ບົດຂ່າວງານສະເໜີຂມ
ໍ້ ູນການອອກຈາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19%
ໃນວັນທີ 21 ຕລາ 2019 ທີີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫັກຊັບ
ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດງານສະເໜີຂໍໍ້ມູນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ້ນ ທຄຕລ 19% ທີີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູູ່ໃຫ້ແກູ່
ມວນຊົນທົີ່ວໄປ ແລະ ຄູູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ, ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ້ນ 19% ດັີ່ງກ່າວ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຮູບພາບທີ1: ງານສະເໜີຂໍ້ມູນການອອກຈາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ຈານວນ 19% ໃນວັນທີ 21 ຕລາ 2019 ທີີ່ ໂຮງແຮມ
ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ງານສະເໜີຂໍໍ້ມູນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ້ນ ທຄຕລ ຈໍານວນ 19% ໃນຄັໍ້ງນີໍ້ ໄດ້ຈັດຂຶໍ້ນໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 21
ຕລາ 2019 ທີໂີ່ ຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເຂົໍ້າຮ່ວມງານໃນຄັໍ້ງນີໍ້ ໂດຍ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ລິນລີໍ້ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດຫລັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ, ເປັນກຽດເຂົໍ້າ
ຮ່ວມໂດຍ:
1. ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວຫນ້າສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງຫລັກຊັບ;
2. ທ່ານ ຄໍາສກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

3. ທ່ານ ນາງ ສີຟົງ ອມາວົງ ຮອງຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນແລະນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ.
ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດານັກລົງທຶນລາວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,
ບັນດາລູກຄ້າຂອງ ທຄຕລ, ບໍລິສັດໃນເຄືອ ທຄຕລ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ສູນ ແລະ ສາຂາ
ຕະຫອດຮອດພະນັກງານຂອງ

ທຄຕລ

ພາຍໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

ພ້ອມດ້ວຍສືີ່ມວນຊົນຈາກຫາຍ

ພາກສ່ວນກໍີ່ໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມຢູ່າງພ້ອມພຽງ.

ຮູບທີ2: ພາບບັນຍາກາດພາຍໃນງານສະເໜີຂໍ້ມູນການອອກຈາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ໃນວັນທີ 21 ຕລາ 2019 ທີີ່
ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈດປະສົງການຫັນກໍາມະສິດຂອງລັດຖະບານໃນຮ້ນ ທຄຕລ ເພືີ່ອຫຼຸດອັດຕາສ່ວນການຖືຮ້ນ 19% ຄັໍ້ງນີໍ້
ແມູ່ນເພືີ່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ມີຫລາຍພາກສ່ວນ ເຂົໍ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຖືກໍາມະສິດ ແລະ ເປັນເຈົໍ້າ
ການໃນການພັດທະນາ ທຄຕລ ເພືີ່ອຊກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານທລະກິດຢູ່າງຍືນຍົງ, ກະຊວງການເງິນ ໃນຖານະ
ເປັນຜູູ່ຕາງໜ້າແກູ່ລັດຖະບານຈືີ່ງມີແຜນອອກຈໍາໜ່າຍຮ້ນ ທຄຕລ 19% ທີີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູູ່, ໂດຍການຈໍາ
ໜ່າຍຮ້ນ 2 ຮູບແບບ ຄື ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກູ່ມວນຊົນທົີ່ວໄປ ຈໍານວນ 10% ໃນນັໍ້ນ 2% ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກູ່ຜູ້ຖືຮ້ນ
ເດີມ (RO) ແລະ 8% ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກູ່ມວນຊົນ (PO) ສ່ວນຄູູ່ຮ່ວມຍດທະສາດທີີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກ
ກະຊວງການເງິນ ສະເໜີຂາຍຈໍານວນ 9%. ສໍາລັບການດໍາເນີນກະກຽມຂັໍ້ນຕອນການຈໍາໜ່າຍຮ້ນດັີ່ງກ່າວ, ກະຊວງ
ການເງິນ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນຕົວແທນຂອງຕົນໃນການສັນຫາ
ບໍລິສັດເພືີ່ອບໍລິການທີີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄໍໍ້າປະກັນການຈໍາໜ່າຍຮ້ນ.
ບໍລິສັດຫັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ໄດ້ເປັນທີີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄໍໍ້າປະກັນການຈໍາໜ່າຍຮ້ນ ທຄຕລ
19% ທີີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູູ່. ສໍາລັບບໍລິສັດຫັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດ ທີີ່ມີປະສົບການດ້ານຫັກຊັບ

