MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066

ເອກະສານຄ ັດຕິດ ກອງປະຊຸມຜຖ
ື ນ
ໍ 2019
ູ້ ຮ
ູຸ້ ປະຈາປີ
1.

ວາລະກອງປະຊຸມສາມ ັນຜຖ
ຸູ້ ປະຈາປີ
ື ນ
ໍ 2019
ູ້ ຮ

2.

ໃບມອບສິດ

3.

ເອກະສານປະກອບວາລະທີ 1:

4.

ເອກະສານປະກອບວາລະທີ 2 ແລະ 6:

ລາຍງານກອງປະຊຸມສາມ ັນຜຖ
ຸູ້ ປະຈາປີ
ື ນ
ໍ ທີີ່ ຜາີ່ ນມາ
ູ້ ຮ
ບ ົດສະຫຸ ບລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການດ ໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສ ັດ,
ລາຍງານ ປະຈາປີ
ໍ 2019 ແລະ ແຜນການດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈາປີ
ໍ 2020

5.

ເອກະສານປະກອບວາລະທີ 3:

ເອກະສານລານງານການເງິນຂອງບໍລິສ ັດ ປະຈາປີ
ໍ 2019

6.

ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບການລົງຄະແນນສຽງ

7.

ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບເອກະສານ ແລະ ຫກ
ັ ຖານທີີ່ ຕອ
ູ້ ງນ ໍາມາສະເໜີໂຕເພືີ່ ອເຂົູ້າຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ

8.

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍູ້ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

9.

ແຜນທີີ່ ຂອງສະຖານທີີ່ ຈ ັດກອງປະຊຸມຜຖ
ຸູ້
ື ນ
ູ້ ຮ

ໝາຍເຫດ
1.

ຜຖ
ຸູ້ ທຸກທີ່າ ນຕູ້ອງໄດນ
ັ ຕິດຕາີ່ ງໆ ເລີີ່ ມຕງແຕ
ັ
ັູ້
ູ້ ືຮນ
ູ້ ໍາເອົາ ໜັງສືເຊີນປະຊຸມພູ້ອມເອກະສານຄດ
ີ່ 3 ເມສາ 2020 ຢີ່ ອາຄານຕະຫາດຫກ
ຊ ັບລາວ ຊນ
ັູ້ 4 ພະແນກຊ ໍາລະສະສາງ ແລະ ຮ ັບຝາກຫກ
ັ ຊ ັບ, ບາູ້ ນໂພນທັນເໜືອ, ຖະໜົນ T4, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫວງ
ວຽງຈ ັນ, ໂທລະສ ັບ: (856-20) 454361-4, ແຟັກ: (856-21) 454361-4

2.

ສ ໍາລັບຜຖ
ຸູ້ ທີີ່ ຈະເຂົູ້າຮວ
ື ນ
ໍ ົວ ຫື ໜັງສືຜາີ່ ນແດນ (ກໍລະນີເປັນຄ ົນຕາີ່ ງປະເທດ) ມາສະເໜີ
ູ້ ຮ
ີ່ ມປະຊຸມດວ
ູ້ ຍຕ ົນເອງກະລຸນານ ໍາບ ັດປະຈາຕ
ຕ ົວເພືີ່ ອເຂົູ້າຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ

3.

ຖາູ້ ຫາກທີ່ານບໍີ່ ສະດວກທີີ່ ໄປຮວ
ົ ເອງ ຈະມອບສິດໃຫບ
ົ ອືີ່ ນໄປເຂົູ້າ ຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມດວ
ູ້ ຍຕນ
ູ້ ຸກຄນ
ີ່ ມແທນກໍີ່ໄດ ູ້ ໂດຍມອບສິດໃຫຕ
ູ້ າມ
ແບບທີີ່ ຄ ັດຕິດມາພູ້ອມໜັງສືສະບບ
ັ ນີູ້ ແລະ ນ ໍາມາມອບໃຫູ້ປະທານກອງປະຊຸມ ຫື ຜູ້ທີີ່ປະທານກອງປະຊຸມມອບໝາຍ ຊີ່ ງຜໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບ
ມອບສິດຕອ
ໍ ົວ ຫື ໜັງສືຜາີ່ ນແດນ (ກໍລະນີເປັນຄ ົນຕາີ່ ງປະເທດ) ມາສະເໜີຕ ົວເພືີ່ ອເຂົູ້າຮວ
ູ້ ງໄດນ
ູ້ ໍາບ ັດປະຈາຕ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ

4.

ໃນກໍລະນີທີີ່ຜຖ
ຸູ້ ຈະມອບໝາຍໃຫສ
ື ນ
ູ້ ຮ
ູ້ ະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫະຂອງບໍລິສ ັດ ເຂົູ້າຮວ
ີ່ ມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແທນ, ກະລຸນາ
ູ້ ນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໃນໃບມອບສິດດງັີ່ ກາີ່ ວ ແລະ
ປະກອບຂໍມ

ໝາຍ () ເພືີ່ ອເລືອກເອົ າສະພາບໍລິຫານອິດສະຫະຂອງບໍລິສດ
ັ

ທີ່າ ນໃດທີ່າ ນໜີ່ ງເປັນຜຕ
ັ ຕິດນນ
ັ ູ້ ສງົີ່ ເຖິງ ບໍລິສດ
ັ ມະຫະທນ ເຊົີ່ າສິນເຊືີ່ ອ
ູ້ າງໜູ້າ ແລະ ສງົີ່ ໃບມອບສິດດງັີ່ ກາີ່ ວພູ້ອມເອກະສານຄດ
ມະຫາຊ ນ
ົ , ຖະໜົນ ໄກສອນພົມວິ ຫານ, ບູ້າ ນ ໂພນພະເນົາ ກມ5, ເມືອ ງ ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ັນ ໂທ-ແຟັ ກ :(+856
21)418062 – 6
5.

ແລະ ກະລຸນາສງົີ່ ເຖິງບໍລິສ ັດກອ
ີ່ ນ ວ ັນທີ 14 ເມສາ 2020

ຖາູ້ ຫາກທີ່ານມີຂສ
ໍູ້ ງົ ໄສ ຫື ຄ ໍາຖາມກຽີ່ ວກ ັບການມອບສິດ ລວມທັງລາຍລະອຽດໃນໜັງຊືເຊີນປະຊຸມສະບ ັບນີູ້ ທີ່ານສາມາດສອບຖາມ
ທີ່ານ ນາງ ເດືອນເພັ ນ ສີປະມວນ , ໂທ: (856-20) 96380881
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ພິຈາລະນາຮ ັບຮອງລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນຜ
ັ ຖ
ື ະຈາປີ
ໍ ໃນຄງທີີ່
ັູ້ ຜາີ່ ນມາ
ູ້ ປ
ວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເຫດຜ ົນ:
ລາຍງານກອງປະຊຸມສາມ ັນຜຖ
ຸູ້ ປະຈາປີ
ຸູ້ ຮ ັບຊາບເຖິງຜົນສ ໍາເລັດ
ື ນ
ໍ ທີີ່ຜາີ່ ນມາ ເມືີ່ ອວ ັນທີ 28 ເມສາ 2019 ເພືີ່ ອໃຫຜ
ື ນ
ູ້ ຮ
ູ້ ຖ
ູ້ ຮ
ໃນກອງປະຊຸມ ດງັີ່ ກາີ່ ວຕາມເອກະສານຄ ັດຕິດ
ຄ ໍາເຫັ ນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ເຫັນວາີ່ ກອງປະຊຸມຜຖ
ຸູ້ ຄວນຮ ັບຮອງເອົາລາຍງານການປະຊຸມຜຖ
ຸູ້ ປະຈາປີ
ື ນ
ື ນ
ໍ ທຜ
ີີ່ າີ່ ນມາ
ູ້ ຮ
ູ້ ຮ
ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕອ
ູ້ ງໃຊ:ູ້
ູ້ ອ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດໄດກ
ເຂົູ້າຮວ
ໍ ົດໄວວ
ໍ
ູ້ ານ
ູ້ າີ່ ວາລະນີຕ
ູ້ ງຜາີ່ ນມະຕິດວ
ູ້ ຍຄະແນນສຽງຫາຍກວາີ່ ເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່
ີ່ ມ
ກອງປະຊຸມ
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ພິຈາລະນາຮ ັບຮອງບ ົດສະຫຸ ບລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການດາເນີ
ໍ 2019
ໍ ນທຸລະກິດຂອງບໍລິສ ັດ ແລະ ລາຍງານ ປະຈາປີ
ວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເຫດຜ ົນ:
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບປັບປຸງ ເລກທີ46/ສພຊ, ລົງວ ັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ມາດຕາ 154 ການ
ໍ ົດໃຫູ້ “ ກອງປະ
ຊຸມສາມ ັນຜຖ
ຸູ້ ມີສິດ ແລະ ໜາູ້ ທີີ່ ໃນການຮ ັບຮອງເອົາບ ົດສະຫຸ ບລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການດ ໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສ ັດ ແລະ
ື ນ
ູ້ ຮ
ລາຍງານປະຈາປີ
ໍ ຂອງບໍລິສ ັດ ” ໂດຍລາຍງານຜົນບ ົດສະຫຸ ບລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການດາເນີ
ໍ ນທຸລະກິດຂອງບໍລິສ ັດ ປະຈາປີ
ໍ
2019 ແມນມີ
ີ່ ລາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄ ັດຕິດ
ຄ ໍາເຫັ ນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ເຫັນວາີ່ ກອງປະຊຸມຜຖ
ຸູ້ ຄວນຮ ັບຮອງເອົາບ ົດສະຫຸ ບລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການດ ໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສ ັດ ແລະ ລາຍງານ
ື ນ
ູ້ ຮ
ປະຈາປີ
ໍ ຂອງບໍລິສ ັດ ປະຈາປີ
ໍ 2019 ຊີ່ ງໄດຜ
ູ້ າີ່ ນການພິຈາລະນາຂອງສະພາບໍລິຫານແລວ
ູ້
ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕອ
ູ້ ງໃຊ:ູ້
ູ້ ອ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດໄດກ
ເຂົູ້າ
ໍ ົດໄວວ
ໍ
ູ້ ານ
ູ້ າີ່ ວາລະນີຕ
ູ້ ງຜາີ່ ນມະຕິດວ
ູ້ ຍຄະແນນສຽງຫາຍກວາີ່ ເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່
ຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ
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ພິຈາລະນາຮ ັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສ ັດ ປະຈາປີ
ໍ 2019
ວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເຫດຜ ົນ:
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບປັບປຸງ ເລກທີ46/ສພຊ, ລົງວ ັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ມາດຕາ 154 ການ
ໍ ົດໃຫູ້ “ ກອງປະ
ຊຸມສາມ ັນຜຖ
ຸູ້ ມີສິດ ແລະ ໜາູ້ ທີີ່ ໃນການຮ ັບຮອງເອົາເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ ບໍລິສ ັດ ” ໂດຍເອກະສານ
ື ນ
ູ້ ຮ
ລາຍງານການເງິນ ປະຈາປີ
ໍ 2019 ແມນມີ
ີ່ ລາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄ ັດຕິດ
ຄ ໍາເຫັ ນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ເຫັນວາີ່ ກອງປະຊຸມຜຖ
ຸູ້ ຄວນຮ ັບຮອງເອົາເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສ ັດ ປະຈາປີ
ື ນ
ໍ 2019 ຊີ່ ງໄດຜ
ູ້ າີ່ ນການ
ູ້ ຮ
ພິຈາລະນາຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜາີ່ ນການກວດສອບຈາກຜກ
ູ້ ວດສອບບ ັນຊີພາຍນອກແລວ
ູ້
ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕອ
ູ້ ງໃຊ:ູ້
ູ້ ອ
ເຂົູ້າ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດໄດກ
ໍ ົດໄວວ
ໍ
ູ້ ານ
ູ້ າີ່ ວາລະນີຕ
ູ້ ງຜາີ່ ນມະຕິດວ
ູ້ ຍຄະແນນສຽງຫາຍກວາີ່ ເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່
ຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ
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ພິຈາລະນາອະນຸມດແນວທາງການຈ
ັ
ັດຫາແຫງີ່ ເງິນກຢ
ູ້ ືມ

ເພືີ່ ອໃຊສ
ໍ ັບຂະຫຍາຍກິດຈະການຕາມແຜນການດາເນີ
ໍ ນງານ
ູ້ າລ

ປະຈາປີ
ໍ 2020
ວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເຫດຜ ົນ:
ອິງຕາມແຜນທຸລະກິດຂອງບໍລິສ ັດ ສ ໍາລັບປີ 2020 ເຊິີ່ ງບໍລິສ ັດຕອ
ັ ູ້ ບໍລິສ ັດຈີ່ ງຕອ
ູ້ ງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ດງັີ່ ນນ
ູ້ ງການ
ສິນເຊີ່ ອໃຫມ ີ່ ປະມານ 9.000 ລາູ້ ນກີບ

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066

ຄ ໍາເຫັ ນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ເຫັນວາີ່ ກອງປະຊຸມຜຖ
ຸູ້ ຄວນຮ ັບຮອງເອົາລາຍງານແຜນການດ ໍາເນີນງານ, ເງິນເດືອນຂອງພະນ ັກງານ ແລະ ງ ົບລົງທນ
ື ນ
ູ້ ຮ
ຂອງບໍລິສ ັດ ປະຈາປີ
ໍ 2020 ຊີ່ ງໄດຜ
ູ້ າີ່ ນການພິຈາລະນາຂອງສະພາບໍລິຫານແລວ
ູ້
ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕອ
ູ້ ງໃຊ:ູ້
ູ້ ອ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດໄດກ
ເຂົູ້າ
ໍ ົດໄວວ
ໍ
ູ້ ານ
ູ້ າີ່ ວາລະນີຕ
ູ້ ງຜາີ່ ນມະຕິດວ
ູ້ ຍຄະແນນສຽງຫາຍກວາີ່ ເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່
ຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ
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ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມດການຈ
ດທິປີ 2019 ແລະ ວິທີແບງີ່ ເງິນປັນຜ ົນ
ັ
ັດສ ັນຫາກາໄລສຸ
ໍ
ວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເຫດຜ ົນ:
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບປັບປຸງ ເລກທີ46/ສພຊ, ລົງວ ັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ມາດຕາ155 ການ
ໍ ົດໃຫ”ູ້ ການແບງ
ີ່ ເງິນ
ປັນຜົນໃດຮ
ື ນ
ູ້ ັບຄວາມເຫັນດີຈາກກອງປະຊຸມຜຖ
ູ້ ຫ
ູຸ້ ”
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບປັບປຸງ ເລກທີ46/ສພຊ, ລົງວ ັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ມາດຕາ156 ບໍລິສ ັດຕອ
ູ້ ງໃດຈ
ູ້ ັດສ ັນ
ກາໄລສຸ
ດທິປະຈາປີ
ໍ
ໍ ເປັນເງິນສ ໍາຮອງທຸກປີໃນອ ັດຕາ 10 ສວ
ີ່ ນຮອ
ູ້ ຍ ເມືີ່ ອກອງທນສ ໍາຮອງສະສ ົມເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງທນຈ ົດທະ
ບຽນ ບໍລິສ ັດອາດຈະໂຈະການຫັກເງິນດງັີ່ ກາີ່ ວ
ຄ ໍາເຫັ ນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ເຫັນດີທີີ່ຈະຈາີ່ ຍເງິນປັນຜົນ ໃນອ ັດຕາ 10 ສວ
ກທິ ເພີ່ ອເປັນທນສ ໍາຮອງ ແລະ ຕ ົກລົງຈາີ່ ຍເງິນປັນຜົນ
ໍ
ີ່ ນຮອ
ູ້ ຍຂອງກາໄລສຸ
ຈາກຜົນການດ າເນີນງານປີ2019 ຕາມລາຍລະອຽດດງັີ່ ນີ:ູ້
1.

ແຈກຈາີ່ ຍໃຫກ
ດທິ
ໍ
ູ້ ັບກອງທນສ ໍາຮອງ: 808,498,495ກີບ ຫື 10.0 ສວ
ີ່ ນຮອ
ູ້ ຍຂອງກາໄລສຸ

2.

ສະສ ົມເພີ່ ອການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ: 3,276,486,456ກີບ ຫື 40.53 ສວ
ດທິ
ໍ
ີ່ ນຮອ
ູ້ ຍຂອງກາໄລສຸ

3.

ແຈກຈາີ່ ຍເພີ່ ອຈາີ່ ຍເງິນປັນຜົນ: 4,000,000,000ກີບ ຫື 49.47 ສວ
ດທິເຊິີ່ ງເທົີ່ າກ ັບ 100 ຕໍີ່ ຫຸນ
ໍ
ີ່ ນຮອ
ູ້ ຍຂອງກາໄລສຸ
ູ້

-

ູ້ ິດປືູ້ມບ ັນຊີທະບຽນຜຖ
ການ
ໍ ົດມືປ
ື ອງຫຸນ
ູ້ ຄ
ູ້ ເພີ່ ອຮ ັບສິດໄດຮ
ູ້ ັບເງິນປັນຜົນໃນວ ັນທີ 27 ມີນາ 2020

-

ການ
ໍ ົດຈາີ່ ຍເງິນປັນຜົນພາຍໃນ 30 ວ ັນ ຫ ັງຈາກໃດຮ
ື ນ
ູ້ ັບອະນຸມ ັດຈາກກອງປະຊຸມສາມ ັນຜຖ
ູ້ ຫ
ູຸ້

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕອ
ູ້ ງໃຊ:ູ້
ູ້ ອ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດໄດກ
ເຂົູ້າ
ໍ ົດໄວວ
ໍ
ູ້ ານ
ູ້ າີ່ ວາລະນີຕ
ູ້ ງຜາີ່ ນມະຕິດວ
ູ້ ຍຄະແນນສຽງຫາຍກວາີ່ ເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່
ຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ
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ພິຈາລະນາອະນຸມດແຜນການດ
າເນີ
ັ
ໍ ນງານ,

ເງິນເດອນພະນ ັກງານ

ແລະ

ງບປະມານການລ
ົ
ົງທນຂອງບໍລິສ ັດ

ສ ໍາລ ັບປີ

2020
ວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເຫດຜ ົນ:
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບປັບປຸງ ເລກທີ46/ສພຊ, ລົງວ ັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ມາດຕາ 154 ການ
ໍ ົດໃຫູ້ “ ກອງປະ
ຊຸມສາມ ັນຜຖ
ຸູ້ ມີສິດ ແລະ ໜາູ້ ທີີ່ ໃນການຮ ັບຮອງເອົາແຜນການດ ໍາເນີນງານ, ເງິນເດືອນຂອງພະນ ັກງານ ແລະ ງ ົບລົງ
ື ນ
ູ້ ຮ
ທນຂອງບໍລິສ ັດ ສ ໍາລັບປີ 2020 ລາຍລະອຽດເພີີ່ ມເຕີມແມນຢ
ີ່ ໃ
ີ່ ນເອກະສານຄ ັດຕິດ
ຄ ໍາເຫັ ນຂອງສະພາບໍລຫ
ິ ານ:
ເຫັນວາີ່ ຜຖ
ື ນ
ໍ ນງານ, ເງິນເດືອນຂອງພະນ ັກງານ ແລະ ງ ົບປະມານລົງທນຂອງບໍລິສ ັດ ສ ໍາ
ູ້ ຫ
ູຸ້ ຄວນອະນຸມ ັດແຜນການດາເນີ
ລັບປີ 2020
ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕອ
ູ້ ງໃຊ:ູ້
ູ້ ອ
ເຂົູ້າ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດໄດກ
ໍ
ໍ ົດໄວວ
ູ້ ານ
ູ້ າີ່ ວາລະນີຕ
ູ້ ງຜາີ່ ນມະຕິດວ
ູ້ ຍຄະແນນສຽງຫາຍກວາີ່ ເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່
ຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ
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ູ້ ສຸດລ ົງ
ພິຈາລະນາແຕງີ່ ຕງຜ
ງ
ັູ້ ອ
ໍ
ົນໃໝີ່ ດາລ
ໍ ົງຕາແໜ
ໍ
ີ່ ານວຍການຄ
ີ່ ແທນຄ ົນປະຈຸບ ັນຜທ
ູ້ ີ່ ີຈະສີນ
ວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເຫດຜ ົນ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບປັບປຸງ ເລກທີ46/ສພຊ, ລົງວ ັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ມາຕາ 123, 124 ແລະ 125 ທີີ່
ກຽີ່ ວຂອ
ງ
ງ
ໍ
ໍ
ູ້ ງ “ ການແຕງ
ີ່ ຕງັູ້ ຫື ປົດຕາແໜ
ີ່ ຜອ
ູ້ ໍານວຍການ, ວິທີການລົງຄະແນນສຽງສ ໍາລັບການແຕງີ່ ຕງັູ້ ຫື ປົດຕາແໜ
ີ່
ຂອງຜອ
ງ
” ກອງປະຊຸມແມນເປັ
ນຜແ
ໍ ງຕາແໜ
ໍ
ໍ
ັູ້ ອ
ໍ
ູ້ ໍານວຍການ ແລະ ວາລະການດາລົ
ີ່ ກາມະການ
ີ່
ູ້ ຕງ
ີ່ ຕງຜ
ີ່ ານວຍການຂອງ
ບໍລິສ ັດ
ຄ ໍາເຫັ ນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ເຫັນວາີ່ ຄວນແຕງ
ລຸມ
ັູ້
ົ ບ ັງຄ ັບໃຊໃູ້ ນວ ັນທີ 25 ເມສາ 2020
ີ່ ຕງຕາມລາຍຊືີ່
ີ່ ນີູ້ ເປັນຜອ
ີ່ ໍານວຍການຂອງບໍລິສ ັດ ເຊິີ່ ງມີຜນ
ແລະ ຜອ
ີ່ ໍານວຍການບໍລິສ ັດມີອາຍຸການ 2 ປີ ແລະ ສາມາດແຕງ
ີ່ ຕ ັງໃຫມໃດ
ີ່ ູ້
1.

ທີ່ານ

ຊາຄິດ ນ ັກສອນ

2.

ທີ່ານນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ

3.

ທີ່ານ

4.

ທີ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນ ັກສອນ

5.

ທາ
ີ່ ນນາງ ສຸດທິດາ ນ ັກສອນ

6.

ທາ
ີ່ ນ

ກຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ

7.

ທີ່ານ

ີ່
ນ ັນທະພັດ ງານປລັງ

8.

ທີ່ານ

ທີຣະເມດ ວຸດທິພດ
ັ ພິບນ

9.

ທີ່ານ

ວິນຍ ຈີລະປະພາການ

ມານ ົບ ຕຣີລິດວິໄລ

ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕອ
ູ້ ງໃຊ:ູ້
ູ້ ອ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດໄດກ
ເຂົູ້າ
ໍ ົດໄວວ
ໍ
ູ້ ານ
ູ້ າີ່ ວາລະນີຕ
ູ້ ງຜາີ່ ນມະຕິດວ
ູ້ ຍຄະແນນສຽງຫາຍກວາີ່ ເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່
ຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ
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ພິຈາລະນາອະນຸມດກ
ັ ານ
ໍ ົດເບຍ
ໍ , ເບຍ
ໍ 2020
ູ້ ປະຈາປີ
ູ້ ປະຊຸມ ແລະ ເງິນເດືອນຂອງຜອ
ູ້ ໍານວຍການ ປະຈາປີ
ວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເຫດຜ ົນ:
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບປັບປຸງ ເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວ ັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ມາດຕາ 155 ກຽີ່ ວກ ັບ ຄາີ່ ຕອບແທນ
ສ ໍາລັບຜອ
ມຜີ່
ິ ັດ ແລະ ເງິນເດືອນຂອງຜອ
ິ ານຄວນໃດຮ
ັູ້
ີ່ ໍານວຍການຂອງບໍລສ
ີ່ ໍານວຍການບໍລຫ
ູ້ ັບການແຕງ
ີ່ ຕງໂດຍກອງປະຊຸ
ຖືຫນ
ູຸ້
ຄ ໍາເຫັ ນຂອງສະພາບໍລິຫານ:
ເຫັນວາີ່ ຄວນອະນຸມ ັດອະນຸມ ັດການ
ໍ ົດເບຍ
ໍ ,
ູ້ ປະຈາປີ

ເບຍ
ູ້ ປະຊຸມ

ແລະ

ເງິນເດືອນຂອງຜອ
ູ້ ໍານວຍການ

ຊີ່ ງໄດຮ
ູ້ ັບການ

ພິຈາລະນາຈາກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກາມະການກ
ານ
ໍ
ໍ ົດຜົນຕອບແທນແລວ
ູ້ ໂດຍມີລາຍລະອຽດ ດງັີ່ ນີ:ູ້
1. ໃຫເູ້ ງິນເດືອນແກຜ
ີ່ ອ
ີ່ ໍານວຍການທັງໝົດ

ເພີ່ ອການ
ໍ ົດທິດທາງ

ແລະ

ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສ ັດ

ແລະ

ກວດກາການປະຕິບ ັດງານຂອງບໍລິສ ັດດງັີ່ ຕໍີ່ ໄປນີູ້
a. ຜອ
ູ້ ໍານວຍການທີີ່ ເຮັດໜາູ້ ທີີ່ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ອ ັດຕາ 11,250,000 ກີບຕໍີ່ ເດືອນຕໍີ່ ທີ່ານ
b. ຜອ
ິ ານ ອ ັດຕາ 6,250,000 ກີບຕໍີ່ ເດືອນຕໍີ່ ທີ່ານ
ູ້ ໍານວຍການທີີ່ ເຮັດໜາູ້ ທີີ່ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລຫ
2.

ຄາີ່ ເບຍ
ູ້ ປະຊຸມ ເພືີ່ ອເປັນຄາີ່ ຕອບແທນການເດີນທາງມາເຂົູ້າຮວ
ີ່ ມປະຊຸມໃນແຕລ
ີ່ ະຄງັ ູ້
a. ສ ໍາລັບການປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ເປັນດງັີ່ ນີູ້
i.

ຜເູ້ ຮັດໜາູ້ ທີີ່ ປະທານສະພາບໍລຫ
ິ ານ ອ ັດຕາ 2,500,000 ກີບ ຕໍີ່ ຄງຕໍີ່
ັ ູ້ ທີ່ານ

ii.

ຜເູ້ ຮັດໜາູ້ ທີີ່ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ອ ັດຕາ 1,500,000 ກີບ ຕໍີ່ ຄງຕໍີ່
ັ ູ້ ທາີ່ ນ

b. ສ ໍາລັບການປະຊຸມຄະນະກາມະການຊຸ
ດຍອ
ໍ
ີ່ ຍ ທັງ 5 ຊຸດ
i.

ຜເູ້ ຮັດໜາູ້ ທີີ່ ປະທານສະພາບໍລຫ
ິ ານ ອ ັດຕາ 1,500,000 ກີບ ຕໍີ່ ຄງຕໍີ່
ັ ູ້ ທີ່ານ

ii.

ຜເູ້ ຮັດໜາູ້ ທີີ່ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ອ ັດຕາ 1,000,000 ກີບ ຕໍີ່ ຄງຕໍີ່
ັ ູ້ ທາີ່ ນ

ຕິດຕາມການ

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066
3.

ຄາີ່ ເບຍ
ສ ໍາລັບສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທຸກທີ່ານ ການ
ໍ
ໍ ົດນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສ ັດ ແລະ ຕິດຕາມການຄຸມ
ູ້ ປະຈາປີ
ູ້ ຄອງ
ການດ ໍາເນີນງານຂອງບໍລິສ ັດ.

