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ບົດລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ໃນໄລຍະ 06 ເດ ອນຕົົ້ນປ ີ2019 

 
I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ 
1. ວິໄສທັດ 

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເພືື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້
ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ ເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ ”. 

 

2. ພາລະກິດ 
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ, 

ພາລະກິດທ ື່ສ າຄັນຂອງ ທຄຕລ ມ ຄື: ພັດທະນາລະບົບບ ລິຫານອົງກອນທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ເນັົ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດ
ທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທ າຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສອດ ຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສ ງປະສິດທິພາບການດ າເນ ນທຸລະກິດ, ສ້າງ 
ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂ ົ້ມ ນຂ່າວສານບ ລິຫານທ ື່ມ ສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນ າໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ,້ 
ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົື່າທຽມກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
● ເປົົ້າໝາຍການດ າເນີນງານໃນປີ 2019 

ໃນການສືບຕ ື່ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບ ລິການ ພັດທະນາ
ລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ 2019 ບັນດາວຽກງານຕົົ້ນຕ ແມ່ນຍັງສືບຕ ື່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດ ມ); 
32 ໂຄງ ການໃຫຍ ່ 273 ແຜນວຽກ. ປ ນ ົ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົົ້າມາເພ ື່ມຈ ານວນ 143 
ແຜນວຽກຍ່ອຍ.  

❖ ບັນດາໂຄງການຂອງແຕລ່ະແຜນງານມີຄ :  
● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 3 ໂຄງການ ແລະ ມ  4 ແຜນວຽກ.  
● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມ : 4 ໂຄງການ ແລະ ມ  22 ແຜນ

ວຽກ.  
● ສ້າງລະບົບຂ ົ້ມ ນເພືື່ອການບ ລິຫານ: 6 ໂຄງການ ມ  40 ແຜນວຽກ. 
● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ  ມ : 5 ໂຄງການ ແລະ ມ  47 ແຜນວຽກ. 
● ການບ ລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ : 4 ໂຄງການ ແລະ ມ  57 ແຜນວຽກ. 
● ພັດທະນາການບ ລິຫານການເງິນ, ການບ ລິການທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດ າເນ ນທຸລະກິດໃຫ້

ສ ງຂ ົ້ນ : ມ  10 ໂຄງການ ແລະ ມ  103 ແຜນວຽກ. 
ນອກຈາກໂຄງການຫ ັກນ ົ້ແລ້ວ, ຍັງຈະມ ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນຕືື່ມອ ກຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍເພ ື່ມຕືື່ມເຊັື່ນ: 

ລາຍ ງານກ່ຽວກັບວຽກງານ CG ເພືື່ອສະເໜ ຂ ທິດປັບປຸງການບ ລິຫານຕາມຫ ັການ CG, ສືບຕ ື່ດ າເນ ນການຄົົ້ນຄວ້າ
ຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ໃນການສ້າງຫ້ອງການຕົວແທນ ທຄຕລ ໃນຕ່າງປະເທດ, ດ າເນ ນການຂາຍຮຸ້ນ 19% ຂອງ ທຄຕລ 
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ທ ື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ, ໂຄງການ ສືບຕ ື່ LOS, ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການທ ື່ຕິດພັນບັນຊ 
ແມ່ນ  ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ IFRS 9, ໂຄງການຂອງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, 
ໂຄງການປຸກສ້າງ ແລະ ອືື່ນໆ. ຊ ື່ງການເພ ື່ມຂ ົ້ນ ຫ ື່ື ຫຼູດລົງຂອງບັນດາໂຄງການ ແມ່ນສົມທຽບໃສ່ບັນດາແຜນຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການຂອງປ ຜ່ານມາ. 
II. ຖານະການເງນິ ແລະ ຜົນດ າເນີນງານ 

1. ສະພາບເສດຖະກິດສາກນົ ແລະ  ເສດຖະກດິພາຍໃນປະເທດ  
● ເສດຖະກິດສາກນົ ແລະ ພາກພ ົ້ນ: 

