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ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ ຮຸນ້ ປະຈາໍປີ 2019 

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ (“ບໍລິສດັ”) 

 

ວນັ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີົ່  :  

     ກອງປະຊຸມໄດຈ້ດັຂ ນ້ໃນວນັທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ເວລາ 10:00 ໂມງ ທີົ່  ຫອ້ງໄຂົ່ມກຸ ( Pearl room )

ຊ ັນ້4, ຄອນເວັນຊນັ ເຊັນເຕ້ີ, ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ ົ່ຂອງ ລີເວີໄີຊທ໌, ບາ້ນ ທາດຂາວ ເມ ອງ ສີສດັຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ  

 

ກົ່ອນທີົ່ ຈະເປີດກອງປະຊຸມ:  

     ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນກັສອນ ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັ ໄດແ້ຈງ້ໃຫ້ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ້ຖ ຮຸນ້ປະຈາໍປີ

ໂດຍຜົ່ານວີດີໂອຄອນເຟີເລັນ, ເນ ົ່ອງຈາກມກີານແຜົ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣດັ ໂຄວິດ-19 ນບັຕງັແຕົ່ຕ ົນ້ປີທີົ່ ຜົ່ານ

ມາ, ລດັຖະບານລາວໄດ້ອອກຄາໍສ ັົ່ງມາດຕະການເພ ົ່ ອປ້ອງກນັ, ສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໄວຣດັ        

ໂຄວິດ-19 ເຊິົ່ ງມມີາດຕະການໜ ົ່ ງແມ ົ່ນບໍົ່ ອະນຍຸາດໃຫ້ເດີນທາງເຂ້ົາ-ອອກປະເທດໄດ,້ ປະຈບຸນັສະມາຊິກສະພາ

ບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັຫຼາຍທົ່ານທີົ່ ຢ ົ່ຕົ່າງປະເທດ ບໍົ່ສາມາດເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມດວ້ຍຕນົເອງໄດ ້ແຕົ່ຈະເຂ້ົາຮົ່ວມກອງ

ປະຊຸມໂດຍຜົ່ານວີດໂີອຄອນເຟີເລັນ ແລະ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຜ ້ທີົ່ ຖ ຮຸນ້ຂອງບໍລິສດັໄດກ້ຽມ ແລະ ສ ົົ່ງໃບມອບ

ສິດ ເພ ົ່ ອລງົຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະຂອງກອງປະຊຸມໄວລ້ົ່ວງໜາ້ແລວ້ 

     ໃນຂະນະດຽວກນັປະທານສະພາບໍລິຫານກໄໍດເ້ຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີດ້ວ້ຍ ໂດຍຜົ່ານວີດີໂອຄອນເຟີເລັນ, 

ເຊິົ່ ງມນັຈະບໍົ່ ສະດວກໃນການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ. ສະນ ັນ້, ທົ່ານຈ ົ່ງໄດແ້ຕົ່ງຕ ັງ້ໃຫ ້ທົ່ານ ສງັຄມົ ຈນັສກຸ ສະມາຊິກ

ສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະຂອງບໍລິສດັໃຫເ້ປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມສາມນັຜ ້ຖ ຮຸນ້ປະຈາໍປີ 2019 ແທນ 

     ທົ່ານ ສງັຄມົ ຈນັສກຸ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ້ຖ ຮຸນ້ປະຈາໍປີ 

2019, ປະທານກອງປະຊຸມໄດກ້ົ່າວຕອ້ນຮບັບນັດາທົ່ານຜ ້ຖ ຮຸນ້ ແລະ ຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມທງັໝດົພອ້ມທງັແຈງ້ໃຫຊ້າບວົ່າ ມີ

ຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມທງັໝດົ 31 ທົ່ານ, ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມດວ້ຍຕນົເອງ 10 ທົ່ານ ແລະ ມອບສິດໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂ້ົາຮົ່ວມ

ປະຊຸມແທນ 21 ທົ່ານ ຖ ຮຸນ້ລວມ 30.235.276 ຮຸນ້ ຫຼ  ເທົົ່ າກບັ 75,59% ຂອງຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໝດົ ຖ ວົ່າຄບົອງົ

ປະຊຸມຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງບໍລີສດັ, ປະທານໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມຢົ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 

10:00 ໂມງ ແລະ ມອບໝາຍໃຫພ້ິທີກອນແນະນາໍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານລວມທງັເຈ້ົາໜາ້ທີົ່  ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງເຂ້ົາຮົ່ວມ

ປະຊຸມດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີ:້ 
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       ຜ ເ້ຂົ້າຮົ່ວມ: 

• ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຜ ທີ້ົ່ ເຂົ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມ: 

1. ທົ່ານ    ສງັຄມົ    ຈນັສກຸ             ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ 

2. ທົ່ານ    ມານບົ    ຕຣລິີດວໄິລ         ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ 

• ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຜ ທີ້ົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມຜົ່ານ ວດີໂີອ ຄອນເຟີເລັນ: 

1. ທົ່ານ    ຊາຄຣດິ          ນກັສອນ      ປະທານສະພາບໍລິຫານ 

2. ທົ່ານນາງ ອິນທະວໄິລ       ອດຸມົ         ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 

3. ທົ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ      ນກັສອນ      ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

4. ທົ່ານນາງ ສທິຸດາ           ນກັສອນ      ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

5. ທົ່ານ     ກຣຽງໄກ        ນດິສະຍນັ     ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫາຍ 

6. ທົ່ານ     ນນັທະພດັ       ງາມປລ ັົ່ງ      ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ 

7. ທົ່ານ     ທີຣະເມດ        ວດຸທິພດັພິບ ນ  ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ 

• ຜ ບໍ້ລຫິານທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມກອງປະຊມ: 

