ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
້ 2016
ບົດສະຫຼຸ ບການເຄ່ ອນໄຫວທຼຸລະກິດ ປະຈາ 6 ເດອນ ຕົນປີ

1

1. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດາເນີນທຸ ລະກິດໃນຮູ ບແບບມະຫາຊົນ ແລະຈົດທະບຽນຢູ່ ໃນຕະຫຼາດ
ຼັ ຊຼັບ ສປປ ລາວ.
ຫຼກ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

້
້ ນພາຍໃຕ້
້
ຼັ ການສ້າງຕຼັງຂ
ເຊິ່ງໄດ້ຮບ
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕຼັງທະນາຄານ

ເລກທີ

129/ທຫລ, ລົງວຼັນທີ 01 ພະຈິກ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດດ້ານ
້ ່ າສຸ ດ ເລກທີ 4284/ທຫລ, ລົງວຼັນທີ 11 ພະຈິກ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ການທະນາຄານ ສະບຼັບປຼັ ບປຸ ງຄຼັງລ
ລາວ. ໃນວຼັນທີ 23 ທຼັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລຼັດການຂາຍຮຸ ນ້ ອອກສູ່ ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊ່ ມາເປຼັ ນ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວຼັນທີ 10 ມຼັງກອນ
2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວ
້ ກະຊວງການເງ ິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລດ
ຼັ ຖະບານເປຼັ ນຜູ ຖ
້ ຮຸ ນ້ ໃຫຍ່ ສຸ ດໂດຍຖຮຸ ນ້ 80% ຂອງຮຸ ນ້ ທຼັງໝົດ.
ກຼັນນຼັນ,
ວຼັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງ ິນ ຂາຍຮຸ ນ້ ສາມຼັນ 10% ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸ ້ນທາງຍຸ ດທະສາດ ຊ່ ວ່າ ທະນາຄານ

COFIBRED ອີງຕາມສຼັນຍາການຊຮຸ້ ນ້ ສາມຼັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.

ຼັ ໂຄງສ້າງການຖຮຸ ນ້ ຂອງທະນາຄານ: ລຼັດຖະບານຖຮຸ ້ນ 70% ຮຸ ນ້ ຂອງນຼັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທຼັງ
ປະຈຸບນ
້ ຮຸ ນ
້ ຈາກຕ່ າງປະເທດ 10%.
ພະນຼັກງານ ທຄຕລ) ແມ່ ນ 10%, ຄູ່ ຮ່ວມຮຸ ້ນທາງຍຸ ດທະສາດ 10% ແລະ ຜູ ຖ
ກິດຈະກາຫລຼັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ ນເພ່ ອສະໜອງການບລິການ ລວມທຼັງການລະດົມທນ ແລະ ຮຼັບຝາກເງ ິນໄລຍະ
້ ກາງ ແລະ ຍາວຈາກອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ; ເງ ິນກູໄລຍະສຼັ
້ ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸ ກຄົນ
້
ສຼັນ,
ນ,
ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ, ການ

້
້
ີ ່ າອ່ ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລິ
ບລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບລິການໜຼັງສສິນເຊ່ ອ, ຄາປະກຼັ
ນ, ໃຫ້ບລິການຊຂາຍວຼັ
ດຖຸມຄ
ຼັ ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ການດ້ານທະນາຄານອ່ ນໆ ທີ່ໄດ້ຮບ
ທນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ວຼັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016 ແມ່ ນ 682,888 ລ້ານກີບ.
ທີ່ຕຼັງ້ ແລະ ເຄອຂ່າຍ

