




 

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

TEL 021 418062 - 418066 

ເອກະສານຄດັຕດິ ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮື ຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2019 

1. ວາລະກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2019 

2. ໃບມອບສິດ 

3. ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ1:           ລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນ ປະຈາໍປີ ທີີ່ ຜີ່ານມາ 

4. ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ2 ແລະ 6:   ບດົສະຫ ຸບລາຍງານກີ່ຽວກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ,  

 ລາຍງານ ປະຈາໍປີ 2019 ແລະ ແຜນການດາໍເນນີທລຸະກດິ ປະຈາໍປີ 2020 

5. ເອກະສານປະກອບວາລະທີ 3:             ເອກະສານລານງານການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2019 

6. ຄາໍແນະນາໍກີ່ຽວກບັການລງົຄະແນນສຽງ 

7. ຄາໍແນະນາໍກີ່ຽວກບັເອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານທີີ່ ຕູ້ອງນາໍມາສະເໜີໂຕເພືີ່ ອເຂົູ້າຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

8. ຊວີະປະຫວດັຫຍໍູ້ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

9. ແຜນທີີ່ ຂອງສະຖານທີີ່ ຈດັກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນ 

ໝາຍເຫດ 

1. ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນທຸກທີ່ານຕູ້ອງໄດູ້ນາໍເອົາໜງັສືເຊີນປະຊຸມພູ້ອມເອກະສານຄດັຕິດຕີ່າງໆ ເລີີ່ ມຕ ັູ້ງແຕີ່ 3 ເມສາ 2020 ຢ ີ່ ອາຄານຕະຫ າດຫ ກັ

ຊບັລາວ ຊ ັູ້ນ 4 ພະແນກຊາໍລະສະສາງ ແລະ ຮບັຝາກຫ ກັຊບັ, ບູ້ານໂພນທນັເໜືອ, ຖະໜນົ T4, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງ

ວຽງຈນັ, ໂທລະສບັ: (856-20) 454361-4, ແຟັກ: (856-21) 454361-4 

2. ສາໍລບັຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນທີີ່ ຈະເຂົູ້າຮີ່ວມປະຊຸມດູ້ວຍຕນົເອງກະລນຸານາໍບດັປະຈາໍຕວົ ຫ ື ໜງັສືຜີ່ານແດນ (ກລໍະນເີປັນຄນົຕີ່າງປະເທດ) ມາສະເໜີ

ຕວົເພືີ່ ອເຂົູ້າຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

3. ຖູ້າຫາກທີ່ານບໍີ່ ສະດວກທີີ່ ໄປຮີ່ວມກອງປະຊຸມດູ້ວຍຕນົເອງ ຈະມອບສິດໃຫູ້ບຸກຄນົອືີ່ ນໄປເຂົູ້າຮີ່ວມແທນກໍີ່ໄດູ້ ໂດຍມອບສິດໃຫູ້ຕາມ

ແບບທີີ່ ຄດັຕິດມາພູ້ອມໜງັສືສະບບັນີູ້ ແລະ ນາໍມາມອບໃຫູ້ປະທານກອງປະຊຸມ ຫ ື ຜ ູ້ທີີ່ ປະທານກອງປະຊຸມມອບໝາຍ ຊ ີ່ ງຜ ູ້ໄດູ້ຮບັ

ມອບສິດຕູ້ອງໄດູ້ນາໍບດັປະຈາໍຕວົ ຫ ື ໜງັສືຜີ່ານແດນ (ກລໍະນເີປັນຄນົຕີ່າງປະເທດ) ມາສະເໜີຕວົເພືີ່ ອເຂົູ້າຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

4. ໃນກລໍະນທີີີ່ ຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນຈະມອບໝາຍໃຫູ້ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອິດສະຫ ະຂອງບໍລິສດັ ເຂົູ້າຮີ່ວມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງແທນ, ກະລນຸາ

ປະກອບຂໍູ້ມ  ນ ແລະ ລງົລາຍເຊັນໃນໃບມອບສິດດ ັີ່ງກີ່າວ ແລະ   ໝາຍ () ເພືີ່ ອເລືອກເອົາສະພາບໍລິຫານອິດສະຫ ະຂອງບໍລິສດັ 

ທີ່ານໃດທີ່ານໜ ີ່ ງເປັນຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ແລະ ສ ົີ່ງໃບມອບສິດດ ັີ່ງກີ່າວພູ້ອມເອກະສານຄດັຕິດນ ັ ູ້ນ ສ ົີ່ງເຖິງ ບໍລິສດັ ມະຫະທ ນ ເຊົີ່ າສິນເຊືີ່ ອ 

ມະຫາຊນົ, ຖະໜນົ ໄກສອນພມົວິຫານ, ບູ້ານ ໂພນພະເນົາ ກມ5, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໂທ-ແຟັກ:(+856 

21)418062 – 6  ແລະ ກະລນຸາສ ົີ່ງເຖງິບໍລິສດັກີ່ອນ ວນັທີ 14 ເມສາ 2020 

5. ຖູ້າຫາກທີ່ານມຂໍີູ້ສງົໄສ ຫ ື ຄາໍຖາມກີ່ຽວກບັການມອບສິດ ລວມທງັລາຍລະອຽດໃນໜງັຊເືຊນີປະຊຸມສະບບັນີູ້ ທີ່ານສາມາດສອບຖາມ 

ທີ່ານ ນາງ ເດອືນເພັນ ສີປະມວນ , ໂທ: (856-20) 96380881 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

TEL 021 418062 - 418066 

 

ວາລະທີ 1 ພິຈາລະນາຮບັຮອງລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖປືະຈາໍປີໃນຄ ັູ້ງທີີ່ ຜີ່ານມາ 

ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນປະຈາໍປີທີີ່ ຜີ່ານມາ ເມືີ່ອວນັທີ 28 ເມສາ 2019 ເພືີ່ ອໃຫູ້ຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນຮບັຊາບເຖງິຜນົສາໍເລັດ  

               ໃນກອງປະຊຸມ ດ ັີ່ງກີ່າວຕາມເອກະສານຄດັຕິດ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວີ່າກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນຄວນຮບັຮອງເອົາລາຍງານການປະຊຸມຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນປະຈາໍປີທີີ່ ຜີ່ານມາ 

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວີ່າວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜີ່ານມະຕິດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວີ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີີ່ ເຂົູ້າຮີ່ວມ 

ກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 2 ພິຈາລະນາຮບັຮອງບດົສະຫ ຸບລາຍງານກີ່ຽວກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານ ປະຈາໍປີ 2019 

ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້  “ ກອງປະ 

ຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນມສິີດ ແລະ ໜູ້າທີີ່ ໃນການຮບັຮອງເອົາບດົສະຫ ຸບລາຍງານກີ່ຽວກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ແລະ 

ລາຍງານປະຈາໍປີຂອງບໍລິສດັ ” ໂດຍລາຍງານຜນົບດົສະຫ ຸບລາຍງານກີ່ຽວກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ     

                2019 ແມ ີ່ນມລີາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄດັຕິດ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວີ່າກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນຄວນຮບັຮອງເອົາບດົສະຫ ຸບລາຍງານກີ່ຽວກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ແລະ ລາຍງານ  

ປະຈາໍປີຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2019 ຊ ີ່ ງໄດູ້ຜີ່ານການພິຈາລະນາຂອງສະພາບໍລິຫານແລູ້ວ 

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວີ່າ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜີ່ານມະຕິດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວີ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີີ່ ເຂົູ້າ 

ຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 3 ພິຈາລະນາຮບັຮອງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2019 

ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້ “ ກອງປະ 

ຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນມສິີດ ແລະ ໜູ້າທີີ່ ໃນການຮບັຮອງເອົາເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ບໍລິສດັ ” ໂດຍເອກະສານ 

ລາຍງານການເງນິ ປະຈາໍປີ 2019 ແມ ີ່ນມລີາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄດັຕິດ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວີ່າກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນຄວນຮບັຮອງເອົາເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2019 ຊ ີ່ ງໄດູ້ຜີ່ານການ 

ພິຈາລະນາຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜີ່ານການກວດສອບຈາກຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກແລູ້ວ 

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວີ່າ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜີ່ານມະຕິດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວີ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີີ່ ເຂົູ້າ 

ຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 4 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແນວທາງການຈດັຫາແຫ ີ່ງເງນິກ ູ້ຢືມ ເພືີ່ ອໃຊູ້ສາໍລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການຕາມແຜນການດາໍເນນີງານ 

ປະຈາໍປີ 2020 

ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ອິງຕາມແຜນທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ສາໍລບັປີ 2020 ເຊິີ່ ງບໍລິສດັຕູ້ອງການຂະຫຍາຍທລຸະກດິ ດ ັີ່ງນ ັ ູ້ນ ບໍລິສດັຈ ີ່ງຕູ້ອງການ 

ສິນເຊ ີ່ອໃຫມ ີ່ ປະມານ 9.000 ລູ້ານກບີ 

 



 

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

TEL 021 418062 - 418066 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວີ່າກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນຄວນຮບັຮອງເອົາລາຍງານແຜນການດາໍເນນີງານ, ເງນິເດອືນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົທ ນ 

ຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2020 ຊ ີ່ ງໄດູ້ຜີ່ານການພິຈາລະນາຂອງສະພາບໍລິຫານແລູ້ວ 

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວີ່າ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜີ່ານມະຕິດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວີ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີີ່ ເຂົູ້າ 

ຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 5 ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັການຈດັສນັຫາກາໍໄລສດຸທິປີ 2019 ແລະ ວທີິແບີ່ງເງນິປນັຜນົ 

ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ155 ກາໍນດົໃຫູ້” ການແບີ່ງເງນິ 

ປນັຜນົໃດູ້ຮບັຄວາມເຫັນດຈີາກກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຫືຸູ້ນ ” 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ156 ບໍລິສດັຕູ້ອງໃດູ້ຈດັສນັ 

ກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ ເປັນເງນິສາໍຮອງທກຸປີໃນອດັຕາ 10 ສີ່ວນຮູ້ອຍ ເມືີ່ອກອງທ ນສາໍຮອງສະສມົເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງທ ນຈດົທະ 

ບຽນ ບໍລິສດັອາດຈະໂຈະການຫກັເງນິດ ັີ່ງກີ່າວ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນດທີີີ່ ຈະຈ ີ່າຍເງນິປນັຜນົ ໃນອດັຕາ 10 ສີ່ວນຮູ້ອຍຂອງກາໍໄລສກຸທິ ເພ ີ່ ອເປັນທ ນສາໍຮອງ ແລະ ຕກົລງົຈ ີ່າຍເງນິປນັຜນົ 

                ຈາກຜນົການດ າເນນີງານປີ2019 ຕາມລາຍລະອຽດດ ັີ່ງນີູ້: 

1. ແຈກຈີ່າຍໃຫູ້ກບັກອງທ ນສາໍຮອງ: 808,498,495ກບີ ຫ ື 10.0 ສີ່ວນຮູ້ອຍຂອງກາໍໄລສດຸທິ 

2. ສະສມົເພ ີ່ ອການຂະຫຍາຍທລຸະກດິ: 3,276,486,456ກບີ ຫ  ື40.53 ສີ່ວນຮູ້ອຍຂອງກາໍໄລສດຸທ ິ

3. ແຈກຈີ່າຍເພ ີ່ ອຈ ີ່າຍເງນິປນັຜນົ: 4,000,000,000ກບີ ຫ ື 49.47 ສີ່ວນຮູ້ອຍຂອງກາໍໄລສດຸທິເຊິີ່ ງເທົີ່ າກບັ 100 ຕໍີ່ ຫຸູ້ນ 

- ກາໍນດົມືູ້ປິດປືູ້ມບນັຊທີະບຽນຜ ູ້ຖຄືອງຫຸູ້ນເພ ີ່ ອຮບັສິດໄດູ້ຮບັເງນິປນັຜນົໃນວນັທີ 27 ມນີາ 2020 

- ກາໍນດົຈ ີ່າຍເງນິປນັຜນົພາຍໃນ 30 ວນັ ຫ ງັຈາກໃດູ້ຮບັອະນມຸດັຈາກກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຫືຸູ້ນ 

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວີ່າ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜີ່ານມະຕິດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວີ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີີ່ ເຂົູ້າ 

ຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 6 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນການດາໍເນນີງານ, ເງນິເດ ອນພະນກັງານ ແລະ ງບົປະມານການລງົທ ນຂອງບໍລິສດັ ສາໍລບັປີ 

2020 

ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້ “ ກອງປະ 

ຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນມສິີດ ແລະ ໜູ້າທີີ່ ໃນການຮບັຮອງເອົາແຜນການດາໍເນນີງານ, ເງນິເດອືນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົລງົ 

ທ ນຂອງບໍລິສດັ ສາໍລບັປີ 2020 ລາຍລະອຽດເພີີ່ ມເຕີມແມ ີ່ນຢ ີ່ໃນເອກະສານຄດັຕິດ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວີ່າຜ ູ້ຖຫືຸູ້ນຄວນອະນມຸດັແຜນການດາໍເນນີງານ, ເງນິເດອືນຂອງພະນກັງານ ແລະ ງບົປະມານລງົທ ນຂອງບໍລິສດັ ສາໍ 

ລບັປີ 2020 

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວີ່າ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜີ່ານມະຕິດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວີ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີີ່ ເຂົູ້າ 

ຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

 

 

 



 

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

TEL 021 418062 - 418066 

ວາລະທີ 7 ພິຈາລະນາແຕີ່ງຕ ັູ້ງຜ ີ່ອາໍນວຍການຄນົໃໝີ່ ດາໍລງົຕາໍແໜີ່ງແທນຄນົປະຈບຸນັຜ ູ້ທີີ່ ຈະສີູ້ນສດຸລງົ 

ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາຕາ 123, 124 ແລະ 125 ທີີ່ 

ກີ່ຽວຂູ້ອງ “ ການແຕີ່ງຕ ັູ້ງ ຫ ື ປດົຕາໍແໜີ່ງຜ ູ້ອາໍນວຍການ, ວທິີການລງົຄະແນນສຽງສາໍລບັການແຕີ່ງຕ ັູ້ງ ຫ ື ປດົຕາໍແໜີ່ງ 

ຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍການ ແລະ ວາລະການດາໍລງົຕາໍແໜີ່ງກາໍມະການ ” ກອງປະຊຸມແມ ີ່ນເປັນຜ ູ້ແຕີ່ງຕ ັູ້ງຜ ີ່ອາໍນວຍການຂອງ 

ບໍລິສດັ 

 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວີ່າຄວນແຕີ່ງຕ ັູ້ງຕາມລາຍຊືີ່ລຸີ່ມນີູ້ ເປັນຜ ີ່ອາໍນວຍການຂອງບໍລິສດັ ເຊິີ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊູ້ໃນວນັທ ີ25 ເມສາ 2020  

