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ວາລະກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ 
29 ເມສາ 2022 

ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນສະໄໝວິສາມັນປະຈ າປີ 2021  

ບົດບນັທຶກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນສະໄໝວິສາມັນຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2021 ຈດັຂຶຶ້ນໃນວນັທີ 29 ຕຸລາ 2021 
ຕາມລາຍລະອຽດທີີ່ຢ ູ່ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 2 ເຊິີ່ງບດົບັນທຶກດັີ່ງກ່າວ ໄດູ້ຖືກເປດີເຜີຍຢູ່າງສອດຄ່ອງກັບກົດ
ລະບຽບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລູ້ວ. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພຈິາລະນາແລູ້ວ ເຫັນວ່າ ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວ ມເີນືຶ້ອໃນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ

ແລູ້ວ ຈຶີ່ງເຫັນຄວນສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມຄີະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 
ວາລະທີ 2: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ 

ປະຈ າປີ 2021 (ເອກະສານຄັດຕິດ 3) 
❖ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ  ທີີ່ພົົ້ນເດັີ່ນໃນໄລຍະປີ 2021 ຜ່ານມາໂດຍຫຍ ົ້   

- ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜນົການດ າເນນີທຸລະກິດ ທຄຕລ 5 ຄັຶ້ງ; ກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ສະໄ
ໝສາມັນ ຈ ານວນ 4 ຄັຶ້ງ, ສະໄໝວສິາມັນ ຈ ານວນ 7 ຄັຶ້ງ ແລະ ຈັດກອງປະຊ ມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ຈ ານວນ 2 
ຄັຶ້ງ (ສາມັນ 1 ຄັຶ້ງ, ວິສາມັນ 1 ຄັຶ້ງ); 

- ຈ່າຍເງນິປນັຜົນໃຫູ້ແກູ່ຂາຮຸູ້ນຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2020 ທັງໝົດ ຈ ານວນ 560ກີບ/ຮຸູ້ນ;  
- ໄດູ້ມີການປູ່ຽນແປງໃນລະດັບຄະນະອ ານວຍການ ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບ ລິຫານ ດັີ່ງນີຶ້: 

1) ຍົກຍ້າຍຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 1 ທ່ານ ເພືີ່ອໄປຮັບໜ້າທີີ່ໃໝູ່ຢ ູ່ທະນາຄານທຸລະກິດລັດແຫູ່ງອືີ່ນ; 
2) ອະນຸມັດການລາອອກສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 1 ທ່ານ; 
3) ແຕູ່ງຕັຶ້ງຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 4 ທ່ານ; 
4) ຮັບຮອງການຍົກຍ້າຍທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ (ຜ ູ້ເກົີ່າ) ເພືີ່ອໄປຮັບໜ້າທີີ່ໃໝູ່ຢ ູ່

ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຕູ່ງຕັຶ້ງທ່ານ ຄ າພຸດ ສິດທິລາດ ເປັນຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ (ຜ ູ້ໃໝູ່); 
- ໄດູ້ຂະຫຍາຍການຊ າລະແບບທັນສະໄໝໄປສ ູ່ບ ລິສດັຊັຶ້ນນ າຈ ານວນໜຶີ່ງຄື: ຮວ່ມມືກັບບ ລິສດັເອັມພອຍມາກ

ການຄ້າ ຈ າກັດ ໃນການຊ າລະສະສາງສິນຄ້າ, ບ ລິການຜ່ານ QR Code; ພັດທະນາລະບົບເຊືີ່ອມຕ ີ່ ແລະ 
ໂອນເງິນຮ່ວມກັບບ ລິສັດ Umoney & Mmoney; ຮ່ວມມືກັບກົມຊັບສນິທາງປນັຍາ, ກະຊວງອດຸສະຫະ
ກ າ ແລະ ການຄ້າ ໃນການໃຫູ້ບ ລິການຊ າລະຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຜ່ານລະບບົຂອງທະນາຄານ; 

- ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນບັດ ATM UnionPay ເປັນບັດຊິບ (Chip)  
- ເລີີ່ມນ າໃຊູ້ລະບບົ Core-Banking ໃໝູ່ຂອງ ທຄຕລ ທົີ່ວລະບົບ ໃນເດອືນເມສາ 2021  
- ຮັບຮອງລະບຽບ ແລະ ບັນດາ DATA Dictionary ຂອງໂຄງການ DATA Governance ຂອງ ທຄຕລ. 
-   ສ າເລັດການຮບັຮອງບົດກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈ າ 06 ເດືອນຕົຶ້ນປ ີ 2021 ທຄຕລ ຈາກ

ບ ລິສດັກວດສອບພາຍນອກ; 
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❖ ຜົນການດ າເນີນທຸລະກິດ ປະຈ າປີ 2021  
ຜົນການດ າເນີນທຸລະກິດປະຈ າປ ີ2021 ທີີ່ໄດູ້ຮັບການກວດສອບຈາກ ບ ລິສດັ PWC ແລະ ຮັບຮອງຈາກ
ສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ມີດັີ່ງນີຶ້:  

- ຍອດຊັບສິນ/ໜີຶ້ສິນ: 68.236.991 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 109,53%; 
- ຍອດເງນິກ ູ້ທັງໝົດ: 30.080.974 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 122,15%; 
- ຍອດເງນິຝາກ: 61.802.739  ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 110,36%;  
- ກ າໄລກ່ອນອາກອນ: 12.585 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 48,40%; 
- ກ າໄລຫັຼງອາກອນ: 11.410 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 54,86%. 

❖     ອີງໃສູ່ຜນົການດ າເນນີທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2021 ທີີ່ພົບກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ເຮດັໃຫູ້ບ ີ່
ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມແຜນການ ສະນັຶ້ນ, ໃນປີ 2021 ສະພາບ ລິຫານ ຈຶີ່ງໄດູ້ຕົກລົງບ ີ່ຈ່າຍເງິນປັນຜນົໃຫູ້ແກູ່
ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ແລະ ສະເໜີຂ ແບູ່ງກ າໄລຫັຼງຫັກອາກອນ ເຂົຶ້າຄັງຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ ດັີ່ງລຸູ່ມນີຶ້:  
- ຄັງສະສມົຕາມລະບຽບການ: 10% 
- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ: 90% 

 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພຈິາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊມຸຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພຈິາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 

 

ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການປະຈ າປີ 2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 4) 
ສະເໜີກອງປະຊຸມ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການ ປະຈ າປີ 2022 ດັີ່ງນີຶ້:  
 

1). ແຜນທຸລະກິດ 
- ຍອດຊັບສິນ : 72.543.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ການປະຕິບັດປີ 2021 ເພີຶ້ມຂືຶ້ນ 6,31%; 
- ຍອດເງນິຝາກ: 66.000.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ການປະຕິບັດປ ີ2021 ເພີຶ້ມຂຶຶ້ນ 6,79%; 
- ຍອດເງນິກ ູ້ທັງໝົດ: 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; 
- ກ າໄລກ່ອນອາກອນ: 59.000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສູ່ປະຕິບັດ 2021 ເພີີ່ມຂືຶ້ນ 368,81%. 
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2). ແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກ ີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ 
ການກ ານົດແຜນປະກອບວດັຖຸເຕັກນິກ, ກ ີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທີີ່ຄາດຄະເນຈະຈົດເຂົຶ້າຊບັສົມບັດ ພາຍໃນ

ປີ 2022 ທັງໝົດ ຈ ານວນ 231,96 ຕືຶ້ກີບ ເຊິີ່ງຢ ູ່ໃນຂອບເຂດຂອງແຫຼີ່ງທຶນທີີ່ມີ. ໃນນັຶ້ນ, ຫັຼກໆ 2022 ແມູ່ນເນັຶ້ນ  
ໜັກໃສູ່ສະເພາະວຽກງານທີີ່ມີຄວາມຈ າເປນັ ເພືີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັຶ້ນຄົງທາງດ້ານລະບົບໃຫູ້ແກູ່ ທຄຕລ.  

ກ ລະນີສະພາບເສດຖະກິດມີການປູ່ຽນແປງ ຫືຼ ມຄີວາມຈ າເປນັໃດໆທີີ່ຕ້ອງດດັແກູ້ແຜນການປະຈ າປີ 2022, 
ສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມມອບອ ານາດໃຫູ້ສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການດັດແກູ້ແຜນການດັີ່ງກ່າວ. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  
ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພຈິາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊມຸຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພຈິາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 

ວາລະທີ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການສ້າງຕັົ້ງບ ລິສັດ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ (ເອກະສານຄັດ
ຕິດ 5) 

ເພືີ່ອເປນັໂອກາດຫນືີ່ງໃນການສ້າງລາຍຮບັໃຫູ້ ທຄຕລ, ເຊີີ່ງຖືໄດູ້ວ່າ ບ ລິສດັ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ ຈະເປັນ
ບ ລິສດັທ າອິດໃນ ສປປ ລາວ, ເປົຶ້າຫມາຍໃນການດ າເນນີທຸລະກິດແມູ່ນເພືີ່ອບ ລິຫານຈດັການ ໜີຶ້/ຊບັສິນ ທີີ່ຊືຶ້ຫລດຸ
ຈາກ ທະນາຄານ/ສະຖາບັນການເງນິ ເພືີ່ອນ າມາປັບປຸງ-ພັດທະນາໃຫູ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຫລື ກາຍເປນັຊບັສນິທີີ່ໄດູ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນທີີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຫລາຍຂືຶ້ນ. 

