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ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ໃນໄລຍະ 09 ເດອນ ປີ 2019
I.

ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ

1. ວິໄສທັດ
ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເພືື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້
ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ ເປັນທະນາຄານທື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສ່ມາດຕະຖານສາກົນ”.

2. ພາລະກິດ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ່ມາດຕະຖານສາກົນ, ພາລະກິດ
ທື່ສາຄັນຂອງ ທຄຕລ ມຄື: ພັດທະນາລະບົບບລິຫານອົງກອນທື່ເຂັົ້ມແຂງ ເນັົ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່

ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທາຄຸ້ມຄອງບລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້

ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສອດ ຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສງປະສິດທິພາບການດາເນນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ
ລະບົບຂົ້ມນຂ່າວສານບລິ ຫານທື່ມສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງ
ດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊທື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ
ໃຫ້ເທົື່າທຽມກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ.
●

ເປົົ້າໝາຍການດາເນີນງານໃນປີ 2019

ໃນການສືບຕື່ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບລິການ ພັດທະນາລະ
ບົບການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ 2019 ບັນດາວຽກງານຕົົ້ນຕແມ່ນຍັງສືບຕື່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດມ); 32
ໂຄງ ການໃຫຍ່ 273 ແຜນວຽກ. ປນົ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົົ້າມາເພື່ມຈານວນ 143 ແຜນ
ວຽກຍ່ອຍ.
❖ ບັນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມີຄ :
● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 3 ໂຄງການ ແລະ ມ 4 ແຜນວຽກ.
● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມ 22 ແຜນ
ວຽກ.
● ສ້າງລະບົບຂົ້ມນເພືື່ອການບລິຫານ: 6 ໂຄງການ ມ 40 ແຜນວຽກ.
● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ ມ: 5 ໂຄງການ ແລະ ມ 47 ແຜນວຽກ.
● ການບລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມ 57 ແຜນວຽກ.
● ພັດທະນາການບລິຫານການເງິນ, ການບລິການທື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດາເນນທຸລະກິດໃຫ້ສງ
ຂົ້ນ : ມ 10 ໂຄງການ ແລະ ມ 103 ແຜນວຽກ.
ນອກຈາກໂຄງການຫັກນົ້ແລ້ວ, ຍັງຈະມໂຄງການສະໜັບສະໜນຕືື່ມອກຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍເພື່ມຕືື່ມເຊັື່ນ:
ລາຍ ງານກ່ຽວກັບວຽກງານ CG ເພືື່ອສະເໜຂທິດປັບປຸງການບລິຫານຕາມຫັການ CG, ສືບຕື່ດາເນນການຄົົ້ນຄວ້າ
ຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ໃນການສ້າງຫ້ອງການຕົວແທນ ທຄຕລ ໃນຕ່າງປະເທດ, ດາເນນການຂາຍຮຸ້ນ 19% ຂອງ ທຄຕລ
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ທື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ, ໂຄງການ ສືບຕື່ LOS, ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການທື່ຕິດພັນບັນຊແມ່ນ
ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ IFRS 9, ໂຄງການຂອງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ໂຄງການປຸກ
ສ້າງ ແລະ ອືື່ນໆ. ຊື່ງການເພື່ມຂົ້ນ ຫື ຫຼູດລົງຂອງບັນດາໂຄງການ ແມ່ນສົມທຽບໃສ່ບັນດາແຜນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຂອງປຜ່ານມາ.