ແລະ ຜ ີ່ອາໍນວຍການບໍລິສດັມອີາຍກຸານ 2 ປີ ແລະ ສາມາດແຕີ່ງຕງັໃຫມ ີ່ໃດູ້ 

1. ທີ່ານ    ຊາຄິດ ນກັສອນ 

2. ທີ່ານນາງ ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ 

3. ທີ່ານ    ມານບົ ຕຣລິີດວິໄລ 

4. ທີ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 

5. ທີ່ານນາງ ສດຸທິດາ ນກັສອນ 

6. ທີ່ານ    ກຽງໄກ ນດິສະຍນັ 

7. ທີ່ານ    ນນັທະພດັ ງານປລັີ່ງ 

8. ທີ່ານ    ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບ ນ 

9. ທີ່ານ    ວິນຍ  ຈລີະປະພາການ 

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວີ່າ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜີ່ານມະຕິດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວີ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີີ່ ເຂົູ້າ 

ຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 8 ພິຈາລະນາອະນມຸດັກາໍນດົເບູ້ຍປະຈາໍປີ, ເບູ້ຍປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດອືນຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍການ ປະຈາໍປີ 2020 

ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ 46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 155 ກີ່ຽວກບັ ຄີ່າຕອບແທນ 

ສາໍລບັຜ ີ່ອາໍນວຍການຂອງບໍລິສດັ ແລະ ເງນິເດອືນຂອງຜ ີ່ອາໍນວຍການບໍລິຫານຄວນໃດູ້ຮບັການແຕີ່ງຕ ັູ້ງໂດຍກອງປະຊຸມຜ ີ່ 

ຖຫືຸູ້ນ 

ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

ເຫັນວີ່າຄວນອະນມຸດັອະນມຸດັກາໍນດົເບູ້ຍປະຈາໍປີ, ເບູ້ຍປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດອືນຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍການ ຊ ີ່ງໄດູ້ຮບັການ

ພິຈາລະນາຈາກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຜນົຕອບແທນແລູ້ວ ໂດຍມລີາຍລະອຽດ ດ ັີ່ງນີູ້: 

1. ໃຫູ້ເງນິເດອືນແກີ່ຜ ີ່ອາໍນວຍການທງັໝດົ ເພ ີ່ ອກາໍນດົທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສດັ ແລະ ຕິດຕາມການ

ກວດກາການປະຕິບດັງານຂອງບໍລິສດັດ ັີ່ງຕໍີ່ ໄປນີູ້ 

a. ຜ ູ້ອາໍນວຍການທີີ່ ເຮັດໜູ້າທີີ່ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 11,250,000 ກບີຕໍີ່ ເດອືນຕໍີ່ທີ່ານ 

b. ຜ ູ້ອາໍນວຍການທີີ່ ເຮັດໜູ້າທີີ່ ເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 6,250,000 ກບີຕໍີ່ ເດອືນຕໍີ່ທີ່ານ 

2.  ຄີ່າເບູ້ຍປະຊຸມ ເພືີ່ ອເປັນຄີ່າຕອບແທນການເດນີທາງມາເຂົູ້າຮີ່ວມປະຊຸມໃນແຕີ່ລະຄ ັ ູ້ງ 

a. ສາໍລບັການປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ເປັນດ ັີ່ງນີູ້ 

i. ຜ ູ້ເຮັດໜູ້າທີີ່ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 2,500,000 ກບີ ຕໍີ່ ຄ ັ ູ້ງຕໍີ່ ທີ່ານ 

ii. ຜ ູ້ເຮັດໜູ້າທີີ່ ເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 1,500,000 ກບີ ຕໍີ່ ຄ ັ ູ້ງຕໍີ່ ທີ່ານ 

b. ສາໍລບັການປະຊຸມຄະນະກາໍມະການຊຸດຍີ່ອຍ ທງັ 5 ຊຸດ 

i. ຜ ູ້ເຮັດໜູ້າທີີ່ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 1,500,000 ກບີ ຕໍີ່ ຄ ັ ູ້ງຕໍີ່ ທີ່ານ 

ii. ຜ ູ້ເຮັດໜູ້າທີີ່ ເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ອດັຕາ 1,000,000 ກບີ ຕໍີ່ ຄ ັ ູ້ງຕໍີ່ ທີ່ານ 
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3. ຄີ່າເບູ້ຍປະຈາໍປີ ສາໍລບັສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທກຸທີ່ານ ກາໍນດົນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສດັ ແລະ ຕິດຕາມການຄຸູ້ມຄອງ

ການດາໍເນນີງານຂອງບໍລິສດັ. ສະນ ັູ້ນເງນິໂບນດັປະຈາໍປີຂອງສະພາບໍລິຫານຄວນກາໍນດົໃຫູ້ກີ່ຽວຂູ້ອງກບັການຄາດ

ຄະເນກາໍໄລສດຸທິປະຈາໍປີ 2020 ເຊິີ່ ງເທົີ່ າກບັ 3 ສີ່ວນຮູ້ອຍຈາກກາໍໄລສດຸທິຫ ງັຈາກຈີ່າຍພາສີ ເຊິີ່ ງຈະພິຈາລະນາ 

ເພິີ່ ມຂືູ້ນ ຫ ື ຫ ຸດລງົຕາມຜນົງານຕວົຈງິ 

     ຄີ່າຕອບແທນທີີ່ ໄດູ້ກີ່າວມາຂູ້າງເທິງນີູ້ບໍີ່ ໄດູ້ລວມເອົາເງນິເດອືນ,ເງນິບາໍນານແລະຜນົປະໂຫຍດອືີ່ນໆຂອງ

ຜ ູ້ອາໍນວຍການບໍລິຫານ, ເຊິີ່ ງປະຕິບດັໜູ້າທີີ່ ໃນການເຮັດວຽກປະຈາໍວນັ. 

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕູ້ອງໃຊູ້: 

ກດົໝາຍວິສາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວີ່າ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜີ່ານມະຕິດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວີ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີີ່ ເຂົູ້າ 

ຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 9 ພິຈາລະນາແຕີ່ງຕ ັູ້ງຜ ີ່ກວດບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົຄີ່າຕອບແທນສາໍລບັການກວດບນັຊ ີປະຈາໍປີ 2020 

 

                ວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ     

 

                ກດົໝາຍວິສາຫະກດິ ສະບບັປບັປງຸ ເລກທີ 46/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ກາໍນດົໃຫູ້ “ ກອງ

ປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນມສິີດ ແລະ ໜູ້າທີີ່ ໃນແຕີ່ງຕ ັູ້ງຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ກາໍນດົຄີ່າຕອບແທນສາໍລບັການກວດ

ສອບບນັຊ ີປະຈາໍປີ “ 

           

               ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ: 

               ເຫັນວີ່າຄວນແຕີ່ງຕ ັູ້ງ ບໍລິສດັ ດລີອຍທ໌ ( ລາວ )  ຈາໍກດັຜ ູ້ດຽວ ເປັນຜ ູ້ກວດສອບບນັຊປີະຈາໍປີ 2020 ແລະ ກາໍນດົຄີ່າ 

 ຕອບແທນເປັນເງນິ 32,500 ໂດລາສະຫາລດັ ເພາະວີ່າ ບໍລິສດັ ດລີອຍທ໌ ( ລາວ ) ຈາໍກດັຜ ູ້ດຽວ ມຄີວາມເຂົູ້າໃຈກີ່ຽວກບັ 

               ທລຸະກດິເຊົີ່ າສິນເຊ ີ່ອເປັນຢີ່າງດ ີແລະ ມກີານກະກຽມການປບັປີ່ຽນບນັຊເີຂົູ້າສ ີ່ມາດຕະຖານ IFRS ( ມາດຕະຖານລາຍງານ 

               ການເງນິສາກນົ ) 

               ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕູ້ອງໃຊູ້: 

               ກດົໝາຍວິສາຫະກດິໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ວີ່າ ວາລະນີູ້ຕູ້ອງຜີ່ານມະຕິດູ້ວຍຄະແນນສຽງຫ າຍກວີ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີີ່ ເຂົູ້າຮີ່ວມ 

               ກອງປະຊຸມ 

 

ວາລະທີ 10      ພິຈາລະນາເລືີ່ ອງອືີ່ນໆ (ຖູ້າມຜີ  ູ້ສະເໜເີພີີ່ມເຕມີ) 

 

 

ວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ຄາໍເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານດ ັີ່ງກີ່າວຂູ້າງຕ ົູ້ນນ ັ ູ້ນ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານອິດສະຫ ະບໍີ່ມຄີາໍເຫັນ 

ເປັນຢີ່າງອືີ່ນສາໍລບັກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນ ປະຈາໍປີ 2020 ທາງບໍລິສດັຈະເຊນີສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸູ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ,   

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ, ຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ແຕີ່ງຕ ັູ້ງຄະນະກາໍມະການກວດກາການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ ແລະ  

ລງົຄະແນນສຽງ ແລະ ຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີການດາໍເນນີກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນ ເພືີ່ ອເປັນສກັຂປີະຍານ ແລະ ຊີ່ວຍດ  

ແລກວດສອບໃຫູ້ກອງປະຊຸມເປັນໄປຢີ່າງຖກືຕູ້ອງ, ໂປີ່ງໃສ ຕາມລະບຽບກດົ  ໝາຍທີີ່ ກ ີ່ຽວຂູ້ອງ 
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ໃບມອບສິດ 

Proxy 

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

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

ທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈຸບນັ/Current address...........................................................................................

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

ເປັນຜ ຖ້ຮືຸນ້ບ ລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ີ່ າສິນເຊືີ່ອ 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 ້າຮີ່ວມ ແລະ ລ  ງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈ ້າ ຢ ີ່ໃນກອງປະຊຸມຜ ້

ຖຮືຸນ້ ປະຈ  າປ  2019 ຂອງ ມຫຊທ ທ ີ່ ຈະຈດັຂຶນ້ໃນເວລາ 9:30 ໂມງ ຂອງວນັທ  24 ເມສາ 2020 

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

Shareholders’ meeting for year 2019 of the MHTL which will be held at 9:30 am on 24th 

April 2020 

 

3. ຂາ້ພະເຈ ້າ ອະນຍຸາດໃຫ້ຜ ້ຕາງໜ້າລ  ງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈ ້າ ຢ ີ່ໃນກອງປະຊຸມດ ັີ່ງນ  ້(ເລືອກເອ າໜຶີ່ ງ ຈາກ

ສອງທາງເລືອກລຸີ່ມນ )້: 

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

from the two following options): 

 

 1. ໃຫ້ຜ ້ຕາງໜ້າມ  ສິດພິຈາລະນາ ແລະ ລ  ງຄະແນນສຽງໃນທກຸໆບນັຫາແທນຂາ້ພະເຈ າ້ ຕາມທ ີ່ ຜ ກ້ ີ່ຽວ

ເຫັນສ  ມຄວນ; ຫ ື 

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

may deem appropriate; or 

 2. ໃຫ້ຜ ຕ້າງໜາ້ລ  ງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຂາ້ພະເຈ າ້ດ ັີ່ງນ  ້(ຖາ້ເລືອກຂ ນ້ ,້ ກະລນຸາລ  ງ

ຄະແນນ ເຫັນດ  ຫ ື ບ ີ່ ເຫັນດ  ໃນທກຸໆ ວາລະລຸີ່ມນ )້: 

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): 
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ວາລະທ  1 ພິຈາລະນາຮບັຮອງລາຍງານການປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮື ຸນ້ປະຈ  າປ ໃນຄ ັງ້ທ ີ່ ຜີ່ານມາ 

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

previous year. 

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

 

ວາລະທ  2 ພິຈາລະນາຮບັຮອງບ  ດສະຫ ຸ ບລາຍງານກີ່ຽວກບັການດ  າເນ ນທຸລະກດິຂອງບ ລິສດັ ແລະ 

ລາຍງານ ປະຈ  າປ  2019 

Agenda 2 Consider Adopt the Summary of reports about the operations of the 

company And Annual Report 2019. 

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

 

ວາລະທ  3 ພິຈາລະນາຮບັຮອງ ງ  ບສະແດງສະຖານະທາງການເງນິຂອງບ ລິສດັ (ງ  ບດນຸ ບນັຊ  ລາຍ 

             ຮບັ, ບນັຊ ລາຍຈ ີ່າຍ ແລະ ບນັຊ ກ  າໄລຂາດທຶນສ  າເລັດ) ປະຈ  າປ  2019 ສ  າລບັຮອບປ ບນັ 

             ຊ ສິ້ນສດຸ ໃນວນັທ  31 ທນັວາ 2019.  

Agenda 3 Consider Adopt for the Financial Statements for the year 2019. 

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

 

ວາລະທ  4 ພິຈາລະນາຮບັຮອງ ການເງນິກ ຢື້ມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ແນວທາງຈດັຫາແຫ ີ່ງເງນິ  

             ກ ຢື້ມ ເພືີ່ ອໃຊສ້  າລບັຂະຫຍາຍກດິຈະການຕາມແຜນງານປະຈ  າປ  2020  

Agenda 4 Consider Adopt and Approve the Loan for Bank and Guidelines to 

Borrowing to be use for Business Expansion according to the Business 

Plan for the year 2020 

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

 

ວາລະທ  5 ພິຈາລະນາອະນມຸດັການຈດັສນັຫາກ  າໄລສດຸທິປ  2019 ແລະ ວິທ ແບີ່ງເງນິປນັຜ  ນ 

Agenda 5 Consider Approve the Allocation of the Net Profit for the year 2019 and 

the Method of Dividend Payment. 

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 
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       ວາລະທ  6 ພິຈາລະນາອະນມຸດັແຜນການດ  າເນ ນງານ, ເງນິເດອຶນພະນກັງານ ແລະ ງ  ບປະມານການ 

                    ລ  ງທຶນຂອງບ ລິສດັ ປະຈ  າປ  2020 

Agenda 6 Consider Approve the Business Plan, Employee Salary and the 

Company’s Investment Budget for the year 2020  

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

ວາລະທ  7 ພິຈາລະນາແຕີ່ງຕ ັງ້ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານທ  ດແທນສະມາຊິກທ ີ່ ໝ  ດວາລະລ  ງ  

Agenda 7 Consider Appoint the new member of Board of Director to replace the 

Currently Director, who are End of Term. 

1. ທີ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ / Mr. Chakrit Naksorn  

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

2. ທີ່ານນາງ ອິນທະວໄິລ ອດຸ  ມ / Mrs. Inthavilay Oudom   

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

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

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

4. ທີ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ / Mrs. Prathana Naksorn   

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

5. ທີ່ານນາງ ສທິຸດາ ນກັສອນ / Miss Sutida Naksorn   

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

6. ທີ່ານ ກຽງໄກ ນດິສະຍນັ / Mr. Kriengkrai Nissyan   

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

7. ທີ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັີ່ງ / Mr. Nantapat Ngamplung   

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

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

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 
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9. ທີ່ານ ວນິຍ  ຈ ລະປະພາການ / Mr. Winyou  Jeeraprapakan   

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

 

ວາລະທ  8 ພິຈາລະນາອະນມຸດັກ  ານ  ດຜ  ນຕອບແທນປະຈ  າປ , ເບຍ້ປະຊຸມ ແລະ ເງນິເດອຶນ ຂອງຜ ີ່ອ  າ

ນວຍການ  

Agenda 8 Consider Approve the Remuneration for Company Director and Salary of 

the Executive Director.   

