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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 ື່ມາໃຊ້ບໍລິ ການ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍນືຍງົ. 

❖ 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 ື່ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໃນປ  2022 ທ ື່ຜ່ານການທົບທວນຄືນ 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 ນທຸລະກິດໃຫ້ຍືນຍົງ ປະກອບມ  5 ໂຄງການ 
ແລະ 89 ແຜນວຽກ; 

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

30 ແຜນວຽກ; 
- ສ້າງລະບບົຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ສ້າງພືົ້ນຖານຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ 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 ການຄຸ້ມຄອງລະບບົໄອທ  ປະກອບມ  6 ໂຄງການ ແລະ 41 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 42 ແຜນວຽກ; 

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

- ການປັບປງຸ, ພດັທະນາລະບົບບັນຊ  ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ 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 ທາ່ອ່ຽງໃນຕໍໍ່ໜ້າ 
ອ ງໃສ່ສະພາບເສດຖະກິດໂລກທ ື່ມ ຄວາມທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະການເພ ື່ມຂ ົ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟ ົ້, ຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນຂອງຫ າຍປະເທດ, ຂໍົ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງລັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄນ ແລະ ສະພາບການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດໃນພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ, ໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ. ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງ ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສະພາບ
ເສດຖະກິດຂອງລາວໃນປ  2022 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງຈາກ 4,0% (ຄາດຄະເນຕົົ້ນປ ) ເປັນ 3,0% ໃນ
ປ  2022. ປັດໃຈຕົື່ົ້ນຕໍເນືື່ອງຈາກສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງມ ຄວາມບອບບາງ, ຄັງສໍາ
ຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈໍາກັດ ໃນຂະນະເງິນກ ບສືບຕໍື່ອ່ອນຄ່າທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ມ ທ່າ
ອ່ຽງເພ ື່ມຂ ົ້ນ, ນອກຈາກນ ົ້, ສະພາບການລົງທ ນພາກເອກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບານມ ທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ໂດຍສາເຫດຕົ້ນ
ຕໍຍ້ອນສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ພາລະໜ ົ້ສິນສາທາລະນະ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ປັດໃຈທ ື່ສະໜັບສະໜູນ ການເຕ ບໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວຍັງແມ່ນ ຂະແໜງພະລັງງານ 
ແລະ ບໍື່ແຮ່, ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ ລວມເຖິງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ການບໍລິການ ທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເປ ດປະເທດ ລວມເຖິງການເປ ດນໍາໃຊ້ເສັົ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-
ຈ ນ. 

1.1. ອັດຕາເງິນເຟີັ້ 
ສະພາບລວມຂອງອັດຕາເງນິເຟ ົ້  ປະຈໍາເດອືນກັນຍາ 2022 ຢູ່ໃນລະດັບ 34,05% ທຽບໃສເ່ດືອນກັນຍາ 

2021 ທ ື່ລະດັບ 4,17% ເຊິື່ງຖືເປນັການເພ ື່ມຂືົ້ນສງູສຸດໃນຮອບ 20 ປ . ສາເຫດທ ື່ເຮັດໃຫ້ອດັຕາເງິນເຟ ົ້ເພ ື່ມຂ ົ້ນສູງ
ເເມ່ນຍ້ອນການເໜັງຕ ງເພ ື່ມຂ ົ້ນຂອງໝວດສນິຄ້າຕົົ້ນຕໍ ເຊັື່ນ: ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂນົສົື່ງ ແລະ ໝວດ
ອາຫານ-ເຄືື່ອງດືື່ມບໍື່ມ ທາດເຫ ົົ້າ, ນອກຈາກນ ົ້, ການເພ ື່ມຂ ົ້ນຂອງລາຄານໍົ້າມນັ, ກາສ ໌ແລະ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກ ບ 
ເປັນປັດໄຈສໍາຄນັທ ື່ເຮດັໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ເພ ື່ມຂ ົ້ນສງູ. 

