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I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ 

1. ວິໄສທັດ 

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

2. ພາລະກິດ 

ເພືື່ອເຮດັໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ພາລະກິດຫ ັກທ ື່
ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ ່ ແມ່ນການພັດທະນາການປັບປຸງດ້ານບລໍິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະ
ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄງົທາງດ້ານການເງນິ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫ ັກການບາເຊວ 2, 
ພັດທະນາລະບົບໄອທ  ແລະ ເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນລະບົບບໍລິການ, ພັດທະນາດ້ານລະບົບຂໍົ້ມູນ
ຂ່າວສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊດັເຈນ ໂປງ່ໄສ, ວອ່ງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.  ພອ້ມ
ນັົ້ນ, ກໍື່ເນັົ້ນໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ມ ຄວາມຊໍານຊິໍານານ, ເປນັມືອາຊ ບດ້ານການ
ບໍລິການທະນາຄານ ເພືື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາ ທຄຕລ, ພອ້ມທັງສ້າງຄວາມເພິື່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບ
ລູກຄ້າທ ື່ມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ສ້າງຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸໃນແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍືນຍົງ. 

❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 2022 

ເພືື່ອເຮດັໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ພດັທະນາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄງົຍືນຍົງ ກາຍເປນັທະນາຄານທ ື່ນໍາ
ໜ້າໃນດ້ານຄວາມທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ໄດ້ກໍານົດຍດຸ
ທະສາດການພັດທະນາ ເພືື່ອກໍານົດບັນດາທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ເຊິື່ງໄດ້ແບ່ງ
ອອກເປນັ 3 ຍຸດທະສາດໃຫຍ່, ປະກອບມ  11 ແຜນງານ ແລະ 42 ໂຄງການ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທ ື່ຈດັຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໃນປ  2022 ມ  11 ແຜນງານ, 37 ໂຄງການ ແລະ 400 ແຜນວຽກ ດັື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ົ້:  

• ຍຸດທະສາດທີ 1: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ອົງກອນຢ່າງຮອບດ້ານ (ປະກອບມ  5 ແຜນງານ 21 
ໂຄງການ ແລະ 238 ແຜນວຽກ) 

- ການບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ເພ ື່ມປະສດິທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດໃຫ້ຍືນຍົງ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ 
ແລະ 113 ແຜນວຽກ; 

- ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານສນິເຊືື່ອ ປະກອບມ  7 ໂຄງການ ແລະ 46 ແຜນວຽກ; 
- ການພັດທະນາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມ ປະສິທິພາບ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 

39 ແຜນວຽກ; 
- ສ້າງລະບບົຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ສ້າງພືົ້ນຖານຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ປະກອບມ  6 ໂຄງ 

ການ ແລະ 38 ແຜນວຽກ; 
- ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບລໍິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານໃຫ້ເປັນທະນາຄານອາ 

ຊຽນ Qualified ASEAN Bank (QAB) ປະກອບມ  2 ໂຄງການ ແລະ 2 ແຜນວຽກ. 
• ຍຸດທະສາດທີ 2: ຍຸດທະສາດຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະ

ກໍາໃໝ່ໆໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ້າວສ ່ຍຸກເສດຖະກິດດິຈິຕອລ (ປະກອບມ  3 ແຜນງານ 12 
ໂຄງການ ແລະ 142 ແຜນວຽກ) 

- ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບບົໄອທ  ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 61 ແຜນວຽກ; 
- ຄຸ້ມຄອງບລໍິຫານຂໍົ້ມນູ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ທັນສະໄໝໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ 

ແລະ ມ ຄຸນນະພາບ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 12 ແຜນວຽກ; 
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- ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືື່ອຫັນສູ່ການບໍລິການໃນຮບູແບບ Digital Banking ປະກອບມ  2 ໂຄງ 
ການ ແລະ 69 ແຜນວຽກ; 

• ຍຸດທະສາດທີ 3: ຍຸດທະສາດສ້າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕາມມາດຕະຖານສາກົນ 
(ປະກອບມ  3 ແຜນງານ 4 ໂຄງການ ແລະ 20 ແຜນວຽກ) 

