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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
                     ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ ,      20/04/2021     . 

 

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ 

 ຮຽນ: ທ່ານຜ ້ຖືຮ ້ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທີີ່ນັບຖ.ື 

 ເລືີ່ອງ:  ເຊີນເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມສາມັນຜ ຖ້ຮື ນ້ປະຈໍາປ ີ2020 
 

- ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັັ້ງວັນທີ 05/04/2021 

 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນທ່ານ ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ເຂົັ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊ ມສາມັນຜ ຖ້ຮື ້ນປະຈໍາປ ີ2020 ໃນວນັທ ີ30/04/2021 ເວລາ 14:00 ໂມງ (ລົງທະບຽນ
ເວລາ 13:00 – 14:00 ໂມງ) ທີີ່ ຫ້ອງປະຊ ມ ຊັົ້ນ 3, ໂຮງແຮມເມືອງແທງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືື່ອ
ພິຈາລະນາແລະຮັບຮອງເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ຕາມວາລະກອງປະຊຸມທີື່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້. 

ທຄຕລ ໄດູ້ກໍານົດເອົາວັນທີ 01/04/2021 ເປັນມືົ້ປິດບັນຊີທະບຽນຜ ້ຖືຮ ້ນ ເພືື່ອກໍານົດສິດຂອງ
ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈໍາປີ 2020 ເຊິື່ງໄດູ້ເປີດເຜີຍຂໍັ້ມ ນຮຽບຮ້ອຍແລູ້ວ. 

ເພືື່ອປູ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ທຄຕລ ສົີ່ງເສມີໃຫ້ຜ ຖ້ຮື ້ນມອບສິດໃຫ້
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະລະທ່ານໃດໜ ີ່ງເປັນຜ ້ຕາງເຂົົ້າຮ່ວມປະຊ ມແທນ ໂດຍປະກອບ
ແບບຟອມໃບມອບສິດທີື່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີັ້ ແລູ້ວສົື່ງໃຫູ້ ທຄຕລ ທາງອີເມວ: bcelhqv@bcel.com.la ຫືຼ ນໍາສົື່ງ
ເປັນເອກະສານມາທີື່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທຄຕລ ຕັັ້ງຢ ່ເລກທີ 01 ຖະໜົນປາງຄໍາ ບ້ານ ຊຽງຍືນ ເມືອງ ຈັນທະບ ລີ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕ ູ້ໄປສະນີ 2925 ກ່ອນວັນທີ 30 ເມສາ 2021. 

 

ຫວັງຢ່າງຍິື່ງວ່າ ທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ດ້ວຍ. 
 

      ປະທານສະພາບໍລິຫານ   
                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ເອກະສານຄັດຕິດ 
 
 

1. ວາລະກອງປະຊຸມສາມ ນຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈໍາປີ 2020 (ເອກະສານຄ ດຕິດ 1) 
2. ບົດບ ນທຶກກອງປະຊຸມສາມ ນຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈໍາປີ 2019 (ເອກະສານຄ ດຕິດ 2)  
3. ບົດລາຍງານການເຄືື່ອນໄຫວດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020 ໂດຍຫຍໍັ້ (ເອກະສານຄ ດຕິດ 3) 
4. ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປະຈໍາປີ 2020 ທີື່ຜ່ານການກວດສອບ (ເອກະສານຄ ດຕິດ 4) 
5. ແຜນການປີ 2021 (ເອກະສານຄ ດຕິດ 5) 
6. ຮ່າງສ ງລວມແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021-2025 (ເອກະສານຄ ດຕິດ 6) 
7. ຮ່າງການປ ບປຸງກົດລະບຽບ ທຄຕລ (ເອກະສານຄ ດຕິດ 7) 
8. ແບບຟອມໃບມອບສິດ (ເອກະສານຄ ດຕິດ 8)  
9. ລະບຽບສໍາລ ບການດໍາເນີນ ກອງປະຊຸມສາມ ນຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ (ເອກະສານຄ ດຕິດ 9) 
10. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກ ບເອກະສານ ແລະ ຫຼ ກຖານທີື່ຕ້ອງນໍາມາສະເໜີໂຕເພືື່ອເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ       

(ເອກະສານຄ ດຕິດ 10) 
11. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກ ບການລົງຄະແນນສຽງ (ເອກະສານຄ ດຕິດ 11) 
12. ແຜນທີື່ສະຖານທີື່ປະຊຸມ (ເອກະສານຄ ດຕິດ 12) 

❖ ໝາຍເຫດ:  
 

1. ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນແຕ່ລະທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອົາໜ ງສືແຈູ້ງເຊີນ ພ້ອມເອກະສານຄ ດຕິດໄດູ້ທີື່ເວ ບໄຊຂອງ ທຄຕລ 
www.bcel.com.la ແລະ ເວ ບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ www.lsx.com.la ຫືຼ ຈະໄປຮ ບເອົາໜ ງ
ສືເຊີນປະຊຸມທີື່ລະບຸສິດຂອງທ່ານໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ມີລະຫ ດບາໂຄດ) ຢ ່ຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບລາວ 
ທີື່ຊ ັ້ນ 4 ພະແນກຊໍາລະສະສາງ ແລະ ຮ ບຝາກຫຼ ກຊ ບ, ບ້ານໂພນທ ນເໜືອ, ຖະໜົນ T4, ເມືອງໄຊເສດຖາ
, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ. ໂທລະສ ບ +85621 454361-4 ເລີື່ມແຕ່ວ ນທີ 21 ເມສາ 2021. 

2.  ສໍາລ ບຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນທີື່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຜ ູ້ຕາງໜ້າກະລຸນານໍາບ ດປະຈໍາຕົວ ຫືຼ ສໍາມະໂນຄົວ 
ຫືຼ ໜ ງສືຜ່ານແດນ (ສໍາລ ບຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຕ່າງປະເທດ) ມາໃນວ ນປະຊຸມ ເພືື່ອສະເໜີໂຕເວລາລົງທະບຽນເຂົັ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ. ລາຍລະອຽດເອກະສານຕ່າງໆ ທີື່ຕ້ອງນໍາມາສະແດງໃນເວລາເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດູ້ລະບຸໃວູ້
ໃນ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກ ບເອກະສານ ແລະ ຫຼ ກຖານທີື່ຕ້ອງນໍາມາສະເໜີໂຕ ເພືື່ອເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີື່ຄ ດ
ຕິດມາພ້ອມນີັ້. 

3. ສໍາລ ບຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນທີື່ຈະໃຫູ້ຜ ູ້ຕາງໜ້າເຂົັ້າມາຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນ, ກະລຸນາປະກອບຂໍັ້
ມ ນພ້ອມລົງລາຍເຊ ນໃນໃບມອບສິດຕາມເອກະສານທີື່ໄດູ້ຂ ດຕິດມາພ້ອມນີັ້ ໃຫູ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. 

❖ ຜ ້ປະສານງານຝາ່ຍ ທຄຕລ 
1) ທ່ານນາງ ພອນດາສຸກ ວົງພະຈ ນ, ໂທ: 020 222 33683 
2) ທ່ານ ພອນນະລ ດ ກອງວົງສາ, ໂທ: 020 2222 3455 

http://www.bcel.com.la/
http://www.lsx.com.la/
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ວາລະກອງປະຊມຸສາມັນຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2020 
30 ເມສາ 2021 

ວາລະທີ 1: ລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈ າປີ 2019 

ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2019 ຈັດຂຶຶ້ນໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ທີີ່ໂຮງແຮມແລນ
ມາກ ແມ່ຂອງຣິເວີໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິີ່ງໄດູ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງບັນຫາດັີ່ງລຸ່ມນີຶ້: 

▪ ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2018 
▪ ວາລະທີ 2: ລາຍງານໂດຍຫຍ ຶ້ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການດ າເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2019  
▪ ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜົນການດ າເນີນທຸລະກິດປະຈ າປີ 2019 
▪ ວາລະທີ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເງິນປັນຜົນປະຈ າປີ 2019 
▪ ວາລະທີ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການປີ 2020 
▪ ວາລະທີ 6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜ ູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ ປະຈ າປີ 2020. 
▪ ວາລະທີ 7: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັຶ້ງສະພາບ ລິຫານ  

ຕ ີ່ກັບທຸກໆວາລະຂ້າງເທິງນີຶ້, ທຄຕລ ໄດູ້ນ າໄປຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບການຮັບຮອງຂອງກອງ
ປະຊຸມຮຽບຮ້ອຍແລູ້ວ.  

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  

ວາລະນີຶ້ ເປັນພຽງການລາຍງານໃຫູ້ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຮັບຊາບເທົີ່ານັຶ້ນ, ບ ີ່ມີການລົງຄະແນນ. 

ວາລະທີ 2: ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈ າປີ 2019 

ທຄຕລ ໄດູ້ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2019 ຈັດຂຶຶ້ນໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 
2020 ຕາມລາຍລະອຽດທີີ່ຢ ່ໃນ ເອກະສານຄັດຕດິ 2 ເຊິີ່ງບົດບັນທຶກດັີ່ງກ່າວ ໄດູ້ຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງສອດຄ່ອງກັບກົດ
ລະບຽບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລູ້ວ. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວ ເຫັນວ່າ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວ ມີເນືຶ້ອໃນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ແລູ້ວ ຈຶີ່ງເຫັນຄວນສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 

ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ. 
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ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາຮບັຮອງບົດລາຍງານສະພາບການດ າເນນິງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2020 
(ເອກະສານຄັດຕິດ 3) 

- ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2019 ຈ ານວນ 1 ຄັຶ້ງ ພ້ອມທັງສ າເລັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ
ປະຈ າປີ 2019 ຈ ານວນ 813 ກີບ/ຮຸູ້ນ ໃຫູ້ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ.  

- ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານສະໄຫມສາມັນ 4 ຄັຶ້ງ, ກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານສະໄຫມວິສາມັນ 8 ຄັຶ້ງ 
- ໄດູ້ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດ າເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ 4 ຄັຶ້ງ;  
- ສ າເລັດການເປິດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ທັງໝົດ 04 ຄັຶ້ງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.  
- ອອກຂ ຶ້ຕົກລົງຮັບຮອງແຜນດ າເນີນທຸລະກິດ ປະຈ າປີ 2020.  
- ອອກນະໂຍບາຍສິນເຊືີ່ອ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂລ ກຄ້າທີີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 
- ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ປູ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດເຊືຶ້ອຈຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ໂດຍໄດູ້ສ້າງຕັຶ້ງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປູ້ອງກັນພະຍາດດັີ່ງກ່າວ;. 

- ເປີດໂຕການໃຫູ້ບ ລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ ຜ່ານແອັບມືຖືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານ BIC,  
- ເປີດການໃຊູ້ລະບົບການຊ າລະຄ່າອາກອນມ ນຄ່າເພີີ່ມແບບເອເລັກໂທຼນິກ (Smart VAT 2),  
- ຮ່ວມມືກັບກົມທີີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃນການເຊືີ່ອມຕ ີ່ ແລະ ພັດທະນາ
ລະບົບຖານຂ ຶ້ມ ນທີີ່ດິນເພືີ່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ; 

- ໄດູ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ແລະ ສັນຍາບ ລິການກັບບ ລິສັດຈ ານວນໜຶີ່ງເຊັີ່ນ: ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນພັດທະນາທາງດ່ວນ
ລາວ-ຈີນຈ າກັດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ບ ີ່ຮັບຝາກເງິນ ວັນດາລາ ຈ າກັດ, ບ ລິສັດ ສະຕາຟິນເທັກ ຈ າ
ກັດຜ ູ້ດຽວ ແລະ ບ ລິສັດອ າມະຕະຊີຕີຶ້ລາວ ຈ າກັດຜ ູ້ດຽວ; 

- ຍົກລະດັບການບ ລິການເອເລັກໂທຣນິກ ເພືີ່ອຮັບໃຊູ້ບ ລິການສັງຄົມເຊັີ່ນ: ໄດູ້ພັດທະນາຟັງຊັນໃນ BCEL One 
ຄື: ຟັງຊັນ FastTrack, ຟັງຊັນ FastCash ແລະ ຟັງຊັນ OneCash, BCEL OneCare, QR 
Withdrawal ແລະ BCEL i-Bank Version 4. ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ພັດທະນາປ່ຽນໃຊູ້ລະບົບ Core-
Banking ໃໝ່ທີີ່ຄາດວ່າໄດູ້ຈະເລີີ່ມນ າໃຊູ້ໃນໄຕມາດ 02 ປີ 2021; 

- ຈັດງານແຂ່ງຂັນ BCEL ONE SUPER USER CONTEST 2020 ແລະ ໃນປີ 2020 ທຄຕລ ກ ີ່ຍັງ
ໄດູ້ຮັບລາງວັນດີເດັີ່ນດ້ານບ ລິການຜ່ານລະບົບມືຖື ແລະ ການຊ າລະສະສາງແຫ່ງປີຈາກວາລະສານການ
ທະນາຄານ ແລະ ການເງິນອາຊີ ຈາກການສະເໜີບ ລິການຮັບຊ າລະຄ່າທ ານຽມທາງ;  

- ໄດູ້ຍົກຂະແໜງຕ້ານການຟອກເງິນຂອງພະແນກຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍສ້າງເປັນ
ພະແນກການໃໝ່ຄື: ພະແນກສະກັດກັຶ້ນການຟອກເງິນ ສ່ວນພະແນກເດີມປ່ຽນຊືີ່ມາເປັນ ພະແນກຄຸູ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ. 

- ໃນປີ 2020 ໄດູ້ຮັບພະນກັງານວິຊາການໃໝ່ທັງໝົດ 106 ຄົນ; ຍິງ 67 ຄົນ ເທົີ່າກັບ 63,85% ທຽບໃສ່
ແຜນການປີ. 

- ໃນປີ 2020 ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລິການມີທັງໝົດ 12 ໜ່ວຍ ເຊິີ່ງ ທຄຕລ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດູ້ທັງໝົດ 06 
ໜ່ວຍບ ລິການ ເທົີ່າກັບ 50% ຂອງແຜນການ. 

- ໃນປີ 2020 ແຜນການນ າໃຊູ້ທຶນເພືີ່ອປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກ ີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ປະຕິບັດໄດູ້ 68,82 ຕືຶ້
ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕບິັດໄດູ້ 22%. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 
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ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 

ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ. 
ວາລະທີ 4:  ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜນົການດ າເນນີທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2020 
(ເອກະສານຄັດຕິດ 4) 

ຜົນການດ າເນີນທຸລະກິດປະຈ າປີ 2020 ທີີ່ໄດູ້ຮັບການກວດສອບຈາກ ບ ລິສັດ PWC ແລະ ຮັບຮອງຈາກ
ສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ມີດັີ່ງນີຶ້:  

- ຍອດຊັບສິນ/ໜີຶ້ສິນ:  53.897.380 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕບິັດໄດູ້ 108,18% 
- ຍອດສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ:  29.216.946 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕບິັດໄດູ້ 102,92% 
- ຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ:   47.974.516 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕບິັດໄດູ້ 111,31% 
- ກ າໄລກ່ອນອາກອນ:  279.417 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສແ່ຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດູ້ 78,27% 
- ກ າໄລຫັຼງອາກອນ:   223.036 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສແ່ຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດູ້ 78,09% 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 

ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ. 

ວາລະທີ 5:  ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເງິນປັນຜນົປະຈ າປີ 2020 
ທຄຕລ ສະເໜີກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫູ້ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນໃນຈ ານວນທັງໝົດ: 

116.325,05 ລາ້ນກີບ. ຈ ານວນເງິນດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດູ້ຫັກ ອາກອນກ າໄລໃນທຸລະກິດ, ສ້າງຄັງຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ
ແລູ້ວ ແລະ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນເທົີ່າກັບ 560 ກີບ/ຮຸູ້ນ.  

ທຄຕລ ໄດູ້ກ ານົດເອົາວັນທີ 29 ເມສາ 2021 ເປັນມືຶ້ປິດປຶຶ້ມ ເພືີ່ອກ ານົດສິດຂອງຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນໃນການຮັບເງິນປັນຜົນ
ປະຈ າປີ 2020 ຕາມທີີ່ໄດູ້ມກີານເປີດເຜີຍຂ ຶ້ມ ນໄວູ້ແລູ້ວ. ສ າລັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈະໄດູ້ປະຕິບັດໃຫູ້ສ າເລັດພາຍໃນ
ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2021. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 

ວາລະທີ 6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການປີ 2021 (ເອກະສານຄດັຕິດ 5) 

ສະເໜີກອງປະຊຸມ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການ ປະຈ າປີ 2021 ທຽບໃສ່ຕົວເລກປີ 2020 ດັີ່ງນີຶ້:  
- ຍອດຊັບສິນ: 56.893.300 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບດັປີ 2020 ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ 5,56%; 
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- ຍອດເງິນຝາກ: 50.300.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕບິັດປີ 2020 ເພີຶ້ມຂຶຶ້ນ 4,85%; 
- ຍອດເງິນກ ູ້ທັງໝົດ: 29.743.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2020 ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ 1,80%; 
- ກ າໄລກ່ອນອາກອນ: 314.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ປະຕິບັດ 2020 ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ 12,38%. 
- ແຜນຮັບພະນັກງານໃໝ່ ປະກອບໃຫູ້ ທຄຕລ ທົີ່ວລະບົບ ຈ ານວນ 87 ຄົນ,  
- ແຜນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການອີກ 8  ໜ່ວຍບ ລິການ ໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ ຍົກລະດັບໜ່ວຍບ ລິການ
ປະຈ າແຂວງໄຊສົມບ ນ ໃຫູ້ເປັນສາຂາໃນທ້າຍປີ 2021. 

- ແຜນການນ າໃຊູ້ທຶນເພືີ່ອປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກ ີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທັງໝົດ: 335,73 ຕືຶ້ກີບ ແລະ  ແຜນ
ຄາດວ່າຈະໂອນເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ ເປັນຈ ານວນເງິນທັງໝົດ:  253,18 ຕືຶ້ກີບ. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆໃນອະນາຄົດ ສະເໜີກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນມອບສິດໃຫູ້ສະພາບ ລິຫານ ເພືີ່ອປັບ
ປຸງແຜນການປະຈ າປີ 2021 ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 

ວາລະທີ 7: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜ ູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະປະຈ າປີ 2021. 

ອີງຕາມການຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ຜ່ານການປະມ ນຕາມລະບຽບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທຄຕລ ໄດູ້ເລືອກເອົາບ ລິສັດ PWC 
ເປັນຜ ູ້ກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2021 ໂດຍລາຄາສ າລັບການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ການທົບທວນ
ຂອບເຂດເງິນກ ູ້ ແມ່ນ  100.000 USD (ໂດລາສາຫະລັດ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດລົງ (ລາຄາໃນປີ 2020 ແມ່ນ 
123.750 USD). ການບ ລິການກວດສອບ ລວມມີການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານບັນຊສີາກົນ ແລະ ມາດຕະຖານ
ບັນຊລີາວ ເປັນພາສາລາວ-ພາສາອັງກິດ, ທົບທວນຖານະການເງິນປະຈ າ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈ າປີ. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 
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ວາລະທີ 8: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັັ້ງສະພາບ ລິຫານຊຸດໃໝ່. 

ສະພາບ ລິຫານ  ທຄຕລ ຊຸດປະຈຸບັນ ໄດູ້ຮັບການແຕ່ງຕັຶ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈ າປີ 2017 ທີີ່ຈັດຂຶຶ້ນໃນ
ວັນທີ 27 ເມສາ 2018. ໂດຍອີງຕາມຂ ຶ້ຕົກລົງຂອງ ຄຄຊ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ມີ
ອາຍຸການ 2 ປີ ນັບແຕ່ມືຶ້ຖືກແຕ່ງຕັຶ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນເປັນຕົຶ້ນໄປ. ໃນກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈ າປີ 2019 ໄດູ້ມີ
ມະຕິຕ ີ່ອາຍຸການຂອງສະພາບ ລຫິານອີກ 1 ປີ ໝາຍຄວາມວ່າອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງສະພາບ ລິຫານຊຸດປະຈຸບັນ ຈະ
ສິຶ້ນສຸດລົງຫັຼງກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈ າປີ 2020 ນີຶ້. 

ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ການດ າເນີນງານຂອງສະພາບ ລິຫານມີປະສິດທິຜົນດີຂືຶ້ນ, ທຄຕລ ໄດູ້ຄົຶ້ນຄວ້ານ າສະເໜີຂັຶ້ນ
ເທິງເພືີ່ອເພີີ່ມຈ ານວນສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ຈາກ 7 ທ່ານ ເປັນ 9 ທ່ານ, ມີອາຍຸການ 2 ປີ ນັບ
ແຕ່ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຄັຶ້ງນີຶ້. ສ າລັບລາຍຊືີ່ເປົຶ້າໝາຍບຸກຄະລາກອນ ເພືີ່ອສະເໜີເປັນສະພາບ ລິຫານຊຸດໃໝ່ 
ທຄຕລ ກ າລັງສະເໜີຂ ການຮັບຮອງ ອີງຕາມມາດຕາ 31 ຂອງກົດໝາຍທະນາຄານທຸລະກິດ. ພາຍຫັຼງທີີ່ໄດູ້ຮັບການ
ຮັບຮອງແລູ້ວ ທຄຕລ ຈຶີ່ງຈະແຈູ້ງລາຍລະອຽດຕືີ່ມຕາມພາຍຫັຼງ.  

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 

ວາລະທີ 9: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນຍດຸທະສາດໄລຍະຍາວ ຂອງ ທຄຕລ  ປີ 2021-
2025 (ເອກະສານຄັດຕດິ 6) 

ທຄຕລ ໄດູ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແຕ່ປີ 2021-
2025  ເພືີ່ອກ ານົດບັນດາທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ພາຍໃຕູ້ວິໄສທັດ “ເປັນທະ
ນາ ຄານທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດູ້ມາດຖານສາກນົ”. ໃນນັຶ້ນ, ໄດູ້ກ ານົດ 3 ຍຸດທະສາດໃຫຍ່ ຄື: 

• ຍຸດທະສາດທີ 1: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ອົງກອນຢ່າງຮອບດ້ານ (ປະກອບມ ີ 5 ແຜນງານ  25 
ໂຄງການ) 

- ການບ ລິຫານການເງິນ ແລະ ເພີີ່ມປະສິດທິພາບການດ າເນີນທຸລະກິດໃຫູ້ຍືນຍົງ 
- ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານສິນເຊືີ່ອ 
- ການພັດທະນາບ ລິຫານບຸກຄະລາກອນ ໃຫູ້ເຂັຶ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິທິພາບ 
- ສ້າງລະບົບຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງພືຶ້ນຖານຕ້ານການຟອກເງິນໃຫູ້ເຂັຶ້ມແຂງ 
- ພັດທະນາການຄຸູ້ມຄອງບ ລິຫານໃຫູ້ໄດູ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານໃຫູ້ເປັນທະນາຄານອາຊຽນ 

Qualified ASEAN Bank (QAB) 
• ຍຸດທະສາດທີ 2: ຍຸດທະສາດຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍນ າໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກ າໃ

ໝ່ໆໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ກ້າວສ ຍຸ່ກເສດຖະກດິດິຈິຕອລ (ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ  12 
ໂຄງການ) 

- ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງລະບົບໄອທີ 
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- ຄຸູ້ມຄອງບ ລິຫານຂ ຶ້ມ ນ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖຕິິ ໃຫູ້ທັນສະໄໝໄດູ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບ 

- ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືີ່ອຫັນສ ່ການບ ລິການ ໃນຮ ບແບບ Digital Banking 
• ຍຸດທະສາດທີ 3: ຍຸດທະສາດສ້າງການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິການຕາມມາດຕະຖານສາກນົ 

(ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ  5 ໂຄງການ) 
- ການປັບປຸງ, ພັດທະນາລະບົບບັນຊີ ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນ 
- ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກວດກາໃຫູ້ເຂັຶ້ມແຂງໄດູ້ມາດຕະຖານ 
- ພັດທະນາໂຄງການ PCI  Compliance ຫືຼ (Payment Card Industry Data Security Standard) 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 

ວາລະທີ 10: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການປັບປຸງກົດລະບຽບ ທຄຕລ (ເອກະສານຄັດຕິດ 7) 

ການປັບປຸງກົດລະບຽບ ທຄຕລ ໃນຄັຶ້ງນີຶ້ ເພືີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າຂອງຜ ູ້ຄຸູ້ມຄອງທີີ່
ໄດູ້ມີການປັບປຸງ ໂດຍ ທຄຕລ ໄດູ້ອີງໃສ່ນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັີ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍຫລັກຊັບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ຂ ຶ້ຕົກລົງຂອງ ສຄຄຊ ວ່າດ້ວຍສະພາບ ລິຫານ, ການຫັຼກການຄຸູ້ມຄອງ
ບ ລິຫານ (CG Guideline), ຫັຼກການບາເຊວ 2 ແລະ ນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ ລິສັດຈົດທະບຽນ; 

− ກົດລະບຽບ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ ປະກອບດວ້ຍ 11 ໝວດ, 73 ມາດຕາ ເຊິີ່ງໃນນີຶ້ໄດູ້ມີການປັບປຸງ 21 
ມາດຕາ; 

− ສ າລັບເນືຶ້ອໃນສ າຄັນທີີ່ມີການປັບປຸງລວມມີ:  
+ ປັບປຸງໂຄງສ້າງການຖືຮຸູ້ນຄືນໃໝ່ຕາມສັດສ່ວນການຖືຮຸູ້ນຂອງກະຊວງການເງິນທີີ່ຫຼຸດລົງຈາກ 70 – 60%; 
+ ກ ານົດຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບ ເງືີ່ອນໄຂຂອງສະມາຊິກສະພາບ ລຫິານ ລວມທັງໂຄງປະກອບຂອງສະພາບ ລິຫານ ຊຶີ່ງ
ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 3 ປະເພດ: ສະມາຊິກອິດສະຫລະ, ສະມາຊິກທີີ່ບ ີ່ເປັນຜ ູ້ບ ລິຫານ ແລະ ສະມາຊກິທີີ່
ເປັນຜ ູ້ບ ລິຫານ; 

+ ແຍກພາລະບົດບາດຂອງ 3 ຄະນະກ າມະການສະພາບ ລິຫານໃຫູ້ຊັດເຈນຂຶຶ້ນ ເປັນຕົຶ້ນແມ່ນໜ້າທີີ່ຂອງຄະນະ
ກ າມະການຄຸູ້ມຄອງບ ລິຫານ, ຄະນະກ າມະການຄັດເລືອກ ແລະ ຄະນະກ າມະການກ ານົດຄ່າຕອບແທນ; 

+ ລະບຸ ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັຶ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫືຼ ປົດຕ າແໜ່ງຂອງຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການທີີ່ຊີຶ້ນ າວຽກງານຄຸູ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ ຕອ້ງໄດູ້ຂ ຄ າເຫັນ ຫືຼ ລາຍງານຕ ີ່ຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ; 

+ ດັດແກູ້ຊືີ່ຮຽກ: "ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ"່ ມາເປັນ "ຜ ູ້ອ ານວຍການ" ເພືີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທະນາຄານທຸລະກິດ; 

+ ກ ານົດເນືຶ້ອໃນ ກ່ຽວກັບ ຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການດ້ານຕ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການຂອງສາກົນ ແລະ ເປັນ
ການຮອງຮັບການປະເມີນຕາມຫັຼກການຂອງບາເຊວ 2. 
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ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຈາກຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ຫືຼ ຜ ູ້ຕາງໜ້າຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຢ່າງໜ້ອຍສອງສ່ວນ

ສາມ (2/3) ຂອງຈ ານວນຜ ູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຮຸູ້ນລວມກັນຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງຈ ານວນຮຸູ້ນ ທຄຕລ 
ທັງໝົດ. 



�,m,��lJ�;JC) tJ��imtJ� C!:7 tJ��,�u�,;) 
�uffom.J csn��,o tJ��,mtJ� C!:7 csn�ru,u 5C1Ul�lJ�t7,;)8lJ 

c�rnn: / 2.,, /�rum.UlflC1� 
u�t181J!JJ;)j;JJj�u, 5rnn ..... ·o- ·hMN· ·ZO.tB ... ·· ·. ·· 

ft CV � 

UClUUlflJl 

Jl8]U��"�i.uugij�u mnaa u�,i,iJ 2019.

m�uimumufmiijtJ�cmo�,;J .u�m,�u (U1flC1�) trr�onsJtJ��.u�i.uuO-fi$utJ�ii,D 2019

(�ttJD5Jn6,: "nsjtJ��.U") �1JllJC;)�, 14:30 l.Uj m, 16:oo l.Uj 28j5rnn 29 WC1��w, 2019 �1118J 
tJ��.u Grand Ballroom l5JCC5.ucc�u.u,rnc.u2sjscBt�, 1J�fl81J!JJ;Jj;JJJ�1J, 'tovmrnDutJ�zmu2sJ 
m,u �rnqjs �ut�5s�5J, u�m,u��w,u;3m,u mrn1� rus.uL1;Jt1��.u,�n��w,u;3m,u mm,�, .DOii 

J,., I I U 

irn2,5;J.LJL7;)t1flrnsJiiiu;Ju 62 m,u, O.usu�oii,u;Ju 234 m,u �J�;J.ui1,u;Ju�rnnJmlomc2,5;J.u 
' ' 

nsJtJ��rnm,nu 171.437.346 $u, i:.iumJ 5.597.955 $u m-fin.usu�o, uu�srn1,i'J;J1J 82,532%

28jil11J;)1J$1J UlflC1� UljffiJC) cc�� -fi6,t7u§JtJ��.LJ cills 'lmm.uio'1icfJ1Jn8jtJ��.UtL1m.UnC1��tJ:itJ 
2sJ U1flC1� cc�� nrnru,v�n:J;J�SJ. iii,;5u�u�6 tL1c�i5;J.unsJtJ��.u .Diii1J;J1J 36.285. 954 $u cz1\, 
nu 17.468% 28jil1lJ;)lJi1J UlflC1� UljffiJC1. 

tJ�m,unsJtJ��.u tL1cciJLm�tJ��.u�,u nJ;JntJ uum��.u,�n��ru,u;3m,u�ct,5;J.LJnsJ 
. . 

tJ��.u, ��tJ;jtJmlJ'11cfJ1Jn8JtJ��.LJ cc�� 5m�Jfl�CC1JlJ�;jJ. ,i,nflunsjtJ��.U�jtLlri,cDumi��;),�� 
. . . 

a,a�ui 1: tlhna�U1UOUUlflJlJl8]U��"Qij�uu�,iii) 2018 cm� Jl1lJ.;JUJ]11JtJU 
CV � C-,QI C""> .:., I 

Jl1U�OCl]U�ClUO"�Cl28]Jl8]U��"O]Jl1a: 

m,uzy§J �um��n. Os,u;Jvmu'lmu uit1C1� u,��crrucfls 'luuouumnnsJtJ��.u ws.u tL1�it1Jiu 
t1;J1.ui7umJi2sJm1J�C1�JtJ�fiuo.u�fi2sJnsJtJ��.uO-fi$u�j5um 26/04/2019.

