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39. ການປຼັນຜນົກາໍໄລຂອງບໍລສິຼັດຈດົທະບຽນ ມກີານແບື່ ງປຼັນແນວໃດ? ຈຼັກເດ ອນ ຈຼັກປ ີຈຶື່ ງມກີານປຼັນຜນົ? 
ຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທນຶໃນຮ ຸ້ນນຼັ ຸ້ນ ແບື່ ງອອກເປຼັນ 2 ປະເພດ ຄ : ເງນິປຼັນຜນົ ແລະ ກາໍໄລຈາກ

ລາຄາຮ ຸ້ນທີື່ ເພີື່ ມຂຶ ຸ້ນກລໍະນຂີາຍຮ ຸ້ນອອກ. ຖຸ້າລາຄາຮ ຸ້ນເພີື່ ມຂຶ ຸ້ນ ແຕື່ ບໍື່ ໄດ ຸ້ຂາຍຮ ຸ້ນອອກເທ ື່ ອ ຖ ວື່ າທື່ ານມກີາໍໄລທາງ
ບຼັນຊ ີ(ເງນິຍຼັງບໍື່ ເຂົ ຸ້າມາບຼັນຊຕີວົຈງິ).  

 ເງນິປຼັນຜນົ (Dividend): ໝາຍເຖງິ ສື່ ວນແບື່ ງກາໍໄລຂອງບໍລສິຼັດທີື່ ຈະຈື່ າຍໃຫ ຸ້ແກື່ ຜູື່ ຖ ຮ ຸ້ນ ຊຶື່ ງການຈື່ າຍ
ເງນິປຼັນຜນົແມື່ ນຈະຈື່ າຍເປຼັນງວດ ເຊຼັື່ ນ: ເປຼັນໄຕມາດ, ເຄິື່ ງປ ີ ຫຼ  ຕໍື່ ປ ີ ຂຶ ຸ້ນກຼັບນະໂຍບາຍຂອງແຕື່ ລະບໍລ ິ
ສຼັດ. ໂດຍທົື່ ວໄປທື່ ານຈະໄດ ຸ້ຮຼັບເງນິປຼັນຜນົ ກໍື່ ຕໍື່ ເມ  ື່ ອບໍລສິຼັດປະກາດຈື່ າຍເງນິປຼັນຜນົ ແລະ ທີື່ ສໍາຄຼັນ ທື່ ານ
ຕ ຸ້ອງເປຼັນຜູື່ ຖ ຮ ຸ້ນທີື່ ມຊີ ື່ ໃນປຶ ຸ້ມບຼັນຊທີະບຽນຜູື່ ຖ ຄອງຮ ຸ້ນ ຊຶື່ ງການກາໍນດົມ ຸ້ປດິປ ຸ້ມບຼັນຊຜູີື່ ຖ ຄອງຮ ຸ້ນ ແມື່ ນ
ຕ ຸ້ອງຜື່ ານສະພາຜູື່ ບໍລຫິານພຈິາລະນາ ແລະ ໄດ ຸ້ຮຼັບການເຫຼັນດຈີາກກອງປະຊ ມຜູື່ ຖ ຮ ຸ້ນ. ການຄດິໄລເງນິ
ປຼັນຜນົທີື່ ທື່ ານຈະໄດ ຸ້ຮຼັບ ແມື່ ນຄດິໄລື່ ດ ຸ້ວຍ ການເອາົຈາໍນວນຮ ຸ້ນທີື່ ທື່ ານຖ  ຄູນດ ຸ້ວຍ ຈາໍນວນເງນິປຼັນຜນົຕໍື່
ຮ ຸ້ນ ທີື່ ບໍລສິຼັດປະກາດຈື່ າຍ. ຕວົຢື່ າງ: ທື່ ານຖ ຮ ຸ້ນຂອງ ບໍລສິຼັດ ກ ຈາໍນວນ 100 ຮ ຸ້ນ, ບໍລສິຼັດ ກ ມນີະໂຍ 
ບາຍຈື່ າຍເງນິປຼັນຜນົ ຈາໍນວນ 100 ກບີ/ຮ ຸ້ນ. ເງນິປຼັນຜນົທີື່ ທື່ ານຈະໄດ ຸ້ຮຼັບແມື່ ນ: 100 ຮ ຸ້ນ x 100 ກບີ = 
100.000 ກບີ. 

 ກາໍໄລຈາກລາຄາຮ ຸ້ນທີື່ ປື່ ຽນແປງ (Capital Gain): ໝາຍເຖງິ ກາໍໄລຈາກການຂາຍຮ ຸ້ນ ທີື່ ເກດີຈາກສື່ ວນ
ຕື່ າງຂອງລາຄາຮ ຸ້ນ. ຕວົຢື່ າງ: ທື່ ານຊ ຸ້ຮ ຸ້ນຂອງ ບໍລສິຼັດ ກ ໃນ ຕລຊລ ໃນລາຄາ 2.000 ກບີ ຈາໍນວນ 100 
ຮ ຸ້ນ ເປຼັນເງນິລງົທນຶ (2.000 ກບີ x 100 ຮ ຸ້ນ) + 1.400 ກບີ (ຊຶື່ ງໃນເວລາຊ ຸ້ຮ ຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທື່ ານຈະໄດ ຸ້
ຈື່ າຍຄື່ າທໍານຽມການຊ ຸ້ 0,70% ຂອງມູນຄື່ າຊ ຸ້) = 201.400 ກບີ. ຖຸ້າລາຄາຮ ຸ້ນຂອງ ບໍລສິຼັດ ກ ປຼັບໂຕ
ສູງຂຶ ຸ້ນ ເປຼັນ  .000 ກບີ, ເມ ື່ ອທື່ ານຂາຍຮ ຸ້ນຂອງ ບໍລສິຼັດ ກ ອອກທຼັງໝດົ ທື່ ານກໍື່ ຈະໄດ ຸ້ຮຼັບເງນິ ( .000 
ກບີ x 100 ຮ ຸ້ນ) -  .000 ກບີ (ຊຶື່ ງໃນເວລາຂາຍຮ ຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທື່ ານຈະໄດ ຸ້ຈື່ າຍຄື່ າທ ານຽມການຂາຍ 
1% ຂອງມູນຄື່ າຂາຍ) = 297.000 ກບີ. ສື່ ວນແຕກຕື່ າງກໍື່ ຄ  ກາໍໄລ 95.600 ກບີ (297.000 ກບີ - 
201.400 ກບີ = 95.600 ກບີ). 

  




