ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດສະຫຼຸ ບການເຄື່ ຬນໄຫວທຼຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2016

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
້ ດທ້າຍ ເລກທີ 4284/ທຫລ, ລົງວຼັນທີ 11 ພະຈິກ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ
ການທະນາຄານ ສະບຼັບປຼັ ບປຸ ງຄຼັງສຸ

ສປປ ລາວ. ໃນວຼັນທີ 23 ທຼັນວາ 2010 ທຄຕລ ໄດ້ສາເລຼັດການຂາຍຮຸ ນ້ ອອກສູ່ ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊ່ ມາ
ເປຼັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວຼັນທີ 10
້ ຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ມຼັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ
້ ກະຊວງການເງ ິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລດ
ຼັ ຖະບານເປຼັ ນຜູ ຖ
້ ຮຸ ້ນໃຫຍ່ ສຸ ດໂດຍຖຮຸ ນ້ 80% ຂອງຮຸ ນ
້ ທຼັງໝົດ.
ພ້ອມດຽວກຼັນນຼັນ,
ວຼັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງ ິນ ຂາຍຮຸ ນ້ ສາມຼັນ 10% ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຍຸ ດທະສາດ ຊ່ ວ່າ ທະນາຄານ

້
COFIBRED ອີງຕາມສຼັນຍາການຊ-ຂາຍຮຸ
ນ້ ສາມຼັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.

ຼັ , ໂຄງສ້າງການຖຮຸ ນ້ ຂອງທະນາຄານ: ລຼັດຖະບານຖຮຸ ນ້ 70%, ຮຸ ນ້ ຂອງນຼັກລົງທນພາຍໃນ 10%, ຄູ່
ປະຈຸບນ
້ ຮຸ ້ນຈາກຕ່າງປະເທດ 10%.
ຮ່ວມຍຸ 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
ການດ້ານທະນາຄານອ່ ນໆ ທີ່ໄດ້ຮຼັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ທນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ວຼັນທີ 31 ທຼັນວາ 2016 ແມ່ ນ 682,888 ລ້ານກີບ.
ທີ່ຕຼັງ້ ແລະ ເຄອຂ່າຍ

້ ່ ອາຄານເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍນ, ເມອງຈຼັນທະບູ ລ,ີ ນະຄອນຫຼວງ
ສານຼັກງານໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານ ຕຼັງຢູ
ຼັ ໃນເຄອ, ສີ່ (4) ບລິສດ
ຼັ ຮ່ວມ
ວຽງຈຼັນ. ໃນວຼັນທີ 31 ທຼັນວາ 2016 ທະນາຄານມີໜ່ ງ (1) ສານຼັກງານໃຫຍ່ , ໜ່ ງ (1) ບລິສດ
ທນ, ສິບເກົາ້ (19) ສາຂາ, ແປດສິບເອຼັດ (81) ໜ່ວຍບລິການ ແລະ ສິບຫົກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວ ສປປ ລາວ.
2. ວິໄສທຼັດ
້
້
ທຄຕລ ໄດ້ການົດວິໄສທຼັດ ເພ່ ອປະກອບເຂົາໃນການພຼັ
ດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບຼັນລຸ ຕາມເປົ າໝາຍ
ແລະ ວຼັດຖຸ
້ ດທະນາຕົນເອງທຸ ກ
ປະສົງຄ: “ເປຼັນທະນາຄານທີ່ນາໜ້າ ທຼັນຍຸ ກທຼັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ” ທຄຕລ ໄດ້ມຸ່ງເນຼັນພຼັ
1

ດ້ານ ໃຫ້ເປຼັ ນທະນາຄານທຼັນສະໄໝ ບລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເປຼັ ນທີ່ຍອມຮຼັບ
ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສະຖາບຼັນການເງ ິນທຼັງພາຍໃນແລະຕ່ າງປະເທດ ຮຼັກສາຄວາມເປຼັ ນທະນາຄານທຸລະກິດນາໜ້າ ຢູ່ ສປປ
ິ າກ ແລະ ລະດຼັບສາກົນເທ່ ອລະກ ້າວ.
ລາວ ກ ້າວໄປສູ່ ລະດຼັບພູ ມພ
3. ພາລະກິດ

