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ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ ຮຸນ້ ປະຈາໍປີ 2020 

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ (“ບໍລິສດັ”) 

 

ວນັ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີົ່  :  

     ກອງປະຊຸມໄດຈ້ດັຂ ນ້ໃນວນັທີ 27 ເມສາ 2021 ເວລາ 10:00 ໂມງ ທີົ່  ຫອ້ງ Ruby Room ຊ ັນ້4, ຄອນ

ເວັນຊນັ ເຊັນເຕີ,້ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ ົ່ຂອງ ລເີວີໄີຊທ,໌ ບາ້ນ ທາດຂາວ ເມ  ອງ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  

 

ກົ່ອນທີົ່ ຈະເປີດກອງປະຊຸມ:  

     ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນກັສອນ ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັ ໄດແ້ຈງ້ໃຫ້ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້  ຮຸນ້ປະຈາໍປີ

ໂດຍຜົ່ານວີດໂີອຄອນເຟີເລັນ, ເນ ົ່ ອງຈາກມກີານແຜົ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣດັ ໂຄວິດ-19, ລດັຖະບານລາວໄດ້

ອອກຄາໍສ ັົ່ງມາດຕະການເພ ົ່ ອປອ້ງກນັ, ສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຄວບຄມຸພະຍາດໄວຣດັ ໂຄວດິ-19 ເຊິົ່ ງມມີາດຕະການໜ ົ່ ງ

ແມ ົ່ນບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດໄດ,້ ປະຈບຸນັສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັຫຼາຍທົ່ານທີົ່ ຢ ົ່

ຕົ່າງປະເທດບໍົ່ສາມາດເຂົາ້ຮົ່ວມກອງປະຊຸມດວ້ຍຕນົເອງໄດ ້ແຕົ່ຈະເຂົາ້ຮົ່ວມກອງປະຊຸມໂດຍຜົ່ານວີດໂີອຄອນເຟີເລັນ 

ແລະ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຜ ທີ້ົ່ ຖ ຮຸນ້ຂອງບໍລສິດັໄດກ້ຽມ ແລະ ສ ົົ່ງໃບມອບສດິ ເພ ົ່ ອລງົຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາ

ລະຂອງກອງປະຊຸມໄວລ້ົ່ວງໜາ້ແລວ້ 

     ປະທານສະພາບໍລິຫານ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້  ຮຸນ້ປະຈາໍປີ 2020, ປະທານກອງປະຊຸມໄດກ້ ົ່າວ

ຕອ້ນຮບັບນັດາທົ່ານຜ ຖ້ ຮຸນ້ ແລະ ຜ ເ້ຂົາ້ຮ ົ່ວມທງັໝດົພອ້ມທງັແຈງ້ໃຫຊ້າບວົ່າ ມຜີ ເ້ຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມທງັໝດົ 30 ທົ່ານ, 

33.037.076 ຮຸນ້ ຫຼ  ເທົົ່ າກບັ 82,59% ຂອງຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໝດົ ຖ ວົ່າຄບົອງົປະຊຸມຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບຂອງບໍລິສດັ, ປະທານໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມຢົ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 10:00 ໂມງ ແລະ ມອບໝາຍໃຫພິ້ທີ

ກອນແນະນາໍສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານລວມທງັເຈົາ້ໜາ້ທີົ່  ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ຮົ່ວມປະຊຸມດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີ:້ 

       ຜ ເ້ຂົ້າຮົ່ວມ: 

 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຜ ທີ້ົ່ ເຂົ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມ: 

1. ທົ່ານນາງ ອນິທະວໄິລ  ອດຸມົ              ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 

2. ທົ່ານ    ມານບົ    ຕຣລີດິວໄິລ         ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ 
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 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຜ ທີ້ົ່ ເຂົ້າຮົ່ວມປະຊຸມຜົ່ານ ວດີໂີອ ຄອນເຟີເລັນ: 

1. ທົ່ານ    ຊາຄຣດິ          ນກັສອນ      ປະທານສະພາບໍລຫິານ 

2. ທົ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ      ນກັສອນ      ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 

3. ທົ່ານນາງ ສທິຸດາ           ນກັສອນ      ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 

4. ທົ່ານ     ກຣຽງໄກ        ນດິສະຍນັ     ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 

5. ທົ່ານ     ນນັທະພດັ       ງາມປລ ັົ່ງ      ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານອດິສະຫຼະ 

6. ທົ່ານ     ທີຣະເມດ        ວດຸທິພດັພິບ ນ  ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານອດິສະຫຼະ 

7. ທົ່ານ     ວນິຍ            ຈລີະປະພາການ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານອດິສະຫຼະ 

 ຜ ບໍ້ລິຫານທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມກອງປະຊຸມ: 

1. ທົ່ານ      ຊດັພນົໄຊ     ປນັຍາທາໍບະດ ີ            ຮອງຜ ອ້າໍນວຍການດາ້ນດາໍເນນີການ 

2. ທົ່ານນາງ   ສລຸພີອນ      ສວຸນັໄຊລບົ               ຜ ຈ້ດັການພະແນກບນັຊີ 

3. ທົ່ານ      ພງົສລິ ິ       ທອງແຖມ ນະ ອະຍດຸທະຍາ  ເລຂານກຸານບໍລສິດັ 

 

 ເຈົາ້ໜ້າທີົ່  ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ: 

1. ທົ່ານນາງ ສລຸພີອນ     ສວຸນັໄຊລບົ   ໃນນາມຄະນະກາໍມະການກວດກາການດາໍເນນີກອງ  

                                ປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ 

2. ທົ່ານ ພງົສລິ ິທອງແຖມ ນະ ອະຍດຸທະຍາ    ໃນນາມຄະນະກາໍມະການກວດກາການດາໍເນນີກອງ  

                               ປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ 

3. ທົ່ານນາງ ບນຸແຕົ່ງ     ສວີນັທອງ    ຜ ຖ້  ຮຸນ້ລາຍຍົ່ອຍຂອງ ບໍລສິດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ 

