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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, ພາລະກິດ
ທື່ສາຄັນຂອງ ທຄຕລ ມຄື: ພັດທະນາລະບົບບລິຫານອົງກອນທື່ເຂັົ້ມແຂງ ເນັົ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່

ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທາຄຸ້ມຄອງບລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້

ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສອດ ຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສງປະສິດທິພາບການດາເນນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ
ລະບົບຂົ້ມນຂ່າວສານບລິ ຫານທື່ມສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງ
ດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊທື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ
ໃຫ້ເທົື່າທຽມກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ.
❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງານ 2020
ໃນການສືບຕຈ
ື່ ັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບລິການ ພັດທະນາ
ລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ 2020 ບັນດາວຽກງານຕົົ້ນຕແມ່ນຍັງສືບຕື່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດມ); 29
ໂຄງ ການໃຫຍ່ ແຜນວຽກ. ປນົ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົົ້າມາເພື່ມຈານວນ 229 ແຜນວຽກ
ບັນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມີຄື :
● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 1 ໂຄງການ ແລະ ມ 1 ແຜນວຽກ.
● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມ 35 ແຜນ
ວຽກ.
● ສ້າງລະບົບຂົ້ມນເພືື່ອການບລິຫານ: 5 ໂຄງການ ມ 43 ແຜນວຽກ.
● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ ມ: 5 ໂຄງການ ແລະ ມ 17 ແຜນວຽກ.
● ການບລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມ 40 ແຜນວຽກ.
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● ພັດທະນາການບໍລິຫານການເງິນ, ການບໍລິການທື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດໍາເນນທຸລະກິດໃຫ້ສງ
ຂົ້ນ : ມ 10 ໂຄງການ ແລະ ມ 93 ແຜນວຽກ.

II. ຖານະການເງິນ ແລະ ຜົນດໍາເນນງານ
1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ແນວໂນ້ມ ໃນປີ 2020
ສາລັບປີ 2020, ເສດຖະກິດຂອງລາວຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ໃນລະດັບ 3,3%1 ໂດຍຫຸດເປົ້າໝາຍທື່
ລັດຖະບານຄາດຄະເນໄວ້ໃນຕົົ້ນປີທື່ລະດັບ 6,5%, ເຊື່ງສາເຫດກໍໍ່ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ສົົ່ງ
ຜົນໃຫ້ການສ້າງລາຍຮັບຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫາຍແຫ່ງອາດບໍໍ່ໄດ້ຕາມແຜນເນື່ອງຈາກບໍໍ່ສາມາດດໍາເນນທຸລະກິດໄດ້
ເຕັມສ່ວນ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທື່ຕິດພັນກັບຂະແໜງບໍລິການ, ການສົົ່ງອອກ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທ ື່ພັກອາໄສ ແລະ
ຮ້ານອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ປະເມນໂດຍ ອົງການ IMF ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕພຽງ
0,7% ແລະ ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນການຂະໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວ 1% ເຊ ື່ງຖ້າສະຖານະການຍັງບໍໍ່ຜ່ອນຄາຍ
ເສດຖະກິດລາວອາດຈະຖົດຖອຍເຖິງ -1,8%2.
ເພ ື່ອເປັນການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນ ສປປ
ລາວ, ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເສດຖະກິດ3 ເຊັົ່ນ: ການຍົກເວັົ້ນການເກັບອາກອນເງິນເດອນ
ຂອງຜ້ອອກແຮງງານ ທື່ມລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກບລົງມາເປັນເວລາ 3 ເດອນ; ການເລື່ອນເວລາໃນການແຈ້ງ & ຊໍາລະອາ
ກອນ; ຍົກເວັົ້ນອາກອນລາຍໄດ້ໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ; ແຈ້ງການເລື່ອນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ; ການເລື່ອນຈ່າຍ
ໂຄງການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພົ້ນຖານໂຄງລ່າງທື່ເປັນໂຄງການໃຫຍ່ໃນແຜນການລົງທນ ປີ 2020; ນອກຈາກນັົ້ນ,
ລັດຖະບານຍັງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເຊັົ່ນ: 1) ໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເລື່ອນເວລາຊໍາ
ລະໜົ້ຕົົ້ນທນ ແລະ ດອກເບ້ຍ , ປັບຫຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍາ ນຽມລກໜົ້, 2) ສະໜອງເງິນກ້ບ້ວງໃໝ່ໃຫ້ລກ
ໜ ົ້ ແລະ ຜ ້ທ ື່ໄດ້ຮ ັບຜົນກະທົບ ເຊິື່ງທະນາຄານທ ື່ປະຕິບັດມາດຕະການດັົ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັ ນ ການ
ປະຕິບັດລະບຽບການຈັດຊັົ້ນໜົ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜົ້ທື່ຖກຈັດຊັົ້ນ; 3) ນະໂຍບາຍຫຸດອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍ
ພົ້ນຖານ 1% ແລະ ຫຸດອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 1% ສໍາລັບເງິນກບ, 2% ສໍາລັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
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ຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ສະບັບເລກ

