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ບົດລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ 2020 
ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 
I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ 
1. ວິໄສທັດ 

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທດັຂອງຕົນຄ ນໃໝ່ ເພ ື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ
ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສງົຄ : “ ເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ”. 

2. ພາລະກິດ 
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ ້ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ, ພາລະ 

ກິດທ ື່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ມ ຄ : ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານອົງກອນທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ເນັົ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານ 
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖ ເອົາການສ້າງວດັທະນະທໍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້
ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສ ງປະສດິທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພດັທະ 

ນາລະບົບຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານບໍລິຫານທ ື່ມ ສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ 

ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນໍາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະ 

ເພາະດ້ານໃຫ້ເທົົ່າທຽມກັບພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 2020 

ໃນການສ ບຕໍໍ່ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພ ື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງການບໍລິການ 
ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 2020 ບັນດາວຽກງານຕົົ້ນຕໍແມ່ນຍັງສ ບຕໍໍ່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກ 
ສາເດ ມ); 29 ໂຄງການໃຫຍ່, 175 ແຜນວຽກ. ປີນ ົ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົົ້າມາເພ ື່ມຕ ື່ມ

ເຮັດໃຫແ້ຜນວຽກເພ ື່ມຂ ົ້ນມາເປັນ 229 ແຜນວຽກ ບັນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມ ຄ :  

● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ມ : 1 ໂຄງການ ແລະ 1 ແຜນວຽກ; 

● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັກການ Basel II ມ : 4 ໂຄງການ ແລະ 35 ແຜນວຽກ; 

● ສ້າງລະບົບຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ອການບໍລິຫານ ມ : 5 ໂຄງການ ແລະ 43 ແຜນວຽກ; 

● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ  ມ : 5 ໂຄງການ ແລະ 17 ແຜນວຽກ; 

● ການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ມ : 4 ໂຄງການ ແລະ 40 ແຜນວຽກ; 

● ພັດທະນາການບໍລິຫານການເງິນ, ການບໍລິການທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສດິທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດໃຫ້

ສ ງຂ ົ້ນ ມ : 10 ໂຄງການ ແລະ 93 ແຜນວຽກ. 

II. ຖານະການເງິນ ແລະ ຜົນດໍາເນ ນງານ 
1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສປປ ລາວ ປ ີ2020  ແລະ ແນວໂນມ້ 2021 

ໃນປ ີ2020, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດຈໍໍາກດັການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ໃນ

ວົງແຄບ ແຕ່ພາບລວມ ເສດຖະກິດຂອງລາວຕົກຢ ່ໃນສະພາວະຖດົຖອຍຄັົ້ງທໍາອິດນັບຕັົ້ງແຕ່ວິກດິການເງິນຂອງອາຊ 
ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990. ອ ງຕາມຂໍໍ້ມ ນຈາກສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ, ເສດຖະກິດຂອງລາວ ປີ 2020 
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ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 6,4% ໃນປີ 2019 ເຫ  ອ  3,3% ໃນປ ີ 2020, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫົວຄົນຄາດວ່າຈະ

ປະຕິບັດໄດ້ 2,664 ໂດລາສະຫະລັດ (ທຽບໃສ່ແຜນລັດຖະບານກ ານົດໄວ້ 2,978 ໂດລາສະຫະລັດ).  ຂະແໜງອດຸ

ສາຫະກໍາ ເປັນຂະແໜງຫ ັກທ ື່ຂັບເຂ ື່ອນການເຕ ບໂຕຂອງເສດຖະກດິ ໂດຍຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 9,8% ພົົ້ນເດັົ່ນ

ກວ່າໝ ່ແມ່ນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂະຫຍາຍໂຕ 22,6%, ຂະເເໜງກໍໍ່ສ້າງ 11,7% ໂດຍສະເພາະໂຄງການທ ື່

ຕິດພັນກັບເສັົ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈ ນ ແລະ ການສໍາເລັດການກໍໍ່ສ້າງທາງດວ່ນວຽງຈັນ-ວງັວຽງ, ສວ່ນຂະເເໜງກະສິ
ກໍາຂະຫຍາຍຕົວເພ ື່ມຂ ົ້ນ 2,3%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຂະແໜງບໍລິການຂະຫຍາຍໂຕຕິດລົບ  1,6% ເນ ື່ອງຈາກ
ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ ທ ື່ພັກອາໃສ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກ
ສະພາບກາຍລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໂດຍສະເພາະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ.  

