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ບດົລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວປະຈາໍປ ີ2019 

ຂອງ ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ 
1. ວໄິສທດັ 

ທຄຕລ ໄດປ້ັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄ ນໃໝ່ ເພ ື່ອພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບັນລຸຕາມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ 
ວັດຖຸປະສົງຄ : “ ເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ”. 

 

2. ພາລະກດິ 
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ, ພາລະກິດ

ທ ື່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ມ ຄ : ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານອົງກອນທ ື່ເຂັັ້ມແຂງ ເນັັ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້

ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖ ເອົາການສ້າງວັດທະນະທໍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້
ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສ ງປະສິດທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ

ລະບົບຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານບໍລິຫານທ ື່ມ ສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງ

ດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນໍາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ

ໃຫ້ເທົົ່າທຽມກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

● ເປ ົ້າໝາຍການດາໍເນ ນງານໃນປີ 2019 

ໃນການສ ບຕໍໍ່ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ ເພ ື່ອຮອງຮັບ ການປັບປຸງບໍລິການ ພັດທະນາ

ລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃນປີ 2019 ບັນດາວຽກງານຕົັ້ນຕໍແມ່ນຍັງສ ບຕໍໍ່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາ

ເດ ມ); 32 ໂຄງ ການໃຫຍ່ 273 ແຜນວຽກ. ປີນ ັ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົັ້າມາເພ ື່ມຈໍານວນ 

143 ແຜນວຽກຍ່ອຍ.  

❖ ບນັດາໂຄງການຂອງແຕລ່ະແຜນງານມ ຄ  :  

● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 3 ໂຄງການ ແລະ ມ  4 ແຜນວຽກ.  

● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມ : 4 ໂຄງການ ແລະ ມ  22 ແຜນ

ວຽກ.  

● ສ້າງລະບົບຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ອການບໍລຫິານ: 6 ໂຄງການ ມ  40 ແຜນວຽກ. 

● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ  ມ : 5 ໂຄງການ ແລະ ມ  47 ແຜນວຽກ. 
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● ການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ : 4 ໂຄງການ ແລະ ມ  57 ແຜນວຽກ. 

● ພັດທະນາການບໍລິຫານການເງນິ, ການບໍລິການທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດໃຫ້ສ ງ

ຂ ັ້ນ : ມ  10 ໂຄງການ ແລະ ມ  103 ແຜນວຽກ. 

ນອກຈາກໂຄງການຫ ັກນ ັ້ແລ້ວ, ຍັງຈະມ ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນຕ ື່ມອ ກຫລາຍໂຄງການຍອ່ຍເພ ື່ມຕ ື່ມເຊັົ່ນ: 

ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານ CG ເພ ື່ອສະເໜ ຂໍທິດປັບປຸງການບໍລິຫານຕາມຫ ັກການ CG, ສ ບຕໍໍ່ດໍາເນ ນການຄົັ້ນຄວ້າ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຫ້ອງການຕົວແທນ ທຄຕລ ໃນຕ່າງປະເທດ, ດໍາເນ ນການຂາຍຮຸ້ນ 19% ຂອງ ທຄຕລ 

ທ ື່ກະຊວງການເງິນຖ ຄອງ, ໂຄງການ ສ ບຕໍໍ່ LOS, ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການທ ື່ຕິດພັນບັນຊ ແມ່ນ  

ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ IFRS 9, ໂຄງການຂອງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ໂຄງການປຸກ

ສ້າງ ແລະ ອ ື່ນໆ. ຊ ື່ງການເພ ື່ມຂ ັ້ນ ຫ   ຫ ຼູດລົງຂອງບັນດາໂຄງການ ແມ່ນສົມທຽບໃສ່ບັນດາແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ຂອງປີຜ່ານມາ. 

II. ຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົດາໍເນ ນງານ 

1. ສະພາບເສດຖະກດິສາກນົ ແລະ  ເສດຖະກດິພາຍໃນປະເທດ  
➢ ເສດຖະກດິສາກນົ ແລະ ພາກພ ັ້ນ: 

        ໃນປີ 2019 ສະພາບເສດຖະກິດໂລກຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກທ ື່ຄາດຄະເນໄວ້ຢ ່ໃນລະດັບ 3,3% ເປັນ 2,9%, 
ປັດໄຈທ ື່ສົົ່ງຜົນກະທົບມາຈາກຫ າຍດ້ານ ເຊັົ່ນຄວາມຂໍໍ້ຂັດແຍງ່ລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ-ຈ ນ, ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານ
ການເມ ອງໃນຕາເວັນອອກກາງ, ຄວາມບໍໍ່ສະຫງົບພາຍໃນປະເທດເຊັົ່ນ ຮອງກົົ່ງ, ຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແລະ 
ປັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງຫ າຍປະເທດ.  
      ເສດຖະກິດ ສປ ຈ ນ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 6,6% ເປັນ 6,1% ແລະ ໃນປີ 2020 ອາດຈະຂະຫຍາຍໂຕຊ້າ

ລົ ງ 5,8% ເຊ ື່ງຜົນກະທົບຕົ ັ້ນຕໍໍ່ມາຈາກຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບານໂດຍປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດຈາກການສົົ່ງອອກ ເປັນການກະຕຸ້ນການບໍລິໂພກພາຍໃນ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມໝັັ້
ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.  