1. ທົ່ານ      ທອງຖະຫວນັ    ທອງແຖມ     ຮກັສາການຮອງຜ ອ້າໍນວຍການດາ້ນການເງນິ 

2. ທົ່ານ      ຊດັພນົໄຊ      ປນັຍາທາໍບະດ ີ ຮອງຜ ້ອາໍນວຍການດາ້ນດາໍເນນີການ 

3. ທົ່ານນງ   ສລີຸພອນ        ສວຸນັໄຊລບົ    ຜ ຈ້ດັການພະແນກບນັຊີ 

• ເຈົາ້ໜາ້ທີົ່  ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ: 

1. ທົ່ານ     ຈດິຕະກອນ        ມວົລີຢ້ີງ        ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກ ບໍລິສດັ ດລີອຍທ໌( ລາວ )ຈາໍກດັຜ ້ດຽວ 

2. ທົ່ານ     ພດຸທະວ ີ       ທາໍມະວງົສາ      ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກ ບໍລິສດັ ດລີອຍທ໌( ລາວ )ຈາໍກດັຜ ້ດຽວ 

3. ທົ່ານນາງ ສລີຸພອນ        ສວຸນັໄຊລບົ     ໃນນາມຄະນະກາໍມະການກວດກາການດາໍເນນີກອງ  

                                     ປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ 

4. ທົ່ານນາງ ເດ ອນເພັນ      ສີປະມວນ       ໃນນາມຄະນະກາໍມະການກວດກາການດາໍເນນີກອງ  

                                     ປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ 

5. ທົ່ານນາງ ຕກຸຕີົ່ ນ         ສີວນັທອງ       ຜ ຖ້ ຮຸນ້ລາຍຍົ່ອຍຂອງ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ອ 

                                     ມະຫາຊນົ ໃນນາມຄະນະກາໍມະການກວດກາການ 

                                     ດາໍເນນີກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ 

6. ທົ່ານ    ວງົປະສິດ         ແສງວງົເດ ອນ      ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ  

                                            ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 
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7. ທົ່ານນາງ ເພັດອານງົ   ມ ນລະໄມ     ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ 

                               ແລະ ປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 

8. ທົ່ານ    ຄາໍແພງ    ແກວ້ປນັຍາ     ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກ ສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 

                               ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 

9. ທົ່ານນາງ ອານວຸນັ    ທາໍມະວງົ      ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກ ສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ,  

                               ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 

10. ທົ່ານນາງ ພ ວນັ      ຈນັທະລງັສີ     ຜ ຖ້ ຮຸນ້ລາຍຍົ່ອຍຂອງບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ອ  ມະຫາຊນົ 

                                      ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 

ຫລງັຈາກນ ັນ້, ພິທີກອນໄດລ້າຍງານແຕົ່ລະວາລະຂອງກອງປະຊຸມສາໍລບັມ ນ້ ັນ້ແລະໄດອ້ະທິບາຍວິທີການລງົ

ຄະແນນສຽງໃຫຜ້ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີ:້ 

1. ວາລະ: 

1.1 ພິຈາລະນາຮບັຮອງລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ ຮຸນ້ປະຈາໍປີໃນຄ ັງ້ທີົ່ ຜົ່ານມາ 

      1.2   ພິຈາລະນາຮບັຮອງບດົສະຫຸຼບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານ ປະຈາໍ

ປີ 2019 

 1.3   ພິຈາລະນາຮບັຮອງງບົສະແດງສະຖານະທາງການເງນິຂອງບໍລິສດັ ( ງບົດນຸ ບນັຊລີາຍຮບັ,   

ບນັຊີລາຍຈ ົ່າຍ ແລະ ບນັຊີກາໍໄລຂາດທຶນສາໍເລັດ ) ປະຈາໍປີ 2019 ສາໍລບັຮອບປີບນັຊີສ້ິນສດຸ 

ໃນວນັທີ 31 ທນັວາ 2019. 

       1.4   ພິຈາລະນາຮບັຮອງການເງນິກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ 

            ເພ ົ່ ອໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈ າປີ 2020 

 1.5   ພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ 2019 ແລະວທີິການແບົ່ງປນັເງນິປນັຜນົ 

1.6   ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນການດາໍເນນີການ, ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນຂອງ 

      ບໍລິສດັປະຈ າປີ 2020 

        1.7   ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທດົແທນສະມາຊກິທີົ່ໝດົວາລະລງົ 

               1.  ທົ່ານ      ຊາຄຣດິ         ນກັສອນ 

               2.  ທົ່ານນາງ  ອິນທະວໄິລ       ອດຸມົ 
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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

               3. ທົ່ານ     ມານບົ          ຕຣລິີດວໄິລ 

               4. ທົ່ານນາງ  ປຣາດຖະໜາ    ນກັສອນ  

               5. ທົ່ານນາງ  ສທິຸດາ         ນກັສອນ 

               6. ທົ່ານ     ກຣງໄກ        ນດິສະຍນັ 

               7. ທົ່ານ     ນນັທະພດັ      ງາມປລ ັົ່ງ 

               8. ທົ່ານ     ທີຣະເມດ       ວດຸທິພດັພິບ ນ  

               9. ທົ່ານ     ວນິຍ           ຈລີະປະພາການ 

           1.8  ພິຈາລະນາອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດອຶນຂອງຜ ອ້ ານວຍການ 

1.9 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຕົ່ງຕ ັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນສາໍລບັການ 

     ກວດສອບບນັຊປີະຈາໍປີ 2020 

1.10 ເລ ົ່ ອງອ ົ່ ນໆ ( ຖາ້ມ ີ) 

 

2. ວທີິລງົຄະແນນສຽງ 

 

•   ທົ່ານຜ ຖ້ ຮຸນ້ໜຶົ່ ງທົ່ານມຄີະແນນສຽງເທົົ່ າກບັຈາໍນວນຮຸນ້ທີົ່ ທົ່ານຖ ຢ ົ່ໂດຍໜ ົ່ ງຮຸນ້ເທົົ່ າກບັໜ ົ່ ງສຽງ 

•   ໃນການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະ ປະທານຈະສອບຖາມຜ ຖ້ ຮຸນ້ວົ່າ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດບໍົ່ ເຫັນດ ີແມ ົ່ນ

