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ເ�າ ມາ ຢຽມ ຊ�ມ ພວກ ເ�ົາ ໄ� ທ:



ຄ�ງ ທ� ອິດ
 ທະ ນາ ຄານຢູ ໂ�ບ 
ເ�ີດ ໃ� ບໍ ລິ ການ
ຢູ ສ ປ ປ ລາວ,
ອ�ນ ດ�ບທີ 10 ຂອງຢູ ໂ�ບ
 ໃ� ກຸມອຸດ ສາ ຫະ ກ� ດານ
ທະ ນາ ຄານ  ແ�ະ
 ທະ ນາ ຄານ SME
ດີທ ສຸດໃ� ສ ປ ປ ລາວ

ໃ� ບໍ ລິ ການທ າກ າຍ  ຕາມໜວຍ ບໍ ລິ ການຕາງໆ ເ�ນ:

 ການ ຊ � ລະ ເ�ິນ ທ ທ�ນ ສະ ໃ�, ລວມ ທ�ງ ອິນ ເ�ີ ເ�ັດ
ແ�ງ ຄງ

 

 ຜະ ລິດ ຕະ ພ�ນ ເ�ິນ ຝາກ

 ທຸ ລະ ກິດ ແ�ະ ສິນ ເ�ອ ສວນ ບຸກ ຄ�ນ

ທາງ ເ�ືອກ ສິນ ເ�ອ ທ ເ�າະ ສ�ມ ກ�ບ ຄ ວາມ ຕອງການເ�ນ:
ສິນ ເ�ອ ທຸ ລະ ກິດ, ສິ ນ ເ�ອປະ ກອບ ທຸ ລະ ກິດ ຂາຍ ເ�ອງ
 ຍອຍ ື ສິນ ເ�ອ ລ�ດ ແ�ະ ສິນ ເ�ອ  ເ�ືອນ.

ມີ ຜະ ລິດ ຕະ ພ�ນ ທ າກາຍ ແ�ະ ທຸມ ເ�ເ�ອງ ການ ບໍ ລິ 
ການລູກ ຄາ ກຸມ ບໍ ລິ ສ�ດເ�ນ: ຜະ ລິດ ຕະ ພ�ນ ພິ ເ�ດ ແ�ະ
ບໍ ລິ ການບ�ນ ຊີ ກະ ແ� ລາຍ ວ�ນ, ບ�ນ ຊີ ເ�ິນ ຝາ ກ ປະ ��ດ,
ເ�ິນ ເ�ີກເ�ີນ ບ�ນ ຊີ ແ�ະ ສິນ ເ�ອ.

LAOS

VIENTIANE 

SAVANHNAKHET 

PAKSE 

PAKSAN 

THAKHEK 

27,000
ມີ ລູກ ຄາ ທ�ງ ໝ�ດ

18LUANGPRABANG 

VANGVIENG 

ໜວຍ ບໍ ລິ ການ



5,500

ເ� ຣດ
ກ ຣຸບ

ເ� ຣດ ກ ຣຸບ ໃ� ບໍ ລິ ການ າກ າຍ ຮູບ ແ�ບ ເ�ມຕ�ງ ແ�  ລູກ ຄາ ລາຍຍອຍ
ແ�ະ ທຸ ລະ ກິດ ທາງ ທະ ນາ ຄານ, ກຸມບໍ ລິ ສ�ດ, ທະ ນາ ຄານ ເ� ກະ ຊ�ນ,
ການບໍ ລິ ຫານ ຊ�ບ ສິນ, ປະ ກ�ນ ໄ�, ຫຸນ ເ� ກະ ຊ�ນ, ອ�ດ ຕາ ແ�ກ ປຽນ, ການ
ລ�ງ ທຶນ ແ�ະ ການ ປອງ ກ�ນ ຄວາມ ສຽງ ທຸກ ປະ ເ� ດ.