1.2. ອັດຕາເເລກປ່ຽນ 

ໂດຍສະເລຍ່, ອັດຕາແລກປ່ຽນລະບົບທະນາຄານ ສະເລຍ່ 14.725 ກ ບ/ໂດລາ ເພ ື່ມຂ ົ້ນເຖິງ 56% ທຽບປ 
ຕໍື່ປ  (ຈາກ  9.452 ກ ບ/ໂດລາ), ໃນຂະນະທ ື່ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບເພ ື່ມຂ ົ້ນສະເລຍ່ 67% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນ. ນອກຈາກນ ົ້, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາແລກປ່ຽນຕະຫ າດນອກລະບົບ ແລະ ທະນາຄານມ ທ່າອ່ຽງເພ ື່ມ
ຂ ົ້ນ (ສ່ວນຕ່າງເພ ື່ມຂ ົ້ນຈາກ 6% ໃນທ້າຍປ  2021 ເປນັ 18% ໃນເດືອນ 06/2022).  ສາເຫດການເພ ື່ມຂ ົ້ນຂອງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນມາຈາກປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກ ໂດຍປັດໄຈພາຍໃນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນໂດ
ລາທ ື່ເພ ື່ມຂ ົ້ນຢ່າງຕໍື່ເນືື່ອງ ໃນຂະນະທ ື່ເງິນໂດລາມ ການແຂງຄ່າທຽບໃສ່ສະກຸນເງນິຕ່າງໆໃນທົື່ວໂລກ.  
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ສໍາລັບອດັຕາເເລກປ່ຽນເງິນບາດ, ທົື່ວລະບົບທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 478,9 ກ ບ/ບາດ ເພ ື່ມຂ ົ້ນ 45% ທຽບໃສ່
ປ ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທ ື່ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບບົ ສະເລຍ່ 504,7 ກ ບ/ບາດ ເພ ື່ມຂ ົ້ນປະມານ 52%. ສໍາລບັ
ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫ າດ ແລະ ທະນາຄານ ເຫັນວ່າມ ທ່າອ່ຽງເພ ື່ມຂ ົ້ນ. ອດັຕາແລກປ່ຽນ ກ ບ/
ບາດເພ ື່ມຂ ົ້ນມ ສາເຫດຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດໃນລາວມ ສູງ ເພາະນໍາເຂົົ້າສນິຄ້າຈາກໄທ ກວມເອົາສດັສວ່ນ
ຫ າຍ (ຂໍົ້ມູນອັບເດດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ມ ນາ 2022). 

1.3. ສະພາບການນໍາເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນ 

ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດອືນກັນຍາ ປ  2022 ບນັລໄຸດ້ປະມານ 1.146 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັົ້ນ, ມູນຄ່າການສົື່ງອອກ ມ ປະມານ 456 ລ້ານໂດລາ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ມ ປະມານ 689 
ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 233 ລ້ານໂດລາ. ສາໍລັບສິນຄ້າສົື່ງອອກຫ ັກປະກອບດ້ວຍ ຄໍາປະສົມ, ຄໍາ
ແທ່ງ, ຢາງພາລາ, ຝຸ່ນ (ປຸຍ), ແຮ່ທອງ, ນ້ໍາຕານ ແລະ ອືື່ນໆ.  ສໍາລບັສນິຄ້ານໍາເຂົົ້ື່າຕົົ້ນຕໍ ແມ່ນອປຸະກອນກົນຈັກໜັ
ກ, ນ້ໍາມັນກາຊວນ, ພາຫານະທາງບົກ ແລະ ນ້ໍາມັນແອດັຊັງ (Lao PDR Trade Portal, ກັນຍາ 2022). 