II. ຖານະການເງິນ ແລະ ຜົນດາເນີນງານ
1. ສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ
➢ ເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ພາກພົ້ນ:
ສະພາບເສດຖະກິດໂລກໃນໄຕມາດ 03/2019 ສືບຕື່ຜັນຜວນ ແລະ ບື່ແນ່ນອນໃນຫາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ
ຂົ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປ ຈນ ລວມເຖິງຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ
ດ້ານພ ມ ສາດໃນຫ າຍປະເທດ ທ ື່ມ ແນວໂນ້ມຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ບ ື່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ສິື່ງດັື່ງກ່າວໄດ້ສົື່ງຜົນໃຫ້
ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນໄຕມາດ 03/2019 ຂະຫຍາຍໂຕ 3,0% ເຊ ື່ງຕ າື່ກວ່າເປົົ້າໝາຍທື່
ກ ານົດໄວ້ 3,3%. ນອກຈາກນັົ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຍັງເປັນສິື່ງທ້າທາຍໃນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດໂລກ ເຊື່ງເຫັນໄດ້ຈາກໄພພິບັດທາງທາມະຊາດຕ່າງໆ ທື່ນັບມືົ້ເພື່ມທະວຄວາມຮຸນແຮງໃນຫາຍປະເທດ,
ລວມເຖິງປະເທດລາວ.
ສະພາບການເງິນສາກົນ ເຫັນວ່າຍັງມຄວາມຜັນຜວນ ແລະ ສັບສົນ ທະນາຄານກາງຫາຍປະເທດໄດ້ມການປັບ
ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນຕ່າງໆມການເໜັງຕງຢ່າງພສົມຄວນ. ເສດຖະກິດ ສປ
ຈນ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 6,2% ເປັນ 6,0% ຖ້າທຽບໃສ່ໄຕມາດທື່ຜ່ານມາໂດຍສາເຫດຕົົ້ນຕມາຈາກຂົ້ຂັດແຍ່ງ
ທາງການຄ້າກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ; ສະເພາະເສດຖະກິດໄທ ທື່ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຫຼຸດລົງຈາກ 4,1% ໃນປ
2018 ເຫືອ 2,9% ໃນປ 2019 ເນືື່ອງຈາກການສົື່ງອອກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ
ອາເມລິ ກ ານ ແລະ ສປ ຈ ນ. ສົ ງ ຄາມການເມື ອງໃນກຸ ່ມ ປະເທດຕະເວັ ນອອກກາງຍັງ ສື ບ ຕ ື່ ສົ ື່ ງ ຜົ ນ ກະທົບ ຕ ື່ກ ານ
ຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ ພົົ້ນເດັື່ນກວ່າໝ່ກື່ຄືການລະເບດບື່ນົ້າມັນຂະຫນາດໃຫ່ຍໃນສະຫະລັດອາລັບເອມິ
ເລດ ສົື່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານການຜະລິດນົ້າມັນໂລກຫຼຸດລົງ 5% ແລະ ລາຄານົ້າມັນໂລກເພື່ມຂືົ້ນ 15% - 19% ເຖິງ
ຢ່າງໃດກື່ຕາມ ຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວເກດຂືົ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະສັົ້ນເທົື່ານັົ້ນ.
•

ແຫື່ງຂົ້ມນ: https://thestandard.co/world-economic-outlook-october-2019/
: https://www.lsb.gov.la/lsb-la.htm

➢ ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ
ໃນໄລຍະ 09 ເດືອນຜ່ານມາຂອງ ປ 2019, ໂດຍລວມແລ້ວ ເສດຖະກິດ ສ ປ ປ ລາວ ສືບຕື່ຂະຫຍາຍຕົວ
ຊ້າລົງໃນລະດັບ 6,5% ເຊື່ງຫຼຸດເປົົ້າໝາຍທື່ລັດຖະບານຄາດໄວ້ໃນລະດັບ 6,7%. ສາເຫດເນືື່ອງມາຈາກສະພາບ
ເສດຖະກິດພາກພົ້ນ ແລະ ສາກົນມການຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຂະແໜງກະສິກາຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທາ
ມະຊາດ (ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນົ້າຖ້ວມ), ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝລະບາດ ແລະ ສັດຕພືດ ສົື່ງຜົນໃຫ້
ຜົນຜະລິດກະສິກາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ, ຂະແໜງການບລິການ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາ
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(ການກື່ສ້າງ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ) ຍັງສືບຕື່ປະກອບສ່ວນຕື່ການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດລາວ ໂດຍຂະຫຍາຍໂຕຢ່
ໃນລະດັບ 7 – 7,1% ຕາມລາດັບ.
ອັດຕາເງິນເຟົ້ທຽບປຕື່ປເພື່ມຂືົ້ນຈາກ 3,06% ໃນເດືອນ 09/2018 ເປັນ 3,92% ໃນເດືອນ 09/2019
ໂດຍປັດໄຈທື່ສາຄັນມາຈາກການເພື່ມຂືົ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າໝວດອາຫານ ແລະ ເຄືື່ອງດືື່ມບື່ມທາດເຫົົ້າ, ການເພື່ມຂືົ້ນ
ຂອງລາຄາຄາ,

ແລະ

ສິນຄ້ານົ້າເຂົົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ

ເຊື່ງຕິດພັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ.