ສະນນເງິ
ັ ູ້ ນໂບນ ັດປະຈາປີ
ໍ ຂອງສະພາບໍລິຫານຄວນການ
ໍ ົດໃຫກ
ູ້ ຽີ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບການຄາດ

ຄະເນກາໄລສຸ
ດທິປະຈາປີ
2020 ເຊິີ່ ງເທົີ່ າກ ັບ 3 ສວ
ດທິຫງັ ຈາກຈາີ່ ຍພາສີ ເຊິີ່ ງຈະພິຈາລະນາ
ໍ
ໍ
ໍ
ີ່ ນຮອ
ູ້ ຍຈາກກາໄລສຸ
ູ້ ຫື ຫຸ ດລົງຕາມຜົນງານຕ ົວຈິງ
ເພິີ່ ມຂືນ
ູ້ ໍີ່ ໄດລ
ຄາີ່ ຕອບແທນທີີ່ ໄດກ
ູ້ ວມເອົາເງິນເດືອນ,ເງິນບ ໍານານແລະຜົນປະໂຫຍດອືີ່ ນໆຂອງ
ູ້ າີ່ ວມາຂາູ້ ງເທິງນີບ
ຜອ
ໍ ັນ.
ູ້ ໍານວຍການບໍລິຫານ, ເຊິີ່ ງປະຕິບ ັດໜາູ້ ທີີ່ ໃນການເຮັດວຽກປະຈາວ
ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕອ
ູ້ ງໃຊ:ູ້
ູ້ ອ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດໄດກ
ເຂົູ້າ
ໍ ົດໄວວ
ໍ
ູ້ ານ
ູ້ າີ່ ວາລະນີຕ
ູ້ ງຜາີ່ ນມະຕິດວ
ູ້ ຍຄະແນນສຽງຫາຍກວາີ່ ເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່
ຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ
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ພິຈາລະນາແຕງີ່ ຕງຜ
ັູ້ ກ
ໍ ົດຄາີ່ ຕອບແທນສ ໍາລ ັບການກວດບ ັນຊີ ປະຈາປີ
ໍ 2020
ີ່ ວດບ ັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການ
ວ ັດຖຸປະສ ົງ ແລະ ເຫດຜ ົນ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບ ັບປັບປຸງ ເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວ ັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ມາດຕາ 154 ການ
ໍ ົດໃຫູ້ “ ກອງ
ປະຊຸມສາມ ັນຜຖ
ຸູ້ ມີສິດ ແລະ ໜາູ້ ທີີ່ ໃນແຕງ
ື ນ
ັູ້ ກ
ໍ ົດຄາີ່ ຕອບແທນສ ໍາລັບການກວດ
ູ້ ຮ
ີ່ ຕງຜ
ູ້ ວດສອບບ ັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການ
ສອບບ ັນຊີ ປະຈາປີ
ໍ “
ຄ ໍາເຫັ ນຂອງສະພາບໍລຫ
ິ ານ:
ເຫັນວາີ່ ຄວນແຕງ
ີ່ ຕງັູ້ ບໍລິສ ັດ ດີລອຍທ໌ ( ລາວ )

ຈາກ
ໍ ັດຜດ
ໍ 2020 ແລະ ການ
ໍ ົດຄາີ່
ູ້ ຽວ ເປັນຜກ
ູ້ ວດສອບບ ັນຊີປະຈາປີ

ຕອບແທນເປັນເງິນ 32,500 ໂດລາສະຫາລັດ ເພາະວາີ່ ບໍລສ
ິ ັດ ດີລອຍທ໌ ( ລາວ ) ຈາກ
ໍ ັດຜດ
ູ້ ຽວ ມີຄວາມເຂົູ້າໃຈກຽີ່ ວກ ັບ
ທຸລະກິດເຊົີ່ າສິນເຊີ່ ອເປັນຢີ່າງດີ ແລະ ມີການກະກຽມການປັບປີ່ຽນບ ັນຊີເຂົູ້າສມ
ີ່ າດຕະຖານ IFRS ( ມາດຕະຖານລາຍງານ
ການເງິນສາກ ົນ )
ຄະແນນສຽງທີີ່ ຕອ
ູ້ ງໃຊ:ູ້
ູ້ ອ
ກ ົດໝາຍວິສາຫະກິດໄດກ
ເຂົູ້າຮວ
ໍ ົດໄວວ
ໍ
ູ້ ານ
ູ້ າີ່ ວາລະນີຕ
ູ້ ງຜາີ່ ນມະຕິດວ
ູ້ ຍຄະແນນສຽງຫາຍກວາີ່ ເຄິີ່ ງໜີ່ ງຂອງຈານວນສຽງທີີ່
ີ່ ມ
ກອງປະຊຸມ
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ພິຈາລະນາເລືີ່ ອງອືີ່ ນໆ (ຖາູ້ ມີຜສ
ູ້ ະເໜີເພີີ່ ມເຕີມ)

ວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ຄ ໍາເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານດງັີ່ ກາີ່ ວຂາູ້ ງຕນນ
ົູ້ ນ
ັ ູ້ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫະບໍີ່ ມີຄ ໍາເຫັນ
ເປັນຢາ
ຸູ້ ປະຈາປີ
ມ
ື ນ
ໍ 2020 ທາງບໍລິສ ັດຈະເຊີນສ ໍານ ັກງານຄະນະກາມະການຄຸ
ໍ
ັ ຊ ັບ ,
ີ່ ງອືີ່ ນສ ໍາລັບກອງປະຊຸມຜຖ
ູ້ ຮ
ູ້ ຄອງຫກ
າມະການກວດກາການດ
ຕະຫາດຫກ
ັ ຊ ັບລາວ, ຜກ
ັູ້
ໍ
ໍາເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ
ູ້ ວດສອບບ ັນຊີພາຍນອກ ແລະ ແຕງີ່ ຕງຄະນະກ
ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດາເນີ
ຸູ້ ເພືີ່ ອເປັນສ ັກຂີປະຍານ ແລະ ຊວ
ໍ ນກອງປະຊຸມຜຖ
ື ນ
ູ້ ຮ
ີ່ ຍດ
ແລກວດສອບໃຫກ
ູ້ ອງປະຊຸມເປັນໄປຢີ່າງຖືກຕອ
ູ້ ງ, ໂປີ່ງໃສ ຕາມລະບຽບກ ົດ

ໝາຍທີີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ູ້ ງ

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066

ໃບມອບສິດ
Proxy
1. ຂາ້ ພະເຈ້າ/(I/we)............................................................ສນ
ັ ຊາດ/Nationality...............................
ບ ັດປະຈາຕວເລກທີ່ /Passport/number:.............................................................................................
ທີ່ ຢີ່ ປ ະຈຸບ ນ
ັ /Current address...........................................................................................
ເບໂທລະສ ັບ/Telephone No.: .............................................ອເມວ/email.........................................
ເປັນຜຖ
ຸ້ ບລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊີ່ າສິນເຊືີ່ ອ ມະຫາຊນ (ມຫທຊ)
ື ນ
້ ຮ
Being a shareholder of Mahathuen Leasing Public Company (MHTL)
ມຮຸນ
້ ທີ່ ຖືຈານວນ..........................................................ຮຸນ
້ ຊຶີ່ ງເທີ່ າກ ັບຈານວນສຽງທີ່ ຈະລງຄະແນນສຽງ
Holding a total number of ……………………….….…. shares which are equivalent to the same
number of votes
2. ຂມອບໝາຍ ທີ່ານ/Hereby assign Mr./Ms. .....................................................ອາຍຸ/age...................
ບ ັດປະຈາຕວເລກທີ່ /Passport number:...............................................................................................
ທີ່ ຢປ
ີ່ ະຈຸບ ັນ/Current address:...........................................................................................................
ເບໂທລະສ ັບ/Telephone No.: .....................................ອເມວ/ email..................................................
ໃຫເ້ ປັນຜຕ
ີ່ ມ ແລະ ລງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ ພະເຈ້າ ຢີ່ໃນກອງປະຊຸມ ຜ້
້ າງໜາ້ ຂອງຂາ້ ພະເຈ້າ ເພືີ່ ອເຂ້າຮວ
້ ໃນເວລາ 9:30 ໂມງ ຂອງວ ັນທ 24 ເມສາ 2020
ຖືຮນ
ຸ້ ປະຈາປ 2019 ຂອງ ມຫຊທ ທີ່ ຈະຈ ັດຂຶນ
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. ຂາ້ ພະເຈ້າ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ້ຕາງໜ້າລງຄະແນນສຽງແທນຂາ້ ພະເຈ້າ ຢີ່ໃນກອງປະຊຸມດີ່ງັ ນ້ (ເລືອກເອາໜຶີ່ ງ ຈາກ
ສອງທາງເລືອກລຸມ
ີ່ ນ)້ :
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows (choose one
from the two following options):


1. ໃຫ້ຜ້ຕາງໜ້າມສິດພິ ຈາລະນາ ແລະ ລງຄະແນນສຽງໃນທຸກໆບ ັນຫາແທນຂາ້ ພະເຈາ້ ຕາມທີ່ ຜກ
້ ຽີ່ ວ
ເຫັ ນສມຄວນ; ຫື

To grant the proxy to consider and vote in all agendas on my/our behalf as the proxy
may deem appropriate; or


້ ,້ ກະລຸນາລງ
2. ໃຫ້ຜຕ
້ າງໜາ້ ລງຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອ
້ ງການຂອງຂາ້ ພະເຈາ້ ດີ່ງັ ນ ້ (ຖາ້ ເລືອກຂນ
ຄະແນນ ເຫັ ນດ ຫື ບີ່ ເຫັ ນດ ໃນທຸກໆ ວາລະລຸມ
ີ່ ນ)້ :

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):

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066

ວາລະທ 1

ພິຈາລະນາຮ ັບຮອງລາຍງານການປະຊຸມສາມ ັນຜຖ
ຸ້ ປະຈາປໃນຄງທ
ື ນ
ັ ້ ີ່ ຜາີ່ ນມາ
້ ຮ

Agenda 1

Consider Adopt the Annual General Shareholder’s Meeting report for the
previous year.



ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

ວາລະທ 2

ພິ ຈ າລະນາຮ ັບຮອງບ ດສະຫຸ ບລາຍງານກ ຽີ່ ວກ ັບການດ າເນ ນທຸລ ະກິດ ຂອງບ ລິ ສດ
ັ ແລະ
ລາຍງານ ປະຈາປ 2019

Agenda 2

Consider Adopt the Summary of reports about the operations of the
company And Annual Report 2019.



ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

ວາລະທ 3

ພິ ຈາລະນາຮ ັບຮອງ ງບສະແດງສະຖານະທາງການເງິນຂອງບລິສ ັດ (ງບດຸນ ບ ັນຊ ລາຍ
ຮ ັບ, ບ ັນຊລາຍຈາຍ
ີ່ ແລະ ບ ັນຊກາໄລຂາດທຶນສາເລັ ດ) ປະຈາປ 2019 ສາລ ັບຮອບປບ ັນ
ຊສິ້ນສຸດ ໃນວ ັນທ 31 ທັນວາ 2019.

Agenda 3

Consider Adopt for the Financial Statements for the year 2019.



ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

ວາລະທ 4

ພິ ຈາລະນາຮ ັບຮອງ ການເງິນກຢ
້ ືມຈາກສະຖາບ ັນການເງິນ ແລະ ແນວທາງຈ ັດຫາແຫີ່ງເງິນ
ກຢ
້ ື ມ ເພືີ່ ອໃຊສ
້ າລ ັບຂະຫຍາຍກິດຈະການຕາມແຜນງານປະຈາປ 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



ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

ວາລະທ 5

ພິ ຈາລະນາອະນຸມ ັດການຈ ັດສ ັນຫາກາໄລສຸດທິ ປ 2019 ແລະ ວິທແບງີ່ ເງິນປັນຜນ

Agenda 5

Consider Approve the Allocation of the Net Profit for the year 2019 and
the Method of Dividend Payment.



ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066

ວາລະທ 6

ພິ ຈາລະນາອະນຸມ ັດແຜນການດາເນນງານ, ເງິນເດຶອນພະນ ັກງານ ແລະ ງບປະມານການ
ລງທຶ ນຂອງບລິສ ັດ ປະຈາປ 2020

Agenda 6

Consider

Approve the

Business Plan, Employee Salary and the

Company’s Investment Budget for the year 2020


ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

ວາລະທ 7

ພິ ຈາລະນາແຕງີ່ ຕງສະມາຊິ
ກສະພາບລິຫານທດແທນສະມາຊິກທີ່ ໝດວາລະລງ
ັ້

Agenda 7

Consider Appoint the new member of Board of Director to replace the
Currently Director, who are End of Term.

1. ທາ
ີ່ ນ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ / Mr. Chakrit Naksorn


ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

2. ທີ່ານນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດມ / Mrs. Inthavilay Oudom


ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

3. ທາ
ີ່ ນ ມານບ ຕຣລິດວິໄລ / Mr. Manop Tririthvilai


ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

4. ທີ່ານນາງ ປຣາດຖະໜາ ນ ັກສອນ / Mrs. Prathana Naksorn


ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

5. ທາ
ີ່ ນນາງ ສຸທິດາ ນ ັກສອນ / Miss Sutida Naksorn


ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

6. ທີ່ານ ກຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ / Mr. Kriengkrai Nissyan


ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

7. ທີ່ານ ນ ັນທະພັດ ງາມປລີ່ງັ / Mr. Nantapat Ngamplung


ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

8. ທາ
ັ ພິບນ / Mr. Theeramate Vuttipadhpibul
ີ່ ນ ທຣະເມດ ວຸດທິພດ


ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066

9. ທີ່ານ ວິນຍ ຈລະປະພາການ / Mr. Winyou

ວາລະທ 8



ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

Jeeraprapakan

ພິ ຈາລະນາອະນຸມ ັດການດຜນຕອບແທນປະຈາປ, ເບຍ
້ ປະຊຸມ ແລະ ເງິນເດຶອນ ຂອງຜອ
ີ່ າ
ນວຍການ

Agenda 8

Consider Approve the Remuneration for Company Director and Salary of
the Executive Director.



ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

ວາລະທ 9

ພິຈາລະນາແຕງີ່ ຕງຜ
ັ້ ກ
້ ວດບ ັນຊພາຍນອກ ແລະ ການດຄາີ່ ຕອບແທນສາລ ັບການ
ກວດບ ັນຊ ປະຈາປ 2020

Agenda 9

Consider Appoint and Approve the External Auditor and the Audit fee
for the year 2020



ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

ວາລະທ 10
Agenda 10

4.

Consider Other Maters ( if any )
ພິຈາລະນາເລືີ່ ອງອືີ່ ນໆ (ຖາ້ ມຜສ
້ ະເໜເພີ່ ມເຕມ)



ເຫັ ນດ / approve



ບີ່ ເຫັ ນດ / disapprove

ການລງຄະແນນສຽງຂອງຜ້ຕາງໜ້າ ທີ່ ບີ່ ເປັ ນໄປຕາມໃບມອບສິ ດນ້ ໃຫ້ຖືວ າີ່ ບີ່ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບີ່ ແມ ນ
ີ່ ການລງ
ຄະແນນຂອງຂາ້ ພະເຈ້າ
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.

ໃນກລະນທີ່ ຂາ້ ພະເຈ້າ ບີ່ ໄດລ
້ ະບຸຄວາມຕອ
້ ງການຂອງຕນໃນການລງຄະແນນສຽງໃນວາລະໃດໜຶີ່ ງ ຫື ລະບຸໄວ ້
ບີ່ ຈະແຈງ້ ໃຫຖ
ື າີ່ ຂາ້ ພະເຈ້າລງຄະແນນສຽງເຫັ ນດ
້ ວ
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.

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066
6.

ທຸກການກະທາໃດຂອງຜຕ
ື າີ່ ຂາ້ ພະເຈ້າໄດກ
້ າງໜາ້ ໃນກອງປະຊຸມທີ່ ເປັນໄປຕາມໃບມອບສິດນ້ ໃຫຖ
້ ວ
້ ະທາເອງທຸກ
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.
ທີ່ / Wrote at........................................................ວ ັນທີ່ /date.........................................
ເຊັ ນຜຖ
ຸ້ ທີ່ ມອບໝາຍ / Signed by the shareholder
ື ນ
້ ຮ

_____________________________
ເຊັ ນຜຕ
້ າງໜາ້ / Signed by the proxy

_____________________________

ໝາຍເຫດ/ Remark

1. ຜຖ
ຸ້ ຈະຕອ
ື ນ
ັ້ ຕ
້ ຮ
້ ງແຕງີ່ ຕງຜ
້ າງໜາ້ ພຽງຜດ
້ ຽວເຂ້າຮວ
ີ່ ມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງຄະແນນສຽງແທນຕນເອງ
The shareholder is required to assign only one proxy to attend and vote in the
meeting on the shareholder’s behalf.
້ ະຕອ
2. ໃບມອບສິດສະບບ
ັ ທານ
ັ ນຈ
້ ງນາໄປຈດທະບຽນສານ ນາສານ ັກງານທະບຽນສານທີ່ ຢີ່ສະດວກສາລບ
ເພືີ່ ອໃຫຮ
້ ັບປະກ ັນຜນສ ັກສິດທາງກດໝາຍ, ມຫຊທ ມສິດປະຕິເສດໃບມອບສິດໃດໆທີ່ ບີ່ ໄດຈ
້ 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. ຜ້ຕາງໜ້າຕອ
ັ ປະຈາຕວ ຫື
້ ງສະແດງເອກະສານຂອງຕນເອງຕີ່ ພະນ ັກງານປະຈາໂຕະລງທະບຽນ ຄື: ບດ
ປື້ ມສາມະໂນຄວ ຫື ໜັງສືຜີ່ານແດນ ( ສາລບ
ັ ນ ັກລງທຶ ນຕາີ່ ງປະເທດ ) ພ້ອມກ ັບສ າເນາເອກະສານ
້ ອງຜຖ
ປະເພດດຽວກ ັນນຂ
ຸ້ , ໃບມອບສິດສະບ ັບນ້ ແລະ ໜັງສືເຊນປະຊຸມ
ື ນ
້ ຮ
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.

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 , PHONPHANAO VILLAGE , KM5 , KAISONEPHOMVIHANH ROAD ,XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL , LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066
ປະຫວ ັດຂອງສະມາຊິກອິດສະຫຼ ະ ເພືື່ ອການມອບສິດຂອງຜຖ
ື ນ
ູ້ ຮ
ູ້

ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມະຫະທຶ ນ ເຊົື່ າສິ ນ ເຊືື່ ອ ມະຫາຊ ນ
ົ ມີສ ະມາຊິກ ສະພາບໍ ລິ ຫ ານ (ອິ ດ ສະຫຼ ະ) ຈ ໍານວນ 3
ທາື່ ນ ຈາກ

ື່ ັ ນີູ້
ຈານວນສະມາຊິ
ກສະພາບໍລິຫານ 9 ທາື່ ນ ຊິື່ ງມີລາຍຊືື່ ດງ
ໍ

1. ທາື່ ນ ສ ັງຄ ົມ ຈ ັກສກ
2. ທາື່ ນ ນ ັນທະພັດ ງາມປລື່ງັ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫຼ ະ)
ສະມາຊິກສະພາບໍ ລິຫານ (ອິດສະຫຼ ະ), ຄະນະກ ໍາມະການ
ກວດສອບ, ຄະນະກ ໍາມະການຄ ມ
ູ້ ຄອງຄວາມສ ື່ຽງ ແລະ
ຄະນະກ ໍາມະການຄ ັດເລືອກ

3. ທາື່ ນ ທີລະເມດ ວດທິພດ
ັ ພິບນ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫຼ ະ), ປະທານຄະນະກ ໍາ
ມະການກວດສອບລາຍການທີື່ ກຽື່ ວພັນ, ຄະນະກ ໍາມະການ
ກວດສອບ ແລະ ຄະນະກ ໍາມະການກ ໍານ ົດຄາື່ ຕອບແທນ

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

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 , PHONPHANAO VILLAGE , KM5 , KAISONEPHOMVIHANH ROAD ,XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL , LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066

ູ້ ອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼ ະ
ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍຂ
CV of Independent directors
ຊືື່ ແລະ ນາມສະກນ:

ທາື່ ນ ສ ັງຄ ົມ ຈ ັນສກ

Name and surname:

ອາຍ: 57 ປີ

Mr. Sangkhom Chanhsouk

ວ ັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ/Date of birth:

Age: 57 years old

05 April 1962

ສ ັນຊາດ/Nationality:

ລາວ/Lao

ພາສາ/Language:

ລາວ, ອ ັງກິດ, ຣ ັດເຊຍ/ Lao, English, Russian

ຕ ໍາແໜງ
ື່ :

ສະມາຊິກສະພາບໍລຫ
ິ ານ (ອິດສະຫຼ ະ) ບໍລສ
ິ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊົື່ າສິນເຊືື່ ອ

ມະຫາຊ ົນ
Position:

Member of Board of Directors (Independent)
ວ ັນທີ ແຕງື່ ຕງ/Date
of Appointed:
ັ ູ້

10 August 2017

ປະຫວ ັດການສຶກສາ/Education:
ປີ 1985

: Industrial Engineering Tashkent University, Tashkent, Soviet

ປີ 1987

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

ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/Exprerince:
ປີ 1987 – 1989

: ອາຈານ, ວິທະຍາໄລ ລາວ-ລ ັດເຊຍ ໂພລິເຕັກນິກ
Teacher, Lao-Russia Polytechnic college

ປີ 1989 – 1996

: ຜຈ
ູ້ ັດການໂຮງງານ, ໂຮງງານສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ
Factor Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory
: ຜຈ
ູ້ ັດການທົື່ວໄປ, ໂຮງງານສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ

ປີ 1996 – 1998

General Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory
ປີ 1998 – 2001

: ຜອ
ູ້ ໍານວຍການຜຈ
ູ້ ັດການ, ໂຮງງານສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ
Managing Director, Santiphab Sangkasi Lao Factory

ປີ 2001 – 2004

: ຜອ
ູ້ ໍານວຍການ, ໂຮງງານສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ
Director Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory

ປີ 2005 - ປະຈບ ັນ :

ປະທານບໍລສ
ິ ັດ ບໍລິສ ັດ ສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ ຈາກ
ໍ ັດຜດ
ູ້ ຽວ

Chairman of the company, Santiphab Sangkasi Lao Company Limited
ປີ 2005 - ປະຈບ ັນ :

ປະທານບໍລສ
ິ ັດ, ບໍລສ
ິ ັດ ຜະລິດຕະພັນ ສະຫວ ັນຍິບຊ ໍາ ຈາກ
ໍ ັດຜດ
ູ້ ຽວ

Chairman of the company, Savan Gypsum Products Co.,Ltd
ປີ 2013 – ປະຈບ ັນ

: ປະທານສະມາຄ ົມ, ຫໍການຄາູ້ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ

Chairman of association, Commerce hall Vientiane Capital
ການເຂົູ້າຮວ
ື່ ມປະຊມໃນປີ 2019 ທີື່ ຜາື່ ນມາ
ສະພາບໍລຫ
ິ ານ/ Bod of Directors

5/5 ຄງັ ູ້

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 , PHONPHANAO VILLAGE , KM5 , KAISONEPHOMVIHANH ROAD ,XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL , LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066

ູ້ ອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼ ະ
ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍຂ
CV of Independent directors

ຊືື່ ແລະ ນາມສະກນ:
Name and surname:

ທາື່ ນ ນ ັນທະພັດ ງາມປລື່ງັ

ອາຍ: 37 ປີ

Mr.Nantapat Ngamplung

ວ ັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ/Date of birth:

Age: 37 years old

21 July 1981

ສ ັນຊາດ/Nationality:

ໄທ/Thai

ພາສາ/Language:

ໄທ, ອ ັງກິດ/ Thai, English

ສະມາຊິກສະພາບໍລຫ
ິ ານ(ອິດສະຫຼ ະ) ບໍລສ
ິ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊົື່ າສິນເຊືື່ ອ

ຕ ໍາແໜງ
ື່ :
ມະຫາຊ ົນ
Position:

Member of Board of Directors (Independent)
ວ ັນທີແຕງື່ ຕງ/Date
of Appointed: 10 August 2017
ັ ູ້

ປະຫວ ັດການສຶກສາ/Education:
ປີ 2003

: ປະລິຍາຕຣີ ບ ັນຊີ, ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, ປະເທດໄທ
Bachelor's Degree of Accouting, Kasetsart University, Thailand

ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/Exprerince::
ປີ 2003 – 2004

: Internal audit, Italian-Thai Development Plc.

ປີ 2004 – 2011

: Auditor, Assistant manager, BDO limited

ປີ 2012 - ປະຈບ ັນ : Auditor manager, Professional auditing

Service Co.,Ltd

ການເຂົູ້າຮວ
ື່ ມປະຊມໃນປີ 2019 ທີື່ ຜາື່ ນມາ
ສະພາບໍລຫ
ິ ານ/ Bod of Directors

5/5 ຄງັ ູ້

ຄະນະກາມະການກວດສອບ/
Audit Committee
ໍ

4/4 ຄງັ ູ້

ຄະນະກາມະການຄ
ມ
ໍ
ູ້ ຄອງຄວາມສຽື່ ງ/ Risk Management Committee

2/2 ຄງັ ູ້

ຄະນະກາມະການຄ
ໍ
ັດເລືອກ/ Nomination Committee

2/2 ຄງັ ູ້

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 , PHONPHANAO VILLAGE , KM5 , KAISONEPHOMVIHANH ROAD ,XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL , LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066

ູ້ ອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼ ະ
ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍຂ
CV of Independent directors

ຊືື່ ແລະ ນາມສະກນ:
Name and surname:

ທາື່ ນ ທີລະເມດ ວດທິພດ
ັ ພິບນ

ອາຍ: 51 ປີ

Mr. Theeramate Vuttipadhpibul

Age: 51 years

old
ວ ັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ/Date of birth:

20 September 1967

ສ ັນຊາດ/Nationality:

ໄທ/Thai

ພາສາ/Language:

ໄທ, ອ ັງກິດ/ Thai, English

ຕ ໍາແໜງ
ື່ :

ສະມາຊິກສະພາບໍລຫ
ິ ານ(ອິດສະຫຼ ະ) ບໍລສ
ິ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊົື່ າສິນເຊືື່ ອ

ມະຫາຊ ົນ
Position:

Member of Board of Directors (Independent)
ວ ັນທີແຕງື່ ຕງ/Date
of Appointed: 10 August 2017
ັ ູ້

ປະຫວ ັດການສຶກສາ/Education:
ປີ 1989

: ປະລິນຍາຕຣີ ບ ັນຊີ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈລາລ ົງກອນ
Bachelor's degree of Accounting, Chulalongkorn University

ປີ 1997

: ປະລິນຍາໂທ ການບໍລຫ
ິ ານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລທ ໍາມະສາດ
Master’s degree of business administration, Thammasat University

ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ / 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 - ປະຈບ ັນ: Executive Vice President Business, Advance Information Technology PCL
( Former Subsidiary of AITPCL )

ການເຂົູ້າຮວ
ື່ ມປະຊມໃນປີ 2019 ທີື່ ຜາື່ ນມາ
ສະພາບໍລຫ
ິ ານ/ Bod of Directors

4/5 ຄງັ ູ້

MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628 , PHONPHANAO VILLAGE , KM5 , KAISONEPHOMVIHANH ROAD ,XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL , LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066
4/4 ຄງັ ູ້

ຄະນະກາມະການກວດສອບ/
Audit Committee
ໍ
ຄະນະກາມະການກ
ານ
ໍ
ໍ ົດຄາື່ ຕອບແທນ / Remuneration Committee

2/2 ຄງັ ູ້

ຄະນະກາມະການກວດສອບລາຍການທີື່
ກຽື່ ວພັນ/ Related Party Transaction Committee
ໍ

2/2 ຄັ້ ງ

ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່າສິນເຊົ່ ອ ມະຫາຊ ົນ
Mahathuen Leasing Pubilc Company

ບດສະຫ
ບ
ຼຸ ການເຄົ່ ອນໄຫວທຸລະກດ
ົ
ິ ປະຈາປ
ໍ ີ 2019
Annual Report 2019

ບາ້ ນ: ໂພນພະເນົາ ກມ5

ເລກທີ: 628

ຖະໜົນ: ໄກສອນພົມວິຫານ ເມອງ: ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ ໂທ-ແຟັ ກ:(+856 21)418062 – 6

1. ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ມະຫາຊ ົນ
ໍ້ ນ
1.1 ຂໍມ
ູ ທົົ່ ວໄປຂອງບໍລິສ ັດ
ຜູສ
ໍ າົ່ ຍ
ໍ້ ະເໜີອອກຈາໜ

:

ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ມະຫາຊ ົນ

ປະເພດທຸລະກິດ

:

ໃຫບ
ໍ້ ໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ

ສ ັນຍາລ ັກ

:

ມຫທຊ

ສ ໍານ ັກງານໃຫຍ ົ່

:

ເຮອນເລກທີ 628 (ຫກ
ັ 5) ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ,
ບາໍ້ ນ ໂພນພະເນົາ, ເມອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫວງ
ວຽງຈ ັນ

ໃບອະນຸຍາດລ ົງທຶນຕາົ່ ງປະເທດ

:

ໃບອະນຸຍ າດລ ງົ ທຶ ນ ຕ າ
ົ່ ງປະເທດ, ເລກທີ : 196-11/
ຜທ/ລທ3,

ລງົ ວ ັນທີ: 10 ສິງຫາ 2011

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

:

1122/ຈທວ ລງົ ວ ັນທີ 20 ພະຈິກ 2017

ເລກປະຈາຕ
ໍ ົວຜູເໍ້ ສຍອາກອນ

:

725714405-9-00

ທຶນຈ ົດທະບຽນ

:

40.000.000.000 ກີບ

ຈໍານວນຮຸນ
ໍ້ ທັງໝົດ

:

40.000.000

ອີເມວ

:

info@mahathuen.com

ເວັບໄຊ

:

www.mahathuen.com

ໂທລະສ ັບ

:

(856) 21 418065

ໂທລະສານ

:

(856) 21 418066

ຮຸນ
ໍ້

1.2 ປະຫວ ັດຄວາມເປັນມາ
ໍ້ ໃນວ ັນ
ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ມະຫາຊ ົນ (ຕໍົ່ ໄປນີເໍ້ ອີໍ້ນວາົ່ : “ບໍ ລິສ ັດ”) ໄດສ
ັໍ້ ນ
ໍ້ າໍ້ ງຕງຂ
ທີ 02

ກ ັນຍາ 2011 ໃນຮູບ ແບບ ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ຈ າກ ດ
ັ ດ ໍ້ວ ຍທຶ ນ ຈ ົດທະບຽນ 300.000 ໂດລາ