ສະພາບ ລິຫານ ໄດູ້ເຫັນດດີ້ານຫັຼກການໃນການສ້າງຕັຶ້ງບ ລສິັດ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ ຈ າກັດ, ພ້ອມທັງໄດູ້
ມອບໃຫູ້ຄະນະບ ລິຫານ ທຄຕລ ຄົຶ້ນຄວ້າດ້ານການສ້າງຕັຶ້ງ-ດ າເນີນງານບ ລິສດັດັີ່ງກ່າວໃຫູ້ມີປະສດິທິຜົນ, ເພືີ່ອເປນັ
ພືຶ້ນຖານດ້ານນິຕິກ າໃຫູ້ແກູ່ ທຄຕລ ໃນການດ າເນີນການສ້າງຕັຶ້ງຕາມຂັຶ້ນຕອນຢູ່າງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ຈືີ່ງຂ ສະ  
ເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງການສ້າງຕັຶ້ງບ ລສິັດ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ. ສ າລບັເງືີ່ອນໄຂລະອຽດ 
ສະເໜີກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນມອບອ ານາດໃຫູ້ສະພາບ ລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງບນັຫາໃດໆທີີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຕັຶ້ງ
ບ ລິສດັດັີ່ງກ່າວ. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພຈິາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊມຸຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພຈິາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 

ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມຄີະແນນສຽງເຫັນດຫຼີາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮວ່ມກອງ
ປະຊຸມ. 

ວາລະທີ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜ ູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະປະຈ າປີ 2022. 

ອີງຕາມການຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ຜ່ານການປະມ ນຕາມລະບຽບທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງ, ທຄຕລ ໄດູ້ເລືອກເອົາບ ລສິັດ ພຣາຍສວ 
ເຕີເຮົຶ້າສກ ບເປີສ (ລາວ) ຈ າກັດຜ ູ້ດຽວ (PWC) ເປັນຜ ູ້ກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2022 ໂດຍລາຄາ
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ສ າລັບການກວດສອບບນັຊີ ແລະ ການທົບທວນຂອບເຂດເງນິກ ູ້ ແມູ່ນ 920.000.000 ກີບ (ເກົຶ້າຮ້ອຍຊາວລ້ານກີບ
ຖ້ວນ). ການບ ລິການກວດສອບ ລວມມີການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ ແລະ ມາດຕະຖານບັນຊີລາວ 
ເປັນພາສາລາວ-ພາສາອງັກິດ, ທົບທວນຖານະການເງນິປະຈ າ 06 ເດືອນຕົຶ້ນປ ີແລະ ກວດສອບປະຈ າປີ. 

ຄ າເຫັນຂອງສະພາບ ລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພຈິາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊມຸຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພຈິາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 

ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືີ່ອມຄີະແນນສຽງເຫັນດຫຼີາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ເຂົຶ້າຮວ່ມກອງ
ປະຊຸມ. 
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ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021 ໂດຍສັງເຂບ 
 

1. ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີື່ພ ົ້ນເດັື່ນໂດຍຫຍໍົ້ 
  ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ທຄຕລ ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສໍາເລດັຫຼາຍດ້ານເຊັື່ນ:  

- ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜນົການດໍາເນນີທຸລະກິດ ທຄຕລ 5 ຄັັ້ງ; 
- ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຈໍານວນ 4 ຄັັ້ງ ແລະ ສະໄໝວິສາມັນ ຈໍານວນ 7 ຄັັ້ງ; 
- ຈັດກອງປະຊູມຜູູ້ຖ ຮຸູ້ນ ທຄຕລ ຈໍານວນ 2 ຄັັ້ງ (ສາມັນ 1 ຄັັ້ງ, ວສິາມັນ 1 ຄັັ້ງ); 
- ຮັບຮອງແຜນດໍາເນນີທຸລະກິດ ປະຈໍາປ ີ 2021 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ 2021-

2025; 
- ປັບປງຸແຜນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021 ພາຍຫັຼງກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູູ້ຖ ຮຸູ້ນ; 
- ດໍາເນີນການຂ ັ້ນແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022; 
- ສະເໜີຮັບຮອງການຄົັ້ນຄວ້າປບັປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ທຄຕລ ຜ່ານສະພາບໍລິຫານ; 
- Go-Live ລະບົບ Core-Banking ໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ທົື່ວລະບບົ; 
- ຮັບຮອງລະບຽບ ແລະ ບນັດາ DATA Dictionary ຂອງໂຄງການ DATA Governance ຂອງ ທຄຕລ; 
- ແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ມອບຮບັໜ້າທີື່ລະຫວ່າງ ຜູູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ ຄນົໃໝ່ ແລະ ຄົນເກົື່າ;  
- ຮ່ວມມ ກັບບໍລສິັດເອັມພອຍມາກການຄ້າ ຈໍາກັດ ໃນການຊໍາລະສະສາງສນິຄ້າ, ບໍລິການຜ່ານ QR Code; 
- ຮ່ວມມ ກັບກົມຊບັສນິທາງປນັຍາ, ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນການໃຫູ້ບໍລິການຊໍາລະຄ່າ

ທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລໍິການ ຜ່ານລະບບົຂອງທະນາຄານ; 
- ພັດທະນາລະບົບເຊ ື່ອມຕໍື່ ແລະ ໂອນເງນິຮວ່ມກັບບລໍິສດັ Umoney & MMoney; 
- ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນບັດ ATM UnionPay ມາປ່ຽນເປັນບັດຊິບ (Chip) ແລະ ເປີດໂຕບັດ BCEL Visa 

Platinum; 
- ປິດການບລໍິການວັນເສົາ-ວັນອາທິດຂອງໜ່ວຍບລໍິການ; 
- ປິດໜ່ວຍບລໍິການລາວບາວ ເລີື່ມຕັັ້ງແຕ່ວັນທີ 30/07/2021; 
- ສໍາເລັດການຮບັຮອງບົດກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປະຈໍາ 06 ເດ ອນຕົັ້ນປ ີ 2021 ທຄຕລ ຈາກ

ບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກ; 
- ໄດູ້ເລ ື່ອນການຊອກຫາຄູ່ຮວ່ມທ ນຍດຸທະສາດໃໝ່ (ຂາຍຮຸູ້ນ 9%) ອອກໄປກ່ອນ ໃນໄລຍະທີື່ສະພາບບໍື່      

ເໝາະສົມ; 
- ປະຕິບັດມາດຕະການປູ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຈູ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂັັ້ນ

ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອປູ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ. 
2. ຜ ນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2021 

-  ຍອດຊບັສນິ/ໜີັ້ສິນ: 68.236.991 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 109,53%; 
-  ຍອດເງນິກູູ້ທັງໝົດ: 30.080.974 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 122,15%; 
-  ຍອດເງນິຝາກ: 61.802.739  ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 110,36%;  
-  ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: 12.585 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 48,40%; 
-  ກໍາໄລຫັຼງອາກອນ: 11.410 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ ີ2021 ປະຕິບັດໄດູ້ 54,86%. 
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3. ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກໍື່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ  
     ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວດັຖຸເຕັກນິກ, ກໍື່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທົື່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2021 ປະຕິບັດ
ໄດູ້ 145,74 ຕ ັ້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດເທົື່າກັບ 58% ດັື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້:  
ລໍາດັບ ເນ ັ້ອໃນ ສົມທຽບແຜນ % 
1 ສ້າງຕັັ້ງສາຂາ 0% 
2 ສິດນໍາໃຊູ້ທີື່ດນິ 28% 
3 ໂປຼແກຼມ 143% 
4 ສິງປຸກສ້າງ 2% 
5 ພາຫະນະ 22% 
6 ສິື່ງຕິດຕັັ້ງຈດັວາງ 38% 
7 ເຄ ື່ອງຈັກຮບັໃຊູ້ຫ້ອງການ  90% 
8 ເຄ ື່ອງຮບັໃຊູ້ຫ້ອງການ  52% 

  
 

4. ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການ 
ພາຍໃນປີ 2021 ທຄຕລ ໄດູ້ປິດໜ່ວຍບລໍິການ 1 ໜ່ວຍຄ : ໜ່ວຍບໍລິການລາວບາວ ຂ ັ້ນກັບສາຂາ

ສະຫວັນນະເຂດ. ພອ້ມກັນນັັ້ນ, ທຄຕລ ໄດູ້ໂຈະການຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການໃໝ່ທັງໝົດ (ແຜນເດີມຂ ັ້ນແຜນ
ຂະຫຍາຍ 8 ໜ່ວຍບໍລິການ) ແລະ 1 ສາຂາ ຄ : ຍົກລະດັບໜ່ວຍບລໍິການໄຊສມົບູນ ໃຫູ້ເປນັສາຂາ  ແມ່ນໃຫູ້
ຮັກສາເປັນໜ່ວຍບໍລິການຄ ເກົື່າໃຫູ້ຂ ັ້ນກັບສາຂາຊຽງຂວາງ. 

