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

2. ພາລະກິດ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທເື່ ຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ພາລະກິດຫັກທື່
ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ ທື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ແມ່ນການພັດທະນາການປັບປຸງດ້ານບໍລິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະ
ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫັກການບາເຊວ 2,
ພັດທະນາລະບົບໄອທ ແລະ ເທັກໂນໂລຊທື່ທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນລະບົບບໍລິການ, ພັດທະນາດ້ານລະບົບຂໍົ້ມູນ
ຂ່າວສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ພ້ອມ
ນັົ້ນ, ກໍື່ເນັນ
ົ້ ໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ມຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ເປັນມືອາຊບດ້ານການ
ບໍລິການທະນາຄານ ເພືື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາ ທຄຕລ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເພິງື່ ພໍໃຈໃຫ້ກັບ
ລູກຄ້າທື່ມາໃຊ້ບໍລິ ການ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ແບບຍືນຍົງ.
❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 2022
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ພດ
ັ ທະນາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
ົ້ ແຂງໝັົ້ນຄົງຍືນຍົງ ກາຍເປັນທະນາຄານທື່ນໍາ
ໜ້າໃນດ້ານຄວາມທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນລະບົບທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ໄດ້ກໍານົດຍຸດ
ທະສາດການພັດທະນາ ເພືື່ອກໍານົດບັນດາທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ເຊິື່ງໄດ້ແບ່ງ
ອອກເປັນ 3 ຍຸດທະສາດໃຫຍ່ ປະກອບມ 11 ແຜນງານ ແລະ 42 ໂຄງການ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທື່ຈັດຕັົ້ງ
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 ບໍລິຫານສິນເຊືື່ອ 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
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. ປັດໃຈຕົື່ົ້ນຕໍເນືື່ອງຈາກສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງມຄວາມບອບບາງ, ຄັງ ສໍາ
ຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈໍາກັດ ໃນຂະນະເງິນກບສືບຕໍື່ອ່ອນຄ່ າທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟົ້ມທ່າ
ອ່ຽງເພື່ມຂົ້ນ, ນອກຈາກນົ້, ສະພາບການລົງທນພາກເອກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບານມທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ໂດຍສາເຫດຕ້ົນ
ຕໍຍ້ອນສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ -ການເງິນ ແລະ ພາລະໜົ້ສິນສາທາລະນະ.
1.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ປັດໃຈທື່ສະໜັບສະໜູນ ການເຕບໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວຍັງແມ່ນ ຂະແໜງພະລັງ ງານ
ແລະ ບໍື່ແຮ່, ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ ລວມເຖິງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ການບໍລິການ ທື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເປດປະເທດ ລວມເຖິງການເປດນໍາໃຊ້ເສັົ້ນທາງລົດໄຟ ລາວຈນ.
1.1. ອັດຕາເງິນເຟີັ້
ສະພາບລວມຂອງອັດຕາເງິນເຟົ້ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2022 ຢູ່ໃນລະດັບ 34,05% ທຽບໃສ່ເດືອນກັນຍາ
2021 ທື່ລະດັບ 4,17% ເຊິງື່ ຖືເປັນການເພື່ມຂືນ
