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1. ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ 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  ທະນາຄານໄດສ້ າເລຼັດການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊ ່

ມາເປຼັນ 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% ຂອງຮຸນ້ທຼັງ
ໝດົ. 

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 (ລວມທຼັງ
ພະນຼັກງານ ທຄຕລ) ແມ່ນ 10%, ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10% ແລະ ຜູຖ້ ຮຸນ້ຈາກຕ່າງປະເທດ 10%. 

ກດິຈະກ າຫລຼັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພ ່ ອສະໜອງການບ ລກິານ ລວມທຼັງການລະດມົທ ນ ແລະ ຮຼັບຝາກເງນິ
ໄລຍະສຼັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສຼັນ້, ກາງ, ຍາວ ໃຫແ້ກ່ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ 
ບຸກຄນົ ຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ,
ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ບ ລກິານໜຼັງສ ສນິເຊ ່ ອ, ຄ າ້ປະກຼັນ, ໃຫບ້ ລກິານຊ ຂ້າຍ
ວຼັດຖຸມຄ່ີາອ ່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອ ່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ຼັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນບ ລກິານດາ້ນປະກຼັນໄພ, ບ ລກິານເປຼັນນາຍໜາ້ຊ ຂ້າຍຫຼຼັກຊຼັບເປຼັນຕົນ້. 

ທ ນຈດົທະບຽນ 

ທ ນຈດົທະບຽນ ນະວຼັນທ ີ30 ມຖຸີນາ 2017 ແມ່ນ 682.888 ລາ້ນກບີ.  

ທີ່ ຕຼັງ້ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ 
ສ ານຼັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕຼັງ້ເຮ ອນຢູ່ເລກທ ີ 01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍ ນ, ເມ ອງຈຼັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈຼັນ. ໃນວຼັນທ ີ30 ມຖຸີນາ 2017 ທະນາຄານມໜີ ່ ງ (1) ສ ານຼັກງານໃຫຍ່, ໜ ່ ງ (1) ບ ລສິຼັດໃນເຄ ອ, ສີ່  (4) ບ ລສິຼັດ
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ຮ່ວມທ ນ, ສບິເກົາ້ (19) ສາຂາ, ແປດສບິສອງ (82) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ 
ລາວ. 

2. ວໃິສທຼັດ 
ທຄຕລ ໄດຮ້ຼັບການປຼັບປຸງວໄິສທຼັດຂອງຕນົຄ ນໃໝ່ ເພ ່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນການພຼັດທະນາວຽກງານຂອງຕນົໃຫບ້ຼັນລຸ

ຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ວຼັດຖຸປະສງົຄ : ເປຼັນທະນາຄານທີ່ ເຂຼັມ້ແຂງ ທຼັນສະໄໝ ກາ້ວສູ່ມາດຕະຖານສາກນົ. 

3. ພາລະກດິ 
 ເພ ່ ອເຮຼັດໃຫ ້ທຄຕລ ມະຫາຊນົ ກາຍເປຼັນທະນາຄານທີ່ ເຂຼັມ້ແຂງ ທຼັນສະໄໝ ແລະ ກາ້ວສູ່ມາດຕະຖານສາກນົ.  

ພາລະກດິທີ່ ສ າຄຼັນຂອງ ທຄຕລ ມຄີ : ພຼັດທະນາລະບບົບ ລຫິານອງົກອນທີ່ ເຂຼັມ້ແຂງ ເນຼັນ້ການປຼັບປຸງທຸລະກດິທະນາຄານ
ໃຫແ້ທດເໝາະກຼັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖ ເອາົການສາ້ງວຼັດທະນະທ າຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງໃຫ ້
ເຂຼັມ້ແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫລຼັກການ Basel II, ຍກົສູງປະສດິທພິາບການດ າເນນີທຸລະກດິ, ສາ້ງ ແລະ ພຼັດທະນາ
ລະບບົຂ ມູ້ນຂ່າວສານບ ລຫິານທີ່ ມສີຼັກກາຍະພາບ, ຄບົຖວ້ນ, ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ທຼັນເວລາ, ໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ ທາງດາ້ນ
ລະບບົລາຍງານ, ນ າໃຊລ້ະບບົເທຼັກໂນໂລຊທີີ່ ທຼັນສະໄໝ ແລະ ຍກົລະດຼັບຄວາມຮູ,້ ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນໃຫ ້
ເທົ່ າທຽມກຼັບພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ. 
 ເປົາ້ໝາຍການດ າເນນີງານ  2017      

