ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະຈາ 09 ເດອນປີ 2018

1

1. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູູ່ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ເຊິິ່ງໄດ້ຮຼັບການສ້າງຕຼັັ້ງຂັ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕຼັັ້ງທະນາຄານ

ເລກທີ

129/ທຫລ, ລົງວຼັນທີ 01 ພະຈິກ 1989, ໃນວຼັນທີ 23 ທຼັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລຼັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູູ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປູ່ຽນຊິ່ມາເປຼັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວຼັນທີ 10 ມຼັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກຼັນນຼັັ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລຼັດຖະບານເປຼັນຜູ້ຖຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ
ໂດຍຖຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທຼັງໝົດ.
ວຼັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມຼັນ 10% ໃຫ້ຄູູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊິ່ວ່າທະນາຄານ
COFIBRED ອີງຕາມສຼັນຍາການຊັ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມຼັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.
ປະຈຸບຼັນ ໂຄງສ້າງການຖຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລຼັດຖະບານຖຮຸ້ນ 70%, ນຼັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທຼັງພະນຼັກ ງານ
ທຄຕລ) ແລະ ນຼັກລົງທນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄູູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%.
ໃນວຼັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກູ່ຜູ້ຖຮຸ້ນເດີມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝູ່ ເພິ່ອເພີິ່ມທນຈົດ
ທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮຼັບຂັ້ຕົກລົງສະບຼັບໃໝູ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລົງວຼັນທີ 13 ກຼັນຍາ 2017 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫູ່ງ
ສປປ ລາວ. ໃນວຼັນທີ 15 ກຼັນຍາ 2017 ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວໄດ້ຢຼັັ້ງຢນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີິ່ມທນຈົດທະບຽນຈານວນ
355.728.500.000 ກີບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢຼັັ້ງຢນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລົງວຼັນທີ 15 ກຼັນຍາ 2017 ແລະ
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບຼັບປຼັບປຸງໃຫມ່ ເລກທີ 0429/ຫຈທ, ລົງວຼັນທີ 18 ພດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ກິດຈະກາຫຼຼັກຂອງທະນາຄານ ແມູ່ນເພິ່ອສະໜອງການບລິການ ລວມທຼັງການລະດົມທນ ແລະ ຮຼັບຝາກເງິນໄລຍະ
ສຼັັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສຼັັ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ
ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ບລິການ
ຊາລະສະສາງ, ການບລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບລິການໜຼັງສສິນເຊິ່ອ, ຄັ້າປະກຼັນ, ໃຫ້ບລິການຊັ້ຂາຍວຼັດຖຸມີຄ່າ
ອິ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລິການດ້ານທະນາຄານອິ່ນໆທີິ່ໄດ້ຮຼັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ
ບລິການດ້ານປະກຼັນໄພ, ບລິການເປຼັນນາຍໜ້າຊັ້ຂາຍຫຼຼັກຊຼັບເປຼັນຕົັ້ນ.
ທຶນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ນະວຼັນທີ 30 ກຼັນຍາ 2018 ແມູ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (ນະວຼັນທີ 31 ທຼັນວາ 2017 :
1.038.617 ລ້ານກີບ)

1

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
ສານຼັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕຼັັ້ງຢູູ່ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍນ, ເມອງຈຼັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ.
ນະວຼັນທີ 30 ກຼັນຍາ 2018 ທະນາຄານມີ (1) ສ ານຼັກງານໃຫຍ່, (1) ບ ລິສຼັດໃນເຄ ອ, (4) ບ ລິສຼັດຮ່ວມທ ນ, (20)
ສາຂາຫຼຼັກ, (92) ໜ່ວຍບລິການ ແລະ (16) ຫ້ອງແລກປູ່ຽນເງິນຕາທົິ່ວ ສປປ ລາວ.

2. ວິໄສທດ
ທຄຕລ ໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງວິໄສທຼັດຂອງຕົນຄນໃໝູ່ ເພິ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນການພຼັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບຼັນລຸ
ຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ວຼັດຖຸປະສົງຄ: “ ເປຼັນທະນາຄານທີິ່ເຂຼັັ້ມແຂງ ທຼັນສະໄໝ ກ້າວສູູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ”.

