ເຊັນແທນ.

ຄ�າສຸກ ສູນດາລາ

ລາຍການເອກະສານຄັດຕິດ ວາລະກອງປະຊມ
1. ວາລະກອງປະຊມຜູ້ຖຮ
ື ູ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 1)
2. ບົດບັນທຶກກອງປະຊມຜູ້ຖືຮູ້ນປະຈໍາປີ 2021 (ເອກະສານຄັດຕິດ 2)
3. ລາຍງານຫຍໍັ້ການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 3)
4. ຊີວະປະຫວັດທ່ານຜູ້ອໍານວຍກາານ (ເອກະສານຄັດຕິດ 4)
5. ຕາຕະລາງສົມທຽບການປັບປງນະໂຍບາຍນໍັ້າມັນ ສໍາລັບພະນັກງານ ທຄຕລ (ເອກະສານຄັດຕິດ 5)
6. ແບບຟອມໃບມອບສິດ (ເອກະສານຄັດຕິດ 6)
7. ລະບຽບສໍາລັບການດໍາເນີນກອງປະຊມ (ເອກະສານຄັດຕິດ 7)
8. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານທີຕ
ື່ ້ອງນໍາມາສະເໜີໂຕເພືື່ອເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊມ (ເອກະສານ
ຄັດຕິດ 8)
9. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງ (ເອກະສານຄັດຕິດ 9)
10. ແຜນທີື່ສະຖານທີື່ປະຊມ (ເອກະສານຄັດຕິດ 10)

❖ ໝາຍເຫດ:
1.

ຜູ້ຖືຮູ້ນແຕ່ລະທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອົາໜັງສືແຈູ້ງເຊີນ

ພ້ອມເອກະສານຄັດຕິດໄດູ້ທີື່ເວັບໄຊຂອງ

ທຄຕລ

www.bcel.com.la ແລະ ເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ www.lsx.com.la ຫຼື ຈະໄປຮັບເອົາໜັງສືເຊີນ
ປະຊມທີລ
ື່ ະບສິດຂອງທ່ານໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊມ (ມີລະຫັດບາໂຄດ) ຢ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ທີື່ຊັັ້ນ 4 ພະ
ແນກຊໍາລະສະສາງ ແລະ ຮັບຝາກຫຼັກຊັບ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ຖະໜົນ T4, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ. ໂທລະສັບ +85621 454361-4 ເລີື່ມແຕ່ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2022
2.

ສໍາລັບຜຖ
ູ້ ືຮນ
ູ້ ທີື່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມປະຊມດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າກະລນານໍາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັ
ງສືຜ່ານແດນ

(ສໍາລັບຜຖ
ູ້ ືຮນ
ູ້ ຕ່າງປະເທດ) ມາໃນວັນປະຊມ

ເພືື່ອສະເໜີໂຕເວລາລົງທະບຽນເຂົັ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊມ. ລາຍລະອຽດເອກະສານຕ່າງໆ ທີື່ຕ້ອງນໍາມາສະແດງໃນເວລາເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊມ ໄດູ້ລະບໃວູ້ໃນ ຄໍາ
ແນະນໍາກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານທີື່ຕ້ອງນໍາມາສະເໜີໂຕ ເພືື່ອເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊມ ທີື່ຄດ
ັ ຕິດມາພ້ອມ
ນີັ້.
3.

ສໍາລັບຜຖ
ູ້ ືຮນ
ູ້ ທີື່ຈະໃຫູ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົັ້າມາຮ່ວມກອງປະຊມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນ, ກະລນາປະກອບຂໍັ້ມນ
ພ້ອມລົງລາຍເຊັນໃນໃບມອບສິດຕາມເອກະສານທີື່ໄດູ້ຂັດຕິດມາພ້ອມນີັ້ ໃຫູ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

❖ ຜ້ປະສານງານຝ່າຍ ທຄຕລ
1) ທ່ານ ນາງ ພອນດາສກ ວົງພະຈັນ, ໂທ: 020 92636 456
2) ທ່ານ ພອນນະລັດ ກອງວົງສາ, ໂທ: 020 2222 3455

ເອກະສານຄັດຕິດ 1

ວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022
22 ພະຈິກ 2022
ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜຖ
ູ້ ືຮຸູ້ນປະຈໍາປີ 2021
ກອງປະຊຸມຜຖ
ູ້ ືຮນ
ຸູ້ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2021 ໄດູ້ຈດ
ັ ຂນ
ຶ້ ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2022 ເຊິງິ່ ທຄຕລ ໄດູ້ເຮັດ
ບົດບັນທກກອງປະຊຸມ ຕາມລາຍລະອຽດທີິ່ຢູ່ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 2 ພ້ອມໄດູ້ຖືກເປີດເຜີຍບົດບັນທກກອງ
ປະຊຸມນີຶ້ ຢູ່າງສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງແລູ້ວ.
ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ສະພາບລິຫານໄດູ້ພຈ
ິ າລະນາແລູ້ວ ເຫັນວ່າ ບົດບັນທກກອງປະຊຸມດັິ່ງກ່າວ ມີເນືອ
ຶ້ ໃນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ແລູ້ວ ຈງິ່ ເຫັນຄວນສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮ
ື ຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:
ວາລະນີຶ້ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືິ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິິ່ງໜິ່ງຂອງຈານວນສຽງທີິ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ.
ວາລະທີ 2: ລາຍງານການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 3)
❖ ການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນ
ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮນ
ຸູ້ ຄັງຶ້ ຜ່ານມາ ໄດູ້ມີມະຕິຮັບຮອງດັິ່ງນີຶ້:
-

ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທກກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮ
ື ຸູ້ນສະໄໝວິສາມັນປະຈາປີ 2021;

-

ວາລະທີ 2: ຮັບຮອງບົດລາຍງານການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2021 ແລະ ເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນປະຈາປີ 2021 ທີິ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການກວດສອບຈາກ ບລິສັດ PWC, ການແບູ່ງປັນກາໄລຫຼັງ
ອາກອນເຂົຶ້າຄັງຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ ແລະ ຕົກລົງບິ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈາປີ 2021;

-

ວາລະທີ 3: ຮັບຮອງແຜນການປະຈາປີ 2022;

-

ວາລະທີ 4: ຮັບຮອງການສ້າງຕັຶ້ງບລິສດ
ັ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ ;

-

ວາລະທີ 5: ຮັບຮອງການແຕູ່ງຕັຶ້ງບລິສດ
ັ ພຮາຍສວເຕີເຮົຶ້າສກຸບເປີສ ລາວ ຈາກັດຜູ້ດຽວ (PWC) ເປັນຜູ້ກວດ
ສອບອິດສະຫຼະປະຈາປີ 2022;

