ຼັ ຜົນກໍາໄລຂອງບໍລສ
ຼັ ແນວໃດ? ຈຼັກເດອນ ຈຼັກປີ ຈຶື່ງມີການປນ
ຼັ ຜົນ?
ິ ດ
ຼັ ຈົດທະບຽນ ມີການແບື່ງປນ
39. ການປນ
ຼັ 2 ປະເພດ ຄ: ເງ ິນປນ
ຼັ ຜົນ ແລະ ກໍາໄລຈາກ
ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນໃນຮນຸ້ ນຼັນຸ້ ແບື່ງອອກເປນ
ຸ້ ລະນີຂາຍຮ ຸ້ນອອກ. ຖຸ້າລາຄາຮນຸ້ ເພີື່ມຂຶນຸ້ ແຕື່ບໍື່ໄດຸ້ຂາຍຮນຸ້ ອອກເທື່ ອ ຖວື່າທື່ານມີກາໍ ໄລທາງ
ລາຄາຮ ຸ້ນທີື່ເພີື່ມຂຶນກໍ

ຸ້
ົ ຈິງ).
ບຼັນຊີ (ເງ ິນຍຼັງບໍື່ເຂົາມາບຼັ
ນຊີຕວ
ຼັ ຜົນ (Dividend): ໝາຍເຖິງ ສື່ວນແບື່ງກໍາໄລຂອງບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ທີື່ຈະຈື່ າຍໃຫຸ້ແກື່ ຜູື່ ຖຮນຸ້ ຊຶື່ງການຈື່ າຍ
 ເງ ິນປນ
ຸ້ ບນະໂຍບາຍຂອງແຕື່ ລະບໍລ ິ
ຼັ ຜົນແມື່ ນຈະຈື່ າຍເປນ
ຼັ ງວດ ເຊຼັື່ນ: ເປນ
ຼັ ໄຕມາດ, ເຄິື່ງປີ ຫຼ ຕໍື່ປີ ຂຶນກຼັ
ເງ ິນປນ
ຼັ ຜົນ ກໍື່ຕໍື່ເມື່ ອບໍລສ
ຼັ ຜົນ ແລະ ທີື່ສໍາຄຼັນ ທື່ານ
ຼັ ເງ ິນປນ
ິ ດ
ຼັ ປະກາດຈື່ າຍເງ ິນປນ
ສຼັດ. ໂດຍທົື່ວໄປທື່ານຈະໄດຸ້ຮບ
ຸ້ ນຊີຜູື່ຖຄອງຮນຸ້ ແມື່ ນ
ຼັ ຜູື່ ຖຮນ
ຶ ຸ້ ນຊີທະບຽນຜູື່ ຖຄອງຮນຸ້ ຊຶື່ງການກໍານົດມປຸ້ ດ
ິ ປມບຼັ
ຸ້ ທີື່ມີຊື່ ໃນປມບຼັ
ຕ ຸ້ອງເປນ

ິ ານພິຈາລະນາ ແລະ ໄດຸ້ຮບ
ຼັ ການເຫຼັນດີຈາກກອງປະຊມຜູື່ ຖຮນຸ້ . ການຄິດໄລເງ ິນ
ຕ ຸ້ອງຜື່ານສະພາຜູື່ ບໍລຫ
ຼັ ຜົນທີື່ທື່ານຈະໄດຸ້ຮບ
ຼັ ຜົນຕໍື່
ຼັ ແມື່ ນຄິດໄລື່ດຸ້ວຍ ການເອົາຈໍານວນຮນຸ້ ທີື່ທື່ານຖ ຄູນດຸ້ວຍ ຈໍານວນເງ ິນປນ
ປນ

ິ ດ
ຼັ ປະກາດຈື່ າຍ. ຕົວຢື່າງ: ທື່ານຖຮນຸ້ ຂອງ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ກ ຈໍານວນ 100 ຮນຸ້ , ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ກ ມີນະໂຍ
ຮ ຸ້ນ ທີື່ບໍລສ
ຼັ ຜົນ ຈໍານວນ 100 ກີບ/ຮນຸ້ . ເງ ິນປນ
ຼັ ຜົນທີື່ທື່ານຈະໄດຸ້ຮບ
ຼັ ແມື່ ນ: 100 ຮນຸ້ x 100 ກີບ =
ບາຍຈື່ າຍເງ ິນປນ
100.000 ກີບ.

 ກໍາໄລຈາກລາຄາຮ ຸ້ນທີື່ປື່ຽນແປງ (Capital Gain): ໝາຍເຖິງ ກໍາໄລຈາກການຂາຍຮນຸ້ ທີື່ເກີດຈາກສື່ວນ
ິ ດ
ຼັ ກ ໃນ ຕລຊລ ໃນລາຄາ 2.000 ກີບ ຈໍານວນ 100
ຕື່າງຂອງລາຄາຮ ຸ້ນ. ຕົວຢື່າງ: ທື່ານຊຮຸ້ ນຸ້ ຂອງ ບໍລສ
ຼັ ເງ ິນລົງທຶນ (2.000 ກີບ x 100 ຮນຸ້ ) + 1.400 ກີບ (ຊຶື່ງໃນເວລາຊຮຸ້ ນຸ້ ໃນ ຕລຊລ ທື່ານຈະໄດຸ້
ຮ ຸ້ນ ເປນ
ຼັ ໂຕ
ິ ດ
ຼັ ກ ປບ
ຈື່ າຍຄື່າທໍານຽມການຊ ຸ້ 0,70% ຂອງມູນຄື່າຊ)ຸ້ = 201.400 ກີບ. ຖຸ້າລາຄາຮນຸ້ ຂອງ ບໍລສ
ຼັ .000 ກີບ, ເມື່ ອທື່ານຂາຍຮ ຸ້ນຂອງ ບໍລສ
ິ ດ
ຼັ ກ ອອກທຼັງໝົດ ທື່ານກໍື່ຈະໄດຸ້ຮບ
ຼັ ເງ ິນ ( .000
ສູງຂຶນຸ້ ເປນ
ກີບ x 100 ຮນຸ້ ) - .000 ກີບ (ຊຶື່ງໃນເວລາຂາຍຮນຸ້ ໃນ ຕລຊລ ທື່ານຈະໄດຸ້ຈື່າຍຄື່າທານຽມການຂາຍ
1% ຂອງມູນຄື່າຂາຍ) = 297.000 ກີບ. ສື່ວນແຕກຕື່ າງກໍື່ຄ ກໍາໄລ 95.600 ກີບ (297.000 ກີບ 201.400 ກີບ = 95.600 ກີບ).
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