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❖ ຄະນະຊ ັ້ນາໍລວມ: 

ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜ ຸ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ເປັນຫົວໜຸ້າ; 

ທ່ານ ພ ດທະໄຊ ສ ວິໄລ  ຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຮອງ; 

ທ່ານ ນ. ຂັນແກຸ້ວ ຫ ຸ້າມະນ ເງົາ  ຫົວໜຸ້າກົມບັນຊ -ການເງິນ    ເປັນຮອງ; 

ທ່ານ ໄຂ່ແກຸ້ວ ຫ ວງສ ວິໄລ   ຫົວໜຸ້າກົມເຕັກໂນໂລຊ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ  ເປັນຮອງ; 

ທ່ານ ພ ໂຂງ ຈັນທະຈັກ                   ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານລາວ                        ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ນ. ທິບພະວັນ ຈັນທະຜາສ ກ  ຮອງຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ນ. ໂພທິຈັນ ທໍາມະເທວາ  ຮອງຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ສ ລິສັກ ທໍານ ວົງ   ວ່າການຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ມະໂນລິດ ຊຸມພົນພັກດ   ຮອງຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປນັຄະນະ; 

ທ່ານ ນ. ມະໂນລາ ເມືອງມະນ             ຮອງຫົວໜຸ້າກົມນະໂຍບາຍ          ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ນ. ຄ າເຜ ຍ ວ ລະເດດ   ຮອງຫົວໜຸ້າກົມບ ລິການທະນາຄານ   ເປັນຄະນະ; 

❖ ຄະນະຮບັຜດິຊອບສຸ້າງແຜນແມບ່ດົ ແລະ ແຜນຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັຂອງຄະນະບາເຊວ: 

ທ່ານ ພ ດທະໄຊ ສ ວິໄລ   ຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ   ເປັນຫົວໜຸ້າ; 

ທ່ານ ສ ລິສັກ ທໍານ ວົງ   ວ່າການຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ເປັນຮອງ; 

ທ່ານ ນາງ ໂພທິຈັນ ທໍາມະເທວາ  ຮອງຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຮອງ; 

ທ່ານ ມະໂນລິດ ຊຸມພົນພັກດ    ຮອງຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ສົມປະດິດ ວ ລະຈິດ   ຫົວໜຸ້າພະແນກ,  ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ   ເປັນຄະນະ;  

ທ່ານ ນາງ ມະນ ພອນ ອິນຕາວັນ  ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ສ ທອງ ຈັນທະສ ກ   ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເປັນຄະນະ; 
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❖ ຄະນະຄົັ້ນຄວຸ້າ Pillar 1: 

ທ່ານ ສົມປະດິດ ວ ລະຈິດ   ຫົວໜຸ້າພະແນກ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເປັນຫົວໜຸ້າ; 

ທ່ານ ສ ກສະຫວັດ ຈັນທະລາວົງ  ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເປັນຮອງ; 

ທ່ານ ລາຊາສັກ ສ ນທອນ  ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ນ. ວິນັດຖາ ພະສະຖານ   ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຄະນະ; 

❖ ຄະນະຄົັ້ນຄວຸ້າ Pillar 2 

ທ່ານ ມະໂນລິດ ຊຸມພົນພັກດ    ຮອງຫົວໜຸ້າກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຫົວໜຸ້າ; 

ທ່ານ ນ. ລັດຕະນະໄຊ ແສນກິດຈະນ ລັກ ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຮອງ; 

ທ່ານ ນ. ມະໄລທອງ ລັງສ    ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ຣາຊະພົນ   ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ   ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ນ. ສົມພອນ ເດດສັນດອນ  ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຄະນະ; 

❖ ຄະນະຄົັ້ນຄວຸ້າ Pillar 3: 

ທ່ານ ນ. ມະນ ພອນ ອິນຕາວັນ  ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເປັນຫົວໜຸ້າ; 

ທ່ານ ນ. ສ ບ ນຄໍໍ້າ ພິມມະສອນ  ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຮອງ; 

ທ່ານ ກິດຕພິົງ ໄຊຍະສ ກ   ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຄະນະ; 

❖ ຄະນະກອງເລຂາ: 

ທ່ານ ສ ກສະຫວັດ ຈັນທະລາວົງ  ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເປັນຫົວໜຸ້າ; 

ທ່ານ ເພັດທະສອນ ພ ມມະໄລສິດ  ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຮອງ; 

ທ່ານ ທອງໃບ ອິນທິລາດ   ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ   ເປັນຄະນະ; 

ທ່ານ ດານ ສອນ ອິນທະວົງ  ວິຊາການ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ  ເປັນຄະນະ; 
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ຄໍານາໍ 
 ອ ງຕາມແຜນຍ ດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ 
(2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສຸ້າງ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ (ແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ທຫລ), ທຫລ ໄດຸ້ກໍານົດທິດທາງ ໃນ
ການພັດທະນາການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເພືີ່ອສຸ້າງລະບົບທະນາຄານໃຫຸ້ເຕ ບໃຫຍ່ເຂັັ້ມແຂງ, ປອດໄພ, ຍືນຍົງ 
ແລະ ທັນສະໄໝຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ຊ ີ່ງໃນນັັ້ນ ປັດໄຈຫ ັກໃນການຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຍ ດທະສາດຂອງ 
ທຫລ ໃຫຸ້ມ ປະສິດທິຜົນ ແມ່ນການນໍາໃຊຸ້ຫ ັກການສໍາຄັນຂອງບາເຊວໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ 
(BCPs) ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຫ ັກການບາເຊວ ທ ີ່ໄດຸ້ກໍານົດຫ ັກການ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງການທະນາຄານອັນເປັນ
ມາດຕະຖານສາກົນ. ພຸ້ອມກັນນັັ້ນ, ແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ທຫລ ຍັງກໍານົດໃຫຸ້ສຸ້າງລະບົບການທະນາຄານໃຫຸ້ສາມາດ
ເຊືີ່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດຸ້ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນກອບການເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງການທະນາຄານ ຂອງ
ອາຊຽນ (ABIF), ຊ ີ່ງປັດໄຈສໍາຄັນໃນການເຊືີ່ອມໂຍງດັັ່ງກ່າວ ກ ໍ່ແມ່ນການນໍາໃຊຸ້ຫ ັກການ BCPs. ເມືີ່ອເລັງເຫັນ
ຄວາມສໍາຄັນດັັ່ງກ່າວ ແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ທຫລ ຈ ີ່ງກໍານົດວ່າໃຫຸ້ເລ ີ່ມກະກຽມພັດທະນາຄວາມພຸ້ອມໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນເຫ ົັ່ານ ັ້ແຕ່ປີ 2016 ແລະ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ ັກການ BCPs ແລະ ນໍາໃຊຸ້ບາເຊວ 2 
ແລະ ບາງສ່ວນຂອງບາເຊວ 3 ພາຍໃນປີ 2025. ສະນັັ້ນ, ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ທຫລ ໃຫຸ້ປະກົດ
ຜົນເປັນຈິງ ຈ ີ່ງຈໍາເປັນຕຸ້ອງສຸ້າງແຜນແມ່ບົດໃນການພັດທະນາການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດຕາມມາດຕະຖານບາ
ເຊວ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາດັັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ. 
 ໃນການສຸ້າງແຜນແມ່ບົດສະບັບນ ັ້, ທຫລ ໄດຸ້ມ ການປະເມ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງ ທຫລ ຕ ໍ່ກັບຫ ັກການ 
BCPs (ສະບັບປີ 2012) ໃນປີ 2016 ເພືີ່ອກໍານົດຊ່ອງວ່າງໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ບັນຫາທ ີ່ຕຸ້ອງ
ກະກຽມ ແລະ ແກຸ້ໄຂກ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ ັກການດັັ່ງກ່າວ ແລຸ້ວໄດຸ້ສຸ້າງແຜນການແມ່ບົດ ແລະ ແຜນຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຫ ັກການບາເຊວນ ັ້ຂ ັ້ນ ໂດຍກໍານົດແຜນການກ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈຫ ັກທ ີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງ ຄື: 1) 
ການປັບປ ງກອບນິຕິກໍາ, 2) ວິທ ການ, ເຕັກນິກ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໃນການຄ ຸ້ມຄອງ, 3) ລະບົບໄອທ ຂອງກົມຄ ຸ້ມຄອງ
ທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ທະນາຄານທ ລະກິດ, 4) ການປັບປ ງການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ຂະບວນການ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຂອງບັນດາທະນາຄານ, ແລະ 5) ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ. 
 ໂຄງປະກອບຂອງແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ ັກການບາເຊວສະບັບນ ັ້ ແບ່ງອອກເປັນ 5 ພາກຄື: 

ພາກທ  I:  ສະພາບການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດໃນ ສປປ ລາວ 
ພາກທ  II:  ແຜນຍ ດທະສາດ ໄລຍະ 10 ປີ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດ 2030 ຂອງ ທຫລ ກ່ຽວ

ກັບການຄ ຸ້ມຄອງ ທະນາຄານທ ລະກິດ 
ພາກທ  III:  ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສຸ້າງແຜນການຈັດຕັ ັ້ງ ປະຕິບັດຫ ັກການບາເຊວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
ພາກທ  IV: ແຜນແມ່ບົດ  
ພາກທ  V:  ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ ັກການບາເຊວ 
ແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ຕາມມາດຕະຖານ

ບາເຊວສະບັບນ ັ້ໄດຸ້ກໍານົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແບບແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາເຊວ 2 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ

ປປ ລາວ. ຫວັງຢ່າງຍິີ່ງວ່າແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສະບັບນ ັ້ ຈະເປັນແນວທາງ ແລະບ່ອນອ ງທ ີ່ສໍາຄັນ
ໃຫຸ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍເຂົັ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະ
ຕບັິດໃຫຸ້ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດບັນລ ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທ ີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້. 
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 ຂຸ້າພະເຈົັ້າຕາງໜຸ້າໃຫຸ້ຄະນະນໍາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ ກພາກສ່ວນ

ຮັບຜິດຊອບທ ີ່ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຫ ຸ້ອນໜຸ້າທ ີ່ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ມ ຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດ . 

