ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ຬນໄຫວທຸລະກິດ ປະຈາ 06 ເດຬນຕົົ້ນປີ 2017

1

1. ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດາເນີນທຸລະກິດໃນຮູ ບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່ ໃນ
ຼັ ຊຼັບ ສປປ ລາວ.
ຕະຫຼາດຫຼກ
້
້ ນພາຍໃຕ້
້
ຼັ ການສ້າງຕຼັງຂ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮບ
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕຼັງທະນາຄານ
ເລກທີ
129/ທຫລ, ລົງວຼັນທີ 01 ພະຈິກ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດດ້ານ
້ ດທ້າຍ ເລກທີ 4284/ທຫລ, ລົງວຼັນທີ 11 ພະຈິກ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ
ການທະນາຄານ ສະບຼັບປຼັ ບປຸ ງຄຼັງສຸ

ສປປ ລາວ. ໃນວຼັນທີ 23 ທຼັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລຼັດການຂາຍຮຸ ນ້ ອອກສູ່ ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊ່
ມາເປຼັ ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວຼັນທີ
້ ຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ
10 ມຼັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ

້ ກະຊວງການເງ ິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລດ
ຼັ ຖະບານເປຼັ ນຜູ ຖ
້ ຮຸ ນ້ ໃຫຍ່ ສຸ ດໂດຍຖຮຸ ນ້ 80% ຂອງຮຸ ນ້ ທຼັງ
ລາວ. ພ້ອມດຽວກຼັນນຼັນ,
ໝົດ.
ວຼັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງ ິນ ຂາຍຮຸ ນ້ ສາມຼັນ 10% ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຍຸ ດທະສາດ ຊ່ ວ່າ ທະນາຄານ

້
COFIBRED ອີງຕາມສຼັນຍາການຊ-ຂາຍຮຸ
ນ້ ສາມຼັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.

ຼັ ໂຄງສ້າງການຖຮຸ ້ນຂອງທະນາຄານ: ລຼັດຖະບານຖຮຸ ້ນ 70% ຮຸ ນ້ ຂອງນຼັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທຼັງ
ປະຈຸບນ
້ ຮຸ ນ້ ຈາກຕ່ າງປະເທດ 10%.
ພະນຼັກງານ ທຄຕລ) ແມ່ ນ 10%, ຄູ່ ຮ່ວມຍຸ ດທະສາດ 10% ແລະ ຜູ ຖ
ກິດຈະກາຫລຼັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ ນເພ່ ອສະໜອງການບລິການ ລວມທຼັງການລະດົມທນ ແລະ ຮຼັບຝາກເງ ິນ
້ ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ; ເງ ິນກູໄລຍະສຼັ
້ ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ
້
ໄລຍະສຼັນ,
ນ,
ບຸ ກຄົນ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ,

້
້
ບລິການຊາລະສະສາງ, ການບລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບລິການໜຼັງສສິນເຊ່ ອ, ຄາປະກຼັ
ນ, ໃຫ້ບລິການຊຂາຍ
ີ ່ າອ່ ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລິການດ້ານທະນາຄານອ່ ນໆ ທີ່ໄດ້ຮຼັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ວຼັດຖຸມຄ
້
້
ຼັ ຊຼັບເປຼັ ນຕົນ.
ສະເພາະແມ່ ນບລິການດ້ານປະກຼັນໄພ, ບລິການເປຼັ ນນາຍໜ້າຊຂາຍຫຼ
ກ
ທນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ນະວຼັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2017 ແມ່ ນ 682.888 ລ້ານກີບ.
ທີ່ຕຼັງ້ ແລະ ເຄອຂ່າຍ

້ ອນຢູ່ ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍນ, ເມອງຈຼັນທະບູ ລ,ີ ນະຄອນຫຼວງ
ສານຼັກງານໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານຕຼັງເຮ
ຼັ ໃນເຄອ, ສີ່ (4) ບລິສດ
ຼັ
ວຽງຈຼັນ. ໃນວຼັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2017 ທະນາຄານມີໜ່ ງ (1) ສານຼັກງານໃຫຍ່ , ໜ່ ງ (1) ບລິສດ
1

ຮ່ວມທນ, ສິບເກົາ້ (19) ສາຂາ, ແປດສິບສອງ (82) ໜ່ວຍບລິການ ແລະ ສິບຫົກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວ ສປປ
ລາວ.

