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I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ
1. ວິໄສທັດ
ທຄຕລ ໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ໃນແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2021 – 2025 ເພືອ
ື່
ປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ເປັນທະນາຄານທື່
ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ”.

2. ພາລະກິດ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ພາລະກິດຫັກທື່
ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ແມ່ນການພັດທະນາການປັບປຸງດ້ານບໍລິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະ
ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫັກການບາເຊວ 2,
ພັດທະນາລະບົບໄອທ ແລະ ເທັກໂນໂລຊທື່ທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນລະບົບບໍລິການ, ພັດທະນາດ້ານລະບົບຂໍົ້ມນ
ູ
ຂ່າວສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ພ້ອມ
ນັົ້ນ, ກໍື່ເນັົ້ນໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ມຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ເປັນມືອາຊບດ້ານການ
ບໍລິການທະນາຄານ ເພືື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາ ທຄຕລ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເພິງື່ ພໍໃຈໃຫ້ກັບ
ລູກຄ້າທື່ມາໃຊ້ບໍລິ ການ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍືນຍົງ.
❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 2022
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
ົ້ ແຂງໝັົ້ນຄົງຍືນຍົງ ກາຍເປັນທະນາຄານທນ
ື່ ໍາ
ໜ້າໃນດ້ານຄວາມທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ໄດ້ກໍານົດຍຸດ
ທະສາດການພັດທະນາ ເພືື່ອກໍານົດບັນດາທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ລະອຽດ ເຊິື່ງໄດ້ແບ່ງ
ອອກເປັນ 3 ຍຸດທະສາດໃຫຍ່ ປະກອບມ 11 ແຜນງານ ແລະ 42 ໂຄງການ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທຈ
ື່ ັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໃນປ 2022 ທື່ຜ່ານການທົບທວນຄືນ ມ 11 ແຜນງານ, 38 ໂຄງການ ແລະ 305 ແຜນວຽກ ດັື່ງລາຍ
ລະອຽດລຸ່ມນົ້:
ຍຸດທະສາດທີ 1: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ອົງກອນຢ່າງຮອບດ້ານ (ປະກອບມ 5 ແຜນງານ 20
ໂຄງການ ແລະ 188 ແຜນວຽກ)
- ການບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ເພື່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນນທຸລະກິດໃຫ້ຍືນຍົງ ປະກອບມ 5 ໂຄງການ
ແລະ 89 ແຜນວຽກ;
- ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານສິນເຊືອ
ື່ ປະກອບມ 5 ໂຄງການ ແລະ 32 ແຜນວຽກ;
- ການພັດທະນາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມປະສິທິພາບ ປະກອບມ 4 ໂຄງການ ແລະ
30 ແຜນວຽກ;
- ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງພືນ
ົ້ ຖານຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ປະກອບມ 5 ໂຄງ
ການ ແລະ 37 ແຜນວຽກ;
- ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ປະກອບມ 1 ໂຄງການ.
• ຍຸດທະສາດທີ 2: ຍຸດທະສາດຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະ
ກໍາໃໝ່ໆໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ້າວສ່ຍຸກເສດຖະກິດດິຈິຕອລ (ປະກອບມ 3 ແຜນງານ 13
ໂຄງການ ແລະ 95 ແຜນວຽກ)
- ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ ປະກອບມ 6 ໂຄງການ ແລະ 41 ແຜນວຽກ;
- ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍົ້ມນ
ູ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ທັນສະໄໝໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ
ແລະ ມຄຸນນະພາບ ປະກອບມ 5 ໂຄງການ ແລະ 12 ແຜນວຽກ;
•

1

ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືອ
ື່ ຫັນສູ່ການບໍລິການໃນຮູບແບບ Digital Banking ປະກອບມ 2 ໂຄງ
ການ ແລະ 42 ແຜນວຽກ;
• ຍຸດທະສາດທີ 3: ຍຸດທະສາດສ້າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕາມມາດຕະຖານສາກົນ
(ປະກອບມ 3 ແຜນງານ 5 ໂຄງການ ແລະ 22 ແຜນວຽກ)
- ການປັບປຸງ, ພັດທະນາລະບົບບັນຊ ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນ ປະກອບມ 3 ໂຄງການ
ແລະ 12 ແຜນວຽກ;
- ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກວດກາໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງໄດ້ມາດຕະຖານ ປະກອບມ 2 ໂຄງການ ແລະ 7
ແຜນວຽກ;
- ພັດທະນາໂຄງການ PCI Compliance ຫື Payment Card Industry Data Security Standard
ປະກອບມ 3 ແຜນວຽກ.
-