ົ້ ສູງສຸດໃນຮອບ 20 ປ. ສາເຫດທເື່ ຮັດໃຫ້ອດ
ັ ຕາເງິນເຟເົ້ ພື່ມຂນ
ົ້ ສູງ
ເເມ່ນຍ້ອນການເໜັງຕງເພື່ມຂນ
ົ້ ຂອງໝວດສິນຄ້າຕົົ້ນຕໍ ເຊັນ
ື່ : ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົງື່ ແລະ ໝວດ
ອາຫານ-ເຄືື່ອງດືື່ມບໍື່ມທາດເຫົົ້າ, ນອກຈາກນົ້, ການເພື່ມຂົ້ນຂອງລາຄານໍົ້າມັນ, ກາສ໌ ແລະ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກບ
ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທື່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟົ້ເພື່ມຂນ
ົ້ ສູງ.
1.2. ອັດຕາເເລກປ່ຽນ
ໂດຍສະເລ່ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນລະບົບທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 14.725 ກບ/ໂດລາ ເພື່ມຂົ້ນເຖິງ 56% ທຽບປ
ຕໍື່ປ (ຈາກ 9.452 ກບ/ໂດລາ), ໃນຂະນະທື່ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບເພື່ມຂົ້ນສະເລ່ຍ 67% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນ. ນອກຈາກນົ້, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫາດນອກລະບົບ ແລະ ທະນາຄານມທ່າອ່ຽງເພື່ມ
ຂົ້ນ (ສ່ວນຕ່າງເພື່ມຂນ
ົ້ ຈາກ 6% ໃນທ້າຍປ 2021 ເປັນ 18% ໃນເດືອນ 06/2022). ສາເຫດການເພື່ມຂນ
ົ້ ຂອງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນມາຈາກປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກ ໂດຍປັດໄຈພາຍໃນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນໂດ
ລາທື່ເພື່ມຂົ້ນຢ່າງຕໍື່ເນືື່ອງ ໃນຂະນະທື່ເງິນໂດລາມການແຂງຄ່າທຽບໃສ່ສະກຸນເງິນຕ່າງໆໃນທົື່ວໂລກ.
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ສໍາລັບອັດຕາເເລກປ່ຽນເງິນບາດ, ທົື່ວລະບົບທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 478,9 ກບ/ບາດ ເພື່ມຂນ
ົ້ 45% ທຽບໃສ່
ປຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທື່ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ສະເລ່ຍ 504,7 ກບ/ບາດ ເພື່ມຂນ
ົ້ ປະມານ 52%. ສໍາລັບ
ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫາດ ແລະ ທະນາຄານ ເຫັນວ່າມທ່າອ່ຽງເພື່ມຂົ້ນ . ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກບ/
ບາດເພື່ມຂນ
ົ້ ມສາເຫດຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດໃນລາວມສູງ ເພາະນໍາເຂົົ້າສິນຄ້າຈາກໄທ ກວມເອົາສັດສ່ວນ
ຫາຍ (ຂໍົ້ມູນອັບເດດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ມນາ 2022).
1.3. ສະພາບການນໍາເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນ
ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ແລະ ສົງື່ ອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ ປ 2022 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.146
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັນ
ົ້ , ມູນຄ່າການສົື່ງອອກ ມປະມານ 456 ລ້ານໂດລາ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າ ມປະມານ 689
ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 233 ລ້ານໂດລາ. ສໍາລັບສິນຄ້າສົື່ງອອກຫັກປະກອບດ້ວຍ ຄໍາປະສົມ, ຄໍາ
ແທ່ງ, ຢາງພາລາ, ຝຸ່ນ (ປຸຍ), ແຮ່ທອງ, ນ້ໍາຕານ ແລະ ອືນ
ື່ ໆ. ສໍາລັບສິນຄ້ານໍາເຂົົ້ື່າຕົົ້ນຕໍ ແມ່ນອຸປະກອນກົນຈັກໜັ
ກ, ນ້ໍາມັນກາຊວນ, ພາຫານະທາງບົກ ແລະ ນ້ໍາມັນແອັດຊັງ (Lao PDR Trade Portal, ກັນຍາ 2022).
ການເຄໍ່ອນໄຫວທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄລຍະໄຕມາດ 3 ປ 2022 ທຄຕລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດ 1 ຄັົ້ງ, ຈັດກອງ
ປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ 2 ຄັງົ້ ; ຈັດພິທມອບ-ຮັບໜ້າທື່ຂອງຜູອ
້ ໍານວຍການ ທຄຕລ ລະຫວ່າງຜູ້ເກົື່າ
ແລະ ຜູ້ໃໝ່; ສໍາເລັດການຮັບຮອງເອກະສານລາງານການເງິນ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2022 ທື່ຜ່ານການທົບທວນ
ຈາກຜູ້ກວດສອບອິດສະຫະ (PWC); ສໍາເລັດການພັດທະນາ Multiple Bank-Linked (MBL) ໂດຍຮ່ວມກັບ
ນັກພັດທະນາຈາກ ສ. ເກົາຫ ໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບຊືົ້-ຂາຍຮຸນ
້ ສໍາລັບບໍລິສດ
ັ ຫັກຊັບໃຫ້ສາມາດເຊືອ
ື່ ມຕໍື່ກັບທະນາ
ຄານຕົວແທນ; ສໍາເລັດການຄົົ້ນຄວ້າກໍານົດຕົວຊວ
ົ້ ັດ KPI ຂອງສາຂາ ປະຈໍາປ 2023 ໂດຍພືນ
ົ້ ຖານ; ດ າເນນການ
ທົບທວນບັນດາຮ່າງລະບຽບທື່ຕິດພັນ ກ່ອນການເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການປະກັນສັງຄົມຢ່າງລະອຽດຄືນ ; ສໍາເລັດ
ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ 2 ສະບັບຄື: ນະໂຍຍາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານເຫດການສູນເສຍພາຍໃນ ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍການບໍລິຫານຄວາມຕໍື່ເນືື່ອງທາງທຸລະກິດ; ດໍາເນນການຄົນ
ົ້ ຄວ້າສ້າງຕັົ້ງ ບໍລິສດ
ັ ທຄຕລ ບໍລິຫານຊັບສິນ ຈໍາກັດ
ເຊິື່ງປະຈຸບນ
ັ ກໍາລັງຄົນ
ົ້ ຄວ້າທາງເລືອກເພື່ມຕືື່ມ ເພືື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໜົ້ສິນຂອງ ທຄຕລ; ດໍາເນນການຄົນ
ົ້ ຄວ້າຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັົ້ງ ບໍລສ
ິ ັດ ໄອທ ທຄຕລ; ນອກຈາກນັົ້ນ, ໄດ້ເປດໜ່ວຍບໍລິການ 2 ແຫ່ງຄື: ໜ່ວຍບໍລິການ
ໂພນພະເນົາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ.
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ຂໍັ້ມນທາງດ້ານການເງິນທີໍ່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ
ຮອດທ້າຍໄຕມາດ 3 ປ 2022 ທຄຕລ ມຕົວເລກຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດ ດັື່ງລຸ່ມນົ້:
ຍອດຊັບສິນ: 86.652.772 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ລືື່ນແຜນການ 19,47%
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານມາເພື່ມຂົ້ນ 37,34%;
ຍອດເງິນກ້ທັງໝົດ: 40.673.338 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ລນ
ືື່ ແຜນການ
28,16% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານມາເພື່ມຂນ
ົ້ 36,97%;
ອັດຕາສ່ວນ NPL: 3,24%
ຍອດເງິນຝາກ: 79.479.447 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ລືື່ນແຜນການ 20,42%
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານມາເພື່ມຂົ້ນ 39,22%;
ທຶນທັງໝົດ: 2.139.294 ລ້ານກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 86,61% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 0,16%;
ກໍາໄລ/ຂາດທຶນ ກ່ອນອາກອນ: ສໍາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທ 03 ປ 2022 ທຄຕລ ມກໍາ
ໄລ 28.348 ລ້ານກບ, ກໍາໄລກ່ອນອາກອນສໍາລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 25.581 ລ້ານ
ກບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 43,36%;
ກໍາໄລ/ຂາດທຶນ ຫັງອາກອນ: ສໍາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ຂອງໄຕມາດທ 03 ປ 2022 ທຄຕລ ປະຕິບັດ
ໄດ້ 37.437 ລ້ານກບ, ກໍາໄລຫັງອາກອນສໍາລັບໄລຍະ 09 ເດືອນປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 24.740 ລ້ານກບ,
ທຽບໃສ່ແຜນການປ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 52,42%.