 
5. ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກ  

 
 
 

ຈ ຳນວນ 2021

268 58%

ຍຸດທະສາດ 1  ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫອົ້ງກອນຮອບດ້ານ 149 56%

ແຜນງຳນ 1 ກຳນບ ລິຫຳນກຳນເງິນ ແລະ ເພີີ່ມປະສິດທິພຳບກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຢືນຍົງ 62 79%

ແຜນງຳນ 2 ກຳນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫຳນສິນເຊືີ່ອ 33 53%

ແຜນງຳນ 3 ກຳນພັດທະນຳດ້ຳນບຸກຄະລຳກອນໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພຳບ 26 51%

ແຜນງຳນ 4 ສ້ຳງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວຳມສ່ຽງ ແລະ ສ້ຳງພືັ້ນຖຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ 26 67%

ແຜນງຳນ 5 ພັດທະນຳກຳນຄຸ້ມຄອງບ ລິຫຳນໃຫ້ໄດ້ມຳດຖຳນສຳກົນ ແລະ ສ້ຳງມຳດຕະຖຳນໃຫ້ເປັນ
ທະນຳຄຳນອຳຊຽນ Qualified ASEAN Bank (QAB) 2 31%

ຍຸດທະສາດ 2
ຫ ນເປ ນທ ນສະໄໝ ໂດຍນ າໃຊ້ເຕ ກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວ ດຕະກ າໃໝ່ໆ ໃນ
ການດ າເນີນທຸລະກິດ ກ້າວສ ຍຸ່ກເສດຖະກິດດິຈິີຕອລ 107 66%

ແຜນງຳນ 6 ກຳນພັດທະນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທີ 25 62%

ແຜນງຳນ 7 ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫຳນຂ ັ້ມູນ ແລະ ກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນສະຖິຕິ ໃຫ້ທັນສະໄໝໄດ້ມຳດຖຳນສຳກົນ 
ແລະ ມີຄຸນນະພຳບ 29 91%

ແຜນງຳນ 8 ພັດທະນຳຜະລິດຕະພັນ ເພືີ່ອຫັນສູູ່ກຳນບ ລິກຳນ ໃນຮູບແບບ Digital Banking 53 45%

ຍຸດທະສາດ 3 ສ້າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິການຕາມມາດຕະຖານສາກົນ 12 50%

ແຜນງຳນ 9 ກຳນປັບປຸງ, ພັດທະນຳລະບົບບັນຊີ ແລະ ມຳດຕະຖຳນກຳນລຳຍງຳນກຳນເງິນ 6 28%

ແຜນງຳນ 10 ພັດທະນຳ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກວດກຳໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງໄດ້ມຳດຕະຖຳນ . 3 88%

ແຜນງຳນ 11 ພັດທະນຳໂຄງກຳນ PCI  Compliance ຫ ື (Payment Card Industry Data Security 
Standard) 3 35%

ລ າດ ບ ລາຍການ (11 ແຜນງານ, 42 ໂຄງການ)
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6. ການແບ່ງປັນກໍາໄລຫ ັງອາກອນເຂ ົ້າຄັງຕາ່ງໆ 

     ອີງໃສ່ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປ ີ2021 ທີື່ພົບກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ເຮັດໃຫູ້
ບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມແຜນການໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ຈ ື່ງໄດູ້ມີການປັບປຸງແຜນທຸລະກິດໃໝ່ ແຕ່ກໍື່ບໍື່ສາມາດບັນລຸ
ແຜນທີື່ວາງໃວູ້ ສະນັັ້ນ, ໃນປີ 2021 ແມ່ນ ທຄຕລ ຈ ື່ງບໍື່ສາມາດຈັດແບ່ງຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫູ້ແກ່ຂາຮຸູ້ນໄດູ້ ແລະ 
ທຄຕລ ສະເໜີຂໍແບງ່ກໍາໄລຫັຼງຫັກອາກອນທີື່ຍງັເຫຼ ອເຂົັ້າຄງັຕ່າງໆຕາມລະບຽບການເຊັື່ນ:  
- ຄັງສະສມົຕາມລະບຽບການ: 10% 
- ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ: 90% 
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ແຜນດ ຳເນີນງຳນຂອງ ທຄຕລ ປະຈ ຳປີ 2022 

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

ມາຈາກການລະບາດຂອງ Covid-19 ສາຍພັນໂອມີຄຣອນ, ຂໍົ້ຂັດແຍງ່ລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອໍານາດ, ອັດຕາເງນິ
ເຟີົ້ທີີ່ມີແນວໂນມ້ເພີີ່ມຂ ົ້ນຈາກ ລາຄານໍົ້າມັນທີີ່ເພີີ່ມຂ ົ້ນ, ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນທາງການເງນິທີີ່ຫຼຸດລງົໃນຫຼາຍ
ປະເທດ ແລະ ຄວາມບໍີ່ສະເໝີພາບດ້ານລາຍຮັບ ເຊິີ່ງຈະສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການຟ ົ້ນໂຕທາງເສດຖະກິດໂລກ ໂດຍ
ສະເພາະບັນດາປະເທດກໍາລງັພັດທະນາ. ນອກນັົ້ນ, ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງປະເທດມະຫາອໍານາດ (ສະຫະລັດ, 
ຈີນ, ຂົງເຂດເອຣີົບ) ຄາດວ່າຈະຊະລໍຕົວໃນປ ີ2022.  

  ໃນປີ 2022 ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນທິດທາງທີີ່ດີຂ ົ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ໂດຍໃນລະດບັ 4 – 4,5%, ປັດໄຈສະໜັບສະໜູນມາຈາກການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ການ
ເປີດເສ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ ແລະ ທາງດ່ວນວຽງຈນັ-ວງັວຽງ ເຊີີ່ງສາມາດກະຕຸ້ມການລົງທຶນ, ການທ່ອງ ທ່ຽວພາຍ
ໃນປະເທດ, ນອກຈາກນັົ້ນ ອັດຕາການຢາວັນຊິນມີແນວໂນ້ມເພີີ່ມຂ ົ້ນ ເຊີີ່ງສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໝູ່. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍີ່ຕາມ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງບໍີ່ມີຄວາມແນ່ນອນຫຼາຍດ້ານ, ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ທີີ່
ຍັງກະຈາຍໃນວງົກວ້າງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງ, ອດັຕາເງິນເຟີົ້ ແລະ ລາຄານໍົ້າມັນເພີີ່ນຂ ົ້ນ, ຄວາມບອບ
ບາງທາງດ້ານງບົປະມານ, ຄັງສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດທີີ່ມີໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຟ ົ້ນຟູຂະແໜງ 
ການບໍລິການ ລວມເຖິງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 
2. ແຜນດ ຳເນີນງຳນຂອງ ທຄຕລ ປະຈ ຳປີ 2022

     ປີ 2022 ຍັງຈະເປັນອີກປີໜຶີ່ງທີີ່ການດໍາເນນີທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ສ ບຕໍີ່ພົບກັບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍ
ປະການຈາກຜົນກະທົບໂດຍລວມຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຂໍົ້ຂັດແຍງ່ລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອໍານາດ ແລະ 
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຂະແໜງການເສດຖະກິດໄດ້ຮບັຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ຈາກ
ບັນຫາດັີ່ງກ່າວນັົ້ນຈະສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນກະທົບຕໍີ່ຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະ
ຕົົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ຂອງລູກຄ້າສິນເຊ ີ່ອ ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດສ້າງລາຍຮັບຂອງທະນາຄານຫຼຸດລງົ. 
ນອກຈາກນັົ້ນ, ການຈັດກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າສິນເຊ ີ່ອ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບລູກຄ້າແຕ່ລະກຸ່ມ ເຫັນວ່າ 
ທຄຕລ ຍງັມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ອອກລາຍຈ່າຍຄ່າເສ ີ່ອມສິນເຊ ີ່ອ ແລະ ລາຍຈ່າຍເພ ີ່ອລ້າງບນັຊຄີ້າງຮບັດອກ
ເບ້ຍ ເພີີ່ມຂຶົ້ນ ເນ ີ່ອງຈາກຈະມີການຫຼຸດເກຼດລູກຄ້າເປັນ NPL ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມຄຽງຄູ່ກັບ
ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນປະຈບຸັນ ພາບລວມຂອງມະຫາພາກເຫັນວ່າຍັງມໂີອກາດທີີ່ດຂີຶົ້ນ
ໃນປີ 2022 ເນ ີ່ອງຈາກບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບຊາດໄດ້ເລີີ່ມນໍາໃຊ້ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 
ທີີ່ເລີີ່ມນໍາໃຊ້ໃນທ້າຍປ ີ2021 ຜ່ານມາ ເຊິີ່ງຈະສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດຫຼາຍຂຶົ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂະແໜງການເສດຖະກິດ
ຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຫຼາຍຂະແໜງການທຸລະກິດໄດ້ເລີີ່ມກັບມາເຄ ີ່ອນໄຫວປົກກະຕິ ຫັຼງຈາກມາດ
ຕະການຕ່າງໆຂອງພາກລັດໄດ້ຮບັການຜ່ອນຜນັ. ຈາກປັດໄຈດ້ານຕ່າງໆທີີ່ກ່າວມານັົ້ນ ໃນປີ 2022 ທຄຕລ ຍັງຈະ
ສ ບຕໍີ່ກໍານົດທິດທາງດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີລັກສະນະສູ້ຊົນ ທັງນີົ້ກໍີ່ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍລວມ 
ອອກມາມີປະສິດທິຜນົ, ສ້າງຄວາມເຊ ີ່ອໝັົ້ນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສງູສດຸໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຂະຫຍາຍ
ສິນເຊ ີ່ອທີີ່ເປັນການສ້າງລາຍຮບັຫັຼກໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແນວໂນ້ມຂອງລາຍຮັບຈາກດອກ
ເບ້ຍເງິນກູ້ຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ ທຄຕລ ກໍີ່ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານການແກ້ໄຂໜີົ້ເປັນຫັຼກ ເພ ີ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ 
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໜີົ້ສິນທີີ່ສະສມົໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດຂອງແຜນແຕ່ລະດ້ານມດີັີ່ງນີົ້: 
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2.1 . ວິໄສທັດ ທຄຕລ 
 

 ແມ່ນໄດ້ກໍານດົວິໄສທັດລວມຂອງຕົນຕາມແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ແຕ່ປີ 2021-2025 ຄ  “ເປັນ
ທະນຳຄຳນທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມຳດຕະຖຳນສຳກົນ”.  
2.2 ພຳລະກິດ  
   ເພ ີ່ອເຮດັໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍ ເປັນທະນາຄານທີີ່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ນັົ້ນ ພາລະກິດຫັຼກ
ທີີ່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທີີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແມ່ນ ການພັດທະນາການປັບປຸງດ້ານບລໍິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະ
ການປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ, ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການບາເຊວ2, ພັດທະນາລະບົບ
ໄອທີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນລະບບົບລໍິການພັດທະນາດ້ານລະບບົຂໍົ້ມນູຂ່າວສານໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ, ຊັດ
ເຈນ ໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຖານສາກົນ. ພອ້ມນັົ້ນ, ກໍີ່ເນັົ້ນໃສ່ການພັດທະນາບຸກ
ຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເພ ີ່ອຮອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາ ທຄຕລ ໃຫ້ມີຄວາມຊໍາ
ນິຊໍານານສະເພາະດ້ານເປັນມ ອາຊີບດ້ານການບລໍິການທະນາຄານ, ສ້າງຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີີ່ມາໃຊ້ບໍລິ 
ການ, ສ້າງປະສດິທິພາບທາງດ້ານການເງນິເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດສງູສຸດໃນແກ່ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍ ນຍງົ. 

