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1. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດໍາເນີນທລຸະກິດໃນຮູບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ເລກທ ີ
129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່
ສຸດໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊ່ືວ່າທະນາຄານ 
COFIBRED ອີງຕາມສັນຍາການຊ້ື-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. 

ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 70% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກ 
ງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%. 

ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພ່ືອເພ່ີມທຶນຈົດ
ທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂ້ໍຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫຼາດຫຼກັຊັບລາວໄດ້ຢ້ັງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ່ີມທຶນຈົດທະບຽນຈໍານວນ 
355.728.500.000 ກີບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢ້ັງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ 
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທີ 0429/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 

ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພ່ືອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດົມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສ້ັນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສ້ັນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ 
ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 
ບໍລິການ ຊໍາລະສະສາງ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສືສິນເຊ່ືອ, ຄ້ໍາປະກັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊ້ືຂາຍ
ວັດຖຸມີຄ່າອ່ືນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອ່ືນໆທີໄ່ດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບໍລິການເປັນນາຍໜ້າຊ້ືຂາຍຫຼັກຊັບເປັນຕ້ົນ. 

 

ທຶນຈົດທະບຽນ 
ທຶນຈົດທະບຽນ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2017: 

1.038.617 ລ້ານກີບ) 
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ທ່ີຕ້ັງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ 
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ. ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ທະນາຄານມີ (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, (1) ບໍລິສັດໃນເຄືອ, (4) ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ,  
(20) ສາຂາຫລັກ, (93) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທ່ົວ ສປປ ລາວ. 

2. ວິໄສທັດ 

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເພ່ືອປະກອບເຂ້ົາໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບັນລຸ
ຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂ້ັມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ”. 

 

3. ພາລະກິດ 

ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທີ່ເຂ້ັມແຂງ ທນັສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ, ພາລະກິດທີ່
ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ມີຄື: ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານອົງກອນທີ່ເຂ້ັມແຂງ ເນ້ັນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້ແທດ       
ເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທໍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ແລະ 
ສອດຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານບໍລິຫານທີ່ມີສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍ
ງານ, ນໍາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບ
ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 
 ເປ້ົາໝາຍການດໍາເນີນງານໃນປີ 2018 

ໃນການສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ໄດ້ຄ້ົນຄວ້າດັດແກ້ເພ່ີມເຕີມບາງດ້ານ ເພ່ືອຮອງ
ຮັບການປັບປຸງບໍລິການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນປີ 2018 ໃຫ້ສອດຄ່ອງຍ່ິງຂ້ຶນ, ຈ່ຶງໄດ້ມີການເພ່ີມ
ໂຄງການຍ່ອຍເຂ້ົາມາຕື່ມບາງດ້ານ ໂດຍສະເພາະໂຄງການທ່ີເປັນວຽກງານບູລິມະສິດພ້ືນຖານຂອງໂຄງການໃຫຍ່ຂອງ 
Basel II ແລະ ບັນດາແຜນງານກ່ໍໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເຊ່ັນກັນຄື: ປະກອບມີ 6 ແຜນງານຫຼັກ (ຮັກສາເດີມ); 32 ໂຄງການໃຫຍ່ 
ແລະ 253 ແຜນວຽກ (ເພ່ີມຂ້ຶນ 62 ແຜນວຽກ). ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງແຜນງານແມ່ນນອນໃນແຜນງານບໍລິການທີ່ອາດເປັນ
ພ້ືນຖານຂອງ Basel II ຊ່ຶງບັນດາໜ້າວຽກດ່ັງກ່າວໄດ້ກະຈາຍຢູ່ໃນບັນດາຄະນະກໍາມະການ, ພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ ແລະ 
ໜ່ວຍບໍລິການຄື: 

 ບັນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມີຄື:  
- ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ CG: 3  ໂຄງການ (ຮັກສາເດີມ ຍ້ອນບ່ໍທັນໄດ້ຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດ ລໍຖ້າພ້ືນຖານ Basel II ດໍາເນີນໄປກ່ອນ). 
- ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫຼັກເກນ Basel II ລວມມີ 4 ໂຄງການ (ເພ້ີມຂ້ຶນ 2 ໂຄງການ). 
- ສ້າງລະບົບຂ້ໍມູນເພ່ືອການບໍລິຫານ : 6 ໂຄງການ (ເພ້ີມຂ້ຶນ 1 ໂຄງການ) 
- ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທີ ມີ 5 ໂຄງການ (ຫລຸດລົງ 2 ໂຄງການ) 
- ການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມີ 4 ໂຄງການ (ຫລຸດລົງ 1 ໂຄງການ) 
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- ພັດທະນາການບໍລິຫານການເງິນ, ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສູງຂ້ຶນ: 
ມີ 10 ໂຄງການ. 

