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I.

ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ

1. ວິໄສທັດ
ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເພືື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້
ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ ເປັນທະນາຄານທື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສ່ມາດຕະຖານສາກົນ ”.

2. ພາລະກິດ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ່ມາດຕະຖານສາກົນ,
ພາລະກິດທື່ສາຄັນຂອງ

ທຄຕລ

ມຄື:

ພັດທະນາລະບົບບລິຫານອົງກອນທື່ເຂັົ້ມແຂງ

ທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່

ເນັົ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດ

ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທາຄຸ້ມຄອງບລິຫານ

ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສອດ ຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສງປະສິດທິພາບການດາເນນທຸລະກິດ, ສ້າງ
ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂົ້ມນຂ່າວສານບລິຫານທື່ມສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊທື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ,້
ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົື່າທຽມກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ.
●

ເປົົ້າໝາຍການດາເນີນງານໃນປີ 2019

ໃນການສືບຕື່ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບລິການ ພັດທະນາ
ລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ 2019 ບັນດາວຽກງານຕົົ້ນຕແມ່ນຍັງສືບຕື່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດມ);
32 ໂຄງ ການໃຫຍ່ 273 ແຜນວຽກ. ປນົ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົົ້າມາເພື່ມຈານວນ 143
ແຜນວຽກຍ່ອຍ.
❖ ບັນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມີຄ:
● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 3 ໂຄງການ ແລະ ມ 4 ແຜນວຽກ.
● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມ 22 ແຜນ
ວຽກ.
● ສ້າງລະບົບຂົ້ມນເພືື່ອການບລິຫານ: 6 ໂຄງການ ມ 40 ແຜນວຽກ.
● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ ມ: 5 ໂຄງການ ແລະ ມ 47 ແຜນວຽກ.
● ການບລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມ 57 ແຜນວຽກ.
● ພັດທະນາການບລິຫານການເງິນ, ການບລິການທື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດາເນນທຸລະກິດໃຫ້
ສງຂົ້ນ : ມ 10 ໂຄງການ ແລະ ມ 103 ແຜນວຽກ.
ນອກຈາກໂຄງການຫັກນົ້ແລ້ວ, ຍັງຈະມໂຄງການສະໜັບສະໜນຕືື່ມອກຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍເພື່ມຕືື່ມເຊັື່ນ:
ລາຍ ງານກ່ຽວກັບວຽກງານ CG ເພືື່ອສະເໜຂທິດປັບປຸງການບລິຫານຕາມຫັການ CG, ສືບຕື່ດາເນນການຄົົ້ນຄວ້າ
ຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ໃນການສ້າງຫ້ອງການຕົວແທນ ທຄຕລ ໃນຕ່າງປະເທດ, ດາເນນການຂາຍຮຸ້ນ 19% ຂອງ ທຄຕລ
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ທື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ, ໂຄງການ ສືບຕື່ LOS, ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການທື່ຕິດພັນບັນຊ
ແມ່ນ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ IFRS 9, ໂຄງການຂອງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ,
ໂຄງການປຸກສ້າງ ແລະ ອືື່ນໆ. ຊື່ງການເພື່ມຂົ້ນ ຫື່ື ຫຼູດລົງຂອງບັນດາໂຄງການ ແມ່ນສົມທຽບໃສ່ບັນດາແຜນຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການຂອງປຜ່ານມາ.

II. ຖານະການເງິນ ແລະ ຜົນດາເນີນງານ
1. ສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ
● ເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ພາກພົ້ນ:
- ເສດຖະກິດໂລກສືບຕື່ຂະຫຍາຍໂຕໃນຈັງວະທື່ຊ້າລົງ