2.3 ເປົັ້ຳໝຳຍກຳນດ ຳເນີນງຳນ  2022 

 ເພ ີ່ອເຮດັໃຫ້ການພັດທະນາຂອງ ທຄຕລ ສໍາເລດັຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກໆດ້ານ ທຸກໆພາກ 
ສ່ວນຕ້ອງໄດເ້ພີີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນນີງານ, ແຜນໂຄງການ  ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້
ບັນລເຸປົົ້າໝາຍທີີ່ວາງໄວ້ໃນແຕ່ໄລຍະ ຄ : 

• ຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ ທຄຕລ ໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນ, ເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການເງນິ ແລະ 
ຍ ນຍງົ ທັງນີົ້ເພ ີ່ອສາມາດຮບັມ ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆໃນອານາຄົດ; 

• ການບໍລິການທີີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໃນທຸລະກິດທະນາຄານ ເພ ີ່ອຫັນສູ່ຮບູ
ແບບການບໍລິການທີີ່ເປັນ Digital Banking ໃຫ້ຫຼາຍຂຶົ້ນ; 

• ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຮອບດ້ານໃຫ້ເປນັຊ່ຽວຊານ ແລະ ເປັນມ ອາຊບີ; 
• ຢຶດຖ ລູກຄ້າເປັນໃຈກາງໃນການຮັກສາຖານລູກຄ້າເກົີ່າ, ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ການສ້າງຄວາມເພິີ່ງ

ພໍໃຈ;  
• ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຍ ນຍງົໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ແລະ ປະກອບເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງສງັຄົມ; 

ເພ ີ່ອເຮດັໃຫ້ທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເງ ີ່ອນໄຂລະບຽບການ ຂອງບັນດາມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງສາກົນ.  
3. ແຜນຖຳນະກຳນເງິນທີີ່ສ ຳຄັນປະຈ ຳປີ 2022: 

     ໃນປ ີ 2022 ທຄຕລ ຍັງຈະສ ບຕໍີ່ກໍານົດທິດທາງດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີລັກສະນະສູ້ຊນົ 
ຮັກສາຄຸນະພາບສນິເຊ ີ່ອ ແລະ ເລັີ່ງການແກ້ໄຂໜີົ້, ທັງນີົ້ກໍີ່ເພ ີ່ອເຮດັໃຫ້ຜົນການດ  າເນີນທຸລະກິດໂດຍລວມອອກ
ມາມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງຄວາມເຊ ີ່ອໝັົ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດມີດັີ່ງນີົ້: 

- ຍອດຊັບສິນ : 72.543.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2021 ເພີົ້ມຂ ົ້ນ 6,31%; 
- ຍອດເງນິຝາກ: 66.000.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປ ີ2021 ເພີົ້ມຂຶົ້ນ 6,79%; 
- ຍອດເງນິກູ້ທັງໝົດ: 31.737.000 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດປີ 2021 ເພີົ້ມຂ ົ້ນ 5,51%; 
- ໜີົ້ NPL ທັງໝົດ : 1.847.000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສປ່ະຕິບັດ 2021 ເພີົ້ມຂ ົ້ນ 59,05% ແລະ ກວມ 

5,82% ຂອງສິນເຊ ີ່ອທັງໝົດ; 
- ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: 59.000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສປ່ະຕິບັດ 2021 ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 368,81%. 

2. ແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກ ີ່ສ້ຳງ ແລະ ສ້ອມແປງ 
ການຂຶົ້ນແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກພາຍໃນປີ 2022 ແມ່ນຈະເນັົ້ນໃສສ່ະເພາະວຽກງານທີີ່ຈໍາເປນັ, ປຽ່ນ

ແທນເຄ ີ່ອງເກົີ່າທີີ່ເປ່ເພບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເທົີ່ານັົ້ນ, ສ່ວນເຄ ີ່ອງທີີ່ໝົດຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແຕ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດຢູ້່ແມ່ນໃຫ້ສ ບຕໍີ່ 
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ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ສ ບຕໍີ່ນໍາໃຊ້. ການກໍານົດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກໍີ່ສ້າງ ແລະ ສອ້ມແປງ ທີີ່
ຄາດຄະເນຈະຈົດເຂົົ້າຊບັສົມບັດ ພາຍໃນປີ 2022 ທັງໝົດ ຈໍານວນ 231,96 ຕ ົ້ກີບ ເຊິີ່ງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງແຫຼີ່ງ
ທຶນທີີ່ມີ. ໃນນັົ້ນ, ຫັຼກໆ 2022 ແມ່ນເນັົ້ນໜັກໃສ່ສະເພາະວຽກງານທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັົ້ນຄົງ
ທາງດ້ານລະບົບໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ.  

ຫົວໜ່ວຍກີບ 

ລ/ດ ເນ ັ້ອໃນ ແຜນຄຳດຄະເນເຂົັ້ຳຊັບສົມບັດ 2022 
ລຳຍກຳນ ຈ ຳນວນເງິນ 

ລວມທັງໝົດ:                  4.691     231.966.515.000  
1 ໂປຼແກຼມ                      28       13.356.600.000  
2 ສິີ່ງປຸກສ້າງ                        8     135.919.742.000  
3 ພາຫະນະ                      28        3.053.000.000 
4 ສິີ່ງຕິດຕັົ້ງຈດັວາງ                     242         2.700.200.000  
5 ເຄ ີ່ອງຈັກຮບັໃຊ້ຫ້ອງການ                   3.571       73.319.829.000  
6 ເຄ ີ່ອງຮບັໃຊ້ຫ້ອງການ                      814         3.617.144.000  

 
3. ແຜນຂະຫຍຳຍໜ່ວຍບ ລິກຳນ 

ປີ 2022 ທຄຕລ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍຕ່າໜ່າງບໍລິການ ໃນຂົງເຂດທີີ່ເປັນຈຸດສມຸໂດຍທີີ່ມກີານວິເຄາະໄລ່
ລຽງສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເວົົ້າລວມ ເວົົ້າສະເພາະແມ່ນຜົນການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ຊຶີ່ງຈະ
ມີການສໍາຫຼວດເຖິງຄວາມເປນັໄປໄດຄ້ວາມເໝາະສົມ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຢູ່ແຕ່ລະຂົງເຂດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ີ່ອ
ສ້າງຜົນຕອບແທນສູງສຸດໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ. ສໍາລັບແຜນການຂະຫຍາຍປີ 2022 ກໍານົດແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ
ບໍລິການໃໝ່ ຢູ່ 2 ແຫ່ງ ແລະ ຍົກຍ້າຍໜ່ວຍບລໍິການໄປຈຸດໃໝ່ 2 ແຫ່ງ  ດັີ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີົ້:  

ລ/ດ ເນ ັ້ອໃນ ໝຳຍເຫດ 
ຂະຫຍຳຍໃໝ ່

1 ໜ່ວຍບລໍິການສະຖານີລົດໄຟ ຂະຫຍາຍໃໝ່ 
2 ໜ່ວຍບລໍິການໂພນພະເນົາ ຂະຫຍາຍໃໝ່ 

ຍ້ຳຍສະຖຳນທີີ່ໄປຈຸດໃໝ ່
1 ໜ່ວຍບລໍິການໜອງແຕ່ງ ຍ້າຍຫ້ອງບໍລິການໂຍທາທົີ່ງປົີ່ງອອກມາ 
2 ໜ່ວຍບລໍິການເຂດເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດ

ຖາ 
ຍ້າຍຈາກໜ່ວຍບລໍິການນໍົ້າພ ຸ

 

4. ແຜນຮັບພະນັກງຳນໃໝ່ 
ສໍາລັບປ ີ2022 ທຄຕລ ໄດ້ຂຶົ້ນແຜນສໍາລບັຮບັພະນັກງານໃໝ່ໂດຍໄດ້ສງັລວມຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈາ

ກບັນດາພະແນກ, ສນູ, ສາຂາ ໃນທົີ່ວລະບບົທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປນັ. ສໍາລັບການປະກອບພະນັກງານໃໝ່ແມ່ນຈະອີງໃສ່
ສະພາບການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການໄລລ່ຽງຜນົການດໍາເນນີທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົົ້ນຕໍ ເປັນຕົົ້ນ
ແມ່ນເພ ີ່ອຮອງຮັບວຽກງານສະເພາະດ້ານທີີ່ຈໍາເປັນ ບໍີ່ສາມາດສັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນໄດ້. ຫັຼກໆພາຍໃນປ ີ
2022 ແມ່ນຈະເນັົ້ນການສບັຊອ້ນ, ຈັດວາງ ພະນັກງານພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ, ກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະ
ສິດທິຜົນ ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ. ຊຶີ່ງແຜນການຮບັພະນັກງານໃໝ່ມີຈໍານວນທັງໝົດ 06 ຄົນ ເຊິີ່ງເນັົ້ນຮບັສະເພາະ
ພະນັກງານຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານເທົີ່ານັົ້ນ. 
 



