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I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ 

1. ວິໄສທັດ 

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

2. ພາລະກິດ 

ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປນັທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ພາລະກິດຫ ັກທ ື່
ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ແມ່ນການພດັທະນາການປັບປງຸດ້ານບໍລິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະ
ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄງົທາງດ້ານການເງນິ ແລະ ສອດຄອ່ງຕາມຫ ັກການບາເຊວ 2, 
ພັດທະນາລະບົບໄອທ  ແລະ ເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນລະບບົບລໍິການ, ພດັທະນາດ້ານລະບບົຂໍົ້ມນູ
ຂ່າວສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮບັປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.  ພອ້ມ
ນັົ້ນ, ກໍື່ເນັົ້ນໃສ່ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ມ ຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ເປັນມອືາຊ ບດ້ານການ
ບໍລິການທະນາຄານ ເພືື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງຂອງການພດັທະນາ ທຄຕລ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເພິື່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບ
ລູກຄ້າທ ື່ມາໃຊ້ບໍລິ ການ ແລະ ສ້າງຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍືນຍົງ. 

❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 2022 

ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄງົຍນືຍງົ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ນໍາ
ໜ້າໃນດ້ານຄວາມທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ໄດ້ກໍານດົຍດຸ
ທະສາດການພັດທະນາ ເພືື່ອກໍານົດບັນດາທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັລະອຽດ ເຊິື່ງໄດ້ແບ່ງ
ອອກເປັນ 3 ຍດຸທະສາດໃຫຍ່ ປະກອບມ  11 ແຜນງານ ແລະ 42 ໂຄງການ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທ ື່ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໃນປ  2022 ທ ື່ຜ່ານການທົບທວນຄນື ມ  11 ແຜນງານ, 38 ໂຄງການ ແລະ 305 ແຜນວຽກ ດັື່ງລາຍ
ລະອຽດລຸ່ມນ ົ້:  

• ຍຸດທະສາດທີ 1: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ອົງກອນຢ່າງຮອບດ້ານ (ປະກອບມ  5 ແຜນງານ 20 
ໂຄງການ ແລະ 188 ແຜນວຽກ) 

- ການບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ເພ ື່ມປະສດິທິພາບການດໍາເນ ນທຸລະກິດໃຫ້ຍືນຍງົ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ 
ແລະ 89 ແຜນວຽກ; 

- ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານສິນເຊືື່ອ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 32 ແຜນວຽກ; 
- ການພັດທະນາບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມ ປະສິທິພາບ ປະກອບມ  4 ໂຄງການ ແລະ 

30 ແຜນວຽກ; 
- ສ້າງລະບບົຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງພືົ້ນຖານຕ້ານການຟອກເງນິໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ປະກອບມ  5 ໂຄງ 

ການ ແລະ 37 ແຜນວຽກ; 
- ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບລໍິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ປະກອບມ  1 ໂຄງການ. 

• ຍຸດທະສາດທີ 2: ຍຸດທະສາດຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະ
ກໍາໃໝ່ໆໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ້າວສ ່ຍຸກເສດຖະກິດດິຈິຕອລ (ປະກອບມ  3 ແຜນງານ 13 
ໂຄງການ ແລະ 95 ແຜນວຽກ) 

- ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ  ປະກອບມ  6 ໂຄງການ ແລະ 41 ແຜນວຽກ; 
- ຄຸ້ມຄອງບລໍິຫານຂໍົ້ມນູ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ທັນສະໄໝໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ 

ແລະ ມ ຄຸນນະພາບ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ ແລະ 12 ແຜນວຽກ; 
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- ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພືື່ອຫັນສູ່ການບໍລິການໃນຮູບແບບ Digital Banking ປະກອບມ  2 ໂຄງ 
ການ ແລະ 42 ແຜນວຽກ; 

• ຍຸດທະສາດທີ 3: ຍຸດທະສາດສ້າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕາມມາດຕະຖານສາກົນ 
(ປະກອບມ  3 ແຜນງານ 5 ໂຄງການ ແລະ 22 ແຜນວຽກ) 

- ການປັບປງຸ, ພດັທະນາລະບບົບນັຊ  ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນ ປະກອບມ  3 ໂຄງການ 
ແລະ 12 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 ທ່າອ່ຽງໃນຕໍໍ່ໜ້າ 
ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕ ໃນລະດບັ 

