




 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 

ເອກະສານຄດັຕິດ ກອງປະຊຸມສາມນັ ຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2021 

1. ວາລະກອງປະຊຸມສາມນັ ຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2021 

2. ໃບມອບສດິ 

3. ເອກະສານປະກອບວາລະທີ 1:              ລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2020  

4. ເອກະສານປະກອບວາລະທີ 2 ແລະ 6:       ບດົສະຫ ຸບລາຍງານກຽ່ວກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ, ລາຍ 

                                     ງານປະຈາໍປີ 2021 ແລະ ແຜນການດາໍເນນີທລຸະກດິ ປະຈາໍປີ 

                                     2022  

5. ເອກະສານປະກອບວາລະທີ 3:              ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2021 

6. ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັການລງົຄະແນນສຽງ 

7. ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັເອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານທ່ີຕູ້ອງນາໍມາສະເໜີໂຕເພ່ືອເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

8. ຊວີະປະຫວດັຫຍໍູ້ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

9. ແຜນທ່ີຂອງສະຖານທ່ີຈດັກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ 

ໝາຍເຫດ 

1. ຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນທກຸທາ່ນຕູ້ອງໄດູ້ນາໍເອົາໜງັສືເຊີນປະຊຸມພູ້ອມເອກະສານຄດັຕິດຕາ່ງໆ ເລ່ີມຕ ັູ້ງແຕ ່8 ເມສາ 2022 ຢ  ່ອາຄານ

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຊ ັູ້ນ 4 ພະແນກຊາໍລະສະສາງ ແລະ ຮບັຝາກຫ ກັຊບັ, ບູ້ານໂພນທນັເໜືອ, ຖະໜນົ T4, ເມອືງ 

ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ໂທລະສບັ: (856-20) 454361-4, ແຟັກ: (856-21) 454361-4 

2. ສາໍລບັຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນທ່ີຈະເຂົູ້າຮວ່ມປະຊຸມດູ້ວຍຕນົເອງກະລຸນານາໍບດັປະຈາໍຕວົ ຫ ື ໜງັສືຜ່ານແດນ (ກໍລະນີເປັນຄນົ

ຕາ່ງປະເທດ) ມາສະເໜີຕວົເພ່ືອເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

3. ຖູ້າຫາກທ່ານບ່ໍສະດວກທ່ີໄປຮວ່ມກອງປະຊຸມດູ້ວຍຕນົເອງ ຈະມອບສິດໃຫູ້ບຸກຄນົອື່ ນໄປເຂົູ້າຮວ່ມແທນກໍ່ໄດູ້ ໂດຍມອບ

ສິດໃຫູ້ຕາມແບບທ່ີຄດັຕິດມາພູ້ອມໜງັສືສະບບັນີູ້ ແລະ ນາໍມາມອບໃຫູ້ປະທານກອງປະຊຸມ ຫ ື ຜ ູ້ທ່ີປະທານກອງປະຊຸມ

ມອບໝາຍ ຊ ່ ງຜ ູ້ໄດູ້ຮບັມອບສິດຕູ້ອງໄດູ້ນາໍບດັປະຈາໍຕວົ ຫ ື ໜງັສືຜາ່ນແດນ (ກລໍະນເີປັນຄນົຕາ່ງປະເທດ) ມາສະເໜີ

ຕວົເພ່ືອເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

4. ໃນກລໍະນທ່ີີຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນຈະມອບໝາຍໃຫູ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫ ະຂອງບໍລິສດັ ເຂົູ້າຮວ່ມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ

ແທນ, ກະລຸນາປະກອບຂໍູ້ມ ນ ແລະ ລງົລາຍເຊັນໃນໃບມອບສິດດ ັ່ງກາ່ວ ແລະ   ໝາຍ () ເພ່ືອເລືອກເອົາສະພາ

ບໍລິຫານອດິສະຫ ະຂອງບໍລິສດັ ທາ່ນໃດທາ່ນໜ ່ ງເປັນຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ແລະ ສ ົ່ງໃບມອບສດິດ ັງ່ກາ່ວພູ້ອມເອກະສານຄດັຕິດນ ັູ້ນ 

ສ ົ່ງເຖງິ ບໍລິສດັ ມະຫະທ ນ ເຊ່ົາສນິເຊື່ ອ ມະຫາຊນົ, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວຫິານ, ບູ້ານ ໂພນພະເນົາ ກມ5, ເມອືງ ໄຊ

ເສດຖາ,ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໂທ-ແຟັກ:(+856 21)418062 – 6  ແລະ ກະລຸນາສ ົ່ງເຖງິບໍລິສດັກອ່ນ ວນັທີ 21 

ເມສາ 2022 

5. ຖູ້າຫາກທ່ານມຂີໍູ້ສງົໄສ ຫ ື ຄາໍຖາມກຽ່ວກບັການມອບສິດ ລວມທງັລາຍລະອຽດໃນໜງັສືເຊີນປະຊຸມສະບບັນີູ້ ທ່ານ

ສາມາດສອບຖາມ ທາ່ນ ນາງ ກ  ່ທາໍມະວງົ , ໂທ: (856-20) 58049885 

 

 

 

 

 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 

 

ວາລະທີ 1 ພິຈາລະນາຮບັຮອງ ລາຍງານການປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2020 

ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ເພ່ືອໃຫູ້ຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນພິຈາລະນາຮບັຮອງລາຍງານການປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2020 ເມ ື່ອວນັທີ 27 ເມສາ 

2021 ຕາມເອກະສານຄດັຕິດ    

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວາ່ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ຄວນຮບັຮອງເອົາລາຍງານການປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2020 ເມ ື່ອວນັທີ 27 

ເມສາ 2021 ທ່ີຜາ່ນມາ  

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິທ ົ່ວໄປ ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ່ືງຂອງຈາໍ

ນວນສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມປະຊຸມ  

 

ວາລະທີ 2 ພິຈາລະນາຮບັຮອງບດົສະຫ ຸບລາຍງານກຽ່ວກບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານປະຈາໍປີ 2021

ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

              ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້  ”

ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນມສີິດ ແລະ ໜູ້າທ່ີໃນການຮບັຮອງເອົາບດົສະຫ ຸບລາຍງານກຽ່ວກບັການດາໍເນນີທລຸະ

ກດິຂອງບໍລິສດັ” ໂດຍລາຍງານຜນົບດົສະຫ ຸບລາຍງານກຽ່ວກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 

2021 ແມນ່ມລີາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄດັຕິດ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວາ່ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນຄວນຮບັຮອງເອົາບດົສະຫ ຸບລາຍງານກຽ່ວກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ແລະ  

ລາຍງານປະຈາໍປີ 2021 ເຊິ່ ງໄດູ້ຜາ່ນການພິຈາລະນາຂອງສະພາບໍລິຫານ  

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິ  ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 3 ພິຈາລະນາຮບັຮອງງບົສະແດງສະຖານະທາງການເງນິຂອງບໍລິສດັ (ງບົດນຸ ບນັຊລີາຍຮບັ, ບນັຊລີາຍຈາ່ຍ 

ແລະ ບນັຊກີາໍໄລຂາດທ ນສາໍເລັດ) ປະຈາໍປີ 2021 

ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ:  

              ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້  

              ”ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນມສີດິ ແລະ ໜູ້າທ່ີໃນການຮບັຮອງເອົາເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບໍລິສດັ” 

              ລາຍງານການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2021 ແມນ່ມລີາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄດັຕິດ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວາ່ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນຄວນຮບັຮອງເອົາເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2021 ເຊິ່ ງໄດູ້ 

ຜາ່ນການພິຈາລະນາຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜາ່ນການກວດສອບຈາກຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກແລູ້ວ  

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິ  ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 

 

ວາລະທີ 4 ພິຈາລະນາຮບັຮອງການກ ູ້ຢືມເງນິຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງການຈດັຫາແຫ ່ງເງນິກ ູ້ຢືມ ເພ່ືອໃຊູ້ 

              ສາໍລບັການຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2022 

              ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ອງິຕາມແຜນທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ສາໍລບັປີ 2022 ເຊິ່ ງບໍລິສດັຕູ້ອງຂະຫຍາຍທລຸະກດິ ດ ັງ່ນ ັູ້ນ ບໍລິສດັຕູ້ອງຈ ່ ງ 

ການສນິເຊື່ ອໃຫມ ່ປະມານ 14.000 ລູ້ານກບີ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

              ເຫັນວາ່ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນຄວນຮບັຮອງເອົາການກ ູ້ຢືມເງນິຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫ ງ່ 

              ເງນິກ ູ້ຢືມ ເພ່ືອໃຊູ້ ສາໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2022 ເຊິ່ ງໄດູ້ຜາ່ນການພິຈາລະນາ 

              ຂອງສະພາບໍລິຫານແລູ້ວ 

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິ  ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 5      ພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັ ກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ 2021 ແລະ ວທີິການແບງ່ປນັເງນິປນັຜນົ 

ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 155 ກາໍນດົໃຫູ້   

“ ການແບງ່ເງນິປນັຜນົໃດູ້ຮບັຄວາມເຫັນດຈີາກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ”  

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 156 ບໍລິສດັຕູ້ອງ  

ຈດັສນັກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ ເປັນເງນິສາໍຮອງທກຸປີໃນອດັຕາ 10 ສວ່ນຮູ້ອຍ ເມື່ອກອງທ ນສາໍຮອງສະສມົເຄິ່ ງ  

ໜ ່ ງຂອງທ ນຈດົທະບຽນ ບໍລິສດັອາດຈະໂຈະການຫກັເງນິດ ັງ່ກາ່ວ 

 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນດຈີດັສນັກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ ໃນອດັຕາ 10 ສວ່ນຮູ້ອຍຂອງກາໍໄລສດຸທິ ເພ່ືອເປັນທ ນສາໍຮອງ ແລະ ຕກົລງົ

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົຈາກການດາໍເນນີງານປະຈາໍປີ 2021 ຕາມລາຍລະອຽດດ ັງ່ນີູ້: 

1. ສາໍຮອງຕາມກດົໝາຍຈາໍນວນ  759,159,787 ກບີ ເທ່ົາກບັຮູ້ອຍລະ 10,00 ຂອງກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ   

2. ຈດັສນັເປັນເງນິປນັຜນົ ຈາໍນວນ  2,280,000,000 ກບີ ເທ່ົາກບັຮູ້ອຍລະ 30.03 ຂອງກາໍໄລສດຸທິປະ

ຈາໍປີ ເນື່ອງຈາກວາ່ບໍລິສດັ ຢ ລ່ະຫວາ່ງການດາໍເນນີການປ່ຽນແປງມ ນຄາ່ກາໍນດົ (Par Value) ຈ ່ງ

ພິຈາລະນາແບງ່ອອກເປັນ 2 ເງ ື່ອນໄຂດ ັ່ງນີູ້:    

ກລໍະນທີີ 1   ຫາກບໍລິສດັ ຍງັບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງມ ນຄາ່ກາໍນດົໃຫູ້ແລູ້ວສາໍເລັດ ກອ່ນການຈາ່ຍເງນິປນັ

ຜນົ ໃຫູ້ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົໃນອດັຕາຮຸູ້ນລະ 57 ກບີ (ມ ນຄາ່ກາໍນດົ 1.000 ກບີຕ່ໍຮຸູ້ນ)  

ກລໍະນທີີ 2   ຫາກບໍລິສດັປ່ຽນແປງມ ນຄາ່ກາໍນດົຈາກ 1.000 ກບີ ເປັນ 100 ກບີຕ່ໍຮຸູ້ນ ຮຽບຮູ້ອຍ

ກອ່ນການຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ ໃຫູ້ຈາ່ຍປນັຜນົໃນອດັຕາຮຸູ້ນລະ 5,7 ກບີ (ມ ນຄາ່ກາໍນດົ 100 ກບີຕ່ໍຮຸູ້ນ)  

3. ສະສມົໄວູ້ໃນກາໍໄລສະສມົ ຈາໍນວນ 4.552.438.082 ກບີ ເທ່ົາກບັຮູ້ອຍລະ 59,97 ຂອງກາໍໄລສດຸທິປະ

ຈາໍປີ   

- ກາໍນດົວນັປິດປືູ້ມທະບຽນຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ເພ່ືອຮບັສດິຮບັເງນິປນັຜນົໃນວນັທີ 01 ເມສາ 2022 

- ກາໍນດົໃຫູ້ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົພາຍໃນ 30 ວນັນບັຈາກວນັທ່ີໄດູ້ຮບັອະນມຸດັຈາກຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ  



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 

 

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິ  ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 6 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນການດາໍເນນີການ, ເງນິເດືອນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົປະມານການລງົທ ນຂອງ 

              ບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2022 

ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

              ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້  

              ”ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນມສີດິ ແລະ ໜູ້າທ່ີໃນການຮບັຮອງເອົາ ແຜນການດາໍເນນີການ, ເງນິເດືອນຂອງ 

ພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທ ນຂອງບໍລິສດັ”  ແມນ່ມລີາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄດັຕິດ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

              ເຫັນວາ່ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນຄວນຮບັຮອງເອົາ ແຜນການດາໍເນນີການ, ເງນິເດອືນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົ

ລງົທ ນຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2022  

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິ  ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 7      ພິຈາລະນາແຕງ່ຕ ັູ້ງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຊຸດໃຫມ ່ທດົແທນຊຸດປະຈບຸນັທ່ີກາໍລງັໝດົວາລະລງົ 

              ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

              ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປບັປຸງ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 123, 124 ແລະ 

125  ທ່ີກຽ່ວຂູ້ອງ “ການແຕງ່ຕ ັູ້ງ ຫ ື ປດົຕາໍແໜ່ງຜ ູ້ອາໍນວຍການ, ວທີິການລງົຄະແນນສຽງສາໍລບັການແຕງ່ຕ ັູ້ງ 

ຫ ື ປດົຕາໍແໜງ່ຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍການ ແລະ ວາລະການລງົຕາໍແໜງ່ຂອງກາໍມະການ” ກອງປະຊຸມແມນ່ເປັນຜ ູ້

ແຕງ່ຕ ັູ້ງຜ ູ້ອາໍນວຍການບໍລິສດັ  

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

  ເຫັນວາ່ຄວນແຕງ່ຕ ັູ້ງໂດຍພິຈາລະນາເລືອກຜ ູ້ທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົຕາມລາຍຊື່ ລຸມ່ນີູ້ ເປັນຜ ູ້ອາໍນວຍການຂອງ

ບໍລິສດັ ແລະ ຜ ູ້ອາໍນວຍການຂອງບໍລິສດັມອີາຍກຸານ 2 ປີ ແລະ ສາມາດແຕງ່ຕ ັູ້ງໃຫມໄ່ດູ້     

  

ຄະນະກາໍມະການຄດັເລືອກ ໄດູ້ຄດັເລືອກຜ ູ້ທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົຈາໍນວນທງັໝດົ 14 ທາ່ນ ເພ່ືອໃຫູ້ຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ

ພິຈາລະນາຄດັເລືອກ ແລະ ເຫັນດແີຕງ່ຕ ັູ້ງຈາໍນວນ 9 ທາ່ນ ໂດຍເລືອກຈາກບຸກຄນົທ່ີໄດູ້ຄະແນນສຽງອະນມຸດັ

ລຽງຕາມຄະແນນສ ງສດຸຫາຕ ໍາ່ສດຸ ເຊິ່ ງແບງ່ເປັນ 3 ກຸມ່ດ ັງ່ນີູ້: 

1. ຜ ູ້ທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົ ເພ່ືອຄດັເລືອກເປັນສະມາຊກິອດິສະຫ ະ ເລືອກ 3 ທາ່ນຈາກຈາໍນວນ 4 ທາ່ນດ ັງ່ນີູ້:  

a. ທາ່ນ ວນັຄາໍ ວໍລະວງົ 

b. ທາ່ນ ວນິຍ  ຈລີະປະພາການ  

c. ທາ່ນ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບ ນ  

d. ທາ່ນ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັ່ງ  

 

 

 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 

2. ຜ ູ້ທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົເພ່ືອຄດັເລືອກເປັນສະມາຊກິທ່ີບ່ໍມສີວ່ນຮວ່ມໃນການບໍລິຫານ (Non Executive 

Director)   ເລືອກ 5 ທາ່ນຈາກຈາໍນວນ 9 ທາ່ນດ ັງ່ນີູ້:  

a. ທາ່ນ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ 

b. ທາ່ນນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ 

c. ທາ່ນນງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 

d. ທາ່ນນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ 

e. ທາ່ນ ກຣງໄກ ນດິສະຍນັ 

f. ທາ່ນ ທີຣະ ຊຸຕິວະລາພອນ   

g. ທາ່ນ ວຊິຽນ ລກັນາທິນ 

h. ທາ່ນ ໄວຮຸງ່ ມນີາກນຸ 

i. ທາ່ນ ໂກວດິ ເກດີສລິິລກັ 

3. ຜ ູ້ທ່ີມຄີຸນສມົບດັເໝາະສມົ ເພ່ືອຄດັເລືອກເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທ່ີມສີ່ວນຮວ່ມໃນການບໍລິຫານ  

(Executive Director) ພິຈາລະນາຄດັເລືອກ 1 ທາ່ນ ດ ັງ່ນີູ້:   

a. ທາ່ນ ມານບົ ຕຣລິີດວໄິລ 

  ການກາໍນດົໜູ້າທ່ີ ແລະ ອາໍນາດອະນມຸດັຕະຫ ອດຈນົການລງົນາມອະນມຸດັ (Authority)  ມອບໝາຍໃຫູ້

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທ່ີໄດູ້ຮບັຄດັເລືອກເຫັນດນີ ັູ້ນ ຮວ່ມກນັກາໍນດົ ແລະ ມອບໝາຍເພ່ືອໃຫູ້ສາມາດເຮັດໜູ້າ

ທ່ີໄດູ້ຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍບໍລິສດັເປັນທ່ີສາໍຄນັ  

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິ  ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 8      ພິຈາລະນາອະນມຸດັຈາ່ຍຄາ່ຕອບແທນລາຍປີ 2021 ສາໍລບັຜ ູ້ອາໍນວຍການຂອງບໍລິສດັ 

              ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

              ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້  

              ກຽ່ວກບັ ຄາ່ຕອບແທນສາໍລບັຜ ູ້ອາໍນວຍການ ແລະ ເງນິເດອືນຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍການບໍລິຫານຄວນໄດູ້ຮບັການ 

              ແຕງ່ຕ ັູ້ງໂດຍກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

  ເຫັນວາ່ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນຄວນອະນມຸດັໃຫູ້ກາໍນດົຜນົຕອບແທນ ປະຈາໍປີ 2021 (Yearly Bonus) ໃຫູ້ແກ ່ 
  ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ໃນວງົເງນິບ່ໍເກນີ 227,0 ລູ້ານກບີ ໂດຍກາໍນດົໃຫູ້ ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຜນົຕອບ

ແທນເປັນຜ ູ້ກາໍນດົເກນການຈດັສນັໃຫູ້ກາໍມະການແຕລ່ະທາ່ນຕ່ໍໄປ 

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິ  ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 
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ວາລະທີ 9 ພິຈາລະນາອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບູ້ຍປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍການ ປະຈາໍປີ  

              2022 

              ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

              ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້  

              ກຽ່ວກບັ ຄາ່ຕອບແທນສາໍລບັຜ ູ້ອາໍນວຍການ ແລະ ເງນິເດອືນຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍການບໍລິຫານຄວນໄດູ້ຮບັການ 

              ແຕງ່ຕ ັູ້ງໂດຍກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ:  

ເຫັນວາ່ຄວນອະນມຸດັກາໍນດົຜນົຕອບແທນປະຈາໍປີ, ເບູ້ຍປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດອືນຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍການ ປະຈາໍປີ  

2022 ເຊິ່ ງໄດູ້ຮບັການພິຈາລະນາຈາກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຜນົຕອບແທນແລູ້ວ ໂດຍ

ມລີາຍລະອຽດ ດ ັງ່ນີູ້ 

1. ໃຫູ້ເງນິເດອືນແກຜ່ ູ້ອາໍນວຍການທງັໝດົ ເພ່ືອກາໍນດົທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສດັ ແລະ ຕິດຕາມ

ການກວດກາການປະຕິບດັງານຂອງບໍລິສດັດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີູ້ 

a. ຜ ູ້ອາໍນວຍການທ່ີເຮັດໜູ້າທ່ີເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 11.250.000 ກບີຕ່ໍເດອືນຕ່ໍທາ່ນ 

b. ຜ ູ້ອາໍນວຍການທ່ີເຮັດໜູ້າທ່ີເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 6.250.000 ກບີຕ່ໍເດອືນຕ່ໍທາ່ນ 

2. ຄາ່ເບູ້ຍປະຊຸມ ເພ່ືອເປັນຄາ່ຕອບແທນການເດີນທາງເຂົູ້າມາຮວ່ມປະຊຸມແຕລ່ະຄ ັູ້ງ 

a. ສາໍລບັການປະຊຸມສະພາບໍລິຫານເປັນດ ັ່ງນີູ້ 

I. ຜ ູ້ເຮັດໜູ້າທ່ີເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ  2.500.000 ກບີຕ່ໍຄ ັູ້ງຕ່ໍທາ່ນ 

II. ຜ ູ້ເຮັດໜູ້າທ່ີເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 1.500.000 ກບີຕ່ໍຄງັຕ່ໍທາ່ນ 

b. ສາໍລບັການປະຊຸມຄະນະກາໍມະການຊຸດຍອ່ຍທງັ 5 ຊຸດ 

I. ຜ ູ້ເຮັດໜູ້າທ່ີເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ  1.500.000 ກບີຕ່ໍຄ ັູ້ງຕ່ໍທາ່ນ 

II. ຜ ູ້ເຮັດໜູ້າທ່ີເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 1.000.000 ກບີຕ່ໍຄງັຕ່ໍທາ່ນ 

3. ຄາ່ເບູ້ຍປະຈາໍປີ ສາໍລບັສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທກຸທ່ານ ກາໍນດົນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສດັ ແລະ ຕິດຕາມ

ການຄຸູ້ມຄອງດາໍເນີນງານຂອງບໍລິສດັ, ສະນ ັູ້ນເງນິໂບນດັປະຈາໍປີຂອງສະພາບໍລິຫານຄວນກາໍນດົໃຫູ້

ກຽ່ວຂູ້ອງກບັການຄາດຄະເນກາໍໄລສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2022  ເຊິ່ ງເທ່ົາກບັ 3 ສວ່ນຮູ້ອຍ ຈາກກາໍໄລສດຸທິ

ຫ ງັການຈາ່ຍພາສ ີເຊິ່ ງພິຈາລະນາເພ່ີມຂືູ້ນ ຫ ື ຫ ຸດລງົຕາມຜນົງານຕວົຈງິ 

   ຄາ່ຕອບແທນທ່ີໄດູ້ກາ່ວມາຂູ້າງເທິງນີູ້ບ່ໍໄດູ້ລວມເອົາເງນິເດືອນ, ເງນິບາໍນານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອ ່ນໆ

ຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍການບໍລິຫານ, ເຊິ່ ງປະຕິບດັໜູ້າທ່ີໃນການເຮັດວຽກປະຈາໍວນັ 

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິ  ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 10 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຕງ່ຕ ັູ້ງຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນສາໍລບັການກວດສອບບນັຊ ີ 

              ປະຈາໍປີ 2022 

              ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

              ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້  

              “ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນມສີດິ ແລະ ໜູ້າທ່ີໃນການແຕງ່ຕ ັູ້ງຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົຄາ່ຕອບ 

              ແທນສາໍລບັການກວດສອບບນັຊ’ີ’ 

 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

              ເຫັນຄວນແຕງ່ຕ ັູ້ງ ບໍລິສດັ PWC Lao ຈາໍກດັຜ ູ້ດຽວ ເປັນຜ ູ້ກວດສອບບນັຊປີະຈາໍປີ 2022 ແລະ ກາໍນດົຄາ່ 

ຕອບແທນເປັນເງນິ 30.000 ໂດລາສະຫາລດັ ເພາະວາ່ບໍລິສດັ PWC Lao ຈາໍກດັຜ ູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສດັທ່ີມ ີ

ປະສບົການໃນການກວດສອບບນັຊໃີນ ສປປ. ລາວ  ແລະ ເປັນຜ ູ້ກວດສອບບນັຊຂີອງບໍລິສດັໃນປີທ່ີຜາ່ນມາ 

ເຊິ່ ງມຄີວາມເຂົູ້າໃຈລະບບົ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສດັເປັນຢາ່ງດ ີ 

ຄະແນນສຽງທ່ີຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວາ່ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜາ່ນມະຕິ  ດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນ

ສຽງທ່ີເຂົູ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

 

 

ວາລະທີ 11     ພິຈາລະນາເລ່ືອງອ ່ ນໆ (ຖູ້າມຜີ ູ້ສະເໜີເພ່ີມເຕີມ) 

 

ວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານດ ັ່ງກາ່ວຂູ້າງຕ ົູ້ນນ ັູ້ນ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອດິສະຫ ະບ່ໍ

ມຄີາໍເຫັນເປັນຢາ່ງອື່ ນສາໍລບັກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2021 ທາງບໍລິສດັຈະເຊນີສາໍນກັງານຄະນະກາໍ

ມະການຄຸູ້ມຄອງຫ ກັຊບັ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ, ຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ແຕງ່ຕ ັູ້ງຄະນະກາໍມະການ

ກວດກາການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ ແລະ ຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີການດາໍເນນີກອງ

ປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ເພ່ືອເປັນສກັຂປີະຍານ ແລະ ຊວ່ຍດ ແລກວດສອບໃຫູ້ກອງປະຊຸມເປັນໄປຢາ່ງຖກືຕູ້ອງ, ໂປ່ງໃສ

ຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂູ້ອງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 
628 PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 

ໃບມອບສິດ 

Proxy 

1. ຂາ້ພະເຈ ້າ/(I/we)............................................................ສນັຊາດ/Nationality.................................... 

ບດັປະຈ  າຕ  ວເລກທ ີ່ /Passport number:............................................................................................. 

ທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ/Current address......................................................................................................... 

ເບ ໂທລະສບັ/Telephone No.: .............................................ອ ເມວ/email......................................... 

ເປັນຜ ຖ້ຮື ຸນ້ບ ລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ີ່ າສນິເຊືີ່ ອ ມະຫາຊ  ນ (ມຫທຊ) 

Being a shareholder of Mahathuen Leasing Public Company (MHTL) 

ມ ຮຸນ້ທ ີ່ ຖຈື  ານວນ..........................................................ຮຸນ້ ຊຶີ່ ງເທ ີ່ າກບັຈ  ານວນສຽງທ ີ່ ຈະລ  ງຄະແນນສຽງ 

Holding a total number of ……………………….….…. shares which are equivalent to the same number 

of votes 

2. ຂ ມອບໝາຍ ທີ່ານ/Hereby assign Mr./Ms. .....................................................ອາຍ/ຸage................... 

ບດັປະຈ  າຕ  ວເລກທ ີ່ /Passport number:...............................................................................................  

ທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ/Current address:...........................................................................................................

ເບ ໂທລະສບັ/Telephone No.: .....................................ອ ເມວ/email.................................................. 