- ການປັບປງຸ, ພດັທະນາລະບົບບັນຊ  ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ປະກອບມ  3 ໂຄງການ 
ແລະ 10 ແຜນວຽກ; 

- ພັດທະນາ ແລະ ປັບປງຸລະບບົກວດກາໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງໄດ້ມາດຕະຖານ ປະກອບມ  2 ໂຄງການ ແລະ 7 
ແຜນວຽກ; 

- ພັດທະນາໂຄງການ PCI Compliance ຫ ື (Payment Card Industry Data Security Standard) 

ປະກອບມ  3 ແຜນວຽກ. 

II. ຖານະການເງິນ ແລະ ຜົນດໍາເນີນງານ 

1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສປປ ລາວ ແລະ ທາ່ອ່ຽງໃນຕໍໍ່ໜ້າ 
ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການ IMF, ເສດຖະກິດໂລກໃນປ  2022 ຄາດວ່າຈະຫຍາຍໂຕພຽງເເຕ່ 3,6% 

ເຊ ື່ງຕໍື່າກວ່າການຄາດຄະເນໃນເດືອນ ມັງກອນ 2022 (4,4%). ໃນນ ົ້ ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ປະເມ ນການເຕ ບໂຕເສດຖະກິດລາວໃນລະດັບ 4,0%, ໂດຍປັດໄຈສະໜັບສະໜູນມາຈາກການເຕ ບໂຕຂອງຂະ  

ແໜງອຸດສາຫະກໍາ ເຊິື່ງຄາດຄະເນໄວ້ໃນລະດັບ 7,1% ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ ແລະ ຂະແໜງກະສິກໍາ
ຕາມລໍາດັບ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ການເປ ດເສ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈ ນ ແລະ ທາງດ່ວນວຽງຈັນ - ວັງວຽງ ສາມາດກະຕຸ້ນ
ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ລວມເຖິງແຜນການເປ ດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິື່ງ
ຈະຊ່ວຍຟືົ້ນຟູຂະແໜງການບໍລິການໄດ້ເປັນຢ່າງດ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ເສດຖະກິດລາວ ຍັງສືບຕໍື່ພົບກັບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍດ້ານ, ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່ ທ ື່ຍັງກະຈາຍໃນວົງກວ້າງໃນພາກ
ພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ, ຂໍົ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ທ ື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ການເໜັງຕ ງລາຄາສິນຄ້າໃນການຕະຫ າດໂລກ 
ແລະ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກ ບ ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ອັດຕາເງິນເຟ ົ້. ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຍັງມ ຄວາມ
ບອບບາງທາງດ້ານງົບປະມານ, ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ ື່ມ ໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຟືົ້ນຟຂູະ   
ແໜງການບໍລິການ ລວມເຖິງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 

1.1. ອັດຕາເງິນເຟີັ້ 
ສະພາບລວມຂອງອັດຕາເງນິເຟ ົ້ ປະຈໍາເດອືນມ ນາ ປ  2022 (ທຽບປ ຕໍື່ປ ) ເພ ື່ມຂຶົ້ນເຖິງ 8,54% ເຊິື່ງເປັນ

ອັດຕາທ ື່ສູງຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະຜ່ານມາ. ສາເຫດທ ື່ເຮດັໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ເພ ື່ມຂຶົ້ນສູງເເມ່ນຍ້ອນການເໜັງຕ ງເພ ື່ມຂຶົ້ນ
ຂອງໝວດສນິຄ້າຕົົ້ນຕໍ ເຊັື່ນ: ໝວດຄມົມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ບລໍິການ, ແລະ ໝວດສິນຄ້າ
ອືື່ນໆ. ນອກຈາກນ ົ້, ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ເພ ື່ມຂຶົ້ນເເມນ່ມ ສາເຫດມາຈາກການເພ ື່ມຂຶົ້ນຂອງລາຄານໍົ້າມັນ ແລະ ການອ່ອນຄ່າ
ຂອງເງິນກ ບຢ່າງຕໍື່ເນືື່ອງ. 

