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ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮ
ື ນ
ູ້ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2018 (ເອກະສານຄັດຕິດ 2)
ກອງປະຊຸມຜຖ
ູ້ ືຮູ້ນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2018 ໄດູ້ຈັດຂຶຶ້ນໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2019 ຢູ່ທໂີີ່ ຮງແຮມແມ່ຂອງຣີເວີ
ໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວາລະຂອງກອງປະຊຸມດັັ່ງກ່າວລວມມີ 7 ວາລະ ທີີ່ປະກອບດູ້ວຍ 2 ວາລະເພືີ່ອລາຍງານ ແລະ
5 ວາລະ ເພືີ່ອຮັບຮອງ. ທຄຕລ ໄດູ້ກະກຽມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ພູ້ອມທັງໄດູ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມນຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ.
(ກະລນາເບິີ່ງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄັຶ້ງຜ່ານມາ)
ວາລະທີ 2: ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການດາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2019 (ເອກະສານຄັດຕິດ 3)
-

ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານທັງໝົດຈານວນ 7 ຄັຶ້ງ ເຊິີ່ງປະກອບດູ້ວຍກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ 4 ຄັຶ້ງ
ແລະ ສະໄໝວິສາມັນ 3 ຄັຶ້ງ; ບັນດາ 5 ຄະນະກາມະການຂັຶ້ນສະພາບລິຫານ ກໍ່ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມຂອງຕົນຢູ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ;

-

ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນດາເນີນທລະກິດໃນແຕ່ລະໄຕຣມາດ;

-

ສາເລັດການຈາໜ່າຍຮູ້ນລັດຖະບານ 10% ໃຫູ້ຜູ້ຖືຮູ້ນເດີມ ແລະ ມວນຊົນຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ປະຈບັນ
ໂຄງສູ້າງຜູ້ຖືຮູ້ນ ຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນ: ກະຊວງການເງິນ ຖືຮູ້ນ 60%; ຄ່ຖືຮູ້ນຍດທະສາດ (COFIBRED)
10%; ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 30% (ບກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນແຕ່ລະລາຍຖືໄດູ້ບໍ່ເກີນ 2%).

-

ໄດູ້ແຕ່ງຕັຶ້ງຮອງຜູ້ອານວຍການເພີີ່ມອີກ 1 ທ່ານ; ອະນມັດການລາອອກຂອງຮອງຜູ້ອານວຍການ 1 ທ່ານ ຍູ້ອນ
ເຫດຜົນທາງສຂະພາບ ແລະ ອະນມັດການຍົກຍູ້າຍຮອງຜູ້ອານວຍການ 1 ທ່ານ ເພືີ່ອໄປຮັບໜູ້າທີີ່ໃໝ່ຢູ່
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມຄວາມຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການຂອງວຽກງານ. ປະຈບັນຄະນະອານວຍການຂອງ
ທຄຕລ ມີທັງໝົດ 6 ທ່ານ ປະກອບດູ້ວຍ: ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຜູ້ອານວຍການ 5 ທ່ານ;

-

ສາເລັດການແຍກພະແນກຄູ້ມຄອງສິນເຊືີ່ອອອກເປັນ 3 ພະແນກຄື: ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືີ່ອ, ພະແນກ
ຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືີ່ອ, ພະແນກບລິຫານສິນເຊືີ່ອ ແລະ ສູ້າງຕັຶ້ງພະແນກນິຕິກາ;

-

ໄດູ້ເຂົຶ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX; ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard;

-

ໄດູ້ຮ່ວມມືກັບ Swift Pass ໃນການບລິການຊາລະເງິນດູ້ວຍ WeChat ແລະ AliPay; ຮ່ວມມືກັບຢນຽນ
ເພສາກົນ UPI ໃນການໃຫູ້ບລິການຊາລະສະສາງຜ່ານ QR CODE UnionPay;
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-

ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ BCEL One ເພືີ່ອໃຫູ້ລກຄູ້າຂອອກບັດ Mastercard Prepaid ແລະ ພັດທະນາ
ລະບົບຖອນເງິນສົດໂດຍບໍ່ໄດູ້ນາໃຊູ້ບັດ (QR Cardless Withdrawal) ຢູ່ຕູ້ເອທີເອັມ; ພັດທະນາໂຄງການ
Smart VAT Phase II ແລະ ເຊືີ່ອມລະບົບ ບ 53 ການຊາລະຄ່າທານຽມນາເຂົຶ້າລົດຊົັ່ວຄາວຄົນຕ່າງປະເທດ
ຂອງກົມພາສີໃຫູ້ມາຊາລະຢູ່ຕູ້ບລິການອັດຕະໂນມັດ ທີີ່ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ 1;

-

ເຊັນສັນຍາ Bill payment ກັບສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບລິສັດຕ່າງໆ 8 ພາກສ່ວນ;

-

ໄດູ້ສາເລັດການຮ່ວມທຶນສູ້າງຕັງຶ້ ບລິສັດ ລາວເນເຊິນນເພເມັຶ້ນເນັດເວີກ ຈາກັດ (LAPNET) ພາຍໃຕູ້ການ
ລົງທຶນຮ່ວມກັບ ທຫລ ຮ່ວມກັບອີກ 6 ທະນາຄານໃນລາວ ແລະ ບລິສັດ ຢນຽນເພ ສາກົນ;

-

ໄດູ້ເຊັນສັນຍາຍົກລະດັບລະບົບ Core Banking ໃໝ່ ຮ່ວມກັບ ບລິສັດ ໄຮຊັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂຮລດິງ ຈາ
ກັດ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວດູ້ານວຽກງານບລິການໃນອະນາຄົດ ທຄຕລ;

-

ໄດູ້ເປີດບລິການໃນວັນເສົາ - ອາທິດ ໂດຍເນັຶ້ນໃສ່ໜ່ວຍບລິການທີີ່ມີບລິມາດການບລິການຫຼາຍ ໃນເບືຶ້ອງຕົຶ້ນ
ໄດູ້ເປີດຈານວນ 5 ໜ່ວຍບລິການ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການຂອງລກຄູ້າ;

-

ໄດູ້ຮັບລາງວັນ ICT AWARD 2019 ຮອງຊະນະເລີດລະດັບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລາງວັນຊະນະເລີດລະດັບ
ອາຊຽນ ຈາກການນາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ BCEL Road Tax;

ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜົນການດາເນີນທລະກິດປະຈາປີ 2019 (ເອກະສານຄັດຕິດ 4)
ຜົນການດາເນີນທລະກິດປະຈາປີ 2019 ຕາມບັນຊີມາດຖານສາກົນສະເພາະກິດຈະການ ທີີ່ໄດູ້ຮັບການກວດສອບ
ຈາກ ບລິສັດເອີນແອນຢັງລາວຈາກັດ ແລະ ຮັບຮອງຈາກສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ເຊີີ່ງມີ:
-

ຍອດຊັບສິນ/ໜີຶ້ສິນ:

46.547.208 ລູ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດູ້ 108,9%

-

ຍອດສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ:

26.987.990 ລູ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດູ້ 104,5%

-

ຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ:

40.004.656 ລູ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດູ້ 112%

-

ກາໄລກ່ອນອາກອນ:

430.486 ລູ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດູ້ 76,2%

-

ກາໄລຫຼັງອາກອນ:

329.482 ລູ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດູ້ 75,5%

ສາລັບຜົນການດາເນີນທລະກິດປະຈາປີ 2019 ຕາມບັນຊີມາດຖານສາກົນແບບສັງລວມກິດຈະການ ສະເໜີ
ກອງປະຊຸມເພືີ່ອມອບສິດໃຫູ້ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ພິຈາລະນາຮັບຮອງພາຍຫຼັງສາເລັດການກວດສອບ.
ວາລະທີ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເງິນປັນຜົນປະຈາປີ 2019
ສະເໜີຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫູ້ຜູ້ຖືຮູ້ນຈານວນທັງໝົດ: 168.87 ລູ້ານກີບ ຈານວນເງິນດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດູ້ຫັກ
ອາກອນກາໄລໃນທລະກິດ, ສູ້າງຄັງຕ່າງໆຕາມລະບຽບການແລູ້ວ ແລະ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນເທົັ່າກັບ 813 ກີບ/ຮນ
ູ້ .

ເອກະສານຄັດຕິດ 1

ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈະໄດູ້ປະຕິບັດໃຫູ້ສາເລັດຢູ່ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຄັຶ້ງນີຶ້.
ວາລະທີ 5:

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການປີ 2020 (ເອກະສານຄັດຕິດ 5)

ສະເໜີກອງປະຊຸມ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການ ປະຈາປີ 2020 ທຽບໃສ່ປີ 2019 ມາດຖານ
ສາກົນ ສະເພາະກິດຈະການ ມີດັັ່ງນີ:ຶ້
-

ຍອດຊັບສິນ

ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ: 7,0%,

-

ຍອດເງິນຝາກ

ເພີຶ້ມຂຶຶ້ນ: 7,7%

-

ຍອດເງິນກທ
ູ້ ັງໝົດ

ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ: 5,2%,

-

ກາໄລກ່ອນອາກອນ: 357 ຕືຶ້ກີບ ຫຼຸດລົງ 17,1 %.

-

ແຜນຮັບພະນັກງານໃໝ່ ປະກອບໃຫູ້ ທຄຕລ ທົັ່ວລະບົບ ຈານວນ 166 ຄົນ,

-

ແຜນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບລິການເພີຶ້ມຂືຶ້ນ 12 ໜ່ວຍບລິການ ໃນທົັ່ວປະເທດ

-

ແຜນການນາໃຊູ້ທຶນເພືີ່ອປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກໍ່ສູ້າງ ແລະ ສູ້ອມແປງທັງໝົດ: 360,79 ຕືຶ້ກີບ ແລະ
ແຜນຄາດວ່າຈະໂອນເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ ເປັນຈານວນເງິນທັງໝົດ: 312,44 ຕືກ
ຶ້ ບ
ີ .

ໃນກລະນີທີີ່ມີການປູ່ຽນແປງໃດໆໃນອະນາຄົດ ສະເໜີມອບສິດໃຫູ້ສະພາບລິຫານ ເພືີ່ອປັບປງແຜນການປະຈາ
ປີ 2020 ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ວາລະທີ 6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜກ
ູ້ ວດສອບອິດສະຫຼະ ປະຈາປີ 2020.
ອີງຕາມການຄົຶ້ນຄວູ້າ, ສົມທຽບເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆ ແລະ ລາຄາ, ທຄຕລ ໄດູ້ເລືອກເອົາບລິສັດ PWC ເປັນຜູ້ກວດ
ສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2020, ລາຄາກວດສອບ ແລະ ທົບທວນຂອບເຂດເງິນກູ້ ແມ່ນ 123.750
USD ເຊິີ່ງເພີຶ້ມຂືຶ້ນເມືີ່ອທຽບກັບປີ 2016 – 2019 ທີຄ
ີ່ ່າກວດສອບແມ່ນ 93.000 USD ໂດຍແມ່ນບລິສັດເອິນສ໌
ແອນຢັງລາວ ຈາກັດ ເປັນຜູ້ກວດສອບ. ແລະຄົບການົດທີີ່ຕູ້ອງປູ່ຽນຜູ້ກວດສອບໃໝ່. ການບລິການກວດສອບລວມມີ
ການກວດສອບຕາມມາດຖານສາກົນ ແລະ ມາດຖານລາວ ເປັນພາສາລາວພາສາອັງກິດ, ທົບທວນຖານະການເງິນປະຈາ
6 ເດືອນ ແລະ ປະຈາປີ.
ວາລະທີ 7: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັງຶ້ ສະພາບລິຫານຊຸດໃໝ່ (ເອກະສານຄັດຕິດ 6)
ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດປະຈບັນ ໄດູ້ຮັບການແຕ່ງຕັຶ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮູ້ນປະຈາປີ 2017 ທີີ່ຈັດຂຶຶ້ນໃນ
ວັນທີ 27 ເມສາ 2018. ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ຄຄຊ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ມີ
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ອາຍການ 2 ປີ ນັບແຕ່ມືຶ້ຖືກແຕ່ງຕັຶ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮູ້ນເປັນຕົຶ້ນໄປ, ໝາຍຄວາມວ່າອາຍການເຮັດວຽກຂອງສະພາ
ບລິຫານຊຸດປະຈບັນ ຈະສິຶ້ນສດລົງຫຼັງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮູ້ນປະຈາປີ 2019 ນີຶ້.
ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ການດາເນີນງານຂອງສະພາບລິຫານມີຄວາມຕໍ່ເນືີ່ອງ ສະພາບລິຫານ ຈຶີ່ງໄດູ້ມມ
ີ ະຕິຮັບຮອງ
ໃຫູ້ສະເໜີຄະນະສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດປະຈບັນ ເພືີ່ອບັນຈເປັນສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່ ດັັ່ງມີລາຍຊືີ່ລ່ມນີຶ້:
1. ທ່ານ ປອ. ບນເຫຼືອ ສິນໄຊວຣະວົງ,

