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ວາລະກອງປະຊມຸສາມນັຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປ ີ2019 

29 ພດຶສະພາ 2019 

ວາລະທ ີ1: ຮບັຮອງບດົບນັທກຶກອງປະຊມຸຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປ ີ2018 (ເອກະສານຄດັຕິດ 2) 

ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2018 ໄດູ້ຈັດຂຶຶ້ນໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2019 ຢ ູ່ທີີ່ໂຮງແຮມແມ່ຂອງຣີເວີ

ໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວາລະຂອງກອງປະຊຸມດັັ່ງກ່າວລວມມີ 7 ວາລະ ທີີ່ປະກອບດູ້ວຍ 2 ວາລະເພືີ່ອລາຍງານ ແລະ 

5 ວາລະ ເພືີ່ອຮັບຮອງ. ທຄຕລ ໄດູ້ກະກຽມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ພູ້ອມທັງໄດູ້ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ. 

 (ກະລ ນາເບິີ່ງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄັຶ້ງຜ່ານມາ) 

ວາລະທ ີ2: ລາຍງານໂດຍຫຍ ໍ້ ກຽ່ວກບັ ສະພາບການດ າເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປ ີ2019 (ເອກະສານຄດັຕດິ 3) 

- ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານທັງໝົດຈ ານວນ 7 ຄັຶ້ງ ເຊິີ່ງປະກອບດູ້ວຍກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ 4 ຄັຶ້ງ

ແລະ ສະໄໝວິສາມັນ 3 ຄັຶ້ງ; ບັນດາ 5 ຄະນະກ າມະການຂັຶ້ນສະພາບ ລິຫານ ກ ໍ່ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມຂອງຕົນຢູ່າງ

ເປັນປົກກະຕິ;

- ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນດ າເນີນທ ລະກິດໃນແຕ່ລະໄຕຣມາດ;

- ສ າເລັດການຈ າໜ່າຍຮ ູ້ນລັດຖະບານ 10% ໃຫູ້ຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນເດີມ ແລະ ມວນຊົນຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ປະຈ ບັນ

ໂຄງສູ້າງຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນ ຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນ: ກະຊວງການເງິນ ຖືຮ ູ້ນ 60%; ຄ ່ຖືຮ ູ້ນຍ ດທະສາດ (COFIBRED)

10%; ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 30% (ບ ກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນແຕ່ລະລາຍຖືໄດູ້ບ ໍ່ເກີນ 2%).

- ໄດູ້ແຕ່ງຕັຶ້ງຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການເພີີ່ມອີກ 1 ທ່ານ; ອະນ ມັດການລາອອກຂອງຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 1 ທ່ານ ຍູ້ອນ

ເຫດຜົນທາງສ ຂະພາບ ແລະ ອະນ ມັດການຍົກຍູ້າຍຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 1 ທ່ານ ເພືີ່ອໄປຮັບໜູ້າທີີ່ໃໝ່ຢ ູ່

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມຄວາມຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການຂອງວຽກງານ. ປະຈ ບັນຄະນະອ ານວຍການຂອງ
ທຄຕລ ມີທັງໝົດ 6 ທ່ານ ປະກອບດູ້ວຍ: ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 5 ທ່ານ;

- ສ າເລັດການແຍກພະແນກຄ ູ້ມຄອງສິນເຊືີ່ອອອກເປັນ 3 ພະແນກຄື: ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືີ່ອ, ພະແນກ

ຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືີ່ອ, ພະແນກບ ລິຫານສິນເຊືີ່ອ ແລະ ສູ້າງຕັຶ້ງພະແນກນິຕິກ າ;

- ໄດູ້ເຂົຶ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX; ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard;

- ໄດູ້ຮ່ວມມືກັບ Swift Pass ໃນການບ ລິການຊ າລະເງິນດູ້ວຍ WeChat ແລະ AliPay; ຮ່ວມມືກັບຢ ນຽນ

ເພສາກົນ UPI ໃນການໃຫູ້ບ ລິການຊ າລະສະສາງຜ່ານ QR CODE UnionPay;
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- ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ BCEL One ເພືີ່ອໃຫູ້ລ ກຄູ້າຂ ອອກບັດ Mastercard Prepaid ແລະ ພັດທະນາ

ລະບົບຖອນເງິນສົດໂດຍບ ໍ່ໄດູ້ນ າໃຊູ້ບັດ (QR Cardless Withdrawal) ຢ ູ່ຕ ູ້ເອທີເອັມ; ພັດທະນາໂຄງການ

Smart VAT Phase II ແລະ ເຊືີ່ອມລະບົບ ບ 53 ການຊ າລະຄ່າທ ານຽມນ າເຂົຶ້າລົດຊົັ່ວຄາວຄົນຕ່າງປະເທດ

ຂອງກົມພາສີໃຫູ້ມາຊ າລະຢ ູ່ຕ ູ້ບ ລິການອັດຕະໂນມັດ ທີີ່ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ 1;

- ເຊັນສັນຍາ Bill payment ກັບສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບ ລິສັດຕ່າງໆ 8 ພາກສ່ວນ;

- ໄດູ້ສ າເລັດການຮ່ວມທຶນສູ້າງຕັຶ້ງ ບ ລິສັດ ລາວເນເຊິນນ ເພເມັຶ້ນເນັດເວີກ ຈ າກັດ (LAPNET) ພາຍໃຕູ້ການ

ລົງທຶນຮ່ວມກັບ ທຫລ ຮ່ວມກັບອີກ 6 ທະນາຄານໃນລາວ ແລະ ບ ລິສັດ ຢ ນຽນເພ ສາກົນ;

- ໄດູ້ເຊັນສັນຍາຍົກລະດັບລະບົບ Core Banking ໃໝ່ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ໄຮຊັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂຮລດິງ ຈ າ

ກັດ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວດູ້ານວຽກງານບ ລິການໃນອະນາຄົດ ທຄຕລ;

- ໄດູ້ເປີດບ ລິການໃນວັນເສົາ - ອາທິດ ໂດຍເນັຶ້ນໃສ່ໜ່ວຍບ ລິການທີີ່ມີບ ລິມາດການບ ລິການຫຼາຍ ໃນເບືຶ້ອງຕົຶ້ນ

ໄດູ້ເປີດຈ ານວນ 5  ໜ່ວຍບ ລິການ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການຂອງລ ກຄູ້າ;

- ໄດູ້ຮັບລາງວັນ ICT AWARD 2019 ຮອງຊະນະເລີດລະດັບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລາງວນັຊະນະເລີດລະດັບ

ອາຊຽນ ຈາກການນ າສະເໜີຜະລິດຕະພັນ BCEL Road Tax;

ວາລະທ ີ3:  ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົຜນົການດ າເນນີທ ລະກດິປະຈ າປ ີ2019 (ເອກະສານຄດັຕດິ 4) 

ຜົນການດ າເນີນທ ລະກິດປະຈ າປີ 2019 ຕາມບັນຊີມາດຖານສາກົນສະເພາະກິດຈະການ ທີີ່ໄດູ້ຮັບການກວດສອບ
ຈາກ ບ ລິສັດເອີນແອນຢັງລາວຈ າກັດ ແລະ ຮັບຮອງຈາກສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ເຊີີ່ງມີ:  

- ຍອດຊັບສິນ/ໜີຶ້ສິນ: 46.547.208 ລູ້ານກບີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕບິັດໄດູ້ 108,9% 
- ຍອດສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ:  26.987.990 ລູ້ານກບີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕບິັດໄດູ້ 104,5%
- ຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ:   40.004.656 ລູ້ານກບີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕບິັດໄດູ້ 112%
- ກ າໄລກ່ອນອາກອນ: 430.486 ລູ້ານກບີ, ທຽບໃສແ່ຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດູ້ 76,2% 
- ກ າໄລຫຼັງອາກອນ: 329.482 ລູ້ານກບີ, ທຽບໃສແ່ຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດູ້ 75,5% 

ສ າລັບຜົນການດ າເນີນທ ລະກິດປະຈ າປີ 2019 ຕາມບັນຊີມາດຖານສາກົນແບບສັງລວມກດິຈະການ ສະເໜີ

ກອງປະຊຸມເພືີ່ອມອບສິດໃຫູ້ສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ພິຈາລະນາຮັບຮອງພາຍຫຼັງສ າເລັດການກວດສອບ. 

ວາລະທ ີ4:  ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເງນິປນັຜົນປະຈ າປີ 2019 

ສະເໜີຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫູ້ຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນຈ ານວນທັງໝົດ: 168.87 ລູ້ານກີບ ຈ ານວນເງິນດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດູ້ຫັກ 

ອາກອນກ າໄລໃນທ ລະກິດ, ສູ້າງຄັງຕ່າງໆຕາມລະບຽບການແລູ້ວ ແລະ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນເທົັ່າກັບ 813 ກບີ/ຮ ູ້ນ.  
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ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈະໄດູ້ປະຕິບັດໃຫູ້ສ າເລັດຢ ູ່ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຄັຶ້ງນີຶ້. 

ວາລະທ ີ5:  ພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການປ ີ2020 (ເອກະສານຄດັຕິດ 5) 

ສະເໜີກອງປະຊຸມ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການ ປະຈ າປີ 2020 ທຽບໃສ່ປີ 2019 ມາດຖານ
ສາກົນ ສະເພາະກິດຈະການ ມີດັັ່ງນີຶ້:  

- ຍອດຊັບສິນ   ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ: 7,0%, 
- ຍອດເງິນຝາກ  ເພີຶ້ມຂຶຶ້ນ: 7,7% 
- ຍອດເງິນກ ູ້ທັງໝົດ ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ: 5,2%, 
- ກ າໄລກ່ອນອາກອນ:   357 ຕືຶ້ກີບ ຫຼຸດລົງ 17,1 %. 
- ແຜນຮັບພະນັກງານໃໝ່ ປະກອບໃຫູ້ ທຄຕລ ທົັ່ວລະບົບ ຈ ານວນ 166 ຄົນ,  
- ແຜນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການເພີຶ້ມຂືຶ້ນ 12  ໜ່ວຍບ ລິການ ໃນທົັ່ວປະເທດ 
- ແຜນການນ າໃຊູ້ທຶນເພືີ່ອປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກ ໍ່ສູ້າງ ແລະ ສູ້ອມແປງທັງໝົດ: 360,79 ຕືຶ້ກີບ ແລະ  

ແຜນຄາດວ່າຈະໂອນເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ ເປັນຈ ານວນເງິນທງັໝົດ:  312,44 ຕືຶ້ກບີ. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ມີການປູ່ຽນແປງໃດໆໃນອະນາຄົດ ສະເໜີມອບສິດໃຫູ້ສະພາບ ລິຫານ ເພືີ່ອປັບປ ງແຜນການປະຈ າ
ປີ 2020 ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ວາລະທ ີ6: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົຜ ູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ ປະຈ າປ ີ2020. 

 ອີງຕາມການຄົຶ້ນຄວູ້າ, ສົມທຽບເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆ ແລະ ລາຄາ, ທຄຕລ ໄດູ້ເລືອກເອົາບ ລິສັດ PWC ເປັນຜ ູ້ກວດ

ສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2020, ລາຄາກວດສອບ ແລະ ທົບທວນຂອບເຂດເງິນກ ູ້ ແມ່ນ  123.750 

USD ເຊິີ່ງເພີຶ້ມຂືຶ້ນເມືີ່ອທຽບກັບປີ 2016 – 2019 ທີີ່ຄ່າກວດສອບແມ່ນ 93.000 USD ໂດຍແມ່ນບ ລິສັດເອິນສ໌

ແອນຢັງລາວ ຈ າກັດ ເປັນຜ ູ້ກວດສອບ. ແລະຄົບກ ານົດທີີ່ຕູ້ອງປູ່ຽນຜ ູ້ກວດສອບໃໝ່. ການບ ລິການກວດສອບລວມມີ

ການກວດສອບຕາມມາດຖານສາກົນ ແລະ ມາດຖານລາວ ເປັນພາສາລາວພາສາອັງກິດ, ທົບທວນຖານະການເງິນປະຈ າ 

6 ເດືອນ ແລະ ປະຈ າປີ. 

ວາລະທ ີ7: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການແຕງ່ຕັຶ້ງສະພາບ ລຫິານຊດຸໃໝ່ (ເອກະສານຄດັຕດິ 6)  

ສະພາບ ລິຫານ  ທຄຕລ ຊຸດປະຈ ບັນ ໄດູ້ຮັບການແຕ່ງຕັຶ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນປະຈ າປີ 2017 ທີີ່ຈັດຂຶຶ້ນໃນ

ວັນທີ 27 ເມສາ 2018. ໂດຍອີງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງ ຄຄຊ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ມີ
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ອາຍ ການ 2 ປີ ນັບແຕ່ມືຶ້ຖືກແຕ່ງຕັຶ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນເປັນຕົຶ້ນໄປ, ໝາຍຄວາມວາ່ອາຍ ການເຮັດວຽກຂອງສະພາ

ບ ລິຫານຊຸດປະຈ ບັນ ຈະສິຶ້ນສ ດລົງຫຼັງກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນປະຈ າປີ 2019 ນີຶ້. 

ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ການດ າເນີນງານຂອງສະພາບ ລິຫານມີຄວາມຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ສະພາບ ລິຫານ ຈຶີ່ງໄດູ້ມມີະຕິຮັບຮອງ 
ໃຫູ້ສະເໜຄີະນະສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດປະຈ ບັນ ເພືີ່ອບັນຈ ເປັນສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່ ດັັ່ງມີລາຍຊືີ່ລ ່ມນີຶ້: 

1. ທ່ານ ປອ. ບ ນເຫຼືອ ສິນໄຊວ ຣະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ 

2. ທ່ານ ຄ າສ ກ ສ ນດາລາ ບ ກຄົນອິດສະຫຼະ  

3. ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ 

4. ທ່ານ ພ ດທະຂັນ ຂັນຕີ, ຮອງຫົວໜູ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 

5. ທ່ານ ຮສ.ປອ ພ ເພັດ ກູ້ຽວພິລາວົງ ຮອງຄະນະບ ດີຄະນະເສດຖະສາດແລະບ ລິຫານທ ລະກິດ, ມ.ຊ 

6. ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວົງ, ຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ 

7. ທ່ານ Stephane Mangiavacca ຕາງໜູ້າຄ ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ (COFIBRED) 
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                        ເອກະສານຄດັຕດິ 3 

ລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວດາໍເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ປະຈາໍປ ີ2019 ໂດຍຫຍ ໍ້ 

1. ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019 
      ເສດຖະກິດລາວ ສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງໃນລະດັບ 6,4% ເຊີື່ງຫ ຼຸດເປ ົ້າໝາຍທີື່ລັດຖະບານຄາດໄວ້ໃນ
ລະດັບ 6,7%, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕ ໍ່ຄົນເທົົ່າກັບ 2.683 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິື່ງຫ ຼຸດຄາດໝາຍທີື່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້ 
2.726 ໂດລາສະຫະລັດ ສາເຫດມາຈາກຫ າຍປັດໄຈ ຈາກເສດຖະກິດພາກພ ຶ້ນ ແລະ ສາກົນຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ, ໄພ
ທໍາມະຊາດ (ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ), ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ສ້າງຖານລາຍຮັບແບບຍ ນຍົງຍັງບ ໍ່ຫ າກຫ າຍ, ການ
ຜະລິດບ ໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນຕ່າງປະເທດ, ການຂາດດຸນການຄ້າຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບ ປະຕິບັດ
ໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.  
           ສ່ວນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 7,7% ເປັນ 7,1% ເນ ື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຊາ້ລົງ
ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ 9% ເປັນ 6,1% ສາເຫດຍ້ອນປະລິມານນໍ້າບ ໍ່ພຽງພ  ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າຄວາມ
ຮ້ອນຫົງສາໄດ້ຢຸດການຜະລິດຊົົ່ວຄາວ.  ຂະແໜງການກ ໍ່ສ້າງຂະຫຍາຍຊ້າລົງ ເນ ື່ອງຈາກໂຄງການທາງດ່ວນແມ່ນຢູ່
ໃນຊ່ວງບຸກເບີກ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ສໍາເລັດພາກການກ ໍ່ສ້າງມາຫ າຍແລ້ວ. ສໍາລັບຂະແໜງກະສິ
ກໍາເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແຕ່ໄດ້ຮັບແຮງຍູ້ຈາກການຂະຫຍາຍໂຕໃນຂະແໜງການ
ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ປະມົງ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຂະຍາຍໂຕຈາກ 2,5% ເປັນ 2,8% ແລະ ລາຍຮບັຈາກພາສີ-ອາກອນເພີື່ມ
ຂ ຶ້ນ ເນ ື່ອງຈາກການປະຕິຮູບການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຫັນເຂົຶ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝຂ ຶ້ນ. 
• ອັດຕາເງນິເຟີົ້ ເພີື່ມຂ ຶ້ນຈາກ 2,04% ເປັນ 3,32% ໃນປີ 2019 ສາເຫດຍ້ອນລາຄາສະບຽງອາຫານເພີື່ມຂ ຶ້ນ 
(ເຂົຶ້າ, ຜັກ, ຊີຶ້ນ) ເພີື່ມຂ ຶ້ນ ຍອ້ນໄພທ າມະຊາດ ແລະ ໂລກລະບາດໃນສັດ. ສະເພາະເງິນເຟີົ້ໝວດສະບຽງອາຫານເພີຶ້ມ 

ຂ ຶ້ນຈາກ 1,2% ໃນQ4/2018 ເປັນ 9,8% ໃນ Q4/2019 ເນ ື່ອງຈາກການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ/ບາດ ເນ ື່ອງຈາກ
ລາວນໍາເຂົຶ້າສິນຄ້າຈາກໄທກວມ 60% ຂອງການນໍາເຂົຶ້າທັງໝົດ. 
• ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບ/ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2019 ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພີື່ມຂ ຶ້ນສະເລ່ຍ 3,4% ຈາກ 8.407 
ກີບ/ໂດລາ ເປັນ 8.690,7 ກີບ/ໂດລາ. ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຕະຫ າດນອກ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ
ສະເລ່ຍ +2,54%. ສໍາລັບເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດເຫັນວ່າອ່ອນຄ່າສະເລ່ຍ 8,22% ຈາກ 264,2 ກີບ/ບາດ ເປັນ 
285,6ກີບ/ບາດ ເຊີື່ງສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຕະຫ າດນອກ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດປະມານ 0,8% ຜ່ານການຕິດຕາມ
ຂ ໍ້ມູນເຫັນວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນ ກີບ/ບາດມີການເໜັງຕີງສູງເຊີື່ງສາເຫດສາມາດສັງລວມໄດ້ດັົ່ງນີຶ້:  
-  ຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດໃນລາວມີສູງເນ ື່ອງຈາກນ າເຂົຶ້າສິນຄ້າກວມຫ າຍກວ່າ 50% ຂອງການນໍາເຂົຶ້າ.  
-  ການຊ ຶ້ຂາຍສິນຄ້າ-ບ ລິການບາງປະເພດ ເປັນເງິນບາດ ໂດຍສະເພາະການຊ ຶ້-ຂາຍ ທີື່ດິນ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ
ເງິນບາດສູງຂ ຶ້ນ.  

-  ນັກລົງທ ນຫັນມາຖ ຄອງເງິນບາດຫ າຍກວ່າເງິນຂອງປະເທດອ ື່ນ ເນ ື່ອງຈາກມີຄວາມຜັນຜວນໜ້ອຍສົົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນ
ບາດທຽບໃສ່ໂດລາແຂງຄ່າໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະທົບຕ ໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນລາວຢ່າງຫ ີກລ່ຽງບ ໍ່ໄດ້. 
2. ຜົນການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ພົຶ້ນເດັົ່ນໂດຍຫຍ ໍ້ ຂອງ ທຄຕລ 
 ໃນໄລຍະ 01 ປີທີື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານພົຶ້ນເດັົ່ນຄ : ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຼຸມສະພາບ ລິຫານ
ຂອງ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຈໍານວນ 7 ຄັຶ້ງ; ກອງປະຊຼຸມຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2018 ຈໍານວນ 1 ຄັຶ້ງ, ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ 4 ຄັຶ້ງ, ເປີດເຜີຍມະຕິກອງປະຊຼຸມສະພາບ ລິຫານ, ບົດລາຍງານຜົນ
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ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຜ່ານລະບົບເປີດເຜີຍຂອງຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ. ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບ ລິການ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຮຸນ້ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງິນລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກບັ ບ ລິສັດຫ ັກຊັບລາວ-ຈີນ 

ຈໍາກັດ, ພ້ອມທັງສໍາເລັດການດໍາເນີນການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ສັງຄົມຈໍານວນ 10% ຕາມເວລາທີື່ກໍານົດ. ສໍາເລັດແຍກພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊ ື່ອອອກເປັນ 3 ຄ : ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊ ື່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊ ື່ອ, ພະແນກ
ບ ລິຫານສິນເຊ ື່ອ ແລະ ສ້າງຕັຶ້ງພະແນກນິຕິກໍາ.  
ທຄຕລ ເຂົຶ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX; ມີການອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard; ຮ່ວມມ ກັບ 
Swift Pass ໃນການບ ລິການຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat ແລະ AliPay; ຮ່ວມມ ກັບ ທະນາຄານເອັສທີ ຈໍາກັດວ່າດ້ວຍ
ການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ, ພາສີທີື່ດິນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຢູນຽນເພສາກົນ UPI ຄັຶ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນການໃຫ້
ບ ລິການຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR CODE UnionPay, ຮ່ວມມ ກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານທະນາຊາດ ແລະ ທຄຕລ ນໍາ
ສະເໜີວິທີຊໍາລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນດ້ວຍລະບົບ QR Code ໃນໂທລະສັບມ ຖ ຄັຶ້ງທໍາອິດໃນງານ ASEAN 

Payment Connectivity Exhibition, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ BCEL One ເພ ື່ອໃຫ້ລູກຄ້າອອກບັດ MasterCard 

Prepaid ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖອນເງິນສົດໂດຍບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ບັດ (QR Cardless) ຢູ່ຕູ້ເອທີເອັມ. ລວມທັງເປັນໜ ື່ງໃນ
ທະນາຄານທີື່ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມສັນຍາຮ່ວມທ ນສ້າງຕັຶ້ງ ບ ລິສັດ ລາວເນເຊິນນ ເພເມັຶ້ນເນັດເວີກ ຈໍາກັດ (LAPNET) 
ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮວ່ມກບັອີກ 6 ທະນາຄານໃນລາວ ແລະ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນຕ່າງປະເທດຄ : 
ບ ລິສັດ ຢູນຽນເພ ສາກົນ.  ພ້ອມດຽວກັນຜະລິດຕະພັນ BCEL Road Tax ກ ໍ່ສາມາດຍາດ ລາງວັນ ICT AWARD 

2019 ຮອງຊະນະເລີດລະດັບປະເທດ ແລະ ລາງວັນຊະນະເລີດລະດັບອາຊຽນ, ພັດທະນາໂຄງການ Smart VAT Phase 

II ແລະ ເຊ ື່ອມລະບົບ ບ 53 ການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມນໍາເຂົຶ້າລົດຊົົ່ວຄາວຄົນຕ່າງປະເທດຂອງກົມພາສີໃຫ້ມາຊໍາລະຢູ່ຕູ້
ບ ລິການອັດຕະໂນມັດ ທີື່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ລວມນໍາມີການເຊັນສັນຍາ Bill payment ກັບສະຖາບັນການເງິນ 
ແລະ ບ ລິສັດຕ່າງໆ 8 ພາກສ່ວນ. ພ້ອມກັນນັຶ້ນ, ເພ ື່ອພັດທະນາຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕວົດ້ານວຽກງານບ ລິການໃນ
ອານາຄົດ ທຄຕລ ໄດ້ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມ ພັດທະນາລະບບົຄຸ້ມຄອງທະນາຄານໃໝ່ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ໄຮຊັນ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ໂຮລດິງ ຈໍາກັດ 

  ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການບ ລິການໄດ້ບ ລິການສັງຄົມຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດໃນວັນລັດຖະ
ການ ທຄຕລ ໄດເ້ປີດບ ລິການໃນວັນເສົາ-ທິດ ໂດຍເນັຶ້ນໃສ່ໜ່ວຍບ ລິການທີື່ມບີ ລິມາດການບ ລິການຫ າຍຈໍານວນ 5  
ໜ່ວຍໃນເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນກ່ອນຄ : ໜວ່ຍບ ລິການໄອເຕັກ, ໜ່ວຍບ ລິການຕະຫ າດເຊົຶ້າ; ໜ່ວຍບ ລິການສີໄຄ, ໜ່ວຍບ ລິການ
ທົົ່ງຈະເລີນ ແລະ ໜ່ວຍບ ລິການຕະຫ າດໃໝ່ປາກເຊ. ນອກຈາກນັຶ້ນ, ຍັງໄດປ້່ຽນຊ ື່ໜ່ວຍບ ລິການໄຊເສດຖາ (ຊ ື່ເດີມ) 
ທີື່ຂ ຶ້ນກັບສາຂາໄຊເສດຖາ ປ່ຽນມາເປັນ   ໜວ່ຍບ ລກິານຮອ່ງແກ (ຊ ື່ໃໝ່). 
3. ຜົນການດາໍເນນີທລຸະກດິ ໃນປ ີ2019 ມາດຖານສາກນົສະເພາະກດິຈະການ ທຽບໃສແ່ຜນປ ີ2019 (ເອກະສານຄດັ

ຕດິ 4) 
- ຍອດຊັບສິນ/ໜີຶ້ສິນ: 46.547.208 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 108,9% 

- ຍອດສິນເຊ ື່ອທັງໝົດ: 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% 

- ກໍາໄລຫ ັງອາກອນ:  329.482 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 75,5% 
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4. ການປະຕບິດັແຜນປະກອບວດັຖຼຸເຕກັນກິ, ກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງ  
   ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຼຸເຕັກນິກ ທົົ່ວລະບົບ: ປະຕິບັດໄດ້ 80,59 ຕ ຶ້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດ
ໄດ້ 47%, ໃນນັຶ້ນ, ສໍານັກງານໃຫຍ່ປະຕິບັດໄດ້ 36,33 ຕ ຶ້ກີບເທົົ່າກັບ 24% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລວມສາຂາໃນ
ທົົ່ວລະບົບ 44,26 ຕ ຶ້ກບີ ເທົົ່າກັບ 30,62% ຂອງແຜນການປີ (ສາຍເຫດເນ ື່ອງມາຈາຊບັສົມບັດສ່ວນນ ື່ງແມ່ນຍັງຢູ່
ຂະບວນການພວມຊ ຶ້ພວມກ ໍ່ສາ້ງ) ແລະ ເນ ື່ອງຈາກໃນປີ 2019 ທຄຕລ ຍັງບ ໍ່ທັນສາມາດຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລິການສໍາ
ເລັດ (ຍັງບ ໍ່ທັນສາມາດຂະຫຍາຍໜວ່ຍບ ລິການໄດ້) ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັຶ້ນຕອນການດໍາເນີນການກ ໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ
ຕົບແຕ່ງ ແລະ ອີກສ່ວນນ ື່ງແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັຶ້ນຕອນການສໍາຫ ວດຄວາມເປັນໄປໄດ້.  

