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ເອກະສານຄັດຕິດ 1

ວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ
29 ເມສາ 2022
ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜຖ
ູ້ ືຮຸູ້ນສະໄໝວິສາມັນປະຈາປີ 2021
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜຖ
ູ້ ືຮຸູ້ນສະໄໝວິສາມັນຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2021 ຈັດຂຶນ
ຶ້ ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021
ຕາມລາຍລະອຽດທີີ່ຢູ່ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 2 ເຊິງີ່ ບົດບັນທຶກດັງີ່ ກ່າວ ໄດູ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່າງສອດຄ່ອງກັບກົດ
ລະບຽບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລູ້ວ.
ຄາເຫັນຂອງສະພາບລິຫານ:

ສະພາບລິຫານໄດູ້ພຈ
ິ າລະນາແລູ້ວ ເຫັນວ່າ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວ ມີເນືອ
ຶ້ ໃນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ແລູ້ວ ຈຶງີ່ ເຫັນຄວນສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮ
ື ຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:

ວາລະນີຶ້ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ.
ວາລະທີ 2: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ
ປະຈາປີ 2021 (ເອກະສານຄັດຕິດ 3)
❖ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ທີພ
ີ່ ົົ້ນເດັີ່ນໃນໄລຍະປີ 2021 ຜ່ານມາໂດຍຫຍົ້

-

ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ 5 ຄັຶ້ງ; ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ສະໄ
ໝສາມັນ ຈານວນ 4 ຄັຶ້ງ, ສະໄໝວິສາມັນ ຈານວນ 7 ຄັຶ້ງ ແລະ ຈັດກອງປະຊມຜູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ຈານວນ 2
ຄັຶ້ງ (ສາມັນ 1 ຄັຶ້ງ, ວິສາມັນ 1 ຄັງຶ້ );
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫູ້ແກູ່ຂາຮຸູ້ນຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2020 ທັງໝົດ ຈານວນ 560ກີບ/ຮຸູ້ນ;
ໄດູ້ມີການປູ່ຽນແປງໃນລະດັບຄະນະອານວຍການ ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບລິຫານ ດັງີ່ ນີຶ້:
1) ຍົກຍ້າຍຮອງຜູ້ອານວຍການ 1 ທ່ານ ເພືອ
ີ່ ໄປຮັບໜ້າທີີ່ໃໝູ່ຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດລັດແຫູ່ງອືນ
ີ່ ;
2) ອະນຸມັດການລາອອກສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງຮອງຜູ້ອານວຍການ 1 ທ່ານ;
3) ແຕູ່ງຕັຶ້ງຮອງຜູ້ອານວຍການ 4 ທ່ານ;
4) ຮັບຮອງການຍົກຍ້າຍທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອານວຍການ ທຄຕລ (ຜູ້ເກົີ່າ) ເພືອ
ີ່ ໄປຮັບໜ້າທີີ່ໃໝູ່ຢູ່
ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຕູ່ງຕັຶ້ງທ່ານ ຄາພຸດ ສິດທິລາດ ເປັນຜອ
ູ້ ານວຍການ ທຄຕລ (ຜູ້ໃໝູ່ );

-

ໄດູ້ຂະຫຍາຍການຊາລະແບບທັນສະໄໝໄປສບ
ູ່ ລິສດ
ັ ຊັນ
ຶ້ ນາຈານວນໜຶງີ່ ຄື: ຮ່ວມມືກັບບລິສດ
ັ ເອັມພອຍມາກ
ການຄ້າ ຈາກັດ ໃນການຊາລະສະສາງສິນຄ້າ, ບລິການຜ່ານ QR Code; ພັດທະນາລະບົບເຊືີ່ອມຕີ່ ແລະ
ໂອນເງິນຮ່ວມກັບບລິສັດ Umoney & Mmoney; ຮ່ວມມືກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສະຫະ
ກາ ແລະ ການຄ້າ ໃນການໃຫູ້ບລິການຊາລະຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ຜ່ານລະບົບຂອງທະນາຄານ;
ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນບັດ ATM UnionPay ເປັນບັດຊິບ (Chip)
ເລີີ່ມນາໃຊູ້ລະບົບ Core-Banking ໃໝູ່ຂອງ ທຄຕລ ທົີ່ວລະບົບ ໃນເດືອນເມສາ 2021
ຮັບຮອງລະບຽບ ແລະ ບັນດາ DATA Dictionary ຂອງໂຄງການ DATA Governance ຂອງ ທຄຕລ.
ສາເລັດການຮັບຮອງບົດກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາ 06 ເດືອນຕົຶ້ນປີ 2021 ທຄຕລ ຈາກ
ບລິສດ
ັ ກວດສອບພາຍນອກ;

-

-

1
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❖ ຜົນການດາເນີນທຸລະກິດ ປະຈາປີ 2021
ຜົນການດາເນີນທຸລະກິດປະຈາປີ 2021 ທີີ່ໄດູ້ຮັບການກວດສອບຈາກ ບລິສດ
ັ PWC ແລະ ຮັບຮອງຈາກ
ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ມີດັີ່ງນີຶ້:
- ຍອດຊັບສິນ/ໜີສ
ຶ້ ິນ: 68.236.991 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 109,53%;
- ຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ: 30.080.974 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 122,15%;
- ຍອດເງິນຝາກ: 61.802.739 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 110,36%;
- ກາໄລກ່ອນອາກອນ: 12.585 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 48,40%;
- ກາໄລຫຼັງອາກອນ: 11.410 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 54,86%.
❖
ອີງໃສູ່ຜນ
ົ ການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2021 ທີີ່ພົບກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ເຮັດໃຫູ້ບີ່
ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມແຜນການ ສະນັນ
ຶ້ , ໃນປີ 2021 ສະພາບລິຫານ ຈຶງີ່ ໄດູ້ຕົກລົງບີ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫູ້ແກູ່
ຜູ້ຖືຮຸູ້ນ ແລະ ສະເໜີຂແບູ່ງກາໄລຫຼັງຫັກອາກອນ ເຂົຶ້າຄັງຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ ດັງີ່ ລຸູ່ມນີ:ຶ້
- ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ: 10%
- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ: 90%
ຄາເຫັນຂອງສະພາບລິຫານ:

ສະພາບລິຫານໄດູ້ພຈ
ິ າລະນາແລູ້ວ ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:

ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືອ
ີ່ ມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ.

ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການປະຈາປີ 2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 4)
ສະເໜີກອງປະຊຸມ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການ ປະຈາປີ 2022 ດັີ່ງນີຶ້:
1). ແຜນທຸລະກິດ
-

ຍອດຊັບສິນ : 72.543.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ການປະຕິບັດປີ 2021 ເພີຶ້ມຂືນ
ຶ້ 6,31%;

-

ຍອດເງິນຝາກ: 66.000.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ການປະຕິບັດປີ 2021 ເພີຶ້ມຂຶຶ້ນ 6,79%;

-

ຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ: 31.737.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ການປະຕິບັດປີ 2021 ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ 5,51%;

-

ໜີຶ້ NPL ທັງໝົດ : 1.847.000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສູ່ປະຕິບັດ 2021 ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ 59,05% ແລະ ກວມ 5,82%
ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ;

-

ກາໄລກ່ອນອາກອນ: 59.000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສູ່ປະຕິບັດ 2021 ເພີີ່ມຂືຶ້ນ 368,81%.
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2). ແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ການການົດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທີີ່ຄາດຄະເນຈະຈົດເຂົຶ້າຊັບສົມບັດ ພາຍໃນ
ປີ 2022 ທັງໝົດ ຈານວນ 231,96 ຕືຶ້ກີບ ເຊິງີ່ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງແຫຼີ່ງທຶນທີີ່ມີ. ໃນນັນ
ຶ້ , ຫຼັກໆ 2022 ແມູ່ນເນັຶ້ນ
ໜັກໃສູ່ສະເພາະວຽກງານທີີ່ມີຄວາມຈາເປັນ ເພືອ
ີ່ ເສີມສ້າງຄວາມໝັຶ້ນຄົງທາງດ້ານລະບົບໃຫູ້ແກູ່ ທຄຕລ.
ກລະນີສະພາບເສດຖະກິດມີການປູ່ຽນແປງ ຫຼື ມີຄວາມຈາເປັນໃດໆທີີ່ຕ້ອງດັດແກູ້ແຜນການປະຈາປີ 2022,
ສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມມອບອານາດໃຫູ້ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການດັດແກູ້ແຜນການດັີ່ງກ່າວ.
ຄາເຫັນຂອງສະພາບລິຫານ:

ສະພາບລິຫານໄດູ້ພຈ
ິ າລະນາແລູ້ວ ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:

ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືອ
ີ່ ມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ.
ວາລະທີ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການສ້າງຕັົ້ງບລິສັດ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ (ເອກະສານຄັດ
ຕິດ 5)
ເພືີ່ອເປັນໂອກາດຫນືີ່ງໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ ທຄຕລ, ເຊີີ່ງຖືໄດູ້ວ່າ ບລິສດ
ັ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ ຈະເປັນ
ບລິສດ
ັ ທາອິດໃນ ສປປ ລາວ, ເປົຶ້າຫມາຍໃນການດາເນີນທຸລະກິດແມູ່ນເພືີ່ອບລິຫານຈັດການ ໜີຶ້/ຊັບສິນ ທີີ່ຊືຶ້ຫລຸດ
ຈາກ ທະນາຄານ/ສະຖາບັນການເງິນ ເພືອ
ີ່ ນາມາປັບປຸງ -ພັດທະນາໃຫູ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຫລື ກາຍເປັນຊັບສິນທີີ່ໄດູ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນທີີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຫລາຍຂືຶ້ນ.
ສະພາບລິຫານ ໄດູ້ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການໃນການສ້າງຕັຶ້ງບລິສັດ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ ຈາກັດ, ພ້ອມທັງໄດູ້
ມອບໃຫູ້ຄະນະບລິຫານ ທຄຕລ ຄົນ
ຶ້ ຄວ້າດ້ານການສ້າງຕັຶ້ງ-ດາເນີນງານບລິສດ
ັ ດັີ່ງກ່າວໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນ , ເພືີ່ອເປັນ
ພືຶ້ນຖານດ້ານນິຕິກາໃຫູ້ແກູ່ ທຄຕລ ໃນການດາເນີນການສ້າງຕັຶ້ງຕາມຂັຶ້ນຕອນຢູ່າງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ຈືີ່ງຂສະ
ເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງການສ້າງຕັຶ້ງບລິສັດ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ . ສາລັບເງືີ່ອນໄຂລະອຽດ
ສະເໜີກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮ
ື ຸູ້ນມອບອານາດໃຫູ້ສະພາບລິຫານ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງບັນຫາໃດໆທີີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຕັຶ້ງ
ບລິສດ
ັ ດັງີ່ ກ່າວ.
ຄາເຫັນຂອງສະພາບລິຫານ:

ສະພາບລິຫານໄດູ້ພຈ
ິ າລະນາແລູ້ວ ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:

ວາລະນີຶ້
ປະຊຸມ.

ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ວາລະທີ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະປະຈາປີ 2022.
ອີງຕາມການຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ຜ່ານການປະມນຕາມລະບຽບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທຄຕລ ໄດູ້ເລືອກເອົາບລິສັດ ພຣາຍສວ
ເຕີເຮົຶ້າສກບເປີສ (ລາວ) ຈາກັດຜດ
ູ້ ຽວ (PWC) ເປັນຜູ້ກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2022 ໂດຍລາຄາ
3
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ສາລັບການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ການທົບທວນຂອບເຂດເງິນ ກູ້ ແມູ່ນ 920.000.000 ກີບ (ເກົຶ້າຮ້ອຍຊາວລ້ານກີບ
ຖ້ວນ). ການບລິການກວດສອບ ລວມມີການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ ແລະ ມາດຕະຖານບັນຊີລາວ
ເປັນພາສາລາວ-ພາສາອັງກິດ, ທົບທວນຖານະການເງິນປະຈາ 06 ເດືອນຕົຶ້ນປີ ແລະ ກວດສອບປະຈາປີ.
ຄາເຫັນຂອງສະພາບລິຫານ:

ສະພາບລິຫານໄດູ້ພຈ
ິ າລະນາແລູ້ວ ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:

ວາລະນີຶ້
ປະຊຸມ.

ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
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ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021 ໂດຍສັງເຂບ
1. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີື່ພົ້ນເດັື່ນໂດຍຫຍໍົ້
ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ທຄຕລ ເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານເຊັນ
ື່ :

-

ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ 5 ຄັັ້ງ;

-

ປັບປຸງແຜນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021 ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູູ້ຖຮຸນ
ູ້ ;

-

ພັດທະນາລະບົບເຊື່ອມຕໍື່ ແລະ ໂອນເງິນຮ່ວມກັບບໍລິສດ
ັ Umoney & MMoney;

-

ປິດການບໍລິການວັນເສົາ-ວັນອາທິດຂອງໜ່ວຍບໍລິການ;

-

ໄດູ້ເລອ
ື່ ນການຊອກຫາຄູ່ຮວ
່ ມທນຍຸດທະສາດໃໝ່ (ຂາຍຮຸູ້ນ 9%) ອອກໄປກ່ອນ ໃນໄລຍະທີື່ສະພາບບໍື່
ເໝາະສົມ;

ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຈໍານວນ 4 ຄັັ້ງ ແລະ ສະໄໝວິສາມັນ ຈໍານວນ 7 ຄັັ້ງ;
ຈັດກອງປະຊູມຜູູ້ຖຮຸນ
ູ້ ທຄຕລ ຈໍານວນ 2 ຄັງັ້ (ສາມັນ 1 ຄັງັ້ , ວິສາມັນ 1 ຄັັ້ງ);
ຮັບຮອງແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ 20212025;
ດໍາເນີນການຂນ
ັ້ ແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022;
ສະເໜີຮັບຮອງການຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ທຄຕລ ຜ່ານສະພາບໍລິຫານ;
Go-Live ລະບົບ Core-Banking ໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ;

ຮັບຮອງລະບຽບ ແລະ ບັນດາ DATA Dictionary ຂອງໂຄງການ DATA Governance ຂອງ ທຄຕລ;
ແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ມອບຮັບໜ້າທີື່ລະຫວ່າງ ຜູູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ ຄົນໃໝ່ ແລະ ຄົນເກົື່າ;
ຮ່ວມມກັບບໍລສ
ິ ັດເອັມພອຍມາກການຄ້າ ຈໍາກັດ ໃນການຊໍາລະສະສາງສິນຄ້າ, ບໍລິການຜ່ານ QR Code;
ຮ່ວມມກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນການໃຫູ້ບໍລິການຊໍາລະຄ່າ
ທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຜ່ານລະບົບຂອງທະນາຄານ;
ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນບັດ ATM UnionPay ມາປ່ຽນເປັນບັດຊິບ (Chip) ແລະ ເປີດໂຕບັດ BCEL Visa
Platinum;
ປິດໜ່ວຍບໍລິການລາວບາວ ເລີມ
ື່ ຕັັ້ງແຕ່ວັນທີ 30/07/2021;
ສໍາເລັດການຮັບຮອງບົດກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາ 06 ເດອນຕົັ້ນປີ 2021 ທຄຕລ ຈາກ
ບໍລິສດ
ັ ກວດສອບພາຍນອກ;

-

ປະຕິບັດມາດຕະການປູ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຈູ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຂັັ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພື່ອປູ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ.
ຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2021

2.

-

ຍອດຊັບສິນ/ໜີັ້ສິນ: 68.236.991 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 109,53%;
ຍອດເງິນກູູ້ທັງໝົດ: 30.080.974 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 122,15%;
ຍອດເງິນຝາກ: 61.802.739 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 110,36%;
ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: 12.585 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 48,40%;
ກໍາໄລຫຼັງອາກອນ: 11.410 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 54,86%.
1

ເອກະສານຄັດຕິດ 3
3. ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກໍື່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກໍື່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທົື່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2021 ປະຕິບັດ
ໄດູ້ 145,74 ຕັ້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດເທົາື່ ກັບ 58% ດັື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້:
ລໍາດັບ

ເນັ້ອໃນ

ສົມທຽບແຜນ %

1

ສ້າງຕັັ້ງສາຂາ

0%

2

ສິດນໍາໃຊູ້ທີື່ດນ
ິ

28%

3
4

ໂປຼແກຼມ
ສິງປຸກສ້າງ

143%
2%

5

ພາຫະນະ

22%

6

ສິື່ງຕິດຕັັ້ງຈັດວາງ

38%

7
8

ເຄື່ອງຈັກຮັບໃຊູ້ຫ້ອງການ
ເຄື່ອງຮັບໃຊູ້ຫ້ອງການ

90%
52%

4. ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການ
ພາຍໃນປີ 2021 ທຄຕລ ໄດູ້ປິດໜ່ວຍບໍລິການ 1 ໜ່ວຍຄ: ໜ່ວຍບໍລິການລາວບາວ ຂນ
ັ້ ກັບສາຂາ
ສະຫວັນນະເຂດ. ພ້ອມກັນນັນ
ັ້ , ທຄຕລ ໄດູ້ໂຈະການຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການໃໝ່ທັງໝົດ (ແຜນເດີມຂັ້ນແຜນ
ຂະຫຍາຍ 8 ໜ່ວຍບໍລິການ) ແລະ 1 ສາຂາ ຄ: ຍົກລະດັບໜ່ວຍບໍລິການໄຊສົມບູນ ໃຫູ້ເປັນສາຂາ ແມ່ນໃຫູ້
ຮັກສາເປັນໜ່ວຍບໍລິການຄເກົື່າໃຫູ້ຂັ້ນກັບສາຂາຊຽງຂວາງ.
5. ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກ
ລາດບ

ຍຸດທະສາດ 1

ລາຍການ (11 ແຜນງານ, 42 ໂຄງການ)
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງກອນຮອບດ້ານ

ຈຳນວນ

2021

268

58%

149

56%

ກຳນບລິ ຫຳນກຳນເງິ ນ ແລະ ເພີີ່ ມ ປະສິ ດທິພຳບກຳນດຳເນີ ນທຸລະກິດໃຫ້ຢນ
ື ຍົ ງ
ກຳນຄຸ້ ມ ຄອງ ແລະ ບລິ ຫຳນສິ ນເຊືອ
ີ່

62
33

79%
53%

ກຳນພັດທະນຳດ້ ຳນບຸ ກຄະລຳກອນໃຫ້ເຂັັ້ ມ ແຂງ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພຳບ
ສ້ ຳງລະບົ ບຄຸ້ ມ ຄອງຄວຳມສ່ ຽງ ແລະ ສ້ ຳງພືັ້ ນຖຳນຕ້ ຳນກຳນຟອກເງິ ນໃຫ້ເຂັັ້ ມ ແຂງ

26
26

51%
67%

ແຜນງຳນ 5

ພັດທະນຳກຳນຄຸ້ ມ ຄອງບລິ ຫຳນໃຫ້ໄດ້ ມ ຳດຖຳນສຳກົນ ແລະ ສ້ ຳງມຳດຕະຖຳນໃຫ້ເປັນ
ທະນຳຄຳນອຳຊຽນ Qualified ASEAN Bank (QAB)

2

31%

ຍຸດທະສາດ 2

ຫນເປນທນສະໄໝ ໂດຍນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວດຕະກາໃໝ່ໆໃນ
ການດາເນີນທຸລະກິດ ກ້າວສຍ
່ ກ
ຸ ເສດຖະກິດດິຈຕ
ີິ ອລ

107

66%

ແຜນງຳນ 6

ກຳນພັດທະນຳ ແລະ ຄຸ້ ມ ຄອງລະບົ ບໄອທີ

25

62%

ແຜນງຳນ 7

ຄຸ້ ມ ຄອງບລິ ຫຳນຂັ້ ມູນ ແລະ ກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນສະຖິຕິ ໃຫ້ທັນສະໄໝໄດ້ ມ ຳດຖຳນສຳກົນ
ແລະ ມີ ຄຸນນະພຳບ

29

91%

ແຜນງຳນ 8

ພັດທະນຳຜະລິ ດຕະພັນ ເພືີ່ ອຫັນສູູ່ ກຳນບລິ ກຳນ ໃນຮູບແບບ Digital Banking

53

45%

ແຜນງຳນ 1
ແຜນງຳນ 2
ແຜນງຳນ 3
ແຜນງຳນ 4

ຍຸດທະສາດ 3

ສ້າງການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ບລິການຕາມມາດຕະຖານສາກົນ

12

50%

ແຜນງຳນ 9
ແຜນງຳນ 10

ກຳນປັບປຸງ, ພັດທະນຳລະບົ ບບັ ນຊີ ແລະ ມຳດຕະຖຳນກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິ ນ
ພັດທະນຳ ແລະ ປັບປຸງລະບົ ບກວດກຳໃຫ້ເຂັັ້ ມ ແຂງໄດ້ ມ ຳດຕະຖຳນ .

