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1. ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບມະຫາຊນົ ແລະຈດົທະບຽນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ
ຫຼຼັກຊຼັບ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ຼັບການສາ້ງຕຼັງ້ຂ ນ້ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດສາ້ງຕຼັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ
129/ທຫລ, ລງົວຼັນທ ີ01 ພະຈກິ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິດາ້ນ
ການທະນາຄານ ສະບຼັບປຼັບປຸງຄຼັງ້ລ່າສຸດ ເລກທ ີ4284/ທຫລ, ລງົວຼັນທ ີ11 ພະຈກິ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ. ໃນວຼັນທ ີ23  ທຼັນວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລຼັດການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊ ່ ມາເປຼັນ 
ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວຼັນທ ີ10 ມຼັງກອນ 
2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພອ້ມດຽວ
ກຼັນນຼັນ້, ກະຊວງການເງນິໄດຕ້າງໜາ້ໃຫລ້ຼັດຖະບານເປຼັນຜູຖ້ ຮຸນ້ໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖ ຮຸນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທຼັງໝດົ. 

ວຼັນທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມຼັນ 10% ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ ຊ ່ ວ່າ ທະນາຄານ 
COFIBRED ອງີຕາມສຼັນຍາການຊ ຮຸ້ນ້ສາມຼັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. 

ປະຈບຸຼັນ ໂຄງສາ້ງການຖ ຮຸນ້ຂອງທະນາຄານ: ລຼັດຖະບານຖ ຮຸນ້ 70% ຮຸນ້ຂອງນຼັກລງົທ ນພາຍໃນ (ລວມທຼັງ
ພະນຼັກງານ ທຄຕລ) ແມ່ນ 10%, ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 10% ແລະ ຜູຖ້ ຮຸນ້ຈາກຕ່າງປະເທດ 10%. 

ກດິຈະກ າຫລຼັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພ ່ ອສະໜອງການບ ລກິານ ລວມທຼັງການລະດມົທ ນ ແລະ ຮຼັບຝາກເງນິໄລຍະ
ສຼັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສຼັນ້, ກາງ, ຍາວ ໃຫແ້ກ່ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ບຸກຄນົ 
ຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການ
ບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ບ ລກິານໜຼັງສ ສນິເຊ ່ ອ, ຄ າ້ປະກຼັນ, ໃຫບ້ ລກິານຊ ຂ້າຍວຼັດຖຸມຄ່ີາອ ່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລ ິ
ການດາ້ນທະນາຄານອ ່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ຼັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

ທ ນຈດົທະບຽນ 
ທ ນຈດົທະບຽນ ວຼັນທ ີ30 ມຖຸິນາ 2016 ແມ່ນ 682,888 ລາ້ນກບີ.  
ທີ່ ຕຼັງ້ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ 
ສ ານຼັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕຼັງ້ເຮ ອນຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍ ນ, ເມ ອງຈຼັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈຼັນ. ໃນວຼັນທ ີ30 ມຖຸີນາ 2016 ທະນາຄານມໜີ ່ ງ (1) ສ ານຼັກງານໃຫຍ່, ໜ ່ ງ (1) ບ ລສິຼັດໃນເຄ ອ, ສີ່  (4) ບ ລສິຼັດຮ່ວມທ ນ 
ສບິເກົາ້ (19) ສາຂາ, ເຈ ຼັດສບິແປດ (78) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫາ້ (15) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 

2. ວໄິສທຼັດ 

ທຄຕລ ໄດກ້ ານດົວໄິສທຼັດ ເພ ່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນການພຼັດທະນາວຽກງານຂອງຕນົໃຫບ້ຼັນລຸຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ວຼັດຖຸ
ປະສງົຄ : “ເປຼັນທະນາຄານທີ່ ນ າໜາ້ ທຼັນຍຸກທຼັນສະໄໝ ໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ” ທຄຕລ ໄດມຸ່້ງເນຼັນ້ພຼັດທະນາຕນົເອງທຸກ
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ດາ້ນ ໃຫເ້ປຼັນທະນາຄານທຼັນສະໄໝ ບ ລກິານລູກຄາ້ດວ້ຍຄວາມສະດວກສະບາຍໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ ເປຼັນທີ່ ຍອມຮຼັບ
ຂອງລູກຄາ້ ແລະ ສະຖາບຼັນການເງນິທຼັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຮຼັກສາຄວາມເປຼັນທະນາຄານທຸລະກດິນ າໜາ້ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ ກາ້ວໄປສູ່ລະດຼັບພູມພິາກ ແລະ ລະດຼັບສາກນົເທ ່ ອລະກາ້ວ. 