ບັນດາມະຕິຂ້າງເທິງ ທຄຕລ ໄດູ້ນາໄປປະຕິບັດຢູ່າງສອດຄ່ອງແລູ້ວ. ສາລັບມະຕິໃນວາລະທີ 4 ກ່ຽວກັບ ການ
ສ້າງຕັຶ້ງບລິສັດ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ ຍັງຢູ່ໃນຂັຶ້ນຕອນການຄົຶ້ນຄວ້າຂອງທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ, ນອກຈາກນີຶ້
ຄະນະກາມະການ ທີິ່ ທຄຕລ ໄດູ້ແຕູ່ງຕັຶ້ງຂຶ້ນສະເພາະ ໄດູ້ສກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການສ້າງຕັຶ້ງບລິສັດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ
ການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການຮ່ວມມືກັບນິຕິບຸກຄົນອືນ
ິ່ ທີິ່ດາເນີນທຸລະກິດປະເພດນີຶ້ຢູ່ແລູ້ວ. ຄວາມຄືບໜ້າເພີິ່ມ
ເຕີມຈະລາຍງານໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນຄັຶ້ງຕິ່ໄປຊາບຕືິ່ມ.

1

ເອກະສານຄັດຕິດ 1

❖ ການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ພົົ້ນເດັີ່ນໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2022 ຜ່ານມາໂດຍຫຍໍົ້
- ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ 2 ຄັຶ້ງ (ປະຈາໄຕມາດ 1/2022 ແລະ 2/2022);
- ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ ທຄຕລ 6 ຄັງຶ້ (ສະໄໝສາມັນ 2 ຄັຶ້ງ ແລະ ວິສາມັນ 4 ຄັຶ້ງ) ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ
ສາມັນຜູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2021 ໃນວັນທີ 29/04/2022;
- ໄດູ້ມີພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີິ່ຜູ້ອານວຍການ ທຄຕລ ລະຫວ່າງຜູ້ເກົິ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝູ່ ໃນວັນທີ 02 ສິງຫາ 2022;
- ໄດູ້ຈດ
ັ ພິທີປະກາດການຈັດຕັຶ້ງຍົກຍ້າຍຮອງຜູ້ອານວຍການ 1 ທ່ານ ເພືິ່ອໄປຮັບໜ້າທີິ່ໃໝູ່ຢູ່ ທຫລ ໃນວັນທີ 18
ສິງຫາ 2022;
- ສາເລັດການຈັດຂັນ
ຶ້ ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບລິການຂອງ ທຄຕລ ທົິ່ວລະບົບ ປະຈາປີ 2022;
- ສາເລັດທົບທວນບັນດາຮ່າງລະບຽບທີິ່ຕິດພັນໃນການເຂົຶ້າເປັນສະມາຊິກອົງການປະກັນສັງຄົມຢູ່າງລະອຽດຄືນ ;
- ດາເນີນການຄົນ
ຶ້ ຄວ້າສ້າງຕັຶ້ງ ບລິສັດ ທຄຕລ ບລິຫານຊັບສິນ ຈາກັດ ເຊິິ່ງປະຈຸບັນກາລັງຢູ່ໃນຂັນ
ຶ້ ຕອນການ
ພິຈາລະນາຈາກ ທຫລ;
- ສາເລັດການຄົນ
ຶ້ ຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການສ້າງຕັຶ້ງ ບລິສດ
ັ ໄອທີ ທຄຕລ ໂດຍພືຶ້ນຖານ;
- ສາເລັດການອອກບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຖານສາກົນ IFRS ປະຈາປີ 2021 ແລະ ປະຈ າ
06 ເດືອນຕົຶ້ນປີ 2022;
- ສາເລັດການພັດທະນາ Multiple Bank-Linked (MBL) ໂດຍຮ່ວມກັບນັກພັດທະນາຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ ໃນ
ການນາໃຊູ້ລະບົບຊືຶ້-ຂາຍຮຸນ
ູ້ ສາລັບບລິສດ
ັ ຫຼັກຊັບໃຫູ້ສາມາດເຊືອ
ິ່ ມຕິ່ກັບທະນາຄານຕົວແທນ ເຊິງິ່ ໄດູ້ເປີດໂຕ
ແລູ້ວວັນທີ 05/08/2022;
- ສາເລັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບດ
ັ ຄາແນະນາວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງບລິຫານ (CG ScoreCard) ໃນ
ໄລຍະທົດລອງ ຕາມແບບຟອມຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ;
- ໂຮມພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ພະແນກບລິການລກຄ້າລາຍໃຫຍ່ເຂົຶ້າກັນ ແລູ້ວ ປູ່ຽນຊືິ່ເປັນພະແນກການ
ຕະຫຼາດ ແລະ ບລິການລກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ພ້ອມທັງໂຮມຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ໂອນວຽກງານປະເມີນການ
ຕະຫຼາດໃຫູ້ຂຶ້ນກັບພະແນກຄົຶ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງສາຂາ;
- ໂຮມພະແນກຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະແນກສະກັດກັຶ້ນການຟອກເງິນ ເຂົຶ້າກັນ ແລູ້ວປູ່ຽນຊືິ່ເປັນ ພະແນກຄຸູ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັຶ້ນນການຟອກເງິນ;
- ໂຮມພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືິ່ອ ແລະ ພະແນກບລິຫານສິນເຊືິ່ອ ເຂົຶ້າກັນ ແລູ້ວປູ່ຽນຊືິ່ເປັນ ພະແນກຄຸູ້ມ
ຄອງສິນເຊືິ່ອ;
- ປູ່ຽນຊືິ່ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືິ່ອ ມາເປັນ ພະແນກບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີຶ້ສິນ;
- ຍຸບພະແນກນິຕິກາ ແລູ້ວໂອນວຽກດັິ່ງກ່າວໄປພະແນກຫ້ອງການບລິຫານ-ການເງິນ, ພະແນກຈັດຕັຶ້ງ-ພະນັກງານ
ແລະ ພະແນກບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີຶ້ສິນ;
- ດາເນີນການປິດໜ່ວຍບລິການເປັນການຖາວອນຈານວນ 2 ແຫູ່ງ ຄື: ໜ່ວຍບລິການຊຽງມ່ວນ ທີິ່ຂຶ້ນກັບສາຂາຫຼວງ
ພະບາງ ແລະ ໜ່ວຍບລິການຕະຫຼາດນາເຫຼັກ ທີິ່ຂຶ້ນກັບສາຂາສາລະວັນ;
- ດາເນີນການປິດໜ່ວຍບລິການເພືິ່ອຍ້າຍສະຖານທີິ່ໄປບ່ອນໃໝູ່ 2 ແຫູ່ງ: ປິດໜ່ວຍບລິການນຶ້າພຸ ທີຂ
ິ່ ຶ້ນກັບສາຂາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍ້າຍໄປສະຖານທີິ່ໃໝູ່ຢູ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ແລະ ປິດໜ່ວຍບລິການໂພນ
ຕ້ອງ ທີິ່ຂນ
ຶ້ ກັບສາຂາໄຊເສດຖາ ຍ້າຍໄປສະຖານທີິ່ໃໝູ່ເປັນໜ່ວຍບລິການໂພນພະເນົາ.
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ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 9 ເດືອນ ປີ 2022 (ຕົວເລກກ່ອນການກວດສອບ)
➢ ຍອດຊັບສິນ: 86.652.772 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລືິ່ນແຜນການ 19,47%
ທຽບໃສູ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂຶ້ນ 37,34%;
➢ ຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ: 40.673.338 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລືິ່ນແຜນການ
28,16% ທຽບໃສູ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂນ
ຶ້ 36,97%;
➢ ອັດຕາສ່ວນ NPL: 3,24%
➢ ຍອດເງິນຝາກ: 79.479.447 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລນ
ືິ່ ແຜນການ 20,42%
ທຽບໃສູ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂຶ້ນ 39,22%;
➢ ທຶນທັງໝົດ: 2.139.294 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 86,61% ທຽບໃສູ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 0,16%;
➢ ກໍາໄລ/ຂາດທຶນ ກ່ອນອາກອນ: ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທີ 03 ປີ 2022 ທຄຕລ ມີກາໄລ