• ອັດຕາເງິນເຟີົ້ ເພ ື່ມຈາກ 3,32% ໃນປີ 2019 ເປັນ 5,07% ໃນປີ 2020 ສາເຫດເນ ື່ອງຈາກສິນຄ້າ   

ໝວດສະບຽງອາຫານ ເພ ື່ມຂ ົ້ນສະເລ່ຍ 1,9% ເປັນ  4,1%, ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກ ບທຽບໃສ່ເງິນບາດ ສົົ່ງຜົນ

ກະທົບຕໍໍ່ການເໜັງຕ ງຂອງເງິນເຟີົ້ເຊັົ່ນກັນ ເນ ື່ອງຈາກມ ນຄ່າການນໍາເຂົົ້າຈາກ ປະເທດໄທ ກວມອັດຕາສ່ວນຫ າຍ
ກວ່າ 60% ຂອງມ ນຄ່າການນໍາເຂົົ້າທັງໝົດ.  
• ອັດຕາແລກປ່ຽນ:  ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກ ບ/ບາດ ໃນລະບົບທະນາຄານ ສະເລ່ຍຢ ່ໃນລະດັບ 312 ກ ບ/ບາດ 

ເພ ື່ມຂ ົ້ນ 9,5% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ສ່ວນອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ສະເລ່ຍຢ ໃນລະດັບ 313 ກ ບ/ບາດ ເພ ື່ມ

ຂ ົ້ນ 8,7% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ໃນຂະນະ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກ ບ/ໂດລາ ສະເລ່ຍຢ ່ໃນລະດັບ 9.055 ກ ບ/ໂດລາ 

ເພ ື່ມຂ ົ້ນ 4,2% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ອັດຕາແລກປ່ຽນກ ບ/ໂດລາ ໃນຕະຫ າດນອກ ເຫັນວ່າມ ການເໜັງຕ ງສ ງ 

ເພ ື່ມຂ ົ້ນສະເລ່ຍ 9% (ສະເພາະເດ ອນທັນວາ ສ ງເຖິງ 10.161 ກ ບ/ໂດລາ). ນອກຈາກນ ົ້, ສ່ວນຕ່າງອັດຕາ

ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຕະຫ າດນອກລະບົບ ແລະ ທະນາຄານ ມ ແນວໂນ້ມສ ງຂ ົ້ນ ສະເລ່ຍປະມານ 9,5%. 

ໃນສະພາບເສດຖະກິດພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນມ ຄວາມຜັນຜວນໃນປັດຈຸບນັ ແລະ ຕໍໍ່ໜ້າ, ເສດຖະກດິລາວ
ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 4% ໂດຍປັດໄຈສະໜບັສະໜຸນໄດ້ແກ່ການຄົົ້ນພົບ ວັກແຊັງ ແລະ ໂອກາດໃນ
ການນໍາໃຊ້ໃນປີ 2021. ນອກຈາກນັົ້ນ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ອອກນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜຸນກະຕຸ້ນເສດຖະກດິ ເພ ື່ອ
ຜ່ອນຄາຍຜົນກະທົບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລວມເຖິງການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ອອກມາດຕະການຕ່າງໆເພ ື່ອປ້ອງ
ກັນ ແລະ ການກັບມາລະບາດໃນຮອບ 02 ໄດ້ເປັນຢ່າງດ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເສດຖະກິດລາວ ຍັງມ ປັດໄຈສ່ຽງ
ກະທົບ ໂດຍສະເພາະ ສະພາບເສດຖະກດິໃນພາກພາກພ ົ້ນທ ື່ຍັງບໍໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການເມ ອງໃນ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ 
2. ການເຄ ື່ອນໄຫວທ ື່ພົົ້ນເດັົ່ນໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງ ທຄຕລ 
 ໃນໄລຍະປິ 2020 ທຄຕລ ສາມາດປະຕບິັດວຽກງານພົົ້ນເດັົ່ນເຊັົ່ນ: ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມທົບ
ທວນຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ທຄຕລ 4 ຄັົ້ງ; ຈັດກອງປະຊຸມສາພາບໍລິຫານສະໄຫມສາມັນ 4 ຄັົ້ງ, ກອງປະຊຸມສະ 

ພາບໍລິຫານສະໄຫມວສິາມັນ 8 ຄັົ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ຈໍານວນ 1 ຄັົ້ງ ພ້ອມ
ທັງສໍາເລັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2019 ຈໍານວນ 813 ກ ບ/ຮຸ້ນ ໃຫ້ຂາຮຸ້ນ ທຄຕລ. ສໍາເລັດການເປີດເຜ ຍ
ເອ ກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ທັງໝົດ 04 ຄັົ້ງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ອອກຂໍໍ້ຕກົລົງຮັບຮອງແຜນດໍາເນ ນ
ທ ຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2020. ທຄຕລ ໄດ້ຮ່ວມມ ໃນການພັດທະນາວຽກງານບໍລິການກັບບັນດາພາກລັດ, ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ເອກະຊົນຕ່າງໆ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນເປີດໂຕການໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຢ່າງເປັນທາງການ
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ຜ່ານແອັບມ ຖ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ BIC, ເປີດການໃຊ້ລະບົບການຊໍາລະຄ່າອາກອນມ ນຄ່າເພ ື່ມແບບເອເລັກໂທ 