       ເສດຖະກິດໄທ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 4,1% ເປັນ 2,9% ໃນປີ 2019. ເນ ື່ອງຈາກການສົົ່ງອອກໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມລິການ ແລະ ສປ ຈ ນ. ນອກຈາກນ ັ້, ການແຂງຄ່າຂອງເງິນ
ບາດຍັງກະທົບຕໍໍ່ລາຍໄດ້ຈາກການສົົ່ງອອກຂອງໄທ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຍັງສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຕໍໍ່
ເນ ື່ອງ.  

 

 

 

 



3 
 

➢ ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ 
      ເສດຖະກິດລາວ ສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງໃນລະດັບ 6,4% ເຊ ື່ງຫ ຸດເປ ົ້າໝາຍທ ື່ລັດຖະບານຄາດໄວ້ໃນ
ລະດັບ 6,7%, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຄົນເທົົ່າກັບ 2.683 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິື່ງຫ ຸດຄາດໝາຍທ ື່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້ 
2.726 ໂດລາສະຫະລັດ ສາເຫດມາຈາກຫ າຍປັດໄຈ ຈາກເສດຖະກິດພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ, ໄພ
ທໍາມະຊາດ (ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ), ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ ື່ສ້າງຖານລາຍຮັບແບບຍ ນຍົງຍັງບໍໍ່ຫ າກຫ າຍ, ການ
ຜະລິດບໍໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນຕ່າງປະເທດ, ການຂາດດຸນການຄ້າຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບ ໍ່ປະຕິບັດ
ໄດ້ຢ່າງເຕັມຮ ບແບບ.  
           ສ່ວນຂະແໜງອຸດສາຫະກ ຳຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 7,7% ເປັນ 7,1% ເນ ື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຊາ້ລົງ
ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ 9% ເປັນ 6,1% ສາເຫດຍ້ອນປະລິມານນໍ້າບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າຄວາມ
ຮ້ອນຫົງສາໄດ້ຢຸດການຜະລິດຊົົ່ວຄາວ.  ຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງຂະຫຍາຍຊ້າລົງ ເນ ື່ອງຈາກໂຄງການທາງດ່ວນແມ່ນຢ ່
ໃນຊ່ວງບຸກເບ ກ ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈ ນໄດ້ສໍາເລັດພາກການກໍໍ່ສ້າງມາຫ າຍແລ້ວ. ສໍາລັບຂະແໜງກະສິ
ກໍາເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແຕ່ໄດ້ຮັບແຮງຍ ້ຈາກການຂະຫຍາຍໂຕໃນຂະແໜງການ
ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ປະມົງ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຂະຫຍາຍໂຕຈາກ 2,5% ເປັນ 2,8% ແລະ ລາຍຮັບຈາກພາສ -ອາກອນເພ ື່ມ
ຂ ັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກການປະຕິຮ ບການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຫັນເຂົັ້າສ ລ່ະບົບທັນສະໄໝຂ ັ້ນ. 
• ອັດຕາເງນິເຟີົ້ ເພ ື່ມຂ ັ້ນຈາກ 2,04% ເປັນ 3,32% ໃນປີ 2019 ສາເຫດຍ້ອນລາຄາສະບຽງອາຫານເພ ື່ມຂ ັ້ນ 
(ເຂົັ້າ, ຜັກ, ຊ ັ້ນ) ເພ ື່ມຂ ັ້ນ ຍອ້ນໄພທ າມະຊາດ ແລະ ໂລກລະບາດໃນສັດ. ສະເພາະເງິນເຟີົ້ໝວດສະບຽງອາຫານເພ ີ່ມ 