້ ອນຢູ່ ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍນ, ເມອງຈຼັນທະບູ ລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ສານຼັກງານໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານ ຕຼັງເຮ
ຼັ ໃນເຄອ, ສີ່ (4) ບລິສດ
ຼັ ຮ່ວມທນ
ຈຼັນ. ໃນວຼັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2016 ທະນາຄານມີໜ່ ງ (1) ສານຼັກງານໃຫຍ່ , ໜ່ ງ (1) ບລິສດ
ສິບເກົາ້ (19) ສາຂາ, ເຈຼັດສິບແປດ (78) ໜ່ວຍບລິການ ແລະ ສິບຫ້າ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວ ສປປ ລາວ.
2. ວິໄສທຼັດ
້
້
ຼັ ລຸ ຕາມເປົ າໝາຍ
ທຄຕລ ໄດ້ການົດວິໄສທຼັດ ເພ່ ອປະກອບເຂົາໃນການພຼັ
ດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບນ
ແລະ ວຼັດຖຸ

້ ດທະນາຕົນເອງທຸກ
ປະສົງຄ: “ເປຼັນທະນາຄານທີ່ນາໜ້າ ທຼັນຍຸ ກທຼັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ” ທຄຕລ ໄດ້ມຸ່ງເນຼັນພຼັ
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ດ້ານ ໃຫ້ເປຼັນທະນາຄານທຼັນສະໄໝ ບລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເປຼັ ນທີ່ຍອມຮຼັບ
ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສະຖາບຼັນການເງ ິນທຼັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຮຼັກສາຄວາມເປຼັ ນທະນາຄານທຸລະກິດນາໜ້າ ຢູ່ ສປປ
ິ າກ ແລະ ລະດຼັບສາກົນເທ່ ອລະກ ້າວ.
ລາວ ກ ້າວໄປສູ່ ລະດຼັບພູ ມພ
3. ພາລະກິດ
້ ຮຸ ້ນໄດ້ຮຼັບຮອງເອົາແລ້ວນຼັນ້
ອີງຕາມແຜນຍຸ ດທະສາດໄລຍະຍາວຮອດ ປີ 2020 ຍຼັງສບຕ່ ຜຼັນຂະຫຍາຍພາລະກິດທີ່ຜູ ຖ

້ ນທະນາຄານທີ່ທຼັນຍຸ ກທຼັນສະໄໝ, ມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຖເອົາລູກຄ້າເປຼັນສູ ນກາງ
ຄ: ທຄຕລ ມຸ່ ງໝຼັນເປຼັ

້ ບເທຼັກໂນໂລຢີ ທ່ ທຼັ
ີ ນສະໄໝ, ເຮຼັດໃຫ້ລູກຄ້າ, ຜູ ຖ
້ ຮຸ ນ
້
ໂດຍການປະສົມປະສານການບລິການທີ່ດີເລີດຂອງພະນຼັກງານເຂົາກຼັ
້
ຼັ ຜົນປະໂຫຍດສູ ງສຸ ດ ເປຼັ ນກາລຼັງແຮງທີ່ສາຄຼັນປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການພຼັ
ແລະ ພະນຼັກງານໄດ້ຮບ
ດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ຊາດ.
ໃນປີ 2016 ນີ ້ ທຄຕລ ໄດ້ວາງແຜນງານດຼັ່ງຕ່ ໄປນີ:້
້
້
ຼັ ດາເນີນງານບົນພນຖານຫລຼັ
 ການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
ກການ ມີວໃິ ນທາງການເງ ິນ.
 ການຄຸ ້ມຄອງບລິຫານ 3 ແຜນໃຫຍ່ : ງ ົບການເງ ິນ, ແຜນງານ, ແຜນບຸ ກຄະລາກອນ.
້
 ການແກ ້ໄຂໜີເສຍ
(NPL).
ຼັ ແຜນທຸລະກິດ 2016.
 ປະຕິບດ
 ການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ພຼັດທະນາຜະລິດຕະພຼັນ.
ຼັ ການຄຸ ມ
້ ຄອງບລິການອົງກອນ CG, BASEL,
 ການພຼັດທະນາ ແລະ ນາໃຊ້ເຄ່ ອງມທີ່ຈາເປຼັນ (ລະບົບໄອທີ IT, ຫຼກ
້ ດຜົນການປະຕິບດ
ຼັ ວຽກງານ KPI).
ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານລາຍງານການເງ ິນ IFRS, ຕົວຊີວຼັ
 ການສະສົມ ແລະ ປະກອບທນເພີ່ມ.