6
3

28%
88%

ແຜນງຳນ 11

ພັດທະນຳໂຄງກຳນ PCI Compliance ຫື (Payment Card Industry Data Security
Standard)

3

35%

2

ເອກະສານຄັດຕິດ 3

6. ການແບ່ງປັນກໍາໄລຫັງອາກອນເຂົ້າຄັງຕ່າງໆ
ອີງໃສ່ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021 ທີື່ພົບກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ເຮັດໃຫູ້
ບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມແຜນການໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ ຈງື່ ໄດູ້ມີການປັບປຸງແຜນທຸລະກິດໃໝ່ ແຕ່ກໍື່ບໍື່ສາມາດບັນລຸ
ແຜນທີື່ວາງໃວູ້ ສະນັັ້ນ, ໃນປີ 2021 ແມ່ນ ທຄຕລ ຈື່ງບໍື່ສາມາດຈັດແບ່ງຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫູ້ແກ່ຂາຮຸູ້ນໄດູ້ ແລະ
ທຄຕລ ສະເໜີຂໍແບ່ງກໍາໄລຫຼັງຫັກອາກອນທີື່ຍງັ ເຫຼອເຂົັ້າຄັງຕ່າງໆຕາມລະບຽບການເຊັື່ນ:
- ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ: 10%
- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ: 90%

3

ເອກະສານຄັດຕິດ 3

ເອກະສານຄັດຕິດ 3

ເອກະສານຄັດຕິດ 3

ເອກະສານຄັດຕິດ 3

ເອກະສານຄັດຕິດ 3

ເອກະສານຄັດຕິດ 3

ເອກະສານຄັດຕິດ 4

ແຜນດຳເນີນງຳນຂອງ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2022
1.

ສະພຳບເສດຖະກິດມະຫຳພຳກ 2022
ອີງຕາມລາຍງານຈາກອົງການ IMF ຄາດວ່າ ເສດຖະກິດໂລກຈະຂະຫຍາຍໂຕພຽງ 4,4%, ປັດໃຈຕົົ້ນຕໍ

ມາຈາກການລະບາດຂອງ Covid-19 ສາຍພັນໂອມີຄຣອນ, ຂໍົ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອໍານາດ, ອັດຕາເງິນ
ເຟີົ້ທີີ່ມີແນວໂນ້ມເພີີ່ມຂນ
ົ້ ຈາກ ລາຄານໍົ້າມັນທີີ່ເພີີ່ມຂົ້ນ , ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນທີີ່ຫຼຸດລົງໃນຫຼາຍ
ປະເທດ ແລະ ຄວາມບໍສ
ີ່ ະເໝີພາບດ້ານລາຍຮັບ ເຊິີ່ງຈະສົງີ່ ຜົນກະທົບຕໍີ່ການຟົ້ນໂຕທາງເສດຖະກິດໂລກ ໂດຍ
ສະເພາະບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ. ນອກນັົ້ນ, ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງປະເທດມະຫາອໍານາດ (ສະຫະລັດ ,
ຈີນ, ຂົງເຂດເອີຣົບ) ຄາດວ່າຈະຊະລໍຕົວໃນປີ 2022.
ໃນປີ 2022 ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນທິດທາງທີີ່ດີຂົ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ໂດຍໃນລະດັບ 4 – 4,5%, ປັດໄຈສະໜັບສະໜູນມາຈາກການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ການ
ເປີດເສ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເຊີີ່ງສາມາດກະຕຸ້ມການລົງທຶນ, ການທ່ອງ ທ່ຽວພາຍ
ໃນປະເທດ, ນອກຈາກນັົ້ນ ອັດຕາການຢາວັນຊິນມີແນວໂນ້ມເພີີ່ມຂົ້ນ ເຊີງີ່ ສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໝູ່. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍີ່ຕາມ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງບໍີ່ມີຄວາມແນ່ນອນຫຼາຍດ້ານ, ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ທີີ່
ຍັງກະຈາຍໃນວົງກວ້າງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງ, ອັດຕາເງິນເຟີົ້ ແລະ ລາຄານໍົ້າມັນເພີນ
ີ່ ຂນ
ົ້ , ຄວາມບອບ
ບາງທາງດ້ານງົບປະມານ, ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີີ່ມີໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຟົ້ນຟູຂະແໜງ
ການບໍລິການ ລວມເຖິງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
2. ແຜນດຳເນີນງຳນຂອງ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2022
ປີ 2022 ຍັງຈະເປັນອີກປີໜຶີ່ງທີີ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ສບຕໍີ່ພົບກັບຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກຫຼາຍ
ປະການຈາກຜົນກະທົບໂດຍລວມຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຂໍົ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອໍານາດ ແລະ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຂະແໜງການເສດຖະກິດໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ຈາກ
ບັນຫາດັີ່ງກ່າວນັນ
ົ້ ຈະສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນກະທົບຕໍີ່ຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະ
ຕົົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ຂອງລູກຄ້າສິນເຊີ່ອ ເຊິງີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດສ້າງລາຍຮັບຂອງທະນາຄານຫຼຸດລົງ.
ນອກຈາກນັົ້ນ, ການຈັດກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າສິນເຊີ່ອ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບລູກຄ້ າແຕ່ລະກຸ່ມ ເຫັນວ່າ
ທຄຕລ ຍັງມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ອອກລາຍຈ່າຍຄ່າເສອ
ີ່ ມສິນເຊີ່ອ ແລະ ລາຍຈ່າຍເພີ່ອລ້າງບັນຊີຄ້າງຮັບດອກ
ເບ້ຍ ເພີີ່ມຂຶົ້ນ ເນອ
ີ່ ງຈາກຈະມີການຫຼຸດເກຼດລູກຄ້າເປັນ NPL ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມຄຽງຄູ່ກັບ
ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ

ພາບລວມຂອງມະຫາພາກເຫັນວ່າຍັງມີໂອກາດທີີ່ດຂ
ີ ຶົ້ນ

ໃນປີ 2022 ເນີ່ອງຈາກບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບຊາດໄດ້ເລີີ່ມນໍາໃຊ້ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ
ທີີ່ເລີີ່ມນໍາໃຊ້ໃນທ້າຍປີ 2021 ຜ່ານມາ ເຊິງີ່ ຈະສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດຫຼາຍຂຶົ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂະແໜງການເສດຖະກິດ
ຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຫຼາຍຂະແໜງການທຸລະກິດໄດ້ເລີີ່ມກັບມາເຄອ
ີ່ ນໄຫວປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກມາດ
ຕະການຕ່າງໆຂອງພາກລັດໄດ້ຮບ
ັ ການຜ່ອນຜັນ. ຈາກປັດໄຈດ້ານຕ່າງໆທີີ່ກ່າວມານັົ້ນ ໃນປີ 2022 ທຄຕລ ຍັງຈະ
ສບຕໍີ່ກໍານົດທິດທາງດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີລັກສະນະສູ້ຊົນ ທັງນີົ້ກໍີ່ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍລວມ
ອອກມາມີປະສິດທິຜນ
ົ , ສ້າງຄວາມເຊອ
ີ່ ໝັົ້ນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖຮຸ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຂະຫຍາຍ
ສິນເຊີ່ອທີີ່ເປັນການສ້າງລາຍຮັບຫຼັກໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແນວໂນ້ມຂອງລາຍຮັບຈາກດອກ
ເບ້ຍເງິນກູຈ
້ ະຫຼຸດລົງ ແຕ່ ທຄຕລ ກໍີ່ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານການແກ້ໄຂໜີົ້ເປັນຫຼັກ ເພີ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ທ ະນາຄານ
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໜີົ້ສິນທີີ່ສະສົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດຂອງແຜນແຕ່ລະດ້ານມີດັີ່ງນີົ້:
1

2.1 . ວິໄສທັດ ທຄຕລ
ແມ່ນໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດລວມຂອງຕົນຕາມແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ແຕ່ປີ 2021-2025 ຄ “ເປັນ
ທະນຳຄຳນທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມຳດຕະຖຳນສຳກົນ”.
2.2 ພຳລະກິດ
ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍ ເປັນທະນາຄານທີີ່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ນັນ
ົ້ ພາລະກິດຫຼັກ
ທີີ່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທີີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແມ່ນ ການພັດທະນາການປັບປຸງດ້ານບໍລິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະ
ການປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ, ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການບາເຊວ2, ພັດທະນາລະບົບ
ໄອທີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນລະບົບບໍລິການພັດທະນາດ້ານລະບົບຂໍົ້ມນ
ູ ຂ່າວສານໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ຊັດ
ເຈນ ໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຖານສາກົນ. ພ້ອມນັນ
ົ້ , ກໍີ່ເນັົ້ນໃສ່ການພັດທະນາບຸກ
ຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເພອ
ີ່ ຮອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາ ທຄຕລ ໃຫ້ມີຄວາມຊໍາ
ນິຊໍານານສະເພາະດ້ານເປັນມອາຊີບດ້ານການບໍລິການທະນາຄານ,

