ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະຈາໄຕມາດ 1 ປີ 2019
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1. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູູ່ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ເຊິິ່ງໄດ້ຮຼັບການສ້າງຕຼັັ້ງຂັ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕຼັັ້ງທະນາຄານ

ເລກທີ

129/ທຫລ, ລົງວຼັນທີ 01 ພະຈິກ 1989, ໃນວຼັນທີ 23 ທຼັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລຼັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູູ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປູ່ຽນຊິ່ມາເປຼັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວຼັນທີ 10 ມຼັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກຼັນນຼັັ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລຼັດຖະບານເປຼັນຜູ້ຖຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ
ໂດຍຖຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທຼັງໝົດ.
ວຼັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມຼັນ 10% ໃຫ້ຄູູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊິ່ວ່າທະນາຄານ
COFIBRED ອີງຕາມສຼັນຍາການຊັ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມຼັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.
ປະຈຸບຼັນ ໂຄງສ້າງການຖຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລຼັດຖະບານຖຮຸ້ນ 70% ຮຸ້ນ, ນຼັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທຼັງພະນຼັກ
ງານ ທຄຕລ) ແລະ ນຼັກລົງທນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄູູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%.
ໃນວຼັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກູ່ຜູ້ຖຮຸ້ນເດີມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝູ່ ເພິ່ອເພີິ່ມທນຈົດ
ທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮຼັບຂໍັ້ຕົກລົງສະບຼັບໃໝູ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລົງວຼັນທີ 13 ກຼັນຍາ 2017 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫູ່ງ
ສປປ ລາວ. ໃນວຼັນທີ 15 ກຼັນຍາ 2017 ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວໄດ້ຢຼັັ້ງຢນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີິ່ມທນຈົດທະບຽນຈໍານວນ
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
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ກິດຈະກໍາຫລຼັກຂອງທະນາຄານ ແມູ່ນເພິ່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທຼັງການລະດົມທນ ແລະ ຮຼັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສຼັັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສຼັັ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກູ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ
ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,
ບໍລິການ ຊໍາລະສະສາງ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜຼັງສສິນເຊິ່ອ, ຄໍັ້າປະກຼັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ຂາຍ
ວຼັດຖຸມີຄ່າອິ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອິ່ນໆທີິ່ໄດ້ຮຼັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ
ແມູ່ນບໍລິການດ້ານປະກຼັນໄພ, ບໍລິການເປຼັນນາຍໜ້າຊັ້ຂາຍຫຼຼັກຊຼັບເປຼັນຕົັ້ນ.
ທຶນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ນະວຼັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແມູ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (ນະວຼັນທີ 31 ທຼັນວາ 2018 : 1.038.617
ລ້ານກີບ)
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
ສໍານຼັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕຼັັ້ງຢູູ່ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍນ, ເມອງຈຼັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ.
ນະວຼັນທີ 31 ມີນາ 2019 ທະນາຄານມີ (1) ສໍານຼັກງານໃຫຍ່, (1) ບໍລິສຼັດໃນເຄອ, (4) ບໍລິສຼັດຮ່ວມທນ, (20) ສາຂາ
ຫລຼັກ, (93) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປູ່ຽນເງິນຕາ ທົິ່ວ ສປປ ລາວ.
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2. ວິໄສທດ
ທຄຕລ ໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງວິໄສທຼັດຂອງຕົນຄນໃໝູ່ ເພິ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນການພຼັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບຼັນລຸ
ຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ວຼັດຖຸປະສົງຄ: “ ເປຼັນທະນາຄານທີິ່ເຂຼັັ້ມແຂງ ທຼັນສະໄໝ ກ້າວສູູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ”.

3. ພາລະກິດ
ເພິ່ອເຮຼັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປຼັນທະນາຄານທີິ່ເຂຼັັ້ມແຂງ ທຼັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສູູ່ມາດຕະຖານສາກົນ, ພາລະກິດທີິ່
ສໍາຄຼັນຂອງ ທຄຕລ ມີຄ: ພຼັດທະນາລະບົບບໍລິຫານອົງກອນທີິ່ເຂຼັັ້ມແຂງ ເນຼັັ້ນການປຼັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝ
າະກຼັບສະພາບການປູ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝູ່ ຖເອົາການສ້າງວຼັດທະນະທໍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂຼັັ້ມແຂງ ແລະ
ສອດ ຄ່ອງຕາມຫລຼັກການ Basel II, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພຼັດທະນາລະບົບຂໍັ້ມູນ
ຂ່າວສານບໍລິ ຫານທີິ່ມີສຼັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖກຕ້ອງ ແລະ ທຼັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍ
ງານ, ນໍາໃຊ້ລະບົບເທຼັກໂນໂລຊີທີິ່ທຼັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດຼັບຄວາມຮູ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົິ່າທຽມກຼັບ
ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
➢