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ

2. ທ່ານ ຄາສກ ສນດາລາ

ບກຄົນອິດສະຫຼະ

3. ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ

ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ

4. ທ່ານ ພດທະຂັນ ຂັນຕີ,

ຮອງຫົວໜູ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ

5. ທ່ານ ຮສ.ປອ ພເພັດ ກູ້ຽວພິລາວົງ

ຮອງຄະນະບດີຄະນະເສດຖະສາດແລະບລິຫານທລະກິດ, ມ.ຊ

6. ທ່ານ ວຽງສກ ຈນທະວົງ,

ຮອງຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ

7. ທ່ານ Stephane Mangiavacca

ຕາງໜູ້າຄ່ຮ່ວມຍດທະສາດ (COFIBRED)
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ລາຍງານການເຄອ
ື່ ນໄຫວດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ໂດຍຫຍໍ້
1. ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019
ເສດຖະກິດລາວ ສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງໃນລະດັບ 6,4% ເຊີື່ງຫຼຸດເປົ້າໝາຍທີື່ລັດຖະບານຄາດໄວ້ໃນ
ລະດັບ 6,7%, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນເທົົ່າກັບ 2.683 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິື່ງຫຼຸດຄາດໝາຍທີື່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້
2.726 ໂດລາສະຫະລັດ ສາເຫດມາຈາກຫາຍປັດໄຈ ຈາກເສດຖະກິດພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ, ໄພ
ທໍາມະຊາດ (ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ), ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ສ້າງຖານລາຍຮັບແບບຍ ນຍົງຍັງບ ໍ່ຫ າກຫ າຍ, ການ
ຜະລິດບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນຕ່າງປະເທດ, ການຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ເນື່ອງ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບປະຕິບັດ
ໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.
ສ່ວນຂະແໜງອຸດສາຫະກາຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 7,7% ເປັນ 7,1% ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ
ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ 9% ເປັນ 6,1% ສາເຫດຍ້ອນປະລິມານນໍ້າບໍ່ພຽງພ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າຄວາມ
ຮ້ອນຫົງສາໄດ້ຢຸດການຜະລິດຊົົ່ວຄາວ. ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງຂະຫຍາຍຊ້າລົງ ເນື່ອງຈາກໂຄງການທາງດ່ວນແມ່ນຢູ່
ໃນຊ່ວງບຸກເບີກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ສໍາເລັດພາກການກໍ່ສ້າງມາຫາຍແລ້ວ. ສໍາລັບຂະແໜງກະສິ
ກໍາເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ
ແຕ່ໄດ້ຮັບແຮງຍູ້ຈາກການຂະຫຍາຍໂຕໃນຂະແໜງການ
ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ປະມົງ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຂະຍາຍໂຕຈາກ 2,5% ເປັນ 2,8% ແລະ ລາຍຮັບຈາກພາສີ-ອາກອນເພີື່ມ
ຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການປະຕິຮູບການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຫັນເຂົຶ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝຂຶ້ນ.
•
ອັດຕາເງິນເຟີົ້ ເພີື່ມຂຶ້ນຈາກ 2,04% ເປັນ 3,32% ໃນປີ 2019 ສາເຫດຍ້ອນລາຄາສະບຽງອາຫານເພີື່ມຂນ
ຶ້
(ເຂົຶ້າ, ຜັກ, ຊີຶ້ນ) ເພີື່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນໄພທາມະຊາດ ແລະ ໂລກລະບາດໃນສັດ. ສະເພາະເງິນເຟີົ້ໝວດສະບຽງອາຫານເພີຶ້ມ
ຂຶ້ນຈາກ 1,2% ໃນQ4/2018 ເປັນ 9,8% ໃນ Q4/2019 ເນື່ອງຈາກການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ/ບາດ ເນື່ອງຈາກ
ລາວນໍາເຂົາຶ້ ສິນຄ້າຈາກໄທກວມ 60% ຂອງການນໍາເຂົາຶ້ ທັງໝົດ.
•
ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບ/ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2019 ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພີື່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 3,4% ຈາກ 8.407
ກີບ/ໂດລາ ເປັນ 8.690,7 ກີບ/ໂດລາ. ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຕະຫາດນອກ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ
ສະເລ່ຍ +2,54%. ສໍາລັບເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດເຫັນວ່າອ່ອນຄ່າສະເລ່ຍ 8,22% ຈາກ 264,2 ກີບ/ບາດ ເປັນ
285,6ກີບ/ບາດ ເຊີື່ງສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຕະຫາດນອກ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດປະມານ 0,8% ຜ່ານການຕິດຕາມ
ຂໍ້ມູນເຫັນວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນ ກີບ/ບາດມີການເໜັງຕີງສູງເຊີື່ງສາເຫດສາມາດສັງລວມໄດ້ດັົ່ງນີຶ້:
- ຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດໃນລາວມີສູງເນື່ອງຈາກນາເຂົຶ້າສິນຄ້າກວມຫາຍກວ່າ 50% ຂອງການນໍາເຂົຶ້າ.
- ການຊຶ້ຂາຍສິນຄ້າ-ບລິການບາງປະເພດ ເປັນເງິນບາດ ໂດຍສະເພາະການຊຶ້-ຂາຍ ທີື່ດິນ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ
ເງິນບາດສູງຂຶ້ນ.
- ນັກລົງທນຫັນມາຖຄອງເງິນບາດຫາຍກວ່າເງິນຂອງປະເທດອື່ນ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຜັນຜວນໜ້ອຍສົົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນ
ບາດທຽບໃສ່ໂດລາແຂງຄ່າໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະທົບຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນລາວຢ່າງຫີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.
2. ຜົນການເຄອ
ື່ ນໄຫວທີພ
ື່ ນ
ົຶ້ ເດັນ
ົ່ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄລຍະ 01 ປີທີື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານພົຶ້ນເດັົ່ນຄ: ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຼຸມສະພາບລິຫານ
ຂອງ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຈໍານວນ 7 ຄັຶ້ງ; ກອງປະຊຼຸມຜູ້ຖຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2018 ຈໍານວນ 1 ຄັຶ້ງ, ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ 4 ຄັຶ້ງ, ເປີດເຜີຍມະຕິກອງປະຊຼຸມສະພາບລິຫານ, ບົດລາຍງານຜົນ
1

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຜ່ານລະບົບເປີດເຜີຍຂອງຕະຫາດຫັກຊັບລາວ. ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບລິການ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຮຸນ
້ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງິນລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກັບ ບລິສັດຫັກຊັບລາວ-ຈີນ
ຈໍາກັດ, ພ້ອມທັງສໍາເລັດການດໍາເນີນການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ສັງຄົມຈໍານວນ 10% ຕາມເວລາທີື່ກໍານົດ. ສໍາເລັດແຍກພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອອອກເປັນ 3 ຄ: ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊື່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ, ພະແນກ
ບລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ສ້າງຕັຶ້ງພະແນກນິຕິກໍາ.
ທຄຕລ ເຂົຶ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX; ມີການອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard; ຮ່ວມມກັບ
Swift Pass ໃນການບລິການຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat ແລະ AliPay; ຮ່ວມມກັບ ທະນາຄານເອັສທີ ຈໍາກັດວ່າດ້ວຍ
ການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ, ພາສີທີື່ດິນ ແລະ ຮ່ວມມກັບຢູນຽນເພສາກົນ UPI ຄັຶ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນການໃຫ້
ບລິການຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR CODE UnionPay, ຮ່ວມມກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານທະນາຊາດ ແລະ ທຄຕລ ນໍາ
ສະເໜີວິທີຊໍາລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນດ້ວຍລະບົບ QR Code ໃນໂທລະສັບມຖຄັຶ້ງທໍາອິດໃນງານ ASEAN
Payment Connectivity Exhibition, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ BCEL One ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າອອກບັດ MasterCard
Prepaid ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖອນເງິນສົດໂດຍບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ບັດ (QR Cardless) ຢູ່ຕູ້ເອທີເອັມ. ລວມທັງເປັນໜື່ງໃນ
ທະນາຄານທີື່ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມສັນຍາຮ່ວມທນສ້າງຕັຶ້ງ ບລິສັດ ລາວເນເຊິນນເພເມັຶ້ນເນັດເວີກ ຈໍາກັດ (LAPNET)
ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບອີກ 6 ທະນາຄານໃນລາວ ແລະ ຜູ້ຖຮຸ້ນຕ່າງປະເທດຄ:
ບລິສັດ ຢູນຽນເພ ສາກົນ. ພ້ອມດຽວກັນຜະລິດຕະພັນ BCEL Road Tax ກໍ່ສາມາດຍາດ ລາງວັນ ICT AWARD
2019 ຮອງຊະນະເລີດລະດັບປະເທດ ແລະ ລາງວັນຊະນະເລີດລະດັບອາຊຽນ, ພັດທະນາໂຄງການ Smart VAT Phase
II ແລະ ເຊື່ອມລະບົບ ບ 53 ການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມນໍາເຂົາຶ້ ລົດຊົົ່ວຄາວຄົນຕ່າງປະເທດຂອງກົມພາສີໃຫ້ມາຊໍາລະຢູ່ຕູ້
ບລິການອັດຕະໂນມັດ ທີື່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ລວມນໍາມີການເຊັນສັນຍາ Bill payment ກັບສະຖາບັນການເງິນ
ແລະ ບລິສັດຕ່າງໆ 8 ພາກສ່ວນ. ພ້ອມກັນນັຶ້ນ, ເພື່ອພັດທະນາຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານວຽກງານບລິການໃນ
ອານາຄົດ ທຄຕລ ໄດ້ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງທະນາຄານໃໝ່ ຮ່ວມກັບ ບລິສັດ ໄຮຊັນ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ໂຮລດິງ ຈໍາກັດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການບລິການໄດ້ບລິການສັງຄົມຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດໃນວັນລັດຖະ
ການ ທຄຕລ ໄດ້ເປີດບລິການໃນວັນເສົາ-ທິດ ໂດຍເນັຶ້ນໃສ່ໜ່ວຍບລິການທີື່ມບ
ີ ລິມາດການບລິການຫາຍຈໍານວນ 5
ໜ່ວຍໃນເບຶ້ອງຕົຶ້ນກ່ອນຄ: ໜ່ວຍບລິການໄອເຕັກ, ໜ່ວຍບລິການຕະຫາດເຊົຶ້າ; ໜ່ວຍບລິການສີໄຄ, ໜ່ວຍບລິການ
ທົົ່ງຈະເລີນ ແລະ ໜ່ວຍບລິການຕະຫາດໃໝ່ປາກເຊ. ນອກຈາກນັຶ້ນ, ຍັງໄດ້ປ່ຽນຊື່ໜ່ວຍບລິການໄຊເສດຖາ (ຊື່ເດີມ)
ທີື່ຂຶ້ນກັບສາຂາໄຊເສດຖາ ປ່ຽນມາເປັນ ໜ່ວຍບລິການຮ່ອງແກ (ຊື່ໃໝ່).
3. ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນປີ 2019 ມາດຖານສາກົນສະເພາະກິດຈະການ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2019 (ເອກະສານຄັດ
ຕິດ 4)
-

ຍອດຊັບສິນ/ໜີຶ້ສິນ: 46.547.208 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 108,9%

-

ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ: 26.987.990 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 104,5%

-

ຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ: 40.004.656 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 112%

-

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: 430.486 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 76,2%

-

ກໍາໄລຫັງອາກອນ: 329.482 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 75,5%

2

4. ການປະຕິບດ
ັ ແຜນປະກອບວັດຖຼຸເຕັກນິກ, ກສ
ໍ່ າ້ ງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຼຸເຕັກນິກ ທົົ່ວລະບົບ: ປະຕິບັດໄດ້ 80,59 ຕຶ້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດ
ໄດ້ 47%, ໃນນັຶ້ນ, ສໍານັກງານໃຫຍ່ປະຕິບັດໄດ້ 36,33 ຕຶ້ກີບເທົົ່າກັບ 24% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລວມສາຂາໃນ
ທົົ່ວລະບົບ 44,26 ຕຶ້ກບ
ີ ເທົາົ່ ກັບ 30,62% ຂອງແຜນການປີ (ສາຍເຫດເນື່ອງມາຈາຊັບສົມບັດສ່ວນນື່ງແມ່ນຍັງຢູ່
ຂະບວນການພວມຊຶ້ພວມກໍ່ສາ້ ງ) ແລະ ເນື່ອງຈາກໃນປີ 2019 ທຄຕລ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການສໍາ
ເລັດ

(ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການໄດ້)

ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັຶ້ນຕອນການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ

ຕົບແຕ່ງ ແລະ ອີກສ່ວນນື່ງແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັຶ້ນຕອນການສໍາຫວດຄວາມເປັນໄປໄດ້.
ຫົວໜ່ວຍລ້ານ
ລ/ດ