 ການຊອກລູກຄ້າໃໝ່, ຊຸກຍູ ້ ແລະ ດູແລລູກຄ້າເກົ່າ (ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານພຼັດທະນາຄຽງຄູ່ ໄປດ້ວຍກຼັນ).
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ່ ຕ້ານການຟອກເງ ິນ.
 ການຕິດຕາມຄຸ ມ
 ການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສາຂາ.
້
4. ກົງຈຼັກການຈຼັດຕຼັງ.
4.1 ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັງ້ ທຄຕລ: ປະກອບດ້ວຍສະພາບລິຫານ ຈານວນ 7 ທ່ານ, ຄະນະອານວຍການ ຈານວນ 7 ທ່ານ
11 ພະແນກ, 3 ສູ ນ, 19 ສາຂາ, 78 ໜ່ວຍບລິການ ແລະ 15 ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວປະເທດ.
ສະພາບລິຫານຊຸດໃໝ່
1). ທ່ ານ ດຣ ບຸ ນເຫຼອ ສິນໄຊວລະວົງ

ຫົວໜ້າກົມງ ົບປະມານແຫ່ ງລຼັດກະຊວງການເງ ິນ

ເປຼັນປະທານ

2). ທ່ ານ ຄາສຸ ກ ສູ ນດາລາ

ບຸ ກຄົນເອກະລາດຈາກພາຍນອກ

ເປຼັນ ຮອງປະທານ

3). ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈຼັນທະຈຼັກ

້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ
ຜູ ອ

ເປຼັນ ກາມະການ

4). ທ່ ານ ພຼັນຊະນະ ຄຸ ນນຸວງົ

້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ
ຮອງຜູ ອ

ເປຼັນ ກາມະການ

5). ທ່ ານ ນ. ຂຼັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ

້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ
ຮອງຜູ ອ

ເປຼັນ ກາມະການ

6). ທ່ ານ ວຽງໄຊ ຈຼັນທະວີສຸກ

້ ຄອງສາຂາ ຕາງໜ້າພະນຼັກງານ
ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ ມ

ເປຼັນ ກາມະການ
2

7). Mr Marc ROBERT

ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFI BRED ໃນນາມຄູ່ ຮ່ ວມຍຸ ດທະສາດ

ເປຼັນ ກາມະການ

ຄະນະສະພາບລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຄະນະອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
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້
້ ີ 2016.
ຼັ ພາລະກິດ ປະຈາ 6 ເດອນ ຕົນປີ
5. ການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
-

ສາເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2015, ກອງປະຊຸມສະພາ
້ ຮຸ ນ້ ປະຈາປີ 2015.
ບລິຫານສະໄໝສາມຼັນ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ ຖ

-

ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບລິການ: ສາເລຼັດການເປີ ດໃຫ້ບລິການຢ່າງເປຼັນທາງການ ສາລຼັບໜ່ວຍບລິການ
ຼັ 7 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ ແລະ ໜ່ວຍບລິການຄົບວົງຈອນໄຊສົມບູ ນ ແຂວງໄຊສົມບູ ນ.
ຫຼກ

-

ການພຼັດທະນາຜະລິດຕະພຼັນ: ສາເລຼັດການພຼັດທະນາລະບົບການຊາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜ່ານຕູ ້ ATM
(PGS), ອຼັບເດດໂຄງການຮຼັບບຼັດ EMV VISA ຜ່ານຕູ ້ ATM, ອຼັບເດດ BCEL i-Bank v2 ມາເປຼັນ
BCEL i-Bank v3, ພຼັດທະນາໂຄງການ Unionpay Payment Gateway (UPOP), ພຼັດທະນາ