ຜ ຸ້ວ່າການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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ອະທບິາຍສບັ 
ບັນດາຄໍາສັບຕ່າງໆ ທ ີ່ນໍາໃຊຸ້ໃນແຜນແມ່ບົດສະບັບນ ັ້ ມ ຄວາມໝາຍດັັ່ງນ ັ້: 
1) ທະນາຄານ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ສຸ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນພາຍ ໃຕຸ້

ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; 
2) ທຫລ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 
3) ກຄທ ໝາຍເຖິງ ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ; 
4) ກບງ ໝາຍເຖິງ ກົມບັນຊ ແລະການເງິນ; 
5) ກຕຂ ໝາຍເຖິງ ກົມເຕັກໂນໂລຊ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ; 
6) ຄະນະບາເຊວ ໝາຍເຖິງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດຕາມມາດຕະ 

ຖານບາເຊວ; 
7) ຫ ກັການສາໍຄນັຂອງບາເຊວໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກດິຢາ່ງມ ປະສດິທພິາບ ຫ ື ຫ ກັການ BCPs 

(Basel Core Principles for Effective Banking Supervision) ໝາຍເຖິງ ຫ ັກການສໍາຄັນຂອງ
ບາເຊວໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ (ສະບັບປີ 2012); 

8) ມາດຕະຖານບາເຊວ ໝາຍເຖິງ ມາດຕະຖານທ ີ່ໃຊຸ້ໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ທ ີ່ອອກໂດຍຄະນະ 
ກໍາມະການບາເຊວວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງການທະນາຄານ ຊ ີ່ງໃນນັັ້ນປະກອບມ : ບາເຊວ 1, ບາເຊວ 2 ແລະ 
ບາເຊວ 3; 

9) Pillar 1 ໝາຍເຖິງ ເສົາຄໍໍ້າທ  1 ຂອງບາເຊວ 2 ວ່າດຸ້ວຍການກໍານົດທ ນຕໍໍ່າສ ດ; 
10) Pillar 2 ໝາຍເຖິງ ເສົາຄໍໍ້າທ  2 ຂອງບາເຊວ 2 ວ່າດຸ້ວຍຂະບວນການກວດກາຂອງຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ; 
11) Pillar 3 ໝາຍເຖິງ ເສົາຄໍໍ້າທ  3 ຂອງບາເຊວ 2 ວ່າດຸ້ວຍວິໄນຕະຫ າດ ຫ ື ການນໍາໃຊຸ້ກົນໄກການ ຕະຫ າດ 

ເພືີ່ອຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ; 
12) ກອບການເຊືີ່ອມໂຍງດຸ້ານການທະນາຄານຂອງອາຊຽນ ຫ ື ABIF (ASEAN Banking Integration 

Framework) ໝາຍເຖິງ ກອບການເຊືີ່ອມໂຍງດຸ້ານການທະນາຄານຂອງອາຊຽນ; 
13) ສ ນຂ ໍ້ມ ນຂາ່ວສານສນິເຊືີ່ອ ຫ ື CIB (Credit Information Bureau) ໝາຍເຖິງ ສ ນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານສິນ

ເຊືີ່ອຂອງ ທຫລ; 
14) ລະບບົບ ລຫິານຈດັການຂ ໍ້ມ ນ ຫ ື MIS (Managing Information System) ໝາຍເຖິງ ລະບົບບ ລິຫານ

ຈັດການຂ ໍ້ມ ນ ທ ີ່ນໍາໃຊຸ້ໃນ ການບ ລິຫານຈັດການຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ສົັ່ງມາຈາກທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ ທຫລ ໃນການສັງລວມ, ຕິດຕາມ, ວິເຄາະ ແລະ ກວດກາ ທະນາຄານທ ລະກິດ; 

15) ວທິ ມາດຕະຖານ ຫ ື SA (Standardized Approach) ໝາຍເຖິງ ວິທ ຄິດໄລ່ແບບມາດຕະຖານຂອງບາ
ເຊວ ຕາມແຕ່ລະຄວາມສ່ຽງ; 

16) ວທິ ການຈດັອນັດບັພາຍໃນ ຫ ື IRB (Internal Rating Based Approach) ໝາຍເຖິງ ວິທ ຄິດໄລ່ຕາມ
ການຈັດອັນດັບພາຍໃນ ຂອງຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສິນເຊືີ່ອ ທ ີ່ຕຸ້ອງມ ການນໍາໃຊຸ້ວິທ ການທາງ ສະຖິຕິ ແລະ ຕົວ
ແບບໃນການຄິດໄລ່; 

17) ວທິ ການຈດັອນັດບັພາຍໃນແບບພືັ້ນຖານ ຫ  ື FIRB (Foundation Internal Rating Based 

Approach) ໝາຍເຖິງ ວິທ ຄິດໄລ່ຕາມການຈັດອັນດັບພາຍໃນແບບພືັ້ນຖານ ຂອງຄວາມສ່ຽງດຸ້ານ ສິນ
ເຊືີ່ອ; 
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18) ວທິ ການຈດັອນັດບັພາຍໃນແບບກຸ້າວໜຸ້າ ຫ ື AIRB (Advance Internal Rating Based Approach) 
ໝາຍເຖິງ ວິທ ຄິດໄລ່ຕາມການຈັດອັນດັບພາຍໃນແບບກຸ້າວໜຸ້າ ຂອງຄວາມສ່ຽງດຸ້ານ ສິນເຊືີ່ອ; 

19) ວທິ ການວດັແທກພາຍໃນແບບກຸ້າວໜຸ້າ ຫ  ືAMA (Advance Model Approach) ໝາຍເຖິງ ວິທ ການ
ຄິດໄລ່ໂດຍການນໍາໃຊຸ້ຕົວແບບພາຍໃນຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເພືີ່ອວັດແທກຄວາມສ່ຽງດຸ້ານ ການດໍາເນ ນ
ງານ;  

20) ວທິ ການຄດິໄລຕ່າມຕວົແບບພາຍໃນ ຫ  ື IMA (Internal Model Approach) ໝາຍເຖິງ ວິທ ການ 
ຄິດໄລ່ໂດຍການນໍາໃຊຸ້ຕົວແບບພາຍໃນຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເພືີ່ອວັດແທກຄວາມສ່ຽງດຸ້ານຕະຫ າດ; 

21) ລະບບົເຕອືນໄພລວ່ງໜຸ້າ ຫ ື EWS (Early Warning System) ໝາຍເຖິງ ເຄືີ່ອງມືໜ ີ່ງ ທ ີ່ໃຊຸ້ ຕິດຕາມ

ສິີ່ງທ ີ່ປ່ຽນແປງພົັ້ນເດັັ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະບ ຈ ດອ່ອນ ຫ ື ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ສໍາຄັນ ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືທ ີ່
ສາມາດເຕືອນໄພລ່ວງໜຸ້າ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງຕຸ້ອງຕິດຕາມໃກຸ້ຊິດເປັນພິເສດ ແລະ ດໍາເນ ນການແກຸ້ໄຂຕັັ້ງແຕ່

ຫົວທ  ເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທ ີ່ອາດເກ ດຂ ັ້ນໃນອະນາຄົດ; ແມ່ນເຄືີ່ອງມືໜ ີ່ງ ທ ີ່ໃຊຸ້ໃນການຊ ັ້ບອກບັນຫາທ ີ່

ອາດເກ ດຂ ັ້ນ ຊ ີ່ງສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງລະບົບໃນອະນາຄົດ; 
22) ຂະບວນການປະເມ ນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ຫ ື ICAAP (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process) ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການປະເມ ນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານ ທ ີ່ນອນໃນເສົາຄໍໍ້າທ  2; 

23) ມາດຕະຖານສາກນົດຸ້ານການລາຍງານທາງການເງນິ ຫ ື IFRS (International Financial Reporting 

Standard) ໝາຍເຖິງ ມາດຕະຖານສາກົນດຸ້ານການລາຍງານທາງການເງິນທ ີ່ຖືກກໍານົດຂ ັ້ນມາໂດຍ ກອງ
ທ ນ IFRS ແລະ ສະພາມາດຕະຖານບັນຊ ສາກົນ ຫ ື IASB (International Accounting Standards 

Board); 

24) ຂະບວນການວດັແທກຄວາມພຽງພ ຂອງສະພາບຄອ່ງພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ຫ ື ILAAP (Internal 

Liquidity Adequacy Assessment Process) ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການວັດແທກຄວາມພຽງພ ຂອງ
ສະພາບຄ່ອງພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ທ ີ່ນອນໃນເສົາຄໍໍ້າທ  2; 

25) ທະນາຄານມາດຕະຖານອາຊຽນ ຫ ື QAB (Qualified ASEAN Bank) ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານ

ມາດຕະຖານອາຊຽນ ທ ີ່ສາມາດຕັັ້ງຂ ັ້ນໃນກອບຂອງ ABIF; 

26) ການທດົສອບຄວາມເຄັັ່ງຕ ງ ຫ  ືStress Test ໝາຍເຖິງ ການທົດສອບວ່າຖຸ້າເກ ດເຫດການໃນທາງລົບ ຫ ື ວິ
ກິດການໃດໜ ີ່ງ (Scenario) ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ທະນາຄານຫ າຍໜຸ້ອຍແນວໃດຈາກບັນດາຄວາມ ສ່ຽງຕ່າງໆ, 
ເພືີ່ອວັດແທກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກເຫດການ ທ ີ່ອາດເກ ດຂ ັ້ນ ແລຸ້ວກະກຽມມາດຕະການຮອງຮັບ
ຄວາມສ່ຽງເຫ ົັ່ານັັ້ນ. 
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I. ສະພາບການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ 
ເລ ີ່ມແຕ່ການຫັນຈາກລະບົບທະນາຄານຂັັ້ນດຽວ ມາເປັນສອງຂັັ້ນແຕ່ປີ 1995 ເປັນຕົັ້ນມາ ຕາມແນວທາງ 

ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດຸ້ານ ໂດຍຫັນເອົາລະບົບທະນາຄານໄປສ ່ທ ລະກິດ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ , ເຫັນວ່າ ລະບົບ

ທະນາຄານທ ລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ມ ການເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ທັງທາງດຸ້ານປະລິມານ ແລະ ຄ ນ

ນະພາບ, ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫ ັງໄດຸ້ມ ການຍົກລັດຖະດໍາລັດ ມາເປັນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ທະນາຄານທ ລະກິດ ສະບັບ 

ເລກທ  03/ສພຊ, 26 ທັນວາ 2006.  

1. ຜົນສໍາເລັດ: 

ດຸ້ານຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ ກ ຄື ທຫລ ໄດຸ້ພັດທະນາລະບົບ-ກົນໄກການຄ ຸ້ມຄອງໃຫຸ້ທັນກັບຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງ ການ
ຂອງວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເທື ີ່ອລະກຸ້າວ ແລະ ສາມາດຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງລະບົບ 

ທະນາຄານທ ລະກິດໄດຸ້ໂດຍພືັ້ນຖານ. ໃນນັັ້ນ, ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ຂອງ ທຫລ ກ ໄດຸ້ປັບປ ງໂຄງສຸ້າງ 

ການຈັດຕັັ້ງໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກວ່າເກົັ່າ ເພືີ່ອເປັນເສນາທິການໃຫຸ້ແກ່ການນໍາ ທຫລ ໃນການປະຕິບັດ 4 ໜຸ້າທ ີ່ຫ ັກ ຄື: 

ອອກນິຕິກໍາຄ ຸ້ມຄອງຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ; ພິຈາລະນາອອກໃບອະນ ຍາດສຸ້າງຕັັ້ງທະນາຄານ; 

ຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະຖານະການເງິນ ຂອງ ທະນາຄານທ ລະກິດ; ແລະ ລົງກວດກາຕົວຈິງ ຕ ໍ່ທະນາຄານທ ລະກິດ ທ ີ່ມ 

ຄວາມສ່ຽງ. ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເຫັນວ່າ: ທຫລ ໄດຸ້ສຸ້າງກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາລ ່ມກົດໝາຍ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນ
ການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານ ແນໃສ່ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານ, ນອກນັັ້ນ ຍັງມ ລະ
ບົບການຕິດຕາມກວດກາທາງເອກະສານ, ກວດກາກັບທ ີ່ຕາມແຜນການ ແລະ ແບບສ ກເສ ນ ເພືີ່ອຕິດຕາມສະພາບ
ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ເກ ດກັບທະນາຄານຢ່າງທັນການ ເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານການ
ຄ ຸ້ມຄອງ-ກວດກາມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂ ັ້ນ ພຸ້ອມທັງເຮັດໃຫຸ້ລະບົບທະນາຄານມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໝັັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະ

ນາຂ ັ້ນເທືີ່ອລະກຸ້າວ. 