ສະຫະລດ
ັ . ບໍລິສດ
ັ ໄດຮ
ໍ້ ັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 3151/ຫຈທ, ປະເພດທຸລະກິດແມນ
ົ່ ການໃຫໍ້
ບໍ ລິ ກ ານເຊົົ່ າສິ ນ ເຊົ່ ອ (ສ ງັ ຫາລິ ມາຊ ບ
ັ ), ຊຶົ່ ງ ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມະຫະທຶ ນ ເຊົົ່ າສິ ນ ເຊົ່ ອ ຈ ໍາກ ັດ ຖ ຮຸນ
ໍ້ ໂດຍ
ນ ັກທຸລ ະກິດຄ ນ
ົ ລາວ 12 ສ ວ
ົ ໄທ 88 ສ ວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ ນ ັກທຸລ ະກິດ ຄນ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ. ຜູໍ້ຖ ຮຸນ
ໍ້ ຝົ່າ ຍລາວ
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ແມນ
ົ່ ທາົ່ ນ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ ແລະ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ຝາົ່ ຍໄທແມນ
ົ່ ທາົ່ ນ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ, ທັງສອງ
ທາົ່ ນ ມີປະສ ົບການໃນການເຮັດທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ມາຫາຍກວາົ່ 20 ປີ .
ທຸລະກິດເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ (Leasing) ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນທຸລະກິດທີົ່ ຕອ
ໍ້ ງໄດຮ
ໍ້ ັບອະນຸຍາດໃນ
ການດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ຈາກທະນາຄານແຫງ
ັ ບໍລິສດ
ັ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອຢູໃ
ົ່ ສປປ ລາວ ໂດຍປະຈຸບນ
ົ່ ນການ
ຄຸມ
ໍ້ ຄອງຈາກກ ົມຄຸມ
ໍ້ ຄອງສະຖາບ ັນການເງິນ ທະນາຄານແຫງ
ົ່ ສປປ ລາວ.
ບໍລິສ ັດ ເຄົ່ ອນໄຫວ ແລະ ດ ໍາເນີນທຸລະກິດທີົ່ ກຽົ່ ວກ ັບ ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ (ສ ັງຫາລິມະຊ ັບ).
ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ດ ໍາເນີນ ທຸລ ະກິດ ດ າໍ້ ນເຊົົ່ າສິ ນ ເຊົ່ ອລາຍຍ ອ
ົ່ ຍ (Retail finance) ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໃນ
ເບໍ້ ອ ງຕນຈະໄດ
ດ
ົໍ້
ົ ຈ ັກທີົ່ ມາຈາກປະເທດຍີົ່ ປຸົ່ນຄ: ຍີົ່ ຫໍໍ້
ໍ້ ໍາເນີນ ທຸລ ະກິດການໃຫໍ້ບໍລິກ ານເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອລດ
ຮອນດ າໍ້ (HONDA), ຊູ ຊູ ກ ິ (SUZUKI), ຢາມາຮາ (YAMAHA) ແລະ ອົ່ ນໆ ເປັ ນ ທຸລ ະກິດຫກ
ັ
ກອ
ົ ປະສບ
ົ ການໃຫໍ້ກ ັບອງົ ກອນ ລວມທັງ
ົ່ ນ ເພົ່ ອເປັນການສາໍ້ ງຖານທຸລະກິດ, ສຶກສາຮຽນຮູ,ໍ້ ສະສມ
ການສາໍ້ ງບຸກຄະລາກອນ, ລະບ ົບການເຮັດວຽກທີົ່ ເໝາະສ ົມ ແລະ ຮ ັດກຸມ ຕະຫອດຈ ົນເຖິງການຮຽນ
ຮູພ
ງົ ທຶນໃນທຸລ ະກິດ
ັ ໍ້
ໍ້ ຶດຕິກາໍ ແລະ ການດ ໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈາກນນຈະຂະຫຍາຍການລ
ສິນເຊົ່ ອລາຍຍອ
ົ່ ຍປະເພດອົ່ ນໆຕໍົ່ ໄປ.
ນະໂຍບາຍການດ ໍາເນີນທຸລະກິດໃນຊວ
ັ ໍ້
ົ່ ງທ ໍາອິດທີົ່ ເປີ ດດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ຕາມແຜນໄລຍະສນ
ໍ້ ການສາໍ້ ງອ ົງກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເປັນສ າຄ ັນ. ນະໂຍບາຍການເຮັດທຸລະກິດຈຶົ່ ງ
3 ປີ ຈະເນັນ
ອອກແນວອະນຸລກ
ັ ນິຍ ົມ (Conservative) ໃນດາໍ້ ນການຕະຫາດ ແລະ ການພິຈາລະນາການໃຫເໍ້ ຊົົ່ າ
ສິນເຊົ່ ອ ມີແຜນການປະຕິບ ັດງານທີົ່ຊ ັດເຈນ, ມີການຄາດຄະເນທາງການເງິນເພົ່ ອອະນຸມ ັດໃຫບ
ໍ ກ
ິ ານ
ໍ້ ລ
ດາໍ້ ນການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອຂະໜາດນອ
ໍ ງຫາຍ, ແຕຈ
ົ່ ະກ ໍານ ົດຮູບແບບການປະຕິບ ັດ
ໍ້ ຍ ໃຊເໍ້ ງິນລງົ ທຶ ນທີ ບົ່ ສູ
ວຽກງານແບບມອາຊີບ ຈຶົ່ ງ ກ ໍານ ົດໃຫໍ້ມກ
ີ ານສ າໍ້ ງລະບຽບພາຍໃນ ໃນການປະຕິ ບ ດ
ັ ຕະຫ ອດຈ ົນຂໍໍ້
ການ
ໍ ົດຕາົ່ ງໆ ໃນການພິຈາລະນາການໃຫເໍ້ ຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອທີົ່ ຊ ັດເຈນ ແຕສ
ົ່ າມາດຢດຢຸນໄດຕ
ໍ້ າມຄວາມເໝ
າະສ ົມກ ັບສະພາບການ ແລະ ການແຂງົ່ ຂນຂອງທຸ
ລະກິດ.
ັ
ໄລຍະປີ 2014 - 2016 ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ໄດ ເໍ້ ນັໍ້ນ ການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຖານລູກ ຄ າໍ້ ແລະ
ສ າໍ້ ງຄວາມເປັ ນຜູໍ້ນ ໍາຕະຫ າດ, ເພີົ່ ມອ ດ
ັ ຕາສ ວ
ົ່ ນຄອງຕະຫ າດໃຫໍ້ໄດຫ
ໍ້ າຍຂຶໍ້ນ ເພົ່ ອຂະຫຍາຍສາຂາ
ໍ້ ໃນອານາຄ ົດ.
ແລະ ໜວ
ົ່ ຍບໍລິການໃນນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນໃຫຫ
ໍ້ າຍຂຶນ

ນອກຈາກນີໍ້ ບໍລິສ ັດ ມີແຜນ

ໍ້ ເຊັົ່ ນ: ການໃຫບ
ໃຫມ
ີ ານເພີົ່ ມຜະລິດຕະພັນໃຫຫ
ົ ຈ ັກທີົ່ ໃຊແ
ໍ້ ກ
ໍ້ າຍຂຶນ
ໍ້ ໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອລດ
ໍ້ ລວ
ໍ້ (Used
motorcycle) ລວມເຖິງ ການໃຫໍ້ບໍລິການດາໍ້ ນການໃຫໍ້ສິນເຊົ່ ອຄນໃໝົ່ (Refinance) ຈາກຖານລູກ
ຄາໍ້ ເກົົ່ າທີົ່ ມີປະຫວດ
ັ ການຊ ໍາລະເງິນທີົ່ ດີ ເພົ່ ອເປັນການສາໍ້ ງຖານລູກຄາໍ້ ເພົ່ ອໄປຂະຫຍາຍຜະລິດຕະ
ພັນປະເພດອົ່ ນໆ.
ນ ັບແຕ ປ
ົໍ້ ໄປ ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີແ ຜນຈະຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະ ໜົ່ວ ຍບໍ ລິ ກ ານໄປ
ົ່ ີ 2017 ເປັ ນ ຕ ນ
ຕ ົ່າ ງແຂວງ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລ ະກິດ ເຊົົ່ າສິ ນ ເຊົ່ ອປະເພດອົ່ ນໆ, ໂດຍມີແ ຜນການລະດ ມ
ົ ທຶ ນ ໃນ
ຕະຫ າດຫ ກ
ັ ຊບ
ັ ລາວ (Lao Securities Exchange ຫ LSX), ຊຶົ່ ງຈະຕ ໍ້ອ ງມີກ ານກ ໍານ ົດຍຸດ ທະ
ສາດໃນການດ ໍາເນີນ ທຸລ ະກິດໃນທາງບຸກ (Aggressive) ໃຫໍ້ຫ າຍຂຶໍ້ນ , ໂດຍຈະຕ ອ
ໍ້ ງກ ານ ົດວີທີ
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ການຄວບຄຸມພາຍໃນທີົ່ ຮດ
ັ ກຸມ ລວມເຖິງ ການບໍລິ ຫ ານຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ເໝາະສ ມ
ົ ກ ັບຕະຫ າດ ສ າໍ້ ງອ ົງ
ໍ້ ຄ ງົ ໃຫໍ້ແ ກ ທ
ກອນໃຫໍ້ມກ
ີ ານບໍ ລິ ຫ ານຈ ັດການທີົ່ ດີ ແລະ ສ າໍ້ ງຄວາມໝັນ
ົ່ ຸລ ະກິດ ໂດຍຈະຕ ອ
ໍ້ ງສ າໍ້ ງ
ຄວາມສ ມ
ົ ດຸນ ລະຫວ ົ່າ ງລູກ ຄ າໍ້ , ຄູົ່ຄ ໍ້າ , ນ ກ
ັ ລ ງົ ທຶ ນ ແລະ ຜູໍ້ຖ ຮຸນ
ັ , ເນົ່ ອງຈາກບໍ ລິ ສ ດ
ັ
ໍ້ ຂອງບໍ ລິ ສ ດ
ກະກຽມເຂົໍ້າຈ ົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊ ັບລາວ.
ບໍລິສດ
ັ ໄດຫ
ັ ປົ່ຽນຮູບແບບເປັນ ບໍລິສດ
ັ ມະຫາຊ ົນ ໃນວນ
ັ ທີ 20 ພະຈິກ 2017 ໂດຍມີທຶນ
ໍ້ ນ
ຈ ົດທະບຽນ 27.760.000.000 ກີບ ຊຶົ່ ງດ ໍາເນີນທຸລະກິດການໃຫບ
ໍ້ ໍລິການ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ (ສງັ ຫາລິມາ
ຊ ັບ) ພາຍໃຕກ
ໍ້ ົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ (ຊຶົ່ ງຕໍົ່ ໄປນີໍ້ ເອີໍ້ນວາົ່ “ວ ັນທີປົ່ຽນຮູບແບບບໍລິສ ັດ”) ໂດຍມີຜໍ້ ູ
ຖຮຸນ
ໍ້ ຈາກບໍລິສ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິໍ້ງ ຈ ໍາກ ັດ ຈ ໍານວນ 97,5792507204611 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຊຶົ່ ງເປັນ
ບໍລິສ ັດຈາກປະເທດໄທ, ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ ຖຮຸນ
ໍ້ ຈ ໍານວນ 2,4204322766571 ສວ
ົ່ ນ
ຮອ
0,0003170028818 ສວ
ໍ
ໍ້ ຍ ແລະ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ລາຍຍອ
ົ່ ຍ 11 ທາົ່ ນ ແມນຖ
ົ່ ຮຸນ
ໍ້ ຈານວນ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ.
ນ ັບຕ ງັໍ້ ແຕ ົ່ບໍລິສ ດ
ັ ສາໍ້ ງຕ ງັໍ້ ຂຶໍ້ນ ຈ ົນມາເຖິງ ກ ອ
ັ ໄດ ມ
ົ່ ນການອອກຈ ໍາໜົ່າ ຍຮຸນ
ໍ້ (IPO) ບໍ ລິ ສ ດ
ໍ້ ີ
ໍ້ າໍ້ ງຕງບໍ
ການເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນ 6 ຄງ.
ັ ໍ້ ໃນມສ
ັໍ້ ລິສ ັດມີທຶນຈ ົດທະບຽນ 300.000 ໂດລາສະຫະລດ
ັ ຕໍົ່
ມາໃນປີ 2012 ໄດ ເໍ້ ພີົ່ ມທຶ ນ ແລະ ປົ່ ຽນທຶ ນ ຈ ົດທະບຽນມາເປັ ນ ສະກຸນ ເງິນ ກີບ 5,6 ຕໍ້ ກ ີບ . ໃນປີ
2014 ໄດມ
ີ ຕາມລ າດ ັບ. ໃນ
ີ ແລະ 17,76 ຕໍ້ກບ
ີ ານເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນ 2 ຄງັ ໍ້ ຄ: 12,8 ຕໍ້ກບ
ໍ້ ກ
ມທຶນຈ ົດທະບຽນມາເປັນ 23,36 ຕໍ້ກບ
ປີ 2015 ແມນເພີົ່
ີ ານເພີົ່ ມທຶນຈ ົດ
ີ ແລະ ໃນປີ 2016 ກໍົ່ໄດມ
ໍ້ ກ
ົ່
ທະບຽນ 2 ຄງຄ
ີ ແລະ 27,76 ຕໍ້ກບ
ີ ຕາມລ ໍາດ ັບ.
ັ ໍ້ : 25,6 ຕໍ້ກບ
ງ
ປີ 2018 ບໍລິສດ
ັ ນະເຂດ ເພຶົ່ ອທີົ່ ຈະໃຫໍ້
ັ ໄດຈ
ັໍ້
ົ່ ທ ໍາອິດຂໍ້ນທີົ່ ແຂວງ ສະຫວນ
ໍ້ ັດຕງສາຂາແຫ
ບໍ ລິ ກ ານສິນ ເຊຶົ່ ອສ ໍາລບ
ັ ລດ
ົ ຈ ັກກອ
ັ ລູກຄ າໍ້ ໂດຍໃນໄລຍະທ ໍາອິດ ຈະໃຫໍ້ບໍລິ ການເຊົົ່ າສິນ ເຊຶົ່ ອສ ໍາລບ
ົ່ ນ
ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໃຫໍ້ການບໍລິການຜະລິດຕະພັນອຶົ່ ນໆຕໍົ່ ໄປ ສາຂາສະຫວ ັນນະເຂດຕງຢູ
ັໍ້ ົ່ ເຮອນເລກ
ທີ 013 ໜວ
ັ ຕະນະລງັ ສີໄຕ ໍ້ ເມອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວ ັນນະເຂດ
ົ່ ຍ 1 ບາໍ້ ນ ລດ
ໃນປີ ນ ີໍ້ ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ໄດ ໍ້ອ ອກຮຸນ
ໍ້ ເພີົ່ ມທຶ ນ ໃໝົ່ ຈ ໍານວນ 12.240.000 ຮຸນ
ໍ້ ລາຄາຕາມມູນ ຄ ົ່າ
1.000 ກີບ ຕໍົ່ ຮຸນ
ົ ທົົ່ ວໄປ (Initial Public Officering) ໂດຍໄດຮ
ໍ້ ເພົ່ ອຈ ໍາໜົ່າ ຍໃຫໍ້ກ ັບປະຊາຊ ນ
ໍ້ ັບ
ອະນຸຍາດຈາກຄະນະກ ໍາມະການຄຸມ
ຸ າ 2018 ພາຍຫງັ ຈາກການຈ ໍາ
ັ ຊ ັບ ເມົ່ ອວ ັນທີ 13 ມິຖນ
ໍ້ ຄອງຫກ
ໜາົ່ ຍຮຸນ
ຸໍ້ ຈານວນ
40.000.000 ຮຸນ
ໍ
ໍ້ ເພີົ່ ມທຶນແລວ
ໍ້ ເຮັດໃຫບ
ໍ້ ໍລິສ ັດມີຮນ
ໍ້ ຫ ມີທຶນຈ ົດທະບຽນລວມທັງໝົ
ດ 40.000.000.000 ກີບ ຊຶົ່ ງບໍ ລິ ສ ດ
ັ ໄດ ເໍ້ ຂົໍ້ າ ຈ ົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກ
ັ ຊບ
ັ ລາວ ເມົ່ ອ ວ ນ
ັ ທີ 18
ກ ັນຍາ 2018 ຖເປັນບໍລິສ ັດລ ໍາດ ັບທີ 8 ຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊ ັບລາວ.
ໍ້ 1 ແຫົ່ງໃນແຂວງ ສະຫວນ
ປີ 2019 ບໍລິສດ
ັ ໄດຈ
ັໍ້ ົ່ວຍບໍລິການລູກຄາໍ້ ຂນ
ັ ນະເຂດ ກໍ
ໍ້ ັດຕງໜ
ຄໜວ
ັໍ້ ົ່ ເຮອນເລກທີ 254/259 ບາໍ້ ນດ ົງເຫັ ນ ຖະໜົນເສັໍ້ນທາງເລກທີ 9
ົ່ ຍບໍລິການ ດ ົງເຫັ ນ ມີທົ່ ີຕງຢູ
ເມອງ ອາດສະພັງທອງ ແຂວງ ສະຫວ ັນນະເຂດ
ໃນເດອນ ມິຖຸນາ ປີ ດຽວກ ັນນີໍ້ ບໍລິສດ
ັ ໄດເໍ້ ລີົ່ ມໃຫບ
ັ ອຸປະກອນທາງ
ໍ້ ໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອສ ໍາລບ
ການກະເສດ ເຊິົ່ ງເລີົ່ ມຕ ນ
ົໍ້ ຈາກລ ດ
ົ ໄຖນາ ປະເພດເດີນ ຕາມ ແລະ ເມົ່ ອ ມີຄ ວາມພໍ້ອ ມຫ າຍຂໍ້ນ ຈະ
ໍ້
ໍ້ າງການກະເສດໃຫມ
ຂະຫຍາຍການການໃຫບ
ີ ວາມຫາກຫາຍຂນ
ໍ້ ໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອໃຫຄ
ໍ້ ວບຄຸມເຄຶົ່ ອງມທ
ໍ້ ຄ
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ປະຫວ ັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສ ັດແຕລ
ົ່ ະໄລຍະ
ໍ້ ແຕລ
ເຫດການທີົ່ ເກີດຂຶນ
ົ່ ະໄລຍະ

ປີ
2011

ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມະຫະທຶ ນ ເຊົົ່ າສິ ນ ເຊົ່ ອ ຈ ໍາກ ດ
ັ ສໍ້າ ງຕ ງັ ໍ້ ຂຶໍ້ ນ ເມົ່ ອວ ນ
ັ ທີ 2 ກ ນ
ັ ຍາ 2011 ດ ວ
ໍ້ ຍທຶ ນ ຈ ົດທະບຽນ
300,000 ໂດລາສະຫະລດ
ັ , ບໍລິສດ
ັ ໄດຮ
ໍ້ ັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 3151/ຫຈທ ລງົ ວ ັນທີ 02 ກ ັນຍາ
2011, ຊຶົ່ ງ ບໍລິສດ
ັ ມະຫະທຶ ນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ຈ ໍາກ ັດ ຖຮຸນ
ົ ລາວ 12 ສວ
ໍ້ ໂດຍນ ັກທຸລະກິດຄນ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ
ນ ັກທຸລະກິດຄນ
ົ ໄທ 88 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ, ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ຝົ່າຍລາວແມນ
ົ່ : ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ ແລະ ຜູໍ້ຖຮຸນ
ໍ້
ຝາົ່ ຍໄທແມນ
ົ່ ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ.

2012

ໃນປີ 2012 ບໍລິສ ັດໄດມ
ີ ານປຽົ່ ນແປງສະກຸນເງິນຈ ົດທະບຽນ ຈາກໂດລາສະຫະລ ັດ ເປັນກີບ ແລະ ເພີົ່ ມທຶນ
ໍ້ ກ
ຈ ົດທະບຽນຈາກ 300,000 ໂດລາສະຫະລ ັດ ມາເປັນ 5.600.000.000 ກີບ ຫ ປະມານ 700.000 ໂດລາ
ສະຫະລດ
ັ ແລະ ລບ
ົ ລາໍ້ ງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 3151/ຫຈທ, ລງົ ວ ັນທີ 02 ກ ັນຍາ 2011 ເນົ່ ອງ
ຈາກມີການເພີົ່ ມທຶນຈຶົ່ ງໄດມ
ີ ານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝົ່ ມາເປັນ ເລກທີ 1346/ຈທວ
ໍ້ ກ

ລ ົງວ ັນທີ

09 ຕຸລາ 2012.
2014

ໃນປີ 2014 ບໍລິສ ັດໄດມ
ີ ານປຽົ່ ນແປງທະບຽນວິສາຫະກິດ 3 ຄງຄີ
ັ ໍ້ :
ໍ້ ກ
1 ຈາກເລກທະບຽນວິສາຫະກິດເກົົ່ າ ເລກທີ 1346/ຈທວ ລງົ ວ ນ
ຄງທີ
ັ ທີ 09 ຕຸລາ 2012 ໄດມ
ີ ານ
ັ ໍ້
ໍ້ ກ
ປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝົ່ມາເປັນ ເລກທີ 007/ຈທວ ລງົ ວ ັນທີ 06 ມ ັງກອນ 2014 ໂດຍມີລາຍ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້ ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ ໂອນຮຸນ
616.000 ຮຸນ
ລະອຽດດງ
ໍ
ໍ້ ຈານວນ
ໍ້ ເທົົ່ າກ ັບ 4.928.000.000 ກີບ, ມີ
ໍ້ ຈາກ
ມູນຄາົ່ ຮຸນ
ໍ ັດ (Mahathun Holding Co., Ltd).
ໍ້ ລະ 8.000 ກີບ ໃຫແ
ໍ້ ກ ົ່ ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ
ນ
2 ບໍລິສ ັດ ໄດມ
ຕໍົ່ ມາຄງທີ
ໍ
ີ ານເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈານວນຮຸ
ັ ໍ້
ໍ້ ແລະ ປຽົ່ ນແປງອ ັດຕາສວ
ໍ້ ກ
ົ່ ນຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ຄ:
ເພີົ່ ມທຶ ນຈ ົດທະບຽນ ຂອງບໍລິສດ
ັ ມະຫະທຶ ນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ຈ ໍາກ ັດ ຈ ໍານວນ 7.200.000.000 ກີບ, ໂດຍມີ
ໍ້ ມາເປັນ 12.800.000.000 ກີບ ຊຶົ່ ງມີໂຄງສາໍ້ ງ
ການເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນຈາກ 5.600.000.000ກີບ ເພີົ່ ມຂຶນ
ົ່ ັ ລຸມ
ຜູຖ
ົ່ ນີ:ໍ້
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ໃໝົ່ ດງ
ຊົ່ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ກອ
ົ່ ນ

ອ ັດຕາສວ
ົ່ ນ

ການເພີົ່ ມທຶນ
ໍ້
ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ຫງັ ການ

ອ ັດຕາ

ເພີົ່ ມທຶນ

ສວ
ົ່ ນ

616.000 ຮຸນ
ໍ້

88,00%

1.516.000 ຮຸນ
ໍ້

94,75%

ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ

84.000 ຮຸນ
ໍ້

12,00%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

5,25%

ລວມ

700.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

1.600.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

ຈາກ
ໍ ັດ

ມູນຄາົ່ ກ ໍານ ົດເທົົ່ າກ ັບ 8.000 ກີບຕໍົ່ ຮຸນ
ໍ້

ດົ່ງັ ນນ,
ັ ໍ້ ຈຶົ່ ງໄດມ
ີ ານປົ່ຽ ນແປງໃບທະບຽນວິ ສາຫະກິດໃໝົ່ ມ າເປັ ນ 210/ຈທວ ລງົ ວ ນ
ັ ທີ 27 ພຶ ດສະພາ
ໍ້ ກ
2014.
ຄງທີ
3 ບໍລິສ ັດໄດມ
ນ
ັ ໍ້
ີ ານເພີົ່ ມທຶ ນຈ ົດທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈານວນຮຸ
ໍ
ໍ້ ກ
ໍ້ ແລະ ປົ່ຽນແປງອ ັດຕາສວ
ົ່ ນຜູໍ້ຖຮຸນ
ໍ້ ເພີົ່ ມທຶ ນ
ຈ ົດທະບຽນ ຂອງບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ຈາກ
4.960.000.000 ກີບ, ໂດຍມີການເພີົ່ ມ
ໍ ັດ ຈານວນ
ໍ
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ໍ້ ເປັນ 17.760.000.000 ກີບ ຊຶົ່ ງມີໂຄງສາໍ້ ງຜູຖ
ທຶນຈ ົດທະບຽນຈາກ 12.800.000.000 ກີບ ເພີົ່ ມຂຶນ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ໃໝົ່
ົ່ ັ ລຸມ
ດງ
ົ່ ນີ:ໍ້

ຊົ່ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ກອ
ົ່ ນການ

ອ ັດຕາ

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ຫງັ ການ

ອ ັດຕາ

ເພີົ່ ມທຶນ

ສວ
ົ່ ນ

ເພີົ່ ມທຶນ

ສວ
ົ່ ນ

ໍ້
ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ

1.516.000 ຮຸນ
ໍ້

94,75%

2.136.000 ຮຸນ
ໍ້

96,22%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

5,25%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

3,78%

1.600.000 ຮຸນ
ໍ້

100,00%

2.220.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

ຈາກ
ໍ ັດ
ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ
ລວມ
ມູນຄາົ່ ກ ໍານ ົດເທົົ່ າກ ັບ 8.000 ກີບ ຕໍົ່ ຮຸນ
ໍ້

ົ່ ັ ນນັ ໍ້ ຈຶົ່ ງໄດມ
ດງ
ີ ານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝມ
ໍ້ ກ
ົ່ າເປັນເລກທີ 435/ຈທວ ລ ົງວ ັນທີ 27 ຕຸລາ 2014
2015

ນ
ໃນປີ 2015 ບໍລິສ ັດໄດມ
ໍ
ີ ານເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈານວນຮຸ
ໍ້ ແລະ ປຽົ່ ນແປງອ ັດຕາສວ
ົ່ ນຜູຖ
ໍ້ ກ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້
ເພີົ່ ມທຶ ນຈ ົດທະບຽນ ຂອງບໍລິສດ
ັ ມະຫະທຶ ນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ຈ ໍາກ ັດ ຈ ໍານວນ 5.600.000.000 ກີບ, ໂດຍມີ
ໍ້ ເປັນ 23.360.000.000 ກີບ ຊຶົ່ ງມີໂຄງສາໍ້ ງ
ການເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນຈາກ 17.760.000.000 ກີບ ເພີົ່ ມຂຶນ
ົ່ ັ ລຸມ
ຜູຖ
ົ່ ນີ:ໍ້
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ໃໝົ່ ດງ
ຊົ່ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ກອ
ົ່ ນການ

ອ ັດຕາ

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ຫງັ ການ

ອ ັດຕາ

ເພີົ່ ມທຶນ

ສວ
ົ່ ນ

ເພີົ່ ມທຶນ

ສວ
ົ່ ນ

ໍ້
ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ

2.136.000 ຮຸນ
ໍ້

96,22%

2.836.000 ຮຸນ
ໍ້

97,12%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

3,78%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

2,88%

2.220.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

2.920.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

ຈາກ
ໍ ັດ
ທາ
ົ່ ນ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ
ລວມ
ມູນຄາົ່ ກ ໍານ ົດເທົົ່ າກ ັບ 8.000 ກີບ ຕໍົ່ ຮຸນ
ໍ້

ດົ່ງັ ນນ
ີ ານປົ່ຽ ນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝົ່ມາເປັ ນເລກທີ 649/ຈທວ ລ ງົ ວ ນ
ັ ໍ້ ຈຶົ່ ງໄດມ
ັ ທີ 17 ກ ັນຍາ
ໍ້ ກ
2015
ໃນປີ 2016 ບໍລິສ ັດໄດມ
ີ ານປົ່ຽນແປງທະບຽນວິສາຫະກິດ 3 ຄງຄີ
ັ ໍ້ :
ໍ້ ກ
2016

ຄງທີ
1 ເນົ່ ອງຈາກມີການເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈ ໍານວນຮຸນ
ັ ໍ້
ັ ຕາສວ
ໍ້ ແລະ ປົ່ຽນແປງອດ
ົ່ ນຮຸນ
ໍ້ ຂອງຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້
ເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນ ຂອງ ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ຈາກ
2.240.000.000 ກີບ, ໂດຍມີ
ໍ ັດ ຈານວນ
ໍ
ໍ້ ເປັນ 25.600.000.000 ກີບ ຊຶົ່ ງມີໂຄງສາໍ້ ງ
ການເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນຈາກ 23.360.000.000 ກີບ ເພີົ່ ມຂຶນ
ົ່ ັ ລຸມ
ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ໃໝດ
ົ່ ງ
ົ່ ນີ:ໍ້
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ຊົ່ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້

ອ ັດຕາ

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ກອ
ົ່ ນການ

ສວ
ົ່ ນ

ເພີົ່ ມທຶນ

ໍ້
ບໍລສ
ິ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ຫງັ ການ

ອ ັດຕາ

ເພີົ່ ມທຶນ

ສວ
ົ່ ນ

2.836.000 ຮຸນ
ໍ້

97,12%

3.116.000 ຮຸນ
ໍ້

97,38%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

2,88%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

2,62%

2.920.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

3.200.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

ຈາກ
ໍ ັດ
ທາ
ົ່ ນ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ
ລວມ
ມູນຄາົ່ ກ ໍານ ົດເທົົ່ າກ ັບ 8.000 ກີບ ຕໍົ່ ຮຸນ
ໍ້

