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ເອກະສານຄັດຕິດ 
 
 

1. ວາລະກອງປະຊ ມສາມນັຜ ຖ້ຮື ນ້ ທຄຕລ ສະໄໝວສິາມນັ (ເອກະສານຄດັຕດິ 1) 
2. ບດົບນັທກຶກອງປະຊ ມສາມນັຜ ຖ້ຮື ນ້ປະຈາໍປີ 2020 (ເອກະສານຄດັຕດິ 2)  
3. ລາຍງານການດໍາເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະ 6 ເດອືນ ປີ 2021 ໂດຍສງັເຂບ (ເອກະສານຄດັຕດິ 3) 
4. ການສະເໜດີດັແກແ້ຜນການປະຈາໍປີ 2021 ຂອງ ທຄຕລ (ເອກະສານຄດັຕດິ 4) 
5. ຊວີະປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງເປົາ້ໝາຍບ ກຄະລາກອນສະພາບໍລຫິານ ທຄຕລ ຊ ດໃໝ່(ເອກະສານຄດັຕດິ 5) 
6. ແບບຟອມໃບມອບສດິ (ເອກະສານຄດັຕດິ 6)  
7. ລະບຽບສໍາລບັການດໍາເນນີ ກອງປະຊ ມສາມນັຜ ຖ້ຮື ນ້ ທຄຕລ (ເອກະສານຄດັຕດິ 7) 
8. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານທີ່ ຕອ້ງນໍາມາສະເໜໂີຕເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ (ເອກະສານ

ຄດັຕດິ 8) 
9. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັການລງົຄະແນນສຽງ (ເອກະສານຄດັຕດິ 9) 
10. ແຜນທີ່ ສະຖານທີ່ ປະຊ ມ (ເອກະສານຄດັຕດິ 10) 

❖ ໝາຍເຫດ:  
 

1. ຜ ຖ້ຮື ນ້ແຕ່ລະທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອາົໜງັສແືຈງ້ເຊນີ ພອ້ມເອກະສານຄດັຕດິໄດທ້ີ່ ເວບັໄຊຂອງ ທຄຕລ 
www.bcel.com.la ແລະ ເວບັໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ www.lsx.com.la ຫຼ ືຈະໄປຮບັເອາົໜງັສື
ເຊນີປະຊ ມທີ່ ລະບ ສດິຂອງທ່ານໃນການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ (ມລີະຫດັບາໂຄດ) ຢ ່ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ທີ່

ຊັນ້ 4 ພະແນກຊໍາລະສະສາງ ແລະ ຮບັຝາກຫຼກັຊບັ, ບາ້ນໂພນທນັເໜອື, ຖະໜນົ T4, ເມອືງໄຊເສດຖາ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໂທລະສບັ +85621 454361-4 ເລີ່ ມແຕ່ວນັທ ີ11 ຕ ລາ 2021. 

2. ສໍາລບັຜ ຖ້ຮື ນ້ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມປະຊ ມດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ຜ ຕ້າງໜາ້ກະລ ນານໍາບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ ື ສໍາມະໂນຄວົ 
ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ (ສໍາລບັຜ ຖ້ຮື ນ້ຕ່າງປະເທດ) ມາໃນວນັປະຊ ມ ເພື່ ອສະເໜໂີຕເວລາລງົທະບຽນເຂົາ້ຮ່ວມ
ກອງປະຊ ມ. ລາຍລະອຽດເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ຕອ້ງນໍາມາສະແດງໃນເວລາເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ ໄດລ້ະບ ໃວ ້
ໃນ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານທີ່ ຕອ້ງນໍາມາສະເໜໂີຕ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ ທີ່ ຄດັ
ຕດິມາພອ້ມນີ.້ 

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

ມ ນພອ້ມລງົລາຍເຊນັໃນໃບມອບສດິຕາມເອກະສານທີ່ ໄດຂ້ດັຕດິມາພອ້ມນີ ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ. 

❖ ຜ ້ປະສານງານຝາ່ຍ ທຄຕລ 
1) ທ່ານນາງ ພອນດາສ ກ ວງົພະຈນັ, ໂທ: 020 92 636 456 
2) ທ່ານ ພອນນະລດັ ກອງວງົສາ, ໂທ: 020 2222 3455 

http://www.bcel.com.la/
http://www.lsx.com.la/
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ວາລະກອງປະຊມຸຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວສິາມນັ 
29 ຕຸລາ 2021 

ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈ າປີ 2020 

ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2020 ຈດັຂຶ ູ້ນໃນວນັທ ີ 30 ເມສາ 2021 ຕາມລາຍ
ລະອຽດທີີ່ ຢ ີ່ ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 2 ເຊິີ່ ງບດົບນັທກຶດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດ ູ້ຖກືເປີດເຜຍີຢີ່ າງສອດຄີ່ ອງກບັກດົລະບຽບທີີ່

ກີ່ ຽວຂ ູ້ອງແລ ູ້ວ. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ພຈິາລະນາແລ ູ້ວ ເຫນັວີ່ າ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມດັີ່ ງກີ່ າວ ມເີນື ູ້ອໃນຖກືຕ ູ້ອງ ແລະ ຄບົຖູ້ວນ

ແລ ູ້ວ ຈຶີ່ ງເຫນັຄວນສະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີ ູ້ຈະຖວືີ່ າຖກືຮບັຮອງເມືີ່ ອມຄີະແນນສຽງເຫນັດຫຼີາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງ

ປະຊຸມ. 

ວາລະທີ 2: ລາຍງານ ການດ າເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ປີ 2021 (ເອກະສານຄັດຕິດ 3) 

❖ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ  ທີີ່ພົົ້ນເດັີ່ນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ປີ 2021 ຜ່ານມາໂດຍຫຍ ົ້   
- ໄດ ູ້ດ າເນນີຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິ ທຄຕລ 2 ຄັ ູ້ງ (ອອນລາຍ 1 ຄັ ູ້ງ), ກອງປະຊຸມ

ສະພາບ ລຫິານ ສະໄໝສາມນັ ຈ ານວນ 3 ຄັ ູ້ງ ແລະ ກອງປະຊ ມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2020 ຈ າ
ນວນ 1 ຄັ ູ້ງ. 

- ຈີ່ າຍເງນິປັນຜນົໃຫ ູ້ແກີ່ ຂາຮຸ ູ້ນທງັໝດົຂອງ ທຄຕລ ຈ ານວນ 560ກບີ/ຮຸ ູ້ນ;  
- ໄດ ູ້ມກີານປີ່ ຽນແປງໃນລະດບັຄະນະອ ານວຍການ ຕາມການຕກົລງົຂອງສະພາບ ລຫິານ ດັີ່ ງນີ ູ້: 

1) ຍກົຍ ູ້າຍຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 1 ທີ່ ານ ເພືີ່ ອໄປຮບັໜູ້າທີີ່ ໃໝີ່ ຢ ີ່ ທະນາຄານທຸລະກດິລດັແຫີ່ ງອືີ່ ນ; 
2) ອະນຸມດັການລາອອກສ ູ້າງເສດຖະກດິຄອບຄວົຂອງຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 1 ທີ່ ານ; 
3) ແຕີ່ ງຕັ ູ້ງຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 4 ທີ່ ານ; 
4) ຮບັຮອງການຍກົຍ ູ້າຍທີ່ ານ ພ ຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ (ຜ ູ້ເກົີ່ າ) ເພືີ່ ອໄປຮບັໜູ້າທີີ່ ໃໝີ່ ຢ ີ່

ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຕີ່ ງຕັ ູ້ງທີ່ ານ ຄ າພຸດ ສດິທລິາດ ເປັນຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ (ຜ ູ້ໃໝີ່ ); 
- ໄດ ູ້ຂະຫຍາຍການຊ າລະແບບທນັສະໄໝໄປສ ີ່ ບ ລສິດັຊັ ູ້ນນ າຈ ານວນໜຶີ່ ງຄ:ື ຮີ່ ວມມກືບັບ ລສິດັເອມັພອຍມາກ

ການຄ ູ້າ ຈ າກດັ ໃນການຊ າລະສະສາງສນິຄ ູ້າ, ບ ລກິານຜີ່ ານ QR Code; ພດັທະນາລະບບົເຊືີ່ ອມຕ ີ່  ແລະ ໂອນ
ເງນິຮີ່ ວມກບັບ ລສິດັ Umoney & MMoney;  

- ເປີດໂຕຜະລດິຕະພນັບດັ ATM UnionPay ເປັນບດັຊບິ (Chip)  
- ເລີີ່ ມນ າໃຊ ູ້ລະບບົ Core-Banking ໃໝີ່ ຂອງ ທຄຕລ ທົີ່ ວລະບບົ ໃນເດອືນເມສາ 2021  
- ຮບັຮອງລະບຽບ ແລະ ບນັດາ DATA Dictionary ຂອງໂຄງການ DATA Governance ຂອງ ທຄຕລ. 
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❖ ຜົນການດ າເນີນທຸລະກດິ 06 ເດືອນຕົົ້ນປີ 2021 
- ຍອດຊັບສິນ/ໜີົ້ສິນ: 59.564.660  ລ ູ້ານກບີ, ທຽບໃສີ່ ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ູ້ 104,70% 

ທຽບໃສີ່ ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜີ່ ານມາເພີີ່ ມຂື ູ້ນ 19,93%; 
- ຍອດເງິນກ ູ້ທັງໝົດ: 29.438.167ລ ູ້ານກບີ, ທຽບໃສີ່ ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ູ້ 98,98% ທຽບໃສີ່

ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜີ່ ານມາເພີ ູ້ມຂື ູ້ນ 4,34%; 
- ຍອດເງິນຝາກ: 53.439.063  ລ ູ້ານກບີ, ທຽບໃສີ່ ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ູ້ 106,24%; ທຽບໃສີ່
ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜີ່ ານມາເພີີ່ ມຂື ູ້ນ 21,95%; 

- ທຶນທັງໝົດ: 2.131.374 ລ ູ້ານກບີ ທຽບໃສີ່ ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ູ້ 79,85%; ທຽບໃສີ່ ໄລຍະດຽວ
ກນັຂອງປີຜີ່ ານມາເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ 5,85%; 

- ກ າໄລກອ່ນອາກອນ: 79.577 ລ ູ້ານກບີ, ທຽບໃສີ່ ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ູ້ 25,34%; 
- ກ າໄລຫ ັງອາກອນ: 37.300 ລ ູ້ານກບີ, ທຽບໃສີ່ ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ູ້ 14,85%. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລຫິານ ເຫນັດຕີາມລາຍງານຂ ູ້າງເທງິ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີ ູ້ ບ ີ່ ມກີານລງົຄະແນນສຽງ. 