ໃຫລ້ງົຄະແນນສຽງໃນບດັລງົຄະແນນສຽງໃນວາລະນ ັນ້ໆ ທີົ່ ເຈ້ົາໜາ້ທີົ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫກ້ົ່ອນເຂ້ົາຫອ້ງປະຊຸມ

ພອ້ມທງັຍກົບດັດ ັົ່ງກົ່າວຂ ້ນສ ງໆ ຈນົກວົ່າຈະມເີຈ້ົາໜາ້ທີົ່ ມາເກບັບດັລງົຄະແນນເພ ົ່ ອໄປກວດນບັຄະແນນສຽງ 

ແລະ ສາໍລບັຜ ້ຖ ຮຸນ້ທີົ່ ບໍົ່ ໄດຍ້ກົບດັຖ ວົ່າຜ ້ຖ ຮຸນ້ທົ່ານນ ັນ້ ມມີະຕິເຫັນດີຕາມທີົ່ ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ 

•   ສາໍລບັຜ ຖ້ ຮຸນ້ທີົ່ ມອບສິດໃຫຜ້ ້ຕາງໜາ້ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມແທນ ແລະ ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລງົຄະແນນສຽງຕາມ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ ຖ້ ຮຸນ້ ຕາມທີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນໃບມອບສິດ, ບໍລິສດັໄດນ້າໍເອົາການລງົຄະແນນສຽງຕາມທີົ່

ຜ ຖ້ ຮຸນ້ລະບໄຸວໃ້ນໃບມອບສິດດ ັົ່ງກົ່າວ ໄປບນັທຶກລວມຄະແນນໄວລ້ົ່ວງໜາ້ໃນເວລາທີົ່ ຜ ຕ້າງໜາ້ລງົທະບຽນ

ເປັນທີົ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ເພ ົ່ ອເປັນຄວາມສະດວກໃຫ້ແກົ່ຜ ້ຕາງໜາ້ບໍົ່ ຕອ້ງລງົຄະແນນສຽງໃນບດັລງົຄະແນນໃນ

ກອງປະຊຸມ 

 

3. ການນບັຄະແນນສຽງ 

•   ການນບັຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະ ຈະນບັຄະແນນສຽງທີົ່ ບໍົ່ ເຫັນດີຂອງຜ ຖ້ ຮຸນ້ໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ້

ຖ ຮຸນ້ທີົ່ ມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມແທນຕາມທີົ່ ບໍລິສດັໄດບ້ນັທຶກໄວລ້ົ່ວງໜາ້ໃນວາລະ 
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ທີົ່ ຜ ຕ້າງໜາ້ລງົທະບຽນເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ ໂດຍນາໍມາຫກັອອກຈາກຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໝດົຂອງຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມ

ປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະ  

 

• ປະທານຈະປະກາດຜນົການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະໃຫກ້ອງປະຊຸມໄດ ້ຮບັຊາບຫຼງັຈາກລງົຄະແນນ

ສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະສ້ີນສດຸລງົ. ໃນກລໍະນຜີ ຖ້ ຮຸນ້ໄດສ້ ົົ່ງບດັລງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີພາຍຫຼງັຈາກທີົ່  

ປະທານໄດປ້ະກາດໃຫກ້ອປະຊຸມຮບັຊາບຜນົການລງົຄະແນນສຽງໃນວາລະສ້ີນສດຸລງົແລວ້ນ ັນ້, ບໍລິສດັຈະບໍົ່

ໄດນ້າໍເອົາຄະແນນສຽງດ ັົ່ງກົ່າວ ມານບັຄະແນນສຽງຕ ົ່ ມອີກ 

 

    

ປະທານກອງປະຊຸມສ ບຕໍົ່ ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ້ຖ ຮຸນ້ ປະຈາໍປີ 2019 ໂດຍລາຍງານແຕົ່ລະວາລະດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີ:້  

 
 

ວາລະທີ 1 ຮບັຮອງລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ ຮຸນ້ປະຈາໍປີໃນຄ ັງ້ທີົ່ ຜົ່ານມາ  
 

 ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດສ້ະເໜີໃຫຜ້ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມຮບັຮອງລາຍງາານກອງປະຊຸມສາມນັ ຜ ຖ້ 

ຮຸນ້ ທີົ່ ປະຊຸມເມ ົ່ອວນັທີ 26 ເມສາ 2019 ໂດຍວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຕ້ອງລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງດ້ວຍ

ຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ 

 

       ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກົ່າວ: 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

     ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາ

ລາຍງານການປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ ຮຸນ້ປະຈາໍປີໃນຄ ັງ້ທີົ່ ຜົ່ານມາ ເຊິົ່ ງໄດປ້ະຊຸມໃນວນັທີ 26 ເມສາ 2019   

     ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລ ົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດີ ຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍນວນ 

30.235.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາລາຍງານການປະຊຸມສາມນັຜ ້ຖ ຮຸນ້ປະຈາໍປີໃນຄ ັງ້ທີົ່

ຜົ່ານມາ ເຊິົ່ ງຈດັຂ ນ້ໃນວນັທີ 26 ເມສາ 2019 

 

 

ວາລະທີ 2 ພິຈາລະນາຮບັຮອງບດົສະຫຸຼບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານປະຈາໍປີ 

2019 



 

6 
 

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

      ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາຮບັຮອງບດົສະຫຸຼບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍ

ເນີນການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານປະຈາໍປີ 2019 ໂດຍວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຕ້ອງລງົຄະແນນສຽງ

ຮບັຮອງດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ  

ເຊິົ່ ງປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

ແລະ ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ນ້າໍສະເໜີບດົສະຫຸຼບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັ ແລະ 

ລາຍງານປະຈາໍປີ 2019 ເຊິົ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັົ່ງນີ:້ 

 