ຂ ັ້ນຈາກ 1,2% ໃນໄຕຣມຳດ4/2018 ເປັນ 9,8% ໃນໄຕຣມຳດ4/2019 ເນ ື່ອງຈາກການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກ ບ/
ບາດ ເນ ື່ອງຈາກລາວນໍາເຂົັ້າສນິຄ້າຈາກໄທກວມ 60% ຂອງການນໍາເຂົັ້າທັງໝົດ. 
• ອັດຕາແລກປ່ຽນກ ບ/ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2019 ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພ ື່ມຂ ັ້ນສະເລ່ຍ 3,4% ຈາກ 8.407 
ກ ບ/ໂດລາ ເປັນ 8.690,7 ກ ບ/ໂດລາ. ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຕະຫ າດນອກ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ
ສະເລ່ຍ +2,54%. ສໍາລັບເງິນກ ບທຽບໃສ່ເງິນບາດເຫັນວ່າອ່ອນຄ່າສະເລ່ຍ 8,22% ຈາກ 264,2 ກ ບ/ບາດ ເປັນ 
285,6ກ ບ/ບາດ ເຊ ື່ງສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຕະຫ າດນອກ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດປະມານ 0,8% ຜ່ານການຕິດຕາມ
ຂໍໍ້ມ ນເຫັນວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນ ກ ບ/ບາດມ ການເໜັງຕ ງສ ງເຊ ື່ງສາເຫດສາມາດສັງລວມໄດ້ດັົ່ງນ ັ້:  
-  ຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດໃນລາວມ ສ ງເນ ື່ອງຈາກນ ຳເຂົັ້າສິນຄ້າກວມຫ າຍກວ່າ 50% ຂອງການນໍາເຂົັ້າ.  
-  ການຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າ-ບໍລິການບາງປະເພດ ເປັນເງິນບາດ ໂດຍສະເພາະການຊ ັ້-ຂາຍ ທ ື່ດິນ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ
ເງິນບາດສ ງຂ ັ້ນ.  
-  ນັກລົງທ ນຫັນມາຖ ຄອງເງິນບາດຫ າຍກວ່າເງິນຂອງປະເທດອ ື່ນ ເນ ື່ອງຈາກມ ຄວາມຜັນຜວນໜ້ອຍສົົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນ
ບາດທຽບໃສ່ໂດລາແຂງຄ່າໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະທົບຕໍໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນລາວຢ່າງຫ  ກລ່ຽງບໍໍ່ໄດ້.  

2. ຜົນການເຄ ື່ອນໄຫວທ ື່ພົັ້ນເດັົ່ນໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງ ທຄຕລ 
 ໃນໄລຍະ 01 ປີທ ື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານພົັ້ນເດັົ່ນຄ : ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ
ຂອງ ທຄຕລ ຈໍານວນ 7 ຄັັ້ງ; ກອງປະຊຸມຜ ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2018 ຈໍານວນ 1 ຄັັ້ງ, ຈດັກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນ
ການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ທຄຕລ 4 ຄັັ້ງ, ເປີດເຜ ຍມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ
ຂອງ ທຄຕລ ຜ່ານລະບົບເປີດເຜ ຍຂອງຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ. ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ຈໍາໜ່
າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງິນລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກັບ ບໍລິສັດຫ ັກຊັບລາວ-ຈ ນ ຈໍາກັດ, ພ້ອມທັງສໍາເລັດ
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ການດໍາເນ ນການຂາຍຮຸ້ນອອກສ ່ສັງຄົມຈໍານວນ 10% ຕາມເວລາທ ື່ກໍານົດ. ສໍາເລັດແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊ ື່ອ
ອອກເປັນ 3 ພະແນກຄ : ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊ ື່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊ ື່ອ, ພະແນກບໍລິຫານສິນເຊ ື່ອ 
ແລະ ສ້າງຕັັ້ງພະແນກນິຕິກໍາ.  

ທຄຕລ ເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX; ມ ການອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard; 
ຮ່ວມມ ກັບ SwiftPass ໃນການບໍລິການຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat ແລະ AliPay; ຮ່ວມມ ກັບ ທະນາຄານເອັສທ  ຈໍາ
ກັດວ່າດ້ວຍການຊາໍລະຄ່າທໍານຽມທາງ, ພາສ ທ ື່ດິນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຢ ນຽນເພສາກົນ UPI ຄັັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR CODE UnionPay, ຮ່ວມມ ກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານທະນາຊາດ ແລະ 
ທຄຕລ ນໍາສະເໜ ວິທ ຊໍາລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນດ້ວຍລະບົບ QR Code ໃນໂທລະສັບມ ຖ ຄັັ້ງທໍາອິດໃນງານ 
ASEAN Payment Connectivity Exhibition, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ BCEL One ເພ ື່ອໃຫ້ລ ກຄ້າອອກບັດ 
MasterCard Prepaid ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖອນເງິນສົດໂດຍບໍໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ບັດ (QR Cardless Withdrawal) ຢ ່ຕ ້
ເອທ ເອັມ. ລວມທັງເປັນໜ ື່ງໃນທະນາຄານທ ື່ໄດ້ຮ່ວມ ທ ນສ້າງຕັັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊິນນໍເພເມັັ້ນເນັດເວ ກ ຈໍາກັດ 
(LAPNET) ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບອ ກ 6 ທະນາຄານໃນລາວ ແລະ ຜ ້ຖ ຮຸ້ນ
ຕ່າງປະເທດຄ : ບໍລິສັດ ຢ ນຽນເພ ສາກົນ.  ພ້ອມດຽວກັນຜະລິດຕະພັນ BCEL Road Tax ກໍໍ່ສາມາດຍາດ ລາງວັນ 

ICT AWARD 2019 ຮອງຊະນະເລ ດລະດັບປະເທດ ແລະ ລາງວັນຊະນະເລ ດລະດັບອາຊຽນ, ພັດທະນາໂຄງການ 

Smart VAT Phase II ແລະ ເຊ ື່ອມລະບົບ ບ 53 ການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມນາໍເຂົັ້າລົດຊົົ່ວຄາວຂອງຄົນຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ ່