 

ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການດັດແກູ້ແຜນການປີ 2021 (ເອກະສານຄັດຕິດ 4) 
ສະເໜກີອງປະຊຸມ ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການດດັແກ ູ້ແຜນການ ປະຈ າປີ 2021 ດັີ່ ງນີ ູ້:  

1. ແຜນທຸລະກິດ, ມລີາຍການສ າຄນັດັີ່ ງນີ ູ້:  
− ຍອດຊບັສນິ/ໜີ ູ້ສນິ: ແຜນເດມີ 56.893,30 ຕື ູ້ກບີ, ສະເໜດີດັແກ ູ້ໃໝີ່  ເປັນ  62.298,80 ຕື ູ້ກບີ ທຽບໃສີ່

ປະຕບິດັປີ 2020 ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ 15,59%;   
− ຍອດເງນິຝາກ: ແຜນເດມີ 50.300,00 ຕື ູ້ກບີ, ສະເໜດີດັແກ ູ້ໃໝີ່  ເປັນ 56.000,00 ຕື ູ້ກບີ ທຽບໃສີ່ ປະຕບິດັ

ປີ 2020 ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ 16,73%;   
− ຍອດເງນິກ ູ້ທງັໝດົ: ແຜນເດມີ 29.743,00 ຕື ູ້ກບີ, ສະເໜດີດັແກ ູ້ໃໝີ່  ເປັນ 24.627,00 ຕື ູ້ກບີ ທຽບໃສີ່

ປະຕບິດັປີ 2020 ຫຸຼດລງົ 15,71%;  
− ກ າໄລກີ່ ອນອາກອນ:  ແຜນເດມີ 314,00 ຕື ູ້ກບີ, ສະເໜດີດັແກ ູ້ໃໝີ່  ເປັນ 26,00 ຕື ູ້ກບີ; ທຽບໃສີ່ ປະຕບິດັປີ 

2020 ຫຸຼດລງົ 90,69%;  
2. ແຜນຮັບພະນັກງານໃໝ່: ບ ີ່ ຮບັພະນກັງານ (ຈາກເບື ູ້ອງຕົ ູ້ນຂື ູ້ນແຜນປະກອບພະນກັງານໃໝີ່  ທົີ່ ວລະບບົ 

ຈ ານວນ 87 ຄນົ);  
3. ແຜນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການ: ແຜນເດມີຂື ູ້ນແຜນຂະຫຍາຍ 8 ໜີ່ ວຍບ ລກິານ ແລະ ຍກົ

ລະດບັໜີ່ ວຍບ ລກິານ ໄຊສມົບ ນ ໃຫ ູ້ເປັນສາຂາ (1 ສາຂາ), ສະເໜຍີກົເລກີແຜນຂະຫຍາຍໜີ່ ວຍບ ລກິານ 
ແລະ ຮກັສາເປັນໜີ່ ວຍບ ລກິານໄຊສມົບ ນ ຄເືກົີ່ າ. 
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ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ພຈິາລະນາແລ ູ້ວ  ແລະ ເຫນັດສີະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີ ູ້ ຈະຖວືີ່ າຖກືຮບັຮອງເມືີ່ ອມຄີະແນນສຽງເຫນັດຫຼີາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງ

ປະຊຸມ. 

ວາລະ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງສະພາບ ລິຫານຊຸດໃໝ່ (ເອກະສານຄັດຕດິ 5) 

ສະພາບ ລຫິານ  ທຄຕລ ຊຸດປະຈບຸນັ ໄດ ູ້ຮບັການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະຈ າປີ 2017 ທີີ່ ຈດັຂຶ ູ້ນໃນ
ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 ແລະ ໄດ ູ້ຮບັການຕ ີ່ ອາຍຸການມາແລ ູ້ວ ໃນກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະຈ າປີ 2019 ແລະ ກອງປະຊຸມ
ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະຈ າປີ 2020 ຄັ ູ້ງລະ 1 ປີ. 

ເພືີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ູ້ການດ າເນນີງານຂອງສະພາບ ລຫິານມປີະສດິທຜິນົດຂີື ູ້ນ, ທຄຕລ ໄດ ູ້ຄົ ູ້ນຄວ ູ້ານ າສະເໜຂີັ ູ້ນ
ເທງິເພືີ່ ອເພີີ່ ມຈ ານວນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຊຸດໃໝີ່ ຂອງ ທຄຕລ ຈາກ 7 ທີ່ ານ ເປັນ 9 ທີ່ ານ, ມອີາຍຸການ 2 ປີ ນບັ
ແຕີ່ ຖກືຮບັຮອງຈາກກອງປະຊຸມຄັ ູ້ງນີ ູ້  ເຊິີ່ ງລາຍຊືີ່ ເປົູ້າໝາຍບຸກຄະລາກອນ ເພືີ່ ອສະເໜເີປັນສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ 
ຊຸດໃໝີ່ ປະກອບດ ູ້ວຍ: 

1. ທີ່ ານ ປອ .ບຸນເຫຼອື ສນິໄຊວ ຣະວງົ ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ, ປະທານ 
2. ທີ່ ານ ຄ າສຸກ ສ ນດາລາ ສະມາຊກິອດິສະລະ, ຮອງປະທານ    
3. ທີ່ ານ ຄ າພຸດ ສດິທລິາດ ຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ, ສະມາຊກິ 
4. ທີ່ ານ ປະສມົເພດັ ຄ າຕນັ  ຮອງຫວົໜູ້າກມົຄຸ ູ້ມຄອງວສິາຫະກດິລດັລງົທນຶ-ປະກນັໄພ 

ກະຊວງການເງນິ, ສະມາຊກິ 
5. ທີ່ ານ ສະຕເີຟັນ ມງັເຈຍວາກາ (Stephane Mangiavacca) ຕາງໜູ້າ COFIBRED, ສະມາຊກິ 
6. ທີ່ ານ ຮສ. ທອງເພດັ ຈນັທະນວີງົ ຮອງຄະນະບ ດຄີະນະເສດຖະສາດແລະບ ລຫິານທຸລະກດິ; 

ສະມາຊກິອດິສະລະ 
7. ທີ່ ານ ນ. ລດັດາວນັ ຊງົວໄິລ ຮກັສາການຫວົໜູ້າສ ນຄົ ູ້ນຄວ ູ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກດິມະຫາ

ພາກແລະປັບປຸງໂຄງສ ູ້າງເສດຖະກດິ; ສະມາຊກິອດິສະລະ 
8. ທີ່ ານ ສອນໄຊ ສລີາເພດັ ຮອງປະທານສະພາວຊິາຊບີນກັບນັຊ ີ ແລະ ນກັກວດສອບ, 

ສະມາຊກິອດິສະລະ; 
9. ທີ່ ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ  ຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ, ສະມາຊກິ. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ພຈິາລະນາແລ ູ້ວ  ແລະ ເຫນັດສີະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີ ູ້ ຈະຖວືີ່ າຖກືຮບັຮອງເມືີ່ ອມຄີະແນນສຽງເຫນັດຫຼີາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງ

ປະຊຸມ. 
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ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ໃນໄລຍະ 6 ເດ ອນ ປີ 2021 ໂດຍສງັເຂບ 

 

1. ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີື່ພ ົ້ນເດັື່ນໂດຍຫຍ ົ້ 
- ຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິ ທຄຕລ 2 ຄັ ັ້ງ (ອອນລາຍ 1 ຄັ ັ້ງ), ກອງປະຊຸມສະພາ

ບໍລຫິານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມນັຈາໍນວນ 3 ຄັ ັ້ງ ແລະ ກອງປະຊູມສາມນັຜູ ັ້ຖຮູື ັ້ນ ທຄຕລ ປະຈາໍປີ 2020 
ຈາໍນວນ 1 ຄັ ັ້ງ ພ ັ້ອມທງັຈ່າຍເງນິປັນຜນົໃຫ ັ້ແກ່ຂາຮຸ ັ້ນທງັໝດົຂອງ ທຄຕລ ຈາໍນວນ 560ກບີ/ຮຸ ັ້ນ; 

- ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍການຊໍາລະແບບທນັສະໄໝໄປສູ່ບໍລສິດັຊັ ັ້ນນໍາຈາໍນວນໜ ່ ງຄ:ື ຮ່ວມມກືບັບໍລສິດັເອມັພອຍ
ມາກການຄ ັ້າ ຈາໍກດັ ໃນການຊໍາລະສະສາງສນິຄ ັ້າ, ບໍລກິານຜ່ານ QR Code;ພດັທະນາລະບບົເຊື່ ອມຕໍ່  
ແລະ ໂອນເງນິຮ່ວມກບັບໍລສິດັ Umoney & MMoney; 

- ເປີດໂຕຜະລດິຕະພນັບດັ ATM UnionPay ມາປ່ຽນເປັນບດັຊບິ (Chip) 
- ເລີ່ ມນໍາໃຊ ັ້ລະບບົ Core-Banking ໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ທົ່ ວລະບບົ ໃນເດອືນເມສາ 2021; 
- ຮບັຮອງລະບຽບ ແລະ ບນັດາ DATA Dictionary ຂອງໂຄງການ DATA Governance ຂອງ 

ທຄຕລ; 
- ອອກຂໍ ັ້ຕກົລງົຮບັຮອງແຜນດໍາເນນີທຸລະກດິ ປະຈາໍປີ 2021 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ 

ທຄຕລ 2021-2025 ພາຍຫ ງັກອງປະຊຸມຜູ ັ້ຖຮຸື ັ້ນ; 
- ໄດ ັ້ມກີານປ່ຽນແປງໃນລະດບັຄະນະອໍານວຍການ ຕາມການຕກົລງົຂອງສະພາບໍລຫິານ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1) ຍກົຍ ັ້າຍຮອງຜູ ັ້ອໍານວຍການ 1 ທ່ານ ເພື່ ອໄປຮບັໜັ້າທີ່ ໃໝ່ຢູ່ທະນາຄານທຸລະກດິລດັແຫ່ງອື່ ນ; 
2) ອະນຸມດັການລາອອກສ ັ້າງເສດຖະກດິຄອບຄວົຂອງຮອງຜູ ັ້ອໍານວຍການ 1 ທ່ານ; 
3) ແຕ່ງຕັ ັ້ງຮອງຜູ ັ້ອໍານວຍການ 4 ທ່ານ; 
4) ຮບັຮອງການຍກົຍ ັ້າຍ ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ ັ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ (ຜູ ັ້ເກົ່ າ) ເພື່ ອໄປຮບັໜັ້າທີ່ ຢູ່

