
 

 

 

 

ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄ້ັງທີ 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທພລ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ IV

ຜົນອັນຈົບງາມບົນຈິດໃຈປະຕິບັດຄ�າສັ�ງ ເລກທີ 

ທະນາຄານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ

ຄະນະພັກ - ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ພັກ ທຫລ, ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ - ຜ��ອ�ານວຍການ ທພລ

ໜ�າກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ ທຫລ; ບັນດາສະຫາຍ

ຜ��ແທນທົ�ວຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ 3 ອົງການ

ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ທພລ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄະນະພັກ

ຜ��ວ�າການ ທຫລ; ຄະນະພັກຮາກຖານ ທພລ ຍາມ

ສະມາຊິກພັກ ເປ�ນບັນຫາສໍໍໍາຄັນຕົ້ນຕໍ ດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການ

ຕົວຈິງ ອັນໄດ�ເຮັດໃຫ�ສະພາບແນວຄິດຂອງທ�ກ

ຕັ້ງໜ�າກວ�າເກົ�າ, ມີສະຕິຕໍ�ການຈັດຕັ້ງ, ຫ�າວຫັນ

 

 

ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄ້ັງທີ IV

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທພລ 
 

        
 

IV ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ

ເລກທີ 06/ນຍ ຊຶ່ງຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020 

ທະນາຄານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ

ຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງສະຫາຍ ປອ

ຜ��ອ�ານວຍການ ທພລ; ພ�ອມນີ,້ ກໍ�ມີສະຫາຍ ພານ�ສັກ ແກ�ນວົງພະຈັນ ຄະນະພັກ ທຫລ

ບັນດາສະຫາຍຜ��ຕາງໜ�າຄະນະພັກຮາກຖານ - ຄະນະໜ�ວຍພັກທີ່ຂ້ຶນກັ

ການຈັດຕັ້ງຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທພລ ເຂ້ົາຮ�ວມ. 

ທພລ ໄດ�ນ�າສະເໜີບົດລາຍງານການເມືອງຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ�

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທພລ ຄັ້ງທີ III ໂດຍໄດ�ຮັບການຊີ້ນ�າຢ�າງໃກ�ຊິດຈາກຄະນະພັກ

ຍາມໃດກໍ�ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ - ແນວຄິດໃຫ�ຖັນແຖວ

ດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການ ພ�ອມທັງຖືເອົາວຽກງານນີ້ສອດຫ�ອຍເຂົ້າໃນທ�ກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ທ�ກສະຫາຍ ມີຄວາມອ��ນອ�ຽນທ��ນທ�ຽງ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ�ການນ�າພາຂອງພັກ

ຫ�າວຫັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຢ�າງເປ�ນເຈົ້າການ ແລະ ມີຜົນສ�າເລັດເປ�ນຢ�າງດີ

IV  

        

ທພລ) ໄດ�ສ�າເລັດລົງດ�ວຍໝາກ

 ທີ ່ ສະໂມສອນສະຖາບັນການ 

ທະນາຄານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ, ເລຂາ 

ແລະ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງສະຫາຍ ປອ.ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຄະນະ 

ສະຫາຍ ພານ�ສັກ ແກ�ນວົງພະຈັນ ຄະນະພັກ ທຫລ, ຫົວ

ຄະນະໜ�ວຍພັກທີ່ຂ້ຶນກັບອົງຄະນະພັກ ທຫລ, 

ປ�ແຫ�ງການນ�າພາ - ຊີ້ນ�າໃນ 

ໂດຍໄດ�ຮັບການຊີ້ນ�າຢ�າງໃກ�ຊິດຈາກຄະນະພັກ - ຄະນະ

ແນວຄິດໃຫ�ຖັນແຖວພະນັກງານ - 

ສອດຫ�ອຍເຂົ້າໃນທ�ກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ�ການນ�າພາຂອງພັກ, ມີການຫັນປ�ຽນທີ່

ມີຜົນສ�າເລັດເປ�ນຢ�າງດ.ີ 



ປະຈ�ບັນມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 106 ສະຫາຍ

ແລະ ສາຂານະຄອນຫຼວງ ແລະ ໃນໄລຍະຜ�ານມາ

ທາດການເມືອງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການປະຕິບັດໜ�າທີ່ທີ່ໄດ�ມອບໝາຍ

