
 

 

 

 

ທ�ານຜ��ວ�າການປະດັບຫຼຽນໄຊໃຫ�ທະນາຄານເອັສທີ

ເນື່ອງໃນວັນສ�າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 

ແຮງງານ ແລະ ໃບຍ�ອງຍໍໃຫ�ກົມກອງ ແລະ ພະນັກງານຂ້ັນນ�າ ແລະຂ້ັນວິຊາການຂອງ

7 ກັນຍາ 2019 ໂດຍແມ�ນທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວໃຫ�ກຽດປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 

ແລະ ຊັ້ນ III ແລະ ໃບຍ�ອງຍໍໃຫ�ກົມກອງ ແລະ ບ�ກຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງ ຢ�າງສົມກຽດ

ທະນາຄານເອັສທ ີ ຈ�າກັດ ເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດເອກະຊົນ

ໃຫ�ການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນແກ�ສັງຄົມຢ�າງເຕັມຮ�ບແບບ

ກະແສລາຍວັນ, ເງ ິນຝາກປະຢ�ດ, ເງ ິນຝາກມີກ�ານົດ ແລະ ທັງສະໜອງສິນເຊື່ອດ�ວຍຮ�ບແບບໃຫ�ກ��ຢ�ມເງິນໄລຍະສັ້ນ

ຍາວ, ການຄ��າປະກັນ, ການຊ�າລະສະສາງພາຍໃນ

ເງີນອ່ືນໆຕາມກົດໝາຍທີ່ກ�ານົດ ແລະ ໄດ�ປະກອບສ�ວນອັນສ�າຄັນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍທາງດ�ານເສດຖະກິດ

ເງິນຕາຂອງລັດຖະບານໃນແຕ�ລະໄລຍະ. 

          ທ�ານ ບົວສອນ ບ�ນເຮືອງຮ��ງ ເລຂາໜ�ວຍ

ສປປ ລາວ ວ�າ: ນັບແຕ�ມ້ືສ�າງຕັ້ງມາເຖິງປ�ດຈ�ບັນ

ຮ�ວມມື ແລະ ໃຫ�ການສະໜັບສະໜ�ນ ແລະ ຄວາມໄວ�ວາງໃຈຈາກພະນັກງ

ຊາວຂາຍ, ນັກທ�ລະກິດ-ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ເຮັດໃຫ�

ສາມາດສະໜອງເງິນສົດໃຫ�ບັນດາລ�ກຄ�າ, ນັກທ�ລະກິດ ໄດ�ພຽງພໍສົມຄວນ

52 ຕ��; ພ�ອມດຽວກັນນ້ັນ, ຍັງມີການກໍ�ສ�າງປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນກໍ�ຄືບ�ກຄະລາກອນໃຫ�ເຕີບໃຫຍ�ທາງດ�ານປະລິມານ 

ແລະ ຄ�ນນະພາບ ຕອບສະໜອງກັບການເຊື່ອມໂຍງທ�ລະກ�າການເງິນໃນໄລຍະໃໝ�ຂອງລັດຖະບານ

ທ�ານຜ��ວ�າການປະດັບຫຼຽນໄຊໃຫ�ທະນາຄານເອັສທີ
 

 

 

ເນື່ອງໃນວັນສ�າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 50 ປ�;  ທະນາຄານເອັສທີ ຈ�າກັດ 

ແຮງງານ ແລະ ໃບຍ�ອງຍໍໃຫ�ກົມກອງ ແລະ ພະນັກງານຂ້ັນນ�າ ແລະຂ້ັນວິຊາການຂອງທະນາຄານເອັສທີ ຈ�າ

ໂດຍແມ�ນທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວໃຫ�ກຽດປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 

ແລະ ໃບຍ�ອງຍໍໃຫ�ກົມກອງ ແລະ ບ�ກຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງ ຢ�າງສົມກຽດ. 

ເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດເອກະຊົນ ຊຶ່ງໄດ�ຮັບການສ�າງຕັ້ງມາເປ�ນເວລາ

ໃຫ�ການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນແກ�ສັງຄົມຢ�າງເຕັມຮ�ບແບບ ແລະ ການບໍລິການຮັບເງິນຝາກປະເພດຕ�າງໆ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດ ແລະ ທັງສະໜອງສິນເຊື່ອດ�ວຍຮ�ບແບບໃຫ�ກ��ຢ�ມເງິນໄລຍະສັ້ນ

ການຊ�າລະສະສາງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ, ຊື-້ຂາຍ ເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະ ດ�າເນີນທ�ລະກິດດ�ານການ

ແລະ ໄດ�ປະກອບສ�ວນອັນສ�າຄັນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍທາງດ�ານເສດຖະກິດ

ວສອນ ບ�ນເຮືອງຮ��ງ ເລຂາໜ�ວຍພັກ-ຮອງຜ��ອ�າວຍການທະນາຄານເອັສທີ ຈ�າກັດໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ຜ��ສື່ຂ�າວທະນາຄານແຫ�ງ 

ນັບແຕ�ມ້ືສ�າງຕັ້ງມາເຖິງປ�ດຈ�ບັນ, ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ ໄດ�ເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວເປ�ນກ�າວໆ ຊຶ່ງໄດ�ຮັບການ

ຮ�ວມມື ແລະ ໃຫ�ການສະໜັບສະໜ�ນ ແລະ ຄວາມໄວ�ວາງໃຈຈາກພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕ�າຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕະຫຼອດເຖິງພໍ�ຄ�າ

ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ເຮັດໃຫ�ທະນາຄານເອັສທີ ຈ�າກັດ ມີຄວາມໝ້ັນຄົງ

ນັກທ�ລະກິດ ໄດ�ພຽງພໍສົມຄວນ. ປ�ດຈ�ບັນມີ 6 ສາຂາ, 36 

ຍັງມີການກໍ�ສ�າງປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນກໍ�ຄືບ�ກຄະລາກອນໃຫ�ເຕີບໃຫຍ�ທາງດ�ານປະລິມານ 

ແລະ ຄ�ນນະພາບ ຕອບສະໜອງກັບການເຊື່ອມໂຍງທ�ລະກ�າການເງິນໃນໄລຍະໃໝ�ຂອງລັດຖະບານ. 

ທ�ານຜ��ວ�າການປະດັບຫຼຽນໄຊໃຫ�ທະນາຄານເອັສທີ 

ກັດ ໄດ�ຈັດຕັ້ງພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊ

ທະນາຄານເອັສທີ ຈ�າກັດຊຶ່ງໄດ�ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 

ໂດຍແມ�ນທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວໃຫ�ກຽດປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II 

ຮັບການສ�າງຕັ້ງມາເປ�ນເວລາ 10 ປ� ແລະ ມີຈ�ດປະສົງ

ແລະ ການບໍລິການຮັບເງິນຝາກປະເພດຕ�າງໆ ໃນນ້ັນມີ ເງິນຝາກ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດ ແລະ ທັງສະໜອງສິນເຊື່ອດ�ວຍຮ�ບແບບໃຫ�ກ��ຢ�ມເງິນໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະ

ແລະ ດ�າເນີນທ�ລະກິດດ�ານການ

ແລະ ໄດ�ປະກອບສ�ວນອັນສ�າຄັນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍທາງດ�ານເສດຖະກິດ-

ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ຜ��ສື່ຂ�າວທະນາຄານແຫ�ງ 

ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ ໄດ�ເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວເປ�ນກ�າວໆ ຊຶ່ງໄດ�ຮັບການ

ຕ�າຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕະຫຼອດເຖິງພໍ�ຄ�າ

ມີຄວາມໝ້ັນຄົງ, ມີສະພາບຄ�ອງ 

36 ໜ�ວຍບໍລິການ, ມີຕ�� ATM  

ຍັງມີການກໍ�ສ�າງປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນກໍ�ຄືບ�ກຄະລາກອນໃຫ�ເຕີບໃຫຍ�ທາງດ�ານປະລິມານ 



 
 

ດ�ານການຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນຜ�ານມາ; ທ�ານຮອງຜ��ອ�ານວຍການທະນາຄານເອັສທີ ຈ�າກັດ ໄດ�ໃຫ�ຮ��ວ�າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມ

ທິດຊີ້ນ�າຂອງ ທ�ານສີທັດ ໄຊສ�ລິວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານເອັສທ ີຈ�າກັດ ທີ່ຖືເອົາການຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມເປ�ນວຽກງານໜ່ຶງທີ່

ສ�າຄັນເປ�ນນະໂຍບາຍ ເພື່ອປະກອບສ�ວນສົ�ງເສີມ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມຫຍ��ງຍາກຂາດເຂີນໃນສັງຄົມ ຊຶ່ງໃນຜ�ານມາໄດ�ຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ມ�ນຄ�າເກືອບ 5 ຕື້ກີບ ໃນນ້ີໄດ�ປະກອບສ�ວນຊ�ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢ��ບາງທ�ອງຖ່ິນຢ��ແຂວງ ຜົ້ງສາລ,ີ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະ

ເຂດ 1.050.000.000 ກີບ ຊຶ່ງເງ ິນຈ�ານວນດັ�ງກ�າວໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ໃນການກໍ�ສ�າງຫ�ອງນ��າ-ນ��າບາດານ, ຊ�ວຍເຫຼືອຜ��ປະສບົໄພນ��າຖ�ວມ, 

ຊ�ວຍເຫຼືອຫຼຸດຜ�ອນຄວາມທ�ກຍາກ, ນອກນີ ້ ຍັງປະກອບສ�ວນມອບເງິນຊ�ວຍເຫຼືອຜ��ປະສົບໄພຢ��ປະເທດຍີ່ປ��ນ, ສະໜັບສະໜ�ນສ�າງຕັ້ງສີ

ລາຈາລຶກນັກຮົບປະຕິວັດ, ຊຸກຍ��ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງ X ຂອງພັກ ແລະ ຊ�ວຍຊຸກຍ��ສັງຄົມອື່ນໆອີກ. 

ນັບແຕ�ທ�າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ມາເຖິງປ�ດຈ�ບັນທະນາຄານເອັສທີ ຈ�າກັດ ກໍ�ໄດ�ປະກອບສ�ວນໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອຜ��ປະສບົ

ໄພນ��າຖ�ວມຈາກເຫດການເຂ່ືອນເຊປຽນ-ເຊນ��ານ�ອຍ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປ� ມີເຂ້ົາສານ 200 ໂຕນມ�ນຄ�າ 

1.120.000.000 ກີບ, ມອບເງິນຊ�ວຍເຫຼືອ 219.209.000 ກີບ, ມອບເຄື່ຶອງອ�ປະໂພກ-ບໍລິໂພກ 50.000.000 ກີບ, ຄອບຄົວຂອງ

ທ�ານໄຊຍາ ໄຊສ�ລິວົງ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານເອັສທີ ຈ�າກັດ  8.000.000 ກີບ, ຈາກກ��ມກ�ອບ 88 ນະຄອນຫຼວງ 

10.810.000 ກີບ, ຊ�ວຍເຫຼືອໃຫ�ໂດຍກົງຢ��ແຂວງຈ�າປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປ� 215.000.000 ກີບ ແລະ ພິເສດໃນວັນທ ີ

10 ກັນຍາ 2019, ທ�ານປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ເອັສທີ ຈ�າກັດກໍ�ໄດ�ມອບເງິນຊ�ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜ��ປະສົບໄພນ��າຖ�ວມຢ�� 2 

ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ� 2.500.000.000 ກີບ ໂດຍຜ�ານລັດຖະບານຊຶ່ງແມ�ນທ�ານ ທອງລ�ນ ສີສ�ລິດ 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປ�ນຜ��ຕາງໜ�າຮັບ. 

ຈາກຜົນງານໃນການດ�າເນີນທ�ລະກ�າການເງິນທ່ີຄ�ອງຕົວບວກກັບການປະກອບສ�ວນຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນໄລຍະຜ�ານມາ, ພັກ 

ແລະ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ�ຕົກລົງປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ II ຈ�ານວນ 1 ໜ�ວຍ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ III ຈ�ານວນ 2 ໜ�ວຍ, ຫຽຼນ

ໄຊພິລະອາດຫານ ຊັ້ນ II ແລະ ຊັ້ນ III ຢ�າງລະ 1 ໜ�ວຍ. 

 # ຂ�າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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