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. ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, 
ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຈະປະເຊ ນກັບສິື່ງທ້າທາຍຫ າຍດ້ານ ເປັນຕົົ້ນເເມ່ນການເພ ື່ມຂ ົ້ນຂອງລະດັບໜ ົ້ສິນ
ສາທາລະນະ, ການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍື່ໄດ້ຕາມແຜນ, ຄັງສໍາຮອງຢູ່ໃນລະດັບຕໍື່າ, ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກ ບ ແລະ 
ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ທ ື່ມ ທ່າອ່ຽງເພ ື່ມຂ ົ້ນສູງ. ນອກຈາກນ ົ້ ສະພາບສົງຄາມລັດເຊຍ-ຢູເຄຣນ ແລະ ຂໍ ົ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ແລະ ພູມມິສາດໃນປະເທດພາກພືົ້ນ ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງ ສປ ຈ ນ - ອາເມລິກາ ຍັງ
ເປັນປັດໄຈສ່ຽງ ທ ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍື່ເສດຖະກິດຂອງລາວ. 

1.1. ອັດຕາເງິນເຟີັ້ 
ສະພາບລວມຂອງອດັຕາເງິນເຟ ົ້  ປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ 2022 (ທຽບປ ຕໍື່ປ ) ເພ ື່ມຂ ົ້ນເຖິງ 23,6% ເຊິື່ງເປນັ

ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ສງູສດຸໃນຮອບ 22 ປ  (ເດືອນ 05 ປ  2000 ອດັຕາເງິນເຟ ົ້ຢູ່ທ ື່ 31%). ສາເຫດທ ື່ເຮັດໃຫ້ອດັຕາເງິນເຟ ົ້
ເພ ື່ມຂ ົ້ນສູງເເມ່ນຍອ້ນການເໜັງຕ ງເພ ື່ມຂ ົ້ນຂອງໝວດສນິຄ້າຕົົ້ນຕໍ ເຊັື່ນ: ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ໝວດ
ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນເຮອືນ ແລະ ໝວດສນິຄາ້ອືື່ນໆ. ນອກຈາກນ ົ້, ການເພ ື່ມຂ ົ້ນຂອງລາຄານໍົ້າມັນ, 
ກາສ໌ ແລະ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງນິກ ບ ເປນັປັດໄຈສໍາຄັນທ ື່ເຮດັໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ເພ ື່ມຂ ົ້ນສູງ. 

1.2. ອັດຕາເເລກປ່ຽນ 

ຮອດເດອືນ ມິຖຸນາ 2022 ເຫັນວ່າອດັຕາເເລກປ່ຽນກ ບ/ໂດລາ ຜັນຜວນສງູ, ໃນນັົ້ນ ອດັຕາແລກປ່ຽນລະບົບ
ທະນາຄານ ສະເລຍ່ 14.725 ກ ບ/ໂດລາ ເພ ື່ມຂ ົ້ນເຖິງ 56% ທຽບປ ຕໍື່ປ  (ຈາກ  9.452 ກ ບ/ໂດລາ), ໃນຂະນະທ ື່
ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບເພ ື່ມຂ ົ້ນສະເລຍ່ 67% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ນອກຈາກນ ົ້, ສວ່ນຕ່າງລະຫວ່າງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫ າດນອກລະບົບ ແລະ ທະນາຄານມ ທ່າອ່ຽງເພ ື່ມຂ ົ້ນ (ສ່ວນຕ່າງເພ ື່ມຂ ົ້ນຈາກ 6% ໃນທ້າຍປ  
2021 ເປນັ 18% ໃນເດອືນ 06/2022).  ສາເຫດການເພ ື່ມຂ ົ້ນຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນມາຈາກປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ 
ປັດໄຈພາຍນອກ ໂດຍປດັໄຈພາຍໃນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການເງນິໂດລາທ ື່ເພ ື່ມຂ ົ້ນຢ່າງຕໍື່ເນືື່ອງ ໃນຂະນະທ ື່ເງິນໂດ
ລາມ ການແຂງຄ່າທຽບໃສສ່ະກຸນເງນິຕ່າງໆໃນທົື່ວໂລກ ເນືື່ອງມາຈາກການປັບຂ ົ້ນອດັຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍຂອງ
ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ (FED).  