1.2. ອັດຕາເເລກປ່ຽນ 

ຮອດເດອືນ ມ ນາ 2022 ອດັຕາເເລກປ່ຽນໃນລະບບົທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 11.542 ກ ບ/ໂດລາ ເພ ື່ມຂຶົ້ນ
ປະມານ 23% ເມືື່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ສວ່ນອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບບົ ເຫັນວ່າເພ ື່ມຂຶົ້ນສງູກວ່າ ສະເລ່ຍ 
12.423 ກ ບ/ໂດລາ ເພ ື່ມຂຶົ້ນປະມານ 22% ປ ຕໍື່ປ . ນອກຈາກນ ົ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຕະຫ າດນອກລະບົບ 
ແລະ ທະນາຄານ ມ ຄວາມເເຕກໂຕນປະມານ 7% ເເຕ່ກໍື່ຫຼຸດລົງຫ າຍເມືື່ອທຽບກັບຊ່ວງປ  2021 ຜ່ານມາ ທ ື່ມ ສ່ວນ
ຕ່າງເຖິງ 20%. ຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ອັດຕາເເລກປຽ່ນເງິນໂດລາ ຍັງຈະສບືຕໍື່ເພ ື່ມຂຶົ້ນ ໃນຕໍື່ໜ້າ ເຊິື່ງຄາດວ່າຈະສົື່ງຜົນ
ກະທົບຫ າຍດ້ານຕໍື່ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຕໍື່ ທຄຕລ. 



3 
 

ສໍາລັບອດັຕາເເລກປ່ຽນເງິນບາດ, ຮອດເດອືນ ມ ນາ 2022 ໃນລະບົບທະນາຄານ ສະເລຍ່ 365,35 ກ ບ/ບາດ 
ເພ ື່ມຂຶົ້ນປະມານ 11% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທ ື່ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ສະເລ່ຍ 373,67 ກ ບ/ບາດ 
ເພ ື່ມຂຶົ້ນ ປະມານ 13%. ນອກຈາກນ ົ້, ເຫັນວ່າສວ່ນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫ າດກັບທະນາຄານເເມ່ນ
ເພ ື່ມຂຶົ້ນ ຈາກ 0,2% ໃນທ້າຍປ  2021 ເປັນ 2% ໃນເດອືນ ມ ນາ 2022. 

1.3. ສະພາບການນໍາເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນ 

ການນໍາເຂົົ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ມ ທ່າອ່ຽງດ ຂຶົ້ນ ເຫັນໄດຈ້າກຕົວເລກມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ-ສົື່ງ
ອອກ ປະຈໍາເດືອນ ມ ນາ ປ  2022 ບນັລຸໄດ້ປະມານ 1.100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັົ້ນ, ມູນຄ່າການສົື່ງອອກ ມ 
ປະມານ 600 ລ້ານໂດລາ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ມ ປະມານ 500 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເກ ນດຸນການຄ້າປະມານ 100 ລ້ານ
ໂດລາ (LTP ມ ນາ 2022). 

2. ການເຄ ໍ່ອນໄຫວທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ 

ໃນໄລຍະໄຕມາດ 1/2022 ທຄຕລ ໄດ້ຈດັກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຈໍານວນ 2 ຄັົ້ງ; ສໍາເລດັ
ການສະຫຼຸບຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດປະຈໍາປ  2021; ອອກຂໍົ້ຕົກລົງຮັບຮອງແຜນດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງບັນດາສາຂາ 
ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2022; ສໍາເລດັການຮບັຮອງແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ປະຈໍາປ  2022 
ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ; ສໍາເລັດການຮັບຮອງບົດກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ຕາມມາດຖານລາວ 
(LAS) ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ; ສໍາເລດັການກໍານົດ KPI ເພືື່ອປະເມ ນສາຂາ ປະຈໍາປ  2022. ນອກຈາກ
ນັົ້ນ, ໄດ້ດໍາເນ ນການປດິໜ່ວຍບໍລິການຊຽງມວ່ນ ຂອງສາຂາຫ ວງພະບາງ ເປັນການຖາວອນ; ພ້ອມນັົ້ນ, ໄດສ້ໍາເລດັ
ການປັບປງຸໂຄງຮ່າງການຈດັຕັົ້ງບາງພະແນກການພາຍໃນ ດັື່ງນ ົ້: 

