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ບດົສະຫ ຼຸບການເຄ ື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ປະຈາໍປີ 2020 

 

ຄາໍຂວນັ (Slogan) 

“ທກຸເລ ື່ ອງສນິເຊ ື່ ອເປັນໄປໄດທີ້ື່  ມະຫະທຶນ” 

“All Financial is possible here” 

 

ວໄິສທດັ (Vision) 

ມະຫະທຶນ ມຸ ື່ງໝ ັນ້ທີື່ ຈະເປັນບໍລິສດັທີື່ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະ ເປັນໜຶື່ ງໃນຜ ື່ນາໍການໃຫ້ບໍລິການ

ສນິເຊ ື່ ອ ລດົຈກັ ແກື່ຄນົລາວ 

“Be a Listied company on LSX and the leader of Leasing company for Motorcycle in Lao 

PDR” 

 

ພາລະກດິ (Mission) 

“ມະຫະທຶນ ເຊົື່ າສນິເຊ ື່ ອ ສນິເຊ ື່ ອເພ ື່ ອທກຸຄນົ” ຄ ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງເຮົາທີື່ ໃຫກ້ບັຜ ື່ທີື່ ມ ີ

ສື່ວນໄດສ້ື່ວນເສຍ ໂດຍມພີາລະກດິດ ັື່ງນີ:້ 

 

ຕໍື່ ລ ກຄາ້        :    ເປັນໜຶື່ ງໃນໃຈລ ກຄາ້ດວ້ຍທີມງານມ ອາຊີບໃຫບໍ້ລິການທີື່ ປະທບັໃຈ ຍດຸຕິທ າ ແລະ ນະ

ວດັຕະກາໍທາງການເງນິທີທນັສະໄໝ 

ຕໍື່ ພະນກັງານ    :  ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເປັນມ  ອາຊີບ ແລະ ສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົໃນຊີວິດການເຮັດ

ວຽກງານ ແລະ ຊວີດິຄອບຄວົ 

ຕໍື່ ຜ ື່ຖ ຮຸນ້        :    ນ າບໍລສິດັເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະ ໃຫຜ້ນົຕອບແທນໃນລະດບັທີື່ ໜ້າ

ລງົທຶນ 

ຕໍື່ ຄ ື່ຄາ້          :  ສາ້ງຄວາມໄວວ້າງໃຈຕໍື່ ພນັທະມດິທາງທລຸະກດິທີື່ ພອ້ມຈະເຕບີໂຕ ແລະ 

                   ປະສບົຄວາມສ າເລັດໄປນ າກນັ 

ຕໍື່ ສງັຄມົ        :    ເພ ື່ ອເປັນທາງເລ ອກໃນການລງົທຶນສ າລບັປະຊາຊນົລາວ 
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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 : 

 

1122/ຈທວ ລງົວນັທີ 20 ພະຈກິ 2017 

ເລກປະຈາໍຕວົຜູໍ້ເສຍອາກອນ : 725714405-9-00 

ທຶນຈດົທະບຽນ : 

 

40.000.000.000 ກບີ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນທງັໝດົ    : 40.000.000  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 ບຸກຄະລາກອນເປັນສ າຄນັ. 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 ມແີຜນ

ໃຫໍ້ມກີານເພີົ່ ມຜະລິດຕະພນັໃຫໍ້ຫ າຍຂຶໍ້ນເຊັົ່ ນ: ການໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັທີົ່ ໃຊໍ້ແລໍ້ວ (Used 

motorcycle) ລວມເຖິງ ການໃຫໍ້ບໍລິການດໍ້ານການໃຫໍ້ສິນເຊ ົ່ ອຄ ນໃໝົ່ (Refinance) ຈາກຖານລກູ

ຄໍ້າເກົົ່ າທີົ່ ມປີະຫວດັການຊາໍລະເງນິທີົ່ ດີ ເພ ົ່ ອເປັນການສໍ້າງຖານລູກຄໍ້າ ເພ ົ່ ອໄປຂະຫຍາຍຜະລິດຕະ

ພນັປະເພດອ ົ່ 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, ໂດຍຈະຕໍ້ອງກ ານດົວີທີການ

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 ຕາມລ າດບັ. 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  
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ປີ 2020 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ໄດໍ້ເພີົ່ ມຜະລິດຕະພນັໃຫມ ົ່ ໂດຍເລີົ່ ມໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຄ ນໃຫມ ົ່ 

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

ເລ ອກໃຫໍ້ກບັລກູຄໍ້າຂອງບໍລິສດັ 

ເມ  ົ່ອວນັທີ 4 ທນັວາ 2020 ກອງປະຊຸມວິສາມນັ ຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ປີ 2020 ໄດໍ້ມມີະຕິເຫັນດີດ ໍ້ວຍ