ສໍາລັບອັດຕາເເລກປ່ຽນເງນິບາດ, ຮອດເດອືນ ມິຖຸນາ 2022 ໃນລະບບົທະນາຄານ ສະເລຍ່ 478,9 ກ ບ/ບາດ 
ເພ ື່ມຂ ົ້ນ 45% ທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທ ື່ອດັຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ສະເລຍ່ 504,7 ກ ບ/ບາດ ເພ ື່ມຂ ົ້ນ
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ປະມານ 52%. ສໍາລບັສວ່ນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫ າດ ແລະ ທະນາຄານ ເຫັນວ່າມ ທ່າອ່ຽງເພ ື່ມຂ ົ້ນ 
(ຈາກ 0,2% ໃນທ້າຍປ  2021 ເປນັ 5% ໃນເດອືນ ມິຖຸນາ 2022). ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກ ບ/ບາດເພ ື່ມຂ ົ້ນມ ສາເຫດ
ຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດໃນລາວມ ສງູ ເພາະນໍາເຂົົ້າສນິຄາ້ຈາກໄທ ກວມເອົາສັດສ່ວນຫ າຍ (ປະມານ 50% 

ຂອງການນໍາເຂົົ້າທັງໝົດໃນປ  2020 ແລະ 47% ໃນປ  2021, ຂໍົ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ 2022). 

1.3. ສະພາບການນໍາເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນ 

ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດອືນ ມ ຖຸນາ ປ  2022 ບັນລຸໄດປ້ະມານ 1.000 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັົ້ນ, ມນູຄ່າການສົື່ງອອກ ມ ປະມານ 456 ລ້ານໂດລາ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ມ ປະມານ 589 
ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 133 ລ້ານໂດລາ. ສາໍລັບສນິຄ້າສົື່ງອອກຫ ັກປະກອບດ້ວຍ ຄໍາປະສົມ, ຄໍາ
ແທ່ງ, ເຈ້ຍ ແລະ ເຄືື່ອງທ ື່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ, ແຮ່ທອງ, ຢາງພາລາ, ແຮ່ເຫ ັກ, ໝາກກ້ວຍ ແລະ ອືື່ນໆ (Lao PDR Trade 

Portal, ມິຖຸນາ 2022). 

2. ການເຄ ໍ່ອນໄຫວທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ 

ໃນໄລຍະ 06 ເດອືນຕົົ້ນປ  2022 ທຄຕລ ໄດຈ້ັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜນົການດໍາເນ ນທຸລະກິດ 1 ຄັົ້ງ, ຈດັ
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 4 ຄັົ້ງ (ສະໄໝສາມັນ 2 ຄັົ້ງ ແລະ ວສິາມັນ 2 ຄັົ້ງ); ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ໃນວັນທ  29/04/2022; ສໍາເລດັການສະຫຼຸບຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດປະຈໍາປ  
2021; ຈັດຂັົ້ນສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ປະຈໍາປ  2022; ສໍາເລັດການຮບັຮອງແຜນດໍາ
ເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບນັດາສາຂາທົື່ວລະບບົ ປະຈໍາປ  2022; ຮບັຮອງບົດກວດສອບຖານະການເງິນ 
ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ ທ ື່ໄດຮ້ັບການກວດສອບຈາກບໍລສິັດກວດສອບພາຍ
ນອກ; ສໍາເລັດການກໍານດົ KPI ເພືື່ອປະເມ ນສາຂາ ປະຈໍາປ  2022 ແລະ KPI ເພືື່ອປະເມ ນສອງພະແນກສນິເຊືື່ອ; 

ສໍາເລດັການປັບ E-KYC ໃນການນໍາໃຊ້ບັດ ATM ນັກສ ກສາໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນໄດ້; ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາວ່າດວ້ຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG Scorecard) ໄລຍະທົດລອງ ຕາມແບບຟອມຂອງຕະຫ າດ
ຫ ັກຊັບລາວ; ດໍາເນ ນການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຕັົ້ງ ບລໍິສດັ ທຄຕລ ບລໍິຫານຊັບສນິ ຈໍາກັດ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ໄດ້ສໍາເລັດການ
ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈດັຕັົ້ງບາງພະແນກການພາຍໃນ ດັື່ງນ ົ້: 

- ໂຮມພະແນກການຕະຫ າດ ແລະ ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ເຂົົ້າກັນ ແລ້ວປ່ຽນຊືື່ເປັນ 
ພະແນກການຕະຫ າດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ພ້ອມທັງໂຮມຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ໂອນ
ວຽກງານປະເມ ນການຕະຫ າດ ໃຫ້ຂ ົ້ນກັບພະແນກຄົົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຂາ; 

- ໂຮມພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະແນກສະກັດກັົ້ນການຟອກເງິນ ເຂົົ້າກັນ ແລ້ວປ່ຽນຊືື່ເປັນ ພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັົ້ນການຟອກເງນິ; 

- ໂຮມພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສນິເຊືື່ອ ແລະ ພະແນກບໍລຫິານສິນເຊືື່ອ ເຂົົ້າກັນ ແລວ້ປ່ຽນຊືື່ເປນັ ພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງສນິເຊືື່ອ; 

- ປ່ຽນຊືື່ພະແນກປະຕິບັດການສນິເຊືື່ອ ມາເປັນ ພະແນກບໍລິຫານຊບັສນິ ແລະ ແກ້ໄຂໜ ົ້ສິນ; 
- ຍຸບພະແນກນິຕິກໍາ ແລ້ວໂອນວຽກດັື່ງກ່າວໄປໃຫ້ພະແນກຫ້ອງການບລໍິຫານ-ການເງນິ, ພະແນກຈັດຕັົ້ງ-
ພະນັກງານ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜ ົ້ສນິ; 

- ດໍາເນ ນການປິດໜ່ວຍບໍລິການເປັນການຖາວອນຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ໜ່ວຍບໍລິການຊຽງມວ່ນ ທ ື່ຂ ົ້ນກັບ
ສາຂາຫ ວງພະບາງ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫ າດນາເຫ ັກ ທ ື່ຂ ົ້ນກັບສາຂາສາລະວນັ; 

- ດໍາເນ ນການປິດໜ່ວຍບໍລິການເພືື່ອຍ້າຍສະຖານທ ື່ໄປບ່ອນໃໝ່ຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ປິດໜ່ວຍບໍລິການນໍົ້າ
ພຸ ທ ື່ຂ ົ້ນກັບສາຂານະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ຍົກຍ້າຍໄປສະຖານທ ື່ໃໝ່ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດ
ຖາ; ປິດໜ່ວຍບໍລິການໂພນຕ້ອງ ທ ື່ຂ ົ້ນກັບສາຂາໄຊເສດຖາ ຍົກຍ້າຍໄປສະຖານທ ື່ໃໝ່ເປັນໜ່ວຍບລໍິການ
ໂພນພະເນົາ. 
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3. ຂໍັ້ມ ນທາງດ້ານການເງິນທີໍ່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ 

 ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  2022 ທຄຕລ ມ ຕົວເລກຜນົການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ດັື່ງລຸ່ມນ ົ້: 
- ຍອດຊັບສິນ: 84.447.452 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ລືື່ນແຜນການ 16,41% 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂ ົ້ນ 41,77%; 
- ຍອດເງິນກ ້ທັງໝົດ: 38.471.852 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສແ່ຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດລ້ືື່ນແຜນການ 

21,22% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂ ົ້ນ 30,69%; 
- ຍອດເງິນຝາກ: 76.493.066 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດລ້ືື່ນແຜນການ 

15,90% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂ ົ້ນ 43,14%; 
- ທຶນທັງໝົດ: 2.117.568 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ 85,73% ທຽບໃສ່ໄລຍະ

ດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 0,65%; 
- ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ) ກ່ອນອາກອນ: (2.768) ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ ້         

-4,69%; 
- ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ) ຫ ັງອາກອນ: (12.698) ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ ້           

-26,90%. 

III. ຂໍັ້ມ ນທົໍ່ວໄປ ແລະ ຂໍັ້ມ ນສໍາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ 

● ທີໍ່ຕັັ້ງ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ 

        ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢູ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍນື, ເມືອງຈນັທະບູລ , ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈນັ. ນະວນັທ  30 ມິຖຸນາ 2022 ທະນາຄານມ  (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, (6) ວິສາຫະກິດຂາຮຸນ້ ແລະ ວິ
ສາຫະກິດປະສົມ, (20) ສາຂາ, (95) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (10) 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 

● ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ 

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

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

ກະຊວງອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ດັື່ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິື່ງຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການ
ເງິນເປນັຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍສຸ່ດ ໂດຍຖືຮຸນ້ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

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

ໃນວັນທ  17 ສງິຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພ ື່ມທ ນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດຮ້ັບຂໍົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວນັທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
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ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດຢ້ັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດເ້ພ ື່ມທ ນ
ຈົດທະບຽນຈໍານວນ 355.728.500.000 ກ ບ (ເທົື່າກັບ 71.145.700 ຮຸນ້) ຕາມໃບຢັົ້ງຢນືເລກທ  01/ຕລຊລ, ລົງ
ວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ  0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ  18 

