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ໂອກາດທາງທຸລະກິດໃນຂົງເຂດປະຊາຄົມເສດ
ທະກິດອາຊຽນ+3 (AEC+3)

ຫັຼງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19  ທ່ີດໍາເນີນມາຍາວນາມຕະຫຼອດໝົດປີໄດ້ຂັບເຄ່ືອນ
ໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ເຂົ້າສູ່ວິກິດທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້. ເສດຖະກິດ
ອາຊຽນກຳລັງສະແດງສັນຍານສຳຄັນຂອງການຟື້ນຕົວຈາກຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ທີ່ຫຼຸດລົງ
ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າທ່ີດີຂອງວັກຊິກປ້ອງກັນພະຍາດ, ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງພູມີພາກ
ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 5,1% ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) 
ໃນປີ 2022 ເຊິ່ງສູງກວ່າທີ່ຄາດການໂດຍສະເລ່ຍຂອງປະເທດໃນກຸ່ມປາຊີຟິກທີ່ 4,7% (ທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ, 2021) ເນື່ອງຈາກການຜ່ອນຄາຍຂໍ້ຈໍາກັດໂດຍລວມ ແລະ ຟື້ນຟູກິດຈະກໍາທາງເສດ
ຖະກິດຕໍ່ໄປ.

ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຍັງເປັນປັດໄຈຫຼັກຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດໃນພູມີພາກ. ໃນຂະນະທີພູມີພາກອາຊຽນຍັງຄົງເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການລົງທຶນທີ່ໜ້າດືງດູດ 
ໂດຍສ່ວນແບ່ງຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດເພ່ີມຂ້ືນຈາກ 11,9% ໃນປີ 2019 ເປັນ 13,7% 
ໃນປີ 2020 ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຜົນກະທົບ ຂອງ COVID-19. ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກຄູ່ຮ່ວມ
ເສດຖະກິດໃນພູມີພາກ (RCEP) ພ້ອມດ້ວຍການຮ່ວມມືຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ຮ່ວມກັບການລົງທຶນ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ທາງລົດໄຟລາວ - ຈີນ ເຊີ່ງຄາດວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ເພີ່ມການລົງທຶນ
ໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນພູມີພາກ ແລະເສີມສ້າງການເຊ່ືອມຕ່ໍທາງເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງອາຊຽນກັບ
ປະເທດເສດຖະກິດອ່ືນໆ ເຊ່ັນຈີນ, ຍ່ີປຸ່ນ, ແລະ ສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼ.

ໃນທາງກັບກັນ, ອາຊຽນຍັງມີໂອກາດໃໝ່ໆ ຈາກການປ່ຽນແປງອຸດສາຫະກໍາ 4,0 ເຊ່ີງແມ່ນການພະຍາຍາມ
ຍົກລະດັບອຸດສາຫະກໍາຂອງປະເທດຕ່າງໆແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເຊັ່ນ
ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT), ປັນຍາປະດິດ (AI), ຄາວຄອມພິວຕີ່ງ ແລະ ການປະມວນຜົນທາງ
ດ້ານປັນຍາ ລວມທັງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນດ້ານລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ການສ່ືສານ ແລະ ພ້ືນຖານ
ໂຄງລ່າງດິຈິຕອລ ເຊັ່ນ 5G, ລະບົບໄຮ້ສາຍໃນອະນາຄົດ. ການເປັນສູນກາງຂໍ້ມູນ ເຊີ່ງຄາດວ່າຈະ
ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເສດຖະກິດດິຈິຕອລ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ແກ່ 
ລະບົບໄຟຟ້າ ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານແລະການສ່ືສານ, ການຂົນສ່ົງ ແລະການຈັດເກັບ ເຊ່ີງສ່ົງຜົນ
ໃຫ້ອາຊຽນມີຜົນຜະລິດເພີ່ມຂື້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເພີ່ມລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP)  
ຕໍ່ປິເປັນ 0,6 ລ້ານລ້ານໂດລະສະຫາລັດ ໃນ ປີ 2025.

ໂດຍສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງຈີນກັບສູນກາງອາຊຽນ ແລະ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດສູ່ອຸດສະຫະກໍາ 4,0 ຄາດວ່າຈະປ່ຽນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນໜື່ງໃນຍຸດ
ທະສາດການຄ້າທາງບົກໃນພູມີພາກ ເຊີ່ງສາມາດສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດມະຫາສານໃຫ້ກັບນັກລົງ
ທຶນທັ້ງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດທາງທຸລະກິດທ່ີໂດດເດ່ັນນ້ີ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ 
ພະຍາຍາມຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະກ້າວຜ່ານການປ່ຽນແປງໃນຍຸດດິຈິຕອລດ້ວຍ
ນະວັດຕະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມແລະການພັດທະນາບໍລິການ ລວມເຖິງຜະລີດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນທີ
ສ້າງສັນ. ນອກຈາກນີ້ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ແລະສາຂາທົ່ວອາຊຽນ ຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດ
ໃນປະເທດລາວໄປສູ່ໂອກາດລະດັບສາກົນ ດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບ ແລະສະຫນັບ
ສະຫນູນການເຕີບໃຫຍ່ແບບຍືນຢົງໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງເຮົາໃນຖານະພັນທະມິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ 
ແລະໜ້າເຊື່ອຖື.

ໂອກາດທາງທຸລະກິດໃນຂົງເຂດປະຊາຄົມເສດທະກິດອາຊຽນ+3 (AEC+3)
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ວິໄສທັດ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄ່ານິຍົມຫຼັກ ຂອງ
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ

ວິໄສທັດ
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ມີຈຸດປະສົງຈະເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີນະວັດຕະກຳທັນສະໄໝທີ່ສຸດ, ມີການປະຕິບັດວຽກ
ງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລູກຄ້າເປັນຫຼັກ ດ້ວຍການບໍລິການການເງິນລະດັບສາກົນ ແລະ ສ້າງຄຸນຄ່າທີ່ຍືນຍົງໃຫ້
ແກ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການຮ່ວມມືສົ່ງເສີມທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດ ແລະທຸລະກິດສໍາລັບລຸກຄ້າທຸກຄົນ.

