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   ບດົໃຫ້ນກັຂາ່ວ     

ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮື ້ນສາມັນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2017 
ຄັັ້ງວນັທີ 27/04/2018 

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 27/04/2018 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜ ຖື້ຮ ້ນ

ປະຈ າປີ 2017 ຂອງຕົນຂ ັ້ນ ທີີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 6, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດ າເນີນພາຍໃຕ້ການເປັນ

ປະທານຂອງທ່ານ ຄ າສ ກ ສ ນດາລາ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໂດຍມີການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜ ້ຖືຮ ້ນ ທຄຕລ ນ າ
ໂດຍ ທ່ານ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ພ ທະນ ເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ 

ເຊິີ່ງຕາງໜ້າຮ ້ນຂອງລັດຖະບານຢ ູ່ ທຄຕລ 70%, ມີຜ ້ຕາງໜ້າທະນາຄານຄ ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ (COFIBRED) ທີີ່ຖືຮ ້ນ ທຄຕລ 

10% ແລະ ຍັງມີຜ ້ຖືຮ ້ນ ທຄຕລ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນຈ ານວນຫລາຍ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດ າເນີນໄປຢູ່າງ
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການດ າເນີນກອງປະຊຸມ ທີີ່ ສຄຄຊ ກ ານົດໃຫ້ ແລະ ທັງສອດຄ່ອງກັບບັນດາ ນິຕິກ າກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນການ
ພິຈາລະນາແຕ່ລະວາລະ ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນ ແລະ ຕາງໜ້າຜ ້ຖືຮ ້ນ ຊັກຖາມ ແລະ ປະກອບຄ າ
ຄິດເຫັນໃນແຕ່ລະບັນຫາຢູ່າງກົງໄປກົງມາ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນບັນຫາທີີ່ຕິດພັນກັບການດ າເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2017 ເຊິີ່ງກໍໄດ້
ຮັບການຊີັ້ແຈງຈາກຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ ຢູ່າງຈະແຈ້ງ. 

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສ າຄັນໆຫລາຍບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການດ າເນີນງານໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາເປ ົ້າໝ
າຍທິດທາງແຜນການຂອງ ທຄຕລ ໃນອານາຄົດ ເຊັັ່ນ: 

▪ ລາຍງານສະພາບພົັ້ນເດັັ່ນໃນການດ າເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປ ີ 2017 ເຊິີ່ງເຫັນວ່າ ໄດ້ພ້ອມກັນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຜົນ

ການດ າເນີນທ ລະກິດ ທີີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຕາມມາດຖານສາກົນໂດຍຜ ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ, ຜົນສ າເລັດການອອກຮ ້ນ

ສາມັນເພີີ່ມທ ນຈ ານວນ 360 ຕືັ້ກີບ, ການປູ່ຽນແປງສັດສ່ວນຖືຄອງຮ ້ນ ຂອງນັກລົງທ ນ-ຜ ້ຖືຮ ້ນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້

ສາມາດຖືຄອງຮ ້ນໃນສັດສ່ວນລວມກັນບໍໍ່ເກີນກວ່າ 20%. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກໍໍ່ໄດ້ເພີີ່ມສິດການຖືຄອງຮ ້ນສ າລັບບ ກຄົນ ແລະ 

ນິຕິບ ກຄົນ ໃຫ້ສາມາດຖືຄອງຮ ້ນໄດ້ຈາກລາຍລະບໍໍ່ເກີນ 1% ມາເປັນ 2%. ໄດ້ດ າເນີນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ເພືີ່ອແນໃສ່

ຈ າກັດຄວາມສ່ຽງທ ກດ້ານຕາມຫັຼກການບາເຊວ 2, ເພີີ່ມທະວີການຂະຫຍາຍ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ 

ແລະ ມີຄວາມທັນສະໄໝຍິີ່ງຂ ັ້ນ, ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍບໍລິການໃຫ້ກວ້າງຂວາງ. ທັງໝົດນັັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນການດ າເນີນທ ະກິດ