                               ມະຫາຊນົ ໃນນາມຄະນະກາໍມະການກວດກາການ 

                               ດາໍເນນີກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ 

4. ທົ່ານນາງ ວນັນະພອນ  ສນຸນັທາ       ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ  

                                      ໃນນາມຄະນະຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 

5. ທົ່ານ    ເອກະໄຊ     ມະນວີງົ      ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ໃນນາມຄະນະ 

                               ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 

6. ທົ່ານນາງ ອານວຸນັ     ທາໍມະວງົ     ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກ ສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ,  

                               ໃນນາມຄະນະຕດິຕາມ ແລະປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 

7. ທົ່ານນາງ ພ ວນັ       ຈນັທະລງັສ ີ   ຜ ຖ້  ຮຸນ້ລາຍຍົ່ອຍຂອງບໍລສິດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ  ມະຫາຊນົ 

                                      ໃນນາມຄະນະຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ 
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ຫລງັຈາກນ ັນ້, ພິທີກອນໄດລ້າຍງານແຕົ່ລະວາລະຂອງກອງປະຊຸມສາໍລບັມ  ນ້ ັນ້ແລະໄດອ້ະທິບາຍວິທີການລງົ

ຄະແນນສຽງໃຫຜ້ ເ້ຂົາ້ຮ ົ່ວມກອງປະຊຸມດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີ:້ 

1. ວາລະ: 

1.1 ພິຈາລະນາຮບັຮອງ ລາຍງານການປະຊຸມວສິາມນັຜ ຖ້  ຮຸນ້ ຄ ັງ້ທີ 1 ປະຈາໍປີ 2020 

1.2   ພິຈາລະນາຮບັຮອງບດົສະຫຼຼຸບລາຍງານກົ່ຽວກບັ ການດ າເນນີການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານ 

ປະຈາໍປີ 2020 

1.3   ພິຈາລະນາຮບັຮອງງບົສະແດງສະຖານະທາງການເງນິຂອງບໍລິສດັ (ງບົດນຸ ບນັຊີລາຍຮບັ, ບນັຊີ

ລາຍຈ ົ່າຍ ແລະ ບນັຊກີາໍໄລຂາດທຶນສາໍເລັດ) ປະຈາໍປີ 2020 

1.4   ພິຈາລະນາຮບັຮອງການກ ຢ້ ມເງນິຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ 

ເພ ົ່ ອໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2021 

1.5   ພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັ ກ າໄລສດຸທິປະຈ າປີ 2020 ແລະ ວທີິການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ 

1.6   ພິຈາລະນາອະນຸມດັແຜນການດາໍເນນີການ, ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນຂອງ

ບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2021         

1.7 ພິຈາລະນາອະນມຸດັ ຈ ົ່າຍຄົ່າຕອບແທນລາຍປີ 2020 ສາໍລບັຜ ອ້າໍນວຍການຂອງບໍລສິດັ            

1.8 ພິຈາລະນາອະນຸມດັ ກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ , ເບ້ຍປະຊຸມ ແລະ ເງ ິນເດຶອນຂອງ

ຜ ອ້າໍນວຍການ ປະຈາໍປີ 2021 

1.9 ພິຈາລະນາອະນຸມດັແຕົ່ງຕ ັງ້ຜ ້ກວດສອບບນັຊີພາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນສາໍລບັການ

ກວດສອບບນັຊ ີປະຈາໍປີ 2021 

1.10 ເລ ົ່ ອງອ ົ່ ນໆ (ຖາ້ມ)ີ 

 

2. ວທີິລງົຄະແນນສຽງ 

 

   ທົ່ານຜ ຖ້ ຮຸນ້ໜຶົ່ ງທົ່ານມຄີະແນນສຽງເທົົ່ າກບັຈາໍນວນຮຸນ້ທີົ່ ທົ່ານຖ ຢ ົ່ ໂດຍໜຶົ່ ງຮຸນ້ເທົົ່ າກບັໜຶົ່ ງສຽງ 

   ໃນການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະ ປະທານຈະສອບຖາມຜ ຖ້ ຮຸນ້ວົ່າ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດບໍົ່ ເຫັນດ ີແມ ົ່ນ

ໃຫລ້ງົຄະແນນສຽງໃນບດັລງົຄະແນນສຽງໃນວາລະນ ັນ້ໆ ທີົ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີົ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫກ້ ົ່ອນເຂົາ້ຫອ້ງປະຊຸມ

ພອ້ມທງັຍກົບດັດ ັົ່ງກ ົ່າວຂ ນ້ສ ງໆ ຈນົກວົ່າຈະມເີຈົາ້ໜາ້ທີົ່ ມາເກບັບດັລງົຄະແນນເພ ົ່ ອໄປກວດນບັຄະແນນສຽງ 

ແລະ ສາໍລບັຜ ຖ້  ຮຸນ້ທີົ່ ບໍົ່ ໄດຍ້ກົບດັຖ ວົ່າຜ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານນ ັນ້ ມມີະຕເິຫັນດຕີາມທີົ່ ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ 
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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

  ສາໍລບັຜ ຖ້  ຮຸນ້ທີົ່ ມອບສດິໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້ຮົ່ວມປະຊຸມແທນ ແລະ ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລງົຄະແນນສຽງຕາມຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຜ ຖ້ ຮຸນ້ ຕາມທີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນໃບມອບສິດ, ບໍລສິດັໄດນ້າໍເອົາການລງົຄະແນນສຽງຕາມທີົ່ ຜ ້ຖ ຮຸນ້

ລະບຸໄວໃ້ນໃບມອບສິດດ ັົ່ງກ ົ່າວ ໄປບນັທຶກລວມຄະແນນໄວລ້ົ່ວງໜ້າໃນເວລາທີົ່ ຜ ້ຕາງໜ້າລງົທະບຽນເປັນ