3. ພາລະກດິ 

ອງີຕາມແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຮອດ ປີ 2020 ຍຼັງສ ບຕ ່ ຜຼັນຂະຫຍາຍພາລະກດິທີ່ ຜູຖ້ ຮຸນ້ໄດຮ້ຼັບຮອງເອາົແລວ້ນຼັນ້
ຄ : ທຄຕລ ມຸ່ງໝຼັນ້ເປຼັນທະນາຄານທີ່ ທຼັນຍຸກທຼັນສະໄໝ, ມຄຸີນນະພາບໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ ຖ ເອາົລູກຄາ້ເປຼັນສູນກາງ 
ໂດຍການປະສມົປະສານການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີຂອງພະນຼັກງານເຂົາ້ກ ຼັບເທຼັກໂນໂລຢີທີ່ ທຼັນສະ ໄໝ, ເຮຼັດໃຫລູ້ກຄາ້, ຜູຖ້ ຮຸນ້ 
ແລະ ພະນຼັກງານໄດຮ້ຼັບຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດ ເປຼັນກ າລຼັງແຮງທີ່ ສ າຄຼັນປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພຼັດທະນາເສດຖະກດິຂອງ
ຊາດ. 

ໃນປີ 2016 ນີ ້ທຄຕລ ໄດວ້າງແຜນງານດຼັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້  

 ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ ດ າເນນີງານບນົພ ນ້ຖານຫລຼັກການ ມວີໃິນທາງການເງນິ. 
 ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 3 ແຜນໃຫຍ່: ງບົການເງນິ, ແຜນງານ, ແຜນບຸກຄະລາກອນ.  
 ການແກໄ້ຂໜີເ້ສຍ (NPL). 
 ປະຕບິຼັດແຜນທຸລະກດິ 2016. 
 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພຼັດທະນາຜະລດິຕະພຼັນ. 
 ການພຼັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ທີ່ ຈ າເປຼັນ (ລະບບົໄອທ ີ IT, ຫຼຼັກການຄຸມ້ຄອງບ ລກິານອງົກອນ CG, BASEL, 

ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນລາຍງານການເງນິ IFRS, ຕວົຊີວ້ ຼັດຜນົການປະຕບິຼັດວຽກງານ KPI). 
 ການສະສມົ ແລະ ປະກອບທ ນເພີ່ ມ. 
 ການຊອກລູກຄາ້ໃໝ່, ຊຸກຍູ ້ແລະ ດູແລລູກຄາ້ເກົ່ າ (ລູກຄາ້ ແລະ ທະນາຄານພຼັດທະນາຄຽງຄູ່ໄປດວ້ຍກຼັນ).  
 ການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ ່ ຕາ້ນການຟອກເງນິ. 
 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາສາຂາ. 

4. ກງົຈຼັກການຈຼັດຕຼັງ້. 
 

4.1 ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັງ້ ທຄຕລ: ປະກອບດວ້ຍສະພາບ ລຫິານ ຈ ານວນ 7 ທ່ານ, ຄະນະອ ານວຍການ ຈ ານວນ 7 ທ່ານ
11 ພະແນກ, 3 ສູນ, 19 ສາຂາ, 78 ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ 15 ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວປະເທດ. 