3. ພາລະກິດ
ເພິ່ອເຮຼັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປຼັນທະນາຄານທີິ່ເຂຼັັ້ມແຂງ ທຼັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູູ່ມາດຕະຖານສາກົນ, ພາລະກິດທີິ່
ສາຄຼັນຂອງ ທຄຕລ ມີຄ: ພຼັດທະນາລະບົບບລິຫານອົງກອນທີິ່ເຂຼັັ້ມແຂງ ເນຼັັ້ນການປຼັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້ແທດ
ເໝາະກຼັບສະພາບການປູ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝູ່ ຖເອົາການສ້າງວຼັດທະນະທາຄຸ້ມຄອງບລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂຼັັ້ມແຂງ ແລະ
ສອດຄ່ອງຕາມຫຼຼັກການ Basel II, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການດາເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພຼັດທະນາລະບົບຂັ້ມູນຂ່າວສານ
ບລິຫານທີິ່ມີສຼັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖກຕ້ອງ ແລະ ທຼັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນາໃຊ້
ລະບົບເທຼັກໂນໂລຊີທີິ່ທຼັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດຼັບຄວາມຮູ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົິ່າທຽມກຼັບພາກພັ້ນ ແລະ
ສາກົນ.
ເປົັ້າໝາຍການດາເນນງານໃນປ 2018

➢

ໃນການສບຕິ່ຈຼັດຕຼັັ້ງຜຼັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າດຼັດແກ້ເພີິ່ມເຕີມບາງດ້ານ ເພິ່ອຮອງ
ຮຼັບການປຼັບປຸງບລິການພຼັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໃນປີ
ໂຄງການຍ່ອຍເຂົັ້າມາຕິ່ມບາງດ້ານ

2018

ໃຫ້ສອດຄ່ອງຍິິ່ງຂັ້ນ,

ຈິ່ງໄດ້ມີການເພີິ່ມ

ໂດຍສະເພາະໂຄງການທີເິ່ ປຼັນວຽກງານບູລິມະສິດພັ້ນຖານຂອງໂຄງການໃຫຍ່ຂອງ

Basel II ແລະ ບຼັນດາແຜນງານກິ່ໄດ້ເພີິ່ມຂັ້ນເຊຼັິ່ນກຼັນຄ: ປະກອບມີ 6 ແຜນງານຫຼກ
ຼັ (ຮຼັກສາເດີມ); 32 ໂຄງການໃຫຍ່
ແລະ 253 ແຜນວຽກ (ເພີິ່ມຂັ້ນ 62 ແຜນວຽກ). ການເພີມ
ິ່ ຂັ້ນຂອງແຜນງານແມູ່ນນອນໃນແຜນງານບລິການທີິ່ອາດເປຼັນ
ພັ້ນຖານຂອງ Basel II ຊິ່ງບຼັນດາໜ້າວຽກດຼັິ່ງກ່າວໄດ້ກະຈາຍຢູູ່ໃນບຼັນດາຄະນະກາມະການ, ພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ ແລະ
ໜ່ວຍບລິການຄ:
•

ບນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມຄື :

-

ພຼັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ CG: 3 ໂຄງການ (ຮຼັກສາເດີມ ຍ້ອນບທ
ິ່ ຼັນໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງ
ປະຕິບຼັດ ລຖ້າພັ້ນຖານ Basel II ດາເນີນໄປກ່ອນ).

-

ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບຼັດຫຼຼັກການ Basel II ລວມມີ 4 ໂຄງການ (ເພີັ້ມຂັ້ນ 2 ໂຄງການ).

-

ສ້າງລະບົບຂັ້ມູນເພິ່ອການບລິຫານ : 6 ໂຄງການ (ເພີັ້ມຂັ້ນ 1 ໂຄງການ).

-

ການພຼັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທີ ມີ 5 ໂຄງການ (ຫລຸດລົງ 2 ໂຄງການ).

-

ການບລິຫານ ແລະ ພຼັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມີ 4 ໂຄງການ (ຫລຸດລົງ 1 ໂຄງການ).
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-

ພຼັດທະນາການບລິຫານການເງິນ, ການບລິການທີິ່ທຼັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສູງຂັ້ນ :
ມີ 10 ໂຄງການ.
ນອກຈາກໂຄງການຫຼຼັກນີແ
ັ້ ລ້ວ, ຍຼັງຈະມີໂຄງການສະໜຼັບສະໜູນຕິ່ມອີກຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍເພີມ
ັ້ ຕິ່ມເຊຼັິ່ນ: ໂຄງ

ການສບຕິ່ LOS, ບຼັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການຂອງການພຼັດທະນາຜະລິດຕະພຼັນ, ໂຄງການປຸກສ້າງ
ແລະ ອິ່ນໆ.