ດຸ້ານທະນາຄານທ ລະກິດ: ລະບົບທະນາຄານທ ລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ສືບຕ ໍ່ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ 
ມ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ, ສາມາດຂ ດຄົັ້ນແຫ ່ງທ ນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອສະໜອງທ ນສ ່ການຜະລິດ-ທ ລະກິດ 
ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນ ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫຸ້ສໍາເລັດ ຕາມຄາດໝາຍ

ທ ີ່ວາງໄວຸ້. ຄຽງຄ ່ກັບການພັດທະນາລະບົບທະນາຄານ, ດຸ້ານຜ ຸ້ຊົມໃຊຸ້ກ ໍ່ຄືລ ກຄຸ້າທະນາຄານທ ລະກິດ ກ ໍ່ໃຫຸ້ຄວາມເຊືີ່ອ

ໝັັ້ນແກ່ລະບົບທະນາຄານນັບມືັ້ນັບຫ າຍຂ ັ້ນ ເຮັດໃຫຸ້ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທະນາຄານ ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ
ໃນທົັ່ວປະເທດເພ ີ່ມຂ ັ້ນ, ໃນນັັ້ນ ຮອດທຸ້າຍປີ 2016 ຈໍານວນບັນຊ ເງິນຝາກ ມ  2.611.990 ບັນຊ  ແລະ ຈໍານວນ 
ບັນຊ ເງິນກ ຸ້ 140.629 ບັນຊ  ມ ທ່າອ່ຽງເພ ີ່ມຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະປີສະເລ່ຍ 16,71% ແລະ 5,25% ຕາມລໍາດັບ ຍຸ້ອນການບ 

ລິການມ ຄວາມສະດວກວ່ອງໄວຂ ັ້ນ, ສົັ່ງເສ ມການໝ ນວຽນຂອງເງິນໃນລະບົບເສດຖະກິດ ໃຫຸ້ມ ຈັງຫວະທ ີ່ໄວຂ ັ້ນ 

ກວ່າເກົັ່າ, ກະຕ ຸ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເຮັດໃຫຸ້ຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນດ ຂ ັ້ນເທືີ່ອລະ

ກຸ້າວ. 

ຈາກຜົນສໍາເລັດທ ີ່ກ່າວມານັັ້ນ, ຮອດທຸ້າຍປີ 2016 ທະນາຄານທ ລະກິດທັງໝົດມ  41 ແຫ່ງ ແລະ ທະນາຄານ
ສະເພາະກິດ 1 ແຫ່ງ, ຕາໜ່າງການບ ລິການນັບມືັ້ກວຸ້າງຂວາງຂ ັ້ນ ແລະ ມ ທະນາຄານເປີດສາຂາທັງໝົດ 96 ສາຂາ 
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ແລະ ໜ່ວຍບ ລິການຂອງຕົນໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆທັງໝົດ 494 ສາຂາ ແລະ ນັບມືັ້ເພ ີ່ມຂ ັ້ນ. ທົັ່ວລະບົບທະນາຄານ 
ມ ຍອດຊັບສິນທັງໝົດ 113.156 ຕືັ້ກ ບ ຊ ີ່ງສືບຕ ໍ່ມ ທ່າອ່ຽງເພ ີ່ມຂ ັ້ນທ ກໆປີໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ສະເລ່ຍ 22,25% 
ກວມ 87,53% ຂອງ GDP, ຍອດເງິນຝາກມ ຈໍານວນ 60.993 ຕືັ້ກ ບ ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ັ້ນສະເລ່ຍ 22,43% ກວມ 
47,18% ຂອງ GDP ແລະ ຍອດເຫ ືອສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ 59.745 ຕືັ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ັ້ນສະເລ່ຍ 25,94% ກວມ 46,21% 
ຂອງ GDP. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການທະນາຄານ ກ ໍ່ມ ຄວາມ ຫ າກຫ າຍຂ ັ້ນ ຊ ີ່ງອັນທ ີ່ພົັ້ນເດັັ່ນແມ່ນ ການ
ບ ລິການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Banking), ການບ ລິການເບ ກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ການ

ບ ລິການບັດເງິນຝາກ-ບັດສິນເຊືີ່ອ, ການຊໍາລະຄ່າສິນຄຸ້າ ແລະ ບ ລິການຜ່ານລະບົບທະນາຄານເຊັັ່ນ: ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍໍ້າ

ປະປາ, ໂທລະສັບ ແລະ ອືີ່ນໆ. ນອກນັັ້ນ, ການຮ່ວມໃຫຸ້ ບ ລິການ ATM (ATM pooling) ລະຫວ່າງທະນາຄານ

ທ ລະກິດ ກ ກໍາລັງມ ຄວາມຄືບໜຸ້າດ  ຊ ີ່ງໄດຸ້ສຸ້າງຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຊົມໃຊຸ້ບ ລິການ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຊ່ວຍ
ຫ ຸດຕົັ້ນທ ນຂອງທະນາຄານ. 

2. ຂ ໍ້ຄົງຄຸ້າງ: 
ຄຽງຄ ່ກັບຜົນສໍາເລັດທ ີ່ຍາດມາໄດຸ້ຂຸ້າງເທິງ, ຍັງມ ບາງຂ ໍ້ຄົງຄຸ້າງທ ີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ເອົາໃຈ

ໃສ່ແກຸ້ໄຂ ດັັ່ງນ ັ້: 

ຜ່ານການເຄືີ່ອນໄຫວໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທຫລ ຈະມ ນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ 
ລະກິດ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ຫ ັກການຄ ຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ບາເຊວ 1 ເປັນພືັ້ນຖານໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານກ ໍ່
ຕາມ, ແຕ່ອ ງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເຫັນວ່າ ກົນໄກ
ການຄ ຸ້ມຄອງ ກ ຄເືຄືີ່ອງມືການຄ ຸ້ມຄອງດັັ່ງກ່າວ ຍັງບ ໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດຸ້ຕາມຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງການໃນການຄ ຸ້ມ
ຄອງທະນາຄານໃນໄລຍະໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮອງຮັບ ແລະ ແກຸ້ໄຂຢ່າງທັນການ ບັນດາເຫດການ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃນການເຄືີ່ອນໄຫວທ ລະກິດຂອງທະນາຄານ ຊ ີ່ງ ທຫລ ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕຸ້ອງປັບປ ງລະບົບການຄ ຸ້ມ
ຄອງທະນາຄານຕາມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບາເຊວ 2 ລວມທັງນໍາໃຊຸ້ຫ ັກການ BCPs ເປັນບ່ອນອ ງໃນການປັບປ ງ ແລະ 
ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ໃຫຸ້ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນໄດຸ້.  

ດຸ້ານທະນາຄານທ ລະກິດເອງ ສະຕິຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຂອງບາງທະນາຄານຍັງບ ໍ່ເຂັັ້ມງວດ ເຮັດໃຫຸ້ການເຄືີ່ອນ
ໄຫວທ ລະກິດຍັງບ ໍ່ສອດຄ່ອງເທົັ່າທ ີ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນບາງທະນາຄານຍັງບ ໍ່ເຄົາລົບການປະຕິບັດລະບຽບການເທົັ່າທິ ີ່
ຄວນ, ທະນາຄານຈໍານວນໜ ີ່ງ ໂດຍສະເພາະທະນາຄານທ ລະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ຍັງເອືີ່ອຍອ ງໃສ່ແຕ່ປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບການທ ີ່ ທຫລ ວາງອອກເທົັ່ານັັ້ນ ໂດຍສະເພາະດຸ້ານທ ີ່ຕິດພັນກັບລະບຽບຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຍັງບ ໍ່ທັນເປັນເຈົັ້າການ
ໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃນການດໍາເນ ນທ ລະກິດທະນາຄານ ໂດຍອ ງຕາມຄວາມສ່ຽງເປັນຫ ັກ ເພືີ່ອຍົກລະດັບຕົນເອງ

ໃຫຸ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ທະນາຄານຈໍານວນໜ ີ່ງຍັງບ ໍ່ທັນເປັນເຈົັ້າການໃນການປັບປ ງ ແລະ ສຸ້າງ

ຄວາມເຂັັ້ມແຂງດຸ້ວຍຕົນເອງ ເພືີ່ອໃຫຸ້ສາມາດຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນໄດຸ້. 
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3. ບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດຸ້  
1) ຕຸ້ອງກໍາແໜຸ້ນແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍເຂົັ້າໃນວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງທະນາ

ຄານ ແລະ ທ ລະກິດທະນາຄານ ຖືເປັນອັນຕັດສິນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫຸ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ; 

2) ຕຸ້ອງກໍານົດແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຫັນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານຕາມຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ  ການນໍາໃຊຸ້ບາເຊວ 2 ເປັນອັນລະອຽດ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາການ
ຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ຕາມບາເຊວ ແນໃສ່ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ທະນາຄານທ ລະ

ກິດ; 

3) ຕຸ້ອງເພ ີ່ມທະວ ຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກໍາໃຫຸ້ຄົບຖຸ້ວນ ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍທຽບກັບ
ຫ ັກການສາກົນ ເພື ີ່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົ ັ້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ເສດຖະກິດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຜ ກພັນການເຊືີ່ອມໂຍງພາກພືັ້ນ
ແລະ ສາກົນ, ມ ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ ີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມ ເຄືີ່ອງມືຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ຫ າກຫ າຍ ເພືີ່ອຮັກສາສະ

ເຖຍລະພາບຂອງລະບົບທະນາຄານ; 

4) ຕຸ້ອງຍົກສ ງການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນ ທັງດຸ້ານປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບໃຫຸ້ສົມຄ ່ກັບການຫັນການຄ ຸ້ມ
ຄອງທະນາຄານຕາມແບບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ບາເຊວ 2 ພຸ້ອມທັງຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ
ສາກົນ ໃຫຸ້ມ ປະສິດທິຜົນຫ າຍກວ່າເກົັ່າ; 

5) ຕຸ້ອງປັບປ ງກົນໄກການປະສານງານພາຍໃນໃຫຸ້ກົມກຽວ; 

6) ຕຸ້ອງຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ມ ການສຸ້າງຄວາມຮ ຸ້ດຸ້ານການເງິນໃຫຸ້ ແກ່ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົັ່າຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ; 

7) ຕຸ້ອງມ ການວາງແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນ, ລະບົບໄອທ  ແລະ ການພັດທະນາ
ເຄືີ່ອງມືອືີ່ນໆໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານ. 