ມະຕິສະເພາະ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

1. ແກໍ້ໄຂສດັສົ່ວນຫຸໍ້ນຂອງຜູໍ້ສໍ້າງຕ ັໍ້ງ ແລະ ປົ່ຽນສດັສົ່ວນຮຸໍ້ນ Floating ໃນຕະຫ າດລກັຊບັລາວ ເປັນ 

ສດັສົ່ວນສູງສຸດຕາມທີົ່ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຫ   ສາໍນກັງານຄຸໍ້ມຄອງຫ ກັຊບັລາວ ຫ   ກດົໝາຍທີົ່

ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກາໍນດົໄວໍ້ ໂດຍມອບອາໍນາດໃຫໍ້ຝົ່າຍບໍລິຫານເປັນຜູໍ້ດາໍເນນີການໃນດໍ້ານເອກະສານຕົ່າງໆ 

ຈນົກວົ່າຈະດາໍເນນີການແລໍ້ວສາໍເລັດ  

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  

 

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.  

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 ລບົລໍ້າງໃບທະບຽນວິສາຫະກດິເລກທີ 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).  
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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: 

 

 

 

              

 

 

 

 

ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີ ຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວສິາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 435/ຈທວ ລງົວນັທີ 27 ຕລຸາ 2014 

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% 

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: 

ຊ ົ່ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 
ຈາໍນວນຮຸໍ້ນກົ່ອນການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນຫ ງັການ

ເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາ

ສົ່ວນ 
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ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີ ຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 649/ຈທວ ລງົວນັທີ 17 ກນັຍາ 

2015 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

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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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 

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 

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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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 ົ່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  
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2020 ປີ 2020 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ໄດໍ້ເພີົ່ ມຜະລິດຕະພນັໃຫມ ົ່ ໂດຍເລີົ່ ມໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຄ ນໃຫມ ົ່ 

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

ລບັເປັນທາງເລ ອກໃຫໍ້ກບັລກູຄໍ້າຂອງບໍລິສດັ 

 

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

ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ 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
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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 

 ຄວາມສົ່ຽງຈາກການປົ່ຽນແປງຂອງອດັຕາບອກເບໍ້ຍ 

 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 

 

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” 
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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) 

 ໂອນຄວາມສົ່ຽງອອກໄປ (Transfer Risk)   

 ຫ ຼຸດຄວາມສົ່ຽງ (Reduce Risk)  

 ຫລີກລົ່ຽງຄວາມສົ່ຽງ (Avoid Risk)  

3) ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມສົ່ຽງ ແລະ ໂອກາດຕົ່າງໆ (Monitor and report  

risks and opportunities)  
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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. ການໃຫໍ້ສນິເຊ ົ່ 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  

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
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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

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 ກັຖານບດັປະຈາໍຕວົຕ ົໍ້ນ
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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 ລູກຄໍ້າໄດໍ້ສ າເລັດການ

ປະຕິບດັສນັຍາເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັຄບົຖໍ້ວນແລໍ້ວ ກາໍມະສິດລດົຈກັຈະຖ ກໂອນຄ ນໃຫໍ້ລກູຄໍ້າ. 

ຖໍ້າກໍລະນີ ໄລຍະເວລາການອອກທະບຽນລດົໃໝົ່ເກດີການຊກັຊໍ້າ ຫ   ຫ າຍກວົ່າ 90 

ວນັ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ຜູໍ້ທີົ່ ຕິດຕາມວຽກງານການຂຶໍ້ນທະບຽນລດົ ກໍົ່ຈະລາຍງານໄປຍງັຜູໍ້ຈດັການຝົ່າຍ

ສິນເຊ ົ່ ອແລະການຕະຫ າດ ໃຫໍ້ຮບັຊາບ ເພ ົ່ ອຫາວທີິແກ ໍ້ໄຂບນັຫາດ ັົ່ງກ ົ່າວ. 
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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

ຍກົເລີກສນັຍາເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອເລີຍ ຖໍ້າເຫັນວົ່າລູກຄໍ້າອາດຈະບໍົ່ ສາມາດຈ ົ່າຍເງນິຄົ່າງວດ

ໄດໍ້ໃນອານາຄດົ.  
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 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 ໍ ໍ້າປະກນັໃນການຊ າລະ

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 ຄົ່າທ ານຽມຕົ່າງໆ 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 

ບໍລິສດັ ມທຶີນຈດົທະບຽນ ແລະ ທຶນທີົ່ ຊາໍລະແລໍ້ວ ຈາໍນວນ 40.000 ລໍ້ານກບີ ແບົ່ງເປັນຮຸໍ້ນ

ສາມນັ ຈາໍນວນ 40 ລໍ້ານຮຸໍ້ນ ໂດຍມມີນູຄົ່າກາໍນດົ 1.000 ກບີຕໍົ່ ຮຸ ໍ້ນ. 