ກຸມ ທະ ນາ ຄານ ໃ� ປະ ເ�ດ ຝ ຣ�ງ ທ ເ�ມ ແ�ງ
ມີ ພະ ນ�ກ ງານ 5,500 ຄ�ນ ແ�ະ ເ�ງ 20% ຢູນອກປະ ເ�ດ 
ມີ ລູກ ຄາ າຍກວາ 1 ລານກວາ ຄ�ນ

ມີຫຸນ 3.7 ພ�ນ ລານ ເ�ີ ໂ�

ທ ຢູຂອງ ພວກ ເ�ົາ ຢູ ປະ ເ�ດ ຝ ຣ�ງ (ທະ ວີບຢູ ໂ�ບ)
 France : Île-de-France (Paris area), Aisne, 

Normandy
 France overseas territories : Reunion, Mayotte, 

Guadeloupe, Martinique, Guyana
 Belgium,  Switzerland (BIC-BRED)

ມີ ພະ ນ�ກ ງານທ�ງ ໝ�ດ



ເ� ຣດ ກ ຣຸບ
ມີ ເ�ື ອ ຂາຍ
ໃ� ບໍ ລິ ການ
ລູກ ຄາ
 ລາຍຍອຍ
ລະ �າງ 
ປະ ເ�ດ

 
 

ເ� ຣດ ກ ຣຸບ ໃ� ບໍ ລິ ການ  ລູກ ຄາ ລາຍຍອຍ (ການບໍ ລິ ການ ທ ໄ�
 ມາດ ຕະ ຖານ ການລະ ດ�ບ ສາ ກ�ນ, ສິນ ເ�ອ ທະ ນາ ຄານ, ທາງ ເ�ືອກ
 ການ ລ�ງ ທຶນ ື ຜະ ລິດ ຕະ ພ�ນ ແ�ະ ການ ຖອນ ເ�ິນ ສ�ດ...)
ຜານ ສາ ຂາ ຍອຍ ແ�ະ ຫອງ ການ ຕ�ວ ແ�ນທ�ວ ໄ�.

ເ�ືອ ຂາຍ  ສ� ລ�ບການ ໃ� ບໍ ລິ ການ ບຸກ ຄ�ນ ທ�ວ ໄ�, ທຸ ລະ ກິດ,
ກຸມບໍ ລິ ສ�ດ ແ�ະ ລູກ ຄາ ສະ ຖາ ບ�ນ

ທາງ ທິດ ໃ� ປາ ຊິ ຟິກ ມີ: Vanuatu, Fiji, Solomon, New-
Caledonia

 

 

 ທິດ ຕາ ເ�ັນ ອອກ ເ� ເ�ຍ ມີ: Laos, Cambodia, Myanmar

 ທາງທິດ ຕາ ເ�ັນ ອອກ  ອາ ຟ ຣິ ກ ກາມີ: Djibouti, Ethiopia
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ມີ ລະ ບ�ບ
ການ ເ�ິນ 
ທ ໝ�ນ ຄ�ງ

  
ໃ� ປີ 2016, ກ ຸມ ທະ ນາ ຄານ ເ� ຣດ ກ ຣຸບ ມີ ລາຍ ໄ� ສຸດ ທິ າຍກວາ
ໜງ ຕ ເ�ີ ໂ�= 1,095 ລານເ�ີ ໂ� ເ�ງ ເ�ັນ ສະ ຖິ ຕິ ໃ�.
ກ� ໄ� ສຸດ ທິ ລວມ ເ�ມ ຂນ 12%, ຢູທ 266 ລານ ເ�ີ ໂ�.  