    ໃຫເ້ປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງຂາ້ພະເຈ ້າ ເພືີ່ ອເຂ ້າຮ ີ່ວມ ແລະ ລ  ງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈ ້າ ຢ ີ່ໃນກອງປະຊຸມສາມນັ ຜ ຖ້ຮື ຸນ້ 

ປະຈ  າປ  2021 ຂອງ ມຫທຊ ທ ີ່ ຈະຈດັຂຶນ້ໃນເວລາ 09:30 ໂມງ ຂອງວນັທ  28 ເມສາ 2022 

To be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf in the Annual General Shareholders’ 

meeting for the year 2021 of the MHTL which will be held at 09:30 am on 28th April 2022 

3. ຂາ້ພະເຈ ້າ ອະນຍຸາດໃຫ້ຜ ຕ້າງໜ້າລ  ງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈ ້າ ຢ ີ່ໃນກອງປະຊຸມດ ັີ່ງນ  ້(ເລືອກເອ າໜຶີ່ ງ ຈາກສາມທາງ

ເລືອກລຸີ່ມນ )້: 

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows (choose one from the 

three following options): 

 

 ທາງເລືອກທ  1. ໃຫ້ຜ ຕ້າງໜາ້ມ ສິດພິຈາລະນາ ແລະ ລ  ງຄະແນນສຽງໃນທກຸໆ ບນັຫາແທນຂາ້ພະເຈ ້າ ຕາມທ ີ່  

                ຜ ກ້ ີ່ຽວເຫັນສ  ມຄວນ; ຫ ື 

Option 1. To grant the proxy to consider and vote in all agendas on my/ our behalf 

as the proxy may deem appropriate; or  

 ທາງເລືອກທ   2. ໃຫ້ຜ ຕ້າງໜ້າລ  ງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຂາ້ພະເຈ ້າ ແລະ ມ ສິດພິຈາລະນາ  

                ແລະ ລ  ງມະຕິແທນຂາ້ພະເຈ ້າໃນບາງວາລະ. ຫ ື 

Option 2.      To grant the proxy to vote as per my/our intention and consider and vote on my/our  

                       behalf in some agendas as he/she may deem appropriate in all respects; or 

 

ວາລະທ  1 ພິຈາລະນາຮບັຮອງລາຍງານການປະຊຸມລາຍງານການປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮື ຸນ້ ປະຈ  າປ  2020 

Agenda 1 Consider Adopt the Annual General Shareholder’s Meeting report for the year 2020 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately  

 

 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 
628 PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 

 

ວາລະທ  2 ພິຈາລະນາຮບັຮອງບ  ດສະຫ ຸບລາຍງານກີ່ຽວກບັການດ  າເນ ນການຂອງບ ລິສດັ ແລະ ລາຍງານປະຈ  າປ  

2021 

       Agenda 2    Consider adopting the Summary Reports about the Operations of the company and the 

Annual Report for the year 2021. 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately  

 

        ວາລະທ  3 ພິຈາລະນາຮບັຮອງງ  ບສະແດງສະຖານະທາງການເງນິຂອງບ ລິສດັ (ງ  ບດນຸ ບນັຊ ລາຍຮບັ, ບນັຊ ລາຍ

ຈ ີ່າຍ ແລະ ບນັຊ ກ  າໄລຂາດທຶນສ  າເລັດ ) ປະຈ  າປ  2021 

Agenda 3    Consider adopting and approving for the Financial Statements for the year 2021 

 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately  

 

       ວາລະທ  4  ພິຈາລະນາຮບັຮອງການກ ຢື້ມເງນິຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫ ີ່ງເງນິກ ຢື້ມ ເພືີ່ ອໃຊ້

ສ  າລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈ  າປ  2022 

        Agenda 4 Consider approving the Laon and Guidelines for borrowing to be used for business 

expansion   according to the Business Plan for the year 2022. 
 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately  

 

      ວາລະທ  5    ພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັກ  າໄລສດຸທິປະຈ  າປ  2021 ແລະ ວທິ ການແບີ່ງເງນິປນັຜ  ນ 

      Agenda 5    Consider approving the Allocation of Net Profit for the year 2021 and the Method of the  

         dividend payment. 
 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately  
 

       ວາລະທ  6    ພິຈາລະນາອະນມຸດັ ແຜນການດ  າເນ ນການ, ເງນິເດອືນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງ  ບລ  ງທຶນຂອງບ ລິສດັ  

                   ປະຈ  າປ  2022 

      Agenda 6   Consider approving the Company’s Business Plan, Employee Salary, and Investment  

                                 Budget for the year 2022. 
                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 
 

      ວາລະທ  7   ພິຈາລະນາແຕີ່ງຕ ັງ້ສະມາຊກິສະພາບ ລິຫານຊຸດໃຫມ ີ່ ທ  ດແທນຊຸດປະຈບຸນັທ ີ່ ກ  າລງັໝ  ດວາລະລ  ງ 

      Agenda 7  Consider appoint the New Director to replace the Currently Director, who are End of Term 

 

1. ທີ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ / Mr. Chakrit Naksorn  

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 
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2. ທີ່ານນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸ  ມ / Mrs. Inthavilay Oudom   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

3. ທີ່ານ ມານ  ບ ຕຣ ລິດວໄິລ / Mr. Manop Tririthvilai   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

4. ທີ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ / Mrs. Prathana Naksorn   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

5. ທີ່ານນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ / Miss Sutida Naksorn   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

6. ທີ່ານ ກຽງໄກ ນດິສະຍນັ / Mr. Kriengkrai Nissyan   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

7. ທີ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັີ່ງ / Mr. Nantapat Ngamplung   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

8. ທີ່ານ ທ ຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບ ນ / Mr. Theeramate Vuttipadhpibul 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

9. ທີ່ານ ວນິຍ  ຈ ລະປະພາການ / Mr. Winyou  Jeeraprapakan   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

10. ທີ່ານ ທ ຣະ ຊຸຕິວະລາພອນ / Mr. Teera Chutivarapon 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

11. ທີ່ານ ວຊິຽນ ລກັນາທິນ / Mr. Wichien Luknatin 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

12. ທີ່ານ ໄວຣຸີ່ງ ມ ນາກນຸ / Mr. Wairung Minakul 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

13. ທີ່ານ ໂກວດິ ເກ ດສລິິລກັ / Mr. Kovit Kerdsirirak 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 

14. ທີ່ານ ວນັຄ  າ ວ ລະວ  ງ / Mr. Vankham Voravong 

15.  ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately 
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      ວາລະທ  8   ພິຈາລະນາອະນມຸດັຈ ີ່າຍຄີ່າຕອບແທນລາຍປ  2021 ສ  າລບັຜ ອ້  ານວຍການຂອງບ ລິສດັ 

      Agenda 8   Consider approving to pay the Yearly Bonus for the year 2021 for the Company’s  

                                  Directors. 

 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately  

 

       ວາລະທ  9    ພິຈາລະນາອະນມຸດັ ກ  ານ  ດຜ  ນຕອບແທນປະຈ  າປ , ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດອຶນຂອງຜ ອ້  ານວຍການ     

       ປະຈ  າປ  2022 

      Agenda 9   Consider approving the remuneration for the Company’s Director and the Salary of the  

           Executive Directors for the year 2022. 
 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately  

 
 

       ວາລະທ  10    ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຕີ່ງຕ ັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊ ພາຍນອກ ແລະ ກ  ານ  ດຄີ່າຕອບແທນສ  າລບັການກວດສອບ 

                   ບນັຊ  ປະຈ  າ ປ  2022 

      Agenda 10    Consider appointing the external Auditor and the Audit Fee for the year 2022. 
 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately  

 

       ວາລະທ  11   ພິຈາລະນາເລືີ່ ອງອຶີ່ ນໆ (ຖາ້ມ  ຜ ສ້ະເໜ ເພ ີ່ ມເຕ ມ) 

      Agenda 11   Consider Other Matters (if any) 
 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       ອະນມຸດັໃຫສ້ດິຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນຕາມເຫັນສ  ມຄວນ  

             Approve            Disapprove      Approve the right of the voter to vote appropriately  

 
 

 ທາງເລືອກທ   3. ໃຫ້ຜ ຕ້າງໜ້າລ  ງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຂາ້ພະເຈ ້າດ ັີ່ງນ  ້(ຖາ້ເລືອກຂ ນ້ ,້  

     ກະລຸນາລ  ງຄະແນນ  ເຫັນດ  ຫ ື ບ ີ່ ເຫັນດ  ໃນທກຸໆ ວາລະລຸີ່ມນ )້: 

    Option 3. 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 ever agenda): 

 

ວາລະທ  1 ພິຈາລະນາຮບັຮອງລາຍງານການປະຊຸມລາຍງານການປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮື ຸນ້ ປະຈ  າປ  2020 

Agenda 1 Consider Adopt the Annual General Shareholder’s Meeting report for the year 2020 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ              ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve                       Disapprove       
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ວາລະທ  2 ພິຈາລະນາຮບັຮອງບ  ດສະຫ ຸບລາຍງານກີ່ຽວກບັການດ  າເນ ນການຂອງບ ລິສດັ ແລະ ລາຍງານປະຈ  າປ  

2021 

       Agenda 2    Consider adopting the Summary Reports about the Operations of the company and the 

Annual Report for the year 2021. 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ            ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve                     Disapprove       

 

        ວາລະທ  3 ພິຈາລະນາຮບັຮອງງ  ບສະແດງສະຖານະທາງການເງນິຂອງບ ລິສດັ (ງ  ບດນຸ ບນັຊ ລາຍຮບັ, ບນັຊ ລາຍ

ຈ ີ່າຍ ແລະ ບນັຊ ກ  າໄລຂາດທຶນສ  າເລັດ ) ປະຈ  າປ  2021 

Agenda 3    Consider adopting and approving for the Financial Statements for the year 2021 

 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ           ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve                   Disapprove       

       ວາລະທ  4  ພິຈາລະນາຮບັຮອງການກ ຢື້ມເງນິຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫ ີ່ງເງນິກ ຢື້ມ ເພືີ່ ອໃຊ້

ສ  າລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການ ຕາມແຜນງານປະຈ  າປ  2022 

        Agenda 4 Consider approving the Loan and Guidelines for borrowing to be used for business 

expansion   according to the Business Plan for the year 2022. 

 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve                   Disapprove       

 

      ວາລະທ  5    ພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັກ  າໄລສດຸທິປະຈ  າປ  2021 ແລະ ວທິ ການແບີ່ງປນັເງນິປນັຜ  ນ 

      Agenda 5    Consider approving the Allocation of Net Profit for the year 2021 and the Method of the  

         dividend payment. 
 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ           ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve                    Disapprove       

 

       ວາລະທ  6    ພິຈາລະນາອະນມຸດັ ແຜນການດ  າເນ ນການ, ເງນິເດອືນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງ  ບລ  ງທຶນຂອງບ ລິສດັ  

                   ປະຈ  າປ  2022 

      Agenda 6   Consider approving the Company’s Business Plan, Employee Salary, and Investment  

                                 Budget for the year 2022. 
 

 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ            ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve                    Disapprove       

 

      ວາລະທ  7   ພິຈາລະນາແຕີ່ງຕ ັງ້ສະມາຊກິສະພາບ ລິຫານຊຸດໃຫມ ີ່ ທ  ດແທນຊຸດປະຈບຸນັທ ີ່ ກ  າລງັໝ  ດວາລະລ  ງ 

      Agenda 7  Consider appoint the New Director to replace the Currently Director, who are End of Term 

 

1. ທີ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ / Mr. Chakrit Naksorn  

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ              ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                        Disapprove       
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2. ທີ່ານນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸ  ມ / Mrs. Inthavilay Oudom   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                    Disapprove       

3. ທີ່ານ ມານ  ບ ຕຣ ລິດວໄິລ / Mr. Manop Tririthvilai   

 ຜ ຜ້  ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                    Disapprove       

4. ທີ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ / Mrs. Prathana Naksorn   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                    Disapprove       

5. ທີ່ານນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ / Miss Sutida Naksorn   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ           ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                    Disapprove       

6. ທີ່ານ ກຽງໄກ ນດິສະຍນັ / Mr. Kriengkrai Nissyan   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ       

Approve                    Disapprove       

7. ທີ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັີ່ງ / Mr. Nantapat Ngamplung   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                   Disapprove       

8. ທີ່ານ ທ ຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບ ນ / Mr. Theeramate Vuttipadhpibul 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                   Disapprove       

9. ທີ່ານ ວນິຍ  ຈ ລະປະພາການ / Mr. Winyou  Jeeraprapakan   

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                    Disapprove       

10. ທີ່ານ ທ ຣະ ຊຸຕິວະລາພອນ / Mr. Teera Chutivarapon 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                    Disapprove       

11. ທີ່ານ ວຊິຽນ ລກັນາທິນ / Mr. Wichien Luknatin 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                    Disapprove       

12. ທີ່ານ ໄວຣຸີ່ງ ມ ນາກນຸ / Mr. Wairung Minakul 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ           ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                     Disapprove       

13. ທີ່ານ ໂກວດິ ເກ ດສລິິລກັ / Mr. Kovit Kerdsirirak 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                   Disapprove       

14. ທີ່ານ ວນັຄ  າ ວ ລະວ  ງ / Mr. Vankham Voravong 

15.  ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ          ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

Approve                   Disapprove       
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       ວາລະທ  8   ພິຈາລະນາອະນມຸດັຈ ີ່າຍຄີ່າຕອບແທນລາຍປ  2021 ສ  າລບັຜ ອ້  ານວຍການຂອງບ ລິສດັ 

      Agenda 8   Consider approving to pay the Yearly Bonus for the year 2021 for the Company’s  

                                  Directors. 

 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve            Disapprove       

 

       ວາລະທ  9    ພິຈາລະນາອະນມຸດັ ກ  ານ  ດຜ  ນຕອບແທນປະຈ  າປ , ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດອຶນຂອງຜ ອ້  ານວຍການ     

       ປະຈ  າປ  2022 

      Agenda 9   Consider approving the remuneration for the Company’s Director and the Salary of the  

           Executive Directors for the year 2022. 
 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve            Disapprove       

 
 

       ວາລະທ  10    ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຕີ່ງຕ ັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊ ພາຍນອກ ແລະ ກ  ານ  ດຄີ່າຕອບແທນສ  າລບັການກວດສອບ 

                   ບນັຊ  ປະຈ  າ ປ  2022 

      Agenda 10    Consider appointing the external Auditor and the Audit Fee for the year 2022. 
 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve            Disapprove       

 

       ວາລະທ  11    ພິຈາລະນາເລືີ່ ອງອຶີ່ ນໆ (ຖາ້ມ  ຜ ສ້ະເໜ ເພ ີ່ ມເຕ ມ) 

      Agenda 11   Consider Other Matters (if any) 
 

                     ຜ ມ້ອບສດິເຫັນດ    ຜ ມ້ອບສດິບ ີ່ ເຫັນດ        

             Approve            Disapprove       
 

 

 

 

 

 

              

4. ການລ  ງຄະແນນສຽງຂອງຜ ຕ້າງໜ້າທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນ  ້ ໃຫ້ຖວື ີ່າບ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການລ  ງຄະແນນຂອງ

ຂາ້ພະເຈ ້າ 

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. ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ຂາ້ພະເຈ ້າ ບ ີ່ ໄດລ້ະບຸຄວາມຕອ້ງການຂອງຕ  ນໃນການລ  ງຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ລະບຸໄວ ້ບ ີ່ ຈະແຈງ້

ໃຫຖ້ວື ີ່າຂາ້ພະເຈ ້າລ  ງຄະແນນສຽງເຫັນດ  

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. ທກຸການກະທ  າໃດຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ໃນກອງປະຊຸມທ ີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສດິນ  ້ໃຫຖ້ວື ີ່າຂາ້ພະເຈ ້າໄດກ້ະທ  າເອງທກຸປະການ 
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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 ີ່ / Wrote at........................................................ວນັທ ີ່ /date......................................... 

 

ເຊັນຜ ຖ້ຮື ຸນ້ທ ີ່ ມອບໝາຍ / Signed by the shareholder 

 

 

_____________________________ 
 

ເຊັນຜ ຕ້າງໜາ້ / Signed by the proxy 

 

 

_____________________________ 

ໝາຍເຫດ/ Remarks 

1. ຜ ຖ້ຮື ຸນ້ ຈະຕອ້ງແຕີ່ງຕ ັງ້ຜ ຕ້າງໜາ້ພຽງຜ ດ້ຽວເຂ ້າຮ ີ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລ  ງຄະແນນສຽງແທນຕ  ນເອງ 

The shareholder is required to assign only one proxy to attend and vote in the meeting on 

the shareholder’s behalf. 

2. ໃບມອບສິດສະບບັນ ຈ້ະຕອ້ງນ  າໄປຈ  ດທະບຽນສານ ນ  າສ  ານກັງານທະບຽນສານທ ີ່ ຢ ີ່ສະດວກສ  າລບັທານ ເພືີ່ ອໃຫ້

ຮບັປະກນັຜ  ນສກັສດິທາງກ  ດໝາຍ, ມຫທຊ ມ ສດິປະຕິເສດໃບມອບສດິໃດໆ  ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຈ້  ດທະບຽນສານ 

This Proxy must be certified by your most convenient Court Notary Office to ensure its 

legal validity. MHTL may reject any Proxies or proxy authorizations without endorsement of 

the Court Notary Office. 

3. ຜ ້ຕາງໜ້າຕ້ອງສະແດງເອກະສານຂອງຕ  ນເອງຕ ີ່ ພະນກັງານປະຈ  າໂຕະລ  ງທະບຽນ ຄື: ບດັປະຈ  າຕ  ວ ຫ ື ປ້ືມ

ສ  າມະໂນຄ  ວ ຫ ື ໜງັສຜືີ່ານແດນ ( ສ  າລບັນກັລ  ງທຶນຕີ່າງປະເທດ ) ພອ້ມກບັສ  າເນ າເອກະສານປະເພດດຽວກນັນ ້

ຂອງຜ ຖ້ຮື ຸນ້, ໃບມອບສດິສະບບັນ  ້ແລະ ໜງັສເືຊ ນປະຊຸມ 

The proxy must present to the officers at registration desk his/her valid ID Card, or Family 

book or Passport (in case of foreign investor) together with the copies of the same 

documents of the shareholder, this Proxy, and the invitation to the Meeting. 
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ປະຫວດັຂອງສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ເພືື່ ອການມອບສິດຂອງຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ 

 

 

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົື່ າສິນເຊືື່ ອ ມະຫາຊນົ ມສີະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫຼະ) ຈາໍນວນ 3 

ທື່ານ ຈາກຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 9 ທື່ານ ເຊິື່ ງມລີາຍຊືື່ ດ ັື່ງນີູ້ 

 

1. ທື່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັື່ງ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫຼະ), ຄະນະກາໍມະການ

ກວດສອບ, ຄະນະກາໍມະການຄດັເລືອກ ແລະ ຄະນະກາໍ

ມະການກວດສອບລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ 

2.  ທື່ານ ທີລະເມດ ວ ດທິພດັພິບ ນ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫຼະ), ປະທານຄະນະກາໍ

ມະການກວດສອບລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ,ຄະນະກາໍມະການ

ຄ ູ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ, ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ແລະ 

ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄື່າຕອບແທນ 

3. ທື່ານ ວນິຍ  ຈລີະປະພາການ    ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫຼະ), ຄະນະກາໍມະການ 

                          ກວດສອບ, ຄະນະກາໍມະການຄ ູ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ 

 

CV of Independent directors in order to give the right to Shareholder 

 

Mahathuen Leasing Public Company, there are 3 independent directors from the Board of 

Directors for 9 persons, which the details are as follow: 
 

1. Mr. Nantapat Ngamplung Member of the Board of Directors (Independent), 
Audit Committee, Nominating Committee and 

Related Party Transaction Committee 

2. Mr. Theeramate Vuttipadhpibul Member of the Board of Directors ( Independent) , 

Chairman of Related Party Transaction Committee, 

Risk Management Committee and Remuneration 

Committee     

3. Mr. Winyou Jeeraprapakan             Member of the Board of Directors (Independent),  
                                                    Audit Committee, Risk Management Committee 
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ຊວີະປະຫວດັຫຍໍູ້ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ 

CV of Independent directors 

 

ຊືື່  ແລະ ນາມສະກ ນ  :  ທື່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັື່ງ  ອາຍ : 41 ປີ 

Name and surname  :   Mr.Nantapat Ngamplung             Age: 41 years old 

ວນັ,ເດອືນ,ປີເກດີ/Date of birth:   21 July 1981   

ສນັຊາດ/Nationality  :  ໄທ/Thai  

ພາສາ/Language    : ໄທ, ອງັກດິ/ Thai, English 

ຕາໍແໜື່ງ:       ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ(ອດິສະຫຼະ), ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ, ຄະນະ 

                 ກາໍມະການຄດັເລອືກ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ 
 

    Position:            Member of the Board of Directors (Independent), Audit Committee,  
                                                       Nominating Committee and Related Party Transaction Committee. 

               ວນັທີແຕື່ງຕ ັູ້ງ/Date of Appointed:  10 August 2017 

 

ປະຫວດັການສຶກສາ/Education:  

 ປີ 2003          : ປະລຍິາຕຣ ີບນັຊ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລກະເສດສາດ, ປະເທດໄທ 

                 Bachelor's Degree of Accounting, Kasetsart University, Thailand 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience: 

 ປີ 2003 – 2004  : Internal audit, Italian-Thai Development Plc. 

 ປີ 2004 – 2011   : Auditor, Assistant manager, BDO limited  

 ປີ 2012 - ປະຈ ບນັ : Auditor manager, Professional auditing  Service Co.,Ltd 

 

ການເຂົູ້າຮື່ວມປະຊ ມໃນປີ 2021 ທີື່ ຜື່ານມາ: (ສີູ້ນສ ດເຖງິວນັທີ 31 ທນັວາ 2021) 

 ສະພາບໍລຫິານ/ Board of Directors                           4/4 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ/ Audit Committee                     5/5 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລືອກ/ Nomination Committee                     2/2 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ/ Related Party Transaction Committee         4/4 ຄ ັູ້ງ 
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ຊວີະປະຫວດັຫຍໍູ້ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ 

CV of Independent directors 
 

ຊືື່  ແລະ ນາມສະກ ນ   :   ທື່ານ ທີລະເມດ ວ ດທິພດັພິບ ນ   ອາຍ : 55 ປີ 

Name and surname:   Mr. Theeramate Vuttipadhpibul        Age: 55 years old 

ວນັ,ເດອືນ,ປີເກດີ/Date of birth:     20 September 1967   

ສນັຊາດ/Nationality     :  ໄທ/Thai   

ພາສາ/Language          : ໄທ, ອງັກດິ/ Thai, English 

ຕາໍແໜື່ງ:       ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ(ອດິສະຫຼະ), ປະທານຄະນະກາໍມະການກວດສອບ 

              ລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ, ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ, ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົ 

                              ຄື່າຕອບແທນ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຄ ູ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ 

                             Position:            Member of the Board of Directors (Independent), Chairman of  Related  

                                                  Party Transaction Committee, Remuneration Committee, 
                                                  Audit Committee  and Risk Management Committee 

                ວນັທີແຕື່ງຕ ັູ້ງ/Date of Appointed:  10 August 2017 

ປະຫວດັການສຶກສາ/Education:  

 ປີ 1989    : ປະລນິຍາຕຣ ີບນັຊ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລຈ ລາລງົກອນ  

      Bachelor's degree of Accounting, Chulalongkorn University 

 ປີ 1997    : ປະລນິຍາໂທ ການບໍລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລທາໍມະສາດ 

      Master’s degree of business administration, Thammasat University 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ / Experience: 

 ປີ 1989 – 1992:   Senior Auditor, SCG-Na Co.,LTD (Anthur Anderson Group) 

 ປີ 1992 – 1994:   Chief Accountant, Siam Syntech Construction PCL 

 ປີ 1994 – 1997:   Manager, UTV Cable Network PCL ( Television )  

 ປີ 1997 – 1998:   Senior Manager, Cineplex Co.,Ltd 

 ປີ 1998 – 2003:  Financial Controller and Office Manager, Asia Pacific Potash Co.,Ltd 

 ປີ 2003 – 2007:  Manager, Boots Retail Thailand Co.,Ltd 

 ປີ 2007 – 2012:  Senior Manager and Company secretary, California WOW Xperience PCL(CAWOW) 

 ປີ 2013 – 2014:   Senior Manager. WE Fitness Co.,Ltd ( related company of major group PCL ) 

 ປີ 2014 – 2015:   Head of Accounting and Finance. Ticon Management Company Limited 

 ປີ 2015 – 2015:   CFO, KIRZ Company Limited ( Former Subsidiary of AIT PCL ) 

 ປີ 2015 - ປະຈ ບນັ: Executive Vice President Business, Advance Information Technology PCL                            
 

ການເຂົູ້າຮື່ວມປະຊ ມໃນປີ 2021 ທີື່ ຜື່ານມາ: (ສີູ້ນສ ດເຖງິວນັທີ 31 ທນັວາ 2021) 

 ສະພາບໍລຫິານ/ Board of Directors             4/4 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ/ Audit Committee            5/5 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄື່າຕອບແທນ / Remuneration Committee          2/2 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ/ Related Party Transaction Committee             2/2 ຄ ັູ້ງ 
 ຄະນະກາໍມະການຄ ູ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ/ Risk Management Committee                     2/2 ຄ ັູ້ງ 
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ຊວີະປະຫວດັຫຍໍູ້ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານອດິສະຫຼະ 

     CV of Independent directors 

 
 

 

ຊືື່  ແລະ ນາມສະກ ນ : ທື່ານ ວນິຍ  ຈລີະປະພາການ   ອາຍ : 45 ປີ 

Name and surname:    Mr. Winyou  Jeeraprapakan           Age: 45 years old 

ວນັ,ເດອືນ,ປີເກດີ/Date of birth:        12 Jan 1977  

ສນັຊາດ/Nationality :     ໄທ/Thai   

ພາສາ/Language      :     ລາວ, ອງັກດິ, ຣດັເຊຍ/ Lao, English, Russian 

              ຕາໍແໜື່ງ :   ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ (ອດິສະຫຼະ), ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ, ຄະນະກາໍ 

                         ມະການຄ ູ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ 

                         Position :      Member of Board of Directors (Independent), Audit Committee, Risk  

                                             Management Committee 

             ວນັທີແຕື່ງຕ ັູ້ງ/Date of Appointed:  29 May 2020 

ປະຫວດັການສຶກສາ/Education:  

 Master degree – Economics (NIDA) 

 Bachelor degree –  Science (Khonkaen University) 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience: 

 2018 – Present –  Vice President, Tanakit Infinity Plus Co., Ltd. Asset and Debt management 

company 

 2003 – Present – Managing Director, Ubonvibool Part., Ltd. The Authorized Distribution of Maxxis  

International Co., Ltd.  
 2001 – Present – Managing Director, Car Clinic Part., Ltd. 