ລູກຄ້າແມ່ນຫົວໃຈຫຼັກ

ຄ່ານິຍົມຫຼັກ

ຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈ ໃຫ້ການບໍລິການ
ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ

ສ້າງສັນສິ່ງໃໝ່ໆ ຄວາມຊື່ສັດ

ວິໄສທັດ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄ່ານິຍົມຫຼັກ ຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ
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ຂໍ້ມູນສຳຄັນດ້ານການເງິນຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນດ້ານການເງິນຂອງ 

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ
ຊັບສິນທັງໝົດ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າ

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ ເງິນຝາກ

ຫົວໜ່ວຍ: ພັນກີບ

ລາຍການລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ 
ຕະຫຼາດເງິນ

ອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ໜີ້ສິນທັງໝົດ ລາຍຮັບສຸດທິຈາກ
ການດຳເນີນງານ

1.527.745.162

1.139.232.785

26.028.968

4.452.018

8.446.565

24.813.040

30.480.986

1.782.642.722

1.334.521.252

   31.751.531

  7.576.897

22.076.938

33.033.725

39.328.428

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍສຸດທິ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ 
ບໍລິການສຸດທິ

ຊັບສິນທັງໝົດ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍສຸດທິ

ລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນງານສຸດທິ

ລວມລາຍຈ່າຍຈາກການດຳເນີນງານ

5.164.977 19.609.093ກຳໄລ(ຂາດທຶນ)ສຸດທິ

ໜີ້ສິນທັງໝົດ 

1 ມັງກອນ 2020 ຫາ 
31 ທັນວາ 2020

1 ມັງກອນ 2021 ຫາ
31 ທັນວາ 2021

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ບໍລິການສຸດທິ

33.259.605   55.110.663ລວມລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນງານ

ກຳໄລກ່ອນຫັກອາກອນ
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ຂໍ້ມູນສຳຄັນດ້ານການເງິນຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ

ຊັບສິນທັງໝົດ

ສຳລັບປີ 2021. ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ
ມີລາຍຮັບສຸດທິຈາກການດຳເນີນງານລວມທັງໝົດ
39.328.428.000 ກີບ ເຊິ່ງປະກອບມີລາຍຮັບ
ດອກເບ້ຍສຸດທິລວມທັງໝົດ 31.751.531.000 ກີບ 
ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ບໍລິການລວມສຸດທິທັງ
ໝົດ 7.576.897.000 ກີບ ເມື່ອປຽບທຽບກັບການ
ດຳເນີນງານໝົດປີໃນປີ 2020 ແລ້ວ. ລາຍຮັບ
ຈາກການດຳເນີນງານສຸດທິ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ
ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ ມາຈາກເງິນກູ້ ແລະ
ຄ່າທຳນຽມ. 

ລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນງານສຸດທິ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ມີກຳໄລກ່ອນຫັກອາ
ກອນລວມທັງ ໝົດ 22.076.938.000 ກີບ ແລະ 
ກຳໄລສຸດທິ ສຳລັບປີ 2021 ລວມທັງໝົດ 
19.609.093.000 ກີບ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ ປີ 2020 
ໂດຍເປັນຜົນມາຈາກຈໍານວນທຸລະກິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ທັງສິນເຊື່ອ ແລະອື່ນໆ.

ກຳໄລສຸດທິ

ວັນທີ 31 ທັນວາ 2022
ແມ່ນ 1.334.521.252.000 ກີບ ໂດຍເປັນ
ເງິນຝາກລວມທັງໝົດ 1.310.190.503.000 ກີບ
ຈາກລູກຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ. 

ວັນ ທີ 31 ທັນວາ 2021. 
ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈໍາກັດ 
(“ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ປະເທດລາວ”) ມີ ຊັບສິນ 
ທັງໝົດເທົ່າກັບ 1.782.642.722.000  ກີບ ໂດຍ
ມີເງິນກູ້ຕໍ່ກັບທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນລວມ
ທັງໝົດຈຳນວນ 1.164.280.587.000 ກີບ. 
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຍັງຮັກສາໄດ້ສະພາບຄ່ອງ
ທ່ີຍືນຍົງ ສຳລັບການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງເງິນກູ້ໃນປີ 2022. 

ໜີ້ສິນທັງໝົດ
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ຄຳເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ
ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການພັດທະນາທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຫຼາຍໆດ້ານຄື 
ດ້ານການດໍາລົງຊີວິດ, ເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ. 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄ້ັງທີ 9 ປີ 2021 ຮອດ 
2025 ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພ່ືອພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຢ່າງ
ເຕັມທ່ີຕາມຄວາມສາມາດທ່ີເປັນໄປໄດ້ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດບັນລຸ
ເກນກຳນົດຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຜ່ານການຂະຫຍາຍຕົວແບບມີຄຸນ
ນະພາບ, ທົ ່ວເຖິງ ແລະເປັນມິດກັບສິ ່ງແວດລ້ອມ ຈົນບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປິ 2030. 

ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະນ້ີຈະມີສ່ິງທ້າທາຍຈາກໂລກລະບາດ COVID-19 
ທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບທ່ົວໂລກ, ແຕ່ ສປປ ລາວ ກໍຍັງມີການຂະຫຍາຍໂຕ
ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ. ປະເທດລາວ 
ສາມາດຂ້າມຜ່ານຄວາມທ້າທາຍດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ວາງ
ອອກມາໃນໄລຍະການເກີດ COVID-19 ດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້
ມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດ ລວມທັງຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມ
ຍືດຫຍຸ່ນແລະສາມາດປັບໂຕໄດ້ດີ, ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ລະບົບ
ດິຈິຕອລເຂົ້າໃນທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ມີປະລິມານທຸລະກໍາຫຼາຍຂື້ນ
ໃນໄລຍະການປິດປະເທດ ທີ່ມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ. ສະນັ້ນ, 
ຜົນກະທົບທີ່ເສດຖະກິດລາວໄດ້ຮັບແມ່ນຍັງມີໂອກາດທີ່ດີຢູ່.

ໃນໄລຍະທີ່ທ້າທາຍນີ້, ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ ໄດ້ສືບ
ຕ່ໍມຸ້ງໝ້ັນທ່ີຈະແບ່ງປັນປະສົບການໃນຖານະ ທະນາຄານ ອາຊຽນ+3 
ເຊ່ີງມີຢູ່ທ່ີປະເທດໄທ, ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ,
ອິນໂດເນເຊຍ, ຈີນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມໃນ ປະເທດອາຊຽນ+3 ອື່ນໆ  
ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານ
ທະນາຄານທີດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອົງກອນ ແລະ ລູກຄ້າທົ່ວໄປ.
ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ເຊິ່ງມີການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກປະເທດໄທ ມີການລົງທຶນໂດຍ
ກົງຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງການປ່ອຍກູ້ ແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ລູກຄ້າໃນປີ 2021.

ເພື່ອຕອບສະໜອງການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ພວກເຮົາຈະຍັງສືບຕໍ່ນໍາ
ສະເໜີການບໍລິການໃໝ່ໃນ ແອັບ QR KBank 
ດ້ວຍທຸລະກຳການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ລູກຄ້າ 
ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມຄ່ອງໂຕສະດວກຂື້ນ 
ແລະການສົ່ງເສີມການທະນາຄານທີ່ທົ ່ວເຖີງຂື ້ນ 
ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 
ເພື່ອປະຊາຊົນ.

ຈາກເຫດການທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນເຫດ
ການໃນເວລາປົກກະຕິ ຫຼືໃນເວລາພິເສດ, 
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນລາວເພີ່ມຂື້ນ ພ້ອມທັງ
ສືບຕໍ່ເສີມສ້າງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຮົາເພື່ອພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງປະເທດ. 
ການຮ່ວມມືຈາກລູກຄ້າ ແລະຄວາມມຸ ່ງໝັ ້ນຂອງ 
ພະນັກງານທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ 
ແລະການບໍລິການຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

ສຸດທ້າຍ ນີ ້, ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດຕ່ໍທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ເຊ່ິງໄດ້ຊ່ວຍເຫືຼອພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ີດີ
ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ 
ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືເພື່ອກ້າວໄປທາງໜ້າ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການເງິນໃນ ສປປ ລາວ , 
ເພ່ືອຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດີຂ້ືນ ແລະໝ້ັນຄົງຂອງປະຊາຊົນລາວ.

ໃນປີ 2021, ແອັບ QR KBank ຂອງ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ 
ເປັນທະນາຄານແຮກທ່ີໃຫ້ບໍລິການ ກະເປ່ົາເງິນ ອີເລັກໂທຣນິກໃນ 
ສປປ ລາວ, ໂດຍມີຍອດຜູ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ເຖິງ 130.000 ຄົນ 
ເຊີ່ງສາມາດໃຫ້ບໍລິການການເງິນພື້ນຖານ ເຊັ່ນຝາກເງິນເຂົ້າ
ໃນບັນຊີ, ຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີ ແລະ ໂອນເງິນ ພ້ອມດ້ວຍ
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຄື 
ການຕື່ມເງິນໃນເບີໂທລະສັບ ແລະການໂອນຈ່າຍເງິນ 

ຄຳເຫັນຂອງສະພາບໍລິຫານ
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1.1 ຂໍ້ມູນຂອງອົງກອນ

ຊື່ວິສາຫະກິດ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ

0138 / ຈທວ

06 / ທຫລ

420 ຕື້ກີບ 

16 ຕຸລາ 2014

ທ່ານ. ພັດທະນາພົງ ຕັນສົມບູນ

ທ່ານ. ນາງ ສຸດາມາດ ສຸຕັງຄານຸ

ໜ່ວຍທີ 12, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ,ບ້ານຊຽງຍືນ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອງຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ເລກທີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານເລກທີ.

ທຶນຈົດທະບຽນ

ວັນທີສ້າງຕັ້ງ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ອຳນວຍການໃຫຍ່ 

ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

ເບີໂທລະສັບ.

ເວບໄຊທ໌

ປະ ຕູ ໄຊ
ຖະ ໜົນ ໄກ ສອນ ພົມ ວິ ຫານ

ພະ ແນກ ກົງ ສູນ ໄທ
           

ສຳ ນັກ ງານ ໃຫຍ່ ຫນ່ວຍ ທີ 12, ຖະ ຫນົ ນ ລ້ານ ຊ້າງ
ບ້ານ ຊຽງ ຢືນ, ເມືອງ ຈັນ ທະ ບູ ລີ 
ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ທີ່ ຢູ່ 

Rue Bourichane

ຖະ ໜົນ ໜອງບອນ ຖະ ໜົນ ໜອງບອນ

ຖະ ໜົນ 23  ສິງ ຫາ

ຖະ ໜົນ ຂຸນ ບູ ລົມ

ຖະ ໜົນ ລ້ານ ຊ້າງ

ຖະ ຫນົນ ຄູ ວຽງ

ຖະ ໜ
ົນ ຂຸນ ບູ ລົມ

ພາກ I: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອົງກອນ

ສາ ຂາບ້ານ ໂພນ ສີ ນວນ ໜ່ວຍ ທີ່ 14, ບ້ານ ໂພນ ສີ ນວນ
ເມືອງ ສີ ສັດ ຕະ ນາກ, ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ 
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1.2  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ  
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງ 
ຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 1945 ແລະ ເປັນທະນາຄານທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ. ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດມາຫຼາຍ  
ກວ່າ 70 ປີ, ຈຸດສຸມຫຼັກ ຂອງ ທະນາຄານແມ່ນ ການໃຫ້
ບໍລິການທີ່ປະທັບໃຈ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີນະວັດ
ຕະກຳໃໝ່ໆ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ລູກຄ້າໄດ້ດີທ່ີສຸດ. ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) 
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນຫຼັກທາງດ້ານທ່າອ່ຽງ ຂອງ ເສດຖະ
ກິດທີ ່ມ ີການປ່ຽນແປງ ພຶດຕິກ ໍາດ້ານການບໍລິໂພກ, 
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທາງ
ດ້ານການຕະຫຼາດ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພູມມີພາກ. 
ບັນດາປັດໃຈເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ຮັບການປະເມີນ ເພ່ືອກຳນົດຍຸດທະສາດ
ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) 
ເພື່ອຂະຫຍາຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລະ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າ
ກັບການ ປ່ຽນແປງທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງ  ພ້ອມດຽວກັນນັ ້ນ 
ກໍຮັກສາຄວາມເໜືອກວ່າຢ່າງຢັ້ງຢືນ ແລະ ຕິດພັນກັບການ
ດຳລົງຊີວິດຂອງລູກຄ້າ. 

ນອກຈາກນ້ັນ. ເພ່ືອການບໍລິການລູກຄ້າທ່ີດີກວ່າໃນທຸກໆດ້ານ, 
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ 
ຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດລູກ ຂອງ ຕົນເອງ
ທັງໝົດ ເຊິ ່ງຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃນແຕ່ລະສາຂາທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: 

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຫັຼກ 
ຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ 
ປະເທດຈີນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ແລະ 
ທະນາຄານກະສິກອນ (ຈີນ) ຈຳກັດ ຕາມລຳດັບ ທ່ີໄດ້ຮັບການ
ດຳເນີນງານຄຽງຄູ່ກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພ່ືອສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການ

ທີ່ມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດ ຈາກພະນັກງານທັງທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ 
ສາກົນທີ່ມີຄວາມຊຳນານສະເພາະດ້ານ ດ້ວຍຍຸດທະສາດຫຼັກທ
ສຳຄັນເພ່ືອໃຫ້ກາຍເປັນ “ທະນາຄານແຫ່ງປະຊາຄົມເສດຖະກິດ
ອາຊຽນ AEC+3” , ທາງ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
(ມະຫາຊົນ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ“ການຂະຫຍາຍລະບົບດີຈີຕອນ
ພູມີພາກ ສາມຊ່ອງທາງ”. ໃນຊ່ອງທາງທີ 1 ຊ່ອງທາງການຂະຫຍາຍ
ຕົວແບບດ່ັງເດີມ, ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ
ທຸລະກິດການທະນາຄານໃນຂົງເຂດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 
AEC+3.