້ ຮຸ ນ້ ໄດ້ຮຼັບຮອງເອົາແລ້ວນຼັນ້
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 II,
 ການພຼັດທະນາ ແລະນາໃຊ້ເຄ່ ອງມທີ່ຈາເປຼັ ນ (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 8
ທ່ານ 11 ພະແນກ, 3 ສູ ນ, 19 ສາຂາ, 81 ໜ່ວຍບລິການ ແລະ 16 ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວປະເທດ.
ສະພາບລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
1). ທ່ ານ ດຣ ບຸ ນເຫຼອ ສິນໄຊວລະວົງ

ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງ ິນ ກະຊວງການເງ ິ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

7). Mr Marc ROBERT

ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFI BRED ໃນນາມຄູ່ ຮ່ ວມຍຸ ດທະສາດ

ເປຼັນ ກາມະການ
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ຄະນະສະພາບລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຄະນະອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ ານ ພູຂງົ ຈຼັນທະຈຼັກ
ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່

ທ່ ານ ນ. ຂຼັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ

ທ່ ານ ພຼັນຊະນະ ຄຸ ນນຸວງົ
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ

ທ່ ານ ຄາຊ່ ຽນ ມິ່ງບຸ ບຜາ
ຮອງ ຜູອ້ ານວຍການ

ທ່ ານ ລາໃຈ ຄຼັນພະວົງສ໌
ຮອງ ຜູ ້ອານວຍການ

ຼັ ຖິ່ນໄຊພອນ
ທ່ ານ ສຸ ພກ
ຮອງ ຜູ ້ອານວຍການ

ທ່ ານ ນຼັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ
ຮອງ ຜູ ້ອານວຍການ

ທ່ ານ ບົວວຼັນ ສີມະລີວງົ
ຮອງ ຜູ ້ອານວຍການ
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້
ຼັ ພາລະກິດ ປະຈາປີ 2016.
5. ການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
ຼັ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ ຈານວນ 4 ຄຼັງ້ , ຈຼັດ
ໃນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ຈດ

້ ນມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານສະໄໝສາມຼັນຜ່ານລະບົບເປີ ດ
ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ 4 ຄຼັງ້ , ພ້ອມທຼັງເປີ ດເຜີຍຂມູ
ຼັ ຕະຫຼາດ ຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ ຈານວນ 03 ຄຼັງ້ , ປະຕິບດ
ຼັ ການຈ່ າຍເງ ິນປຼັນຜົນໃຫ້ແກ່ ຜູ່ ຖຮຸ ນ້ ທຄຕລ ງວດທີ 02
ເຜີຍຂອງບລິສດ
ປະຈາ 06 ເດອນທ້າຍປີ 2015 ຈານວນ 219 ກີບ/ຮຸ ນ້ .

- ໄດ້ດາເນີນການສ້າງແຜນການຕ່າງໆປະຈາປີ 2017 ແລະ ຂຽນແຜນຍຸ ດທະສາດໄລຍະຍາວປີ 2016-2020 ຊ່ ງໄດ້ຖກ

້ ຮຸ ນ້ ປະຈາປີ 2016 ຮຼັບຮອງ.
ຮຼັບຮອງໂດຍສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ແລະ ສບຕ່ ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມສາມຼັນຜູ ຖ

້
- ໄດ້ສາເລຼັດການຄົນຄວ້າວຽກງານ
KPI ຂອງສູ ນບລິການສານຼັກງານໃຫຍ່ , KPI ວຼັດແທກຜົນການດາເນີນງານຂອງສາຂາ

້ ປະຕິບດ
້
ຼັ ຍຼັງຢູ່ໃນຂຼັນຕອນພຼັ
ຼັ ໃນໄຕມາດ
ທົ່ວລະບົບ ປະຈຸບນ
ດທະນາໂປແກຣມ ຊ່ ງຈະທົດລອງ ແລະ ສາມາດໃຫ້ເລີມ
້ ຍຼັງໄດ້ແຕ່ງຕຼັງຄະນະຄົ
້
້
I/2017. ພ້ອມກຼັນນຼັນ,
ນຄວ້າປຼັ
ບປຸ ງ Job description ແລະ KPI ພະນຼັກງານທຼັງໝົດ ຂອງ
ທຄຕລ.