ເນັ້ ອ ໃນ

ແຜນໂອນເຂົັ້ າ ຊັ ບ ສົ ມ ບັ ດ ຄົ ງ ທີື່ 2019
ລາຍການ
ຈໍ າ ນວນເງິ ນ

1 ສິ ດນໍາໃຊ້ທີດີນ
2 ໂປຼແກຼມ

-

16.700
12.817

3
4
5
6
7

-

42.031

31
279
4.173
1.205

3.299
3.499
89.649

5.68 8

ສິ ງປຸກສ້ າງ, ສ້ ອມແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງ
ພາຫານະ
ເຄື່ ອງເຢັນ ແລະ ສິື່ ງຕິດຕັັ້ ງ ຈັດວາງ
ເຄື່ ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
ເຄື່ ອງຮັບໃຊ້ສໍ ານັກງານ ເຟີ ນີເຈີຕ່າງໆ
ລວມ

ປະຕິ ບັ ດ 2019
ລາຍການ
ຈໍ າ ນວນເງິ ນ
7
6

ທຽບແຜນ
%

844
4.986

39%

25.102

60%

15
113
2.225

3.513
1.592
42.312

107%

4.159

790

2.244

54%

172.153

3.156

8 0.592

47%

5%

45%
47%

5. ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການ
ໃນປີ 2019 ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການມີທັງໝົດ 11 ໜ່ວຍ ເຊິງື່ ທຄຕລ ຍັງບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍໜ່ວຍ
ບລິການໄດ້. ເນື່ອງຈາກອີງໃສ່ການຊອກຫາສະຖານທີື່ ທີື່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ຂະບວນການດໍາເນີນການສ້ອມແປງ
ຕົບແຕ່ງຕ່າງໆແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຕາມແຜນການ,
ຂະຫຍາຍ

ສໍາລັບການຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການຈະເລັົ່ງໃສ່ການ

ໜ່ວຍບລິການໃນຂອບເຂດນະຄອນຫວງວຽງຈັນທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ

ກ່ອນ
6. ການປະຕິບດ
ັ ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກ
ຜ່ານການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ປີ 2019 ປະກອບມີ 6 ແຜນງານ, 32
ໂຄງການ ແລະ 249 ແຜນວຽກ. ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັົ່ງນີຶ້:
-

ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ປະຕິບັດໄດ້ 83%

-

ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫັກເກນບາເຊວ II ປະຕິບັດໄດ້ 91%

-

ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນເພື່ອການບລິຫານ ປະຕິບັດໄດ້ 89%

-

ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທີ ປະຕິບັດໄດ້ 77%

-

ພັດທະນາການບລິຫານບຸກຄະລາກອນ ປະຕິບັດໄດ້ 81%

-

ພັດທະນາການບລິຫານການເງິນ ແລະ ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ປະຕິບັດໄດ້ 83%

3

ສະຖານະແຜນວຽກ 2019
ສໍ າ ເລັ ດ
ກໍາ ລັ ງ ດໍາ ເນີນ

ຄວາມສໍ າ ເລັ ດ

249

ສໍາເລັດ 100%
ສໍາເລັດ 90%-99%
ສໍາເລັດ 51-89%
ສໍາເລັດ 1-50%
0%

167
13
22
36
11

7. ວຽກງານຈັດຕັງຶ້ -ພະນັກງານ
ມາຮອດທ້າຍປີ 2019 ທຄຕລ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 2.060 ຄົນ, ຍິງ 963 ຄົນ. ໃນນັຶ້ນ, ໃນປີ 2019 ນີໄຶ້ ດ້
ຮັບພະນັກງານວິຊາການໃໝ່ທງັ ໝົດ 200 ຄົນ; ຮັບສັນຍາຈ້າງປະຈໍາອະນາໄມ ແລະ ຂັບລົດ 21 ຄົນ, ຍົກເລີກສັນຍາ
ແຮງງານວິຊາການສັນຍາຈ້າງ 7 ຄົນ, ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງປະຈໍາ 8 ຄົນ ; ພະນັກງານອອກສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ 5
ຄົນ, ປດປ່ອຍອອກຈາກການຈັດຕັຶ້ງ 5 ຄົນ ແລະ ມີພະນັກງານເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ.
8. ລາຍງານການຈໍາໜ່າຍຮຸນ
້ ຂອງກະຊວງການເງິນ ບ້ວງ 19%
ການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຂອງກະຊວງການເງິນບ້ວງ 19% ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 02 ໄລຍະການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ຄ:
➢ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດວຽກງານອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 10% (ລວມທັງໝົດ 20.772.300 ຮຸ້ນ) ໄດ້ສໍາເລັດໃນ
ເດອນ 11/2019:
- ແບ່ງຂາຍໃຫ້ນັກລົງທນລາຍເດີມ (RO) 2% ເປັນຮຸ້ນຈໍານວນ 4.154.500 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5.450 ກີບ/ຮຸ້ນ, ສໍາ
ລັບການຂາຍຕົວຈິງຂາຍໄດ້ຈໍານວນ 1.805.300 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5.396,04 ກີບ.
- ຂາຍໃຫ້ນັກລົງທນທົົ່ວໄປ (PO) 8% ເປັນຈໍານວນ 16.617.800 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5.550 ກີບ/ຮຸ້ນ, ຈາກການ
ຂາຍໄດ້ທັງໝົດ 18.967.000 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5.495,05 ກີບ.
➢ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ບ້ວງ 9% ເປັນຈໍານວນ 18.695.100 ຮຸ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການສກ
ສາຄົຶ້ນຄວ້າເງື່ອນໄຂຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ຂອງບລິສັດຕ່າງໆ ທີື່ສົນໃຈຊຶ້ຮຸ້ນ ທຄຕລ ເຊິື່ງຄາດວ່າການດໍາເນີນການຂາຍ
ຮຸ້ນອາດຈະແກ່ຍາວຮອດ ທ້າຍປີ 2020.
9. ລາຍງານການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຜູ້ຖຮຸນ
້
ພາຍຫັງທີື່ ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນີນການຂາຍຮຸ້ນສໍາເລັດບ້ວງ 10% ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຜູ້ຖຮຸ້ນ ທຄຕລ
ມີການປ່ຽນແປງນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີຶ້:
-

ລັດຖະບານ(ກະຊວງການເງິນ) ຖຮຸ້ນຈໍານວນ:

124.634.021 ຮຸ້ນ

ກວມ 60%

-

ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ:

20.772.359 ຮຸ້ນ

ກວມ 10%

-

ນັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນັກລົງທນຕ່າງປະເທດອື່ນໆ: 62.316.920 ຮຸ້ນ
ກວມ 30%.
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ແຜນການປະຈໍາປີ 2020
1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ປີ 2019 ແລະ ແນວໂນ້ມ 2020
ເສດຖະກິດ ລາວ ສືບ ຕ ໍ່ຂ ະຫຍາຍຕົວ ຊ້າລົງ ໃນລະດັບ 6,4% 1 ໂດຍລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ ຕ ໍ່ຄ ົນເທົົ່າກັບ
2.683 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊ ີ່ງຫຼຼຸດເປ ົ້າໝາຍທ ີ່ລັດຖະບານຄາດ ເຊ ີ່ງສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈເຊັັ້ນ ເສດຖະກິດ
ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ, ໄພທໍາມະຊາດ (ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ), ແລະ ການຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່
ເນືີ່ອງ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 7,7% ເປັນ 7,1% ເນືີ່ອງຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຂອງ
ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຂະແໜງກະສິກໍາເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແຕ່ໄດ້ຮັບແຮງຍ້ຈາກ
ການຂະຫຍາຍໂຕໃນຂະແໜງການລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ປະມົງ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຂະຍາຍໂຕເພີ່ມຂືີ່ນເລັກໜ້ອຍ. ອັດຕາ
ເງິນເຟີົ້ເພີ່ມຂືັ້ນຈາກ 2,04% ເປັນ 3,32% ໃນປີ 2019 ໂດຍລາຄາສະບຽງອາຫານເພີ່ມຂືັ້ນ ຍ້ອນໄພທໍາມະຊາດ
ແລະ ໂລກລະບາດໃນສັດ.
ສໍາລັບປີ 2020, ເສດຖະກິດຂອງລາວຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ໃນລະດັບ 3,3% ໂດຍຫຼຼຸດເປົ້າໝາຍທີ່
ລັດຖະບານຄາດຄະເນໄວ້ໃນຕົັ້ນປີທີ່ລະດັບ 6,5% ເຊີ່ງສາເຫດກໍ່ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19
ສົົ່ງຜົນໃຫ້ການສ້າງລາຍຮັບຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງອາດບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນເນືີ່ອງຈາກບໍ່ສາມາດດໍາເນ ນທຸ ລະ
ກິດໄດ້ເຕັມສ່ວນ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບ ຂະແໜງບລິການ, ການສົົ່ງອອກ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທີ່ພັກອາໄສ
ແລະ ຮ້ານອາຫານ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ສະພາບເສດຖະກິດພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ລວມເຖິງ
ການຂາດດຸນການຄ້າຂອງລາວ, ການຂາດດຸນງົບປະ ມານຂອງລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ
ປັດໄຈອືີ່ນໆທີ່ລ້ວນແຕ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວໃນປີ 2020.
1
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2. ແຜນດາເນນງານ
➢ ວໄສທັດ ທຄຕລ
ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດລວມຂອງຕົນຕາມແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ແຕ່ປີ 2016-2020 ຄື: “ເປັນທະນາຄານທີ່

ເຂັມ
ັ້ ແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສມ
່ າດຕະຖານສາກົນ”.
➢ ພາລະກິດ
ທຄຕລ ຍັງສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປັບປຸງພາລະກິດ ສໍາຄັນໆ ຂອງ ທຄຕລ 2016-2020 ຄື : “ພັດທະນາ
ລະບົບບລິຫານອົງກອນທີ່ເຂັັ້ມແຂງ
ເນັັ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນ
ໄລຍະໃໝ່ ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທໍາຄຸ້ມຄອງບລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກການ Basel
II, ຍົກສງປະສິດທິພາບການດໍາເນນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມນຂ່າວສານບລິຫານທີ່ມສັກກາຍະພາບ,

1

ຄົບຖ້ວນ, ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນໍາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊທີ່ທັນ
ສະໄໝ ຮັບປະກັນວຽກງານບລິການ, ການຮັກສາຖານຂໍ້ມນ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້
ເທົົ່າທຽມກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ”.
➢ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການປີ 2020
ໃນການສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືີ່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບລິການ ໂດຍເນັັ້ນ
ໃສ່ ວຽກງານຕົັ້ນຕແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດມ) ເຊັົ່ນ:
ບັນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມຄື :
-

ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ:

-

ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫຼັກເກນ ບາເຊວ II

-

ສ້າງລະບົບຂໍ້ມນເພືີ່ອການບລິຫານ:

-

ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ

-

ການບລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ

-

ພັດທະນາການບລິຫານການເງິນ ,ການບລິການທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດໍາເນນທຸລະກິດໃຫ້ສງ
ຂັ້ນ

3.

ແຜນຖານະການເງິນທສ
ີ່ າໍ ຄັນ:
ໃນປີ 2020 ແມ່ນປີທ້າທາຍອກປີໜີ່ງສໍາລັບການສ້າງລາຍຮັບໃນທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດບໍ່ເອືັ້ອ

ອໍານວຍເທົົ່າທຄ
ີ່ ວນ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົົ່ວໂລກ, ລວມທັງໄພທໍາມະຊາດຕ່າງໆ ແລະ ສະພາບ
ການແຂ່ງຂັນທີ່ສງສົມຄວນ. ສະນັັ້ນ, ສະເພາະແມ່ນແຜນຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ໄດ້ອງໃສ່ຖານຂໍ້
ມນຕົວເລກຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດຕາມການກວດສອບມາດຖານສາກົນ ສະເພາະກິດຈະການ 2019 ເປັນປີຖານໃນ
ການໄລ່ລຽງກໍານົດບັນດາຕົວເລກແຜນທຸລະກິດຕ່າງໆ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ອງໃສ່ແຜນລະດັບການຂະຫຍາຍໂຕທາງທຸລະ
ກິດຂອງແຜນໄລຍະຍາວຮອດປີ 2020 ທຄຕລ, ຂໍ້ມນມະຫາພາກ ແວດລ້ອມທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊີ່ງໄດ້
ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍສ້ຊົນແຕ່ລະດ້ານຄືດັົ່ງນັ້:
-

ຍອດຊັບສິນ : 49.820.600 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2019 ເພັ້ມຂືັ້ນ 7,0%,

-

ຍອດເງິນຝາກ: 43.100.000 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2019 ເພັ້ມຂັ້ນ 7,7%

-

ຍອດເງິນກທ
້ ັງໝົດ: 28.389.000 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2019 ເພັ້ມຂືັ້ນ 5,2%,

-

ໜັ້ NPL ທັງໝົດ : 832.000 ລ້ານກບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດ 2019 ເພັ້ມຂືັ້ນ 05% ແລະ ກວມ 2,9% ຂອງ
ສິນທັງໝົດ

-

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: 357.000 ລ້ານກບ ຫຼຼຸດລົງ 17,1 %.

