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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 ສະບຼັບປຼັບປຸງຄຼັງ້ສຸດທາ້ຍ ເລກທ ີ4284/ທຫລ, ລງົວຼັນທ ີ 11 ພະຈກິ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ. ໃນວຼັນທ ີ23  ທຼັນວາ 2010  ທຄຕລ ໄດສ້ າເລຼັດການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊ ່ ມາ
ເປຼັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວຼັນທ ີ 10 
ມຼັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ພອ້ມດຽວກຼັນນຼັນ້, ກະຊວງການເງນິໄດຕ້າງໜາ້ໃຫລ້ຼັດຖະບານເປຼັນຜູຖ້ ຮຸນ້ໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖ ຮຸນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທຼັງໝດົ. 

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

ປະຈບຸຼັນ, ໂຄງສາ້ງການຖ ຮຸນ້ຂອງທະນາຄານ: ລຼັດຖະບານຖ ຮຸນ້ 70%, ຮຸນ້ຂອງນຼັກລງົທ ນພາຍໃນ 10%, ຄູ່
ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 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 ີ31 ທຼັນວາ 2016 ແມ່ນ 682,888 ລາ້ນກບີ.  
ທີ່ ຕຼັງ້ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ 
ສ ານຼັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕຼັງ້ຢູ່ອາຄານເລກທ ີ 01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍ ນ, ເມ ອງຈຼັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈຼັນ. ໃນວຼັນທ ີ31 ທຼັນວາ  2016 ທະນາຄານມໜີ ່ ງ (1) ສ ານຼັກງານໃຫຍ່, ໜ ່ ງ (1) ບ ລສິຼັດໃນເຄ ອ, ສີ່  (4) ບ ລສິຼັດຮ່ວມ
ທ ນ, ສບິເກົາ້ (19) ສາຂາ, ແປດສບິເອຼັດ (81) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) 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 ທຼັນສະໄໝ, 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 ແລະນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ທີ່ ຈ າເປຼັນ (ລະບບົໄອທ ີIT, ຫຼຼັກການຄຸມ້ຄອງບ ລກິານອງົກອນ CG, BASEL II, 

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 8 
ທ່ານ 11 ພະແນກ, 3 ສູນ, 19 ສາຂາ, 81 ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ 16 ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວປະເທດ. 

 

ສະພາບ ລຫິານ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
1). ທ່ານ ດຣ ບຸນເຫຼ ອ ສນິໄຊວ ລະວງົ  ຫວົໜາ້ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ກະຊວງການເງນິ           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 
7). Mr Marc ROBERT ຕາງໜາ້ທະນາຄານ COFI BRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ     ເປຼັນ ກ າມະການ 
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ຄະນະສະພາບ ລຫິານ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 
ຄະນະອ ານວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ

 

ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ  
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ 

ທ່ານ ສຸພຼັກ ຖິ່ ນໄຊພອນ 
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈຼັນທະຈຼັກ  
ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄຼັນພະວງົສ ໌ 
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ 

ທ່ານ ນຼັນທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ  
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ 

ທ່ານ ພຼັນຊະນະ ຄຸນນຸວງົ 
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ 

ທ່ານ ບວົວຼັນ ສມີະລວີງົ 
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ 

ທ່ານ ນ. ຂຼັນທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ  
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ 
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5. ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດພາລະກດິ ປະຈ າປີ 2016. 
 

ໃນປີ 2016 ທີ່ ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດຈ້ ຼັດກອງປະຊຸມທບົທວນຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິ ທຄຕລ ຈ ານວນ 4 ຄຼັງ້, ຈຼັດ
ກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ 4 ຄຼັງ້,  ພອ້ມທຼັງເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນມະຕກິອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານສະໄໝສາມຼັນຜ່ານລະບບົເປີດ
ເຜຍີຂອງບ ລສິຼັດຕະຫຼາດ ຫຼຼັກຊຼັບລາວ ຈ ານວນ 03 ຄຼັງ້ ,  ປະຕບິຼັດການຈ່າຍເງນິປຼັນຜນົໃຫແ້ກ່ຜູ່ຖ ຮຸນ້ ທຄຕລ ງວດທ ີ02 

