ່າງໜັງສືຊວນຊືຂອງບ
ລິສດ
ັ ຊັບ ກ່ ອນຈະທາການເຜີຍແຜ່ໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນທົ່ວໄປ.
ມະການຄຸ ື້ມຄອງຫກ

ື້ ່ ອລະດົມໃຫື້ມວນຊົນມາລົງທຶນນາບລິສດ
ັ ທີ່ຈະອອກ
ບັນດາທ່ານຈະເຫັນໄດື້ວ່າ ການຮ່າງໜັງສືຊວນຊືເພື
ື້
ັ ຈະຂຽນ ຫ ື ແຕ່ ງຂຶນເອງແບບງ່
ຈາໜ່າຍຮຸ ື້ນນັນື້ ບ່ ແມ່ ນເອກະສານທີ່ບລິສດ
າຍດາຍ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່. ໜັງສື
ື້
ື້
ື້ອງປະກອບມີເນືອໃນລາຍລະອຽດຄົ
ຊວນຊືຈະຕ
ບຖື້ວນ,
ຖືກຕື້ອງຕາມທີ່ລະບຽບການໄດື້ການົດໄວື້ພອື້ ມທັງມີ
ື້ ນຈາກພາກສ່ວນກ່ ຽວຂື້ອງນາ ແລະ ໄດື້ຮບ
ັ ື້ ນ
ື ຄວາມຖືກຕ ື້ອງຂອງຂມູ
ັ ອະນຸຍາດຈາກ ສານັກງານ ຄຄຊ
ການຢງຢ
ກ່ ອນ.
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ັ ື້ ນ
ື ຖືກຕື້ອງ ກ
ື້ ງຄົບຖື້ວນ ແລະ ມີການຢງຢ
ການຮ່າງໜັງສືຊວນຊື ື້ ທີ່ມີຄວາມລະອຽດ, ຊັດເຈນ, ຖືກຕອ
ື້ ່ ອຖືໃຫື້ແກ່ ຜູ່ ທີ່ຈະມາລົງທຶນນາ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃຫື້ການລະດົມທຶນຂອງບລິສດ
ັ ປະສົບ
ຈະສື້າງຄວາມເຊື່ອໝັນເຊື
ື້
ຜົນສາເລັດຍິ່ງຂຶນ.

ື້ ນໃຫື້ຖີ່ຖື້ວນກ່ ອນ
ຜູ່ ລົງທຶນຕື້ອງຄານຶງສະເໝີວ່າ: “ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ຜູ່ ລົງທຶນຄວນສຶກສາຂມູ
ຕັດສິນໃຈລົງທຶນ”.
ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດສອບຖາມລະອຽດກ່ ຽວກັບການລະດົມທຶນດື້ວຍການອອກຈາໜ່າຍຮຸ ນື້ ມາໄດື້ທີ່
ັ ຊັບ ທີ່ຢູ່: ຕຶກສູ ນການຄື້າສີເມືອງ ຊັນື້ 3, ບື້ານ ເພຍວັດ, ເມືອງ ສີສດ
ັ ຕະ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ື້ມຄອງຫກ
ີ : 021-217770 ໃນໂມງລັດຖະການ ແລະ ສາ
ນາກ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຫ ື ທ່ານຈະໂທມາສອບຖາມໄດື້ທ່ ເບີ
ື້ ນຕ່າງໆກ່ ຽວກັບຕະຫາດທຶນຕື່ມໄດື້ທ່ ເວັ
ີ ບໄຊທ໌: www.lsc.gov.la
ມາດເບິ່ງຂມູ
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