
 

 

 

 

30 ປ� ແຫ�ງການຫັນເປ�ນ

ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຫັນເປ�ນທະນາຄານ

(ວັນທີ 1/11/2019); ທ�ານ ພ�ຂົງ ຈັນທະຈັກ 

ໂດຍທະນາຄານແຫ�ງລັດ (ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ພະຈິກ 1989 ເຮັດໃຫ� ທຄຕລ ກ�າວເຂ້ົາສ��ການ

ແລະ ກິດຈະການຂອງ ທຄຕລ ໄດ�ຂະຫຍາຍຕົວຈາກພຽງແຕ�ການເຮັດໜ�າທີ່ຊ�າລະສະສາງກັບຕ�າງປະເທດໄປສ��ຮ�ບແບບທະນາ

ກິດຢ�າງເຕັມສ�ວນຊຶ່ງມີບໍລິການຮັບຝາກເງິນ, ໃຫ�ກ��ຢ�ມເງິນ

ເຂ້ົາ-ສົ�ງອອກສິນຄ�າ, ຊ�າລະພາຍໃນປະເທດ ແລະ 

ດ�າເນີນທ�ລະກິດຢ�າງມີຜົນກ�າໄລ, ສ�າງຄວາມເຊື່ອໝ້ັນແກ�ລ�ກຄ�າ

ທຄຕລ ໄດ�ຍົກລະດັບມາເປ�ນບໍລິສັດ

ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ໄດ�ສ�າເລັດການຂາຍຮ��ນອອກສ��ມະຫາຊົນ ແລະ ປ�ຽນຊື່ມາເປ�ນທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ

ມະຫາຊົນ; ປະຈ�ບັນໂຄງສ�າງການຖືຮ��ນຂອງທະນາຄານ

20% ແລະ ຄ��ຮ�ວມຍ�ດທະສາດ 10% ຊຶ່ງກິດຈະກ�າ

ສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວຈາກນິຕິບ�ກຄົນ ແລະ ບ�ກຄົນ

ແລະຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ

ຄ�າລະຫວ�າງປະເທດ, ບໍລິການໜັງສືສິນເຊື່ອ, ຄ��າປະກັນ

ອະນ�ຍາດຈາກທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 

 

ຫັນເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດຂອງ ທຄຕລ
 

 

ທະນາຄານທ�ລະກິດຂອງທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 ຜ��ອ�ານວຍການ ທຄຕລ ໄດ�ຢ�ນຢ�ນຜົນງານອັນພ້ົນເດັ�ນຕະຫຼອດໄລຍະ 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ປ�ດຈ�ບັນ) ໄດ�ຕົກລົງໃຫ�ຫັນ ທຄຕລ ເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດໃນວັນທີ

ກ�າວເຂ້ົາສ��ການດ�າເນີນທ�ລະກິດແບບເຕັມຕົວ, ມີການໄລ�ລຽງທ�ລະກິດ ແລະ

ຫຍາຍຕົວຈາກພຽງແຕ�ການເຮັດໜ�າທີ່ຊ�າລະສະສາງກັບຕ�າງປະເທດໄປສ��ຮ�ບແບບທະນາ

ໃຫ�ກ��ຢ�ມເງິນ, ອອກໜັງສືຄ��າປະກັນ, ອອກ ແລະ ຮັບໜັງສືສິນເຊື່ອ

ແລະ ປ�ບປ�ງລະບົບທະນາຄານທ�ລະກິດລັດໃຫ�ຄວາມໝ້ັນຄົງເຂ້ັມແຂງທາງດ�ານການເງິນ

ສ�າງຄວາມເຊື່ອໝ້ັນແກ�ລ�ກຄ�າ ແລະ ປ�ບປ�ງລະບົບບໍລິການຂອງທະນາຄານ

ທຄຕລ ໄດ�ຍົກລະດັບມາເປ�ນບໍລິສັດຈົດທະບຽນຢ��ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເປ�ນທະນາຄານແຫ�ງທ�າອິດຂອງປະເທດ

ໄດ�ສ�າເລັດການຂາຍຮ��ນອອກສ��ມະຫາຊົນ ແລະ ປ�ຽນຊື່ມາເປ�ນທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ

ປະຈ�ບັນໂຄງສ�າງການຖືຮ��ນຂອງທະນາຄານ ໂດຍລັດຖະບານຖືຮ��ນ 70%, ນັກລົງທຶນພາຍໃນລວມນັກລົງທຶນຕ�າງປະເທດ

ກິດຈະກ�າຫຼັກແມ�ນສະໜອງການບໍລິການລວມທັງການລະດົມທຶນ

ບ�ກຄົນ; ເງ ິນກ��ໄລຍະສັ້ນ, ກາງ, ຍາວໃຫ�ແກ�ຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດແລະບ�ກຄົນຕາມຈ�ດປະສົງ

ແລະຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການແລກປ�ຽນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ, ບໍລກິານຊ�າລະສະສາງ

ຄ��າປະກັນ, ໃຫ�ບໍລິການຊື້ຂາຍວັດຖຸມີຄ�າ ແລະ ໃຫ�ບໍລິການດ�ານທະນາຄານອື່ນໆທ່ີໄດ�ຮັບ

ທ�ລະກິດຂອງ ທຄຕລ 

 
ນຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໃນ 

ຜ��ອ�ານວຍການ ທຄຕລ ໄດ�ຢ�ນຢ�ນຜົນງານອັນພ້ົນເດັ�ນຕະຫຼອດໄລຍະ 30 ປ� ຜ�ານມາ 

ເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດໃນວັນທີ 1 

ແລະ ກ��ມຕົນເອງດ�ານການເງິນ 

ຫຍາຍຕົວຈາກພຽງແຕ�ການເຮັດໜ�າທີ່ຊ�າລະສະສາງກັບຕ�າງປະເທດໄປສ��ຮ�ບແບບທະນາຄານທ�ລະ

ຮັບໜັງສືສິນເຊື່ອເພື່ອສົ�ງເສີມການນ�າ

ປ�ບປ�ງລະບົບທະນາຄານທ�ລະກິດລັດໃຫ�ຄວາມໝ້ັນຄົງເຂ້ັມແຂງທາງດ�ານການເງິນ, 

ປ�ບປ�ງລະບົບບໍລິການຂອງທະນາຄານໄດ�ມາດຕະຖານສາກົນ.  

ເປ�ນທະນາຄານແຫ�ງທ�າອິດຂອງປະເທດ ແລະ 

ໄດ�ສ�າເລັດການຂາຍຮ��ນອອກສ��ມະຫາຊົນ ແລະ ປ�ຽນຊື່ມາເປ�ນທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ

ນັກລົງທຶນພາຍໃນລວມນັກລົງທຶນຕ�າງປະເທດ

ກແມ�ນສະໜອງການບໍລິການລວມທັງການລະດົມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະ

ຍາວໃຫ�ແກ�ຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດແລະບ�ກຄົນຕາມຈ�ດປະສົງ

ການຊ�າລະສະສາງ, ບໍລິການການ

ໃຫ�ບໍລິການດ�ານທະນາຄານອື່ນໆທ່ີໄດ�ຮັບ



 
 

ປະຈ�ບັນ ທຄຕລ ມີ 14 ພະແນກ,  3 ສ�ນ, ມີ 1 ສ�ານກັງານໃຫຍ�, 20 ສາຂາ, 93 ໜ�ວຍບໍລິການ ແລະ 15 ຫ�ອງແລກປ�ຽນ, 

ມີຕ�� ATM 408 ໜ�ວຍ, CDM 29 ໜ�ວຍ ແລະ ຕົວແທນບີຄ�າ 532 ຕົວແທນ; ມີພະນັກງານທັງໝົດ 2.013 ຄົນ ຊຶ່ງແຕ�ລະໄລຍະ 

ທຄຕລ ມີຈ�ານວນພະນັກງານເພີມ່ຂ້ືນ ແລະ ສາຂາສາມາດຂະຫຍາຍຕາໜ�າງບໍລິການເພີ່ມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. ໃນໄລຍະດຽວກັນນ້ີ; ຍັງປ�ບປ�ງ, 

ພັດທະນາລະບົບບໍລິການຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງໂດຍສະເພາະປ�ບປ�ງວັດທະນະທ�າບໍລິການ, ປ�ບປ�ງເອກະລັກ, ຂະຫຍາຍຕາໜ�າງບໍລິການໃຫ�

ກວ�າງຂວາງ ແລະ ໂຄສະນາຕາມສື່ຕ�າງໆ, ນ�າໃຊ�ເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃນການບໍລິການ ພ�ອມທັງສະໜອງສ່ິງອ�ານວຍຄວາມ

ສະດວກຢ��ຈ�ດບໍລິການຕ�າງໆ ເຮັດໃຫ�ລ�ກຄ�າມີຄວາມສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນເມ່ືອມາໃຊ�ບໍລິການໃນທະນາຄານ, ປ�ບປ�ງຮ�ບແບບບໍລິການ

ໃຫ�ມີລະບົບຂ້ັນຕອນການບໍລິການທ່ີວ�ອງໄວກະທັດຮັດ, ຖືກຕ�ອງຊັດເຈນ, ມີບ�ອນບໍລິການສ�າລັບບໍລິການລ�ກຄ�າລາຍໃຫຍ�ຢ�� ສ�ານັກ

ງານໃຫຍ� ແລະ ສາຂາ ພ�ອມທັງປ�ບປ�ງສະຖານທ່ີບໍລິການໃຫ�ເປ�ນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນທົ�ວລະບົບ. 