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

       ວາລະທ  9    ພິຈາລະນາແຕີ່ງຕ ັງ້ຜ ກ້ວດບນັຊ ພາຍນອກ ແລະ ກ  ານ  ດຄີ່າຕອບແທນສ  າລບັການ  

                   ກວດບນັຊ  ປະຈ  າປ  2020 

      Agenda 9   Consider Appoint and Approve the External Auditor and the Audit fee                   

for the year 2020  

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

     ວາລະທ  10    Consider Other Maters ( if any ) 

    Agenda 10    ພິຈາລະນາເລືີ່ ອງອືີ່ ນໆ (ຖາ້ມ  ຜ ສ້ະເໜ ເພ ີ່ ມເຕ ມ) 

 ເຫັນດ  / approve      

 ບ ີ່ ເຫັນດ  / disapprove 

    

 

          

4. ການລ  ງຄະແນນສຽງຂອງຜ ້ຕາງໜ້າທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນ ້ ໃຫ້ຖືວີ່າບ ີ່ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການລ  ງ

ຄະແນນຂອງຂາ້ພະເຈ ້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 ື ລະບໄຸວ ້

ບ ີ່ ຈະແຈງ້ໃຫຖ້ວື ີ່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. 
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6. ທກຸການກະທ  າໃດຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ໃນກອງປະຊຸມທ ີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນ  ້ໃຫຖ້ວື ີ່າຂາ້ພະເຈ ້າໄດກ້ະທ  າເອງທກຸ

ປະການ. 

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 ຖ້ຮືຸນ້ທ ີ່ ມອບໝາຍ / Signed by the shareholder 

 

 

 

_____________________________ 

 

ເຊັນຜ ຕ້າງໜາ້ / Signed by the proxy 

 

 

 

_____________________________ 

 

ໝາຍເຫດ/ Remark 

1. ຜ ຖ້ຮືຸນ້ ຈະຕອ້ງແຕີ່ງຕ ັງ້ຜ ຕ້າງໜາ້ພຽງຜ ດ້ຽວເຂ ້າຮີ່ວມກອງປະຊຸມ 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 ອໃຫຮ້ບັປະກນັຜ ນສກັສິດທາງກ  ດໝາຍ, ມຫຊທ ມ ສິດປະຕິເສດໃບມອບສິດໃດໆ 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 ້ຕາງໜ້າຕອ້ງສະແດງເອກະສານຂອງຕ  ນເອງຕ ີ່ ພະນກັງານປະຈ  າໂຕະລ  ງທະບຽນ ຄື: ບດັປະຈ  າຕ  ວ ຫ ື 

ປ້ືມສ  າມະໂນຄ  ວ ຫ ື ໜງັສືຜີ່ານແດນ ( ສ  າລບັນກັລ  ງທຶນຕີ່າງປະເທດ ) ພ້ອມກບັສ າເນ າເອກະສານ

ປະເພດດຽວກນັນ ຂ້ອງຜ ຖ້ຮືຸນ້, ໃບມອບສິດສະບບັນ  ້ແລະ ໜງັສືເຊ 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 ຈາກ   ຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 9 ທື່ານ ຊິື່ ງມລີາຍຊືື່ ດ ັື່ງນີູ້ 

 

1.  ທື່ານ ສງັຄມົ ຈກັສ ກ     ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫຼະ) 

2.  ທື່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັື່ງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫຼະ), ຄະນະກາໍມະການ

ກວດສອບ, ຄະນະກາໍມະການຄ ູ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ ແລະ 

ຄະນະກາໍມະການຄດັເລືອກ 

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

ມະການກວດສອບລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ, ຄະນະກາໍມະການ

ກວດສອບ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄື່າຕອບແທນ 

 

 

 

 

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

 

 

Mahathuen Leasing Public Company, there are 3 independent directors form 

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

 

1. Mr. Sangkhom Chanhsouk Member of Board of Directors (independent). 

2. Mr. Nantapat Ngamplung Member of Board of Directors ( independent) , 

Audit Committee,Risk Management Committee 

and Nominating Committee. 

3. Mr. Theeramate Vuttipadhpibul Member of Board of Directors ( independent) , 

Chairman of Related Party Transaction 

Committee and Remuneration Committee     
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ຊີວະປະຫວດັຫຍໍູ້ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ 

CV of Independent directors 

 

ຊືື່  ແລະ ນາມສະກ ນ:  ທື່ານ ສງັຄມົ ຈນັສ ກ    ອາຍ : 57 ປີ 

Name and surname:   Mr. Sangkhom Chanhsouk       Age: 57 years old 

ວນັ,ເດອືນ,ປີເກດີ/Date of birth:  05 April 1962  

ສນັຊາດ/Nationality:           ລາວ/Lao   

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

ຕາໍແໜື່ງ:          ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ (ອດິສະຫຼະ) ບໍລສິດັ ມະຫະທຶນ ເຊົື່ າສນິເຊືື່ ອ 

ມະຫາຊນົ 

Position:        Member of Board of Directors (Independent) 

  ວນັທີແຕື່ງຕ ັູ້ງ/Date of Appointed:  10 August 2017 

 

ປະຫວດັການສຶກສາ/Education:  

 ປີ 1985  : Industrial Engineering Tashkent University, Tashkent, Soviet 

 ປີ 1987  : Mechanical and Industrial Engineering, Tashkent University, Tashkent, Soviet 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Exprerince: 

 ປີ 1987 – 1989   : ອາຈານ, ວທິະຍາໄລ ລາວ-ລດັເຊຍ ໂພລເິຕັກນກິ 

Teacher, Lao-Russia Polytechnic college 

 ປີ 1989 – 1996   : ຜ ູ້ຈດັການໂຮງງານ, ໂຮງງານສນັຕພິາບສງັກະສລີາວ 

Factor Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory 

 ປີ 1996 – 1998   : ຜ ູ້ຈດັການທ ົື່ວໄປ, ໂຮງງານສນັຕພິາບສງັກະສລີາວ 

General Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory 

 ປີ 1998 – 2001   : ຜ ູ້ອາໍນວຍການຜ ູ້ຈດັການ, ໂຮງງານສນັຕພິາບສງັກະສລີາວ  

Managing Director, Santiphab Sangkasi Lao Factory 

 ປີ 2001 – 2004   : ຜ ູ້ອາໍນວຍການ, ໂຮງງານສນັຕພິາບສງັກະສີລາວ 

Director Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory 

 ປີ 2005 - ປະຈ ບນັ :  ປະທານບໍລສິດັ ບໍລິສດັ ສນັຕພິາບສງັກະສີລາວ ຈາໍກດັຜ ູ້ດຽວ 

Chairman of the company, Santiphab Sangkasi Lao Company Limited  

 ປີ 2005 - ປະຈ ບນັ :  ປະທານບໍລສິດັ, ບໍລສິດັ ຜະລດິຕະພນັ ສະຫວນັຍບິຊາໍ ຈາໍກດັຜ ູ້ດຽວ 

Chairman of the company, Savan Gypsum Products Co.,Ltd 

 ປີ 2013 – ປະຈ ບນັ   : ປະທານສະມາຄມົ, ຫໍການຄູ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

Chairman of association, Commerce hall Vientiane Capital 

 

ການເຂົູ້າຮື່ວມປະຊ ມໃນປີ 2019 ທີື່ ຜື່ານມາ 

 ສະພາບໍລຫິານ/ Bod of Directors  5/5 ຄ ັູ້ງ 



 

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

TEL 021 418062 - 418066 

 

 

 

 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍູ້ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ 

CV of Independent directors 

 

ຊືື່  ແລະ ນາມສະກ ນ:  ທື່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັື່ງ  ອາຍ : 37 ປີ 

Name and surname:   Mr.Nantapat Ngamplung        Age: 37 years old 

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

ສນັຊາດ/Nationality:     ໄທ/Thai  

ພາສາ/Language:    ໄທ, ອງັກດິ/ Thai, English 

ຕາໍແໜື່ງ:       ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ(ອດິສະຫຼະ) ບໍລສິດັ ມະຫະທຶນ ເຊົື່ າສນິເຊືື່ ອ 

ມະຫາຊນົ  

Position:    Member of Board of Directors (Independent) 

                           ວນັທີແຕື່ງຕ ັູ້ງ/Date of Appointed:  10 August 2017 

 

ປະຫວດັການສຶກສາ/Education:  

 ປີ 2003   : ປະລຍິາຕຣ ີບນັຊ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລກະເສດສາດ, ປະເທດໄທ 

Bachelor's Degree of Accouting, Kasetsart University, Thailand 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Exprerince:: 

 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 2019 ທີື່ ຜື່ານມາ 

 ສະພາບໍລຫິານ/ Bod of Directors     5/5 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ/ Audit Committee     4/4 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການຄ ູ້ມຄອງຄວາມສື່ຽງ/ Risk Management Committee  2/2 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລືອກ/ Nomination Committee    2/2 ຄ ັູ້ງ 

 

  



 

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

TEL 021 418062 - 418066 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍູ້ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະ 

CV of Independent directors 

 

ຊືື່  ແລະ ນາມສະກ ນ:  ທື່ານ ທີລະເມດ ວ ດທິພດັພິບ ນ       ອາຍ : 51 ປີ 

Name and surname:   Mr. Theeramate Vuttipadhpibul      Age: 51 years 

old 

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

ສນັຊາດ/Nationality:   ໄທ/Thai   

ພາສາ/Language:   ໄທ, ອງັກດິ/ Thai, English 

ຕາໍແໜື່ງ:       ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ(ອດິສະຫຼະ) ບໍລສິດັ ມະຫະທຶນ ເຊົື່ າສນິເຊືື່ ອ 

ມະຫາຊນົ  

Position:    Member of Board of Directors (Independent) 

                            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 / Exprerince: 

 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, Cinplex 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 

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

                      ( Former Subsidiary of AITPCL ) 

 

ການເຂົູ້າຮື່ວມປະຊ ມໃນປີ 2019 ທີື່ ຜື່ານມາ 

 ສະພາບໍລຫິານ/ Bod of Directors       4/5 ຄ ັູ້ງ 



 

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

TEL 021 418062 - 418066 

 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ/ Audit Committee       4/4 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄື່າຕອບແທນ / Remuneration Committee    2/2 ຄ ັູ້ງ 

 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີື່ ກ ື່ຽວພນັ/ Related Party Transaction Committee  2/2 ຄ ັ້ ງ 

























 
 
 
 
 
 

 
 

ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ ມະຫາຊນົ 

Mahathuen Leasing Pubilc Company 

 

 

 

ບດົສະຫ ຼຸບການເຄ ົ່ ອນໄຫວທລຸະກດິປະຈາໍປີ 2019 

Annual Report 2019 

 

 

 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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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 ວງ

ວຽງຈນັ 

ໃບອະນຍຸາດລງົທຶນຕົ່າງປະເທດ : ໃບອະນຸຍາດລງົທຶນຕົ່າງປະເທດ, 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 ໃນຮູບແບບ ບໍລິສດັຈ າກດັ ດໍ້ວຍທຶນຈດົທະບຽນ 300.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ. ບໍລິສດັໄດໍ້ຮບັໃບທະບຽນວິສາຫະກດິເລກທີ 3151/ຫຈທ, ປະເພດທລຸະກດິແມ ົ່ນການໃຫໍ້

ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ (ສງັຫາລິມາຊບັ), ຊຶົ່ ງ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ຈາໍກດັ ຖ ຮຸໍ້ນໂດຍ

ນກັທຸລະກິດຄນົລາວ 12 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ ນກັທຸລະກິດຄນົໄທ 88 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ. ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຝົ່າຍລາວ
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ແມ ົ່ນ ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວໄິລ ອດຸມົ ແລະ ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຝົ່າຍໄທແມ ົ່ນ ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ, ທງັສອງ 

ທົ່ານ ມປີະສບົການໃນການເຮັດທລຸະກດິໃນ ສປປ ລາວ ມາຫ າຍກວົ່າ 20 ປີ. 

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 ບກຸຄະລາກອນເປັນສ າຄນັ. ນະໂຍບາຍການເຮັດທລຸະກດິຈຶົ່ງ

ອອກແນວອະນລຸກັນຍິມົ (Conservative) ໃນດໍ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ການພິຈາລະນາການໃຫໍ້ເຊົົ່ າ

ສິນເຊ ົ່ ອ ມແີຜນການປະຕິບດັງານທີົ່ ຊດັເຈນ, ມກີານຄາດຄະເນທາງການເງນິເພ ົ່ ອອະນມຸດັໃຫໍ້ບໍລິການ

ດໍ້ານການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຂະໜາດນໍ້ອຍ ໃຊໍ້ເງນິລງົທຶນທີບໍົ່ສງູຫ 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) ລວມເຖງິ 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

ສາດໃນການດາໍເນີນທຸລະກິດໃນທາງບຸກ (Aggressive) ໃຫໍ້ຫ າຍຂຶໍ້ນ, ໂດຍຈະຕໍ້ອງກ ານດົວີທີ



Page 3 of 31 
 

ການຄວບຄຸມພາຍໃນທີົ່ ຮດັກມຸ ລວມເຖິງການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ເໝາະສມົກບັຕະຫ າດ ສໍ້າງອງົ

ກອນໃຫໍ້ມກີານບໍລິຫານຈດັການທີົ່ ດີ ແລະ ສໍ້າງຄວາມໝັໍ້ນຄງົໃຫໍ້ແກົ່ທຸລະກິດ ໂດຍຈະຕໍ້ອງສໍ້າງ

ຄວາມສມົດຸນລະຫວົ່າງລູກຄໍ້າ, ຄູົ່ຄໍ້າ, ນກັລງົທຶນ ແລະ ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຂອງບໍລິສດັ, ເນ ົ່ ອງຈາກບໍລິສດັ 

ກະກຽມເຂົໍ້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫ 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 ຮຸໍ້ນຈາກບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ ຈາໍກດັ ຈາໍນວນ 97,5792507204611 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຊຶົ່ ງເປັນ

ບໍລິສດັຈາກປະເທດໄທ, ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອດຸມົ ຖ ຮຸໍ້ນຈາໍນວນ 2,4204322766571 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ແລະ ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນລາຍຍົ່ອຍ 11 ທົ່ານ ແມ ົ່ນຖ ຮຸໍ້ນຈາໍນວນ 0,0003170028818 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ. 