    ນອກຈາກໂຄງການຫລັກນ້ີແລ້ວ, ຍັງຈະມີໂຄງການສະໜັບສະໜູນຕ່ືມອີກຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍເພ້ີມຕື່ມເຊ່ັນ: ໂຄງ 
ການສືບຕ່ໍ LOS, ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການຂອງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ໂຄງການປຸກສ້າງ 
ແລະ ອ່ືນໆ. 
 

4. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ. 
4.1  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງ ທຄຕລ: ປະກອບດ້ວຍສະພາບໍລິຫານ ຈໍານວນ 7 ທ່ານ, ຄະນະອໍານວຍການ ຈໍານວນ 7 

ທ່ານ, 11  ພະແນກ,  3 ສູນ, 20 ສາຂາ, 93 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ 15 ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທ່ົວປະເທດ. 
 

4.2 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ   ເປັນປະທານ 
- ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ    ເປັນຮອງປະທານ 
- ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ    ເປັນສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ    ເປັນສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ    ເປັນສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ ເປັນສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ເປັນສະມາຊິກ 
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ໂຄງຮ່າງຄະນະສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະ
ວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ 

ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ 
 ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ 
ສະມາຊິກ 

 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ 
ສະມາຊິກ 

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ 
ສະມາຊິກ 

ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພັດ   
ກ້ຽວພິລາວົງ  ສະມາຊິກ  

ທ່ານ ວຽງສຸກ  ຈຸນທະວົງ 
ສະມາຊິກ 
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4.3 ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບມີ 7 ທ່ານ 

- ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ    ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ 

- ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ    ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວົງສ໌    ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ   ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິ່ງບຸບຜາ    ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ສຸພັກ ຖິນ່ໄຊພອນ    ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລີວົງ    ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 

 

      ໂຄງຮ່າງຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 

 
 

 

ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິ່ງບຸບຜາ  
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

ທ່ານ ສຸພກັ ຖ່ິນໄຊພອນ 
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

ທ່ານ ພຂູົງ ຈັນທະຈັກ  
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ ່

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌  
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ  
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 
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5. ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດພາລະກິດ ປະຈໍາປີ 2018. 
           ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ 4 ຄ້ັງ, ການຈັດກອງ
ປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທົ່ວລະບົບ ຈໍານວນ 4 ຄ້ັງ ແລະ ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງ 
ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2017 ເພ່ືອຮັບຮອງບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆຈໍານວນ 1 ຄ້ັງ.  ທຄຕລ ໄດ້ ໂຮມພະແນກຄຸ້ມຄອງສາຂາເຂ້ົາກັບ
ພະແນກກວດກາພາຍໃນ ແລະ  ສ້າງຕັ້ງພະແນກການຕະຫຼາດຄືນໃໝ່, ຊ່ຶງ ໂຄງຮ່າງພະແນກ/ສູນ ຂອງ ທຄຕລ ມີທັງໝົດ 
11 ພະແນກ ແລະ 3 ສູນ. ສໍາເລັດການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການ ໄດ້ 1 ສາຂາ ຄື: ສາຂາໄຊເສດຖາ, ຂະຫຍາຍໜ່ວຍ
ບໍລິການໄດ້ທັງໝົດ 8 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວແທນບີຄໍາ ຈໍານວນ 190 ຕວົແທນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 
ພ້ອມກັນນ້ັນໃນ ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ສາມາດຂະຫຍາຍຕູ້ ATM ໄດ້  23  ໜ່ວຍ ລວມທັງໝົດ 388 ຕູ້, ຕູ້ຝາກ
ເງິນແບບອັດໂຕໂນມັດ ຈໍານວນ 15 ຕູ້ ລວມທັງໝົດ 27 ຕູ້ ແລະ ເຄ່ືອງຮູດ EDC ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ 414 ເຄ່ືອງ ລວມ
ມີທັງໝົດ 2.270 ເຄ່ືອງ. ສໍາເລັດການພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ຫຼາຍຜະລິດຕະ
ພັນເຊ່ັນ: Onepay ການຊໍາລະສິນຄ້າຜ່ານ QR Code, ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດດ້ວຍ QR 

Code (Cross Border QR Payment) ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານທະນາຊາດໄທ, ຜະລິດຕະພັນ One 
Heart ທີ່ເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາບໍລິການຜ່ານຕົວແທນ BCOME ໄລຍະ 02.  ທຄຕລ ໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາຮ່ວມມືກັບກະຊວງການເງິນ ໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເພ່ືອຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ເຊ່ັນ: 
ສໍາເລັດໂຄງການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ,  ໂຄງການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະແບບອີເລັກໂທຼນິກ 
(Smart VAT ໄລຍະທີ 2) ຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ I, ໂຄງການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານທະນາຄານ ແລະ ຜ່ານ
ຕົວແທນບີຄໍາ (BCOME). 

