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I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ 
1. ວິໄສທັດ 

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ໃນແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2021 – 2025 ເພືື່ອ
ປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ເປັນທະນາຄານທ ື່
ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ”.  

2. ພາລະກິດ 
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກນົ ພາລະກິດຫ ັກ

ທ ື່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ແມ່ນການພັດທະນາການປັບປຸງດ້ານບໍລິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະ
ການປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫ ັກການບາເຊວ 2, ພັດທະນາ
ລະບົບໄອທ  ແລະ ເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນລະບົບບໍລິການ, ພັດທະນາດ້ານລະບົບຂໍົ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້
ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຖານສາກົນ. ພ້ອມນັົ້ນ, ກໍື່ເນັົ້ນໃສ່ການ
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານເພືື່ອຮອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມຊໍາ
ນິຊໍານານເປັນມືອາຊ ບດ້ານການບໍລິການທະນາຄານ, ສ້າງຄວາມເພິື່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າທ ື່ມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ສ້າງ
ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍືນຍົງ. 

❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 2021 

ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄົງຍືນຍົງ ກາຍເປັນທະນາຄານ
ທ ື່ນໍາໜ້າໃນດ້ານຄວາມທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ໄດ້ກໍາ
ນົດຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ເພືື່ອກໍານົດບັນດາທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ເຊິື່ງ
ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຍຸດທະສາດໃຫຍ່, ປະກອບມ  11 ແຜນງານ ແລະ 42 ໂຄງການ. ເຊິື່ງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ທ ື່ຈະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນປ  2021 ມ  11 ແຜນງານ, 42 ໂຄງການ ແລະ 268 ແຜນວຽກ ດັື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ົ້:  

• ຍຸດທະສາດທີ 1: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ອົງກອນຢາ່ງຮອບດ້ານ (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. 
• ຍຸດທະສາດທີ 2: ຍຸດທະສາດຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະ

ກໍາໃໝ່ໆໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ້າວສ ຍຸ່ກເສດຖະກິດດິຈິຕອລ (ປະກອບມ  3 ແຜນງານ 12 
ໂຄງການ ແລະ 107 ແຜນວຽກ) 

- ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ  ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 25 ແຜນວຽກ; 
- ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍົ້ມູນ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖຕິິ ໃຫ້ທັນສະໄໝໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ມ 

ຄຸນນະພາບ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 29 ແຜນວຽກ; 
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- ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືື່ອຫັນສູ່ການບໍລິການ ໃນຮູບແບບ Digital Banking ປະກອບມ  2 ໂຄງ 
ການ ແລະ 53 ແຜນວຽກ; 

• ຍຸດທະສາດທີ 3: ຍຸດທະສາດສ້າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕາມມາດຕະຖານສາກນົ 
(ປະກອບມ  3 ແຜນງານ  5 ໂຄງການ ແລະ 12 ແຜນວຽກ) 

- ການປັບປຸງ, ພັດທະນາລະບົບບັນຊ  ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນ ປະກອບມ  3 ໂຄງການ 
ແລະ 6 ແຜນວຽກ; 

- ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກວດກາໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງໄດ້ມາດຕະຖານ ປະກອບມ  2 ໂຄງການ ແລະ 3 
ແຜນວຽກ; 

- ພັດທະນາໂຄງການ PCI Compliance ຫ ື (Payment Card Industry Data Security 
Standard) ປະກອບມ  3 ແຜນວຽກ; 

II. ຖານະການເງນິ ແລະ ຜົນດໍາເນີນງານ 
1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນຕໍໍ່ໜ້າ 

 ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງ ທະນາຄານໂລກ ໃນເດືອນ ຕຸລາ  2021, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ  
2021 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕພຽງເເຕ່ 2,2% ເຊິື່ງຕໍື່າກວ່າລະດັບທ ື່ຄາດການໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ ໃນເດືອນ ເມສາ ທ ື່ຢູ່
ໃນລະດັບ 4%,ໂດຍການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບ 02 ສົື່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຟືົ້ນໂຕທາງເສດຖະກິດສະ
ລໍໂຕ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊ ນກັບຄວາມບໍື່ໝັົ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ດ້ວຍພາວະໜ ົ້ສິນທ ື່
ເພ ື່ມຂືົ້ນ, ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ລາຍຮັບຈາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດບໍື່ພຽງພໍ. 