ນບັຕ ັໍ້ງແຕົ່ບໍລິສດັສໍ້າງຕ ັໍ້ງຂຶໍ້ນ ຈນົມາເຖິງກົ່ອນການອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນ (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. ໃນ

ປີ 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 ອສາໍລບັລດົຈກັກົ່ອນ 

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 ຮຸໍ້ນ ເພ ົ່ ອຈາໍໜົ່າຍໃຫໍ້ກບັປະຊາຊນົທົົ່ວໄປ (Initial Public Officering) ໂດຍໄດໍ້ຮບັ

ອະນຍຸາດຈາກຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເມ  ົ່ອວນັທີ 13 ມຖິນຸາ 2018 ພາຍຫ ງັຈາກການຈາໍ

ໜົ່າຍຮຸໍ້ນເພີົ່ ມທຶນແລໍ້ວເຮັດໃຫໍ້ບໍລິສດັມຮີຸໍ້ນຈາໍນວນ 40.000.000 ຮຸໍ້ນ ຫ   ມທຶີນຈດົທະບຽນລວມທງັໝົ

ດ 40.000.000.000 ກີບ 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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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 ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງສະກນຸເງນິຈດົທະບຽນ 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 ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງທະບຽນວສິາຫະກດິ 3 ຄ ັໍ້ງຄີ : 

 ຄ ັໍ້ງທີ 1 ຈາກເລກທະບຽນວິສາຫະກິດເກົົ່ າ ເລກທີ 1346/ຈທວ ລງົວນັທີ 09 ຕຸລາ 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, ມີ

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

ຕໍົ່ ມາຄ ັໍ້ງທີ 2 ບໍລິສດັ 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 ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ແລະ ປົ່ຽນແປງອດັຕາສົ່ວນຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ ເພີົ່ ມທຶນ

ຈດົທະບຽນ ຂອງບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ອ ຈາໍກດັ ຈາໍນວນ 4.960.000.000 ກບີ, ໂດຍມກີານເພີົ່ ມ

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 ອິນທະວໄິລ ອດຸມົ 84.000 ຮຸໍ້ນ  12,00% 84.000 ຮຸໍ້ນ  5,25% 

ລວມ 700.000 ຮຸໍ້ນ  100% 1.600.000 ຮຸໍ້ນ  100% 
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ທຶນຈດົທະບຽນຈາກ 12.800.000.000 ກບີ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນເປັນ 17.760.000.000 ກບີ ຊຶົ່ ງມໂີຄງສໍ້າງຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນໃໝົ່

ດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້: 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີ ຕໍົ່ຮຸໍ້ນ 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວສິາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 435/ຈທວ ລງົວນັທີ 27 ຕລຸາ 2014 

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 ອິນທະວໄິລ 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 ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານເພີົ່ 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 ຕໍົ່ຮຸໍ້ນ 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 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 ອິນທະວໄິລ 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 ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງທະບຽນວສິາຫະກດິ 3 ຄ ັໍ້ງຄີ : 

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

ເພີົ່ ມທຶນຈດົທະບຽນ ຂອງ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່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: 
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ມນູຄົ່າກາໍນດົເທົົ່ າກບັ 8.000 ກບີ ຕໍົ່ຮຸໍ້ນ 

 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກດິໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 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 ຕໍົ່ຮຸໍ້ນ 

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ ຈຶົ່ ງໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝົ່ມາເປັນເລກທີ 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 ສະພາບໍລິຫານ 7 ທົ່ານ ທີົ່ ຖ ກແຕົ່ງຕ ັໍ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນມ ີດ ັົ່ງນີໍ້: 

- ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ 

- ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວໄິລ ອດຸມົ  ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 

- ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລິີດວໄິລ ຜູໍ້ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ 

- ທົ່ານ ຊດັພນົໄຊ ປນັຍາທາໍບະດ ີຜູໍ້ອາໍນວຍການ 

- ທົ່ານ ທອງຖະຫວນັ ທອງແຖມ ຜູໍ້ອາໍນວຍການ 

- ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ ຜູໍ້ອາໍນວຍການ 

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 ອິນທະວໄິລ 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 ອິນທະວໄິລ ອດຸມົ 84.000 ຮຸໍ້ນ 2,62% 84.000 ຮຸໍ້ນ 2,42% 

ລວມ 3.200.000 ຮຸໍ້ນ 100% 3.470.000 ຮຸໍ້ນ 100% 



Page 7 of 31 
 

- ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ ຜູໍ້ອາໍນວຍການ 

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

2017 ໃນປີ 2017 ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງທະບຽນວສິາຫະກດິ 1 ຄ ັໍ້ງຄີ : 

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

ນາງ ອິນທະວໄິລ 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 ຕໍົ່ຮຸໍ້ນ 

ມາຮອດວນັທີ 10 ສິງຫາ 2017 ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານຈດັກອງປະຊຸມວສິາມນັຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຄ ັໍ້ງທີ 02 ປີ 2017 ເພ ົ່ ອ

ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັການປົ່ຽນແປງມນູຄົ່າກາໍນດົຮຸໍ້ນຈາກເດມີ 8.000 ກບີ ເປັນ 1.000 ກບີ ແລະ 

ປົ່ຽນແປງຮບູແບບຈາກບໍລິສດັຈາໍກດັມາເປັນບໍລິສດັມະຫາຊນົ 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 ອິນທະວິໄລ 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 ຊາຄຣິດ 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 ຕຣີລິດວິໄລ - - 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 ົ່ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ

ກົ່ອນ 

ການເພີົ່ ມທຶນ 

ອດັຕາສົ່ວນ 
ຈາໍນວນຮຸໍ້ນຫ ງັ

ການເພີົ່ ມທຶນ 
ອດັຕາສົ່ ນ 

ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 

3.386.000 ຮຸໍ້ນ 97,5792507204611

% 

27.088.000 ຮຸໍ້ນ 97,5792507204611

% 

ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ 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 ນກັ

ສອນ 

1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

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

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

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

ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລີ ດວິໄລ 1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

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

ທົ່ານ ຊດັພນົໄຊ ປນັຍາທາໍບະ

ດ ີ

1 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 8 ຮຸໍ້ນ 0,0000288184438% 

ລວມ 3.470.000 ຮຸໍ້ນ 100% 27.760.000 ຮຸໍ້ນ 100% 

2018       ໃນປີ 2018 ບໍລິສດັໄດໍ້ອອກຮຸໍ້ນເພີົ່ ມທຶນໃໝົ່ ຈາໍນວນ 12.240.000 ຮຸໍ້ນ ລາຄາຕາມມນູຄົ່າ 1.000 

ກບີຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ ເພ ົ່ ອຈາໍໜົ່າຍໃຫໍ້ກບັປະຊາຊນົທົົ່ວໄປ (Initial Public Officering) ໂດຍໄດໍ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກ

ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເມ  ົ່ອວນັທີ 13 ມຖິນຸາ 2018 ພາຍຫ ງັຈາກການຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນເພີົ່ ມ

ທຶນແລໍ້ວເຮັດໃຫໍ້ບໍລິສດັມຮີຸໍ້ນຈາໍນວນ 40.000.000 ຮຸໍ້ນ ຫ   ມທຶີນຈດົທະບຽນລວມທັງໝດົ 

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 ສາໍລບັລດົຈກັກົ່ອນ ແລະ ຈະ

ຂະຫຍາຍໃຫໍ້ບໍລິການຜະລິດຕະພນັອຶົ່ ນໆອີກຕໍົ່ ໄປ  

2019 ປີ 2019 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ສໍ້າງຕ ັໍ້ງໜົ່ວຍບໍລິການລກູຄໍ້າຂ ໍ້ນ 1 ແຫົ່ງໃນແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ກຄໍ ໜົ່ວຍບໍລິການ ດງົເຫັນ  

ໃນເດ ອນ ມຖິຸນາ ປີດຽວກນັນີໍ້ ໄດໍ້ເລີົ່ ມໃຫໍ້ການບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ສາໍລບັອປຸະກອນທາງ

ການກະເສດ ເຊິົ່ ງເລີົ່ ມຕ ົໍ້ນຈາກລດົໄຖນາ ປະເພດເດີນຕາມ ແລະ ເມ ົ່ອມຄີວາມພໍ້ອມຫ າຍຂ ໍ້ນຈະ

ຂະຫຍາຍການໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອໃຫໍ້ຄວບຄມຸເຄຶົ່ ອງມ ທາງການກະເສດໃຫໍ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍຂ ໍ້ນ  
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2. ບນັດາປດັໄຈຄວາມສົ່ຽງ  

ການລງົທຶນໃນທລຸະກດິໃດໜຶົ່ ງອາດຈະກົ່ຽວຂໍ້ອງກບັຄວາມສົ່ຽງໄດໍ້. ກົ່ອນຈະຕດັສິນໃຈລງົທຶນ 

ໂດຍພິຈາລະນາຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ໄດໍ້ອະທິບາຍຢູົ່ຂໍ້າງລຸົ່ມນີໍ້, 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 ແນົ່ນອນອ ົ່ ນໆ. ຜນົໄດໍ້ຮບັຕວົຈງິຂອງບໍລິສດັ ອາດແຕກຕົ່າງ

ຢົ່າງສິໍ້ນເຊີງຈາກແຜນ ຍໍ້ອນຄວາມສົ່ຽງເຫ ົົ່ ານ ັໍ້ນ. ຈາກການອະທິບາຍ ການຄາດຄະເນຂອງການ

ດາໍເນີນທຸລະກິດໃນຕໍົ່ໜໍ້າອນັເປັນຜນົຈາກບາງປດັໄຈ ລວມທງັບນັດາຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ບໍລິສດັພວກເຮົາ

ອາດຈະປະເຊນີໜໍ້າຕາມທີົ່ ໄດໍ້ລະບໄຸວໍ້ຂໍ້າງລຸົ່ມນີໍ້ ແລະ ບົ່ອນອ ົ່ນໆໃນບດົລາຍງານ ປະຈາໍປີສະບບັນີໍ້. 

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

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

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

ແລະ ຊບັສິນ, ການສໍ້າງກະແສເງນິສດົ, ສະພາບຄົ່ອງທາງການເງນິ, ລະບຽບການຕົ່າງໆທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ 

ແລະ ອ ົ່ນໆ), ຜູໍ້ລງົທຶນຍງັຈະຕໍ້ອງ ໄດໍ້ເອົາໃຈໃສົ່ຢົ່າງລະມດັລະວງັ ຕໍົ່ ບນັຫາທີົ່ ພວົພນັກບັຕະຫ າດຫ ກັ

ຊບັໃໝົ່ເຊັົ່ ນ: ລະບຽບການ, ອາກອນ, ສະພາບຄົ່ອງ ແລະ ຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັທລຸະກາໍການຊ ໍ້-ຂາຍ. 

ນອກຈາກຂໍໍ້ມນູຂົ່າວສານອ ົ່ ນໆ ທີົ່ ມຢີູົ່ໃນບດົລາຍງານ ປະຈາໍປີສະບບັນີໍ້ແລໍ້ວ ຜູໍ້ລງົທຶນຈະຕໍ້ອງ

ໄດໍ້ພິຈາລະນາກົ່ຽວກບັບນັດາຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ອະທິບາຍຢູົ່ຂໍ້າງລຸົ່ມນີໍ້ກ ົ່ອນທີົ່ ຈະຕດັສິນໃຈລງົທຶນ. ຕໍົ່ ໄປນີໍ້ 

ແມ ົ່ນການອະທິບາຍຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ສາໍຄນັຈາໍນວນໜຶົ່ ງທີົ່ ສາມາດມຜີນົກະທບົຕໍົ່ ບໍລິສດັ ແລະ ມນູຄົ່າຂອງ

ການລງົທຶນໃນບໍລິສດັ. ນອກຈາກນ ັໍ້ນ, ກໍົ່ອາດຈະມຄີວາມສົ່ຽງອ ົ່ນໆອີກ ຊຶົ່ ງບໍລິສດັອາດຈະຮູໍ້ ຫ   ອາດ

ຈະເປັນຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ບໍລິສດັຖ ວົ່າບໍົ່ ສາໍຄນັໃນປະຈບຸນັ ຊຶົ່ ງອາດມຜີນົກະທບົທາງລບົຄ ກນັ ແລະ ຜູໍ້

ລງົທຶນອາດຈະສນູເສຍທຶນຂອງຕນົສົ່ວນໜຶົ່ ງ ຫ   ທງັໝດົກໍົ່ເປັນໄດໍ້. 
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ບນັດາປດັໄຈຄວາມສົ່ຽງຫ ກັໆ ໃນການລງົທຶນໃນຮຸໍ້ນສາມນັຂອງບໍລິສດັ ແມ ົ່ນໄດໍ້ຖ ກສງັລວມໄວໍ້

ດ ັົ່ງລຸົ່ມນີໍ້: 

a. ຄວາມສົ່ຽງໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ 

➢ ຄວາມສົ່ຽງເສດຖະກດິມະຫາພາກ 

➢ ຄວາມສົ່ຽງດໍ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ການແຂົ່ງຂນັ 

➢ ຄວາມສົ່ຽງດໍ້ານລາຍຮບັຈາກຜະລິດຕະພນັບໍົ່ຫ 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 ຮຸໍ້ນລາຍໃຫົ່ຍ 

➢ ຄວາມສົ່ຽງຈາກລະບບົຄອມພິວເຕ ີ

➢ ຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ເກດີຈາກການທຈຸະລິດໂດຍພະນກັງານ ຫ   ພາກສົ່ວນອ ົ່ນ 

3. ນະໂຍບາຍການຄຸໍ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ  

3.1 ນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ (Risk Management Policy) 

1) ປດັຊະຍາໃນການບລໍິຫານຄວາມສົ່ຽງຂອງບໍລສິດັ (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) 
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➢ 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) 

➢ ກະທບົເລັກນໍ້ອຍ (Minor) 

3.3 ໂຄງສໍ້າງການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ(Risk Management Structure)ແບົ່ງອອກເປັນ 3 

ລະດບັດ ັົ່ງນີໍ້ : 

3.3.1 ສະພາບລໍິຫານ (Board of Committee) 

3.3.2 ຄະນະກາໍມະການບລໍິຫານຄວາມສົ່ຽງ (Risk Committee)   

3.3.3 ທີມຜູໍ້ບໍລິຫານ ແລະ ຫວົໜໍ້າງານທຸກລະດບັ (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)  

3.5  ແຜນບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ ຈະຕໍ້ອງປະກອບດໍ້ວຍເນ ໍ້ອໃນຢົ່າງໜໍ້ອຍ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

1) ລາຍງານການບໍລິຫານຄວາມສົ່ຽງ (Risk Management Report) 

2) ແຜນບໍລຫິານຄວາມສົ່ຽງ (Risk Management Plan) 

3) ລະດບັຄວາມສົ່ຽງທີົ່ ຍອມຮບັໄດໍ້(Risk Appetite) 

4) ລາຍງານຜນົກະທບົ ແລະ ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍ(Impact and Damage 

Evaluation Report) 
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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 ຢູົ່ປະຈຸບນັ, 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 ຖານລກູຄໍ້າຂອງບໍລິສດັຢົ່າງໝັໍ້ນຄງົໃນອະນາຄດົ. 

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

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
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ລງົໄປເຖງິເຮ ອນຂອງຜູໍ້ຂໍສິນເຊ ົ່ ອ, ບົ່ອນເຮັດວຽກ, ມກີານຖົ່າຍຮບູ, ມກີານສອບ

ຖາມຂໍໍ້ມນູຈາກເພ ົ່ ອນບໍ້ານຕວົຈງິ. 

4) ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊ ົ່ ອຈະປະສານງານໄປຫາ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ຝົ່າຍວິເຄາະແລະອະນຸມດັສິນ

ເຊ ົ່ ອ ຢູົ່ສາໍນກັງານໃຫຍົ່ ໂດຍແຈ ໍ້ງລາຍລະອຽດຂອງລູກຄໍ້າຕາມຊຸດແບບຟອມ

ເອກະສານຢົ່າງຄບົຖໍ້ວນ ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງ ເພ ົ່ ອບນັທຶກຂໍໍ້ມນູລງົໃນລະບບົຄອມພິວ

ເຕີຂອງບໍລິສດັ ຊຶົ່ ງຈະເປັນການກວດສອບປະຫວດັການໃຊໍ້ບໍລິການຂອງລູກຄໍ້າທີົ່

ຜົ່ານມາ ແລະ ສ ົົ່ງຂໍໍ້ມນູ ໃຫໍ້ຫວົໜໍ້າຝົ່າຍວິເຄາະແລະອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອ. ໃນກລໍະນີ

ທີົ່ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີຝົ່າຍວິເຄາະແລະອະນຸມດັສິນເຊ ົ່ ອ ຫາກກວດສອບຂໍໍ້ມນູແລໍ້ວພບົວົ່າ 

ລູກຄໍ້າມປີະຫວດັບໍົ່ ດ ີຫ   ບໍົ່ ຖ ກຕາມເກນການຂໍເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອຂອງບໍລິສດັ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່

ວເິຄາະສິນເຊ ົ່ ອຈະໄດໍ້ແຈ ໍ້ງເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊ ົ່ ອ ປະຕິເສດການຂໍສິນເຊ ົ່ ອນ ັໍ້ນທນັທີ.  

