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I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ 
1. ວໄິສທດັ 

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ໃນແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2021 – 2025 ເພືື່ອ

ປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບັນລຸຕາມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ເປັນທະນາຄານທ ື່

ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດມ້າດຕະຖານສາກົນ”. 

2. ພາລະກດິ 
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ພາລະກິດຫ ັກທ ື່

ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ແມ່ນການພັດທະນາການປັບປຸງດ້ານບໍລິການໃຫແ້ທດເໝາະກັບໄລ ຍະ
ການປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານການເງນິ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫ ັກການບາເຊວ 2, ພັດທະ ນາ
ລະບົບໄອທ  ແລະ ເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນລະບົບບໍລິການ, ພັດທະນາດ້ານລະບົບຂໍໍ້ມູນຂາ່ວສານໃຫ້
ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຖານສາກົນ. ພ້ອມນັົ້ນ, ກໍໍ່ເນັົ້ນໃສ່ການ
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານເພືື່ອຮອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມຊໍານິຊໍາ
ນານເປັນມືອາຊ ບດ້ານການບໍລກິານທະນາຄານ, ສ້າງຄວາມເພິື່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າທ ື່ມາໃຊບ້ໍລິການ ແລະ ສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດສູງສຸດໃນແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍືນຍົງ. 

❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 2021 

ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄົງຍືນຍົງ ກາຍເປັນທະນາຄານ
ທ ື່ນໍາໜ້າໃນດ້ານຄວາມທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ໄດ້ກໍານົດ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ເພືື່ອກໍານົດບັນດາທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ເຊິື່ງໄດ້
ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຍຸດທະສາດໃຫຍ່, ປະກອບມ  11 ແຜນງານ ແລະ 42 ໂຄງການ. ເຊິື່ງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທ ື່
ຈະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມ  11 ແຜນງານ, 42 ໂຄງການ ແລະ 268 ແຜນວຽກ ດັັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ົ້:  

• ຍດຸທະສາດທ  1: ສາ້ງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫອ້ງົກອນຢາ່ງຮອບດາ້ນ (ປະກອບມ  5 ແຜນງານ 25 ໂຄງການ 
ແລະ 149 ແຜນວຽກ) 

- ການບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ເພ ື່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດໃຫ້ຍືນຍົງ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ 
ແລະ 62 ແຜນວຽກ; 

- ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານສິນເຊືື່ອ ປະກອບມ  7 ໂຄງການ ແລະ 33 ແຜນວຽກ; 
- ການພັດທະນາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມ ປະສິທິພາບ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 

26 ແຜນວຽກ; 
- ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງພືົ້ນຖານຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ປະກອບມ  6 ໂຄງ 

ການ ແລະ 26 ແຜນວຽກ; 
- ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານໃຫ້ເປັນທະນາຄານອາ 

ຊຽນ Qualified ASEAN Bank (QAB) ປະກອບມ  2 ໂຄງການ ແລະ 2 ແຜນວຽກ. 
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• ຍດຸທະສາດທ  2: ຍດຸທະສາດຫນັເປນັທັນສະໄໝ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ  ແລະ ນະວດັຕະກາໍໃໝ່ໆ ໃນ
ການດາໍເນ ນທລຸະກດິ ກາ້ວສູຍ່ກຸເສດຖະກດິດຈິຕິອລ (ປະກອບມ  3 ແຜນງານ 12 ໂຄງການ ແລະ 107 
ແຜນວຽກ) 

- ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ  ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 25 ແຜນວຽກ; 
- ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ທັນສະໄໝໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ມ 

ຄຸນນະພາບ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 29 ແຜນວຽກ; 
- ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືື່ອຫັນສູ່ການບໍລິການ ໃນຮູບແບບ Digital Banking ປະກອບມ  2 ໂຄງ 

ການ ແລະ 53 ແຜນວຽກ; 
• ຍດຸທະສາດທ  3: ຍດຸທະສາດສາ້ງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບລໍກິານຕາມມາດຕະຖານສາກນົ (ປະກອບມ  3 ແຜນ

ງານ  5 ໂຄງການ ແລະ 12 ແຜນວຽກ) 
- ການປັບປຸງ, ພັດທະນາລະບົບບັນຊ  ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນ ປະກອບມ  3 ໂຄງການ 

ແລະ 6 ແຜນວຽກ; 
- ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກວດກາໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງໄດ້ມາດຕະຖານ ປະກອບມ  2 ໂຄງການ ແລະ 3 ແຜນ

ວຽກ; 
- ພັດທະນາໂຄງການ PCI Compliance ຫ ື (Payment Card Industry Data Security 

Standard) ປະກອບມ  3 ແຜນວຽກ; 

II. ຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົດາໍເນ ນງານ 
1. ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ສປປ ລາວ ແລະ ທາ່ອຽ່ງໃນຕໍໍ່ໜາ້ 

ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021 ຄາດວາ່ຈະຂະຫຍາຍໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 3,7% (ສຄສຊ, 2021) 
ເຊິື່ງຕໍໍ່າກວາ່ລະດັບທ ື່ຄາດການໄວ້ກ່ອນໜ້ານ ົ້ ທ ື່ຢູ່ໃນລະດັບ 4%, ເຊິື່ງປັດໄຈສົັ່ງຜົນຕໍໍ່ ການເຕ ບໂຕ ໄດ້ເເກ່ຜົນຈາກ
ການຟ ົ້ນໂຕໃນໄຕມາດ 01/2021 ໂດຍສະເພາະເເມ່ນການ ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, ການສົັ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນໃນ
ໂຄງການໃຫຍ່ຕ່າງໆ ທ ື່ຍງັສືບຕໍໍ່ປ ກກະຕິ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021 ຍັງມ ປັດໄຈສ່ຽງ
ຫ າຍດ້ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊືົ້ອໂຄວິດ-19 ຮອບ 02 ໃນເຂດນະຄອນຫ ວງຈະຫ ຸດລົງ ແລະ ສາມາດຄວບ
ຄຸມສະຖານະການໄດ້, ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊືົ້ອ (ນໍາເຂົົ້າ) ເຊິື່ງສ່ວນຫ າຍເປັນແຮງງານກັບມາຈາກໄທ ໄດ້ເພ ື່ມຂືົ້ນແບບ
ກ້າວກະໂດດ ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງທ ື່ມ ຊາຍແດນ ຕິດຈອດກັບປະເທດໄທເຊັັ່ນ: ແຂວງ ສະຫວັນນາເຂດ, ຈໍາປາ
ສັກ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ບໍໍ່ແກ້ວ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ການລະບາດໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຢ່າງ
ໜັກຕໍໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ1 ເຊິື່ງຖ້າຫາກສະພາບການລະບາດຍັງສືບຕໍໍ່ເເກ່
ຍາວໄປ ການເຕ ບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ອາດຈະຕໍໍ່າກວ່າລະດັບທ ື່ຄາດການໄວ້. 

ພ້ອມດຽວກັນນ ົ້, ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານ ADB ສະບັບເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ກໍໍ່ໄດ້ລະບຸ

ວ່າ ອັດຕາຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຫ ຸດລົງ (ອາດຂະຫຍາຍໂຕບໍໍ່ເຖິງລະດັບ 4,0% ທ ື່ໄດ້ຄາດການ
ໄວ້ໃນເດືອນເມສາ ກ່ອນໜ້ານ ົ້) ເນືື່ື່ອງຈາກການລະບາດຮອບໃໝ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊຽ່ນມ ທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງ, ໃນຂະນະທ ື່ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການ IMF ຄາດຄະເນການ

ເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ໄວ້ທ ື່ລະດັບ 4,0% ແລະ 4,6% ຕາມລໍາດັບ. 

 
1 ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພືື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ເເລະ ເເກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 (ວັນທ  16 
ສິງຫາ 2021) ໃນ ສປປ ລາວມ ຜູ້ຕິດເຊືົ້ົ້ອສະສົມລວມ 10.441 ຄົນ ໃນນັົ້ນ ເສຍຊ ວິດເເລ້ວ 9 ຄົນ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ປະມານ 20% 
ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັນຊິນຄົບ 2 ເຂັມ (fully vaccinated)  
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1.1 ຜນົກະທບົຂອງການລະບາດພະຍາດ Covid-19 ຕໍໍ່ພາກສວ່ນທລຸະກດິ 

      ອ ງຕາມການສໍາຫ ວດຜົນກະທົບ Covid-19 ຮອບ 02 ຕໍໍ່ດ້ານເສດຖະກິດໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (ສໍາ

ຫ ວດທັງໝົດ 1.541 ຫວົໜວ່ຍທຸລະກິດ) ພົບວ່າ ມ  245 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫ ື ປະມານ 15,9% ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບຂັົ້ນຮຸນແຮງ (ສ່ວນຫ າຍເເມ່ນຂະເເໜງການບໍລິການທອ່ງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ສະຖານທ ື່ບັນເທ ງ ແລະ 

ຄົມມະນາຄົມ) ແລະ ປະມານ 35,2% ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນລະດັບກາງ (ຜູ້ປະກອບການດ້ານອຸດສາຫະກໍາ), ສ່ວນ

ອ ກ 48,9%  ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍ (ຂະແໜງກະສິກໍາ, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ). ຖ້າແຍກຜົນກະທົບຕາມຕາມຂະ       

ແໜງການມ ເຊັັ່ນ: ກະສກິາໍ: 5% ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ຢຸດກິດຈະການຊົັ່ວຄາວ; 8% ຫ ຸດພະນັກງານລົງ; 

21% ມ ລາຍຮັບຫ ຸດລົງ 21%, ອດຸສາຫະກາໍ: ປະມານ 44,5% ໄດ້ຢຸດກິດຈະການຊົັ່ວຄາວ; 34% ຫ ຸດພະນັກງານ

ລົງ ແລະ 41,3% ມ ລາຍຮັບຫ ຸດລົງ, ບລໍກິານ: ມ ເຖິງ 71% ຢຸດກິດຈະການຊົັ່ວຄາວ; 47% ຫ ຸດພະນັກງານລົງ 

ແລະ ມ ລາຍຮັບຫ ຸດລົງເຖິງ 64% 

1.2 ອດັຕາເງນິເຟີົ້                                                                    
     ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນ ຕົົ້ນປີ 2021 ອັດຕາເງິນເຟີົ້ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 2,66% (ສະເພາະໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 