5.1 ໂຄງສໍ້າງຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນ 

ອດັຕາສົ່ວນຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນຂອງບໍລິສດັກ ົ່ອນ ແລະ ຫ ງັການອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນ IPO 

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 

ກົ່ອນການອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນ IPO 
ຫລງັການອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນ 

IPO 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ອດັຕາສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ 
ອດັຕາສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ 

1. ກຸົ່ມຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນເດີມ 27.760.000 100,00% 27.760.000 69,40% 

1) ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງຈາໍກດັ 27.088.000 97,5792507204611% 27.088.000 67,72000% 

2) ທົ່ານ ນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸມົ 671.912 2,4204322766571% 671.912 1,67978% 

3) ທົ່ານ ນາງ ທະນງົລກັ ອດຸມົ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

4) ທົ່ານ ທະນງົສກັ ອດຸມົ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

5) ທົ່ານ ສງັຄມົ ຈນັສກຸ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

6) ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

7) ທົ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

8) ທົ່ານ ນາງ ຈດິຕິມາ ນກັສອນ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

9) ທົ່ານ ນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

10) ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

11) ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລິີດວໄິລ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

12) ທົ່ານ ທອງທະຫວນັ ທອງແຖມ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

13) ທົ່ານ ຊດັພນົໄຊ ປນັຍາທາໍບະດ ີ 8 0,0000288184438% 8 0,00002% 

2. ນກັລງົທຶນທ ົົ່ວໄປ - - 12.240.000 30,60000% 

ລວມ 27.760.000 100% 40.000.000 100% 
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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) ໃຫໍ້ມອີ ານາດໃນການ

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) 
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6.2.2  ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນປີທີົ່ ຜົ່ານມາ 

ຜົ່ານການດາໍເນີນງານ ໃນປີ 2020 ສະພາບໍລິຫານ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ 

ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 6 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 3  ກມຸພາ 2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 14 ມນີາ  2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ເມ ົ່ອວນັທີ 27 ສິງຫາ 2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 4 ເມ ົ່ອວນັທີ 16 ຕລຸາ  2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 5 ເມ ົ່ອວນັທີ 18 ທນັວາ 2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 6 ເມ ົ່ອວນັທີ 25 ທນັວາ 2020 

 

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 2020 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ 

ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 4 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 11   ມນີາ   2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 14 ພຶດສະພາ 2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ເມ ົ່ອວນັທີ 25 ສິງຫາ    2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 4 ເມ ົ່ອວນັທີ 26  ຕລຸາ    2020 

 

6.3.2 ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງ 

ລ/ດ ຄະນະກາໍມະການຄູໍ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງ ສນັຊາດ ຕາໍແໜົ່ງ 

1 ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ ໄທ ປະທານ 
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2 ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລິີດວໄິລ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ 

3 ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ໄທ  ຄະນະກາໍມະການ/ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

4 ທົ່ານ ວນິຍ ູຈລີະປະພາການ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ/ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

 

ຜົ່ານການດາໍເນນີງານ ໃນປີ 2020 ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກ

ງານ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 8  ຕລຸາ  2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 10 ທນັວາ 2020 

 

 

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 2020 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລ ອກ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ 

ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 9   ມນີາ  2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 10 ພະຈກິ 2020 

 

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 2020 ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກ

ງານ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 3 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 28 ມງັກອນ  2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 9  ມນີາ     2020 
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 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ເມ ົ່ອວນັທີ 28 ກລໍະກດົ  2020 

 

6.3.5 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ 

ລ/ດ 
ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວ

ພນັ 

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 2020 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ ໄດໍ້

ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 4 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 6   ມນີາ    2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 10 ພຶດສະພາ 2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ເມ ົ່ອວນັທີ 15  ສິງຫາ   2020 

 ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 4 ເມ ົ່ອວນັທີ 20  ຕລຸາ    2020 

 

 

7. ຜນົການດາໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ ຜນົການດາໍເນນີງານ ປະຈາໍປີ 2020 

7.1 ລາຍຮບັ 

ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ2020, ບໍລິສດັ ໄດໍ້ມລີາຍຮບັລວມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 24.253,2 ລໍ້ານກບີ 

ແລະ 25.589,8 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 5,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ລາຍຮບັ 
2019  2020 Changed 

ກບີ 

million  

 ກບີ 

million  

% ກບີ 

million  

% 

ດອກເບໍ້ຍ  23.301,6 96,1 24.401,2 95,4 1.099,6 +4,7 

ລາຍຮບັ ອ ົ່ ນ 951,6 3,9 1.188,6 4,6 237,0 +24,9 

ລວມ ລາຍຮບັ 24.253,2 100,0

0 

25.589,8 100,0 

 

1.336,6 +5,5    

 

ໃນຊົ່ວງປີ 2019 ຫາ 2020, ບໍລິສດັມລີາຍຮບັເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກຍອດລກູໜີໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຄງົເຫ  ອທີົ່ ມ ີ

ຢູົ່ຂອງບໍລິສດັ ເຊິົ່ ງບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານວາງຍຸດທະສາດໃນການສ ົົ່ງເສີມດໍ້ານການຕະຫ າດເຊັົ່ ນ: ເພີົ່ ມພະ