ເພ ່ ອກຽມຄວາມພອ້ມ ຮອງຮຼັບການຈຼັດຕຼັງ້ຜຼັນຂະຫຍາຍພາລະກດິໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ຈ າເປຼັນຕອ້ງໄດ ້ ພຼັດທະນາ 
ບຼັນດາພ ນ້ຖານໂຄງສາ້ງການຈຼັດຕຼັງ້ໃຫສ້ອດຄ່ອງ, ພຼັດທະນາເຄ ່ ອງມ ຮອບດາ້ນ ແລະ ປຼັບປຸງປຼັດໃຈພ ນ້ຖານອ ່ ນໆ ເພ ່ ອ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການການປຼັບປຸງບ ລກິານ, ສາ້ງຄວາມເຂຼັມ້ແຂງດາ້ນການເງນິ, ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ ທີ່
ດເີລດີ. ໃນການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານທີ່ ດເີລດີ ການຈຼັດວາງສຼັບຊອ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ກງົຈຼັກການຈຼັດຕຼັງ້ ແມ່ນຈ າເປຼັນຕອ້ງໄດ ້
ປຼັບປຸງຄ ນໃໝ່ ເຊຼັ່ ນ: ນ າສະເໜສີາ້ງຕຼັງ້ພະແນກການຕະຫລາດຄ ນໃໝ່, ຄົນ້ຄວ້າສາ້ງຕຼັງ້ສາຂາ ຢູ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈຼັນ, 
ໜ່ວຍບ ລກິານເພີມ້ຕ ່ ມ ທີ່ ເຫຼັນວ່າມຄີວາມເໝາະສມົ, ປຼັບປຸງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານພາຍໃນ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກຼັບ
ບຼັນດານຕິກິ າສະບຼັບປຼັບປຸງ ແລະ ເພີມ້ຕ ່ ມໃໝ່, ການປຼັບປຸງພາລະບດົບາດຂອງສະພາບ ລຫິານໃຫສ້ອດຄ່ອງ CG. 
4. ກງົຈຼັກການຈຼັດຕຼັງ້. 
 

4.1  ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັງ້ ທຄຕລ: ປະກອບດວ້ຍສະພາບ ລຫິານ ຈ ານວນ 7 ທ່ານ, ຄະນະອ ານວຍການ ຈ ານວນ 7 
ທ່ານ, 11 ພະແນກ 3 ສູນ, 19 ສາຂາ, 82 ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ 16 ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວປະເທດ. 
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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 
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5. ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດພາລະກດິ ປະຈ າ 06 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2017 . 
 

       ໃນ 06 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2017 ທີ່ ຜ່ານມານີ ້ ທຄຕລ ສາມາດປະຕບິຼັດວຽກງານໄດຫຼ້າຍດາ້ນ ເຊຼັ່ ນ: ສ າເລຼັດການປິດ
ສະຫຸຼບບຼັນຊທີາ້ຍປີ 2016, ຈຼັດກອງປະຊຸມທບົທວນຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2016 ແລະ ປະຈ າ
ໄຕມາດ 01/2017 ທຼັງໝດົ 02 ຄຼັງ້ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ 1 ຄຼັງ້, ກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ສະໄໝສາມຼັນ ປະຈ າປີ 
2016 ເພ ່ ອຮຼັບຮອງເອາົບຼັນຫາສ າຄຼັນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮຼັບຮອງຜນົກວດສອບຖານະການເງນິຂອງ ທຄຕລ ຈາກ
ບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກປະຈ າປີ 2016 ຕາມມາດຖານບຼັນຊລີາວ ແລະ ຕາມມາດຖານບຼັນຊສີາກນົ. ພອ້ມທຼັງຮຼັບຮອງ
ການຈ່າຍເງນິປຼັນຜນົໃຫຜູ້ຮຸ້ນ້ປະຈ າປີ 2016 ຈ ານວນ 614 ກບີ/ຮຸນ້ ແລະ ທດິທາງແຜນການປະຈ າປີ 2017 . 