ເເມ່ນ 3,55%) ເຊິື່ງເຫັນວ່າຕໍໍ່າກວ່າໄລຍະດຽວກັນໃນປີຜ່ານມາ (ສະເລ່ຍ 5 ເດືອນ 2020 ເເມ່ນ 6,12%). ອັດຕາ
ເງິນເຟີົ້ເພ ື່ມຂຶົ້ນມ ສາເຫດຫ ັກເເມ່ນມາຈາກ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກ ບ (ທຽບກັບໂດລາ ແລະ ບາດ), ການສະໜອງ
ສິນຄ້າພາຍໃນບໍໍ່ພຽງພໍ, ຕົົ້ນທນຶການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າເພ ື່ມຂຶົ້ນ ເນືື່ອງຈາກເເນວໂນ້ມລາຄານໍໍ້າມນັທ ື່ເພ ື່ມສູງຂຶົ້ນ ແລະ 
ລະບົບການຂົນສົັ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 (ສຄສຊ, 2021). 

1.3  ອດັຕາເເລກປຽ່ນ  
❖ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກ ບ/ໂດລາ 

ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ອັດຕາເເລກປ່ຽນທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 9.452 ກ ບ/ໂດລາ ເພ ື່ມຂຶົ້ນ 5% ເມືື່ອທຽບໃສ່

ປີຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທ ື່ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ເຫັນວ່າ ມ ການເໜັງຕ ງສູງ ສະເລ່ຍ 10.426 ກ ບ/ໂດລາ ເພ ື່ມ
ຂຶົ້ນ 7,4%, ສົັ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຕະຫ າດນອກລະບົບ ແລະ ທະນາຄານ ມ ສ່ວນຕ່າງຫ າຍຂຶົ້ນ 

(ປະມານ 10,3% ໃນເດືອນມິຖຸນາ) ເນືື່ອງຈາກການຫ ຸດລົງຂອງກະເເສການໄຫ ເຂົົ້າຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ຂາດລາຍຮບັທ ື່ເປັນເງິນຕາຕາ່ງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຈາກການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ສົັ່ງຜົນໃຫ້ການ
ສະໜອງສະກຸນເງິນໂດລາຂອງທະນາຄານ ທຸລະກິດບໍໍ່ພຽງພໍກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການ 
❖ ອັດຕາແລກປຽ່ນ ກ ບ/ບາດ 

ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ໃນລະບົບທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 331,67 ກ ບ/ບາດ ເພ ື່ມຂຶົ້ນ ປະມານ 6,5% ທຽບໃສ່

ປີຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທ ື່ ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ສະເລ່ຍຢູໃນລະດັບ 332,87 ກ ບ/ບາດ ເຊິື່ງເພ ື່ມຂຶົ້ນປະມານ 
6,4%. ແຕ່ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ, ເຫັນວ່າສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາແລກປ່ຽນຕະຫ າດກັບທະນາຄານຍັງບໍໍ່ສູງ. ອັດຕາ

ແລກປ່ຽນ ກ ບ/ບາດ ມ ການເໜັງຕ ງສູງ ເຊິື່ງສາເຫດຕົົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດໃນລາວມ ສູງ ເນືື່ອງຈາກນໍາ
ເຂົົ້າສິນຄ້າ ກວມປະມານ 50% ຂອງການນໍາເຂົົ້າທງັໝົດ (ສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ, 2020) ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ

ສິນຄ້າຈາກໄທ ໃນ 6 ເດືອນປີ 2021 ມ ມູນຄ່າກວມ 1.480 ລ້ານໂດລາ ໃນຂະນະທ ື່ການສົັ່ງອອກ  1.331 ລ້ານ

ໂດລາ (Lao Trade Portal, 2021). 
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2.5 ສະພາບການນາໍເຂົົ້າ-ສົັ່ງອອກ ແລະ ການລງົທນຶ 

ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ 6 ປີ 2021 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 6.784 ລ້ານ

ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັົ້ນ, ມູນຄ່າການສົັ່ງອອກ ມ ປະມານ 3.760 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ 

ມ ປະມານ 3.025 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ເກ ນດຸນການຄ້າປະມານ 735 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ) ເຊິື່ງສ ນຄ້າສົັ່ງອອກ

ຫ ັກປະກອບມ : ໄຟຟ້າ, ຄໍາ, ມັນຕົົ້ນ, ແຮ່ທອງ, ເຈ້ຍ, ໝາກກ້ວຍ ແລະ ເຄືື່ອງນຸ່ງຫົັ່ມ. ໃນຂະນະທ ື່ໝວດສ ນຄ້ານໍາ

ເຂົົ້າຫ ັກປະກອບມ : ນໍໍ້າມັນເຊືົ້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ຊິົ້ນສ່ວນອາໄຫ ່, ອຸປະກອນກົນຈັກ, ອຸປະກອນກໍໍ່ສ້າງ ແລະ 

ເຄືື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກບໍໍ່ລວມຕົວເລກນໍາເຂົົ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກໄຟຟ້າແມ່ນຍັງຈະຂາດດຸນ 

ປະມານ 85 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (Lao Trade Portal, 2021).  