II. ຖານະການເງິນ ແລະ ຜົນດໍາເນີນງານ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນຕໍໍ່ໜ້າ
ອງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕ ໃນລະດັບ
3,8% ໃນປ 2022 ເພ ື່ມຂ ົ້ນຈາກ 2,5% ໃນປ 2021 ໃນນ ົ້, ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ຄາດຄະເນເສດຖະກິດຂອງລາວໃນປ 2022 ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4,0%. ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍື່
ແຮ່ ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍຕົວ, ຮອງລົງມາແມ່ນພາກການສົື່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນປຸງແຕ່ງທ ື່ໄດ້ຮັບແຮງຂັບເຄືື່ອນຈາກຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດທ ື່ເພ ື່ມຂືົ້ນ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ ຕາມ,
ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຈະປະເຊນກັບສິື່ງທ້າທາຍຫາຍດ້ານ ເປັນຕົົ້ນເເມ່ນການເພື່ມຂົ້ນຂອງລະດັບໜົ້ສິນ
ສາທາລະນະ, ການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍື່ໄດ້ຕາມແຜນ, ຄັງສໍາຮອງຢູ່ໃນລະດັບຕໍື່າ, ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກ ບ ແລະ
ອັ ດ ຕາເງິ ນ ເຟ ົ້ ທ ື່ ມ ທ່າ ອ່ ຽ ງເພ ື່ ມ ຂ ົ້ ນສູງ . ນອກຈາກນ ົ້ ສະພາບ ສົ ງ ຄາມລັ ດເຊຍ-ຢູ ເ ຄຣນ ແລະ ຂໍ ົ້ ຂ ັ ດ ແຍ່ ງທາງ
ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ແລະ ພູມມິສາດໃນປະເທດພາກພືົ້ນ ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງ ສປ ຈ ນ - ອາເມລິກາ ຍັງ
ເປັນປັດໄຈສ່ຽງ ທອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍື່ເສດຖະກິດຂອງລາວ.
1.

1.1. ອັດຕາເງິນເຟີັ້
ສະພາບລວມຂອງອັດຕາເງິນເຟົ້ ປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ 2022 (ທຽບປຕໍື່ປ) ເພື່ມຂນ
ົ້ ເຖິງ 23,6% ເຊິື່ງເປັນ
ອັດຕາເງິນເຟົ້ສງູ ສຸດໃນຮອບ 22 ປ (ເດືອນ 05 ປ 2000 ອັດຕາເງິນເຟົ້ຢູ່ທື່ 31%). ສາເຫດທື່ເຮັດໃຫ້ອດ
ັ ຕາເງິນເຟົ້
ເພື່ມຂົ້ນສູງເເມ່ນຍ້ອນການເໜັງຕງເພື່ມຂນ
ົ້ ຂອງໝວດສິນຄ້າຕົົ້ນຕໍ ເຊັື່ນ: ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ໝວດ
ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ໃນເຮືອນ ແລະ ໝວດສິນຄ້າອືື່ນໆ. ນອກຈາກນົ້, ການເພື່ມຂົ້ນຂອງລາຄານໍົ້າມັນ,
ກາສ໌ ແລະ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກບ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທເື່ ຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟເົ້ ພື່ມຂົ້ນສູງ.
1.2. ອັດຕາເເລກປ່ຽນ
ຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ 2022 ເຫັນວ່າອັດຕາເເລກປ່ຽນກບ/ໂດລາ ຜັນຜວນສູງ, ໃນນັົ້ນ ອັດຕາແລກປ່ຽນລະບົບ
ທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 14.725 ກບ/ໂດລາ ເພື່ມຂົ້ນເຖິງ 56% ທຽບປຕໍື່ປ (ຈາກ 9.452 ກບ/ໂດລາ), ໃນຂະນະທື່
ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບເພື່ມຂົ້ນສະເລ່ຍ 67% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ນອກຈາກນົ້, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫາດນອກລະບົບ ແລະ ທະນາຄານມທ່າອ່ຽງເພື່ມຂົ້ນ (ສ່ວນຕ່າງເພື່ມຂນ
ົ້ ຈາກ 6% ໃນທ້າຍປ
2021 ເປັນ 18% ໃນເດືອນ 06/2022). ສາເຫດການເພື່ມຂົ້ນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນມາຈາກປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ
ປັດໄຈພາຍນອກ ໂດຍປັດໄຈພາຍໃນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນໂດລາທື່ເພື່ມຂົ້ນຢ່າງຕໍື່ເນືື່ອງ ໃນຂະນະທື່ເງິນໂດ
ລາມການແຂງຄ່າທຽບໃສ່ສະກຸນເງິນຕ່າງໆໃນທົື່ວໂລກ ເນືອ
ື່ ງມາຈາກການປັບຂນ
ົ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍຂອງ
ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ (FED).
ສໍາລັບອັດຕາເເລກປ່ຽນເງິນບາດ, ຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ 2022 ໃນລະບົບທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 478,9 ກບ/ບາດ
ເພື່ມຂົ້ນ 45% ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທື່ອດ
ັ ຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ສະເລ່ຍ 504,7 ກບ/ບາດ ເພື່ມຂນ
ົ້
2

