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ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດ�າເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈ�າໄຕມາດ 
2/2018 ແລະ ການເຜີຍແຜ�ລາງວັນທີ່ ທຄຕລ ໄດ�ຮັບ.  

ໃນວນັທ ີ 17-18 ກລໍະກດົ 2018, ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ) 

ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມທບົທວນຜນົການດຳເນນີທຸລະກດິປະຈຳໄຕມາດ 02/2018 ຂຶນ້ທີ່ ຫອ້ງປະຊຸມ

ໃຫຍ່ຊັນ້ 5 ຕກຶ C ສໍານກັງານໃຫຍ່ ທຄຕລ, ພາຍໃຕກ້ານເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ, 

ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມຂັນ້ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະສາຂາ, 

ຄະນະພະແນກ, ຄະນະສູນ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັໝດົປະມານ 80 ທ່ານ.  

 
 

ກອງປະຊຸມ ໄດປ້ະເມນີຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃນ

ໄລຍະ 06 ເດອືນຕົນ້ປີ 2018, ເຊີ່ ງໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັຜນົສໍາເລດັ ແລະ ບນັດາຂໍຄ້ງົຄາ້ງໃນການປະຕບິດັ

ງານແຕ່ລະດາ້ນ ເພື່ ອປຶກສາຫາລກືານແກໄ້ຂໃຫດ້ຂີືນ້ໃນຕໍ່ ໜາ້. 

ຈາກການລາຍງານ-ປຶກສາຫາລ ື ແລກປ່ຽນບດົຮຽນເຊີ່ ງກນັແລະກນັ ໃນກອງປະຊຸມ 2 ວນັ 

ໄດມ້ບີນັຍາກາດຟົດຟືນ້ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົດ.ີ ໃນ 06 ເດອືນຕົນ້ປີ 2018 ການດໍາເນນີງານໃນແຕ່

ລະດາ້ນຂອງ ທຄຕລ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍໄດເ້ປັນ ໄປຕາມແຜນການທີ່ ກາໍນດົໄວ,້ ຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິ

ມກີາໍໄລຕາມແຜນການ. 
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 ໃນຕອນທາ້ຍຂອງກອງປະຊຸມ ຄະນະບໍລຫິານ ຍງັໄດນ້ໍາສະເໜີຜນົງານທີ່  ທຄຕລ ໄດຮ້ບັ

ລາງວນັດເີດັ່ ນຈາກວາລະສານຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາງວນັຊະນະເລດີໃນງານແຂ່ງຂນັລະດບັປະເທດ 

Lao ICT Award 2018 ດັ່ ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 
 

 ວາລະສານການທະນາຄານ ແລະ ການເງນິອາຊ ີ(Asian Banking and Finance Magazine) 

ມອບ 2 ລາງວນັດເີດັັ່ ນໃຫແ້ກ່ ທຄຕລ ໃນງານປະກາດລາງວນັດາ້ນການທະນາຄານ ແລະ ການເງນິ

ອາຊ ີ ປະຈາໍປີ 2018 (Asian Banking & Finance Awards 2018) ຈດັຂືນ້ ໃນວນັທ ີ 12 

ກລໍະກດົ 2018 ທີ່ ປະເທດສງິກະໂປ. ໃນປີ 2018, ທຄຕລ ໄດຂ້ຽນບດົຄວາມກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ 

BCOME ແລະ BCEL OnePay ສົ່ ງເຂົາ້ຊງິລາງວນັ; ລາງວນັທີ່  ທຄຕລ ໄດຮ້ບັ ແມ່ນມາຈາກຂະ  

ແໜງທະນາຄານບໍລກິານລູກຄາ້ທົ່ ວໄປ ຫຼ ືRetail Banking Awards 2018: 

+ ລາງວນັດເີດັ່ ນດາ້ນແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ ມໃນການໃຫບໍ້ລກິານຜ່ານລະບບົມຖື ືແຫ່ງປີ 

(Mobile Banking Initiative of the year – Lao PDR) 

+ ລາງວນັດເີດັ່ ນດາ້ນແນວຄດິລເິລີ່ ມເພື່ ອການເຂົາ້ເຖງິບໍລກິານດາ້ນການເງນິຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແຫ່ງປີ 
(Financial Inclusion Initiative of the year – Laos) 
 