28.348 ລ້ານກີບ, ກາໄລກ່ອນອາກອນສາລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 25.581 ລ້ານກີບ,
ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 43,36%;
➢ ກໍາໄລ/ຂາດທຶນ ຫງັ ອາກອນ: ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທີ 03 ປີ 2022 ທຄຕລ ປະຕິບັດ
ໄດູ້ 37.437 ລ້ານກີບ, ກາໄລຫຼັງອາກອນສາລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 24.740 ລ້ານກີບ,
ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 52,42%.
ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ສະພາບລິຫານ ເຫັນດີຕາມລາຍງານຂ້າງເທິງ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:
ວາລະນີຶ້ ບິ່ມີການລົງຄະແນນສຽງ.
ວາລະທີ 3: ລາຍງານການແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ອໍານວຍການ
ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ທີິ່ຈດ
ັ ຂນ
ຶ້ ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022 ໄດູ້ຮັບຮອງການ
ຍົກຍ້າຍ ທ່ານ ຄາພຸດ ສິດທິລາດ ອະດີດຜອ
ູ້ ານວຍການ ທຄຕລ ໄປຮັບໜ້າທີິ່ໃໝູ່ຢູ່ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານວຽກງານຈາກການຈັດຕັຶ້ງກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ
ໄດູ້ຮັບຮອງການແຕູ່ງຕັຶ້ງ
ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ເປັນຜູ້ອານວຍການ ທຄຕລ (ປະຫວັດຫຍຶ້ຕາມເອກະສານຄັດຕິດ 4) ໂດຍໄດູ້ມີ
ການຈັດພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີິ່ລະຫວ່າງຜູ້ອານວຍການຜູ້ເກົິ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝູ່ແລູ້ວ ໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ 2022 ພ້ອມທັງໄດູ້
ເປີດເຜີຍຂຶ້ມນໃຫູ້ຜູ້ຖືຮຸູ້ນ, ນັກລົງທນ ແລະ ມວນຊົນ ຮັບຊາບຢູ່າງສອດຄ່ອງຕາມຂັຶ້ນຕອນການເປີດເຜີຍຂຶ້ມນແລູ້ວ.
ການແຕູ່ງຕັຶ້ງດັິ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບສິດໜ້າທີິ່ຂອງສະພາບລິຫານຕາມທີິ່ໄດູ້ການົດໄວູ້ຢູ່ໃນກົດລະບຽບ ທຄຕລ,
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ນິຕິກາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອີງຕາມຂຶ້ 3 ຂອງມາດຕາ 123 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ວິສາຫະກິດໄດູ້ການົດວ່າຕາແໜູ່ງຜູ້ອານວຍການທີິ່ວ່າງລົງໃນລະຫວ່າງສອງກອງປະຊຸມສາມັນຂອງຜູ້ຖຮ
ື ຸູ້ນ ແມູ່ນແຕູ່ງ
ຕັຶ້ງໂດຍກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ.
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ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ສະພາບລິຫານ ເຫັນດີຕາມລາຍງານຂ້າງເທິງ, ຈິ່ງໄດູ້ລາຍງານຕກ
ິ່ ອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮນ
ຸູ້ ເພືອ
ິ່ ຮັບຊາບ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:
ວາລະນີຶ້ ບິ່ມີການລົງຄະແນນສຽງ.
ວາລະ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ປ່ຽນແທນຕໍາແໜ່ງທີີ່
ວ່າງ
ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດປະຈຸບັນ ຍັງຄົງເຫຼືອສະມາຊິກຈານວນ 7 ທ່ານ ຈາກ 9 ໃນເມືິ່ອກ່ອນ ເນືິ່ອງຈາກ
ວ່າມີ 2 ທ່ານໄດູ້ຮັບການສັບຊ້ອນໄປຮັບໜ້າທີິ່ໃໝູ່ຕາມການຕົກລົງຂອງຂັນ
ຶ້ ເທິງດັິ່ງນີຶ້ :
1. ທ່ານ ປອ. ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວຣະວົງ

ປະທານ, ໄດູ້ຮັບການແຕູ່ງຕັຶ້ງເປັນຜວ
ູ້ ່າການທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
ເຊິິ່ງທ່ານໄດູ້ມີໜັງສືແຈູ້ງເຈດຈານົງມາຍັງສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ເພືິ່ອ
ຢຸດປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີິ່ໃນສະພາບລິຫານ ທຄຕລ;

2. ທ່ານ ຄາພຸດ ສິດທິລາດ

ອະດີດຜອ
ູ້ ານວຍການ ທຄຕລ, ສະມາຊິກ, ໄດູ້ຖືກສັບຊ້ອນໄປຮັບໜ້າ
ທີິ່ໃໝູ່ຢູ່ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິິ່ງອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງ
ທຄຕລ ຖືວ່າຄວາມເປັນສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ກຕ້ອງສິຶ້ນສຸດລົງ.

