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ເອກະສານຄດັຕດິ 
 
 

1. ມະຕກິອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ປະຈໍາປີ 2016 (ເອກະສານຄດັຕດິ 1). 
2. ລາຍງານສະພາບພົນ້ເດັ່ ນໃນການດໍາເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2017 ໂດຍຫຍໍ ້(ເອກະສານຄດັຕດິ 

2) 
3. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົຜນົການດໍາເນນີທ ລະກດິ 2017  (ເອກະສານຄດັຕດິ 3) 
4. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ທຄຕລ ວາລະ 2018-2020 (ເອກະສານຄດັຕດິ 

4) 
5. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົການປັບປ ງລະບຽບ ທຄຕລ (ເອກະສານຄດັຕດິ 5) 
6. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການປີ 2018 (ເອກະສານຄດັຕດິ 6) 
7. ແບບຟອມໃບມອບສດິ (ເອກະສານຄດັຕດິ 7)  
8. ລະບຽບສໍາລບັການດໍາເນນີ ກອງປະຊ ມສາມນັຜ ຖ້ຮື ນ້ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2017 (ເອກະສານຄດັຕດິ 8) 
9. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານທີ່ ຕອ້ງນໍາມາສະເໜໂີຕເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ       

(ເອກະສານຄດັຕດິ 9) 
10. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັການລງົຄະແນນສຽງ (ເອກະສານຄດັຕດິ 10) 

 

 ໝາຍເຫດ:  
 

1. ຜ ຖ້ຮື ນ້ແຕ່ລະທ່ານຈະຕອ້ງໄປຮບັເອາົໜງັສເືຊນີປະຊ ມພອ້ມເອກະສານຄດັຕດິຕ່າງໆ ຢ ່ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ
ລາວ ຊັນ້ 4, ພະແນກຊໍາລະສະສາງ ແລະ ຮບັຝາກຫຼກັຊບັ, ຖະໜນົ T4, ບາ້ນ ໂພນທນັເໜອື, ເມອືງໄຊ
ເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ໂທ (856-21 ) 454 361-4 ແຟັກ: (856-21 ) 454 360 ຫຼ ືຕດິຕ່ໍ
ໂດຍກງົກບັ ທາ້ວ ອາລ ນໄຊ ນະໄພວງົ  ໂທ (856-20 ) 5562 5651 

2. ສໍາລບັຜ ຖ້ຮື ນ້ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມປະຊ ມດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ຜ ຕ້າງໜາ້ກະລ ນານໍາບດັປະຈໍາຕວົ ຫຼ ືສໍາມະໂນຄວົ 
ຫຼ ື ໜງັສຜ່ືານແດນ (ສໍາລບັຜ ຖ້ຮື ນ້ຕ່າງປະເທດ) ມາໃນວນັປະຊ ມ ເພື່ ອສະເໜໂີຕເວລາລງົທະບຽນເຂົາ້
ຮ່ວມກອງປະຊ ມ. ລາຍລະອຽດເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ຕອ້ງນໍາມາສະແດງໃນເວລາເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ ໄດ ້
ລະບ ໃວໃ້ນ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານທີ່ ຕອ້ງນໍາມາສະເໜໂີຕ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມກອງ
ປະຊ ມ ທີ່ ຄດັຕດິມາພອ້ມນີ.້ 

3. ສໍາລບັຜ ຖ້ຮື ນ້ທີ່ ຈະໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້ມາຮ່ວມກອງປະຊ ມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງແທນ, ກະລ ນາປະກອບຂໍ ້

ມ ນພອ້ມລງົລາຍເຊນັໃນໃບມອບສດິຕາມເອກະສານທີ່ ໄດຂ້ດັຕດິມາພອ້ມນີ ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ. 
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ວາລະກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2017 
27/04/2018  

 
ວາລະທ ີ1: ລາຍງານການປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມຄັູ້ງຜ່ານມາ  (ເອກະສານຄດັຕດິ 1) 
ວາລະທ ີ2: ລາຍງານສະພາບພ ູ້ນເດັ່ ນໃນການດ າເນນີງານຂອງ ທຄຕລ  ປະຈ າປີ 2017 ໂດຍຫຍ ູ້  (ເອກະສານຄດັຕດິ 2) 
 ຄະນະຜ ູ້ບ ລຫິານ ທຄຕລ ໄດ ູ້ເອ າໃຈໃສ່ໄກ ູ້ຊດິຕດິແທດພະນກັງານ ເອ າໃຈໃສ່ເຜຍີແຜ່ລະບຽບການຕ່າງໆ, ຊຸກຍ ູ້

ໃຫ ູ້ ພະນກັງານເອ າໃຈໃສ່ໃນປະຕບິດັວຽກງານດ ູ້ວຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ ຫ ກີເວັ ູ້ນບ ່ ໃຫ ູ້ມປີະກ ດການຫຍ ູ້ທ ູ້່

ຕ່າງໆ. 
 ໄດ ູ້ດ າເນນີການເຜຍີແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020 ແລະ ແຜນການປີ 2017 ໃຫ ູ້ແກ່ສາຂາ ທຄຕລ 

ທ ່ ວລະບ ບ. 
 ສ າເລດັການດ າເນນີການຂາຍຮຸ ູ້ນສາມນັເພີ ູ້ມທນຶຂອງ ທຄຕລ ຈ ານວນ  360 ຕື ູ້ກບີ. 
 ດ າເນນີໂຄງການບາວເຊວ 2 ແລະ ດ າເນນີໂຄງການສູ້າງໂປ ແກຣມສນິເຊື່ ອແບບໃໝ່. 
 ທຄຕລ ໄດ ູ້ລ ງນາມຮ່ວມມກືບັກ ມສ່ວຍສາອາກອນ ໃນການເປີດນ າໃຊ ູ້ລະບ ບທນັສະໄໝເສຍຄ່າທ ານຽມທາງ, 

ລ ກຄ ູ້າສາມາດຊ າລະເສຍຄ່າທ ານຽມທາງຜ່ານເຄ າເຕບີ ລກິານຂອງ ທຄຕລ, ຜ່ານລະບ ບ BCEL One, ຜ່ານຕ ູ້ 
Kios ຊ າລະອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຜ່ານຕ ວແທນເງນິດ່ວນຊຸມຊ ນຂອງ ທຄຕລ (BCOME) ໄດ ູ້. 

 ສ າເລດັການພດັທະນາການຊ າລະຊື ູ້-ຂາຍສນິຄ ູ້າແບບທນັສະໄໝຜ່ານ QR Code ຫ  ືOne Play ທີ່ ເປັນສ່ວນ 
ໜຶ່ ງຂອງຜະລດິຕະພນັ BCEL One, ໄດ ູ້ດ າເນນີການຕດິຕັ ູ້ງການນ າໃຊ ູ້ໃຫ ູ້ກບັບນັດາຮ ູ້ານຄ ູ້າຍ່ອຍຢ ່ ໃນທ ່ ວ
ປະເທດ. ປະຈບຸນັ ທຄຕລ ໄດ ູ້ຮ່ວມມກືບັ ທະນາຄານທະນາຊາດປະເທດໄທ ໃນການຊ າລະສະສາງສນິຄ ູ້າ-
ບ ລກິານ ລະຫວ່າງລາວໄທໂດຍການເຊື່ ອມຕ ່ ລະບ ບ BCEL One ກບັລະບ ບ PromptPay ຂອງປະເທດໄທ. 

 ທຄຕລ ໄດ ູ້ຮບັລາງວນັທະນາຄານດເີດັ່ ນດ ູ້ານການດ າເນນີງານ, ວຽກງານການໂອນເງນິລະຫວ່າງປະເທດ ປະຈ າປີ 
2016 (Operational Exellence Award) ແລະ ລາງວນັທະນາຄານດເີດັ່ ນພາຍໃນ ປະຈ າປີ 2017                 
( Domestic Retail Bank of The Year 2017) 

 ໄດ ູ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລກິານ: 5 ໜ່ວຍບ ລກິານ,  ຕດິຕັ ູ້ງຕ ູ້ ATM  ໄດ ູ້ 27 ຕ ູ້ ລວມທງັໝ ດ 365  ຕ ູ້, ຕດິ
ຕັ ູ້ງເຄື່ ອງຮ ດບດັ EDC ໄດ ູ້ 336 ລວມມທີງັ ໝ ດ 2.062 ເຄື່ ອງ. 

 ໄດ ູ້ສະໜອງຂ ູ້ມ ນໃນການລ ງກວດສອບຈາກພາຍນອກ: ອ ງການກວດສອບແຫ່ງລດັ, ກ ມຄຸ ູ້ມຄອງທະນາຄານ
ທຸລະກດິ ທຫລ ແລະ ບ ລສິດັ E&Y. 
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ວາລະທ ີ3:  ພຈິາລະນາແລະຮບັຮອງແຜນການຂາຍຮຸ ູ້ນໃນ ທຄຕລ ທີ່ ຖໂືດຍ ກະຊວງການເງນິ 19% 
ກະຊວງການເງນິ ຊຶ່ ງຕາງໜູ້າໃຫ ູ້ລດັຖະບານຖຮຸື ູ້ນຢ ່  ທຄຕລ ໄດ ູ້ເຫນັດຫີລຸດສດັສ່ວນການຖຮຸື ູ້ນລ ງຈາກ 70% ໃນ

ປະຈບຸນັເປັນ 51%. ການຫ ຸດຮຸ ູ້ນດັ່ ງກ່າວ ກ ່ ເພື່ ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ ູ້ນກັລ ງທນຶໄດ ູ້ມໂີອກາດຮ່ວມເປັນເຈ  ູ້າຂອງ 
ທຄຕລ ໄດ ູ້ຫ າຍຂຶ ູ້ນ ແລະ ຍງັເປັນການເປີດໂອກາດຮບັເອ າຄ ່ ຮ່ວມຖຮຸື ູ້ນຍຸດທະສາດທີ່ ມຂີດີຄວາມສາມາດ ດູ້ານການ 
ບ ລຫິານ ແລະ ເທກັໂນໂລຢີດ ູ້ານການເງນິທີ່ ໄດ ູ້ຮບັການຍອມຮບັໃນລະດບັສາກ ນ ເພື່ ອພ ູ້ອມກນັພດັທະນາ ທຄຕລ ໃຫ ູ້
ເຕບີໃຫຍ່ໝັູ້ນຄ ງໃນໄລຍະຍາວ. 

ສ າລບັຂັ ູ້ນຕອນການຂາຍຮຸ ູ້ນດັ່ ງກ່າວ ກະຊວງການເງນິໄດ ູ້ມອບໝາຍໃຫ ູ້ ທຄຕລ ດ າເນນີການສນັຫາທີ່ ປຶກສາເພື່ ອ
ຄ ູ້ນຄວ ູ້າທາງເລອືກທີ່ ເໝາະສ ມ ແລະ ເຮດັໃຫ ູ້ການຂາຍຮຸ ູ້ນຄັ ູ້ງນີ ູ້ສ າເລດັພາຍໃນໄຕມາດ 2 ປີ 2018 

ວາລະທ ີ4:  ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອ າຜ ນການດ າເນນີທຸລະກດິ 2017  (ເອກະສານຄດັຕດິ 3) 
ຜ ນການດ າເນນີທຸລະກດິປະຈ າປີ 2017 (ມາດຖານສາກ ນ ສະເພາະກດິຈະການ) ໄດ ູ້ຮບັການກວດສອບຈາກ 

ບ ລສິດັເອນີແອນຢັງລາວຈ າກດັ, ຮບັຮອງຈາກສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ ເຊີ່ ງມ:ີ  

  ຍອດຊບັສນິ/ໜີູ້ສນິ:       35.801.567 ລູ້ານກບີ 
 ຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝ ດ:     22.586.284 ລູ້ານກບີ 
 ຍອດເງນິຝາກທງັໝ ດ:  31.518.874 ລ ູ້ານກບີ 
 ກ າໄລກ່ອນອາກອນ:  373.186  ລ ູ້ານກບີ 
 ກ າໄລຫ ງັອາກອນ:    290.410 ລ ູ້ານກບີ 

ວາລະທ ີ5:  ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເງນິປັນຜ ນປະຈ າປີ 2017 
- ສະເໜຈ່ີາຍເງນິປັນຜ ນໃຫ ູ້ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ພາຍຫ ງັຫກັອາກອນກ າໄລໃນທຸລະກດິ, ສ ູ້າງຄງັຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ

ແລູ້ວເປັນຈ ານວນ ເທ ່ າກບັ 712 ກບີ/ຮຸ ູ້ນ.  
- ການຈ່າຍເງນິປັນຜ ນຈະໄດ ູ້ປະຕບິດັໃຫ ູ້ສ າເລດັຢ ່ ພາຍໃນ 5 ວນັລດັຖະການຫ ງັຈາກກອງປະຊຸມຄັູ້ງນີ ູ້. 

ວາລະທ ີ6:  ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ ວາລະ 2018-2020 (ເອກະສານຄດັຕດິ 4) 

 ອງີຕາມກ ດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ມວີາລະ 2 ປີ ແລະ ການແຕ່ງຕັ ູ້ງສະມາຊກິສະພາ
ບ ລຫິານແຕ່ລະຊຸດ ຕ ູ້ອງຜ່ານການເຫນັດຮີບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ.  

 ສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ໄດ ູ້ຮອດກ ານ ດ, ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ ູ້ນ າສະເໜຜ່ີານ ກະຊວງການເງນິ ໃນການ
ຄ ູ້ນຄວ ູ້າສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ວາລະ 2018-2020 ດັ່ ງນີ ູ້: 

1. ທ່ານ ບຸນເຫ ອື ສນິໄຊວ ລະວ ງ ຫ ວໜູ້າກ ມນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິ າ    ເປັນປະທານ 
2. ທ່ານ ຄ າສຸກ ສ ນດາລາ ພະນກັງານອາວຸໂສ (ບຸກຄ ນເອກະລາດພາຍນອກ)   ເປັນຮອງປະທານ  
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3. ທ່ານ ພ ຂ ງ ຈນັທະຈກັ ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ     ເປັນກ າມະການ 
4. ທ່ານ Marc Robert  ຕາງໜູ້າທະນາຄານ COFI BRED ໃນນາມຄ ່ ຮ່ວມຍຸດທະສາດ  ເປັນກ າມະການ  
5. ທ່ານ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ ີ ຮອງຫ ວໜູ້າຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ     ເປັນກ າມະການ 
6. ທ່ານ ຮສ.ປອ ພ ເພດັ ກ ູ້ຽວພລິາວ ງ  ຮອງຄະນະບ ດຄີະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທຸລະກດິ ມະຫາວທິະໄລແຫ່ງຊາດ  

ເປັນກ າມະການ 
7. ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວ ງ ຫ ວໜູ້າພະແນກຄຸ ູ້ມຄອງສນິເຊື່ ອ     ເປັນກ າມະການ 

ວາລະທ ີ7:  ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອ າການປັບປຸງລະບຽບ ທຄຕລ (ເອກະສານຄດັຕດິ 5) 

 ເພື່ ອໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງກບັທນຶຈ  ດທະບຽນໃໝ່ຫ ງັສ າເລດັການເພີ ູ້ມທນຶ ແລະ ເພື່ ອໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງກບັການກ ານ ດໂຄງ
ສ ູ້າງສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັຈ  ດທະບຽນທີ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ວາງອອກ, ທຄຕລ ໄດ ູ້
ປັບປຸງກ ດລະບຽບຄນືໃໝ່ ເຊີ່ ງກ  ດລະບຽບສະບບັນີ ູ້ ໄດ ູ້ກ ານ ດຫ ກັການ ວທິກີານໃນການບ ລຫິານຈດັການກ່ຽວກບັ ຮຸ ູ້ນ
, ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ, ສະພາບ ລຫິານ, ຜ ູ້ອ ານວຍການ, ພະນກັງານ, ການແບ່ງປັນຜ ນປະໂຫຍດ, ການແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຂດັແຍ່ງ, ການຍຸບ
ເລກີ ແລະ ການຊ າລະສະສາງຂອງ ທຄຕລ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີດ ູ້ານກ ດໝາຍໃນການເຄື່ ອນໄຫວດ າເນນີທຸລະກດິ.  

ວາລະທ ີ8:  ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອ າແຜນການປີ 2018 (ເອກະສານຄດັຕດິ 6) 

ສະເໜກີອງປະຊຸມ ພຈິາລະນາ ຮບັຮອງແຜນການດ າເນນີງານ, ແຜນທຸລະກດິ ປະຈ າປີ 2018: ທຽບໃສ່ການ
ປະຕບິດັໃນປີ 2017 (ຕາມກວດສອບມາດຖານສາກ ນ ສະເພາະກດິຈະການ): ຍອດຊບັສນິ ເພີ ູ້ມຂື ູ້ນ: 9 %,  ຍອດເງນິ
ຝາກເພີ ູ້ມຂຶ ູ້ນ: 5%, ຍອດເງນິກ ູ້ເພີ ູ້ມຂື ູ້ນ: 8%,  ກ າໄລກ່ອນອາກອນ: 400.000 ລູ້ານກບີ ເພີ ູ້ມຂື ູ້ນ 7%. 

ແຜນຮບັພະນກັງານໃໝ່ ປະກອບໃຫູ້ ທຄຕລ ທ ່ ວລະບ ບ ຈ ານວນ 216 ຄ ນ, ແຜນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານ
ເພີ ູ້ມຂື ູ້ນ 1 ສາຂາ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ  9 ໜ່ວຍບ ລກິານ ໃນທ ່ ວປະເທດ, ການນ າໃຊ ູ້ທນຶເພື່ ອປະກອບວດັຖຸ
ເຕກັນກິ ກ ່ ສ ູ້າງສ ູ້ອມແປງ ທງັໝ ດ: 182.818 ລ ູ້ານກບີ. 

ວາລະທ ີ9 : ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອ າການແຕ່ງຕັ ູ້ງຜ ູ້ກວດສອບ ທຄຕລ ສ າລບັປີ 2018. 

 ອງີຕາມການຄ ູ້ນຄວ ູ້າ, ສ ມທຽບເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ແລະ ລາຄາ, ທຄຕລ ໄດ ູ້ເລອືກເອ າບ ລສິດັເອນີແອນຢັງລາວ ຈ າກດັ 
ເປັນຜ ູ້ກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2018, 93.000 USD (ເກ ູ້າສບິສາມພນັໂດລາສາຫະລດັຖູ້ວນ) 
ລາຄາເທ ່ າກບັການກວດສອບໃນປີ 2016, 2017, ໃນນັູ້ນລວມມກີານກວດສອບ ຕາມມາດຖານສາກ ນ ແລະ ມາດຖານ
ລາວ ເປັນພາສາລາວ-ພາສາອງັກດິ, ທ ບທວນຖານະການເງນິປະຈ າ 6 ເດອືນ ແລະ ປະຈ າປີ. 
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         (ເອກະສານຄດັຕດິ 2) 
 

ລາຍງານການເຄ ື່ ອນໄຫວທີື່ ພ ົ້ນເດັື່ ນຂອງ ທຄຕລ  ປະຈາໍປີ 2017 
 

1. ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັພາລະກດິ ປະຈາໍ ປີ 2017 . 
 

       ໃນປີ 2017 ທີື່ ຜື່ ານມານີ ົ້ ທຄຕລ ສາມາດປະຕບິດັວຽກງານໄດ ົ້ຫຼາຍດ ົ້ານ ເຊັື່ ນ: ສໍາເລດັການປິດສະຫຼຼຸບບນັຊທີ ົ້າຍ
ປີ 2017, ຈດັກອງປະຊຼຸມທ ບທວນຜ ນການດໍາເນນີທຼຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ປະຈາໍປີ 2016 ແລະ ປະຈາໍໄຕມາດ ທງັໝ ດ 
03 ຄັ ົ້ງ ແລະ ກອງປະຊຼຸມສະພາບໍລຫິານ 3 ຄັ ົ້ງ, ກອງປະຊຼຸມຜ ົ້ຖ ຮຼຸ ົ້ນສະໄໝສາມນັ ປະຈາໍປີ 2016 ເພ ື່ ອຮບັຮອງເອ າ
ບນັຫາສໍາຄນັຕື່ າງໆ ພ ົ້ອມກບັການຈື່ າຍເງນິປັນຜ ນໃຫ ົ້ແກື່  ຜ ື່ ຖ ຮຼຸ ົ້ນ ປະຈາໍປີ 2016 ຈາໍນວນ 614 ກບີ/ຮຼຸ ົ້ນ.  