ໂດຍຄາດຄະເນຢ່ໃນລະດັບ 3,2%

ແລະ ອັດຕາເງິນເຟົ້

ສະເລ່ຍຢ່ໃນລະດັບ 3,6%, ລາຄານົ້າມັນຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ ຈາກ 60,14 USD/ບາເຮວ ເຫືອ 53,2 USD/ບາ
ເຮວ, ອັດຕາເງິນເຟົ້ອາດຈະເພື່ມຂືົ້ນເລັກນ້ອຍເນືື່ອງຈາກລາຄານົ້າມັນໂລກມແນວໂນ້ມເພື່ມຂົ້ນ ເນືື່ອງຈາກສົື່ງຄາມ
ໃນຕະເວັນອອກກາງຍັງສືບຕື່.
- ເສດຖະກິດ ສປ ຈນ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຢລ
່ ະດັບ 6,2% ຈາກ 6,3% ທຽບໃສ່ໄຕມາດທື່ຜ່ານມາ ແລະ
ເສດຖະກິດຈນສືບຕື່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ 6,2-6,3%. ນອກນັົ້ນ, ສະພາບການກດກັນທາງການຄ້າບື່ສະເພາະຈນອາເມລິກາ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງ ຍື່ນປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫ.
- ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ: ໃນໄຕມາດ 2 ຄາດວ່າຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 6,8% ໂດຍສະເພາະຈາກພາກກະສິກາ.
- ສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໄທຄາດວ່າຈະບື່ສາມາດບັນລຸເປົົ້າໝາຍ, ຕົວເລກການສົື່ງອອກຫຼຸດລົງ ໂດຍ
ສະເພາະສິນຄ້າອຸດສາຫະກາ (ອຸປະກອນທາງອເລັກໂທນິກ ແລະ ຢາງພາລາແປຮບ) ເຊື່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ
ຈາກສົງຄາມການຄ້າ ຈນ-ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຄວາມເຄັື່ງຕງທາງການຄ້າໃນພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນນັບ
ມືົ້ນັບແຜ່ຂະຫຍາຍ.
● ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ແນວໂນ້ມໃນຕື່ໜ້າ
ໂດຍລວມແລ້ວເສດຖະກິດລາວໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ ສືບຕື່ຂະຫຍາຍໂຕໃນຈັງຫວະທື່ຊ້າລົງ ໂດຍສະເພາະຂະ
ແໜງກະສິກາທື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແລ້ງ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝ ອາຟຮິກາ ແລະ ສັດຕພືດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ, ຂະແໜງບລິການ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາ (ການກື່ສ້າງ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ) ໄດ້
ປະກອບສ່ວນສາຄັນ ໃນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດຢ່າງຕື່ເນືື່ອງ. ອັດຕາເງິນເຟົ້ທຽບປຕື່ປເພື່ມຂືົ້ນຈາກ 2,18
ໃນເດືອນ 6/2018 ເປັນ 2,48 ໃນເດືອນ 6/2019. ສາເຫດມາຈາກລາຄາສິນຄ້ານາເຂົົ້າຈາກປະເທດໄທ ມແນວໂນ້ມ
ເພື່ມຂົ້ນ ເນືື່ອງຈາກຄ່າເງິນກບທຽບກັບເງິນບາດອ່ອນຄ່າຕື່ເນືື່ອງ. ນັບແຕ່ຕົົ້ນປ 2018, ຄ່າເງິນກບທຽບກັບເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດ ອ່ອນຄ່າ ໂດຍສະເລ່ຍ 0,3%/ເດືອນ ໃນຂະນະທື່ເງນກບທຽບກັບເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າ 0,5%/ເດືອນ. ທຽບ
ໃສທ້າຍປ 2018 ເງິນກບທຽບໂດລາ ສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 0,4%, ກບທຽບບາດອ່ອນຄ່າ 3,4%. ອງຕາມການລາຍງານ
ຂອງທະນາຄານໂລກ, ສະພາບດັື່ງກ່າວ ສົື່ງຜົນໃຫ້ຕົວເລກເງິນຝາກທື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດໃນທະນາຄານທຸລະກິດ
ເພື່ມຂົ້ນ.
ອງຕາມການຄາດຄະເນຂອງລັດຖະບານ, ເສດຖະກິດລາວ ໃນປ 2019 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ
6,7% ເຊິື່ງສງກວ່າປທື່ຜ່ານມາ ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ, ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນວ່າຕົວເລກດັື່ງກ່າວອາດຈະໄດ້ພຽງແຕ່
6,3 – 6,5%. ເນືື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ ລວມເຖິງສາກົນມການຜັນຜວນ ບວກກັບຍັງມຫາຍສິື່ງທ້າ