ໜ�າ, ມະຫາຊົນກ�າວໜ�າຮຽນສະໜັບສະໜ�ນ 38

ຫຍາຍສະມາຊິກພັກໄດ� 94 ສະຫາຍ ທຽບໃສ�ແຜນການເພີ່

ຢ��ງຢ�ນເປ�ນໜ�ວຍພັກເຂ້ັມແຂງ - ຮ��ນ�າພາຮອບດ�ານ

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທພລ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຊີ້ນ�າ

2019 ທຽບໃສ�ປ� 2015 ມີຈັງຫວະເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນນີ້ມີຍອດ

ຍອດສິນເຊື່ອມີລັກສະນະຫຼຸດລົງ; ການສະໜອງທຶ

ຜ�ານມາ ເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ (ມີຄວາມໝ້ັນຄົງສ�ງ

ໜ�ວຍບໍລິການ, 18 ໜ�ວຍແລກປ�ຽນ, 2 ຫ�ອງຮັບເງິນ

, ການນํາໃຊ�ຂອງລ�ກຄ�າ ແລະ ສັງຄົມ (ຕ�� ATM,

ການປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຫັນເປ�ນທັນ

ງ ົບປະມານຄັງເງິນແຫ�ງຊາດ, ລະບົບຊ�າລະຄ�າອາກອນ

ອົງການທຽບເທົ�າໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະບົບເກັບຄ�າທ

(CMS) ເພື່ອຮອງຮັບກັບຕ�� ATM ຫຼາຍລ��ນ

Wallet ແລະ ອື່ນໆ ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການສ�າງລາຍຮັບ

ວຽກງານບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ�ານຊ�າງ ມະຫາຊົນ ໄດ�ເປ�ນທີ່ປ�ກສາທາງການເງ ິນ ແລະ

ລະດົມທນຶຊ�ວຍບໍລິສັດຈົດທະບຽນໄດ� 3.160 ຕື້ກວ�າກີບ ແລະ ຈํາໜ�າຍພັນທະບັດລັດຖະບານໄດ� 

ຫຼັກຊັບ ແລະ ມ�ນຄ�າການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຢ��ຕະຫຼາດຂັ້ນ

ປະກັນໄພ ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວແທນໄດ�ຢ�� 17 

ເຫດ 60 ໜ�ວຍ, ໂດຍລວມທ�ລະກິດ ມີທ�າຂະຫຍາຍຕົວຂ້ືນ ແລະ

 

 

 

ສະຫາຍ, ຍິງ 47 ສະຫາຍ ກວມ 26,43% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດຢ�ຸ ່ສํານັກງານໃຫຍ� 

ມາໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ໃນການດ�າເນີນຊີວິດການເມືອງ ໂດຍສ�ມໃສ�ການກວດກາ

ການປະຕິບັດໜ�າທີ່ທີ່ໄດ�ມອບໝາຍ, ສ�ມໃສ�ແກ�ໄຂຂໍ�ຄົງຄ�າງ

38 ສະຫາຍ, ຮຽນກົດລະບຽບພັກ 41 ສະຫາຍທຽບໃສ�ແຜນການເພີ່

ທຽບໃສ�ແຜນການເພີມ່ຂ້ຶນ 25,33%, ໃນ 6 ໜ�ວຍພັກທີ່ຂ້ຶນກັບຄະນະພັກຮາກ

ຮ��ນ�າພາຮອບດ�ານ ແລະ ປອດໃສ ເຂ້ັມແຂງ ໜັກແໜ�ນ ໄດ�ຈ�ານວນໜ່ຶງ.

ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຊີ້ນ�າ - ນ�າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ�ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ

ຂຶ້ນ ໃນນີ້ມີຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,62%, ສະກ�ນເງ ິນກີບ 

ການສະໜອງທຶນ SME ໃນປ� 2019 ຈ�ານວນ 1.978,25 ຕື້ກີບ. ຈ�ດຂາຍຂອງ ທພລ 

ມີຄວາມໝ້ັນຄົງສ�ງ); ມີຕາໜ�າງການບໍລິການກວ�າງຂວາງ ມີ 1 ສํານັກງານໃຫຍ�

ຫ�ອງຮັບເງິນ; ບໍລິການສະດວກ, ວ�ອງໄວ; ມີຜະລິດຕະພັນທັນສະໄໝ

ATM, ບັດ ATM, POS, Mobile Banking/LDB Trust)

ທັນສະໄໝ ເປ�ນຕົ້ນ ການຊ�າລະຄ�າພາສີນ�າເຂົ້າແບບປະຕ�ດຽວ

ລະບົບຊ�າລະຄ�າອາກອນ (Easy Tax), ລະບົບລາຍຈ�າຍງ ົບປະມານ (Smart Cash)