ທຄຕລ ໄດ ົ້ສໍາເລດັການຄດັເລ ອກ ແລະ ຮບັເອ າທີື່ ປຶກສາດ ົ້ານການເງນິ, ທີື່ ປຶກສາດ ົ້ານກ ດໝາຍ ແລະ ຜ ົ້ຄໍ ົ້າ
ປະກນັການຂາຍຮຼຸ ົ້ນເພ ື່ ອອອກຮຼຸ ົ້ນສາມນັເພີ ົ້ມທນຶຈາໍນວນ 360 ຕ ົ້ກບີ ແລະ ໄດ ົ້ສໍາເລດັການຂາຍຮຼຸ ົ້ນເພີ ົ້ມທນຶ ໃຫ ົ້ 
ທຄຕລ, ໄດ ົ້ຮບັຮອງ ແລະແຈ ົ້ງໃຫ ົ້ຜ ົ້ຖ ຮຼຸນຊາບ ກື່ ຽວກບັການປື່ ຽນແປງສດັສື່ ວນຂອງນກັລ ງທນຶ-ຜ ົ້ຖ ຮຼຸ ົ້ນ ທຄຕລ ຄ  : 
ນກັລ ງທນຶພາຍໃນ ແລະຕື່ າງປະເທດ ສາມາດຖ ຄອງຮຼຸ ົ້ນ ທຄຕລ ໃນສດັສື່ ວນ 20% ພ ົ້ອມນັົ້ນ, ກໍໄດ ົ້ເພີ ົ້ມສດິການຖ 
ຄອງໄດ ົ້ລາຍລະບໍື່ ເກນີ 2%, ດ າເນນີໂຄງການບາເຊວ 2 ພ ົ້ອມທງັດໍາເນນີການປະເມນີສື່ ວນຕື່ າງຂອງຄວາມສື່ ຽງທຼຸກດ ົ້ານ
ຕາມຫຼກັການບາເຊວ 2, ການກວດກາຮື່ າງລາຍງານການວເິຄາະຊື່ ອງວື່ າງຄວາມສື່ ຽງດ ົ້ານ ICAAP ແລະ ໄດ ົ້ສໍາເລດັ
ໂຄງການພ ົ້ນຖານ: ວເິຄາະເຫນັຊື່ ອງວື່ າງຄວາມສື່ ຽງດ ົ້ານຕື່ າງໆ, ສົ້າງແຜນດໍາເນນີງານ (ROADMAP) ຂອງໂຄງການ
ບາວເຊວ2 ແລະ ປິດຊື່ ອງວື່ າງຄວາມສື່ ຽງທີື່ ພ ບເຫນັ, ໄດ ົ້ຄ ົ້ນຄວ ົ້ານໍາສະເໜ ີທຫລ ສ ົ້າງຕັ ົ້ງພະແນກການຕະຫຼາດຄ ນໃໝື່
, ການໂຮມພະແນກຄຼຸ ົ້ມຄອງສາຂາເຂ ົ້າກບັພະແນກກວດກາພາຍໃນ ເປັນພະແນກກວດກາພາຍໃນ ແລະ ສ ົ້າງຕັ ົ້ງສາຂາ 
ໃໝື່ ຢ ື່ ເມ  ອງໄຊເສດຖາ. 

  ທຄຕລ ໄດ ົ້ດໍາເນນີການເປີດເຜຍີຜ ນການກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປະຈາໍປີ 2016 ແລະ ເປີດເຜຍີລາຍ
ງານການເຄ ື່ ອນໄຫວ ແລະ ຜ ນການທ ບທວນຖານະການເງນິຂອງ ທຄຕລ ໄຕມາດ 01/2017 ແລະ ປະຈາໍ 6 ເດ ອນ, 9 
ເດ ອນ ປີ 2017 ຜື່ ານລະບ ບເປີດເຜຍີຂອງບໍລສິດັຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ.  ດໍາເນນີໂຄງການສົ້າງໂປຼແກຣມສນິເຊ ື່ ອແບບໃ
ໝື່  ປະຈຼຸບນັແມື່ ນຢ ື່ ໃນຂັ ົ້ນຕອນການສະໜອງຂໍ ົ້ມ ນຂອງພະແນກການ ທີື່ ກື່ ຽວຂ ົ້ອງໃຫ ົ້ແກື່ ບໍລສິດັທີື່ ປຶກສາ. ນອກຈາກ
ນັົ້ນ, ທຄຕລ ຍງັໄດ ົ້ດໍາເນນີການເຜຍີແຜື່ ແຜນຍຼຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020 ແລະ ແຜນການປີ 2017 ໃຫ ົ້ແກື່
ສາຂາ ທຄຕລ ທ ື່ ວລະບ ບ ເພ ື່ ອໃຫ ົ້ສາຂາຮບັຊາບບນັດາທດິທາງແຜນການ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍໄປສ ື່ ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ
ໃຫ ົ້ບນັລຼຸແຜນການຕື່ າງໆ. ໄດ ົ້ຄ ົ້ນຄວ ົ້າປັບປຼຸງ Job Description ແລະ ກໍານ ດຕ ວຊີ ົ້ວດັການດໍາເນນີງານຂອງ
ພະນກັງານສໍາເລດັໂດຍພ ົ້ນຖານ 4 ພາກສື່ ວນ(ພະແນກຈດັຕັ ົ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ພະແນກຄ ົ້ນຄວ ົ້າ, ພດັທະນາ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ, ພະແນກຄຼຸ ົ້ມຄອງສນິເຊ ື່ ອ ແລະ ສ ນບໍລກິານ) ເພ ື່ ອນໍາສະເໜຮີບັຮອງ ແລະ ເປັນການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັທ ດ
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ລອງກື່ ອນ.  ດໍາເນນີໂຄງການສົ້າງປ ົ້ມແນະນໍາ ທຄຕລ (BCEL Profile) ສະບບັພາສາລາວ ແລະ ອງັກດິ ແລະ ການນໍາ
ໃຊ ົ້ແຊກັຮ ບແບບໃໝື່  ຂອງ ທຄຕລ. 

   ທຄຕລ  ໄດ ົ້ຂະຫຍາຍວຽກງານບໍລກິານ ຮື່ ວມມ ກບັພາກສື່ ວນອ ື່ ນໆ ເຊັື່ ນ:  ຈດັພທິລີ ງນາມວື່ າດ ົ້ວຍການຮື່ ວມມ 
ດ ົ້ານບໍລກິານທະນາຄານ ລະຫວື່ າງ ທະນາຄານການຄົ້າຕື່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ ແລະ ທະນາຄານແຫື່ ງປະເທດຈນີ 
ຈາໍກດັ, ເຊນັສນັຍາວື່ າດ ົ້ວຍການບໍລກິານ ທີື່ ປຶກສາທາງດ ົ້ານການເງນິ ລະຫວື່ າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັລາວ-ຈນີ 
ຈາໍກດັ, ລ ງນາມວື່ າດ ົ້ວຍການຊໍາລະຄື່ າບໍລກິານຕື່ າງໆຜື່ ານ ທຄຕລ  ລະຫວື່ າງ ທຄຕລ ກບັ ບໍລສິດັກຼຸງສ ີບໍລກິານເຊ ື່ າສນິ
ເຊ ື່ ອຈາໍກດັ, ບໍລສິດັ AEON ເຊ ື່ າສນິເຊ ື່ ອລາວ, ບໍລສິດັໄທເອດັ ເຊ ື່ າສນິເຊ ື່ ອ (ລາວ), ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກທີື່

ຮບັຝາກເງນິປະຕ ຄໍາ ແລະ ບໍລສິດັ ເມ  ອງໄທປະກນັຊວີດິ,  ສໍາເລດັການເຊນັບ ດບນັທກຶຄວາມເຂ ົ້າໃຈ ວື່ າດ ົ້ວຍການ
ຮື່ ວມມ ດ ົ້ານການບໍລກິານທະນາຄານ ລະຫວື່ າງ ທຄຕລ ກບັ ທະນາຄານ KEB Hana ຈາກ ສ. ເກ າຫຼ.ີ  

ໄດ ົ້ສໍາເລດັການຈດັພທິລີ ງນາມຮື່ ວມມ ລະຫວື່ າງກ ມສື່ ວຍສາອາກອນ ແລະ ທຄຕລ  ວື່ າດ ົ້ວຍການເປີດນໍາໃຊ ົ້
ລະບ ບທນັສະໄໝເສຍຄື່ າທໍານຽມທາງ,ສໍາເລດັການພດັທະນາການຊໍາລະຊ ົ້-ຂາຍສນິຄ ົ້າແບບທນັສະໄໝ ຜື່ ານ QR 
Code ຫຼ   One Play ທີື່ ເປັນສື່ ວນນຶື່ ງຂອງຜະລດິຕະພນັ BCEL One ປະຈຼຸບນັແມື່ ນໄດ ົ້ດໍາເນນີການຕດິຕັ ົ້ງການນໍາ
ໃຊ ົ້ໃຫ ົ້ກບັບນັດາຮ ົ້ານຄ ົ້າຍື່ ອຍ ຢ ື່ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທ ື່ ວປະເທດ.  ພ ົ້ອມກນັນັ ົ້ນ, ກໍື່ ຈດັງານ
ໃຫ ົ້ບໍລກິານ ແລະ ສ ື່ ງເສມີການນໍາໃຊ ົ້ One  Pay    (ການຊໍາລະສະສາງສນິຄ ົ້າ ດ ົ້ວຍການສະແກນ QR Code ) ທີື່

ສ ນການຄົ້າລາວໄອເຕກັ. 

   ໃນປີ 2017 ທຄຕລ ກໍື່ ໄດ ົ້ຂະຫຍາຍຕາໜື່ າງບໍລກິານທງັໝ ດ 5 ໜື່ ວຍບໍລກິານຄ : ໜື່ ວຍບໍລກິານຫ ົ້ວຍຫ ງ,        
ໜື່ ວຍບໍລກິານ ດ ງຈອງ (ປໍົ້ານໍ ົ້າມນັ ປຕທ ), ຍ ກລະດບັໜື່ ວຍບໍລກິານນໍ ົ້າພຼຸ ,   ໜື່ ວຍບໍລກິານຫລກັ 35 ສາຂາສະຫວນັ
ນະເຂດ ແລະ ໜື່ ວຍບໍລກິານຊຽງເງນິ ສາຂາຫຼວງພະບາງ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກໍື່ ຈດັພທິເີປີດນໍາໃຊ ົ້ອາຄານຫຼງັໃໝື່  ຂອງໜື່
ວຍບໍລກິານເມ ອງງອຍ ທີື່ ຂ ົ້ນກບັສາຂາຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈດັພທິຂີ ົ້ນຕກຶອາຄານໃໝື່  ຂອງ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວນັ. 
  ນອກຈາກນັົ້ນ,  ທຄຕລ ໄດ ົ້ຮບັລາງວນັທະນາຄານດເີດັື່ ນພາຍໃນ ປະຈາໍປີ 2017 ( Domestic Retail Bank of 

The Year 2017), ຈດັກດິຈະກໍາຄ ນກໍາໄລໃຫ ົ້ແກື່ ລ ກຄ ົ້າ 4 ໂປຼໂມຊນັຮື່ ວມກບັ CUP ຄ ນກາໍໄລໃຫ ົ້ລ ກຄ ົ້າເຊິື່ ງຜ ົ້ໂຊກ
ດລີວມທງັໝ ດ 24 ທື່ ານຄ : ຜ ົ້ໂຊກດຮີບັແພກັເກດັ ທ ວມາເລ-ສງິກະໂປ 13 ທື່ ານ, ຜ ົ້ໂຊກດຮີບັແພກັເກດັທ ວມາເກ ົ໋ າ-
ຮື່ ອງກ ງ 06 ທື່ ານ, ຜ ົ້ໃຊ ົ້ບໍລກິານຫຼາຍທີື່ ສຼຸດ (Top spender) ໄດ ົ້ຮບັ IPhone 7 ຈາໍນວນ 05 ທື່ ານ  ແລະ ຕັ ົ້ງບ ດ
ໂຄສະນາໃນງານວາງສະແດງ ຊບັສນິທາງປັນຍາ ແລະ ໃນທ ົ້າຍປີ ທຄຕລ ໄດ ົ້ຮບັລາງວນັທະນາຄານດເີດັື່ ນດ ົ້ານການດໍາ
ເນນີງານ, ວຽກງານການໂອນເງນິລະຫວື່ າງປະເທດ ປະຈາໍປີ 2016 (Operational Excellence Award)  ຕາງ   
ໜ ົ້າ ມອບໂດຍ ທະນາຄານ Wells Fargo ສະຖາບນັການເງນິທີື່ ໃຫຍື່ ທີື່ ສຼຸດອນັດບັ 5 ຂອງປະເທດອາເມລກິາ.  
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2.  ການປະຕບິດັແຜນວຽກທີື່ ຕດິພນັກບັແຜນງານ, ໂຄງການ ຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2017 ລວມທງັໝ ດ 
191 ແຜນວຽກ ແລະ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ົ້ດັື່ ງລຼຸື່ ມນີ ົ້: 

- ແຜນວຽກທີື່ ປະຕບິດັສໍາເລດັ 100% ລວມມທີງັໝ ດ ມ:ີ  96 ແຜນວຽກ 
- ແຜນວຽກທີື່ ປະຕບິດັສໍາເລດັ 51-99% ລວມມທີງັໝ ດ ມ:ີ 35 ແຜນວຽກ 
- ແຜນວຽກທີື່ ປະຕບິດັສໍາເລດັ 1-50% ລວມມທີງັໝ ດ ມ:ີ  20 ແຜນວຽກ 
- ຍງັບໍື່ ທນັຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ 0%  ລວມມທີງັໝ ດ ມ:ີ  40 ແຜນວຽກ (ເນ ື່ ອງຈາກບາງແຜນວຽກຍງັຕດິພນັກບັບນັດາ
ໂຄງການບາວເຊວ ແລະ ອ ື່ ນໆ ທີື່ ຍງັບໍື່ ທນັສາມາດລເິລີ ົ້ມປະຕບິດັໄດ ົ້). 

 
3. ການຂະຫຍາຍຜະລດິຕະພນັຂອງ ທຄຕລ ປີ 2017 

ທຄຕລ ມບີນັຊເີງນິຝາກທງັໝ ດທ ື່ ວລະບ ບ 1.127.066 ບນັຊ ີມຍີອດເງນິຝາກທງັໝ ດ 31.518,87  ຕ ົ້ກບີ 
ທຽບໃສື່ ແຜນການປີ 2017 ປະຕບິດັໄດ ົ້ລ ື່ ນ 06% (ໃນນັ ົ້ນ, ທຄຕລ ຍງັໄດ ົ້ຈດັບື່ ອນບໍລກິານລ ກຄ ົ້າລາຍໃຫຍື່ ທີື່ ເປັນ 
VIP, ບໍລກິານລ ງຫາລ ກຄ ົ້າກບັທີື່  ແລະ ຂາຍຜະລດິຕະພນັໄປພ ົ້ອມໆກນັ). 
            ທຄຕລ  ຕດິຕັ ົ້ງຕ ົ້ ATM  ລວມທງັໝ ດ 365  ຕ ົ້, ເຄ ື່ ອງຮ ດບດັ EDC ມທີງັໝ ດ 2.062 ເຄ ື່ ອງ,  ບດັ 
ATM+ບດັນກັສກຶສາ ມທີງັໝ ດ 551.441 ບດັ (ລ ບຈາໍນວນບດັທີື່ ປິດແລ ົ້ວ), ບດັ VISA  ລວມທງັໝ ດ 16.359 ບດັ
, ຂະຫຍາຍບໍລກິານ BCEL ONE ລວມທງັໝ ດເປັນ 125.373 ລາຍການ. ນອກນັົ້ນ, ຍງັໄດ ົ້ລ ງໄປບໍລກິານຮບັເງນິ
ກບັທີື່ ນໍາລ ກຄ ົ້າ ແລະ ບໍລສິດັລາຍໃຫຍື່ ຢື່ າງເປັນປ ກກະຕ ິຕໍື່ ເນ  ື່ ອງ ຈາໍນວນ 16 ແຫື່ ງ ແລະ ບໍລກິານລ ດຕ ົ້ບໍລກິານເຄ ື່ ອນ
ທີື່  ຕາມຈຼຸດຕື່ າງໆທີື່ ເໝາະສ ມ. 
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ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ 
ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ : 24/11/1966
ສນັຊາດ : ລາວ
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ 
ຕ�າແໜ່ງ : ຫວົໜາ້ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ, 

ກະຊວງການເງນິ.

ປະຫວັດການສຶກສາ:
ປີ 2004 : ປະລນິຍາເອກດາ້ນເສດຖະສາດ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

 ແຫ່ງຊາດອດົສະຕາລ,ີ ປະເທດອດົສະຕາລ.ີ

ປີ 2000 : ປະລນິຍາໂທດາ້ນເສດຖະສາດ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

 ແຫ່ງຊາດອດົສະຕາລ,ີ ປະເທດອດົສະຕາລ.ີ

ປີ 1997 : ປະລນິຍາໂທດາ້ນບ�ລຫິານທຸລະກດິ ທີ່ ມະຫາວທິະ 

 ຍາໄລທ�າມະສາດ, ປະເທດໄທ.

ປີ 1990 : ປະລນິຍາຕ ີແລະ ປະລນິຍາໂທດາ້ນຟີຊກິ ແລະ ເລຂາ 
ຄະນດິ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລມດົສະກ,ູ ປະເທດລດັເຊຍ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
ທາ້ຍປີ 2016 : ຫວົໜາ້ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ, ກະຊວງການເງນິ

ເດອືນ 07/2014-2016 : ຫວົໜາ້ກມົງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ກະຊວງ 
 ການເງນິ.

ເດອືນ 01/2013-05/2014 : ຫວົໜາ້ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ກະຊວງ 
 ການເງນິ

ເດອືນ11/2010-12/2012 : ໜຶ່ ງໃນຄະນະບ�ລຫິານຂອງທະນາຄານ 

ພດັທະນາອາຊໃີນຂງົເຂດອບັການສິະຖານ, ບງັກະລາດດິ,  
ປູຊານ, ອນິເດຍ, ລາວ, ທາຈກິດິສະຖານ ແລະ  
ຕູມນິດິສະຖານ, ປະຈ�າການທີ່ ສ�ານກັງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ  

ພດັທະນາອາຊ ີເມອືງມະນລິາ ປະເທດ ຟີລບິປິນ.

ເດອືນ 04/2007-11/2011 : ຮອງຫວົໜາ້ກມົເງນິຕາຕ່າງປະເທດ,  
 ກະຊວງການເງນິ

ເດອືນ 05/2005-03/2007 : ຫວົໜາ້ກມົນະໂຍບາຍເສດຖະສາດ 
 ການເງນິ, ກະຊວງການເງນິ

ເດອືນ 03/2004-04/2005 : ຫວົໜາ້ພະແນກສະຖຕິກິານເງນິ,   
 ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ກະຊວງການເງນິ.

ເດອືນ 10/1996-08/1998 : ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກບນັຊທີົ່ ວໄປ,  

 ກມົຄງັເງນິ, ກະຊວງການເງນິ

ເດອືນ 07/1993-10/1996 : ພະນກັງານການເງນິ, ກະຊວງການເງນິ

ເດອືນ07/1991-06/1993 : ອາຈານສອນ ທີ່ ມະວທິະຍາໄລແຫ່ງ 

ຊາດລາວ

(ເອກະສານຄດັຕດິ 4)



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ : 03/06/1945
ສນັຊາດ : ລາວ
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ, ຝຣັ່ ງ 
ຕ�າແໜ່ງ : ບຸກຄນົເອກະລາດຈາກພາຍນອກ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
 1993 : ມະຫາວທິະຍາໄລຈອດສທ໌າວທີ່ນະຄອນວ�ຊງິ

 ຕນັປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ.

 1985 : ສະຖາບັນຄຸມ້ຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ  
 ທີ່ ເມອືງປານາ ປະເທດອນິເດຍ 

 1974 : ສູນຝຶກອບົຮມົລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່  ເມອືງ ນາໂກ  

 ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ.

        1972 : ການຝຶກອບົຮມົ: ດາ້ນເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາ 
ບນັຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ ຂອງອງົການສະຫະປະ 

 ຊາຊາດ ທີ່ ບາງກອກປະເທດໄທ.

 1969 : ຈບົອຸດມົ ແລະ ລະດບັປະລນິຍາຕຣ ີຈາກປະເທດ  
ອດົສະຕາລ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລນວິຊາວເວລ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
   04/2015 : ເປັນທ່ປຶີກສາດາ້ນການເງນິ ແລະ ການທະນາຄານ  

ຂອງບ�ລສິດັລາ້ນຊາ້ງ ມເິນໂີຣນ ຈ�າກດັ (ຊຶ່ ງເປັນ 

ບ�ລສິດັໃນເຄອືຂອງກຸ່ມບ�ລສິດັໂອເຊຍນາ ແຫ່ງ 
ເມອືງ ເມວເບນີ ປະເທດອດົສະຕາລ)ີ.

1995–1996 : ເປັນທ່ປຶີກສາຜູອ້�ານວຍການ ທີ່ ອງົການ ການເງນິ
ລະຫວ່າງປະເທດ ກຸ່ມພາກພ ້ນື ອາຊຕີາເວນັອອກ 

 ສ່ຽງໃຕ,້ ທີ່ ນະຄອນວ�ຊງິຕນັ ປະເທດອາເມລກິາ.