ປະຈ າ 06 ເດ ອນທາ້ຍປີ 2015 ຈ ານວນ 219 ກບີ/ຮຸນ້.   
- ໄດດ້ າເນນີການສາ້ງແຜນການຕ່າງໆປະຈ າປີ 2017 ແລະ ຂຽນແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວປີ 2016-2020  ຊ ່ ງໄດຖ້ ກ

ຮຼັບຮອງໂດຍສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ ແລະ ສ ບຕ ່ ສະເໜໃີນກອງປະຊຸມສາມຼັນຜູຖ້ ຮຸນ້ປະຈ າປີ 2016 ຮຼັບຮອງ. 
- ໄດສ້ າເລຼັດການຄົນ້ຄວາ້ວຽກງານ KPI ຂອງສູນບ ລກິານສ ານຼັກງານໃຫຍ່, KPI ວຼັດແທກຜນົການດ າເນນີງານຂອງສາຂາ

ທົ່ ວລະບບົ ປະຈບຸຼັນຍຼັງຢູ່ໃນຂຼັນ້ຕອນພຼັດທະນາໂປແກຣມ ຊ ່ ງຈະທດົລອງ ແລະ ສາມາດໃຫເ້ລີມ້ ປະຕບິຼັດໃນໄຕມາດ 
I/2017. ພອ້ມກຼັນນຼັນ້, ຍຼັງໄດແ້ຕ່ງຕຼັງ້ຄະນະຄົນ້ຄວາ້ປຼັບປຸງ Job description ແລະ KPI ພະນຼັກງານທຼັງໝດົ ຂອງ 
ທຄຕລ. 

- ສ າເລຼັດການເຊຼັນສຼັນຍາຮ່ວມກຼັບບ ລສິຼັດທີ່ ປ ກສາ E&Y ໃນການປະເມນີສ່ວນຕ່າງໃນໂຄງການ Basel II ແລະ ດ າເນນີ
ການຄຼັດເລ ອກບ ລສິຼັດທີ່ ປ ກສາໃນໂຄງການເພີມ້ທ ນໃຫ ້ທຄຕລ. 

- ຍກົລະດຼັບພຼັດທະນາຜະລດິຕະພຼັນຕ່າງໆເຊຼັ່ ນ: ພຼັດທະນາລະບບົການຊ າລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜ່ານຕູເ້ອທເີອຼັມ 
(PGS) ຊ ່ ງໄດປ້ຼັບປຸງການດ ງຂ ມູ້ນໃຫໄ້ວຂ ນ້ກວ່າເກົ່ າ, ນ າໃຊລ້ະບບົປອ້ງກຼັນຄວາມສ່ຽງຂອງຜະລດິຕະພຼັນບຼັດ 
(Fraud detection) ສ າລຼັບບຼັດ ATM ແລະ ບຼັດ Visa ຂອງ  ທຄຕລ ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ພຼັດທະນາ
ຜະລດິຕະພຼັນ  BCEL i-Bank version3 ແລະ ສ າເລຼັດການປຼັບປຸງລະບບົການຊ າລະບວິເພເມຼັນໃນລະບບົໃຫ ້
ສາມາດຊ າລະເປຼັນເງນິສດົໄດ,້ ການອຼັບເດດໂຄງການ ຮຼັບບຼັດ EMV VISA ຜ່ານຕູເ້ອທເີອຼັມ. ປະຈບຸຼັນນີ,້ ຕູເ້ອທເີອຼັມ
ຂອງ ທຄຕລ ທຼັງໝດົສາມາດ ຮຼັບບຼັດ Visa ທີ່ ເປຼັນ Chip ໄດສ້ມົບູນ, ໂຄງການ UnionPay Payment Gateway 
(UPOP), ບຼັດ UnionPay ຂອງຕ່າງປະເທດກ ່ ສາມາດ ຊ າລະຜ່ານລະບບົ E-Commerce ຂອງ ທຄຕລ ໄດແ້ລວ້ 

ແລະ ສ າເລຼັດໂດຍພ ນ້ຖານການພຼັດທະນາລະບບົຊ າລະສະສາງອອນລາຍ ຂອງບຼັດເອທເີອຼັມ BCEL-UnionPay ເພ ່ ອ
ໃຫສ້າມາດຊ ປີ້ຍ້ນົຂອງສາຍການບນິລາວ ຜ່ານ website ຂອງການບນິລາວໄດ ້ແລະ ການພຼັດທະນາໂຄງການ BCEL 