2. ວິໃສທຼັດ

້
ທຄຕລ ໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸ ງວິໄສທຼັດຂອງຕົນຄນໃໝ່ ເພ່ ອປະກອບເຂົາໃນການພຼັ
ດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບຼັນລຸ

້
້
ຕາມເປົາໝາຍ
ແລະ ວຼັດຖຸປະສົງຄ: ເປຼັ ນທະນາຄານທີ່ເຂຼັມແຂງ
ທຼັນສະໄໝ ກ ້າວສູ່ ມາດຕະຖານສາກົນ.

3. ພາລະກິດ

້
ເພ່ ອເຮຼັດໃຫ້ ທຄຕລ ມະຫາຊົນ ກາຍເປຼັ ນທະນາຄານທີ່ເຂຼັມແຂງ
ທຼັນສະໄໝ ແລະ ກ ້າວສູ່ ມາດຕະຖານສາກົນ.

້
້
ພາລະກິດທີ່ສາຄຼັນຂອງ ທຄຕລ ມີຄ: ພຼັດທະນາລະບົບບລິຫານອົງກອນທີ່ເຂຼັມແຂງ
ເນຼັນການປຼັ
ບປຸ ງທຸລະກິດທະນາຄານ
ໃຫ້ແທດເໝາະກຼັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່

້ ຄອງບລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້
ຖເອົາການສ້າງວຼັດທະນະທາຄຸ ມ

້
ເຂຼັມແຂງ
ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫລຼັກການ Basel II, ຍົກສູ ງປະສິດທິພາບການດາເນີນທຸ ລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພຼັດທະນາ
້ ນຂ່າວສານບລິຫານທີ່ມີສກ
ຼັ ກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖກຕອ້ ງ ແລະ ທຼັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານ
ລະບົບຂມູ

ີ ນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດຼັບຄວາມຮູ ,້ ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້
ລະບົບລາຍງານ, ນາໃຊ້ລະບົບເທຼັກໂນໂລຊີທ່ ທຼັ
ເທົ່າທຽມກຼັບພາກພນ້ ແລະ ສາກົນ.

້
ເປົາໝາຍການດ
າເນີນງານ 2017
້ ນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ຈາເປຼັ ນຕອ້ ງໄດ້ ພຼັດທະນາ
ເພ່ ອກຽມຄວາມພ້ອມ ຮອງຮຼັບການຈຼັດຕຼັງຜຼັ
້
້
່ ນໆ ເພ່ ອ
້ ສອດຄ່ອງ, ພຼັດທະນາເຄ່ ອງມຮອບດ້ານ ແລະ ປຼັບປຸ ງປຼັ ດໃຈພນຖານອ
ບຼັນດາພນຖານໂຄງສ້າງການຈຼັ
ດຕຼັງໃຫ້
້
້ ຄອງບລິຫານ ທີ່
ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການການປຼັ ບປຸ ງບລິການ, ສ້າງຄວາມເຂຼັມແຂງດ້
ານການເງ ິນ, ການຄຸ ມ



້ ຄອງບລິຫານທີ່ດີເລີດ ການຈຼັດວາງສຼັບຊ້ອນໂຄງສ້າງ ແລະ ກົງຈຼັກການຈຼັດຕຼັງ້ ແມ່ ນຈາເປຼັ ນຕ້ອງໄດ້
ດີເລີດ. ໃນການຄຸ ມ
້
້ ວາສ້າງຕຼັງສາຂາ
້
ປຼັບປຸ ງຄນໃໝ່ ເຊຼັ່ນ: ນາສະເໜີສາ້ ງຕຼັງພະແນກການຕະຫລາດຄ
ນໃໝ່, ຄົນຄ້
ຢູ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈຼັນ,
້ ່ ມ ທີ່ເຫຼັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ, ປຼັບປຸ ງລະບຽບການຄຸ ້ມຄອງບລິຫານພາຍໃນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກຼັບ
ໜ່ວຍບລິການເພີມຕ
້ ່ ມໃໝ່, ການປຼັ ບປຸ ງພາລະບົດບາດຂອງສະພາບລິຫານໃຫ້ສອດຄ່ອງ CG.
ິ າສະບຼັບປຼັ ບປຸ ງ ແລະ ເພີມຕ
ບຼັນດານິຕກ

້
4. ກົງຈຼັກການຈຼັດຕຼັງ.