ໃນຊ່ອງທາງທີ 2 ຊ່ອງທາງການຂະຫຍາຍໃນລະບົບດິຈິຕອລ, 
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ໄດ້ພັດ
ທະນາລະບົບການຊຳລະສະສາງຜ່ານລະບົບອີເລັກໂຕຼນິກ 
ພ້ອມກັບພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງສຳລັບພັັດທະນາລະບົບການຊຳ
ລະສະສາງສາກົນ/ການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທົ່ວພູມີພາກ 
ໃຫ ແກ່ທຸກກຸ່ມລູກຄ້າພາຍໃຕ້ແຜນຍຸດ

ບໍລິສັດ ຈັດການກອງທຶນກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
(KAsset)

ບໍລິສັດ ສູນວິໄຈກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (KResearch)

ບໍລິສັດ ເຊ່ົາສິນເຊ່ືອກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (KLeasing) 

ບໍລິສັດ ແຟກຕໍຣີ ແອນດ໌ ອີຄວິບເມັນ ຈຳກັດ (KF&E) 

ບໍລິສັດ ກະສິກອນ ບີຊີເນັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ກຣຸບ (KBTG) 

ບໍລິສັດ ກະສິກອນ ວິຊັນ ຈຳກັດ (KVision) 

ບໍລິສັດ ຫັຼກຊັບກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)  
(KSecurities) 

ພາກ I: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອົງກອນ
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ທະສາດທຸລະກິດ “ການຊຳລະສະສາງແບບບ່ໍມີພົມແດນ”. ການຊ່ອງທາງທີ3 ແມ່ນການຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງ ການແກ້ໄຂອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ລະບົບນິເວດ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລູກຄ້າທ່ີ “ນອກເໜືອຈາກການທະນາຄານ” ເຊ່ິງຂອບເຂດການສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ
ລູກຄ້າເປັນສູນກາງ ແມ່ນເປີດໃຊ້ງານໂດຍການລົງທຶນຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ເພື່ອຄາດການຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ.
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ໄດ້ເຂ້ົາມາບຸກເບີກ ແລະ ສ້າງຕ້ັງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນທ້າຍປີ 2014 ເປັນທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງທຳອິດທີ່ມາຈາກປະເທດໄທ. ພາຍໃຕ້ທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0138/ຈທວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍ
ຫ້ອງການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2021. ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (KBank Lao) ໄດ້ເພີ່ມທຶນ
ຈົດທະບຽນຈາກ 380 ຕື້ກີບ ເປັນ 420 ຕື້ກີບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 
ທີ່ກຳນົດໃຫ້ທຸກໆ ທະນາຄານຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຂັ້ນຕ່ຳຈຳນວນ 500 ຕື້ກີບ ພາຍໃນປີ 2023.  ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບດ້ວຍ ບໍລິສັດ
ທ່ີໜ້າເຊ່ືອຖື ໄດ້ແກ່ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ແລະ ບໍລິສັດ ຈັດການກອງທຶນກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (KAsset). 
ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (KBank Lao) ມີ 2 ສາຂາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ແກ່ ສາຂາຢູ່ໂພນສີນວນ 
ແລະ ສໍານັກງານໃຫຍ່ລ້ານຊ້າງ.

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (KBank Lao) ໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການທາງດ້ານການ ເງິນແກ່ລູກຄ້າທຸລະກິດ ແລະ 
ລູກຄ້າລາຍບຸກຄົນໃນລາວຢ່າງຫຼາກຫຼາຍເຊ່ັນ: ການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງ  ປະເທດ, ບັນຊີເງິນຝາກ
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເງິນກູ້ຢືມ ໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສ້ັນເປັນສະກຸນເງິນກີບ, ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດ. 
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (KBank Lao) ໄດ້ຂະຫຍາຍການເຂ້ົາເຖິງ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ ລູກຄ້າໂດຍການ 
ສ້າງສູນບໍລິການຢູ່ ທັງສອງສາຂາ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລູກຄ້າບຸກຄົນທ່ີມີລາຍຮັບສູງ ເຊ່ີງ ແອັບ “QR KBank”  ເປັນແອັບພິຼເຄຊັນ 
ໃນໂທລະສັບ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ືນ ແລະ  ເວັບໄຊທ໌ “LA.KGLOBALSUPPLYCHAIN.COM” ທ່ີເປັນທາງເລືອກທາງດ້ານດິຈິຕອລ
ໃນການຊໍາລະສະສາງສິນຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ແລະຕ່ອງໂສ້ຂອງການສະໜອງຕາມລຳດັບ.

ໃນຂະນະທີ ່ພວກເຮົາກຳລັງກ້າວເຂົ ້າສູ ່  ທົດສະວັດທີ 8 ດ້ວຍທຸລະກິດການທະນາຄານທີ ່ມ ີຊ ື ່ສຽງໃນປະເທດລາວ,
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ຈະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງ ລູກຄ້າທ່ີຫຼາກຫຼາຍລວມທັງລູກຄ້າບໍລີສັດ ແລະ ລູກຄ້າບຸກຄົນຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຈະສືບຕ່ໍໃຫ້ບໍລິການທ່ີດີແກ່ລູກຄ້າ
ໃນ ສປປ ລາວ ດັ່ງຕາມຄຳຂວັນຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ: "ກ້າວສູ່ຄວາມເປັນເລີດດ້ານບໍລິການລູກຄ້າ".



ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາການລະບາດຂອງ ພະຍາດ COVID-19, ແຕ່ຄາດວ່າ GDP 
ຈະຟື້ນຕົວເປັນເປັນ 2,1 % ໃນປີ 2021, ທຽບກັບ - 0,4 % ໃນປີ 2020. ການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ດີໃນຕົ້ນປີ 
2020  ແຕ່ຊ້າລົງໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຮອບທີ່ 2 ໃນເດືອນເມສາ ເຊີ່ງນຳໄປສູ່ການ ຈຳກັດ
ບໍລິເວນ ແລະກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດທີ່ຫຼຸດລົງຂອງທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະການບໍລິການທີ່ຖືກສັ່ງປິດຕົວລົງທົ່ວປະເທດ 
ເພ່ືອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໃນທ້ອງຖ່ິນ  ແລະສ່ົງຜົນໃຫ້ຂະແໜງການບໍລິໂພກ ແລະການບໍລິການ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ. 
ນອກຈາກນີ້ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການເດີນທາງ ແລະໄລຍະເວລາໃນການກັກຕົວທີ່ຍາວ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຈື່ງຄາດ
ວ່າຈະມີປະລິມານທີ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າປີ 2020 ເຊີ່ງຕົວເລກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ 0,8 ລ້ານຄົນ (ຫຼຸດລົງ 81,5 % ເມື່ອທຽບ
ກັບປີ 2019). ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຂະແໜງການບໍລິການ ແຕ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະເສດ ແລະໄຟຟ້າ
ຍັງເປັນປັດໃຈຫຼັກຂອງການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 2021. ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຜະລີດຕະພັນການກະເສດທີ່ສົ່ງ
ອອກເຊິ່ງກວມເອົາສັດສ່ວນຫຼາຍກວ່າ80 % ຂອງການສົ່ງອອກທັ້ງໝົດຂອງປະເທດລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຈຳນວນຫຼາຍຈາກປະເທດ ຈີນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຂະແໜງການໄຟຟ້າຂອງປະເທດລາວ 
ແມ່ນກວມເອົາ 10 % ຂອງລາຍຮັບ GDP ເຊີ່ງເພີ່ມຂື້ນ 12% ທຽບປີຕໍ່ປີ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ຂອງປີ 2021; ໄຟຟ້າສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນໄດ້ສົ່ງອອກໄປປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ແລະມຽນມາ.

