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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) 
(ຂ ື້ນທະບຽນເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນທີີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈ າກັດຢ ູ່ສາທາລະນະລັດ  ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ) 

ການສະເໜີຂາຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນຂອງ ທຄຕລ 
 

ຮ ້ນສາມັນຈ ານວນ 71,145,700 ຮ ້ນ, ມ ນຄ່າກ ານົດ 5,000 ກີບ/ຮ ້ນ 
ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມ  ຈ ານວນ 68,288,600 ຮ ້ນ ໃນລາຄາ 5,050 ກີບ/ຮ ້ນ 

(ໃນອັດຕາສ່ວນສອງຮ ້ນເດີມຕໍໍ່ໜ ີ່ງຮ ້ນໃໝ່ 2:1) 
ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນທົົ່ວໄປ ຈ ານວນ 2,857,100 ຮ ້ນ ໃນລາຄາ 5,300 ກີບ/ຮ ້ນ 

ຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍໃຫແ້ກ່ຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມ (RO)  ແລະ  ຜ ຖື້ຮ ້ນທົົ່ວໄປ (PO) ພາຍໃນ ສປປ ລາວ  
ແລະ ຕ່າງປະເທດຈະເປີດຈອງຊືື້ໃນລະຫວ່າງ: 

8:30 ໂມງເຊົື້າ ຫາ 3:30 ໂມງແລງ 
ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມ (RO): ວັນທີ 28-30/08/2017 

ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜ ຖື້ຮ ້ນທົົ່ວໄປ (PO): ວັນທີ 31/08-01/09/2017 
 

ບໍລິສັດທີີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ  : ບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ 
ຜ ຄ້  າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ  : ບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ 
ຜ ກ້ວດສອບພາຍນອກ   : ບໍລິສັດ ເອີນແອນຢັງລາວ ຈ າກັດ 
ບໍລິສັດທີີ່ປຶກສາກົດໝາຍ   : ບໍລິສັດ ລາວລໍ  ແອນ ຄອນເຊົາແທນຊີ ກຣ ບ ຈ າກັດ 

 
ໃນການສະເໜີຂາຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນໃນຄັື້ງນີື້, ຮ ້ນທັງໝົດຈະຖືກຈັດສັນ  ແລະ  ອອກຈ າໜ່າຍໃຫແ້ກ່ມວນ

ຊົນທົົ່ວໄປ, ຊ ີ່ງລວມທັງນັກລົງທ ນພາຍໃນ  ແລະ  ຕ່າງປະເທດໂດຍ ບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ (ຜ ຄ້ ້າປະກັນ
ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ). ຈ ານວນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນຈະບໍໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍຫ ັກຊບັຂອງປະເທດ
ອືີ່ນນອກຈາກການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫ ັກຊັບ ຂອງ ສປປ ລາວ.
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ຄ າເຕືອນ 
 

ໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ ສ້າງຂ ື້ນເພືີ່ອໃຫ້ນັກລົງທ ນທີີ່ສົນໃຈລົງທ ນໃນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນທີີ່ອອກ ໂດຍທະນາ 
ຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນ າໃຊ້ເປັນຂໍ ມ ນພືື້ນຖານເບືື້ອງຕົື້ນສ າລັບການຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ
ລົງທ ນເທົົ່ານັື້ນ, ຊ ີ່ງໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫລັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແນະນ າໃຫ້ລົງທ ນໃນ
ຫ ັກຊັບທີີ່ສະເໜີຂາຍ, ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບລາຄາ ຫ ື ຜົນຕອບແທນຂອງຫ ັກຊັບດັົ່ງກ່າວ, ຮັບຮອງຄວາມຄົບຖ້ວນ  
ແລະ ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ ມ ນໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ແຕ່ຢູ່າງໃດ. ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງເນືື້ອ
ໃນ  ແລະ  ຂໍ ມ ນຕ່າງໆ ໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ. ໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບພາສາລາວສະບັບນີື້ໄດ້ສ້າງຂ ື້ນເພືີ່ອຈ ດປະສົງໃນການສະເໜີຂາຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນໃຫ້
ແກ່ມວນຊົນທົົ່ວໄປໃນຮ ບແບບສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມ (RO: Rights Offering) ແລະ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນ
ທົົ່ວໄປ (Public Offering). ດັົ່ງນັື້ນ, ຈໍາໍນວນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນຈະບໍໍ່ໄດຈ້ົດທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຫ ັກຊັບຂອງ
ປະເທດອືີ່ນ ນອກຈາກການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫ ັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ. ຮ ບແບບ ແລະ ໜັງສືຊວນຊືື້
ສະບັບນີື້ບໍໍ່ໄດ້ຢັັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເໝາະສົມ ຫ ື ມີຂໍ ມ ນພຽງພໍສ າລັບການອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບໃນປະເທດອືີ່ນ ນັກລົງທ ນ
ຄວນອ່ານໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບພາສາລາວສະບັບນີື້ເປັນຫ ັກກ່ອນການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທ ນຊືື້ຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນທີີ່
ອອກຈ າໜ່າຍໃນຄັື້ງນີື້. 
 ໃນກໍລະນີທີີ່ເນືື້ອໃນ ຫ ື ຂໍ ມ ນໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ບໍໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ຫ ື ຂາດຂໍ ມ ນສ າຄັນທີີ່ຄວນແຈ້ງ, ຜ ້ຖື
ຮ ້ນສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫ ື ຜ ້ອອກຫ ັກຊັບໄດ້ຕາມກົດ  
ໝາຍ  ແລະ  ລະບຽບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 ກ່ອນການລົງທ ນຊືື້ຮ ້ນສາມັນເພືີ່ມທ ນທີີ່ຈະອອກຈ າໜ່າຍ ນັກລົງທ ນຄວນພິຈາລະນາເຖິງບັນດາຄວາມສ່ຽງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ນັກລົງທ ນຄວນອ່ານໝວດທີີ່ມີຫົວຂໍ ວ່າດ້ວຍ “ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ” ກ່ອນການຕັດສິນໃຈ. 
 
 

ທ ກການລງົທ ນມຄີວາມສຽ່ງ, ຜ ້ລງົທ ນຄວນອາ່ນໜງັສຊືວນຊືື້ຢູ່າງລະອຽດກອ່ນການຕດັສນິໃຈໃນການລງົທ ນ. 
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ຄ າເຕືອນ 
 

ໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ ສ້າງຂ ື້ນເພືີ່ອໃຫ້ນັກລົງທ ນທີີ່ສົນໃຈລົງທ ນໃນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນທີີ່ອອກ ໂດຍທະນາ 
ຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນ າໃຊ້ເປັນຂໍ ມ ນພືື້ນຖານເບືື້ອງຕົື້ນສ າລັບການຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ
ລົງທ ນເທົົ່ານັື້ນ, ຊ ີ່ງໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫລັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແນະນ າໃຫ້ລົງທ ນໃນ
ຫ ັກຊັບທີີ່ສະເໜີຂາຍ, ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບລາຄາ ຫ ື ຜົນຕອບແທນຂອງຫ ັກຊັບດັົ່ງກ່າວ, ຮັບຮອງຄວາມຄົບຖ້ວນ  
ແລະ ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ ມ ນໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ແຕ່ຢູ່າງໃດ. ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງເນືື້ອ
ໃນ  ແລະ  ຂໍ ມ ນຕ່າງໆ ໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ. ໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບພາສາລາວສະບັບນີື້ໄດ້ສ້າງຂ ື້ນເພືີ່ອຈ ດປະສົງໃນການສະເໜີຂາຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນໃຫ້
ແກ່ມວນຊົນທົົ່ວໄປໃນຮ ບແບບສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມ (RO: Rights Offering) ແລະ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນ
ທົົ່ວໄປ (Public Offering). ດັົ່ງນັື້ນ, ຈໍາໍນວນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນຈະບໍໍ່ໄດຈ້ົດທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຫ ັກຊັບຂອງ
ປະເທດອືີ່ນ ນອກຈາກການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫ ັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ. ຮ ບແບບ ແລະ ໜັງສືຊວນຊືື້
ສະບັບນີື້ບໍໍ່ໄດ້ຢັັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເໝາະສົມ ຫ ື ມີຂໍ ມ ນພຽງພໍສ າລັບການອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບໃນປະເທດອືີ່ນ ນັກລົງທ ນ
ຄວນອ່ານໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບພາສາລາວສະບັບນີື້ເປັນຫ ັກກ່ອນການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທ ນຊືື້ຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນທີີ່
ອອກຈ າໜ່າຍໃນຄັື້ງນີື້. 
 ໃນກໍລະນີທີີ່ເນືື້ອໃນ ຫ ື ຂໍ ມ ນໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ບໍໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ຫ ື ຂາດຂໍ ມ ນສ າຄັນທີີ່ຄວນແຈ້ງ, ຜ ້ຖື
ຮ ້ນສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫ ື ຜ ້ອອກຫ ັກຊັບໄດ້ຕາມກົດ  
ໝາຍ  ແລະ  ລະບຽບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 ກ່ອນການລົງທ ນຊືື້ຮ ້ນສາມັນເພືີ່ມທ ນທີີ່ຈະອອກຈ າໜ່າຍ ນັກລົງທ ນຄວນພິຈາລະນາເຖິງບັນດາຄວາມສ່ຽງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ນັກລົງທ ນຄວນອ່ານໝວດທີີ່ມີຫົວຂໍ ວ່າດ້ວຍ “ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ” ກ່ອນການຕັດສິນໃຈ. 
 
 

ທ ກການລງົທ ນມຄີວາມສຽ່ງ, ຜ ້ລງົທ ນຄວນອາ່ນໜງັສຊືວນຊືື້ຢູ່າງລະອຽດກອ່ນການຕດັສນິໃຈໃນການລງົທ ນ. 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

ສະຖາບນັສືີ່ກາງດາ້ນຫ ກັຊບັ 
 

 ບລໍິສັດອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນສາມນັເພີີ່ມທ ນ 
ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
ເລກທ ີ1, ຖະໜົນປາງຄ າ, ເມືອງຈັນທະບ ລີ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຕ ້ ປ.ນ 6821  
Website: www.bcel.com.la 
ໂທ:     00856-21 213200 
ແຟັກ:   00856-21 213202 
Email: bcelhqv@bcel.com.la 
 

 ບໍລິສັດທີີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ 
ບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ 
ຊັື້ນ 6, ອາຄານຕະຫ າດຫ ັກຊບັລາວ, ຖະໜົນ
ກ າແພງເມືອງ (T4) ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ
ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຕ ້ ປ.ນ. 
3373  
Website:www.lcs.com.la 
ໂທ:     00856-21-419212 
ແຟັກ:   00856-21-419221 

 ບລໍິສັດທີີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ບໍລິສັດ ລາວລໍ  ແອນ ຄອນເຊົາແທນຊີ ກຣ ບ ຈ າກັດ 
ອາຄານແອວແອວຊີ, ຖະໜົນໜອງບອນ, ເມືອງໄຊ
ເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
Website: www.Laolaws.com 
ໂທ:     +856-21 261391,264866,264877 
ແຟັກ:   +856-21 264344 

 ຜ ກ້ວດສອບພາຍນອກ 
ບໍລິສັດ ເອີນແອນຢັງລາວ ຈ າກັດ 
ອາຄານແຄັບປີຕັລທາວເວີຊັື້ນ 6,ຖະໜົນ 23 
ສິງຫາບາ້ນໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
Website: www.ey.com 

 
 ຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນ 

ບໍລິສັດຫ ັກຊັບລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ 
ຊັື້ນ 6, ອາຄານຕະຫ າດຫ ັກຊບັລາວ,ຖະໜົນກ າແພງ
ເມືອງ (T4) ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຕ ້ ປ.ນ. 3373 
Website:www.lcs.com.la 
ໂທ:     00856-21-419210 
ແຟັກ:   00856-21-419221 

 ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 
(ຖ້າມີ) 



                                                                                                                                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

ສະລະບານ 

ພາກສັງລວມ .........................................................................................................................1 

ພາກທີ 1 ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ................................................................. 8 

1. ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ................................................................. 8 

2. ເປ ັ້າໝາຍໃນການນ າໃຊ້ທ ນທີີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈ າໜ່າຍຮ  ື້ນ ............................................... 13 

3. ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ................................................................................................. 14 

4. ທ ລະກິດທີີ່ດ າເນີນໃນປັດຈ ບັນ .................................................................................. 20 

5. ຊັບສິນທີີ່ໃຊ້ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດ .......................................................................... 26 

6. ໂຄງການໃນອະນາຄົດ ............................................................................................ 27 

7. ຂໍ ຂັດແຍ່ງທາງກົດໝາຍ .......................................................................................... 29 

8. ໂຄງສ້າງທ ນຂອງ   ທຄຕລ ...................................................................................... 29 

9. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ .............................................................................................. 31 

10. ການກວດກາພາຍໃນ ............................................................................................. 41 

11. ລາຍການທີີ່ກ່ຽວພັນ .............................................................................................. 42 

12. ຖານະທາງການເງິນ  ແລະ  ຂໍ ມ ນການດ າເນີນງານ ........................................................... 43 

ພາກທີ 2  ຂໍ ມ ນກຽ່ວກບັການອອກຈ າໜາ່ຍຮ ນ້ .......................................................................... 59 

1. ລາຍລະອຽດຂອງການສະເໜີອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ............................................................... 59 

2. ຂໍ ຈ າກັດໃນການໂອນຮ ້ນ  ແລະ  ຂໍ ຈ າກັດໃນການຖືຮ ້ນຂອງຜ ລ້ົງທ ນຕ່າງປະເທດ ...................... 59 

3. ການກ ານົດລາຄາສະເໜີຂາຍ .................................................................................... 59 

4. ລາຍລະອຽດຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ  ແລະ  ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ............................ 60 

5. ເງືີ່ອນໄຂຂອງການຄ ້າປະກັນ ..................................................................................... 63 

6. ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ .......................................................... 63 

7. ຂັື້ນຕອນການຂໍຮັບເອົາໜັງສືຊວນຊືື້  ແລະ  ແບບຟອມການຈອງຊືື້ຮ ້ນ ................................... 63 

8. ວິທີການຈອງຊືື້ຮ ້ນ ................................................................................................ 64 



                                                                                                                                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

ສະລະບານ 

ພາກສັງລວມ .........................................................................................................................1 

ພາກທີ 1 ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ................................................................. 8 

1. ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ................................................................. 8 

2. ເປ ັ້າໝາຍໃນການນ າໃຊ້ທ ນທີີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈ າໜ່າຍຮ  ື້ນ ............................................... 13 

3. ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ................................................................................................. 14 

4. ທ ລະກິດທີີ່ດ າເນີນໃນປັດຈ ບັນ .................................................................................. 20 

5. ຊັບສິນທີີ່ໃຊ້ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດ .......................................................................... 26 

6. ໂຄງການໃນອະນາຄົດ ............................................................................................ 27 

7. ຂໍ ຂັດແຍ່ງທາງກົດໝາຍ .......................................................................................... 29 

8. ໂຄງສ້າງທ ນຂອງ   ທຄຕລ ...................................................................................... 29 

9. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ .............................................................................................. 31 

10. ການກວດກາພາຍໃນ ............................................................................................. 41 

11. ລາຍການທີີ່ກ່ຽວພັນ .............................................................................................. 42 

12. ຖານະທາງການເງິນ  ແລະ  ຂໍ ມ ນການດ າເນີນງານ ........................................................... 43 

ພາກທີ 2  ຂໍ ມ ນກຽ່ວກບັການອອກຈ າໜາ່ຍຮ ນ້ .......................................................................... 59 

1. ລາຍລະອຽດຂອງການສະເໜີອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ............................................................... 59 

2. ຂໍ ຈ າກັດໃນການໂອນຮ ້ນ  ແລະ  ຂໍ ຈ າກັດໃນການຖືຮ ້ນຂອງຜ ລ້ົງທ ນຕ່າງປະເທດ ...................... 59 

3. ການກ ານົດລາຄາສະເໜີຂາຍ .................................................................................... 59 

4. ລາຍລະອຽດຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ  ແລະ  ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ............................ 60 

5. ເງືີ່ອນໄຂຂອງການຄ ້າປະກັນ ..................................................................................... 63 

6. ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ .......................................................... 63 

7. ຂັື້ນຕອນການຂໍຮັບເອົາໜັງສືຊວນຊືື້  ແລະ  ແບບຟອມການຈອງຊືື້ຮ ້ນ ................................... 63 

8. ວິທີການຈອງຊືື້ຮ ້ນ ................................................................................................ 64 

                                                                                                                                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

9. ວິທີການຊ າລະການຈອງຊືື້ຮ ້ນ ................................................................................... 64 

10. ການແບ່ງປັນຮ ້ນໃນກໍລະນີຈອງເກີນຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍ .......................................... 64 

11. ການສົົ່ງຄ່າສັົ່ງຈອງຊືື້ຮ ້ນຄືນໃນກໍລະນີທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຮ ້ນ .......................................... 64 

12. ການແບ່ງປັນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນ ................................................................................ 65 

13. ການສົົ່ງມອບຮ ້ນ .................................................................................................. 65 

14. ການໂອນຮ ້ນ ...................................................................................................... 65 

15. ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ............................................................................................. 66 

16. ກອງປະຊ ມສາມັນຂອງຜ ຖື້ຮ ້ນ .................................................................................. 66 

17. ສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ ..................................................................................... 67 

18. ສິດໃນການຈອງຊືື້ຮ ້ນໃໝ່  ແລະ  ການອອກຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນ ........................................... 67 

19. ການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ .................................................................. 67 

20. ສິດໃນການຊ າລະສະສາງ ......................................................................................... 68 

21. ການຊືື້ຮ ້ນຄືນຂອງບໍລິສັດ........................................................................................ 68 

22. ການຈົດທະບຽນຂອງຜ ຖື້ຮ ້ນ .................................................................................... 68 

ພາກທີ 3  ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງໜງັສຊືວນຊືື້ສະບບັພາສາລາວ ............................................ 69 

I. ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍບໍລິສັດ .............................................................................. 69 

II. ໃບຢັັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ ມ ນໃນສ່ວນຂອງບໍລິສັດທີີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ. ......................... 72 

III. ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ ມ ນຂອງຜ ຄ້ໍ ໍາປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ........................... 73 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ........................................................................ 74 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 ແບບຟອມການຈອງຊືື້ຮ ນ້ ........................................................................... 74 



                                                                                                                                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

ສາລະບານຕາຕະລາງ 
ຕາຕະລາງ 1: ລາຍຊືີ່ຜ ຖື້ຮ ້ນ ...................................................................................................... 3 
ຕາຕະລາງ 2: ສະພາບໍລິຫານ ..................................................................................................... 3 
ຕາຕະລາງ 3: ຄະນະອ ານວຍການ ................................................................................................ 3 
ຕາຕະລາງ 4: ຖານະການເງິນລວມກິດຈະການ ................................................................................ 4 
ຕາຕະລາງ 5: ຜົນກ າໄລ/ຂາດທ ນ ............................................................................................... 4 
ຕາຕະລາງ 6: ກ າໄລຂາດທ ນສ ດທິ .............................................................................................. 4 
ຕາຕະລາງ 7: ກະແສເງິນສົດ ..................................................................................................... 5 
ຕາຕະລາງ 8: ອັດຕາສ່ວນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜົນກ າໄລ ............................................................. 6 
ຕາຕະລາງ 9: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ........................................................................................... 9 
ຕາຕະລາງ 10: ລາງວັນສາກົນທີີ່ໄດ້ຮັບ ....................................................................................... 11 
ຕາຕະລາງ 11: ບໍລິສັດໃນເຄືອ ................................................................................................. 12 
ຕາຕະລາງ 12: ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ............................................................................................... 13 
ຕາຕະລາງ 13: ການຈັດຊັື້ນໜີື້  ແລະ  ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຂັື້ນຕ ່າ ........................................................ 15 
ຕາຕະລາງ 14: ຊັບສິນທີີ່ໃຊ້ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດ ....................................................................... 26 
ຕາຕະລາງ 15: ໂຄງສ້າງຊັບສນິ ................................................................................................ 30 
ຕາຕະລາງ 16: ໂຄງສ້າງທ ນ .................................................................................................... 30 
ຕາຕະລາງ 17: ຜ ຖື້ຮ ້ນ ......................................................................................................... 31 
ຕາຕະລາງ 18: ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກ າມະການກວດກາສະພາບໍລິຫານ .............................................. 33 
ຕາຕະລາງ 19: ໂຄງປະກອບຂອງສະພາບບໍລິຫານ........................................................................... 34 
ຕາຕະລາງ 20: ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ .......................................................................... 36 
ຕາຕະລາງ 21: ຄະນະກ າມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ .................................................................. 36 
ຕາຕະລາງ 22: ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ....................................................................... 37 
ຕາຕະລາງ 23: ຄະນະອ ານວຍການ ............................................................................................ 38 
ຕາຕະລາງ 24: ຈ ານວນພະນັກງານແຕ່ປີ 2014-2016 ................................................................... 40 
ຕາຕະລາງ 25: ຈ ານວນພະນັກງານໃນແຕ່ລະລະດັບຕ າແໜ່ງໃນປີ 2016 ............................................... 40 
ຕາຕະລາງ 26: ວ ດທິການສ ກສາຂອງພະນັກງານ ............................................................................ 40 
ຕາຕະລາງ 27: ອາຍ ຂອງພະນັກງານ .......................................................................................... 41 
ຕາຕະລາງ 28: ຍອດເຫ ືອທີີ່ສ າຄັນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ................................................. 43 
ຕາຕະລາງ 29: ຊັບສິນ 3 ປີ ຜ່ານມາ ......................................................................................... 43 



                                                                                                                                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

ສາລະບານຕາຕະລາງ 
ຕາຕະລາງ 1: ລາຍຊືີ່ຜ ຖື້ຮ ້ນ ...................................................................................................... 3 
ຕາຕະລາງ 2: ສະພາບໍລິຫານ ..................................................................................................... 3 
ຕາຕະລາງ 3: ຄະນະອ ານວຍການ ................................................................................................ 3 
ຕາຕະລາງ 4: ຖານະການເງິນລວມກິດຈະການ ................................................................................ 4 
ຕາຕະລາງ 5: ຜົນກ າໄລ/ຂາດທ ນ ............................................................................................... 4 
ຕາຕະລາງ 6: ກ າໄລຂາດທ ນສ ດທິ .............................................................................................. 4 
ຕາຕະລາງ 7: ກະແສເງິນສົດ ..................................................................................................... 5 
ຕາຕະລາງ 8: ອັດຕາສ່ວນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜົນກ າໄລ ............................................................. 6 
ຕາຕະລາງ 9: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ........................................................................................... 9 
ຕາຕະລາງ 10: ລາງວັນສາກົນທີີ່ໄດ້ຮັບ ....................................................................................... 11 
ຕາຕະລາງ 11: ບໍລິສັດໃນເຄືອ ................................................................................................. 12 
ຕາຕະລາງ 12: ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ............................................................................................... 13 
ຕາຕະລາງ 13: ການຈັດຊັື້ນໜີື້  ແລະ  ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຂັື້ນຕ ່າ ........................................................ 15 
ຕາຕະລາງ 14: ຊັບສິນທີີ່ໃຊ້ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດ ....................................................................... 26 
ຕາຕະລາງ 15: ໂຄງສ້າງຊັບສນິ ................................................................................................ 30 
ຕາຕະລາງ 16: ໂຄງສ້າງທ ນ .................................................................................................... 30 
ຕາຕະລາງ 17: ຜ ຖື້ຮ ້ນ ......................................................................................................... 31 
ຕາຕະລາງ 18: ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກ າມະການກວດກາສະພາບໍລິຫານ .............................................. 33 
ຕາຕະລາງ 19: ໂຄງປະກອບຂອງສະພາບບໍລິຫານ........................................................................... 34 
ຕາຕະລາງ 20: ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ .......................................................................... 36 
ຕາຕະລາງ 21: ຄະນະກ າມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ .................................................................. 36 
ຕາຕະລາງ 22: ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ....................................................................... 37 
ຕາຕະລາງ 23: ຄະນະອ ານວຍການ ............................................................................................ 38 
ຕາຕະລາງ 24: ຈ ານວນພະນັກງານແຕ່ປີ 2014-2016 ................................................................... 40 
ຕາຕະລາງ 25: ຈ ານວນພະນັກງານໃນແຕ່ລະລະດັບຕ າແໜ່ງໃນປີ 2016 ............................................... 40 
ຕາຕະລາງ 26: ວ ດທິການສ ກສາຂອງພະນັກງານ ............................................................................ 40 
ຕາຕະລາງ 27: ອາຍ ຂອງພະນັກງານ .......................................................................................... 41 
ຕາຕະລາງ 28: ຍອດເຫ ືອທີີ່ສ າຄັນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ................................................. 43 
ຕາຕະລາງ 29: ຊັບສິນ 3 ປີ ຜ່ານມາ ......................................................................................... 43 

                                                                                                                                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

ຕາຕະລາງ 30: ໜີື້ີ່ື້ສິນ  ແລະ  ທ ນ ............................................................................................ 45 
ຕາຕະລາງ 31: ກ າໄລ/ຂາດທ ນນອກທ ລະກິດ ............................................................................... 46 
ຕາຕະລາງ 32: ກະແສເງິນສົດ 3 ປີ ........................................................................................... 46 
ຕາຕະລາງ 33: ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນທີີ່ສ າຄັນ .......................................................................... 48 
ຕາຕະລາງ 34: ລາຍຮັບທັງໝດົຈາກການດ າເນີນງານ ...................................................................... 49 
ຕາຕະລາງ 35: ລາຍລະອຽດຂອງລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານມຄີືດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: .......................................... 51 
ຕາຕະລາງ 36: ອາກອນ  ແລະ  ອັດຕາອາກອນທີີ່ນ າໃຊ້ ................................................................... 53 
ຕາຕະລາງ 37: ເງິນສົດ  ແລະ  ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ ........................................................................... 55 
ຕາຕະລາງ 38: ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງ ...................................................................................................... 57 
 
 



                                                                                                                                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

ສາລະບານຮ ບພາບ 
ຮ ບພາບທ ີ1: ເງິນຝາກ ....................................................................................................... 20 
ຮ ບພາບທ ີ2: ສິນເຊືີ່ອ ........................................................................................................ 21 
ຮ ບພາບທ ີ3: ຈ ານວນບັດ ATM ........................................................................................... 22 
ຮ ບພາບທ ີ4: ຈ ານວນຕ ້ ATM ............................................................................................. 22 
ຮ ບພາບທ ີ5: ຈ ານວນບັດ ວິຊາ ເຄຣດິດ .................................................................................. 23 
ຮ ບພາບທ ີ6: ຈ ານວນບັດ VISA DEBIT............................................................................... 24 
ຮ ບພາບທ ີ7: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້ i-Bank .................................................................................. 24 
ຮ ບພາບທ ີ8: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້ BCEL ONE .......................................................................... 25 
ຮ ບພາບທ ີ9: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້  SMS BANKING .................................................................. 26 
ຮ ບພາບທ ີ10:  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ ......................................................................................... 32 



                                                                                                                                   ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

ສາລະບານຮ ບພາບ 
ຮ ບພາບທ ີ1: ເງິນຝາກ ....................................................................................................... 20 
ຮ ບພາບທ ີ2: ສິນເຊືີ່ອ ........................................................................................................ 21 
ຮ ບພາບທ ີ3: ຈ ານວນບັດ ATM ........................................................................................... 22 
ຮ ບພາບທ ີ4: ຈ ານວນຕ ້ ATM ............................................................................................. 22 
ຮ ບພາບທ ີ5: ຈ ານວນບັດ ວິຊາ ເຄຣດິດ .................................................................................. 23 
ຮ ບພາບທ ີ6: ຈ ານວນບັດ VISA DEBIT............................................................................... 24 
ຮ ບພາບທ ີ7: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້ i-Bank .................................................................................. 24 
ຮ ບພາບທ ີ8: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້ BCEL ONE .......................................................................... 25 
ຮ ບພາບທ ີ9: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້  SMS BANKING .................................................................. 26 
ຮ ບພາບທ ີ10:  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ ......................................................................................... 32 

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 
 

ນຍິາມຄ າສບັ 
 

ຄ າສບັ ນຍິາມ 
BCEL BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC 
ທຄຕລ ຊືີ່ຫຍໍ ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
BOL Bank of the Lao PDR  
ທຫລ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
MOF ກະຊວງການເງິນ (Ministry of Finance) 
ສຄຄຊ ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບ 
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 

ALCO 
ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີື້ສິນ (Assets and Liabilities  
Committee) 

L/C ໜັງສືສິນເຊືີ່ອ (Letter of Credit) 

L/G ໜັງສືຄ ້າປະກັນ (Letter of Guarantee) 

Forward/Options ສັນຍາມີກ ານົດລ່ວງໜ້າ 

EDC ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການຊ າລະສະສາງ (Electronic Data Capture) 

ATM ຕ ້ ATM (Automated Teller Machine) 

E&Y ບໍລິສັດ ເອີນແອນຢັງລາວ ຈ າກັດ (Ernst & YoungLao Limited) 

SME ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ແລະ  ກາງ (Small and Medium Enterprises) 

VISA ບັດວີຊາ VISA (Visa International Service Association) 

Internet Banking ບໍລິການທະນາຄານຜ່ານອິນເຕີເນັດ 

SMS Banking ບໍລິການທະນາຄານຜ່ານຂໍ ຄວາມ 

ROE ຜົນຕອບແທນຕໍໍ່ສ່ວນຜ ຖື້ຮ ້ນ (Return on Equity)  

ROA ຜົນຕອບແທນຕໍໍ່ຊັບສິນລວມ (Return on Assets)  
  



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

1 
 

ພາກສງັລວມ 
 

ບົດສັງລວມສະບັບນີື້ື້ ອາດບໍໍ່ໄດ້ບັນຈ ຂໍ ມ ນທັງໝົດທີີ່ສ າຄັນສ າລັບນັກລົງທ ນ. ນັກລົງທ ນຄວນອ່ານໜັງສື
ຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ທັງໝົດ ລວມທັງຂໍ ມ ນດ້ານການເງ ິນ ແລະ ໝາຍເຫດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງ “ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ” 
ກ່ອນມີການລົງທ ນ. 

 

 ຂໍ ມ ນບໍລິສັດອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 
 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທະນາຄານ ຫ ື ທຄຕລ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນໂດຍການ
ປະກອບທ ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ຈ າກັດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັື້ງທະນາຄານ, ສະບັບເລກທີ 
129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈກິ 1989, ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບອະນ ຍາດດ າເນີນທ ລະກິດ
ດ້ານການທະນາຄານ, ສະບັບປັບປ ງຄັື້ງລ່າສ ດ ເລກທີ 4284/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2010, ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 23  ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮ ້ນອອກສ ່ມະຫາຊົນຄັື້ງ
ທ າອິດ. ທະນາຄານໄດ້ປູ່ຽນສະຖານະພາບຂອງຕົນຈາກ “ຈ າກັດ” ມາເປັນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ດັດແກ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 
ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄ ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ 
ລາວ. ນະວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ຊ ີ່ງຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງ ການເງ ິນ ເປັນຜ ້ຖືຮ ້ນໃຫຍ່ສ ດໂດຍຖືຮ ້ນ 80% ຂອງ
ຮ ້ນທັງໝົດ. 

 

ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງ ການເງິນ ໄດ້ຂາຍຮ ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທົົ່າກັບ 13,657,759 
ຮ  ້ນ )  ໃຫ ້ຄ  ່ ຮ ່ວມຮ  ້ນທາງຍ  ດທະສາດ  ຊ ື ີ່ ວ ່ າ  ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED 
(COFIBRED) ໂດຍອີງໃສ່ສ ັນຍາການຊື ື້ຮ  ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ການເງ ິນ ແລະ COFIBRED. 
COFIBRED ແມ່ນທະນາ ຄານໃນເຄືອຂອງ BRED ຊ ີ່ງເປັນທະນາຄານທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດໃນພາກພືື້ນຂອງສະມາຄົມ
ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກ ່ມຂອງ Banque Populare Group ທີີ່ເປັນກ ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ. 
ມ ນຄ່າຊືື້ທັງໝົດເທົົ່າກັບ 150,235,349,000 ກີບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຖອກຮ ້ນເຕັມມ ນຄ່າໂດຍ COFIBRED. 
 

 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ 
 

 ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນຂອງສະພາວະເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນ 
 ຄວາມສ່ຽງດ້ານເຄຣດິດ 
 ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຕະຫ າດ 
 ການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານທ ລະກິດໃນຍ ກໄອທີ 
 ການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານລະບຽບຫ ັກການ 
 ຄວາມສ່ຽງດ້ານອ ີ່ນໆ 

 

 ຂໍ ມ ນກ່ຽວກັບຮ ້ນທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍ 
 

 ສະເໜີຂາຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມ (RO) 
 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

1 
 

ພາກສງັລວມ 
 

ບົດສັງລວມສະບັບນີື້ື້ ອາດບໍໍ່ໄດ້ບັນຈ ຂໍ ມ ນທັງໝົດທີີ່ສ າຄັນສ າລັບນັກລົງທ ນ. ນັກລົງທ ນຄວນອ່ານໜັງສື
ຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ທັງໝົດ ລວມທັງຂໍ ມ ນດ້ານການເງ ິນ ແລະ ໝາຍເຫດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງ “ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ” 
ກ່ອນມີການລົງທ ນ. 

 

 ຂໍ ມ ນບໍລິສັດອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 
 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທະນາຄານ ຫ ື ທຄຕລ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນໂດຍການ
ປະກອບທ ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ຈ າກັດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັື້ງທະນາຄານ, ສະບັບເລກທີ 
129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈກິ 1989, ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບອະນ ຍາດດ າເນີນທ ລະກິດ
ດ້ານການທະນາຄານ, ສະບັບປັບປ ງຄັື້ງລ່າສ ດ ເລກທີ 4284/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2010, ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 23  ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮ ້ນອອກສ ່ມະຫາຊົນຄັື້ງ
ທ າອິດ. ທະນາຄານໄດ້ປູ່ຽນສະຖານະພາບຂອງຕົນຈາກ “ຈ າກັດ” ມາເປັນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ດັດແກ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 
ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄ ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ 
ລາວ. ນະວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ຊ ີ່ງຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງ ການເງ ິນ ເປັນຜ ້ຖືຮ ້ນໃຫຍ່ສ ດໂດຍຖືຮ ້ນ 80% ຂອງ
ຮ ້ນທັງໝົດ. 

 

ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງ ການເງິນ ໄດ້ຂາຍຮ ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທົົ່າກັບ 13,657,759 
ຮ  ້ນ )  ໃຫ ້ຄ  ່ ຮ ່ວມຮ  ້ນທາງຍ  ດທະສາດ  ຊ ື ີ່ ວ ່ າ  ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED 
(COFIBRED) ໂດຍອີງໃສ່ສ ັນຍາການຊື ື້ຮ  ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ການເງ ິນ ແລະ COFIBRED. 
COFIBRED ແມ່ນທະນາ ຄານໃນເຄືອຂອງ BRED ຊ ີ່ງເປັນທະນາຄານທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດໃນພາກພືື້ນຂອງສະມາຄົມ
ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກ ່ມຂອງ Banque Populare Group ທີີ່ເປັນກ ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ. 
ມ ນຄ່າຊືື້ທັງໝົດເທົົ່າກັບ 150,235,349,000 ກີບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຖອກຮ ້ນເຕັມມ ນຄ່າໂດຍ COFIBRED. 
 

 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ 
 

 ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນຂອງສະພາວະເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນ 
 ຄວາມສ່ຽງດ້ານເຄຣດິດ 
 ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຕະຫ າດ 
 ການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານທ ລະກິດໃນຍ ກໄອທີ 
 ການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານລະບຽບຫ ັກການ 
 ຄວາມສ່ຽງດ້ານອ ີ່ນໆ 

 

 ຂໍ ມ ນກ່ຽວກັບຮ ້ນທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍ 
 

 ສະເໜີຂາຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມ (RO) 
 

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

2 
 

ສະເໜີຂາຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມ (RO) ໃນສັດສ່ວນ (2) ຮ ້ນເດີມຕໍໍ່ (1) ຮ ້ນໃໝ່,
ໃນຈ ານວນ 68,288,600 ຮ ້ນ ດ້ວຍລາຄາທີີ່ສະເໜີຂາຍ 5,050 ກີບຕໍໍ່ຮ ້ນ. 

ຮ ້ນສາມັນທີີ່ເຫ ືອຈາກການບໍໍ່ໃຊ້ສິດ ໃນການຈອງຊືື້ຮ ້ນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມຈະຕ້ອງແບ່ງປັນໃຫ້ກັບຜ ້ຖືຮ ້ນລາຍ
ອືີ່ນທີີ່ສະເໜີຈອງຊືື້ຮ ້ນຫ າຍກວ່າສັດສ່ວນທີີ່ຕົນຈະໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ໂດຍການໃຊ້ວິທີສະເລ່ຍຖ່ວງນ ້າໜັກ ຫ ື 
ວິທີອືີ່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 

 ສະເໜີຂາຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນທົົ່ວໄປ (PO) 
 

ສະເໜີຂາຍຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນທົົ່ວໄປ (PO) ໃນຈ ານວນ 2,857,100 ຮ ້ນ, ດ້ວຍລາຄາ
ທີີ່ສະເໜີຂາຍ 5,300 ກີບຕໍໍ່ຮ ້ນ, ການແບ່ງປັນຮ ້ນຈະນ າໃຊ້ວິທີການສັົ່ງຈອງຊືື້ລ່ວງໜ້າກ່ອນຈ ີ່ງຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບ
ການແບ່ງປັນຮ ້ນກ່ອນ (ຈອງກ່ອນໄດ້ກ່ອນ) ຫ ື ນ າໃຊ້ວິທີສະເລ່ຍຖ່ວງນ ້າໜັກຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 

 ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນເພີີ່ມທ ນ 
 

ການເພີີ່ມທ ນທີີ່ມີມ ນຄ່າລວມ 360 ຕືື້ກີບໃນຄັື້ງນີື້ ແມ່ນແຜນການລະດົມທ ນ ເພືີ່ອເພີີ່ມທ ນທີີ່ໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊ ມສະໄໝສາມັນຜ ຖື້ຮ ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2012 ຊ ີ່ງໄດ້ຈັດຂ ື້ນໃນຄັື້ງວັນທີ 29 ມີນາ ປີ 2013. 
ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ມີການກ ານົດຄາດໝາຍດັົ່ງກ່າວ, ຕະຫລອດໄລຍະເວລາທີີ່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ດ າເນີນການຄົື້ນຄວ້າ
ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເອກະສານ, ວິຊາການ, ບ ກຄະລາກອນ ແລະ ປະສານງານຢູ່າງໄກ້ສິດກັບຂັື້ນເທິງ ແລະ  
ບັນດາໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການເພີີ່ມທ ນດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດບັນລ ເປ ັ້າໝາຍຕາມກອບໄລຍະ
ເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ຊ ີ່ງພາຍຫ ັງທີີ່ສ າເລັດການເພີີ່ມທ ນແລ້ວ ທຄຕລ ຈະສາມາດບັນລ ຂີດໝາຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນ
ຕາມລະບຽບທີີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ເປັນພືື້ນຖານສ າຄັນສ າລັບການນ າໃຊ້ຫ ັກການ 
Basel II (ບາເຊວ 2) ໃນອະນາຄົດ ພ້ອມທັງຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານທ ນ ເພືີ່ອຍົກສ ງຄວາມສາມາດ
ດ້ານການແຂ່ງຂັນ, ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ ລະກິດທະນາຄານ, ການອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ພັດທະນາການ
ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. 

 

 ນະໂຍບາຍເງ ິນປັນຜົນ 
 

ໃນປັດຈ ບັນ ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນແມ່ນ 1 ຄັື້ງ/ປີ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາ
ມະຕິຕົກລົງຕ່າງໆທີີ່ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກກອງປະຊ ມສາມັນຜ ້ຖືຮ ້ນປະຈ າປີ 2015 ຊ ີ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການຈ່າຍ
ເງ ິນປັນຜົນບໍໍ່ຕ ່າກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກ າໄລສ ດທິຂອງທະນາຄານ ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ຫັກເຂົື້າຄັງສ າຮອງຕາມກົດໝາຍ  
ແລະ ຄັງສ າຮອງຕາມລະບຽບການທີີ່ ທຄຕລ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ສ າລັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນລະຫວ່າງປີນັື້ນ.  

 

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນທີີ່ບໍໍ່ໃຫ້ຕ ່າກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກ າໄລສ ດທິດັົ່ງກາ່ວ
ອາດມີການປູ່ຽນແປງ ຂ ື້ນກັບການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນ ມັດຈາກກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ. ການພິຈາລະນາບັນຫາດັົ່ງກ່າວ
ອາດຕ້ອງອີງໃສ່ສະພາບເສດຖະກິດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ກະແສເງິນສົດ, ແຜນການລົງທ ນ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ ກ ານົດ
ໃນສັນຍາຕ່າງໆ ທີີ່ ທຄຕລ ໄດ້ມີພັນທະ ຫ ື ຜ ກພັນນ າຊ ີ່ງລວມທັງຂໍ ຈ າກັດທາງດ້ານນິຕິກ າ ແລະ ຄຽງຄ ່ກັບຄວາມ
ພຽງພໍຂອງທ ນໃນການຮັບຮອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຄານໃນອະນາຄົດ. 
   ທຄຕລ ຈະຈ່າຍເງ ິນປັນຜົນເປັນສະກ ນເງ ິນກີບ ແລະ ບັນດາຜ ້ຖືຮ ້ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນອາກອນລາຍໄດ້
ຈາກເງິນປັນຜົນດັົ່ງກ່າວ. 
 
