ື້
ການຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ທາງອິນເຕີເນັດ
ັ ດາ ເລີດນິຍມ
ົ , ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ື້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ຂຽນໂດຍ: ທ່ ານ ນ. ວິລດ
ື້
ື້
ັ ຊັບລາວ (ຕລຊລ) ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ ນ ຜລ
ື້ ງົ ທຶນຈະຊ-ຂາຍຮ
ການຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ໃນຕະຫາດຫກ
ນື້ ຜ່ານ
ື້
ື້
ັ ຊັບຂອງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບເທົ່ານັນື້ ໂດຍການສົ່ງຄາສັ່ງທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ ຫ ເຂົາໄປບ
ັ
ນາຍໜື້າຊ-ຂາຍຫກ
ລິສດ
ັ ຊັບໂດຍກົງ ຊຶ່ງຍັງບ່ ທັນອານວຍຄວາມສະດວກໄດື້ຫາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ໃຫື້ແກ່ ຜລ
ື້ ງົ ທຶນທີ່ມີຄວາມຕື້ອງການໃນ
ຫກ
ື້
ການສົ່ງຄາສັ່ງຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ແບບຮີບດ່ວນ.

ື້
ັ ການຂະຫຍາຍຖານການຊ-ຂາຍຮ
ື້ ງົ ທຶນ ທັງເປນ
ເພ່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້ແກ່ ຜລ
ນື້ ໃຫື້
ື້
່
ື້
ີ ໃຫື້ບລິການຊ-ຂາຍຮນື້ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ (Home Trading System: HTS)
ຫາຍຂຶນ, ຕລຊລ ຈຶງໄດື້ເປດ
ື້
ື້
ັ ຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການຊ-ຂາຍຮ
ື້ນ ທີ່ຜລ
ື້ ງົ ທຶນສາມາດສົ່ງຄາສັ່ງຊ-ຂາຍຮ
ຊຶ່ງເປນ
ນື້ ໄດື້ດວື້ ຍຕົນເອງ ບ່ ວ່າຈະຢ່ ສປປ
ື້
ື້ ່ ລະບົບຈັບຄ່ ຂອງ ຕລຊລ ໄດື້ ໂດຍຜ່ານຄອມພິວ
ລາວ ຫ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ກ່ ສາມາດສົ່ງຄາສັ່ງຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ເພ່ ອເຂົາສ
ື້
ສະນັນ,

ື້
ີ
ເຕີທ່ ໄດື້ລົ
ງໂປຣແກຣມຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ທາງອິນເຕີເນັດ.
ື້
ື້
ັ ຊ່ອງທາງຊ-ຂາຍຮ
ການຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ທາງອິນເຕີເນັດ ເປນ
ນື້ ຮບແບບໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີລະບົບ
ື້
ີ
ີ
ື້ ງົ ທຶນສາມາດໃຊື້ບລິການໄດື້ດວື້ ຍຕົນເອງຢ່າງງ່ າຍດາຍ, ຊຶ່ງຂັນຕອນໃນການເປ
ການນາໃຊື້ທ່ ສະດວກສະບາຍ,
ຜລ
ດ
ື້
ັ :ື້
ໃຊື້ບລິການຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ທາງອິນເຕີເນັດ ມີດ່ ງນີ
ີ ບັນຊີຫກ
ັ ຊັບ ນາບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ;
1. ເປດ
ື້
ີ ບັນຊີການຊ-ຂາຍຮ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ຊຶ່ງບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບຈະການົດຊ່ ແລະ
2. ເປດ
ນື້ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ນາບລິສດ
ື້
ື້ ງົ ທຶນ;
ອອກລະຫັດການຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໃຫື້ຜລ
ື້
ື້
3. ຕິດຕັງໂປຣແກຣມຊ
-ຂາຍຮ
ນື້ ທາງອິນເຕີເນັດໃນຄອມພິວເຕີຂອງຕົນ ໂດຍການດາວໂຫດໂປຣແກຣມຈາກ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ;
ເວັບໄຊ ຂອງບລິສດ

ື້
ື້ ນຂອງຕົນຢ່າງຖກຕອື້ ງລົງ
4. ຜໃື້ ຊື້ບລິການ ສາມາດນາໃຊື້ລະບົບຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ທາງອິນເຕີເນັດ ໂດຍການຕ່ ມຂມ
ໃນໂປຣແກຣມດັ່ງກ່ າວ.
ື້
ັ ລະບົບທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມ
ການບລິການຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ທາງອິນເຕີເນັດ ເປນ
ື້
ັ ຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ພັດທະນາຂຶນື້ ເພ່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊ-ຂາຍຮ
ື້ ງົ ທຶນ ທັງ
ປອດໄພສງ, ເປນ
ນື້ ໃຫື້ຜລ
ື້ ງົ ທຶນທີ່ໃຊື້ບລິການໃນຮບແບບນີ ື້ ຈະໄດື້ຮັບສ່ວນຫດອັດຕາຄ່າທາ
ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຢ່ ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງຜລ

ື້
ົ ກະຕິຄ: ຄ່າທານຽມການຊຮື້ ນື້ ຈາກ 0,70% ເຫອ 0,63% ແລະ ຄ່າທານຽມການ
ນຽມການຊ-ຂາຍຮ
ນື້ ຈາກປກ
ຂາຍຮ ື້ນຈາກ 1,00% ເຫອ 0,93%, ນອກຈາກນັນື້ ຜໃື້ ຊື້ບລິການຕື້ອງເສຍຄ່າທານຽມໃນການໃຊື້ບລິການລະບົບ

ື້
ດັ່ງກ່ າວ ພຽງແຕ່ 24,000 ກີບ ຕ່ ເດອນ ເທົ່ານັນ.
ື້
ື້ ການເລອກສົ່ງຄາສັ່ງຊ-ຂາຍຮ
ັ ອີກທາງເລອກໜຶ່ງໃຫື້ແກ່ ຜ ື້
ດັ່ງນັນ,
ນື້ ໂດຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ຈຶ່ງເປນ
ື້
ລົງທຶນໃຫື້ສາມາດເຂົາມາລົ
ງທຶນໃນຮນື້ ໄດື້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ແທດເໝາະກັບສັງຄົມໃນປະຈບັນ ທີ່ມີ
ັ ການກະກຽມຄວາມພື້ອມໃນການບລິການ ໃຫື້ສາມາດຮອງຮັບກັບຈາ
ຄວາມຮີບດ່ວນ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພ່ ອເປນ
ື້
ັ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ທີ່ຈະເພີ່ມຂຶນໃນອະນາຄົ
ນວນບລິສດ
ດ.