ຼັ ທີ່ປກສາ E&Y ໃນການປະເມີນສ່ວນຕ່ າງໃນໂຄງການ Basel II ແລະ ດາເນີນ
- ສາເລຼັດການເຊຼັນສຼັນຍາຮ່ວມກຼັບບລິສດ
້ ນໃຫ້ ທຄຕລ.
ຼັ ທີ່ປກສາໃນໂຄງການເພີມທ
ການຄຼັດເລອກບລິສດ

-

ຍົກລະດຼັບພຼັດທະນາຜະລິດຕະພຼັນຕ່າງໆເຊຼັ່ນ:
(PGS)

ພຼັດທະນາລະບົບການຊາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜ່ານຕູ ເ້ ອທີເອຼັມ

້
້ ນໃຫ້ໄວຂນກວ
່ າເກົ່າ,
ຊ່ ງໄດ້ປຼັບປຸ ງການດງຂມູ

ນາໃຊ້ລະບົບປ້ອງກຼັນຄວາມສ່ຽງຂອງຜະລິດຕະພຼັນບຼັດ

(Fraud detection) ສາລຼັບບຼັດ ATM ແລະ ບຼັດ Visa ຂອງ ທຄຕລ ເພ່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ າງໆ, ພຼັດທະນາ
ຜະລິດຕະພຼັນ

BCEL i-Bank version3 ແລະ ສາເລຼັດການປຼັ ບປຸ ງລະບົບການຊາລະບິວເພເມຼັນໃນລະບົບໃຫ້

ຼັ ນີ,້ ຕູ ້ເອທີເອຼັມ
ສາມາດຊາລະເປຼັ ນເງ ິນສົດໄດ້, ການອຼັບເດດໂຄງການ ຮຼັບບຼັດ EMV VISA ຜ່ານຕູ ເ້ ອທີເອຼັມ. ປະຈຸບນ
ົ ບູ ນ, ໂຄງການ UnionPay Payment Gateway
ຂອງ ທຄຕລ ທຼັງໝົດສາມາດ ຮຼັບບຼັດ Visa ທີ່ເປຼັ ນ Chip ໄດ້ສມ
(UPOP), ບຼັດ UnionPay ຂອງຕ່າງປະເທດກ່ ສາມາດ ຊາລະຜ່ານລະບົບ E-Commerce ຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ແລ້ວ

້
ແລະ ສາເລຼັດໂດຍພນຖານການພຼັ
ດທະນາລະບົບຊາລະສະສາງອອນລາຍ ຂອງບຼັດເອທີເອຼັມ BCEL-UnionPay ເພ່ ອ

້ ນຂອງສາຍການບິນລາວ ຜ່ານ website ຂອງການບິນລາວໄດ້ ແລະ ການພຼັດທະນາໂຄງການ BCEL
ໃຫ້ສາມາດຊປີ້ ຍົ

້ ວຕາມເລກບຼັດ VIP, ໂປຼແກຼມ Queue Client
ົ ລະດຼັບ ແລະ ພຼັດທະນາໂປຼ ແກມ ເອີນຄິ
One version 3, ໄດ້ຍກ

້
VIP ແລະ ໂປຼ ແກຼມລົງທະບຽນບຼັດ VIP ແລະ ສາເລຼັດ ການຄົນຄວ້
າຜະລິດຕະພຼັນ Smart Vat ທີ່ຂົວມິດຕະພາບ