 

ການເຂົູ້າຮື່ວມປະຊ ມໃນປີ 2021 ທີື່ ຜື່ານມາ: (ສີູ້ນສ ດເຖງິວນັທີ 31 ທນັວາ 2021) 

 ສະພາບໍລຫິານ/ Board of Directors                            4/4 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການຄ ູ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ/ Risk Management Committee        2/2 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ/ Audit Committee                 5/5 ຄ ັູ້ງ 
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ເອກະສານປະກອບ ວາລະທີ1: 

ລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2020 
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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                                                                               

 

 

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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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                                                                               

 

 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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ໂທ-ແຟັກ: +856 21 418 062-6                                                                               

 

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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  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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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 
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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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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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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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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                                                                               

    

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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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                                                                               

 

 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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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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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 

 

 





 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເອກະສານປະກອບວາລະທີ 2 ແລະ 6: 

ບດົສະຫ ຸບລາຍງານກຽ່ວກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ, ລາຍງານປະຈາໍປີ 2021  

ແລະ ແຜນການດາໍເນນີທລຸະກດິ ປະຈາໍປີ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ 

Mahathuen Leasing Public Company 

 

 

 

ບດົສະຫ ຼຸບການເຄ ົ່ ອນໄຫວທຼຸລະກດິ ປະຈາໍປີ 2021 

Annual Report 2021 

 

 

 ບາ້ນ: ໂພນພະເນົາ ກມ5  ເລກທີ: 628 

 ຖະໜນົ: ໄກສອນພມົວຫິານ ເມ ອງ: ໄຊເສດຖາ 

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໂທ-ແຟັກ:(+856 21)418062 – 6 

 Website: www.mahathuen.com 
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ບດົສະຫ ຼຸບການເຄ ື່ ອນໄຫວທຼຸລະກດິ ປະຈາໍປີ 2021 

 

ຄາໍຂວນັ (Slogan) 

“ທຼຸກເລ ື່ ອງສນິເຊ ື່ ອເປັນໄປໄດທີ້ື່  ມະຫະທຶນ” 

“All Financial is possible here” 

 

ວໄິສທດັ (Vision) 

“ມະຫະທຶນ ຈະເປັນໜຶື່ ງບໍລິສດັໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວທີື່ ມກີານປກົຄອງທີື່ ດ ີເເລະ ເປັນຜ ນ້າໍໃນທຼຸລະກດິເຊົື່ າສິນ

ເຊ ື່ ອໃນ ສປປ.ລາວ” 

“We will be a good governance company on Lao Securities Exchange and the leader of 

Leasing business in Lao PDR” 
 

ພາລະກດິ (Mission) 

“ທຼຸກເລ ື່ ອງສນິເຊ ື່ ອເປັນໄປໄດທີ້ື່  ມະຫະທຶນ” ຄ ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາໃນການດາໍເນນີທຼຸລະກດິຂອງເຮົາທີື່ ໃຫກ້ບັຜ ື່ທີື່ ມສີື່ວນ

ໄດສ້ື່ວນເສຍ ໂດຍມພີາລະກດິດ ັື່ງນີ:້ 

 

ຕໍື່ ລ ກຄາ້        :    ເປັນໜຶື່ ງໃນໃຈລ ກຄາ້ດວ້ຍທີມງານມ ອາຊີບໃຫ້ບໍລກິານທີື່ ປະທບັໃຈ ຍຼຸດຕິທາໍ ແລະ ນະ

ວດັຕະກາໍທາງການເງນິທີທນັສະໄໝ 

ຕໍື່ ພະນກັງານ    :  ພດັທະນາບຼຸກຄະລາກອນໃຫ້ເປັນມ  ອາຊີບ ແລະ ສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົໃນຊີວິດການເຮັດ

ວຽກງານ ແລະ ຊວີດິຄອບຄວົ 

ຕໍື່ ຜ ື່ຖ ຮຼຸນ້        :    ເປັນໜຶື່ ງບໍລິສດັໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວທີື່ ມກີານປກົຄອງທີື່ ດ ີແລະ ໃຫ້ຜນົຕອບແທນໃນ

ລະດບັທີື່ ໜາ້ລງົທຶນ 

ຕໍື່ ຄ ື່ຄາ້          :  ສາ້ງຄວາມໄວວ້າງໃຈຕໍື່ ພນັທະມດິທາງທຼຸລະກດິທີື່ ພອ້ມຈະເຕບີໂຕ ແລະ 

                   ປະສບົຄວາມສາໍເລັດໄປນາໍກນັ 

ຕໍື່ ສງັຄມົ        :    ເພ ື່ ອເປັນທາງເລ ອກໃນການລງົທຶນສາໍລບັປະຊາຊນົລາວ 

  

  



ii 
 

ສາລະບານ 

ໜາ້ 

ຄາໍຂວນັ .............................................................................................................................. i 

ວໄິສທດັ ............................................................................................................................. i 

ພາລະກດິ ........................................................................................................................... i 

ສາລະບານ ......................................................................................................................... ii 

1. ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົື່ າສິນເຊ ື່ ອ ມະຫາຊນົ ......................................................................... 1 

1.1 ຂໍມ້  ນທ ົື່ວໄປຂອງບໍລິສດັ ............................................................................................. 1 

1.2 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ .............................................................................................. 1 

2. ບນັດາປດັໄຈຄວາມສື່ຽງ  ............................................................................................... 10 

3. ນະໂຍບາຍການຄຼຸມ້ຄອງບໍລິຫານຄວາມສື່ຽງ ....................................................................... 12  

3.1  ນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຄວາມສື່ຽງ (Risk Management Policy) ............................. 12 

3.2  ລະດບັຄວາມສື່ຽງທີື່ ຍອມຮບັໄດ ້(Risk Appetite) ...................................................... 12 

3.3  ໂຄງສາ້ງການບໍລິຫານຄວາມສື່ຽງ (Risk Management Struture) ............................. 12 

3.4  ຂະບວນການໃນການບໍລິຫານຄວາມສື່ຽງ (Risk Management Process).................... 12 

3.5  ແຜນບໍລິຫານຄວາມສື່ຽງ.......................................................................... ................ 13 

4. ການໃຫສ້ິນເຊ ື່ ອລດົຈກັ .................................................................................................. 13 

4.1  ນະໂຍບາຍການໃຫສ້ິນເຊ ື່ ອ .................................................................................... 13 

4.2  ຂ ັນ້ຕອນການອະນຼຸມດັການເຊົື່ າສິນເຊ ື່ ອ ..................................................................... 13 

4.3  ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານພາຍຫ ງັການອະນຼຸມດັການເຊົື່ າສິນເຊ ື່ ອ .................................... 15 

5. ໂຄງສາ້ງທຶນຂອງບໍລິສດັ ................................................................................................ 18 

5.1  ໂຄງສາ້ງຜ ຖ້ ຮຼຸນ້  ................................................................................................... 18 

5.2  ນະໂຍບາຍການແບື່ງເງນິປນັຜນົ .............................................................................. 19 

6. ການຄຼຸມ້ຄອງບໍລິສດັ ແລະ ການບໍລິຫານຈດັການ ................................................................ 20 

6.1 ໂຄງຮື່າງການຈດັຕ ັງ້ຂອງບໍລິສດັ ................................................................................ 20 

6.2  ສະພາບໍລິຫານ .................................................................................................... 20 

6.2.1 ໂຄງຮື່າງການຈດັຕ ັງ້ຂອງສະພາບໍລິຫານ  ........................................................... 20 



iii 
 

6.2.2  ກອງປະຊຼຸມສະພາບໍລິຫານໃນປີທີື່ ຜື່ານມາ  ........................................................ 21 

6.3  ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ....................................................................... 22 

6.3.1 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ  ............................................................................ 22 

6.3.2 ຄະນະກາໍມະການຄຼຸມ້ຄອງຄວາມສື່ຽງ .................................................................. 22 

6.3.3 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລ ອກ  ............................................................................ 23 

6.3.4 ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄື່າຕອບແທນ ................................................................ 23 

6.3.5 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ ................................................... 23 

6.4 ຄື່າຕອບແທນຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ…………………………………………………………..25 

6.5 ນະໂຍບາຍລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ…………………………………………………………………………26 

7. ຜນົການດາໍເນນີທຼຸລະກດິ ແລະ ຜນົການດາໍເນນີງານ ປະຈາໍປີ 2021 ...................................... 28 

7.1 ລາຍຮບັ ............................................................................................................... 28 

7.2 ລາຍຈ ື່າຍ ............................................................................................................  28 

7.3 ກາໍໄລສຼຸດທິ ແລະ ອດັຕາກາໍໄລສຼຸດທິ ......................................................................... 30 

8. ຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ ............................................................................................. 30 

8.1 ຊບັສິນ ................................................................................................................ 30 

8.1.1 ຊບັສິນໝ ນວຽນ ............................................................................................. 31 

8.1.2 ຊບັສິນບໍື່ໝ ນວຽນ ........................................................................................... 32 

8.2 ໜ້ີສິນ ................................................................................................................ 32 

8.2.1 ໜ້ີສິນໝ ນວຽນ............................................................................................... 33 

8.2.2 ໜ້ີສິນບໍື່ໝ ນວຽນ ............................................................................................ 33 

9. ຜນົການດາໍເນນີງານດາ້ນການຕະຫ າດ ........................................................................ 34 

9.1 ການອະນຼຸມດັສິນເຊ ື່ ອລດົຈກັ ................................................................................ 34 

9.2 ເປີດໃຫບໍ້ລິການເຊົື່ າສິນເຊຶື່ ອຄ ນໃຫມ ື່ (Refinance) ສາໍລບັລດົມ  2 ............................ 34 

10. ແຜນການດາໍເນນີທຼຸລະກດິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2022 .................................................. 35 

10.1 ດາ້ນການຕະຫ າດ .......................................................................................... 35 

10.2 ເງນິກ ຢ້ ມ ..................................................................................................... 35 

10.3 ການລງົທຶນ .................................................................................................. 35 

10.4 ພະນກັງານ ................................................................................................... 36 



 
 

 

Page 1 of 36 
 

1.  ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ  

1.1 ຂໍໍ້ມນູທ ົົ່ວໄປຂອງບໍລິສດັ 

ຜູໍ້ສະເໜີອອກຈາໍໜົ່າຍ : 

 

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ 

ປະເພດທລຸະກດິ       : ໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ   

ສນັຍາລກັ : ມຫທຊ 

ສາໍນກັງານໃຫຍົ່ : 

 

ເຮ ອນເລກທີ 628, (ຫ ກັ5) ຖະໜນົໄກສອນພມົວິຫານ,ບໍ້ານ 

ໂພນພະເນົາ, ເມ  ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

ໃບອະນຍຸາດລງົທຶນຕົ່າງປະເທດ : ໃບອະນຍຸາດລງົທຶນຕົ່າງປະເທດ, ເລກທີ:196-11/ຜທ/ລທ3, 

ລງົວນັທີ: 10 ສິງຫາ 2011   

ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ : 

 

0930/ຈທວ ລງົວນັທີ 24 ມຖິນຸາ 2021 

ເລກປະຈາໍຕວົຜູໍ້ເສຍອາກອນ : 725714405-9-00 

ທຶນຈດົທະບຽນ : 

 

40.000.000.000 ກບີ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນທງັໝດົ    : 400.000.000  ຮຸໍ້ນ 

ອີເມວ : info@mahathuen.com 

ເວັບໄຊ : 

 

www.mahathuen.com 

ໂທລະສບັ : (856) 21 418065 

ໂທລະສານ : 

 

(856) 21 418066 

 

1.2 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ (ຕໍົ່ ໄປນີໍ້ເອີໍ້ນວົ່າ: “ບໍລິສດັ”) ໄດໍ້ສໍ້າງຕ ັໍ້ງຂ ໍ້ນໃນວນັ

ທີ 02  ກນັຍາ 2011 ໃນຮບູແບບ ບໍລິສດັຈາໍກດັ ດໍ້ວຍທຶນຈດົທະບຽນ 300.000 ໂດລາສະຫະລດັ. 

ບໍລິສດັໄດໍ້ຮບັໃບທະບຽນວິສາຫະກດິເລກທີ 3151/ຫຈທ, ປະເພດທລຸະກດິແມ ົ່ນການໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າ

ສິນເຊ ົ່ ອ (ສງັຫາລິມາຊບັ), ຊຶົ່ ງ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ຖ ຮຸ ໍ້ນໂດຍນກັທລຸະກດິຄນົ

ລາວ 12 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ ນກັທລຸະກດິຄນົໄທ 88 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ. ຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນຝົ່າຍລາວແມ ົ່ນ ທົ່ານ ນາງ 

ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ ແລະ ຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນຝົ່າຍໄທແມ ົ່ນ ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນກັສອນ, ທງັສອງ ທົ່ານ ມປີະສບົ

ການໃນການເຮັດທລຸະກດິໃນ ສປປ ລາວ ມາຫ າຍກວົ່າ 20 ປີ. 
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ທລຸະກດິເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ (Leasing) ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນທລຸະກດິທີົ່ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັອະນຍຸາດໃນ

ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ຈາກທະນາຄານແຫົ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍປະຈບຸນັບໍລິສດັເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຢູົ່ໃນການ

ຄຸໍ້ມຄອງຈາກກມົຄຸໍ້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິ ທະນາຄານແຫົ່ງ ສປປ ລາວ. 

ບໍລິສດັ ເຄ ົ່ ອນໄຫວ ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິທີົ່ ກ ົ່ຽວກບັ ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ (ສງັຫາລິມະຊບັ). 

ບໍລິສດັດາໍເນີນທຸລະກິດດໍ້ານເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອລາຍຍົ່ອຍ (Retail finance) ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໃນ

ເບ ໍ້ອງຕ ົໍ້ນຈະໄດໍ້ດາໍເນນີທລຸະກດິການໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັທີົ່ ມາຈາກປະເທດຍີົ່ ປຸົ່ນຄ : ຍີົ່ ຫໍໍ້ 

ຮອນດໍ້າ (HONDA), ຊູຊູກິ (SUZUKI), ຢາມາຮາ (YAMAHA) ແລະ ອ ົ່ ນໆ ເປັນທຸລະກດິຫ ກັ

ກ ົ່ອນ ເພ ົ່ ອເປັນການສໍ້າງຖານທລຸະກດິ, ສຶກສາຮຽນຮູໍ້, ສະສມົປະສບົການໃຫໍ້ກບັອງົກອນ ລວມທງັ

ການສໍ້າງບກຸຄະລາກອນ, ລະບບົການເຮັດວຽກທີົ່  ເໝາະສມົ ແລະ ຮດັກມຸ ຕະຫ ອດຈນົເຖງິການຮຽນ

ຮູໍ້ພຶດຕິກາໍ ແລະ ການດາໍເນນີທລຸະກດິໃນ ສປປ ລາວ ຈາກນ ັໍ້ນຈະຂະຫຍາຍການລງົທຶນໃນທລຸະກດິ

ສິນເຊ ົ່ ອລາຍຍົ່ອຍປະເພດອ ົ່ ນໆຕໍົ່ ໄປ. 

ນະໂຍບາຍການດາໍເນນີທລຸະກດິໃນຊົ່ວງທາໍອິດທີົ່ ເປີດດາໍເນນີທລຸະກດິ ຕາມແຜນໄລຍະສ ັໍ້ນ 

3 ປີ ຈະເນັໍ້ນການສໍ້າງອງົກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເປັນສາໍຄນັ. ນະໂຍບາຍການເຮັດທລຸະກດິຈຶົ່ງ

ອອກແນວອະນລຸກັນຍິມົ (Conservative) ໃນດໍ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ການພິຈາລະນາການໃຫໍ້ເຊົົ່ າ

ສິນເຊ ົ່ ອ ມແີຜນການປະຕິບດັງານທີົ່ ຊດັເຈນ, ມກີານຄາດຄະເນທາງການເງນິເພ ົ່ ອອະນມຸດັໃຫໍ້ບໍລິການ

ດໍ້ານການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຂະໜາດນໍ້ອຍ ໃຊໍ້ເງນິລງົທຶນທີບໍົ່ ສງູຫ າຍ, ແຕົ່ຈະກາໍນດົຮບູແບບການປະຕິບດັ

ວຽກງານແບບມ ອາຊີບ ຈຶົ່ ງກາໍນດົໃຫໍ້ມກີານສໍ້າງລະບຽບພາຍໃນ ໃນການປະຕິບດັ ຕະຫ ອດຈນົຂໍໍ້

ກາໍນດົຕົ່າງໆ ໃນການພິຈາລະນາການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອທີົ່ ຊດັເຈນ ແຕົ່ສາມາດຢ ດຢນຸໄດໍ້ຕາມຄວາມເໝ

າະສມົກບັສະພາບການ ແລະ ການແຂົ່ງຂ ັນັຂອງທລຸະກດິ.  

ໄລຍະປີ 2014 - 2016 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ເນັໍ້ນການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຖານລູກຄໍ້າ ແລະ 

ສໍ້າງຄວາມເປັນຜູໍ້ນາໍຕະຫ າດ, ເພີົ່ ມອດັຕາສົ່ວນຄອງຕະຫ າດໃຫໍ້ໄດໍ້ຫ າຍຂຶໍ້ນ ເພ ົ່ ອຂະຫຍາຍສາຂາ 

ແລະ    ໜົ່ວຍບໍລິການໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັໃຫໍ້ຫ າຍຂຶໍ້ນໃນອານາຄດົ.  ນອກຈາກນີໍ້ ບໍລິສດັ ມີ

ແຜນໃຫໍ້ມກີານເພີົ່ ມຜະລິດຕະພນັໃຫໍ້ຫ າຍຂຶໍ້ນເຊັົ່ ນ: ການໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັທີົ່ ໃຊໍ້ແລໍ້ວ 

(Used motorcycle) ລວມເຖິງ ການໃຫໍ້ບໍລິການດໍ້ານການໃຫໍ້ສິນເຊ ົ່ ອຄ ນໃໝົ່ (Refinance) ຈາກ

ຖານລູກຄໍ້າເກົົ່ າທີົ່ ມປີະຫວດັການຊາໍລະເງນິທີົ່ ດີ ເພ ົ່ ອເປັນການສໍ້າງຖານລູກຄໍ້າ ເພ ົ່ ອໄປຂະຫຍາຍ

ຜະລິດຕະພນັປະເພດອ ົ່ ນໆ. 

ນບັແຕົ່ປີ 2017 ເປັນຕ ົໍ້ນໄປ ບໍລິສດັ ມແີຜນຈະຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະ ໜົ່ວຍບໍລິການໄປ

ຕົ່າງແຂວງ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອປະເພດອ ົ່ ນໆ, ໂດຍມແີຜນການລະດມົທຶນໃນ

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ (Lao Securities Exchange ຫ   LSX), ຊຶົ່ ງຈະຕໍ້ອງມກີານກາໍນດົຍຸດທະ

ສາດໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິໃນທາງບກຸ (Aggressive) ໃຫໍ້ຫ າຍຂຶໍ້ນ, ໂດຍຈະຕໍ້ອງກາໍນດົວີທີການ

ຄວບຄມຸພາຍໃນທີົ່ ຮດັກມຸ ລວມເຖງິການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ເໝາະສມົກບັຕະຫ າດ ສໍ້າງອງົກອນໃຫໍ້

ມກີານບໍລິຫານຈດັການທີົ່ ດ ີແລະ ສໍ້າງຄວາມໝັໍ້ນຄງົໃຫໍ້ແກ ົ່ທລຸະກດິ ໂດຍຈະຕໍ້ອງສໍ້າງຄວາມສມົດນຸ
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ລະຫວົ່າງລູກຄໍ້າ, ຄູົ່ຄໍ້າ, ນກັລງົທຶນ ແລະ ຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນຂອງບໍລິສດັ, ເນ ົ່ ອງຈາກບໍລິສດັ ກະກຽມເຂົໍ້າຈດົ

ທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. 

ບໍລິສດັໄດໍ້ຫນັປົ່ຽນຮບູແບບເປັນ ບໍລິສດັ ມະຫາຊນົ ໃນວນັທີ 20 ພະຈກິ 2017 ໂດຍມທຶີນ

ຈດົທະບຽນ 27.760.000.000 ກບີ ຊຶົ່ ງດາໍເນນີທລຸະກດິການໃຫໍ້ບໍລິການ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ (ສງັຫາລິມາ

ຊບັ) ພາຍໃຕໍ້ກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ (ຊຶົ່ ງຕໍົ່ ໄປນີໍ້ ເອີໍ້ນວົ່າ “ວນັທີປົ່ຽນຮບູແບບບໍລິສດັ”) ໂດຍມຜີູໍ້

ຖ ຮຸ ໍ້ນຈາກບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ ຈາໍກດັ ຈາໍນວນ 97,5792507204611 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຊຶົ່ ງເປັນ

ບໍລິສດັຈາກປະເທດໄທ, ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ ຖ ຮຸ ໍ້ນຈາໍນວນ 2,4204322766571 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ແລະ ຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນລາຍຍົ່ອຍ 11 ທົ່ານ ແມ ົ່ນຖ ຮຸ ໍ້ນຈາໍນວນ 0,0003170028818 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ. 

ນບັຕ ັໍ້ງແຕົ່ບໍລິສດັສໍ້າງຕ ັໍ້ງຂຶໍ້ນ ຈນົມາເຖິງກ ົ່ອນການອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນ (IPO) ບໍລິສດັ ໄດໍ້ມ ີ

ການເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ 6 ຄ ັໍ້ງ. ໃນມ ໍ້ສໍ້າງຕ ັໍ້ງບໍລິສດັມທຶີນຈດົທະບຽນ 300.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຕໍົ່

ມາໃນປີ 2012 ໄດໍ້ເພີົ່ ມທຶນ ແລະ ປົ່ຽນທຶນຈດົທະບຽນມາເປັນສະກນຸເງນິກີບ 5,6 ຕ ໍ້ກີບ. ໃນປີ 

2014 ໄດໍ້ມກີານເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ 2 ຄ ັໍ້ງ ຄ : 12,8 ຕ ໍ້ກບີ ແລະ 17,76 ຕ ໍ້ກບີ ຕາມລາໍດບັ. ໃນປີ 

2015 ແມ ົ່ນເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນມາເປັນ 23,36 ຕ ໍ້ກບີ ແລະ ໃນປີ 2016 ກໍົ່ໄດໍ້ມກີານເພີົ່ ມທຶນຈດົ

ທະບຽນ 2 ຄ ັໍ້ງຄ : 25,6 ຕ ໍ້ກບີ ແລະ 27,76 ຕ ໍ້ກບີ ຕາມລາໍດບັ. 

ປີ 2018 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ຈດັຕ ັໍ້ງສາຂາແຫົ່ງທາໍອິດຂ ໍ້ນທີົ່  ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພຶົ່ ອທີົ່ ຈະໃຫໍ້

ບໍລິການສິນເຊຶົ່ ອສາໍລບັລູກຄໍ້າ ໂດຍໃນໄລຍະທາໍອິດຈະໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອສາໍລບັລດົຈກັກ ົ່ອນ 

ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໃຫໍ້ການບໍລິການຜະລິດຕະພນັອຶົ່ ນໆຕໍົ່ ໄປ ສາຂາສະຫວນັນະເຂດຕ ັໍ້ງຢູົ່ ເຮ ອນເລກ

ທີ 013 ໜົ່ວຍ 1 ບໍ້ານ ລດັຕະນະລງັສີໄຕໍ້ ເມ  ອງ ໄກສອນພມົວຫິານ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ໃນປີນີໍ້ ບໍລິສດັໄດໍ້ອອກຮຸໍ້ນເພີົ່ ມທຶນໃໝົ່ ຈາໍນວນ 12.240.000 ຮຸໍ້ນ ລາຄາຕາມມນູຄົ່າ 

1.000 ກີບຕໍົ່ ຮຸ ໍ້ນ ເພ ົ່ ອຈາໍໜົ່າຍໃຫໍ້ກບັປະຊາຊນົທ ົົ່ວໄປ (Initial Public Officering) ໂດຍໄດໍ້ຮບັ

ອະນຍຸາດຈາກຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເມ  ົ່ອວນັທີ 13 ມຖິນຸາ 2018 ພາຍຫ ງັຈາກການຈາໍ

ໜົ່າຍຮຸໍ້ນເພີົ່ ມທຶນແລໍ້ວເຮັດໃຫໍ້ບໍລິສດັມຮີຸ ໍ້ນຈາໍນວນ 40.000.000 ຮຸໍ້ນ ຫ   ມທຶີນຈດົທະບຽນລວມທງັ  

ໝດົ 40.000.000.000 ກບີ ຊຶົ່ ງບໍລິສດັໄດໍ້ເຂົໍ້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ເມ ົ່ອວນັທີ 18 

ກນັຍາ 2018 ຖ ເປັນບໍລິສດັລາໍດບັທີ 8 ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. 

ປີ 2019 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ຈດັຕ ັໍ້ງໜົ່ວຍບໍລິການລກູຄໍ້າຂ ໍ້ນ 1 ແຫົ່ງໃນແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກໍ

ຄ  ໜົ່ວຍບໍລິການ ດງົເຫັນ ມທີີົ່ ຕ ັ ໍ້ງຢູົ່ ເຮ ອນເລກທີ 254/259 ບໍ້ານດງົເຫັນ ຖະໜນົເສັໍ້ນທາງເລກທີ 

9 ເມ ອງ ອາດສະພງັທອງ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

ໃນເດ ອນ ມຖິຸນາ ປີດຽວກນັນີໍ້ ບໍລິສດັໄດໍ້ເລີົ່ ມໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອສາໍລບັອປຸະກອນທາງ

ການກະເສດ ເຊິົ່ ງເລີົ່ ມຕ ົໍ້ນຈາກລດົໄຖນາ ປະເພດເດີນຕາມ ແລະ ເມ ົ່ອມຄີວາມພໍ້ອມຫ າຍຂ ໍ້ນຈະ

ຂະຫຍາຍການການໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອໃຫໍ້ຄວບຄມຸເຄຶົ່ ອງມ ທາງການກະເສດໃຫໍ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍຂ ໍ້ນ 

ປີ 2020 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ເພີົ່ ມຜະລິດຕະພນັໃຫມ ົ່ ໂດຍເລີົ່ ມໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຄ ນໃຫມ ົ່ 

(Refinance) ສາໍລບັລດົທີົ່ ໃຊໍ້ແລໍ້ວ (Used car) ເພ ົ່ ອເພີົ່ ມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜະລິດຕະພນັ ສາໍ

ລບັເປັນທາງເລ ອກໃຫໍ້ກບັລກູຄໍ້າຂອງບໍລິສດັ  
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ເມ  ົ່ອວນັທີ 4 ທນັວາ 2020 ກອງປະຊຸມວສິາມນັ ຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ປີ 2020 ໄດໍ້ມມີະຕິເຫັນ

ດດີ ໍ້ວຍມະຕິສະເພາະ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

1. ແກໍ້ໄຂສດັສົ່ວນຫຸໍ້ນຂອງຜູໍ້ສໍ້າງຕ ັໍ້ງ ແລະ ປົ່ຽນສດັສົ່ວນຮຸໍ້ນ Floating ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ

ລາວ ເປັນ ສດັສົ່ວນສູງສຸດຕາມທີົ່ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຫ   ສາໍນກັງານຄຸໍ້ມຄອງຫ ກັຊບັ

ລາວ ຫ   ກດົໝາຍທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກາໍນດົໄວໍ້ ໂດຍມອບອາໍນາດໃຫໍ້ຝົ່າຍບໍລິຫານເປັນຜູໍ້ດາໍເນນີ

ການໃນດໍ້ານເອກະສານຕົ່າງໆ ຈນົກວົ່າຈະດາໍເນນີການແລໍ້ວສາໍເລັດ  

2. ປົ່ຽນແປງມນູຄົ່າກາໍນດົ (Par Value)  ຈາກ 1.000 ກບີ ເປັນ 100 ກບີ ແລະ ເພີົ່ ມຈາໍ

ນວນຮຸໍ້ນຈາກ 40.000.000 ຮຸໍ້ນ ເປັນ 400.000.000 ຮຸໍ້ນ ໂດຍມທຶີນຈດົທະບຽນ 

40.000.000.000 ກບີ ເທົົ່ າເດີມ ໂດຍມອບອາໍນາດໃຫໍ້ຝົ່າຍບໍລິຫານເປັນຜູໍ້ດາໍເນນີການ

ໃນດໍ້ານເອກະສານຕົ່າງໆ ຈນົກວົ່າຈະດາໍເນນີການແລໍ້ວສາໍເລັດ  

     ປີ 2021, ບໍລິສດັໄດໍ້ສາໍເລັດການແຕກຮຸໍ້ນເມ  ົ່ອວນັທີ 24 ມຖິຸນາ 2021 ເຊິົ່ ງມນູຄົ່າຮຸໍ້ນເທົົ່ າ

ກບັ 100 ກບີຕໍົ່ ຮຸ ໍ້ນ ແລະ ຈາໍນວນຮຸໍ້ນທງັໝດົເທົົ່ າກບັ 400.000.000 ຮຸໍ້ນ.  