4.2.2 ການອະນມຸດັການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ 

1) ຫວົໜໍ້າຝົ່າຍວິເຄາະແລະອະນຸມດັສິນເຊ ົ່ 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 ຖໍ້າເຫັນວົ່າລກູຄໍ້າມທີົ່າອົ່ຽງຈະບໍົ່ສາມາດຊາໍລະເງນິ

ຄົ່າງວດ ຫ   ມຂີໍໍ້ມນູວົ່າລູກຄໍ້າມພີາລະຄໍ້າງຊາໍລະເງນິກູໍ້ຈາກຜູໍ້ໃຫໍ້ການບໍລິການເຊົົ່ 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

ສະບບັຕໍົ່ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີວິເຄາະສິນເຊ ົ່ ອ ແລະ ຕໍ້ອງມກີານຢັໍ້ງຢ ນການລງົໄປກວດສອບ

ເຖງິສະຖານທີົ່  ຫໍ້ອງການບໍ້ານຂອງລກູຄໍ້າຕາມທີົ່ ລກູຄໍ້າໄດໍ້ໃຫໍ້ຂໍໍ້ມນູໄວໍ້ ພໍ້ອມທງັລງົ

ໄປເຖງິເຮ ອນຂອງຜູໍ້ຂໍສິນເຊ ົ່ ອ, ຖົ່າຍຮບູຄນົ ແລະ ເຮ ອນ, ມກີານສອບຖາມຂໍໍ້ມນູ

ຈາກເພ ົ່ ອນບໍ້ານ ເປັນຕ ົໍ້ນ. 

- ໃນກລໍະນທີີົ່ ລູກຄໍ້າທີົ່ ມເີອກະສານທາງການເງນິ: ຈະພິຈາລະນາຈາກລູກຄໍ້າ ແລະ 

ຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັຄ : ສາໍເນົາບດັປະຈາໍຕວົ, ສາໍເນົາປ ໍ້ມສ າມະໂນຄວົ ແລະ ສ າເນົາ

ລາຍການເຄ ົ່ ອນໄຫວທາງການເງນິ (ບນັຊີຝາກປະຢດັທີົ່ ເປັນບນັຊີເງນິເດ ອນ) 
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ແລະ ເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນເງນິເດ ອນ ເປັນຕ ົໍ້ນ ພໍ້ອມທງັສະແດງຫ ກັຖານຕວົຈງິຕໍົ່ ເຈົໍ້າ

ໜໍ້າທີົ່  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 ັໍ້ນຕອນການດ າເນນີງານພາຍຫ ງັການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອ 

ບໍລິສດັມຂີ ັ ໍ້ນຕອນການດາໍເນນີງານພາຍຫ ງັອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອມດີ ັົ່ງນີໍ້: 

1) ຕິດຕາມການຂຶໍ້ນທະບຽນລດົໃໝົ່ ແລະ ສ ົົ່ງມອບເອກະສານສາໍຄນັແກົ່ລກູຄໍ້າ 

ພາຍຫ ງັທີົ່ ໄດໍ້ຮບັການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັ ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອແລໍ້ວ ບໍລິສດັກໍົ່ຈະຊາໍລະ

ເງນິຄົ່າຊ ໍ້ລດົສົ່ວນທີົ່ ເຫ  ອຂອງລກູຄໍ້າ (ລູກໜີໍ້) ໃຫໍ້ແກົ່ຮໍ້ານຕວົແທນຈາໍໜົ່າຍ 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 ົ່ ອຫາວທີິແກໍ້ໄຂບນັຫາດ ັົ່ງກົ່າວ. 

2) ຕິດຕາມ ແລະ ຮຽກເກບັໜີໍ້ 

ບໍລິສດັຈະມເີຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່  ພະແນກເກັບ ແລະ ບໍລິຫານໜີໍ້ ຕິດຕາມວຽກງານດໍ້ານການ

ຊາໍລະເງນິ ຫ   ເກັບເງນິຄົ່າງວດຂອງລກູຄໍ້າ (ລູກໜີໍ້) ທກຸລາຍຢົ່າງໃກໍ້ຊິດ 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 ຈດຸບໍລິການຊາໍລະເງນິຂອງບລໍິສດັທີົ່ ຕ ັໍ້ງຢູົ່ໃນຮໍ້ານຄໍ້າຕວົແທນ

ຈາໍໜົ່າຍລດົຈກັພນັທະມດິ (Pay point) 
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➢ ຊາໍລະຜົ່ານປົ່ອງບໍລິການຂອງທະນາຄານ ໂດຍການໂອນເງນິເຂົໍ້າໄປຊາໍລະໃນບນັຊີທີົ່

ບໍລິສດັໄດໍ້ກາໍນດົໄວໍ້  

➢ ນດັໝາຍໃຫໍ້ພະນກັງານທີົ່ ພວົພນັວຽກງານການຊາໍລະເງນິ ຫ   ເກບັເງນິຄົ່າງວດນາໍລູກ

ຄໍ້າຕາມສະຖານທີົ່  ທີົ່ ໄດໍ້ຕກົລງົກນັລົ່ວງໜໍ້າກບັລກູຄໍ້າໄວໍ້ແລໍ້ວ ຊຶົ່ ງລກູຄໍ້າຕໍ້ອງເສຍຄົ່າ

ທາໍນຽມເພີົ່ ມ 

3) ການບໍລິຫານໜີໍ້ ແລະ ຍຶດລດົຈກັ 

ບໍລິສດັມກີານນາໍໃຊໍ້ລະບບົໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີໃນການບໍລິຫານສິນເຊ ົ່ ອ  ສະນ ັໍ້ນຈຶົ່ງ

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 ຖໍ້າເຫັນວົ່າລູກຄໍ້າອາດຈະບໍົ່ສາມາດຈ ົ່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 ັົ່ງກົ່າວ

ຕາມກດົໝາຍ ບໍລິສດັຈະດາໍເນນີການຂາຍລດົຈກັສູົ່ທໍ້ອງຕະຫ າດ ໂດຍຈະດາໍເນນີການປະມນູ

ຂາຍໃຫໍ້ແກົ່ພາຍນອກ ຊຶົ່ ງບໍລິສດັຈະມເີຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ປະເມນີລາຄາລດົຈກັດ ັົ່ງກົ່າວ ເພ ົ່ ອເຮັດໃຫໍ້

ລາຄາເໝາະສມົທີົ່ ສດຸອີງຕາມສະພາບ ແລະ ລາຄາຕະຫ າດໃນຕອນນ ັໍ້ນ. 
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ໃນກລໍະນຂີາຍລດົຈກັແລໍ້ວ ຫາກມນູຄົ່າລດົຈກັບໍົ່ ພຽງພໍຕໍົ່ ການຊາໍລະໜີໍ້ທີົ່ ຍງັຄໍ້າງຕາມ

ສນັຍາ ບໍລິສດັຈະດາໍເນີນການເຈລະຈາ, ຕກົລງົກບັລູກຄໍ້າ ແລະ ຜູໍ້ຄ ໍ ໍ້າປະກນັໃນການ

ຊາໍລະເງນິສົ່ວນທີົ່ ເຫ  ອ. ຫາກການເຈລະຈາບໍົ່ ສາມາດຕກົລງົກນັໄດໍ້ ບໍລິສດັຈະດາໍເນນີການ

ທາງກດົໝາຍຕໍົ່ ໄປ. 

ຖໍ້າກລໍະນກີານຂາຍລດົຈກັຫາກໄດໍ້ເງນິຫ າຍກວົ່າໜີໍ້ຄໍ້າງຊາໍລະຕາມສນັຍາແລໍ້ວ ບໍລິສດັ

ຈະດາໍເນນີການສ ົົ່ງເງນິຄ ນໃຫໍ້ລກູຄໍ້າຕາມຈາໍນວນທີົ່ ເກນີ. 

5) ການປິດບນັຊ ີແລະ ການໂອນກາໍມະສິດລດົຈກັ 

ບໍລິສດັຈະປິດບນັຊລີກູຄໍ້າໄດໍ້ 2 ກລໍະນຄີ : 

➢ ກໍລະນີປິດບນັຊີຕາມກາໍນດົສນັຍາ: ກໍລະນີດ ັົ່ງກົ່າວແມ ົ່ນຈະເກີດຂຶໍ້ນກໍົ່ ຕໍົ່ ເມ  ົ່ອລູກຄໍ້າ 

(ລກູໜີໍ້)ໄດໍ້ຈ ົ່າຍເງນິຄົ່າງວດ ແລະ ຄົ່າທ ານຽມຕົ່າງໆ ລວມໄປເຖງິຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍອ ົ່ ນໆ

ທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັໃຫໍ້ແກົ່ບໍລິສດັຄບົຖໍ້ວນ ສນັຍາດ ັົ່ງກົ່າວກໍົ່ ຈະສິໍ້ນສຸດລງົ ພໍ້ອມທັງສ ົົ່ງ

ເອກະສານທີົ່ ຕິດພນັກບັສນັຍາໃຫໍ້ລກູຄໍ້າທງັໝດົ. 

➢ ກໍລະນີປິດບນັຊີກ ົ່ອນກາໍນດົສນັຍາ: ບໍລິສດັອະນຍຸາດໃຫໍ້ລູກຄໍ້າຈ ົ່າຍໜີໍ້ຂອງຕນົໝດົ

ກົ່ອນກາໍນດົສນັຍາ 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

ຊາໍລະໜີໍ້ສິນໃຫໍ້ໝດົກົ່ອນກາໍນດົເວລາ , ຊຶົ່ ງອດັຕາສົ່ວນຫ ຸ ດດ ັົ່ງກົ່າວຈະຂຶໍ້ນກບັ

ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສດັໃນແຕົ່ລະໄລຍະ.  

 

5. ໂຄງສໍ້າງທຶນຂອງບໍລິສດັ 

ບໍລິສດັ ມທຶີນຈດົທະບຽນ ແລະ ທຶນທີົ່ ຊາໍລະແລໍ້ວ ຈາໍນວນ 40.000 ລໍ້ານກບີ ແບົ່ງເປັນຮຸໍ້ນ

ສາມນັ      ຈາໍນວນ 40 ລໍ້ານຮຸໍ້ນ ໂດຍມມີນູຄົ່າກາໍນດົ 1.000 ກບີຕໍົ່ ຮຸໍ້ນ. 

5.1 ໂຄງສໍ້າງຜູໍ້ຖ ຮຸ ໍ້ນ 

ອດັຕາສົ່ວນຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຂອງບໍລິສດັກົ່ອນ ແລະ ຫ ງັການອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນ IPO 

ຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນ 

ກົ່ອນການອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນ IPO ຫລງັການອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນ IPO 

ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ອດັຕາສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຈາໍນວນຮຸໍ້ນ ອດັຕາສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

1. ກຸົ່ມຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນເດມີ 27 .760 .000 100,00% 27 .760 .000 69,40% 

1) ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ 

ຈາໍກດັ 
27.088.000 97,5792507204611% 27.088.000 67,72000% 
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2) ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວໄິລ 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) ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນກັ

ສອນ 

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 ນິດສະ

ຍນັ 

8 
0,0000288184438% 

8 0,00002% 

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

12) ທົ່ານ ທອງທະຫວນັ ທອງ

ແຖມ 

8 
0,0000288184438% 

8 0,00002% 

13) ທົ່ານ ຊດັພນົໄຊ ປັນຍາ

ທາໍບະດ ີ

8 
0,0000288184438% 

8 0,00002% 

2. ນກັລງົທຶນທ ົົ່ວໄປ - - 12.240.000 30,60000% 

ລວມ 27.760.000 100% 40.000.000 100% 

 

 

5.2 ນະໂຍບາຍການແບົ່ງເງນິປນັຜນົ  

ບໍລິສດັມນີະໂຍບາຍໃນການຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົບໍົ່ ຫ ຸດ 50 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ (50%) ຂອງກາໍໄລສຸດທິ 

ຕາມເອກະສານທາງການເງນິຂອງບໍລິສດັ ພາຍຫ ງັຫກັເຂົໍ້າຄງັສາໍຮອງຕາມກດົໝາຍ. ເຖງິຢົ່າງໃດກໍົ່

ຕາມ, ການຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົດ ັົ່ງກົ່າວຈະຂຶໍ້ນຢູົ່ກບັແຜນການລງົທຶນ, ຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຄວາມເໝາະ

ສມົອ ົ່ ນໆ ໃນອະນາຄດົ ເມ ົ່ອສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັ (Board of Directors) ມມີະຕິເຫັນດີໃຫໍ້

ບໍລິສດັຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົປະຈາໍປີ ໂດຍຕໍ້ອງສະເໜີໃຫໍ້ກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນໄດໍ້ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັ

ເສຍກົ່ອນ, ເວັໍ້ນເສຍແຕົ່ວົ່າການຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົລະຫວົ່າງປີນ ັໍ້ນ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຍງັໄດໍ້

ອະນຸມດັໃຫໍ້ສິດອາໍນາດແກົ່ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດັ         (Board of Directors) ໃຫໍ້ມ ີ

ອາໍນາດໃນການອະນມຸດັຈ ົ່າຍເງນິປນັຜນົລະຫວົ່າງປີໄດໍ້ ໂດຍຕໍ້ອງລາຍງານໃຫໍ້ກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຮບັ

ຊາບ ແລະ ຮບັຮອງໃນກອງປະຊຸມຜູໍ້ຖ ຮຸໍ້ນຄ ັໍ້ງຕໍົ່ ໄປ. 
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6. ການຄຸໍ້ມຄອງບໍລິສດັ ແລະ ການບໍລິຫານຈດັການ 

6.1  ໂຄງຮົ່າງການຈດັຕ ັໍ້ງຂອງບໍລິສດັ 

 

ໂຄງຮົ່າງການຈດັຕ ັໍ້ງຂອງບໍລສິດັ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ສະພາບໍລິຫານ 
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6.2 ສະພາບໍລິຫານ 

6.2.1 ໂຄງຮົ່າງການຈດັຕ ັໍ້ງຂອງສະພາບໍລິຫານ 

 

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 ຕຣລີິດວໄິລ 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 ສງັຄມົ  ຈນັສກຸ ລາວ 
ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

(ອິດສະຫ ະ) 

8 

 

ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ໄທ 
ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

(ອິດສະຫ ະ) 

9 

 

ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັ

ພິບນູ 
ໄທ 

ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

(ອິດສະຫ ະ) 
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6.2.2  ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນປີທີົ່ ຜົ່ານມາ 

ຜົ່ານການດາໍເນີນງານ ໃນປີ 2019 ສະພາບໍລິຫານ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ 

ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 5 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 30 ມງັກອນ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 22 ມນີາ  2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ເມ ົ່ອວນັທີ 8  ມຖີນຸາ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 4 ເມ ົ່ອວນັທີ 16 ສິງຫາ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 5 ເມ ົ່ອວນັທີ 15 ພະຈກິ 2019 

 

 