ກົມພາສ  ເພ ີ່ອໃຫ້ສຳມຳດຊໍາລະຢ ່ຕ ້ບໍລິການອັດຕະໂນມັດ ທ ື່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1. ລວມນໍາມ ການເຊັນສັນຍາ 
Bill payment ກັບສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ 8 ພາກສ່ວນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ເພ ື່ອພັດທະນາຮອງຮັບການ
ຂະຫຍາຍຕວົດ້ານວຽກງານບໍລກິານໃນອານາຄົດ ທຄຕລ ໄດ້ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ
ທະນາຄານໃໝ່ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ໄຮຊັນ ເຕັກໂນໂລຊ  ໂຮລດິງ ຈໍາກັດ 

  ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການບລໍິການໄດ້ບໍລິການສັງຄົມຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດໃນວັນລັດຖະ
ການ ທຄຕລ ໄດ້ເປີດບໍລິການໃນວັນເສົາ-ທິດ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ໜ່ວຍບໍລິການທ ື່ມ ບໍລິມາດການບໍລິການຫ າຍຈໍານວນ 5  
ໜ່ວຍໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ອນຄ : ໜວ່ຍບໍລິການໄອເຕັກ, ໜ່ວຍບລໍິການຕະຫ າດເຊົັ້າ; ໜ່ວຍບໍລິການສ ໄຄ, ໜ່ວຍບໍລິການ
ທົົ່ງຈະເລ ນ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫ າດໃໝ່ປາກເຊ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດປ້່ຽນຊ ື່ໜ່ວຍບລໍິການໄຊເສດຖາ (ຊ ື່ເດ ມ) 
ທ ື່ຂ ັ້ນກັບສາຂາໄຊເສດຖາ ປ່ຽນມາເປັນ   ໜວ່ຍບລໍກິານຮອ່ງແກ (ຊ ື່ໃໝ່). 
3. ຂໍໍ້ມ ນການທາງດາ້ນການເງນິທ ື່ສາໍຄນັຂອງ ທຄຕລ 

ໃນໄລຍະ ປີ 2019 ທ ື່ຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ອອກແຮງສ ້ຊົນ ດໍາເນ ນທຸລະ

ກິດ ຕາມແຜນການທ ື່ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສາມັນຜ ້ຖ ຮຸ້ນ ຊ ື່ງ ທຄຕລ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກ
ການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ສັງລວມກິດຈະການ ຜ່ານການກວດສອບ ມ ບາງຕົວເລກທ ື່ສໍາຄັນດັົ່ງ
ລຸ່ມນ ັ້: 

- ຍອດຊບັສນິ:  ປະຕິບັດໄດ້  46.626.704 ລ້ານກ ບ, ເທົົ່າກບັ 109% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ

ກັນຂອງປີຜ່ານເທົົ່າກັບ  120 % 
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- ຍອດໜ ັ້ສນິ:   ປະຕິບັດໄດ້  44.457.018 ລ້ານກ ບ, ເທົົ່າກບັ 110% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ

ກັນຂອງປີຜ່ານເທົົ່າກັບ 120 % 

- ທ ນທງັໝດົ:   ປະຕິບັດໄດ້   2.169.686 ລ້ານກ ບ, ເທົົ່າກັບ 87% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ

ກັນຂອງປີຜ່ານເທົົ່າກັບ 107% 

- ຍອດເງນິຝາກ:  ປະຕິບັດໄດ້ 40.002.840  ລ້ານກ ບ,  ເທົົ່າກັບ 112% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະ

ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານເທົົ່າກັບ  121 %  

- ຍອດສິນເຊ ື່ອທງັໝດົ: ປະຕິບດັໄດ ້ 26.987.990 ລ້ານກ ບ, ເທົົ່າກັບ 104% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານເທົົ່າກັບ 111 % 

- ກາໍໄລ/ຂາດທ ນ: ທຄຕລ ມ ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ 462.762 ລ້ານກ ບ,  ເທົົ່າກັບ 82% ຂອງແຜນການປີ, 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜີ່ານເທົົ່າກັບ 108% 

III. ຂໍໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນສາໍຄນັບາງດາ້ນ ຂອງ ທຄຕລ 
● ທ ື່ຕັັ້ງ ແລະ ເຄ ອຂາ່ຍ 
        ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັັ້ງຢ ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍ ນ, ເມ ອງຈັນທະບ ລ , 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ  31 ທັນວາ 2019 ທະນາຄານມ  (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, (1) ບໍລິສັດໃນເຄ ອ, (5) 

ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ,  (20) ສາຂາຫລັກ, (93) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົົ່ວ ສປປ ລາວ. 

