
 

 

 

 

ຄະນະພັກຮາກຖານ

ທຄຕລ ເປ�ນທະນາຄານແຖວໜ�າ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທ ີ IV 

ສ�າເລັດລົງດ�ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ ໃນວັນທີ

ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ພ�ຂົງ ຈັນທະຈັກ

ຜ��ອ�ານວຍການ ທຄຕລ ແລະ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ

ພັກ - ຜ��ວ�າການ ທຫລ; ພ�ອມນີ,້ ກໍ�ມີ ສະຫາຍ 

ບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກຮາກຖານ - ຄະນະໜ�ວຍ

ຕັ້ງຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທຄຕລ ເຂ້ົາຮ�ວມ. 

ກອງປະຊຸມ ໄດ�ພ�ອມກັນຄົ້ນຄວ�າ ແລະ

ສະຫາຍ ສ�ພັກ ຖ່ິນໄຊພອນ ຮອງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ

ໃຫຍ� ຄັ້ງທີ III ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ�ແຫ�ງການຊີ້ນ�າ

ໂດຍມີການແຂ�ງຂັນຂອງບັນດາທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

ອັດຕາດອກເບ�ຍ. ແຕ�ພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າ - ນ�າພາຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງຄະນະພັກ

ປ�ກລະດົມກ�າລັງແຮງພາຍໃນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງ

ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນ ແລະ ແຜນຍ�ດທະສາດໄລຍະ

 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ສ�ມໃສ�ສ�າງ

ເປ�ນທະນາຄານແຖວໜ�າຢ�� ສປປ ລາວ
 

 

IV ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ

ທ ີ 16 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ

ຈັນທະຈັກ ຄະນະພັກ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)

ໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ

 ພານ�ສັກ ແກ�ນວົງພະຈັນ ຄະນະພັກ ທຫລ, ຫົວໜ�າກົມຈັດຕັ້ງ

ຄະນະໜ�ວຍ ພັກທ່ີຂ້ຶນກັບອົງຄະນະພັກ ທຫລ, ຜ��ແທນທົ�ວຄະນະພັກຮາກຖານ

ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ�າງລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະພກັຮາກຖານ

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ທີໄ່ດ�ສັງເກດຕີລາຄາຜົນງານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ

ແຫ�ງການຊີ້ນ�າ - ນ�າພາ ຊຶ່ງຢ��ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນ ແລະ

ດາທະນາຄານພາຍໃນປະເທດນັບມ້ືເພີ່ມຂ້ຶນ, ພະຍາດລະບາດ, ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ�ຽນ

ນ�າພາຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງຄະນະພັກ - ຄະນະຜ��ວ�າ ທຫລ, ຄະນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງ ປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ III ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ

ແຜນຍ�ດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ ດ�ວຍຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ�ານ

ສ�ມໃສ�ສ�າງ 

ສປປ ລາວ 

 
ລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ�

ນການທະນາຄານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

), ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ - 

ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະ

ຫົວໜ�າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ທຫລ; 

ພັກຮາກຖານ ແລະ 3 ອົງການຈັດ

ຂອງຄະນະພກັຮາກຖານ ທຄຕລ ທີ່ສະເໜີໂດຍ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ

ແລະ ຕ�າງປະເທດມີການຜັນແປ 

ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ�ຽນ ແລະ 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ໄດ�

ທຫລ ໂດຍສະເພາະສ�ມໃສ�ຈັດຕ້ັງ

ດ�ວຍຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ�ານ. 



 
 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເປ�ນບັນຫາກົກ ແລະ ຕິດພັນກັບທ�ກການເຄື່ອນໄຫວ

ວຽກງານ ດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການທີ່ເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ�ສະມາຊິກພັກ - ພະນັກງານ ກ�າໄດ�ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ຖືເອົາລະບອບ

ສ�ອງແສງລາຍງານ, ກ�າສະພາບແຕ�ລະບັນຫາໃຫ�ຈະແຈ�ງ ເປ�ນເນ້ືອໃນສ�າຄັນໃນການດ�າເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນພັກ ແລະ ອົງການ 

ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ເພື່ອສ�າຫຼວດກວດກາ, ຕ�າໜິກໍ�ສ�າງຊ�ວຍເຫຼືອກັນ. ຈາກການປະຕິບັດຄືດັ�ງກ�າວ ເຮັດໃຫ�ສະພາບແນວຄິດຂອງຖັນແຖວ

ສະມາຊິກພັກ - ພະນັກງານແຕ�ລະຂັ້ນ ມີແນວຄິດອ��ນອ�ຽງທ��ນທ�ຽງ, ມີຄວາມເປ�ນເອກະພາບຕໍ�ກັບແນວທາງຂອງຂ້ັນເທິງ, ມີຄວາມ