              ຫົວໜ່ວຍລ້ານ 

 

5. ແຜນຂະຫຍາຍໜວ່ຍບ ລິການ 
 ໃນປີ 2019 ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລິການມີທັງໝົດ 11 ໜ່ວຍ ເຊິື່ງ ທຄຕລ ຍັງບ ໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍໜ່ວຍ
ບ ລິການໄດ.້ ເນ ື່ອງຈາກອີງໃສ່ການຊອກຫາສະຖານທີື່ ທີື່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ຂະບວນການດໍາເນີນການສ້ອມແປງ
ຕົບແຕ່ງຕ່າງໆແມ່ນຍັງບ ໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຕາມແຜນການ, ສໍາລັບການຂະຫຍາຍໜວ່ຍບ ລິການຈະເລັົ່ງໃສ່ການ
ຂະຫຍາຍ    ໜ່ວຍບ ລິການໃນຂອບເຂດນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ
ກ່ອນ 

6. ການປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກ  
ຜ່ານການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ປີ 2019 ປະກອບມີ 6 ແຜນງານ, 32 

ໂຄງການ ແລະ 249  ແຜນວຽກ. ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນສາມາດສະຫ ຼຸບໄດ້ດັົ່ງນີຶ້: 
- ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ປະຕິບັດໄດ້ 83% 

- ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັກເກນບາເຊວ II ປະຕິບັດໄດ້ 91% 

- ສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມູນເພ ື່ອການບ ລຫິານ ປະຕິບັດໄດ້ 89% 

- ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທີ ປະຕິບັດໄດ້ 77% 

- ພັດທະນາການບ ລິຫານບຸກຄະລາກອນ ປະຕິບັດໄດ້ 81% 

- ພັດທະນາການບ ລິຫານການເງນິ ແລະ ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສູງຂ ຶ້ນ ປະຕິບັດໄດ້ 83% 

ທຽບແຜນ
ລາຍການ ຈໍານວນເງິນ ລາຍການ ຈໍານວນເງິນ %

1        ສິດນໍາໃຊທ້ີດີນ -          16.700                   7                 844              5%

2        ໂປຼແກມຼ -          12.817                  6                 4.986           39%

3        ສິງປຸກສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງ -          42.031                   25.102          60%

4        ພາຫານະ 31           3.299                    15                3.513            107%

5        ເຄ ື່ອງເຢນັ ແລະ ສິື່ງຕິດຕັັ້ງ ຈັດວາງ 279         3.499                    113              1.592            45%

6        ເຄ ື່ອງຈັກຮບັໃຊຫ້້ອງການ 4.173       89.649                  2.225           42.312          47%

7        ເຄ ື່ອງຮບັໃຊສ້ໍານັກງານ ເຟີນີເຈີຕ່າງໆ 1.205       4.159                    790              2.244            54%

5.688    172.153             3.156        80.592       47%

ປະຕິບັດ 2019ແຜນໂອນເຂົັ້ າຊັບສົມບັດຄົ ງທີື່  2019ເນ ັ້ອໃນລ /ດ

ລວມ
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7. ວຽກງານຈດັຕັຶ້ງ-ພະນກັງານ 
 ມາຮອດທ້າຍປີ 2019 ທຄຕລ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 2.060 ຄົນ, ຍິງ 963 ຄົນ. ໃນນັຶ້ນ, ໃນປີ 2019 ນີຶ້ໄດ້
ຮັບພະນັກງານວິຊາການໃໝ່ທງັໝົດ 200 ຄົນ; ຮັບສັນຍາຈ້າງປະຈໍາອະນາໄມ ແລະ ຂັບລົດ 21 ຄົນ, ຍົກເລີກສັນຍາ
ແຮງງານວິຊາການສັນຍາຈ້າງ 7 ຄົນ, ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງປະຈໍາ 8 ຄົນ ; ພະນັກງານອອກສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ 5 
ຄົນ, ປ ດປ່ອຍອອກຈາກການຈັດຕັຶ້ງ 5 ຄົນ ແລະ ມີພະນັກງານເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ. 
 
8. ລາຍງານການຈາໍໜາ່ຍຮຸນ້ຂອງກະຊວງການເງນິ ບວ້ງ 19% 

    ການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຂອງກະຊວງການເງິນບວ້ງ 19% ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 02 ໄລຍະການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ຄ : 
➢ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດວຽກງານອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 10% (ລວມທັງໝົດ 20.772.300 ຮຸ້ນ) ໄດ້ສໍາເລັດໃນ

ເດ ອນ 11/2019:  
- ແບ່ງຂາຍໃຫ້ນັກລົງທ ນລາຍເດີມ (RO) 2% ເປັນຮຸ້ນຈໍານວນ 4.154.500 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5.450 ກີບ/ຮຸ້ນ, ສໍາ

ລັບການຂາຍຕວົຈິງຂາຍໄດ້ຈໍານວນ 1.805.300 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5.396,04 ກີບ. 
- ຂາຍໃຫ້ນັກລົງທ ນທົົ່ວໄປ (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 ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການສ ກ 

ສາຄົຶ້ນຄວ້າເງ ື່ອນໄຂຂ ໍ້ດີ ແລະ ຂ ໍ້ເສຍ ຂອງບ ລິສັດຕ່າງໆ ທີື່ສົນໃຈຊ ຶ້ຮຸ້ນ ທຄຕລ ເຊິື່ງຄາດວ່າການດໍາເນີນການຂາຍ
ຮຸ້ນອາດຈະແກ່ຍາວຮອດ ທ້າຍປີ 2020. 

9. ລາຍງານການປຽ່ນແປງໂຄງສາ້ງຜູ້ຖ ຮຸນ້ 
       ພາຍຫ ັງທີື່ ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນີນການຂາຍຮຸ້ນສໍາເລັດບ້ວງ 10% ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ 
ມີການປ່ຽນແປງນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີຶ້: 

- ລັດຖະບານ(ກະຊວງການເງິນ) ຖ ຮຸ້ນຈໍານວນ: 124.634.021 ຮຸ້ນ ກວມ 60% 
- ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ:     20.772.359 ຮຸ້ນ ກວມ 10% 
- ນັກລົງທ ນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດອ ື່ນໆ: 62.316.920 ຮຸ້ນ  

ກວມ 30%.    
 

ສະຖານະແຜນວຽກ 2019 ຄວາມສໍ າເລັດ 249

ສໍາເລັດ ສາໍເລັດ 100% 167

ສາໍເລັດ 90%-99% 13

ສາໍເລັດ 51-89% 22

ສາໍເລັດ 1-50% 36

0% 11

ກໍາລັງດໍາເນີນ
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;;J1tJ'i)1tJC1Sr1ClJtJ CC;;J::; ;;J1tJ'i)1tJUlrl1tJElrllJ 

.., n ., .., nu C':l.., ;;:iirn:;tJ�C1U1'iinnerntJtJ cc;;:i::; ;;:iiustJmmuE1nu 

;;;i1u5uE11rn,u:pJ cc;;;i::; E11u;:3mu 
;;;i1uii,uE11rn,uJJ.J cc;;;i::; E11u;:3mu 
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;;J1tJ'i)1tJS1rlS1Jrl1 C;;J 
;;;i,uii,us,nsun, c;;;i;;;i'tl1�1;;;i::;:1;1::;:1;11j 

n, t;;:i�rnnru,uLuu 

n, t;;:i�iu (fitJ) 

Dna::mu1v 

c;;;;nm 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

10 

11 

18 

12 

13 

22,23 

24 

14 

29.1 

29.1 

37 

Ul11J lJ. l!JCC:i;l')UlS'J S1l,);Jrlfl1 
m;:i!Jll1ru::;ccunuu��'.l;;;i;:iJ.J 

Ul11J Tl'.)�rl �UJSlJ� 

30 CJ.Jm 2020 

10 

2019 2018 

:5wfiu :5wfiu 

2.152.457 1.931.564 

(1.193.701) (1.000.577) 

958.756 930.987 

245.882 258.681 

(29.975) (22.017) 

215.907 236.664 

34.749 49.719 

(1.204) 

116.012 47.107 

1.324.220 1.264.477 

(314.919) (221.957) 

(20.650) (27.246) 

988.651 1.015.274 

(300.612) (331.775) 

(71.619) (71.991) 

(6.650) 

(179.284) (152.252) 

(558.165) (556.018) 

430.486 459.256 

(106.644) (124.020) 

5.640 18.420 

329.482 353.656 

1.586 1.703 
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11111J lJ. zycc::;i:ims:i Bil,J;Jnfli 
ln.JtJllitu�CClJnLilJ��'];;J.J.LJ 

UlilJ n'.]�n �ruslJ� 
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30 C.LJ::;Ji 2020 

11 

2019 

5wfiu 

329.482 

(15.897) 

3.815 

2018 

5wfiu 

353.656 

(2.875) 

(1.411) 

1.028 

(12.082) (3.258) 
- -- - -� 

317.400 350.398 
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u 
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U)lJ 
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ii, t;i�::;�Jj 
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u 

;;J.JJJrru�lJ cc;;;i::; U)lJ 
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c;;;nm 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29.5 

25 

26 

27 

28 

29.2 

29.5 

30 

31 

32 
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31/12/2019 31/12/2018 

:5wfiu :5wfiu 

9.202.045 5.334.240 

4.493.536 3.733.419 

27.490.492 24.366.860 

129.623 151.483 

3.453.937 3.652.772 

516.047 514.007 

455.721 449.238 

245.042 246.596 

54.814 

34.521 29.099 

471.430 464.931 

46.547.208 38.942.645 

4.063.635 3.413.129 

36.419.928 29.915.142 

3.705.378 3.349.266 

41.309 35.793 

5.272 

224.826 239.533 

44.455.076 36.958.135 

1.038.617 1.038.617 

604.423 439.550 

449.092 506.343 

2.092.132 1.984.510 

46.547.208 38.942.645 
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aannw 
iJDJJUJJJCCUJ (JJ.f.JJJf71F,Jfilii12a;qufJJJtl71JnWC)JJ 
@nqu.D toclta21u 
amavil1t;vtHfinwvnu§;U::nau2a;;v1usuvan 
nWt{l;J::ifn§JJ 

t1emzijeu�5um 31 u\uoi 2018 

tlf v-Wnm::uJJJ 
jwfiu 

1.038.617 

1.038.617 

UlilJ rlJ�ll �W8lJ� 

ff;t:1::i8JJ 
C?W;J::UJUn?JJ 

jwfiu 

380.382 

59.168 

UlilJ lJ. 1!)CC:RIJ1118J 8i'-;);Jllfli 
m;:iOll;ru::; cc lJllUlJ� � J;J;JJJ m ;JOlJ i ru::;cc lJllll;)Cllli Wit.I l lJ 

30 CJJ:Rli 2020 
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cjvccs:&1fJu@n 
qu.Dt.5clta21u T/1 (;JtJ::iBJJ ;JDJJ 

jwfiu jwfiu jwfiu 

2.186 310.827 1.732.012 

(97.900) (97.900) 

(59.168) 

353.656 353.656 

(2.186) (1.072) (3.258) 

(1.411) (1.411) 

(2.875) (2.875) 

689 339 1.028 

1.984.510 
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LtJ�iujiun�cc:;;:ic3u�ri 
:ib1;\uu61�1J�C1 5rnn 31 U]lJ;:)1 2019 

nm�ii,muci,cU1Jji1J 

ii, t;ilieueineu 
nwffnccfiz1!Ju: 

Dne::tffmu 
C;Jnuf 

E'11�t1tn:i1J cc�::; E'i,c�s.u 22, 23, 24 

mucirncnvsriiJn.u,um'1fl IFRS 16 
�,uii1t1E'11c�s.u.1JuE'11 12, 18 
�1U1l1t1:/b1;\u::;i::;::;J1j�U�.UUC"'l1U;:>.Uiif61J 14 

�,uii,v:ib1;\uru::;iJn'.)11Jznjssnmu 13 

�1U5UC18ntlltl 7 
�,uii1t1risrnut1 7 
�1U5tJCJ1JUlJC.llJ 11 

n::;cc�cS'ufan,n ii, t;i-;i,nmuci,cuujiulieumuiJJucctJ) 
ClilJ� U�lJ cc;,::; lru�lJ 
ZDJJUJJJCCUJ!llquE11flmn111n1CiJJJJ7JJ 

U:'jlJCCUj�rnnL1Jt18rntJjs�m::;u,mu§u 
U:'jlJCCLij�mnLlJCJlJ�Lmccli�nfi, 
;J'.)1J11JU11jmuc5'u - u::;cruriifc5�uriun,ilri 
;J'.)1J11JU11jmuc5'u - ll::;cruriD'c5cills21u 
U:'jlJULij�C1ffiL1J�U�1Ji:31J1 

ZDJJUJJJCCUJ ?11l&EJJfl7nn7JJCJ?CiJJJJ111 
iJ :i lJCCLi j�Clm L uutfo j� j Lmm::;u,mu§u 
U:'j1JCC!..lj�rim'1uutris'.)�'.J�nfi1 
tJ:i1JCCtJ'.)�rim'1uut�u§u1 

rnrnuu6i'cc'i5u 
rnrnuu6i'cM,u 
sinsu6i'cM1t1ru1u'1uu 

n::;cc�C)lJ�C1�C1ffi'ilinm1Jciicu1Jji1J 

V ' ' 

mu�ri� cc�::; munf61j�u�.uuriri'.)m 
5u�inn,u::;i::;::;i1i21v�u�.uuriri'.)6i 
mu;5Jmus;:i.u6i 'cM,v 
5uc5'uuuau 

n::;crnc5'u�ci�e1rnffi te1u, '1� '1 umuc�su tm;:imu;5juiu 

15 

29.3 

2019 

;5wnu 

430.486 

78.269 

(3.923) 

335.569 

13.351 

2018 

;5wnu 

459.256 

71.991 

249.203 

7.325 24.134 

(2.152.457) (1.931.564) 

1.193.701 1.000.577 

- -�(1_0 _.1 _33�) _ _  ___,_(3_2._6 _38
--'-

) 

( 1 07 . 81 2) _ _  _,_( 1_ 5_9._ 0_41 --'-) 

(120.674) 

(2.809.910) 

200.045 

(64.752) 

(1.498.113) 

(1.982.178) 

280.969 

762 

(26.885) 

1.039.276 1.299.350 

6.587.377 1.448.852 

(26.333) 33.851 

1.515.567 1.681.209 

(1.308.950) (904.321) 

(108.909) (102.247) 
- -� --� 

4 .794.925 72.208 

(100.868) 

24.320 

(2.040) 

(120.335) 

10.133 32.638 
------

--�(6_ 8_.4_55�) __ ___,_(8_7 _.6 _97--'-) 
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Lu;;;mJjiun:::cc:;;ieju�ci ( �) 
�,;:iuOiMb1J�o 5rnn 31 m1J�, 2019

fici,1:::ninmci,dhJ'.Jitmmct'is1Jtmam,'.Jnmc31J 

i,u{3rn'.Jrn'.l1J 

n:: cc :s, c31J !ii ci:::, ci tiiit, Y �Y1J:r1 i1J c ti s1J t ma m, '.J:rl m 
C]1J
tlJ1JCCtl'.J:;!C1tii2s'.JC]1J!iici cc;.i:: 1J1Juctfi,c31J!iici 
c31J!iici cc;.i:: 1J1Jucrii,c31J!iiciY1Jfi1JO 

c31Jfici cc;.i:: 1J1Juctfi,c31JficiYmii,vO 

UlilJ lJ. !VCC�jlflSj Sil,J;:irnii 
m�trll,ru::crnnu1J�:1dj;;J�J.J 

30 CJ.Jm 2020 

16 

One::mu1v 

mnm 

34 

2019 

;Jwfiu 

2018 

;;fwfiu 

(205.855) (97,900) 
--��-� 

(205.855) (97.900) 
--�--� 

4.520.615 (113.389) 

7.201.769 7.315.158 
------

11. 722.384 7 .201. 769 
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                  ເອກະສານຄັດຕິດ 5 

ແຜນການປະຈາໍປ ີ2020 

1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ປີ 2019  ແລະ ແນວໂນ້ມ 2020 
ເສດຖະກິດລາວ ສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງໃນລະດັບ 6,4%1 ໂດຍລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕ ໍ່ຄົນເທົົ່າກັບ 

2.683 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊ ີ່ງຫຼຼຸດເປ ົ້າໝາຍທ ີ່ລັດຖະບານຄາດ ເຊ ີ່ງສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈເຊັັ້ນ ເສດຖະກິດ
ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ, ໄພທໍາມະຊາດ (ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ), ແລະ ການຂາດດຸນການຄ້າຕ ໍ່
ເນືີ່ອງ.  ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 7,7% ເປັນ 7,1% ເນືີ່ອງຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຂອງ
ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຂະແໜງກະສິກໍາເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແຕ່ໄດ້ຮັບແຮງຍ ້ຈາກ
ການຂະຫຍາຍໂຕໃນຂະແໜງການລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ປະມົງ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຂະຍາຍໂຕເພ ີ່ມຂືີ່ນເລັກໜ້ອຍ. ອັດຕາ
ເງິນເຟີົ້ເພ ີ່ມຂືັ້ນຈາກ 2,04% ເປັນ 3,32% ໃນປີ 2019 ໂດຍລາຄາສະບຽງອາຫານເພ ີ່ມຂືັ້ນ ຍ້ອນໄພທໍາມະຊາດ 
ແລະ ໂລກລະບາດໃນສັດ.  

