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ການລະດມົທນຶທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ການລະດມົທນຶທ ີ່ ບ ີ່ ຖກືຕອ້ງ 
ຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫ ຼັກຊຼັບ 

 
ຂຽນໂດຍ: ທີ່ ານ ປອ. ສຸດທເິດດ ບຸນລໄືຊ, ສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ຼັກຊຼັບ 

ທີ່ ານ ສຸລຍິາ ໝືີ່ ນວເິສດ, ສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ຼັກຊຼັບ 
 

ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້ ແຫ ີ່ ງທນຶທ ີ່ ບ ລສິຼັດໃດໜຶີ່ ງ ສາມາດເຂົາ້ຫາເພືີ່ ອການຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ຫ  ືແກໄ້ຂບຼັນຫາ
ທາງການເງນິ ປະກອບມ ຫ າຍຊີ່ ອງທາງ ຄ:ື ກ ຢ້ມືຍາດຕພິ ີ່ ນອ້ງ, ໝ ີ່ ເພືີ່ ອນ ຫ  ື ກ ຢ້ມືຈາກທະນາຄານ. ນອກຈາກນ  ້
ອາດລະດມົທນຶດວ້ຍຮ ບການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້, ຮຸນ້ກ  ້ຫ  ືລະດມົທນຶດວ້ຍຮ ບແບບອືີ່ ນຈາກມວນຊນົ.  

ການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້, ຮຸນ້ກ  ້ຫ  ືລະດມົທນຶຈາກມວນຊນົ ບ ລສິຼັດບ ີ່ ສາມາດປະຕບິຼັດໂດຍພາລະການໄດ,້ 
ຊຶີ່ ງຕອ້ງໄດຮ້ຼັບການອະນຸຍາດຈາກອງົການຈຼັດຕຼັງ້ລຼັດ ກ ີ່ ຄ ືຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ຼັກຊຼັບ (ຄຄຊ), ທຼັງນ ກ້ ີ່ ເນ ືີ່ ອງ
ຈາກວີ່ າ ການລະດມົທນຶແຕີ່ ລະຄຼັງ້ຂອງບ ລສິຼັດທ ີ່ ມ  ຈດຸປະສງົອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ ໃຫແ້ກີ່ ມວນຊນົ ແມີ່ ນຕອ້ງໄດປ້ະຕ ິ
ບຼັດຕາມ “ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫ ຼັກຊຼັບ” ແລະ ລະບຽບການອືີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ເປຼັນຕົນ້ແມີ່ ນ “ລະບຽບວີ່ າດວ້ຍການ
ອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້” ແລະ “ລະບຽບວີ່ າດວ້ຍການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ກ ”້ ຊຶີ່ ງໄດກ້ ານດົໄວຢ້ີ່ າງລະອຽດກີ່ ຽວກຼັບເງ ືີ່ອນໄຂ
ຂອງການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ໃຫແ້ກີ່ ມວນຊນົ ແລະ ໃນວງົຈ າກຼັດ. ສະນຼັນ້ ເພືີ່ ອເຮຼັດໃຫທ້ີ່ ານສາມາດຈ າແນກໄດ ້
ຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງການລະດມົທນຶທ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ ແລະ ການລະດມົທນຶທ ີ່ ບ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫ ຼັກ
ຊຼັບ. ພວກເຮາົຈະທ າການສມົທຽບໃຫທ້ີ່ ານໄດເ້ຫຼັນຢີ່ າງຈະແຈງ້ກີ່ ຽວກຼັບບຼັນຫາດຼັີ່ ງກີ່ າວ ດຼັີ່ ງຕາຕະລາງລຸີ່ ມນ :້ 

 
ລ າດຼັບ ການລະດມົທນຶທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ 

ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫ ຼັກຊຼັບ 
ການລະດມົທນຶທ ີ່ ບ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ 

ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫ ຼັກຊຼັບ 
1 ຕອ້ງໄດຮ້ຼັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ກີ່ ອນ, ຈຶີ່ ງສາມາດດ າເນ ນຕາມ

ຂຼັນ້ຕອນຕີ່ າງໆໃນການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ ຫ  ືຮຸນ້ກ  ້ໄດ.້ 
 
ບ ີ່  ໄດຮ້ຼັບການອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ. 