ສິ ່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະສັ້ນທີ ່ສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດລາວແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຈາກພາຍນອກ.ໃນປີ 2021, ເງີນກີບ
ອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື ່ອທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດໄທ. ເງີນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ
ແມ່ນອ່ອນຄ່າລົງຫຼາຍກວ່າ 20% ຕັ ້ງແຕ່ຕົ ້ນປີ 2020 ເຊີ ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດແຄນເງີນຕາຕ່າງປະເທດ 
ຍ້ອນສາເຫດຈາກການຊຳລະໜີ້ສິນສາທາລະນະພາຍນອກຈໍານວນຫຼາຍ ແລະການຂາດດຸນທາງການຄ້າຢ່າງຕໍ ່ເນື ່ອງ. 
ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບເຮັດໃຫ້ເກີດເງິນເຟີ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົ ້ນທືນການຊໍາລະໜີ້ຕ່າງປະເທດສູງຂື້ນ 
ຍ້ອນວ່າໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດລາວແມ່ນມີເກືອບ 90 % ຂອງ GDP.

ພາກທີ II ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ການວິເຄາະ

ພາກທີ II ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ 
ການວິເຄາະ
2.1 ພາບລວມເສດຖກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນປະເທດລາວ (%)

ເງິນກີບທຽບກັບ ໂດລາ ແລະ ບາດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: IMF, CEIC, ສູນວິໄຈ ກະສິກອນໄທ 
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ພາກທີ II ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ການວິເຄາະ

ໃນໄລຍະສ້ັນ ການຟ້ືນຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວຈະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກການສົ່ງອອກໄຟຟ້າທີ່ສູງຂື້ນ, ຄຽງຄູ່
ກັນກັບການເປີດທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ - ຈີນ. ຈາກການ
ສືກສາແມ່ນ້ຳຂອງ ພົບວ່າປະເທດລາວ ມີແຫຼ່ງພະລັງງານນ້ຳ
ຕົກທ່ີສາມາດສ້າງພະລັງງານໄດ້ລວມທ້ັງໝົດ 26.000 ເມກະວັດ 
ແລະ ມີພຽງແຕ່ 9.986 ເມກະວັດ ຫຼື 38 % ຈາກການຜະລິດ
ໄຟຟ້າໄດ້ຕົວຈິງທ້ັງໝົດໃນປີ 2020. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຄວາມ
ຕ້ອງການພະລັງງານຈາກປະເທດສິງກະໂປເພີ່ມຂຶ ້ນ ເຖິງ 
100 ເມກະວັດ  ເຊີ່ງນໍາເຂົ້າຜ່ານປະເທດໄທ ແລະມາເລເຊຍ; 
ແລະ ປະເທດລາວໄດ້ມີ ຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການສົ່ງ
ອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປໄທ (7.000 ເມກະວັດ) ແລະ ໄປ
ຫວຽດນາມ (3.000 ເມກະວັດ) ພາຍໃນປີ 2030. ນອກ
ຈາກນ້ີ ຄາດວ່າກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດລາວ
ຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມຂື້ນຈາກລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີ
ການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງອອກ
ເພ່ີມຂ້ືນ. ໃນປີ 2022,  ສູນວິໄຈ ກະສິກອນໄທ (KResearch) 
ຄາດການວ່າ GDP ຂອງປະເທດລາວຈະຄ່ອຍໆຟື້ນຕົວຂື້ນ 
ເປັນ 3,0 % ໃນໄລຍະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເພີ່ມຂື້ນຈາກການ
ລະບາດຂອງ ພະຍາດ COVID-19 ສາຍພັນ Omicron ແລະ 
ອັດຕະເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຂື້ນ. 

ໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອບເຂດຂອງການຫັນປ່ຽນທາງເສດຖະກິດຂອງ 
ສ ປປ ລາວຈະຕິດພັນກັບ ປະລິມານການສັນຈອນທາງລົດໄຟ
ຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟສາຍຍຸດທະສາດນ້ີ. ໃນໄລຍະຍາວ ລົດໄຟ
ຄວາມໄວສູງ ລາວ - ຈີນຈະເປັນຈຸດປ່ຽນຂອງ ສປປ ລາວ. 
ໂຄງການນ້ີຈະເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍການຂົນສ່ົງສິນຄ້າ ຈາກປະເທດໄທ 
ແລະ ຈີນຢ່າງມະຫາສານ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ການເດີນທາງຜ່ານ 
ສປປ ລາວ ເປັນໄປດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ 
ເສດຖະກິດລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂື້ນ
ຈາກຄ່າຂົນສ່ົງ ແລະ ປະລິມານການຂົນສ່ົງທາງລົດໄຟທ່ີເພ່ີມຂ້ືນ 
ລວມທັງການຂົນສົ່ງໝາກໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການສົ່ງ
ອອກສິນຄ້າກະເສດອື່ນໆຜ່ານທາງລົດໄຟນີ້. ໃນອະນາຄົດ 
ເມ່ືອລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີໃຊ້ລົດໄຟເພ່ີມຂ້ືນ ຄຽງຄູ່ກັນກັບ
ທຸລະກິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ GDP ຂອງ 
ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂື້ນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການພັດທະນາທາງ
ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ - ຈີນ ໂຄງການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະ ການພັດທະນາທີ່ເພີ່ມຂື້ນຈາກ ປະເທດຈີນແມ່ນກໍາລັງ
ດໍາເນີນງານເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງ
ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການເຂ້ົາເຖິງທາງລົດໄຟຢ່າງເປີດກວ້າງ ແລະ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມເຂດເສດຖະກິດພິເສດເພື່ອເພີ່ມຄວາມໜ້າສົນໃຈ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ. ໂຄງການທາງດ່ວນສອງ
ໂຄງການທ່ີໄດ້ສະເໜີໂດຍ ບໍລິສັດຈີນແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ແລ້ວ ເຊ່ີງແມ່ນທາງດ່ວນວຽງຈັນ - ປາກເຊ ຈະຊ່ວຍຂະຫຍາຍການ
ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວກັບນະຄອນຫຼວ
ງວຽງຈັນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ທາງດ່ວນ ວັງວຽງ - ຫຼວງພະບາງ
ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງທາງດ່ວນວຽງຈັນ - ບ່ໍເຕັນ ເຊ່ິງພາກສ່ວນຂອງ
ວຽງຈັນ - ວັງວຽງແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວຕ້ັງແຕ່ປີ 2020. 
ເມື່ອສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເພີ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ພ້ອມທັງ ເປັນປະໂຫຍດ
ຕ່ໍທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນ້ີແລ້ວ ເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດ 5 ແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດຈີນ 
ໄດ້ແກ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ,  ເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດສາມຫ່ຼຽມຄໍາ,  ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ, 
ເສດຖະກິດເຂດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ ແລະ ເສດຖະກິດເຂດ
ພິເສດມະຫານາທີສີ່ພັນດອນ. ສ່ວນຫຼາຍເປັນໂຄງການພັດ
ທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ເພື່ອດືງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ເຂ້ົາມາ ສປປ ລາວ. 

ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ - ຈີນ ຈະປ່ຽນ ສປປ ລາວ ຈາກທ່ີບ່ໍມີ
ທາງອອກສູ່ທະເລເປັນປະເທດທ່ີເຊ່ືອມຕ່ໍທາງບົກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ
ຕິພາບຫຼາຍຂ້ືນ ດ້ວຍການເຊ່ືອມຕ່ໍສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວລະດັບໂລກ 
ແລະສະໜັບສະໜູບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທັ້ງພາຍໃນ ແລະຕ່າງ
ປະເທດ.ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ - ຈີນ ເປັນລົດໄຟ ລະຫວ່າງ
ປະເທດແຫ່ງແຮກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເມືອງຄຸນໝິງ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊ່ິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫູຼດເວລາການຂົນສ່ົງ ແລະ 
ຄ່າຂົນສ່ົງລະຫວ່າງປະເທດຈີນ, ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ. 
ອ່ີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ , ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ
ນີ້ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 8 ຊົ່ວໂມງໃນການເດີນທາງຈາກ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ເມືອງຄຸນໝິງ (ທຽບກັບ 15 ຊ່ົວໂມງ
ທ່ີໃຊ້ລົດທ່ົວໄປ) ແລະ ຊ່ວຍຫຸຼດຕ້ົນທຶນໃນການຂົນສ່ົງທາງບົກ
ໄດ້ປະມານ 40 – 50 %. ນອກຈາກນ້ີ, ຍັງມີເມືອງມໍລະດົກໂລກ 
ຂອງອົງການ UNESCO ເຊີ່ງແມ່ນຫຼວງພະບາງ ຢູ່ລະຫວ່າງ 
ເມືອງຄຸນໝິງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ 
ລາວ - ຈີນ ຄາດວ່າຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກເພີ່ມຂື້ນ ແລະ 
ຫຸຼດໄລຍະເວລາໃນການເດີນທາງ ຈະຊ່ວຍດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ
ແລະ ໄທ ໃຫ້ມາໃຊ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງນີ້ໃນການເດີນທາງໃນ
ອະນາຄົດ. ປັດຈຸບັນນີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ ໄທແມ່ນນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຫຼັກຂອງ ສປປ ລາວ ກວມເອົາ 50 % ຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດທັ້ງໝົ້ດຕໍ່ປີ. 

13



2.2  

14

ຜົນດຳເນີນງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2022 
ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ  

ປີ 2021 ເປັນປີທີ ່ທ້າທາຍຫຼາຍສໍາລັບທຸກທຸລະກິດໃນ 
ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອຸດສາຫະກໍາດ້ານການ
ທະນາຄານ ເນື ່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19 ໃນໄລຍະຕ້ົນປີ ເຊ່ິງນໍາໄປສູ່ການຕ່ໍສູ້ທາງເສດ
ຖະກິດຄັ້ງໃຫຍ່ໃນຫຼາຍປະເທດຈາກການສົ່ງອອກ, ການ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດທີ່ຫຼຸດລົງ 
ຕາມນະໂຍບາຍການກັກຕົວຂອງລັດຖະບານເພ່ືອຄວບຄຸມ
ການລະບາດຂອງພະຍາດ. ນອກຈາກນ້ີ ການລະບາດຄ້ັງນ້ີ
1ຍັງສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນກັບພຶດຕິກໍາຂອງລູກຄ້າ
ໃນການນໍາເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້້າມານໍາໃຊ້ໃນຊິວີດປະຈໍາວັນ. 
ປັດໄຈເຫຼົ ່ານີ ້ສົ ່ງຜົນໃຫ້ທຸກອຸດສາຫະກໍາ ລວມທັງ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ປັບຮູບແບບການເຮັດວຽກ 
ແລະການບໍລິການຂອງຕົນເອງ ຄຽງຄູ ່ກັນກັບສະພາບ
ແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ທ້າທ້າຍນີ້.

ກົງກັນຂ້າມກັບສະພາບເສດຖະກິດ, 
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ (KBank Lao) 
ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນປີ 2021 ດ້ວຍການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອ 20% ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການສະພາບ
ຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນແກ່ອົງກອນ ແລະວິສາຫະກິດ 
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ.ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່
ເນ່ືອງຂອງຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ແລະການຂະຫຍາຍ
ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທ່ົວໄປ ໂດຍສະເພາະ e-Wallet ຂອງ 
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ທີ ່ເອີ ້ນວ່າ “QR KBank”  
ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍ ແອັບເງິນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃຫຍ່
ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ດ້ວຍຈຳນວນຍອດລຸກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້
ປັດຈຸບັນມີຫຼາຍກວ່າ 130.000 ລາຍ, ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວທຸລະກໍາແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 650,000 ລາຍການໃນປີ 2021 
ເຊ່ີງມີການເພ່ີມຂ້ືນ 44% ຈາກປີ 2020. ເມ່ືອລວມກັບການ
ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊ່ອງທາງໃໝ່ດ້ວຍ ATM ຈໍານວນ 30 ຕູ້ 
ໃນກາງປີ 2021 ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທະນາຄານເຮົາ
ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ ແລະເຮົາມີເປົ້າໝາຍ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ
ຄົບວົງຈອນແກ່ລູກຄ້າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການທີ່ໂດດເດັ່ນ 
ແລະຂະຫຍາຍຖານລຸກຄ້າດິຈິຕອລ ໃນ ສປປ ລາວ.