 ພ້ອມດຽວກັນນ ົ້, ອ ງຕາມບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານ ADB ລະບັບເດືອນ ກັນຍາ 2021 ກໍື່ໄດ້ລະບຸວ່າ 
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕ 2,3% ໃນປ  2021 ຫຼຸດລົງເມືື່ອທຽບໃສ່ 4,0% ທ ື່ໄດ້ຄາດ
ຄະເນໄວ້ໃນເດືອນເມສາ ເຊິື່ງການຟືົ້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ
ຈາກການອອກໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົົ້ນບໍື່ແຮ່ໃໝ່, ລາຍຮັບຈາກການສົື່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ ລວມເຖິງການເປ ດນໍາໃຊ້
ທາງລົດໄຟເຊືື່ອມຈອດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈ ນ ຕາມແຜນທ ື່ໄດ້ວາງໄວ້. ໃນຂະນະທ ື່ ສະຖາບັນ
ຄົ ົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (ສຄຄຊ) ຄາດວ່າການເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍໂຕ
ລະຫວ່າງ  2,7% - 3,7% ແລະ ອົງການ IMF ຄາດຄະເນໄວ້ພຽງເເຕ່ 2,1%. 

1.1 ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດພະຍາດ Covid-19 ຕໍໍ່ພາກສ່ວນທລຸະກິດ 

      ອ ງຕາມການສໍາຫ ວດຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ Covid-19 ຕໍື່ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຄົວ
ເຮືອນ 2021 ພົບວ່າການຈ້າງງານໄດ້ຫຼຸດລົງຫ າຍ ແລະ ທຸລະກິດຄົວເຮືອນຫ າຍກ່ວາ 30% ຕ້ອງປິດກິດຈະການລົງ
ນັບແຕ່ເກ ດການລະບາດຂອງພະຍາດ. ໃນນ ົ້, ຍອດຂາຍຕໍື່ເດືອນຂອງທຸລະກິດ ຫຼຸດລົງເຖິງ 48% ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ເດືອນມ ນາ ເຖິງ ເດືອນເມສາ 2021 ແລະ ເກືອບ 50% ຂອງຈໍານວນວິສາຫະກິດທ ື່ຖືກສໍາຫ ວດໄດ້ປະສົບບັນຫາ
ການຂາດແຄນກະແສເງິນສົດ ແລະ ຫ າຍກ່ວາ 25% ຂອງຈໍານວນວິສາຫະກິດທັງໝົດ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຕົກໃນ
ສະພາວະຕິດໜ ົ້ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນໃນຕໍື່ໜ້າ. 

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜົນການສາໍຫ ວດຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາເອ ຮົບປະຈໍາລາວ ໃນເດືອນ 
ພຶດສະພາ 2021 ພົບວ່າ: 52% ຂອງຜູ້ທ ື່ຖືກສອບຖາມ ລະບຸວ່າ ທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ, 
30% ຄາດວ່າ ທຸລະກິດຂອງຕົນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຟືົ້ນຟູ ປະມານ 1 - 2 ປ , 27% ລະບຸວ່າ ທຸລະກິດຂອງຕົນມ 
ຍອດຂາຍຫຼຸດລົງ ຫ າຍກວ່າ 50%. 
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1.2 ອັດຕາເງິນເຟີັ້.                                                                   

   ສະພາບລວມອັດຕາເງິນເຟ ົ້ເດືອນສິງຫາ 2021 ທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາ (ປ ຕໍື່ປ ) ເພ ື່ມຂຶົ້ນ 
3,81% ເຊິື່ງມາຈາກການເໜັງຕ ງເພ ື່ມຂຶົ້ນຂອງທຸກໝວດສິນຄ້າ. ນອກຈາກນ ົ້, ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ເພ ື່ມຂຶົ້ນມ ສາເຫດຕົົ້ນຕໍ
ມາຈາກການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກ ບທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການ
ສະໜອງສິນຄ້າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສົື່ງຜົນກະທົບໃຫ້ລາຄາຂອງສິນຄ້າສືບຕໍື່ເພ ື່ມຂຶົ້ນ, ເເນວໂນ້ມລາຄານໍົ້າມັນທ ື່
ເພ ື່ມສູງຂຶົ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນທຶນການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ແລະ ການຜະລິດເພ ື່ມຂຶົ້ນ ແລະ ປັດໄຈດ້ານລະດູການ ກໍເປັນໂຕຂັບ
ເຄືື່ອນຕໍື່ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ (ສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ, 2021). 
 1.3  ອດັຕາເເລກປ່ຽນ. 
❖ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກີບ/ໂດລາ. 

   ຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2021 ອັດຕາເເລກປ່ຽນໃນລະບົບທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 9.715 ກ ບ/ໂດລາ ເພ ື່ມຂຶົ້ນ 
6,3% ເມືື່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທ ື່ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ເຫັນວ່າ ມ ການເໜັງຕ ງສູງ ສະເລ່ຍ 
11.672 ກ ບ/ໂດລາ ເພ ື່ມຂຶົ້ນເຖິງ 17,7%, ສົື່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຕະຫ າດນອກລະບົບ ແລະ ທະນາ 
ຄານມ ສ່ວນຕ່າງສູງເຖິງ 20% ເຊິື່ງສາເຫດເນືື່ອງຈາກການຫຼຸດລົງຂອງກະເເສການໄຫ ເຂົົ້າຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ຂາດລາຍຮັບທ ື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຈາກການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ສົື່ງຜົນ
ໃຫ້ການສະໜອງສະກຸນເງິນໂດລາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດບໍື່ພຽງພໍກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການ. 
❖ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກີບ/ບາດ. 

 ໃນລະບົບທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 347,83 ກ ບ/ບາດ ເພ ື່ມຂຶົ້ນ ປະມານ 9% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທ ື່ 
ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ສະເລ່ຍຢູໃນລະດັບ 354,54 ກ ບ/ບາດ ເພ ື່ມຂຶົ້ນ ປະມານ 11%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ເຫັນວ່າສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫ າດກັບທະນາຄານບໍື່ສູງ (2%). ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກ ບ/ບາດ ມ ການ  
ເໜັງຕ ງສູງເຊິື່ງສາເຫດຕົົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດໃນລາວມ ສູງ ເນືື່ອງຈາກນໍາເຂົົ້າສິນຄ້າກວມປະມານ 
50% ຂອງການນໍາເຂົົ້າທັງໝົດ (ສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ, 2020) ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າສິນຄ້າຈາກໄທ ສະເພາະໃນ
ເດືອນກັນຍາ ປ  2021 ມ ມນູຄ່າກວມ 112 ລ້ານໂດລາ ໃນຂະນະທ ື່ການສົື່ງອອກມ ພຽງ 45 ລ້ານໂດລາ (Lao 
Trade Portal, 2021).  
1.4 ສະພາບການນໍາເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກ ແລະ ການລົງທນຶ. 

ມ ນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົໍ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປ  2021 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 777 
ລ້ານໂດລາ (ຍັງບໍື່ກວມເອົາມູນຄ່າການສົື່ງອອກໄຟຟ້າ). ໃນນັົ້ນ, ມູນຄ່າການສົື່ງອອກ ມ ປະມານ  447 ລ້ານໂດລາ 
ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ມ ປະມານ 330 ລ້ານໂດລາ ເຊິື່ື່ງເກ ນດຸນການຄ້າປະມານ 117 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ (Lao 
Trade Portal, 2021).  ສິນຄ້າສົື່ງອອກຫ ັກປະກອບມ : ແຮ່ທອງ, ທອງແດງ, ໝາກກ້ວຍ, ຄໍາເເທ່ງ, ເຄືື່ອງນຸ່ງ 
ຫົື່ມ, ນໍົ້າຕານ ແລະ ອືື່ນໆ (ສົື່ງອອກຫ ັກໄປປະເທດ ຈ ນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ອິ ນເດຍ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ). 
ສ່ວນໝວດສິນຄ້ານໍາເຂົົ້າຫ ັກປະກອບມ : ພາຫະນະ, ເຄືື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ນໍົ້າມັນກາຊວນ, 
ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ອືື່ນໆ (ນໍາເຂົົ້າຫ ັກຈາກປະເທດ ໄທ, ຈ ນ, ຫວຽດນາມ, ຍ ື່ປຸ່ນ ແລະ ສະວ ດເຊ ແລນ).  

  ສະພາບການລົງທຶນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ-ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ໄຕມາດ 1 ປ  2021 ເຫັນວ່າມ ການຟືົ້ນ
ໂຕ ເຊິື່ງມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າພາຍໃນເພ ື່ມຂຶົ້ນ 31% ທຽບປ ຕໍື່ປ , ສ່ວນ ໄຕມາດ 2-3 ອາດມ ການສະລໍໂຕ 
ເເຕ່ໂດຍລວມຄາດວ່າ ໝົດປ  2021 ຈະດ ກວ່າປ  2020. ນອກຈາກນ ົ້, ຫ າຍໂຄງການລົງທຶນໃຫຍ່ລະດັບຊາດ ຍັງ
ສືບຕໍື່ດໍາເນ ນການກໍື່ສ້າງປົກກະຕິ ແລະ ຄາດວ່າສໍາເລັດໃນປ  2022 ເຊັື່ນ: ການກໍື່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈ ນ, ໂຄງການ
ພັດທະນາທ່າບົກ-ທ່ານາເເລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຈິສຕິກທ ື່ມ ມູນຄ່າການກໍື່ສ້າງທັງໝົດ 727 ລ້ານໂດລາ (ສຄສຊ, 2021). 
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2. ການເຄ ໍ່ອນໄຫວທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ. 

 ໃນໄລຍະໄຕມາດ 03/2021 ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນ ນປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງພາຍໃນ ທຄຕລ ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ທຄຕລ ໄຕມາດ 
2/2021 (ຈັດອອນລາຍ 1 ຄັົ້ງ ) ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ທຄຕລ ຄັົ້ງທ  3, ສໍາເລັດ
ການດັດແກ້ແຜນການປະຈໍາປ  2021,  ສໍາເລັດການຮັບຮອງບົດກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາ 06 
ເດືອນຕົົ້ນປ  2021 ທຄຕລ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ, ອັບເດດເຄືື່ອງ EDC ແຕ່ລະຈຸດໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບ 
QR ພາຍໃນ-QR ສາກົນ ແລະ ຮອງຮັບ CONTACTLESS ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພືື່ອປ້ອງກັນການແຜ່
ລະບາດ.  
3. ຂໍັ້ມ ນການທາງດ້ານການເງິນທີໍ່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ. 

ມາຮອດໄຕມາດ 03 ປ  2021 ເປັນອ ກປ ໜຶື່ງທ ື່ການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຍັງຄົງສືບຕໍື່ພົບກັບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍຫ າຍດ້ານ ພາຍໃຕ້ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທ ື່ຍັງຄົງລະບາດເປັນ
ວົງກວ້າງ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດຕໍື່ຕາມ ທຄຕລ ໄດ້ອອກແຮງສູ້ຊົນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດເຊິື່ງມ 
ຕົວເລກການປະຕິບັດ 09 ເດືອນ 2021 ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2021 ທ ື່ໄດ້ດັດແກ້ໃໝ່ດັື່ງລຸ່ມນ ົ້:  

- ຍອດຊັບສິນ/ໜີັ້ສິນ: 63.095.260 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2021 ປະຕິບດັໄດ້ 101,28% 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂືົ້ນ 20,37%; 

- ຍອດເງິນກ ້ທັງໝົດ:  29.694.403 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2021 ປະຕິບດັໄດ້ 120,58% 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາຫຼຸດລົງ -0,72%; 

- ຍອດເງິນຝາກ: 57.087.142  ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2021 ປະຕິບັດໄດ້ 101,94%; ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂືົ້ນ 22,58%; 

- ທຶນທັງໝົດ: 2.142.720 ລ້ານກ ບ ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2021 ປະຕິບັດໄດ້ 93,62%; ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາຫຼຸດລົງ -0,40%; 

- ກໍາໄລກອ່ນອາກອນ:  ສໍາລບັໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທ  03 ປ  2021 ທຄຕລ ຂາດທຶນ -7.137 
ລ້ານກ ບ, ກໍາໄລກ່ອນອາກອນສໍາລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປ  2021 ປະຕິບັດໄດ້ 72.440 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່
ແຜນການປ ປະຕິບັດໄດ້ 278,62%; 

- ກໍາໄລຫ ັງອາກອນ: ສໍາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທ  03 ປ  2021 ທຄຕລ ປະຕິບັດໄດ້ 8.716 
ລ້ານກ ບ, ກໍາໄລຫ ັງອາກອນສາໍລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປ  2021 ປະຕິບັດໄດ້ 46.016 ລາ້ນກ ບ, ທຽບໃສ່
ແຜນການປ ປະຕິບັດໄດ້ 221,23%. 

