
ຄ�າສຸກ ສູນດາລາ

ເຊັນແທນ.



ລາຍການເອກະສານຄັດຕິດ ວາລະກອງປະຊ ມ

1. ວາລະກອງປະຊ ມຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປ ີ2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 1)

2. ບົດບນັທຶກກອງປະຊ ມຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນປະຈໍາປີ 2021 (ເອກະສານຄດັຕິດ 2)

3. ລາຍງານຫຍໍັ້ການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະ 9 ເດອືນ ປ ີ2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 3)
4. ຊີວະປະຫວດັທ່ານຜ ູ້ອໍານວຍກາານ (ເອກະສານຄັດຕິດ 4)

5. ຕາຕະລາງສົມທຽບການປັບປ ງນະໂຍບາຍນໍັ້າມັນ ສໍາລບັພະນກັງານ ທຄຕລ (ເອກະສານຄດັຕິດ 5)
6. ແບບຟອມໃບມອບສດິ (ເອກະສານຄດັຕິດ 6)

7. ລະບຽບສໍາລັບການດໍາເນີນກອງປະຊ ມ (ເອກະສານຄັດຕິດ 7)

8. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຫັຼກຖານທີື່ຕ້ອງນໍາມາສະເໜີໂຕເພືື່ອເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊ ມ (ເອກະສານ

ຄັດຕິດ 8)

9. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງ (ເອກະສານຄັດຕິດ 9)

10. ແຜນທີື່ສະຖານທີື່ປະຊ ມ (ເອກະສານຄັດຕິດ 10)

❖ ໝາຍເຫດ:

1. ຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນແຕ່ລະທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອົາໜັງສືແຈູ້ງເຊນີ ພອ້ມເອກະສານຄັດຕິດໄດູ້ທີື່ເວບັໄຊຂອງ ທຄຕລ

www.bcel.com.la ແລະ ເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫັຼກຊັບລາວ www.lsx.com.la ຫືຼ ຈະໄປຮບັເອົາໜັງສືເຊນີ

ປະຊ ມທີື່ລະບ ສິດຂອງທ່ານໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມ (ມລີະຫັດບາໂຄດ) ຢ ່ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບລາວ ທີື່ຊັັ້ນ 4 ພະ

ແນກຊໍາລະສະສາງ ແລະ ຮັບຝາກຫັຼກຊັບ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ຖະໜົນ T4, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນ. ໂທລະສບັ +85621 454361-4 ເລີື່ມແຕ່ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2022

2. ສໍາລັບຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນທີື່ຈະເຂົັ້າຮວ່ມປະຊ ມດວ້ຍຕົນເອງ ແລະ ຜ ູ້ຕາງໜ້າກະລ ນານໍາບັດປະຈໍາຕົວ ຫືຼ ສໍາມະໂນຄວົ ຫືຼ ໜັ

ງສືຜ່ານແດນ (ສໍາລັບຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນຕ່າງປະເທດ) ມາໃນວັນປະຊ ມ ເພືື່ອສະເໜີໂຕເວລາລົງທະບຽນເຂົັ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊ ມ. ລາຍລະອຽດເອກະສານຕ່າງໆ ທີື່ຕ້ອງນໍາມາສະແດງໃນເວລາເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມ ໄດູ້ລະບ ໃວູ້ໃນ ຄໍາ
ແນະນໍາກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຫັຼກຖານທີື່ຕ້ອງນໍາມາສະເໜີໂຕ ເພືື່ອເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊ ມ ທີື່ຄດັຕິດມາພ້ອມ

ນີັ້.

3. ສໍາລັບຜ ູ້ຖືຮ ູ້ນທີື່ຈະໃຫູ້ຜ ູ້ຕາງໜ້າເຂົັ້າມາຮ່ວມກອງປະຊ ມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນ, ກະລ ນາປະກອບຂໍັ້ມ ນ

ພ້ອມລົງລາຍເຊັນໃນໃບມອບສິດຕາມເອກະສານທີື່ໄດູ້ຂັດຕິດມາພ້ອມນີັ້ ໃຫູ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

❖ ຜ ້ປະສານງານຝ່າຍ ທຄຕລ
1) ທ່ານ ນາງ ພອນດາສ ກ ວົງພະຈັນ, ໂທ: 020 92636 456

2) ທ່ານ ພອນນະລັດ ກອງວົງສາ, ໂທ: 020 2222 3455

http://www.bcel.com.la/
http://www.lsx.com.la/
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ວາລະກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022 

22 ພະຈິກ 2022 

ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນປະຈໍາປີ 2021 

ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປ ີ2021 ໄດູ້ຈດັຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2022 ເຊິິ່ງ ທຄຕລ ໄດູ້ເຮດັ
ບົດບນັທ ກກອງປະຊຸມ ຕາມລາຍລະອຽດທີິ່ຢ ູ່ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 2 ພອ້ມໄດູ້ຖືກເປີດເຜຍີບດົບນັທ ກກອງ
ປະຊຸມນີຶ້ ຢູ່າງສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງແລູ້ວ. 

ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພຈິາລະນາແລູ້ວ ເຫັນວ່າ ບດົບນັທ ກກອງປະຊຸມດັິ່ງກ່າວ ມເີນືຶ້ອໃນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ແລູ້ວ ຈ ິ່ງເຫັນຄວນສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືິ່ອມຄີະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິິ່ງໜ ິ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີິ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 

ວາລະທີ 2: ລາຍງານການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2022 (ເອກະສານຄັດຕິດ 3) 

❖ ການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ 

ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຄັຶ້ງຜ່ານມາ ໄດູ້ມີມະຕິຮັບຮອງດັິ່ງນີຶ້: 
- ວາລະທີ 1: ຮບັຮອງບດົບນັທ ກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນສະໄໝວສິາມັນປະຈ າປ ີ2021; 
- ວາລະທີ 2:  ຮບັຮອງບດົລາຍງານການດ າເນນີທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ໃນປ ີ2021 ແລະ ເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນປະຈ າປີ 2021 ທີິ່ໄດູ້ຮບັການກວດສອບຈາກ ບ ລິສັດ PWC, ການແບູ່ງປນັກ າໄລຫັຼງ
ອາກອນເຂົຶ້າຄງັຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ ແລະ ຕົກລົງບ ິ່ຈ່າຍເງນິປັນຜນົປະຈ າປີ 2021; 