້ ງຊຼັນການ
ລະບົບການຊາລະ Billpayment ໃນລະບົບໃຫ້ສາມາດຊາລະເປຼັ ນເງ ິນສົດໄດ້ ແລະ ສາເລຼັດເພີມຟຼັ
້ ນຂອງບລິສດ
ຼັ ປຼໂີ ຕຼເທດ, ພຼັດທະນາລະບົບຊາລະສະສາງອອນລາຍຂອງບຼັດ ATM Bcelຊາລະບຼັດນາມຼັ
້ ນຂອງສາຍການບິນລາວ ຜ່ານ Website ຂອງການບິນລາວ, ສາເລຼັດໂຄງການ
Unionpay ເພ່ ອຊາລະຊປີ້ ຍົ

້
ພຼັດທະນາ Bcel One Version 3. ນອກຈາກນີ ້ ທຄຕລ ຍຼັງໄດ້ເລີມໃຫ້
ບລິການອອກບຼັດ VISA ລຸ ນ້ ໃໝ່
ອີກດ້ວຍ.
-

້ ນ ແລະ ພຼັດທະນາ
ການພຼັດທະນາ ແລະ ນາໃຊ້ເຄ່ ອງມທີ່ຈາເປຼັ ນຮຼັບໃຊ້ວຽກງານ: ປຼັບປຸ ງລະບົບຖານຂມູ

-

້ ຄອງ ແລະ ກວດກາ: ໄດ້ຕດ
ິ ຕາມກວດກາ ທຄຕລ ເປຼັ ນແຕ່ລະໄລຍະ, ສົມທົບກຼັບ ອົງການ
ວຽກງານການຄຸ ມ
ຼັ ກວດສອບຈາກພາຍນອກ ເພ່ ອກວດກາ ທຄຕລ
ກວດສອບແຫ່ງລຼັດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ບລິສດ

ລະບົບໂປແກຮມຕ່າງໆ ເພ່ ອຮຼັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນ.

້
ຼັ ກວດ
ປະຈາປີ 2015 ແລະ ກະກຽມທົບທວນການກວດກາ ທຄຕລໃນ 6 ເດອນຕົນປີ
2016 ຂອງບລິສດ
ສອບຈາກພາຍນອກ.
6. ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງສະພາບລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ ແລະ ຄະນະກາມະການອ່ ນໆ
 ສະພາບລິຫານ

ສາເລຼັດການປະຊຸມສະພາບລິຫານຂອງ ທຄຕລ ຈານວນ 1 ຄຼັງ້ ເພ່ ອປກສາຫາລ ແລະ ຮຼັບຮອງເອົາບຼັນຫາຕ່ າງໆຄ:

້ ງຕ່ າງໆ ແລະ ເຫຼັນດີຮບ
ຼັ ຮອງເງ ິນປຼັ ນຜົນຮຸ ນ້ ທຄຕລ ງວດ 2
ຮຼັບຮອງການແບ່ງປຼັ ນກາໄລ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2015 ເຂົາຄຼັ
ປີ 2015, ຮຼັບຮອງແຜນການປະຈາປີ 2016, ຮຼັບຮອງເອົາການປຼັ ບປຸ ງລະບຽບການຮຼັບພະນຼັກງານໃໝ່ ຂອງ ທຄຕລ ແລະ

້ ຸນ
້
ຮຼັບຮອງທິດທາງການວ່າຈ ້າງທີ່ປກສາໃນການການບລິຫານງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2016 ເພ່ ອນາສະເໜີກອງປະຊຸມຜູ ຮ
ພິຈາລະນາ.
 ຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງບລິຫານ
ສາເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງບລິຫານ ຈານວນ 6 ຄຼັງ້ ເພ່ ອປກສາຫາລ ແລະ ຮຼັບຮອງເອົາ
ບຼັນຫາຕ່ າງໆຄ:
-

ຕິດຕາມການດາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ເປຼັ ນແຕ່ ລະເດອນ, ວິເຄາະຕີລາຄາຜົນການດາເນີນງານແຕ່ລະດ້ານ ພ້ອມທຼັງ
ຼັ ວຽກງານໃນແຕ່ ລະເດອນ.
ການົດທິດທາງການປະຕິບດ
4