ຕິ່ກັບ 2 ຕິ່າແໜູ່ງໃນສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ທີິ່ວ່າງລົງນັນ
ຶ້ , ສະພາບລິຫານ ໄດູ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສະເໜີແຕູ່ງຕັຶ້ງສະມາຊິກເພືິ່ອ
ມາທົດແທນ ດັິ່ງນີ:ຶ້
1. ສະເໜີແຕູ່ງຕັຶ້ງ ທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຜອ
ູ້ ານວຍການ ທຄຕລ ແທນ ທ່ານ ຄາພຸດ ສິດທິລ າດ ເຊິິ່ງກະຊວງ
ການເງິນໄດູ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການແຕູ່ງຕັຶ້ງດັິ່ງກ່າວແລູ້ວ;
2. ສາລັບການແຕູ່ງຕັຶ້ງຜູ້ທີິ່ຈະມາແທນທ່ານ ປອ. ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວຣະວົງ ການຈັດຕັຶ້ງຂັນ
ຶ້ ເທິງພວມດາເນີນການຄົນ
ຶ້ ຄວ້າຢູ່.
ດ້ວຍເຫດນີຶ້ ຈິ່ງສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮນ
ຸູ້ ມອບອານາດໃຫູ້ສະພາບລິຫານໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງການແຕູ່ ງຕັຶ້ງ
ພາຍຫຼັງທີິ່ໄດູ້ຮບ
ັ ຂຶ້ຕົກລົງແຕູ່ງຕັຶ້ງຈາກຂັຶ້ນເທິງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລູ້ວທາການເປີດເຜີຍຂຶ້ມນຕາມລະບຽບການ ແລະ ນາລາຍ
ງານໃຫູ້ຜູ້ຖືຮຸູ້ນຮັບຊາບໃນກອງປະຊຸມຄັຶ້ງຕິ່ໄປ.
ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ສະພາບລິຫານໄດູ້ພຈ
ິ າລະນາແລູ້ວ ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືອ
ິ່ ມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິິ່ງໜິ່ງຂອງຈານວນສຽງທີິ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ.
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ວາລະ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການປັບປຸງນະໂຍບາຍນໍົ້າມັນທຽວການສໍາລັບພະນັກງານ
ທຄຕລ (ເອກະສານຄັດຕິດ 5)
ນະໂຍບາຍນຶ້າມັນທຽວການສາລັບພະນັກງານ ທຄຕລ ໄດູ້ຮບ
ັ ການການົດມາຕັຶ້ງແຕູ່ປີ 2010 ໂດຍທີິ່ໄດູ້ການົດ
ເປັນວົງເງິນແບບເດັດຖານ

ຕາມແຕູ່ລະຕາແໜູ່ງງານ.

ມາເຖິງປະຈຸບນ
ັ ລາຄານຶ້າມັນໄດູ້ປັບຕົວຂນ
ຶ້ ສງຫຼາຍ

(ລາຄາ

ນຶ້າມັນແອັດຊັງ 10.500 ກີບຕິ່ລີດ ໃນປີ 2010 ໄດູ້ປັບເປັນ 19.570 ກີບຕິ່ລີດ ຕົວເລກເດືອນກັນຍາ 2022) ເຮັດ
ໃຫູ້ນະໂຍບາຍທີິ່ພະນັກງານໄດູ້ຮບ
ັ ບສ
ິ່ າມາດຮອງຮັບລາຄານາຶ້ ມັນໃນປະຈຸບນ
ັ ໄດູ້. ສະນັຶ້ນ, ເພືິ່ອເປັນການສ້າງຂວັນ
ແລະ ກາລັງໃຈໃຫູ້ພະນັກງານ, ເພືິ່ອຕີຖອຍປະກົດການສະໝອງໄຫຼໃນພະນັກງານ ທຄຕລ ທີິ່ໄດູ້ມີການລາອອກຂ້ອນ
ຂ້າງຫຼາຍໃນປີນີຶ້ ເຊິິ່ງເປັນປະກົດການທີິ່ບິ່ເຄີຍປະກົດມີມາກ່ອນຢູ່ ທຄຕລ. ຄະນະອານວຍການ ທຄຕລ ໄດູ້ຄນ
ົຶ້ ຄວ້າ
ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ປັບປຸງນະໂຍບາຍນໍົ້າມັນຈາກການກໍານົດຈໍານວນເງິນເດັດຖານ ມາເປັນ ກໍາ
ນົດເປັນຈໍານວນລີດສໍາລັບແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານ

ໂດຍຖືເອົາລາຄານໍົ້າມັນແອັດຊັງທີີ່ລັດກໍານົດໃນແຕ່

ລະໄລຍະ.
ລາຍລະອຽດ ຕາມຕາຕະລາງຢູ່ໃນເອກະສານຂັດຕິດ 5.

ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ສະພາບລິຫານໄດູ້ພຈ
ິ າລະນາແລູ້ວ ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸູ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້:
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືອ
ິ່ ມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິິ່ງໜິ່ງຂອງຈານວນສຽງທີິ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ.
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ລາຍງານຫຍໍ້ການດາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2022
1. ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີື່ພໍ້ນເດື່ນໂດຍຫຍໍ້
-

ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ 2 ຄັັ້ງ (ປະຈໍາໄຕມາດ 1/2022 ແລະ 2/2022);

-

ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ 6 ຄັງັ້ (ສະໄໝສາມັນ 2 ຄັັ້ງ ແລະ ວິສາມັນ 4 ຄັງັ້ ) ແລະ ຈັດກອງ
ປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮນ
ຸູ້ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021 ໃນວັນທີ 29/04/2022;

-

ໄດູ້ມີພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີີ່ຜູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ ລະຫວ່າງຜູ້ເກົີ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່ ໃນວັນທີ 02 ສິງຫາ 2022;

-

ໄດູ້ຈດ
ັ ພິທີປະກາດການຈັດຕັັ້ງຍົກຍ້າຍຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 1 ທ່ານ ເພືີ່ອໄປຮັບໜ້າທີີ່ໃໝ່ຢ່ ທຫລ ໃນວັນທີ 18
ສິງຫາ 2022;

-

ສໍາເລັດການຈັດຂັນ
ັ້ ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົີ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2022;

-

ສໍາເລັດທົບທວນບັນດາຮ່າງລະບຽບທີີ່ຕິດພັນໃນການເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກອົງການປະກັນສັງຄົມຢ່າງລະອຽດຄືນ ;

-

ດໍາເນີນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າສ້າງຕັັ້ງ ບໍລສ
ິ ັດ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊັບສິນ ຈໍາກັດ ເຊິີ່ງປະຈຸບນ
ັ ກໍາລັງຢ່ໃນຂັັ້ນຕອນການ
ພິຈາລະນາຈາກ ທຫລ;

-

ສໍາເລັດການຄົນ
ັ້ ຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງ ບໍລິສດ
ັ ໄອທີ ທຄຕລ ໂດຍພືັ້ ນຖານ;