ນອກຈາກນ້ັນ, ທຄຕລ ຍັງໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະ ຊ້ັນ ll ຈໍານວນ 1 ໜ່ວຍ ເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງ
ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ.  ລາງວັນຊະນະເລີດ Lao ICT Award 2018 ລະດັບປະເທດ, ຄ້ັງທີ 2 
ຂອງ BCEL OneHeart, ລາງວັນການບໍລິການທີ່ດີເລີດ (Operational Excellence Award) ປະຈໍາປີ 2018 

ຈາກ Wells Fargo, Global Financial Institutions Payment Services, ລາງວັນດີເດ່ັນ ດ້ານແນວຄວາມ
ຄິດລິເລ່ີມເພ່ືອການເຂ້ົາເຖິງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງປະຈໍາປີ 2018 (Financial Inclusion Initiative 

of the Year - Laos) ຈາກວາລະສານ Asian Banking and Finance ແລະ ລາງວັນດີເດ່ັນດ້ານແນວຄິດລິ
ເລ່ີມໃນການບໍລິການດ້ານການເງິນຜ່ານລະບົບມືຖືແຫ່ງປີ 2018 (Mobile Banking Initiative of the Year - 

Laos) ຈາກວາລະສານ Asian Banking and Finance. 
6.  ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ 

ໃນປີ 2018 ບັນດາຄະນະກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ໂດຍສາມາດສັງລວມ ການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີສໍາຄັນໄດ້ດ່ັງນ້ີ: 

6.1.1 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ 

ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ້ີນໍາ ແລະ ຕິດຕາມການດໍາເນີນວຽກງານກວດສອບຂອງ ທຄຕລ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊ່ິງໃນໄລຍະປີ 2018 ວຽກງານກວດກາ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ: 
 ການກວດກາພາຍໃນ 

- ກວດກາປົກກະຕິຕາມແຜນການ: 09 ພະແນກ 03 ສູນ ແລະ 19 ສາຂາ. 
- ການກວດກາສຸກເສີນແບບສຸ່ມກວດຕໍ່ບັນດາພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ ແລະ ໜວ່ຍບໍລິການ ລວມທັງໝົດ 34 ຈຸດ  

ສະພາບໂດຍລວມແມ່ນປົກກະຕິ. 
- ການກວດກາສະເພາະກິດ ບັນດາພະແນກ, ສູນ ແລະ ສາຂາ ຈໍານວນ 8 ຄ້ັງ. 
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- ການກວດກາສະເພາະດ້ານບັນດາພະແນກ, ສູນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ເພ່ືອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄດ້
ແນະນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອອກລະບຽບ, ຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ໃນການດໍາເນີນງານເພ່ືອໃຫ້
ສອດຄ່ອງ ແລະ ຫັດກຸມທາງດ້ານນິຕິກໍາຂ້ຶນຕ່ືມ. 

 ການກວດສອບພາຍນອກ 

- ບໍລິສັດເອີນແອນຢັງລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ສໍາເລັດການທົບທວນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 6 
ເດືອນຕ້ົນປີ 2018, ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານການທົບທວນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ອອກສູ່ມວນຊົນ ຜ່ານ
ເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. 

- ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ສໍາເລັດການກວດກາເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2017 ຮອດໄຕມາດ 2/2018 ແລະ ເຊັນຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການກວດກາ
ດ່ັງກ່າວ. 

- ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ສໍາເລັດການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2017 
ແລະ ເຊັນຮັບຮອງບົດບັນທຶກຜົນການກວດສອບແລ້ວ. 

6.1.2 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 

ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາລະບຽບການ ແລະ 
ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ຕິດ
ພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ່ັງນ້ີ: 

- ໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ,  
- ນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການດໍາເນີນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານຊ່ືສຽງ ເຊ່ິງ

ໄດ້ຮັບຮອງໂດຍສະພາບໍລິຫານໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2018. 
- ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ທຄຕລ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນເດືອນຕຸລາ 2018; 

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການອອກບັນດາກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລ້ວຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຄວາມສ່ຽງໃນດ້ານ
ຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບທ່ີວາງອອກ. ໃນການ
ຕິດຕາມຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະປະເພດ ທຄຕລ ໄດ້ມີການກໍານົດຕົວຊ້ີວັດຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ເພ່ືອຊ້ີໃຫ້ເຫນັການເໜັງຕີງຂອງ
ຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະປະເພດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ່ືອ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານດໍາເນີນງານ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ຕະຫຼາດ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ. ນອກຈາກນ້ັນ ທຄຕລ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ
ເຫດການສູນເສຍພາຍໃນ ແລະ ເຫດການສູນເສຍພາຍນອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງລະບົບ 
(Cyber Security) ແລະ ຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂຕຣນິກ. 