- ໂຮມພະແນກການຕະຫ າດ ແລະ ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ເຂົົ້າກັນ ແລວ້ປຽ່ນຊືື່ເປນັ 
ພະແນກການຕະຫ າດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່; 

- ໂຮມພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະແນກສະກັດກັົ້ນການຟອກເງິນ ເຂົົ້າກັນ ແລ້ວໄດ້ປຽ່ນຊືື່ເປນັ 
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັົ້ນການຟອກເງນິ; 

- ໂຮມພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສນິເຊືື່ອ ແລະ ພະແນກບໍລຫິານສິນເຊືື່ອ ເຂົົ້າກັນ ແລ້ວໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ 
ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອ; 

- ປ່ຽນຊືື່ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືື່ອ ມາເປນັ ພະແນກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜ ົ້ສິນ. 
 

3. ຂໍັ້ມ ນທາງດາ້ນການເງິນທີໍ່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ 

  ໄຕມາດ 1 ປ  2022 ທຄຕລ ມ ຕົວເລກຜນົການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ຕາມບັນຊ ມາດຖານສາກົນ ສະເພາະກິດຈະ 
ການ ບໍື່ທັນຜ່ານການກວດສອບ ດັື່ງລຸ່ມນ ົ້:  

- ຍອດຊັບສິນ: 74.530.026 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ລືື່ນແຜນການ 3% ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂຶົ້ນ 30%; 

- ຍອດເງິນກ ້ທັງໝົດ: 31.299.902 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບດັໄດ ້99% ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂຶົ້ນ 8%; 

- ຍອດເງິນຝາກ: 67.625.119 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດລ້ືື່ນແຜນການ 2% 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂຶົ້ນ 30%; 
- ທຶນທັງໝົດ: 1.968.016 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ 80% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ

ກັນຂອງປ ຜ່ານມາຫຼຸດລງົ 10%; 
- ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ) ກ່ອນອາກອນ: (159.206) ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ ້         

-270%; 

- ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ) ຫ ັງອາກອນ: (159.206) ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ ້           
-337%. 
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III. ຂໍັ້ມ ນທົໍ່ວໄປ ແລະ ຂໍັ້ມ ນສໍາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ 

● ທີໍ່ຕັັ້ງ ແລະ ເຄ ອຂາ່ຍ 

        ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢູ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍນື, ເມືອງຈັນທະບລູ , ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈນັ. ນະວັນທ  31 ມ ນາ 2022 ທະນາຄານມ  (1) ສາໍນັກງານໃຫຍ່, (6) ວສິາຫະກິດຂາຮຸ້ນ ແລະ ວສິາຫະ
ກິດປະສົມ, (20) ສາຂາ, (97) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (12) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງນິຕາ 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 

● ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ 

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

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ຮບັການສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ  
129/ທຫລ, ລົງວນັທ  01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ  23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປນັ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ ງຕາມໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ເລກທ  0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ  10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, 

ກະຊວງອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ ດັື່ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິື່ງຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການ
ເງິນເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສດຸ ໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທ  15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມັນ 10% (ເທົື່າກັບ 13.657.759 ຮຸ້ນ) ໃຫ້ຄູ່
ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍດຸທະສາດ ຊືື່ວ່າ ທະນາຄານ COFIBRED ອ ງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸນ້ສາມັນ ລະຫວ່າງ 
ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. 

ໃນວັນທ  17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດສ້ະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພ ື່ມທຶນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮບັຂໍົ້ຕົກລງົສະບບັໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວນັທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດຢ້ັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທຶນ
ຈົດທະບຽນຈໍານວນ 355.728.500.000 ກ ບ (ເທົື່າກັບ 71.145.700 ຮຸນ້) ຕາມໃບຢັົ້ງຢນືເລກທ  01/ຕລຊລ, ລົງ
ວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປບັປງຸໃຫມ່ ເລກທ  0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ  18 

ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 

ໃນວັນທ  11 ຕຸລາ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານປັບປຸງ
ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນໂດຍການສະເໜ ຂາຍສິດຊືົ້ຮຸນ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈດຸປະສງົຂອງການແບ່ງ
ຮຸ້ນຂາຍຂອງລດັຖະບານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜັບສະໜູນສະເໜ ຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ ື່ຫ າກຫ າຍ ເພືື່ອພັດທະນາທະນາ 
ຄານໃຫ້ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນໃນວັນທ  29 ພະຈິກ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາ
ມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊບັໄດຢ້ັົ້ງຢືນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລດັການສະເໜ ຂາຍຮຸນ້ໃນອດັຕາສ່ວນ 10% ຂອງທະນາ 
ຄານໄດສ້ໍາເລັດ. 

ປະຈຸບນັ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸນ້ຂອງທະນາຄານ: ລດັຖະບານຖືຮຸ້ນ 60%, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍດຸທະສາດ 10%. 

mailto:bcelhqv@bcel.com.la
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ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດມົທຶນ ແລະ ຮັບຝາກ
ເງິນໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ສະໜອງເງນິກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວ   
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສງົ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ, ບລໍິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສືສນິເຊືື່ອ, 

ຄໍົ້າປະກັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທ ື່ໄດ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບລໍິການເປນັນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊັບເປັນ 
ຕົົ້ນ. 

ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທຶນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  31 ມ ນາ 2022 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກ ບ (ວັນທ  31 ທັນວາ 2021: 1.038.617 

ລ້ານກ ບ). 

IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ການເຄ ໍ່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກໍາມະການຂຶັ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ 

1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

1.1 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: 

 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນະວນັທ  31 ມ ນາ 2022 
ປະກອບ ມ  9 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ ືອ ສນິໄຊວໍຣະວງົ   ປະທານ 

- ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ     ຮອງປະທານ 

- ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ     ສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ປະສົມເພດັ ຄໍາຕັນ    ສະມາຊິກ 

- ທ່ານ Stephane Mangiavacca   ສະມາຊິກ  

- ທ່ານ ຮສ ທອງເພັດ ຈນັທະນ ວງົ    ສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຊງົວິໄລ    ສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ສອນໄຊ ສ ລາເພັດ    ສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວົງ    ສະມາຊິກ 
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1.2. ປະຫວັດຫຍໍັ້ຂອງສະພາບໍລິຫານ 

❖ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ  ອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ:  ປະທານ 

 
● ວັນ, ເດອືນ, ປ  ເກ ດ: 24/11/1966  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ 

● ຕໍາແໜ່ງປະຈຸບັນ: ຮອງລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງການເງິນ 

● ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະ
ຕາລ  ປະເທດອົດສະຕາລ , ປະລິນຍາໂທດ້ານບລໍິຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, ປະເທດ
ໄທ, ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟ ຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກູ ປະເທດຣັດ
ເຊຍ. 

 

❖ ທ່ານ ຄາໍສຸກ ສ ນດາລາ:  ຮອງປະທານ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 03/06/1945  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ 
● ຕໍາແໜ່ງ: ກໍາມະການອິດສະຫ ະ  
● ປະຫວັດການສຶກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວໍຊງິຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ ທ ື່ເມືອງປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດບັປະລນິຍາຕ 
ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ. 
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❖ ທ່ານ ຄາໍພຸດ ສິດທິລາດ:  ສະມາຊິກ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 28/05/1965 

● ສັນຊາດ: ລາວ 

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຣັດເຊຍ 

● ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

● ລະດັບການສຶກສາ: ຊັົ້ນສູງທິດສະດ ການເມອືງ-ການປົກຄອງ ຈາກສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງ
ແຫ່ງຊາດ; ປະລນິຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ຈາກປະເທດຍ ື່ປຸ່ນ; ປະລນິຍາໂທດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງນິ 
ແລະ ສິນເຊືື່ອ (ໃບປະກາດແດງ) ຈາກປະເທດຣັດເຊຍ. 