2 ເປຼັນບ ລສິຼັດມະຫາຊນົ ຫ  ື ບ ລສິຼັດຈ າກຼັດ (ບ ລສິຼັດຈ າກຼັດ ສາມາດ
ລະດມົທນຶຈາກມວນຊນົໄດດ້ວ້ຍການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ກ )້. 

ເປຼັນບ ລສິຼັດຈ າກຼັດຜ ດ້ຽວ. 

3 ບ ລສິຼັດທ ີ່ ມ  ຈດຸປະສງົອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ ຕອ້ງໄດມ້ ການປະສານສມົ 
ທບົກຼັບສະຖາບຼັນສືີ່ ກາງດາ້ນຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວ ຂອ້ງ
ທ ີ່ ໄດຜ້ີ່ ານການຮຼັບຮອງໂດຍ ຄຄຊ ເພືີ່ ອກະກຽມຄວາມພອ້ມຮອບ 
ດາ້ນໃນການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກ
ຊຼັບ ເປຼັນຕົນ້ແມີ່ ນ:  
 ທ ີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ: ຈະຊີ່ ວຍບ ລສິຼັດ ໃນການກະກຽມ 

ແລະ ໃຫຄ້ າປກຶສາ ກີ່ ຽວກຼັບ ການປຼັບປຸງໂຄງສາ້ງດາ້ນການ
ຈຼັດຕຼັງ້, ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ, ເອກະສານດາ້ນການເງນິ, 
ການເຄືີ່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ ອືີ່ ນໆ ເພືີ່ ອກະກຽມການ
ອອກຈ າໜີ່ າຍຫ ຼັກຊຼັບໃຫແ້ກີ່ ມວນຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນ
ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ; 

 ບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກ:  ຈະຊີ່ ວຍຢຼັງ້ຢນືຄວາມຖກື 

ບ ລສິຼັດທ ີ່ ມ  ການລະດມົທນຶ ທ ີ່ ບ ີ່ ສອດ 
ຄີ່ ອງຕາມການກ ານດົຂອງກດົໝາຍວີ່ າ
ດວ້ຍຫ ຼັກຊຼັບ ໂດຍລວມຈະມ ປະກດົການ 
ດຼັີ່ ງນ :້ 
 ບ ີ່ ມ  ທ ີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ ທ ີ່ ຈະ

ເຂົາ້ມາຊີ່ ວຍໃນການປຼັບປຸງໂຄງສາ້ງ
ດາ້ນການຈຼັດຕຼັງ້, ເອກະສານດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ອືີ່ ນໆ;  

 ບ ີ່ ໄດຜ້ີ່ ານການກວດສອບຈາກບ ລ ິ
ສຼັດກວດສອບພາຍນອກທ ີ່ ຜີ່ ານ
ການຮຼັບຮອງຈາກສ ານຼັກງານ ຄຄຊ; 

 ບ ີ່ ມ  ບ ລສິຼັດຄ າ້ປະກຼັນການອອກຈ າ



2 
 

ຕອ້ງ ແລະ ຄວາມສອດຄີ່ ອງ ກີ່ ຽວກຼັບຄວາມເປຼັນຈງິຂອງເອ 
ກະສານລາຍງານການເງນິ, ໂດຍສະເພາະ ແມີ່ ນຊີ່ ວຍໃຫບ້ ລ ິ
ສຼັດສາມາດປະຕບິຼັດຕາມມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍ
ງານການເງນິ (IFRS); 

 ບ ລສິຼັດຄ າ້ປະກຼັນການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້: ຈະຊີ່ ວຍໃນການກ າ
ນດົລາຄາ ແລະ ຈ ານວນຮຸນ້ ທ ີ່ ຈະອອກຈ າໜີ່ າຍ ແລະ ຊີ່ ວຍ
ໃນການຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້
ຂອງບ ລສິຼັດໃຫປ້ະສບົຜນົສ າເລຼັດ; 