ທີົ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ເພ ົ່ ອເປັນຄວາມສະດວກໃຫ້ແກົ່ຜ ຕ້າງໜ້າບໍົ່ ຕອ້ງລງົຄະແນນສຽງໃນບດັລງົຄະແນນໃນກອງ

ປະຊຸມ 

 

3. ການນບັຄະແນນສຽງ 

 ການນບັຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະ ຈະນບັຄະແນນສຽງທີົ່ ບໍົ່ ເຫັນດຂີອງຜ ຖ້ ຮຸນ້ໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ຜ ຖ້ 

ຮຸນ້ທີົ່ ມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້ຮົ່ວມກອງປະຊຸມແທນຕາມທີົ່ ບໍລິສດັໄດບ້ນັທຶກໄວລ້ົ່ວງໜາ້ໃນວາລະທີົ່ ຜ ້ຕາງ

ໜ້າລງົທະບຽນເຂົ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມ ໂດຍນາໍມາຫກັອອກຈາກຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໝດົຂອງຜ ້ເຂົ້າຮົ່ວມປະຊຸມ 

ແລະ ລງົຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະ  

 ປະທານຈະປະກາດຜນົການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະໃຫກ້ອງປະຊຸມໄດຮ້ບັຊາບ ຫຼງັຈາກລງົຄະແນນ

ສຽງໃນແຕົ່ລະວາລະສີ້ນສດຸລງົ. ໃນກລໍະນຜີ ຖ້  ຮຸນ້ໄດສ້ ົົ່ງບດັລງົຄະແນນສຽງບໍົ່ ເຫັນດ ີພາຍຫຼງັຈາກທີົ່ ປະທານ

ໄດປ້ະກາດໃຫ້ກອງປະຊຸມຮບັຊາບຜນົການລງົຄະແນນສຽງໃນວາລະສີ້ນສດຸລງົແລວ້ນ ັນ້, ບໍລິສດັຈະບໍົ່ ໄດນ້າໍ

ເອົາຄະແນນສຽງດ ັົ່ງກ ົ່າວ ມານບັຄະແນນສຽງຕ ົ່ ມອກີ 

 

ປະທານກອງປະຊຸມສ ບຕໍົ່ ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້  ຮຸນ້ ປະຈາໍປີ 2020 ໂດຍລາຍງານແຕົ່ລະວາລະດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີ:້  
 

 

ວາລະທີ 1 ຮບັຮອງລາຍງານກອງປະຊຸມວສິາມນັ ຜ ຖ້ ຮຸນ້ ຄ ັງ້ທີ 1 ປະຈາໍປີ 2020  
 

 ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດສ້ະເໜີໃຫຜ້ ເ້ຂົາ້ຮ ົ່ວມກອງປະຊຸມຮບັຮອງລາຍງາານກອງປະຊຸມວສິາມນັ ຜ ້

ຖ ຮຸນ້ ຄ ັງ້ທີ 1 ປະຈາໍປີ 2020 ທີົ່ ປະຊຸມເມ  ົ່ອວນັທີ 04 ທນັວາ 2020 ໂດຍວາລະນີກ້ອງປະຊຸມຕອ້ງລງົ

ຄະແນນສຽງຮບັຮອງດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

       ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້  ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກ ົ່າວ: 

 ບໍົ່ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

 

ເມ  ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ງໄດສ້ະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາລາຍງານ

ການປະຊຸມວສິາມນັ ຜ ຖ້  ຮຸນ້ ຄ ັງ້ທີ 1 ປະຈາໍປີ 2020 ເຊິົ່ ງໄດປ້ະຊຸມໃນວນັທີ 04 ທນັວາ 2020   

 

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລ ົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງດ ັົ່ງນີ:້ 

- ເຫັນດ ີ  33.037.076 ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00  % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ບໍົ່ ເຫັນດ ີ          0   ສຽງ  ຄດິເປັນ    0.00  % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ລວມ    33.037.076 ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00  % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 
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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາລາຍງານການປະຊຸມວສິາມນັ ຜ ຖ້  ຮຸນ້ ຄ ັງ້ທີ 1 ປະຈາໍ

ປີ 2020 ເຊິົ່ ງຈດັຂ ນ້ໃນວນັທີ 04 ທນັວາ 2020 ດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່

ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

 

ວາລະທີ 2 ພິຈາລະນາຮບັຮອງບດົສະຫຼຼຸບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານປະຈາໍປີ 

2020 

      ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາຮບັຮອງບດົສະຫຼຼຸບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍ

ເນີນການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານປະຈາໍປີ 2020 ໂດຍວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຕ້ອງລງົຄະແນນສຽງ

ຮບັຮອງດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ  

ເຊິົ່ ງປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

ແລະ ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ນ້າໍສະເໜີບດົສະຫຼຼຸບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລສິດັ ແລະ 

ລາຍງານປະຈາໍປີ 2020 ເຊິົ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັົ່ງນີ:້ 

 

 ຜນົດາໍເນນີງານທີົ່ ສາໍຄນັຂອງປີ 2020 

 ເປີດຕວົຜະລິດຕະພນັໃຫມ ົ່ ໂດຍເລີົ່ ມໃຫ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຄ ນໃຫມ ົ່ (Refinance) ສາໍ

ລບັລດົທີົ່ ໃຊແ້ລວ້ (Used car)   

   ບໍລສິດັໄດເ້ລີົ່ ມໃຫບໍ້ລກິານສນິເຊ ົ່ ອສາໍລບັລດົທີົ່ ໃຊແ້ລວ້ ເພ ົ່ ອຊົ່ວຍເຫຼ ອສະພາບຄົ່ອງໃຫ້