 

ສະພາບ ລຫິານຊຸດໃໝ່  
1). ທ່ານ ດຣ ບຸນເຫຼ ອ ສນິໄຊວ ລະວງົ  ຫວົໜາ້ກມົງບົປະມານແຫ່ງລຼັດກະຊວງການເງນິ             ເປຼັນປະທານ 
2). ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ              ບຸກຄນົເອກະລາດຈາກພາຍນອກ   ເປຼັນ ຮອງປະທານ 
3). ທ່ານ ພູຂງົ ຈຼັນທະຈຼັກ              ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ               ເປຼັນ ກ າມະການ 
4). ທ່ານ ພຼັນຊະນະ ຄຸນນຸວງົ              ຮອງຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ   ເປຼັນ ກ າມະການ 
5). ທ່ານ ນ. ຂຼັນທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ  ຮອງຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ             ເປຼັນ ກ າມະການ 
6). ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈຼັນທະວສຸີກ               ຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງສາຂາ ຕາງໜາ້ພະນຼັກງານ          ເປຼັນ ກ າມະການ 
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7). Mr Marc ROBERT ຕາງໜາ້ທະນາຄານ COFI BRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ     ເປຼັນ ກ າມະການ 

ຄະນະສະພາບ ລຫິານ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

   

ຄະນະອ ານວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ  
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5. ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດພາລະກດິ ປະຈ າ  6 ເດ ອນ ຕົນ້ປີີ 2016. 
 

- ສ າເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມທບົທວນຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2015, ກອງປະຊຸມສະພາ
ບ ລຫິານສະໄໝສາມຼັນ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ປະຈ າປີ 2015. 

- ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລກິານ: ສ າເລຼັດການເປີດໃຫບ້ ລກິານຢ່າງເປຼັນທາງການ ສ າລຼັບໜ່ວຍບ ລກິານ 
ຫຼຼັກ 7 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ ແລະ ໜ່ວຍບ ລກິານຄບົວງົຈອນໄຊສມົບູນ ແຂວງໄຊສມົບູນ. 

- ການພຼັດທະນາຜະລດິຕະພຼັນ: ສ າເລຼັດການພຼັດທະນາລະບບົການຊ າລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜ່ານຕູ ້ ATM 
(PGS), ອຼັບເດດໂຄງການຮຼັບບຼັດ EMV VISA ຜ່ານຕູ ້ATM, ອຼັບເດດ BCEL i-Bank v2 ມາເປຼັນ 
BCEL i-Bank v3,  ພຼັດທະນາ ໂຄງການ Unionpay Payment Gateway (UPOP), ພຼັດທະນາ
ລະບບົການຊ າລະ Billpayment ໃນລະບບົໃຫສ້າມາດຊ າລະເປຼັນເງນິສດົໄດ ້ແລະ ສ າເລຼັດເພີມ້ຟຼັງຊຼັນການ
ຊ າລະບຼັດນ າ້ມ ຼັນຂອງບ ລສິຼັດປີຼໂຕຼເທດ, ພຼັດທະນາລະບບົຊ າລະສະສາງອອນລາຍຂອງບຼັດ ATM Bcel-
Unionpay ເພ ່ ອຊ າລະຊ ປີ້ຍ້ນົຂອງສາຍການບນິລາວ ຜ່ານ Website ຂອງການບນິລາວ, ສ າເລຼັດ ໂຄງການ 
ພຼັດທະນາ Bcel One Version 3. ນອກຈາກນີ ້ທຄຕລ ຍຼັງໄດເ້ລີມ້ໃຫບ້ ລກິານອອກບຼັດ VISA ລຸນ້ໃໝ່
ອກີດວ້ຍ. 

- ການພຼັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ທີ່ ຈ າເປຼັນຮຼັບໃຊວ້ຽກງານ: ປຼັບປຸງລະບບົຖານຂ ມູ້ນ ແລະ ພຼັດທະນາ
ລະບບົໂປແກຮມຕ່າງໆ ເພ ່ ອຮຼັບໃຊວ້ຽກງານພາຍໃນ. 

- ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ: ໄດຕ້ດິຕາມກວດກາ ທຄຕລ ເປຼັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສມົທບົກຼັບ ອງົການ
ກວດສອບແຫ່ງລຼັດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ບ ລສິຼັດກວດສອບຈາກພາຍນອກ ເພ ່ ອກວດກາ ທຄຕລ 
ປະຈ າປີ 2015 ແລະ ກະກຽມທບົທວນການກວດກາ ທຄຕລໃນ 6 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2016 ຂອງບ ລສິຼັດກວດ
ສອບຈາກພາຍນອກ.  

6. ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຄະນະກ າມະການອ ່ ນໆ 
 

 ສະພາບ ລຫິານ 
   ສ າເລຼັດການປະຊຸມສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ຈ ານວນ 1 ຄຼັງ້ ເພ ່ ອປ ກສາຫາລ  ແລະ ຮຼັບຮອງເອາົບຼັນຫາຕ່າງໆຄ :  

ຮຼັບຮອງການແບ່ງປຼັນກ າໄລ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2015 ເຂົາ້ຄຼັງຕ່າງໆ ແລະ ເຫຼັນດຮີຼັບຮອງເງນິປຼັນຜນົຮຸນ້ ທຄຕລ ງວດ 2 
ປີ 2015, ຮຼັບຮອງແຜນການປະຈ າປີ 2016, ຮຼັບຮອງເອາົການປຼັບປຸງລະບຽບການຮຼັບພະນຼັກງານໃໝ່ ຂອງ ທຄຕລ ແລະ 
ຮຼັບຮອງທດິທາງການວ່າຈາ້ງທີ່ ປ ກສາໃນການການບ ລຫິານງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2016 ເພ ່ ອນ າສະເໜກີອງປະຊຸມຜູຮຸ້ນ້
ພຈິາລະນາ. 

 ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 

ສ າເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ ຈ ານວນ 6 ຄຼັງ້ ເພ ່ ອປ ກສາຫາລ  ແລະ ຮຼັບຮອງເອາົ
ບຼັນຫາຕ່າງໆຄ :  

- ຕດິຕາມການດ າເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ເປຼັນແຕ່ລະເດ ອນ, ວເິຄາະຕລີາຄາຜນົການດ າເນນີງານແຕ່ລະດາ້ນ ພອ້ມທຼັງ
ກ ານດົທດິທາງການປະຕບິຼັດວຽກງານໃນແຕ່ລະເດ ອນ.  
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- ຄົນ້ຄວາ້ແຜນປີ 2016 ປະກອບມ ີ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນທຸລະກດິ, ແຜນພະນຼັກງານ, ແຜນປະກອບວຼັດຖຸ
ເຕຼັກນກິ ກ ່ ສາ້ງສອ້ມແປງ, ແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານ, ແຜນການຕະຫຼາດ, ຄົນ້ຄວາ້ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 
2016-2020. 

- ນ າພາການປະຕບິຼັດແຜນປຼັບປຸງການບ ລກິານແບບໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ຈະຫຼັນການບ ລກິານລວມສູນຢູ່ສ ານຼັກງານ
ໃຫຍ່ ເຊີ່ ງໃນນຼັນ້ກ ່ ໄດເ້ລີມ້ມກີານປະຕບິຼັດບາງສ່ວນເຊຼັ່ ນ: ສ າເລຼັດການບ ລຫິານລວມສູນຊ -້ຂາຍເງນິຕາ, ລວມສູນ
ຊຼັບສມົບຼັດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຍຼັງໄດແ້ຕ່ງຕຼັງ້ຄະນະກ າມະການຄົນ້ຄວາ້ການລວມສູນລາຍຈ່າຍ ທົ່ ວລະບບົຂອງ 
ທຄຕລ, ຄົນ້ຄວາ້ ລາຍລະອຽດຂຼັນ້ຕອນ ການປະຕບິຼັດແຜນການລວມສູນສນິເຊ ່ ອ. 

- ຄົນ້ຄວາ້ການພຼັດທະນາລະບບົ IT ໃຫມ້ຄີວາມທຼັນສະໄໝ, ມຄີວາມປອດໄພ, ຄົນ້ຄວາ້ຜະລດິຕະພຼັນໃໝ່ໃຫແ້ທດເ
ໝາະກຼັບຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້. 