ປະມານ 52%. ສໍາລັບສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫາດ ແລະ ທະນາຄານ ເຫັນວ່າມທ່າອ່ຽງເພື່ມຂນ
ົ້
(ຈາກ 0,2% ໃນທ້າຍປ 2021 ເປັນ 5% ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2022). ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກບ/ບາດເພື່ມຂົ້ນມສາເຫດ
ຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດໃນລາວມສູງ ເພາະນໍາເຂົົ້າສິນຄ້າຈາກໄທ ກວມເອົາສັດສ່ວນຫາຍ (ປະມານ 50%
ຂອງການນໍາເຂົົ້າທັງໝົດໃນປ 2020 ແລະ 47% ໃນປ 2021, ຂໍົ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ 2022).
1.3. ສະພາບການນໍາເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນ
ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ ມຖຸນາ ປ 2022 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.000
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັນ
ົ້ , ມູນຄ່າການສົງື່ ອອກ ມປະມານ 456 ລ້ານໂດລາ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ມປະມານ 589
ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 133 ລ້ານໂດລາ. ສໍາລັບສິນຄ້າສົງື່ ອອກຫັກປະກອບດ້ວຍ ຄໍາປະສົມ, ຄໍາ
ແທ່ງ, ເຈ້ຍ ແລະ ເຄືອ
ື່ ງທື່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ, ແຮ່ທອງ, ຢາງພາລາ, ແຮ່ເຫັກ, ໝາກກ້ວຍ ແລະ ອືນ
ື່ ໆ (Lao PDR Trade
Portal, ມິຖຸນາ 2022).
ການເຄໍ່ອນໄຫວທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ
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ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2022 ທຄຕລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດ 1 ຄັງົ້ , ຈັດ
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 4 ຄັງົ້ (ສະໄໝສາມັນ 2 ຄັົ້ງ ແລະ ວິສາມັນ 2 ຄັົ້ງ); ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021 ໃນວັນທ 29/04/2022; ສໍາເລັດການສະຫຼຸບຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດປະຈໍາປ
2021; ຈັດຂັົ້ນສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົວ
ື່ ລະບົບ ປະຈໍາປ 2022; ສໍາເລັດການຮັບຮອງແຜນດໍາ
ເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນດາສາຂາທົື່ວລະບົບ ປະຈໍາປ 2022; ຮັບຮອງບົດກວດສອບຖານະການເງິນ
ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ ທື່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລສ
ິ ັດກວດສອບພາຍ
ນອກ; ສໍາເລັດການກໍານົດ KPI ເພືື່ອປະເມນສາຂາ ປະຈໍາປ 2022 ແລະ KPI ເພືື່ອປະເມນສອງພະແນກສິນເຊືື່ອ;
ສໍາເລັດການປັບ E-KYC ໃນການນໍາໃຊ້ບັດ ATM ນັກສກສາໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນໄດ້; ປະເມນຜົນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG Scorecard) ໄລຍະທົດລອງ ຕາມແບບຟອມຂອງຕະຫາດ
ຫັກຊັບລາວ; ດໍາເນນການຄົນ
ົ້ ຄວ້າສ້າງຕັົ້ງ ບໍລິສດ
ັ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊັບສິນ ຈໍາກັດ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ໄດ້ສໍາເລັດການ
ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງບາງພະແນກການພາຍໃນ ດັື່ງນ:ົ້
-