2

ທາຍທື່ຈະກະທົບຕື່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວເຊັື່ນວ່າ

ໄພທາມະຊາດ,

ການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງ

ລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທື່ຍັງຕື່າ ແລະ ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນຕົົ້ນ.
2. ຜົນການເຄື່ອນໄຫວທີື່ພົົ້ນເດັື່ນໂດຍຫຍົ້ ຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປທື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານພົົ້ນເດັື່ນຄື: ໄດ້ແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອອອກ
ເປັນ 3 ພະແນກຄື: ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືື່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືື່ອ, ພະແນກບລິຫານສິນເຊືື່ອ
ແລະ ສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກາ. ພ້ອມນັົ້ນ, ໄດ້ເປດບລິການໃນວັນເສົາ-ອາທິດ 2 ໜ່ວຍຄື: ໜ່ວຍບລິການໄອເຕັກ ແລະ
ໜ່ວຍບລິການຕະຫາດເຊົົ້າ; ສາເລັດປະຕບັດໂຄງການ Smart VAT Phase II ທື່ຂວ
ົ ມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1;
ໂຄງການຊາລະເສຍພາສທື່ດິນ, ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard; ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບລິການ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ບລິສັດທື່ປກສາດ້ານກົດໝາຍ ໃນໂຄງການຈາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ຂອງກະຊວງການ
ເງິນ. ສາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈາປ 2018 ພ້ອມທັງອອກບົດລາຍງານເປດເຜຍ
ການເຄືື່ອນໄຫວຜົນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປ 2018 (ຜ່ານການກວດສອບ) ແລະ ປະຈາໄຕມາດ
01/2019 (ບື່ທັນຜ່ານການກວດສອບ) ແລະ ດາເນນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈາປ 2018 ຈານວນ 991 ກບ/ຮຸ້ນ,
ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ຈານວນ 2 ຄັົ້ງ ແລະ ອອກຂົ້ຕົກລົງ
ຮັບຮອງແຜນດາເນນທຸລະກິດ ປະຈາປ 2019. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກື່ຍັງສາເລັດການກະກຽມຄວາມພ້ອມລະບົບ
Server ແລະ ພືົ້ນທື່ຈັດເກັບຂົ້ມນໂຄງການ BASEL II ເປັນຕົົ້ນແມ່ນລະບົບ LOS ລວມທັງພັດທະນາກ່ຽວກັບ
ຖານຂົ້ມນຄືນໃໝ່ເພືື່ອຮອງຮັບລາຍງານສະຖິຕິຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ທື່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນແບບລວມສນ. ທຄຕລ ຍັງ
ໄດ້ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX (American Express) ຢ່າງສົມບນ ແລະ ເຊັນສັນຍາໃນການຊາ
ລະສະສາງ Bill payment ຮ່ວມກັບສະຖາບັນການເງິນທື່ບື່ຮັບເງິນຝາກຊັບທະວ.
ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ທຄຕລ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ ICT Award ຮອງຊະນະເລດອັນດັບ 1 ໃນງານ Lao ICT
ຄັົ້ງທ 3 ແລະ ລາງວັນດເດັື່ນຈາກວາລະສານ Asian Banking and Finance ທື່ປະເທດສິງກະໂປ ຈານວນ 3
ລາງວັນ

ຄື:

1)

ລາງວັນດເດັື່ນດ້ານແນວຄິດລິເລື່ມ

ເພືື່ອການເຂົົ້າເຖິງບລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົື່ວເຖິງແຫ່ງປ

(Financial Inclusion Initiative of the year – Laos), 2) ລາງວັນດເດັື່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລື່ມ ໃນ
ການໃຫ້ບລິການຜ່ານລະບົບມືຖືແຫ່ງປ (Mobile Banking Initiative of the year – Laos) ແລະ 3)
ລາງວັນດເດັື່ນໂຄງການຮັບຜິດຊອບ

ແລະ

ຊ່ວຍເຫືອສັງຄົມດເດັື່ນ-ຫຽນເງິນແຫ່ງປ

(Corporate

Social

Responsibility Program of the year – Silver).
3. ຂົ້ມູນການທາງດ້ານການເງິນທີື່ສາຄັນຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2019 ທື່ຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ອອກແຮງສ້
ຊົນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດາເນນທຸລະກິດ

ຕາມແຜນການທື່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖືຮຸ້ນ

ຊື່ງ

ທຄຕລ ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕົວເລກການດາເນນທຸລະກິດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ສັງລວມກິດຈະການ ຜ່ານການ
ກວດສອບ ມບາງຕົວເລກທື່ສາຄັນດັື່ງລຸ່ມນົ້:
-

ຍອດຊັບສິນ:

ປະຕິບັດໄດ້ 42.970.566 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 100,53% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 118,37%
-

ຍອດໜີົ້ສິນ:

ປະຕິບັດໄດ້ 40.891.433 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 101,62% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 118,87%
3