  ສະພາບການລງົທນຶ ເຫັນວ່າຫ າຍໂຄງການລົງທຶນໃຫຍ່ລະດັບຊາດ ຍັງສືບຕໍໍ່ດໍາເນ ນການກໍໍ່ສ້າງປ ກກະຕິ ແລະ 
ຄາດວ່າສໍາເລັດໃນປີ 2022 ໂດຍສະເພາະເເມ່ນ ການກໍໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈ ນ, ໂຄງການພັດທະນາທ່າບົກ-ທ່ານາ
ເເລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຈິສຕິກທ ື່ມ ມູນຄ່າການກໍໍ່ສ້າງທັງໝົດ 727 ລ້ານໂດລາ. ນອກຈາກນ ົ້, ຍັງມ ການກໍໍ່ສ້າງທ ື່ຕິດພັນ
ກັບຂະເເໜງພະລັງງານ ເຊັັ່ນ ການກໍໍ່ສ້າງສະຖານ ໄຟຟ້າຈໍານວນ 12 ເເຫ່ງ, ລະບົບສາຍສົັ່ງຈໍານວນ 11 ເເຫ່ງ, ການ
ກໍໍ່ສ້າງເຂືື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດ 55 MW ຂຶົ້ນໄປ ຈໍານວນ 5 ເເຫ່ງ (ສຄສຊ, 2021). 

2. ການເຄືື່ອນໄຫວທ ື່ພົົ້ນເດັັ່ນໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງ ທຄຕລ 

  ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປີ 2021 ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນ ນຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນ ນ
ທຸລະກິດ ທຄຕລ 2 ຄັົ້ງ (ອອນລາຍ 1 ຄັົ້ງ), ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຈໍານວນ 2 ຄັົ້ງ ແລະ ກອງ
ປະຊູມສາມັນຜູ້ຖືຮູ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020 ຈໍານວນ 1 ຄັົ້ງ ພ້ອມທັງຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນທັງໝົດຂອງ 
ທຄຕລ ຈໍານວນ 560ກ ບ/ຮຸ້ນ; ອອກຂໍໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງແຜນດໍາເນ ນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ 2021-2025 ພາຍຫ ັງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ; ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະອໍານວຍ ແລະ ມອບຮັບໜ້າທ ື່
ລະຫວ່າງ ຜູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ ຜູ້ໃໝ່ ກັບ ຜູ້ເກົັ່າ; ກອງປະຊຸມສະຫ ຸບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ປະ
ຈໍາປີ 2020 ແລະ ແຜນການປີ 2021; ອອກຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຂັົ້ນສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ທຄຕລ ປະ
ຈໍາປີ 2021. ຮ່ວມມືກບັບໍລສິັດເອັມພອຍມາກການຄ້າ ຈໍາກັດ ໃນການຊໍາລະສະສາງສິນຄ້າ, ບໍລິການຜ່ານ QR 

Code; ພັດທະນາລະບົບເຊືື່ອມຕໍໍ່ ແລະ ໂອນເງິນຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Umoney & MMoney; ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ

ບັດ ATM UnionPay ມາປ່ຽນເປັນບັດຊິບ (Chip) ແລະ Go-Live ລະບົບ Core-Banking ໃໝ່ຂອງ 

ທຄຕລ ທົັ່ວລະບົບ ໃນເດືອນເມສາ 2021 ແລະ ຮັບຮອງລະບຽບ ແລະ ບັນດາ DATA Dictionary ຂອງໂຄງການ 

DATA Governance ຂອງ ທຄຕລ. 
3. ຂໍໍ້ມນູການທາງດາ້ນການເງນິທ ື່ສາໍຄນັຂອງ ທຄຕລ 

ໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນ ປີ 2021 ເປັນອ ກປີໜຶື່ງທ ື່ການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຍັງຄົງສືບຕໍໍ່ພົບກັບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍຫ າຍດ້ານ ພາຍໃຕ້ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທ ື່ຍັງຄົງລະບາດ
ເປັນວົງກວ້າງ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດຕໍໍ່ຕາມ ທຄຕລ ໄດອ້ອກແຮງສູ້ຊົນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດໍາເນ ນທຸລະ
ກິດເຊິື່ງມ ຕົວເລກການປະຕິບັດ 06 ເດືອນ 2021ດັັ່ງນ ົ້:  

- ຍອດຊບັສນິ/ໜ ົ້ສນິ: 59.564.660  ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສແ່ຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດ້ 104,70% 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜີ່ານມາເພ ື່ມຂືົ້ນ 19,93%; 
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- ຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ: 29.438.167ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດ້ 98,98% ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພ ົ້ມຂືົ້ນ 4,34%; 

- ຍອດເງນິຝາກ: 53.439.063  ລາ້ນກ ບ, ທຽບໃສແ່ຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດ້ 106,24%; ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພ ື່ມຂືົ້ນ 21,95%; 

- ທນຶທງັໝດົ: 2.131.374 ລາ້ນກ ບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດ້ 79,85%; ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພ ື່ມຂຶົ້ນ 5,85%; 

- ກາໍໄລກ່ອນອາກອນ: 79.577 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດ້ 25,34%; 

- ກາໍໄລຫ ງັອາກອນ: 37.300 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ປະຕິບັດໄດ້ 14,85%. 