ແກົ່ລ ກຄາ້ຂອງບໍລິສດັ ຜ ້ທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການແຜົ່ລະບາດຂອງໂຄໂລນົ່າໄວຣສັ 

(Covid-19) ເຊິົ່ ງສິນເຊ ົ່ ອໃຫມ ົ່ນີ ້ຈະໃຫ້ລ ກຄາ້ນາໍລດົທີົ່ ໃຊ້ແລວ້ຂອງຕນົມາຂໍສິນເຊ ົ່ ອ

ຄ ນໃຫມ ົ່ ແລະ ໃນອານາຄດົ ບໍລິສດັຈະຂະຫຍາຍຈາໍນວນລ ກຄາ້ທີົ່ ໃຊບໍ້ລິການໃຫ້ເພີົ່ ມ

ຫຼາຍຍິົ່ ງຂ ນ້  

 ເປີດຕວົມາດຕະການຊົ່ວຍເຫຼ ອລ ກຄາ້ທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການແຜົ່ລະບາດຂອງໂຄ

ໂລນົ່າໄວຣດັ (Covid-19) ເຊິົ່ ງແບົ່ງອອກເປັນມາດຕະການຄ :  

 ພກັຊາໍລະໜ້ີເປັນເວລາ 2 ເດ ອນ 

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

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

 ຈາໍນວນເງນິກ ໃ້ໝົ່ຂອງ ປີ 2020 ທຽບໃສົ່ ປີ 2019 

 2019 2020 ຜນົຕົ່າງ  

ຈາໍນວນສນັຍາ (ຄນັ) 6.030 5.046 -16,3 % 

ຈາໍນວນເງນິໃຫສ້ນິເຊຶົ່ ອ (ລາ້ນກບີ) 68.557 58.485 -14,7 % 

 

 ຜນົການດາໍເນນີທລຸະກດິປະຈາໍ ປີ 2020 ທຽບໃສົ່ ປີ 2019. 

 2019 2020 ຜນົຕົ່າງ 

ກາໍໄລສດຸທິ (ກ ົ່ອນອາກອນ)  10.340,2 8.869,1 - 1.471,1 

ອາກອນນຕິິບກຸຄນົ   2.255,6  1.124,3 - 1.131,3 

ກາໍໄລສດຸທິ (ຫຼງັອາກອນ) 8.084,6 7.744,8 - 339,8 

 
 

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້  ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກ ົ່າວ: 

 ບໍົ່ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

 

ເມ  ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາບດົ

ສະຫຼຼຸບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານປະຈາໍປີ 2020  

 

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງ ດ ັົ່ງນີ:້ 

- ເຫັນດ ີ  33.037.076 ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00  % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ບໍົ່ ເຫັນດ ີ          0   ສຽງ  ຄດິເປັນ    0.00  % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ລວມ    33.037.076 ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00  % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາບດົສະຫຼຼຸບລາຍງານກົ່ຽວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັ 

ແລະ ລາຍງານປະຈາໍປີ 2020 ດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

 



 

7 
 

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

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

 

ວາລະທີ 3  ພິຈາລະນາຮບັຮອງງບົສະແດງສະຖານະທາງການເງນິຂອງບໍລິສດັ (ງບົດນຸ ບນັຊີລາຍຮບັ, ບນັຊີລາຍ

ຈ ົ່າຍ ແລະ ບນັຊີກາໍໄລຂາດທຶນສາໍເລັດ) ປະຈາໍປີ 2020  

  ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາກົ່ຽວກບັງບົສະແດງສະຖານະການເງນິຂອງ

ບໍລສິດັ (ງບົດນຸ ບນັຊລີາຍຮບັ, ບນັຊລີາຍຈ ົ່າຍ ແລະ ບນັຊກີາໍໄລຂາດທຶນສາໍເລັດ) ປະຈາໍປີ 2020 ໂດຍ

ວາລະນີກ້ອງປະຊຸມຕອ້ງລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂົ້າ

ຮົ່ວມປະຊຸມ 

ເຊິົ່ ງປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

ແລະ ຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ້ນາໍສະເໜີກ ົ່ຽວກບັງບົສະແດງສະຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ (ງບົດນຸ 

ບນັຊີລາຍຮບັ, ບນັຊີລາຍຈ ົ່າຍ ແລະ ບນັຊີກາໍໄລຂາດທຶນສາໍເລັດ) ປະຈາໍປີ 2020 ເຊິົ່ ງມລີາຍລະອຽດ

ດ ັົ່ງນີ:້  

 ສະຖານະທາງການເງນິ ວນັທີ 31 ທນັວາ 2020 

o ຊບັສນິລວມ   88.739,4  ລາ້ນກບີ 

o ໜ້ີສນິລວມ   17.979,3 ລາ້ນກບີ 

o ສົ່ວນຂອງຜ ຖ້ ຮຸນ້     70.760,1 ລາ້ນກບີ 

o ລາຍໄດລ້ວມ   25.589,8  ລາ້ນກບີ 

o ລາຍຈ ົ່າຍລວມ  16.720,7  ລາ້ນກບີ 

o ກາໍໄລສດຸທິ               7.744,8      ລາ້ນກບີ   

 

 Financial Ratio ທີົ່ ສາໍຄນັ  2019  2020   ປົ່ຽນ (+/-) 

o Net Profit Margin 33,3%  30,0%    -3,3% 

o ROA    8,6%   8,7%    +0,1% 

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

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

 

 

       ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້  ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກ ົ່າວ: 

 ບໍົ່ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວຫິານ, ເມ  ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

 

ເມ  ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອົາງບົ

ສະແດງສະຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ (ງບົດນຸ ບນັຊລີາຍຮບັ, ບນັຊລີາຍຈ ົ່າຍ ແລະ ບນັຊກີາໍໄລຂາດທຶນ

ສາໍເລັດ) ປະຈາໍປີ 2020  

 