 

 

ເ�ັນ ອ�ດ ຕາ ສວ ນ ທ ສາ ມາດ ສາງ ລາຍ ໄ� ທ ດີ ເ�ີດ

 

ອ�ດ ຕາ ສວ ນ ທາງ ການ ເ�ິນ ທ ດີ ທ ສຸດ ໃ� ກຸມ ທະ ນາ ຄານ ຢູ ໂ�ບ

 

ເ�ີບ ໂ� ຢາງ ເ�ມ ແ�ງ ແ�ະ ໄ� ຮ�ບ ຜ�ນ ກ� ໄ� ທດີ



BRED ESPACE,
ໃ� ບໍ ລິ ການ
ລູກ ຄາ
ອອນ ລາຍ
ເ�ິງ ມື ຖື
100%

 
 

ການ ບໍ ລິ ການແ�ບ Digital ື (ເ�ອມ ຕ ທະ ນາ ຄານ) ເ�ັດ ໃ� 
ລູກ ຄ າ້ ສະ ດວກ ແ�ະ ໃ� ຊິດທະ ນາ ຄານ າຍຂນ ເ�ັນ:

 ທະ ນາ ຄານ ໄ� ນ� ເ�ົາການ ບໍ ລິ ການທ ສະ ດວກ ສະ ບາຍ
ມາ ໃ� ທານ ເ�ງ  ສາ ມາດ ກ� ນ�ດ ເ�ງ  ໂ�ຍ ຜານ ຊອງ ທາງ 
ສ ສານໄ�າກ າຍ ຊອງ ທາງ

 
ເ�ີດ ໃ� ບໍ ລິ ການ ຢາງ ກວາງ ຂວາງ

ມີ ຂ ສ ະ ເ�ີ ການ ບໍ ລິ ການພິ ເ�ດມອບ ໃ� ເ�ນ:  (ນ�ກ ຮຽນ,

ມີ ລູກ ຄາ າຍກວາ 30,000 ຄ�ນ

ພະ ນ�ກ ງານ ສາ ມາດ ເ�າ ໄ� າຍ ພາ ສາເ�ນ: ພາ ສາ ຝ ຣ�ງ,
ພາ ສາ ລາວ, ພາ ສາ ແ�ມ ໂ� ເ�ຍ, ພາ ສາ ອ�ງ ກິດ, ພາ ສາ
ສະ ເ�ນ, ພາ ສາ ອາ ຣາ ບິກ ແ�ະ ພາ ສາ ຣ�ດ ເ�ຍ...

 

ຕາງ ປະ ເ�ດ, ການ ບໍ ລິ ຫານ ຊ�ບ ສິນ ສວນ ບຸກ ຄ�ນ)



ສິນ ເ�ອ

ການ ລ�ງ ທຶນ

ການ ຄາ ລະ �າງ ປະ ເ�ດ

 ໜ�ງ ສື ຂໍ ສິນ ເ�ອ

 ເ� ກະ ສານ ທວງ ໜ

  ໜ�ງ ສື ຄ� ປະ ກ�ນ ລະ �າງ ປະ ເ�ດ / SBLC

ມອບ ບໍ ລິ ການພິ ເ�ດ ເ�ອ ຄຸມ ຄອງ ການ ຄາ ຂອງ ທານ 
 ການ ເ�ັດ ສ�ນ ຍາ ຊ ຂາຍ ສິນ ຄາລະ �າງ ປະ ເ�ດ

ການ ບໍ ລິ ຫ ານ ເ�ິນ ສ�ດ

 ມີທະ ນາ ຄານ ຕ�ວ ແ�ນ 150 ປະ ເ�ດ 

 ໃ� ປີ 2016 ຈາຍ ເ�ິນ ບ� ນານ ໃ� ຜູ ນ�ລະ ດ�ບ ສູງ 
ປະ ມານ 65 ຕເ�ີ ໂ� 

 ການ ບໍ ລິ ຫ ານ ເ�ິນ ສ�ດ

 ສ�ນ ຍາ ຊ ຂາຍ ແ�ກ ປ ຽນ ເ�ິ ນ ຕາ ື ສ�ນ ຍາ ຊ ຂາຍ ແ�ກ ປຽນ 

ທິມງານຊຽວຊານ ດານການຄາ ແ�ະ ຕະ�າດການເ�ິນ 

ເ� ຣດ ມີ ຂ ສະ ເ�ີ ມທ ດີ ມາໃ� ທານ ກ�ບທາງ ອອກ ໃ� ການ ລ�ງ ທຶນ
 ແ�ບ ໄ� ຍະ ສ�ນ  ື ໄ� ຍະປານ ກາງ ແ�ະ ມີ າຍກວາ
100 ສະ ຖາ ບ�ນການ ເ�ິນ ລະ ດ�ບ ຊາດ.