- ເສດຖະກິດໂລກສືບຕ ື່ຂະຫຍາຍໂຕໃນຈັງວະທ ື່ຊ້າລົງ  ໂດຍຄາດຄະເນຢ ່ໃນລະດັບ 3,2%  ແລະ ອັດຕາເງິນເຟ ົ້
ສະເລ່ຍຢ ່ໃນລະດັບ  3,6%, ລາຄານ ົ້າມັນຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ ຈາກ 60,14 USD/ບາເຮວ ເຫ ືອ 53,2 USD/ບາ
ເຮວ, ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ອາດຈະເພ ື່ມຂືົ້ນເລັກນ້ອຍເນືື່ອງຈາກລາຄານ ົ້າມັນໂລກມ ແນວໂນ້ມເພ ື່ມຂ ົ້ນ ເນືື່ອງຈາກສົື່ງຄາມ
ໃນຕະເວັນອອກກາງຍັງສືບຕ ື່.  

- ເສດຖະກິດ ສປ ຈ ນ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຢ ລ່ະດັບ 6,2% ຈາກ 6,3% ທຽບໃສ່ໄຕມາດທ ື່ຜ່ານມາ ແລະ 
ເສດຖະກິດຈ ນສືບຕ ື່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ 6,2-6,3%. ນອກນັົ້ນ, ສະພາບການກ ດກັນທາງການຄ້າບ ື່ສະເພາະຈ ນ-
ອາເມລິກາ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງ ຍ ື່ນປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫ  .  

-  ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ: ໃນໄຕມາດ 2 ຄາດວ່າຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 6,8% ໂດຍສະເພາະຈາກພາກກະສິກ າ. 
- ສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໄທຄາດວ່າຈະບ ື່ສາມາດບັນລຸເປົົ້າໝາຍ, ຕົວເລກການສົື່ງອອກຫຼຸດລົງ ໂດຍ
ສະເພາະສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າ (ອຸປະກອນທາງອ ເລັກໂທນິກ ແລະ ຢາງພາລາແປຮ ບ) ເຊ ື່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ
ຈາກສົງຄາມການຄ້າ ຈ ນ-ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຄວາມເຄັື່ງຕ ງທາງການຄ້າໃນພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນນັບ
ມືົ້ນັບແຜ່ຂະຫຍາຍ.  
● ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ແນວໂນມ້ໃນຕ ື່ໜ້າ 

ໂດຍລວມແລ້ວເສດຖະກິດລາວໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  ສືບຕ ື່ຂະຫຍາຍໂຕໃນຈັງຫວະທ ື່ຊ້າລົງ ໂດຍສະເພາະຂະ 
ແໜງກະສິກ າທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແລ້ງ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝ  ອາຟຮິກາ ແລະ ສັດຕ ພືດ.  
ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ຂະແໜງບ ລິການ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ (ການກ ື່ສ້າງ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ) ໄດ້
ປະກອບສ່ວນສ າຄັນ ໃນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດຢ່າງຕ ື່ເນືື່ອງ. ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ທຽບປ ຕ ື່ປ ເພ ື່ມຂືົ້ນຈາກ 2,18 
ໃນເດືອນ 6/2018 ເປັນ 2,48 ໃນເດືອນ 6/2019. ສາເຫດມາຈາກລາຄາສິນຄ້ານ າເຂົົ້າຈາກປະເທດໄທ ມ ແນວໂນມ້
ເພ ື່ມຂ ົ້ນ  ເນືື່ອງຈາກຄ່າເງິນກ ບທຽບກັບເງິນບາດອ່ອນຄ່າຕ ື່ເນືື່ອງ.  ນັບແຕ່ຕົົ້ນປ  2018, ຄ່າເງິນກ ບທຽບກັບເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດ ອ່ອນຄ່າ ໂດຍສະເລ່ຍ 0,3%/ເດືອນ ໃນຂະນະທ ື່ເງ ນກ ບທຽບກັບເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າ 0,5%/ເດືອນ. ທຽບ
ໃສທ້າຍປ  2018 ເງິນກ ບທຽບໂດລາ ສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 0,4%, ກ ບທຽບບາດອ່ອນຄ່າ 3,4%.  ອ ງຕາມການລາຍງານ
ຂອງທະນາຄານໂລກ, ສະພາບດັື່ງກ່າວ ສົື່ງຜົນໃຫ້ຕົວເລກເງິນຝາກທ ື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດໃນທະນາຄານທຸລະກິດ
ເພ ື່ມຂ ົ້ນ.  