້ ທຄຕລ ຍຼັງໄດ້ຄນຄວ້
ົ້
ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ່ 1 (ວຽງຈຼັນ-ໜອງຄາຍ). ພ້ອມກຼັນນຼັນ,
າປຼັ ບປຸ ງດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກ, ເງ ິນກູ ້
ສະກຸ ນເງ ິນບາດ ແລະ ສະກຸ ນເງ ິນໂດລາ ໃນລະບົບ 02 ຄຼັງ້ ແລະ ສາເລຼັດການເຊຼັນສຼັນຍາການຊາລະສະສາງລະຫວ່າງ
ທຄຕລ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊ່ ອ ສປ ຈີນ.

-

ນອກຈາກນຼັນ້ , ທຄຕລ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບລິການທີ່ໃຫ້ບລິການແກ່ ສຼັງຄົມໄດ້ຈານວນ 04 ໜ່ວຍບລິການຄ: ໜ່ວຍ
ົ ໄຊ, ໜ່ວຍບລິການ ຄົບວົງຈອນໄຊສົມບູ ນ
ບລິການຄູນຄາ ສາຂາຄາມ່ ວນ, ໜ່ວຍບລິການເມອງປາກແບ່ງ ສາຂາອຸ ດມ
້ ບສານຼັກງານໃຫຍ່ .
ຼັ 07 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ ທີ່ຂນກຼັ
ແລະ ໜ່ວຍບລິການຫຼກ
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-

້ ່ ວມຕຼັງບູ
້ ູ໊ ດ ໂຄສະນາ ແລະ ບລິການ ໃນກອງປະຊຸມສຸ ດຍອດອາຊຽນ (ASEAN SUMMIT 2016) ແລະ
ໄດ້ເຂົາຮ
ທຄຕລ ໄດ້ຮຼັບລາງວຼັນຈາກ Asian Banking & Finance Awards ແລະ ຈາກວາລະສານ Global Banking &
Finance Review ປະຈາປີ 2016.

6. ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງສະພາບລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ ແລະ ຄະນະກາມະການອ່ ນໆ
 ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ

ຼັ ກອງປະຊຸມສາມຼັນຂອງຕົນ ຈານວນ 4 ຄຼັງ້ ເພ່ ອປກສາຫາລ ແລະ
ພາຍໃນປີ ສະພາບລິຫານຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ຈດ

ຮຼັບຮອງເອົາບຼັນຫາຕ່າງໆຄ:
້ ງຕ່ າງໆ ແລະ ປະຕິບດ
ຼັ ການຈ່ າຍເງ ິນປຼັນຜົນໃຫ້ແກ່ ຜູ່ ຖ
- ຮຼັບຮອງການແບ່ງປຼັ ນກາໄລ ຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2015 ເຂົາຄຼັ
ຮຸ ້ນ ທຄຕລ ງວດທີ 02 ປະຈາ 06 ເດອນທ້າຍປີ 2015 ຈານວນ 219 ກີບ/ຮຸ ນ້ , ຮຼັບຮອງແຜນການປະຈາປີ 2016,
ຮຼັບຮອງເອົາການປຼັ ບປຸ ງລະບຽບການຮຼັບພະນຼັກງານໃໝ່, ຮຼັບຮອງແຜນຍຸ ດທະສາດດ້ານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປຼັ ບປຸ ງ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ທຄຕລ, ຮຼັບຮອງແຜນຍຸ ດທະສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020
ລະບຽບວ່າດວ້ຍຄະນະກາມະການຄຸ ມ

້
ຼັ ເອີນແອນຢຼັງລາວ ຈາກຼັດ ເປຼັນທີ່ປກສາໃນການປະເມີນຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ຼັ ໂຄງການນາໃຊ້
ຂອງ ທຄຕລ, ຮຼັບຮອງເອົາບລິສດ
ບດ
້
ຼັ ການ Basel 2, ຮຼັບຮອງການຄົນຄວ້
ຼັ ທີ່ປກສາທາງດ້ານການເງ ິນ, ບລິສດ
ຼັ ທີ່ປກສາດ້ານກົດໝາຍ,
ຫຼກ
າຄຼັດເລອກບລິສດ
້ ນ ທຄຕລ, ຮຼັບຮອງເອົາແຜນການປີ 2017 ເຊຼັ່ນ: ແຜນດາເນີນງານ, ແຜນ
້
້ າປະກຼັ
ຜູ ຄ
ນການຂາຍຮຸ ້ນ ໃນໂຄງການເພີມທ