4. ແຜນປະກອບວັດຖຼຸເຕັກນິກ, ກສ
ໍ່ າ້ ງ ແລະ ສ້ອມແປງ
-

ແຫຼ່ງທນທີ່ໃນປີ 2019 ເພືີ່ອການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໃນປີ 2020 ມທັງໝົດ 210,51 ຕືັ້ກວ່າກບ .
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-

ແຜນຄາດຄະເນການນໍາໃຊ້ແຜນປະກອບວັດຖຼຸເຕັກນິກ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທີ່ຄາດຈະວ່າຈະເປັນຊັບ
ສົມບັດຄົງທີ່ໃນປີ 2020 ທຽບໃສ່ແຫຼ່ງທນໃນປີ 2019 ມທັງໝົດ 312,44 ກວ່າຕືັ້ກບ. ທັງນັ້ກໍ່ເພືີ່ອຮອງຮັບ
ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບລິການ,

ການພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆຂອງບາວເຊວ2

ແລະ

ລະບົບ

Core

Banking ໃໝ່ ແລະ ຂືັ້ນໃວ້ແຜນສໍາຮອງໃນກລະນສຸກເສນ. ສະນັັ້ນ, ແຜນການປີ 2020 ແມ່ນ ທຄຕລ
ຈະພະຍາມຄຸ້ມຄອງບລິຫານໃນການປະກອບວັດຖຼຸອຸປະກອນ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ

ທີ່ເຫັນວ່າມຄວາມຈໍາ

ເປັນເລັົ່ງໃນໃສ່ໃນການພັດທະນາການບລິການຕ່າງໆ ເພືີ່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບເຖິງແຫຼ່ງທນ ທີ່ ທຄຕລ ສາມາດນໍາໃຊ້
ໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນປີ ແລະ ບົນພືັ້ນຖານການໄລ່ລຽງທາງດ້ານຜົນການດໍາເນນນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ເຊິີ່ງມລາຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນັ້:
ຫົວໜ່ວຍລ້ານກບ

ລ/ດ

ເນັ້ ອ ໃນ

1
2
3

ສ້າງຕັ້ງສາຂາ
ສິດນໍາໃຊ້ທດີ ີນ
ໂປຼແກຼມ

4

ສິ ງປຸກສ້ າງ, ສ້ ອມແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງ

5

ພາຫານະ

6
7
8

ແຜນງົ ບ ປະມານທ ງໝົ ດ 2020 ແຜນຄາດຈະໂອນເຂົັ້ າ ຊ ບສົ ມ ບ ດຄົ ງ ທີື່
ລາຍການ
6
44

ຈໍ າ ນວນເງິ ນ
8.415
36.867

120

ລາຍການ
-

ຈໍ າ ນວນເງິ ນ

6
44

8.415
36.867

132.318

120

83.971

24

3.659

24

3.659

ເຄື່ ອງເຢັນ ແລະ ສິື່ ງຕິດຕັ້ ງ ຈດວາງ

358

5.310

358

5.310

ເຄື່ອງຈກຮບໃຊ້ຫອ້ ງການ
ເຄື່ອງຮບໃຊ້ສໍານກງານ ເຟີນີເຈີຕ່າງໆ
ລວມ

5.871
1.822
8.245

163.403
10.824
360.796

5.871
1.822
8.245

163.403
10.824
312.449

5. ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການ
ໃນປີ 2020 ທຄຕລ ມແຜນຈະຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການ ທີ່ມການໄລ່ລຽງຕາມຖານເສດຖະກິດຂອງເປົ້າໝາຍ
ທີ່ມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມຄຸນນະພາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຊີ່ງແຜນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການທັງໝົດ 12 ໜ່ວຍ
ບລິການ ໃນນັັ້ນເປັນແຜນສືບຕໍ່ໃນປີ 2019 ຈໍານວນ 9 ແລະ ແຜນຂະຫຍາຍໃໝ່ 3 ໜ່ວຍບລິການດັົ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມ
ນັ້:
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6. ແຜນຮັບພະນັກງານໃໝ່
ໃນປີ 2020 ທຄຕລ ໄດ້ຂືັ້ນແຜນສໍາລັບຮັບພະນັກງານໃໝ່ໂດຍໄດ້ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈາກບັນ
ດາພະແນກ, ສນ, ສາຂາ ໃນທົົ່ວລະບົບທີ່ມຄວາມຈໍາເປັນ. ສໍາລັບການປະກອບພະນັກງານໃໝ່ແມ່ນຈະອງໃສ່ການໄລ່
ລຽງຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົັ້ນຕ
ບລິການຕ່າງໆ,

ເປັນຕົັ້ນແມ່ນເພືີ່ອຮອງຮັບການສ້າງຂະແໜງໃໝ່,

ໜ່ວຍ

ຊັບຊ້ອນປ່ຽນແທນບັນດາຕໍາແໜ່ງງານ, ທົດແທນພະນັກງານອອກການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ,

ອອກຮັບບໍາເນັດ ແລະ ພະນັກງານເສຍຊວິດ. ສ່ວນການປະກອບພະນັກງານຢ່ສາຂາ, ຂັັ້ນໜ່ວຍບລິການແມ່ນໄດ້ມການ
ປະເມນຜົນຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງວຽກງານຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ

ແຕ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນຈະໄດ້ພິຈາລະນາ

ຄວາມຈໍາເປັນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ໄລ່ລຽງຕາມຜົນການດໍາເນນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕືີ່ມ. ຊີ່ງແຜນການຮັບ
ພະນັກງານມຈໍານວນທັງໝົດ 166 ຄົນ (ໃນນັັ້ນ, ປະກອບສໍານັກງານໃຫຍ່ 84 ຄົນ, ສາຂາທົົ່ວລະບົບ 62, ທົດ
ແທນຕໍາແໜ່ງງານ 15 ຄົນ ແລະ ໜ່ວຍບລິການໃໝ່ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງເພັ້ມຕືີ່ມ 5 ຄົນ).
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ້ໍ:
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ : 24/11/1966
ສັນຊາດ

ຳ

ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ
ປະຫວັດການສຶກສາ:

ປີ 2000		

: ປະລິນຍາເອກດ້ານເສດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາ
				 ໄລແຫ່ ງຊາດອົດສະຕາລີ, ປະເທດອົດສະຕາລີ.
: ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ

ປີ 1997		

				 ແຫ່ ງຊາດອົດສະຕາລີ, ປະເທດອົດສະຕາລີ.
ິ ານທຸລະກິດ ທີ່ມະຫາວິທະ
: ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລຫ

ປີ 2004		

				 ຍາໄລທໍາມະສາດ, ປະເທດໄທ.
ປີ 1990		

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ
ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ

ິ ແລະ ເລຂາ
: ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທດ້ານຟີຊກ
່
ຄະນິດ ທີມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກູ, ປະເທດລັດເຊຍ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
		

: ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການເງິນ
: ຫົວໜ້ າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ, ກະຊວງການເງິນ
: ຫົວໜ້ າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັັດ, ກະຊວງການເງິນ.
: ຫົວໜ້ າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ກະຊວງການເງິນ
: ໜຶ່ ງໃນຄະນະບ�ລຫ
ິ ານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ໃນຂົງເຂດອັບການິສະຖານ, ບັງກະລາດິດ, ປູຊານ,
ິ ສະຖານ ແລະ ຕູມນ
ິ ດ
ິ
ອິນເດຍ, ລາວ, ທາຈິກດ
ີ �ານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ
ສະຖານ, ປະຈ�າການທ່ສ
ິ ປິນ.
ພັດທະນາອາຊີ ເມືອງມະນິລາ ປະເທດ ຟີລບ

		

ິ ຕາຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງ ນ
ິ
: ຮອງຫົວໜ້າກົມເງ ນ
ິ , ກະຊວງ
: ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເສດຖະສາດການເງ ນ
ິ
ການເງ ນ
ິ ານເງ ິນ, ກົມນະໂຍບາຍ
: ຫົວໜ້າພະແນກສະຖິຕກ
ິ ຕາ, ກະຊວງການເງ ນ
ິ .
ເງ ນ

		

ົ ໄປ,
: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີທ່ວ

ິ ,
ກົມຄັງເງ ນ

ິ
ກະຊວງການເງ ນ
		

		

ິ , ກະຊວງການເງ ນ
ິ
: ພະນັກງານການເງ ນ
ີ ະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ ງຊາດລາວ
: ອາຈານສອນ ທ່ມ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
: 03/06/1945
: ລາວ
: ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣ່ ັງ
ປະຫວັດການສຶກສາ:
ປີ 1993		
ປີ 1985		

: ມະຫາວິທ ະຍາໄລຈອດສ໌ທ າວທີ່ນະຄອນວໍ ຊ ງິ ຕັນ
				 ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.
້ ຄອງທະນາຄານແຫ່ ງອິນເດຍທີ່ເມືອງ
: ສະຖາບັນຄຸ ມ
				 ປານາ ປະເທດອິນເດຍ

ທ່ານ ຄ�ຳສຸກ ສູນດາຣາ
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

ປີ 1974		

: ສູນຝຶ ກອົບຮົມລະຫວ່ າງປະເທດ ທີ່ ເມືອງ ນາໂກຢາ
				 ປະເທດຍີ່ປຸ່ ນ.

ປີ 1972		

: ການຝຶ ກອົບຮົມ: ດ້ານເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາບັນ
້ ຄອງເສດຖະກິດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຄຸ ມ
່
				 ທີບາງກອກປະເທດໄທ.

ປີ 1969		

ົ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕຣີ ຈາກປະເທດ
: ຈົບອຸ ດມ
ອົດສະຕາລີ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
ປີ 2015 		

1995–1996		

ີ ຶກສາດ້ານການເງ ິນ ແລະ ການທະນາຄານ ຂອງ
: ເປັນທ່ປ
ິ ດ
ັ ລ້ານຊ້າງ ມິເນີໂຣນ ຈ�ຳກັດ (ຊຶ່ງເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໂອເຊຍນາ ແຫ່ ງເມືອ ງ
ໃນເຄືອ ຂອງກຸ່ ມບໍ ລ ສ
				 ເມວເບີນ ປະເທດອົດສະຕາລີ).
ີ ຶ ກສາຜູ ອ
້ ໍານວຍການ ທີ່ອົງການ ການເງ ິນ
: ເປັ ນທ່ປ
ື ້ ອາຊີຕາເວັນອອກ
ລະຫວ່າງປະເທດ ກຸ່ ມພາກພນ
ສ່ ຽງໃຕ້, ທີ່ນະຄອນວໍຊງິ ຕັນ ປະເທດອາເມລິກາ.