      ເມ ົ່ອວນັທີ 25 ຕລຸາ 2021 ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານເປີດໂຕ Mobile application M HUK ເຊິົ່ ງ

ເປັນແອັບທີົ່ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽກເບິົ່ ງຂໍໍ້ມນູບນັຊສີິນເຊ ົ່ ອຂອງລກູຄໍ້າ ແລະ ຍງັເປັນຊົ່ອງ

ທາງໃນການນາໍສະເໜີຜະລິດຕະພນັຕົ່າງໆຂອງບໍລິສດັຜົ່ານທາງສະມາດໂຟນລວມເຖິງການຕິດຕໍົ່

ສ ົ່ ສານລະຫວົ່າງລກູຄໍ້າກບັບໍລິສດັໃຫໍ້ມຄີວາມວົ່ອງໄວຍິົ່ ງຂ ໍ້ນ 

ເມ  ົ່ອວນັທີ 13 ສິງຫາ 2021 ສະພາບໍລິຫານໄດໍ້ອະນມຸດັບໍລິສດັ ຂະຫຍາຍພ ໍ້ນທີົ່ ບໍລິການເພີົ່ ມ

ເຕີມທີົ່  ແຂວງ ຄາໍມ ົ່ວນ ເພຶົ່ ອທີົ່ ຈະໃຫໍ້ບໍລິການສິນເຊຶົ່ ອສາໍລບັລກູຄໍ້າ ສາຂາ ຄາໍມ ົ່ວນ ຕ ັໍ້ງຢູົ່ ເຮ ອນເລກ

ທີ 190, ໜົ່ວຍ 13, ບໍ້ານ ວຽງວໄິລ, ເມ  ອງ ທົ່າແຂກ, ແຂວງ ຄາໍມ ົ່ວນ 
 

ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສດັແຕົ່ລະໄລຍະ 

ປີ ເຫດການທີົ່ ເກດີຂຶໍ້ນແຕົ່ລະໄລຍະ 

2011 ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ສໍ້າງຕ ັໍ້ງຂຶໍ້ນເມ  ົ່ ອວນັທີ 2 ກນັຍາ 2011 ດໍ້ວຍທຶນຈດົທະບຽນ 

300,000 ໂດລາສະຫະລດັ, ບໍລິສດັໄດໍ້ຮບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິເລກທີ 3151/ຫຈທ ລງົວນັທີ 02 ກນັຍາ 

2011, ຊຶົ່ ງ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ຖ ຮຸໍ້ນໂດຍນກັທລຸະກດິຄນົລາວ 12 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 

ນກັທລຸະກດິຄນົໄທ 88 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ, ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຝົ່າຍລາວແມ ົ່ນ: ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ ແລະ ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ

ຝົ່າຍໄທແມ ົ່ນ ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ.  
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2012 

 

 

 

ໃນປີ 2012 ບໍລສິດັໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງສະກນຸເງນິຈດົທະບຽນ ຈາກໂດລາສະຫະລດັ ເປັນກບີ ແລະ ເພີົ່ ມທຶນ

ຈດົທະບຽນຈາກ 300,000 ໂດລາສະຫະລດັ ມາເປັນ 5.600.000.000 ກບີ ຫ   ປະມານ 700.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ ແລະ ລບົລໍ້າງໃບທະບຽນວສິາຫະກດິເລກທີ 3151/ຫຈທ, ລງົວນັທີ 02 ກນັຍາ 2011 ເນ ົ່ອງ 

ຈາກມກີານເພີົ່ ມທຶນຈຶົ່ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວສິາຫະກດິໃໝົ່ ມາເປັນ ເລກທີ 1346/ຈທວ  ລງົວນັທີ 

09 ຕລຸາ 2012. 

 

 

2014 

ໃນປີ 2014 ບໍລສິດັໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງທະບຽນວສິາຫະກດິ 3 ຄ ັໍ້ງຄີ : 

 ຄ ັໍ້ງທີ 1 ຈາກເລກທະບຽນວິສາຫະກດິເກົົ່ າ ເລກທີ 1346/ຈທວ ລງົວນັທີ 09 ຕລຸາ 2012 ໄດໍ້ມກີານ

ປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນ ເລກທີ 007/ຈທວ ລງົວນັທີ 06 ມງັກອນ 2014 ໂດຍມລີາຍ

ລະອຽດດ ັົ່ງນີໍ້: ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ ໂອນຮຸໍ້ນຈາໍນວນ 616.000 ຮຸໍ້ນ ເທົົ່ າກບັ 4.928.000.000 ກບີ, ມ ີ

ມນູຄົ່າຮຸໍ້ນລະ 8.000 ກບີ ໃຫໍ້ແກົ່ ບໍລສິດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ ຈາໍກດັ (Mahathun Holding Co., Ltd).  

ຕໍົ່ ມາຄ ັໍ້ງທີ 2 ບໍລສິດັ ໄດໍ້ມກີານເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ແລະ ປົ່ຽນແປງອດັຕາສົ່ວນຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຄ : 

ເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ ຂອງບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ຈາໍນວນ 7.200.000.000 ກບີ, ໂດຍມີ

ການເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນຈາກ 5.600.000.000ກບີ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນມາເປັນ 12.800.000.000 ກບີ ຊຶົ່ ງມໂີຄງສໍ້າງ

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນໃໝົ່ ດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້: 

  

 

                                         

 

 

 

 

ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ   

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ, ຈຶົ່ ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝົ່ມາເປັນ 210/ຈທວ ລງົວນັທີ 27 ພຶດສະພາ 

2014. 

ຄ ັໍ້ງທີ 3 ບໍລສິດັໄດໍ້ມກີານເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ແລະ ປົ່ຽນແປງອດັຕາສົ່ວນຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ ເພີົ່ ມທຶນ

ຈດົທະບຽນ ຂອງບໍລສິດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ຈາໍນວນ 4.960.000.000 ກບີ, ໂດຍມກີານເພີົ່ ມ

ທຶນຈດົທະບຽນຈາກ 12.800.000.000 ກບີ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນເປັນ 17.760.000.000 ກບີ ຊຶົ່ ງມໂີຄງສໍ້າງຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນໃໝົ່

ດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້: 

ຊ ົ່ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ ຈາໍນວນຮຸໍ້ນກົ່ອນ

ການເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາສົ່ວນ ຈາໍນວນຮຸໍ້ນຫ ງັການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 

616.000 ຮຸໍ້ນ 88,00% 1.516.000 ຮຸໍ້ນ  94,75% 

ທົ່ານ ນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ 84.000 ຮຸໍ້ນ  12,00% 84.000 ຮຸໍ້ນ  5,25% 

ລວມ 700.000 ຮຸໍ້ນ  100% 1.600.000 ຮຸໍ້ນ  100% 

ຊ ົ່ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 
ຈາໍນວນຮຸໍ້ນກົ່ອນການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນຫ ງັການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 

1.516.000 ຮຸໍ້ນ 94,75% 2.136.000 ຮຸໍ້ນ 96,22% 

ທົ່ານ ນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ 84.000 ຮຸໍ້ນ  5,25% 84.000 ຮຸໍ້ນ  3,78% 
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ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີ ຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 435/ຈທວ ລງົວນັທີ 27 ຕລຸາ 

2014 

 

 

ລວມ 1.600.000 ຮຸໍ້ນ 100,00% 2.220.000 ຮຸໍ້ນ 100% 

2015 ໃນປີ 2015 ບໍລສິດັໄດໍ້ມກີານເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ແລະ ປົ່ຽນແປງອດັຕາສົ່ວນຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ  

ເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ ຂອງບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ຈາໍນວນ 5.600.000.000 ກບີ, ໂດຍມີ

ການເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນຈາກ 17.760.000.000 ກບີ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນເປັນ 23.360.000.000 ກບີ ຊຶົ່ ງມໂີຄງສໍ້າງ

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນໃໝົ່ ດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້: 

 

 

 

 

 

 

 

ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີ ຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 649/ຈທວ ລງົວນັທີ 17 ກນັຍາ 

2015 

ຊ ົ່ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 
ຈາໍນວນຮຸໍ້ນກົ່ອນການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນຫ ງັການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 

2.136.000 ຮຸໍ້ນ 96,22% 2.836.000 ຮຸໍ້ນ 97,12% 

ທົ່ານ ນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ 84.000 ຮຸໍ້ນ  3,78% 84.000 ຮຸໍ້ນ 2,88% 

ລວມ 2.220.000 ຮຸໍ້ນ 100% 2.920.000 ຮຸໍ້ນ 100% 

 

2016 

ໃນປີ 2016 ບໍລສິດັໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງທະບຽນວສິາຫະກດິ 3 ຄ ັໍ້ງຄີ : 

ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເນ ົ່ ອງຈາກມກີານເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ແລະ ປົ່ຽນແປງອດັຕາສົ່ວນຮຸໍ້ນຂອງຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 

ເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ ຂອງ ບໍລສິດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ຈາໍນວນ 2.240.000.000 ກບີ, ໂດຍມີ

ການເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນຈາກ 23.360.000.000 ກບີ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນເປັນ 25.600.000.000 ກບີ ຊຶົ່ ງມໂີຄງສໍ້າງ

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນໃໝົ່ດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້: 

 

 

 

 

       

 

 

 

ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີ ຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ 

ຊ ົ່ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 
ຈາໍນວນຮຸໍ້ນກົ່ອນການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນຫ ງັການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 

2.836.000 ຮຸໍ້ນ 97,12% 3.116.000 ຮຸໍ້ນ 97,38% 

ທົ່ານ ນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ 84.000 ຮຸໍ້ນ 2,88% 84.000 ຮຸໍ້ນ 2,62% 

ລວມ 2.920.000 ຮຸໍ້ນ 100% 3.200.000 ຮຸໍ້ນ 100% 
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ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 067/ຈທວ ລງົວນັທີ 28 ມງັກອນ 

2016. 

ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເນ ົ່ ອງຈາກມກີານເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ແລະ ປົ່ຽນແປງອດັຕາສົ່ວນຮຸໍ້ນຂອງຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ

ເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ ຂອງ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ຈາໍນວນ 2.160.000.000 ກບີ ໂດຍມີ

ການເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນຈາກ 25.600.000.000 ກບີ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນເປັນ 27.760.000.000 ກບີ ຊຶົ່ ງມໂີຄງສໍ້າງ

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນໃໝົ່ດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້ 

 

 

 

 

 

 

 

ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີ ຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 480/ຈທວ ລງົວນັທີ 15 ມຖິຸນາ 

2016 . 

ຄ ັໍ້ງທີ 3 ເນ ົ່ອງຈາກມກີານປົ່ຽນແປງຜູໍ້ອາໍນວຍການ, ເພີົ່ ມຜູໍ້ອາໍນວຍການ ແລະ ເພີົ່ ມສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ

ໂດຍອີງຕາມບດົລາຍງານ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ຄ ັໍ້ງວນັທີ 17 ມນີາ 

2016. ໂດຍມຜີູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລຫິານ 7 ທົ່ານ ທີົ່ ຖ ກແຕົ່ງຕ ັໍ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນມ ີດ ັົ່ງນີໍ້: 

- ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ ປະທານສະພາບໍລຫິານ 

- ທົ່ານ ນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ  ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ 

- ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລີດິວໄິລ ຜູໍ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ 

- ທົ່ານ ຊດັພນົໄຊ ປນັຍາທາໍບະດ ີຜູໍ້ອາໍນວຍການ 

- ທົ່ານ ທອງຖະຫວນັ ທອງແຖມ ຜູໍ້ອາໍນວຍການ 

- ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ ຜູໍ້ອາໍນວຍການ 

- ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ ຜູໍ້ອາໍນວຍການ 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ, ຈຶົ່ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງເລກທະບຽນວິສາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນ 578/ຈທວ ລງົວນັທີ 13 ກລໍະກດົ 2016 

ຊ ົ່ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 
ຈາໍນວນຮຸໍ້ນກົ່ອນການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນຫ ງັການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 

3.116.000 ຮຸໍ້ນ 97,38% 3.386.000 ຮຸໍ້ນ 97,58% 

ທົ່ານ ນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ 84.000 ຮຸໍ້ນ 2,62% 84.000 ຮຸໍ້ນ 2,42% 

ລວມ 3.200.000 ຮຸໍ້ນ 100% 3.470.000 ຮຸໍ້ນ 100% 
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2017 ໃນປີ 2017 ບໍລສິດັໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງທະບຽນວສິາຫະກດິ 1 ຄ ັໍ້ງຄີ : 

ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມວສິາມນັຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ ຄ ັໍ້ງທີ 1/2017  ວນັທີ 25 ກລໍະກດົ 2017 ໃນກອງປະຊຸມ ທົ່ານ 

ນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ ມຈີດຸປະສງົຈະໂອນຂາຍຮຸໍ້ນ ຈາໍນວນ 11 ຮຸໍ້ນ ມນູຄົ່າລວມເປັນ 88.000 ກບີ ເທົົ່ າ

ກບັເປີເຊັນ 0,00031702 ສົ່ວນຮໍ້ອຍຂອງຮຸໍ້ນທງັໝດົ ໃຫໍ້ແກົ່ບຸກຄນົພາຍນອກ ຊຶົ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັົ່ງ

ຕາຕະລາງລຸົ່ມນີໍ້: 

  ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີ ຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ 

ມາຮອດວນັທີ 10 ສງິຫາ 2017 ບໍລສິດັໄດໍ້ມກີານຈດັກອງປະຊຸມວສິາມນັຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຄ ັໍ້ງທີ 02 ປີ 2017 ເພ ົ່ ອ

ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັການປົ່ຽນແປງມນູຄົ່າກາໍນດົຮຸໍ້ນຈາກເດມີ 8.000 ກບີ ເປັນ 1.000 ກບີ ແລະ 

ປົ່ຽນແປງຮບູແບບຈາກບໍລິສດັຈາໍກດັມາເປັນບໍລສິດັມະຫາຊນົ ເພ ົ່ ອກະກຽມອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນໃຫໍ້ແກົ່ມວນຊນົ

ເປັນຄ ັໍ້ງທາໍອິດ ແລະ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຊຶົ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັົ່ງຕາຕະລາງລຸົ່ມນີໍ້: 

 

ຊ ົ່ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ

ກົ່ອນການເພີົ່ ມ

ທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນຫ ງັ

ການເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາສົ່ວນ 

(ໃໝົ່) 

ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ ຈາໍກດັ 3.386.000 ຮຸໍ້ນ 97,58% 3.386.000 ຮຸໍ້ນ 97,5792507204611% 

ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວໄິລ ອດຸມົ 84.000 ຮຸໍ້ນ 2,62% 83.989 ຮຸໍ້ນ 2,4204322766571% 

ທົ່ານ ນາງ ທະນງົລກັ ອດຸມົ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ທະນງົສກັ ອດຸມົ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ສງັຄມົ ຈນັສກຸ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ນາງ ຈດິຕິມາ ນກັສອນ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລີິດວໄິລ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ທອງຖະຫວນັ ທອງແຖມ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ຊດັພນົໄຊ ປນັຍາທາໍບະດ ີ - - 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ລວມ 3.470.000ຮຸໍ້ນ 100% 3.470.000 ຮຸໍ້ນ 100% 
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ຊ ົ່ຜ ູໍ້ຖ ຮ ຸໍ້ນ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ

ກົ່ອນ 

ການເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາສົ່ວນ 
ຈາໍນວນຮຸໍ້ນຫ ງັ

ການເພີົ່ ມທຶນ 
ອດັຕາສົ່ວນ 

ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ ຈາໍກດັ 3.386.000 ຮຸໍ້ນ 97,5792507204611% 27.088.000 ຮຸໍ້ນ 97,5792507204611% 

ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວໄິລ ອດຸມົ 83.989 ຮຸໍ້ນ 2,4204322766571% 671.912 ຮຸໍ້ນ 2,4204322766571% 

ທົ່ານ ນາງ ທະນງົລກັ ອດຸມົ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ທະນງົສກັ ອດຸມົ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ສງັຄມົ ຈນັສກຸ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ນາງ ຈດິຕິມາ ນກັສອນ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລີິດວໄິລ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ທອງຖະຫວນັ ທອງແຖມ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ທົ່ານ ຊດັພນົໄຊ ປນັຍາທາໍບະດ ີ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ລວມ 3.470.000 ຮຸໍ້ນ 100% 27.760.000 ຮຸໍ້ນ 100% 

2018       ໃນປີ 2018 ບໍລສິດັໄດໍ້ອອກຮຸໍ້ນເພີົ່ ມທຶນໃໝົ່ ຈາໍນວນ 12.240.000 ຮຸໍ້ນ ລາຄາຕາມມນູຄົ່າ 1.000 

ກບີຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ ເພ ົ່ ອຈາໍໜົ່າຍໃຫໍ້ກບັປະຊາຊນົທ ົົ່ວໄປ (Initial Public Officering) ໂດຍໄດໍ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກ

ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເມ  ົ່ອວນັທີ 13 ມຖິນຸາ 2018 ພາຍຫ ງັຈາກການຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນເພີົ່ ມ

ທຶນແລໍ້ວເຮັດໃຫໍ້ບໍລິສດັມຮີຸ ໍ້ນຈາໍນວນ 40.000.000 ຮຸໍ້ນ ຫ   ມທຶີນຈດົທະບຽນລວມທງັໝດົ 

40.000.000.000 ກບີ ຊຶົ່ ງບໍລິສດັໄດໍ້ເຂົໍ້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ເມ ົ່ອວນັທີ 18 ກນັຍາ 

2018 ຖ ເປັນບໍລິສດັລາໍດບັທີ 8 ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ.  

ບໍລິສດັ ໄດໍ້ຈດັຕ ັໍ້ງສາຂາ ແຫົ່ງທາໍອິດຂ ໍ້ນທີົ່ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພ ົ່ ອຈະໃຫໍ້ບໍລິການສິນ

ເຊຶົ່ ອສາໍລບັລູກຄໍ້າ ໂດຍໃນໄລຍະທາໍອິດຈະໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ສາໍລບັລດົຈກັກ ົ່ອນ ແລະ ຈະ

ຂະຫຍາຍໃຫໍ້ບໍລິການຜະລິດຕະພນັອຶົ່ ນໆອີກຕໍົ່ ໄປ  

2019 ປີ 2019 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ສໍ້າງຕ ັໍ້ງໜົ່ວຍບໍລິການລກູຄໍ້າຂ ໍ້ນ 1 ແຫົ່ງໃນແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ກຄໍ ໜົ່ວຍບໍລິການ ດງົເຫັນ ໃນເດ ອນ ມຖິນຸາ ປີດຽວກນັນີໍ້ ໄດໍ້ເລີົ່ ມໃຫໍ້ການບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ສາໍ

ລບັອປຸະກອນທາງການກະເສດ ເຊິົ່ ງເລີົ່ ມຕ ົໍ້ນຈາກລດົໄຖນາ ປະເພດເດີນຕາມ ແລະ ເມ ົ່ອມຄີວາມ

ພໍ້ອມຫ າຍຂ ໍ້ນຈະຂະຫຍາຍການໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອໃຫໍ້ຄວບຄຸມເຄຶົ່ ອງມ ທາງການກະເສດໃຫໍ້ມ ີ

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂ ໍ້ນ  

2020 

 

 

 

ປີ 2020 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ໄດໍ້ເພີົ່ ມຜະລິດຕະພນັໃຫມ ົ່ ໂດຍເລີົ່ ມໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຄ ນໃຫມ ົ່ 

(Refinance) ສາໍລບັລດົທີົ່ ໃຊໍ້ແລໍ້ວ (Used car) ເພ ົ່ ອເພີົ່ ມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜະລິດຕະພນັ ສາໍ

ລບັເປັນທາງເລ ອກໃຫໍ້ກບັລກູຄໍ້າຂອງບໍລິສດັ 
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2021 ບໍລິສດັໄດໍ້ສາໍເລັດການແຕກຮຸໍ້ນເມ  ົ່ອວນັທີ 24 ມຖິຸນາ 2021 ເຊິົ່ ງມນູຄົ່າຮຸໍ້ນເທົົ່ າກບັ 100 

ກບີຕໍົ່ ຮຸ ໍ້ນ ແລະ ຈາໍນວນຮຸໍ້ນທງັໝດົເທົົ່ າກບັ 400.000.000 ຮຸໍ້ນ. 

    ເມ ົ່ອວນັທີ 25 ຕລຸາ 2021 ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານເປີດໂຕ Mobile application M HUK ເຊິົ່ ງ

ເປັນແອັບທີົ່ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽກເບິົ່ ງຂໍໍ້ມນູບນັຊີສິນເຊ ົ່ ອຂອງລູກຄໍ້າ ແລະ ຍງັເປັນ

ຊົ່ອງທາງໃນການນາໍສະເໜີຜະລິດຕະພນັຕົ່າງໆຂອງບໍລິສດັຜົ່ານທາງສະມາດໂຟນລວມເຖິງການ

ຕິດຕໍົ່ ສ ົ່ ສານລະຫວົ່າງລກູຄໍ້າກບັບໍລິສດັໃຫໍ້ມຄີວາມວົ່ອງໄວຍິົ່ ງຂ ໍ້ນ 

ເມ  ົ່ອວນັທີ 13 ສິງຫາ 2021 ສະພາບໍລິຫານໄດໍ້ອະນມຸດັບໍລິສດັ ຂະຫຍາຍພ ໍ້ນທີົ່ ບໍລິການ

ເພີົ່ ມເຕີມທີົ່  ແຂວງ ຄາໍມ ົ່ວນ ເພຶົ່ ອທີົ່ ຈະໃຫໍ້ບໍລິການສິນເຊຶົ່ ອສາໍລບັລູກຄໍ້າ ສາຂາ ຄາໍມ ົ່ວນ ຕ ັໍ້ງຢູົ່ 

ເຮ ອນເລກທີ 190, ໜົ່ວຍ 13, ບໍ້ານ ວຽງວໄິລ, ເມ  ອງ ທົ່າແຂກ, ແຂວງ ຄາໍມ ົ່ວນ 

 

 

2. ບນັດາປດັໄຈຄວາມສົ່ຽງ  

ການລງົທຶນໃນທລຸະກດິໃດໜຶົ່ ງອາດຈະກົ່ຽວຂໍ້ອງກບັຄວາມສົ່ຽງໄດໍ້. ກ ົ່ອນຈະຕດັສິນໃຈລງົທຶນ 

ໂດຍພິຈາລະນາຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ໄດໍ້ອະທິບາຍຢູົ່ຂ ໍ້າງລຸົ່ມນີໍ້, ຜູໍ້ລງົທຶນຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ພິຈາລະນາຢົ່າງຮອບຄອບ

ກົ່ຽວກບັ ຂໍໍ້ມນູຂົ່າວສານທງັໝດົໃນບດົລາຍງານ ປະຈາໍປີສະບບັນີໍ້. ໝວດຕໍົ່ ໄປນີໍ້ ອະທິບາຍກົ່ຽວກບັ

ຄວາມສົ່ຽງຈາໍນວນໜຶົ່ ງທີົ່  ສາມາດເກດີຂຶໍ້ນ ແລະ ສາມາດ ມຜີນົກະທບົຕໍົ່ ບໍລິສດັ ແລະ ຄນຸຄົ່າຂອງ

ການລງົທຶນໃນບໍລິສດັ. ເຖງິແມ ົ່ນວົ່າ, ບໍລິສດັໄດໍ້ພະຍາຍາມພິຈາລະນາຄ ນບນັຫາ ຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ສາໍຄນັ

ທງັໝດົ, ແຕົ່ກໍົ່ຍງັອາດຈະມຄີວາມສົ່ຽງອ ົ່ ນໆ ຊຶົ່ ງບໍລິສດັບໍົ່ ໄດໍ້ຄາດຄິດ, ຄວາມສົ່ຽງເພີົ່ ມເຕີມອ ົ່ ນໆທີົ່ ທາງ

ບໍລິສດັບໍົ່ ອາດຮບັຮູໍ້ໄດໍ້ໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຄວາມສົ່ຽງອ ົ່ ນໆທີົ່ ບໍົ່ ສາໍຄນັ ຊຶົ່ ງອາດຈະຍງັມຜີນົກະທບົທາງ

ລບົຕໍົ່ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ເງ  ົ່ອນໄຂທາງການເງນິ, ຜນົຂອງການດາໍເນນີງານ ແລະ ການຄາດຄະເນ

ຂອງບໍລິສດັ. ບດົລາຍງານ ປະຈາໍປີສະບບັນີໍ້ຍງັໄດໍ້ມກີານຄາດຄະເນການດາໍເນນີທລຸະກດິໃນຕໍົ່ໜໍ້າທີົ່

ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັຄວາມສົ່ຽງ ແລະ ຄວາມບໍົ່ ແນ ົ່ນອນອ ົ່ ນໆ. ຜນົໄດໍ້ຮບັຕວົຈງິຂອງບໍລິສດັ ອາດແຕກຕົ່າງ

ຢົ່າງສິໍ້ນເຊີງຈາກແຜນ ຍໍ້ອນຄວາມສົ່ຽງເຫ ົົ່ ານ ັໍ້ນ. ຈາກການອະທິບາຍ ການຄາດຄະເນຂອງການ

ດາໍເນີນທຸລະກິດໃນຕໍົ່ໜໍ້າອນັເປັນຜນົຈາກບາງປດັໄຈ ລວມທງັບນັດາຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ບໍລິສດັພວກເຮົາ

ອາດຈະປະເຊນີໜໍ້າຕາມທີົ່ ໄດໍ້ລະບໄຸວໍ້ຂ ໍ້າງລຸົ່ມນີໍ້ ແລະ ບົ່ອນອ ົ່ ນໆໃນບດົລາຍງານ ປະຈາໍປີສະບບັນີໍ້. 

ສປປ ລາວ ອາດຈະຖ ວົ່າຍງັເປັນ “ຕະຫ າດບຸກເບີກ (Frontier Market)” ແລະ ການລງົທຶນ

ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັທີົ່ ສໍ້າງຕ ັໍ້ງຂຶໍ້ນໃໝົ່ ສາມາດເຮັດໃຫໍ້ເກດີມຄີວາມສົ່ຽງ ຊຶົ່ ງບໍົ່ ມຢີູົ່ໃນ “ຕະຫ າດເກດີໃໝົ່ 

(Emerging Market)”. ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ , ນອກຈາກບນັຫາທີົ່ ພວົພນັກບັບໍລິສດັ (ຄຸນນະພາບຂອງການ

ບໍລິຫານ ແລະ ຊບັສິນ, ການສໍ້າງກະແສເງນິສດົ, ສະພາບຄົ່ອງທາງການເງນິ, ລະບຽບການຕົ່າງໆທີົ່
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ກົ່ຽວຂໍ້ອງ ແລະ ອ ົ່ ນໆ), ຜູໍ້ລງົທຶນຍງັຈະຕໍ້ອງ ໄດໍ້ເອົາໃຈໃສົ່ຢົ່າງລະມດັລະວງັ ຕໍົ່ ບນັຫາທີົ່ ພວົພນັກບັ

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັໃໝົ່ເຊັົ່ ນ: ລະບຽບການ, ອາກອນ, ສະພາບຄົ່ອງ ແລະ ຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັທລຸະກາໍການ

ຊ ໍ້-ຂາຍ. 