 

❖ ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄາໍຕັນ:  ສະມາຊິກ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 25/05/1970  

● ສັນຊາດ: ລາວ 

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ 

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງວສິາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພ, ກະຊວງການເງິນ 

● ລະດັບການສຶກສາ: ປະລນິຍາໂທເສດຖະກິດ-ທຸລະກິດ ທ ື່ວິທະຍາໄລກຸງຮ , ປະເທດ ສ ເກົາຫ  ; ປະລນິຍາ
ຕ ຄຸ້ມຄອງກົນຈັກ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລສບັພະວິຊາ 2 ທັນວາ ສປປ ລາວ. 
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❖ ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA:  ສະມາຊິກ 

 
● ວັນເດືອນ ປ ເກ ດ: 11/07/1975  

● ສັນຊາດ: ຝຣັື່ງ 
● ພາສາ: ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ, ສະເປນ, ຈ ນ ແລະ ຢ ື່ປຸນ່ 

● ຕໍາແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຝ່າຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍດຸທະ
ສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 

● ລະດັບການສຶກສາ: ສຶກສາທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-

Etienne, ຈົບປະລິນຍາຕ ເສດຖະສາດ, ຈບົຊັົ້ນສງູສາຂາ ວສິະວະກໍາສາດ ດວ້ຍກຽດນຍິົມ ແລະ ເຂົົ້າ
ຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິສະວະກໍາສິື່ງແວດລອ້ມ ທ ື່ University of New Brunswick 

ປະເທດ Canada. 

❖ ທ່ານ ຮສ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ: ສະມາຊິກອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 20/04/1962  

● ສັນຊາດ: ລາວ 

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ  

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຄະນະບໍດ  ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

● ລະດັບການສຶກສາ: ປະລນິຍາເອກດ້ານການບັນຊ  (PhD Candidate 2021) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ 
ປະທຸມ, ປະເທດໄທ; ໄດ້ຮບັປະກາດສະນ ຍະບັດນັກຊ່ຽວຊານບັນຊ ລາວ; ປະລນິຍາໂທດ້ານການພວົພັນ
ສາກົນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ De Mons ປະເທດແບນຊິກ; ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈາກມະ 
ຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢ ແຫ່ງເອເຊຍ (AIT) ປະເທດໄທ; ປະລິນຍາຕ ດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດໂຄງ 
ການຮ່ວມມືສະຖາບັນການເມອືງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢ ແຫ່ງເອ
ເຊຍ (AIT) ປະເທດໄທ; ປະລນິຍາຕ ດ້ານຄະນດິສາດ-ຟ ຊິກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
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❖ ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຊງົວິໄລ: ສະມາຊິກອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 27/04/1982  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ  

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮັກສາການຫົວໜ້າ ສູນຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ແລະ ປບັປງຸໂຄງສ້າງເສດ 
ຖະກິດ. 

● ລະດັບການສຶກສາ:  ປະລິນຍາໂທດ້ານນະໂຍບາຍບລໍິຫານພາກລັດ ຢູ່ສະຖາບັນ GRIPS, ປະເທດຍ ື່ປຸ່ນ; 
ປະລິນຍາຕ ດ້ານເສດຖະສາດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລໍິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 
ນັກສຶກສາແລກປ່ຽນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ, ປະເທດສິງກະໂປ. 

 

❖ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີລາເພັດ: ສະມາຊິກອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 01/01/1977  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ  

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງປະທານສະພາວິຊາຊ ບ ນັກບັນຊ  ແລະ ນັກກວດສອບ 

● ລະດັບການສຶກສາ:  ປະລິນຍາເອກດ້ານການບັນຊ  (PhD Candidate) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ ປະທຸມ, 
ປະເທດໄທ; ເປັນສະມາຊິກຂອງ CPA ລາວ ແລະ CPA ອົດສະຕາລ ; ປະລນິຍາໂທດ້ານການເງິນ ຢູວ່ິ 
ທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢ ສັນຕິພົນ, ປະເທດໄທ; ປະລິນຍາຕ ດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ວິທະຍາໄລຄອມເຊນັ
ເຕ ; ເປນັສະມາຊິກຂອງ Lao Institute of Chartered Public Accountants (LICPA); ສຶກສາລະ
ດັບຊັົ້ນສງູ ດ້ານການບັນຊ  ຢູ່ວິທະຍາໄລປາກປ່າສັກ. 
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❖ ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວົງ:  ສະມາຊິກ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 15/08/1964  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ  