4. ກົງຈກການຈດຕັ້ງ.
4.1 ໂຄງຮ່າງການຈດຕັ້ງ ທຄຕລ: ປະກອບດ້ວຍສະພາບລິຫານ ຈານວນ 7 ທ່ານ, ຄະນະອານວຍການ ຈານວນ 7
ທ່ານ, 11 ພະແນກ, 3 ສູນ, 20 ສາຂາ, 92 ໜ່ວຍບລິການ ແລະ 16 ຫ້ອງແລກປູ່ຽນເງິນຕາທົິ່ວປະເທດ.
4.2 ສະພາບລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ:
-

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼອ ສິນໄຊວລະວົງ

ເປຼັນປະທານ

-

ທ່ານ ຄາສຸກ ສູນດາລາ

ເປຼັນຮອງປະທານ

-

ທ່ານ ພູຂົງ ຈຼັນທະຈຼັກ

ເປຼັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ

ເປຼັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ພຸດທະຂຼັນ ຂຼັນຕີ

ເປຼັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພູເພຼັດ ກ້ຽວພິລາວົງ

ເປຼັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ເປຼັນສະມາຊິກ
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ໂຄງຮ່າງຄະນະສະພາບລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວລະ
ວົງ ປະທານສະພາບລິຫານ

ທ່ານ ຄາສຸກ ສູນດາລາ
ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ

ທ່ານ ພູຂົງ ຈນທະຈກ
ສະມາຊິກ

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດ
ສະມາຊິກ

ທ່ານ ພຸດທະຂນ ຂນຕ
ສະມາຊິກ
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ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພດ
ກ້ຽວພິລາວົງ
ສະມາຊິກ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະ
ວົງ
ສະມາຊິກ

4.3 ຄະນະອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບມີ 7 ທ່ານ
-

ທ່ານ ພູຂົງ ຈຼັນທະຈຼັກ

ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່

-

ທ່ານ ພຼັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ລາໃຈ ຄຼັນພຣະວົງສ໌

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ນຼັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ຄາຊ່ຽນ ມິິ່ງບຸບຜາ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ສຸພຼັກ ຖິິ່ນໄຊພອນ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ບົວວຼັນ ສິມະລີວົງ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ໂຄງຮ່າງຄະນະອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ານ ພູຂົງ ຈນທະຈກ
ຜູູ້ອານວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ພນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ

ທ່ານ ລາໃຈ ຄນພະວົງສ໌

ທ່ານ ນນທະລາດ ແກູ້ວປະເສດ

ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

ທ່ານ ຄາຊ່ຽນ ມິີ່ງບຸບຜາ

ທ່ານ ສຸພກ ຖິີ່ນໄຊພອນ

ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ
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ທ່ານ ບົວວນ ສມະລວົງ
ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