ລະບົບເກັບຄ�າທ ໍານຽມຄ�າບໍລິການ (Easy Pass) ດ�ານສາກົນ

ຫຼາຍລ��ນ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ�ກັບສາກົນໄດ�ດີຂື້ນແລະຜະລິດຕະພັນ LDB trust

ກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການສ�າງລາຍຮັບ, ການຄ��ມຄອງລາຍຮັບງ ົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ�ດີຂ້ືນ

ມະຫາຊົນ ໄດ�ເປ�ນທີ່ປ�ກສາທາງການເງ ິນ ແລະ ເປ�ນຜ��ຄ��າປະກັນຈ�າໜ�າຍຮ��ນ

ຕື້ກວ�າກີບ ແລະ ຈํາໜ�າຍພັນທະບັດລັດຖະບານໄດ� 1.000 

ກຊັບ ແລະ ມ�ນຄ�າການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຢ��ຕະຫຼາດຂັ້ນ 2 ກໍ�ມີຈ�ານວນເພີ່ມຂື້ນແຕ�ລະປ� ແລະ ມີກ�າໄລ

 ແຂວງທົ�ວປະເທດ, ມີຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ 100 ແຫ�ງ ແລະ ຕົວແທນແກ�ໄຂອ�ປະ

ມີທ�າຂະຫຍາຍຕົວຂ້ືນ ແລະ ສາມາດກ��ມຕົນເອງເທື່ອລະກ�າວ. 

 

ຂອງພະນັກງານທັງໝົດຢ�ຸ ່ສํານັກງານໃຫຍ� 

ໂດຍສ�ມໃສ�ການກວດກາ ຕີລາຄາຄ�ນ

ຄົງຄ�າງໃຫ�ມີການຫັນປ�ຽນໃໝ�ທີ່ຕັ້ງ

ສະຫາຍທຽບໃສ�ແຜນການເພີ່ມຂຶ້ນ 2,5%, ຂະ 

ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ໄດ�ຮັບການ

. 

ນ�າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ�ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ, ມາຮອດເດືອນທັນວາ 

ສະກ�ນເງ ິນກີບ ກວມ 80%. ສ�າລັບ 

ຈ�ດຂາຍຂອງ ທພລ ໃນໄລຍະ

ສํານັກງານໃຫຍ�, 18 ສາຂາ, 78 

ມີຜະລິດຕະພັນທັນສະໄໝ ຮອງຮັບຄວາມຕ�ອງການ

ATM, POS, Mobile Banking/LDB Trust). ແຕ�ອັນພົ້ນເດັ�ນ, ສ�າເລັດ

ການຊ�າລະຄ�າພາສີນ�າເຂົ້າແບບປະຕ�ດຽວ, ລະບົບເກັບລາຍຮັບ

(Smart Cash) 7 ກະຊວງ ແລະ 11 

ດ�ານສາກົນ, ລະບົບຄ��ມຄອງຕ�� ATM 

LDB trust, E-Bank,  E-

ບານໃຫ�ດີຂ້ືນ. 

ເປ�ນຜ��ຄ��າປະກັນຈ�າໜ�າຍຮ��ນ IPO ສາມາດ 

 ຕື້ກີບ, ພ�ອມນີ້ຈ�ານວນບັນຊີ

ກໍ�ມີຈ�ານວນເພີ່ມຂື້ນແຕ�ລະປ� ແລະ ມີກ�າໄລ. ວຽກງານບໍລິສັດລ�ານຊ�າງ

ແຫ�ງ ແລະ ຕົວແທນແກ�ໄຂອ�ປະ ຕິ



 

 

ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ທພລ ຍັງຍົກໃຫ�ດ�ານຂໍ�ຄົງຄ�າງຈ�ານວນໜຶ່ງທີ່ຈະຕ�ອງນ�າໄປແກ�ໄຂໂດຍໄວ ແລະ ຊີ້ໃຫ�ເຫັນ

ສາເຫດ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ� ພ�ອມທັງວາງທິດທາງລວມ - ໜ�າທີ່ຕົ ້ນຕໍໃນການຊີ້ນ�າ - ນ�າພາໃນ 5 ປ�ຕໍ�ໜ�າ ໂດຍສະເພາະ

ການຈັດຕ້ັງຜນັຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ�ຍຄະນະພັກຮາກຖານ ທພລ ຄັ້ງທີ IV ໃນ 5 ປ�ຕໍ�ໜ�າ. 