 ທ ີ່ ປກຶສາກດົໝາຍ: ຈະຊີ່ ວຍສາ້ງ ແລະ ປຼັບປຸງນຕິກິ າຕີ່ າງໆ
ຂອງບ ລສິຼັດ ເປຼັນຕົນ້ແມີ່ ນ ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິຼັດ, ສຼັນຍາ
ຕີ່ າງໆ ແລະ ຊີ່ ວຍໃນການປີ່ ຽນຮ ບແບບບ ລສິຼັດ ເປຼັນບ ລສິຼັດ
ມະຫາຊນົ. ນອກນຼັນ້ ທ ີ່ ປກຶສາກດົໝາຍ ຍຼັງຈະສມົທບົກຼັບ ທ ີ່
ປກຶສາດາ້ນການເງນິ ໃນການຮີ່ າງໜຼັງສຊືວນຊືໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງ 
ຕາມການກ ານດົຂອງລະບຽບກດົໝາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ເພືີ່ ອແຈກ
ຢີ່ າຍໃຫມ້ວນຊນົຮຼັບຊາບກີ່ ອນຕຼັດສນິໃຈລງົທນຶ ດວ້ຍການຊື ້
ຮຸນ້ຂອງບ ລສິຼັດ ແລະ ໃນໜຼັງສຊືວນຊືດ້ ຼັີ່ ງກີ່ າວ ຈະປະກອບ
ດວ້ຍຂ ມ້ ນຕີ່ າງໆທ ີ່ ສ າຄຼັນ ເປຼັນຕົນ້ແມີ່ ນ ຈ ານວນຮຸນ້ທ ີ່ ຈະ
ອອກຈ າໜີ່ າຍ, ຈ ານວນທນຶທ ີ່ ຕອ້ງການລະດມົ, ເປົາ້ໝາຍໃນ
ການນ າໃຊທ້ນຶດຼັີ່ ງກີ່ າວ, ຄາດຄະເນຜນົຕອບແທນຈາກການ
ລງົທນຶໃນອານາຄດົ ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

ໜີ່ າຍຮຸນ້ ຊີ່ ວຍໃນການຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ 
ຫ  ື ລະດມົທນຶ, ຊຶີ່ ງສີ່ ວນໃຫຍີ່ ການ
ລະດມົທນຶ ແມີ່ ນຈະ ໃຊວ້ທິ ປາກຕ ີ່  
ປາກ, ອອກໂຄສະນາຊວນເຊືີ່ ອວີ່ າ
ຈະໄດຮ້ຼັບຜນົຕອບແທນທ ີ່ ສ ງຈນົ
ເກ ນຄວາມເປຼັນຈງິ ເມືີ່ ອທຽບໃສີ່
ສະພາບເສດຖະກດິ ໃນປະຈບຸຼັນ. 

 ບ ີ່ ມ  ໜຼັງສຊືວນຊື,້ ຖາ້ມ ກ ີ່ ມ  ເນືອ້ໃນ
ທ ີ່ ບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງຕາມການກ ານດົຂອງ
ລະບຽບກດົໝາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

 ມ ພຽງໃບໂຄສະນາໂດຍຍກົໃຫເ້ຫຼັນ
ຈ ານວນເງນິລງົທນຶ (ໃບສຼັີ່ ງຊືສ້ນິ 
ຄາ້) ແລະ ຜນົຕອບແທນທ ີ່ ສ ງເກ ນ
ໄປ. 

4 ເມືີ່ ອບ ລສິຼັດສ າເລຼັດການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ ບ ລສິຼັດຕອ້ງໄດຈ້ ຼັດຕຼັງ້
ປະຕບິຼັດຕາມມາດຕະຖານຂອງ IFRS ແລະ ປະຕບິຼັດຕາມລະ 
ບຽບການດາ້ນການບຼັນຊ  ເຊຼັີ່ ນ: ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການບຼັນຊ  ເພືີ່ ອ
ຫ  ກລຽ້ງການສ ໂ້ກງຂອງຜ ີ່ ບ ລຫິານ ແລະ ພະນຼັກງານ. 

ບ ລສິຼັດບ ີ່ ມ  ການປະຕບິຼັດດາ້ນການບຼັນຊ ທ ີ່
ຖກື ຕອ້ງຕາມລະບຽບຫ ຼັກການທ ີ່ ກີ່ ຽວ 
ຂອ້ງ ແລະ ລະບບົບຼັນຊ ຂອງບ ລສິຼັດກ ີ່ ບ ີ່
ຈະແຈງ້ ສາ້ງໂອກາດໃຫເ້ກ ດມ ການສ ໂ້ກງ
ຂອງຜ ີ່ ບ ລຫິານ ແລະ ພະນຼັກງານ. 