ທຄຕລ ໄດສ້ າເລຼັດການຄຼັດເລ ອກ ແລະ ຮຼັບເອາົທີ່ ປ ກສາດາ້ນການເງນິ, ທີ່ ປ ກສາດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຜູຄ້ າ້
ປະກຼັນການຂາຍຮຸນ້ເພ ່ ອອອກຮຸນ້ສາມຼັນເພີມ້ທ ນຈ ານວນ 360 ຕ ກ້ບີ, ດ າເນນີໂຄງການບາເຊວ 2 ພອ້ມທຼັງດ າເນນີການ
ປະເມນີສ່ວນຕ່າງຂອງຄວາມສ່ຽງທຸກດາ້ນຕາມບາເຊວ 2, ການກວດກາຮ່າງລາຍງານການວເິຄາະຊ່ອງວ່າງຄວາມສ່ຽງດາ້ນ 
ICAAP, ສ່ວນຕ່າງຂອງຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ, ຄວາມສ່ຽງສນິເຊ ່ ອ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການດ າເນນີງານ, ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ນ າ
ສະເໜ ີທຫລ ສາ້ງຕຼັງ້ພະແນກການຕະຫຼາດຄ ນໃໝ່ ແລະ ສາ້ງຕຼັງ້ສາຂາໃໝ່ຢູ່ເມ ອງໄຊເສດຖາ. 

  ໃນ 06 ເດ ອນຕົນ້ປີຜ່ານມາໄດເ້ປີດເຜຍີຜນົການກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2016 ແລະ ເປີດເຜຍີ
ລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ໄຕມາດ 01/2017 ຜ່ານລະບບົເປີດເຜຍີຂອງບ ລສິຼັດ
ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ. 

    ນອກນຼັນ້, ທຄຕລ ຍຼັງໄດດ້ າເນນີການເຜຍີແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020 ແລະ ແຜນການປີ 
2017 ໃຫແ້ກ່ສາຂາ ທຄຕລ ທົ່ ວລະບບົ ເພ ່ ອໃຫສ້າຂາຮຼັບຊາບບຼັນດາທດິທາງແຜນການ ແລະ ຜຼັນຂະຫຍາຍໄປສູ່
ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດໃຫບ້ຼັນລຸແຜນການຕ່າງໆ.  ພອ້ມກຼັນນຼັນ້, ທຄຕລ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານຊ ່ ງໄດເ້ປີດໜ່ວຍ
ບ ລກິານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ ຈ ານວນ 02 ໜ່ວຍບ ລກິານຄ : ໜ່ວຍບ ລກິານຫວ້ຍຫງົ, ເມ ອງໄຊທານ ີ ແລະ ໜ່ວຍ
ບ ລກິານ ດງົຈອງ, ເມ ອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ (ປ າ້ນ າ້ມ ຼັນ ປຕທ ດງົຈອງ) ແລະ ຈຼັດພທິເີປີດນ າໃຊອ້າຄານ 
ຫຼຼັງໃໝ່ຂອງໜ່ວຍບ ລກິານເມ ອງງອຍ ທີ່ ຂ ນ້ກຼັບສາຂາຫຼວງພະບາງ. 
     ນອກຈາກນຼັນ້, ທຄຕລ ຍຼັງໄດ ້ ຮ່ວມມ ກຼັບພາກສ່ວນອ ່ ນໆເຊຼັ່ ນ:  ຈ ຼັດພທິລີງົນາມວ່າດວ້ຍການຮ່ວມມ ດາ້ນ
ບ ລກິານທະນາຄານ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈນີ ຈ າກຼັດ, 
ເຊຼັນສຼັນຍາວ່າດວ້ຍການບ ລກິານ ທີ່ ປ ກສາທາງດາ້ນການເງນິ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບ ລສິຼັດຫຼຼັກຊຼັບລາວ-ຈນີ ຈ າກຼັດ, ລງົ
ນາມກ່ຽວກຼັບການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບ ລສິຼັດກຸງສ ີ ບ ລກິານເຊົ່ າສນິເຊ ່ ອຈ າກຼັດ ວ່າດວ້ຍການຊ າລະຄ່າ
ບ ລກິານຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ,  ເຊຼັນສຼັນຍາການບ ລກິານ Bill Payment ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກຼັບບ ລສິຼັດ AEON ເຊົ່ າສນິ
ເຊ ່ ອລາວ ແລະ ເຊຼັນສຼັນຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ບ ລສິຼັດລາວລ  ທີ່ ປ ກສາດາ້ນກດົໝາຍໃນໂຄງການເພີມ້ທ ນ ຂອງ ທຄຕລ 
ແລະ ຕຼັງ້ບູດໂຄສະນາໃນງານວາງສະແດງ ຊຼັບສນິທາງປຼັນຍາ. 
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6. ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຄະນະກ າມະການອ ່ ນໆ 
 