III. ຂໍໍ້ມນູທົັ່ວໄປ ແລະ ຂໍໍ້ມນູສາໍຄນັບາງດາ້ນ ຂອງ ທຄຕລ 
● ທ ື່ຕັົ້ງ ແລະ ເຄອືຂາ່ຍ 
        ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢູ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມອືງຈັນທະບູລ , ນະຄອນ 

ຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ  31 ມິຖຸນາ 2021 ທະນາຄານມ  (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່,  (6) ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ,  (20) 

ສາຂາຫລັກ, (99) ໜ່ວຍບໍລກິານ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົັ່ວ ສປປ ລາວ. 
ຕດິຕໍໍ່ ແລະ ພວົພນັ ສອບຖາມຂໍໍ້ມນູຕາ່ງໆຂອງ 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 ນທຸລະກິດໃນຮູບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່
ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ  
129/ທຫລ, ລົງວັນທ  01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ  23 ທນັວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່

ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ ງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ

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

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະ 

ບານເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທ  15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຍດຸທະສາດ ຊືື່ວ່າ

ທະນາຄານ COFIBRED ອ ງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ 

COFIBRED. 

ໃນວັນທ  17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພ ື່ມທຶນ

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

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢ ນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທຶນ

mailto:bcelhqv@bcel.com.la
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ຈົດທະບຽນຈໍານວນ 355.728.500.000 ກ ບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢ ນເລກທ  01/ຕລຊລ, ລົງວັນ

ທ  15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ  0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ  18 

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

ປັບປຸງໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນໂດຍການສະເໜ ຂາຍສິດຊືົ້ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູຖື້ຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງການ
ແບ່ງຮຸ້ນຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜັບສະໜູນສະເໜ ຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ ື່ຫ າກຫ າຍ ເພືື່ອພັດທະນາ
ທະນາຄານໃຫ້ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນໃນວັນທ  29 ພະຈິກ 2019 ສໍານັກງານ
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ຢັົ້ງຢ ນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 10% 
ຂອງທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດ. 

ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 60% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງ

ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%. 
ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດົມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກ

ເງິນໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ສະໜອງເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກຫ່ວົ   

ໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການ

ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສືສິນ

ເຊືື່ອ, ຄໍໍ້າປະກັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄາ່ອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບໍລິການເປັນນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊບັ

ເປັນຕົົ້ນ. 
ທນຶຈົດທະບຽນ 

ທຶນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  30 ມິຖຸນາ 2021 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກ ບ (31 ທັນວາ 2020 : 1.038.617 

ລ້ານກ ບ). 

IV. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັົ້ງ ສະພາບລໍຫິານ, ຄະນະອາໍນວຍການ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກາໍ
ມະການຂຶົ້ນກບັສະພາບລໍຫິານ 

1. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັົ້ງ ແລະ ປະຫວດັໂດຍຫຍໍໍ້ ຂອງສະມາຊກິສະພາບລໍຫິານ 
1.1 ສະພາບລໍຫິານ ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ປະກອບດວ້ຍ 7 ທາ່ນ: 

- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ   ເປັນປະທານ 
- ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ    ເປັນຮອງປະທານ 
- ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ    ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ Stephane Mangiavacca   ເປັນສະມາຊິກ  

- ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ     ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ ເປັນສະມາຊິກ 
-    ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ເປັນສະມາຊິກ 

 



7 
 

❖ ໝາຍເຫດ:    
➢ ສໍາລັບທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ  ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ   (ຜູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ ຄົນເກົັ່າ ໄດ້

ຖືກຊັບຊ້ອນໄປຮັບໜ້າທ ື່ໃໝ່ຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງເລກທ  048/ທຄຕລ ລົງ
ວັນທ  10 ມິຖຸນາ 2021) 

➢ ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ ຜູ້ອໍານວຍການໃໝ່ ຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງເລກທ  015/ທຄຕລ ລົງວັນທ  10 ມິຖຸນາ 
2021 ແມ່ນໄດ້ສະເໜ ຊືື່ເຂົົ້າໃນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ແລ້ວ ລໍຖ້າການຮັບຮອງຈາກກອງ
ປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ສະໄໝວິສາມັນ) 

1.2. ປະຫວດັຫຍໍໍ້ຂອງສະພາບລໍຫິານ 
❖ ທາ່ນ ປອ ບນຸເຫ ອື ສິນໄຊວຣໍະວງົ:  ເປນັປະທານ 

 
● ວັນເດືອນປີເກ ດ: 24/11/1966  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ 

● ຕໍາແໜ່ງປະຈຸບັນ: ຮອງລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງການເງິນ 

● ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາ

ລ  ປະເທດອົດສະຕາລ , ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, ປະເທດໄທ, 

ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟີຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກູ ປະເທດລັດເຊຍ. 

❖ ທາ່ນ ຄາໍສກຸ ສູນດາລາ:  ຮອງປະທານສະພາບລໍຫິານ  

 
● ວັນເດືອນປີເກ ດ: 03/06/1945  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັັ່ງ 

● ຕໍາແໜ່ງ: ກໍາມະການອິດສະຫ ະ  
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● ປະຫວັດການສຶກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວໍຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ,
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ ທ ື່ເມືອງປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ 
ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.