ນິກ (Smart VAT 2), ຮວ່ມມ ກັບກົມທ ື່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໃນການ
ຮ່ວມມ ເຊ ື່ອມຕໍໍ່ ແລະ ພດັທະນາລະບົບຖານຂໍໍ້ມ ນທ ື່ດິນເພ ື່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ; ເຊັນບົດບັນທ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວ
ກັບການບໍລິການອອກບັດນັກສ ກສາຂອງສະຖາບັນການສ ກສາທ ື່ເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເຊັນບົດບັນທ ກຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈກັບສ ນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມ ໃນການແລກປ່ຽນ ແລະ ເຜ ຍແຜ່
ຂໍໍ້ມ ນ. ສໍາລັບການຮ່ວມມ ກັບພາກເອກະຊົນ ແມ່ນໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມ ກັບບໍລິສັດຮວ່ມທ ນພັດທະນາທາງດ່ວນ
ລາວ-ຈ ນ ຈໍາກັດ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຮັບເງິນສົດຕາມຈຸດສະຖານ ທາງດວ່ນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ; ເຊັນສັນຍາການ
ຮ່ວມມ ຊ ົ້-ຂາຍປະກັນໄພອອນໄລນ໌ກັບບໍລິສັດຮວ່ມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ, ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບໍລິ 
ການຊໍາລະ ສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ ື່ບໍໍ່ຮັບຝາກ
ເງິນ ວັນດາລາ ຈໍາກັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກໍໍ່ໄດ້ຈັດພິທ ເຊັນບົດບັນທ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈກັບບໍລິສັດ ສະຕາຟິນເທັກ ຈໍາ
ກັດຜ ້ດຽວ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມ ການພັດທະນາເຊ ື່ອມຕໍໍ່ລະບົບການບໍລິການການເງິນເທິງມ ຖ  (U-Money) ແລະ 

ການບໍລິການການທະນາຄານເທິງມ ຖ ຂອງ ທຄຕລ (BCEL One);  ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດອ າມະຕະຊ ຕ ົ້ລາວ 
ຈໍາກັດ ຜ ້ດຽວ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການທະນາຄານໃຫ້ແກ່ໂຄງການເມ ອງໃໝ່ທັນສະໄໝອໍາມະຕະຊິຕ ົ້. 
 ນອກຈາກນັົ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຍົກລະດັບການບໍລິການເອເລັກໂທຣ
ນິກ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ບໍລິການສັງຄົມເຊັົ່ນໄດ້ພັດທະນາ 2 ຟັງເຊິນໃນ BCEL One ຄ : FastTrack ຟັງເຊິນ Fast 

Cash ແລະ ຟັງເຊິນ One Cash; ຈັດງານຖະແຫ ງຂ່າວການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ 

ທຄຕລ ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິື່ງປະກອບມ : BCEL One Cash, BCEL One Care, QR Withdrawal 

ແລະ BCEL i-Bank Version 4 ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ພດັທະນາປ່ຽນໃຊ້ລະບົບ Core-Banking ໃໝ່ທ ື່ຄາດວ່າ

ໄດ້ຈະເລ ື່ມນໍາໃຊ້ໃນປີ 2021; ມ ການຈັດງານແຂ່ງຂັນ BCEL ONE SUPER USER CONTEST 2020 
ແລະ ໃນປີ 2020 ທຄຕລ ກໍໍ່ຍັງໄດ້ຮັບລາງວນັດ ເດັົ່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລ ື່ມໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານລະບົບມ ຖ  
ແລະ ການຊໍາລະສະສາງແຫ່ງປີຈາກວາລະສານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນອາຊ  ຈາກການສະເໜ ບໍລິການຮັບ
ຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ. ພອ້ມນັົ້ນ, ກໍໍ່ສໍາເລັດການຜ່ານແຜນດໍາເນ ນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021 ເຊິື່ງໄດ້ຮັບຮອງ
ຂັົ້ນພ ົ້ນຖານແລ້ວ; ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ອຂຽນບົດຄົົ້ນຄວ້າຫົວຂໍໍ້: ສ ກສາສະພາບການໃຫ້ບໍລິການລ ກຄ້າ 
ທຄຕລ ໃນປະຈຸບັນກໍລະນ ສ ກສາຈດຸບໍລິການໃນຂອບເຂດນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ນອກນັົ້ນ, ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍໂຄງ
ຮ່າງການຈັດຕັົ້ງເຊິື່ງໄດ້ຍົກຂະແໜງຕ້ານການຟອກເງິນຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ 
ສ້າງເປັນພະແນກ ການໃໝ່ຄ : ພະແນກສະກດັກັົ້ນການຟອກເງິນ ສວ່ນພະແນກເດ ມປ່ຽນຊ ື່ມາເປັນ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ. ພອ້ມນັົ້ນ, ພາຍໃນປີ 2020 ຍັງໄດ້ສ້າງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານທ ື່ຕິດພນັກັບການປ້ອງກັນການ
ແຜ່ລະບາດເຊ ົ້ອຈຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19.  