ສ້າງຄວາມເພິງີ່ ພໍໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີີ່ມາໃຊ້ບໍລິ

ການ, ສ້າງປະສິດທິພາບທາງດ້ານການເງິນເພອ
ີ່ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນແກ່ຜູ້ຖຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍນຍົງ.
2.3 ເປົັ້ຳໝຳຍກຳນດຳເນີນງຳນ 2022
ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂອງ ທຄຕລ ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກໆດ້ານ ທຸກໆພາກ
ສ່ວນຕ້ອງໄດ້ເພີີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ , ແຜນໂຄງການ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້
ບັນລຸເປົົ້າໝາຍທີີ່ວາງໄວ້ໃນແຕ່ໄລຍະ ຄ:
• ຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ ທຄຕລ ໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນ , ເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ

ຍນຍົງ ທັງນີົ້ເພອ
ີ່ ສາມາດຮັບມກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆໃນອານາຄົດ ;
• ການບໍລິການທີີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໃນທຸລະກິດທະນາຄານ ເພີ່ອຫັນສູ່ຮບ
ູ
ແບບການບໍລິການທີີ່ເປັນ Digital Banking ໃຫ້ຫຼາຍຂຶົ້ນ;
• ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຮອບດ້ານໃຫ້ເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ເປັນມອາຊີບ ;
• ຢຶດຖລູກຄ້າເປັນໃຈກາງໃນການຮັກສາຖານລູກຄ້າເກົີ່າ, ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ການສ້າງຄວາມເພິີ່ງ
ພໍໃຈ;
• ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຍນຍົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖຮຸ້ນ ທຄຕລ ແລະ ປະກອບເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງສັງຄົມ;
ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເງອ
ີ່ ນໄຂລະບຽບການ ຂອງບັນດາມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງສາກົນ.
3. ແຜນຖຳນະກຳນເງິນທີີ່ສຳຄັນປະຈຳປີ 2022:
ໃນປີ 2022 ທຄຕລ ຍັງຈະສບຕໍີ່ກໍານົດທິດທາງດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີລັກສະນະສູ້ຊນ
ົ
ຮັກສາຄຸນະພາບສິນເຊີ່ອ ແລະ ເລັງີ່ ການແກ້ໄຂໜີົ້, ທັງນີົ້ກໍີ່ເພອ
ີ່ ເຮັດໃຫ້ຜົນການດາເນີນທຸລະກິດໂດຍລວມອອກ
ມາມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງຄວາມເຊອ
ີ່ ໝັົ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖຮຸ້ນ ເຊິງີ່ ລາຍລະອຽດມີດງັີ່ ນີົ້:
- ຍອດຊັບສິນ : 72.543.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2021 ເພີົ້ມຂນ
ົ້ 6,31%;
-

ຍອດເງິນຝາກ: 66.000.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2021 ເພີົ້ມຂຶົ້ນ 6,79%;

-

ຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ: 31.737.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2021 ເພີົ້ມຂົ້ນ 5,51%;

-

ໜີົ້ NPL ທັງໝົດ : 1.847.000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດ 2021 ເພີົ້ມຂົ້ນ 59,05% ແລະ ກວມ
5,82% ຂອງສິນເຊອ
ີ່ ທັງໝົດ;

-

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: 59.000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດ 2021 ເພີີ່ມຂົ້ນ 368,81%.

2. ແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກີ່ສ້ຳງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ການຂຶົ້ນແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກພາຍໃນປີ 2022 ແມ່ນຈະເນັົ້ນໃສ່ສະເພາະວຽກງານທີີ່ຈໍາເປັນ , ປ່ຽນ
ແທນເຄີ່ອງເກົີ່າທີີ່ເປ່ເພບໍສ
ີ່ າມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເທົີ່ານັນ
ົ້ , ສ່ວນເຄອ
ີ່ ງທີີ່ໝົດຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແຕ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ແມ່ນໃຫ້ສບຕໍີ່
2

ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ສບຕໍີ່ນໍາໃຊ້. ການກໍານົດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກໍີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທີີ່
ຄາດຄະເນຈະຈົດເຂົົ້າຊັບສົມບັດ ພາຍໃນປີ 2022 ທັງໝົດ ຈໍານວນ 231,96 ຕົ້ກີບ ເຊິີ່ງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງແຫຼີ່ງ
ທຶນທີີ່ມີ. ໃນນັນ
ົ້ , ຫຼັກໆ 2022 ແມ່ນເນັົ້ນໜັກໃສ່ສະເພາະວຽກງານທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັົ້ນຄົງ
ທາງດ້ານລະບົບໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ.
ຫົວໜ່ວຍກີບ

ລ/ດ

ເນັ້ອໃນ

ແຜນຄຳດຄະເນເຂົັ້ຳຊັບສົມບັດ 2022
ລຳຍກຳນ
ຈຳນວນເງິນ
4.691
231.966.515.000
28
13.356.600.000
8
135.919.742.000

ລວມທັງໝົດ:
1
2

ໂປຼແກຼມ
ສິີ່ງປຸກສ້າງ

3

ພາຫະນະ

4

ສິີ່ງຕິດຕັົ້ງຈັດວາງ

5
6

ເຄີ່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
ເຄີ່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

28

3.053.000.000

242

2.700.200.000

3.571
814

73.319.829.000
3.617.144.000

3. ແຜນຂະຫຍຳຍໜ່ວຍບລິກຳນ
ປີ 2022 ທຄຕລ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍຕ່າໜ່າງບໍລິການ ໃນຂົງເຂດທີີ່ເປັນຈຸດສຸມໂດຍທີີ່ມີການວິເຄາະໄລ່
ລຽງສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເວົົ້າລວມ ເວົົ້າສະເພາະແມ່ນຜົນການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ຊຶີ່ງຈະ
ມີການສໍາຫຼວດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຄວາມເໝາະສົມ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຢູ່ແຕ່ລະຂົງເຂດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພອ
ີ່
ສ້າງຜົນຕອບແທນສູງສຸດໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ. ສໍາລັບແຜນການຂະຫຍາຍປີ 2022 ກໍານົດແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ
ບໍລິການໃໝ່ ຢູ່ 2 ແຫ່ງ ແລະ ຍົກຍ້າຍໜ່ວຍບໍລິການໄປຈຸດໃໝ່ 2 ແຫ່ງ ດັງີ່ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີົ້:
ລ/ດ
ເນັ້ອໃນ
ຂະຫຍຳຍໃໝ່
1
ໜ່ວຍບໍລິການສະຖານີລົດໄຟ
2

ໝຳຍເຫດ
ຂະຫຍາຍໃໝ່

ໜ່ວຍບໍລິການໂພນພະເນົາ

ຂະຫຍາຍໃໝ່

ຍ້ຳຍສະຖຳນທີີ່ໄປຈຸດໃໝ່
1
ໜ່ວຍບໍລິການໜອງແຕ່ງ
2

ຍ້າຍຫ້ອງບໍລິການໂຍທາທົີ່ງປົີ່ງອອກມາ

ໜ່ວຍບໍລິການເຂດເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດ
ຖາ

ຍ້າຍຈາກໜ່ວຍບໍລິການນໍົ້າພຸ

4. ແຜນຮັບພະນັກງຳນໃໝ່
ສໍາລັບປີ 2022 ທຄຕລ ໄດ້ຂນ
ຶົ້ ແຜນສໍາລັບຮັບພະນັກງານໃໝ່ໂດຍໄດ້ສງັ ລວມຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈາ
ກບັນດາພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ ໃນທົວ
ີ່ ລະບົບທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ. ສໍາລັບການປະກອບພະນັກງານໃໝ່ແມ່ນຈະອີງໃສ່
ສະພາບການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການໄລ່ລຽງຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົົ້ນຕໍ ເປັນຕົົ້ນ
ແມ່ນເພີ່ອຮອງຮັບວຽກງານສະເພາະດ້ານທີີ່ຈໍາເປັນ ບໍສ
ີ່ າມາດສັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນໄດ້. ຫຼັກໆພາຍໃນປີ
2022 ແມ່ນຈະເນັົ້ນການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ ພະນັກງານພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ, ກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະ
ສິດທິຜົນ ເພອ
ີ່ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ. ຊຶີ່ງແຜນການຮັບພະນັກງານໃໝ່ມີຈໍານວນທັງໝົດ 06 ຄົນ ເຊິງີ່ ເນັົ້ນຮັບສະເພາະ
ພະນັກງານຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານເທົີ່ານັນ
ົ້ .
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ເອກະສານຄັດຕິດ 5

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບວັດທະນາຖາວອນ
-------------===000===-------------

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ສານັກງານໃຫຍ່

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້
ການສ້າງຕັໍ້ງບລິສັດ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ
I.

ຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຄວາມສາຄັນໃນການສ້າງຕັໍ້ງບລິສັດ
ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງ ບ ລິສັດ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ (BCEL ASSET MANAGEMENT)
ແມ່ນ ເປັນໂອກາດຫນື່ງໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ ທະນາຄານ ທັງເປັນບລິສັດທາອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ດາເນີນ
ທຸລະກິດດັື່ງກ່າວ, ເປົົ້າຫມາຍໃນການດາເນີນທຸລະກິດແມ່ນເພື່ອບລິຫານຈັດການຊັບສິນ ຫ ໜີົ້ທີື່ຊົ້ຫລຸດຈາກ
ທະນາຄານ/ສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອນາມາປັບປຸງ -ພັດທະນາໃຫ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຫລ ກາຍເປັນຊັບສິນທີື່
ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຫລາຍຂົ້ນ.
ນອກຈາກນັົ້ນ, ບລິສັດ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ ຍັງຈະເຂົົ້າໄປຊ່ວຍບັນດາທຸລະກິດເປົົ້າໝາຍໃນການຟົ້ນ
ຟູທຸລະກິດ, ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີົ້ໃຫ້ສາມາດກັບມາດາເນີນທຸລະກິດໄດ້ ໂດຍຫາຍຮູບການ ແລະ ຫາຍຮູບແບບ
ຕາມຂະບວນການ ແລະ ຂັົ້ນຕອນຂອງບລິສັດ.
ພ້ ອ ມດຽວກັ ນນີົ້ , ພວກເຮົ າ ຍັງ ມີ ວິ ໄ ສທັ ດທີື່ ຊ່ ວຍແກ້ໄ ຂໜີ ົ້ ສິ ນໃນລະບົ ບ ຫ ຊັ ບ ສິ ນລ ຖ້ າ ຂາຍຈາກ
ທະນາຄານ/ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ເພ ື່ອຊ່ວຍເພີື່ມຄຸນນະພາບໃຫ້ຊັບສິນດ້ອຍຄຸນນະພາບ ໃຫ້ກັບມາເປັນ
ຊັບສິນທີື່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ກັບມາໝູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດ ລວມທັງເພີື່ມມູນຄ່າໃຫ້ຫາຍຂົ້ນກວ່າເກົື່າ.

II.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບລິສັດທີ່ຂສ້າງຕັໍ້ງ
1.

ຊື່ບລິສັດ:
1.1 ບລິສດ
ັ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ
1.2 ທີື່ຕັົ້ງ: ຕຶກ ໂຮງແຮມລັດສະໝີ, ເມອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.

2.

ປະເພດທຸລະກິດ (ໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ):
1). ຮັບຊ ົ້ໜີົ້ ຫ ຮັບໂອນ ໜີົ້ ແລະ ຊັບສິນລການຂາຍ ຈາກ ສະຖາບັນການເງິນ/ທະນາຄານທຸລະກິດ (ໃນ
ເບົ້ອງຕົົ້ນຈະຮັບສະເພາະກຸ່ມເປົົ້າໝາຍກ່ອນ) ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບລິຫ ານຈັດການໜີົ້
ສະເພາະ ເປັນຕົົ້ນ: ການເຊົື່າສິນເຊື່ອ, ທຸລະກິດດ້ານການລົງທຶນ/ຖຮຸ້ນ ແລະ ການປັບປຸງ-ພັດທະນາຊັບ
ສິນ ຫ ຫັກຊັບຄົ້າປະກັນ ໃຫ້ສາມາດຈາໜ່າຍສູ່ທ້ອງຕະຫາດ ຫ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖຮຸ້ນ. ຕົວຢ່າງ:
ຊັບສິນປະເພດ ຕຶກພານິດ, ອາຄານ, ໂຮງແຮມ, ເຮອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ອື່ນໆ ;
2) ທຸ ລ ະກິ ດໃຫ້ບ ລິ ກ ານເຈລະຈາ, ຕິ ດ ຕາມທວງຖາມ ແລະ ເກັ ບ ໜີ ົ້ທ ວງຍາກ (ໃນເບ ົ້ ອງຕົົ້ນຈະຮັບ
ສະເພາະກຸ ່ ມ ເປົ ົ້ າ ໝາຍ ກ່ ອ ນ, ໃນອະນາຄົ ດ ຈະຂະຫຍາຍສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ /ທະນາຄານທຸ ລ ະ
ກິດອື່ນໆ);
1
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III. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັໍ້ງຂອງບລິສັດ
1) ແຜນວາດການຈັດຕັົ້ງ:

ສະພາບລິຫານ

ຜູ້ອານວຍການ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ບລິຫານຈັດການໜີົ້/ຫັກຊັບລຖ້າຂາຍ:

ນິຕິກາ

(ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີົ້/ການລົງທຶນ/ຖຮຸ້ນ/ປັບປຸງ

(ທວງໜີົ້,ດາເນີນການຟ້ອງສານ)

ພັດທະນາຫັກຊັບ ແລະ ຈັດສັນຫັກຊັບຂາຍ)

IV. ການວິເຄາະຕາມຫັກການ SWOT
-

-

ໂອກາດ
➢
➢
➢
➢

(Opportunities)
ສະພາບເສດຖະກິດມີແນວໂນ້ມດີຂນ
ຶົ້ ເມື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ;
ທາງລົດໄຟຟ້າໄດ້ເປີດໃຊ້ບລິການປົກກະຕິ;
ທາງດ່ວນໄດ້ເປີດໃຊ້ບລິການປົກກະຕິ;
ຊັບສິນລຖ້າຂາຍໃນລະບົບທະນາຄານມີຫາຍ, ສະນັນ
ົ້ ເປັນໂອກາດໜື່ງໃນການຊົ້ຫຼຸດ ແລະ ຂາຍໃນ
ລາຄາທີື່ສູງເພອ
ື່ ສ້າງລາຍຮັບ ສູ່ ທຄຕລ;
➢ ເປັນໜຶື່ງໃນບລິສັດທາອິດທີື່ເຮັດທຸລະກິດດັງື່ ກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວສູງ.

ອຸປະສັກ (Threats)
➢ ຖ້າຫາກສະພາບເສດຖະກິດສະລຕົວ, ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ -19, ອັດຕາເງິນເຟີົ້ (ລາຄາ
ນົ້າມັນ), ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆຍັງສບຕື່ໄລຍະຍາວ ແມ່ນສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ການ
ແກ້ໄຂໜີົ້ ແລະ ການຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ;
➢ ຂະບວນການໃນການດາເນີນຄະດີ ແລະ ການແກ້ໄຂໜີົ້ ອາດໃຊ້ເວລາພສົມຄວນ;
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-

ຈຸດແຂງ (Strengths)
➢ ມີບຸກຄະລາກອນ ທີື່ມຄ
ີ ວາມຮູດ
້ ້ານທຸລະກິດມາເປັນຜູ້ບລິຫານ (ຄາດວ່າຈະຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີ
ປະສົບການພາຍນອກມາຊ່ວຍ);
➢ ປະຊາຊົນ/ນັກທຸລະກິດໃດ ສົນໃຈຊົ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ ກື່ສາມາດເຂົົ້າຫາແຫື່ງທຶນ ທຄຕລ ຕາມ
ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ຈ່າຍຜ່ອນຜ່ານ ບລິສດ
ັ ;
➢ ມີ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບລິຫານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ ທັນສະໄໝ;
ຈຸດອ່ອນ (Weaknesses)
➢ ອາດໃຊ້ ເ ວລາດົ ນ ໃນການຂາຍຫ ັ ກ ຊັ ບ ໂດຍສະເພາະຊັ ບ ສິ ນ ທີ ື່ ມ ີ ມ ູ ນ ຄ່ າ ສູ ງ ແລະ ໃນສະພາບ
ເສດຖະກິດສະລຕົວ.
➢ ໃຊ້ເວລາໃນການແກ້ໄຂຄະດີ (ກລະນີມີຂຄ
ົ້ ັດແຍ້ງກັບລູກຄ້າ);

V. ສະຫຼຸບ:
ຈາກການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະຂ້າງເທິງ ສາມາດສະຫຼຸບ ໃຫ້ເຫັນ ໂອກາດຫນ ື່ງໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ທະນາຄານ ທັງເປັນບລິສັດທາອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ດາເນີນທຸລະກິດດັື່ງກ່າວ, ເປົົ້າຫມາຍໃນການດາເນີນທຸລະ
ກິດແມ່ນເພື່ອບລິຫານຈັດການຊັບສິນ ຫ ໜີົ້ທີື່ຊົ້ຫລຸດຈາກ ທະນາຄານ/ສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອນາມາປັບປຸງ ພັ ດ ທະນາໃຫ້ ສ າມາດສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ຫລ ກາຍເປັ ນ ຊັບ ສິ ນທີື່ ໄ ດ້ ມ າດຕະຖານ ແລະ ເປັ ນ ທີ ື່ ຕ້ ອ ງການຂອງ
ຕະຫລາດຫລາຍຂົ້ນ.
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ໃບມອບສິດ
Proxy
1.

ຂ້າພະເຈ້າ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

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

ເຮືອນເລກທີ່ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ບ້ານ-

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

ເມືອງ

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

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

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

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

ແຂວງ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Province--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ເປັນຜ້ຖືຮນ
້ ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
Being a shareholder of Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public
ມຮ້ນທີ່ຖຈ
ື ໍານວນ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ຮ້ນຊງີ່ ເທົີ່າກັບຈໍານວນສຽງທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ
Holding a total number of .............................shares which are equivalent to the same number of votes
2. ຂໍມອບໝາຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະລມ
ຸ່ ນີ້ (ກະລນາເລືອກ 1 ທ່ານ):

Hereby assign the Independent BOD member below (please select one only):
ທ່ານ ທອງເພັດ ຈັນທະນວົງ
Mr. Thongpheth Chanthanivong

ທ່ານ ສອນໄຊ ສລາເພັດ
Mr. Sonexay Silaphet

(ຫບ
ຼື ຸກຄົນອຼືນ
ື່ ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ / Or other person, please specify)
ຂໍມອບໝາຍ ທ່ານ/ທ່ານ ນາງ-

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

Hereby assign Mr./Ms. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ອາຍ.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.¯ó
age .-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ສັນຊາດ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ຢຸ່ເຮືອນເລກທີ່.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-........................................
Nationality…………………………………….. residing at…………………………………………………
ບ້ານ-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ເມືອງ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ແຂວງ .-.-.-.-.- -..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Village -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- District -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Province-.-.-.-.-.- -..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ໃຫ້ເປັນຜ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົີ້າ ເພືີ່ອເຂົາີ້ ຮ່ວມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນຂ້າພະເຈົົີ້າຢຸ່ໃນກອງປະຊມສາມັນຜ້ຖຮ
ື ້ນ ປະຈໍາປ 2021 ຂອງ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທີ່ຈະຈັດຂືນ
ີ້ ໃນ ເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວັນທ 29 ເມສາ 2022.
To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Shareholders’ Meeting for year
2021 of the Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public which will be held at 14:00 PM of 29 April 2022.
3. ຂ້າພະເຈົາີ້ ອະນຍາດໃຫ້ຜ້ຕາງໜ້າລົງຄະແນນສຽງແທນຂ້າພະເຈົີ້າ ຢຸ່ໃນກອງປະຊມດັີ່ງນີ້ (ເລືອກເອົາໜີ່ງ ຈາກສອງທາງເລືອກລຸ່ມນີ້)
I /We authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows (choose one from the two
following options):
1.