4.1 ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັງ້ ທຄຕລ: ປະກອບດ້ວຍສະພາບລິຫານ ຈານວນ 7 ທ່ານ, ຄະນະອານວຍການ ຈານວນ 7
ທ່ານ, 11 ພະແນກ 3 ສູ ນ, 19 ສາຂາ, 82 ໜ່ວຍບລິການ ແລະ 16 ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວປະເທດ.

2

ຄະນະສະພາບລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຄະນະອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ ານ ພູຂງົ ຈຼັນທະຈຼັກ
ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່

ທ່ ານ ພຼັນຊະນະ ຄຸ ນນຸວງົ
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ

ທ່ ານ ຄາຊ່ ຽນ ມິ່ງບຸ ບຜາ
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ

ທ່ ານ ລາໃຈ ຄຼັນພະວົງສ໌
ຮອງ ຜູ ້ອານວຍການ

ຼັ ຖິ່ນໄຊພອນ
ທ່ ານ ສຸ ພກ
ຮອງ ຜູ ້ອານວຍການ

ທ່ ານ ນຼັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ

ທ່ ານ ບົວວຼັນ ສີມະລີວງົ
ຮອງ ຜູ ້ອານວຍການ
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້
້ 2017 .
ຼັ ພາລະກິດ ປະຈາ 06 ເດອນຕົນປີ
5. ການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
້
ຼັ ວຽກງານໄດ້ຫຼາຍດ້ານ ເຊຼັ່ນ: ສາເລຼັດການປິ ດ
ໃນ 06 ເດອນຕົນປີ
2017 ທີ່ຜ່ານມານີ ້ ທຄຕລ ສາມາດປະຕິບດ
ສະຫຼຸບບຼັນຊີທາ້ ຍປີ 2016, ຈຼັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2016 ແລະ ປະຈາ
້ ກອງປະຊຸມຜູ ຖ
້ ຮຸ ້ນສະໄໝສາມຼັນ ປະຈາປີ
ໄຕມາດ 01/2017 ທຼັງໝົດ 02 ຄຼັງ້ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ 1 ຄຼັງ,

2016 ເພ່ ອຮຼັບຮອງເອົາບຼັນຫາສາຄຼັນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຮຼັບຮອງຜົນກວດສອບຖານະການເງ ິນຂອງ ທຄຕລ ຈາກ
ຼັ ກວດສອບພາຍນອກປະຈາປີ 2016 ຕາມມາດຖານບຼັນຊີລາວ ແລະ ຕາມມາດຖານບຼັນຊີສາກົນ. ພ້ອມທຼັງຮຼັບຮອງ
ບລິສດ
້ ຸ ນ້ ປະຈາປີ 2016 ຈານວນ 614 ກີບ/ຮຸ ນ້ ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈາປີ 2017 .
ການຈ່ າຍເງ ິນປຼັ ນຜົນໃຫ້ຜູ ຮ

້ າ້
ທຄຕລ ໄດ້ສາເລຼັດການຄຼັດເລອກ ແລະ ຮຼັບເອົາທີ່ປກສາດ້ານການເງ ິນ, ທີ່ປກສາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຜູ ຄ

້ ນຈານວນ 360 ຕກີ
້ ບ, ດາເນີນໂຄງການບາເຊວ 2 ພ້ອມທຼັງດາເນີນການ
ປະກຼັນການຂາຍຮຸ ນ້ ເພ່ ອອອກຮຸ ນ້ ສາມຼັນເພີມທ

ປະເມີນສ່ວນຕ່າງຂອງຄວາມສ່ຽງທຸກດ້ານຕາມບາເຊວ 2, ການກວດກາຮ່າງລາຍງານການວິເຄາະຊ່ອງວ່າງຄວາມສ່ຽງດ້ານ