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແຕ່ງຕັ ັ້ງທ່ານ ຄໍາພຸດ ສດິທລິາດ ເປັນຜູ ັ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ (ຜູ ັ້ໃໝ່); 
- ປະຕບິດັມາດຕະການປັ້ອງກນັພະຍາດໂຄວດິ-19 ຕາມແຈ ັ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກດິຂັ ັ້ນສູນກາງ 

ແລະ ມະຕຄໍິາສັ່ ງຂອງຂັ ັ້ນເທງິຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

2. ຜ ນການດ າເນີນທຸລະກດິ 06 ເດ ອນຕ ົ້ນປີ 2021 
- ຍອດຊັບສິນ/ໜີົ້ສິນ: 59.564.660  ລ ັ້ານກບີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 104,70% 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ ມຂື ັ້ນ 19,93%; 
- ຍອດເງິນກ ູ້ທັງໝ ດ: 29.438.167ລ ັ້ານກບີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 98,98% 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາເພີ ັ້ມຂື ັ້ນ 4,34%; 
- ຍອດເງິນຝາກ: 53.439.063  ລ ັ້ານກບີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 106,24%; 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ ມຂື ັ້ນ 21,95%; 
- ທຶນທັງໝ ດ: 2.131.374 ລ ັ້ານກບີ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 79,85%; ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ ມຂ ັ້ນ 5,85%; 
- ກ າໄລກອ່ນອາກອນ: 79.577 ລ ັ້ານກບີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 25,34%; 
- ກໍາໄລຫ ັງອາກອນ: 37.300 ລ ັ້ານກບີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 14,85%. 
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3. ດ້ານໂຄງປະກອບ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງ ທຄຕລ  
ທຄຕລ ປະກອບມ ີ1 ສໍານກັງານໃຫຍ່, 15 ພະແນກ, 03 ສູນ, 20 ສາຂາ, 99 ໜ່ວຍບໍລກິານ ແລະ 

15 ຫ ັ້ອງແລກປ່ຽນໃນທົ່ ວປະເທດ; ມຄີະນະອໍານວຍການ 07 ທ່ານ (ຜູ ັ້ອໍານວຍການ 01 ທ່ານ ແລະ ຮອງ
ຜູ ັ້ອໍານວຍການ 06 ທ່ານ); ມພີະນກັງານທງັໝດົ 2.176 ຄນົ, ຍງິ 1.014 ຄນົ. (ສະເພາະໃນປີ 2021 ແມ່ນ 
ທຄຕລ ໄດ ັ້ໂຈະການຮບັພະນກັງານໃໝ່ ຈາກແຜນທີ່ ຂື ັ້ນໃວ ັ້ໃນບື ັ້ອງຕົ ັ້ນທງັໝດົຈາໍນວນ 87 ຄນົ). 

  
4. ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກ ື່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ  

ການປະຕບິດັແຜນປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ ທົ່ ວລະບບົ: ໂອນເຂົ ັ້າເປັນຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ປະຕບິດັໄດ ັ້ທງັ
ໝດົ 43,69 ຕື ັ້ກບີ ທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່ າກບັ 17%.  

    
5. ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລກິານ 

ໃນປີ 2021 ທຄຕລ ໄດ ັ້ຢຸດການບໍລກິານຊົ່ ວຄາວ 1 ໜ່ວຍບໍລກິານ (ຄ:ື ໜ່ວຍບໍລກິານລາວບາວ ຂື ັ້ນ
ກບັສາຂາສະຫວນັນະເຂດ). ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ທຄຕລ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລກິານໃໝ່ ແລະ ໄດ ັ້ໂຈະ
ການຂະ ຫຍາຍໜ່ວຍບໍລກິານທງັໝດົ (ແຜນເດມີຂື ັ້ນແຜນຂະຫຍາຍ 8 ໜ່ວຍບໍລກິານ) ແລະ 1 ສາຂາ ຄ:ື 
ຍກົລະດບັໜ່ວຍບໍລກິານໄຊສມົບູນ ໃຫ ັ້ເປັນສາຂາ  ແມ່ນໃຫັ້ຮກັສາເປັນໜ່ວຍບໍລກິານຄເືກົ່ າ.  
 

6. ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກ  

 
 

      
 

S tatus 2021 ໝາຍເຫດ
28%

ຍຸດທະສາດ 1  ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫອົ້ງກອນຮອບດ້ານ 28%

ແຜນງານ 1 ການບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ເພີີ່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຢືນຍົງ 43%
ແຜນງານ 2 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານສິນເຊືີ່ອ 43%
ແຜນງານ 3 ການພ ດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ 34%
ແຜນງານ 4 ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງພືັ້ນຖານຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ເຂ ັ້ມແຂງ 20%

ແຜນງານ 5 ພ ດທະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານໃຫ້ເປ ນທະນາຄານອາຊຽນ Q ualifie d 
A SE AN  Bank (Q AB) 0% ບ ໍ່ ທນັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ຍຸດທະສາດ 2
ຫ ນເປ ນທ ນສະໄໝ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕ ກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວ ດຕະກໍາໃໝ່ໆ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ້າວສ ຍຸ່ກ
ເສດຖະກິດດິຈິີຕອລ

40%

ແຜນງານ 6 ການພ ດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທີ 40%

ແຜນງານ 7 ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍັ້ມ ນ ແລະ ການພ ດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ທ ນສະໄໝໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ 50%

ແຜນງານ 8 ພ ດທະນາຜະລິດຕະພ ນ ເພືີ່ອຫ ນສ ່ການບໍລິການ ໃນຮ ບແບບ D ig ita l Banking 30%
ຍຸດທະສາດ 3 ສ້າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕາມມາດຕະຖານສາກົນ 17%

ແຜນງານ 9 ການປ ບປຸງ, ພ ດທະນາລະບົບບ ນຊີ ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນ 9%

ແຜນງານ 10 ພ ດທະນາ ແລະ ປ ບປຸງລະບົບກວດກາໃຫ້ເຂ ັ້ມແຂງໄດ້ມາດຕະຖານ. 25%

ແຜນງານ 11 ພ ດທະນາໂຄງການ PC I  C omp liance  ຫ  ື(P ayme nt C ard Industry D ata S e curity  S tandard ) ບ ໍ່ ທນັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ລໍາດ ບ ລາຍການ (11 ແຜນງານ, 42 ໂຄງການ)
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ບົດລາຍງານການຄາດຄະເນຜນົກະທົບທຸລະກິດ ທຄຕລ 
 ໃນທາ້ຍປ ີ2021 (ໂດຍຫຍ ໍ້) 

 

I. ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ຮອບ ໃໝ່ 
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນວງົກວາ້ງໂດຍ

ເລີ່ ມຈາກຮອບ 1 ປີ 2020 ເຮດັໃຫກ້ານເຕບີໂຕຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ບນັລຸພຽງແຕ່ 3,3%1 ເຊິ່ ງແມ່ນຂະ  
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼາຍກວ່າໝ ່  ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສ ່ ທຸລະ
ກດິຕ່າງໆເປັນວງົກວາ້ງ. ສ າລບັການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19 ທີ່ ເກດີຈາກຊຸມຊນົໃນຕົນ້ໄຕມາດ 
02/2021 ໄດເ້ຮດັໃຫລ້ດັຖະບານຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັມາດຕະການເຂັມ້ງວດ ຖາ້ປຽບທຽບສະພາບເສດຖະກດິ
ກ່ອນການເກດີລະບາດຮອບນີ ້ແລະ ຮອບກ່ອນ ເຫນັວ່າຍງັມຫຼີາຍດາ້ນທີ່ ຕັງ້ໜາ້ ແລະ ອາດເຮດັໃຫກ້ານເຕບີໂຕ 
GDP ໃນປີ 2021 ສາມາດບນັລຸໄດຮ້ອດລະດບັ 3,7%. ໃນນັນ້ການຄາດຄະເນດາ້ນຕັງ້ໜາ້ຄດືັ່ ງກ່າວເກດີຈາກ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟືນ້ຟ ເສດຖະກດິ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການຜ່ອນຜນັຕ່າງໆໃນທາ້ຍປີ 2020 ແລະ ໃນໄຕ
ມາດ 01/2021 ໄດເ້ຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິໃນຊ່ວງຕົນ້ປີຄໄືຕມາດ 01/2021 ມກີານຟືນ້ຕວົຢ່າງຊດັເຈນ (ບ ່ ນບັ
ໄລຍະການລະບາດໃນຮອບ 2-3 ຂອງປີ). ສ າລບັດາ້ນທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນໃນການຟືນ້ໂຕແມ່ນມາຈາກການທ່ອງທ່ຽວພາຍ
ໃນ, ການສົ່ ງອອກ ແລະ ການລງົທນຶຕ່າງໆໃນໂຄງການໃຫຍ່ໆຍງັສບືຕ ່ ປົກກະຕ.ິ ໃນນັນ້ການສົ່ ງເສມີທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນເພີ່ ມຂືນ້ 11,04%, ມ ນຄ່າການສົ່ ງອອກເພີ່ ມຂືນ້ 29,05% (ການສົ່ ງອອກພະລງັງານໄຟຟາ້, ຄ າປະສມົ-
ຄ າແທ່ງ, ແຮ່ທອງແດງ, ສນິຄາ້ກະສກິ າ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້), ການລງົທນຶ ແລະ ການຊມົໃຊພ້າຍໃນ ເພີ່ ມຂືນ້ 
30,64%, ມ ນຄ່າການຈດົທະບຽນລງົທນຶໃນກດິຈະການທົ່ ວໄປເພີ່ ມຂືນ້ 2 ເທົ່ າຕວົ ແລະ ສ່ວນໄຕມາດ 2-3 
/2021 ຄາດວ່າອາດມກີານສະລ ຕວົເນື່ ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຊຸມຊນົເພີມ້ຂືນ້ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

ດາ້ນສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກໂດຍລວມຍງັມຄີວາມບອບບາງ, ອດັຕາເງນິເຟີຍ້ງັ
ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂືນ້ ແລະ ອດັຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງນິກບີຕ ່ ສະກຸນເງນິຕາຍງັສບືຕ ່ ອ່ອນຄ່າ, ດາ້ນການເງນິ-ງບົປະມານ
ຍງັມຄີວາມອ່ອນໄຫວຍອ້ນຄວາມກດົດນັລາຍຈ່າຍໃນໄຕມາດ 02 ເປັນຕົນ້ມາ, ສະພາບເງນິຕາ, ສນິເຊື່ ອ ແລະ 
ຄງັສ າຮອງຍງັຢ ່ ໃນສະພາບຝືດເຄອືງ. 