ເອກະສານຄັດຕິດ 5 

1 
 

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບວັດທະນາຖາວອນ 

-------------===000===------------- 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

           ສ ານັກງານໃຫຍ ່   
 

 ບົດສະຫຼຸບຫຍ ໍ້ 
ການສ້າງຕັໍ້ງບ ລິສັດ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ  

I. ຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຄວາມສ າຄັນໃນການສ້າງຕັໍ້ງບ ລິສັດ 

ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງ ບ ລິສັດ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ (BCEL ASSET MANAGEMENT) 
ແມ່ນ ເປັນໂອກາດຫນ ື່ງໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ ທະນາຄານ ທັງເປັນບ ລິສັດທ າອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ດ າເນີນ

ທຸລະກິດດັື່ງກ່າວ, ເປົົ້າຫມາຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດແມ່ນເພ ື່ອບ ລິຫານຈັດການຊັບສິນ ຫ   ໜີົ້ທີື່ຊ ົ້ຫລຸດຈາກ 
ທະນາຄານ/ສະຖາບັນການເງິນ ເພ ື່ອນ າມາປັບປຸງ-ພັດທະນາໃຫ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຫລ  ກາຍເປັນຊັບສິນທີື່
ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຫລາຍຂ ົ້ນ. 

ນອກຈາກນັົ້ນ, ບ ລິສັດ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ ຍັງຈະເຂົົ້າໄປຊ່ວຍບັນດາທຸລະກິດເປົົ້າໝາຍໃນການຟ ົ້ນ
ຟູທຸລະກິດ, ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີົ້ໃຫ້ສາມາດກັບມາດ າເນີນທຸລະກິດໄດ້ ໂດຍຫ າຍຮູບການ ແລະ ຫ າຍຮູບແບບ
ຕາມຂະບວນການ ແລະ ຂັົ້ນຕອນຂອງບ ລິສັດ. 

ພ້ອມດຽວກັນນີົ້, ພວກເຮົາຍັງມີວິໄສທັດທີື່ຊ່ວຍແກ້ໄຂໜີົ້ສິນໃນລະບົບ ຫ   ຊັບສິນລ ຖ້າຂາຍຈາກ 
ທະນາຄານ/ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ເພ ື່ອຊ່ວຍເພີື່ມຄຸນນະພາບໃຫ້ຊັບສິນດ້ອຍຄຸນນະພາບ ໃຫ້ກັບມາເປັນ
ຊັບສິນທີື່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ກັບມາໝູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດ ລວມທັງເພີື່ມມູນຄ່າໃຫ້ຫ າຍຂ ົ້ນກວ່າເກົື່າ. 

II. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ ລິສັດທ ີ່ຂ ສ້າງຕັໍ້ງ 

1. ຊ ື່ບ ລສິັດ: 

1.1 ບ ລິສດັ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊບັສນິ 

1.2 ທີື່ຕັົ້ງ: ຕຶກ ໂຮງແຮມລັດສະໝີ, ເມ ອງ ສສີັດຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
2. ປະເພດທຸລະກິດ (ໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກິດ):  

 

1). ຮັບຊ ົ້ໜີົ້ ຫ   ຮັບໂອນ ໜີົ້ ແລະ ຊັບສິນລ ການຂາຍ ຈາກ ສະຖາບັນການເງິນ/ທະນາຄານທຸລະກິດ (ໃນ
ເບ ົ້ອງຕົົ້ນຈະຮັບສະເພາະກຸ່ມເປົົ້າໝາຍກ່ອນ) ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບ ລິຫານຈັດການໜີົ້
ສະເພາະ ເປັນຕົົ້ນ: ການເຊົື່າສິນເຊ ື່ອ, ທຸລະກິດດ້ານການລົງທຶນ/ຖ ຮຸ້ນ ແລະ ການປັບປຸງ-ພັດທະນາຊັບ
ສິນ ຫ   ຫ ັກຊັບຄ ົ້າປະກັນ ໃຫ້ສາມາດຈ າໜ່າຍສູ່ທ້ອງຕະຫ າດ ຫ   ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ. ຕົວຢ່າງ: 
ຊັບສິນປະເພດ ຕຶກພານິດ, ອາຄານ, ໂຮງແຮມ, ເຮ ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ອ ື່ນໆ ; 

2) ທຸລະກິດໃຫ້ບ ລິການເຈລະຈາ, ຕິດຕາມທວງຖາມ ແລະ ເກັບໜີົ້ທວງຍາກ (ໃນເບ ົ້ອງຕົົ້ນຈະຮັບ
ສະເພາະກຸ່ມເປົ ົ້າໝາຍ ກ່ອນ, ໃນອະນາຄົດ ຈະຂະຫຍາຍສະຖາບັນການເງິນ/ທະນາຄານທຸລະ
ກິດອ ື່ນໆ); 

 



ເອກະສານຄັດຕິດ 5 

2 
 

III. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັໍ້ງຂອງບ ລິສັດ 

1) ແຜນວາດການຈັດຕັົ້ງ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ການວິເຄາະຕາມຫ ັກການ SWOT 

- ໂອກາດ (Opportunities) 

➢ ສະພາບເສດຖະກິດມີແນວໂນ້ມດີຂຶົ້ນ ເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ; 
➢ ທາງລົດໄຟຟ້າໄດ້ເປີດໃຊບ້ ລິການປົກກະຕິ; 
➢ ທາງດ່ວນໄດ້ເປີດໃຊບ້ ລິການປົກກະຕິ; 
➢ ຊັບສນິລ ຖ້າຂາຍໃນລະບົບທະນາຄານມີຫ າຍ, ສະນັົ້ນເປັນໂອກາດໜ ື່ງໃນການຊ ົ້ຫຼຸດ ແລະ ຂາຍໃນ

ລາຄາທີື່ສູງເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບ ສູ ່ທຄຕລ; 
➢ ເປັນໜຶື່ງໃນບ ລສິັດທ າອດິທີື່ເຮດັທຸລະກິດດັື່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວສູງ. 

- ອຸປະສັກ (Threats) 

➢ ຖ້າຫາກສະພາບເສດຖະກິດສະລ ຕົວ, ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19, ອັດຕາເງິນເຟີົ້ (ລາຄາ
ນ ົ້າມັນ), ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງ ແລະ ບັນຫາອ ື່ນໆຍັງສ ບຕ ື່ໄລຍະຍາວ ແມ່ນສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ການ
ແກ້ໄຂໜີົ້ ແລະ ການຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ; 

➢ ຂະບວນການໃນການດ າເນີນຄະດີ ແລະ ການແກ້ໄຂໜີົ້ ອາດໃຊ້ເວລາພ ສົມຄວນ; 
 

 

 

ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ 

ບ ລິຫານຈັດການໜີົ້/ຫ ັກຊັບລ ຖ້າຂາຍ:  

(ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີົ້/ການລົງທຶນ/ຖ ຮຸ້ນ/ປັບປຸງ 
ພັດທະນາຫ ັກຊັບ ແລະ ຈັດສັນຫ ັກຊັບຂາຍ) 

ນິຕິກ າ 
(ທວງໜີົ້,ດ າເນີນການຟ້ອງສານ) 

ຜູ້ອ ານວຍການ 

ສະພາບ ລິຫານ 
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- ຈຸດແຂງ (Strengths) 

➢ ມີບຸກຄະລາກອນ ທີື່ມຄີວາມຮູດ້້ານທຸລະກິດມາເປນັຜູ້ບ ລິຫານ (ຄາດວ່າຈະຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີ
ປະສົບການພາຍນອກມາຊ່ວຍ); 

➢ ປະຊາຊົນ/ນັກທຸລະກິດໃດ ສົນໃຈຊ ົ້ອະສງັຫາລິມະຊັບ ກ ື່ສາມາດເຂົົ້າຫາແຫ ື່ງທຶນ ທຄຕລ ຕາມ
ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ຫ   ຈ່າຍຜ່ອນຜ່ານ ບ ລິສດັ; 

➢ ມີ ລະບບົການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊໃີຫ້ ທັນສະໄໝ; 
- ຈຸດອອ່ນ (Weaknesses) 

➢ ອາດໃຊ້ເວລາດົນໃນການຂາຍຫ ັກຊັບ ໂດຍສະເພາະຊັບສິນທີ ື່ມ ີມູນຄ່າສູງ ແລະ ໃນສະພາບ
ເສດຖະກິດສະລ ຕົວ. 