- ວາລະທີ 3: ຮບັຮອງແຜນການປະຈ າປ ີ2022; 
- ວາລະທີ 4: ຮບັຮອງການສ້າງຕັຶ້ງບ ລິສດັ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊບັສິນ ; 
- ວາລະທີ 5: ຮບັຮອງການແຕູ່ງຕັຶ້ງບ ລິສດັພຮາຍສວ ເຕີເຮົຶ້າສກຸບເປີສ ລາວ ຈ າກັດຜ ູ້ດຽວ (PWC) ເປນັຜ ູ້ກວດ

ສອບອິດສະຫຼະປະຈ າປີ 2022; 

ບັນດາມະຕິຂ້າງເທິງ ທຄຕລ ໄດູ້ນ າໄປປະຕິບັດຢູ່າງສອດຄອ່ງແລູ້ວ. ສ າລບັມະຕິໃນວາລະທີ 4 ກ່ຽວກັບ ການ
ສ້າງຕັຶ້ງບ ລສິັດ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ ຍັງຢ ູ່ໃນຂັຶ້ນຕອນການຄົຶ້ນຄວ້າຂອງທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ, ນອກຈາກນີຶ້
ຄະນະກ າມະການ ທີິ່ ທຄຕລ ໄດູ້ແຕູ່ງຕັຶ້ງຂ ຶ້ນສະເພາະ ໄດູ້ສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດູ້ໃນການສ້າງຕັຶ້ງບ ລສິັດ ໄປຄຽງຄ ູ່ກັບ
ການສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດູ້ໃນການຮວ່ມມືກັບນິຕິບຸກຄົນອືິ່ນທີິ່ດ າເນນີທຸລະກິດປະເພດນີຶ້ຢ ູ່ແລູ້ວ. ຄວາມຄືບໜ້າເພີິ່ມ
ເຕີມຈະລາຍງານໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຄັຶ້ງຕ ິ່ໄປຊາບຕືິ່ມ. 
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❖ ການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ພົົ້ນເດັີ່ນໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2022 ຜາ່ນມາໂດຍຫຍໍົ້   
- ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜນົການດ າເນນີທຸລະກິດ ທຄຕລ 2 ຄັຶ້ງ (ປະຈ າໄຕມາດ 1/2022 ແລະ 2/2022); 
- ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ 6 ຄັຶ້ງ (ສະໄໝສາມນັ 2 ຄັຶ້ງ ແລະ ວສິາມັນ 4 ຄັຶ້ງ) ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ

ສາມັນຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2021 ໃນວນັທີ 29/04/2022; 
- ໄດູ້ມີພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີິ່ຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ ລະຫວ່າງຜ ູ້ເກົິ່າ ແລະ ຜ ູ້ໃໝູ່ ໃນວັນທີ 02 ສິງຫາ 2022; 
- ໄດູ້ຈດັພິທີປະກາດການຈັດຕັຶ້ງຍົກຍ້າຍຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ 1 ທ່ານ ເພືິ່ອໄປຮບັໜ້າທີິ່ໃໝູ່ຢ ູ່ ທຫລ ໃນວນັທີ 18 

ສິງຫາ 2022; 
- ສ າເລັດການຈດັຂັຶ້ນສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບ ລິການຂອງ ທຄຕລ ທົິ່ວລະບົບ ປະຈ າປ ີ2022; 
- ສ າເລັດທົບທວນບັນດາຮ່າງລະບຽບທີິ່ຕິດພັນໃນການເຂົຶ້າເປນັສະມາຊິກອົງການປະກັນສງັຄົມຢູ່າງລະອຽດຄນື; 
- ດ າເນີນການຄົຶ້ນຄວ້າສ້າງຕັຶ້ງ ບ ລສິັດ ທຄຕລ ບ ລິຫານຊັບສິນ ຈ າກັດ ເຊິິ່ງປະຈບຸັນກ າລັງຢ ູ່ໃນຂັຶ້ນຕອນການ

ພິຈາລະນາຈາກ ທຫລ; 
- ສ າເລັດການຄົຶ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການສ້າງຕັຶ້ງ ບ ລິສດັ ໄອທີ ທຄຕລ ໂດຍພືຶ້ນຖານ; 
- ສ າເລັດການອອກບດົລາຍງານຖານະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຖານສາກົນ IFRS ປະຈ າປີ 2021 ແລະ ປະຈ າ 

06 ເດືອນຕົຶ້ນປີ 2022; 
- ສ າເລັດການພັດທະນາ Multiple Bank-Linked (MBL) ໂດຍຮ່ວມກັບນັກພັດທະນາຈາກ ສ. ເກົາຫີຼ ໃນ

ການນ າໃຊູ້ລະບົບຊືຶ້-ຂາຍຮຸູ້ນ ສ າລັບບ ລິສດັຫັຼກຊັບໃຫູ້ສາມາດເຊືິ່ອມຕ ິ່ກັບທະນາຄານຕົວແທນ ເຊິິ່ງໄດູ້ເປດີໂຕ
ແລູ້ວວັນທີ 05/08/2022; 

- ສ າເລັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບດັຄ າແນະນ າວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງບ ລິຫານ (CG ScoreCard) ໃນ
ໄລຍະທົດລອງ ຕາມແບບຟອມຂອງຕະຫຼາດຫັຼກຊັບລາວ; 

- ໂຮມພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ພະແນກບ ລິການລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່ເຂົຶ້າກັນ ແລູ້ວ ປູ່ຽນຊືິ່ເປັນພະແນກການ
ຕະຫຼາດ ແລະ ບ ລິການລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ ່ ພ້ອມທັງໂຮມຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ໂອນວຽກງານປະເມີນການ
ຕະຫຼາດໃຫູ້ຂ ຶ້ນກັບພະແນກຄົຶ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງສາຂາ; 

- ໂຮມພະແນກຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະແນກສະກັດກັຶ້ນການຟອກເງິນ ເຂົຶ້າກັນ ແລູ້ວປູ່ຽນຊືິ່ເປັນ ພະແນກຄຸູ້ມ
ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ສະກັດກັຶ້ນນການຟອກເງິນ; 

- ໂຮມພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສນິເຊືິ່ອ ແລະ ພະແນກບ ລຫິານສິນເຊືິ່ອ ເຂົຶ້າກັນ ແລູ້ວປູ່ຽນຊືິ່ເປັນ ພະແນກຄຸູ້ມ
ຄອງສິນເຊືິ່ອ; 

- ປູ່ຽນຊືິ່ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືິ່ອ ມາເປນັ ພະແນກບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີຶ້ສິນ; 
- ຍຸບພະແນກນິຕິກ າ ແລູ້ວໂອນວຽກດັິ່ງກ່າວໄປພະແນກຫ້ອງການບ ລິຫານ-ການເງິນ, ພະແນກຈັດຕັຶ້ງ-ພະນັກງານ 