❖ ທາ່ນ ຮສຈ ປອ ພເູພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ:  ກາໍມະການອດິສະຫ ະ 

● ວັນເດືອນປີເກ ດ: 05/02/1974

● ສັນຊາດ: ລາວ

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຢີີ່ປຸ່ນ

● ຕໍາແໜ່ງ: ຄະນະບໍດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

● ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢີີ່ປຸ່ນ; ປະລິນຍາໂທ

ແລະ ປະລິນຍາຕ  ວິສະວະກໍາໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢີີ່ປຸ່ນ

❖ ທາ່ນ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ  :  ກໍາໍມະການ 

● ວັນເດືອນປີເກ ດ: 02/05/1970

● ສັນຊາດ: ລາວ

● ພາສາ: ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຫວົໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ

● ລະດັບການສຶກສາ:  ປະລິນຍາໂທ ທ ືື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ດາແກັດສະຕານ ອາດ ດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ
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❖ ທາ່ນ ພຂູງົ ຈັນທະຈກັ : ກາໍມະການ 

 
● ວັນເດືອນປີເກ ດ: 17/06/1964  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຮົງກາລ  . 

● ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

● ລະດັບການສຶກສາ: ຊັົ້ນສູງທິດສະດ ການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປ ກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາ

ໂທ  ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ . 

❖  ທາ່ນ Stephane MANGIAVACCA:  ກາໍມະການ 

 
● ວັນເດືອນ ປີເກ ດ: 11/07/1975  

● ສັນຊາດ: ຝຣັັ່ງ 

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

● ຕໍາແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຝ່າຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍຸດ

ທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 

● ລະດັບການສຶກສາ: ສຶກສາທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole Nationale Superieure des Mines 

de Saint-Etienne, ຈບົປະລິນຍາຕ ເສດຖະສາດ, ຈົບຊັົ້ນສູງສາຂາ ວິສະວະກໍາສາດ ດວ້ຍກຽດນິ 

ຍົມ ແລະ ເຂົົ້າຮວ່ມໂຄງການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິສະວະກໍາສິື່ງແວດລ້ອມ ທ ື່ University of New 

Brunswick ປະເທດ Canada. 
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❖   ທາ່ນ ວຽກສກຸ ຈນຸທະວງົ:  ກາໍມະການ 

 
● ວັນເດືອນປີເກ ດ: 15/08/1964  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ  

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

● ລະດັບການສຶກສາ:  ບໍາລຸງທິດສະດ ການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປ ກຄອງ 
ແລະ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊກ 

2. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັົ້ງຂອງຄະນະອາໍນວຍການ  
❖ ຄະນະອາໍນວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ: ປະກອບມ  7 ທາ່ນ 

- ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ  ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ ່
- ທ່ານ ນາລິນ ສ ລະວົງສິດ  ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 
- ທ່ານ ກົງສັກ ສຸພອນສ   ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 
- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ  ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 
- ທ່ານ ນ. ບົວໄພວັນ ນັນດາວົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 
- ທ່ານ ສາຍຈິດ ສິມມະະວົງ  ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 
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3. ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງສະພາບລໍຫິານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການທ ື່ຂຶົ້ນກບັສະພາບລໍຫິານ 

3.1 ກອງປະຊມຸສະພາບລໍຫິານ 
ໃນ 06 ເດືອນ ຕົົ້ນປີ 2021 ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດດ້ໍາເນ ນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 

09 ຄັົ້ງ (ສະໄໝສາມັນ 02 ຄັົ້ງ ແລະ ສະໄໝວິສາມັນ 07 ຄັົ້ງ) ໂດຍສາມາດສັງລວມການ ເຄືື່ອນໄຫວທ ື່ສໍາຄັນ
ໄດ້ດັັ່ງນ ົ້: 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນໍາ ກ່ຽວກັບການຊົດເຊ ຍມູນຄາ່ທ ື່ດິນຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການທາງດ່ວຍໝາຍເລກ 1; 

- ຮັບຮອງແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2021 ຂອງ ທຄຕລ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 

- ຮັບຮອງການປັບປຸງກົດລະບຽບ ທຄຕລ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 
- ຮັບຮອງສ່ວນການແບ່ງປັນກໍາໄລຫ ັງອາກອນປະຈໍາປີ 2020 ສໍາລັບຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ຫກັເຂົົ້າຄັງຕາ່ງໆ

ຕາມລະບຽບການ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 
- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2020 ໂດຍກໍານົດຈັດຂຶົ້ນໃນເວລາ 14:00 

ໂມງ ຂອງວັນທ  30 ເມສາ 2021 ທ ື່ໂຮງແຮມເມືອງແທງັ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ; 
- ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບການສະເໜ ກູ້ຢ ມເງິນຂອງລກູຄ້າລາຍໃຫຍ່ ຈໍານວນໜຶື່ງ; 
- ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນໍາກ່ຽວກບັການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລູກຄ້າສິນເຊືື່ອລາຍໃຫຍ່ຂອງ ທຄຕລ, ລູກຄາ້ສນິເຊືື່ອທ ື່ລົງທຶນ

ກ່ຽວກັບໂຄງການກໍໍ່ສ້າງເຂືື່ອນໄຟຟ້າ, ລູກຄ້າສິິນເຊືື່ອຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດ 
 covid-19 ແລະ ທິດທາງການແກ້ໄຂໃນໄລຍະຍາວ; 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການຄັດເລືອກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະ
ຈໍາປີ 2020 ແຕງ່ຕັົ້ງເປັນຜູ້ກວດສອບອິດສະລະຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021. 