➢ ໃຊ້ເວລາໃນການແກ້ໄຂຄະດີ (ກ ລະນີມີຂ ົ້ຄັດແຍງ້ກັບລູກຄ້າ); 
 

V. ສະຫຼຸບ: 
ຈາກການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະຂ້າງເທິງ ສາມາດສະຫຼຸບໃຫ້ເຫັນໂອກາດຫນ ື່ງໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ 

ທະນາຄານ ທັງເປັນບ ລິສັດທ າອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດດັື່ງກ່າວ, ເປົົ້າຫມາຍໃນການດ າເນີນທຸລະ
ກິດແມ່ນເພ ື່ອບ ລິຫານຈັດການຊັບສິນ ຫ   ໜີົ້ທີື່ຊ ົ້ຫລຸດຈາກ ທະນາຄານ/ສະຖາບັນການເງິນ ເພ ື່ອນ າມາປັບປຸງ-
ພັດທະນາໃຫ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຫລ  ກາຍເປັນຊັບສິນທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫລາດຫລາຍຂ ົ້ນ. 

 

                     

 

 

 



ໃບມອບສິດ 
Proxy 

1. ຂ້າພະເຈ້າ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-- ສັນຊາດ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

ເຮືອນເລກທ ີ່ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  ບາ້ນ- .--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.- - ເມືອງ  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-..-.-.- 
residing at --.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.- Village-- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.- District .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-..-.-.--.-

ແຂວງ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Province--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.- 
ເປັນຜ ້ຖືຮ ນ້ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
Being a shareholder of Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public 

ມ ຮ ້ນທ ີ່ຖຈືໍານວນ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.ຮ ້ນຊ ີ່ງເທົີ່າກັບຈາໍນວນສຽງທ ີ່ຈະລງົຄະແນນສຽງ
Holding a total number of .............................shares which are equivalent to the same number of votes 

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

ທ່ານ ທອງເພັດ ຈນັທະນ ວົງ          ທ່ານ ສອນໄຊ ສ ລາເພັດ 
Mr. Thongpheth Chanthanivong Mr. Sonexay Silaphet

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

ຂໍມອບໝາຍ ທາ່ນ/ທາ່ນ ນາງ - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--. ອາຍ .-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.--.-.-. ó̄

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

ບ້ານ-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  ເມືອງ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-  ແຂວງ .-.-.-.-.- -..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

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

ໃຫ້ເປນັຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂາ້ພະເຈົີ້າ ເພືີ່ອເຂົີ້າຮວ່ມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈົົີ້າຢ ຸ່ໃນກອງປະຊ ມສາມນັຜ ້ຖຮື ້ນ ປະຈາໍປ  2021 ຂອງ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທ ີ່ຈະຈັດຂືີ້ນໃນ 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. ຂ້າພະເຈົີ້າ ອະນ ຍາດໃຫ້ຜ ້ຕາງໜ້າລງົຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈົີ້າ ຢ ຸ່ໃນກອງປະຊ ມດັີ່ງນ ີ້ (ເລືອກເອາົໜ ີ່ງ ຈາກສອງທາງເລືອກລ ຸ່ມນ ີ້)
I /We authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows (choose one from the two 
following options):  

1. ໃຫ້ຜ ຕ້າງໜ້າມ ສິດພິຈາລະນາ  ແລະ ລງົຄະແນນສຽງໃນທ ກໆບັນຫາແທນຂ້າພະເຈົີ້າ ຕາມທ ີ່ຜ ້ກ່ຽວເຫັນສົມຄວນ; ຫຼື
To grant the proxy to consider and vote in all agendas on my/our behalf as the proxy may deem 
appropriate; or 

2. ໃຫ້ຜ ຕ້າງໜ້າລົງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອງ້ການຂອງຂາ້ພະເຈົີ້າດັີ່ງນ ີ້ (ຖ້າເລືອກຂໍີ້ນ ີ້, ກະລ ນາເລອືກລງົຄະແນນ ເຫນັດີ ຫ ຼື 
ບ ື່ເຫນັດີ ໃນທ ກໆວາລະລ ຸ່ມນ ີ້):

To grant the proxy to vote as per my/our intention indicated in the followings (If you select this 
option, please choose to vote either approve or disapprove in every agenda): 
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ວາລະທ  1: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດບັນທ ກກອງປະຊ ມວິສາມັນຜ ້ຖືຮ ້ນປະຈໍາປ  2021 (ເອກະສານຄັດ
ຕິດ 2) 

Agenda 1: To consider and approve the Minutes of BCEL’s Extraordinary Shareholders 

Meeting 2021 (Attachment 2) 

ເຫັນດ  / approve     ບໍີ່ເຫັນດ  / disapprove

ວາລະທ  2: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານການດໍາເນ ນທ ລະກິດ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ໂດຍ
ສັງເຂບ (ເອກະສານຄັດຕິດ 3) 

Agenda 2: To consider and approve the report of BCEL’s Business Performance for 2021 in 

brief   ( Attachment 3) 

 ເຫັນດ  / approve     ບໍີ່ເຫັນດ  / disapprove

ວາລະທ  3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການປ  2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 4) 
Agenda 3: To consider and approve the plan for the year 2022 (Attachment 4) 

ເຫັນດ  / approve     ບໍີ່ເຫັນດ  / disapprove

ວາລະທ  4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການສະເໜ ສ້າງຕັີ້ງບໍລິສັດ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊັບສິນ (ເອກະສານຄັດຕິດ 
5)

Agenda 4: To consider and approve the proposal to establish BCEL Asset management 

Company (Attachment 5) 

ເຫັນດ  / approve     ບໍີ່ເຫັນດ  / disapprove

ວາລະທ  5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາເອົາການແຕຸ່ງຕັີ້ງຜ ້ກວດສອບອິດສະຫຼະປະຈໍາປ  2022
Agenda 5: To consider and approve the appointment of independent auditor for the year 2022 

ເຫັນດ  / approve     ບໍີ່ເຫັນດ  / disapprove

4. ການລງົຄະແນນສຽງຂອງຜ ຕ້າງໜ້າທ ີ່ບໍີ່ເປນັໄປຕາມໃບມອບສິດນ ີ້ ໃຫ້ຖວືາ່ບໍີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍີ່ແມຸ່ນການລົງຄະແນນຂອງຂາ້ພະເຈົີ້າ.
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 ີ່ຂ້າພະເຈົີ້າ ບໍີ່ໄດລ້ະບ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕົນໃນການລງົຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜືີ່ງ ຫຼ ືລະບ ໃວ ້ບໍີ່ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ຖວື່າຂ້າພະເຈົີ້າ
ລົງຄະແນນສຽງເຫນັດ  
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 ຕ້າງໜ້າໃນກອງປະຊ ມ ທ ີ່ເປນັໄປຕາມໃບມອບສດິນ ີ້ ໃຫຖ້ືວ່າຂ້າພະເຈົີ້າ ໄດ້ກະທາໍເອງທ 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 ີ່.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ວັນທ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-./-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-/2022.

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

ເຊນັຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນທີື່ມອບໝາຍ / signed by the shareholder
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ເຊນັຜ ູ້ຕາງໜ້າ /signed by the proxy

ໝາຍເຫດ/Remark:

1. ຜ ້ຖືຮ ້ນ ຈະຕ້ອງແຕຸ່ງຕັີ້ງຜ ້ຕາງໜ້າພຽງຜ ້ດຽວເຂົີ້າຮວ່ມກອງປະຊ ມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນຕົນເອງ
The shareholder is required to assign only one proxy to attend and vote in the meeting on the
shareholder’s behalf.

2. ໃບມອບສິດສະບັບນ ີ້ຈະຕອ້ງນໍາໄປຈົດທະບຽນສານ ນໍາສໍານັກງານທະບຽນສານທ ີ່ຢ ຸ່ສະດວກສາໍລບັທາ່ນ ເພືີ່ອໃຫຮ້ັບປະກັນຜົນ
ສັກສິດທາງກົດໝາຍ, ທະນາຄານມ ສິດປະຕິເສດໃບມອບສດິໃດໆທ ີ່ບໍີ່ໄດຈ້ົດທະບຽນສານ.
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 ້ຕາງໜ້າ ຕອ້ງສະແດງເອກະສານຂອງຕນົເອງຕໍີ່ ພະນັກງານປະຈໍາໂຕະລົງທະບຽນ ຄ:ື  ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ປືີ້ມສາໍມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສື
ຜ່ານແດນ (ສໍາລັບນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ) ພ້ອມກັບສາໍເນົາເອະສານປະເພດດຽວກັນນ ີ້ຂອງຜ ຖ້ືຮ ນ້, ໃບມອບສດິສະບບັນ ີ້ ແລະ ໜັງ
ສືເຊ ນປະຊ ມ.
The proxy must present to the officers at registration desk his/her valid ID Card, or family book or
passport (in case of foreign investor) together with the copies of the same documents of the
shareholder, this Proxy, and the Invitation to the Meeting.
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ທ່ານ ສອນໄຊ ສີລາເພັດ
ຮອງປະທານ

ຊີວະປະຫວັດຫຍ ໍ້
ວັນ, ເດອືນ, ປ ເກ ດ  : 01/01/1977

ສັນຊາດ : ລາວ
ພາສາ : ອັງກິດ
ຕໍາແໜຸ່ງ : ຮອງປະທານ ສະພາວິຊາຊ ບ ນັກບັນຊ 

ແລະ ນັກກວດສອບ    

    ປະຫວັດການສຶກສາ: 

2017–2021:  ສ ກສາ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ດ້ານການບັນຊ  (PhD Candidate) ຢ ຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ 
ປະທ ມ, ປະເທດໄທ;

2013–2014:   ສ ກສາ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າປະລນິຍາໂທ ດ້ານການເງິນ ຢ ຸ່ວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢ ສັນຕະພົນ ປະເທດໄທ;
1995–2000:   ສ ກສາລະດັບປະລິນຍາຕ  ດ້ານບໍລິຫານທ ລະກິດ ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕ ;
1995–1998:   ສ ກສາລະດັບຊັີ້ນສ ງ ດ້ານການບັນຊ  ຢ ຸ່ວິທະຍາໄລປາກປຸ່າສັກ;
06/2016: ເປັນສະມາຊິກຂອງ CPA ອົດສະຕາລ ;
2018: ເປັນສະມາຊິກຂອງ CPA ລາວ;
1999–2000:   ເປັນສະມາຊິກຂອງ Lao Institute of Chartered Public Accountants (LICPA).