2. ການເຄ ໍ່ອນໄຫວທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ 

ໃນໄລຍະໄຕມາດ 3 ປ  2022 ທຄຕລ ໄດຈ້ັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ 1 ຄັົ້ງ, ຈດັກອງ
ປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ 2 ຄັົ້ງ; ຈັດພິທ ມອບ-ຮັບໜ້າທ ື່ຂອງຜູອ້ໍານວຍການ ທຄຕລ ລະຫວ່າງຜູ້ເກົື່າ 
ແລະ ຜູ້ໃໝ່; ສໍາເລດັການຮັບຮອງເອກະສານລາງານການເງນິ ປະຈໍາ 06 ເດອືນຕົົ້ນປ  2022 ທ ື່ຜ່ານການທົບທວນ
ຈາກຜູ້ກວດສອບອດິສະຫ ະ (PWC); ສໍາເລັດການພັດທະນາ Multiple Bank-Linked (MBL) ໂດຍຮ່ວມກັບ
ນັກພັດທະນາຈາກ ສ. ເກົາຫ   ໃນການນໍາໃຊ້ລະບບົຊືົ້-ຂາຍຮຸນ້ ສໍາລບັບລໍິສດັຫ ັກຊັບໃຫ້ສາມາດເຊືື່ອມຕໍື່ກັບທະນາ 
ຄານຕົວແທນ; ສໍາເລັດການຄົົ້ນຄວ້າກໍານົດຕົວຊ ົ້ວັດ KPI ຂອງສາຂາ ປະຈໍາປ  2023 ໂດຍພືົ້ນຖານ; ດ າເນ ນການ
ທົບທວນບັນດາຮ່າງລະບຽບທ ື່ຕິດພັນ ກ່ອນການເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການປະກັນສງັຄົມຢ່າງລະອຽດຄນື; ສໍາເລດັ
ການປັບປງຸນະໂຍບາຍ 2 ສະບບັຄື: ນະໂຍຍາຍວ່າດວ້ຍການບລໍິຫານເຫດການສນູເສຍພາຍໃນ ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍການບໍລິຫານຄວາມຕໍື່ເນືື່ອງທາງທຸລະກິດ; ດໍາເນ ນການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຕັົ້ງ ບລໍິສດັ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊບັສນິ ຈໍາກັດ 
ເຊິື່ງປະຈຸບນັກໍາລັງຄົົ້ນຄວ້າທາງເລືອກເພ ື່ມຕືື່ມ ເພືື່ອແກ້ໄຂບນັຫາໜ ົ້ສິນຂອງ ທຄຕລ; ດໍາເນ ນການຄົົ້ນຄວ້າຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັົ້ງ ບໍລສິັດ ໄອທ  ທຄຕລ; ນອກຈາກນັົ້ນ, ໄດເ້ປ ດໜ່ວຍບໍລິການ 2 ແຫ່ງຄື: ໜ່ວຍບໍລິການ
ໂພນພະເນົາ ແລະ ໜ່ວຍບລໍິການເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ. 
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3. ຂໍັ້ມ ນທາງດາ້ນການເງິນທີໍ່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ 

ຮອດທ້າຍໄຕມາດ 3 ປ  2022 ທຄຕລ ມ ຕົວເລກຜນົການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ດັື່ງລຸ່ມນ ົ້: 
- ຍອດຊັບສິນ: 86.652.772 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ລືື່ນແຜນການ 19,47% 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂ ົ້ນ 37,34%; 
- ຍອດເງິນກ ້ທັງໝົດ: 40.673.338 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສແ່ຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ລືື່ນແຜນການ 

28,16% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂ ົ້ນ 36,97%; 

- ອັດຕາສ່ວນ NPL: 3,24% 

- ຍອດເງິນຝາກ: 79.479.447 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດລ້ືື່ນແຜນການ 20,42% 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂ ົ້ນ 39,22%; 

- ທຶນທັງໝົດ: 2.139.294 ລ້ານກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ 86,61% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາຫຼຸດລງົ 0,16%; 

- ກໍາໄລ/ຂາດທຶນ ກ່ອນອາກອນ: ສໍາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທ  03 ປ  2022 ທຄຕລ ມ ກໍາ
ໄລ  28.348 ລ້ານກ ບ, ກໍາໄລກ່ອນອາກອນສໍາລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ 25.581 ລ້ານ
ກ ບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ 43,36%; 

- ກໍາໄລ/ຂາດທຶນ ຫ ັງອາກອນ: ສໍາລັບໄລຍະສາມເດອືນ ຂອງໄຕມາດທ  03 ປ  2022 ທຄຕລ ປະຕິບັດ
ໄດ້ 37.437 ລ້ານກ ບ, ກໍາໄລຫ ັງອາກອນສໍາລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປ  2022 ປະຕິບັດໄດ ້24.740 ລ້ານກ ບ, 
ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2022 ປະຕິບັດໄດ້ 52,42%. 

III. ຂໍັ້ມ ນທົໍ່ວໄປ ແລະ ຂໍັ້ມ ນສໍາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ 

● ທີໍ່ຕັັ້ງ ແລະ ເຄ ອຂາ່ຍ 

        ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢູ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍນື, ເມືອງຈັນທະບລູ , ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈນັ. ນະວັນທ  30 ກັນຍາ 2022 ທະນາຄານມ  (1) ສາໍນັກງານໃຫຍ່, (6) ວສິາຫະກິດຂາຮຸ້ນ ແລະ ວສິາຫະ
ກິດປະສົມ, (20) ສາຂາ, (96) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ (10) 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 ໄດ້ຮບັການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ 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. 

mailto:bcelhqv@bcel.com.la
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ໃນວັນທ  17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດສ້ະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພ ື່ມທ ນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮບັຂໍົ້ຕົກລງົສະບບັໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວນັທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດຢ້ັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທ ນ
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 

ພ ດສະພາ 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%, ນັກລົງທ ນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍດຸທະສາດ 10%. 

ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດມົທ ນ ແລະ ຮັບຝາກ
ເງິນໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ສະໜອງເງນິກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວ   
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສງົ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ, ບລໍິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສືສນິເຊືື່ອ, 

ຄໍົ້າປະກັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລໍິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆ ທ ື່ໄດ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບລໍິການເປນັນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊັບເປັນ 
ຕົົ້ນ. 

ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທ ນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  30 ກັນຍາ 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  30 ກັນຍາ 2022 
ປະກອບ ມ  7 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ     ຮັກສາການປະທານຊົື່ວຄາວ 

- 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 ຄາໍສຸກ ສ ນດາລາ:  ຮັກສາການຊົໍ່ວຄາວ ປະທານສະພາບໍລິຫານ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 03/06/1945  

● ສັນຊາດ: ລາວ  

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ 
● ຕໍາແໜ່ງ: ກໍາມະການອິດສະຫ ະ  
● ປະຫວັດການສ ກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວໍຊງິຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ ທ ື່ເມືອງປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດບັປະລນິຍາຕ 
ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ. 

 

❖ ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄາໍຕັນ:  ສະມາຊິກ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 25/05/1970  

● ສັນຊາດ: ລາວ 

● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ 

● ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງວສິາຫະກິດລັດລົງທ ນ ແລະ ປະກັນໄພ, ກະຊວງການເງິນ 

● ລະດັບການສ ກສາ: 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. 

● ລະດັບການສ ກສາ: ສ ກສາທ ື່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 

● ລະດັບການສ ກສາ: 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. 

● ລະດັບການສ ກສາ:  ປະລິນຍາໂທດ້ານນະໂຍບາຍບລໍິຫານພາກລັດ ຢູ່ສະຖາບັນ GRIPS, ປະເທດຍ ື່ປຸ່ນ; 
ປະລິນຍາຕ ດ້ານເສດຖະສາດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລໍິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 
ນັກສ ກສາແລກປ່ຽນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ, 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:  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); ສ ກສາລະ
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 

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

2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງຄະນະອໍານວຍການ  

ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນະວນັທ  30 ກັນຍາ 2022 ປະກອບ
ມ  6 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ  ຜູ້ອໍານວຍການ 

- 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 

ໃນໄລຍະໄຕມາດ 3 ປ  2022 ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດດ້ໍາເນ ນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ 2 ສາມາດ
ສັງລວມການເຄືື່ອນໄຫວທ ື່ສໍາຄນັໄດດ້ັື່ງນ ົ້: 
- ຮັບຮອງການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂັົ້ນສູງຂອງ ທຄຕລ ຄື: ຮບັຮອງການຍົກຍ້າຍ ທ່ານ 

ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ ຜູ້ອໍານວຍການຄນົເກົື່າ ແລະ ທ່ານ ນາລິນ ສີລະວົງສິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ໄປ
ຮັບໜ້າທ ື່ໃໝ່ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ; ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງ ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ 
ເປັນຜູອ້ໍານວຍ ການ ທຄຕລ; 

- ຮັບຮອງໃຫ້ ທຄຕລ ເປນັທະນາຄານຕົວແທນເພືື່ອການຊໍາລະໃນວຽກງານຫ ັກຊັບ; 
- ຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ປະຈໍາ 06 ເດອືນຕົົ້ນປ  2022 ທ ື່ຜ່ານການທົບທວນຈາກຜູ້ກວດສອບ

ອິດສະຫ ະ (PWC) ຜ່ານຈົດໝາຍວຽນ. 