-

ສໍາເລັດການອອກບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຖານສາກົນ IFRS ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2022;

-

ສໍາເລັດການພັດທະນາ Multiple Bank-Linked (MBL) ໂດຍຮ່ວມກັບນັກພັດທະນາຈາກ ສ. ເກົາຫີ ໃນ
ການນໍາໃຊູ້ລະບົບຊືັ້-ຂາຍຮຸນ
ູ້ ສໍາລັບບໍລິສດ
ັ ຫັກຊັບໃຫູ້ສາມາດເຊືອ
ີ່ ມຕໍີ່ກັບທະນາຄານຕົວແທນ ເຊິງີ່ ໄດູ້ເປີດໂຕ
ແລູ້ວວັນທີ 05/08/2022;

-

ສໍາເລັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG ScoreCard) ໃນ
ໄລຍະທົດລອງ ຕາມແບບຟອມຂອງຕະຫາດຫັກຊັບລາວ;

-

ໂຮມພະແນກການຕະຫາດ ແລະ ພະແນກບໍລິການລກຄ້າລາຍໃຫຍ່ເຂົັ້າກັນ ແລູ້ວ ປ່ຽນຊືີ່ເປັນພະແນກການ
ຕະຫາດ ແລະ ບໍລິການລກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ພ້ອມທັງໂຮມຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ໂອນວຽກງານປະເມີນການ
ຕະຫາດໃຫູ້ຂັ້ນກັບພະແນກຄົັ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງສາຂາ;

-

ໂຮມພະແນກຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະແນກສະກັດກັັ້ນການຟອກເງິນ ເຂົັ້າກັນ ແລູ້ວປ່ຽນຊືເີ່ ປັນ ພະແນກ
ຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັັ້ນນການຟອກເງິນ;

-

ໂຮມພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືີ່ອ ແລະ ພະແນກບໍລຫ
ິ ານສິນເຊືີ່ອ ເຂົັ້າກັນ ແລູ້ວປ່ຽນຊືເີ່ ປັນ ພະແນກ
ຄຸູ້ມຄອງສິນເຊືີ່ອ;

-

ປ່ຽນຊືີ່ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືີ່ອ ມາເປັນ ພະແນກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນ;

-

ຍຸບພະແນກນິຕິກໍາ

ແລູ້ວໂອນວຽກດັີ່ງກ່າວໄປພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ,

ພະນັກງານ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີັ້ສນ
ິ ;

1

ພະແນກຈັດຕັັ້ງ-

-

ດໍາເນີນການປິດໜ່ວຍບໍລິການເປັນການຖາວອນຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ໜ່ວຍບໍລິການຊຽງມ່ວນ ທີີ່ຂັ້ນກັບສາຂາ
ຫວງພະບາງ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫາດນາເຫັກ ທີີ່ຂັ້ນກັບສາຂາສາລະວັນ;

-

ດໍາເນີນການປິດໜ່ວຍບໍລິການເພືີ່ອຍ້າຍສະຖານທີີ່ໄປບ່ອນໃໝ່ 2 ແຫ່ງ: ປິດໜ່ວຍບໍລິການນໍັ້າພຸ ທີີ່ຂນ
ັ້ ກັບ
ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຍ້າຍໄປສະຖານທີີ່ໃໝ່ຢ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ແລະ ປິດໜ່ວຍ
ບໍລິການໂພນຕ້ອງ ທີຂ
ີ່ ັ້ນກັບສາຂາໄຊເສດຖາ ຍ້າຍໄປສະຖານທີີ່ໃໝ່ເປັນໜ່ວຍບໍລິການໂພນພະເນົາ.

2. ຜນການດາເນີນທຸລະກິດ 09 ເດືອນ ປີ 2022 (ຕວເລກກ່ອນການກວດສອບ)
- ຍອດຊບສິນ: 86.652.772 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບດ
ັ ໄດູ້ລືີ່ນແຜນການ 19,47%
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂັ້ນ 37,34%;
- ຍອດເງິນກູ້ທງໝດ: 40.673.338 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລືີ່ນແຜນການ
28,16% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂນ
ັ້ 36,97%;
- ອດຕາສ່ວນ NPL: 3,24%
- ຍອດເງິນຝາກ: 79.479.447 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລນ
ືີ່ ແຜນການ 20,42%
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂັ້ນ 39,22%;
- ທຶນທງໝດ: 2.139.294 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 86,61% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 0,16%;
- ກາໄລ/ຂາດທຶນ ກ່ອນອາກອນ: ສໍາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທີ 03 ປີ 2022 ທຄຕລ ມີກໍາໄລ

28.348 ລ້ານກີບ, ກໍາໄລກ່ອນອາກອນສໍາລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 25.581 ລ້ານກີບ,
ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 43,36%;
- ກາໄລ/ຂາດທຶນ ຫງອາກອນ: ສໍາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທີ 03 ປີ 2022 ທຄຕລ ປະຕິບັດ
ໄດູ້ 37.437 ລ້ານກີບ, ກໍາໄລຫັງອາກອນສໍາລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 24.740 ລ້ານກີບ,
ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 52,42%.
3. ດ້ານໂຄງປະກອບ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈດຕງໍ້ ຂອງ ທຄຕລ
ຮອດທ້າຍເດືອນ 09 ປີ 2022 ທຄຕລ ປະກອບມີ 1 ສໍານັກງານໃຫຍ່, 11 ພະແນກ, 3 ສນ, 20 ສາຂາ,
96 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ 10 ຫ້ອງແລກປ່ຽນໃນທົີ່ວປະເທດ; ມີຄະນະອໍານວຍການ 6 ທ່ານ (ຜູ້ອໍານວຍການ 1
ທ່ານ ແລະ ຮອງຜູ້ອໍານວຍ ການ 5 ທ່ານ); ມີພະນັກງານທັງໝົດ 2.120 ຄົນ, ຍິງ 988 ຄົນ.
4. ການປະຕິບດແຜນປະກອບວດຖຸເຕກນິກ, ກື່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ທົີ່ວລະບົບ ໃນໄລຍະ 09 ເດືອນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 21,28 ຕືັ້
ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 9%.
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5. ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການ
ປີ 2022 ທຄຕລ ຂັ້ນແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການ 4 ແຫ່ງ ເຊິີ່ງຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຮອດ
ທ້າຍເດືອນ 09 ປີ 2022 ສາມາດເປີດໜ່ວຍບໍລິການໄດູ້ 2 ແຫ່ງ ເຊິງີ່ ມີດງ່ັ ນີັ້:
1) ໜ່ວຍບໍລິການໂພນພະເນົາ (ເປີດບລິການແລູ້ວ ຍ້າຍມາຈາກໜ່ວຍບລິການໂພນຕ້ອງ);
2) ໜ່ວຍບໍລິການເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ
(ເປີດບລິການແລູ້ວ
ຍ້າຍມາຈາກໜ່ວຍ
ບລິການນໍ້າພຸ);
3) ໜ່ວຍບໍລິການສະຖານີລົດໄຟ (ຍງບື່ທນດາເນີນການ);
4) ໜ່ວຍບໍລິການໜອງແຕ່ງ (ຊະລໄວູ້ກ່ອນ).
6. ແຜນຮບພະນກງານ
ປີ 2022 ທຄຕລ ຂນ
ັ້ ແຜນຮັບພະນັກງານໃໝ່ທົີ່ວລະບົບ ທັງໝົດ 6 ຄົນ. ຮອດເດືອນ 09/2022 ແມ່ນ
ສໍາເລັດການຈັດສອບເສັງພາກທິດສະດີ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ 4

ທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ
ຜູ້ອໍານວຍການ
ຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້
ວັນເດືອນປີເກີດ
: 15/03/1969
ສັນຊາດ
: ລາວ
ພາສາ
: ລາວ, ອັງກິດ

ປະຫວັດການສຶກສາ
ທິດສະດີການເມືອງ: ຊັັ້ນສູງ.
2007:

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລີ (Flinders University,
Australia).

1998:

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລິຫານລັດ ຈາກປະເທດ ຍີີ່ປນ
ຸຸ່ (Saitama University, Japan).

1993:

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ກູບານ ປະເທດ ລັດເຊຍ
(Kuban State University, Russia).

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ
08/2022-ປະຈຸບັນ: ຖືກແຕຸ່ງຕັັ້ງເປັນຜູູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
09/2021-08/2022: ຜູູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່, ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ.
2015:

ຫົວໜ້າສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງຫລັກຊັບ, ທະນາຄານ ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ.

04/2010:

ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງຫລັກຊັບ, ທະນາຄານ ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ.

2009:

ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານ ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ.

1993–1997:

ພະນັກງານກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານ ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ.

ເອກະສານຄັດຕິດ 5. ຕາຕະລາງສົມທຽບການປັບປຸງນະໂຍບາຍນໍ້າມັນ ສາລັບ ພະນັກງານ ທຄຕລ
ນະໂຍບຳຍປະຈຸບັນ (2010)

ນະໂຍບຳຍສະເໜີປັບປຸງໃໝ່ (2022)

ທຽບເປັນລິດ
(2010)
ລຳຄຳ 10500

ລວມທົ່ວ
ລະບບຕົ່ເດືອນ

(2/10500)
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ສ່ວນຕ່ຳງປັບປຸງໃໝ່ vs. ປະຈຸບັນ

ປັບປຸງໃໝ່ທຽບ
ເປັນເງິນ

ສະເໜີປະຕິບັດ
ເປັນລິດ
ລຳຄຳ 19570

ລວມທົ່ວ
ລະບບຕົ່ເດືອນ

ເປັນ
ລີດ/
ເດືອນ

(1*2)

(6*19570)

(5/19570)

(1*5)

(6-3)

(5-2)

(7-4)

4

5

6

7

8

9

10

ເປັນ
ລວມທົ່ວລະບບ
ເງິນຕຳມຕຳແ
(ເປັນເງິນ)
ໜ່ງງຳນ/ເດືອນ

ຈຳນວນພ/ງ

ປະຈຸບັນປະຕິບັດ
ເປັນເງິນ

1

2

ຜູ້ ອຳນວຍກຳນ

1

3,000,000

286

3,000,000

3,718,300

190

3,718,300 -

96

718,300

718,300

ຮອງຜູ້ ອຳນວຍກຳນ
ສະມຳຊິກ ສະພຳບລິຫຳນທີ່ເປັນ ພ/ງ ທຄຕລ ແຕ່ບີ່ໄ ດູ້ເປັນ ຮອງຜູ້ ອຳນວຍກຳນ

5

2,200,000

210

11,000,000

2,739,800

140

13,699,000 -

70

539,800

2,699,000

0

2,100,000

200

ຫົວໜ້ ຳ ພະແນກ, ຫົວໜ້ ຳ ສນ, ຫົວໜ້ ຳ ສຳຂຳ

35

1,800,000

171

ຮອງຫົວໜ້ ຳ ພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້ ຳ ສນ, ຮອງຫົວໜ້ ຳ ສຳຂຳ ແລະ ທຽບເທົີ່ຳ
ຫົວໜ້ ຳ ຂະແໜງ, ຫົວໜ້ ຳ ໜ່ ວຍບລິກ ຳນຄົບວົງ ຈອນ ແລະ ທຽບເທົີ່ຳ

62

1,600,000

161

1,500,000

ຮອງຫົວໜ້ ຳ ຂະແໜງ ແລະ ຫົວໜ້ ຳ ໜ່ ວຍບລິກ ຳນທົີ່ວໄປ

272

ຮອງຫົວໜ້ ຳ ໜ່ ວຍບລິກ ຳນທົີ່ວໄປ
ຫົວໜ້ ຳ ໜ່ ວຍງຳນ
ພະນັ ກ ງຳນວິຊຳກຳນຊຳນຳນງຳນ
ພະນັ ກ ງຳນວິຊຳກຳນປະສົບກຳນ
ພະນັ ກ ງຳນວິຊຳກຳນສົມບນ

-

2,544,100

130

-

70

444,100

63,000,000

2,152,700

110

75,344,500 -

61

352,700

12,344,500

152

99,200,000

1,957,000

100

121,334,000 -

52

357,000

22,134,000

143

241,500,000

1,859,150

95

299,323,150 -

48

359,150

57,823,150

1,400,000

133

380,800,000

1,761,300

90

479,073,600 -

43

361,300

98,273,600

81

1,300,000

124

105,300,000

1,565,600

80

126,813,600 -

44

265,600

21,513,600

38

1,200,000

114

45,600,000

1,467,750

75

55,774,500 -

39

267,750

10,174,500

0

1,000,000

95

-

1,369,900

70

-

-

25

369,900

0

1,000,000

95

-

1,369,900

70

-

-

25

369,900

1191

1,000,000

95

1,272,050

65

1,515,011,550 -

30

272,050

324,011,550

37,672,250

25

489,250

37,672,250

25

489,250

25

489,250

82,194,000

6,145,300

669,558,450

1,191,000,000

ພະນັ ກ ງຳນທົດສອບ

77

0

0

-

489,250

25

ພະນັ ກ ງຳນວິຊຳກຳນສັນ ຍຳຈ້ຳ ງ

0

0

0

-

489,250

25

168

0

0

-

489,250

25

ພະນັ ກ ງຳນສັນ ຍຳຈ້ຳ ງ
ລວມ

2,091
ລຳຍຈ່ຳຍ ທີົ່ເພີົ່ມຂຶ້ນ/ເດືອນ

19,100,000
669,558,450

2,140,400,000

25,245,300

-

82,194,000
2,809,958,450

-

-

-
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ໃບມອບສິດ
Proxy
1.

