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ບດົຄວາມເຜຍີແຜຜ່າ່ນສ ື່ຕາ່ງໆ 
ຂ ໍ້ຄວນລະວງັສ າລບັຜ ູ້ລງົທນຶໃນຮ ູ້ນມ ໃໝ.່ 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສ ລຍິາ ໝ ື່ນວເິສດ 
ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

 

ໃນປະຈ ບັນ ຕະຫ າດທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດູ້ສູ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນມາໄດູ້ຫ າຍກວ່າ 7 ປີ ແລູ້ວ ຊຶື່ງໄດູ້ສູ້າງທາງເລ ອກ
ໃນການລົງທຶນໃຫູ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ເພ ື່ອເປ ົ້າໝາຍໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ ແລະ 
ໃນການເພີື່ມປະສິດທິພາບໃນການລົງທຶນໃຫູ້ໄດູ້ຜົນຕອບແທນຫ າຍເທົົ່າທີື່ຈະຫ າຍໄດູ້. ຄ່ຽງຄ ່ກັບຜົນປະໂຫຍດທີື່
ຈະໄດູ້ຮັບຈາກຕະຫ າດທຶນ ກ ໍ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຕິດພັນກັບການລົງທຶນເຊັົ່ນດຽວກັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຄວາມສຽ່ງພາຍ
ໃນ ແລະ ຄວາມສຽ່ງພາຍນອກ. 

 ຄວາມສ່ຽງພາຍໃນທີື່ເປັນຄວາມສ່ຽງທີື່ຕິດພັນກັບປັດໄຈພາຍໃນຂອງບ ລິສັດທີື່ເຮົາໄດູ້ຕັດສິນໃຈລົງທຶນ 
ເຊັົ່ນ: ຄວາມສ່ຽງທາງຍ ດທະສາດ ກ ໍ່ຄ ຄວາມສ່ຽງທີື່ກ່ຽວພັນກັບ ນະໂຍບາຍທີື່ບ ລິສັດໄດູ້ຕັັ້ງເປ ົ້າໝາຍໄວູ້, ຄວາມ
ສ າພັນລະຫວ່າງບ ລິສັດ ແລະ ລ ກຄູ້າ. ຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການສ າລະໜີັ້ສິນ 
ທັງໝົດຂອງບ ລິສັດ, ຄວາມສ່ຽງທາງດູ້ານການດ າເນີນງານ ທີື່ຕິດພັນກັບຂອດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 
ພາຍໃນບ ລິສັດ ເຊັົ່ນ: ລະບົບກວດກາພາຍໃນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານບັນຊີ, ຄວາມສ່ຽງທາງດູ້ານ  
ກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງທີື່ບ ລິສັດອາດກະທ າຜິດຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 
ອ ື່ນໆ ທີື່ຕິດພັນກັບບ ລິສັດດັົ່ງກ່າວ. ສ າລບັຄວາມສຽ່ງພາຍນອກ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີື່ຕິດພັນກັບສະພາບແວດລູ້ອມ 
ທີື່ບ ລິສັດບ ໍ່ສາມາດແກູ້ໄຂໄດູ້ ເຊັົ່ນ: ຄວາມສ່ຽງທາງດູ້ານການເມ ອງ, ຄວາມສ່ຽງທີື່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນຂອງ 
ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະເກີດໄພທ າມະຊາດ, ຄວາມສ່ຽງທາງດູ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ່ວນຫ າຍຈະ
ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດມະຫາອ ານາດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ວິກິດການເງິນຂອງແຕ່ລະພາກພ ັ້ນທີື່ 
ສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫ   ທາງອູ້ອມຕ ໍ່ການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງບ ລິສັດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອ ື່ນໆ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ສ າລັບຜ ູ້ລົງທຶນໃນວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ກ ໍ່ຄ ຜ ູ້ລົງທຶນໃນຮ ູ້ນຂອງບ ລິສັດຈົດທະບຽນ
ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ໃນປະເທດທີື່ກ າລັງພັດທະນາ ຫ   ປະເທດທີື່ຫາກ ໍ່ສູ້າງຕັັ້ງຕະຫ າດທຶນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ຄ ດັົ່ງ
ລ ່ມນີັ້: 