-

ທຶນທັງໝົດ: ປະຕິບັດໄດ້ 2.079.133 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 83,09% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 109,29%

-

ຍອດເງິນຝາກ: ປະຕິບັດໄດ້ 36.134.694 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 101,13% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 114,57%

-

ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ: ປະຕິບັດໄດ້ 26.039.186 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 100,81% ຂອງແຜນການປ,
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 119,88%

-

ກາໄລ/ຂາດທຶນ: ທຄຕລ ມກາໄລກ່ອນອາກອນ 330.356 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 58,47% ຂອງແຜນການ
ປ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 118,03%

III. ຂົ້ມນ
ູ ທົື່ວໄປ ແລະ ຂມ
ົ້ ນ
ູ ສາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ.
● ທີື່ຕັົ້ງ ແລະ ເຄອຂ່າຍ
ສານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ

ຕັົ້ງຢ່ເລກທ

01,

ຖະໜົນປາງຄາ,

ບ້ານຊຽງຍືນ,

ເມືອງຈັນທະບລ,

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມ (1) ສານັກງານໃຫຍ່, (1) ບລິສັດໃນເຄືອ, (4)
ບລິສັດຮ່ວມທນ, (20) ສາຂາຫລັກ, (93) ໜ່ວຍບລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົື່ວ ສປປ ລາວ.
● ຕິດຕື່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂົ້ມູນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ
● ເບໂທ (+856-21) 213200 ຫື ໂທ 1555
● ແຟັກ (+856-21) 213202
● ອເມວ: bcelhqv@bcel.com.la
● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la
●

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍົ້ຂອງ ທຄຕລ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດາເນນທຸລະກິດໃນຮບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ່

ໃນຕະຫາດຫັກຊັບ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ

ເລກທ

129/ທຫລ, ລົງວັນທ 01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເລກທ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ,
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ
ເປັນຜ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ.
ວັນທ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊືື່ວ່າທະນາຄານ
COFIBRED ອງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.
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ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 70% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%.
ໃນວັນທ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ຖືຮຸ້ນເດມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພື່ມທນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ 21/ທຫລ, ລົງວັນທ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ 15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫາດຫັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພື່ມທນຈົດ
ທະບຽນຈານວນ 355.728.500.000 ກບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທ 15
ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ 0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ 18 ພດສະພາ
2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ກິດຈະກາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບລິການ ລວມທັງການລະດົມທນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ, ບລິການຊາລະສະສາງ, ການບລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບລິການໜັງສືສິນເຊືື່ອ, ຄົ້າປະກັນ, ໃຫ້
ບລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບລິການເປັນນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫັກຊັບເປັນຕົົ້ນ.
ທຶນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກບ (ນະວັນທ 31 ທັນວາ 2018 :
1.038.617 ລ້ານກບ)

IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ສະພາບລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກາມະການຂນ
ົ້ ກັບສະພາບລິຫານ
1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍົ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
1.1 ສະພາບລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ:
-

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວລະວົງ

ເປັນປະທານ

-

ທ່ານ ຄາສຸກ ສນດາລາ

ເປັນຮອງປະທານ

-

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ເປັນສະມາຊິກ
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1.2. ປະຫວັດຫຍົ້ຂອງສະພາບລິຫານ
1) ທ່ານ ປອ ບຸນເຫອ ສິນໄຊວລະວົງ:

ເປັນປະທານ

● ວັນເດືອນປເກດ: 24/11/1966
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ
● ຕາແໜ່ງປະຈຸບັນ : ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກາ, ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາ
ລ ປະເທດອົດສະຕາລ, ປະລິນຍາໂທດ້ານບລິຫານທຸລະກິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລທາມະສາດ, ປະເທດໄທ,
ປະລິນຍາຕ, ປະລິນຍາໂທດ້ານຟຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ ປະເທດລັດເຊຍ.
2) ທ່ານ ຄາສຸກ ສູນດາຣາ: ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ

● ວັນເດືອນປເກດ: 03/06/1945
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ
● ຕາແໜ່ງ : ກາມະການອິດສະຫະ
● ປະຫວັດການສກສາ:
ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທື່ນະຄອນວຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ,
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍທື່ເມືອງ ປານາ ປະເທດອິນເດຍ
ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.
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ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ

3) ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ: ກາມະການອິດສະຫະ

● ວັນເດືອນປເກດ: 05/02/1974
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢື່ປຸ່ນ
● ຕາແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢື່ປຸ່ນ ປະລິນຍາໂທ
ແລະ ປະລິນຍາຕ ວິສະວະກາໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢື່ປຸ່ນ
4) ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ : ກາມະການ

● ວັນເດືອນປເກດ: 02/05/1970
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ
● ຕາແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສກສາ:
ປະລິນຍາໂທ ທື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ດາແກັດສະຕານ ອາດດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ
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ສສ

ຫວຽດນາມ

ແລ

5) ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ : ກາມະການ

● ວັນເດືອນປເກດ: 17/06/1964
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດແລະ ຮົງກາລ .
● ຕາແໜ່ງ : ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ລະດັບການສກສາ: ຊັົ້ນສງທິດສະດ ການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມືອງ- ການປົກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທ
ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ.
6) ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ: ກາມະການ

● ວັນເດືອນ ປເກດ: 02 /09/1973
● ສັນຊາດ : ຝຣັື່ງ
● ພາສາ : ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ
● ຕາແໜ່ງ : ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທະນາຄານ COFIBRED, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED
ໃນນາມຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
● ລະດັບການສກສາ : ປະລນຍາເອກ ດ້ານເສດຖະສາດ ທື່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແຄລິ ຟເນຍ, ປະເທດ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະລນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດສາກົນທື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sciences PO
Paris, ປະເທດຝຣັື່ງ, ປະລນຍາຕ ດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນຈາກ ESSEC ParisBusiness school, economics, finance. ປະເທດຝຣັື່ງ.
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7)

ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວົງ: ກາມະການ

● ວັນເດືອນປເກດ: 15/08/1964
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ
● ຕາແໜ່ງ : ຮອງຜ້ອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
● ລະດັບການສກສາ: ບາລຸງທິດສະດ ການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ
ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊກ
2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງຄະນະອານວຍການ
2.1 ຄະນະອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມີ 6 ທ່ານ
-

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ

ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່

-

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສດ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລວົງ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ຮອງຜ້ອານວຍການ
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2.2 ໂຄງຮ່າງຄະນະອານວຍການທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ
ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌
ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະກາມະການທີື່ຂນ
ົ້ ກັບສະພາບລິຫານ
3.1
ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ

ສະພາບລິຫານ ໄດ້ດາເນນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 03 ຄັົ້ງ, ໂດຍສາມາດສັງລວມການເຄືື່ອນ
ໄຫວທື່ສາຄັນໄດ້ດັື່ງນ:ົ້
- ຮັບຮອງຜົນກວດສອບລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈາປ 2018 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ.
- ຮັບຮອງຕົວເລກເງິນປັນຜົນປະຈາປ 2018 ຈານວນ 991 ກບ/ຮຸ້ນ.
- ໄດ້ຮັບຮອງແຜນການຕ່າງໆປະຈາປ 2019
- ຮັບຮອງການຮ່ວມລົງທນສ້າງຕັົ້ງບລິສັດ ລາວເນເຊິນນ ເພເມັົ້ນ ເນັດເວກ ຈາກັດ
- ຮັບຮອງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງສ່ຽງສິນເຊືື່ອ, ນະໂຍບາຍເງິນກ້ SME ແລະ

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍຕື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ.
- ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ແລະ

ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການລກຄ້າສິນເຊືື່ອລາຍ

ໃຫຍ່ທື່ຕິດພັນກັບເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ໃຫ້ມການລາຍງານສະພາບລິຫານຢ່າງເປັນປະຈາ ແລະ ພິຈາລະນາອານຸມັດເງິນກ້
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະພາບລິຫານ.
- ຮັບຮອງການລາພັກຜ່ອນຂອງຮອງອານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ຈານວນ 1 ທ່ານ ເນືື່ອງຈາກມຄວາມຈາເປັນດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຮັບຮອງການຊັບຊ້ອນ ແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານ ຫາຍຕາແໜ່ງງານ ພາຍໃນພະແນກ, ສນ ແລະ ສາຂາ
ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ.
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3.2 ຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຄະນະກາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄາແນະນາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ການົດບັນດາລະບຽບການ
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັື່ງນ:ົ້
- ຕິດຕາມການຈັດລະດັບຄຸ້ມຄອງການບລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືື່ອ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຫດການການສົ້ໂກງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງໃກ້ຊິດ.
- ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມສ່ຽງຫັກຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມຈານວນ 14 ຕົວຊົ້ວັດຄວາມສ່ຽງ.
- ຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ສິດຂອບເຂດໃນການອະນຸມັດຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອຜ່ານສະພາບລິຫານຮັບຮອງຕາມຂັົ້ນ
ຕອນ.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທື່ໄດ້ດາເນນການ ແລະ ນອນຢ່ໃນໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2.
- ຄົົ້ນຄວ້າວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວທື່ອາດຈະມຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕື່ການດາເນນ
ທຸລະກິດດ້ານທະນາຄານ.
3.3 ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ
ຄະນະກາມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ
ຂອງ
ທຄຕລ ແນ່ໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ່ຖືຮຸ້ນ ຊື່ງຄະນະກາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດນາສະເໜຮັບຮອງຕາມສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນຄື:
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບພະນັກງານໃໝ່ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2019
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ 2019.
- ພິຈາລະນາການສ້າງຄັງແຮສົມສະສົມຂອງພະນັກງານ ເວລາອອກການ.
3.4 ຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ
- ຄະນະໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ້ໃຫ້ທິດຊົ້ນາຜົນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນ
ການກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາປ 2018 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ.
- ຮັບຮອງແຜນການປະຈາປ 2019, ບັນຫາສາຄັນອືື່ນໆ ເພືື່ອສະເໜສະພາບລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖືຮນ
ຸ້
ຮັບຮອງຕາມລາດັບ.
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊົ້ນາວຽກງານການບລິຫານທນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ການນາໃຊ້ທນ ແລະ ການບລິຫານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບລິຫານສິນເຊືື່ອໃຫ້ມຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ການແກ້ໄຂໜົ້
NPL ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ນອກນົ້ຍັງໄດ້ຊົ້ນາໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍໃນການອານຸມັດສິນເຊືື່ອໄລຍະ
ຍາວຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍການໃຫ້ສິນເຊືື່ອສາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ
ໜາດກາງ.
- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ-ພະນັກງານ: ການຮັບພະນັກງານໃໝ່, ການຕິດຕາມການພັດທະນາ ຍົກລະດັບພະນັກງານ
ການນາໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຫັກສດການເຝິກອົບຮົມເພືື່ອຮອງຮັບ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ.
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- ຄົົ້ນຄວ້າຕິດຄາມການສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກາ, ແຍກພາລະບົດບາດຂອງພະແນກສິນເຊືື່ອເປັນ 3 ພະແນກການ ພ້ອມ
ທັງຊົ້ນາພະແນກໃຫ້ມມການສ້າງຄ່ມືໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ປັບປຸງຄະນະກາມະການຍ່ອຍຕ່າງໆໃຫ້ມຄວາມ
ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ.
- ຕິດຕາມການຄົົ້ນຄວ້າປ່ຽນລະບົບ Core banking ໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ທື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ ແລະ ໂຄງການບາເຊວ 2
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
3.5 ຄະນະກາມະການຄັດເລອກ
ຄະນະກາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບລິຫານງານ ເພືື່ອສະເໜຂແຕ່ງຕັົ້ງຕາແໜ່ງ
ງານ ໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝນວຽນບັນດາຕາແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຢ່ ພະແນກ, ສນ ສານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ເພືື່ອສະເໜຂຮັບຮອງຈາກສະພາ
ບລິຫານ ໃນການດາເນນງານ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນ.

v. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັງຄົມ:
1. ການມອບພັນທະຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ຊື່ງໄດ້ມອບ
ພັນທະອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2019 ລວມເປັນຈານວນເງິນທັງໝົດ 64.187,77
ລ້ານກບ, ລາຍລະອຽດລຸ່ມນົ້:
ຫົວໜ່ວຍລ້ານກບ
ລາ
ດັບ

ເນົ້ອໃນ

1

ອາກອນກາໄລ

2

ອາກອນມນຄ່າເພົ້ມ

3

ອາກອນລາຍໄດ້ພະນັກງານ

4

ອາກອນຊົມໃຊ້

5

ອາກອນກາໄລນິຕິບຸກຄົນຜ້ທື່ບມ
ື່ ພມລາເນົາ
ລາວ

ເດອນ 06 ຕົົ້ນປີ
2019

ຢ່

ລວມທັງໝົດ

ປີ 2018

43.000,00

121.994,81

1.949,44

2.606,88

18.960,53

28.927,83

-

11,65

277,80

401,35

ສປປ

64.187,77

12

153.942,52