3.2 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
       ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາລະບຽບການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ພອ້ມທັງໄດ້ພຈິາລະນາຮັບຮອງເອົາບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ, ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການບາເຊວ 2. ໃນໄລຍະໄຕມາດ 3 ປ  
2022 ຄະນະກໍາມະການໄດ້ດໍາເນ ນກອງປະຊຸມ 1 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດ້ປ ກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງບາງເນືົ້ອໃນທ ື່ສໍາຄັນ
ດັື່ງນ ົ້:  

- ຮັບຊາບຕໍື່ການລາຍງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງຂອງ ທຄຕລ ແລະ ເຫັນດ ຕໍື່ກັບແນວທາງການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ມອບໃຫ້ ທຄຕລ ສືບຕໍື່ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ; 

- ຮັບຊາບຕໍື່ການລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານບາເຊວ 2 ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ມອບໃຫ້ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບ ຈັດສໍາມະນາເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານຂອງພະແນກ, ສູນ ແລະ ສາຂາ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທົື່ວເຖິງ; 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການປັບປຸງນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການດໍາເນ ນງານ 
ທຕຄລ; 

3.3 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລ ອກ ແລະ ກໍານົດຄ່າຕອບແທນ  
ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດ້ຕົກລົງໂຮມວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະການຄັດເລອືກ 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 ຊ ື່ງ
ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜ ຮັບຮອງຜ່ານສະພາບໍລິຫານ 
ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນ. 

3.4 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບລໍິຫານ ໄດ້ເປ ດກອງປະຊຸມເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງຜົນການດໍາເນ ນ
ງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທ ື່ຈະສະເໜ ຜ່ານສະພາບໍລິຫານ ຈໍານວນ 1 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮບັຮອງບາງເນືົ້ອ
ໃນທ ື່ສໍາຄັນດັື່ງນ ົ້:  
- ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນໍາຕໍື່ຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈໍາ ຢ່າງ

ໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຂະຫຍາຍສນິເຊືື່ອ, ການເກັບກູ້ໜ ົ້ NPL ແລະ ວຽກງານການ
ບໍລິຫານທ ນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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- ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜນົການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ແຜນດໍາເນ ນງານປະຈໍາປ , ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ
ຍາວ ແລະ  ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ; 

- ຕິດຕາມວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ທຄຕລ; 

- ມອບໃຫ້ ທຄຕລ ຄົົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດຖານະການເງນິມາດຖານສາກົນ (IFRS) ມາດຖານດຽວ ແລະ ສະ 
ເໜ ຫາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືື່ອຂໍຍົກເວັົ້ນມາດຖານທ ື່ບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້; 

- ມອບໃຫ້ ທຄຕລ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຄັບປະຄອງລູກຄ້າ ເລັື່ງການປະສານງານກັບສູນເກັບຊືົ້ໜ ົ້ ແລະ 
ບໍລິສດັເກັບຊືົ້ໜ ົ້ ເພືື່ອຫາວິທ ແກ້ໄຂ NPL ຂອງ ທຄຕລ; 

- ຮັບຮອງການກະກຽມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປ  2022. 
 

3.5  ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ 

- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ວຽກງານການກວດກາສຸກເສ ນ, ເຝົົ້າລະວັງບັນຫາຂໍົ້ພບົເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົື່ງຂ່າວຈາກລູກຄ້າ, ເພືື່ອ
ໃຫ້ຮັບປະກັນແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນການ. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສດິການປອ່ຍສນິເຊືື່ອຂອງສາຂາ ແລະ 
ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ; 

- ດໍາເນ ນການກວດກາປົກກະຕິໄດ້ 52 ພາກສ່ວນ, ກວດກາສະເພາະກິດ 1 ຄັົ້ງ, ກວດກາສະເພາະດ້ານ ແລະ 
ກວດກາສຸກເສ ນ 91 ຄັົ້ງ. ພ້ອມທັງຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂໍົ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-ພາຍນອກ ຂອງ
ບັນດາພະແນກ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ; 

- ສໍາເລັດການສະໜອງຂໍົ້ມນູໃຫ້ຄະນະກວດກາຈາກກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໃນການລົງກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍົ້ມູນສະເພາະດ້ານໃນການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ ປະຈປ  
2022; 

- ສໍາເລັດການປະສານງານ ແລະ ສະໜອງຂໍົ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສໍາລບັການກວດສອບ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທຄຕລ ປະຈໍາປ  2021; 

- ຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  2022 ຕາມມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຕະຖານ
ສາກົນ ຫ ັງການທົບທວນ ເພືື່ອນໍາສະເໜ ສະພາບລໍິຫານຮັບຮອງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