II. ແຜນຍ ດທະສາດໄລຍະ 10 ປີ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທດັຮອດ 2030 ຂອງ ທຫລ ກ່ຽວກັບການ
ຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ 

ອ ງຕາມແຜນຍ ດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ 10 ປີ (2016-2025) 
ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຊ ີ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມ ດໍາລັດ ເລກທ  

316/ລບ, ລົງວັນທ  19 ສິງຫາ 2016 ແລະ ທ່ານຜ ຸ້ວ່າການ ທຫລ ຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເລກທ  833/ທຫລ, ລົງວັນທ  28 

ກັນຍາ 2016 ໄດຸ້ສະທຸ້ອນເອົາບັນດາບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດຸ້ຈາກຂ ໍ້ຄົງຄຸ້າງທ ີ່ໄດຸ້ກ່າວມາ, ວິໄສທັດ ແລະ ຄາດໝາຍ

ສ ຸ້ຊົນ ສໍາລັບວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ມ ດັັ່ງນ ັ້: 
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1. ວິໄສທັດການພັດທະນາ  
ການພັດທະນາວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ມ ວິໄສທັດລວມ ດັັ່ງນ ັ້: 

1. ສຸ້າງລະບົບທະນາຄານໃຫຸ້ເຕ ບໃຫຍ່ເຂັັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ, ຍືນຍົງ, ແລະ ສາມາດ ເຊືີ່ອມໂຍງ

ກັບສາກົນໄດຸ້;  
2. ສຸ້າງເງືີ່ອນໄຂເອືັ້ອອໍານວຍໃຫຸ້ເກ ດມ ທະນາຄານທ ລະກິດ ຫ າຍຮ ບແບບກໍາມະສິດ ແລະ ຫ າຍຮ ບແບບ

ດໍາເນ ນງານທ ີ່ເໝາະສົມກັບການພັດທະນາຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ທ ີ່ລັດຖະບານກໍານົດໄວຸ້; 

ໃຫຸ້ການບ ລິການດຸ້ວຍຫ າກຫ າຍຜະລິດຕະພັນ ດຸ້ວຍເຄືີ່ອງມືທັນສະໄໝ ແກ່ລ ກຄຸ້າຢ່າງກວຸ້າງຂວາງທົັ່ວ

ເຖິງ; ສາມາດລະດົມເງິນຝາກຢ່າງມ ປະສິດທິພາບເພື ີ່ອສະໜອງແຫ ່ງທ ນ ໃຫຸ້ແກ່ການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງເປັນເຈົັ້າການ; ດໍາເນ ນງານຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ, ມ ຄວາມໝັັ້ນຄົງສາມາດເຊືີ່ອມ

ໂຍງກັບທະນາຄານທ ລະກິດຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
ການບັນລ ວິໄສທັດທ ີ່ກ່າວມາ ໂດຍສະເພາະໃນການຍົກລະດັບ ໄປສ ່ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ 

ຈະຊ່ວຍສຸ້າງກາລະໂອກາດສໍາຄັນ ດັັ່ງນ ັ້: 
(1) ທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ຈະເຂົ ັ້າເຖິງຕະຫ າດການເງິນທ ີ່ໃຫຍ່ຂ ັ້ນ ດຸ້ວຍສັກກະຍະພາບໃນການ

ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ ການໃຫຸ້ບ ລິການ ໄປທົັ່ວພາກພືັ້ນອາຊຽນ; 

(2) ເງິນທ ນຈະໄຫ ເຂົັ້າໃນປະເທດຫ າຍຂ ັ້ນ ເຮັດໃຫຸ້ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ ຈະສາມາດເຂົັ້າຫາແຫ ່ງທ ນຫ າຍຂ ັ້ນ, 

ການເພ ີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າຫາແຫ ່ງທ ນ ຈະເຮັດໃຫຸ້ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ ເພ ີ່ມຂ ດຄວາມ ສາມາດ

ໃນການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການຂອງຕົນ ອັນຈະຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມ ການຈຸ້າງງານເພ ີ່ມຂ ັ້ນ; 

(3) ການບ ໍ່ຈໍາແນກປະຕິບັດຈະເຮັດໃຫຸ້ມ ການແຂ່ງຂັນຫ າຍຂ ັ້ນ ຊ ີ່ງເປັນຜົນດ ໃຫຸ້ແກ່ການພັດທະນາຄ ນນະ 
ພາບຂອງການບ ລິການ ຕ ຖອຍທັດສະນະຜ ກຂາດຕະຫ າດຂອງພາກລັດ;  

(4) ການແຂ່ງຂັນຈະເຮັດໃຫຸ້ການບ ລິການມ ຄ ນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝຫ າຍຂ ັ້ນ ເຊິີ່ງຈະເປັນຜົນດ  ຕ ໍ່ ຜ ຸ້ໃຊຸ້
ບ ລິການ; 

ກາລະໂອກາດທ ີ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງຈະເອືັ້ອປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍລວມ ອັນ

ຈະທະວ ຄ ນອ ປະສົງການບ ລິການດຸ້ານການເງິນ-ການທະນາຄານ ກ ຄື ຄວາມຕຸ້ອງການແຫ ່ງທ ນ ເພືີ່ອການພັດທະນາ. 

ແຕ່ການຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດທ ີ່ກ່າວມາ ຍັງຈະໄດຸ້ປະເຊ ນກັບສິີ່ງທຸ້າທາຍຫ າຍປະການ ເປັນຕົັ້ນ: 
(1) ລະບົບທະນາຄານທ ລະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທະນາຄານມ ຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ປະຖົມປະ

ຖານ. ການກະກຽມຄວາມພຸ້ອມຂອງ ທຫລ ແລະ ບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ໃນການເຊືີ່ອມໂຍງ ກັບ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະການເຊືີ່ອມໂຍງໃນກອບອາຊຽນ ແລະ ອົງການການຄຸ້າໂລກ, ລວມ
ທັງ ຍ ດທະສາດການຫັນລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ໄປສ ່ການນໍາໃຊຸ້ບາເຊວ 2 ເປັນ ສິີ່ງທ ີ່
ມ ຄວາມທຸ້າທາຍສ ງ ແລະ ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມ ການວາງແຜນຍ ດທະສາດທ ີ່ດ . 

(2) ການປັບປ ງ ແລະ ຫັນລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງ ເພືີ່ອນໍາໃຊຸ້ບາເຊວ 2 ແມ່ນຕຸ້ອງການເງິນທ ນຈໍານວນຫ າຍ 
ເພືີ່ອລົງທ ນໃນການພັດທະນາລະບົບ IT ແລະ ບ ກຄະລາກອນ ຊ ີ່ງການລົງທ ນທ ີ່ບ ໍ່ພຽງພ ອາດສົັ່ງຜົນເຮັດ
ໃຫຸ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຊັກຊຸ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເບືັ້ອງຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ. 
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2. ຄາດໝາຍສ ຸ້ຊົນ 

ອ ງຕາມຍ ດທະສາດຂອງ ທຫລ, ການພັດທະນາວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ມ ຄາດໝາຍສ ຸ້ຊົນ

ຕົັ້ນຕ ຮອດປີ 2020 ແລະ 2025 ດັັ່ງນ ັ້: 

1. ຄາດໝາຍສ ຸ້ຊົນ ຮອດປ ີ2020: 
(1) ປັບປ ງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທະນາຄານທ ລະກິດ; 

(2) ຄົັ້ນຄວຸ້າ, ສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ; 

(3) ສືບຕ ໍ່ຊຸກຍ ຸ້ການປະກອບທ ນຈົດທະບຽນ ຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ; 
(4) ປັບປ ງໂຄງສຸ້າງທະນາຄານທ ລະກິດໃຫຸ້ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໂດຍເລ ີ່ມຈາກທະນາຄານທ ລະກິດລັດ; 

(5) ສຸ້າງຕົວຊ ັ້ບອກຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດຸ້ານການເງິນ (FSIs), ຕົວແບບການທົດສອບຄວາມເຄັັ່ງຕ ງ (Stress 

Test Model) ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜຸ້າ (Early Warning System); 
(6) ສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ຍ ດທະສາດທາງເລືອກ ໃນການດໍາເນ ນໂຄງການປະເມ ນຂະແໜງ ການ

ເງິນ (FSAP); 
(7) ໃຫຸ້ສາມາດນໍາໃຊຸ້ ຫ ັກການ BCPs ໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ໂດຍຖືເອົາບາເຊວ 2 ເປັນ

ບັນທັດຖານ;  
(8) ກະກຽມຍ ດທະສາດຮອງຮັບ ການເຊືີ່ອມໂຍງການທະນາຄານອາຊຽນ ໂດຍໃຫຸ້ສາມາດຮັບການ ເຈລະຈາ

ສຸ້າງ ທະນາຄານມາດຕະຖານອາຊຽນ (QAB) ໃນ ສປປ ລາວ; 
(9) ກຽມຄວາມພຸ້ອມການປະຕິບັດພັນທະການເປີດຂະແໜງບ ລິການພາຍໃຕຸ້ກອບອົງການການຄຸ້າໂລກ. 

2. ຄາດໝາຍສ ຸ້ຊົນ ຮອດປີ 2025:  

1. ຄົັ້ນຄຸ້ວາຈັດອັນດັບດຸ້ານຕ່າງໆ ຂອງບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ; 
2. ຍົກລະດັບການຄ ຸ້ມຄອງໄປສ ່ບາເຊວ 3; 
3. ໃຫຸ້ສາມາດຊຸກຍ ຸ້ສຸ້າງ QAB ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະເທດໃດໜ ີ່ງໃນອາຊຽນ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຢ່າງໜຸ້ອຍໜ ີ່ງ 

ທະນາຄານ. 

III. ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສຸ້າງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາເຊວ 2 ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ 
ອ ງຕາມແຜນຍ ດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2009-

2020, 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ທ ີ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງ, ພຸ້ອມທັງປັດໄຈພາວະວິໄສ ໃນການເຊືີ່ອມ
ໂຍງສາກົນ ໂດຍສະເພາະໃນກອບການເຊືີ່ອມໂຍງຂອງ ABIF, ຊ ີ່ງປັດໄຈສໍາຄັນທ ີ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນສອງວຽກງານ
ດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນການນໍາໃຊຸ້ຫ ັກການ BCPs ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດຕາມບາເຊວ. ສະນັັ້ນ, ເພືີ່ອຜັນ
ຂະຫຍາຍແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ທຫລ ແລະ ວຽກງານການເຊືີ່ອມໂຍງອາຊຽນ ໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ຈ ີ່ງຈໍາເປັນ
ຕຸ້ອງສຸ້າງແຜນແມ່ບົດ ໃນການພັດທະນາການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນ
ອ ງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາດັັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ. 
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ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ແຜນຍ ດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 
2009-2020 ເວົັ້າລວມ ເວົັ້າສະເພາະແມ່ນແຜນການສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ 

ດຸ້ວຍການຫັນລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງ ໄປສ ່ການນໍາໃຊຸ້ບາເຊວ 2 ແຕ່ນ ັ້ຮອດປີ 2020, ທຫລ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມ

ວຽກງານ ເພືີ່ອຫັນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ໄປສ ່ການນໍາໃຊຸ້ບາເຊວ 2 ໃນນັັ້ນໄດຸ້ດໍາເນ ນການສ ກສາຄົັ້ນ
ຄວຸ້າ ບັນດາເນືັ້ອໃນຂອງຫ ັກການດັັ່ງກ່າວ (ຄວາມຮ ຸ້ພືັ້ນຖານກ່ຽວກັບບາເຊວ 2 ໄດຸ້ຄັດຕິດມາພຸ້ອມນ ັ້) ແລະ ໄດຸ້
ຖອນຖອນບົດຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານດັັ່ງກ່າວເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຜ່ານການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງ ສາມຄັັ້ງ ໃນປີ 2014, 

2015 ແລະ ລຸ້າສ ດໃນປີ 2016 ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະພັດທະນາການຄ ຸ້ມຄອງ ທະນາຄານທ ລະ

ກິດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ສະບັບເລກທ  1095/ທຫລ, ລົງວັນທ  12 ທັນວາ 2016, ຊ ີ່ງໄດຸ້ປະຕິບັດວຽກງານ

ຕົັ້ນຕ  ຄື: 

1. ຄົັ້ນຄວຸ້າເນືັ້ອໃນຂອງຫ ັກການບາເຊວ: 
ຄະນະວິຊາການ ໄດຸ້ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວຸ້າລົງເລິກລາຍລະອຽດເນືັ້ອໃນຂອງຫ ັກການ BCPs ແລະ ແຕ່ລະ 

Pillar ຂອງບາເຊວ 2 ໂດຍອ ງໃສ່ບັນດາເອກະສານທ ີ່ຕິດພັນກັບຫ ັກການດັັ່ງກ່າວຂອງຄະນະທ ີ່ສຸ້າງມາດຕະຖານບາ
ເຊວ ກ ໍ່ຄືຄະນະກໍາມະການບາເຊວວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງການທະນາຄານ (BCBS) ແລະ ບັນດາເອກະສານ ທ ີ່ໄດຸ້ຈາກ
ການສໍາມະນາຕ່າງໆ ທ ີ່ຕິດພັນກັບບາເຊວ 2. ເປ ົ້າໝາຍການຄົັ້ນຄວຸ້າແມ່ນເພືີ່ອໃຫຸ້ກ າໄດຸ້ຫ ັກການຂອງແຕ່ລະຫ ັກການ

ຂອງ BCPs ແລະ Pillar, ຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ທັດສະນະດຸ້ານວິຊາການ ຕ ໍ່ກັບ

ແນວທາງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ. ຄະນະວິຊາການໄດຸ້ນໍາສະເໜ ເນືັ້ອໃນການຄົັ້ນຄຸ້ວາ ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະ

ນໍາ ທຫລ ແລະ ຕ ໍ່ບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດແຕ່ລະໄລຍະ.  

2. ການເຮັດວຽກກັບສະມາຄົມທະນາຄານລາວ: 
ຄະນະບາເຊວ ຊ ີ່ງປະກອບມ  ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ເປັນຄະນະ ເພືີ່ອເປັນຂົວຕ ໍ່ໃນການປະສານ

ງານກັບບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ເປັນຜ ຸ້ຊຸກຍ ຸ້ບັນດາທະນາຄານ ໃນການພັດທະນາການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດ
ມາດຕະຖານຂອງບາເຊວ. ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກຢ່າງ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ກັບສະມາຄົມທະນາຄານ
ລາວ ເພືີ່ອຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ທະນາຄານທ ລະກິດ ມ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນການກະກຽມ ແລະ ລົງທ ນໃສ່ການພັດທະນາລະບົບ 
ຫ ື ວ່າຈຸ້າງຊ່ຽວຊານມາຊ່ວຍດຸ້ານວິຊາການ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາເຊວ 2. ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ໄດຸ້
ຈັດກອງປະຊຸມ ເພືີ່ອປຶກສາຫາ ກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາເຊວ 2 ເປັນຕົັ້ນແນວທາງການຈຸ້າງຊ່ຽວຊານ 
ແລະ ການຄັດເລືອກ ທະນາຄານເປ ົ້າໝາຍ. ຄະນະບາເຊວ ກ ໍ່ໄດຸ້ຮັບເຊ ນເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດຸ້ແຈຸ້ງ
ໃຫຸ້ກອງປະຊຸມຊາບ ກ່ຽວກັບແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ທຫລ ຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາລະບົບທະນາຄານທ ລະກິດ ຊ ີ່ງໄດຸ້ເລັງ
ໃສ່ໃຫຸ້ສາມາດ ປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນຕາມບາເຊວ 2 ພາຍໃນປີ 2020. ໂດຍລວມເຫັນວ່າທະນາຄານທ ລະກິດ 
ຍັງມ ຄວາມຕຸ້ອງການ ຮຽນຮ ຸ້ກ່ຽວກັບບາເຊວ 2 ຢ່າງລະອຽດ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ໄດຸ້ມ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ດຸ້ານວິຊາການ
ລະຫວ່າງ ຄະນະວິຊາການແຕ່ລະ Pillar ຂອງຄະນະບາເຊວ ແລະ ທ ມງານບາເຊວຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທ ລະກິດ ເພືີ່ອ
ສຸ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນືັ້ອໃນ ແລະ ແນວທາງການນໍາໃຊຸ້ບາເຊວ 2 ຊ ີ່ງໄດຸ້ ຊ່ວຍໃຫຸ້ທ ມງານຂອງ
ທະນາຄານທ ລະກິດເຂົ ັ້າໃຈບາເຊວ 2 ແລະ ແນວທາງການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດ ໃນລະດັບໜ ີ່ງ. ນອກນັັ້ນ, ປະທານ
ສະມາຄົມ ຍັງໄດຸ້ລິເລ ີ່ມເອົາທະນາຄານຂອງຕົນເອງ ເປັນຕົວແບບໃນການທົດລອງປະເມ ນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ສະເໜ ເປັນ
ທະນາຄານຕົວແບບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາເຊວ 2 ຂອງກ ່ມທະນາຄານທ ລະກິດລັດໃນຕ ໍ່ໜຸ້າ. 
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3. ການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກສາກົນ:  
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຄະນະບາເຊວ ກ ໍ່ຄື ກົມຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ໄດຸ້ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານ 

ວິຊາການຈາກສາກົນ ຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ເປັນລະບົບ ເຊັັ່ນ: ການສໍາມະນາກ່ຽວກັບ ບົດຮຽນການກະກຽມການນໍາໃຊຸ້ບາ

ເຊວ 2 ຂອງ ສສ. ຫວຽດນາມ ໂດຍບ ລິສັດ E&Y, ບົດຮຽນບາເຊວ 2 ຢ ່ ສະຖາບັນການເງິນ-ການທະນາຄານ ຂອງ

ທະນາຄານແຫ່ງຊາດກໍາປ ເຈຍ, ບົດຮຽນການປະເມ ນຄວາມພຸ້ອມທະນາຄານທ ລະກິດຂອງທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ລົງ
ເລິກ ການສຸ້າງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາເຊວ 2, ການປະເມ ນຄວາມພຸ້ອມ ຂອງທະນາຄານທ ລະກິດໃນການນ າໃຊຸ້
ບາເຊວ 2 ແລະ ການກະກຽມຄວາມພຸ້ອມ ລວມທັງການສຸ້າງລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາເຊວ 2, ຖອດ
ຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບຫ ັກການບາເຊວ ຈາກທະນາຄານກະສິກອນໄທ (K-Bank) ແລະ Standard Chartered Bank 
ລົງເລິກມາດຕະຖານຂອງບາເຊວ ແລະ ວິທ ການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດຫ ັກການບາເຊວ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດຸ້ຮັບການ

ຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ ທະນາຄານໂລກ (WB) ໃນການພັດທະນາບັນດາຕົວຊ ັ້ບອກຄວາມໝັັ້ນຄົງດຸ້ານການເງິນ (FSIs), ການ

ປັບປ ງບັນດາລະບຽບ ການໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ BCPs ລວມທັງການປັບປ ງກົດໝາຍ ວ່າດຸ້ວຍທະນາຄານທ ລະກິດ. ພຸ້ອມ
ທັງຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ ກອງທ ນສາກົນ (IMF) ໃນການຈັດສ າມະນາ ກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ 
ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອໃນການສຸ້າງຄ ່ມື ຄ ຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ ຊ ີ່ງໄດຸ້ມ ການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ລະຫວ່າງ ຊ່ຽວຊານ IMF ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດຂອງ ກຄທ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດຸ້ມ 
ການສົັ່ງພະນັກງານໄປຝຶກອົບຮົມຢ ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງຕ ໍ່ເນື ີ່ອງ ເປັນຕົັ້ນ ໃນການສໍາມະນາຂອງສ ນ SEACEN ແລະ 

ທະນາຄານກາງມາເລເຊຍ ພາຍໃຕຸ້ທ ນຂອງ ທຫລ, SEACEN ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  (ADB).  

IV. ແຜນແມ່ບົດ    
ຜ່ານການຄົັ້ນຄວຸ້າຂອງຄະນະບາເຊວລວມທັງການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກບັນດາປະເທດອຸ້ອມຂຸ້າງ ແລະຜົນ

ການປະເມ ນ, ທຫລ ໄດຸ້ກໍານົດ ແຜນແມ່ບົດ ເປັນ 5 ກ ່ມວຽກຫ ັກ ດັັ່ງນ ັ້: 

1) ປັບປ ງກອບນິຕິກໍາທ ີ່ມ ຢ ່ປະຈ ບັນ: ການສຸ້າງກອບນິຕິກໍາທ ີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດ ຕະ

ຖານຂອງບາເຊວ, ທ ີ່ກໍານົດຂອບເຂດ, ມາດຖານ ແລະ ແບບແຜນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດຸ້ານນິຕິກໍາ; 

2) ປັບປ ງວິທ ການ, ເຕັກນິກ ແລະ ເຄືີ່ອງມືການຄ ຸ້ມຄອງ: ການສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງຄ ່ມືໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານ

ທ ລະກິດ, ກ ໍ່ຄືຄ ່ມືໃນການວິເຄາະ-ກວດກາທະນາຄານ ເພືີ່ອປັບປ ງການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານ ໃຫຸ້ເປັນໄປຕາມ

ການຄ ຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ ແນໃສ່ການວິເຄາະ-ກວດກາແບບເບິີ່ງໄປຂຸ້າງໜຸ້າ ແລະ ໃຫຸ້ສາມາດກວດພົບ

ບັນຫາ ແລະ ມ ມາດຕະການແກຸ້ໄຂແຕ່ຫົວທ ;  

3) ປັບປ ງລະບົບໄອທ  ຂອງຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ທະນາຄານທ ລະກິດ: ການປັບປ ງລະບົບ MIS ແລະ ລະບົບໄອທ 
ໂດຍລວມ ເພືີ່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນການຄ ຸ້ມຄອງ-ກວດກາທະນາຄານທ ລະກິດ ແນໃສ່ໃຫຸ້ສາມາດວິເຄາະ-

ກວດກາຂ ໍ້ມ ນຂອງທະນາຄານໄດຸ້ຢ່າງທັນການ;  

4) ປັບປ ງໂຄງສຸ້າງ, ຂະບວນການ ແລະ ນະໂຍບາຍການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ: ການປັບປ ງການ

ບ ລິຫານຄ ຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ, ຂະບວນການ ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ໃນການບ ລິຫານ
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ຄວາມສ່ຽງ ເພືີ່ອໃຫຸ້ມ ການແບ່ງໜຸ້າວຽກໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງພາຍໃນທະນາຄານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມ 

ນະໂຍບາຍໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງທ ີ່ຮັດກ ມ;  

5) ສຸ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຊັບພະຍາກອນມະນ ດ: ການສຸ້າງຫ ັກສ ດໃນການຝຶກອົບຮົມ, ແຜນການສຸ້າງ ແລະ 