ນກັງານການຕະຫ າດໃນການເຈາະກຸົ່ມລກູຄໍ້າ ແລະ ເຂົໍ້າເຖງິລກູຄໍ້າ ພໍ້ອມທງັຊອກຮໍ້ານຄໍ້າຕວົແທນຈາໍ
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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 2019 ແລະ 2020, ບໍລິສດັໄດໍ້ມລີາຍຈ ົ່າຍລວມທງັໝດົລວມທງັຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍທາງດໍ້ານ

ການເງິນ ຈາໍນວນ 13.913,0 ລໍ້ານກີບ ແລະ 16.720,7 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ. ໃນນີໍ້ ລາຍ

ຈ ົ່າຍລວມເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຄຽງຄູົ່ກບັລາຍຮບັລວມທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນໃນແຕົ່ລະປີ. ເຖິງຢົ່າງໃດກໍົ່ຕາມ ເມ ົ່ອພິຈາລະນາ

ຈາກອດັຕາສົ່ວນລາຍຈ ົ່າຍລວມຕໍົ່ ລາຍຮບັລວມ ສາໍລບັປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ເທົົ່ າກບັ 57,4 

ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 65,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕາມລາໍດບັ. ຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍຫ ກັຂອງບໍລິສດັ ແມ ົ່ນ ລາຍຈ ົ່າຍໃນການ

ບໍລິຫານ ມຈີາໍນວນ 11.018,4 ລໍ້ານກີບ ແລະ 12.688,8 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ   79,2 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ແລະ 75,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ປຽບທຽບກບັລາຍຈ ົ່າຍທງັໝດົ 

ຕາຕະລາງ: ລາຍຈ ົ່າຍ 

ລາຍຈ ົ່າຍ 
31 Dec 2019 31 Dec 2020  Changed 

ລໍ້ານກບີ  % ລໍ້ານກບີ % ລໍ້ານກບີ % 

ລາຍຈ ົ່າຍໃນການບໍລິຫານ 11.018,4 79,2 12.618,3 75,5 +1.599,9 +14,5 

ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ 438,9 3,2 1.367,3 8,2 +928,4 +211,5 

ຂາດທຶນຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນ 798,2 5,7 537,6 3,2 -260,6 -32,6 

ລາຍຈ ົ່າຍການເງນິ 1.657,5 11,9 2.197,5 13,1 +540,0 +32,6 

ລວມ ລາຍຈ ົ່າຍ 13.913,0 100,0 16.720,7 100,0 2.807,7 +20,2 

 

ໃນປີ 2020, ບໍລິສດັມໂີຄງສໍ້າງລາຍຈ ົ່າຍລວມທີົ່ ປະກອບດໍ້ວຍ: ລາຍຈ ົ່າຍບໍລິຫານ ເທົົ່ າກບັ 

12.618,3 ລໍ້ານກບີ ຊຶົ່ ງເທົົ່ າກບັ 75,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ, ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ ເທົົ່ າກບັ 1.367,3 ລໍ້ານກບີ ຫ   

ເທົົ່ າກບັ 8,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ, ຂາດທຶນຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນ ເທົົ່ າກບັ 537,6 ລໍ້ານກີບ ເທົົ່ າກບັ 3,2 

ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍການເງນິ ເທົົ່ າກບັ 2.197,5 ລໍ້ານກບີ ເທົົ່ າກບັ 13,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ. 

ລາຍຈ ົ່າຍບໍລິຫານປະກອບດໍ້ວຍ: ລາຍຈ ົ່າຍພະນກັງານ, ຄົ່າຕອບແທນຂອງຜູໍ້ບໍລິຫານ, ລາຍ

ຈ ົ່າຍສາທາລະນປຸະໂພກ, ລາຍຈ ົ່າຍການຕະຫ າດ, ຂາດທຶນສດຸທິຈາກການຂາຍຊບັສິນລໍຖໍ້າຂາຍ, ຄົ່າ
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ຕອບແທນຜູົ່ຊ ົ່ຽວຊານ, ຄົ່າຫ ຼຸ ໍ້ຍຫໍ້ຽນ ແລະ ຄົ່າເສ ົ່ ອມມນູຄົ່າ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍອ ົ່ ນໆ. ໃນປີ 2020, 

ລາຍຈ ົ່າຍລວມ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 20,2 ສົ່ວຍຮໍ້ອຍ ໃນຂະນະທີົ່ ລາຍຮບັເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 5,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ເຊິົ່ ງອດັຕາ

ການເພີົ່ ມຂ ໍ້ນຂອງຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍມາຈາກການເພີົ່ ມຂ ໍ້ນຂອງໜີໍ້ສງົໄສຈະສນູ ອນັເນ ົ່ ອງມາຈາກລູກໜີໍ້ຂອງ

ບໍລິສດັ ໄດໍ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການແຜົ່ລະບາດຂອງໄວຣດັສາຍພນັໃຫມ ົ່  (Coronavirus ຫ   COVID-

19)  

ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020, ບໍລິສດັມ ີໜີໍ້ສງົໃສຈະສູນ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສູນ ເທົົ່ າກບັ 

438,9 ລໍ້ານກີບ ແລະ 1.367,3 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 3,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 8,2 

ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ເມ ົ່ອທຽບລາຍຈ ົ່າຍລວມຕາມລາໍດບັ.  