ທ 31/ນຍ ລົງວັນທ 02.04.2020
3

ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/covid-19-to-impact-lao-

pdr-growth-debt-in-2020-new-world-bank-report
3

ອງໃສ່ບົດປະເມນສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ 6 ເດອນຕົົ້ນປີ 2020 ໃນໄລຍະການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-
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ນອກຈາກນະໂຍບາຍທື່ກ່າວມາຂ້າງເທງແລ້ວ, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ການົດມາດຕະການຜ່ອນຄາຍອອກເປັນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດມການຟົ້ນໂຕເທື່ອລະກ້າວ, ເຊື່ງແນວໂນ້ມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19
ໃນ ສປປ ລາວ ມທ່າອ່ຽງຫຸດລົງ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດ
ໝົດປີ 2020 ຍັງມ ຄວາມບອບບາງ ແລະ ມ ປັດໄຈສ່ຽງຫ າຍດ້ານ 4ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ສະພາບເສດຖະກິດພາກພ ົ້ນ ແລະ
ສາກົນຍັງສບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ, ການຂາດດຸນການຄ້າຂອງລາວ, ລະດັບຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທື່ຕໍ່າ, ອັດຕາ
ການວ່າງງານທື່ເພື່ມສງ, ການເໜັງຕງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ໂດຍເງິນກບ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີົ້ທື່ສງຂົ້ນ.
2. ຜົນການເຄື່ອນໄຫວທື່ພົົ້ນເດັົ່ນໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງ ທຄຕລ
ສໍາເລັດການເປິດເຜຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ປະຈໍາໄຕມາດ 01/2020 ຜ່ານ
ລະບົບເປີດເຜຍຂອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ. ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019
ຈໍານວນ 1 ຄັົ້ງ; ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ 6 ຄັົ້ງ; ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ຈໍາ
ນວນ 1 ຄັົ້ງ ແລະ ສໍາເລັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2019 ຈໍານວນ 813 ກບ/ຮຸ້ນ ໃຫ້ຂາຮຸ້ນ ທຄຕລ.
ທຄຕລ ຮ່ວມມກັບ ກົມພາສ ກະຊວງການເງິນ ເປີດການໃຊ້ລະບົບການຊໍາລະຄ່າອາກອນມນຄ່າເພື່ມ ຂອງ
ຜ້ໂດຍສານຂາເຂົົ້າ, ລະບົບເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຜ້ໂດຍສານຂາຂົົ້າ-ອອກ ແບບເອເລັກໂທນິກ (Smart VAT 2); ເປີດ
ໂຕການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຢ່າງເປັນທາງການຜ່ານແອັບມຖລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ BIC, ເຊັນສັນຍາ
ການຮ່ວມມລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສະຕາຟິນເທັກ ຈໍາກັດຜ້ດຽວ ແລະ ທຄຕລ ວ່າດ້ວຍການບໍລກ
ິ ານ E-Commerce. ພ້ອມ
ນັົ້ນ, ຍັງສໍາເລັດການພັດທະນາ 2 ຟັງເຊິນໃນ BCEL One ຄ: FastTrack ຟັງເຊິນ FastCash ເຮັດໃຫ້ການຖອນເງິນ
ໄວຂົ້ນ ເພື່ອຫຸດຜ່ອນການລໍຖ້າຄິວດົນ ແລະ OneCash ທື່ໃຊ້ໄວ້ສົົ່ງບົງເງິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍບຸກຄົນນັົ້ນບໍໍ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມບັນຊເງິນຝາກ ຫ ເປັນລກຄ້າຂອງ ທຄຕລ ແລະ ໄດ້ຈັດງານຖະແຫງຂ່າວການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນ ການ
ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິື່ງປະກອບມ: BCEL OneCash, BCEL OneCare, QR Withdrawal
BCEL i-Bank Version 4 ແລະ ໃນທ້າຍໄຕມາດ 02/2020 ທຄຕລ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການໃຫ້ບໍລິການໃໝ່