ົ້
ICAAP, ສ່ວນຕ່າງຂອງຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ, ຄວາມສ່ຽງສິນເຊ່ ອ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການດາເນີນງານ, ໄດ້ຄນຄວ້ານ
າ
້
້
່ ຢູ່ເມອງໄຊເສດຖາ.
ສະເໜີ ທຫລ ສ້າງຕຼັງພະແນກການຕະຫຼ
າດຄນໃໝ່ ແລະ ສ້າງຕຼັງສາຂາໃໝ

້ ຜ່ານມາໄດ້ເປີ ດເຜີຍຜົນການກວດສອບຖານະການເງ ິນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2016 ແລະ ເປີ ດເຜີຍ
ໃນ 06 ເດອນຕົນປີ

ຼັ
ລາຍງານການເຄ່ ອນໄຫວຜົນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ໄຕມາດ 01/2017 ຜ່ານລະບົບເປີ ດເຜີຍຂອງບລິສດ
ຼັ ຊຼັບລາວ.
ຕະຫຼາດຫຼກ

້ ທຄຕລ ຍຼັງໄດ້ດາເນີນການເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸ ດທະສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020 ແລະ ແຜນການປີ
ນອກນຼັນ,

2017 ໃຫ້ແກ່ ສາຂາ ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບ ເພ່ ອໃຫ້ສາຂາຮຼັບຊາບບຼັນດາທິດທາງແຜນການ ແລະ ຜຼັນຂະຫຍາຍໄປສູ່
້
ຼັ ໃຫ້ບນ
ຼັ ລຸ ແຜນການຕ່າງໆ.
ການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ

້ ທຄຕລ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບລິການຊ່ ງໄດ້ເປີ ດໜ່ວຍ
ພ້ອມກຼັນນຼັນ,

ບລິການໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ ຈານວນ 02 ໜ່ວຍບລິການຄ: ໜ່ວຍບລິການຫ້ວຍຫົງ, ເມອງໄຊທານີ ແລະ ໜ່ວຍ
້ າມຼັ
້ ນ ປຕທ ດົງຈອງ) ແລະ ຈຼັດພິທເີ ປີ ດນາໃຊ້ອາຄານ
ບລິການ ດົງຈອງ, ເມອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ (ປານ
້ ບສາຂາຫຼວງພະບາງ.
ຫຼງຼັ ໃໝ່ຂອງໜ່ວຍບລິການເມອງງອຍ ທີ່ຂນກຼັ

້ ທຄຕລ ຍຼັງໄດ້ ຮ່ວມມກຼັບພາກສ່ວນອ່ ນໆເຊຼັ່ນ:
ນອກຈາກນຼັນ,

ີ ງົ ນາມວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມດ້ານ
ຈຼັດພິທລ

ບລິການທະນາຄານ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈາກຼັດ,

ຼັ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ-ຈີນ ຈາກຼັດ, ລົງ
ເຊຼັນສຼັນຍາວ່າດ້ວຍການບລິການ ທີ່ປກສາທາງດ້ານການເງ ິນ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບລິສດ

ຼັ ກຸ ງສີ ບລິການເຊົ່າສິນເຊ່ ອຈາກຼັດ ວ່າດ້ວຍການຊາລະຄ່າ
ນາມກ່ ຽວກຼັບການຮ່ວມມລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບລິສດ
ຼັ AEON ເຊົ່າສິນ
ບລິການຕ່ າງໆຜ່ານ ທຄຕລ, ເຊຼັນສຼັນຍາການບລິການ Bill Payment ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກຼັບບລິສດ

້ ນ ຂອງ ທຄຕລ
ຼັ ລາວລ ທີ່ປກສາດ້ານກົດໝາຍໃນໂຄງການເພີມທ
ເຊ່ ອລາວ ແລະ ເຊຼັນສຼັນຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ບລິສດ
້ ດໂຄສະນາໃນງານວາງສະແດງ ຊຼັບສິນທາງປຼັ ນຍາ.
ແລະ ຕຼັງບູ
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6. ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງສະພາບລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ ແລະ ຄະນະກາມະການອ່ ນໆ
 ສະພາບລິຫານ