ພັດທະນາພະນັກງານພາຍໃນກົມກ ໍ່ຄື ທຫລ ເພືີ່ອໃຫຸ້ມ ຄວາມຮ ຸ້ຄວາມສາມາດໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານ
ຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ແລະ ມາດຕະຖານອືີ່ນໆທ ີ່ສາກົນຍອມຮັບ.  
ຈາກ 5 ກ ່ມວຽກຫ ັກຂຸ້າງເທິງ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍອອກມາເປັນ 50 ໜຸ້າວຽກຍ່ອຍ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ

ສາມໄລຍະ ສໍາລັບທັງ 3 ເສົາຄໍໍ້າ ຄື: ໄລຍະທ  1 ແຕ່ປີ 2017-2020,  ໄລຍະທ  2 ແຕ່ປີ 2021-2023 ແລະ ໄລຍະທ  3 

ແຕ່ປີ 2024-2025 ຊ ີ່ງສາມາດສະຫ ຸບຫຍ ໍ້ໄດຸ້ດັັ່ງນ ັ້: 

➢ ໄລຍະທ  1 (2017-2020): ໄລຍະນ ັ້ແມ່ນການກະກຽມການກຸ້າວເຂົັ້າສ ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ ບັດຫ ັກການບາເຊວ 

2, ໂດຍສະເພາະການປະເມ ນຄວາມພຸ້ອມຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ, ການກໍານົດວິທ ການຄ ຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ 

ແລະ ກອບນິຕິກໍາໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ລວມທັງກໍານົດລະບຽບການຕາມມາດຖານຕໍໍ່າສ ດຂອງບາເຊວ 

2 ໃຫຸ້ບັນດາທະນາຄານທົັ່ວລະບົບເລ ີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; ທະນາຄານຕົວແບບ (Pilot Banks) ທ ີ່ເປັນທະນາ

ຄານທ ີ່ ທຫລ ຄັດເລືອກ ໃຫຸ້ທົດລອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຕໍໍ່າສ ດໃນການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ ຂອງ

ທ ນ. 

➢ ໄລຍະທ  2 (2021-2023): ໄລຍະນ ັ້ທະນາຄານທ ລະກິດທົ ັ່ວລະບົບ ຢ່າງໜຸ້ອຍຕຸ້ອງຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດ

ມາດຖານຕໍໍ່າສ ດຂອງບາເຊວ 2, ກໍານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານຂອງທະນາຄານ, ເລ ີ່ມ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການປະເມ ນ ICAAP ແລະ ເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນຕາມ Pillar 1 ແລະ 2. ພຸ້ອມກັນນັັ້ນ, ທຫລ 

ຕຸ້ອງນໍາໃຊຸ້ຄ ່ມືໃນການຄ ຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມ ການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບບັນດາ

ທະນາຄານຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. ທະນາຄານຕົວແບບ (Pilot Banks) ຈັດຕັັ້ງການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນຕາມ

ວິທ ການຈັດອັນດັບພາຍໃນແບບພືັ້ນຖານ (FIRB) ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສິນເຊືີ່ອ, ວິທ ມາດຖານ (SA) ສໍາ

ລັບຄວາມສ່ຽງດຸ້ານຕະຫ າດ ແລະ ການດໍາເນ ນງານ  ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງ
ບ ລິຫານ ພຸ້ອມກັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພືັ້ນຖານ ICAAP. 

➢ ໄລຍະທ  3 (2024-2025): ໃນໄລຍະນ ັ້ ຕຸ້ອງມ ການອອກລະບຽບການໃຫຸ້ທະນາຄານສາມາດນໍາໃຊຸ້ວິທ ການ

ຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນແບບກຸ້າວໜຸ້າ, ພຸ້ອມທັງປັບປ ງກອບນິຕິກໍາ ແລະ ປະເມ ນຄືນການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການ BCPs. ທະນາຄານຕົວແບບ (Pilot Banks) ສາມາດຈັດຕັັ້ງການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ 
ຂອງທ ນຕາມວິທ ການຈັດອັນດັບພາຍໃນແບບກຸ້າວໜຸ້າສໍາລັບທ ກຄວາມສ່ຽງ, ຕຸ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ICAAP 

ແລະ ການເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນເຕັມຮ ບແບບ. 
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ກະກຽມກຸ້າວສ ່ການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດ 
ບາວເຊວ 2: ທະນາຄານດໍາເນ ນການ
ປະເມ ນຕົນເອງ, ກະກຽມຮັບຮອງວິທ 
ການວັດແທກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເລ ີ່ມ
ຈັດຕັັ້ງວິທ ມາດຖານຕໍໍ່າສ ດໃນການ
ຄ ິ ດ ໄລ ່ ຄວ າມພຽງພ  ຂອງທ  ນ . 
ທະນາຄານຕົວແບບ ຕຸ້ອງທົດລອງຈັດ
ຕັ ັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຕໍໍ່າສ ດໃນ
ການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນ.

ທະນາຄານທົັ່ວລະບົບ ຢ່າງໜຸ້ອຍ
ຕຸ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຖານຕໍໍ່າ
ສ  ດຂອງບາເຊວ 2, ກ ໍ ານ ົ ດ
ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມ
ຄອງບ ລິຫານຂອງທະນາຄານ,
ເລ ີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການປະເມ ນ 
ICAAP. ທະນາຄານຕົວແບບ
ຕຸ້ອງ ນໍາໃຊຸ້ວິທ ການຈັດອັນດັບ
ພາຍໃນແບບພືັ້ນຖານ (FIRB) 
ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສິນເຊືີ່ອ, 
ວິທ ມາດຖານ (SA) ສໍາລັບ
ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານຕະຫ າດ ແລະ 
ການດໍາເນ ນງານ ແລະ ນໍາໃຊຸ້
ການປະເມ ນ ICAAP.

ທະນາຄານທັງໝົດສາມາດນໍາໃຊຸ້ 
ວິທ ການຈັດອັນດັບພາຍໃນແບບ
ພືັ້ນຖານ (FIRB) ສໍາລັບຄວາມ
ສ່ຽງດຸ້ານສິນເຊືີ່ອ, ວິທ ມາດຖານ 
(SA) ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງດຸ້ານ
ຕະຫ າດ  ແລະ ການດໍາເນ ນງານ.
ທະ ນາ ຄານ ຕົວ ແບບ ສາມາດຈັດ
ຕັັ້ງການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ ຂອງ
ທ ນຕາມວິທ ການຈັດອັນດັບພາຍ
ໃນແບບກ ຸ້າວໜຸ້າສ ໍາລ ັບທ ກ
ຄວາມສ່ຽງ, ຕຸ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ICAAP ແລະ ການເປີດເຜ ຍຂ ໍ້
ມ ນເຕັມຮ ບແບບ.

 
❖ ແຜນວາດ: 3 ໄລຍະໃນການພດັທະນາການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນນັັ້ນ, ໜຸ້າວຽກໂດຍລວມຂອງແຕ່ລະ Pillar ມ ດັັ່ງນ ັ້: 
1)  Pillar 1: ປະກອບມ ທັງໝົດ 31 ໜຸ້າວຽກ, ໃນນັັ້ນ ໜຸ້າວຽກສະເພາະ Pillar 1 ມ  5 ໜຸ້າວຽກ, ໜຸ້າວຽກຮ່ວມ
ກັບ Pillar 2 ມ  7 ໜຸ້າວຽກ ແລະ ໜຸ້າວຽກຮ່ວມກັບ Pillar 3 ມ  1 ໜຸ້າວຽກ ແລະ ໜຸ້າວຽກຮ່ວມກັບທ ກ Pillar ມ  
18 ໜຸ້າວຽກ. ໃນບັນດາໜຸ້າວຽກດັັ່ງກ່າວ ມ ໜຸ້າວຽກຂອງ ກຄທ ສະເພາະຢ ່ 14 ໜຸ້າວຽກ, 3 ໜຸ້າວຽກຂອງ ຄບຊ, 7 
ໜຸ້າວຽກຂອງ ກບຊ, 6 ໜຸ້າວຽກຂອງ ກຕຂ, 1 ໜຸ້າວຽກຂອງຄະນະປັບປ ງ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ 
3 ໜຸ້າວຽກຂອງຄະນະ FSIs ແລະ ພົວພັນກັບທະນາຄານທ ລະກິດ 2 ໜຸ້າວຽກ, ຊ ີ່ງບັນດາໜຸ້າວຽກເຫ ົັ່ານ ັ້ ແມ່ນຕິດພັນ
ກັບ ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  1): ການປັບປ ງກອບນຕິິກໍາໃນປະຈ ບັນ, ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  2): ການປັບປ ງວິທ , ເຕັກນິກ ແລະ 
ເຄືີ່ອງມື,  ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  3) ການພັດນາລະບົບບັນຊ -ເຕັກໂນໂລຊ , ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  4) ການປັບປ ງກອບການບ ລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງ ລວມທັງການພົວພັນຕິດຕ ໍ່ສືີ່ສານລະຫວ່າງ ທຫລ-ທະນາຄານທ ລະກິດ, ແລະ  ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  5) ການສຸ້າງ

ຂ ດຄວາມສາມາດບ ກຄະລາກອນ, ໂດຍມ ລາຍລະອຽດ ມ ດັັ່ງນ ັ້: 

ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (1): ວຽກງານປັບປ ງນິຕິກໍາແມ່ນເປັນວຽກງານພືັ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ວຽກງານຕ່າງໆ ຊ ີ່ງ ທຫລ 
ຕຸ້ອງໄດຸ້ພັດທະນາດຸ້ານກອບ, ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອ, ການດໍາເນ ນງານ 
ແລະ ການຕະຫ າດ ໂດຍຕຸ້ອງສຸ້າງ ແລະ ອອກບັນດາບົດແນະນໍາລະອຽດກ່ຽວກັບການປະເມ ນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນ 
ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງດຸ້ານຕ່າງໆ ດຸ້ວຍວິທ ການທ ີ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ການປັບປ ງນິຕິກໍາ ບົນພືັ້ນຖານຜົນການປະ

ໄລຍະທ  1 
(2017 – 2020): 

ໄລຍະທ  2  
(2021 – 2023): 

ໄລຍະທ  3  
(2024 – 2025): 
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ເມ ນ, ທຫລ ສາມາດກ ານົດເປ ົ້າໝາຍການປັບປ ງດັັ່ງນ ັ້ ທົບທວນຄືນອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນ, ຄ ານິຍາມກ່ຽວ

ກັບທ ນ ແລະ ກໍານົດວິທ ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ ບາເຊວ 2 ເປັນຕົັ້ນການກ ານົດນໍໍ້າໜັກຄວາມ
ສ່ຽງແຕ່ລະດຸ້ານ.  

ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (2): ການປັບປ ງວິທ , ເຕັກນິກ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໃນການຄ ຸ້ມຄອງເປັນ ໜຸ້າວຽກໜ ີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນຢ່າງ
ຍິີ່ງ ເນືີ່ອງຈາກ ທຫລ ຕຸ້ອງຫນັຈາກການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດຕາມລະບຽບການ ໄປສ ່ການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານ
ທ ລະກິດຕາມຄວາມສ່ຽງ, ຊ ີ່ງໃນນັັ້ນ ລະບົບບັນຊ  ແລະ MIS ຂອງ ທຫລ ກ ໍ່ຄືຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ ຕຸ້ອງສາມາດຕອບສະໜອງ
ໄດຸ້ວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ໂດຍສະເພາະການວິເຄາະ ແລະ ການກວດກາທະນາຄານ ໂດຍອ ງໃສ່ບັນດາ
ຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະດຸ້ານເປັນຫ ັກ. 

ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (3): ວຽກງານບັນຊ  ແລະ MIS ຍັງບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ. ກ່ອນຈະພັດທະນາ ກ ໍ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ດໍາ
ເນ ນການປະເມ ນລະບົບບັນຊ  ແລະ ລະບົບ MIS ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈ ບັນຂອງ ທຫລ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ 
ໂດຍພິຈາລະນາຈາກລະບົບ Core Banking ຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດປັບປ ງລະບົບ 

MIS ຂອງ ທຫລ ໃຫຸ້ສາມາດຮອງຮັບການລາຍງານ, ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນແກ່ສາທາລະນະຊົນ, ການລວບລວມ ແລະ ການ

ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນຂອງ ທຫລ ໃນນ ັ້ ຕຸ້ອງໄດຸ້ສຸ້າງເປັນແຜນການປະຕິບັດຢ່າງລະອຽດໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານທ ລະກິດ ເພືີ່ອປະເມ ນ
ຊ່ອງວ່າງ ໃນສຸ້າງແຜນແມ່ບົດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດັັ່ງກ່າວ. ບົນພືັ້ນຖານດັັ່ງກ່າວ 
ທຫລ ຕຸ້ອງອອກບົດແນະນໍາໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານທ ລະກິດເພືີ່ອອອກແບບ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອບການ ບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ສຸ້າງແຜນການເງິນບົນພືັ້ນຖານຄວາມສ່ຽງ ຊ ີ່ງກອບເວລາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນນອນ ຢ ່ໃນໄລຍະທ  1 (2017-

2019) ແມ່ນຈະຕຸ້ອງສຸ້າງສ າເລັດວຽກງານການປະເມ ນໃນປີ 2018, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ MIS ໃຫຸ້ຮອງ
ຮັບການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນແບບມາດຖານ ໃນປ ີ2019 ແລະໃນໄລຍະທ  2 (2020-2023) ແມ່ນອອກແບບ 
ແລະ ພັດທະນາລະບົບ MIS ໃຫຸ້ຮອງຮັບການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນ ແບບກຸ້າວໜຸ້າ. 

ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (4): ການປັບປ ງກອບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຕຸ້ອງມ ການປັບປ ງຢ່າງຕັັ້ງໜຸ້າ. ທຫລ ຕຸ້ອງມ 
ນິຕິກໍາຮອງຮັບໃນການສຸ້າງກອບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ຊ ີ່ງຕຸ້ອງມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນ
ການ ກ ໍ່ຄືຄ ່ມືໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ. ໃນນັັ້ນ, ວຽກງານພົວພັນຕິດຕ ໍ່ສືີ່ສານລະຫວ່າງ ທຫລ-
ທະນາຄານທ ລະກິດ ແມ່ນເປັນວຽກງານສໍາຄັນ ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜຸ້າວຽກຕ່າງໆໃຫຸ້ສໍາເລັດ ຊ ີ່ງການປຶກສາ
ຫາລລືະຫວ່າງ ທຫລ-ທະນາຄານທ ລະກິດ ແມ່ນຕຸ້ອງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອປະເມ ນຄວາມພຸ້ອມໄປຄ່ຽງຄ ່ກັບການສຸ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງດຸ້ານຂ ດຄວາມສາມາດ ໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານໃນການນໍາໃຊຸ້ວິທ ການຄິດໄລ່ຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພຸ້ອມກັບການດໍາເນ ນການປະເມ ນຄວາມສອດຄ່ອງ ຄວາມຄົບຖຸ້ວນ ຄວາມເໝາະສົມຂອງ
ລະບຽບການໃໝ່ທຽບກັບ ບາເຊວ 2. 

ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  (5): ວຽກງານບ ກຄະລາກອນແມ່ນເປັນສິ ີ່ງຕັດສິນຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານ  ເພືີ່ອ
ປະກອບສ່ວນໃນການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັັ່ງກ່າວໃຫຸ້ສໍາເລັດຜົນ ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມ ບ ກຄະລາກອນທ ີ່ມ ຄວາມຮ ຸ້ 

ຄວາມສາມາດຂອງບ ກຄະລາກອນໃນລະດັບທ ີ່ແນ່ນອນ. ທຫລ ຈ າເປັນຕຸ້ອງສຸ້າງຫ ັກສ ນການຝຶກອົບຮົມ ທ ີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ

ກັບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນແຕ່ລະດຸ້ານ ເປັນຕົັ້ນ ບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອ (FIRB, AIRB), ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານ
ຕະຫ າດ (Standardized Approach, Internal Model) ແລະ ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານການດ າເນ ນງານ (Standardized 

Approach, Advance Measurement Approach). ວຽກງານດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນວຽກງານຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ຊ ີ່ງຕຸ້ອງຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຕ່ປ ີ2017-2023. 
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2) Pillar 2: ປະກອບມ ທັງໝົດ 39 ໜຸ້າວຽກຫ ັກ, ໃນນັັ້ນ ໜຸ້າວຽກສະເພາະ Pillar 2 ມ  12 ໜຸ້າວຽກ,   ໜຸ້າວຽກ

ຮ່ວມກັບ Pillar 1 ມ  7 ໜຸ້າວຽກ ແລະ ໜຸ້າວຽກຮ່ວມກັບ Pillar 3 ມ  2 ໜຸ້າວຽກ ແລະ ໜຸ້າວຽກຮ່ວມກັບທ ກ 
Pillar ມ  18 ໜຸ້າວຽກ. ໃນບັນດາໜຸ້າວຽກດັັ່ງກ່າວມ ໜຸ້າວຽກຂອງ ກຄທ ສະເພາະຢ ່ 23 ໜຸ້າວຽກ, 3 ໜຸ້າວຽກຂອງ 

ຄບຊ, 5 ໜຸ້າວຽກຂອງ ກບຊ, 5 ໜຸ້າວຽກຂອງ ກຕຂ ແລະ 2 ໜຸ້າວຽກທ ີ່ ກຄທ ຕຸ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນກັບບັນ

ດາກົມທ ີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ 3 ໜຸ້າວຽກຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ. ຊ ີ່ງບັນດາໜຸ້າວຽກເຫ ົັ່າ

ນ ັ້ ແມ່ນຕິດພັນກັບ ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  1): ການປັບປ ງກອບນິຕິກໍາໃນປະຈ ບັນ, ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  2): ການປັບປ ງວິທ , 
ເຕັກນິກ ແລະ ເຄືີ່ອງມື,  ແລະ ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  5): ການສຸ້າງຂ ດຄວາມສາມາດບ ກຄະລາກອນ, ໂດຍມ ລາຍລະອຽດ ມ 
ດັັ່ງນ ັ້: 

ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (1): ສ າລັບການປັບປ ງກອບນິຕິກໍາ ໃນປະຈ ບັນແມ່ນໄດຸ້ມ ການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະເພືີ່ອປັບປ ງ 

ແລະ ສຸ້າງນິຕກິໍາໃໝ່ທ ີ່ເປັນພືັ້ນຖານ ເພືີ່ອຮອງຮັບໜຸ້າວຽກທ ີ່ຕິດພັນກັບ Pillar 2 ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: (1) ຄ ່ມືຄວາມສ່ຽງ

ການຕິດຕາມປະເມ ນ ຂອງວຽກງານວິເຄາະ ແລະ ກວດກາທະນາຄານທ ລະກິດ; (2) ລະບຽບຄ ຸ້ມຄອງພະນັກງານກວດ 

ກາຂອງ ທຫລ ແລະ ການກວດສອບທະນາຄານທ ລະກິດ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການລົງກວດກາຂອງ ທຫລ; (3) ສຸ້າງ

ລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານ (Corporate Governance) ເພືີ່ອເປັນແນວທາງໃນການຄ ຸ້ມຄອງພາຍໃນທະນາຄານ; 

(4) ລະບຽບການຮັກສາອັດຕາສ່ວນເງິນສົດຄຸ້າງຄັງ ເຊິີ່ງຈະກຽ່ວຂຸ້ອງດຸ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານ; (5) ຄົັ້ນຄວຸ້າ

ການປະເມ ນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນພາຍໃນຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການທົດສອບຄວາມເຄັັ່ງຕ ງ, ລະບົບ

ເຕືອນໄພລ່ວງໜຸ້າ (ອ ງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຄົັ້ນຄວຸ້າຕາມແຜນການສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກໍາຄ ຸ້ມ

ຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ສໍາລັບສົກປີ 2016-2020 ເລກທ  276/ກຄທ, ລົງວັນທ  14 ມ ນາ 2017  ແລະ ອ ງຕາມ

ແຜນການສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກໍາຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ສົກປີ 2016-2020 ເລກທ  153/ກຄທ, ລົງວັນທ  

02/09/2016); ແລະ (6) ນ ິຕິກໍາອືີ່ນໆ ທ ີ່ປ ິ່ນອຸ້ອມ. ເຊິີ່ງການປັບປ ງ ແລະ ສຸ້າງນິຕກິໍາດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະເປັນເຄືີ່ອງມືອັນ

ພືັ້ນຖານຂອງ ທຫລ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດຕາມຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ; 
ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນອືີ່ນໃນການປັບປ ງນິຕິກໍາ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໃນການຄ ຸ້ມຄອງ: 

ວຽກງານຕ່າງໆຂອງ Pillar 2 ແມ່ນຈະບ ໍ່ສາມາດສໍາເລັດລົງໄດຸ້ ຖຸ້າຫາກບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນທ ີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງອືີ່ນໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ວຽກເຕັກໂນໂລຊ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ (CIB, ລະບົບຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມ ນຖານະການເງິນ

ຂອງທະນາຄານ), ວຽກບັນຊ ໂດຍສະເພາະ IFRS, ວຽກນະໂຍບາຍເງິນຕາ (ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ນະໂຍບາຍອັດຕາ

ດອກເບຸ້ຍ, ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ) ແລະ ວຽກງານອືີ່ນໆ; 

ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (2): ການປັບປ ງວິທ , ເຕັກນິກ ແລະ ເຄືີ່ອງມືການຄ ຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ: Pillar 2 ກ ຍັງ
ຕຸ້ອງກະກຽມແຜນ ເພືີ່ອແຈຸ້ງໃຫຸ້ທະນາຄານທ ລະກິດຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບພາສາຄວາມສ່ຽງ ເພືີ່ອຫັນໄປສ ່ການຄ ຸ້ມຄອງ
ຕາມຄວາມສ່ຽງໃນຕ ໍ່ໜຸ້າ ແລະ ກະກຽມສຸ້າງແຜນຄົັ້ນຄວຸ້າ ເພືີ່ອປະເມ ນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນພາຍໃນ (ICAAP) ສໍາ

ລັບທະນາຄານທ ີ່ຍັງບ ໍ່ເຄ ຍນໍາໃຊຸ້ Basel ມາກ່ອນ,   ເຊິີ່ງກ ເປັນອ ກໜຸ້າວຽກໜ ີ່ງຂອງ Pillar 2 ທ ີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດ

ໃນໄລຍະທໍາອິດອ ກດຸ້ວຍ. 
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ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (3): ການສຸ້າງຂ ດຄວາມສາມາດຂອງບ ກຄະລາກອນ ທ ີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ Pillar 2 
ແມ່ນຈະແນໃສ່ການສຸ້າງກອບແນວຄວາມຄິດໃໝ່ຕ ໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ, ການຮັບຮ ຸ້ຄວາມສ່ຽງ, ວິທ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ຄ ່ມືການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເປັນຕົັ້ນ. 