  ອ ງຕາມການຄາດຄະເນຂອງລັດຖະບານ, ເສດຖະກິດລາວ ໃນປ  2019 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 
6,7% ເຊິື່ງສ ງກວ່າປ ທ ື່ຜ່ານມາ ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນວ່າຕົວເລກດັື່ງກ່າວອາດຈະໄດ້ພຽງແຕ ່
6,3 – 6,5%. ເນືື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ ລວມເຖິງສາກົນມ ການຜັນຜວນ ບວກກັບຍັງມ ຫ າຍສິື່ງທ້າ
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ທາຍທ ື່ຈະກະທົບຕ ື່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວເຊັື່ນວ່າ ໄພທ າມະຊາດ, ການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ ື່ຍັງຕ ື່າ ແລະ ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນຕົົ້ນ.   
2. ຜົນການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ພົົ້ນເດັື່ນໂດຍຫຍ ົ້ ຂອງ ທຄຕລ 

 ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ ທ ື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານພົົ້ນເດັື່ນຄື: ໄດ້ແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອອອກ
ເປັນ 3 ພະແນກຄື: ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືື່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືື່ອ, ພະແນກບ ລິຫານສິນເຊືື່ອ 
ແລະ ສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກ າ. ພ້ອມນັົ້ນ, ໄດ້ເປ ດບ ລິການໃນວັນເສົາ-ອາທິດ 2 ໜ່ວຍຄ:ື ໜ່ວຍບ ລິການໄອເຕັກ ແລະ 
ໜ່ວຍບ ລິການຕະຫ າດເຊົົ້າ; ສ າເລັດປະຕ ບັດໂຄງການ Smart VAT Phase II ທ ື່ຂວົມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1; 
ໂຄງການຊ າລະເສຍພາສ ທ ື່ດິນ, ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard; ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບ ລິການ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ບ ລິສັດທ ື່ປ ກສາດ້ານກົດໝາຍ ໃນໂຄງການຈ າໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ຂອງກະຊວງການ
ເງິນ.  ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜ ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປ  2018  ພ້ອມທັງອອກບົດລາຍງານເປ ດເຜ ຍ
ການເຄືື່ອນໄຫວຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປ  2018 (ຜ່ານການກວດສອບ) ແລະ ປະຈ າໄຕມາດ 
01/2019 (ບ ື່ທັນຜ່ານການກວດສອບ) ແລະ ດ າເນ ນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈ າປ  2018 ຈ ານວນ 991 ກ ບ/ຮຸ້ນ, 
ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ຈ ານວນ 2 ຄັົ້ງ ແລະ ອອກຂ ົ້ຕົກລົງ
ຮັບຮອງແຜນດ າເນ ນທຸລະກິດ ປະຈ າປ  2019. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກ ື່ຍັງສ າເລັດການກະກຽມຄວາມພ້ອມລະບົບ 
Server ແລະ ພືົ້ນທ ື່ຈັດເກັບຂ ົ້ມ ນໂຄງການ BASEL II ເປັນຕົົ້ນແມ່ນລະບົບ LOS ລວມທັງພັດທະນາກ່ຽວກັບ
ຖານຂ ົ້ມ ນຄືນໃໝ່ເພືື່ອຮອງຮັບລາຍງານສະຖິຕິຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ທ ື່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນແບບລວມສ ນ.  ທຄຕລ ຍັງ
ໄດ້ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX (American Express) ຢ່າງສົມບ ນ ແລະ ເຊັນສັນຍາໃນການຊ າ
ລະສະສາງ Bill payment ຮວ່ມກັບສະຖາບັນການເງິນທ ື່ບ ື່ຮັບເງິນຝາກຊັບທະວ . 
     ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ທຄຕລ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ ICT Award ຮອງຊະນະເລ ດອັນດັບ 1 ໃນງານ Lao ICT 
ຄັົ້ງທ  3  ແລະ ລາງວັນດ ເດັື່ນຈາກວາລະສານ Asian Banking and Finance ທ ື່ປະເທດສິງກະໂປ ຈ ານວນ 3 
ລາງວັນ ຄື: 1) ລາງວັນດ ເດັື່ນດ້ານແນວຄິດລິເລ ື່ມ ເພືື່ອການເຂົົ້າເຖິງບ ລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົື່ວເຖິງແຫ່ງປ  
(Financial Inclusion Initiative of the year – Laos), 2) ລາງວັນດ ເດັື່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລ ື່ມ ໃນ
ການໃຫ້ບ ລິການຜ່ານລະບົບມຖືືແຫ່ງປ  (Mobile Banking Initiative of the year – Laos) ແລະ 3) 
ລາງວັນດ ເດັື່ນໂຄງການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອສັງຄົມດ ເດັື່ນ-ຫ ຽນເງິນແຫ່ງປ  (Corporate Social 
Responsibility Program of the year – Silver). 