ທຸລະກິດ, ແຜນປະກອບວຼັດຖຸເຕຼັກນິກ-ກ່ ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ, ແຜນຂະຫຍາຍສາຂາ, ໜ່ວຍບລິການ ແລະ ແຜນຮຼັບ
້ ຍຼັງໄດ້ຮບ
້
ຼັ ຮອງການສ້າງຕຼັງພະແນກການຕະຫຼ
ພະນຼັກງານໃໝ່ ຂອງທົ່ວລະບົບ. ພ້ອມກຼັນນຼັນ,
າດຄນໃໝ່ ແລະ ຮຼັບຮອງ
້ ນພະແນກດຽວ.
້ ຄອງສາເຂົາເປຼັ
ການໂຮມພະແນກກວດກາພາຍໃນ ກຼັບ ພະແນກຄຸ ມ
 ຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງບລິຫານ
້ ຄອງບລິຫານ ຈານວນ 9 ຄຼັງ້ ເພ່ ອປກສາຫາລ ແລະ ຮຼັບຮອງເອົາ
ສາເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການຄຸ ມ
ບຼັນຫາຕ່ າງໆຄ:
- ຕິດຕາມການດາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ເປຼັ ນແຕ່ ລະເດອນ, ວິເຄາະຕີລາຄາຜົນການດາເນີນງານແຕ່ ລະດ້ານ ພ້ອມທຼັງ
້
ຼັ ວຽກງານໃນແຕ່ ລະເດອນ, ຄົນຄວ້
ການົດທິດທາງການປະຕິບດ
າແຜນດາເນີນງານ, ແຜນທຸລະກິດ,ແຜນພະນຼັກງານແຜນ
້
ປະກອບວຼັດຖຸເຕຼັກນິກ ກ່ ສ້າງສ້ອມແປງ, ແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບລິການ, ແຜນການຕະຫຼາດ, ຄົນຄວ້
າຮຼັບຮອງຍຸ ດທະ
ສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020.

ຼັ ແຜນປຼັບປຸ ງການບລິການແບບໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ຈະຫຼັນການບລິການລວມສູ ນຢູ່ສານຼັກງານໃຫຍ່
- ນາພາການປະຕິບດ

້ ການປະຕິບດ
້
້ ່ ໄດ້ເລີມມີ
ຼັ ບາງສ່ວນເຊຼັ່ນ: ສາເລຼັດການບລິຫານລວມສູ ນຊ-ຂາຍເງ
ິນຕາ, ລວມສູນຊຼັບສົມບຼັດ
ເຊີ່ງໃນນຼັນກ
້
້
້
ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຍຼັງໄດ້ແຕ່ງຕຼັງຄະນະກ
າມະການຄົນຄວ້າການລວມສູ
ນລາຍຈ່ າຍ ທົ່ວລະບົບຂອງ ທຄຕລ, ຄົນຄວ້
າ
້
ຼັ ແຜນການລວມສູ ນສິນເຊ່ ອ.
ລາຍລະອຽດຂຼັນຕອນ
ການປະຕິບດ

້
້
- ຄົນຄວ້
າການພຼັດທະນາລະບົບ IT ໃຫ້ມີຄວາມທຼັນສະໄໝ, ມີຄວາມປອດໄພ, ຄົນຄວ້າຜະລິ
ດຕະພຼັນໃໝ່ໃຫ້ແທດ
ເໝາະກຼັບຄວາມຕ ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
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້
້
ີ ນກວ
່ າປີ ຜ່ານມາ, ການແກ ້ໄຂ NPLໃຫ້ສດ
ຼັ ສ່ວນຫຼຸດລົງ, ຄົນຄວ້າ
- ເອົາໃຈໃສ່ບລິຫານທນ, ການບລິຫານສິນເຊ່ ອໃຫ້ດຂ