ພ້ອມດຽວກັນນ້ີ, ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຍັງໃຫ້ຄໍາປືກສາ 
ແລະມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ
ຕິດຕາມສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດ ດ້ວຍຄໍາໝ້ັນສັນຍາເປັນ
ພັນທະມິດທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບ
ລູກຄ້າ ເພື່ອຟື້ນຟູຖານະການເງິນ ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງ
ທຸລະກິດ.

ເພື່ອເລັ່ງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານທຸລະກິດໃນປີ 2022, 
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ພະຍາມຍາມທ່ີຈະເສີມສ້າງຄວາມ
ສາມາດດ້ານດິຈິຕອລໂດຍສືບຕໍ ່ການພັດທະນາຜະລິດ
ຕະພັນທາງການເງິນໃໝ່ ແລະໃຫ້ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດທ້ັງໝົດໃນລະດັບທະນາຄານ
ພູມີພາກ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລຸກຄ້າໃນ
ທຸກໆດ້ານ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຍັງຍິນດີທ່ີຈະໃຫ້ການ
ບໍລິການດີທ່ີສຸດເພ່ືອສະໜອງໃຫ້ຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ລູກຄ້າ ແລະ ເປັນພັນທະມິດທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ຂອງລູກຄ້າ ໃນໄລຍະທ່ີມີສ່ິງທ້າທາຍທາງດິຈິຕອລ.  

ພາກທີ II ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ການວິເຄາະ
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ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ທ່ານ ພັດທະນະພົງ  ຕັນສົມບູນ ປະທານ

ທ່ານ ພົດຈະນາດ  ແສງພຣຶກ ຮອງປະທານ

ທ່ານ ສາສະວັດ ວີຣະປະຣີຍະ ກຳມະການ ບໍລິຫານ ຈາກພາຍນອກ

ທ່ານ ກະຣິນ ບຸນເລີດວະນິດ ກຳມະການ ບໍລິຫານ

ທ່ານ ອະນຸວັດ ສີອຸດົມ ກຳມະການ ບໍລິຫານ

ທ່ານ ນາງ ສຸນັນ  ສິລິອັກສອນ ກຳມະການ ບໍລິຫານ

ທ່ານ ນາງ ສຸດາມາດ  ສຸຕັງຄານຸ ກຳມະການ ບໍລິຫານ

ບໍລິສັດ ຈັດການກອງທຶນກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 

ພາກທີ III ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

90%

10%

1. 

2.

3.

4.

5.  

6. 

7.

3.1 ຜູ້ຖືຫຸ້ນ

3.2 ສະພາບໍລິຫານ

ປະທານ

ທ່ານ ພັດທະນະພົງ ຕັນສົມບູນ ໄດ້ເຂ້ົາມາເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ). 
ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານຊັ້ນນຳໃນປະເທດໄທ, ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ. ທ່ານມີປະສົບການຫຼາກຫຼາຍ 
ໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳການເງິນລວມທັງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ຫຼາກຫຼາຍວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, 
ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ການບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນ ພ້ອມກັບ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ
ລະດັບສາກົນ. 

ທ່ານ ພັດທະນະພົງ ຕັນສົມບູນ
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ຮອງປະທານ

ທ່ານ ພົດຈະນາດ ແສງພຣຶກ 
ມີປະສົບການທາງດ້ານ ການ
ບໍລິການດ້ານການເງິນລວມທັງ 
ຕະຫຼາດທຶນ, ການບໍລິຫານຜະລິດ
ຕະພັນສິນເຊື່ອບໍລິສັດ ແລະ 
ການບໍລິຫານເງິນສົດຫຼາຍກວ່າ 
20 ປີ. ພາຍຫັຼງ ທ່ີໄດ້ສຳເລັດການ
ສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ
ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນ
ການບໍລິຫານພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. 
ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ
ຮອງປະທານອາວຸໂສ ພະແນກ
ການບໍລິຫານຜະລິກຕະພັນ
ສິນເຊື່ອຂອງບໍລິສັດ, ພະແນກ
ບໍລິຫານສ່ົງເສີມສິນເຊ່ືອທ່ີຢູ່ອາໄສ 
ພະແນກວາງແຜນ ແລະສັງລວມ
ຜະລິດຕະພັນສິນເຊ່ືອ. ໃນປັດຈຸບັນ 
ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ
ຮອງປະທານອາວຸໂສຄົນແຮກ 
ຂອງໜ່ວຍງານກຸ່ມທຸລະກິດໂລກ
(WBG),  ປະຈໍາ ທະນາຄານ 
ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ). 
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານແມ່ນ
ເບິ່ງແຍງການຈັດການຜະລິດ
ຕະພັນສິນເຊື່ອຂອງບໍລິສັດ, 
ທຸລະກໍາຂອງທະນາຄານ ແລະ
ການປ່ອຍກຸ້ແບບດິຈິຕອລທີ່ໃຫ້
ຜົນຕອບແທນສູງ.

ທ່ານ ພົດຈະນາດ ແສງພຣຶກ

ກຳມະການ ບໍລິຫານ ຈາກພາຍນອກ

ທ່ານ ສາສະວັດ ວີຣະປະຣີຍະ 
ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 30 ປ ີ
ດ້ານການບໍລິຫານລະດັບສູງທັ້ງໃນ
ອຸດສາຫະກໍາທະນາຄານ ແລະ 
ນອກອຸດສາຫະກໍາທະນາຄານ. 
ກ່ອນໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນກໍາມະການ
ອິດສະລະ ຂອງທະນາຄານ 
ກະສິກອນໄທ ທ່ານໄດ້ເປັນປະທານ 
ບໍລິສັດ ລີສຊີງກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
(KLeasing) ແລະ ບໍລິສັດ ແຟກຕໍຣີ 
ແອນດ໌ ອີຄວິບເມັນ ກະສິກອນໄທ 
ຈຳກັດ (KF&E). ທ່ານ ສາສະວັດ 
ເປັນຜູ້ຊີ ້ນໍາທັງສອງບໍລິສັດດ້ວຍ
ຍຸດທະສາດນະວັດຕະກໍາທາງດ້ານ
ທຸລະກິດ ໂດຍການພັດທະນາຜະລິດ
ຕະພັນແບບດິຈິຕອລ ແລະເປັນຄູ່
ຮ່ວມຍຸດທະສາດກັບຫຼາຍພັນທະມິດ 
ເພື່ອສ້າງທຸລະກິດແບບຍື້ນຍົງໃຫ້
ແກ່ທັງສອງບໍລິສັດ.       