-

້
ຄົນຄວ້
າແຜນປີ 2016 ປະກອບມີ ແຜນຍຸ ດທະສາດ, ແຜນທຸລະກິດ, ແຜນພະນຼັກງານ, ແຜນປະກອບວຼັດຖຸ

້
ເຕຼັກນິກ ກ່ ສ້າງສ້ອມແປງ, ແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບລິການ, ແຜນການຕະຫຼາດ, ຄົນຄວ້
າຍຸ ດທະສາດໄລຍະຍາວ
2016-2020.

-

ຼັ ແຜນປຼັ ບປຸ ງການບລິການແບບໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ຈະຫຼັນການບລິການລວມສູ ນຢູ່ ສານຼັກງານ
ນາພາການປະຕິບດ
້ ການປະຕິບດ
້
້ ່ ໄດ້ເລີມມີ
ຼັ ບາງສ່ວນເຊຼັ່ນ: ສາເລຼັດການບລິຫານລວມສູນຊ-ຂາຍເງ
ິນຕາ, ລວມສູ ນ
ໃຫຍ່ ເຊີ່ງໃນນຼັນກ
້
້
ຊຼັບສົມບຼັດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຍຼັງໄດ້ແຕ່ງຕຼັງຄະນະກ
າມະການຄົນຄວ້
າການລວມສູ ນລາຍຈ່ າຍ ທົ່ວລະບົບຂອງ
້
້
ຼັ ແຜນການລວມສູ ນສິນເຊ່ ອ.
ທຄຕລ, ຄົນຄວ້າ
ລາຍລະອຽດຂຼັນຕອນ
ການປະຕິບດ

-

້
້
ີ ວາມທຼັນສະໄໝ, ມີຄວາມປອດໄພ, ຄົນຄວ້າຜະລິ
ຄົນຄວ້
າການພຼັດທະນາລະບົບ IT ໃຫ້ມຄ
ດຕະພຼັນໃໝ່ໃຫ້ແທດເ
ໝາະກຼັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

-

້
ີ ນກວ
່ າປີ ຜ່ານມາ, ການແກ ້ໄຂ NPLໃຫ້ສດ
ຼັ ສ່ວນຫຼຸດລົງ,
ເອົາໃຈໃສ່ບລິຫານທນ, ການບລິຫານສິນເຊ່ ອໃຫ້ດຂ
້
້
້
ຄົນຄວ້
າເງ່ ອນໄຂລູກຄ້າ SME, ຄົນຄວ້
າຫາແຫຼ່ ງທນເພ່ ອຮອງຮຼັບໃນການປ່ອຍກູ,້ ຮຼັກສາສະພາບຄ່ອງ, ຄົນຄວ້
າ

້
ົ ສູ ງ ພ້ອມທຼັງຄົນຄວ້
ແຫຼ່ງລົງທນທີ່ມີປະສິດທິຜນ
າປຼັບຫຼຸດອຼັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກ ພ້ອມໆກຼັບການຫຼຸດດອກເບ້ຍ
ເງ ິນກູ ້.
-

້ ນຕົນແມ່
້ ວາປຼັ ບປຸ ງກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຍີ່ງຂນເປຼັ
້
ຄົນຄ້
ນ ລະບຽບການຮຼັບພະນຼັກງານ
ໃໝ່.

-

້ ນໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ (LVB) ແລະ ບລິສດ
້
ຼັ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກຼັນ
ຄົນຄວ້
າການເພີມທ
ໄພລາວຫວຽດ (LVI).