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
2015–ປັດຈ ບັນ : 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 : ເປັນຜ ອ້ໍານວຍການ Ernst & Young Lao Limited

07/2008–06/2011   : ເປັນຜ ຈ້ັດການອາວ ໂສຝຸ່າຍກວດສອບ Ernst & Young Lao Limited

08/2007–06/2008 : ເປັນຜ ຈ້ັດການຝຸ່າຍກວດສອບ Ernst & Young Lao Limited

05/2004–08/2007 : ເປັນຜ ຈ້ັດການຝຸ່າຍກວດສອບ PricewaterhouseCoopers (Lao) Ltd

2002–05/2004 : ເປັນພະນັກງານກວດສອບອາວ ໂສປະສບົການ PricewaterhouseCoopers (Lao) Ltd

2000–2001 : ເປັນພະນັກງານກວດສອບອາວ ໂສ PricewaterhouseCoopers (Lao) Ltd 
1998–1999 : ເປັນພະນັກງານຜ ຊ້່ວຍກວດສອບ PricewaterhouseCoopers (Lao) Lt
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ທ່ານ ທອງເພດັ ຈັນທະນິວົງ
ຮອງຄະນະບ ດີ

ຊີວະປະຫວັດຫຍ ໍ້
ວັນ, ເດອືນ, ປ ເກ ດ  : 20/04/1962

ສັນຊາດ : ລາວ
ພາສາ : ອັງກິດ
ຕໍາແໜຸ່ງ :  ຮອງຄະນະບໍດ  ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ 
ບໍລິຫານທ ລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ

ປະຫວັດການສຶກສາ:

2018–2021:  ຄົີ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ດ້ານການບັນຊ  (PhD Candidate, 2021) ຢ ຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ ປະທ ມ 
ປະເທດໄທ;

2019:   ໄດ້ຮບັປະກາດສະນຍິະບັດ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊ ລາວ;
1998–2002:   ຄົີ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທ ດ້ານການພົວພັນສາກົນ ຢ ຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລ De Mons ປະເທດແບນຊິກ;
1998–2000:   ຄົີ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທ ດ້ານບໍລິຫານທ ລະກິດ ຢ ຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢ ແຫຸ່ງເອເຊັຍ (AIT) 

ປະເທດໄທ;
1996–1997 ສ ກສາລະດັບປະລິນຍາຕ  ດ້ານບໍລິຫານທ ລະກິດ ໂຄງການຮ່ວມມືສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງ

ແຫຸ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢ ແຫຸ່ງເອເຊັຍ (AIT) ປະເທດໄທ;
1981–1985: ສ ກສາລະດັບປະລິນຍາຕ  ດ້ານຄະນິດສາດ-ຟ ຊິກສາດ ຢ ຸ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
- ເປັນຮອງຄະນະບໍດ  ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທ ລະກິດ (ຮັບຜິດຊອບຫັຼກສ ດປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາ

ເອກ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ
- ເປັນຮອງສາດສະດາຈານ ສາຂາບໍລິຫານທ ລະກິດ (ເລກທ  304-178/ນຍ ລົງວັນທ  04/09/2006)
- ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະທິການຫັຼກສ ດ ການບັນຊ  ແລະ ການກວດສອບ (CPA) ຂອງສະພາວິຊາຊ ບນັກບັນຊ  ແລະ 

ນັກກວດສອບລາວ
- ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານສະພາວິຊາຊ ບນັກບັນຊ  ແລະ ນັກກວດສອບລາວ
- ເປັນກໍາມະການອິດສະຫຼະຂອງສະພາບລໍິຫານ ລດັວສິາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ
- ເປັນຄະນະຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປ ງລະບົບບັນຊ ວິສາຫະກິດ, ຮ ບແບບເອກະສານການລາຍງານການເງິນ, ການກໍານົດ

ຜັງບັນຊ  ແລະ ເທັກນິກການບັນທ ກບັນຊ ວິສາຫະກິດ
- ເປັນອາຈານສອນຫັຼກສ ດ ປະລິນຍາຕ  ແລະ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທ ລະກິດ, ການບັນຊ , ການເງິນ ແລະ 

ການທະນາຄານ, ເສດຖະສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫຸ່ງຊາດ
- ເປັນອາຈານຮັບເຊ ນຫັຼກສ ດ MBA ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກນ, ປະເທດໄທ
- ເປັນຄ ເຝິກ ມາດຕະຖານການບັນທ ກບັນຊ ສາກົນ (IFRS) ແລະ ມາດຖານການກວດສອບ (AIS)
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ລະບຽບສ ຳລັບກຳນດ ຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມັນຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ
Rules for the Annual General Shareholders’ Meeting of BCEL 

1. ກຳນລົງທະບຽນເພືື່ອເຂົົ້ຳຮ່ວມກອງປະຊມຸ/Registration for attending the meeting

ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທຸກຄົນ ຕ້ອງລົງທະບຽນໃຫູ້ຮຽບຮ້ອຍຕາມຂັົ້ນຕອນທ ີ່ ທຄຕລ ກ ານົດໄວູ້ ກ່ອນ
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 ໃບແຈູ້ງສິດເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລູ້ວນັົ້ນ 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 າໂຕະລົງທະບຽນ ຄຼື: 
ບັດປະຈ າຕົວ ຫ ຼື ປຶົ້ມສ າມະໂນຄົວ ຫ ຼື ໜັງສຼືຜ່ານແດນ (ສ າລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ) ພ້ອມກັບ ສ າເນົາ
ເອກະສານປະເພດດຽວກັນນ ົ້ຂອງຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ, ໃບມອບສິດ ແລະ ໜັງສຼືເຊ ນປະຊຸມ. ຖ້າເອກະສານເຫ ົີ່ານ ົ້
ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນອະນຸຍາດໄດູ້ສະເພາະເອກະສານທ ີ່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. ອົງປະຊມຸ/Quorum

ກອງປະຊຸມສາມາດດ າເນ ນໄດູ້ກ ີ່ຕ ີ່ເມຼືີ່ອມ ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ
ຂຶົ້ນໄປ ແລະມ ຈ ານວນຮຸູ້ນທ ີ່ຖຼືເກ ນ 51% ຂອງຈ ານວນຮຸູ້ນສາມັນທັງໝົດ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ໃນ ກົດ
ລະບຽບຂອງທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ 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 ຳເນີນກອງປະຊຸມ/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 ງັຈາກທ ີ່ທາ່ນຜ ູ້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 ານວຍການໃຫຍ່ຈະເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ຄ າອະທິບາຍຊ ົ້ແຈງ. ຈາກນັົ້ນ, ຖ້າບ ີ່ມ ຄ າຖາມໃດໆຕ ີ່ແລູ້ວ 
ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜ ໃຫູ້ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນຫ ຼືຜ ູ້ຕາງໜ້າລົງມະຕິຕ ີ່ວາລະດັີ່ງກ່າວ. 
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. ພຳສຳທີື່ນ ຳໃຊູ້ໃນກອງປະຊຸມ/Language in the meeting 

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

5. ຜ ູ້ມີສິດລງົຄະແນນສຽງ/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 ີ່ໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມອຼືີ່ນ ຈະບ ີ່ມ  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 ຈະເປັນຜ ູ້ສະເໜ ວາລະທ ີ່ຕ້ອງການໃຫູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຈະເຊ ນ ພຽງແຕ່ຜ ູ້ຖຼື
ຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ ທ່ານໃດທ ີ່ບ ີ່ເຫັນດ ຕ ີ່ບັນຫາທ ີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້ນ າ ສະເໜ ເທົີ່ານັົ້ນ
ລົງຄະແນນສຽງ ເພຼືີ່ອຄວາມສະດວກໃນການນັບຄະແນນສຽງ (ໝາຍຄວາມວ່າ ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນທ່ານໃດທ ີ່ເຫັນ
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. ຜົນສັກສດິຂອງກຳນລົງຄະແນນສຽງ/Effectiveness of voting 

7.1  ສ າລັບ ການລົງມະຕິທົີ່ວໄປ, ການລົງຄະແນນສຽງບ ີ່ເຫັນດ ຈະມ ຜົນສັກສິດ 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 ຜົນສັກສິດ ກ ຕ ີ່ເມຼືີ່ອມ ຄະແນນສຽງ
ຫລາຍກວ່າ ໜຶີ່ງສ່ວນສາມຂອງຈ ານວນຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທງັໝົດທ ີ່ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມ 
ຮຸູ້ນລວມກັນຫ າຍກວ່າ 20% ຈ ານວນຮຸູ້ນ 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. 
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7.3  ທຸກບັດລົງຄະແນນສຽງ "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. ກຳນແຈູ້ງຜົນກຳນລົງຄະແນນສຽງ/Notification of voting result 

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

vote. 