3. ຂ ົ້ມູນການທາງດ້ານການເງິນທີື່ສ າຄັນຂອງ ທຄຕລ 

ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  2019 ທ ື່ຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ອອກແຮງສ ້
ຊົນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດ ຕາມແຜນການທ ື່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສາມັນຜ ້ຖືຮຸ້ນ ຊ ື່ງ 
ທຄຕລ ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕົວເລກການດ າເນ ນທຸລະກິດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ສັງລວມກິດຈະການ ຜ່ານການ
ກວດສອບ ມ ບາງຕົວເລກທ ື່ສ າຄັນດັື່ງລຸ່ມນ ົ້: 

- ຍອດຊັບສິນ:  ປະຕິບັດໄດ ້ 42.970.566 ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກັບ 100,53% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 118,37% 

- ຍອດໜີົ້ສິນ:   ປະຕິບັດໄດ້ 40.891.433 ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກັບ 101,62% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ  118,87% 
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- ທຶນທັງໝົດ:   ປະຕິບັດໄດ ້2.079.133 ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກັບ 83,09% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 109,29% 

- ຍອດເງິນຝາກ:  ປະຕິບັດໄດ້ 36.134.694 ລ້ານກ ບ,  ເທົື່າກັບ 101,13% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 114,57% 

- ຍອດສນິເຊ ື່ອທັງໝດົ: ປະຕິບັດໄດ້ 26.039.186 ລາ້ນກ ບ, ເທົື່າກັບ 100,81% ຂອງແຜນການປ , 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 119,88% 

- ກ າໄລ/ຂາດທຶນ: ທຄຕລ ມ ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 330.356 ລ້ານກ ບ,  ເທົື່າກັບ 58,47% ຂອງແຜນການ
ປ , ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 118,03% 

 
III. ຂ ົ້ມນູທົື່ວໄປ ແລະ ຂ ົ້ມນູສ າຄນັບາງດາ້ນ ຂອງ ທຄຕລ. 
● ທີື່ຕັົ້ງ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ 
        ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢ ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບ ລ , 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ  30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມ  (1) ສ ານັກງານໃຫຍ່, (1) ບ ລິສັດໃນເຄືອ, (4) 
ບ ລິສັດຮ່ວມທ ນ,  (20) ສາຂາຫລັກ, (93) ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົື່ວ ສປປ ລາວ. 
 

● ຕິດຕ ື່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂ ົ້ມູນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ 
● ເບ ໂທ (+856-21) 213200 ຫ ື ໂທ 1555  
● ແຟັກ (+856-21)  213202 
● ອ ເມວ: bcelhqv@bcel.com.la 
● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la  

 
● ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍ ົ້ຂອງ ທຄຕລ 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດ າເນ ນທຸລະກິດໃນຮ ບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ ່
ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ  
129/ທຫລ, ລົງວັນທ  01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ  23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ ງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເລກທ  0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ  10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ
ເປັນຜ ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທ  15 ກ ລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊືື່ວ່າທະນາຄານ 
COFIBRED ອ ງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. 

mailto:bcelhqv@bcel.com.la
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ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 70% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທ ນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%. 