ດົ່ງັ ນນ
ັ ໍ້ ຈຶົ່ ງໄດມ
ີ ານປົ່ຽນແປງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝມ
ໍ້ ກ
ົ່ າເປັນເລກທີ 067/ຈທວ ລງົ ວ ັນທີ 28 ມ ັງກອນ
2016.
ຄງທີ
2 ເນົ່ ອງຈາກມີການເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນ, ເພີົ່ ມຈ ໍານວນຮຸນ
ັ ໍ້
ັ ຕາສວ
ໍ້ ແລະ ປົ່ຽນແປງອດ
ົ່ ນຮຸນ
ໍ້ ຂອງຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້
ເພີົ່ ມທຶ ນຈ ົດທະບຽນ ຂອງ ບໍລິສດ
ັ ມະຫະທຶ ນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ຈ ໍາກ ັດ ຈ ໍານວນ 2.160.000.000 ກີບ ໂດຍມີ
ໍ້ ເປັນ 27.760.000.000 ກີບ ຊຶົ່ ງມີໂຄງສາໍ້ ງ
ການເພີົ່ ມທຶນຈ ົດທະບຽນຈາກ 25.600.000.000 ກີບ ເພີົ່ ມຂຶນ
ົ່ ັ ລຸມ
ຜູຖ
ົ່ ນີໍ້
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ໃໝດ
ົ່ ງ
ຊົ່ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ກອ
ົ່ ນການ

ອ ັດຕາ

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ຫງັ ການ

ອ ັດຕາ

ເພີົ່ ມທຶນ

ສວ
ົ່ ນ

ເພີົ່ ມທຶນ

ສວ
ົ່ ນ

ໍ້
ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ

3.116.000 ຮຸນ
ໍ້

97,38%

3.386.000 ຮຸນ
ໍ້

97,58%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

2,62%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

2,42%

3.200.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

3.470.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

ຈາກ
ໍ ັດ
ທາ
ົ່ ນ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ
ລວມ
ມູນຄາົ່ ກ ໍານ ົດເທົົ່ າກ ັບ 8.000 ກີບ ຕໍົ່ ຮຸນ
ໍ້

ດົ່ງັ ນນ
ັ ໍ້ ຈຶົ່ ງໄດມ
ີ ານປົ່ຽ ນແປງ ໃບທ ະບຽນວິສາຫະກິດໃໝົ່ມ າເປັ ນເລກທີ 480/ຈທວ ລງົ ວ ນ
ັ ທີ 15 ມິຖຸນາ
ໍ້ ກ
2016 .
ຄງທີ
3 ເນົ່ ອງຈາກມີການປົ່ຽນແປງຜູອ
ັ ໍ້
ໍ້ ໍານວຍການ, ເພີົ່ ມຜູອ
ໍ້ ໍານວຍການ ແລະ ເພີົ່ ມສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
ໂດຍອີງຕາມບດ
ົ ລາຍງານ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດ
ັ ມະຫະທຶ ນ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ຈ ໍາກ ັດ ຄງວ
ັ ໍ້ ັນທີ 17 ມີນາ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
2016. ໂດຍມີຜເໍ້ ູ ຂົໍ້າຮວ
ມຜູຖ
ັ ໍ້
ົ່ ມກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ 7 ທາ
ົ່ ນ ທີົ່ ຖກແຕງົ່ ຕງຈາກກອງປະຊຸ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ມີ ດງ
-

ທາ
ົ່ ນ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ

-

ທາ
ົ່ ນ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ

-

ທາ
ິ ວິໄລ ຜູອ
ົ່ ນ ມານ ົບ ຕຣີລດ
ໍ້ ໍານວຍການໃຫຍົ່

-

ທົ່ານ ຊ ັດພົນໄຊ ປັນຍາທ ໍາບະດີ ຜູອ
ໍ້ ໍານວຍການ

-

ທົ່ານ ທອງຖະຫວ ັນ ທອງແຖມ ຜູອ
ໍ້ ໍານວຍການ

-

ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ ຜູໍ້ອ ໍານວຍການ

ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
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-

ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນ ັກສອນ ຜູໍ້ອ ໍານວຍການ

ົ່ ັ ນນ,
ດງ
ັ ໍ້ ຈຶົ່ ງໄດມ
ີ ານປົ່ຽນແປງເລກທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝມ
ໍ້ ກ
ົ່ າເປັນ 578/ຈທວ ລ ົງວ ັນທີ 13 ກໍລະກ ົດ 2016
2017

ໃນປີ 2017 ບໍລິສ ັດໄດມ
ີ ານປົ່ຽນແປງທະບຽນວິສາຫະກິດ 1 ຄງຄີ
ັ ໍ້ :
ໍ້ ກ
ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມ ັນຜູໍ້ຖຮຸນ
1/2017
ັ ໍ້
ໍ້ ຄງທີ

ວ ັນທີ 25 ກໍລະກ ົດ 2017 ໃນກອງປະຊຸມ ທົ່ານ

ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງຈະໂອນຂາຍຮຸນ
11 ຮຸນ
ໍ
ໍ້ ຈານວນ
ໍ້ ມູນຄາົ່ ລວມເປັນ 88.000 ກີບ ເທົົ່ າ
ກບ
ັ ເປີ ເ ຊັ ນ 0,00031702 ສົ່ວ ນຮ ໍ້ອ ຍຂອງຮຸໍ້ນ ທັງ ໝົດ ໃຫໍ້ ແ ກ ບ
ົ ພາຍນອກ ຊຶົ່ ງມີລ າຍລະອຽດດົ່ ງັ
ົ່ ຸ ກ ຄ ນ
ຕາຕະລາງລຸມ
ົ່ ນີ:ໍ້
ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້
ຊົ່ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້

ກອ
ົ່ ນການເພີົ່ ມ

ອ ັດຕາ

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ຫງັ

ອ ັດຕາສວ
ົ່ ນ

ສວ
ົ່ ນ

ການເພີົ່ ມທຶນ

(ໃໝ)ົ່

ທຶນ
ໍ້ ຈາກ
ບໍລິສດ
ັ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ
ໍ ັດ
ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ

3.386.000 ຮຸນ
ໍ້

97,58%

3.386.000 ຮຸນ
ໍ້

97,5792507204611%

84.000 ຮຸນ
ໍ້

2,62%

83.989 ຮຸນ
ໍ້

2,4204322766571%

ທົ່ານ ນາງ ທະນ ົງລ ັກ ອຸດ ົມ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທາ
ົ່ ນ ທະນ ົງສ ັກ ອຸດ ົມ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ສ ັງຄ ົມ ຈ ັນສຸກ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທາ
ົ່ ນ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນ ັກສອນ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ນາງ ຈິດຕິມາ ນ ັກສອນ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທາ
ົ່ ນ ນາງ ສຸທິດາ ນ ັກສອນ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ມານ ົບ ຕຣີລິດວິໄລ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທາ
ົ່ ນ ທອງຖະຫວ ັນ ທອງແຖມ

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

-

-

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

3.470.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

ທົ່ານ ຊ ັດພົນໄຊ ປັນຍາທ ໍາບະດີ
ລວມ

3.470.000ຮຸນ
ໍ້

100%

ມູນຄາົ່ ກ ໍານ ົດເທົົ່ າກ ັບ 8.000 ກີບ ຕໍົ່ ຮຸນ
ໍ້

ມາຮອດວ ັນທີ 10 ສິງຫາ 2017 ບໍລິສ ັດໄດມ
02 ປີ 2017 ເພົ່ ອ
ີ ານຈ ັດກອງປະຊຸມວິສາມ ັນຜູຖ
ັ ໍ້
ໍ້ ກ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ຄງທີ
ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມ ັດການປຽົ່ ນແປງມູນຄາົ່ ກ ໍານ ົດຮຸນ
ໍ້ ຈາກເດີມ 8.000 ກີບ ເປັນ 1.000 ກີບ ແລະ
ປົ່ຽນແປງຮູບແບບຈາກບໍລິສ ັດຈາກ
ໍ າົ່ ຍຮຸນ
ໍ ັດມາເປັນບໍລິສດ
ັ ມະຫາຊ ົນ ເພົ່ ອກະກຽມອອກຈາໜ
ໍ້ ໃຫແ
ໍ້ ກມ
ົ່ ວນຊ ົນ
ົ່ ັ ຕາຕະລາງລຸມ
ເປັນຄງທ
ັ ໍ້ ໍາອິດ ແລະ ຈ ົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊ ັບລາວ ຊຶົ່ ງມີລາຍລະອຽດດງ
ົ່ ນີ:ໍ້
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ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້
ຊົ່ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້

ກອ
ົ່ ນ

ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້ ຫງັ

ອ ັດຕາສວ
ົ່ ນ

ການເພີົ່ ມທຶນ

ການເພີົ່ ມທຶນ
ໍ້
ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ

3.386.000 ຮຸນ
ໍ້

97,5792507204611

ຈາກ
ໍ ັດ

27.088.000 ຮຸນ
ໍ້

%

ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ

ອ ັດຕາສ ົ່ ນ
97,5792507204611
%

83.989 ຮຸນ
ໍ້

2,4204322766571%

671.912 ຮຸນ
ໍ້

2,4204322766571%

ທົ່ານ ນາງ ທະນ ົງລັກ ອຸດ ົມ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ທະນ ົງສ ັກ ອຸດ ົມ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ສ ັງຄ ົມ ຈ ັນສຸກ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນ ັກ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ນາງ ຈິດຕິມາ ນ ັກສອນ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ນາງ ສຸທິດາ ນ ັກສອນ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ມານ ົບ ຕຣີລ ດວິໄລ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ທອງຖະຫວ ັນ ທອງແຖມ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

ທົ່ານ ຊ ັດພົນໄຊ ປັນຍາທ ໍາບະ

1 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

8 ຮຸນ
ໍ້

0,0000288184438%

3.470.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

27.760.000 ຮຸນ
ໍ້

100%

ສອນ

ດີ
ລວມ

2018

12.240.000 ຮຸນ
ໃນປີ 2018 ບໍລິສ ັດໄດອ
ໍ
ໍ້ ລາຄາຕາມມູນຄາົ່ 1.000
ໍ້ ອກຮຸນ
ໍ້ ເພີົ່ ມທຶ ນໃໝົ່ ຈານວນ
ກີບຕໍົ່ ຮຸນ
ໍ້ ເພົ່ ອຈ ໍາໜົ່າຍໃຫໍ້ກ ັບປະຊາຊ ົນທົົ່ວໄປ (Initial Public Officering) ໂດຍໄດຮ
ໍ້ ັບອະນຸຍາດຈາກ

ຸ າ 2018 ພາຍຫງັ ຈາກການຈາໜ
ຄະນະກາມະການຄຸ
ມ
ໍ ົ່າຍຮຸນ
ໍ
ັ ຊ ັບ ເມົ່ ອວ ັນທີ 13 ມິຖນ
ໍ້ ເພີົ່ ມ
ໍ້ ຄອງຫກ
ທຶ ນ ແລ ໍ້ ວ ເຮັ ດ ໃຫໍ້ ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີຮ ຸນ
ົ ທະບຽນລວມທັງ ໝົດ
ໍ້ ຈ ໍານວນ 40.000.000 ຮຸນ
ໍ້ ຫ ມີທຶ ນ ຈ ດ
40.000.000.000 ກີບ ຊຶົ່ ງບໍລິສ ັດໄດເໍ້ ຂົໍ້າຈ ົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊ ັບລາວ ເມົ່ ອວ ັນທີ 18 ກ ັນຍາ
2018 ຖເປັນບໍລິສ ັດລ ໍາດ ັບທີ 8 ຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊ ັບລາວ.
ໍ້ ທີົ່ ແຂວງ ສະຫວນ
ແຫົ່ງທ ໍາອິດຂນ
ບໍລິສດ
ັ ໄດຈ
ັໍ້
ັ ນະເຂດ ເພົ່ ອຈະໃຫໍ້ບໍລິການສິນ
ໍ້ ັດຕງສາຂາ
ເຊຶົ່ ອສ ໍາລບ
ັ ລູກຄາໍ້ ໂດຍໃນໄລຍະທ ໍາອິດຈະໃຫໍ້ບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ສ ໍາລບ
ັ ລດ
ົ ຈ ັກກອ
ົ່ ນ ແລະ ຈະ
ຂະຫຍາຍໃຫບ
ໍ້ ໍລິການຜະລິດຕະພັນອຶົ່ ນໆອີກຕໍົ່ ໄປ
2019

ປີ 2019 ບໍລິສດ
ັ ໄດສ
ັໍ້ ວ
ັ ນະເຂດ
ໍ້ າໍ້ ງຕງໜ
ົ່ ຍບໍລິການລູກຄາໍ້ ຂໍ້ນ 1 ແຫງ
ົ່ ໃນແຂວງ ສະຫວນ
ກໍຄໜວ
ົ່ ຍບໍລິການ ດ ົງເຫັ ນ
ໃນເດອນ ມິຖຸນາ ປີ ດຽວກ ັນນີໍ້ ໄດເໍ້ ລີົ່ ມໃຫກ
ັ ອຸປະກອນທາງ
ໍ້ ານບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ສ ໍາລບ
ການກະເສດ ເຊິົ່ ງເລີົ່ ມຕນ
ົໍ້ ຈາກລດ
ົ ໄຖນາ ປະເພດເດີນ ຕາມ ແລະ ເມົ່ ອ ມີຄ ວາມພໍ້ອມຫ າຍຂໍ້ນຈະ
ໍ້
ຂະຫຍາຍການໃຫບ
ີ ວາມຫາກຫາຍຂນ
ໍ້ ໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອໃຫຄ
ໍ້ ວບຄຸມເຄຶົ່ ອງມທາງການກະເສດໃຫມ
ໍ້ ຄ
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2. ບ ັນດາປັດໄຈຄວາມສຽົ່ ງ
ການລງົ ທຶ ນໃນທຸລະກິດໃດໜຶົ່ ງອາດຈະກຽົ່ ວຂອ
ັ ສິນໃຈລງົ ທຶ ນ
ໍ້ ງກ ັບຄວາມສຽົ່ ງໄດ.ໍ້ ກອ
ົ່ ນຈະຕດ
ໂດຍພິຈາລະນາຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ໄດອ
ໍ້ ະທິບາຍຢູົ່ຂາໍ້ ງລຸມ
ົ່ ນີ,ໍ້ ຜູລ
ໍ້ ງົ ທຶນຈະຕອ
ໍ້ ງໄດພ
ໍ້ ິຈາລະນາຢົ່າງຮອບຄອບ
ກຽົ່ ວກ ັບ ຂໍໍ້ມນ
ູ ຂາົ່ ວສານທັງໝົດໃນບດ
ົ ລາຍງານ ປະຈ ໍາປີ ສະບບ
ັ ນີ.ໍ້ ໝວດຕໍົ່ ໄປນີໍ້ ອະທິ ບາຍກຽົ່ ວກ ັບ
ຄວາມສຽົ່ ງຈານວນໜຶົ່
ງທີົ່ ສາມາດເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ສາມາດ ມີຜນ
ໍ
ົ ກະທົບຕໍົ່ ບໍລິສດ
ັ ແລະ ຄຸນຄາົ່ ຂອງ
ການລ ົງທຶນໃນບໍລິສ ັດ. ເຖິງແມນວ
ົ່ າົ່ , ບໍລິສ ັດໄດພ
ໍ້ ະຍາຍາມພິຈາລະນາຄນບ ັນຫາ ຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ສ ໍາຄ ັນ
ທັງໝົດ, ແຕກ
ໍ ັງອາດຈະມີຄວາມສຽົ່ ງອົ່ ນໆ ຊຶົ່ ງບໍລິສ ັດບໍົ່ໄດຄ
ົ່ ົ່ ຍ
ໍ້ າດຄິດ, ຄວາມສຽົ່ ງເພີົ່ ມເຕີມອົ່ ນໆທີົ່ ທາງ
ບໍລິສ ັດບໍົ່ອາດຮ ັບຮູໄໍ້ ດໃໍ້ ນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ຄວາມສຽົ່ ງອົ່ ນໆທີົ່ ບໍົ່ ສ ໍາຄນ
ັ ຊຶົ່ ງອາດຈະຍງັ ມີຜນ
ົ ກະທົບທາງ
ລ ົບຕໍົ່ການດ ໍາເນີນທຸລະກິດ, ເງົ່ ອນໄຂທາງການເງິນ, ຜນ
ົ ຂອງການດ ໍາເນີນງານ ແລະ ການຄາດຄະເນ
ໍ້ ັງໄດມ
ຂອງບໍລິສ ັດ. ບດ
ີ ານຄາດຄະເນການດ ໍາເນີນທຸລະກິດໃນຕໍົ່ ໜາໍ້ ທີົ່
ົ ລາຍງານ ປະຈາປີ
ໍ ສະບບ
ັ ນີຍ
ໍ້ ກ
ກຽົ່ ວຂອ
ົ ໄດຮ
ົ ຈິງຂອງບໍລິສ ັດ ອາດແຕກຕາົ່ ງ
ໍ້ ັບຕວ
ົ່ ອນອົ່ ນໆ. ຜນ
ໍ້ ງກ ັບຄວາມສຽົ່ ງ ແລະ ຄວາມບໍົ່ ແນນ
ຢົ່ າ ງສິໍ້ ນ ເຊີງ ຈາກແຜນ ຍ ອ
ັ ໍ້ ຈາກການອະທິ ບ າຍ ການຄາດຄະເນຂອງການ
ໍ້ ນຄວາມສ ຽົ່ ງເຫົ່ ົ ານ ນ.
ດ ໍາເນີນ ທຸລ ະກິດໃນຕໍົ່ ໜໍ້າ ອນ
ັ ເປັ ນຜນ
ັ ພວກເຮົາ
ົ ຈາກບາງປັດໄຈ ລວມທັງ ບ ນ
ັ ດາຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ບໍ ລິສ ດ
ອາດຈະປະເຊີນໜາໍ້ ຕາມທີົ່ ໄດລ
ໍ ສະບ ັບນີ.ໍ້
ໍ້ ະບຸໄວຂ
ໍ້ າໍ້ ງລຸມ
ົ່ ນອົ່ ນໆໃນບ ົດລາຍງານ ປະຈາປີ
ົ່ ນີໍ້ ແລະ ບອ
ສປປ ລາວ ອາດຈະຖວາົ່ ຍງັ ເປັນ “ຕະຫາດບຸກເບີກ (Frontier Market)” ແລະ ການລງົ ທຶ ນໃນ
ຕະຫ າດຫ ກ
ັ ຊບ
ັ ທີົ່ ສາໍ້ ງຕ ງັໍ້ ຂຶໍ້ນ ໃໝົ່ ສາມາດເຮັ ດ ໃຫໍ້ເ ກີດມີຄວາມສຽົ່ ງ ຊຶົ່ ງບໍົ່ ມີຢົູ່ໃ ນ “ຕະຫ າດເກີດໃໝົ່
(Emerging Market)”. ດົ່ງັ ນນ
ັ ໍ້ , ນອກຈາກບນ
ັ (ຄຸນນະພາບຂອງການບໍ ລິ ຫ ານ
ັ ຫາທີົ່ ພົວພັນກ ັບບໍລິສ ດ
ແລະ ຊ ັບສິນ, ການສາໍ້ ງກະແສເງິນສ ົດ, ສະພາບຄອ
ົ່ ງທາງການເງິນ, ລະບຽບການຕາົ່ ງໆທີົ່ ກຽົ່ ວຂອ
ໍ້ ງ
ແລະ ອົ່ ນໆ), ຜູລ
ັ
ໍ້ ງົ ທຶນຍ ັງຈະຕອ
ໍ້ ງ ໄດເໍ້ ອົ າໃຈໃສຢ
ົ່ າ
ົ່ ງລະມ ັດລະວ ັງ ຕໍົ່ ບ ັນຫາທີົ່ພົວພັນກ ັບຕະຫາດຫກ
ຊ ັບໃໝເົ່ ຊັົ່ ນ: ລະບຽບການ, ອາກອນ, ສະພາບຄອ
ົ່ ງ ແລະ ຄາົ່ ໃຊຈ
ໍ້ າົ່ ຍທີົ່ ກຽົ່ ວຂອ
ໍ້ ງກ ັບທຸລະກ ໍາການຊ-ໍ້ ຂາຍ.
ໍ້ ລວ
ນອກຈາກຂໍໍ້ມນ
ູ ຂາົ່ ວສານອົ່ ນໆ ທີົ່ ມີຢົ່ໃ
ູ ນບດ
ົ ລາຍງານ ປະຈ ໍາປີ ສະບບ
ັ ນີແ
ໍ້ ຜູລ
ໍ້ ງົ ທຶ ນຈະຕອ
ໍ້ ງ
ໍ້ ອ
ໄດພ
ັ ດາຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ອະທິ ບາຍຢູົ່ຂາໍ້ ງລຸມ
ັ ສິນໃຈລງົ ທຶ ນ. ຕໍົ່ ໄປນີໍ້
ໍ້ ິຈາລະນາກຽົ່ ວກ ັບບນ
ົ່ ນີກ
ົ່ ນທີົ່ ຈະຕດ
ແມນການອະທິ
ບາຍຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ສ ໍາຄ ັນຈານວນໜຶົ່
ງທີົ່ ສາມາດມີຜນ
ໍ
ົ ກະທົບຕໍົ່ ບໍລິສ ັດ ແລະ ມູນຄາົ່ ຂອງ
ົ່
ການລ ົງທຶນໃນບໍລິສ ັດ. ນອກຈາກນນັ ໍ້ , ກໍົ່ອາດຈະມີຄວາມສຽົ່ ງອົ່ ນໆອີກ ຊຶົ່ ງບໍລິສ ັດອາດຈະຮູໍ້ ຫ ອາດ
ຈະເປັ ນ ຄວາມສ ຽົ່ ງທີົ່ ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ຖ ວ າົ່ ບໍົ່ ສ ໍາຄ ນ
ັ ໃນປະຈຸບ ນ
ັ ຊຶົ່ ງອາດມີຜ ນ
ົ ກະທົບ ທາງລ ບ
ົ ຄ ກ ັນ ແລະ ຜູໍ້
ລ ົງທຶນອາດຈະສູນເສຍທຶນຂອງຕ ົນສວ
ົ່ ນໜຶົ່ ງ ຫ ທັງໝົດກໍົ່ເປັນໄດ.ໍ້
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ບ ັນດາປັດໄຈຄວາມສຽົ່ ງຫກ
ຖ
ັ ໆ ໃນການລງົ ທຶນໃນຮຸນ
ໍ້ ສາມ ັນຂອງບໍລິສ ັດ ແມນໄດ
ົ່
ໍ້ ກສ ັງລວມໄວ ໍ້
ົ່ ັ ລຸມ
ດງ
ົ່ ນີ:ໍ້
a.

ຄວາມສຽົ່ ງໃນການດ ໍາເນີນທຸລະກິດ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງເສດຖະກິດມະຫາພາກ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງດາໍ້ ນການຕະຫາດ ແລະ ການແຂງົ່ ຂ ັນ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງດາໍ້ ນລາຍຮ ັບຈາກຜະລິດຕະພັນບໍົ່ ຫາກຫາຍ

b.

ຄວາມສຽົ່ ງທາງດາໍ້ ນການເງິນ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງຈາກສິນເຊົ່ ອທີົ່ ບໍົ່ ກໍົ່ໃຫເໍ້ ກີດລາຍໄດ ໍ້ (NPL)
➢ ຄວາມສຽົ່ ງຈາກການເພິົ່ ງພາແຫງ
ົ່ ເງິນກູພ
ໍ້ ຽງແຫງ
ົ່ ດຽວ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງຈາກການປຽົ່ ນແປງຂອງອ ັດຕາບອກເບຍ
ໍ້
ໍ້
➢ ຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ບໍລິສ ັດອາດຈະກໍົ່ໜີໍ້ສິນເພີົ່ ມຂຶນ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງຈາກອ ັດຕາແລກປຽົ່ ນ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງດາໍ້ ນສິນຄາໍ້ ໃຫເໍ້ ຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ຫ ຄາປະກ
ັນ
ໍ ໍ້

c.

ຄວາມສຽົ່ ງໃນການຄຸມ
ິ ານ ແລະ ການດ ໍາເນີນການ
ໍ້ ຄອງບໍລຫ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງຈາກການເພິົ່ ງພາຜູບ
ໍ້ ໍລິຫານຫ ັກ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງດາໍ້ ນການຄຸມ
ໍ້ ຄອງບໍລິຫານໂດຍກຸມ
ົ່ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ລາຍໃຫຍ
ົ່
➢ ຄວາມສຽົ່ ງຈາກລະບ ົບຄອມພິວເຕີ
➢ ຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ເກີດຈາກການທຸຈະລິດໂດຍພະນ ັກງານ ຫ ພາກສວ
ົ່ ນອົ່ ນ

3. ນະໂຍບາຍການຄຸມ
ໍ້ ຄອງບໍລິຫານຄວາມສຽົ່ ງ
3.1 ນະໂຍບາຍການບໍ ລິຫານຄວາມສຽົ່ ງ (Risk Management Policy)
1) ປັດຊະຍາໃນການບໍລິຫານຄວາມສຽົ່ ງຂອງບໍລສ
ິ ັດ (Risk Management Philosophy)
2) ກ ໍານ ດ
ົ ປັດ ຊະຍາຂອງບໍ ລິ ສ ດ
ັ ຄ ດົ່ ງັ ນີໍ້ “ທຸກ ຄ ນ
ົ ທຸກ ເຫດການ ມີຜ ນ
ົ ກບ
ັ ຜນ
ົ ດ ໍາເນີນ
ົ່ ົ ເບິົ່ ງໄກ ແລະ ຮອບດາໍ້ ນ”
ການຂອງບໍລິສ ັດ ຈງ
3.2 ລະດ ັບຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ຍອມຮ ັບໄດ ໍ້ (Risks Appetite)
ລະດ ບ
ັ ຄວາມສ ຽົ່ ງທີົ່ ຍອມຮບ
ັ ໄດ ໍ້ ໝາຍເຖິງ ລະດ ບ
ັ ຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ຍອມຮບ
ັ ໄດ ໍ້
ໍ້ ແບງົ່ ອອກເປັນ 4 ປະເດັນ ແລະ 5 ລະດ ັບຄວາມເສຍຫາຍ ດງ
ົ່ ັ ລຸມ
ຫາກເກີດເຫດການໃດໆເກີດຂນ
ົ່ ນີ:ໍ້
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
1) ປະເດັນຄວາມສຽົ່ ງ ແບງົ່ ເປັນ 4 ປະເດັນ ດງ
➢ ການເງິນ (Financial)
➢ ຊົ່ ສຽງ (Reputation)
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➢ ການລະເມີດ ກ ດ
ົ ໝາຍ ຫ ກ ດ
ົ ລະບຽບຂອງໜົ່ ວ ຍງານທີົ່ ຄຸມ
ໍ້ ຄອງ(Regulator
relationship/ against the law)
➢ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບແວດລອ
ໍ້ ມ (Safety and Environment)
ົ່ ັ ນີໍ້ :
2) ລະດ ັບຄວາມເສຍຫາຍ ແບງົ່ ເປັນ 5 ລະດ ັບ ດງ
➢ ຮາໍ້ ຍແຮງທີົ່ ສຸດ (Worst)
➢ ກະທົບຢົ່າງຮຸນແຮງ (Severe)
➢ ກະທົບຫາຍ

(Major)

➢ ກະທົບປານກາງ (Moderate)
➢ ກະທົບເລັ ກນອ
ໍ້ ຍ (Minor)
3.3 ໂຄງສ າໍ້ ງການບໍ ລິ ຫ ານຄວາມສ ຽົ່ ງ(Risk Management Structure)ແບ ງ
ົ່ ອອກເປັ ນ 3
ລະດ ັບດົ່ງັ ນີໍ້ :
3.3.1 ສະພາບໍລິຫານ (Board of Committee)
3.3.2 ຄະນະກາມະການບໍ
ລິຫານຄວາມສຽົ່ ງ (Risk Committee)
ໍ
3.3.3 ທີ ມ ຜູໍ້ ບໍ ລິ ຫ ານ ແລະ ຫົວ ໜໍ້ າ ງານທຸ ກ ລະດ ບ
ັ (Management and Function
head)
3.4 ຂະບວນການໃນການບໍ ລິຫານຄວາມສຽົ່ ງ (Risk Management Process) ແບງົ່ ອອກ
ົ່ງັ ນີໍ້ :
ເປັ ນ 3 ຂນຕອນດ
ັ ໍ້
1)

ລະບຸຄວາມສຽົ່ ງ ແລະ ໂອກາດ (Identify risks and opportunities)

2)

ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ຈ ັດການຄວາມສຽົ່ ງ ແລະ ໂອກາດ (Manage risks and opportunities) ດງ
➢ ແບງົ່ ປັນຄວາມສຽົ່ ງ (Share Risk)
➢ ໂອນຄວາມສຽົ່ ງອອກໄປ (Transfer Risk)
➢ ຫຸ ດຄວາມສຽົ່ ງ (Reduce Risk)
➢ ຫລີກລຽົ່ ງຄວາມສຽົ່ ງ (Avoid Risk)