        ສືບຕ່ໍສ້າງນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ໃຫ້ມີເນ້ືອໃນກວມເອົາທັງເຫດການການສ້ໍໂກງ
ພາຍໃນ ແລະ ເຫດການການສ້ໍໂກງພາຍນອກ ໂດຍຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນໄຕມາດ 02 ປີ 2019. ນອກຈາກນ້ັນ, ແມນ່ຈະ
ໄດ້ຄ້ົນຄວ້າສ້າງນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງບັນຊີ Nostro-Vostro ທີ່ກໍານົດຫຼກັການ, ຂະບວນການ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຄຸ້ມ
ຄອງບັນຊີບໍລິຫານບັນຊີດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອຮັບປະກັນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນຢ່ງເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີເຫຼົ່ານ້ັນມີຄວາມຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. 
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6.1.3 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 

ການດໍາເນີນງານທີ່ພ້ົນເດ່ັນຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນປີ 2018 ລວມມີ: 
- ຕິດຕາມຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ແຕ່ລະເດືອນ. 
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊ້ີນໍາວຽກງານບໍລິຫານທຶນ: ບັນຫາສະພາບຄ່ອງ, ການນໍາໃຊ້ທຶນ, ການບໍລິຫານ

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ທຄຕລ ແຕ່ລະໄລຍະ. 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກະກຽມຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ລັດຖະບານຖືຄອງ.  
- ຕິດຕາມການການບໍລິຫານສິນເຊ່ືອແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕ້ົນແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ 

ແລະ ການເກັບກູ້ໜີ້ NPL. 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ LOS & Credit Rating. 
- ຕິດຕາມ ແລະ ຊ້ີນໍາການອອກລະບຽບການກໍານົດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່ໍລູກຄ້າ SME ຂອງ ທຄຕລ. 
- ຕິດຕາມ ແລະ ຊ້ີນໍາວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ເປັນຕ້ົນແມ່ນການຮັບພະນັກງານໃໝ່, ການພັດທະນາຍົກ

ລະດັບພະນັກງານ, ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການປັບປຸງລະບຽບວ່າ
ດ້ວຍການຮັບພະນັກງານໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ. 

- ພິຈາລະນາແຜນການປະຈໍາປີ 2019 ຂອງ ທຄຕລ ເພ່ືອນໍາສະເໜີໃຫ້ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ. 
- ຮັບຮອງແຜນການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີ 2018, ກອງປະຊຸມຜູ້ຖື

ຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018. 
6.1.4 ຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ 

ໃນໄລຍະປີ 2018 ຄະນະກໍາມະການຄ່າຕອບແທນ ໄດ້ພິຈາລະນາບາງບັນຫາສໍາຄັນ ເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານນໍາສະ  
ເໜີໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ດ່ັງນ້ີ: 

- ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄັງແຮຜົນຕອບແທນສໍາລັບພະນັກງານໃນເວລາ
ອອກການ.  

- ຮັບຮອງເອົາສູດຄິດໄລ່ເງິນບໍາເນັດສໍາລັບພະນັກງານໃນເວລາອອກການ ແລະ ພິຈາລະນາການສ້າງຄັງແຮ
ຄືນຫລັງ. 

- ພິຈາລະນາລະບຽບວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍເຄ່ືອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ການແຕ່ງກາຍຂອງພະນັກງານ ທຄຕລ.  
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງນະໂຍບາຍເງິນຕໍາແໜ່ງງານວິຊາການຊໍານານງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການປະສົບ

ການ, ການກໍານົດເງ່ືອນໄຂສະເພາະຂອງພະນັກງານຊໍານານງານ ແລະ ວິຊາການປະສົບການ. 
6.1.5 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ 

ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ໄດ້ປະຕິບັດບົດບາດໜ້າຂອງຕົນ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນ 
ເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໂດຍມີບາງອັນພ້ົນເດ່ັນດ່ັງນ້ີ: 

- ພິຈາລະນາປະກອບບຸກຄະລາກອນເຂ້ົາໃນແຕ່ລະຄະນະກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດ 
ຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ. 

- ຮັບຮອງກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍ ຕໍາແຫນ່ງງານ ເຊ່ີງກົດລະບຽບສະບັບນ້ີໄດ້ກໍານົດມາດຖານເງ່ືອນໄຂຂອງ
ບັນດາຕໍາແໜ່ງງານ, ຂ້ັນຕອນການແຕ່ງຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ ແລະ ວາລະຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານ. 

- ພິຈາລະນາຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂ້ັນພະແນກ ແລະ ສາຂາຈໍານວນ 4 ທ່ານ. 
 