3. ຂໍໍ້ມ ນການທາງດ້ານການເງິນທ ື່ສາໍຄນັຂອງ ທຄຕລ 
 ປີ 2020 ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນ ນທຸລະກິດຕາມແຜນການທ ື່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜ ້ຖ ຮຸ້ນ ຊ ື່ງມ ຕົວເລກ
ການປະຕິບັດ ຕາມມາດຖານສາກົນແບບລວມກິດຈະການ ດັົ່ງນ ົ້:  

- ຍອດຊັບສນິ/ໜ ົ້ສນິ: 53.897.380 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 108,18%

ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພ ື່ມຂ ົ້ນ 16%; 

- ຍອດເງິນກ ທັ້ງໝົດ: 29.216.946 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສແ່ຜນການປີ 2020 ປະຕິບດັໄດ້ 102,92% 

ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພ ົ້ມຂ ົ້ນ 8% (ໃນນັົ້ນ, ໜ ົ້ NPL ມ ຈາໍນວນ 864.906 ລ້ານກ ບ ກວມເອົາ 2,96% 
ຂອງຍອດສິນເຊ ື່ອທັງໝົດ); 



4 
 

- ຍອດເງິນຝາກ: 47.974.516 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 111,31%; ທຽບໃສ່

ປີຜ່ານມາເພ ື່ມຂ ົ້ນ 20%; 

- ທ ນທັງໝົດ: 2.329,64 ຕ ົ້ກ ບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ ້82,77%; ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ

ກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົົ່າ 102,57%; 

- ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: 279.417 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 78,27%; 

- ກໍາໄລຫ ງັອາກອນ: 223.036 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 78,09%. 

III. ຂໍໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນສໍາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ 
● ທ ື່ຕັົ້ງ ແລະ ເຄ ອຂາ່ຍ 
        ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢ ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍ ນ, ເມ ອງຈັນທະບ ລ , ນະຄອນ 

ຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ  31 ທັນວາ 2020 ທະນາຄານມ  (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່,  (6) ບໍລິສັດຮວ່ມທ ນ,  (20) 

ສາຂາຫລັກ, (99) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົົ່ວ ສປປ ລາວ. 
ຕິດຕໍໍ່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂໍໍ້ມ ນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ 

● ເບ ໂທ (+856-21) 213200 ຫ   ໂທ 1555  

● ແຟັກ (+856-21)  213202 

● ອ ເມວ: bcelhqv@bcel.com.la 

● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la  
● ປະຫວດັຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງ ທຄຕລ 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດໍາເນ ນທຸລະກິດໃນຮ ບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈດົທະບຽນຢ ່
ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ  
129/ທຫລ, ລົງວັນທ  01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ  23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ ່

ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊ ື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ ງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ

ກິດ ເລກທ  0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ  10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວສິາຫະກິດ, ກະ 

ຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພອ້ມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫລ້ັດຖະບານ

ເປັນຜ ້ຖ ຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖ ຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທ  15 ກລໍະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄ ່ຮວ່ມຍຸດທະສາດ ຊ ື່ວ່າ

ທະນາຄານ COFIBRED ອ ງຕາມສັນຍາການຊ ົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ 

COFIBRED. 

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

ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວັນທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທ ນ

ຈົດທະບຽນຈໍານວນ 355.728.500.000 ກ ບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ  01/ຕລຊລ, ລົງວັນ

mailto:bcelhqv@bcel.com.la
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ທ  15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກດິສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ  0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ  18 

ພ ດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 
ໃນວັນທ  11 ຕຸລາ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ

ປັບປຸງໂຄງສ້າງຜ ້ຖ ຮຸ້ນໂດຍການສະເໜ ຂາຍສິດຊ ົ້ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈດຸປະສງົຂອງການ
ແບ່ງຮຸ້ນຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນສະເໜ ຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜ ້ຖ ຮຸ້ນທ ື່ຫ າກຫ າຍ ເພ ື່ອພັດທະນາ
ທະນາຄານໃຫ້ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນໃນວັນທ  29 ພະຈິກ 2019 ສໍານັກງານ
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃນອັດຕາສວ່ນ 10% 
ຂອງທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດ. 

ປະຈຸບັນ ໂຄງສາ້ງການຖ ຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖ ຮຸ້ນ 60% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທ ນພາຍໃນ (ລວມທງັ

ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%. 
ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດົມທ ນ ແລະ ຮັບຝາກ

ເງິນໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບກຸຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ສະໜອງເງິນກ ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫວົ   

ໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການ

ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສ ສິນ

ເຊ ື່ອ, ຄໍ້າປະກັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊ ົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອ ື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອ ື່ນໆທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບໍລິການເປັນນາຍໜ້າຊ ົ້ຂາຍຫ ັກຊັບ

ເປັນຕົົ້ນ. 
ທ ນຈດົທະບຽນ 

ທ ນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  31 ທັນວາ 2020 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກ ບ (31 ທັນວາ 2019 : 1.038.617 

ລ້ານກ ບ). 

IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະ
ການຂ ົ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ 

1. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັົ້ງ ແລະ ປະຫວດັໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບລໍຫິານ 
1.1 ສະພາບລໍຫິານ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ: 

- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ  ອ ສິນໄຊວໍລະວົງ   ເປັນປະທານ 
- ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສ ນດາລາ    ເປັນຮອງປະທານ 
- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ    ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ Stephane Mangiavacca   ເປັນສະມາຊິກ  

- ທ່ານ ພຸດທະຂນັ ຂັນຕ     ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພ ເພັດ ກ້ຽວພລິະວົງ ເປັນສະມາຊິກ 
-    ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ເປັນສະມາຊິກ 
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1.2. ປະຫວດັຫຍໍໍ້ຂອງສະພາບລໍຫິານ 
⮚ ທ່ານ ປອ ບນຸເຫ  ອ ສນິໄຊວລໍະວງົ:  ເປັນປະທານ 

 
● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 24/11/1966  

● ສັນຊາດ : ລາວ  

● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ 

● ຕໍາແໜ່ງປະຈຸບນັ : ຮອງລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງການເງິນ 

● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາ

ລ  ປະເທດອົດສະຕາລ , ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, ປະເທດໄທ, 

ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟີຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ  ປະເທດລັດເຊຍ. 

 

⮚ ທ່ານ ຄາໍສກຸ ສ ນດາຣາ:  ຮອງປະທານສະພາບລໍຫິານ  

 
● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 03/06/1945  

● ສັນຊາດ : ລາວ  

● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັົ່ງ 

● ຕໍາແໜ່ງ : ກໍາມະການອິດສະຫ ະ  

● ປະຫວດັການສ ກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສທ໌າວທ ື່ນະຄອນວໍຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ ທ ື່ເມ ອງປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ 
ຈາກປະເທດ ອດົສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ. 
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⮚ ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພ ເພັດ ກ້ຽວພິລາວງົ:  ກໍາມະການອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 05/02/1974  

● ສັນຊາດ : ລາວ  

● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢີີ່ປຸ່ນ  

● ຕໍາແໜ່ງ : ຄະນະບໍດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢີີ່ປຸ່ນປະລິນຍາໂທ ແລະ

ປະລິນຍາຕ  ວິສະວະກໍາໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢີີ່ປຸ່ນ 

 

⮚ ທ່ານ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ  :  ກໍໍາມະການ 

 
● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 02/05/1970  

● ສັນຊາດ : ລາວ  

● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ  

● ຕໍາແໜ່ງ : ຮອງຫວົໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ 

● ລະດັບການສ ກສາ:  ປະລິນຍາໂທ ທ ື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຫາວິທະຍາໄລ 
ດາແກັດສະຕານ ອາດ ດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ 

 

 

 



8 
 

⮚  ທ່ານ ພ ຂງົ ຈນັທະຈກັ : ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດ ອນປີເກ ດ: 17/06/1964  

● ສັນຊາດ : ລາວ  

● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຮງົກາລ  . 

● ຕໍາແໜ່ງ : ຜ ້ອາໍນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

● ລະດັບການສ ກສາ: ຊັົ້ນສ ງທດິສະດ ການເມ ອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມ ອງ-ການປ ກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາ

ໂທ  ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ . 

⮚  ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA:  ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດ ອນ ປີເກ ດ: 11/07/1975  

● ສັນຊາດ : ຝຣັົ່ງ 

● ພາສາ : ຝຣັົ່ງ, ອັງກິດ, ສະເປນ, ຈ ນ ແລະ ຢີີ່ປຸ່ນ 

● ຕໍາແໜ່ງ : ຫວົໜ້າຝ່າຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນນາມຄ ່ຮ່ວມຍຸດ

ທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 

● ລະດັບການສ ກສາ : ສ ກສາທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole Nationale Superieure des Mines 

de Saint-Etienne, ຈົບປະລິນຍາຕ ເສດຖະສາດ, ຈົບຊັົ້ນສ ງສາຂາ ວິສະວະກໍາສາດ ດວ້ຍກຽດນິ 

ຍົມ ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິສະວະກໍາສິື່ງແວດລ້ອມ ທ ື່ University of New 

Brunswick ປະເທດ Canada. 
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⮚   ທ່ານ ວຽກສກຸ ຈນຸທະວງົ:  ກໍາມະການ 

 
● 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 ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊກ 

2. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັົ້ງຂອງຄະນະອໍານວຍການ  
2.1 ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມ  6 ທ່ານ 

- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ  ຜ ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ 
- ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ ໌  ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 
- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 
- ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ  ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 
- ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລ ວງົ  ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ  (ອອກຮບັບໍາເນັດໃນວັນທ  01/08/2020) 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ  ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 
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2.2 ໂຄງຮາ່ງຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 

 

 

 

 

3. ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະພາບລໍຫິານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທ ື່ຂ ົ້ນກັບສະພາບລໍຫິານ 
3.1 ກອງປະຊຸມສະພາບລໍຫິານ 

ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ດໍາເນ ນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 12 ຄັົ້ງ (ສາມັນ 04 ຄັົ້ງ ແລະ ວສິາມັນ 
08 ຄັົ້ງ) ໂດຍສາມາດສັງລວມການ ເຄ ື່ອນໄຫວທ ື່ສໍາຄັນໄດ້ດັົ່ງນ ົ້: 

- ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019, ເອກະສານການເງິນປະ
ຈໍາ 06 ເດ ອນ 2020 ຕາມມາດຕະຖານລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນແບບສະເພາະກິດຈະການ, ແບບ
ສັງລວມກດິຈະການ ແລະ ໄດ້ເປີດເຜ ຍໃນເວັບໄຊຕະຫ າດຫ ກັຊັບລາວ; 

- ຮັບຮອງການແບ່ງປັນກໍາໄລຫ ັງອາກອນເຂົົ້າຄັງແຮຕ່າງໆ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ປະຈໍາປີ 2019 ຈໍານວນ 813 
ກ ບ/ຮຸ້ນກ ບ; 

- ຮັບຮອງການເພ ົ້ມທ ນຈົດທະບຽນໃຫ້ທະນາຄານລາວຝຣັົ່ງ ຕາມສັດສວ່ນການຖ ຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ; 
- ຮັບຮອງແຜນການ ແລະ ແຜນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2020; 
- ຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງລ ກຄ້າສິນເຊ ື່ອຈາກການລະບາດ

ຂອງພະຍາດ COVID-19 ພອ້ມທັງອອກແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ຫ   ຄ ່ມ ກ່ຽວກັບລ ກຄ້າທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ຮັບຮອງຜົນການປະເມ ນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ແຜນການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງ 
ທຄຕລ; 

- ຮັບຮອງການສາ້ງຕັົ້ງພະແນກສະກັດກັົ້ນການຟອກເງິນ (AML); 

- ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງຕໍາແໜ່ງງານຂັົ້ນຄະນະຜ ້ບໍລິຫານງານ ທຄຕລ ຈໍານວນໜ ື່ງ; 

ທາ່ນ ສພຸກັ ຖິື່ນໄຊພອນ 
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 

 

ທາ່ນ ພ ຂງົ ຈນັທະຈກັ  
ຜ ອ້າໍນວຍການໃຫຍ ່

 

ທາ່ນ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ ໌ 
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 

 

ທາ່ນ ນນັທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ  
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 

 

ທາ່ນ ວຽງສກຸ ຈນຸທະວົງ 
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 

 

ທາ່ນ ບວົວັນ ສ ມະລ ວົງ 
ຮອງ ຜ ອ້າໍນວຍການ 
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- ພິຈາລະນາການສະເໜ ຂໍສິນເຊ ື່ອຂອງລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ແລະ ຮັບຮອງການຊ່ວຍເຫ  ອສັງຄມົຂອງ ທຄຕລ ຈໍາ
ນວນໜ ື່ງ; 

- ຮັບຮອງການສາ້ງຕັົ້ງ ທຄຕລ ສາຂາໄຊສົມບ ນ, ຮັບຮອງບດົວິພາກ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສາຂາ ເພ ື່ອ
ເປັນບ່ອນອ ງໃນການນໍາສະເໜ  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

3.2 ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ 
       ຄະນະກ າມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາລະບຽບການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ພອ້ມທັງໄດພ້ິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັົ່ງນ ົ້: 

- ຈັດລໍາດັບຄວາມສ່ຽງທ ື່ສໍາຄັນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ຕົວຊ ົ້ວດັຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ ື່ອ ແລະ ຕົວຊ ົ້ວັດຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານສະພາບຄ່ອງ; 

- ຕິດຕາມສງັລວມຄວາມສ່ຽງຫ ກັຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມ ຈໍານວນ 14 ຕົວຊ ົ້ວດັຄວາມສ່ຽງ; 
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ; 
- ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການສ້າງຕັົ້ງພະແນກສະກດັກັົ້ນການຟອກເງິນ ຂອງ ທຄຕລ (ແຍກອອກຈາກພະແນກ

ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ); 
- ຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທ ື່ໄດ້ດໍາເນ ນການ ແລະ ນອນຢ ່ໃນໂຄງການຂອງ Basel 

II (ດໍາເນ ນໄປແລ້ວ ຈໍານວນ 08 ໂຄງການ  ສໍາເລັດ 03 ໂຄງການ ຄ : ພັດທະນາເຄ ື່ອງມ ການບໍລິຫານການ
ສ ນເສຍພາຍໃນ, ການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອແບບທັນສະໄໝ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບການຈັດອັນດັບສນິ
ເຊ ື່ອ, ສ ບຕໍໍ່ 05 ໂຄງການ: ພັດທະນາລະບົບ Risk weighted Asset, ກໍານົດລາຄາໂອນທ ນພາຍໃນ, 
ການບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜ ົ້ສິນ, ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ຍົກລະດັບໂຄງສ້າງບໍລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານດານດໍາເນ ນງານ). 