One version 3, ໄດຍ້ກົລະດຼັບ ແລະ ພຼັດທະນາໂປຼແກມ ເອີນ້ຄວິຕາມເລກບຼັດ VIP, ໂປຼແກມຼ Queue Client 

VIP ແລະ ໂປຼແກມຼລງົທະບຽນບຼັດ VIP ແລະ ສ າເລຼັດ ການຄົນ້ຄວາ້ຜະລດິຕະພຼັນ Smart Vat ທີ່ ຂວົມດິຕະພາບ
ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ່  1 (ວຽງຈຼັນ-ໜອງຄາຍ). ພອ້ມກຼັນນຼັນ້, ທຄຕລ ຍຼັງໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ປຼັບປຸງດອກເບຍ້ເງນິຝາກ, ເງນິກູ ້
ສະກຸນເງນິບາດ ແລະ ສະກຸນເງນິໂດລາ ໃນລະບບົ 02 ຄຼັງ້ ແລະ ສ າເລຼັດການເຊຼັນສຼັນຍາການຊ າລະສະສາງລະຫວ່າງ 
ທຄຕລ ແລະ ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ສປ ຈນີ.   

-  ນອກຈາກນຼັນ້, ທຄຕລ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານທີ່ ໃຫບ້ ລກິານແກ່ສຼັງຄມົໄດຈ້ ານວນ 04 ໜ່ວຍບ ລກິານຄ : ໜ່ວຍ
ບ ລກິານຄູນຄ າ ສາຂາຄ າມ່ວນ, ໜ່ວຍບ ລກິານເມ ອງປາກແບ່ງ ສາຂາອຸດມົໄຊ,  ໜ່ວຍບ ລກິານ ຄບົວງົຈອນໄຊສມົບູນ 

ແລະ ໜ່ວຍບ ລກິານຫຼຼັກ 07 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ ທີ່ ຂ ນ້ກຼັບສ ານຼັກງານໃຫຍ່.  
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-   ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຕຼັງ້ບູູ໊ດ ໂຄສະນາ ແລະ ບ ລກິານ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ (ASEAN SUMMIT 2016)  ແລະ  
ທຄຕລ ໄດຮ້ຼັບລາງວຼັນຈາກ Asian Banking & Finance Awards  ແລະ ຈາກວາລະສານ Global Banking & 

Finance Review ປະຈ າປີ 2016.  
6. ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຄະນະກ າມະການອ ່ ນໆ 

 

 ສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ 
  ພາຍໃນປີ ສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ໄດຈ້ ຼັດກອງປະຊຸມສາມຼັນຂອງຕນົ ຈ ານວນ 4 ຄຼັງ້ ເພ ່ ອປ ກສາຫາລ  ແລະ 

ຮຼັບຮອງເອາົບຼັນຫາຕ່າງໆຄ :  
- ຮຼັບຮອງການແບ່ງປຼັນກ າໄລ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2015 ເຂົາ້ຄຼັງຕ່າງໆ ແລະ ປະຕບິຼັດການຈ່າຍເງນິປຼັນຜນົໃຫແ້ກ່ຜູ່ຖ 

ຮຸນ້ ທຄຕລ ງວດທ ີ02 ປະຈ າ 06 ເດ ອນທາ້ຍປີ 2015 ຈ ານວນ 219 ກບີ/ຮຸນ້, ຮຼັບຮອງແຜນການປະຈ າປີ 2016, 
ຮຼັບຮອງເອາົການປຼັບປຸງລະບຽບການຮຼັບພະນຼັກງານໃໝ່, ຮຼັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດດາ້ນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປຼັບປຸງ
ລະບຽບວ່າດວຍ້ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ທຄຕລ, ຮຼັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020 
ຂອງ ທຄຕລ, ຮຼັບຮອງເອາົບ ລສິຼັດເອນີແອນຢຼັງລາວ ຈ າກຼັດ ເປຼັນທີ່ ປ ກສາໃນການປະເມນີຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດໂຄງການນ າໃຊ ້