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງ ດ ັົ່ງນີ:້ 

- ເຫັນດ ີ  33.037.076   ສຽງ  ຄດິເປັນ 100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ບໍົ່ ເຫັນດ ີ          0   ສຽງ  ຄດິເປັນ    0.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ລວມ    33.037.076 ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາງບົສະແດງສະຖານະການເງນິຂອງບໍລສິດັ (ງບົດນຸ ບນັຊລີາຍຮບັ, ບນັຊລີາຍ

ຈ ົ່າຍ ແລະ ບນັຊກີາໍໄລຂາດທຶນສາໍເລັດ) ປະຈາໍປີ 2020 ດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

 

ວາລະທີ 4 ພິຈາລະນາຮບັຮອງການເງນິກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມເພ ົ່ ອໃຊ ້

         ສາໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2021 

   ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາຮບັຮອງການເງນິກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ 

ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ ເພ ົ່ ອໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2021

ໂດຍວາລະນີກ້ອງປະຊຸມຕອ້ງລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ  

ເຊິົ່ ງປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

ແລະ ຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ້ນາໍສະເໜີກ ົ່ຽວກບັ ການເງນິກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ 

ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ ເພ ົ່ ອໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2021 ເຊິົ່ ງມ ີ

ບດົສະຫຼຼຸບດ ັົ່ງນີ:້ 

 ແຜນທລຸະກດິຂອງບໍລສິດັ ສາໍລບັປີ 2021 

 ສນິເຊ ົ່ ອໃຫມ ົ່ໃນປີ 2021 ແມ ົ່ນເທົົ່ າກບັ 19.800 ລາ້ນກບີ 

 ຍອດເງນິກ ທີ້ົ່ ຄາ້ງຈ ົ່າຍໃນທາ້ຍປີ 2021 ແມ ົ່ນປະມານ 33.000 ລາ້ນກບີ 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວຫິານ, ເມ  ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

 

 ກ ຢ້ ມເງນິຈາກທະນາຄານ EXIM ຈາກປະເທດໄທ 

 ເງນີກ ທ້ງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 3.0 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

 ການເຊັນສນັຍາເງນິກ ແ້ມ ົ່ນວນັທີ 28 ກມຸພາ 2020. 

 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 ັົ່ງກ ົ່າວ: 

 ບໍົ່ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

 

ເມ  ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການກ ຢ້ ມ

ຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ ເພ ົ່ ອໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການຕາມ

ແຜນງານປະຈາໍປີ 2021  

 

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງ ດ ັົ່ງນີ:້ 

- ເຫັນດ ີ  33.037.076   ສຽງ  ຄດິເປັນ 100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ບໍົ່ ເຫັນດ ີ          0   ສຽງ  ຄດິເປັນ    0.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ລວມ    33.037.076 ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

      ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິການເງນິກ ຢ້ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫຼົ່ງເງນິກ ຢ້ ມ ເພ ົ່ ອ

ໃຊສ້າໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2021 ແລະ ມອບອາໍນາດໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ ແລະ 

ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ເປັນຜ ດ້າໍເນນີການ ແລະ ລງົນາມໃນເອກະສານຕົ່າງໆ ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ ດວ້ຍຄະແນນສຽງ

ຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວຫິານ, ເມ  ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

ວາລະທີ 5 ພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2020 ແລະ ວທີິການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ 

     ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 

2020 ແລະ ວທີິການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ກອງປະຊຸມຈະລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງ

ເອົາຫລາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜຶົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງໃນກອງປະຊຸມ. 

       ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ ້ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລີດິວໄິລ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ 

ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ນ້າໍສະເໜີກ ົ່ຽວກບັ ການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2020 ແລະ ວິທີການ

ແບົ່ງເງນິປນັຜນົເຊິົ່ ງມບີດົສະຫຼຼຸບດ ັົ່ງນີ:້ 

 ສະຫຼຼຸບການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ 2020      7.744.783.175 ກບີ 

1. ສາໍຮອງຕາມກດົໝາຍ                         774.478.318 ກບີ 10,00 % 

2. ຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົ                            6.200.000.000 ກບີ 80,05 % 

3. ສະສມົໄວໃ້ນກາໍໄລສະສມົ                      770.304.857 ກບີ  9,95 % 

 ມ ປິ້ດປ ້ມບນັຊີທະບຽນຜ ຖ້ ຄອງຮຸນ້ ຂອງບໍລິສດັ ເພຶົ່ ອກາໍນດົຜ ມ້ສີິດໄດຮ້ບັເງນິປນັຜນົປະຈາໍປີ 

ໃນວນັທີ 26 ມນີາ 2021 

 ກາໍນດົຈ ົ່າຍເງນີປນັຜນົໃນອດັຕາ 155 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້ (ມ ນຄົ່າກາໍນດົ 1.000 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້) ພາຍໃນ 

30 ວນັ ຫຼງັອະນມຸດັຈາກກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້  ຮຸນ້ປະຈາໍປີ 2020 (ບໍລິສດັຢ ົ່ໃນລະຫວົ່າງດາໍ

ເນນີການປົ່ຽນແປງມ ນຄົ່າກາໍນດົຈາກ 1.000 ກບີ ເປັນ 100 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້ ເຊິົ່ ງຖາ້ດາໍເນນີການ

ປົ່ຽນແປງມ ນຄົ່າກາໍນດົເປັນ 100 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້ ກ ົ່ອນວນັຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົນ ັນ້ ເງນິປນັຜນົຈະເທົົ່ າ

ກບັ 15.5 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້ແທນ)  

       ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້  ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກ ົ່າວ: 

 ບໍົ່ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

 

ເມ  ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ ງໄດສ້ະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ອະນມຸດັການຈດັສນັຫາກາໍ

ໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2020 ແລະ ວທີິການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ  

 

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງ ດ ັົ່ງນີ:້ 
 

- ເຫັນດ ີ   33.037.076  ສຽງ  ຄດິເປັນ 100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ບໍົ່ ເຫັນດ ີ           0  ສຽງ  ຄດິເປັນ    0.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ລວມ     33.037.076 ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 
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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

