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ຂ່າວໂດຍ: ທ່ານ ນ. ທບິດາວອນ ວລິະວງົ 

 

 ໃນປະເທດລາວເຮາົ “ຮຸ ູ້ນ1” ຍງັເປັນຜະລດິຕະພັນໃໝ່, ຜ່ານມາສັງຄົມເຮົາຍງັບ ່ ທັນມຄີວາມຮ ູ້ ແລະ 
ຄວາມເຂົ ູ້າໃຈພຽງພ ກ່ຽວກບັ ການຊື ູ້-ຂາຍຮຸ ູ້ນ, ແຕ່ພາຍຫ ງັທີ່  ສ ານກັງານ ຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫ ກັຊບັ (ສຄຄ
ຊ) ກ ່ ຄ ືທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫ າດທນຶ ໄດ ູ້ໃຫ ູ້ຄວາມເອາົໃຈໃສ່ໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ວຽກງານ
ຕະຫ າດທນຶໃຫ ູ້ແກ່ມວນຊນົ ທງັພາຍໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ກ ່ ເຫນັວ່າປະຊາຊນົຈ ານວນໜຶ່ ງ
ເລີ່ ມມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ເຂົ ູ້າໃຈຂັ ູ້ນພຶ ູ້ນຖານ ກ່ຽວກບັວຽກງານຕະຫ າດທນຶ ແລະ ເກດີມຄີວາມສນົໃຈໃນການ
ລງົທນຶໃນຮຸ ູ້ນ. ແຕ່ກ ່ ຍງັມປີະຊາຊນົສ່ວນໜຶ່ ງຍງັບ ່ ທນັເຂົ ູ້າໃຈວ່າ ຖູ້າຫາກຊື ູ້ຮຸ ູ້ນຂອງບ ລສິດັໃດໜຶ່ ງແລ ູ້ວ ຈະມສີດິທິ
ພເິສດຫຍງັແດ່ໃຫ ູ້ກບັຕນົເອງ. ສະນັ ູ້ນ, ບດົຄວາມນີ ູ້ຈະຊ່ວຍແກ ູ້ໄຂ ູ້ຂ ູ້ຂອງໃຈໃຫ ູ້ແກ່ບນັດາທ່ານທີ່ ຍງັມຂີ ູ້ສງົໃສ
ກບັບນັຫານີ ູ້.  
 ກ່ອນທີ່ ເຮາົຈະໄປຮ ູ້ກ່ຽວກບັບຸລມິະສດິພເິສດຈາກການຖຄືອງຮຸ ູ້ນ ເຮາົຕ ູ້ອງມາຮ ູ້ກນັກ່ອນວ່າ “ຮຸ ູ້ນ” ໝາຍ
ເຖງິ ທນຶຂອງບ ລສິດັທີ່ ແບ່ງອອກເປນັສດັສ່ວນທີ່ ມມີ ນຄ່າເທົ່ າກນັ, ຊຶ່ ງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນມຖີານະເປນັເຈົ ູ້າຂອງບ ລສິດັ, ຈະໄດ ູ້
ຮບັສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ຕນົຖຄືອງ. ບຸລມິະສດິພເິສດ ຫ ເືອີ ູ້ນວ່າ ສດິພເິສດ ຂອງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່

ຈະໄດ ູ້ຮບັ ມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ ູ້: 
1. ມສີດິໄດ ູ້ຮບັຂ ູ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວ ຫ  ືຜນົການດ າເນນີງານຂອງບ ລສິດັ; 
2. ມສີດິເຂົ ູ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຊຶ່ ງໃນກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນມສີດິໃນການອອກຄ າຄດິຄ າເຫນັ 

ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດ ີຫ  ືບ ່ ເຫນັດ ີຕ ່ ມະຕສິ າຄນັຕ່າງໆທາງທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັ; 
3. ມສີດິອອກສຽງໃນການແຕ່ງຕັ ູ້ງ ຫ  ືປດົຕ າແໜ່ງ ຄະນະສະພາຜ ູ້ບ ລຫິານ ແລະ ຜ ູ້ອ ານວຍການ; 
4. ມສີດິຈ່ອງຊື ູ້ຮຸ ູ້ນທີ່ ອອກໃໝ່ຂອງບ ລສິດັ ເມື່ ອບ ລສິດັຕ ູ້ອງການອອກຮຸ ູ້ນເພີ່ ມທນຶ ໃນລາຄາ ແລະ ຈ ານວນ 

ຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ; 
5. ມສີດິໄດ ູ້ຮບັເງນິປນັຜນົຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ຕນົຖຄືອງຮຸ ູ້ນ ໃນກ ລະນທີີ່ ບ ລສິດັມຜີນົກ າໄລ ແລະ ມມີະຕິ

ຕກົລງົເຫນັດຈີາກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນໃນການຈ່າຍເງນິປນັຜນົໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ. 
 ການກ ານດົສດິຂອງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ກ່າວມາຂ ູ້າງເທງີນີ ູ້ ກ ່ ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ູ້ຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນສາມາດກວດສອບ, 
ກວດກາການດ າເນນີງານຂອງບ ລສິດັທີ່ ຕນົຖຄືອງຮຸ ູ້ນຢ ່ ນ ັ ູ້ນ ແລະ ມສີດິຕດັສນິໃຈຕ ່ ບນັຫາສ າຄນັໃນການດ າເນນີ
ງານຂອງບ ລສິດັດັ່ ງກ່າວ, ຊຶ່ ງທງັໝດົກ ່ ແມ່ນເພື່ ອປກົປູ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນຂອງບ ລສິດັດັ່ ງກ່າວນັ ູ້ນເອງ. 
ແຕ່ຜ ູ້ລງົທນຶຄວນຄ ານງຶສະເໝວ່ີາ “ທຸກການລງົທນຶແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງ, ຜ ູ້ລງົທນຶຄວນສກຶສາຂ ູ້ມ ນໃຫ ູ້ຖີ່ ຖ ູ້ວນກ່ອນ
ຕດັສນິໃຈລງົທນຶ”. 
ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂ ູ້ມ ນລະອຽດ ກ່ຽວກບັການລະດມົທນຶດ ູ້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ ູ້ນໄດ ູ້ທີ່  ສ າ
ນກັງານ ຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຫ ກັຊບັ ຢ ່ ທີ່ : ຕກຶສ ນການຄ ູ້າສເີມອືງ, ຊັ ູ້ນ 3, ບ ູ້ານ ເພຍັວດັ, ເມອືງ ສສີດັຕະນາກ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຫ  ືໂທສອບຖາມໄດ ູ້ທເີບ ີ:021-217770 ໃນໂມງລດັຖະການ ແລະ ສາມາດຕດິຕາມຂ ູ້ມ ນ
ຕ່າງໆກ່ຽວກບັວຽກງານຕະຫ າດທນຶໄດ ູ້ທີ່  ເວບັໄຊທ:໌ www.lsc.gov.la; ລາຍການໂທລະພາບ ທຊລ 1: ເສັ ູ້ນ
ທາງສ ່ ຕະຫ າດທນຶ, ອອກອາກາດທຸກໆວນັອາທດິ ເວລາ 20:10 - 20:40 ໂມງ ແລະ ວນັພະຫດັ (ນ າເອາົເທບັ
ຂອງວນັອາທດິມາອອກອາກາດຊ ູ້າຄນື) ເວລາ 09:00 - 09:30 ໂມງ; Facebook: ສ ານກັງານ ຄະນະກ າມະ
ການຄຸ ູ້ມຄອງຫ ກັຊບັລາວ ແລະ Youtube: ລາຍການເສັ ູ້ນທາງສ ່ ຕະຫ າດທນຶລາວ. 

                                                           
1  “ຮຸ ູ້ນ” ໃນບດົຄວາມນີ ູ້ ໝາຍເຖງິ ຮຸ ູ້ນສາມນັ (Common Stock) 

 

http://www.lsc.gov.la/