ຫຼ ຼັກການ Basel 2, ຮຼັບຮອງການຄົນ້ຄວາ້ຄຼັດເລ ອກບ ລສິຼັດທີ່ ປ ກສາທາງດາ້ນການເງນິ, ບ ລສິຼັດທີ່ ປ ກສາດາ້ນກດົໝາຍ, 
ຜູຄ້ າ້ປະກຼັນການຂາຍຮຸນ້ ໃນໂຄງການເພີມ້ທ ນ ທຄຕລ, ຮຼັບຮອງເອາົແຜນການປີ 2017 ເຊຼັ່ ນ: ແຜນດ າເນນີງານ, ແຜນ
ທຸລະກດິ, ແຜນປະກອບວຼັດຖຸເຕຼັກນກິ-ກ ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງ, ແຜນຂະຫຍາຍສາຂາ, ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ແຜນຮຼັບ
ພະນຼັກງານໃໝ່ ຂອງທົ່ ວລະບບົ. ພອ້ມກຼັນນຼັນ້, ຍຼັງໄດຮ້ຼັບຮອງການສາ້ງຕຼັງ້ພະແນກການຕະຫຼາດຄ ນໃໝ່ ແລະ ຮຼັບຮອງ
ການໂຮມພະແນກກວດກາພາຍໃນ ກຼັບ ພະແນກຄຸມ້ຄອງສາເຂົາ້ເປຼັນພະແນກດຽວ. 

 ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 

    ສ າເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ ຈ ານວນ 9 ຄຼັງ້ ເພ ່ ອປ ກສາຫາລ  ແລະ ຮຼັບຮອງເອາົ
ບຼັນຫາຕ່າງໆຄ :  
- ຕດິຕາມການດ າເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ເປຼັນແຕ່ລະເດ ອນ, ວເິຄາະຕລີາຄາຜນົການດ າເນນີງານແຕ່ລະດາ້ນ ພອ້ມທຼັງ

ກ ານດົທດິທາງການປະຕບິຼັດວຽກງານໃນແຕ່ລະເດ ອນ, ຄົນ້ຄວາ້ແຜນດ າເນນີງານ, ແຜນທຸລະກດິ,ແຜນພະນຼັກງານແຜນ
ປະກອບວຼັດຖຸເຕຼັກນກິ ກ ່ ສາ້ງສອ້ມແປງ, ແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານ, ແຜນການຕະຫຼາດ, ຄົນ້ຄວາ້ຮຼັບຮອງຍຸດທະ
ສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020. 

- ນ າພາການປະຕບິຼັດແຜນປຼັບປຸງການບ ລກິານແບບໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ຈະຫຼັນການບ ລກິານລວມສູນຢູ່ສ ານຼັກງານໃຫຍ່ 
ເຊີ່ ງໃນນຼັນ້ກ ່ ໄດເ້ລີມ້ມກີານປະຕບິຼັດບາງສ່ວນເຊຼັ່ ນ: ສ າເລຼັດການບ ລຫິານລວມສູນຊ -້ຂາຍເງນິຕາ, ລວມສູນຊຼັບສມົບຼັດ
ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຍຼັງໄດແ້ຕ່ງຕຼັງ້ຄະນະກ າມະການຄົນ້ຄວາ້ການລວມສູນລາຍຈ່າຍ ທົ່ ວລະບບົຂອງ ທຄຕລ, ຄົນ້ຄວາ້ 
ລາຍລະອຽດຂຼັນ້ຕອນ ການປະຕບິຼັດແຜນການລວມສູນສນິເຊ ່ ອ. 

- ຄົນ້ຄວາ້ການພຼັດທະນາລະບບົ IT ໃຫມ້ຄີວາມທຼັນສະໄໝ, ມຄີວາມປອດໄພ, ຄົນ້ຄວາ້ຜະລດິຕະພຼັນໃໝ່ໃຫແ້ທດ     
ເໝາະກຼັບຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້. 
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- ເອາົໃຈໃສ່ບ ລຫິານທ ນ, ການບ ລຫິານສນິເຊ ່ ອໃຫດ້ຂີ ນ້ກວ່າປີຜ່ານມາ, ການແກໄ້ຂ NPLໃຫສ້ຼັດສ່ວນຫຸຼດລງົ, ຄົນ້ຄວາ້
ເງ  ່ອນໄຂລູກຄາ້ SME, ຄົນ້ຄວາ້ຫາແຫ່ຼງທ ນເພ ່ ອຮອງຮຼັບໃນການປ່ອຍກູ,້ ຮຼັກສາສະພາບຄ່ອງ, ຄົນ້ຄວາ້ແຫ່ຼງລງົທ ນທີ່