- ຄົົ້ນຄວ້າວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງລາວ ທ ື່ອາດຈະມ ຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການ
ດໍາເນ ນທຸລະກິດດ້ານທະນາຄານ. 

3.3 ຄະນະກໍາມະການກໍານດົຄາ່ຕອບແທນ  
ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ 

ແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ ຖ້ ຮຸ້ນ ຊ ື່ງຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພ ື່ອ
ໃຫສ້າມາດນໍາສະເໜ ຮັບຮອງຕາມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນຄ : ພິຈາລະນາຮັບຮອງການປັບປຸງນະໂຍ 
ບາຍເບ້ຍປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ຜ ້ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນກອງປະຊຸມ ແລະ ມອບໃຫພ້ະສວ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍໃນການປິີ່ນປ ວສຸຂະພາບ ແລະ ກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີໃຫ້ແກສ່ະມາຊິກສະ 
ພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ແລະ ຄົົ້ນຄວ້າການເຂົົ້າຮ່ວມລະບົບປະກັນສັງຄົມຂອງພະນັກງານ ທຄຕລ. 

3.4 ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານ 
ໃນປີ 2020 ທ ື່ຜ່ານມາ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເພ ື່ອຄົົ້ນຄວ້າຮັບຮອງພຈິາ 

ລະນາຜົນການດໍາເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທ ື່ຈະສະເໜ ຜ່ານສະພາບໍລິຫານ  ເຊິື່ງໄດ້ຮັບຮອງບາງ
ເນ ົ້ອໃນທ ື່ສໍາຄັນດັົ່ງນ ົ້:  

- ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນໍາຕໍໍ່ຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈໍາ ຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບເອກະສານນະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຖານລາວ ປະຈໍາປ ີ
2019 ແລະ ຮບັຮອງຜົນການກວດສອບ ປະຈໍາ 06 ເດ ອນຕົົ້ນປີ 2020; 
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- ຕິດຕາມການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດຜນົການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ແຜນຍຸດທະສາດປະຈໍາປີ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ
ຍາວ 2016-2020 ແລະ  ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ຕ່າງໆ; 

- ນໍາສະເໜ ສະພາບໍລິຫານເພ ື່ອຮັບຮອງການແບ່ງຄັງ ແລະ ເງນິປັນຜົນປະຈໍາປີ 2019; 
- ຮັບຮອງແຜນການປະຈໍາປີ 2020, ບັນຫາສໍາຄັນອ ື່ນໆ ເພ ື່ອສະເໜ ສະພາບລໍິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມນັ

ຜ ້ຖ ຮຸ້ນຮັບຮອງຕາມລໍາດັບ; 
- ຊ ົ້ນໍາການຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ປະຈໍາໄຕມາດ ໃນປີ 2020; 
- ຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2021-2025; 
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທດິຊ ົ້ນໍາວຽກງານການບໍລິຫານທ ນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ບັນຫາການຊ ົ້-ຂາຍ

ເງິນຕາ, ການນໍາໃຊ້ທ ນ ແລະ ການບໍລິຫານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ຄົົ້ນຄວ້າ
ຜົນກະທົບຈາກການນໍາໃຊ້ບັດ ແລະ ຫາວິທ ການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ; 

- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທດິຊ ົ້ນໍາກ່ຽວກັບການລົງທ ນໃນບັນດາບໍລິສັດໃນເຄ ອ; 
- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານສິນເຊ ື່ອໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ລ ກຄ້າທ ື່

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ການແກ້ໄຂໜ ົ້ NPL ຢ່າງໃກ້ຊດິ  

ແລະ ຊ ົ້ນໍາການຄົົ້ນຄວ້າຂະຫຍາຍລ ກຄ້າ SME; 

- ຮັບຮອງການແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ; 
- ຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 9%,  ໂຄງການ Core Banking ໃໝ່ ແລະ 

ໂຄງການ Basel II ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ຮັບຮອງຮ່າງລະບຽບ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ ເພ ື່ອນໍາສະເໜ ຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜ ້ຖ ຮຸ້ນປະຈໍາ
ປີ, ພ້ອມທງັຮບັຮອງເອົາລະບຽບການສ້າງນິຕິກໍາຂອງ ທຄຕລ; 

- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ-ພະນັກງານ: ການຕດິຕາມການພັດທະນາ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ການນໍາໃຊ້ງົບ 
ປະມານໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມເພ ື່ອຮອງຮັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບນະໂຍບາຍຂອງ ທຄຕລ ຈໍານວນໜ ື່ງ. 