ເຖງິຢ່າງໃນກ ່ ຕາມ ການເຕບີໂຕເສດຖະກດິຂອງ ສປປລາວ ໃນປີ 2021 ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັມຄີວາມແນ່ນອນ
ຍອ້ນສະພາບການແຜ່ລະບາດຊຸມຊນົພາຍໃນປະເທດມຄີວາມຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າໃນປີ 2020. ຖາ້ກ ລະນດີັ່ ງກ່າວ
ຫາກຍງັສບືຕ ່ ແກ່ຍາວອອກໄປ ແລະ ອາດຈະເຮດັໃຫມ້ບີນັດາມາດຕະການປອ້ງກນັ, ຄ າສັ່ ງຕ່າງໆມຄີວາມເຂັມ້
ງວດເຄັ່ ງຄດັຫຼາຍຂືນ້ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິມຄີວາມສ່ຽງ, ການຄາດຄະເນການເຕບີໂຕອາດຈະຫຸຼດລງົຈາກ
ລະດບັທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໃວໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ເນື່ ອງຈາກມຫຼີາຍຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼາຍຂືນ້. 

 
II.  ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການດ າເນນີທຸລະກິດ ທຄຕລ ໃນທ້າຍປີ 2021 

 
1 ແຫຼ່ ງຂ ມ້ ນ (I) ບດົລາຍງານເສດຖະກດິປີ 2021 ຂອງສະຖາບນັວທິະຍາສາດເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ: ສະພາບເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຮອບໃໝ່ 
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ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິໃນຮອບໃໝ່ທີ່ ຂະຫຍາຍເປັນວງົກວາ້ງ ແລະ ຮຸນແຮງກວ່າເກົ່ າ
ມນັໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົ ແລະ ທາງອອ້ມໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆເວົາ້ລວມ, ເວົາ້ສະເພາະທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົ
ໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງສ ງ
ສມົຄວນຕດິພນັກບັການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານສນິເຊື່ ອທີ່ ເປັນລາຍຮບັຫຼກັຂອງ ທຄຕລ, ເມື່ ອຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົຈະສົ່ ງຜນົຕ ່ ການເລື່ ອນຊ າລະດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶໃຫທ້ະນາຄານ. ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ
ການຜ່ອນຜນັເລື່ ອນການຊ າລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ ໃຫແ້ກ່ລ ກຄາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນແຕ່ລະລະດບັນັນ້ 
ຍງັເຫນັໄດວ່້າກຸ່ມລ ກຄາ້ຈ ານວນນຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສ ງຫຼາຍຈະບ ່ ສາມາດຊ າລະຄນືທງັຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ 
ຕາມກ ານດົເວລາສນັຍາ ຫຼ ື ຕາມນະໂຍບາຍທີ່ ໄດຜ່້ອນຜນັໄປ ຊຶ່ ງອາດຈະເຮດັໃຫກຸ່້ມລ ກຄາ້ດັ່ ງກ່າວຫຸຼດເກຼດລງົ
ເກດີເປັນໜີ ້NPL ເພີ່ ມຂືນ້ສົ່ ງຜນົກະທບົໃຫ ້ ທຄຕລ ຕອ້ງໄດອ້ອກລາຍຈ່າຍທີ່ ຕດິພນັເພື່ ອປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງ
ໃນທາ້ຍໄຕມາດ 4 ເພີ່ ມຂືນ້ຈາກແຜນການທີ່ ວາງໃວ.້ ສ່ວນແຜນການແກໄ້ຂໜີໃ້ນໄລຍະປີ 2021 ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັ
ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນການເນື່ ອງຈາກການດ າເນນີປະກາດຂາຍຫຼກັຊບັແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກບ ່
ສາມາດຂາຍໄດ ້ແລະ ລາຄາກ ່ ຕ ່ າເນື່ ອງຈາກສະພາບເສດຖະກດິຫຼາຍພາກສ່ວນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ມກີານສະ
ລ ການລງົທນຶ. ພອ້ມກນັນີ,້ ທຄຕລ ກ ່ ໄດຮ້ບັການອ່ວຍໜີຈ້າກລດັຖະບານດວ້ຍພນັທະບດັຈ ານວນນຶ່ ງ ແລະ ມີ
ການຊ າລະໜີຈ້າກລ ກຄາ້ລາຍໃຫຍ່ ເຮດັໃຫຍ້ອດສນິເຊື່ ອຫຸຼດລງົທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ສົ່ ງຜນົໃຫແ້ຜນການສາ້ງລາຍ
ຮບັດອກເບຍ້ເງນິກ ບ້ ່ ໄດຕ້າມແຜນການ. 

 ສ່ວນລາຍຮບັຕ່າງໆໃນທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ເຫນັວ່າສາມາດປະຕບິດັໄດດ້ມີແີນວໂນມ້ລື່ ນແຜນການ
ເລກັນອ້ຍເປັນຕົນ້ແມ່ນລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມບ ລກິານ, ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈາກພດັທະບດັ ແລະ ລາຍຮບັອື່ ນໆ. 
ກງົກນັຂາ້ມດາ້ນລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກດິທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ສ ງໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍຈ່າຍທີ່ ຕດິພນັກບັດອກເບຍ້ເງນິຝາກ
ທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ ເນື່ ອງຈາກເງນິຝາກຂອງ ທຄຕລ ມາຮອດປະຈບຸນັແມ່ນລື່ ນແຜນການປີແລວ້ (ເຫດຜນົສ່ວນນຶ່ ງຍອ້ນ
ລ ກຄາ້ໄດມ້ສີະລ ການລງົທນຶຕ່າງໆໃວ ້ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ). ນອກນັນ້, ລາຍຈ່າຍເງນິແຮ-ຄ່າເສື່ ອມອາດເພີ່ ມຂືນ້
ຕາມຄວາມສ່ຽງຂອງລ ກຄາ້ສນິເຊື່ ອທີ່ ຫຸຼດເກຼດ. ສ່ວນດາ້ນລາຍຈ່າຍອື່ ນໆໃນການດ າເນນີງານແມ່ນສາມາດຄວບ
ຄຸມໄດຫຸຼ້ດແຜນການເປັນຕົນ້ແມ່ນລາຍຈ່າຍພະນກັງານ, ລາຍຈ່າຍບ ລຫິານ, ລາຍຈ່າຍຫຸຼຍ້ຫຽ້ນ ເນື່ ອງຈາກ 
ທຄຕລ ໄດໂ້ຈະການຮບັພະນກັງານໃໝ່, ໂຈະການຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ເນັນ້ການປະຢັດຄວບຄຸມລາຍ
ຈ່າຍເພື່ ອເປັນການຫຸຼດຜ່ອນທາງດາ້ນຕົນ້ທນຶໃນການບ ລຫິານໃຫຫຼ້າຍຂືນ້ໃນໄລຍະສະພາບເສດຖະກດິທີ່ ພບົ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນອານາຄດົ. ສະນັນ້, ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິ ທຄຕລ ຈ າເປັນ
ຕອ້ງໄດຂ້ ສະເໜດີດັແກແ້ຜນທຸລະກດິບາງດາ້ນທີ່ ເຫນັວ່າອາດຈະບ ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ 
ຄະນະບ ລຫິານງານ ທຄຕລ ກ ່ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການຊີນ້ າສຸມໃສ່ທຸກດາ້ນໃນການບ ລຫິານທຸລະກດິເພື່ ອບ ່ ໃຫມ້ີ
ຜນົກະທບົຕ ່ ທຸລະກດິ ທຄຕລ ໃນໄລຍະຍາວກ ່ ຄຜືນົກະທບົຕ ່ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ ທຄຕລ. 

III. ສະເໜີຂ ດັດແຜນທຸລະກດິປະຈ າປີ 2021 (ແຜນດັດແກທ້ຽບໃສ່ມາດຖານສາກົນສະເພາະ
ກິດຈະການ) ແລະ ແຜນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ: 
1. ຍອດຊບັສນິ/ໜີສ້ນິ: ແຜນເດມີ 56.893,30 ຕືກ້ບີ, ສະເໜດີດັແກໃ້ໝ່ ເປັນ  62.298,80 ຕືກ້ບີ 

ທຽບໃສ່ປະຕບິດັປີ 2020 ເພີ່ ມຂຶນ້ 15,59%; 
2. ຍອດເງນິຝາກ: ແຜນເດມີ 50.300,00 ຕືກ້ບີ, ສະເໜດີດັແກໃ້ໝ່ ເປັນ 56.000,00 ຕືກ້ບີ ທຽບໃສ່

ປະຕບິດັປີ 2020 ເພີ່ ມຂຶນ້ 16,73%; 
3. ຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝດົ: ແຜນເດມີ 29.743,00 ຕືກ້ບີ, ສະເໜດີດັແກໃ້ໝ່ ເປັນ 24.627,00 ຕືກ້ບີ 

ທຽບໃສ່ປະຕບິດັປີ 2020 ຫຸຼດລງົ 15,71%; 
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4. NPL:  ແຜນເດມີ 890,00 ຕືກ້ບີ, ສະເໜດີດັແກໃ້ໝ່ ເປັນ 1.026,00 ຕືກ້,ີ ທຽບໃສ່ປະຕບິດັປີ 2020 
ເພີ່ ມຂືນ້ 18,63%; 

5. NPL/ເງນິກ ທ້ງັໝດົ: 4,17% 
6. ກ າໄລກ່ອນອາກອນ: ແຜນເດມີ 314,00 ຕືກ້ບີ, ສະເໜດີດັແກໃ້ໝ່ ເປັນ 26,00 ຕືກ້ບີ; ທຽບໃສ່

ປະຕບິດັປີ 2020 ຫຸຼດລງົ 90,69%; 
7. ແຜນຮບັພະນກັງານໃໝ່ ປະກອບໃຫ ້ທຄຕລ ທົ່ ວລະບບົ ຈ ານວນ 87 ຄນົ: ສະພາບ ລຫິານເຫນັດໂີຈະ

ການຮບັພະນກັງານໃນປີ 2021 (ທຄຕລ ໄດອ້ອກແຈງ້ການ ສະບບັເລກທ ີ061/ທຄຕລ.2021, ລງົວນັທ ີ
08/07/2021 ເພື່ ອໂຈະການຮບັພະນກັງານແລວ້); 

8. ແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານ 8 ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ຍກົລະດບັໜ່ວຍບ ລກິານປະຈ າແຂວງໄຊສມົບ ນ 
ໃຫເ້ປັນສາຂາ: ສະພາບ ລຫິານ ເຫນັດໂີຈະ ແລະ ຍກົເລກີການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານພາຍໃນປີ 2021 
ໃວກ່້ອນ, ສ່ວນການຍກົລະດບັໜ່ວຍບ ລກິານໄຊສມົບ ນເປັນສາຂາ ແມ່ນໃຫໂ້ຈະ ແລະ ຮກັສາເປັນໜ່ວຍ
ບ ລກິານຄເືກົ່ າ. 