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 

ຜົ່ານການດາໍເນນີງານ ໃນປີ 2019 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ 

ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 4 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 15 ມນີາ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 10 ພຶດສະພາ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ເມ ົ່ອວນັທີ 13 ສິງຫາ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 4 ເມ ົ່ອວນັທີ 29 ຕລຸາ 2019 

 

6.3.2 ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງ 

ລ /ດ ຄະນະກາໍມະການຄູໍ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງ ສນັຊາດ ຕາໍແໜົ່ງ 

1 ທົ່ານ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ ໄທ ປະທານ 

2 ທົ່ານ ມານບົ ຕຣລີິດວໄິລ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ 

3 ທົ່ານ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັົ່ງ ໄທ 
ຄະນະກາໍມະການ/ສະມາຊກິ

ອິດສະຫ ະ 
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ຜົ່ານການດາໍເນນີງານ ໃນປີ 2019 ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກ

ງານ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 27 ພຶດສະພາ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 2 ສິງຫາ 2019 

 

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 2019 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລ ອກ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ 

ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 16 ສິງຫາ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 17 ທນັວາ 2019 

 

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 2019 ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄົ່າຕອບແທນ ໄດໍ້ປະຕິບດັວຽກ

ງານ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 25 ມງັກອນ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 27 ພຶດສະພາ 2019 
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6.3.5 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ 

ລ /ດ 
ຄະນະກາໍມະການຄຸໍ້ມຄອງລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວ

ພນັ 

ສນັຊາດ 
ຕາໍແໜົ່ງ 

1 ທົ່ານ ທີຣະເມດ ວດຸທິພດັພິບນູ ໄທ ປະທານ/ສະມາຊກິອິດສະຫ ະ 

2 ທົ່ານ ຊດັພນົໄຊ ປນັຍາທາໍບະດ ີ ໄທ ຄະນະກາໍມະການ 

3 
ທົ່ານ ນ. ສະຣນັຍາ ກະມນົສິນລະປະຈະ

ເຣນີ 

ໄທ 
ຄະນະກາໍມະການ 

ຜົ່ານການດາໍເນີນງານ ໃນປີ 2019 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ ໄດໍ້

ປະຕິບດັວຽກງານ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 2 ຄ ັໍ້ງ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ເມ ົ່ອວນັທີ 8 ສິງຫາ 2019 

➢ ກອງປະຊຸມ ຄ ັໍ້ງທີ 2 ເມ ົ່ອວນັທີ 24 ຕລຸາ 2019 

 

7. ຜນົການດາໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ ຜນົການດາໍເນນີງານ ປະຈາໍປີ 2019 

7.1  ລາຍຮບັ 

ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ2019, ບໍລິສດັ ໄດໍ້ມລີາຍຮບັລວມທງັໝດົ  ຈາໍນວນ 20.083,4 ລໍ້ານ

ກບີ ແລະ 24.253,2 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 20,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ລາຍຮບັ 
2018  2019 Changed 

ກບີ 

million  

 ກບີ 

million  

% ກບີ 

million  

% 

ດອກເບໍ້ຍ  19.238,2 95,8 23.301,6 96,1 4.063.

4 

+21,1 

ລາຍຮບັ ອ ົ່ ນ 845,3 4,2 951,6 3,9 -106,3 +12,6 

ລວມ ລາຍຮບັ 20.083,5 100.0

0 

24.253,2 100,00 4.169,7 +20,8 

 

ໃນຊົ່ວງປີ 2018 ຫາ 2019, ບໍລິສດັມລີາຍຮບັເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກສນັຍາເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ເນ ົ່ ອງຈາກ

ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານວາງຍຸດທະສາດໃນການສ ົົ່ງເສີມດໍ້ານການຕະຫ າດເຊັົ່ ນ: ເພີົ່ ມພະນກັງານການ

ຕະຫ າດໃນການເຈາະກຸົ່ມລູກຄໍ້າ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄໍ້າ ພໍ້ອມທງັຊອກຮໍ້ານຄໍ້າຕວົແທນຈາໍໜົ່າຍມາ

ເປັນພນັທະມດິເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ ເປັນຕ ົໍ້ນ. ນອກຈາກນີໍ້, ບໍລິສດັຍງັໄດໍ້ຮບັຄວາມເຊ ົ່ອຖ ຈາກຕວົແທນຈ າໜົ່າຍ

ລດົຈກັໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດໍ້ຮບັການແນະນາໍຈາກຕວົແທນຈາໍໜົ່າຍ ສະເໜີເປັນທາງເລ ອກໜຶົ່ ງໃຫໍ້

ແກົ່ບໍລິສດັ ໃນການເຂົໍ້າໄປໃຫໍ້ບໍລິການນບັມ ໍ້ນບັຫ າຍຂຶໍ້ນ ໂດຍຈະເຮັດໃຫໍ້ບໍລິສດັສາມາດເພີົ່ ມລາຍຮບັ

ຈາກການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອເພີົ່ ມຂຶໍ້ນເລ ໍ້ອຍໆ.  
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7.2 ລາຍຈ ົ່າຍ 

ໃນປີ 2018 ແລະ 2019, ບໍລິສດັໄດໍ້ມລີາຍຈ ົ່າຍລວມທງັໝດົລວມທງັຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍທາງດໍ້ານ

ການເງນິ ຈາໍນວນ 11.291,7 ລໍ້ານກີບ ແລະ 13.913,0 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ. ໃນນີໍ້ ລາຍ

ຈ ົ່າຍລວມເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຄຽງຄູົ່ກບັລາຍຮບັລວມທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນໃນແຕົ່ລະປີ. ເຖງິຢົ່າງໃດກໍົ່ຕາມ ເມ ົ່ອພິຈາລະນາ

ຈາກອດັຕາສົ່ວນລາຍຈ ົ່າຍລວມຕໍົ່ ລາຍຮບັລວມ ສາໍລບັປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ເທົົ່ າກບັ 56,2 

ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 57,4 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕາມລາໍດບັ. ຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍຫ ກັຂອງບໍລິສດັ ແມ ົ່ນ ລາຍຈ ົ່າຍໃນການ

ບໍລິຫານ ມຈີາໍນວນ 9.116,4 ລໍ້ານກບີ ແລະ 11.018,4 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   80,7 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ແລະ 79,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ປຽບທຽບກບັລາຍຈ ົ່າຍທງັໝດົ 

ຕາຕະລາງ: ລາຍຈ ົ່າຍ 

ລາຍຈ ົ່າຍ 
31 Dec 2018 31 Dec 2019  Changed 

ລໍ້ານກບີ  % ລໍ້ານກບີ % ລໍ້ານກບີ % 

ລາຍຈ ົ່າຍໃນການບລໍິຫານ 9.116,4 80,7 11.018,4 79,2 +1.902,2 +20,3 

ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ 484,4 4,3 438,9 3,2 -45,5 -9,4 

ຂາດທຶນຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນ 530.8 4,7 798.1 5,7 +267,3 +50,4 

ລາຍຈ ົ່າຍການເງນິ 1.160,2 10,3 1.657,5 11,9 -104,9 -8,3 

ລວມ ລາຍຈ ົ່າຍ 11.291,7 100 13.913,0 100 +2.621,3 +23.3 

 

ໃນປີ 2019, ບໍລິສດັມໂີຄງສໍ້າງລາຍຈ ົ່າຍລວມທີົ່ ປະກອບດໍ້ວຍ: ລາຍຈ ົ່າຍບໍລິຫານ ເທົົ່ າກບັ 

11.018,4 ລໍ້ານກີບ ຊຶົ່ ງເທົົ່ າກບັ 79,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ, ໜີໍ້ສງົໃສຈະສູນ ເທົົ່ າກບັ 438,9 ລໍ້ານກີບ ຫ  

ເທົົ່ າກບັ 3,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ, ຂາດທຶນຈາກອດັຕາແລກປົ່ຽນ ເທົົ່ າກບັ 789,1 ລໍ້ານກີບ ເທົົ່ າກບັ 5,7 

ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍການເງນິ ເທົົ່ າກບັ 1.657,5 ລໍ້ານກບີ ເທົົ່ າກບັ 11,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ. 

ລາຍຈ ົ່າຍບໍລິຫານປະກອບດໍ້ວຍ: ລາຍຈ ົ່າຍພະນກັງານ, ຄົ່າຕອບແທນຂອງຜູົ່ບໍລິຫານ, ລາຍ

ຈ ົ່າຍສາທາລະນປຸະໂພກ, ລາຍຈ ົ່າຍການຕະຫ າດ, ຂາດທຶນສດຸທິຈາກການຂາຍຊບັສິນລໍຖໍ້າຂາຍ, ຄົ່າ

ຕອບແທນຜູົ່ຊົ່ຽວຊານ, ຄົ່າຫ ຸ ໍ້ຍຫໍ້ຽນ ແລະ ຄົ່າເສ ົ່ ອມມນູຄົ່າ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍອ ົ່ ນໆ. ໃນປີ 2019, 

ລາຍຈ ົ່າຍລວມ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 20,3 ສົ່ວຍຮໍ້ອຍ ເຖງິວົ່າລາຍຮບັເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 20,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຊຶົ່ ງສະແດງໃຫໍ້

ເຫັນເຖງິປະສິດທິພາບໃນການດາໍເນນີງານທີົ່ ສງູຂຶໍ້ນ ໃນປີ 2019. 
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ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019, ບໍລິສດັມ ີໜີໍ້ສງົໃສຈະສູນ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສູນ ເທົົ່ າກບັ 

484,4 ລໍ້ານກບີ ແລະ 483,9 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 4,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 3,2 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ເມ ົ່ອທຽບລາຍຈ ົ່າຍລວມຕາມລາໍດບັ. ເນ ົ່ອງຈາກ ຄນຸນະພາບຂອງການຈາໍກດັຂະໜາດສິນເຊ ົ່ ອ

ຂອງລູກຄໍ້າ. ທັໍ້ງນີໍ້ບໍລິສດັ ໄດໍ້ດາໍເນນີການປບັປງຸປົ່ຽນແປງການບໍລິຫານຈດັການໜີໍ້ດໍ້ອຍຄນຸນະພາບ

ເຫ ົົ່ ານ ັໍ້ນ ຈຶົ່ງເຮັດໃຫໍ້ ອດັຕາສົ່ວນຂອງ ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ ໃນປີ 2019 ປບັຕວົ

ຫ ຸດລງົຢູົ່ໃນລະດບັທີົ່ ຖ ວົ່າມປີະສິດທິພາບ. 

ຕາຕະລາງ: ໜີໍ້ສງົໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ 

ລາຍລະອຽດ ຫວົໜົ່ວຍ 
31 ທນັວາ 

2018 

31 ທນັວາ

2019 

ປົ່ຽນແປງ 

ໜີໍ້ສງົໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ ລໍ້ານກບີ 484,4 438,9 -45,5 

ໜີໍ້ສງົໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູ

ຕໍົ່ ລາຍຮບັລວມ 
% 2,4 1,8 -0,6 

 

ອດັຕາສົ່ວນຂອງ ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສນູຕໍົ່ ລາຍໄດໍ້ລວມ ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 

2019 ເຫັນວົ່າຢູົ່ໃນລະດບັ 2,4 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 1,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕາມລາໍດບັ. ໂດຍລວມແລໍ້ວ ໃນ

ການດາໍເນນີທລຸະກດິທີົ່ ຜົ່ານມາບລໍິສດັສາມາດຄວບຄມຸອດັຕາສົ່ວນ ໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ ແລະ ລາຍຈ ົ່າຍ

ໜີໍ້ສນູ ຢູົ່ໃນລະດບັທີົ່ ຖ ວົ່າມປີະສິດທິພາບ, ຊຶົ່ ງສາມາດສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວົ່າບໍລິສດັມກີານໃຫໍ້ສິນເຊ ົ່ ອທີົ່ ມ ີ

ຄນຸນະພາບ ແລະ ວິທີການທີົ່ ດີໃນການຄວບຄມຸທີົ່ ດີຕໍົ່ ກບັການເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຂອງລາຍຈ ົ່າຍໜີໍ້ສງົໃສຈະສນູ 

ແລະ ໜີໍ້ສນູ.  

7.3  ກາໍໄລສດຸທິ ແລະ ອດັຕາກາໍໄລສດຸທິ 

ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ບໍລິສດັມ ີກາໍໄລສຸດທິ ເທົົ່ າກບັ 6.593,6 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

8.084,6 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ  ເທົົ່ າກບັ 32,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 33,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕາມລາໍດບັເມ  ົ່ອ

ທຽບໃສົ່ລາຍຮບັລວມ, ຊຶົ່ ງສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວົ່າອດັຕາສົ່ວນກາໍໄລສດຸທິບໍົ່ ມກີານປົ່ຽນແປງ. ເຖງິຢົ່າງໃດ

ກໍົ່ຕາມ, ກາໍໄລສດຸທິກົ່ອນອາກອນ ເຊິົ່ ງເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກ 8.791,7 ລໍ້ານກບີ ມາເປັນ 10.340,2 ລໍ້ານ

ກບີ, ໃນແຕົ່ລະປີ ສະແດງເຖງິຄວາມສາມາດໃນການສໍ້າງກາໍໄລເພີົ່ ມຂຶໍ້ນໃນແຕົ່ລະປີໃນການດາໍເນນີທຸ

ລະກດິໂດຍກຸົ່ມຜູົ່ບໍລິຫານທີົ່ ມປີະສບົການດໍ້ານການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອ ທີົ່ ສາມາດຄາດຄະເນສະພາບທລຸະກດິ

ເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອທີົ່ ຈະໄດໍ້ຮບັຜນົກະທບົ ແລະ ສາມາດຈດັກຽມມາດຕະການປໍ້ອງກນັ ເພ ົ່ ອໃຫໍ້ສອດຄົ່ອງກບັ

ຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍການໃຫໍ້ສິນເຊ ົ່ ອເພີົ່ ມຂຶໍ້ນໃນແຕົ່ລະປີ.  
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8. ຖານະການເງນິຂອງບໍລິສດັ 

8.1  ຊບັສິນ 

ໃນປີ 2018  ແລະ ປີ 2019 ບໍລິສດັມຊີບັສິນທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 71.713,6 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

93.888,9 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ໃນນ ັໍ້ນລາຍການຊບັສິນຫ ກັແມ ົ່ນ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການ

ເງນິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັ ຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະຂອງບໍລິສດັ ຊຶົ່ ງເທົົ່ າກບັ 61.898,7 ລໍ້ານກບີ ແລະ 

77.992,6 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 86,3 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 83.1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຕໍົ່ ຊບັສິນ

ລວມຕາມລາໍດບັ.  