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

● ລະດັບການສຶກສາ:  ບໍາລຸງທິດສະດ ການເມອືງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ 
ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊັກ 

2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງຄະນະອໍານວຍການ  

❖ ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມີ 7 ທາ່ນ 

- ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ  ຜູ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ນາລິນ ສ ລະວົງສິດ  ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ກົງສັກ ສຸພອນສ   ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວົງ  ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ນ. ບວົໄພວັນ ນັນດາວົງ ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ສາຍຈດິ ສິມມະະວົງ  ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 
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3. ການເຄ ໍ່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທີໍ່ຂຶັ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ 

3.1 ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 

ໄຕມາດ 1/2022 ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດດ້ໍາເນ ນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ 2 ຄັົ້ງ ສາມາດສັງລວມ
ການເຄືື່ອນໄຫວທ ື່ສໍາຄນັໄດດ້ັື່ງນ ົ້: 
- ພິຈາລະນາການອະນຸມັດເງິນກູ້ ທ ື່ເປັນວົງເງິນໃນສິດອະນຸມັດຂອງສະພາບລໍິຫານ ຈໍານວນໜຶື່ງ; 
- ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການທ ື່ຂຶົ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງເລຂາສະພາບໍລິຫານ; 

- ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ, ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການທ ື່ຂຶົ້ນ
ກັບສະພາບໍລິຫານ ໃນປ  2022, ແຜນຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປ  2021; 

- ຮັບຮອງດ້ານຫ ັກການໃນການສ້າງຕັົ້ງບໍລສິັດ ທຄຕລ ບລໍິຫານຊັບສິນ ຈໍາກັດ ເພືື່ອເປັນພືົ້ນຖານນໍາສະເໜ 
ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນ້ ທຄຕລ ພິຈາລະນາ; 

- ຮັບຮອງຜນົກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ຕາມມາດຕະຖານບັນຊ ລາວ (LAS), 
ຮັບຮອງວິທ ການພິຈາລະນາຜົນກວດສອບ ມາດຕະຖານສາກົນ (IFRS) ຜ່ານຈດົໝາຍວຽນ ເພືື່ອນໍາສະເ
ໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນ້ພິຈາລະນາ; 

- ຮັບຮອງການແບ່ງປັນກໍາໄລຫ ງັອາກອນເຂົົ້າຄັງຕ່າງໆ ປະຈໍາປ  2021 ຕາມລະບຽບການ; 

- ຮັບຮອງແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກິດປະຈໍາປ  2022 ຂອງ ທຄຕລ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນ້ 
ທຄຕລ ພິຈາລະນາ; 

- ຮັບຮອງບໍລສິັດກວດສອບ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2022 ເພືື່ອນໍາສະເໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນ້ ທຄຕລ ພິຈາລະນາ; 
- ຮັບຮອງແຜນການຈດັກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນ້ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021. ເຊິື່ງໄດ້ກໍານົດມືົ້ປິດບນັຊ ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນ

ວັນທ  01 ເມາສາ 2022 ເພືື່ອກໍານົດສິດຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021; ກອງ
ປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ຈັດຂຶົ້ນໃນວັນທ  29 ເມສາ 2022 ທ ື່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ.  

- ຮັບຮອງເອົາວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນ້ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ແລະ ຕົກລົງບໍື່ຈ່າຍເງນິປນັຜົນ ປະຈໍາປ  
2021. 

3.2 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
       ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາລະບຽບການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ພອ້ມທັງໄດ້ພຈິາລະນາຮັບຮອງເອົາບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ, ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການບາເຊວ 2. 