ມປີະສດິທຜິນົສູງ ພອ້ມທຼັງຄົນ້ຄວາ້ປຼັບຫຸຼດອຼັດຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ ພອ້ມໆກຼັບການຫຸຼດດອກເບຍ້ເງນິກູ.້ 
- ຄົນ້ຄວ້າປຼັບປຸງກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ໃຫສ້ອດຄ່ອງຍີ່ ງຂ ນ້ເປຼັນຕົນ້ແມ່ນ ລະບຽບການຮຼັບພະນຼັກງານ  

ໃໝ່ ແລະ ລະບຽບທີ່ ບ ່ ທຼັນສອດຄ່ອງຈ ານວນໜ ່ ງ. 
-  ຕດິຕາມການປະກອບທ ນຈາກລຼັດຖະບານ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ການເພີມ້ທ ນໃຫແ້ກ່ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິລາວຫວຽດ 

(LVB) ແລະ ບ ລສິຼັດຮ່ວມທຸລະກດິປະກຼັນໄພລາວຫວຽດ (LVI). 
- ຄົນ້ຄວາ້ການຮຼັກສາຂ ມູ້ນການບ ລກິານລູກຄາ້, ຂ ມູ້ນການດ າເນນີງານຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ. 
- ຄົນ້ຄວາ້ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ KPI ຂອງພະນຼັກງານ ແລະ  KPI ສາຂາ. 
- ໄດຮ້ຼັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດສນິເຊ ່ ອຂອງ ທຄຕລ ເຊຼັ່ ນ: ພະແນກສນິເຊ ່ ອໄດສ້ າເລຼັດການຄົນ້ຄວາ້ຜະລດິຕະພຼັນເງນິກູ ້

ເພ ່ ອທີ່ ພຼັກພາອາໄສ ແລະ ປຼັບປຸງວຽກງານ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະແນກສນິເຊ ່ ອ ໃຫເ້ໝາະສມົກຼັບສະພາບການ
ແຂ່ງຂຼັນ ຮຼັບປະກຼັນການປະຕບິຼັດຕາມລະບຽບ ທຫລ ເຊຼັ່ ນ ປຼັບປຸງຮອບຊ າລະເງນິກູອ້ງີຕາມລຼັກຊະນະຂອງໂຄງການ. 

- ໄດປ້ຼັບປຸງອຼັດຕາດອກເບຍ້ຢ ດຢຸ່ນສ າຫຼຼັບເງນິຝາກສະກຸນເງນິບາດ-ໂດລາ ເພ ່ ອຮຼັກສາລູກຄາ້ເກົ່ າ ແລະ ລະດມົທ ນເງນິຕາ. 
 

 ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ  
    ສ າເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການຄວາມສ່ຽງຂ ນ້ ຈ ານວນ 03 ຄຼັງ້ ເພ ່ ອປ ກສາຫາລ ຄົນ້ຄວາ້

ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງໃນດາ້ນຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ, ຕດິຕາມການກວດກາການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດລະບຽບ
ການຕ່າງໆ 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 ຮຼັບຄວາມສ່ຽງ
ສ າຄຼັນ ເຊີ່ ງເຫຼັນວ່າປະຈບຸຼັນມຫຼີາຍດາ້ນຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ບ ່ ຢູ່ໃນຂອບເຂດກ ານດົຂອງລະບຽບ. 

- ຮຼັບຮອງເອາົລະບຽບການຮຼັກສາເງນິສດົຂອງບຼັນດາສາຂາ, ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສາຂາ ແລະ ເພ ່ ອສ ານຼັກ ງານ
ໃຫຍ່ບ ລຫິານເງນິສດົຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ຮຼັບຮອງລະດຼັບຄວາມສ່ຽງທີ່ ຕດິພຼັນກຼັບການຟອກເງນິ. 

- ທບົທວນການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດວຽກງານຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ຕດິພຼັນກຼັບນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ເພ ່ ອຫາວທິແີກໄ້ຂ
ໃນຕ ່ ໜາ້. 

- ປຼັບປຸງເນ ອ້ໃນ ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ແລະ ລະບຽບຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ສະພາບ ລຫິານໄດຮ້ຼັບຮອງເອາົໃນກອງປະຊຸມຄຼັງ້ຜ່ານມາ. 