ເປົັ້າໝາຍການດໍາເນນງານໃນປ 2019

ໃນການສບຕໍິ່ຈຼັດຕຼັັ້ງຜຼັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພິ່ອຮອງຮຼັບໃນການປຼັບປຸງບໍລິການ ພຼັດທະນາລະ ບົບ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 2019 ບຼັນດາວຽກງານຕົັ້ນຕໍແມູ່ນຍຼັງສບຕໍິ່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລຼັກ (ຮຼັກສາເດີມ); 32 ໂຄງ ການ
ໃຫຍ່ 273 ແຜນວຽກ. ປີນີັ້ໄດ້ຮຼັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕູ່ລະພາກສ່ວນເຂົັ້າມາເພີິ່ມຈໍານວນ 143 ແຜນວຽກຍ່ອຍ.
•

ບນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມຄື :

•

ພຼັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 3 ໂຄງການ ແລະ ມີ 4 ແຜນວຽກ.

•

ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບຼັດຫຼຼັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມີ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມີ 22 ແຜນວຽກ.

•

ສ້າງລະບົບຂໍັ້ມູນເພິ່ອການບໍລິຫານ: 6 ໂຄງການ ມີ 40 ແຜນວຽກ.

•

ການພຼັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທີ ມີ: 5 ໂຄງການ ແລະ ມີ 47 ແຜນວຽກ.

•

ການບໍລິຫານ ແລະ ພຼັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມີ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມີ 57 ແຜນວຽກ.

•

ພຼັດທະນາການບໍລິຫານການເງິນ, ການບໍລິການທີິ່ທຼັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສູງຂັ້ນ:
ມີ 10 ໂຄງການ ແລະ ມີ 103 ແຜນວຽກ.

ນອກຈາກໂຄງການຫຼກ
ຼັ ນີັ້ແລ້ວ, ຍຼັງຈະມີໂຄງການສະໜຼັບສະໜູນຕິ່ມອີກຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍເພີິ່ມຕິ່ມເຊຼັິ່ນ: ລາຍ
ງານກ່ຽວກຼັບວຽກງານ CG ເພິ່ອສະເໜີຂໍທິດປຼັບປຸງການບໍລິຫານຕາມຫຼຼັການ CG, ສບຕໍິ່ດໍາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າຄວາມເປຼັນໄປ
ໄດ້ໃນການສ້າງຫ້ອງການຕົວແທນ ທຄຕລ ໃນຕ່າງປະເທດ, ດໍາເນີນການຂາຍຮຸ້ນ 19% ຂອງ ທຄຕລ ທີິ່ກະຊວງການເງິນຖ
ຄອງ, ໂຄງການ ສບຕໍິ່ LOS, ບຼັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການທີິ່ຕິດພຼັນບຼັນຊີແມູ່ນ ການກະກຽມຄວາມ
ພ້ອມໃນການ ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ IFRS 9, ໂຄງການຂອງການພຼັດທະນາຜະລິດຕະພຼັນ, ໂຄງການປຸກສ້າງ ແລະ ອິ່ນໆ. ຊິ່ງການ
ເພີິ່ມຂັ້ນ ຫຼິ່ ຫຼູດລົງຂອງບຼັນດາໂຄງການ ແມູ່ນ ສົມທຽບໃສູ່ບຼັນດາແຜນຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໂຄງການຂອງປີຜ່ານມາ.

4. ກົງຈກການຈດຕັ້ງ.
4.1 ໂຄງຮ່າງການຈດຕັ້ງ ທຄຕລ: ປະກອບດ້ວຍສະພາບໍລຫ
ິ ານ ຈໍານວນ 7 ທ່ານ, ຄະນະອໍານວຍການ ຈໍານວນ 8
ທ່ານ, 11 ພະແນກ, 3 ສູນ, 20 ສາຂາ, 93 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ 15 ຫ້ອງແລກປູ່ຽນເງິນຕາທົິ່ວປະເທດ.
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4.2 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ:
-

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼອ ສິນໄຊວໍລະວົງ

ເປຼັນປະທານ

-

ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ

ເປຼັນຮອງປະທານ

-

ທ່ານ ພູຂົງ ຈຼັນທະຈຼັກ

ເປຼັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ

ເປຼັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ພຸດທະຂຼັນ ຂຼັນຕີ

ເປຼັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພູເພຼັດ ກ້ຽວພິລະວົງ ເປຼັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ເປຼັນສະມາຊິກ

ໂຄງຮ່າງຄະນະສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວໍລະ
ວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ພູຂົງ ຈນທະຈກ
ສະມາຊິກ