ຕາຕະລາງ: ໜີໍ້ສງົໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ 

ລາຍລະອຽດ ຫວົໜົ່ວຍ 
31 ທນັວາ 

2019 

31 ທນັວາ

2020 

ປົ່ຽນແປງ 

ໜີໍ້ສງົໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ ລໍ້ານກບີ 438,9 1.367,3 +928,4 

ໜີໍ້ສງົໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ

ຕໍົ່ ລາຍຮບັລວມ 
% 1,8 5,3 +3,5 

 

ອດັຕາສົ່ວນຂອງ ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູຕໍົ່ ລາຍໄດໍ້ລວມ ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 

2020 ເຫັນວົ່າຢູົ່ໃນລະດບັ 1,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 5,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕາມລາໍດບັ. ໂດຍລວມແລໍ້ວ ໃນ

ການດາໍເນນີທລຸະກດິທີົ່ ຜົ່ານມາບໍລິສດັສາມາດຄວບຄມຸອດັຕາສົ່ວນ ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍ

ໜີໍ້ສນູ ຢູົ່ໃນລະດບັທີົ່ ຖ ວ ົ່າມປີະສິດທິພາບ, ຊຶົ່ ງໃນປີ 2020 ທີົ່ ຜົ່ານມາ ໜີໍ້ບໍົ່ ເຮັດໃຫໍ້ມລີາຍໄດໍ້ (NPL) 

ໄດໍ້ເພີົ່ ມສງູຂ ໍ້ນ ອນັເນ ົ່ ອງມາຈາກລກູໜີໍ້ຂອງບໍລິສດັໄດໍ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການແຜົ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ

ສາຍພນັໃຫມ ົ່ (Coronavirus ຫ   COVID-19)  

7.3 ກາໍໄລສດຸທິ ແລະ ອດັຕາກາໍໄລສດຸທິ 

ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ບໍລິສດັມ ີກາໍໄລສຸດທິ ເທົົ່ າກບັ 8.084,6 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

7.744,8 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 33,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 30,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕາມລາໍດບັ

ເມ  ົ່ອທຽບໃສົ່ລາຍຮບັລວມ, ຊຶົ່ ງສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວົ່າອດັຕາການເຮັດກາໍໄລຂອງບໍລິສດັ ຫ ຼຸດລງົ ແລະ 

ຜນົກາໍໄລສຸດທິກ ົ່ອນຫກັພາສີນິຕິບຸກຄນົ ຂອງບໍລິສດັຫ ຼຸດລງົຈາກ 10.340,2 ລໍ້ານກີບ ມາຢູົ່ທີົ່  

8.869,1 ລໍ້ານກບີ  
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8. ຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ 

8.1  ຊບັສິນ 

ໃນປີ 2019  ແລະ ປີ 2020 ບໍລິສດັມຊີບັສິນທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 93.888,9 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

88.739,4 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ໃນນ ັໍ້ນລາຍການຊບັສິນຫ ກັແມ ົ່ນ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການ

ເງນິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັ ຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະຂອງບໍລິສດັ ຊຶົ່ ງເທົົ່ າກບັ 77.992,6 ລໍ້ານກບີ ແລະ 

72.715,5 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 83,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 81,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕໍົ່ ຊບັສິນ

ລວມຕາມລາໍດບັ.  

ຕາຕະລາງ: ຊບັສນິທງັໝດົ 

 

ໃບສະແດງຖານະທາງການເງນິ 
31 ທນັວາ 2019 31 ທນັວາ 2020  

ລໍ້ານກບີ % ລໍ້ານກບີ % 

ຊບັສນິໝນູວຽນ     

ເງນິສດົ ແລະ ລາຍການທຽບເທົົ່ າເງນິສດົ 11.898,9 12,7 12.404,3 14,0 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ ແລະ  

ເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ 

49.450,7 52,7 47.412,9 53,4 

ຊບັສນິລໍຖ ໍ້າການຂາຍ 135,8 0,1 187,6 0,2 

ຊບັສນິໝນູວຽນອ ົ່ ນ 371,3 0,4 334,6 0,4 

ລວມ ຊບັສິນໝນູວຽນ 61.856,7 65,9    60.399,4 68,0 

ຊບັສນິ ບໍົ່ໝນູວຽນ     

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

ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າທາງການເງນິ ແລະ 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະ 