III. ຂໍັ້ມ ນທົໍ່ວໄປ ແລະ ຂໍັ້ມ ນສໍາຄນັບາງດາ້ນ ຂອງ ທຄຕລ 
● ທີໍ່ຕັັ້ງ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ 
        ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢູ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລ , ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ  30 ກັນຍາ 2021 ທະນາຄານມ  (1) ສໍານັກງານໃຫຍ,່  (6) ບລໍິສັດຮ່ວມທຶນ,  (20) 
ສາຂາຫລັກ, (98) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົື່ວ ສປປ ລາວ. 
ຕິດຕໍໍ່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂໍັ້ມ 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  

mailto:bcelhqv@bcel.com.la
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● ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດໍາເນ ນທຸລະກິດໃນຮູບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນ
ຢູ່ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ  
129/ທຫລ, ລົງວັນທ  01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ  23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ ງຕາມໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ 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% ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊືື່ວ່າ
ທະນາຄານ COFIBRED ອ ງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ 
COFIBRED. 

ໃນວັນທ  17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພ ື່ມທຶນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂໍົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວັນທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທຶນ
ຈົດທະບຽນຈໍານວນ 355.728.500.000 ກ ບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ  01/ຕລຊລ, ລົງວັນ
ທ  15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ  0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ  18 
ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 

ໃນວັນທ  11 ຕຸລາ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານ
ປັບປຸງໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນໂດຍການສະເໜ ຂາຍສິດຊືົ້ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງ
ການແບ່ງຮຸ້ນຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜັບສະໜູນສະເໜ ຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ ື່ຫ າກຫ າຍ ເພືື່ອ
ພັດທະນາທະນາຄານໃຫ້ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນໃນວັນທ  29 ພະຈິກ 2019 ສໍາ
ນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າ 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 ບກຸຄົນ; ສະໜອງເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວ   
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສືສິນ
ເຊືື່ອ, ຄໍົ້າປະກັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບໍລິການເປັນນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊັບ
ເປັນຕົົ້ນ. 
ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທຶນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  30 ກັນຍາ 2021 ແມ່ນ 1.038.617 ລາ້ນກ ບ (31 ທັນວາ 2020: 1.038.617 
ລ້ານກ ບ). 
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IV. ໂຄງຮາ່ງການຈັດຕັັ້ງ ສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ການເຄ ໍ່ອນ 
ໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຂຶັ້ນກັບສະພາບລໍິຫານ 

1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
1.1 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ: 

- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວຣໍະວົງ   ເປັນປະທານ 
- ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ    ເປັນຮອງປະທານ 
- ທ່ານ Stephane Mangiavacca   ເປັນສະມາຊິກ  
- ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ     ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ ເປັນສະມາຊິກ 
-    ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ເປັນສະມາຊິກ 

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

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

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

1.2. ປະຫວັດຫຍໍັ້ຂອງສະພາບໍລິຫານ 
❖ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ  ອ ສນິໄຊວໍຣະວົງ: ເປັນປະທານ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 24/11/1966  
● ສັນຊາດ: ລາວ  
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ 
● ຕໍາແໜ່ງປະຈຸບັນ: ຮອງລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະ

ຕາລ  ປະເທດອົດສະຕາລ , ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, ປະເທດ
ໄທ, ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟ ຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກູ ປະເທດ
ລັດເຊຍ. 
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❖ ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສ ນດາລາ:  ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ  

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 03/06/1945  
● ສັນຊາດ: ລາວ  
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ 
● ຕໍາແໜ່ງ: ກໍາມະການອິດສະຫ ະ  
● ປະຫວັດການສຶກສາ: ມະຫາວທິະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວໍຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ ທ ື່ເມືອງປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ 
ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ. 

❖ ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພ ເພັດ ກຽ້ວພິລາວົງ:  ກໍາມະການອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 05/02/1974 
● ສັນຊາດ: ລາວ 
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຢ ື່ປຸ່ນ  
● ຕໍາແໜ່ງ: ຄະນະບໍດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
● ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນ; ປະລິນຍາໂທ 

ແລະ ປະລິນຍາຕ  ວິສະວະກໍາໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນ. 
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❖ ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ :  ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 02/05/1970  
● ສັນຊາດ: ລາວ  
● ພາສາ: ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ  
● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສຶກສາ:  ປະລິນຍາໂທ ທ ື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ມະຫາວິທະ 

ຍາໄລ ດາແກັດສະຕານ ອາດ ດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ. 