 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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 ໂຄງສ້າງການຖືຮ ້ນ 
 

- ລາຍຊືີ່ ແລະ ສດັສວ່ນຂອງຜ ້ຖຮື ນ້ 
 

ຕາຕະລາງ 1: ລາຍຊືີ່ຜ ຖື້ຮ ້ນ 
 

ລ/ດ ຜ ້ຖຮື ນ້ 
ກອ່ນອອກ  RO/PO ຫ ງັອອກ  RO/PO 

ຈ ານວນຮ ນ້ % ຈ ານວນຮ ນ້ % 

1 ກະຊວງ ການເງິນ 95,604,321 70% 145,187,821 70% 

2 COFIBRED 13,657,759 10% 20,741,159 10% 

3 ນັກລົງທ ນທົົ່ວໄປ 27,315,520 20% 41,482,220 20% 

ລວມ 136,577,600 100% 207,411,200 100% 

ທ ນຈົດທະບຽນ 682,888,000,000 1,037,056,000,000 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການ 
 

- ສະພາບໍລິຫານ 
ຕາຕະລາງ 2: ສະພາບໍລິຫານ 

 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ດຣ ບ ນເຫ ືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ 

2 ທ່ານ ຄ າສ ກ ສ ນດາຣາ ຮອງປະທານ/ກ າມະການອິດສະຫ ະ 

3 ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ກ າມະການ 
4 ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄ ນນ ວົງ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ກ າມະການ 
5 ທ່ານ ນ. ຂັນທະລີວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ກ າມະການ 
6 ທ່ານ ວຽງໃຊ ຈັນທະວີສ ກ ຫົວໜ້າພະແນກຄ ້ມຄອງສາຂາຕາງໜ້າຜ ຖື້ຮ ້ນ/ກ າມະການ 

7 Mr. Marc ROBERT ຕາງໜ້າ COFI BRED ໃນນາມຄ ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ/ 
ກ າມະການອິດສະຫ ະ 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

- ຄະນະອ ານວຍການ 
ຕາຕະລາງ 3: ຄະນະອ ານວຍການ 

 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1  ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ  ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່

2  ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄ ນນ ວົງ  ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່

3  ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌  ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່
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 ໂຄງສ້າງການຖືຮ ້ນ 
 

- ລາຍຊືີ່ ແລະ ສດັສວ່ນຂອງຜ ້ຖຮື ນ້ 
 

ຕາຕະລາງ 1: ລາຍຊືີ່ຜ ຖື້ຮ ້ນ 
 

ລ/ດ ຜ ້ຖຮື ນ້ 
ກອ່ນອອກ  RO/PO ຫ ງັອອກ  RO/PO 

ຈ ານວນຮ ນ້ % ຈ ານວນຮ ນ້ % 

1 ກະຊວງ ການເງິນ 95,604,321 70% 145,187,821 70% 

2 COFIBRED 13,657,759 10% 20,741,159 10% 

3 ນັກລົງທ ນທົົ່ວໄປ 27,315,520 20% 41,482,220 20% 

ລວມ 136,577,600 100% 207,411,200 100% 

ທ ນຈົດທະບຽນ 682,888,000,000 1,037,056,000,000 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການ 
 

- ສະພາບໍລິຫານ 
ຕາຕະລາງ 2: ສະພາບໍລິຫານ 

 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ດຣ ບ ນເຫ ືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ 

2 ທ່ານ ຄ າສ ກ ສ ນດາຣາ ຮອງປະທານ/ກ າມະການອິດສະຫ ະ 

3 ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ກ າມະການ 
4 ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄ ນນ ວົງ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ກ າມະການ 
5 ທ່ານ ນ. ຂັນທະລີວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ກ າມະການ 
6 ທ່ານ ວຽງໃຊ ຈັນທະວີສ ກ ຫົວໜ້າພະແນກຄ ້ມຄອງສາຂາຕາງໜ້າຜ ຖື້ຮ ້ນ/ກ າມະການ 

7 Mr. Marc ROBERT ຕາງໜ້າ COFI BRED ໃນນາມຄ ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ/ 
ກ າມະການອິດສະຫ ະ 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

- ຄະນະອ ານວຍການ 
ຕາຕະລາງ 3: ຄະນະອ ານວຍການ 

 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1  ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ  ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່

2  ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄ ນນ ວົງ  ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່

3  ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌  ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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4  ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ  ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່
5  ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິີ່ງບ ບຜາ  ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່
6  ທ່ານ ສ ພັກ ຖິີ່ນໄຊພອນ  ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່
7  ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ  ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ ່

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 ຜົນການດ າເນີນງານ ແລະ ສັດສ່ວນທາງການເງ ິນ 3 ປີຜ່ານມາ (ປີ 2014 - ປີ 2016)  
ຜົນການດ າເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ລວມກິດຈະການໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີຜ່ານມາ ດັົ່ງນີື້: 

ຕາຕະລາງ 4: ຖານະການເງິນລວມກິດຈະການ 
 

ຖານະການເງນິລວມກດິຈະການ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 
ລວມຊັບສິນ 32,023,274 25,776,860 23,489,159 
ລວມໜີື້ສິນ 30,710,080 24,579,789 22,338,468 
ທ ນຈົດທະບຽນ 682,888 682,888 682,888 
ສ່ວນຂອງທ ນທັງໝົດຂອງທະນາຄານແມ່ນ 1,279,262 1,163,828 1,117,789 
ສ່ວນຂອງທ ນທັງໝົດຈາກສ່ວນໄດ້ເສຍທີີ່ບໍໍ່ສາມາດຄວບຄ ມ 33,932 33,243 32,902 
ລວມທ ນ 1,313,194 1,197,071 1,150,691 
ລວມໜີື້ສິນ ແລະ ທ ນ 32,023,274 25,776,860 23,489,159 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

ຕາຕະລາງ 5: ຜົນກ າໄລ/ຂາດທ ນ 
 

ຜົນກ າໄລ/ຂາດທ ນ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ 547,835 260,640 314,145 

ລາຍຮັບສ ດທິຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 178,433 158,234 131,279 

ລາຍຮັບສ ດທິຈາກການດ າເນີນງານ 610,180 481,633 470,155 

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຈາກການດ າເນີນງານ (410,377) (382,869) (357,168) 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 226,216 147,089 156,133 

ກ າໄລສ ດທິພາຍໃນປີ 174,105 124,712 133,308 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ຕາຕະລາງ 6: ກ າໄລຂາດທ ນສ ດທິ 
 

ກ າໄລ/ຂາດທ ນສ ດທ ິ(ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ2ີ014 

ກ າໄລສ ດທິພາຍໃນປີ 174,105 124,712 133,328 

ລາຍຮັບນອກການທ ລະກິດພາຍໃນໄລຍະຫ ັງຫັກອາກອນ (25,404) (31,081) 26,429 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ກ າໄລ/ຂາດທ ນສ ດທ ິ(ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ2ີ014 

ຍອດລວມລາຍຮັບນອກທ ລະກິດພາຍໃນໄລຍະຫ ັງຫັກອາກອນ 148,701 93,631 159,757 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ຕາຕະລາງ 7: ກະແສເງິນສົດ 
 

ກະແສເງນິສດົ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 226,216 147,089 156,133 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກການດ າເນີນງານ (2,888,552) (28,984) 5,990,076 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກກິດຈະກ າການລົງທ ນ (110,326) 166,135 (232,208) 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກ າດ້ານການເງິນ (29,881) (55,534) (40,567) 

ການເພີີ່ມຂ ື້ນ / ຫ  ດລົງສ ດທິຂອງເງິນສົດ  ແລະ  ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ (3,028,759) 81,617 5,717,301 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ ໃນຕອນຕົື້ນຂອງງວດ 10,154,343 10,081,167 4,362,709 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງນິສດົ ທາ້ຍປ ີ 7,125,584 10,154,343 10,081,167 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 ຊັບສິນລວມ  
 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2014, 2015 ແລະ 2016 ທະນາຄານໄດ້ມີຊັບສິນທັງໝົດ 23,489,159 ລ້ານ
ກີບ, 25,776,860 ລ້ານກີບ  ແລະ  32,023,274 ລ້ານກີບ ຕາມລ າດັບ. ໃນບັນດາຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ “ເງິນກ ້ຢືມໃຫ້
ລ ກຄ້າ” ແມ່ນກ້ອນຊັບສິນທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດໃນສາມປີຕິດຕໍໍ່ກັນຊ ີ່ງກວມເອົາ 40.97%, 42.11% ແລະ 59.62% ຂອງ
ຊັບສິນທັງໝົດຕາມລ າດັບ. ກົງກັນຂ້າມ “ເງິນສົດ ແລະ ຍອດເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ” ແລະ “ໜີື້ຕ້ອງ
ສົົ່ງທະນາຄານ” ຊ ີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເງິນສົດ ແລະ ອົງປະກອບທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໄດຫ້  ດລົງ 21.87% ແລະ  
21.84% ໃນແຕ່ລະປີ. ດ້ວຍເຫດດັົ່ງກ່າວ ທຄຕລ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຮັດກ ມຕໍໍ່ໂຄງສ້າງຊັບສິນ ຫ ື ເວົື້າອີກຢູ່າງໜ ີ່ງກໍໍ່ຄື
ທະນາຄານໄດ້ແບກຫາບຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂ ື້ນ ໂດຍການຫັນຊັບສິນໄປສ ່ຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ດອກເບ້ຍ
ເພີີ່ມຂ ື້ນ.  

 

 ໜີື້ສິນລວມ 
 

ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາທະນາຄານໄດ້ຮັກສາໂຄງສ້າງໜີື້ສິນທີີ່ປະກອບດ້ວຍ “ເງ ິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ” ທີີ່ກວມເອົາ 
85.51%, 86.70% ແລະ 82.72% ຂອງໜີື້ສິນລວມ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2014, 2015 ແລະ 2016 ຕາມ
ລ າດັບ. ສ່ວນທີີ່ເຫ ືອແມ່ນມາຈາກໜິື້ສິນກັບບັນດາທະນາຄານ (ໜີື້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ເງ ິນກ ້ຈາກ
ທະນາຄານອືີ່ນ) ແລະ ໜີື້ສິນອືີ່ນໆ. ໃນຖານະເປັນໜ ີ່ງໃນທະນາຄານຊັື້ນນ າຂອງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານມີຄວາມໄດ້
ປຽບຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນການຂະຫຍາຍການປູ່ອຍເງິນກ ້ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ ແລະ ທ ລະກິດການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອອືີ່ນໆ. 

 
 
 
 
 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ກ າໄລ/ຂາດທ ນສ ດທ ິ(ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ2ີ014 

ຍອດລວມລາຍຮັບນອກທ ລະກິດພາຍໃນໄລຍະຫ ັງຫັກອາກອນ 148,701 93,631 159,757 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ຕາຕະລາງ 7: ກະແສເງິນສົດ 
 

ກະແສເງນິສດົ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 226,216 147,089 156,133 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກການດ າເນີນງານ (2,888,552) (28,984) 5,990,076 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກກິດຈະກ າການລົງທ ນ (110,326) 166,135 (232,208) 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກ າດ້ານການເງິນ (29,881) (55,534) (40,567) 

ການເພີີ່ມຂ ື້ນ / ຫ  ດລົງສ ດທິຂອງເງິນສົດ  ແລະ  ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ (3,028,759) 81,617 5,717,301 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ ໃນຕອນຕົື້ນຂອງງວດ 10,154,343 10,081,167 4,362,709 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງນິສດົ ທາ້ຍປ ີ 7,125,584 10,154,343 10,081,167 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 ຊັບສິນລວມ  
 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2014, 2015 ແລະ 2016 ທະນາຄານໄດ້ມີຊັບສິນທັງໝົດ 23,489,159 ລ້ານ
ກີບ, 25,776,860 ລ້ານກີບ  ແລະ  32,023,274 ລ້ານກີບ ຕາມລ າດັບ. ໃນບັນດາຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ “ເງິນກ ້ຢືມໃຫ້
ລ ກຄ້າ” ແມ່ນກ້ອນຊັບສິນທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດໃນສາມປີຕິດຕໍໍ່ກັນຊ ີ່ງກວມເອົາ 40.97%, 42.11% ແລະ 59.62% ຂອງ
ຊັບສິນທັງໝົດຕາມລ າດັບ. ກົງກັນຂ້າມ “ເງິນສົດ ແລະ ຍອດເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ” ແລະ “ໜີື້ຕ້ອງ
ສົົ່ງທະນາຄານ” ຊ ີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເງິນສົດ ແລະ ອົງປະກອບທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໄດ້ຫ  ດລົງ 21.87% ແລະ  
21.84% ໃນແຕ່ລະປີ. ດ້ວຍເຫດດັົ່ງກ່າວ ທຄຕລ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຮັດກ ມຕໍໍ່ໂຄງສ້າງຊັບສິນ ຫ ື ເວົື້າອີກຢູ່າງໜ ີ່ງກໍໍ່ຄື
ທະນາຄານໄດ້ແບກຫາບຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂ ື້ນ ໂດຍການຫັນຊັບສິນໄປສ ່ຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ດອກເບ້ຍ
ເພີີ່ມຂ ື້ນ.  

 

 ໜີື້ສິນລວມ 
 

ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາທະນາຄານໄດ້ຮັກສາໂຄງສ້າງໜີື້ສິນທີີ່ປະກອບດ້ວຍ “ເງ ິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ” ທີີ່ກວມເອົາ 
85.51%, 86.70% ແລະ 82.72% ຂອງໜີື້ສິນລວມ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2014, 2015 ແລະ 2016 ຕາມ
ລ າດັບ. ສ່ວນທີີ່ເຫ ືອແມ່ນມາຈາກໜິື້ສິນກັບບັນດາທະນາຄານ (ໜີື້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ເງ ິນກ ້ຈາກ
ທະນາຄານອືີ່ນ) ແລະ ໜີື້ສິນອືີ່ນໆ. ໃນຖານະເປັນໜ ີ່ງໃນທະນາຄານຊັື້ນນ າຂອງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານມີຄວາມໄດ້
ປຽບຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນການຂະຫຍາຍການປູ່ອຍເງິນກ ້ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ ແລະ ທ ລະກິດການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອອືີ່ນໆ. 
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 ສ່ວນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ 

 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2014, 2015 ແລະ 2016 ທ ນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນທັງໝົດໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງຈາກ 
1,150,691 ລ້ານກີບ ຫ ື ເທົົ່າກັບ 4.90% ຂອງຊັບສິນລວມມາເປັນ 1,313,194  ລ້ານກີບ ຫ ື ເທົົ່າກັບ 4.10% 
ຂອງຊັບສິນລວມຕາມລ າດັບ. ທ ນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານແມ່ນ 682,888 ລ້ານກີບ. ໃນວັນທີ 31 ທັນວາປີ 
2014, 2015 ແລະ 2016 ເຖິງແມ່ນວ່າທ ນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານມີການເພີີ່ມຂ ື້ນໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ສັດສ່ວນຕໍໍ່
ຊັບສິນພັດເລີີ່ມຫ  ດລົງ. ສິີ່ງເຫ ົົ່ານີື້ໄດ້ບົົ່ງບອກວ່າທະນາຄານໄດ້ມີສັດສ່ວນໜີື້ສິນຕໍໍ່ທ ນທີີ່ສ ງຂ ື້ນ ຊ ີ່ງເປັນການບົົ່ງບອກ
ເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານສະຖຽນລະພາບທີີ່ສ ງຂ ື້ນ. ເພືີ່ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັົ່ງກ່າວຈະມີການເພີີ່ມທ ນຈົດທະບຽນຈາກ
ເດີມມາເປັນປະມານ 1,037,056 ລ້ານກີບ ພາຍຫ ັງອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ ຊ ີ່ງເຮັດໃຫ້ສ່ວນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນເພີີ່ມຂ ື້ນຈາກ
ເດີມເປັນ 1,667,362 ລ້ານກີບ ຫ ື ເທົົ່າກັບ 5.21% ຂອງຊັບສິນລວມ.  

ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນທີີ່ສ າຄັນຂອງ ທຄຕລ ລວມກິດຈະການໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີຜ່ານມາ ດັົ່ງນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 8: ອັດຕາສ່ວນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜົນກ າໄລ 
 

ອັດຕາສວ່ນຄວາມສາມາດໃນການສາ້ງຜນົກ າໄລ % ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 
ດອກເບ້ຍລາຍຮັບຕໍໍ່ດອກເບ້ຍຊັບສິນລາຍໄດ້ % 7.12% 7.33% 7.73% 

ສ່ວນຕ່າງດອກເບ້ຍສ ດທິ % 2.77% 1.78% 2.42% 

ຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍໄດ້ % 22.63% 26.63% 23.79% 

ລາຍໄດ້ທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນດອກເບ້ຍຕໍໍ່ລາຍໄດ້ລວມທັງໝົດ % 30.52% 56.14% 43.07% 

ຕົື້ນທ ນຕໍໍ່ລາຍໄດ ້ % 52.04% 64.43% 64.72% 

ອັດຕາສ່ວນອາກອນ % 23.04% 15.21% 14.61% 

ຜົນຕອບແທນຕໍໍ່ຮ ້ນ % 14.20% 10.90% 12.17% 

ຜົນຕອບແທນຕໍໍ່ຊັບສິນ % 0.60% 0.50% 0.66% 
ຄ ນນະພາບຂອງຊັບສິນ 
ໜີື້ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPLs) (ລ້ານກີບ)  269,795 289,067 297,735 

ໜີື້ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນທັງໝົດຕໍໍ່ເງ ິນກ ້ຢືມ % 1.40% 2.62% 3.06% 

ຄວາມສ່ຽງຈາກການກ ້ຢືມ % 125.87% 92.97% 66.94% 
ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງ 
ອັດຕາສ່ວນເງິນກ ້ລວມຕໍໍ່ເງ ິນຝາກ % 76.02% 51.88% 50.99% 
ຄວາມພຽງພໍຂອງເງ ິນທ ນ 
ທ ນຊັື້ນ 1 (ລ້ານກີບ)  1,272,887 1,132,051 1,117,789 

ເງິນທ ນທັງໝົດ (ລ້ານກີບ)  724,761 591,510 583,359 

ຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ລ້ານກີບ)  13,588,881 10,549,190 7,321,330 

ສັດສ່ວນຮ ້ນຕໍໍ່ຊັບສິນ % 4.10% 4.64% 4.90% 
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ອັດຕາສ່ວນເງິນທ ນຊັື້ນ 1 % 9.37% 10.73% 15.27% 

ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງເງິນທ ນ % 5.33% 5.61% 7.97% 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ  
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ອັດຕາສ່ວນເງິນທ ນຊັື້ນ 1 % 9.37% 10.73% 15.27% 

ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງເງິນທ ນ % 5.33% 5.61% 7.97% 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ  
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ພາກທ ີ1 ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

1. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
1.1 ຂໍ ມ ນທົົ່ວໄປຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 

ຊືີ່ເປັນພາສາລາວ   : ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (  ທຄຕລ) 
ຊືີ່ເປັນພາສາອັງກິດ   : BANQUE POUR LE COMMERCE  

EXTERIEUR LAO PUBLIC (BCEL) 
ວັນສ້າງຕັື້ງ    : 01 ພະຈິກ 1989 
ປະເພດທ ລະກິດ   : ບໍລິການດ້ານທະນາຄານ 
ທ ນຈົດທະບຽນທີີ່ຊ າລະແລ້ວ   : 682,888,000,000  
ມ ນຄ່າກ ານົດ    : 5,000 ກີບ/ຮ ້ນ 
ຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ສະເໜີອອກຈ າໜ່າຍ  : 71,145,700 ຮ ້ນ 
ຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ສະໜີຂາຍໃຫ້ຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມ : 68,288,600 ຮ ້ນ 
ລາຄາສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມ  : 5,050 ກີບ/ຮ ້ນ 
ຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ຖື້ຮ ້ນທົົ່ວໄປ:  2,857,100 ຮ ້ນ   
ລາຄາສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ຖື້ຮ ້ນທົົ່ວໄປ :  5,300 ກີບ/ຮ ້ນ    
ສ ານັກງານໃຫຍ່:   : ອາຄານທີ 1 , ຖະໜົນປາງຄ າ, ຕ ້ ປ.ນ. 2925,  

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
ໂທລະສັບ    :  +856-21-213200 
ແຟັກ    :  +856-21-213202 
E-mail    :  bcelhqv@bcel.com.la 
Website    :  www.bcel.com.la 
 
ສັນຍາລັກ/ເຄືີ່ອງໝາຍ   : 

  

1.2 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນໂດຍການປະກອບທ ນຂອງທະນາຄານ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ຈ າກັດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນ ຍາດສ້າງຕັື້ງທະນາຄານ, ສະບັບເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 
ພະຈິກ 1989, ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບອະນ ຍາດດ າເນີນທ ລະກິດດ້ານການທະນາຄານ ສະບັບ
ປັບປ ງຄັື້ງລ່າສ ດ ເລກທີ 4284/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2010, ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນ
ທີ 23  ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮ ້ນອອກສ ່ມະຫາຊົນຄັື້ງທ າອິດ. ທະນາຄານໄດ້ປູ່ຽນສະຖານະ
ພາບຂອງຕົນຈາກ “ຈ າກັດ” ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ດັດແກ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011, ອອກໂດຍກົມທະບຽນ 
ແລະ ຄ ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ຊ ີ່ງ
ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງ ການເງິນ ເປັນຜ ຖື້ຮ ້ນໃຫຍ່ສ ດ ໂດຍຖືຮ ້ນ 80% ຂອງຮ ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງ ການເງ ິນ ຂາຍຮ ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທົົ່າກັບ 13,657,759 ຮ ້ນ) 
ໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມຮ ້ນທາງຍ ດທະສາດ ຊືີ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (COFIBRED). 
ອີງຕາມສັນຍາການຊືື້ຮ ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ການເງິນ ແລະ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານ
ໃນເຄືອຂອງ BRED ຊ ີ່ງເປັນທະນາຄານທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດ ໃນພາກພືື້ນຂອງສະມາຄົມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກ ່ມຂອງ 
Banque Populare Group ທີີ່ເປັນກ ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ. ມ ນຄ່າຊື ື້ທັງໝົດເທົົ່າກັບ 
150,235,349,000 ກີບ, ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບການຖອກຮ ້ນເຕັມມ ນຄ່າໂດຍ COFIBRED. 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ທຄຕລ ສາມາດສັງລວມເປັນລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລ ່ມນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 9: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
 

ປ ີ ເນືື້ອໃນ 

1975 

ພາຍຫ ັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປ ດປູ່ອຍ ແລະ ໄດ້ສະຖາປານາເປັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ 
ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຂ ື້ນໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1975, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວກໍໍ່ໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ ຊ ີ່ງຖືເປັນສາຂາໜ ີ່ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຄັງເບີກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ 
ແລະ ໄດ້ຮັບມອບສິດໃຫ້ຜ ກຂາດ ເຮັດໜ້າທີີ່ສະເພາະທ ລະກິດດ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ
ພາລະໜ້າທີີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານພົວພັນດ້ານການຄ້າກັບສາກົນ, ຖືບັນຊີ ແລະ ຄ ້ມຄອງບັນຊີເງ ິນຝາກ
ເປັນສະກ ນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ນອກນັື້ນຍັງໄດ້ຮັບມອບໝາຍຄ ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອ, ທ ນກ ້
ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ລວມທັງເຮັດໜ້າທີີ່ຊ າລະສະສາງກັບສາກົນ. 

1989 

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຍ ດທະສາດໃນການພັດທະນາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 
ປີ 1989 ເປັນຕົື້ນມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ຫັນຈາກທະນາຄານທີີ່ລັດບໍລິຫານ ມາ
ເປັນທະນາຄານທ ລະກິດລັດດ າເນີນການໄລ່ລຽງທ ລະກິດເປັນເອກະລາດ, ກ ້ມຕົນເອງທາງດ້ານລາຍຮັບ-
ລາຍຈ່າຍໂດຍຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການຄ ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີໜ້າທີີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ
ທະນາຄານ ແລະ ການເງິນໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າທົົ່ວໄປເປັນຕົື້ນແມ່ນ: ການຮັບຝາກເງິນ, ການໃຫ້ກ ້ຢືມ, ອອກ
ໜັງສືຄ ້າປະກັນ, ເປີດໜັງສືສິນເຊືີ່ອເພືີ່ອນ າສິນຄ້າເຂົື້າ, ຮັບແຈ້ງໜັງສືສິນເຊືີ່ອເພືີ່ອສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກ, 
ບໍລິການຊ າລະສະສາງພາຍໃນ  ແລະ ສາກົນໂດຍນ າໃຊ້ເຄື ີ່ອງມືທີ ີ່ທັນສະໃໝ ເຊັ ົ່ນ: ໂອນເງ ິນໄປ
ຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບ SWIFT, Fax, Online, Telex, ອອກເຊັກ ແລະ ອື ີ່ນໆ; ດ້ານການ
ບໍລິການແລກປູ່ຽນເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ; ບໍລິການເຮັດບັດເຄຣດິດສາກົນ, ບັດເອທີເອັມ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

1998 

ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 1998 ກະຊວງ ການເງ ິນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ ື້ງສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ຊ ດທ າອິດຂ ື້ນຊ ີ່ງປະກອບມີຜ ້ຕ່າງໜ້າກະຊວງ ການເງ ິນ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ 
ແລະ ມີຜ ຕ້າງໜ້າຈາກກະຊວງການຄ້າ ແລະ ຈາກບັນດາແຂວງທີີ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມີ
ສາຂາຕັື້ງຢ ູ່ເຊັົ່ນ: ແຂວງ ຈ າປາສັກ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄ າມ່ວນເປັນຕົື້ນ. ສະພາບ



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

9 
 

ດັດແກ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011, ອອກໂດຍກົມທະບຽນ 
ແລະ ຄ ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ຊ ີ່ງ
ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງ ການເງິນ ເປັນຜ ຖື້ຮ ້ນໃຫຍ່ສ ດ ໂດຍຖືຮ ້ນ 80% ຂອງຮ ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2011, ກະຊວງ ການເງ ິນ ຂາຍຮ ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທົົ່າກັບ 13,657,759 ຮ ້ນ) 
ໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມຮ ້ນທາງຍ ດທະສາດ ຊືີ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (COFIBRED). 
ອີງຕາມສັນຍາການຊືື້ຮ ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ການເງິນ ແລະ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານ
ໃນເຄືອຂອງ BRED ຊ ີ່ງເປັນທະນາຄານທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດ ໃນພາກພືື້ນຂອງສະມາຄົມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກ ່ມຂອງ 
Banque Populare Group ທີີ່ເປັນກ ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ. ມ ນຄ່າຊື ື້ທັງໝົດເທົົ່າກັບ 
150,235,349,000 ກີບ, ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບການຖອກຮ ້ນເຕັມມ ນຄ່າໂດຍ COFIBRED. 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ທຄຕລ ສາມາດສັງລວມເປັນລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລ ່ມນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 9: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
 

ປ ີ ເນືື້ອໃນ 

1975 

ພາຍຫ ັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປ ດປູ່ອຍ ແລະ ໄດ້ສະຖາປານາເປັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ 
ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຂ ື້ນໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1975, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວກໍໍ່ໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ ຊ ີ່ງຖືເປັນສາຂາໜ ີ່ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຄັງເບີກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ 
ແລະ ໄດ້ຮັບມອບສິດໃຫ້ຜ ກຂາດ ເຮັດໜ້າທີີ່ສະເພາະທ ລະກິດດ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ
ພາລະໜ້າທີີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານພົວພັນດ້ານການຄ້າກັບສາກົນ, ຖືບັນຊີ ແລະ ຄ ້ມຄອງບັນຊີເງ ິນຝາກ
ເປັນສະກ ນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ນອກນັື້ນຍັງໄດ້ຮັບມອບໝາຍຄ ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອ, ທ ນກ ້
ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ລວມທັງເຮັດໜ້າທີີ່ຊ າລະສະສາງກັບສາກົນ. 

1989 

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຍ ດທະສາດໃນການພັດທະນາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 
ປີ 1989 ເປັນຕົື້ນມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ຫັນຈາກທະນາຄານທີີ່ລັດບໍລິຫານ ມາ
ເປັນທະນາຄານທ ລະກິດລັດດ າເນີນການໄລ່ລຽງທ ລະກິດເປັນເອກະລາດ, ກ ້ມຕົນເອງທາງດ້ານລາຍຮັບ-
ລາຍຈ່າຍໂດຍຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການຄ ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີໜ້າທີີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ
ທະນາຄານ ແລະ ການເງິນໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າທົົ່ວໄປເປັນຕົື້ນແມ່ນ: ການຮັບຝາກເງິນ, ການໃຫ້ກ ້ຢືມ, ອອກ
ໜັງສືຄ ້າປະກັນ, ເປີດໜັງສືສິນເຊືີ່ອເພືີ່ອນ າສິນຄ້າເຂົື້າ, ຮັບແຈ້ງໜັງສືສິນເຊືີ່ອເພືີ່ອສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກ, 
ບໍລິການຊ າລະສະສາງພາຍໃນ  ແລະ ສາກົນໂດຍນ າໃຊ້ເຄື ີ່ອງມືທີ ີ່ທັນສະໃໝ ເຊັ ົ່ນ: ໂອນເງ ິນໄປ
ຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບ SWIFT, Fax, Online, Telex, ອອກເຊັກ ແລະ ອື ີ່ນໆ; ດ້ານການ
ບໍລິການແລກປູ່ຽນເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ; ບໍລິການເຮັດບັດເຄຣດິດສາກົນ, ບັດເອທີເອັມ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

1998 

ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 1998 ກະຊວງ ການເງ ິນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ ື້ງສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ຊ ດທ າອິດຂ ື້ນຊ ີ່ງປະກອບມີຜ ້ຕ່າງໜ້າກະຊວງ ການເງ ິນ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ 
ແລະ ມີຜ ຕ້າງໜ້າຈາກກະຊວງການຄ້າ ແລະ ຈາກບັນດາແຂວງທີີ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມີ
ສາຂາຕັື້ງຢ ູ່ເຊັົ່ນ: ແຂວງ ຈ າປາສັກ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄ າມ່ວນເປັນຕົື້ນ. ສະພາບ
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ບໍລິຫານມີພາລະບົດບາດໃນການກ ານົດທິດທາງນະໂຍບາຍ, ການດ າເນີນງານ, ຊີື້ນ າການປະຕິບັດວຽກ
ງານຮອບດ້ານຂອງ ທຄຕລ ເພືີ່ອປ ກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງທະນາຄານ ໃຫ້ເປັນໄປ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ວາງອອກ ຊ ີ່ງສະພາບໍລິຫານຊ ດທ າອິດມີອາຍ ການ 3 ປີ. 

1999 
ວັນທີ 22 ມິຖ ນາ 1999 ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຍັງໄດ້ຮ່ວມທ ນກັບ
ທະນາຄານຮ ້ນສ່ວນການຄ້າລົງທ ນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ສ້າງຕັື້ງ ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດ
ລາວ-ຫວຽດ ຂ ື້ນ. 

2001 
ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2001 ສະພາບໍລິຫານຊ ດທີ 2 ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັື້ງຂ ື້ນບົນຟືັ້ນຖານການຖອດຖອນ
ບົດຮຽນຈາກສະພາບໍລິຫານຊ ດເກົົ່າ ສະພາບໍລິຫານຊ ດທີ 2 ປະກອບມີຜ ຕ້າງໜ້າກະຊວງ ການເງິນ ເປັນ
ປະທານ ແລະ  ພາກສ່ວນອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນກ າມະການ. 

2003 

ໃນເດ ອນມັງກອນປ ີ2003 ສະພາບໍລິຫານຊ ດທີ 3 ໄດ້ຖືກສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ ຊ ີ່ງປະກອບມີແຕ່ພະນັກງານຂອງ
ທະນາຄານທັງໝົດ, ນອກຈາກນັື້ນ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ຈ້າງຜ ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທະນາຄານຈາກ
ຕ່າງປະເທດມາປະຈ າການຢ ູ່ນ າ ເພືີ່ອຊ່ວຍແນະນ າທ ກດ້ານໃນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງທະນາຄານໃນ
ເວລານັື້ນ. 

2008 ຮ່ວມກັບ ກ ່ມບໍລິສັດ ປະກັນໄພທະນາຄານລົງທ ນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ສ້າງຕັື້ງ ບໍລິສັດ ຮ່ວມ
ທ ລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ຂ ື້ນ. 

2011 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮ່ວມທ ນກັບບໍລິສັດ COFIBRED ທີີ່ຕາງໜ້າໃຫ້
ກ ່ມທະນາຄານ BRED ທີີ່ຈົດທະບຽນຢ ູ່ປະເທດຝຣັົ່ງ ເພືີ່ອສ້າງຕັື້ງ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຂ ື້ນ. 

2011 

ວັນທີ 11 ມັງກອນ ປີ 2011 ທຄຕລ ກໍໄດ້ຫັນປູ່ຽນຈາກ ທະນາຄານທ ລະກິດລັດ ມາເປັນ ທະນາຄານ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ເປັນທະນາຄານທ າອິດ ແລະ ນິຕິບ ກຄົນທ າອິດໃນ ສປປ ລາວ 
ທີີ່ຈົດທະບຽນຢ ູ່ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ ຊ ີ່ງໃນນັື້ນຜ ້ຖືຮ ້ນລາຍໃຫຍ່ແມ່ນ ກະຊວງ ການເງ ິນ ຖືຮ ້ນ 
70% ຂອງຈ ານວນຮ ້ນທັງໝົດ, ພະນັກງານ ທຄຕລ ຖືຮ ້ນ 5%, ຄ ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ 10% ແລະ 
ມວນຊົນທົົ່ວໄປ 15%. 

2011 ຮ່ວມທ ນກັບບໍລິສັດ ຫ ັກຊັບ KTZMICO ຂອງປະເທດໄທ ສ້າງຕັ ື້ງບໍລິສັດຫ ັກຊັບ BCEL-KT 
ຈ າກັດ ຂ ື້ນ. 

2013 ກອງປະຊ ມສະໃໝສາມັນຜ ້ຖືຮ ້ນປະຈ າປີ 2012 ໄດ້ມີມະຕິອະນ ມັດການເພີີ່ມທ ນ 360 ຕືື້ກີບໃຫ້ 
ທຄຕລ. 

2014 ຮ່ວມທ ນກັບທະນາຄານ ຟ ຕ່ຽນ ຈ າກັດ ສ້າງຕັື້ງ ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ ຂ ື້ນ 

2016 
ປັດຈ ບັນທະນາຄານມີ 1 ສ ານັກງານໃຫຍ່, 1 ບໍລິສັດໃນເຄືອ, 4 ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ, 19 ສາຂາຫ ັກ, 77 
ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ 15 ຫ້ອງແລກປູ່ຽນເງິນຕາທົົ່ວ ສປປ ລາວ. 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ມາຮອດປັດຈ ບັນກິດຈະການຫ ັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງ ິນ, ລວມທັງ
ການລະດົມທ ນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັື້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກອົງກອນ ແລະ ບ ກຄົນ; ການປູ່ອຍເງິນກ ້ໄລຍະສັື້ນ, 
ກາງ, ຍາວ ແລະ ລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ແລະ ບ ກຄົນ ອີງຕາມຈ ດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນ
ຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການແລກປູ່ຽນເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫ  ດຂອງ
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ເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີີ່ມີຄ ນຄ່າອືີ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືີ່ນໆ ທີີ່
ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

 

1.3 ຜົນສ າເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
 

ຕະຫລອດໄລຍະຫ າຍສິບປີຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຕັື້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ
ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຢູ່າງຮອບດ້ານ, ປະຕິບັດຕາມທິດຊີື້ນ າຈາກຂັື້ນເທິງໃນການຮ່ວມທ ນກັບທະນາຄານ ຮ ້ນ
ສ່ວນການຄ້າລົງທ ນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ເຮັດໜ້າທີີ່ດ າເນີນວຽກງານບໍລິການດ້ານທະນາຄານ ດ້ວຍຮ ບການ
ຮ່ວມມືແບບພິເສດຂອງສອງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຜ່ານການດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວເຫັນວ່າທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນ ການປະກອບສ່ວນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການ
ລົງທ ນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ ຈ ີ່ງໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັື້ນ III ຕາມລັດຖະດ າລັດ ສະບັບເລກທີ 
27/ສປປ, ລົງວັນທີ 26 ພ ດສະພາ 2004; ໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັື້ນ II ຕາມດ າລັດ ສະບັບເລກທີ 335/ສປປ, 
ລົງວັນທີ 28/12/2007; ໃນການປະກອບສ່ວນປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ 1975-
2005; ໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັື້ນ II ໃນການຮ່ວມມືພິເສດລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນວັນຄົບຮອບສ້າງຕັື້ງທະນາຄານ 
ຮ່ວມທ ລະກິດລາວ - ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 10 ປີ 22/06/1999 - 22/06/2009; ໃນວັນຄົບຮອບ 20 ປີແຫ່ງ
ການຫັນເປັນທ ລະກິດ, ທຄຕລ ໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊອິດສະຫລະຊັື້ນ III ໜືີ່ງໜ່ວຍ, ນອກນັື້ນ ທຄຕລ ຍັງໄດ້ຮັບບັນດາ
ລາງວັນດັົ່ງມີລາຍລະອຽດຕໍໍ່ໄປນີື້: 

ຕາຕະລາງ 10: ລາງວັນສາກົນທີີ່ໄດ້ຮັບ 
 

ປ ີ ເນືື້ອໃນ ຈາກພາກສວ່ນ 
2011 The Bank Of the Year 2011 From The Branden Awards 

2012 

Core Banking SysitemInitiative of the Year- 
Retail Banking Awards 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Lao Domedtic Technology & Operations 
Bank Of The Year - Whole Sale Banking 
Awards 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

2013 

The Platinum Technology Awards for 
Quality & Best Trade Name 2013 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Lao Domestic Projcet Finance Bank Of The 
Year 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Lao Domestic Technology and Operations 
Bank Of The Year 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Domestic Retail Bank Of The Year 
From Asian Banking & Finance 
Magazine 
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ເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີີ່ມີຄ ນຄ່າອືີ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືີ່ນໆ ທີີ່
ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

 

1.3 ຜົນສ າເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
 

ຕະຫລອດໄລຍະຫ າຍສິບປີຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຕັື້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ
ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຢູ່າງຮອບດ້ານ, ປະຕິບັດຕາມທິດຊີື້ນ າຈາກຂັື້ນເທິງໃນການຮ່ວມທ ນກັບທະນາຄານ ຮ ້ນ
ສ່ວນການຄ້າລົງທ ນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ເຮັດໜ້າທີີ່ດ າເນີນວຽກງານບໍລິການດ້ານທະນາຄານ ດ້ວຍຮ ບການ
ຮ່ວມມືແບບພິເສດຂອງສອງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຜ່ານການດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວເຫັນວ່າທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນ ການປະກອບສ່ວນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການ
ລົງທ ນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ ຈ ີ່ງໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັື້ນ III ຕາມລັດຖະດ າລັດ ສະບັບເລກທີ 
27/ສປປ, ລົງວັນທີ 26 ພ ດສະພາ 2004; ໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັື້ນ II ຕາມດ າລັດ ສະບັບເລກທີ 335/ສປປ, 
ລົງວັນທີ 28/12/2007; ໃນການປະກອບສ່ວນປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ 1975-
2005; ໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັື້ນ II ໃນການຮ່ວມມືພິເສດລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນວັນຄົບຮອບສ້າງຕັື້ງທະນາຄານ 
ຮ່ວມທ ລະກິດລາວ - ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 10 ປີ 22/06/1999 - 22/06/2009; ໃນວັນຄົບຮອບ 20 ປີແຫ່ງ
ການຫັນເປັນທ ລະກິດ, ທຄຕລ ໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊອິດສະຫລະຊັື້ນ III ໜືີ່ງໜ່ວຍ, ນອກນັື້ນ ທຄຕລ ຍັງໄດ້ຮັບບັນດາ
ລາງວັນດັົ່ງມີລາຍລະອຽດຕໍໍ່ໄປນີື້: 

ຕາຕະລາງ 10: ລາງວັນສາກົນທີີ່ໄດ້ຮັບ 
 

ປ ີ ເນືື້ອໃນ ຈາກພາກສວ່ນ 
2011 The Bank Of the Year 2011 From The Branden Awards 

2012 

Core Banking SysitemInitiative of the Year- 
Retail Banking Awards 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Lao Domedtic Technology & Operations 
Bank Of The Year - Whole Sale Banking 
Awards 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

2013 

The Platinum Technology Awards for 
Quality & Best Trade Name 2013 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Lao Domestic Projcet Finance Bank Of The 
Year 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Lao Domestic Technology and Operations 
Bank Of The Year 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Domestic Retail Bank Of The Year 
From Asian Banking & Finance 
Magazine 
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2014 

Laos Domestic Cash Management Of The 
Year 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Lao Domestic Technology And Operations 
Bank Of The Year 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Domestic Retail Bank Of The Year 
From Asian Banking & Finance 
Magazine 

OnlineBanking Initiative Of The Year 
From Asian Banking & Finance 
Magazine 

2015 

ICT Award 2015“Outstanding User 
Organization Award 2015 

From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Best Internet Bank – Laos PDR 
From Global Banking & 
Finance Review, London, UK 

2016 

Domestic Retail Bank Of The Year 
From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Mobile Banking Initiative– Laos 
From Asian Banking & Finance 
Magazine 

Best Internet Bank – Laos PDR 
From Global Banking & 
Finance Review, London, UK 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ 
 

1.4 ບໍລິສັດທີີ່ກ່ຽວພັນ 
  

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ2016 ທະນາຄານມີ 01 (ໜ ີ່ງ) ບໍລິສັດໃນເຄືອ  ແລະ 04 (ສີີ່) ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 

- ບໍລິສັດໃນເຄືອ 
 

ໃນປີ 2011 ທຄຕລ ໄດ້ຮ່ວມທ ນກັບບໍລິສັດຫ ັກຊັບ KTZMICO ຂອງປະເທດໄທ ສ້າງຕັື້ງບໍລິສັດຫ ັກຊັບ
BCEL-KT ຈ າກັດ ຂ ື້ນ. 