-

້ ວາປຼັ ບປຸ ງກົດລະບຽບທີ່ບ່ ທຼັນສອດຄ່ອງຈານວນໜ່ ງ.
ຄົນຄ້

້
້ ນການບລິການລູກຄ້າ, ຂມູ
້ ນການດາເນີນງານຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ.
ຄົນຄວ້
າການຮຼັກສາຂມູ

 ຄະນະກາມະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ

້ ເພ່ ອປກສາຫາລຄົນຄວ້
້
ສາເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການຄວາມສ່ຽງ ຈານວນ 4 ຄຼັງ,
ານະໂຍບາຍການ
້
ຼັ ລະບຽບການຕ່ າງໆ ທຄຕລ
ຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນດ້ານຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ, ຕິດຕາມການກວດກາການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
ຄ:
-

້ ຈະກາຍເປຼັນ NPL ຕິດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັນ້
ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຄວາມສ່ຽງສິນເຊ່ ອຂອງລູກຄ້າທີ່ມີແນວໂນມ

-

້
ິນຕາ, ບຼັນຫາສະພາບຄ່ອງແຕ່ ລະໄລຍະ, ຄວາມ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການບລິຫານທນ, ຄວາມສ່ຽງການຊຂາຍເງ

ຼັ ການຄຸ ມ
້ ຄອງເງ ິນກູ ້ ແລະ ຕິດຕາມເກຼັບໜີ ້ NPL.
ຕອນໃນປະຕິບດ

ສ່ຽງດ້ານບລິການ ແລະ ບລິຫານເງ ິນສົດໃຫ້ຢ່ ູ ໃນເກນສາມາດຄວບຄຸ ມໄດ້.

ທີ່ຕິດພຼັນກຼັບຂົງເຂດທີ່ຮຼັບຄວາມ

-

້
ຼັ ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ທົບທວນຄນໂດຍລະອຽດການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ

-

ສ້າງແຜນຍຸ ດທະສາດການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລະບຽບຂອງຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ເພ່ ອນາ

ຼັ ມີຫຼາຍດ້ານຂອງ ທຄຕລ ທີ່ບ່ ຢູ່ ໃນຂອບເຂດການົດຂອງລະບຽບ.
ສ່ຽງສາຄຼັນ ເຊີ່ງເຫຼັນວ່າປະຈຸບນ
ຼັ ວຽກງານຂອງຄະນະກາມະການ.
ສະເໜີສະພາບລິຫານຮຼັບຮອງ, ເປຼັ ນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບດ

5

-

ຮຼັບຮອງເອົາລະບຽບການຮຼັກສາເງ ິນສົດຂອງບຼັນດາສາຂາ, ເພ່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສາຂາ ແລະ ເພ່ ອສານຼັກ

-

້
ຼັ ແຕ່ລະຂຼັນ້ ແລະ ວິທກ
ີ ານອະນຸມດ
ຼັ ທຸລະກາທາງອີເລຼັກໂທນິກ.
ຄົນຄວ້
າການປຼັ ບປຸ ງສິດອະນຸມດ

-

ົ , ຮຼັບຮອງລະດຼັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຕິດພຼັນກຼັບການຟອກເງ ິນ.
ງານໃຫຍ່ ບລິຫານເງ ິນສົດຢ່າງມີປະສິດທິຜນ

້
ຼັ ວຽກງານຂອງ ທຄຕລ ທີ່ຕິດພຼັນກຼັບນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເພ່ ອຫາວິທ ີ
ສບຕ່ ທົບທວນການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
ແກ ້ໄຂໃນຕ່ ໜ້າ.

 ຄະນະກາມະການກວດສອບບຼັນຊີພາຍໃນ

້ ເພ່ ອປກສາຫາລ ແລະ ຕົກ
ສາເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການກວດສອບບຼັນຊີພາຍໃນ ຈານວນ 3 ຄຼັງ,

ລົງບຼັນດາຕ່າງໆດຼັ່ງນີ:້
-

້ ຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ສາເລຼັດການກວດກາ ປະຈາປີ 2015 ຈາກອົງການກວດສອບແຫ່ງລຼັດ ແລະ ກົມຄຸ ມ
ທຫລ.