ໂດຍອັດຕາແລກປ່ຽນ

USD/LAK ເພື່ມຂືົ້ນຈາກ 8.520 ກບ/ໂດລາ ໃນເດືອນ 09/2018 ເປັນ 8.797,7 ກບ/ໂດລາ ໃນເດືອນ 09/2019.
ໃນຂະນະຄ່າເງິນບາດກື່ປ່ຽນແປງເຊັື່ນກັນ ໂດຍເພື່ມຂືົ້ນຈາກ 258,4 ກບ/ບາດ ເປັນ 294,6 ກບ/ບາດ. ການປ່ຽນແປງ
ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເຊັື່ນນົ້ ຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ສະພາບຄ່ອງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການຕມນ
ຄ່າຊັບສິນ, ແລະ ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ຄວາມອາດສາມາດໃນການຊາລະເງິນກ້ຂອງລກຄ້າບື່ໄດ້ຕາມເປົົ້າໝາຍ.
ອງຕາມການລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວໃນປ 2019 ຄາດວ່າຈະ
ຢ່ໃນລະດັບ 6,4% ເຊື່ງຫຼຸດເປົົ້າໝາຍທື່ການົດໄວ້ 6,7%, ອັດຕາເງິນເຟົ້ມແນວໂນ້ມເພື່ມຂືົ້ນ ເນືື່ອງຈາກເງິນກບສືບຕື່
ອ່ອນຄ່າຖ້າທຽບໃສ່ເງິນບາດ ນອກຈາກນັົ້ນ ສະພາບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນຍັງສືບຕື່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ລວມ
ເຖິງການຂາດດຸນການຄ້າຂອງລາວ, ການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ແລະ ອືື່ນໆທື່ລ້ວນແຕ່ສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວ.
• ແຫື່ງຂົ້ມນ: https://www.lsb.gov.la/lo/
http://www.vientianetimes.org.la/sub-new/VTTimes_PDF/245cd2019.pdf
2. ຜົນການເຄື່ອນໄຫວທີື່ພົົ້ນເດັື່ນໂດຍຫຍົ້ ຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄລຍະ 09 ເດືອນຕົົ້ນປທື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານພົົ້ນເດັື່ນຄື: ໄດ້ແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນ
ເຊືື່ອອອກເປັນ 3 ພະແນກຄື: ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືື່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືື່ອ, ພະແນກບລິຫານ
ສິນເຊືື່ອ ແລະ ສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກາ. ພ້ອມນັົ້ນ, ໄດ້ເປດບລິການໃນວັນເສົາ-ອາທິດ 2 ໜ່ວຍຄື: ໜ່ວຍບລິການໄອ
ເຕັກ ແລະ ໜ່ວຍບລິການຕະຫາດເຊົົ້າ; ສາເລັດປະຕບັດໂຄງການ Smart VAT Phase II ທື່ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ 1; ໂຄງການຊາລະເສຍພາສທື່ດິນ, ອອກຜະລິດຕະພັນ ໃໝ່ BCEL MasterCard; ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການ
ບລິການດ້ານການເງິນ, ບລິສັດທື່ປກສາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດາເນນຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆໃນໂຄງການຈາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ
ບ້ວງ 19% ຂອງກະຊວງການເງິນ. ສາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈາປ 2018 ພ້ອມທັງອອກ
ບົດລາຍງານເປດເຜຍການເຄືື່ອນໄຫວຜົນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຈານວນ 3 ຄັົ້ງ ແລະ ດາເນນການຈ່າຍເງິນ
ປັນຜົນປະຈາປ 2018 ຈານວນ 991 ກບ/ຮຸ້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ທົື່ວ