5. ການຈດຕັ້ງປະຕິບດພາລະກິດ ປະຈາ 09 ເດືອນ ປ 2018.
ໃນ 09 ເດອນ ປີ 2018 ທີຜ
ິ່ ່ານມານີັ້ ທຄຕລ ສາມາດປະຕິບຼັດວຽກງານໄດ້ຫຼາຍດ້ານ ເຊຼັິ່ນ: ໄດ້ຈຼັດກອງປະຊຸມ
ສະພາບລິຫານສະໄໝສາມຼັນ 3 ຄຼັັ້ງ, ຈຼັດກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈາປີ 2017 ແລະ ຮຼັບຮອງແຜນການ 2018; ຈຼັດກອງ
ປະຊຸມທົບທວນປະຈາໄຕມາດ ຈານວນ 02 ຄຼັັ້ງ; ຈຼັດກອງປະຊຸມສາມຼັນຜູ້ຖຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2017. ພ້ອມກຼັນ
ນຼັັ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນການດາເນີນທຸລະກິດປະຈາປີ 2017 ແລະ ປະຈາໄຕມາດ 01/2018 ຜ່ານລະບົບເປີດເຜີຍ
ຂອງຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ ພ້ອມທຼັງໄດ້ມີການໂຮມພະແນກຄຸມ
້ ຄອງສາຂາ ເຂົັ້າກຼັບ ພະແນກກວດກາພາຍໃນ ແລະ ສ້າງຕຼັັ້ງ
ພະແນກການຕະຫຼາດ ຂັ້ນໃໝູ່ຊິ່ງແຍກອອກຈາກ ພະແນກຄົນ
ັ້ ຄວ້າ ແລະ ພຼັດທະນາ.
ລາງວຼັນທີິ່ ທຄຕລ ໄດ້ຮຼັບມີຄ: ລາງວຼັນຈາກ Asian Banking & Finance Magazine 3 ລາງວຼັນຄ: ລາງວຼັນ
ດີເດຼັິ່ນດ້ານແນວຄິດລິເລີິ່ມເພິ່ອການເຂົັ້າເຖິງບລິການດ້ານການເງິນຢູ່າງທົິ່ວເຖິງແຫູ່ງປີ; ລາງວຼັນດີເດຼັິ່ນດ້ານແນວຄິດລິເລີິ່ມໃນ
ການໃຫ້ບລິການຜ່ານລະບົບມຖແຫູ່ງປີ ແລະ ໄດ້ຮຼັບລາງວຼັນທະນາຄານດີເດຼັິ່ນດ້ານການດາເນີນງານວຽກງານການໂອນເງິນ
ລະຫວ່າງປະເທດປະຈາປີ 2017-2018 ແລະ ລາງວຼັນຊະນະເລີດອຼັນດຼັບ 1 ໃນງານແຂູ່ງຂຼັນລະດຼັບຊາດ LAO ICT
Award 2018 ແລະ ພ້ອມທຼັງໄດ້ຈຼັບລາງວຼັນ “ Top Spender Usage Campaign ” ໃຫ້ລູກຄ້າຜູໂ້ ຊກດີໄປຮຼັບ
ຊົມເຕະບານທີິ່: ປະເທດສິງກະໂປ. ນອກນຼັັ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບລິການ 7 ຈຸດເພິ່ອອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ສຼັງຄົມມາໃຊ້ບລິການຫຼາຍຂັ້ນເຊຼັິ່ນ: ເປີດບລິການສາຂາໄຊເສດຖາ, ໜ່ວຍບລິການສະພານທອງ, ໜ່ວຍ
ບລິການໜອງໄຮ, ໜ່ວຍບລິການ CSC (ສາຂາຈາປາສຼັກ ), ໜ່ວຍບລິການໜອງດ້ວງ, ໜ່ວຍບລິການສູນການຄ້າວຽງ
ຈຼັນ ແລະ ໜ່ວຍລິການເຊບຼັັ້ງໄຟ (ສາຂາຄາມ່ວນ).
ໄດ້ພຼັດທະນາສ້າງຜະລິດຕະພຼັນໃໝູ່ໆອອກມາຮຼັບໃຊ້ສຼັງຄົມເຊຼັິ່ນວ່າ: ເປີດຕົວຜະລິດຕະພຼັນ BCOME Phase
II; Onepay ການຊາລະສິນຄ້າຜ່ານ QR Code; OneHeart ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອສຼັງຄົມ, ຜະລິດຕະພຼັນເງິນຝາກມີ
ການົດ 9, 15, 18, 21, 30, 42 ເດອນ ແລະ 54 ເດອນ; ພຼັດທະນາລະບົບການຊາລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດດ້ວຍ
QR Code ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານທະນາຊາດໄທ. ນອກນຼັັ້ນ, ໄດ້ລົງນາມການຮ່ວມມລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ
ສະຖາບຼັນການເງິນຈຸລະພາກທີິ່ຮຼັບຝາກເງີນສາຍໃຍສາພຼັນວ່າດ້ວຍການບລິການຊາລະສະສາງຄ່າບລິການຕ່າງໆຜ່ານ
ທຄຕລ; ເຊຼັນສຼັນຍາຮ່ວມມໂຄງ ການພຼັດທະນາລະບົບຈຼັດເກຼັບຄ່າທານຽມທາງຜູໂ້ ດຍສານ ແລະ ພາຫະນະແບບອີເລຼັກໂທຣ
ນິກ (Smart VAT Phase II) ຂອງດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ I ລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ແລະ ທຄຕລ ແລະ ເຊຼັນ
ສຼັນຍາຮ່ວມມໃນການຮຼັບຈ່າຍຄ່າທານຽມທາງ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານສົິ່ງເສີມກະສິກາ. ພ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ, ທຄຕລ
ໄດ້ດາເນີນໂຄງການອະນຸມຼັດສິນເຊິ່ອແບບໃໝູ່; ດາເນີນແຜນການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ທີິ່ຖໂດຍກະຊວງການເງິນຖຄອງ
ອອກຈານວນ 19%, ປະເມີນຊ່ອງວ່າງ (GAP) ຂອງໂຄງການ CG; ໂຄງການ Credit Rating ທຄຕລ ແລະ ສາເລຼັດ
ການທົບທວນຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາ 06 ເດອນຕົັ້ນປີ 2018 ຕາມລະບົບບຼັນຊີມາດຖານລາວ ແລະ ດາເນີນການ
ທົບທວນມາດຖານສາກົນ ປະຈຸບຼັນກາລຼັງກະກຽມລຖ້າເປີດເຜີຍ.
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6. ການເຄືອ
ີ່ ນໄຫວຂອງສະພາບລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ ແລະ ຄະນະກາມະການ
ອືີ່ນໆ
➢ ສະພາບລິຫານ
ໃນ 09 ເດອນ ປີ 2018 ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ 3 ຄຼັັ້ງ ເພິ່ອຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຼັບຮອງບຼັນຫາ
ສາຄຼັນຕ່າງໆເຊຼັິ່ນ:
-

ຮຼັບຮອງຜົນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປີ 2017 ມາດຖານສາກົນ (ສະເພາະກິດຈະການ ແລະ
ສຼັງລວມກິດຈະການ), ພ້ອມກຼັບຮຼັບຮອງສຼັດສ່ວນການແບູ່ງປຼັນກາໄລຫຼຼັງອາກອນປະຈາປີ 2017 ແລະ ເງິນປຼັນຜົນໃຫ້
ແກູ່ຜູ້ຖຮຸ້ນ ຈານວນ 712 ກີບ/ຮຸ້ນ, ຮຼັບຮອງແຜນການປະຈາປີ 2018 ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຮຼັບຮອງສະພາບລິຫານ
ທຄຕລ ຊຸດໃໝູ່.

-

ຮຼັບຮອງເອົາ: ໂຄງສ້າງການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທຄຕລ, ນະໂຍບາຍການບລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການດາເນີນງານ,
ນະໂຍບາຍການບລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານຊິ່ສຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍ AML/CFT ສະບຼັບປຼັບປຸງ.

-

ຮຼັບຮອງປຼັບປຸງໂຄງສ້າງພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊິ່ອແບບໃໝູ່ໂດຍນາໃຊ້ລະບົບ Loan Origination System ແລະ
ລະບົບຈຼັດອຼັນດຼັບສິນເຊິ່ອ Credit Rating ເພິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກຼັບການປະຕິບຼັດຫຼຼັກການ Basel II.

➢
-

ຕິດຕາມການຄົັ້ນຄວ້າການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ທີິ່ລຼັດຖະບານຈະຂາຍອອກ 19%.
ຄະນະກາມະການຄຸູ້ມຄອງບລິຫານ
ຕິດຕາມຜົນການດາເນີນທຸລະກິດແຕູ່ລະເດອນ ພ້ອມທຼັງໄດ້ໃຫ້ທິດຊີັ້ນາໃນການດາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ແຕູ່ລະ
ໄລຍະເຊິິ່ງວ່າຜົນການດາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໄຕມາດ 3/2018 ແມູ່ນບຼັນລຸເກີນແຜນການທີິ່ໄດ້ວາງໄວ້.

-

ໄດ້ຕິດຕາມບຼັນຫາສະພາບຄ່ອງ ແລະ ການບລິຫານທນຂອງ ທຄຕລ ແຕູ່ລະໄລຍະ.

-

ເປີດກອງປະຊຸມຕິດຕາມການຄົັ້ນຄວ້າການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ທີິ່ລຼັດຖະບານຖຄອງ 19% ໄດ້ປກສາຫາລກ່ຽວກຼັບວິທີ
ການຂາຍ, ຂະບວນການຂາຍທີິ່ສອດຄອງກຼັບລະບຽບກົດໝາຍ, ເນຼັັ້ນຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕິທາສາລຼັບທຸກຝູ່າຍ,
ປະຈຸບຼັນ ທຄຕລ ຍຼັງລຖ້າທິດຊີັ້ນາຢູ່າງເປຼັນທາງການຈາກກະຊວງການເງິນ.