້
້
່ ງທນເພ່ ອຮອງຮຼັບໃນການປ່ອຍກູ,້ ຮຼັກສາສະພາບຄ່ອງ, ຄົນຄວ້
ເງ່ ອນໄຂລູກຄ້າ SME, ຄົນຄວ້າຫາແຫຼ
າແຫຼ່ ງລົງທນທີ່
້
ົ ສູງ ພ້ອມທຼັງຄົນຄວ້າປຼັ
ມີປະສິດທິຜນ
ບຫຼຸດອຼັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກ ພ້ອມໆກຼັບການຫຼຸດດອກເບ້ຍເງ ິນກູ ້.

້ ນຕົນແມ່
້
້
- ຄົນຄ້ວາປຼັ
ບປຸ ງກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຍີ່ງຂນເປຼັ
ນ ລະບຽບການຮຼັບພະນຼັກງານ
ໃໝ່ ແລະ ລະບຽບທີ່ບ່ ທຼັນສອດຄ່ອງຈານວນໜ່ ງ.

-

້ ນໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
້
ຕິດຕາມການປະກອບທນຈາກລຼັດຖະບານ ແລະ ຄົນຄວ້
າການເພີມທ

ຼັ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກຼັນໄພລາວຫວຽດ (LVI).
(LVB) ແລະ ບລິສດ
້
້ ນການບລິການລູກຄ້າ, ຂມູ
້ ນການດາເນີນງານຕ່ າງໆຂອງ ທຄຕລ.
- ຄົນຄວ້
າການຮຼັກສາຂມູ
້
້
ຼັ KPI ຂອງພະນຼັກງານ ແລະ KPI ສາຂາ.
- ຄົນຄວ້
າການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ

້
- ໄດ້ຮຼັບຮອງແຜນຍຸ ດທະສາດສິນເຊ່ ອຂອງ ທຄຕລ ເຊຼັ່ນ: ພະແນກສິນເຊ່ ອໄດ້ສາເລຼັດການຄົນຄວ້
າຜະລິດຕະພຼັນເງ ິນກູ ້
ເພ່ ອທີ່ພຼັກພາອາໄສ ແລະ ປຼັບປຸ ງວຽກງານ, ນະໂຍບາຍຕ່ າງໆຂອງພະແນກສິນເຊ່ ອ ໃຫ້ເໝາະສົມກຼັບສະພາບການ
ຼັ ຕາມລະບຽບ ທຫລ ເຊຼັ່ນ ປຼັ ບປຸ ງຮອບຊາລະເງ ິນກູອີ
້ ງຕາມລຼັກຊະນະຂອງໂຄງການ.
ແຂ່ງຂຼັນ ຮຼັບປະກຼັນການປະຕິບດ

ຼັ ເງ ິນຝາກສະກຸ ນເງ ິນບາດ-ໂດລາ ເພ່ ອຮຼັກສາລູກຄ້າເກົ່າ ແລະ ລະດົມທນເງ ິນຕາ.
- ໄດ້ປຼັບປຸ ງອຼັດຕາດອກເບ້ຍຢດຢຸ່ ນສາຫຼບ
 ຄະນະກາມະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ

້
ສາເລຼັດການຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການຄວາມສ່ຽງຂນ້ ຈານວນ 03 ຄຼັງ້ ເພ່ ອປກສາຫາລຄົນຄວ້າ
້
ຼັ ລະບຽບ
ນະໂຍບາຍການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນດ້ານຕ່ າງໆ ຂອງ ທຄຕລ, ຕິດຕາມການກວດກາການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
ການຕ່າງໆ ທຄຕລ ຄ:

-

ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຄວາມສ່ຽງສິນເຊ່ ອຂອງລູກຄ້າທີ່ມີແນວໂນ ້ມຈະກາຍເປຼັ ນ NPL ຕິດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັນ້

-

້
ິນຕາ, ບຼັນຫາສະພາບຄ່ອງແຕ່ ລະໄລຍະ, ຄວາມ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການບລິຫານທນ, ຄວາມສ່ຽງການຊຂາຍເງ

ຼັ ການຄຸ ມ
້ ຄອງເງ ິນກູ ້ ແລະ ຕິດຕາມເກຼັບໜີ ້ NPL.
ຕອນໃນປະຕິບດ

ສ່ຽງດ້ານບລິການ ແລະ ບລິຫານເງ ິນສົດໃຫ້ຢ່ ູ ໃນເກນສາມາດຄວບຄຸ ມໄດ້.

ທີ່ຕິດພຼັນກຼັບຂົງເຂດທີ່ຮຼັບຄວາມສ່ຽງ

-

້
ຼັ ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ທົບທວນຄນໂດຍລະອຽດການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ

-

ຮຼັບຮອງເອົາລະບຽບການຮຼັກສາເງ ິນສົດຂອງບຼັນດາສາຂາ, ເພ່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສາຂາ ແລະ ເພ່ ອສານຼັກ ງານ

-

້
ຼັ ວຽກງານຂອງ ທຄຕລ ທີ່ຕິດພຼັນກຼັບນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເພ່ ອຫາວິທແ
ີ ກ ້ໄຂ
ທົບທວນການຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ

-

້
ປຼັບປຸ ງເນອໃນ
ແຜນຍຸ ດທະສາດການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ແລະ ລະບຽບຂອງຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງ

-

້ ນ ລາຍງານຕ່ າງໆໃຫ້
ຼັ ລະບຽບ AML ຂອງພະແນກການ ສາຂາ ແລະ ການສະໜອງຂມູ
ຕິດຕາມກ່ ຽວກຼັບການປະຕິບດ

ຼັ ມີຫຼາຍດ້ານຂອງ ທຄຕລ ທີ່ບ່ ຢູ່ ໃນຂອບເຂດການົດຂອງລະບຽບ.
ສາຄຼັນ ເຊີ່ງເຫຼັນວ່າປະຈຸບນ

ົ , ຮຼັບຮອງລະດຼັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຕິດພຼັນກຼັບການຟອກເງ ິນ.
ໃຫຍ່ ບລິຫານເງ ິນສົດຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ໃນຕ່ ໜ້າ.

້ ່ ານມາ.
ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ສະພາບລິຫານໄດ້ຮຼັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄຼັງຜ
ແກ່ ທຫລ.
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-

້
ິ ພຼັນກຼັບພະແນກສິນເຊ່ ອເປຼັ ນຜູ ວ
້ ເິ ຄາະດ້ານຫຼກ
ຼັ ຊຼັບຄາປະກຼັ
ໄດ້ປຼັບປຸ ງລະບຽບການອອກບຼັດ Credit card ໃຫ້ຕດ
ນ.
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລະບຽບຂອງຄະນະກາມະການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ເພ່ ອເປຼັນ
ໄດ້ສ້າງແຜນຍຸ ດທະສາດການຄຸ ມ
ຼັ ວຽກງານຂອງຄະນະກາມະການ.
ບ່ອນອີງໃນການປະຕິບດ

-

ໄດ້ຮຼັບຮອງເອົາລະບຽບການຮຼັກສາເງ ິນສົດຂອງບຼັນດາສາຂາ, ເພ່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງສາຂາ ແລະ ເພ່ ອສານຼັກງານ
ົ .
ໃຫຍ່ ບລິຫານເງ ິນສົດຢ່າງມີປະສິດທິຜນ

-

້
້
ຼັ ຂອງ Teller, ສິດອານຸມດ
ຼັ ຂອງຄະນະບລິຫານແຕ່ ລະຂຼັນ້ ແລະ ຄົນຄວ້
ີ ານອານຸ
ຄົນຄວ້າການປຼັ
ບປຸ ງສິດອານຸມດ
າວິທກ
ມຼັດທຸລະກາທາງອີເລຼັກໂທນິກໂດຍສົມທົບກຼັບ IT.