 
3) Pillar 3: ປະກອບມ  24 ໜຸ້າວຽກ, ໃນນັັ້ນ ໜຸ້າວຽກສະເພາະ Pillar 3 ມ  6 ໜຸ້າວຽກ, ໜຸ້າວຽກຮ່ວມກັບ Pillar 

1 ມ  1 ໜຸ້າວຽກ ແລະ ໜຸ້າວຽກຮ່ວມກັບ Pillar 2 ມ  2 ໜຸ້າວຽກ ແລະ ໜຸ້າວຽກຮ່ວມກັບທ ກ Pillar ມ  18 ໜຸ້າ
ວຽກ. ໃນບັນດາໜຸ້າວຽກດັັ່ງກ່າວມ ໜຸ້າວຽກຂອງ ກຄທ ສະເພາະຢ ່ 14 ໜຸ້າວຽກ, 3 ໜຸ້າວຽກຂອງ ຄບຊ, 4 ໜຸ້າວຽກ
ຂອງ ກບຊ, 3 ໜຸ້າວຽກຂອງ ກຕຂ, 1 ໜຸ້າວຽກຂອງ ສຄຄຊ, 1 ໜຸ້າວຽກຂອງ ກນງ ແລະ 2 ໜຸ້າວຽກຂອງທະນາຄານ
ທ ລະກິດ, ຊ ີ່ງບັນດາໜຸ້າວຽກເຫ ົັ່ານ ັ້ ແມ່ນຕິດພັນກັບ ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  1): ການປັບປ ງກອບນິຕິກໍາໃນປະຈ ບັນ, ກ ່ມໜຸ້າ
ວຽກທ  2): ການປັບປ ງວິທ , ເຕັກນິກ ແລະ ເຄືີ່ອງມື,  ແລະ ກ ່ມໜຸ້າວຽກທ  5) ການສຸ້າງຂ ດຄວາມສາມາດບ ກຄະລາ
ກອນ, ໂດຍມ ລາຍລະອຽດ ມ ດັັ່ງນ ັ້: 

ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (1): ໜຸ້າວຽກຕົັ້ນຕ ຂອງ Pillar 3 ແມ່ນການຄົັ້ນຄວຸ້າພັດທະນານິຕິກໍາກ່ຽວກັບການລາຍງານ 
ແລະ ການເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນຂອງທະນາຄານທ ລະກິດຕາມ Pillar 1 ແລະ Pillar 2 ທັງດຸ້ານປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການອອກຂ ໍ້ກໍານົດໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານສະໜອງຂ ໍ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກ່ຽວກັບບັນດາທ ລະກໍາທ ີ່ທະນາຄານດໍາ

ເນ ນ ຊ ີ່ງລວມທັງຍ ດທະສາດ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ຖານະຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ກັບ

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ທ ລະກໍາການຊືັ້ທ ີ່ມ ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ອືີ່ນໆ. ການເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນຕ ໍ່ສາທາລະນະຢ່າງພຽງພ  ຖື

ເປັນສ່ວນປະກອບເພ ີ່ມເຕ ມໜ ີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນຕ ໍ່ການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານ ເປັນການຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ບັນດາ

ທະນາຄານມ ແບບແຜນ-ວິທ ປະຕິບັດດຸ້ານການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງທ ີ່ເຂັັ້ມແຂງ ຊ ີ່ງ ທຫລ ຕຸ້ອງກໍານົດໃຫຸ້ທະນາຄານ

ທ ລະກິດ ເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງທັນການ, ຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນພຽງພ  ເພືີ່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ

ພືັ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ການນໍາໃຊຸ້ວິໄນຕະຫ າດໃນການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ມ ປະສິດທິຜົນ.  
ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (2): ຄະນະຕຸ້ອງມ ການປະສານງານ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບກົມກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ທະນາຄານ

ທ ລະກິດ ເພືີ່ອກໍານົດແບບຟອມ, ຮ ບແບບການລາຍງານ ທ ີ່ສອດຄ່ອງກັບ IFRS ແລະ ບາເຊວ 2, ລວມທັງການ
ພັດທະນາລະບົບໃນການລາຍງານ. 

ກ ມ່ໜຸ້າວຽກທ  (3): ອ ກໜຸ້າວຽກຫ ັກຂອງ Pillar 3 ຕຸ້ອງໄດຸ້ມ ການຈັດຝຶກອົບຮົມສໍາມະນາ ໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຄ ຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ທະນາຄານທ ລະກິດ (ຜ ຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ) ເພືີ່ອໃຫຸ້ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈທ ີ່ຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບ 
ຕ ໍ່ກັບການລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນ ຕາມບາເຊວ 2. 

ລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບໄດຸ້ກໍານົດໃນຕາຕະລາງທ ີ່ໄດຸ້ຄັດຕິດມາພຸ້ອມນ ັ້. 
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V. ແຜນຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັຫ ກັການບາເຊວ    
ອ ງຕາມ 5 ກ ່ມວຽກຫ ັກໃນແຜນແມ່ບົດຂຸ້າງເທິງ ທຫລ ໄດຸ້ກໍານົດແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ແລະ 

ແບ່ງຕາມແຕ່ລະ Pillar ຊ ີ່ງສາມາດສັງລວມຫຍ ໍ້ໄດຸ້ ດັັ່ງນ ັ້: 
• ການປັບປ ງກອບນິຕິກໍາທ ີ່ມ ຢ ່ປະຈ ບັນ ໂດຍລວມແມ່ນການສຸ້າງພືັ້ນຖານດຸ້ານລະບຽບການ ເພືີ່ອຮອງຮັບ 

ການພັດທະນາການຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການປັບປ ງກົດໝາຍ ວ່າດຸ້ວຍ
ທະນາຄານທ ລະກິດ ເພືີ່ອເພ ີ່ມມາດຖານເງືີ່ອນໄຂໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບຫ ັກການ BCPs, ການປັບປ ງຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດຸ້ວຍການ

ຮັກສາຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມບາເຊວ 2, ອອກລະບຽບການກ່ຽວກັບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ICAAP 

ແລະ ການເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນຕາມບາເຊວ 2. 

• ການປັບປ ງວິທ ການ, ເຕັກນິກ ແລະ ເຄືີ່ອງມືການຄ ຸ້ມຄອງ ແມ່ນວຽກງານການປັບປ ງວິທ ການ ແລະ ເຕັກນິກ

ໃນຄ ຸ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ຈາກການຄ ຸ້ມຄອງຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ ແລະ ການ ກວດກາຕາມຂ ໍ້

ມ ນດຸ້ານປະລິມານ ໄປສ ່ການຄ ຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເພ ີ່ມເຕ ມການກວດກາທາງດຸ້ານຄ ນນະພາບ, ພຸ້ອມທັງ

ການສຸ້າງຄ ່ມືໃນການວິເຄາະຖານະການເງິນ ແລະ ການກວດກາທະນາຄານທ ລະກິດ ແມ່ນເປັນເຄືີ່ອງມືຫ ັກໃນການຄ ຸ້ມ
ຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ.  

• ການປັບປ ງລະບົບໄອທ  ຂອງຜ ຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ທະນາຄານທ ລະກິດ ແມ່ນແນໃສ່ການປັບປ ງລະບົບການ 

ບ ລິຫານຂ ໍ້ມ ນ, ການເປັນສ ນກາງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງລະບົບໄອທ  ເພືີ່ອໃຫຸ້ຕອບສະໜອງ ໄດຸ້

ຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງການ ໃນການນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການວິເຄາະຖານະການເງິນ ແລະ ການກວດກາທະນາຄານ ແທນການ

ວິເຄາະກວດກາດຸ້ວຍມື, ສາມາດເພ ີ່ມທະວ ປະສິດຕິພາບໃນການວິເຄາະ ແລະ ກວດກາທະນາຄານ. 

• ການປັບປ ງໂຄງສຸ້າງ, ຂະບວນການ ແລະ ນະໂຍບາຍການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ ແມ່ນແນໃສ່

ການອອກລະບຽບການທ ີ່ກໍານົດວຽກງານການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທ ີ່ກໍານົດໃຫຸ້ທະນາຄານ ຕຸ້ອງສຸ້າງສະພາບແວດ

ລຸ້ອມບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ຍ ດທະສາດບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ສາມາດຮັບໄດຸ້, ພຸ້ອມທັງຂະບວນການ ແລະ 

ນະໂຍບາຍໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ. ພຸ້ອມກັນນັັ້ນ, ຍັງຕຸ້ອງກໍານົດກ່ຽວກັບການປັບປ ງການຄ ຸ້ມ

ຄອງບ ລິຫານຂອງແຕ່ລະທະນາຄານໃຫຸ້ໃກຸ້ຄຽງກັບສາກົນ, ເພືີ່ອເພ ີ່ມຄ ນນະພາບໃນການບ ລິຫານທ ລະກິດທະນາຄານ 

ແລະ ນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາພືັ້ນຖານໃນການນໍາໃຊຸ້ ບາເຊວ 2. 
• ການສຸ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ໂດຍລວມແມ່ນການສຸ້າງຫ ັກສ ດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫຸ້

ແກ່ພະນັກງານຂອງ ທຫລ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບ ຄື: ລະດັບເລ ີ່ມຕົັ້ນ ສໍາລັບພະນັກງານໃໝ່, ລະດັບກາງສໍາລັບ 

ພະນັກງານອາວ ໂສ ແລະ ລະດັບສ ງ ສໍາລັບພະນັກງານທ ີ່ມ ປະສົບການສ ງ ແລະ ຂັັ້ນຜ ຸ້ບ ລິຫານຂອງ ທຫລ. ພຸ້ອມນັັ້ນ 
ກຄທ ມ ແຜນການໃນການສຸ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນ ທ ີ່ຈະຈັດຂ ັ້ນອ ງແຜນຕາມການສະໜັບສະ

ໜ ນຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງອືີ່ນໆ. ໃນນັັ້ນ, ຜ ຸ້ສະໜັບສະໜ ນຫ ັກຂອງ ກຄທ ປະກອບມ  ADB, SEACEN, IMF, WB 

ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງອືີ່ນໆ. ແຜນການຝຶກອົບຮົມຂອງ ກຄທ ລວມມ ການຝົຶກອົບຮົມດຸ້ານວິຊາການ, ການແຕ່ງຕັັ້ງ

ພະນັກງານໄປສ ກສາຕ ໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ, ທັງໃນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
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❖ ຕາຕະລາງໜຸ້າວຽກລະອຽດ ແລະ ແຍກເປນັ 5 ກ ມ່ວຽກຫ ກັ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖ ແຜນວາດແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຕລ່ະໄລຍະຂອງ ຄບຊ 
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16 

ທງັໝົດ 50 ໜຸ້າວຽກ 

13 8 4 

15 12 

4 5 

16 15 7 

ສືບຕ ໍ່ປັບປ ງກົດລະບຽບເພືີ່ອ
ໃຫຸ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມ
ຕຸ້ອງການໃນແຕ່ລ່ະໄລຍະ. 
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