້ ຜ່ານມາ ໄດ້ເປີ ດກອງປະຊຸມ 1 ຄຼັງ້ ເພ່ ອຄົນຄວ້
້
ໃນ 06 ເດອນຕົນປີ
າ ແລະ ຮອງຮອງບຼັນຫາສາຄຼັນເຊຼັ່ນ:

້ ນ, ເປົ າໝາຍການນ
້
້
ຼັ ລາວຈີນ ເປຼັ ນຜູ ຄ
້ າປະກຼັ
- ຮຼັບຮອງແຜນການຈາໜ່າຍເພີມທ
າໃຊ້ທນ, ຮຼັບຮອງບລິສດ
ນການຈາໜ່າຍ
້ ນ ແລະ ຮຼັບຮອງເອົາບລິສດ
ຼັ ລາວລແອນຄອນເຊົາແຕນກຼຸບ ເປຼັ ນບລິສດ
ຼັ ທີ່ປກສາດ້ານກົດໝາຍ ໃນການຈາ
ຮຸ ້ນເພີມທ
້ ນ.
ໜ່າຍຮຸ ້ນເພີມທ

້
້
້
- ຮຼັບຮອງຄົນຄວ້
າເປົ າໝາຍສະມາຊິ
ກສະພາບລິຫານຊຸດໃໝ່ ແລະ ຄະນະກາມະການກວດສອບສະພາບລິຫານ, ຜູ ຖ
ຮຸ ້ນ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່.
ຼັ ການ ການແບ່ງເງ ິນປຼັ ນກາໄລຫຼງຼັ
- ຮຼັບຮອງຜົນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປີ 2016 ແລະ ຮຼັບຮອງເອົາຫຼກ
້ ງຕ່ າງໆ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ອາກອນ ເພ່ ອຈ່ າຍເງ ິນເງ ິນປຼັນຜົນ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ແບ່ງເຂົາຄຼັ

້ ດກອງປະຊຸມຜູ່ ຖຮຸ ນ້ ແລະ ການົດມປຼັ້ ນຜົນ ປະຈາປີ 2016.
- ຮຼັບຮອງ ແລະ ການົດມປິ້ ດບຼັນຊີຜູ່ຖຮຸ ນ້ , ມເປີ
 ຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງບລິຫານ
້
້
ໃນ 06 ເດອນຕົນປີ
2017 ຄະນະກາມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົນຄວ້
າຕິດຕາມຜົນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ

້ າໃນການດາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ແຕ່ລະດ້ານຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ິ ຊີນ
ົ ເຊຼັ່ນ: ຕິດຕາມ
ທຄຕລ ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໃຫ້ທດ

້
ການພຼັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ຕິດຕາມການຄົນຄວ້
າລາຍຊ່ ສະພາບລິຫານຊຸດໃໝ່, ຕິດຕາມການລະດົມເງ ິນຝາກ

້
້
ິ ານຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງຄ: ການໂຄສະນາ, ການົດອຼັດຕາ
ໂດຍຕຼັງຄະນະກ
າມະການຄົນຄວ້
າການລະດົມທນຜ່ານຫຼາຍວິທກ
້ ຄອງ NPL
ດອກເບ້ຍຢດຢຸ່ ນ, ຕິດຕາມວຽກງານບລິຫານສິນເຊ່ ອ ໂດຍສະເພາະຕິດຕາມລາຍການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ , ຄຸ ມ
ໃຫ້ຢ່ ູໃນລະດຼັບທີ່ເໝາະສົມ.

້
້
ິນຕາ, ບຼັນຫາ
ນອກນຼັນ,
ຍຼັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມວຽກງານການບລິຫານທນ: ບຼັນຫາສະພາບຄ່ອງ, ຊຂາຍເງ

ຼັ ໃນເຄອ ແລະ ຕິດຕາມການລົງທນຂອງ ທຄຕລ ຢ່າງມີ
ເງ ິນສົດ ແຕ່ ລະໄລຍະຕິດຕາມການດາເນີນງານຂອງບຼັນດາບລິສດ
້
ົ , ຕິດຕາມການປະຕິບດ
ຼັ ໂຄງການແຜນຍຸ ດທະສາດໄລຍະຍາວ, ຄົນຄວ້
ປະສິດທິຜນ
າພາລະບົດບາດຂອງບຼັນດາຄະນະກາ
້ ບສະພາບລິຫານເພ່ ອນາສະເໜີສະພາບລິຫານຮຼັບຮອງ, ຕິດຕາມການການກະກຽມປະກອບທນ ທຄຕລ:
ມະການ ທີ່ຂນກຼັ