ຕາຕະລາງ: ຊບັສນິທງັໝດົ 

 

ໃບສະແດງຖານະທາງການເງນິ 
31 ທນັວາ 2018 31 ທນັວາ 2019  

ລໍ້ານກບີ % ລໍ້ານກບີ % 

ຊບັສນິໝນູວຽນ     

ເງນິສດົ ແລະ ລາຍການທຽບເທົົ່ າເງນິສດົ 6.160,0 8,6 11.898,9 12,7 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ ແລະ  

ເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ 

39.429,3 55,0 41.230,4 43,9 

ຊບັສິນລໍຖໍ້າການຂາຍ 121,9 0,2 135,8 0,1 

ຊບັສິນໝນູວຽນອ ົ່ ນ 296,9 0,4 371,3 0,4 

ລວມ ຊບັສິນໝນູວຽນ 46.008,1 64,2 53.636,4 57,1 

ຊບັສນິ ບໍົ່ໝນູວຽນ     

ເງນິຝາກທີົ່ ທະນາຄານແຫົ່ງ ສປປ ລາວ 2.000,0 2,8 2.000,0 2,1 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າທາງການເງນິ ແລະ 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະ 

22.469,4 31,3 36.762,1 39,2 

ສົ່ວນປບັປງຸອາຄານ ແລະ ອປຸະກອນ 1.236,1 1,7 1.454,2 1,6 

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

ລວມ ຊບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 25.705,5 35,8 40.252,5 42,9 

ລວມຊບັສິນ 71.713,6 100,0 93.888,9 100,0 
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8.1.1 ຊບັສິນໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ບໍລິສດັ ມີຊບັສິນໝູນວຽນ ເທົົ່ າກບັ 46.008,1 ລໍ້ານກີບ 

53.636,4 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ  ຫ   ເທົົ່ າກບັ 64,2  ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 57,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັ

ສິນລວມຕາມລາໍດບັ ຊຶົ່ ງເຫັນວົ່າ ຊບັສິນໝນູວຽນມກີານເພີົ່ ມຂຶໍ້ນໃນແຕົ່ລະປີ ໂດຍຊບັສິນໝນູວຽນຫ ກັ

ທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນໄດໍ້ແກົ່ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ ແລະ ເງນິກູໍ້ຜົ່ອນຊາໍລະພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ ເທົົ່ າກບັ 

39.429,3 ລໍ້ານກີບ ແລະ 41.230,4 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ  ເທົົ່ າກບັ 55,0 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 

43,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ. 

ນອກນ ັໍ້ນ ຍງັມລີາຍການຊບັສິນໝນູວຽນປະກອບດໍ້ວຍ ເງນິສດົ ແລະ ສິົ່ ງທຽບເທົົ່ າເງນິສດົ 

ເທົົ່ າກບັ 6.160,0 ລໍ້ານກີບ ແລະ 11.898,9 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 8,6 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

ແລະ 12,7 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ. ສາເຫດທີົ່ ເຮັດໃຫໍ້ເງນິສດົ ແລະ ສິົ່ ງທຽບເທົົ່ າ

ເງນິສດົຫ ຸດລງົ ເນ ົ່ ອງຈາກບໍລິສດັມກີານອອກຈາໍໜົ່າຍຮຸໍ້ນຄ ັໍ້ງທາໍອິດໃຫໍ້ມວນຊນົ, ຊຶົ່ ງຢູົ່ໃນມ  ແລະ 

ລໍຖໍ້າການຂະຫຍາຍທລຸະກດິ. ຊບັສິນລໍຖໍ້າການຂາຍ ເທົົ່ າກບັ 121,9 ລໍ້ານກບີ ແລະ 135,8 ລໍ້ານ

ກບີ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 0.2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 0,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມ. ຊບັສິນໝນູວຽນອ ົ່ນໆ ທີົ່

ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນປະກອບດໍ້ວຍ ຄົ່າໃຊໍ້ຈ ົ່າຍ ຈ ົ່າຍລົ່ວງໜໍ້າ, ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກລາຍການທີົ່ ກ ົ່ຽວພນັ ແລະ ພາກ

ສົ່ວນອ ົ່ນ ເທົົ່ າກບັ 296,9 ລໍ້ານກບີ 371,3 ລໍ້ານກບີ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 0,4 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 0,49 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມ. 

 

8.1.2 ຊບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ບໍລິສດັມຊີບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນເທົົ່ າກບັ 25.705,5 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

40.252,5 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ  ຫ   ເທົົ່ າກບັ 35,8  ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 42,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັ

ສິນລວມຕາມລາໍດບັ ຊຶົ່ ງສາມາດສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວົ່າ ຊບັສິນບໍົ່ໝນູວຽນມກີານເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ ໂດຍຊບັສິນບໍົ່

ໝນູວຽນຫ ກັທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນໄດໍ້ແກົ່ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກສນັຍາເຊົົ່ າການເງນິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກເງນິກູໍ້ຜົ່ອນ

ຊາໍລະ ເທົົ່ າກບັ 22.469,4 ລໍ້ານກີບ ແລະ 36.762,1 ລໍ້ານກີບ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 31,3 

ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 39,2 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນລວມຕາມລາໍດບັ ຍໍ້ອນບໍລິສດັມໜີີໍ້ຕໍ້ອງຮບັຈາກຄົ່າ

ງວດເກນີໝຶົ່ 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 2,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ 

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

1.236,1 ລໍ້ານກບີ ແລະ 1.454,2 ຫ   ເທົົ່ າກບັ 1,7 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 1,6 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັ

ສິນລວມຕາມລາໍດບັ.  
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8.2 ໜີໍ້ສິນ 

ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019, ບໍລິສດັມໜີີໍ້ສິນທງັໝດົ ເທົົ່ າກບັ 6.729,2 ລໍ້ານກີບ ແລະ 

6.695,5 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   ເທົົ່ າກບັ 97,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 24,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງຊບັສິນ

ລວມ. ເງນິກູໍ້ຢ ມໄລຍະຍາວຈາກພາກສົ່ວນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງໃນປີ 2019 ເທົົ່ າກບັ 20.100,1 ລໍ້ານກບີ ຫ   

ເທົົ່ າກບັ 74.8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍຂອງຊບັສິນລວມ ເນ ົ່ອງຈາກ ບໍລິສດັໄດໍ້ມກີານເພີົ່ ມທຶນ ແລະ ຄ ນເງນິກູໍ້ຢ ມ

ໄລຍະສ ັໍ້ນ. 

 

ຕາຕະລາງ: ໜີໍ້ສິນທງັໝດົ 

ໃບສະແດງຖານະທາງການເງນິ 
31 ທນັວາ 2018 31 ທນັວາ 2019  

ລໍ້ານກບີ % ລໍ້ານກບີ % 

ໜີໍ້ສິນ     

ໜີໍ້ສິນໝນູວຽນ     

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງໃນທລຸະກດິ ແລະ ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອ ົ່ ນໆ 2.992,1 43,3 3,704,7 13,8 

ໜີໍ້ສິນໄລຍະສ ັໍ້ນຈາກພາກສົ່ວນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ 1.608,0 23,3 -  0,0 

ໜີໍ້ສິນຂອງສນັຍາເຊົົ່ າທາງການເງນິພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ  38,1 0,6 124,2 0,4 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອາກອນລາຍຮບັ 2.070,9 30,0 2.837,3 10,6 

ເງນິປນັຜນົຄໍ້າງຈ ົ່າຍ 20,1 0.3 29,3 0.1 

ລວມໜີໍ້ສິນໝນູວຽນ 6.729,2 97,5 6.695.5 24,9 

ໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ     

ໜີໍ້ສິນພາຍໃຕໍ້ສນັຍາເຊົົ່ າສນິເຊ ົ່ ອ 124,2 1,8 -  0,0 

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

ໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນອ ົ່ນໆ 49,5 0,7 78,1 0,3 

ລວມໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 173,7 2,5 20.178,1 75,1 

ລວມໜີໍ້ສິນ  6,902,9 100,0 26.873,6 100,0 

 

8.2.1 ໜີໍ້ສິນໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019, ບໍລິສດັໄດໍ້ມໜີີໍ້ສິນໝນູວຽນ ເທົົ່ າກບັ 6.729.2 ລໍ້ານກບີ 

ແລະ 6.695,5 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ  ເທົົ່ າກບັ 97,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 24,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງໜີໍ້

ສິນລວມທງັໝດົຕາມລາໍດບັ 
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ນອກຈາກນ ັໍ້ນ ຍງັມລີາຍການໜີໍ້ສິນໝນູວຽນປະກອບດໍ້ວຍ  ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງໃນທລຸະກດິ ແລະ 

ໜີໍ້ຕໍ້ອງສ ົົ່ງອ ົ່ ນໆ ເທົົ່ າກບັ 2.992,1 ລໍ້ານກບີ ແລະ 3.704,7 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ   43,3 ສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ ແລະ 13,8 ສົ່ວນຮໍ້ອຍຕາມລາໍດບັ. 

8.2.2 ໜີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ 

ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019, ບໍລິສດັໄດໍ້ມໜີີໍ້ສິນບໍົ່ໝນູວຽນ ເທົົ່ າກບັ 173,7 ລໍ້ານກບີ 

ແລະ 20.178,1 ລໍ້ານກບີ ຕາມລາໍດບັ ຫ  ເທົົ່ າກບັ 2,5 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ແລະ 75,1 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຂອງໜີໍ້

ສິນລວມທງັໝດົຕາມລາໍດບັ. 

 

9. ຜນົດາໍເນນີງານດໍ້ານການຕະຫ າດ 

9.1 ການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັ 

 

ຕາຕະລາງ: ການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ອລດົຈກັ 

 

ປຽບທຽບການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອລດົຈກັຂອງບໍລສິດັໃນໄລຍະປີ 2018 ຫາ 2019 

ລາຍການ ປີ 2018 ປີ 2019 ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ ອດັຕາສົ່ວນ

ຮໍ້ອຍ 

ຈາໍນວນສນັຍາ (ຄນັ) 5.439  6.030   + 591   + 10,9 % 

ຈາໍນວນເງນິໃຫໍ້ສິນເຊ ົ່ ອ (ລໍ້ານກບີ) 58.898  68.557  + 9.659   + 16,4 %  

 

ໃນປີ 2019, ບໍລິສດັ ມກີານອະນຸມດັສິນເຊ ົ່ ອໃຫມ ົ່ທງັລດົຈກັ ແລະ ອຶົ່ ນໆ  ຈາໍນວນ 

6.030 ຄນັ ຫ   68.557 ລໍ້ານກີບ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກ 591 ຄນັ ຈາກປີ 2018 ຫ   10,9 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ

ຂອງຈາໍນວນສນັຍາ (ຄນັ) ຊຶົ່ ງເພິົ່ ມຂຶໍ້ນ 9.659 ລໍ້ານກບີ ຫ   16,4 ສົ່ວນຮໍ້ອຍຂອງຈາໍນວນເງນິໃຫໍ້

ສິນເຊ ົ່ ອ. 
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ໃນຊົ່ວງໄລຍະ 5 ປີທີົ່ ຜົ່ານມາ ໃນການອະນມຸດັສິນເຊ ົ່ ອໃຫມ ົ່ທງັລດົຈກັ ແລະ ອຶົ່ນໆ 

 

 

 

9.2 ເປີດໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອ ສາໍລບັເຄຶົ່ ອງມ ທາງການກະເສດ ( ລດົໄຖນາ ປະເພດ

ເດີນຕາມ )  

 ບໍລິສດັໄດໍ້ເລີົ່ ມໃຫໍ້ການບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອສາໍລບັເຄຶົ່ ອງມ ທາງການກະເສດ ຕ ັໍ້ງແຕົ່ເດ ອນ 

ມຖິຸນາ 2019 ໂດຍໄລຍະທາໍອິດບໍລິສດັຈະໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອສາໍລບັລດົໄຖນາ ປະເພດເດີນ

ຕາມກົ່ອນ ເຊິົ່ ງລູກຄໍ້າເປັນກຸົ່ມດຽວກນັກບັລູກຄໍ້າລດົຈກັ ທີົ່ ບໍລິສດັໃຫໍ້ບໍລິການກົ່ອນແລໍ້ວ ແລະ ໃນ

ອານາຄດົບໍລິສດັຈະຂະຫຍາຍການບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອ ເຄຶົ່ ອງມ ທາງການກະເສດອຶົ່ ນໆໃຫໍ້ເພີົ່ ມຫ າຍ

ຂ ໍ້ນ     

9.3 ສໍ້າງຕ ັໍ້ງໜົ່ວຍບໍລິການໃໝົ່ທີົ່  ບໍ້ານ ດງົເຫັນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
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    ປີ 2019 ບໍລິສດັ ໄດໍ້ຈດັຕ ັໍ້ງໜົ່ວຍບໍລິການລູກຄໍ້າຂ ໍ້ນ 1 ແຫົ່ງໃນ ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ ກໍົ່ຄ ສນູບໍລິການ ດງົເຫັນ ມທີີົ່ ຕ ັໍ້ງຢູົ່ ເຮ ອນເລກທີ 254/259 ບໍ້ານດງົເຫັນ ຖະໜນົເສັໍ້ນທາງເລກ

ທີ 9 ເມ ອງ ອາດສະພງັທອງ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

 

10. ແຜນການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງບໍລິສດັ ປະຈາໍປີ 2020 

10.1 ດໍ້ານການຕະຫ າດ 

ບໍລິສດັມແີຜນທີົ່ ຈະເພີົ່ ມຈາໍນວນສນັຍາ(ຄນັ) ສິນເຊ ົ່ ອປະມານ 16 ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຈາກປີ 

2019 ສົ່ວນຈາໍນວນເງນິໃຫໍ້ສິນເຊ ົ່ ອ ຈະເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ 16  ສົ່ວນຮໍ້ອຍ ຊຶົ່ ງເປັນອດັຕາເພີົ່ ມທີົ່ ສງູກວົ່າການ

ເພີົ່ ມຂ ໍ້ນຂອງປີ 2019 ບໍົ່ຫ າຍປານໃດ ມກີນົລະຍດຸຫ ກັ ດ ັົ່ງນີໍ້: 

1) ຮກັສາສົ່ວນແບົ່ງທາງການຕະຫ າດໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

2) ເພີົ່ ມສົ່ວນແບົ່ງຕະຫ າດໃນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດໃຫໍ້ຫ າຍຂ ໍ້ນ ຈາກການຂະຫຍາຍ   

ໜົ່ວຍບໍລິການດງົເຫັນເພີົ່ ມເຕີມ 

3) ເພີົ່ ມການໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊ ົ່ ອສາໍລບັປະເພດລດົໃຫຍົ່ທີົ່ ໃຊໍ້ແລໍ້ວ 

4) ພດັທະນາຊົ່ອງທາງການຕະຫ າດໃໝົ່ຜົ່ານຊົ່ອງທາງສ ົ່ ສານອອນໄລນ(໌Social Media) 

ແລະ ເທັກໂນໂລຍີໃໝົ່ 

 

10.2  ເງນິກູໍ້ຢ ມ 

ຈາກແຜນການດາໍເນີນທຸລະກິດປີ 2020 ບໍລິສດັຕໍ້ອງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດເພີົ່ ມອີກ 

ສະນ ັໍ້ນ, ບໍລິສດັຈຶົ່ງຕໍ້ອງການເງນິກູໍ້ຢ ມປະມານ 9.000 ລໍ້ານກບີ ເພ ົ່ ອເຮັດໃຫໍ້ບນັລຕຸາມແຜນທີົ່ ວາງໄວໍ້. 