 

● ຕດິຕໍໍ່ ແລະ ພວົພນັ ສອບຖາມຂໍໍ້ມ ນຕາ່ງໆຂອງ ທຄຕລ 
● ເບ ໂທ (+856-21) 213200 ຫ   ໂທ 1555  

● ແຟັກ (+856-21)  213202 

● ອ ເມວ: bcelhqv@bcel.com.la 

● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la  

● ປະຫວດັຄວາມເປນັມາໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງ ທຄຕລ 
ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດໍາເນ ນທຸລະກິດໃນຮ ບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ ່ໃນ

ຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງທະນາຄານ ເລກທ  
129/ທຫລ, ລົງວັນທ  01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ  23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ ່

ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊ ື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ ງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ

mailto:bcelhqv@bcel.com.la
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ກິດ ເລກທ  0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ  10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜ ້ຖ 

ຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖ ຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທ  15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມນັ 10% ໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊ ື່ວ່າທະນາຄານ 

COFIBRED ອ ງຕາມສັນຍາການຊ ັ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວາ່ງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. 

ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖ ຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖ ຮຸ້ນ 70% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທ ນພາຍໃນ (ລວມທັງ

ພະນັກ ງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%. 

ໃນວັນທ  17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພ ື່ອເພ ື່ມທ ນຈົດ

ທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວັນທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍທະນາຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທ ນຈົດທະບຽນຈໍາ

ນວນ 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 ອອກ

ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 

ໃນວັນທ  11 ຕຸລາ 2019 ສາໍນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານປັບປຸງ
ໂຄງສ້າງຜ ້ຖ ຮຸ້ນໂດຍການສະເໜ ຂາຍສິດຊ ັ້ຮຸ້ນໃຫແ້ກ່ຜ ້ຖ ຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງການແບ່ງຮຸ້ນ
ຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນສະເໜ ຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜ ້ຖ ຮຸ້ນທ ື່ຫ າກຫ າຍ ເພ ື່ອພັດທະນາທະນາຄານໃຫ້
ເຕ ບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນໃນວັນທ  29 ພະຈິກ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ຢັົ້ງຢທນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງທະນາຄານໄດ້ສໍາ
ເລັດ. 

ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດົມທ ນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສັັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກ ້ໄລຍະສັັ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ 

ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການ ຊໍາລະສະສາງ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສ ສິນເຊ ື່ອ, ຄໍ້າປະກັນ, ໃຫ້

ບໍລິການຊ ັ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອ ື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອ ື່ນໆທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບໍລິການເປັນນາຍໜ້າຊ ັ້ຂາຍຫ ັກຊັບເປັນຕົັ້ນ. 

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

ລ້ານກ ບ) 
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IV. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ ສະພາບລໍຫິານ, ຄະນະອາໍນວຍການ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກາໍມະ

ການຂ ັ້ນກບັສະພາບລໍຫິານ 
1. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ປະຫວດັໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງສະມາຊກິສະພາບລໍຫິານ 

1.1 ສະພາບລໍຫິານ ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ປະກອບດວ້ຍ 7 ທາ່ນ: 

- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ  ອ ສິນໄຊວໍລະວົງ   ເປັນປະທານ 

- ທ່ານ ຄໍາສຸກ 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 

1.2. ປະຫວດັຫຍໍໍ້ຂອງສະພາບລໍຫິານ 

⮚ ທາ່ນ ປອ ບນຸເຫ  ອ ສິນໄຊວລໍະວງົ:  ເປນັປະທານ 

 
● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 24/11/1966  

● ສັນຊາດ : ລາວ  

● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ 

● ຕໍາແໜ່ງປະຈຸບັນ : ຫົວໜາ້ກມົນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ 

● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາລ  

ປະເທດອົດ ສະຕາລ , ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິ ຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, ປະເທດໄທ, 

ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟີຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ  ປະເທດລັດເຊຍ. 
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⮚ ທາ່ນ ຄາໍສກຸ ສ ນດາຣາ:  ຮອງປະທານສະພາບລໍຫິານ 

● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 03/06/1945

● ສັນຊາດ : ລາວ

● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິ ດ, ຝຣັົ່ງ

● ຕໍາແໜ່ງ : ກໍາມະການອິດສະຫ ະ

● ປະຫວັດການສ ກສາ: ມະຫາວທິະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວໍຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະ

ຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫງ່ອິນເດຍທ ື່ເມ ອງ ປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ ຈາກ

ປະເທດ ອົດສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.

⮚ ທາ່ນ ຮສຈ ປອ ພ ເພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ:  ກາໍມະການອດິສະຫ ະ 

● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 05/02/1974

● ສັນຊາດ : ລາວ

● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢີີ່ປຸ່ນ

● ຕໍາແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບໍດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢີີ່ປຸ່ນປະລິນຍາໂທ ແລະ

ປະລິນຍາຕ  ວິສະວະກໍາໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢີີ່ປຸ່ນ
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⮚ ທາ່ນ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ  :  ກໍາໍມະການ 

● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 02/05/1970

● ສັນຊາດ : ລາວ

● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ

● ຕໍາແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສ ກສາ:  ປະລິນຍາໂທ ທ ື່ ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາ 

ໄລດາແກັດສະຕານ ອາດ ດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ

⮚  ທາ່ນ ພ ຂງົ ຈນັທະຈກັ : ກາໍມະການ 

● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 17/06/1964

● ສັນຊາດ : ລາວ

● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດແລະ ຮົງກາລ  .