ຫ�າວຫັນ, ສ�ມກ�າລັງເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປ�ນຍາເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດໜ�າທີທ່ີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍເປ�ນຢ�າງດ.ີ  

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ໄດ�ນ�າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໂດຍເອົາໃຈໃສ�ລະດົມທຶນໃຫ�ເພີ່ມຂ້ຶນຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງໃນເເຕ�ລະປ�, 

ພັດທະນາປ�ບປ�ງຂອດວຽກງານບໍລິການ, ລະບົບເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ, ພດັທະນາຮ�ບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກໃຫ�ມີຄວາມຫຼາກ

ຫຼາຍ ເນັ້ນໃສ�ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລ�ກຄ�າເປ�ນຫຼັກ, ປ�ບປ�ງບັນດາສະຖານທ່ີບໍລິການ ເພື່ອອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການລ�ກ

ຄ�າ ແນໃສ�ໃຫ�ມີຄວາມເປ�ນເອກະພາບໃນທົ�ວລະບົບ, ພ�ອມນີ ້ ໄດ�ຈັດສັນປ�ອງບໍລິການສ�າລັບລ�ກຄ�າທົ�ວໄປ, ພາກສ�ວນລັດ, ອົງ

ການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ລ�ກຄ�າລາຍໃຫຍ� ແລະ ສ�າງຕັ້ງທີມງານການຕະຫຼາດໃນທົ�ວລະບົບ ເພື່ອລົງເດີນຕະຫຼາດບໍລກິານລ�ກຄ�າກັບທີເ່ປ�ນ

ການລະດົມທຶນ ແລະ ຂາຍບັນດາຜະລດິຕະພັນຕ�າງໆທີ່ຕດິພັນໄປພ�ອມໆກັນ ລວມທັງເປ�ດໃຫ�ບໍລິການລ�ກຄ�າໃນວັນພັກລັດຖະການ 

(ເສົາ-ທິດ). ຜ�ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄືດັ�ງກ�າວ ເຮັດໃຫ�ຍອດເງິນຝາກຂອງ ທຄຕລ ເພີ່ມຂ້ຶນໃນທ�ກໆປ�ຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ ຊຶ່ງແຕ�ທ�າຍປ� 2014 

ມີຈ�ານວນ 21.756 ຕື້ກີບ ມາຮອດທ�າຍປ� 2019 ເພີ່ມຂ້ຶນ 84% ແລະ ໃນເເຕ�ລະປ� ສາມາດປະຕິບັດໄດ�ລ່ືນແຜນການສະເລ�ຍ 7%. 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ສ�ມໃສ�ພັດທະນາສິນເຊື່ອຫັນເປ�ນທັນສະໄໝ ຊຶ່ງໄດ�ສ�າງຕັ້ງໂຄງການ Loan Origination System 

ແລະ Credit Rating ເພື່ອພັດທະນາຂະບວນການສິນເຊື່ອໃຫ�ມີປະສິດທິພາບສ�ງຂ້ຶນ, ດ�າເນີນການຄ��ມຄອງຄວາມສ�ຽງຕ�າງໆ, ເພີ່ມ

ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານສິນເຊື່ອ ທັງເປ�ນເງື່ອນໄຂໃນການສ�າງຂະບວນການອະນ�ມັດສິນເຊື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ

ສາກົນຕາມຫຼັກການບາເຊວ 2; ການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອໃນແຕ�ລະປ�ເຫັນວ�າມີທ�າກ�າວເພີ່ມຂ້ຶນ ໂດຍໄດ�ປ�ອຍໃນຂະແໜງການທີ່ສ�າຄັນ 

ໂດຍສອດຄ�ອງກັບທດິທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍ�ຄືຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການຂອງແຫຼ�ງທຶນໃນການພັດທະນາທ�ລະກິດ, 

ການລົງທຶນ ແລະ ການແກ�ຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງປະຊາຊົນລາວ, ຊາວຄ�າຂາຍ ແລະ ຜ��ປະກອບການຕາມຫົວໜ�ວຍການຜະລິດ, ທ�ລະກິດ

ຕ�າງໆ. 