ພ�ອມນັ້ັ້ນ; ຍັງພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນຕ�າງໆ ເປ�ນຕ້ົນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກ, ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ, ການ

ບໍລິການພາຍໃນປະເທດ, ບໍລິການຕ�າງປະເທດ, ຜະລິດຕະພນັບັດພາຍໃນ, ບັດສາກົນແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ຄຽງຄ��ກັນນີ້  ຍັງ

ເອົາໃຈໃສ�ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂທຣນິກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ໃນນ້ີມີຜະລິດຕະພັນ Ibank, BCEL ONE, EDC,CDM, 

SMS ແລະ ອື່ນໆ... ສາມາດສ�າງຄວາມສະດວກຫຼາຍດ�ານໃນການເຮັດທ�ລະກ�າດ�ານການເງິນ. ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນ BCEL 

ONE ສ�າງຈ�ດໄດ�ປຽບດ�ານການຊ�າລະສະສາງຜ�ານລະບົບມືຖືຮ�ບແບບໃໝ�, ສາມາດຊ�າລະການຊື-້ຂາຍດ�ວຍລະບົບ QR Code ຜ�ານ 

BCEL OnePay ທີ່ຊ�ວຍຫຼຸດຜ�ອນການນ�າໃຊ�ເງ ິນສົດໃນສັງຄົມເພື່ອຊ�າລະສາສາງສິນຄ�າ ແລະ ບໍລິການທ່ີສະດວກວ�ອງໄວ, ປະຢ�ດ

ເວລາ, ຕົ້ນທຶນຕ��າ, ຜ��ຊື້ສະບາຍຜ��ຂາຍສະດວກ, ມີຄວາມປອດໄພ, ສາມາດກວດສອບໄດ� ແລະ ໄດ�ມາດຖານສາກົນ. ພັດທະນາ

ຜະລິດຕະພັນດ�ານການບໍລິການທະນາຄານແບບດິຈິຕອລໂດຍຮ�ວມມືກັບທະນາຄານທະນາຊາດ (ປະເທດໄທ) ໃນການພັດທະນາ

ລະບົບຊ�າລະສະສາງລະຫວ�າງ ລາວ ແລະ ໄທ ຜ�ານລະບົບ QR, ຮ�ວມມືກັບ Union Pay ປະເທດຈີນໃນການຮັບຊ�າລະອີກ QR Code 

UnionPay ແລະ ຮ�ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ�ວນໃນການຊ�າລະສະສາງລະຫວ�າງປະເທດດ�ວຍ QR Code ຈາກຜ��ໃຫ�ບໍລິການລະດັບສາກົນ 

ເຊັ�ນ: Wechat Pay, Alipay ແລະ ອື່ນໆອີກ. ທຄຕລ ຍັງພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໂຄງການຮ�ວມມືກັບພາກລັດຖະບານຫຼາຍໂຄງການ. 

ພິເສດໃນປ� 2019ໄດ�ພັດທະນາສ�າເລັດໂຄງການຮັບບັດ American Express ໂດຍກົງ (ຜ�ານເຄື່ອງຮັບບັດ),  ສ�າເລັດໂຄງການອອກ

ບັດ MasterCard ພ�ອມທັງ ເລີ່ມພັດທະນາໂຄງການອອກບັດ Visa Debit Platinum ແລະ ໂຄງການອອກບັດ Platinum Gold.

ພ�ອມນີ້, ຍັງພັດທະນາ ແລະ ການຄ��ມຄອງລະບົບໄອທີແມ�ນຖືເປ�ນໝາກຫົວໃຈຫຼັກທ່ີສ�າຄັນເປ�ນຕົວຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ

ທ�ລະກິດສາມາດເຊື່ອມໂຍງດ�ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ທຄຕລ ໃນອະນາຄົດອັນຍາວນານ.  

ໃນໄລຍະ 30 ປ�ແຫ�ງການພັດທະນາດ�ານລະບົບ ແລະ ການບໍລິການຕ�າງໆ ເຮັດໃຫ� ທຄຕລ ສາມາດດ�າເນີນການເຄື່ອນໄຫວ

ທ�ລະກິດຫຼາຍດ�ານເພີ່ມຂ້ືນຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ ໂດຍສົມທຽບໃສ�ປ� 1990 ມີຍອດຊັບສິນພຽງ 70,4 ຕື້ກວ�າກີບ ແຕ�ມາຮອດໄຕມາດ 6/2019 