3)

ຕິ ດ ຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມສ ຽົ່ ງ ແລະ ໂອກາດຕ ົ່າ ງໆ (Monitor and report
risks and opportunities)

ໍ້ ໃນຢົ່າງໜອ
3.5 ແຜນບໍ ລິຫານຄວາມສຽົ່ ງ ຈະຕອ
ໍ້ ງປະກອບດວ
ໍ້ ຍເນອ
ໍ້ ຍ ດົ່ງັ ນີ:ໍ້
1)

ລາຍງານການບໍລິຫານຄວາມສຽົ່ ງ (Risk Management Report)

2)

ແຜນບໍລຫ
ິ ານຄວາມສຽົ່ ງ (Risk Management Plan)

3)

ລະດ ັບຄວາມສຽົ່ ງທີົ່ ຍອມຮ ັບໄດ(ໍ້ Risk Appetite)

4)

ລາຍງານຜ ນ
ົ ກະທົບ ແລະ ການປະເມີນ ຄວາມເສຍຫາຍ(Impact and Damage
Evaluation Report)
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5)

ແຜນພາບລະດ ັບຄວາມສຽົ່ ງ (Risk Heat Map)

6)

ແບບການປະເມີນຄວາມສຽົ່ ງ (Risk Assessment Form)

4. ການໃຫສ
ໍ້ ິນເຊົ່ ອລ ົດຈ ັກ
4.1 ນະໂຍບາຍການໃຫສ
ໍ້ ິນເຊົ່ ອ
ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີນ ະໂຍບາຍດາໍ້ ນສິນເຊົ່ ອ ໂດຍໄດ ມ
ີ ານກ ໍານ ົດຄຸນ ສມ
ົ ບດ
ັ ຂອງລູກ ຄາໍ້ ໃຫໍ້ເປັນໄປ
ໍ້ ກ
ຕາມເກນທີົ່ ໄດກ
ັ ໆມີຄ: ດາໍ້ ນອາຍຸ, ການປະກອບອາຊີບ, ລາຍຮ ັບຂອງຜູໍ້ຂໍສິນເຊົ່ ອ,
ໍ້ ໍານ ົດໄວໂ
ໍ້ ດຍຫກ
ຄ ົ່າ ງວດຜົ່ ອ ນຊ ໍາລະ, ໄລຍະເວລາເຊົົ່ າສິ ນ ເຊົ່ ອ, ທີົ່ ຢູົ່ ປ ະຈຸບ ນ
ນ
ັ , ປະຫວ ດ
ັ ຫຍໍໍ້ , ຜູໍ້ຄ າປະກ
ໍ ໍ້
ັ ແລະ
ເອກະສານດາໍ້ ນນິຕິກາຕ
ໍ າົ່ ງໆ ຕອ
ີ ານເຊັ ນຮ ັບຮອງຈາກນາຍບາໍ້ ນ, ອງົ ການທະບຽນສານ (ໃນ
ໍ້ ງໄດມ
ໍ້ ກ
ບາງກໍລ ະນີ) ເພົ່ ອຢັງໍ້ ຢ ນຄວາມຖກຕ ອ
ັ ຈະມີການ
ໍ້ ງທາງດ າໍ້ ນກ ົດໝາຍ. ເຖິງ ແນວໃດກໍົ່ຕາມ ບໍ ລິ ສ ດ
ປົ່ ຽ ນແປງດ ໍ້າ ນນະໂຍບາຍສິ ນ ເຊົ່ ອ ໂດຍຈະພິ ຈ າລະນາຈາກສະພາບການແຂ ງ
ັ ຂອງຕະຫ າດ,
ົ່ ຂ ນ
ສະພາບອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ເສດຖະກິດ ເພົ່ ອເຮັດໃຫບ
ໍ້ ໍລິສ ັດຍ ັງຮ ັກສາຄວາມສາມາດໃນການແຂງົ່ ຂ ັນ
ໍ້ ົງໃນອະນາຄ ົດ.
ແລະ ຖານລູກຄາໍ້ ຂອງບໍລິສ ັດຢາ
ົ່ ງໝັນຄ
ມ ັດການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ
4.2 ຂນຕອນການອະນຸ
ັ ໍ້
ບໍລິສດ
: ການພິຈາລະນາຄຸນສ ົມບດ
ັ ໍ້
ັ ມີການພິຈາລະນາໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ 2 ຂນຕອນຄ
ັ ຂອງຜູຂ
ໍ້ ໍ
ົ່ ັ ລຸມ
ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ (ລູກຄາໍ້ ) ແລະ ການອະນຸມ ັດການໃຫເໍ້ ຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ຊຶົ່ ງມີລາຍລະອຽດດງ
ົ່ ນີ:ໍ້
4.2.1 ການພິຈາລະນາຄຸນສ ົມບ ັດຂອງຜູຂ
ໍ້ ໍເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ (ລູກຄາໍ້ )
ໍ້ ດ
1) ລູກຄາໍ້ ສະແດງຈຸດປະສ ົງທີົ່ຈະຊລ
ົ ຈ ັກຈາກຮາໍ້ ນຄາໍ້ ຕ ົວແທນຈາໜ
ໍ າົ່ ຍ
2) ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊົ່ ອ ຈະແຈງໍ້ ລາຍລະອຽດການໃຫໍ້ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອມີຄ: ປະເພດລດ
ົ ຈ ັກ,
ການວາງເງິນດາວ, ໄລຍະເວລາການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ, ຄາົ່ ຜອ
ົ່ ນຊ ໍາລະຕໍົ່ງວດ, ຄາົ່ ທ ໍາ
ນຽມ ແລະ ເອກະສານໃນການປະກອບເພົ່ ອຂໍເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ.
ໍ້ ນ
ູ ຕາມຊຸດແບບຟອມເອກະສານຂອງບໍລິສ ັດທີົ່
3) ເຈົໍ້າໜາ
ໍ້ ທີົ່ ສິນເຊົ່ ອ ຈະກວດສອບຂໍມ
ລູກຄາໍ້ ໄດປ
ໍ ົວ, ສ ໍາ
ໍ້ ະກອບແລວ
ໍ້ ພອ
ໍ້ ມດວ
ໍ້ ຍເອກະສານຄ ັດຕິດຄ: ສ ໍາເນົາບ ັດປະຈາຕ
ເນົາປໍ້ ມສ ໍາມະໂນຄ ົວສ ໍາເນົາລາຍການເຄົ່ ອນໄຫວທາງການເງິນ (ບນ
ັ ຊີຝາກປະຢັດ
ທີົ່ ເປັນບນ
ັ ຊີເງິນເດອນ ກໍລະນີທົ່ ີ ເປັນລູກຄາໍ້ ທີົ່ ມີລາຍຮ ັບປະຈ ໍາ) ໂດຍທີົ່ ຜູໍ້ຂໍເຊົົ່ າສິນ
ເຊົ່ ອຕອ
ັ ຕິດຕນ
ົໍ້ ສະບບ
ັ ພອ
ໍ ໍ້
ັນ ຊອ
ໍ້ ງສະແດງເອກະສານຄດ
ໍ້ ມທັງຜູຄ
ໍ້ າປະກ
ົ່ ງໜາ
ໍ້ ກ ັບ
ເຈົໍ້ າ ໜໍ້າ ທີົ່ ຕອນຍົ່ ນເອກະສານ ຫ ງັ ຈາກນ ນ
ັ ໍ້ ເຈົໍ້ າ ໜໍ້າ ທີົ່ ວິເ ຄາະສິ ນ ເຊົ່ ອຈະກວດ
ສອບຄວາມຖກຕອ
ໍ້ ງຂອງເອກະສານ.
ໃນກໍລະນີທົ່ ີ ລູກຄາໍ້ ບໍົ່ ມີເອກະສານທາງການເງິນ ເຈົໍ້າໜາ
ໍ້ ທີົ່ ສິນເຊົ່ ອຕອ
ໍ້ ງກວດ
ໍ້ ນ
ສອບຂໍມ
ູ ກ ັບທາງຫອ
ູ ໄວ ໍ້ ພອ
ໍໍ້ ນ
ໍ້ ງການບາໍ້ ນຂອງລູກຄາໍ້ ຕາມທີົ່ ລູກຄາໍ້ ໄດໃໍ້ ຫຂ
ໍ້ ມ
ໍ້ ມທັງ
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ລງົ ໄປເຖິງເຮອນຂອງຜູຂ
ໍ້ ໍສິນເຊົ່ ອ, ບອ
ົ່ ນເຮັດວຽກ, ມີການຖາົ່ ຍຮູບ, ມີການສອບ
ໍ້ ນ
ຖາມຂໍມ
ູ ຈາກເພົ່ ອນບາໍ້ ນຕ ົວຈິງ.
4) ເຈົໍ້າໜາ
ໍ້ ທີົ່ ສິນເຊົ່ ອຈະປະສານງານໄປຫາ ເຈົໍ້າໜາ
ໍ້ ທີົ່ ຝາ
ົ່ ຍວິເຄາະແລະອະນຸມ ັດສິ ນ
ເຊົ່ ອ ຢູົ່ສ ໍານ ັກງານໃຫຍ ົ່ ໂດຍແຈ ງໍ້ ລາຍລະອຽດຂອງລູກ ຄ າໍ້ ຕາມຊຸ ດ ແບບຟອມ
ເອກະສານຢົ່າງຄບ
ູ ລງົ ໃນລະບບ
ົ ຖວ
ັ ທຶ ກຂໍໍ້ມນ
ົ ຄອມພິວ
ໍ້ ນ ແລະ ຖກຕອ
ໍ້ ງ ເພົ່ ອບນ
ເຕີຂອງບໍລິສດ
ັ ຊຶົ່ ງຈະເປັນການກວດສອບປະຫວດ
ັ ການໃຊບ
ໍ້ ໍລິການຂອງລູກຄາໍ້ ທີົ່
ຜົ່ານມາ ແລະ ສົ່ ງົ ຂໍໍ້ມນ
ູ ໃຫໍ້ຫວ
ົ ໜໍ້າຝົ່າຍວິເຄາະແລະອະນຸມ ັດສິນເຊົ່ ອ. ໃນກໍລະນີ
ທີົ່ ເຈົໍ້ າ ໜໍ້າ ທີ ຝົ່າ ຍວິເ ຄາະແລະອະນຸມ ັດສິ ນເຊົ່ ອ ຫາກກວດສອບຂໍໍ້ມນ
ູ ແລວ
ໍ້ ພົບວາົ່
ລູກຄາໍ້ ມີປະຫວດ
ັ ບໍົ່ ດີ ຫ ບໍົ່ ຖກຕາມເກນການຂໍເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອຂອງບໍລິສ ັດ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່
ວິເຄາະສິນເຊົ່ ອຈະໄດແ
ັ ໍ້ ນທີ.
ໍ້ ຈງໍ້ ເຈົໍ້າໜາໍ້ ທີົ່ ສິນເຊົ່ ອ ປະຕິເສດການຂໍສິນເຊົ່ ອນນທັ
4.2.2 ການອະນຸມ ັດການໃຫເໍ້ ຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ
ູ ຕາົ່ ງໆທີົ່ ບນ
1) ຫົວໜາ
ັ ທຶ ກ ໃນ
ໍ້ ຝາ
ົ່ ຍວິເຄາະແລະອະນຸມ ັດສິນເຊົ່ ອ ກວດສອບຊຸດຂໍໍ້ມນ
ລະບ ບ
ົ ຄອມພິ ວ ເຕີ ຕາມການກວດກາຂອງເຈົໍ້ າ ໜໍ້ າ ທີົ່ ວິ ເ ຄາະສິ ນ ເຊົ່ ອ ໂດຍຈະ
ພິຈາລະນາ ອີງຕາມມາດຖານ ແລະ ເງົ່ ອນໄຂຂອງບໍລິສ ັດໄດກ
ໍ ົດຫກ
ັ ໆຄ: ລູກ
ໍ້ ານ
ໍ້ ຄ ງົ ຂອງ
ຄ າໍ້ ຕ ໍ້ອ ງມີລ າຍຮບ
ັ ພຽງພໍ ຕົ່ ໍ ຄວາມສາມາດໃນການຊ ໍາລະໜີໍ້ , ຄວາມໝັນ
ອາຊີບ, ທີົ່ ຢູອ
ົ່ າໃສທີົ່ ສາມາດຕິດຕາມໄດ ໍ້ ແລະ ເງົ່ ອນໄຂອົ່ ນໆ ທີົ່ ເປັນໄປຕາມເກນ
ມາດຖານທີົ່ ບໍລສ
ິ ັດໄດກ
ໍ້ ໍານ ົດໄວ.ໍ້
ຢົ່ າ ງໃດກໍົ່ຕ າມ, ເຖິງ ແມນ
ັ ດີຈ າກ
ົ່ ວ າົ່ ລູກ ຄ າໍ້ ຜູໍ້ຂໍ ເ ຊົົ່ າສິ ນ ເຊົ່ ອຈະມີປ ະຫວ ດ
ໍ້ ນ
ູ ຕາົ່ ງໆຂອງບໍລິສ ັດ ແຕບ
ການຄນຫາປະຫວ
ັດໃນຖານຂໍມ
ົໍ້
ົ່ ໍລິສ ັດສາມາດພິຈາລະນາ
ປະຕິເສດການໃຫສ
ໍ້ ິນເຊົ່ ອທັນທີ ຖາໍ້ ເຫັ ນວາົ່ ລູກຄາໍ້ ມີທາົ່ ອຽົ່ ງຈະບໍົ່ ສາມາດຊ ໍາລະເງິນ
ູ ວາົ່ ລູກຄາໍ້ ມີພາລະຄາໍ້ ງຊ ໍາລະເງິນກູຈ
ຄາົ່ ງວດ ຫ ມີຂໍໍ້ມນ
ິ ານເຊົົ່ າ
ໍ້ າກຜູໃ
ໍ້ ຫກ
ໍ້ ານບໍລກ
ສິນເຊົ່ ອລາຍອົ່ ນ. ໃນການພິຈາລະນາການອະນຸມ ັດເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອຈາກປັດໄຈທີົ່ ກາົ່ ວ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ຂາໍ້ ງເທິງນີໍ້ ບໍລິສ ັດ ມີຫກ
ັ ການດງ
-

ໃນກໍລະນີທົ່ ີ ລູກຄາໍ້ ບໍົ່ ມີເອກະສານທາງການເງິນ: ຈະພິຈາລະນາຈາກລູກຄາໍ້ ແລະ
ຜູຄ
ໍ ໍ້
ັນ ຄ: ສ ໍາເນົາບດ
ັ ປະຈ ໍາຕວ
ົ ພອ
ັ ຖານບດ
ັ ປະຈ ໍາຕວ
ົ ຕນ
ົໍ້
ໍ້ າປະກ
ໍ້ ມທັງສະແດງຫກ
ສະບບ
ັ ຕໍົ່ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີ ວິເຄາະສິນເຊົ່ ອ ແລະ ຕອ
ໍ້ ງມີການຢັງໍ້ ຢນການລງົ ໄປກວດສອບ
ເຖິງສະຖານທີົ່ ຫອ
ູ ໄວ ໍ້ ພອ
ໍໍ້ ນ
ໍ້ ງການບາໍ້ ນຂອງລູກຄາໍ້ ຕາມທີົ່ ລູກຄາໍ້ ໄດໃໍ້ ຫຂ
ໍ້ ມ
ໍ້ ມທັງລ ົງ
ໍ້ ນ
ໄປເຖິງເຮອນຂອງຜູຂ
ູ
ົ ແລະ ເຮອນ, ມີການສອບຖາມຂໍມ
ໍ້ ໍສິນເຊົ່ ອ, ຖາົ່ ຍຮູບຄນ
ຈາກເພົ່ ອນບາໍ້ ນ ເປັນຕນ.
ົໍ້

-

ໃນກໍລະນີທົ່ ີ ລູກຄາໍ້ ທີົ່ ມີເອກະສານທາງການເງິນ: ຈະພິຈາລະນາຈາກລູກຄາໍ້ ແລະ
ຜູຄ
ໍ ໍ້
ັນຄ: ສ ໍາເນົາບດ
ັ ປະຈ ໍາຕວ
ົ , ສ ໍາເນົາປໍ້ ມສ າມະໂນຄ ົວ ແລະ ສ າເນົາ
ໍ້ າປະກ
ລາຍການເຄົ່ ອນໄຫວທາງການເງິນ (ບ ນ
ັ ຊີ ຝ າກປະຢັດ ທີົ່ ເປັ ນ ບ ນ
ັ ຊີ ເ ງິນ ເດ ອນ)
Page 13 of 31

ໍ້ ນເງິນເດອນ ເປັນຕນ
ແລະ ເອກະສານຢັງຢ
ົໍ້ ພອ
ັ ຖານຕ ົວຈິງຕໍົ່ ເຈົໍ້າ
ໍ້ ມທັງສະແດງຫກ
ໜາໍ້ ທີົ່ ວິເຄາະສິນເຊົ່ ອ.
2) ການອະນຸມ ັດວ ງົ ເງິນ ເຊົົ່ າສິ ນ ເຊົ່ ອ ຈະຖ ກກ ໍານ ົດຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍ ລິ ສດ
ັ ຊຶົ່ ງ
ກ ໍານ ົດຈາກລາຄາຂອງລດ
ົ , ຍີົ່ ຫໍໍ້ ແລະ ລຸນ
ົ ທີົ່ ລູກຄາໍ້ ເລອກ ຈາກຮາໍ້ ນຕ ົວ
ໍ້ ຂອງລດ
ແທນຈາໜ
ໍ ົ່າຍລດ
ົ ຈ ັກ ແລະ ຈະຕອ
ົ ຈ ັກທີົ່ ນອນຢູົ່ໃນລາຍການຂອງບໍລິສ ັດ
ໍ້ ງເປັນລດ
ໄດກ
ໍ ົດ.
ໍ້ ານ
3) ພາຍຫງັ ການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອໄດຮ
ົ
ໍ້ ັບການອະນຸມ ັດແລວ
ໍ້ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ສິນເຊົ່ ອຈະແຈງໍ້ ຜນ
ການພິຈາລະນາ ແລະ ວ ົງເງິນໃຫຜ
ໍ້ ຂ
ໍ້ ູ ໍເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອຊາບ.
4.3

ຂນຕອນການດ
າເນີນງານພາຍຫງັ ການອະນຸມ ັດສິນເຊົ່ ອ
ັ ໍ້
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ບໍລິສ ັດມີຂນຕອນການດ
ັ ໍ້
ໍາເນີນງານພາຍຫງັ ອະນຸມ ັດສິນເຊົ່ ອມີດງ
ໍ້ ທະບຽນລດ
1) ຕິດຕາມການຂຶນ
ູ ຄາໍ້
ົ ໃໝົ່ ແລະ ສົ່ງົ ມອບເອກະສານສ ໍາຄ ັນແກລ
ົ່ ກ
ພາຍຫງັ ທີົ່ ໄດຮ
ໍ້ ບໍລິສ ັດກໍົ່ຈະຊ ໍາລະ
ໍ້ ັບການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມ ັດ ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອແລວ
ເງິນຄາົ່ ຊໍ້ລດ
ົ ແທນຈ ໍາໜົ່າຍ ແລະ ຮາໍ້ ນຄາໍ້
ົ ສວ
ົ່ າໍ້ ນຕວ
ົ່ ນທີົ່ ເຫອຂອງລູກຄາໍ້ (ລູກໜີໍ້) ໃຫໍ້ແກຮ
ຕວ
ົ ຈ ັກໃຫໍ້ລູກ ຄ າໍ້ ຊຶົ່ ງຈະຕ ອ
ົ ແທນຈ ໍາໜົ່າ ຍລ ດ
ົ ຈ ັກຈະເປັ ນ ຜູໍ້ດ ໍາເນີນ ການຂຶໍ້ນ ທະບຽນລ ດ
ໍ້ ງ
ດ ໍາເນີນ ການຂຶໍ້ນ ທະບຽນລ ດ
ັ ຍາກ ັບ
ົ ໃໝົ່ໃ ຫໍ້ສ ໍາເລັ ດ ພາຍໃນ 90 ວ ນ
ັ ນ ັບຈາກວ ນ
ັ ທີົ່ ເຊັ ນ ສ ນ
ບໍ ລິ ສ ດ
ົ ຈ ັກໃຫໍ້ລູກ ຄ າໍ້
ັ ດາເອກະສານເຊົົ່ າສິ ນ ເຊົ່ ອລ ດ
ັ ກໍົ່ຈະມອບບ ນ
ັ . ພໍ້ ອ ມກ ນ
ັ ນນ
ັ ໍ້ ບໍ ລິ ສ ດ
ເຊັົ່ ນ: ສ ນ
ັ ຍາເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ, ໜັງ ສ ຄ າປະກ
ັນ ເປັ ນ ຕ ນ
ົໍ້ . ຫ ງັ ຈາກທີົ່ ລູກຄາໍ້ ໄດສ
ໍ ໍ້
ໍ້ າເລັ ດການ
ປະຕິບ ັດສ ັນຍາເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອລດ
ູ ຄາໍ້ .
ົ ຈ ັກຄ ົບຖວ
ົ ຈ ັກຈະຖກໂອນຄນໃຫລ
ໍ້ ນແລວ
ໍ້ ກ ໍາມະສິດລດ
ໍ້ ກ
ຖ າໍ້ ກໍລ ະນີ ໄລຍະເວລາການອອກທະບຽນລ ດ
ົ ໃໝົ່ເ ກີດ ການຊ ກ
ັ ຊ າໍ້ ຫ ຫ າຍກວ າົ່ 90
ໍ້ ທະບຽນລດ
ວ ັນ ເຈົໍ້າໜາ
ົ ກໍົ່ຈະລາຍງານໄປຍ ັງຜູຈ
ໍ້ ທີົ່ ຜູທ
ໍ້ ົ່ ີ ຕິດຕາມວຽກງານການຂຶນ
ໍ້ ັດການຝາົ່ ຍ
ົ່ ັ ກາົ່ ວ.
ສິນເຊົ່ ອແລະການຕະຫາດ ໃຫຮ
ໍ້ ັບຊາບ ເພົ່ ອຫາວິທີແກໄໍ້ ຂບ ັນຫາດງ
2) ຕິດຕາມ ແລະ ຮຽກເກັບໜີໍ້
ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ຈະມີເ ຈົໍ້ າ ໜໍ້າ ທີົ່ ພະແນກເກັບ ແລະ ບໍ ລິ ຫ ານໜີໍ້ ຕິ ດ ຕາມວຽກງານດ າໍ້ ນການ
ຊ ໍາລະເງິນ ຫ ເກັບເງິນຄາົ່ ງວດຂອງລູກຄາໍ້ (ລູກໜີໍ້) ທຸກລາຍຢົ່າງໃກຊ
ໍ້ ິດ ຊຶົ່ ງຈະໄດຕ
ໍ້ ິດຕາມ
ທັງ ລູກ ຄາໍ້ ແລະ ຜູໍ້ຄ າປະກ
ໍ ໍ້
ັນ. ໃນກໍລ ະນີລດ
ົ ຈ ັກທີົ່ ເປັ ນຫກ
ັ ຄາປະກ
ໍ ໍ້
ັນຖກສົ່ ງົ ຕໍົ່ ໃຫບ
ົ ອົ່ ນ
ໍ້ ຸກຄນ
ເປັນຜູໍ້ນ ໍາໃຊລ
ົ ພະນ ັກງານກໍົ່ຈາເປັ
ໍ ນ ຕອ
ົ ນນຕ
ັ ໍ້ ົ່ ມອີກ. ສ ໍາລບ
ັ ການຊ ໍາລະ
ໍ້ ດ
ໍ້ ງໄດຕ
ໍ້ ິດຕາມຜູໍ້ໃຊລ
ໍ້ ດ
ເງິນຄາົ່ ງວດ ລູກຄາໍ້ ແມນສາມາດຊ
ໍາລະໄດໃໍ້ ນ 4 ຊອ
ົ່
ົ່ ງທາງຄ:
➢ ລູກຄາໍ້ ສາມາດເຂົໍ້າມາຊ ໍາລະເງິນໄດທ
ໍ້ ົ່ ີບໍລິສ ັດໂດຍກ ົງ
➢ ລູກຄາໍ້ ຕິດຕໍົ່ ການຊ ໍາລະທີົ່ຈຸດບໍລິການຊ ໍາລະເງິນຂອງບໍລິສ ັດທີົ່ຕງຢູ
ັໍ້ ົ່ໃນຮາໍ້ ນຄາໍ້ ຕ ົວແທນ
ຈາໜ
ໍ າົ່ ຍລດ
ົ ຈ ັກພັນທະມິດ (Pay point)
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➢ ຊ ໍາລະຜາົ່ ນປອ
ັ ຊີທົ່ ີ
ົ່ ງບໍລິການຂອງທະນາຄານ ໂດຍການໂອນເງິນເຂົໍ້າໄປຊ ໍາລະໃນບນ
ບໍລິສ ັດໄດກ
ໍ ົດໄວ ໍ້
ໍ້ ານ
➢ ນ ັດໝາຍໃຫພ
ໍ້ ະນ ັກງານທີົ່ພົວພັນວຽກງານການຊ ໍາລະເງິນ ຫ ເກັບເງິນຄາົ່ ງວດນ ໍາລູກ
ຄາໍ້ ຕາມສະຖານທີົ່ ທີົ່ ໄດຕ
ໍ້ ົກລງົ ກ ັນລວ
ົ່ ງໜາໍ້ ກ ັບລູກຄາໍ້ ໄວແ
ໍ້ ລວ
ໍ້ ຊຶົ່ ງລູກຄາໍ້ ຕອ
ໍ້ ງເສຍຄາົ່
ທ ໍານຽມເພີົ່ມ
3) ການບໍລິຫານໜີໍ້ ແລະ ຍຶດລດ
ົ ຈ ັກ
ບໍລິສ ັດມີການນ ໍາໃຊລ
ໍ້ ະບ ົບໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີໃນການບໍລິຫານສິນເຊົ່ ອ