ຕາຕະລາງ 11: ບໍລິສັດໃນເຄືອ 
 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

ຊືີ່ ໃບທະບຽນວສິະຫະກິດ ຂະແໜງການ % 

ບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກັດ 

ເລກທີ 180–10 ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 
2010ໂດຍກົມສົົ່ງເສີມການລົງທ ນຂອງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນຂອງ 

ສປປ ລາວ. 

ທ ລະກິດຫ ັກຊັບ 70% 
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- ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 
 

 ມາຮອດທ້າຍປີ 2016 ທຄຕລ ໄດ້ມີການຮ່ວມທ ນກັບນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອສ້າງຕັື້ງທະນາຄານຮ່ວມ
ທ ນ 3 ແຫ່ງ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ 1 ແຫ່ງຄື: ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ, 
ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນຈ າກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ. 
 

ຕາຕະລາງ 12: ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 
 

ຊືີ່ ໃບຖະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ % 
ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

ເລກທ ີ232/11, ລົງວັນທີ 08 ກັນຍາ 2011 
ໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ 

25% 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ 
ເລກທີ 121-09/ຜທ, ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 
2009 ໂດຍກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທ ນຂອງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ 

46% 

ບໍລິສັດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ 
ເລກທີ 077/08/ FIMC, ລົງວັນທີ 09 ມີຖ 
ນາ 2008 ໂດຍຄະນະກ າມະການລົງທ  ນ
ຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ 

ປະກັນໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ 
ເລກທີ 041/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 
2014 ໂດຍກົມທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງ 
ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ 

49% 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

2. ເປ ັ້າໝາຍໃນການນ າໃຊ້ທ ນທີີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈ າໜ່າຍຮ  ື້ນ 
 

ການເພີີ່ມທ ນທີີ່ມີມ ນຄ່າລວມ 360 ຕືື້ກີບໃນຄັື້ງນີື້ ແມ່ນແຜນການລະດົມທ ນ ເພືີ່ອເພີີ່ມທ ນຕາມທີີ່ໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊ ມສະໃໝສາມັນຜ ຖື້ຮ ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2012 ຊ ີ່ງໄດ້ຈັດຂ ື້ນໃນຄັື້ງວັນທີ 29 ມີນາ ປີ 2013 
ເປັນຕົື້ນມາ. ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ມີການວາງຄາດໝາຍດັົ່ງກ່າວ, ຕະຫລອດໄລຍະເວລາທີີ່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ດ າເນີນການ
ຄົື້ນຄວ້າກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເອກະສານ, ວິຊາການ, ບ ກຄະລາກອນ ແລະ ປະສານງານຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບຂັື້ນເທິງ  
ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີີ່ມທ ນດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດບັນລ ເປ ັ້າໝາຍຕາມກອບໄລຍະ
ເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ຊ ີ່ງພາຍຫ ັງທີີ່ສ າເລັດການເພີີ່ມທ ນແລ້ວ ທຄຕລ ຈະສາມາດບັນລ ຂີດໝາຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນ
ຕາມລະບຽບທີີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ເປັນພືື້ນຖານສ າຄັນສ າລັບການນ າໃຊ້ຫ ັກການບາເຊວ 
II ( Basel II ) ໃນອະນາຄົດ ພ້ອມທັງຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານທ ນ ເພືີ່ອຍົກສ ງຄວາມສາມາດດ້ານການ
ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫ າດ, ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ ລະກິດທະນາຄານ, ປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາຫນ່າງການ
ບໍລິການ ລວມທັງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເພືີ່ອໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບສາກົນ. 
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- ບລໍິສັດຮ່ວມທ ນ 
 

 ມາຮອດທ້າຍປີ 2016 ທຄຕລ ໄດ້ມີການຮ່ວມທ ນກັບນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອສ້າງຕັື້ງທະນາຄານຮ່ວມ
ທ ນ 3 ແຫ່ງ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ 1 ແຫ່ງຄື: ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ, 
ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນຈ າກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ. 
 

ຕາຕະລາງ 12: ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 
 

ຊືີ່ ໃບຖະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ % 
ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

ເລກທ ີ232/11, ລົງວັນທີ 08 ກັນຍາ 2011 
ໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ 

25% 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ 
ເລກທີ 121-09/ຜທ, ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 
2009 ໂດຍກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທ ນຂອງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ 

46% 

ບໍລິສັດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ 
ເລກທີ 077/08/ FIMC, ລົງວັນທີ 09 ມີຖ 
ນາ 2008 ໂດຍຄະນະກ າມະການລົງທ  ນ
ຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ 

ປະກັນໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ 
ເລກທີ 041/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 
2014 ໂດຍກົມທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງ 
ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ 

49% 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

2. ເປ ັ້າໝາຍໃນການນ າໃຊ້ທ ນທີີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈ າໜ່າຍຮ  ື້ນ 
 

ການເພີີ່ມທ ນທີີ່ມີມ ນຄ່າລວມ 360 ຕືື້ກີບໃນຄັື້ງນີື້ ແມ່ນແຜນການລະດົມທ ນ ເພືີ່ອເພີີ່ມທ ນຕາມທີີ່ໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊ ມສະໃໝສາມັນຜ ຖື້ຮ ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປີ 2012 ຊ ີ່ງໄດ້ຈັດຂ ື້ນໃນຄັື້ງວັນທີ 29 ມີນາ ປີ 2013 
ເປັນຕົື້ນມາ. ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ມີການວາງຄາດໝາຍດັົ່ງກ່າວ, ຕະຫລອດໄລຍະເວລາທີີ່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ດ າເນີນການ
ຄົື້ນຄວ້າກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເອກະສານ, ວິຊາການ, ບ ກຄະລາກອນ ແລະ ປະສານງານຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບຂັື້ນເທິງ  
ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີີ່ມທ ນດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດບັນລ ເປ ັ້າໝາຍຕາມກອບໄລຍະ
ເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ຊ ີ່ງພາຍຫ ັງທີີ່ສ າເລັດການເພີີ່ມທ ນແລ້ວ ທຄຕລ ຈະສາມາດບັນລ ຂີດໝາຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນ
ຕາມລະບຽບທີີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ເປັນພືື້ນຖານສ າຄັນສ າລັບການນ າໃຊ້ຫ ັກການບາເຊວ 
II ( Basel II ) ໃນອະນາຄົດ ພ້ອມທັງຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານທ ນ ເພືີ່ອຍົກສ ງຄວາມສາມາດດ້ານການ
ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫ າດ, ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ ລະກິດທະນາຄານ, ປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາຫນ່າງການ
ບໍລິການ ລວມທັງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເພືີ່ອໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບສາກົນ. 
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3. ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ 
 

ການລົງທ ນໃນຮ ້ນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ສະນັື້ນ ນັກລົງທ ນຄວນພິຈາລະນາຂໍ ມ ນໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ຢູ່າງ
ຮອບຄອບກ່ອນການຕັດສິນໃຈລົງທ ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັດໄຈດ້ານຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ 
ບັນດາປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທີີ່ລະບ ໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງດ້ານລົບຕໍໍ່ ທຄຕລ ແລະ  
ມ ນຄ່າຮ ້ນຂອງ ທຄຕລ ນອກຈາກນີື້ອາດຈະມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງອືີ່ນໆອີກ ຊ ີ່ງບໍໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ຄວາມສ່ຽງທີີ່ໄດ້ລະບ 
ໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ເທົົ່ານັື້ນ, ແຕ່ເປັນຄວາມສ່ຽງທີີ່ບໍ ໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຫ າຍຕໍໍ່ພາບລວມຂອງ ທຄຕລ ໃນ
ປັດຈ ບັນ, ແຕ່ໃນອະນາຄົດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີີ່ກ່າວມາອາດສົົ່ງຜົນກະທົບກັບລາຍຮັບ, ຜົນກ າໄລ, ສະພາບຄ່ອງ, ແຫ ່ງ
ເງິນທ ນ ແລະ ໂອກາດທາງທ ລະກິດຂອງ ທຄຕລ.  

ທຄຕລ ໄດ້ຄ ານ ງສະເໝີວ່າການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເປັນປັດໄຈພືື້ນຖານຂອງການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງ
ທະນາຄານ ໂດຍໄດ້ມີການກ ານົດແນວທາງໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໄວ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ເພືີ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າ ທະນາຄານ
ໄດ້ມີກົນໄກການບໍລິຫານທີີ່ດີ, ເພືີ່ອຮັບປະກັນຕໍໍ່ຜົນກະທົບທີີ່ຈະເກີດຂ ື້ນຕໍໍ່ການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງ ທະນາຄານ ແລະ
ເສີມສ້າງໃຫ້ຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ມີປະສິດທິພາບໄດ້ມາດຕະຖານໃກ້ຄຽງລະດັບສາກົນ ແລະ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບຫ ັກເກນບາເຊວ (Basel ). ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄະນະ
ກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະຜ ້ບໍລິຫານລະດັບສ ງທີີ່ມີບົດບາດສ າຄັນໃນການກ ານົດ ແລະ ທົບທວນຄືນ
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ. 

ຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທະນາຄານ ແມ່ນເລີີ່ມຈາກການລະບ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ສ າຄັນ ທີີ່ອາດຈະສົົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍໍ່ການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງທະນາຄານ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະປະເພດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບ
ຄ ມຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ຢ ູ່ໃນລະດັບທີີ່ເໝາະສົມແລ້ວ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ຄະນະບລໍິຫານຮັບຊາບ ເພືີ່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້
ທັນກັບສະພາບການ ບັນດາປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທີີ່ນັກລົງທ ນຄວນພິຈາລະນາກ່ອນການຕັດສິນໃຈລົງທ ນມີດັົ່ງນີື້: 

 

3.1 ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນຂອງສະພາວະເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນ 
 

ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນຂອງສະພາວະເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ຊ ີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ທ້າທາຍຕໍໍ່ການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງ ທະນາຄານ ແລະ ຍັງອາດເປັນປັດໄຈສ່ຽງຕໍໍ່ທະນາຄານໃນໄລຍະຕໍໍ່ໄປ. ປັດໄຈສ່ຽງ
ທີີ່ສ າຄັນກໍໍ່ຄືການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກທີີ່ຊ້າລົງ ນັບແຕ່ເກີດວິກິດການດ້ານການເງ ິນໂລກໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາສະພາວະການບໍລິໂພກ ແລະ ການລົງທ ນໃນເສດຖະກິດຫ ັກໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ່າເປັນເວລາດົນ ຊ ີ່ງເຮັດ
ໃຫ້ເກີດມີກ າລັງການຜະລິດສ່ວນເກີນ ແລະ ໃນໄລຍະທີີ່ຜ່ານມາການຟືັ້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກຍັງລ້າຊ້າໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນເສດຖະກິດຢ ໂຣບທີີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາການຫວ່າງງານ ແລະ ໜີື້ສິນຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງ ສ່ວນເສດຖະກິດ
ຍີີ່ປ ູ່ນໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາເງ ິນຝຶດເປັນເວລາດົນ ສະພາບການດັົ່ງກ່າວນັື້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການລົງທ ນມີການຢ ດສະງດັ
ໄດ.້ 
 ທິດທາງການປັບຂ ື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງອາເມລິກາໃນທ້າຍປີທີີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຈະປັບຂ ື້ນອີກໃນ
ອະນາຄົດ ຕະຫ ອດຮອດການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາສະຫະລັດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລະດົມທ ນສ ງຂ ື້ນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຕະຫ າດເກີດໃໝ່  ການຂ ື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງອາເມລິກາອາດສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ການໄຫ ອອກຂອງເງິນທ ນຈາກ
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆເຂົື້າໄປສ ່ອາເມລິກາ ຊ ີ່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນໂດລາອາເມລິກາແຂງຄ່າຂ ື້ນ ທັງໝົດນັື້ນແມ່ນເປັນປັດໄຈທີີ່
ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລະດົມທ ນເພີີ່ມຂ ື້ນ. ນອກນັື້ນການສະລໍຕົວຂອງເສດຖະກິດຈີນຍັງຈະສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍ 
ລວມຕໍໍ່ເສດຖະກິດໂລກ. 
 ປັດໄຈພາຍໃນຂອງເສດຖະກິດລາວທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍໍ່ທະນາຄານໄດ້ແກ່ ການກ ານົດນະໂຍບາຍອັດ 
ຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງ ທີີ່ມີແນວໂນ້ມຫ  ດລົງຊ ີ່ງຈະສົົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍໍ່ການລະດົມເງ ິນຝາກຂອງທະນາຄານ 
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ປະກອບກັບຄວາມຕ້ອງການຖືຄອງເງິນສົດຂອງປະຊາຊົນຍັງມີສ ງ ການຫ  ດຜ່ອນການລົງທ ນໃນໂຄງສ້າງພືື້ນຖານ ແລະ 
ການເບີກຈ່າຍງ ົບປະມານຂອງພາກລັດຍັງລ້າຊ້າ ເຮັດໃຫ້ພາກການລົງທ ນປະສົບກັບການຂາດແຄນເງິນທ ນ ຊ ີ່ງເປັນ
ສາຍເຫດກໍໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຊ າລະໜີື້ລ້າຊ້າຕາມມາ ພ້ອມກັນນັື້ນການກ ານົດກົດເກນໃນການຄ ້ມຄອງລະບົບສະຖາບັນ
ການເງ ິນຂອງ ທະນາຄານກາງ ມີແນວໂນ້ມຮັດແໜ້ນຂ ື້ນ ເພືີ່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມເກນກ ານົດຂອງອົງກອນລະຫວ່າງ
ປະເທດທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກ. 

 

3.2 ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືີ່ອ 
 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືີ່ອໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງຈາກການທີີ່ຜ ້ກ ້ຢືມ ຫ ື ຄ ່ສັນຍາບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂ

ແລະ ຂໍ ຕົກລົງໃນສັນຍາ ຊ ີ່ງອາດເປັນເພາະຄ ່ສັນຍາປະເຊີນບັນຫາທາງການເງິນເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດຊ າລະໜີື້ເມືີ່ອຄບົກ າ
ນົດໄດ້ ຫ ື ເຈດຕະນາບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຊ ີ່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ທ ລະກິດທະນາຄານ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ
ລາຍຮັບຈາກສິນເຊືີ່ອຂອງທະນາຄານ. ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອແມ່ນເກີດມາຈາກຫ າຍປັດໄຈໄດ້ແກ່: 

 

- ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ:  
 

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງເກີດຈາກພາຍນອກທີີ່ສ າຄັນແມ່ນມາຈາກສະພາວະການຂ ື້ນລົງຂອງເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັົ່ນ: ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ, ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນ, ສະພາວະທາງດ້ານ
ການເມືອງເປັນຕົື້ນ, ນອກນັື້ນຍັງມີປັດໄຈພາຍນອກອືີ່ນໆອີກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີື້ຂອງ
ລ ກຄ້າ, ຄວາມຈິງໃຈຂອງລ ກຄ້າ, ການປູ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກາງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານສິນເຊືີ່ອ
ຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເຊັົ່ນ: ການເພີີ່ມມາດຕະການທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອ (ການຈັດຊັື້ນໜີື້), ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງ
ທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອຂອງລ ກຄ້າແຕ່ລະລາຍ, ການກ ານົດເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ອ ານາດໃນການອະນ ມັດສິນເຊືີ່ອເປັນຕົື້ນ. 
ການຈັດຊັື້ນໜີື້ສິນເຊືີ່ອ ແລະ ການຫັກເງິນແຮຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອຕໍໍ່ກັບລາຍການສິນເຊືີ່ອຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນໄດ້
ປະຕິບັດຕາມຂໍ ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ  324/ທຫລ, ລົງວັນທີ  19 ເມສາ  2011 ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ຊ ີ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 13: ການຈັດຊັື້ນໜີື້  ແລະ  ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຂັື້ນຕ ່າ 
 

ໜີື້ທີີ່ຖກືຈັດຊັື້ນ ຈ ານວນວນັຄາ້ງຊ າລະ ອັດຕາສວ່ນເງນິແຮຂັື້ນຕ າ່ 
ໜີື້ປ ກກະຕິ (Normal or Pass) <30 0.5%-1% 
ໜີື້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ 
(Watch or Special Mention) 30 ≤  ແຕ່ບໍໍ່ເຖິງ  90 3% 

ໜີື້ຕ ່າກວ່າມາດຕະຖານ (Substandard) 90 ≤   ແຕບ່ໍໍ່ເຖິງ 180 20% 

ໜີື້ສົງໃສ (Doubtful) 90 ≤   ແຕບ່ໍໍ່ເຖິງ 360 50% 

ໜີື້ສ ນ(Loss) ≥   360 100% 
 

ທຄຕລ ໄດ້ຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດຢູ່າງໃກ້ຊິ  ແລະ ຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອຊອກຫາວທິີຮັບມື ຫ ື ປ້ອງກັນ ໃນກໍລະ
ນີມີການປູ່ຽນແປງສະພາບພາຍນອກທີີ່ສົົ່ງຜົນລົບຕໍໍ່ ທະນາຄານ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າຫາໂອກາດເມືີ່ອສະພາບເສດຖະກິດເອືື້ອ
ອ ານວຍ ແລະ ນອກຈາກນີື້ ທຄຕລ ໄດ້ຍົກສ ງການດ າເນີນທ ລະກິດ ໂດຍສະເພາະດ້ານສິນເຊືີ່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບນິຕິກ າກ່ຽວຂ້ອງໃນປັດຈ ບັນ ແລະ ບາງລະບຽບອາດປູ່ຽນແປງໃນຕໍໍ່ໜ້າ. ສະນັື້ນ, ເພືີ່ອຮອງຮັບການປູ່ຽນແປງບາງ
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ປະກອບກັບຄວາມຕ້ອງການຖືຄອງເງິນສົດຂອງປະຊາຊົນຍັງມີສ ງ ການຫ  ດຜ່ອນການລົງທ ນໃນໂຄງສ້າງພືື້ນຖານ ແລະ 
ການເບີກຈ່າຍງ ົບປະມານຂອງພາກລັດຍັງລ້າຊ້າ ເຮັດໃຫ້ພາກການລົງທ ນປະສົບກັບການຂາດແຄນເງິນທ ນ ຊ ີ່ງເປັນ
ສາຍເຫດກໍໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຊ າລະໜີື້ລ້າຊ້າຕາມມາ ພ້ອມກັນນັື້ນການກ ານົດກົດເກນໃນການຄ ້ມຄອງລະບົບສະຖາບັນ
ການເງ ິນຂອງ ທະນາຄານກາງ ມີແນວໂນ້ມຮັດແໜ້ນຂ ື້ນ ເພືີ່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມເກນກ ານົດຂອງອົງກອນລະຫວ່າງ
ປະເທດທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກ. 

 

3.2 ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືີ່ອ 
 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືີ່ອໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງຈາກການທີີ່ຜ ້ກ ້ຢືມ ຫ ື ຄ ່ສັນຍາບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂ

ແລະ ຂໍ ຕົກລົງໃນສັນຍາ ຊ ີ່ງອາດເປັນເພາະຄ ່ສັນຍາປະເຊີນບັນຫາທາງການເງິນເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດຊ າລະໜີື້ເມືີ່ອຄບົກ າ
ນົດໄດ້ ຫ ື ເຈດຕະນາບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຊ ີ່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ທ ລະກິດທະນາຄານ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ
ລາຍຮັບຈາກສິນເຊືີ່ອຂອງທະນາຄານ. ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອແມ່ນເກີດມາຈາກຫ າຍປັດໄຈໄດ້ແກ່: 

 

- ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ:  
 

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງເກີດຈາກພາຍນອກທີີ່ສ າຄັນແມ່ນມາຈາກສະພາວະການຂ ື້ນລົງຂອງເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັົ່ນ: ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ, ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນ, ສະພາວະທາງດ້ານ
ການເມືອງເປັນຕົື້ນ, ນອກນັື້ນຍັງມີປັດໄຈພາຍນອກອືີ່ນໆອີກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີື້ຂອງ
ລ ກຄ້າ, ຄວາມຈິງໃຈຂອງລ ກຄ້າ, ການປູ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກາງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານສິນເຊືີ່ອ
ຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເຊັົ່ນ: ການເພີີ່ມມາດຕະການທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອ (ການຈັດຊັື້ນໜີື້), ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງ
ທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອຂອງລ ກຄ້າແຕ່ລະລາຍ, ການກ ານົດເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ອ ານາດໃນການອະນ ມັດສິນເຊືີ່ອເປັນຕົື້ນ. 
ການຈັດຊັື້ນໜີື້ສິນເຊືີ່ອ ແລະ ການຫັກເງິນແຮຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອຕໍໍ່ກັບລາຍການສິນເຊືີ່ອຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນໄດ້
ປະຕິບັດຕາມຂໍ ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ  324/ທຫລ, ລົງວັນທີ  19 ເມສາ  2011 ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ຊ ີ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 13: ການຈັດຊັື້ນໜີື້  ແລະ  ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຂັື້ນຕ ່າ 
 

ໜີື້ທີີ່ຖກືຈັດຊັື້ນ ຈ ານວນວນັຄາ້ງຊ າລະ ອັດຕາສວ່ນເງນິແຮຂັື້ນຕ າ່ 
ໜີື້ປ ກກະຕິ (Normal or Pass) <30 0.5%-1% 
ໜີື້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ 
(Watch or Special Mention) 30 ≤  ແຕ່ບໍໍ່ເຖິງ  90 3% 

ໜີື້ຕ ່າກວ່າມາດຕະຖານ (Substandard) 90 ≤   ແຕບ່ໍໍ່ເຖິງ 180 20% 

ໜີື້ສົງໃສ (Doubtful) 90 ≤   ແຕບ່ໍໍ່ເຖິງ 360 50% 

ໜີື້ສ ນ(Loss) ≥   360 100% 
 

ທຄຕລ ໄດ້ຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດຢູ່າງໃກ້ຊິ  ແລະ ຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອຊອກຫາວທິີຮັບມື ຫ ື ປ້ອງກັນ ໃນກໍລະ
ນີມີການປູ່ຽນແປງສະພາບພາຍນອກທີີ່ສົົ່ງຜົນລົບຕໍໍ່ ທະນາຄານ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າຫາໂອກາດເມືີ່ອສະພາບເສດຖະກິດເອືື້ອ
ອ ານວຍ ແລະ ນອກຈາກນີື້ ທຄຕລ ໄດ້ຍົກສ ງການດ າເນີນທ ລະກິດ ໂດຍສະເພາະດ້ານສິນເຊືີ່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບນິຕິກ າກ່ຽວຂ້ອງໃນປັດຈ ບັນ ແລະ ບາງລະບຽບອາດປູ່ຽນແປງໃນຕໍໍ່ໜ້າ. ສະນັື້ນ, ເພືີ່ອຮອງຮັບການປູ່ຽນແປງບາງ

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ລະບຽບການກ່ຽວກັບທະນາຄານໃນອະນາຄົດ, ທະນາຄານ ໄດກ້ະກຽມຄວາມພ້ອມຫ າຍດ້ານ ແລະ ໄດ້ວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີີ່
ປຶກສາລະດັບສາກົນເຂົື້າມາຊ່ວຍເພືີ່ອປັບປ ງລະບຽບພາຍໃນຕ່າງໆ ແລະ ຊອກຫາເຄືີ່ອງມືຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດງານ
ດ້ານສິນເຊືີ່ອ, ເຄືີ່ອງມືສະໜັບສະໜ ນການວິເຄາະຂໍ ມ ນທາງການເງິນ, ເຄືີ່ອງມືໃຊຊ້ີື້ວັດຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອ ແລະ  ເຄືີ່ອງ
ມືຈັດອັນດັບສິນເຊືີ່ອ. 

- ປດັໄຈຄວາມສຽ່ງຈາກພາຍໃນ 

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງເກີດຈາກພາຍໃນແມ່ນປັດໄຈທີີ່ເກີດຂ ື້ນຈາກພາຍໃນຂອງທະນາຄານເອງໄດ້ແກ່: ການວິ 
ເຄາະ ແລະ ປະເມີນສິນເຊືີ່ອ, ການປະເມີນ ແລະ ຮັບຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນ, ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານສິນເຊືີ່ອ, ຂະບວນ
ການອະນ ມັດ, ລະບອບ, ລະບົບ, ເຄືີ່ອງມືຕິດຕາມ ແລະ ຄ ້ມຄອງບໍລິຫານສິນເຊືີ່ອ ນັບແຕ່ເລີີ່ມຕົື້ນຂັື້ນຕອນກ່ອນການ
ປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອ ຈົນຮອດຂັື້ນຕອນສ ດທ້າຍກໍຄືການຊ າລະເງິນກ ້ຄືນໃຫ້ ທະນາຄານ ທັງໝົດຂອງລ ກຄ້າ. ເນືີ່ອງຈາກສິນ
ເຊືີ່ອແມ່ນທ ລະກິດຫ ັກຂອງ ທະນາຄານ, ການບໍລິຫານດ້ານສິນເຊືີ່ອຈ ີ່ງເປັນບັນຫາທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສ ດຂອງ ທະນາຄານ ຖ້າ
ການບໍລິຫານ ຫ ື ການຄ ້ມຄອງທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອດີກໍຈະສົົ່ງຜົນດີຕໍໍ່ ທະນາຄານ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີຜົນກ າໄລ; ແຕ່ໃນ
ທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກການບໍລິຫານສິນເຊືີ່ອຫາກບໍໍ່ມີປະສິດທິພາບ ອາດຈະກໍໍ່ໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍໍ່ລາຍ
ຮັບຂອງທະນາຄານ. 

ຕໍໍ່ກັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອ ທຄຕລ ໄດມ້ີໜ່ວຍງານສະເພາະເພືີ່ອບໍລິຫາ ແລະ ຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ສິນເຊືີ່ອ, ໃນທົົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄ ້ມ
ຄອງບັນດາຄ ່ສັນຍາ, ນອກຈາກນັື້ນ ທຄຕລ ຍັງໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມຢູ່າງໃກ້ສິດ, ທະນາຄານເນັື້ນການ
ສ້າງວັດທະນະທໍາສິນເຊືີ່ອທີີ່ເຂັື້ມແຂງໂດຍມີຫ ັກການ ແລະ ເປ ັ້າໝາຍທີີ່ຊັດເຈນເພືີ່ອໃຫ້ພະນັກງານສິນເຊືີ່ອເຂົື້າໃຈຫ ັກ
ການປະຕິບັດງານດ້ານສິນເຊືີ່ອ ແລະ ສືີ່ສານບົນພືື້ນຖານດຽວກັນທົົ່ວລະບົບ ນອກນັື້ນຍັງມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫຍ່
ທົົ່ວລະບົບ ແລະ ສອບເສັົ່ງ ເພືີ່ອວັດແທກຄ ນນະພາບພະນັກງານສິນເຊືີ່ອໃນທ ກໆປີ. 

 

- ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງດ້ານການກະຈ ກຕົວຂອງລ ກໜີື້ລາຍໃຫຍ່ 
 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການກະຈ ກຕົວຂອງລ ກໜີື້ລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງທີີ່ເກີດຈາກການທີີ່ທະນາຄານປູ່ອຍ
ເງ ິນກ ້ ຫ ື ລົງທ ນ, ສ້າງພາລະຜ ກພັນທາງການເງ ິນ, ໃຫ້ການຄ ້າປະກັນໃຫ້ແກ່ລ ກໜີື້ກ ່ມໃດກ ່ມໜ ີ່ງ ຫ ື ໂຄງການໃດ
ໜ ີ່ງທີີ່ມີມ ນຄ່າສ ງ ຫາກເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂ ື້ນກໍຈະສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍໍ່ຖານະທາງການເງິນ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງທະນາຄານ. ການຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນດ້ານການກະຈ ກຕົວຂອງລ ກໜີື້ລາຍໃຫຍ່ນັື້ນ 
ທະນາຄານຕ້ອງກະຈາຍຄວາມສ່ຽງອອກໄປໃນຫ າຍກ ່ມລ ກຄ້າ.  

ຕໍໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂ້າງເທິງ ທຄຕລ ໄດມ້ີນະໂຍບາຍຄ ້ມຄອງສິນເຊືີ່ອ ໂດຍກ ານົດການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອໃຫ້ກັບບ ກ
ຄົນ ຫ ື ບໍລິສັດໃດໜ ີ່ງບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ 25% ຂອງທ ນຊັື້ນໜ ີ່ງ ແລະ ການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອໃຫ້ກັບກ ່ມບໍລິສັດໃດໜ ີ່ງບໍໍ່ໃຫ້ເກນີ 
50% ຂອງທ ນຊັື້ນໜ ີ່ງ. ທີີ່ສ າຄັນ, ການໃຫ້ສິນເຊືີ່ອແກ່ບັນດາລ ກຄ້າລາຍໃຫ່ຍ (10% ຂອງທ ນຂ ື້ນໄປ) ລວມກັນ
ຕ້ອງບໍໍ່ເກີນ 8 ເທົົ່າ ຫ ື 800% ຂອງທ ນຊັື້ນໜ ີ່ງ ຂອງ ທຄຕລ. 

 

- ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງດ້ານການກະຈ ກຕົວຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດ 
 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການກະຈ ກຕົວຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດ ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງທີີ່ເກີດຈາກການທີີ່ທະນາຄານ
ປູ່ອຍເງ ິນກ ້ ແລະ/ຫ ື ສ້າງພາລະຜ ກພັນທາງການເງ ິນໃຫ້ແກ່ລ ກໜີື້ທີີ່ຢ ູ່ໃນຂະແໜງເສດຖະກິດໃດໜ ີ່ງທີີ່ມີມ ນຄ່າສ ງ  
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ຫາກເກີດພາວະຕົກຕ ່າໃນຂະແໜງເສດຖະກິດນັື້ນ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍໍ່ຖານະທາງ
ການເງ ິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງທະນາຄານ ເຊັົ່ນ: ການໃຫ້ສິນເຊືີ່ອໃນໂຄງການກໍໍ່ສ້າງ
ພືື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ອືີ່ນໆ. ທະນາຄານ ຕ້ອງກະຈາຍຄວາມສ່ຽງຈາກໃຫ້ສິນເຊືີ່ອໃນຂະແໜງ
ການເສດຖະກິດໃດໜ ີ່ງອອກໄປ ເພືີ່ອບໍໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍໍ່ທະນາຄານ ຖ້າຫາກເກີດພາວະເສດຖະກິດຕົກຕ ່າ ໃນຂະ 
ແໜງເສດຖະກິດໃດໜ ີ່ງ. 

ຕໍໍ່ກັບການບໍລິຫານການກະຈ ກຕົວສິນເຊືີ່ອຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ທຄຕລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກະ
ຈາຍຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອໄປຫ າຍຂະແໜງການ ໂດຍເນັື້ນການໃຫ້ສິນເຊືີ່ອແກ່ຂະແໜງການເສດຖະກິດໃດໜ ີ່ງບໍໍ່ເກີນ 
30% ຂອງຍອດສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ. 

 

3.3 ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຕະຫ າດ 
 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີີ່ມີຕໍໍ່ລາຍຮັບຂອງ ທຄຕລ ອາດເກີດຂ ື້ນຈາກການເຮັດທ ລະກ າ ຫ ື 
ການຕີມ ນຄ່າໃນບົດລາຍງານການເງ ິນຂອງ ທຄຕລ ທີີ່ອາດຈະກະທົບຕໍໍ່ຊັບສິນ, ໜີື້ສິນ ແລະ ທ ນ ຊ ີ່ງອາດເປັນຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ກ າໄລ/ຂາດທ ນຂອງ ທະນາຄານ, ສາເຫດຂອງຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງອັດຕາ
ດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປູ່ຽນ ແລະ ລາຄາຂອງຫ ັກຊັບໃນຕະຫ າດທີີ່ ທຄຕລ ລົງທ ນ ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ໃນປະຈ 
ບັນເຫັນວ່າຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດສ າລັບ ທຄຕລ ແມ່ນມີໂອກາດເກີດຂ ື້ນໜ້ອຍ, ດັົ່ງທີີ່ເຫັນໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ: 

 ອັດຕາດອກເບ້ຍມີແນວໂນ້ມຫ  ດລົງ ຊ ີ່ງເປັນຜົນດີທີີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ທຄຕລ ຫ  ດຜ່ອນການຈ່າຍພັນທະຜ ກພັນຂອງ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເງິນກ ້ໄດ້ຫ າຍຂ ື້ນ ແຕ່ກໍໍ່ເຫັນວ່າການຫ  ດລົງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລະດົມທ ນຈາກເງິນຝາກຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ ຕໍໍ່ກັບເຫດການນີື້ ທຄຕລ ໄດ້ມີການປັບປ ງນະ
ໂຍບາຍ ເພືີ່ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັົ່ງກ່າວ ໂດຍການໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ຢືດຢ ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ນ າໃຊ້ແຫ ່ງທ ນໃນຕະຫ າດ ໃຫ້ເກີດປະສິດທຜິົນຫ າຍທີີ່ສ ດ . 

 ທ ລະກ າການຊືື້-ຂາຍເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ທຄຕລ ໂດຍສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຫ້ບໍລິການລ ກຄ້າທີີ່ຕ້ອງການຊ າ
ລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງ
ອັດຕາແລກປູ່ຽນ ທະນາຄານແມ່ນເຮັດທ ລະກ າການຊືື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດພາຍໃນວັນ.  

 ການລົງທ ນໃນຫ ັກຊັບຂອງ ທຄຕລ ທັງໝົດແມ່ນປະກອບມີລາຍການພັນທະບັດ ແລະ ຮ ້ນໃນຕະຫ າດຫ ັກ
ຊັບລາວ ຊ ີ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕ ່າ ເນືີ່ອງຈາກເປັນພັນທະບັດລັດຖະບານ ແລະ ລາຄາຮ ້ນໃນຕະຫ າດພາຍ
ໃນກໍໍ່ມີຄວາມຜັນຜວນໜ້ອຍ.          

 ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ທຄຕລ ກໍໍ່ໄດ້ສືບຕໍໍ່ປັບປ ງການບໍລິຫານຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນຜົນການດ າເນີນງານ ແລະ ໄປຄຽງຄ ່ກັນກັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນ ທັງໃນປັດຈ ບັນ 
ແລະ ອະນາຄົດ.  
 

3.4 ການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານທ ລະກິດໃນຍ ກໄອທີ  
 

ປັດຈ ບັນນີື້ ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທ ລະກິດຂອງ ສະຖາບັນການເງິນແມ່ນນັບມືື້ນັບສ ງຂ ື້ນ ສະນັື້ນ ຈີີ່ງເຮັດໃຫ້
ບັນດາສະຖາບັນການເງ ິນ ກໍໍ່ຄືບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວຢ ູ່ຕະຫ ອດເວລາ ເພືີ່ອຄວາມຄົງຕົວ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານທ ລະກິດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ປຽບຄ ່ແຂ່ງ. ສະນັື້ນ, ການນ າເອົາເຄືີ່ອງມືເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ໆທີີ່ທັນສະໄໝ
ເຂົື້າມາໃຊ້ຈ ີ່ງເປັນເລືີ່ອງຈ າເປັນ ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດຢ ູ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດທີີ່ມີການແຂ່ງຂັນສ ງ ເພືີ່ອຫັນເອົາ
ການບໍລິການຂອງທະນາຄານໄປສ ່ຄວາມທັນສະໄໝ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລ ກຄ້າໄດ້ເຂົື້າເຖິງການບໍລິການຂອງ
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ຫາກເກີດພາວະຕົກຕ ່າໃນຂະແໜງເສດຖະກິດນັື້ນ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍໍ່ຖານະທາງ
ການເງ ິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງທະນາຄານ ເຊັົ່ນ: ການໃຫ້ສິນເຊືີ່ອໃນໂຄງການກໍໍ່ສ້າງ
ພືື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ອືີ່ນໆ. ທະນາຄານ ຕ້ອງກະຈາຍຄວາມສ່ຽງຈາກໃຫ້ສິນເຊືີ່ອໃນຂະແໜງ
ການເສດຖະກິດໃດໜ ີ່ງອອກໄປ ເພືີ່ອບໍໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍໍ່ທະນາຄານ ຖ້າຫາກເກີດພາວະເສດຖະກິດຕົກຕ ່າ ໃນຂະ 
ແໜງເສດຖະກິດໃດໜ ີ່ງ. 

ຕໍໍ່ກັບການບໍລິຫານການກະຈ ກຕົວສິນເຊືີ່ອຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ທຄຕລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກະ
ຈາຍຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອໄປຫ າຍຂະແໜງການ ໂດຍເນັື້ນການໃຫ້ສິນເຊືີ່ອແກ່ຂະແໜງການເສດຖະກິດໃດໜ ີ່ງບໍໍ່ເກີນ 
30% ຂອງຍອດສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ. 

 

3.3 ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຕະຫ າດ 
 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີີ່ມີຕໍໍ່ລາຍຮັບຂອງ ທຄຕລ ອາດເກີດຂ ື້ນຈາກການເຮັດທ ລະກ າ ຫ ື 
ການຕີມ ນຄ່າໃນບົດລາຍງານການເງ ິນຂອງ ທຄຕລ ທີີ່ອາດຈະກະທົບຕໍໍ່ຊັບສິນ, ໜີື້ສິນ ແລະ ທ ນ ຊ ີ່ງອາດເປັນຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ກ າໄລ/ຂາດທ ນຂອງ ທະນາຄານ, ສາເຫດຂອງຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງອັດຕາ
ດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປູ່ຽນ ແລະ ລາຄາຂອງຫ ັກຊັບໃນຕະຫ າດທີີ່ ທຄຕລ ລົງທ ນ ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ໃນປະຈ 
ບັນເຫັນວ່າຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດສ າລັບ ທຄຕລ ແມ່ນມີໂອກາດເກີດຂ ື້ນໜ້ອຍ, ດັົ່ງທີີ່ເຫັນໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ: 

 ອັດຕາດອກເບ້ຍມີແນວໂນ້ມຫ  ດລົງ ຊ ີ່ງເປັນຜົນດີທີີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ທຄຕລ ຫ  ດຜ່ອນການຈ່າຍພັນທະຜ ກພັນຂອງ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເງິນກ ້ໄດ້ຫ າຍຂ ື້ນ ແຕ່ກໍໍ່ເຫັນວ່າການຫ  ດລົງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລະດົມທ ນຈາກເງິນຝາກຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ ຕໍໍ່ກັບເຫດການນີື້ ທຄຕລ ໄດ້ມີການປັບປ ງນະ
ໂຍບາຍ ເພືີ່ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັົ່ງກ່າວ ໂດຍການໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ຢືດຢ ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ນ າໃຊ້ແຫ ່ງທ ນໃນຕະຫ າດ ໃຫ້ເກີດປະສິດທຜິົນຫ າຍທີີ່ສ ດ . 

 ທ ລະກ າການຊືື້-ຂາຍເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ທຄຕລ ໂດຍສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຫ້ບໍລິການລ ກຄ້າທີີ່ຕ້ອງການຊ າ
ລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງ
ອັດຕາແລກປູ່ຽນ ທະນາຄານແມ່ນເຮັດທ ລະກ າການຊືື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດພາຍໃນວັນ.  

 ການລົງທ ນໃນຫ ັກຊັບຂອງ ທຄຕລ ທັງໝົດແມ່ນປະກອບມີລາຍການພັນທະບັດ ແລະ ຮ ້ນໃນຕະຫ າດຫ ັກ
ຊັບລາວ ຊ ີ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕ ່າ ເນືີ່ອງຈາກເປັນພັນທະບັດລັດຖະບານ ແລະ ລາຄາຮ ້ນໃນຕະຫ າດພາຍ
ໃນກໍໍ່ມີຄວາມຜັນຜວນໜ້ອຍ.          

 ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ທຄຕລ ກໍໍ່ໄດ້ສືບຕໍໍ່ປັບປ ງການບໍລິຫານຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນຜົນການດ າເນີນງານ ແລະ ໄປຄຽງຄ ່ກັນກັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນ ທັງໃນປັດຈ ບັນ 
ແລະ ອະນາຄົດ.  
 