 

❖ ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA:  ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດືອນ ປ ເກ ດ: 11/07/1975  
● ສັນຊາດ: ຝຣັື່ງ 
● ພາສາ: ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ, ສະເປນ, ຈ ນ ແລະ ຢ ື່ປຸ່ນ 
● ຕໍາແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຝ່າຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍຸດ

ທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 
● ລະດັບການສຶກສາ: ສຶກສາທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole Nationale Superieure des Mines 

de Saint-Etienne, ຈົບປະລິນຍາຕ ເສດຖະສາດ, ຈົບຊັົ້ນສູງສາຂາ ວິສະວະກໍາສາດ ດວ້ຍກຽດນິ 
ຍົມ ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິສະວະກໍາສິື່ງແວດລ້ອມ ທ ື່ University of New 
Brunswick ປະເທດ Canada. 
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❖   ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວງົ:  ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 15/08/1964  
● ສັນຊາດ: ລາວ  
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ  
● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
● ລະດັບການສຶກສາ:  ບໍາລຸງທິດສະດ ການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ 

ແລະ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊັກ. 

2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງຄະນະອໍານວຍການ  
❖ ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມີ 7 ທ່ານ 

- ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ  ຜູ້ອໍານວຍການ 
- 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. ການເຄ ໍ່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທີໍ່ຂຶັ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ 

3.1 ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 
ໃນໄຕມາດ 03 ປ  2021 ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນ ນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງ ທັງໝົດ 3 ຄັົ້ງ 

ສາມາດສັງລວມການ ເຄືື່ອນໄຫວທ ື່ສໍາຄັນໄດ້ດັື່ງນ ົ້: 
- ຮັບຮອງການຈັດກຸ່ມລູກຄ້າຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າສິນເຊືື່ອ ທຄຕລ ແລະ ວິທ ການແກ້ໄຂສາໍລັບລູກຄ້າແຕ່

ລະກຸ່ມ. 
- ຮັບຮອງການອະນຸມັດເງິນກູ້ທ ື່ຢູ່ຂອບເຂດສິດຂອງສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ. 
- ຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  2021 ທ ື່ໄດ້ຮັບການທົບທວນຈາກ

ຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ. 
- ຮັບຮອງການດັດແກ້ແຜນທຸລະກິດປະຈໍາປ  2021 ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດ  

ໃໝ່ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນສະໄໝວິສາມັນຮັບຮອງ. 
- ຮັບຮອງວາລະການຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ທ ື່ຈະໄດ້ຂືົ້ນໃນວັນທ  29 ຕຸລາ 2021 

ທ ື່ໂຮງແຮມ ເມືອງແທ່ງ.  
 

3.2 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
       ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນາໍໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກາໍນົດບັນດາລະບຽບການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການບາເຊວ II ຊຶື່ງສໍາເລັດແລ້ວ 4 
ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການກໍາລັງດໍາເນ ນການຢູ່ອ ກ 8 ໂຄງການ. 
3.3 ຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ  

ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ 
ທຄຕລ ແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູຖື້ຮຸ້ນ ຊຶື່ງຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜ ຮັບຮອງຕາມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການປັບປຸງລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດວິໄນຕໍື່ພະນັກງານ ທຄຕລ.  

3.4 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ເປ ດກອງປະຊຸມເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງຜົນການດໍາເນ ນ

ງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທ ື່ຈະສະເໜ ຜ່ານສະພາບໍລິຫານ ຈໍານວນ 01 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບຮອງບາງເນືົ້ອ
ໃນທ ື່ສໍາຄັນດັື່ງນ ົ້:  
- ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນໍາຕໍື່ຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈໍາ ຢ່າງ

ໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຂະຫຍາຍສິນເຊືື່ອ, ການເກັບກູ້ໜ ົ້ NPL ແລະ ວຽກງານການ
ບໍລິຫານທຶນແຕ່ລະໄລຍະ. 

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

- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຮັບຮອງທ່ານຜູ້ອໍານວຍໃໝ່ ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ເພືື່ອສະເໜ 
ຂັົ້ນເທິງພິຈາລະນາຕາມຂັົ້ນຕອນ. 

- ຕິດຕາມວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ທຄຕລ. 
 