- ເອາົໃຈໃສ່ບ ລຫິານທ ນ, ການບ ລຫິານສນິເຊ ່ ອໃຫດ້ຂີ ນ້ກວ່າປີຜ່ານມາ, ການແກໄ້ຂ NPLໃຫສ້ຼັດສ່ວນຫຸຼດລງົ, 
ຄົນ້ຄວາ້ເງ  ່ອນໄຂລູກຄາ້ SME, ຄົນ້ຄວາ້ຫາແຫ່ຼງທ ນເພ ່ ອຮອງຮຼັບໃນການປ່ອຍກູ,້ ຮຼັກສາສະພາບຄ່ອງ, ຄົນ້ຄວາ້
ແຫ່ຼງລງົທ ນທີ່ ມປີະສດິທຜິນົສູງ ພອ້ມທຼັງຄົນ້ຄວາ້ປຼັບຫຸຼດອຼັດຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ ພອ້ມໆກຼັບການຫຸຼດດອກເບຍ້
ເງນິກູ.້ 

- ຄົນ້ຄວ້າປຼັບປຸງກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ໃຫສ້ອດຄ່ອງຍີ່ ງຂ ນ້ເປຼັນຕົນ້ແມ່ນ ລະບຽບການຮຼັບພະນຼັກງານ  
     ໃໝ່.  
- ຄົນ້ຄວາ້ການເພີມ້ທ ນໃຫແ້ກ່ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິລາວ-ຫວຽດ (LVB) ແລະ ບ ລສິຼັດຮ່ວມທຸລະກດິປະກຼັນ

ໄພລາວຫວຽດ (LVI). 
- ຄົນ້ຄວ້າປຼັບປຸງກດົລະບຽບທີ່ ບ ່ ທຼັນສອດຄ່ອງຈ ານວນໜ ່ ງ. 
- ຄົນ້ຄວາ້ການຮຼັກສາຂ ມູ້ນການບ ລກິານລູກຄາ້, ຂ ມູ້ນການດ າເນນີງານຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ. 
 ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ  

ສ າເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຄວາມສ່ຽງ ຈ ານວນ 4 ຄຼັງ້, ເພ ່ ອປ ກສາຫາລ ຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍການ
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງໃນດາ້ນຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ, ຕດິຕາມການກວດກາການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດລະບຽບການຕ່າງໆ ທຄຕລ 
ຄ :  
- ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມຄວາມສ່ຽງສນິເຊ ່ ອຂອງລູກຄາ້ທີ່ ມແີນວໂນມ້ຈະກາຍເປຼັນ NPL ຕດິຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັນ້

ຕອນໃນປະຕບິຼັດການຄຸມ້ຄອງເງນິກູ ້ແລະ ຕດິຕາມເກຼັບໜີ ້NPL. 
- ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການບ ລຫິານທ ນ, ຄວາມສ່ຽງການຊ ຂ້າຍເງນິຕາ, ບຼັນຫາສະພາບຄ່ອງແຕ່ລະໄລຍະ, ຄວາມ

ສ່ຽງດາ້ນບ ລກິານ ແລະ ບ ລຫິານເງນິສດົໃຫຢູ່້ໃນເກນສາມາດຄວບຄຸມໄດ.້ 
- ທບົທວນຄ ນໂດຍລະອຽດການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ຕດິພຼັນກຼັບຂງົເຂດທີ່ ຮຼັບຄວາມ

ສ່ຽງສ າຄຼັນ ເຊີ່ ງເຫຼັນວ່າປະຈບຸຼັນມຫຼີາຍດາ້ນຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ບ ່ ຢູ່ໃນຂອບເຂດກ ານດົຂອງລະບຽບ. 
- ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລະບຽບຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ເພ ່ ອນ າ

ສະເໜສີະພາບ ລຫິານຮຼັບຮອງ, ເປຼັນບ່ອນອງີໃນການປະຕບິຼັດວຽກງານຂອງຄະນະກ າມະການ.  
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- ຮຼັບຮອງເອາົລະບຽບການຮຼັກສາເງນິສດົຂອງບຼັນດາສາຂາ, ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສາຂາ ແລະ ເພ ່ ອສ ານຼັກ 
ງານໃຫຍ່ບ ລຫິານເງນິສດົຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ຮຼັບຮອງລະດຼັບຄວາມສ່ຽງທີ່ ຕດິພຼັນກຼັບການຟອກເງນິ. 