ທ່ານ ສາສະວັດ ວີຣະປະຣີຍະ

ກຳມະການ ບໍລິຫານ

ທ່ານ ກະຣິນ ບຸນເລີດວະນິດ 
ມີປະສົບການຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການ
ບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໃນ
ທະນາຄານ, ການບໍລິຫານການ
ລົງທຶນດ້ວຍຍຸດທະສາດ, ແລະ 
ການພັດທະນາການວິເຄາະທາງ
ດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 
10 ປີ ພ້ອມດ້ວຍ ປະຫວັດການ
ການສຶກສາທ່ີດີເລີດໃນດ້ານວິສະວະ
ກຳອຸດສາຫະກຳຈາກ ສະຖາບັນ 
ເຕັກໂນໂລຢີຈໍເຈຍ (The Georgia 
Institute of Technology). 
ໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາຝ່າຍ
ຍຸດທະສາດຂອງອົງກອນ ແລະ 
ນະວັດຕະກໍາ. ທ່ານຍັງເປັນສະມາ
ຊິກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຊັບສິນ
ແລະ ໜ້ີສິນ, ເລຂາປະຈຳຄະນະກຳ
ມະການດ້ານການລົງທຶນ ຂອງບໍລິສັດ
ຮ່ວມທຶນບີຄອນ ,ສະມາຊິກກຸ່ມຄະນະ
ບໍລິຫານທຸລະກິດພູມມີພາກ(REG)  
ແລະ ຍັງເປັນສະມາຊິກສະພາ
ບໍລິຫານຂອງ ເຄວິເຊິນ (KVision). 

ທ່ານ ປອ. ກະຣິນ ບຸນເລີດວະນິດ

ພາກທີ III ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
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ກຳມະການ ບໍລິຫານ

ທ່ານ ອະນຸວັດ ສີອຸດົມ 
ປັດຈຸບັນເປັນຜູ້ຊ້ີນໍາດ້ານການບໍລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການຂະ
ຫຍາຍທຸລະກິດໃນພູມີພາກ ຂອງ  
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ແລະ 
ຍັງເບ່ິງແຍງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ໃນຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຄັງເງິນຂອງ
ທຸລະກິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທະນາຄານ 
ກະສິກອນໄທ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄ່ືອ. 
ທ່ານ ອະນຸວັດ ສີອຸດົມ ມີປະສົບ
ການຫຼາຍກວ່າ 14  ປີໃນດ້ານການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນ
ໃນສະຖາບັນການເງິນ. ນອກຈາກນ້ີ 
ທ່ານຍັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະ
ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງ 
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ,
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການກຸ່ມ
ບໍລິຫານທຸລະກິດລະດັບພູມີພາກ 
(REG), ສະມາຊິກຄະນະກໍາ
ມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງ
ບໍລິສັດ ຈັດການກອງທຶນ
ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ,ບໍລິສັດ 
ຫຼັກຊັບກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ, ແລະ  
ບໍລິສັດ ກະສິກອນລາຍ ຈໍາກັດ.

ທ່ານ ອະນຸວັດ ສີອຸດົມ

ກຳມະການ ບໍລິຫານ

ທ່ານນາງ ສຸນັນ ສິລິອັກສອນ 
ມີປະສົບການທາງດ້ານອຸດສາຫະ
ກຳການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 
25 ປີ ພ້ອມດ້ວຍປະຫວັດການສຶກ
ສາລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການບັນຊີ, 
ລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານການເງິນ. 
ນອກຈາກນ້ັນ ທ່ານຍັງມີປະສົບການ
ທີ່ກວ້າງຂວາງໃນການວິເຄາະການ
ລົງທຶນ, ການບໍລິຫານທຶນ, ການ
ວາງແຜນຍຸດທະສາດສໍາລັບບໍລິສັດ 
ແລະ ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ. ໃນປັດຈຸບັນ ທ່ານດຳລົງ
ຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານອາວຸໂສ
ຄົນແຮກຂອງ ຂອງ ພະແນກ
ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ເຊິ່ງພາ
ລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຫຼັກຂອງທ່ານ ແມ່ນການເບິ່ງແຍງ
ດູແລພາບລວມພະນັກງານຂອງ
ອົງກອນ ເຊິ່ງຕິດພັນກັບ ການ
ບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, 
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ພະນັກງານ.  

ທ່ານ ນາງ ສຸນັນ ສິລິອັກສອນ

ກຳມະການ ບໍລິຫານ

ທ່ານ ນາງ ສຸດາມາດ ສຸຕັງຄານຸ
ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ 
ທາງດ້ານການບັນຊີ ແລະ ການເງິນ. 
ກ່ອນທີ່ຈະມາດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ ທະນາຄານ
ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ. ທ່ານໄດ້
ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າພະແນກ
ຝ່າຍການເງິນ ເຊິ່ງມີປະສົບການ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍ ທັ້ງໃນດ້ານ
ການຈັດການ ບໍລິຫານ ແລະ ທຸລະກິດ 
ລວມທັ້ງດ້ານທະນາຄານສໍາລັບ
ອົງກອນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ, 
ທຸລະກິດການຄ້າລະຫ່ວາງປະເທດ 
ແລະ ການພັດທະນາ ຜະລິດ
ຕະພັນໃໝ່.

ທ່ານ ນາງ ສຸດາມາດ ສຸຕັງຄານຸ

ພາກທີ III ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
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ທ່ານ ອະນຸວັດ   ສີອຸດົມ ປະທານ

ທ່ານ ສາສະວັດ ວີຣະປະຣີຍະ ປະທານ

ທ່ານ ນາງ ສຸນັນ ສິລິອັກສອນ ປະທານ

ທ່ານ ພົດຈະນາດ  ແສງພຣຶກ ຮອງປະທານ

ທ່ານ ນາງ ສຸດາມາດ   ຕັງຄານຸ ສະມາຊິກ

ທ່ານ ອະນຸວັດ ສີອຸດົມ ຮອງປະທານ

ທ່ານ ພົດຈະນາດ  ແສງພຣຶກ ສະມາຊິກ

ທ່ານ ພັດທະນະພົງ ຕັນສົມບູນ ຮອງປະທານ

ທ່ານ ພົດຈະນາດ ແສງພຣຶກ ສະມາຊິກ

ທ່ານ ນາງ ສຸດາມາດ ສຸຕັງຄານຸ ສະມາຊິກ

ພາກທີ III ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
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ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍ ແລະ 
ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມປອດໄພ
ຂອງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງລູກຄ້າ 
ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19. 
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ 
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ແຈ້ງສະພາບການ ແລະ 
ຄວາມຄືບໜ້າຜ່ານທາງ
ເຟສບຸກຂອງຕົນ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການລະບາດຄັ້ງທຳອິດ
ໃນເດືອນມັງກອນ 2020 
ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈັດກິດຈະກຳ 
“Town Scanning” ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການຂາຍສິນຄ້າ E-wallet ໃນ
ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ.

ເຟສບຸກຂອງ
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

Town Scanning 
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້

ຕະຫຼາດດົງໂດກ

ຕະຫຼາດເຟຣນຊິບ