1990–1994 ແລະ 1997-2005 :  
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

1976–1989 : ຢູ່ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ

1970–1975 : ຢູ່ທະນາຄານພດັທະນາລາວ 

ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາຣາ 
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ



ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ
ກໍາມະການ

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ : 17/06/1964
ສນັຊາດ : ລາວ
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ ແລະ ຮງັກາລ.ີ
ຕ�າແໜ່ງ : ຜູອ້�ານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄາ້

ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
 2009 : ຊັນ້ສູງທດິສະດກີານເມອືງ ຈາກໂຮງຮຽນການ 

 ເມອືງ-ການປົກຄອງ

1983–1988 : ປະລນິຍາໂທດາ້ນເສດຖະກດິການເງນິຈາກປະ 
ເທດຮງົກາລ.ີ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
15/01/2016–ປະຈບຸນັ : 

ຖກືແຕ່ງຕ ້ງັເປັນຜູອ້�ານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານ 

 ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ

02/2015–12/2015 : 
ຖກືແຕ່ງຕ ້ງັ ແລະ ດ�າລງົຕ�າແໜ່ງເປັນຮກັສາ 

ການຜູອ້�ານວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະ 
ເທດລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ເປັນປະທານສະພາ 
ບ�ລຫິານທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ.

2005–02/2015 : ແຕ່ງຕ ້ງັ ແລະ ດ�າລງົຕ�າແໜ່ງເປັນຮອງຜູອ້�ານວຍ 

ການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ  
ມະຫາຊນົ.

2000–2005 : ເປັນຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງສນິເຊື່ ອ ຕາມການ 

 ສບັຊອ້ນ.

1998–1999 : ເປັນຫວົໜາ້ພະແນກຫອ້ງ ການບ�ລຫິານ-ການເງນິ,  
ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 ສ�ານກັງານໃຫຍ່

1995–1998 : ເປັນຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາຈ�າປາສກັ.

 1994 : ແຕ່ງຕ ້ງັເປັນຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງສນິເຊື່ ອ, 
 

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
ສ�ານກັງານໃຫຍ່.

1989–1990 : ເຮດັວຽກເປັນພະນກັງານວຊິາການທີ່ ພະແນກ 

ຄຸມ້ຄອງສນິເຊື່ ອ, ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະ 

 ເທດລາວ ມະຫາຊນົ.

1988–1989 : ເປັນພະນກັງານວຊິາການ ທີ່ ກະຊວງການເງນິ.



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ : 02/05/1970
ສັນຊາດ : ລາວ
ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ
ຕຳແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
1989-1994 : ມະຫາວທິະຍາໄລ ດາແກດັສະຕານ ອາດດີສະ 

ຫະພາບໂຊຫວຽດ

2003-2007 : ສຶກສາຕ�່ ປະລິນຍາໂທທີ່ ສະຖາບັນການເງນິ
ຮ່າໂນຍ້, ສສ ຫວຽດນາມ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
1994 : ເປັນວຊິາການຢູ່ກມົບນັຊ,ີ ກະຊວງການເງນິ

1995-1997 : ເປັນວຊິາການຢູ່ພະແນກການເງນິເຂດພເິສດໄຊ 
 ສມົບູນ

1998-2002 : ເປັນຫວົໜາ້ຫອ້ງຄງັເງນິ ພະແນກການເງນິ
ເຂດພເິສດໄຊສມົບູນ

2002-2003 : ເປັນຫວົໜາ້ຫອ້ງງບົປະມານ ພະແນກການເງນິ
 ເຂດພເິສດໄຊສມົບູນ

2007 : ເປັນວຊິາການ ຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ 
ການເງນິ

2007-2009 : ເປັນຮອງພະແນກຈດັຕັງ້-ບ�ລິ ຄງັເງນິ
 ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິ

2010-2016 : ເປັນຫົວໜາ້ພະແນກ ຢູ່ຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ,  
ກະຊວງການເງນິ

2016-ປະຈບຸນັ : ເປັນຮອງຫວົໜາ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ 
ກໍາມະການ



ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ
ກໍາມະການ

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ:  15/08/1964
ສນັຊາດ : ລາວ
ພາສາ : ພາສາອງັກດິ ແລະ ພາສາເຊກັໂກ 
ຕ�າແໜ່ງ : ເປັນຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງສນິເຊື່ ອ 

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
 1982-1989 :  ປະລນິຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກດິການຕ່າງປະເທດ  

 ຈາກສາທາລະນະລດັເຊກັ

2017 : ບ�າລຸງທດິສະດກີານເມອືງ 45 ວນັ ຈາກໂຮງຮຽນ 
ການເມອືງ - ການປົກຄອງ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
1996 - 2000 : ເປັນພະນກັງານວຊິາການສນິເຊື່ ອ ທຄຕລ  

ສາຂາຈ�າປາສກັ

2001 - 2002  : ຖືກແຕ່ງຕັງ້ເປັນຫົວໜາ້ໜ່ວຍງານບ�ລິກາ
ສາຂາຈ�າປາສກັ

2003 - 2005 : ເປັນຫວົໜາ້ຂະແໜງສນິເຊື່ ອ ສາຂາຈ�າປາສກັ

2005 - 2007 : ເປັນວ່າການຮອງຫວົໜາ້ສາຂາຈ�າປາສກັ

2007 - 2010 : ເປັນວ່າການຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາຈ�າປາສກັ

2010 - 2011 : ເປັນວ່າການຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວນັ

2011 - 2013 : ເປັນຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວນັ

2013 - 2015 :  ເປັນຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາຈ�າປາສກັ

2015 - ປະຈບຸນັ : ເປັນຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງສນິເຊື່ ອ ແລະ ເປັນ
ກ�າມະການສະພາບ�ລິຫານບ�ລິສັດຫຼັກຊັບ  
ທຄຕລ-ກທ (BCEL-KT)



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ : 05/02/1974 
ສັນຊຳດ : ລາວ 
ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດມ ຢີ່ປຸນ
ຕ�າແໜ່ງ : ຮອງສາດສະດາຈານ ແລະ ຮອງຄະນະບ�ດີ, 

 ຄະນະເສດຖະສາດແລະບ�ລິຫານທຸລະກິດ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2000-2003 : ປະລນິຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລ 

ໂຄເບ, ປະເທດຢ່ີປຸນ
1998-2000 : ປະລນິຍາໂທວສິະວະກ�າໂຍທາ, ມະຫາວທິະຍາ 

ໄລໂອສະກາ, ປະເທດຢ່ີປຸນ
1994-1998 : ປະລນິຍາຕວີສິະວະກ�າໂຍທາ, ມະຫາວທິະຍາ 

ໄລໂອສະກາ, ປະເທດຢ່ີປຸນ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ 1:
2013-ປະຈບຸນັ : ຮອງຄະນະບ�ດ,ີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ  

ບ�ລຫິານທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ
2008-2013 : ຫວົຫນາ້ພະແນກຄົນ້ຄວາ້, ຄະນະເສດຖະສາດ  

ແລະ ບ�ລຫິານທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລ 
ແຫງຊາດ

2006-2008 : ຮອງຫວົຫນາ້ພາກເສດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະ 
ສາດ ແລະ ບ�ລຫິານທຸລະກດິ,  ມະຫາວທິະຍາ 
ໄລແຫງຊາດ

2004-2006 : ຮອງຫວົຫນາ້ພະແນກຄົນ້ຄວ້າ, ຄະນະເສດຖະ 
ສາດແລະບ�ລຫິານທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາ 
ໄລແຫງຊາດ

2003-2004 : ອາຈານສອນ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ�ລຫິານ 
ທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ 2:
 2017 ຮອງສາດສະດາຈານຮບັເຊນີ,ໂຮງຮຽນຫລງັປະ 

ລນິຍາຕກີານສກືາການຮ່ວມມສືາກນົ, ມະຫາວ ິ
ທະຍາໄລໂຄເບ,  ປະເທດຢ່ີປຸນ

 2016-15 : ອາຈານຮບັເຊນີ, ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິຍາຕ ີ
 ການບ�ລຫິານ, ມະຫາວທິະຍາໄລກຽວໂຕ, ປະເທດ 
 ຢ່ີປຸນ

        2013 ນກັຄົນ້ຄົວ້ຮບັເຊນີອາເມລກິາ-ອາເຊຍັ, ພະແນກ
ເສດຖະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລຮາເວດ, ປະທດ 
ອາເມລກິາ

         2011 ຮອງສາດສະດາຈານຮບັເຊນີ ມະຫາວທິະຍາໄລ 
ນນັຢັງ, ປະທດສງິກະໂປ

        2010 ນກັຄົນ້ຄົວ້ຮບັເຊນີ, ມະຫາວທິະຍາໄລລາວານ,
ປະເທດຄານາດາ

        2009 ອາຈານຮບັເຊນີ, ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິຍາຕກີານ 
ພດັຖະນາສາກນົ, ມະຫາວທິະຍາໄລນາໂກຍາ,   
ປະເທດຢ່ີປຸນ

        2008 ນກັຄົນ້ຄົວ້ຮບັເຊນີ, ສູນຄົນ້ຄົວ້ເສດຖະກດິ,

 

ມະຫາວທິະຍາໄລນາໂກຍາ,  ປະເທດຢ່ີປຸນ
        2005 ນກັຄົນ້ຄົວ້ຮບັເຊນີ, ສະຖາບນັພດັຖະນາເສດ

 

ຖະກດິ, ປະເທດຢ່ີປຸນ

ທ່ານ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ 
ກໍາມະການ



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ :  02 /09/1973
ສນັຊາດ :  ຝຣັ່ ງ
ພາສາ : ຝຣັ່ ງ,ອງັກດິ
ຕ�າແໜ່ງ : ສະມາຊກິສະພາບ�ລຫິານທະນາຄານ 

COFIBRED, ຕາງໜາ້ທະນາຄານ  
COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 
ຂອງ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ  
ມະຫາຊນົ.

ປະຫວັດການສຶກສາ:
1997-2003 : ປະລນີຍາເອກ ດາ້ນເສດຖະສາດ ທີມ່ະຫາວທິະ 

 ຍາໄລແຄລຟິ�ເນຍ, ປະເທດສະຫະລດັ ອາເມລກິາ.

1995–1996 : ປະລນີຍາໂທດາ້ນເສດຖະສາດສາກນົ ທີ່ ມະຫາ 

ວທິະຍາໄລ Sciences PO Paris, ປະເທດ 
ຝຣັ່ ງ.

1992–1995 : ປະລນີຍາຕດີາ້ນເສດຖະສາດ ແລະ ການເງນິ
ຈາກ ESSEC Paris-Business school,  
economics , finance. ປະເທດຝຣັ່ ງ.

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:
    03/2014 : ຫວົໜາ້ຝ່າຍທຸລະກດິຕ່າງປະເທດ, ຫວົໜາ້ຝ່າຍ 

ປະຕບິດັການ, ສະມາຊກິສະພາບ�ລຫິານທະນາຄານ  
 BRED BANQUE POPULAIRE, Paris.

02/2013–03/2014 : 
ຫວົໜາ້ຝ່າຍປະຕບິດັການ, ສະມາສກິສະພາບ�ລ ິ
ຫານ ທີ່  SOCIETE DE FINANCEMENT  

LOCAL.

02/2011–01/2013 : 
ຫວົໜາ້ຝ່າຍປະຕບິດັການ, ສະມາສກິສະພາ 

 ບ�ລຫິານ ທີ່  DEXIA CREDIT LOCAL.

01/2009–01/2011 :  
ຮອງຫວົໜາ້ຝ່າຍປັບປຸງແຜນການ, ພະແນກຍຸດ 
ທະສາດ ທີ່  DEXIA.

09/2006–01/2009 : 
 ຜູບ້�ລຫິານເຂດອາຊ ີຂອງ DEXIA.

03/2004–04/2005 : 
ທີ່ ປຶກສາຜູອ້�ານວຍການຝຣັ່ ງ ຂອງກອງທນຶການ
ເງນິລະຫວ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ມາກ ໂລເບີດ
ກໍາມະການ
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 (ເອກະສານຄດັຕດິ 5) 

ຮ່າງປັບປຸງກດົລະບຽບຂອງ ທຄຕລ 

ສງັລວມຮ່າງປັບປຸງກດົລະບຽບ (Articles of Association) ຂອງ ທຄຕລ 

 ສະບບັເດມີ ປະກອບດວ້ຍ 13 ໝວດ 47 ມາດຕາ;
 ສະບບັປັບປຸງ ຈະປະກອບດວ້ຍ 11 ໝວດ 63 ມາດຕາ.

I. ບ່ອນອງີ:
- ອງີຕາມກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ວສິາຫະກດິ, ສະບບັເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013;
- ອງີຕາມກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະບບັເລກທ ີ03/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2006;
- ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ກັຊບັ ສະບບັເລກທ ີ21/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012;
- ອງີຕາມຂ ຕ້ກົລງົຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ວ່າດວ້ຍ ສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນ, ສະ

ບບັເລກທ ີ0024/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ26/10/2016.
II. ການປັບປຸງໂດຍສງັເຂບ:

1. ກ ານດົທີ່ ຕັງ້ຂອງສ ານກັງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາຢ່າງລະອຽດ (ມາດຕາ 4) ຕາມແບບຟອມຂອງຫອ້ງການທະບຽນ
ວສິາຫະກດິ;

2. ປັບປຸງທນຶຈດົທະບຽນແລະຈ ານວນຮຸນ້ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການອອກຮຸນ້ເພີ່ ມທນຶຂອງ ທຄຕລ (ມາດຕາ 7 ແລະ
9);

3. ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ໃຫຄ້ບົຖວ້ນຕາມຄວາມເປັນຈງິ (ນບັແຕ່ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ລງົໄປເຖງິ ພະນກັງານ)
(ມາດຕາ 16);

4. ປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂການເປີດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ອງີຕາມແຜນການຫ ຸດຮຸນ້ລງົຂອງກະຊວງການເງນິ (ມາດຕາ 20).
5. ປັບປຸງໂຄງປະກອບ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງສະພາບ ລຫິານໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍສະພາບ ລຫິານຂອງ

ບ ລສິດັຈດົທະບຽນທີ່ ອອກໂດຍ ສຄຄຊ (ມາດຕາ 23 -30) (ລະບຽບເດມີມ ີ4 ມາດຕາ, ລະບຽບສະບບັປັບປຸງ
ມ ີ8 ມາດຕາ);

6. ກ ານດົປະເພດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການສະພາບ ລຫິານຄນືໃໝ່ ຕາມຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍສະພາ
ບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນທີ່ ອອກໂດຍ ສຄຄຊ (ມາດຕາ 31-36) (ລະບຽບເດມີມ ີ4 ມາດຕາ, ລະບຽບ
ສະບບັປັບປຸງມ ີ6 ມາດຕາ);

7. ຕດັເນືອ້ໃນກ່ຽວກບັຄະນະກວດສອບຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ອອກ (ຕດັມາດຕາ 25 ແລະ 26 ຂອງລະບຽບເດມີອອກໄປ);
8. ກ ານດົກ່ຽວກບັເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ (ເລຂານຸການບ ລສິດັ) ເພີ່ ມເຂົາ້ໃໝ່ 3 ມາດຕາ (ມາດຕາ 37-39).
9. ປັບປຸງບາງການກ ານດົ ກ່ຽວກບັ ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂ ້

ຕກົລງົວ່າດວ້ຍສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັຈດົທະບຽນທີ່ ອອກໂດຍ ສຄຄຊ ແລະ ສະພາບຕວົຈງິຂອງ ທຄຕລ
ເຊັ່ ນ: ສດິແລະໜາ້ທີ່ ຂອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່, ການແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ຈ ານວນຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ (ມາດຕາ
40-44) (ລະບຽບເດມີມ ີ3 ມາດຕາ, ລະບຽບສະບບັປັບປຸງມ ີ5 ມາດຕາ);

10. ເພີ່ ມບດົບນັຍດັ ກ່ຽວກບັ ບນັດາພະແນກການ ແລະ ບນັດາສາຂາ (ມາດຕາ 45);
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11. ເພີ່ ມບດົບນັຍດັ ກ່ຽວກບັ ການຮກັສາຄວາມລບັ (ມາດຕາ 46);
12. ເພີ່ ມບດົບນັຍດັ ກ່ຽວກບັ ການເປີດເຜຍີຜນົປະໂຫຍດ (ມາດຕາ 47);
13. ປັບປຸງບດົບນັຍດັ ກ່ຽວກບັ ເງນິປັນຜນົ (ມາດຕາ 56).

III. ເນືອ້ໃນການປັບປຸງບາງມາດຕາທີ່ ສ າຄນັ ມດີັ່ ງນີ:້

ລ າດບັ ສະບບັເດມີ ປີ 2011 ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2018 ໝາຍເຫດ 

1 
ມາດຕາ 2. ຊື່  ແລະ ທີ່ ຕັງ້ຂອງທະນາຄານ: 
ກ ານດົພຽງແຕ່ຊື່  ແລະ ທີ່ ຕັງ້ຂອງສ ານກັງານໃຫຍ່ 

ມາດຕາ 3. ຊື່ ວສິາຫະກດິ 
ແຍກອອກຈາກມາດຕາ 2 ຂອງສະບບັເດມີ 
ມາດຕາ 4: ທີ່ ຕັງ້ສ ານກັງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ (ໃໝ່): 
ກ ານດົຊື່  ແລະທີ່ ຕັງ້ຂອງສ ານກັງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາທງັໝດົ 

ປັບປຸງຕາມ
ແບບຟອມ

ຂອງຫອ້ງການ
ທະບຽນວສິາ
ຫະກດິ
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ມາດຕາ 6. ທນຶຈດົທະບຽນ: 
682.888 ລາ້ນກບີ 

ມາດຕາ 7. ທນຶຈດົທະບຽນ: 
1,038,616,500,000 ກບີ 

ປັບຕາມການ 
ເພີ່ ມທນຶ

ມາດຕາ 8. ຮຸນ້: 
136.577.600 ຮຸນ້

ມາດຕາ 9. ຮຸນ້: 
207,723,300 ຮຸນ້

ປັບຕາມການ 
ເພີ່ ມທນຶ

3 ບ ່ ໄດກ້ ານດົ
ມາດຕາ 15. ການໂອນຮຸນ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃບຮຸນ້ໃໝ່ (ໃໝ່): 
ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວສິາຫະກດິ, ກດົໝາຍຫ ກັຊບັ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ມາດຕາ 14. ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້. 

1. ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ;
2. ສະພາບ ລຫິານ ;
3. ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ;
4. ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ;
5. ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່;

ມາດຕາ 16. ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້. 

1. ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ;
2. ສະພາບ ລຫິານ ;
3. ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ;
4. ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ;
5. ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່;
6. ບນັດາພະແນກການ, ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບ ລກິານ;
7. ພະນກັງານຂອງ ທຄຕລ

ໂຄງສາ້ງການ
ຈດັຕັງ້ທີ່

ສະທອ້ນເຖງິ
ຄວາມເປັນຈງິ
ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ
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ມາດຕາ 18: ເງ ື່ອນໄຂສ າລບັການດ າເນນີກອງປະຊຸມ
ຜ ຖ້ຮຸືນ້ 

ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ຈະສາມາດດ າເນນີໄດເ້ມື່ ອມຜີ ຖ້ື
ຮຸນ້ ຫ  ື ຜ ຕ້າງໜາ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງໜອ້ຍ 
2 ຄນົຂຶນ້ໄປ ແລະ ມຈີ ານວນຮຸນ້ທີ່ ຖເືກນີເຈດັສບິ
ສ່ວນຮອ້ຍ (70%) ຂອງຈ ານວນຮຸນ້ສາມນັທງັໝດົ. 

ມາດຕາ 20: ເງ ື່ອນໄຂສ າລບັການດ າເນນີກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້

ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ຈະສາມາດດ າເນນີໄດເ້ມື່ ອມຜີ ຖ້ຮຸືນ້ ຫ  ື ຜ ຕ້າງ
ໜາ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຄນົຂຶນ້ໄປ ແລະ ມີ
ຈ ານວນຮຸນ້ທີ່ ຖເືກນີຫາ້ສບິເອດັສ່ວນຮອ້ຍ (51%) ຂອງຈ ານວນ
ຮຸນ້ສາມນັທງັໝດົ. 

ປັບລງົຕາມ
ແຜນຂາຍຮຸນ້
ຂອງກະຊວງ
ການເງນິ
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ມາດຕາ 21: ອງົງປະກອບ ແລະ ອາຍຸການຂອງສະພາ
ບ ລຫິານ 

ສະພາບ ລຫິານປະກອບດວ້ຍ ປະທານ, ຮອງ
ປະທານ ແລະ ສະມາຊກິ ຈ ານວນ 7 ທ່ານ, ໃນນັນ້
ສະມາຊກິເອກະລາດຈາກພາຍນອກ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 
ທ່ານ. 

ມາດຕາ 23: ໂຄງປະກອບຂອງສະພາບ ລຫິານ (ປັບປຸງ) 

ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາບ ລຫິານປະກອບດວ້ຍ ສະມາຊກິ
ຢ່າງໜອ້ຍຫາ້ຄນົຂຶນ້ໄປ, ໃນນັນ້ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິອດິ
ສະລະຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງສ່ວນສາມຂອງຈ ານວນສະມາຊກິສະພາ
ບ ລຫິານທງັໝດົ. 