    

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິອະນມຸດັການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2020 ແລະວທີິການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ 

ດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ ດ ັົ່ງນີ:້ 

1. ສາໍຮອງຕາມກດົໝາຍ                         774.478.318    ກບີ 10,00 % 

2. ຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົ                           6.200.000.000     ກບີ 80,05 % 

3. ສະສມົໄວໃ້ນກາໍໄລສະສມົ                      770.304.857    ກບີ  9,95 % 

              ລວມ                               7.744.783.175     ກບີ 

 ມ ປິ້ດປ ້ມບນັຊີທະບຽນຜ ຖ້ ຄອງຮຸນ້ ຂອງບໍລິສດັ ເພຶົ່ ອກາໍນດົຜ ມ້ສີິດໄດຮ້ບັເງນິປນັຜນົປະຈາໍປີ ໃນວນັທີ 

26 ມນີາ 2021 

 ກາໍນດົຈ ົ່າຍເງນີປນັຜນົໃນອດັຕາ 155 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້ (ມ ນຄົ່າກາໍນດົ 1.000 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້) ພາຍໃນ 30 ວນັ 

ຫຼງັອະນມຸດັຈາກກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້  ຮຸນ້ປະຈາໍປີ 2020 (ບໍລສິດັຢ ົ່ໃນລະຫວົ່າງດາໍເນນີການປົ່ຽນແປງ

ມ ນຄົ່າກາໍນດົຈາກ 1.000 ກບີ ເປັນ 100 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້ ເຊິົ່ ງຖາ້ດາໍເນນີການປົ່ຽນແປງມ ນຄົ່າກາໍນດົເປັນ 

100 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້ ກ ົ່ອນວນັຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົນ ັນ້ ເງນິປນັຜນົຈະເທົົ່ າກບັ 15.5 ກບີຕໍົ່ ຮຸນ້ແທນ)  

 

ວາລະທີ 6 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນດາໍເນນີການ, ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນຂອງບໍລິສດັ  

         ປະຈາໍປີ 2021  

    

     ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນດາໍເນນີການ, ເງນິເດ ອນຂອງ

ພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນຂອງບໍລິສດັປະຈາໍປີ 2021 ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ກອງປະຊຸມຈະລງົ

ຄະແນນສຽງຮບັຮອງເອົາຫລາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜຶົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງໃນກອງປະຊຸມ. 

    ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ ້ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລີດິວໄິລ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ 

ຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ເປັນຜ ້ນາໍສະເໜີກ ົ່ຽວ ແຜນດາໍເນນີການ, ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົ

ລງົທຶນຂອງບໍລສິດັປະຈາໍປີ 2021 ເຊິົ່ ງມບີດົສະຫຼຼຸບດ ັົ່ງນີ:້     

 ອີງຕາມແຜນທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ສາໍລບັປີ 2021, ບໍລິສດັໄດຄ້າດຄະເນວົ່າຈະເພີົ່ ມກາໍໄລ

ສດຸທິ 6-7 ສົ່ວນຮອ້ຍຈາກກາໍໄລສດຸທິ ( ຫຼງັອາກອນ ) ປະຈາໍປີທີົ່ ຜົ່ານມາ. 
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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

 ດາ້ນການຕະຫຼາດ 

ບໍລສິດັມແີຜນຈະເພີົ່ ມຈາໍນວນສນັຍາໃຫມ ົ່ (ສນັຍາ) ປະມານ 60% ເມ  ົ່ອທຽບກບັປີທີົ່ ຜົ່ານ

ມາ ທ ັງ້ໃນດາ້ນຂອງຈາໍນວນສນັຍາ ແລະ ຈາໍນວນເງນິໃຫສ້ນິເຊຶົ່ ອ ເຊິົ່ ງມກີນົລະຍດຸດ ັົ່ງນີ:້ 

o ຮກັສາສົ່ວນແບົ່ງຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

o ພດັທະນາຊົ່ອງທາງການຕະຫຼາດໃຫມ ົ່ຜົ່ານຊົ່ອງທາງສ ົ່ ສານອອນໄລນ ໌ (Social 

Media) ແລະ ເທັກໂນໂລຍໃີຫມ ົ່ 

o ຂະຫຍາຍພ ້ນທີົ່ ໃຫບໍ້ລກິານ ໂດຍສາ້ງຕ ັງ້ສາຂາໃຫມ ົ່ 1-2 ແຫົ່ງ 

 ເງນິກ ຢ້ ມ 

ຈາກແຜນດາໍເນນີທລຸະກດິປີ 2021 ບໍລິສດັຕອ້ງການຂະຫຍາຍທຸລະກດິເພີົ່ ມຂ ້ນອີກໃນ

ຕະຫຼາດໃຫມ ົໆ່  ຕາມທີົ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນຍດຸທະສາດທີົ່ ກາໍນດົໄວ ້ສະນ ັນ້, ບໍລສິດັຈຶົ່ງຕອ້ງການກ ຢ້ ມ

ເງນິປະມານ 19.800 ລາ້ນກບີເພ ົ່ ອເຮັດໃຫບ້ນັລຕຸາມແຜນທີົ່ ວາງໄວ.້ 

 

 ດາ້ນດາ້ນລງົທຶນ 

ຫວົຂໍກ້ານລງົທຶນ ກບີ 

ອາຄານ, ສາໍນກັງານ ແລະ ຄົ່າຕບົແຕົ່ງ  64.000.000 

ຍານພາຫະນະ 520.000.000 

ຮາດແວຄອມພິວເຕ ີແລະ ອປຸະກອນອຶົ່ ນໆ  96.000.000 

Application Software  240.000.000 

ເຄຶົ່ ອງຄອມພິວເຕ,ີ ອປຸະກອງພວ້ງ  100.000.000 

ອປຸະກອນຫອ້ງການ + ການທດົແທນ 160.000.000 

ການລງົທຶນສາໍລບັສາຂາໃຫມ ົ່ (ສິົ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ+ອປຸະກອນ)  96.000.000 