ນອກຈາກຂໍໍ້ມນູຂົ່າວສານອ ົ່ ນໆ ທີົ່ ມຢີູົ່ໃນບດົລາຍງານ ປະຈາໍປີສະບບັນີໍ້ແລໍ້ວ ຜູໍ້ລງົທຶນຈະຕໍ້ອງ

ໄດໍ້ພິຈາລະນາກົ່ຽວກບັບນັດາຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ອະທິບາຍຢູົ່ຂ ໍ້າງລຸົ່ມນີໍ້ກ ົ່ອນທີົ່ ຈະຕດັສິນໃຈລງົທຶນ. ຕໍົ່ ໄປນີໍ້ 

ແມ ົ່ນການອະທິບາຍຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ສາໍຄນັຈາໍນວນໜຶົ່ ງທີົ່ ສາມາດມຜີນົກະທບົຕໍົ່ ບໍລິສດັ ແລະ ມນູຄົ່າຂອງ

ການລງົທຶນໃນບໍລິສດັ. ນອກຈາກນ ັໍ້ນ, ກໍົ່ອາດຈະມຄີວາມສົ່ຽງອ ົ່ ນໆອີກ ຊຶົ່ ງບໍລິສດັອາດຈະຮູໍ້ ຫ   ອາດ

ຈະເປັນຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ບໍລິສດັຖ ວ ົ່າບໍົ່ ສາໍຄນັໃນປະຈບຸນັ ຊຶົ່ ງອາດມຜີນົກະທບົທາງລບົຄ ກນັ ແລະ ຜູໍ້

ລງົທຶນອາດຈະສນູເສຍທຶນຂອງຕນົສົ່ວນໜຶົ່ ງ ຫ   ທງັໝດົກໍົ່ ເປັນໄດໍ້. 

ບນັດາປດັໄຈຄວາມສົ່ຽງຫ ກັໆ ໃນການລງົທຶນໃນຮຸໍ້ນສາມນັຂອງບໍລິສດັ ແມ ົ່ນໄດໍ້ຖ ກສງັລວມໄວໍ້

ດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້: 

a. ຄວາມສົ່ຽງໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ 

 ຄວາມສົ່ຽງເສດຖະກດິມະຫາພາກ 

 ຄວາມສົ່ຽງດໍ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ການແຂົ່ງຂນັ 

 ຄວາມສົ່ຽງດໍ້ານລາຍຮບັຈາກຜະລິດຕະພນັບໍົ່ ຫ າກຫ າຍ 

b.  ຄວາມສົ່ຽງທາງດໍ້ານການເງນິ 

 ຄວາມສົ່ຽງຈາກສິນເຊ ົ່ ອທີົ່ ບໍົ່ ກໍົ່ໃຫໍ້ເກດີລາຍໄດໍ້ (NPL) 

 ຄວາມສົ່ຽງຈາກການເພິົ່ ງພາແຫ ົ່ງເງນິກູໍ້ພຽງແຫົ່ງດຽວ 

 ຄວາມສົ່ຽງຈາກການປົ່ຽນແປງຂອງອດັຕາດອກເບໍ້ຍ 

 ຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ບໍລິສດັອາດຈະກໍົ່ໜີໍ້ສິນເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 

 ຄວາມສົ່ຽງຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນ 

 ຄວາມສົ່ຽງດໍ້ານສນິຄໍ້າໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຫ   ຄ ໍໍ້າປະກນັ 

c.  ຄວາມສົ່ຽງໃນການຄຸໍ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການດາໍເນນີການ 

 ຄວາມສົ່ຽງຈາກການເພິົ່ ງພາຜູໍ້ບໍລິຫານຫ ກັ 

 ຄວາມສົ່ຽງດໍ້ານການຄຸໍ້ມຄອງບໍລິຫານໂດຍກຸົ່ມຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນລາຍໃຫົ່ຍ 

 ຄວາມສົ່ຽງຈາກລະບບົຄອມພິວເຕ ີ

 ຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ເກດີຈາກການທຈຸະລິດໂດຍພະນກັງານ ຫ   ພາກສົ່ວນອ ົ່ ນ 
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3. ນະໂຍບາຍການຄຸໍ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ  

3.1 ນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ (Risk Management Policy) 

1) ປດັຊະຍາໃນການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງຂອງບໍລິສດັ (Risk Management Philosophy) 

2) ກາໍນດົປດັຊະຍາຂອງບໍລິສດັ ຄ ດ ັົ່ງນີໍ້ “ທຸກຄນົ ທຸກເຫດການ ມຜີນົກບັຜນົດາໍເນີນ  

ການຂອງບໍລິສດັ ຈ ົົ່ງເບິົ່ ງໄກ ແລະ ຮອບດໍ້ານ” 
 

3.2 ລະດບັຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ຍອມຮບັໄດໍ້ (Risks Appetite)  

ລະດບັຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ຍອມຮບັໄດໍ້ ໝາຍເຖິງ ລະດບັຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ ບໍລິສດັ ຍອມຮບັໄດໍ້ 

ຫາກເກດີເຫດການໃດໆເກດີຂ ໍ້ນ ແບົ່ງອອກເປັນ 4 ປະເດັນ ແລະ 5 ລະດບັຄວາມເສຍຫາຍ ດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້:  

1) ປະເດັນຄວາມສົ່ຽງ ແບົ່ງເປັນ 4 ປະເດັນ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ການເງນິ (Financial) 

 ຊ ົ່ ສຽງ (Reputation) 

 ການລະເມດີກດົໝາຍ ຫ   ກດົລະບຽບຂອງໜົ່ວຍງານທີົ່ ຄຸໍ້ມຄອງ(Regulator 

relationship/ against the law) 

 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບແວດລໍ້ອມ (Safety and Environment) 

2) ລະດບັຄວາມເສຍຫາຍ ແບົ່ງເປັນ 5 ລະດບັ ດ ັົ່ງນີໍ້ : 

 ຮໍ້າຍແຮງທີົ່ ສດຸ (Worst) 

 ກະທບົຢົ່າງຮນຸແຮງ (Severe) 

 ກະທບົຫ າຍ    (Major) 

 ກະທບົປານກາງ (Moderate) 

 ກະທບົເລັກນ ໍ້ອຍ (Minor) 

3.3 ໂຄງສໍ້າງການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ(Risk Management Structure)ແບົ່ງອອກເປັນ 3 

ລະດບັດ ັົ່ງນີໍ້ : 

3.3.1 ສະພາບໍລິຫານ (Board of Committee) 

3.3.2 ຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ (Risk Committee)   

3.3.3 ທີມຜູໍ້ບໍລິຫານ ແລະ ຫວົໜໍ້າງານທກຸລະດບັ (Management and Function head)  

3.4 ຂະບວນການໃນການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ (Risk Management Process) ແບົ່ງອອກ

ເປັນ 3 ຂ ັໍ້ນຕອນດ ັົ່ງນີໍ້ : 

1) ລະບຄຸວາມສົ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ (Identify risks and opportunities)  

2) ຈດັການຄວາມສົ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ (Manage risks and opportunities) ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ແບົ່ງປນັຄວາມສົ່ຽງ (Share Risk) 
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 ໂອນຄວາມສົ່ຽງອອກໄປ (Transfer Risk)   

 ຫ ຸດຄວາມສົ່ຽງ (Reduce Risk)  

 ຫລີກລົ່ຽງຄວາມສົ່ຽງ (Avoid Risk)  

3) ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມສົ່ຽງ ແລະ ໂອກາດຕົ່າງໆ (Monitor and report  

risks and opportunities)  

 

3.5 ແຜນບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ ຈະຕໍ້ອງປະກອບດໍ້ວຍເນ ໍ້ອໃນຢົ່າງໜໍ້ອຍ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

1) ລາຍງານການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ (Risk Management Report) 

2) ແຜນບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ (Risk Management Plan) 

3) ລະດບັຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ຍອມຮບັໄດໍ້(Risk Appetite) 

4) ລາຍງານຜນົກະທບົ ແລະ ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ(Impact and Damage 

Evaluation Report) 

5) ແຜນພາບລະດບັຄວາມສົ່ຽງ (Risk Heat Map) 

6) ແບບການປະເມນີຄວາມສົ່ຽງ (Risk Assessment Form)  

 

4. ການໃຫໍ້ສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັ  

4.1 ນະໂຍບາຍການໃຫໍ້ສິນເຊ ົ່ ອ 

 ບໍລິສດັ ມນີະໂຍບາຍດໍ້ານສິນເຊ ົ່ ອ ໂດຍໄດໍ້ມກີານກາໍນດົຄນຸສມົບດັຂອງລູກຄໍ້າໃຫໍ້ເປັນໄປ

ຕາມເກນທີົ່ ໄດໍ້ກາໍນດົໄວໍ້ໂດຍຫ ກັໆມຄີ : ດໍ້ານອາຍຸ, ການປະກອບອາຊີບ, ລາຍຮບັຂອງຜູໍ້ຂໍສິນເຊ ົ່ ອ, 

ຄົ່າງວດຜົ່ອນຊາໍລະ, ໄລຍະເວລາເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ, ທີົ່ ຢູົ່ປະຈບຸນັ, ປະຫວດັຫຍໍໍ້, ຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັ ແລະ 

ເອກະສານດໍ້ານນຕິິກາໍຕົ່າງໆ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີານເຊັນຮບັຮອງຈາກນາຍບໍ້ານ, ອງົການທະບຽນສານ (ໃນ

ບາງກໍລະນີ) ເພ ົ່ ອຢ ັໍ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕໍ້ອງທາງດໍ້ານກດົໝາຍ. ເຖິງແນວໃດກໍົ່ຕາມ ບໍລິສດັຈະມກີານ

ປົ່ຽນແປງດໍ້ານນະໂຍບາຍສິນເຊ ົ່ ອ ໂດຍຈະພິຈາລະນາຈາກສະພາບການແຂົ່ງຂນັຂອງຕະຫ າດ, 

ສະພາບອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ເສດຖະກດິ ເພ ົ່ ອເຮັດໃຫໍ້ບໍລິສດັຍງັຮກັສາຄວາມສາມາດໃນການແຂົ່ງຂນັ 

ແລະ ຖານລກູຄໍ້າຂອງບໍລິສດັຢົ່າງໝ ັໍ້ນຄງົໃນອະນາຄດົ. 

4.2  ຂ ັໍ້ນຕອນການອະນມຸດັການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ 

ບໍລິສດັມກີານພິຈາລະນາໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ 2 ຂ ັໍ້ນຕອນຄ : ການພິຈາລະນາຄນຸສມົບດັຂອງຜູໍ້ຂໍ

ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ (ລກູຄໍ້າ) ແລະ ການອະນມຸດັການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຊຶົ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້: 

4.2.1 ການພິຈາລະນາຄນຸສມົບດັຂອງຜູໍ້ຂໍເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ (ລກູຄໍ້າ) 

1) ລກູຄໍ້າສະແດງຈດຸປະສງົທີົ່ ຈະຊ ໍ້ລດົຈກັຈາກຮໍ້ານຄໍ້າຕວົແທນຈາໍໜົ່າຍ  
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2) ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊ ົ່ ອ ຈະແຈ ໍ້ງລາຍລະອຽດການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອມຄີ : ປະເພດລດົຈກັ, 

ການວາງເງນິດາວ, ໄລຍະເວລາການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ, ຄົ່າຜົ່ອນຊາໍລະຕໍົ່ ງວດ, ຄົ່າທາໍ

ນຽມ ແລະ ເອກະສານໃນການປະກອບເພ ົ່ ອຂໍເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ. 

3) ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊ ົ່ ອ ຈະກວດສອບຂໍໍ້ມນູຕາມຊຸດແບບຟອມເອກະສານຂອງບໍລິສດັທີົ່

ລກູຄໍ້າໄດໍ້ປະກອບແລໍ້ວ ພໍ້ອມດໍ້ວຍເອກະສານຄດັຕິດຄ : ສາໍເນົາບດັປະຈາໍຕວົ, ສາໍ

ເນົາປ ໍ້ມສາໍມະໂນຄວົສາໍເນົາລາຍການເຄ ົ່ ອນໄຫວທາງການເງນິ (ບນັຊີຝາກປະຢດັ

ທີົ່ ເປັນບນັຊເີງນິເດ ອນ ກລໍະນທີີົ່ ເປັນລກູຄໍ້າທີົ່ ມລີາຍຮບັປະຈາໍ) ໂດຍທີົ່ ຜູໍ້ຂໍເຊົົ່ າສິນ

ເຊ ົ່ ອຕໍ້ອງສະແດງເອກະສານຄດັຕິດຕ ົໍ້ນສະບບັ ພໍ້ອມທງັຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັ ຊົ່ອງໜໍ້າກບັ

ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່  ຕອນຍ ົ່ ນເອກະສານ ຫ ງັຈາກນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ວິເຄາະສິນເຊ ົ່ ອຈະກວດ

ສອບຄວາມຖ ກຕໍ້ອງຂອງເອກະສານ. 

ໃນກລໍະນທີີົ່ ລູກຄໍ້າບໍົ່ ມເີອກະສານທາງການເງນິ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊ ົ່ ອຕໍ້ອງກວດ

ສອບຂໍໍ້ມນູກບັທາງຫໍ້ອງການບໍ້ານຂອງລກູຄໍ້າຕາມທີົ່ ລກູຄໍ້າໄດໍ້ໃຫໍ້ຂໍໍ້ມນູໄວໍ້ ພໍ້ອມທງັ

ລງົໄປເຖິງເຮ ອນຂອງຜູໍ້ຂໍສິນເຊ ົ່ ອ, ບົ່ອນເຮັດວຽກ, ມກີານຖົ່າຍຮບູ, ມກີານສອບ

ຖາມຂໍໍ້ມນູຈາກເພ ົ່ ອນບໍ້ານຕວົຈງິ. 

4) ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊ ົ່ ອຈະປະສານງານໄປຫາ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ຝົ່າຍວເິຄາະ ແລະ ອະນມຸດັສິນ

ເຊ ົ່ ອ ຢູົ່ສາໍນກັງານໃຫຍົ່ ໂດຍແຈ ໍ້ງລາຍລະອຽດຂອງລູກຄໍ້າຕາມຊຸດແບບຟອມ

ເອກະສານຢົ່າງຄບົຖໍ້ວນ ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງ ເພ ົ່ ອບນັທຶກຂໍໍ້ມນູລງົໃນລະບບົຄອມພິວ

ເຕີຂອງບໍລິສດັ ຊຶົ່ ງຈະເປັນການກວດສອບປະຫວດັການໃຊໍ້ບໍລິການຂອງລູກຄໍ້າທີົ່

ຜົ່ານມາ ແລະ ສ ົົ່ງຂໍໍ້ມນູ ໃຫໍ້ຫວົໜໍ້າຝົ່າຍວິເຄາະ ແລະ ອະນຸມດັສິນເຊ ົ່ ອ. ໃນ

ກລໍະນທີີົ່ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີຝົ່າຍວເິຄາະແລະອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອ ຫາກກວດສອບຂໍໍ້ມນູແລໍ້ວພບົ

ວົ່າ ລູກຄໍ້າມປີະຫວດັບໍົ່ ດີ ຫ   ບໍົ່ ຖ ກຕາມເກນການຂໍເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຂອງບໍລິສດັ ເຈົໍ້າ 

ໜໍ້າທີົ່ ວິເຄາະສິນເຊ ົ່ ອຈະໄດໍ້ແຈ ໍ້ງເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊ ົ່ ອ ປະຕິເສດການຂໍສິນເຊ ົ່ ອນ ັໍ້ນ

ທນັທີ.  

4.2.2 ການອະນມຸດັການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ 

1) ຫວົໜໍ້າຝົ່າຍວເິຄາະ ແລະ ອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອ ກວດສອບຊຸດຂໍໍ້ມນູຕົ່າງໆທີົ່ ບນັທຶກໃນ

ລະບບົຄອມພິວເຕີ ຕາມການກວດກາຂອງເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ວິເຄາະສິນເຊ ົ່ ອ ໂດຍຈະ

ພິຈາລະນາ ອີງຕາມມາດຖານ ແລະ ເງ  ົ່ອນໄຂຂອງບໍລິສດັໄດໍ້ກາໍນດົຫ ກັໆຄ :  ລກູ

ຄໍ້າຕໍ້ອງມລີາຍຮບັພຽງພໍຕໍົ່ ຄວາມສາມາດໃນການຊາໍລະໜີໍ້, ຄວາມໝັໍ້ນຄງົຂອງ

ອາຊບີ, ທີົ່ ຢູົ່ອາໃສທີົ່ ສາມາດຕິດຕາມໄດໍ້ ແລະ ເງ  ົ່ອນໄຂອ ົ່ ນໆ ທີົ່ ເປັນໄປຕາມເກນ

ມາດຖານທີົ່ ບໍລິສດັໄດໍ້ກາໍນດົໄວໍ້. 

ຢົ່າງໃດກໍົ່ຕາມ, ເຖິງແມ ົ່ນວົ່າ ລູກຄໍ້າຜູໍ້ຂໍເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຈະມປີະຫວດັດີຈາກ

ການຄ ົໍ້ນຫາປະຫວດັໃນຖານຂໍໍ້ມນູຕົ່າງໆຂອງບໍລິສດັ ແຕົ່ບໍລິສດັສາມາດພິຈາລະນາ
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ປະຕິເສດການໃຫໍ້ສິນເຊ ົ່ ອທນັທີ ຖໍ້າເຫັນວົ່າລກູຄໍ້າມທີົ່າອົ່ຽງຈະບໍົ່ ສາມາດຊາໍລະເງນິ

ຄົ່າງວດ ຫ   ມຂີໍ ໍ້ມນູວົ່າລູກຄໍ້າມພີາລະຄໍ້າງຊາໍລະເງນິກູໍ້ຈາກຜູໍ້ໃຫໍ້ການບໍລິການເຊົົ່ າ

ສິນເຊ ົ່ ອລາຍອ ົ່ ນ. ໃນການພິຈາລະນາການອະນມຸດັເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຈາກປດັໄຈທີົ່ ກ ົ່າວ

ຂໍ້າງເທິງນີໍ້ ບໍລິສດັ ມຫີ ກັການດ ັົ່ງນີໍ້:  

- ໃນກລໍະນທີີົ່ ລູກຄໍ້າບໍົ່ ມເີອກະສານທາງການເງນິ: ຈະພິຈາລະນາຈາກລູກຄໍ້າ ແລະ 

ຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັ ຄ : ສາໍເນົາບດັປະຈາໍຕວົ ພໍ້ອມທງັສະແດງຫ ກັຖານບດັປະຈາໍຕວົຕນົ

ສະບບັຕໍົ່ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີວິເຄາະສິນເຊ ົ່ ອ ແລະ ຕໍ້ອງມກີານຢັໍ້ງຢ ນການລງົໄປກວດສອບ

ເຖງິສະຖານທີົ່  ຫໍ້ອງການບໍ້ານຂອງລກູຄໍ້າຕາມທີົ່ ລກູຄໍ້າໄດໍ້ໃຫໍ້ຂໍໍ້ມນູໄວໍ້ ພໍ້ອມທງັລງົ

ໄປເຖິງເຮ ອນຂອງຜູໍ້ຂໍສິນເຊ ົ່ ອ, ຖົ່າຍຮບູຄນົ ແລະ ເຮ ອນ, ມກີານສອບຖາມຂໍໍ້ມນູ

ຈາກເພ ົ່ ອນບໍ້ານ ເປັນຕ ົໍ້ນ. 

- ໃນກລໍະນທີີົ່ ລູກຄໍ້າທີົ່ ມເີອກະສານທາງການເງນິ: ຈະພິຈາລະນາຈາກລູກຄໍ້າ ແລະ 

ຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັຄ : ສາໍເນົາບດັປະຈາໍຕວົ, ສາໍເນົາປ ໍ້ມສາໍມະໂນຄວົ ແລະ ສາໍເນົາລາຍ

ການເຄ ົ່ ອນໄຫວທາງການເງນິ (ບນັຊີຝາກປະຢດັທີົ່ ເປັນບນັຊີເງນິເດ ອນ) ແລະ 

ເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນເງນິເດ ອນ ເປັນຕ ົໍ້ນ ພໍ້ອມທງັສະແດງຫ ກັຖານຕວົຈງິຕໍົ່ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່  

ວເິຄາະສິນເຊ ົ່ ອ. 

2) ການອະນຸມດັວງົເງນິເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຈະຖ ກກາໍນດົຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສດັຊຶົ່ ງ

ກາໍນດົຈາກລາຄາຂອງລດົ, ຍີົ່ ຫໍໍ້ ແລະ ລຸໍ້ນຂອງລດົ ທີົ່ ລູກຄໍ້າເລ ອກ ຈາກຮໍ້ານຕວົ

ແທນຈາໍໜົ່າຍລດົຈກັ ແລະ ຈະຕໍ້ອງເປັນລດົຈກັທີົ່ ນອນຢູົ່ໃນລາຍການຂອງບໍລິສດັ

ໄດໍ້ກາໍນດົ. 

3) ພາຍຫ ງັການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອໄດໍ້ຮບັການອະນມຸດັແລໍ້ວ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊ ົ່ ອຈະແຈ ໍ້ງຜນົ

ການພິຈາລະນາ ແລະ ວງົເງນິໃຫໍ້ຜູໍ້ຂໍເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຊາບ. 

4.3  ຂ ັໍ້ນຕອນການດາໍເນນີງານພາຍຫ ງັການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອ 

ບໍລິສດັມຂີ ັ ໍ້ນຕອນການດາໍເນນີງານພາຍຫ ງັອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອມດີ ັົ່ງນີໍ້: 

1) ຕິດຕາມການຂຶໍ້ນທະບຽນລດົໃໝົ່ ແລະ ສ ົົ່ງມອບເອກະສານສາໍຄນັແກ ົ່ລກູຄໍ້າ 

ພາຍຫ ງັທີົ່ ໄດໍ້ຮບັການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອແລໍ້ວ ບໍລິສດັກໍົ່ຈະຊາໍລະ

ເງນິຄົ່າຊ ໍ້ລດົສົ່ວນທີົ່ ເຫ  ອຂອງລກູຄໍ້າ (ລູກໜີໍ້) ໃຫໍ້ແກ ົ່ຮ ໍ້ານຕວົແທນຈາໍໜົ່າຍ ແລະ ຮໍ້ານຄໍ້າ

ຕວົແທນຈາໍໜົ່າຍລດົຈກັຈະເປັນຜູໍ້ດາໍເນີນການຂຶໍ້ນທະບຽນລດົຈກັໃຫໍ້ລູກຄໍ້າ ຊຶົ່ ງຈະຕໍ້ອງ

ດາໍເນີນການຂຶໍ້ນທະບຽນລດົໃໝົ່ໃຫໍ້ສາໍເລັດພາຍໃນ 90 ວນັນບັຈາກວນັທີົ່ ເຊັນສນັຍາກບັ

ບໍລິສດັ. ພໍ້ອມກນັນ ັໍ້ນ ບໍລິສດັກໍົ່ ຈະມອບບນັດາເອກະສານເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັໃຫໍ້ລູກຄໍ້າ 

ເຊັົ່ ນ: ສນັຍາເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ, ໜງັສ ຄ ໍໍ້າປະກນັ ເປັນຕ ົໍ້ນ. ຫ ງັຈາກທີົ່ ລູກຄໍ້າໄດໍ້ສາໍເລັດການ

ປະຕິບດັສນັຍາເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັຄບົຖໍ້ວນແລໍ້ວ ກາໍມະສິດລດົຈກັຈະຖ ກໂອນຄ ນໃຫໍ້ລກູຄໍ້າ. 
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ຖໍ້າກໍລະນີ ໄລຍະເວລາການອອກທະບຽນລດົໃໝົ່ເກດີການຊກັຊໍ້າ ຫ   ຫ າຍກວົ່າ 90 

ວນັ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ຜູໍ້ທີົ່ ຕິດຕາມວຽກງານການຂຶໍ້ນທະບຽນລດົ ກໍົ່ຈະລາຍງານໄປຍງັຜູໍ້ຈດັການຝົ່າຍ

ສິນເຊ ົ່ ອແລະການຕະຫ າດ ໃຫໍ້ຮບັຊາບ ເພ ົ່ ອຫາວທີິແກ ໍ້ໄຂບນັຫາດ ັົ່ງກ ົ່າວ. 

2) ຕິດຕາມ ແລະ ຮຽກເກບັໜີໍ້ 

ບໍລິສດັຈະມເີຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່  ພະແນກເກັບ ແລະ ບໍລິຫານໜີໍ້ ຕິດຕາມວຽກງານດໍ້ານການ

ຊາໍລະເງນິ ຫ   ເກັບເງນິຄົ່າງວດຂອງລກູຄໍ້າ (ລູກໜີໍ້) ທກຸລາຍຢົ່າງໃກ ໍ້ຊິດ ຊຶົ່ ງຈະໄດໍ້ຕິດຕາມ

ທງັລູກຄໍ້າ ແລະ ຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັ. ໃນກໍລະນລີດົຈກັທີົ່ ເປັນຫ ກັຄ ໍໍ້າປະກນັຖ ກສ ົົ່ງຕໍົ່ ໃຫໍ້ບຸກຄນົອ ົ່ ນ

ເປັນຜູໍ້ນາໍໃຊໍ້ລດົພະນກັງານກໍົ່ຈາໍເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ຕິດຕາມຜູໍ້ໃຊໍ້ລດົນ ັໍ້ນຕ ົ່ ມອີກ. ສາໍລບັການຊາໍລະ

ເງນິຄົ່າງວດ ລກູຄໍ້າແມ ົ່ນສາມາດຊາໍລະໄດໍ້ໃນ 4 ຊົ່ອງທາງຄ : 

 ລກູຄໍ້າສາມາດເຂົໍ້າມາຊາໍລະເງນິໄດໍ້ທີົ່ ບໍລິສດັໂດຍກງົ  

 ລກູຄໍ້າຕິດຕໍົ່ ການຊາໍລະທີົ່ ຈດຸບໍລິການຊາໍລະເງນິຂອງບໍລິສດັທີົ່ ຕ ັ ໍ້ງຢູົ່ໃນຮໍ້ານຄໍ້າຕວົແທນ

ຈາໍໜົ່າຍລດົຈກັພນັທະມດິ (Pay point) 

 ຊາໍລະຜົ່ານປົ່ອງບໍລິການຂອງທະນາຄານ ໂດຍການໂອນເງນິເຂົໍ້າໄປຊາໍລະໃນບນັຊີທີົ່

ບໍລິສດັໄດໍ້ກາໍນດົໄວໍ້  

 ນດັໝາຍໃຫໍ້ພະນກັງານທີົ່ ພວົພນັວຽກງານການຊາໍລະເງນິ ຫ   ເກບັເງນິຄົ່າງວດນາໍລູກ

ຄໍ້າຕາມສະຖານທີົ່  ທີົ່ ໄດໍ້ຕກົລງົກນັລົ່ວງໜໍ້າກບັລກູຄໍ້າໄວໍ້ແລໍ້ວ ຊຶົ່ ງລກູຄໍ້າຕໍ້ອງເສຍຄົ່າ

ທາໍນຽມເພີົ່ ມ 

3) ການບໍລິຫານໜີໍ້ ແລະ ຍຶດລດົຈກັ 

ບໍລິສດັມກີານນາໍໃຊໍ້ລະບບົໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີໃນການບໍລິຫານສິນເຊ ົ່ ອ  ສະນ ັໍ້ນຈຶົ່ ງ

ເຮັດໃຫໍ້ບໍລິສດັມກີານບໍລິຫານໜີໍ້ ແລະ ຕິດຕາມຫ ກັຊບັເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຢົ່າງມປີະສິດທິພາບ ຊຶົ່ ງ

ເມ  ົ່ອມກີານຄໍ້າງຊາໍລະເງນິຄົ່າງວດເກນີກວົ່າກາໍນດົ ລະບບົໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີຈະແຈ ໍ້ງ

ເຕ ອນໃຫໍ້ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ຊາບເພ ົ່ ອດາໍເນນີການຕິດຕາມ ຊຶົ່ ງບໍລິສດັມຫີ ກັການໃນການດາໍເນນີການ

ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ໃນກລໍະນລີກູຄໍ້າຄໍ້າງຊາໍລະເງນິຄົ່າງວດ 3 - 5 ວນັ ບໍລິສດັຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ຕິດຕໍົ່ ລູກ

ຄໍ້າຜົ່ານທາງໂທລະສບັ ເພ ົ່ ອຕິດຕາມ, ແຈ ໍ້ງເຕ ອນການຊາໍລະເງນິຄົ່າງວດ ພໍ້ອມທງັ

ບນັທຶກຂໍໍ້ມນູການເຈລະຈາ ຫ   ມກີານນດັພບົໃນກລໍະນຈີາໍເປັນ. 