ບຸກຄະລາກອນໃນສະພາບ ລຫິານ ປະກອບດວ້ຍ: ປະທານ, 
ຮອງປະທານ ແລະ ກ າມະການຈ ານວນໜຶ່ ງ. 
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ມາດຕາ 23. ເງ ື່ອນໄຂຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ 
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ຕອ້ງມີ
ເງ ື່ອນໄຂຕົນ້ຕ  ດັ່ ງນີ:້ 
1. ມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະພດຶ;
2. ມປີະສບົການທາງດາ້ນບ ລຫິານຈດັການ ແລະ

ມຄີວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນການເງນິ-
ການ ທະນາຄານ;

3. ບ ່ ເຄຍີຖກືສານຕດັສນິລງົໂທດທາງອາຍາ ໃນ
ສະຖານລກັຊບັ, ສ ໂ້ກງຊບັ, ຍກັຍອກຊບັ,
ປອມແປງ ເອກະສານ, ຮບັ ຫ  ື ໃຫສ້ນິບນົ, ສ ້
ລາດບງັຫ ວງ ຫ  ືຟອກເງນິ; 

4. ບ ່ ເຄຍີຖກືປົດອອກຈາກການເປັນຜ ບ້ ລຫິານ
ໃນນຕິບຸິກຄນົອື່ ນ, ບ ່ ຖກືສານຕດັສນິໃຫເ້ປັນຜ ້
ລົມ້ລະ ລາຍມາກ່ອນ ແລະ ບ ່ ເປັນຜ ບ້ ລຫິານໃນ
ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ຖກືສານຕດັສນິໃຫລ້ົມ້ລະລາຍ;

5. ຕອ້ງພົນ້ຈາກໜາ້ທີ່ ຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງປີ ກ່ອນການ
ຖກືແຕ່ງຕັງ້ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຖາ້
ຫາກ ແມ່ນພະນກັງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ;

6. ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າ
ດວ້ຍທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດກ້ ານດົ
ໄວໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 24: ເງ ື່ອນໄຂຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ (ປັບປຸງ) 

ເພີ່ ມເງ ື່ອນໄຂທົ່ ວໄປດັ່ ງນີ:້ 

1. ບ ່ ດ າລງົຕ າແໜ່ງເປັນຮອງຜ ອ້ ານວຍການຂອງ ທຄຕລ;
2. ບ ່ ເຄຍີຖກືປົດຕ າແໜ່ງຈາກການເປັນສະມາຊກິສະພາ

ບ ລຫິານຂອງວສິາຫະກດິອື່ ນ;
3. ກ າມະການສະພາບ ລຫິານທີ່ ດ າລງົຕ າແໜ່ງເປັນຜ ອ້ ານວຍ

ການໃຫຍ່ຂອງ ທຄຕລ ຕອ້ງບ ່ ລງົດ າລງົຕ າແໜ່ງເປັນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານໃນວສິາຫະກດິອື່ ນເກນີສອງວິ
ສາຫະກດິ;

4. ດ າລງົຕ າແໜ່ງເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງວສິາຫະກດິ
ອື່ ນບ ່ ເກນີສີ່ ວສິາຫະກດິ;

5. ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນຕາມການກ ານດົຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະ
ການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ.

ສ າລບັສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານອດິສະລະ ຍງັຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂເພີ່ ມ
ເຕມີດັ່ ງນີ:້ 

1. ຕອ້ງບ ່ ຖຮຸືນ້ເກນີ ໜຶ່ ງສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຈ ານວນຮຸນ້ທງັໝດົຂອງ
ທຄຕລ;

2. ຕອ້ງບ ່ ດ າລງົຕ າແໜ່ງເປັນຜ ອ້ ານວຍການ, ຮອງຜ ອ້ ານວຍການ
ຂອງບ ລສິດັຈ າກດັຜ ດ້ຽວ ແລະ ຕອ້ງບ ່ ໄປຖຮຸືນ້ໃນວສິາຫະກດິ
ອື່ ນແຕ່ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍຂຶນ້ໄປຂອງຈ ານວນຮຸນ້ທງັໝດົ ເວັນ້
ເສຍແຕ່ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້. ກ ລະນີ
ເຄຍີເປັນຜ ອ້ ານວຍການ, ຮອງຜ ອ້ ານວຍການຂອງບ ລສິດັຈ າ
ກດັຜ ດ້ຽວ ແລະ ຖຮຸືນ້ໃນວສິາຫະກດິອື່ ນແຕ່ຫາ້ສບິສ່ວນ
ຮອ້ຍຂຶນ້ໄປຂອງຈ ານວນຮຸນ້ທງັໝດົ ຕອ້ງໄດພ້ົນ້ຈາກຕ າແໜ່ງ
ດັ່ ງກ່າວຢ່າງໜອ້ຍສອງປີຂຶນ້ໄປ;

3. ຕອ້ງບ ່ ດ າລງົຕ າແໜ່ງເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ໃນວສິາຫະ
ກດິທີ່ ໃຫບ້ ລກິານທາງດາ້ນວຊິາຊບີການບນັຊ,ີ ການເງນິ, ການ
ລງົທນຶ, ກດົໝາຍ ແລະ ອື່ ນໆທີ່ ສົ່ ງຜນົໃຫຕ້ນົບ ່ ສາມາດ
ປະກອບຄ າເຫນັເປັນອດິສະລະໃຫແ້ກ່ ທຄຕລ;

4. ຕອ້ງບ ່ ເປັນລ ກຄາ້ລາຍໃຫຍ່ ຫ  ື ຜ ສ້ະໜອງລາຍໃຫຍ່ຂອງ
ທຄຕລ ແລະ ວສິາຫະກດິອື່ ນທີ່  ທຄຕລ ໄປຖຮຸືນ້ແຕ່ຫາ້ສບິ
ສ່ວນຮອ້ຍຂຶນ້ໄປຂອງຈ ານວນຮຸນ້ທງັໝດົ;

5. ຕອ້ງບ ່ ແມ່ນບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັ ຫ  ື ຖາ້ແມ່ນ
ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັການດ າເນນີທຸລະກ າຕອ້ງ
ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

6. ມເີງ ື່ອນໄຂອື່ ນຕາມການກ ານດົຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະ
ການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ;

 ເງ ື່ອນໄຂ
ເພີ່ ມເຂົາ້ໃໝ່
ຕາມລະບຽບ
ຂອງ ສຄຄຊ; 
 ເຫນັວ່າ
ເງ ື່ອນໄຂໃນຂ ້
3 ບ ່ ສອດຄ່ອງ
ກບັກດົໝາຍວິ
ສາຫະກດິ
ມ.134 
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ມາດຕາ 21: ອງົປະກອບ ແລະ ອາຍຸການຂອງສະພາ
ບ ລຫິານ 

ສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ຈະຖກືເລອືກຕັງ້ 
ແລະ ປົດຕ າແໜ່ງໂດຍກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້. 

ມາດຕາ 25: ການແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ທະບຽນຂ ມ້ ນຂອງສະມາຊກິສະພາ
ບ ລຫິານ (ໃໝ່) 

ປ່ຽນແປງການສະເໜລີາຍຊື່ ຜ ສ້ະໝກັເປັນສະມາຊກິ ສະພາ
ບ ລຫິານດັ່ ງນີ:້ 
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ກ ານດົແຕ່ສດັສ່ວນການສະເໜລີາຍຊື່ ຜ ສ້ະໝັ
ກໃນຕ າແໜ່ງສະພາບ ລຫິານໃຫປ້ະຕບິດັຕາມອດັຕາ
ສ່ວນການຖຮຸືນ້ດັ່ ງນີ:້ 

- ຜ ຖ້ຮຸືນ້ແຕ່ຫາ້ (5) ຫາ ສບິ (10) ສ່ວນຮອ້ຍ:
 ສາມາດສະເໜໄີດ ້1 ທ່ານ;

- ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຫ າຍກວ່າສບິ (>10) ຫາ ຊາວ (20)
ສ່ວນຮອ້ຍ:  ສາມາດສະເໜໄີດ ້2 ທ່ານ;

- ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຫ າຍກວ່າຊາວ (>20) ຫາ ສາມສບິ
(30) ສ່ວນຮອ້ຍ: ສາມາດສະເໜໄີດ ້3 ທ່ານ;

- ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຫ າຍກວ່າສາມສບິ (>30) ຫາ ຫາ້ສບິ
(50) ສ່ວນຮອ້ຍ: ສາມາດສະເໜໄີດ ້4 ທ່ານ;

- ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຫ າຍກ່ວາຫາ້ສບິ (>50) ຫາ ເຈດັສບິ
(70) ສ່ວນຮອ້ຍ: ສາມາດສະເໜໄີດ ້5 ທ່ານ;

- ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຫ າຍກ່ວາເຈດັສບິ (>70) ສ່ວນຮອ້ຍ:
ສາມາດສະເໜໄີດ ້7 ທ່ານ.

ຕອ້ງສະເໜລີາຍຊື່ ຜ ທ້ ີ່ ຈະລງົສະໝກັ  ຕ ່ ຄະນະກ າມະການຄດັ
ເລອືກ ເພື່ ອພຈິາລະນາສະເໜຕີ ່ ສະພາບ ລຫິານກ່ອນນ າເຂົາ້ກອງ
ປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ພຈິາລະນາຮບັຮອງ 

(ສ າລບັສດິໃນການສະເໜຊີື່ ຜ ສ້ະໝກັ ຍງັຖເືອາົສດັສ່ວນການ
ຖຮຸືນ້ຕາມມາດຕາ 21 ສະບບັເດມີ) 

ເພີ່ ມເນືອ້ໃນໃໝ່ດັ່ ງນີ:້ 

ກ ລະນຕີ າແໜ່ງໃດໜຶ່ ງໃນສະພາບ ລຫິານຫວ່າງລງົ ສະມາຊກິ
ສະພາບ ລຫິານທີ່ ຍງັເຫ ອືປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົໄປກ່ອນຈນົກວ່າ
ຈະຄບົອາຍຸການທີ່ ຍງັເຫ ອືຢ ່ . ແຕ່ຖາ້ ຍງັເຫ ອືໜອ້ຍກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງ, 
ສະພາບ ລຫິານຕອ້ງສະເໜເີປີດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ເພື່ ອແຕ່ງຕັງ້
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານໃຫມ້ຈີ ານວນຫ າຍກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ຫ  ື ຄບົ
ຕາມຈ ານວນທີ່ ຫວ່າງລງົ. ອາຍຸການຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ
ທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໃໝ່ນັນ້ ແມ່ນເທົ່ າກບັອາຍຸການຂອງສະພາບ ລຫິານ
ຊຸດເກົ່ າທີ່ ຍງັເຫ ອື. 

ທຄຕລ ຕອ້ງສາ້ງທະບຽນຂ ມ້ ນຂອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ 
ຕອ້ງເກບັຮກັສາໄວຢ້ ່ ທີ່ ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງ ທຄຕລ ພອ້ມທງັ
ແຕ່ງຕັງ້ໃຫເ້ລຂານຸການສະພາບ ລຫິານເປັນຜ ເ້ກບັຮກັສາ. 
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ມາດຕາ 22. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງສະພາບ ລຫິານ 
ສະພາບ ລຫິານມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງ
ປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້;

2. ລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ ຕ ່ ກອງ
ປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້;

3. ຊີແ້ຈງ, ຕອບຄ າຖາມ ແລະ ໃຫລ້າຍລະອຽດ
ກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານຕ ່ ກອງ
ປະຊຸມ ຜ ຖ້ຮຸືນ້;

4. ຮບັຜດິຊອບຕ ່ ຜນົເສຍຫາຍຂອງທະນາຄານ ຊຶ່ ງ
ເກດີຈາກຄວາມຜດິພາດຂອງຕນົ;

5. ສະເໜແີບ່ງປັນເງນິກ າໄລເຂົາ້ຄງັຕ່າງໆ ແລະ ເງນິ
ປັນຜນົຕ ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້;

6. ສະເໜແີຜນດ າເນນີທຸລະກດິຕ ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ື
ຮຸນ້ ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ;

7. ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ,
ຄະນະກ າມະການກວດສອບບນັຊພີາຍໃນ ແລະ
ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ຂອງ
ສະພາບ ລຫິານ;

8. ແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫ  ືປົດຕ າແໜ່ງຜ ອ້ ານວຍການ
ໃຫຍ່;

9. ຮບັຮອງເອາົການແຕ່ງຕັງ້ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່
ຕາມການສະເໜຂີອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່;

10. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງທະນາຄານ ແລະ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້.

ມາດຕາ 26: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງສະພາບ ລຫິານ (ປັບປຸງ) 

ສະພາບ ລຫິານ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ, ວາງທດິທາງ
ແຜນການດ າເນນີງານ, ແຜນງບົປະມານປະຈ າປີ, ນະໂຍບາຍ
ບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິປະຈ າປີ
ເພື່ ອສະເໜຕີ ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ພຈິາລະນາຮບັຮອງ;

2. ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດ,
ແຜນການດ າເນນີງານ, ແຜນລບົປະມານປະຈ າປີ, ນະໂຍບາຍ
ບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິປະຈ ປີ;

3. ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັການລງົທນຶ, ການກ ຢື້ມ ແລະ ການ
ປ່ອຍກ ທ້ ີ່ ມມີ ນຄ່າສ ງ;

4. ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການລງົທນຶທີ່ ມມີ ນຄ່າສ ງ,
ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ແລະ ການໄດມ້າ ແລະ ຈ າໜ່າຍຊບັສນິ;

5. ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ລະບບົບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງພອ້ມທງັຕດິຕາມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ;

6. ຕອ້ງແຍກພາລະບດົບາດ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ລະຫວ່າງ ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການຂອງ
ທຄຕລ ຢ່າງຈະແຈງ້;

7. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ກ ານດົນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ
(Corporate Governance)

8. ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົການບນັຊ ີ ແລະ ການ
ລາຍງານ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ
ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

ອງີຕາມ
ລະບຽບ 

ສຄຄຊ, ໄດ ້
ລະບຸ ກ່ຽວກບັ
ເລຂານຸການ 
ບ ລສິດັ (ແຕ່
ໃນລະບຽບ
ຂອງ ທຄຕລ 
ຈະຂຽນເປັນ
ເລຂານຸການ
ສະພາບ ລຫິານ 

ເພື່ ອໃຫ ້
ສອດຄ່ອງກບັ
ພາລະບດົບາດ
ຂອງຕ າແໜ່ງ
ງານດັ່ ງກ່າວ) 
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ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ບ ່ ສາມາດມອບໜາ້
ທີ່ ຂອງຕນົ ໃຫຜ້ ອ້ ື່ ນປະຕບິດັແທນໄດ;້ 

9. ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້
ດວ້ຍຄວາມຊື່ ສດັ, ລະມດັລະວງັ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ
ໃຫຄ້ວາມເປັນທ າຕ ່ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ;

10. ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ
ຄະນະກ າມະການກວດສອບ, ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ, ຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນ, ຄະນະກ າ
ມະການຄດັເລອືກ ແລະ ຄະນະກ າມະການອື່ ນໆທີ່ ເຫນັວ່າມີ
ຄວາມຈ າເປັນ;

11. ມອບໝາຍ ຫ  ື ແບ່ງໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫສ້ະມາຊກິ
ສະພາບ ລຫິານແຕ່ລະທ່ານ ແລະ ເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ;

12. ແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫ  ືປົດຕ າແໜ່ງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ
ຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ;

13. ພຈິາລະນາແຕ່ງຕັງ້ ຫ  ື ປົດຕ າແໜ່ງຮອງຜ ອ້ ານວຍການ ຕາມ
ການສະເໜຂີອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ;

14. ແຕ່ງຕັງ້ເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ ເພື່ ອຮບັຜດິຊອບວຽກງານ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບ ລຫິານ ຫ  ືຄະນະກ າມະການ
ຂອງສະພາບ ລຫິານ;

15. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພຈິາລະນາຄ່າຕອບແທນຂອງປະທານ, ຮອງ
ປະທານ, ກ າມະການ, ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ,
ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ເພື່ ອສະເ
ໜກີອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ພຈິາລະນາຮບັຮອງຕາມການສະເໜີ
ຂອງຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາຄ່າຕອບແທນບນົພືນ້ຖານ
ຜນົປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ ຖ້ຮຸືນ້;

16. ສະເໜແີບ່ງປັນກ າໄລສຸດທເິຂົາ້ຄງັຕ່າງໆ, ເງນິປັນຜນົ ແລະ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະນກັງານຕ ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ເພື່ ອ
ພຈິາລະນາຮບັຮອງ;

17. ຊອກຮ ,້ ຕດິຕາມກວດກາ, ຄົນ້ຄວາ້ວທິແີກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍງ້ທີ່ ຕດິ
ພນັກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ;

18. ສະເໜບີດົລາຍງານປະຈ າປີ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ
ຕ ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ;

19. ຊີແ້ຈງ, ຕອບຄ າຖາມລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວ
ຂອງ ທຄຕລ ຕ ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້;

20. ລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕ ່ ກອງປະຊຸມຜ ້
ຖຮຸືນ້;

21. ເປີດເຜຍີສດັສ່ວນການຖຄືອງຮຸນ້ຂອງ ທຄຕລ ຢ ່ ວສິາຫະກດິ
ອື່ ນ ແລະ ສດັສ່ວນການຖຮຸືນ້ທີ່ ວສິາຫະກດິອື່ ນທີ່ ຖຮຸືນ້ໃນ 
ທຄຕລ ແຕ່ຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍຂຶນ້ໄປລວມທງັໃຫລ້ະບຸຈ ານວນທີ່
ເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຫ ຸດລງົໃນລະຫວ່າງຮອບປີການບນັຊ;ີ 

22. ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານຂອງສະພາບ ລຫິານ;
23. ເປີດເຜຍີຂ ມ້ ນຕ ່ ມວນຊນົ ກ່ຽວກບັ ຊື່ ຂອງປະທານ,

ຮອງປະທານ, ກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ, ຈ ານວນຄັງ້
ຂອງການປະຊຸມ, ຈ ານວນຄັງ້ການເຂົາ້ປະຊຸມຂອງປະທານ,
ຮອງປະທານ, ກ າມະການແຕ່ລະຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຂົາ້
ຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ
ບດົສະຫ ຸບຜນົການປະຕບິດັວຽກງານຂອງສະພາບ ລຫິານຢ ່ ໃນ
ບດົລາຍງານປະຈ າປີ;
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24. ຕດິຕາມການເປີດເຜຍີຂ ມ້ ນ ແລະ ການສື່ ສານກບັຜ ຖ້ື
ຮຸນ້ຢ່າງເໝາະສມົ;

25. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ
ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

10 

ມາດຕາ 24. ກອງປະຊຸມຂອງສະພາບ ລຫິານ 
1. ກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານຈະຕອ້ງຈດັຂຶນ້ຢ່າງ

ໜອ້ຍສາມ (3) ເດອືນ ຕ ່ ຄັງ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັ
ການດ າເນນີງານຂອງທະນາຄານ ໃຫມ້ປີະສດິທິ
ຜນົສ ງສຸດ;

2. ປະທານສະພາບ ລຫິານຕອ້ງກະກຽມວາລະຂອງ
ກອງປະຊຸມ ແລະ ກ ານດົເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່
ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິເຂົາ້
ຮ່ວມຢ່າງໜອ້ຍເຈດັ (7) ວນັ ກ່ອນວນັສະເໜີ
ຈດັກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງມສີະມາຊກິ
ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫ າຍກ່ວາເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງ
ຈ ານວນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທງັໝດົ;

3. ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ ຈະມີ
ຄຸນຄ່າໃຊໄ້ດກ້ ່ ຕ ່ ເມື່ ອໄດຮ້ບັຄະແນນສຽງຫ າຍ
ກວ່າເຄິ່ ງ ໜຶ່ ງຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມທງັໝົ
ດ, ສະມາຊກິໜຶ່ ງທ່ານ ມໜີຶ່ ງຄະແນນສຽງ. ຖາ້
ຜນົການລງົຄະແນນສຽງຫາກມຄີະແນນເທົ່ າ
ກນັ, ໃຫປ້ະທານກອງປະຊຸມ ອອກສຽງອກີໜຶ່ ງ
ຄັງ້ເພື່ ອຕດັສນິ;

4. ກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານໃນແຕ່ລະຄັງ້ ຕອ້ງມີ
ບດົບນັທກຶ, ຊຶ່ ງບດົບນັທກຶດັ່ ງກ່າວຕອ້ງເກບັ
ຮກັສາ ໄວໃ້ນສ ານກັງານໃຫຍ່ ທຄຕລ ຊຶ່ ງຜ ຖ້ື
ຮຸນ້ສາມາດກວດສອບໄດ ້ແລະ ນ າສົ່ ງສະບບັສ າ
ເນາົໃຫແ້ກ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 27: ກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ (ປັບປຸງ) 

ເພີ່ ມເນືອ້ໃນກ່ຽວກບັການຂ ຄ າເຫນັຈາກສະມາຊກິ ສະພາບ ລຫິານ
ດວ້ຍຈດົໝາຍ: 

ກ ລະນມີບີນັຫາຈ າເປັນຮບີດ່ວນທີ່ ຕອ້ງໄດໃ້ຫສ້ະພາບ ລຫິານ
ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແຕ່ບ ່ ສາມາດຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມສະພາບ ລິ
ຫານໄດນ້ັນ້ ກ ສາມາດສົ່ ງໜງັສເືຖງິສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານແຕ່
ລະທ່ານ ເພື່ ອພຈິາລະນາລງົຄະແນນສຽງຕ ່ ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 

ເພີ່ ມເນືອ້ໃນກ່ຽວກບັການມອບໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້ຮ່ວມ: 

ກ ລະນສີະມາຊກິສະພາບ ລຫິານບ ່ ສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມດວ້ຍຕນົເອງ ແມ່ນສາມາດມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້
ຮ່ວມແທນ ເຊິ່ ງຜ ຕ້າງໜາ້ດັ່ ງກ່າວຕອ້ງດ າລງົຕ າແໜ່ງຂັນ້ຮອງອ າ
ນວຍການ. 