ທງັໝດົ 1.276.000.000 

 

 ດາ້ນພະນກັງານ 

ຈາໍນວນພະນກັງານທງັໝດົໃນທາ້ຍປີ 2021 ແມ ົ່ນ 133 ຄນົ, ເຊິົ່ ງງບົປະມານເງນິເດ ອນ

ຂອງພະນກັງານ ແລະ ຄົ່າຕອບແທນສາໍລບັແຜນທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັສາໍລບັປີ 2021 ແມ ົ່ນ

ເທົົ່ າກບັ 8.228,3 ລາ້ນກບີ ສາໍລບັພະນກັງານລວມທງັຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ 
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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

 

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້  ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກ ົ່າວ: 

 ບໍົ່ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

 

ເມ  ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນດາໍເນນີການ, 

ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນຂອງບໍລສິດັປະຈາໍປີ 2021  

 

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງ ດ ັົ່ງນີ:້ 

- ເຫັນດ ີ   33.037.076  ສຽງ  ຄດິເປັນ 100.00  % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ບໍົ່ ເຫັນດ ີ           0  ສຽງ  ຄດິເປັນ    0.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ລວມ     33.037.076 ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິອະນມຸດັອະນມຸດັແຜນດາໍເນນີການ, ເງນິເດ ອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທຶນ

ຂອງບໍລສິດັປະຈາໍປີ 2021 ດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 
 

 

 

 

ວາລະທີ 7  ພິຈາລະນາອະນມຸດັຈ ົ່າຍຄົ່າຕອບແທນລາຍປີ 2020 ສາໍລບັຜ ອ້າໍນວຍການຂອງບໍລິສດັ 

      ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັຈ ົ່າຍຄົ່າຕອບແທນລາຍປີ 2020  

ສາໍລບັຜ ອ້າໍນວຍການຂອງບໍລສິດັ ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ກອງປະຊຸມຈະລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງເອົາ

ຫລາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜຶົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງໃນກອງປະຊຸມ.    

     ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ ້ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລີດິວໄິລ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ 

ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ເປັນຜ ນ້າໍສະເໜີກ ົ່ຽວກບັການຈ ົ່າຍຄົ່າຕອບແທນລາຍປີ 2020 ສາໍລບັຜ ອ້າໍນວຍການ

ຂອງບໍລສິດັ ເຊິົ່ ງບດົສະຫຼຼຸບດ ັົ່ງນີ:້ 

 ສະເໜີຂໍອະນມຸດັຈ ົ່າຍຄົ່າຕອບແທນຈາກຜນົດາໍເນນີງານປະຈາໍປີ 2020 ສ ງສດຸ 210.0 

ລາ້ນກບີ ໃຫ້ແກົ່ຜ ອ້າໍນວຍການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຜນົ

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

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້  ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກ ົ່າວ: 

 ບໍົ່ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

 

ເມ  ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັຈ ົ່າຍຄົ່າຕອບແທນ

ລາຍປີ 2020 ສາໍລບັຜ ອ້າໍນວຍການຂອງບໍລສິດັ 

 

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງດ ັົ່ງນີ:້ 

- ເຫັນດ ີ  33.037.076   ສຽງ  ຄດິເປັນ 100.00 %  ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ບໍົ່ ເຫັນດ ີ          0   ສຽງ  ຄດິເປັນ    0.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ລວມ    33.037.076 ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕກິອງປະຊຸມໄດອ້ະນມຸດັຈ ົ່າຍຄົ່າຕອບແທນລາຍປີ 2020 ສາໍລບັຜ ອ້າໍນວຍການຂອງ

ບໍລິສດັ ໂດຍຈາໍນວນເງນິໂບນດັສ ງສດຸ ບໍົ່ ໃຫ້ເກນີ 210.0 ລາ້ນກບີ ແລະ ມອບອາໍນາດໃຫ້ຄະນະອານກຸາໍ

ມະການກາໍນດົຜນົຕອບແທນ ມໜີ້າທີົ່ ໃນການຈດັສນັ ແລະ ກາໍນດົວນັຈ ົ່າຍຕໍົ່ ໄປ  ດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍ

ກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 8 ພິຈາລະນາອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ອ້າໍນວຍການ  

         ສາໍລບັປີ 2021 

            ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫກ້ອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້ປະຊຸມ 

ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ອ້າໍນວຍການ ສາໍລບັປີ 2021 ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ກອງປະຊຸມຈະລງົຄະແນນ

ສຽງຮບັຮອງເອົາຫລາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜຶົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງໃນກອງປະຊຸມ.   

           ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ 

ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍົ່ເປັນຜ ນ້າໍສະເໜີກ ົ່ຽວກບັ ສະເໜີຂໍອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ 

ເງນິເດ ອນຂອງຜ ອ້າໍນວຍການ ສາໍລບັປີ 2021 ເຊິົ່ ງບດົສະຫຼຼຸບດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີ:້ 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວຫິານ, ເມ  ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

ຂໍອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ອ້າໍນວຍການ ປະຈາໍປີ 2021 

 ລາຍລະອຽດ ປະທານ ກາໍມະການ ຫວົໜົ່ວຍ 

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

2. ເບຍ້ປະຊຸມ: 

- ສະພາບໍລຫິານ 

- ຄະນະກາໍມະການຊຸດຍົ່ອຍ  

 

 

2.500.000 

1.500.000 

 

1.500.000 

1.000.000 

 

ກບີ/ຄ ັງ້/ທົ່ານ 

ກບີ/ຄ ັງ້/ທົ່ານ 

3. ບາໍເນດັປະຈາໍປີ 3% ຈາກການປະມານກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2021      