ລະບົບ ຈານວນ 3 ຄັົ້ງ ແລະ ອອກຂົ້ຕົກລົງຮັບຮອງແຜນດາເນນທຸລະກິດ ປະຈາປ 2019. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກື່ຍັງສາເລັດ
ການກະກຽມຄວາມພ້ອມລະບົບ Server ແລະ ພືົ້ນທື່ຈັດເກັບຂົ້ມນໂຄງການ BASEL II ເປັນຕົົ້ນແມ່ນລະບົບ LOS
ລວມທັງ, ພັດທະນາກ່ຽວກັບຖານຂົ້ມນຄືນໃໝ່ເພືື່ອຮອງຮັບລາຍງານສະຖິຕິຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ທື່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ
ແບບລວມສນ. ທຄຕລ ຍັງໄດ້ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX (American Express) ຢ່າງສົມບນ ແລະ
ເຊັນສັນຍາໃນການຊາລະສະສາງ Bill payment ຮ່ວມກັບສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບລິສັດເຊົື່າສິນເຊືື່ອຕ່າງໆ ລວມ
ທັງໝົດ 09 ພາກສ່ວນ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ເພືື່ອພັດທະນາຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານວຽກງານບລິການໃນອານາຄົດ
ທຄຕລ ໄດ້ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງທະນາຄານໃໝ່ ຮ່ວມກັບ ບລິສັດ ໄຮຊັນ ເຕັກໂນໂລຊ
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ໂຮລດິງ ຈາກັດ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຍັງໄດ້ສາເລັດການປ່ຽນຊືື່ໜ່ວຍບລິການໄຊເສດຖາ (ຊືື່ເດມ) ທື່ຂົ້ນກັບສາຂາໄຊເສດ
ຖາ ປ່ຽນມາເປັນ ໜ່ວຍບລິການຮ່ອງແກ (ຊືື່ໃໝ່), ສາເລັດການພັດທະນາລະບົບລາຍງານ Dash board ສາ
ລັບຂັົ້ນຜ້ບລິຫານ ທຄຕລ ແລະ ເປດໂຕການຮ່ວມມືກັບຢນຽນເພສາກົນ UPI ຄັົ້ງທາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນການໃຫ້
ບລິການຊາລະສະສາງຜ່ານ QR CODE UnionPay ຢ່າງເປັນທາງການ.
ໃນໄລຍະ 09 ເດືອນທື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ICT Award ຮອງຊະນະເລດອັນດັບ 1 ໃນງານ Lao
ICT ຄັົ້ງທ 3 ແລະ ລາງວັນດເດັື່ນຈາກວາລະສານ Asian Banking and Finance ທື່ປະເທດສິງກະໂປ ຈານວນ
3 ລາງວັນ ຄື: 1) ລາງວັນດເດັື່ນດ້ານແນວຄິດລິເລື່ມເພືື່ອການເຂົົ້າເຖິງບລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົື່ວເຖິງແຫ່ງປ, 2)
ລາງວັນດເດັື່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລື່ມ ໃນການໃຫ້ບລິການຜ່ານລະບົບມືຖື ແລະ 3)ລາງວັນດເດັື່ນໂຄງການຮັບຜິດ
ຊອບ ແລະ ຊ່ວຍເຫືອສັງຄົມດເດັື່ນ-ຫຽນເງິນ.
3. ຂົ້ມູນການທາງດ້ານການເງິນທີື່ສາຄັນຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄລຍະ 09 ເດືອນ ປ 2019 ທື່ຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ອອກແຮງສ້ຊົນ
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດາເນນທຸລະກິດ ຕາມແຜນການທື່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖືຮຸ້ນ ຊື່ງ ທຄຕລ
ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕົວເລກການດາເນນທຸລະກິດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ສັງລວມກິດຈະການ ຜ່ານການກວດ
ສອບ ມບາງຕົວເລກທື່ສາຄັນດັື່ງລຸ່ມນົ້:
-