 ໃນກລໍະນ ີລູກຄໍ້າຄໍ້າງຊາໍລະເງນິຄົ່າງວດເກນີ 30 ວນັ ຫ   1 ງວດ ບໍລິສດັຈະສ ົົ່ງໃຫໍ້

ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ຕິດຕາມທນັທີ. 

 ໃນກລໍະນ ີລກູຄໍ້າຄໍ້າງຊາໍລະເງນິຄົ່າງວດເກນີ 90 ວນັ ຫ   3 ງວດຂຶໍ້ນໄປ ບໍລິສດັຈະ

ສ ົົ່ງເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ຕິດຕາມຍຶດລດົຄ ນ, ຊຶົ່ ງຈະລງົຕິດຕາມເຖງິບໍ້ານ ຫ   ສະຖານທີົ່ ເຮັດວຽກ

ຂອງ ລູກຄໍ້າ ແລະ ຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັ ພໍ້ອມກນັນ ັໍ້ນ ບໍລິສດັອາດຈະພິຈາລະນາໃນການ
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ຍກົເລີກສນັຍາເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອເລີຍ ຖໍ້າເຫັນວົ່າລູກຄໍ້າອາດຈະບໍົ່ ສາມາດຈ ົ່າຍເງນິຄົ່າງວດ

ໄດໍ້ໃນອານາຄດົ.  

 ໃນກໍລະນີ ລູກຄໍ້າຄໍ້າງຊາໍລະເງນິຄົ່າງວດເກີນກວົ່າ 3 ງວດຂຶໍ້ນໄປ ພໍ້ອມທງັຫ ບົໜີ 

ຊຶົ່ ງບໍລິສດັບໍົ່ ສາມາດຍຶດຫ ກັຊບັຄ ນມາໄດໍ້ ບໍລິສດັຈະດາໍເນນີການດໍ້ານກດົໝາຍກບັລູກ

ຄໍ້າ ແລະ ຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັຕໍົ່ ໄປ. 

4) ການຂາຍລດົຈກັທີົ່ ຍຶດມາ 

ຫ ງັຈາກທີົ່ ສາມາດຍຶດລດົຈກັທີົ່ ເປັນຫ ກັຊບັຄ ໍໍ້າປະກນັມາແລໍ້ວ ບໍລິສດັຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່

ດາໍເນນີການແຈ ໍ້ງ ສິດໃນການໄຖົ່ຖອນລດົຈກັຄ ນ. ຖໍ້າຫາກວົ່າໝດົກາໍນດົເວລາໃຊໍ້ສິດດ ັົ່ງກ ົ່າວ

ຕາມກດົໝາຍ ບໍລິສດັຈະດາໍເນນີການຂາຍລດົຈກັສູົ່ທໍ້ອງຕະຫ າດ ໂດຍຈະດາໍເນນີການປະມນູ

ຂາຍໃຫໍ້ແກ ົ່ພາຍນອກ ຊຶົ່ ງບໍລິສດັຈະມເີຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ປະເມນີລາຄາລດົຈກັດ ັົ່ງກ ົ່າວ ເພ ົ່ ອເຮັດໃຫໍ້

ລາຄາເໝາະສມົທີົ່ ສດຸອີງຕາມສະພາບ ແລະ ລາຄາຕະຫ າດໃນຕອນນ ັໍ້ນ. 

ໃນກລໍະນຂີາຍລດົຈກັແລໍ້ວ ຫາກມນູຄົ່າລດົຈກັບໍົ່ ພຽງພໍຕໍົ່ ການຊາໍລະໜີໍ້ທີົ່ ຍງັຄໍ້າງຕາມ

ສນັຍາ ບໍລິສດັຈະດາໍເນນີການເຈລະຈາ, ຕກົລງົກບັລກູຄໍ້າ ແລະ ຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັໃນການຊາໍລະ

ເງນິສົ່ວນທີົ່ ເຫ  ອ. ຫາກການເຈລະຈາບໍົ່ ສາມາດຕກົລງົກນັໄດໍ້ ບໍລິສດັຈະດາໍເນນີການທາງກດົ

ໝາຍຕໍົ່ ໄປ. 

ຖໍ້າກລໍະນກີານຂາຍລດົຈກັຫາກໄດໍ້ເງນິຫ າຍກວົ່າໜີໍ້ຄໍ້າງຊາໍລະຕາມສນັຍາແລໍ້ວ ບໍລິສດັ

ຈະດາໍເນນີການສ ົົ່ງເງນິຄ ນໃຫໍ້ລກູຄໍ້າຕາມຈາໍນວນທີົ່ ເກນີ. 

5) ການປິດບນັຊ ີແລະ ການໂອນກາໍມະສິດລດົຈກັ 

ບໍລິສດັຈະປິດບນັຊລີກູຄໍ້າໄດໍ້ 2 ກລໍະນຄີ : 

 ກໍລະນີປິດບນັຊີຕາມກາໍນດົສນັຍາ: ກໍລະນີດ ັົ່ງກ ົ່າວແມ ົ່ນຈະເກີດຂຶໍ້ນກໍົ່ ຕໍົ່ ເມ  ົ່ອລູກຄໍ້າ 

(ລູກໜີໍ້)ໄດໍ້ຈ ົ່າຍເງນິຄົ່າງວດ ແລະ ຄົ່າທາໍນຽມຕົ່າງໆ ລວມໄປເຖິງຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍອ ົ່ ນໆທີົ່

ກ ົ່ຽວພນັໃຫໍ້ແກ ົ່ບໍລິສດັຄບົຖໍ້ວນ ສນັຍາດ ັົ່ງກ ົ່າວກໍົ່ຈະສິໍ້ນສດຸລງົ ພໍ້ອມທງັສ ົົ່ງເອກະສານ

ທີົ່ ຕິດພນັກບັສນັຍາໃຫໍ້ລກູຄໍ້າທງັໝດົ. 

 ກໍລະນີປິດບນັຊີກ ົ່ອນກາໍນດົສນັຍາ: ບໍລິສດັອະນຍຸາດໃຫໍ້ລູກຄໍ້າຈ ົ່າຍໜີໍ້ຂອງຕນົໝດົ

ກ ົ່ອນກາໍນດົສນັຍາ ຊຶົ່ ງລູກຄໍ້າ (ລູກໜີໍ້)ຈະໄດໍ້ຮບັນະໂຍບາຍຈາກບໍລິສດັໂດຍໄດໍ້ຮບັ

ສົ່ວນຫ ຸດ 50 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຈາກດອກເບໍ້ຍທີົ່ ຕໍ້ອງຈ ົ່າຍສົ່ວນທີົ່ ເຫ  ອ, ທງັນີໍ້ ແມ ົ່ນເພ ົ່ ອ

ເປັນການກະຕຸໍ້ນ ແລະ ສໍ້າງແຮງຈງູໃຈ ໃຫໍ້ລກູຄໍ້າ (ລກູໜີໍ້)ມຄີວາມກະຕ ລ ລ ົໍ້ນໃນການ

ຊາໍລະໜີໍ້ສິນໃຫໍ້ໝດົກ ົ່ອນກາໍນດົເວລາ , ຊຶົ່ ງອດັຕາສົ່ວນຫ ຸ ດດ ັົ່ງກ ົ່າວຈະຂຶໍ້ນກບັ

ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສດັໃນແຕົ່ລະໄລຍະ.  
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5. ໂຄງສໍ້າງທຶນຂອງບໍລິສດັ 

ໃນປີ 2021, ບໍລິສດັໄດໍ້ສາໍເລັດການແຕກຮຸໍ້ນເມ  ົ່ອວນັທີ 24 ມຖິນຸາ 2021 ເຊິົ່ ງມກີານ

ປົ່ຽນແປງມນູຄົ່າຮຸໍ້ນຈາກ 1.000 ກບີຕໍົ່ ຮຸ ໍ້ນ ມາເປັນ 100 ກບີຕໍົ່ ຮຸ ໍ້ນ ແລະ ຈາໍນວນຮຸໍ້ນທງັໝດົຈາກ 

40.000.000 ຮຸໍ້ນ ມາເປັນ 400.000.000 ຮຸໍ້ນ ໂດຍມມີນູຄົ່າເທົົ່ າກບັ 40.000.000.000 ກບີ ເຊິົ່ ງ

ໃນຕອນນີໍ້ແມ ົ່ນຢູົ່ໃນຂ ັໍ້ນຕອນການດາໍເນນີການປົ່ຽນແປງມນູຄົ່າກາໍນດົຂອງຮຸໍ້ນບໍລິສດັກບັພາກສົ່ວນທີົ່

ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ.  

5.1 ໂຄງສໍ້າງຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນ 

ອດັຕາສົ່ວນຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນຂອງບໍລິສດັກ ົ່ອນ ແລະ ຫ ງັການປົ່ຽນແປງມນູຄົ່າກາໍນດົ 

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 

ກົ່ອນການປົ່ຽນແປງມນູຄົ່າກາໍນດົ ຫ ງັການປົ່ຽນແປງມນູຄົ່າກາໍນດົ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ອດັຕາສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ 
ອດັຕາສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ 

1. ກຸົ່ມຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນເດມີ 27.760.000 69,4% 277.600.000 69,40% 

1) ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງຈາໍກດັ 27.088.000 67,72000% 270.880.000 67,72000% 

2) ທົ່ານ ນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ 671.912 1,67978% 6.719.120 1,67978% 

3) ທົ່ານ ນາງ ທະນງົລກັ ອດຸມົ 8 0,00002% 80 0,00002% 

4) ທົ່ານ ທະນງົສກັ ອດຸມົ 8 0,00002% 80 0,00002% 

5) ທົ່ານ ສງັຄມົ ຈນັສກຸ 8 0,00002%% 80 0,00002% 

6) ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ 8 0,00002% 80 0,00002% 

7) ທົ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 8 0,00002% 80 0,00002% 

8) ທົ່ານ ນາງ ຈດິຕິມາ ນກັສອນ 8 0,00002% 80 0,00002% 

9) ທົ່ານ ນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ 8 0,00002% 80 0,00002% 

10) ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ 8 0,00002% 80 0,00002% 

11) ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລິີດວໄິລ 8 0,00002% 80 0,00002% 

12) ທົ່ານ ທອງຖະຫວນັ ທອງແຖມ 8 0,00002% 80 0,00002% 

13) ທົ່ານ ຊດັພນົໄຊ ປນັຍາທາໍບະດ ີ 8 0,00002% 80 0,00002% 

2. ນກັລງົທຶນທ ົົ່ວໄປ 12.240.000 30,60000% 122.400.000 30,60000% 

ລວມ 40.000.000 100% 400.000.000 100% 
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ເມ  ົ່ອວນັທີ 4 ທນັວາ 2020 ກອງປະຊຸມວິສາມນັ ຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ປີ 2020 ໄດໍ້ມມີະຕິເຫັນດີດ ໍ້ວຍ

ມະຕິສະເພາະ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

1. ແກໍ້ໄຂສດັສົ່ວນຮຸໍ້ນຂອງຜູໍ້ສໍ້າງຕ ັໍ້ງ ແລະ ປົ່ຽນສດັສົ່ວນຮຸໍ້ນ Floating ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ເປັນ 

ສດັສົ່ວນສງູສດຸຕາມທີົ່ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຫ   ສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຫ ກັຊບັລາວ ຫ   

ກດົໝາຍທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກາໍນດົໄວໍ້ ໂດຍມອບອາໍນາດໃຫໍ້ຝົ່າຍບໍລິຫານເປັນຜູໍ້ດາໍເນີນການໃນດໍ້ານ

ເອກະສານຕົ່າງ  ໆຈນົກວົ່າຈະດາໍເນນີການແລໍ້ວສາໍເລັດ    

2. ປົ່ຽນແປງມນູຄົ່າກາໍນດົ (Par Value)  ຈາກ 1.000 ກບີ ເປັນ 100 ກບີ ແລະ ເພີົ່ ມຈາໍນວນຮຸໍ້ນ

ຈາກ 40.000.000 ຮຸໍ້ນ ເປັນ 400.000.000 ຮຸໍ້ນ ໂດຍມທຶີນຈດົທະບຽນ 40.000.000.000 ກບີ 

ເທົົ່ າເດີມ ໂດຍມອບອາໍນາດໃຫໍ້ຝົ່າຍບໍລິຫານເປັນຜູໍ້ດາໍເນນີການໃນດໍ້ານເອກະສານຕົ່າງໆ ຈນົກວົ່າ

ຈະດາໍເນນີການແລໍ້ວສາໍເລັດ  

 

5.2 ນະໂຍບາຍການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ  

ບໍລິສດັມນີະໂຍບາຍໃນການຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົບໍົ່ ຫ ຸດ 50 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ (50%) ຂອງກາໍໄລສຸດທິ 

ຕາມເອກະສານທາງການເງນິຂອງບໍລິສດັ ພາຍຫ ງັຫກັເຂົໍ້າຄງັສາໍຮອງຕາມກດົໝາຍ. ເຖິງຢົ່າງໃດກໍົ່

ຕາມ, ການຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົດ ັົ່ງກ ົ່າວຈະຂຶໍ້ນຢູົ່ກບັແຜນການລງົທຶນ, ຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຄວາມເໝາະ

ສມົອ ົ່ ນໆ ໃນອະນາຄດົ ເມ ົ່ອສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັ (Board of Directors) ມມີະຕິເຫັນດີໃຫໍ້

ບໍລິສດັຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົປະຈາໍປີ ໂດຍຕໍ້ອງສະເໜີໃຫໍ້ກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນໄດໍ້ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັ

ເສຍກົ່ອນ, ເວັໍ້ນເສຍແຕົ່ວົ່າການຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົລະຫວົ່າງປີນ ັໍ້ນ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນຍງັໄດໍ້

ອະນມຸດັໃຫໍ້ສິດອາໍນາດແກົ່ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັ (Board of Directors) ໃຫໍ້ມອີາໍນາດໃນການ

ອະນຸມດັຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົລະຫວົ່າງປີໄດໍ້ ໂດຍຕໍ້ອງລາຍງານໃຫໍ້ກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນຮບັຊາບ ແລະ 

ຮບັຮອງໃນກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນຄ ັໍ້ງຕໍົ່ ໄປ 
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6. ການຄຸໍ້ມຄອງບໍລິສດັ ແລະ ການບໍລິຫານຈດັການ 

6.1  ໂຄງຮົ່າງການຈດັຕ ັໍ້ງຂອງບໍລິສດັ 

ໂຄງຮົ່າງການຈດັຕ ັໍ້ງຂອງບໍລິສດັ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ສະພາບໍລິຫານ 

 

 

 

6.2 ສະພາບໍລິຫານ 

6.2.1 ໂຄງຮົ່າງການຈດັຕ ັໍ້ງຂອງສະພາບໍລິຫານ 

 

 ໃນການປະຊຸມສາມນັຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນ ປະຈາໍປີ 2019 ເມ ົ່ອວນັທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ກອງ

ປະຊຸມໄດໍ້ມມີະຕິແຕົ່ງຕ ັໍ້ງກາໍມະການທດົແທນກາໍມະການທີົ່ໝດົວາລະລງົ ໂດຍກາໍມະການທີົ່ ໄດໍ້

ຮບັການແຕົ່ງຕ ັໍ້ງໃຫມ ົ່ດ ັົ່ງນີໍ້: 
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ລາໍດບັ 

ຮບູ

ຖົ່າຍ 

ສະພາບໍລິຫານ 

(Board of Directors) 
ສນັຊາດ ຕາໍແໜົ່ງ 

1 

 

ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ ໄທ ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ 

2 

 

ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວໄິລ ອດຸມົ ລາວ ຮອງປະທານ ສະພາບໍລິຫານ 

3 

 

ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລິີດວໄິລ ໄທ 

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ/ຜູໍ້ອາໍນວຍ

ການໃຫຍົ່ (Executive Director) 

 

4 

 

ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັ

ສອນ 
ໄທ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

5 

 

ທົ່ານ ນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ ໄທ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

6 

 

ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ ໄທ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

7 

 

ທົ່ານ ວນິຍ ູຈລີະປະພາການ ໄທ 
ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

(ອິດສະຫ ະ) 

8 

 

ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ໄທ 
ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

(ອິດສະຫ ະ) 

9 

 

ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບນູ ໄທ 
ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

(ອິດສະຫ ະ) 

 

6.2.2  ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນປີທີົ່ ຜົ່ານມາ 

ຜົ່ານການດາໍເນີນງານ ໃນປີ 2021 ສະພາບໍລິຫານ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ 

ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 4 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 22 ມງັກອນ  2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 10 ມນີາ     2021 
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 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ເມ ົ່ອວນັທີ 21 ພຶດສະພາ 2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 4 ເມ ົ່ອວນັທີ 13 ສິງຫາ    2021 

 

6.3  ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ 

6.3.1 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ 

ລ/ດ 
ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ (Audit 

Committee) 
ສນັຊາດ ຕາໍແໜົ່ງ 

1 ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ ໄທ ປະທານ 

2 ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ/ ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

3 ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບນູ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ/ ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

4 ທົ່ານ ວນິຍ ູຈລີະປະພາການ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ/ ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

 

ຜົ່ານການດາໍເນນີງານ ໃນປີ 2021 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ 

ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 5 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 20   ມງັກອນ  2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 09   ມນີາ     2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ເມ ົ່ອວນັທີ 10   ພຶດສະພາ 2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 4 ເມ ົ່ອວນັທີ 06   ສິງຫາ    2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 5 ເມ ົ່ອວນັທີ 05   ພະຈກິ    2021 
 

6.3.2 ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງ 

ລ/ດ ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງ ສນັຊາດ ຕາໍແໜົ່ງ 

1 ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ ໄທ ປະທານ 

2 ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລິີດວໄິລ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ 

3 ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບນູ ໄທ  ຄະນະກາໍມະການ/ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

4 ທົ່ານ ວນິຍ ູຈລີະປະພາການ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ/ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 
 

ຜົ່ານການດາໍເນນີງານ ໃນປີ 2021 ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກ

ງານ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 17  ພຶດສະພາ  2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 10  ສິງຫາ     2021 
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6.3.3 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລ ອກ 

ລ/ດ ຄະນະກາໍມະການຄດັເລ ອກ ສນັຊາດ ຕາໍແໜົ່ງ 

1 ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ ໄທ ປະທານ 

2 ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ 

3 ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ/ ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

ຜົ່ານການດາໍເນນີງານ ໃນປີ 2021 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລ ອກ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ 

ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 04   ຕລຸາ  2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 17   ທນັວາ 2021 

6.3.4 ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນ 

ລ/ດ ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນ ສນັຊາດ ຕາໍແໜົ່ງ 

1 ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ ໄທ ປະທານ 

2 ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ 

3 ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບນູ 
ໄທ ຄະນະກາໍມະການ/ສະມາຊກິ

ອິດສະຫ ະ 

ຜົ່ານການດາໍເນນີງານ ໃນປີ 2021 ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກ

ງານ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 15 ມງັກອນ   2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 13 ພຶດສະພາ  2021 
 

6.3.5 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ 

ລ/ດ ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ ສນັຊາດ ຕາໍແໜົ່ງ 

1 ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບນູ ໄທ ປະທານ/ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

2 ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ 

3 ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ/ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

 

ຜົ່ານການດາໍເນີນງານ ໃນປີ 2021 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ ໄດໍ້

ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 05   ມນີາ    2021 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 03   ສິງຫາ   2021 
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 ລາຍງານການຖ ຮຸໍ້ນຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັ ທ ັໍ້ງທາງກງົ ແລະ ທາງອໍ້ອມມດີ ັົ່ງນີໍ້:  

ລ/ດ ຊ ົ່  ແລະ ນາມສະກນຸ 
ຕາໍແໜົ່ງ ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ

ທີົ່ ຖ  

ອດັຕາ 

1 ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ 
ປະທານສະພາ

ບໍລິຫານ          
8 0,0002% 

2 ທົ່ານນາງ ອິນທະວໄິລ ອດຸມົ 
ຮອງປະທານສະພາ

ບໍລິຫານ   
732,420 1,83105% 

3 ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລິີດວໄິລ 
ສະມາຊກິສະພາ

ບໍລິຫານ 
296,408 0,74102% 

4 ທົ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 
ສະມາຊກິສະພາ

ບໍລິຫານ 
154,908 0,38727% 

5 ທົ່ານນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ 
ສະມາຊກິສະພາ

ບໍລິຫານ 
179,208 0,44802% 

6 ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ 
ສະມາຊກິສະພາ

ບໍລິຫານ 
450,008 1,12502% 

7 ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ 
ສະມາຊກິສະພາ

ບໍລິຫານ (ອິດສະຫ ະ) 
0 0,0% 

8 ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບນູ 
ສະມາຊກິສະພາ

ບໍລິຫານ (ອິດສະຫ ະ) 
62,500 0,15625% 

9 ທົ່ານ ວນິຍ ູຈລີະປະພາການ 
ສະມາຊກິສະພາ

ບໍລິຫານ (ອິດສະຫ ະ) 
0 0,0% 

 

 ການຖ ຮຸໍ້ນທາງອໍ້ອມຕາມສາຍພວົພນັ ຜວົ, ເມຍ ຫ   ລູກ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ປະກອບມ:ີ 

1. ທົ່ານນາງ ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ  ການຖ ຮຸໍ້ນທາງອໍ້ອມຕາມ

ສາຍພວົພນັ ຜວົ, ເມຍ ຫ   ລກູ ມ ີ96,016 ຮຸໍ້ນ 

2. ທົ່ານ ມານບົ ຕຣີລິດວິໄລ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ການຖ ຮຸໍ້ນທາງອໍ້ອມຕາມສາຍ

ພວົພນັ ຜວົ, ເມຍ ຫ   ລກູ ມ ີ156,000 ຮຸໍ້ນ 

3. ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍນັ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ການຖ ຮຸໍ້ນທາງອໍ້ອມຕາມສາຍ

ພວົພນັ ຜວົ, ເມຍ ຫ   ລກູ ມ ີ126,200 ຮຸໍ້ນ 
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6.4 ຄົ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

1. ໃຫໍ້ໃຫໍ້ຄົ່າຕອບແທນແກົ່ຜູໍ້ອາໍນວຍການທງັໝດົ ເພ ົ່ ອກາໍນດົທິດທາງ ແລະ 

ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສດັ ແລະ ຕິດຕາມການກວດກາການປະຕິບດັງານຂອງບໍລິສດັ

ດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີໍ້ 

a. ຜູໍ້ອາໍນວຍການທີົ່ ເຮັດໜໍ້າທີົ່ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານອດັຕາ 

11.250.000 ກບີຕໍົ່ ເດ ອນຕໍົ່ທົ່ານ 

b. ຜູໍ້ອາໍນວຍການທີົ່ ເຮັດໜໍ້າທີົ່ ເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອດັຕາ 

6.250.000 ກບີຕໍົ່ ເດ ອນຕໍົ່ທົ່ານ 

2. ຄົ່າເບໍ້ຍປະຊຸມ ເພ ົ່ ອເປັນຄົ່າຕອບແທນການເດນີທາງເຂົໍ້າມາຮົ່ວມປະຊຸມແຕົ່ລະຄ ັໍ້ງ 

a. ສາໍລບັການປະຊຸມສະພາບໍລິຫານເປັນດ ັົ່ງນີໍ້: 

I. ຜູໍ້ເຮັດໜໍ້າທີົ່ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ  2.500.000 ກບີ

ຕໍົ່ ຄ ັ ໍ້ງຕໍົ່ ທົ່ານ 

II. ຜູໍ້ເຮັດໜໍ້າທີົ່ ເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 1.500.000 

ກບີຕໍົ່ ຄງັຕໍົ່ ທົ່ານ 

b. ສາໍລບັການປະຊຸມຄະນະກາໍມະການຊຸດຍົ່ອຍທງັ 5 ຊຸດ 

  I. ຜູໍ້ເຮັດໜໍ້າທີົ່ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ  1.500.000 ກບີຕໍົ່

ຄ ັ ໍ້ງຕໍົ່ ທົ່ານ 

  II.ຜູໍ້ເຮັດໜໍ້າທີົ່ ເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອດັຕາ 1.000.000 ກບີຕໍົ່

ຄງັຕໍົ່ ທົ່ານ 

3. ຄົ່າເບໍ້ຍປະຈາໍປີ ສາໍລບັສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທກຸທົ່ານ ກາໍນດົນະໂຍບາຍຂອງ

ບໍລິສດັ ແລະ ຕິດຕາມການຄຸໍ້ມຄອງດາໍເນນີງານຂອງບໍລິສດັ, ສະນ ັໍ້ນເງນິໂບນດັ

ປະຈາໍປີຂອງສະພາບໍລິຫານຄວນກາໍນດົໃຫໍ້ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັການຄາດຄະເນກາໍໄລ

ສດຸທິ ປະຈາໍປີ 2022  ເຊິົ່ ງເທົົ່ າກບັ 3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຈາກກາໍໄລສດຸທິຫ ງັການຈ ົ່າຍ

ພາສີ ເຊິົ່ ງພິຈາລະນາເພີົ່ ມຂ ໍ້ນ ຫ   ຫ ຸດລງົຕາມຜນົງານຕວົຈງິ 

 

 ເຊິົ່ ງໃນປີທີົ່ ຜົ່ານມາບໍລິສດັໄດໍ້ຈ ົ່າຍຄົ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາ

ບໍລິຫານລວມທງັໝດົຈາໍນວນ 805.000.000 ກບີ 

 ຄົ່າຕອບແທນທີົ່ ໄດໍ້ກ ົ່າວມາຂໍ້າງເທິງນີໍ້ບໍົ່ ໄດໍ້ລວມເອົາເງນິເດ ອນ, ເງນິບາໍນານ 

ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອຶົ່ ນໆຂອງຜູໍ້ອາໍນວຍການບໍລິຫານ, ເຊິົ່ ງປະຕິບດັໜໍ້າທີົ່ ໃນການ

ເຮັດວຽກປະຈາໍວນັ 
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6.5 ນະໂຍບາຍລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ 

        ບໍລິສດັໄດໍ້ຈດັເຮັດລາຍງານກົ່ຽວກບັລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັກບັການຖ ຮຸໍ້ນຂອງ ສະມາຊິກ

ສະພາບໍລິຫານທີົ່ ໄດໍ້ມກີານຖ ຮຸໍ້ນໃນວິສາຫະກດິອຶົ່ ນໆທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັບໍລິສດັຢູົ່ໃນງບົການເງນິປະ

ຈາໍປີໂດຍມລີາຍລະອຽດດ ັົ່ງນີໍ້:  

                ລາຍການກບັພາກສົ່ວນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ 

 

ຊ ົ່ບນັຊ/ີຊ ບໍລິສດັ         

ສາຍ

ພວົພນັ 
2021 2020 

 
 ກບີ ກບີ 

    

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງໃນທລຸະກດິ    

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ (1) 208.660.000 99.375.000 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ໂນນສະຫວົ່າງ (1) 104.546.000 79.604.000 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ທົ່າງ ົ່ອນ (1) - 11.096.000 

  313.206.000 190.075.000 

 

ຊ ົ່ບນັຊ/ີຊ ບໍລິສດັ         

ສາຍພວົ

ພນົ 
2021 2020 

 
 ກບີ ກບີ 

    

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອ ົ່ ນໆ    

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ (1) 21.250.000 13.020.000 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ໂນນສະຫວົ່າງ (1) 17.500.000 9.410.000 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ທົ່າງ ົ່ອນ (1) - 5.706.000 

  38.750.000 28.136.000 

 

ລາຍຈ ົ່າຍຄ ໍໍ້າປະກນັ    

ບໍລິສດັ ມະຫາທຶນ ໂຮນດີໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 

- 367.549.304 

   367.549.304 

 

 

ຊ ົ່ບນັຊ/ີຊ ບໍລິສດັ         ສາຍພວົ

ພນົ 

2021 2020 

 
ກບີ ກບີ 
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ຊ ໍ້ຊບັສນິເພ ົ່ ອການເຊົົ່ າ    

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ (1) 3.006.647.000 3.357.246.000 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ໂນນສະຫວົ່າງ (1) 2.685.163.000 2.168.491.000 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ທົ່າງ ົ່ອນ (1) 332.538.000 800.688.000 

  6.024.348.000 6.326.425.000 

 

 

ລາຍຈ ົ່າຍນາຍໜໍ້າ    

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ (1) 164.250.000 207.250.000 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ໂນນສະຫວົ່າງ (1) 148.750.000 136.950.000 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ທົ່າງ ົ່ອນ (1) 18.750.000 53.400.000 

  331.750.000 397.600.000 

 

ລາຍຈ ົ່າຍອ ົ່ ນໆ    

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ (1) 58.198.000 26.832.000 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ໂນນສະຫວົ່າງ (1) 53.830.000 14.861.500 

ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ທົ່າງ ົ່ອນ (1) 7.020.000 19.072.100 

  119.048.000 60.765.600 

ທລຸະກາໍສາໍລບັປີປະກອບດໍ້ວຍດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີໍ້. 