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດ
ສະມາຊິກ

ທ່ານ ພຸດທະຂນ ຂນຕ
ສະມາຊິກ
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ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພດ
ກ້ຽວພິລະວົງ
ສະມາຊິກ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ
ສະມາຊິກ

ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບມີ 8 ທ່ານ

4.3
-

ທ່ານ ພູຂົງ ຈຼັນທະຈຼັກ

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

-

ທ່ານ ລາໃຈ ຄຼັນພຣະວົງສ໌

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ພຼັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ນຼັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິິ່ງບຸບຜາ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ສຸພຼັກ ຖິິ່ນໄຊພອນ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ບົວວຼັນ ສິມະລີວົງ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ໂຄງຮ່າງຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ານ ພູຂົງ ຈນທະຈກ
ຜູູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິີ່ງບຸບຜາ
ຮອງ ຜູູ້ອໍານວຍການ

ທ່ານ ລາໃຈ ຄນພະວົງສ໌
ຮອງ ຜູູ້ອໍານວຍການ

ທ່ານ ນນທະລາດ ແກູ້ວ
ປະເສດ

ທ່ານ ພນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ
ຮອງ ຜູູ້ອໍານວຍການ

ຮອງ ຜູູ້ອໍານວຍການ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ທ່ານ ສຸພກ ຖິີ່ນໄຊພອນ

ຮອງ ຜູູ້ອໍານວຍການ

ຮອງ ຜູູ້ອໍານວຍການ
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ທ່ານ ບົວວນ ສມະລວົງ
ຮອງ ຜູູ້ອໍານວຍການ

5. ການຈດຕັ້ງປະຕິບດພາລະກິດ ປະຈໍາ ໄຕມາດ 01/2019
ພາຍໃນໄຕມາດ 01/2019 ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບຼັດວຽກງານພົັ້ນເດຼັິ່ນຄ: ສໍາເລຼັດການດໍາເນີນໂຄງການ Smart
VAT Phase II ທີິ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1; ຈຼັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ສະໄໝສາມຼັນ ຈໍານວນ 02
ຄຼັັ້ງ ແລະ ເປີດເຜີຍມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຜ່ານລະບົບເປີດເຜີຍຂອງຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ. ສໍາເລຼັດການຈຼັດກອງ
ປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ຮຼັບຮອງແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດປະຈໍາປີ
2019 ຂອງສາຂາ ທຄຕລ ທົິ່ວລະບົບ. ພ້ອມນຼັັ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້ເຂົັ້າເປຼັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX (American
Express) ຢູ່າງສົມບູນ; ໄດ້ຈຼັດພິທີເຊຼັນສຼັນຍາວ່າດ້ວຍການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງ
ກະຊວງການເງິນ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກຼັບ ບໍລິສຼັດຫຼຼັກຊຼັບລາວ-ຈີນ ຈໍາກຼັດ ຄຼັັ້ງວຼັນທີ 13/03/2019 ທີິ່ ທຄຕລ ສໍານຼັກງານ
ໃຫຍ່; ພ້ອມທຼັງ, ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນວຼັນເສົາ-ອາທິດ 2 ໜ່ວຍບໍລິການຄ: ໜ່ວຍບໍລິການໄອເຕຼັກ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ
ຕະຫຼາດເຊົັ້າເລີິ່ມວຼັນທີ 23/03/2019 ເປຼັນຕົັ້ນໄປ.
6. ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ
ໃນໄຕມາດ 01/2019 ບຼັນດາຄະນະກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງຢູ່າງເປຼັນ
ປົກກະຕິ ໂດຍສາມາດສຼັງລວມ ການເຄິ່ອນໄຫວທີິ່ສໍາຄຼັນໄດ້ດຼັິ່ງນີັ້:
-

ໄດ້ຮຼັບຮອງແຜນການປະຈໍາປີ 2019 ເພິ່ອສະເໜີຮຼັບຮອງໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮຸ້ນປະຈໍາປີ;

-

ຮຼັບຮອງຜົນກວດສອບລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈໍາປີ 2018 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ;

-

ຮຼັບຮອງການຮ່ວມລົງທນສ້າງຕຼັັ້ງບໍລິສຼັດ ລາວເນເຊິນນໍ ເພເມຼັັ້ນ ເນຼັດເວີກ ຈໍາກຼັດ;

-

ຮຼັບຮອງຕົວເລກເງິນປຼັນຜົນປະຈໍາປີ 2018 ຈໍານວນ 991 ກີບ/ຮຸ້ນ;

-

ຮຼັບຮອງການລາພຼັກຜ່ອນຂອງຮອງອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ຈໍານວນ 1 ທ່ານ ເນິ່ອງຈາກມີຄວາມຈໍາເປຼັນດ້ານ
ສຸຂະພາບ.