28.541,9 39,2 25.302,6 28,5 

ສົ່ວນປບັປງຸອາຄານ ແລະ ອປຸະກອນ 1.454,2 1,6 1.037,4 1,2 

ຊບັສນິທີົ່ ບໍົ່ ມຕີວົຕນົ -   60,0 0,1 

ຊບັສມົບດັຄງົທີົ່ ບໍົ່ ມຕີວົຕນົ 36,1 0,0 - 0,0 

ລວມ ຊບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 32.032,2 34,1 28.400,0 32,0 

ລວມຊບັສິນ 93.888,9 100,0 88.739,4 100,0 
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8.1.1 ຊບັສນິໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ບໍລິສດັ ມີຊບັສິນໝູນວຽນ ເທົົ່ າກບັ 61.856,7 ລໍ້ານກີບ 

60.399,4 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ  ຫ   ເທົົ່ າກບັ 65,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 68,0 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັ

ສິນລວມຕາມລາໍດບັ ໂດຍຊບັສິນໝນູວຽນຫ ກັທີົ່ ຫ ຼຸດລງົໄດໍ້ແກ ົ່ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ 

ແລະ ເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ ເທົົ່ າກບັ 49.450,7 ລໍ້ານກບີ ແລະ 47.412,9 ລໍ້ານກບີ ຕາມ

ລາໍດບັ ຫ  ເທົົ່ າກບັ 52,7 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 53,4 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ. 

ນອກນ ັໍ້ນ ຍງັມລີາຍການຊບັສິນໝນູວຽນປະກອບດໍ້ວຍ ເງນິສດົ ແລະ ສິົ່ ງທຽບເທົົ່ າເງນິສດົ 

ເທົົ່ າກບັ 11.898,9 ລໍ້ານກບີ ແລະ 12.404,3 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 12,7 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ແລະ 14,0 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ. ຊບັສິນລໍຖໍ້າການຂາຍ ເທົົ່ າກບັ 135,8 ລໍ້ານ

ກບີ ແລະ 187,6 ລໍ້ານກບີ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 0,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 0,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມ. 

ຊບັສິນໝນູວຽນອ ົ່ ນໆ ທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນປະກອບດໍ້ວຍ ຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍ ຈ ົ່າຍລົ່ວງໜໍ້າ, ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກລາຍການ

ທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ ແລະ ພາກສົ່ວນອ ົ່ ນ ເທົົ່ າກບັ 371,3 ລໍ້ານກບີ 334,6 ລໍ້ານກບີ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 0,4 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ແລະ 0,4 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມ. 

 

8.1.2 ຊບັສນິບໍົ່ໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ບໍລິສດັມຊີບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນເທົົ່ າກບັ 32.032,2 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

28.400,0 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ  ຫ   ເທົົ່ າກບັ 34,1  ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 32,0 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັ

ສິນລວມຕາມລາໍດບັ ຊຶົ່ ງສາມາດສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວົ່າ ຊບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນມກີານຫ ຼຸດລງົ ໂດຍຊບັສິນບໍົ່ໝູ

ນວຽນຫ ກັທີົ່ ຫ ຼຸດລງົໄດໍ້ແກ ົ່ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍ

ລະ ເທົົ່ າກບັ 28.541,9 ລໍ້ານກບີ ແລະ 25.302,6 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 30,4 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ແລະ 28,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ ຍໍ້ອນບໍລິສດັມໜີີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກຄົ່າງວດ

ເກນີໝຶົ່ ງປີໃນການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອໃຫໍ້ລກູຄໍ້າ. 

 

ນອກນ ັໍ້ນຍງັມລີາຍການຊບັສິນໝນູວຽນຍງັປະກອບດໍ້ວຍ ເງນິຝາກທີົ່ ທະນາຄານແຫົ່ງ ສ ປ ປ 

ລາວ ເທົົ່ າກບັ 2.000,0 ລໍ້ານກບີ ແລະ 2.000,0 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 2,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

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

1.454,2 ລໍ້ານກບີ ແລະ 1.037,4 ຫ   ເທົົ່ າກບັ 1,6 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 1,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັ

ສິນລວມຕາມລາໍດບັ.  
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8.2 ໜີໍ້ສິນ 

ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020, ບໍລິສດັມໜີີໍ້ສິນທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 6.695,6 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

5.902,5 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 24,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 32,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນ

ລວມ. ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງແຫ ົ່ງເງນິກູໍ້ຈາກການກູໍ້ຢ ມຈາກບໍລິສດັທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ ເປັນກູໍ້ຢ ມຜົ່ານ

ທະນາຄານ ຫ   ສະຖາບນັການເງນິແທນ  
 

ຕາຕະລາງ: ໜີໍ້ສິນທງັໝດົ 

ໃບສະແດງຖານະທາງການເງນິ 
31 ທນັວາ 2019 31 ທນັວາ 2020  

ລໍ້ານກບີ % ລໍ້ານກບີ % 

ໜີໍ້ສິນ     

ໜີໍ້ສິນໝນູວຽນ     

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງໃນທລຸະກດິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອ ົ່ ນໆ 3.704,7 13,8 4.074,9 22,7 