 

  2021 2020 

 
ສາຍພວົພນົ ກບີ ກບີ 

    

ລາຍຈ ົ່າຍດອກເບໍ້ຍ    

ທົ່ານ ນາງ ອນິທະວໄີລ ອດຸມົ ຜູໍ້ຖ ຮຸຸ ໍ້ນ ແລະ ຮອງ

ປະທານ ສະພາ

ບໍລິຫານ - 122.228.021 

ບໍລິສດັ ມະຫາທຶນ ໂຮນດີໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 

- 723.288.207 

   845.516.228 

 

ລາຍຈ ົ່າຍຄ ໍໍ້າປະກນັ    

ບໍລິສດັ ມະຫາທຶນ ໂຮນດີໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 

1.793.954.174 367.549.304 

  1.793.954.174 367.549.304 

 

 

(1) ຜູໍ້ອາໍນວຍການບໍລິສດັແມ ົ່ນຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຂອງມະຫາທຶນ. 
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ຄົ່າຕອບແທນຂອງຜູໍ້ບໍລິຫານ ສາໍລບັປີສິໍ້ນສດຸວນັທີົ່  31 ທນັວາ, ປະກອບມດີ ັົ່ງນີໍ້: 

 

ຊ ົ່ບນັຊ/ີຊ ບໍລິສດັ         2021 2020 

 
ກບີ   ກບີ 

   

ຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສ ັໍ້ນ 805.000.000 829.630.856 

 

 

7. ຜນົການດາໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ ຜນົການດາໍເນນີງານ ປະຈາໍປີ 2021 

7.1 ລາຍຮບັ 

ໃນປີ 2020 ແລະ ປີ2021, ບໍລິສດັ ໄດໍ້ມລີາຍຮບັລວມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 25.589,8 ລໍ້ານກບີ 

ແລະ 27.451,2 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 7,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ລາຍຮບັ 
2020  2021 Changed 

ກບີ 

million  

% ກບີ 

million  

% ກບີ 

million  

% 

ດອກເບໍ້ຍ  24.401,2 95,4 26.137,5 95,2 +1.736,3 +7,1 

ລາຍຮບັ ອ ົ່ ນ 1.188,6 4,6 1.313,7 4,8 +125,1 +10,5

2 ລວມ ລາຍຮບັ 25.589,8 100,0 

 

27.451,2 100,0 

 

+1.861,4 +7,3 

 

ໃນຊົ່ວງປີ 2020 ຫາ 2021, ບໍລິສດັມລີາຍຮບັເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກຍອດລກູໜີໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຄງົເຫ  ອທີົ່ ມ ີ

ຢູົ່ຂອງບໍລິສດັ ເຊິົ່ ງບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານວາງຍຸດທະສາດໃນການສ ົົ່ງເສີມດໍ້ານການຕະຫ າດເຊັົ່ ນ: ເພີົ່ ມພະ

ນກັງານການຕະຫ າດໃນການເຈາະກຸົ່ມລກູຄໍ້າ ແລະ ເຂົໍ້າເຖງິລກູຄໍ້າ ພໍ້ອມທງັຊອກຮໍ້ານຄໍ້າຕວົແທນຈາໍ

ໜົ່າຍມາເປັນພນັທະມດິເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ ເປັນຕ ົໍ້ນ. ນອກຈາກນີໍ້, ບໍລິສດັຍງັໄດໍ້ຮບັຄວາມເຊ ົ່ ອຖ ຈາກຕວົ

ແທນຈາໍໜົ່າຍລດົຈກັໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດໍ້ຮບັການແນະນາໍຈາກຕວົແທນຈາໍໜົ່າຍ ສະເໜີເປັນທາງ

ເລ ອກໜຶົ່ ງໃຫໍ້ແກ ົ່ບໍລິສດັ ໃນການເຂົໍ້າໄປໃຫໍ້ບໍລິການນບັມ ໍ້ນບັຫ າຍຂຶໍ້ນ ໂດຍຈະເຮັດໃຫໍ້ບໍລິສດັສາມາດ

ເພີົ່ ມລາຍຮບັຈາກການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອເພີົ່ ມຂຶໍ້ນເລ ໍ້ອຍໆ.  

 

7.2 ລາຍຈ ົ່າຍ 

ໃນປີ 2020 ແລະ 2021, ບໍລິສດັໄດໍ້ມລີາຍຈ ົ່າຍລວມທງັໝດົລວມທງັຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍທາງດໍ້ານ

ການເງນິ ຈາໍນວນ 16.720,7 ລໍ້ານກີບ ແລະ 18.560,1 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ. ໃນນີໍ້ ລາຍ

ຈ ົ່າຍລວມເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຄຽງຄູົ່ກບັລາຍຮບັລວມທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ ເຖິງຢົ່າງໃດກໍົ່ຕາມ ເມ ົ່ອພິຈາລະນາຈາກອດັຕາ
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ສົ່ວນລາຍຈ ົ່າຍລວມຕໍົ່ ລາຍຮບັລວມ ສາໍລບັປີ 2020 ແລະ ປີ 2021 ເທົົ່ າກບັ 65,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ແລະ 67,6 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕາມລາໍດບັ. ຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍຫ ກັຂອງບໍລິສດັ ແມ ົ່ນ ລາຍຈ ົ່າຍໃນການບໍລິຫານ 

ມຈີາໍນວນ 12.618,3  ລໍ້ານກບີ ແລະ 13.644,2 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   75,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 

73,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ປຽບທຽບກບັລາຍຈ ົ່າຍລວມທງັໝດົ  

ຕາຕະລາງ: ລາຍຈ ົ່າຍ 

ລາຍຈ ົ່າຍ 
31 Dec 2020 31 Dec 2021  Changed 

ລໍ້ານກບີ  % ລໍ້ານກບີ % ລໍ້ານກບີ % 

ລາຍຈ ົ່າຍໃນການບໍລິຫານ 12.618,3 75,5 13.644,2 73,5 +1.025,9 +8,1 

ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ 1.367,3 8,2 1.334,5 7,2 -32,8 -2,4 

ຂາດທຶນຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນ 537,6 3,2 1.611,8 8,7 +1.074,2 +199,8 

ລາຍຈ ົ່າຍການເງນິ 2.197,5 13,1 1.969,6 10,6 -227,9 -10,4 

ລວມ ລາຍຈ ົ່າຍ 16.720,7 100,0 18.560,1 100,0 +1.839,4 +11,0 

 

ໃນປີ 2021, ບໍລິສດັມໂີຄງສໍ້າງລາຍຈ ົ່າຍລວມທີົ່ ປະກອບດໍ້ວຍ: ລາຍຈ ົ່າຍບໍລິຫານ ເທົົ່ າກບັ 

13.644,2 ລໍ້ານກບີ ຊຶົ່ ງເທົົ່ າກບັ 73,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ, ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ ເທົົ່ າກບັ 1.334,5 ລໍ້ານກບີ ຫ   

ເທົົ່ າກບັ 7,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ, ຂາດທຶນຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນ ເທົົ່ າກບັ 1.611,8 ລໍ້ານກບີ ເທົົ່ າກບັ 8,7 

ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍການເງນິ ເທົົ່ າກບັ 1.969,6 ລໍ້ານກບີ ເທົົ່ າກບັ 10,6 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ. 

ທັໍ້ງນີໍ້ໃນປີ 2021 ບໍລິສດັມກີານຂາດທຶນຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນເພີົ່ ມຂ ໍ້ນ 1.074,2 ລໍ້ານກບີ ຫ   

ເພີົ່ ມຂ ໍ້ນ 199,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ເນ ົ່ອງຈາກບໍລິສດັມເີງນິກູໍ້ເປັນເງນິໂດລາສະຫະລດັ ເຊິົ່ ງມກີານຕ ັໍ້ງຄົ່າສາໍ

ຮອງການຂາດທຶນຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນໄວໍ້ຕາມອດັຕາແລກປົ່ຽນເມ ອວນັທີ 31 ທນັວາ 2021  

ລາຍຈ ົ່າຍບໍລິຫານປະກອບດໍ້ວຍ: ລາຍຈ ົ່າຍພະນກັງານ, ຄົ່າຕອບແທນຂອງຜູໍ້ບໍລິຫານ, ລາຍ

ຈ ົ່າຍສາທາລະນປຸະໂພກ, ລາຍຈ ົ່າຍການຕະຫ າດ, ຂາດທຶນສດຸທິຈາກການຂາຍຊບັສິນລໍຖໍ້າຂາຍ, ຄົ່າ

ຕອບແທນຜູົ່ຊ ົ່ຽວຊານ, ຄົ່າຫ ຸ ໍ້ຍຫໍ້ຽນ ແລະ ຄົ່າເສ ົ່ ອມມນູຄົ່າ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍອ ົ່ ນໆ. ໃນປີ 2021, 

ລາຍຈ ົ່າຍລວມ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 11,0 ສົ່ວຍຮໍ້ອຍ ໃນຂະນະທີົ່ ລາຍຮບັເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 7,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ເຊິົ່ ງອດັຕາ

ການເພີົ່ ມຂ ໍ້ນຂອງຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍມາຈາກການເພີົ່ ມຂ ໍ້ນຂອງຂາດທຶນຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນ  
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ໃນປີ 2020 ແລະ ປີ 2021, ບໍລິສດັມ ີໜີໍ້ສງົໃສຈະສູນ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສູນ ເທົົ່ າກບັ 

1.367,3 ລໍ້ານກີບ ແລະ 1.334,5 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 8,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 7,2 

ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ເມ ົ່ອທຽບລາຍຈ ົ່າຍລວມຕາມລາໍດບັ.  

ຕາຕະລາງ: ໜີໍ້ສງົໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ 

ລາຍລະອຽດ ຫວົໜົ່ວຍ 
31 ທນັວາ 

2020 

31 ທນັວາ

2021 

ປົ່ຽນແປງ 

ໜີໍ້ສງົໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ ລໍ້ານກບີ 1.367,3 1.334,5 -32,8 

ໜີໍ້ສງົໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ

ຕໍົ່ ລາຍຮບັລວມ 
% 5,3 4,9 -0,4 

 

ອດັຕາສົ່ວນຂອງ ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູຕໍົ່ ລາຍໄດໍ້ລວມ ໃນປີ 2020 ແລະ ປີ 

2021 ເຫັນວົ່າຢູົ່ໃນລະດບັ 5,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 4,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕາມລາໍດບັ. ໂດຍລວມແລໍ້ວ ໃນ

ການດາໍເນນີທລຸະກດິທີົ່ ຜົ່ານມາບໍລິສດັສາມາດຄວບຄມຸອດັຕາສົ່ວນ ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍ

ໜີໍ້ສນູ ຢູົ່ໃນລະດບັທີົ່ ຖ ວ ົ່າມປີະສິດທິພາບ  

7.3 ກາໍໄລສດຸທິ ແລະ ອດັຕາກາໍໄລສດຸທິ 

ໃນປີ 2020 ແລະ ປີ 2021 ບໍລິສດັມກີາໍໄລສຸດທິ ເທົົ່ າກບັ 7.744,8 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

7.591,6 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 30,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 27,7 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕາມລາໍດບັ

ເມ  ົ່ອທຽບໃສົ່ລາຍຮບັລວມ ແລະ ຜນົກາໍໄລສດຸທິກ ົ່ອນຫກັພາສີນຕິິບຸກຄນົ ຂອງບໍລິສດັເພີົ່ ມຂ ໍ້ນຈາກ 

8.869,1 ລໍ້ານກບີ ມາຢູົ່ທີົ່  8.891,0 ລໍ້ານກບີ 

8. ຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ 

8.1  ຊບັສິນ 

ໃນປີ 2020  ແລະ ປີ 2021 ບໍລິສດັມຊີບັສິນທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 88.739,4 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

96.930,0 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ໃນນ ັໍ້ນລາຍການຊບັສິນຫ ກັແມ ົ່ນ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການ

ເງນິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັ ຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະຂອງບໍລິສດັ ຊຶົ່ ງເທົົ່ າກບັ 72.715,5 ລໍ້ານກບີ ແລະ 

79.787,3 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ເພີົ່ ມຂ ໍ້ນ 7.071,8 ລໍ້ານກບີ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 81,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 

82,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕໍົ່ ຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ   
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ຕາຕະລາງ: ຊບັສນິທງັໝດົ 

 

ໃບສະແດງຖານະທາງການເງນິ 
31 ທນັວາ 2020 31 ທນັວາ 2021  

ລໍ້ານກບີ % ລໍ້ານກບີ % 

ຊບັສນິໝນູວຽນ     

ເງນິສດົ ແລະ ລາຍການທຽບເທົົ່ າເງນິສດົ 12.404,3 14,0 13.057,2 13,5 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ ແລະ  

ເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ 

47.412,9 53,4 47.696,1 49,2 

ຊບັສນິລໍຖ ໍ້າການຂາຍ 187,6 0,2 262,8 0,3 

ຊບັສນິໝນູວຽນອ ົ່ ນ 334,6 0,4 503,1 0,5 

ລວມ ຊບັສິນໝນູວຽນ    60.399,4 68,0    61.519,2 63,5 

ຊບັສນິ ບໍົ່ໝນູວຽນ     

ເງນິຝາກທີົ່ ທະນາຄານແຫົ່ງ ສປປ ລາວ 2.000,0 2,2 2.000,0 2,1 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າທາງການເງນິ ແລະ 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະ 

25.302,6 28,5 32.091,2 33,1 

ສົ່ວນປບັປງຸອາຄານ ແລະ ອປຸະກອນ 1.037,4 1,2 939,4 1,0 

ຊບັສນິທີົ່ ບໍົ່ ມຕີວົຕນົ 60,0 0,1 205,8 0,2 

ຊບັສມົບດັຄງົທີົ່ ບໍົ່ ມຕີວົຕນົ - 0,0 174,5 0,2 

ລວມ ຊບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 28.400,0 32,0 35.410,8 36,5 

ລວມຊບັສິນ 88.739,4 100,0 96.930,0 100,0 

 

8.1.1 ຊບັສິນໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2020 ແລະ ປີ 2021 ບໍລິສດັ ມຊີບັສິນໝູນວຽນ ເທົົ່ າກບັ 60.399,4 ລໍ້ານກີບ 

61.519,2 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ  ຫ   ເທົົ່ າກບັ 68,0 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 63,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັ

ສິນລວມຕາມລາໍດບັ ໂດຍຊບັສິນໝນູວຽນຫ ກັໄດໍ້ແກ ົ່ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ ແລະ ເງນິ

ກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ ເທົົ່ າກບັ 47.412,9 ລໍ້ານກບີ ແລະ 47.696,1 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ  

ເທົົ່ າກບັ 53,4 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 49,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ. 

ນອກນ ັໍ້ນ ຍງັມລີາຍການຊບັສິນໝນູວຽນປະກອບດໍ້ວຍ ເງນິສດົ ແລະ ສິົ່ ງທຽບເທົົ່ າເງນິສດົ 

ເທົົ່ າກບັ 12.404,3 ລໍ້ານກບີ ແລະ 13.057,2 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 14,0 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ແລະ 13,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ. ຊບັສິນລໍຖໍ້າການຂາຍ ເທົົ່ າກບັ 187,6 ລໍ້ານ
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ກບີ ແລະ 262,8 ລໍ້ານກບີ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 0,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 0,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມ. 

ຊບັສິນໝນູວຽນອ ົ່ ນໆ ທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນປະກອບດໍ້ວຍ ຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍ ຈ ົ່າຍລົ່ວງໜໍ້າ, ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກລາຍການ

ທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ ແລະ ພາກສົ່ວນອ ົ່ ນ ເທົົ່ າກບັ 334,6 ລໍ້ານກບີ 503,1 ລໍ້ານກບີ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 0,4 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ແລະ 0,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມ. 
 

8.1.2 ຊບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2020 ແລະ ປີ 2021 ບໍລິສດັມຊີບັສິນບໍົ່ ໝນູວຽນເທົົ່ າກບັ 28.400,0 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

35.410,8 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ  ຫ   ເທົົ່ າກບັ 32,0 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 36,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັ

ສິນລວມຕາມລາໍດບັ ຊຶົ່ ງສາມາດສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວົ່າ ຊບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນມກີານເພີມຂ ໍ້ນ ໂດຍຊບັສິນບໍົ່

ໝນູວຽນຫ ກັທີົ່ ເພີົ່ ມຂ ໍ້ນໄດໍ້ແກ ົ່ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນ

ຊາໍລະ ເທົົ່ າກບັ 25.302,6 ລໍ້ານກີບ ແລະ 32.091,2 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 28,5 

ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 33,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ ຍໍ້ອນບໍລິສດັມໜີີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກຄົ່າ

ງວດເກນີໝຶົ່ ງປີໃນການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອໃຫໍ້ລກູຄໍ້າ. 
 

ນອກນ ັໍ້ນຍງັມລີາຍການຊບັສິນໝນູວຽນຍງັປະກອບດໍ້ວຍ ເງນິຝາກທີົ່ ທະນາຄານແຫົ່ງ  ສປປ. 

ລາວ ເທົົ່ າກບັ 2.000,0 ລໍ້ານກບີ ແລະ 2.000,0 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 2,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ແລະ 2,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ. ສົ່ວນປບັປງຸອາຄານ ແລະ ອປຸະກອນ ເທົົ່ າກບັ 

1.037,4 ລໍ້ານກບີ ແລະ 939,4 ຫ   ເທົົ່ າກບັ 1,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 1,0 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມ

ຕາມລາໍດບັ.  
 

8.2 ໜີໍ້ສິນ 

ໃນປີ 2020 ແລະ ປີ 2021, ບໍລິສດັມໜີີໍ້ສິນທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 17.979,3 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

24.778,3 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 20,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 25,6 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນ

ລວມ. ໜີໍ້ສິນທີົ່ ເພີົ່ ມຂ ໍ້ນໃນປີ 2021 ນ ັໍ້ນ ສົ່ວນໜຶົ່ ງເພີົ່ ມຂ ໍ້ນຈາກການທີົ່ ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານກູໍ້ຢ ມຈາກ

ທະນາຄານ ຫ   ສະຖາບນັການເງນິເພີົ່ ມເຕີມ ຈາໍນວນ 5.958 ລໍ້ານກີບ ເຊິົ່ ງທຽບກບັການເພີົ່ ມຂ ໍ້ນ

ຂອງ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັ ຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະຂອງບໍລິສດັ  
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ຕາຕະລາງ: ໜີໍ້ສິນທງັໝດົ 

ໃບສະແດງຖານະທາງການເງນິ 
31 ທນັວາ 2020 31 ທນັວາ 2021 

ລໍ້ານກບີ % ລໍ້ານກບີ % 

ໜີໍ້ສິນ     

ໜີໍ້ສິນໝນູວຽນ     

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງໃນທລຸະກດິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອ ົ່ ນໆ 4.074,9 22,7 4.580,8 18,5 

ໜີໍ້ສິນຂອງສນັຍາເຊົົ່ າທາງການເງນິພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ  78,3 0,4 - 0,0 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອາກອນລາຍຮບັ 1.722,5 9,6 2.041,9 8,2 

ເງນິປນັຜນົຄໍ້າງຈ ົ່າຍ 26,8 0,1 44,0 0,2 

ລວມໜີໍ້ສິນໝນູວຽນ 5.902,5 32,8 6.666,7 26,9 

ໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ     

ໜີໍ້ສິນພາຍໃຕໍ້ສນັຍາເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ 11.936,4 66,4 17.894,4 72,2 

ໜີໍ້ສິນໄລຍະຍາວຈາກພາກສົ່ວນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ - 0,0 - 0,0 

ໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນອ ົ່ ນໆ 140,4 0,8 217,6 0,9 

ລວມໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 12.076,8 67,2 18.111,7 73,1 

ລວມໜີໍ້ສິນ  17.979,3 100,0 24.778,3 100,0 

 

8.2.1 ໜີໍ້ສິນໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2020 ແລະ ປີ 2021, ບໍລິສດັໄດໍ້ມໜີີໍ້ສິນໝນູວຽນ ເທົົ່ າກບັ 5.902,5 ລໍ້ານກບີ 

ແລະ 6.666,7 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 32,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 26,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງໜີໍ້

ສິນລວມທງັໝດົຕາມລາໍດບັ 

ນອກຈາກນ ັໍ້ນ ຍງັມລີາຍການໜີໍ້ສິນໝນູວຽນປະກອບດໍ້ວຍ  ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງໃນທລຸະກດິ ແລະ 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອ ົ່ ນໆ ເທົົ່ າກບັ 4.074,9 ລໍ້ານກບີ ແລະ 4.580,8 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   22,7 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ແລະ 18,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍຕາມລາໍດບັ. 

 

8.2.2 ໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2020 ແລະ ປີ 2021, ບໍລິສດັໄດໍ້ມໜີີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ ເທົົ່ າກບັ 12.076,8 ລໍ້ານ

ກີບ ແລະ 18.111,7 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ  ເທົົ່ າກບັ 67,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 73,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ຂອງໜີໍ້ສິນລວມທງັໝດົຕາມລາໍດບັ 
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9. ຜນົດາໍເນນີງານດໍ້ານການຕະຫ າດ 

9.1 ການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັ 

 
 

ຕາຕະລາງ: ການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັ 

ປຽບທຽບການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັຂອງບໍລສິດັໃນໄລຍະປີ 2020 ຫາ 2021 

ລາຍການ ປີ 2020 ປີ 2021 ເພີົ່ ມຂ ໍ້ນ ອດັຕາສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ 

ຈາໍນວນສນັຍາ (ຄນັ) 5.046 5.441 +395  +7,8 

ຈາໍນວນເງນິໃຫໍ້ສນິເຊ ົ່ ອ (ລໍ້ານກບີ) 58.485 70.332 +11.847 +20,3  

 

ໃນປີ 2021, ບໍລິສດັ ມກີານອະນຸມດັສິນເຊ ົ່ ອໃຫມ ົ່ທງັລດົຈກັ ແລະ ອຶົ່ ນໆ  ຈາໍນວນ 

5.441 ສນັຍາ ຫ   70.332 ລໍ້ານກີບ ເພີົ່ ມຂ ໍ້ນ 395 ຄນັ ຈາກປີ 2020 ຫ   7,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ໃນ

ຂະນະທີົ່ ມຍີອດອະນມຸດັຕາມຈາໍນວນຢູົ່ທີ 11.847 ລໍ້ານກບີ ຫ   ເພີົ່ ມຂ ໍ້ນໃນອດັຕາ 20,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ. 

  

 ໃນຊົ່ວງໄລຍະ 5 ປີທີົ່ ຜົ່ານມາ ໃນການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອໃຫມ ົ່ທງັລດົຈກັ ແລະ ອຶົ່ ນໆ 

 
 

9.2 ເປີດໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອຄ ນໃຫມ ົ່ (Refinance) ສາໍລບັລດົມ  2  

   ບໍລິສດັໄດໍ້ເລີົ່ ມໃຫໍ້ການບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ (Refinance) ສາໍລບັລດົມ  2 ໂດຍເລີົ່ ມແຕົ່

ເດ ອນ ກນັຍາ 2020  
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10. ແຜນການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2022 

10.1 ດໍ້ານການຕະຫ າດ 

ບໍລິສດັມແີຜນທີົ່ ຈະເພີົ່ ມຈາໍນວນສິນເຊ ົ່ ອລາຍໃຫມ ົ່ ເພີົ່ ມຫ າຍຂ ໍ້ນຈາກປີ 2021 ອີກປະມານ 

20 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ເຊິົ່ ງຖ ເປັນການຂະຫຍາຍຕວົທີົ່ ບໍົ່ ສງູຫ າຍ ແຕົ່ກໍົ່ ເປັນການວາງແຜນປໍ້ອງກນັຄວາມສົ່ຽງ

ຈາກການປົ່ຽນແປງຂອງເທັກໂນໂລຢີ ຈາກລດົນ ໍໍ້າມນັ ເປັນລດົໄຟຟໍ້າ ອີກທງັຍງັມບີນັຫາເສດຖະກດິ 

ແລະ ອດັຕາແລກປົ່ຽນເຮັດໃຫໍ້ຄາດວົ່າເສດຖະກດິໂດຍລວມບໍົ່ໜໍ້າຈະດຂີ ໍ້ນກວົ່າປີທີົ່ ຜົ່ານມາຫ າຍ ໂດຍ

ມກີນົລະຍດຸ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

1. ຮກັສາສົ່ວນແບົ່ງທາງການຕະຫ າດໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ

ເລັົ່ ງເພີົ່ ມຍອດສິນເຊ ົ່ ອໃນພ ໍ້ນທີົ່ ໃຫມ ົ່ໃນແຂວງຄາໍມ ົ່ວນ  

2. ພດັທະນາຊົ່ອງທາງການຕະຫ າດໃໝົ່ຜົ່ານຊົ່ອງທາງສ ົ່ ສານອອນໄລນ ໌(Social Media) 

ແລະ ເທັກໂນໂລຍີໃໝົ່ 

3.  ພດັທະນາການໃຊໍ້ງານ Mobile Applicationເພ ົ່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂໍສິນ

ເຊ ົ່ ອໂຫມ ົ່ໂດຍການໃຫໍ້ລູກຄໍ້າເກົົ່ າເຂົໍ້າມາໃຊໍ້ງານເມນຕູົ່າງໆໃຫໍ້ຫ າຍທີົ່ ສດຸ ແລະ ນາໍສະເໜີ

ຜະລິດຕະພນັໃຫມ ົໆ່ ຄວບຄູົ່ກນັໄປ  ຕະຫ ອດຈນົຊົ່ວຍໃນການສ ົ່ ສານລະຫວົ່າງລູກຄໍ້າກບັ

ບໍລິສດັ   
 

10.2  ເງນິກູໍ້ຢ ມ 

ຈາກແຜນການດາໍເນີນທຸລະກິດປີ 2021 ບໍລິສດັຕໍ້ອງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດເພີົ່ ມອີກ 

ສະນ ັໍ້ນ, ບໍລິສດັຈຶົ່ ງຕໍ້ອງການເງນິກູໍ້ຢ ມປະມານ 14.000 ລໍ້ານກບີ ເພ ົ່ ອເຮັດໃຫໍ້ບນັລຸຕາມແຜນທີົ່ ວາງ

ໄວໍ້. 