ໃນວັນທ  17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພ ື່ມທ ນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂ ົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວັນທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທ ນຈົດ
ທະບຽນຈ ານວນ 355.728.500.000 ກ ບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ  01/ຕລຊລ, ລົງວັນທ  15 
ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ  0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ  18 ພ ດສະພາ 
2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

ກິດຈະກ າຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບ ລິການ ລວມທັງການລະດົມທ ນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກ ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 
ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ, ບ ລິການຊ າລະສະສາງ, ການບ ລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບ ລິການໜັງສືສິນເຊືື່ອ, ຄ ົ້າປະກັນ, ໃຫ້
ບ ລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ ລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບ ລິການເປນັນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊັບເປັນຕົົ້ນ. 
ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທ ນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  30 ມິຖຸນາ  2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກ ບ (ນະວັນທ  31 ທັນວາ 2018 : 
1.038.617 ລ້ານກ ບ) 

IV. ໂຄງຮາ່ງການຈັດຕັົ້ງ ສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກ າມະການຂ ົ້ນກັບສະພາບ ລິຫານ 

1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍ ົ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ 
1.1 ສະພາບ ລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວ ລະວົງ   ເປັນປະທານ 
- ທ່ານ ຄ າສຸກ ສ ນດາລາ    ເປັນຮອງປະທານ 
- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ    ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ມາກ ໂຣເບ ດ    ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ     ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພ ເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ເປັນສະມາຊິກ 
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1.2. ປະຫວັດຫຍ ົ້ຂອງສະພາບ ລິຫານ 
1) ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ  ອ ສນິໄຊວ ລະວົງ:  ເປັນປະທານ 

 
 
 
 
 
 
 
 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 24/11/1966  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ 
● ຕ າແໜ່ງປະຈຸບັນ : ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກ າ, ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາ

ລ  ປະເທດອົດສະຕາລ , ປະລິນຍາໂທດ້ານບ ລິຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທ າມະສາດ, ປະເທດໄທ, 
ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟ ຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ  ປະເທດລັດເຊຍ. 

2) ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາຣາ:  ຮອງປະທານສະພາບ ລິຫານ  
 
 
 
 
 
 
 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 03/06/1945  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ 
● ຕ າແໜ່ງ : ກ າມະການອິດສະຫ ະ  
● ປະຫວັດການສ ກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວ ຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍທ ື່ເມືອງ ປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ 
ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ. 
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3) ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພູເພັດ ກຽ້ວພິລາວົງ:  ກ າມະການອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 05/02/1974  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢ ື່ປຸ່ນ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບ ດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນ ປະລິນຍາໂທ 

ແລະ ປະລິນຍາຕ  ວິສະວະກ າໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນ 
4) ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ :  ກ າມະການ 

 
 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 02/05/1970  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສ ກສາ:  ປະລິນຍາໂທ ທ ື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລ 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ດາແກັດສະຕານ ອາດ ດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ 
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5)  ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ : ກ າມະການ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 17/06/1964  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດແລະ ຮົງກາລ  . 
● ຕ າແໜ່ງ : ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
ລະດັບການສ ກສາ: ຊັົ້ນສ ງທິດສະດ  ການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມືອງ- ການປົກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທ  
ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ . 