III. ຂໍັ້ມນທົໍ່ວໄປ ແລະ ຂໍັ້ມນສໍາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ
ທີໍ່ຕັັ້ງ ແລະ ເຄອຂ່າຍ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢູ່ເລກທ 01, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລ, ນະຄອນ
ຫວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ 30 ກັນຍາ 2022 ທະນາຄານມ (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, (6) ວິສາຫະກິດຂາຮຸ້ນ ແລະ ວິສາຫະ
ກິດປະສົມ, (20) ສາຂາ, (96) 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 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸນ
້ ອອກສູ່
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
ເງິນເປັນຜູ້ຖຮ
ື ຸ້ນໃຫຍ່ສດ
ຸ ໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ.
ວັນທ 15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸນ
້ ສາມັນ 10% (ເທົື່າກັບ 13.657.759 ຮຸ້ນ) ໃຫ້ຄູ່
ຮ່ວມຮຸນ
້ ທາງຍຸດທະສາດ ຊືວ
ື່ ່າ ທະນາຄານ COFIBRED ອງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸນ
້ ສາມັນ ລະຫວ່າງ
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.
4

ໃນວັນທ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພື່ມທນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮບ
ັ ຂໍົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ 21/ທຫລ, ລົງວັນທ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
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
ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນໂດຍການສະເໜຂາຍສິດຊືົ້ຮນ
ຸ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງການແບ່ງ
ຮຸ້ນຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພືອ
ື່ ສະໜັບສະໜູນສະເໜຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທື່ຫາກຫາຍ ເພືື່ອພັດທະນາທະນາ
ຄານໃຫ້ເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນໃນວັນທ 29 ພະຈິກ 2019 ສໍານັກງານຄະນະກໍາ
ມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການສະເໜຂາຍຮຸນ
້ ໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງທະນາ
ຄານໄດ້ສໍາເລັດ.
ປະຈຸບນ
ັ ໂຄງສ້າງການຖືຮນ
ຸ້ ຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 60%, ນັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ 10%.
ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືອ
ື່ ສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດົມທນ ແລະ ຮັບຝາກ
ເງິນໄລຍະສັນ
ົ້ , ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ສະໜອງເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ, ບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສືສນ
ິ ເຊືື່ອ,
ຄໍົ້າປະກັນ, ໃຫ້ບໍລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລ
ໍ ິການດ້ານທະນາຄານອືນ
ື່ ໆ ທື່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບໍລິການເປັນນາຍໜ້າຊືຂ
ົ້ າຍຫັກຊັບເປັນ
ຕົົ້ນ.
ທຶນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ 30 ກັນຍາ 2022 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກບ (ວັນທ 31 ທັນວາ 2021:
1.038.617 ລ້ານກບ).

IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ການເຄໍ່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກໍາມະການຂຶັ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ
1.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍໍັ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
1.1 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ:
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນະວັນທ 30 ກັນຍາ 2022
ປະກອບ ມ 7 ທ່ານ:
- ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ
ຮັກສາການປະທານຊົື່ວຄາວ
- 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 ຄໍາສຸກ ສນດາລາ: ຮັກສາການຊົໍ່ວຄາວ ປະທານສະພາບໍລິຫານ

● ວັນເດືອນປເກດ: 03/06/1945
● ສັນຊາດ: ລາວ
● ພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ
● ຕໍາແໜ່ງ: ກໍາມະການອິດສະຫະ
● ປະຫວັດການສກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທື່ນະຄອນວໍຊງິ ຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ,
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ ທື່ເມືອງປານາ ປະເທດອິນເດຍ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ
ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.

❖ 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 ຢື່ປນ
ຸ່
● ຕໍາແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຝ່າຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະ
ສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
● ລະດັບການສກສາ: ສກສາທື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole Nationale Superieure des Mines de SaintEtienne, ຈົບປະລິນຍາຕເສດຖະສາດ, ຈົບຊັນ
ົ້ ສູງສາຂາ 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 ຢູ່ສະຖາບັນ 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
ດັບຊັນ
ົ້ ສູງ ດ້ານການບັນຊ ຢູ່ວິທະຍາໄລປາກປ່າສັກ.
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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.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງຄະນະອໍານວຍການ
ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນະວັນທ 30 ກັນຍາ 2022 ປະກອບ
ມ 6 ທ່ານ:
- ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ
ຜູ້ອໍານວຍການ
- 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
ໃນໄລຍະໄຕມາດ 3 ປ 2022 ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ 2 ສາມາດ
ສັງລວມການເຄືອ
ື່ ນໄຫວທື່ສໍາຄັນໄດ້ດັື່ງນົ້:
- ຮັບຮອງການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂັົ້ນສູງຂອງ ທຄຕລ ຄື: ຮັບຮອງການຍົກຍ້າຍ ທ່ານ
ຄໍາພຸດ ສິດທິລາດ ຜູ້ອໍານວຍການຄົນເກົື່າ ແລະ ທ່ານ ນາລິນ ສີລະວົງສິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ໄປ
ຮັບໜ້າທື່ໃໝ່ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ; ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງ ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ
ເປັນຜູອ
້ ໍານວຍ ການ ທຄຕລ;
- ຮັບຮອງໃຫ້ ທຄຕລ ເປັນທະນາຄານຕົວແທນເພືື່ອການຊໍາລະໃນວຽກງານຫັກຊັບ;
- ຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2022 ທື່ຜ່ານການທົບທວນຈາກຜູ້ກວດສອບ
ອິດສະຫະ (PWC) ຜ່ານຈົດໝາຍວຽນ.
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາລະບຽບການ
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ພ້ອມທັງໄດ້ພຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການບາເຊວ 2. ໃນໄລຍະໄຕມາດ 3 ປ
2022 ຄະນະກໍາມະການໄດ້ດໍາເນນກອງປະຊຸມ 1 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດ້ປກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງບາງເນືົ້ອໃນທື່ສໍາຄັນ
ດັື່ງນົ້:
3.2