ທຄຕລ ໄດຖ້ກືຄດັເລອືກໃຫໄ້ດຮ້ບັລາງວນັຈາກວາລະສານດັ່ ງກ່າວເປັນປີທ ີ7 ຕດິຕ່ໍກນັ. 
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 ຜະລດິຕະພນັ BCEL OneHeart ຍາດໄດລ້າງວນັຊະນະເລດີໃນງານແຂ່ງຂນັລະດບັປະເທດ 

Lao ICT Award 2018: 

 ງານປະກວດ Lao ICT Award ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນວນັທ ີ07/07/2018 ຢູ່ທີ່  ຫໍວດັທະນະທໍາແຫ່ງ

ຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຈດັຂຶນ້ໂດຍ ກະຊວງໄປສະນໂີທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ, 

ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພື່ ອເປັນການສະໜບັສະໜນູບນັດາບຸກຄນົ ຫຼ ືພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໄດມ້ໂີອກາດສະແດງ

ລາງວັນດີເດ່ັນດ�ານແນວຄິດລເິລີ່ມ ເພືອ່ການເຂ້ົາເຖງິບ�ລິການດ�ານການເງິນ 
ຢ�າງທ່ົວເຖິງ ແຫ�ງປ ີ

(Financial Inclusion initiative of the Year – Laos) 

ລາງວັນດີເດ່ັນດ�ານແນວຄວາມຄິດລິເລີມ່ໃນການໃຫ�ບ�ລິການຜ�ານລະບບົ ມືຖື ແຫ�ງປີ  
 (Mobile Banking Initiative of the Year – Laos) 
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ຜນົງານ, ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນ ICT ຂອງຕນົ ພອ້ມທງັເປັນການສົ່ ງເສມີຜນົງານ ICT ຂອງລາວ 

ເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັໃນເວທພີາກພືນ້ອາຊຽນກຄໍໂືຄງການ ASEAN ICT Award. 
 

 
 

 

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ ຜ່ານ, ນອກຈາກ ທຄຕລ ຈະເອາົໃຈໃສ່ດໍາເນນີທຸລະກດິໃຫມ້ີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົແລວ້ ທຄຕລ ຍງັໄດເ້ປັນເຈົາ້ການໃນດາ້ນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອືສງັຄມົ 

ດວ້ຍປະກອບສ່ວນທນຶຮອນ ແລະ ໝນູໃຊເ້ຄື່ ອງມອືນັທນັສະໄໝຂອງຕນົປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການ

ຊຸກຍູຊ່້ວຍເຫຼອືສງັຄມົ ຊຶ່ ງໃນປີ 2018 ທຄຕລ ໄດມ້ກີານເປີດນາໍໃຊ ້BCEL OneHeart ອນັເປັນຟັງ

ຊນັໜຶ່ ງຂອງ BCEL One ເພື່ ອເປັນຊ່ອງທາງອນັທນັສະໄໝທີ່ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ລຸກຄາ້ຂອງ 

ທຄຕລ ສາມາດບໍລຈິາກເງນິຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕນົເຂົາ້ໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືສງັຄມົຕ່າງໆຢ່າງມີ

ປະສດິຕຜິນົ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ. ຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັລາງວນັອນັສູງກຽດດັ່ ງກ່າວແລວ້ ໃນຂັນ້ຕ່ໍໄປ 

BCEL OneHeart ຈະເປັນຕວົແທນຈາກ ສປປ ລາວ ເພື່ ອເຂົາ້ຊງີລາງວນັໃນລະດບັພາກພືນ້ອາຊຽນ

ໃນຂັນ້ຕ່ໍໄປ. 
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ລາງວນັທີ່  ທຄຕລ ໄດຮ້ບັດັັ່ ງກ່າວ, ເປັນສິ່ ງທີ່ ຢັງ້ຢືນເຖງິຄຸນນະພາບໃນການບໍລກິານຂອງ 

ທຄຕລ, ສະແດງເຖງິການຍອມຮບັຈາກສາກນົ ແລະ ຈາກສງັຄມົລາວຕ່ໍ ທຄຕລ ໄດເ້ປັນຢ່າງດ.ີ  
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