10.3 ການລງົທຶນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປະເພດຂອງການລງົທຶນ ກບີ 

ອາຄານສາໍນກັງານ ແລະ ຄົ່າຕກົແຕົ່ງ 70,000,000 

ຍານພາຫະນະ 260,000,000 

ອປຸະກອນຄອມພິວເຕີທ ັໍ້ງ Hardware ແລະ  Software 441,250,000 

ອປຸະກອນສາໍນກັງານ 140,000,000 

ງບົປະມານຈດັຫາອປຸະກອນເຄຶົ່ ອງໃຊໍ້ໃນການເປີດສາຂາໃຫມ ົ່ 35,000,000 

 ທງັໝດົ  946,250,000 
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10.4 ພະນກັງານ    

 

 

 

 

 

ສິໍ້ນສຸດປີ 2022, ບໍລິສດັ ມພີະນກັງານທງັໝດົ ຈາໍນວນ 122 ຄນົ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກປີ 

2021 ຈາໍນວນ 10 ຄນົ ເນ ົ່ ອງຈາກໄດໍ້ມກີານຂະຫຍາຍທລຸະກດິ ຜນົຕອບແທນລວມທງັປີ 

2022 ສາໍລບັພະນກັງານລວມທງັຜູົ່ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2022 ຈາໍ

ນວນ 9.433.456.938 ກບີ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ພະນກັງານ ຄນົ 

ຈາໍນວນຜູໍ້ບໍລຫິານລະດບັສງູ 3 

ຈາໍນວນຜູໍ້ບໍລຫິານລະດບັກາງ 12 

ຈາໍນວນຫວົໜໍ້າໜົ່ວຍງານ 17 

ຈາໍນວນພະນກັງານທ ົົ່ວໄປ 90 

 ທງັໝດົ 122 
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ເອກະສານປະກອບວາລະທີ 3: 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2021 
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ຄ  ຳແນະນ  ຳກຽ່ວກບັກຳນລງົຄະແນນສຽງ 

Instruction for vote 

1. ຜ ູ້ເຂົູ້ຳຮວ່ມປະຊຸມ ຈະໄດູ້ຮບັບດັລງົຄະແນນສຽງໃນທກຸໆວຳລະ ທ່ີຕູ້ອງກຳນໃຫູ້ມກີຳນລງົຄະແນນສຽງ ໃນ

ເວລຳລງົທະບຽນເຂົູ້ຳຮວ່ມກອງປະຊຸມ, ກຳນລງົຄະແນນສຽງໂດຍຜ ູ້ຕຳງໜູ້ຳ ຊ ່ ງຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນທ່ີຜ ູ້ມອບໝຳຍສິດ ໄດູ້

ລະບຢຸ່ຳງຈະແຈ ູ້ງແລູ້ວກຽ່ວກບັກຳນລງົຄະແນນສຽງໃນແຕລ່ະວຳລະ ມຫທຊ ຈະບນັທ ກກຳນລງົຄະແນນສຽງ 

ໃນເວລຳ ລງົທະບຽນ ໂດຍທ່ີຜ ູ້ຕຳງໜູ້ຳຈະບ ່ ຕູ້ອງລງົຄະແນນສຽງອກີ. 

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, MHTL will record such voted at the 

time of the registration and the proxy will not be required to vote. 

2. ກອງປະຊຸມ ຈະເຊີນພຽງແຕ່ຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນທ່ຳນໃດທ່ີ ບ ່ ເຫັນດີ ຕ ່ ບນັຫຳທ່ີກອງປະຊຸມໄດູ້ນ  ຳສະເໜີເທ່ົຳນ ັູ້ນ ລງົ

ຄະແນນສຽງ (ໝຳຍຄວຳມວຳ່ ຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນທ່ຳນໃດທ່ີ ເຫັນດຕີ ່ ກຳນແຕງ່ຕ ັູ້ງດ ັ່ງກຳ່ວ ກ ່ບ ່ ຈະເປັນຕູ້ອງລງົຄະແນນ

ສຽງໃດໆ). 

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. ໃນກຳນລງົຄະແນນສຽງ ຂ ໃຫູ້ທ່ຳນປະກອບຂ ູ້ມ  ນໃສບ່ດັລງົຄະແນນສຽງທ່ີໄດູ້ແຈກຢຳຍໃຫູ້, ໃນນ ັູ້ນຕູ້ອງໄດູ້

ລະບຢຸ່ຳງຈະແຈ ູ້ງກຽ່ວກບັຊື່  ແລະ ນຳມສະກນຸຂອງທ່ຳນ, ຈ  ຳນວນຮຸູ້ນ ມຫຊທ ທ່ີທ່ຳນຖຢື ່ ແລະ ໃຫູ້ໝຳຍ

ຕນີກຳໃສຫູ່້ອງ 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 MHTL shares you are holding and mark 

a cross in the Disapprove box. 

4. ຫ ງັຈຳກທຳ່ນລງົຄະແນນສຽງຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ ຂ ໃຫູ້ທຳ່ນຍກົບດັດ ັງ່ກຳ່ວຂ ູ້ນ ເພ່ືອໃຫູ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບເກັບເອົຳ 

ແລະ ຮວບຮວມຄະແນນສຽງ 

After you have clearly casted your vote, kingly raise your hand with the ballot, so the 

organizers can take the ballot and count the votes. 
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5. ທ່ຳນຈະໄດູ້ຮບັແຈ ູ້ງກຽ່ວກບັກຳນນບັຄະແນນໃນທ່ີປະຊຸມເລີຍ ໂດຍກຳນນບັຄະແນນສຽງຈະຖເືອົຳໜ ່ ງຮຸູ້ນເທ່ົຳ

ກບັໜ ່ ງຄະແນນສຽງ. 

You will be informed about the voting result right in the meeting with one share equals 

on vote. 

6. ກຳນລງົຄະແນນສຽງທ່ີບ ່ ເຫັນດີຈະມຜີນົສກັສິດ ກ ຕ ່ ເມ ື່ອມຄີະແນນສຽງຫ ຳຍກວຳ່ເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈ  ຳນວນຮຸູ້ນ 

ມຫຊທ ທງັໝດົໃນທ່ີປະຊຸມ 

The Disapproval votes will become effective only if such votes account for more than 

half of the total number of MHTL attending the meeting. 

 

ໝຳຍເຫດ/Remark: 

1. ຜ ູ້ເຂົູ້ຳຮວ່ມທ່ີບ ່ ໄດູ້ລງົທະບຽນເຂົູ້ຳປະຊຸມ ຈະບ ່ ມສີດິໃນກຳນລງົຄະແນນສຽງ. 

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

2. ທກຸບດັລງົຄະແນນສຽງບ ່ ເຫັນດຕີ ່ ວຳລະໃດໜ ່ ງທ່ີຖກືສ ົ່ງໃຫູ້ທ່ີປະຊຸມ ຫ ງັຈຳກທ່ີກອງປະຊຸມໄດູ້ປະກຳດຜນົ

ກຳນລງົຄະແນນຂອງວຳລະນ ັູ້ນແລູ້ວ, ຈະຖວືຳ່ເປັນບດັລງົຄະແນນສຽງທ່ີໃຊູ້ບ ່ 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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ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັເອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານທ່ີຕອ້ງນາໍມາສະເໜີໂຕເພ ່ ອເຂ າ້ຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

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

 

 ເພ ່ ອຄວາມສະດວກໃນການລ  ງທະບຽນຜ ້ເຂ ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມສາມນັຜ ້ຖ ຮຸນ້ປະຈາໍປີ 2021 ຂອງ ບໍລິສດັ 

ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສນິເຊ ່ ອ ມະຫາຊ  ນ (ມຫທຊ), ຜ ຖ້  ຮຸນ້ ແລະ ຜ ຕ້າ່ງໜາ້ ທ່ີຈະເຂ າ້ຮວ່ມກອງປະຊຸມ ກະລນຸາມານາໍເອ າ

ໜງັສ ເຊນີປະຊຸມ, ໃບເຂ າ້ຮວ່ມກອງປະຊຸມທ່ີອອກໃຫໂ້ດຍຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະໃບມອບສດິ(ສາໍລບັຜ ຕ້າງໜາ້) ມາ

ພອ້ມເອກະສານທ່ີສາມາດນາໍໃຊຢ້ ັງ້ຢ ນຕ  ນເອງຕາມແຕລ່ະກລໍະນດີ ັງ່ນີ:້ 

 For convenience in registration process to attend the Annual General Shareholders’ 

Meeting for the Year 2021  of Mahathuen Leasing Public Company (MHTL) , 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 ( LSX)  and the 

Proxy ( applicable for the proxy only)  together with the documents for proof of identity as 

indicated for each circumstance below: 

1. ຜ ເ້ຂ າ້ຮວ່ມທ່ີເປັນບກຸຄ  ນ /Individual attendee 

ໃຫນ້າໍເອ າເອກະສານໃດໜ່ຶງຂອງຕ  ນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້ມາສະແດງເວລາລ  ງທະບຽນ 

Shall present on of the following documents of their own at the time of registration 

1.1 ບດັປະຈາໍຕ  ວ/ Identification card 

1.2 ສາໍມະໂນຄ  ວ/ Family book 

1.3 ໜງັສ ຜາ່ນແດນ (ສາໍລບັນກັລ  ງທຶນຕາ່ງປະເທດ)/ Passport (for foreign investors) 

2. ຜ ເ້ຂ າ້ຮວ່ມທ່ີເປັນນຕິບິກຸຄ  ນ/ Entity attendees 

ໃຫ້ນາໍເອ າເອກະສານໃດໜ່ຶງທ່ີກາໍນ  ດໄວໃ້ນຂໍ້ 1 ເທ່ິງນີ ້ພ້ອມກບັເອກະສານໃດໜ່ຶງດ ັ່ງຕ່ໍໄປນີ ້ມາສະແດງ 

ເວລາລ  ງທະບຽນ: 

Shall present one of the documents as given in the 1 above plus one of the following 

documents at the time of registration: 

2.1 ໃບອະນຍຸາດລ  ງທຶນ/ Investment license 

2.2 ໃບທະບຽນວສິະຫະກດິ/ Certificate of Enterprise Registration  

2.3 ໃບທະບຽນອາກອນສະບບັຫ າ້ສດຸ/ Recent Tax Certificate 
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ສາໍລບັຜ ເ້ຂ ້າຮວ່ມທ່ີບ່ໍແມນ່ຜ ອ້າໍນວຍການ ຕອ້ງໄດນ້າໍເອ າໃບມອບສິດຈາກຜ ອ້າໍນວຍການທ່ີມສີິດອາໍນາດ ມາ

ພອ້ມຕ ່ ມອກີ 

For attendee who is not the authorized director shall have the Proxy as attached hereto 

signed by the authorized director. 

ເອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານທ່ີຕອ້ງນາໍມາສະເໜີໂຕ ເພ ່ ອເຂ າ້ຮວ່ມກອງປະຊຸມຊຶ່ ງເປັນພາສາຕາ່ງປະເທດ ຕອ້ງ

ແປເປັນພາສາລາວ ໂດຍມກີານເຊັນຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນການແປຈາກບໍລິສດັແປພາສາທ່ີໜ້າເຊ ່ ອຖ ໄດ.້ ສາໍລບັ

ພາສາຕາ່ງປະເທດແມນ່ອະນຍຸາດໃຫສ້າໍລບັພາສາອງັກດິ ຫ   ພາສາໄທເທ ່ ານ ັນ້. ມຫທຊ ມສີດິປະຕເິສດເອກະສານອາ້ງ

ອງີໃດໆ ທ່ີບ່ໍເປັນໄປຕາມການກາໍນ  ດນີ.້ 

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 and Thai. MHTL has the right to reject any documents contradicting this provision. 
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ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

CV of Board of Directors 

 

1. ທ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ 

   Mr. Chakrit Naksorn 

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ/Date of birth       : 26 November 1961 

ສນັຊາດ/Nationality                 : ໄທ 

ພາສາ/Language                   : ໄທ, ລາວ, ອງັກດິ/Thai, Lao and English 

ຕາໍແໜງ່/Position                   : ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ MHTL/Chairman 

ວນັທີຮບັຕາໍແໜງ່/Date of appointed   : 10 August 2017 

ປະຫວດັການສກຶສາ/Education: 

ປີ 1987  : Bachelor’s degree B.S. Industrial Engineering, Manila 

          University, Philippines 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience: 

ປີ 1995-1998    : ເປັນທ່ີປຶກສາ, ບໍລິສດັ ລດັດາວ ຄອມມນູ ິເຄຊ ັ່ນ ຈາໍກດັ, ເຈ ໍ້າຂອງທລຸະກດິ  

ປີ 2013-ປະຈບຸນັ  : ເປັນທ່ີປຶກສາ, ບໍລິສດັ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິໍ້ງ ຈາໍກດັ, ຜູໍ້ສໍ້າງຕ ັໍ້ງ 

                 Consultant, Mahathun Holding Co., Ltd. 

ປີ 2017-ປະຈບຸນັ  : ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

                 Chairman, MHTL 

2. ທ່ານນາງ ອິນທະວໄິລ ອດຸ  ມ 

   Mrs. Inthavilay Oudom 

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ/Date of birth     : 27 September 1961 

ສນັຊາດ/Nationality               : ລາວ/Lao 

ພາສາ/Language                 : ໄທ, ອງັກດິ/Thai and English 

ຕາໍແໜງ່/Position               : ຮອງປະທານ ສະພາບໍລິຫານ MHTL/Vice Chairman 

ວນັທີຮບັຕາໍແໜງ່/Date of appointed : 10 August 2017 

ປະຫວດັການສກຶສາ/Education: 

ປີ                 : Bachelor’s degree 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience 

ປີ 1981 – 1998    : ປະກອບທລຸະກດິ ຮໍ້ານຂາຍເສືໍ້ອຜໍ້າ/Proprietor of Clothes shop 

ປີ 1998 – 2000    : ປະກອບທລຸະກດິ ບໍລິສດັ ດາລາຄອນຊຸມເມ ີໍ້/ Dala consumer 

ປີ 2000 - ປະຈບຸນັ  : ບໍລິສດັ ເຈບີ ຂາເຂ ໍ້າ-ຂາອອກ ຈາໍກດັ, ເຈ ໍ້າຂອງທລຸະກດິ 

  JB Trading Sole Co., Ltd. 

ປີ 2012 - ປະຈບຸນັ  : ທລຸະກດິ ບໍລິສດັ ເຈບີ ຮອນດໍ້າ ສວ່ນບກຸຄ  ນ, ເຈ ໍ້າຂອງທລຸະກດິ 

  JB Honda Sole Co., Ltd. 

ປີປີ 2016 - ປະຈບຸນັ : ປະກອບທລຸະກດິ ບໍລິສດັ ທ່ີເອິສອາ ລາວ ຈາໍກດັ,    TSR Lao  

                    Co., Ltd. 

ປີ 2017-ປະຈບຸນັ   : ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

                   Vice Chairman, MHTL 
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3. ທ່ານ ມານ  ບ ຕຣລິີດວໄິລ 

    Mr. Manop Tririthvilay 

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ/date of birth : 12 April 1965 

ສນັຊາດ/Nationality           : ໄທ/Thai 

ພາສາ/Language             : ໄທ,ລາວ, ອງັກດິ/ Thai, Lao and English 

ຕາໍແໜງ່/Position             : ຜູໍ້ອາໍນວຍການໃຫຍ ່ແລະ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ   

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ/CEO of MHTL 

ວນັທີຮບັຕາໍແໜງ່/Date of appointed: 10 August 2017 

ປະຫວດັການສກຶສາ: 

ປີ 1987              : Bachelor of Business Administration (B.B.A), Bangkok,  

Thailand Major Information System, Institute of 

Technology and Vocational Education   

ປີ 1993              : Master degree in Applied Statistics, Major Computer  

Science, National Institute of Development 

Administration (NIDA)Bangkok, Thailand 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/ Experience  

ປີ 1985 – 1989   : ວຊິາການຜູໍ້ກວດສອບພາຍໃນ, ທະນາຄານກະສິກອນ ມະຫາຊ  ນ ຈາໍກດັ, 

ປະເທດໄທ/Internal Audit, Kasikorn Bank Public Co.,Ltd 

ປີ 1989 – 1991    : ວຊິາການຜູໍ້ກວດສອບພາຍໃນ, ທະນາຄານແຫງ່ປະເທດໄທ 

     Internal Audit, Bank of Thailand 

ປີ 1991 – 1995    : ຜູໍ້ຊວ່ຍຜູໍ້ຈດັການ, ບໍລິສດັ ທະນະພ  ນ ການເງນິ ແລະ ຫ ກັຊບັ 

ມະຫາຊ  ນ ຈາໍກດັ, ປະເທດໄທ 

                   Assistant section manager, Thanapon Finance and   

Securities PCL. 

ປີ 1995 – 2008    : ຮອງຜູໍ້ອາໍນວຍການ, ບໍລິສດັ ບີທີ ເວລີີສ ໌ຈາໍກດັ, ປະເທດໄທ 

                  Executive Vice President BT Worldlease Co., Ltd. ປະເທດໄທ 

ປີ 2008 – 2015  : ຜູໍ້ອາໍນວຍການຝາ່ຍປະຕິບດັການ, ບໍລິສດັ ຊູຊຸກ ິເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ 

                  ອິນເຕີເນັດເຊນີເນວ (ໄທແລນ) ຈາໍກດັ, ປະເທດໄທ 

   COO, Suzuki Leasing International (Thailand) Co., Ltd. 

ປີ 2016-ປະຈບຸນັ  : ຜູໍ້ອາໍນວຍການໃຫຍ,່ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

   CEO, MHTL 

 

4. ທ່ານນ. ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 

Mrs. Prathana Naksorn 

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ/Date of birth   : 13 February 1968 

ສນັຊາດ/Nationality             : ໄທ/Thai 

ພາສາ/Language               : ໄທ, ລາວ, ອງັກດິ/Thai, Lao and English 

ຕາໍແໜງ່/Position               : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

 Member of Board of Directors, MHTL 

ວນັທີຮບັຕາໍແໜງ່/Date of appointed  : 10 August 2017 
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ປະຫວດັການສກຶສາ/Education: 

ປະລິນຍາຕຣ:ີ  Bachelor’s degree of business administration,  University of the      

Thai Chamber of Commerce 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience 

ປີ 1995 – 1998   : ປະກອບທລຸະກດິ ໃຫໍ້ຄາໍປຶກສາ, ລດັດາວ ຄອມມນູເີຄຊ ັ່ນ ຈາໍກດັ  

ປີ 2013 - ປະຈບຸນັ : ປະກອບທລຸະກດິ, ໃຫໍ້ຄາໍປຶກສາ, ບໍລິສດັ ມະຫະທນູ ໂຮນດິໍ້ງ ຈາໍກດັ  

   Consultant, Mahathun Holding Co., Ltd. 

ປີ 2017-ປະຈບຸນັ  : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

                 Member of Board of Directors, MHTL 

5. ທ່ານ ນ. ສທິຸດາ ນກັສອ 

Mrs. Sutida Naksorn 

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ/Date of birth   : 02 September 1960 

ສນັຊາດ/Nationality             : ໄທ/Thai 

ພາສາ/:Language              : ອງັກດິ/English 

ຕາໍແໜງ່/Position   : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

    Member of Board of Directors, MHTL 

ວນັທີຮບັຕາໍແໜງ່/Date of appointed : 5 March 2018 

ປະຫວດັການສກຶສາ/Education: 

ປີ 1981   : Bachelor’s degree of Accounting, Chiang Mai University, Thailand 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience 

 ປີ 1982 – 1990  : ພະນກັງານບໍລິຫານບກຸຄະລາກອນ, ບໍລິສດັ ການໄຟຟໍ້າຝາ່ຍຜະລິດ         

ແຫງ່ປະເທດໄທ. 

ປີ 2000 - ປະຈບຸນັ : ປະກອບທລຸະກດິ ອະສງັຫາລິມະຊບັ 

ປີ 2018 -ປະຈບຸນັ  : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

   Member of Board of Directors, MHTL 

6. ທ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ 

Mr. Kriengkrai Nissyan 

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ/ Date of birth  : 14 March 1967 

ສນັຊາດ/ Nationality            : ໄທ/Thai 

ພາສາ/ Language              : ອງັກດິ/English ,ໄທ/Thai 

ຕາໍແໜງ່/ Position     : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

       Member of Board of Directors, MHTL 

ວນັທີຮບັຕາໍແໜງ່/ Date of appointed : 10 August 2017 

ປະຫວດັການສກຶສາ/Education: 

ປີ 1989        : Bachelor of Engineer in Computer Engineering, KingMongkut 

                Institute of Technology Lardkabang (KMITL), ປະເທດໄທ 

ປີ 1993       : Master of Science in Applied Statistics, Computer Science 

Major, National Institute of Development Administration (NIDA), 

ປະເທດໄທ 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 

628 , PHONPHANAO VILLAGE , KM5 , KAISONEPHOMVIHANH ROAD ,XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL , LAO PDR 

TEL 021 418062 - 418066 
ປີ 1989 – 1990  : Project Leader, Kian Gwan Commercial Co.,Ltd            

(NCR Thailand)  

ປີ 1990 – 1993   : System Engineer Supervisor Kian Gwan Commercial   

Co.,Ltd (NCR Thailand) 

ປີ 1993 – 1993   : System Engineer Supervisor, Shinawatra Computer and 

Communications Public Co.,Ltd 

ປີ 1993 – 1995   : Technical Support Manager, Advance Information    

Technology Public Co., Ltd 

ປີ 1995 – 2001  : Technical Support Director, Advanced Information 

                  Technology Public Co., Ltd 

ປີ 2001 – 2002  : Technical Support Manager, Lucent Technologies Inc 

ປີ 2002 – 2005 : Channel Director. Lucent Technologies Inc 

ປີ 2005 – 2006 : Country Manager. Marconi Communications(Thailand)Ltd 

ປີ 2005 – 2006 : Senior Business Development Manager –  Broadband   

                 Networks. Ericsson (Thailand) Ltd 

ປີ 2006 - ປະຈບຸນັ : Senior Vice President, Business Development Advanced 

Information Technology PCL. 

                    Director Mahathun Holding Co., Ltd 

ປີ 2017-ປະຈບຸນັ  : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

                  Member of Board of Directors, MHTL 

7. ທ່ານ ວນິຍ ູຈລີະປະພາການ 

Mr. Winyou  Jeeraprapakan                    

     

 

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ,ເດອືນ,ປີເກດີ/Date of birth   :  12 Jan 1977  

ສນັຊາດ/Nationality         :  ໄທ/Thai   

ພາສາ/Language         : ລາວ, ອງັກດິ, ຣດັເຊຍ/ Lao, English, Russian 

ຕາໍແໜງ່/Position:  ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫ ະ) ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ 

                 ມະຫາຊ  ນ/Member of Board of Directors (Independent) 

 ວນັທີແຕງ່ຕ ັ ໍ້ງ/Date of Appointed:  29 May 2020 

ປະຫວດັການສກຶສາ/Education:  

• Master degree – Economics (NIDA) 

• Bachelor degree –  Science (Khonkaen University) 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Exprerince: 

• 2018 – Present –  Vice President, Tanakit Infinity Plus Co., Ltd. Asset 

and Debt management company 

• 2003 – Present – Managing Director, Ubonvibool Part., Ltd. The 

Authorized Distribution of Maxxis International Co., Ltd.  

• 2001 – Present – Managing Director, Car Clinic Part., Ltd. 

ປີ 2020-ປະຈບຸນັ  : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫ ະ) ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ 

                 ມະຫາຊ  ນ 

                  Member of Board of Directors (Independent), MHTL 
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8. ທ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັ່ງ 

Mr. Nantapat Ngamplung 

 

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ,ເດືອນ,ປີເກດີ/Date of birth :   21 July 1981   

ສນັຊາດ/Nationality          :   ໄທ/Thai  

ພາສາ/Language  :   ໄທ, ອງັກດິ/ Thai, English 

ຕາໍແໜງ່/Position:  ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ(ອິດສະຫ ະ) ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ 

                 ເຊ ່ າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊ  ນ/ Member of Board of Directors 

                 (Independent) 

ວນັທີແຕງ່ຕ ັໍ້ງ/Date of Appointed:  10 August 2017 

ປະຫວດັການສກຶສາ/ Education: 

ປີ 2003 : ປະລິຍາຕຣ ີບນັຊ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລກະເສດສາດ, ປະເທດໄທ 

       Bachelor's Degree of Accounting, Kasetsart University, Thailand 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience: 

ປີ 2003 – 2004  : Internal audit, Italian-Thai Development PLC. 

ປີ 2004 – 2011  : Auditor, Assistant manager, BDO Co., Ltd.  

ປີ 2012 - ປະຈບຸນັ : Auditor manager, Professional auditing Service Co.,Ltd 

ປີ 2017-ປະຈບຸນັ  : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫ ະ) ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ 

                 ມະຫາຊ  ນ 

                  Member of Board of Directors (Independent), MHTL 

9. ທ່ານ ທີລະເມດ ວດຸທິພດັພິບນູ 

Mr. Theeramate 

Vuttipadhpibul 

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ,ເດອືນ,ປີເກດີ/Date of birth:   20 September 1967   

ສນັຊາດ/Nationality:   ໄທ/Thai   

ພາສາ/Language:   ໄທ, ອງັກດິ/ Thai, English 

ຕາໍແໜງ່/Position:   ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ(ອິດສະຫ ະ) ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ     

ມະຫາຊ  ນ /Member of Board of Directors (Independent) 

ວນັທີແຕງ່ຕ ັໍ້ງ/Date of Appointed:  10 August 2017 

ປະຫວດັການສກຶສາ/Education: 

ປີ 1989    : ປະລິນຍາຕຣ ີບນັຊ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຈລຸາລ  ງກອນ  

Bachelor's degree of Accounting, Chulalongkorn University 

ປີ 1997    : ປະລິນຍາໂທ ການບໍລິຫານທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລທາໍມະສາດ 

Master’s degree of business administration, Thammasat University 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience: 

ປີ 1989 – 1992 :  Senior Auditor, SCG-Na Co.,LTD (Anthur Anderson Group) 

ປີ 1992 – 1994 : Chief Accountant, Siam Syntech Construction PCL 

ປີ 1994 – 1997 : Manager, UTV Cable Network PCL ( Television )  

ປີ 1997 – 1998 : Senior Manager, Cineplex Co.,Ltd 
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ປີ 1998 – 2003: Financial Controller and Office Manager, Asia Pacific Potash 

Co.,Ltd 

ປີ 2003 – 2007: Manager, Boots Retail Thailand Co.,Ltd 

ປີ 2007 – 2012 : Senior Manager, California WOW Xperience PCL(CAWOW) 

ປີ 2013 – 2014 : Senior Manager. WE Fitness Co.,Ltd (Related Company     

of Major Group PCL) 

ປີ 2014 – 2015  : Head of Accounting and Finance.  Ticon Management      

                  Co., Ltd. 

ປີ 2015 – 2015  : CFO, Kriz Co., Ltd. (Former subsidiary of AIT PCL) 

ປີ 2015 - ປະຈບຸນັ: Executive Vice President Business, Advance Information    

Technology PCL  

ປີ 2017-ປະຈບຸນັ  : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫ ະ) ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສິນເຊື່ ອ 

                 ມະຫາຊ  ນ 

                 Member of Board of Directors (Independent), MHTL 
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Map of meeting venue 

 

 Landmark Mekong Riverside Hotel, Thatkhao Village, Sisattanak District, 

Vientiane, Lao PDR 

 Tel: 021 266 888 
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