6)  ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ:  ກ າມະການ 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ວັນເດືອນ ປ ເກ ດ: 02 /09/1973  
● ສັນຊາດ : ຝຣັື່ງ 
● ພາສາ : ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ 
● ຕ າແໜ່ງ : ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານທະນາຄານ COFIBRED, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED 

ໃນນາມຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 
● ລະດັບການສ ກສາ : ປະລ ນຍາເອກ ດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແຄລ ິຟ ເນຍ, ປະເທດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະລ ນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດສາກົນທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sciences PO 
Paris, ປະເທດຝຣັື່ງ, ປະລ ນຍາຕ  ດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນຈາກ ESSEC Paris-
Business school, economics, finance. ປະເທດຝຣັື່ງ. 
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7)   ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວງົ:  ກ າມະການ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 15/08/1964  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
● ລະດັບການສ ກສາ:  ບ າລຸງທິດສະດ  ການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ 

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊກ 
 

2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງຄະນະອ ານວຍການ  
2.1 ຄະນະອ ານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມີ 6 ທ່ານ 

- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ    ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 
- ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ   ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລ ວົງ    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
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2.2  ໂຄງຮ່າງຄະນະອ ານວຍການທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 
 

3. ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການທີື່ຂ ົ້ນກັບສະພາບ ລິຫານ 
3.1   ກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ 

ສະພາບ ລິຫານ ໄດ້ດ າເນ ນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 03 ຄັົ້ງ, ໂດຍສາມາດສັງລວມການເຄືື່ອນ 
ໄຫວທ ື່ສ າຄັນໄດ້ດັື່ງນ ົ້: 
- ຮັບຮອງຜົນກວດສອບລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈ າປ  2018 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ. 
- ຮັບຮອງຕົວເລກເງິນປັນຜົນປະຈ າປ  2018 ຈ ານວນ 991 ກ ບ/ຮຸ້ນ. 
- ໄດ້ຮັບຮອງແຜນການຕ່າງໆປະຈ າປ  2019  
- ຮັບຮອງການຮ່ວມລົງທ ນສ້າງຕັົ້ງບ ລິສັດ ລາວເນເຊິນນ  ເພເມັົ້ນ ເນັດເວ ກ ຈ າກັດ 
- ຮັບຮອງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງສ່ຽງສິນເຊືື່ອ, ນະໂຍບາຍເງິນກ ້ SME ແລະ  ລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍຕ ື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ. 
- ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການລ ກຄ້າສິນເຊືື່ອລາຍ

ໃຫຍ່ທ ື່ຕິດພັນກັບເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ໃຫ້ມ ການລາຍງານສະພາບ ລຫິານຢ່າງເປັນປະຈ າ ແລະ ພິຈາລະນາອານຸມັດເງິນກ ້
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະພາບ ລິຫານ. 

- ຮັບຮອງການລາພັກຜ່ອນຂອງຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ຈ ານວນ 1 ທ່ານ ເນືື່ອງຈາກມ ຄວາມຈ າເປັນດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຮັບຮອງການຊັບຊ້ອນ ແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານ ຫ າຍຕ າແໜ່ງງານ ພາຍໃນພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ 
ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ. 

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ 
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 

 

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ  
ຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ ່

 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌  
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 

 

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ  
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 

 

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 

 

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 
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3.2 ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 

ຄະນະກ າມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານົດບັນດາລະບຽບການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັື່ງນ ົ້: 

- ຕິດຕາມການຈັດລະດັບຄຸ້ມຄອງການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືື່ອ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຫດການການສ ົ້ໂກງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງໃກ້ຊິດ.  

- ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມສ່ຽງຫ ັກຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມ ຈ ານວນ 14 ຕົວຊ ົ້ວັດຄວາມສ່ຽງ. 
- ຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ສິດຂອບເຂດໃນການອະນຸມັດຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອຜ່ານສະພາບ ລິຫານຮັບຮອງຕາມຂັົ້ນ

ຕອນ. 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທ ື່ໄດ້ດ າເນ ນການ ແລະ ນອນຢ ່ໃນໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2. 
- ຄົົ້ນຄວ້າວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວທ ື່ອາດຈະມ ຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕ ື່ການດ າເນ ນ

ທຸລະກິດດາ້ນທະນາຄານ. 
3.3 ຄະນະກ າມະການກ ານົດຄ່າຕອບແທນ  

 ຄະນະກ າມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ 
ທຄຕລ ແນ່ໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ ່ຖືຮຸ້ນ ຊ ື່ງຄະນະກ າມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດນ າສະເໜ ຮັບຮອງຕາມສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນຄື: 

- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບພະນັກງານໃໝ່ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2019 
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ 2019. 
- ພິຈາລະນາການສ້າງຄັງແຮສົມສະສົມຂອງພະນັກງານ ເວລາອອກການ.  