-

ຼັ ເອີນແອນຢຼັ ງລາວ
ສາເລຼັດການປະສານງານສາລຼັບການກວດສອບຖານະການເງ ິນ ທຄຕລ ປີ 2015 ຂອງບລິສດ
(E&Y).

-

້
ສາເລຼັດ ແລະ ປະກາດນາໃຊ້ຂແນະນ
າການກວດກາຂຼັນ້ 2 ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ການກວດກາຮູ ບແບບໃໝ່ (IA) ເຂົາ້
ໃນການກວດກາ ທຄຕລ.

-

້
ຼັ ກວດສອບພາຍນອກ, ເຊຼັນສຼັນຍາກວດສອບ ປະຈາປີ 2016 ແລະ ຄົນຄວ້
ສາເລຼັດການຄຼັດເລອກ ບລິສດ
າ

-

ຼັ ກວດສອບພາຍນອກ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2017.
ພິຈາລະນາເລອກບລິສດ
ສາເລຼັດການແກ ້ໄຂບຼັນຫາຕ່າງໆ ຈານວນໜ່ ງ.

ສາເລຼັດການສ້າງລະບຽບກ່ ຽວກຼັບການເປີ ດບຼັນຊີ.
້ 2016 ຈາກບລິສດ
ຼັ EY.
- ກະກຽມການກວດສອບພາຍນອກ 6 ເດອນຕົນປີ
 ການເຄ່ ອນໄຫວຄະນະກາມະການຍ່ ອຍໂດຍ ສຼັງເຂບ
-

ນອກຈາກຄະນະກາມະການຂ້າງເທິງແລ້ວ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຍຼັງມີຄະນະກາມະການ
ຍ່ ອຍໆຈານວນນ່ ງເຊຼັ່ນ: ຄະນະກາມະການກ່ ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ, ຄະນະກາມະການພຼັດທະນາໄອທີ, ຄະນະກາມະການ

້ ນ ແລະ ຊຼັບສິນ, ຄະນະກາມະການຈຼັດຊ ້ ແລະ ຄະນະກາມະການອ່ ນໆ. ຊ່ ງຄະນະກາມະການດຼັ່ງກ່ າວໄດ້ຈດ
ຼັ
ບລິຫານໜີສິ
້ ນປະຈາທຸກໆເດອນ ຫຼ ຈຼັດຂນຕາມຄວາມຮຽກຮ້
້
້
ປະຊຸມຂນເປຼັ
ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານເພ່ ອຄົນຄວ້
າປກສາຫາລວຽກງານ
ຕ່ າງໆທີ່ຈາເປຼັນເພ່ ອອານວຍຄວາມສະດວກຮຼັບປະກຼັນໃຫ້ແກ່ ວຽກງານການບລິການລູກຄ້າ
ຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທົ່ວລະບົບ ໄດ້ຢ່າງທ່ວງທຼັນກຼັບສະພາບ.

ຂອງ

ທະນາຄານການຄ້າ

້ 2016.
7. ການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ 6 ເດອນຕົນປີ
້ 2016 ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາມາດຈຼັດຕຼັງປະຕິ
້
ຼັ ແຜນທຸລະກິດ
ໃນໄລຍະ 6 ເດອນຕົນປີ
ບດ
ໄດ້ ດຼັ່ງນີ:້
-

້ ບ ເທົ່າກຼັບ 98% ຂອງແຜນການປີ , ທຽບໃສ່ 6 ເດອນຕົນປີ
້ 2015
ຼັ ໄດ້ 27,074 ຕກີ
ຍອດຊຼັບສິນ: ປະຕິບດ
້ ນ້ 14%.
ເພີມຂ

້ ບ ເທົ່າກຼັບ 97.7% ຂອງແຜນການປີ , ທຽບໃສ່ 6 ເດອນຕົນປີ
້ 2015
ຼັ ໄດ້ 24,427 ຕກີ
ຍອດເງ ິນຝາກ: ປະຕິບດ
້ ນ້ 10%.
ເພີມຂ
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