ຍອດຊັບສິນ: ປະຕິບັດໄດ້ 45.667.559 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 106,8% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່ໄລຍະ

ດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 116,8 %
-

ຍອດໜີົ້ສິນ: ປະຕິບັດໄດ້ 43.551.546 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 108,2% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່ໄລຍະ

ດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 117,2 %
-

ທຶນທັງໝົດ: ປະຕິບັດໄດ້ 2.116.013 ລ້ານກບ, ເທົາື່ ກັບ 84,5% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່ໄລຍະ

ດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 107,7 %
-

ຍອດເງິນຝາກ: ປະຕິບັດໄດ້ 38.774.616 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 108,5% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 119,2 %
-

ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ: ປະຕິບັດໄດ້

26.507.977 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 102,6% ຂອງແຜນການປ,

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 112 %
-

ກາໄລ/ຂາດທຶນ: ທຄຕລ ມກາໄລກ່ອນອາກອນ 374.553 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 66,2% ຂອງແຜນການປ,

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 101,1 %

III. ຂົ້ມນ
ູ ທົື່ວໄປ ແລະ ຂມ
ົ້ ນ
ູ ສາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ
● ທີື່ຕັົ້ງ ແລະ ເຄອຂ່າຍ
ສານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ

ຕັົ້ງຢ່ເລກທ

01,

ຖະໜົນປາງຄາ,

ບ້ານຊຽງຍືນ,

ເມືອງຈັນທະບລ,

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ 30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານມ (1) ສານັກງານໃຫຍ່, (1) ບລິສັດໃນເຄືອ, (4)
ບລິສັດຮ່ວມທນ, (20) ສາຂາຫລັກ, (93) ໜ່ວຍບລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົື່ວ ສປປ ລາວ.
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● ຕິດຕື່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂົ້ມູນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ
● ເບໂທ (+856-21) 213200 ຫື ໂທ 1555
● ແຟັກ (+856-21) 213202
● ອເມວ: bcelhqv@bcel.com.la
● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la
●

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍື່ຂອງ ທຄຕລ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດາເນນທຸລະກິດໃນຮບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ່

ໃນຕະຫາດຫັກຊັບ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ
129/ທຫລ, ລົງວັນທ 01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເລກທ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜ້ຖື
ຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ.
ວັນທ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊືື່ວ່າທະນາຄານ
COFIBRED ອງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.
ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 70% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກ ງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%.
ໃນວັນທ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ຖືຮຸ້ນເດມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພື່ມທນຈົດ
ທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ 21/ທຫລ, ລົງວັນທ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ 15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫາດຫັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພື່ມທນຈົດທະບຽນຈາ
ນວນ 355.728.500.000 ກບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທ 15 ກັນຍາ 2017
ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ 0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ 18 ພດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ກິດຈະກາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບລິການ ລວມທັງການລະດົມທນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ, ບລິການ ຊາລະສະສາງ, ການບລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບລິການໜັງສືສິນເຊືື່ອ, ຄົ້າປະກັນ, ໃຫ້
ບລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບລິການເປັນນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫັກຊັບເປັນຕົົ້ນ.
ທຶນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ 30 ກັນຍາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກບ (31 ທັນວາ 2018 : 1.038.617
ລ້ານກບ)
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IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ສະພາບລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກາມະການຂນ
ົ້ ກັບສະພາບລິຫານ
1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍົ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
1.1 ສະພາບລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ:
-

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວລະວົງ

ເປັນປະທານ

-

ທ່ານ ຄາສຸກ ສນດາລາ

ເປັນຮອງປະທານ

-

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ເປັນສະມາຊິກ

1.2. ປະຫວັດຫຍົ້ຂອງສະພາບລິຫານ
1) ທ່ານ ປອ ບຸນເຫອ ສິນໄຊວລະວົງ:

ເປັນປະທານ

● ວັນເດືອນປເກດ: 24/11/1966
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ
● ຕາແໜ່ງປະຈຸບັນ : ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກາ, ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາ
ລ ປະເທດອົດ ສະຕາລ, ປະລິນຍາໂທດ້ານບລິ ຫານທຸລະກິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລທາມະສາດ, ປະເທດໄທ,
ປະລິນຍາຕ, ປະລິນຍາໂທດ້ານຟຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ ປະເທດລັດເຊຍ.
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2) ທ່ານ ຄາສຸກ ສູນດາຣາ: ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ (ກາມະການອິດສະຫະ)

● ວັນເດືອນປເກດ: 03/06/1945
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິ ດ, ຝຣັື່ງ
● ຕາແໜ່ງ : ກາມະການອິດສະຫະ
● ປະຫວັດການສກສາ:
ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທື່ນະຄອນວຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ,
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍທື່ເມືອງ ປານາ ປະເທດອິນເດຍ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕຈາກ
ປະເທດ ອົດສະຕາລ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.
3) ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ: ກາມະການອິດສະຫະ

● ວັນເດືອນປເກດ: 05/02/1974
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢື່ປຸ່ນ
● ຕາແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢື່ປຸ່ນປະລິນຍາໂທ
ແລະປະລິນຍາຕ ວິສະວະກາໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢື່ປຸ່ນ
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4) ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ : ກໍາມະການ