ສະນນຈຶົ່
ັ ໍ້ ງ

ເຮັດໃຫບ
ັ ມີການບໍລິຫານໜີໍ້ ແລະ ຕິດຕາມຫກ
ັ ຊ ັບເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອຢາ
ໍ້ ໍລິສດ
ົ່ ງມີປະສິດທິ ພາບ ຊຶົ່ ງ
ເມົ່ ອ ມີກ ານຄ າໍ້ ງຊ ໍາລະເງິນ ຄ າົ່ ງວດເກີນ ກວ າົ່ ກ ໍານ ົດ ລະບ ບ
ົ ໂປຣແກຣມຄອມພິ ວ ເຕີຈ ະແຈງໍ້
ເຕອນໃຫໍ້ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ຊາບເພົ່ ອດ ໍາເນີນການຕິດຕາມ ຊຶົ່ ງບໍລິສດ
ັ ມີຫກ
ັ ການໃນການດ ໍາເນີນການ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ດງ
➢ ໃນກໍລະນີລກ
ູ ຄາໍ້ ຄາໍ້ ງຊ ໍາລະເງິນຄາົ່ ງວດ 3 - 5 ວ ັນ ບໍລິສ ັດຈະໃຫເໍ້ ຈົໍ້າໜາໍ້ ທີົ່ ຕິດຕໍົ່ ລູກ
ຄາໍ້ ຜົ່ານທາງໂທລະສບ
ັ ເພົ່ ອຕິດຕາມ, ແຈງໍ້ ເຕອນການຊ ໍາລະເງິນຄາົ່ ງວດ ພໍ້ອມທັງ
ໍ້ ນ
ູ ການເຈລະຈາ ຫ ມີການນ ັດພົບໃນກໍລະນີຈາເປັ
ບ ັນທຶກຂໍມ
ໍ ນ.
➢ ໃນກໍລະນີ ລູກຄາໍ້ ຄາໍ້ ງຊ ໍາລະເງິນຄາົ່ ງວດເກີນ 30 ວນ
ັ ຫ 1 ງວດ ບໍລິສດ
ັ ຈະສົ່ງົ ໃຫໍ້
ເຈົໍ້າໜາໍ້ ທີົ່ ຕິດຕາມທັນທີ.
ໍ້ ໄປ ບໍລິສ ັດຈະ
➢ ໃນກໍລະນີ ລູກຄາໍ້ ຄາໍ້ ງຊ ໍາລະເງິນຄາົ່ ງວດເກີນ 90 ວ ັນ ຫ 3 ງວດຂຶນ
ສົ່ ງົ ເຈົໍ້າໜາ
ົ ຄນ, ຊຶົ່ ງຈະລງົ ຕິດຕາມເຖິງບາໍ້ ນ ຫ ສະຖານທີົ່ ເຮັດວຽກ
ໍ້ ທີົ່ ຕິດຕາມຍຶດລດ
ຂອງ ລູກ ຄ າໍ້ ແລະ ຜູໍ້ຄ າປະກ
ັ ອາດຈະພິ ຈ າລະນາໃນການ
ໍ ໍ້
ັນ ພໍ້ອ ມກ ັນນ ນ
ັ ໍ້ ບໍ ລິ ສ ດ
ຍກ
ົ ເລີກສ ັນຍາເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອເລີຍ ຖາໍ້ ເຫັ ນວາົ່ ລູກຄາໍ້ ອາດຈະບໍົ່ ສາມາດຈາົ່ ຍເງິນຄາົ່ ງວດ
ໄດໃໍ້ ນອານາຄ ົດ.
➢ ໃນກໍລ ະນີ ລູກ ຄ າໍ້ ຄ າໍ້ ງຊ ໍາລະເງິນ ຄາົ່ ງວດເກີນກວ າົ່ 3 ງວດຂຶໍ້ນ ໄປ ພໍ້ອ ມທັງ ຫ ບ
ົ ໜີ
ຊຶົ່ ງບໍລິສ ັດບໍົ່ສາມາດຍຶດຫກ
ັ ຊ ັບຄນມາໄດ ໍ້ ບໍລິສ ັດຈະດ ໍາເນີນການດາໍ້ ນກ ົດໝາຍກ ັບລູກ
ຄາໍ້ ແລະ ຜູຄ
ໍ ໍ້
ັນຕໍົ່ໄປ.
ໍ້ າປະກ
4) ການຂາຍລດ
ົ ຈ ັກທີົ່ຍຶດມາ
ຫ ງັ ຈາກທີົ່ ສາມາດຍຶດລດ
ົ ຈ ັກທີົ່ ເປັນຫ ກ
ັ ຊ ັບຄາປະກ
ໍ ໍ້
ັນມາແລວ
ັ ຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ າ ໜໍ້າທີົ່
ໍ້ ບໍ ລິ ສ ດ
ດ ໍາເນີນການແຈງໍ້ ສິດໃນການໄຖຖ
ົ ຈ ັກຄນ. ຖາໍ້ ຫາກວາົ່ ໝົດກ ໍານ ົດເວລາໃຊສ
ົ່ ອນລດ
ໍ້ ິດດົ່ງັ ກາົ່ ວ
ຕາມກ ົດໝາຍ ບໍລິສ ັດຈະດ ໍາເນີນການຂາຍລດ
ົ ຈ ັກສູທ
ົ່ ອ
ໍ້ ງຕະຫາດ ໂດຍຈະດ ໍາເນີນການປະມູນ
ຂາຍໃຫໍ້ແກພ
ັ ຈະມີເຈົໍ້ າ ໜາ
ົ ຈ ັກດົ່ງັ ກາົ່ ວ ເພົ່ ອເຮັ ດໃຫໍ້
ົ່ າຍນອກ ຊຶົ່ ງບໍ ລິ ສດ
ໍ້ ທີົ່ ປະເມີນລາຄາລດ
ລາຄາເໝາະສ ົມທີົ່ສຸດອີງຕາມສະພາບ ແລະ ລາຄາຕະຫາດໃນຕອນນນ.
ັ ໍ້
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ໃນກໍລະນີຂາຍລດ
ົ ຈ ັກແລວ
ົ ຈ ັກບໍົ່ພຽງພໍ ຕົ່ ໍ ການຊ ໍາລະໜີໍ້ ທົ່ ີ ຍງັ ຄ າໍ້ ງຕາມ
ໍ້ ຫາກມູນຄາົ່ ລດ
ສນ
ນ
ັ ຍາ ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ຈະດ ໍາເນີນ ການເຈລະຈາ, ຕ ກ
ົ ລ ງົ ກ ບ
ັ ລູ ກ ຄ າ
ໍ ໍ້
ັ ໃນການ
ໍ້ ແລະ ຜູໍ້ຄ າປະກ
ຊ ໍາລະເງິນສວ
ົ ລງົ ກ ັນໄດ ໍ້ ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ຈະດ ໍາເນີນການ
ົ່ ນທີົ່ ເຫ ອ. ຫາກການເຈລະຈາບໍົ່ ສາມາດຕກ
ທາງກ ົດໝາຍຕໍົ່ໄປ.
ຖາໍ້ ກໍລະນີການຂາຍລດ
ົ ຈ ັກຫາກໄດເໍ້ ງິນຫາຍກວາົ່ ໜີໍ້ຄາໍ້ ງຊ ໍາລະຕາມສ ັນຍາແລວ
ໍ້ ບໍລິສ ັດ
ຈະດ ໍາເນີນການສົ່ງົ ເງິນຄນໃຫລ
ູ ຄາໍ້ ຕາມຈານວນທີົ່
ເກີນ.
ໍ
ໍ້ ກ
5) ການປິ ດບ ັນຊີ ແລະ ການໂອນກ ໍາມະສິດລດ
ົ ຈ ັກ
ບໍລິສ ັດຈະປິ ດບ ັນຊີລກ
ູ ຄາໍ້ ໄດ ໍ້ 2 ກໍລະນີຄ:
➢ ກໍລ ະນີປິ ດ ບ ນ
ັ ຊີຕ າມກ ໍານ ົດສ ນ
ັ ຍາ: ກໍລ ະນີດົ່ງັ ກ າົ່ ວແມນ
ົ່ ຈະເກີດ ຂຶໍ້ນ ກໍົ່ຕົ່ ໍ ເມົ່ ອ ລູກ ຄ າໍ້
(ລູກໜີໍ້)ໄດຈ
ໍ້ າົ່ ຍເງິນຄາົ່ ງວດ ແລະ ຄາົ່ ທ ານຽມຕາົ່ ງໆ ລວມໄປເຖິງຄາົ່ ໃຊຈ
ໍ້ າົ່ ຍອົ່ ນໆ
ທີົ່ ກ ົ່ຽ ວພັນ ໃຫໍ້ ແ ກ ົ່ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ຄບ
ົ ຖ ໍ້ວ ນ ສ ນ
ັ ຍາດົ່ ງັ ກ ົ່າ ວກໍົ່ ຈະສິໍ້ ນ ສຸ ດ ລ ງົ ພໍ້ ອ ມທັງ ສົ່ ງົ
ູ ຄາໍ້ ທັງໝົດ.
ເອກະສານທີົ່ ຕິດພັນກ ັບສ ັນຍາໃຫລ
ໍ້ ກ
➢ ກໍລ ະນີປິ ດບນ
ົ ໝົດ
ັ ຊີກອ
ັ ຍາ: ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ອະນຸຍ າດໃຫໍ້ລູກຄາໍ້ ຈ າົ່ ຍໜີໍ້ ຂອງຕນ
ົ່ ນກ ໍານ ົດສນ
ກອ
ັ ຍາ ຊຶົ່ ງລູກຄາໍ້ (ລູກໜີໍ້)ຈະໄດຮ
ັ ໂດຍໄດ ໍ້ຮ ັບ
ົ່ ນກ ໍານ ົດສນ
ໍ້ ັບນະໂຍບາຍຈາກບໍລິສດ
ສວ
ໍ້ ງຈ າົ່ ຍສວ
ົ່ ນທີົ່ ເຫ ອ, ທັງ ນີໍ້ ແມນ
ົ່ ເພົ່ ອ
ົ່ ນຫຸ ດ 50 ສ ວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຈາກດອກເບ ໍ້ຍ ທີົ່ ຕອ
ເປັນການກະຕຸນ
ູ ຄາໍ້ (ລູກໜີໍ້)ມີຄວາມກະຕລລນ
ົໍ້ ໃນການ
ໍ້ ແລະ ສາໍ້ ງແຮງຈູງໃຈ ໃຫລ
ໍ້ ກ
ຊ າໍ ລະໜີໍ້ ສິ ນ ໃຫໍ້ ໝ ດ
ັ
ົ ກ ົ່ອ ນກ ໍານ ດ
ົ ເວລາ, ຊຶົ່ ງອ ດ
ັ ຕາສ ົ່ ວ ນຫຸ ດດົ່ ງັ ກ າ
ົ່ ວຈະຂຶໍ້ ນ ກ ບ
ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສ ັດໃນແຕລ
ົ່ ະໄລຍະ.

5. ໂຄງສາໍ້ ງທຶນຂອງບໍລິສ ັດ
ບໍລິສ ັດ ມີທຶນຈ ົດທະບຽນ ແລະ ທຶ ນທີົ່ ຊ ໍາລະແລວ
ໍ້ ຈ ໍານວນ 40.000 ລາໍ້ ນກີບ ແບງ
ົ່ ເປັນຮຸນ
ໍ້
ສາມ ັນ

ຈານວນ
40 ລາໍ້ ນຮຸນ
ູ ຄາົ່ ກ ໍານ ົດ 1.000 ກີບຕໍົ່ ຮຸນ
ໍ
ໍ້ ໂດຍມີມນ
ໍ້ .
5.1 ໂຄງສາໍ້ ງຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້
ອ ັດຕາສວ
ິ ັດກອ
ໍ າົ່ ຍຮຸນ
ົ່ ນຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ຂອງບໍລສ
ົ່ ນ ແລະ ຫ ັງການອອກຈາໜ
ໍ້ IPO
ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້

1. ກຸມ
ົ່ ຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ເດີມ
ໍ້
1) ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ
ຈາກ
ໍ ັດ

ກອ
ໍ າົ່ ຍຮຸນ
ົ່ ນການອອກຈາໜ
ໍ້ IPO
ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້

ອ ັດຕາສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ

27.760.000

ຫລ ັງການອອກຈາໜ
ໍ າົ່ ຍຮຸນ
ໍ້ IPO
ຈານວນຮຸ
ນ
ໍ
ໍ້

ອ ັດຕາສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ

100,00%

27.760.000

69,40%

27.088.000 97,5792507204611%

27.088.000

67,72000%
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2) ທົ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ

671.912

2,4204322766571%

671.912

1,67978%

3) ທົ່ານ ນາງ ທະນ ົງລັກ ອຸດ ົມ

8

0,0000288184438%

8

0,00002%

4) ທົ່ານ ທະນ ົງສ ັກ ອຸດ ົມ

8

0,0000288184438%

8

0,00002%

5) ທາ
ົ່ ນ ສ ັງຄ ົມ ຈ ັນສຸກ

8

0,0000288184438%

8

0,00002%

6) ທົ່ານ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ

8

0,0000288184438%

8

0,00002%

7) ທົ່ານ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນ ັກ

8

8

0,00002%

ສອນ

0,0000288184438%

8) ທົ່ານ ນາງ ຈິດຕິມາ ນ ັກສອນ

8

0,0000288184438%

8

0,00002%

9) ທົ່ານ ນາງ ສຸທິດາ ນ ັກສອນ

8

0,0000288184438%

8

0,00002%

10)

8

8

0,00002%

8

0,00002%

8

0,00002%

8

0,00002%

ທົ່ າ ນ ກຣຽງໄກ ນິດ ສະ

ຍ ັນ
11)

ທົ່ານ ມານ ົບ ຕຣີລິດວິໄລ

8

12)

ທາ
ົ່ ນ ທອງທະຫວ ັນ ທອງ

8

ແຖມ
13)

ທົ່ າ ນ ຊ ດ
ັ ພົນ ໄຊ ປັນ ຍາ

8

ທ ໍາບະດີ
2. ນ ັກລ ົງທຶ ນທົົ່ວໄປ
ລວມ

0,0000288184438%
0,0000288184438%
0,0000288184438%

0,0000288184438%

-

-

12.240.000

30,60000%

27.760.000

100%

40.000.000

100%

5.2 ນະໂຍບາຍການແບງົ່ ເງິນປັນຜນ
ົ
ບໍລິສ ັດມີນະໂຍບາຍໃນການຈາົ່ ຍເງິນປັນ ຜນ
ົ ບໍົ່ ຫຸ ດ 50 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ (50%) ຂອງກ ໍາໄລສຸດ ທິ
ຕາມເອກະສານທາງການເງິນຂອງບໍລິສດ
ັ ພາຍຫງັ ຫັກເຂົໍ້າຄງັ ສ ໍາຮອງຕາມກ ົດໝາຍ. ເຖິງຢົ່າງໃດກໍົ່
ົ່ ັ ກາົ່ ວຈະຂຶນ
ໍ້ ຢູົ່ກ ັບແຜນການລງົ ທຶນ, ຄວາມຈາເປັ
ຕາມ, ການຈາົ່ ຍເງິນປັນຜນ
ົ ດງ
ໍ ນ ແລະ ຄວາມເໝາະ
ສ ົມອົ່ ນໆ ໃນອະນາຄດ
ົ ເມົ່ ອສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສດ
ັ (Board of Directors) ມີມະຕິເຫັ ນດີໃ ຫໍ້
ບໍລິສ ັດຈາຍເງິ
ນປັນຜນ
ົ ປະຈາປີ
ໍ ໂດຍຕອ
ົ່
ໍ້ ງສະເໜີໃຫກ
ໍ້ ອງປະຊຸມຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ໄດພ
ໍ້ ິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມ ັດ
ເສຍກ ອ
ົ ລະຫວ າົ່ ງປີ ນ ນ
ັ ໍ້ ແລະ ກອງປະຊຸ ມ ຜູໍ້ຖ ຮຸນ
ົ່ ນ, ເວັໍ້ ນ ເສຍແຕ ວ
ົ່ າົ່ ການຈ າົ່ ຍເງິນ ປັນ ຜ ນ
ໍ້ ຍ ງັ ໄດ ໍ້
ອະນຸມ ັດໃຫໍ້ສິ ດ ອ ໍານາດແກ ສ
ັ
ົ່ ະພາບໍ ລິ ຫ ານຂອງບໍ ລິ ສ ດ

(Board of Directors) ໃຫໍ້ ມ ີ

ອ ໍານາດໃນການອະນຸມ ັດຈາົ່ ຍເງິນປັນຜນ
ົ ລະຫວາົ່ ງປີ ໄດ ໍ້ ໂດຍຕອ
ໍ້ ງລາຍງານໃຫກ
ໍ້ ອງປະຊຸມຜູຖ
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ຮ ັບ
ຊາບ ແລະ ຮ ັບຮອງໃນກອງປະຊຸມຜູຖ
ັ ໍ້ ໄປ.
ໍ້ ຮຸນ
ໍ້ ຄງຕໍົ່
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6. ການຄຸມ
ໍ້ ຄອງບໍລິສ ັດ ແລະ ການບໍລິຫານຈ ັດການ
6.1

ໂຄງຮາົ່ ງການຈ ັດຕງຂອງບໍ
ລິສ ັດ
ັ ໍ້
ໂຄງຮາົ່ ງການຈ ັດຕງຂອງບໍ
ລສ
ັໍ້
ິ ັດ

ສະພາບໍລິຫານ
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6.2 ສະພາບໍລິຫານ
6.2.1 ໂຄງຮາົ່ ງການຈ ັດຕງຂອງສະພາບໍ
ລິຫານ
ັໍ້

ລ ໍາດ ັບ

ຮູບ

ສະພາບໍລິຫານ

ຖາົ່ ຍ

(Board of Directors)

ສ ັນຊາດ

ຕ ໍາແໜງົ່

1

ທາົ່ ນ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ

ໄທ

ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ

2

ທາົ່ ນ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດ ົມ

ລາວ

ຮອງປະທານ ສະພາບໍລິຫານ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ/ຜູອ
ໍ້ ໍານວຍ

3

4

ທາົ່ ນ ມານ ົບ ຕຣີລິດວິໄລ

ທາົ່ ນ ນາງ ປຣາດຖະໜາ ນ ັກ
ສອນ

ໄທ

ການໃຫຍ ົ່ (Executive Director)

ໄທ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

5

ທາົ່ ນ ນາງ ສຸທິດາ ນ ັກສອນ

ໄທ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

6

ທາົ່ ນ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ

ໄທ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

7

ທາົ່ ນ ສ ັງຄ ົມ ຈ ັນສຸກ

ລາວ

8

ທາົ່ ນ ນ ັນທະພັດ ງາມປລົ່ງັ

ໄທ

9

ທາົ່ ນ ທີຣະເມດ ວຸດທິພດ
ັ
ພິບນ
ູ
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ໄທ

ສະມາຊິກສະພາບໍລຫ
ິ ານ
(ອິດສະຫະ)
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
(ອິດສະຫະ)
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
(ອິດສະຫະ)

6.2.2 ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນປີ ທົ່ ຜ
ີ າົ່ ນມາ
ຜົ່າ ນການດ ໍາເນີນ ງານ ໃນປີ 201 9 ສະພາບໍ ລິ ຫ ານ ໄດ ປ
ັ ວຽກງານ ແລະ
ໍ້ ະຕິ ບ ດ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ເປີ ດກອງປະຊຸມທັງໝົດ ຈານວນ
5 ຄງັ ໍ້ ດງ
ໍ
➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
1 ເມົ່ ອວ ັນທີ 30 ມ ັງກອນ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
2 ເມົ່ ອວ ັນທີ 22 ມີນາ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
3 ເມົ່ ອວ ັນທີ 8 ມີຖນ
ຸ າ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
4 ເມົ່ ອວ ັນທີ 16 ສິງຫາ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
5 ເມົ່ ອວ ັນທີ 15 ພະຈິກ 2019
ັ ໍ້

6.3 ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບໍ
ລິຫານ
ໍ
6.3.1 ຄະນະກາມະການກວດສອບ
ໍ
ລ/ດ

ຄະນະກາມະການກວດສອບ
(Audit
ໍ
Committee)

ສ ັນຊາດ

ຕ ໍາແໜງ
ົ່

1

ທາົ່ ນ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ

ໄທ

ປະທານ

2

ທາົ່ ນ ນ ັນທະພັດ ງາມປລົ່ງັ

ໄທ

ຄະນະກ ໍາມະການ/ ສະມາຊິກອິດສະຫະ

3

ທາົ່ ນ ທີຣະເມດ ວຸດທິພດ
ູ
ັ ພິບນ

ໄທ

ຄະນະກ ໍາມະການ/ ສະມາຊິກອິດສະຫະ

ຜາ
ັ ວຽກງານ ແລະ
ົ່ ນການດ ໍາເນີນງານ ໃນປີ 2019 ຄະນະກ ໍາມະການກວດສອບ ໄດປ
ໍ້ ະຕິບດ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ເປີ ດກອງປະຊຸມທັງໝົດ ຈານວນ
4 ຄງັ ໍ້ ດງ
ໍ
➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
1 ເມົ່ ອວ ັນທີ 15 ມີນາ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
2 ເມົ່ ອວ ັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
3 ເມົ່ ອວ ັນທີ 13 ສິງຫາ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
4 ເມົ່ ອວ ັນທີ 29 ຕຸລາ 2019
ັ ໍ້

6.3.2 ຄະນະກາມະການຄຸ
ມ
ໍ
ໍ້ ຄອງຄວາມສຽົ່ ງ
ລ/ດ

ຄະນະກາມະການຄູ
ມ
ໍ
ໍ້ ຄອງຄວາມສຽົ່ ງ

ສ ັນຊາດ

ຕ ໍາແໜງ
ົ່

1

ທາົ່ ນ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ

ໄທ

ປະທານ

2

ທາົ່ ນ ມານ ົບ ຕຣີລດ
ິ ວິໄລ

ໄທ

ຄະນະກ ໍາມະການ

3

ທາົ່ ນ ນ ັນທະພັດ ງາມປລົ່ງັ

ໄທ
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ຄະນະກ ໍາມະການ/ສະມາຊິກ
ອິດສະຫະ

ຜົ່າ ນການດ ໍາເນີນ ງານ ໃນປີ 2019 ຄະນະກ ໍາມະການຄຸມ
ັ ວຽກ
ໍ້ ຄອງຄວາມສຽົ່ ງ ໄດ ປ
ໍ້ ະຕິ ບ ດ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ງານ ແລະ ເປີ ດກອງປະຊຸມທັງໝົດ ຈານວນ
2 ຄງັ ໍ້ ດງ
ໍ
➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
1 ເມົ່ ອວ ັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
2 ເມົ່ ອວ ັນທີ 2 ສິງຫາ 2019
ັ ໍ້

6.3.3 ຄະນະກາມະການຄ
ໍ
ັດເລອກ
ລ/ດ

ຄະນະກາມະການຄ
ໍ
ັດເລອກ

ສ ັນຊາດ

ຕ ໍາແໜງົ່

1

ທາົ່ ນ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ

ໄທ

ປະທານ

2

ທາົ່ ນ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ

ໄທ

ຄະນະກ ໍາມະການ

3

ທາົ່ ນ ນ ັນທະພັດ ງາມປລົ່ງັ

ໄທ

ຄະນະກ ໍາມະການ/ ສະມາຊິກອິດສະຫະ

ຜົ່ານການດ ໍາເນີນງານ ໃນປີ 2019 ຄະນະກ ໍາມະການຄດ
ັ ເລອກ ໄດປ
ັ ວຽກງານ ແລະ
ໍ້ ະຕິບດ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ເປີ ດກອງປະຊຸມທັງໝົດ ຈານວນ
2 ຄງັ ໍ້ ດງ
ໍ
➢

1 ເມົ່ ອວ ັນທີ 16 ສິງຫາ 2019
ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
ັ ໍ້

➢

2 ເມົ່ ອວ ັນທີ 17 ທັນວາ 2019
ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
ັ ໍ້

6.3.4 ຄະນະກາມະການກ
ານ
ໍ
ໍ ົດຄາົ່ ຕອບແທນ
ລ/ດ

ຄະນະກາມະການກ
ານ
ໍ
ໍ ົດຄາົ່ ຕອບແທນ

ສ ັນຊາດ

ຕ ໍາແໜງົ່

1

ທາົ່ ນ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ

ໄທ

ປະທານ

2

ທາົ່ ນ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ

ໄທ

ຄະນະກ ໍາມະການ

3

ທາົ່ ນ ທີຣະເມດ ວຸດທິພດ
ູ
ັ ພິບນ

ໄທ

ຄະນະກ ໍາມະການ/ສະມາຊິກ
ອິດສະຫະ

ຜາ
ັ ວຽກ
ົ່ ນການດ ໍາເນີນງານ ໃນປີ 2019 ຄະນະກ ໍາມະການກ ໍານ ົດຄາົ່ ຕອບແທນ ໄດປ
ໍ້ ະຕິບດ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ງານ ແລະ ເປີ ດກອງປະຊຸມທັງໝົດ ຈານວນ
2 ຄງັ ໍ້ ດງ
ໍ
➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
1 ເມົ່ ອວ ັນທີ 25 ມ ັງກອນ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
2 ເມົ່ ອວ ັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2019
ັ ໍ້
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6.3.5 ຄະນະກາມະການກວດສອບລາຍການທີົ່
ກຽົ່ ວພັນ
ໍ
ລ/ດ

ຄະນະກາມະການຄຸ
ມ
ໍ
ໍ້ ຄອງລາຍການທີົ່ ກຽົ່ ວ

ສ ັນຊາດ

ຕ ໍາແໜງ
ົ່

ພັນ

1

ທາົ່ ນ ທີຣະເມດ ວຸດທິພດ
ູ
ັ ພິບນ

ໄທ

ປະທານ/ສະມາຊິກອິດສະຫະ

2

ທາົ່ ນ ຊ ັດພົນໄຊ ປັນຍາທ ໍາບະດີ

ໄທ

ຄະນະກ ໍາມະການ

ທາົ່ ນ ນ. ສະຣ ັນຍາ ກະມ ົນສິນລະປະຈະ

ໄທ

3

ຄະນະກ ໍາມະການ

ເຣີນ

ຜົ່ າ ນການດ ໍາເນີນ ງານ ໃນປີ 2019 ຄະນະກ ໍາມະການກວດສອບລາຍການທີົ່ ກ ຽົ່ ວພັນ ໄດ ໍ້
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ປະຕິບ ັດວຽກງານ ແລະ ເປີ ດກອງປະຊຸມທັງໝົດ ຈານວນ
2 ຄງັ ໍ້ ດງ
ໍ
➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
1 ເມົ່ ອວ ັນທີ 8 ສິງຫາ 2019
ັ ໍ້

➢

ກອງປະຊຸມ ຄງທີ
2 ເມົ່ ອວ ັນທີ 24 ຕຸລາ 2019
ັ ໍ້

7. ຜ ົນການດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜນ
ົ ການດ ໍາເນີນງານ ປະຈາປີ
ໍ 2019
7.1

ລາຍຮ ັບ

ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019, ບໍລິສດ
ັ ໄດມ
ີ າຍຮ ັບລວມທັງໝົດ
ໍ້ ລ

ຈ ໍານວນ 20.083,4 ລາໍ້ ນ

ໍ້ 20,8 ສວ
ກີບ ແລະ 24.253,2 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ເພີົ່ ມຂຶນ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ
ລາຍຮ ັບ
ດອກເບຍ
ໍ້
ລາຍຮ ັບ ອົ່ ນ
ລວມ ລາຍຮ ັບ

2018

2019

ກີບ

million
19.238,2

845,3

ກີບ

million
95,8 23.301,6

4,2

20.083,5 100.0

Changed
%

ກີບ

%

96,1 million
4.063.

+21,1

3,9 -106,3
4
24.253,2 100,00 4.169,7

+12,6

951,6

+20,8

0

ໃນຊ ວ
ັ ມີລາຍຮບ
ັ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກສນ
ັ ຍາເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ເນົ່ ອງຈາກ
ົ່ ງປີ 2018 ຫາ 2019, ບໍ ລິ ສ ດ
ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ໄດ ໍ້ມ ກ
ີ ານວາງຍຸ ດ ທະສາດໃນການສົ່ ງົ ເສີ ມ ດ ໍ້າ ນການຕະຫ າດເຊັົ່ ນ: ເພີົ່ ມພະນ ກ
ັ ງານການ
ຕະຫ າດໃນການເຈາະກຸມ
ົ ແທນຈ ໍາໜົ່າຍມາ
ົ່ ລູກ ຄາໍ້ ແລະ ເຂົໍ້ າ ເຖິງລູກ ຄາໍ້ ພໍ້ອ ມທັງ ຊອກຮາໍ້ ນຄາໍ້ ຕວ
ໍ້ ເປັນຕນ.
ເປັນພັນທະມິດເພີົ່ ມຂຶນ
ົໍ້ ນອກຈາກນີ,ໍ້ ບໍລິສ ັດຍ ັງໄດຮ
ໍ້ ັບຄວາມເຊົ່ ອຖຈາກຕ ົວແທນຈ າໜາົ່ ຍ
ລ ົດຈ ັກໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດຮ
ໍ ົ່າຍ ສະເໜີເປັນທາງເລອກໜຶົ່ ງໃຫໍ້
ໍ້ ັບການແນະນ ໍາຈາກຕ ົວແທນຈາໜ
ໍ້ ັບຫາຍຂຶນ
ໍ້ ໂດຍຈະເຮັດໃຫໍ້ບໍລິສ ັດສາມາດເພີົ່ມລາຍຮ ັບ
ແກບ
ົ່ ໍລິສ ັດ ໃນການເຂົໍ້າໄປໃຫບ
ໍ້ ໍລິການນ ັບມນ
ໍ້ ເລໍ້ອຍໆ.
ຈາກການໃຫເໍ້ ຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອເພີົ່ ມຂຶນ
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7.2 ລາຍຈາຍ
ົ່
ໃນປີ 2018 ແລະ 2019, ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ໄດ ມ
ີ າຍຈ າົ່ ຍລວມທັງ ໝົດ ລວມທັງ ຄາົ່ ໃຊ ຈ
ໍ້ ລ
ໍ້ າົ່ ຍທາງດາໍ້ ນ
ການເງິນ ຈ ໍານວນ 11.291,7 ລ ໍ້າ ນກີບ ແລະ 13.913,0 ລ ໍ້າ ນກີບ ຕາມລ າໍ ດ ບ
ັ . ໃນນີໍ້ ລາຍ
ຈາົ່ ຍລວມເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຄຽງຄູກ
ົ່ ັບລາຍຮ ັບລວມທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນໃນແຕລ
ົ່ ະປີ . ເຖິງຢົ່າງໃດກໍົ່ຕາມ ເມົ່ ອພິຈາລະນາ
ຈາກອ ດ
ັ ຕາສ ວ
ັ ລວມ ສ ໍາລ ບ
ັ ປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ເທົົ່ າກ ັບ 56,2
ົ່ ນລາຍຈ າົ່ ຍລວມຕໍົ່ ລາຍຮບ
ສວ
ັ ຂອງບໍລິສ ັດ ແມນ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 57,4 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຕາມລ ໍາດ ັບ. ຄາົ່ ໃຊຈ
ໍ້ າົ່ ຍຫກ
ົ່ ລາຍຈາົ່ ຍໃນການ
ບໍລິຫານ ມີຈານວນ
9.116,4 ລາໍ້ ນກີບ ແລະ 11.018,4 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫ 80,7 ສວ
ໍ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ
ແລະ 79,2 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ປຽບທຽບກ ັບລາຍຈາົ່ ຍທັງໝົດ
ຕາຕະລາງ: ລາຍຈາົ່ ຍ
ລາຍຈາຍ
ົ່
ລາຍຈາຍໃນການບໍ
ລຫ
ິ ານ
ົ່
ໜີໍ້ສ ົງໃສຈະສູນ
ຂາດທຶນຈາກອ ັດຕາແລກປຽົ່ ນ
ລາຍຈາຍການເງິ
ນ
ົ່
ລວມ ລາຍຈາຍ
ົ່