ລະດັບສາກົນ, ພ້ອມທັງຄໍໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຫັກຊັບ, ເລືອກເຟັໍ້ນຜູ້ລົງທຶນຍດທະສາດ ແລະ ບໍລິການວຽກງານ
ການລົງທຶນອືີ່ນໆ. ທາງບໍລິສັດຫັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ໄດ້ຍົກສູງຄວາມສໍາຄັນໃນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ້ນ ທຄຕລ
19% ທີີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູູ່, ໂດຍນໍາໃຊ້ຈດແຂງ, ປະສົບການຂອງຕົນ ແລະ ຖານລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດຫັກຊັບ
ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ບໍລິສັດມີຢູູ່, ຈະສໍາເລັດລລ່ວງຕາມເປົໍ້າໝາຍທີີ່ວາງໄວ້.
ດັີ່ງນັໍ້ນ, ເພືີ່ອໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ສາມາດເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຮ່ວມເປັນເຈົໍ້າຂອງ ທຄຕລ ຈຶີ່ງໄດ້
ຈັດງານສະ ເໜີຂໍໍ້ມູນການອອກຈໍາໜ່າຍຮ້ນ ທຄຕລ 19%. ບໍລິສັດຫັກຊັບລາວ-ຈີນ ກໍີ່ຈະໄດ້ເລີີ່ມດໍາເນີນການ ແລະ
ກຽມຄວາມພ້ອມທກດ້ານ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດຂອງການຈໍາໜ່າຍຮ້ນ.
ການອອກຈໍາໜ່າຍຮ້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງລັດຖະບານ ຕົກເປັນຈໍານວນຮ້ນ 39.467.400 ຮ້ນ, ມູນຄ່າກໍາ
ນົດ 5.000 ກີບ/ຮ້ນ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກູ່ຜູ້ຖືຮ້ນເດີມ ຈໍານວນ 4.154.500 ຮ້ນ ໃນລາຄາ 5.450 ກີບ/ຮ້ນ (ສິດໃນ
ການຈອງຊືໍ້ຮ້ນ ໃນອັດຕາສ່ວນສິບຮ້ນເດີມຕໍີ່ໜຶີ່ງຮ້ນໃໝູ່ 10:1), ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກູ່ມວນຊົນ 10% ຈໍານວນ
16.617.800 ຮ້ນ ໃນລາຄາ 5.550 ກີບ/ຮ້ນ. ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກູ່ຄູູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ 9% ຈໍານວນ 18.695.100
ຮ້ນ ລາຄາອີງຕາມການເຈລະຈາຕົກລົງລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄູູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ. ຮ້ນສາມັນທີີ່ອອກຈໍາ
ໜ່າຍໃຫ້ແກູ່ຜູ້ຖືຮ້ນເດີມ (RO) ແລະ ມວນຊົນ (PO) ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄູູ່ຮ່ວມຍດທະ
ສາດ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກູ່ຜູ້ຖືຮ້ນເດີມ (RO): ລະຫວ່າງ ວັນທີ 28/10/2019 - 01/11/2019 ແລະ ສະເໜີຂາຍໃຫ້
ແກູ່ມວນຊົນ (PO): ລະຫວ່າງ ວັນທີ 04/11/2019 - 29/11/2019 ລະຫວ່າງ 8:30 ໂມງເຊົໍ້າ ຫາ 3:30 ໂມງ
ແລງ. ຖ້າສໍາເລັດການຂາຍຮ້ນກ່ອນໄລຍະເວລາດັີ່ງກ່າວ ສາມາດປິດການຈອງໄດ້.
----------------------------👉 ລາຍລະອຽດ ແລະ ຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມຕືີ່ມກ່ຽວກັບຮ້ນ:
☎️ ບໍລິສັດຫັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ (ຊັໍ້ນ 6) ຕຶກຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ໂທ: 021 419212
☎️ ບໍລິສັດຫັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ (ຊັໍ້ນ 7) ຕຶກຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ໂທ: 021 265478
☎️ ບໍລິສັດຫັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ (ຊັໍ້ນ 5) ຕຶກຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ໂທ: 021 265461-3