ມີຍອດຊັບສິນທັງໝົດ 42.970,56 ຕື້ກວ�າກີບ; ມີຍອດເງິນຝາກ 45,09 ຕື້ກວ�າກີບ ແຕ�ມາຮອດໄຕມາດ 2/2019 ເງ ິນຝາກເພີ່ມຂ້ືນ

ເປ�ນ 36.134,69 ຕື້ກີບ; ມີຍອດສິນເຊື່ອຈ�ານວນ 8,76 ຕື້ກວ�າກີບ  ມາຮອດໄຕມາດ 2/2019 ເງ ິນກ��ເພີ້ມຂ້ືນເປ�ນ 26.039,18 ຕື້

ກີບ; ກ�າໄລກ�ອນອາກອນ 1,46 ຕື້ກີບ ມາຮອດໄຕມາດ 2/2019 ເພີ່ມຂ້ືນເປ�ນ 330,35 ຕື້ກີບ. ສ�ວນແບ�ງການຕະຫຼາດຂອງ ທຄຕລ 

ທຽບໃສ�ທະນາຄານທົ�ວລະບົບ ຮອດໄຕມາດ 02/2019 ມີສ�ວນແບ�ງການຕະຫຼາດກວມຈ�ານວນຫຼາຍເປ�ນຕ້ົນດ�ານຊັບສິນ:  31,55%, 

ເງ ິນຝາກ 42,23 % ແລະ ຍອດສິນເຊື່ອສ�ດທິ  35,96 %. 



ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ຕີລາຄາສ�ງຕໍ�ການດ�າເນີນທ�ລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຊຶ່ງເປ�ນ

ທະນາຄານທ່ີພົ້ນເດັ�ນໃນດ�ານການພັດທະນາ, ໄດ�ປ�ບປ�ງການບໍລິການ, ຂະຫຍາຍຕາໜ�າງບໍລິການລົງທ�ອງຖິ່ນຢ�າງກ�ວາງຂວາງ, ສ�າງ

ຜະລິດຕະພັນໃຫ�ມີຄວາມໂດດເດັ�ນ ແລະ ຍອມຮັບຈາກສັງຄົມ, ເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີປະກອບສ�ວນຢ�າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລາວຕະຫຼອດມາ ສາມາດປະຕິບັດກົດລະບຽບທີ່ ທຫລ ວາງໄດ�ເປ�ນຢ�າງດ.ີ ນອກນີ້ ຍັງເປ�ນທະນາຄານ

ທ�ລະກິດລັດທີ່ຕັ້ງໜ�າປະກອບສ�ວນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຮັບຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຈາກພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ

ໃນການບໍລິການດ�ານເງິນຝາກ, ການບໍລິການຊ�າລະສະສາງດ�ວຍຮ�ບແບບດີຈິຕອລທີ່ທັນສະໄໝ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ 

ປະກອບສ�ວນໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ�ອນການນ�າໃຊ�ເງ ິນສົດໃນສັງຄົມໄດ�ເປ�ນຢ�າງດີ, ອອກຜະລິດຕະພັນທີ່ປະກອບສ�ວນໃນ

ການສ�າງລາຍຮັບເຂ້ົາງ ົບປະມານແຫ�ງລັດໃນຫຼາຍດ�ານ. 

ໃນໂອກາດດັ�ງກ�າວ; ທ�ານ ສົມດີ ດວງດ ີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ�ໃຫ�ກຽດຍ�ອງຍໍ

ສັນລະເສີນຕໍ�ຜົນງານໃນການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດໄລຍະ 3 ທົດສະວັດທ່ີຜ�ານມາຂອງ ທຄຕລ ຊຶ່ງໄດ�ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ແລະ ມະຫາສານ. ໃນຖານະທີ່ກະຊວງການເງິນເປ�ນຜ��ຕາງໜ�າລັດຖະບານເປ�ນຮ��ນສ�ວນຂອງ 

ທຄຕລ ຕີລາສ�ງຕໍ�ບັນດາຜົນງານ ແລະ ຜົນສ�າເລັດຂອງ ທຄຕລ, ປ�ດໃຈທີ່ສ�າຄັນທີ່ສ�ດກໍ�ແມ�ນຍ�ອນການຕັດສິນໃຈສ�ງ ແລະ ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຕໍ�ໜ�າທີ່ການເມືອງຂອງຄະນະຜ��ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ທ�ກຂ້ັນໃນແຕ�ລະຍ�ກແຕ�ລະສະໄໝ ຊຶ່ງບ�ກຄະລາ

ກອນຂອງ ທຄຕລ ຖືວ�າເປ�ນບ�ກຄະລາກອນທ່ີມີຄ�ນນະພາບ, ພຽບພ�ອມໄປດ�ວຍຄວາມຮ��ວິຊາສະເພາະ ແລະ ນ��າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ໃນການໃຫ�ບໍລິການສັງຄົມສ�ງ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 