ພ ດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 

ໃນວັນທ  11 ຕຸລາ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊບັໄດອ້ະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານປບັປຸງ
ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸນ້ໂດຍການສະເໜ ຂາຍສດິຊືົ້ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສງົຂອງການແບ່ງ
ຮຸ້ນຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜັບສະໜູນສະເໜ ຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ ື່ຫ າກຫ າຍ ເພືື່ອພັດທະນາທະນາ 
ຄານໃຫ້ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນໃນວນັທ  29 ພະຈິກ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາ
ມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ຢັົ້ງຢນືວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການສະເໜ ຂາຍຮຸນ້ໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງທະນາ 
ຄານໄດສ້ໍາເລດັ. 

ປະຈຸບນັ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸນ້ຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 60%, ນັກລງົທ ນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ 10%. 

ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບລໍິການ ລວມທັງການລະດົມທ ນ ແລະ ຮັບຝາກ
ເງິນໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ສະໜອງເງນິກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວ   
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສງົ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບລໍິການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ບລໍິການຊໍາລະສະສາງ, ບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສືສນິເຊືື່ອ, 

ຄໍົ້າປະກັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆ ທ ື່ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບລໍິການເປນັນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊບັເປນັ 
ຕົົ້ນ. 

ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທ ນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  30 ມິຖຸນາ 2022 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກ ບ (ວນັທ  31 ທັນວາ 2021: 

1.038.617 ລ້ານກ ບ). 

IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ 

ການເຄ ໍ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຂຶັ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ 

1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

1.1 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: 

 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນະວນັທ  30 ມິຖນຸາ 2022 
ປະກອບ ມ  9 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ປອ ບນຸເຫ ືອ ສິນໄຊວຣໍະວົງ   ປະທານ 

- ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ     ຮອງປະທານ 

- ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ     ສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ປະສົມເພດັ ຄໍາຕັນ    ສະມາຊິກ 

- ທ່ານ Stephane Mangiavacca   ສະມາຊິກ  

- ທ່ານ ຮສ ທອງເພດັ ຈັນທະນ ວົງ    ສະມາຊິກ 

- ທ່ານ ນ. ລັດດາວນັ ຊງົວໄິລ    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 

● ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະ
ຕາລ  ປະເທດອົດສະຕາລ ; ປະລິນຍາໂທດ້ານບລໍິຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ, ປະເທດ
ໄທ; ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟ ຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນດິທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກູ ປະເທດຣັດ
ເຊຍ. 

❖ ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສ ນດາລາ:  ຮອງປະທານ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 03/06/1945  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ 
● ຕໍາແໜ່ງ: ກໍາມະການອິດສະຫ ະ  
● ປະຫວັດການສ ກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວຊໍິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອນິເດຍ ທ ື່ເມືອງປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ ຈາກ
ປະເທດ ອດົສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ. 
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❖ ທ່ານ ຄໍາພດຸ ສິດທິລາດ:  ສະມາຊິກ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 28/05/1965 

● ສັນຊາດ: ລາວ 

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຣັດເຊຍ 

● ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

● ລະດັບການສ ກສາ: ຊັົ້ນສງູທິດສະດ ການເມອືງ-ການປົກຄອງ ຈາກສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງ
ແຫ່ງຊາດ; ປະລນິຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ຈາກປະເທດຍ ື່ປຸ່ນ; ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ 
ແລະ ສິນເຊືື່ອ (ໃບປະກາດແດງ) ຈາກປະເທດຣັດເຊຍ. 

 

❖ ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄໍາຕັນ:  ສະມາຊິກ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 25/05/1970  

● ສັນຊາດ: ລາວ 

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ 

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລດັລງົທ ນ ແລະ ປະກັນໄພ, ກະຊວງການເງິນ 

● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລນິຍາໂທເສດຖະກິດ-ທຸລະກິດ ທ ື່ວິທະຍາໄລກຸງຮ , ປະເທດ ສ ເກົາຫ  ; ປະລິນຍາ
ຕ ຄຸ້ມຄອງກົນຈັກ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວຊິາ 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 ື່ປຸ່ນ 