   ສໍາລັບປີ 2020, ເສດຖະກິດຂອງລາວຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ໃນລະດັບ 3,3% ໂດຍຫຼຼຸດເປ ົ້າໝາຍທ ີ່
ລັດຖະບານຄາດຄະເນໄວ້ໃນຕົັ້ນປີທ ີ່ລະດັບ 6,5% ເຊ ີ່ງສາເຫດກ ໍ່ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 

ສົົ່ງຜົນໃຫ້ການສ້າງລາຍຮັບຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງອາດບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນເນືີ່ອງຈາກບ ໍ່ສາມາດດໍາເນ ນທຸລະ
ກິດໄດ້ເຕັມສ່ວນ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທ ີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງບ ລິການ, ການສົົ່ງອອກ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທ ີ່ພັກອາໄສ 
ແລະ ຮ້ານອາຫານ. ນອກຈາກນັັ້ນ,  ສະພາບເສດຖະກິດພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນຍັງສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ລວມເຖິງ
ການຂາດດຸນການຄ້າຂອງລາວ, ການຂາດດຸນງົບປະ ມານຂອງລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ປັດໄຈອືີ່ນໆທ ີ່ລ້ວນແຕ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວໃນປີ 2020.  

1 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງອງົການ IMF ສະບບັເດືອນເມສາ 2020 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 
1 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ 2020 
 

2.  ແຜນດ າເນ ນງານ 

➢ ວ ໄສທດັ ທຄຕລ 
ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດລວມຂອງຕົນຕາມແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ແຕ່ປີ 2016-2020 ຄື: “ເປນັທະນາຄານທ ີ່

ເຂັັ້ມ ແຂງ ທນັສະໄໝ ກາ້ວສ ມ່າດຕະຖານສາກນົ”.  
➢ ພາລະກິດ  

ທຄຕລ ຍັງສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປັບປຸງພາລະກິດ ສໍາຄັນໆ ຂອງ ທຄຕລ 2016-2020 ຄື   : “ພັດທະນາ
ລະບົບບ ລິຫານອົງກອນທ ີ່ເຂັັ້ມແຂງ ເນັັ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນ
ໄລຍະໃໝ່ ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທໍາຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກການ Basel 

II, ຍົກສ ງປະສິດທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານບ ລິຫານທ ີ່ມ ສັກກາຍະພາບ, 
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ຄົບຖ້ວນ, ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນໍາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊ ທ ີ່ທັນ

ສະໄໝ ຮັບປະກັນວຽກງານບ ລິການ, ການຮັກສາຖານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້
ເທົົ່າທຽມກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ”. 
➢ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການປ ີ 2020 

ໃນການສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືີ່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບ ລິການ ໂດຍເນັັ້ນ
ໃສ່ ວຽກງານຕົັ້ນຕ ແມ່ນຍັງສືບຕ ໍ່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດ ມ) ເຊັົ່ນ: 

ບນັດາໂຄງການຂອງແຕລ່ະແຜນງານມ ຄື :  
- ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ:   

- ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫຼັກເກນ ບາເຊວ II  

- ສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນເພືີ່ອການບ ລຫິານ : 

- ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ   

- ການບ ລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ  

- ພັດທະນາການບ ລິຫານການເງນິ  ,ການບ ລິການທ ີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດໃຫ້ສ ງ
ຂ ັ້ນ  

3. ແຜນຖານະການເງນິທ ີ່ສາໍຄນັ: 
ໃນປີ 2020 ແມ່ນປີທ້າທາຍອ ກປີໜ ີ່ງສໍາລບັການສ້າງລາຍຮັບໃນທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດບ ໍ່ເອືັ້ອ

ອໍານວຍເທົົ່າທ ີ່ຄວນ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົົ່ວໂລກ, ລວມທັງໄພທໍາມະຊາດຕ່າງໆ ແລະ ສະພາບ
ການແຂ່ງຂັນທ ີ່ສ ງສົມຄວນ. ສະນັັ້ນ, ສະເພາະແມ່ນແຜນຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ໄດ້ອ ງໃສ່ຖານຂ ໍ້
ມ ນຕົວເລກຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດຕາມການກວດສອບມາດຖານສາກົນ ສະເພາະກິດຈະການ 2019 ເປັນປີຖານໃນ
ການໄລ່ລຽງກໍານົດບັນດາຕົວເລກແຜນທຸລະກິດຕ່າງໆ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ອ ງໃສ່ແຜນລະດັບການຂະຫຍາຍໂຕທາງທຸລະ
ກິດຂອງແຜນໄລຍະຍາວຮອດປີ 2020 ທຄຕລ, ຂ ໍ້ມ ນມະຫາພາກ ແວດລ້ອມທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ ີ່ງໄດ້
ຮັບຮອງເອົາເປ ົ້າໝາຍສ ້ຊົນແຕລ່ະດ້ານຄືດັົ່ງນ ັ້: 

- ຍອດຊັບສິນ : 49.820.600 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2019 ເພ ັ້ມຂືັ້ນ 7,0%, 

- ຍອດເງິນຝາກ: 43.100.000 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2019 ເພ ັ້ມຂ ັ້ນ 7,7% 

- ຍອດເງິນກ ທ້ັງໝົດ: 28.389.000 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2019 ເພ ັ້ມຂືັ້ນ 5,2%, 

- ໜ ັ້ NPL ທັງໝົດ :  832.000 ລ້ານກ ບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດ 2019 ເພ ັ້ມຂືັ້ນ 05% ແລະ ກວມ 2,9% ຂອງ

ສິນທັງໝົດ 

- ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ:  357.000 ລ້ານກ ບ ຫຼຼຸດລົງ 17,1 %. 

4. ແຜນປະກອບວດັຖຼຸເຕກັນກິ, ກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງ 

- ແຫຼ່ງທ ນທ ີ່ໃນປີ 2019 ເພືີ່ອການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໃນປີ 2020 ມ ທັງໝົດ 210,51 ຕືັ້ກວ່າກ ບ . 
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- ແຜນຄາດຄະເນການນໍາໃຊ້ແຜນປະກອບວັດຖຼຸເຕັກນິກ, ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທ ີ່ຄາດຈະວ່າຈະເປັນຊັບ
ສົມບັດຄົງທ ີ່ໃນປີ 2020 ທຽບໃສ່ແຫຼ່ງທ ນໃນປີ 2019 ມ ທັງໝົດ 312,44 ກວ່າຕືັ້ກ ບ. ທັງນ ັ້ກ ໍ່ເພືີ່ອຮອງຮັບ

ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລິການ, ການພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆຂອງບາວເຊວ2 ແລະ ລະບົບ Core 

Banking  ໃໝ່ ແລະ ຂືັ້ນໃວ້ແຜນສໍາຮອງໃນກ ລະນ ສຸກເສ ນ.  ສະນັັ້ນ, ແຜນການປີ 2020 ແມ່ນ ທຄຕລ 

ຈະພະຍາມຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃນການປະກອບວັດຖຼຸອຸປະກອນ, ການກ ໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ທ ີ່ເຫັນວ່າມ ຄວາມຈໍາ
ເປັນເລັົ່ງໃນໃສ່ໃນການພັດທະນາການບ ລິການຕ່າງໆ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ກະທົບເຖິງແຫຼ່ງທ ນ ທ ີ່ ທຄຕລ ສາມາດນໍາໃຊ້
ໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນປີ ແລະ ບົນພືັ້ນຖານການໄລ່ລຽງທາງດ້ານຜົນການດໍາເນນ ນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ເຊິີ່ງມ ລາຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນ ັ້:  

                     ຫົວໜ່ວຍລ້ານກ ບ 
 

 
 

5. ແຜນຂະຫຍາຍໜວ່ຍບ ລກິານ 
      ໃນປີ 2020 ທຄຕລ ມ ແຜນຈະຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລິການ ທ ີ່ມ ການໄລລ່ຽງຕາມຖານເສດຖະກິດຂອງເປ ົ້າໝາຍ

ທ ີ່ມ ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຊ ີ່ງແຜນສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລິການທັງໝົດ 12 ໜ່ວຍ
ບ ລິການ ໃນນັັ້ນເປັນແຜນສືບຕ ໍ່ໃນປີ 2019 ຈໍານວນ 9 ແລະ ແຜນຂະຫຍາຍໃໝ່ 3 ໜ່ວຍບ ລິການດັົ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມ
ນ ັ້:  

ລາຍການ ຈໍານວນເງິນ ລາຍການ ຈໍານວນເງິນ
1 ສ້າງຕ ັ້ງສາຂາ -        -                -           -                    
2 ສິດນໍາໃຊ້ທດີີນ 6           8.415            6             8.415                
3 ໂປຼແກຼມ 44         36.867           44            36.867               
4 ສິງປຸກສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງ 120        132.318         120          83.971               
5 ພາຫານະ 24         3.659            24            3.659                
6 ເຄ ື່ອງເຢນັ ແລະ ສິື່ງຕິດຕ ັ້ງ ຈ ດວາງ 358       5.310            358         5.310                
7 ເຄ ື່ອງຈ ກຮ ບໃຊ້ຫອ້ງການ 5.871     163.403         5.871       163.403             
8 ເຄ ື່ອງຮ ບໃຊ້ສໍານ ກງານ ເຟີນີເຈີຕ່າງໆ 1.822     10.824           1.822       10.824               

8.245   360.796      8.245     312.449          

ເນ ັ້ອໃນລ/ດ
ແຜນຄາດຈະໂອນເຂົັ້າຊ ບສົມບ ດຄົງທີື່ແຜນງ ົບປະມານທ ງໝົດ 2020

ລວມ
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6. ແຜນຮບັພະນກັງານໃໝ ່
        ໃນປີ 2020 ທຄຕລ ໄດ້ຂືັ້ນແຜນສໍາລັບຮັບພະນັກງານໃໝ່ໂດຍໄດສ້ັງລວມຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈາກບັນ
ດາພະແນກ, ສ ນ, ສາຂາ ໃນທົົ່ວລະບົບທ ີ່ມ ຄວາມຈາໍເປັນ. ສໍາລັບການປະກອບພະນັກງານໃໝ່ແມ່ນຈະອ ງໃສ່ການໄລ່

ລຽງຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົັ້ນຕ  ເປັນຕົັ້ນແມ່ນເພືີ່ອຮອງຮັບການສ້າງຂະແໜງໃໝ່, ໜ່ວຍ
ບ ລິການຕ່າງໆ,  ຊັບຊ້ອນປ່ຽນແທນບັນດາຕໍາແໜງ່ງານ, ທົດແທນພະນັກງານອອກການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, 
ອອກຮັບບໍາເນັດ ແລະ ພະນັກງານເສຍຊ ວິດ. ສ່ວນການປະກອບພະນັກງານຢ ່ສາຂາ, ຂັັ້ນໜວ່ຍບ ລິການແມ່ນໄດ້ມ ການ
ປະເມ ນຜົນຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງວຽກງານຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ແຕ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນຈະໄດ້ພິຈາລະນາ
ຄວາມຈໍາເປັນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ໄລ່ລຽງຕາມຜົນການດໍາເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕືີ່ມ. ຊ ີ່ງແຜນການຮັບ
ພະນັກງານມ ຈໍານວນທັງໝົດ 166 ຄົນ (ໃນນັັ້ນ, ປະກອບສໍານັກງານໃຫຍ່ 84 ຄົນ, ສາຂາທົົ່ວລະບບົ 62, ທົດ
ແທນຕໍາແໜ່ງງານ 15 ຄົນ ແລະ ໜ່ວຍບ ລິການໃໝ່ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງເພ ັ້ມຕືີ່ມ 5 ຄົນ).   
 



ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ 
ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ

ຊີວະປະຫວັດຫຍ້ໍ:
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ : 24/11/1966

ສນັຊາດ : ລາວ

ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ 

ປະຫວັດການສຶກສາ:

   ປີ 2004 : ປະລນິຍາເອກດາ້ນເສດຖະສາດ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາ 

 ໄລແຫ່ງຊາດອດົສະຕາລ,ີ 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:

01-2020-ປະຈຸບັນ 

2016-2019 
2014-2016 

2013-2014 

2010-2012 

: ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການເງິນ
: ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງນິ, ກະຊວງການເງິນ  
: ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັັດ, ກະຊວງການເງິນ. 
: ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ກະຊວງການເງິນ
: ໜ່ຶ ງໃນຄະນະບ�ລິຫານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ໃນຂງົເຂດອບັການສິະຖານ, ບງັກະລາດດິ, ປູຊານ, 
ອນິເດຍ, ລາວ, ທາຈກິດິສະຖານ ແລະ ຕູມນິດິ 

ສະຖານ, ປະຈ�າການທ່ ີສ�ານກັງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ  

ພດັທະນາອາຊີ ເມອືງມະນລິາ ປະເທດ ຟີລບິປິນ.

2007-2011 

2005-2007 

2004-2005 

1996-1998 

1993-1996 

1991-1993 

: ຮອງຫວົໜາ້ກມົເງ ນິຕາຕ່ າງປະເທດ, ກະຊວງການເງ ນິ 
: ຫວົໜາ້ກມົນະໂຍບາຍເສດຖະສາດການເງນິ, ກະຊວງ 

 ການເງ ິນ
: ຫວົໜ້າພະແນກສະຖຕິກິານເງ ິນ, ກມົນະໂຍບາຍ 

 ເງ ິນຕາ, ກະຊວງການເງ ິນ.

: ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກບນັຊທ່ີ ົວໄປ, ກມົຄງັເງ ິນ, 

 ກະຊວງການເງ ິນ
: ພະນກັງານການເງ ິນ, ກະຊວງການເງ ິນ
: ອາຈານສອນ ທ່ ີມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ ງຊາດລາວ

ເອກະສານຄັດຕິດ 6



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

: 03/06/1945ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 
ສນັຊາດ 

ພາສາ 

: ລາວ

: ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣ ັ່ງ  

ປະຫວັດການສຶກສາ:

 ປີ 1993 : ມະຫາວທິະຍາໄລຈອດສທ໌າວທີ່ນະຄອນວ�ຊງິຕນັ
 ປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ.