-

ຮັບຊາບຕໍື່ການລາຍງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ແລະ ເຫັນດຕໍື່ກັບ ແນວທາງການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ມອບໃຫ້ ທຄຕລ ສືບຕໍື່ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງມປະສິດທິຜົນ;
ຮັບຊາບຕໍື່ການລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານບາເຊວ 2 ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ມອບໃຫ້ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບ ຈັດສໍາມະນາເຜຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານຂອງພະແນກ, ສູນ ແລະ ສາຂາ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທົື່ວເຖິງ;
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການປັບປຸງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການດໍາເນນງານ
ທຕຄລ;

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 ຄ່າຕອບແທນສໍາລັບຄະນະຜູ້ບລ
ໍ ິຫານ ແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊງື່
ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືອ
ື່ ໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜຮັບຮອງຜ່ານສະພາບໍລິຫານ
ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນ.
3.3

3.4

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ເປດກອງປະຊຸມເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງຜົນການດໍາເນນ
ງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທື່ຈະສະເໜຜ່ານສະພາບໍລິຫານ ຈໍານວນ 1 ຄັງົ້ ເຊິື່ງໄດ້ຮບ
ັ ຮອງບາງເນືອ
ົ້
ໃນທື່ສໍາຄັນດັງື່ ນົ້:
-

ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ທິດຊົ້ນໍາຕໍື່ຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈໍາ ຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຂະຫຍາຍສິນເຊືອ
ື່ , ການເກັບກູ້ໜົ້ NPL ແລະ ວຽກງານການ
ບໍລິຫານທນແຕ່ລະໄລຍະ.
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-

ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດໍາເນນທຸລະກິດ , ແຜນດໍາເນນງານປະຈໍາປ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ
ຍາວ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ;
ຕິດຕາມວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ທຄຕລ;
ມອບໃຫ້ ທຄຕລ ຄົົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດຖານະການເງິນມາດຖານສາກົນ (IFRS) ມາດຖານດຽວ ແລະ ສະ
ເໜຫາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືື່ອຂໍຍົກເວັົ້ນມາດຖານທື່ບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້;
ມອບໃຫ້ ທຄຕລ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຄັບປະຄອງລູກຄ້າ ເລັື່ງການປະສານງານກັບສູນເກັບຊືົ້ໜົ້ ແລະ
ບໍລິສດ
ັ ເກັບຊືົ້ໜົ້ ເພືອ
ື່ ຫາວິທແກ້ໄຂ NPL ຂອງ ທຄຕລ;
ຮັບຮອງການກະກຽມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປ 2022.

3.5 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ

-

-

-

-

ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ວຽກງານການກວດກາສຸກເສນ, ເຝົົ້າລະວັງບັນຫາຂໍົ້ພບ
ົ ເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕໍານິສົື່ງຂ່າວຈາກລູກຄ້າ, ເພືື່ອ
ໃຫ້ຮັບປະກັນແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນການ. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດການປ່ອຍສິນເຊືື່ອຂອງສາຂາ ແລະ
ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ;
ດໍາເນນການກວດກາປົກກະຕິໄດ້ 52 ພາກສ່ວນ, ກວດກາສະເພາະກິດ 1 ຄັົ້ງ, ກວດກາສະເພາະດ້ານ ແລະ
ກວດກາສຸກເສນ 91 ຄັງົ້ . ພ້ອມທັງຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂໍົ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-ພາຍນອກ ຂອງ
ບັນດາພະແນກ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ;
ສໍາເລັດການສະໜອງຂໍົ້ມນ
ູ ໃຫ້ຄະນະກວດກາຈາກກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ໃນການລົງກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍົ້ມູນສະເພາະດ້ານໃນການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ ປະຈປ
2022;
ສໍາເລັດການປະສານງານ ແລະ ສະໜອງຂໍົ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສໍາລັບການກວດສອບ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈໍາປ 2021;
ຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2022 ຕາມມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຕະຖານ
ສາກົນ ຫັງການທົບທວນ ເພືອ
ື່ ນໍາສະເໜສະພາບໍລິຫານຮັບຮອງ.
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