ໃຫ້ຜຕ
້ າງໜ້າມສິດພິຈາລະນາ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນທກໆບັນຫາແທນຂ້າພະເຈົີ້າ ຕາມທີ່ຜ້ກ່ຽວເຫັນສົມຄວນ; ຫຼື
To grant the proxy to consider and vote in all agendas on my/our behalf as the proxy may deem
appropriate; or

2.

ໃຫ້ຜຕ
້ າງໜ້າລົງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຂ້າພະເຈົີ້ າດັີ່ງນີ້ (ຖ້າເລືອກຂໍີ້ນ,ີ້ ກະລນາເລືອກລົງຄະແນນ ເຫັນດີ ຫຼື
ບື່ເຫັນດີ ໃນທກໆວາລະລມ
ຸ່ ນີ້):
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):

ເອກະສານຄັດຕິດ / Attachment 6
ວາລະທ 1:
Agenda 1:

ວາລະທ 2:
Agenda 2:

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດບັນທກກອງປະຊມວິສາມັນຜ້ຖືຮ້ນປະຈໍາປ 2021 (ເອກະສານຄັດ
ຕິດ 2)
To consider and approve the Minutes of BCEL’s Extraordinary Shareholders
Meeting 2021 (Attachment 2)
ເຫັນດ / approve
ບໍເີ່ ຫັນດ / disapprove
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການດໍາເນນທລະກິດ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021 ໂດຍ
ສັງເຂບ (ເອກະສານຄັດຕິດ 3)
To consider and approve the report of BCEL’s Business Performance for 2021 in
brief ( Attachment 3)
ເຫັນດ / approve
ບໍເີ່ ຫັນດ / disapprove

ວາລະທ 3:
Agenda 3:

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການປ 2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 4)
To consider and approve the plan for the year 2022 (Attachment 4)
ເຫັນດ / approve
ບໍເີ່ ຫັນດ / disapprove

ວາລະທ 4:

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການສະເໜສ້າງຕັີ້ງບໍລິສັດ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊັບສິນ (ເອກະສານຄັດຕິດ
5)
To consider and approve the proposal to establish BCEL Asset management
Company (Attachment 5)
ເຫັນດ / approve
ບໍເີ່ ຫັນດ / disapprove

Agenda 4:

ວາລະທ 5:
Agenda 5:

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາເອົາການແຕຸ່ງຕັີ້ງຜ້ກວດສອບອິດສະຫຼະປະຈໍາປ 2022
To consider and approve the appointment of independent auditor for the year 2022
ເຫັນດ / approve
ບໍເີ່ ຫັນດ / disapprove

4. ການລົງຄະແນນສຽງຂອງຜຕ
້ າງໜ້າທີ່ບໍີ່ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນີ້ ໃຫ້ຖວ
ື າ່ ບໍີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍແ
ີ່ ມຸ່ນການລົງຄະແນນຂອງຂ້າພະເຈົີ້າ.
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. ໃນກໍລະນທຂ
ີ່ ້າພະເຈົາີ້ ບໍີ່ໄດ້ລະບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜືງີ່ ຫຼື ລະບໃວ້ ບໍຈ
ີ່ ະແຈ້ງ ໃຫ້ຖວ
ື ່າຂ້າພະເຈົາີ້
ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດ
In case I/we have failed to specify my/our voting intention in any agenda or not clearly specified, my/our vote
in such agenda shall be deemed approved.
6. ທກການກະທໍາໃດຂອງຜຕ
້ າງໜ້າໃນກອງປະຊມ ທີ່ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນີ້ ໃຫ້ຖືວ່າຂ້າພະເຈົາີ້ ໄດ້ກະທໍາເອງທກປະການ.
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.
ທີ່.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ວັນທ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-./-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-/2022.
Wrote at…………………………………….. date…………………….

ເຊັນຜູ້ຖຼືຮນ
ຸູ້ ທີມ
ື່ ອບໝາຍ / signed by the shareholder
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ເຊັນຜູ້ຕາງໜ້າ /signed by the proxy
ໝາຍເຫດ/Remark:
1.
2.

3.

ຜ້ຖືຮ້ນ ຈະຕ້ອງແຕຸ່ງຕັງີ້ ຜ້ຕາງໜ້າພຽງຜ້ດຽວເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນຕົນເອງ
The shareholder is required to assign only one proxy to attend and vote in the meeting on the
shareholder’s behalf.
ໃບມອບສິດສະບັບນີ້ຈະຕ້ອງນໍາໄປຈົດທະບຽນສານ ນໍາສໍານັກງານທະບຽນສານທີ່ຢຸ່ສະດວກສໍາລັບທ່ານ ເພືີ່ອໃຫ້ຮັບປະກັນຜົນ
ສັກສິດທາງກົດໝາຍ, ທະນາຄານມສິດປະຕິເສດໃບມອບສິດໃດໆທີ່ບໍີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສານ.
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.
ຜ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງສະແດງເອກະສານຂອງຕົນເອງຕໍີ່ ພະນັກງານປະຈໍາໂຕະລົງທະບຽນ ຄື: ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ປືມ
ີ້ ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສື
ຜ່ານແດນ (ສໍາລັບນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ) ພ້ອມກັບສໍາເນົາເອະສານປະເພດດຽວກັນນີ້ຂອງຜຖ
້ ືຮນ
້ , ໃບມອບສິດສະບັບນີ້ ແລະ ໜັງ
ສືເຊນປະຊມ.
The proxy must present to the officers at registration desk his/her valid ID Card, or family book or
passport (in case of foreign investor) together with the copies of the same documents of the
shareholder, this Proxy, and the Invitation to the Meeting.
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ທ່ານ ສອນໄຊ ສີລາເພັດ
ຮອງປະທານ
ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
ວັນ, ເດືອນ, ປເກດ : 01/01/1977
ສັນຊາດ
: ລາວ
ພາສາ
: ອັງກິດ
ຕໍາແໜຸ່ງ
: ຮອງປະທານ ສະພາວິຊາຊບ ນັກບັນຊ
ແລະ ນັກກວດສອບ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2017–2021: ສກສາ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ດ້ານການບັນຊ (PhD Candidate) ຢຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ
ປະທມ, ປະເທດໄທ;
2013–2014: ສກສາ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທ ດ້ານການເງິນ ຢຸ່ວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢສັນຕະພົນ ປະເທດໄທ;
1995–2000: ສກສາລະດັບປະລິນຍາຕ ດ້ານບໍລິຫານທລະກິດ ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕ;
1995–1998: ສກສາລະດັບຊັີ້ນສງ ດ້ານການບັນຊ ຢຸ່ວິທະຍາໄລປາກປຸ່າສັກ;
06/2016:

ເປັນສະມາຊິກຂອງ CPA ອົດສະຕາລ;

2018:

ເປັນສະມາຊິກຂອງ CPA ລາວ;

1999–2000: ເປັນສະມາຊິກຂອງ Lao Institute of Chartered Public Accountants (LICPA).
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
2015–ປັດຈບັນ
:

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)

07/2011–09/2014
07/2008–06/2011
08/2007–06/2008
05/2004–08/2007
2002–05/2004
2000–2001
1998–1999

:
:
:
:
:
:
:

ເປັນຜອ
້ ໍານວຍການ Ernst & Young Lao Limited
ເປັນຜຈ
້ ັດການອາວໂສຝຸ່າຍກວດສອບ Ernst & Young Lao Limited
ເປັນຜຈ
້ ັດການຝຸ່າຍກວດສອບ Ernst & Young Lao Limited
ເປັນຜຈ
້ ັດການຝຸ່າຍກວດສອບ PricewaterhouseCoopers (Lao) Ltd
ເປັນພະນັກງານກວດສອບອາວໂສປະສົບການ PricewaterhouseCoopers (Lao) Ltd
ເປັນພະນັກງານກວດສອບອາວໂສ PricewaterhouseCoopers (Lao) Ltd
ເປັນພະນັກງານຜຊ
້ ່ວຍກວດສອບ PricewaterhouseCoopers (Lao) Lt
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ທ່ານ ທອງເພັດ ຈັນທະນິວົງ
ຮອງຄະນະບດີ
ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
ວັນ, ເດືອນ, ປເກດ : 20/04/1962
ສັນຊາດ
: ລາວ
ພາສາ
: ອັງກິດ
ຕໍາແໜຸ່ງ
: ຮອງຄະນະບໍດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ
ບໍລິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ
ປະຫວັດການສຶກສາ:
2018–2021: ຄົີ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ດ້ານການບັນຊ (PhD Candidate, 2021) ຢຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລສປະທມ
ປະເທດໄທ;
2019:
ໄດ້ຮບ
ັ ປະກາດສະນິຍະບັດ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊລາວ;
1998–2002: ຄົີ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທ ດ້ານການພົວພັນສາກົນ ຢຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລ De Mons ປະເທດແບນຊິກ;
1998–2000: ຄົີ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທ ດ້ານບໍລິຫານທລະກິດ ຢຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢແຫຸ່ງເອເຊັຍ (AIT)
ປະເທດໄທ;
1996–1997