● ຕໍາແໜ່ງ : ຜ ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ລະດັບການສ ກສາ: ຊັັ້ນສ ງທິດສະດ  ການເມ ອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມ ອງ- ການປ ກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທ

ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ .
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⮚  ທາ່ນ ມາກ ໂຣເບ ດ:  ກາໍມະການ 

● ວັນເດ ອນ ປີເກ ດ: 02 /09/1973

● ສັນຊາດ : ຝຣັົ່ງ

● ພາສາ : ຝຣັົ່ງ, ອັງກິດ

● ຕໍາແໜ່ງ : ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ COFIBRED, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນ

ນາມຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.

● ລະດັບການສ ກສາ : ປະລ ນຍາເອກ ດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແຄລ ິຟໍເນຍ, ປະເທດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະລ ນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດສາກົນທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sciences PO

Paris, ປະເທດຝຣັົ່ງ, ປະລ ນຍາຕ  ດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນຈາກ ESSEC Paris-Business

school, economics, finance. ປະເທດຝຣັົ່ງ.

⮚   ທາ່ນ ວຽກສກຸ ຈນຸທະວງົ:  ກາໍມະການ 

● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 15/08/1964

● ສັນຊາດ : ລາວ

● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ

● ຕໍາແໜ່ງ : ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
● ລະດັບການສ ກສາ:  ບໍາລຸງທິດສະດ  ການເມ ອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມ ອງ - ການປ ກຄອງ ແລະ 

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊັກ
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2. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງຂອງຄະນະອາໍນວຍການ
2.1  ຄະນະອາໍນວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ: ປະກອບມ  6 ທາ່ນ 

- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ    ຜ ້ອໍານວຍການໃຫຍ ່

- ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌    ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ   ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ    ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລ ວົງ    ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 

2.2  ໂຄງຮາ່ງຄະນະອາໍນວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ທ່ານ ສພຸກັ ຖິື່ນໄຊພອນ 
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 

ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈກັ 
ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍ ່

ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພະວົງສ ໌ 
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 

ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສ ດ  
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 

ທ່ານ ວຽງສກຸ ຈນຸທະວງົ 
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 

ທ່ານ ບົວວນັ ສ ມະລ ວງົ 
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 
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3. ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທ ື່ຂ ັ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ
3.1   ກອງປະຊມຸສະພາບລໍຫິານ 

ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ດໍາເນ ນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 07 ຄັັ້ງ ໂດຍສາມາດສັງລວມ ການ ເຄ ື່ອນ

ໄຫວທ ື່ສໍາຄັນໄດ້ດັົ່ງນ ັ້: 

- ຮັບຮອງຜົນກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປ ີ2018 ແລະ ຜົນການທົບທວນເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາ 06 ເດ ອນຕົັ້ນປີ 2019.

- ຮັບຮອງຕົວເລກເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2018 ຈໍານວນ 991 ກ ບ/ຮຸ້ນ.

- ໄດ້ຮັບຮອງແຜນການຕ່າງໆປະຈໍາປີ 2019

- ຮັບຮອງການຮ່ວມລົງທ ນສ້າງຕັັ້ງບໍລິສັດ ລາວເນເຊິນນໍ ເພເມັັ້ນ ເນັດເວ ກ ຈໍາກັດ

- ຮັບຮອງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງສ່ຽງສິນເຊ ື່ອ, ນະໂຍບາຍເງນິກ ້ SME ແລະ  ລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ.

- ຮັບຮອງເອົາວິທ ການຄຸ້ມຄອງການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ບັນຊ  Nostro-Vostro, ການຄຸ້ມຄອງບັນຊ ລ່ວງໜາ້-ລໍຖ້າ, ຄ້າງຮັບ, ຄາ້ງຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ບັນຊ ນອກໃບລາຍ

ງານຖານະການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງດ້ານດານສໍໍ້ລາດບັງຫ ວງ ຂອງ ທຄຕລ.

- ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າຂອງໂຄງການລ ກຄ້າສິນເຊ ື່ອລາຍ
ໃຫຍ່ທ ື່ຕິດພັນກັບເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ໃຫ້ມ ການລາຍງານສະພາບໍລຫິານຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ພິຈາລະນາອານຸມັດເງິນກ ້

ຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະພາບໍລິຫານ.

- ຮັບຮອງການລາພັກຜ່ອນຂອງຮອງອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ຈໍານວນ 1 ທ່ານ ເນ ື່ອງຈາກມ ຄວາມຈໍາເປັນດ້ານ

ສຸຂະພາບ ແລະ ຮັບຮອງການຊັບຊ້ອນ ແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານ ຫ າຍຕໍາແໜ່ງງານ ພາຍໃນພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ

ທຄຕລ ທົົ່ວລະບົບ.

- ຮັບຮອງເອົາການຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງໃນໂອກາດວັນຫັນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຄົບຮອບ
30 ປີ.