 



ພັດທະນາລະບົບໄອທີຖືເປ�ນວຽກງານທີ່ສ�າຄັນ ປຽບດັ�ງສາຍເລືອດໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດ ໂດຍພັດທະນາຫັນເປ�ນທັນສະໄໝ

ໃຫ�ໄດ�ມາດຕະຖານໃກ�ຄຽງກັບສາກົນ ຮັບປະກັນລະບົບການຈັດເກັບຂໍ�ມ�ນ ແລະ ປ�ອງກັນຄວາມສ�ຽງຕ�າງໆ, ເພື່ອສ�າງຄວາມເຊື່ອໝ້ັນ

ໃຫ�ແກ�ລ�ກຄ�າ ໂດຍການສ�າງສ�ນສ�າຮອງຂໍ�ມ�ນຢ��ພາຍໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ໃຫ�ເປ�ນລະບົບຄົບຊຸດ, ເຊື່ອມໂຍງດ�ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ

ແບບ Real time ເພື່ອຮັບປະກັນດ�ານຂໍ�ມ�ນໃຫ�ມີຄວາມປອດໄພ, ການບໍລິການລ�ກຄ�າໃຫ�ມີຄວາມສະຖຽນ, ສະດວກວ�ອງໄວ, ຖືກຕ�ອງ

ຊັດເຈນ ສາມາດກວດສອບໄດ�; ນອກນ້ັນ, ທຄຕລ ໄດ�ຍົກລະດັບລະບົບໂປຼແກຼມລະບົບ Oracle Flex cube ທີ່ນ�າໃຊ�ຢ��ໃນປະຈ�ບັນມາ

ເປ�ນລະບົບ IBS Core Banking ໃໝ�ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິພາບໃນການໃຊ�ງານໄດ�ດ ີສາມາດຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ

ທີຍ່ືນຍົງຂອງ ທຄຕລ ໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງປະຈ�ບັນນ້ີພວມຢ��ໃນໄລຍະດ�າເນີນໂຄງການ. 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ໄດ�ຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພທາງດ�ານເຄືອຂ�າຍລະບົບຄອມພິວເຕີໃຫ�ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໄດ�ເປ�ນ

ທ�າແຮງໃນ ການສ�າງນະວັດຕະກ�າໃໝ�ດ�ານການບໍລິການ, ນ�າໃຊ�ໃນການພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ� ເພື່ອຕອບໂຈດການນ�າໃຊ�

ທາງການເງິນ ໂດຍສະເພາະການຊ�າລະສະສາງຜ�ານອີເລັກໂທຼນິກທີ່ສ�າງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ສາມາດກວດສອບໄດ�ບົນພ້ືນຖານຄວາມ

ປອດໄພໄດ�ມາດຖານສາກົນເຊັ�ນ: ບັນດາໂຄງການຮ�ວມມືກັບພາກລັດຖະບານ, ເອກະຊົນທັງພາຍໃນ - ຕ�າງປະເທດຕ�າງໆຫາຼຍໂຄງການ 

ປະກອບສ�ວນຊ�ວຍໃນການເກັບລາຍຮັບເຂ້ົາງ ົບປະມານ, ສ�າງຄວາມສະດວກໃນການບໍລິຫານຂອງພາກລັດໄດ�ເປ�ນຢ�າງດ,ີ ຫຼຸດຜ�ອນ

ການນ�າໃຊ�ເງ ິນສົດ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກທາງການ ເງ ິນໃຫ�ກັບລ�ກຄ�າໃຫ�ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ວ�ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ. 

ຜ�ານການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາໄລຍະ 5 ປ�ຜ�ານມາຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ແລະ ຄວາມບ�ກບືນຫ�າວຫັນຂອງພະນັກງານ - 

ສະມາຊິກພັກ ເຮັດໃຫ� ທຄຕລ ມີການພັດທະນາ, ຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ�ານ ແລະ ກາຍເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດລັດແຖວໜ�າຄື: ມີຍອດ

ຊັບສິນ ເພີ່ມຂ້ຶນ 98% ເມ່ືອທຽບໃສ�ທ�າຍປ� 2014 ແລະ ຜົນການດ�າເນີນທ�ລະກິດໃນແຕ�ລະປ�ເພີ່ມຂ້ຶນສະເລຍ 18%. ຂະນະດຽວກັນ 

ໄດ�ເກີດມີຂະບວນການທີ່ພົ້ນເດັ�ນຫຼາຍດ�ານ ເພື່ອຊຸກຍ��ວຽກງານຕ�າງໆພາຍໃນ ທຄຕລ ໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ�ານ ເປ�ນຕົ້ນຕົວເລກຜົນ

ການດ�າເນີນທ�ລະກິດໃນແຕ�ລະປ�, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພນັທ່ີທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບໃຊ�ສັງຄົມ; ຍ�ອນການປ�ບປ�ງ ແລະ ຜນົສ�າເລັດອັນ