• ຜນົດາໍເນນີງານທີົ່ ສາໍຄນັຂອງປີ 2019 

▪ ເປີດຕວົຜະລິດຕະພນັທາງການເງນິໃຫມ ົ່ ເພຶົ່ ອສະໜອງເງນິກ ສ້າໍລບັເຄ ົ່ ອງໃຊສ້າໍລບັການ

ກະເສດ 

ໃນຕອນເລີົ່ ມຕ ົນ້ຂອງການເປີດຕວົ ບໍລິສດັໄດສ້ ມໃສົ່ ຜະລິດຕະພນັລດົໄຖນາ

ປະເພດເດີນຕາມເປັນການທດົລອງ ເມ ົ່ອມຄີວາມພ້ອມຈະຂະຫຍາຍໃຫ້ຄວບຄຸມເຄຶົ່ ອງມ 

ທາງການກະເສດໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂ ນ້ 

▪ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ໜົ່ວຍບໍລິການໃຫມ ົ່ກໍົ່ຄ ໜົ່ວຍບໍລິການດງົເຫັນ, ມທີີົ່ ຕ ັງ້ຢ ົ່ ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ 

 

• ຈາໍນວນເງນິກ ໃ້ໝົ່ຂອງ ປີ 2019 ທຽບໃສົ່ ປີ 2018 

 2018 2019 ຜນົຕົ່າງ  

ຈາໍນວນສນັຍາ ( ຄນັ ) 5.439 6.030 +10.9 % 

ຈາໍນວນເງນິໃຫສິ້ນເຊຶົ່ ອ ( ລາ້ນກບີ ) 58.898 68.557 +16.4 % 

 

• ຜນົການດາໍເນນີທລຸະກດິປະຈາໍ ປີ 2019 ທຽບໃສົ່ ປີ 2018. 

 2018 2019 ຜນົຕົ່າງ 

ກາໍໄລສດຸທິ ( ກົ່ອນອາກອນ )  8.791,7 10.340,2 + 1.548,5 

ອາກອນນຕິິບກຸຄນົ   2.198,1  2.255,6 + 57,4 

ກາໍໄລສດຸທິ ( ຫຼງັອາກອນ) 6.593,6 8.084,6 + 1.491,1 

 
 

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກົ່າວ: 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 
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628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາ

ບດົສະຫຸຼບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາງານປະຈາໍປີ 2019  

     ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍນວນ 

30.235.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາບດົສະຫຸຼບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັ 

ແລະ ລາງານປະຈາໍປີ 2019 

 

ວາລະທີ 3  ພິຈາລະນາງບົສະແດງສະຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2019 ສາໍລບັຮອບປີບນັຊີສິ້ນສດຸໃນ  

ວນັທີ 31 ທນັວາ 2019 

  

  ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາກົ່ຽວກບັງບົສະແດງສະຖານະການເງນິຂອງ

ບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2019 ສາໍລບັຮອບປີບນັຊີສ້ິນສດຸໃນ ວນັທີ 31 ທນັວາ 2019 ໂດຍວາລະນີກ້ອງປະຊຸມ

ຕອ້ງລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ 

ເຊິົ່ ງປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

ແລະ ຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ້ນາໍສະເໜີກົ່ຽວກບັງບົສະແດງສະຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 

2019 ສາໍລບັຮອບປີບນັຊສ້ິີນສດຸໃນ ວນັທີ 31 ທນັວາ 2019 ເຊິົ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັົ່ງນີ:້  

 

• ສະຖານະທາງການເງນິ ວນັທີ 31 ທນັວາ 2019 

o ຊບັສິນລວມ   93.888,9  ລາ້ນກບີ 

o ໜີ້ສິນລວມ   26.873,6 ລາ້ນກບີ 

o ສົ່ວນຂອງຜ ້ຖ ຮຸນ້     67.015,3 ລາ້ນກບີ 

o ລາຍໄດລ້ວມ   24.253,2  ລາ້ນກບີ 

o ລາຍຈົ່າຍລວມ  13.913,0  ລາ້ນກບີ 

o ກາໍໄລສດຸທິ               8.084,6      ລາ້ນກບີ   
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628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

• Ratio ທີົ່ ສາໍຄນັ     2018  2019 ປ່ຽນ (+/-) 

o Net Profit Margin    32,8%  33,3% -0,5% 

o ROA       9,2%   8,6% -0,6% 

o ROE     10,2%  12,1% +1,9% 

o D/E ratio (Times)      0,1    0,4 +0,3 times 

 

       ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກົ່າວ: 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາ

ງບົສະແດງສະຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2019 ສາໍລບັຮອບປີບນັຊສ້ິີນສດຸໃນ ວນັທີ 31 ທນັວາ 

2019  

      ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍນວນ 

30.235.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາງບົສະແດງສະຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2019 ສາໍລບັຮອບປີ

ບນັຊສ້ິີນສດຸໃນ ວນັທີ 31 ທນັວາ 2019 

 

 

ວາລະທີ 4 ພິຈາລະນາຮບັຮອງການເງນິກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ 

        ເພ ົ່ ອໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2020 

   ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາຮບັຮອງການເງນິກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ 

ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ ເພ ົ່ ອໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2020

ໂດຍວາລະນີກ້ອງປະຊຸມຕອ້ງລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ  

ເຊິົ່ ງປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

ແລະ ຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ້ນາໍສະເໜີກົ່ຽວກບັ ການເງນິກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ 

ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ ເພ ົ່ ອໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2020 ເຊິົ່ ງມີ

ບດົສະຫຸຼບດ ັົ່ງນີ:້ 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

• ແຜນທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ສາໍລບັປີ 2020 

• ສິນເຊ ົ່ອໃຫມ ົ່ໃນປີ 2020 ແມ ົ່ນເທົົ່ າກບັ 9.000 ລາ້ນກບີ 

• ຍອດເງນິກ ທີ້ົ່ ຄາ້ງຈ ົ່າຍໃນທ້າຍປີ 2020 ແມ ົ່ນປະມານ 39.000 ລາ້ນກບີ 

• ກ ຢ້ ມເງນິຈາກທະນາຄານ EXIM ຈາກປະເທດໄທ 

• ເງນີກ ທ້ງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 3.0 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

• ການເຊັນສນັຍາເງນິກ ແ້ມ ົ່ນວນັທີ 28 ກມຸພາ 2020. 

• ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອຈ ົ່າຍຄ ນເງນິກ ທີ້ົ່ ມຢີ ົ່ຈາກບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິ້ງ ແລະ ເພ ົ່ ອຂະຫຍາຍ

ທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ 

• ແນວທາງໃນການກ ຢ້ ມ. 

• ກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ທງັທີົ່ ມຫຼີກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັ ຫຼ  ບໍົ່ ມຫຼີກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັ  

• ກ ຢ້ ມໂດຍການອອກ Corporate Bond  ທງັແບບມຜີ ຄ້ ໍາ້ປະກນັ ແລະ ບໍົ່ ມຜີ ຄ້ ໍາ້ປະກນັ 

• ກ ຢ້ ມເງນິຈາກບກຸຄນົ, ກາໍມະການ ຫຼ  ຜ ຖ້ ຮຸນ້ ທງັທີົ່ ມຫຼີກັປະກນັ ແລະ ບໍົ່ ມຫຼີກັປະກນັ 

 

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກົ່າວ: 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

 

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການ

ກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ ເພ ົ່ ອໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ

ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2020  

     ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍນວນ 

30.235.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

      ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິການເງນິກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ ເພ ົ່ ອ

ໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2020 

 

ວາລະທີ 5 ພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2019 ແລະ ວິທີການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ 

     ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 

2019 ແລະ ວທີິການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ກອງປະຊຸມຈະລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງ

ເອົາຫລາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜຶົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງໃນກອງປະຊຸມ. 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

     ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ 

ຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ້ນາໍສະເໜີກົ່ຽວກບັ ການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2019 ແລະ ວິທີການ

ແບົ່ງເງນິປນັຜນົເຊິົ່ ງມບີດົສະຫຸຼບດ ັົ່ງນີ:້ 

• ສະຫຸຼບການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ 2019      8.084.984.951 ກບີ 

1. ສາໍຮອງຕາມກດົໝາຍ                         808.498.495 ກບີ 10,00% 

2. ຈົ່າຍເງນິປນັຜນົ                            4.000.000.000 ກບີ 49,47% 

3. ສະສມົໄວໃ້ນກາໍໄລສະສມົ                    3.276.486.456 ກບີ 40,53% 

• ມ ປິ້ດປ ້ມບນັຊີທະບຽນຜ ້ຖ ຄອງຮຸນ້ ຂອງບໍລິສດັ ເພຶົ່ ອກາໍນດົຜ ້ມສິີດໄດຮ້ບັເງນິປນັຜນົປະຈາໍປີ 

ໃນວນັທີ 27 ມນີາ 2020 

• ກາໍນດົຈ ົ່າຍເງນີປນັຜນົໃນອດັຕາ 100 ກີບຕໍົ່ ຮຸນ້ ພາຍໃນ 30 ວນັ ຫຼງັອະນຸມດັຈາກກອງ

ປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ ຮຸນ້ປະຈາໍປີ 2019 

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກົ່າວ: 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

       ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ອະນມຸດັການຈດັ

ສນັຫາກາໍໄລສຸດທິ ປະຈາໍປີ 2019 ແລະ ວິທີການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ ໂດຍວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຕ້ອງລງົ

ຄະແນນສຽງຮບັຮອງດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ 

    ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍນວນ 

30.235.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

    

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິອະນຸມດັການຈດັສນັຫາກາໍໄລສຸດທິ ປະຈາໍປີ 2019 ແລະ ວິທີການແບົ່ງເງນິ 

ປນັຜນົ 

 
 

ວະລາທີ 6 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນດາໍເນນີການ, ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນຂອງບໍລິສດັປະ 

         ຈາໍປີ 2020     

     ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນດາໍເນີນການ, ເງນິເດ ອນຂອງ

ພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນຂອງບໍລິສດັປະຈາໍປີ 2020 ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ກອງປະຊຸມຈະລງົ

ຄະແນນສຽງຮບັຮອງເອົາຫລາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜຶົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງໃນກອງປະຊຸມ. 



 

11 
 

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

    ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫທ້ົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ 

ຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ້ນາໍສະເໜີກົ່ຽວ ແຜນດາໍເນີນການ, ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົ

ລງົທຶນຂອງບໍລິສດັປະຈາໍປີ 2020 ເຊິົ່ ງມບີດົສະຫຸຼບດ ັົ່ງນີ:້     

   ອີງຕາມແຜນທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ສາໍລບັປີ 2020, ບໍລິສດັໄດຄ້າດຄະເນວົ່າຈະເພີົ່ ມກາໍໄລສຸດທິ 

8-10 ສົ່ວນຮອ້ຍຈາກກາໍໄລສດຸທິ ( ຫຼງັອາກອນ ) ປະຈາໍປີທີົ່ ຜົ່ານມາ. 