ສກສາລະດັບປະລິນຍາຕ ດ້ານບໍລິຫານທລະກິດ ໂຄງການຮ່ວມມືສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງ
ແຫຸ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢແຫຸ່ງເອເຊັຍ (AIT) ປະເທດໄທ;

1981–1985: ສກສາລະດັບປະລິນຍາຕ ດ້ານຄະນິດສາດ-ຟຊິກສາດ ຢຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ.
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
- ເປັນຮອງຄະນະບໍດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທລະກິ ດ (ຮັບຜິດຊອບຫຼັກສດປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາ
ເອກ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ
-

ເປັນຮອງສາດສະດາຈານ ສາຂາບໍລິຫານທລະກິດ (ເລກທ 304-178/ນຍ ລົງວັນທ 04/09/2006)

-

ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະທິການຫຼັກສດ ການບັນຊ ແລະ ການກວດສອບ (CPA) ຂອງສະພາວິຊາຊບນັກບັນຊ ແລະ
ນັກກວດສອບລາວ

-

ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານສະພາວິຊາຊບນັກບັນຊ ແລະ ນັກກວດສອບລາວ

-

ເປັນກໍາມະການອິດສະຫຼະຂອງສະພາບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ

-

ເປັນຄະນະຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປງລະບົບບັນຊວິສາຫະກິດ, ຮບແບບເອກະສານການລາຍງານການເງິນ, ການກໍານົດ
ຜັງບັນຊ ແລະ ເທັກນິກການບັນທກບັນຊວິສາຫະກິດ

-

ເປັນອາຈານສອນຫຼັກສດ ປະລິນຍາຕ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທລະກິດ, ການບັນຊ, ການເງິນ ແລະ
ການທະນາຄານ, ເສດຖະສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫຸ່ງຊາດ

-

ເປັນອາຈານຮັບເຊນຫຼັກສດ MBA ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກນ, ປະເທດໄທ