31 Dec 2018
ລາໍ້ ນກີບ

%

31 Dec 2019
ລາໍ້ ນກີບ

9.116,4

80,7

11.018,4

484,4

4,3

438,9

530.8

4,7

1.160,2
11.291,7

Changed

%

ລາໍ້ ນກີບ

79,2

%

+1.902,2

+20,3

3,2

-45,5

-9,4

798.1

5,7

+267,3

+50,4

10,3

1.657,5

11,9

-104,9

-8,3

100

13.913,0

100

+2.621,3

+23.3

ໃນປີ 2019, ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີໂຄງສາໍ້ ງລາຍຈ າົ່ ຍລວມທີົ່ ປະກອບດວ
ໍ້ ຍ: ລາຍຈ າົ່ ຍບໍລິຫ ານ ເທົົ່ າກ ັບ
11.018,4 ລ ໍ້າ ນກີບ ຊຶົ່ ງເທົົ່ າກ ັບ 79,2 ສ ວ
ົ່ ນຮ ອ
ໍ້ ຍ, ໜີໍ້ ສ ງົ ໃສຈະສູນ ເທົົ່ າກ ັບ 438,9 ລ ໍ້າ ນກີບ ຫ
ເທົົ່ າກ ັບ 3,2 ສ ວ
ັ ຕາແລກປົ່ຽນ ເທົົ່ າກ ັບ 789,1 ລ າ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ, ຂາດທຶ ນ ຈາກອ ດ
ໍ້ ນກີບ ເທົົ່ າກ ັບ 5,7
ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ ລາຍຈາົ່ ຍການເງິນ ເທົົ່ າກ ັບ 1.657,5 ລາໍ້ ນກີບ ເທົົ່ າກ ັບ 11,9 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ.
ລາຍຈາົ່ ຍບໍລິຫານປະກອບດວ
ໍ້ ຍ: ລາຍຈາົ່ ຍພະນ ັກງານ, ຄາົ່ ຕອບແທນຂອງຜູົ່ບໍລິຫານ, ລາຍ
ຈາຍສາທາລະນຸ
ປະໂພກ, ລາຍຈາົ່ ຍການຕະຫາດ, ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຂາຍຊ ັບສິນລໍຖາໍ້ ຂາຍ, ຄາົ່
ົ່
ຕອບແທນຜູົ່ຊ ຽົ່ ວຊານ, ຄ າົ່ ຫຸ ໍ້ຍ ຫໍ້ຽນ ແລະ ຄ າົ່ ເສົ່ ອມມູນ ຄ າົ່ ແລະ ລາຍຈ າົ່ ຍອົ່ ນໆ. ໃນປີ 2019,
ໍ້ 20,3 ສວ
ໍ້ 20,8 ສວ
ລາຍຈາຍລວມ
ເພີົ່ ມຂຶນ
ົ່
ົ່ ຍຮອ
ໍ້ ຍ ເຖິງວາົ່ ລາຍຮ ັບເພີົ່ມຂຶນ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຊຶົ່ ງສະແດງໃຫໍ້
ໍ້ ໃນປີ 2019.
ເຫັ ນເຖິງປະສິດທິພາບໃນການດ ໍາເນີນງານທີົ່ ສູງຂຶນ
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ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019, ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີ ໜີໍ້ ສ ງົ ໃສຈະສູນ ແລະ ລາຍຈ າົ່ ຍໜີໍ້ ສ ູນ ເທົົ່ າກ ັບ
484,4 ລາໍ້ ນກີບ ແລະ 483,9 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 4,3 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 3,2 ສວ
ົ່ ນ
ຮອ
ໍ ັດຂະໜາດສິນ ເຊົ່ ອ
ໍ້ ຍ ເມົ່ ອທຽບລາຍຈາົ່ ຍລວມຕາມລ ໍາດ ັບ. ເນົ່ ອງຈາກ ຄຸນນະພາບຂອງການຈາກ
ໍ້ ໍລິສດ
ຂອງລູກຄາໍ້ . ທັງໍ້ ນີບ
ັ ໄດດ
ໍ້ ໍາເນີນການປັບປຸງປົ່ຽນແປງການບໍລິຫານຈ ັດການໜີໍ້ດອ
ໍ້ ຍຄຸນນະພາບ
ເຫົ່ ົ ານນ
ູ ໃນປີ 2019 ປັບຕ ົວ
ັ ໍ້ ຈຶົ່ ງເຮັດໃຫໍ້ ອດ
ັ ຕາສວ
ົ່ ນຂອງ ໜີໍ້ສງົ ໃສຈະສູນ ແລະ ລາຍຈາົ່ ຍໜີໍ້ສນ
ຫຸ ດລ ົງຢູໃ
ົ່ ນລະດ ັບທີົ່ຖວາົ່ ມີປະສິດທິພາບ.
ຕາຕະລາງ: ໜີໍ້ສ ົງໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈາົ່ ຍໜີໍ້ສນ
ູ
ລາຍລະອຽດ
ໜີໍ້ສ ົງໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈາົ່ ຍໜີໍ້ສນ
ູ

ຫົວໜວ
ົ່ ຍ

31 ທັນວາ

31 ທັນວາ

2018

2019

ລາໍ້ ນກີບ

ໜີໍ້ສ ົງໃສຈະເສຍ ແລະ ລາຍຈາົ່ ຍໜີໍ້ສນ
ູ

%

ຕໍົ່ ລາຍຮ ັບລວມ

ປຽົ່ ນແປງ

484,4

438,9

-45,5

2,4

1,8

-0,6

ໍ້ ນ
ອ ັດຕາສວ
ູ ຕໍົ່ ລາຍໄດລ
ົ່ ນຂອງ ໜີໍ້ສ ົງໃສຈະສູນ ແລະ ລາຍຈາົ່ ຍໜີສ
ໍ້ ວມ ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ
2019 ເຫັ ນວາົ່ ຢູໃ
ົ່ ນລະດ ັບ 2,4 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 1,8 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຕາມລ ໍາດ ັບ. ໂດຍລວມແລວ
ໍ້ ໃນ
ການດ ໍາເນີນທຸລະກິດທີົ່ ຜົ່ານມາບໍລິສ ັດສາມາດຄວບຄຸມອດ
ັ ຕາສວ
ົ່ ນ ໜີໍ້ສງົ ໃສຈະສູນ ແລະ ລາຍຈາົ່ ຍ
ໜີໍ້ສນ
ູ ຢູົ່ໃນລະດ ັບທີົ່ຖວາົ່ ມີປະສິດທິພາບ, ຊຶົ່ ງສາມາດສະແດງໃຫເໍ້ ຫັ ນວາົ່ ບໍລິສ ັດມີການໃຫສ
ໍ້ ິນເຊົ່ ອທີົ່ ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ວິທີການທີົ່ ດີໃນການຄວບຄຸມທີົ່ ດີຕົ່ ໍ ກ ັບການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງລາຍຈາົ່ ຍໜີໍ້ສງົ ໃສຈະສູນ
ູ .
ແລະ ໜີໍ້ສນ
7.3 ກາໄລສຸ
ດທິ ແລະ ອ ັດຕາກາໄລສຸ
ດທິ
ໍ
ໍ
ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ບໍ ລິ ສ ດ
ັ 6.593,6 ລ ໍ້ າ ນກີ ບ ແລະ
ັ ມີກ ໍາໄລສຸ ດ ທິ ເທົົ່ າກ ບ
8.084,6 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫເທົົ່ າກ ັບ 32,8 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 33,3 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຕາມລ ໍາດ ັບເມົ່ ອ
ທຽບໃສລ
ໍ ການປົ່ຽນແປງ. ເຖິງຢົ່າງໃດ
ົ່ າຍຮ ັບລວມ, ຊຶົ່ ງສະແດງໃຫໍ້ເຫັ ນວາົ່ ອ ັດຕາສວ
ົ່ ນກ ໍາໄລສຸດທິ ບົ່ ມີ
ກໍົ່ ຕາມ, ກ ໍາໄລສຸດທິ ກອ
ົ່ ນອາກອນ ເຊິົ່ ງເພີົ່ ມຂຶໍ້ນຈາກ 8.791,7 ລາໍ້ ນກີບ ມາເປັນ 10.340,2 ລາໍ້ ນ
ໍ້ ໃນແຕລ
ກີບ, ໃນແຕລ
ົ່ ະປີ ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການສາໍ້ ງກ ໍາໄລເພີົ່ມຂຶນ
ົ່ ະປີ ໃນການດ ໍາເນີນທຸ
ລະກິດໂດຍກຸມ
ໍ ິຫານທີົ່ ມີປະສ ົບການດາໍ້ ນການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ ທີົ່ ສາມາດຄາດຄະເນສະພາບທຸລະກິດ
ົ່ ຜູບ
ົ່ ລ
ເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອທີົ່ ຈະໄດຮ
ົ ກະທົບ ແລະ ສາມາດຈ ັດກຽມມາດຕະການປອ
ໍ້ ັບຜນ
ໍ້ ງກ ັນ ເພົ່ ອໃຫສ
ໍ້ ອດຄອ
ົ່ ງກ ັບ
ໍ້ ໃນແຕລ
ຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍການໃຫສ
ໍ້ ິນເຊົ່ ອເພີົ່ ມຂຶນ
ົ່ ະປີ .

Page 24 of 31

8. ຖານະການເງິນຂອງບໍ ລິສດ
ັ
8.1 ຊ ັບສິນ
ໃນປີ 2018

ແລະ ປີ 2019 ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີຊ ບ
ັ ສິ ນທັງໝົດ ເທົົ່ າກ ັບ 71.713,6 ລ ໍ້າ ນກີບ ແລະ

93.888,9 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ໃນນນລາຍການຊ
ັ ໍ້
ັບສິນຫກ
ັ ແມນ
ັ ຍາເຊົົ່ າການ
ົ່ ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ງຮ ັບຈາກສນ
ເງິນ ແລະ ໜີໍ້ຕອ
ັ ຊຶົ່ ງເທົົ່ າກ ັບ 61.898,7 ລາໍ້ ນກີບ ແລະ
ໍ້ ງຮ ັບ ຈາກເງິນກູຜ
ໍ້ ອ
ົ່ ນຊ ໍາລະຂອງບໍລິສດ
77.992,6 ລ າ
ັ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 86,3 ສ ວ
ັ ສິນ
ໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ບ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 83.1 ສ ວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຕໍົ່ ຊ ບ
ລວມຕາມລ ໍາດ ັບ.
ຕາຕະລາງ: ຊ ັບສິນທັງໝົດ

ໃບສະແດງຖານະທາງການເງິນ

31 ທັນວາ 2018

ລາໍ້ ນກີບ

31 ທັນວາ 2019

ລາໍ້ ນກີບ

%

%

ຊ ັບສິນໝູນວຽນ
ເງິນສ ົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົົ່ າເງິນສ ົດ

6.160,0

8,6

11.898,9

12,7

ໜີໍ້ຕອ
ັ ຍາເຊົົ່ າການເງິນ ແລະ
ໍ້ ງຮ ັບຈາກສນ

39.429,3

55,0

41.230,4

43,9

ຊ ັບສິນລໍຖາໍ້ ການຂາຍ

121,9

0,2

135,8

0,1

ຊ ັບສິນໝູນວຽນອົ່ ນ

296,9

0,4

371,3

0,4

46.008,1

64,2

53.636,4

57,1

2.000,0

2,8

2.000,0

2,1

22.469,4

31,3

36.762,1

39,2

1.236,1

1,7

1.454,2

1,6

0,0

0,0

36,1

0,0

25.705,5

35,8

40.252,5

42,9

71.713,6

100,0

93.888,9

100,0

ເງິນກູຜ
ໍ້ ອ
ົ່ ນຊ ໍາລະພາຍໃນໜຶົ່ງປີ

ລວມ ຊ ັບສິນໝູນວຽນ
ຊ ັບສິນ ບໍົ່ ໝູນວຽນ
ເງິນຝາກທີົ່ ທະນາຄານແຫງ
ົ່ ສປປ ລາວ
ໜີໍ້ຕອ
ັ ຍາເຊົົ່ າທາງການເງິນ ແລະ
ໍ້ ງຮ ັບຈາກສນ
ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ງຮ ັບຈາກເງິນກູຜ
ໍ້ ອ
ົ່ ນຊ ໍາລະ
ສວ
ົ່ ນປັບປຸງອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນ
ຊ ັບສ ົມບດ
ັ ຄ ົງທີົ່ບໍົ່ ມີຕ ົວຕນ
ົ
ລວມ ຊ ັບສິນບໍົ່ ໝູນວຽນ
ລວມຊ ັບສິນ
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8.1.1 ຊ ັບສິນໝູນວຽນ
ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີຊ ບ
ັ ສິ ນ ໝູ ນ ວຽນ ເທົົ່ າກ ບ
ັ 46.008,1 ລ ໍ້ າ ນກີ ບ
53.636,4 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 64,2

ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 57,1 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບ

ໍ້ ໃນແຕລ
ສິນລວມຕາມລ ໍາດ ັບ ຊຶົ່ ງເຫັ ນວາົ່ ຊ ັບສິນໝູນວຽນມີການເພີົ່ ມຂຶນ
ັ
ົ່ ະປີ ໂດຍຊ ັບສິນໝູນວຽນຫກ
ໍ້ ໄດແ
ທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶນ
ໍ້ ກ ົ່ ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ງຮ ັບຈາກສ ັນຍາເຊົົ່ າການເງິນ ແລະ ເງິນກູຜ
ໍ້ ອ
ົ່ ນຊ ໍາລະພາຍໃນໜຶົ່ງປີ ເທົົ່ າກ ັບ
39.429,3 ລ ໍ້າ ນກີບ ແລະ 41.230,4 ລ ໍ້າ ນກີບ ຕາມລ າໍ ດ ບ
ັ ຫ ເທົົ່ າກ ບ
ັ 55,0 ສ ົ່ວ ນຮ ອ
ໍ້ ຍ ແລະ
43,9 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບສິນລວມຕາມລ ໍາດ ັບ.
ນອກນ ນ
ັ ໍ້ ຍ ງັ ມີລ າຍການຊ ບ
ັ ສິ ນ ໝູນ ວຽນປະກອບດ ວ
ົ ແລະ ສິົ່ ງທຽບເທົົ່ າເງິນ ສ ົດ
ໍ້ ຍ ເງິນ ສ ດ
ເທົົ່ າກ ັບ 6.160,0 ລ ໍ້າ ນກີບ ແລະ 11.898,9 ລ ໍ້າ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ບ
ັ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 8,6 ສ ວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ
ແລະ 12,7 ສວ
ົ ແລະ ສິົ່ ງທຽບເທົົ່ າ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບສິນລວມຕາມລ ໍາດ ັບ. ສາເຫດທີົ່ ເຮັດໃຫໍ້ເງິນສດ
ເງິນ ສ ດ
ົ ຫຸ ດລ ງົ ເນົ່ ອງຈາກບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີກ ານອອກຈ ໍາໜົ່າ ຍຮຸນ
ັ ໍ້ ໍາອິດ ໃຫໍ້ມວນຊ ນ
ົ , ຊຶົ່ ງຢູົ່ໃ ນມ ແລະ
ໍ້ ຄງທ
ລໍ ຖາໍ້ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ. ຊ ັບສິນລໍ ຖາໍ້ ການຂາຍ ເທົົ່ າກ ັບ 121,9 ລາໍ້ ນກີບ ແລະ 135,8 ລາໍ້ ນ
ກີບ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 0.2 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 0,1 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບສິນລວມ. ຊ ັບສິນໝູນວຽນອົ່ ນໆ ທີົ່
ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນປະກອບດວ
ໍ້ ຍ ຄາົ່ ໃຊຈ
ໍ້ າົ່ ຍ ຈາົ່ ຍລວ
ົ່ ງໜໍ້າ, ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ງຮ ັບຈາກລາຍການທີົ່ ກຽົ່ ວພັນ ແລະ ພາກ
ສວ
ົ່ ນອົ່ ນ ເທົົ່ າກ ັບ 296,9 ລາໍ້ ນກີບ 371,3 ລາໍ້ ນກີບ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 0,4 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 0,49 ສວ
ົ່ ນ
ຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບສິນລວມ.
8.1.2 ຊ ັບສິນບໍົ່ ໝູນວຽນ
ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີຊ ບ
ັ ສິ ນບໍົ່ ໝູນ ວຽນເທົົ່ າກ ັບ 25.705,5 ລ າ
ໍ້ ນກີບ ແລະ
40.252,5 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 35,8

ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 42,9 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບ

ໍ້ ໂດຍຊ ັບສິນບໍົ່
ສິນລວມຕາມລ ໍາດ ັບ ຊຶົ່ ງສາມາດສະແດງໃຫໍ້ເຫັ ນວາົ່ ຊ ັບສິນບໍົ່ ໝູນວຽນມີການເພີົ່ ມຂຶນ
ໝູນວຽນຫກ
ັ ທີົ່ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນໄດແ
ັ ຍາເຊົົ່ າການເງິນ ແລະ ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ກ ົ່ ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ງຮ ັບຈາກສນ
ໍ້ ງຮ ັບຈາກເງິນກູຜ
ໍ້ ອ
ົ່ ນ
ຊ ໍາລະ ເທົົ່ າກ ັບ 22.469,4 ລ າ
ັ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 31,3
ໍ້ ນກີບ ແລະ 36.762,1 ລ າ
ໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ບ
ສວ
ັ ມີໜີໍ້ຕອ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 39,2 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບສິນລວມຕາມລ ໍາດ ັບ ຍອ
ໍ້ ນບໍລິສດ
ໍ້ ງຮ ັບຈາກຄ າົ່
ງວດເກີນໝຶົ່ ງປີ ໃນການໃຫເໍ້ ຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອໃຫລ
ູ ຄາໍ້ .
ໍ້ ກ
ນອກນນຍ
ັ ໍ້ ັງມີລາຍການຊ ັບສິນໝູນວຽນຍ ັງປະກອບດວ
ໍ້ ຍ ເງິນຝາກທີົ່ ທະນາຄານແຫງົ່ ສ ປ ປ
ລາວ ເທົົ່ າກ ັບ 2.000,0 ລາໍ້ ນກີບ ແລະ 2.000,0 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 2,8 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ
ແລະ 2,1 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບສິນລວມຕາມລ ໍາດ ັບ. ສວ
ົ່ ນປັບປຸງອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນ ເທົົ່ າກ ັບ
1.236,1 ລາໍ້ ນກີບ ແລະ 1.454,2 ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 1,7 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 1,6 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບ
ສິນລວມຕາມລ ໍາດ ັບ.
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8.2 ໜີໍ້ ສິນ
ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019, ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີໜີໍ້ ສິ ນ ທັງ ໝົດ ເທົົ່ າກ ບ
ັ 6.729,2 ລ ໍ້າ ນກີບ ແລະ
6.695,5 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫ ເທົົ່ າກ ັບ 97,5 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 24,9 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງຊ ັບສິນ
ລວມ. ເງິນກູຢ
ໍ້ ມໄລຍະຍາວຈາກພາກສວ
ົ່ ນທີົ່ ກຽົ່ ວຂອ
ໍ້ ງໃນປີ 2019 ເທົົ່ າກ ັບ 20.100,1 ລາໍ້ ນກີບ ຫ
ເທົົ່ າກ ັບ 74.8 ສວ
ີ ານເພີົ່ ມທຶນ ແລະ ຄນເງິນກູຢ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍຂອງຊ ັບສິນລວມ ເນົ່ ອງຈາກ ບໍລິສ ັດໄດມ
ໍ້ ກ
ໍ້ ມ
ໄລຍະສນ.
ັ ໍ້
ຕາຕະລາງ: ໜີໍ້ສິນທັງໝົດ
31 ທັນວາ 2018

ໃບສະແດງຖານະທາງການເງິນ

ລາໍ້ ນກີບ

31 ທັນວາ 2019

ລາໍ້ ນກີບ

%

%

ໜີໍ້ສິນ
ໜີໍ້ສິນໝູນວຽນ
ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ງສົ່ງົ ອົ່ ນໆ
ໍ້ ງສົ່ງົ ໃນທຸລະກິດ ແລະ ໜີໍ້ຕອ

2.992,1

43,3

ວ
ໜີໍ້ສິນໄລຍະສນຈາກພາກສ
ັ ໍ້
ໍ້ ງ
ົ່ ນທີົ່ ກຽົ່ ວຂອ

1.608,0

23,3

-

0,0

38,1

0,6

124,2

0,4

2.070,9

30,0

2.837,3

10,6

ເງິນປັນຜ ົນຄາໍ້ ງຈາົ່ ຍ

20,1

0.3

29,3

0.1

ລວມໜີໍ້ສິນໝູນວຽນ

6.729,2

97,5

6.695.5

24,9

124,2

1,8

ໜີໍ້ສິນຂອງສ ັນຍາເຊົົ່ າທາງການເງິນພາຍໃນໜຶົ່ ງປີ
ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ງສົ່ງົ ອາກອນລາຍຮ ັບ

3,704,7

13,8

ໜີໍ້ສິນບໍົ່ ໝູນວຽນ
ໜີໍ້ສິນພາຍໃຕສ
ໍ້ ັນຍາເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອ
ໜີໍ້ສິນໄລຍະຍາວຈາກພາກສວ
ໍ້ ງ
ົ່ ນທີົ່ ກຽົ່ ວຂອ

-

ໜີໍ້ສິນບໍົ່ ໝູນວຽນອົ່ ນໆ

49,5

ລວມໜີໍ້ສິນບໍົ່ ໝູນວຽນ

173,7

ລວມໜີໍ້ສິນ

6,902,9

-

0,0 20.100,0
0,7

0,0
74,8

78,1

0,3

2,5 20.178,1

75,1

100,0 26.873,6 100,0

8.2.1 ໜີໍ້ ສິນໝູນວຽນ
ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019, ບໍລິສດ
ັ ໄດມ
ີ ໍ້ີສິນໝູນວຽນ ເທົົ່ າກ ັບ 6.729.2 ລາໍ້ ນກີບ
ໍ້ ໜ
ແລະ 6.695,5 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫເທົົ່ າກ ັບ 97,5 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 24,9 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງໜີໍ້
ສິນລວມທັງໝົດຕາມລ ໍາດ ັບ
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ນອກຈາກນນັ ໍ້ ຍ ັງມີລາຍການໜີໍ້ສິນໝູນວຽນປະກອບດວ
ໍ້ ຍ ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ງສົ່ງົ ໃນທຸລະກິດ ແລະ
ໜີໍ້ຕອ
ໍ້ ງສົ່ ງົ ອົ່ ນໆ ເທົົ່ າກ ັບ 2.992,1 ລາໍ້ ນກີບ ແລະ 3.704,7 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫ 43,3 ສວ
ົ່ ນ
ຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 13,8 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍຕາມລ ໍາດ ັບ.
8.2.2 ໜີໍ້ ສິນບໍົ່ ໝູນວຽນ
ໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019, ບໍລິສດ
ັ ໄດມ
ີ ີໍ້ສິນບໍົ່ ໝູນວຽນ ເທົົ່ າກ ັບ 173,7 ລາໍ້ ນກີບ
ໍ້ ໜ
ແລະ 20.178,1 ລາໍ້ ນກີບ ຕາມລ ໍາດ ັບ ຫເທົົ່ າກ ັບ 2,5 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ແລະ 75,1 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຂອງໜີໍ້
ສິນລວມທັງໝົດຕາມລ ໍາດ ັບ.
9. ຜນ
ົ ດ ໍາເນີນງານດາໍ້ ນການຕະຫາດ
9.1 ການອະນຸມດສິ
ັ ນເຊົ່ ອລດ
ົ ຈ ັກ
ຕາຕະລາງ: ການອະນຸມ ັດສິນເຊົ່ ອລດ
ົ ຈ ັກ
ປຽບທຽບການອະນຸມ ັດສິນເຊົ່ ອລ ົດຈ ັກຂອງບໍລສ
ິ ັດໃນໄລຍະປີ 2018 ຫາ 2019
ລາຍການ

ປີ 2018

ປີ 2019

ໍ້
ເພີົ່ ມຂຶນ

ອ ັດຕາສວ
ົ່ ນ
ຮອ
ໍ້ ຍ

ຈານວນສ
ນ
ໍ
ັ ຍາ (ຄ ັນ)

5.439

6.030

+ 591

+ 10,9 %

ຈານວນເງິ
ນໃຫສ
ໍ
ໍ້ ິນເຊົ່ ອ (ລາໍ້ ນກີບ)

58.898

68.557

+ 9.659

+ 16,4 %

ໃນປີ 2019, ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີກ ານອະນຸມ ັດສິ ນ ເຊົ່ ອໃຫມທ
ົ ຈ ັກ ແລະ ອຶົ່ ນໆ
ົ່ ງັ ລ ດ

ຈ ໍານວນ

6.030 ຄ ນ
ັ ຫ 68.557 ລ ໍ້າ ນກີບ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ນ ຈາກ 591 ຄ ນ
ັ ຈາກປີ 2018 ຫ 10,9 ສ ວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ
ຂອງຈານວນສ
ນ
ໍ
ັ ຍາ (ຄນ
ັ ) ຊຶົ່ ງເພິົ່ ມຂຶໍ້ນ 9.659 ລາໍ້ ນກີບ ຫ 16,4 ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍຂອງຈ ໍານວນເງິນໃຫໍ້
ສິນເຊົ່ ອ.
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ໃນຊວ
ົ່ ງໄລຍະ 5 ປີ ທົ່ ີຜາົ່ ນມາ ໃນການອະນຸມ ັດສິນເຊົ່ ອໃຫມທັ
ົ່ ງລ ົດຈ ັກ ແລະ ອຶົ່ ນໆ

ໜົ່ວຍ:ສນ
ັ ຍາ
7,000

5,439

6,000

4,713

5,000

3,720

3,692

4,000

6,030

3,000
2,000
1,000
0

2015
9.2

2016

2017

2018

2019

ເປີ ດໃຫບ
ົ ໄຖນາ ປະເພດ
ັ ເຄຶົ່ ອງມທາງການກະເສດ ( ລ ດ
ໍ້ ໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອ ສ ໍາລບ

ເດີນຕາມ )
ເົ່ ດອນ
ບໍລິສດ
ັໍ້
ັ ເຄຶົ່ ອງມທາງການກະເສດ ຕງແຕ
ັ ໄດເໍ້ ລີົ່ ມໃຫກ
ໍ້ ານບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອສ ໍາລບ
ມິຖຸນ າ 2019 ໂດຍໄລຍະທ ໍາອິດ ບໍລິ ສດ
ັ ລດ
ົ ໄຖນາ ປະເພດເດີນ
ັ ຈະໃຫໍ້ບໍລິ ການເຊົົ່ າສິນ ເຊົ່ ອສ ໍາລບ
ຕາມກ ອ
ັ ໃຫໍ້ບໍລິການກອ
ົ ຈ ັກ ທີົ່ ບໍ ລິ ສ ດ
ົ່ ດຽວກ ັນກ ັບລູກຄ າໍ້ ລດ
ົ່ ນແລວ
ໍ້ ແລະ ໃນ
ົ່ ນ ເຊິົ່ ງລູກຄາໍ້ ເປັນກຸມ
ອານາຄ ົດບໍລິສດ
ັ ຈະຂະຫຍາຍການບໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊຶົ່ ອ ເຄຶົ່ ອງມທາງການກະເສດອຶົ່ ນໆໃຫເໍ້ ພີົ່ ມຫາຍ
ໍ້
ຂນ
9.3 ສາໍ້ ງຕງໜ
ັ ໍ້ ວ
ົ່ ຍບໍ ລິການໃໝທ
ົ່ ົ່ ີ ບາໍ້ ນ ດ ົງເຫັ ນ ແຂວງສະຫວ ັນນະເຂດ
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ໍ້ 1 ແຫງ
ປີ 2019 ບໍລິສດ
ັ ໄດຈ
ັໍ້ ວ
ັ ນະ
ໍ້ ັດຕງໜ
ົ່ ຍບໍລິການລູກຄາໍ້ ຂນ
ົ່ ໃນ ແຂວງ ສະຫວນ
ເຂດ ກໍົ່ ຄສູນບໍລິການ ດ ົງເຫັ ນ ມີທົ່ ີຕງຢູ
ັໍ້ ົ່ ເຮອນເລກທີ 254/259 ບາໍ້ ນດ ົງເຫັ ນ ຖະໜົນເສັໍ້ນທາງເລກ
ທີ 9 ເມອງ ອາດສະພັງທອງ ແຂວງ ສະຫວ ັນນະເຂດ

10. ແຜນການດ ໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສ ັດ ປະຈາປີ
ໍ 2020
ດາໍ້ ນການຕະຫາດ

10.1

ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີແ ຜນທີົ່ ຈະເພີົ່ ມຈ ໍານວນສ ນ
ັ ຍາ(ຄ ນ
ັ ) ສິ ນ ເຊົ່ ອປະມານ 16 ສ ົ່ວ ນຮ ອ
ໍ້ ຍ ຈາກປີ
ໍ້ 16
2019 ສວ
ນໃຫສ
ໍ
ົ່ ນຈານວນເງິ
ໍ້ ິນເຊົ່ ອ ຈະເພີົ່ ມຂຶນ

