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1. ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ
ຫຼຼັກຊຼັບ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ  ເຊິ່ ງໄດຮ້ຼັບການສາ້ງຕຼັງ້ຂ ນ້ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດສາ້ງຕຼັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ
129/ທຫລ, ລງົວຼັນທ ີ 01 ພະຈກິ 1989, ໃນວຼັນທ ີ 23  ທຼັນວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລຼັດການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່
ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊ ່ ມາເປຼັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ 
ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວຼັນທ ີ10 ມ ຼັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.  ພອ້ມດຽວກຼັນນຼັນ້, ກະຊວງການເງນິໄດຕ້າງໜາ້ໃຫລ້ຼັດຖະບານເປຼັນຜູຖ້ ຮຸນ້ໃຫຍ່ສຸດ
ໂດຍຖ 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% ຮຸນ້, ນຼັກລງົທ ນພາຍໃນ (ລວມທຼັງ
ພະນຼັກງານ ທຄຕລ)  ແລະ ນຼັກລງົທ ນຕ່າງປະເທດ  20% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%. 

   ໃນວຼັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດສ້ະເໜີຂາຍຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ ຮຸນ້ເດີມ ແລະ ຂາຮຸນ້ໃໝ່ ເພ ່ ອເພີ່ ມທ ນຈດົ
ທະບຽນ. ທະນາຄານໄດຮ້ຼັບຂ ຕ້ກົລງົຕຼັງ້ສະບຼັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລງົວຼັນທີ 13 ກຼັນຍາ 2017 ອອກໂດຍທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  ໃນວຼັນທີ 15 ກຼັນຍາ 2017 ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວໄດຢ້ຼັ ້ງຢ ນວ່າທະນາຄານໄດເ້ພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນຈ າ
ນວນ 355.728.500.000 ກີບ (71.145.700 ຮຸນ້) ຕາມໃບຢຼັ້ງຢ ນເລກທີ 01 /ຕລຊລ, ລົງວຼັນທີ 15 ກຼັນຍາ 2017 
ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບຼັບປຼັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ ີ0889 /ERO, ລງົວຼັນທ ີ15 ກຼັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

ກດິຈະກ າຫລຼັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພ ່ ອສະໜອງການບ ລກິານ ລວມທຼັງການລະດມົທ ນ ແລະ ຮຼັບຝາກເງນິໄລຍະ
ສຼັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສຼັນ້, ກາງ, ຍາວ ໃຫແ້ກ່ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ບຸກຄນົ
ຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ບ ລກິານ 
ຊ າລະສະສາງ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ບ ລກິານໜຼັງສ ສນິເຊ ່ ອ, ຄ າ້ປະກຼັນ, ໃຫບ້ ລກິານຊ ຂ້າຍວຼັດຖຸມຄ່ີາ
ອ ່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອ ່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ຼັບອະນຍຸາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ ລ ິ
ການດາ້ນປະກຼັນໄພ, ບ ລກິານເປຼັນນາຍໜາ້ຊ ຂ້າຍຫຼຼັກຊຼັບເປຼັນຕົນ້. 

 

 



2 
 

ທ ນຈດົທະບຽນ 

ທ ນຈດົທະບຽນ ນະວຼັນທ ີ31  ມນີາ 2018 ແມ່ນ 1.038.617 ລາ້ນກບີ (ນະວຼັນທ ີ31 ທຼັນວາ 2017 : 1.038.617 
ລາ້ນກບີ) 
ທີ່ ຕຼັງ້ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ 

ສ ານຼັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕຼັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍ ນ, ເມ  ອງຈ ຼັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ຼັນ. 
ນະວຼັນທ ີ31 ມນີາ 2018 ທະນາຄານມ ີ(1) ສ ານຼັກງານໃຫຍ່, ໜ ່ ງ (1) ບ ລສິຼັດໃນເຄ ອ, (4) ບ ລສິຼັດຮ່ວມທ ນ,  (19) ສາຂາ
ຫລຼັກ, (86) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 

2. ວໃິສທຼັດ 
ທຄຕລ ໄດຮ້ຼັບການປຼັບປຸງວໄິສທຼັດຂອງຕນົຄ ນໃໝ່ ເພ ່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນການພຼັດທະນາວຽກງານຂອງຕນົໃຫບ້ຼັນລຸຕາມ

ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ວຼັດຖຸປະສງົຄ : “ເປຼັນທະນາຄານທີ່ ເຂຼັມ້ແຂງ ທຼັນສະໄໝ ກາ້ວສູ່ມາດຕະຖານສາກນົ”. 
 