-

ວຽກງານສິນເຊິ່ອໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ຕິດຕາມລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ NPL ໃຫ້ຢູູ່ໃນລະດຼັບທີິ່
ເໝາະສົມ, ເອົາໃຈໃສູ່ຂະຫຍາຍເງິນກູ້ໃຫ້ປະຕິບຼັດໄປຕາມແຜນການ ແລະ ໄດ້ປະກາດນາໃຊ້ລະບຽບ SMEs ຂອງ
ທຄຕລ.

-

ຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າໂຄງການ LOS&Credit Rating ໂດຍສາເລຼັດການປະເມີນສະຖານະປະຈຸບຼັນຂອງ ທຄຕລ;
ອອກແບບທິດທາງ, ເອກະສານ, ປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງໃນຂະບວນການອະນຸມຼັດສິນເຊິ່ອ ແລະ ການົດບຼັນດາເງິ່ອນໄຂ,
ນັ້າໜຼັກຂອງການຈຼັດອຼັນດຼັບສິນເຊິ່ອ, ສາເລຼັດການການົດຈານວນໂມເດວການຈຼັດອຼັນດຼັບສິນເຊິ່ອ.

-

ຕິດຕາມການພຼັດທະນາສິນເຊິ່ອຕາມໂຄງການBasel 2 ແລະ ພຼັດທະນາໂປແກຼມສິນເຊິ່ອແບບໃໝູ່ໃຫ້ເໝາະສົມ.

-

ຕິດຕາມວຽກງານຈຼັດຕຼັັ້ງ-ພະນຼັກງານເຊຼັິ່ນ: ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງ KPI ສາລຼັບພະນຼັກງານ, ປຼັບປຸງລະບຽບຍ້ອງຍ ແລະ ລະບຽບ
ສະຫວຼັດດີການ; ຄົັ້ນຄວ້າ, ປຼັບປຸງຄະນະກາມະການຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ ຄນໃໝູ່ໃຫ້ເໝາະສົມ; ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ
ຮຼັບຮອງຂຼັັ້ນພັ້ນຖານໃນທີດທາງການຍົກຂະແໜງນິຕິກາເປຼັນພະແນກໃນປີ 2019 ແລະ ຮຼັບຮອງຂຼັັ້ນພັ້ນຖານໃນການ
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ສ້າງຕຼັັ້ງພະແນກສິນເຊິ່ອຕາມໂຄງສ້າງໃໝູ່ ທີິ່ຈະໄດ້ແຍກພະແນກສິນເຊິ່ອອອກເປຼັນ 3 ພະແນກ ແລະ ສະເໜີຮຼັບຮອງ
ໃນກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ.
-

ສາເລຼັດການສົິ່ງເອກະສານເພິ່ອເຊີນບລິສຼັດຜູ້ສະໜອງໂປຣແກຣມ (Vendor) ເພິ່ອເຂົັ້າຮ່ວມປະມູນຄາດວ່າຈະສາ
ເລຼັດການຄຼັດເລອກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ເຊຼັນສຼັນຍາພາຍໃນເດອນ 11/2018.