 
  



ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ 
ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ດວນັ ເດອືນ ປີເກີ 

ສນັຊາດ 
ພາສາ 
ຕ�າແໜ່ງ 

 : 24/11/1966
: ລາວ
: ລາວ, ອັງກິດ 
: ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການເງິນ

ວຸດທິການສຶກສາ:

• ປະລິນຍາເອກ (ເສດຖະສາດ); ປະລນິຍາໂທ (ບໍລິຫານທຸລະກິດ)
ແລະ ປະລິນຍາຕີ (ເລກ-ຟີຊິກ).

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:

01/2021:      -  ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;

2016-2019: - ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ,
ກະຊວງການເງິນ;

04-12/2016:    - ເລຂານຸການ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ;

2014-2016: - ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ;

2013-2014: - ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ, ກະຊວງການເງິນ;

2010-2012: - ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

(ADB) ຮັບຜິດຊອບປະເທດອັຟການນິສະຖານ, 
ບັງ ກະລາເທດ, ພູຖານ, ອິນເດຍ, ສປປ ລາວ, 
ຕາຈິກິສະຖານ ແລະ ເຕີກເມນິສະຖານ ປະຈໍາຢູ່ 
ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 
ມະນິລາ, ຟີລິບປິນ;

2007-2010:     - ຮອງຫົວໜ້າກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ; 

1993-1998:     - ຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ກົມ
    ນະໂຍບາຍການເງິນ, ກະຊວງການເງິນ;

- ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ສັງລວມ, ຄັງເງິນແຫ່ງ
ຊາດ, ກະຊວງການເງິນ; ວິຊາການຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ,
ກະຊວງການເງິນ;

1990-1993:     - ອາຈານສອນ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

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

ປະຫວັດການສຶກສາ:
 1993 : ມະຫາວທິະຍາໄລຈອດສທ໌າວທີ່ນະຄອນວ�ຊງິ

 ຕນັປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ.

 1985 : ສະຖາບັນຄຸມ້ຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ  
 ທີ່ ເມອືງປານາ ປະເທດອນິເດຍ 

 1974 : ສູນຝຶກອບົຮມົລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່  ເມອືງ ນາໂກ  

 ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ.

        1972 : ການຝຶກອບົຮມົ: ດາ້ນເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາ 
ບນັຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ ຂອງອງົການສະຫະປະ 

 ຊາຊາດ ທີ່ ບາງກອກປະເທດໄທ.

 1969 : ຈບົອຸດມົ ແລະ ລະດບັປະລນິຍາຕຣ ີຈາກປະເທດ  
ອດົສະຕາລ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລນວິຊາວເວລ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
   04/2015 : ເປັນທ່ປຶີກສາດາ້ນການເງນິ ແລະ ການທະນາຄານ  

ຂອງບ�ລສິດັລາ້ນຊາ້ງ ມເິນໂີຣນ ຈ�າກດັ (ຊຶ່ ງເປັນ 

ບ�ລສິດັໃນເຄອືຂອງກຸ່ມບ�ລສິດັໂອເຊຍນາ ແຫ່ງ 
ເມອືງ ເມວເບນີ ປະເທດອດົສະຕາລ)ີ.

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

 ສ່ຽງໃຕ,້ ທີ່ ນະຄອນວ�ຊງິຕນັ ປະເທດອາເມລກິາ.

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

1976–1989 : ຢູ່ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ

1970–1975 : ຢູ່ທະນາຄານພດັທະນາລາວ 

ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາຣາ 
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ



ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ 
ສະມາຊິກ

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ
ສນັຊາດ 
ພາສາ 

 :  28/05/1965
: ລາວ
: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ພາສາຣັດເຊຍ

ຕ�າແໜ່ງ : ຜູ້ອ�ານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2009:       ຊັນ້ສູງທດິສະດກີານເມືອງ-ການປົກຄອງຈາກສະຖາບັນ

 ການເມືອງ-ການປກົຄອງແຫ່ງຊາດ
1997-1998: ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ຈາກປະເທດຍີປຸ່ນ່
1987-1993: ປະລິນຍາໂທດາ້ນເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ສິນເຊືອ່ 

(ໃບປະກາດແດງ) ຈາກປະເທດຣັດເຊຍ
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:

06/2021–ປະຈຸບັນ : ຖືກແຕ່ ງຕ້ັງເປັນຜູ້ອ�ານວຍການ 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

2012-05/2021: ເປັນຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ

2010-2012 :  ເປັນຮັກສາການຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, 
       ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

2007-2010: ເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

2000-2005: ເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມຄ້ົນຄວ້າເສດຖະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ 
 ສປປ ລາວ

1999-2000: ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດຕ່າງປະເທດ, 
                 ກົມຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

1993-1999:ເປັນວຊິາການຢູກ່ົມຄົນ້ຄວ້າເສດຖະກິດ(ກົມນະໂຍບາຍ
ເງິນຕາ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 2005-2007:ເປັນທີປ່ຶກສາຢູຫ່້ອງການກຸມ່ອາຊີຕາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ້ 
 ຂອງກອງທນຶສາກົນ, ປະເທດສະຫະລັກອາເມຣິກາ

1983-1985: ເປັນວຊິາການບັນຊີ ຢູທ່ະນາຄານແຫ່ງລັດ 
ສາຂາຫວຼງພະບາງ



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ: 25/05/1970
ສັນຊາດ: ລາວ
 ພາສາ: ອັງກິດ
 ຕໍາແໜ່ງ:  ຮອງຫົວໜ້າກົມກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພ

ກະຊວງການເງິນ

ປະຫວັດການສຶກສາ:

2001-2003:    ປະລິນຍາໂທເສດຖະກິດ - ທຸລະກິດ ທ່ີວິທະຍາໄລກຸງຮີ, ປະເທດ ສ ເກົາຫີຼ
1987-1993:    ປະລິນຍາຕີຄຸ້ມຄອງກົນຈັກ ທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາ 2 ທັນວາ 

 ສປປ ລາວ

 ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄໍາຕັນ
  ສະມາຊິກ

08/2020-ປະຈຸບັນ: ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພ
 ກະຊວງການເງິນ

2016-2020:   ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ

2013-2016:  ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ຼາ, ກົມການເງິນ 
 ຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ

2008-2013:  ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງໂຄງການກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ຼາ ຈາກທະນາຄານໂລກ 
 ກະຊວງການເງິນ

2007-2008:  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສະຖິຕິການເງິນ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ, 
 ກະຊວງການເງິນ

1998-2007:  ວິຊາການກົມງົບປະມານ, ກະຊວງການເງິນ
1994-1998:  ວິຊາການກົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ

ສນັຊາດ 

ພາສາ 

:  11/07/1975

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

ປະຫວັດການສຶກສາ:

1996-1999  : ສຶກສາທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole  Nationale 
Superieure des Mines de Saint-Etienne 
 ຈົບຊັ້ນສູງສາຂາ ວິສະວະກ�າສາດ ດ�ວຍກຽດນິຍົມ
 ເຂົ້າຮ�ວມໂຄງການແລກປ�ຽນກ�ຽວກັບວິສະວະກ�າສິ່ງ
ແວດລ�ອມ ທີ່ University of New Brunswick,
ປະເທດ Canada
 ຫລັກສູດປະລິນຍາຕຣີເສດຖະສາດ

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

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

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

ຕາມ, BRED Banque Populaire, ປະເທດ 

France.  

ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA

2001-2009  : ຜູ�ຈັດການອາວູດໂສຝ�າຍກວດສອບ ທີ່ Central 

Audit, Banque Populaire - Natixis - 

Coface (BPCE GROUP)

1999-2001  : ຜູ�ຊວ�ຍວວຽກກ�ຽວກັບການຄ�າ ທີ່ French Trade 

Commission, Guangzhou, China

1999 : ພະນັກງານຝືກຫັດທີ່ EDF, French Company 

of Electricity, Lyon, France

1998 : ພະນັກງານຝືກຫັດທີ່ The Yokohama 

Rubber Company, Hiratsuka, Japan
1997 : ພະນັກງານຝືກຫັດທີ່ Pechiney-Aluminium, 

lssoire, France

  ສະມາຊິກ



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ : 20/04/1962 
ສັນຊຳດ 
ພາສາ 
ຕ�າແໜ່ງ 

: ລາວ 
: ລາວ, ອັງກິດ
: ຮອງຄະນະບ�ດີ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ�ລິຫານທຸ
ລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2018-2021: ຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ດ້ານການບັນຊີ (PhD 

Candidate 2021) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສີປະທຸມ, ປະເທດໄທ

2019:         ໄດ້ຮັບປະກາດສະນີຍະບັດ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີລາວ
1998-2002:ຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທດ້ານການພົວພັນສາກົນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ 

De Mons ປະເທດແບນຊິກ
1998-2000:ຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດມະຫາວິທະຍາໄລ 

ເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງເອເຊັຍ (AIT) ປະເທດໄທ;
1996-1997:ສືກສາລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດໂຄງການຮ່ວມມື

ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດແລະມະຫາວິທະຍາ
ໄລເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງເອເຊັຍ (AIT) ປະເທດໄທ

1981-1985: ສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ 
ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

 

  

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ 

- ເປັນຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ(ຮັບຜິດຊອບ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

- ເປັນຮອງສາດສະດາຈານ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ (ເລກທີ 304-178/ນຍ
ລົງວັນທີ 04/09/2006)

- ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະທິການຫຼັກສູດ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ
(CPA) ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບລາວ

- ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບລາວ
- ເປັນກໍາມະການອິດສະຫຼະຂອງສະພາບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ
- ເປັນຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດ, ຮູບແບບເອກະສານ
ການລາຍງານການເງິນ, ການກໍານົດຜັງບັນຊີ ແລະເທັກນິກການບັນທຶກບັນຊີ
ວິສາຫະກິດ

- ເປັນອາຈານສອນຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານ
ທຸລະກິດ, ການບັນຊີ, ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ, ເສດຖະສາດ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ

- ເປັນອາຈານຮັບເຊີນຫຼັກສູດ MBA ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກນ,ປະເທດໄທ
- ເປັນຄູເຝິກ ມາດຕະຖານການບັນທຶກບັນຊີສາກົນ (IFRS) ແລະ
ມາດຖານການກວດສອບ (AIS)

  

  

ທ່ານ ທອງເພັດ ຈັນທະນິວົງ 
ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ: 27/04/1982
ສັນຊາດ:  ລາວ
ພາສາ:  ອັງກິດ
ຕໍາແໜ່ງ:  ຮັກສາການຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ 

ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ. 