 ປີ 1985 : ສະຖາບນັຄຸມ້ຄອງທະນາຄານແຫ່ງອນິເດຍທີ່ ເມອືງ 

 ປານາ ປະເທດອນິເດຍ 

    ປີ 1974 : ສູນຝຶກອບົຮມົລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່  ເມອືງ ນາໂກຢາ 
 ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ.

    ປີ 1972 : ການຝຶກອບົຮມົ: ດາ້ນເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາບນັ
ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ  

 ທີ່ ບາງກອກປະເທດໄທ.

 ປີ 1969 : ຈບົອຸດມົ ແລະ ລະດບັປະລນິຍາຕຣີ ຈາກປະເທດ  
ອດົສະຕາລ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລນວິຊາວເວວ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:

 ປີ 2015   : ເປັນທ່ປຶີກສາດາ້ນການເງນິ ແລະ ການທະນາຄານ ຂອງ 

ບ�ລສິດັລາ້ນຊາ້ງ ມເິນໂີຣນ ຈ�າກດັ (ຊຶ່ ງເປັນບ�ລສິດັ
ໃນເຄອືຂອງກຸ່ມບ�ລສິດັໂອເຊຍນາ ແຫ່ງເມອືງ  

 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
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ

ສນັຊາດ 

ພາສາ 

:  05/02/1974 

:  ລາວ

: ລາວ, ອັງກິດ, ຢ ີ່ປນຸ 

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2000-2003 :  ປະລນິຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລ 

 ໂຄເບ, ປະເທດຢ່ີປຸນ

1998-2000  :  ປະລນິຍາໂທວສິະວະກ�າໂຍທາ, ມະຫາວທິະຍາໄລ 
 ໂອສະກາ, ປະເທດຢ່ີປຸນ

1994-1998 :  ປະລນິຍາຕວີສິະວະກ�າໂຍທາ, ມະຫາວທິະຍາໄລ 
ໂອສະກາ, ປະເທດຢ່ີປຸນ

OOປະຫວັດການເຮັດວຽກ (1):

2013-ປະຈບຸນັ : ຮອງຄະນະບ�ດ,ີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ�ລຫິານ 
 ທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ

2008-2013  : ຫວົຫນາ້ພະແນກຄົນ້ຄວາ້, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ  

 ບ�ລຫິານທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

2006-2008 : ຮອງຫວົຫນາ້ພາກເສດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ  
 ແລະ ບ�ລຫິານທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ

2004-2006 :  ຮອງຫວົຫນາ້ພະແນກຄົນ້ຄວ້າ, ຄະນະເສດຖະສາດ 

 ແລະບ�ລຫິານທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ

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

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ (2):
 2017  : ຮອງສາດສະດາຈານຮບັເຊນີ,ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິ

ຍາຕກີານສກືາການຮ່ວມມສືາກນົມະຫາວທິະຍາໄລ 
 ໂຄເບ,  ປະເທດຢ່ີປຸນ

  2016/15  : ອາຈານຮບັເຊນີ, ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິຍາຕກີານບ�ລ ິ
 ຫານ, ມະຫາວທິະຍາໄລກຽວໂຕ, ປະເທດຢ່ີປຸ່ນ

 2013 : ນກັຄົນ້ຄວາ້ຮບັເຊນີອາເມລກິາ-ອາເຊຍັ, ພະແນກເສດ
ຖະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລຮາເວດ, ປະທດອາເມລກິາ

    2011 : ຮອງສາດສະດາຈານຮບັເຊນີ ມະຫາວທິະຍາໄລນນັ
 ຢັງ, ປະທດສງິກະໂປ

 2010 : ນກັຄົນ້ຄວາ້ຮບັເຊນີ, ມະຫາວທິະຍາໄລລາວານ,
ປະເທດຄານາດາ

 : ອາຈານຮບັເຊນີ, ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິຍາຕກີານພດັ
ທະນາສາກນົ, ມະຫາວທິະຍາໄລນາໂກຍາ, ປະເທດຢ່ີປຸ່ນ

 : ນກັຄ ້ນົຄວາ້ຮບັເຊນີ, ສູນຄ ້ນົຄ ້ວົເສດຖະກດິ, ມະຫາ
ວທິະຍາໄລນາໂກຍາ,  ປະເທດຢ່ີປຸນ

 2005 : ນກັຄ ້ນົຄວາ້ຮບັເຊນີ, ສະຖາບນັພດັຖະນາເສດຖະກດິ,
ປະເທດຢ່ີປຸນ

ທ່ານ ຮສຈ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ  
ກໍາມະການອິດສະຫຼະ
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ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ  
ກໍາມະການ

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

: 02/05/1970ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 
ສນັຊາດ 

ພາສາ 

: ລາວ

: ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ 

ປະຫວັດການສຶກສາ:

  2003-2007 : ສກຶສາຕ�່ ປະລນິຍາໂທ ທີ່ ສະຖາບນັການເງນິ ຮ່າໂນຍ້,
 ສສ ຫວຽດນາມ

  1989-1994 : ມະຫາວທິະຍາໄລ ດາແກດັສະຕານ ອາດດີສະຫະ 
ພາບໂຊຫວຽດ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:

2016-ປະຈບຸນັ : ເປັນຮອງຫວົໜາ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ.

2010-2016  : ເປັນຫວົໜາ້ພະແນກ ຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ 

 ການເງນິ

2007-2009 : ເປັນຮອງພະແນກຈດັຕ ້ງັ-ບ�ລຫິານ, ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ,  

 ກະຊວງການເງນິ

2007 : ເປັນວຊິາການ ຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິ

2002-2003 : ເປັນຫວົໜາ້ຫອ້ງງບົປະມານ ພະແນກການເງນິເຂດ 
 ພເິສດໄຊສມົບູນ

1998-2002  : ເປັນຫວົໜາ້ຫອ້ງຄງັເງນິ ພະແນກການເງນິເຂດ 
 ພເິສດໄຊສມົບູນ

1995-1997 : ເປັນວຊິາການຢູ່ພະແນກການເງນິເຂດພເິສດໄຊສມົບູນ

1994 : ເປັນວຊິາການຢູ່ກມົບນັຊ,ີ ກະຊວງການເງນິ
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ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ
ກໍາມະການ

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ

ສນັຊາດ 

ພາສາ 

: 17/06/1964

: ລາວ

: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຮງົກາລີ.

ປະຫວັດການສຶກສາ:

     ປີ 2009  : ຊັນ້ສູງທດິສະດກີານເມອືງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມອືງ- 

 ການປົກຄອງ

1983–1988  : ປະລນິຍາໂທດາ້ນເສດຖະກດິການເງນິຈາກປະເທດ 
ຮງົກາລ.ີ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:

2016–ປະຈບຸນັ : ຖກືແຕ່ງຕ ້ງັເປັນຜູອ້�ານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານ 

 ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ

2015–2015  : ຖກືແຕ່ງຕ ້ງັ ແລະ ດ�າລງົຕ�າແໜ່ງເປັນຮກັສາການ 

ຜູອ້�ານວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ  
ມະຫາຊນົ ແລະ ເປັນປະທານສະພາບ�ລຫິານທະນາຄານ  
ລາວ-ຝຣັ່ ງ.

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

ການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ  
 ມະຫາຊນົ.

2000–2005 : ເປັນຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງສນິເຊື່ ອ ຕາມການ 

ສບັຊອ້ນ.

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

1995–1998  : ເປັນຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາຈ�າປາສກັ.

 ປີ 1994  : ແຕ່ງຕ ້ັງເປັນຫົວໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງສິນເຊື່ ອ, 
 

 ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

1989–1990  : ເຮດັວຽກເປັນພະນກັງານວຊິາການທີ່ ພະແນກຄຸມ້
ຄອງສນິເຊື່ ອ, ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ  

 ມະຫາຊນົ.

1988–1989  : ເປັນພະນກັງານວຊິາການ ທີ່ ກະຊວງການເງນິ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ

ສນັຊາດ 

ພາສາ 

:  15/08/1964

:  ລາວ

: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ 

ປະຫວັດການສຶກສາ:

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

1982-1989 : ປະລນິຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກດິການຄາ້ ຈາກສາທາ 
ລະນະລດັເຊກັ

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

2015 - 02/2019 : ຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງສນິເຊື່ ອ ແລະ ເປັນກ�າມະ 

ການສະພາບ�ລຫິານບ�ລສິດັຫຼກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ  
 (BCEL-KT)

2013 - 2015 :  ຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາຈ�າປາສກັ

2011 - 2013 : ຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວນັ

2010 - 2011 : ວ່າການຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວນັ

2007 - 2010 : ວ່າການຫວົໜາ້ ທຄຕລ ສາຂາຈ�າປາສກັ

2005 - 2007 :  ວ່າການຮອງຫວົໜາ້ສາຂາຈ�າປາສກັ

2003 - 2005 :  ຫວົໜາ້ຂະແໜງສນິເຊື່ ອ ສາຂາຈ�າປາສກັ

2001 - 2002 :  ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານບ�ລກິານ ສາຂາຈ�າປາສກັ

1996 - 2000 : ພະນກັງານວຊິາການສນິເຊື່ ອ ທຄຕລ ສາຂາຈ�າປາສກັ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ 
ກໍາມະການ

02/2019-ປະຈຸບັນ : ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ 
ລາວ ມະຫາຊົນ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ

ສນັຊາດ 

ພາສາ 

:  11/07/1975

:  ຝຣ ັ່ງ
: ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ສະເປນ,ຈີນ ແລະ ຢີ່ປຸ�ນ

ປະຫວັດການສຶກສາ:

1996-1999  : ສຶກສາທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລ 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

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

 01/2020 – ປະຈບຸນັ  : ຫວົໜ�າຝ�າຍທລຸະກິດຕ�າງປະເທດ, BRED 
Banque Populaire, ປະເທດ France. 

2009-2010  : ຫົວໜ�າຝ�າຍຄຸ�ມຄອງຄວາມສ�ຽງ ແລະ ການປະຕິບັດ 

ຕາມ, BRED Banque Populaire, ປະເທດ 

France.  

ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA

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
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ໃບມອບສິດ 
Proxy 

1. ຂາ້ພະເຈາ້ .-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -- ສັນຊາດ.-.-. -. -. -. -. -. -. -.-. -. -.-. -. -.-. -..-.-. -. -.-. -. -. -.-. -. -.--. -. -.-. --. -. -.-..-.-. -. -. -.-.-.-.-

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

ເຮືອນເລກທ ີ່  .-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -.  ບາ້ນ - . --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. --. -. -. -. -. -. - - ເມືອງ  .-.-. -. -. -. -. -. -. -. -.-. -. -..-.-.-. -. -. -.-. -. -.-. -. --.-. -. -. -.-. -. --.-. -. -. -..-. -. -

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

ແຂວງ .-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -Province--. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. --. -. -. - 
ເປັນຜ ຖ້ືຮ ນ້ຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
Being a shareholder of Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public  

ມ ຮ ນ້ທ ີ່ ຖືຈໍານວນ.-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. --..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -.ຮ ນ້ຊ ີ່ ງເທົີ່ າກບັຈໍານວນສຽງທ ີ່ ຈະລົງຄະແນນສຽງ
Holding a total number of .............................shares which are equivalent to the same number of votes 

2. ຂໍມອບໝາຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະລ ີ່ ມນ ້ (ກະລ ນາເລືອກ 1 ທີ່ ານ):
Hereby assign the Independent BOD member below (please select one only):

ທີ່ ານ ຄໍາສ ກ ສ ນດາຣາ ທີ່ ານຮອງສາສະດາຈານ ປອ. ພ ເພັດ ກຽ້ວພິລາວົງ 
Mr. Khamsouk Sundara Assoc. Prof. Dr. Phouphet Kyophilavong 

(ຫຼືບ ກຄົນອືີ່ ນ  ກະລ ນາລະບ ລາຍລະອຽດ /  Or other person,  please spec ify )

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

Hereby assign Mr./Ms. .-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --.  age .-.-. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. --. -. -.
ສັນຊາດ.-.-. -. -. -. -. -. -. -.-. -. -.-. -. -.-. -..-.-. -. -.-. -. -. -.-. -. -.--. -. -.-. -. -. -.-. -. -.-. -. -. -.--. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -ຢ ີ່ ເຮືອນເລກທ ີ່ .-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -........................................
Nationality…………………………………….. residing at………………………………………………… 

ບາ້ນ -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -   ເມືອງ .-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -  ແຂວງ .-. -. -. -. - -..-. -. -. -.-. -. -. -.-. -. -.--. -. -. -.-. -. -.-. -. -. -. -

Village -.--. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.-. -. -. --.-. -. -..-. -. -.-. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -District -.--. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. Province-. -. -. -. -. - -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.--. -. -.-. -. -. -.-. -. -. -

ໃຫເ້ປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ເພືີ່ ອເຂົ້າຮີ່ ວມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈົົ້າຢ ີ່ ໃນກອງປະຊ ມສາມັນຜ ຖ້ືຮ ນ້ ປະຈໍາປ  2019 ຂອງ
ທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທ ີ່ ຈະຈັດຂື້ນໃນ ເວລາ 14:30 ໂມງ ຂອງວັນທ  29 ພ ດສະພາ 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. ຂາ້ພະເຈົ້າ ອະນ ຍາດໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລົງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈົ້າ ຢ ີ່ ໃນກອງປະຊ ມດັີ່ ງນ ້ (ເລືອກເອົາໜ ີ່ ງ ຈາກສອງທາງເລືອກລ ີ່ 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 ສິດພິຈາລະນາ  ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນທ ກໆບັນຫາແທນຂາ້ພະເຈົ້າ ຕາມທ ີ່ ຜ ກ້ີ່ ຽວເຫັນສົມຄວນ; ຫຼື
To grant the proxy to consider and vote in all agendas on my/our behalf as the proxy may deem 
appropriate; or 

2. ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລົງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອງ້ການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າດັີ່ ງນ ້ (ຖາ້ເລືອກຂໍນ້ ້, ກະລ ນາເລືອກລົງຄະແນນ ເຫັນດ  ຫຼື
ບໍີ່ ເຫັນດ  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): 
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ວາລະທ  1: ຮັບຮອງບົດບັນທ ກກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ນ້ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2018 

Agenda 1: Approve the minutes of the annual general shareholders’ meeting of 
BCEL for the year 2018 

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  2: ລາຍງານໂດຍຫຍໍ ້ກີ່ ຽວກບັ ສະພາບການດໍາເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປ  2019  
Agenda 2:    A brief report on the operation highlights of BCEL for the year 2019 

  (ບໍີ່ ມ ການລົງຄະແນນສຽງ / No vote required) 
 

ວາລະທ  3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜົນການດໍາເນ ນທ ລະກດິປະຈໍາປ  2019   
Agenda 3: To consider and approve the business performance results for the year 

2019 
ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເງນິປັນຜົນປະຈໍາປ  2019 
Agenda 4:  To consider and approve the dividends for the year 2019. 