 ສະພາບ ລຫິານ 
     ໃນ 06 ເດ ອນຕົນ້ປີຜ່ານມາ ໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມ 1 ຄຼັງ້ ເພ ່ ອຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຮອງຮອງບຼັນຫາສ າຄຼັນເຊຼັ່ ນ: 

- ຮຼັບຮອງແຜນການຈ າໜ່າຍເພີມ້ທ ນ, ເປົາ້ໝາຍການນ າໃຊທ້ ນ, ຮຼັບຮອງບ ລສິຼັດລາວຈນີ ເປຼັນຜູຄ້ າ້ປະກຼັນການຈ າໜ່າຍ
ຮຸນ້ເພີມ້ທ ນ ແລະ ຮຼັບຮອງເອາົບ ລສິຼັດລາວລ ແອນຄອນເຊາົແຕນກຼຸບ ເປຼັນບ ລສິຼັດທີ່ ປ ກສາດາ້ນກດົໝາຍ ໃນການຈ າ   
ໜ່າຍຮຸນ້ເພີມ້ທ ນ. 

- ຮຼັບຮອງຄົນ້ຄວາ້ເປົາ້ໝາຍສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຊຸດໃໝ່ ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດສອບສະພາບ ລຫິານ, ຜູຖ້ 
ຮຸນ້ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່. 

- ຮຼັບຮອງຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ປີ 2016 ແລະ ຮຼັບຮອງເອາົຫຼຼັກການ ການແບ່ງເງນິປຼັນກ າໄລຫຼຼັງ
ອາກອນ ເພ ່ ອຈ່າຍເງນິເງນິປຼັນຜນົ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ແບ່ງເຂົາ້ຄຼັງຕ່າງໆ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ. 

- ຮຼັບຮອງ ແລະ ກ ານດົມ ປິ້ດບຼັນຊຜູ່ີຖ ຮຸນ້, ມ  ເ້ປີດກອງປະຊຸມຜູ່ຖ ຮຸນ້ ແລະ ກ ານດົມ ປ້ຼັນຜນົ ປະຈ າປີ 2016. 
 ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 

    ໃນ 06 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2017 ຄະນະກ າມະການໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຄົນ້ຄວາ້ຕດິຕາມຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ 
ທຄຕລ ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໃຫທ້ດິຊີນ້ າໃນການດ າເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ແຕ່ລະດາ້ນຢ່າງມປີະສດິທຜິນົເຊຼັ່ ນ: ຕດິຕາມ
ການພຼັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕດິຕາມການຄົນ້ຄວາ້ລາຍຊ ່ ສະພາບ ລຫິານຊຸດໃໝ່, ຕດິຕາມການລະດມົເງນິຝາກ 
ໂດຍຕຼັງ້ຄະນະກ າມະການຄົນ້ຄວາ້ການລະດມົທ ນຜ່ານຫຼາຍວທິກິານຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງຄ : ການໂຄສະນາ, ກ ານດົອຼັດຕາ
ດອກເບຍ້ຢ ດຢຸ່ນ, ຕດິຕາມວຽກງານບ ລຫິານສນິເຊ ່ ອ ໂດຍສະເພາະຕດິຕາມລາຍການລູກຄາ້ລາຍໃຫຍ່, ຄຸມ້ຄອງ NPL 
ໃຫຢູ່້ໃນລະດຼັບທີ່ ເໝາະສມົ. 