 

10.3 ການລງົທຶນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປະເພດຂອງການລງົທຶນ ກບີ 

ອາຄານສາໍນກັງານ ແລະ ຄົ່າຕກົແຕົ່ງ - 
ຍານພາຫະນະ - 
ອປຸະກອນຄອມພິວເຕີທງັ Hardware ແລະ  Software 795,000,000 

ອປຸະກອນສາໍນກັງານ 180,000,000 

ງບົປະມານຈດັຫາອປຸະກອນເຄຶົ່ອງໃຊໍ້ໃນການເປີດສາຂາໃຫມ ົ່ - 

 ທງັໝດົ  975,000,000 
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10.4 ພະນກັງານ 

 

 

 

 

 

 

   ສິໍ້ນສຸດປີ 2019, ບໍລິສດັ ມພີະນກັງານທງັໝດົ ຈາໍນວນ 120 ຄນົ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກປີ 

2018 ຈາໍນວນ 13 ຄນົ ເນ ົ່ ອງຈາກໄດໍ້ມກີານຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ຜນົຕອບແທນລວມທງັປີ 2020 

ສາໍລ ັບພະນກັງານລວມທັງຜູົ່ອາໍຍວບການໃຫຍົ່ ຕາມແຜນງານາປະຈາໍປີ 2020 ຈາໍນວນ 

8,054,020,560 ກບີ  

 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

ພະນກັງານ persons 

ຈາໍນວນຜູໍ້ບໍລິຫານລະດບັສງູ 4 

ຈາໍນວນຜູໍ້ບໍລິຫານລະດບັກາງ 10 

ຈາໍນວນຫວົໜໍ້າໜົ່ວຍງານ 17 

ຈາໍນວນພະນກັງານທົົ່ວໄປ 89 

 ທງັໝດົ 120 
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ຄ  ຳແນະນ  ຳກຽ່ວກບັກຳນລງົຄະແນນສຽງ 

Instruction for vote 

1. ຜ ູ້ເຂົູ້ຳຮວ່ມປະຊຸມ ຈະໄດູ້ຮບັບດັລງົຄະແນນສຽງໃນທກຸໆວຳລະ ທ່ີຕູ້ອງກຳນໃຫູ້ມກີຳນລງົຄະແນນສຽງ ໃນ

ເວລຳລງົທະບຽນເຂົູ້ຳຮວ່ມກອງປະຊຸມ, ກຳນລງົຄະແນນສຽງໂດຍຜ ູ້ຕຳງໜູ້ຳ ຊ ່ ງຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນທ່ີຜ ູ້ມອບໝຳຍສິດ ໄດູ້

ລະບຸຢ່ຳງຈະແຈູ້ງແລູ້ວກຽ່ວກບັກຳນລງົຄະແນນສຽງໃນແຕລ່ະວຳລະ ມຫຊທ ຈະບນັທ ກກຳນລງົຄະແນນສຽງ 

ໃນເວລຳ ລງົທະບຽນ ໂດຍທ່ີຜ ູ້ຕຳງໜູ້ຳຈະບ ່ ຕູ້ອງລງົຄະແນນສຽງອີກ. 

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 ູ້ຖືຮຸູ້ນທ່ຳນໃດທ່ີ ບ ່ ເຫັນດີ ຕ ່ ບນັຫຳທ່ີກອງປະຊຸມໄດູ້ນ  ຳສະເໜີເທ່ົຳນ ັູ້ນ ລງົ

ຄະແນນສຽງ (ໝຳຍຄວຳມວຳ່ ຜ ູ້ຖຮືຸູ້ນທ່ຳນໃດທ່ີ ເຫັນດີຕ ່ 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 ັູ້ນ, ຕູ້ອງໄດູ້

ລະບຸຢ່ຳງຈະແຈູ້ງກຽ່ວກບັຊື່  ແລະ ນຳມສະກນຸຂອງທ່ຳນ, ຈ  ຳນວນຮຸູ້ນ ມຫຊທ ທ່ີທ່ຳນຖຢື ່ ແລະ ໃຫູ້ໝຳຍ

ຕີນກຳໃສຫູ່້ອງ 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 ງັຈຳກທ່ຳນລງົຄະແນນສຽງຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ ຂ ໃຫູ້ທ່ຳນຍກົບດັດ ັງ່ກຳ່ວຂ ູ້ນ ເພື່ ອໃຫູ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບເກັບເອົຳ 

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 ຳຍກວຳ່ເຄ່ິງໜ ່ 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 ່ ມສິີດໃນກຳນລງົຄະແນນສຽງ. 

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

2. ທກຸບດັລງົຄະແນນສຽງບ ່ ເຫັນດີຕ ່ 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 ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມຜ ້ຖ ຮຸ້ນສາມນັປະຈາໍປີ 2019 ຂອງ ບໍລິສດັ 

ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າ ສິນເຊ ່ ອ ມະຫາຊ  ນ (ມຫທຊ), ຜ ້ຖ ຮຸນ້ ແລະ ຜ ້ຕາ່ງໜ້າ ທ່ີຈະເຂ ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ກະລຸນາມານາໍ

ເອ າໜງັສ ເຊນີປະຊຸມ, ໃບເຂ ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມທ່ີອອກໃຫໂ້ດຍຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະໃບມອບສິດ(ສາໍລບັຜ ້ຕາງໜ້າ) 

ມາພອ້ມເອກະສານທ່ີສາມາດນາໍໃຊຢ້ັງ້ຢ ນຕ  ນເອງຕາມແຕລ່ະກລໍະນດີ ັງ່ນີ:້ 

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

Meeting for the Year 2019 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 ້າຮວ່ມທ່ີເປັນບກຸຄ  ນ /Individual attendee 

ໃຫນ້າໍເອ າເອກະສານໃດໜຶ່ ງຂອງຕ  ນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້ມາສະແດງເວລາລ  ງທະບຽນ 

Shall present on of the following documents of their won 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 ້າຮວ່ມທ່ີເປັນນຕິິບກຸຄ  ນ/ Entity attendees 

ໃຫ້ນາໍເອ າເອກະສານໃດໜຶ່ ງທ່ີກາໍນ  ດໄວໃ້ນຂໍ້ 1 ເທ່ິງນີ້ ພ້ອມກບັເອກະສານໃດໜຶ່ ງດ ັ່ງຕ່ໍໄປນີ້ 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 ້ເຂ ້າຮວ່ມທ່ີບ່ໍແມນ່ຜ ້ອາໍນວຍການ ຕອ້ງໄດນ້າໍເອ າໃບມອບສິດຈາກຜ ້ອາໍນວຍການທ່ີມສິີດອາໍນາດ ມາ

ພອ້ມຕ ່ ມອີກ 

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 ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມຊຶ່ ງເປັນພາສາຕາ່ງປະເທດ ຕອ້ງ

ແປເປັນພາສາລາວ ໂດຍມກີານເຊັນຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕ້ອງໃນການແປຈາກບໍລິສດັແປພາສາທ່ີໜ້າເຊ ່ ອຖ ໄດ.້ ສາໍລບັ

ພາສາຕາ່ງປະເທດແມນ່ອະນຍຸາດໃຫສ້າໍລບັພາສາອງັກດິ ຫ   ພາສາໄທເທ ່ ານ ັນ້. ມຫທຊ ມສິີດປະຕິເສດເອກະສານອາ້ງ

ອີງໃດໆ 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. 

 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 

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

TEL 021 418062 - 418066 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

CV of Board of Directors 

 

1. ທາ່ນ ຊາຄຣດິ ນກັສອນ 

   Mr. Chakrit Naksorn 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້/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 ັນ່ ຈາໍກດັ, ເຈ ໍ້າຂອງທລຸະກດິ  

ປີ 2013–2019 : ເປັນທ່ີປຶກສາ, ບໍລິສດັ ມະຫະທນຸ ໂຮນດິໍ້ງ ຈາໍກດັ, ຜູໍ້ສໍ້າງຕ ັໍ້ງ 

               Consultant, Mahathun Holding Limited 

 

2. ທາ່ນນາງ ອນິທະວໄິລ ອດຸ  ມ 

   Mrs. Inthavilay Oudom 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ/Date of birth     : 27 September 1961 

ສນັຊາດ/Nationality               : ລາວ/Lao 

ພາສາ/Language                 : ໄທ, ອງັກດິ/Thai and English 

ຕາໍແໜງ່/Position               : ຮອງ ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ MHTL/Vice Chaiman 

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 ດາລາຄອນຊຸມເມີໍ້/Dalacorn Zomer 

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

  JB Trading Company 

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

  JB Honda Company 

ປີ 2012 - ປະຈບຸນັ : ຮອງປະທານ ສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສນິເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

  Vice Chairman of MHTL 

ປີ 2016 - ປະຈບຸນັ  : ປະກອບທລຸະກດິ ບໍລິສດັ ທ່ີເອສິອາ ລາວ ຈາໍກດັ, THR lao   

limited.,co 

 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 

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

TEL 021 418062 - 418066 
 

3. ທາ່ນ ມານ  ບ ຕຮລິີດວໄິລ 

    Mr. Manop Tririthvilay 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້/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 ່ າສນິເຊື່ 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, ທະນາຄານກະສກິອນ 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 

                   Assitant section manager , Thanapon Finance and   

Property Public Co., Ltd 

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

                  Executive Vice President BT Worldleare Company Limited ປະເທດໄທ 

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

                  ອນິເຕີເນັດເຊນີເນວ (ໄທແລນ) ຈາໍກດັ, ປະເທດໄທ 

   COO, Suzuki Leasing International (Thailand) Limited 

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

   CEO, MHTL 

 

4. ທາ່ນນ. ປຣາດຖະໜາ ນກັສອນ 

Mrs. Prathana Naksorn 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ/Date of birthd  : 13 February 1968 

ສນັຊາດ/Nationality             : ໄທ/Thai 

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

ຕາໍແໜງ່/Position               : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ເຊ ່ າສນິເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

Member of Board of Directors, MHTL 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 

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

TEL 021 418062 - 418066 
ວນັທີຮບັຕາໍແໜງ່/Date of appoimted  : 10 August 2017 

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 ັນ່ ຈາໍກດັ  

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

   Consultant, Mahathun Holding Limited 

5. ທາ່ນ ນ. ສທິຸດາ ນກັສອນ 

Mrs. Sutida Naksorn 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ/Date of birth   : 02 September 1960 

ສນັຊາດ/Nationality             : ໄທ/Thai 

ພາສາ/:Language              : ອງັກດິ/English 

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

    Member of Board of Directors, MHTL 

ວນັທີຮບັຕາໍແໜງ່/Date of appointed : 10 August 2017 

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 2013 -ປະຈບຸນັ  : ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສນິເຊື່ ອ ມະຫາຊ  ນ 

   Member of Board of Directors, MHTL 

6. ທາ່ນ ກຣຽງໄກ ນດິສະຍນັ 

Mr. Kriengkrai Nissyan 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້/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 ່ າສນິເຊື່ 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 

 

 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 

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

TEL 021 418062 - 418066 
ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience 

ປີ 1989 – 1990  : Projet 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  Present    

Advanced Information Technology Public co., Ltd 

                   Present Director Mahathuen Holding Co., Ltd 

7. ທາ່ນ ສງັຄ  ມ ຈນັສກຸ 

Mr. Sangkhom 

Chansouk 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

ວນັ,ເດືອນ,ປີເກດີ/Date of birth:  05 April 1962  

ສນັຊາດ/Nationality:        ລາວ/Lao   

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

ຕາໍແໜງ່/ Position:  ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ (ອດິສະຫ ະ) ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສນິເຊື່ ອ   

ມະຫາຊ  ນ/Member of Board of Directors (Independent) 

ວນັທີແຕງ່ຕ ັໍ້ງ/Date of Appointed:  10 August 2017 

ປະຫວດັການສກຶສາ/ Education: 

ປີ 1985        : Industrial Engineering Tashkent University, Tashkent, Soviet 

ປີ 1987        : Mechanical and Industrial Engineering, Tashkent University,  

Tashkent, Soviet 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience 

ປີ 1987 – 1989   : ອາຈານ, ວທິະຍາໄລ ລາວ-ລດັເຊຍ ໂພລິເຕັກນກິ 

                   Teacher, Lao-Russia Polytechnic college 

ປີ 1989 – 1996   : ຜູໍ້ຈດັການໂຮງງານ, ໂຮງງານສນັຕິພາບສງັກະສລີາວ 

                   Factor Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory 

ປີ 1996 – 1998   : ຜູໍ້ຈດັການທ ່ວໄປ, ໂຮງງານສນັຕິພາບສງັກະສລີາວ 

                   General Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory 

ປີ 1998 – 2001   : ຜູໍ້ອາໍນວຍການຜູໍ້ຈດັການ, ໂຮງງານສນັຕິພາບສງັກະສລີາວ  

    Managing Director, Santiphab Sangkasi Lao Factory 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 

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

TEL 021 418062 - 418066 
ປີ 2001 – 2004   : ຜູໍ້ອາໍນວຍການ, ໂຮງງານສນັຕິພາບສງັກະສລີາວ 

   Director Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory 

ປີ 2005 - ປະຈບຸນັ :  ປະທານບໍລິສດັ ບໍລິສດັ ສນັຕິພາບສງັກະສລີາວ ຈາໍກດັຜູໍ້ດຽວ  

Chairman of the company, Santiphab Sangkasi Lao Company Limited  

ປີ 2005 - ປະຈບຸນັ :  ປະທານບໍລິສດັ, ບໍລິສດັ ຜະລິດຕະພນັ ສະຫວນັຍບິຊາໍ ຈາໍກດັຜູໍ້ດຽວ 

                 Chairman of the company, Savan Gypsum Products Co.,Ltd 

ປີ 2013 – ປະຈບຸນັ   : ປະທານສະມາຄ  ມ, ຫໍການຄໍ້ານະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

        Chairman of association, Commerce hall Vientiane Capital 

8. ທາ່ນ ນນັທະພດັ ງາມປລ ັ່ງ 

Mr. Nantapat Ngamplung 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

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

ສນັຊາດ/Nationality:     ໄທ/Thai  

ພາສາ/Language:    ໄທ, ອງັກດິ/ Thai, English 

ຕາໍແໜງ່/Position:       ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ(ອດິສະຫ ະ) ບໍລສິດັ ມະຫະທຶນ 

ເຊ ່ າສນິເຊື່ ອ 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 Accouting, Kasetsart University, Thailand 

ປະຫວດັການເຮັດວຽກ/Experience: 

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

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

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

9. ທາ່ນ ທີລະເມດ ວດຸທິພດັພິບນູ 

Mr. Theeramate 

Vuttipadhpibul 

ຊີວະປະຫວດັຫຍໍໍ້/CV 

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

ສນັຊາດ/Nationality:   ໄທ/Thai   

ພາສາ/Language:   ໄທ, ອງັກດິ/ Thai, English 

ຕາໍແໜງ່/Position:   ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ(ອດິສະຫ ະ) ບໍລິສດັ ມະຫະທຶນ ເຊ ່ າສນິເຊື່ ອ     

ມະຫາຊ  ນ /Member of Board of Directors (Independent) 

ວນັທີແຕງ່ຕ ັໍ້ງ/Date of Appointed:  10 August 2017 

ປະຫວດັການສກຶສາ/Education: 

ປີ 1989    : ປະລນິຍາຕຣ ີບນັຊ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຈລຸາລ  ງກອນ  

Bachelor's degree of Accounting, Chulalongkorn University 

ປີ 1997    : ປະລນິຍາໂທ ການບໍລຫິານທລຸະກດິ, 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 



 

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY 

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

TEL 021 418062 - 418066 

 

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

ປີ 1997 – 1998 : Senior Manager, Cinplex 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, 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, Kriz Company Limited 

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

Technology PCL (Former subsidiary of AITPCL) 

 

 



Map of Meeting Venue

Landmark Mekong Riverside Hotel, Thatkhao Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR.  
Tel: 021 266 888

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=land+mark
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