ປະຫວັດການສຶກສາ:

2008-2009: ຄ້ົນຄວ້າປະລິນຍາໂທ ດ້ານນະໂຍບາຍບໍລິຫານພາກລັດ ຢູ່ສະຖາບັນ 
GRIPS, ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ

2000-2005: ສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານເສດຖະສາດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິ 
ຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

2004: ນັກສຶກສາແລກປ່ຽນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ, ປະເທດສິງ  
ກະໂປ.

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

           ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ

          ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ

2019-ປະຈຸບັນ: ເປັນຮັກສາການຫົວໜ້າສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ

2016-2019: ຮອງຫົວໜ້າສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ປັບປຸງ 
ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ

2015-2016: ຫົວໜ້າພະແນກຢູ່ສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ 
ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ

2011-2015: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຢູ່ສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ

2005-2011: ຜູ້ຊ່ວຍນັກຄ້ົນຄວ້າຢູ່ສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ 
ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ: 01/01/1977
ສັນຊາດ : ລາວ
ພາສາ : ອັງກິດ
ຕໍາແໜ່ງ:  ຮອງປະທານສະພາວິຊາຊີບ ນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ

ປະຫວັດການສຶກສາ:

2017-2021: ສຶກສາຄ້ົນຄວ້າປະລິນຍາເອກດ້ານການບັນຊີ(PhD Candidate) 
ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສີປະທຸມ, ປະເທດໄທ;

2018: ເປັນສະມາຊິກຂອງ CPA ລາວ;
06/2016: ເປັນສະມາຊິກຂອງ CPA ອົດສະຕາລີ;
2013-2014: ສຶກສາ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າປະລິນຍາໂທ ດ້ານການເງິນ ຢູ່ວິທະຍາໄລເທັກ 

 ໂນໂລຢີສັນຕະພົນ ປະເທດໄທ; 
1995-2000: ສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ວິທະຍາໄລຄອມ  

ເຊັນເຕີ
1999-2000: ເປັນສະມາຊິກຂອງ Lao Institute of Chartered Public 

Accountants (LICPA).
1995-1998: ສຶກສາລະດັບຊ້ັນສູງ ດ້ານການບັນຊີ ຢູ່ວິທະຍາໄລປາກປ່າສັກ;

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

2015-ປະຈຸບັນ: ເປັນຮອງປະທານ Lao Chamber of Professional 
Accountants and Auditor (LCPAA)

01/2016-12/2017: ເປັນປະທານ ASEAN Federation of Accountants 
(AFA)

01/2014-12/2015: ຮອງເປັນປະທານ ASEAN Federation of Accountants 
(AFA)

ນຜູ້ອໍານວຍການ Ernst & Young Lao Limited07/2011-09/2014: ເປັ 

07/2008-06/2011: ເປັນຜູ້ຈັດການອາວຸໂສຝ່າຍກວດສອບ Ernst & Young Lao 
Limited

08/2007-06/2008: ເປັນຜູ້ຈັດການຝ່າຍກວດສອບ Ernst & Young Lao 
Limited

05/2004-08/2007: ເປັນຜູ້ຈັດການຝ່າຍກວດສອບ PricewaterhouseCoopers 
 (Lao) Ltd

2002-05/2004:     ເປັນພະນັກງານກວດສອບອາວຸໂສປະສົບການ 
 Pricewaterhouse Coopers (Lao) Ltd

2000-2001:  ເປັນພະນັກງານກວດສອບອາວຸໂສ Pricewaterhouse 
 Coopers (Lao) Ltd 

1998-1999:  ເປັນພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍກວດສອບ Pricewaterhouse 
 Coopers (Lao) Ltd

        ທທ່ານ ສອນໄຊ ສີລາເພັດ 
ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ



ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ

ສັນຊາດ: ລາວ 

ພາສາ: ອັງກິດ, ພາສາເຊັກໂກ
ຕໍາແໜ່ງ:  ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງ 

ປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

: 15/08/1964

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2017:  ບໍາລຸງທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ 45 ວັນ ຈາກໂຮງຮຽນການ 

ເມືອງ-ການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງ
1982-1989: ປະລິນຍາໂທສາຂາເສດຖະກິດການຕ່າງປະເທດ ຈາກສາທາລະນະລັດເຊັກ

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

2019-ປະຈຸບັນ: ເປັນຮອງຜູອ້ໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 

ມະຫາຊົນ
2015-2018: ເປັນຫວົໜ້າພະແນກຄຸມ້ຄອງສິນເຊືອ່ ແລະ ເປັນກໍາມະການສະ 

ພາບໍລິຫານບໍລິສັດຫຼກັຊັບ ທຄຕລ-ກທ
2013-2015: ເປັນຫວົໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາຈໍາປາສັກ
2011-2013: ເປັນຫວົໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວນັ
2010-2011: ເປັນວ່າການຫວົໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວນັ
2007-2010: ເປັນວ່າການຫວົໜ້າ ທຄຕລ ສາຂາຈໍາປາສັກ
2005-2007: ເປັນວ່າການຮອງຫວົໜ້າສາຂາຈໍາປາສັກ
2003-2005: ເປັນຫວົໜ້າຂະແໜງສິນເຊືອ່ ສາຂາຈໍາປາສັກ
2001-2002: ເປັນຫວົໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິການສາຂາຈໍາປາສັກ
1996-2000: ເປັນພະນັກງານວຊິາການສິນເຊືອ່ ທຄຕລ ສາຂາຈໍາປາສັກ

         ທາ່ນ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ
   ສະມາຊິກ
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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 າກບັຈໍານວນສຽງທ ີ່ ຈະລງົຄະແນນສຽງ
Holding a total number of .............................shares which are equivalent to the same number of votes 

2. ຂໍມອບໝາຍສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານອດິສະຫຼະທີ່ ານໃດໜ ີ່ ງລ ີ່ ມນ :້
Hereby assign either one of the Independent BOD members below:

ທີ່ ານ ຄໍາສ ກ ສ ນດາຣາ ຫຼ ື ທີ່ ານ ຮສຈ. ປອ. ພ ເພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ
Mr. Khamsouk Sundara or Assoc. Prof. Phouphet Kyophilavong

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

ຂໍມອບໝາຍ ທີ່ ານ/ທີ່ ານ ນາງ - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--. ອາຍ .-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.--.-.-.¯ó  

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 ສະໄໝວສິາມນັ ຂອງ
ທະນາຄານການຄາ້ຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ, ທ ີ່ ຈະຈດັຂືນ້ໃນ ເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວນັທ  29 ຕ ລາ 2021. 
To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary Shareholders Meeting of the 

Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public which will be held at 14:00 PM of 29 October 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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ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທກຶກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນປະຈ າປີ 2020 
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the annual general 

shareholders’ meeting of BCEL for the year 2020

ເຫນັດ  / approve     ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove

ວາລະທີ 2: ລາຍງານ ການດ າເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະ 6 ເດຼືອນ ປີ 2021 
Agenda 2: A brief report on BCEL’s Business Performance for the 6 months of the 

year 2021 

 (ບໍີ່ມ ການລງົຄະແນນສຽງ / No vote required) 

ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການດັດແກູ້ແຜນການປ ີ2021 
Agenda 3: To consider and approve the adjustment of the Business Plan for the 

year 2021 

ເຫນັດ  / approve     ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove

ວາລະ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັັ້ງສະພາບ ລຫິານຊຸດໃໝ່ 
Agenda 4: To consider and approve the appointment of the new Board of Directors 

ເຫນັດ  / approve     ບໍີ່ ເຫນັດ  / disapprove

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. ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ ບໍີ່ ໄດລ້ະບ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕນົໃນການລງົຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜືີ່ ງ ຫຼ ືລະບ ໃວ ້ ບໍີ່ ຈະແຈງ້ ໃຫຖ້ວືີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້
ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດ 
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 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-./-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-/2021.

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

ເຊັນຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນທີື່ມອບໝາຍ / signed by the shareholder

ເຊັນຜ ູ້ຕາງໜ້າ /signed by the proxy
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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 ຳລບັກຳນດ ຳເນນີກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ທຄຕລ 
Rules for the Shareholders’ Meeting of BCEL 

 
1. ກຳນລງົທະບຽນເພືື່ ອເຂົ ູ້ຳຮື່ ວມກອງປະຊຸມ/Registration for attending the meeting 
ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທກຸຄົນ ຕ້ອງລົງທະບຽນໃຫູ້ຮຽບຮ້ອຍຕາມຂັົ້ນຕອນທ ີ່ ທຄຕລ ກ ານດົໄວູ້ ກອ່ນ
ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫູ້ ທຄຕລ ສ າເນົາເອົາບັດປະຈ າຕົວ ຫ ຼື ໜັງສຼືຜ່ານແດນ ຫ ຼື 
ເອກະສານອຼືີ່ນໆທ ີ່ສາມາດໃຊູ້ແທນໄດູ້ ເພຼືີ່ອເອົາໄວູ້ເປັນຫ ັກຖານ. 
All attendees must complete registration in accordance with the procedures specified by BCEL before 

attending the meeting and allow BCEL to photocopy their ID cards or passports or other similar 

documents as evidence.  

ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ ຕ້ອງນ າເອົາໜັງສຼືແຈູ້ງສິດເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທ ີ່
ອອກໃຫູ້ໂດຍຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ (ທ ີ່ມ ເຄຼືີ່ອງໝາຍບາໂຄດ) ມາແຈູ້ງພ້ອມໃນເວລາລົງທະບຽນ. ກ ລະນ 
ທ ີ່ບ ີ່ມ ໃບແຈູ້ງສິດເຂົົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມແລູ້ວນັົ້ນ ຈະຖຼືວ່າການລົງທະບຽນບ ີ່ສ າເລັດ ແລະ ຈະສົີ່ງຜົນໃຫູ້ຜ ູ້
ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າ ບ ີ່ມ ສິດລົງຄະແນນສຽງ, ຕັົ້ງຄ າຖາມ ຫ ຼື ມ ຄ າເຫັນຕ ີ່ທ ີ່ປະຊຸມ. 
Shareholders or proxies must bring and present to the registration desk the Invitation issued by the 

Lao Securities Exchange (containing bar code). In absence of such Invitation, the registration shall 

be deemed incomplete and shall lead such shareholders or proxies to have no right to vote, question 

or make comments in the meeting. 

ຜ ູ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງສະແດງເອກະສານຂອງຕົນເອງຕ ີ່ພະນັກງານປະຈ າໂຕະລງົທະບຽນ ຄຼື: 
ບັດປະຈ າຕົວ ຫ ຼື ປຶົ້ມສ າມະໂນຄົວ ຫ ຼື ໜັງສຼືຜ່ານແດນ (ສ າລັບນັກລົງທນຶຕ່າງປະເທດ) ພ້ອມກັບ ສ າເນາົ
ເອກະສານປະເພດດຽວກນັນ ົ້ຂອງຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ, ໃບມອບສິດ ແລະ ໜັງສຼືເຊ ນປະຊຸມ. ຖ້າເອກະສານເຫ ົີ່ານ ົ້
ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນອະນຍຸາດໄດູ້ສະເພາະເອກະສານທ ີ່ເປັນພາສາ ອັງກິດເທົີ່ານັົ້ນ. 
The proxy must present to the officers at registration desk his/her valid ID Card, or family book or 

passport (in case of foreign investor) together with the copies of the same documents of the 

shareholder, letter of Proxy, and the Invitation to the Meeting. If these documents are in foreign 

languages, only the documents in English are acceptable. 

2. ອງົປະຊຸມ/Quorum 

ກອງປະຊຸມສາມາດດ າເນ ນໄດູ້ກ ີ່ຕ ີ່ເມຼືີ່ອມ ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ
ຂຶົ້ນໄປ ແລະມ ຈ ານວນຮຸູ້ນທ ີ່ຖຼືເກ ນ 51% ຂອງຈ ານວນຮຸູ້ນສາມັນທັງໝດົ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກ ານດົໄວູ້ໃນ ກດົ
ລະບຽບຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 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. ກຳນດ ຳເນນີກອງປະຊຸມ/Rules for proceeding 
3.1  ທ່ານປະທານສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ເປັນປະທານກ່າວເປ ດ ແລະ ນ າພາດ າເນ ນກອງປະຊຸມ. 
 The Chairman of BCEL's Board of Directors will preside over and lead the meeting. 

3.2  ທ່ານ ປະທານສະພາບ ລິຫານ ເປັນຜ ູ້ສະເໜ ຫົວຂ ົ້ຂອງແຕ່ລະວາລະ ແລະ ເປັນຜ ູ້ສັີ່ງໂຫວດ 
ຄະແນນແຕ່ລະວາລະ. 
The Chairman will propose the title of each agenda and order the voting of each agenda. 

3.3 ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ເປັນຜ ູ້ດ າເນ ນສະເໜ  ເນຼືົ້ອໃນຂອງແຕ່ ລະວາລະໃນກອງປະຊຸມ. 
The General Managing Director of BCEL will present details of each agenda to the meeting. 
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3.4  ຫ ັງຈາກທ ີ່ທ່ານຜ ູ້ອ ານວຍການ ໄດູ້ສະເໜ ເນຼືົ້ອໃນຂອງວາລະແລູ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜ 
ໃຫູ້ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນຫ ຼືຜ ູ້ຕາງ ໜ້າທ ີ່ມ ຄ າຖາມ ຫ ຼື ຄ າເຫັນຕ ີ່ວາລະທ ີ່ກ າລັງຖຼືກພິຈາລະນາຢ ່. ກ ລະນ ມ ຄ າຖາມ 
ທ່ານຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍຈ່ະເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ຄ າອະທິບາຍຊ ົ້ແຈງ. ຈາກນັົ້ນ, ຖ້າບ ີ່ມ ຄ າຖາມໃດໆຕ ີ່ແລູ້ວ 
ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜ ໃຫູ້ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນຫ ຼືຜ ູ້ຕາງໜ້າລົງມະຕິຕ ີ່ວາລະດັີ່ງກາ່ວ. 
After the General Managing Director has presented details of each agenda, the Chairman will ask the 

Shareholders and Proxies to make necessary comments or questions. Should there is a question, the 

General Managing Director shall give the answer forthwith. Only when there is no any further 

question or comment, the Chairman shall ask the Shareholders and Proxies to vote on the agenda 

3.5  ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຕ້ອງປິດສຽງໂທລະສັບ ຫ ຼື ອຸປະກອນການສຼືີ່ສານທຸກຢ່າງ ແລະ ບ ີ່ສົີ່ງສຽງດັງ
ລົບກວນ ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງການດ າເນ ນກອງປະຊຸມ. 
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. ພຳສຳທີື່ ນ ຳໃຊ ູ້ໃນກອງປະຊຸມ/Language in the meeting 

ພາສາທ ີ່ນ າໃຊູ້ຢ ່ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນພາສາລາວ  
The language used in the meeting is Lao language. 

5. ຜ ູ້ມສີດິລງົຄະແນນສຽງ/Persons eligible to vote 
5.1  ມ ແຕ່ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ຊຶີ່ງໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົົ້າຮ່ວມກອງ 
ປະຊຸມຮຽບຮ້ອຍແລູ້ວ ເທົີ່ານັົ້ນ ທ ີ່ຈະມ ສິດລົງຄະແນນສຽງ.  
Only the shareholders or proxies who have registered to attend the meeting are eligible to vote. 

5.2 ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ບ ີ່ໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມອຼືີ່ນ ຈະບ ີ່ມ  ສດິໃນ
ການລົງຄະແນນສຽງ. 
Any shareholders or proxies who have not registered to attend the meeting and other attendees will 

not be eligible to vote.  

6. ກຳນລງົຄະແນນສຽງ/Voting 
ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະເປັນຜ ູ້ສະເໜ ວາລະທ ີ່ຕອ້ງການໃຫູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຈະເຊ ນ ພຽງແຕ່ຜ ູ້ຖຼື
ຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ ທ່ານໃດທ ີ່ບ ີ່ເຫັນດ ຕ ີ່ບັນຫາທ ີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້ນ າ ສະເໜ ເທົີ່ານັົ້ນ
ລົງຄະແນນສຽງ ເພຼືີ່ອຄວາມສະດວກໃນການນັບຄະແນນສຽງ (ໝາຍຄວາມວາ່ ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນທ່ານໃດທ ີ່ເຫນັ
ດ ຕ ີ່ການສະເໜ ດັີ່ງກ່າວ ກ ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງໃດໆ). 
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. ຜນົສກັສດິຂອງກຳນລງົຄະແນນສຽງ/Effectiveness of voting 
7.1  ສ າລັບ ການລົງມະຕິທົີ່ວໄປ, ການລົງຄະແນນສຽງບ ີ່ເຫັນດ ຈະມ ຜົນສກັສິດ ກ ຕ ີ່ເມຼືີ່ອມ ຄະແນນສຽງ
ຫລາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງ ຈ ານວນຮຸູ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດໃນທ ີ່ປະຊຸມ.   
For ordinary resolutions, the "Disapprove votes" will become effective only if such votes account for 

more than half of the total number of BCEL shares attending the meeting 

7.2 ສ າລັບການລົງມະຕິສະເພາະ, ການລົງຄະແນນສຽງບ ີ່ເຫັນດ ຈະມ ຜົນສກັສິດ ກ ຕ ີ່ເມຼືີ່ອມ ຄະແນນສຽງ
ຫລາຍກວ່າ ໜຶີ່ງສ່ວນສາມຂອງຈ ານວນຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທັງໝົດທ ີ່ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມ 
ຮຸູ້ນລວມກນັຫ າຍກວ່າ 20% ຈ ານວນຮຸູ້ນ ທຄຕລ ທງັໝົດ.  
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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. 
7.3  ທຸກບດັລົງຄະແນນສຽງ "ບ ີ່ເຫັນດ " ຕ ີ່ວາລະໃດໜຶີ່ງທ ີ່ຖຼືກສົີ່ງໃຫູ້ທ ີ່ປະຊຸມຫ ັງຈາກທ ີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້
ປະກາດຜົນການລົງຄະແນນຂອງວາລະນັົ້ນແລູ້ວ, ຈະຖຼືວ່າເປັນບັດລົງຄະແນນສຽງທ ີ່ໃຊູ້ບ ີ່ໄດູ້. 
Any and All "Disapprove votes" in any Agenda which are submitted to the Meeting after the Meeting 

has already announced the voting result of such Agenda shall be null and void. 