 ຄະນະກາມະການກວດສອບບຼັນຊີພາຍໃນ

້ ່ ອປກສາຫາລ ແລະ ຕົກ ລົງບຼັນດາຕ່ າງໆດຼັ່ງນີ:້
ຈຼັດກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການກວດສອບບຼັນຊີພາຍໃນຂນເພ

-

້ ຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທຫລ.
ສາເລຼັດການກວດກາ ປະຈາປີ 2015 ຈາກອົງການກວດສອບແຫ່ງລຼັດ ແລະ ກົມຄຸ ມ

-

ຼັ ເອີນແອນຢຼັງລາວ (E&Y).
ສາເລຼັດການປະສານງານສາລຼັບການກວດສອບຖານະການເງ ິນ ທຄຕລ ປີ 2015 ຂອງບລິສດ
້
້
ສາເລຼັດ ແລະ ປະກາດນາໃຊ້ຂແນະນ
າການກວດກາຂຼັນ້ 2 ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ການກວດກາຮູ ບແບບໃໝ່ (IA) ເຂົາໃນ

-

ການກວດກາ ທຄຕລ.
-

ສາເລຼັດການແກ ້ໄຂບຼັນຫາຕ່າງໆ ຈານວນໜ່ ງ.
້ 2016 ຈາກບລິສດ
ຼັ ກວດສອບພາຍນອກ EY.
ສາເລຼັດການກວດສອບ 6 ເດອນຕົນປີ

້ 2016 ຈາກບລິສດ
ຼັ ກວດສອບພາຍນອກເອີນ
ສາເລຼັດການກວດສອບຖານະການເງ ິນ ທຄຕລ ປີ 2015 ແລະ 06 ເດອນຕົນປີ
ແອນຢຼັງລາວ (E&Y).

-

້
້
ສາເລຼັດການຮ່ າງລະບຽບ ຫຼ ຂແນະນ
າ ຂອງການກວດກາຂຼັນ້ 2 ອີງຕາມຄາແນະນາກວດກາ 3 ຂຼັນຕອນ

-

ດາເນີນການນາໃຊ້ຄູ່ມການກວດກາຮູ ບແບບໃໝ່ (IA)

-

ຼັ ກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ສາເລຼັດການເຊຼັນສຼັນຍາກວດສອບ ປະຈາປີ 2017.
ສາເລຼັດການຄຼັດເລອກບລິສດ

-

ສາເລຼັດການອອກບົດລາຍງານຖານະການເງ ິນປະຈາໄຕມາດ 01, 06 ເດອນ ແລະ 09 ເດອນປີ 2016 ເປີ ດເຜີຍອອກສູ່ ມວນຊົນ
້ ນຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ຼັ ຊຼັບລາວ.
ຜ່ານລະບົບເປີ ດເຜີຍຂມູ

 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 ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະ
ເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທົ່ວລະບົບ ໄດ້ຢ່າງທ່ວງທຼັນກຼັບສະພາບແຕ່ລະໄລຍະ.
7. ການເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປີ 2016.
-

້
ຼັ ແຜນທຸລະກິດໄດ້ ດຼັ່ງນີ:້
ໃນປີ 2016 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາມາດຈຼັດຕຼັງປະຕິ
ບດ
້ ບ ເທົ່າກຼັບ 116.11 % ຂອງແຜນການປີ .
ຼັ ໄດ້ 32,023,274.00 ຕກີ
ຍອດຊຼັບສິນ: ປະຕິບດ
້ ບ ເທົ່າກຼັບ 112.75% ຂອງແຜນການປີ .
ຼັ ໄດ້ 28,187,968.00 ຕກີ
ຍອດເງ ິນຝາກ: ປະຕິບດ
7
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