-

ເປັນຄເຝິກ ມາດຕະຖານການບັນທກບັນຊສາກົນ (IFRS) ແລະ ມາດຖານການກວດສອບ (AIS)
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ລະບຽບສຳລັບກຳນດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມັນຜູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ
Rules for the Annual General Shareholders’ Meeting of BCEL
1. ກຳນລົງທະບຽນເພືື່ອເຂົົ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມ/Registration for attending the meeting
ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທຸກຄົນ ຕ້ອງລົງທະບຽນໃຫູ້ຮຽບຮ້ອຍຕາມຂັົ້ນຕອນທີ່ ທຄຕລ ການົດໄວູ້ ກ່ອນ
ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫູ້ ທຄຕລ ສາເນົາເອົາບັດປະຈາຕົວ ຫຼື ໜັງສຼືຜ່ານແດນ ຫຼື
ເອກະສານອຼືີ່ນໆທີ່ສາມາດໃຊູ້ແທນໄດູ້ ເພຼືີ່ອເອົາໄວູ້ເປັນຫັກຖານ.
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.
ຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ ຕ້ອງນາເອົາໜັງສຼືແຈູ້ງສິດເຂົາົ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່
ອອກໃຫູ້ໂດຍຕະຫາດຫັກຊັບລາວ (ທີ່ມເຄຼືີ່ອງໝາຍບາໂຄດ) ມາແຈູ້ງພ້ອມໃນເວລາລົງທະບຽນ. ກລະນ
ທີ່ບີ່ມໃບແຈູ້ງສິດເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລູ້ວນັົ້ນ ຈະຖຼືວ່າການລົງທະບຽນບີ່ສາເລັດ ແລະ ຈະສົີ່ງຜົນໃຫູ້ຜູ້
ຖຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ ບີ່ມສິດລົງຄະແນນສຽງ, ຕັົ້ງຄາຖາມ ຫຼື ມຄາເຫັນຕີ່ທີ່ປະຊຸມ.
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.
ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຕ້ອງສະແດງເອກະສານຂອງຕົນເອງຕີ່ພະນັກງານປະຈາໂຕະລົງທະບຽນ
ຄຼື:
ບັດປະຈາຕົວ ຫຼື ປຶົ້ມສາມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສຼືຜ່ານແດນ (ສາລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ) ພ້ອມກັ ບ ສາເນົາ
ເອກະສານປະເພດດຽວກັນນົ້ຂອງຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນ, ໃບມອບສິດ ແລະ ໜັງສຼືເຊນປະຊຸມ. ຖ້າເອກະສານເຫາົີ່ ນົ້
ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນອະນຸຍາດໄດູ້ສະເພາະເອກະສານທີ່ເປັນພາສາ 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. ອົງປະຊຸມ/Quorum
ກອງປະຊຸມສາມາດດາເນນໄດູ້ກີ່ຕີ່ເມຼືີ່ອມຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທເີ່ ຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ
ຂຶົ້ນໄປ ແລະມຈານວນຮຸູ້ນທີ່ຖຼືເກນ 51% ຂອງຈານວນຮຸູ້ນສາມັນທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດູ້ການົດໄວູ້ໃນ ກົດ
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. ກຳນດຳເນີນກອງປະຊຸມ/Rules for proceeding
3.1 ທ່ານປະທານສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ເປັນປະທານກ່າວເປດ ແລະ ນາພາດາເນນກອງປະຊຸມ.
The Chairman of BCEL's Board of Directors will preside over and lead the meeting.
3.2
ທ່ານ ປະທານສະພາບລິຫານ ເປັນຜູ້ສະເໜຫົວຂົ້ຂອງແຕ່ລະວາລະ ແລະ ເປັນຜູ້ສັີ່ງໂຫວດ
ຄະແນນແຕ່ລະວາລະ.
The Chairman will propose the title of each agenda and order the voting of each agenda.
3.3 ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ເປັນຜູ້ດາເນນສະເໜ ເນຼືົ້ອໃນຂອງແຕ່ ລະວາລະໃນກອງປະຊຸມ.
The General Managing Director of BCEL will present details of each agenda to the meeting.
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3.4 ຫງັ ຈາກທີ່ທາ່ ນຜູ້ອານວຍການ ໄດູ້ສະເໜເນຼືົ້ອໃນຂອງວາລະແລູ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜ
ໃຫູ້ຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນຫຼືຜູ້ຕາງ ໜ້າທີ່ມຄາຖາມ ຫຼື ຄາເຫັນຕີ່ວາລະທີ່ກາລັງຖຼືກພິຈາລະນາຢ່. ກລະນມຄາຖາມ
ທ່ານຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່ຈະເປັນຜູ້ໃຫູ້ຄາອະທິບາຍຊົ້ແຈງ.
ຈາກນັົ້ນ,
ຖ້າບີ່ມຄາຖາມໃດໆຕີ່ແລູ້ວ
ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜໃຫູ້ຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນຫຼືຜູ້ຕາງໜ້າລົງມະຕິຕີ່ວາລະດັີ່ງກ່າວ.
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 ຜູ້ເຂົາົ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຕ້ອງປິດສຽງໂທລະສັບ ຫຼື ອຸປະກອນການສຼືີ່ສານທຸກຢ່າງ ແລະ ບີ່ສົີ່ງສຽງດັງ
ລົບກວນ ຕະຫອດໄລຍະຂອງການດາເນນກອງປະຊຸມ.
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. ພຳສຳທີື່ນຳໃຊູ້ໃນກອງປະຊຸມ/Language in the meeting
ພາສາທີ່ນາໃຊູ້ຢ່ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນພາສາລາວ
The language used in the meeting is Lao language.
5. ຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ/Persons eligible to vote
5.1
ມແຕ່ຜຖ
ູ້ ຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ຊຶີ່ງໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົາົ້ ຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມຮຽບຮ້ອຍແລູ້ວ ເທົີ່ານັົ້ນ ທີ່ຈະມສິດລົງຄະແນນສຽງ.
Only the shareholders or proxies who have registered to attend the meeting are eligible to vote.
5.2 ຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບີ່ໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມອຼືີ່ນ ຈະບີ່ມ ສິດໃນ
ການລົງຄະແນນສຽງ.
Any shareholders or proxies who have not registered to attend the meeting and other attendees will
not be eligible to vote.
6. ກຳນລົງຄະແນນສຽງ/Voting
ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະເປັນຜູ້ສະເໜວາລະທີ່ຕ້ອງການໃຫູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຈະເຊນ ພຽງແຕ່ຜຖ
ູ້ ຼື
ຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ ທ່ານໃດທີ່ບີ່ເຫັນດຕີ່ບັນຫາທີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້ນາ ສະເໜເທົີ່ານັົ້ນ
ລົງຄະແນນສຽງ ເພຼືີ່ອຄວາມສະດວກໃນການນັບຄະແນນສຽງ (ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນທ່ານໃດທີ່ເຫັນ
ດຕີ່ການສະເໜດັີ່ງກ່າວ ກບີ່ຈາເປັນຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງໃດໆ).
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. ຜົນສັກສິດຂອງກຳນລົງຄະແນນສຽງ/Effectiveness of voting
7.1 ສາລັບ ການລົງມະຕິທົີ່ວໄປ, ການລົງຄະແນນສຽງບີ່ເຫັນດຈະມຜົນສັກສິດ ກຕີ່ເມຼືີ່ອມຄະແນນສຽງ
ຫລາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງ ຈານວນຮຸູ້ນ 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 ສາລັບການລົງມະຕິສະເພາະ, ການລົງຄະແນນສຽງບີ່ເຫັນດຈະມຜົນສັກສິດ ກຕີ່ເມຼືີ່ອມຄະແນນສຽງ
ຫລາຍກວ່າ ໜຶີ່ງສ່ວນສາມຂອງຈານວນຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທັງໝົດທີ່ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມ
ຮຸູ້ນລວມກັນຫາຍກວ່າ 20% ຈານວນຮຸູ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດ.
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.
2
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7.3 ທຸກບັດລົງຄະແນນສຽງ "ບີ່ເຫັນດ" ຕີ່ວາລະໃດໜຶີ່ງທີ່ຖຼືກສົີ່ງໃຫູ້ທີ່ປະຊຸມຫັງຈາກທີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້
ປະກາດຜົນການລົງຄະແນນຂອງວາລະນັົ້ນແລູ້ວ, ຈະຖຼືວ່າເປັນບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ໃຊູ້ບີ່ໄດູ້.
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. ກຳນແຈູ້ງຜົນກຳນລົງຄະແນນສຽງ/Notification of voting result
ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດູ້ຮັບແຈູ້ງກ່ຽວກັບຜົນການນັບຄະແນນຢ່ໃນທີ່ປະຊຸມເລຍ ໂດຍ ການນັບ
ຄະແນນສຽງ ຈະຖຼືເອົາໜຶີ່ງຮຸູ້ນ ເທົາີ່ ກັບໜຶີ່ງຄະແນນສຽງ.
Attendees will be informed about the voting result forthwith in the meeting with one share equals one
vote.
9. ກຳນສະເໜີຄຳຖຳມ/Questions
9.1 ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະສະເໜໃຫູ້ຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ມ ຄາ
ຖາມ ຫຼື ສະແດງຄາເຫັນທີ່ບີ່ນອນໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມ, ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມພາຍຫັງທີ່
ສາເລັດຄົບຖ້ວນທຸກວາລະແລູ້ວ. ສາລັບຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມອຼືີ່ນໆ ຈະບີ່ມສິດສະເໜຄາຖາມ ຫຼື ມຄາເຫັນໃນທີ່
ປະຊຸມ, ຍົກເວັົ້ນກລະນທີ່ປະທານ ກອງປະຊຸມ ໄດູ້ສະເໜໃຫູ້ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ດັີ່ງກ່າວ ປະກອບຄາເຫັນຕີ່ທີ່
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 ເມຼືີ່ອມການສະເໜຈາກປະທານກອງປະຊຸມແລູ້ວນັົ້ນ, ຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ປະສົງຈະມ ຄາຖາມ
ຫຼື ສະແດງຄາເຫັນຕີ່ທີ່ປະຊຸມ ຕ້ອງຍົກມຼືຂຶົ້ນ ພ້ອມທັງສະແດງເຄຼືີ່ອງໝາຍຕາມທີ່ ທຄຕລ ການົດໃຫູ້
ເພຼືີ່ອສະແດງວ່າແມ່ນຜູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງແທູ້ຈິງ. ຖ້າຜຖ
ູ້ ຼືຮຸູ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ ທີ່
ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ ຫາກບີ່ສະແດງເຄຼືີ່ອງໝາຍດັີ່ງກ່າວແລູ້ວນັົ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ຫຼື ຄະນະອານວຍ
ການ ທຄຕລ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ມສິດສະເໜຄັດຄ້ານຄາຖາມ ຫຼື ຄາເຫັນຂອງຜູ້ກ່ຽວ
ແລະ ກອງປະຊຸມ ຈະບີ່ມພັນທະໃນການຕອບຄາຖາມຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນກລະນ ດັີ່ງກ່າວ.
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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ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບເອກະສຳນ ແລະ ຫັກຖຳນທີີ່ຕ້ອງນຳມຳສະເໜີໂຕເພີ່ອເຂຳົ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
Instruction about the documents and evidence to be presented prior to attending the
meeting
ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການລົງທະບຽນຜເູ້ ຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຖຮຸູ້ນ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າ ທື່ຈະເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ກະລຸນານາເອົາໜັງສເຊນປະຊຸມ, ໃບເຂົົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມທື່ອອກໃຫູ້ໂດຍຕະຫາດຫັກຊັບລາວ ແລະ ໃບມອບສິດ (ສາລັບຜູ້ຕາງ
ໜ້າ) ມາພ້ອມເອກະສານທື່ສາມາດນາໃຊູ້ ຢັົ້ງຢນຕົນເອງ ຕາມແຕ່ລະກລະນດັື່ງນົ້:
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. ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມທີີ່ເປັນບຸກຄນ / attendees who are natural persons
ໃຫູ້ນາເອົາເອກະສານໃດໜື່ງຂອງຕົນດັື່ງຕື່ໄປນົ້ ມາສະແດງເວລາລົງທະບຽນ
Shall present one of the following documents of their own at the time of registration.
1.1.
ບັດປະຈາຕົວ/Identification Card
1.2.
ສາມະໂນຄົວ/Family book
1.3.
ໜັງສຜ່ານແດນ (ສາລັບນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ)/Passport (for foreign investors)
2. ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມທີີ່ເປັນນິຕິບຸກຄນ / Attendees who are legal persons
ໃຫູ້ນາເອົາເອກະສານໃດໜື່ງທື່ການົດໄວູ້ໃນຂົ້ 1 ເທິງນົ້ ພ້ອມກັບເອກະສານໃດໜື່ງດັື່ງຕື່ໄປນົ້ 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.
ໃບອະນຸຍາດລົງທນ/ Investment License
2.2.
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ/ Certificate of Enterprise Registration (Affidavit)
2.3.
ໃບທະບຽນອາກອນສະບັບຫົ້າສຸດ/ most recent Tax Certificate
ສາລັບຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມທື່ບື່ແມ່ນຜູ້ອານວຍການ ຕ້ອງໄດູ້ນາເອົາໃບມອບສິດຈາກຜູ້ອານວຍການທື່ມສິດອານາດມາພ້ອມຕື່ມອກ.
For attendee who is not the authorized director shall have the Proxy as attached hereto signed by the
authorized director.
ເອກະສານ ແລະ ຫັກຖານທື່ຕ້ອງນາມາສະເໜໂຕ ເພື່ອເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊື່ງເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງແປເປັນ
ພາສາລາວ ໂດຍມການເຊັນຢັົ້ງຢນຄວາມຖກຕ້ອງໃນການແປຈາກບລິສັດແປພາສາທື່ໜ້າເຊື່ອຖໄດູ້. ສາລັບພາສາຕ່າງ ປະເທດ
ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫູ້ສາລັບພາສາອັງກິດເທົື່ານັົ້ນ. ທຄຕລ ມສິດປະຕິເສດເອກະສານອ້າງອງໃດໆ ທື່ບື່ເປັນໄປຕາມ ການການົດນົ້.
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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ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນລົງຄະແນນສຽງ
Vote Instruction
1. ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດູ້ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງສາລັບທຸກໆວາລະ ທີ່ຕ້ອງການໃຫູ້ມການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເວລາ
ລົງທະບຽນເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າ ຊີ່ງຜູ້ຖືຮຸູ້ນທີ່ມອບໝາຍສິດໄດູ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈູ້ງແລູ້ວ
ກ່ຽວກັບ ການລົງຄະແນນໃນແຕ່ລະວາລະ ທະນາຄານ ຈະບັນທກການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເວລາລົງທະບຽນ ໂດຍທີ່ຜູ້ຕາງ
ໜ້າຈະບີ່ຕ້ອງລົງແນນສຽງອກ.
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 ຈະເຊນພຽງແຕ່ຜູ້ຖືຮຸູ້ນທ່ານໃດທີ່ ບີ່ເຫັນດ ຕີ່ບັນຫາທີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້ນາສະເໜເທົີ່ານັົ້ນ ລົງຄະແນນ ສຽງ (ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ຜູ້ຖືຮຸູ້ນທ່ານໃດທີ່ ເຫັນດຕີ່ການແຕ່ງຕັົ້ງດັີ່ງກ່າວ ກບີ່ຈາເປັນຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງໃດໆ).
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 ຂໃຫູ້ທ່ານປະກອບຂົ້ມນໃສ່ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ໄດູ້ແຈກຢາຍໃຫູ້. ໃນນັົ້ນ ຕ້ອງໄດູ້ລະບຸ ຢ່າງ
ຈະແຈູ້ງກ່ຽວກັບຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງທ່ານ, ຈານວນຮຸູ້ນ ທຄຕລ ທີ່ທ່ານຖືຢ່ (ຖ້າບມ
ີ່ ຂົ້ມນດັີ່ງກ່າວຢໃ່ ນບັດລົງຄະແນນ
ສຽງ) ແລະ ໃຫູ້ໝາຍຕນກາໃສ່ຫ້ອງ ບີ່ເຫັນດ.
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. ຫລັງຈາກທ່ານລົງຄະແນນສຽງຮຽບຮ້ອຍແລູ້ວ ຂໃຫູ້ທ່ານຍົກບັດດັີ່ງກ່າວຂົ້ນ ເພືີ່ອໃຫູ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບເກັບເອົາ 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. ທ່ານຈະໄດູ້ຮັບແຈູ້ງກ່ຽວກັບຜົນການນັບຄະແນນຢ່ໃນທີ່ປະຊຸມເລຍ ໂດຍການນັບຄະແນນສຽງຈະຖືເອົາໜີ່ງຮຸູ້ນ ເທົີ່າກັບໜີ່ງ
ຄະແນນສຽງ.
You will be informed about the voting result right in the meeting with one share equals one vote.
6. ການລົງຄະແນນສຽງບີ່ເຫັນດຈະມຜົນສັກສິດ ກຕີ່ເມືີ່ອມຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິີ່ງໜີ່ງຂອງຈານວນຮຸູ້ນ 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.

1.
2.

ໝຳຍເຫດ/Remark:
ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມທີ່ບີ່ໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົົ້າປະຊຸມ ຈະບີ່ມສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ.
Any attendees who failed to make registration will not be eligible to votes.
ທຸກບັດລົງຄະແນນສຽງບີ່ເຫັນດຕີ່ວາລະໃດໜີ່ງ ທີ່ຖືກສົີ່ງໃຫູ້ທີ່ປະຊຸມ ຫັງຈາກທີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້ປະກາດຜົນການລົງຄະແນນ
ຂອງວາລະນັົ້ນແລູ້ວ, ຈະຖືວ່າເປັນບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ໃຊູ້ບີ່ໄດູ້.
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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