ແລະ ພະແນກບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີຶ້ສິນ; 

- ດ າເນີນການປດິໜ່ວຍບ ລິການເປນັການຖາວອນຈ ານວນ 2 ແຫູ່ງ ຄື: ໜ່ວຍບ ລິການຊຽງມວ່ນ ທີິ່ຂ ຶ້ນກັບສາຂາຫຼວງ
ພະບາງ ແລະ ໜ່ວຍບ ລິການຕະຫຼາດນາເຫັຼກ ທີິ່ຂ ຶ້ນກັບສາຂາສາລະວັນ; 

- ດ າເນີນການປດິໜ່ວຍບ ລິການເພືິ່ອຍ້າຍສະຖານທີິ່ໄປບ່ອນໃໝູ່ 2 ແຫູ່ງ: ປດິໜ່ວຍບ ລິການນ ຶ້າພຸ ທີິ່ຂ ຶ້ນກັບສາຂາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍ້າຍໄປສະຖານທີິ່ໃໝູ່ຢ ູ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ແລະ ປດິໜ່ວຍບ ລິການໂພນ
ຕ້ອງ ທີິ່ຂ ຶ້ນກັບສາຂາໄຊເສດຖາ ຍ້າຍໄປສະຖານທີິ່ໃໝູ່ເປັນໜ່ວຍບ ລິການໂພນພະເນົາ. 
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❖ ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 9 ເດືອນ ປີ 2022 (ຕົວເລກກ່ອນການກວດສອບ) 
➢ ຍອດຊັບສິນ: 86.652.772 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລືິ່ນແຜນການ 19,47% 

ທຽບໃສູ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ຶ້ນ 37,34%; 

➢ ຍອດເງິນກ ູ້ທັງໝົດ: 40.673.338 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລືິ່ນແຜນການ 
28,16% ທຽບໃສູ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ຶ້ນ 36,97%; 

➢ ອັດຕາສ່ວນ NPL: 3,24% 

➢ ຍອດເງິນຝາກ: 79.479.447 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປ ີ2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລືິ່ນແຜນການ 20,42% 

ທຽບໃສູ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ຶ້ນ 39,22%; 

➢ ທຶນທັງໝົດ: 2.139.294 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສູ່ແຜນການປ ີ2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 86,61% ທຽບໃສູ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລງົ 0,16%; 

➢ ກໍາໄລ/ຂາດທຶນ ກ່ອນອາກອນ: ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທີ 03 ປີ 2022 ທຄຕລ ມີກ າໄລ  
28.348 ລ້ານກີບ, ກ າໄລກ່ອນອາກອນສ າລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 25.581 ລ້ານກີບ, 

ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 43,36%; 

➢ ກໍາໄລ/ຂາດທຶນ ຫ ງັອາກອນ: ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທີ 03 ປີ 2022 ທຄຕລ ປະຕິບັດ
ໄດູ້ 37.437 ລ້ານກີບ, ກ າໄລຫັຼງອາກອນສ າລບັໄລຍະ 09 ເດືອນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 24.740 ລ້ານກີບ, 
ທຽບໃສູ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 52,42%. 

ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານ ເຫັນດີຕາມລາຍງານຂ້າງເທິງ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ບ ິ່ມີການລົງຄະແນນສຽງ. 

ວາລະທີ 3: ລາຍງານການແຕງ່ຕັົ້ງຜ ູ້ອໍານວຍການ  

ກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວສິາມັນ ທີິ່ຈດັຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 1 ສງິຫາ 2022 ໄດູ້ຮັບຮອງການ
ຍົກຍ້າຍ ທ່ານ ຄ າພຸດ ສິດທິລາດ ອະດີດຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ ໄປຮບັໜ້າທີິ່ໃໝູ່ຢ ູ່ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມ
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານວຽກງານຈາກການຈັດຕັຶ້ງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດູ້ຮັບຮອງການແຕູ່ງຕັຶ້ງ                         
ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ເປັນຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ (ປະຫວດັຫຍ ຶ້ຕາມເອກະສານຄດັຕິດ 4) ໂດຍໄດູ້ມີ
ການຈັດພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີິ່ລະຫວ່າງຜ ູ້ອ ານວຍການຜ ູ້ເກົິ່າ ແລະ ຜ ູ້ໃໝູ່ແລູ້ວ ໃນວນັທີ 2 ສິງຫາ 2022 ພ້ອມທັງໄດູ້
ເປີດເຜຍີຂ ຶ້ມ ນໃຫູ້ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ, ນັກລງົທ ນ ແລະ ມວນຊົນ ຮັບຊາບຢູ່າງສອດຄ່ອງຕາມຂັຶ້ນຕອນການເປີດເຜຍີຂ ຶ້ມ ນແລູ້ວ. 

ການແຕູ່ງຕັຶ້ງດັິ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບສດິໜ້າທີິ່ຂອງສະພາບ ລິຫານຕາມທີິ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ຢ ູ່ໃນກົດລະບຽບ ທຄຕລ, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ນິຕິກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອີງຕາມຂ ຶ້ 3 ຂອງມາດຕາ 123 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ວິສາຫະກິດໄດູ້ກ ານົດວ່າຕ າແໜູ່ງຜ ູ້ອ ານວຍການທີິ່ວ່າງລົງໃນລະຫວ່າງສອງກອງປະຊມຸສາມັນຂອງຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ແມູ່ນແຕູ່ງ 
ຕັຶ້ງໂດຍກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ.  
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ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານ ເຫັນດີຕາມລາຍງານຂ້າງເທິງ, ຈ ິ່ງໄດູ້ລາຍງານຕ ິ່ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນເພືິ່ອຮບັຊາບ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ບ ິ່ມີການລົງຄະແນນສຽງ. 