1 

,imfiu t1�m,unsJt1��.u ��crru'lmO-fi$u.Dri,t1,.u�m��n. mit:i.Driit1i.u,im¢-fi$u. 

nsjtJ��.u tL1.D.u�fiL1;JtJm1J�Jfl�ccu1J�:ij,im(,-fi$u�d�,5;::i.unsJtJ��.u�JD: 

- cmuEiiJ,lJ;J1J: 171. 437 .346 �:lJ, cl'i\,nu 100% 28JiJi1J;)lJ�:iJUljffiJC1�d�,5;).LJn8JtJ��.u .
. 

I I I J,., - tJCU71JeliJ11J;J1J: 0 �JJ, CUl1TltJ 0% 28JiJ11J;)lJ�:'.jJUljffiJC1V1C2i5;J.LJn8jtJ��.LJ .
. 
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ລາຍງານການເຄ່ືອນໄຫວດ�າເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ປະຈ�າປີ 2020 ໂດຍຫຍ� ້

ທຄຕລ ໄດ�ດ�າເນີນທຸລະກິດຕາມແຜນການທ່ີໄດ�ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ�ຖືຮຸ�ນ ຊ່ືງມີຜົນການດ�າເນີນງານ
ດ�ານຕ�າງໆ ສະແດງອອກດ່ັງລາຍລະອຽດລຸ�ມນ້ີ: 

1. ວິໄສທດັ 
  ທຄຕລ ໄດ�ພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ�ບັນລຸຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງ ຕາມວິໄສທັດ: “ ເປັນ
ທະນາຄານທີ່ເຂ້ັມແຂງ ທນັສະໄໝ ກ�າວສູ�ມາດຕະຖານສາກົນ “ . 

2. ພາລະກິດ 
  ເພ່ືອເຮັດໃຫ� ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ່ີເຂ້ັມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ�າວສູ�ມາດຕະຖານສາກົນ, ພາລະ 
ກິດທ່ີສ�າຄັນຂອງ ທຄຕລ ມີຄື: ພັດທະນາລະບົບບ�ລິຫານອົງກອນທ່ີເຂ້ັມແຂງ ເນ້ັນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານ 
ໃຫ�ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ�ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ� ຖືເອົາການສ�າງວັດທະນະທ�າຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານຄວາມສ�ຽງ
ໃຫ�ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ສອດຄ�ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການດ�າເນີນທຸລະກິດ, ສ�າງ ແລະ ພັດ
ທະ ນາລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານບ�ລິຫານທ່ີມີສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ�ວນ, ຖືກຕ�ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ�ມາດຕະຖານ
ສາກົນ ທາງດ�ານລະບົບລາຍງານ, ນ�າໃຊ�ລະບົບເທັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ�, ຄວາມ
ຊ�ຽວຊານສະ ເພາະດ�ານໃຫ�ເທ່ົາທຽມກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. 

3. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສປປ ລາວ ປີ 2020 
  ໃນປີ 2020, ເຖິງແມ�ນວ�າ ສປປ ລາວ ສາມາດຈ�ໍາກັດການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ�ໃນ
ວົງແຄບ ແຕ�ພາບລວມ ເສດຖະກິດຂອງລາວຕົກຢູ�ໃນສະພາວະຖົດຖອຍຄ້ັງທ�າອິດນັບຕັ້ງແຕ�ວິກິດການເງິນຂອງ
ອາຊີໃນທ�າຍຊຸມປີ 1990. ອີງຕາມຂ�້ມູນຈາກສະຖາບັນຄ້ົນຄວ�າເສດຖະກິດແຫ�ງຊາດ, ເສດຖະກິດຂອງລາວ ປີ 
2020 ຂະຫຍາຍໂຕຊ�າລົງຈາກ 6,4% ໃນປີ 2019 ເຫືຼອ  3,3% ໃນປີ 2020, ລາຍໄດ�ສະເລ�ຍຕ�່ຫົວຄົນຄາດວ�າ
ຈະປະຕິບັດໄດ� 2,664 ໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ�ແຜນລັດຖະບານກํານົດໄວ� 2,978 ໂດລາສະຫະລັດ).  ຂະແ
ໜງອຸດສາຫະກ�າ ເປັນຂະແໜງຫັຼກທ່ີຂັບເຂ່ືອນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ໂດຍຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 9,8% 
ພ້ົນເດ່ັນກວ�າໝູ�ແມ�ນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ�າ ຂະຫຍາຍໂຕ 22,6%, ຂະເເໜງກ�່ສ�າງ 11,7% ໂດຍສະເພາະ
ໂຄງການທ່ີຕິດພັນກັບເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ການສ�າເລັດການກ�່ສ�າງທາງດ�ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ, ສ�ວນຂະເເ
ໜງກະສິກ�າຂະຫຍາຍຕົວເພ່ີມຂ້ຶນ 2,3%. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຂະແໜງບ�ລິການຂະຫຍາຍໂຕຕິດລົບ  1,6% 
ເນ່ືອງຈາກການບ�ລິການທ�ອງທ�ຽວ, ຮ�ານອາຫານ ແລະ ການບ�ລິການ ທ່ີພັກອາໃສ ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຢ�າງໜັກໜ�ວງ
ຈາກສະພາບກາຍລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໂດຍສະເພາະການບ�ລິການໃຫ�ແກ�ນັກທ�ອງທ�ຽວຕ�າງປະເທດ. 

4. ຜົນການເຄ່ືອນໄຫວທີ່ພ້ົນເດັ່ນໂດຍຫຍ�້ ຂອງ ທຄຕລ 
          ໃນໄລຍະປີ 2020 ທຄຕລ ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານພ້ົນເດ່ັນເຊ່ັນ: ໄດ�ສ�າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມທົບ
ທວນຜົນການດ�າເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ 4 ຄ້ັງ; ຈັດກອງປະຊຸມສາພາບ�ລິຫານສະໄຫມສາມັນ 4 ຄ້ັງ, ກອງປະຊຸມ
ສະພາບ�ລິຫານສະໄຫມວິສາມັນ 8 ຄ້ັງ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ�ຖືຮຸ�ນ ທຄຕລ ປະຈ�າປີ 2019 ຈ�ານວນ 1 ຄ້ັງ 
ພ�ອມທັງສ�າເລັດການຈ�າຍເງິນປັນຜົນປະຈ�າປີ 2019 ຈ�ານວນ 813 ກີບ/ຮຸ�ນ ໃຫ�ຂາຮຸ�ນ ທຄຕລ. ສ�າເລັດການເປິດ
ເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ທັງໝົດ 04 ຄ້ັງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ອອກຂ�ຕ້ົກລົງຮັບຮອງແຜນດ�າ
ເນີນທຸລະກິດ ປະຈ�າປີ 2020. ທຄຕລ ໄດ�ຮ�ວມມືໃນການພັດທະນາວຽກງານບ�ລິການກັບບັນດາພາກລັດ, 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕ�າງໆເປັນຕົ້ນແມ�ນເປີດໂຕການໃຫ�ບ�ລິການໂອນເງິນຂ�າມທະນາຄານຢ�າງເປັນ
ທາງການຜ�ານແອັບມືຖືລະຫວ�າງ ທຄຕລ ແລະ BIC, ເປີດການໃຊ�ລະບົບການຊ�າລະຄ�າອາກອນມູນຄ�າເພ່ີມແບບເອ
ເລັກໂທຼນິກ (Smart VAT 2), ຮ�ວມມືກັບກົມທ່ີດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທํາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດ ລ�ອມ 
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ໃນການຮ�ວມມືເຊ່ືອມຕ�່ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂ�້ມູນທ່ີດິນເພ່ືອຫັນເປັນທັນສະໄໝ; ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບການບ�ລິການອອກບັດນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນການສຶກສາທ່ີເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງການ ແລະ ເຊັນບົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບສູນບ�ລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ກາງ ວ�າດ�ວຍການຮ�ວມມືໃນການແລກ ປ�ຽນ 
ແລະ ເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນ. ສ�າລັບການຮ�ວມມືກັບພາກເອກະຊົນແມ�ນໄດ�ເຊັນສັນຍາຮ�ວມມືກັບບ�ລິສັດຮ�ວມທຶນ
ພັດທະນາທາງດ�ວນລາວ-ຈີນຈ�າກັດ ວ�າດ�ວຍການບ�ລິການຮັບເງິນສົດຕາມຈຸດສະຖານີທາງດ�ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ; 
ເຊັນສັນຍາການຮ�ວມມືຊ້ື-ຂາຍປະກັນໄພອອນໄລນ�ກັບບ�ລິສັດຮ�ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ, ເຊັນສັນຍາ
ວ�າດ�ວຍການບ�ລິການຊ�າລະສະສາງຄ�າບ�ລິການຕ�າງໆຜ�ານ ທຄຕລ ລະຫວ�າງ ທຄຕລ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ
ພາກ ທ່ີບ�່ຮັບຝາກເງິນ ວັນດາລາ ຈ�າກັດ. ພ�ອມດຽວກັນ, ກ�່ໄດ�ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບບ�ລິສັດ ສະ
ຕາຟິນເທັກ ຈ�າກັດຜູ�ດຽວ ວ�າດ�ວຍການຮ�ວມມືການພັດທະນາເຊ່ືອມຕ�່ລະບົບການບ�ລິການ ການເງິນເທິງມືຖື (U-
Money) ແລະ ການບ�ລິການ ການທະນາຄານເທິງມືຖືຂອງ ທຄຕລ (BCEL One);  ບ�ລິສັດອํາມະຕະຊີຕີ້ລາວ 
ຈ�າກັດຜູ�ດຽວ ວ�າດ�ວຍການບ�ລິການທະນາຄານໃຫ�ແກ�ໂຄງການເມືອງໃໝ�ທັນສະໄໝອ�າມະຕະຊິຕີ້. 
 ນອກຈາກນ້ັນ, ທຄຕລ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຍົກລະດັບການບ�ລິການເອເລັກໂທຣ
ນິກ ເພ່ືອຮັບໃຊ�ບ�ລິການສັງຄົມເຊ່ັນໄດ�ພັດທະນາ 2 ຟັງເຊິນໃນ BCEL One ຄື: FastTrack ຟັງເຊິນ FastCash 
ແລະ ຟັງເຊິນ OneCash; BCEL OneCare, QR Withdrawal ແລະ BCEL i-Bank Version 4 ພ�ອມທັງ 
ສຸມໃສ�ພັດທະນາປ�ຽນໃຊ�ລະບົບ Core-Banking ໃໝ�ທ່ີຄາດວ�າໄດ�ຈະເລ່ີມນ�າໃຊ�ໃນໄຕມາດ 02 ປີ 2021; ມີ
ການຈັດງານແຂ�ງຂັນ BCEL ONE SUPER USER CONTEST 2020 ແລະ ໃນປີ 2020 ທຄຕລ ກ�່ຍັງໄດ�
ຮັບລາງວັນດີເດ່ັນດ�ານແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມໃນການໃຫ�ບ�ລິການຜ�ານລະບົບມືຖື ແລະ ການຊ�າລະສະສາງແຫ�ງປີ
ຈາກວາລະສານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນອາຊີ ຈາກການສະເໜີບ�ລິການຮັບຊ�າລະຄ�າທ�ານຽມທາງ. ນອກນ້ັນ, 
ຂະຫຍາຍໂຄງຮ�າງການຈັດຕ້ັງເຊ່ິງໄດ�ຍົກຂະ    ແໜງຕ�ານການຟອກເງິນຂອງພະແນກຄຸ�ມຄອງຄວາມສ�ຽງ ແລະ ຕ�ານ
ການຟອກເງິນ ສ�າງເປັນພະແນກການໃໝ�ຄື: ພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານການຟອກເງິນ ສ�ວນພະແນກເດີມປ�ຽນ
ຊ່ືມາເປັນ ພະແນກຄຸ�ມຄອງຄວາມສ�ຽງ ແລະ ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານທ່ີຕິດພັນກັບການປ�ອງກັນການ
ແຜ�ລະບາດເຊ້ືອຈຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝ� COVID-19.  

5. ຜົນການດ�າເນີນທຸລະກດິ ປີ 2020 ທຽບໃສ�ແຜນການປີ 2020 ເອກະສານຄັດຕິດ 4) 
ຜົນການດ�າເນີນທຸລະກິດປະຈ�າປີ 2020 ທ່ີໄດ�ຮັບການກວດສອບຈາກ ບ�ລິສັດ PWC ແລະ ຮັບຮອງຈາກ

ສະພາບ�ລິຫານ ທຄຕລ ມດ່ັີງນ້ີ: 
-  ຍອດຊັບສິນ/ໜ້ີສິນ: 53.897.380 ລ�ານກີບ, ທຽບໃສ�ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ� 108,18% 
-  ຍອດສິນເຊ່ືອທັງໝົດ: 29.216.946 ລ�ານກີບ, ທຽບໃສ�ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ� 102,92%; 

ໃນນ້ັນ, ໂຄງສ�າງຂອງສິນເຊ່ືອຕາມຂະແໜງການເສດຖະກດິ ມີດ່ັງນ້ີ: 
ລ/
ດ  ສິນເຊ່ືອແຍກຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດ   ສັດສ�ວນ 
1  ອຸດສາຫະກ�າ  51,36% 
2  ກ�່ສ�າງ  14,99% 
3  ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ  0,20% 
4  ກະສິກ�າ-ປ�າໄມ�  0,09% 
5  ການຄ�າ  13,93% 
6  ຂົນສ່ົງ-ໄປສະນີ  3,34% 
7  ບ�ລິການ  15,10% 
8  ຫັດຖະກ�າ  0,01% 
9  ອ່ືນໆ  1,00% 
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-  ຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ: 47.974.516 ລ�ານກີບ, ທຽບໃສ�ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ� 111,31%; 
ໃນນ້ັນ, ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກວມເອົາ 19%, ເງິນຝາກປະຢັດກວມເອົາ 45% ແລະ ເງິນຝາກມີກ�ານົດ
ກວມເອົາ 36%; ເມື່ອແຍກເງິນຝາກຕາມປະເພດຜູ�ຝາກເງິນ ເຫັນວ�າເງິນຝາກຂອງບຸກຄົນ ກວມເອົາ 
76%, ເງິນຝາກຂອງນິຕິບຸກຄົນກວມເອົາ 17% ແລະ ເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນການເງິນກວມເອົາ 7%. 

-  ກ�າໄລກ�ອນອາກອນ: 279.417 ລ�ານກີບ, ທຽບໃສ�ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ� 78,27% 
-  ກ�າໄລຫັຼງອາກອນ: 223.036 ລ�ານກີບ, ທຽບໃສ�ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ� 78,09% 

6. ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກ�ສ່�າງ ແລະ ສ�ອມແປງ  
ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ທ່ົວລະບົບ: ປະຕິບັດໄດ� 68,82 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ�ແຜນການປີ

ປະຕິບັດໄດ� 22% ໃນນ້ັນ , ສ�ານັກງານໃຫຍ�ປະຕິບັດໄດ� 42,1 ຕືກ້ີບເທ່ົາກັບ 61% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລວມ
ສາຂາໃນທ່ົວລະບົບ 26,6 ຕືກ້ີບ ເທ່ົາກັບ 39% ຂອງແຜນການປີ). 

  
7. ແຜນຂະຫຍາຍໜ�ວຍບ�ລກິານ 

 ໃນປີ 2020 ແຜນຂະຫຍາຍໜ�ວຍບ�ລິການມີທັງໝົດ 12 ໜ�ວຍ ເຊ່ິງ ທຄຕລ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ�ທັງໝົດ 
06 ໜ�ວຍບ�ລິການ ແລະ ຍັງມີບາງໜ�ວຍບ�ລິການແມ�ນກ�າລັງຢູ�ໃນຂະບວນການສ�ອມແປງຕົບແຕ�ງຕ�າງໆ.  ສ�າລັບ
ການຂະ ຫຍາຍໜ�ວຍບ�ລິການຈະເລ່ັງໃສ�ການຂະຫຍາຍໜ�ວຍບ�ລິການໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ີເຫັນວ�າ
ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງກ�ອນ 

 
 

ລາຍການ ຈໍານວນເງິນ ລາຍການ ຈໍານວນເງິນ ທຽບແຜນ

8.245     312.449.384.000       2.520    68.822.418.063  22%

-         -                             -        -                     #DIV/0!
6            8.415.000.000           3           2.699.280.000    32%

44          36.867.050.000         2           936.343.704       3%
38               15.507.050.000                 2                936.343.704             6%

120        83.971.000.000         15         1.325.490.997    2%
24          3.659.000.000           7           95.249.000         3%

ສ່ິງຕິດຕ້ັງຈັດວາງ 358        5.310.000.000           163       2.789.199.454    53%
5.871     163.403.424.000       1.615    57.408.757.247  35%
1.822     10.823.910.000         715       3.568.097.661    33%

ລໍາດັບ
 ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດ 2020

ສ້າງຕ້ັງສາຂາ
ສິດນຳໃຊ້ທີດີນ
ໂປຼແກຼມ
ໂປຼແກຼມອ່ືນໆ 

ສິງປຸກສ້າງ
ພາຫານະ

ເຄ່ືອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ 
ເຄ່ືອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ 

ລໍາດັບ ແຜນ 2020 ພາກສ່ວນ ໝາຍເຫດ

1  ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດກົກໂພ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດບໍລິການໃນໄຕມາດ 04/2020 

2  ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງປາກງ່ືມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດບໍລິການໃນໄຕມາດ 04/2020 

3 ໜ່ວຍບໍລິການໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດບໍລິການໃນໄຕມາດ 03/2020 

4 ໜ່ວຍບໍລິການຫ້ວຍນ້ໍາເຢັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດບໍລິການໃນໄຕມາດ 02/2020

5 ໜ່ວຍບໍລິການຫັຼກ 21 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

6 ໜ່ວຍບໍລິການເກ້ົາລ້ຽວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

7 ໜ່ວຍເມືອງວຽງໄຊ ສາຂາ ຫົວພັນ ເປີດບໍລິການໃນໄຕມາດ 03/2020 

8 ໜ່ວຍສະໜາມໄຊ ສາຂາ ອັດຕະປື

9 ໜ່ວຍເມືອງພຽງ (ປ່ຽນຈາກເມືອງເງິນ) ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ

10 ໜ່ວຍບໍລິການໃໝ່ເຂດ ທາງ A1 ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ

11 ໜ່ວຍໂພນແພງ ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

12 ໜ່ວຍບໍລິການ ເຂດຖະກິດພິເສດສະເພາະບ່ໍເຕັນ ສາຂາ ຫຼວງນ້ໍາທາ ເປີດບໍລິການໃນໄຕມາດ 03/2020 
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8. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ 
 ມາຮອດທ�າຍປີ 2020 ທຄຕລ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 2.160 ຄົນ, ຍິງ1.000 ຄົນ. ໃນນ້ັນ, ໃນປີ 2020 
ນ້ີໄດ�ຮັບພະນັກງານວິຊາການໃໝ�ທັງໝົດ 106 ຄົນ; ຍິງ 67 ຄົນ ເທົ່າກັບ 63,85% ທຽບໃສ�ແຜນການປີ, 
ຮັບພະນັກງານສັນຍາຈ�າງອະນາໄມ ແລະ ຂັບລົດ 11 ຄົນ ຍິງ 7 ຄົນ; ພະນັກງານອອກສ�າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ 7 
ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ; ປົດປ�ອຍພະນັກງານອອກການ 1 ຄົນ, ຍົກເລີກສັນຍາພະນັກງານວິຊາການສັນຍາຈ�າງ ແລະ ທົດ
ສອບ 4 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ; ຍົກເລີກສັນຍາຈ�າງອະນາໄມ 10 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ; ພະນັກງານຍົກຍ�າຍໄປຮັບໜ�າທ່ີຢູ�
ພາກສ�ວນອ່ືນ 2 ທ�ານ; ພະນັກງານຮັບອຸດໜຸນບ�າເນັດຕາມລະບຽບການ 6 ທ�ານ, ຍິງ 3 ທ�ານ ແລະ ມີພະນັກງານ
ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ. 

9. ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກ  
ຜ�ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈ�າປີ 2020 ປະກອບມີ 6 ແຜນງານ, 32 
ໂຄງການ ປະຕິບັດໄດ� 95% ທຽບໃສ�ແຜນການ  ແລະ ສາມາດສະຫ�ບໄດ�ດ່ັງນ້ີ: 
• ພັດທະນາການຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານໃຫ�ໄດ�ມາດຕະຖານສາກົນ = 83% 
• ສ�າງລະບົບຄຸ�ມຄອງຄວາມສ�ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫັຼກການ Basel II = 93% 
• ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ = 98% 
• ພັດທະນາ ການບ�ລິຫານການເງິນ ແລະ ປະສິດທິພາບການດ�າເນີນທຸລະກິດ = 96% 
• ສ�າງລະບົບຂ�້ມູນເພ່ືອການບ�ລິຫານ = 100% 
• ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງລະບົບໄອທີ = 100% 

10. ການມີສ�ວນຮ�ວມໃນວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ອຸປະຖ�າສັງຄົມ 
ຄຽງຄູ�ກັບການດ�າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານດ�ານອ່ືນໆ ໃນໄລຍະປີ 2020, ຄະນະຜູ�ບ�ລິຫານ 

ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ທຸກຄົນ ລ�ວນແຕ�ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ໃນການປະກອບສ�ວນ ແລະ ມີສ�ວນຮ�ວມໃນໂຄງການ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ສັງຄົມ (Corporate Social Responsibility ຫືຼ CSR) ເຊ່ິງເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາຄຸນຄ�າຫັຼກ
ຂອງ ທຄຕລ ເຊ່ິງມີລາຍລະອຽດລຸ�ມນ້ີ:  

• ການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງທາງດ�ານເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝຂອງ ທຄຕລ ໃນການພັດທະນາຜະລິດ ຕະ
ພັນມາຮັບໃຊ�ສັງຄົມ ເຊ່ັນ: BCEL One Heart ເຊ່ິງເຮັດໜ�າທ່ີເປັນເຄ່ືອງມື ແລະ ເປັນສ່ືກາງໃນການຮັບບ�ລິຈາກ
ເງິນຊ�ວຍເຫືຼອສັງຄົມ ທ່ີອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ທັງຜູ�ຂ�ຮັບບ�ລິຈາກ ແລະ ຜູ�ສະໝັກໃຈບ�ລິຈາກ ທ່ີໄດ�ເປີດຮັບ
ບ�ລິຈາກທັງໝົດ ໃນປີ 2020 ຈ�ານວນ 11 ໂຄງການ ເຊ່ິງມີຜູ�ຮ�ວມບ�ລິຈາກທັງໝົດ 4.569 ຄ້ັງ, ເປັນຈ�ານວນເງິນ 
379 ລ�ານກວ�າກີບ. 

• ທຄຕລ ໄດ�ປະກອບສ�ວນຊຸກຍູ� ແລະ ຊ�ວຍເຫືຼອສັງຄົມຜ�ານຫຼາຍຮູບການ ເປັນຕົ້ນແມ�ນ ການອຸປະຖ�າວຽກ
ງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ປະສົບໄພທ�າມະຊາດ, ຊຸກຍູ�ວັນບຸນສ�າຄັນຕ�າງໆ
ຂອງຊາດ ແລະ ອ່ືນໆ ດ�ວຍການມອບເງິນສົດ, ວັດຖຸອຸປະກອນຕ�າງໆ ຄິດເປັນຈ�ານວນເງິນທັງໝົດ 1.730 ລ�ານ
ກວ�າກີບ. 



can ��,11;:i itJ]1lJ:JlUJC]'.U ��cw,�fi a��n,u

�,sJuiltli�lJ�ClalJui 31 uhm, 2020



i u;i, u:i iJJthm iJJ d,ciJJJ]iJJ�:!CW, di Clu:!JliJJ 
:hiJuiJJiljJJ�e15mn 31 uiJJa, 2020 

;mJ5UC1SrnUE.J 
;;iiuimmsrnuu 

;;i,usu,1,nrmh,1..JJlJ cc;;i::: u;5mu 
;;iiuimninri,m,1..JJlJ cc;;i::: u;imu 

.;iivsu�mnumil,uiiuJ" u.;i:! 1Himu 

-.., � G 0 ;;iiu5usuJ11,nmumC1..J1..Jji1..J 

.;i,vsu,11mnmhn1u:1111 

;iiuimLumu�rn�u2sj{3uLrrbjurncn�rni, 
I cb. t r-, c:) C"> n,u�uc�uflic�sJJJJ1..Jm2sjm1..J;;:ijui1..Juiijniucj1..J 

.J1tJ5U�mn11um,uc\ici)1J]11J 

;iiui,rn.inm:;i,nsu 
' ... ... ' cl. ' mzvumJl..J cc;i::: mc�SlJ.!Jl..Jm 
ri,mrnnJ1..J2SjErn'.'.J,L��uEu 
;;:Jiui,u§uJL1..Jmuci,d)uji1..J 

.;ia".;irn-41,vtmnuci,,ilu:iiu 

:rh}.J:rt81J8Ul81J 
;:iiui,usinsrni, 'c;:i 

:rh�.;i�cun tuo 
Ji, 'c;:i��l..J (nu) 

n:::nJlJtC1u: 

g:.{ 
Ulil..J 1..J. l!)CC�jUlSj Si].J;Jnfli 
tfo::miJ,ru:::ccunuu��j;;:J.JJJ 

1..J:::flSl..JITT;J.Jj.J:]j:,;1..J, �tJtJ ;:ii.:i 
19 w�, 2021 

rn,u llj�n �tlJSl..JE 
m.:imJitu:::ccunn.:iC1mru,uL1..J 

if mJ:iiiu 

2020 2019 

.;i,u:iiu .;i,u:iiu 

2.407.369 2.152.457 
(1.317.166) (1.193.701) 

1.090.203 958.756 

239.365 245.882 
(26.184) (29.975) 

213.181 215.907 

42.236 34.749 
(1.204) 

37.834 116.012 

1.383.454 1.324.220 

(474.399) (314.919) 
(39.501) (20.650) 

869.554 988.651 

(324.020) (300.612) 
(77.007) (71.619) 
(6.690) (6.650) 

(182.420) (179.284) 

(590.137) (558.165) 

279.417 430.486 

(56.381) (106.757) 

323.729 

1.558 



tu ;i, tJ], u iiun ,u d, cil1J] ,u if] ;i a":;,� cw, �:ii m1 �n, u 
:h5uiltliim�a5mii 31 ui'ua, 2020

.., A 

iJUJ5US1J� 

mu�rn �umrnJ �c.uufiullrn.J � t murnu�un:i, uzn:i ssnmu 
iiin,ik1'c5 

s,nsun, 'c;;JffiJij�28:JllUS:JtJ�nsU28:J;;J1U5U�:J;;J�lJ§lJ:) 

;irnsu§J.J�i�uO mnsmsu 

ui,u u. l!JCC�:JU18:J s11.1;1rn1, 
tn�Oll,ru�crnnuu��:J;;J�lJ 

u�risum;;J;:>:J�:n�u. �tJtJ ;ii� 

19 w�, 2021

ui,u n:i�n �llJ81J� 
mrnru,ru�ccunn;:>Clmru,u'lu 

2 

2020 

;im:fiu 

223.036 

(667) 
133 

(534) 

2019 

;im:fiu 

323.729 

(15.897) 
3.815 

(12.082) 
------

222.502 

ui,u ;:>j:J�n 11um�5:i 
ss:icjs,u;:>umu'lmu 

311.647 



tu;iiv]i1Jt)itJ:m,m3m;1�cw,�iio,1�11m 
�h;iuilu'i�m�a5mn 31 uf11a, 2020 

iju�:u 
{3u�c, cc;;i� {3ucJ,n�m�rnmuccmj �tJtJ ;;ii� 
n , A cjucJ,rnJm�rnmusu 
{3uLml50.uccri�rni, 
m1J5jmumijm1J{31J - tJ�rnmD'c6cffis2,u 
mu;ijmumijmu{3u - tJ�cruc,{i 'c6�ufon,:Oc, 
m1J;Jjlfl1JL1J5�,m�nc,2,�1J CC;;J� 5�,m�nC1tJd3.u 
., ,.. ., ,.. c', �U�.UUC1fljUl CC;;J� �tJ�J78lJ 
..., " ..., .--. htn� ri. �U�.UUC1fljUltJ.UC1�C11J 
�C1L1Jmu11,L��u�1J 
sinsu�u�ud)su�,;;i� 
., (") .,, �U�1J81J:) 