1990–1994 ແລະ 1997-2005 : ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
1976–1989		

: ຢູ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ

1970–1975		

: ຢູ່ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ : 05/02/1974

ສັນຊາດ

: ລາວ

ພາສາ

: ລາວ, ອັງກິດ, ຢ່ ີປນ
ຸ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2000-2003

: ປະລິນ ຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທ ະຍາໄລ
				 ໂຄເບ, ປະເທດຢີ່ ປຸ ນ

1998-2000		

: ປະລິນຍາໂທວິສະວະກໍາໂຍທາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
				 ໂອສະກາ, ປະເທດຢີ່ ປຸ ນ

1994-1998		

ິ ະວະກໍາໂຍທາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
: ປະລິນຍາຕີວສ
ໂອສະກາ, ປະເທດຢີ່ ປຸ ນ

IIປະຫວັດການເຮັດວຽກ (1):
ັ
2013-ປະຈຸບນ

ທ່ານ ຮສຈ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ
ກ�ຳມະການອິດສະຫຼະ

2008-2013		

ິ ານ
: ຮອງຄະນະບໍດ,ີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫ
				 ທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ
້
: ຫົວຫນ ້າພະແນກຄົນຄວ້າ,
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ
ິ ານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ ງຊາດ
				 ບໍລຫ

2006-2008
2004-2006

: ຮອງຫົວຫນ ້າພາກເສດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ
ິ ານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ
				 ແລະ ບໍລຫ
້ ວາ, ຄະນະເສດຖະສາດ
: ຮອງຫົວຫນ ້າພະແນກຄົນຄ້
ິ ານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ
				 ແລະບໍລຫ

2003-2004

ິ ານ
: ອາຈານສອນ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫ
ທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ (2):


2017

: ຮອງສາດສະດາຈານຮັບເຊີນ,ໂຮງຮຽນຫລັງປະລິນ
ຍາຕີການສືກາການຮ່ວມມືສາກົນມະຫາວິທະຍາໄລ
				 ໂຄເບ, ປະເທດຢີ່ ປຸ ນ

2016/15			

: ອາຈານຮັບເຊີນ, ໂຮງຮຽນຫລັງປະລິນຍາຕີການບໍລ ິ
				 ຫານ, ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ, ປະເທດຢີ່ ປຸ່ ນ
້
ບເຊີນອາເມລິກາ-ອາເຊັຍ, ພະແນກເສດ
: ນັກຄົນຄວ້າຮັ

2013

ຖະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຮາເວດ, ປະທດອາເມລິກາ
2011			


2010

: ຮອງສາດສະດາຈານຮັບເຊີນ ມະຫາວິທະຍາໄລນັນ
				 ຢັງ, ປະທດສິງກະໂປ
້
າຮັບເຊີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລລາວານ,
: ນັກຄົນຄວ້
ປະເທດຄານາດາ



: ອາຈານຮັບເຊີນ, ໂຮງຮຽນຫລັງປະລິນຍາຕີການພັດ
ທະນາສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລນາໂກຍາ, ປະເທດຢີ່ປຸ່ ນ
ົ ້ ຄວ້າຮັບເຊີນ, ສູນຄນ
ົ ້ ຄວ
ົ ້ ເສດຖະກິດ, ມະຫາ
: ນັກຄນ
ວິທະຍາໄລນາໂກຍາ, ປະເທດຢີ່ ປຸ ນ




2005

ົ ້ ຄວ້າຮັບເຊີນ, ສະຖາບັນພັດຖະນາເສດຖະກິດ,
: ນັກຄນ
ປະເທດຢີ່ປຸ ນ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
: 02/05/1970
: ລາວ
: ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ
ປະຫວັດການສຶກສາ:
2003-2007
1989-1994

່
: ສຶກສາຕໍປະລິນຍາໂທ ທີ່ສະຖາບັນການເງ ິນ ຮ່ າໂນ ້ຍ,
				 ສສ ຫວຽດນາມ
: ມະຫາວິທະຍາໄລ ດາແກັດສະຕານ ອາດີດສະຫະ
ພາບໂຊຫວຽດ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ
ກໍາມະການ

ັ
2016-ປະຈຸບນ

: ເປັນຮອງຫົວໜ້າຄັງເງ ິນແຫ່ ງຊາດ.

2010-2016		

: ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ ຢູ່ຄັງເງ ິນແຫ່ ງຊາດ, ກະຊວງ
				 ການເງ ິນ

2007-2009

ິ ານ, ຄັງເງ ິນແຫ່ ງຊາດ,
ໍ ຫ
: ເປັນຮອງພະແນກຈັດຕງັ ້ -ບລ
				 ກະຊວງການເງ ິນ

2007

: ເປັນວິຊາການ ຢູ່ຄັງເງ ິນແຫ່ ງຊາດ, ກະຊວງການເງ ິນ

2002-2003

: ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງງ ົບປະມານ ພະແນກການເງ ິນເຂດ
				 ພິເສດໄຊສົມບູນ

1998-2002		

: ເປັ ນຫົວໜ້າຫ້ອງຄັງເງ ິນ
				 ພິເສດໄຊສົມບູນ

1995-1997		

: ເປັນວິຊາການຢູ່ພະແນກການເງ ິນເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ

1994			

: ເປັນວິຊາການຢູ່ກົມບັນຊີ, ກະຊວງການເງ ິນ

ພະແນກການເງ ິນເຂດ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ : 17/06/1964
ສັນຊາດ

: ລາວ

ພາສາ

: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຮົງກາລີ.

ປະຫວັດການສຶກສາ:
ປີ 2009		

້ ງທິດສະດີການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມືອງ: ຊັນສູ
				 ການປົກຄອງ

1983–1988		

: ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະກິດການເງ ິນຈາກປະເທດ
ຮົງກາລີ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ
ກໍາມະການ

ັ
2016–ປະຈຸບນ

້ �ຳນວຍການໃຫຍ່
: ຖືກແຕ່ງຕງັ ້ ເປັ ນຜູ ອ
				 ການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

2015–2015		

: ຖືກແຕ່ງຕງັ ້ ແລະ ດ�ຳລົງຕ�ຳແໜ່ງເປັ ນຮັກສາການ
້ �ຳນວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ
ຜູ ອ
ິ ານທະນາຄານ
ມະຫາຊົນແລະເປັນປະທານສະພາບໍລຫ
່
ລາວ-ຝຣັງ.

2005–2015

້ �ຳນວຍ
: ແຕ່ ງຕງັ ້ ແລະ ດ�ຳລົງຕ�ຳແໜ່ງເປັນຮອງຜູ ອ
ການໃຫຍ່
ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ
				 ມະຫາຊົນ.
້ ຄອງສິນເຊື່ອ
: ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຄຸ ມ
ຕາມການ

2000–2005

ທະນາຄານ

ສັບຊ້ອນ.
1998–1999

ິ ານ-ການເງ ິນ,
: ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຫ້ອງ ການບໍລຫ
				 ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

1995–1998		

: ເປັນຫົວໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາຈ�ຳປາສັກ.

ປີ 1994		
1989–1990		

້ ຄອງສິ ນ ເຊື່ ອ,
: ແຕ່ ງຕ ັ ງ້ ເປັ ນຫົວ ໜ້າ ພະແນກຄຸ ມ
				 ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
້
: ເຮັດ ວຽກເປັ ນ ພະນັກ ງານວິຊ າການທີ່ພະແນກຄຸ ມ
່
ຄອງສິນເຊືອ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ
				 ມະຫາຊົນ.

1988–1989		

: ເປັນພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກະຊວງການເງ ິນ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ : 15/08/1964
ສັນຊາດ

: ລາວ

ພາສາ

: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2017			

: ບໍາລຸ ງທິດສະດີການເມືອງ 45 ວັນ ຈາກໂຮງຮຽນ
ການເມືອງ - ການປົກຄອງ.

1982-1989		

: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າ ຈາກສາທາ
ລະນະລັດເຊັກ

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:
02/2019-ປະຈຸບັນ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ
ກໍາມະການ

: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊົນ

2015 - 02/2019

້ ຄອງສິນເຊື່ອ ແລະ ເປັນກຳ�ມະ
: ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ ມ
ິ ານບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫຼກ
ັ ຊັບ ທຄຕລ-ກທ
ການສະພາບໍລຫ
				 (BCEL-KT)

2013 - 2015

: ຫົວໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາຈຳ�ປາສັກ

2011 - 2013

: ຫົວໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນ

2010 - 2011

: ວ່ າການຫົວໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນ

2007 - 2010

: ວ່ າການຫົວໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາຈຳ�ປາສັກ

2005 - 2007

: ວ່ າການຮອງຫົວໜ້າສາຂາຈຳ�ປາສັກ
: ຫົວໜ້າຂະແໜງສິນເຊື່ອ ສາຂາຈຳ�ປາສັກ

2003 - 2005
2001 - 2002
1996 - 2000

ິ ານ ສາຂາຈຳ�ປາສັກ
: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລກ
: ພະນັກງານວິຊາການສິນເຊື່ອ ທຄຕລ ສາຂາຈຳ�ປາສັກ

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ

: 11/07/1975

ສັນຊາດ

: ຝຣ່ ັງ
: ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ສະເປນ,ຈີນ ແລະ ຢີ່ປ�ນ
ຸ

ພາສາ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
		

: ສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole
Nationale
Superieure des Mines de Saint-Etienne
 ຈົບຊັ້ນສູງສາຂາ ວິສະວະກ�າສາດ ດ�ວຍກຽດນິຍົມ
 ເຂົ້າຮ�ວມໂຄງການແລກປ�ຽນກ�ຽວກັບວິສະວະກ�າສິ່ງ
ແວດລ�ອມ ທີ່ University of New Brunswick,
ປະເທດ Canada
 ຫລັກສູດປະລິນຍາຕຣີເສດຖະສາດ

ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA
ປະສົບການການເຮັດວຽກ:
		: ຫົວ ໜ�າ ຝ�າ ຍທຸລ ະກິດ ຕ�າ ງປະເທດ, BRED
Banque Populaire, ປະເທດ France.
		 : ຫົວໜ�າຝ�າຍຄຸ�ມຄອງຄວາມສ�ຽງ ແລະ ການປະຕິບັດ
ຕາມ, BRED Banque Populaire, ປະເທດ
France.
2001-2009 : ຜູ�ຈັດການອາວູດໂສຝ�າຍກວດສອບ ທີ່ Central
Audit, Banque Populaire - Natixis Coface (BPCE GROUP)
1999-2001 : ຜູ�ຊວ�ຍວວຽກກ�ຽວກັບການຄ�າ ທີ່ French Trade
Commission, Guangzhou, China
1999

: ພະນັກງານຝືກຫັດທີ່ EDF, French Company
of Electricity, Lyon, France

1998

: ພະນັກງານຝືກຫັດທີ່ The Yokohama
Rubber Company, Hiratsuka, Japan

1997

: ພະນັກງານຝືກຫັດທີ່ Pechiney-Aluminium,
lssoire, France

ເອກະສານຄັດຕິດ / Attachment 7

ໃບມອບສິດ
Proxy
1.

ຂ້າ ພະເຈ້າ .-.-.-.-..- -.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-..-.-.-.-.-.-.-. .- -..- -. -..- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-..- -. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. -..-.-.-.-.-. -.-. -.-.-. -. -.-.-.-.-.-.-. -

ສັນຊາດ.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-. -.-.-.-..-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -..- -.-.-.-..-..- -.-.-.-..- -.-

I / We .-.-.-.-..- -.-.-.-.-.-.-. -..- .- -..- .-.-.-.-.-.-.-. .- .- .- -. .- .- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. .- -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. .- .-.-.-.-.-. -.-. -.-.-. -. -.-.-.-.-.-.-.

nationality -.-.-.-. -..- .- .-. .- .- -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .- -.-..-.-. -.-.-.-.-.-.-

ເຮືອນເລກທີ່ .-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. -.-.-..-.-.-. .- -.-..- -.-. .- ບ້າ ນ-

.--.-. -.-.-.-..- -. -.-.-..-.-.-. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-. -. -.-.-.-.-.-.- -

ເມືອງ

residing at .- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-..-.-. -.-.-.-.-.-.-. .- -.-..- -.-. .- - Village--

.-.-. -.-.-.-..- -. -.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-. -. -.-

District .-.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-. -..-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..- -.-.-.-.-..-.-.-. -

.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-.-. -..-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..- -.-.-.-.-.-..-.-. -

ແຂວງ .-.-. .- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-..-.-..- -.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-. -. -.-.-.-.-.-.-. .- -..- -. -..- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-Province--.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-..-.-.-. -.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-. -. -.-.-.-.-.-.-. ເປັນຜຖ
້ ືຮນ
້ ຂອງທະນາຄານການຄາ້ ຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
Being a shareholder of Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public
້ ຊີ່ ງເທົີ່າກັບຈໍາ ນວນສຽງທີ່ ຈະລົງຄະແນນສຽງ
ມ ຮນ
້ ທີ່ ຖືຈໍາ ນວນ.-.-.-. -.-.-.-.-..- -.-.-.-.-.-.-. -..-.-.-. -. -.-.-.-.-.-.-. .- -..-. -..- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.ຮນ
Holding a total number of .............................shares which are equivalent to the same number of votes
2.

ຂໍມ ອບໝາຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ ລີ່ ມນ້ (ກະລນາເລືອກ 1 ທີ່ານ):
Hereby assign the Independent BOD member below (please select one only):
ທີ່ານ ຄໍາ ສກ ສນດາຣາ
Mr. Khamsouk Sundara

ທີ່ານຮອງສາສະດາຈານ ປອ. ພເພັດ ກ ້ຽວພິລາວົງ
Assoc. Prof. Dr. Phouphet Kyophilavong

(ຫຼື ບ ກຄົ ນ ອືີ່ ນ ກະ ລ ນາ ລະ ບ ລາ ຍລະ ອຽດ / Or ot her pers on, pleas e s pec if y )
ຂໍມ ອບໝາຍ ທີ່ານ/ທີ່ານ ນາງ- .-. .- -..- -. -..- -.-.-.-.-.-.-. -.-..-..- -. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-. -. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-. -. ອາຍ.-. -.-.-. -.-..-.-.-.-.-.-.-. -. -.-.-. -.-. -.-.-.¯ó
Hereby assign Mr./Ms. .-. .- .- .- -. .- .- -.-.-.-.-.-.-. -.-..-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-. -. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-. -. age .-.-. -.-..-. -.-.-.-.-.-. -. -.-.-. -.-.-. -.-.
ສັນຊາດ.-.-. -.-.-.-.-.-. -..- -.-.-.-.-..- -..-.-. -.-..- -.-.-.-.-.-.-..- -.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..- -. -. -.-.-.-.-.-. -.-ຢີ່ ເຮືອນເລກທີ່ .-. -. -.-.-.-.-.-. -. -.-.-. -.-.-. -.-..-.-.-. -.-. -.-.-. -.-. .......................................
Nationality…………………………………….. residing at…………………………………………………
ບ້າ ນ-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-..-. -.-..- -.-. .- -.-.-.-.-.-. -.-.-. -.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.ເມືອງ .-.-. -.-.-.-.-.-. -. -.-.-. -.-.-. -.-..-.-.-. -.-. -.-.-. -.-. -.-.-.-.-.-. -.-.- ແຂວງ
.-. -.-.-.- -..-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-..- -.-.-.-.-.-..- -.-.-. Village .- -.-.-.-..- -.-.-.-.-.-.-. -.-..- -. .- -..-.-.-.-.-.-.-. .- .- .- -. .- .- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. .- -.-.-District .- -.-.-.-. .- -. .- .- -. .- .- -.-.-.-.-.-. -..-. .- -..- -.-.-.-.-.-.-. .- .- .- Province-.-. .- -.-.- -..-. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ໃຫ້ເປັນຜຕ
້ າງໜ າ້ ຂອງຂາ້ ພະເຈົ້າ ເພືີ່ອເຂົ້າຮີ່ວມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ ພະເຈົ້າຢ
ົ ີ່ ໃນກອງປະຊມສາມັນຜຖ
້ ືຮນ
້ ປະຈໍາ ປ 2019 ຂອງ
ີ່
້
ທະນາຄານການຄາ້ ຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທຈະຈັດຂືນໃນ ເວລາ 14:30 ໂມງ ຂອງວັນທ 29 ພດສະພາ 2020.