ວາລະ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ປ່ຽນແທນຕໍາແໜ່ງທີີ່
ວ່າງ 

ສະພາບ ລິຫານ  ທຄຕລ ຊດຸປະຈບຸັນ ຍັງຄງົເຫືຼອສະມາຊິກຈ ານວນ 7 ທ່ານ ຈາກ 9 ໃນເມືິ່ອກ່ອນ ເນືິ່ອງຈາກ
ວ່າມີ 2 ທ່ານໄດູ້ຮັບການສບັຊອ້ນໄປຮບັໜ້າທີິ່ໃໝູ່ຕາມການຕົກລົງຂອງຂັຶ້ນເທິງດັິ່ງນີຶ້: 

1. ທ່ານ ປອ. ບຸນເຫືຼອ ສິນໄຊວ ຣະວົງ ປະທານ, ໄດູ້ຮັບການແຕູ່ງຕັຶ້ງເປັນຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ 
ເຊິິ່ງທ່ານໄດູ້ມີໜັງສືແຈູ້ງເຈດຈ ານົງມາຍັງສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ເພືິ່ອ
ຢຸດປະຕິບດັໜ້າທີິ່ໃນສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ; 

2. ທ່ານ ຄ າພຸດ ສິດທິລາດ ອະດີດຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ, ສະມາຊິກ, ໄດູ້ຖືກສັບຊ້ອນໄປຮບັໜ້າ
ທີິ່ໃໝູ່ຢ ູ່ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິິ່ງອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງ 
ທຄຕລ ຖືວ່າຄວາມເປັນສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ກ ຕ້ອງສິຶ້ນສຸດລງົ. 

ຕ ິ່ກັບ 2 ຕ ິ່າແໜູ່ງໃນສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ທີິ່ວ່າງລົງນັຶ້ນ, ສະພາບ ລິຫານ ໄດູ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສະເໜີແຕູ່ງຕັຶ້ງສະມາຊິກເພືິ່ອ
ມາທົດແທນ ດັິ່ງນີຶ້: 

1. ສະເໜີແຕູ່ງຕັຶ້ງ ທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ ແທນ ທ່ານ ຄ າພຸດ ສິດທິລາດ ເຊິິ່ງກະຊວງ
ການເງິນໄດູ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການແຕູ່ງຕັຶ້ງດັິ່ງກ່າວແລູ້ວ; 

2. ສ າລັບການແຕູ່ງຕັຶ້ງຜ ູ້ທີິ່ຈະມາແທນທ່ານ ປອ. ບຸນເຫືຼອ ສິນໄຊວ ຣະວົງ ການຈດັຕັຶ້ງຂັຶ້ນເທິງພວມດ າເນນີການຄົຶ້ນຄວ້າຢ ູ່.
ດ້ວຍເຫດນີຶ້ ຈ ິ່ງສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ມອບອ ານາດໃຫູ້ສະພາບ ລິຫານໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງການແຕູ່ງຕັຶ້ງ 
ພາຍຫັຼງທີິ່ໄດູ້ຮບັຂ ຶ້ຕົກລົງແຕູ່ງຕັຶ້ງຈາກຂັຶ້ນເທິງທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລູ້ວທ າການເປີດເຜຍີຂ ຶ້ມ ນຕາມລະບຽບການ ແລະ ນ າລາຍ
ງານໃຫູ້ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນຮັບຊາບໃນກອງປະຊຸມຄັຶ້ງຕ ິ່ໄປ. 

ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພຈິາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊມຸຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພຈິາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືິ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິິ່ງໜ ິ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີິ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 
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ວາລະ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການປັບປຸງນະໂຍບາຍນໍົ້າມັນທຽວການສໍາລັບພະນັກງານ 
ທຄຕລ (ເອກະສານຄັດຕິດ 5) 

ນະໂຍບາຍນ ຶ້າມັນທຽວການສ າລັບພະນັກງານ ທຄຕລ ໄດູ້ຮບັການກ ານົດມາຕັຶ້ງແຕູ່ປີ 2010 ໂດຍທີິ່ໄດູ້ກ ານົດ
ເປັນວົງເງິນແບບເດດັຖານ ຕາມແຕູ່ລະຕ າແໜູ່ງງານ. ມາເຖິງປະຈຸບນັລາຄານ ຶ້າມັນໄດູ້ປັບຕົວຂ ຶ້ນສ ງຫຼາຍ (ລາຄາ
ນ ຶ້າມັນແອັດຊັງ 10.500 ກີບຕ ິ່ລີດ ໃນປີ 2010 ໄດູ້ປັບເປນັ 19.570 ກີບຕ ິ່ລີດ ຕົວເລກເດອືນກັນຍາ 2022) ເຮັດ
ໃຫູ້ນະໂຍບາຍທີິ່ພະນັກງານໄດູ້ຮບັ ບ ິ່ສາມາດຮອງຮບັລາຄານ ຶ້າມັນໃນປະຈຸບນັໄດູ້. ສະນັຶ້ນ, ເພືິ່ອເປນັການສ້າງຂວັນ 
ແລະ ກ າລັງໃຈໃຫູ້ພະນັກງານ, ເພືິ່ອຕີຖອຍປະກົດການສະໝອງໄຫຼໃນພະນັກງານ ທຄຕລ ທີິ່ໄດູ້ມີການລາອອກຂອ້ນ
ຂ້າງຫຼາຍໃນປີນີຶ້ ເຊິິ່ງເປັນປະກົດການທີິ່ບ ິ່ເຄຍີປະກົດມີມາກ່ອນຢ ູ່ ທຄຕລ. ຄະນະອ ານວຍການ ທຄຕລ ໄດູ້ຄົຶ້ນຄວ້າ 
ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ປັບປຸງນະໂຍບາຍນໍົ້າມັນຈາກການກໍານົດຈໍານວນເງິນເດັດຖານ ມາເປັນ ກໍາ
ນົດເປັນຈໍານວນລີດສໍາລັບແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານ ໂດຍຖືເອົາລາຄານໍົ້າມັນແອັດຊັງທີີ່ລັດກໍານົດໃນແຕ່
ລະໄລຍະ. 

ລາຍລະອຽດ ຕາມຕາຕະລາງຢ ູ່ໃນເອກະສານຂັດຕິດ 5. 

 

ຄໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:  

ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ພຈິາລະນາແລູ້ວ  ແລະ ເຫັນດີສະເໜີໃຫູ້ກອງປະຊມຸຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນພຈິາລະນາຮັບຮອງເອົາ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ຕ້ອງໃຊູ້: 
ວາລະນີຶ້ ຈະຖືວ່າຖືກຮັບຮອງເມືິ່ອມີຄະແນນສຽງເຫັນດີຫຼາຍກວ່າເຄິິ່ງໜ ິ່ງຂອງຈ ານວນສຽງທີິ່ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມ. 
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ເອກະສານຄດັຕິດ 3 

ລາຍງານຫຍ ໍ້ການດ າເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2022 

1. ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີື່ພ ໍ້ນເດ ື່ນໂດຍຫຍ ໍ້ 

- ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜນົການດໍາເນນີທຸລະກິດ ທຄຕລ 2 ຄັັ້ງ (ປະຈໍາໄຕມາດ 1/2022 ແລະ 2/2022); 
- ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ 6 ຄັັ້ງ (ສະໄໝສາມນັ 2 ຄັັ້ງ ແລະ ວິສາມັນ 4 ຄັັ້ງ) ແລະ ຈັດກອງ

ປະຊຸມສາມັນຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021 ໃນວັນທີ 29/04/2022; 
- ໄດູ້ມີພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີີ່ຜ ູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ ລະຫວ່າງຜ ູ້ເກົີ່າ ແລະ ຜ ູ້ໃໝ່ ໃນວັນທີ 02 ສິງຫາ 2022; 
- ໄດູ້ຈດັພິທີປະກາດການຈັດຕັັ້ງຍົກຍ້າຍຮອງຜ ູ້ອໍານວຍການ 1 ທ່ານ ເພືີ່ອໄປຮັບໜ້າທີີ່ໃໝ່ຢ ່ ທຫລ ໃນວັນທີ 18 

ສິງຫາ 2022; 
- ສໍາເລັດການຈດັຂັັ້ນສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົີ່ວລະບົບ ປະຈໍາປ ີ2022; 
- ສໍາເລັດທົບທວນບັນດາຮ່າງລະບຽບທີີ່ຕິດພັນໃນການເຂົັ້າເປນັສະມາຊິກອົງການປະກັນສງັຄົມຢ່າງລະອຽດຄນື; 
- ດໍາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຕັັ້ງ ບໍລສິັດ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊບັສນິ ຈໍາກັດ ເຊິີ່ງປະຈຸບນັກໍາລັງຢ ່ໃນຂັັ້ນຕອນການ

ພິຈາລະນາຈາກ ທຫລ; 
- ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງ ບໍລິສດັ ໄອທີ ທຄຕລ ໂດຍພືັ້ນຖານ; 
- ສໍາເລັດການອອກບດົລາຍງານຖານະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຖານສາກົນ IFRS ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ 

ປະຈໍາ 06 ເດອືນຕົັ້ນປ ີ2022; 
- ສໍາເລັດການພັດທະນາ Multiple Bank-Linked (MBL) ໂດຍຮ່ວມກັບນັກພັດທະນາຈາກ ສ. ເກົາຫ ີ ໃນ

ການນໍາໃຊູ້ລະບົບຊືັ້-ຂາຍຮຸູ້ນ ສໍາລັບບລໍິສດັຫ ັກຊັບໃຫູ້ສາມາດເຊືີ່ອມຕໍີ່ກັບທະນາຄານຕົວແທນ ເຊິີ່ງໄດູ້ເປດີໂຕ
ແລູ້ວວັນທີ 05/08/2022; 

- ສໍາເລັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG ScoreCard) ໃນ
ໄລຍະທົດລອງ ຕາມແບບຟອມຂອງຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ; 

- ໂຮມພະແນກການຕະຫ າດ ແລະ ພະແນກບໍລິການລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່ເຂົັ້າກັນ ແລູ້ວ ປຽ່ນຊືີ່ເປນັພະແນກການ
ຕະຫ າດ ແລະ ບໍລິການລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ພ້ອມທັງໂຮມຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ໂອນວຽກງານປະເມີນການ
ຕະຫ າດໃຫູ້ຂ ັ້ນກັບພະແນກຄົັ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງສາຂາ; 

- ໂຮມພະແນກຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະແນກສະກັດກັັ້ນການຟອກເງິນ ເຂົັ້າກັນ ແລູ້ວປ່ຽນຊືີ່ເປັນ ພະແນກ
ຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັັ້ນນການຟອກເງນິ; 

- ໂຮມພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສນິເຊືີ່ອ ແລະ ພະແນກບໍລຫິານສິນເຊືີ່ອ ເຂົັ້າກັນ ແລູ້ວປ່ຽນຊືີ່ເປນັ ພະແນກ
ຄຸູ້ມຄອງສນິເຊືີ່ອ; 

- ປ່ຽນຊືີ່ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືີ່ອ ມາເປນັ ພະແນກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນ; 
- ຍຸບພະແນກນິຕິກໍາ ແລູ້ວໂອນວຽກດັີ່ງກ່າວໄປພະແນກຫ້ອງການບລໍິຫານ-ການເງິນ, ພະແນກຈັດຕັັ້ງ-

ພະນັກງານ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານຊບັສນິ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີັ້ສນິ; 
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- ດໍາເນີນການປດິໜ່ວຍບລໍິການເປນັການຖາວອນຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ໜ່ວຍບລໍິການຊຽງມ່ວນ ທີີ່ຂ ັ້ນກັບສາຂາ
ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໜ່ວຍບລໍິການຕະຫ າດນາເຫ ັກ ທີີ່ຂ ັ້ນກັບສາຂາສາລະວັນ; 

- ດໍາເນີນການປດິໜ່ວຍບລໍິການເພືີ່ອຍ້າຍສະຖານທີີ່ໄປບ່ອນໃໝ່ 2 ແຫ່ງ: ປດິໜ່ວຍບໍລິການນໍັ້າພຸ ທີີ່ຂ ັ້ນກັບ
ສາຂານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຍ້າຍໄປສະຖານທີີ່ໃໝ່ຢ ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ແລະ ປດິໜ່ວຍ
ບໍລິການໂພນຕ້ອງ ທີີ່ຂ ັ້ນກັບສາຂາໄຊເສດຖາ ຍ້າຍໄປສະຖານທີີ່ໃໝ່ເປັນໜ່ວຍບໍລິການໂພນພະເນົາ. 
 

2. ຜ ນການດ າເນີນທຸລະກິດ 09 ເດືອນ ປີ 2022 (ຕ ວເລກກ່ອນການກວດສອບ) 
- ຍອດຊ ບສິນ: 86.652.772 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບດັໄດູ້ລືີ່ນແຜນການ 19,47% 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂ ັ້ນ 37,34%; 

- ຍອດເງິນກ ູ້ທ ງໝ ດ: 40.673.338 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສແ່ຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລືີ່ນແຜນການ 
28,16% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂ ັ້ນ 36,97%; 

- ອ ດຕາສ່ວນ NPL: 3,24% 

- ຍອດເງິນຝາກ: 79.479.447 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ລືີ່ນແຜນການ 20,42% 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂ ັ້ນ 39,22%; 

- ທຶນທ ງໝ ດ: 2.139.294 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ ີ2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 86,61% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລງົ 0,16%; 

- ກ າໄລ/ຂາດທຶນ ກ່ອນອາກອນ: ສໍາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທີ 03 ປີ 2022 ທຄຕລ ມີກໍາໄລ  
28.348 ລ້ານກີບ, ກໍາໄລກ່ອນອາກອນສໍາລບັໄລຍະ 09 ເດືອນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 25.581 ລ້ານກີບ, 

ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 43,36%; 

- ກ າໄລ/ຂາດທຶນ ຫ  ງອາກອນ: ສໍາລັບໄລຍະສາມເດອືນ ຂອງໄຕມາດທີ 03 ປີ 2022 ທຄຕລ ປະຕິບັດ
ໄດູ້ 37.437 ລ້ານກີບ, ກໍາໄລຫ ັງອາກອນສໍາລບັໄລຍະ 09 ເດືອນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 24.740 ລ້ານກີບ, 
ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 52,42%. 
 