3.4 ການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານທ ລະກິດໃນຍ ກໄອທີ  
 

ປັດຈ ບັນນີື້ ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທ ລະກິດຂອງ ສະຖາບັນການເງິນແມ່ນນັບມືື້ນັບສ ງຂ ື້ນ ສະນັື້ນ ຈີີ່ງເຮັດໃຫ້
ບັນດາສະຖາບັນການເງ ິນ ກໍໍ່ຄືບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວຢ ູ່ຕະຫ ອດເວລາ ເພືີ່ອຄວາມຄົງຕົວ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານທ ລະກິດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ປຽບຄ ່ແຂ່ງ. ສະນັື້ນ, ການນ າເອົາເຄືີ່ອງມືເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ໆທີີ່ທັນສະໄໝ
ເຂົື້າມາໃຊ້ຈ ີ່ງເປັນເລືີ່ອງຈ າເປັນ ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດຢ ູ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດທີີ່ມີການແຂ່ງຂັນສ ງ ເພືີ່ອຫັນເອົາ
ການບໍລິການຂອງທະນາຄານໄປສ ່ຄວາມທັນສະໄໝ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລ ກຄ້າໄດ້ເຂົື້າເຖິງການບໍລິການຂອງ

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ທະນາຄານໄດ້ສະດວກຢ ູ່ທ ກທີີ່ທ ກເວລາ, ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ເພີີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ
ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານທ ລະກິດ. ພ້ອມດຽວກັນນັື້ນ ທະນາຄານ ຕ້ອງໄດ້ຄິດສະເໝີວ່າການນ າເອົາເທັກ
ໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝເຂົື້າມານ າໃຊ້ນັື້ນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພຄ ກຄາມດ້ານ
ລະບົບຂໍ ມ ນຂ່າວສານ ຫ ື ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີຂອງທະນາຄານ ຊ ີ່ງເປັນສິີ່ງທີີ່ຫ ີກລ້ຽງບໍໍ່
ໄດ້ ແລະ ປັດຈ ບັນ ແມ່ນເພີີ່ມຂ ື້ນຢູ່າງວ່ອງໄວມີຫ າຍຮ ບແບບ ແລະ ມີຄວາມສັບຊ້ອນຫ າຍຂ ື້ນ ຊ ີ່ງໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງຕໍໍ່ການຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊ້ບໍລິການຂອງລ ກຄ້າ ຈ ີ່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຫັນໄປສ ່ຄວາມເປັນມາດຕະຖານສາກົນ
ຫ າຍຂ ື້ນ ແລະ ກຽມພ້ອມຢ ູ່ຕະຫ ອດເວລາໃນປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືຕໍໍ່ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ; ຊ ີ່ງລັກສະນະຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ລະບົບຂໍ ມ ນຂ່າວສານທີີ່ເຫັນໄດ້ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນມີຄື : 

- ຄວາມສ່ຽງຈາກການນ າເອົາອ ປະກອນອືີ່ນທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດເຂົື້າມາເຊືີ່ອມຕໍໍ່ ທະນາຄານໄດ້ນ າໃຊ້ຊອຟແວ
ເຂົື້າໃນການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຄອມພີວເຕີແບບລວມສ ນທີີ່ມີປະສິດທິພາບສ ງ, ສາມາດປ້ອງກັນໄວຣັດ
ຄອມພິວເຕີໄດ້ ຊ ີ່ງສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໄດ້ສົມຄວນຕາມນະໂຍບາຍທີີ່ ທະນາຄານໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ.  

- ຄວາມສ່ຽງຈາກເຄືີ່ອງຄອມພີວເຕີ ແລະ ອ ປະກອນໄອທີຂັດຂ້ອງບໍໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ປ ກກະຕິ ທະນາຄານໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາບັນດາວັດຖ ອ ປະກອນໄອທີທີີ່ຮັບໃຊ້ພາຍໃນທະນາຄານ ອ ປະກອນໃດໃຊ້ວຽກ
ງານໄດ້ຫ າຍປີຕ້ອງໄດ້ປູ່ຽນອອກ, ປະກອບເຄືີ່ອງໃຫມ່ທີີ່ມີຄ ນນະພາບສ ງກວ່າ, ອັບເດດເຕັກໂນໂລຊີ, ຈັດຫາ
ອ ປະກອນສ າຮອງໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການປູ່ຽນແທນ ສ້າງລະບົບແມ່ຂ່າຍແລ່ນຄ ຂ່ະຫນານທັງໃນສະຖານທີີ່  
ແລະ ນອກສະຖານທີີ່ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການບໍລິການໃຫ້ມີລັກສະນະຕໍໍ່ເນືີ່ອງໄດ້ຕະຫລອດເວລາ. 

ດັົ່ງນັື້ນ, ເພືີ່ອສ້າງຄວາມໝັື້ນໃຈໃຫ້ແກ່ລ ກຜ ມ້າໃຊ້ບໍລິການ, ຄ ່ຮ່ວມທ ລະກິດ, ນັກລົງທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ ທະນາຄານຈ ີ່ງໄດມ້ີຄວາມຈ າເປັນໃນການນ າໃຊ້ທ ນຮອນຈ ານວນໜ ີ່ງເຂົື້າໃນການພັດທະນາ, ປັບປ ງ ແລະ  
ຍົກລະດັບດ້ານລະບົບໄອທີໄປສ ່ຄວາມທັນສະໄໝໃກ້ຄຽງສາກົນເທືີ່ອລະກ້າວ. 

 

3.5 ການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານລະບຽບຫ ັກການ 
 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊ ີ່ງເປັນອົງກອນຄ ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆໄດ້
ວາງນະໂຍບາຍໃນການຄ ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນອອກມາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອໃຫ້ການດ າເນີນທ ລະກິດສອດ ຄ່ອງ
ກັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງ ິນຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄ ້ມຄອງສະພາບຄ່ອງ  
ແລະ ຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງ ທະນາຄານ ໄດ້ແກ່: 

 

3.5.1  ຫ ັກເກນບາເຊວ II ( Basel II ) 

ໃນຫ ັກເກນບາເຊວ II ຈະເນັື້ນໜັກເລືີ່ອງຄວາມພຽງພໍຂອງເງິນທ ນຕໍໍ່ຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ໃນຊັບສິນສ່ຽງ
ແຕ່ລະປະເພດນັື້ນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂຂອງອົງ
ກອນການເງິນສາກົນ ຊ ີ່ງຈະສ້າງຄວາມຫຍ ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານໃນການປະຕິບັດຕາມຫ ັກເກນດັົ່ງກ່າວ, 

ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນ (Capital Adequacy Ratio: CAR) ແມ່ນເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການ
ວັດແທກຄວາມພຽງພໍຂອງເງ ິນທ ນຕໍໍ່ຊັບສິນສ່ຽງ ຊ ີ່ງຄິດໄລ່ຈາກທ ນຊັື້ນ I ( Capital Tier 1) ແລະ ທ ນຊັື້ນ II 
(Capital Tier 2) ທຽບກັບຊັບສິນສ່ຽງທັງໝົດ (Risk Assets) :   



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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CAR =[( ທ ນຊັື້ນ 1 + ທ ນຊັື້ນ 2 )   / ລວມຜົນຄ ນຊັບສິນທີີ່ມີນ ້າໜັກຄວາມສ່ຽງທັງໝົດ] X 100 ≥  8%. 
 

3.5.2 ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ 
 

ທະນາຄານ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (International  
Financial  Reporting  Standard ຫ ື IFRS) ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ແລະ ສ້າງຄວາມຊັກຊ້າໃຫ້ແກ່ການອອກ
ບົດລາຍງານການເງິນຂອງ ທຄຕລ ເນືີ່ອງຈາກລະບຽບຫ ັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍບັນຊຈີ ານວນໜືີ່ງທີີ່ຍັງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານສາກົນ (IFRS) ເຊັົ່ນ:  ລາຍການທ ລະກ າກ່ຽວກັບສິນເຊືີ່ອ . 

ແຕ່ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ປັດຈ ບັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາມາດສ້າງບົດລາຍງານການ
ເງິນສາກົນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ ມ ນອອກສ ່ພາຍນອກຕາມກ ານົດເວລາ. 

 

3.5.3 ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍອືີ່ນ 
 

ນອກຈາກນັື້ນບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມບັນດາກົດເກນ ແລະ ເງ ື ີ່ອນໄຂຕ່າງໆທີີ່
ທະນາຄານກາງ ແລະ ອົງກອນຄ ້ມຄອງທາງດ້ານຫ ັກຊັບ ກ ານົດອອກມາໃນແຕ່ລະໄລຍະນ າອີກ ເຊັົ່ນ: ການຄ ້ມຄອງ
ທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອ, ການຄ ້ມຄອງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ, ການຄ ້ມຄອງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ 
ແລະ ອືີ່ນໆ. 

- ລະບຽບສາກົນ: ທຄຕລ ໄດ້ເຂົ ື້າເປັນສະຖາບັນການເງ ິນທີ ີ່ປະຕິບ ັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ FATCA 
(Foreing Accout Tax Compliance Act) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເສຍພາສີອາກອນຂອງບ ກຄົນ  
ແລະ ນິຕິບ ຄົນອາເມລິກາທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົື້າໃນ
ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ, ນອກນັື້ນຍັງມີການປະຕິບັດ
ມາດຕະການຕ່າງໆທີີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີລາຍຊືີ່ທີີ່ຖືກຂ້ວມບາດໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງຂອງສາກົນ.  

- ລະບຽບພາຍໃນ: ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ. ນອກນັື້ນຍັງມີການປັບປ ງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາຄ ່ມື. 
 

3.5.4 ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ  
 

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຄ່ອງແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີີ່ເກີດຈາກການທີີ່ ທະນາຄານ ບໍໍ່ສາມາດຊ າລະໜີື້ ແລະ 
ພາລະຜ ກພັນທາງສັນຍາຂອງທະນາຄານໄດ້ ເນື ີ່ອງຈາກການຂາດສະພາບຄ່ອງທາງການເງ ິນ. ຈ ດປະສົງໃນການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານກໍໍ່ຄື: ທະນາຄານຕ້ອງມີເງ ິນທ ນທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍທີີ່ຈະ
ຊ າລະໜີື້  ແລະ  ພາລະຜ ກພັນທາງການເງິນອືີ່ນໆທັງໃນປັດຈ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດໄດ້ ນອກນັື້ນຍັງສາມາດນ າເງິນທ ນ
ໄປຫາຜົນປະໂຫຍດທາງອືີ່ນໄດ້ອີກ. ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງທີີ່ສ າຄັນ ຂອງທະນາຄານໄດ້ແກ່: ໂຄງສ້າງທາງ
ການເງິນ, ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງທ ນ ແລະ ການນ າໃຊ້ແຫ ່ງທ ນ.  

ຕໍໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງດັົ່ງກ່າວ ທະນາຄານ ໄດ້ມີຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີື້ສິນ (ALCO) ຊ ີ່ງມີການທົບ
ທວນຢູ່າງເປັນປະຈ າ ໂດຍມີພະແນກບໍລິຫານທ ນ ແລະ ບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດ (TISD) ເປັນເສນາທີການໃຫ້ແກ່
ຄະນະດັົ່ງກ່າວ ຊືີ່ງພະແນກທີີ່ເປັນເສນນາທິການຕ້ອງໄດ້ມີການບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມໃນແຕ່ລະວັນ ນອກຈາກນີື້ຍັງມີ
ການພັດທະນາລະບົບການລາຍງານຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ. 

 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

19 
 

CAR =[( ທ ນຊັື້ນ 1 + ທ ນຊັື້ນ 2 )   / ລວມຜົນຄ ນຊັບສິນທີີ່ມີນ ້າໜັກຄວາມສ່ຽງທັງໝົດ] X 100 ≥  8%. 
 

3.5.2 ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ 
 

ທະນາຄານ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (International  
Financial  Reporting  Standard ຫ ື IFRS) ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ແລະ ສ້າງຄວາມຊັກຊ້າໃຫ້ແກ່ການອອກ
ບົດລາຍງານການເງິນຂອງ ທຄຕລ ເນືີ່ອງຈາກລະບຽບຫ ັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍບັນຊຈີ ານວນໜືີ່ງທີີ່ຍັງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານສາກົນ (IFRS) ເຊັົ່ນ:  ລາຍການທ ລະກ າກ່ຽວກັບສິນເຊືີ່ອ . 

ແຕ່ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ປັດຈ ບັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາມາດສ້າງບົດລາຍງານການ
ເງິນສາກົນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ ມ ນອອກສ ່ພາຍນອກຕາມກ ານົດເວລາ. 

 

3.5.3 ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍອືີ່ນ 
 

ນອກຈາກນັື້ນບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມບັນດາກົດເກນ ແລະ ເງ ື ີ່ອນໄຂຕ່າງໆທີີ່
ທະນາຄານກາງ ແລະ ອົງກອນຄ ້ມຄອງທາງດ້ານຫ ັກຊັບ ກ ານົດອອກມາໃນແຕ່ລະໄລຍະນ າອີກ ເຊັົ່ນ: ການຄ ້ມຄອງ
ທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອ, ການຄ ້ມຄອງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ, ການຄ ້ມຄອງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ 
ແລະ ອືີ່ນໆ. 

- ລະບຽບສາກົນ: ທຄຕລ ໄດ້ເຂົ ື້າເປັນສະຖາບັນການເງ ິນທີ ີ່ປະຕິບ ັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ FATCA 
(Foreing Accout Tax Compliance Act) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເສຍພາສີອາກອນຂອງບ ກຄົນ  
ແລະ ນິຕິບ ຄົນອາເມລິກາທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົື້າໃນ
ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ, ນອກນັື້ນຍັງມີການປະຕິບັດ
ມາດຕະການຕ່າງໆທີີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີລາຍຊືີ່ທີີ່ຖືກຂ້ວມບາດໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງຂອງສາກົນ.  

- ລະບຽບພາຍໃນ: ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ. ນອກນັື້ນຍັງມີການປັບປ ງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາຄ ່ມື. 
 

3.5.4 ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ  
 

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຄ່ອງແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີີ່ເກີດຈາກການທີີ່ ທະນາຄານ ບໍໍ່ສາມາດຊ າລະໜີື້ ແລະ 
ພາລະຜ ກພັນທາງສັນຍາຂອງທະນາຄານໄດ້ ເນື ີ່ອງຈາກການຂາດສະພາບຄ່ອງທາງການເງ ິນ. ຈ ດປະສົງໃນການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານກໍໍ່ຄື: ທະນາຄານຕ້ອງມີເງ ິນທ ນທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍທີີ່ຈະ
ຊ າລະໜີື້  ແລະ  ພາລະຜ ກພັນທາງການເງິນອືີ່ນໆທັງໃນປັດຈ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດໄດ້ ນອກນັື້ນຍັງສາມາດນ າເງິນທ ນ
ໄປຫາຜົນປະໂຫຍດທາງອືີ່ນໄດ້ອີກ. ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງທີີ່ສ າຄັນ ຂອງທະນາຄານໄດ້ແກ່: ໂຄງສ້າງທາງ
ການເງິນ, ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງທ ນ ແລະ ການນ າໃຊ້ແຫ ່ງທ ນ.  

ຕໍໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງດັົ່ງກ່າວ ທະນາຄານ ໄດ້ມີຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີື້ສິນ (ALCO) ຊ ີ່ງມີການທົບ
ທວນຢູ່າງເປັນປະຈ າ ໂດຍມີພະແນກບໍລິຫານທ ນ ແລະ ບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດ (TISD) ເປັນເສນາທີການໃຫ້ແກ່
ຄະນະດັົ່ງກ່າວ ຊືີ່ງພະແນກທີີ່ເປັນເສນນາທິການຕ້ອງໄດ້ມີການບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມໃນແຕ່ລະວັນ ນອກຈາກນີື້ຍັງມີ
ການພັດທະນາລະບົບການລາຍງານຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ. 
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3.6 ຄວາມສ່ຽງດ້ານອ ີ່ນໆ 
 

ນອກຈາກຄວາມສ່ຽງທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງອືີ່ນໆທີີ່ບໍ ໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ແຕ່ກໍໍ່
ສາມາດສົົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ເຊັົ່ນ: ໄພທ າມະຊາດ, ສົງຄາມ, ອ ທົກກະໄພ, ອັກຄີໄພ, ລະ
ເບີດ ແລະ ອືີ່ນໆ ອັນເປັນປັດໄຈທີີ່ສາມາດສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງທະນາຄານໄດ້. ດັົ່ງນັື້ນ, ທຄຕລ ຈ ີ່ງໃຫ້
ຄວາມສ າຄັນໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງເຫ ົົ່ານີື້ ດ້ວຍການກະກຽມພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ເຄືີ່ອງມືການຄ ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຮັດກ ມ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທາງດ້ານຂະບວນການເຮັດວຽກຕະຫ ອດຈົນການບໍລິຫານຄວາມ
ສ່ຽງຢູ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ, ພ້ອມກັນນັື້ນ ເພືີ່ອຮອງຮັບກັບເຫດການສ ກເສີນທີີ່ອາດສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ທະນາຄານ ທຄຕລ ຍັງມີການກະກຽມພັດທະນາແຜນການບໍລິຫານຄວາມຕໍໍ່ເນືີ່ອງທາງທ ລະກິດ (Business 
Continuity Management) ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຄຕລ ສາມາດຮັບມືກັບສະຖານະການທີີ່ອາດເກີດຂ ື້ນໄດ້ໃນ
ລະດັບໃດໜ ີ່ງ. 

4. ທ ລະກິດທີີ່ດ າເນີນໃນປັດຈ ບັນ 
 

ທຄຕລ ໄດ້ດ າເນີນທ ລະກິດທາງດ້ານທະນາຄານທ ລະກິດຕາມລະບຽບຫ ັກການທີີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ກ ານົດຊ ີ່ງບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທີີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້ານັື້ນກໍໍ່ເໝືອນກັບ
ບັນດາທະນາຄານອືີ່ນໆທົົ່ວໄປ ຊ ີ່ງລວມມີ ເງິນຝາກປະຈ າ, ເງິນຝາກແບບມີກ ານົດ, ການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອ, ການຄ ້າປະກັນ  
ແລະ ອືີ່ນໆ; ແຕ່ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ທຄຕລ ມີທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນຫ າຍຢູ່າງຈ ີ່ງເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາຕັກໂນໂລຊີໃຫ້
ຕິດພັນກັບຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ ເຊັົ່ນ: BCEL One, Mobile 
Banking, Internet Banking ແລະ ອືີ່ນໆທີີ່ມີຄວາມລ ້າໜ້າກວ່າບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດອືີ່ນໆ. ການບໍລິການ
ທົົ່ວໄປມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີື້: 
 

4.1  ເງ ິນຝາກ 
  

ໃນປ ີ2013 ທຄຕລ ມີເງິນຝາກ 15,513 ຕືື້ກີບ ການຂະຫຍາຍເງິນຝາກນັບມືື້ນັບຫ າຍຂ ື້ນ ໂດຍອີງໃສ່ສະ 
ພາບເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະການລະດົມທ ນຂອງ ທຄຕລ ກໍໍ່ໄດ້ມີຫ າຍຊ່ອງທາງ ໂດຍສະເພາະເງິນຝາກໃນປີ  2014 
ເພີີ່ມຂ ື້ນເປັນ 21,935 ຕືື້ກີບ ຊ ີ່ງໄດ້ເພີີ່ນຂ ື້ນ 41% ທຽບໃສປ່ີ 2013 ແລະ ປີ 2015 ເພີີ່ມຂ ື້ນ 8% ທຽບໃສ່ປີ 2014 
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ມີລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມີການເພີີ່ມຂ ື້ນສ ງ 

ຮ ບພາບທີ 1: ເງິນຝາກ 

 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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4.2 ສິນເຊືີ່ອ 
 

ໃນປີ  2013 ທຄຕລ ມີຍອດລວມສິນເຊືີ່ອ 9,279 ຕືື້ກີບ ການຂະຫຍາຍສິນເຊືີ່ອສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນອີງໃສ່
ສະພາບເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ການປູ່ອຍກ ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປຫາຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງ. ໃນປີ  2014 ຍອດສິນ
ເຊືີ່ອເພີີ່ມຂ ື້ນເປັນ 9,728 ຕືື້ກີບ ຊ ີ່ງໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 5% ທຽບໃສ່ປີ  2013, ເນືີ່ອງຈາກໃນໄລຍະດັົ່ງກ່າວສະພາບເສດຖະ 
ກິດມີການຜັນຜວນ  ແລະ ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ການເກັບກ ້ໜີື້ສິນ ແລະ ການປູ່ອຍກ ້. ໃນປີ  2015 ຍອດສິນເຊືີ່ອ
ທັງໝົດມີ 11,026 ຕືື້ກີບ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 1 3% ເມືີ່ອສົມທຽບກັບ ປີ2014. 
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4.3  ຜະລິດຕະພັນບັດ ATM 
 

ບັດ ATM  ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນທີີ່ນິຍົມນ າໃຊ້ຂອງມວນຊົນທົົ່ວໄປ, 
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ທຄຕລ ມີສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຢ ູ່ທົົ່ວທ ກແຂວງ ຊ ີ່ງແຕກຕ່າງຈາກຫ າຍທະນາຄານທີີ່ຍັງບໍໍ່ທັນ
ຂະຫຍາຍສາຂາໄປສ ່ຕ່າງແຂວງ, ດ້ວຍເຫດນີື້ ບັດ ATM ຈ ີ່ງຖືກນ າໃຊ້ຢູ່າງແຜ່ຫ າຍ. ນອກຈາກນັື້ນ ທຄຕລ ຍັງໄດ້ສະ
ໜອງບັດ ATM ໃນຮ ບແບບບັດນັກສ ກສາ ແລະ ບັນດາພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  

ການເພີີ່ມຈ ານວນຂອງບັດ ATM ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເຫັນໄດ້ຈາກເສັື້ນ
ສະແດງດ້ານລ ່ມນີື້ ຊ ີ່ງມີການເພີີ່ມຂ ື້ນໃນແຕ່ລະປີ. ໃນປ ີ2013 ທຄຕລ ໄດ້ອອກບັດທັງໝົດ 280, 439 ບັດ; ໃນ ປີ 
2014 ມີການຂະຫຍາຍບັດ ATM ມາເປັນ 340,070 ບັດ ຊ ີ່ງໃນປີດັົ່ງກ່າວໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 59, 631 ບັດ ຫ ື 21% 
ເມືີ່ອທຽບໄດ້ ປີ 2013. ການເພີີ່ມຈ ານວນຂອງບັດໃນປີ 2015 ຂະຫຍາຍໄດ້ 43,570 ບັດ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 13% ເມືີ່ອ
ທຽບໃສ່ປີ 2014. ປີ 2016 ສາມາດຂະຫຍາຍບັດໄດ້ຈ ານວນ 48,096 ບັດຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 13% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 
2015. 
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4.2 ສິນເຊືີ່ອ 
 

ໃນປີ  2013 ທຄຕລ ມີຍອດລວມສິນເຊືີ່ອ 9,279 ຕືື້ກີບ ການຂະຫຍາຍສິນເຊືີ່ອສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນອີງໃສ່
ສະພາບເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ການປູ່ອຍກ ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປຫາຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງ. ໃນປີ  2014 ຍອດສິນ
ເຊືີ່ອເພີີ່ມຂ ື້ນເປັນ 9,728 ຕືື້ກີບ ຊ ີ່ງໄດເ້ພີີ່ມຂ ື້ນ 5% ທຽບໃສ່ປີ  2013, ເນືີ່ອງຈາກໃນໄລຍະດັົ່ງກ່າວສະພາບເສດຖະ 
ກິດມີການຜັນຜວນ  ແລະ ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ການເກັບກ ້ໜີື້ສິນ ແລະ ການປູ່ອຍກ ້. ໃນປີ  2015 ຍອດສິນເຊືີ່ອ
ທັງໝົດມີ 11,026 ຕືື້ກີບ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 1 3% ເມືີ່ອສົມທຽບກັບ ປີ2014. 
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4.3  ຜະລິດຕະພັນບັດ ATM 
 

ບັດ ATM  ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນທີີ່ນິຍົມນ າໃຊ້ຂອງມວນຊົນທົົ່ວໄປ, 
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ທຄຕລ ມີສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຢ ູ່ທົົ່ວທ ກແຂວງ ຊ ີ່ງແຕກຕ່າງຈາກຫ າຍທະນາຄານທີີ່ຍັງບໍໍ່ທັນ
ຂະຫຍາຍສາຂາໄປສ ່ຕ່າງແຂວງ, ດ້ວຍເຫດນີື້ ບັດ ATM ຈ ີ່ງຖືກນ າໃຊ້ຢູ່າງແຜ່ຫ າຍ. ນອກຈາກນັື້ນ ທຄຕລ ຍັງໄດ້ສະ
ໜອງບັດ ATM ໃນຮ ບແບບບັດນັກສ ກສາ ແລະ ບັນດາພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  

ການເພີີ່ມຈ ານວນຂອງບັດ ATM ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເຫັນໄດ້ຈາກເສັື້ນ
ສະແດງດ້ານລ ່ມນີື້ ຊ ີ່ງມີການເພີີ່ມຂ ື້ນໃນແຕ່ລະປີ. ໃນປ ີ2013 ທຄຕລ ໄດ້ອອກບັດທັງໝົດ 280, 439 ບັດ; ໃນ ປີ 
2014 ມີການຂະຫຍາຍບັດ ATM ມາເປັນ 340,070 ບັດ ຊ ີ່ງໃນປີດັົ່ງກ່າວໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 59, 631 ບັດ ຫ ື 21% 
ເມືີ່ອທຽບໄດ້ ປີ 2013. ການເພີີ່ມຈ ານວນຂອງບັດໃນປີ 2015 ຂະຫຍາຍໄດ້ 43,570 ບັດ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 13% ເມືີ່ອ
ທຽບໃສ່ປີ 2014. ປີ 2016 ສາມາດຂະຫຍາຍບັດໄດ້ຈ ານວນ 48,096 ບັດຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 13% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 
2015. 
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ຮ ບພາບທີ 3: ຈ ານວນບັດ ATM 
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4.4 ຕ ້ ATM 
 

ການຂະຫຍາຍຕ  ້ATM ຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນອີງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ໃນທົົ່ວ
ປະເທດ. ໃນປີ 2013 ສາມາດຕິດຕັື້ງຕ ້ ATM ໄດ້ທັງໝົດ 246 ໜ່ວຍໃນທົົ່ວປະເທດ;ໃນປ ີ2014 ຕິດຕັື້ງໄດ້ເພີີ່ມ 
37 ໜ່ວຍ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 15% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປ ີ2013; ປີ 2015 ຕິດຕັື້ງໄດ້ເພີີ່ມ 36 ໜ່ວຍ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ິື້ນ 13% ເມືີ່ອ
ທຽບໃສ່ປີ 2014, ປີ 2016 ຕິດຕັື້ງໄດ້ເພີີ່ມ 19 ໜ່ວຍ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 6% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2015. ໃນປ ີ2016 ໄດ້
ຕິດຕັື້ງຕ ້ ATM ຂອງ ທຄຕລ ທົົ່ວປະເທດທັງໝົດ 338 ເຄືີ່ອງ. 

ຮ ບພາບທີ 4: ຈ ານວນຕ ້ ATM 
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4.5 ບັດວີຊາ ເຄ ດິດ (BCEL VISA CREDIT) 
 

ເປັນບັດເຄ ດິດແບບ chip ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ຊ ີ່ງມີຄວາມປອດໄພສ ງ, ບັດເຄ ດິດຄືບັດແທນເງ ິນສົດ
ລ່ວງໜ້າ ຫ ື ເປັນບັດສິນເຊືີ່ອ ທີີ່ສະມາຊິກບັດຈະໄດ້ຮັບວົງເງ ິນສິນເຊືີ່ອຈາກທະນາຄານໂດຍອີງຕາມລະບຽບທີີ່ວາງ
ອອກ. ບັດດັົ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ ຫ ື ບໍລິການຕ່າງໆ ຫ ື ຈ່າຍເງິນຜ່ານອິນເຕີເນັດ; ສາມາດສະມັກບັດເສີມ
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ໄດ້ສ ງສ ດ 1 ບັດ, ໄລຍະເວລາປອດດອກເບ້ຍ ສ ງສ ດ 45 ວັນ (ຂ ື້ນຢ ູ່ກັບວັນທີທີີ່ໃຊ້ຈ່າຍ) ກໍລະນີຊ າລະເຕັມຈ ານວນ 
ເງ ິນທີີ່ຮຽກເກັບ ແລະ ຊ າລະໃນເວລາທີີ່ກ ານົດ; ສາມາດເລືອກຊ າລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງບາງສ່ວນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການ
ຍົກເວັື້ນຄ່າທ ານຽມບາງສ່ວນຖ້າຊ າລະຫ າຍກວ່າ 20% ຂອງຍອດນ າໃຊ້ຕາມໃບແຈ້ງ (Statement); ສາມາດໃຊ້
ກັບຮ້ານຄ້າທີີ່ມີເຄືີ່ອງໝາຍຮັບບັດເຄ ດິດ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີີ່ມີສັນຍາລກັ 
ວິຊາ ທົົ່ວປະເທດ ແລະ ທົົ່ວໂລກ. ບັດວິຊາເຄ ດິດ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມີ 02 ປະເພດ ຄື:  
ບັດເງິນ ແລະ ບັດຄ າ. 

ການອອກບັດ ວິຊາ ເຄຣດິດ ໃນແຕ່ລະປ ີ ໄດ້ມີການເພີີ່ມຂ ື້ນໄປຕາມລ າດັບ ຊ ີ່ງໃນຕາຕະລາງໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນປີ 2014 ສາມາດສະໜອງບັດເພີີ່ມຂ ື້ນໄດ້ ຈ ານວນ 586 ບັດ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 41% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ ປີ 2013; ໃນ

ປີ 2015 ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເພີີ່ມຕືີ່ມ ຈ ານວນ 647 ບັດ ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 32% ເມືີ່ອສົມທຽບໃນປ ີ

2014; ໃນປ ີ2016 ຂະຫຍາຍບັດໄດ້ ຈ ານວນ 652 ບັດ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 24% ເມືີ່ອທຽບໃສ ່ປີ 2015. 

ຮ ບພາບທີ 5: ຈ ານວນບັດ ວິຊາ ເຄຣດິດ 

 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

4.6 ບັດວີຊາ ເດບິດ (BCEL VISA DEBIT) 
 

ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງ ທຄຕລ ດັົ່ງທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ຂ້າງເທິງການຊົມໃຊ້ບັດວິຊ້າເດບິດເປັນທີີ່ນິຍົມຂອງລ ກຄ້າ   
ທຄຕລ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເພາະສາມາດຖອນເງິນໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເປັນບັດເຄ ດິດແບບ chip 
ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ຊ ີ່ງມີຄວາມປອດໄພສ ງ, ບັດເດບິດຄືບັດແທນເງິນສົດສາມາດໃຊ້ຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ ຫ ື ບໍລິການ
ຕ່າງໆ ຫ ື ຈ່າຍເງ ິນຜ່ານອິນເຕີເນັດຄືກັບບັດເຄ ດິດ. ບັດເດບິດ ຕ່າງຈາກບັດເຄ ດິດຄື ບັດເດບິດແມ່ນວິທິການຊ າລະ
ທັນທີຈາກບັນຊີເງ ິນຝາກຂອງລ ກຄ້າ. 

ໂດຍອີງໃສ່ຮ ບການສະແດງຂ້າງລ ່ມ, ການເຕີບໂຕຂອງບັດ ວິຊາ ເດບິດ ກໍໍ່ເປັນການບໍລິການໜ ີ່ງທີີ່ສັງຄົມໃຫ້
ຄວາມນິຍົມ ໃນປີ 2014 ຊ ີ່ງຂະຫຍາຍເພີີ່ມໄດ້ 1,381 ບັດ ຫ ື ເພີີ່ມຂ ື້ນ 36% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ ປີ 2013, ປີ 2015 
ຂະຫຍາຍບັດໄດ້ຈ ານວນ 1,319 ຊ ີ່ງເພີີ່ນຂ ື້ນ 25 % ເມືີ່ອທຽບໃສ່ ປີ 2014 (ໃນປີ 2015 ບັດ ວິຊາ ເດບິດ ບໍໍ່ໄດ້
ຂະຫຍາຍເທົົ່າທີີ່ຄວນ ເນືີ່ອງຈາກມີການພັດທະນາຮ ບແບບບັດ ແລະ ໄດ້ຍ ດການພິມບັດຊົົ່ວຄາວໃນຊ່ວງໄຕມາດ 3 
ຂອງປີ ແລະ ໄດ້ພິມບັດຄືນໃນຕົື້ນປີ 2016). ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ບັດ ວິຊາ ເດບິດ ໃນປີ 2016 ຍັງສາມາດສືບຕໍໍ່
ຂະຫຍາຍເພີີ່ມໄດ້ 1,654 ບັດ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 25% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2015. 
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ໄດ້ສ ງສ ດ 1 ບັດ, ໄລຍະເວລາປອດດອກເບ້ຍ ສ ງສ ດ 45 ວັນ (ຂ ື້ນຢ ູ່ກັບວັນທີທີີ່ໃຊ້ຈ່າຍ) ກໍລະນີຊ າລະເຕັມຈ ານວນ 
ເງ ິນທີີ່ຮຽກເກັບ ແລະ ຊ າລະໃນເວລາທີີ່ກ ານົດ; ສາມາດເລືອກຊ າລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງບາງສ່ວນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການ
ຍົກເວັື້ນຄ່າທ ານຽມບາງສ່ວນຖ້າຊ າລະຫ າຍກວ່າ 20% ຂອງຍອດນ າໃຊ້ຕາມໃບແຈ້ງ (Statement); ສາມາດໃຊ້
ກັບຮ້ານຄ້າທີີ່ມີເຄືີ່ອງໝາຍຮັບບັດເຄ ດິດ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີີ່ມີສັນຍາລກັ 
ວິຊາ ທົົ່ວປະເທດ ແລະ ທົົ່ວໂລກ. ບັດວິຊາເຄ ດິດ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມີ 02 ປະເພດ ຄື:  
ບັດເງິນ ແລະ ບັດຄ າ. 

ການອອກບັດ ວິຊາ ເຄຣດິດ ໃນແຕ່ລະປ ີ ໄດ້ມີການເພີີ່ມຂ ື້ນໄປຕາມລ າດັບ ຊ ີ່ງໃນຕາຕະລາງໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນປີ 2014 ສາມາດສະໜອງບັດເພີີ່ມຂ ື້ນໄດ້ ຈ ານວນ 586 ບັດ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 41% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ ປີ 2013; ໃນ

ປີ 2015 ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເພີີ່ມຕືີ່ມ ຈ ານວນ 647 ບັດ ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 32% ເມືີ່ອສົມທຽບໃນປ ີ

2014; ໃນປ ີ2016 ຂະຫຍາຍບັດໄດ້ ຈ ານວນ 652 ບັດ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 24% ເມືີ່ອທຽບໃສ ່ປີ 2015. 

ຮ ບພາບທີ 5: ຈ ານວນບັດ ວິຊາ ເຄຣດິດ 

 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

4.6 ບັດວີຊາ ເດບິດ (BCEL VISA DEBIT) 
 

ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງ ທຄຕລ ດັົ່ງທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ຂ້າງເທິງການຊົມໃຊ້ບັດວິຊ້າເດບິດເປັນທີີ່ນິຍົມຂອງລ ກຄ້າ   
ທຄຕລ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເພາະສາມາດຖອນເງິນໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເປັນບັດເຄ ດິດແບບ chip 
ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ຊ ີ່ງມີຄວາມປອດໄພສ ງ, ບັດເດບິດຄືບັດແທນເງິນສົດສາມາດໃຊ້ຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ ຫ ື ບໍລິການ
ຕ່າງໆ ຫ ື ຈ່າຍເງ ິນຜ່ານອິນເຕີເນັດຄືກັບບັດເຄ ດິດ. ບັດເດບິດ ຕ່າງຈາກບັດເຄ ດິດຄື ບັດເດບິດແມ່ນວິທິການຊ າລະ
ທັນທີຈາກບັນຊີເງ ິນຝາກຂອງລ ກຄ້າ. 

ໂດຍອີງໃສ່ຮ ບການສະແດງຂ້າງລ ່ມ, ການເຕີບໂຕຂອງບັດ ວິຊາ ເດບິດ ກໍໍ່ເປັນການບໍລິການໜ ີ່ງທີີ່ສັງຄົມໃຫ້
ຄວາມນິຍົມ ໃນປີ 2014 ຊ ີ່ງຂະຫຍາຍເພີີ່ມໄດ້ 1,381 ບັດ ຫ ື ເພີີ່ມຂ ື້ນ 36% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ ປີ 2013, ປີ 2015 
ຂະຫຍາຍບັດໄດ້ຈ ານວນ 1,319 ຊ ີ່ງເພີີ່ນຂ ື້ນ 25 % ເມືີ່ອທຽບໃສ່ ປີ 2014 (ໃນປີ 2015 ບັດ ວິຊາ ເດບິດ ບໍໍ່ໄດ້
ຂະຫຍາຍເທົົ່າທີີ່ຄວນ ເນືີ່ອງຈາກມີການພັດທະນາຮ ບແບບບັດ ແລະ ໄດ້ຍ ດການພິມບັດຊົົ່ວຄາວໃນຊ່ວງໄຕມາດ 3 
ຂອງປີ ແລະ ໄດ້ພິມບັດຄືນໃນຕົື້ນປີ 2016). ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ບັດ ວິຊາ ເດບິດ ໃນປີ 2016 ຍັງສາມາດສືບຕໍໍ່
ຂະຫຍາຍເພີີ່ມໄດ້ 1,654 ບັດ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 25% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2015. 
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ຮ ບພາບທີ 6: ຈ ານວນບັດ ວິຊາ ເດບິດ 

 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 

4.7  BCEL i-Bank 
 

ຜະລິດຕະພັນ I-bank ເປັນຜະລິດຕະພັນທີີ່ຖືກສ້າງຂ ື້ນໃນປີ 2008 ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນແຕ່ລະ
ໄລຍະ, ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວເໝາະສົມກັບ ບັນດາອົງກອນລັດ-ເອກະຊົນ, ອົງກອນສາກົນ, ບໍລິສັດ ຫ ື ນິຕິບ ກຄົນ  
ແລະ ກ ່ມນິຕິບ ກຄົນ. 

ປີ 2013 ມີຜ ນ້ າໃຊ້ທັງໝົດ 2,269 ລາຍ, ໃນປ ີ2014 ຂະຫຍາຍໄດ້ 505 ລາຍ ເພີີ່ມຂ ື້ນ 22% ເມືີ່ອ

ທຽບໃສ່ປີ 2013, ປີ 2014 ຂະຫຍາຍໄດ້ 414 ລາຍ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 15% ເມືີ່ອທຽບໃສປີ່ 2015. ໃນປ ີ 2016 
ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ສາມາດໂອນເງິນເດືອນພະນັກງານຜ່ານລະບົບໄດ້ ໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນເຂົື້າມາ
ທະນາຄານ, ໂອນ, ແລກປູ່ຽນເງິນຕາເຂົື້າໃນບັນຊີ ແລະ ອືີ່ນໆ ຊ ີ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜ ຊ້ົມໃຊ້ເພີີ່ມຂ ື້ນເປັນຈ ານວນຫ າຍ. ໃນປີ 

2016 ຂະຫຍາຍໄດ້ 2,073 ລາຍ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 85% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ ປີ 2015. 

ຮ ບພາບທີ 7: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້ i-Bank 

 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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4.8  BCEL ONE 
 

ຜະລິດຕະພັນ BCEL ONE ໄດ້ເລີີ່ມຕົື້ນເປີດນ າໃຊ້ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2013 ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ 
ເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີີ່ ທຄຕລ ໄດ້ສ້າງຂ ື້ນມາເພືີ່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ເປ ັ້າໝາຍຫ ັກໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ
ແມ່ນເພືີ່ອເປັນການຫ  ດຜ່ອນລ ກຄ້າຂອງ ທຄຕລ ເຂົາມາບໍລິການໃນທະນາຄານ ຊ ີ່ງລ ກຄ້າສາມາດເຮັດທ ລະກ າການ
ເງ ິນດ້ວຍຕົນເອງ ເຊັົ່ນ: ການໂອນເງິນ, ຊ າລະຄ່ານ ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບໄດ້ບາງເຄືອຂ່າຍ. ມາເຖິງປັດຈ ບນັ 
BCEL ONE ເປັນຜະລິດຕະພັນທີີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມນິຍົມຫ າຍ ແລະ ເປັນຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານເອເລັກໂທນິກທີີ່ໃຫ້
ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບລ ກຄ້າ ຊ ີ່ງເຫັນໄດຈ້າກໃນປ ີ2013 ຂະຫຍາຍໄດ້ 9,783 ຜ ຊ້ົມໃຊ້.  

ປີ 2014 ເພີີ່ມຂ ື້ນ 8,079 ຜ ້ຊົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 83% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2013 ແລະ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ 
ເປັນລ າດັບ, 2015 ເພີີ່ມຂ ື້ນ 3,492 ຜ ຊ້ົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 20%ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2014. ໃນປ ີ2016 ເພີີ່ມຂ ື້ນເຖິງ 
64,089 ລາຍ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 40% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2015. ມາຮອດປັດຈ ບັນ ທຄຕລ ເປັນຜ ້ໃຫ້ບໍລິການພຽງແຕ່ເຈົື້າ
ດຽວເທົົ່ານັື້ນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດຊ ີ່ງຍັງບໍໍ່ທັນມີທະນາຄານອືີ່ນ ຫ ື ອົງກອນອືີ່ນໃຫ້ການບໍລິການທີີ່ມີລັກສະນະດຽວ
ກັນນີື້. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ປຽບທາງດ້ານທ ລະກິດ ເພາະບໍໍ່ມີຄ ່ແຂ່ງໃນ ສາຍຜະລິດຕະພັນນີື້. 