- ຕດິຕາມກ່ຽວກຼັບການປະຕບິຼັດລະບຽບ AML ຂອງພະແນກການ ສາຂາ ແລະ ການສະໜອງຂ ມູ້ນ ລາຍງານຕ່າງໆໃຫ ້
ແກ່ ທຫລ. 
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- ໄດປ້ຼັບປຸງລະບຽບການອອກບຼັດ Credit card ໃຫຕ້ດິພຼັນກຼັບພະແນກສນິເຊ ່ ອເປຼັນຜູວ້ເິຄາະດາ້ນຫຼຼັກຊຼັບຄ າ້ປະກຼັນ. 
- ໄດສ້າ້ງແຜນຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລະບຽບຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ເພ  ່ ອເປຼັນ

ບ່ອນອງີໃນການປະຕບິຼັດວຽກງານຂອງຄະນະກ າມະການ. 
- ໄດຮ້ຼັບຮອງເອາົລະບຽບການຮຼັກສາເງນິສດົຂອງບຼັນດາສາຂາ, ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສາຂາ ແລະ ເພ ່ ອສ ານຼັກງານ

ໃຫຍ່ບ ລຫິານເງນິສດົຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 
- ຄົນ້ຄວາ້ການປຼັບປຸງສດິອານຸມຼັດຂອງ Teller, ສດິອານຸມຼັດຂອງຄະນະບ ລຫິານແຕ່ລະຂຼັນ້ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ວທິກີານອານຸ

ມຼັດທຸລະກ າທາງອເີລຼັກໂທນກິໂດຍສມົທບົກຼັບ IT. 
 

 ຄະນະກ າມະການກວດສອບບຼັນຊພີາຍໃນ  
ຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການກວດສອບບຼັນຊພີາຍໃນຂ ນ້ເພ ່ 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) ເຂົາ້ໃນ

ການກວດກາ ທຄຕລ. 
- ສ າເລຼັດການແກໄ້ຂບຼັນຫາຕ່າງໆ ຈ ານວນໜ ່ ງ. 
- ສ າເລຼັດການກວດສອບ 6 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2016 ຈາກບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກ EY.  
- ສ າເລຼັດການກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປີ 2015  ແລະ 06  ເດ ອນຕົນ້ປີ 2016 ຈາກບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກເອນີ

ແອນຢຼັງລາວ (E&Y). 
- ສ າເລຼັດການຮ່າງລະບຽບ ຫຼ  ຂ ແ້ນະນ າ ຂອງການກວດກາຂຼັນ້ 2 ອງີຕາມຄ າແນະນ າກວດກາ 3 ຂຼັນ້ຕອນ  
- ດ າເນນີການນ າໃຊຄູ່້ມ ການກວດກາຮູບແບບໃໝ່ (IA)  
- ສ າເລຼັດການຄຼັດເລ ອກບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ສ າເລຼັດການເຊຼັນສຼັນຍາກວດສອບ ປະຈ າປີ 2017. 
- ສ າເລຼັດການອອກບດົລາຍງານຖານະການເງນິປະຈ າໄຕມາດ 01,  06 ເດ ອນ ແລະ 09 ເດ ອນປີ 2016 ເປີດເຜຍີອອກສູ່ມວນຊນົ 

ຜ່ານລະບບົເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ. 
 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 ຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະ 
ເທດລາວ ມະຫາຊນົ ທົ່ ວລະບບົ ໄດຢ່້າງທ່ວງທຼັນກຼັບສະພາບແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

7. ການເຄ ່ ອນໄຫວດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ  ປະຈ າປີ 2016. 
  ໃນປີ 2016 ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ  ສາມາດຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດແຜນທຸລະກດິໄດ ້ດຼັ່ ງນີ:້ 
- ຍອດຊຼັບສນິ:   ປະຕບິຼັດໄດ ້ 32,023,274.00 ຕ ກ້ບີ ເທົ່ າກຼັບ    116.11 % ຂອງແຜນການປີ. 
- ຍອດເງນິຝາກ: ປະຕບິຼັດໄດ ້  28,187,968.00 ຕ ກ້ບີ ເທົ່ າກຼັບ    112.75% ຂອງແຜນການປີ. 
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