5 ບ ລສິຼັດມ ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້ ນຕີ່ າງໆໃຫມ້ວນຊນົໄດຮ້ຼັບຊາບ ໂດຍ
ສະເພາະແມີ່ ນຜ ີ່ ລງົທນຶ ເປຼັນຕົນ້ແມີ່ ນ ການດ າເນ ນກດິຈະການ  
ແລະ ໂຄງຮີ່ າງການຈຼັດຕຼັງ້ (ລວມທຼັງສະພາຜ ີ່ ບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະ
ອ ານວຍການ) ຂອງບ ລສິຼັດ, ກອງປະຊຸມຜ ີ່ ຖຮຸືນ້, ເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິໃນແຕີ່ ລະໄລຍະຢີ່ າງເປຼັນປກົກະຕ ິ ໃນນຼັນ້ປະກອບມ  
ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້ ນປະຈ າໄຕມາດ, 6 ເດອືນຕົນ້ປ  ແລະ ປະຈ າປ  
ຊຶີ່ ງການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້ ນດຼັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນເປ ດເຜ ຍຜີ່ ານເວຼັບໄຊທຂ໌ອງ
ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ແລະ ບ ລສິຼັດຈດົທະບຽນ (ຖາ້ມ ) ແລະ ເອ 
ກະສານລາຍງານການເງນິຕີ່ າງໆກ ີ່ໄດຮ້ຼັບການກວດສອບ ແລະ ຢຼັງ້ 
ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຈາກບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກ, ທຼັງນ ກ້ ີ່ ເພືີ່ ອ
ໃຫຜ້ ີ່ ລງົທນຶສາມາດຕດິຕາມກວດກາການດ າເນ ນທຸລະກດິຂອງບ ລ ິ
ສຼັດ ໄດ.້ 

- ບ ລສິຼັດບ ີ່ ມ  ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້ ນ
ທາງດາ້ນການເງນິ, ຖາ້ມ ກ ີ່ ບ ີ່ ໄດຮ້ຼັບການ
ກວດສອບ ແລະ ຢຼັງ້ ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງ
ຈາກບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກ. 
- ບ ີ່ ມ  ການປະຕບິຼັດພຼັນທະອາ 
ກອນຕ ີ່ ລຼັດ ແລະ ເງນິປຼັນຜນົໃຫຜ້ ີ່ ຖຮຸືນ້
ກ ລະນ ມ ຜນົກ າໄລ. 
- ບ ີ່ ມ  ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້ ນຢີ່ າງຈະ 
ແຈງ້ວີ່ າບ ລສິຼັດມ ທນຶໃນປະຈບຸຼັນເທົີ່ າໃດ 
ເອາົໄປລງົທນຶໃນຮ ບແບບໃດ ແລະ ທນຶ
ທ ີ່ ລະດມົມາໄດຍ້ຼັງເຫ ອືເທົີ່ າໃດ. 
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6 ຊຼັບສນິ ແລະ ທນຶ ທ ີ່ໄດມ້າຈາກການລະດມົ ຕອ້ງເປຼັນຂອງບ ລ ິສຼັດ 
ເປຼັນຕົນ້ແມີ່ ນ ພາຫະນະຮຼັບໃຊຕ້ອ້ງຂຶນ້ປາ້ຍບ ລສິຼັດ, ທ ີ່ ດນິ ແລະ 
ເຄືີ່ ອງຈຼັກອຸປະກອນຕີ່ າງໆ ຕອ້ງອອກຊືີ່ ບ ລສິຼັດ ບ ີ່ ແມີ່ ນຜ ີ່ ອ ານວຍ
ການ ຫ  ືບຸກຄນົໃດໜຶີ່ ງ. 

ຊຼັບສນິ ແລະ ທນຶ ແມີ່ ນອອກຊືີ່ ບຸກຄນົໃດ
ໜຶີ່ ງ ບ ີ່ ແມີ່ ນບ ລສິຼັດ. 