-

ໂຮມພະແນກການຕະຫາດ ແລະ ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ເຂົົ້າກັນ ແລ້ວປ່ຽນຊືື່ເປັນ
ພະແນກການຕະຫາດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ພ້ອມທັງໂຮມຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ໂອນ
ວຽກງານປະເມນການຕະຫາດ ໃຫ້ຂົ້ນກັບພະແນກຄົົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຂາ;
ໂຮມພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະແນກສະກັດກັົ້ນການຟອກເງິນ ເຂົົ້າກັນ ແລ້ວປ່ຽນຊືື່ເປັນ ພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັົ້ນການຟອກເງິນ;
ໂຮມພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືື່ອ ແລະ ພະແນກບໍລຫ
ິ ານສິນເຊືື່ອ ເຂົົ້າກັນ ແລ້ວປ່ຽນຊືເື່ ປັນ ພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອ;
ປ່ຽນຊືື່ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືອ
ື່ ມາເປັນ ພະແນກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜົ້ສິນ;
ຍຸບພະແນກນິຕິກໍາ ແລ້ວໂອນວຽກດັື່ງກ່າວໄປໃຫ້ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ, ພະແນກຈັດຕັົ້ງພະນັກງານ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜົ້ສນ
ິ ;
ດໍາເນນການປິດໜ່ວຍບໍລິການເປັນການຖາວອນຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ໜ່ວຍບໍລິການຊຽງມ່ວນ ທື່ຂນ
ົ້ ກັບ
ສາຂາຫວງພະບາງ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫາດນາເຫັກ ທື່ຂນ
ົ້ ກັບສາຂາສາລະວັນ;
ດໍາເນນການປິດໜ່ວຍບໍລິການເພືອ
ື່ ຍ້າຍສະຖານທື່ໄປບ່ອນໃໝ່ຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ປິດໜ່ວຍບໍລິການນໍົ້າ
ພຸ ທື່ຂົ້ນກັບສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຍົກຍ້າຍໄປສະຖານທື່ໃໝ່ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດ
ຖາ; ປິດໜ່ວຍບໍລິການໂພນຕ້ອງ ທື່ຂົ້ນກັບສາຂາໄຊເສດຖາ ຍົກຍ້າຍໄປສະຖານທື່ໃໝ່ ເປັນໜ່ວຍບໍລິການ
ໂພນພະເນົາ.
3
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ຂໍັ້ມນທາງດ້ານການເງິນທີໍ່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2022 ທຄຕລ ມຕົວເລກຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດ ດັື່ງລຸ່ມນົ້:
ຍອດຊັບສິນ: 84.447.452 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ລນ
ືື່ ແຜນການ 16,41%
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານມາເພື່ມຂນ
ົ້ 41,77%;
ຍອດເງິນກ້ທັງໝົດ: 38.471.852 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ລືື່ນແຜນການ
21,22% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານມາເພື່ມຂນ
ົ້ 30,69%;
ຍອດເງິນຝາກ: 76.493.066 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ລືື່ນແຜນການ
15,90% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານມາເພື່ມຂນ
ົ້ 43,14%;
ທຶນທັງໝົດ: 2.117.568 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 85,73% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 0,65%;
ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ) ກ່ອນອາກອນ: (2.768) ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້
-4,69%;
ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ) ຫັງອາກອນ: (12.698) ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້
-26,90%.

III. ຂໍັ້ມນທົໍ່ວໄປ ແລະ ຂໍັ້ມນສໍາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ
ທີໍ່ຕັັ້ງ ແລະ ເຄອຂ່າຍ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢູ່ເລກທ 01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລ, ນະຄອນ
ຫວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2022 ທະນາຄານມ (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, (6) ວິສາຫະກິດຂາຮຸນ
້ ແລະ ວິ
ສາຫະກິດປະສົມ, (20) ສາຂາ, (95) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (10) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົື່ວ ສປປ ລາວ.
ຕິດຕໍໍ່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂໍັ້ມນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ
● ເບໂທ (+856-21) 213200 ຫື ໂທ 1555
● ແຟັກ (+856-21) 213202
● ອເມວ: bcelhqv@bcel.com.la
● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la
●

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດໍາເນນທຸລະກິດໃນຮູບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນ
ຢູ່ໃນຕະຫາດຫັກຊັບ ສປປ ລາວ.
●