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

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

Etienne, ຈົບປະລິນຍາຕ ເສດຖະສາດ, ຈົບຊັົ້ນສູງສາຂາ ວສິະວະກໍາສາດ ດວ້ຍກຽດນຍິົມ ແລະ ເຂົົ້າ
ຮ່ວມໂຄງການແລກປຽ່ນກ່ຽວກັບວສິະວະກໍາສິື່ງແວດລ້ອມ 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 ບລໍິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລນິຍາເອກດ້ານການບັນຊ  (PhD Candidate 2021) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ 
ປະທຸມ, ປະເທດໄທ; ໄດ້ຮບັປະກາດສະນ ຍະບດັນັກຊຽ່ວຊານບນັຊ ລາວ; ປະລນິຍາໂທດ້ານການພົວພັນ
ສາກົນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ De Mons ປະເທດແບນຊິກ; ປະລິນຍາໂທດ້ານບລໍິຫານທຸລະກິດ ຈາກມະ 
ຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢ ແຫ່ງເອເຊຍ (AIT) ປະເທດໄທ; ປະລິນຍາຕ ດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດໂຄງ 
ການຮ່ວມມືສະຖາບນັການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢ ແຫ່ງເອ
ເຊຍ (AIT) ປະເທດໄທ; ປະລນິຍາຕ ດ້ານຄະນິດສາດ-ຟ ຊິກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
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❖ ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ: ສະມາຊິກອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 27/04/1982  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ  

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮັກສາການຫົວໜ້າ ສູນຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດ 
ຖະກິດ. 

● ລະດັບການສ ກສາ:  ປະລິນຍາໂທດ້ານນະໂຍບາຍບລໍິຫານພາກລັດ ຢູສ່ະຖາບັນ GRIPS, ປະເທດຍ ື່ປຸ່ນ; 
ປະລິນຍາຕ ດ້ານເສດຖະສາດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລໍິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 
ນັກສ ກສາແລກປ່ຽນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສງິກະໂປ, ປະເທດສິງກະໂປ. 

❖ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີລາເພັດ: ສະມາຊິກອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 01/01/1977  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ  

● ຕໍາແໜ່ງ: ປະທານສະພາວິຊາຊ ບ ນັກບັນຊ  ແລະ ນັກກວດສອບ 

● ລະດັບການສ ກສາ:  ປະລນິຍາເອກດ້ານການບນັຊ  (PhD Candidate) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ ປະທຸມ, 
ປະເທດໄທ; ເປັນສະມາຊິກຂອງ CPA ລາວ ແລະ CPA ອົດສະຕາລ ; ປະລນິຍາໂທດ້ານການເງນິ ຢູວ່ິ 
ທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢ ສັນຕິພົນ, ປະເທດໄທ; ປະລນິຍາຕ ດ້ານບລໍິຫານທຸລະກິດ ວິທະຍາໄລຄອມເຊນັ
ເຕ ; ເປັນສະມາຊິກຂອງ Lao Institute of Chartered Public Accountants (LICPA); ສ ກສາລະ
ດັບຊັົ້ນສູງ ດ້ານການບນັຊ  ຢູວ່ິທະຍາໄລປາກປ່າສັກ. 
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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 

● ລະດັບການສ ກສາ:  ບໍາລຸງທິດສະດ ການເມອືງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ 
ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊັກ. 

2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງຄະນະອໍານວຍການ  

ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນະວນັທ  30 ມິຖຸນາ 2022 
ປະກອບມ  7 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ຄໍາພຸດ ສດິທິລາດ  ຜູ້ອໍານວຍການ 

- ທ່ານ ນາລິນ ສ ລະວົງສິດ  ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ກົງສັກ ສຸພອນສ   ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວົງ  ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ນ. ບົວໄພວັນ ນນັດາວງົ ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

- ທ່ານ ສາຍຈດິ ສິມມະະວົງ  ຮອງຜູອ້ໍານວຍການ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. ການເຄ ໍ່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທີໍ່ຂຶັ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ 

3.1 ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົົ້ນປ  2022 ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດດ້ໍາເນ ນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ 2 ຄັົ້ງ ແລະ  
ວິສາມັນ 2 ຄັົ້ງ ສາມາດສັງລວມການເຄືື່ອນໄຫວທ ື່ສໍາຄນັໄດດ້ັື່ງນ ົ້: 
- ພິຈາລະນາການອະນຸມັດເງນິກູ້ ທ ື່ເປນັວົງເງິນໃນສິດອະນຸມດັຂອງສະພາບລໍິຫານ ຈໍານວນໜ ື່ງ; 
- ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການທ ື່ຂ ົ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງເລຂາສະພາບໍລິຫານ; 

- ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນຈດັກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ, ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການທ ື່ຂ ົ້ນ
ກັບສະພາບໍລິຫານ ໃນປ  2022 ແລະ ແຜນຈດັກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປ  2021; 

- ຮັບຮອງດ້ານຫ ັກການໃນການສ້າງຕັົ້ງບໍລສິັດ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊບັສນິ ຈໍາກັດ ເພືື່ອເປນັພືົ້ນຖານນໍາສະເໜ 
ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ພຈິາລະນາ; 

- ຮັບຮອງຜນົກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ຕາມມາດຕະຖານບັນຊ ລາວ (LAS), 

ຮັບຮອງວິທ ການພິຈາລະນາຜົນກວດສອບມາດຕະຖານສາກົນ (IFRS) ຜ່ານຈດົໝາຍວຽນ ເພືື່ອນໍາສະເໜ 
ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພຈິາລະນາ; 

- ຮັບຮອງການແບງ່ປນັກໍາໄລຫ ັງອາກອນເຂົົ້າຄັງຕ່າງໆ ປະຈໍາປ  2021 ຕາມລະບຽບການ; 

- ຮັບຮອງແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກິດປະຈໍາປ  2022 ຂອງ ທຄຕລ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ 
ພິຈາລະນາ; 

- ຮັບຮອງບລໍິສດັກວດສອບ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2022 ເພືື່ອນໍາສະເໜ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ພິຈາລະນາ; 
- ຮັບຮອງແຜນການຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021. ເຊິື່ງໄດ້ກໍານດົມືົ້ປດິບນັຊ ຜູ້ຖືຮຸນ້ໃນວັນ

ທ  01 ເມສາ 2022 ເພືື່ອກໍານົດສິດຜູ້ເຂົົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມຜູຖື້ຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021; ກອງປະຊຸມຜູ້
ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ຈດັຂ ົ້ນໃນວັນທ  29 ເມສາ 2022 ທ ື່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ.  

- ຮັບຮອງເອົາວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ແລະ ຕົກລົງບໍື່ຈ່າຍເງິນປັນຜນົ ປະຈໍາປ  
2021; 

- ຮັບຮອງການປະກອບຄໍາເຫັນຕໍື່ “ຮ່າງ” ຂໍົ້ຕົກລງົວ່າດວ້ຍການກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ການ
ຕອບແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມໃນການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍົ້ຕົກລົງດັື່ງກ່າວ, ພອ້ມທັງເຫັນດ ໃຫ້ 
ທຄຕລ ແຈ້ງຕອບ ທຫລ. 

3.2 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
       ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບນັດາລະບຽບການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ. ພອ້ມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທ ື່ຕິດພນັກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການບາເຊວ 2. ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຕົົ້ນປ  
2022 ຄະນະກໍາມະການໄດ້ດໍາເນ ນກອງປະຊຸມ 1 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດປ້ ກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງບາງເນືົ້ອໃນທ ື່ສ າຄນັ
ດັື່ງນ ົ້:  

- ຮັບຊາບຕໍື່ການລາຍງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ແລະ ເຫັນດ ຕໍື່ກັບການຈດັລະດັບຄວາມສ່ຽງ
ເປັນ % ເພືື່ອວດັແທກລະດັບການຍອມຮັບໄດ້, ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜດິຊອບສືບຕໍື່ພັດທະນາຄົົ້ນຄວ້າໃນ
ກໍລະນ ເກ ດຄວາມສ່ຽງທ ື່ເກ ນລະດັບທ ື່ຍອມຮັບໄດ້ (ຂັົ້ນຮ້າຍແຮງ) ຈະພັດທະນາດ້ານການຕອບໂຕ້ຕໍື່ກັບ
ຄວາມສ່ຽງທ ື່ເກ ດຂ ົ້ນແນວໃດ; 

- ຮັບຊາບຕໍື່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມຫ ັກການ ບາເຊວ 2 ຂອງ ທຄຕລ, ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜດິຊອບແຕ່ລະ
ໂຄງການເອົາໃຈໃສ່ຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທ ື່ວາງໄວ້, ສບືຕໍື່ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານເປັນ
ແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ຮັບຮອງໂດຍພືົ້ນຖານຕໍື່ກັບນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການບໍລິຫານຄວາມຕໍື່ເນືື່ອງທາງທຸລະກິດ ທຄຕລ ແລະ 
ມອບໃຫ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບປບັປງຸ ຈັດສັນເນືົ້ອໃນຄນືບາງຈດຸຕາມຄໍາເຫັນຂອງຄະນະກໍາມະການໄດ້
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ແນະນໍາ, ພາຍຫ ັງສໍາເລດັການປັບປຸງ ຈ ື່ງນໍາສົື່ງເອກະສານໃນຮບູແບບຈົດໝາຍວຽນຫາຄະນະກໍາມະການ
ຕືື່ມ ແລະ ນໍາສະເໜ ຕໍື່ສະພາບໍລິຫານເພືື່ອຮັບຮອງ. 