- ຮັບຮອງການປັບປຸງລະບຽບວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືື່ອ, ການປັບປຸງເງືື່ອນໄຂການອະນຸມັດສິນເຊືື່ອ ແລະ 
ການຂໍຖອນນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຂອງລູກຄ້າທຸລະກິດລາຍໃຫຍ່, ການປັບປຸງລະບຽບວ່າດວ້ຍການປະຕິບັດວິໄນຕໍໍ່
ພະນັກງານ ທຄຕລ ແລະ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ. 

- ຮັບຮອງການຍົກຍາ້ຍ ແລະ ແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂັົ້ນສູງ ຂອງ ທຄຕລ ຈໍານວນນຶື່ງ. 
 

3.2 ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ 
       ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາລະບຽບການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ ດັັ່ງນ ົ້: 

- ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງສໍາຄນັ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນປີ 2021 ມ ຈໍານວນທັງ    
ໝົດ 28 ລາຍການ (ລະດັບຄວາມສ່ຽງທ ື່ຮບັບໍໍ່ໄດ້ມ  5 ລາຍການ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ 23 ລາຍການ) 

- ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜ ໃຫ້ມ ການຊະລໍບັນດາລາຍການອະນຸມັດເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທ ື່ກ່ຽວ
ພັນກັບໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ສໍາລັບໂຄງການໃດຫາກຈະມ ການອະນຸມັດ ແມ່ນໃຫ້ມ ການວາງເງືື່ອນໄຂຊັດ
ເຈນ ຫ ື ມ ການໃຫ້ທຶນໝູນວຽນໄລຍະສັົ້ນ; 

- ໄດ້ມ ການທົບທວນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ານການດໍາເນ ນງານ ແລະ ນະໂຍ 
ບາຍວາ່ດ້ວຍການອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່; 
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- ໄດ້ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນປະກອບເຂົົ້າໃນໂຄງການບາເຊວ 2 ກໍໍ່ຄກືານພັດທະນາຕົວຊ ົ້ວັດສໍາຄັນ ແລະ ການ
ພັດທະນາເຄືື່ອງມືການປະເມ ນຄວບຄຸມຄວາມສຽ່ງດ້ວຍຕົນເອງ; 

- ສໍາເລັດການຄົົ້ນຄວ້າການປັບປງຸພາລະບົດບາດຂອງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຂອງສະພາບໍລິຫານ.  

3.3 ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນ  
ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ 

ແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶື່ງຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືື່ອ
ໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜ ຮບັຮອງຕາມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ກອງປະຊຸມໄດ້
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການປັບປຸງລະບຽບວາ່ດ້ວຍການປະຕິບັດວິໄນຕໍໍ່ພະນັກງານ ທຄຕລ ແລະ ຕິດຕາມການ
ເຂົົ້າປະກັນສັງຄົມຂອງພະນັກງານ ທຄຕລ. 

3.4 ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານ 
ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນ ຕົົ້ນປີ 2021 ທ ື່ຜ່ານມາ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມເພືື່ອ

ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງຜົນການດໍາເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທ ື່ຈະສະເໜ ຜ່ານສະພາບໍລິຫານ 
ຈໍານວນ 02 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບຮອງບາງເນືົ້ອໃນທ ື່ສໍາຄັນດັັ່ງນ ົ້:  

- ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນໍາຕໍໍ່ຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈໍາ ຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຂະຫຍາຍສິນເຊືື່ອ, ການເກັບກູ້ໜ ົ້ NPL ແລະ ວຽກງານການ
ບໍລິຫານທຶນແຕ່ລະໄລຍະ. 

- ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ແຜນດໍາເນ ນງານປະຈໍາປີ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ
ຍາວ ແລະ  ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ຕ່າງໆ; 

- ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ 2021 – 2025 ເພືື່ອນໍາສະເໜ ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມສະພາ
ບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 

- ຮັບຮອງເອົາວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020 ເພືື່ອນໍາສະເໜ ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ. 

- ຕິດຕາມການຂາຍຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ 9% ບ້ວງລັດຖະບານຖືຄອງ ຊຶື່ງປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ໂຈະການຂາຍຮຸ້ນ 
ແລະ ຂໍທິດຊ ົ້ນໍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດລາຍໃໝ່. 

- ຕິດຕາມວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ທຄຕລ. 
3.5 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລືອກ 

ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບໍລິຫານງານ ເພືື່ອສະເໜ ຂໍແຕ່ງຕັົ້ງຕາໍ  
ແໜ່ງງານໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝູນວຽນບັນດາຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຢູ່ ພະແນກ, ສູນ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົັ່ວລະບົບ ເຊັັ່ນ: 

-   ຮັບຮອງເອົາເປ ົ້າໝາຍບຸກຄະລາກອນສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່ວາລະ 2021-2023 
- ພິຈາລະນາການການຍົກຍ້າຍ ຜູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ ໄປຮັບໜ້ທ ື່ໃໝ່ຢູ່ ທຫລ ແລະ ຮັບຮອງແຕ່ງຕັົ້ງ ຜູ້ອໍາ

ນວຍການ ທຄຕລ ຄົນໃໝ່, ພ້ອມທັງສະເໜ ຮັບເອົາຜູ້ອໍານວຍການໃໝ່ເຂົົ້າໃນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 
ທຄຕລ. 