ຜ ຕ້າງໜາ້ສະມາຊກິຂອງສະພາບ ລຫິານມສີດິຊີແ້ຈງ, 
ອະທບິາຍ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັແຕ່ບ ່ ມສີດິລງົຄະແນນສຽງ ເວັນ້
ເສຍັແຕ່ໄດມ້ກີານລະບຸໄວຢ່້າງລະອຽດຢ ່ ໃນໜງັສມືອບໝາຍ. 

- 

11 ບ ່ ໄດກ້ ານດົ

ມາດຕາ 28: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງປະທານສະພາບ ລຫິານ (ໃໝ່) 

ປະທານສະພາບ ລຫິານມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ລງົລາຍເຊນັໃນເອກະສານສ າຄນັຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ ຕາມ
ການຕກົລງົເຫນັດຂີອງກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ຫ  ືລະບຽບກດົໝ
າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

2. ຄົນ້ຄວາ້ກ ານດົວາລະກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ;
3. ນ າສົ່ ງວາລະກອງປະຊຸມໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ;
4. ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ;
5. ເປີດໂອກາດໃຫສ້ະມາຊກິສະພາບ ລຫິານມກີານແລກປ່ຽນຄ າ

ຄດິຄ າເຫນັ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ;
6. ເປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ຮຸືນ້ ເພື່ ອປຶກສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ບນັຫາສ າ

ຄນັຂອງ ທຄຕລ.

12 ບ ່ ໄດກ້ ານດົ ມາດຕາ 29: ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງສະພາບ ລຫິານ (ໃໝ່) 
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ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ບນົພືນ້ຖານ: 

1. ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ແລະ 
ການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ; 

2. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ, ຄວາມລະມດັລະວງັ, ຄວາມຊື່ ສດັ
ສຸດຈະລດິ ໃນການຕດັສນິໃຈຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົບນົພືນ້ຖານ
ຂ ມ້ ນທີ່ ພຽງພ  ແລະ ຖກືຕອ້ງເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງ
ທຄຕລ ແລະ ຜ ຖ້ຮຸືນ້;

3. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບ
ພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ, ປະຕບິດັຕາມມະຕຂິອງສະພາບ ລຫິານ
ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ບນົພືນ້ຖານຄວາມສອດຄ່ອງ
ກບັຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ສ ານກັງານຄະນະກ າ
ມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັວາງອອກ;

4. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ຜນົການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົຕ ່ ຜ ຖ້ື
ຮຸນ້ ແລະ ບ ່ ໄປຫຍຸງ້ກ່ຽວກບັການບ ລຫິານວຽກງານປະຈ າວນັ
ຂອງ ທຄຕລ;

5. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໂດຍບ ່ ຂດັແຍ່ງກບັສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງ
ທຄຕລ ແລະ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ເປັນຕົນ້ ປະຕບິດັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ
ແລະ ການໄດມ້າ ແລະ ຈ າໜ່າຍຊບັສນິ;

6. ເປີດເຜຍີສດັສ່ວນການຖຄືອງຮຸນ້ຂອງຕນົທີ່ ຖຮຸືນ້ໃນ ທຄຕລ
ແລະ ຖຮຸືນ້ໃນວສິາຫະກດິອື່ ນທີ່  ທຄຕລ ໄປຖຮຸືນ້ ຫ  ືຖກືຖື
ຮຸນ້ແຕ່ ຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍຂຶນ້ໄປລວມທງັໃຫລ້ະບຸຈ ານວນທີ່ ເພີ່ ມ
ຂຶນ້ ຫ  ືຫ ຸດລງົໃນລະຫວ່າງຮອບປີການບນັຊ;ີ

7. ຮບັຜດິຊອບຕ ່ ຜນົເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັ ທຄຕລ ທີ່ ຢ ່ ໃນ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ;

8. ເຂົາ້ຮ່ວມຫ ດັສ ດຝຶກອບົຮມົ ແລະ ກອງປະຊຸມສ າມະນາທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານບ ລຫິານ
ເພື່ ອພດັທະນາຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດຂອງຕນົທຸກໆສອງປີ;

9. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບຂອງ
ທຄຕລ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.
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ມາດຕາ 21. ອງົປະກອບ ແລະ ອາຍຸການຂອງສະພາ
ບ ລຫິານ 

ອາຍຸການຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແມ່ນ
ບ ່ ເກນີສອງ (2) ປີ ແລະ ສາມາດຖກືເລອືກຕັງ້ ຄນືໃ
ໝ່. 

ມາດຕາ 30: ອາຍຸການ ແລະ ການພົນ້ຕ າແໜ່ງຂອງສະມາຊກິສະພາ
ບ ລຫິານ (ໃໝ່) 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານມອີາຍຸການສອງປີ ເທົ່ າກບັໜຶ່ ງສະໄ
ໝ ນບັແຕ່ວນັທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກມະຕກິອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ 
ແລະ ສາມາດຖກືແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ໄດ.້ 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຫາກເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົ
ໃກຈ້ະຄບົອາຍຸການສອງປີ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຕອ້ງສະເໜີ
ເປີດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ເພື່ ອຮບັຮອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ
ຊຸດໃໝ່ກ່ອນອາຍຸການຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຊຸດເກົ່ າຈະ
ສິນ້ສຸດລງົ. 

ກ ລະນ ີ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຊຸດເກົ່ າຄບົອາຍຸການສອງປີ 
ແຕ່ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ຍງັບ ່ ທນັຮບັຮອງເອາົສະມາຊກິສະພາ
ບ ລຫິານຊຸດໃໝ່ ໃຫສ້ະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຊຸດເກົ່ າປະຕບິດັໜາ້

ຂ  ້7 ທຄຕລ 
ກ ານດົຂຶນ້ເອງ
ໃຫສ້ອດຄ່ອງ
ສະພາບຄວາມ

ເປັນຈງິ
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ທີ່ ແທນຈນົກວ່າຈະສາມາດຮບັຮອງເອາົສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ
ຊຸດໃໝ່ ແຕ່ບ ່ ເກນີໜຶ່ ງປີ. 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່ ເປັນສະມາຊກິອດິສະລະຕອ້ງດ າ
ລງົຕ າແໜ່ງບ ່ ເກນີສີ່ ສະໄໝຕດິຕ ່ ກນັ ຍກົເວັນ້ກ ລະນທີີ່ ມກີານ
ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. ກ ລະນດີ າລງົຕ າແໜ່ງຄບົສີ່ ສະໄໝ
ຕດິຕ ່ ກນັ ຕອ້ງເວັນ້ໄລຍະໜຶ່ ງສະໄໝ ກ່ອນຈຶ່ ງສາມາດຖກືແຕ່ງຕັງ້
ຄນືໃໝ່ໄດ ້. 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຈະພົນ້ຈາກຕ າແໜ່ງໃນກ ລະນໃີດ
ໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄບົອາຍຸການດ າລງົຕ າແໜ່ງ;
2. ບ ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ ເກນີເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ຂອງຈ າ

ນວນກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນຮອບປີການ
ບນັຊ;ີ

3. ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ມມີະຕໃິຫປົ້ດຕ າແໜ່ງ;
4. ມຄີ າຕດັສນິ ຫ  ືຄ າພພິາກສາຂອງສານທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດ;
5. ບ ່ ປະຕບິດັຕາມສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງສະພາບ ລຫິານຕາມທີ່ ໄດ ້

ກ ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 26 ແລະ ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 29
ຂອງລະບຽບສະບບັນີ;້

6. ເສຍຊວິດິ, ລາອອກ, ຂາດເງ ື່ອນໄຂການເປັນສະມາຊກິສະພາ
ບ ລຫິານ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 24 ຂອງລະບຽບ
ສະບບັນີ.້

7. ພົນ້ຈາກຄວາມເປັນພະນກັງານຂອງ ທຄຕລ (ສ າລບັສະມາຊກິ
ສະພາບ ລຫິານທີ່ ມາຈາກ ທຄຕລ).

ກ ລະນ ີປະທານ, ຮອງປະທານ ຫ  ືກ າມະການ ທີ່ ມຈີດຸປະ ສງົ
ລາອອກຈາກການດ າລງົຕ າແໜ່ງ ຜ ກ່້ຽວຕອ້ງແຈງ້ຕ ່ ສະພາບ ລ ິຫານ 
ແລະ  ທຄຕລ ກ່ອນໜາ້ຢ່າງໜອ້ຍສາມສບິວນັລດັຖະການ. 
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ມາດຕາ 25. ຄະນະກວດສອບຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້
ຄະນະກວດສອບຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ ຕອ້ງປະກອບ

ດວ້ຍ ກ າມະການຈ ານວນໜຶ່ ງ ຕາມການຕກົລງົຂອງ
ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້. ຢ່າງໜອ້ຍໃນຄະນະກ າມະ 
ການດັ່ ງກ່າວ, ສະມາຊກິໜຶ່ ງທ່ານ ຈະຕອ້ງເປັນຜ ທ້ ີ່ ມ ີ
ຄວາມຮ ດ້າ້ນບນັຊ-ີການເງນິ, ແຕ່ຕອ້ງບ ່ ແມ່ນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກຢ ່
ພະແນກບນັຊ-ີການເງນິຂອງ ທຄຕລ ແລະ ພະນກັ 
ງານຂອງບ ລສິດັກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ ດ າເນນີການ
ກວດສອບ ທຄຕລ. ຄະນະກວດສອບຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ 
ຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ສະມາຊກິໜຶ່ ງທ່ານ ທີ່ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງ
ທະນາຄານໃຫເ້ປັນຫວົໜາ້ຄະນະກວດສອບຂອງຜ ້
ຖຮຸືນ້. 

ສະມາຊກິຂອງຄະນະກວດສອບຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ 
ຖກືແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ປົດຕ າແໜ່ງໂດຍກອງປະຊຸມຜ ຖ້ື

ໄດຕ້ດັມາດຕານີອ້ອກໄປ 

ເນື່ ອງຈາກບ ່ ມກີານກ ານດົ ຢ ່ ໃນກດົໝາຍ ຫ  ືລະບຽບການໃດ. 

ຜ່ານມາ
ກະຊວງການ
ເງນິ ເປັນຜ ້
ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະ
ກ າມະການນີ ້
ຊຶ່ ງກະຊວງ
ການເງນິ ກ ່
ເຫນັດໃີຫຕ້ດັ
ອອກແລວ້. 
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ຮຸນ້, ມອີາຍຸການບ ່ ເກນີສອງປີ ແລະ ມສີດິໄດຮ້ບັ
ການແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່. 
ມາດຕາ 26. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄະນະກວດສອບຂອງ
ຜ ຖ້ຮຸືນ້ 
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ມາດຕາ 27. ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ: 
ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ 

ປະກອບມ:ີ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ, 
ຄະນະກ າມະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ຄະນະ
ກ າມະການກວດສອບບນັຊພີາຍໃນ. ໃນກ ລະນທີີ່ ມີ
ຄວາມຈ າເປັນ ອາດຈະສາ້ງຕັງ້ຄະນະ
ກ າມະການອື່ ນໆຂຶນ້ກ ່ ໄດ ້ ຕາມການຕກົລງົຂອງ
ສະພາບ ລຫິານ; 

ແຕ່ລະຄະນະກ າມະການ ປະກອບດວ້ຍ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານສາມ (3) ທ່ານ. ໃນນັນ້ ມີ
ຜ ໜ້ຶ່ ງເປັນປະທານຄະນະກ າມະການ. ຖາ້ຫາກມີ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຈາກພາຍນອກ ຢ ່ ໃນຄະນະ
ກ າມະ ການໃດ ກ ໃຫສ້ະມາຊກິຜ ນ້ ັນ້ ເປັນປະທານ
ຄະນະກ າມະການ. ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ໜ້ຶ່ ງ 
ສາມາດສງັກດັຢ ່ ຫ າຍຄະນະກ າມະການ ແລະ 
ສາມາດເປັນປະທານໄດແ້ຕ່ພຽງໜຶ່ ງຄະນະ
ກ າມະການ ເທົ່ ານັນ້. 

ມາດຕາ 31: ຄະນະກ າມະການສະພາບ ລຫິານ (ປັບປຸງ) 

ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ປະກອບມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ;

2. ຄະນະກ າມະການກວດສອບ;

3. ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ;

4. ຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນ;

5. ຄະນະກ າມະການຄັດັເລອືກ.

ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ
ປະທານສະພາບ ລຫິານ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງກອງປະຊຸມ
ສະພາບ ລຫິານ ເພື່ ອຮບັປະກນັການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງ 
ທຄຕລ ໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. 

ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານຕອ້ງປະຊຸມກນັຢ່າງໜ້
ອຍ ສອງຄັງ້ຕ ່ ປີ ຍກົເວັນ້ຄະນະກ າມະການກວດສອບ ຕອ້ງປະຊຸມ
ກນັຢ່າງໜອ້ຍ ສີ່ ຄັງ້ຕ ່ ປີ. 

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຄະນະກ າມະການຂອງສະພາ
ບ ລຫິານ ຕອ້ງປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

- ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ແຕ່ລະຄະນະຕອ້ງ
ປະກອບດວ້ຍຢ່າງໜອ້ຍ ສາມທ່ານ ໃນນັນ້ ຕອ້ງມີ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່ ເປັນສະມາຊກິອດິສະລະຢ່າງ
ໜອ້ຍ ໜຶ່ ງສ່ວນສາມຂອງຈ ານວນທງັໝດົ. ຫວົໜາ້ແຕ່
ລະຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ແມ່ນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຫ  ື ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່
ເປັນສະມາຊກິອດິສະລະ.

- ສະມາຊກິຂອງຄະນະກ າມະການກວດສອບ ຕອ້ງ
ປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່ ບ ່ ດ າລງົຕ າແໜ່
ງຜ ອ້ ານວຍການ, ຕອ້ງເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ
ແລະ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່ ເປັນສະມາຊກິອດິ
ສະລະ, ຕອ້ງເປັນບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ
ແລະ ປະສບົການທາງດາ້ນການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ.

16 
ມາດຕາ 28. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການ
ຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 

ມາດຕາ 32: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 
(ປັບປຸງ) 

ໄດມ້ກີານແບ່ງບາງໜາ້ວຽກໄປໃຫຄ້ະນະກ າມະການຄດັ
ເລອືກ ເປັນຕົນ້ແມ່ນການຄດັເລອືກເປົ້າໝາຍຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່. 

17 
ມາດຕາ 30. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການ
ກວດສອບບນັຊພີາຍໃນ ມາດຕາ 33: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄະນະກ າມະການກວດສອບ (ປັບປຸງ) 
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ມາດຕາ 29. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການ
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 

ມາດຕາ 34: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 
(ປັບປຸງ) 

(ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ໄດປັ້ບປຸງຕາມລະບຽບຂອງ ສຄຄຊ) 

18 
ມາດຕາ 35: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບ
ແທນ (ໃໝ່) 

(ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ໄດຮ່້າງຂຶນ້ໃໝ່ ຕາມລະບຽບຂອງ ສຄຄຊ) 

19 

ມາດຕາ 36: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ (ໃ
ໝ່) 

(ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ໄດຮ່້າງຂຶນ້ໃໝ່ ຕາມລະບຽບຂອງ ສຄຄຊ) 
ພອ້ມທງັເພີ່ ມເນືອ້ໃນ ກ່ຽວກບັ ການຄດັເລອືກເປົາ້ໝາຍ ດ າລງົ
ຕ າແໜ່ງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ຊຶ່ ງຍກົມາຈາກສດິແລະໜາ້ທີ່ ຂອງ
ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານໃນກດົລະບຽບສະບບັເດມີ. 

20 

ມາດຕາ 37: ເລຂານກຸານສະພາບ ລຫິານ (ໃໝ່) 

ເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ ຫ  ືປົດຕ າແໜ່ງ ໂດຍ
ສະພາບ ລຫິານ ຕາມການສະເໜຂີອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ 
ເພື່ ອດ າເນນີວຽກງານເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ ແລະ ເປັນເລຂານຸ
ການໃຫວ້ຽກງານຂອງສະພາບ ລຫິານ. 

ເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ ມອີາຍຸການສອງປີຕາມອາຍຸການ
ຂອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ ສາມາດຖກືແຕ່ງຕັງ້ຄນື ໃໝ່ໄດ.້ 
ເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ ມຄີະນະຊ່ວຍວຽກຈ ານວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອ
ຊ່ວຍຮບັໃຊວ້ຽກງານຂອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະກ າມະການ
ຕ່າງໆຂອງສະພາບ ລຫິານ. 

ຮ່າງຂຶນ້ໃໝ່ 

21 

ມາດຕາ 38: ເງ ື່ອນໄຂຂອງເລຂານກຸານສະພາບ ລຫິານ (ໃໝ່) 

ເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂດັ່ ງນີ:້ 

1. ຕອ້ງເປັນພະນກັງານ ທຄຕລ ຜ ທ້ ີ່ ດ າລງົຕ າແໜ່ງແຕ່ຂັນ້ຮອງ
ຫວົໜາ້ພະແນກຂຶນ້ໄປ;

2. ມປີະສບົການເຮດັວຽກງານເລຂານຸການກບັ ທຄຕລ ຢ່າງໜ້
ອຍຫາ້ປີຂຶນ້ໄປ;

3. ມຄີວາມສາມາດດາ້ນພາສາສາກນົ ແລະ ມທີກັສະນະໃນການ
ພວົພນັປະສານງານ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສື່ ສານກບັສະມາຊກິ
ສະພາບ ລຫິານ;

4. ມຄີວາມຮ ວ້ຊິາສະເພາະດາ້ນກດົໝາຍ, ການທະນາຄານ,
ການບນັຊ ີ ຫ  ື ດາ້ນອື່ ນໆທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົສ າ
ເລດັໃນການດ າເນນີວຽກງານເລຂານຸການ;

5. ມເີງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆຕາມການກ ານດົຂອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ
ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

ຮ່າງຂຶນ້ໃໝ່ 

22 
ມາດຕາ 39: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ (ໃໝ່
) 

ເລຂານຸການສະພາບ ລຫິານ ຕອ້ງມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ດັ່ ງນີ:້ 
ຮ່າງຂຶນ້ໃໝ່ 
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1. ຕດິຕ ່ ປະສານງານຢ່າງໃກຊ້ດິກບັຄະນະອ ານວຍການ, ສະພາ
ບ ລຫິານ ແລະ ຜ ຖ້ຮຸືນ້;

2. ຮບັຜດິຊອບຈດັ, ກະກຽມເນືອ້ໃນວາລະ ແລະ ເອກະສານ
ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ, ກອງ
ປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້;

3. ບນັທກຶ, ເກບັຮກັສາບດົບນັທກຶພອ້ມດວ້ຍເອກະສານຂອງ
ກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ, ກອງປະ
ຊຸມສະພາບ ລຫິານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ແລະ ຕດິຕາມ
ການປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ

4. ຮບັປະກນັການດ າເນນີງານ ແລະ ການດ າເນນີກອງປະຊຸມ
ຂອງຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ, ກອງປະຊຸມສະ
ພາບ ລຫິານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົ
ລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

5. ຮບັປະກນັໃຫ ້ທຄຕລ ປະຕບິດັຫ ກັການເປີດເຜຍີຂ ມ້ ນ ຢ່າງ
ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບແລະກດົໝາຍ;

6. ຈດັທ າ ແລະ ເກບັຮກັສາທະບຽນຄະນະອ ານວຍການ ແລະ
ສະພາບ ລຫິານ;

7. ຄົນ້ຄວາ້ນ າສະເໜກີານຈດັຝຶກອບົຮມົ ຫ  ື ສ າມະນາ ໃຫຄ້ະ
ນະອ ານວຍການ ແລະ ສະພາບ ລຫິານ ກ່ຽວກບັ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດ າເນນີງານຂອງຄະນະອ ານວຍ
ການ ແລະ ສະພາບ ລຫິານ;

8. ຮບັຜດິຊອບພວົພນັ-ປະສານງານກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່
ຕດິພນັກບັວຽກງານນກັລງົທນຶສ າພນັ ແລະ ວຽກງານ
ເປີດເຜຍີຂ ມ້ ນຂອງ ທຄຕລ;

9. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາ
ບ ລຫິານ ແລະ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວ
ຂອ້ງ.