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການປ  2020 
Agenda 5: To consider and approve the plan for the year 2020  

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕີ່ ງຕັງ້ຜ ກ້ວດສອບອິດສະຫະຼປະຈໍາປ  2020. 
Agenda 6: To consider and approve the appointment of independent auditor for the 

year 2020. 

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  7: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕີ່ ງຕັງ້ສະພາບໍລິຫານຊ ດໃໝີ່  
Agenda 7: To consider and approve the new Board of Directors  

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 

4.  ການລົງຄະແນນສຽງຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ທ ີ່ ບໍີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນ ້ ໃຫຖ້ືວີ່ າບໍີ່ ຖືກຕອ້ງ ແລະ ບໍີ່ ແມີ່ ນການລົງຄະແນນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ. 
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 ີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າ ບໍີ່ ໄດລ້ະບ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕົນໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜືີ່ ງ ຫຼື ລະບ ໃວ ້ ບໍີ່ ຈະແຈງ້ ໃຫຖ້ືວີ່ າ
ຂາ້ພະເຈົ້າລົງຄະແນນສຽງເຫັນດ  
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 ກການກະທໍາໃດຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ໃນກອງປະຊ ມ ທ ີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນ ້ ໃຫຖ້ືວີ່ າຂາ້ພະເຈົ້າ ໄດກ້ະທໍາເອງທ 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. 
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ທ ີ່ .-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - ວັນທ .-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -./-. -. -..-. -. -. -. -. -. -. -. -/2020. 

Wrote at…………………………………….. date……………………. 

 

 

ເຊັນຜ ້ຖືຮ ້ນທ ີ່ ມອບໝາຍ / signed by the shareholder 

 

 

 

 

ເຊັນຜ ້ຕາ ງໜ ້າ  /signed by the proxy 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ /Remark: 

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

2. ໃບມອບສິດສະບັບນ ້ຈະຕອ້ງນໍາໄປຈົດທະບຽນສານ ນໍາສໍານັກງານທະບຽນສານທ ີ່ ຢ ີ່ ສະດວກສໍາລັບທີ່ ານ ເພືີ່ ອໃຫຮ້ັບປະກນັຜົນ
ສັກສິດທາງກດົໝາຍ, ທະນາຄານມ ສິດປະຕິເສດໃບມອບສິດໃດໆທ ີ່ ບໍີ່ ໄດຈ້ົດທະບຽນສານ. 
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 ຕອ້ງສະແດງເອກະສານຂອງຕົນເອງຕໍີ່  ພະນັກງານປະຈໍາໂຕະລົງທະບຽນ ຄື:  ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສື
ຜີ່ ານແດນ (ສໍາລັບນັກລົງທ ນຕີ່ າງປະເທດ) ພອ້ມກບັສໍາເນົາເອະສານປະເພດດຽວກນັນ ້ຂອງຜ ຖ້ືຮ ນ້, ໃບມອບສິດສະບັບນ ້ ແລະ ໜັງ
ສືເຊ 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.  

 



ເອກະສານຄັດຕິດ / Attachment 7 

4 

 

ຊ ວະປະຫວັດຫຍໍ ້
 

ຊ ືີ່  ແລະ ນາມສະກ ນ:  ທີ່ ານ ຄໍາສ ກ ສ ນດາຣາ 
ສນັຊາດ:   ລາວ 
ວນັເກ ດ:   03 ມຖິ ນາ 1945 
ພາສາ:  ລາວ, ອງັກດິ, ຝຣັີ່ ງ  
ເບ ໂທລະສບັ:  020 55514235 
                  Email:         Khamsouk_sd@yahoo.com 

 
 ປະຫວດັການສ  ກສາ : 

 
 1969 ອ ດມົສ  ກສາ ແລະ ລະດບັປະລຍິາຕ  ຈາກປະເທດອດົສະຕຣາລ , ມະຫາວທິະຍາໄລນວິຊາວ

ເວລ. 
 

 ປະສບົການການເຮດັວຽກ: 
 

 04/2015  ເປນັທ ປ ກສາດາ້ນກາເງນິ ແລະ ການທະນາຄານ ຂອງບລໍສິດັ ລາ້ນຊງ້ ມເິນ ໂຣ ຈາໍກດັ  
(ເຊ ິີ່ ງເປນັບລໍສິດັໃນເຄ ືີ່ ອຂອງກ ີ່ ມບລໍສິດັ ໂອເຊຍນາ ແຫີ່ ງເມອືງເມວເຍນິ, ປະເທດອດົສະຕຣາລ ). 

 1995-1996  ເປນັທ ີ່ ປ ກສາຜ ອ້າໍນວຍການ ທ ີ່ ອງົການການເງນິລະຫວີ່ າງປະເທດກ ີ່ ມພາກພ ືນ້ອາຊ ຕາ
ເວນັອອກສີ່ ຽງໃຕ,້ ທ ີ່ ນະຄອນວຊໍງິຕນັ, ປະເທດອາເມລກິາ 

 1990-1994 & 1997 - ມ ນາ 2005  ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ 
 1976-1989  ທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 1970-1975  ທະນາຄານພດັທະນາລາວ  

 ການຝ  ກອບົຮມົ: 
 1993 ຮີ່ວມຝ  ກອບົຮມົທ ີ່  ມະຫາວທິະຍາໄລຈອດສທ໌າວ ທ ີ່ ນະຄອນ ວຊໍງິຕນັ, ປະເທດສະຫະລດັອາ

ເມລກິາ, ສະຖາບນັທະນາຄານໂລກທ ີ່ ນະຄອນວຊໍງິຕນັ, ສະຖາບນັຂອງອງົການການເງນິລະຫວີ່ າງປະເທດ ທ ີ່

ນະຄອນວຊໍງິຕນັ ແລະ ປະເທດສງິກະໂປ 
 1985 ສະຖາບນັຄ ມ້ຄອງທະນາຄານແຫີ່ ງອນິເດຍ ທ ີ່ ເມອືງປານາ, ປະເທດອນິເດຍ 
 1974 ສ ນເຝກິອບົຮມົລະຫວີ່ າງປະເທດ ທ ີ່ ເມອືງນາໂກຢາ, ປະເທດຍ ີ່ ປ ີ່ ນ 
 1972  ອບົຮມົດາ້ນເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາບນັຄ ມ້ຄອງເສດຖະກດິຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດທ ີ່

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ 
 ຜົນງານການຂຽນ: ຂຽນລາຍງານລະດບັຊາດ ກີ່ ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງເງນິເຟ  ້ແລະ ລະບບົການຄ ມ້ຄອງແລກປີ່ ຽນ
ເງນິຕາ ເພ ືີ່ອຮບັໃຊກ້ານປ ກສາຫາລກືບັບນັດາປະເທດ ໃນພາກພ ືນ້ ESCAP. 

  



ເອກະສານຄັດຕິດ / Attachment 7 

5 

 

ຊ ວະປະຫວັດຫຍໍ ້
 

 
ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກ ນ:  ຮສຈ. ປອ. ພ ເພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ 
ສນັຊາດ :               ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປ ເກ ດ :     05 ກ ມພາ 1974  
ພາສາ:                   ລາວ, ອັງກດິ, ຢ ີ່ ປ ນ 

  ເບ ໂທລະສບັ:    020 55527321 
         Email:               Phouphetkyophilavong@gmail.com 

     
I. ປະຫວດັການສ  ກສາ: 

 2000-2003:  ປະລນິຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
 1998-2000:  ປະລນິຍາໂທວສິະວະກໍາໂຍທາ, ມະຫາວທິະຍາໄລໂອສະກາ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
 1994-1998:  ປະລນິຍາຕ ວສິະວະກໍາໂຍທາ, ມະຫາວທິະຍາໄລໂອສະກາ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 

 
II. ປະຫວດັການເຮດັວຽກ (1) 

 2013-ປະຈ ບນັ: ຮອງຄະນະບດໍ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລໍຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ 
 2008-2013:   ຫວົຫນາ້ພະແນກຄ ົນ້ຄວາ້, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລໍຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລ

ແຫີ່ ງຊາດ 
 2006-2008:  ຮອງຫວົຫນາ້ພາກເສດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລໍຫິານທ ລະກດິ, 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ 
 2004-2006:  ຮອງຫວົຫນາ້ພະແນກຄ ົນ້ຄວ້າ, ຄະນະເສດຖະສາດແລະບລໍຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລ

ແຫງຊາດ 
 2003-2004:  ອາຈານສອນ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລໍຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ 

ປະຫວດັການເຮດັວຽກ (2) 
 2017   ຮອງສາດສະດາຈານຮບັເຊ ນ,ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິຍາຕ ການສກືາການຮີ່ ວມມສືາກນົມະຫາວທິະຍາໄລ ໂຄ

ເບ,  ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
 2016/15 ອາຈານຮບັເຊ ນ, ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິຍາຕ ການບລໍຫິານ, ມະຫາວທິະຍາໄລກຽວໂຕ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ີ່ ນ 
 2013  ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ຮບັເຊ ນອາເມລກິາ-ອາເຊຍັ, ພະແນກເສດຖະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລຮາເວດ, ປະທດ

ອາເມລກິາ 
 2011   ຮອງສາດສະດາຈານຮບັເຊ ນ ມະຫາວທິະຍາໄລນນັຢງັ, ປະທດສງິກະໂປ 
 2010  ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ຮບັເຊ ນ, ມະຫາວທິະຍາໄລລາວານ, ປະເທດຄານາດາ 
 2009   ອາຈານຮບັເຊ ນ, ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິຍາຕ ການພດັທະນາສາກນົ, ມະຫາວທິະຍາໄລນາໂກຍາ,  

ປະເທດຢ ີ່ ປ ີ່ ນ 
 2008  ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ຮບັເຊ ນ, ສ ນຄ ົນ້ຄ ົວ້ເສດຖະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລນາໂກຍາ,  ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
 2005  ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ຮບັເຊ ນ, ສະຖາບນັພດັຖະນາເສດຖະກດິ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
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ລະບຽບສ າລບັການດ າເນນີກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ທຄຕລ 
Rules for the Annual General Shareholders’ Meeting of BCEL 