• ດາ້ນການຕະຫຼາດ 

ບໍລິສດັມແີຜນຈະເພີົ່ ມຈາໍນວນສນັຍາ( ຄນັ )ສິນເຊ ົ່ ອປະມານ 15% ຂອງຈາໍນວນສນັຍາ 

ແລະ ສົ່ວນຂອງຈາໍນວນເງນິໃຫສິ້ນເຊຶົ່ອ ເຊິົ່ ງມກີນົລະຍດຸດ ັົ່ງນີ:້ 

o ຮກັສາສົ່ວນແບົ່ງຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

o ພດັທະນາຊົ່ອງທາງການຕະຫຼາດໃຫມ ົ່ຜົ່ານຊົ່ອງທາງສ ົ່ ສານອອນໄລນ ໌ (Social 

Media) ແລະ ເທັກໂນໂລຍີໃຫມ ົ່ 

• ເງນິກ ຢ້ ມ 

ຈາກແຜນດາໍເນນີທລຸະກິດປີ 2020 ບໍລິສດັຕອ້ງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດເພີົ່ ມຂ ້ນອີກ ບໍົ່

ພຽງແຕົ່ການໃຫບໍ້ລິການສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັພຽງຢົ່າງດຽວ ແຕົ່ຈະໄດມ້ກີານໃຫບໍ້ລິການສິນເຊຶົ່ ອທາງ

ດາ້ນເຄ ົ່ ອງໃຊໄ້ຟຟ້າ,ໂທລະສບັມ ຖ  ແລະ ອ ົ່ ນໆອີກ. ສະນ ັນ້, ບໍລິສດັຈຶົ່ງຕອ້ງການກ ຢ້ ມເງນິ

ປະມານ 9.000 ລາ້ນກບີເພ ົ່ ອເຮັດໃຫບ້ນັລຕຸາມແຜນທີົ່ ວາງໄວ.້ 

• ດາ້ນດາ້ນລງົທຶນ 

ຫວົຂໍກ້ານລງົທຶນ ກບີ 

ຮາດແວຄອມພິວເຕີ ແລະ ອປຸະກອນອຶົ່ນໆ 120.000.000 

Application Software  600.000.000 

ເຄຶົ່ ອງຄອມພິວເຕີ, ອປຸະກອງພວ້ງ ແລະ ທດົແທນ  75.000.000 

ການລງົທຶນສາໍລບັສາຂາໃຫມ ົ່ (ສິົ່ ງອາໍນວນຄວາມສະດວກ+ອປຸະກອນ) 180.000.000 

ທງັໝດົ 975.000.000 

 

• ດາ້ນພະນກັງານ 

ພະນກັງານ persons 

ຈາໍນວນຜ ້ບໍລິຫານລະດບັສ ງ  4 

ຈາໍນວນຜ ້ບໍລິຫານລະດບັສ ງ 10 

ຈາໍນວນຫວົໜາ້ໜົ່ວຍງານ 17 

ຈາໍນວນພະນກັງານທົົ່ວໄປ  89 

ທງັໝດົ 120 
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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

• ດາ້ນເງນິເດ ອນພະນກັງານແລະຄົ່າຕອບແທນ      

    ງບົປະມານທງັໝດົຂອງເງນິເດ ອນແລະຄົ່າຕອບແທນແຜນທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ສາໍລບັປີ 2020 

ເທົົ່ າກບັ 8.054.020.560 ກບີ ສາໍລບັພະນກັງານທກຸຄນົແລະລວມເຖງິຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່  

       

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກົ່າວ: 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນດາໍ

ເນນີການ, ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນຂອງບໍລິສດັປະຈາໍປີ 2020  

     ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍນວນ 

30.235.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິອະນມຸດັອະນມຸດັແຜນດາໍເນນີການ, ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນ

ຂອງບໍລິສດັປະຈາໍປີ 2020 
 

 

 

 

ວະລາທີ 7 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທດົແທນສະມາຊິກທີົ່ ໝດົວາລະລງົ 

      ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທດົແທນ

ສະມາຊິກທີົ່ ໝດົວາລະລງົ ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ້ຈະແຍກພິຈາລະນາເປັນລາຍບຸກຄນົ ໂດຍກອງ

ປະຊຸມຈະລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງເອົາຫລາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜຶົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງໃນກອງປະຊຸມ. 

     ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫທ້ົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ 

ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ເປັນຜ ນ້າໍສະເໜີກົ່ຽວກບັການແຕົ່ງຕ ັງ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທດົແທນສະມາຊກິທີົ່ ໝດົ

ວາລະລງົ ເຊິົ່ ງບດົສະຫຸຼບແມ ົ່ນແຍກເປັນບກຸຄນົດ ັົ່ງນີ:້ 

 

7.1 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນກັສອນ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງ

ເຮັດໜາ້ທີົ່ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ 

         ກົ່ອນທີົ່ ຈະພິຈາລະນາປະທານກອງປະຊຸມໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ້ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນກັສອນ ແລະ     

ທົ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ ອອກຈາກກອງປະຊຸມ, ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫມ້ສີົ່ວນໄດເ້ສຍດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. 

ຫລງັຈາກນ ັນ້, ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫ້ຜ ້ຖ ຫຸ້ນທຸກຄນົສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ 

ສອບຖາມ 
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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

 ເມ ົ່ ອບໍົ່ ມ ີທົ່ານໃດສອບຖາມແລ້ວປະທານຈຶົ່ ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແຕົ່ງຕ ັງ້         

ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນກັສອນ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດຫນາ້ທີົ່ ເປັນ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ  

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດີ 

ຈາໍນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 30.080.360 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິກອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນກັສອນ ເຂ້ົາເປັນ

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງດາໍລງົຕາໍແໜົ່ງເປັນປະທານ. 

 

7.2 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານນາງ ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກວາລະ ໜຶົ່ ງ, 

ເຊິົ່ ງເຮັດໜາ້ທີົ່ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 

ກົ່ອນທີົ່ ຈະພິຈາລະນາປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທົ່ານນາງ ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ 

ອອກຈາກກອງປະຊຸມ, ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫ້ມສີົ່ວນໄດເ້ສຍດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. ຫລງັຈາກນ ັນ້, ປະທານກອງ

ປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຫຸນ້ທກຸຄນົສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສອບຖາມ 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ ອບໍົ່ ມ ີທົ່ານໃດສອບຖາມແລ້ວປະທານຈຶົ່ ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແຕົ່ງຕ ັງ້         

ທົ່ານນາງ ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດຫນາ້ທີົ່ ເປັນ

ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ  

     

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍ

ນວນ 29.502.864 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິກອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານນາງ ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ ເຂ້ົາເປັນ

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງດາໍລງົຕາໍແໜົ່ງເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ. 