;ia"iju�:u 

uii�JJ 
n ..., <"> � Cj1JcJ,n,1,nm�rnm1J cc;;i� ��t1,u1Jm1JCjlJS1J:J 
{3ucJ,n,i,n�rni, 
n "!."'I A Cj1J]Ju.u,1,nm�rnm1Js1J 
�l1sj�jsinsuLuD 

X.., :... ., :... truC18j�j�1Jt.JiC�, 

X.n "1 tru�1J81J:) 

;ia"uii�:u 
tii:u 
Ul1J�C1Ul�Uj1J 
flj���.um.u;;i�ujumu 
m1JtJ�cD1Jri1Jl11JtJ� tmmru�ilnji1Jq]j8SJ1m1Jilln,iJC1 'co 

n,'c;;i���.u 

;ia"tii:u 

;i a mill � :u c rn :: tii :u 

ui,u lJ. l!,ICC�jUlSj 811.);Jrni, 
m�rrti,ru�CC1JJ7U1J��j;;J�.U 

ui,u rlj:idn �rusu� 
m�rrti,ru�CC1JJ7J7�C1rnru,uL1J 

1J�fl81JUl;;J�j;)jj�lJ, �tJtJ ;;ii� 
19 c.u�, 2021 

3 

umJ:iii:u 
2020 2019 

;:j,:u:fiu ;:j,:u:fiu 

12.836.829 9.202.045 
4.355.395 4.493.536 

30.762.417 27.490.492 
90.122 129.623 

3.899.011 3.370.144 
541.407 516.047 
601.572 554.671 
245.873 245.042 
57.005 54.814 
37.015 28.768 

470.734 456.273 

53.897.380 46.541.455 

3.482.800 4.063.635 
45.043.495 36.419.928 
2.962.101 3.705.378 

23.726 28.553 
23.059 14.248 

222.197 223.334 

51.757.378 44.455.076 

1.038.617 1.038.617 
753.399 604.423 
(12.616) (12.082) 
360.602 455.421 

2.140.002 2.086.379 

46.541.455 



Yu;iiu]m:!t;imlJ1Jm.J]uilJ��cw,�fit1,.,�:n,1J 
�,5u0tfi�m1a5mii 31 tii1J;ii 2020 

vamm5aYu5mn 31 mua, 2018 
r3u2sjrnuiliL� IFRS 16 Lu5rn'ii 1 ]jnsu 2019 
CClJjg,;)lJ�i;iu{3rn1ur3u iii rM,uLmQ{i�lJ �,;iuO 2018 
ccujc�,oj���JJmJJ;i�u:iurnrnu,uL uO 2018 
nir;i�riiiiLuD 2019 cau�jfiu) 
rnuthcDunur3rn.J� tmuriw�i:lnjiuqjjssnrnuifinifo r.5
s,nsrnii r;iifirij;J29j]ll.J9jtJ�n9l.J29j;J1U5l.J 

� cl:. �j;J;)JJ91JJ 

vamm5aYu5mn 31 mua, 2019 

muirun:mJlJ 
;i,u:iiu 

1.038.617 

1.038.617 

4 

mmJ:ailuiiutiu 
ii:1��iim11" tJ�tmvow�ii:r1:1muJ:1 

.l�UJU:r111J 88:rlmmi'iJhuota 

;i,u:iiu ;im:iiu 

439.550 

164.873 

604.423 

(15.897) 

3.815 

(12.082) 

11,t.i:;:,�ii" 
;i,u:iiu 

506.343 

(3.923) 
(205.855) 
(164.873) 

323.729 

455.421 

1.984.510 

(3.923) 
(205.855) 

323.729 
(15.897) 

3.815 

2.086.379 



?u;iiu]i1J�autlJ1JcetJ]uilJ��cw,dio'-a�J1,u 
�,5uiltii�u�o5mii 31 tiiua, 2020

vamm;iaY115mn 31 tiimn 2019

UU�jEllJ 

vamm;iaY115mn 31 tii11a, 2019 - i1mJ]ii1J 

CCtJj�;)lJ�i;iu{3uuuau ifi'cM,uLm�ii�u �,;iuO 2019

cciJjc�,€1j���J.JmJ.J;i�u:1umuw,uL1JU 2019

ii, 'c;i�rnnLuu 2020

mutJ�c.D:ufi:uBrnJ� 1mmw�ilnji:uqjjssnmuifir'iifo 'en 
sinsur'ii 'c;;;iifin:i;J2SjJ1UsjtJ�nsu2sj;;;iiu5uidj;i;)J.J§u� 

vamm;iaY115mn 31 tii11a, 2020

ui,u u. tycc�jUlSj si\);irni, 
Ol;)zru,w�ccunuu�idj;;;J;JJ.J 

1J�fl81JITT;J;)j;):'.ij�1J, �llll ;ii;J 
19 w�, 2021 

ii]�::Sm:nn

ui11immmJ1J ;»::UJUJ111J
;;iim1u ;;im:nu 

1.038.617 604.423 

1.038.617 604.423 

148.976 

1.038.617 753.399 

5 

mmJ::dl11ii11u11 
lJ::lmvaw::ii11]11JfU] 

aa11m11ui:rhi1ah1 
;;im:nu 

(12.082) 

(12.082) 

(667) 

133 

(12.616) 

rl,�.:rn::Sn 

;;im:nu 

461.174 

(5.753) 

455.421 

(168.879) 

(148.976) 

223.036 

360.602 

2.092.132 

(5.753) 

2.086.379 

(168.879) 

223.036 

(667) 

133 

2.140.002 



Yu ;a, U:J, un � cc :;.1 c']u Bo :;.1 �cw, �:fi 0,1 �11,u 
:h5uilu'i�u�o5mn 31 uiua, 2020 

:fio,1�11 mm ci ,cilu:im 
n,hnisumnsmsu 
ffncclf�,5u: 

I I � U I � I ;mJ,iiumm�um:iu cc;;i� mc�SJ..JJJtJm 
e1rncn�i;iu ti, 'c;;i���J..Jruiu'lci IF RS 16 

' ' cl, ' ;;iiu,iiumc�sJ..JJJtJm 
;;iiuii,u�,;5u���,j�tJ�J..JUCl11J;)J..Ji1�,j 
;;iiuii,uBrnJ� 1mmru�i:lnjitJrJjjssnmuiiin,iJCl 'c;:j 
�;)tJUJtJCCtJjLtJmtJ�tJC�tJ.1JtJrii'lumu;;;ijmtJmijmtJl3tJ -

tJ�cruCl.u 'c;:jcffise,u
E1CllfltJ,J,nn,tJE1tJCC;J��,;;i����1j 

;;iiusuClsrnuu 
;;iiuii,uClsrnuu 
;;iiusul3uuuBu 

n�cc�c'ju50,1m n,h1,1mnmci,cilu:i,u:risunm 
tlJuccr.J:iii,u�u�u cc.;i� uil�u 

;J;J11u.;11ccUJ Tvff ula1111,nnwfl,cfl11;w 
�;JtJLIJtJcctJjl3rnJ,n�m�rnmu§u�rn7i
�;JtJtlJtJcctJjl3u'lml5uJ..Jccn;;irni,�rn7i
mtJ;JJlfltJUlijmtJc3tJ - tJ�cruCl{i'c;J�tJfitJn,iJC'l
mu;;3jmumijmtJc3tJ - tJ�crue1D'c5cillse,u
�;)tJUJtJCCtJjltJ�tJ�tJ§tJJ

i&;JVU.JVCCVJ ?11offia1111,nm11n,cfl11;w 
�;)tJUJtJCCtJjltJl3rn.JinntJU1�tJ,mtJ§tJ�rnfl
�;JtJtlJtJcctJjLtJl3rnJ,n,i,n�rni,�rn7i
�;)tJUJtJCCtJjltJ��tJ§tJJ�ClUl
�;)tJUJtJcctJjLtJl3rn�mJ..J,i,nm�rnmu§u�C1m
�;)tJtJJucctJjltJ��tJ�tJrnc�,�Clm

ClSncUtJffi 'cCl5tJ 
ClSncUtJffi 'cc,�i;;i� 

s,nsuiii 'cc,�,;;i�ru,u'luD 

n � cm c'ju 5 o � mii,1 ,nn ,u ci, cilu:i m 

:fio,1�nmm;i:1mu 
� � .... .., .... .., "' ... 
� CC;J� n�,J�tJ�J..JtJClflJUl 
��ClmuiJ,'l� 

6 

2020 
;im:nu 

279.417 

83.697 

474.399 

9.938 

39.501 
(934) 

(2.407.369) 
1.317.166 

(5.503) 

(209.688) 

(824.784) 
(2.865. 785) 

(14.461) 

(567.033) 
8.623.567 

(98.819) 
(777.419) 

11.720 
937.963 

(1.214.631) 
(69.455) 

2.931.175 

(121.988) 
(8.881) 

ifmJ]iiu 
2019 

;im:nu 

430.486 

78.269 
(3.923) 

335.569 
13.351 
7.325 

20.650 

(2 .152 .457) 
1.193.701 

(10.133) 

(87.162) 

(120.674) 
(2.809. 910) 

263.188 

(148.545) 

1.039.276 
6.587.377 

(26.333) 

1.515.567 
(1.308.950) 

(108.909) 

4.794.925 

(100.868) 



t u;i, tJ] nm�ccm'juiiri�:aw, di ri,1 :m ,11
:h.jui)tli�m�riamn 31 mua, 2020

iicr,1�:nm111.1Jtii1J
�- c, " A�n""' ...., ��tJ�lJfljUltJ.UC1.JC11J 
su{311,mm,11���,j/2,u�u�.uue1njiil 
i,u{311Lm5mm�ne12,�1J CC;;J� 5�,m�nmJ��.u 
{31JUlJCJlJ5tJ,J,n5�,m�fiC12i�1J CC;;J� 5�,m�firnJ��.U 
{311u11l1115u,1,nrn11;ijUJ1JU1ijm11[311 - tJ�crue1D 'c;:Scffis2m 
iiU(11J�1;JtJrnlJ;;JjUJlJUlijmlJt51J - tJ�CllJC1t7 t;:'.)�1Jf1tJT1iiJC1 
5tJt511�i;ium1J;JjUJ1JUlijm1J(11l - tl�CUJC1t7 'c;:S�11fon1fo 

:n�crnc'j11io�ouiziitti:u,t�t11iio,1�:nm1115Jtii1J 

ii 0,1�:n, rn1Jmm'j11 
i,u[311�1;iu[311u11l111 
i,u[311�1!ium11�,;;;:i��11mc�, 

:n �cc�c'j11i o�ouizii:u ,t �t11iio,1�:n, rn 1J:n 1m'j11 

tlJ1JCClJJ�oui 2sJc'j11io cc;i:: rnJuctfi,c'j11io 

c'j11io cc;i� rnJuctfiic'j11iot11611il 

c'j11io cc;i� rnJuctfi,c'j11iotmii,vil 

AL , "' er-- r, • ., 

;J 1 tJJl 11J Ul U CC"lJ C]lJ� Cl";l 1:11 :n Cl,I �:n 1J111J Ul 1] Cl 11JJ111J 

C]lJ CC;J�J111J.1]tn1J;

mu tClJ.Ji28j;;J1Um1lm1lfi�1jTli;JjrliCUlJ CC;;J� �tJ�l.JUC1fljzil 
m11�,;;;:i����ijljUJ.J(11Jlm�nn, CC;;J� m1J;Jjlfl1JU1ijm1J[31J -

tJ�crue1D 'c;:Scffis2,u 

uiilJ 11. l!JCC�jUl8j Si].J;irnii 
uk:1rrti,ru�crnnu11��'.l;;;:i.:i.u 

lJ�fl81J01;;J.)j.J:)j�lJ, �tJtJ :Ji;:> 
19 w�, 2021 

uiilJ llj�n �W81J� 
ukmu,w�ccunn;mmw,ullJ 

7 

2020 

;i,:u:nu 

(3.636) 
6.836 

(25.360) 
1.668 
3.835 

(989.433) 
1.052.017 

(84.942) 

(168.879) 
(2.909) 

(171.788) 

2.674.445 

11.722.384 

14.396.829 

(5.017) 

(591.452) 

----·m,u ;J:)j�n 1)1lUl�5j 
58j�s,u;:ium1Jl01tl 

ifU{J]OlJ 

2019 

;;im:nu 

24.320 
(2.040) 
10.133 

(68.455) 

(205.855) 

(205.855) 

4.520.615 

7.201.769 

11.722.384 
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              ເອກະສານຄັດຕິດ 5 

ແຜນການປະຈໍາປີ 2021 

1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ປີ 2020  ແລະ ແນວໂນ້ມ 2021 
➢ ສະພາບພົົ້ນເດັັ່ນເສດຖະກິດພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ 

          ສ າລັບແນວໂນ້ມປີ 2021, ອົງການ IMF ຄາດຄະເນວ່າເສດຖະກິດໂລກກັບມາຟ ື້ນໂຕ ແລະ 

ຂະຫຍາຍໂຕ 5,2% ເຖິງຍັງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເສດຖະກິດໂລກຍັງບ ໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ
ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ທີີ່ຍັງສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍປະເທດນໍາໃຊ້ມາດ

ຕະການປິດເມ ອງເພ ີ່ອປ້ອງການການລະບາດ ສົັ່ງຜົນໃຫ້ ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການຫຼຼຸດລົງ, 

ອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທົັ່ວໂລກຖົດຖອຍ, ກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດຫຍຸດເຄ ີ່ອນ

ໄຫວ, ອັດຕາສ່ວນການວ່າງງານເພີີ່ມຂ ົ້ນ, ການບ ລິໂພກຫຼຼຸດລົງ ແລະ ສໍາລັບເສດຖະກິດພາກພ ົ້ນເຫັນວ່າຍັງ

ສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ໂດຍສະເພາະເສດຖະກິດໄທ ທີີ່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ -7,1%, ຫວຽດນາມ 1,6% 
ແລະ ສປ ຈີນ 1,9%. 
➢  ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.  
        ສ າລັບເສດຖະກິດຂອງລາວໃນປີ 2020 ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ໃນລະດັບ 3,3%1 ໂດຍຫຼຼຸດເປ ື້າໝາຍທີີ່
ລັດຖະບານຄາດຄະເນໄວ້ໃນຕົົ້ນປີທີີ່ລະດັບ 6,5%, ເຊີີ່ງສາເຫດກ ໍ່ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ 

COVID-19 ສົັ່ງຜົນໃຫ້ການສ້າງລາຍຮັບຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງອາດບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນເນ ີ່ອງຈາກບ ໍ່

ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ເຕັມສ່ວນ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທີີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງບ ລິການ, ການສົັ່ງອອກ, 
ການທ່ອງທ່ຽວ, ທີີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຮ້ານອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ ປະເມີນໂດຍ 

ອົງການ IMF ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕພຽງ0,2% ແລະ ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນການຂະໂຕຂອງເສດຖະກິດ

ລາວ 1% ເຊີີ່ງຖ້າສະຖານະການຍັງບ ໍ່ຜ່ອນຄາຍ ເສດຖະກດິລາວອາດຈະຖດົຖອຍເຖິງ -1,8%2. ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ, ອດັຕາເງິນເຟີື້ເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມຫຼຼຸດລົງຈາກ 5,28% ໃນເດ ອນ 06/2020 ເປັນ 4,63% ໃນເດ ອນ 
09/2020 ເຊີີ່ງສາເຫດກ ໍ່ເນ ີ່ອງຈາກການວາງນະໂຍບາຍໃນການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ການຫຼຼຸດຜ່ອນມາດຕະການທາງເສດຖະກິດຫລາຍດ້ານ.  

        ປດັໄຈສຽ່ງໃນຕ ໍ່ໜ້າ ເຫນັວາ່ ສະພາບເສດຖະກດິພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນຍັງສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ 
ລວມເຖິງການ  ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດມຽນມາ, ປະເທດໄທ. 
ນອກຈາກນັົ້ນ,  ຂາດດຸນການຄ້າຂອງລາວ, ການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສໍາຮອງເງິນຕາ

ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມາດຕະການທາງເສດຖະກິດໃນບັນດາປະເທດຄ ່ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປັດໄຈສຽ່ງໃນ
ການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດໃນປິ 2021.  

                                                            
1 ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 005/ສຄສຊ ນະ  ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 19/04/2020 
2 ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ htps://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/covid-19-to-impact-lao-pdr-

growth-debt-in-2020-new-world-bank-report  

https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/covid-19-to-impact-lao-pdr-growth-debt-in-2020-new-world-bank-report
https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/covid-19-to-impact-lao-pdr-growth-debt-in-2020-new-world-bank-report
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2. ແຜນດໍາເນນີງານ 

2.1 . ວິໄສທັດ ທຄຕລ 
 

ແມ່ນໄດ້ກໍານົດວິໄສທດັລວມຂອງຕົນຕາມແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ແຕ່ປີ 2021-2025 ຄ  “ເປັນ

ທະນາຄານທີີ່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ”.  

2.2 ພາລະກິດ  
 ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍ ເປັນທະນາຄານທີີ່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ນັົ້ນ ພາລະກິດຫຼັກທີີ່
ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທີີ່ຈະຕ້ອງໄດສຸ້ມໃສ່ແມ່ນ ການພັດທະນາການປັບປຸງດ້ານບ ລິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະ
ການປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ, ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການບາເຊວ2, ພັດທະນາລະບົບ
ໄອທີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນລະບົບບ ລິການພັດທະນາດ້ານລະບົບຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ, ຊັດ
ເຈນ ໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຖານສາກນົ. ພ້ອມນັົ້ນ, ກ ໍ່ເນັົ້ນໃສ່ການພັດທະນາບຸກ
ຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານໃຫມ້ີຄຸນນະພາບເພ ີ່ອຮອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາ ທຄຕລ ໃຫມ້ີຄວາມຊໍາ
ນິຊໍານານສະເພາະດ້ານເປັນມ ອາຊີບດ້ານການບ ລິການທະນາຄານ, ສ້າງຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈໃຫ້ກັບລ ກຄ້າທີີ່ມາໃຊ້ບ ລ ິ
ການ, ສ້າງປະສດິທິພາບທາງດ້ານການເງິນເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດສ ງສດຸໃນແກ່ຜ ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍ ນຍົງ. 

2.3 ເປ ື້າໝາຍການດໍາເນນີງານ  2021 

    ເພ ີ່ອແນ່ໃສກ່ານພັດທະນາຂອງ ທຄຕລ ໃຫສ້ໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີີ່ວາງໃວໃ້ນທຸກໆດ້ານ ຊ ີ່ງທຸກໆ
ພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້ເພີີ່ມທະວີເອາົໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັແຜນດໍາເນີນງານ, ແຜນໂຄງການ  ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້
ບັນລຸເປ ື້າໝາຍທີີ່ວາງໃວ້ໃນແຕ່ໄລຍະ ທັງນີົ້ກ ໍ່ເພ ີ່ອ; 
• ຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ ທຄຕລ ໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນ, ເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ 
ຍ ນຍົງ ທັງນີົ້ເພ ີ່ອສາມາດຮັບມ ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆໃນອານາຄົດ. 
• ການບ ລິການທີີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໃນທຸລະກິດທະນາຄານ 
• ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຮອບດ້ານໃຫ້ເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ເປັນມ ອາຊີບ 
• ຢຶດຖ ລ ກຄ້າເປັນໃຈກາງໃນການຮັກສາຖານລ ກຄ້າເກົັ່າ, ຂະຫຍາຍຖານລ ກຄ້າໃໝ່ ແລະ ການສ້າງຄວາມເພິີ່ງ
ພ ໃຈ.  
• ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຍ ນຍົງໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ແລະ ປະກອບເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງສັງຄົມ. 
• ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເງ ີ່ອນໄຂລະບຽບການຂອງບັນດາມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງສາກນົ 

ທຄຕລ ຈະຈດັຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ  ແມ່ນອີງໃສ່ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ຊ ີ່ງ
ປະກອບມີ 03 ຍຸດທະສາດໃຫຍ່ ຄ : ຍຸດທະສາດສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ອົງກອນຮອບດາ້ນ, ຍຸດທະສາດຫັນເປັນ
ທັນສະໄໝໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂລໂລຊີ ແລະ ນະວດັຕະກໍາໃໝ່ໆໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຍຸດທະສາດສ້າງ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິການຕາມມາດຖານສາກົນ ຊ ີ່ງປະກອບທັງໝົດມີ 11 ແຜນງານ ແລະ  46 ໂຄງການ. 
3. ແຜນຖານະການເງິນທີີ່ສາໍຄນັ: 

ໃນປີ 2021 ແມ່ນປີທ້າທາຍອີກປໜີ ີ່ງສໍາລັບການສ້າງລາຍຮັບໃນທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກດິບ ໍ່
ເອ ົ້ອອໍານວຍເທົັ່າທີີ່ຄວນ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົັ່ວໂລກໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ 
ສປປ ລາວ, ລວມທັງໄພທໍາມະຊາດຕ່າງໆ ແລະ ສະພາບການແຂ່ງຂັນທີີ່ສ ງສົມຄວນ. ສະນັົ້ນ, ສະເພາະແມ່ນແຜນ
ຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ໄດ້ອີງໃສ່ຖານຂ ໍ້ມ ນຕົວເລກຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດປີ 2020 ເປັນປີ
ຖານໃນການໄລ່ລຽງກໍານົດບັນດາຕົວເລກແຜນທຸລະກິດຕ່າງໆ. ນອກນັົ້ນ, ຍັງໄດ້ອີງໃສແ່ຜນລະດັບການຂະຫຍາຍ
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ໂຕທາງທຸລະກິດ ຂອງແຜນໄລຍະຍາວຮອດປີ 2025 ທຄຕລ, ຂ ໍ້ມ ນມະຫາພາກ ແວດລ້ອມທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຊ ີ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປ ື້າໝາຍສ ້ຊົນແຕ່ລະດ້ານຄ ດັັ່ງນີົ້: 

- ຍອດຊັບສິນ : 56.893.300 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2020 ເພີົ້ມຂ ົ້ນ 5,56%; 

- ຍອດເງິນຝາກ: 50.300.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2020 ເພີົ້ມຂ ົ້ນ 4,85%; 

- ຍອດເງິນກ ້ທັງໝົດ: 29.743.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2020 ເພີົ້ມຂ ົ້ນ 1,80%; 

- ໜີົ້ NPL ທັງໝົດ : 890.000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດ 2020 ເພີົ້ມຂ ົ້ນ 2,90% ແລະ ກວມ 2,99% 

ຂອງສິນເຊ ີ່ອທັງໝົດ; 

- ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: 314.000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດ 2020 ເພີົ້ມຂ ົ້ນ 12,38%. 

4. ແຜນປະກອບວດັຖຼຸເຕັກນກິ, ກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງ 

 
5. ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລກິານ 

    ປີ 2021 ທຄຕລ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍຕ່າໜ່າງບ ລິການ ໃນຂົງເຂດທີີ່ເປັນຈຸດສຸມໂດຍທີີ່ມກີານວິເຄາະໄລ່
ລຽງສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກດິເວົົ້າລວມ ເວົົ້າສະເພາະແມ່ນຜົນການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ຊ ີ່ງຈະ
ມີການສໍາຫຼວດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຄວາມເໝາະສົມຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຢ ່ແຕ່ລະຂົງເຂດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ສໍາລັບ
ແຜນການຂະຫຍາຍປີ 2021 ແມ່ນມີແຜນສ້າງ 1 ສາຂາໃໝ່ (ຍົກລະດັບໜ່ວຍບ ລິການໄຊສົມບ ນຂ ົ້ນເປັນສາຂາ) 
ແລະ  8 ໜ່ວຍບ ລິການ ໃນນັົ້ນເປັນແຜນສ ບຕ ໍ່ແຜນເດີມ 3   ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ ແຜນຂະຫຍາຍໃໝ່ 5 ໜ່ວຍ
ບ ລິການດັັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີົ້:  
ລ/ດ ສາຂາ ໝາຍເຫດ 
1 ສ້າງສາຂາໄຊສົມບ ນ ແຂວງໄຊສົມບ ນ ຍົກລະດັບຈາກໜ່ວຍບ ລິການ 
ລ/ດ ໜ່ວຍບ ລກິານ ພາກສວ່ນ ໝາຍເຫດ 
1 ໜ່ວຍບ ລິການໂພນພະເນົາ ສາຂາໄຊເສດຖາ ແຜນປີ 2021 
2 ໜ່ວຍບ ລິການດົງຄໍາຊ້າງ ສາຂາໄຊເສດຖາ ແຜນປີ 2021 
3 ໜ່ວຍບ ລິການໂຮງໝໍມະໂຫສດົ ສາຂານະຄອນຫຼວງ ແຜນປີ 2021 
4 ໜ່ວຍບ ລິການປາກທ້າງ ສາຂານະຄອນຫຼວງ ແຜນປີ 2021 

ລາຍການ ຈໍານວນເງິນ ລາຍການ ຈໍານວນເງິນ
-          -                    -           -                       

8             11.340               8             11.340                  

2.044       26.550               2.044        34.817                  

138         133.925             131          97.581                  

50           4.901                 50            4.901                    

ສິິ່ງຕິດຕັັ້ງຈັດວາງ 304          6.191                 228          3.779                    

6.468       143.099              4.866        93.474                  
1.661       9.729                 1.246        7.297                    

10.673   335.735         8 .573     253.189            ລວມທັງໝົດ

ເນ ັ້ອໃນ
ຄາດຄະເນຈົດເຂົັ້າ ຊັບສົມບັດຄົງທ ິ່ແຜນການທັງໝົດປີ 2021

ສິດນໍາໃຊ້ທ ິ່ດ ນ

ສິງປຸກສ້າງ

ເຄ ິ່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ 
ເຄ ິ່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ 

ສ້າງຕັັ້ງສາຂາ

ໂປຼແກມຼ

ພາຫານະ
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5 ໜ່ວຍບ ລິການໜອງແຕ່ງ ສາຂານະຄອນຫຼວງ ແຜນປີ 2021 
6 ໜ໋ວຍບ ລິການເກົົ້າລ້ຽວ ສາຂານະຄອນຫຼວງ ສ ບຕ ໍ່ແຜນ2020 
7 ໜ່ວຍບ ລິການຫຼັກ 21 ສາຂາດົງໂດກ ສ ບຕ ໍ່ແຜນ2020 
8 ໜ່ວຍບ ລິການສະໜາມໄຊ ສາຂາອັດຕະປ  ສ ບຕ ໍ່ແຜນ 2019 

 

6. ແຜນຮບັພະນກັງານໃໝ່ 
         ສໍາລັບປີ 2021 ທຄຕລ ໄດ້ຂ ົ້ນແຜນສໍາລັບຮັບພະນັກງານໃໝ່ໂດຍໄດ້ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ
ຈາກບັນດາພະແນກ, ສ ນ, ສາຂາ ໃນທົັ່ວລະບົບທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ. ສໍາລັບການປະກອບພະນັກງານໃໝ່ແມ່ນຈະ

ອີງໃສສ່ະພາບການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການໄລ່ລຽງຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົົ້ນຕ ເປັນ 
ຕົົ້ນແມ່ນເພ ີ່ອຮອງຮັບການສ້າງຂະແໜງໃໝ່, ໜ່ວຍບ ລິການຕ່າງໆ, ການຊັບຊ້ອນປ່ຽນແທນບັນດາຕໍາແໜ່ງງານ, 
ທົດແທນພະນກັງານອອກການສ້າງເສດຖະກດິຄອບຄົວ, ອອກຮັບບໍາເນັດ ແລະ ພະນັກງານເສຍຊີວິດ. ສວ່ນການ
ປະກອບພະນັກງານຢ ່ສາຂາ, ຂັົ້ນໜ່ວຍບ ລິການແມ່ນໄດ້ມີການປະເມີນຜົນຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງວຽກງານ
ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ສ່ວນການປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນຈະໄດພ້ິຈາລະນາຄວາມຈໍາເປັນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ ີ່ມ. ຊ ີ່ງແຜນ 
ການຮບັພະນກັງານມີຈາໍນວນທັງໝົດ 87 ຄນົ ໃນນັົ້ນ, ປະກອບສໍານັກງານໃຫຍ່ 40 ຄົນ, ສາຂາທົັ່ວລະບົບ 47 
(ລວມທັງໜ່ວຍບ ລິການໃໝ່ ແລະ ສາຂາໄຊສົມບ ນ).   
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ເອກະສານຄດັຕິດ 6 

ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ທຄຕລ ປີ 2021-2025 (ບົດຄັດຫຍ ໍ້) 

1. ຈດຸປະສງົ 
  ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໝັັ້ນຄົງຍ ນຍົງກາຍເປັນທະນາຄານ
ທ ື່ນໍາໜ້າໃນດ້ານຄວາມທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປ ີ (2016-2025) 
ແລະ ວິໄສທັດຮອດປ ີ2030. 
 