23 

ມາດຕາ 32. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຜ ອ້ ານວຍການ
ໃຫຍ່ 

ມາດຕາ 41: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ (ປັບປຸງ) 

ເພີ່ ມສດິສ າລບັແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການຕ່າງໆໃນຂັນ້ຄະນະ
ອ ານວຍການລງົມາ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ນ າສະເໜກີານແກໄ້ຂວຽກງານໃດ
ໜຶ່ ງຂອງ ທຄຕລ; 

24 

ມາດຕາ 33. ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 
ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ສາມາດນ າສະເໜແີຕ່ງຕັງ້

ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ສາມ (3) ຫາ ຫາ້ (5) ທ່ານ 
ແລວ້ສະເໜໃີຫສ້ະພາບ ລຫິານຮບັຮອງ. ບນັດາຮອງ
ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ມໜີາ້ທີ່ ຊ່ວຍວຽກ
ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ໃນການບ ລຫິານຈດັການວຽກ
ການເງນິ, ການບນັຊ;ີ ສນິເຊື່ ອ; ກວດກາ ແລະ ວຽກ
ງານອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜ ອ້ ານວຍ ການ
ໃຫຍ່ ແລະ ສະພາບ ລຫິານ. 

ມາດຕາ 42: ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ (ປັບປຸງ) 

ໄດກ້ ານດົຄນືໃໝ່ກ່ຽວກບັຈ ານວນຮອງຜ ອ້ ານວຍການ: 

ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ປະກອບດວ້ຍ ສາມທ່ານຂຶນ້ໄປ ອງີ
ຕາມຄວາມເໝາະສມົ, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຂອງໜາ້ທີ່ ວຽກງານ ແລະ 
ການດ າເນນີທຸລະກດິໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

25 ມາດຕາ 43: ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ (ໃໝ່) 
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ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫ່ຍ ເປັນຜ ຊ່້ວຍວຽກຜ ອ້ ານວຍການ
ໃຫຍ່ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ໃນວຽກງານ
ວຊິາສະເພາະດາ້ນໃດໜຶ່ ງເປັນຕົນ້ແມ່ນວຽກງານການເງນິ, ການ
ບນັຊ,ີ ສນິເຊື່ ອ, ກວດກາ ແລະ ວຽກງານອື່ ນໆ ຕາມການມອບໝ
າຍຂອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ສະພາບ ລຫິານ. 

ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົ
ລະບຽບສະບບັນີ.້ 

26 

ມາດຕາ 44: ການແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ການປົດຕ າແໜ່ງຮອງ
ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ (ໃໝ່) 

ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫ່ຍ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ ຫ  ື ປົດຕ າແໜ່ງໂດຍ
ກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ ຕາມການສະເໜ ີ ຂອງຜ ອ້ ານວຍການ
ໃຫຍ່ ທຄຕລ ດວ້ຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫ າຍຂອງສະມາຊກິຜ ເ້ຂົາ້
ຮ່ວມ. 

27 
ມາດຕາ 45: ບນັດາພະແນກການ ແລະ ບນັດາສາຂາ (ໃໝ່) 

ກ ານດົເນືອ້ໃນພາລະບດົບາດລວມຂອງພະແນກ ແລະ ສາຂາ
ເຂົາ້ໃນໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງ ທຄຕລ 

28 

ມາດຕາ 46: ການຮກັສາຄວາມລບັ (ໃໝ່) 

ຜ ບ້ ລຫິານ, ພະນກັງານ ແລະ ຜ ຖ້ກືມອບໝາຍທີ່ ພວມ
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຫ  ືພົນ້ຈາກໜາ້ທີ່ ຂອງ ທຄຕລ ໄປແລວ້ ຕອ້ງຮກັສາ
ຂ ມ້ ນທີ່ ເປັນຄວາມລບັຂອງ ທຄຕລ, ຫາ້ມເປີດເຜຍີ ຫ  ືນ າໃຊຂ້ ມ້ ນ
ເຫ ົ່ ານັນ້ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົເອງ ຫ  ືຜ ອ້ ື່ ນ ເວັນ້ເສຍແຕ່ເພື່ ອ
ຜນົປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ເທົ່ ານັນ້. ຂ ມ້ ນທີ່ ເປັນຄວາມລບັ
ສາມາດເປີດເຜຍີໃຫທ້ະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜ ກ້ວດສອບ ຫ  ື
ອງົການທີ່ ມສີດິອ ານາດຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

ຕາມບດົ
ບນັຍດັຂອງ
ກດົໝາຍ
ທະນາຄານ
ທຸລະກດິ
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ມາດຕາ 47: ການເປີດເຜຍີຜນົປະໂຫຍດ (ໃໝ່) 

ຜ ບ້ ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານ ທຄຕລ ຕອ້ງແຈງ້ກດິຈະການທີ່
ຕນົ ຫ  ື ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຕນົມຜີນົປະໂຫຍດຕດິພນັກບັ 
ທຄຕລ ໃຫແ້ກ່ສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ຮບັຊາບຢ່າງລະອຽດ. 

ໃນເວລາມກີານພຈິາລະນາກດິຈະການທີ່ ຕນົ ຫ  ື ບຸກຄນົທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັຕນົມຜີນົປະໂຫຍດຕດິພນັນັນ້ ຜ ບ້ ລຫິານດັ່ ງກ່າວ 
ຕອ້ງຖອນຕວົອອກຈາກກອງປະຊຸມ. ກ ລະນ ີທີ່ ການປະຕບິດັໜາ້
ທີ່ ວຽກງານໃດໜຶ່ ງຂອງພະນກັງານ ຫາກຕດິພນັກບັຜນົປະໂຫຍດ
ຂອງຕນົ ຫ  ື ຂອງບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຕນົ, ພະນກັງານຄນົ
ດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ຂອງ ທຄຕລ ຮບັຊາບ ແລະ 
ຖອນຕວົອອກຈາກການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ. 

ໃນກ ລະນທີີ່ ຜ ບ້ ລຫິານ ຫ  ືພະນກັງານ ຫາກບ ່ ປະຕບິດັຕາມຂ ້
ກ ານດົຂາ້ງເທງິນີ ້ທຄຕລ ຫ  ືຜ ຖ້ຮຸືນ້ມສີດິຮອ້ງຟອ້ງຕ ່ ສານ ເພື່ ອລບົ
ລາ້ງສນັຍາທີ່ ຕດິພນັກບັກດິຈະການດັ່ ງກ່າວ. ພອ້ມກນັນັນ້ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມສີດິໂຈະການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຜ ້

ຕາມບດົ
ບນັຍດັຂອງ
ກດົໝາຍ
ທະນາຄານ
ທຸລະກດິ
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ບ ລຫິານດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຖກືປົດຕ າແໜ່ງ ພາຍຫລງັທີ່ ສານໄດຕ້ດັສນິ
ຍກົເລກີສນັຍາ. 

30 

ມາດຕາ 41. ເງນິປັນຜນົ
2. ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຈະໄດຮ້ບັເງນິປັນຜນົ ຕາມອດັຕາສ່ວນ
ການຖຮຸືນ້ຂອງຕນົ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສາມສບິ
(30) ວນັ ນບັຈາກວນັທ ີທີ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ໄດ ້
ຮບັຮອງເອາົການແບ່ງປັນເງນິປັນຜນົ ແລະ ບນັຊລີາຍ
ຊື່ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ທີ່ ມສີດິໄດຮ້ບັເງນິປັນຜນົ; 
ຜ ຖ້ຮຸືນ້ທີ່ ມສີດິໄດຮ້ບັເງນິປັນຜນົ ຕອ້ງມຊີື່ ຢ ່ ໃນບນັຊີ
ລາຍຊື່ ທີ່ ໄດຖ້ກືພມິອອກ ແລະ ຮບັຮອງ ໃນວນັສຸດ
ທາ້ຍຂອງກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້; 

ມາດຕາ 56: ເງນິປັນຜນົ (ປັບປຸງ) 

ປັບປຸງຄ າເວົາ້ໃນຂ  ້2 ຄນືໃໝ່ຄ:ື 
ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຈະໄດຮ້ບັເງນິປັນຜນົຕາມອດັຕາສ່ວນການຖຮຸືນ້ຂອງ

ຕນົ ພາຍໃນກ ານດົເວລາສາມສບິ (30) ວນັນບັ ຈາກວນັທທີີ່ ກອງ
ປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ໄດຮ້ບັຮອງເອາົການແບ່ງປັນເງນິປັນຜນົ ແລະ ຕອ້ງ
ເປັນຜ ທ້ ີ່ ມລີາຍຊື່ ຢ ່ ໃນບນັຊລີາຍຊື່ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ທີ່ ມສີດິໄດຮ້ບັເງນິປັນ
ຜນົ; 

ປັບຄນືໃຫ ້
ສອດຄ່ອງກບັ
ການກ ານດົຜ ້
ຖຮຸືນ້ທີ່ ມສີດິ
ໄດຮ້ບັເງນິປັນ
ຜນົຕາມ

ຄວາມເປັນຈງິ
ທີ່ ປະຕບິດັຢ ່
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          (ເອກະສານຄດັຕດິ 6) 

ແຜນດໍາເນນີງານ ແລະ ແຜນທຸລະກດິ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈາໍປີ 2018 

ພາກທ ີI : ສະພາບທ ົ່ ວໄປ    
ເຖງິວົ່ າສະພາບຂອງສາກ ນ ມຄີວາມຜນັຜວນ, ເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັຮກັສາຈງັຫວະການ

ຂະຫຍາຍຕ ວໝັັ້ນທົ່ ຽງ ເຖງິວົ່ າຍງັມກີານຂາດດູນງ  ບປະມານຢູົ່ , ການລ ງທນຶ ການພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລົ່ າງ ກຍໍງັສ ບ
ຕໍົ່ ໃນທົ່ ວງທົ່ າທີົ່ ດ,ີ ດ ັ້ານວດັທະນາທໍາ-ສງັຄ ມໄດ ັ້ຮບັການປ ວແປງດຂີຶ ັ້ນ, ບນັດາຂໍ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະອຸປະສກັຕົ່ າງໆໄດ ັ້ຮບັ
ການແກ ັ້ໄຂຫລາຍດັ້ານ. 

   ອງີໃສົ່ ບນັດາຂໍ ັ້ສະດວກ ຂໍ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກຕົ່ າງໆ ທີົ່ ກະທ ບຈາກສະພາບການຂອງບນັດາພາກພ ັ້ນ ແລະ ມະຫາພາກ
ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນປີ 2017 ທຄຕລ ຈ ິົ່ ງໄດ ັ້ສ າເລດັບນັດາເປ ັ້າໝາຍ ດໍາເນນີງານ ໃນການພດັທະນາ, ການຂາຍ, ການ
ສ ັ້າງລາຍຮບັ, ການຄຸ ັ້ມຄອງາຍຈົ່ າຍແມົ່ ນໄດ ັ້ດ,ີ ການລ ງທນຶມປີະສດິທພິາບ, ການປັ້ອງກນັຄວາມສົ່ ຽງກໄໍດ ັ້ດໃີນແຕົ່ ລະ
ດ ັ້ານ. 

ແຕົ່ ເພ ົ່ ອສ ບຕໍົ່ ພດັທະນາແຕົ່ ລະດ ັ້ານ, ການຂະຫຍາຍເຄ ອຂົ່ າຍບໍລກິານ, ການຂາຍຜະລດິຕະພນັ, ການປັບປຸງ
ບໍລກິານ, ການນໍາໃຊ ັ້ບຸກຄະລາກອນ   ແລະ ງ  ບປະມານດັ້ານການເງນິຂອງຕ ນ ຄ ດັົ່ ງນີ ັ້: 

ພາກທ ີII : ຍຸດທະສາດພດັທະນາ ແລະແຜນການດາໍເນນີງານ ທຄຕລ ປີ 2018 
1. ວໄິສທດັ ທຄຕລ 

ແມົ່ ນໄດ ັ້ກໍານ ດວໄິສທດັລວມຂອງຕ ນຕາມແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ປີ 2016-2020: “ເປັນທະນາຄານທີົ່
ເຂັ ັ້ມແຂງ ທນັສະໄໝ ກ ັ້າວສູົ່ ມາດຕະຖານສາກ ນ”.  

 

2. ພາລະກດິ  
ໃນປີ 2018,  ແມົ່ ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ບຕໍົ່  ເພີົ່ ມປະສດິທພິາບ ໃນການດໍາເນນີງານ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ລເິລີົ່ ມຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັແຜນ ປັບປຸງພາລະກດິ ສໍາຄນັໆ ຂອງ ທຄຕລ 2016-2020 ຄ   : “ພດັທະນາລະບ ບບໍລຫິານອ ງກອນທີົ່
ເຂັ ັ້ມແຂງ ເນັ ັ້ນການປັບປຸງທຸລະກດິທະນາຄານໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບການປົ່ ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝົ່  ຖ ເອ າການສ ັ້າງ
ວດັທະນະທໍາຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານຄວາມສົ່ ຽງໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄົ່ ອງຕາມຫ ກັການ Basel II, ຍ ກສູງປະສດິທພິາບ
ການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ສັ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບ ບຂໍ ັ້ມູນຂົ່ າວສານບໍລຫິານທີົ່ ມສີກັກາຍະພາບ, ຄ ບຖັ້ວນ, ຖ ກຕ ັ້ອງ 
ແລະ ທນັເວລາ, ໄດ ັ້ມາດຕະຖານສາກ ນ ທາງດ ັ້ານລະບ ບລາຍງານ, ນໍາໃຊ ັ້ລະບ ບເທກັໂນໂລຊທີີົ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ຍ ກ
ລະດບັຄວາມຮູ ັ້, ຄວາມຊົ່ ຽວຊານສະເພາະດ ັ້ານໃຫ ັ້ເທ ົ່ າທຽມກບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກ ນ”   

3. ເປ ັ້າໝາຍການດໍາເນນີງານ  2018 
ໃນການສ ບຕໍົ່ ຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍພາລະກດິໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ໄດ ັ້ຄ ັ້ນຄ ັ້ວາດແັກ ັ້ເພີ ັ້ມເຕມີບາງດ ັ້ານ ເພ ົ່ ອຮອງຮບັ 

ໃນການປັບປຸງບໍລກິານ ພດັທະນາລະບ ບການຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານ 2018 ໃຫ ັ້ສອດຄົ່ ອງຍິົ່ ງຂຶ ັ້ນ, ຈ ິົ່ ງໄດ ັ້ມກີານເພີ ັ້ມ 
ໂຄງການຍົ່ ອຍເຂ ັ້າມາຕ ົ່ ມບາງດ ັ້ານ ໂດຍສະເພາະໂຄງການທີົ່ ເປັນວຽກງານບູລມິະສດິ ພ ັ້ນຖານຂອງໂຄງການໃຫຍົ່ ຂອງ 
Basel II ແລະ ບນັດາແຜນງານ ກໍົ່ ໄດ ັ້ເພີ ັ້ມຂຶ ັ້ນເຊັົ່ ນກນັຄ  : ປະກອບມ ີ6 ແຜນງານຫລກັ (ຮກັສາເດມີ); 32 ໂຄງການ
ໃຫຍົ່  ແລະ 253 ແຜນວຽກ(ເພີົ່ ມຂຶ ັ້ນ 62 ແຜນວຽກ). ການເພີ ັ້ມຂຶ ັ້ນຂອງ ແຜນງານ ແມົ່ ນນອນໃນແຜນງານບໍລກິານ 
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ທີົ່ ອາດເປັນພ ັ້ນຖານຂອງ Basel II. ຊຶົ່ ງບນັດາໜັ້າວຽກດັົ່ ງກົ່ າວ ໄດ ັ້ກະຈົ່ າຍຢູົ່ ໃນບນັດາ ຄະນະກ າມະການ, ພະແນກ, 
ສູນ, ສາຂາ, ຂະແໜງງານ ແລະໜົ່ ວຍບໍລກິານ ຄ  : 

ບນັດາໂຄງການຂອງແຕົ່ ລະແຜນງານມຄີ  :  

3.1 ພດັທະນາການຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານສາກ ນ CG: 3  ໂຄງການ (ຮກັສາເດມີ ຍ ັ້ອນບໍົ່ ທນັໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງ
ປຕບິດັ ລໍຖັ້າພ ັ້ນຖານ Basel II ດໍາເນນີໄປກົ່ ອນ). 

3.2 ສັ້າງລະບ ບຄຸ ັ້ມຄອງຄວາມສົ່ ຽງ ແລະ ປະຕບິດັຫ ກັເກນ ບາເຊວ II ລວມມ ີ4 ໂຄງການ (ເພີ ັ້ມຂຶ ັ້ນ 2 ໂຄງການ). 
3.3 ສັ້າງລະບ ບຂໍ ັ້ມູນເພ ົ່ ອການບໍລຫິານ : 6 ໂຄງການ (ເພີ ັ້ມຂຶ ັ້ນ 1 ໂຄງການ) 
3.4 ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລະບ ບໄອທ ີມ ີ5 ໂຄງການ (ຫລຸດລ ງ 2 ໂຄງການ) 
3.5 ການບໍລຫິານ ແລະພດັທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ ີ4 ໂຄງການ (ຫລຸດລ ງ 1 ໂຄງການ) 
3.6 ພດັທະນາການບໍລຫິານການເງນິ, ການບໍລກິານທີົ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ປະສດິທພິາບການດໍາເນນີທຸລະກດິໃຫ ັ້ສູງຂຶ ັ້ນ 

: ມ ີ10 ໂຄງການ. 
ນອກຈາກໂຄງການຫລກັນີ ັ້ແລ ັ້ວ, ຍງັຈະມໂີຄງການສະໜບັສະໜນູຕ ົ່ ມອກີຫລາຍໂຄງການຍົ່ ອຍເພີ ັ້ມຕ ົ່ ມ ເຊັົ່ ນ: 

ໂຄງການສ ບຕໍົ່  LOS, ບນັດາໂຄງການຍົ່ ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການຂອງການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ, ໂຄງການປຸກ
ສັ້າງ ແລະ ອ ົ່ ນໆ. 

4. ຄຸນຄົ່ າຫລກັ : 
 ຖ ລູກຄ ັ້າເປັນຈດຸສູນກາງ 
 ຊ ົ່ ສດັ 
 ເນັ ັ້ນປະສດິທພິາບການດໍາເນນີທຸລະກດິ 
 ຮບັຮຸ ັ້ການເປີດກວັ້າງ 
 ເອ າໃຈໃສົ່ ຕໍົ່ ສງັຄ ມ 

ພາກທ ີIII: ແຜນທຸລະກດິ, ແຜນກໍົ່ ສ ັ້າງສ ັ້ອມແປງ ແລະ ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ, ແຜນຂະຫຍາຍສາຂາ 
ແລະ ໜົ່ ວຍບລໍກິານ. 

1. ແຜນທຸລະກດິ ປະຈາໍປີ 2018 (ສ ມທຽບກບັຕ ວເລກປະຕບິດັ 2017 ຕາມກວດສອບມາດຖານສາກ ນ ສະເພາະ
ກດິຈະການ) : 
 ຍອດຊບັສນິ/ໜີັ້ສນິ:  ຈາໍນວນ 39.124,99 ຕ ັ້ກບີ, ທຽບໃສົ່ ປະຕບິດັປີ 2017 ເພີ ັ້ມຂ ັ້ນ 09% 
 ຍອດສນິເຊ ົ່ ອ: ຈາໍນວນ 24.500,00 ຕ ັ້ກບີ, ທຽບໃສົ່ ປະຕບິດັປີ 2017 ເພີ ັ້ມຂ ັ້ນ 08% (ໃນນັັ້ນ, ສນິເຊ ົ່ ອ

ປ ກກະຕ ິPL ຈາໍນວນ  24.050,00 ຕ ັ້ກບີ, ທຽບໃສົ່ ປະຕບິດັປີ 2017 ເພີ ັ້ມຂ ັ້ນ 08% ແລະ ຄວບຄຸມໜີັ້ NPL 
ຈາໍນວນ 450,00 ຕ ັ້ກບີ ຊຶົ່ ງອດັຕາສົ່ ວນໜີັ້ NPL ໃຫ ັ້ຢູົ່ ໃນລະດບັ 1,84% ຂອງຍອດສນິເຊ ົ່ ອທງັໝ ດ. 