 

3.3 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລ ອກ ແລະ ກໍານົດຄ່າຕອບແທນ  
ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດ້ຕົກລົງຮວມວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະການຄັດເລອືກ ແລະ ຄະນະກໍາມະ

ການກໍານົດຄ່າຕອບແທນເຂົົ້າກັນເປັນຄະນະກໍາມະການດຽວ ຮຽກວ່າ ຄະນະກໍາມະການຄັດເລອືກ ແລະ ກໍານົດ
ຄ່າຕອບແທນນັບແຕ່ຕົົ້ນປ  2022. ຄະນະກໍາມະການດັື່ງກ່າວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງ
ເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝູນວຽນບນັດາຕໍາແໜ່ງ
ບໍລິຫານສໍາຄນັ ແລະ ຄ່າຕອບແທນສໍາລບັຄະນະຜູ້ບລໍິຫານ ແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶື່ງ
ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜ ຮັບຮອງຜ່ານສະພາບໍລິຫານ 
ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນ. 
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3.4 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບລໍິຫານ ໄດ້ເປ ດກອງປະຊຸມເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງຜົນການດໍາເນ ນ
ງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທ ື່ຈະສະເໜ ຜ່ານສະພາບໍລິຫານ ຈໍານວນ 01 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດຮ້ັບຮອງບາງເນືົ້ອ
ໃນທ ື່ສໍາຄັນດັື່ງນ ົ້:  
- ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນໍາຕໍື່ຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈໍາ ຢ່າງ

ໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຂະຫຍາຍສນິເຊືື່ອ, ການເກັບກູ້ໜ ົ້ NPL ແລະ ວຽກງານການ
ບໍລິຫານທຶນແຕ່ລະໄລຍະ. 

- ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜນົການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ແຜນດໍາເນ ນງານປະຈໍາປ , ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ
ຍາວ ແລະ  ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ; 

- ຕິດຕາມວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ທຄຕລ; 

- ຮັບຮອງການສະເໜ ສ້າງຕັົ້ງບລໍິສັດ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊັບສິນ ຈໍາກັດ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ
ພິຈາລະນາຮູບແບບການສ້າງຕັົ້ງ; 

- ຮັບຮອງແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກິດປະຈໍາປ  2022 ເພືື່ອນໍາສະເໜ ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ; 
- ພິຈາລະນາຕົວເລກຜົນກວດສອບຖານະການເງນິ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 (ມາດຖານລາວ) ເພືື່ອ

ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການປັນຜນົຮຸນ້ປະຈໍາປ  2021 ຂອງ ທຄຕລ  ແລະ ນໍາສະເໜ ສະພາບໍລິຫານ
ພິຈາລະນາ; 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງ ວາລະກອງປະຊຸມສະພາບລໍິຫານ ແລະ ການກະກຽມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ 
ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ເພືື່ອນໍາສະເໜ ສະພາບລໍິຫານພິຈາລະນາ. 
 

3.5  ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ 

- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສດິ, ຂັົ້ນຕອນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການກວດກາສຸກ
ເສ ນ, ເຝົົ້າລະວງັບັນຫາຂໍົ້ພບົເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົື່ງຂ່າວຈາກລູກຄ້າ, ເພືື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນແກ້ໄຂ
ບັນຫາໃຫ້ທັນການ. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດການປອ່ຍສິນເຊືື່ອຂອງສາຂາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ; 

- ດໍາເນ ນການກວດກາປົກກະຕິ, ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດກາສະເພາະດ້ານ ແລະ ກວດກາສຸກເສ ນຂອງ
ບັນດາພະແນກ, ສູນ ເປນັປົກກະຕິ. ພ້ອມທັງຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂໍົ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-ພາຍ
ນອກ ຂອງບັນດາພະແນກ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບບົ; 

- ຕິດຕາມວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍົ້ພົບເຫັນຂອງກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ກວດສອບພາຍນອກ ຢ່າງເປັນປົກ 
ກະຕິ; 

- ສໍາເລັດການສະໜອງຂໍົ້ມນູເອກະສານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາໍປ  2021 ໃຫ້ບໍລິສດັກວດສອບ ເພືື່ອໃຫ້
ສາມາດອອກບດົລາຍງານຕາມມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ ຕາມສັນຍາທ ື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 

- ສໍາເລັດການອອກບດົລາຍງານການກວດສອບເອກະສານຖານະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຕະຖານລາວ 
ປະຈໍາປ  2021 ເພືື່ອສະເໜ ສະພາບໍລິຫານຮບັຮອງ. 

 

 

 

 

 

 

 
 