3. ດ້ານໂຄງປະກອບ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈ ດຕ ໍ້ງຂອງ ທຄຕລ  
 ຮອດທ້າຍເດືອນ 09 ປີ 2022 ທຄຕລ ປະກອບມີ 1 ສໍານັກງານໃຫຍ່, 11 ພະແນກ, 3 ສ ນ, 20 ສາຂາ, 
96 ໜ່ວຍບລໍິການ ແລະ 10 ຫ້ອງແລກປ່ຽນໃນທົີ່ວປະເທດ; ມີຄະນະອໍານວຍການ 6 ທ່ານ (ຜ ູ້ອໍານວຍການ 1 
ທ່ານ ແລະ ຮອງຜ ູ້ອໍານວຍ ການ 5 ທ່ານ); ມີພະນັກງານທັງໝົດ 2.120 ຄົນ, ຍິງ 988 ຄນົ. 
 

4. ການປະຕິບ ດແຜນປະກອບວ ດຖຸເຕ ກນິກ, ກ ື່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ  
ການປະຕິບັດແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ທົີ່ວລະບບົ ໃນໄລຍະ 09 ເດືອນປ ີ2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 21,28 ຕືັ້

ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປ ີ2022 ປະຕິບັດໄດູ້ 9%. 
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5. ແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລິການ 

 ປີ 2022 ທຄຕລ ຂ ັ້ນແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການ 4 ແຫ່ງ ເຊິີ່ງຄວາມຄບືໜ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຮອດ
ທ້າຍເດືອນ 09 ປີ 2022 ສາມາດເປດີໜ່ວຍບໍລິການໄດູ້ 2 ແຫ່ງ ເຊິີ່ງມີດ່ງັນີັ້: 

1) ໜ່ວຍບລໍິການໂພນພະເນົາ (ເປີດບ ລິການແລູ້ວ ຍ້າຍມາຈາກໜ່ວຍບ ລິການໂພນຕ້ອງ); 
2) ໜ່ວຍບລໍິການເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ເປີດບ ລິການແລູ້ວ ຍ້າຍມາຈາກໜ່ວຍ
ບ ລິການນ ໍ້າພຸ); 

3) ໜ່ວຍບລໍິການສະຖານີລົດໄຟ (ຍ ງບ ື່ທ ນດ າເນີນການ); 
4) ໜ່ວຍບລໍິການໜອງແຕ່ງ (ຊະລ ໄວູ້ກ່ອນ). 

 

6. ແຜນຮ ບພະນ ກງານ 

ປີ 2022 ທຄຕລ ຂ ັ້ນແຜນຮບັພະນັກງານໃໝ່ທົີ່ວລະບບົ ທັງໝົດ 6 ຄນົ. ຮອດເດືອນ 09/2022 ແມ່ນ
ສໍາເລັດການຈດັສອບເສັງພາກທິດສະດີ. 
 



 ທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ
ຜ ູ້ອໍານວຍການ

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 ບໍລິຫານລດັ ຈາກປະເທດ ຍີີ່ປຸຸ່ນ (Saitama University, Japan).
1993: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ກູບານ ປະເທດ ລດັເຊຍ 

(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.
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ເອກະສານຄັດຕິດ 5. ຕາຕະລາງສົມທຽບການປັບປງຸນະໂຍບາຍນ ໍ້າມນັ ສ າລບັ ພະນັກງານ ທຄຕລ

ຈຳນວນພ/ງ
ປະຈຸບັນປະຕິບັດ

ເປັນເງິນ

ທຽບເປັນລິດ 
(2010)

ລຳຄຳ 10500

 ລວມທ ົ່ວ
ລະບ ບຕົ່ເດືອນ

 ປັບປຸງໃໝ່ທຽບ
ເປັນເງິນ

ສະເໜີປະຕິບັດ
ເປັນລິດ 

ລຳຄຳ 19570

 ລວມທ ົ່ວ
ລະບ ບຕົ່ເດືອນ

 ເປັນ
ລີດ/
ເດືອນ

ເປັນ
ເງິນຕຳມຕຳແ
ໜ່ງງຳນ/ເດືອນ

ລວມທ ົ່ວລະບ ບ
 (ເປັນເງິນ)

(2/10500) (1*2) (6*19570) (5/19570) (1*5) (6-3) (5-2) (7-4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ຜ ູ້ອຳນວຍກຳນ 1 3,000,000 286 3,000,000          3,718,300 190 3,718,300          96-    718,300           718,300            

ຮອງຜ ູ້ອຳນວຍກຳນ 5 2,200,000 210 11,000,000        2,739,800 140 13,699,000        70-    539,800           2,699,000         

ສະມຳຊິກສະພຳບລິຫຳນທ ີ່ເປັນພ/ງ ທຄຕລ   ແຕ່ບີ່ໄດູ້ເປັນຮອງຜ ູ້ອຳນວຍກຳນ 0 2,100,000 200 - 2,544,100 130 - 70-    444,100           - 

ຫົວໜ້ຳພະແນກ, ຫົວໜ້ຳສ ນ, ຫົວໜ້ຳສຳຂຳ 35 1,800,000 171 63,000,000        2,152,700 110 75,344,500        61-    352,700           12,344,500       

ຮອງຫົວໜ້ຳພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້ຳສ ນ, ຮອງຫົວໜ້ຳສຳຂຳ ແລະ ທຽບເທົີ່ຳ 62 1,600,000 152 99,200,000        1,957,000 100 121,334,000      52-    357,000           22,134,000       

ຫົວໜ້ຳຂະແໜງ, ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍບລິກຳນຄົບວົງຈອນ ແລະ ທຽບເທົີ່ຳ 161 1,500,000 143 241,500,000      1,859,150 95 299,323,150      48-    359,150           57,823,150       

ຮອງຫົວໜ້ຳຂະແໜງ ແລະ ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍບລິກຳນທົີ່ວໄປ 272 1,400,000 133 380,800,000      1,761,300 90 479,073,600      43-    361,300           98,273,600       