 

7.3 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ ເພ ົ່ ອເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜ ົ່ ງ, 

ເຊິົ່ ງເຮັດໜາ້ທີົ່ ເປັນຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ / ຜ ທີ້ົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນການບໍລິຫານ  
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

ກົ່ອນທີົ່ ຈະພິຈາລະນາປະທານກອງປະຊຸມໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ ້ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ ອອກ

ຈາກກອງປະຊຸມ, ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫມ້ສີົ່ວນໄດເສຍດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. ຫລງັຈາກນ ັນ້, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້

ເປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຫຸນ້ທກຸຄນົສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສອບຖາມ 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ມາ

ນບົ ຕຣີລິດວິໄລ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດຫນາ້ທີົ່ ເປັນຜ ້ອາໍນວຍ

ການໃຫຍົ່  

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍ

ນວນ 29.788.968 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິກອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ ເຂ້ົາເປັນ

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງດາໍລງົຕາໍແໜົ່ງເປັນ ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ 

 

7.4 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ ເພ ົ່ ອເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ  ອີກ

ວາລະໜ ົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດໜາ້ທີົ່ ເປັນ ສະມາຊກິທີົ່ ບໍົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນການບໍລິຫານ 

 

ກົ່ອນທີົ່ ຈະພິຈາລະນາປະທານກອງປະຊຸມໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ ້ທົ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 

ແລະ ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນກັສອນ ອອກຈາກກອງປະຊຸມ, ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫ້ມສີົ່ວນໄດເ້ສຍດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. 

ຫລງັຈາກນ ັນ້ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫ້ຜ ຖ້ ຫຸ້ນທກຸຄນົສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສອບ

ຖາມ 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລ້ວປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແຕົ່ງຕ ັງ້  ທົ່ານ

ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດຫນາ້ທີົ່ ເປັນ

ສະມາຊກິທີົ່ ບໍົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນການບໍລິຫານ  

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,.0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ 

ຈາໍວນ 30.080.360 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິກອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 

ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງດາໍລງົຕາໍແໜົ່ງເປັນ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

7.5 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ ເພ ົ່ ອເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອີກວາລະໜ ົ່ ງ 

ເຊິົ່ ງເຮັດໜາ້ທີົ່ ເປັນ ສະມາຊກິທີົ່ ບໍົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນການບໍລິຫານ 

ກົ່ອນທີົ່ ຈະພິຈາລະນາປະທານກອງປະຊຸມໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ ້ທົ່ານນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ ອອກ

ຈາກກອງປະຊຸມ, ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫມ້ສີົ່ວນໄດເ້ສຍດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. ຫລງັຈາກນ ັນ້, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້

ເປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຫຸນ້ທກຸຄນົສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສອບຖາມ 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລ້ວປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແຕົ່ງຕ ັງ້  ທົ່ານ

ນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດຫນາ້ທີົ່ ເປັນສະມາຊກິ

ທີົ່ ບໍົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນການບໍລິຫານ  

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍ

ນວນ 30.056.068 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິກອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານນາງ ສຸທິດາ ນກັສອນ ເຂ້ົາເປັນ

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງດາໍລງົຕາໍແໜົ່ງເປັນ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

 

7.6 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ ເພ ົ່ ອເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອີກວາລະໜ ົ່ ງ, 

ເຊິົ່ ງເຮັດໜາ້ທີົ່ ເປັນ ສະມາຊກິທີົ່ ບໍົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນການບໍລິຫານ 

ກົ່ອນທີົ່ ຈະພິຈາລະນາປະທານກອງປະຊຸມໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ ້ທົ່ານ  ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ ອອກ

ຈາກກອງປະຊຸມ, ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫມ້ສີົ່ວນໄດເ້ສຍດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. ຫລງັຈາກນ ັນ້, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້

ເປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຫຸນ້ທກຸຄນົສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສອບຖາມ 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ ອບໍົ່ ມ ີທົ່ານໃດສອບຖາມແລ້ວປະທານຈຶົ່ ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້       

ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍນັ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດຫນາ້ທີົ່ ເປັນ

ສະມາຊກິທີົ່ ບໍົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນການບໍລິຫານ  

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍ

ນວນ 29.660.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິກອງປະຊຸມໄດ້ຮບັຮອງເອົາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍນັ ເຂ້ົາເປັນ

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງດາໍລງົຕາໍແໜົ່ງເປັນ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

 

7.7 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ເພ ົ່ ອເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອີກວາລະໜ ົ່ ງ 

ເຊິົ່ ງເຮັດໜາ້ທີົ່ ເປັນ ສະມາຊກິອິດສະຫຼະ 

ກົ່ອນທີົ່ ຈະພິຈາລະນາປະທານກອງປະຊຸມໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ ້ທົ່ານ  ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ອອກ

ຈາກກອງປະຊຸມ, ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫມ້ສີົ່ວນໄດເ້ສຍດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. ຫລງັຈາກນ ັນ້, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້

ເປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຫຸນ້ທກຸຄນົສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສອບຖາມ 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລ້ວປະທານຈຶົ່ ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້  ທົ່ານ 

ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດຫນາ້ທີົ່ ເປັນສະມາຊກິ

ອິດສະຫຼະ  

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍ

ນວນ 30.235.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິກອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ເຂ້ົາເປັນ  

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງດາໍລງົຕາໍແໜົ່ງເປັນ ສະມາຊກິອິດສະຫຼະ 

 

7.8 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບ ນ ເພ ົ່ ອເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອີກວາລະ

ໜ ົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດໜາ້ທີົ່ ເປັນ ສະມາຊກິອິດສະຫຼະ 

ກົ່ອນທີົ່ ຈະພິຈາລະນາປະທານກອງປະຊຸມໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ້ ທົ່ານ  ທີຣະເມດ ວຸດທິພດັພິບ ນ ອອກ