ໜີໍ້ສິນຂອງສນັຍາເຊົົ່ າທາງການເງນິພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ  124,2 0,4 78,3 0,4 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອາກອນລາຍຮບັ 2.837,3 10,6 1.722,5 9,6 

ເງນິປນັຜນົຄໍ້າງຈ ົ່າຍ 29,3 0,1 26,8 0,1 

ລວມໜີໍ້ສິນໝນູວຽນ 6.695,5 24,9 5.902,5 32,8 

ໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ     

ໜີໍ້ສິນພາຍໃຕໍ້ສນັຍາເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ -  0,0 11.936,4 66,4 

ໜີໍ້ສິນໄລຍະຍາວຈາກພາກສົ່ວນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ 20.100,0 74,8 - 0,0 

ໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນອ ົ່ ນໆ 78,1 0,3 140,4 0,8 

ລວມໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 20.178,1 75,1 12.076,8 67,2 

ລວມໜີໍ້ສິນ  26.873,6 100,0 17.979,3 100,0 

 

8.2.1 ໜີໍ້ສິນໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020, ບໍລິສດັໄດໍ້ມໜີີໍ້ສິນໝນູວຽນ ເທົົ່ າກບັ 6.695,6 ລໍ້ານກບີ 

ແລະ 5.902,5 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 24,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 32,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງໜີໍ້

ສິນລວມທງັໝດົຕາມລາໍດບັ 
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ນອກຈາກນ ັໍ້ນ ຍງັມລີາຍການໜີໍ້ສິນໝນູວຽນປະກອບດໍ້ວຍ  ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງໃນທລຸະກດິ ແລະ 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອ ົ່ ນໆ ເທົົ່ າກບັ 3.704,7 ລໍ້ານກບີ ແລະ 4.074,9 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   13,8 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ແລະ 22,7 ສົ່ວນຮໍ້ອຍຕາມລາໍດບັ. 

8.2.2 ໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020, ບໍລິສດັໄດໍ້ມໜີີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ ເທົົ່ າກບັ 20.178,1 ລໍ້ານ

ກີບ ແລະ 12.076,8 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ  ເທົົ່ າກບັ 75,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 67,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ຂອງໜີໍ້ສິນລວມທງັໝດົຕາມລາໍດບັ. 
 

9. ຜນົດາໍເນນີງານດໍ້ານການຕະຫ າດ 

9.1 ການອະນມຸດັສນິເຊ ົ່ ອລດົຈກັ 
 

ຕາຕະລາງ: ການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັ 

ປຽບທຽບການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັຂອງບໍລສິດັໃນໄລຍະປີ 2019 ຫາ 2020 

ລາຍການ ປີ 2019 ປີ 2020 ຫ ຼຸດລງົ ອດັຕາສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ 

ຈາໍນວນສນັຍາ (ຄນັ) 6.030 5.046  -984  -16,3%  

ຈາໍນວນເງນິໃຫໍ້ສນິເຊ ົ່ ອ (ລໍ້ານກບີ) 68.557 58.485 -10.072 -14,7%  

 

ໃນປີ 2020, ບໍລິສດັ ມກີານອະນຸມດັສິນເຊ ົ່ ອໃຫມ ົ່ທງັລດົຈກັ ແລະ ອຶົ່ ນໆ  ຈາໍນວນ 

5.046 ສນັຍາ ຫ   58.485 ລໍ້ານກີບ ຫ ຼຸດລງົ 984 ຄນັ ຈາກປີ 2019 ຫ   16,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ໃນ

ຂະນະທີົ່ ມຍີອດອະນມຸດັຕາມຈາໍນວນຢູົ່ທີ 10.072 ລໍ້ານກບີ ຫ   ຫ ຼຸດລງົໃນອດັຕາ 14,7 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ. 

     ໃນຊົ່ວງໄລຍະ 5 ປີທີົ່ ຜົ່ານມາ ໃນການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອໃຫມ ົ່ທງັລດົຈກັ ແລະ ອຶົ່ ນໆ 
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9.2 ເປີດໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອຄ ນໃຫມ ົ່ (Refinance) ສາໍລບັລດົມ  2  

   ບໍລິສດັໄດໍ້ເລີົ່ ມໃຫໍ້ການບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ (Refinance) ສາໍລບັລດົມ  2 ໂດຍເລີົ່ ມແຕົ່

ເດ ອນ ກນັຍາ 2020 ທ ັໍ້ງນີໍ້ການໃຫໍ້ບໍລິການຊົ່ວງທາໍອິດ ຈະຈາໍກດັຈາໍນວນລກູຄໍ້າ ເພ ົ່ ອເປັນ