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຕັົ້ງຂນ
ົ້ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ
129/ທຫລ, ລົງວັນທ 01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອງຕາມໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ເລກທ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ,
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທດັື່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິື່ງຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການ
ເງິນເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖືຮນ
ຸ້ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ.
ວັນທ 15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸນ
້ ສາມັນ 10% (ເທົື່າກັບ 13.657.759 ຮຸ້ນ) ໃຫ້ຄູ່
ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ ຊືວ
ື່ ່າ ທະນາຄານ COFIBRED ອງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸນ
້ ສາມັນ ລະຫວ່າງ
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.
ໃນວັນທ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພື່ມທນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂໍົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ 21/ທຫລ, ລົງວັນທ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
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ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ 15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫາດຫັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພື່ມທນ
ຈົດທະບຽນຈໍານວນ 355.728.500.000 ກບ (ເທົື່າກັບ 71.145.700 ຮຸນ
້ ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ 01/ຕລຊລ, ລົງ
ວັນທ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ 0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ 18
ພດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ໃນວັນທ 11 ຕຸລາ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານປັບປຸງ
ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮນ
ຸ້ ໂດຍການສະເໜຂາຍສິດຊືຮ
ົ້ ຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງການແບ່ງ
ຮຸ້ນຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພືອ
ື່ ສະໜັບສະໜູນສະເໜຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທື່ຫາກຫາຍ ເພືອ
ື່ ພັດທະນາທະນາ
ຄານໃຫ້ເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັນ
ົ້ ໃນວັນທ 29 ພະຈິກ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາ
ມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບໄດ້ຢງັົ້ ຢືນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການສະເໜຂາຍຮຸນ
້ ໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງທະນາ
ຄານໄດ້ສໍາເລັດ.
ປະຈຸບນ
ັ ໂຄງສ້າງການຖືຮນ
ຸ້ ຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 60%, ນັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ 10%.
ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດົມທນ ແລະ ຮັບຝາກ
ເງິນໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ສະໜອງເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ, ບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສືສນ
ິ ເຊືື່ອ,
ຄໍົ້າປະກັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆ ທື່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບໍລິການເປັນນາຍໜ້າຊືຂ
ົ້ າຍຫັກຊັບເປັນ
ຕົົ້ນ.
ທຶນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2022 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກບ (ວັນທ 31 ທັນວາ 2021:
1.038.617 ລ້ານກບ).

IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ
ສະພາບໍລິຫານ,
ຄະນະອໍານວຍການ
ການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຂຶັ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ
1.

ແລະ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງັ້ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
1.1 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ:
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນະວັນທ 30 ມິຖນ
ຸ າ 2022
ປະກອບ ມ 9 ທ່ານ:
- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ
ປະທານ
- ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ
ຮອງປະທານ
- ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ
ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄໍາຕັນ
ສະມາຊິກ
- ທ່ານ Stephane Mangiavacca
ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ຮສ ທອງເພັດ ຈັນທະນວົງ
ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ
ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ສອນໄຊ ສລາເພັດ
ສະມາຊິກ
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ
ສະມາຊິກ
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1.2. ປະຫວັດຫຍໍັ້ຂອງສະພາບໍລິຫານ
❖ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ:

ປະທານ

● ວັນ, ເດືອນ, ປ ເກດ: 24/11/1966
● ສັນຊາດ: ລາວ
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ
● ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະ
ຕາລ ປະເທດອົດສະຕາລ; ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, ປະເທດ
ໄທ; ປະລິນຍາຕ, ປະລິນຍາໂທດ້ານຟຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກູ ປະເທດຣັດ
ເຊຍ.
❖ ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສນດາລາ: ຮອງປະທານ

● ວັນເດືອນປເກດ: 03/06/1945
● ສັນຊາດ: ລາວ
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ
● ຕໍາແໜ່ງ: ກໍາມະການອິດສະຫະ
● ປະຫວັດການສກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທື່ນະຄອນວໍຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ,
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ ທື່ເມືອງປານາ ປະເທດອິນເດຍ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕຈາກ
ປະເທດ ອົດສະຕາລ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.
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❖ ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ: ສະມາຊິກ

● ວັນເດືອນປເກດ: 28/05/1965
● ສັນຊາດ: ລາວ
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຣັດເຊຍ
● ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
● ລະດັບການສກສາ: ຊັົ້ນສູງທິດສະດການເມືອງ-ການປົກຄອງ ຈາກສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງ
ແຫ່ງຊາດ; ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ຈາກປະເທດຍປ
ື່ ຸ່ນ; ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ
ແລະ ສິນເຊືື່ອ (ໃບປະກາດແດງ) ຈາກປະເທດຣັດເຊຍ.

❖ ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄໍາຕັນ: ສະມາຊິກ

● ວັນເດືອນປເກດ: 25/05/1970
● ສັນຊາດ: ລາວ
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ
● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທນ ແລະ ປະກັນໄພ, ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາໂທເສດຖະກິດ-ທຸລະກິດ ທື່ວິທະຍາໄລກຸງຮ, ປະເທດ ສ ເກົາຫ; ປະລິນຍາ
ຕຄຸ້ມຄອງກົນຈັກ ທື່ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ 2 ທັນວາ ສປປ ລາວ.
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❖ ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA: ສະມາຊິກ