3.4 ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ 
- ຄະນະໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນ າຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈ າຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນ
ການກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈ າປ  2018 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ. 
- ຮັບຮອງແຜນການປະຈ າປ  2019, ບັນຫາສ າຄັນອືື່ນໆ ເພືື່ອສະເໜ ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜ ້ຖືຮຸນ້
ຮັບຮອງຕາມລ າດັບ. 
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນ າວຽກງານການບ ລິຫານທ ນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ການນ າໃຊ້ທ ນ ແລະ ການບ ລິຫານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບ ລິຫານສິນເຊືື່ອໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ການແກ້ໄຂໜ ົ້  
NPL ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ນອກນ ົ້ຍັງໄດ້ຊ ົ້ນ າໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍໃນການອານຸມັດສິນເຊືື່ອໄລຍະ
ຍາວຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍການໃຫ້ສິນເຊືື່ອສ າລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ  
ໜາດກາງ. 
- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ-ພະນັກງານ: ການຮັບພະນັກງານໃໝ່,  ການຕິດຕາມການພັດທະນາ ຍົກລະດັບພະນກັງານ 
ການນ າໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຫ ັກສ ດການເຝິກອົບຮົມເພືື່ອຮອງຮັບ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ. 
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- ຄົົ້ນຄວ້າຕິດຄາມການສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກ າ, ແຍກພາລະບົດບາດຂອງພະແນກສິນເຊືື່ອເປັນ 3 ພະແນກການ ພ້ອມ
ທັງຊ ົ້ນ າພະແນກໃຫ້ມ ມ ການສ້າງຄ ່ມືໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ປັບປຸງຄະນະກ າມະການຍ່ອຍຕ່າງໆໃຫ້ມ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ. 
- ຕິດຕາມການຄົົ້ນຄວ້າປ່ຽນລະບົບ Core banking ໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ທ ື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ ແລະ ໂຄງການບາເຊວ 2 
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
3.5 ຄະນະກ າມະການຄັດເລ ອກ 
  ຄະນະກ າມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບ ລິຫານງານ ເພືື່ອສະເໜ ຂ ແຕ່ງຕັົ້ງຕ າແໜ່ງ
ງານ ໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝ ນວຽນບັນດາຕ າແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຢ ່ ພະແນກ, ສ ນ ສ ານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ເພືື່ອສະເໜ ຂ ຮັບຮອງຈາກສະພາ
ບ ລິຫານ ໃນການດ າເນ ນງານ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນ. 

v. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັງຄມົ:  
1. ການມອບພັນທະຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ   

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ຊ ື່ງໄດ້ມອບ
ພັນທະອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  2019 ລວມເປັນຈ ານວນເງິນທັງໝົດ 64.187,77 
ລ້ານກ ບ, ລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ົ້: 
                  ຫົວໜ່ວຍລ້ານກ ບ 
ລ າ
ດັບ 

ເນ ົ້ອໃນ ເດ ອນ 06 ຕົົ້ນປີ 
2019 

ປີ 2018 

1 ອາກອນກ າໄລ 43.000,00 121.994,81 
2 ອາກອນມ ນຄ່າເພ ົ້ມ         1.949,44    2.606,88 
3 ອາກອນລາຍໄດ້ພະນັກງານ        18.960,53  28.927,83 
4 ອາກອນຊົມໃຊ້ -        11,65 
5 ອາກອນກ າໄລນິຕິບຸກຄົນຜ ້ທ ື່ບ ື່ມ ພ ມລ າເນົາ ຢ  ່ ສປປ 

ລາວ 
           

  277,80 
      

401,35 
 

ລວມທັງໝດົ 
         

64.187,77 
 

153.942,52 
 
 
 
 
 
 