● ວັນເດືອນປເກດ: 02/05/1970
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ
● ຕາແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາໂທ ທື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລ ມະຫາວິ ທະຍາ
ໄລ ດາແກັດສະຕານ ອາດດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ
5) ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ : ກາມະການ

● ວັນເດືອນປເກດ: 17/06/1964
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດແລະ ຮົງກາລ .
● ຕາແໜ່ງ : ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ລະດັບການສກສາ: ຊັົ້ນສງທິດສະດ ການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມືອງ- ການປົກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທ
ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ.
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6) ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ: ກາມະການ

● ວັນເດືອນ ປເກດ: 02 /09/1973
● ສັນຊາດ : ຝຣັື່ງ
● ພາສາ : ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ
● ຕາແໜ່ງ : ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທະນາຄານ COFIBRED, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນ
ນາມຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
● ລະດັບການສກສາ : ປະລນຍາເອກ ດ້ານເສດຖະສາດ ທື່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແຄລິ ຟເນຍ, ປະເທດ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະລນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດສາກົນທື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sciences PO
Paris, ປະເທດຝຣັື່ງ, ປະລນຍາຕ ດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນຈາກ ESSEC ParisBusiness school, economics, finance. ປະເທດຝຣັື່ງ.
7) ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວົງ: ກາມະການ

● ວັນເດືອນປເກດ: 15/08/1964
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ
● ຕາແໜ່ງ : ຮອງຜ້ອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
● ລະດັບການສກສາ: ບາລຸງທິດສະດ ການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ
ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊກ
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2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງຄະນະອານວຍການ
2.1 ຄະນະອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມີ 6 ທ່ານ
-

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ

ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່

-

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສດ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລວົງ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

2.2 ໂຄງຮ່າງຄະນະອານວຍການທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ
ຜູູ້ອານວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌
ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກູ້ວປະເສີດ

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູູ້ອານວຍການ

3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະກາມະການທີື່ຂົ້ນກັບສະພາບລິຫານ
3.1
ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ
ສະພາບລິຫານ ໄດ້ດາເນນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 04 ຄັົ້ງ ໂດຍສາມາດສັງລວມ ການ ເຄືື່ອນ
ໄຫວທື່ສາຄັນໄດ້ດັື່ງນ:ົ້
- ຮັບຮອງຜົນກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈາປ 2018 ແລະ ຜົນການທົບທວນເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2019.
- ຮັບຮອງຕົວເລກເງິນປັນຜົນປະຈາປ 2018 ຈານວນ 991 ກບ/ຮຸ້ນ.
- ໄດ້ຮັບຮອງແຜນການຕ່າງໆປະຈາປ 2019
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- ຮັບຮອງການຮ່ວມລົງທນສ້າງຕັົ້ງບລິສັດ ລາວເນເຊິນນ ເພເມັົ້ນ ເນັດເວກ ຈາກັດ
- ຮັບຮອງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງສ່ຽງສິນເຊືື່ອ, ນະໂຍບາຍເງິນກ້ SME ແລະ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍຕື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ.
- ຮັບຮອງເອົາວິທການຄຸ້ມຄອງການອະນຸມັດສິນເຊືື່ອໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງ
ບລິຫານບັນຊ Nostro-Vostro, ການຄຸ້ມຄອງບັນຊລ່ວງໜ້າ-ລຖ້າ, ຄ້າງຮັບ, ຄ້າງຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ບັນຊນອກ
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານດານສົ້ລາດບັງຫວງ ຂອງ ທຄຕລ.
- ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການລກຄ້າສິນເຊືື່ອລາຍ
ໃຫຍ່ທື່ຕິດພັນກັບເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ໃຫ້ມການລາຍງານສະພາບລິຫານຢ່າງເປັນປະຈາ ແລະ ພິຈາລະນາອານຸມັດເງິນກ້
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະພາບລິຫານ.
- ຮັບຮອງການລາພັກຜ່ອນຂອງຮອງອານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ຈານວນ 1 ທ່ານ ເນືື່ອງຈາກມຄວາມຈາເປັນດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຮັບຮອງການຊັບຊ້ອນ ແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານ ຫາຍຕາແໜ່ງງານ ພາຍໃນພະແນກ, ສນ ແລະ ສາຂາ
ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ.
3.2 ຄະນະກາມະການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຄະນະກາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄາແນະນາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ການົດບັນດາລະບຽບການ
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັື່ງນ:ົ້
- ຕິດຕາມການຈັດລະດັບຄຸ້ມຄອງການບລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືື່ອ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຫດການການສົ້ໂກງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງໃກ້ຊິດ.
- ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມສ່ຽງຫັກຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມຈານວນ 14 ຕົວຊົ້ວັດຄວາມສ່ຽງ.
- ຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ສິດຂອບເຂດໃນການອະນຸມັດຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອຜ່ານສະພາບລິຫານຮັບຮອງຕາມຂັົ້ນ
ຕອນ.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທື່ໄດ້ດາເນນການ ແລະ ນອນຢ່ໃນໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2.
- ຄົນ
ົ້ ຄວ້າວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວທື່ອາດຈະມຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕື່ການດາເນນ
ທຸລະກິດດ້ານທະນາຄານ.
3.3 ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ
ຄະນະກາມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ
ແນ່ໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ່ຖືຮຸ້ນ ຊື່ງຄະນະກາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືອ
ື່
ໃຫ້ສາມາດນາສະເໜຮັບຮອງຕາມສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນຄື:
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບພະນັກງານໃໝ່ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2019
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ 2019.
- ພິຈາລະນາການສ້າງຄັງແຮສົມສະສົມຂອງພະນັກງານ ເວລາອອກການ.
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3.4 ຄະນະກາມະການຄຸູ້ມຄອງບລິຫານ
- ຄະນະໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ້ໃຫ້ທິດຊົ້ນາຜົນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນ
ການກວດສອບເອກະສານນະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາປ 2018, ຜົນການທົບທວນເອກະສານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາ
06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2019.
- ຮັບຮອງແຜນການປະຈາປ 2019, ບັນຫາສາຄັນອືື່ນໆ ເພືື່ອສະເໜສະພາບລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖືຮນ
ຸ້
ຮັບຮອງຕາມລາດັບ.
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊົ້ນາວຽກງານການບລິຫານທນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ການນາໃຊ້ທນ ແລະ ການບລິຫານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດປະຈາປ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020 ແລະ
ປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ຕ່າງໆ.