● ວັນເດືອນ ປເກດ: 11/07/1975
● ສັນຊາດ: ຝຣັື່ງ
● ພາສາ: ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ, ສະເປນ, ຈນ ແລະ ຢປ
ື່ ຸ່ນ
● ຕໍາແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຝ່າຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະ
ສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
● ລະດັບການສກສາ: ສກສາທື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole Nationale Superieure des Mines de SaintEtienne, ຈົບປະລິນຍາຕເສດຖະສາດ, ຈົບຊັົ້ນສູງສາຂາ ວິສະວະກໍາສາດ ດ້ວຍກຽດນິຍົມ ແລະ ເຂົົ້າ
ຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິສະວະກໍາສິື່ງແວດລ້ອມ ທື່ University of New Brunswick
ປະເທດ Canada.
❖ ທ່ານ ຮສ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ: ສະມາຊິກອິດສະຫະ

● ວັນເດືອນປເກດ: 20/04/1962
● ສັນຊາດ: ລາວ
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ
● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຄະນະບໍດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກດ້ານການບັນຊ (PhD Candidate 2021) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ
ປະທຸມ, ປະເທດໄທ; ໄດ້ຮບ
ັ ປະກາດສະນຍະບັດນັກຊ່ຽວຊານບັນຊລາວ; ປະລິນຍາໂທດ້ານການພົວພັນ
ສາກົນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ De Mons ປະເທດແບນຊິກ; ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈາກມະ
ຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢແຫ່ງເອເຊຍ (AIT) ປະເທດໄທ; ປະລິນຍາຕດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດໂຄງ
ການຮ່ວມມືສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢແຫ່ງເອ
ເຊຍ (AIT) ປະເທດໄທ; ປະລິນຍາຕດ້ານຄະນິດສາດ-ຟຊິກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
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❖ ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ: ສະມາຊິກອິດສະຫະ

● ວັນເດືອນປເກດ: 27/04/1982
● ສັນຊາດ: ລາວ
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ
● ຕໍາແໜ່ງ: ຮັກສາການຫົວໜ້າ ສູນຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດ
ຖະກິດ.
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາໂທດ້ານນະໂຍບາຍບໍລິຫານພາກລັດ ຢູສ
່ ະຖາບັນ GRIPS, ປະເທດຍປ
ື່ ຸ່ນ;
ປະລິນຍາຕດ້ານເສດຖະສາດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;
ນັກສກສາແລກປ່ຽນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ, ປະເທດສິງກະໂປ.
❖ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີລາເພັດ: ສະມາຊິກອິດສະຫະ

● ວັນເດືອນປເກດ: 01/01/1977
● ສັນຊາດ: ລາວ
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ
● ຕໍາແໜ່ງ: ປະທານສະພາວິຊາຊບ ນັກບັນຊ ແລະ ນັກກວດສອບ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກດ້ານການບັນຊ (PhD Candidate) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສປະທຸມ,
ປະເທດໄທ; ເປັນສະມາຊິກຂອງ CPA ລາວ ແລະ CPA ອົດສະຕາລ; ປະລິນຍາໂທດ້ານການເງິນ ຢູວ
່ ິ
ທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢສັນຕິພົນ, ປະເທດໄທ; ປະລິນຍາຕດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນ
ເຕ; ເປັນສະມາຊິກຂອງ Lao Institute of Chartered Public Accountants (LICPA); ສກສາລະ
ດັບຊັົ້ນສູງ ດ້ານການບັນຊ ຢູວ
່ ິທະຍາໄລປາກປ່າສັກ.
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❖ ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວົງ: ສະມາຊິກ

● ວັນເດືອນປເກດ: 15/08/1964
● ສັນຊາດ: ລາວ
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ
● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
● ລະດັບການສກສາ: ບໍາລຸງທິດສະດການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ
ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊັກ.
2.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງັ້ ຂອງຄະນະອໍານວຍການ
ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນະວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2022
ປະກອບມ 7 ທ່ານ:
- ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ
ຜູ້ອໍານວຍການ
- ທ່ານ ນາລິນ ສລະວົງສິດ
ຮອງຜູອ
້ ໍານວຍການ
- ທ່ານ ກົງສັກ ສຸພອນສ
ຮອງຜູອ
້ ໍານວຍການ
- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສດ
ຮອງຜູອ
້ ໍານວຍການ
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ
ຮອງຜູອ
້ ໍານວຍການ
- ທ່ານ ນ. ບົວໄພວັນ ນັນດາວົງ
ຮອງຜູອ
້ ໍານວຍການ
- ທ່ານ ສາຍຈິດ ສິມມະະວົງ
ຮອງຜູອ
້ ໍານວຍການ
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3.

ການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທີໍ່ຂຶັ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ
3.1 ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົົ້ນປ 2022 ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ 2 ຄັົ້ງ ແລະ
ວິສາມັນ 2 ຄັງົ້ ສາມາດສັງລວມການເຄືອ
ື່ ນໄຫວທື່ສໍາຄັນໄດ້ດງັື່ ນົ້:
- ພິຈາລະນາການອະນຸມັດເງິນກູ້ ທື່ເປັນວົງເງິນໃນສິດອະນຸມດ
ັ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ຈໍານວນໜື່ງ ;
- ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການທື່ຂົ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງເລຂາສະພາບໍລິຫານ;
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ , ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການທື່ຂົ້ນ
ກັບສະພາບໍລິຫານ ໃນປ 2022 ແລະ ແຜນຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປ 2021;
- ຮັບຮອງດ້ານຫັກການໃນການສ້າງຕັົ້ງບໍລສ
ິ ັດ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊັບສິນ ຈໍາກັດ ເພືື່ອເປັນພືົ້ນຖານນໍາສະເໜ
ກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮ
ື ຸ້ນ ທຄຕລ ພິຈາລະນາ;
- ຮັບຮອງຜົນກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021 ຕາມມາດຕະຖານບັນຊລາວ (LAS),
ຮັບຮອງວິທການພິຈາລະນາຜົນກວດສອບມາດຕະຖານສາກົນ (IFRS) ຜ່ານຈົດໝາຍວຽນ ເພືື່ອນໍາສະເໜ
ກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮ
ື ຸ້ນພິຈາລະນາ;
- ຮັບຮອງການແບ່ງປັນກໍາໄລຫັງອາກອນເຂົົ້າຄັງຕ່າງໆ ປະຈໍາປ 2021 ຕາມລະບຽບການ;
- ຮັບຮອງແຜນການດໍາເນນທຸລະກິດປະຈໍາປ 2022 ຂອງ ທຄຕລ ເພືື່ອນໍາສະເໜກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ
ພິຈາລະນາ;
- ຮັບຮອງບໍລິສດ
ັ ກວດສອບ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2022 ເພືອ
ື່ ນໍາສະເໜກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮ
ື ຸ້ນ ທຄຕລ ພິຈາລະນາ;
- ຮັບຮອງແຜນການຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021. ເຊິງື່ ໄດ້ກໍານົດມືົ້ປດ
ິ ບັນຊຜູ້ຖືຮນ
ຸ້ ໃນວັນ
ທ 01 ເມສາ 2022 ເພືື່ອກໍານົດສິດຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021; ກອງປະຊຸມຜູ້
ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ຈັດຂົ້ນໃນວັນທ 29 ເມສາ 2022 ທື່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ.
- ຮັບຮອງເອົາວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021 ແລະ ຕົກລົງບໍຈ
ື່ ່າຍເງິນປັນຜົນ ປະຈໍາປ
2021;
- ຮັບຮອງການປະກອບຄໍາເຫັນຕໍື່ “ຮ່າງ” ຂໍົ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ການ
ຕອບແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍົ້ຕົກລົງດັງື່ ກ່າວ,
ພ້ອມທັງເຫັນດໃຫ້
ທຄຕລ ແຈ້ງຕອບ ທຫລ.
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາລະບຽບການ
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການບາເຊວ 2. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົົ້ນປ
2022 ຄະນະກໍາມະການໄດ້ດໍາເນນກອງປະຊຸມ 1 ຄັງົ້ ເຊິງື່ ໄດ້ປກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງບາງເນືົ້ອໃນທສ
ື່ າຄັນ
ດັື່ງນ:ົ້
3.2