1. ບ ໍ່ມີຄວາມຮ ູ້: ເພາະວ່າການລົງທຶນໃນຮ ູ້ນບ ໍ່ຄ ກັບການຫ ີັ້ນການພະນັນທົົ່ວໄປ ທີື່ສາມາດເລີື່ມຕົັ້ນໃໝ່
ໄດູ້ຕາມໃຈປາຖະໜາ ມ ໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ເມ ື່ອມີຄວາມສົນໃຈໃນການລົງທຶນໃນຮ ູ້ນ ກ ໍ່ໄປເປີດບັນຊີ 
ແລະ ສົົ່ງຄ າສັົ່ງຊ ັ້-ຂາຍທັນທີ ກົງກັນຂູ້າມ ການລົງທຶນໃນຮ ູ້ນແມ່ນຕູ້ອງອາໄສຄວາມຮ ູ້ ແລະ ປະສົບ
ການ ດັົ່ງນັັ້ນ ກອນລົງທຶນໃນຮ ູ້ນຕູ້ອງໄດູ້ສຶກສາໃຫູ້ລະອຽດຖີື່ຖູ້ວນເສຍກ່ອນ; 

2. ຫ ເບົາ ຫ   ເຊ ື່ອຄົນງາຍ: ໃນເມ ື່ອບ ໍ່ມີຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ຜ ູ້ລົງທຶນມ ໃໝ່ຄວນເລີື່ມ
ສຶກສາຈາກແຫ ່ງຕ່າງໆທີື່ໜູ້າເຊ ື່ອຖ ໄດູ້ ແຕ່ຫ າຍໆຄົນຊ ໍ້າພັດໄປເຊ ື່ອຄ າແນະນ າຂອງຄົນອູ້ອມຂູ້າງ, 
ຈາກໜັງສ ລາຍວັນ ລວມໄປເຖິງບັນດາທີື່ຕັັ້ງຕົນເອງວ່າເປັນຜ ູ້ຊ່ຽວຊານໃນການລົງທຶນ ແຕ່ກັບມາທີື່
ຄ າຖາມທີື່ວ່າ ແຫ ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ມີຄວາມເຊ ື່ອຖ ຫ າຍໜູ້ອຍພຽງໃດ; 

3. ມີຄວາມຮ ູ້ບ ໍ່ພຽງພ : ເມ ື່ອເກັບກ່ຽວປະສົບການໃນຕະຫ າດທຶນໃນໄລຍະໃດໜຶື່ງ ມ ໃໝ່ຈະເລີື່ມມີ
ປະສົບການໃນແງ່ຕັັ້ງໜູ້າ ແລະ ຖົດຖອຍ ຊຶື່ງເຮັດໃຫູ້ມ ໃໝ່ເລີື່ມມີຄວາມໝັັ້ນໃຈ ແລະ ຄິດວ່າຕົນເອງ
ຊ ານິຊ ານານຫ າຍຂ ັ້ນໃນການລົງທຶນໃນຕະຫ າດທຶນ ຈຶື່ງບ ໍ່ຄົັ້ນຄວູ້າ ແລະ ສຶກສາຫາຄວາມຮ ູ້ເພີື່ມຕ ື່ມ
ຢ່າງສະໝ ໍ່າສະເໝີ ແລະ ສ່ວນຫ າຍນັກລົງທຶນກ ່ມນີັ້ສ ດທູ້າຍກ ໍ່ຈະປະສົບຄວາມລົັ້ມເຫ ວ; 