ສວ
ົ່ ນຮອ
ໍ້ ຍ ຊຶົ່ ງເປັນອ ັດຕາເພີົ່ມທີົ່ ສູງກວາົ່ ການ

ໍ້ ຂອງປີ 2019 ບໍົ່ ຫາຍປານໃດ ມີກ ົນລະຍຸດຫກ
ົ່ ັ ນີ:ໍ້
ເພີົ່ ມຂນ
ັ ດງ
1) ຮ ັກສາສວ
ົ່ ນແບງົ່ ທາງການຕະຫາດໃນນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ
2) ເພີົ່ ມສ ວ
ັ ນະເຂດໃຫໍ້ຫ າຍຂໍ້ນ ຈາກການຂະຫຍາຍ
ົ່ ນແບ ົ່ງ ຕະຫ າດໃນ ແຂວງ ສະຫວ ນ
ໜວ
ົ່ ຍບໍລິການດ ົງເຫັ ນເພີົ່ ມເຕີມ
3) ເພີົ່ ມການໃຫບ
ັ ປະເພດລດ
ົ ໃຫຍທ
ໍ້ ລວ
ໍ້
ົ່ ົ່ ີໃຊແ
ໍ້ ໍລິການເຊົົ່ າສິນເຊົ່ ອສ ໍາລບ
4) ພັດ ທະນາຊ ອ
ົ່ ງທາງການຕະຫ າດໃໝົ່ຜົ່າ ນຊ ອ
ົ່ ງທາງສົ່ ສານອອນໄລນ (໌ Social Media)
ແລະ ເທັ ກໂນໂລຍີໃໝົ່
10.2

ເງິນກູຢ
ໍ້ ມ

ຈາກແຜນການດ ໍາເນີນ ທຸລ ະກິດ ປີ 2020 ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ຕ ໍ້ອ ງການຂະຫຍາຍທຸລ ະກິດ ເພີົ່ ມອີ ກ
ສະນນ,
ັ ໍ້ ບໍລິສ ັດຈຶົ່ງຕອ
ໍ້ ງການເງິນກູຢ
ໍ້ ມປະມານ 9.000 ລາໍ້ ນກີບ ເພົ່ ອເຮັດໃຫບ
ໍ້ ັນລຸຕາມແຜນທີົ່ ວາງໄວ.ໍ້

10.3

ການລງົ ທຶ ນ

ປະເພດຂອງການລ ົງທຶນ
ອາຄານສ ໍານ ັກງານ ແລະ ຄາົ່ ຕົກແຕງົ່

ກີບ
-

ຍານພາຫະນະ
ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີທງັ Hardware ແລະ Software

795,000,000

ອຸປະກອນສ ໍານ ັກງານ

180,000,000

ງ ົບປະມານຈ ັດຫາອຸປະກອນເຄຶົ່ ອງໃຊໃໍ້ ນການເປີດສາຂາໃຫມ ົ່
ທັງໝ ົດ

975,000,000
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10.4

ພະນ ັກງານ
ພະນ ັກງານ

persons

ຈານວນຜູ
ໍ
ໍ້ບໍລິຫານລະດ ັບສູງ

4

ຈານວນຜູ
ໍ
ໍ້ບໍລິຫານລະດ ັບກາງ

10

ຈານວນຫົ
ວໜາໍ້ ໜວ
ໍ
ົ່ ຍງານ

17

ຈານວນພະນ
ໍ
ັກງານທົົ່ວໄປ

89

ທັງໝ ົດ

120

ສິໍ້ ນ ສຸດ ປີ 2019, ບໍ ລິ ສ ດ
ັ ມີພ ະນ ກ
ັ ງານທັງ ໝົດ ຈ ໍານວນ 120 ຄ ນ
ົ ເພີົ່ ມຂຶໍ້ ນ ຈາກປີ
2018 ຈ ໍານວນ 13 ຄ ນ
ົ ເນົ່ ອງຈາກໄດມ
ີ ານຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ຜ ນ
ົ ຕອບແທນລວມທັງປີ 2020
ໍ້ ກ
ສ າໍ ລ ັບ ພະນ ກ
ັ ງານລວ ມທັງ ຜູົ່ ອ າໍ ຍວບ ການ ໃຫຍ ົ່ ຕ າມແ ຜ ນງານາປ ະຈ ໍາປີ 2020 ຈ ໍານວນ
8,054,020,560 ກີບ

--------------------------------------------------------------------------------
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MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY
628, PHONPHANAO VILLAGE, KM5, KAISONEPHOMVIHANH ROAD, XAYSETTHA DISTRICT VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR
TEL 021 418062 - 418066
ຄຳແນະນຳກຽ່ ວກ ັບກຳນລ ົງຄະແນນສຽງ
Instruction for vote
1. ຜູ້ເ ຂົູ້ ຳ ຮ ວ
ັ ບດ
ັ ລງົ ຄະແນນສຽງໃນທຸກໆວຳລະ ທີ່ ຕອ
ີ ຳນລງົ ຄະແນນສຽງ ໃນ
່ ມປະຊຸມ ຈະໄດຮ
ູ້ ບ
ູ້ ງກຳນໃຫມ
ູ້ ກ
ເວລຳລ ົງທະບຽນເຂົູ້ຳຮວ
ຸູ້ ທີ່ ຜມ
ື ນ
່ ມກອງປະຊຸມ, ກຳນລ ົງຄະແນນສຽງໂດຍຜູ້ຕຳງໜຳູ້ ຊ່ ງຜຖ
ູ້ ຮ
ູ້ ອບໝຳຍສິດ ໄດ ູ້
ລະບຸຢ່ຳງຈະແຈງູ້ ແລວ
ັ ທກກຳນລງົ ຄະແນນສຽງ
ູ້ ກຽ່ ວກ ັບກຳນລງົ ຄະແນນສຽງໃນແຕລ
່ ະວຳລະ ມຫຊທ ຈະບນ
ໃນເວລຳ ລ ົງທະບຽນ ໂດຍທີ່ ຜຕ
ູ້ ຳງໜຳູ້ ຈະບ່ ຕອ
ູ້ ງລ ົງຄະແນນສຽງອີກ.
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. ກອງປະຊຸ ມ ຈະເຊີນພຽງແຕ່ຜູ້ ຖືຮ ຸູ້ນທ່ ຳ ນໃດທີ່ ບ່ ເຫັ ນດີ ຕ່ ບນ
ັ ູ້ ລງົ
ັ ຫຳທີ່ ກອງປະຊຸ ມ ໄດ ູ້ນ ຳສະເໜີ ເ ທົ່ ຳນ ນ
ຄະແນນສຽງ (ໝຳຍຄວຳມວຳ່ ຜຖ
ຸູ້ ທ່ຳນໃດທີ່ ເຫັ ນດີຕ່ ກຳນແຕງ
ັ ູ້ ່ງັ ກຳ່ ວ ກ່ ບ່ ຈະເປັນຕອ
ື ນ
ູ້ ງລງົ ຄະແນນ
່ ຕງດ
ູ້ ຮ
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. ໃນກຳນລງົ ຄະແນນສຽງ ຂໃຫູ້ທ່ຳນປະກອບຂູ້ມນໃສບ
ັ ລງົ ຄະແນນສຽງທີ່ ໄດແ
ັ ູ້ ຕອ
ູ້ ຈກຢຳຍໃຫູ້. ໃນນນ,
່ ດ
ູ້ ງໄດ ູ້
ລະບຸຢ່ຳງຈະແຈງູ້ ກຽ່ ວກ ັບຊື່ ແລະ ນຳມສະກຸນຂອງທ່ຳ ນ, ຈຳນວນຮຸນ
ູ້ ມຫຊທ ທີ່ ທ່ຳນຖືຢ່ ແລະ ໃຫໝ
ູ້ ຳຍ
ຕີນກຳໃສຫ
່ ອ
ູ້ ງ ບ່ ເຫັ ນດີ.
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.
່ ັ ກຳ່ ວຂູ້ນ ເພື່ ອໃຫຄ
4. ຫງັ ຈຳກທ່ຳນລ ົງຄະແນນສຽງຮຽບຮອ
ູ້ ຍແລວ
ູ້ ຂໃຫທ
ູ້ ່ຳນຍ ົກບ ັດດງ
ູ້ ະນະຮ ັບຜິດຊອບເກັບເອົ ຳ
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. ທ່ຳນຈະໄດຮ
ູ້ ັບແຈງູ້ ກຽ່ ວກ ັບກຳນນ ັບຄະແນນໃນທີ່ ປະຊຸມເລີຍ ໂດຍກຳນນ ັບຄະແນນສຽງຈະຖືເອົ ຳໜ່ ງຮຸນ
ູ້ ເທົ່ ຳ
ກ ັບໜ່ ງຄະແນນສຽງ.
You will be informed about the voting result right in the meeting with one share equals
on vote.
6. ກຳນລງົ ຄະແນນສຽງທີ່ ບ່ ເຫັ ນ ດີຈ ະມີຜ ນ
ົ ສກ
ັ ສິ ດ ກຕ່ ເມື່ ອມີຄະແນນສຽງຫ ຳຍກວ ຳ່ ເຄິ່ ງໜ່ ງຂອງຈ ຳນວນຮຸູ້ນ
ມຫຊທ ທັງໝົດໃນທີ່ ປະຊຸມ
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. ຜເູ້ ຂົູ້ຳຮວ
ູ້ ົງທະບຽນເຂົູ້ຳປະຊຸມ ຈະບ່ ມີສິດໃນກຳນລ ົງຄະແນນສຽງ.
່ ມທີ່ ບ່ ໄດລ
Any attendees who failed to make registration will not be eligible to votes.
2. ທຸກບດ
ັ ລງົ ຄະແນນສຽງບ່ ເຫັ ນດີຕ່ ວຳລະໃດໜ່ ງທີ່ ຖືກສ່ ງົ ໃຫທ
ູ້ ະກຳດຜົນ
ູ້ ່ ີ ປະຊຸມ ຫງັ ຈຳກທີ່ ກອງປະຊຸມໄດປ
ວ
ກຳນລ ົງຄະແນນຂອງວຳລະນນແລ
ັ ູ້
ູ້ ່ ໄດ.ູ້
ູ້ , ຈະຖືວຳ່ ເປັນບ ັດລ ົງຄະແນນສຽງທີ່ໃຊບ
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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ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽ່ ວກ ັບເອກະສານ ແລະ ຫກ
ັ ຖານທີ່ ຕອ
້ ງນ ໍາມາສະເໜີໂຕເພ່ ອເຂາ້ ຮວ
່ ມກອງປະຊຸມ
Instruction about the documents and evidence to be presented prior to attending the meeting

ເພ່ ອຄວາມສະດວກໃນການລງທະບຽນຜ້ເ ຂ້ າ ຮ ວ
ັ
່ ມກອງປະຊຸ ມ ຜ້ ຖຮຸນ
້ ສາມ ັນປະຈ ໍາປີ 2019 ຂອງ ບໍ ລິສ ດ
ມະຫະທຶ ນ ເຊ່ າ ສິນເຊ່ ອ ມະຫາຊນ (ມຫທຊ), ຜ້ຖຮຸນ
້ ແລະ ຜ້ຕາ່ ງໜ້າ ທີ່ ຈະເຂ້າຮວ
່ ມກອງປະຊຸມ ກະລຸນາມານ ໍາ
ເອາໜັງສເຊີນປະຊຸມ, ໃບເຂ້າຮວ
ັ ຊ ັບລາວ ແລະໃບມອບສິດ(ສ ໍາລ ັບຜຕ
່ ມກອງປະຊຸມທີ່ ອອກໃຫໂ
້ ດຍຕະຫາດຫກ
້ າງໜາ
້ )
່ ັ ນີ:້
ມາພອ
ັ ້ ນຕນເອງຕາມແຕລ
້ ມເອກະສານທີ່ ສາມາດນ ໍາໃຊຢ
້ ງຢ
່ ະກໍລະນີດງ
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. ຜເ້ ຂ້າຮວ
່ ມທີ່ ເປັນບຸກຄນ /Individual attendee
່ ັ ຕໍ່ ໄປນີ້ ມາສະແດງເວລາລງທະບຽນ
ໃຫນ
້ ໍາເອາເອກະສານໃດໜຶ່ ງຂອງຕນດງ
Shall present on of the following documents of their won at the time of registration
1.1 ບ ັດປະຈາຕ
ໍ ວ/ Identification card
1.2 ສ ໍາມະໂນຄວ/ Family

book

1.3 ໜັງສຜາ່ ນແດນ (ສ ໍາລ ັບນ ັກລງທຶນຕາ່ ງປະເທດ)/Passport (for foreign investors)
2. ຜເ້ ຂ້າຮວ
ຸ ຄນ/ Entity attendees
່ ມທີ່ ເປັນນິຕິບກ
ໃຫ້ນ ໍາເອາເອກະສານໃດໜຶ່ ງທີ່ ກ ໍານດໄວ ໃ້ ນຂໍ້ 1 ເທິ່ ງນີ້ ພ້ອມກ ັບເອກະສານໃດໜຶ່ ງດ່ງັ ຕໍ່ ໄປນີ້ ມາສະແດງ
ເວລາລງທະບຽນ:
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 ໃບອະນຸຍາດລງທຶນ/ Investment license
2.2 ໃບທະບຽນວິສະຫະກິດ/ Certificate of Enterprise Registration
2.3 ໃບທະບຽນອາກອນສະບ ັບຫາ້ ສຸດ/ Recent Tax Certificate
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ສ ໍາລບ
ັ ຜ້ເຂ້າຮວ
່ ມທີ່ ບໍ່ ແມນ
່ ຜ້ອ ໍານວຍການ ຕອ
້ ງໄດນ
້ ໍາເອາໃບມອບສິດຈາກຜ້ອ ໍານວຍການທີ່ ມີສິດອ ໍານາດ ມາ
ພອ
້ ມຕ່ ມອີກ
For attendee who is not the authorized director shall have the Proxy as attached hereto
signed by the authorized director.
ເອກະສານ ແລະ ຫກ
ັ ຖານທີ່ ຕອ
້ ງນ ໍາມາສະເໜີໂຕ ເພ່ ອເຂ້າຮວ
່ ມກອງປະຊຸມຊຶ່ ງເປັນພາສາຕາ່ ງປະເທດ ຕອ
້ ງ
ແປເປັ ນພາສາລາວ ໂດຍມີການເຊັ ນຢັງ້ ຢນຄວາມຖກຕອ
ັ ແປພາສາທີ່ ໜາ
ັ
້ ງໃນການແປຈາກບໍ ລິສດ
້ ເຊ່ ອຖໄດ.້ ສ ໍາລບ
ພາສາຕາ່ ງປະເທດແມນອະນຸ
ຍາດໃຫສ
ັ ພາສາອ ັງກິດ ຫ ພາສາໄທເທ່ ານນ.
ັ ້ ມຫທຊ ມີສິດປະຕິເສດເອກະສານອາ້ ງ
່
້ ໍາລບ
ອີງໃດໆ ທີ່ ບໍ່ ເປັນໄປຕາມການກ ໍານດນີ.້
All documents and evidence in a foreign language which are required to present prior
to attending the Meeting must be translated into Lao language and the translation shall be
certified by an acceptable translation company. The foreign language is permitted only for
English and Thai. MHTL has the right to reject any documents contradicting this provision.
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ໍ້ ອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍຂ
CV of Board of Directors
1. ທາ່ ນ ຊາຄຣິດ ນ ັກສອນ
Mr. Chakrit Naksorn

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍ/ໍ້ CV
ວ ັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ/Date of birth

: 26 November 1961

ສ ັນຊາດ/Nationality

: ໄທ

ພາສາ/Language

: ໄທ, ລາວ, ອ ັງກິດ/Thai, Lao and English

ຕ ໍາແໜງ
່ /Position

: ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ MHTL/Chairman

ວ ັນທີຮ ັບຕ ໍາແໜງ
່ /Date of appointed

: 10 August 2017

ປະຫວ ັດການສຶກສາ/Education:
ປີ 1987

: Bachelor’s degree B.S. Industrial Engineering, Manila University,
Philippines

ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/Experience:
່ ັ ຈາກ
ປີ 1995–1998 : ເປັນທີ່ປຶ ກສາ, ບໍລິສ ັດ ລ ັດດາວ ຄອມມູນ ິ ເຄຊນ
ໍ ັດ, ເຈໍ້າຂອງທຸລະກິດ
ໍ້ ຈາກ
ປີ 2013–2019 : ເປັນທີ່ປຶ ກສາ, ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຸນ ໂຮນດິງ
ໍ ັດ, ຜູສ
ໍ້ າໍ້ ງຕງັໍ້
Consultant, Mahathun Holding Limited

2. ທາ່ ນນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດມ
Mrs. Inthavilay Oudom

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍ/ໍ້ CV
ວ ັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ/Date of birth

: 27 September 1961

ສ ັນຊາດ/Nationality

: ລາວ/Lao

ພາສາ/Language

: ໄທ, ອ ັງກິດ/Thai and English

ຕ ໍາແໜງ
່ /Position

: ຮອງ ປະທານ ສະພາບໍລິຫານ MHTL/Vice Chaiman

ວ ັນທີຮ ັບຕ ໍາແໜງ
່ /Date of appointed : 10 August 2017
ປະຫວ ັດການສຶກສາ/Education:
ປີ

: Bachelor’s degree

ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/Experience
ປີ 1981 – 1998

ໍ້ ຜາໍ້ /Proprietor of Clothes shop
: ປະກອບທຸລະກິດ ຮາໍ້ ນຂາຍເສືອ

ປີ 1998 – 2000

: ປະກອບທຸລະກິດ ບໍລິສ ັດ ດາລາຄອນຊຸ ມເມີ/ໍ້ Dalacorn Zomer

ປີ 2000 - ປະຈຸບ ັນ : ບໍລິສ ັດ ເຈບີ ຂາເຂໍ້າ-ຂາອອກ ຈາກ
ໍ ັດ, ເຈໍ້າຂອງທຸລະກິດ
JB Trading Company
ປີ 2012 - ປະຈຸບ ັນ : ທຸລະກິດ ບໍລິສ ັດ ເຈບີ ຮອນດາໍ້ ສວ
່ ນບຸກຄນ, ເຈໍ້າຂອງທຸລະກິດ
JB Honda Company
ປີ 2012 - ປະຈຸບ ັນ : ຮອງປະທານ ສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ
Vice Chairman of MHTL
ປີ 2016 - ປະຈຸບ ັນ : ປະກອບທຸລະກິດ ບໍລິສ ັດ ທີ່ ເອິສອາ ລາວ ຈາກ
ໍ ັດ, 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. ທາ່ ນ ມານບ ຕຮີລິດວິໄລ
Mr. Manop Tririthvilay

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍ/ໍ້ CV
ວ ັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ/date of birth : 12 April 1965
ສ ັນຊາດ/Nationality

: ໄທ/Thai

ພາສາ/Language

: ໄທ,ລາວ, ອ ັງກິດ/ Thai,Lao and English

ຕ ໍາແໜງ
່ /Position

: ຜູອ
ໍ້ ໍານວຍການໃຫຍ ່ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ/CEO of MHTL

ວ ັນທີຮ ັບຕ ໍາແໜງ
່ /Date of appointed: 10 August 2017
ປະຫວ ັດການສຶກສາ:
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

ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/ Experience
ປີ 1985 – 1989

: ວິຊາການຜູກ
ໍ ັດ,
ໍ້ ວດສອບພາຍໃນ, ທະນາຄານກະສິກອນ ມະຫາຊນ ຈາກ
ປະເທດໄທ/Internal Audit, Kasikorn Bank Public Co.,Ltd

ປີ 1989 – 1991

: ວິຊາການຜູກ
ໍ້ ວດສອບພາຍໃນ, ທະນາຄານແຫງ
່ ປະເທດໄທ
Internal Audit, Bank of Thailand

ປີ 1991 – 1995

: ຜູຊ
ໍ້ ວ
່ ຍຜູຈ
ໍ້ ັດການ, ບໍລິສ ັດ ທະນະພນ ການເງິນ ແລະ ຫ ັກຊ ັບ
ມະຫາຊນ ຈາກ
ໍ ັດ, ປະເທດໄທ
Assitant section manager , Thanapon Finance and
Property Public Co., Ltd

ປີ 1995 – 2008

: ຮອງຜູອ
ໍ ັດ, ປະເທດໄທ
ໍ້ ໍານວຍການ, ບໍລິສ ັດ ບີທີ ເວີລີສ ໌ ຈາກ
Executive Vice President BT Worldleare Company Limited ປະເທດໄທ

ປີ 2008 – 2015

: ຜູອ
ໍ້ ໍານວຍການຝາ່ ຍປະຕິບ ັດການ, ບໍລິສ ັດ ຊູຊຸກ ິ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ
ອິນເຕີເນັດເຊີນເນວ (ໄທແລນ) ຈາກ
ໍ ັດ, ປະເທດໄທ
COO, Suzuki Leasing International (Thailand) Limited

ປີ 2016 -ປະຈຸບ ັນ : ຜູອ
ໍ້ ໍານວຍການໃຫຍ,່ ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ
CEO, MHTL

4. ທາ່ ນນ. ປຣາດຖະໜາ ນ ັກສອນ
Mrs. Prathana Naksorn

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍ/ໍ້ CV
ວ ັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ/Date of birthd

: 13 February 1968

ສ ັນຊາດ/Nationality

: ໄທ/Thai

ພາສາ/Language

: ໄທ, ລາວ, ອ ັງກິດ/Thai, Lao and English

ຕ ໍາແໜງ
່ /Position

: ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສ ັດ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ
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
ວ ັນທີຮ ັບຕ ໍາແໜງ
່ /Date of appoimted

: 10 August 2017

ປະຫວ ັດການສຶກສາ/Education:
ປະລິນຍາຕຣີ:

Bachelor’s degree of business administration,

University of the

Thai Chamber of Commerce
ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/Experience
່ ັ ຈາກ
: ປະກອບທຸລະກິດ ໃຫຄ
ໍ ັດ
ໍ້ ໍາປຶ ກສາ, ລ ັດດາວ ຄອມມູນເີ ຄຊນ

ປີ 1995 – 1998

ໍ້ ຈາກ
ປີ 2013 - ປະຈຸບ ັນ : ປະກອບທຸລະກິດ, ໃຫຄ
ໍ ັດ
ໍ້ ໍາປຶ ກສາ, ບໍລິສ ັດ ມະຫະທູນ ໂຮນດິງ
Consultant, Mahathun Holding Limited
5. ທາ່ ນ ນ. ສຸທິດາ ນ ັກສອນ
Mrs. Sutida Naksorn

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍ/ໍ້ CV
ວ ັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ/Date of birth

: 02 September 1960

ສ ັນຊາດ/Nationality

: ໄທ/Thai

ພາສາ/:Language

: ອ ັງກິດ/English
: ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶ ນ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ

ຕ ໍາແໜງ
່ /Position

Member of Board of Directors, MHTL
ວ ັນທີຮ ັບຕ ໍາແໜງ
່ /Date of appointed : 10 August 2017
ປະຫວ ັດການສຶກສາ/Education:
ປີ 1981

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

ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/Experience
ປີ 1982 – 1990

: ພະນ ັກງານບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ບໍລິສ ັດ ການໄຟຟໍ້າຝາ່ ຍຜະລິດ
ແຫງ
່ ປະເທດໄທ.

ປີ 2000 - ປະຈຸບ ັນ : ປະກອບທຸລະກິດ ອະສ ັງຫາລິມະຊ ັບ
ປີ 2013 -ປະຈຸບ ັນ : ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶ ນ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ
Member of Board of Directors, MHTL
6. ທາ່ ນ ກຣຽງໄກ ນິດສະຍ ັນ
Mr. Kriengkrai Nissyan

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍ/ໍ້ CV
ວ ັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ/ Date of birth

: 14 March 1967

ສ ັນຊາດ/ Nationality

: ໄທ/Thai

ພາສາ/ Language

: ອ ັງກິດ/English ,ໄທ/Thai

ຕ ໍາແໜງ
່ / Position

: ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊນ
Member of Board of Directors, MHTL

ວ ັນທີຮ ັບຕ ໍາແໜງ
່ / Date of appointed : 10 August 2017
ປະຫວ ັດການສຶກສາ/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
ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/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 - ປະຈຸບ ັນ : Senior Vice President, Business Development Present
Advanced Information Technology Public co., Ltd
Present Director Mahathuen Holding Co., Ltd

7. ທາ່ ນ ສ ັງຄມ ຈ ັນສຸກ

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍ/ໍ້ CV

Mr. Sangkhom

ວ ັນ,ເດືອນ,ປີ ເກີດ/Date of birth:

05 April 1962

Chansouk

ສ ັນຊາດ/Nationality:

ລາວ/Lao

ພາສາ/Language:

ລາວ, ອ ັງກິດ, ຣ ັດເຊຍ/ Lao, English, Russian

ຕ ໍາແໜງ
່ / Position:

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫະ) ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶ ນ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ
ມະຫາຊນ/Member of Board of Directors (Independent)

ວ ັນທີ ແຕງ່ ຕງ/Date
of Appointed:
ັໍ້

10 August 2017

ປະຫວ ັດການສຶກສາ/ Education:
ປີ 1985

: Industrial Engineering Tashkent University, Tashkent, Soviet

ປີ 1987

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

ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/Experience
ປີ 1987 – 1989

: ອາຈານ, ວິທະຍາໄລ ລາວ-ລ ັດເຊຍ ໂພລິເຕັ ກນິກ
Teacher, Lao-Russia Polytechnic college

ປີ 1989 – 1996

: ຜູຈ
ໍ້ ັດການໂຮງງານ, ໂຮງງານສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ
Factor Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory

ປີ 1996 – 1998

: ຜູຈ
ໍ້ ັດການທ່ ວໄປ, ໂຮງງານສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ
General Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory

ປີ 1998 – 2001

: ຜູອ
ໍ້ ໍານວຍການຜູຈ
ໍ້ ັດການ, ໂຮງງານສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ
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

: ຜູອ
ໍ້ ໍານວຍການ, ໂຮງງານສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ
Director Manager, Santiphab Sangkasi Lao Factory

ປີ 2005 - ປະຈຸບ ັນ :

ປະທານບໍລິສ ັດ ບໍລິສ ັດ ສ ັນຕິພາບສ ັງກະສີລາວ ຈາກ
ໍ ັດຜູດ
ໍ້ ຽວ

Chairman of the company, Santiphab Sangkasi Lao Company Limited
ປີ 2005 - ປະຈຸບ ັນ :

ປະທານບໍລິສ ັດ, ບໍລິສ ັດ ຜະລິດຕະພັນ ສະຫວ ັນຍິບຊ ໍາ ຈາກ
ໍ ັດຜູດ
ໍ້ ຽວ

Chairman of the company, Savan Gypsum Products Co.,Ltd
ປີ 2013 – ປະຈຸບ ັນ

: ປະທານສະມາຄມ, ຫໍການຄາໍ້ ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ
Chairman of association, Commerce hall Vientiane Capital

8. ທາ່ ນ ນ ັນທະພັດ ງາມປລ່ງັ
Mr. Nantapat Ngamplung

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍ/ໍ້ CV

ວ ັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ/Date of birth:

21 July 1981

ສ ັນຊາດ/Nationality:

ໄທ/Thai

ພາສາ/Language:

ໄທ, ອ ັງກິດ/ Thai, English

ຕ ໍາແໜງ
່ /Position:

ສະມາຊິກສະພາບໍລຫ
ິ ານ(ອິດສະຫະ) ບໍລສ
ິ ັດ ມະຫະທຶນ

ເຊ່ າສິນເຊື່ ອ ມະຫາຊນ /Member of Board of Directors (Independent)
ວ ັນທີແຕງ່ ຕງ/Date
of Appointed: 10 August 2017
ັ ໍ້
ປະຫວ ັດການສຶກສາ/ Education::
ປີ 2003

: ປະລິຍາຕຣີ ບ ັນຊີ, ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, ປະເທດໄທ

Bachelor's Degree of Accouting, Kasetsart University, Thailand
ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/Experience:
ປີ 2003 – 2004 : Internal audit, Italian-Thai Development Plc.
ປີ 2004 – 2011

: Auditor, Assistant manager, BDO limited

ປີ 2012 - ປະຈຸບ ັນ : Auditor manager, Professional auditing
9. ທາ່ ນ ທີລະເມດ ວຸດທິ ພ ັດພິບນ
ູ

Service Co.,Ltd

ຊີວະປະຫວ ັດຫຍໍ/ໍ້ CV

Mr. Theeramate

ວ ັນ,ເດືອນ,ປີ ເກີດ/Date of birth:

20 September 1967

Vuttipadhpibul

ສ ັນຊາດ/Nationality:

ໄທ/Thai

ພາສາ/Language:

ໄທ, ອ ັງກິດ/ Thai, English

ຕ ໍາແໜງ
່ /Position:

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ(ອິດສະຫະ) ບໍລິສ ັດ ມະຫະທຶນ ເຊ່ າສິນເຊື່ອ
ມະຫາຊນ /Member of Board of Directors (Independent)

ວ ັນທີ ແຕງ່ ຕງ/Date
of Appointed:
ັໍ້

10 August 2017

ປະຫວ ັດການສຶກສາ/Education:

ປີ 1989

: ປະລິນຍາຕຣີ ບ ັນຊີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລງກອນ

Bachelor's degree of Accounting, Chulalongkorn University
ປີ 1997

: ປະລິນຍາໂທ ການບໍລຫ
ິ ານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລທ ໍາມະສາດ

Master’s degree of business administration, Thammasat University
ປະຫວ ັດການເຮັດວຽກ/Experience:
ປີ 1989 – 1992 :

Senior Auditor, SCG-Na Co.,LTD (Anthur Anderson Group)

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