-

-

-

ຮັບຊາບຕໍື່ການລາຍງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ແລະ ເຫັນດຕໍື່ກັບການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງ
ເປັນ % ເພືອ
ື່ ວັດແທກລະດັບການຍອມຮັບໄດ້, ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບສືບຕໍື່ພັດທະນາຄົນ
ົ້ ຄວ້າໃນ
ກໍລະນເກດຄວາມສ່ຽງທື່ເກນລະດັບທຍ
ື່ ອມຮັບໄດ້ (ຂັົ້ນຮ້າຍແຮງ) ຈະພັດທະນາດ້ານການຕອບໂຕ້ຕໍື່ກັບ
ຄວາມສ່ຽງທື່ເກດຂົ້ນແນວໃດ;
ຮັບຊາບຕໍື່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມຫັກການ ບາເຊວ 2 ຂອງ ທຄຕລ, ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະ
ໂຄງການເອົາໃຈໃສ່ຈດ
ັ ຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທື່ວາງໄວ້, ສືບຕໍື່ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານເປັນ
ແຕ່ລະໄລຍະ;
ຮັບຮອງໂດຍພືົ້ນຖານຕໍື່ກັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຄວາມຕໍື່ເນືື່ອງທາງທຸລະກິດ ທຄຕລ ແລະ
ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງ
ຈັດສັນເນືອ
ົ້ ໃນຄືນບາງຈຸດ ຕາມຄໍາເຫັນຂອງຄະນະກໍາມະການໄດ້
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ແນະນໍາ, ພາຍຫັງສໍາເລັດການປັບປຸງ ຈື່ງນໍາສົື່ງເອກະສານໃນຮູບແບບຈົດໝາຍວຽນຫາຄະນະກໍາມະການ
ຕືື່ມ ແລະ ນໍາສະເໜຕໍື່ສະພາບໍລິຫານເພືື່ອຮັບຮອງ.
ຄະນະກໍາມະການຄັດເລອກ ແລະ ກໍານົດຄ່າຕອບແທນ
ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດ້ຕົກລົງໂຮມວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ແລະ ຄະນະກໍາມະ
ການກໍານົດຄ່າຕອບແທນເຂົົ້າກັນເປັນຄະນະກໍາມະການດຽວ ຮຽກວ່າ ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ແລະ ກໍານົດ
ຄ່າຕອບແທນນັບແຕ່ຕົົ້ນປ 2022. ຄະນະກໍາມະການດັື່ງກ່າວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ ທື່ຕິດພັນກັບວຽກງານແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝູນວຽນບັນດາຕໍາແໜ່ງ
ບໍລິຫານສໍາຄັນ ແລະ ຄ່າຕອບແທນສໍາລັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊງື່
ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືອ
ື່ ໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜຮັບຮອງຜ່ານສະພາບໍລິຫານ
ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນ.
3.3

3.4

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ເປດກອງປະຊຸມເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງຜົນການດໍາເນນ
ງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທື່ຈະສະເໜຜ່ານສະພາບໍລິຫານ ຈໍານວນ 2 ຄັງົ້ ເຊິື່ງໄດ້ຮບ
ັ ຮອງບາງເນືົ້ອ
ໃນທື່ສໍາຄັນດັື່ງນົ້:
-

-

ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ທິດຊົ້ນໍາຕໍື່ຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈໍາ ຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຂະຫຍາຍສິນເຊືື່ອ , ການເກັບກູ້ໜົ້ NPL ແລະ ວຽກງານການ
ບໍລິຫານທນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດ , ແຜນດໍາເນນງານປະຈໍາປ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ
ຍາວ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ;
ຕິດຕາມວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ທຄຕລ;
ຮັບຮອງການສະເໜສ້າງຕັົ້ງບໍລສ
ິ ັດ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊັບສິນ ຈໍາກັດ ເພືື່ອນໍາສະເໜໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ
ພິຈາລະນາຮູບແບບການສ້າງຕັົ້ງ;
ຮັບຮອງແຜນການດໍາເນນທຸລະກິດປະຈໍາປ 2022 ເພືື່ອນໍາສະເໜສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ;
ພິຈາລະນາຕົວເລກຜົນກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021 (ມາດຖານລາວ) ເພືື່ອພິຈາລະນາ
ກ່ຽວກັບການປັນຜົນຮຸ້ນປະຈໍາປ 2021 ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ນໍາສະເໜສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ;
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ວາລະກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ແລະ ການກະກຽມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮນ
ຸ້
ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021 ເພືື່ອນໍາສະເໜສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ;
ພິຈາລະຮັບຮອງການບັນທກບັນຊຄ້າງຮັບດອກເບ້ຍຂອງລູກຄ້າເງິນກູ້ລາຍໃຫຍ່ຈໍານວນໜື່ງ ທື່ໄດ້ຢຸດຄິດ
ໄລ່ມາໄລຍະໜື່ງ ເຂົົ້າເປັນລາຍຮັບຄືນ.

3.5 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ

-

-

ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ ແລະ ຂັນ
ົ້ ຕອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ວຽກງານການກວດກາສຸກເສນ, ເຝົົ້າລະວັງບັນຫາຂໍົ້ພົບເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົື່ງຂ່າວຈາກລູກຄ້າ, ເພືື່ອ
ໃຫ້ຮັບປະກັນແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນການ. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດການປ່ອຍສິນເຊືອ
ື່ ຂອງສາຂາ ແລະ
ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ;
ດໍາເນນການກວດກາປົກກະຕິໄດ້ 41 ພາກສ່ວນ, ກວດກາສະເພາະກິດ 2 ຄັົ້ງ, ກວດກາສະເພາະດ້ານ ແລະ
ກວດກາສຸກເສນ 77 ຄັົ້ງ. ພ້ອມທັງຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂໍົ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-ພາຍນອກ ຂອງ
ບັນດາພະແນກ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ;
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