   ນອກນຼັນ້, ຍຼັງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມວຽກງານການບ ລຫິານທ ນ: ບຼັນຫາສະພາບຄ່ອງ, ຊ ຂ້າຍເງນິຕາ, ບຼັນຫາ
ເງນິສດົ ແຕ່ລະໄລຍະຕດິຕາມການດ າເນນີງານຂອງບຼັນດາບ ລສິຼັດໃນເຄ ອ ແລະ ຕດິຕາມການລງົທ ນຂອງ ທຄຕລ ຢ່າງມີ
ປະສດິທຜິນົ, ຕດິຕາມການປະຕບິຼັດໂຄງການແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ, ຄົນ້ຄວາ້ພາລະບດົບາດຂອງບຼັນດາຄະນະກ າ
ມະການ ທີ່ ຂ ນ້ກຼັບສະພາບ ລຫິານເພ ່ ອນ າສະເໜສີະພາບ ລຫິານຮຼັບຮອງ, ຕດິຕາມການການກະກຽມປະກອບທ ນ ທຄຕລ: 
ໄດສ້ າເລຼັດການກ ານດົລາຄາຮຸນ້ ໄດເ້ຊຼັນສຼັນຍາຄ າ້ປະກຼັນການຈ າໜ່າຍຮຸນ້ ຂ ນ້ຈ ຼັດ Road show ແລະ ກ ານດົມ ຈ້ອງຮຸນ້ 
ທຄຕລ. 
- ຕດິຕາມການປະເມນີ KPI ສາຂາຕາມເງ  ່ອນໄຂທີ່ ໄດກ້ ານດົເມ ່ ອກ່ອນ ແລະ ຕດິຕາມການຄົນ້ຄວາ້ KPI ຂອງ
ພະນຼັກງານ ບຼັນດາພະແນກ, ສູນ ສ ານຼັກງານໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ຕດິຕາມການຄົນ້ຄວາ້ຈຼັດຂຼັນ້ສາຂາ-ຫນ່ວຍບ ລກິານ: ຈຼັດ
ມາດຖານແຕ່ລະຂຼັນ້ອງີໃສ່ລາຍການເຄ ່ ອນໄຫວທຸລະກ າ ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກ ເພ ່ ອກ ານດົສດິ ຂຼັນ້ສາຂາ. 
- ຄະນະກ າມະການໄດຮ້ຼັບຮອງເອາົການປຼັບປຸງລະບຽບການຕ່າງໆ: ການປຼັບປຸງລະບຽບລວມຂອງ ທຄຕລ, ການປຼັບປຸງ 
ລະບຽບຈຼັດຊ -້ກ ່ ສາ້ງສອ້ມແປງ, ການປຼັບປຸງລະບຽບຄຸມ້ຄອງພາຫະນະ ແລະ ໄດຮ້ຼັບຮອງເອາົປ ມ້ Annual report 
2016 ຂອງ ທຄຕລ. 
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 ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ  
 

ນຼັບແຕ່ຕົນ້ປີ 2017, ທຄຕລ ໄດສ້ ບຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດວຽກງານການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫໄ້ດຮ້ຼັບ
ປະສດິທຜິນົ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫຼັນໄດຈ້າກບຼັນດາວຽກງານທີ່ ພົນ້ເດຼັ່ ນເຊຼັ່ ນ: ສຼັງລວມບຼັນດາຂ ພ້ບົເຫຼັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ຂອງ ທຄຕລ ໄລຍະປີ 2016 ທີ່ ຜ່ານມາ ເພ ່ ອບຼັນທ ກລງົໃນເອກະສານບຼັນທ ກຄວາມສ່ຽງ (Cloud Computing 
Risk Log) ທີ່ ຖ ກສາ້ງຂ ນ້ເພ ່ ອນ າໃຊເ້ປຼັນພ ນ້ຖານໃນການວເິຄາະຄວາມສ່ຽງ, ວເິຄາະຜນົກະທບົຈາກຄວາມສ່ຽງທຼັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົຕ ່ ການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ ທະນາຄານ ເຊຼັ່ ນ: ຜນົກະທບົຈາກການໂຈລະກ າຂ ້
ມູນບຼັດເຄຣດດິຂອງລູກຄາ້ ທຄຕລ, ການນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງຮູດບຼັດ EDC ໃນຮູບແບບອອບລາຍ (offline) ເພ ່ ອເຮຼັດການສ ້
ໂກງ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