“

ໜ່ວຍບໍລິການຫ້ວຍນໍໍ້າເຢັນ’’ ຂົ້ນກັບສາຂາດົງໂດກ.
ນອກຈາກນັົ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້ສ້າງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານທື່ຕິດພັນກັບການແຜ່ລະບາດເຊົ້ອຈຸລະໂຣກ
ສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ຂອງ ທຄຕລ ເພື່ອຮັບມໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຄົົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບຕ່າງໆໃນຊ່ວງ
ລະບາດຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວເພອ
ື່ ລາຍງານຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຂັົ້ນເທິງຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
3. ຂໍມ
ໍ້ ນການທາງດ້ານການເງິນທສ
ື່ າໍ ຄັນຂອງ ທຄຕລ
ໃນ 06 ເດອນຕົົ້ນປີ 2020 ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນນທຸລະກິດຕາມແຜນການທື່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜ້ຖຮຸ້ນ
ຊື່ງມຕົວເລກປະຕິບັດຕາມບັນຊ ທຄຕລ ດັົ່ງນ:ົ້
-

ຍອດຊັບສິນ/ໜສ
ົ້ ນ
ິ : 49.668,15 ຕົ້ກບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 100% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ກັນຂອງປີຜ່ານມາເພື່ມຂົ້ນ 16%;
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ອງໃສ່ບົດປະເມນສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ 6 ເດອນຕົົ້ນປີ 2020 ໃນໄລຍະການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-

19

3

-

ຍອດເງິນກທ
້ ງັ ໝົດ: 28.212,56 ຕົ້ກບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 99% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ກັນຂອງປີຜ່ານມາເພົ້ມຂົ້ນ 8% (ໃນນັົ້ນ, ໜົ້ NPL ມຈໍານວນ 827,54 ຕົ້ກບ ກວມ 2,93% ຂອງຍອດສິນ
ເຊື່ອທັງໝົດ);

-

ຍອດເງິນຝາກ: 43.820,40 ຕົ້ກບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 102%; ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ
ປີຜ່ານມາເພື່ມຂົ້ນ 21%;

-

ທນທັງໝົດ: 2.013,63 ຕົ້ກບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 78%; ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ
ປີຜ່ານມາເທົົ່າ 100%;

-

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: 74,55 ຕົ້ກບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 21%.

III. ຂໍມ
ໍ້ ນທົວ
ົ່ ໄປ ແລະ ຂໍມ
ໍ້ ນສໍາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ
● ທຕ
ື່ ງັົ້ ແລະ ເຄອຂ່າຍ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢ່ເລກທ 01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍນ, ເມອງຈັນທະບລ, ນະຄອນ
ຫວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທະນາຄານມ (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, (1) ບໍລິສັດໃນເຄອ, (5) ບໍລິສັດຮ່ວມ
ທນ, (20) ສາຂາຫລັກ, (94) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົົ່ວ ສປປ ລາວ.
● ຕິດຕໍໍ່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂໍມ
ໍ້ ນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ
● ເບໂທ (+856-21) 213200 ຫ ໂທ 1555
● ແຟັກ (+856-21) 213202
● ອເມວ: bcelhqv@bcel.com.la
● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la
●

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງ ທຄຕລ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດໍາເນນທຸລະກິດໃນຮບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ່ໃນ

ຕະຫາດຫັກຊັບ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງົ້ ຂນ
ົ້ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ
129/ທຫລ, ລົງວັນທ 01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເລກທ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜ້ຖ
ຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ.
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ວັນທ 15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊື່ວ່າທະນາຄານ
COFIBRED ອງຕາມສັນຍາການຊົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.
ໃນວັນທ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ຖຮຸ້ນເດມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພື່ອເພື່ມທນຈົດ
ທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂໍຕ
ໍ້ ົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ 21/ທຫລ, ລົງວັນທ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ 15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫາດຫັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພື່ມທນຈົດທະບຽນຈໍາ
ນວນ 355.728.500.000 ກບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢນເລກທ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທ 15 ກັນຍາ
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ 0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ 18 ພດສະພາ 2018 ອອກ
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ໃນວັນທ 11 ຕຸລາ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບໄດ້ເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານປັບປຸງ
ໂຄງສ້າງຜ້ຖຮຸ້ນໂດຍການສະເໜຂາຍສິດຊົ້ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ຖຮຸ້ນເດມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງການແບ່ງຮຸ້ນ
ຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜນສະເໜຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜ້ຖຮຸ້ນທື່ຫາກຫາຍ ເພື່ອພັດທະນາທະນາຄານໃຫ້
ເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນໃນວັນທ 29 ພະຈິກ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງຫັກຊັບໄດ້ຢັົ້ງຢທນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການສະເໜຂາຍຮຸ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງທະນາຄານໄດ້ສໍາ
ເລັດ.
ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖຮຸ້ນ 60% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກ ງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%.
ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດົມທນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ
ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ

ແລະ

ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ;

ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການ ຊໍາລະສະສາງ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສສິນເຊື່ອ, ຄໍໍ້າປະກັນ, ໃຫ້
ບໍລິການຊົ້ຂາຍວັດຖຸມຄ່າອື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອື່ນໆທື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບໍລິການເປັນນາຍໜ້າຊົ້ຂາຍຫັກຊັບເປັນຕົນ
ົ້ .
ທນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2020 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກບ (31 ທັນວາ 2019 : 1.038.617
ລ້ານກບ)

IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງົ້ ສະພາບໍລຫ
ິ ານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ການເຄອ
ື່ ນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະ
ການຂນ
ົ້ ກັບສະພາບໍລຫ
ິ ານ
1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງົ້ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລຫ
ິ ານ
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1.1 ສະພາບໍລຫ
ິ ານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ:
-

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫອ ສິນໄຊວໍລະວົງ

ເປັນປະທານ

-

ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສນດາລາ

ເປັນຮອງປະທານ

-

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ Stephane Mangiavacca

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ເປັນສະມາຊິກ

1.2. ປະຫວັດຫຍໍຂ
ໍ້ ອງສະພາບໍລຫ
ິ ານ
⮚ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫອ ສິນໄຊວໍລະວົງ: ເປັນປະທານ

● ວັນເດອນປີເກດ: 24/11/1966
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ
● ຕໍາແໜ່ງປະຈຸບັນ : ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາລ
ປະເທດອົດສະຕາລ,

ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ,

ປະເທດໄທ,

ປະລິນຍາຕ, ປະລິນຍາໂທດ້ານຟີຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ ປະເທດລັດເຊຍ.
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⮚ ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສນດາຣາ: ຮອງປະທານສະພາບໍລຫ
ິ ານ

● ວັນເດອນປີເກດ: 03/06/1945
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິ ດ, ຝຣັົ່ງ
● ຕໍາແໜ່ງ : ກໍາມະການອິດສະຫະ
● ປະຫວັດການສກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທື່ນະຄອນວໍຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະ
ຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍທື່ເມອງ ປານາ ປະເທດອິນເດຍ

ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕຈາກ

ປະເທດ ອົດສະຕາລ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.
⮚ ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ: ກໍາມະການອິດສະຫະ

● ວັນເດອນປີເກດ: 05/02/1974
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢີີ່ປຸ່ນ
● ຕໍາແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບໍດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢີີ່ປຸ່ນປະລິນຍາໂທ ແລະ
ປະລິນຍາຕ ວິສະວະກໍາໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢີີ່ປຸ່ນ
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⮚ ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ : ກໍາໍ ມະການ

● ວັນເດອນປີເກດ: 02/05/1970
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ
● ຕໍາແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາໂທ ທື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ
ດາແກັດສະຕານ ອາດດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ
⮚

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ : ກໍາມະການ

● ວັນເດອນປີເກດ: 17/06/1964
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດແລະ ຮົງກາລ .
● ຕໍາແໜ່ງ : ຜ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ລະດັບການສກສາ: ຊັົ້ນສງທິດສະດ ການເມອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມອງ- ການປກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທ
ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ.
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⮚

ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA: ກໍາມະການ

● ວັນເດອນ ປີເກດ: 11/07/1975
● ສັນຊາດ : ຝຣັົ່ງ
● ພາສາ : ຝຣັົ່ງ, ອັງກິດ, ສະເປນ, ຈນ ແລະ ຢີີ່ປຸ່ນ
● ຕໍາແໜ່ງ : ຫົວໜ້າຝ່າຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນນາມຄ່ຮ່ວມຍຸດທະ
ສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
● ລະດັບການສກສາ : ສກສາທື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole Nationale Superieure des Mines de
Saint-Etienne, ຈົບປະລິນຍາຕເສດຖະສາດ, ຈົບຊັົ້ນສງສາຂາ ວິສະວະກໍາສາດ ດ້ວຍກຽດນິຍົມ ແລະ
ເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິສະວະກໍາສິື່ງແວດລ້ອມ ທື່ University of New Brunswick
ປະເທດ Canada.
⮚ ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວົງ: ກໍາມະການ

● ວັນເດອນປີເກີດ: 15/08/1964
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ
● ຕໍາແໜ່ງ : ຮອງຜູ�ອໍານວຍການໃຫຍ� ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
● ລະດັບການສກສາ: ບໍາລຸງທິດສະດີ ການເມອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມອງ - ການປົກຄອງ ແລະ
ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊັກ.
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2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງົ້ ຂອງຄະນະອໍານວຍການ
2.1 ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມ 6 ທ່ານ
-

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ

ຜ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

-

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

ຮອງຜ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສດ

ຮອງຜ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ

ຮອງຜ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລວົງ

ຮອງຜ້ອໍານວຍການ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ຮອງຜ້ອໍານວຍການ

2.2 ໂຄງຮ່າງຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ
ຜອ
້ າໍ ນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສດ

ຮອງ ຜອ
້ າໍ ນວຍການ

ຮອງ ຜອ
້ າໍ ນວຍການ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ທ່ານ ສຸພກ
ັ ຖິື່ນໄຊພອນ

ຮອງ ຜອ
້ າໍ ນວຍການ

ຮອງ ຜອ
້ າໍ ນວຍການ

ທ່ານ ບົວວັນ ສມະລວົງ
ຮອງ ຜອ
້ າໍ ນວຍການ
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3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທື່ຂົ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ
3.1

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫ
ິ ານ
ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ດໍາເນນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 06 ຄັົ້ງ (ສາມັນ 02 ຄັົ້ງ ແລະ ວິສາມັນ 04

ຄັົ້ງ) ໂດຍສາມາດສັງລວມ ການ ເຄື່ອນໄຫວທື່ສໍາຄັນໄດ້ດັົ່ງນົ້:
-

-

ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ຕາມມາດຕະຖານລາວ ແລະ
ມາດຕະຖານສາກົນແບບສະເພາະກິດຈະການ, ແບບສັງລວມກິດຈະການ ແລະ ໄດ້ເປີດເຜຍໃນເວັບໄຊຕະຫາດ
ຫັກຊັບລາວ.
ຮັບຮອງການແບ່ງປັນກໍາໄລຫັງອາກອນເຂົົ້າຄັງແຮຕ່າງໆ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ປະຈໍາປີ 2019.

-

ພິຈາລະນາຄົົ້ນຄວ້າການເພົ້ມທນຂອງຈົດທະບຽນໃຫ້ທະນາຄານລາວຝຣັົ່ງ.

-

ຮັບຮອງການປັບປຸງແຜນການ ແລະ ແຜນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2020 ເພື່ອສະເໜກອງປະຊຸມຜ້ຖຮຸ້ນປະຈໍາປີ
2019 ຮັບຮອງ.

-

ຮັບຮອງວາລະກອງປະຊຸມຜ້ຖຮ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ຮັບຮອງເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2019 ຈໍານວນ
813 ກບ/ຮຸ້ນກບ.

-

ຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງລກຄ້າສິນເຊື່ອຈາກການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ພ້ອມທັງອອກແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ຫ ຄ່ມມກ່ຽວກັບລກຄ້າທື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

-

ຮັບຮອງຜົນການປະເມນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ແຜນການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງ
ທຄຕລ.

-

ຮັບຮອງການສ້າງຕັົ້ງພະແນກຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທນໃຫ້ແກ່ຜ້ກໍໍ່ການຮ້າຍ (AML)

-

ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງຕໍາແໜ່ງງານຂັົ້ນຄະນະຜ້ບໍລິຫານງານ ທຄຕລ ຈໍານວນນື່ງ.

-

ພິຈາລະນາການສະເໜຂໍສິນເຊື່ອຂອງລກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ແລະ ຮັບຮອງການຊ່ວຍເຫອສັງຄົມຂອງ ທຄຕລ ຈໍາ
ນວນນື່ງ.

3.2 ຄະນະກໍາມະການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຄະນະກາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາລະບຽບການ ແລະ
ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທື່
ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັົ່ງນ:ົ້
- ການຈັດລໍາດັບຄວາມສ່ຽງທື່ສໍາຄັນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ຕົວຊົ້ວັດຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອ ແລະ ຕົວຊົ້ວັດຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສະພາບຄ່ອງ.
- ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມສ່ຽງຫກ
ັ ຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມຈໍານວນ 14 ຕົວຊົ້ວັດຄວາມສ່ຽງ.
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ.
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- ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການສ້າງຕັົ້ງພະແນກສະກັດກັົ້ນການຟອກເງິນ ຂອງ ທຄຕລ (ແຍກອອກຈາກພະແນກຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ).
- ຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທື່ໄດ້ດໍາເນນການ ແລະ ນອນຢ່ໃນໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2 (ດໍາ

ເນນໄປແລ້ວ ຈໍານວນ 08 ໂຄງການ ສໍາເລັດ 02 ໂຄງການ ຄ: ພັດທະນາເຄື່ອງມການບໍລຫ
ິ ານການສນເສຍພາຍ
ໃນ ແລະ ການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍໍ້ມນ, ສບຕໍໍ່ 06 ໂຄງການ : ພັດທະນາລະບົບ Risk weighted
Asset, ກໍານົດລາຄາໂອນທນພາຍໃນ, ການບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜົ້ສິນ, ພັດທະນາລະບົບການຈັດອັນດັບສິນເຊື່ອ,
ອະນຸມັດສິນເຊື່ອແບບທັນສະໄໝ ແລະ ການກໍານົດຕົວຊົ້ວັດການຄວບຄຸມຕາມຄວາມສ່ຽງ).
- ຄົົ້ນຄວ້າວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວທື່ອາດຈະມຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການດໍາ ເນນ

ທຸລະກິດດ້ານທະນາຄານ.
3.3 ຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ

ຄະນະກໍາມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ ແນ່
ໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ່ຖຮຸ້ນ ຊື່ງຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້
ສາມາດນໍາສະເໜຮັບຮອງຕາມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນຄ: ພິຈາລະນາຮັບຮອງການປັບປຸງນະໂຍບາຍເບ້ຍ
ປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ຜ້ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ສະໜັບສະໜນກອງປະຊຸມ ແລະ ມອບໃຫ້ພະສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍໃນການປິີ່ນປວສຸຂະພາບ ແລະ ກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ.
3.4 ຄະນະກໍາມະການຄຸມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ
ໃນໄລຍະ 06 ເດອນ ຕົົ້ນປີ 2020 ທື່ຜ່ານມາ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເພື່ອ
ຄົົ້ນຄວ້າຮັບຮອງພິຈາລະນາຜົນການດໍາເນນງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທື່ຈະສະເໜຜ່ານສະພາບໍລິຫານ ລວມ
ທັງໝົດ 03 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບຮອງບາງເນົ້ອໃນທື່ສໍາຄັນດັົ່ງນົ້:
- ຄະນະໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ້ໃຫ້ທິດຊົ້ນໍາຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈໍາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນ
ການກວດສອບເອກະສານນະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຖານລາວ ປະຈໍາປີ 2019.
- ນໍາສະເໜສະພາບໍລິຫານເພື່ອຮັບຮອງການແບ່ງຄັງ ແລະ ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2019.