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

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

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

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

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

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

ເມືອງ

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

residing at house number--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 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. ຂໍມອບໝາຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ (ເລືອກພຽງ 1 ທ່ານ):
Hereby assign the Independent Board Member (select only one):
ທ່ານ ຄໍາສກ ສນດາຣາ
Mr. Khamsouk Sundara
ທ່ານ ສອນໄຊ ສລາເພັດ

ທ່ານ ຮສ. ທອງເພັດ ຈັນທະນວົງ
Assoc Prof. Thongphet Chanthanivong
ທ່ານນາງ ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ

Mr. Sonexay Silaphet

Mrs. Latdavanh Songvilay

(ຫບ
ຼື ກ
ຸ ຄົນອຼືື່ນ ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດ / Or other person, please specify):
ຂໍມອບໝາຍ ທ່ານ/ທ່ານ ນາງ-

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

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

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

ສັນຊາດ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ຢູ່ເຮືອນເລກທີ່.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-........................................
Nationality…………………………………….. residing at house number ………………………………
ບ້ານ-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ເມືອງ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

ແຂວງ

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

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

ໃຫ້ເປັນຜ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ ເພືີ່ອເຂົາົ້ ຮ່ວມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນຂ້າພະເຈົົົ້າຢູ່ ໃນກອງປະຊມສາມັນຜ້ຖຮ
ື ້ນ ສະໄໝວິສາມັນ ຂອງ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທີ່ຈະຈັດຂືນ
ົ້ ໃນ ເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວັນທ 29 ຕລາ 2021.
To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary Shareholders Meeting of the
Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public which will be held at 14:00 PM of 29 October 2021.
3. ຂ້າພະເຈົາົ້ ອະນຍາດໃຫ້ຜ້ຕາງໜ້າລົງຄະແນນສຽງແທນຂ້າພະເຈົົ້າ ຢູ່ໃນກອງປະຊມດັີ່ງນົ້ (ເລືອກເອົາໜີ່ງ ຈາກສອງທາງເລືອກລູ່ມນົ້)
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 ລົງຄະແນນສຽງໃນທກໆບັນຫາແທນຂ້າພະເຈົົ້າ 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
້ າງໜ້າລົງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຂ້າພະເຈົົ້າດັີ່ງນົ້ (ຖ້າເລືອກຂໍົ້ນ,ົ້ ກະລນາເລືອກລົງຄະແນນ ເຫັນດີ ຫຼື
ບື່ເຫັນດີ ໃນທກໆວາລະລມ
ູ່ ນົ້):
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):

1

ເອກະສານຄັດຕິດ / Attachment 6

ວາລະທີ 1:

ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜຖ
ູ້ ຼືຮຸູ້ນປະຈາປີ 2021

Agenda 1:

Approve the minutes of the annual general shareholders’ meeting of BCEL
for the year 2021
ເຫັນດ / approve
ບໍເີ່ ຫັນດ / disapprove

ວາລະທີ 2:

ລາຍງານການດາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະ 9 ເດຼືອນ ປີ 2022

Agenda 2:

A brief report on the performance of BCEL for the 9 months of the year
2022
(ບໍີ່ມການລົງຄະແນນສຽງ / No vote required)

ວາລະທີ 3:

ລາຍງານການແຕ່ງຕັງັ້ ຜູ້ອານວຍການ

Agenda 3:

Report on the appointment of the Managing Director

(ບໍີ່ມການລົງຄະແນນສຽງ / No vote required)

ວາລະ 4:
Agenda 4:

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັງັ້ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ປ່ຽນແທນ
ສະມາຊິກທີື່ຍົກຍ້າຍ
To consider and approve the appointment of the new Board Members
to place in the vacant positions
ເຫັນດ / approve

ວາລະ 5:
Agenda 5:

ບໍເີ່ ຫັນດ / disapprove

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການປັບປຸງນະໂຍບາຍນັ້າມັນທຽວການ ສາລັບ
ພະນັກງານ ທຄຕລ
To consider and approve the adjustment of the fuel allowance for
BCEL’s employees
ເຫັນດ / approve

ບໍເີ່ ຫັນດ / disapprove

4. ການລົງຄະແນນສຽງຂອງຜຕ
້ າງໜ້າທີ່ບໍີ່ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນົ້ ໃຫ້ຖວ
ື າ່ ບໍີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍແ
ີ່ ມູ່ນການລົງຄະແນນຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ.
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
ີ່ ້າພະເຈົາົ້ ບໍີ່ໄດ້ລະບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜືງີ່ ຫຼື ລະບໃວ້ ບໍີ່ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ຖວ
ື ່າຂ້າພະເຈົົ້າ
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 ທີ່ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນົ້ ໃຫ້ຖືວ່າຂ້າພະເຈົາົ້ 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…………………….
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ເຊັນຜູ້ຖຼືຮນ
ຸູ້ ທີມ
ື່ ອບໝາຍ / signed by the shareholder

ເຊັນຜູ້ຕາງໜ້າ /signed by the proxy

ໝາຍເຫດ/Remark:
1.
2.

3.

ຜ້ຖືຮ້ນ ຈະຕ້ອງແຕູ່ງຕັງົ້ ຜ້ຕາງໜ້າພຽງຜ້ດຽວເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນຕົນເອງ
The shareholder is required to assign only one proxy to attend and vote in the meeting on the
shareholder’s behalf.
ໃບມອບສິດສະບັບນົ້ຈະຕ້ອງນໍາໄປຈົດທະບຽນສານ ນໍາສໍານັກງານທະບຽນສານທີ່ຢູ່ ສະດວກສໍາລັບທ່ານ 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 ປືົ້ມສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສື
ຜ່ານແດນ (ສໍາລັບນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ) ພ້ອມກັບສໍາເນົາເອະສານປະເພດດຽວກັນນົ້ຂອງຜຖ
້ ືຮນ
້ , ໃບມອບສິດສະບັບນົ້ 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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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ
ສັນຊາດ
ພາສາ
ຕ�ຳແໜ່ງ

:
:
:
:

03/06/1945
ລາວ
ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ
ບຸ ກຄົນເອກະລາດຈາກພາຍນອກ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
1993

: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທີ່ນະຄອນວໍຊງິ
ຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.