 ນອກຈາກນຼັນ້, ປະເມນີທຸລະກ າທີ່ ແຕ່ລະພະແນກ/ສູນ/ສາຂາ ບ ່ ປະຕບິຼັດຕາມລະບຽບບ ລກິານ ເປຼັນປະຈ າທຸກໆ
ເດ ອນ ພອ້ມທຼັງເຮຼັດການສມົທຽບລະຫວ່າງ ຂ ມູ້ນທີ່ ແຕ່ລະ ພະແນກ/ສູນ/ສາຂາ ລາຍງານເຖງິ ພາກສ່ວນຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ (ຜູປ້ອ້ງກຼັນແຖວທ ີ 02) ກຼັບ ບດົລາຍງານຂ ພ້ບົເຫຼັນຂອງ ພາກສ່ວນກວດກາ (ຜູປ້ອ້ງກຼັນແຖວທ ີ 03) ເພ ່ ອ
ຮຼັບປະກຼັນຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງການລາຍງານ, ຮ່າງນະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ, ໄດສຸ້ມໃສ່ການຈຼັດຕຼັງ້
ປະຕບິຼັດການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ສະແດງໃຫເ້ຫຼັນໄດຈ້າກການກະກຽມຄວາມ
ພອ້ມໃນການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດຕາມຫຼຼັກການ ບາເຊວ II. 

 
 ຄະນະກ າມະການກວດສອບບຼັນຊພີາຍໃນ 

 

ສ າເລຼັດການກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2016, ເຊຼັນຮຼັບຮອງບດົລາຍງານການເງນິພາຍໃຕ ້
ມາດຕະຖານລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົ, ສ າເລຼັດການເປີດເຜຍີບດົລາຍງານການເງນິອອກສູ່ມວນຊນົ, ສ າເລຼັດການ
ກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2016 ຂອງອງົການກວດສອບແຫ່ງລຼັດ ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະ
ກດິ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະຈບຸຼັນຢູ່ໃນຂຼັນ້ຕອນການອອກບດົລາຍງານ, ຮຼັບຮອງແຜນການກວດກາປະຈ າປີ 
2017 ຂອງພະແນກກວດກາພາຍໃນ. ພອ້ມກຼັນນຼັນ້, ທຄຕລ ໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ກະກຽມການຄຼັດເລ ອກບ ລສິຼັດກວດສອບພາຍ
ນອກມາກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2018. 

     ທຄຕລ ສ າເລຼັດການອອກລະບຽບຂຼັນ້ຕອນການຊ -້ຂາຍແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ສະບຼັບປຼັບປຸງໃໝ່,
ຕດິຕາມ ພະແນກຄຸມ້ຄອງສາຂາ ໃນການສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ບດົວພິາກລະອຽດກ່ຽວກຼັບການແຍກໂຄງຮ່າງ
ການຈຼັດຕຼັງ້ຂອງພະແນກ ແລະ ຕດິຕາມການແກໄ້ຂຂ ພ້ບົເຫຼັນຂອງບຼັນດາພະແນກ/ສູນ ເຫຼັນວ່າສ່ວນຫລາຍແມ່ນສາມາດ
ແກໄ້ຂໄດ ້ຍຼັງເຫຼ ອ ບາງບຼັນຫາຄງົຄາ້ງ ທີ່ ຕອ້ງໄດສ້ ບຕ ່ ແກໄ້ຂ ຄ : ການເປີດບຼັນຊຜີດິຮ່ວງ (ຜດິເລກ GL). 

 
7. ຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າ  06 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2017. 

 

ໃນ 06 ເດ ອນຕົນ້ປີ 2017 ຜ່ານມາ  ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ  ສາມາດຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດແຜນ
ທຸລະກດິໄດ ້ດຼັ່ ງນີ:້ 

- ຍອດຊຼັບສນິ:  ປະຕບິຼັດໄດ ້ 32.740.413 ຕ ກ້ບີ, ເທົ່ າກຼັບ  92,7 % ຂອງແຜນການປີ. 
- ຍອດເງນິຝາກ:  ປະຕບິຼັດໄດ ້ 28.708.583 ຕ ກ້ບີ,  ເທົ່ າກຼັບ 96,6 % ຂອງແຜນການປີ.  

 



oA,oul-6"tAguenfiilrestildn: UvffUntfi 2o.G2s.s2+ fifiu, ctitfiu

rirta/ernrfi u : ?rnma "0:'rrtaneuelnsLl 21o. sso fi fi u,

84,2o/o.

1o13 o/o esJttUunlrE.

uJU?RrrrJUnlr.JE H1J1ndvfi Untfi

uulurmn: *riuffacanfirunrufircffruuavffn Uv'it oo cfieufruE zorz $JUgJmlJtsnvslrta1uJ1unlut]llacu

ff nnvnrruurnqluslff u lurun''un"nseuaic)