8. ກຳນແຈ ູ້ງຜນົກຳນລງົຄະແນນສຽງ/Notification of voting result 

ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດູ້ຮັບແຈູ້ງກ່ຽວກັບຜົນການນັບຄະແນນຢ ່ໃນທ ີ່ປະຊຸມເລ ຍ ໂດຍ ການນບັ
ຄະແນນສຽງ ຈະຖຼືເອົາໜຶີ່ງຮຸູ້ນ ເທົີ່າກັບໜຶີ່ງຄະແນນສຽງ. 
Attendees will be informed about the voting result forthwith in the meeting with one share equals one 

vote. 
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ຄ ຳແນະນ ຳກ່ຽວກັບເອກະສຳນ ແລະ ຫ ັກຖຳນທີີ່ຕອ້ງນ ຳມຳສະເໜີໂຕເພ ີ່ອເຂ ົ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
Instruction about the documents and evidence to be presented prior to attending the 

meeting 
 

ເພ ື່ ອຄວາມສະດວກໃນການລງົທະບຽນຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ, ຜ ູ້ຖ ຮຸ ູ້ນ ຫ   ຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ທ ື່ ຈະເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ 
ກະລຸນານ າເອາົໜງັສ ເຊ ນປະຊຸມ, ໃບເຂົ ູ້າຮື່ ວມ ກອງປະຊຸມທ ື່ ອອກໃຫູ້ໂດຍຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະ ໃບມອບສດິ (ສ າລບັຜ ູ້ຕາງ
ໜູ້າ) ມາພ ູ້ອມເອກະສານທ ື່ ສາມາດນ າໃຊ ູ້ ຢັູ້ງຢ ນຕນົເອງ ຕາມແຕື່ ລະກ ລະນ ດັື່ ງນ ູ້: 
For convenience in registration process to attend the Meeting, the shareholders or the proxies who will 

attend the Meeting are required to bring the Invitation to the Meeting, the Letter for attending the meeting 

issued by the Lao Securities Exchange and the Proxy (applicable for the proxy only) together with the 

documents for proof of identity as indicated for each circumstance below: 

1. ຜ ູ້ເຂ ົ້ຳຮ່ວມທີີ່ເປັນບຸກຄ ນ / attendees who are natural persons 
ໃຫູ້ນ າເອາົເອກະສານໃດໜ ື່ ງຂອງຕນົດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ູ້ ມາສະແດງເວລາລງົທະບຽນ 
Shall present one of the following documents of their own at the time of registration. 

1.1. ບດັປະຈ າຕວົ/Identification Card 
1.2. ສ າມະໂນຄວົ/Family book 
1.3. ໜງັສ ຜື່ ານແດນ (ສ າລບັນກັລງົທ ນຕື່ າງປະເທດ)/Passport (for foreign investors) 
 

2. ຜ ູ້ເຂ ົ້ຳຮ່ວມທີີ່ເປັນນິຕິບຸກຄ ນ / Attendees who are legal persons 
ໃຫູ້ນ າເອາົເອກະສານໃດໜ ື່ ງທ ື່ ກ ານດົໄວ ູ້ໃນຂ ູ້ 1 ເທງິນ ູ້ ພ ູ້ອມກບັເອກະສານໃດໜ ື່ ງດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ູ້ ມາສະແດງ ເວລາລງົທະບຽນ: 
Shall present one of the documents as given in 1. above plus one of the following documents at the time of 

registration: 

2.1. ໃບອະນຸຍາດລງົທ ນ/ Investment License 
2.2. ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ/ Certificate of Enterprise Registration (Affidavit) 
2.3. ໃບທະບຽນອາກອນສະບບັຫ ູ້າສຸດ/ most recent Tax Certificate 
        ສ າລບັຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຜ ູ້ອ ານວຍການ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ນ າເອາົໃບມອບສດິຈາກຜ ູ້ອ ານວຍການທ ື່ ມ ສດິອ ານາດມາພ ູ້ອມຕ ື່ ມອ ກ. 
For attendee who is not the authorized director shall have the Proxy as attached hereto signed by the 

authorized director. 

ເອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານທ ື່ ຕ ູ້ອງນ າມາສະເໜ ໂຕ ເພ ື່ ອເຂົ ູ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມຊ ື່ ງເປັນພາສາຕື່ າງປະເທດ ຕ ູ້ອງແປເປັນ 
ພາສາລາວ ໂດຍມ ການເຊນັຢັູ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ ູ້ອງໃນການແປຈາກບ ລສິດັແປພາສາທ ື່ ໜ ູ້າເຊ ື່ ອຖ ໄດ ູ້. ສ າລບັພາສາຕື່ າງ ປະເທດ 
ແມື່ ນອະນຸຍາດໃຫູ້ສ າລບັພາສາອງັກດິເທົື່ ານັ ູ້ນ. ທຄຕລ ມ ສດິປະຕເິສດເອກະສານອູ້າງອ ງໃດໆ ທ ື່ ບ ື່ ເປັນໄປຕາມ ການກ ານດົນ ູ້. 
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. 
 
ໝຳຍເຫດ/Important Remark: 

ຜ ູ້ເຂ ົ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມທກຸຄວນ ຄວນຈະນ ຳບັດຢັົ້ງຢ ນກຳນສັກວັກຊິນໂຄວິດ-19 ຂອງຕ ນເອງມຳພ້ອມ ເພ ີ່ອ
ສະແດງຕ ີ່ພະນັກງຳນໃນເວລຳລ ງທະບຽນ 
All participants are advised to bring their certificate of COVID-19 vaccination and present it to the officers 
at the registration desk. 



                       ເອກະສານຄດັຕດິ/ Attachment 9 

 

 

ຄ ຳແນະນ ຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນລົງຄະແນນສຽງ 
Vote Instruction  

 
1. ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ ູ້ຮບັບດັລງົຄະແນນສຽງສ າລບັທຸກໆວາລະ ທ ່ ຕ ູ້ອງການໃຫູ້ມ ການລງົຄະແນນສຽງ ໃນເວລາ

ລງົທະບຽນເຂົ ູ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ການລງົຄະແນນສຽງໂດຍຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ຊ ່ ງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທ ່ ມອບໝາຍສດິໄດ ູ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ ູ້ງແລ ູ້ວ 
ກ່ຽວກບັ ການລງົຄະແນນໃນແຕ່ລະວາລະ ທະນາຄານ ຈະບນັທ ກການລງົຄະແນນສຽງ ໃນເວລາລງົທະບຽນ ໂດຍທ ່ ຜ ູ້ຕາງ  ໜູ້
າຈະບ ່ ຕ ູ້ອງລງົແນນສຽງອ ກ. 
The attendees will be given a ballot for voting in each agenda requiring a vote at the time of registration. 

For the case of proxy in which the voting in each agenda has been clearly specified by the shareholder 

in the Proxy, BCEL will record such votes at the time of the registration and the proxy will not be 

required to vote. 

2. ກອງປະຊຸມ ຈະເຊ ນພຽງແຕ່ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທ່ານໃດທ ່  ບ ່ ເຫນັດ  ຕ ່ ບນັຫາທ ່ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ນ າສະເໜ ເທົ່ ານັ ູ້ນ ລງົຄະແນນ ສຽງ (ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທ່ານໃດທ ່  ເຫນັດ ຕ ່ ການແຕ່ງຕັ ູ້ງດັ່ ງກ່າວ ກ ບ ່ ຈ າເປັນຕ ູ້ອງລງົຄະແນນສຽງໃດໆ). 
Only the shareholders who DO NOT AGREE with the matters proposed by the meeting are invited to 

vote (meaning that for those who agree with such appointment are not necessary to make any vote) 

3. ໃນການລງົຄະແນນສຽງ ຂ ໃຫ ູ້ທ່ານປະກອບຂ ູ້ມ ນໃສ່ບດັລງົຄະແນນສຽງທ ່ ໄດ ູ້ແຈກຢາຍໃຫູ້. ໃນນັ ູ້ນ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ລະບຸ ຢ່າງ
ຈະແຈ ູ້ງກ່ຽວກບັຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນຂອງທ່ານ, ຈ ານວນຮຸ ູ້ນ ທຄຕລ ທ ່ ທ່ານຖຢື ່  (ຖູ້າບ ່ ມ ຂ ູ້ມ ນດັ່ ງກ່າວຢ ່ ໃນບດັລງົຄະແນນ
ສຽງ) ແລະ ໃຫ ູ້ໝາຍຕ ນກາໃສ່ຫ ູ້ອງ ບ ່ ເຫນັດ . 
To vote, kindly fill in the distributed ballot in which you must specify clearly about your name and 

surname, and the total number of BCEL shares you are holding (if such information is not available in 

the ballot) and mark a cross in the Disapprove box. 

4. ຫລງັຈາກທ່ານລງົຄະແນນສຽງຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ ຂ ໃຫ ູ້ທ່ານຍກົບດັດັ່ ງກ່າວຂ ູ້ນ ເພື່ ອໃຫ ູ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບເກບັເອາົ ແລະ 
ຮວບຮວມຄະແນນສຽງ. 
After you have clearly casted your vote, kindly raise your hand with the ballot, so the organizers can 

take the ballot and count the votes. 

5. ທ່ານຈະໄດ ູ້ຮບັແຈ ູ້ງກ່ຽວກບັຜນົການນບັຄະແນນຢ ່ ໃນທ ່ ປະຊຸມເລ ຍ ໂດຍການນບັຄະແນນສຽງຈະຖເືອາົໜ ່ ງຮຸ ູ້ນ ເທົ່ າກບັໜ ່ ງ
ຄະແນນສຽງ. 
You will be informed about the voting result right in the meeting with one share equals one vote. 

6. ການລງົຄະແນນສຽງບ ່ ເຫນັດ ຈະມ ຜນົສກັສດິ ກ ຕ ່ ເມື່ ອມ ຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈ ານວນຮຸ ູ້ນ ທຄຕລ ທງັໝດົ
ໃນທ ່ ປະຊຸມ. 
The Disapproval votes will become effective only if such votes account for more than half of the total 

number of BCEL shares attending the meeting. 

 
ໝຳຍເຫດ/Remark: 

1. ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮ່ວມທ ່ ບ ່ ໄດ ູ້ລງົທະບຽນເຂົ ູ້າປະຊຸມ ຈະບ ່ ມ ສດິໃນການລງົຄະແນນສຽງ. 
Any attendees who failed to make registration will not be eligible to votes. 

2. ທຸກບດັລງົຄະແນນສຽງບ ່ ເຫນັດ ຕ ່ ວາລະໃດໜ ່ ງ ທ ່ ຖກືສົ່ ງໃຫ ູ້ທ ່ ປະຊຸມ ຫ ງັຈາກທ ່ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ປະກາດຜນົການລງົຄະແນນ
ຂອງວາລະນັ ູ້ນແລ ູ້ວ, ຈະຖວ່ືາເປັນບດັລງົຄະແນນສຽງທ ່ ໃຊ ູ້ບ ່ ໄດ ູ້. 
All disapprove votes in any Agenda which is submitted to the Meeting after the Meeting has announced 

the voting result of such Agenda shall be deemed invalid. 
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