ຂອງ ທຄຕລ ລືີ່ນແຜນການຫລາຍດ້ານ. ທີີ່ພົັ້ນເດັັ່ນແມ່ນ ສາມາດສ້າງກ າໄລກ່ອນອາກອນ ໄດ້ສ ງເຖິງ 373 ຕືັ້ກວ່າກີບ ຈາກ
ແຜນການເດີມທີີ່ວາງໄວ້ 250 ຕືັ້ກີບ ແລະ ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນໄດ້ເພີັ້ມຂ ັ້ນ ເປັນ 712 ກີບ ຕໍໍ່ ຮ ້ນ ເມືີ່ອທຽບກັບປີ 

2016 ຜ່ານມາ ທີີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນພຽງ 614 ກີບ ຕໍໍ່ ຮ ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈ ານວນຮ ນ້ ທຄຕລ ໄດ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນຈ ານວນຫລາຍໃນປ ີ

2017 ກໍໍ່ຕາມ. 

▪ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່ ເພືີ່ອປູ່ຽນແທນຊຸດເກົັ່າ ທີີ່ໄດ້ຄົບວາລະ
ແລ້ວເຊິີ່ງສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ນີັ້ ຈະໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ສ າຄັນ ເພືີ່ອຍົກສ ງບົດບາດ ທຄຕລ ໃຫ້ສ ງຍິີ່ງຂ ັ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ຜົນ
ປະໂຫຍດຜ ້ຖືຮ ້ນທັງໝົດ ແລະ ມີກ ານົດວາລະ 2 ປ ີໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2018 ເຖິງປີ 2020. 
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▪ ນອກຈາກນີັ້ ກອງປະຊຸມ ກໍໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການສ າຄັນຂອງທຄຕລ ປະຈ າປີ 2018 ຄື: ຈະໄດ້ສືບຕໍໍ່ ບັນດາໂຄງການ

ພັດທະນາສ າຄັນໆຫລາຍດ້ານ, ຮັບພະນັກງານໃໝ່ທົັ່ວລະບົບຈ ານວນ 216 ຄົນ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການເພີີ່ມ 1 ສາຂາ ແລະ 

9 ໜ່ວຍບໍລິການໃນທົັ່ວປະເທດ, ການປັບປ ງກົດລະບຽບການພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ, ການກ ານົດທິດທາງປັບປ ງໂຄງສ້າງຜ ້ຮ ້ນຄືນ

ໃໝ່ ໂດຍຈະຫຸຼດສັດສ່ວນການຖືຄອງຮ ້ນຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືບ້ວງຖືຮ ້ນຂອງກະຊວງການເງິນລົງຕືີ່ມ 19%. 

▪ ໃນປີ 2018 ທຄຕລ ໄດ້ວາງເປ ົ້າໝາຍຕົວເລກຜົນການດ າເນີນທ ລະກິດໃຫ້ສ ງຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະດ້ານ ເມືີ່ອທຽບໃສ່ຕົວເລກທີີ່

ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2017 ຄື: ຍອດຊັບສິນ ໃຫ້ເພີີ່ມຂືັ້ນ 9%, ຍອດເງິນຝາກໃຫ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 5%, ຂະຫຍາຍເງິນກ ້ ໃຫ້ເພີີ່ມຂືັ້ນ 8%. 

ສ າຄັນກວ່ານັັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຕັັ້ງເປ ົ້າໝາຍສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ເພີີ່ມສ ງຂ ັ້ນ ແນໃສ່ໃຫ້ມີກ າໄລກ່ອນອາກອນບັນລ ໄດ້ 400 ຕືັ້ກີບ. 

ໝາຍເຫດ : ນັກຂ່າວ ສາມາດລົງຂ່າວ ເປີດເຜີຍໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 26/04/2018 ເປັນຕົັ້ນໄປ 