ມີ ສະ ເ�ຍ ລະ ພາບ, ໂ�ດ ເ�ນ ແ�ະ ເ�ມ ແ�ງ ທາງ ການ ເ�ິນ 

ໂ�ຍ ລວມ ແ�ວ ປະ ມານ 1/3 ໃ� ຮູບ ແ�ບ  ຜະ ລິດ ຕະ ພ�ນເ�ິນ ຝາກ

ມີ າຍ ປະ ເ�ດ ເ�ິນ ຕາ ເ�ນ: Euros (EUR), Sterling (GBP), 
US Dollar (USD), Yen (JPY), Yuan (CNY) …

ການ ເ�ັດ ທຸ ລະ ກ� ແ�ກ ປຽນເ�ິນ ຕາ ລວງ ໜາ

ມີ ການ ຈ�ດ ການ ທ າກ າຍ ສະ ກຸນ ເ�ິນໄ� ບໍ ລິ ການ ທານ

ບໍ ລິ ການ  ບໍ ລິ ຫານ ຄວາມ ສຽງ ຈາກອ�ດ ຕາ ແ�ກ ປຽນ

ເ� ຣດ ກ ຣຸບ
ມອບ  ບໍ ລິ ການ
ໃ� ທາ ນ ຢາງ 
ຖ�ວ ເ�ິງ
ສ� ລ�ບລູກ ຄາ
SME ພາຍ ໃ�
 ທອງ ຖິນ,
ກຸມບໍ ລິ ສ�ດ,
ສະ ຖາ ບ�ນ
ນ�ກ ລ�ງ ທຶນ
ແ�ະ
ທະ ນາ ຄານ

ປະ ມານ 60 ຕເ�ີໂ�

 ເ�ິນ ຕາລວງ ໜາ



ກຸ ່ມ BPCE ເ�ັນ  ກຸມທະ ນາ ຄານ ທ ໃ� ອ�ນ ດ�ບທ 2
ໃ� ປະ ເ�ດ ຝ ຣ�ງ

 ມີ ລູກ ຄາ 31.2 ລານ ຄ�ນ

 ມີ ພະ ນ�ກ ງານ 108,000 ຄ�ນ

  ມີທະ ນາ ຄານ 8,000  ສາ ຂາ

 ມີ ທະ ນາ ຄານ 31 ແ�ງ

ການ ແ�ງ ເ�ືອນ ຖາ ນະທາງ ການ ເ�ິນ

  ກ� ໄ� ສຸດ ທິ ຈາກ ທະ ນາ ຄານ 23.4 ຕເ�ີ ໂ�
(-1.1% vs. 2015)

  

  ຖື ຫຸ ນ ສາ ມ�ນອ�ດ ຕາ ສວນຊ�ນ1: 14.3%
(+130 bps vs. 2015)

 ສວນ ແ�ງ ກ� ໄ� ສຸດ ທິ ຂອງ ກຸມ: 3.4 ຕເ�ີ ໂ�
( +7.6% vs. 2015)

  

ຈ�ດ ອ�ນ ດ�ບໂ�ຍ:

Standard & Poor’s A / A-1 / Stable
Moody’s A2 / P-1 / Stable
Fitch Ratings A / F1 / Stable

ເ� ຣດ ກ ຣຸບ
ເ�ັນ ສວນ ໜງ 
ຂອງ ກຸມ
BPCE
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ຕິດ ຕາມພວ ກ ເ�ົາ ໄ� ທ