3.3 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລ ອກ ແລະ ກໍານົດຄ່າຕອບແທນ  
ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດ້ຕົກລົງໂຮມວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ແລະ ຄະນະກໍາມະ

ການກໍານົດຄ່າຕອບແທນເຂົົ້າກັນເປນັຄະນະກໍາມະການດຽວ ຮຽກວ່າ ຄະນະກໍາມະການຄັດເລອືກ ແລະ ກໍານົດ
ຄ່າຕອບແທນນັບແຕ່ຕົົ້ນປ  2022. ຄະນະກໍາມະການດັື່ງກ່າວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ ທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ຊບັຊອ້ນໝູນວຽນບນັດາຕໍາແໜ່ງ
ບໍລິຫານສໍາຄັນ ແລະ ຄ່າຕອບແທນສໍາລບັຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊ ື່ງ
ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜ ຮັບຮອງຜ່ານສະພາບໍລິຫານ 
ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນ. 

3.4 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ເປ ດກອງປະຊຸມເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງຜນົການດໍາເນ ນ
ງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆ ທ ື່ຈະສະເໜ ຜ່ານສະພາບໍລິຫານ ຈໍານວນ 2 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮບັຮອງບາງເນືົ້ອ
ໃນທ ື່ສໍາຄັນດັື່ງນ ົ້:  
- ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນໍາຕໍື່ຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປນັປະຈໍາ ຢ່າງ

ໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຂະຫຍາຍສນິເຊືື່ອ, ການເກັບກູ້ໜ ົ້ NPL ແລະ ວຽກງານການ
ບໍລິຫານທ ນແຕ່ລະໄລຍະ. 

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

- ຕິດຕາມວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ທຄຕລ; 

- ຮັບຮອງການສະເໜ ສ້າງຕັົ້ງບໍລສິັດ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊັບສິນ ຈໍາກັດ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ
ພິຈາລະນາຮູບແບບການສ້າງຕັົ້ງ; 

- ຮັບຮອງແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກິດປະຈໍາປ  2022 ເພືື່ອນໍາສະເໜ ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ; 
- ພິຈາລະນາຕົວເລກຜົນກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 (ມາດຖານລາວ) ເພືື່ອພຈິາລະນາ

ກ່ຽວກັບການປນັຜົນຮຸ້ນປະຈໍາປ  2021 ຂອງ ທຄຕລ  ແລະ ນໍາສະເໜ ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ; 
- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ວາລະກອງປະຊຸມສະພາບລໍິຫານ ແລະ ການກະກຽມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນ້ 

ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021 ເພືື່ອນໍາສະເໜ ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ; 
- ພິຈາລະຮັບຮອງການບນັທ ກບັນຊ ຄ້າງຮັບດອກເບ້ຍຂອງລູກຄາ້ເງິນກູ້ລາຍໃຫຍຈ່ໍານວນໜ ື່ງ ທ ື່ໄດຢຸ້ດຄິດ 

ໄລ່ມາໄລຍະໜ ື່ງ ເຂົົ້າເປັນລາຍຮັບຄືນ. 
 

3.5  ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ 

- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ວຽກງານການກວດກາສຸກເສ ນ, ເຝົົ້າລະວງັບນັຫາຂໍົ້ພົບເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົື່ງຂ່າວຈາກລູກຄ້າ, ເພືື່ອ
ໃຫ້ຮັບປະກັນແກ້ໄຂບນັຫາໃຫ້ທັນການ. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດການປອ່ຍສິນເຊືື່ອຂອງສາຂາ ແລະ 
ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ; 

- ດໍາເນ ນການກວດກາປົກກະຕິໄດ້ 41 ພາກສ່ວນ, ກວດກາສະເພາະກິດ 2 ຄັົ້ງ, ກວດກາສະເພາະດ້ານ ແລະ 
ກວດກາສຸກເສ ນ 77 ຄັົ້ງ. ພອ້ມທັງຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂໍົ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-ພາຍນອກ ຂອງ
ບັນດາພະແນກ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບບົ; 