ຮອງຫົວໜ້ຳໜ່ວຍບລິກຳນທົີ່ວໄປ 81 1,300,000 124 105,300,000      1,565,600 80 126,813,600      44-    265,600           21,513,600       

ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍງຳນ 38 1,200,000 114 45,600,000        1,467,750 75 55,774,500        39-    267,750           10,174,500       

ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນຊຳນຳນງຳນ 0 1,000,000 95 - 1,369,900 70 - 25-    369,900           - 

ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນປະສົບກຳນ 0 1,000,000 95 - 1,369,900 70 - 25-    369,900           - 

ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນສົມບ ນ 1191 1,000,000 95 1,191,000,000   1,272,050 65 1,515,011,550   30-    272,050           324,011,550     

ພະນັກງຳນທົດສອບ 77 0 0 - 489,250 25 37,672,250        25          489,250           37,672,250       

ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນສັນຍຳຈ້ຳງ 0 0 0 - 489,250 25 - 25          489,250           - 

ພະນັກງຳນສັນຍຳຈ້ຳງ 168 0 0 - 489,250 25 82,194,000        25          489,250           82,194,000       

ລວມ 2,091         19,100,000         2,140,400,000 25,245,300          2,809,958,450 6,145,300       669,558,450   

ລຳຍຈ່ຳຍ ທີົ່ເພີົ່ມຂ ຶ້ນ/ເດືອນ 669,558,450    

ນະໂຍບຳຍປະຈຸບັນ (2010) ນະໂຍບຳຍສະເໜີປັບປຸງໃໝ່ (2022) ສ່ວນຕ່ຳງປັບປຸງໃໝ່ vs. ປະຈຸບັນ
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ໃບມອບສິດ 
Proxy 

 

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

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

ເຮືອນເລກທ ີ່ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  ບາ້ນ- .--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.- - ເມືອງ  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-..-.-.- 
residing at house number--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.- 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. ຂໍມອບໝາຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ (ເລືອກພຽງ 1 ທາ່ນ): 
 Hereby assign the Independent Board Member (select only one): 
 

  ທ່ານ ຄໍາສ ກ ສ ນດາຣາ    ທ່ານ ຮສ. ທອງເພັດ ຈນັທະນ ວົງ 
       Mr. Khamsouk Sundara  Assoc Prof. Thongphet Chanthanivong 

ທ່ານ ສອນໄຊ ສ ລາເພັດ   ທ່ານນາງ ລດັດາວັນ ຊົງວິໄລ 
Mr. Sonexay Silaphet   Mrs. Latdavanh Songvilay 

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

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

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

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

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

 

ໃຫ້ເປນັຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂາ້ພະເຈົົ້າ ເພືີ່ອເຂົົ້າຮ່ວມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈົົົ້າຢ ູ່ໃນກອງປະຊ ມສາມນັຜ ້ຖຮື ້ນ ສະໄໝວສິາມັນ ຂອງ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທ ີ່ຈະຈັດຂືົ້ນໃນ ເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວັນທ  29 ຕ ລາ 2021. 
To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary Shareholders Meeting of the 

Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public which will be held at 14:00 PM of 29 October 2021. 

 
3. ຂ້າພະເຈົົ້າ ອະນ ຍາດໃຫ້ຜ ້ຕາງໜ້າລງົຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈົົ້າ 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 ກໆບັນຫາແທນຂ້າພະເຈົົ້າ 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 ຕ້າງໜ້າລົງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອງ້ການຂອງຂາ້ພະເຈົົ້າດັີ່ງນ ົ້ (ຖ້າເລືອກຂໍົ້ນ ົ້, ກະລ ນາເລືອກລງົຄະແນນ 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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ວາລະທີ 1:  ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນປະຈ າປີ 2021 

Agenda 1: Approve the minutes of the annual general shareholders’ meeting of BCEL 
for the year 2021 

ເຫັນດ  / approve      ບໍີ່ເຫັນດ  / disapprove 

 

  ວາລະທີ 2:  ລາຍງານການດ າເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະ 9 ເດຼືອນ ປີ 2022  

Agenda 2: A brief report on the performance of BCEL for the 9 months of the year 
2022   

(ບໍີ່ມ ການລົງຄະແນນສຽງ / No vote required) 
 

  ວາລະທີ 3:  ລາຍງານການແຕ່ງຕັັ້ງຜ ູ້ອ ານວຍການ 

  Agenda 3: Report on the appointment of the Managing Director 

  (ບໍີ່ມ ການລົງຄະແນນສຽງ / No vote required) 
 

ວາລະ 4:  ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັັ້ງສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ປຽ່ນແທນ 

   ສະມາຊິກທີື່ຍົກຍ້າຍ 

Agenda 4:       To consider and approve the appointment of the new Board Members 

to place in the vacant positions  
  

ເຫັນດ  / approve      ບໍີ່ເຫັນດ  / disapprove 

 

ວາລະ 5:  ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການປັບປຸງນະໂຍບາຍນ ັ້າມັນທຽວການ ສ າລັບ 

   ພະນັກງານ ທຄຕລ 

Agenda 5:       To consider and approve the adjustment of the fuel allowance for 
BCEL’s employees  

  

ເຫັນດ  / approve      ບໍີ່ເຫັນດ  / disapprove 

 
 

4. ການລງົຄະແນນສຽງຂອງຜ ຕ້າງໜ້າທ ີ່ບໍີ່ເປນັໄປຕາມໃບມອບສິດນ ົ້ ໃຫ້ຖວືາ່ບໍີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍີ່ແມູ່ນການລົງຄະແນນຂອງຂາ້ພະເຈົົ້າ. 
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 ີ່ຂ້າພະເຈົົ້າ ບໍີ່ໄດລ້ະບ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕົນໃນການລງົຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜືີ່ງ ຫຼ ືລະບ ໃວ ້ບໍີ່ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ຖວື່າຂາ້ພະເຈົົ້າ
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 ົ້ ໃຫຖ້ືວ່າຂ້າພະເຈົົ້າ 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……………………. 
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ເຊນັຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນທີື່ມອບໝາຍ / signed by the shareholder 

 

 

 

 

ເຊນັຜ ູ້ຕາງໜ້າ /signed by the proxy 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ/Remark: 

1. ຜ ້ຖືຮ ້ນ ຈະຕ້ອງແຕູ່ງຕັົ້ງຜ ້ຕາງໜ້າພຽງຜ ້ດຽວເຂົົ້າຮວ່ມກອງປະຊ 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 ນາໍສາໍນັກງານທະບຽນສານທ ີ່ຢ ູ່ສະດວກສາໍລບັທາ່ນ ເພືີ່ອໃຫ້ຮັບປະກັນຜົນ
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 ຕ້ອງສະແດງເອກະສານຂອງຕົນເອງຕໍີ່ ພະນັກງານປະຈໍາໂຕະລົງທະບຽນ ຄື:  ບັດປະຈາໍຕົວ ຫຼື ປືົ້ມສໍາມະໂນຄວົ ຫຼ ືໜັງສື
ຜ່ານແດນ (ສໍາລັບນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ) ພ້ອມກັບສໍາເນົາເອະສານປະເພດດຽວກັນນ ົ້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.  