3. ພາລະກດິ 
 ເພ ່ ອເຮຼັດໃຫ ້ທຄຕລ ກາຍເປຼັນທະນາຄານທີ່ ເຂຼັມ້ແຂງ ທຼັນສະໄໝ ແລະ ກາ້ວສູ່ມາດຕະຖານສາກນົ,  ພາລະກດິທີ່

ສ າຄຼັນຂອງ ທຄຕລ ມຄີ : ພຼັດທະນາລະບບົບ ລຫິານອງົກອນທີ່ ເຂຼັມ້ແຂງ ເນຼັນ້ການປຼັບປຸງທຸລະກດິທະນາຄານໃຫແ້ທດ         
ເໝາະກຼັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖ ເອາົການສາ້ງວຼັດທະນະທ າຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງໃຫເ້ຂຼັມ້ແຂງ ແລະ 
ສອດຄ່ອງຕາມຫລຼັກການ Basel II, ຍກົສູງປະສດິທພິາບການດ າເນນີທຸລະກດິ, ສາ້ງ ແລະ ພຼັດທະນາລະບບົຂ ມູ້ນ
ຂ່າວສານບ ລຫິານທີ່ ມສີຼັກກາຍະພາບ, ຄບົຖວ້ນ, ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ທຼັນເວລາ, ໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ ທາງດາ້ນລະບບົລາຍ
ງານ, ນ າໃຊລ້ະບບົເທຼັກໂນໂລຊທີີ່ ທຼັນສະໄໝ ແລະ ຍກົລະດຼັບຄວາມຮູ,້ ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນໃຫເ້ທົ່ າທຽມກຼັບ
ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ. 
 ເປົາ້ໝາຍການດ າເນນີງານໃນປີ 2018      

ໃນການສ ບຕ ່ ຈ ຼັດຕຼັງ້ຜຼັນຂະຫຍາຍພາລະກດິໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ໄດຄ້ົນ້ຄວ້າດຼັດແກເ້ພີ່ ມເຕມີບາງດາ້ນ ເພ ່ ອຮອງຮຼັບ
ໃນການປຼັບປຸງບ ລກິານພຼັດທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານໃນປີ 2018 ໃຫສ້ອດຄ່ອງຍິ່ ງຂ ນ້, ຈ ິ່ ງໄດມ້ກີານເພີມ້ 
ໂຄງການຍ່ອຍເຂົາ້ມາຕ ່ ມບາງດາ້ນ ໂດຍສະເພາະໂຄງການທີ່ ເປຼັນວຽກງານບູລມິະສດິພ ນ້ຖານຂອງໂຄງການໃຫຍ່ຂອງ 
Basel II ແລະ ບຼັນດາແຜນງານ ກ ່ ໄດເ້ພີມ້ຂ ນ້ເຊຼັ່ ນກຼັນຄ : ປະກອບມ ີ6 ແຜນງານຫລຼັກ (ຮຼັກສາເດມີ); 32 ໂຄງການໃຫຍ່ 
ແລະ 253 ແຜນວຽກ (ເພີ່ ມຂ ນ້ 62 ແຜນວຽກ). ການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງ ແຜນງານ ແມ່ນນອນໃນແຜນງານບ ລກິານ ທີ່ ອາດເປຼັນ
ພ ນ້ຖານຂອງ Basel II. ຊ ່ ງບຼັນດາໜາ້ວຽກດຼັ່ ງກ່າວ ໄດກ້ະຈາຍຢູ່ໃນບຼັນດາ ຄະນະກ າມະການ, ພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ, ຂະ 
ແໜງງານ ແລະ ໜ່ວຍບ ລກິານ ຄ  : 

 ບຼັນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມຄີ  :  
- ພຼັດທະນາການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ CG: 3  ໂຄງການ (ຮຼັກສາເດມີ ຍອ້ນບ ່ ທຼັນໄດຈ້ ຼັດຕຼັງ້

ປະຕບິຼັດ ລ ຖາ້ພ ນ້ຖານ Basel II ດ າເນນີໄປກ່ອນ). 
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- ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕບິຼັດຫຼຼັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມ ີ4 ໂຄງການ (ເພີມ້ຂ ນ້ 2 ໂຄງການ). 
- ສາ້ງລະບບົຂ ມູ້ນເພ ່ ອການບ ລຫິານ : 6 ໂຄງການ (ເພີມ້ຂ ນ້ 1 ໂຄງການ) 
- ການພຼັດທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົໄອທ ີມ ີ5 ໂຄງການ (ຫລຸດລງົ 2 ໂຄງການ) 
- ການບ ລຫິານ ແລະ ພຼັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ ີ4 ໂຄງການ (ຫລຸດລງົ 1 ໂຄງການ) 
- ພຼັດທະນາການບ ລຫິານການເງນິ, ການບ ລກິານທີ່ ທຼັນສະໄໝ ແລະ ປະສດິທພິາບການດ າເນນີທຸລະກດິໃຫສູ້ງຂ ນ້ : 

ມ ີ10 ໂຄງການ. 
    ນອກຈາກໂຄງການຫລຼັກນີແ້ລວ້, ຍຼັງຈະມໂີຄງການສະໜຼັບສະໜນູຕ ່ ມອກີຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍເພີມ້ຕ ່ ມ ເຊຼັ່ ນ: 

ໂຄງການສ ບຕ ່  LOS, ບຼັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການຂອງການພຼັດທະນາຜະລດິຕະພຼັນ, ໂຄງການປຸກສາ້ງ 
ແລະ ອ ່ ນໆ. 
4. ກງົຈ ຼັກການຈຼັດຕຼັງ້. 
 

