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ບົດຂ່າວ 
ພິທີເຊັນສັນຍາ 

ການໃຫ້ບໍລິການທີີ່ປຶກສາ ເພ ີ່ອປັບປຸງຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດສິນເຊ ີ່ອໄປສ ູ່ຄວາມທັນສະໄໝໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບ 
Loan Origination System (LOS) ແລະ ສ້າງລະບົບຈັດອັນດັບສິນເຊ ີ່ອ Credit Rating System (CRS) 

ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ເອີນ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈາໍກັດ 

 
ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2017 ເວລາ 15:00 ໂມງ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ແລະ ບລໍິສດັ ເອີນແອນ
ຢັງລາວຈໍາກັດ ໄດ້ຈດັພິທີເຊນັສນັຍາຮວ່ມກັນ ທີີ່ ທຄຕລ ສາໍນັກງານໃຫຍ່ ເພ ີ່ອດໍາເນນີການປະຕິບັດ “ໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການທີີ່
ປຶກສາເພ ີ່ອປບັປງຸຂັັ້ນຕອນການອະນມຸັດສນິເຊ ີ່ອໄປສ ູ່ຄວາມທນັສະໄໝໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບ LOS ແລະ ສ້າງລະບົບຈັດອນັດບັສິນເຊ ີ່ອ 
CRS” ພາຍໃຕ້ການເປັນທີີ່ປຶກສາ ຂອງ ບລໍິສດັ ເອີນແອນຢງັລາວ ຈໍາກັດ.  

ໃນງານພິທີເຊັນສັນຍາຄັັ້ງນີັ້ ແມູ່ນລົງນາມໂດຍ:  
1. ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ, ຜ ້ອໍານວຍໃຫຍ ່ທຄຕລ  
2. ທ່ານ ນ. ເຢ ອງ ຫງວຽນ, ຜ ້ບໍລິຫານ ບໍລິສດັ ເອີນແອນຢງັລາວ ຈໍາກັດ. 

 

ໃຫ້ກຽດເຂົັ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີລງົນາມໃນຄັັ້ງນີັ້ ປະກອບມີ: 
1. ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜ ວ້່າການທະນາຄານແຫູ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ  
2. ທ່ານ ນາງ ນະຄອນສີ ມະໂນທໍາ, ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ  

ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະສາຂາ, ວິຊາການທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ທຄຕລ  ແລະ ທີມງານຈາກ 
ບໍລິສດັ ເອີນແອນຢງັລາວ ຈໍາກັດ. 

ສັນຍາໂຄງການປບັປງຸຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດສນິເຊ ີ່ອໃຫ້ທັນສະໄໝໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບ LOS ແລະ ສ້າງລະບບົຈັດອັນດບັ
ສິນເຊ ີ່ອ CRS ແມູ່ນຈະດໍາເນີນເປັນເວລາ 18 ເດ ອນ ພາຍຫ ັງເຊັນສັນຍາ. ໂຄງການດັີ່ງກ່າວແມູ່ນໄດ້ກວມເອົາຫລາຍໜ້າວຽກທີີ່ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັຮວ່ມກັນຄ : ດໍາເນີນການປະເມນີຄວາມພ້ອມ, ທົບທວນຄ ນສະຖານະປະຈຸບນັຂອງ ທຄຕລ, ລະບຊຸ່ອງວ່າງທີີ່ຈະ
ຕ້ອງປັບປຸງເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ລະບົບ LOS ແລະ ລະບົບ CRS, ແນະນໍາເພ ີ່ອຍົກລະດບັຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດສິນເຊ ີ່ອໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບ
ການປະຕິບັດຂອງບນັດາທະນາຄານຊັັ້ນນໍາໃນທົີ່ວໂລກ, ໂດຍ ບລໍິສດັ ເອນີ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈໍາກັດ ຈະແນະນໍາບັນດາຜ ້ສະໜອງ
ລະບົບ LOS ໃຫ້ ທຄຕລ ຄັດເລ ອກ ແລະ ແນະນໍາສ້າງລະບບົ CRS ເພ ີ່ອໃຫ້ລະບົບມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບ ນທີີ່ສຸດ. 
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ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ, ຜ ້ອໍານວຍການໃຫຍ,່ ທຄຕລ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີເຊັນສັນຍາວ່າ: ການທີີ່ ທຄຕລ ມີການປັບປຸງຂັັ້ນຕອນການ
ອະນຸມັດສິນເຊ ີ່ອໄປສ ູ່ຄວາມທັນສະໄໝໂດຍນໍາໃຊ້ລະບບົ LOS ເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ແລະ ສ້າງລະບບົຈດັອນັດັບສິນເຊ ີ່ອ CRS ແມູ່ນຈະ
ນໍາເອົາຈຸດດີຫລາຍຢູ່າງມາສ ູ່ທະນາຄານ ໂດຍແນໃສູ່ເພ ີ່ອຍົກລະດັບຂັັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງວຽກງານສນິເຊ ີ່ອ ເຊິີ່ງຖ ໄດ້ວ່າເປນັ
ຫົວໃຈຫ ັກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານ ຈະດໍາເນີນໄປບົນພ ັ້ນຖານການຄໍານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຫ ັກໃນວຽກງານສນິເຊ ີ່ອຂອງ
ທະນາຄານ 3 ຢູ່າງ ຄ :  