 ຍອດເງນິຝາກ: ຈາໍນວນ 33.000,00 ຕ ັ້ກບີ, ທຽບໃສົ່ ປະຕບິດັປີ 2017 ເພີ ັ້ມຂ ັ້ນ 05%  
  ກໍາໄລກົ່ ອນອາກອນ:  400 ຕ ັ້ກບີ, ທຽບໃສົ່ ປະຕບິດັປີ 2017 ເພີ ັ້ມຂ ັ້ນ 07% 
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2. ແຜນປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ, ກໍົ່ ສ ັ້າງ ແລະ ສ ັ້ອມແປງ 
ໃນປີ 2018 ທຄຕລ  ໄດ ັ້ຂ ັ້ນແຜນປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ, ກໍົ່ ສ ັ້າງ ແລະ ສ ັ້ອມແປງ ລວມທງັໝ ດ:   182,81 

ຕ ັ້ກບີ ຊຶົ່ ງໃນນັ ັ້ນປະກອບມລີາຍລະອຽດດັົ່ ງລຸົ່ ມນີ ັ້:  
 ການກໍົ່ ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານ + ສ ັ້ອມແປງນ ັ້ອຍ ແລະໃຫຍົ່  : 93,68 ຕ ັ້ກບີ   
 ແຜນພດັທະນາ Program  ຕົ່ າງໆ: 14,23 ຕ ັ້ກບີ ລວມມກີານພດັທະນາໂປແກຣມຂອງສູນບດັ, ສູນໄອທ ີແລະ  

ຄົ່ າບໍາລຸງຮກັສາໂປແກຣມຕົ່ າງໆ ຂອງທ ົ່ ວລະບ ບ. 
 ການປະກອບພາຫານະຂ ນສ ົ່ ງ:  3,98 ຕ ັ້ກບີ:   ມລີ ດຕູ ັ້ທງັໝ ດ  5 ຄນັ, ລ ດກະບະ 5 ຄນັ ແລະ ລ ດຈກັ 13 ຄນັ 

(ເພ ົ່ ອທ ດແທນລ ດເກ ົ່ າທີົ່ ໝ ດຄົ່ າຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນ, ເປົ່ ເພ, ເປັນລ ດເຄ ົ່ ອນຍ ັ້າຍວດັຖຸ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ໃນວຽກງານຂອງສາຂາ, 
ໜົ່ ວຍບໍລກິານ ໃນທ ົ່ ວລະບ ບ). 

 ເຄ ົ່ ອງເຢັນ ແລະ ສິົ່ ງຕດິຕັ ັ້ງຕົ່ າງໆ:  2,42 ຕ ັ້ກບີ.  
 ເຄ ົ່ ອງຈກັຮບັໃຊ ັ້ຫ ັ້ອງການ:  61,67 ຕ ັ້ກບີ.  
 ເຄ ົ່ ອງເຟີນເິຈຕີົ່ າງໆ:  6,82 ຕ ັ້ກບີ. 
3. ແຜນຂະຫຍາຍໜົ່ ວຍບໍລກິານ 

 ໃນປີ 2018 ທຄຕລ ຈະເອ າໃຈໃສົ່ ຂະຫຍາຍໜົ່ ວຍບໍລກິານ ທີົ່ ມກີານໄລົ່ ລຽງຕາມຖານເສດຖະກດິຂອງເປ ັ້າ    
ໝາຍ, ຊຶົ່ ງແຜນສ ບຕໍົ່ ຂະຫຍາຍ 1 ສາຂາໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ໜົ່ ວຍບໍລກິານທງັໝ ດ 09 ໜົ່ ວຍບໍລກິານ (ໃນ
ນັັ້ນ, ສ ບຕໍົ່ ແຜນປີ 2017 ຈາໍນວນ 04 ໜົ່ ວຍບໍລກິານ ແລະ ແຜນຂະຫຍາຍໃໝົ່  05 ໜົ່ ວຍບໍລກິານ ດັົ່ ງລາຍລະອຽດ
ລຸົ່ ມນີ ັ້: 
  ສາຂາໄຊເສດຖາ  (ຕກຶສະກາຍຊດິຕີ ັ້) 
 ໜົ່ ວຍບໍລກິານທີົ່ ຂ ັ້ນກບັສໍານກັງານໃຫຍົ່  05 ໜົ່ ວຍບໍລກິານ:  

1. ໜົ່ ວຍບໍລກິານສະພານທອງ   (ຍ ກຍອດມາຈາກປີ 2017) 
2. ໜົ່ ວຍບໍລກິານໜອງໄຮ    (ຍ ກຍອດມາຈາກປີ 2017) 
3. ໜົ່ ວຍບໍລກິານສູນການຄັ້າ World Trade Center (ຍ ກຍອດມາຈາກປີ 2017) 
4. ໜົ່ ວຍບໍລກິານເຂດໜອງດັ້ວງ 
5. ໜົ່ ວຍບໍລກິານເຂດໂພນຕັ້ອງ ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ 

 ໜົ່ ວຍບໍລກິານທີົ່ ຂ ັ້ນກບັສາຂາ 4 ໜົ່ ວຍບໍລກິານ:  
6. ໜົ່ ວຍບໍລກິານເຊບັ ັ້ງໄຟ:    ສາຂາຄໍາມົ່ ວນ (ຍ ກຍອດມາຈາກປີ 2017) 
7. ໜົ່ ວຍບໍລກິານ ບ ັ້ານດ ງດໍາດວນ (ປໍັ້ານໍ ັ້າມນັ ປຕທ ) ສາຂາສະຫວນັນະເຂດ  
8. ໜົ່ ວຍບໍລກິານ ບ ັ້ານໂພນໄຊສະຫວົ່ າງ  ສາຂາຫ ວງນໍ ັ້າທາ 
9. ໜົ່ ວຍບໍລກິານດາກຈງຶ    ສາຂາເຊກອງ 

4. ແຜນພະນກັງານ 
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   ແຜນຮບັພະນກັງານໃໝົ່ ຂອງ ທຄຕລ ໂດຍໄດ ັ້ສງັລວມຄວາມຕັ້ອງການພະນກັງານຈາກບນັດາພະແນກ, ສູນ, 
ສາຂາ ໃນທ ົ່ ວລະບ ບ ທງັໝ ດ 216 ຄ ນ. ໃນນັັ້ນ, ແມົ່ ນເພ ົ່ ອປົ່ ຽນແທນພະນກັງານຜູ ັ້ທີົ່ ອອກສັ້າງເສດຖະກດິຄອບຄ ວ 
ຈາໍນວນໜ ົ່ ງ ແລະ ເພ ົ່ ອເປັນການຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕາໜົ່ າງບໍລກິານ ຂອງ ທຄຕລ ທ ົ່ ວລະບ ບ.  
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 ໃບມອບສດິ 
Proxy 

 

1. ຂາ້ພະເຈາ້.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-- ສນັຊາດ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.- 

 I / We        nationality 

ເຮອືນເລກທ ີ່  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  ບາ້ນ-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ເມອືງ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.- 
residing at --.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.- Village--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-District --.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.- 
ແຂວງ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Province--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.- 
ເປັນຜ ຖ້ຮື ນ້ຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ  
Being a shareholder of Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public 

ມ ຮ ນ້ທ ີ່ ຖຈືາໍນວນ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.ຮ ນ້ຊ ີ່ ງເທົີ່ າກບັຈາໍນວນສຽງທ ີ່ ຈະລງົຄະແນນສຽງ 
Holding a total number of .............................shares which are equivalent to the same number of votes 

 

2. ຂໍມອບໝາຍ ທີ່ ານ/ທີ່ ານ ນາງ-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--..-.-.-.-.-.-.ອາຍ .-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.--.-.-. ó̄  

 Hereby assign Mr/Ms .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-          age .-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.--.-.-. 
ສນັຊາດ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ຢ ີ່ ເຮອືນເລກທ ີ່ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-............................  
nationality     residing at  

ບາ້ນ-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  ເມອືງ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.- ແຂວງ.-.-.-.-.- -..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.- 
Village -.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- District -.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.Province-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.- 

ໃຫເ້ປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງຂາ້ພະເຈ ົາ້ ເພືີ່ ອເຂົາ້ຮີ່ ວມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈ ົົາ້ຢ ີ່ ໃນກອງປະຊ ມສາມນັຜ ຖ້ຮື ນ້ ປະຈາໍປ  2017 
ຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ, ທ ີ່ ຈະຈດັຂືນ້ໃນ ເວລາ 1:30 ໂມງ ຂອງວນັທ  27 ເມສາ 2018. 
To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Shareholders’ Meeting 
for year 2017 of the Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public which will be held at 1:30 PM of 
27 April 2018. 

 

3. ຂາ້ພະເຈ ົາ້ ອະນ ຍາດໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລງົຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈ ົາ້ ຢ ີ່ ໃນກອງປະຊ ມດັີ່ ງນ  ້(ເລອືກເອາົໜ ີ່ ງ ຈາກສອງທາງເລອືກລ ີ່ ມນ )້  
I /We authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows (choose one from the 
two following options):  

 

1. ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ມ ສດິພຈິາລະນາ  ແລະ ລງົຄະແນນສຽງໃນທ ກໆບນັຫາແທນຂາ້ພະເຈ ົາ້ ຕາມທ ີ່ ຜ ກ້ີ່ ຽວເຫນັສມົຄວນ; 
ຫ  ື 

To grant the proxy to consider and vote in all agendas on my/our behalf as the proxy may 
deem appropriate; or 

2. ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລງົຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອງ້ການຂອງຂາ້ພະເຈ ົາ້ດັີ່ ງນ  ້ (ຖາ້ເລອືກຂໍນ້  ,້ ກະລ ນາເລອືກລງົຄະແນນ 
ເຫນັດ  ຫ  ືບໍີ່ ເຫນັດ  ໃນທ ກໆວາລະລ ີ່ ມນ )້:  

To grant the proxy to vote as per my/our intention indicated in the followings (If you select 
this option, please choose to vote either approve or disapprove in every agenda): 



ວາລະທ  1 :        ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ມະຕກິອງປະຊ ມຄັງ້ຜີ່ ານມາ 28/04/2017 

Agenda 1:        Report on the implementation on the last meeting resolutions 
 

ວາລະທ  2: ລາຍງານສະພາບພົນ້ເດັີ່ ນໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວດໍາເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ ປະຈາໍປ  2017 
ໂດຍຫຍໍ ້ 

Agenda 2:      Repot the highlights of the 2017 BCEL’s Business 
Performance, in brief report 

 

ວາລະທ  3 :   ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງແຜນການຂາຍຮ ນ້ໃນ ທຄຕລ ທ ີ່ ຖໂືດຍ ກະຊວງການເງນິ 
19% 

    Agenda 3:       Consider and approve the plan for selling the shares in BCEL   
                              belonging to the Ministry of Finance by 19% 

À¹ñ-©ó-/approve  -®ÒÀ¹ñ-©ó-/disapprove 

ວາລະທ  4: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົຜນົການດໍາເນ ນທ ລະກດິ 2017   
Agenda 4: To consider and approve the results of Business 

Performance for 2017 

-À¹ñ-©ó-/approve  -®ÒÀ¹ñ-©ó-/disapprove 

                  ວາລະທ  5: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເງນິປັນຜນົປະຈາໍປ  2017 

                  Agenda 5:  To consider and approve the dividend of 2017. 

  

      À¹ñ-©ó-/approve     -  ®ÒÀ¹ñ-©ó-/disapprove 

ວາລະທ  6: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ທຄຕລ ວາລະ 2018-2020  

Agenda 6: To consider and approve the new BOD of BCEL from 2018-
2020 

  

-À¹ñ-©ó-/approve  -®ÒÀ¹ñ-©ó-/disapprove 

 

ວາລະທ  7: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົການປັບປ ງລະບຽບ ທຄຕລ  
Agenda 7:  To consider and approve the amendment of BCEL’s Article 

of Association 

      À¹ñ-©ó-/approve    -®ÒÀ¹ñ-©ó-/disapprove 

ວາລະທ  8: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການປ  2018 
Agenda 8: To consider and approve the 2018 business plan 

      À¹ñ-©ó-/approve    -®ÒÀ¹ñ-©ó-/disapprove 

ວາລະທ  9: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົການແຕີ່ ງຕັງ້ຜ ກ້ວດສອບ ທຄຕລ ສໍາລບັປ  2018. 
                 Agenda 9: To consider and approve the appointment of BCEL’s 2018 auditor. 

 

     À¹ñ-©ó-/approve    -®ÒÀ¹ñ-©ó-/disapprove 
 

4. ການລງົຄະແນນສຽງຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ທ ີ່ ບໍີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສດິນ  ້ ໃຫຖ້ວືີ່ າບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ບໍີ່ ແມີ່ ນການລງົຄະແນນຂອງ
ຂາ້ພະເຈ ົາ້. 
Any votes made by the proxy contradicting to this Proxy shall be considered as invalid and shall not 
constitute my/our votes as the shareholder. 

 

5. ໃນກລໍະນ ທ ີ່ ຂາ້ພະເຈ ົາ້ ບໍີ່ ໄດລ້ະບ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕນົໃນການລງົຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜືີ່ ງ ຫ  ືລະບ ໃວ ້ບໍີ່ ຈະແຈງ້ ໃຫ ້
ຖວືີ່ າຂາ້ພະເຈ ົາ້ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດ  



In case I/we have failed to specify my/our voting intention in any agenda or not clearly specified, 
my/our vote in such agenda shall be deemed approved. 

6.     ທ ກການກະທາໍໃດຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ໃນກອງປະຊ ມ ທ ີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສດິນ  ້ ໃຫຖ້ວືີ່ າຂາ້ພະເຈ ົາ້ ໄດກ້ະທາໍເອງທ ກປະການ.
  

Any action made by the proxy in the meeting in accordance with this Proxy, shall be deemed as 
having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 

ທ ີ່ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ວນັທ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-./-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-/2018. 

Wrote at date 

 

 

ເຊນັຜ ຖ້ຮື ນ້ທ ີ່ ມອບໝາຍ / signed by the shareholder 

 

 

 

 

ເຊນັຜ ຕ້າງໜາ້ /signed by the proxy 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ/Remark: 

1. ຜ ຖ້ຮື ນ້ ຈະຕອ້ງແຕີ່ ງຕັງ້ຜ ຕ້າງໜາ້ພຽງຜ ດ້ຽວເຂົາ້ຮີ່ ວມກອງປະຊ ມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງແທນຕນົເອງ 
The shareholder is required to assign only one proxy to attend and vote in the meeting on 
the shareholder’s behalf. 

2. ໃບມອບສດິສະບບັນ ຈ້ະຕອ້ງນໍາໄປຈດົທະບຽນສານ ນາໍສໍານກັງານທະບຽນສານທ ີ່ ຢ ີ່ ສະດວກສໍາລບັທີ່ ານ ເພືີ່ ອໃຫຮ້ບັປະກນັ
ຜນົສກັສດິທາງກດົໝາຍ, ທະນາຄານມ ສດິປະຕເິສດໃບມອບສດິໃດໆທ ີ່ ບໍີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນສານ. 
This Proxy must be certified by your most convenient Court Notary Office to ensure its legal 
validity. BCEL may reject any Proxies or proxy authorizations without endorsement of the 
Court Notary Office. 

3. ຜ ຕ້າງໜາ້ ຕອ້ງສະແດງເອກະສານຂອງຕນົເອງຕໍີ່  ພະນກັງານປະຈາໍໂຕະລງົທະບຽນ ຄ:ື  ບດັປະຈາໍຕວົ ຫ  ື ປືມ້ສາໍມະໂນຄວົ 
ຫ  ື ໜງັສຜືີ່ ານແດນ (ສາໍລບັນກັລງົທ ນຕີ່ າງປະເທດ) ພອ້ມກບັສໍາເນາົເອະສານປະເພດດຽວກນັນ ຂ້ອງຜ ຖ້ຮື ນ້, ໃບມອບສດິ
ສະບບັນ  ້ແລະ ໜງັສເືຊ ນປະຊ ມ. 
The proxy must present to the officers at registration desk his/her valid ID Card, or family 
book or passport (in case of foreign investor) together with the copies of the same 
documents of the shareholder, this Proxy, and the Invitation to the Meeting.  
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ເອກະສານຄດັຕດິ Attachment 8 

ລະບຽບສ າລບັການດ າເນນີກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2017 
Rules for BCEL ' s Annual General Shareholders '  Meeting for the year 2017 

1. ການລງົທະບຽນເພືື່ ອເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ/Registration for attending the meeting
ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມທຸກຄນົ ຕ ູ້ອງລງົທະບຽນໃຫ ູ້ຮຽບຮ ູ້ອຍຕາມຂັ ູ້ນຕອນທີື່  ທຄຕລ ກ ານດົໄວ ູ້ ກື່ ອນເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ
ແລະ ຕ ູ້ອງອະນຸຍາດໃຫ ູ້ ທຄຕລ ສ າເນາົເອາົບດັປະຈ າຕວົ ຫ  ືໜງັສຜືື່ ານແດນ ຫ  ືເອກະສານອືື່ ນໆທີື່ ສາມາດໃຊ ູ້ແທນໄດ ູ້ ເພືື່ ອ
ເອາົໄວ ູ້ເປັນຫ ກັຖານ.
All attendees must complete registration in accordance with the procedures specified by
BCEL before attending the meeting and allow BCEL to photocopy their ID cards or passports
or other similar documents as evidence.

ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍ ຕ ູ້ອງນ າເອາົໜງັສແືຈ ູ້ງເຊນີເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມທີື່  ອອກໃຫ ູ້ໂດຍຕະຫ າດ
ຫ ກັຊບັລາວ (ທີື່ ມເີຄືື່ ອງໝາຍບາໂຄດ) ມາແຈ ູ້ງພ ູ້ອມໃນເວລາລງົທະບຽນ. ກ ລະນທີີື່ ບ ື່ ມໃີບແຈ ູ້ງສດິເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ
ແລ ູ້ວນັ ູ້ນ ຈະຖວືື່ າການລງົທະບຽນບ ື່ ສ າເລດັ ແລະ ຈະສົື່ ງຜນົໃຫ ູ້ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ບ ື່ ມສີດິລງົຄະແນນສຽງ, ຕັ ູ້ງຄ າຖາມ ຫ  ື
ມຄີ າເຫນັຕ ື່ ທີື່ ປະຊຸມ. 

Shareholders or proxies must bring and present to the registration desk the Invitation 
issued by the Lao Securities Exchange (containing bar code). In absence of such Invitation, 
the registration shall be deemed incomplete and shall lead such shareholders or proxies to 
lose their right to vote, question or make comments in the meeting. 

ຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ຕ ູ້ອງສະແດງເອກະສານຂອງຕນົເອງຕ ື່ ພະນກັງານປະຈ າໂຕະລງົທະບຽນ ຄ:ື ບດັປະຈ າຕວົ ຫ  ື ປ ູ້ມ
ສ າມະໂນຄວົ ຫ  ືໜງັສຜືື່ ານແດນ (ສ າລບັນກັລງົທ ນຕື່ າງປະເທດ) ພ ູ້ອມກບັ ສ າເນາົເອກະສານປະເພດດຽວກນັນີ ູ້ຂອງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ, 
ໃບມອບສດິສະບບັນີ ູ້, ແລະ ໜງັສເືຊນີປະຊຸມ. ຖູ້າເອກະສານເຫ ົື່ ານີ ູ້ເປັນພາສາຕື່ າງປະເທດ ແມື່ ນອະນຸຍາດໄດ ູ້ສະເພາະ
ເອກະສານທີື່ ເປັນພາສາ ອງັກດິເທົື່ ານັ ູ້ນ. 

The proxy must present to the officers at registration desk his/her valid ID Card, or 
family book or passport (in case of foreign investor) together with the copies of the same 
documents of the shareholder, letter of Proxy, and the Invitation to the Meeting. If these 
documents are in foreign languages, only the documents in English are acceptable. 
2. ອງົປະຊຸມ/Quorum

ກອງປະຊຸມສາມາດດ າເນນີໄດ ູ້ກ ື່ ຕ ື່ ເມືື່ ອມຮຸີ ູ້ນທີື່ ເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມຫ າຍກວື່ າ 70% ຂອງ ຈ ານວນຮຸ ູ້ນທງັໝດົ
ຕາມທີື່ ໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ໃນກດົລະບຽບຂອງທະນາຄານການຄ ູ້າຕື່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 

Shareholders '  meeting can commence only if the number of the shares attending 
the meeting accounts for more than 70% of the total shares, pursuant to the Articles of 
Association of Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public.  
3. ການດ າເນນີກອງປະຊຸມ/Rules for proceeding

3.1  ທື່ ານປະທານສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ ຈະເປັນປະທານກື່ າວເປີດ ແລະ ດ າພາກອງປະຊຸມ. 
 The Chairman of BCEL's Board of Directorswill preside over and lead the meeting. 