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Shareholders’ Meeting for
year 2019 of the Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public which will be held at 14:30 PM of 29 May
2020.
3. ຂາ້ ພະເຈົ້າ ອະນຍາດໃຫ້ຜຕ
້ າງໜ າ້ ລົງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ ພະເຈົ້າ ຢີ່ ໃນກອງປະຊມດັີ່ງນ້ (ເລືອກເອົາ ໜີ່ ງ ຈາກສອງທາງເລືອກລີ່ ມນ້)
I /We authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows (choose one from the two
following options):
1.

ໃຫ້ຜຕ
້ າງໜ າ້ ມ ສິດພິຈາລະນາ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນທກໆບັນຫາແທນຂາ້ ພະເຈົ້າ ຕາມທີ່ ຜກ
້ ີ່ ຽວເຫັນສົມ ຄວນ; ຫຼື
To grant the proxy to consider and vote in all agendas on my/our behalf as the proxy may deem
appropriate; or

2.

້ ້, ກະລນາເລືອກລົງຄະແນນ ເຫັ ນ ດ ຫຼື
ໃຫ້ຜຕ
້ າງໜ າ້ ລົງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອງ້ ການຂອງຂາ້ ພະເຈົ້າດັີ່ງນ້ (ຖ້າ ເລືອກຂໍນ
ບໍີ່ ເຫັ ນ ດ ໃນທກໆວາລະລີ່ ມນ້):
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):

1
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ວາລະທ 1:
Agenda 1:

ຮັບຮອງບົດບັນທກກອງປະຊມຜຖ
້ ືຮນ
້ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2018
Approve the minutes of the annual general shareholders’ meeting of
BCEL for the year 2018
ເຫັນດ / approve
ບໍີ່ເຫັນດ / disapprove

ວາລະທ 2:
Agenda 2:

ລາຍງານໂດຍຫຍໍ ້ ກີ່ ຽວກັບ ສະພາບການດໍາເນນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປ 2019
A brief report on the operation highlights of BCEL for the year 2019
(ບໍີ່ມການລົງຄະແນນສຽງ / No vote required)

ວາລະທ 3:
Agenda 3:

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜົນການດໍາເນນທລະກິດ ປະຈໍາປ 2019
To consider and approve the business performance results for the year
2019

ເຫັນດ / approve

4.

ບໍີ່ເຫັນດ / disapprove

ວາລະທ 4:
Agenda 4:

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເງ ິນປັນຜົນປະຈໍາປ 2019
To consider and approve the dividends for the year 2019.
ເຫັນດ / approve
ບໍີ່ເຫັນດ / disapprove

ວາລະທ 5:
Agenda 5:

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການປ 2020
To consider and approve the plan for the year 2020
ເຫັນດ / approve
ບໍີ່ເຫັນດ / disapprove

ວາລະທ 6:
Agenda 6:

້ ກ
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕີ່ ງຕັງຜ
້ ວດສອບອິດສະຫຼະປະຈໍາປ 2020.
To consider and approve the appointment of independent auditor for the
year 2020.
ເຫັນດ / approve
ບໍີ່ເຫັນດ / disapprove

ວາລະທ 7:
Agenda 7:

້
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕີ່ ງຕັງສະພາບໍ
ລິຫານຊດໃໝີ່
To consider and approve the new Board of Directors
ເຫັນດ / approve
ບໍີ່ເຫັນດ / disapprove

ການລົງຄະແນນສຽງຂອງຜຕ
້ າງໜ າ້ ທີ່ ບໍີ່ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນ້ ໃຫ້ຖືວີ່າບໍີ່ຖືກຕອ
້ ງ ແລະ ບໍີ່ແມີ່ ນການລົງຄະແນນຂອງຂາ້ ພະເຈົ້າ.

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.

ໃນກໍລະນທີ່ ຂາ້ ພະເຈົ້າ ບໍີ່ໄດລ
້ ະບຄວາມຕອ
້ ງການຂອງຕົນໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜືີ່ງ ຫຼື ລະບໃວ ້ ບໍີ່ຈະແຈງ້ ໃຫ້ຖືວີ່າ

ຂາ້ ພະເຈົ້າລົງຄະແນນສຽງເຫັນດ
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. ທກການກະທໍາໃດຂອງຜຕ
້ າງໜ າ້ ໃນກອງປະຊມ ທີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນ້ ໃຫ້ຖືວີ່າຂາ້ ພະເຈົ້າ ໄດກ
້ ະທໍາ ເອງທກປະການ.
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.
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ທີ່ .-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. -.-.-..-.-.-. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -. -.-.-. -.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-. -.-.-. -.-.-.-.- ວັນທ.-. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-./-.-.-..-. -. -.-.-. -.-.-. -/2020.
Wrote at……………………………………..

date…………………….

ເຊັ ນ ຜ ້ຖື ຮ ້ນ ທີ່ ມ ອ ບ ໝ າ ຍ / signed by the shareholder

ເຊັ ນ ຜ ້ຕ າ ງໜ ້າ / signed by the proxy

ໝ າ ຍເຫດ / Remark:
1.

2.

3.

້ ຕ
ຜຖ
້ ືຮນ
້ ຈະຕອ
້ ງແຕີ່ງຕັງຜ
້ າງໜ າ້ ພຽງຜດ
້ ຽວເຂົ້າຮີ່ວມກອງປະຊມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນຕົນເອງ
The shareholder is required to assign only one proxy to attend and vote in the meeting on the
shareholder’s behalf.
ໃບມອບສິດສະບັບນ້ຈະຕອ
້ ງນໍາ ໄປຈົດທະບຽນສານ ນໍາ ສໍາ ນັກງານທະບຽນສານທີ່ ຢີ່ ສະດວກສໍາ ລັບທີ່ານ ເພືີ່ອໃຫ້ຮັບປະກັນຜົນ
ສັກສິດທາງກົດໝາຍ, ທະນາຄານມ ສິດປະຕິເສດໃບມອບສິດໃດໆທີ່ ບໍີ່ໄດຈ
້ ົດທະບຽນສານ.
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.
ຜຕ
້ າງໜ າ້ ຕອ
້ ງສະແດງເອກະສານຂອງຕົນເອງຕໍີ່ ພະນັກງານປະຈໍາໂຕະລົງທະບຽນ ຄື: ບັດປະຈໍາ ຕົວ ຫຼື ປື້ມສໍາ ມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສື
້
ຜີ່ານແດນ (ສໍາ ລັບນັກລົງທນຕີ່າງປະເທດ) ພ້ອມກັບສໍາ ເນົາ ເອະສານປະເພດດຽວກັນນຂອງຜ
ຖ
້ ືຮນ
້ , ໃບມອບສິດສະບັບນ້ ແລະ ໜັງ
ສືເຊນປະຊມ.
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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ຊວະປະຫວັດ ຫຍໍ ້
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນ: ທີ່ ານ ຄໍາ ສກ ສ ນດາຣາ
ສັນ ຊາດ:

ລາວ

ວັນ ເກດ:
ພາສາ:

03 ມິຖນາ 1945
ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັີ່ງ

ເບ ໂທລະສັບ:

020 55514235

Email:

Khamsouk_sd@yahoo.com

ປະຫວັດ ການສ ກສາ:


1969

ອດົມສກສາ ແລະ ລະດັບປະລິຍາຕ ຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວ
ເວລ.

ປະສົບ ການການເຮັດ ວຽກ:


ັ ທປກສາດ້ານກາເງ ິນ ແລະ ການທະນາຄານ ຂອງບໍລ ິສັດ ລ້ານຊ້ງ ມິເນໂຣ ຈໍາກັດ
ເປນ

04/2015

ັ ບໍລ ິສັດໃນເຄືີ່ອຂອງກີ່ ມບໍລ ສ
(ເຊິີ່ງເປນ
ິ ັດ ໂອເຊຍນາ ແຫີ່ ງເມືອງເມວເຍິນ, ປະເທດອົດສະຕຣາລ).


້
ັ ທີ່ ປກສາຜອ
ເປນ
້ າໍ ນວຍການ ທີ່ ອົງການການເງ ິນລະຫວີ່ າງປະເທດກີ່ ມພາກພືນອາຊ
ຕາ

1995-1996

ເວັນອອກສີ່ ຽງໃຕ້, ທີ່ ນະຄອນວໍຊ ິງຕັນ, ປະເທດອາເມລິກາ


1990-1994 & 1997 - ມນາ 2005



1976-1989

ທະນາຄານການຄ້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ



1970-1975

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ການຝກອົບຮົມ:


1993

ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ

ຮີ່ ວມຝກອົບຮົມທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວ ທີ່ ນະຄອນ ວໍຊ ິງຕັນ, ປະເທດສະຫະລັດອາ

ເມລິກາ, ສະຖາບັນທະນາຄານໂລກທີ່ ນະຄອນວໍຊ ິງຕັນ, ສະຖາບັນຂອງອົງການການເງ ິນລະຫວີ່ າງປະເທດ ທີ່
ນະຄອນວໍຊ ິງຕັນ ແລະ ປະເທດສິງກະໂປ


1985

ສະຖາບັນຄ ້ມຄອງທະນາຄານແຫີ່ ງອິນເດຍ ທີ່ ເມືອງປານາ, ປະເທດອິນເດຍ



1974

ິ ອົບຮົມລະຫວີ່ າງປະເທດ ທີ່ ເມືອງນາໂກຢາ, ປະເທດຍີ່ ປີ່ ນ
ສນເຝກ



1972

ອົບຮົມດ້ານເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາບັນຄ ້ມຄອງເສດຖະກິດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ

ຜົນ ງານການຂຽນ: ຂຽນລາຍງານລະດັບຊາດ ກີ່ ຽວກັບການຄ ້ມຄອງເງ ິນເຟ ້ ແລະ ລະບົບການຄ ້ມຄອງແລກປີ່ຽນ
ເງ ິນຕາ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ການປກສາຫາລືກັບບັນດາປະເທດ ໃນພາກພືນ້ ESCAP.
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ຊວະປະຫວັດຫຍໍ ້
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນ: ຮສຈ. ປອ. ພເພັດ ກ ຽ້ ວພິລາວົງ
ສັນຊາດ :

ວັນ ເດືອນ ປເກດ :
ພາສາ:

ເບ ໂທລະສັບ:
Email:

ລາວ
05 ກມພາ 1974

ລາວ, ອັງກິດ, ຢີ່ ປນ

020 55527321
Phouphetkyophilavong@gmail.com

I. ປະຫວັດການສກສາ:


2000-2003: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢີ່ ປນ



1998-2000:



1994-1998:

II.