1985

້ ຄອງທະນາຄານແຫ່ ງອິນ ເດຍ
: ສະຖາບັນ ຄຸ ມ
ທີ່ເມືອງປານາ ປະເທດອິນເດຍ
: ສູນຝຶກອົບຮົມລະຫວ່ າງປະເທດ ທີ່ ເມືອງ ນາໂກ
ປະເທດຍີ່ປຸ່ ນ.

1974

ທ່ານ ຄ�ຳສຸກ ສູນດາຣາ
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

1972

: ການຝຶ ກອົບຮົມ: ດ້ານເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາ
້ ຄອງເສດຖະກິດ ຂອງອົງການສະຫະປະ
ບັນຄຸ ມ
ຊາຊາດ ທີ່ບາງກອກປະເທດໄທ.

1969

ົ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕຣີ ຈາກປະເທດ
: ຈົບອຸ ດມ
ອົດສະຕາລີ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວລ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
04/2015

1995–1996

ີ ຶກສາດ້ານການເງ ິນ ແລະ ການທະນາຄານ
: ເປັນທ່ປ
ິ ດ
ັ ລ້ານຊ້າງ ມິເນີໂຣນ ຈ�ຳກັດ (ຊຶ່ງເປັນ
ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ໃນເຄືອຂອງກຸ່ ມບໍລສ
ິ ດ
ັ ໂອເຊຍນາ ແຫ່ ງ
ບໍລສ
ເມືອງ ເມວເບີນ ປະເທດອົດສະຕາລີ).
ີ ຶກສາຜູ ອ
້ ໍານວຍການ ທີ່ອົງການ ການເງ ິນ
: ເປັນທ່ປ
ື ້ ອາຊີຕາເວັນອອກ
ລະຫວ່າງປະເທດ ກຸ່ ມພາກພນ
ສ່ ຽງໃຕ້, ທີ່ນະຄອນວໍຊງິ ຕັນ ປະເທດອາເມລິກາ.

1990–1994 ແລະ 1997-2005 :			
ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ.
1976–1989

: ຢູ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ

1970–1975

: ຢູ່ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
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ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ : 20/04/1962
ສັນຊຳດ
: ລາວ
: ລາວ, ອັງກິດ
ພາສາ
: ຮອງຄະນະບ�ດີ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ�ລິຫານທຸ
ຕໍາແໜ່ງ
ລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2018-2021: ຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ດ້ານການບັນຊີ (PhD
Candidate 2021) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສີປະທຸມ, ປະເທດໄທ
2019:
ໄດ້ຮັບປະກາດສະນີຍະບັດ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີລາວ
1998-2002:ຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທດ້ານການພົວພັນສາກົນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
De Mons ປະເທດແບນຊິກ
1998-2000:ຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດມະຫາວິທະຍາໄລ
ເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງເອເຊັຍ (AIT) ປະເທດໄທ;
1996-1997:ສືກສາລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດໂຄງການຮ່ວມມື
ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດແລະມະຫາວິທະຍາ
ໄລເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງເອເຊັຍ (AIT) ປະເທດໄທ
1981-1985: ສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ
ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ທອງເພັດ ຈັນທະນິວົງ
ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ
- ເປັນຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ(ຮັບຜິດຊອບ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
- ເປັນຮອງສາດສະດາຈານ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ (ເລກທີ 304-178/ນຍ
ລົງວັນທີ 04/09/2006)
- ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະທິການຫຼັກສູດ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ
(CPA) ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບລາວ
- ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບລາວ
- ເປັນກໍາມະການອິດສະຫຼະຂອງສະພາບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ
- ເປັນ		ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດ, ຮູບແບບເອກະສານ
ການລາຍງານການເງິນ, ການກໍານົດຜັງບັນຊີ ແລະເທັກນິກການບັນທຶກບັນຊີ
ວິສາຫະກິດ
- ເປັນອາຈານສອນຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານ
ທຸລະກິດ, ການບັນຊີ, ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ, ເສດຖະສາດ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ
- ເປັນອາຈານຮັບເຊີນຫຼັກສູດ MBA ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກນ,ປະເທດໄທ
- ເປັນຄູເຝິກ ມາດຕະຖານການບັນທຶກບັນຊີສາກົນ (IFRS) ແລະ
ມາດຖານການກວດສອບ (AIS)
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ:
ສັນຊາດ:
ພາສາ:
ຕໍາແໜ່ງ:

27/04/1982
ລາວ
ອັງກິດ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ
ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ.

ປະຫວັດການສຶກສາ:
		

ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ
ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:
2019-ປະຈຸບັນ:
2016-2019:
2015-2016:
2011-2015:
2005-2011:

ເປັນຮັກສາການຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ
ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ປັບປຸງ
ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ
ຫົວໜ້າພະແນກຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ
ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ
ຜູ້ຊ່ວຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ
ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ: 01/01/1977

ປະຫວັດການສຶກສາ:
		

ທ່ທ
ານ ສອນໄຊ ສີລາເພັດ
ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:
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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. ຖ້າເອກະສານເຫົີ່ານົ້
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 ທ່ານຮັກສາການປະທານສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ເປັນປະທານກ່າວເປດ ແລະ ນາພາດາເນນກອງ
ປະຊຸມ.
The Acting Chairman of BCEL's Board of Directors will preside over and lead the meeting.
3.2 ທ່ານ ຮັກສາການ ປະທານສະພາບລິຫານ ເປັນຜູ້ສະເໜຫົວຂົ້ຂອງແຕ່ລະວາລະ ແລະ ເປັນຜູ້ສັີ່ງ
ໂຫວດ ຄະແນນແຕ່ລະວາລະ.
The Chairman will propose the title of each agenda and order the voting of each agenda.
3.3 ຜູ້ອານວຍການ ທຄຕລ ເປັນຜູ້ດາເນນການສະເໜ ເນຼືົ້ອໃນຂອງແຕ່ ລະວາລະໃນກອງປະຊຸມ.
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The General Managing Director of BCEL will present details of each agenda to the meeting.
3.4 ຫັງຈາກທີ່ທ່ານຜູ້ອານວຍການ 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.
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For special resolution, the "Disapprove votes" will become effective only if such votes account for
more than one third of total shareholders or proxies attending the meeting and having shares more
than 20% of the total BCEL shares.
7.3 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 ມຄາ
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, ຜຖ
ູ້ ຮຸູ້ນ 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 (ຖ້າບີ່ມຂມ
ົ້ ນດັີ່ງກ່າວຢໃ່ 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.
ໝຳຍເຫດ/Remark:
1.

ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມທີ່ບີ່ໄດູ້ລົງທະບຽນເຂົົ້າປະຊຸມ ຈະບີ່ມສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ.
Any attendees who failed to make registration will not be eligible to votes.

2.

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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