3.5 ຄະນະກໍາມະການຄດັເລ ອກ 
ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບໍລິຫານງານ ເພ ື່ອສະເໜ ຂໍແຕ່ງຕັົ້ງຕໍາ  

ແໜ່ງງານໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝ ນວຽນບັນດາຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບໃນແຕລ່ະໄລຍະຢ ່ ພະແນກ, ສ ນ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົົ່ວລະບບົ.  ຄົົ້ນຄວ້າພຈິາລະນາ
ລາຍຊ ື່ບຸກຄະລາກອນເພ ື່ອສະເໜ ປະກອບເຂົົ້າລາຍຊ ື່ຂອງສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່ ວາລະ 2020-2022 
ເພ ື່ອນໍາສະເໜ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜ ້ຖ ຮຸ້ນ ທຄຕລ ຮັບຮອງ, ພ້ອມທງັພິຈາລະນາຮັບຮອງບັນດາຕໍາ 
ແໜ່ງງານໃໝ່ ແລະ ການຊັບຊ້ອນ ພະນັກງານຂັົ້ນຄະນະບໍລິຫານງານ ຂອງ ທຄຕລ ຈໍານວນໜ ື່ງ. 
3.6 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ 

- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສດິ, ຂັົ້ນຕອນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການກວດກາ
ສຸກເສ ນ, ເຝ ົ້າລະວັງບັນຫາຂໍໍ້ພົບເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົົ່ງຂ່າວຈາກລ ກຄ້າ, ເພ ື່ອໃຫຮ້ັບປະກັນແກ້ໄຂ
ບັນຫາທັນການ. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດການປ່ອຍສິນເຊ ື່ອຂອງສາຂາ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ; 
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- ດໍາເນ ນການກວດກາປ ກກະຕ,ິ ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດກາສະເພາະດາ້ນ ແລະ ກວດກາສຸກເສ ນຂອງ
ບັນດາພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ. ພ້ອມທັງຕດິຕາມການແກ້ໄຂຂໍໍ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-
ພາຍນອກ ຂອງບັນດາພະແນກການ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົົ່ວລະບົບ; 

- ຕິດຕາມວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍໍ້ພົບເຫັນຂອງກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ກວດສອບພາຍນອກ ຢ່າງເປັນປ ກ 
ກະຕິ; 

- ສໍາເລັດການປະສານງານການອອກບົດລາຍງານຖານະການການເງິນ, ບົດລາຍງານທົບທວນຄ ນຖານະເງິນກ ້ 
ແລະ ບົດລາຍງານທົບທວນຄ ນແບບວິເຄາະ ປະຈໍາປ ີ2019; 

- ສໍາເລັດການທົບທວນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາ 06 ເດ ອນຕົົ້ນປີ 2020 ຕາມາດຖານ
ລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຕ່າງໆໃນການກວດສອບ ທຄຕລ ປະຈໍາ 06 ເດ ອນທ້າຍ
ປີ 2020; 

- ກະກຽມດໍາເນ ນການຄັດເລ ອກເອົາບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ເພ ື່ອກວດສອບ ທຄຕລ ປະຈໍາ 2021; 
- ຕິດຕາມການລາຍງານປະກົດການຫຍໍໍ້ທໍໍ້, ວຽກງານການສະກັດກັົ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍໍ້ລາດບັງຫ ວງ ໃຫແ້ກ່

ຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 
- ຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດມາດຖານສາກົນ ດ້ານການລາຍງານການເງິນຂອງ ທຄຕລ 

(IFRS) ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

V. ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນສງັຄມົ:  
1. ການມອບພັນທະຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ   

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ຊ ື່ງໄດ້
ມອບພັນທະອາກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນປ ີ2020 ລວມເປັນຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 89.260 ລ້ານກວ່າກ ບ 

ມ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ົ້: 

ຫົວໜວ່ຍ: ລ້ານກ ບ 
ລ/ດ ເນ ົ້ອໃນ ປ ີ2020 ປ ີ2019 

1 ອາກອນກໍາໄລ  57.841,63  106.601,30 

2 ອາກອນມ ນຄ່າເພ ົ້ມ  2.914,56      9.492,17 

3 ອາກອນລາຍໄດ້ພະນັກງານ  26.652,48    33.063,69 

4 ອາກອນຊົມໃຊ້  21,91   

5 ອາກອນກໍາໄລນິຕິບຸກຄົນຜ ້ທ ື່ບໍໍ່ມ ພ ມລໍາເນົາ ຢ ່ ສປປ 
ລາວ 

 1.125,00        698,28 

6 ອາກອນອ ື່ນໆ  704,58     2.159,19 

ລວມທັງໝົດ 89.260,16 152.014,63 
 

2. ການມ ສວ່ນຮວ່ມໃນວຽກງານສງັຄມົ ແລະ ອຸປະຖໍາສງັຄມົ 

ຄຽງຄ ່ກັບການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ແລະ ປະຕບິັດວຽກງານດາ້ນອ ື່ນໆ ໃນໄລຍະປີ 2020, ຄະນະຜ ້ບໍລິຫານ 
ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກອບສວ່ນ ແລະ ມ ສ່ວນຮວ່ມໃນໂຄງການ