ການທດົລອງຕະຫ າດ ແລະ ໃນອານາຄດົບໍລິສດັ ຈະຂະຫຍາຍຕະຫ າດໃຫໍ້ເພີົ່ ມຫ າຍຂ ໍ້ນ 

 

10. ແຜນການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2021 

10.1 ດໍ້ານການຕະຫ າດ 

ບໍລິສດັມແີຜນທີົ່ ຈະເພີົ່ ມຈາໍນວນສິນເຊ ົ່ ອລາຍໃຫມ ົ່ ເພີົ່ ມຫ າຍຂ ໍ້ນຈາກປີ 2020 ອີກປະມານ 

60 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ເຊິົ່ ງຖ ເປັນການຂະຫຍາຍໂຕຂໍ້ອນຂໍ້າງສງູ ເພ ົ່ ອຊດົເຊຍີຈາໍນວນສິນເຊ ົ່ ອຫ ຼຸດລງົໃນປີທີົ່

ຜົ່ານມາ ອນັເນ ົ່ ອງມາຈາກການລະບາດຂອງໄວຣດັສາຍພນັໃຫມ ົ່ Coronavirus (COVID-19) ມ ີ

ກນົລະຍດຸຫ ກັ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

1) ຮກັສາສົ່ວນແບົ່ງທາງການຕະຫ າດໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ   

2) ຂະຫຍາຍພ ໍ້ນທີົ່ ໃຫໍ້ບໍລິການເພີົ່ ມເຕີມໃນແຂວງທີົ່ ມປີະສິດທິພາບ ໂດຍເປີດສາຂາ ຫ      

ໜົ່ວຍບໍລິການອີກ 1-2 ແຫົ່ງ  

3) ພດັທະນາຊົ່ອງທາງການຕະຫ າດໃໝົ່ຜົ່ານຊົ່ອງທາງສ ົ່ ສານອອນໄລນ ໌ (Social Media) 

ແລະ ເທັກໂນໂລຍີໃໝົ່  

4) ເລີົ່ ມໃຊໍ້ງານ Mobile Application ເພ ົ່ ອເປັນຊົ່ອງທາງການຕະຫ າດໃຫມ ົ່ ແລະ ເພີົ່ ມ

ຄວາມສະດວກໃນການຮຽກເບິົ່ ງສະຖານະສນັຍາຂອງລູກຄໍ້າ ຕະຫ ອດຈນົຊົ່ວຍໃນການ

ສ ົ່ ສານລະຫວົ່າງລກູຄໍ້າກບັບໍລິສດັ   

10.2  ເງນິກູໍ້ຢ ມ 

ຈາກແຜນການດາໍເນີນທຸລະກິດປີ 2021 ບໍລິສດັຕໍ້ອງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດເພີົ່ ມອີກ 

ສະນ ັໍ້ນ, ບໍລິສດັຈຶົ່ ງຕໍ້ອງການເງນິກູໍ້ຢ ມປະມານ 19.800 ລໍ້ານກບີ ເພ ົ່ ອເຮັດໃຫໍ້ບນັລຸຕາມແຜນທີົ່ ວາງ

ໄວໍ້. 

10.3 ການລງົທຶນ 

 

 

 

 

 

 

ປະເພດຂອງການລງົທຶນ ກບີ 

ອາຄານສາໍນກັງານ ແລະ ຄົ່າຕກົແຕົ່ງ 64,000,000 

ຍານພາຫະນະ 520,000,000 

ອປຸະກອນຄອມພິວເຕີທ ັໍ້ງ Hardware ແລະ  Software 436,000,000 

ອປຸະກອນສາໍນກັງານ 160,000,000 

ງບົປະມານຈດັຫາອປຸະກອນເຄຶົ່ ອງໃຊໍ້ໃນການເປີດສາຂາໃຫມ ົ່ 96,000,000 

 ທງັໝດົ  1,276,000,000 
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10.4 ພະນກັງານ 

 

 

 

 

 

ສິໍ້ນສຸດປີ 2021, ບໍລິສດັ ມພີະນກັງານທງັໝດົ ຈາໍນວນ 133 ຄນົ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກປີ 

2020 ຈາໍນວນ 27 ຄນົ ເນ ົ່ ອງຈາກໄດໍ້ມກີານຂະຫຍາຍທລຸະກດິ ຜນົຕອບແທນລວມທງັປີ 

2021 ສາໍລບັພະນກັງານລວມທງັຜູົ່ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ ຕາມແຜນງານປະຈາໍປີ 2021 ຈາໍ

ນວນ 8,228,291,424 ກບີ 

 

 

 

 

 

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

ພະນກັງານ ຄນົ 

ຈາໍນວນຜູໍ້ບໍລຫິານລະດບັສງູ 3 

ຈາໍນວນຜູໍ້ບໍລຫິານລະດບັກາງ 12 

ຈາໍນວນຫວົໜໍ້າໜົ່ວຍງານ 17 

ຈາໍນວນພະນກັງານທ ົົ່ວໄປ 101 

 ທງັໝດົ 133 