3.2  ທື່ ານ ປະທານສະພາບ ລຫິານ ເປັນຜ ູ້ສະເໜຫີວົຂ ູ້ຂອງແຕື່ ລະວາລະ ແລະ ເປັນຜ ູ້ສັື່ ງໂຫວດ ຄະແນນແຕື່ ລະວາລະ. 
The Chairman will propose the title of each agenda and order the voting of  each agenda. 
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3.3 ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍື່  ທຄຕລ ເປັນຜ ູ້ດ າເນນີສະເໜ ີເນື ູ້ອໃນຂອງແຕື່  ລະວາລະໃນກອງປະຊຸມ. 
The General Managing Director of BCEL will present details of each  agenda  to the 
meeting. 

3.4  ຫ ງັຈາກທີື່ ທື່ ານຜ ູ້ອ ານວຍການ ໄດ ູ້ສະເໜເີນື ູ້ອໃນຂອງວາລະແລ ູ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜໃີຫ ູ້ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນຫ ຜື ູ້ຕາງ 
ໜ ູ້າທີື່ ມຄີ າຖາມຖາມຫ ຄື າເຫນັຕ ື່ ວາລະທີື່ ກ າລງັຖກືພຈິາລະນາຢ ື່ . ກ ລະນມີຄີ າຖາມ ທື່ ານຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍື່ ຈະເປັນຜ ູ້ໃຫ ູ້ຄ າ
ອະທບິາຍຊີ ູ້ແຈງ. ຈາກນັ ູ້ນ, ຖ ູ້າບ ື່ ມຄີ າຖາມໃດໆຕ ື່ ແລ ູ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜໃີຫ ູ້ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນຫ ຜື ູ້ຕາງໜ ູ້າລງົມະຕຕິ ື່
ວາລະດັື່ ງກື່ າວ. 

After the General Managing Director has presented details of each agenda, the 
Chairman will ask the Shareholders and Proxies to make necessary comments or questions. 
Should there is a question, the General   Managing   Director shall give the answer forthwith. 
Only when there is no any further question or comment, the Chairman shall ask the 
Shareholders and Proxies to vote on the agenda 

3.5  ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ ຕ ູ້ອງປິດສຽງໂທລະສບັ ຫ  ືອຸປະກອນການສືື່ ສານທຸກຢື່ າງ ແລະ ບ ື່ ສົື່ ງສຽງດງັລບົກວນ ຕະຫ ອດ
ໄລຍະຂອງການດ າເນນີກອງປະຊຸມ. 
All attendees must switch off the sound of their mobile phones or any communication devices 
and must not make any disturbing noise throughout the meeting. 
4. ພາສາທີື່ ນ າໃຊ ູ້ໃນກອງປະຊຸມ/Language in the meeting

ພາສາທີື່ ນ າໃຊ ູ້ຢ ື່ ໃນກອງປະຊຸມແມື່ ນພາສາລາວ The language used in the meeting is Lao
language. 
5. ຜ ູ້ມສີດິລງົຄະແນນສຽງ/Persons eligible to vote
5.1  ມແີຕື່ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ື ຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍຢື່ າງຖກືຕ ູ້ອງ ຊ ື່ ງໄດ ູ້ລງົທະບຽນເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງ ປະຊຸມຮຽບຮ ູ້ອຍແລ ູ້ວ
ເທົື່ ານັ ູ້ນ ທີື່ ຈະມສີດິລງົຄະແນນສຽງ.
Only the shareholders or proxies who have registered to attend the meeting are eligible to
vote.
5.2 ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ື ຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ບ ື່ ໄດ ູ້ລງົທະບຽນເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມອືື່ ນ ຈະບ ື່ ມ ີ ສດິໃນການລງົຄະແນນ
ສຽງ.
Any shareholders or proxies who have not registered to attend the meeting and other
attendees will not be eligible to vote.
6. ການລງົຄະແນນສຽງ/Voting

ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະເປັນຜ ູ້ສະເໜວີາລະທີື່ ຕ ູ້ອງການໃຫ ູ້ລງົຄະແນນສຽງ ໂດຍຈະເຊນີ ພຽງແຕື່ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງ
ໜູ້າທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍ ທື່ ານໃດທີື່ ບ ື່ ເຫນັດຕີ ື່ ບນັຫາທີື່ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ນ າ ສະເໜເີທົື່ ານັ ູ້ນລງົຄະແນນສຽງ ເພືື່ ອຄວາມສະດວກ
ໃນການນບັຄະແນນສຽງ (ໝາຍຄວາມວື່ າ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທື່ ານໃດທີື່ ເຫນັດຕີ ື່ ການສະເໜດີັື່ ງກື່ າວ ກ ບ ື່ ຈ າເປັນຕ ູ້ອງລງົຄະແນນສຽງ
ໃດໆ). 

The Chairperson of the meeting will propose the agendas that require voting, and 
only the shareholders or proxies who DO NOT AGREE with the matters proposed by the 
meeting are invited to vote so as to facilitate vote counting process (meaning that for those 
who agree with such matters are not necessary to cast a vote). 
7. ຜນົສກັສດິຂອງການລງົຄະແນນສຽງ/Effectiveness of voting
7.1  ການລງົຄະແນນສຽງບ ື່ ເຫນັດຈີະມຜີນົສກັສດິ ກ ຕ ື່ ເມືື່ ອມຄີະແນນສຽງຫລາຍກວື່ າເຄິື່ ງໜ ື່ ງຂອງ ຈ ານວນຮຸ ູ້ນ ທຄຕລ ທງັ
ໝດົໃນທີື່ ປະຊຸມ
The "Disapprove votes" will become effective only if such votes account for more than half of
the total number of BCEL shares attending the meeting



3 

7.2  ທຸກບດັລງົຄະແນນສຽງ "ບ ື່ ເຫນັດ"ີ ຕ ື່ ວາລະໃດໜ ື່ ງ ທີື່ ຖກືສົື່ ງໃຫ ູ້ທີື່ ປະຊຸມ ຫ ງັຈາກທີື່ ກອງປະຊຸມ ໄດ ູ້ປະກາດຜນົ ການ
ລງົຄະແນນຂອງວາລະນັ ູ້ນແລ ູ້ວ, ຈະຖວືື່ າເປັນບດັລງົຄະແນນສຽງທີື່ ໃຊ ູ້ບ ື່ ໄດ ູ້. 
Any and All "Disapprove votes" in any Agenda which are submitted to the Meeting 

after the Meeting has already announced the voting result of such Agenda shall 

be null and void. 

8. ການແຈ ູ້ງຜນົການລງົຄະແນນສຽງ/Notification of voting result
ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ ູ້ຮບັແຈ ູ້ງກື່ ຽວກບັຜນົການນບັຄະແນນຢ ື່ ໃນທີື່ ປະຊຸມເລຍີ ໂດຍ ການນບັຄະແນນ

ສຽງ ຈະຖເືອາົໜ ື່ ງຮຸ ູ້ນ ເທົື່ າກບັໜ ື່ ງຄະແນນສຽງ. 
Attendees will be informed about the voting result forthwith in the meeting with one share 
equals one vote. 
9. ການສະເໜຄີ າຖາມ/Questions
9.1  ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະສະເໜໃີຫ ູ້ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍຢື່ າງຖກືຕ ູ້ອງ ມຄີ າຖາມ ຫ  ືສະແດງຄ າເຫນັ
ທີື່ ບ ື່ ນອນໃນລະວາຂອງກອງປະຊຸມ , ໃນຕອນທ ູ້າຍກອງປະຊຸມພາຍຫ ງັທີື່ ສ າເລດັຄບົຖູ້ວນທຸກວາລະແລ ູ້ວ. ສ າລບັຜ ູ້ເຂົ ູ້າ
ຮື່ ວມອືື່ ນໆ ຈະບ ື່ ມສີດິສະເໜຄີ າຖາມ ຫ  ືມຄີ າເຫນັໃນທີື່ ປະຊຸມ, ຍກົເວັ ູ້ນກ ລະນທີີື່ ປະທານ ກອງປະຊຸມ ໄດ ູ້ສະເໜໃີຫ ູ້ຜ ູ້ເຂົ ູ້າ
ຮື່ ວມ ດັື່ ງກື່ າວ ປະກອບຄ າເຫນັຕ ື່ ທີື່ ປະຊຸມ.
The chairman of the meeting will ask the shareholders or proxies to question or  make 

comments on the issues which are not included in the agenda of the meeting,  after the 

meeting has completed its all agenda. other attendees are not eligible to question or make 
any comments, unless the Chairman asks such attendees to question or make comments in 
the meeting. 

9.2 ເມືື່ ອມກີານສະເໜຈີາກປະທານກອງປະຊຸມແລ ູ້ວນັ ູ້ນ, ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ປະສງົຈະມ ີຄ າຖາມ ຫ  ືສະແດງຄ າເຫນັຕ ື່
ທີື່ ປະຊຸມ  ຕ ູ້ອງຍກົມຂື ູ້ນ ພ ູ້ອມທງັສະແດງເຄືື່ ອງໝາຍຕາມທີື່  ທຄຕລ ກ ານດົໃຫ ູ້ ເພືື່ ອສະແດງວື່ າແມື່ ນຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າ
ທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍຢື່ າງແທ ູ້ຈງິ. ຖ ູ້າຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ື ຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍ ຫາກບ ື່ ສະແດງເຄືື່ ອງໝາຍດັື່ ງກື່ າວແລ ູ້ວນັ ູ້ນ 
ປະທານກອງປະຊຸມ ຫ  ືຄະນະອ ານວຍການ ທຄຕລ ຫ  ືຄະນະຮບັຜດິຊອບກອງປະຊຸມ ມສີດິສະເໜຄີດັຄ ູ້ານຄ າຖາມ ຫ  ືຄ າ
ເຫນັຂອງຜ ູ້ກື່ ຽວ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຈະບ ື່ ມພີນັທະໃນການຕອບຄ າຖາມຂອງຜ ູ້ກື່ ຽວໃນກ ລະນ ີດັື່ ງກື່ າວ. 
Having been asked by the Chairperson, any shareholders or proxies desirous to question or 
make comments in the meeting must raise their hands and show the symbol as given by 
BCEL to confirm that they are truly shareholders proxies. Should the shareholders or 
proxies do not show such symbol, the Chairperson or BCEL Directors, or Committee in 
charge of the meeting may reject questions or comments made by the shareholders or 
proxies, and in this case the meeting shall not be obliged to answer such questions. 

10. ການແຈ ູ້ງມະຕຂິອງກອງປະຊຸມ/Notification of resolutions of the meeting
ພາຍຫ ງັສິ ູ້ນສຸດການດ າເນນີຄບົຖູ້ວນທຸກວາລະ ແລະ ການລງົຄະແນນສຽງແລ ູ້ວ, ປະທານ ກອງປະຊຸມ ຈະແຈ ູ້ງໂດຍຫຍ ູ້ໃຫ ູ້
ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມ ກອງປະຊຸມຮບັຊາບກື່ ຽວກບັມະຕຂິອງກອງປະຊຸມ. ປະທານກອງປະຊຸມສາມາດສະເໜໃີຫ ູ້ກອງເລຂາເປັນຜ ູ້ແຈ ູ້ງ
ມະຕດິັື່ ງກື່ າວແທນໄດ ູ້.
After all agenda and voting have been comp|eted, the Chairman of the meeting wi|| notify the
attendees of the brief reso|utions of the meeting. Alternative|y, the Chairman may ask the
secretariat to present the brief  reso|utions of the meeting.
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 ເອກະສານຄດັຕດິ/ attachment 9 

ຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັເອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານທີ່ ຕອ້ງນ າມາສະເໜໂີຕເພ ່ ອເຂ າ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
Instruction about the documents and evidence to be presented prior to attending the 

meeting 

ເພ ່ ອຄວາມສະດວກໃນການລ ງທະບຽນຜ ເ້ຂ າ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ ຮຸນ້ປະຈ າປີ 2017 ຂອງ ທະນາຄານການຄາ້
ຕ່າງ ປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ, ຜ ຖ້ ຮຸນ້ ຫ   ຜ ຕ້າງໜາ້ ທີ່ ຈະເຂ າ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກະລຸນານ າເອ າໜງັສ ເຊນີປະຊຸມ, ໃບເຂ າ້ຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມທີ່ ອອກໃຫໂ້ດຍຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະ ໃບມອບສດິ (ສ າລບັຜ ຕ້າງໜາ້) ມາພອ້ມເອກະສານທີ່ ສາມາດນ າໃຊ ້ຢັງ້ຢ ນ
ຕ ນເອງ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນດີັ່ ງນີ:້ 
For convenience in registration process to attend the Annual General Shareholders ' Meeting for 
the Year 2017 of Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public, the shareholders or the proxies 
who will attend the Meeting are required to bring the Invitation to the Meeting, the Letter for 
attending the meeting issued by the Lao Securities Exchange and the Proxy (applicable for the 
proxy only) together with the documents for proof of identity as indicated for each circumstance 
below: 
1. ຜ ເ້ຂ າ້ຮ່ວມທີ່ ເປັນບຸກຄ ນ / attendees who are natural persons
ໃຫນ້ າເອ າເອກະສານໃດໜ ່ ງຂອງຕ ນດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້ມາສະແດງເວລາລ ງທະບຽນ 
Shall present one of the following documents of their own at the time of registration. 
1.1. ບດັປະຈ າຕ ວ/identification card 
1.2. ສ າມະໂນຄ ວ/family book 
1.3. ໜງັສ ຜ່ານແດນ (ສ າລບັນກັລ ງທ ນຕ່າງປະເທດ)/passport (for foreign investors) 

2. ຜ ເ້ຂ າ້ຮ່ວມທີ່ ເປັນນຕິບຸິກຄ ນ / attendees who are legal persons
ໃຫນ້ າເອ າເອກະສານໃດໜ ່ ງທີ່ ກ ານ ດໄວໃ້ນຂ  ້1 ເທງິນີ ້ພອ້ມກບັເອກະສານໃດໜ ່ ງດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້ມາສະແດງ ເວລາລ ງທະບຽນ:
Shall present one of the documents as given in 1. above plus one of the following documents at
the time of registration:
2.1. ໃບອະນຸຍາດລ ງທ ນ/ investment license
2.2. ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ/ Certificate of Enterprise Registration (Affidavit) 
2.3. ໃບທະບຽນອາກອນສະບບັຫ າ້ສຸດ/ most recent Tax Certificate

        ສ າລບັຜ ເ້ຂ າ້ຮ່ວມທີ່ ບ ່ ແມ່ນຜ ອ້ ານວຍການ ຕອ້ງໄດນ້ າເອ າໃບມອບສດິຈາກຜ ອ້ ານວຍການທີ່ ມສີດິອ ານາດ ມາພອ້ມຕ ່ ມອກີ 
For attendee who is not the authorized director shall have the Proxy as attached hereto signed 
by the authorized director. 
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ເອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານທີ່ ຕອ້ງນ າມາສະເໜໂີຕ ເພ ່ ອເຂ າ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຊ ່ ງເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງແປເປັນ 
ພາສາລາວ ໂດຍມກີານເຊນັຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນການແປຈາກບ ລສິດັແປພາສາທີ່ ໜາ້ເຊ ່ ອຖ ໄດ.້ ສ າລບັພາສາຕ່າງ ປະເທດ 
ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫສ້ າລບັພາສາອງັກດິເທ ່ ານັນ້. ທຄຕລ ມສີດິປະຕເິສດເອກະສານອາ້ງອງີໃດໆ ທີ່ ບ ່ ເປັນໄປຕາມ ການກ ານ ດນີ.້ 
All documents and evidence in a foreign language which are required to present prior to attending 
the Meeting must be translated into Lao language and the translation shall be certified by an 
acceptable translation company. The foreign language is permitted only for English. BCEL has 
the right to reject any documents contradicting this provision.
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ເອກະສານຄດັຕດິ/ attachment 10 

ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກບັ ການລງົຄະແນນສຽງ 
Instruction for vote 

1. ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ ູ້ຮບັບດັລງົຄະແນນສຽງໃນທຸກໆວາລະ ທີ່ ຕ ູ້ອງການໃຫ ູ້ມກີານລງົຄະແນນສຽງ ໃນເວ
ລາລງົທະບຽນເຂົ ູ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ການລງົຄະແນນສຽງໂດຍຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ຊ ່ ງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ຜ ູ້ມອບໝາຍສດິ ໄດ ູ້ລະບຸ ຢ່າງຈະແຈ ູ້ງ
ແລ ູ້ວກ່ຽວກບັການລງົຄະແນນໃນແຕ່ລະວາລະ ທະນາຄານ ຈະບນັທ ກການລງົຄະແນນສຽງ ໃນເວລາ ລງົທະບຽນ ໂດຍທີ່ ຜ ູ້
ຕາງໜູ້າຈະບ ່ ຕ ູ້ອງລງົແນນສຽງອກີ.
The attendees will be given a ballot for voting in each agenda requiring a vote at the time of
registration. For the case of proxy in which the voting in each agenda has been clearly
specified by the shareholder in the Proxy, BCEL will record such votes at the time of the
registration and the proxy will not be required to vote.

2. ກອງປະຊຸມ ຈະເຊນີພຽງແຕ່ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທ່ານໃດທີ່  ບ ່ ເຫນັດ ີ ຕ ່ ບນັຫາທີ່ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ນ າສະເໜເີທົ່ ານັ ູ້ນ ລງົຄະແນນ
ສຽງ (ໝາຍຄວາມວ່າ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທ່ານໃດທີ່  ເຫນັດຕີ ່ ການແຕ່ງຕັ ູ້ງດັ່ ງກ່າວ ກ ບ ່ ຈ າເປັນຕ ູ້ອງລງົຄະແນນສຽງໃດໆ).
Only the shareholders who DO NOT AGREE with the matters proposed by the meeting are
invited to vote (meaning that for those who agree with such appointment are not necessary to
make any vote)

3. ໃນການລງົຄະແນນສຽງ ຂ ໃຫ ູ້ທ່ານປະກອບຂ ູ້ມ ນໃສ່ບດັລງົຄະແນນສຽງທີ່ ໄດ ູ້ແຈກຢາຍໃຫ ູ້. ໃນນັ ູ້ນ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ລະບຸ
ຢ່າງຈະແຈ ູ້ງກ່ຽວກບັຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນຂອງທ່ານ, ຈ ານວນຮຸ ູ້ນ ທຄຕລ ທີ່ ທ່ານຖຢື ່  ແລະ ໃຫ ູ້ໝາຍຕນີກາໃສ່ຫ ູ້ອງ ບ ່ ເຫນັດ.ີ
To vote, kindly fill in the distributed ballot in which you must specify clearly about your name
and surname, and the total number of BCEL shares you are holding and mark a cross in the
Disapprove box.

4. ຫລງັຈາກທ່ານລງົຄະແນນສຽງຮຽບຮ ູ້ອຍແລ ູ້ວ ຂ ໃຫ ູ້ທ່ານຍກົບດັດັ່ ງກ່າວຂ ູ້ນ ເພື່ ອໃຫ ູ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບເກບັເອາົ
ແລະ ຮວບຮວມຄະແນນສຽງ.
After you have clearly casted your vote, kindly raise your hand with the ballot, so the organizers 
can take the ballot and count the votes. 

5. ທ່ານຈະໄດ ູ້ຮບັແຈ ູ້ງກ່ຽວກບັຜນົການນບັຄະແນນຢ ່ ໃນທີ່ ປະຊຸມເລຍີ ໂດຍການນບັຄະແນນສຽງຈະຖເືອາົໜ ່ ງຮຸ ູ້ນ
ເທົ່ າກບັໜ ່ ງຄະແນນສຽງ.
You will be informed about the voting result right in the meeting with one share equals one
vote.
6. ການລງົຄະແນນສຽງບ ່ ເຫນັດຈີະມຜີນົສກັສດິ ກ ຕ ່ ເມື່ ອມຄີະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈ ານວນຮຸ ູ້ນ ທຄຕລ
ທງັໝດົໃນທີ່ ປະຊຸມ.
The Disapproval votes will become effective only if such votes account for more than half of 
the total number of BCEL shares attending the meeting. 
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ໝາຍເຫດ/Remark: 
1. ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮ່ວມທີ່ ບ ່ ໄດ ູ້ລງົທະບຽນເຂົ ູ້າປະຊຸມ ຈະບ ່ ມສີດິໃນການລງົຄະແນນສຽງ.
Any attendees who failed to make registration will not be eligible to votes.
2. ທຸກບດັລງົຄະແນນສຽງບ ່ ເຫນັດຕີ ່ ວາລະໃດໜ ່ ງ ທີ່ ຖກືສົ່ ງໃຫ ູ້ທີ່ ປະຊຸມ ຫ ງັຈາກທີ່ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ປະກາດຜນົການລງົ
ຄະແນນຂອງວາລະນັ ູ້ນແລ ູ້ວ, ຈະຖວ່ືາເປັນບດັລງົຄະແນນສຽງທີ່ ໃຊ ູ້ບ ່ ໄດ ູ້.
All disapprove votes in any Agenda which is submitted to the Meeting after the Meeting has
announced the voting result of such Agenda shall be deemed invalid.