ດີເດັ�ນຄືດັ�ງກ�າວ, ທຄຕລ ຈຶ່ງໄດ�ຮັບຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະ ຊັ້ນ II, ຮັບລາງວັນຕ�າງໆຈາກວາລະສານ ແລະ ທະນາຄານຕ�າງປະເທດ 16 

ລາງວັນ, ຮັບການຢ��ງຢ�ນເປ�ນໜ�ວຍພັກປອດໃສ, ເຂ້ັມແຂງ, ໜັກແໜ�ນ ກວມ 50% ຂອງຈ�ານວນໜ�ວຍພັກທີ່ຂ້ຶນກັບ, ບັນດາ

ສະມາຊິກພັກ - ພະນັກງານຮັບການຍ�ອງຍໍທັງໝົດ 3.534 ເທື່ອຄົນ; ພ�ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ�ຕີລາຄາບັນດາສາເຫດທ່ີພາໃຫ�ມີ

ດ�ານດີ - ດ�ານອ�ອນ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�, ພ�ອມທັງກ�ານົດທິດທາງແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍສ��ຊົນຂອງຄະນະພັກຮາກຖານໃນ 

5 ປ� ຕໍ�ໜ�າ. 

ກອງປະຊຸມໄດ�ຮັບຟ�ງການຜ�ານຮ�າງບົດສ�າຫຼວດການນ�າພາລວມຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທີ່ສະເໜີໂດຍ ສະຫາຍ ພ�ຂົງ ຈນັທະຈັກ 

ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ຊຶ່ງຕີລາຄາການນ�າພາລວມຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທີ່ຍາດໄດ�ຜົນສ�າເລັດໃນຫຼາຍດ�ານ ເປ�ນຕົ້ນຮັກສາ

ໄດ�ຄວາມສາມັກຄີເປ�ນເອກະພາບພາຍໃນຄະນະພັກຮາກຖານກໍ�ຄືສະມາຊິກພັກທັງໝົດຢ�າງແໜ�ນແຟ�ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດຮຽນ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຢ�າງມີຫົວຄິດປະດິດສ�າງໃນການນ�າພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນແຕ�ລະໄລຍະໃຫ�ປະກົດຜົນ

ເປ�ນຈິງ ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດເປ�ນ ກ�າວໆມາ. 

ກອງປະຊຸມຍັງພ�ອມກັນໃຊ�ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນຢ�າງເຕັມສ�ວນເລືອກເອົາຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ  ສະໄໝທ ີ IV 

ປະກອບ ດ�ວຍ 7 ສະຫາຍ ເພືອ່ສືບຕໍ�ເປ�ນແກນນ�າໃນການຊີ້ນ�າ - ນ�າພາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທ ີ

IV ຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ໂດຍເລືອກເອົາສະຫາຍ ພ�ຂົງ ຈັນທະຈັກ ເປ�ນເລຂາຄະນະພກັຮາກຖານ ທຄຕລ , ສະຫາຍ ສ�ພັກ ຖ່ິນໄຊ

ພອນ ເປ�ນຮອງເລຂາ ແລະ ເປ�ນປະທານຄະນະກວດກາ, ສະຫາຍ ກົງສັກ ສ�ພອນສີ ເປ�ນຮອງປະທານ ແລະ ສະຫາຍ ສົມປະສງົ ໂພທິສານ 

ເປ�ນຄະນະກວດກາ. ພ�ອມນີ ້ຍັງເລອືກເອົາຜ��ແທນເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທ ີIV ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ. 

 

 



ສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ສະແດງຄວາມຍ�ອງຍ,ໍ ຊົມເຊີຍຕໍ�ຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ຊຸດເກົ�າທີ່ໄດ�ຊີ້ນ�າ - ນ�າພາ

ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ ປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງ ສາມາດຍາດໄດ�ຜົນງານໃນຫຼາຍໆດ�ານ ແລະ ມີທິດຊີ້ນ�າໃນແຕ�ລະວຽກງານຢ�າງ

ພາວະວິໄສ ແລະ ມີຈ�ດສ�ມ; ນອກຈາກນ້ີ, ສະຫາຍ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນວ�າ: ໃນຕໍ�ໜ�າຄະນະພັກຮາກຖານ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ� ຈະນ�າພາຖັນ

ແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ IV ຂອງຕົນ ໃຫ�ບັນລ�ຜົນສ�າເລັດ ແລະ ຍາດໄດ�ໝາກຜົນ

ອັນໃໝ�ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ�ກວ�າເກົ�າ. 

# ຂ�າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂ້ັມແຂງ ຖ�າປວງຊົນຮ�ວມແຮງນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 