ຈາກກອງປະຊຸມ, ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫມ້ສີົ່ວນໄດເ້ສຍດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. ຫລງັຈາກນ ັນ້, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້

ເປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຫຸນ້ທກຸຄນົສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສອບຖາມ 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ທົ່ານ ທີຣະ

ເມດ ວຸດທິພດັພິບ ນ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງເຮັດຫນາ້ທີົ່ ເປັນສະມາຊກິ

ອິດສະຫຼະ  

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ     

ຈາໍນວນ 30.172.776 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິກອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວຸດທິພດັພິບ ນ ເຂ້ົາເປັນ

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອີກວາລະໜຶົ່ ງ, ເຊິົ່ ງດາໍລງົຕາໍແໜົ່ງເປັນ ສະມາຊກິອິດສະຫຼະ 

 
 

7.9 ພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ວິນຍ  ຈີລະປະພາການ ເພ ົ່ ອເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທດົ     

ແທນສະມາຊກິທີົ່ ຈະສ້ີນສດຸວາລະລງົ, ເຊິົ່ ງເຮັດໜາ້ທີົ່ ເປັນ ສະມາຊກິອິດສະຫຼະ  

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຮຸນ້ທກຸຄນົສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສອບຖາມ. 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້  ທົ່ານ ວນິ

ຍ  ຈລີະປະພາການ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທດົແທນສະມາຊິກສະພາທີົ່ ຈະສ້ິນສດຸວາລະລງົ, 

ເຊິົ່ ງເຮັດຫນາ້ທີົ່ ເປັນສະມາຊກິອິດສະຫຼະ  

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍ

ນວນ 30.235.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິກອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຕົ່ງຕ ັງ້ ທົ່ານ ວິນຍ  ຈລີະປະພາການ ເຂ້ົາເປັນ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທດົແທນສະມາຊິກທີົ່ ຈະໝດົວາລະລງົ, ເຊິົ່ ງດາໍລງົຕາໍແໜົ່ງເປັນ ສະມາຊິກ

ອິດສະຫຼະ 

 

ວະລາທີ 8 ພິຈາລະນາອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ອ້າໍນວຍການ ສາໍລບັປີ 

2020 

             ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້

ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ້ອາໍນວຍການ ສາໍລບັປີ 2020 ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ກອງປະຊຸມຈະລງົ

ຄະແນນສຽງຮບັຮອງເອົາຫລາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜຶົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງໃນກອງປະຊຸມ.   

     ປະທານກອງປະຊຸມໄດແ້ຕົ່ງຕ ັງ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແລະຜ ້ບໍລິຫານໃຫຍົ່ຂອງບໍລິສດັ, ທົ່ານ 

ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະເໜີຂໍອະນຸມດັຄົ່າຕອບແທນສາໍລບັຜ ້ອາໍນວຍການບໍລິສດັແລະເງນິເດ ອນຂອງ

ຜ ອ້າໍນວຍການບໍລິຫານສາໍລບັປີ 2019 ແລະ 2020, ເຊິົ່ ງບດົສະຫຸຼບດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີ:້ 

 

• ຂໍອະນມຸດັຈ ົ່າຍບາໍເນັດປະຈາໍປີ 2019 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

ສະເໜີອະນມຸດັການຈົ່າຍເງນິບາໍເນັດປະຈາໍປີ 2019 ຈາໍນວນບໍົ່ ເກນີ 220.0 ລາ້ນກບີ 

ສາໍລບັຜນົການດາໍເນີນງານປະຈາໍປີ 2019 ໃຫ້ກບັກາໍມະການທຸກຄນົ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້

ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນເປັນຜ ້ດາໍເນນີຈດັສນັຕໍົ່ ໄປ. 
 

• ຂໍອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ້ອາໍນວຍການ ປະຈາໍປີ 

2020 

 ລາຍລະອຽດ ປະທານ ກາໍມະການ ຫວົໜົ່ວຍ 

1. ຜນົຕອບແທນລາຍເດ ອນ 11.250.000 6.250.000 ກບີ/ເດ ອນ/ທົ່ານ 

2. ເບຍ້ປະຊຸມ: 

- ສະພາບໍລິຫານ 

- ຄະນະກາໍມະການຊຸດຍົ່ອຍ  

 

 

2.500.000 

1.500.000 

 

1.500.000 

1.000.000 

 

ກບີ/ຄ ັງ້/ທົ່ານ 

ກບີ/ຄ ັງ້/ທົ່ານ 

3. ບາໍເນັດປະຈາໍປີ 3% ຈາກການປະມານກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2020      

( ພິຈາລະນາປບັເພີົ່ ມ ຫຼ  ຫຸຼດລງົຕາມຜນົງານຈງິ ) 

 

ໝາຍເຫດ: ຜນົຕອບແທນຂາ້ງເທິງ ຍງັບໍົ່ ໄດລ້ວມກບັເງນິເດ ອນຂອງຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ເຊິົ່ ງກາໍນດົໄວ້

ແລວ້ໃນແຜນງານປະຈາໍປີ ( ໃນວາລະທີ 6 ) 

 

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກົ່າວ: 

• ບໍົ່ ມຜີ ຖ້ ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

     ເມ ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັກາໍ

ນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ອ້າໍນວຍການ ສາໍລບັປີ 2019 ແລະ 2020  

     ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພ້ິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີຈາໍ

ນວນ 0 ສຽງຄິດເປັນ 0,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາໍນວນ 

30.235.276 ສຽງ ຄິດເປັນ 100,0% ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມ 

     

       ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ້ອາໍນວຍ

ການ ສາໍລບັປີ 2019 ແລະ 2020 

 

 ວະລາທີ 9 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຕົ່ງຕ ັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນ ສາໍລບັການກວດສອບ

ບນັຊີປະຈາໍປີ 2020 
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