ປະລິນຍາໂທວິສະວະກໍາໂຍທາ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂອສະກາ, ປະເທດຢີ່ ປນ
ປະລິນຍາຕວິສະວະກໍາໂຍທາ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂອສະກາ, ປະເທດຢີ່ ປນ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ (1)



2013-ປະຈບັນ: ຮອງຄະນະບໍດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລ ິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ
້
2008-2013: ຫົວຫນ້າພະແນກຄົນຄວ້າ,
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລ ິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫີ່ ງຊາດ



2006-2008: ຮອງຫົວຫນ້າພາກເສດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລ ິຫານທລະກິດ,
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ



້
2004-2006: ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກຄົນຄ້ວາ,
ຄະນະເສດຖະສາດແລະບໍລ ິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫງຊາດ



2003-2004: ອາຈານສອນ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລ ິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ (2)




2017 ຮອງສາດສະດາຈານຮັບເຊນ,ໂຮງຮຽນຫລັງປະລິນຍາຕການສືກາການຮີ່ ວມມືສາກົນມະຫາວິທະຍາໄລໂຄ
ເບ, ປະເທດຢີ່ ປນ
2016/15 ອາຈານຮັບເຊນ, ໂຮງຮຽນຫລັງປະລິນຍາຕການບໍລ ິຫານ, ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ, ປະເທດຢີ່ ປີ່ ນ
້
2013 ນັກຄົນຄວ້າຮັບເຊ
ນອາເມລິກາ-ອາເຊັຍ, ພະແນກເສດຖະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຮາເວດ, ປະທດ
ອາເມລິກາ







ຮອງສາດສະດາຈານຮັບເຊນ ມະຫາວິທະຍາໄລນັນຢງັ , ປະທດສິງກະໂປ
້
2010 ນັກຄົນຄວ້າຮັບເຊ
ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລລາວານ, ປະເທດຄານາດາ
2011

2009 ອາຈານຮັບເຊນ, ໂຮງຮຽນຫລັງປະລິນຍາຕການພັດທະນາສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລນາໂກຍາ,
ປະເທດຢີ່ ປີ່ ນ
້
້ ວເສດຖະກິ
້
2008 ນັກຄົນຄວ້າຮັບເຊ
ນ, ສນຄົນຄົ
ດ, ມະຫາວິທະຍາໄລນາໂກຍາ, ປະເທດຢີ່ ປນ
້
2005 ນັກຄົນຄວ້າຮັບເຊ
ນ, ສະຖາບັນພັດຖະນາເສດຖະກິດ, ປະເທດຢີ່ ປນ
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ລະບຽບສາລັບການດາເນີນກອງປະຊຸມສາມັນຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນ ທຄຕລ

Rules for the Annual General Shareholders’ Meeting of BCEL
ູ້ ວມກອງປະຊຸມ/Registration for attending the meeting
ການລົງທະບຽນເພືື່ອເຂົາຮື່
ູ້ ວມກອງປະຊຸມທຸກຄົນ ຕູ້ອງລົງທະບຽນໃຫູ້ຮຽບຮູ້ອຍຕາມຂັນຕອນທີ
ູ້
ື່ ທຄຕລ ກ ານົດ ໄວູ້ ກື່ ອນເຂົາຮື່
ູ້ ວມກອງ
ຜ ູ້ເ ຂົາຮື່
ປະຊຸ ມ ແລະ ຕູ້ອງອະນຸຍາດໃຫູ້ ທຄຕລ ສ າເນົາເອົາບັດປະຈາຕົວ ຫ ື ໜັງສືຜື່ ານແດນ ຫ ື ເອກະສານອືື່ນໆທີື່ສາມາດໃຊູ້ແ ທນ
1.

ໄດູ້ ເພືື່ອເອົາໄວູ້ເ ປ ັນ ຫ ັກ ຖານ.

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.
ູ້ ວມກອງປະຊຸມ ທີື່ ອອກໃຫູ້ໂ ດຍຕະຫ າດຫ ັກ ຊັບ
ຜ ູ້ຖ ືຮຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າທີື່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ ຕູ້ອງນາເອົາໜັງສືແຈູ້ງສິດເຂົາຮື່

ູ້ ວມກອງປະຊຸ ມແລູ້ວ ນັນູ້
ລາວ (ທີື່ມີເຄືື່ອງໝາຍບາໂຄດ) ມາແຈູ້ງພູ້ອມໃນເວລາລົງທະບຽນ. ກລະນີທື່ ບ
ີ ື່ ມີໃບແຈູ້ງສິດເຂົາຮື່
ູ້ າຖາມ ຫ ື ມີ ຄ າ
ຈະຖືວື່າການລົງທະບຽນບື່ ສາເລັດ ແລະ ຈະສົື່ງຜົນໃຫູ້ຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າ ບື່ ມີສ ິດລົງຄະແນນສຽງ , ຕັງຄ
ເຫັນ ຕື່ ທີື່ ປະຊຸ ມ.

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 have no right to vote, question or make comments in the meeting.
ູ້ າມະໂນຄົວ ຫ ື
ຜ ູ້ຕ າງໜູ້າ ຕູ້ອງສະແດງເອກະສານຂອງຕົນເອງຕື່ ພະນັກງານປະຈາໂຕະລົງທະບຽນ ຄື: ບັດປະຈາຕົວ ຫ ື ປ ມສ
ູ້
ໜັງ ສືຜື່ ານແດນ (ສາລັບນັກລົງທນຕື່ າງປະເທດ) ພູ້ອມກັບ ສ າເນົາເອກະສານປະເພດດຽວກັນ ນີຂອງຜ
ູ້ຖ ືຮຸ ນ
ູ້ , ໃບມອບສິດ
ູ້ ັນພາສາຕື່ າງປະເທດ ແມື່ ນອະນຸຍາດໄດູ້ສະເພາະເອກະສານທີື່ ເປ ັນ
ສະບັບ ນີ,ູ້ ແລະ ໜັງສືເຊີນປະຊຸມ. ຖູ້າເອກະສານເຫື່ ານີ
ົ ເປ
ູ້
ພາສາ ອັງ ກິດ ເທົື່ານັນ.
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.

ອົງປະຊຸມ/Quorum
ູ້ ວມກອງປະຊຸມຢື່າງໜູ້ອຍ 2 ຄົນຂນໄປ
ູ້
ກອງປະຊຸມສາມາດດາເນີນໄດູ້ກື່ ຕື່ ເມືື່ອມີຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າທີື່ເຂົາຮື່
ແລະມີຈານວນ
ຮຸ ນ
ູ້ ທີື່ ຖືເກີນ 51% ຂອງຈານວນຮຸ ູ້ນສາມັນທັງໝົດ ຕາມທີື່ໄດູ້ການົດໄວູ້ໃນ ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານການຄູ້າຕື່ າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊົນ .
Shareholders' meeting can commence only if there are at least 2 or more shareholders
attending the meeting and their shares shall be more than 51% of the total shares,
pursuant to the Articles of Association of Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public.
3.

ການດາເນີນກອງປະຊຸມ/Rules for proceeding
3.1 ທື່ ານປະທານສະພາບ ລິຫ ານ ທຄຕລ ເປ ັນ ປະທານກື່ າວເປີ ດ ແລະ ນ າພາ ດ າເນີນ ກອງປະຊຸ ມ.

The Chairman of BCEL's Board of Directors will preside over and lead the meeting.
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ູ້
3.2 ທື່ ານ ປະທານສະພາບລິຫານ ເປ ັນຜ ູ້ສະເໜີຫວ
ົ ຂ ຂອງແຕື່
ລະວາລະ ແລະ ເປ ັນ ຜ ູ້ສື່ ງໂຫວດ
ັ
ຄະແນນແຕື່ ລະວາລະ.
The Chairman will propose the title of each agenda and order the voting of each agenda.
ູ້
ັ ຜ ູ້ດ ຳເນີນ ສະເໜີ ເນືອໃນຂອງແຕື່
3.3 ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍື່ ທຄຕລ ເປ ນ
ລະວາລະໃນກອງປະຊຸ ມ.

The General Managing Director of BCEL will present details of each agenda to the
meeting.

ູ້
3.4 ຫ ັງຈາກທີື່ທື່ ານຜອ
ູ້ ານວຍການ ໄດູ້ສະເໜີເນືອໃນຂອງວາລະແລູ້ວ,
ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜີໃຫູ້ຜ ູ້ຖືຮຸ ນ
ູ້ ຫ ືຜ ູ້ຕ າງ
ໜູ້າ ທີື່ມີຄາຖາມ ຫ ື ຄາເຫັນຕື່ ວາລະທີື່ກາລັງຖືກພິຈາລະນາຢື່ . ກລະນີມຄ
ີ າຖາມ ທື່ ານຜອ
ູ້ ານວຍການໃຫຍື່ ຈະເປ ັນ ຜ ູ້ໃ ຫູ້ຄ າ

ູ້
ູ້ ຖູ້າບື່ ມີຄາຖາມໃດໆຕື່ ແລູ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜີ ໃ ຫູ້ຜ ູ້ຖ ືຮຸ ນ
ອະທິບາຍຊີແຈງ.
ຈາກນັນ,
ູ້ ຫ ືຜ ູ້ຕ າງໜູ້າ ລົງ ມະຕິຕື່
ວາລະດັື່ງກື່ 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
ູ້ ວມກອງປະຊຸມ ຕູ້ອງປດ
ິ ສຽງໂທລະສັບ ຫ ື ອຸ ປະກອນການສືື່ສານທຸ ກ ຢື່ າງ ແລະ ບື່ ສົື່ງສຽງດັງ ລົບ ກວນ
3.5 ຜເູ້ ຂົາຮື່
ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງການດ າເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ.

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.
ພາສາທີື່ນາໃຊູ້ໃນກອງປະຊຸມ/Language in the meeting
ພາສາທີື່ ນ າໃຊູ້ຢື່ ໃນກອງປະຊຸ ມແມື່ ນພາສາລາວ

The language used in the meeting is Lao language.
5.

ຜມ
ູ້ ີສ ິດລົງຄະແນນສຽງ/Persons eligible to v ote
ູ້ ວມກອງ ປະຊຸ ມຮຽບຮູ້ອ ຍແລູ້ວ
5.1 ມີ ແຕື່ ຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າທີື່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍຢື່າງຖືກຕູ້ອງ ຊື່ ງໄດູ້ລ ົງທະບຽນເຂົາຮື່
ເທົື່ານັນູ້ ທີື່ ຈະມີ ສ ດ
ິ ລົງ ຄະແນນສຽງ.
Only the shareholders or proxies who have registered to attend the meeting are eligible to
vote.

ູ້ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜເູ້ ຂົາຮື່
ູ້ ວມອືື່ນ ຈະບື່ ມີ ສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ.
5.2 ຜຖ
ູ້ ຮ
ື ຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າທີື່ບື່ ໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົາຮື່
Any shareholders or proxies who have not registered to attend the meeting and other
attendees will not be eligible to vote.
6.

ການລົງຄະແນນສຽງ/Voting
ັ ຜສ
ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະເປນ
ູ້ ະເໜີວາລະທີື່ຕູ້ອງການໃຫູ້ລ ົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຈະເຊີນ ພຽງແຕື່ ຜຖ
ູ້ ຮ
ື ຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າທີື່ໄດູ້
ູ້
ຮັບ ມອບໝາຍ ທື່ ານໃດທີື່ບື່ ເຫັນດີຕື່ ບັນຫາທີື່ກອງປະຊຸມໄດູ້ນາ ສະເໜີເທົື່ານັນລົງຄະແນນສຽງ
ເພືື່ອຄວາມສະດວກໃນການ
ນັບ ຄະແນນສຽງ (ໝາຍຄວາມວື່ າ ຜຖ
ູ້ ຮ
ື ຸ ູ້ນທື່ ານໃດທີື່ເຫັນດີຕື່ ການສະເໜີດື່ ງກື່
ັ າວ ກ ບື່ ຈ າເປ ັນ ຕູ້ອ ງລົງ ຄະແນນສຽງໃດໆ).
The Chairman 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.

ຜົນສັກສິດຂອງການລົງຄະແນນສຽງ/Effectiv eness of v oting
2
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7.1 ສ າລັບ ການລົງມະຕິທົື່ວໄປ, ການລົງຄະແນນສຽງບື່ ເຫັນດີຈະມີຜ ົນສັກສິດ ກ ຕື່ ເມືື່ອມີຄ ະແນນສຽງຫລາຍກວື່ າເຄິື່ງໜື່ ງ
ຂອງ ຈ ານວນຮຸ ນ
ູ້ ທຄຕລ ທັງ ໝົດ ໃນທີື່ ປະຊຸ ມ.
For ordinary resolutions, 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
7.2 ສາລັບການລົງມະຕິສະເພາະ, ການລົງຄະແນນສຽງບື່ ເຫັນດີຈະມີຜ ົນສັກສິດ ກຕື່ ເມືື່ອມີຄ ະແນນສຽງຫລາຍກວື່ າ ໜື່ ງ
ູ້ ວມໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຫາຍກວື່ າ 20% ຈ ານວນຮຸ ນ
ສື່ ວນສາມຂອງຈານວນຄະແນນສຽງທັງໝົດທີື່ເຂົາຮື່
ູ້ ທຄຕລ ທັງ
ໝົດ .

For special resolution, the "Disapprove votes" will become effective only if such votes
account for more than one third of total votes in the meeting and cover more than 20% of
the total number of BCEL shares
7.3 ທຸ ກບັດລົງຄະແນນສຽງ "ບື່ ເຫັນດີ" ຕື່ ວາລະໃດໜື່ ງທີື່ຖືກສົື່ງໃຫູ້ທີື່ປະຊຸມຫງັ ຈາກທີື່ກອງປະຊຸມໄດູ້ປະກາດຜົນ ການລົງ
ູ້
ຄະແນນຂອງວາລະນັນແລູ້
ວ , ຈະຖືວື່ າເປ ັນ ບັດ ລົງ ຄະແນນສຽງທີື່ ໃຊູ້ບື່ ໄດູ້.