2. ວໄິສທັດ 

 “ ເປນັທະນາຄານທ ື່ເຂັັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ” 

3. ພາລະກິດ 
          ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍ ເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ນັັ້ນ ພາລະກິດຫ ັກ
ທ ື່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ຈະຕ້ອງໄດສຸ້ມໃສແ່ມ່ນ ການພັດທະນາການປັບປຸງດ້ານບ ລິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະ
ການປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫ ັກການ Basel II, ພັດທະນາ

ລະບົບໄອທ  ແລະ ເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ເຂົັ້າໃນລະບົບບ ລິການພັດທະນາດ້ານລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້
ຖ ກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ໂປ່ງໄສ, ວອ່ງໄວ ແລະ ຮບັປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຖານສາກົນ. ພ້ອມນັັ້ນ, ກ ໍ່ເນັັ້ນໃສ່ການ
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານເພ ື່ອຮອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມຊໍາ
ນິຊໍານານເປັນມ ອາຊ ບດ້ານການບ ລິການທະນາຄານ, ສ້າງຄວາມເພິື່ງພ ໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າທ ື່ມາໃຊ້ບ ລິການ ແລະ ສ້າງ
ຜົນປະໂຫຍດສູງສດຸໃນແກ່ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍ ນຍົງ. 
4. ເປ ົ້າໝາຍ 
    ເພ ື່ອແນ່ໃສກ່ານພັດທະນາຂອງ ທຄຕລ ໃຫສ້ໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທ ື່ວາງໃວໃ້ນທຸກໆດ້ານ ຊ ື່ງທຸກໆ
ພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້ເພ ື່ມທະວ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັເລ ື່ມແຕ່ປະຈບຸັນເຖິງ ປີ 2025 ຄ : 
• ຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດໃຫມ້ ຄວາມສະຖຽນ, ເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຍ ນຍົງ 
• ການບ ລິການທ ື່ມ ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກາໍໃໝ່ໃນທຸລະກິດທະນາຄານ ເພ ື່ອຫັນສູ່ຮູບແບບ
ການບ ລິການທ ື່ເປັນ Digital Banking ໃຫຫ້ າຍຂ ັ້ນ  

• ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຮອບດ້ານໃຫ້ເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ເປັນມ ອາຊ ບ 
• ຢຶດຖ ລູກຄ້າເປັນໃຈກາງໃນການຮັກສາຖານລູກຄ້າເກົົ່າ, ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ການສ້າງຄວາມເພິື່ງ
ພ ໃຈ.  
• ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທ ື່ຍ ື່ນຍົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ແລະ ປະກອບເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງສັງຄົມ. 
• ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເງ ື່ອນໄຂລະບຽບການຂອງບັນດາມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງສາກນົ 
5. ຄນຸຄາ່ຫ ກັ (Core Value) 

ຄຸນຄ່າຫ ັກ (Core Value) ເປັນຫ ັກການພ ດຕິກໍາຊ ັ້ນໍາ ທ ື່ສະແດງເຖງິຄວາມຄາດຫວງັຂອງ ທຄຕລ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນດາ

ຜູ້ບ ລິຫານທຸກຂັັ້ນ ແລະ ພະນັກງານ ທຄຕລ ທຸກຄົນ ຕ້ອງປະພ ດ, ປະຕບິັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ມ ຄວາມເປັນເອກະ
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ພາບກັນ ທັງນ ັ້ກ ເພ ື່ອໃຫ້ ທຄຕລ ບັນລຸວິໄສທັດ, ພາລະກດິ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍທ ື່ວາງໃວ ້ຊ ື່ງຄຸນຄ່າຫ ັກປະກອບມ  5 
ຫ ັກການທ ື່ສໍາຄັນຄ : 
➢ ຖ ລູກຄ້າເປັນຈຸດສູນກາງ (Customer Centric) 

➢ ຄວາມຊ ື່ສັດ (Integrity) 

➢ ເນັັ້ນປະສິດທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດ (Effective Work) 

➢ ຮັບຮູ້ການເປີດກ້ວາງ (Embracing Change) 

➢ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ສັງຄົມ (Social Responsibility) 

6. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງ ທຄຕລ  
6.1 ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫອົ້ງກອນຢາ່ງຮອບດ້ານ 
6.1.1. ການບ ລຫິານການເງິນ ແລະ ເພ ື່ມປະສດິທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດໃຫຍ້ ນຍົງ 
1). ການບ ລຫິານການເງິນ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍການເງິນ 
➢ ການບ ລິຫານການເງິນ 

Financial Target 2021-

2025 

FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 

ROA 0.44% 0,53% 0,56% 0,65% 0,7% 

ROE 9,41% 11,10% 11,41% 12,79% 14,37% 

Asset Growth 5-8% 5-8% 5-8% 5-8% 5-8% 

Deposit Growth 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 

Loan Growth 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 

Loan/Deposit Ratio 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 

NPL < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% 

CAR ≥ 8% ≥ 8% ≥ 8% ≥ 8% ≥ 8% 

NIM 2-3% 2-3% 2-3% 2-3% 2-3% 

ໝາຍເຫດ: ເປ ົ້າໝາຍທາງດ້ານການເງນິ (ທຽບຕົວເລກກວດສອບມາດຖານສາກົນສັງລວມກິດຈະການ) 
2). ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານທ ນ 

ການບ ລິຫານທ ນ ແມ່ນຈະເໜັັ້ນໃສ່ການບ ລິຫານທ ນແບບລວມສູນຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບ
ເຂົັ້ື່າຊ່ວຍໃນການບ ລິຫານທ ນໃຫ້ມ ປະສິດທພິາບ, ເພ ື່ມໂອກາດໃນການລົງທ ນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຫ  ອ
ໜ້ອຍທ ື່ສຸດ. ຈຸດປະສງົການບ ລິຫານລວມສູນ ແມ່ນເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະບ ລິຫານ ຮັບຮູ້ສະພາບລວມຂອງກະແສ
ເງິນສົດເຂົັ້າ-ອອກ, ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ອັດຕາສວ່ນການນໍາໃຊ້ເງິນຕົວຈງິຂອງແຕ່ລະ
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ພາກສ່ວນ ແລະ ຮັບຮູ້ຕົວເລກການສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ຖ ກຕ້ອງ, ທັນເວລາ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ້. ພັດທະນາ

ການບ ລິຫານແຫ ່ງທ ນ ຫ   ສະພາບຄ່ອງ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນໄລຍະສັັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ການປັບປຸງ

ໂຄງສ້າງທ ນໃຫ້ເໝາະສົມເປັນວຽກງານໜ ື່ງໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ 
Basel II  ແລະ ສາມາດຮັກສາອດັຕາສວ່ນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.  

3). ການບ ລຫິານຊັບສມົບດັຄງົທ ື່ 
ທຄຕລ ໄດ້ຫັນບ ລິຫານຊັບສັບບັດຄົງທ ື່ຂອງສາຂາທົົ່ວລະບົບມາລວມສູນຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ເພ ື່ອເຮັດ

ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດຄົງທ ື່ເຂົັ້າໃນລະບົບ ແລະ ສະດວກໃນການຕິດຕາມຊັບສົມບັດ, ພອ້ມກັນນັັ້ນເພ ື່ອເຮັດ
ໃຫ້ອດັຕາສ່ວນຊັບສົມບັດຄົງທ ື່ ຕ ໍ່ຊັບສິນທັງໝົດຫ ຼຸດລົງ ແລະ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ປະສດິທິພາບການບ ລິຫານຊັບສິນດ ຂ ັ້ນ. 
4). ພັດທະນາວຽກງານການຕະຫ າດ ແລະ ການຂາຍຜະລດິຕະພັນ. 

ໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງໃໝ່ ໃນການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນຕ້ອງຫັນການຂາຍຢ່າງມ ຈຸດສຸມ ຫ   ເປັນກຸ່ມ
ລູກຄ້າເປ ົ້າໝາຍທ ື່ຊັດເຈນເຈາະຈົງລົງເລິກກຸ່ມລູກຄ້າໃນການຊົມໃຊ້ແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ, ວຽກງານວິເຄາະວິໄຈ ທ ື່
ຕິດພັນກັບຖານຂ ໍ້ມູນພ ດຕິກໍາຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ເພາະໃນການເຮັດວຽກງານການຕະຫ າດແມ່ນ
ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການວິເຄາະພ ດຕິກໍາ, ຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄ້າ, ກຸ່ມລູກຄ້າເປ ົ້າໝາຍເພ ື່ອຈະສາມາດນາໍໃຊ້ເຄ ື່ອງມ 
ການຕະຫ າດໃນແຕ່ລະຊ່ອງທາງໃຫ້ຖ ກກັບກຸມ່ລູກຄ້າເປ ົ້າໝາຍ. 
5). ການສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸບນັດາຄູມ່ , ຄາໍແນະນາໍ, ລະບຽບການ ແລະ  ນຕິິກໍາ 

• ການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ລະບບົຈັດເກັບເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກໍາພາຍໃນ ທຄຕລ 
• ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບ ທ ື່ຕິດພັນກັບການບ ລິຫານບຸກຄະລາກອນ 
• ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາຄູ່ມ , ຄໍາແນະນໍາ, ລະບຽບການ ແລະ  ນິຕິກໍາ  ທ ື່ຕິດພັນກັບລະບົບ ແລະ ບັນດາ

ຜະລິດຕະພັນຂອງ ທຄຕລ. 

6.1.2 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລຫິານສນິເຊ ື່ອ 
 ວຽກງານສິນເຊ ື່ອຖ ເປັນວຽກງານທ ື່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນແຫ ່ງລາຍຮັບຫ ັກຂອງ ທຄຕລ ສະນັັ້ນການບ ລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊ ື່ອ ແລະ ອດັຕາສວ່ນເງິນກູ້ຕ ໍ່ເງິນຝາກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດບັທ ື່ເໝາະສົມກັບແຫ ່ງການ
ບ ລິຫານແຫ ່ງທ ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກດິພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.  ຍົກສູງວຽກ
ງານການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານສິນເຊ ື່ອໃຫ້ມ ປະສດິທິຜົນ, ມ ປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະການປ່ອຍສິນເຊ ື່ອບ້ວງໃໝ່ຕ້ອງ
ມ ຄວາມຮັດກມຸ, ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫ ັກການທ ື່ກໍານົດໃວ ້ ແລະ ນາໍໃຊ້ລະບົບ

ອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອແບບໃໝ່ທ ື່ທັນສະໄໝ (LOS+Credit Rating) ທຸກລາຍການທ ື່ຂ ອະນຸມັດສນິເຊ ື່ອທັງໝົດ

ແມ່ນຕ້ອງສະເໜ ຜ່ານສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນ, ຮັກສາໂຄງສ້າງການຄຸ້ມ

ຄອງບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊ ື່ອໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບຫ ັກການ Basel II. ທງັນ ັ້ເພ ື່ອເຮັດໃຫກ້ານຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານສິນ

ເຊ ື່ອໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທຄຕລ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ
ເຊັົ່ນ:  
1). ການບ ລິຫານສິນເຊ ື່ອທ ື່ມ ຄວາມທັນສະໄໝ 

2). ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄຸນນະພາບສິນເຊ ື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສ່ຽງທ ື່ຍອມຮັບໄດ້ 
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3). ການຂະຫຍາຍສິນເຊ ື່ອ SME ແລະ ສນິເຊ ື່ອບຸກຄົນ (Consumer Loan):   

4). ການແກ້ໄຂໜ ັ້ ແລະ ຮັກສາອດັຕາສວ່ນໜ ັ້ບ ໍ່ເກ ດດອກອອກຜົນ NPL < 3%: 

5). ປັບປຸງພັດທະນານະໂຍບາຍ, ລະບຽບ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຕາມຫລັກການ 

Basel II: 

6). ການພັດທະນາຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນສິນເຊ ື່ອ 
7). ຮ່ວມມ  ແລະ ພົວພັນກັບພາຍນອກ 
6.1.3 ການພັດທະນາບ ລຫິານບກຸຄະລາກອນ ໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມ ປະສທິິພາບ 

        ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດສຸ້ມໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຮຽນຮູ້ວິທ 
ການເສ ມສ້າງພດັທະນາຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ເນັັ້ນໃສ່ພະນັກງານຄຸນນະພາບ,  ສ້າງແຮງຈູງໃຈເພ ື່ອກ ໍ່ໃຫ ້
ເກ ດປັນຍາຈົນນໍາໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດແຫງ່ການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຂອງອົງກອນ ພ້ອມທັງເປັນການພັດທະນາສັກກະຍາ
ພາບໃນການເຮັດວຽກງານທ ື່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມ ປະສິພາບສງູຂ ັ້ນ ສອດຄ່ອງກບັຍຸດທະສາດຂອງ ທຄຕລ 
ເຊັົ່ນ. 
1). ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັວຽກງານຈດຸສຸມທ ື່ຈະພັດທະນາ 
2). ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານເທັກໂນໂລຊ ໃຫ້ກັບສາຍງານຕ່າງຂອງອົງກອນ. 
3). ການວາງແຜນອັດຕາກໍາລັງຄົນ, ການສັນຫາ ແລະ ການຄັດເລ ອກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ  
4). ໂຄງການພັດທະນາເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນງານຂອງພະນັກງານ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ 
5). ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານ 
6.1.4  ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ສາ້ງພ ັ້ນຖານຕ້ານການຟອກເງິນໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງ  
1). ສ້າງພ ັ້ນຖານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ

ສາກົນ 
2).  ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັສາກົນ 
3). ເຊ ື່ອມຊ ມວັດທະນາທໍາການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ທົົ່ວອົງກອນ 
4). ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມ ຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ

ສາກົນ 
5). ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍພາຍໃນ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ 
6). ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ດ້ານການຫັນເປັນການນໍາໃຊ້ລະບົບເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ. 
6.1.5 ພັດທະນາການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານໃຫໄ້ດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ສາ້ງມາດຕະຖານໃຫເ້ປັນທະນາຄານອາຊຽນ 

Qualified ASEAN Bank (QAB) 

1). ພັດທະນາການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ Corporate Governance (CG) 
 ແມ່ນລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານທ ື່ຕິດພັນດ້ານໂຄງສ້າງການຄວບຄຸມ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ຂອງກອງ
ປະຊຼຸມຜູ້ຖ ຮຸ້ນ, ສະພາບ ລິຫານ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ມ ສ່ວນຮວ່ມອ ື່ນໆ ເພ ື່ອສາ້ງໃຫ້ບ ລິສດັມ ແນວທາງ

ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມ ມາດຕະຖານໃນການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການທ ື່ດ , ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານກິດຈະການ

ຂອງບ ລິສັດທ ື່ມ ປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ຄໍານ ງເຖິງຜູ້ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທຸກພາກສ່ວນ 
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2). ສ ກສາຄົັ້ນຄວາ້ສາ້ງມາດຕະຖານໃຫເ້ປນັທະນາຄານອາຊຽນ Qualified ASEAN Bank (QAB) 

ສ ກສາຄົັ້ນຄວ້າເພ ື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການກ້າວເຂົັ້າສູ່ທະນາຄານມາດຖານທະນາຄານອາຊຽນ ບົນພ ັ້ນ 
ຖານ 3 ເສົາຄໍໍ້າ (3 Pillars) ຄ : ປະຊາຄົມການເມ ອງ-ຄວາມໝັັ້ນຄົງ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ, ແລະ ປະຊາຄົມ

ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ເປັນທະນາຄານທ ື່ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ບ ລິຫານຈັດການທ ື່ດ  ທ ື່ມ ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ, 
ເປັນທະນາຄານມາດຖານອາຊຽນ ທ ື່ສອດຄອ່ງຕາມຫ ັກການ (Basel) ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ື່ມ ປະ

ສິດທິຜົນ (the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision) ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ

ເງ ື່ອນໄຂດ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ເພ ື່ອເປັນພ ັ້ນຖານໃນການພັດທະນາລະບຽບການ, ຂ ໍ້ກໍານົດ, ເງ ື່ອນໄຂ ເຂົັ້າ
ເປັນ Qualified ASEAN Banks: QABs 

 

6.2 ຍຸດທະສາດຫນັເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍນາໍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ນະວດັຕະກໍາໃໝ່ໆໃນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ 
ກ້າວສູຍຸ່ກເສດຖະກິດດິຈຕິອລ 

6.2.1 ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງລະບບົໄອທ  
•  ການຫັນລະບົບໄອທ ເປັນຄວາມທັນສະໄໝເປັນຕົັ້ນແມ່ນ:ການສ້າງສູນ DATA Center ໃຫມ່ໃຫ້ໄດ້ 

ຕາມມາດຕະຖານໄກ້ຄຽງສາກົນ, ຍົກລະ ດັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝຂອງລະບົບໂປແກມ 
ທະນາຄານລະບົບCore Banking ໃໝ່, ນໍາໃຊ້ລະບົບເປີດ ( Open Source) ແລະ ອ ື່ນໆ.  

• ການພັດທະນາລະບົບໄອທ ໃຫ້ມ ຄວາມປອດໄພ 
• ການສ້າງລະບົບແລ່ນຄູ່ຂະໜານ ແລະ ສ້າງລະບົບສໍາຮອງ 
• ການປະຍຸກໃຊ້ Open Source ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາໄອທ  

• ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບໂປແກມທ ື່ນໍາໃຊ້ພາຍໃນ 
6.2.2 ຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖຕິິ ໃຫທັ້ນສະໄໝໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ມ ຄນຸ

ນະພາບ 
•  ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຂ ໍ້ມູນຕາມຫ ັກການ Basel II:  ຂ ໍ້ມູນທ ື່ຕ້ອງໄດ້ນໍາມາດໍາເນ ນການປັບປຸງໃຫ້ເປັນ

ໄປຕາມມາດຕະຖານນັັ້ນແມ່ນຕິດພັນກັບຂ ໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງ 3 ດ້ານຄ : ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ ື່ອ, ຄວາມສຽ່ງ
ດ້ານການດໍາເນ ນງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຕະຫ າດ. 

• ສ້າງ ແລະ ພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານລະບົບເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເພ ື່ອຮອງຮັບການຈັດເກັບຂ ໍ້
ມູນສະຖິຕິຢ່າງລວມສູນ. 

• ການຈັດເກັບຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິພາຍໃນ ທຄຕລ ແລະ ຂ ໍ້ມູນພາຍນອກທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າໃນລະບົບ. 
• ພັດທະນາມາດຕະຖານການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິຢ່າງລວມສູນ. 
• ສ້າງໂຄງການ Big Data ເພ ື່ອການເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນແບບທັນເວລາ (Realtime) ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນຢ່າງມ 

ວິທະຍາສາດ. 
6.2.3 ພັດທະນາຜະລດິຕະພັນ ເພ ື່ອຫນັສູກ່ານບ ລກິານ ໃນຮບູແບບ Digital Banking 

• ການພັດທະນາການບ ລກິານ: ແມ່ນການພັດທະນາຮູບແບບບ ລິການໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມລູກ
ຄ້າ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງໃນສັງຄົມ ທ ື່ຫັນສູ່ເສດຖະກິດດິຈິຕອລ, ການປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້
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ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ເພ ື່ອຍົກລະດັບການບ ລິການໃຫ້ເປັນ Digital 

banking. ປັບປຸງດ້ານລະບຽບຂັັ້ນຕອນການບ ລິການບາງດ້ານທ ື່ຍັງບ ໍ່ທັນສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັບສະພາບ

ການປະຕິບັດຕົວຈງິ, ຄົັ້ນຄວ້າການບ ລິການໃຫ້ລູກຄ້າຕ ື່ມແບບຟອມອອນລາຍ ສໍາເລັດກ່ອນເຂົັ້າມາໃຊ້
ບ ລິການຜ່ານທະນາຄານ.  

• ການພັດທະນາດ້ານຜະລດິຕະພັນ: ພດັທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ Derivative Options,ສ້າງຜະລິດຕະພັນ

ທາງດ້ານການເງິນຢູ່ໃນຕະຫ າດເງິນ, ພດັທະນາການຊ ັ້ຂາຍການໃຫ້ບ ລິການເປັນຕົວແທນການຊ ັ້-ຂາຍ ໃຫ້

ກັບລູກຄ້າ, ການອອກບັດຊິບເອທ ເອັມໃນທົົ່ວລະບົບ ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການໃນຮູບແບບ Self Service 

ເຊ ື່ງລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ບ ລິການທາງດ້ານການເງິນຜ່ານເຄ ື່ອງມ  ເອເລັກໂທຣນິກ, ລວມເຖິງການອອກບັດເອ

ທ ເອັມຢູ່ປ່ອງບ ລິການເພ ື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວໃນການໃຫ້ບ ລິການລູກຄ້າໃຫ້ດ ຍິື່ງຂ ັ້ນ ແລະ 
ອ ື່ນໆ. 

• ການພັດທະນາຜະລດິຕະພັນເອເລັກໂທຣນກິ : ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂທຣນິກ ມ ບົດບາດສໍາຄັນຕ ໍ່ 
ທຄຕລ ແລະ ລູກຄ້າຫ າຍທ ື່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຍຸກ Digital Banking, Fintech ແລະ  AI Bank ທ ື່ເຂົັ້າມາມ 

ບົດບາດແບບກ້າວກະໂດດໃນທົົ່ວໂລກ. ດັົ່ງນັັ້ນ ທຄຕລ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພດັທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ
ສາກົນ ແລະ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍ, ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງເອເລັກໂທ ນິກໃຫ້ນັບມ ັ້ນັບທັນສະໄ

ໜ ແລະ ມ ຄວາມຮັດກຸມ, ຍົກສູງປະສດິທິຜົນ ແລະ ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທ ື່ອາດຈະເກ ດຂ ັ້ນກັບຜະລິດຕະ

ພັນບັດ ເພ ື່ອຮບັປະກັນການບ ລິການລູກຄ້າ ໃຫ້ມ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນ ນທຸລະກໍາ
ດ້ານການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ ທັງເປັນການ ສົົ່ງເສ ມລູກຄ້ານໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂທຣນິກໃຫ້ນັບມ ັ້ນບັ

ຫ າຍຂ ັ້ນ ເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການເຂົັ້າມາໃຊ້ບ ລິການຢູ່ໜ້າເຄົັ້າເຕ   ແລະ ຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມແອອດັໃນສະຖານທ ື່ບ ລິການ, 
ຫ ຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທ ນດ້ານການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 
 

6.3 ຍຸດທະສາດສາ້ງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລກິານຕາມມາດຕະຖານສາກົນ 
6.3.1 ການປບັປງຸ, ພັດທະນາລະບບົບນັຊ  ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນ 

ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນໃຫ້ມ ຄວາມໃກ້ຄຽງ ແລະ ສົມບູນຕາມ
ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ເທ ື່ອລະກ້າວ ແລະ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນຂອງ ທຄຕລ ເປັນເຄ ື່ອງມ ບ ລິຫານທ ື່ມ ປະສິດທພິາບ, ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ສາມາດດ ງດດູນັກລົງທ ນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
6.3.2 ພັດທະນາ ແລະ ປບັປງຸລະບບົກວດກາໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງໄດ້ມາດຕະຖານ. 
 ທຄຕລ ຈະເລ ັ້ມຈາກການປັບປຸງເຄ ື່ອງມ ໃນການກວດກາໃຫ້ມ ຄວາມທັນສະໄໝຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ ເພ ື່ອເຮັດ
ໃຫ້ວຽກງານກວດກາຫັນໄປສູ່ມາດຖານສາກນົເທ ື່ອລະກ້າວເຊັົ່ນ: ການນໍາໃຊ້ລະບົບ Soft Ware ເຂົັ້າໃນການ

ກວດກາ ໃນຕ ໍ່ໜ້າ ຫ   ໃນອະນາຄົດ ພະແນກກວດກາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການຈັດຫາ ຫ   ຊ ັ້ ເຄ ື່ອງມ ທ ື່ທັນສະໄໝເຂົັ້າ
ມາຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານກວດກາເຊັົ່ນ: ເຄ ື່ອງມ ໃນການສຸ່ມເລ ອກກຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ການວິເຄາະຫາຄວາມສ່ຽງ 
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ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001-2015 ເຂົັ້າໃນເວລາບົດບັນທ ກການກວດກາພະແນກ ແລະ ສູນ 

ໃນອານາຄົດນັັ້ນ ມາເຍ ອງໃສກ່ານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ISO. 

6.3.3 ພັດທະນາໂຄງການ PCI  Compliance ຫ   (Payment Card Industry Data Security 

Standard). 

ການພັດທະນາໂຄງການ PCI Compliance ຫ   (Payment Card Industry Data Security 

Standard) ແມ່ນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນຜູ້ຖ ບັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການໃຫ້

ບ ລິການບັດຊໍາລະທ ື່ສູນບັດສາກົນວາງອອກ ແລະ ຍອມຮັບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ເພ ື່ອກ້າວສູ່ທະນາຄານທ ື່ທັນ
ສະໄໝ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ຕາມຍຸກເສດຖະກດິ ດຈິຕິອລ. PCI Compliance ເປັນອ ກ

ມາດຕະຖານໜ ື່ງທ ື່ທາງສູນບັດຕ້ອງດໍາເນ ນການໃຫ້ສໍາເລັດ, ເພ ື່ອຍົກລະດັບມາດຕະຖານໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບ, ຂ ໍ້

ມູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ສງູຂ ັ້ນ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂົັ້າໃນວຽກງານການຫັນ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນທະນາຄານ QAB. 

 

7. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ທຄຕລ ປ ີ2021-2025 

❖ ຍຸດທະສາດ 1:  ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫອົ້ງກອນຮອບດ້ານ  

• ປະກອບມ  5 ແຜນງານ  25 ໂຄງການ 
❖ ຍຸດທະສາດ 2: ຫນັເປນັທັນສະໄໝ ໂດຍນາໍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ນະວດັຕະກໍາໃໝ່ໆໃນການດໍາເນ ນທຸລະ

ກິດ ກ້າວສູຍຸ່ກເສດຖະກິດດິຈ ຕິອລ 
• ປະກອບມ  3 ແຜນງານ  12 ໂຄງການ 

❖ ຍຸດທະສາດ 3: ສາ້ງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລກິານຕາມມາດຕະຖານສາກົນ 
•  ປະກອບມ  3 ແຜນງານ  5 ໂຄງການ 

8. ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ 
ເພ ື່ອຜັນຂະຫຍາຍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັເປ ົ້າໝາຍແຕ່ລະດ້ານຂອງຍຸດທະສາດສະບບັນ ັ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນ

ເປັນຈິງ, ທຸກໆພາກສ່ວນຈະຕອ້ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕົັ້ນຕ  ດັົ່ງນ ັ້: 

1. ສະພາບ ລິຫານ, ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບ ລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ, ພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ ຕ້ອງເປັນ

ເຈົັ້າການໃນການຜັນຂະຫຍາຍເນ ັ້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດສະບບັນ ັ້ ເພ ື່ອນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ ຮັບຜົນດ . 

2. ສ້າງລະບຽບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ໃນການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງລະອຽດ. 

3. ສະພາບ ລິຫານ, ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບ ລິຫານ, ພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ ຕ້ອງຫນັແຜນຍຸດທະສາດ
ດັົ່ງກ່າວອອກເປັນແຜນງານ-ໂຄງການລະອຽດ ສໍາລັບການພັດທະນາແຕ່ລະໄລຍະ. 

4. ແຕ່ລະພາກສ່ວນຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການກວດກາຢ່າງເຂັັ້ມງວດຕ ໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດບັນດາແຜນງານ-ໂຄງການ 
ໃຫ້ມ ປະສິດທຜິົນ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ຜ່ານການທົບທວນ ແລະ ສະຫ ຼຸບຕ ລາຄາ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ທຸກໆ
ໄຕມາດ ແລະ ປີ. 