້ ດ Road show ແລະ ການົດມຈອງຮຸ
້
້
ໄດ້ສາເລຼັດການການົດລາຄາຮຸ ນ້ ໄດ້ເຊຼັນສຼັນຍາຄາປະກຼັ
ນການຈາໜ່າຍຮຸ ນ້ ຂນຈຼັ
ນ້
ທຄຕລ.

້
- ຕິດຕາມການປະເມີນ KPI ສາຂາຕາມເງ່ ອນໄຂທີ່ໄດ້ການົດເມ່ ອກ່ ອນ ແລະ ຕິດຕາມການຄົນຄວ້
າ KPI ຂອງ
້
້
ພະນຼັກງານ ບຼັນດາພະແນກ, ສູ ນ ສານຼັກງານໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ຕິດຕາມການຄົນຄວ້
າຈຼັດຂຼັນສາຂາ-ຫນ່
ວຍບລິການ: ຈຼັດ
້ ງໃສ່ລາຍການເຄ່ ອນໄຫວທຸລະກາ ເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກ ເພ່ ອການົດສິດ ຂຼັນສາຂາ.
້
ມາດຖານແຕ່ ລະຂຼັນອີ

ຼັ ຮອງເອົາການປຼັ ບປຸ ງລະບຽບການຕ່າງໆ: ການປຼັ ບປຸ ງລະບຽບລວມຂອງ ທຄຕລ, ການປຼັ ບປຸ ງ
- ຄະນະກາມະການໄດ້ຮບ

້ ່ ສ້າງສ້ອມແປງ, ການປຼັ ບປຸ ງລະບຽບຄຸ ມ
້ Annual report
້ ຄອງພາຫະນະ ແລະ ໄດ້ຮບ
ຼັ ຮອງເອົາປມ
ລະບຽບຈຼັດຊ-ກ
2016 ຂອງ ທຄຕລ.
5

 ຄະນະກາມະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ
້ 2017, ທຄຕລ ໄດ້ສບຕ່ ເອົາໃຈໃສ່ຈຼັດຕຼັງປະຕິ
້
ຼັ ວຽກງານການຄຸ ມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ຮບ
ຼັ
ນຼັບແຕ່ຕົນປີ
ບດ
້ ່ ນເຊຼັ່ນ: ສຼັງລວມບຼັນດາຂພົ
້ ບເຫຼັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ົ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫຼັນໄດ້ຈາກບຼັນດາວຽກງານທີ່ພົນເດຼັ
ປະສິດທິຜນ
ຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ເພ່ ອບຼັນທກລົງໃນເອກະສານບຼັນທກຄວາມສ່ຽງ (Cloud Computing

້ ່ ອນາໃຊ້ເປຼັ ນພນຖານໃນການວິ
້
Risk Log) ທີ່ຖກສ້າງຂນເພ
ເຄາະຄວາມສ່ຽງ, ວິເຄາະຜົນກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງທຼັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນຕ່ ການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານ ເຊຼັ່ນ: ຜົນກະທົບຈາກການໂຈລະກາຂ ້
ມູນບຼັດເຄຣດິດຂອງລູກຄ້າ ທຄຕລ, ການນາໃຊ້ເຄ່ ອງຮູ ດບຼັດ EDC ໃນຮູ ບແບບອອບລາຍ (offline) ເພ່ ອເຮຼັດການສ ້
ໂກງ ແລະ ອ່ ນໆ.