➢ ຄະນະກາມະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ
- ເປີດກອງປະຊຸມເພິ່ອຕິດຕາມການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດວຽກງານບລິຫານຄວາມສ່ຽງຕາມຫຼຼັກການ Basel II ຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄຕມາດທີ 03 ຂອງປີ 2018 ມີຄ: ຄວາມສ່ຽງສາຄຼັນ ແລະ ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ; ສຼັງລວມຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນ.
- ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຕາມຫຼຼັກການ Basel II ຂອງ ທຄຕລ ຄ: ສາເລຼັດການຮ່າງບຼັນດາເອກະສານຕ່າງໆຫາບລິສຼັດຜູ້ສະໜອງ
ໂປຣແກຣມ ແລະ ສົິ່ງໃບເຊັ້ອເຊີນປະມູນຫາ ບລິສຼັດສະໜອງລະບົບໄອທີ (Vendors); ສາເລຼັດການປະເມີນຊ່ອງ
ຫວ່າງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດວຽກງານ ALM ແລະ FTP ເບັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ສາເລຼັດການປະ
ເມີນບົດ Proposal ຂອງ ບລິສຼັດທີິ່ປກສາ ຄ: ບລິສຼັດ KPMG ແລະ EY.
- ໄດ້ຄຸ້ມຄອງປະເມີນຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊິ່ອໃນແຕູ່ລະແໜງເສດຖະກິດ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງທຽບ
ໃສູ່ບຼັນດາລະບຽບການທີິ່ການົດ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດາເນີນງານປະຈາເດອນ ແລະ ສຼັງລວມປຼັດໄຈຄວາມສ່ຽງຫຼຼັກ
ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່າງໃກ້ຊິດເປຼັນປະຈາ.
- ເພິ່ອປະຕິບຼັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມໂຄງສ້າງການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທຄຕລ, ຈິ່ງຈະສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈລະອຽດນຼັບແຕູ່ຜູ້ບ
ລິຫານລະດຼັບສູງລົງຮອດພະນຼັກງານ, ເພິ່ອຮຼັບປະກຼັນປະສິດທິຜົນໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ.
➢ ຄະນະກາມະການກວດສອບບນຊພາຍໃນ
- ເຊຼັນຮຼັບຮອງເອກະສານລາຍງານທົບທວນການເງິນປະຈ າ 06 ເດອນຕົັ້ນປີ 2018 ຂອງ ທຄຕລ ຕາມມາດຕະຖານ
ລາວ (LAS). ສາລຼັບມາດຕະຖານສາກົນ (IFRS) ແມູ່ ນຍຼັງບິ່ທຼັນ ເຊຼັນຮຼັບຮອງ ເນິ່ອງຈາກວ່າຍຼັງມີບາງບຼັນຫາທີິ່
ຕ້ອງໄດ້ປກສາຫາລກຼັບຜູ້ກວດສອບ ແລະ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກຼັບການນາໃຊ້ມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກົນ
ສະບຼັບປຼັບປຸງໃໝູ່.
- ສາເລຼັດການຕິດຕາມການແຈ້ງຊຼັບສິນ ແລະ ລາຍຮຼັບຮອບວຽນທີ 2 ປະຈາປີ 2017 ຂອງພະນຼັກງານ ທຄຕລ ທົິ່ວ
ລະບົບ.
- ຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂັ້ພົບເຫຼັນຈາກພະແນກກວດກາພາຍໃນ ເຫຼັນວ່າບຼັນດາພະແນກ/ສູນ ແມູ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
ເປຼັນສ່ວນຫຼາຍ, ຍຼັງເຫຼອບາງບຼັນຫາຄົງຄ້າ ງທີິ່ຕ້ອງໄດ້ສບຕິ່ແກ້ໄຂເຊິງິ່ ທຄຕລ ມີມາດຕະການໄລຍະຍາວໃນການແກ້
ໄຂ ໂດຍຈະມີການພຼັດທະນາລະບົບໃຫ້ເປຼັນເຄິ່ອງມຊ່ວຍໃນການການົດຂຼັັ້ນຕອນປະຕິບຼັດທຸລະກາຕ່າງໆ. ສາລຼັບມາດ
ຕະການໄລຍະສຼັັ້ນ ແມູ່ນເນຼັັ້ນໃສູ່ກວດກາການເຮຼັດວຽກຂອງພະນຼັກງານເພີິ່ມຂັ້ນຕິ່ການປະຕິບຼັດວຽກງານຂອງຕົນ.
- ສບຕິ່ຕິດຕາມການການແກ້ໄຂຂັ້ພົບເຫຼັນຂອງອົງການກວດສອບແຫູ່ງລຼັດ ເຫຼັນວ່າສ່ວນຫຼາຍແມູ່ນສາມາດແກ້ ໄຂສາ
ເລຼັດແລ້ວ ຂອງ ປີ 2016 ແລະ ສະໜອງຂັ້ມູ ນເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ກວດສອບແຫູ່ງລຼັດ ທີິ່ລົງກວດສອບຖານະການ
ເງິນ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2017.
- ສາເລຼັດການຄຼັດເລອກ ແລະ ຮຼັບຮອງເອົາ ບລິສຼັດກວດສອບພາຍນອກ ເພິ່ອກວດສອບຖານະການເງິນຂອງ ທຄຕລ
ປະຈາປີ 2019.
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