5. ທົບທວນຄ ນ ຫ   ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດບາງດ້ານທ ື່ແທດເໝາະສອດຄອ່ງກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ 
ສະພາບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ທົົ່ວໂລກ ( ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ/ຄັັ້ງ) 
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ມາດຕາ ທ ີ່ປັບປຸງ ເນ ື້ອໃນຕາມກົດລະບຽບສະບັບເກົີ່າ ເນ ື້ອໃນທ ີ່ປັບປງຸ 

ມາດຕາ 2 ອະທິບາຍສັບ (ປັບປຸງ) 

2.1. ຜ  ູ້ ບ ໍ ລ ິຫານ  ໝາຍ ເຖິ ງ  ສະມ າຊິກສະພ າ ບໍລິຫ ານ , 
ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່, ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່; 

2.2. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະລະ ໝາຍເຖງິ ສະມາຊກິ
ສະພາບໍລິຫານທ ່ ບ່ໍແມ່ນຜ ບໍ້ລິຫານຂອງ ທຄຕລ ຫ ຼື ບ່ໍແມ່ນ
ບຸກຄນົທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງທາງສາຍພວົພນັຄອບຄວົ, ການວ່າຈາ້ງ ຫ ຼື ມ 
ປະໂຫຍດທາງດາ້ນທຸລະກິດກັບຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ລາຍໃຫຍ່ ແລະ ຜ ້
ບໍລຫິານຂອງ ທຄຕລ; 

2.3. ຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ ຫ ຼື ນຕິບຸິກຄນົທ ່ ເປັນເຈົາ້
ຂອງຮຸນ້ໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມນບັແຕ່ສບິສ່ວນຮອ້ຍຂ ນ້
ໄປຂອງຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໝດົທ ່ ສາມາດລງົຄະແນນສຽງໄດ;້ 

2.1. ຜ ູ້ບ ໍລ ິຫານ  ໝາຍເຖິງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, 
ສະມາຊກິຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະ
ອໍານວຍການ, ຫວົໜາ້ພະແນກ ແລະ ຫວົ ໜາ້ສາຂາ; 

2.2. ສະມາຊິກທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ໝາຍ
ເຖງິ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຂອງ ທຄຕລ ທ ່ ດໍາລງົຕໍາແ
ໜ່ງເປັນຄະນະອໍານວຍການ, ຫວົໜາ້ພະແນກ, ຫວົໜາ້
ສ ນ, ຫວົໜາ້ສາຂາ ຫ ຼື ທຽບເທົ່ າ ຂອງ ທຄຕລ; 

2.3. ສາມາຊິກທ ີ່ບໍີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ໝາຍ
ເຖິງ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຂອງ ທຄຕລ ທ ່ ບ່ໍໄດດໍ້າ
ລງົຕໍາແໜ່ງໃດໆ ໃນ ທຄຕລ; 

2.4. ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ  ໝາຍເຖິງ ສະມາຊິກສະພາ
ບໍລຫິານ ຂອງ ທຄຕລ ທ ່ ບ່ໍມ ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ບ່ໍມ ອດິທິ
ພນົ ຫ ຼື ບ່ໍມ ສ່ວນໄດເ້ສຍທາງຜົນປະໂຫຍດກບັ ທຄຕລ 
ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ສາຍພົວພັນທາງດາ້ນທຸລະກິດ , ສາຍ
ພົວພັນ ທາງດາ້ນຄອບຄົວ ແລະ ອຼື່ ນໆ ເຊິ່ ງສາມາດ
ປະກອບຄໍາເຫນັໄດຢ່້າງເປັນອດິສະຫ ະ 

2.5. ຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ ຫ ຼື ນຕິບຸິກຄນົທ ່
ເປັນເຈົາ້ຂອງຮຸນ້ໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມນບັແຕ່ຫາ້
ສ່ວນຂ ້ນໄປຂອງຈໍານວນຮຸ ້ນທັງໝົດທ ່ ສາມາດລົງ
ຄະແນນສຽງໄດ;້ 

ຮ�າງປັບປຸງກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ



ເອກະສານຄັດຕິດ 7 

ໜາ້ 2 / 21 
 

 
 

 

 

 

 

ມາດຕາ 5 ວັດຖຸປະສົງຂອງການດໍາເນ ນ
ທຸລະກິດ (ປັບປຸງ) 

 

ທຄຕລ ມ ວັດຖຸປະສົງຂອງການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ໃນຂອບເຂດ
ການເຄຼື່ ອນໄຫວດາ້ນການເງນິການທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕາ 41 ແລະ 42 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະນາຄານທຸລະກດິ ລວມ
ມ : ຮບັຝາກເງນິປະເພດຕ່າງໆ, ສະໜອງສນິເຊຼື່ ອປະເພດຕ່າງໆ, ໃຫ ້
ບໍລກິານຊໍາລະສະສາງ ແລະ ຮຽກເກບັ, ການອອກ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ເຄຼື່ ອງມຼືຊໍາລະສະສາງ, ການຊຼືຂ້າຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການໃຫບໍ້ລກິານ
ເກບັຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງເອກະສານ ແລະ ວດັຖຸມ ຄ່າ, ການອອກ 
ແລະ ຊຼືຂ້າຍຫ ກັຊບັ, ເປັນຕວົແທນທາງດາ້ນການເງນິ, ການບໍລກິານ
ໃຫຄໍ້າປ ກສາດາ້ນການເງນິ, ການໃຫບໍ້ລິການປ ກສາກ່ຽວກບັການ
ລງົທ ນ ແລະ ໝ ນທ ນ, ການໃຫກ້ານຄໍາ້ປະກນັການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຊຼື ້
ຂາຍຫ ັກຊັບ, ການຊຼືຂ້າຍຄໍາຜ່ານບັນຊ  ແລະ ການດໍາເນ ນທຸລະ
ກິດອຼື່ ນໆຕາມທ ່ ໄດກ້ໍານົດໄວໃ້ນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ່
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກາໍນດົອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ທຄຕລ ມ ວດັຖຸປະສງົຂອງການດໍາເນ ນທຸລະກດິ ໃນຂອບ
ເຂດການເຄຼື່ ອນໄຫວດາ້ນການເງນິການທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກບັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະນາຄານທຸລະກດິ ທ ່ ປະກາດປະໃຊໃ້ນແຕ່
ລະໄລຍະ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ການຮບັຝາກເງນິ, ການສະໜອງສນິເຊຼື່ ອ, 
ການໃຫບໍ້ລກິານຊໍາລະ, ການຊຼືຂ້າຍເງນິຕາ, ການໃຫບໍ້ລກິານທາງ
ດາ້ນການເງນິ, ໃຫຄໍ້າປ ກສາດາ້ນການເງນິ ແລະ ການລງົທ ນ, ໃຫ ້
ບໍລກິານເກບັຮກັສາວດັຖຸມ ຄ່າ ແລະ ໃຫບໍ້ລກິານອຼື່ ນຕາມການ
ອະນຸຍາດຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການທ ່
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກາໍນດົອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

 

 

ມາດຕາ 14 ໂຄງປະກອບຂອງຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ 
(ປັບປຸງ)   

 

ບຸກຄນົ ຫ ຼື ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ ຫ ຼື ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຖຼືຮຸນ້ໃນ 
ທຄຕລ ໄດໃ້ນອດັຕາສ່ວນທ ່ ກໍານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບສະບບັນ  ້ກໍຄຼື
ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມ ໂຄງ
ປະກອບຂອງຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ ດັີ່ງນ ື້: 
- ກະຊວງການເງນິ(ຕາງໜາ້ລດັຖະບານ) ຖຼືຮຸນ້ 70% ຂອງມ ນຄ່າ

ຮຸນ້ທງັໝດົ; 
- COFIBRED(ປະເທດຝຣັ່ ງ) ຖຼືຮຸນ້ 10% ຂອງມ ນຄ່າຮຸນ້ທງັໝົ

ດ; 

ບຸກຄນົ ຫ ຼື ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ ຫ ຼື ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຖຼືຮຸນ້
ໃນ ທຄຕລ ໄດໃ້ນອດັຕາສ່ວນທ ່ ກໍານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບສະບບັ
ນ  ້ກຄໍຼືລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມ ໂຄງ
ປະກອບຂອງຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ ດັີ່ງນ ື້: 

- ກະຊວງການເງນິ (ຕາງໜາ້ລດັຖະບານ)  
 ຖຼືຮຸນ້ 60% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ; 
- COFIBRED (ປະເທດຝຣັ່ ງ)   

 ຖຼືຮຸນ້ 10% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ; 
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- ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ລາຍຍ່ອຍ ທ ່ ໄດມ້  ການຊຼື-້ຂາຍຜ່ານຕະຫ າດຫ ກັຊບັຖຼືຮຸນ້ 
20% ຂອງມ ນຄ່າຮຸນ້ທງັໝດົ. 

- ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ລາຍຍ່ອຍ ທ ່ ໄດມ້  ການຊຼື-້ຂາຍຜ່ານຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 
 ຖຼືຮຸນ້ 30% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ມາດຕາ 19  ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ 
(ປັບປຸງ) 

19.2 ກອງປະຊຸມວິສາມນັຂອງຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ 

ກອງປະຊຸມວສິາມນັຂອງຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ອາດຈະຖຼືກຈດັຂ ນ້ຖາ້ຫາກ
ເຫັນວ່າມ ຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍຜ່ານການຕົກລົງເຫັນດ ຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ, ຄະນະກວດສອບຂອງຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ແລະ ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ຫ ຼື ກຸ່ມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້
ທ ່ ຖຼືຮຸນ້ຫ າຍກວ່າຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍ (5%) ຂອງຈາໍນວນຮຸນ້ສາມນັທງັໝົ
ດເປັນໄລຍະຫກົ (6) ເດຼືອນຕດິຕໍ່ ກນັ ຫ ຼື ຫ າຍກວ່ານັນ້ມ ສດິສະເໜ 
ເປ ດກອງປະຊຸມວສິາມນັຂອງຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ໃນກລໍະນ  ດັ່ ງນ :້  

1. ໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະແດງເຖິງຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄົງຂອງ 
ທຄຕລ ເຊັ່ ນ: ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນຕໍ່ ຊບັສນິມ ທ່າ
ອ່ຽງຫ ຸດລງົ ຫ ຼື ຫ ຸດລງົຕໍ່ າກວ່າເກນກາໍນດົທ ່  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້; 

2. ເມຼື່ ອຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ມ ໜອ້ຍກວ່າຈາໍນວນທ ່ ໄດ ້
ກໍານົດໄວໃ້ນກົດລະບຽບສະບັບນ  ້ຫ ຼື ໜອ້ຍກວ່າຈໍານວນ
ສະມາຊກິທ ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະນາຄານທຸລະກດິ 
; 

3. ໃນກໍລະນ ມ ເຫດຜນົທ ່ ເຮດັໃຫເ້ຊຼື່ ອໄດວ່້າ ຜ ບໍ້ລຫິານຂອງ ທຄຕລ 
ມ ການລະເມ ດຢ່າງຮາ້ຍແຮງຕໍ່ ກດົລະບຽບສະບບັນ  ້ຫ ຼື ລະເມ ດຕໍ່
ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຊ ່ ງພາໃຫເ້ກ ດມ ຄວາມເສຍ
ຫາຍແກ່ ທຄຕລ ແລະ ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ; 

4. ເປ ດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຕາມຄໍາສັ່ ງຂອງສານ ; 
5. ການດັດແກ ້ແລະ ການເພ ່ ມເຕ ມເນຼືອ້ໃນໃຫແ້ກ່ກົດລະບຽບ

ສະບບັນ  ້; 

19.2 ກອງປະຊຸມວິສາມນັຂອງຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ 

ກອງປະຊຸມວິສາມນັຂອງຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ອາດຈະຖຼືກຈດັຂ ນ້ຖາ້
ຫາກເຫນັວ່າມ ຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍຜ່ານການຕກົລງົເຫນັດ ຂອງ
ສະພາບໍລຫິານ, ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ຫ ຼື ກຸ່ມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ທ ່ ຖຼືຮຸນ້ຫ າຍກວ່າສບິສ່ວນ
ຮອ້ຍ (10%) ຂອງຈໍານວນຮຸນ້ສາມນັທັງໝົດເປັນໄລຍະຫົກ
ເດຼືອນ (6 ເດຼືອນ) ຕດິຕໍ່ ກນັ ຫ ຼື ຫ າຍກວ່ານັນ້ມ ສດິສະເໜ ເປ ດ
ກອງປະຊຸມວສິາມນັຂອງຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ໃນກລໍະນ  ດັ່ ງນ :້  

1. ໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະແດງເຖງິຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົຂອງ 
ທຄຕລ ເຊັ່ ນ: ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນຕໍ່ ຊບັສນິມ 
ທ່າອ່ຽງຫ ຸດລງົ ຫ ຼື ຫ ຸດລງົຕໍ່ າກວ່າເກນກໍານດົທ ່  ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 

2. ເມຼື່ ອຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ມ ໜອ້ຍກວ່າຈາໍນວນ
ທ ່ ໄດກ້ໍານົດໄວໃ້ນກົດລະບຽບສະບັບນ  ້ຫ ຼື ໜອ້ຍກວ່າ
ຈໍານວນສະມາຊິກທ ່ ໄດກ້ໍານົດໄວໃ້ນກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ
ທະນາຄານທຸລະກດິ; 

3. ໃນກໍລະນ ມ ເຫດຜົນທ ່ ເຮດັໃຫເ້ຊຼື່ ອໄດວ່້າ ຜ ບໍ້ລຫິານຂອງ 
ທຄຕລ ມ ການລະເມ ດຢ່າງຮາ້ຍແຮງຕໍ່ ກດົລະບຽບສະບບັນ  ້
ຫ ຼື ລະເມ ດຕໍ່ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຊ ່ ງພາໃຫ ້
ເກ ດມ ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ ທຄຕລ ແລະ ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້; 

4. ເປ ດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຕາມຄໍາສັ່ ງຂອງສານ; 
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6. ການເພ ່ ມ ຫ ຼື ຫ ຸດທ ນຈດົທະບຽນ ;  
7. ການຈດັຕັງ້ຄຼືນໃໝ່ ແລະ ການຍຸບເລ ກ (ການຊໍາລະສະສາງ) ກ່ຽວ

ກບັ ທຄຕລ ແລະ ການແຕ່ງຕັງ້ຜ ຊໍ້າລະສະສາງ ; 
8. ກໍລະນ ອຼື່ ນໆທ ່ ໄດກ້ໍານດົໃນກດົລະບຽບສະບບັນ  ້ກໍຄຼືລະບຽບກດົ

ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 
ໃນທຸກຮ ບແບບດໍາເນ ນກອງປະຊຸມ ຕອ້ງມ ບດົບນັທ ກເປັນລາຍ

ລກັອກັສອນ ແລະ ລງົລາຍເຊນັໂດຍຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. ສໍາລບັການດໍາເນ ນ
ກອງປະຊຸມຜ່ານລະບບົວ ດ ໂອ ຫ ຼື ຜ່ານລະບບົສຼື່ ສານອຼື່ ນໆຕາມການ
ອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ຕອ້ງມ ການບນັທ ກສຽງ 
ແລະ ພາບເພຼື່ ອເກບັຮກັສາໄວ.້ ເມຼື່ ອມ ຄວາມຈໍາເປັນຕກົລງົບນັຫາໃດ
ໜ ່ ງ ປະທານສະພາບໍລຫິານສາມາດສົ່ ງຈດົໝາຍວຽນໃຫແ້ກ່ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້
ເພຼື່ ອລງົຄະແນນສຽງໂດຍບ່ໍມ ການເປ ດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້. 

5. ການດດັແກ ້ແລະ ການເພ ່ ມເຕ ມເນຼືອ້ໃນໃຫແ້ກ່ກດົລະບຽບ
ສະບບັນ ;້ 

6. ການເພ ່ ມ ຫ ຼື ຫ ຸດທ ນຈດົທະບຽນ;  
7. ການຈດັຕັງ້ຄຼືນໃໝ່ ແລະ ການຍຸບເລ ກ (ການຊໍາລະສະສາງ) 

ກ່ຽວກບັ ທຄຕລ ແລະ ການແຕ່ງຕັງ້ຜ ຊໍ້າລະສະສາງ; 
8. ກລໍະນ ອຼື່ ນໆທ ່ ໄດກ້າໍນດົໃນກດົລະບຽບສະບບັນ  ້ກຄໍຼືລະບຽບ

ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 
ໃນທຸກຮ ບແບບດໍາເນ ນກອງປະຊຸມ ຕອ້ງມ ບດົບນັທ ກເປັນ

ລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ລງົລາຍເຊນັໂດຍຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. ສໍາລບັການ
ດໍາເນ ນກອງປະຊຸມຜ່ານລະບບົວ ດ ໂອ ຫ ຼື ຜ່ານລະບບົສຼື່ ສານອຼື່ ນໆ
ຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ຕອ້ງມ ການ
ບນັທ ກສຽງ ແລະ ພາບເພຼື່ ອເກບັຮກັສາໄວ.້ ເມຼື່ ອມ ຄວາມຈາໍເປັນ
ຕກົລງົບນັຫາໃດໜ ່ ງ ປະທານສະພາບໍລຫິານສາມາດສົ່ ງຈດົ     ໝ
າຍວຽນໃຫແ້ກ່ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ເພຼື່ ອລງົຄະແນນສຽງໂດຍບ່ໍມ ການເປ ດກອງ
ປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້. 

 

 

 

 

ມາດຕາ 21 ການແຈູ້ງປະຊຸມຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ 
(ປັບປຸງ) 

 

 

ກ່ອນເປ ດກອງປະຊຸມສາມນັ ຫ ຼື ວສິາມນັຂອງຜ ຖ້ຼືຮຸນ້, ສະພາ
ບໍລຫິານ ຫ ຼື ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜ້ ຖ້ຼືຮຸນ້ທຸກຄົນຊາບ
ກ່ຽວກບັວນັ, ກໍານດົເວລາເປ ດ-ປິດ ແລະ ສະຖານທ ່ ປະຊຸມພອ້ມທງັ
ສົ່ ງເອກະສານທ ່ ຈາໍ ເປັນ ແລະ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກອງປະຊຸມຢ່າງໜອ້ຍຫາ້ 
(5) ວນັລດັຖະການກ່ອນວນັເປ ດກອງປະຊຸມ, ນອກຈາກນັນ້ ການ
ແຈງ້ປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຕອ້ງປະຕບິດັໂດຍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບທ ່ ວາງ
ອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ກ່ອນເປ ດກອງປະຊຸມສາມນັ ຫ ຼື ວສິາມນັຂອງຜ ຖ້ຼືຮຸນ້, ສະພາ
ບໍລຫິານ ຫ ຼື ຜ ອໍ້ານວຍການ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜ້ ຖ້ຼືຮຸນ້ທຸກຄນົຊາບກ່ຽວ
ກບັວນັ, ກໍານດົເວລາເປ ດ-ປິດ ແລະ ສະຖານທ ່ ປະຊຸມພອ້ມທງັ
ສົ່ ງເອກະສານທ ່ ຈໍາເປັນ ແລະ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກອງປະຊຸມຢ່າງໜ ້
ອຍຊາວເອດັວນັ (21 ວນັ) ກ່ອນວນັເປ ດກອງປະຊຸມ, ນອກຈາກ
ນັນ້ ການແຈງ້ປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຕອ້ງປະຕິບດັໂດຍສອດຄ່ອງກບັ
ລະບຽບທ ່ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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ໃນກໍລະນ ທ ່ ມ  ການເລຼື່ ອນກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ສະພາບໍລຫິານ ຫ ຼື 
ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ຕອ້ງດໍາເນ ນການ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັທ ່ ໄດກ້ໍານດົ
ໄວໃ້ນວກັໜ ່ ງຂອງມາດຕານ .້ ການແຈງ້ໃຫຜ້ ຖ້ຼືຮຸນ້ຊາບອາດຈະສົ່ ງໃຫ ້
ໂດຍກງົ ຫ ຼື ຜ່ານຮ ບການສຼື່ ສານທ ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ. 

 

 

 

 

 

 

ມາດຕາ 22 ເງ ີ່ອນໄຂສໍາລບັການດໍາເນ ນ
ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ (ປັບປຸງ) 

 

 
ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຈະສາມາດດໍາເນ ນໄດເ້ມຼື່ ອມ ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ຫ ຼື ຜ ຕ້າງ

ໜາ້ທ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຄນົຂ ນ້ໄປ ແລະ ມ ຈໍານວນ
ຮຸນ້ທ ່ ຖຼືເກ ນຫາ້ສບິເອດັສ່ວນຮອ້ຍ (51%) ຂອງຈໍານວນຮຸນ້ສາມນັ
ທງັໝດົ. 

ກໍລະນ ຈໍານວນຮຸນ້ຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຫາກບ່ໍພຽງພໍ ຈະ
ຕອ້ງຮຽກປະຊຸມຄຼືນໃໝ່ພາຍໃນກໍານດົສາມສບິ (30) ວນັ ຫ ງັຈາກ
ວນັທ ່ ໄດກ້າໍນດົຈດັກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຄັງ້ທໍາອດິ.  

ໃນກລໍະນ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຄັງ້ທ ສອງບ່ໍສາມາດຈດັຂ ນ້ໄດ ້ເນຼື່ ອງ
ຈາກຈໍານວນຮຸນ້ຂອງຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ບ່ໍພຽງພໍ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຈະຕອ້ງ
ຮຽກປະຊຸມໃໝ່ເປັນຄັງ້ທ ສາມພາຍໃນກໍານດົຊາວ (20) ວນັ ນບັແຕ່
ວນັທ ່ ໄດກ້າໍນດົຈດັກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຄັງ້ທ ສອງ. ໃນກລໍະນ ດັ່ ງກ່າວນ  ້
ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຈະໄດດໍ້າເນ ນໂດຍບ່ໍອ ງໃສ່ຈໍານວນຮຸນ້ຂອງຜ ຖ້ຼື
ຮຸນ້ແຕ່ຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງມ ຜ ຂ້ ົາ້ຮ່ວມ 2 ຄນົຂ ນ້ໄປຊ ່ ງຈະຖຼືວ່າຖຼືກຕອ້ງ 
ແລະ ມ ສດິໃນການຕກົລງົບນັຫາທ ່ ຈະຖຼືກຮບັຮອງໃນກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼື
ຮຸນ້. 

 
ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຈະສາມາດດໍາເນ ນໄດເ້ມຼື່ ອມ ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ຫ ຼື ຜ ້

ຕາງໜາ້ທ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງ   ໜອ້ຍ 2 ຄນົຂ ນ້ໄປ ແລະ ມ 
ຈາໍນວນຮຸນ້ທ ່ ຖຼືເກ ນຫາ້ສບິເອດັສ່ວນຮອ້ຍ (51%) ຂອງຈາໍນວນ
ຮຸນ້ສາມນັທງັໝດົ. 

ກໍລະນ ຮອດກໍານດົເວລາການເປ ດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ແຕ່ອງົ
ປະຊຸມບ່ໍຄບົ, ໃຫເ້ລຼື່ ອນເວລາການເປ ດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ອອກ
ໄປຕຼື່ ມ ແຕ່ບ່ໍໃຫເ້ກ ນ 1 ຊົ່ ວໂມງ. ກໍລະນ ເກ ນກໍານົດເວລາ
ດັ່ ງກ່າວ ຈາໍນວຍອງົປະຊຸມບ່ໍຄບົ ປະທານກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ມ 
ສດິສັ່ ງໂຈະກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ນັນ້ໄດ.້ ຫ ງັຈາກນັນ້ໃຫກ້ະກຽມ
ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຄຼືນໃໝ່. ໂດຍໃຫແ້ຈງ້ໜງັສຼືເຊ ນ ເພຼື່ ອເຂົາ້
ຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ຢ່າງໜອ້ຍ 5 ວນັລດັຖະການ ກ່ອນມຼື ້

ເປ ດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້.  
ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຕອ້ງໃຫສໍ້າເລັດພາຍໃນເວລາ 15 ວນັ

ລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັທ ່ ໄດແ້ຈງ້ໂຈະເປັນຕົນ້ໄປ. ສໍາລບັການ
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ເປ ດກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຄັງ້ໃໝ່ ເຖງິວ່າຈາໍນວນອງົປະຊຸມບ່ໍຄບົກໍ່

ສາມາດເປ ດກອງປະຊຸມໄດ.້ 

ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ຫ ຼື ກຸ່ມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ທ ່ ຖຼືຮຸນ້ຫ າຍກວ່າຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍ (5%) 
ຂອງຈໍານວນຮຸນ້ທັງໝົດ ສາມາດສະ   ເໜ ຂໍເພ ່ ມວາລະເພຼື່ ອ
ພຈິາລະນາໃນກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ໄດ.້ 

 

 

 

ມາດຕາ 25 ໂຄງປະກອບຂອງສະພາ
ບໍລິຫານ (ປັບປຸງ) 

 

ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາບໍລຫິານປະກອບດວ້ຍ ສະມາຊກິຢ່າງ
ໜອ້ຍຫາ້ຄນົຂ ນ້ໄປ, ໃນນັນ້ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິອດິສະລະ
ຢ່າງໜອ້ຍ ໜ ່ ງສ່ວນສາມຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທງັໝົ
ດ. 
ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາບໍລິຫານປະກອບດ້ວຍ: 

1. ປະທານ 
2. ຮອງປະທານ 
3. ກາໍມະການ (ສະມາຊກິ) ຈາໍນວນໜ ່ ງ 

ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາບໍລຫິານປະກອບດວ້ຍ ສະມາຊກິ
ຢ່າງໜອ້ຍຫາ້ຄນົຂ ນ້ໄປ, ໃນນັນ້ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິທ ່
ບ່ໍມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ຫ ຼື ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ ຢ່າງໜ ້
ອຍ 1/3 ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທງັໝດົ. 

ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາບໍລິຫານປະກອບດ້ວຍ: 
1. ປະທານ 
2. ຮອງປະທານ 
3. ກາໍມະການ (ສະມາຊກິ) ຈາໍນວນໜ ່ ງ 

 

 

 

 

 

 

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ຕ້ອງມ 
ເງ ີ່ອນໄຂດັີ່ງນ ື້: 

1. ມ ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ, ປະສບົການ , ເພດ ແລະ ອາຍຸທ ່ ຫ າກ
ຫ າຍ ; 

2. ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານຂອງ ທຄຕລ ຕອ້ງບ່ໍ
ແມ່ນຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ; 

3. ບ່ໍດໍາລງົຕໍາແໜ່ງເປັນຮອງຜ ອໍ້ານວຍການຂອງ ທຄຕລ; 

ສະມາຊິກສະພາບໍລ ິຫານຂອງ  ທຄຕລ ຕ້ອງມ 
ເງ ີ່ອນໄຂດັີ່ງນ ື້: 

1. ມ ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ, ປະສບົການ, ເພດ ແລະ ອາຍຸທ ່
ຫ າກຫ າຍ; 

2. ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານຂອງ ທຄຕລ ຕອ້ງ
ບ່ໍແມ່ນຜ ອໍ້ານວຍການ ທຄຕລ; 

3. ບ່ໍເຄ ຍຖຼືກປົດຕໍາແໜ່ງຈາກການເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ
ຂອງວສິາຫະກດິອຼື່ ນ; 
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ມາດຕາ 26 ເງ ີ່ອນໄຂຂອງສະມາຊິກ
ສະພາບໍລິຫານ (ປັບປຸງ)  

 

4. ບ່ໍເຄ ຍຖຼືກປົດຕໍາແໜ່ງຈາກການເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຂອງ
ວສິາຫະກດິອຼື່ ນ; 

5. ບ່ໍເຄ ຍຖຼືກສານຕດັສນິໃຫເ້ປັນບຸກຄນົລົມ້ລະລາຍມາກ່ອນ, ບ່ໍເຄ ຍ
ຖຼືກສານຕດັສນິລງົໂທດໃນສະຖານການກະທໍາຜດິເປັນຕົນ້: ລກັ
ຊບັ, ສໍໂ້ກງຊບັ, ຍກັຍອກຊບັ, ປອມແປງເອກະສານ, ຮບັ ຫ ຼື ໃຫ ້
ສນິບນົ, ສໍລ້າດບງັຫ ວງ ຫ ຼື ຟອກເງນິ ຫ ຼື ຢ ່ ລະຫວ່າງການຖຼືກດໍາ
ເນ ນຄະດ ອາຍາ; 

6. ກໍາມະການສະພາບໍລຫິານ ທ ່ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງເປັນຜ ອໍ້ານວຍການ
ໃຫຍ່ຂອງ ທຄຕລ ຕອ້ງບ່ໍລງົດໍາລງົຕໍາແໜ່ງເປັນສະມາຊກິສະພາ
ບໍລຫິານໃນວສິາຫະກດິອຼື່ ນເກ ນສອງວສິາຫະກດິ; 

7. ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຂອງວສິາຫະກດິອຼື່ ນບ່ໍ
ເກ ນສ ່ ວສິາຫະກດິ; 

8. ຕອ້ງເປັນບຸກຄນົທ ່ ມ  ສະຕຊໍິາປະສນັຍະຄບົຖວ້ນສມົບ ນ, ບ່ໍເປັນ
ບາ້ເສຍຈດິ ; 

9. ເງ ຼື່ອນໄຂອຼື່ ນຕາມການກາໍນດົຂອງສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້
ຄອງຫ ກັຊບັ. 

4. ບ່ໍເຄ ຍຖຼືກສານຕດັສນິໃຫເ້ປັນບຸກຄນົລົມ້ລະລາຍມາກ່ອນ, ບ່ໍ
ເຄ ຍຖຼືກສານຕັດສິນລົງໂທດໃນສະຖານການກະທໍາຜິດ
ເປັນຕົນ້: ລັກຊັບ , ສໍໂ້ກງຊັບ , ຍັກຍອກຊັບ , ປອມແປງ
ເອກະສານ, ຮບັ ຫ ຼື ໃຫສ້ນິບນົ, ສໍລ້າດບງັຫ ວງ ຫ ຼື ຟອກເງນິ 
ຫ ຼື ຢ ່ ລະຫວ່າງການຖຼືກດໍາເນ ນຄະດ ອາຍາ; 

5. ກໍາມະການສະພາບໍລຫິານ ທ ່ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງເປັນຜ ອໍ້ານວຍ
ການຂອງ ທຄຕລ ຕອ້ງບ່ໍລງົດໍາລງົຕໍາ ແໜ່ງເປັນສະມາຊກິ
ສະພາບໍລຫິານໃນວສິາຫະກດິອຼື່ ນເກ ນສອງວສິາຫະກດິ; 

6. ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຂອງວສິາຫະກດິ
ອຼື່ ນບ່ໍເກ ນສ ່ ວສິາຫະກດິ; 

7. ຕອ້ງເປັນບຸກຄນົທ ່ ມ  ສະຕສໍິາປະຊນັຍະຄບົຖວ້ນສມົບ ນ, ບ່ໍ
ເປັນບາ້ເສຍຈດິ; 

8. ເງ ຼື່ ອນໄຂອຼື່ ນຕາມການກໍານດົຂອງສໍານກັງານຄະນະກໍາມະ
ການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ. 