6.1.1

ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບຼັນດາລະບຽບການ ແລະ
ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທຼັງໄດ້ພິຈາລະນາຮຼັບຮອງເອົາບຼັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີິ່ຕິດ
ພຼັນກຼັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດຼັິ່ງນີັ້:
- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊິ່ອ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ ຂອງ ທຄຕລ ໃນແຕູ່ລະ
ໄລຍະ.
- ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ສິດຂອບເຂດໃນການອະນຸມຼັດຄຸ້ມຄອງສິນເຊິ່ອ ເພິ່ອຜ່ານສະພາບໍລິຫານຮຼັບຮອງຕາມ
ຂຼັັ້ນຕອນ.
- ຕິດຕາມບຼັນດາໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2 ຊິ່ງມີທຼັງໝົດ 7 ໂຄງການ ບາງໂຄງການແມູ່ນໄດ້ດໍາເນີນການແລ້ວ.
- ຄົັ້ນຄວ້າວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວທີິ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕໍິ່ການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດດ້ານທະນາຄານ.
6.1.2 ຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ

ຄະນະກໍາມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ໃນການຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮຼັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ
ແນູ່ໃສູ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ຖຮຸ້ນ ຊິ່ງຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າບຼັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພິ່ອ
ໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜີຮຼັບຮອງຕາມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂຼັັ້ນຕອນຄ:
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!ih1,;i�rn5uosj;;i�u:iu;::i,e1;:,e.m,u{5uw�tlnj,uLm'.J��uut1utJ jLm'.J 2019;
w,ii;i�U,5U5Sj;J�u:iu;::iie1mm,rnJ�Eiuc-iu� tuu,u�w�tlnjilJ U1flC1;) ��UUUUtJj 2019;
w,ii;i�rnn,u�ijf1jCC5�JJ���JJ2Sjtu�UnjilJ m;i,ssnmu.

6.1.3 n::11 ::n iJJ :::r1 i11ijJJ na:,rHhn ,11
- Eic-imrn�nQL01UlCl�tJ,CJlJm1Jciicuuu:i;i�nCl28j U1flC1;) CLllJll��,thjWl�Cl CC;J� 5U5SjCJlJmlJ
n;:,c-i�SUt']ilJ�mlJC)lJ U1f1C1;;J ll��,u 2018 JJiClt']ilJ;ii;:, CC;J� JJiClt']ilJ�ifllJ cffis��Co'ii5U5SjmJJ
�lJC1SlJ�'ell;
- Eic-imJJmuu;imiu��w,unsj cc;i� ri;:,iJJtu:ljW2SjUllJ;
- Eic-imJJQJJflBjmuu;im,u�rn�sLm.D�uu�w,u cc;i� muccn'c2tRl NPL tlijLii�c-i;
- �lJfl;JiUJ,ii;i�u,mlJ5U5SjCCCJlJmlJll��,u 2019, UlJtni�iellJ�lJ:) cffis��co'ii��tuiu;itnilJ CC;J�
nsjll��JJ�'q�lJ5U5BjmJJ;iiriu;
- 5U5Sjce,;i�u:iuu�tuu,umuLm�uc�s�,;5u5�,m�nc-i2�ou,c-iiJsu cc;i� 2�ou,c-imj;
- Eic-imJJri;:,iJJnutru, trijmu2,u�u mric,;i u;:,j 19% tlin��;:,jmuf)u-qrisj.

7.

tJ1JJ1,1J'11C1J1JU).J�:iiCl28] UHltl.J tJ�i,t1:1",Cl

01/2019

LlJ'ce1JJ,c-i 01/2019 tJiCJ,uJJi m�rnmumrni,riijll�cmc-i;ii;:, JJ�m,�u �,JJ,c-i�c-i�jll�Eiurnmu
tl);J�JlCl JJielt']ilJ�illlJ idj;J;:lJJTlCl,J�mlJ tJi�mlJ'cciCJilJmlJn;)Cl�SU .U�j�:
U8'1�Uft1J: ll�rltJCl'cci 42.505.818 �ilJTlU, cz1linu 99% 2SjCCCJlJmlJU;
U8'1C]1Jth:Jl: ll�rltJCl'cci 35.675.060 �,ufiu, cz1linu 100% 2SjCCCJlJmlJU;
U8'1ftlJC�8Ul]mJ'1: ll�rltJCl'cci 25.441.734 �,ufiu, cz1linu 98% 2SjCCCJlJmlJU.
n,h1/R1'1Ul1J: U1f1C1;;) .DJi,'c;irisus,nsu 143.043 �,ufiu, cz11,nu 25% 2SjCCCJlJmlJU.

ccJ.J1JB)mJ.Jcsn��,1J;iiu)i1Jm1Jc)1J ;i,::wnc,,1:mi1Jrnrrr1i1J�m1J UU11JrJi1Jm1Jn;m�su
,

n

n

n

.-.
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