ການ

- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບລິຫານສິນເຊືື່ອໃຫ້ມຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ການແກ້ໄຂໜົ້
NPL ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ນອກນົ້ຍັງໄດ້ຊົ້ນາໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍໃນການອານຸມັດສິນເຊືື່ອໄລຍະ
ຍາວຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍການໃຫ້ສິນເຊືື່ອສາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜ
າດກາງ, ການສ້າງຄ່ມືການບລິຫານວຽກງານສິນເຊືື່ອ ແລະ ຄ່ມືການປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງຕ່າງໆ.
- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ- ພະນັກງານ: ການຮັບພະນັກງານໃໝ່, ການຕິດຕາມການພັດທະນາ ຍົກລະດັບພະນັກງານ
ການນາໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຫັກສດການເຝິກອົບຮົມເພືື່ອຮອງຮັບ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ.
- ການສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກາ, ແຍກພາລະບົດບາດຂອງພະແນກສິນເຊືື່ອເປັນ 3 ພະແນກການ ພ້ອມທັງຊົ້ນາພະແນກ
ໃຫ້ມມການສ້າງຄ່ມືໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ປັບປຸງຄະນະກາມະການຍ່ອຍຕ່າງໆໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງເໝາະ
ສົມ.
- ຕິດຕາມການຄົົ້ນຄວ້າປ່ຽນລະບົບ Core banking ໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ທື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ ແລະ ໂຄງການບາເຊວ 2
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄັດເລືອກບລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ປ 2020 ຂອງ ທຄຕລ.
3.5 ຄະນະກາມະການຄັດເລອກ
ຄະນະກາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບລິຫານງານ ເພືື່ອສະເໜຂແຕ່ງຕັົ້ງຕາແໜ່ງ
ງານ ໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝນວຽນບັນດາຕາແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນແຕ່
ລະໄລຍະຢ່ ພະແນກ, ສນ ສານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ເພືື່ອສະເໜຂຮັບຮອງຈາກສະພາບລິຫານ
ໃນການດາເນນງານ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນ.
3.6 ຄະນະກາມະການກວດສອບ
- ຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂົ້ພົບເຫັນຂອງກວດກາພາຍໃນ ແລະ ກວດສອບພາຍນອກ.
- ດາເນນການກວດກາປົກກະຕິ ແລະ ກວດກາສຸກເສນຂອງບັນດາພະແນກ, ສນ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ.
- ດາເນນການຮ່າງຄ່ມືການນາໃຊ້ລະບົບ ACL ສະບັບປັບປຸງ
- ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄ້ມືກວດກາພາຍໃນຮບແບບໃໝ່ (IA)
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- ສາເລັດການປະສານງານໃນການອອກບົດກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາປ 2018 ແລະ ປະຈາ 06 ເເດືອນ
ຕົົ້ນປ 2019.
- ດາເນນການປັປປຸງຮ່າງເອກະສານອ້າງອງສາລັບການກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປ 2020.

v. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັງຄົມ:
1. ການມອບພັນທະຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ຊື່ງໄດ້ມອບ
ພັນທະອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນ 09 ເດືອນປ 2019 ລວມເປັນຈານວນເງິນທັງໝົດ 90.509,01 ລ້ານ
ກບ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນົ້:
ຫົວໜ່ວຍລ້ານກບ
ລາ
ດັບ

ເນົ້ອໃນ

ເດອນ 09 ປີ 2019

1

ອາກອນກາໄລ

2

ອາກອນມນຄ່າເພົ້ມ

3

ອາກອນລາຍໄດ້ພະນັກງານ

4

ອາກອນຊົມໃຊ້

5

ອາກອນກາໄລນິຕິບຸກຄົນຜ້ທື່ບມ
ື່ ພມລາເນົາ ຢ່ ສປປ
ລາວ
ລວມທັງໝົດ

ປີ 2018

63.000,00

121.994,81

3.099,37

2.606,88

24.043,59

28.927,83

-

11,65

366.05

401,35

90.509,01

153.942,52

2. ການມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ອຸປະຖາສັງຄົມ
ຄຽງຄ່ກັບການດາເນນທຸລະກິດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານອືື່ນໆປະຈາ 09 ເດືອນປ 2019, ຄະນະ
ຜ້ບລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມສ່ວນ
ຮ່ວມໃນໂຄງການຄວາມຮັບຜິດຊອບຕື່ສັງຄົມ (Corporate Social Responsibility ຫື CSR) ເຊິື່ງເປັນ
ໜື່ງໃນບັນດາຄຸນຄ່າຫັກຂອງ ທຄຕລ ທື່ໄດ້ການົດໄວ້ຢ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2016-2020. ໃນນັົ້ນ,
ມບັນດາວຽກງານທື່ພົົ້ນເດັື່ນທື່ສະແດງອອກແຕ່ລະດ້ານດັື່ງນົ້:
▪ ການນາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝຂອງ ທຄຕລ ໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
ມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ເຊັື່ນ: BCEL OneHeart ເຊິື່ງເຮັດໜ້າທື່ເປັນເຄືື່ອງມື ແລະ ເປັນສືື່ກາງໃນການຮັບບລິຈາກ
ເງິນຊ່ວຍເຫືອສັງຄົມທື່ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທັງຜ້ຂຮັບບລິຈາກ ແລະ ຜ້ສະໝັກໃຈບລິຈາກ ໃນ 09
ເດືອນປ 2019 ມຈານວນ 32 ໂຄງການທື່ໄດ້ເປດຮັບບລິຈາກ, ສາມາດລະດົມຈາກສັງຄົມໄດ້ທັງໝົດ
1.167,45 ລ້ານກບ , ມຜ້ບລິຈາກທັງໝົດຈານວນ 7.163 ຄັົ້ງ ແລະ ທຄຕລ ໄດ້ສົມທົບທນຊ່ວຍເຫືອແຂວງ
ພາກໃຕ້ທື່ປະສົບໄພນົ້າຖ້ວມ ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຊືົ້ເຂົົ້າສານມນຄ່າ 600 ລ້ານກບ.
▪ ການປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານສັງຄົມ: ໃນປຜ່ານມາ ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນຂະບວນ
ການບລິຈາກເລືອດເພືື່ອຊ່ວຍຊວິດ, ປກຕົົ້ນໄມ້, ຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ (ນາໃຊ້ເຈ້ຍສອງໜ້າ, ນາໃຊ້ເຄືື່ອງພິມລຸ່ນ
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