ບັນດາຜ��ແທນກອງປະຊຸມ ຍັງຕັ້ງໜ�າປະກອບຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຢ�າງຕົງໄປຕົງມາ, ພາວະວິໃສ ແລະ ມີປະຊາທິປະໄຕ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ບົດ

ລາຍງານການເມືອງ ແລະ ທິດທາງລວມ, ແຜນການໃນຕໍ�ໜ�າມີຄວາມສົມບ�ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ແລະ ໃນເວລາຕໍ�ມາ ກໍ�ໄດ�ປ�ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາ

ຄະນະພັກຮາກຖານ ຊຸດໃໝ� ປະກອບມີ 7 ສະຫາຍ ໂດຍສະຫາຍ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ ໄດ�ຮັບເລືອກຕັ້ງເປ�ນເລຂາຄະນະພັກ ຮາກ

ຖານ ທພລ; ສະຫາຍ ນາລິນ ສີລະວົງສິດ ເປ�ນຮອງເລຂາ ແລະ ເລືອກສະຫາຍ ພ�ດສາລາ ອົມດາລາ ເປ�ນປະທານກວດກາ; ກອງປະຊຸມ 

ຍັງໄດ�ເລືອກເອົາຜ��ແທນເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ທີ່ຈະເປ�ດຂ້ຶນໃນຕໍ�ໜ�ານີ.້  

ຈາກນ້ັນ; ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ຕີລາຄາສ�ງຕໍ�ການນ�າພາ - ຊີ້ນ�າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ�ານມາ

ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ - ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທພລ ແລະ ເນັ້ນໃຫ�ເສີມຂະຫຍາຍຜົນງານທ່ີພົ້ນເດັ�ນ ໂດຍຄະນະພັກ

ຮາກຖານຊຸດໃໝ� ຕ�ອງຖືສ�າຄນັຄວາມສາມັກຄ,ີ ເປ�ນແບບຢ�າງນ�າໜ�າ, ມີການແບ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ�ກັນຢ�າງລະອຽດ; ເອົາໃຈໃສ�

ປ�ບປ�ງແບບແຜນການນ�າພາ - ວິທີເຮັດວຽກໃຫ�ຄ�ອງຕົວ, ເພີ່ມທະວີບົດບາດການນ�າພາຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ - ຄະນະອ�ານວຍການ, 

ຕີຖອຍການຊີ້ນ�າທີ່ມີລັກສະນະແບບລວມໆ; ປ�ບປ�ງກົນໄກປະສານງານພາຍໃນໃຫ�ໜັກແໜ�ນ ແລະ ພາຍນອກໃຫ�ກົມກຽວ; ສົ�ງເສີມ

ດ�ານດີ ແລະ ແກ�ໄຂຂໍ�ບົກຜ�ອງໃຫ�ທັນການ ໂດຍສະເພາະຂົງເຂດສິນເຊື່ອ, ພະນັກງານຮັບຜດິຊອບການເງິນ, ການຈັດຊື-້ຈັດຈ�າງ ແລະ 

ອືນ່ໆແຕ�ຫົວທ;ີ ແກ�ໄຂພະຍາດອາຍາສິດ, ການສໍ�ລາດບັງຫຼວງ, ຫ�າງເຫີນມະຫາຊົນຢ��ແຕ�ລະຂອດຂ້ັນໃຫ�ແຂງແຮງ; ຈ�າກັດ ແລະ ແກ�ໄຂ

ແນວຄິດສວຍໂອກາດຫາຜົນປະໂຫຍດສ�ວນຕົວ, ແນວຄິດສໍ�ລາດບັງຫຼວງ, ເອື່ອຍອີງ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ�ຕົກໄປ; ສບືຕໍ�ລະດົມ

ເງີນຝາກໂດຍສະເພາະແຫຼ�ງທຶນໄລຍະຍາວ, ຄ��ມຄອງບໍລິຫານສິນເຊື່ອໃຫ�ມີຄ�ນນະພາບ, ເອົາໃຈໃສ�ແກ�ໄຂໜ້ີສນິ NPLໃຫ�ຫຼຸດລົງ, ສ��ຊົນ

ດ�າເນີນທ�ລະກິດມີປະສິດທິຜົນ ມີກ�າໄລ, ແກ�ໄຂຢ�າງຮີບດວ�ນ ແລະ ມີມາດຕະການເຂ້ັມງວດຕໍ�ກັບສາຂາທີ່ລະເມີດລະບຽບຫຼັກການ ໃຫ�

ສິນເຊື່ອ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 