້ ປະເມີນທຸລະກາທີ່ແຕ່ ລະພະແນກ/ສູ ນ/ສາຂາ ບ່ ປະຕິບດ
ຼັ ຕາມລະບຽບບລິການ ເປຼັ ນປະຈາທຸກໆ
ນອກຈາກນຼັນ,
້ ນທີ່ແຕ່ ລະ ພະແນກ/ສູ ນ/ສາຂາ ລາຍງານເຖິງ ພາກສ່ວນຄຸ ມ
້ ຄອງຄວາມ
ເດອນ ພ້ອມທຼັງເຮຼັດການສົມທຽບລະຫວ່າງ ຂມູ
້ ບເຫຼັນຂອງ ພາກສ່ວນກວດກາ (ຜູ ປ
້ ອ
້ ງກຼັນແຖວທີ 02) ກຼັບ ບົດລາຍງານຂພົ
້ ອ
້ ງກຼັນແຖວທີ 03) ເພ່ ອ
ສ່ຽງ (ຜູ ປ

ຮຼັບປະກຼັນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງການລາຍງານ, ຮ່າງນະໂຍບາຍຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ, ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈຼັດຕຼັງ້
ຼັ ການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ
ປະຕິບດ
ສະແດງໃຫ້ເຫຼັນໄດ້ຈາກການກະກຽມຄວາມ
້
ຼັ ຕາມຫຼກ
ຼັ ການ ບາເຊວ II.
ພ້ອມໃນການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
 ຄະນະກາມະການກວດສອບບຼັນຊີພາຍໃນ
ສາເລຼັດການກວດສອບຖານະການເງ ິນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2016, ເຊຼັນຮຼັບຮອງບົດລາຍງານການເງ ິນພາຍໃຕ້
ມາດຕະຖານລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ, ສາເລຼັດການເປີ ດເຜີຍບົດລາຍງານການເງ ິນອອກສູ່ ມວນຊົນ, ສາເລຼັດການ
້ ຄອງທະນາຄານທຸລະ
ກວດສອບຖານະການເງ ິນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2016 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລຼັດ ແລະ ກົມຄຸ ມ
້
ຼັ ຢູ່ໃນຂຼັນຕອນການອອກບົ
ກິດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະຈຸບນ
ດລາຍງານ, ຮຼັບຮອງແຜນການກວດກາປະຈາປີ
່
້ ທຄຕລ ໄດ້ເລີມຕົນກະກຽມການຄຼັ
້
ຼັ ກວດສອບພາຍ
2017 ຂອງພະແນກກວດກາພາຍໃນ. ພ້ອມກຼັນນຼັນ,
ດເລອກບລິສດ
ນອກມາກວດສອບຖານະການເງ ິນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2018.
້
ທຄຕລ
ສາເລຼັດການອອກລະບຽບຂຼັນຕອນການຊ
-້ ຂາຍແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

ສະບຼັບປຼັບປຸ ງໃໝ່,

້ ຄອງສາຂາ ໃນການສ້າງແຜນຍຸ ດທະສາດ ແລະ ບົດວິພາກລະອຽດກ່ ຽວກຼັບການແຍກໂຄງຮ່າງ
ຕິດຕາມ ພະແນກຄຸ ມ
້
້ ບເຫຼັນຂອງບຼັນດາພະແນກ/ສູນ ເຫຼັນວ່າສ່ວນຫລາຍແມ່ ນສາມາດ
ການຈຼັດຕຼັງຂອງພະແນກ
ແລະ ຕິດຕາມການແກ ້ໄຂຂພົ
ິ ຮ່ວງ (ຜິດເລກ GL).
ແກ ້ໄຂໄດ້ ຍຼັງເຫຼອ ບາງບຼັນຫາຄົງຄ້າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ສບຕ່ ແກ ້ໄຂ ຄ: ການເປີ ດບຼັນຊີຜດ

້ 2017.
7. ຜົນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈາ 06 ເດອນຕົນປີ
້
້
ຼັ ແຜນ
ໃນ 06 ເດອນຕົນປີ
2017 ຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາມາດຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
້
ທຸລະກິດໄດ້ ດຼັ່ງນີ:
-

້ ບ, ເທົ່າກຼັບ 92,7 % ຂອງແຜນການປີ .
ຼັ ໄດ້ 32.740.413 ຕກີ
ຍອດຊຼັບສິນ: ປະຕິບດ
້ ບ, ເທົ່າກຼັບ 96,6 % ຂອງແຜນການປີ .
ຼັ ໄດ້ 28.708.583 ຕກີ
ຍອດເງ ິນຝາກ: ປະຕິບດ
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