 

ຮ ບພາບທີ 8: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້ BCEL ONE 

 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

4.9  SMS Banking 
 

ການບໍລິການ SMS BANKING ມີໃຫ້ບໍລິການມາແຕ່ປີ  2008 ຊ ີ່ງໃຫ້ການບໍລິການແຈ້ງເຕືອນ
ການເຄືີ່ອນໄຫວທ ລະກ າທາງການເງິນຂອງລ ກຄ້າ. ໃນປີ  2014 ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ 5,497 ລາຍຜ ້ຊົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມ
ຂ ື້ນ 31 % ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2013, ປີ  2015 ຂະຫຍາຍໄດ້ 5,359 ລາຍຜ ຊ້ົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 2 3% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ 
ປີ 2014; ປີ 2016 ຂະຫຍາຍໄດ້ 14,368 ລາຍຜ ້ຊົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 50% ເມືອທຽບໃສ່ປີ  2015 . ສາເຫດທີີ່
ເຮັດໃຫ້ເພີີ່ມຂ ື້ນສ ງຍ້ອນວ່າ ທຄຕລ ໄດ້ມີການປັບປ ງຮ ບແບບການບໍລິການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວເປັນ
ຜະລິດຕະພັນເສີມເມືີ່ອລ ກຄ້າເຂົື້າມາເປີດບັນຊີໃໝ່. 
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4.8  BCEL ONE 
 

ຜະລິດຕະພັນ BCEL ONE ໄດ້ເລີີ່ມຕົື້ນເປີດນ າໃຊ້ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2013 ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ 
ເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີີ່ ທຄຕລ ໄດ້ສ້າງຂ ື້ນມາເພືີ່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ເປ ັ້າໝາຍຫ ັກໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ
ແມ່ນເພືີ່ອເປັນການຫ  ດຜ່ອນລ ກຄ້າຂອງ ທຄຕລ ເຂົາມາບໍລິການໃນທະນາຄານ ຊ ີ່ງລ ກຄ້າສາມາດເຮັດທ ລະກ າການ
ເງ ິນດ້ວຍຕົນເອງ ເຊັົ່ນ: ການໂອນເງິນ, ຊ າລະຄ່ານ ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບໄດ້ບາງເຄືອຂ່າຍ. ມາເຖິງປັດຈ ບນັ 
BCEL ONE ເປັນຜະລິດຕະພັນທີີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມນິຍົມຫ າຍ ແລະ ເປັນຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານເອເລັກໂທນິກທີີ່ໃຫ້
ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບລ ກຄ້າ ຊ ີ່ງເຫັນໄດຈ້າກໃນປ ີ2013 ຂະຫຍາຍໄດ້ 9,783 ຜ ຊ້ົມໃຊ.້  

ປີ 2014 ເພີີ່ມຂ ື້ນ 8,079 ຜ ້ຊົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 83% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2013 ແລະ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ 
ເປັນລ າດັບ, 2015 ເພີີ່ມຂ ື້ນ 3,492 ຜ ຊ້ົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 20%ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2014. ໃນປ ີ2016 ເພີີ່ມຂ ື້ນເຖິງ 
64,089 ລາຍ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 40% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2015. ມາຮອດປັດຈ ບັນ ທຄຕລ ເປັນຜ ້ໃຫ້ບໍລິການພຽງແຕ່ເຈົື້າ
ດຽວເທົົ່ານັື້ນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດຊ ີ່ງຍັງບໍໍ່ທັນມີທະນາຄານອືີ່ນ ຫ ື ອົງກອນອືີ່ນໃຫ້ການບໍລິການທີີ່ມີລັກສະນະດຽວ
ກັນນີື້. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ໄດ້ປຽບທາງດ້ານທ ລະກິດ ເພາະບໍໍ່ມີຄ ່ແຂ່ງໃນ ສາຍຜະລິດຕະພັນນີື້. 

 

ຮ ບພາບທີ 8: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້ BCEL ONE 

 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

4.9  SMS Banking 
 

ການບໍລິການ SMS BANKING ມີໃຫ້ບໍລິການມາແຕ່ປີ  2008 ຊ ີ່ງໃຫ້ການບໍລິການແຈ້ງເຕືອນ
ການເຄືີ່ອນໄຫວທ ລະກ າທາງການເງິນຂອງລ ກຄ້າ. ໃນປີ  2014 ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ 5,497 ລາຍຜ ້ຊົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມ
ຂ ື້ນ 31 % ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2013, ປີ  2015 ຂະຫຍາຍໄດ້ 5,359 ລາຍຜ ຊ້ົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 2 3% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ 
ປີ 2014; ປີ 2016 ຂະຫຍາຍໄດ້ 14,368 ລາຍຜ ້ຊົມໃຊ້ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 50% ເມືອທຽບໃສ່ປີ  2015 . ສາເຫດທີີ່
ເຮັດໃຫ້ເພີີ່ມຂ ື້ນສ ງຍ້ອນວ່າ ທຄຕລ ໄດ້ມີການປັບປ ງຮ ບແບບການບໍລິການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວເປັນ
ຜະລິດຕະພັນເສີມເມືີ່ອລ ກຄ້າເຂົື້າມາເປີດບັນຊີໃໝ່. 
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ຮ ບພາບທີ 9: ຈ ານວນຜ ຊ້ົມໃຊ້  SMS BANKING 

 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

5. ຊັບສິນທີີ່ໃຊ້ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດ 
 

ມາຮອດວັນທີ 31/12/2016 ມ ນຄ່າຊັບສິນຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນມີເຖິງ 31,935,026 ລ້ານກີບ ຍ້ອນຈ ດ
ພິເສດຂອງຂົງເຂດທ ລະກິດການທະນາຄານ ຊັບສິນຕົື້ນຕໍຂອງ ທຄຕລລວມມີເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານອືີ່ນ, ເງິນປູ່ອຍກ ້ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ, ການລົງທ ນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້
ເພືີ່ອຂາຍ, ການລົງທ ນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງວັນຄົບກ ານົດ, ການລົງທ ນໃນບັນດາບໍລິສັດໃນເຄືອ ແລະ 
ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ, ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ ແລະ ອ ປະກອນ, ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ, ຊັບສິນອາກອນເຍືື້ອນຊ າລະ ແລະ  
ຊັບສິນອືີ່ນໆ ດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 14: ຊັບສິນທີີ່ໃຊ້ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດ 
 

ຊບັສນິ ປ ີ2015 ປ ີ2016 
ເງິນສົດ  ແລະ  ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 9,466,790 50680,936 
ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານອືີ່ນ 1,986,635 2,950,093 
ເງິນກ ໃ້ຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ 10,854,955 19,093,205 
ການລົງທ ນດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ແລກປູ່ຽນ 6,046 39 

ການລົງທ ນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 224,348 198,121 

ການລົງທ ນທາງການເງ ິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງວັນຄົບ
ກ ານົດ 

1,776,408 2,553,110 

ການລົງທ ນໃນບັນດາບໍລິສັດໃນເຄືອ  ແລະ  ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 555,418 551,449 
ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່  ແລະ  ອ ປະກອນ 391,146 447,935 
ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ 297,744 243,521 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ຊັບສິນອາກອນເຍືື້ອນຊ າລະ 6,259 10,856 
ຊັບສິນອືີ່ນໆ 211,111 294,009 

ລວມຊບັສນິ 25,776,860 32,023,274 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

6. ໂຄງການໃນອະນາຄົດ 
 

ເພື ີ່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທີີ່ເຂັ ື້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ  
ພາລະກິດທີີ່ສ າຄັນຂອງ ທຄຕລ ມີຄື: ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານອົງກອນທີີ່ເຂັ ື້ມແຂງ ເນັ ື້ນການປັບປ ງທ ລະກິດ
ທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການປູ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທ າຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສ ງປະສິດທິພາບການດ າເນີນທ ລະກດິ, ສ້າງ  
ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ  ມ ນຂ່າວສານບໍລິຫານທີີ່ມີສັກກະຍະພາບ , ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນ າໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, 
ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົົ່າທຽມກັບພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໃນນັື້ນ, ຈະມີ 6  ແຜນງານຫ ັກ, 32 ໂຄງການ  
ແລະ 216 ແຜນວຽກ. ໃນນັື້ນ 6 ແຜນງານຫ ັກມີຄື: 

 

 ພັດທະນາການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ 
ພັດທະນາການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ (Corporate Governance ຫ ື CG) ຊ ີ່ງແມ່ນລະບົບການຄ ້ມຄອງ

ບໍລິຫານທີີ່ຕິດພັນດ້ານໂຄງສ້າງການຄວບຄ ມ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ຂອງກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ, ຜ ້
ອ ານວຍ ການ, ຜ ້ຖືຮ ້ນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອືີ່ນໆ ເພືີ່ອສ້າງໃຫ້ບໍລິສັດມີແນວທາງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີ
ມາດຕະຖານໃນການຄ ້ມຄອງກິດຈະການທີີ່ດີ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານກິດຈະການຂອງບໍລິສດັທີີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໂປູ່ງ
ໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ຄ ານ ງເຖິງຜ ມ້ີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທ ກພາກສ່ວນ. 

 

 ສ້າງລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັກເກນ Basel II 
ພາຍຫ ັງການເຂົື້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ການແຂ່ງຂັນໃນລະບົບການເງ ິນ-ການທະນາຄານ ກໍໍ່ມີ

ແນວໂນ້ມສ ງຂ ື້ນ ຊ ີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທະນາຄານຕ້ອງມີການປັບປ ງ  ແລະ  ສ້າງພືື້ນຖານຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ອົງ
ກອນເພືີ່ອທີີ່ຈະສາມາດຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮັບປະກັນການບັນລ ເປ ັ້າໝາຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍການສ້າງ
ພືື້ນຖານລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານພາກພືື້ນ ກໍໍ່ຄືສາກົນ, ທຄຕລ ມີແນວທາງ
ໃນການສ້າງພືື້ນຖານລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ້ວຍການສ້າງຕັື້ງພະແນກຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກ
ເງິນຂ ື້ນ ໂດຍແນໃສ່ຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ດ າເນີນຕາມຫ ັກການ Basel II. ສະນັື້ນ, ເພືີ່ອໃຫ້
ບັນລ ເປ ັ້າໝາຍການສ້າງລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມຫ ັກການ Basel II, ທຄຕລ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບັນດາວຽກງານ
ຫ ັກ ດັົ່ງນີື້: 

- ປັບປ ງລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ແລະ   
- ມາດຕະຖານ Basel II; 
- ປັບປ ງນະໂຍບາຍຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ Basel II; 
- ພັດທະນາເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານຊັບສິນ, ຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການກວດກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ຊັບສິນອາກອນເຍືື້ອນຊ າລະ 6,259 10,856 
ຊັບສິນອືີ່ນໆ 211,111 294,009 

ລວມຊບັສນິ 25,776,860 32,023,274 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

6. ໂຄງການໃນອະນາຄົດ 
 

ເພື ີ່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທີີ່ເຂັ ື້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ  
ພາລະກິດທີີ່ສ າຄັນຂອງ ທຄຕລ ມີຄື: ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານອົງກອນທີີ່ເຂັ ື້ມແຂງ ເນັ ື້ນການປັບປ ງທ ລະກິດ
ທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການປູ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທ າຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສ ງປະສິດທິພາບການດ າເນີນທ ລະກດິ, ສ້າງ  
ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ  ມ ນຂ່າວສານບໍລິຫານທີີ່ມີສັກກະຍະພາບ , ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນ າໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, 
ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົົ່າທຽມກັບພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໃນນັື້ນ, ຈະມີ 6  ແຜນງານຫ ັກ, 32 ໂຄງການ  
ແລະ 216 ແຜນວຽກ. ໃນນັື້ນ 6 ແຜນງານຫ ັກມີຄື: 

 

 ພັດທະນາການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ 
ພັດທະນາການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ (Corporate Governance ຫ ື CG) ຊ ີ່ງແມ່ນລະບົບການຄ ້ມຄອງ

ບໍລິຫານທີີ່ຕິດພັນດ້ານໂຄງສ້າງການຄວບຄ ມ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ຂອງກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ, ຜ ້
ອ ານວຍ ການ, ຜ ້ຖືຮ ້ນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອືີ່ນໆ ເພືີ່ອສ້າງໃຫ້ບໍລິສັດມີແນວທາງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີ
ມາດຕະຖານໃນການຄ ້ມຄອງກິດຈະການທີີ່ດີ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານກິດຈະການຂອງບໍລິສັດທີີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໂປູ່ງ
ໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ຄ ານ ງເຖິງຜ ມ້ີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທ ກພາກສ່ວນ. 

 

 ສ້າງລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັກເກນ Basel II 
ພາຍຫ ັງການເຂົື້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ການແຂ່ງຂັນໃນລະບົບການເງ ິນ-ການທະນາຄານ ກໍໍ່ມີ

ແນວໂນ້ມສ ງຂ ື້ນ ຊ ີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທະນາຄານຕ້ອງມີການປັບປ ງ  ແລະ  ສ້າງພືື້ນຖານຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ອົງ
ກອນເພືີ່ອທີີ່ຈະສາມາດຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮັບປະກັນການບັນລ ເປ ັ້າໝາຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍການສ້າງ
ພືື້ນຖານລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານພາກພືື້ນ ກໍໍ່ຄືສາກົນ, ທຄຕລ ມີແນວທາງ
ໃນການສ້າງພືື້ນຖານລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ້ວຍການສ້າງຕັື້ງພະແນກຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກ
ເງິນຂ ື້ນ ໂດຍແນໃສ່ຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ດ າເນີນຕາມຫ ັກການ Basel II. ສະນັື້ນ, ເພືີ່ອໃຫ້
ບັນລ ເປ ັ້າໝາຍການສ້າງລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມຫ ັກການ Basel II, ທຄຕລ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບັນດາວຽກງານ
ຫ ັກ ດັົ່ງນີື້: 

- ປັບປ ງລະບົບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ແລະ   
- ມາດຕະຖານ Basel II; 
- ປັບປ ງນະໂຍບາຍຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ Basel II; 
- ພັດທະນາເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານຊັບສິນ, ຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການກວດກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 
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ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການຄ ້ມຄອງຊັບສິນສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ຄ ນນະພາບ 

 ສ້າງລະບົບຂໍ ມ ນ (MIS) ເພືີ່ອການບໍລິຫານ 
MIS ແມ່ນສ່ວນໜ ີ່ງທີີ່ສ າຄັນໃນການ ບໍລິຫານທ ລະກິດ ຈ ີ່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, 

ຊັດເຈນ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຄ ້ມຄອງຢູ່າງຮັດກ ມ ຊ ີ່ງເປ ັ້າໝາຍຍ ດທະສາດ ມີຄື: 

- ພັດທະນາລະບົບລາຍງານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເພືີ່ອການບໍລິຫານຢູ່າງມີຄ ນນະພາບ; 
- ພັດທະນາຖານເກັບຂໍ ມ ນໃຫ້ລວມສ ນ ແລະ ໄດ້ຄ ນນະພາບ; 
- ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບລາຍງານໃຫ້ມີຫ າຍຮ ບແບບຫ າຍມິຕິ; 
- ລະບົບລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ ມ ນໃຫ້ມີການລວມສ ນ; ແລະ  
- ພັດທະນາລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ ມ ນຂ່າວສານ 
 

 ການພັດທະນາ  ແລະ  ຄ ້ມຄອງລະບົບ IT 
 ຄຽງຄ ່ກັບການພັດທະນາຫັນເປັນທັນສະໄໝ ການພັດທະນາລະບົບ IT ຖືວ່າເປັນວຽກງານທີີ່ສ າຄັນ ແລະ  
ເປັນພືື້ນຖານ, ຈ ີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງພັດທະນາລະບົບໄອທີຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ເປັນລະບົບຄົບຊ ດ  
ແລະ  ໄດ້ມາດຕະຖານໃກ້ຄຽງກັບສາກົນ, ສາມາດຮອງຮັບການດ າເນີນທ ລະກິດ, ຕອບສະໜອງການບໍລິການທີີ່ມີ
ຄວາມທັນສະໄໝວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້. ພ້ອມນັື້ນ ກໍໍ່ຕ້ອງຈັດລຽງບ ລິມະສິດການພັດທະນາ
ລະບົບ ໄປຕາມໜ້າວຽກຫ ັກຂອງຍ ດທະສາດ. ຊ ີ່ງໃນຕໍໍ່ໜ້າຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ປັບປ ງລະບົບໄອທີ ດັົ່ງນີື້: 

- ຄົື້ນຄວ້າພັດທະນາຫັນໄປນ າໃຊ້ລະບົບເປີດ (Open Source); 
- ພັດທະນາລະບົບໂປ ແກ ມເພືີ່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນ; 
- ສ້າງລະບົບແລ່ນຄ ່ຂະໜານ ແລະ ລະບົບສ າຮອງ; 
- ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ; 
- ພັດທະນາຍົກລະດັບໂຄງສ້າງລະບົບໄອທີໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານໃກ້ຄຽງກັບສາກົນ ຄື: ສ້າງສ ນ DATA 

CENTER ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານໃກ້ຄຽງສາກົນ, ສ້າງເງ ື ີ່ອນໄຂໃຫ້ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານລະບົບໄອທີ     
ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຄ ນນະພາບທາງດ້ານມາດຕະຖານສາກົນ ISO 27001 ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມ
ເພືີ່ອຮອງຮັບການເຊືີ່ອມໂຍງກັບສາກົນ; ແລະ  

- ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການ, ຄ ່ມື ແລະ ຄ າແນະນ າ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານໄອທີໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊ ດ  
ແລະ ຮັດກ ມ 
 

 ພັດທະນາການບໍລິຫານບ ກຄະລາກອນ 
ບ ກຄະລາກອນເປັນປັດໄຈສະໜັບສະໜ ນທີີ່ສ າຄັນຕໍໍ່ການຂັບເຄືີ່ອນຍ ດທະສາດຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ບັນລ ຜົນ 

ຕາມເປ ັ້າໝາຍທີີ່ກ ານົດໄວ້. ໃນສະພາບປະຈ ບັນ ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການທະນາຄານນັບມືື້ສ ງຂ ື້ນ, ດ້ານເສດຖະ 
ກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງວ່ອງໄວ, ການບໍລິຫານບ ກຄະລາກອນ ຖືວ່າເປັນເຄືີ່ອງມືສ າຄັນ
ຕົື້ນຕໍ ທີີ່ຊ່ວຍຜັກດັນໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດທາງທ ລະກິດໄດ້ຢູ່າງຍືນຍົງ ໂດຍມ ່ງເນັື້ນຄ ນນະພາບຂອງບ ກຄະລາກອນ 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ເປັນກົນໄກຂັບເຄືີ່ອນ ທຄຕລ ໄປສ ່ຄວາມກ້າວໜ້າ, ໂດຍສະເພາະການສ້າງບ ກຄະລາກອນໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ ສາມາດ
ປັບຕົວເຂົື້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ປູ່ຽນແປງໃໝ່. 

ສະນັື້ນ, ເພືີ່ອພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານບ ກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ, ສອດຄ່ອງ, ເຊືີ່ອມໂຍງ ກັບ
ຍ ດທະສາດ, ສາມາດກ້າວສ ່ການບັນລ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຈ ີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ກ ານົດຍ ດທະ
ສາດ ພັດທະນາການບໍລິຫານບ ກຄະລາກອນ ດັົ່ງນີື້: 

- ພັດທະນາບ ກຄະລາກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຈ ດສ ມທີີ່ຈະພັດທະນາ; 
- ເພີີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດວາງບ ກຄະລາກອນໃຫ້ເໝາະສົມຕາມໜ້າວຽກ, ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ  
-  ແລະ ລະດັບວິຊາສະເພາະ; 
- ສ້າງແຮງຈ ງໃຈແບບໃໝ່ໃຫ້ກັບພະນັກງານຕາມສະພາບການປູ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນໃນວຽກ 
- ງານຈ ດສ ມ; ແລະ  
- ສ້າງລະບົບການປະເມີນຜົນພະນັກງານ (Key Performance Indicators  ຫ ື KPI) 

 
 ພັດທະນາການບໍລິຫານການເງິນ  ແລະ  ປະສິດທິພາບການດ າເນີນທ ລະກິດໃຫ້ສ ງຂ ື້ນ 

ການບໍລິຫານການເງິນ ແມ່ນສ ມໃສ່ພັດທະນາວຽກງານລະດົມທ ນ, ບໍລິຫານທ ນໃນຮ ບແບບຕ່າງໆທີີ່ເປັນໄປ
ໄດ້ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ, ປັບປ ງໂຄງສ້າງທ ນໃຫ້ເໝາະສົມ ເພືີ່ອເປັນພືື້ນຖານໃນການຈັດລະດັບຄວາມໜ້າເຊື ີ່ອຖື
(Credit Rating), ຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ທ ນທີີ່ໄດ້ຄ ນນະພາບ ໂດຍການກ ານົດຍ ດທະສາດຂອງສິນເຊືີ່ອ  ແລະ  
ບໍລິຫານທ ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຊັດເຈນ, ປັບປ ງການຮ່ວມທ ນກັບພາກສ່ວນອືີ່ນ ໃຫ້ໄດ້ຄ ນນະພາບໃນດ້ານທ ລະກິດຫ າຍ
ຂ ື້ນ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຄ ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຍິີ່ງຂ ື້ນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄ ້ມຄອງ - ຕິດຕາມ ເພືີ່ອ
ປະເມີນຜົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

7. ຂໍ ຂັດແຍ່ງທາງກົດໝາຍ 
 

ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດ າເນີນທ ລະກິດຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ບໍໍ່ໄດ້ມີການຮ້ອງ
ຟ້ອງໄປຍັງສານໃດໜ ີ່ງ ຫ ື ບໍໍ່ມີຂໍ ຂັດແຍ່ງໃດໜ ີ່ງທີີ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຊັບສິນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊົນ ຫ ື ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມີຄະດີຄວາມ ຫ ື ດ າເນີນຂັື້ນຕອນຕາມກົດ
ໝາຍ. ໃນປັດຈ ບັນ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ບໍໍ່ມີການດ າເນີນຄະດີ, ການແກ້ໄຂຂໍ ຂັດແຍ່ງ, 
ການຮ້ອງຟ້ອງ, ການດ າເນີນຄະດີອາຍາ ຫ ື ການດ າເນີນຂໍ ຂັດແຍ່ງອືີ່ນ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຈິງ ຫ ື ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ແລະ  
ບໍໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງ ຫ ື ການປ ກປ້ອງທີີ່ພົວພັນເຖິງບ ກຄົນທີສາມ ຫ ື ພະຍານ. 
ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ: 35/ສປຊ.ນວ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ ປີ 2017 ລະບ 
ວ່າທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ບໍໍ່ມີຄະດີຄົງຄ້າງຢ ູ່ໃນສານ. 

8. ໂຄງສ້າງທ ນຂອງ   ທຄຕລ 
8.1 ຊັບສິນ 

 

ຊັບສິນລວມຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນປ ີ2016 ມີມ ນຄ່າລວມ 32,008,204 
ລ້ານກີບ (ຕົວເລກພາຍໃນ), ໂດຍທົົ່ວໄປຊັບສິນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ: 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ເປັນກົນໄກຂັບເຄືີ່ອນ ທຄຕລ ໄປສ ່ຄວາມກ້າວໜ້າ, ໂດຍສະເພາະການສ້າງບ ກຄະລາກອນໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ ສາມາດ
ປັບຕົວເຂົື້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ປູ່ຽນແປງໃໝ່. 

ສະນັື້ນ, ເພືີ່ອພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານບ ກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ, ສອດຄ່ອງ, ເຊືີ່ອມໂຍງ ກັບ
ຍ ດທະສາດ, ສາມາດກ້າວສ ່ການບັນລ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຈ ີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ກ ານົດຍ ດທະ
ສາດ ພັດທະນາການບໍລິຫານບ ກຄະລາກອນ ດັົ່ງນີື້: 

- ພັດທະນາບ ກຄະລາກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຈ ດສ ມທີີ່ຈະພັດທະນາ; 
- ເພີີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດວາງບ ກຄະລາກອນໃຫ້ເໝາະສົມຕາມໜ້າວຽກ, ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ  
-  ແລະ ລະດັບວິຊາສະເພາະ; 
- ສ້າງແຮງຈ ງໃຈແບບໃໝ່ໃຫ້ກັບພະນັກງານຕາມສະພາບການປູ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນໃນວຽກ 
- ງານຈ ດສ ມ; ແລະ  
- ສ້າງລະບົບການປະເມີນຜົນພະນັກງານ (Key Performance Indicators  ຫ ື KPI) 

 
 ພັດທະນາການບໍລິຫານການເງິນ  ແລະ  ປະສິດທິພາບການດ າເນີນທ ລະກິດໃຫ້ສ ງຂ ື້ນ 

ການບໍລິຫານການເງິນ ແມ່ນສ ມໃສ່ພັດທະນາວຽກງານລະດົມທ ນ, ບໍລິຫານທ ນໃນຮ ບແບບຕ່າງໆທີີ່ເປັນໄປ
ໄດ້ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ, ປັບປ ງໂຄງສ້າງທ ນໃຫ້ເໝາະສົມ ເພືີ່ອເປັນພືື້ນຖານໃນການຈັດລະດັບຄວາມໜ້າເຊື ີ່ອຖື
(Credit Rating), ຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ທ ນທີີ່ໄດ້ຄ ນນະພາບ ໂດຍການກ ານົດຍ ດທະສາດຂອງສິນເຊືີ່ອ  ແລະ  
ບໍລິຫານທ ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຊັດເຈນ, ປັບປ ງການຮ່ວມທ ນກັບພາກສ່ວນອືີ່ນ ໃຫ້ໄດ້ຄ ນນະພາບໃນດ້ານທ ລະກິດຫ າຍ
ຂ ື້ນ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຄ ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຍິີ່ງຂ ື້ນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄ ້ມຄອງ - ຕິດຕາມ ເພືີ່ອ
ປະເມີນຜົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

7. ຂໍ ຂັດແຍ່ງທາງກົດໝາຍ 
 

ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດ າເນີນທ ລະກິດຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ບໍໍ່ໄດ້ມີການຮ້ອງ
ຟ້ອງໄປຍັງສານໃດໜ ີ່ງ ຫ ື ບໍໍ່ມີຂໍ ຂັດແຍ່ງໃດໜ ີ່ງທີີ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຊັບສິນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊົນ ຫ ື ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມີຄະດີຄວາມ ຫ ື ດ າເນີນຂັື້ນຕອນຕາມກົດ
ໝາຍ. ໃນປັດຈ ບັນ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ບໍໍ່ມີການດ າເນີນຄະດີ, ການແກ້ໄຂຂໍ ຂັດແຍ່ງ, 
ການຮ້ອງຟ້ອງ, ການດ າເນີນຄະດີອາຍາ ຫ ື ການດ າເນີນຂໍ ຂັດແຍ່ງອືີ່ນ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຈິງ ຫ ື ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ແລະ  
ບໍໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງ ຫ ື ການປ ກປ້ອງທີີ່ພົວພັນເຖິງບ ກຄົນທີສາມ ຫ ື ພະຍານ. 
ໃບຢັັ້ງຢືນຈາກສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ: 35/ສປຊ.ນວ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ ປີ 2017 ລະບ 
ວ່າທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ບໍໍ່ມີຄະດີຄົງຄ້າງຢ ູ່ໃນສານ. 

8. ໂຄງສ້າງທ ນຂອງ   ທຄຕລ 
8.1 ຊັບສິນ 

 

ຊັບສິນລວມຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນປ ີ2016 ມີມ ນຄ່າລວມ 32,008,204 
ລ້ານກີບ (ຕົວເລກພາຍໃນ), ໂດຍທົົ່ວໄປຊັບສິນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ: 

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໜີື້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ, ເງ ິນກ ້ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ, ການ
ລົງທ ນທາງດ້ານການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຊືື້ຂາຍ, ການລົງທ ນທາງດ້ານການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ, ການ
ລົງທ ນທາງການເງ ິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງວັນຄົບກ ານົດ, ການລົງທ ນໃນບັນດາບໍລິສັດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມ
ທ ນ, ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ ແລະ ອ ປະກອນ, ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ, ຊັບສິນອາກອນເຍືື້ອນຊ າລະ ແລະ ຊັບສິນອືີ່ນໆ
ດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີື້: 

ຕາຕະລາງ 15: ໂຄງສ້າງຊັບສນິ 
 

ຊບັສນິ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 
ເງິນສົດ  ແລະ  ເງິນຝາກຢ ູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 5,680,936 9,466,790 7,271,254 
ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານອືີ່ນ 2,950,093 1,986,635 3,774,198 
ເງິນກ ໃ້ຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ 19,093,205 10,854,955 9,622,905 

ການລົງທ ນດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຄ້າ 39 6,046 3,906 

ການລົງທ ນດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 198,121 224,348 222,332 

ການລົງທ ນດ້ານການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງວັນຄົບກ ານົດ 2,553,110 1,776,408 1,266,732 
ການລົງທ ນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 551,449 555,418 534,430 
ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ ແລະ ອ ປະກອນ 447,935 391,146 250,393 
ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ 243,521 297,744 271,569 
ຊັບສິນອາກອນເຍືື້ອນຊ າລະ 10,856 6,259 5,999 
ຊັບສິນອືີ່ນໆ 294,009 211,111 265,441 

ລວມຊບັສນິ 32,023,274 25,776,860 23,489,159 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

8.2 ທ ນ 
 

 ທ ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນປີ 2016 ມີມ ນຄ່າລວມ 1,298,134 ລ້ານກີບ
(ຕົວເລກພາຍໃນ) ໂດຍທົົ່ວໄປທ ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ: ທ ິນຈົດ
ທະບຽນ, ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອືີ່ນໆ, ເງ ິນແຮສ າລັບຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ, ຮ ້ນທີີ່ໄດ້ຊືື້ຄ ນ, 
ກ າໄລສະສົມ ແລະ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສີຍທີີ່ບໍໍ່ມີການຄວບຄ ມດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 16: ໂຄງສ້າງທ ນ 
 

ເນືື້ອໃນ ປ ີ2016 
ທ ິນຈົດທະບຽນ 682,888 
ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອືີ່ນໆ 359,002 
ເງິນແຮສ າລັບຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 7,219 
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ຮ ້ນທີີ່ໄດ້ຊືື້ຄ ນ (1,010) 
ກ າໄລສະສົມ 216,104 
ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສີຍທີີ່ບໍໍ່ມີການຄວບຄ ມ 33,931 

ລວມທ ນ 1,298,134 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

8.3 ຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ມາຮອດວັນທີ 3 ເມສາ ປີ 2017 ຜ ້ຖືຮ ້ນຂອງ ທຄຕລ ທັງໝົດລວມມີໃນມືື້ປິດປຶັ້ມທະບຽນແມ່ນ 1,404 
ທ່ານ ຊ ີ່ງໃນນັື້ນມີຜ ຖື້ຮ ້ນຕ່າງປະເທດ 344 ທ່ານ ແລະ ພາຍໃນ1,060 ທ່ານ, ຖືຮ ້ນລວມກັນທັງໝົດ136,577,600 
ຮ ້ນເທົົ່າກັບ100% ແລະ ມີສັດສ່ວນການຖືຄອງດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 17: ຜ ຖື້ຮ ້ນ 
 

ລ/ດ ຜ ້ຖຮື ນ້ 
ກອ່ນອອກ  RO/PO 

ຈ ານວນຮ ້ນ % 

1 ກະຊວງ ການເງິນ 95,604,321 70% 

2 COFIBRED 13,657,759 10% 

3 ນັກລົງທ ນທົົ່ວໄປ 27,315,520 20% 

ລວມ 136,577,600 100% 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

9. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ້ວຍ: 

1) ກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ; 
2) ຄະນະກວດສອບຂອງຜ ຖື້ຮ ້ນ; 
3) ສະພາບລິຫານ; 
4) ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ; 
5) ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່; 
6) ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 
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ຕາຕະລາງ 17: ຜ ຖື້ຮ ້ນ 
 

ລ/ດ ຜ ້ຖຮື ນ້ 
ກອ່ນອອກ  RO/PO 

ຈ ານວນຮ ້ນ % 

1 ກະຊວງ ການເງິນ 95,604,321 70% 
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3 ນັກລົງທ ນທົົ່ວໄປ 27,315,520 20% 
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ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

9. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ້ວຍ: 
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ຮ ບພາບທີ 10: ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ 
 

9.1 ກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນແມ່ນການຈັດຕັື້ງສ ງສ ດຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜ ້ຖືຮ ້ນທັງໝົດທີີ່ມີລາຍຊືີ່ຢ ູ່ໃນປຶັ້ມບັນຊີ
ລາຍຊືີ່ຜ ້ຖືຮ ້ນຂອງທະນາຄານທີີ່ມີສິດເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ ແມ່ນມີສອງປະເພດຄື: ກອງປະຊ ມສາມັນ ແລະ  
ກອງປະຊ ມວິສາມັນ. 

 

9.1.1 ກອງປະຊ ມສາມັນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ກອງປະຊ ມສາມັນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນຈະຖືກເປີດຂ ື້ນໃນກ ານົດເວລາສີີ່ (4) ເດືອນພາຍຫ ັງສິື້ນສ ດປີການບັນຊີ. ກອງ
ປະຊ ມສາມັນຂອງຜ ຖື້ຮ ້ນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ດັົ່ງນີື້: 

- ຮັບຮອງເອົາການປູ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ; 
- ເລືອກຕັື້ງ ຫ ື ປ ດຕ າແໜ່ງປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ; 
- ຕົກລົງເບ້ຍປະຊ ມຂອງກອງປະຊ ມສະພາບໍລິຫານ, ເງ ິນເດືອນ, ເງ ິນບ າເນັດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ

ສ າລັບຜ ບ້ໍລິຫານ; 
- ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫ  ບ, ແຜນການດ າເນນີທ ລະກິດ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດສອບປະຈ າປີ ຕາມ

ການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ; 
- ຮັບຮອງເອົາການຄວບທ ລະກິດ, ການຂາຍຊັບສົມບັດບາງສ່ວນໃຫຍ່ ຫ ື ການຍ ບເລີກທະນາຄານ; 
- ຮັບຮອງເອົາການແບ່ງປັນເງິນປັນຜົນ ແລະ ການສ້າງຄັງຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ; 
- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ. 
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9.1.2 ກອງປະຊ ມວິສາມັນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ກອງປະຊ ມວິສາມັນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນອາດຈະຖືກຈັດຂ ື້ນຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ. ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະ
ກວດສອບຂອງຜ ້ຮ ້ນ ແລະ ກ ່ມຜ ້ຖືຮ ້ນທີີ່ຖືຮ ້ນຫ າຍກວ່າຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຂອງຈ ານວນຮ ້ນສາມັນທັງໝົດເປັນ
ໄລຍະເວລາຫົກເດືອນຕິດຕໍໍ່ກັນ ຫ ື ຫ າຍກວ່າ ມີສິດສະເໜີເປີດກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນໃນກໍລະນີດັົ່ງນີື້: 

- ໃບລາຍງານຖານະການເງິນໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມບໍໍ່ໝັື້ນຄົງຂອງທະນາຄານ ເຊັົ່ນ: ອັດຕາສ່ວນຄວາມ
ພຽງພໍຂອງທ ນຕໍໍ່ຊັບສິນສ່ຽງໄດ້ມີທ່າອ່ຽງຫ  ດລົງ ຫ ື ຫ  ດລົງຕ ່າກວ່າເກນກ ານົດທີີ່ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວໄດ້ກ ານົດໄວ້; 

- ເມືີ່ອມີຈ ານວນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານມີໜ້ອຍກວ່າຈ ານວນທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍ ຫ ື 
ໜ້ອຍກວ່າຈ ານວນສະມາຊິກທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; 

- ໃນກໍລະນີທີີ່ມີເຫດຜົນທີີ່ເຮັດໃຫ້ເຊືີ່ອໄດ້ວ່າຜ ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ມີການລະເມີດຢູ່າງຮ້າຍແຮງ
ຕໍໍ່ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ຫ ື ລະບຽບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊ ີ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ແລະ ຜ ຖື້ຮ ້ນ; 

- ເປີດກອງປະຊ ມຕາມຄ າສັົ່ງຂອງສານ; 
- ການດັດແກ້ ແລະ ການເພີີ່ມເຕີມເນືື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; 
- ການເພີີ່ມ ຫ ື ຫ  ດທ ນຈົດທະບຽນ; 
- ກໍລະນີອືີ່ນໆດັົ່ງທີີ່ໄດ້ກ ານົດໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ 

ໃນທ ກຮ ບແບບການດ າເນີນກອງປະຊ ມຕ້ອງມີບົບບັນທ ກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໂດຍຜ ້
ເຂົື້າຮ່ວມ. ສ າລັບການດ າເນີນກອງປະຊ ມຜ່ານລະບົບວິດີໂອ ຫ ື ຜ່ານລະບົບສືີ່ສານອືີ່ນໆຕາມການອະນ ຍາດຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີການບັນທ ກສຽງ ແລະ ພາບເພືີ່ອເກັບຮັກສາໄວ້. 

ເມືີ່ອມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງຕົກລົງບັນຫາໃດໜ ີ່ງ ປະທານສະພາບໍລິຫານສາມາດສົົ່ງຈົດໝາຍວຽນໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນ 
ເພືີ່ອລົງຄະແນນສຽງໂດຍບໍໍ່ມີການເປີດກອງປະຊ ມ. 

 

9.2  ຄະນະກວດສອບຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ຄະນະກ າມະການກວດກາສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ປະກອບມີ 5 ທ່ານຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກອງ
ປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ. ຢູ່າງໜ້ອຍໃນຄະນະກ າມະການດັົ່ງກ່າວ, ສະມາຊິກໝ ີ່ງທ່ານຈະຕ້ອງເປັນຜ ້ທີີ່ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ
ດ້ານບັນຊີ-ການເງິນ, ແຕ່ຕ້ອງບໍໍ່ແມ່ນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ພະນັກງານທີີ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນຂອງ   
ທຄຕລ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກທີີ່ດ າເນີນການກວດສອບ ທຄຕລ. ຄະນະກ າມະການ
ກວດກາສະພາບໍລິຫານຕ້ອງແຕ່ງຕັື້ງສະມາຊິກໜ ີ່ງທ່ານທີີ່ເປັນຜ ້ຖືຮ ້ນຂອງທະນາຄານ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຄະນະກ າມະ 
ການກວດກາສະພາບໍລິຫານດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 18: ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກ າມະການກວດກາສະພາບໍລິຫານ 
 

ລ/ດ ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ໂພໄຊ ໝັື້ນພິລາວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ ກະຊວງ ການເງິນ (ປະທານ) 

2 ທ່ານ ພ ເຂົາ ທອງມະນີລາ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ 
(ຮອງປະທານ) 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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9.1.2 ກອງປະຊ ມວິສາມັນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ກອງປະຊ ມວິສາມັນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນອາດຈະຖືກຈັດຂ ື້ນຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ. ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະ
ກວດສອບຂອງຜ ້ຮ ້ນ ແລະ ກ ່ມຜ ້ຖືຮ ້ນທີີ່ຖືຮ ້ນຫ າຍກວ່າຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຂອງຈ ານວນຮ ້ນສາມັນທັງໝົດເປັນ
ໄລຍະເວລາຫົກເດືອນຕິດຕໍໍ່ກັນ ຫ ື ຫ າຍກວ່າ ມີສິດສະເໜີເປີດກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນໃນກໍລະນີດັົ່ງນີື້: 

- ໃບລາຍງານຖານະການເງິນໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມບໍໍ່ໝັື້ນຄົງຂອງທະນາຄານ ເຊັົ່ນ: ອັດຕາສ່ວນຄວາມ
ພຽງພໍຂອງທ ນຕໍໍ່ຊັບສິນສ່ຽງໄດ້ມີທ່າອ່ຽງຫ  ດລົງ ຫ ື ຫ  ດລົງຕ ່າກວ່າເກນກ ານົດທີີ່ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວໄດ້ກ ານົດໄວ້; 

- ເມືີ່ອມີຈ ານວນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານມີໜ້ອຍກວ່າຈ ານວນທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍ ຫ ື 
ໜ້ອຍກວ່າຈ ານວນສະມາຊິກທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; 

- ໃນກໍລະນີທີີ່ມີເຫດຜົນທີີ່ເຮັດໃຫ້ເຊືີ່ອໄດ້ວ່າຜ ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ມີການລະເມີດຢູ່າງຮ້າຍແຮງ
ຕໍໍ່ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ຫ ື ລະບຽບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊ ີ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ແລະ ຜ ຖື້ຮ ້ນ; 

- ເປີດກອງປະຊ ມຕາມຄ າສັົ່ງຂອງສານ; 
- ການດັດແກ້ ແລະ ການເພີີ່ມເຕີມເນືື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; 
- ການເພີີ່ມ ຫ ື ຫ  ດທ ນຈົດທະບຽນ; 
- ກໍລະນີອືີ່ນໆດັົ່ງທີີ່ໄດ້ກ ານົດໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ 

ໃນທ ກຮ ບແບບການດ າເນີນກອງປະຊ ມຕ້ອງມີບົບບັນທ ກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໂດຍຜ ້
ເຂົື້າຮ່ວມ. ສ າລັບການດ າເນີນກອງປະຊ ມຜ່ານລະບົບວິດີໂອ ຫ ື ຜ່ານລະບົບສືີ່ສານອືີ່ນໆຕາມການອະນ ຍາດຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີການບັນທ ກສຽງ ແລະ ພາບເພືີ່ອເກັບຮັກສາໄວ້. 

ເມືີ່ອມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງຕົກລົງບັນຫາໃດໜ ີ່ງ ປະທານສະພາບໍລິຫານສາມາດສົົ່ງຈົດໝາຍວຽນໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນ 
ເພືີ່ອລົງຄະແນນສຽງໂດຍບໍໍ່ມີການເປີດກອງປະຊ ມ. 