 
 



Page 11 of 12 
 

 
3.5 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລ ອກ 

ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບໍລິຫານງານ ເພືື່ອສະເໜ ຂໍແຕ່ງຕັົ້ງຕໍາ  
ແໜ່ງງານໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝູນວຽນບັນດາຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຢູ ່ພະແນກ, ສູນ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ. 

 
3.6 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ 

- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ, ຂັົ້ນຕອນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການກວດກາ
ສຸກເສ ນ, ເຝົົ້າລະວັງບັນຫາຂໍົ້ພົບເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົື່ງຂ່າວຈາກລູກຄ້າ, ເພືື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນແກ້ໄຂ
ບັນຫາໃຫ້ທັນການ. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດການປ່ອຍສິນເຊືື່ອຂອງສາຂາ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກໄ້ຂ
ບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ; 

- ດໍາເນ ນການກວດກາປົກກະຕິ 42 ພາກສ່ວນ, ກວດກາສະເພາະກິດ 02 ຄັົ້ງ, ກວດກາສະເພາະດ້ານ 1 ຄັົ້ງ 
ແລະ ກວດກາສຸກເສ ນຂອງບັນດາພະແນກ, ສູນ ຈໍານວນ 05 ຄັົ້ງ ແລະ ສາຂາ  ທຄຕລ 65 ຄັົ້ງ. ພ້ອມທັງ
ຕິດຕາມການແກໄ້ຂຂໍົ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-ພາຍນອກ ຂອງບັນດາພະແນກ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວ
ລະບົບ; 

- ຕິດຕາມວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍົ້ພົບເຫັນຂອງກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ກວດສອບພາຍນອກ ຢ່າງເປັນປົກ 
ກະຕິ; 

- ສໍາເລັດການຮັບຮອງບົດລາຍງານເອກະສານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົົ້ນປິ 2021.  
- ປະສານງານກັບຄະນະກວດກາຈາກກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການ

ກວດກາ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2020 ຮອດເດືອນ 08/2021 ແລະ ຄະນະກວດສອບແຫ່ງລັດໃນການອອກ
ບົດບັນທຶກຜົນການກວດສອບ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2020.  

- ສໍາເລັດການຊືົ້ແບບຟອມແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ ທຄຕລ ຈໍານວນ 350 ຊຸດ. 
 
 

V. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັງຄມົ:  
➢ ການມີສວ່ນຮ່ວມໃນວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ອຸປະຖໍາສັງຄົມ 

ຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານອືື່ນໆ ໃນໄລຍະໄຕມາດ 03 ປ  2021, 
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມ ສ່ວນ
ຮ່ວມໃນໂຄງການຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍື່ສັງຄົມ (Corporate Social Responsibility ຫ ື CSR) ເຊິື່ງເປັນໜຶື່ງ
ໃນບັນດາຄຸນຄ່າຫ ັກຂອງ ທຄຕລ ເຊິື່ງມ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ົ້:  

ການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢ  ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝຂອງ ທຄຕລ ໃນການພັດທະນາຜະລິດ 
ຕະພັນມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ເຊັື່ນ: BCEL One Heart ເຊິື່ງເຮັດໜ້າທ ື່ເປັນເຄືື່ອງມື ແລະ ເປັນສືື່ກາງໃນການຮັບ
ບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫ ືອສັງຄົມ ທ ື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທັງຜູ້ຂໍຮັບບໍລິຈາກ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈບໍລິຈາກ ທ ື່ໄດ້
ເປ ດຮັບບໍລິຈາກ ທັງໝົດ 11 ໂຄງການເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ໂຄງການລະດົມເພືື່ອປ້ອງກັນຄວບຄຸມແກ້ໄຂການລະບາດຈ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19,  ລະດົມທຶນຊືົ້ອຸປະກອນການເແພດເພືື່ອຊ່ວຍເຫ ືອເດັກນ້ອຍຂອງໂຮງໝໍເພືື່ອນລາວ, 
ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທົາທຸກໃຫ້ປະຊາຊົນທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍົ້າຖ້ວມແຂວງໄຊຍະບູລ , ຊ່ວຍປຸກສ້າງ
ທ ື່ພັກອາໄສຄອບຄົວທ ື່ຖືກອັກຄ ໄພເມືອງນາກາຍແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ໂຄງການອືື່ນໆ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້
ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອສັງຄົມຜ່ານຫ າຍຮູບການ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ການອຸປະຖໍາວຽກງານການສຶກສາ 

 