9. ກຳນສະເໜີຄ ຳຖຳມ/Questions 

9.1  ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະສະເໜ ໃຫູ້ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ມ ຄ າ
ຖາມ ຫ ຼື ສະແດງຄ າເຫັນທ ີ່ບ ີ່ນອນໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມ, ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມພາຍຫ ັງທ ີ່
ສ າເລັດຄົບຖ້ວນທຸກວາລະແລູ້ວ. ສ າລັບຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມອຼືີ່ນໆ ຈະບ ີ່ມ ສິດສະເໜ ຄ າຖາມ ຫ ຼື ມ ຄ າເຫັນໃນທ ີ່
ປະຊຸມ, ຍົກເວັົ້ນກ ລະນ ທ ີ່ປະທານ ກອງປະຊຸມ ໄດູ້ສະເໜ ໃຫູ້ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ດັີ່ງກ່າວ ປະກອບຄ າເຫັນຕ ີ່ທ ີ່
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 ເມຼືີ່ອມ ການສະເໜ ຈາກປະທານກອງປະຊຸມແລູ້ວນັົ້ນ, ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ປະສົງຈະມ  ຄ າຖາມ 
ຫ ຼື ສະແດງຄ າເຫັນຕ ີ່ທ ີ່ປະຊຸມ  ຕ້ອງຍົກມຼືຂຶົ້ນ ພ້ອມທັງສະແດງເຄຼືີ່ອງໝາຍຕາມທ ີ່ ທຄຕລ ກ ານົດໃຫູ້ 
ເພຼືີ່ອສະແດງວ່າແມ່ນຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າທ ີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງແທູ້ຈິງ. ຖ້າຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາງໜ້າ ທ ີ່
ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ ຫາກບ ີ່ສະແດງເຄຼືີ່ອງໝາຍດັີ່ງກ່າວແລູ້ວນັົ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ຫ ຼື ຄະນະອ ານວຍ
ການ ທຄຕລ ຫ ຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ມ ສິດສະເໜ ຄັດຄ້ານຄ າຖາມ ຫ ຼື ຄ າເຫັນຂອງຜ ູ້ກ່ຽວ 
ແລະ ກອງປະຊຸມ ຈະບ ີ່ມ ພັນທະໃນການຕອບຄ າຖາມຂອງຜ ູ້ກ່ຽວໃນກ ລະນ  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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ຄ ຳແນະນ ຳກ່ຽວກັບເອກະສຳນ ແລະ ຫ ັກຖຳນທີີ່ຕ້ອງນ ຳມຳສະເໜີໂຕເພ ີ່ອເຂ ົ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

Instruction about the documents and evidence to be presented prior to attending the 

meeting 
 

ເພ ື່ອຄວາມສະດວກໃນການລົງທະບຽນຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ ຫ   ຜ ູ້ຕາງໜ້າ ທ ື່ຈະເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
ກະລຸນານ າເອົາໜັງສ ເຊ ນປະຊຸມ, ໃບເຂົົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມທ ື່ອອກໃຫູ້ໂດຍຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ ແລະ ໃບມອບສິດ (ສ າລັບຜ ູ້ຕາງ
ໜ້າ) ມາພ້ອມເອກະສານທ ື່ສາມາດນ າໃຊູ້ ຢັົ້ງຢ ນຕົນເອງ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນ ດັື່ງນ ົ້: 
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 າເອົາເອກະສານໃດໜ ື່ງຂອງຕົນດັື່ງຕ ື່ໄປນ ົ້ ມາສະແດງເວລາລົງທະບຽນ 

Shall present one of the following documents of their own at the time of registration. 

1.1. ບັດປະຈ າຕົວ/Identification Card 

1.2. ສ າມະໂນຄົວ/Family book 

1.3. ໜັງສ ຜ່ານແດນ (ສ າລັບນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ)/Passport (for foreign investors) 

 

2. ຜ ູ້ເຂ ົ້ຳຮ່ວມທີີ່ເປັນນິຕິບຸກຄ ນ / Attendees who are legal persons 

ໃຫູ້ນ າເອົາເອກະສານໃດໜ ື່ງທ ື່ກ ານົດໄວູ້ໃນຂ ົ້ 1 ເທິງນ ົ້ ພ້ອມກັບເອກະສານໃດໜ ື່ງດັື່ງຕ ື່ໄປນ ົ້ 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. ໃບອະນຸຍາດລົງທ ນ/ Investment License 

2.2. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ/ Certificate of Enterprise Registration (Affidavit) 

2.3. ໃບທະບຽນອາກອນສະບັບຫ ົ້າສຸດ/ most recent Tax Certificate 

        ສ າລັບຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມທ ື່ບ ື່ແມ່ນຜ ູ້ອ ານວຍການ ຕ້ອງໄດູ້ນ າເອົາໃບມອບສິດຈາກຜ ູ້ອ ານວຍການທ ື່ມ ສິດອ ານາດມາພ້ອມຕ ື່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 ັກຖານທ ື່ຕ້ອງນ າມາສະເໜ ໂຕ ເພ ື່ອເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊ ື່ງເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງແປເປັນ 
ພາສາລາວ ໂດຍມ ການເຊັນຢັົ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕ້ອງໃນການແປຈາກບ ລິສັດແປພາສາທ ື່ໜ້າເຊ ື່ອຖ ໄດູ້. ສ າລັບພາສາຕ່າງ ປະເທດ 
ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫູ້ສ າລັບພາສາອັງກິດເທົື່ານັົ້ນ. ທຄຕລ ມ ສິດປະຕິເສດເອກະສານອ້າງອ ງໃດໆ ທ ື່ບ ື່ເປັນໄປຕາມ ການກ ານົດນ ົ້. 
All documents and evidence in a foreign language which are required to present prior to attending the 

Meeting must be translated into Lao language and the translation shall be certified by an acceptable 

translation company. The foreign language is permitted only for English. BCEL has the right to reject any 

documents contradicting this provision. 
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ຄ ຳແນະນ ຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນລົງຄະແນນສຽງ 
Vote Instruction  

 
1. ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດູ້ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງສ າລັບທຸກໆວາລະ ທ ີ່ຕ້ອງການໃຫູ້ມ ການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເວລາ

ລົງທະບຽນເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ການລົງຄະແນນສຽງໂດຍຜ ູ້ຕາງໜ້າ ຊ ີ່ງຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນທ ີ່ມອບໝາຍສິດໄດູ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈູ້ງແລູ້ວ 

ກ່ຽວກັບ ການລົງຄະແນນໃນແຕ່ລະວາລະ ທະນາຄານ ຈະບັນທ ກການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເວລາລົງທະບຽນ ໂດຍທ ີ່ຜ ູ້ຕາງ  
ໜ້າຈະບ ີ່ຕ້ອງລົງແນນສຽງອ 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 ູ້ຖືຮຸູ້ນທ່ານໃດທ ີ່ ບ ີ່ເຫັນດ  ຕ ີ່ບັນຫາທ ີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້ນ າສະເໜ ເທົີ່ານັົ້ນ ລົງຄະແນນ ສຽງ (ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນທ່ານໃດທ ີ່ ເຫັນດ ຕ ີ່ການແຕ່ງຕັົ້ງດັີ່ງກ່າວ ກ ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງໃດໆ). 
Only the shareholders who DO NOT AGREE with the matters proposed by the meeting are invited to 

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

3. ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຂ ໃຫູ້ທ່ານປະກອບຂ ົ້ມ ນໃສ່ບັດລົງຄະແນນສຽງທ ີ່ໄດູ້ແຈກຢາຍໃຫູ້. ໃນນັົ້ນ ຕ້ອງໄດູ້ລະບຸ ຢ່າງ
ຈະແຈູ້ງກ່ຽວກັບຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງທ່ານ, ຈ ານວນຮຸູ້ນ ທຄຕລ ທ ີ່ທ່ານຖືຢ ່ (ຖ້າບ ີ່ມ ຂ ົ້ມ ນດັີ່ງກ່າວຢ ໃ່ນບັດລົງຄະແນນ
ສຽງ) ແລະ ໃຫູ້ໝາຍຕ ນກາໃສ່ຫ້ອງ ບ ີ່ເຫັນດ . 
To vote, kindly fill in the distributed ballot in which you must specify clearly about your name and 

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

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

4. ຫລັງຈາກທ່ານລົງຄະແນນສຽງຮຽບຮ້ອຍແລູ້ວ ຂ ໃຫູ້ທ່ານຍົກບັດດັີ່ງກ່າວຂ ົ້ນ 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. ທ່ານຈະໄດູ້ຮັບແຈູ້ງກ່ຽວກັບຜົນການນັບຄະແນນຢ ່ໃນທ ີ່ປະຊຸມເລ ຍ ໂດຍການນັບຄະແນນສຽງຈະຖືເອົາໜ ີ່ງຮຸູ້ນ ເທົີ່າກັບໜ ີ່ງ
ຄະແນນສຽງ. 
You will be informed about the voting result right in the meeting with one share equals one vote. 

6. ການລົງຄະແນນສຽງບ ີ່ເຫັນດ ຈະມ ຜົນສັກສິດ ກ ຕ ີ່ເມືີ່ອມ ຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິີ່ງໜ ີ່ງຂອງຈ ານວນຮຸູ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດ
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 ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມທ ີ່ບ ີ່ໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົົ້າປະຊຸມ ຈະບ ີ່ມ ສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ. 
Any attendees who failed to make registration will not be eligible to votes. 

2. ທຸກບັດລົງຄະແນນສຽງບ ີ່ເຫັນດ ຕ ີ່ວາລະໃດໜ ີ່ງ ທ ີ່ຖືກສົີ່ງໃຫູ້ທ ີ່ປະຊຸມ ຫ ັງຈາກທ ີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້ປະກາດຜົນການລົງຄະແນນ
ຂອງວາລະນັົ້ນແລູ້ວ, ຈະຖືວ່າເປັນບັດລົງຄະແນນສຽງທ ີ່ໃຊູ້ບ ີ່ໄດູ້. 
All disapprove votes in any Agenda which is submitted to the Meeting after the Meeting has announced 

the voting result of such Agenda shall be deemed invalid. 
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