(ພິຈາລະນາປບັເພີົ່ ມ ຫຼ  ຫຼຼຸດລງົຕາມຜນົງານຈງິ) 

 

ໝາຍເຫດ: ຜນົຕອບແທນຂາ້ງເທິງ ຍງັບໍົ່ ໄດລ້ວມກບັເງນິເດ ອນຂອງຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ເຊິົ່ ງກາໍນດົໄວ້

ແລວ້ໃນແຜນງານປະຈາໍປີ 2021 (ໃນວາລະທີ 6) 

 

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້  ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກ ົ່າວ: 

 ບໍົ່ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

      

ເມ  ົ່ອບໍົ່ ມທີົ່ານໃດສອບຖາມແລວ້ປະທານຈຶົ່ ງໄດສ້ະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັກາໍນດົຜນົ

ຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ອ້າໍນວຍການ ສາໍລບັປີ 2021 

 

ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເລຶົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວ ກອງປະຊຸມໄດລ້ງົຄະແນນສຽງດ ັົ່ງນີ:້ 

- ເຫັນດ ີ   33.037.076   ສຽງ  ຄດິເປັນ 100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ບໍົ່ ເຫັນດ ີ           0   ສຽງ  ຄດິເປັນ    0.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

- ລວມ     33.037.076  ສຽງ  ຄດິເປັນ  100.00 % ຂອງຈາໍນວນສຽງທງັໝດົທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 

 

ມະຕິ: ກອງປະຊຸມມມີະຕິອະນຸມດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ້ອາໍນວຍ

ການ ສາໍລບັປີ 2021 ດວ້ຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີົ່ ເຂົາ້ຮ ົ່ວມປະຊຸມ 
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ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ                                                                                                 
628, ໜົ່ວຍ 19, ບາ້ນ ໂພນພະເນົາ, ກມ. 5, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວຫິານ, ເມ  ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.                            

ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

 ວາລະທີ 9 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຕົ່ງຕ ັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນ ສາໍລບັການກວດສອບ

ບນັຊີ ປະຈາໍປີ 2021 

             ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊີພາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົ

ຄົ່າຕອບແທນສາໍລບັການ ກວດສອບບນັຊີ ປະຈາໍປີ 2021 ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ກອງປະຊຸມຈະລງົ

ຄະແນນສຽງຮບັຮອງເອົາຫລາຍກວົ່າເຄິົ່ ງໜຶົ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງໃນກອງປະຊຸມ.    

           ປະທານກອງປະຊຸມໄດແ້ຕົ່ງຕ ັງ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ປະທານຄະນະກາໍມະການກວດສອບ, 

ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ, ສະເໜີຂໍອະນມຸດັແຕົ່ງຕ ັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນ

ສາໍລບັການກວດສອບບນັຊີປະຈາໍປີ 2021, ໂດຍຕາມທີົ່ ບໍລິສດັ Deloitte (Lao) ຈາໍກດັຜ ້ດຽວເຊິົ່ ງເປັນ

ບໍລິສດັຜ ກ້ວດສອບບນັຊີພາຍນອກໃຫກ້ບັບໍລິສດັມາຕ ັງ້ແຕົ່ປີ 2017 ເຖງິປະຈບຸນັ ໄດດ້າໍເນນີການກວດສອບ

ຄບົ 4 ປີຕິດຕໍົ່ ກນັ ໂດຍບໍລິສດັຈະຕອ້ງມກີານປົ່ຽນແປງຜ ກ້ວດສອບພາຍນອກ ຕາມເກນທີົ່ ກາໍນດົໄວ ້ດ ັົ່ງນ ັນ້

ບໍລສິດັຈຶົ່ງພິຈາລະນາແຕົ່ງຕ ັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊພີາຍນອກລາຍໃຫມ ົ່ ເຊິົ່ ງບດົສະຫຼຼຸບດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີ:້ 

 

 ກອງປະຊຸມໄດອ້ະນມຸດັແຕົ່ງຕ ັງ້ ບໍລສິດັ PWC (Lao) ຈາໍກດັຜ ດ້ຽວ ເປັນຜ ກ້ວດສອບບນັຊີ

ປະຈາໍປີ 2021   

 ກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນສາໍລບັກວດສອບບນັຊ ີຈາໍນວນ 28,700 ໂດລາສະຫະລດັ ຍງັບໍົ່ ລວມຄົ່າ

ອາກອນ ແລະ Out of Pocket 

 

         ເຫດຜນົສາໍຄນັທີົ່ ບໍລສິດັແຕົ່ງຕ ັງ້ ບໍລສິດັ PWC (Lao) ຈາໍກດັຜ ດ້ຽວ ເປັນຜ ກ້ວດສອບບນັຊ ີ

     ປະຈາໍປີ 2021 ດ ັົ່ງນີ:້ 

 ເປັນບໍລສິດັກວດສອບທີົ່ ດາໍເນນີທລຸະກດິໃນ ສປປ ລາວ ມາເປັນໄລຍະເວລານານຫຼາຍປີ ເຊິົ່ ງ

ມປີະສບົການ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈເປັນຢົ່າງດ ີ 

 ເປັນບໍລສິດັທີົ່ ໄດກ້ວດສອບບໍລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວຫຼາຍທີົ່ ສດຸ 

 ສະເໜີຄົ່າຕອບແທນສາໍລບັການກວດສອບຕ ໍົ່າກວົ່າຄົ່າຕອບແທນສາໍລບັການກວດສອບໃນປີທີົ່

ຜົ່ານມາ  

 

ປະທານກອງປະຊຸມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້  ຮຸນ້ສອບຖາມກົ່ຽວກບັວາລະດ ັົ່ງກ ົ່າວ: 

 ບໍົ່ ມຜີ ຖ້  ຮຸນ້ທົ່ານໃດສອບຖາມ 

 

 