 

 

 

 

 

 

ສະພາບໍລຫິານ ມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ດັ່ ງນ :້ 
1. ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ , ວາງທິດທາງ

ແຜນການດໍາເນ ນງານ, ແຜນງບົປະມານປະຈໍາປ , ນະໂຍບາຍ
ບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກດິປະຈາໍປ ເພຼື່ ອ
ສະເໜ ຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

2. ຕິດຕາມ, ປະເມ ນຜົນການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, 
ແຜນການດໍາເນ ນງານ, ແຜນງບົປະມານປະຈໍາປ , ນະໂຍບາຍ
ບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກດິປະຈາໍປ ; 

ສະພາບໍລຫິານ ມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ດັ່ ງນ :້ 
1. ຄົນ້ຄວ້າສາ້ງ, ປັບປຸງ, ອະນຸມດັ ບນັດາແຜນຍຸດທະສາດຄວາມ

ສ່ຽງແຕ່ລະດາ້ນ ແລະ ບນັດານະໂຍບາຍບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
ດາ້ນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ; 

2. ຄົນ້ຄວ້າສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດອງົກອນ, ວາງທດິ
ທາງແຜນການດໍາເນ ນງານ, ແຜນງບົປະມານປະຈໍາປ  ແລະ 
ແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກດິປະຈາໍປ ເພຼື່ ອສະເໜ ຕໍ່ ກອງປະຊຸມ
ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 
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ມາດຕາ 28 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ (ປັບປຸງ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ມາດຕາ 28 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ (ປັບປຸງ) 

3. ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັການລງົທ ນ, ການກ ຢ້ຼືມ ແລະ ການ
ປ່ອຍກ ທ້ ່ ມ  ມ ນຄ່າສ ງ; 

4. ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົການລງົທ ນທ ່ ມ  ມ ນຄ່າສ ງລາຍການທ ່
ກ່ຽວພນັ ແລະ ການໄດມ້າ ແລະ ຈາໍ   ໜ່າຍຊບັສນິ; 

5. ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ລະບບົບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງພອ້ມທັງຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ; 

6. ຕອ້ງແຍກພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜາ້ທ ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ລະຫວ່າງ ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການຂອງ ທຄຕລ 
ຢ່າງຈະແຈງ້; 

7. ຄົ ້ນຄວ ້າ  ແລະ  ກໍ ານົດນະໂຍບາຍການຄຸ ້ມຄອງບໍລິຫານ 
(Corporate Governance); 

8. ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົການບນັຊ  ແລະ ການລາຍ
ງານ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນຕາມທ ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ
ການທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

9. ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ດວ້ຍ
ຄວາມຊຼື່ ສັດ, ລະມດັລະວັງ, ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຫ ້
ຄວາມເປັນທໍາຕໍ່ ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ; 

10. ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານຂອງ ທຄຕລ ຄະນະ
ກໍາມະການກວດສອບ, ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ, 
ຄະນະກໍາມະການກໍານດົຄ່າຕອບແທນ, ຄະນະກໍາມະການຄດັ
ເລຼືອກ ແລະ ຄະນະກາໍມະການອຼື່ ນໆທ ່ ເຫນັວ່າມ ຄວາມຈາໍເປັນ; 

11. ມອບໝາຍ ຫ ຼື ແບ່ງໜາ້ທ ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫສ້ະມາຊກິສະພາ
ບໍລຫິານແຕ່ລະທ່ານ ແລະ ເລຂານຸການສະພາບໍລຫິານ; 

12. ແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ 
ຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ; 

3. ຕດິຕາມ, ປະເມ ນຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດ, 
ແຜນການດໍາເນ ນງານ, ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປ , ນະໂຍບາຍ
ບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກດິປະຈໍາ
ປ ; 

4. ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັການລງົທ ນ, ການກ ຢ້ຼືມ, ການປ່ອຍ
ກ ທ້ ່ ມ  ມ ນຄ່າສ ງ ແລະ ການປັບປຸງໂຄງສາ້ງໜ ຕ້າມນຕິກິໍາ ຫ ຼື 
ນະໂຍບາຍທ ່  ທຄຕລ ວາງອອກ; 

5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນການລົງທ ນທ ່ ມ  ມ ນຄ່າສ ງ , 
ລາຍການທ ່ ກ່ຽວພນັ ແລະ ການໄດມ້າ ແລະ ຈໍາ   ໜ່າຍຊບັ
ສນິ; 

6. ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ລະບບົບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງພອ້ມທງັຕດິຕາມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ; 

7. ຕອ້ງແຍກພາລະບດົບາດ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ລະຫວ່າງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການຂອງ 
ທຄຕລ ຢ່າງຈະແຈງ້; 

8. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ 
(Corporate Governance); 

9. ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົການບນັຊ  ແລະ ການ
ລາຍງານ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນຕາມທ ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້
ໃນລະບຽບການທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

10. ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້
ດວ້ຍຄວາມຊຼື່ ສດັ, ລະມດັລະວງັ, ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ 
ໃຫຄ້ວາມເປັນທໍາຕໍ່ ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ; 

11. ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານຂອງ ທຄຕລ 
ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ, ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ



ເອກະສານຄັດຕິດ 7 

ໜາ້ 9 / 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ພຈິາລະນາແຕ່ງຕັງ້ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ຕາມການ
ສະເໜ ຂອງຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ; 

14. ແຕ່ງຕັງ້ເລຂານຸການສະພາບໍລຫິານ ເພຼື່ ອຮບັຜິດຊອບວຽກງານ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບໍລຫິານ ຫ ຼື ຄະນະກໍາມະການ
ຂອງສະພາບໍລຫິານ; 

15. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນຂອງປະທານ, ຮອງ
ປະທານ, ກໍາມະການ, ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ, 
ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ເພຼື່ ອສະເໜ 
ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ພິຈາລະນາຮັບຮອງຕາມການສະເໜ ຂອງ
ຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນບົນພຼືນ້ຖານຜົນ
ປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້; 

16. ສະເໜ ແບ່ງປັນກໍາໄລສຸດທິເຂົາ້ຄັງຕ່າງໆ , ເງນິປັນຜົນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະນັກງານຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸ ນ້ ເພຼື່ ອ
ພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

17. ຊອກຮ ,້ ຕດິຕາມກວດກາ, ຄົນ້ຄວາ້ວທິ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທ ່ ຕດິພນັ
ກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ; 

18. ສະເໜ ບດົລາຍງານປະຈໍາປ  ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຕໍ່
ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ເພຼື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

19. ຊ ແ້ຈງ, ຕອບຄໍາຖາມລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ 
ທຄຕລ ຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້; 

20. ລາຍງານການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້; 
21. ເປ ດເຜ ຍສດັສ່ວນການຖຼືຄອງຮຸນ້ຂອງ ທຄຕລ ຢ ່ ວສິາຫະກດິອຼື່ ນ 

ແລະ ສດັສ່ວນການຖຼືຮຸນ້ທ ່ ວສິາຫະກດິອຼື່ ນທ ່ ຖຼືຮຸນ້ໃນ ທຄຕລ 

ຄວາມສ່ຽງ, ຄະນະກໍາມະການກໍານດົຄ່າຕອບແທນ, ຄະນະ
ກາໍມະການຄດັເລຼືອກ ແລະ ຄະນະກາໍມະການອຼື່ ນໆທ ່ ເຫນັວ່າ
ມ ຄວາມຈາໍເປັນ; 

12. ມອບໝາຍ ຫ ຼື ແບ່ງໜາ້ທ ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫສ້ະມາຊກິ
ສະພາບໍລຫິານແຕ່ລະທ່ານ ແລະ ເລຂານຸການສະພາບໍລຫິານ; 

13. ແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຜ ອໍ້ານວຍການ ທຄຕລ 
ຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ; 

14. ພຈິາລະນາແຕ່ງຕັງ້ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ຕາມ
ການສະເໜ ຂອງຜ ອໍ້ານວຍການ ທຄຕລ; 

15. ແຕ່ງຕັງ້ເລຂານຸການສະພາບໍລຫິານ ເພຼື່ ອຮບັຜິດຊອບວຽກ
ງານຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ຫ ຼື ຄະນະ
ກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ; 

16. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພຈິາລະນາຄ່າຕອບແທນຂອງປະທານ, ຮອງ
ປະທານ, ກາໍມະການ, ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ, 
ຜ ອໍ້ານວຍການ ແລະ ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ເພຼື່ ອສະເໜ ກອງ
ປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ພິຈາລະນາຮັບຮອງຕາມການສະເໜ ຂອງ
ຄະນະກໍາມະການພຈິາລະນາຄ່າຕອບແທນບນົພຼືນ້ຖານຜນົ
ປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ ຖ້ຼືຮຸນ້; 

17. ສະເໜ ແບ່ງປັນກໍາໄລສຸດທເິຂົາ້ຄງັຕ່າງໆ, ເງນິປັນຜົນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະນກັງານຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ເພຼື່ ອ
ພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

18. ຊອກຮ ,້ ຕດິຕາມກວດກາ, ຄົນ້ຄວາ້ວທິ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທ ່
ຕດິພນັກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ; 
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ມາດຕາ 28 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ (ປັບປຸງ) 
 
 

 

ແຕ່ຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍຂ ນ້ໄປລວມທງັໃຫລ້ະບຸຈໍານວນທ ່ ເພ ່ ມຂ ນ້ ຫ ຼື 
ຫ ຸດລງົໃນລະຫວ່າງຮອບປ ການບນັຊ ; 

22. ປະເມ ນຜນົການປະຕບິດັງານຂອງສະພາບໍລຫິານ; 
23. ເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນຕໍ່ ມວນຊນົ ກ່ຽວກບັ ຊຼື່ ຂອງປະທານ, ຮອງປະທານ

, ກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ, ຈໍານວນຄັງ້ຂອງການປະຊຸມ, 
ຈໍານວນຄັງ້ການເຂົາ້ປະຊຸມຂອງປະທານ, ຮອງປະທານ, ກໍາມະ
ການແຕ່ລະຄນົທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກໍາ
ມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ບດົສະຫ ຸບຜນົການປະຕບິດັ
ວຽກງານຂອງສະພາບໍລຫິານຢ ່ ໃນບດົລາຍງານປະຈາໍປ ; 

24. ຕດິຕາມການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນ ແລະ ການສຼື່ ສານກບັຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຢ່າງເໝ
າະສມົ; 

25. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນຕາມທ ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົ
ໝາຍທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

19. ສະເໜ ບດົລາຍງານປະຈໍາປ  ແລະ ເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ເພຼື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

20. ຊ ແ້ຈງ, ຕອບຄໍາຖາມລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການເຄຼື່ ອນໄຫວ
ຂອງ ທຄຕລ ຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້; 

21. ລາຍງານການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້; 
22. ເປ ດເຜ ຍສດັສ່ວນການຖຼືຄອງຮຸນ້ຂອງ ທຄຕລ ຢ ່ ວສິາຫະກດິ

ອຼື່ ນ ແລະ ສດັສ່ວນການຖຼືຮຸນ້ທ ່ ວສິາຫະກດິອຼື່ ນທ ່ ຖຼືຮຸນ້ໃນ 
ທຄຕລ ແຕ່ຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍຂ ນ້ໄປລວມທງັໃຫລ້ະບຸຈໍານວນທ ່
ເພ ່ ມຂ ນ້ ຫ ຼື ຫ ຸດລງົໃນລະຫວ່າງຮອບປ ການບນັຊ ; 

23. ປະເມ ນຜນົການປະຕບິດັງານຂອງສະພາບໍລຫິານ ຢ່າງໜອ້ຍ
ປ ລະຄັງ້ເພຼື່ ອຖອດຖອນຈດຸດ  ແລະ ຊອກຫາຂໍຄ້ງົຄາ້ງ; 

24. ເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນຕໍ່ ມວນຊນົ ກ່ຽວກບັ ຊຼື່ ຂອງປະທານ, ຮອງ
ປະທານ, ກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ, ຈໍານວນຄັງ້ຂອງ
ການປະຊຸມ, ຈໍານວນຄັງ້ການເຂົາ້ປະຊຸມຂອງປະທານ, ຮອງ
ປະທານ, ກາໍມະການແຕ່ລະຄນົທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຂົາ້ຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມຂອງກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ບດົ
ສະຫ ຸບຜນົການປະຕບິດັວຽກງານຂອງສະພາບໍລຫິານຢ ່ ໃນ
ບດົລາຍງານປະຈາໍປ ; 

25. ຕດິຕາມການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນ ແລະ ການສຼື່ ສານກບັຜ ຖ້ຼືຮຸນ້
ຢ່າງເໝາະສມົ; 

26. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນຕາມທ ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນລະບຽບ
ກດົໝາຍທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ ຕອ້ງມ ອງົປະຊຸມຢ່າງ  ໜອ້ຍເຄິ່ ງໜ ່ ງ
ຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທງັໝດົ. 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ ຕອ້ງມ ອງົປະຊຸມຢ່າງໜອ້ຍເຄິ່ ງໜ ່ ງ
ຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທງັໝດົ. 
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ມາດຕາ 29 ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 
(ປັບປຸງ)  

 

ປະທານກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລິຫານ ແມ່ນປະທານສະພາ
ບໍລຫິານ. ກໍລະນ ປະທານບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໄດ ້ຕອ້ງມອບໝາຍໃຫ ້
ຮອງປະທານ ຫ ຼື ເລຼືອກເອາົກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານໃດໜ ່ ງ ເປັນ
ປະທານກອງປະຊຸມແທນ ເຊິ່ ງກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານຕອ້ງຈດັຂ ນ້
ຢ່າງໜອ້ຍ ສ ່ ຄັງ້ຕໍ່ ປ . ກໍລະນ ມ ຄວາມຈໍາເປັນສາມາດເປ ດກອງປະຊຸມ
ວສິາມນັຕຼື່ ມອ ກກໄໍດ.້  

ກໍລະນ ມ ບນັຫາຈາໍເປັນຮ ບດ່ວນທ ່ ຕອ້ງໄດໃ້ຫສ້ະພາບໍລຫິານພຈິາ
ລະນາຮບັຮອງ ແຕ່ບ່ໍສາມາດຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານໄດ ້
ນັນ້ ກສໍາມາດສົ່ ງໜງັສຼືເຖງິສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານແຕ່ລະທ່ານ ເພຼື່ ອພິ
ຈາລະນາລງົຄະແນນສຽງຕໍ່ ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 

ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ
ດວ້ຍຕນົເອງ. ກໍລະນ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມດວ້ຍຕນົເອງ ແມ່ນສາມາດມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້ຮ່ວມ
ແທນ ເຊິ່ ງຜ ຕ້າງໜາ້ດັ່ ງກ່າວຕອ້ງດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຂັນ້ຮອງອໍານວຍການ 

ປະທານກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລຫິານ ແມ່ນປະທານສະພາ
ບໍລຫິານ. ກໍລະນ ປະທານບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໄດ ້ຕອ້ງມອບໝາຍ
ໃຫຮ້ອງປະທານ ຫ ຼື ເລຼືອກເອາົກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານໃດ
ໜ ່ ງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມແທນ ເຊິ່ ງກອງປະຊຸມສະພາ
ບໍລຫິານຕອ້ງຈດັຂ ນ້ຢ່າງໜອ້ຍ ສ ່ ຄັງ້ຕໍ່ ປ . ກລໍະນ ມ ຄວາມຈາໍເປັນ
ສາມາດເປ ດກອງປະຊຸມວສິາມນັຕຼື່ ມອ ກກໄໍດ.້  
ກໍລະນ ມ ບນັຫາຈາໍເປັນຮ ບດ່ວນທ ່ ຕອ້ງໄດໃ້ຫສ້ະພາບໍລຫິານພິ

ຈາລະນາຮບັຮອງ ແຕ່ບ່ໍສາມາດຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມສະພາບໍລິ
ຫານໄດນ້ັນ້ ສະພາບໍລຫິານສາມາດນໍາໃຊຮ້ ບແບບກອງປະຊຸມ 
ຜ່ານການສຼື່ ສານໃດໜ ່ ງກໄໍດ ້ເປັນຕົນ້ເຮດັໜງັສຼືວຽນ ຫ ຼື ຜ່ານຊ່ອງ
ທາງເອເລກັໂຕຣນກິ. 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາ

ບໍລຫິານດວ້ຍຕນົເອງ. ກລໍະນ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານບ່ໍສາມາດ
ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມດວ້ຍຕນົເອງ ແມ່ນສາມາດມອບໝາຍໃຫຜ້ ້
ຕາງໜາ້ເຂົາ້ຮ່ວມແທນ ເຊິ່ ງຜ ຕ້າງໜາ້ດັ່ ງກ່າວຕອ້ງດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ
ຂັນ້ຮອງອໍານວຍການ. 

 

 

 

 

 

ມາດຕາ 30 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ (ປັບປຸງ) 

ປະທານສະພາບໍລິຫານມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ດັີ່ງນ ື້: 
1. ລງົລາຍເຊນັໃນເອກະສານສໍາຄນັຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ ຕາມການ

ຕົກລົງເຫັນດ ຂອງກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ຫ ຼື ລະບຽບກດົໝາຍທ ່
ກ່ຽວຂອ້ງ; 

2. ຄົນ້ຄວາ້ກາໍນດົວາລະກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ; 
3. ນາໍສົ່ ງວາລະກອງປະຊຸມໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ; 
4. ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ; 

ປະທານສະພາບໍລິຫານມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ດັີ່ງນ ື້: 
7. ລງົລາຍເຊນັໃນເອກະສານ ຂອງ ທຄຕລ ເປັນຕົນ້ ບດົບນັທ ກ 

ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ, ເອກະສານແຕ່ງຕັງ້, 
ຍົກຍາ້ຍ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງຄະນະອໍານວຍການ ແລະ 
ເອກະສານອຼື່ ນໆ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ຂອງກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼື
ຮຸນ້ ຫ ຼື ກດົ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

8. ຄົນ້ຄວາ້ກາໍນດົວາລະກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ; 
9. ນາໍສົ່ ງວາລະກອງປະຊຸມໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ; 
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 5. ເປ ດໂອກາດໃຫສ້ະມາຊິກສະພາບໍລິຫານມ ການແລກປ່ຽນຄໍາ
ຄດິຄໍາເຫນັ ເພຼື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ; 

6. ເປ ດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ຼືຮຸນ້ ເພຼື່ ອປ ກສາຫາລຼື ກ່ຽວກບັ ບນັຫາສໍາຄນັ
ຂອງ ທຄຕລ. 

10. ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ; 
11. ເປ ດໂອກາດໃຫສ້ະມາຊກິສະພາບໍລຫິານມ ການແລກປ່ຽນຄໍາ

ຄດິຄໍາເຫນັ ເພຼື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ; 

ເປ ດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ຼືຮຸນ້ ເພຼື່ ອປ ກສາຫາລຼື ກ່ຽວກບັ ບນັຫາສໍາ
ຄນັຂອງ ທຄຕລ. 

 
 
 
 
ມາດຕາ 33 ຄະນະກໍາມະການສະພາ
ບໍລິຫານ (ປັບປຸງ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານປະກອບມ  ດັ່ ງນ :້ 

1. ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ; 
2. ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ; 
3. ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ; 
4. ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນ; 
5. ຄະນະກາໍມະການຄັດັເລຼືອກ. 
ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ ຖຼືກແຕ່ງຕັງ້ໂດຍປະທານ

ສະພາບໍລິຫານ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາ
ບໍລຫິານ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການເຄຼື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ໃຫມ້ 
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມ ປະສດິທພິາບ. 

ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານຕອ້ງປະຊຸມກນັຢ່າງໜອ້ຍ 
ສອງຄັງ້ຕໍ່ ປ  ຍກົເວັນ້ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ຕອ້ງປະຊຸມກນັຢ່າງ
ໜອ້ຍ ສ ່ ຄັງ້ຕໍ່ ປ . 
ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາ

ບໍລິຫານ ຕ້ອງປະກອບມ ດັີ່ງນ ື້: 
- ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ ແຕ່ລະຄະນະຕອ້ງປະກອບ

ດວ້ຍຢ່າງໜອ້ຍ ສາມທ່ານ ໃນນັນ້ ຕອ້ງມ ສະມາຊິກສະພາ
ບໍລິຫານທ ່ ເປັນສະມາຊິກອິດສະລະຢ່າງໜອ້ຍ ໜ ່ ງສ່ວນສາມ

ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ ປະກອບມ  ດັ່ ງນ :້ 

1. ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ; 
2. ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ; 
3. ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ; 
4. ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນ; 
5. ຄະນະກາໍມະການຄັດັເລຼືອກ. 
ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ຖຼືກແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ

ປະທານສະພາບໍລຫິານ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ຂອງກອງປະຊຸມ
ສະພາບໍລຫິານ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການເຄຼື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງ 
ທຄຕລ ໃຫມ້ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມ ປະສດິທພິາບ. 

ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລຫິານຕອ້ງປະຊຸມກນັຢ່າງໜ ້
ອຍ ສອງເດຼືອນຕໍ່ ຄັງ້. ໃນກໍລະນ ທ  ຄະນະກໍາມະການໃດ ຫາກບ່ໍ
ສາມາດເປ ດກອງປະຊຸມ ໃນວາລະ ສອງເດຼືອນຕໍ່ ຄັງ້ ຕອ້ງລາຍ
ງານເຫດຜນົ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນໃຫ ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ສໍານກັງານ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ. 

ກອງປະຊຸມຂອງແຕ່ລະຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ 
ແມ່ນໃຫມ້ ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມສງັເກດການ, ເພຼື່ ອໃຫຂໍ້ມ້ ນ ຫ ຼື ຊ ແ້ຈງວຽກ
ງານທ ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບຕາມ ຄໍາເຫນັເຈາະຈິມ້ຂອງກອງປະຊຸມ. 
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ມາດຕາ 33 ຄະນະກໍາມະການສະພາ
ບໍລິຫານ (ປັບປຸງ) 

ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົ. ຫວົໜາ້ແຕ່ລະຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາ
ບໍລິຫານ ແມ່ນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຫ ຼື ສະມາຊິກສະພາ
ບໍລຫິານທ ່ ເປັນສະມາຊກິອດິສະລະ. 

- ສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ: 
ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທ ່ ບ່ໍດໍາລງົຕໍາ ແໜ່ງຜ ອໍ້ານວຍການ, ຕອ້ງ
ເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທ ່
ເປັນສະມາຊກິອດິສະລະ, ຕອ້ງເປັນບຸກຄນົທ ່ ມ  ຄວາມຮ ,້ ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ປະສບົການທາງດາ້ນການບນັຊ  ແລະ ກວດສອບ. 

ສໍາລບັຜ ສ້ງັເກດການປະກອບດວ້ຍ ຄະນະອໍານວຍການ ທຄຕລ, 
ຜ ຕ້າງໜາ້ ພະແນກ, ສ ນ ແລະ ພາກສ່ວນທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຄະນະກໍາມະການຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ ຕ້ອງປະກອບມ ດັີ່ງນ ື້: 

- ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ແຕ່ລະຄະນະຕອ້ງ
ປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຢ່າງໜອ້ຍ ສາມທ່ານ 
ໃນນັນ້ ຕອ້ງມ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທ ່ ເປັນສະມາຊກິອດິ
ສະລະຢ່າງໜອ້ຍ ໜ ່ ງສ່ວນສາມຂອງຈາໍນວນທງັໝດົ. ຫວົໜ້
າແຕ່ລະຄະນະກໍາມະການຄວນແມ່ນສະມາຊິກສະພາ
ບໍລຫິານທ ່ ເປັນສະມາຊກິອດິສະລະ. 

- ສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ຕອ້ງປະກອບ
ດວ້ຍ: ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທ ່ ບ່ໍມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ບໍລຫິານ ຫ ຼື ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທ ່ ເປັນສະມາຊກິອດິ
ສະລະ, ຕອ້ງເປັນບຸກຄນົທ ່ ມ  ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ປະສບົການທາງດາ້ນການບນັຊ  ແລະ ກວດສອບ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານ ມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່
ດັີ່ງນ ື້: 

1. ຄົນ້ຄວາ້ນາໍສະເໜ ແຜນການດໍາເນ ນງານຂອງສະພາບໍລຫິານໃນແຕ່
ລະປ ; 

2. ກາໍນດົເງ ຼື່ອນໄຂ ແລະ ແຜນການ ເພຼື່ ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການຕ ລາຄາ
ການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະຜ ອໍ້ານວຍການ
ໃຫຍ່ ທຄຕລ; 

ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານ ມ ສິດ ແລະ ໜ້າ 
ທ ີ່ດັີ່ງນ ື້: 

1. ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ 
ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ;  

2. ຊ ນ້ໍາການສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງຄ ່ ມ ຼື ແລວ້ນໍາສະເໜ ຕໍ່ ສະພາ
ບໍລຫິານ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ພອ້ມທງັຕດິຕາມ, ກວດກາ 
ແລະ ລາຍງານໃຫສ້ະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້
ປະຕບິດັຄ ່ ມ ຼືດັ່ ງກ່າວ; 
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ມາດຕາ 34 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຄະນະກໍາ
ມະການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານ (ປັບປຸງ) 

3. ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການດໍາເນ ນງານ, 
ແຜນງບົປະມານ  ແລະ ແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກດິຂອງປະຈໍາປ 
ຂອງ ທຄຕລ; 

4. ຕິດຕາມ, ປະເມ ນຜົນການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, 
ແຜນການດໍາເນ ນງານ, ແຜນງບົປະມານປະຈໍາເດຼືອນ, ໄຕມາດ 
ແລະ ປ ; 

5. ຄົນ້ຄວາ້ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜາ້ທ ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ລະຫວ່າງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະຜ  ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ; 

6. ຄົນ້ຄວາ້, ຕິດຕາມກວດກາແກໄ້ຂຂໍຂ້ັດແຍ່ງທ ່ ຕິດພັນກບັຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ເພຼື່ ອນາໍສະເໜ ສະພາບໍລຫິານ; 

7. ນໍາສະເໜ ເປ ດສາຂາ, ສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັໃນກຸ່ມ ຫ ຼື ລງົລງົທ ນໃນທຸລະ
ກດິອຼື່ ນໆ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພຼື່ ອພຈິາລະນາ; 

8. ຈດັກອງປະຊຸມຢ່າງໜອ້ຍ 3 ເດຼືອນຕໍ່ ຄັງ້ ຫ ຼື  ເປ ດກອງປະຊຸມ
ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານ ແລະ ຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ; 

9. ລາຍງານລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັຜນົການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕໍ່

ສະພາບໍລຫິານ; 
10. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາ

ບໍລຫິານ ຫ ຼື ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ 

3. ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການດໍາ
ເນ ນງານ, ແຜນງບົປະມານ  ແລະ ແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກດິ
ຂອງປະຈາໍປ ຂອງ ທຄຕລ; 

4. ຕດິຕາມ, ປະເມ ນຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດ, 
ແຜນການດໍາເນ ນງານ, ແຜນງບົປະມານປະຈໍາເດຼືອນ, ໄຕ
ມາດ ແລະ ປ ; 

5. ຄົນ້ຄວາ້ພາລະບດົບາດ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ລະຫວ່າງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະຜ  ້ ອໍານວຍການ 
ທຄຕລ; 

6. ຄົນ້ຄວາ້, ຕດິຕາມກວດກາແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທ ່ ຕດິພນັກບັຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ເພຼື່ ອນາໍສະເໜ ສະພາບໍລຫິານ; 

7. ນໍາສະເໜ ເປ ດສາຂາ, ສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັໃນກຸ່ມ ຫ ຼື ລງົລງົທ ນໃນ
ທຸລະກດິອຼື່ ນໆ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພຼື່ ອພຈິາລະນາ; 

8. ກໍານດົມາດຕະຖານເງ ຼື່ ອນໄຂຂອງພະນກັງານເຮດັວຽກຄຸມ້
ຄອງບໍລຫິານ; 

9. ຄົນ້ຄວາ້ງສາ້ງແຜນການດໍາເນ ນງານຂອງສະພາບໍລຫິານໃນແຕ່
ລະປ  ເພຼື່ ອນໍາສະເໜ ຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາຮັບຮອງ 
ພອ້ມທງັຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການດັ່ ງກ່າວ; 

10. ກາໍນດົເງ ຼື່ອນໄຂ ແລະ ແຜນການ ເພຼື່ ອປະເມ ນການເຄຼື່ ອນໄຫວ
ຂອງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຜ ບໍ້ລຫິານ; 

11. ລາຍງານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ 
ທຄຕລ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ; 

12. ສະຫ ຸບຕ ລາຄາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປະຈາໍປ ຂອງຕນົ; 
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13. ລາຍງານການປະຕບິດັໜາ້ທ ່ ຂອງຕນົ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເປັນ
ແຕ່ລະໄລຍະ; 

14. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ
ສະພາບໍລຫິານ ຫ ຼື ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ແລະ ນຕິກິາໍອຼື່ ນໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ມາດຕາ 36 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຄະນະກໍາ
ມະການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ (ປັບປຸງ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ 
ດັີ່ງນ ື້: 

1. ຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງເປັນຕົນ້ແມ່ນ ການຄວບ
ຄຸມຄວາມສ່ຽງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ, ການຕະຫ າດ, ທ ນ, 
ສະພາບຄ່ອງ, ສິນເຊຼື່ ອ, ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ການ
ປະຕບິດັງານ ແລະ ອຼື່ ນໆ ທ ່ ອາດສົ່ ງຜົນກະທບົທາງກງົ ຫ ຼື ທາງ
ອອ້ມຕໍ່ ກບັ ທຄຕລ ເພຼື່ ອສະເໜ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານພຈິາລະນາ; 

2. ທບົທວນນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວບ
ຄຸມບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງຂອງກຸ່ມທຸລະກດິລວມເຖງິການຄວບຄຸມ, 
ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົຄວາມສ່ຽງຂອງກຸ່ມທຸລະກດິ; 

3. ສາ້ງແຜນການເຄຼື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ
ນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເພຼື່ ອຮັບປະກນັໃນການ
ປະຕິບັດການຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນໃຫກ້ານ
ບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງຢ ່ ໃນລະດບັທ ່ ເໝາະສມົ; 

4. ທບົທວນ, ດດັແກ ້ຫ ຼື ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ
ໃນແຕ່ໄລຍະໃຫມ້ ປະສດິທພິາບ ເພຼື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ ່ ອາດ
ຈະເກ ດຂ ນ້ກບັ ທຄຕລ; 

5. ຮຽກເອົາຂໍມ້ ນທ ່ ກ່ຽວພັນກັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ສາມາດເປ ດກອງປະຊຸມກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຢ ່ ພາຍໃນຂອງ 
ທຄຕລ; 

ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງມ ສິດ ແລະ 
ໜ້າທ ີ່ ດັີ່ງນ ື້: 

1. ຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງເປັນຕົນ້ແມ່ນ ການ
ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ, ການຕະຫ າດ
, ທ ນ, ສະພາບຄ່ອງ, ສນິເຊຼື່ ອ, ຜະລດິຕະພນັ, ການບໍລກິານ, 
ການປະຕບິດັງານ ແລະ ອຼື່ ນໆ ທ ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົທາງກງົ ຫ ຼື 
ທາງອອ້ມຕໍ່ ກ ັບ ທຄຕລ ເພຼື່ ອສະເໜ ຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ
ພຈິາລະນາ; 

2. ທບົທວນນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄວບຄຸມບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງຂອງກຸ່ມທຸລະກດິລວມເຖງິການ
ຄວບຄຸມ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນການຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຂອງກຸ່ມທຸລະກດິ; 

3. ສາ້ງແຜນການເຄຼື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ
ນະໂຍບາຍການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃນການ
ປະຕບິດັການຄວບຄຸມ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໃຫກ້ານ
ບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງຢ ່ ໃນລະດບັທ ່ ເໝາະສມົ; 

4. ພຈິາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນັຕໍ່ ການແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫ ຼື 
ປົດຕໍາແໜ່ງ ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ຜ ຊ້ ນ້ໍາວຽກງານຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ; 
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ມາດຕາ 36 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຄະນະກໍາ
ມະການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ (ປັບປຸງ) 

6. ສະຫ ຸບລາຍງານຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຕນົຕໍ່ ຄະນະກໍາມະການ
ກວດສອບ ແລະ ສະພາບໍລຫິານເປັນແຕ່ລະເດຼືອນ ຫ ຼື ໄຕມາດ ຫ ຼື 
ອ ງຕາມຄວາມຈາໍເປັນ; 

7. ເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນໃນບດົລາຍງານປະຈໍາປ ທ ່ ຕດິພນັກບັລາຍຊຼື່ ຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຈໍານວນຄັງ້ການປະຊຸມ
ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຈາໍນວນຄັງ້ຂອງການ
ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ
ແຕ່ລະຄົນ, ຜົນການປະເມ ນຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເນຼືອ້ໃນການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການ
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍຫຍໍ;້ 

8. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ 

5. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນໍາສະເໜ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ກ່ຽວກບັຄວາມ
ສ່ຽງທ ່ ຍອມຮບັໄດ;້ 

6. ທບົທວນ, ດດັແກ ້ຫ ຼື ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍການບໍລຫິານຄວາມ
ສ່ຽງໃນແຕ່ໄລຍະໃຫມ້ ປະສດິທພິາບ ເພຼື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງທ ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ກບັ ທຄຕລ ລວມທງັຄວາມສ່ຽງທ ່
ຍອມຮບັໄດ;້ 

7. ຮຽກເອາົຂໍມ້ ນທ ່ ກ່ຽວພນັກບັການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ສາມາດເປ ດກອງປະຊຸມກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຢ ່ ພາຍໃນ
ຂອງ ທຄຕລ; 

8. ສະຫ ຸບລາຍງານຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຕນົຕໍ່ ຄະນະກໍາມະ
ການກວດສອບ ແລະ ສະພາບໍລຫິານເປັນແຕ່ລະເດຼືອນ ຫ ຼື 
ໄຕມາດ ຫ ຼື ອ ງຕາມຄວາມຈາໍເປັນ; 

9. ເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນໃນບດົລາຍງານປະຈໍາປ ທ ່ ຕດິພນັກບັລາຍຊຼື່
ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຈາໍນວນຄັງ້ການ
ປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຈໍານວນ
ຄັງ້ຂອງການເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະຄນົ, ຜົນການປະເມ ນຂອງຄະນະກໍາມະ
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເນຼືອ້ໃນການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ
ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍຫຍໍ;້ 

10. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ. 