7 ບ ລສິຼັດຕອ້ງມ ການຈຼັດຕຼັງ້ກອງປະຊຸມຜ ີ່ ຖຮຸືນ້ໃນທຸກໆປ  ເພືີ່ ອເປ ດ
ໂອກາດໃຫຜ້ ີ່ ຖຮຸືນ້ໃຊສ້ດິຂອງຕນົຢີ່ າງເຕຼັມທ ີ່  ແລະ ເພືີ່ ອປກົປອ້ງ
ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ີ່ ລງົທນຶ, ພອ້ມນຼັນ້ ການຈຼັດຕຼັງ້ກອງ
ປະຊຸມດຼັີ່ ງກີ່ າວ ກ ີ່ ຕອ້ງສອດຄີ່ ອງກຼັບການກ ານດົຂອງສ ານຼັກງານ 
ຄຄຊ. 

ບ ີ່ ມ  ການຈຼັດຕຼັງ້ກອງປະຊຸມຜ ີ່ ຖຮຸືນ້, ຖາ້ມ 
ກ ີ່ ບ ີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ບ ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມການກ ານດົຂອງສ ານຼັກງານ ຄຄຊ. 

8 ບ ລສິຼັດຕອ້ງເປຼັນບ ລສິຼັດຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ ເພືີ່ ອ
ຄວາມສະດວກຂອງຜ ີ່ ຖຮຸືນ້ ໃນການຊື-້ຂາຍຮຸນ້ຂອງບ ລສິຼັດ ໃນ
ເວລາທ ີ່ ຕນົຕອ້ງການ. 

ບ ີ່ ແມີ່ ນບ ລສິຼັດທ ີ່ ຈດົທະບຽນ ໃນຕະຫ າດ
ຫ ຼັກຊຼັບ ຊຶີ່ ງສົີ່ ງຜນົໃຫຜ້ ີ່ ຖຮຸືນ້ຂອງບ ລສິຼັດ 
ມ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຂາຍຮຸນ້ທ ີ່ ຕນົ
ຖຄືອງຢ ີ່  ຫ  ື ບ ີ່ ສາມາດຂາຍຮຸນ້ໄດເ້ລ ຍ ກ  
ລະນ ບ ີ່ ມ  ຄວາມຕອ້ງການລງົທນຶຕ ີ່ . 

 
ດຼັີ່ ງນຼັນ້, ຜ ີ່ ລງົທນຶທຸກທີ່ ານຕອ້ງຄ ານຶີ່ ງສະເໝ ວີ່ າ ການລະດມົທນຶຂອງບ ລສິຼັດທ ີ່ ທີ່ ານຈະລງົທນຶຮີ່ ວມນຼັນ້ ໄດ ້

ປະຕບິຼັດຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຫ ບື ີ່  ເປຼັນຕົນ້ແມີ່ ນ ການປະຕບິຼັດຕາມຂຼັນ້ຕອນທ ີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນ “ກດົ   
ໝາຍວີ່ າດວ້ຍຫ ຼັກຊຼັບ” ເພືີ່ ອຮຼັບປະກຼັນສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ. ອ ກດາ້ນໜຶີ່ ງ ທີ່ ານກ ີ່ ຕອ້ງຄ ານງຶສະເໝ ວີ່ າ:
ທຸກການລງົທນຶມ ຄວາມສີ່ ຽງ ຜ ີ່ ລງົທນຶຄວນສກຶສາຂ ມ້ ນໃຫຖ້ ີ່ ຖວ້ນກີ່ ອນຕຼັດສນິໃຈລງົທນຶ. 

 
ໝາຍເຫດ: ທີ່ ານສາມາດສອບຖາມລະອຽດກີ່ ຽວກຼັບການລະດມົທນຶດວ້ຍການອອກຈ າໜີ່ າຍຮຸນ້ ມາໄດທ້ ີ່

ສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ຼັກຊຼັບ ທ ີ່ ຢ ີ່ : ຕກຶສ ນການຄາ້ສ ເມອືງ ຊຼັນ້ 3, ບາ້ນ ເພຍວຼັດ, ເມອືງ ສ ສຼັດຕະ
ນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ ຫ  ືທີ່ ານຈະໂທມາສອບຖາມໄດທ້ ີ່ ເບ : 021-217770 ໃນໂມງລຼັດຖະການ ແລະ ສາ 
ມາດເບິີ່ ງຂ ມ້ ນຕີ່ າງໆກີ່ ຽວກຼັບຕະຫ າດທນຶຕືີ່ ມ ໄດທ້ ີ່ ເວຼັບ ໄຊທ:໌ www.lsc.gov.la 