- ຮັບຮອງເອົາຜ ້ກວດສອບອິດສະຫ ະຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020

3.2 ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ 

     ຄະນະກ າມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບນັດາລະບຽບການ ແລະ 
ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທ ື່
ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັົ່ງນ ັ້: 
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- ຕິດຕາມການຈັດລະດັບຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ ື່ອ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຄວາມສ່ຽງ

ດ້ານປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຫດການການສໍໍ້ໂກງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງໃກ້ຊິດ.
- ຮັບຮອງນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດາ້ນການສໍໍ້ລາດບັງຫ ວງ.
- ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມສຽ່ງຫ ກັຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມ ຈໍານວນ 14 ຕົວຊ ັ້ວັດຄວາມສ່ຽງ.
- ລາຍງານການປະເມ ນຊ່ອງຫວາ່ງ ແລະ ແຜນການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ.
- ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ສິດຂອບເຂດໃນການອະນຸມັດຄຸ້ມຄອງສິນເຊ ື່ອ ເພ ື່ອຜ່ານສະພາບໍລິຫານຮັບຮອງຕາມຂັັ້ນ

ຕອນ.

- ຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທ ື່ໄດ້ດໍາເນ ນການ ແລະ ນອນຢ ່ໃນໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2.
- ຄົັ້ນຄວ້າວເິຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວທ ື່ອາດຈະມ ຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການດໍາເນ ນ

ທຸລະກິດດ້ານທະນາຄານ.
3.3 ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນ 

 ຄະນະກໍາມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ 
ແນ່ໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ ່ຖ ຮຸ້ນ ຊ ື່ງຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫ້
ສາມາດນໍາສະເໜ ຮັບຮອງຕາມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັັ້ນຕອນຄ : 

- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວາ່ດ້ວຍການຮັບພະນັກງານໃໝ່ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2019

- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວາ່ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍໍ່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ 2019.

- ພິຈາລະນາການສ້າງຄັງແຮສົມສະສົມຂອງພະນັກງານ ເວລາອອກການ.

3.4 ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານ 

- ຄະນະໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ ້ໃຫ້ທິດຊ ັ້ນໍາຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈໍາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນ
ການກວດສອບເອກະສານນະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018, ຜົນການທົບທວນເອກະສານການເງິນ ທຄຕລ ປະ
ຈໍາ 06 ເດ ອນຕົັ້ນປີ 2019.

- ນໍາສະເໜ ສະພາບໍລິຫານເພ ື່ອຮບັຮອງການແບ່ງຄັງ ແລະ ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2018.
- ຮັບຮອງແຜນການປະຈໍາປ ີ 2019, ບັນຫາສໍາຄັນອ ື່ນໆ ເພ ື່ອສະເໜ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜ ້ຖ ຮຸ້ນ

ຮັບຮອງຕາມລໍາດັບ.
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊ ັ້ນໍາວຽກງານການບໍລິຫານທ ນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ການນໍາໃຊທ້ ນ ແລະ ການບໍລິຫານ

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

- ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ແຜນຍຸດທະສາດປະຈໍາປີ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ
2016-2020 ແລະ  ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ຕ່າງໆ.

- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານສິນເຊ ື່ອໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ການແກ້ໄຂໜ ັ້

NPL ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ນອກນ ັ້ຍັງໄດ້ຊ ັ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍໃນການອານຸມັດສິນເຊ ື່ອໄລຍະ
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ຍາວຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍການໃຫ້ສິນເຊ ື່ອສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜ
າດກາງ,  ການສ້າງຄ ່ມ ການບລໍິຫານວຽກງານສິນເຊ ື່ອ ແລະ ຄ ່ມ ການປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງຕ່າງໆ. 

- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັັ້ງ- ພະນັກງານ: ການຮັບພະນັກງານໃໝ່,  ການຕິດຕາມການພັດທະນາ ຍົກລະດັບພະນັກງານ
ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຫ ັກສ ດການເຝິກອົບຮົມເພ ື່ອຮອງ
ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ.

- ຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄັດເລ ອກບລໍິສັດກວດສອບພາຍນອກ ປີ 2020 ຂອງ ທຄຕລ.
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງຜົນການກວດສອບມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ ໃນການກວດສອບຖານນະການເງິນ

ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ປະຈໍາ 06 ຕົັ້ນປີ 2019.
- ຕິດຕາມການຄົັ້ນຄວ້າປຽ່ນລະບົບ Core banking ໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ

- ຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜາ້ໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ທ ື່ກະຊວງການເງິນຖ ຄອງ ແລະ ໂຄງການບາເຊວ 2
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

3.5 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລ ອກ 

 ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັັ້ນຄະນະບໍລິຫານງານ ເພ ື່ອສະເໜ ຂໍແຕ່ງຕັັ້ງຕາໍແໜ່ງ
ງານ ໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝ ນວຽນບັນດາຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນແຕ່
ລະໄລຍະຢ ່ ພະແນກ, ສ ນ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົົ່ວລະບົບ ລວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 5 ຄັັ້ງ ເພ ື່ອສະເໜ ຂໍ

ຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ ໃນການດໍາເນ ນງານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ. 