- ຄົນ້ຄວາ້ການປຼັບປຸງສດິອະນຸມຼັດແຕ່ລະຂຼັນ້ ແລະ ວທິກີານອະນຸມຼັດທຸລະກ າທາງອເີລຼັກໂທນກິ. 
- ສ ບຕ ່ ທບົທວນການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດວຽກງານຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ຕດິພຼັນກຼັບນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ເພ ່ ອຫາວທິີ

ແກໄ້ຂໃນຕ ່ ໜາ້. 
 ຄະນະກ າມະການກວດສອບບຼັນຊພີາຍໃນ  

ສ າເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການກວດສອບບຼັນຊພີາຍໃນ ຈ ານວນ 3 ຄຼັງ້, ເພ ່ ອປ ກສາຫາລ  ແລະ ຕກົ 
ລງົບຼັນດາຕ່າງໆດຼັ່ ງນີ:້ 
- ສ າເລຼັດການກວດກາ ປະຈ າປີ 2015 ຈາກອງົການກວດສອບແຫ່ງລຼັດ ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ 

ທຫລ. 
- ສ າເລຼັດການປະສານງານສ າລຼັບການກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປີ 2015 ຂອງບ ລສິຼັດເອນີແອນຢຼັງລາວ 

(E&Y). 
- ສ າເລຼັດ ແລະ ປະກາດນ າໃຊຂ້ ແ້ນະນ າການກວດກາຂຼັນ້ 2 ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ການກວດກາຮູບແບບໃໝ່ (IA) ເຂົາ້

ໃນການກວດກາ ທຄຕລ. 
- ສ າເລຼັດການຄຼັດເລ ອກ ບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກ, ເຊຼັນສຼັນຍາກວດສອບ ປະຈ າປີ 2016 ແລະ ຄົນ້ຄວາ້

ພຈິາລະນາເລ ອກບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2017. 
- ສ າເລຼັດການແກໄ້ຂບຼັນຫາຕ່າງໆ ຈ ານວນໜ ່ ງ. 
- ສ າເລຼັດການສາ້ງລະບຽບກ່ຽວກຼັບການເປີດບຼັນຊ.ີ 
- ກະກຽມການກວດສອບພາຍນອກ 6 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2016 ຈາກບ ລສິຼັດ EY.  
 ການເຄ ່ ອນໄຫວຄະນະກ າມະການຍ່ອຍໂດຍ ສຼັງເຂບ 

 

    ນອກຈາກຄະນະກ າມະການຂາ້ງເທງິແລວ້ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ຍຼັງມຄີະນະກ າມະການ 
ຍ່ອຍໆຈ ານວນນ ່ ງເຊຼັ່ ນ: ຄະນະກ າມະການກ ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງ, ຄະນະກ າມະການພຼັດທະນາໄອທ,ີ ຄະນະກ າມະການ
ບ ລຫິານໜີສ້ນິ ແລະ ຊຼັບສນິ, ຄະນະກ າມະການຈຼັດຊ  ້ແລະ ຄະນະກ າມະການອ ່ ນໆ. ຊ ່ ງຄະນະກ າມະການດຼັ່ ງກ່າວໄດຈ້ ຼັດ
ປະຊຸມຂ ນ້ເປຼັນປະຈ າທຸກໆເດ ອນ ຫຼ  ຈ ຼັດຂ ນ້ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານເພ ່ ອຄົນ້ຄວາ້ປ ກສາຫາລ ວຽກງານ
ຕ່າງໆທີ່ ຈ າເປຼັນເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກຮຼັບປະກຼັນໃຫແ້ກ່ວຽກງານການບ ລກິານລູກຄາ້ ຂອງ ທະນາຄານການຄາ້
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ທົ່ ວລະບບົ ໄດຢ່້າງທ່ວງທຼັນກຼັບສະພາບ. 

 

7. ການເຄ ່ ອນໄຫວດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ  6 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2016. 
ໃນ ໄລຍະ 6 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2016  ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ  ສາມາດຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດແຜນທຸລະກດິ

ໄດ ້ດຼັ່ ງນີ:້ 
- ຍອດຊຼັບສນິ:   ປະຕບິຼັດໄດ ້27,074 ຕ ກ້ບີ ເທົ່ າກຼັບ 98% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ 6 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2015  
                        ເພີມ້ຂ ນ້ 14%.  
- ຍອດເງນິຝາກ:  ປະຕບິຼັດໄດ ້24,427 ຕ ກ້ບີ ເທົ່ າກຼັບ 97.7% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ 6 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2015 
                        ເພີມ້ຂ ນ້ 10%. 
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