 

  



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

ປະຫວັດການສຶກສາ:
 1993 : ມະຫາວທິະຍາໄລຈອດສທ໌າວທີ່ນະຄອນວ�ຊງິ

ຕນັປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ.

 1985 : ສະຖາບັນຄຸມ້ຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ  
ທີ່ ເມອືງປານາ ປະເທດອນິເດຍ 

 1974 : ສູນຝຶກອບົຮມົລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່  ເມອືງ ນາໂກ  

ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ.

        1972 : ການຝຶກອບົຮມົ: ດາ້ນເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາ 
ບນັຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ ຂອງອງົການສະຫະປະ 
ຊາຊາດ ທີ່ ບາງກອກປະເທດໄທ.

 1969 : ຈບົອຸດມົ ແລະ ລະດບັປະລນິຍາຕຣ ີຈາກປະເທດ  
ອດົສະຕາລ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລນວິຊາວເວລ.

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:
   04/2015 : ເປັນທ່ປຶີກສາດາ້ນການເງນິ ແລະ ການທະນາຄານ  

ຂອງບ�ລສິດັລາ້ນຊາ້ງ ມເິນໂີຣນ ຈ�າກດັ (ຊຶ່ ງເປັນ 

ບ�ລສິດັໃນເຄອືຂອງກຸ່ມບ�ລສິດັໂອເຊຍນາ ແຫ່ງ 
ເມອືງ ເມວເບນີ ປະເທດອດົສະຕາລ)ີ.

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

ສ່ຽງໃຕ,້ ທີ່ ນະຄອນວ�ຊງິຕນັ ປະເທດອາເມລກິາ.

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

1976–1989 : ຢູ່ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ

1970–1975 : ຢູ່ທະນາຄານພດັທະນາລາວ 

ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາຣາ 
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:
ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ : 20/04/1962 
ສັນຊຳດ 
ພາສາ 
ຕ�າແໜ່ງ 

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

ປະຫວັດການສຶກສາ:
2018-2021: ຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ ດ້ານການບັນຊີ (PhD 

Candidate 2021) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສີປະທຸມ, ປະເທດໄທ

2019:         ໄດ້ຮັບປະກາດສະນີຍະບັດ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີລາວ
1998-2002:ຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທດ້ານການພົວພັນສາກົນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ 

De Mons ປະເທດແບນຊິກ
1998-2000:ຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດມະຫາວິທະຍາໄລ 

ເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງເອເຊັຍ (AIT) ປະເທດໄທ;
1996-1997:ສືກສາລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດໂຄງການຮ່ວມມື

ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດແລະມະຫາວິທະຍາ
ໄລເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງເອເຊັຍ (AIT) ປະເທດໄທ

1981-1985: ສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ 
ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

 

  

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ 

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

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

- ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະທິການຫຼັກສູດ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ
(CPA) ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບລາວ

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

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

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

  

  

ທ່ານ ທອງເພັດ ຈັນທະນິວົງ 
ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

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

ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ. 

ປະຫວັດການສຶກສາ:

2008-2009: ຄ້ົນຄວ້າປະລິນຍາໂທ ດ້ານນະໂຍບາຍບໍລິຫານພາກລັດ ຢູ່ສະຖາບັນ 
GRIPS, ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ

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

2004: ນັກສຶກສາແລກປ່ຽນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ, ປະເທດສິງ  
ກະໂປ.

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

           ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ

          ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ

2019-ປະຈຸບັນ: ເປັນຮັກສາການຫົວໜ້າສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ

2016-2019: ຮອງຫົວໜ້າສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ປັບປຸງ 
ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ

2015-2016: ຫົວໜ້າພະແນກຢູ່ສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ 
ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ

2011-2015: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຢູ່ສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ

2005-2011: ຜູ້ຊ່ວຍນັກຄ້ົນຄວ້າຢູ່ສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ 
ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້:

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

ປະຫວັດການສຶກສາ:

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

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

 ໂນໂລຢີສັນຕະພົນ ປະເທດໄທ; 
1995-2000: ສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ວິທະຍາໄລຄອມ  

ເຊັນເຕີ
1999-2000: ເປັນສະມາຊິກຂອງ Lao Institute of Chartered Public 

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

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

ປະຈຸບັນ: ເປັນປະທານ Lao Chamber of Professional 
Accountants and Auditor (LCPAA)

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

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

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

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

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

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

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

2000-2001:  ເປັນພະນັກງານກວດສອບອາວຸໂສ Pricewaterhouse 
 Coopers (Lao) Ltd 

1998-1999:  ເປັນພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍກວດສອບ Pricewaterhouse 
 Coopers (Lao) Ltd

        ທທ່ານ ສອນໄຊ ສີລາເພັດ 
ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ
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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. ຖາ້ເອກະສານເຫ ົີ່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  ທາ່ນຮັກສາການປະທານສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ເປັນປະທານກ່າວເປ ດ ແລະ ນ າພາດ າເນ ນກອງ
ປະຊຸມ.
 The Acting Chairman of BCEL's Board of Directors will preside over and lead the meeting. 

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

3.3 ຜ ູ້ອ ານວຍການ ທຄຕລ ເປັນຜ ູ້ດ າເນ ນການສະເໜ  ເນຼືົ້ອໃນຂອງແຕ່ ລະວາລະໃນກອງປະຊຸມ.
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The General Managing Director of BCEL will present details of each agenda to the meeting. 

3.4  ຫ ັງຈາກທ ີ່ທ່ານຜ ູ້ອ ານວຍການ ໄດູ້ສະເໜ ເນຼືົ້ອໃນຂອງວາລະແລູ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມຈະສະເໜ 
ໃຫູ້ຜ ູ້ຖຼືຮຸູ້ນຫ ຼືຜ ູ້ຕາງ ໜ້າທ ີ່ມ ຄ າຖາມ ຫ ຼື ຄ າເຫັນຕ ີ່ວາລະທ ີ່ກ າລັງຖຼືກພິຈາລະນາຢ ່. ກ ລະນ ມ ຄ າຖາມ 
ທ່ານຜ ູ້ອ 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.  
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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 "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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