4. ໃສ່ອາລົມເກີນເຫດ: ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມໂລບ, ຢ້ານ, ດີໃຈ, ເສຍໃຈ, ຕ ື່ນເຕັັ້ນ ຫ   ອ ື່ນໆ ໃນການ
ລົງທຶນ ສ ບເນ ື່ອງມາຈາກການລົງທຶນໃນຮ ູ້ນ ມັນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມີການວິເຄາະຢ່າງຮອບດູ້ານກ່ອນການ
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ຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ທີື່ສ າຄັນເມ ື່ອລົງທຶນໄປແລູ້ວຕູ້ອງມີວິໄນສ ດໆ ແລະ ມີກົນລະຍ ດສະເພາະການ 
ໃນເວລາທີື່ມີເຫດການທີື່ເກີດຂຶັ້ນແບບບ ໍ່ໄດູ້ຄາດຄິດ ແຕ່ຫາກມີອາລົມເຂົັ້າມາກ່ຽວຂູ້ອງ ອາດເຮັດ
ໃຫູ້ການຕັດສິນໃຈຜິດພາດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກັົ່ງ ແລະ ມີຄວາມຮ ູ້ພຽງພ ແລູ້ວກ ໍ່ຕາມ ສາມາດເຮັດໃຫູ້

ເອົາຕົວລອດບ ໍ່ໄດູ້ເພາະອາລົມພາໄປ ແລະ ໄດູ້ມີຜ ູ້ຊ່ຽວຊານໃນຮ ູ້ນທ່ານໜຶື່ງໄດູ້ລະບ ວາ: “ການລົງທຶນ

ນັັ້ນ ຄວາມສະຫ າດທາງດູ້ານອາລົມແມ່ນສ າຄັນກວ່າຄວາມສະຫ າດທາງດູ້ານສະຕິປັນຍາ”. 
5. ມົວແຕ່ຖູ້າກ ໍ່ເລີຍບ ໍ່ໄດູ້ລົງທຶນຈັກເທ ື່ອ: ຄົນກ ່ມນີັ້ ຈະລ ຄອນຈົນມີຄວາມໝັັ້ນໃຈຢ່າງສ ງຈຶື່ງຈະຕັດສິນ

ໃຈລົງທຶນ ຊຶື່ງຖ ວ່າເປັນສິື່ງທີື່ຖ ກຕູ້ອງ ແຕ່ສິື່ງທີື່ຜິດພາດກ ໍ່ຄ  ໃນໄລຍະເວລາທີື່ລ ຄອຍນັັ້ນ ບ ໍ່ໄດູ້ສຶກສາ
ເພີື່ມຕ ື່ມ ບ່າງຄັັ້ງກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫູ້ສ ນເສຍໂອກາດໃນການລົງທຶນໄປໃນທີື່ສ ດ. 

ທີື່ຈິງແລູ້ວ, ຄວາມຜິດພາດໃນຕະຫ າດທຶນຍັງມີອີກຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ແຕ່ສະຫ ຼຸບໃຫູ້ແບບຫຍ ໍ້ໆ ສ າລັບມ ໃໝ່
ທີື່ມາລົງທຶນໃນຕະຫ າດທຶນ ກ ໍ່ຄ ການລົງທຶນໃນບ ລິສັດທີື່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ແມ່ນການບ ໍ່ມີຄວາມພູ້ອມ 
ຫ   ມີຄວາມຮີບຮູ້ອນລົງທຶນຫ າຍເກີນໄປ ຊຶື່ງຂ ໍ້ແນະນ າເບ ັ້ອງຕົັ້ນທີື່ຕິດພັນກ ໍ່ຄ  ຢ່າງຮີບຮູ້ອນເກີນໄປ, ຄວນສຶກສາ 
ຂ ໍ້ມ ນ ຢ່າງຮອບດູ້ານ ແລະ ໝັັ້ນໃຈແລູ້ວຄ່ອຍຕັດສິນໃຈລົງທຶນ. 

  
 

 