- ຮັບຮອງແຜນການປະຈໍາປີ 2020, ບັນຫາສໍາຄັນອື່ນໆ ເພື່ອສະເໜສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖຮຸ້ນ
ຮັບຮອງຕາມລໍາດັບ.
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊົ້ນໍາວຽກງານການບໍລິຫານທນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ການນໍາໃຊ້ທນ ແລະ ການບໍລິຫານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ຄົົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບຈາກການນໍາໃຊ້ບດ
ັ ແລະ ຫາວິທການແກ້ໄຂ
ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ.
- ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດ, ແຜນຍຸດທະສາດປະຈໍາປີ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 20162020 ແລະ ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ຕ່າງໆ.
- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານສິນເຊື່ອໃຫ້ມຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ການແກ້ໄຂໜົ້
NPL ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຄົົ້ນຄວ້າລົງເລິກລາຍລະອຽດດ້ານສິນເຊື່ອເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພົ້ມຕມ
ື່ .
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- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ- ພະນັກງານ: ການຕິດຕາມການພັດທະນາ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃນ
ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຫັກສດການເຝິກອົບຮົມເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກ
ງານແຕ່ລະດ້ານໃນນັົ້ນ, ເນັົ້ນໃສ່ການສໍາມະນາເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆໃຫ້ຄົົ້ນຄວ້າການນໍາໃຊ້ລະບົບອອນລາຍໃຫ້ຫາຍຂົ້ນ.
ພ້ອມທັງພິຈາລະນາການປັບປຸງອັດຕານະໂຍບາຍເບ້ຍປະຊຸມສະພາບໍລິ ຫານ ທຄຕລ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆຕໍໍ່ຄະນະກໍາ
ມະການສະພາບໍລິຫານທື່ບໍໍ່ປະຈໍາການ. ສ່ວນການຮັບພະນັກງານໃໝ່ໃນປີ 2020 ແມ່ນໃຫ້ຄົົ້ນຄວ້າໄລ່ລຽງດ້ານທຸລະ
ກິດ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ.
- ຮັບຮອງການແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ເພື່ອນໍາສະເໜຕາມຂັົ້ນຕອນ.
- ຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 9%, ໂຄງການ Core Banking ໃໝ່ ແລະ ໂຄງການບາ
ເຊວ 2 ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
3.5 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລອກ
ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບໍລິຫານງານ ເພື່ອສະເໜຂໍແຕ່ງຕັົ້ງຕໍາແໜ່ງ
ງານ ໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝນວຽນບັນດາຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນແຕ່
ລະໄລຍະຢ່ ພະແນກ, ສນ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົົ່ວລະບົບ. ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາລາຍຊື່ບຸກຄະລາກອນ
ເພື່ອສະເໜປະກອບເຂົົ້າລາຍຊຂ
ື່ ອງສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່ ວາລະ 2020 -2022 ເພື່ອນໍາສະເໜສະພາບໍລິຫານ
ແລະ ກອງປະຊຸມຜ້ຖຮຸ້ນ ທຄຕລ ຮັບຮອງ, ພ້ອມທັງພິຈາລະນາຮັບຮອງບັນດາຕໍາແໜ່ງງານໃໝ່ ແລະ ການຊັບຊ້ອນ
ພະນັກງານຂັົ້ນຄະນະບໍລິຫານງານ ຂອງ ທຄຕລ ຈໍານວນນື່ງ.
3.6 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ
- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ, ຂັົ້ນຕອນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການກວດກາສຸກເສນ, ເຝົ້າ
ລະວັງບັນຫາຂໍໍ້ພົບເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົົ່ງຂ່າວຈາກລກຄ້າ, ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນ ແກ້ໄຂບັນຫາທັນການ. ຕິດຕາມ
ການປະຕິບັດສິດການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງສາຂາ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ.
- ດໍາເນນການກວດກາປກກະຕິ, ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດກາສະເພາະດ້ານ ແລະ ກວດກາສຸກເສນຂອງບັນດາພະແນກ
, ສນ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ. ພ້ອມທັງຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂໍໍ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-ພາຍນອກ ຂອງບັນດາ
ພະແນກການ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົົ່ວລະບົບ.
- ຕິດຕາມວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍໍ້ພົບເຫັນຂອງກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ກວດສອບພາຍນອກຢ່າງເປັນປກກະຕິ.
- ສໍາເລັດການປະສານງານສະໜອງຂໍໍ້ມນເອກະສານກງານເງິນ ທຄຕລ ປີ 2019 ໃຫ້ບໍລິສດ
ັ ກວດສອບ ແລະ ການອອກ
ບົດລາຍງານຕາມມາດຖານລາວ, ມາດຖານສາກົນສະເພາະກິດຈະການ ແລະ ສັງລວມກິດຈະການເພື່ອສະເໜສະພາ
ບໍລິຫານຮັບຮອງ.
- ສໍາເລັດການປະສານງານໃນການອອກຈົດໝາຍຄຸ້ມຄອງເຖິງຄະນະບໍລິຫານ (Management Letter ຫ ML) ປະ
ຈໍາປີ 2019.
- ດາເນນການປະສານງານກັບບໍລິສັດ PWC ໃນການທົບທວນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາ 06 ເດອນ
ຕົົ້ນປີ 2020.
- ກະກຽມດາເນນການຄັດເລອກເອົາບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ເພື່ອກວດສອບ ທຄຕລ ປະຈໍາ 2021.
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