 

 

ຄະນະກໍາມະການຄັດເລ ອກມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ດັີ່ງນ ື້: 
1. ກໍານດົຫ ກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນກ່ຽວກບັການຄັດັເລຼືອກບຸກຄະລາ

ກອນເພຼື່ ອມາດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຢ ່ ໃນສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ

ຄະນະກໍາມະການຄັດເລ ອກມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ດັີ່ງນ ື້: 

1. ກໍານດົຫ ກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນກ່ຽວກບັການຄັດັເລຼືອກບຸກ
ຄະລາກອນເພຼື່ ອມາດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຢ ່ ໃນສະພາບໍລຫິານ ແລະ 
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ມາດຕາ 38 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຄັດເລ ອກ (ປັບປຸງ) 

 

ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່. ຫ ັກການ ແລະ ຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວຕອ້ງມ 
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ;້ 

2. ຄົນ້ຄວາ້ຄຸນນະສມົບດັ, ຄວາມຮ ,້ ປະສບົການ ແລະ ຄວາມເໝາະ
ສມົຕາມເງ ຼື່ ອນໄຂຄບົຖວ້ນທ ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ ້
ຕກົລງົສະບບັເລກທ  0024/ຄຄຊ, ລງົວນັທ  26/10/2016; 

3. ສະເໜ ຊຼື່ ບຸກຄົນທ ່ ຜ່ານການຄັດເລຼືອກ ເພຼື່ ອໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ
ພຈິາລະນາ ແລະ ສະເໜ ຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

4. ລາຍງານຜນົການເຄຼື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ; 
5. ເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນໃນບດົລາຍງານປະຈໍາປ ທ ່ ຕດິພນັກບັລາຍຊຼື່ ຂອງ

ຄະນະກໍາມະການຄັດເລຼືອກຕັງ້, ຈໍານວນຄັງ້ການປະຊຸມຂອງ
ຄະນະກາໍມະການເລຼືອກຕັງ້, ຈາໍນວນຄັງ້ຂອງການເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ
ຂອງຄະນະກາໍມະການເລຼືອກຕັງ້ແຕ່ລະຄນົ ແລະ ຜນົການປະເມ ນ
ຂອງຄະນະກໍາມະການຄດັເລຼືອກ ແລະ ເນຼືອ້ໃນການເຄຼື່ ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກາໍມະການຄດັເລຼືອກໂດຍຫຍໍ;້ 

6. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ 

ຕໍາແໜ່ງຜ ອໍ້ານວຍການ. ຫ ກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວ
ຕອ້ງມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ;້ 

2. ພຈິາລະນາ, ປະກອບຄໍາເຫນັຕໍ່  ຕໍາແໜ່ງ ຜ ບໍ້ລຫິານ ຂອງ 
ທຄຕລ ກ່ອນການແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ; 

3. ຄົນ້ຄວາ້ຄຸນສມົບດັ, ຄວາມຮ ,້ ປະສບົການ ແລະ ຄວາມ     ເ
ໝາະສມົຕາມເງ ຼື່ອນໄຂຄບົຖວ້ນທ ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍຕ້ກົລງົວ່າ
ດວ້ຍສະພາບໍລຫິານ ແລະ ນຕິກິໍາອຼື່ ນທ ່ ປະກາດໃຊໃ້ນແຕ່ລະ
ໄລຍະ; 

4. ສະເໜ ຊຼື່ ບຸກຄນົທ ່ ຜ່ານການຄດັເລຼືອກ ເພຼື່ ອໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ
ພຈິາລະນາ ແລະ ສະເໜ ຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ພຈິາລະນາ
ຮບັຮອງ; 

5. ລາຍງານຜົນການເຄຼື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ ສະພາ
ບໍລຫິານ; 

6. ເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນໃນບດົລາຍງານປະຈໍາປ ທ ່ ຕດິພນັກບັລາຍຊຼື່
ຂອງຄະນະກໍາມະການຄດັເລຼືອກຕັງ້, ຈາໍນວນຄັງ້ການປະຊຸມ
ຂອງຄະນະກໍາມະການເລຼືອກຕັງ້, ຈໍານວນຄັງ້ຂອງການເຂົາ້
ຮ່ວມປະຊຸມຂອງຄະນະກາໍມະການເລຼືອກຕັງ້ແຕ່ລະຄນົ ແລະ 
ຜນົການປະເມ ນຂອງຄະນະກໍາມະການຄດັເລຼືອກ ແລະ ເນຼືອ້
ໃນການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຄດັເລຼືອກໂດຍ
ຫຍໍ;້ 

7. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ 
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ມາດຕາ 42 ຜ ູ້ອໍານວຍການ (ປັບປຸງ) 

 

ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ເປັນຜ ບໍ້ລຫິານຈດັການວຽກງານປະຈໍາວນັ 
ໃນຂອບເຂດສິດແລະໜາ້ທ ່ ຂອງຕົນຕາມທ ່ ໄດ ້ກໍານດົໄວໃ້ນກົດ
ລະບຽບຂອງ ທຄຕລ. 

ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ຖຼືກແຕ່ງຕັງ້ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍສະພາ
ບໍລຫິານ, ມ ອາຍຸການສອງ (2) ປ  ແລະ ສາມາດຖຼືກແຕ່ງຕັງ້ຄຼືນໃໝ່
ໄດ.້ 

ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ສາມາດເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຫ ຼື ມາ
ຈາກສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານໄດ ້ແຕ່ບ່ໍໃຫດໍ້າລງົຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານ 
ຫ ຼື ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ. 

 

ຜ ອໍ້ານວຍການ ເປັນຜ ບໍ້ລຫິານຈດັການວຽກງານປະຈໍາວນັ 
ໃນຂອບເຂດສດິແລະໜາ້ທ ່ ຂອງຕນົຕາມທ ່ ໄດ ້ກໍານດົໄວໃ້ນກດົ
ລະບຽບຂອງ ທຄຕລ. 

ຜ ອໍ້ານວຍການ ຖຼືກແຕ່ງຕັງ້  ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍສະພາ
ບໍລຫິານ, ມ ອາຍຸການສອງ (2) ປ  ແລະ ແລະ ສາມາດຖຼືກແຕ່ງຕັງ້
ຄຼືນໃໝ່ໄດ.້ 

ຜ ອໍ້ານວຍການ ສາມາດເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານໄດ ້ແຕ່
ບ່ໍໃຫດໍ້າລງົຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານ ຫ ຼື ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 
ຫ ຼື ປະທານຄະນະກາໍມະການໃດໜ ່ ງຂອງສະພາບໍລຫິານ. 

 

 

 

 

 

 

 

ມາດຕາ 43 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ
ຜ ູ້ອໍານວຍການ (ປັບປຸງ) 

 
 
 
 

ຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ມ ສດິ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ດັີ່ງນ ື້: 

1. ເປັນຕວົແທນໃນການລງົລາຍເຊນັໃນສນັຍາ ແລະ ເອກະສານທາງ
ການຂອງ ທຄຕລ ; 

2. ບໍລຫິານວຽກງານປະຈໍາວນັຂອງ ທຄຕລ ໃນຂອບເຂດສດິ ແລະ 
ໜາ້ທ ່ ຂອງຕນົຕາມທ ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບ ຫ ຼື ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລຫິານ ; 

3. ສາ້ງ, ສະເໜ  ຫ ຼື ດດັແກແ້ຜນທຸລະກດິປະຈໍາປ  ເພຼື່ ອໃຫສ້ະພາ
ບໍລຫິານພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົແລວ້ນາໍໄປ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ; 

4. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍສະເໜ ໃຫສ້ະພາບໍລຫິານພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົ
ການແຕ່ງຕັງ້ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຮອງຜ ອໍ້າ ນວຍການໃຫຍ່; 

5. ແຕ່ງຕັງ້,  ປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ບັນຈຸສັບຊອ້ນພະນັກງານຂອງ 
ທຄຕລ ນບັແຕ່ຂັນ້ຫວົໜາ້ພະແນກລງົມາ ; 

6. ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆໃນຂັນ້ຄະນະອໍານວຍການລງົມາ 
ເພຼື່ ອຄົນ້ຄວາ້ນາໍສະເໜ ການແກໄ້ຂວຽກງານໃດໜ ່ ງຂອງ ທຄຕລ; 

ຜ ູ້ອໍານວຍການ ມ ສດິ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ດັີ່ງນ ື້: 

1. ເປັນຕວົແທນໃນການລງົລາຍເຊນັໃນສນັຍາ ແລະ ເອກະສານ
ທາງການຂອງ ທຄຕລ; 

2. ບໍລຫິານວຽກງານປະຈໍາວນັຂອງ ທຄຕລ ໃນຂອບເຂດສດິ 
ແລະ ໜາ້ທ ່ ຂອງຕນົຕາມທ ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບ ຫ ຼື 
ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລຫິານ; 

3. ສາ້ງ, ສະເໜ  ຫ ຼື ດດັແກແ້ຜນທຸລະກດິປະຈາໍປ  ເພຼື່ ອໃຫສ້ະພາ
ບໍລຫິານພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົແລວ້ນາໍໄປ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 

4. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນໍາສະເໜ ໃຫສ້ະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ
ຮບັຮອງເອາົການແຕ່ງຕັງ້ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ; 

5. ແຕ່ງຕັງ້, ປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ບນັຈສຸບັຊອ້ນພະນກັງານຂອງ 
ທຄຕລ ຕາມນຕິກິາໍທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
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ມາດຕາ 43 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງ
ຜ ູ້ອໍານວຍການ (ປັບປຸງ) 

 

7. ສະໜອງຂໍມ້ ນ ແລະ ໃຫຄໍ້າຊ ແ້ຈງກ່ຽວກັບບັນຫາທ ່ ສະພາ
ບໍລຫິານມ ຄວາມສນົໃຈ ; 

8. ສາ້ງ ຫ ຼື ປັບປຸງກົດລະບຽບການຄຸມ້ຄອງເພຼື່ ອສະເໜ ຕໍ່ ສະພາ
ບໍລຫິານພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົ ; 

9. ຮບັຜດິຊອບທຸກການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ; 
10. ສະເໜ ເປ ດສາຂາ, ສາ້ງຕັງ້ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຫ ຼື ລົງທ ນໃນທຸລະ

ກດິອຼື່ ນໆຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານເພຼື່ ອໃຫພ້ຈິາລະນາ ຕກົລງົອານຸມດັ; 
11. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນໍາສະເໜ ໃຫສ້ະພາບໍລຫິານພຈິາລະນາຮບັຮອງ

ກ່ຽວກບັການດດັປັບເງນິເດຼືອນຂອງພະນກັ ງານ ແລະ ກ່ຽວກບັ
ນະໂຍບາຍ ຫ ຼື ທດິທາງປະຕບິດັສໍາລບັການໃຫນ້ະໂຍບາຍຍອ້ງຍໍ 
ຫ ຼື ປະຕບິດັວໄິນຕໍ່  ພະນກັງານຕາມກດົລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ; 

12. ໃຫກ້ານຮ່ວມມຼື, ສະໜອງຂໍມ້ ນ ແລະ ຊ ແ້ຈງບັນຫາຕໍ່ ຄະນະ
ກາໍມະການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຜ ກ້ວດສອບພາຍນອກ; 

13. ລາຍງານການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ແລະ 
ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລຫິານ ໃຫຄໍ້າຊ ແ້ຈງ ແລະ 
ສະໜອງເອກະສານທ ່ ຈາໍເປັນຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງພາກສ່ວນ
ດັ່ ງກ່າວ; 

14. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນໆຕາມທ ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບ
ສະບບັນ .້ 

6. ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຕ່າງໆໃນຂັນ້ຄະນະອໍານວຍການລງົ
ມາ ເພຼື່ ອຄົນ້ຄວາ້ນໍາສະເໜ ການແກໄ້ຂວຽກງານໃດໜ ່ ງຂອງ 
ທຄຕລ; 

7. ສະໜອງຂໍມ້ ນ ແລະ ໃຫຄໍ້າຊ ແ້ຈງກ່ຽວກບັບນັຫາທ ່ ສະພາ
ບໍລຫິານມ ຄວາມສນົໃຈ; 

8. ສາ້ງ ຫ ຼື ປັບປຸງກດົລະບຽບການຄຸມ້ຄອງເພຼື່ ອສະເໜ ຕໍ່ ສະພາ
ບໍລຫິານພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົ; 

9. ຮັບຜິດຊອບທຸກການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕໍ່ ສະພາ
ບໍລຫິານ; 

10. ສະເໜ ເປ ດສາຂາ, ສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັໃນກຸ່ມ ຫ ຼື ລງົທ ນໃນທຸລະ
ກດິອຼື່ ນໆຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານເພຼື່ ອໃຫພ້ຈິາລະນາ ຕກົລງົອານຸມດັ; 

11. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນໍາສະເໜ ໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ ໂດຍຜ່ານຄະນະ
ກໍາມະການທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງພຈິາລະນາຮບັຮອງກ່ຽວກບັການດດັ
ປັບເງນິເດຼືອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ ຫ ຼື 
ທິດທາງປະຕິບັດສໍາລັບການໃຫນ້ະໂຍບາຍຍອ້ງຍໍ ຫ ຼື 
ປະຕບິດັວໄິນຕໍ່  ພະນກັງານຕາມກດົລະບຽບຂອງ ທຄຕລ; 

12. ໃຫກ້ານຮ່ວມມຼື, ສະໜອງຂໍມ້ ນ ແລະ ຊ ແ້ຈງບນັຫາຕໍ່ ຄະນະ
ກາໍມະການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຜ ກ້ວດສອບພາຍນອກ; 

13. ລາຍງານການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ແລະ 

ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລິຫານ ໃຫຄໍ້າຊ ແ້ຈງ 
ແລະ ສະໜອງເອກະສານທ ່ ຈາໍເປັນຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ
ພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວ; 
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14. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາ້ທ ່ ອຼື່ ນໆຕາມທ ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົ
ລະບຽບສະບບັນ .້ 

 

 

 

 

ມາດຕາ 44 ຮອງຜ ູ້ອໍານວຍການ 
(ປັບປຸງ) 

 

ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ແມ່ນຊ່ວຍວຽກງານຜ ອໍ້ານວຍການ ລງົເລກິ
ໃນວຽກງານໃດໜ ່ ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜ ອໍ້ານວຍການ ແລະ 
ສະພາບໍລຫິານ. 

ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ປະກອບດວ້ຍ ສາມທ່ານຂ ນ້ໄປ ອ ງຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົ, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຂອງໜາ້ທ ່ ວຽກງານ ແລະ ການ
ດໍາເນ ນທຸລະກດິໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ຖຼືກແຕ່ງຕັງ້ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ໂດຍ ກອງປະຊຸມ
ສະພາບໍລຫິານ ຕາມການສະເໜ  ຂອງຜ ອໍ້ານວຍການ ທຄຕລ ດວ້ຍ
ຄະແນນສຽງສ່ວນຫ າຍຂອງສະມາຊກິຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. 

ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ແມ່ນຊ່ວຍວຽກງານຜ ອໍ້ານວຍການ ລງົ
ເລກິໃນວຽກງານໃດໜ ່ ງ ເຊັ່ ນ: ວຽກງານການເງນິ, ວຽກງານຄຸມ້
ຄອງຄວາມສ່ຽງ ຫ ຼື ວຽກງານອຼື່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ
ຜ ອໍ້ານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລຫິານ. 

ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ປະກອບດວ້ຍ ສາມທ່ານຂ ນ້ໄປ ອ ງຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົ, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຂອງໜາ້ທ ່ ວຽກງານ ແລະ 
ການດໍາເນ ນທຸລະກດິໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ຖຼືກແຕ່ງຕັງ້ ຫ ຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ໂດຍຜ່ານ
ຄະນະກໍາມະການທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງສະພາບໍລຫິານ ກອງປະຊຸມ
ສະພາບໍລຫິານ ຕາມການສະເໜ  ຂອງຜ ອໍ້ານວຍການ ທຄຕລ 
ດວ້ຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫ າຍຂອງສະມາຊກິຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. 

 

 

ມາດຕາ 49 ການປະຕິບັດວິໄນ (ປັບປຸງ) 

 

ທຄຕລ ຈະປະຕບິດັວໄິນໂດຍສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍຕໍ່
ກບັຄະນະບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານຜ ທ້ ່ ລະເມ ດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ 
ແລະ ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ອນັໄດສ້ົ່ ງຜົນກະທບົທ ່ ບ່ໍດ ຕໍ່ ຊຼື່ ສຽງ 
ແລະ ການດໍາເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ, ເຊິ່ ງການປະຕບິດັວໄິນດັ່ ງກ່າວ
ກໍານົດໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ ໂດຍມ ກອງປະຊຸມຄະນະ
ກໍາມະການຍອ້ງຍໍ ແລະ ປະຕບິດັວໄິນເປັນຜ ພ້ຈິາລະນາຕາມຄວາມເໝ
າະສມົແລວ້ແຕ່ກລໍະນ ໜກັ ຫ ຼື ເບາົ. 

ທຄຕລ ຈະປະຕບິດັວໄິນໂດຍສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກດົ  ໝ
າຍຕໍ່ ກບັຄະນະບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັ ງານຜ ທ້ ່ ລະເມ ດລະບຽບ
ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ອັນໄດສ້ົ່ ງຜົນ
ກະທບົທ ່ ບ່ໍດ ຕໍ່ ຊຼື່ ສຽງ ແລະ ການດໍາເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ, ເຊິ່ ງ
ການປະຕບິດັວໄິນດັ່ ງກ່າວກໍານດົໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ 
ໂດຍມ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະຕິບັດວໄິນ ເປັນຜ ້
ພຈິາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສມົແລວ້ແຕ່ກລໍະນ ໜກັ ຫ ຼື ເບາົ. 

 

 

1. ທຄຕລ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດສອບໂດຍບໍລສິດັກວດສອບບນັຊ 
ພາຍນອກ ຊ ່ ງບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວຕອ້ງນອນຢ ່ ໃນບນັຊ ຮບັຮອງຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ. ການກວດສອບຕອ້ງສໍາເລດັ

1. ທຄຕລ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດສອບໂດຍບໍລສິດັກວດສອບ
ບັນຊ ພາຍນອກ ຊ ່ ງບໍລິສັດດັ່ ງກ່າວຕອ້ງນອນຢ ່ ໃນບັນຊ 
ຮບັຮອງຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ. ການກວດ
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ມາດຕາ 60 ການກວດສອບບັນຊ  
(ປັບປຸງ) 

 

ພາຍໃນໄຕມາດທ ໜ ່ ງຂອງປ ຖດັໄປ ແລະ ຕອ້ງເຜ ຍແຜ່ໃຫມ້ວນ
ຊນົຮບັຊາບ ; 

2. ທຄຕລ ຕອ້ງດໍາເນ ນການກວດສອບ, ຄດັເລຼືອກ ແລະ ຂັນ້ຕອນ
ຕ່າງໆ ທ ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍລະ ບຽບການບນັຊ  ແລະ 
ການກວດສອບກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ; 

3. ໃນແຕ່ລະປ  ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຈະອະນຸມດັເລຼືອກເອາົບໍລສິດັ
ກວດສອບບນັຊ ຈາກບັນຊ ລາຍຊຼື່  ຕາມການສະເໜ ຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ ; 

4. ທຄຕລ ຕອ້ງກະກຽມເອກະສານທາງດາ້ນການເງນິປະຈໍາປ  ໃຫ ້
ແກ່ບໍລສິດັກວດສອບບນັຊ ພາຍນອກ ຫ ງັຈາກການສິນ້ສຸດຂອງ
ສກົປ ການເງນິ ; 

5. ບໍລສິດັກວດສອບບນັຊ ພາຍນອກຕອ້ງດໍາເນ ນການກວດສອບ, 
ຢັງ້ຢຼືນ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານກ່ຽວກບັບດົລາຍງານດາ້ນການເງນິ
ປະຈໍາປ ທ ່ ສ່ອງແສງເຖິງລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງ ທຄຕລ 
ແລະ ຕອ້ງສາ້ງບດົລາຍງານການກວດສອບ ແລະ ຍຼື່ ນບດົລາຍງານ
ດັ່ ງກ່າວຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານພາຍກາໍນດົ 30 ວນັ ນບັແຕ່ທາ້ຍຂອງສກົ
ປ ການເງນິ; 

6. ຜ ກ້ວດສອບບນັຊ ພາຍນອກທ ່ ກວດສອບ ທຄຕລ ມ ສດິເຂົາ້ຮ່ວມ
ທຸກກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ແລະ ໄດຮ້ັບແຈງ້ການ ແລະ ຂໍມ້ ນ
ຂ່າວສານອຼື່ ນໆທ ່ ຕດິພນັກບັການກວດສອບບນັຊ . 

ສອບຕອ້ງສໍາເລດັພາຍໃນໄຕມາດທ ໜ ່ ງຂອງປ ຖັດໄປ ແລະ 
ຕອ້ງເຜ ຍແຜ່ໃຫມ້ວນຊນົຮບັຊາບ; 

2. ທຄຕລ ຕອ້ງດໍາເນ ນການກວດສອບ, ຄດັເລຼືອກ ແລະ ຂັນ້
ຕອນຕ່າງໆ ທ ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນນຕິກິໍາທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລະບຽບ
ການບນັຊ  ແລະ ການກວດສອບກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ; 

3. ໃນແຕ່ລະປ  ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ຈະອະນຸມັດເລຼືອກເອົາ
ບໍລສິດັກວດສອບບນັຊ ຈາກບນັຊ ລາຍຊຼື່  ຕາມການສະເໜ 
ຂອງສະພາບໍລຫິານ; 

4. ທຄຕລ ຕອ້ງກະກຽມເອກະສານທາງດາ້ນການເງນິປະຈໍາປ  
ໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັກວດສອບບນັຊ ພາຍນອກ ຫ ງັຈາກການສິນ້
ສຸດຂອງສກົປ ການເງນິ; 

5. ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊ ພາຍນອກຕອ້ງດໍາເນ ນການກວດ
ສອບ, ຢັ້ງຢຼືນ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານກ່ຽວກບັບດົລາຍງານ
ດາ້ນການເງນິປະຈາໍປ ທ ່ ສ່ອງແສງເຖງິລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຕອ້ງສາ້ງບົດລາຍງານການກວດສອບ 
ແລະ ຍຼື່ ນບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານພາຍກາໍນດົ 90 
ວນັ ນບັແຕ່ທາ້ຍຂອງສກົປ ການເງນິ; 

6. ຜ ກ້ວດສອບບນັຊ ພາຍນອກທ ່ ກວດສອບ ທຄຕລ ມ ສດິເຂົາ້
ຮ່ວມທຸກກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຼືຮຸນ້ ແລະ ໄດຮ້ບັແຈງ້ການ ແລະ ຂໍ ້
ມ ນຂ່າວສານອຼື່ ນໆທ ່ ຕດິພນັກບັການກວດສອບບນັຊ . 

ມາດຕາ 63 ການເປ ດເຜ ຍຂໍື້ມ ນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການປະກາດແກມ່ວນ
ຊົນ (ປັບປຸງ) 
 

ທຄຕລ ຈະຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນໃຫແ້ກ່ມວນຊນົໂດຍສອດຄ່ອງກບັ 
ມາດຕາ 124 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ກັຊບັ ສະບບັເລກທ  033/ສພຊ, 
ລງົວນັທ  10 ທນັວາ 2012  ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອຼື່ ນໆທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ທຄຕລ ຈະຕ ້ອງເປ ດເຜ ຍ ຂໍ ້ມ ນໃຫ ້ແກ່ມວນຊົນໂດຍ
ສອດຄ່ອງກບັ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫ ັກຊັບ ແລະ ນຕິິກໍາອຼື່ ນໆທ ່
ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ໃບມອບສິດ 
Proxy 

 

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

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

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

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

 

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

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

 
(ຫ ຼືບຸກຄົນອຼືື່ນ ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ / Or other person, please specify) 

 
 

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

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

 ບາ້ນ-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-   ເມອືງ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-  ແຂວງ .-.-.-.-.- -..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

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

 

ໃຫເ້ປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ເພືີ່ ອເຂົາ້ຮີ່ ວມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈົົາ້ຢ ີ່ ໃນກອງປະຊ ມສາມນັຜ ຖ້ຮື ນ້ ປະຈາໍປ  2020 ຂອງ
ທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ, ທ ີ່ ຈະຈດັຂືນ້ໃນ ເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວນັທ  30 ເມສາ 2021. 
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 14:00 PM of 30 April 2021. 