- ພິຈາລະນາຮັບຮອງບັນດາຕໍາແໜ່ງງານໃໝ່ ແລະ ການຊັບຊ້ອນ ພະນັກງານຂັົ້ນຄະນະບໍລິຫານງານ ຢູ່ສໍານັກ
ງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ຂອງ ທຄຕລ ຈໍານວນໜຶື່ງ. 
 



13 
 

3.6 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ 

- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ, ຂັົ້ນຕອນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການກວດກາ
ສຸກເສ ນ, ເຝ ົ້າລະວັງບັນຫາຂໍໍ້ພບົເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົັ່ງຂ່າວຈາກລູກຄ້າ, ເພືື່ອໃຫຮ້ັບປະກັນແກ້ໄຂ
ບັນຫາໃຫ້ທັນການ. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດການປ່ອຍສິນເຊືື່ອຂອງສາຂາ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ; 

- ດໍາເນ ນການກວດກາປ ກກະຕິ, ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດກາສະເພາະດ້ານ ແລະ ກວດກາສຸກເສ ນຂອງ
ບັນດາພະແນກ, ສູນ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ. ພ້ອມທັງຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂໍໍ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-
ພາຍນອກ ຂອງບັນດາພະແນກ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົັ່ວລະບົບ; 

- ຕິດຕາມວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍໍ້ພົບເຫັນຂອງກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ກວດສອບພາຍນອກ ຢ່າງເປັນປ ກ 
ກະຕິ; 

- ສໍາເລັດການສະໜອງຂໍໍ້ມູນເອກະສານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020 ໃຫບ້ໍລິສັດກວດສອບ ເພືື່ອໃຫ້
ສາມາດອອກບົດລາຍງານຕາມມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ ຕາມສັນຍາທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 

- ສໍາເລັດການອອກບົດລາຍງານການກວດສອບເອກະສານຖານະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຕະຖານລາວ  
ແລະ ມາດຖານສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020. 

-  ປັບປຸງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດມາດຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນເລກທ  16 ສັນຍາເຊົັ່າ IFRS 16 

Leases) ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການບັນຊ  ເລກທ  19 ຜົນປະໂຫຍດພະນັກງານ (IAS 19 

Employee benefit). 
 

V. ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນສງັຄມົ:  
➢ ການມ ສວ່ນຮວ່ມໃນວຽກງານສງັຄມົ ແລະ ອຸປະຖາໍສງັຄມົ 

ຄຽງຄູ່ກບັການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານອືື່ນໆ ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນ 2021, ຄະນະ
ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມ
ໃນໂຄງການຄວາມຮບັຜິດຊອບຕໍໍ່ສັງຄົມ (Corporate Social Responsibility ຫ ື CSR) ເຊິື່ງເປັນໜຶື່ງໃນ
ບັນດາຄຸນຄ່າຫ ັກຂອງ ທຄຕລ ເຊິື່ງມ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ົ້:  

ການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝຂອງ ທຄຕລ ໃນການພັດທະນາຜະລິດ 
ຕະພັນມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ເຊັັ່ນ: BCEL One Heart ເຊິື່ງເຮັດໜ້າທ ື່ເປັນເຄືື່ອງມື ແລະ ເປັນສືື່ກາງໃນການຮັບ
ບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫ ືອສັງຄົມ ທ ື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທງັຜູ້ຂໍຮັບບໍລິຈາກ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈບໍລິຈາກ ທ ື່ໄດ້
ເປີດຮັບບໍລິຈາກ ທັງໝົດ 06 ໂຄງການເຊັັ່ນ: ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫ ືອໜວ່ຍກູ້ຊ ບອົງການກາແດງລາວ; ລະດົມທຶນ

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອເພືື່ອຕ້ານໂລກລະບາດ COVID-19; ໂຄງການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫ ືອໂຮງໝໍແຂວງຫ ວງພະບາງ

ເພືື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງ COVID-19; ລະດົມທຶນຊືົ້ອຸປະກອນການແພດເພືື່ອຊ່ວຍເຫ ືອ ເດກັ 
ນ້ອຍຂອງໂຮງໝໍເພືື່ອນລາວສໍາລັບເດັກນ້ອຍ; ລະດົມທຶນຊ່ວຍປຸກສ້າງທ ື່ພັກອາໄສໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ຈອນ 
ທ ື່ຖືກອັກຄ ໄພ ເມືອງ ນາກາຍ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫ ືອປຸກເຮືອນໃຫ້ຜູທ້ ື່ທຸກຍາກອະນາຖາ ຢູ່ 
05 ເມືອງ ຂອງແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ ແລະ ໂຄງການລະດົມທຶນນໍາໃຊ້ໃນການຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທາົທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ ື່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລ . ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອ
ສັງຄົມຜ່ານຫ າຍຮບູການ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ການອຸປະຖໍາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ,  