 ໄວກວ່າ (Faster)  ຖ ກກວ່າ  ດີກວ່າ (Better) 

1. ໄວກວ່າ = ສາມາດອະນຸມດັສນິເຊ ີ່ອໄດຢູ້່າງວອ່ງໄວ ເພາະໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບບົການອະນຸມັດ ສິນເຊ ີ່ອທີີ່ທັນສະໄໝເຂົັ້າມາ
ຊ່ວຍໃນຂັັ້ນຕອນການອະນຸມດັສນິເຊ ີ່ອ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັັ້ນຕອນການເຮັດວຽກໃຫ້ສັັ້ນລງົ. 

2. ຖ ກກວ່າ = ຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນຂອງທະນາຄານໃນການນໍາໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເອກະສານຫ າຍເກີນຄວາມຈໍາເປັນ 
ດ້ວຍການໝ ນໃຊລ້ະບົບເຂົັ້າມາຊ່ວຍໃນຂັັ້ນຕອນການອະນຸມດັສິນເຊ ີ່ອຫ າຍຂຶັ້ນ. 

3. ດີກວ່າ = ສາມາດອະນຸມດັສິນເຊ ີ່ອໄດຢູ້່າງມີຄນຸະພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາອະນຸມດັ
ສິນເຊ ີ່ອ, ສາມາດຄຸ້ມຄອງບນັດາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃນວຽກງານສິນເຊ ີ່ອໄດ້ຢູ່າງມປີະສິດທິພາບ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບ
ມາດຕະຖານສາກົນ.   

ພ້ອມກັນນີັ້ໃນພິທີ, ທ່ານ ນາງ ເຢ ອງ ຫງວຽນ, ຜ ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເອີນແອນຢັງລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ທຄຕລ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີັ້ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນເພິີ່ມຕ ີ່ມວ່າ ລະບົບ LOS ບໍີ່ພຽງແຕູ່ສາມາດຫຼຸດພາລະດ້ານເອກະສານ
ເທົີ່ານັັ້ນ, ລະບົບດັີ່ງກ່າວຍັງຍົກລະດັບການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ການລາຍງານ, ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກູ່ການສ ີ່ສານທີີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນຂະບວນການສິນເຊ ີ່ອ, ບໍລິຫານຂໍັ້ມ ນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແບບລວມສ ນ ແລະ 
ເພີີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຂັບເຄ ີ່ອນ ແລະ ນໍາມາເຊິີ່ງປະສົບການທີີ່ສຸດຍອດມາໃຫ້ກັບ ທະນາຄານ ແລະ ລ ກຄ້າຂອງທະນາຄານ. ໃນ
ອີກດ້ານໜຶີ່ງ, ລະບົບ CRS ສາມາດຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການວິເຄາະສິນເຊ ີ່ອ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໂດຍການ
ປະເມິີນຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ ຂອງລ ກຄ້າທີີ່ໄວຂຶັ້ນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຂຶັ້ນ ດັີ່ງນັັ້ນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ມາດຕະການການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສາມາດຖ ກສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງສອດຄ່ອງ. ການປະເມີນດັີ່ງກ່າວຍັງສາມາດເປັນພ ັ້ນຖານສໍາລັບການຍົກ
ລະດັບການລິເລີີ່ມອ ີ່ນໆທີີ່ສໍາຄັນໃນອະນາຄົດ ເຊັີ່ນ ການຕັັ້ງລາຄາຕາມຄວາມສ່ຽງ, ການສ້າງຮ ບແບບຈໍາລອງຄວາມສ່ຽງສິນເຊ ີ່ອ, 
ການສ້າງເງິນແຮຄວາມສ່ຽງສິນເຊ ີ່ອ ແລະ ການຄິດໄລູ່ທຶນ, ການປະຕິບັດຕາມບາເຊວ II, ບໍລິຫານຄັງເງິນກ ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສ ງສຸດ, 
ມາດຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ແລະ ອ ີ່ນໆ ອີກຫ າຍຢູ່າງ.  

ບໍລິສດັ ເອນີ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈໍາກັດ ເຊ ີ່ອວ່າຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການນີັ້ຈະເປັນຈຸດປູ່ຽນທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ທຄຕລ ໃນການບັນລວຸິໄສ
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