 
1. ການລງົທະບຽນເພ ືື່ ອເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ/Registration for attending the meeting  
ຜ ູ້ເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມທກຸຄນົ ຕ ູ້ອງລງົທະບຽນໃຫູ້ຮຽບຮ ູ້ອຍຕາມຂ ັ ູ້ນຕອນທີື່  ທຄຕລ ກ ານດົໄວ ູ້ ກື່ ອນເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຕ ູ້ອງອະນຸຍາດໃຫູ້ ທຄຕລ ສ າເນາົເອາົບດັປະຈ າຕວົ ຫ ື ໜງັສຜືື່ ານແດນ ຫ  ືເອກະສານອ ືື່ ນໆທີື່ ສາມາດໃຊ ູ້ແທນ
ໄດ ູ້ ເພ ືື່ ອເອາົໄວ ູ້ເປັນຫ ັກຖານ. 
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 ູ້ຖ ືຮຸ ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍ ຕ ູ້ອງນ າເອາົໜງັສແືຈ ູ້ງສດິເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມທີື່ ອອກໃຫູ້ໂດຍຕະຫ າດຫ ັກຊບັ
ລາວ (ທີື່ ມເີຄ ືື່ ອງໝາຍບາໂຄດ) ມາແຈ ູ້ງພ ູ້ອມໃນເວລາລງົທະບຽນ. ກ ລະນທີີື່ ບ ື່ ມໃີບແຈ ູ້ງສດິເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມແລ ູ້ວນ ັ ູ້ນ 
ຈະຖືວື່ າການລງົທະບຽນບ ື່ ສ າເລດັ ແລະ ຈະສ ົື່ ງຜນົໃຫູ້ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ ື ຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ບ ື່ ມີສດິລງົຄະແນນສຽງ , ຕ ັ ູ້ງຄ າຖາມ ຫ ື ມີຄ າ
ເຫັນຕ ື່ 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 have no right to vote, question or make comments in the meeting. 
ຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ຕ ູ້ອງສະແດງເອກະສານຂອງຕນົເອງຕ ື່ ພະນກັງານປະຈ າໂຕະລງົທະບຽນ ຄ:ື ບດັປະຈ າຕວົ ຫ  ືປ ູ້ມສ າມະໂນຄວົ ຫ ື 
ໜັງສຜືື່ ານແດນ (ສ າລບັນກັລງົທ ນຕື່ າງປະເທດ) ພ ູ້ອມກບັ ສ າເນາົເອກະສານປະເພດດຽວກັນນີ ູ້ຂອງຜ ູ້ຖ ືຮຸ ູ້ນ, ໃບມອບສດິ
ສະບບັນີ ູ້, ແລະ ໜງັສເືຊີນປະຊຸມ. ຖູ້າເອກະສານເຫ ົື່ ານີ ູ້ເປັນພາສາຕື່ າງປະເທດ ແມື່ ນອະນຸຍາດໄດ ູ້ສະເພາະເອກະສານທີື່ ເປັນ
ພາສາ ອງັກິດເທົື່ ານ ັ ູ້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 ື່ ເມ ືື່ ອມີຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ ື ຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມຢື່ າງໜູ້ອຍ 2 ຄນົຂ  ູ້ນໄປ ແລະມຈີ ານວນ
ຮຸ ູ້ນທີື່ ຖເືກີນ 51% ຂອງຈ ານວນຮຸ ູ້ນສາມນັທງັໝດົ ຕາມທີື່ ໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ໃນ ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານການຄ ູ້າຕື່ າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊນົ.  
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. ການດ າເນນີກອງປະຊຸມ/Rules for proceeding 
3.1  ທື່ ານປະທານສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ ເປັນປະທານກື່ າວເປີດ ແລະ ນ າພາດ າເນີນກອງປະຊຸມ. 
 The Chairman of BCEL's Board of Directors will preside over and lead the meeting. 
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3.2  ທື່ ານ ປະທານສະພາບ ລຫິານ ເປັນຜ ູ້ສະເໜີຫວົຂ ູ້ຂອງແຕື່ລະວາລະ ແລະ ເປັນຜ ູ້ສ ັື່ ງໂຫວດ ຄະແນນແຕື່ ລະວາລະ. 
The Chairman will propose the title of each agenda and order the voting of each agenda. 
3.3 ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍື່  ທຄຕລ ເປັນຜ ູ້ດຳ  ເນີນສະເໜີ ເນ ື ູ້ອໃນຂອງແຕື່  ລະວາລະໃນກອງປະຊຸມ. 
The General Managing Director of BCEL will present details of each agenda to the 
meeting. 
3.4  ຫ ັງຈາກທີື່ ທື່ ານຜ ູ້ອ ານວຍການ ໄດ ູ້ສະເໜີເນ ື ູ້ອໃນຂອງວາລະແລ ູ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜີໃຫູ້ຜ ູ້ຖ ືຮຸ ູ້ນຫ ືຜ ູ້ຕາງ  
ໜູ້າທີື່ ມຄີ າຖາມ ຫ  ືຄ າເຫນັຕ ື່ ວາລະທີື່ ກ າລງັຖກືພຈິາລະນາຢ ື່ . ກ ລະນມີຄີ າຖາມ ທື່ ານຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍື່ ຈະເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ຄ າ
ອະທິບາຍຊີ ູ້ແຈງ. ຈາກນ ັ ູ້ນ, ຖູ້າບ ື່ ມີຄ າຖາມໃດໆຕ ື່ ແລ ູ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜີໃຫູ້ຜ ູ້ຖ ືຮຸ ູ້ນຫ ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າລງົມະຕຕິ ື່
ວາລະດ ັື່ 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 ູ້ເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ ຕ ູ້ອງປດິສຽງໂທລະສບັ ຫ ື ອຸປະກອນການສ ືື່ ສານທຸກຢື່ າງ ແລະ ບ ື່ ສ ົື່ ງສຽງດງັລບົກວນ 
ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງການດ າເນີນກອງປະຊຸມ. 
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 ູ້ມີສດິລງົຄະແນນສຽງ/Persons eligible to vote 
5.1  ມີແຕື່ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍຢື່ າງຖກືຕ ູ້ອງ ຊ  ື່ ງໄດ ູ້ລງົທະບຽນເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງ ປະຊຸມຮຽບຮ ູ້ອຍແລ ູ້ວ 
ເທົື່ ານ ັ ູ້ນ ທີື່ ຈະມີສດິລງົຄະແນນສຽງ.  
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 ູ້ລງົທະບຽນເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ູ້ເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມອ ືື່ ນ ຈະບ ື່ ມີ ສດິໃນການລງົຄະແນນສຽງ. 
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 ຈະເປນັຜ ູ້ສະເໜີວາລະທີື່ ຕ ູ້ອງການໃຫູ້ລງົຄະແນນສຽງ ໂດຍຈະເຊນີ ພຽງແຕື່ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ ື ຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ໄດ ູ້
ຮບັມອບໝາຍ ທື່ ານໃດທີື່ ບ ື່ ເຫນັດຕີ ື່ ບນັຫາທີື່ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ນ າ ສະເໜີເທົື່ ານ ັ ູ້ນລງົຄະແນນສຽງ ເພ ືື່ ອຄວາມສະດວກໃນການ
ນບັຄະແນນສຽງ (ໝາຍຄວາມວື່ າ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທື່ ານໃດທີື່ ເຫນັດຕີ ື່ ການສະເໜີດ ັື່ ງກື່ າວ ກ ບ ື່ ຈ າ ເປັນຕ ູ້ອງລງົຄະແນນສຽງໃດໆ). 
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. ຜນົສກັສດິຂອງການລງົຄະແນນສຽງ/Effectiveness of voting 
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7.1  ສ າລບັ ການລງົມະຕທິົື່ ວໄປ, ການລງົຄະແນນສຽງບ ື່ ເຫນັດຈີະມີຜນົສກັສດິ ກ ຕ ື່ ເມ ືື່ ອມຄີະແນນສຽງຫລາຍກວື່ າເຄ ິື່ ງໜ ື່ ງ
ຂອງ ຈ ານວນຮຸ ູ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດໃນທີື່ ປະຊຸມ.   
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 ສ າລບັການລງົມະຕສິະເພາະ, ການລງົຄະແນນສຽງບ ື່ ເຫນັດຈີະມີຜນົສກັສດິ ກ ຕ ື່ ເມ ືື່ ອມຄີະແນນສຽງຫລາຍກວື່ າ ໜ ື່ ງ
ສື່ ວນສາມຂອງຈ ານວນຄະແນນສຽງທງັໝດົທີື່ ເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຫ າຍກວື່ າ 20% ຈ ານວນຮຸ ູ້ນ 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  ທຸກບດັລງົຄະແນນສຽງ "ບ ື່ ເຫນັດ"ີ ຕ ື່ ວາລະໃດໜ ື່ ງທີື່ ຖກືສ ົື່ ງໃຫູ້ທີື່ ປະຊຸມຫ ງັຈາກທີື່ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ປະກາດຜ ົນການລງົ
ຄະແນນຂອງວາລະນ ັ ູ້ນແລ ູ້ວ, ຈະຖືວື່ າ ເປັນບດັລງົຄະແນນສຽງທີື່ 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 ູ້ເຂ ົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ ູ້ຮບັແຈ ູ້ງກື່ ຽວກບັຜນົການນບັຄະແນນຢ ື່ ໃນທີື່ ປະຊຸມເລີຍ ໂດຍ ການນບັຄະແນນສຽງ ຈະຖື
ເອາົໜ ື່ ງຮຸ ູ້ນ ເທົື່ າກັບໜ ື່ ງຄະແນນສຽງ. 
Attendees will be informed about the voting result forthwith in the meeting with one share 
equals one vote. 
9. ການສະເໜີຄ າຖາມ/Questions 
9.1  ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະສະເໜີໃຫູ້ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍຢື່ າງຖກືຕ ູ້ອງ ມີຄ າຖາມ ຫ ື ສະແດງຄ າເຫນັ
ທີື່ ບ ື່ ນອນໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມ, ໃນຕອນທູ້າຍກອງປະຊຸມພາຍຫ ງັທີື່ ສ າ ເລດັຄບົຖູ້ວນທຸກວາລະແລ ູ້ວ. ສ າລບັຜ ູ້ເຂ ົ ູ້າ
ຮື່ ວມອ ືື່ ນໆ ຈະບ ື່ ມີສດິສະເໜີຄ າຖາມ ຫ  ືມີຄ າເຫນັໃນທີື່ ປະຊຸມ, ຍກົເວ ັ ູ້ນກ ລະນທີີື່ ປະທານ ກອງປະຊຸມ ໄດ ູ້ສະເໜີໃຫູ້ຜ ູ້ເຂ ົ ູ້າ
ຮື່ ວມ ດ ັື່ ງກື່ າວ ປະກອບຄ າເຫັນຕ ື່ 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 ເມ ືື່ ອມກີານສະເໜີຈາກປະທານກອງປະຊຸມແລ ູ້ວນ ັ ູ້ນ, ຜ ູ້ຖ ືຮຸ ູ້ນ ຫ ື ຜ ູ້ຕາງໜູ້າທີື່ ປະສງົຈະມ ີຄ າຖາມ ຫ ື ສະແດງຄ າເຫນັຕ ື່
ທີື່ ປະຊຸມ  ຕ ູ້ອງຍກົມຂື  ູ້ນ ພ ູ້ອມທງັສະແດງເຄ ືື່ ອງໝາຍຕາມທີື່  ທຄຕລ ກ ານດົໃຫູ້ ເພ ືື່ ອສະແດງວື່ າແມື່ ນຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜູ້າ
ທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍຢື່ າງແທູ້ຈງິ. ຖູ້າຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຫ ື ຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ທີື່ ໄດ ູ້ຮບັມອບໝາຍ ຫາກບ ື່ ສະແດງເຄ ືື່ ອງໝາຍດ ັື່ ງກື່ າວແລ ູ້ວນ ັ ູ້ນ 
ປະທານກອງປະຊຸມ ຫ  ືຄະນະອ ານວຍການ ທຄຕລ ຫ ື ຄະນະຮບັຜດິຊອບກອງປະຊຸມ ມີສດິສະເໜີຄດັຄ ູ້ານຄ າຖາມ ຫ  ືຄ າ
ເຫັນຂອງຜ ູ້ກື່ ຽວ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຈະບ ື່ ມີພ ັນທະໃນການຕອບຄ າຖາມຂອງຜ ູ້ກື່ ຽວໃນກ ລະນີ ດ ັື່ ງກື່ 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 
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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. 
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ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຫ ັກຖານທີ່ ຕອ້ງນ າມາສະເໜີໂຕເພ  ່ ອເຂ  າ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ  
Instruction about the documents and evidence to be presented prior to attending the 

meeting 
 

ເພ ່ ອຄວາມສະດວກໃນການລ ງທະບຽນຜ ເ້ຂ າ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ ຮຸນ້ຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງ ປະເທດລາວ 
ມະຫາຊ ນ, ຜ ຖ້ ຮຸນ້ ຫ   ຜ ຕ້າງໜາ້ ທີ່ ຈະເຂ າ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກະລຸນານ າເອ າໜັງສ ເຊີນປະຊຸມ, ໃບເຂ າ້ຮ່ວມ ກອງປະຊຸມທີ່ ອອກ
ໃຫໂ້ດຍຕະຫ າດຫ ກັຊັບລາວ ແລະ ໃບມອບສິດ (ສ າລັບຜ ຕ້າງໜາ້) ມາພອ້ມເອກະສານທີ່ ສາມາດນ າໃຊ ້ຢັງ້ຢ ນຕ ນເອງ ຕາມແຕ່
ລະກ ລະນີດັ່ 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: 
1. ຜ ້ເຂ ້າຮ່ວມທີ່ 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. ບັດປະຈ າຕ ວ/identification card 
1.2. ສ າມະໂນຄ ວ/family book 
1.3. ໜັງສ ຜ່ານແດນ (ສ າລັບນັກລ ງທ ນຕ່າງປະເທດ)/passport (for foreign investors) 
 
2. ຜ ້ເຂ ້າຮ່ວມທີ່ ເປັນນິຕິບຸກຄ 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. ໃບທະບຽນວິສາຫະກດິ/ Certificate of Enterprise Registration (Affidavit) 
2.3. ໃບທະບຽນອາກອນສະບັບຫ າ້ສຸດ/ most recent Tax Certificate 
        ສ າລັບຜ ເ້ຂ າ້ຮ່ວມທີ່ ບ ່ ແມ່ນຜ ອ້ ານວຍການ ຕອ້ງໄດນ້ າເອ າໃບມອບສິດຈາກຜ ອ້ ານວຍການທີ່ ມີສດິອ ານາດມາພອ້ມຕ ່ ມອີກ. 
For attendee who is not the authorized director shall have the Proxy as attached hereto signed 
by the authorized director. 

ເອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານທີ່ ຕອ້ງນ າມາສະເໜີໂຕ ເພ ່ ອເຂ າ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຊ ່ ງເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງແປເປັນ 
ພາສາລາວ ໂດຍມີການເຊັນຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນການແປຈາກບ ລິສັດແປພາສາທີ່ ໜາ້ເຊ ່ ອຖ ໄດ.້ ສ າລັບພາສາຕ່າງ ປະເທດ 
ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫສ້ າລັບພາສາອັງກດິເທ ່ ານັນ້. ທຄຕລ ມີສິດປະຕິເສດເອກະສານອາ້ງອີງໃດໆ 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. 



ເອກະສານຄດັຕດິ/ Attachment 10 

ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ການລົງຄະແນນສຽງ  
Vote Instruction  

1. ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດູ້ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງສ າລັບທຸກໆວາລະ ທ ່ ຕ ູ້ອງການໃຫ ູ້ມ ການລົງຄະແນນສຽງ
ໃນເວລາລົງທະບຽນເຂົ ູ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ຊ ່ ງຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນທ ່ ຜ ູ້ມອບໝາຍສິດໄດູ້ລະບຸຢ່າງ
ຈະແຈູ້ງແລູ້ວ ກ່ຽວກບັ ການລົງຄະແນນໃນແຕ່ລະວາລະ ທະນາຄານ ຈະບັນທ ກການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເວລາລົງທະບຽນ
ໂດຍທ ່ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈະບ ່ ຕ ູ້ອງລົງແນນສຽງອ ກ.
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 ຈະເຊ ນພຽງແຕ່ຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນທ່ານໃດທ ່  ບ ່ ເຫນັດ  ຕ ່ ບັນຫາທ ່ ກອງປະຊຸມໄດູ້ນ າສະເໜ ເທົ່ ານັ ູ້ນ ລົງຄະແນນ
ສຽງ (ໝາຍຄວາມວ່າ ຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນທ່ານໃດທ ່  ເຫນັດ ຕ ່ ການແຕ່ງຕັ ູ້ງດັ່ ງກ່າວ ກ ບ ່ ຈ າເປັນຕ ູ້ອງລົງຄະແນນສຽງໃດໆ).
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. ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຂ ໃຫ ູ້ທ່ານປະກອບຂ ູ້ມ ນໃສ່ບັດລົງຄະແນນສຽງທ ່ ໄດ ູ້ແຈກຢາຍໃຫ ູ້. ໃນນັ ູ້ນ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ລະບຸ
ຢ່າງຈະແຈູ້ງກ່ຽວກບັຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນຂອງທ່ານ, ຈ ານວນຮຸ ູ້ນ ທຄຕລ ທ ່ ທ່ານຖືຢ ່  (ຖາ້ບ ໍ່ ມີຂ ມູ້ນດ ໍ່ ງກໍ່ າວຢູໍ່ ໃນບ ດລົງຄະ
ແນນສຽງ) ແລະ ໃຫ ູ້ໝາຍຕ ນກາໃສ່ຫ ູ້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 (if such information is
not available in the ballot) and mark a cross in the Disapprove box.
4. ຫລັງຈາກທ່ານລົງຄະແນນສຽງຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ ຂ ໃຫ ູ້ທ່ານຍົກບັດດັ່ ງກ່າວຂ ູ້ນ ເພ່ືອໃຫ ູ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບເກບັເອົາ
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. ທ່ານຈະໄດູ້ຮັບແຈູ້ງກ່ຽວກບັຜົນການນັບຄະແນນຢ ່ ໃນທ ່ ປະຊຸມເລ ຍ ໂດຍການນັບຄະແນນສຽງຈະຖືເອົາໜ ່ ງຮຸ ູ້ນ
ເທົ່ າກບັໜ ່ ງຄະແນນສຽງ.
You will be informed about the voting result right in the meeting with one share equals one
vote.
6. ການລົງຄະແນນສຽງບ ່ ເຫນັດ ຈະມ ຜົນສັກສິດ ກ ຕ ່ ເມື່ ອມ ຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈ ານວນຮຸ ູ້ນ ທຄຕລ
ທງັໝົດໃນທ ່ 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. 