3.6  ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ 

- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ, ຂັັ້ນຕອນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການກວດກາສຸກເສ ນ,
ເຝ ົ້າລະວັງບັນຫາຂໍໍ້ພບົເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົົ່ງຂ່າວຈາກລ ກຄ້າ, ເພ ື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນ ແກ້ໄຂບັນຫາທັນການ.
ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດການປ່ອຍສິນເຊ ື່ອຂອງສາຂາ ນໍາໃຊມ້າດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ.

- ດໍາເນ ນການກວດກາປ ກກະຕິ, ກວດກາສະເພາະກິດ ແລະ ກວດກາສຸກເສ ນຂອງບັນດາພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ
ທຄຕລ.

- ດໍາເນ ນການຮ່າງຄ ່ມ ການນໍາໃຊ້ລະບົບ ACL ສະບັບປັບປຸງ

- ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ ້ມ ກວດກາພາຍໃນຮ ບແບບໃໝ່ (IA)

- ສໍາເລັດການປະສານງານໃນການອອກບົດກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ປະຈໍາ 06 ເດ ອນ
ຕົັ້ນປີ 2019.

- ສໍາເລັດການປະສານສະໜອງຂໍໍ້ມ ນໃນການທົບທວນກ່ອນປິດບັນຊ ປີ 2019 ພ້ອມທັງດໍາເນ ນການປະສານງານໃນ
ການກອບສອບເອກະສານການເງິນຮ່ວມກັບພາກສວ່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ື່ອກໍານົດການອອກບົດລາຍງານຕ່າງໆໃຫ້ສໍາ
ເລັດຕາມສັນຍາທ ື່ກໍານົດໃວ້.

- ດໍາເນ ນການປະສານງານກັບອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃນການເຊັນຮັບຮອງບົດບັນທ ກຜົນການກວດສອບ
ທຄຕລ ໃນປີ 2018 .
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- ດໍາເນ ນການປັບປງຸຮ່າງເອກະສານອ້າງອ ງສໍາລັບການກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປີ 2020 ແລະ ເຫັນດ ຄັດ
ເລ ອກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກບໍລິສັດໃໝ່ໃນປີ 2020 ແລະ ສະເໜ ຮັບຮອງຕາມລະບຽບການ.

- ຕິດຕາມການແກ້ໄຂ້ຂໍໍ້ພົບເຫັນຂອງຜ ້ກວດກາພາຍໃນ ແລະ ກວດສອບພາຍນອກຈາກພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງ
ເປັນປ ກກະຕິ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານຮັບຊາບ.

v. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ໍ່ສງັຄມົ:

1. ການມອບພນັທະຕາ່ງໆ ຂອງ ທຄຕລ
ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ຊ ື່ງໄດ້ມອບ

ພັນທະອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນປີ 2019 ລວມເປັນຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 152.014,63 ລ້ານກວາ່ກ ບ ມ 

ລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ັ້: 

  ຫົວໜ່ວຍລ້ານກ ບ 
ລາໍດບັ ເນ ັ້ອໃນ ປ ີ2019 ປ ີ2018 

1 ອາກອນກໍາໄລ 106.601.30 121.994,81 

2 ອາກອນມ ນຄ່າເພ ັ້ມ  9.492,17    2.606,88 

3 ອາກອນລາຍໄດ້ພະນັກງານ   33.063,69  28.927,83 

4 ອາກອນຊົມໃຊ້   11,65 

5 ອາກອນກໍາໄລນິຕິບຸກຄົນຜ ້ທ ື່ບໍໍ່ມ ພ ມລໍາເນົາ ຢ ່ ສປປ 
ລາວ 

  698,28      401,35 

   6  ອາກອນອື່ນໆ   2.159,19 

ລວມທງັໝົດ      152.014,63 153.942,52 

2. ການມ ສວ່ນຮວ່ມໃນວຽກງານສງັຄມົ ແລະ ອຸປະຖາໍສງັຄມົ

ຄຽງຄ ່ກບັການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານອ ື່ນໆໃນປີ 2019, ຄະນະຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ 
ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ສັງຄົມ (Corporate Social Responsibility ຫ   CSR) ເຊິື່ງເປັນໜ ື່ງໃນບັນດາ

ຄຸນຄ່າຫ ັກຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020. ໃນນັັ້ນ, ມ ບັນດາ

ວຽກງານທ ື່ພົັ້ນເດັົ່ນທ ື່ສະແດງອອກແຕ່ລະດ້ານດັົ່ງນ ັ້: 

▪ ການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝຂອງ ທຄຕລ ໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
ມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: BCEL OneHeart ເຊິື່ງເຮັດໜ້າທ ື່ເປັນເຄ ື່ອງມ  ແລະ ເປັນສ ື່ກາງໃນການຮັບບໍລິຈາກ