4.1  ໂຄງຮ່າງການຈ ຼັດຕຼັງ້ ທຄຕລ: ປະກອບດວ້ຍສະພາບ ລຫິານ ຈ ານວນ 7 ທ່ານ, ຄະນະອ ານວຍການ ຈ ານວນ 7 ທ່ານ, 
11  ພະແນກ 3 ສູນ, 19 ສາຂາ, 86 ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ 16 ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວປະເທດ. 

 
ຄະນະສະພາບ ລຫິານ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຄະນະອ ານວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 
 

5. ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດພາລະກດິ ປະຈ າໄຕມາດ 01 ປີ 2018. 
 

       ໃນໄຕມາດ 01 ປີ 2018 ທີ່ ຜ່ານມານີ ້ທຄຕລ ສາມາດປະຕບິຼັດວຽກງານໄດຫຼ້າຍດາ້ນ ເຊຼັ່ ນ: ສ າເລຼັດການກະກຽມຂ ້

ມູນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆສະໜອງໃຫບ້ ລສິຼັດກວດສອບພາຍນອກ ເພ ່ ອກວດ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2017, ສ າເລຼັດການຈຼັດ
ກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ ສະໄໝສາມຼັນ 1 ຄຼັງ້, ສ າເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມທບົທວນປະຈ າປີ  2017 ແລະ ຮຼັບຮອງ
ແຜນການຂອງສາຂາສ າລຼັບປີ 2018. 

    ໄດມ້ຜີະລດິຕະພຼັນໃໝ່ໆ ອອກຮຼັບໃຊສ້ຼັງຄມົເຊຼັ່ ນ: One pay ການຊ າລະສນິຄາ້ຜ່ານ QR Code, One Heart 
ເປຼັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອສຼັງຄມົ, ເປີດນ າໃຊຜ້ະລດິຕະພຼັນເງນິຝາກມກີ ານດົ 9 ເດ ອນ, 15 ເດ ອນ, 18 ເດ ອນ, 21 ເດ ອນ, 30 
ເດ ອນ, 42 ເດ ອນ ແລະ 54 ເດ ອນ, ພຼັດທະນາລະບບົ Vertual Passbook ຜ່ານ BCEL One, ພຼັດທະນາຕູເ້ງນິຝາກ
ໃຫສ້າມາດຮຼັບໄດສ້ະກຸນບາດ-ໂດລາ, ພຼັດທະນາ BCEL i-Bank Version 4 ແລະ ພຼັດທະນາຜະລດິຕະພຼັນ SMS 
Banking ໃໝ່ໃຫສ້າມາດຊ າລະສະສາງຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ, ປຼັບປຸງລະບບົໂປຼແກຣມການພມິແຊຼັກຮູບແບບໃໝ່, ຮ່ວມ
ມ ກຼັບທະນາຄານທະນາຊາດ ປະເທດໄທ ໃນການຊ າລະສະສາງສນິຄາ້-ບ ລກິານ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ໂດຍການເຊ ່ ອມຕ ່
ລະບບົ BCEL One ກຼັບລະບບົ Prompt Pay ຂອງປະເທດໄທ. 
        ໄດສ້ າເລຼັດການໂຮມພະແນກຄຸມ້ຄອງສາຂາ ເຂົາ້ກ ຼັບ ພະແນກກວດກາພາຍໃນ ແລະ ສາ້ງຕຼັງ້ພະແນກການຕະຫຼາດ, 
ທີ່ ແຍກອອກຈາກພະແນກຄົນ້ຄວາ້ - ພຼັດທະນາ; ພອ້ມທຼັງໄດປ້ະກາດໃຊພ້າລະບດົບາດໃໝ່ຂອງ 4 ພາກສ່ວນຄ : ພະແນກ

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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ກວດກາພາຍໃນ, ພະແນກຄົນ້ຄວາ້ - ພຼັດທະນາ, ພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ພະແນກບ ລກິານລູກຄາ້ລາຍໃຫຍ່ ເຊິ່ ງຈະ
ເລີ່ ມປະຕບິຼັດໃນວຼັນທ ີ01/03/2018. 

6. ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຄະນະກ າມະການ ອ ່ ນໆ 
 

 ສະພາບ ລຫິານ 
    ໃນໄຕມາດ 01 ປີ 2018 ສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ ໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມ 1 ຄຼັງ້ ເພ ່ ອຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຮຼັບຮອງບຼັນຫາ

ສ າຄຼັນຕ່າງໆເຊຼັ່ ນ: 
- ຮຼັບຮອງສຼັດສ່ວນການແບ່ງປຼັນກ າໄລຫຼຼັງອາກອນປະຈ າປີ 2017 ເພ ່ ອນ າສະເໜກີອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ ພຈິາລະນາຕາມ

ລະບຽບການ. 
- ຮຼັບຮອງແຜນການປະຈ າປີ 2018 ຂອງ ທຄຕລ ເພ ່ ອນ າສະເໜກີອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້ພຈິາລະນາ. 
- ຮຼັບຮອງເອາົ: ໂຄງສາ້ງການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ທຄຕລ, ນະໂຍບາຍການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງດາ້ນການດ າເນນີງານ,

ນະໂຍບາຍການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງດາ້ນຊ ່ ສຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍ AML/CFT ສະບຼັບປຼັບປຸງ 
- ຮຼັບຮອງເອາົມ  ປິ້ດປ ມ້ທະບຽນຜູຖ້ ຮຸນ້ ເພ ່ ອກ ານດົສດິໄດຮ້ຼັບເງນິປຼັນຜນົ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູຖ້ ຮຸນ້. 
- ຕດິຕາມການຄົນ້ຄວາ້ການຂາຍຮຸນ້ ທຄຕລ ທີ່ ລຼັດຖະບານຈະຂາຍອອກ 19% ເພ ່ ອນ າສະເໜຜູີຖ້ ຮຸນ້ຮຼັບຮອງ ແລະ 

ການຄົນ້ຄວາ້ການລຸດສຼັດສ່ວນການຖ ຄອງຮຸນ້ຢູ່ທະນາຄານລາວຝລຼັ່ ງ. 
 ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 
- ຄົນ້ຄວາ້ລາຍລະອຽດແຜນການທົ່ ວລະບບົ, ສາຂາ ຊ ່ ງລວມມແີຜນທຸລະກດິ, ແຜນການຂາຍຜະລດິຕະພຼັນ ແລະ ໄດ ້

ເຜຍີແຜ່ແຜນການປະຈ າປີ 2018. ພອ້ມທຼັງຕດິຕາມຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ແຕ່ລະເດ ອນ ວເິຄາະຜນົ
ການດ າເນນີງານແຕ່ລະດາ້ນ  ພອ້ມທຼັງໄດໃ້ຫທ້ດິຊີນ້ າໃນການດ າເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ແຕ່ລະໄລຍະ, ຜນົການດ າເນນີ
ງານຂອງ ທຄຕລ ໄຕມາດ 1/2018 ແມ່ນບຼັນລຸແຜນການທີ່ ໄດວ້າງໄວ.້ 

- ໄດຕ້ດິຕາມບຼັນຫາສະພາບຄ່ອງ ແລະ ການບ ລຫິານທ ນຂອງ ທຄຕລ ແຕ່ລະໄລຍະ. 
- ຕດິຕາມຊີນ້ າພະແນກສນິເຊ ່ ອເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມລູກຄາ້ລາຍໃຫຍ່, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫາວທິແີກໄ້ຂ NPL ໃຫຢູ່້ໃນ

ລະດຼັບທີ່ ເໝາະສມົ, ເອາົໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍເງນິກູໃ້ຫປ້ະຕະບຼັດໄປຕາມແຜນການ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ຮ່າງນະໂຍບາຍ SME. 
- ພຈິາລະນາການເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນໃຫທ້ະນາຄານລາວຈນີ: ຫຼ ຼັງຈາກກອງປະປະຊຸມສະພາບ ລຫິານເຫຼັນດຮີຼັບຮອງ 

ໃນການເຫຼັນດໃີຫທ້ະນາຄານລາວຈນີເພີ່ ມທ ນ. 
 ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ  
- ໄດຄຸ້ມ້ຄອງປະເມນີຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງດາ້ນສນິເຊ ່ ອໃນແຕ່ລະແໜງເສດຖະກດິ, ຄວາມສ່ຽງດາ້ນສະພາບຄ່ອງ 

ທຽບໃສ່ບຼັນດາລະບຽບການທີ່ ກ ານດົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດາ້ນການດ າເນນີງານປະຈ າເດ ອນ. 
- ກຽມຄວາມພອ້ມຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດຕາມຫຼຼັກການ Basel II ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍຫຼາຍໂຄງການຕດິພຼັນ ແລະ 

ດ າເນນີຕາມ Roadmap ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດຕາມຫຼຼັກການ Basel II ດຼັ່ ງກ່າວ.  
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