ໝາຍເຫດ/Remark: 
1. ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮ່ວມທ ່ ບ ່ ໄດ ູ້ລົງທະບຽນເຂົ ູ້າປະຊຸມ ຈະບ ່ ມ ສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ.
Any attendees who failed to make registration will not be eligible to votes.
2. ທຸກບັດລົງຄະແນນສຽງບ ່ ເຫນັດ ຕ ່ ວາລະໃດໜ ່ ງ ທ ່ ຖືກສົ່ ງໃຫ ູ້ທ ່ ປະຊຸມ ຫ ງັຈາກທ ່ ກອງປະຊຸມໄດູ້ປະກາດຜົນການ
ລົງຄະແນນຂອງວາລະນັ ູ້ນແລູ້ວ, ຈະຖືວ່າເປັນບັດລົງຄະແນນສຽງທ ່ 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.



ເອກະສານຄດັຕິດ/Attachment file 11 


	ເອກະສານຄັດຕິດ
	I.	ຂໍ້ມູນການເງິນທີ່ສຳຄັນ (5 ປີຄືນຫຼັງ)
	1.	ຜົນການດຳເນີນງານ						                        ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ
	2.	ຖານະການເງິນ					                                       ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ
	3.	ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນ

	II.	ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ
	1.	ຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ 
	2.	ຄຳເຫັນຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ
	3.	ຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ
	4.	ຄຳເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ

	III.	ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
	IV.	ສະພາບເສດຖະກິດໃນປີ 2018 ແລະ ແນວໂນ້ມສຳລັບປີ 2019 
	V.	ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຕົ້ນຕໍໃນແຕ່ລະດ້ານ
	1.	ພາບລວມຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2018 
	2.	ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ 
	3.	ການລະດົມທຶນ 
	4.	ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ: 
	5.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
	6.	ກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ
	7.	ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ

	VI.	ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
	1.	ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນ
	2.	ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
	3.	ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

	VII.	ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານ
	1.	ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
	2.	ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານ
	3.	ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນສະພາບໍລິຫານ

	VIII.	ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
	1.	ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
	2.	ສະພາບໍລິຫານ
	3.	ຄະນະອຳນວຍການ 
	4.	ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ 
	5.	ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
	6.	ຄ່າຕອບແທນສຳລັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ

	IX.	ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ 
	1.	ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄານ
	2.	ພື້ນຖານໃນການກຽມ
	3.	ການນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ
	4.	ພື້ນຖານຂອງການສັງລວມກິດຈະການ
	5.	ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີແລະການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
	6.	ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສໍາຄັນ
	7.	ການຄາດຄະເນທີ່ສໍາຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັ້ງສົມມຸດຖານ
	8.	ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
	9.	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
	10.	ລາຍຮັບສຸດທິຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
	11.	ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຄ້າ
	12.	ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ
	13.	ຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມມູນຄ່າສຳລັບການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ
	14.	ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ
	15.	ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ
	16.	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)
	17.	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ
	18.	ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
	19.	ເງິນແຮສຳລັບການຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່າ
	20.	ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
	21.	ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມື້ຄົບກຳນົດ
	22.	ການລົງທຶນໃນບໍລິສັດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
	23.	 ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ
	24.	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
	25.	ຊັບສິນອື່ນໆ
	26.	ໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ
	27.	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງລູກຄ້າ
	28.	ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອື່ນ
	29.	ອາກອນ
	30.	ໜີ້ສິນອື່ນໆ
	31.	ທຶນຈົດທະບຽນ
	32.	ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອື່ນໆ
	33.	ເງິນແຮສຳລັບຫຼັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
	34.	ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກະແສເງິນສົດ
	35.	ໜີ້ສິນ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ
	36.	ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
	37.	ນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
	38.	ການບໍລິຫານທຶນ
	39.	ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ
	40.	ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ
	41.	ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງມື້ທີ່ອອກເອກະສານລາຍງານ
	42.	ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ນຳໃຊ້ກັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທຽບເທົ່າເງິນກີບລາວໃນ ທ້າຍປີ

	X.	ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ
	1.	ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານສັງຄົມ
	2.	ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານສັງຄົມ
	3.	ການມອບພັນທະໃຫ້ລັດ 

	XI.	ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ
	1.	ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ
	2.	ໜ່ວຍບໍລິການ
	3.	ຫ້ອງແລກປ່ຽນ 
	4.	ຕົວແທນບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ (BCOME)

	XII.	ລາງວັນ ແລະ ການຍອມຮັບ
	I.	Key Financial Figures
	1.	Income Statement							  Unit: Million LAK
	2.	Statement of Financial Position					  Unit: Million LAK
	3.	Some Financial Indicators (Separate)

	II.	Key messages from the management team
	1.	Message from the Chairman of the Board of Directors 
	2.	Message from the General Managing Director
	3.	Message from the Independent Director
	4.	Message from the Internal Audit Committee

	III.	About Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public
	1.	Establishment and Growth
	2.	Mission
	3.	Vision
	4.	Core Values
	5.	Subsidiary and affiliate companies
	6.	Independent Auditor

	IV.	Economic situation in 2018 and its outlook in 2019
	1.	Global and Regional Economic Context
	2.	Lao Economic Performance in 2018
	3.	BCEL’s plan in 2019 

	V.	Overall Business Performance
	1.	Overview of BCEL’s Business Performance in 2018 
	2.	Assets and Liabilities
	3.	Fund mobilization 
	4.	The extension and management of loans. 
	5.	Income and Expenses
	6.	Profit/Loss
	7.	Modernization

	VI.	Corporate Governance and Risk Management
	1.	Corporate Governance
	2.	Disclosure
	3.	Risk Management

	VII.	Shareholders’ Meeting and Board Performance
	1.	Resolutions of the Shareholders’ Meeting and Implementation
	2.	Performance of the Board of Directors
	3.	Performance of the Board Committees

	VIII.	Organization Structure
	1.	Shareholders Structure
	2.	Board of Directors
	3.	Executive Management 
	4.	Committees of the Board of Directors
	5.	Changes in Management Structure
	6.	Remuneration for the Board of Directors and Executive Management

	IX.	Independent Auditor Report
	1.	Corporate Information
	2.	Basis Of Preparation
	3.	PRESENTATION OF FINANCIAL STATMENTS
	4.	BASIS OF CONSOLIDATION
	5.	CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES 
	6.	Summary Of Significant Accounting Policies
	7.	Significant Accounting Estimates And Assumptions  
	8.	Interest And Similar Income
	9.	Interest And Similar Expense
	10.	Net Fees And Commission Income  
	11.	Net Trading Income/(Expense)
	12.	Other Operating Income
	13.	IMPAIRMENT LOSSES OF FINANCIAL INVESTMENTS
	14.	Personnel Expenses
	15.	Other Operating Expenses 
	16.	Cash And Balances With The Bank Of Lao P.D.R (“The Bol”)
	17.	Due From Banks
	18.	Loans To Customers
	19.	Allowance For Impairment Losses 
	20.	Financial Investments - Available-For-Sale
	21.	Financial Investments - Held To Maturity
	22.	Investments In Joint Ventures
	23.	Property And Equipment
	24.	Intangible Assets:
	25.	Other Assets  
	26.	Due To Banks And Other Financial Institutions
	27.	Due To Customers
	28.	Borrowings From Other Banks  
	29.	Taxation 
	30.	Other Liabilities  
	31.	Charter Capital 
	32.	Statutory Reserves
	33.	Available-For-Sale Reserve
	34.	Additional Cash Flow Information
	35.	Contingent Liabilities And Commitments 
	36.	Related Party Disclosures 
	37.	Risk Management Policies  
	38.	Capital Management
	39.	Fair Value Of Financial Assets And Liabilities
	40.	Earnings Per Share
	41.	Events After The Reporting Date
	42.	Exchange Rates Of Applicable Foreign Currencies Against Lak At Year End 

	X.	Corporate Social Responsibility
	1.	Social contributions
	2.	Social Assistance
	3.	Fulfillment of tax obligations

	XI.	Branches and Service Units
	1.	Head Office and Branches
	2.	Service Units 
	3.	Money Changers 
	4.	BCOME Agents

	XII.	Awards and Recognition

	ເອກະສານຄັດຕິດ
	I.	ຂໍ້ມູນການເງິນທີ່ສຳຄັນ (5 ປີຄືນຫຼັງ)
	1.	ຜົນການດຳເນີນງານ						                        ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ
	2.	ຖານະການເງິນ					                                       ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ
	3.	ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນ

	II.	ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ
	1.	ຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ 
	2.	ຄຳເຫັນຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ
	3.	ຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ
	4.	ຄຳເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ

	III.	ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
	IV.	ສະພາບເສດຖະກິດໃນປີ 2018 ແລະ ແນວໂນ້ມສຳລັບປີ 2019 
	V.	ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຕົ້ນຕໍໃນແຕ່ລະດ້ານ
	1.	ພາບລວມຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2018 
	2.	ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ 
	3.	ການລະດົມທຶນ 
	4.	ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ: 
	5.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
	6.	ກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ
	7.	ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ

	VI.	ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
	1.	ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນ
	2.	ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
	3.	ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

	VII.	ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານ
	1.	ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
	2.	ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານ
	3.	ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນສະພາບໍລິຫານ

	VIII.	ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
	1.	ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
	2.	ສະພາບໍລິຫານ
	3.	ຄະນະອຳນວຍການ 
	4.	ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ 
	5.	ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
	6.	ຄ່າຕອບແທນສຳລັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ

	IX.	ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ 
	1.	ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄານ
	2.	ພື້ນຖານໃນການກຽມ
	3.	ການນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ
	4.	ພື້ນຖານຂອງການສັງລວມກິດຈະການ
	5.	ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີແລະການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
	6.	ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສໍາຄັນ
	7.	ການຄາດຄະເນທີ່ສໍາຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັ້ງສົມມຸດຖານ
	8.	ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
	9.	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
	10.	ລາຍຮັບສຸດທິຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
	11.	ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຄ້າ
	12.	ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ
	13.	ຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມມູນຄ່າສຳລັບການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ
	14.	ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ
	15.	ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ
	16.	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)
	17.	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ
	18.	ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
	19.	ເງິນແຮສຳລັບການຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່າ
	20.	ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
	21.	ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມື້ຄົບກຳນົດ
	22.	ການລົງທຶນໃນບໍລິສັດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
	23.	 ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ
	24.	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
	25.	ຊັບສິນອື່ນໆ
	26.	ໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ
	27.	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງລູກຄ້າ
	28.	ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອື່ນ
	29.	ອາກອນ
	30.	ໜີ້ສິນອື່ນໆ
	31.	ທຶນຈົດທະບຽນ
	32.	ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອື່ນໆ
	33.	ເງິນແຮສຳລັບຫຼັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
	34.	ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກະແສເງິນສົດ
	35.	ໜີ້ສິນ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ
	36.	ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
	37.	ນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
	38.	ການບໍລິຫານທຶນ
	39.	ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ
	40.	ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ
	41.	ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງມື້ທີ່ອອກເອກະສານລາຍງານ
	42.	ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ນຳໃຊ້ກັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທຽບເທົ່າເງິນກີບລາວໃນ ທ້າຍປີ

	X.	ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ
	1.	ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານສັງຄົມ
	2.	ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານສັງຄົມ
	3.	ການມອບພັນທະໃຫ້ລັດ 

	XI.	ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ
	1.	ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ
	2.	ໜ່ວຍບໍລິການ
	3.	ຫ້ອງແລກປ່ຽນ 
	4.	ຕົວແທນບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ (BCOME)

	XII.	ລາງວັນ ແລະ ການຍອມຮັບ
	I.	Key Financial Figures
	1.	Income Statement							  Unit: Million LAK
	2.	Statement of Financial Position					  Unit: Million LAK
	3.	Some Financial Indicators (Separate)

	II.	Key messages from the management team
	1.	Message from the Chairman of the Board of Directors 
	2.	Message from the General Managing Director
	3.	Message from the Independent Director
	4.	Message from the Internal Audit Committee

	III.	About Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public
	1.	Establishment and Growth
	2.	Mission
	3.	Vision
	4.	Core Values
	5.	Subsidiary and affiliate companies
	6.	Independent Auditor

	IV.	Economic situation in 2018 and its outlook in 2019
	1.	Global and Regional Economic Context
	2.	Lao Economic Performance in 2018
	3.	BCEL’s plan in 2019 

	V.	Overall Business Performance
	1.	Overview of BCEL’s Business Performance in 2018 
	2.	Assets and Liabilities
	3.	Fund mobilization 
	4.	The extension and management of loans. 
	5.	Income and Expenses
	6.	Profit/Loss
	7.	Modernization

	VI.	Corporate Governance and Risk Management
	1.	Corporate Governance
	2.	Disclosure
	3.	Risk Management

	VII.	Shareholders’ Meeting and Board Performance
	1.	Resolutions of the Shareholders’ Meeting and Implementation
	2.	Performance of the Board of Directors
	3.	Performance of the Board Committees

	VIII.	Organization Structure
	1.	Shareholders Structure
	2.	Board of Directors
	3.	Executive Management 
	4.	Committees of the Board of Directors
	5.	Changes in Management Structure
	6.	Remuneration for the Board of Directors and Executive Management

	IX.	Independent Auditor Report
	1.	Corporate Information
	2.	Basis Of Preparation
	3.	PRESENTATION OF FINANCIAL STATMENTS
	4.	BASIS OF CONSOLIDATION
	5.	CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES 
	6.	Summary Of Significant Accounting Policies
	7.	Significant Accounting Estimates And Assumptions  
	8.	Interest And Similar Income
	9.	Interest And Similar Expense
	10.	Net Fees And Commission Income  
	11.	Net Trading Income/(Expense)
	12.	Other Operating Income
	13.	IMPAIRMENT LOSSES OF FINANCIAL INVESTMENTS
	14.	Personnel Expenses
	15.	Other Operating Expenses 
	16.	Cash And Balances With The Bank Of Lao P.D.R (“The Bol”)
	17.	Due From Banks
	18.	Loans To Customers
	19.	Allowance For Impairment Losses 
	20.	Financial Investments - Available-For-Sale
	21.	Financial Investments - Held To Maturity
	22.	Investments In Joint Ventures
	23.	Property And Equipment
	24.	Intangible Assets:
	25.	Other Assets  
	26.	Due To Banks And Other Financial Institutions
	27.	Due To Customers
	28.	Borrowings From Other Banks  
	29.	Taxation 
	30.	Other Liabilities  
	31.	Charter Capital 
	32.	Statutory Reserves
	33.	Available-For-Sale Reserve
	34.	Additional Cash Flow Information
	35.	Contingent Liabilities And Commitments 
	36.	Related Party Disclosures 
	37.	Risk Management Policies  
	38.	Capital Management
	39.	Fair Value Of Financial Assets And Liabilities
	40.	Earnings Per Share
	41.	Events After The Reporting Date
	42.	Exchange Rates Of Applicable Foreign Currencies Against Lak At Year End 

	X.	Corporate Social Responsibility
	1.	Social contributions
	2.	Social Assistance
	3.	Fulfillment of tax obligations

	XI.	Branches and Service Units
	1.	Head Office and Branches
	2.	Service Units 
	3.	Money Changers 
	4.	BCOME Agents

	XII.	Awards and Recognition