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.

ການແຈູ້ງຜົນການລົງຄະແນນສຽງ/Notification of v oting result
ູ້ ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດູ້ຮ ັບແຈູ້ງກື່ ຽວກັບຜົນການນັບຄະແນນຢື່ ໃນທີື່ປະຊຸມເລີຍ ໂດຍ ການນັບ ຄະແນນສຽງ ຈະຖື
ຜ ູ້ເ ຂົາຮື່
ເອົາ ໜື່ ງຮຸ ນ
ູ້ ເທົື່າກັບ ໜື່ ງຄະແນນສຽງ.
Attendees will be informed about the voting result forthwith in the meeting with one share
equals one vote.
9.

ການສະເໜີຄາຖາມ/Questions

9.1 ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະສະເໜີໃຫູ້ຜຖ
ູ້ ຮ
ື ຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າທີື່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍຢື່າງຖືກຕູ້ອງ ມີຄາຖາມ ຫ ື ສະແດງຄາເຫັນ
ທີື່ ບື່ ນອນໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມ , ໃນຕອນທູ້າຍກອງປະຊຸມພາຍຫງັ ທີື່ສ າເລັດ ຄົບ ຖູ້ວ ນທຸ ກ ວາລະແລູ້ວ . ສ າລັບ ຜ ູ້ເ ຂົາູ້
ູ້ ລະນີທື່ ປະທານ
ຮື່ ວມອືື່ນໆ ຈະບື່ ມີສ ິດສະເໜີຄາຖາມ ຫ ື ມີຄາເຫັນໃນທີື່ປະຊຸມ , ຍົກ ເວັນກ
ີ
ກອງປະຊຸມ ໄດູ້ສະເໜີໃຫູ້ຜເູ້ ຂົາູ້
ຮື່ ວມ ດັື່ງກື່ າວ ປະກອບຄ າເຫັນ ຕື່ ທີື່ ປະຊຸ ມ.

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.
ູ້ ຜ ູ້ຖ ືຮຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
9.2 ເມືື່ອມີການສະເໜີຈາກປະທານກອງປະຊຸມແລູ້ວນັນ,
ູ້ າງໜູ້າທີື່ປະສົງຈະມີ ຄ າຖາມ ຫ ື ສະແດງຄາເຫັນຕື່
ທີື່ ປະຊຸມ ຕູ້ອງຍົກມືຂນູ້ ພູ້ອມທັງສະແດງເຄືື່ອງໝາຍຕາມທີື່ ທຄຕລ ການົດໃຫູ້ ເພືື່ອສະແດງວື່ າແມື່ ນຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າ
ທີື່ໄດູ້ຮ ັບມອບໝາຍຢື່າງແທູ້ຈ ິງ. ຖູ້າຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນ ຫ ື ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າ ທີື່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ ຫາກບື່ ສະແດງເຄືື່ອງໝາຍດັື່ງກື່ າວແລູ້ວ ນັນູ້
ປະທານກອງປະຊຸມ ຫ ື ຄະນະອານວຍການ ທຄຕລ ຫ ື ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ມີສ ິດສະເໜີຄ ັດຄູ້ານຄາຖາມ ຫ ື ຄ າ
ເຫັນ ຂອງຜ ູ້ກື່ ຽວ ແລະ ກອງປະຊຸ ມ ຈະບື່ ມີ ພ ັນ ທະໃນການຕອບຄ າຖາມຂອງຜ ູ້ກື່ ຽວໃນກ ລະນີ ດັື່ງກື່ າວ.
Having been asked by the Chairman, 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 Chairman or BCEL Directors, or Committee in
3

ເອກະສານຄັດຕິດ / Attachment 8

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.

4
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້ ວມກອງປະຊຸ ມ
ຄ າແນະນ າກ່ ຽວກັບ ເອກະສານ ແລະ ຫ ັກ ຖານທີ່ ຕ້ອ ງນ າມາສະເໜີ ໂ ຕເພ່ ອເຂ າຮ່

Instruction about the documents and evidence to be presented prior to attending the
meeting
້ ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜຖ
ເພ່ ອຄວາມສະດວກໃນການລງທະບຽນຜເ້ ຂາຮ່
້ ຮຸ ນ
້ ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງ ປະເທດລາວ
້ ວມກອງປະຊຸມ ກະລຸ ນານາເອາໜັງສເຊີນປະຊຸມ , ໃບເຂາຮ່
້ ວມ ກອງປະຊຸມທີ່ອອກ
ມະຫາຊນ, ຜຖ
້ ຮຸ ນ
້ ຫ ຜຕ
້ າງໜ້າ ທີ່ຈະເຂາຮ່
ັ ້ ນຕນເອງ ຕາມແຕ່
ໃຫ ້ໂດຍຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ ແລະ ໃບມອບສິດ (ສາລັບຜຕ
້ າງໜ້າ) ມາພ້ອມເອກະສານທີ່ສາມາດນາໃຊ້ ຢງຢ
ລະກລະນີດ່ ງນີ
ັ :້

For convenience in registration process to attend the Annual General Shareholders ' Meeting 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:
້ ວມທີ່ເປັ ນ ບຸ ກຄ ນ / attendees who are natural persons
1.
ຜ ້ເ ຂ າຮ່
ໃຫ ້ນາເອາເອກະສານໃດໜ່ ງຂອງຕນດັ່ງຕ່ ໄປນີ ້ ມາສະແດງເວລາລງທະບຽນ
Shall present one of the following documents of their own at the time of registration.
1.1.

ບັດປະຈາຕວ/identification card

1.2.

ສາມະໂນຄວ/family book

1.3.

ໜັງສຜ່ານແດນ (ສາລັບນັກລງທນຕ່ າງປະເທດ)/passport (for foreign investors)

ຜ ້ເ ຂ ້າຮ່ ວມທີ່ເປັ ນ ນິ ຕິ ບຸ ກຄ ນ / attendees who are legal persons
ໃຫ ້ນາເອາເອກະສານໃດໜ່ ງທີ່ການດໄວ້ໃນຂ ້ 1 ເທິງນີ ້ ພ້ອມກັບເອກະສານໃດໜ່ ງດັ່ງຕ່ ໄປນີ ້ ມາສະແດງ ເວລາລງທະບຽນ:
2.

Shall present one of the documents as given in 1. above plus one of the following documents at
the time of registration:
2.1.

2.2.
2.3.

ໃບອະນຸຍາດລງທນ/ investment license

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ/ Certificate of Enterprise Registration (Affidavit)

ໃບທະບຽນອາກອນສະບັບຫ ້າສຸ ດ/ most recent Tax Certificate
້ ວມທີ່ບ່ ແມ່ ນຜອ
ສາລັບຜເ້ ຂາຮ່
້ ານວຍການ ຕ້ອງໄດ້ນາເອາໃບມອບສິດຈາກຜອ
້ ານວຍການທີ່ມີສດ
ິ ອານາດມາພ້ອມຕ່ ມອີກ.

For attendee who is not the authorized director shall have the Proxy as attached hereto signed
by the authorized director.

້ ວມກອງປະຊຸມຊ່ ງເປນ
ັ ພາສາຕ່ າງປະເທດ ຕ້ອງແປເປັນ
ເອກະສານ ແລະ ຫກ
ັ ຖານທີ່ຕ້ອງນາມາສະເໜີໂຕ ເພ່ ອເຂາຮ່
ັ ້ ນຄວາມຖກຕ້ອງໃນການແປຈາກບລິສັດແປພາສາທີ່ໜ້າເຊ່ ອຖໄດ້. ສາລັບພາສາຕ່ າງ ປະເທດ
ພາສາລາວ ໂດຍມີການເຊັນຢງຢ
້ ທຄຕລ ມີສິດປະຕິເສດເອກະສານອ້າງອີງໃດໆ ທີ່ບ່ ເປັນໄປຕາມ ການການດນີ.້
ແມ່ ນອະນຸຍາດໃຫ ້ສາລັບພາສາອັງກິດເທ່ ານັນ.
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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ຄ າແນະນ າ ກ່ ຽວກັບ ການລົງ ຄະແນນສຽງ
Vote Instruction

ູ້ ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດູ້ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງສາລັບທຸກໆວາລະ ທ່ ຕູ້ອງການໃຫ ູ້ມການລົງຄະແນນສຽງ
ຜເູ້ ຂົາຮ່
ູ້ ວມກອງປະຊຸມ. ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍຜຕ
ໃນເວລາລົງທະບຽນເຂົາຮ່
ູ້ າງໜູ້າ ຊ່ ງຜຖ
ູ້ ືຮຸນ
ູ້ ທ່ ຜມ
ູ້ ອບໝາຍສິດໄດູ້ລະບຸ ຢ່າງ
1.

ຈະແຈູ້ງແລູ້ວ ກ່ ຽວກັບ ການລົງຄະແນນໃນແຕ່ ລະວາລະ ທະນາຄານ ຈະບັນທກການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເວລາລົງທະບຽນ
ໂດຍທ່ ຜຕ
ູ້ າງໜູ້າຈະບ່ ຕູ້ອງລົງແນນສຽງອກ.
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.
ູ້ ລົງຄະແນນ
2.
ກອງປະຊຸມ ຈະເຊນພຽງແຕ່ ຜຖ
ູ້ ືຮຸນ
ູ້ ທ່ ານໃດທ່ ບ່ ເຫັນດ ຕ່ ບັນຫາທ່ ກອງປະຊຸມໄດູ້ນາສະເໜເທົ່ານັນ
ູ້ ່ ງກ່ າວ ກບ່ ຈາເປັນຕູ້ອງລົງຄະແນນສຽງໃດໆ).
ສຽງ (ໝາຍຄວາມວ່ າ ຜຖ
ູ້ ືຮຸນ
ູ້ ທ່ ານໃດທ່ ເຫັນດຕ່ ການແຕ່ ງຕັງດັ
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)

ູ້ ນໃສ່ ບັດລົງຄະແນນສຽງທ່ ໄດູ້ແຈກຢາຍໃຫ ູ້. ໃນນັນ
ູ້ ຕູ້ອງໄດູ້ລະບຸ
ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຂໃຫ ູ້ທ່ ານປະກອບຂມ
້ ນດໍ່ ງກໍ່ າວຢູໍ່ໃນບດລົງຄະ
ຢ່າງຈະແຈູ້ງກ່ ຽວກັບຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງທ່ ານ, ຈານວນຮຸ ນ
ູ້ ທຄຕລ ທ່ ທ່ ານຖືຢ່ (ຖ້າບໍ່ ມີຂມູ
3.

ແນນສຽງ) ແລະ ໃຫ ູ້ໝາຍຕນກາໃສ່ ຫ ູ້ອງ ບ່ ເຫັນດ.

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 (if such information is

not available in the ballot) and mark a cross in the Disapprove box.
ູ້ ເພື່ອໃຫ ູ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບເກັບເອົາ
4.
ຫລັງຈາກທ່ ານລົງຄະແນນສຽງຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ ຂໃຫ ູ້ທ່ ານຍົກບັດດັ່ງກ່ າວຂນ

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.
ທ່ ານຈະໄດູ້ຮັບແຈູ້ງກ່ ຽວກັບຜົນການນັບຄະແນນຢ່ ໃນທ່ ປະຊຸມເລຍ ໂດຍການນັບຄະແນນສຽງຈະຖືເອົາໜ່ ງຮຸ ນ
ູ້
ເທົ່າກັບໜ່ ງຄະແນນສຽງ.
You will be informed about the voting result right in the meeting with one share equals one
vote.

ການລົງຄະແນນສຽງບ່ ເຫັນດຈະມຜົນສັກສິດ ກຕ່ ເມື່ອມຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່ າເຄິ່ງໜ່ ງຂອງຈານວນຮຸ ນ
ູ້ ທຄຕລ
ທັງໝົດໃນທ່ 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.
6.

ໝາຍເຫດ/Rem ark:
ູ້ ວມທ່ ບ່ ໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົາປະຊ
ູ້
1.
ຜເູ້ ຂົາຮ່
ຸ ມ ຈະບ່ ມສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ.

Any attendees who failed to make registration will not be eligible to votes.
2.
ທຸກບັດລົງຄະແນນສຽງບ່ ເຫັນດຕ່ ວາລະໃດໜ່ ງ ທ່ ຖືກສົ່ງໃຫ ູ້ທ່ ປະຊຸ ມ ຫງັ ຈາກທ່ ກອງປະຊຸມໄດູ້ປະກາດຜົນການ
ູ້
ລົງຄະແນນຂອງວາລະນັນແລູ້
ວ, ຈະຖືວ່າເປັນບັດລົງຄະແນນສຽງທ່ ໃຊູ້ບ່ ໄດູ້.
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.
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