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

 

1. ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ມ ສດິພຈິາລະນາ  ແລະ ລງົຄະແນນສຽງໃນທ ກໆບນັຫາແທນຂາ້ພະເຈົາ້ ຕາມທ ີ່ ຜ ກ້ີ່ ຽວເຫນັສມົຄວນ; ຫຼ ື 
To grant the proxy to consider and vote in all agendas on my/our behalf as the proxy may deem 
appropriate; or 
 

2. ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລງົຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອງ້ການຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ດັີ່ ງນ  ້(ຖາ້ເລອືກຂໍນ້ ,້ ກະລ ນາເລອືກລງົຄະແນນ ເຫັນດີ ຫ ຼື 
ບ ື່ເຫັນດີ 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: ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕຂິອງກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ ທຄຕລ ປະຈາໍປ  2019 

Agenda 1: A brief report on the implementation of the resolutions of the annual general 

shareholders’ meeting of BCEL for the year 2019 

  (ບໍີ່ ມ  ການລງົຄະແນນສຽງ / No vote required) 
 
ວາລະທ  2: ຮບັຮອງບດົບນັທ ກກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ ທຄຕລ ປະຈາໍປ  2019 

Agenda 2: Approve the minutes of the annual general shareholders’ meeting of BCEL 
for the year 2019 

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  3: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງບດົລາຍງານສະພາບການດໍາເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປ  2020  
Agenda 3:    To Consider and approve the annual report on the performance of BCEL in 

2020 

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 

ວາລະທ  4: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົຜນົການດໍາເນ ນທ ລະກດິປະຈາໍປ  2020   
Agenda 4: To consider and approve the business performance results for the year 

2020 
ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  5: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເງນິປັນຜນົປະຈາໍປ  2020 
Agenda 5:  To consider and approve the dividends for the year 2020. 

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  6: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການປ  2021 
Agenda 6: To consider and approve the plan for the year 2021  

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  7: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົການແຕີ່ ງຕັງ້ຜ ກ້ວດສອບອດິສະຫຼະປະຈາໍປ  2021. 
Agenda 7: To consider and approve the appointment of independent auditor for the 

year 2021. 

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  8: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການແຕີ່ ງຕັງ້ສະພາບໍລຫິານຊ ດໃໝີ່  
Agenda 8: To consider and approve the new Board of Directors  

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  9: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນຍ ດທະສາດໄລຍະຍາວ ຂອງ ທຄຕລ ປ  2021-2025 
Agenda 9: To consider and approve the long-term strategy of BCEL for the year 2021-

2025  

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 

 
ວາລະທ  10: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການປັບປ ງກົດົລະບຽບ ທຄຕລ 
Agenda 10: To consider and approve the amendment of BCEL’s Articles of Association  

ເຫນັດ  / approve      ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove 
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4. ການລງົຄະແນນສຽງຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ທ ີ່ ບໍີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສດິນ  ້ໃຫຖ້ວືີ່ າບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ບໍີ່ ແມີ່ ນການລງົຄະແນນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້. 
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 ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ ບໍີ່ໄດລ້ະບ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕນົໃນການລງົຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜືີ່ ງ ຫຼ ື ລະບ ໃວ ້ ບໍີ່ ຈະແຈງ້ ໃຫຖ້ວືີ່ າ
ຂາ້ພະເຈົາ້ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດ  
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 ີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສດິນ  ້ໃຫຖ້ວືີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ 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. 

 
ທ ີ່ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ວນັທ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-./-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-/.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Wrote at…………………………………….. date.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-./-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-/.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

ເຊັນຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນທີື່ມອບໝາຍ / signed by the shareholder 

 

 

 

 

ເຊັນຜ ູ້ຕາງໜ້າ /signed by the proxy 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ/Remark: 

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

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

3. ຜ ຕ້າງໜາ້ ຕອ້ງສະແດງເອກະສານຂອງຕນົເອງຕໍີ່  ພະນກັງານປະຈາໍໂຕະລງົທະບຽນ ຄ:ື  ບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ ືປືມ້ສໍາມະໂນຄວົ ຫຼ ືໜງັສື
ຜີ່ ານແດນ (ສໍາລບັນກັລງົທ ນຕີ່ າງປະເທດ) ພອ້ມກບັສໍາເນາົເອະສານປະເພດດຽວກນັນ ຂ້ອງຜ ຖ້ຮື ນ້, ໃບມອບສດິສະບບັນ  ້ແລະ ໜງັ
ສເືຊ ນປະຊ ມ. 
The proxy must present to the officers at registration desk his/her valid ID Card, or family book or 
passport (in case of foreign investor) together with the copies of the same documents of the 
shareholder, this Proxy, and the Invitation to the Meeting.  
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ ໍ້ 
 

ຊຼືື່ ແລະ ນາມສະກນຸ:  ທ່ານ ຄ າສຸກ ສ ນດາຣາ 
ສັນຊາດ:   ລາວ 
ວັນເກດີ:   03 ມິຖຸນາ 1945 
ພາສາ:  ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ  
ເບີໂທລະສັບ:   020 55514235 
Email:          Khamsouk_sd@yahoo.com 

 
 ປະຫວັດການສກຶສາ: 

 
 1969 ອ ດມົສ ກສາ ແລະ ລະດບັປະລຍິາຕ  ຈາກປະເທດອດົສະຕຣາລ , ມະຫາວທິະຍາໄລນວິຊາວ

ເວລ. 
 

 ປະສົບການການເຮັດວຽກ: 
 

 04/2015  ເປັນທ ປ ກສາດາ້ນກາເງນິ ແລະ ການທະນາຄານ ຂອງບໍລສິດັ ລາ້ນຊງ້ ມເິນ ໂຣ ຈາໍກດັ  
(ເຊິີ່ ງເປັນບໍລສິດັໃນເຄືີ່ ອຂອງກ ີ່ ມບໍລສິດັ ໂອເຊຍນາ ແຫີ່ ງເມອືງເມວເຍນິ, ປະເທດອດົສະຕຣາລ ). 

 1995-1996  ເປັນທ ີ່ ປ ກສາຜ ອໍ້ານວຍການ ທ ີ່ ອງົການການເງນິລະຫວີ່ າງປະເທດກ ີ່ ມພາກພືນ້ອາຊ ຕາ
ເວນັອອກສີ່ ຽງໃຕ,້ ທ ີ່ ນະຄອນວໍຊງິຕນັ, ປະເທດອາເມລກິາ 

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

 ການຝຶກອົບຮມົ: 
 1993 ຮີ່ ວມຝ ກອບົຮມົທ ີ່  ມະຫາວທິະຍາໄລຈອດສທ໌າວ ທ ີ່ ນະຄອນ ວໍຊງິຕນັ, ປະເທດສະຫະລດັອາ

ເມລກິາ, ສະຖາບນັທະນາຄານໂລກທ ີ່ ນະຄອນວໍຊງິຕນັ, ສະຖາບນັຂອງອງົການການເງນິລະຫວີ່ າງປະເທດ ທ ີ່

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

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ 

 ຜົນງານການຂຽນ: ຂຽນລາຍງານລະດບັຊາດ ກີ່ ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງເງນິເຟ  ້ແລະ ລະບບົການຄ ມ້ຄອງ
ແລກປີ່ ຽນເງນິຕາ ເພືີ່ອຮບັໃຊກ້ານປ ກສາຫາລກືບັບນັດາປະເທດ ໃນພາກພືນ້ ESCAP. 
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ ໍ້ 
 

 
ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກ ນ:  ຮສຈ. ປອ. ພ ເພັດ ກຽ້ວພິລາວົງ 
ສນັຊາດ :               ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປ ເກ ດ :     05 ກຸມພາ 1974  
ພາສາ:                   ລາວ, ອັງກິດ, ຢີື່ປຸນ 

  ເບີໂທລະສັບ:    020 55527321 
         Email:               Phouphetkyophilavong@gmail.com 

     
I. ປະຫວັດການສກຶສາ: 

 2000-2003:  ປະລນິຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
 1998-2000:  ປະລນິຍາໂທວສິະວະກາໍໂຍທາ, ມະຫາວທິະຍາໄລໂອສະກາ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
 1994-1998:  ປະລນິຍາຕ ວສິະວະກາໍໂຍທາ, ມະຫາວທິະຍາໄລໂອສະກາ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 

 
II. ປະຫວັດການເຮັດວຽກ (1) 

 2021 - ປະຈ ບນັ: ຄະນະບໍດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ  
 2013-2020: ຮອງຄະນະບໍດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ 
 2008-2013:   ຫວົຫນາ້ພະແນກຄົນ້ຄວາ້, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລ

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

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດ 
 2004-2006:  ຮອງຫວົຫນາ້ພະແນກຄົນ້ຄວ້າ, ຄະນະເສດຖະສາດແລະບໍລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລ

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

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

ເບ,  ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
 2016/15 ອາຈານຮບັເຊ ນ, ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິຍາຕ ການບໍລຫິານ, ມະຫາວທິະຍາໄລກຽວໂຕ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ີ່ ນ 
 2013  ນກັຄົນ້ຄວາ້ຮບັເຊ ນອາເມລກິາ-ອາເຊຍັ, ພະແນກເສດຖະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລຮາເວດ, ປະທດ

ອາເມລກິາ 
 2011   ຮອງສາດສະດາຈານຮບັເຊ ນ ມະຫາວທິະຍາໄລນນັຢັງ, ປະທດສງິກະໂປ 
 2010  ນກັຄົນ້ຄວາ້ຮບັເຊ ນ, ມະຫາວທິະຍາໄລລາວານ, ປະເທດຄານາດາ 
 2009   ອາຈານຮບັເຊ ນ, ໂຮງຮຽນຫລງັປະລນິຍາຕ ການພດັທະນາສາກນົ, ມະຫາວທິະຍາໄລນາໂກຍາ,  

ປະເທດຢ ີ່ ປ ີ່ ນ 
 2008  ນກັຄົນ້ຄວາ້ຮບັເຊ ນ, ສ ນຄົນ້ຄົວ້ເສດຖະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລນາໂກຍາ,  ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
 2005  ນກັຄົນ້ຄວາ້ຮບັເຊ ນ, ສະຖາບນັພດັຖະນາເສດຖະກດິ, ປະເທດຢ ີ່ ປ ນ 
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ລະບຽບສ�າລັບການດ�າເນີນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ�ຖືຮຸ�ນ ທຄຕລ 
Rules for the Annual General Shareholders’ Meeting of BCEL 

 
1. ການລົງທະບຽນເພ່ືອເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ/Registration for attending the meeting 

ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມທກຸຄົນ ຕ�ອງລົງທະບຽນໃຫ�ຮຽບຮ�ອຍຕາມຂ້ັນຕອນທີ່ ທຄຕລ ກ�ານດົໄວ� ກ�ອນ
ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຕ�ອງອະນຸຍາດໃຫ� ທຄຕລ ສ�າເນົາເອົາບັດປະຈ�າຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ�ານແດນ ຫຼື 
ເອກະສານອື່ນໆທີສ່າມາດໃຊ�ແທນໄດ� ເພ່ືອເອົາໄວ�ເປັນຫຼັກຖານ. 
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.  

ຜູ�ຖືຮຸ�ນ ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ�າທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍ ຕ�ອງນ�າເອົາໜັງສືແຈ�ງສິດເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມທີ່
ອອກໃຫ�ໂດຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ທີ່ມີເຄ່ືອງໝາຍບາໂຄດ) ມາແຈ�ງພ�ອມໃນ ເວລາລົງທະບຽນ. ກ�ລະນີ
ທີ່ບ�່ມີໃບແຈ�ງສິດເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມແລ�ວນັ້ນ ຈະຖືວ�າການລົງທະບຽນບ�່ສ�າເລັດ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ�ຜູ�
ຖືຮຸ�ນ ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ�າ ບ�່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ, ຕັ້ງຄ�າຖາມ ຫຼື ມີຄ�າເຫັນຕ�່ທີ່ປະຊຸມ. 
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. 

ຜູ�ຕາງໜ�າ ຕ�ອງສະແດງເອກະສານຂອງຕົນເອງຕ�່ພະນັກງານປະຈ�າໂຕະລງົທະບຽນ ຄື: 
ບັດປະຈ�າຕົວ ຫຼື ປ້ຶມສ�າມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ�ານແດນ ສ�າລັບນັກລົງທນຶຕ�າງປະເທດ) ພ�ອມກັບ ສ�າເນາົ
ເອກະສານປະເພດດຽວກນັນີ້ຂອງຜູ�ຖືຮຸ�ນ, ໃບມອບສິດ ແລະ ໜັງສືເຊີນປະຊຸມ. ຖ�າເອກະສານເຫຼົ່ານີ້
ເປັນພາສາຕ�າງປະເທດ ແມ�ນອະນຍຸາດໄດ�ສະເພາະເອກະສານທີ່ເປັນພາສາ ອັງກິດເທົ່ານັ້ນ. 
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 
ກອງປະຊຸມສາມາດດ�າເນນີໄດ�ກ�ຕ່�່ເມືອ່ມີຜູ�ຖືຮຸ�ນ ຫຼ ື ຜູ�ຕາງໜ�າທີ່ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມຢ�າງໜ�ອຍ 2 ຄົນ
ຂ້ຶນໄປ ແລະມີຈ�ານວນຮຸ�ນທີ່ຖືເກນີ 51% ຂອງຈ�ານວນຮຸ�ນສາມັນທັງໝດົ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານດົໄວ�ໃນ ກດົ
ລະບຽບຂອງທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ 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. ການດ�າເນີນກອງປະຊຸມ/Rules for proceeding 
3.1  ທ�ານປະທານສະພາບ�ລິຫານ ທຄຕລ ເປັນປະທານກ�າວເປີດ ແລະ ນ�າພາດ າເນີນກອງປະຊຸມ. 
 The Chairman of BCEL's Board of Directors will preside over and lead the meeting. 

3.2  ທ�ານ ປະທານສະພາບ�ລິຫານ ເປັນຜູ�ສະເໜີຫົວຂ�້ຂອງແຕ�ລະວາລະ ແລະ ເປັນຜູ�ສັ່ງໂຫວດ 
ຄະແນນແຕ�ລະວາລະ. 
The Chairman will propose the title of each agenda and order the voting of each agenda. 

3.3 ຜູ�ອ�ານວຍການໃຫຍ� ທຄຕລ ເປັນຜູ�ດ າເນີນສະເໜີ ເນື້ອໃນຂອງແຕ� ລະວາລະໃນກອງປະຊຸມ. 
The General Managing Director of BCEL will present details of each agenda to the meeting. 
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3.4  ຫຼັງຈາກທີ່ທ�ານຜູ�ອ�ານວຍການ ໄດ�ສະເໜີເນືອ້ໃນຂອງວາລະແລ�ວ, ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜີ
ໃຫ�ຜູ�ຖືຮຸ�ນຫຼືຜູ�ຕາງ ໜ�າທີ່ມີຄ�າຖາມ ຫຼື ຄ�າເຫັນຕ�່ວາລະທີກ່�າລັງຖືກພິຈາລະນາຢູ�. ກ�ລະນີມີຄ�າຖາມ 
ທ�ານຜູ�ອ�ານວຍການໃຫຍ�ຈະເປັນຜູ�ໃຫ�ຄ�າອະທິບາຍຊ້ີແຈງ. ຈາກນັ້ນ, ຖ�າບ�່ມີຄ�າຖາມໃດໆຕ�່ແລ�ວ 
ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜີໃຫ�ຜູ�ຖືຮຸ�ນຫຼືຜູ�ຕາງໜ�າລົງມະຕິຕ�່ວາລະດັ່ງກ�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  ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ ຕ�ອງປິດສຽງໂທລະສັບ ຫຼື ອຸປະກອນການສື່ສານທຸກຢ�າງ ແລະ ບ�່ສົ່ງສຽງດັງ
ລົບກວນ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການດ�າເນນີກອງປະຊຸມ. 
All attendees must switch off the sound of their mobile phones or any communication devices and 
must not make any disturbing noise throughout the meeting. 

4. ພາສາທ່ີນ�າໃຊ�ໃນກອງປະຊຸມ/Language in the meeting 
ພາສາທີ່ນ�າໃຊ�ຢູ�ໃນກອງປະຊຸມແມ�ນພາສາລາວ  
The language used in the meeting is Lao language. 

5. ຜູ�ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ/Persons eligible to vote 
5.1  ມີແຕ�ຜູ�ຖືຮຸ�ນ ຫຼ ື ຜູ�ຕາງໜ�າທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍຢ�າງຖືກຕ�ອງ ຊ່ຶງໄດ�ລົງທະບຽນເຂ້ົາຮ�ວມກອງ 
ປະຊຸມຮຽບຮ�ອຍແລ�ວ ເທົາ່ນັ້ນ ທີ່ຈະມສີິດລົງຄະແນນສຽງ.  
Only the shareholders or proxies who have registered to attend the meeting are eligible to vote. 

5.2 ຜູ�ຖືຮຸ�ນ ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ�າທີ່ບ�່ໄດ�ລົງທະບຽນເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມອືນ່ ຈະບ�່ມີ ສດິໃນ
ການລົງຄະແນນສຽງ. 
Any shareholders or proxies who have not registered to attend the meeting and other attendees will 
not be eligible to vote.  

6. ການລົງຄະແນນສຽງ/Voting 
ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະເປັນຜູ�ສະເໜີວາລະທີ່ຕ�ອງການໃຫ�ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຈະເຊີນ ພຽງແຕ�ຜູ�ຖື
ຮຸ�ນ ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ�າທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍ ທ�ານໃດທີ່ບ�ເ່ຫັນດີຕ�່ບັນຫາທີ່ກອງປະຊຸມໄດ�ນ�າ ສະເໜີເທົ່ານັນ້
ລົງຄະແນນສຽງ ເພ່ືອຄວາມສະດວກໃນການນັບຄະແນນສຽງ ໝາຍຄວາມວ�າ ຜູ�ຖືຮຸ�ນທ�ານໃດທີ່ເຫນັ
ດີຕ�່ການສະເໜີດັ່ງກ�າວ ກ�ບ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງລົງຄະແນນສຽງໃດໆ). 
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/Effectiveness of voting 
7.1  ສ າລັບ ການລົງມະຕທິົ່ວໄປ, ການລົງຄະແນນສຽງບ�່ເຫັນດີຈະມີຜົນສກັສິດ ກ�ຕ�່ເມື່ອມີຄະແນນສຽງ
ຫລາຍກວ�າເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງ ຈ�ານວນຮຸ�ນ ທຄຕລ ທັງໝົດໃນທີ່ປະຊຸມ.   
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�າລັບການລົງມະຕສິະເພາະ, ການລົງຄະແນນສຽງບ�່ເຫັນດີຈະມີຜົນສກັສິດ ກ�ຕ�່ເມືອ່ມີຄະແນນສຽງ
ຫລາຍກວ�າ ໜ່ຶງສ�ວນສາມຂອງຈ�ານວນຜູ�ຖຮືຸ�ນ ຫຼ ື ຜູ�ຕາງໜ�າທັງໝົດທີ່ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມີ
ຮຸ�ນລວມກນັຫຼາຍກວ�າ 20% ຈ�ານວນຮຸ�ນ ທຄຕລ ທງັໝົດ.  
For special resolution, the "Disapprove votes" will become effective only if such votes account for 
more than one third of total shareholders or proxies attending the meeting and having shares more 
than 20% of the total BCEL shares. 
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7.3  ທຸກບັດລົງຄະແນນສຽງ "ບ�່ເຫັນດີ" ຕ�່ວາລະໃດໜ່ຶງທີ່ຖືກສົ່ງໃຫ�ທີ່ປະຊຸມຫຼັງຈາກທີ່ກອງປະຊຸມໄດ�
ປະກາດຜົນການລົງຄະແນນຂອງວາລະນັ້ນແລ�ວ, ຈະຖືວ�າເປັນບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ໃຊ�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�ງຜົນການລົງຄະແນນສຽງ/Notification of voting result 
ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ�ຮັບແຈ�ງກ�ຽວກັບຜົນການນັບຄະແນນຢູ�ໃນທີ່ປະຊຸມເລີຍ ໂດຍ ການນບັ
ຄະແນນສຽງ ຈະຖືເອົາໜ່ຶງຮຸ�ນ ເທົ່າກັບໜ່ຶງຄະແນນສຽງ. 
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 ຈະສະເໜີໃຫ�ຜູ�ຖືຮຸ�ນ ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ�າທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍຢ�າງຖືກຕ�ອງ ມີຄ�າ
ຖາມ ຫຼື ສະແດງຄ�າເຫັນທີ່ບ�່ນອນໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມ, ໃນຕອນທ�າຍກອງປະຊຸມພາຍຫຼັງທີ່
ສ�າເລັດຄົບຖ�ວນທຸກວາລະແລ�ວ. ສ�າລັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມອື່ນໆ ຈະບ�່ມີສິດສະເໜີຄ�າຖາມ ຫຼື ມີຄ�າເຫັນໃນທີ່
ປະຊຸມ, ຍົກເວັ້ນກ�ລະນທີີປ່ະທານ ກອງປະຊຸມ ໄດ�ສະເໜີໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ດັ່ງກ�າວ ປະກອບຄ�າເຫັນຕ�ທ່ີ່
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 ເມື່ອມີການສະເໜີຈາກປະທານກອງປະຊຸມແລ�ວນັ້ນ, ຜູ�ຖືຮຸ�ນ ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ�າທີ່ປະສົງຈະມີ ຄ�າຖາມ 
ຫຼື ສະແດງຄ�າເຫັນຕ�່ທີ່ປະຊຸມ  ຕ�ອງຍົກມືຂ້ຶນ ພ�ອມທັງສະແດງເຄ່ືອງໝາຍຕາມທີ່ ທຄຕລ ກ�ານົດໃຫ� 
ເພ່ືອສະແດງວ�າແມ�ນຜູ�ຖຮືຸ�ນ ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ�າທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍຢ�າງແທ�ຈິງ. ຖ�າຜູ�ຖືຮຸ�ນ ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ�າ ທີ່
ໄດ�ຮັບມອບໝາຍ ຫາກບ�ສ່ະແດງເຄ່ືອງໝາຍດັ່ງກ�າວແລ�ວນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ຫຼື ຄະນະອ�ານວຍ
ການ ທຄຕລ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ມີສິດສະເໜີຄັດຄ�ານຄ�າຖາມ ຫຼື ຄ�າເຫັນຂອງຜູ�ກ�ຽວ 
ແລະ ກອງປະຊຸມ ຈະບ�່ມີພັນທະໃນການຕອບຄ�າຖາມຂອງຜູ�ກ�ຽວໃນກ�ລະນີ ດັ່ງກ�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 the shareholders or proxies. Should the shareholders or proxies do not show such 
symbol, the Chairman or BCEL Directors, or Committee in charge of the meeting may reject 
questions or comments made by the shareholders or proxies, and in this case the meeting shall not be 
obliged to answer such questions. 
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ຄ�າແນະນ�າກ�ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ຕ�ອງນ�າມາສະເໜີໂຕເພ່ືອເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ 
Instruction about the documents and evidence to be presented prior to attending the 

meeting 
 

ເພ່ືອຄວາມສະດວກໃນການລົງທະບຽນຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ�ຖຮຸື�ນຂອງທະນາຄານການຄ�າຕ�າງ ປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ, ຜູ�ຖືຮຸ�ນ ຫຼ ືຜູ�ຕາງໜ�າ ທີ່ຈະເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ ກະລຸນານ�າເອົາໜັງສືເຊີນປະຊຸມ, ໃບເຂ້ົາຮ�ວມ ກອງປະຊຸມທີ່ອອກ
ໃຫ�ໂດຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ໃບມອບສິດ ສ�າລັບຜູ�ຕາງໜ�າ) ມາ ພ�ອມເອກະສານທີ່ສາມາດນ�າໃຊ� ຢ້ັງຢືນຕົນເອງ ຕາມແຕ�
ລະກ�ລະນີດ່ັງນ້ີ: 
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. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທີເ່ປັນບຸກຄົນ / attendees who are natural persons 
ໃຫ�ນ�າເອົາເອກະສານໃດໜ່ຶງຂອງຕົນດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ ມາສະແດງເວລາລົງທະບຽນ 
Shall present one of the following documents of their own at the time of registration. 
1.1. ບັດປະຈ�າຕົວ/Identification Card 
1.2. ສ�າມະໂນຄົວ/Family book 
1.3. ໜັງສືຜ�ານແດນ ສ�າລັບນັກລົງທຶນຕ�າງປະເທດ)/ Passport (for foreign investors) 
 

2. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທີເ່ປັນນິຕິບຸກຄົນ / Attendees who are legal persons 
ໃຫ�ນ�າເອົາເອກະສານໃດໜ່ຶງທີກ່�ານົດໄວ�ໃນຂ�້ 1 ເທິງນ້ີ ພ�ອມກັບເອກະສານໃດໜ່ຶງດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ ມາສະແດງ ເວລາລົງທະບຽນ: 
Shall present one of the documents as given in 1. above plus one of the following documents at the time of 
registration: 
2.1. ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ/ Investment License 
2.2. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ/ Certificate of Enterprise Registration (Affidavit) 
2.3. ໃບທະບຽນອາກອນສະບັບຫຼ້າສຸດ/ most recent Tax Certificate 
        ສ�າລັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທີ່ບ�່ແມ�ນຜູ�ອ�ານວຍການ ຕ�ອງໄດ�ນ�າເອົາໃບມອບສິດຈາກຜູ�ອ�ານວຍການທີມ່ີສິດອ�ານາດມາພ�ອມຕ່ືມອີກ. 
For attendee who is not the authorized director shall have the Proxy as attached hereto signed by the 
authorized director. 

ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ຕ�ອງນ�າມາສະເໜີໂຕ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມຊ່ຶງເປັນພາສາຕ�າງປະເທດ ຕ�ອງແປເປັນ 
ພາສາລາວ ໂດຍມີການເຊັນຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງໃນການແປຈາກບ�ລິສັດແປພາສາທີ່ໜ�າເຊ່ືອຖືໄດ�. ສ�າລັບພາສາຕ�າງ ປະເທດ 
ແມ�ນອະນຸຍາດໃຫ�ສ�າລັບພາສາອັງກິດເທົ່ານ້ັນ. ທຄຕລ ມີສິດປະຕິເສດເອກະສານອ�າງອີງໃດໆ ທີ່ບ�່ເປັນໄປຕາມ ການກ�ານົດນ້ີ. 
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 ກ�ຽວກັບ ການລົງຄະແນນສຽງ 
Vote Instruction  

 
1. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ�ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງສ�າລັບທຸກໆວາລະ ທີ່ຕ�ອງການໃຫ�ມກີານລົງຄະແນນສຽງ ໃນເວລາ

ລົງທະບຽນເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ. ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍຜູ�ຕາງໜ�າ ຊ່ຶງຜູ�ຖືຮຸ�ນທີ່ມອບໝາຍສິດໄດ�ລະບຸຢ�າງຈະແຈ�ງແລ�ວ 
ກ�ຽວກັບ ການລົງຄະແນນໃນແຕ�ລະວາລະ ທະນາຄານ ຈະບັນທກຶການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເວລາລົງທະບຽນ ໂດຍທີ່ຜູ�ຕາງໜ�
າຈະບ�່ຕ�ອງລົງແນນສຽງອີກ. 
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 ຈະເຊີນພຽງແຕ�ຜູ�ຖຮຸື�ນທ�ານໃດທີ່ ບ�່ເຫັນດີ ຕ�່ບັນຫາທີ່ກອງປະຊຸມໄດ�ນ�າສະເໜີເທົ່ານ້ັນ ລົງຄະແນນ ສຽງ ໝາຍ
ຄວາມວ�າ ຜູ�ຖືຮຸ�ນທ�ານໃດທີ່ ເຫນັດີຕ�່ການແຕ�ງຕ້ັງດ່ັງກ�າວ 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�ທ�ານປະກອບຂ�້ມູນໃສ�ບັດລົງຄະແນນສຽງທີໄ່ດ�ແຈກຢາຍໃຫ�. ໃນນ້ັນ ຕ�ອງໄດ�ລະບຸ ຢ�າງ
ຈະແຈ�ງກ�ຽວກັບຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນຂອງທ�ານ, ຈ�ານວນຮຸ�ນ ທຄຕລ ທີ່ທ�ານຖືຢູ� (ຖ�າບ�່ມີຂ�ມູ້ນດ່ັງກ�າວຢູ�ໃນບັດລົງຄະແນນ
ສຽງ) ແລະ ໃຫ�ໝາຍຕີນກາໃສ�ຫ�ອງ ບ�່ເຫັນດີ. 
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. ຫລັງຈາກທ�ານລົງຄະແນນສຽງຮຽບຮ�ອຍແລ�ວ ຂ�ໃຫ�ທ�ານຍົກບັດດ່ັງກ�າວຂ້ຶນ ເພ່ືອໃຫ�ຄະນະຮັບຜິດຊອບເກັບເອົາ 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. ທ�ານຈະໄດ�ຮັບແຈ�ງກ�ຽວກັບຜົນການນັບຄະແນນຢູ�ໃນທີ່ປະຊຸມເລີຍ ໂດຍການນັບຄະແນນສຽງຈະຖືເອົາໜ່ຶງຮຸ�ນ ເທົ່າກັບໜ່ຶງ
ຄະແນນສຽງ. 
You will be informed about the voting result right in the meeting with one share equals one vote. 

6. ການລົງຄະແນນສຽງບ�່ເຫັນດີຈະມີຜົນສັກສິດ ກ�ຕ�່ເມື່ອມຄີະແນນສຽງຫລາຍກວ�າເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງຈ�ານວນຮຸ�ນ ທຄຕລ ທັງໝົດ
ໃນທີ່ປະຊຸມ. 
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. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທີ່ບ�່ໄດ�ລົງທະບຽນເຂ້ົາປະຊຸມ ຈະບ�່ມີສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ. 
Any attendees who failed to make registration will not be eligible to votes. 

2. ທຸກບັດລົງຄະແນນສຽງບ�່ເຫັນດີຕ�່ວາລະໃດໜ່ຶງ ທີ່ຖກືສ່ົງໃຫ�ທີ່ປະຊຸມ ຫຼັງຈາກທີ່ກອງປະຊຸມໄດ�ປະກາດຜົນການລົງຄະແນນ
ຂອງວາລະນ້ັນແລ�ວ, ຈະຖືວ�າເປັນບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ໃຊ�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. 
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