 

9.2  ຄະນະກວດສອບຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ຄະນະກ າມະການກວດກາສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ປະກອບມີ 5 ທ່ານຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກອງ
ປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ. ຢູ່າງໜ້ອຍໃນຄະນະກ າມະການດັົ່ງກ່າວ, ສະມາຊິກໝ ີ່ງທ່ານຈະຕ້ອງເປັນຜ ້ທີີ່ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ
ດ້ານບັນຊີ-ການເງິນ, ແຕ່ຕ້ອງບໍໍ່ແມ່ນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ພະນັກງານທີີ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນຂອງ   
ທຄຕລ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກທີີ່ດ າເນີນການກວດສອບ ທຄຕລ. ຄະນະກ າມະການ
ກວດກາສະພາບໍລິຫານຕ້ອງແຕ່ງຕັື້ງສະມາຊິກໜ ີ່ງທ່ານທີີ່ເປັນຜ ້ຖືຮ ້ນຂອງທະນາຄານ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຄະນະກ າມະ 
ການກວດກາສະພາບໍລິຫານດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 18: ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກ າມະການກວດກາສະພາບໍລິຫານ 
 

ລ/ດ ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ໂພໄຊ ໝັື້ນພິລາວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ ກະຊວງ ການເງິນ (ປະທານ) 

2 ທ່ານ ພ ເຂົາ ທອງມະນີລາ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ 
(ຮອງປະທານ) 

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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3 ທ່ານ ນ. ດວງດ ີພິມວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ (ກ າມະການ) 

4 ທ່ານ ດຣ. ພອນໄຊ ກອງມະນີລາ ອາຈານສອນ  ແລະ  ຫົວໜ້າຄະນະກ າມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດ  ແລະ  
ການຝຶກອົບຮົມ (ກ າມະການ) 

5 ທ່ານ ຄ າກົງ ລ່ຽມພຣະຈັນ ນັກກົດໝາຍອິດສະຫ ະ (ກ າມະການ) 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 9.2.1 ສິດ  ແລະ  ໜ້າທີີ່ຂອງຄະນະກວດສອບຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ຄະນະກ າມະການກວດກາສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ດັົ່ງນີື້: 
- ກວດກາການປະຕິບັດແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນທ ລະກິດຂອງສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ; 
- ກວດກາຖານະການເງິນຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕໍໍ່ສະພາຜ ຖື້ຮ ້ນ; 
- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາຜ ຖື້ຮ ້ນ. 

 

9.3  ສະພາບໍລິຫານ 
 

ສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ, ໃນນັື້ນ ສະມາຊິກອິດສະຫ ະ 2 ທ່ານ ດັົ່ງລາຍລະອຽດ
ລ ່ມນີື້: 

ຕາຕະລາງ 19: ໂຄງປະກອບຂອງສະພາບບໍລິຫານ 
 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ດຣ ບ ນເຫ ືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ/ປະທານສະພາບໍລິຫານ 
2 ທ່ານ ຄ າສ ກ ສ ນດາຣາ ບ ກຄົນເອກະລາດຈາກພາຍນອກ/ຮອງປະທານ 
3 ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ກ າມະການ 
4 ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄ ນນ ວົງ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ກ າມະການ 
5 ທ່ານ ນ. ຂັນທະລ ີວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ກ າມະການ 
6 ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈັນທະວີສ ກ ຫົວໜ້າພະແນກຄ ້ມຄອງສາຂາ ຕາງໜ້າຜ ຖື້ຮ ້ນ/ກ າມະການ 

7 Mr. Marc ROBERT ຕາງໜ້າ COFI BRED ໃນນາມຄ ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ/ 
ເປັນກ າມະການ 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 

9.3.1 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານ 
 

- ຄ ້ມຄອງ  ແລະ  ກວດກາການດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ການດ າເນີນວຽກງານອືີ່ນໆຂອງທະນາຄານ; 
- ມີສິດຄົບຖ້ວນ ແລະ ເອກະລາດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການກວດກາດ າເນີນງານ ແລະ ວຽກງານການເມືອງ

ຂອງທະນາຄານ, ບໍໍ່ຫຍ ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານການເຄືີ່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະມືື້ຂອງທະນາຄານ, ຍົກເວັື້ນບ ກຄົນທີີ່
ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜ ອ້ ານວຍການ; 

- ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານ ບົນຟືັ້ນຖານຄວາມຊືີ່ສັດ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສ ງ
ສ ດຂອງທະນາຄານ; 

- ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານບໍໍ່ມີສິດນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ; 
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- ສະພາບໍລິຫານມີສິດພິຈາລະນາການກ ້ຢືມເງ ິນຈາກພາກສ່ວນອືີ່ນ, ອອກໃບຄ ້າປະກັນຫ ັກຊັບ ແລະ ສາມາດ
ອອກໃບຄ ້າປະກັນແກ່ບັນດາໜີື້ສິນ ຫ ື ບັນດາວຽກງານອືີ່ນໆທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ ກ ານົດ
ຂອງລາວ; 

- ສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ມີສິດຄົບຖ້ວນໃນການສ້າງຕັື້ງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ຈັດວາງຕ າແໜ່ງຂອງ
ພະນັກງານ ໃນກໍລະນີມີການແກ້ໄຂໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ ກ ານົດຂອງ ສປປ 
ລາວ; 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານຂອງທະນາຄານ; 
- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານປະຈ າປີ ແລະ ແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວປະຈ າປີຂອງທະນາຄານ; 
- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບການບໍລິການທີີ່ຈ າເປັນແກ່ທະນາຄານ ເພືີ່ອບັນລ ເປ ັ້າໝາຍ

ທີີ່ວາງອອກ; 
- ພິຈາລະນາບົດລາຍງານການດ າເນີນງານຂອງທະນາຄານ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາຮ ້ນສ່ວນ 

ແລະ ຮັບປະກັນສະພາບການການເງ ິນຂອງທະນາຄານ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີກ າລັງຈ່າຍເງ ິນໃນໄລຍະ
ຍາວ; 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ກ ານົດວິທີີ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃນການສ້າງຕັື້ງໂຄງຮ່າງທ ນຮອນ: ຂາຍຮ ້ນສ່ວນທີີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນ
ດີຈາກຜ ຖື້ຮ ້ນ; 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງທ ກຂໍ ກ ານົດຂອງທະນາຄານ; 
- ສະເໜີຫົວໜ້າກະຊວງ ການເງ ິນ ຮັບຮອງເອົາທ ກການມອບສິດໜ້າທີີ່ ແລະ ການກິນເບ້ຍບ ານານຂອງ

ຜ ອ້ ານວຍການ; 
- ພິຈາລະນາກ ານົດເງິນເດືອນຂອງຜ ອ້ ານວຍການ, ຮອງອ ານວຍການ ແລະ ຜ ນ້ າແຕ່ລະພາກສ່ວນ; 
- ກ ານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື້ມໃນການເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊ ມຂອງສະມາຊິກສະພາ ແລະ ສະມາຊິກທີີ່ເຂົື້າຮ່ວມກອງ

ປະຊ ມທີີ່ກະຊວງ ການເງິນກ ານົດ; ແລະ 
- ຮັບຮອງການລາຍງານຂອງຄະນະກວດກາພາຍໃນຂອງທະນາຄານ 

 

9.4 ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ 
 

ຄະນະກວດກາຂອງສະພາບໍລິຫານ ປະກອບມີ: ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ. ໃນກໍລະນີທີີ່ມີຄວາມຈ າເປັນອາດຈະສ້າງຕັື້ງຄະນະ
ກ າມະການອືີ່ນໆຂ ື້ນຕືີ່ມກໍໍ່ໄດ ້ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ. 

ແຕ່ລະຄະນະກ າມະການປະກອບດ້ວຍສະມະຊິກສະພາບໍລິຫານ 3 ທ່ານ, ໃນນັື້ນມີຜ ້ໜືີ່ງເປັນປະທານຄະນະ
ກ າມະການ. ຖ້າຫາກມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈາກພາຍນອກ ຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການໃດ ກໍໃຫ້ສະມາຊິກຜ ້ນັື້ນ ເປັນ
ປະທານຄະນະກ າມະການ. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຜ ້ໜືີ່ງສາມາດສັງກັດຢ ູ່ຫ າຍຄະນະກ າມະການ ແຕ່ສາມາດເປັນ
ປະທານໄດ້ພຽງໜືີ່ງຄະນະກ າມະການເທົົ່ານັື້ນ. 
 

9.4.1 ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ 
 

ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ້ວຍ 9 ທ່ານດັົ່ງນີື້: 
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- ສະພາບໍລິຫານມີສິດພິຈາລະນາການກ ້ຢືມເງ ິນຈາກພາກສ່ວນອືີ່ນ, ອອກໃບຄ ້າປະກັນຫ ັກຊັບ ແລະ ສາມາດ
ອອກໃບຄ ້າປະກັນແກ່ບັນດາໜີື້ສິນ ຫ ື ບັນດາວຽກງານອືີ່ນໆທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ ກ ານົດ
ຂອງລາວ; 

- ສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ມີສິດຄົບຖ້ວນໃນການສ້າງຕັື້ງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ຈັດວາງຕ າແໜ່ງຂອງ
ພະນັກງານ ໃນກໍລະນີມີການແກ້ໄຂໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ ກ ານົດຂອງ ສປປ 
ລາວ; 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານຂອງທະນາຄານ; 
- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານປະຈ າປີ ແລະ ແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວປະຈ າປີຂອງທະນາຄານ; 
- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບການບໍລິການທີີ່ຈ າເປັນແກ່ທະນາຄານ ເພືີ່ອບັນລ ເປ ັ້າໝາຍ

ທີີ່ວາງອອກ; 
- ພິຈາລະນາບົດລາຍງານການດ າເນີນງານຂອງທະນາຄານ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາຮ ້ນສ່ວນ 

ແລະ ຮັບປະກັນສະພາບການການເງ ິນຂອງທະນາຄານ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີກ າລັງຈ່າຍເງ ິນໃນໄລຍະ
ຍາວ; 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ກ ານົດວິທີີ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃນການສ້າງຕັື້ງໂຄງຮ່າງທ ນຮອນ: ຂາຍຮ ້ນສ່ວນທີີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນ
ດີຈາກຜ ຖື້ຮ ້ນ; 

- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງທ ກຂໍ ກ ານົດຂອງທະນາຄານ; 
- ສະເໜີຫົວໜ້າກະຊວງ ການເງ ິນ ຮັບຮອງເອົາທ ກການມອບສິດໜ້າທີີ່ ແລະ ການກິນເບ້ຍບ ານານຂອງ

ຜ ອ້ ານວຍການ; 
- ພິຈາລະນາກ ານົດເງິນເດືອນຂອງຜ ອ້ ານວຍການ, ຮອງອ ານວຍການ ແລະ ຜ ນ້ າແຕ່ລະພາກສ່ວນ; 
- ກ ານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື້ມໃນການເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊ ມຂອງສະມາຊິກສະພາ ແລະ ສະມາຊິກທີີ່ເຂົື້າຮ່ວມກອງ

ປະຊ ມທີີ່ກະຊວງ ການເງິນກ ານົດ; ແລະ 
- ຮັບຮອງການລາຍງານຂອງຄະນະກວດກາພາຍໃນຂອງທະນາຄານ 

 

9.4 ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ 
 

ຄະນະກວດກາຂອງສະພາບໍລິຫານ ປະກອບມີ: ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ. ໃນກໍລະນີທີີ່ມີຄວາມຈ າເປັນອາດຈະສ້າງຕັື້ງຄະນະ
ກ າມະການອືີ່ນໆຂ ື້ນຕືີ່ມກໍໍ່ໄດ ້ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ. 

ແຕ່ລະຄະນະກ າມະການປະກອບດ້ວຍສະມະຊິກສະພາບໍລິຫານ 3 ທ່ານ, ໃນນັື້ນມີຜ ້ໜືີ່ງເປັນປະທານຄະນະ
ກ າມະການ. ຖ້າຫາກມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈາກພາຍນອກ ຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການໃດ ກໍໃຫ້ສະມາຊິກຜ ້ນັື້ນ ເປັນ
ປະທານຄະນະກ າມະການ. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຜ ້ໜືີ່ງສາມາດສັງກັດຢ ູ່ຫ າຍຄະນະກ າມະການ ແຕ່ສາມາດເປັນ
ປະທານໄດ້ພຽງໜືີ່ງຄະນະກ າມະການເທົົ່ານັື້ນ. 
 

9.4.1 ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ 
 

ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ້ວຍ 9 ທ່ານດັົ່ງນີື້: 
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ຕາຕະລາງ 20: ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ 
 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ພ ໂຂງ ຈັນທະຈັກ ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ປະທານ 

2 ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄ ນນ ວົງ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ຮອງປະທານ 

3 ທ່ານ ນ.ຂັນທະລ ີວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ຮອງປະທານ 

4 ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ຮອງປະທານ 
5 ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ຮອງປະທານ 
6 ທ່ານ ບ ນລ້ວນ ອ ່ນລະທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຄົື້ນຄົື້ວ  ແລະ  ພັດທະນາ/ກ າມະການ 

7 ທ່ານ ນ. ບ ດສະດ ີມ ນລາດຊະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຈັດຕັື້ງພະນັກງານ/ກ າມະການ 
8 ທ່ານ ສາຍຈິດ ສິມມະວົງ ວ່າການພະແນກຫົວໜ້າຫ້ອງການ/ກ າມະການ 

9 ທ່ານ ຫີນເພັດ ຈັນທະວົງສີ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທ ນ/ກ າມະການ 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

9.4.1.1 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ 
 

- ຄັດເລືອກເປ ັ້າໝາຍທີີ່ຈະເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຕາມມາດຖານເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ເພືີ່ອສະເໜີໃນ
ກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນເລືອກຕັື້ງ; 

- ຄັດເລືອກເປ ັ້າໝາຍທີີ່ຈະເປັນອ ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຮອງຜ ້ອ ານວຍການຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງ ິນຕາມ
ມາດຕະຖານເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ເພືີ່ອສະເໜີໃຫ້ສະພາບໍລິຫານແຕ່ງຕັື້ງ; 

- ຄົື້ນຄວ້າແຜນການດ າເນີນງານຂອງສະພາບໍລິຫານໃນແຕ່ລະປີ; 
- ກ ານົດເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ແຜນການເພືີ່ອຕີລາຄາການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜ ບ້ໍລິຫານ; 
- ຈັດກອງປະຊ ມຢູ່າງໜ້ອຍຫົກ (6) ເດ ອນຕໍໍ່ຄັື້ງ ຫ ື ເປີດກອງປະຊ ມຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສະພາບໍລິຫານ; 
- ສະຫ  ບຕີລາຄາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈ າປີຂອງຕົນ; ແລະ 

ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ ຫ ື ກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ 
 

9.4.2 ຄະນະກ າມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ 
 

ຄະນະກ າມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ້ວຍ 8 ທ່ານ ດັົ່ງນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 21: ຄະນະກ າມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ 
 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ນ. ຂັນທະລ ີວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ປະທານ 

2 ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່/ຮອງປະທານ 

3 ທ່ານ ນ. ລ າມະນີແສງ ໄຊຍະເພັດ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີສັງລວມ/ກ າມະການ 

4 ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຄ ້ມຄອງສິນເຊືີ່ອ/ກ າມະການ 
5 ທ່ານ ນ. ວັນລ ີສາຍສ ວັນ ຫົວໜ້າສ ນບໍລິການ/ກ າມະການ 
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6 ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈັນທະວີສ ກ ຫົວໜ້າຄ ້ມຄອງສາຂາ/ກ າມະການ 

7 ທ່ານ ນ. ພ ແສງທອງ ອານ ລັກຄ າ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ/ກ າມະການ 
8 ທ່ານ ຫີນເພັດ ຈັນທະລັງສີ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທ ນ/ກ າມະການ 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

9.4.3.1 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຄະນະກ າມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ 
 

- ວາງລະບອບບັນຊີທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລະບົບບັນຊີທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີີ່ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງອອກ; 

- ສ້າງແຜນ ແລະ ງ ົບປະມານສະລັບການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; 
- ຕິດຕາມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານການບັນຊີຕາມຂັື້ນຕອນທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າຈ າເປັນກໍໍ່ໃຫ້ມີ

ການກວດສອບຈາກພາຍນອກໄດ້; 
- ຕີລາຄາຄ ນນະພາບຂອງບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ການພົວພັນຂອງຜ ້ກວດ

ສອບພາຍນອກ ໂດຍເບີີ່ງສາຍພົວພັນຮອບດ້ານລະຫວ່າງຜ ້ກວດສອບພາຍນອກກັບທະນາຄານ; 
- ວ່າຈ້າງ, ກ ານົດຂອບເຂດຂອງການກວດສອບ ຫ ື ຍົກເລີກສັນຍາກັບຜ ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຕາມການ

ຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ; 
- ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານປະຈ າປີ ແລະ ໄຕມາດທີີ່ຖືກກວດສອບນັື້ນ ກັບຜ ບ້ໍລິຫານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  

ຜ ກ້ວດສອບພາຍນອກ; 
- ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜ ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ ຄົງຄ້າງທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຢ ູ່ໃນບົດລາຍງານ

ການກວດສອບ; 
- ຂໍຄ າປຶກສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກທີີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ທີີ່ປືກສາດ້ານບັນຊີ ແລະ ອ ີ່ນໆຕາມທີີ່ຕົນ

ເຫັນວ່າຈ າເປັນ; 
- ປະກອບຄ າເຫັນຕໍໍ່ສະພາບໍລະຫານ ຫ ື ຜ ບ້ໍລິຫານໄດ້ສະເໜີຂ ື້ນ; 
- ຕົກລົງບັນຫາອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຫັນວ່າຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ; 
- ສະຫ  ບຕີລາຄາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈ າປີຂອງຕົນ; 
- ຈັດກອງປະຊ ມຢູ່າງໜ້ອຍໜືີ່ງ (1 ) ເດືອນຕໍໍ່ຄັື້ງ ຫ ື ເປີດກອງປະຊ ມຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາ

ບໍລິຫານ; 
- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ຫນ້າທີີ່ອືີ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ ຫ ື ກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ. 

 

9.4.3 ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
 

ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ້ວຍ 9 ທ່ານດັົ່ງລ ່ມນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 22: ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ພັນສະນະ ຄ ນນ ວົງ ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ 
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6 ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈັນທະວີສ ກ ຫົວໜ້າຄ ້ມຄອງສາຂາ/ກ າມະການ 

7 ທ່ານ ນ. ພ ແສງທອງ ອານ ລັກຄ າ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ/ກ າມະການ 
8 ທ່ານ ຫີນເພັດ ຈັນທະລັງສີ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທ ນ/ກ າມະການ 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

9.4.3.1 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຄະນະກ າມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ 
 

- ວາງລະບອບບັນຊີທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລະບົບບັນຊີທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີີ່ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງອອກ; 

- ສ້າງແຜນ ແລະ ງ ົບປະມານສະລັບການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນຂອງທະນາຄານ; 
- ຕິດຕາມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານການບັນຊີຕາມຂັື້ນຕອນທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າຈ າເປັນກໍໍ່ໃຫ້ມີ

ການກວດສອບຈາກພາຍນອກໄດ້; 
- ຕີລາຄາຄ ນນະພາບຂອງບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ການພົວພັນຂອງຜ ້ກວດ

ສອບພາຍນອກ ໂດຍເບີີ່ງສາຍພົວພັນຮອບດ້ານລະຫວ່າງຜ ້ກວດສອບພາຍນອກກັບທະນາຄານ; 
- ວ່າຈ້າງ, ກ ານົດຂອບເຂດຂອງການກວດສອບ ຫ ື ຍົກເລີກສັນຍາກັບຜ ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຕາມການ

ຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ; 
- ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານປະຈ າປີ ແລະ ໄຕມາດທີີ່ຖືກກວດສອບນັື້ນ ກັບຜ ບ້ໍລິຫານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  

ຜ ກ້ວດສອບພາຍນອກ; 
- ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜ ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ ຄົງຄ້າງທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຢ ູ່ໃນບົດລາຍງານ

ການກວດສອບ; 
- ຂໍຄ າປຶກສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກທີີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ທີີ່ປືກສາດ້ານບັນຊີ ແລະ ອ ີ່ນໆຕາມທີີ່ຕົນ

ເຫັນວ່າຈ າເປັນ; 
- ປະກອບຄ າເຫັນຕໍໍ່ສະພາບໍລະຫານ ຫ ື ຜ ບ້ໍລິຫານໄດ້ສະເໜີຂ ື້ນ; 
- ຕົກລົງບັນຫາອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຫັນວ່າຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ; 
- ສະຫ  ບຕີລາຄາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈ າປີຂອງຕົນ; 
- ຈັດກອງປະຊ ມຢູ່າງໜ້ອຍໜືີ່ງ (1 ) ເດືອນຕໍໍ່ຄັື້ງ ຫ ື ເປີດກອງປະຊ ມຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາ

ບໍລິຫານ; 
- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ຫນ້າທີີ່ອືີ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ ຫ ື ກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ. 

 

9.4.3 ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
 

ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ້ວຍ 9 ທ່ານດັົ່ງລ ່ມນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 22: ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ພັນສະນະ ຄ ນນ ວົງ ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ 
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2 ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ 

3 ທ່ານ ບ ນລ້ວນ ອ ່ນລະທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຄົື້ນຄວ້າ  ແລະ  ພັດທະນາ/ກ າມະການ 

4 ທ່ານ ລິນທອງ ຂັນທະລີວັນ ຫົວໜ້າພະແນກຄັງສາງ/ກ າມະການ 
5 ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຄ ້ມຄອງສິນເຊືີ່ອ/ກ າມະການ 
6 ທ່ານ ສີສະອາດ ນິມອາສາ ຫົວໜ້າສ ນໄອທີ/ກ າມະການ 

7 ທ່ານ ນ. ວັນລີສາຍສ ວັນ ຫົວນ້າສ ນບໍລິການ/ກ າມະການ 
8 ທ່ານ ສ ກກະເສີມ ສ ວັນນະຈັກ ວ່າການຫົວໜ້າສ ນບັດ/ກ າມະການ 

9 ທ່ານ ຫີນເພັດ ຈັນທະລັງສີ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທ ນ/ກ າມະການ 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

9.4.4.1 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຄະນະກ າມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
 

- ກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັື້ນຕອນໃນການຄ ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງດ້ານສິນເຊືີ່ອ, ຕະຫ າດ, ການດ າເນີນງານ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງອື ີ່ນໆຕາມລະບຽບການທີ ີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແລ້ວລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮັບຊາບ; 

- ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮັບຊາບກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ສິນເຊືີ່ອ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ; 

- ປະກອບຄ າເຫັນຕໍໍ່ບັນຫາທີີ່ສະພາມອບໝາຍໃຫ້ ຫ ື ຕ້ອງການໃຫ້ແກ້ໄຂ; 
- ຈັດກອງປະຊ ມຢູ່າງໜ້ອຍໜືີ່ງ (1) ເດືອນຕໍໍ່ຄັື້ງ ຫ ື ເປີດກອງປະຊ ມຕາມການຮຽກໂຮມຂອງສະພາບໍລິຫານ; 
- ສະຫ  ບຕີລາຄາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈ າປີຂອງຕົນ; 
- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ ຫ ື ກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ. 

 

9.5 ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ຄະນະອ ານວຍການປະກອບມີ ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 6 ທ່ານ ດັົ່ງລາຍ
ລະອຽດລ ່ມນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 23: ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ລ/ດ ຊືີ່  ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜງ່ 
1 ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 
2 ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄ ນນ ວົງ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 
3 ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 
4 ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 
5 ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິີ່ງບ ບຜາ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 
6 ທ່ານ ສ ພັກ ຖິີ່ນໄຊພອນ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 
7 ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍ່ 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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 9.5.1 ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 
 

ຜ ້ອ ານວຍການຮັບຜິດຊອບການດ າເນີນງານໃນແຕ່ລະມືື້ຂອງທະນາຄານ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້
ໃນຂໍ ກ ານົດພາຍໃນທະນາຄານ ຜ ້ອ ານວຍການ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັື້ງ ຫ ື ປ ດຕ າແໜ່ງຈາກຄ າຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ, 
ມີກ ານົດວາລະ 2 ປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັື້ງໃຫ້ດ າລົງຕ າແໜ່ງໃຫມ່. ຜ ້ອ ານວຍການອາດແມ່ນສະມາຊິກສະພາ
ບໍລິຫານ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນປະທານ ຫ ື ຮອງປະທານຂອງສະພາບໍລິຫານ. 

 

 9.5.2 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 
 

- ມີບົດບາດໃນການເປັນຕົວແທນ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ບັນດາເອກະສານອືີ່ນໆໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ; 
- ຄ ້ມຄອງການດ າເນີນງານໃນແຕ່ລະມືື້ຂອງທະນາຄານ ໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນຂໍ ກ ານົດ

ຂອງທະນາຄານ ຫ ື ທີີ່ສະພາບໍລິຫານໄດ້ກ ານົດໄວ້; 
- ພັດທະນາ ແລະ ສະເໜີ ຫ ື ສະເໜີແກ້ໄຂແຜນການເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະປີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ  

ແລະ ຮັບຮອງ ຈາກນັື້ນປະຕິບັດຕາມແຜນການທີີ່ວາງອອກ; 
- ບັນຈ ຕ າແໜ່ງ ຫ ື ປ ດຕ າແໜ່ງຮອງຜ ອ້ ານວຍການ ຈາກນັື້ນສະເໜີໃຫ້ສະພາບໍລິຫານເຫັນດີ; 
- ບັນຈ ຕ າແໜ່ງ ຫ ື ປ ດຕ າແໜ່ງບັນດາຜ ຄ້ ້ມຄອງ ແລະ ຮັບພະນັກງານຂອງທະນາຄານການຄ້າ; 
- ຈັດຫາເອກະສານຂໍ ມ ນ ແລະ ອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ສະພາບໍລິຫານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ; 
- ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປ ງບັນດາຂໍ ກ ານົດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ ແລະ 

ຮັບຮອງ; 
- ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບທ ກວຽກງານຂອງທະນາຄານຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ; 
- ວາງຂໍ ສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ,ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ,ສ້າງຕັື້ງສາຂາ ແລະ ຮ່ວມມື ຫ ື ລົງທ ນໃນຂົງເຂດ

ທ ລະກິດອືີ່ນ; 
- ກ ານົດເງ ິນເດ ອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນການຍ້ອງຍໍ ແລະ ລົງໂທດພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ຕາມກົດ

ລະບຽບຂອງທະນາຄານ; 
- ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງເອກະສານຂໍ ມ ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ຄະນະກວດກາພາຍໃນ ແລະ ກວດກາພາຍນອກ; 
- ລາຍງານສະພາບເຄືີ່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບັນດາຄະນະ,ສະໜອງ ແລະ ຊີື້ແຈງ

ເອກະສານທີີ່ຈ າເປັນຕາມຄວາມສະເໜີຂອງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ 
- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ດ າເນີນໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ 

 

9.6 ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ 
 

ການຂະຫຍາຍປະເພດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສາຂາບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ
ເພີີ່ມຈ ານວນພະນັກງານຂ ື້ນເປັນລ າດັບ ຈາກ 1470 ຄົນ ໃນ ປີ 2014 ມາເປັນ 1591 ຊ ີ່ງໄດເ້ພີີ່ມຂ ື້ນ 121 ຄົນ ໃນ
ຊ່ວງໄລຍະເວລາ 3 ປີ. 
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 9.5.1 ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 
 

ຜ ້ອ ານວຍການຮັບຜິດຊອບການດ າເນີນງານໃນແຕ່ລະມືື້ຂອງທະນາຄານ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້
ໃນຂໍ ກ ານົດພາຍໃນທະນາຄານ ຜ ້ອ ານວຍການ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັື້ງ ຫ ື ປ ດຕ າແໜ່ງຈາກຄ າຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ, 
ມີກ ານົດວາລະ 2 ປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັື້ງໃຫ້ດ າລົງຕ າແໜ່ງໃຫມ່. ຜ ້ອ ານວຍການອາດແມ່ນສະມາຊິກສະພາ
ບໍລິຫານ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນປະທານ ຫ ື ຮອງປະທານຂອງສະພາບໍລິຫານ. 

 

 9.5.2 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 
 

- ມີບົດບາດໃນການເປັນຕົວແທນ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ບັນດາເອກະສານອືີ່ນໆໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ; 
- ຄ ້ມຄອງການດ າເນີນງານໃນແຕ່ລະມືື້ຂອງທະນາຄານ ໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນຂໍ ກ ານົດ

ຂອງທະນາຄານ ຫ ື ທີີ່ສະພາບໍລິຫານໄດ້ກ ານົດໄວ້; 
- ພັດທະນາ ແລະ ສະເໜີ ຫ ື ສະເໜີແກ້ໄຂແຜນການເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະປີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ  

ແລະ ຮັບຮອງ ຈາກນັື້ນປະຕິບັດຕາມແຜນການທີີ່ວາງອອກ; 
- ບັນຈ ຕ າແໜ່ງ ຫ ື ປ ດຕ າແໜ່ງຮອງຜ ອ້ ານວຍການ ຈາກນັື້ນສະເໜີໃຫ້ສະພາບໍລິຫານເຫັນດີ; 
- ບັນຈ ຕ າແໜ່ງ ຫ ື ປ ດຕ າແໜ່ງບັນດາຜ ຄ້ ້ມຄອງ ແລະ ຮັບພະນັກງານຂອງທະນາຄານການຄ້າ; 
- ຈັດຫາເອກະສານຂໍ ມ ນ ແລະ ອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ສະພາບໍລິຫານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ; 
- ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປ ງບັນດາຂໍ ກ ານົດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ ແລະ 

ຮັບຮອງ; 
- ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບທ ກວຽກງານຂອງທະນາຄານຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ; 
- ວາງຂໍ ສະເໜີຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ,ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ,ສ້າງຕັື້ງສາຂາ ແລະ ຮ່ວມມື ຫ ື ລົງທ ນໃນຂົງເຂດ

ທ ລະກິດອືີ່ນ; 
- ກ ານົດເງ ິນເດ ອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນການຍ້ອງຍໍ ແລະ ລົງໂທດພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ຕາມກົດ

ລະບຽບຂອງທະນາຄານ; 
- ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງເອກະສານຂໍ ມ ນ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ຄະນະກວດກາພາຍໃນ ແລະ ກວດກາພາຍນອກ; 
- ລາຍງານສະພາບເຄືີ່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບັນດາຄະນະ,ສະໜອງ ແລະ ຊີື້ແຈງ

ເອກະສານທີີ່ຈ າເປັນຕາມຄວາມສະເໜີຂອງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ 
- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ດ າເນີນໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ 

 

9.6 ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ 
 

ການຂະຫຍາຍປະເພດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສາຂາບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ
ເພີີ່ມຈ ານວນພະນັກງານຂ ື້ນເປັນລ າດັບ ຈາກ 1470 ຄົນ ໃນ ປີ 2014 ມາເປັນ 1591 ຊ ີ່ງໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 121 ຄົນ ໃນ
ຊ່ວງໄລຍະເວລາ 3 ປີ. 
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ຕາຕະລາງ 24: ຈ ານວນພະນັກງານແຕ່ປີ 2014-2016 
 

ປ ີ2014 ປ ີ2015 ປ ີ2016 

1,470 1,518 1,591 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
  

ໃນປີ 2016 ທຄຕລ ໄດ້ມີພະນັກງານທັງໝົດຈ ານວນ 1,591 ຄົນ ໃນນັື້ນພະນັກງານນັບແຕ່ຂັື້ນອ ານວຍ
ການຮອດລະດັບຄະນະໜ່ວຍງານມີ 471 ຄົນ ກວມປະມານ 30% ຂອງຈ ານວນພະນັກງານທັງໝົດ.  

 

ຕາຕະລາງ 25: ຈ ານວນພະນັກງານໃນແຕ່ລະລະດັບຕ າແໜ່ງໃນປີ 2016 
 

ຂັື້ນ ຈ ານວນຄນົ ຄດິໄລເ່ປນັ（%） 

ຄະນະອ ານວຍການ 8 0.5 

ຄະນະພະແນກ 82 5.2 

ຄະນະຂະແໜງ 245 15.4 

ຄະນະໜ່ວຍບໍລິການ 120 7.5 

ຄະນະໜ່ວຍງານ 16 1.0 

ພະນັກງານສົມບ ນ 890 55.9 

ພະນັກງານທົດສອບ 101 6.3 

ສັນຍາຈ້າງ 129 8.1 

ລວມ 1,591 100 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 

ທາງດ້ານວ ດທິການສ ກສາຂອງພະນັກງານ ກວ່າ 90% ຂອງ ພະນັກງານທີີ່ສັງກັດ ທຄຕລ ແມ່ນມີລະດັບການ
ສ ກສາຊັື້ນສ ງຂ ື້ນໄປ ຈົນຮອດລະດັບປະລິນຍາເອກ. 63% ຂອງພະນັກງານແມ່ນມີລະດັບການສ ກສາຂັື້ນປະລິນຍາຕີ 
ແລະ 14.3 % ຂອງພະນັກງານແມ່ນມີລະດັບການສ ກສາຂັື້ນປະລິນຍາໂທ. 
 

ຕາຕະລາງ 26: ວ ດທິການສ ກສາຂອງພະນັກງານ 
 

ລະດບັການສ ກສາ ຈ ານວນຄນົ ຄດິໄລເ່ປນັ（%） 

ປະລິນຍາເອກ 2 0.1 

ປະລິນຍາໂທ 228 14.3 

ເໜືອປະລິນຍາຕີ 13 0.8 

ປະລິນຍາຕີ 1,002 63.0 

ຊັື້ນສ ງ 210 13.2 
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ຊັື້ນກາງ 1 0.1 

ຊັື້ນຕົື້ນ 3 0.2 

ບໍໍ່ມີຊັື້ນ 2 0.1 

ສັນຍາຈ້າງ 130 8.2 

ລວມ 1,591 100 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
  

ເມືີ່ອເບິີ່ງທາງດ້ານໂຄງປະກອບອາຍ ຂອງພະນັກງານ ເຫັນວ່າ ທຄຕລ ມີພະນັກງານທີີ່ເປັນໄວໜ ່ມ ແລະ ໄວ
ກາງຄົນ ເປັນຈ ານວນສ່ວນຫ າຍ ຊ ີ່ງກ ່ມພະນັກງານທີີ່ຢ ູ່ລະຫວ່າງ 29-30 ປີ ແລະ 31-35 ປີ ແມ່ນກວມ 38% ແລະ  
23.6 % ຂອງຈ ານວນພະນັກງານທັງໝົດ. 

ຕາຕະລາງ 27: ອາຍ ຂອງພະນັກງານ 
 

ອາຍ  ຈ ານວນຄນົ ຄດິໄລເ່ປນັ（%） 

ຕ ່າກວ່າ 25 ປີ 195 12.3 

26 - 30 ປີ 605 38.0 

31 - 35 ປີ 375 23.6 

36 - 40 ປີ 186 11.7 

41 - 45 ປີ 115 7.2 

46 - 50 ປີ 71 4.5 

51 - 55 ປີ 34 2.1 

56 - 60 ປີ 10 0.6 

ລວມ 1,591 100 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

10. ການກວດກາພາຍໃນ 
 

ເພືີ່ອກ ານົດຫ ັກການ, ວິທີການ, ຂັື້ນຕອນກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາຂອງ   
ທຄຕລ ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນເຄືີ່ອງມືເຂົື້າໃນລະບົບການຄ ້ມຄອງພາຍໃນ ສາມາດຄົື້ນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ ຜິດພາດທີີ່ເກີດ
ຂ ື້ນໂດຍເຈດຕະນາ ຫ ື ບໍໍ່ເຈດຕະນາໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫ ັກການ, ແຈ້ງການ, ຂໍ ແນະນ າ ແລະ ຂັື້ນ
ຕອນທີີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນສະພາບ. ແນ່ໃສ່ສົົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານທ ກຄົນ, ຜ ້ບໍລິຫານ
ທ ກຂັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນການກວດກາ ແລະ ຄ ້ມຄອງພາຍໃນຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອສະກັດກັື້ນປະກົດ
ການຫຍໍ ທໍ ຕ່າງໆທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ຊ ີ່ງອາດສົົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນລວມຂອງ ທຄຕລ. 

ການກວດກາເປັນເຄືີ່ອງມື ຫ ື ກົນໄກທີີ່ສ າຄັນຂອງຜ ້ບໍລິຫານໃນການປະເມີນຜົນຂອງການດ າເນີນວຽກງານ  
ແລະ ລະບົບການຄວບຄ ມພາຍໃນ. ສົົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດຂະບວນການຄ ້ມຄອງທີີ່ດີ, ມີຄວາມໂປູ່ງໃສໃນການປະຕິບັດວຽກ
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ຊັື້ນກາງ 1 0.1 

ຊັື້ນຕົື້ນ 3 0.2 

ບໍໍ່ມີຊັື້ນ 2 0.1 

ສັນຍາຈ້າງ 130 8.2 

ລວມ 1,591 100 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
  

ເມືີ່ອເບິີ່ງທາງດ້ານໂຄງປະກອບອາຍ ຂອງພະນັກງານ ເຫັນວ່າ ທຄຕລ ມີພະນັກງານທີີ່ເປັນໄວໜ ່ມ ແລະ ໄວ
ກາງຄົນ ເປັນຈ ານວນສ່ວນຫ າຍ ຊ ີ່ງກ ່ມພະນັກງານທີີ່ຢ ູ່ລະຫວ່າງ 29-30 ປີ ແລະ 31-35 ປີ ແມ່ນກວມ 38% ແລະ  
23.6 % ຂອງຈ ານວນພະນັກງານທັງໝົດ. 

ຕາຕະລາງ 27: ອາຍ ຂອງພະນັກງານ 
 

ອາຍ  ຈ ານວນຄນົ ຄດິໄລເ່ປນັ（%） 

ຕ ່າກວ່າ 25 ປີ 195 12.3 

26 - 30 ປີ 605 38.0 

31 - 35 ປີ 375 23.6 

36 - 40 ປີ 186 11.7 

41 - 45 ປີ 115 7.2 

46 - 50 ປີ 71 4.5 

51 - 55 ປີ 34 2.1 

56 - 60 ປີ 10 0.6 

ລວມ 1,591 100 
ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

10. ການກວດກາພາຍໃນ 
 

ເພືີ່ອກ ານົດຫ ັກການ, ວິທີການ, ຂັື້ນຕອນກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາຂອງ   
ທຄຕລ ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນເຄືີ່ອງມືເຂົື້າໃນລະບົບການຄ ້ມຄອງພາຍໃນ ສາມາດຄົື້ນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ ຜິດພາດທີີ່ເກີດ
ຂ ື້ນໂດຍເຈດຕະນາ ຫ ື ບໍໍ່ເຈດຕະນາໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫ ັກການ, ແຈ້ງການ, ຂໍ ແນະນ າ ແລະ ຂັື້ນ
ຕອນທີີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນສະພາບ. ແນ່ໃສ່ສົົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານທ ກຄົນ, ຜ ້ບໍລິຫານ
ທ ກຂັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນການກວດກາ ແລະ ຄ ້ມຄອງພາຍໃນຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອສະກັດກັື້ນປະກົດ
ການຫຍໍ ທໍ ຕ່າງໆທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ຊ ີ່ງອາດສົົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນລວມຂອງ ທຄຕລ. 

ການກວດກາເປັນເຄືີ່ອງມື ຫ ື ກົນໄກທີີ່ສ າຄັນຂອງຜ ້ບໍລິຫານໃນການປະເມີນຜົນຂອງການດ າເນີນວຽກງານ  
ແລະ ລະບົບການຄວບຄ ມພາຍໃນ. ສົົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດຂະບວນການຄ ້ມຄອງທີີ່ດີ, ມີຄວາມໂປູ່ງໃສໃນການປະຕິບັດວຽກ
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ງານ, ປ້ອງກັນບັນຫາປະກົດການຫຍໍ ທໍ ຕ່າງໆ ແລະ ເປັນການຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນໃນການດ າເນີນ
ວຽກງານ. ການກວດກາແມ່ນເພືີ່ອເປັນການສະໜັບສະໜ ນຜ ້ປະຕິບັດວຽກງານທ ກລະດັບສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີີ່   
ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບ ແລະ ຂໍ ກ ານົດຢູ່າງມີປະສິດທິພາບຍິີ່ງຂ ື້ນ. ສະນັື້ນ, ຈືີ່ງ
ກ ານົດການກວດກາອອກເປັນ 3 ຂັື້ນຕອນດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີື້: 

ກວດກາຂັື້ນຕອນທີ 1: ແມ່ນພະນັກງານວິຊາການທີີ່ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ. 
ກວດກາຂັື້ນຕອນທີ 2: ແມ່ນຜ ້ຊີື້ນ າເປັນຜ ້ກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດວຽກງານຢ ູ່ໃນກວດກາ

ຂັື້ນຕອນທ ີ1, ກວດກາຂັື້ນຕອນທີ 2 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບການກວດກາຄື: 
- ລະດັບທີ 1: ໝາຍເຖິງບັນດາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຄະນະໜ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະຂະແໜງທີີ່ໄດ້ຮັບ

ມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜ ີ່ງ ຫ ື ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານໃດໜ ີ່ງ. 
- ລະດັບທີ 2: ໝາຍເຖິງຄະນະພະແນກ, ຄະນະສ ນ ແລະ ຄະນະສາຂາທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງ

ບັນດາຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຕ່າງໆ ຫ ື ຮັບຜິດຊອບກວດກາບັນດາວຽກງານຂອງຂະແໜງ  
ແລະ  ໜ່ວຍບໍລິການທີີ່ຂ ື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາຂອງໃຜລາວ. 

- ລະດັບທີ 3: ໝາຍເຖິງຄະນະອ ານວຍການທີີ່ຮັບຜິດຊອບຊີື້ນ າພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົົ່ວ
ລະບົບ. 

ກວດກາຂັື້ນຕອນທີ 3: ແມ່ນຜ ກ້ວດກາພາຍໃນໄດ້ດ າເນີນການກວດກາ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບຫ ັກການ, ຄ ່ມື  
ແລະ  ຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກງານທີີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ກວດກາຂັື້ນຕອນທີ 3 ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບ
ຄື: 

- ລະດັບທີ 1: ໝາຍເຖິງຫົວໜ້າ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດຢ ູ່ພະແນກຄ ້ມຄອງສາຂາ. 
- ລະດັບທີ 2: ໝາຍເຖິງຫົວໜ້າ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດທີີ່ຢ ູ່ພະແນກກວດກາພາຍ

ໃນ. 

11. ລາຍການທີີ່ກ່ຽວພັນ 
 

ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບດ້ວຍ ລາຍການທ ລະກ າທັງໝົດທີີ່ດ າເນີນງານໂດຍ
ພາກສ່ວນອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ, ພາກສ່ວນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ ຖ້າວ່າພາກສ່ວນຫາກທ າໜ້າທີີ່
ທາງກົງ ຫ ື ທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານຄົນກາງຄົນໜ ີ່ງ ຫ ື ຫລາຍຄົນດັົ່ງລ ່ມນີື້: 

- ຄວບຄ ມ, ຖືກຄວບຄ ມ ຫ ື ຢ ູ່ໃຕ້ການຄວບຄ ມລວມກັບທະນາຄານ (ລວມມີສ ານັກງານ, ສາຂາ ແລະ ຄ ່
ສາຂາ);   

- ມີຜົນປະໂຫຍດໃນທະນາຄານທີີ່ມີອິດທິພົນທີີ່ສ າຄັນຕໍໍ່ທະນາຄານ; ຫ ື 
- ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄ ມທະນາຄານ; 
- ພາກສ່ວນທີີ່ຮ່ວມລົງທ ນກັບທະນາຄານ; 
- ພາກສ່ວນທີີ່ເປັນສະມາຊິກຄົນສ າຄັນໃນຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ຫ ື ຂອງບໍລິສັດແມ່;  
- ພາກສ່ວນທີີ່ເປັນທະນາຄານທີີ່ຖືກຄວບຄ ມ, ຄວບຄ ມຮ່ວມ ຫ ື ມີອິດທິພົນທີີ່ສ າຄັນ ຫ ື ຜ ້ທີີ່ມີສິດໃນການລງົ

ຄະແນນສຽງທີີ່ສ າຄັນ; ແລະ   
- ພາກສ່ວນທີີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານໃນທະນາຄານ ຫ ື ທະນາຄານອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນ

ຂອງທະນາຄານ. 
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ຍອດເຫ ືອທີີ່ສ າຄັນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງນະວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016 ມີລາຍລະອຽດຄືດັົ່ງລ ່ມນີື້: 

ຕາຕະລາງ 28: ຍອດເຫ ືອທີີ່ສ າຄັນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

ພາກສວ່ນ 
ທີີ່ກຽ່ວພນັ ສາຍພວົພນັ ລາຍການ 

ເຄືີ່ອນໄຫວ 
ໜີື້ຕອ້ງຮບັ 
(ລາ້ນກບີ) 

ໜີື້ຕອ້ງສົົ່ງ 
(ລາ້ນກບີ) 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ ຄ້ ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນກ ້ຢືມ ແລະ ດອກ
ເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກ ທຫລ - 1,640,776 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ ຄ້ ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ຂອງ ທຄຕລ ຢ ູ່ ທຫລ 

2,432,732 - 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ ຄ້ ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ
ຂອງ ທຄຕລ ຢ ູ່ ທຫລ 

1,378,763 - 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ ຄ້ ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ຢ ູ່ ທຄຕລ - 728 

ກະຊວງ ການເງິນ ເຈົື້າຂອງໂດຍກົງ ລົງທ ນໃນພັນທະບັດ
ຂອງກະຊວງການເງິນ 2,534,380 - 

ກະຊວງ ການເງິນ ເຈົື້າຂອງໂດຍກົງ ດອກເບ້ຍຄ້າງຮບັ 49,983  
ບໍລີສັດຫ ັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ 
ຈ າກັດ ບໍລສິັດໃນເຄືອ ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສ

ລາຍວັນ - 741 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດ 
ລາວ - ຫວຽດ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສ

ລາຍວັນ - 114,846 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດ 
ລາວ - ຫວຽດ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກມີກ ານົດ - 122,535 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກມີກ ານົດ 8,231 - 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສ
ລາຍວັນ - 29,372 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ 
ຈ າກັດ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສ

ລາຍວັນ - 11,268 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

12. ຖານະທາງການເງ ິນ ແລະ ຂໍ ມ ນການດ າເນີນງານ 
12.1 ຜົນການດ າເນີນງານ 

 

ຜົນການດ າເນີນງານ ແລະ ຂໍ ມ ນທາງດ້ານການເງ ິນຂອງ ທຄຕລ ລວມກິດຈະການໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ
ສາມາດສະຫ  ບໄດ້ດັົ່ງລ ່ມນີີື້: 

ຕາຕະລາງ 29: ຊັບສິນ 3 ປີ ຜ່ານມາ 
 

ຊບັສນິ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 
ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 5,680,936 9,466,790 7,271,254 
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ຍອດເຫ ືອທີີ່ສ າຄັນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງນະວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016 ມີລາຍລະອຽດຄືດັົ່ງລ ່ມນີື້: 

ຕາຕະລາງ 28: ຍອດເຫ ືອທີີ່ສ າຄັນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

ພາກສວ່ນ 
ທີີ່ກຽ່ວພນັ ສາຍພວົພນັ ລາຍການ 

ເຄືີ່ອນໄຫວ 
ໜີື້ຕອ້ງຮບັ 
(ລາ້ນກບີ) 

ໜີື້ຕອ້ງສົົ່ງ 
(ລາ້ນກບີ) 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ ຄ້ ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນກ ້ຢືມ ແລະ ດອກ
ເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກ ທຫລ - 1,640,776 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ ຄ້ ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ຂອງ ທຄຕລ ຢ ູ່ ທຫລ 

2,432,732 - 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ ຄ້ ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ
ຂອງ ທຄຕລ ຢ ູ່ ທຫລ 

1,378,763 - 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ ຄ້ ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ຢ ູ່ ທຄຕລ - 728 

ກະຊວງ ການເງິນ ເຈົື້າຂອງໂດຍກົງ ລົງທ ນໃນພັນທະບັດ
ຂອງກະຊວງການເງິນ 2,534,380 - 

ກະຊວງ ການເງິນ ເຈົື້າຂອງໂດຍກົງ ດອກເບ້ຍຄ້າງຮບັ 49,983  
ບໍລີສັດຫ ັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ 
ຈ າກັດ ບໍລສິັດໃນເຄືອ ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສ

ລາຍວັນ - 741 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດ 
ລາວ - ຫວຽດ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສ

ລາຍວັນ - 114,846 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດ 
ລາວ - ຫວຽດ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກມີກ ານົດ - 122,535 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກມີກ ານົດ 8,231 - 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສ
ລາຍວັນ - 29,372 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ 
ຈ າກັດ ບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສ

ລາຍວັນ - 11,268 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

12. ຖານະທາງການເງ ິນ ແລະ ຂໍ ມ ນການດ າເນີນງານ 
12.1 ຜົນການດ າເນີນງານ 

 

ຜົນການດ າເນີນງານ ແລະ ຂໍ ມ ນທາງດ້ານການເງ ິນຂອງ ທຄຕລ ລວມກິດຈະການໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ
ສາມາດສະຫ  ບໄດ້ດັົ່ງລ ່ມນີີື້: 

ຕາຕະລາງ 29: ຊັບສິນ 3 ປີ ຜ່ານມາ 
 

ຊບັສນິ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 
ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 5,680,936 9,466,790 7,271,254 
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ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານອືີ່ນ 2,950,093 1,986,635 3,774,198 
ເງິນກ ໃ້ຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ 19,093,205 10,854,955 9,622,905 

ການລົງທ ນດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຄ້າ 39 6,046 3,906 

ການລົງທ ນດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 198,121 224,348 222,332 

ການລົງທ ນດ້ານການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງວັນຄົບກ ານົດ 2,553,110 1,776,408 1,266,732 
ການລົງທ ນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 551,449 555,418 534,430 
ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່  ແລະ  ອ ປະກອນ 447,935 391,146 250,393 
ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ 243,521 297,744 271,569 
ຊັບສິນອາກອນເຍືື້ອນຊ າລະ 10,856 6,259 5,999 
ຊັບສິນອືີ່ນໆ 294,009 211,111 265,441 
ລວມຊັບສິນ 32,023,274 25,776,860 23,489,159 
ໜີື້ທີີ່ຕ້ອງສົົ່ງທະນາຄານອືີ່ນ  ແລະ  ສະຖາບັນການເງິນອ ີ່ນ 3,526,229 2,446,347 2,861,725 
ໜີື້ທີີ່ຕ້ອງສົົ່ງລ ກຄ້າ 25,402,421 21,310,561 19,101,649 
ກ ້ຢືມຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1,640,776 720,497 121,287 
ໜີື້ສິນອາກອນ 36,496 30,934 20,028 
ໜີື້ສິນອາກອນເຍືື້ອນຊ າລະ 9,834 11,077 17,394 
ໜີື້ສິນອືີ່ນໆ 94,324 60,373 216,385 
ລວມໜີື້ສິນ 30,710,080 24,579,789 22,338,468 
ທ ນຈົດທະບຽນ 682,888 682,888 682,888 
ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອືີ່ນໆ 359,007 314,898 279,157 
ເງິນແຮສ າລັບຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 7,385 32,789 64,142 
ຮ ້ນທີີ່ໄດ້ຊືື້ຄືນ (1,010) (1,010) (1,010) 
ກ າໄລສະສົມ 230,992 134,263 92,612 
ສ່ວນຂອງທ ນທັງໝົດຂອງທະນາຄານແມ່ 1,279,262 1,163,828 1,117,789 
ສ່ວນຂອງທ ນທັງໝົດຈາກສ່ວນໄດ້ເສຍທີີ່ບໍໍ່ສາມາດຄວບຄ ມ 33,932 33,243 32,902 
ລວມທ ນ 1,313,194 1,197,071 1,150,691 
ລວມໜີື້ສິນ ແລະ ທ ນ 32,023,274 25,776,860 23,489,159 
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ຕາຕະລາງ 30: ໜີື້ີ່ື້ສິນ  ແລະ  ທ ນ 
 

ກ າໄລ/ຂາດທ ນ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ 1,406,431 1,073,610 1,003,754 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ (858,596) (812,970) (689,609) 

ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ 547,835 260,640 314,145 

ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 193,844 171,548 142,810 

ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (15,411) (13,314) (11,531) 

ລາຍຮັບສ ດທິຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 178,433 158,234 131,279 

ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍສ ດທິຈາກການຄ້າ 47,270 (246,883) 88,185 

ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ 14,994 422,260 18,229 

ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການດ າເນີນງານ 788,532 594,251 551,838 

ລາຍຈ່າຍໜີື້ເສຍຈາກເງິນກ ້ໃຫ້ລ ກຄ້າ (167,367) (114,455) (115,365) 

(ຫັກເພີື້ມ) /ເກັບຄືນຈາກຄ່າເຊືີ່ອມມ ນຄ່າການລົງທ ນທາງດ້ານການເງິນ (10,985) 1,837 27,237 

ການເກັບຄ່າເພືີ່ອການດ້ອຍຄ່າຂອງຊັບສິນ - - 6,445 

ລາຍຮັບສ ດທິຈາກການດ າເນີນງານ 610,180 481,633 470,155 

ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ (240,203) (220,719) (212,933) 

ຄ່າຫ  ້ຍຫ້ຽນ  ແລະ  ຄ່າເຊືີ່ອມມ ນຄ່າ (70,553) (64,465) (58,861) 

ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ (99,621) (97,685) (85,374) 

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຈາກການດ າເນີນງານ (410,377) (382,869) (357,168) 

ການແບ່ງຜົນກ າໄລຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 26,413 48,325 43,146 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 226,216 147,089 156,133 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ (49,928) (24,327) (26,593) 

ລາຍຮັບອາກອນກ າໄລເຍືື້ອນຊ າລະ (2,183) 1,950 3,768 

ກ າໄລສ ດທິພາຍໃນປີ 174,105 124,712 133,308 

ແບ່ງເຂົື້າ:    

ຜ ຖື້ຮ ້ນຂອງບໍລິສັດແມ່ 173,416 124,371 132,610 

ສ່ວນໄດເ້ສຍບໍໍ່ສາມາດຄວບຄ ມ 689 341 718 
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ຕາຕະລາງ 30: ໜີື້ີ່ື້ສິນ  ແລະ  ທ ນ 
 

ກ າໄລ/ຂາດທ ນ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄກືັນ 1,406,431 1,073,610 1,003,754 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ (858,596) (812,970) (689,609) 

ລາຍຮັບສ ດທຈິາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ 547,835 260,640 314,145 

ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 193,844 171,548 142,810 

ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (15,411) (13,314) (11,531) 

ລາຍຮັບສ ດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 178,433 158,234 131,279 

ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍສ ດທິຈາກການຄ້າ 47,270 (246,883) 88,185 

ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ 14,994 422,260 18,229 

ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການດ າເນີນງານ 788,532 594,251 551,838 

ລາຍຈ່າຍໜີື້ເສຍຈາກເງິນກ ້ໃຫ້ລ ກຄ້າ (167,367) (114,455) (115,365) 

(ຫັກເພີື້ມ) /ເກັບຄືນຈາກຄ່າເຊືີ່ອມມ ນຄ່າການລົງທ ນທາງດ້ານການເງິນ (10,985) 1,837 27,237 

ການເກັບຄ່າເພືີ່ອການດ້ອຍຄ່າຂອງຊັບສິນ - - 6,445 

ລາຍຮັບສ ດທຈິາກການດ າເນີນງານ 610,180 481,633 470,155 

ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ (240,203) (220,719) (212,933) 

ຄ່າຫ  ້ຍຫ້ຽນ  ແລະ  ຄ່າເຊືີ່ອມມ ນຄ່າ (70,553) (64,465) (58,861) 

ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ (99,621) (97,685) (85,374) 

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຈາກການດ າເນີນງານ (410,377) (382,869) (357,168) 

ການແບ່ງຜົນກ າໄລຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 26,413 48,325 43,146 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 226,216 147,089 156,133 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ (49,928) (24,327) (26,593) 

ລາຍຮັບອາກອນກ າໄລເຍືື້ອນຊ າລະ (2,183) 1,950 3,768 

ກ າໄລສ ດທິພາຍໃນປີ 174,105 124,712 133,308 

ແບ່ງເຂົື້າ:    

ຜ ຖື້ຮ ້ນຂອງບໍລິສັດແມ່ 173,416 124,371 132,610 

ສ່ວນໄດເ້ສຍບໍໍ່ສາມາດຄວບຄ ມ 689 341 718 
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ຕາຕະລາງ 31: ກ າໄລ/ຂາດທ ນນອກທ ລະກິດ 
 

ກ າໄລ/ຂາດທ ນນອກທ ລະກດິ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ກ າໄລສ ດທິພາຍໃນປີ 174,105 124,712 133,328 

ລາຍຮັບອືີ່ນໆນອກການທ ລະກິດ    

ກ າໄລ/(ຂາດທ ນ) ສ ດທິຈາກເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ (33,427) (35,708) 32,293 

ອາກອນກ າໄລທີີ່ເກີດຂ ື້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທ ລະກິດ 8,023 4,627 (6,136) 
ສ່ວນແບ່ງຂອງກ າໄລສ ດທິຈາກເຄືີ່ອງມືທາງການເງ ິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 
ຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ - - 272 

ລາຍຮັບນອກການທ ລະກິດພາຍໃນໄລຍະຫ ັງຫັກອາກອນ (25,404) (31,081) 26,429 

ຍອດລວມລາຍຮັບນອກການທ ລະກິດພາຍໃນໄລຍະຫ ັງຫັກອາກອນ 148,701 93,631 159,757 

ແບ່ງເຂົື້າ:    

ຜ ຖື້ຮ ້ນຂອງບໍລິສັດແມ່ 148,200 93,290 159,039 

ສ່ວນໄດເ້ສຍສາມາດຄວບຄ ມໄດ້ 501 341 718 

 
ຕາຕະລາງ 32: ກະແສເງິນສົດ 3 ປີ 

 

ກະແສເງນິສດົ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ກິດຈະກ າການດ າເນີນງານ    

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 226,216 147,089 156,133 

ການດັດແກ້ສ າລັບ:    

ຄ່າຫ  ້ຍຫຽນ ແລະ ຄ່າເຊືີ່ອມມ ນຄ່າ 70,553 64,465 58,861 
ລາຍຈ່າຍທີີ່ຫັກເປັນເງິນແຮສ າລັບການສ ນເສຍເງິນກ ້ ແລະ ຄ່າ 
ເຊືີ່ອມຂອງການລົງທ ນໃນຫ ັກຊັບ 

178,352 112,618 81,683 

ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງບໍລິສັດພາຍໃຕ້ວິທີສ່ວນໄດ້ເສຍ (26,413) (48,325) (43,146) 

ກ າໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ (676) (359,076) - 

ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນ (11,060) (12,673) (13,704) 
ກະແສເງິນສົດຈາກກ າໄລຈາກການດ າເນີນງານກ່ອນການປູ່ຽນແປງ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີື້ສິນ 436,972 (95,902) 239,827 

ສ່ວນປູ່ຽນແປງໃນຊັບສິນທີີ່ໃຊ້ໃນການດ າເນີນງານ    

ຍອດເຫ ືອຈາກທະນາຄານອືີ່ນ (206,364) (334,797) 234,833 

ເງິນກ ໃ້ຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ (8,406,559) (1,338,065) (465,699) 

ເງິນທ ນທາງການເງິນ-ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຄ້າ 6,007 (2,140) (3,443) 
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ກະແສເງນິສດົ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ເງິນທ ນທາງການເງິນ-ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 26,227 (2,016) (9,659) 

ເງິນທ ນທາງການເງິນ-ປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ (787,691) (507,839) (582,936) 

ຊັບສິນອືີ່ນໆ (7,296) 54,422 139,046 

ການປູ່ຽນແປງໃນໜີື້ສນິທີີ່ໃຊໃ້ນການດ າເນນີງານ    

ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2,000,161 183,832 1,795,478 

ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງລ ກຄ້າ 4,091,859 2,208,913 4,505,108 

ໜີື້ສິນອືີ່ນໆ 5,007 (186,372) 168,351 

ອາກອນທີີ່ໄດ້ຈ່າຍພາຍໃນປີ (46,875) (9,020) (30,830) 

ກະແສເງິນສົດສ ດທິຈາກການດ າເນີນງານ (2,888,552) (28,984) 5,990,076 
ກິດຈະກ າການລົງທ ນ 
ການຈັດຊືື້ ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງ ຊັບສິນຄົງທີີ່ (170,304) (244,225) (109,581) 

ຮັບຈາກການຈ າໜ່າຍຊັບສິນຄົງທີີ່ 48,918 371,908 1,265 

ລາຍຈ່າຍເພືີ່ອການລົງທ ນໃນບັນດາກິດຈະການອືີ່ນໆ - - (147,000) 

ຮັບເງິນປັນຜົນ 11,060 38,452 23,108 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກກິດຈະກ າການລົງທ ນ (110,326) 166,135 (232,208) 
ກິດຈະກ າທາງດ້ານການເງິນ 
ເງິນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກ ້ຢືມ - - 62,472 

ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ (29,881) (55,534) (103,039) 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກກິດຈະກ າທາງດ້ານການເງິນ (29,881) (55,534) (40,567) 

ການເພີີ່ມຂ ື້ນ/(ຫ  ດລົງ)ສ ດທິຂອງເງິນສົດ  ແລະ  ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ (3,028,759) 81,617 5,717,301 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດຕົື້ນປ ີ 10,154,343 10,081,167 4,362,709 

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປູ່ຽນ - (8,441) 1,157 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດທ້າຍປີ 7,125,584 10,154,343 10,081,167 
ລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕມີກຽ່ວກບັກະແສເງນິສດົ: 
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໃນກ າມື 1,867,159 2,236,642 1,998,781 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢ ູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2,435,014 6,095,242 4,322,473 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢ ູ່ທະນາຄານອືີ່ນໆ 2,573,530 1,659,680 2,268,162 

ເງິນຝາກມີກ ານົດພາຍໃນ 3 ເດືອນ 249,881 162,779 1,491,751 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດທ້າຍປີ 7,125,584 10,154,343 10,081,167 
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ກະແສເງນິສດົ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ເງິນທ ນທາງການເງິນ-ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 26,227 (2,016) (9,659) 

ເງິນທ ນທາງການເງິນ-ປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ (787,691) (507,839) (582,936) 

ຊັບສິນອືີ່ນໆ (7,296) 54,422 139,046 

ການປູ່ຽນແປງໃນໜີື້ສນິທີີ່ໃຊໃ້ນການດ າເນນີງານ    

ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2,000,161 183,832 1,795,478 

ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງລ ກຄ້າ 4,091,859 2,208,913 4,505,108 

ໜີື້ສິນອືີ່ນໆ 5,007 (186,372) 168,351 

ອາກອນທີີ່ໄດ້ຈ່າຍພາຍໃນປີ (46,875) (9,020) (30,830) 

ກະແສເງິນສົດສ ດທິຈາກການດ າເນີນງານ (2,888,552) (28,984) 5,990,076 
ກິດຈະກ າການລົງທ ນ 
ການຈັດຊືື້ ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງ ຊັບສິນຄົງທີີ່ (170,304) (244,225) (109,581) 

ຮັບຈາກການຈ າໜ່າຍຊັບສິນຄົງທີີ່ 48,918 371,908 1,265 

ລາຍຈ່າຍເພືີ່ອການລົງທ ນໃນບັນດາກິດຈະການອືີ່ນໆ - - (147,000) 

ຮັບເງິນປັນຜົນ 11,060 38,452 23,108 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກກິດຈະກ າການລົງທ ນ (110,326) 166,135 (232,208) 
ກິດຈະກ າທາງດ້ານການເງິນ 
ເງິນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກ ້ຢືມ - - 62,472 

ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ (29,881) (55,534) (103,039) 

ກະແສເງິນສົດສ ດທຈິາກກິດຈະກ າທາງດ້ານການເງິນ (29,881) (55,534) (40,567) 

ການເພີີ່ມຂ ື້ນ/(ຫ  ດລົງ)ສ ດທິຂອງເງິນສົດ  ແລະ  ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ (3,028,759) 81,617 5,717,301 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດຕົື້ນປ ີ 10,154,343 10,081,167 4,362,709 

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປູ່ຽນ - (8,441) 1,157 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດທ້າຍປີ 7,125,584 10,154,343 10,081,167 
ລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕມີກຽ່ວກບັກະແສເງນິສດົ: 
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໃນກ າມື 1,867,159 2,236,642 1,998,781 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢ ູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2,435,014 6,095,242 4,322,473 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢ ູ່ທະນາຄານອືີ່ນໆ 2,573,530 1,659,680 2,268,162 

ເງິນຝາກມີກ ານົດພາຍໃນ 3 ເດືອນ 249,881 162,779 1,491,751 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດທ້າຍປີ 7,125,584 10,154,343 10,081,167 
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12.2 ອັດຕາສ່ວນທາງການເງ ິນທີີ່ສ າຄັນ 
ຕາຕະລາງ 33: ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນທີີ່ສ າຄັນ 

ອັດຕາສວ່ນຄວາມສາມາດໃນການສາ້ງຜນົກ າໄລ % ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 
ດອກເບ້ຍລາຍຮັບ ຕໍໍ່ ດອກເບ້ຍຊັບສິນລາຍໄດ້ % 7.12% 7.33% 7.73% 

ສ່ວນຕ່າງດອກເບ້ຍສ ດທິ % 2.77% 1.78% 2.42% 

ຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍໄດ້ % 22.63% 26.63% 23.79% 

ລາຍໄດ້ທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນດອກເບ້ຍ ຕໍໍ່ ລາຍໄດ້ລວມທັງໝົດ % 30.52% 56.14% 43.07% 

ຕົື້ນທ ນ ຕໍໍ່ ລາຍໄດ ້ % 52.04% 64.43% 64.72% 

ອັດຕາສ່ວນອາກອນ % 23.04% 15.21% 14.61% 

ຜົນຕອບແທນຕໍໍ່ຮ ້ນ % 14.20% 10.90% 12.17% 

ຜົນຕອບແທນຕໍໍ່ຊັບສິນ % 0.60% 0.50% 0.66% 
ຄ ນນະພາບຂອງຊບັສນິ 
ໜີື້ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPLs)(ລ້ານກີບ)  269,795 289,067 297,735 

ໜີື້ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ທັງໝົດຕໍໍ່ເງ ິນກ ້ຢືມ % 1.40% 2.62% 3.06% 

ຄວາມສ່ຽງຈາກການກ ້ຢືມ % 125.87% 92.97% 66.94% 
ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງ 
ອັດຕາສ່ວນເງິນກ ້ລວມຕໍໍ່ເງ ິນຝາກ % 76.02% 51.88% 50.99% 
ຄວາມພຽງພຂໍອງເງນິທ ນ 
ທ ນຊັື້ນ 1 (ລ້ານກີບ)  1,272,887 1,132,051 1,117,789 

ເງິນທ ນທັງໝົດ (ລ້ານກີບ)  724,761 591,510 583,359 

ຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ລ້ານກີບ)  13,588,881 10,549,190 7,321,330 

ສັດສ່ວນຮ ້ນຕໍໍ່ຊັບສິນ % 4.10% 4.64% 4.90% 

ອັດຕາສ່ວນເງິນທ ນຊັື້ນ 1 % 9.37% 10.73% 15.27% 

ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງເງິນທ ນ % 5.33% 5.61% 7.97% 

12.3 ຜົນຂອງການດ າເນີນງານ 
 

ລາຍຮັບຈາກການດ າເນີນງານທັງໝົດຂອງທະນາຄານແມ່ນເພີີ່ມຂ ື້ນ 7.69% ຈາກ 551,838 ລ້ານກີບ ໃນປີ 
2014 ເຖິງ 594,251 ລ້ານກີບ ໃນປ ີ2015 ແລະ ເພີີ່ມຂ ື້ນ 32.69% ເຖິງ 788,532 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2016, ໃນ
ປີ 2016 ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍສ ດທິ ແມ່ນເພີີ່ມຂ ື້ນ 110.19% (ໂດຍຫ  ດລົງ 17.03% ໃນປ ີ2015) ໃນຂະນະ
ທີີ່ ລາຍຮັບທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນມາຈາກດອກເບ້ຍ ແມ່ນຫ  ດລົງ 27.85% (ເພີີ່ມຂ ື້ນ 40.35% ໃນປີ 2015) ຊ ີ່ງເປັນຜົນມາ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ ລະກິດໃຫ້ກ ້ຢືມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈ າໜ່າຍຊັບສິນຄງົທີີ່ 
ແລະ ເຄືີ່ອງມືໃນການລົງທ ນໜ ີ່ງຄັື້ງ ໃນປີ 2015. 
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ທະນາຄານມີກ າໄລສ ດທິ 174,105 ລ້ານກີບ (ຈາກປີ 2015: 124,712 ລ້ານກີບ). ການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງກ າ
ໄລສ ດທິ ແມ່ນບົນພືື້ນຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍສ ດທິ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຕົື້ນທ ນທີີ່ໄດ້ຮັບ
ການຄວບຄ ມ ແລະ ມີການຈັດສັນທີີ່ດີຂ ື້ນ ສ າລັບເງິນກ ້ທີີ່ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ. ຕົື້ນທ ນຕໍໍ່ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບທີີ່ເພີີ່ມ
ຂ ື້ນ ໃນຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງປີ ຊ ີ່ງເປັນຜົນເນືີ່ອງມາຈາກ ຍ ດທະສາດການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຕົື້ນທ ນຂອງທະນາຄານ ໃນ
ການຂັບເຄືີ່ອນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີີ່ດີຂ ື້ນ. ຄ ນນະພາບຂອງຊັບສິນຂອງທະນາຄານ ແມ່ນປັບຕົວດີ
ຂ ື້ນ ບົນພືື້ນຖານເງືີ່ອນໄຂສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫ າດ ພ້ອມດ້ວຍການຫ  ດລົງຂອງເງິນກ ້ທີີ່ບໍໍ່ເກີດດອກອອກ
ຜົນ ໂດຍມີປະມານ 19,272 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2016. ສ າລັບປີ 2017, ຄ ນນະພາບຂອງຊັບສິນ ຈະຍັງຄົງສືບຕໍໍ່ປະຕິ 
ບັດຕາມກົນໄກການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານທີີ່ດີ - ມີລະບຽບວິໄນຂອງທະນາຄານ. ນອກຈາກນີື້ ທະນາຄານຍັງຈະຕ້ອງຕັື້ງ
ໜ້າເອົາໃຈໃສ່ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຫ ັກຊັບຂອງຕົນຢູ່າງຮອບຄອບ ແລະ ລະມັດລະວັງພາຍໃນຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນ
ເອງ. 

 

12.3.1 ລາຍຮັບຈາກການດ າເນີນງານ 
 

ໃນຖານະທີີ່ເປັນຜ ໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນທີີ່ມີຄວາມຊ ານານທາງດ້ານ ຂະແໜງການທະນາຄານ, ແຫ ່ງລາຍ
ຮັບຫ ັກຂອງທະນາຄານແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ການສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ, ດ້ວຍການສະໜອງວິທີ
ທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງ ິນໃຫ້ແກ່ ບ ກຄົນ, ອົງກອນ ແລະ ນິຕິບ ກຄົນ. ລາຍລະອຽດຂອງລາຍຮັບ
ຂອງທະນາຄານແມ່ນມີຄືດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 34: ລາຍຮບັທັງໝດົຈາກການດ າເນີນງານ 
 

ລາຍຮບັ (ລາ້ນກບີ) 
ປ2ີ016 ປ2ີ015 ປ2ີ014 

ຈ ານວນ % ຈ ານວນ % ຈ ານວນ % 
ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ  
ຄ້າຍຄືກັນ 547,835 69.48 260,640 43.86 314,145 56.93 
ລາຍຮັບສ ດທິຈາກຄາ່ທ ານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການ 178,433 22.63 158,234 26.63 131,279 23.79 

ລາຍຮັບ/(ລາຍຈາ່ຍ)ສ ດທິຈາກການຄ້າ 47,270 5.99 (246,883) 41.55 88,185 15.98 

ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ 14,994 1.90 422,260 71.06 18,229 3.30 

ລາຍຮບັທງັໝດົຈາກການດ າເນີນງານ 788,532 100% 594,251 100% 551,838 100% 

 
12.3.2  ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ  ແລະ  ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ 

 

ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ ປະກອບດ້ວຍລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືດອກ
ເບ້ຍ ລົບໃຫ້ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ ຊ ີ່ງເປັນລາຍຮັບຫ ັກຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄິດເປັນສັດສ່ວນ 
69.48%, 43.86% ແລະ 56.93% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການດ າເນີນງານໃນປີ 2016, 2015 ແລະ 2014 
ຕາມລ າດັບ. 

ສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍສ ດທິ ແມ່ນໄດ້ຫ  ດລົງຈາກ 2.42% ໃນ 2014 ແລະ ມາເປັນ 1.78% ໃນປີ 
2015 ເປັນຜົນມາຈາກ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍປັບຕົວຫ  ດລົງໃນປີ 2015 ເພາະການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອ
ຢ ູ່ໃນສະພາວະສະລໍຕົວເມືີ່ອທຽບກັບເງ ິນຝາກຂອງລ ກຄ້າທີີ່ເພີີ່ມຂ ື້ນ. ສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍສ ດທິແມ່ນເພີີ່ມຂ ື້ນ 
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ທະນາຄານມີກ າໄລສ ດທິ 174,105 ລ້ານກີບ (ຈາກປີ 2015: 124,712 ລ້ານກີບ). ການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງກ າ
ໄລສ ດທິ ແມ່ນບົນພືື້ນຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍສ ດທິ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຕົື້ນທ ນທີີ່ໄດ້ຮັບ
ການຄວບຄ ມ ແລະ ມີການຈັດສັນທີີ່ດີຂ ື້ນ ສ າລັບເງິນກ ້ທີີ່ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ. ຕົື້ນທ ນຕໍໍ່ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບທີີ່ເພີີ່ມ
ຂ ື້ນ ໃນຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງປີ ຊ ີ່ງເປັນຜົນເນືີ່ອງມາຈາກ ຍ ດທະສາດການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຕົື້ນທ ນຂອງທະນາຄານ ໃນ
ການຂັບເຄືີ່ອນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີີ່ດີຂ ື້ນ. ຄ ນນະພາບຂອງຊັບສິນຂອງທະນາຄານ ແມ່ນປັບຕົວດີ
ຂ ື້ນ ບົນພືື້ນຖານເງືີ່ອນໄຂສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫ າດ ພ້ອມດ້ວຍການຫ  ດລົງຂອງເງິນກ ້ທີີ່ບໍໍ່ເກີດດອກອອກ
ຜົນ ໂດຍມີປະມານ 19,272 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2016. ສ າລັບປີ 2017, ຄ ນນະພາບຂອງຊັບສິນ ຈະຍັງຄົງສືບຕໍໍ່ປະຕິ 
ບັດຕາມກົນໄກການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານທີີ່ດີ - ມີລະບຽບວິໄນຂອງທະນາຄານ. ນອກຈາກນີື້ ທະນາຄານຍັງຈະຕ້ອງຕັື້ງ
ໜ້າເອົາໃຈໃສ່ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຫ ັກຊັບຂອງຕົນຢູ່າງຮອບຄອບ ແລະ ລະມັດລະວັງພາຍໃນຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນ
ເອງ. 

 

12.3.1 ລາຍຮັບຈາກການດ າເນີນງານ 
 

ໃນຖານະທີີ່ເປັນຜ ໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນທີີ່ມີຄວາມຊ ານານທາງດ້ານ ຂະແໜງການທະນາຄານ, ແຫ ່ງລາຍ
ຮັບຫ ັກຂອງທະນາຄານແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ການສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ, ດ້ວຍການສະໜອງວິທີ
ທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງ ິນໃຫ້ແກ່ ບ ກຄົນ, ອົງກອນ ແລະ ນິຕິບ ກຄົນ. ລາຍລະອຽດຂອງລາຍຮັບ
ຂອງທະນາຄານແມ່ນມີຄືດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 34: ລາຍຮບັທັງໝດົຈາກການດ າເນີນງານ 
 

ລາຍຮບັ (ລາ້ນກບີ) 
ປ2ີ016 ປ2ີ015 ປ2ີ014 

ຈ ານວນ % ຈ ານວນ % ຈ ານວນ % 
ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ  
ຄ້າຍຄືກັນ 547,835 69.48 260,640 43.86 314,145 56.93 
ລາຍຮັບສ ດທິຈາກຄາ່ທ ານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການ 178,433 22.63 158,234 26.63 131,279 23.79 

ລາຍຮັບ/(ລາຍຈາ່ຍ)ສ ດທິຈາກການຄ້າ 47,270 5.99 (246,883) 41.55 88,185 15.98 

ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ 14,994 1.90 422,260 71.06 18,229 3.30 

ລາຍຮບັທງັໝດົຈາກການດ າເນີນງານ 788,532 100% 594,251 100% 551,838 100% 

 
12.3.2  ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ  ແລະ  ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ 

 

ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ ປະກອບດ້ວຍລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືດອກ
ເບ້ຍ ລົບໃຫ້ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ ຊ ີ່ງເປັນລາຍຮັບຫ ັກຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄິດເປັນສັດສ່ວນ 
69.48%, 43.86% ແລະ 56.93% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການດ າເນີນງານໃນປີ 2016, 2015 ແລະ 2014 
ຕາມລ າດັບ. 

ສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍສ ດທິ ແມ່ນໄດ້ຫ  ດລົງຈາກ 2.42% ໃນ 2014 ແລະ ມາເປັນ 1.78% ໃນປີ 
2015 ເປັນຜົນມາຈາກ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍປັບຕົວຫ  ດລົງໃນປີ 2015 ເພາະການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອ
ຢ ູ່ໃນສະພາວະສະລໍຕົວເມືີ່ອທຽບກັບເງ ິນຝາກຂອງລ ກຄ້າທີີ່ເພີີ່ມຂ ື້ນ. ສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍສ ດທິແມ່ນເພີີ່ມຂ ື້ນ 

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ຈາກ1.78% ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 2.77% ໃນປີ 2016 ເປັນຜົນມາຈາກການພືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້
ປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອໄດ້ຫ າຍຂ ື້ນ ຊ ີ່ງນ າໄປສ ່ລາຍຮັບດອກເບ້ຍທີີ່ສ ງຂ ື້ນໃນປີດັົ່ງກ່າວ. 

ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນປະກອບດ້ວຍ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການໃຫ້ກ ້ຢືມ,
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານອືີ່ນ, ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການລົງທ ນໃນຫ ັກຊັບ, ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ  
ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນອື ີ່ນໆ. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນປີ 2016 ເພີ ີ່ມຂ ື້ນ 31.00 ( ປີ2015: 
6.96%) ລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນມີການເພີີ່ມຂ ື້ນຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງຈາກ ປີ 2014 ເຖິງ ປີ 
2016 ສາເຫດມາຈາກ: 

- ລາຍຮັບດອກເບ້ຍການໃຫ້ກ ້ຢືມ 
 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍການໃຫ້ກ ້ຢືມເພີ ີ່ມຂ ື້ນ 3.65% ຈາກ 900,677 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 
933,530 ລ້ານກີບ ໃນປ ີ2015 ແລະ ເພີີ່ມຂ ື້ນ 34.13% ຈາກເດີມມາເປັນ 1,252,157 ລ້ານກີບ ໃນປ ີ2016, 
ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍເປັນ 89.73%, 86.95% ແລະ 89.03% ຂອງລາຍຮັບສ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄາ້ຍຄື
ກັນທັງໝົດ ຕາມລ າດັບ. ການຂະຫຍາຍຕົວດັົ່ງກ່າວ ຕົື້ນຕໍແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫ  ດ
ອັດຕາດອກເບ້ຍອ້າງອີງ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2015 ແລະ ເພດານທີີ່ກ ານົດໃຫ້ແກ່ ບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ 
ສ າລັບອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກ ້ຢືມຂອງຕົນ ທີີ່ເປັນສະກ ນເງິນກີບ, ຊ ີ່ງເປັນການສົົ່ງເສີມໂດຍທາງອ້ອມຕໍໍ່
ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ດືງດ ດໃຫ້ແກ່ການກ ້ຢືມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ດອກເບ້ຍລາຍຮັບຕໍໍ່ດອກເບ້ຍຊັບສິນລາຍໄດ້ຈະຫ  ດລົງ
ຈາກ 7.73% ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 7.33% ໃນປີ 2015 ແລະ ສືບຕໍໍ່ຫ  ດລົງເຫ ືອ 7.12% ໃນປີ 2016 ແຕ່ການ
ປູ່ອຍກ ້ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າແມ່ນໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນປີ 2016 ຢ ູ່ທີີ່ 19,093,205 ລ້ານກີບ ຊ ີ່ງຄິດເປັນອັດຕາ
ການຂະຫຍາຍຕົວ 75.89% (ຊ ີ່ງໃນປີ 2015 ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ 12.80% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2014). 

- ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການລົງທ ນໃນຫ ັກຊັບ 
 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການລົງທ ນໃນຫ ັກຊັບ ເພີີ່ມຂ ື້ນ 117.77% ຈາກ 37,494 ລ້ານກີບ ໃນປ ີ2014 
ມາເປັນ 81,650 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ແລະ ເພີີ່ມຂ ື້ນ 32.70% ຈາກເດີມມາເປັນ 108,348 ລ້ານກີບ ໃນປີ 
2016, ຊ ີ່ງຄິດສະເລ່ຍເປັນ 3.74%, 7.61% ແລະ 7.70% ຂອງດອກເບ້ຍທັງໝົດ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ 
ຕາມລ າດັບ. ການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງລາຍຮັບດັົ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກການລົງທ ນໃນພັນທະບັດຄັງເງ ິນທີີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງ 
ການເງິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາດອກເບ້ຍໂດຍສະເລ່ຍຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນ ຈະຫ  ດລົງຈາກ 4.91% ໃນປ ີ2014 ມາ
ເປັນ 4.33% ໃນປີ 2015 ແລະ 4.31% ໃນປີ 2016 ກໍໍ່ຕາມ ແຕ່ໂດຍລວມແມ່ນຍັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ທະນາຄານຢ ູ່ໃນລະດັບດີ. 

- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ 
 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນປະກອບດ້ວຍລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກຂອງ
ທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງລ ກຄ້າ, ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ຄ້າຍຄືກັນສ າລັບ
ທ້າຍປີ 2016 ແມ່ນ 858,596 ລ້ານກີບ ຊ ີ່ງໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 45,626 ລ້ານກີບ ເມືີ່ອທຽບກັບ 812,970 ລ້ານກີບໃນ
ປີ 2015 ແລະ ໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 168,987 ລ້ານກີບເມືີ່ອທຽບກັບ 689,609 ລ້ານກີບໃນປີ 2014, ຊ ີ່ງໂດຍຫ ັກການ
ແລ້ວແມ່ນເນືີ່ອງຈາກການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່າງເປັນກ້າວໆນັບຈາກປີ 2015 ອັນ
ເຮັດໃຫ້ຕົວປະກອບຕົື້ນຕໍໍ່ຂອງລາຍຈ່າຍໝວດດັົ່ງກ່າວ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍສ າລັບເງິນຝາກລ ກຄ້າໄດ້ຫ  ດລົງເລັກນ້ອຍ
ຄື 1.38% ຈາກ 785,543 ລ້ານກີບ ໃນປີ  2015 ຫາ 774,725 ລ້ານກີບ ໃນປີ  2016 ເຖິງແມ່ນວ່າປະລິມານ
ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າໄດ້ມີການເພີີ່ມຂ ື້ນໃນຊ່ວງປີດັົ່ງກ່າວກໍໍ່ຕາມ. 
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12.3.3  ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 
 

ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການປະກອບດ້ວຍລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການບໍລິການດ້ານທະນາຄານເຊັົ່ນ: 
ຄ່າບໍລິການຊ າລະສະສາງ, ທ ລະກ າດ້ານສິນເຊືີ່ອ ແລະ ທ ລະກ າອືີ່ນໆ, ໃນປີ 2016 ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິ 
ການເພີີ່ມຂ ື້ນ 12.77% ເປັນ 178,433 ລ້ານກີບ ເມືີ່ອທຽບກັບປີ 2015 ມີພຽງແຕ່ 158,234 ລ້ານກີບ. ການ
ເພີີ່ມຂ ື້ນດັົ່ງກ່າວແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກການເຕີບໂຕຂອງລາຍຮັບຈາກການບໍລິການການຊ າລະສະສາງເປັນຕົື້ນຕໍ, ລາຍຮັບ
ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໄດ້ກວມສັດສ່ວນ 22.63%, 26.63% ແລະ 23.79% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຈາກ
ການດ າເນີນງານໃນປີ 2016, 2015 ແລະ 2014 ຕາມລ າດັບ. ພາຍໃຕ້ຊືີ່ການຄ້າ, ຄວາມຊ ານານງານ ແລະ ຕາໜ່າງ
ເຄືອຄ່າຍການບໍລິການທີີ່ຄອບຄ ມ, ທະນາຄານໄດ້ກາຍເປັນໜ ີ່ງໃນຜ ້ນ າຂອງຂະແໜງການທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນດ້ານການຊ າລະສະສາງທ ລະກ າກັບສາກົນ. ພາຍໃຕ້ຍ ດທະສາດສືບຕໍ ໍ່ການຂະຫຍາຍຫົວໜ່ວຍບໍລິການຂອງ
ທະນາຄານໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຮ ບແບບໃໝ່ ສາມາດເຫັນໄດ້
ວ່າທະນາຄານຈະສືບຕໍໍ່ມີການເຕີບໂຕໃນດ້ານລາຍຮັບປະເພດດັົ່ງກ່າວ. 

ສັດສ່ວນຂອງລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍຮັບລວມໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນຈາກ 23.79% ໃນປີ 2014 ຫາ 26.63% 
ໃນປີ 2015 ແລະ ກໍໍ່ໄດ້ຫ  ດລົງມາເປັນ 22.63% ໃນປີ 2016 ຊ ີ່ງເປັນຜົນເນືີ່ອງມາຈາກການເໜັງຕີງຂອງລາຍຮັບ
ດ້ານດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ.  

 

12.3.4  ລາຍຮັບອືີ່ນຈາກການດ າເນີນງານ 
 

 ລາຍຮັບດັົ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍລາຍຮັບດ້ານເງ ິນປັນຜົນຈາກການລົງທ ນໃນຫ ັກຊັບ, ກ າໄລຈາກການຂາຍຊັບ
ສົມບັດຄົງທີີ່ ແລະ ເກັບຄືນໜີື້ສ ນທີີ່ສະສາງອອກ. ລາຍຮັບອືີ່ນຈາກການດ າເນີນງານໄດ້ກວມສັດສ່ວນ 1.90%, 
71.06% ແລະ 3.30% ຂອງລາຍຮັບຈາກການດ າເນີນງານໃນປີ 2016, 2015 ແລະ 2014 ຕາມລ າດັບ. ໃນປີ 
2016 ລາຍຮັບອືີ່ນຈາກການດ າເນີນງານແມ່ນມ ີ14,994 ລ້ານກີບ ຊ ີ່ງໄດຫ້  ດລົງ 407,266 ລ້ານກີບ ເມືີ່ອທຽບກັບ 
422,260 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015. ຕາມຫ ັກການແລ້ວນີື້ແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ໃນ
ຈ ານວນ 355,022 ລ້ານກີບ ຊ ີ່ງເປັນການຂາຍສິດນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຈ ານວນ 36 ຕອນ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ທີີ່ມີມ ນຄ່າ 374,970 ລ້ານກີບໃນປີ 2015. 
 

12.3.5 ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານ 
 

ຕາຕະລາງ 35: ລາຍລະອຽດຂອງລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານມຄີືດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 
 

ລາຍຈາ່ຍ ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ 240,203 58.53% 220,719 57.65% 212,933 59.62% 

ຄ່າຫ  ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊືີ່ອມມ ນຄ່າ 70,553 17.19% 64,465 16.84% 58,861 16.48% 

ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານອືີ່ນໆ 99,621 24.28% 97,685 25.51% 85,374 23.90% 

ລາຍຈາ່ຍທງັໝົດໃນການດ າເນີນງານ 410,377 100.00% 382,869 100.00% 357,168 100.00% 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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12.3.3  ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 
 

ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການປະກອບດ້ວຍລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການບໍລິການດ້ານທະນາຄານເຊັົ່ນ: 
ຄ່າບໍລິການຊ າລະສະສາງ, ທ ລະກ າດ້ານສິນເຊືີ່ອ ແລະ ທ ລະກ າອືີ່ນໆ, ໃນປີ 2016 ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິ 
ການເພີີ່ມຂ ື້ນ 12.77% ເປັນ 178,433 ລ້ານກີບ ເມືີ່ອທຽບກັບປີ 2015 ມີພຽງແຕ່ 158,234 ລ້ານກີບ. ການ
ເພີີ່ມຂ ື້ນດັົ່ງກ່າວແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກການເຕີບໂຕຂອງລາຍຮັບຈາກການບໍລິການການຊ າລະສະສາງເປັນຕົື້ນຕໍ, ລາຍຮັບ
ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໄດ້ກວມສັດສ່ວນ 22.63%, 26.63% ແລະ 23.79% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຈາກ
ການດ າເນີນງານໃນປີ 2016, 2015 ແລະ 2014 ຕາມລ າດັບ. ພາຍໃຕ້ຊືີ່ການຄ້າ, ຄວາມຊ ານານງານ ແລະ ຕາໜ່າງ
ເຄືອຄ່າຍການບໍລິການທີີ່ຄອບຄ ມ, ທະນາຄານໄດ້ກາຍເປັນໜ ີ່ງໃນຜ ້ນ າຂອງຂະແໜງການທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນດ້ານການຊ າລະສະສາງທ ລະກ າກັບສາກົນ. ພາຍໃຕ້ຍ ດທະສາດສືບຕໍ ໍ່ການຂະຫຍາຍຫົວໜ່ວຍບໍລິການຂອງ
ທະນາຄານໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຮ ບແບບໃໝ່ ສາມາດເຫັນໄດ້
ວ່າທະນາຄານຈະສືບຕໍໍ່ມີການເຕີບໂຕໃນດ້ານລາຍຮັບປະເພດດັົ່ງກ່າວ. 

ສັດສ່ວນຂອງລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມຕໍໍ່ລາຍຮັບລວມໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນຈາກ 23.79% ໃນປີ 2014 ຫາ 26.63% 
ໃນປີ 2015 ແລະ ກໍໍ່ໄດ້ຫ  ດລົງມາເປັນ 22.63% ໃນປີ 2016 ຊ ີ່ງເປັນຜົນເນືີ່ອງມາຈາກການເໜັງຕີງຂອງລາຍຮັບ
ດ້ານດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ.  

 

12.3.4  ລາຍຮັບອືີ່ນຈາກການດ າເນີນງານ 
 

 ລາຍຮັບດັົ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍລາຍຮັບດ້ານເງ ິນປັນຜົນຈາກການລົງທ ນໃນຫ ັກຊັບ, ກ າໄລຈາກການຂາຍຊັບ
ສົມບັດຄົງທີີ່ ແລະ ເກັບຄືນໜີື້ສ ນທີີ່ສະສາງອອກ. ລາຍຮັບອືີ່ນຈາກການດ າເນີນງານໄດ້ກວມສັດສ່ວນ 1.90%, 
71.06% ແລະ 3.30% ຂອງລາຍຮັບຈາກການດ າເນີນງານໃນປີ 2016, 2015 ແລະ 2014 ຕາມລ າດັບ. ໃນປີ 
2016 ລາຍຮັບອືີ່ນຈາກການດ າເນີນງານແມ່ນມ ີ14,994 ລ້ານກີບ ຊ ີ່ງໄດ້ຫ  ດລົງ 407,266 ລ້ານກີບ ເມືີ່ອທຽບກັບ 
422,260 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015. ຕາມຫ ັກການແລ້ວນີື້ແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ໃນ
ຈ ານວນ 355,022 ລ້ານກີບ ຊ ີ່ງເປັນການຂາຍສິດນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຈ ານວນ 36 ຕອນ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ທີີ່ມີມ ນຄ່າ 374,970 ລ້ານກີບໃນປີ 2015. 
 

12.3.5 ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານ 
 

ຕາຕະລາງ 35: ລາຍລະອຽດຂອງລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານມຄີືດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 
 

ລາຍຈາ່ຍ ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ 240,203 58.53% 220,719 57.65% 212,933 59.62% 

ຄ່າຫ  ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊືີ່ອມມ ນຄ່າ 70,553 17.19% 64,465 16.84% 58,861 16.48% 

ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານອືີ່ນໆ 99,621 24.28% 97,685 25.51% 85,374 23.90% 

ລາຍຈາ່ຍທງັໝົດໃນການດ າເນີນງານ 410,377 100.00% 382,869 100.00% 357,168 100.00% 

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານໂດຍພືື້ນຖານແມ່ນປະກອບດ້ວຍລາຍຈ່າຍພະນັກງານ, ຄ່າຫ  ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າ
ເຊືີ່ອມມ ນຄ່າ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານອືີ່ນໆ. ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານໄດເ້ພີີ່ມຂ ື້ນຈາກ 7.20% ຈາກ 
357,168 ລ້ານກີບໃນປີ 2014 ມາເປັນ 382,869 ລ້ານກີບໃນປີ 2015 ແລະ ໄດສ້ືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນ 7.18% ມາເປັນ 
410,377 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2016. ນີື້ແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກລາຍຈ່າຍພະນັກງານໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນຈາກ 212,933 ລ້ານກີບ
ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 220,719 ລ້ານກີບໃນປີ 2015 ແລະ ໄດສ້ືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນເປັນ 240,203 ລ້ານກີບໃນປີ 2016. 
ການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງລາຍຈ່າຍພະນັກງານ ແມ່ນຄຽງຄ ່ໄປກັບການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງຈ ານວນພະນັກງານ ອັນເນືີ່ອງມາຈາກ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ ລະກິດທະນາຄານ. 

ສັດສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍໍ່ລາຍຮັບໄດ້ຄ່ອຍໆຫ  ດລົງຈາກ 64.72 % ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 64.43% ໃນປີ 
2015 ແລະ ໄດ້ສືບຕໍໍ່ຫ  ດລົງເຖິງ 52.04% ໃນປີ 2016. ການຫ  ດລົງຂອງສັດສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍໍ່ລາຍຮັບຕົື້ນຕແໍມ່ນ
ເນືີ່ອງມາຈາກການບໍລິຫານລາຍຈ່າຍທີີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງທະນາຄານ. ໂດຍສວນທາງກັບການເຕີບໂຕຂອງລາຍຈາ່ຍ
ໃນການດ າເນີນງານ ທາງທະນາຄານຄາດຄະເນວ່າສັດສ່ວນດັົ່ງກ່າວຈະມີການເພີີ່ມຂ ື້ນ.  

ລາຍຈ່າຍພະນັກງານແມ່ນປະກອບດ້ວຍລາຍຈ່າຍເງ ິນເດືອນ, ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພສ າລັບພະນັກງານ ແລະ  
ລາຍຈ່າຍພະນັກງານອືີ່ນໆ. ຈ ານວນພະນັກງານທັງໝົດຂອງທະນາຄານໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2014 ແມ່ນ 1,470
ຄົນ ແລະ ໃນປ ີ2015 ແມ່ນ 1,518 ຄົນ ແລະ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016 ແມ່ນ 1,591ຄົນ. 

ຄ່າຫ  ້ຍຫ້ຽນຕົື້ນຕໍແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກອາຄານ ແລະ ການປັບປ ງອາຄານ ແລະ ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ລາຍ
ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານອືີ່ນໆແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄ່ານ າ  ມັນ ແລະ ຄ່າເດີນທາງ, ລາຍຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ  
ການສ ກສາ, ລາຍຈ່າຍໃນການສືີ່ສານ, ການພິມ, ລາຍຈ່າຍດ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ, ລາຍຈ່າຍດ້ານການ
ສ້ອມແປງ ແລະ ການບ າລ ງ, ອ ປະກອນ, ລາຍຈ່າຍດ້ານເຄືີ່ອງມື ແລະ ອ ປະກອນ, ຄ່າໄຟ, ຄ່ານ ້າ, ຄ່າເຊົົ່າຫ້ອງການ, 
ຄ່າປະກັນໄພສ າລັບກອງທ ນປ ກປ້ອງຜ ຝ້າກເງິນ, ລາຍຈ່າຍທົົ່ວໄປ ແລະ ການບໍລິຫານອືີ່ນໆ. 

 

12.3.6  ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ 
 

ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທ ນ ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຜົນກ າໄລດ້ານການເງິນຂອງບັນດາບໍລິສັດຮ່ວມ
ທ ນຂອງທະນາຄານ ເຊັົ່ນ: ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດລາວ-ຫວຽດ,ທະນາຄານ ລາວ- ຝຣັງ, ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ
ຈ າກັດ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ. ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2014 ຫາ 2016 ໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງຕ່າງໆດັົ່ງທີີ່ໄດ້
ລະບ ຢ ູ່ຂ້າງລ ່ມ: 

- ການສ້າງຕັື້ງທະນາຄານລາວ-ຈີນຈ າກັດ ຊ ີ່ງເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທ ນລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານ ຟ ຕຽນ
ຈີນ ໃນປ ີ2014. ການລົງທ ນໃນເບືື້ອງຕົື້ນແມ່ນ 147,000 ລ້ານກີບ ຊ ີ່ງຝູ່າຍຈີນໄດ້ຖືຮ ້ນ 49%. 

- ໃນປີ 2015 ທະນາຄານ ຮ່ວມທ ລະກິດລາວ-ຫວຽດໄດ້ເພີີ່ມທ ນເປັນ 791,357 ລ້ານກີບ. ທາງທະນາຄານ
ໄດ້ໃຊ້ສິດຈອງຊືື້ຮ ້ນໃໝ່ ແລະ ຈາກນັື້ນກໍໍ່ຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນໃໝ່ບາງສ່ວນ ອັນເປັນສາຍເຫດພາໃຫ້ການຖືຄອງຮ ້ນຂອງ
ທະນາຄານຫ  ດລົງ 10% ຈາກ 35% ມາເປັນ 25% ຫ ັງການເພີີ່ມທ ນດັົ່ງກ່າວ. 
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12.3.7 ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 
 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນໄດ້ຫ  ດລົງ 5.79% ຈາກ 156,133 ລ້ານກີບໃນປີ 2014 ມາເປັນ 147,089 ລ້ານ
ກີບໃນປີ 2015 ເນືີ່ອງຈາກໄດ້ມີລາຍຮັບດອກເບ້ຍສ ດທິ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນຫ  ດລົງຍ້ອນການເຕີບໂຕຊ້າຂອງ
ເງິນກ ້ຢືມໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າເມືີ່ອທຽບໃສ່ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ. 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 53.80% ຈາກ 147,089 ລ້ານກີບໃນປີ 2015 ມາເປັນ 226,216 ລ້ານ
ກີບໃນປີ 2016 ເມືີ່ອມີການເພີີ່ມຂ ື້ນສ ງຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍສ ດທິ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນເປັນ 110.19% 
ຈາກປີ 2015. 

 

12.3.8 ລາຍຈ່າຍອາກອນ 
 

ອາກອນ ແລະ ອັດຕາອາກອນທີີ່ນ າໃຊ້ແມ່ນມີຄືດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 36: ອາກອນ  ແລະ  ອັດຕາອາກອນທີີ່ນ າໃຊ້ 
 

ອາກອນ ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 
ອາກອນທີີ່ສະແດງໃນໃບລາຍງານຜົນການດ າເນີນງານໃນການທ ລະ
ກິດລວມກິດຈະການ (ລ້ານກີບ) 52,111 22,377 22,805 

ອັດຕາອາກອນຕາມກົດໝາຍ (%) 24% 24% 24% 

ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບັດ(%) 23.04% 15.21% 14.61% 
 

ທະນາຄານຕ້ອງຊ າລະອາກອນລາຍໄດ້ຕາມອັດຕາອາກອນຕາມກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ. ແຕເ່ຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່
ຕາມ ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບັດສ າລັບປີ 2014 ແລະ 2015 ແມ່ນຕ ່າກວ່າອັດຕາຕາມກົດໝາຍ ເນືີ່ອງຈາກນະ
ໂຍບາຍດ້ານອາກອນທີີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ນ າໃຊ້ ອັນພາໃຫມ້ີລາຍຈ່າຍອາກອນທີີ່ໜ້ອຍລົງ: 

- ໂດຍອີງຕາມດ າລັດ ເລກທີ 001, ສະບັບລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2010 ຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ສ າລັບບັນດາບໍລິສັດທີີ່ຈົດທະບຽນເຂົື້າຕະຫ າດຫ ັກຊັບແມ່ນອະນ ຍາດໃຫມ້ີການຫ  ດອັດຕາອາກອນລົງ 5% ຈາກອັດຕາ

ຕາມກົດໝາຍຄື: ຫ  ດຈາກ 24% ພາຍໃນ 4 ປີທີີ່ນັບຈາກມືື້ທີີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົື້າຕະຫ າດຫ ັກຊັບ. ດ້ວຍເຫດດັົ່ງກ່າວ 

ທະນາຄານຈ ີ່ງນ າໃຊອັ້ດຕານະໂຍບາຍຄ ື19% ໃນລະຫວ່າງປີ 2011-2014. 
- ທະນາຄານໄດ້ລົງບັນຊີຕາມລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ບັນຊີວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການ

ອືີ່ນໆທີີ່ກ ານົດໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (LAS) ຊ ີ່ງວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫ າຍລະຫວ່າງຫ ັກການບັນຊ ີ LAS  
ແລະ ຫ ັກການການລາຍງານບນັຊີສາກົນ (IFRS). ດ້ວຍເຫດດັົ່ງກ່າວຖານະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຜົນການດ າເນີນ
ງານຂອງທະນາຄານຕາມລະບົບລາຍງານບັນຊີ LAS ຈ ີ່ງອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫ າຍກັບທີີ່ລາຍງານໃນລະບົບ 
IFRS. ເນືີ່ອງຈາກວ່າບົດລາຍງານບັນຊທີີີ່ລົງບັນຊີຕາມລະບົບ LAS ແມ່ນເພືີ່ອຈ ດປະສົງຂອງການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ສະນັື້ນກ າໄລກ່ອນອາກອນທີີ່ບັນທ ກຕາມລະບົບ IFRS ຈ ີ່ງມີການດັດແກ້ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະບົບລາຍງານ
ບົນຊີ IFRS  ແລະ LAS. 
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12.3.7 ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 
 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນໄດ້ຫ  ດລົງ 5.79% ຈາກ 156,133 ລ້ານກີບໃນປີ 2014 ມາເປັນ 147,089 ລ້ານ
ກີບໃນປີ 2015 ເນືີ່ອງຈາກໄດ້ມີລາຍຮັບດອກເບ້ຍສ ດທິ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນຫ  ດລົງຍ້ອນການເຕີບໂຕຊ້າຂອງ
ເງິນກ ້ຢືມໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າເມືີ່ອທຽບໃສ່ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ. 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນໄດເ້ພີີ່ມຂ ື້ນ 53.80% ຈາກ 147,089 ລ້ານກີບໃນປີ 2015 ມາເປັນ 226,216 ລ້ານ
ກີບໃນປີ 2016 ເມືີ່ອມີການເພີີ່ມຂ ື້ນສ ງຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍສ ດທິ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນເປັນ 110.19% 
ຈາກປີ 2015. 

 

12.3.8 ລາຍຈ່າຍອາກອນ 
 

ອາກອນ ແລະ ອັດຕາອາກອນທີີ່ນ າໃຊ້ແມ່ນມີຄືດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 36: ອາກອນ  ແລະ  ອັດຕາອາກອນທີີ່ນ າໃຊ້ 
 

ອາກອນ ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 
ອາກອນທີີ່ສະແດງໃນໃບລາຍງານຜົນການດ າເນີນງານໃນການທ ລະ
ກິດລວມກິດຈະການ (ລ້ານກີບ) 52,111 22,377 22,805 

ອັດຕາອາກອນຕາມກົດໝາຍ (%) 24% 24% 24% 

ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບັດ(%) 23.04% 15.21% 14.61% 
 

ທະນາຄານຕ້ອງຊ າລະອາກອນລາຍໄດ້ຕາມອັດຕາອາກອນຕາມກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ. ແຕເ່ຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່
ຕາມ ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບັດສ າລັບປີ 2014 ແລະ 2015 ແມ່ນຕ ່າກວ່າອັດຕາຕາມກົດໝາຍ ເນືີ່ອງຈາກນະ
ໂຍບາຍດ້ານອາກອນທີີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ນ າໃຊ້ ອັນພາໃຫມ້ີລາຍຈ່າຍອາກອນທີີ່ໜ້ອຍລົງ: 

- ໂດຍອີງຕາມດ າລັດ ເລກທີ 001, ສະບັບລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2010 ຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ສ າລັບບັນດາບໍລິສັດທີີ່ຈົດທະບຽນເຂົື້າຕະຫ າດຫ ັກຊັບແມ່ນອະນ ຍາດໃຫມ້ີການຫ  ດອັດຕາອາກອນລົງ 5% ຈາກອັດຕາ

ຕາມກົດໝາຍຄື: ຫ  ດຈາກ 24% ພາຍໃນ 4 ປີທີີ່ນັບຈາກມືື້ທີີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົື້າຕະຫ າດຫ ັກຊັບ. ດ້ວຍເຫດດັົ່ງກ່າວ 

ທະນາຄານຈ ີ່ງນ າໃຊ້ອັດຕານະໂຍບາຍຄ ື19% ໃນລະຫວ່າງປີ 2011-2014. 
- ທະນາຄານໄດລ້ົງບັນຊີຕາມລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ບັນຊີວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການ

ອືີ່ນໆທີີ່ກ ານົດໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (LAS) ຊ ີ່ງວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫ າຍລະຫວ່າງຫ ັກການບັນຊ ີ LAS  
ແລະ ຫ ັກການການລາຍງານບນັຊີສາກົນ (IFRS). ດ້ວຍເຫດດັົ່ງກ່າວຖານະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຜົນການດ າເນີນ
ງານຂອງທະນາຄານຕາມລະບົບລາຍງານບັນຊີ LAS ຈ ີ່ງອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫ າຍກັບທີີ່ລາຍງານໃນລະບົບ 
IFRS. ເນືີ່ອງຈາກວ່າບົດລາຍງານບັນຊທີີີ່ລົງບັນຊີຕາມລະບົບ LAS ແມ່ນເພືີ່ອຈ ດປະສົງຂອງການແຈ້ງເສຍອາກອນ
ສະນັື້ນກ າໄລກ່ອນອາກອນທີີ່ບັນທ ກຕາມລະບົບ IFRS ຈ ີ່ງມີການດັດແກ້ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະບົບລາຍງານ
ບົນຊີ IFRS  ແລະ LAS. 
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ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບດັໃນປີ 2014 ແມ່ນຕ ່າກວ່າ 14.61% ເປັນຕົື້ນແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກການໄດ້ຮັບ
ນະໂຍບາຍໃຊອັ້ດຕາ 19% ຍ້ອນໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົື້າຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ແລະ ໄດ້ມີການຊ າລະສ າຮອງສ່ວນຕ່າງອາກອນ
ດ້ານຊ າລະໃນຈ ານວນ 3,788 ລ້ານກີບ ໃນປ ີ2013 ທີີ່ໄດ້ຖືກດັດປັບ ແລະ ຫັກລ້າງອອກກັບລາຍຈ່າຍອາກອນໃນປີ 
2014.  

ລາຍຈ່າຍອາກອນໄດ້ຫ  ດລົງຈາກ 22,805 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 22,377 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015. 
ລາຍຈ່າຍອາກອນໄດ້ຫ  ດລົງໃນປີ 2015 ເນືີ່ອງຈາກມີກ າໄລກ່ອນອາກອນທີີ່ໜ້ອຍກວ່າໃນປີ 2015 ເມືີ່ອທຽບກບັປ ີ
2014. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບັດແມ່ນຍັງຕ ່າຄືຢ ູ່ໃນລະດັບ 15.21% ເນືີ່ອງຈາກມີການ
ປັບກ າໄລກ່ອນອາກອນລະຫວ່າງລະບົບ IFRS and LAS ແລະ ໄດ້ມີການຊ າລະສ າຮອງສ່ວນຕ່າງອາກອນດ້ານ
ຊ າລະໃນຈ ານວນ 1,950 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ທີີ່ໄດ້ຖືກດັດປັບ ແລະ ຫັກລ້າງອອກກັບລາຍຈ່າຍອາກອນໃນປີ 
2015. 

 ໃນປີ 2016 ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບັດໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 23.04% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ 15.21% ໃນປີ 2015. 
ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບັດໄດ້ເພີີ່ມສ ງຂ ື້ນອີກໃນປີ 2016 ເປັນຕົື້ນແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກກ າໄລກ່ອນອາກອນທີີ່ເພີີ່ມ
ຂ ື້ນໃນປີ 2016 ເມືີ່ອທຽບໃສ່ ປີ 2015. ກ າໄລອາກອນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບອາກອນລາຍຮັບທີີ່ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານ
ແມ່ນ 208,031 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2016 ເມືີ່ອທຽບກັບ 101,360 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015. 
 

12.3.9  ກ າໄລສ ດທິ 
 

ກ າໄລສ ດທິໄດ້ຫ  ດລົງ 6.46% ຈາກ 133,328 ລ້ານກີບໃນປີ 2014 ມາເປັນ 124,712 ລ້ານກີບໃນປີ 
2015 ເນືີ່ອງຈາກມີລາຍຮັບດອກເບ້ຍສ ດທິ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນທີີ່ຫ  ດລົງ ຍ້ອນການເຕີບໂຕຊ້າຂອງເງິນກ ້ໃຫ້
ແກ່ລ ກຄ້າ.  

ກ າໄລສ ດທິໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 39.61% ຈາກ 124,712 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 174,105 ລ້ານກີບ 
ໃນປີ 2016 ເນືີ່ອງຈາກມີລາຍຮັບດອກເບ້ຍສ ດທິ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນສ ງເປັນ 110.19% ຈາກປີ 
2015. 

ຜົນຕອບແທນຂອງສ່ວນຜ ຖື້ຮ ້ນ (ROE) ແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດັບ 12.17%, 10.90% ແລະ 14.20% ໃນທ້າຍ
ປີ 2014, 2015 ແລະ 2016 ຕາມລ າດັບ. 

ຜົນຕອບແທນຕໍໍ່ຊັບສິນລວມ (ROA) ແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດັບ 0.66%, 0.50% ແລະ 0.60% ໃນທ້າຍປີ 
2014, 2015 ແລະ 2016 ຕາມລ າດັບ. 

 

12.4 ບົດລາຍງານ ແລະ ການວິເຄາະຖານະທາງດ້ານການເງ ິນ 
12.4.1  ວິເຄາະຊັບສິນ 
 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2014, 2015 ແລະ 2016 ທະນາຄານໄດ້ມີຊັບສິນທັງໝົດ 23,489,159 ລ້ານ
ກີບ, 25,776,860 ລ້ານກີບ ແລະ 32,023,274 ລ້ານກີບ ຕາມລ າດັບໃນບັນດາຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ ເງ ິນກ ້ຢືມໃຫ້ລ ກ
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ຄ້າ ແມ່ນກ້ອນຊັບສິນທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດໃນສາມປີຕິດຕໍໍ່ກັນຊ ີ່ງກວມເອົາ 40.97%, 42.11% ແລະ 59.62% ຂອງຊັບ
ສິນທັງໝົດຕາມລ າດັບ. ກົງກັນຂ້າມ ເງ ິນສົດ ແລະ ຍອດເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງ
ທະນາຄານ ຊ ີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເງ ິນສົດ ແລະ ອົງປະກອບທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໄດ້ຫ  ດລົງ 21.87% ແລະ  
21.84% ໃນແຕ່ລະປີ. ດ້ວຍເຫດດັົ່ງກ່າວ ທຄຕລ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຮັດກ ມຕໍໍ່ໂຄງສ້າງຊັບສິນ ຫ ື ເວົື້າອີກຢູ່າງໜ ີ່ງກໍໍ່ຄື
ທະນາຄານໄດ້ແບກຫາບຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂ ື້ນ ໂດຍການຫັນຊັບສິນໄປສ ່ຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ດອກເບ້ຍ
ເພີີ່ມຂ ື້ນ.  

ອັດຕາສ່ວນເງິນກ ້ຕໍໍ່ເງ ິນຝາກລວມໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນໃນແຕ່ລະປີຈາກ 50.99% ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 51.88% 
ໃນປີ 2015 ແລະ ສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນເປັນ 76.02% ໃນປີ 2016. ເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບທີີ່ເໝາະສົມຂອງອັດຕາດັົ່ງກ່າວ
ແມ່ນຂ ື້ນກັບຫ າຍປັດໃຈຊ ີ່ງໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະຂອງທະນາຄານສ າລັບທະນາຄານທ ລະກິດທີີ່ເປັນລັດວິສາຫະກິດ
ຕາມທ ານຽມແລ້ວ ລະດັບອັດຕາທີີ່ເໝາະສົມແມ່ນຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 60% ຫາ 80%. ສະນັື້ນ, ຈ ີ່ງເຫັນວ່າອັດຕາດັົ່ງກ່າວ
ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມແລ້ວ. 

 

12.4.2  ເງ ິນກ ້ໃຫ້ລ ກຄ້າ 
 

ເງ ິນກ ້ໃຫ້ລ ກຄ້າໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 12.80% ຈາກ 9,622,905 ລ້ານກີບໃນປີ 2014 ມາເປັນ 10,854,955 
ລ້ານກີບໃນປີ 2015 ແລະ ສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນ 75.89% ມາເປັນ 19,093,205 ລ້ານກີບໃນປີ 2016. ການເຕີບໂຕ
ຂອງເງ ິນປູ່ອຍກ ້ແມ່ນເພີີ່ມຂ ື້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດຂະແໜງການບໍລິການ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 55.01% ຈາກ 
1,545,510 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 2,395,765 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ແລະ ສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນ 308.92% 
ມາເປັນ 9,796,735 ລ້ານກີບໃນປີ 2016. ເນືີ່ອງຈາກ ການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວໄດເ້ພີີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານການລວມສ ນຄື 
ເມືີ່ອມີເຫດການສົົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍໍ່ຂະແໜງການສະເພາະດັົ່ງກ່າວ.  

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2014, 2015 ແລະ 2016 ທະນາຄານໄດ້ມີໜີ ື້ທວງຍາກ 297,735 ລ້ານກີບ, 
289,067 ລ້ານກີບ ແລະ 269,795 ລ້ານກີບ ຕາມລ າດັບ. ອັດຕາສ່ວນໜີື້ທວງຍາກຕໍໍ່ເງ ິນປູ່ອຍກ ້ສ າລັບປີ 2014, 
2015 ແລະ 2016 ແມ່ນ 3.06%, 2.62% ແລະ 1.40% ຕາມລ າດັບ. ການຫ  ດລົງດັົ່ງກ່າວແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທະນາຄານໃນການຮັກສາອັດຕາສ່ວນໜີື້ເສຍຕໍໍ່ເງ ິນປູ່ອຍກ ້ໃຫ້ຕ ່າກວ່າ 3% ໂດຍຜ່ານການປະຕິ
ບັດຂະບວນກນອະນ ມັດເງິນກ ້ຢືມທີີ່ເຂັື້ມງວດ ແລະ ການປັບປ ງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. 

 

12.4.3  ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ 
 

ລາຍລະອຽດຂອງເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດມີດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 37: ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ 
 

ເງນິສດົ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໃນມື 1,867,159 2,236,642 1,998,781 

ບັນດາເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2,435,014 6,095,242 4,322,473 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ຄ້າ ແມ່ນກ້ອນຊັບສິນທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດໃນສາມປີຕິດຕໍໍ່ກັນຊ ີ່ງກວມເອົາ 40.97%, 42.11% ແລະ 59.62% ຂອງຊັບ
ສິນທັງໝົດຕາມລ າດັບ. ກົງກັນຂ້າມ ເງ ິນສົດ ແລະ ຍອດເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງ
ທະນາຄານ ຊ ີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເງ ິນສົດ ແລະ ອົງປະກອບທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໄດ້ຫ  ດລົງ 21.87% ແລະ  
21.84% ໃນແຕ່ລະປີ. ດ້ວຍເຫດດັົ່ງກ່າວ ທຄຕລ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຮັດກ ມຕໍໍ່ໂຄງສ້າງຊັບສິນ ຫ ື ເວົື້າອີກຢູ່າງໜ ີ່ງກໍໍ່ຄື
ທະນາຄານໄດ້ແບກຫາບຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂ ື້ນ ໂດຍການຫັນຊັບສິນໄປສ ່ຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ດອກເບ້ຍ
ເພີີ່ມຂ ື້ນ.  

ອັດຕາສ່ວນເງິນກ ້ຕໍໍ່ເງ ິນຝາກລວມໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນໃນແຕ່ລະປີຈາກ 50.99% ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 51.88% 
ໃນປີ 2015 ແລະ ສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນເປັນ 76.02% ໃນປີ 2016. ເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບທີີ່ເໝາະສົມຂອງອັດຕາດັົ່ງກ່າວ
ແມ່ນຂ ື້ນກັບຫ າຍປັດໃຈຊ ີ່ງໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະຂອງທະນາຄານສ າລັບທະນາຄານທ ລະກິດທີີ່ເປັນລັດວິສາຫະກິດ
ຕາມທ ານຽມແລ້ວ ລະດັບອັດຕາທີີ່ເໝາະສົມແມ່ນຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 60% ຫາ 80%. ສະນັື້ນ, ຈ ີ່ງເຫັນວ່າອັດຕາດັົ່ງກ່າວ
ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມແລ້ວ. 

 

12.4.2  ເງ ິນກ ້ໃຫ້ລ ກຄ້າ 
 

ເງ ິນກ ້ໃຫ້ລ ກຄ້າໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 12.80% ຈາກ 9,622,905 ລ້ານກີບໃນປີ 2014 ມາເປັນ 10,854,955 
ລ້ານກີບໃນປີ 2015 ແລະ ສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນ 75.89% ມາເປັນ 19,093,205 ລ້ານກີບໃນປີ 2016. ການເຕີບໂຕ
ຂອງເງ ິນປູ່ອຍກ ້ແມ່ນເພີີ່ມຂ ື້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດຂະແໜງການບໍລິການ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຂ ື້ນ 55.01% ຈາກ 
1,545,510 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 2,395,765 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ແລະ ສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນ 308.92% 
ມາເປັນ 9,796,735 ລ້ານກີບໃນປີ 2016. ເນືີ່ອງຈາກ ການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວໄດ້ເພີີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານການລວມສ ນຄື 
ເມືີ່ອມີເຫດການສົົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍໍ່ຂະແໜງການສະເພາະດັົ່ງກ່າວ.  

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2014, 2015 ແລະ 2016 ທະນາຄານໄດ້ມີໜີ ື້ທວງຍາກ 297,735 ລ້ານກີບ, 
289,067 ລ້ານກີບ ແລະ 269,795 ລ້ານກີບ ຕາມລ າດັບ. ອັດຕາສ່ວນໜີື້ທວງຍາກຕໍໍ່ເງ ິນປູ່ອຍກ ້ສ າລັບປີ 2014, 
2015 ແລະ 2016 ແມ່ນ 3.06%, 2.62% ແລະ 1.40% ຕາມລ າດັບ. ການຫ  ດລົງດັົ່ງກ່າວແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທະນາຄານໃນການຮັກສາອັດຕາສ່ວນໜີື້ເສຍຕໍໍ່ເງ ິນປູ່ອຍກ ້ໃຫ້ຕ ່າກວ່າ 3% ໂດຍຜ່ານການປະຕິ
ບັດຂະບວນກນອະນ ມັດເງິນກ ້ຢືມທີີ່ເຂັື້ມງວດ ແລະ ການປັບປ ງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. 

 

12.4.3  ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ 
 

ລາຍລະອຽດຂອງເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດມີດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 
 

ຕາຕະລາງ 37: ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດ 
 

ເງນິສດົ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໃນມື 1,867,159 2,236,642 1,998,781 

ບັນດາເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2,435,014 6,095,242 4,322,473 

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ເງນິສດົ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານອືີ່ນ 2,573,530 1,659,680 2,268,162 

ເງິນຝາກປະຈ າທີີ່ຄົບກ ານົດພາຍໃນ 3 ເດືອນ 249,881 162,779 1,491,751 

ລວມເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໃນມ ື 7,125,584 10,154,343 10,081,167 

ກະແສເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໃນມື ໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 0.73% ຈາກ 10,081,167 ລ້ານກີບ ໃນປີ 
2014 ມາເປັນ 10,154,343 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກນັື້ນກໍ ໍ່ຫ  ດລົງເຫ ືອ 7,125,585 ລ້ານກີບໃນປີ 
2016. ການເພີີ່ມຂ ື້ນໃນປີ 2015 ນັື້ນແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກການໄດ້ຮັບກະແສເງ ິນສົດຈາກກິດຈະກ າການລົງທ ນເປັນ
ຈ ານວນ 166,135 ລ້ານກີບ. ການເພີີ່ມຂ ື້ນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຍ້ອນທາງທະນາຄານໄດ້ຂາຍສິດນ າໃຊ້ທີີ່ດິນສ າລັບທີີ່ດິນ 
36 ຕອນໃຫ້ແກ່ທະນານຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນມ ນຄ່າ 374,970 ລ້ານກີບ. ກະແສເງິນສົດທີີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຖືກຫກັ
ລ້າງຈາກກະແສເງິນສົດທີີ່ຖືກນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນກິດຈະການດ າເນີນງານໃນຈ ານວນ 28,984 ລ້ານກີບ ແລະ ກິດຈະການ
ດ້ານການເງ ິນໃນຈ ານວນ 55,534 ລ້ານກີບ. ການຫ  ດລົງຂອງເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງ ິນສົດໃນປີ 2016 ແມ່ນ
ເນືີ່ອງມາຈາກກະແສເງິນສົດທີີ່ຖືກນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນກິດຈະການດ າເນີນງານໃນຈ ານວນ 2,888,552 ລ້ານກີບ ຊ ີ່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງເງິນສົດດັົ່ງກາວແມ່ນຖືກນ າໃຊເ້ຂົື້າໃນການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ ອັນນ າໄປສ ກ່ານເຕີບໂຕດ້ານລາຍຮັບ
ໃນທາງບວກຂອງທະນາຄານ. 

 

12.4.4 ການລົງທ ນທາງການເງ ິນປະເພດທີີ່ຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືື້ຄົບກ ານົດ 

ການລົງທ ນທາງການເງິນປະເພດທີີ່ຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືື້ຄົບກ ານົດໄດເ້ພີີ່ມຂ ື້ນ 40.24% ຈາກ 1,266,732 ລ້ານ
ກີບ ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 1,776,408 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກນັື້ນສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນອີກ 43.72% ເປັນ 
2,553,110 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2016. ການເພີີ່ມຂ ື້ນດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເນືີ່ອງມາຈາກການເພີີ່ມຂ ື້ນໃນການລົງທ ນໃນ
ພັນທະບັດທີີ່ອອກໂດຍກະຊວງ ການເງິນ ຈາກ 759,871 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 1,033,202 ລ້ານກີບ ໃນ
ປີ 2015 ແລະ ຈາກນັື້ນສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມເປັນ 1,998,663 ລ້ານກີບໃນປີ 2016. ພັນທະບັດໄດ້ສະໜອງຜົນຕອບແທນທີີ່
ມີຄວາມສ່ຽງຕ ່າ ແລະ ຮັບປະກັນສ າລັບເງິນລົງທ ນ. 

 

12.4.5 ການວິເຄາະໜີື້ສິນ 
 

ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາທະນາຄານໄດ້ຮັກສາໂຄງສ້າງໜີື້ສິນທີີ່ປະກອບດ້ວຍ ເງ ິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ ທີີ່ກວມເອົາ 
85.51%, 86.70% ແລະ 82.72% ຂອງໜີື້ສິນລວມ ນະວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2014, 2015 ແລະ  2016 ຕາມ
ລ າດັບ. ສ່ວນທີີ່ເຫ ືອແມ່ນມາຈາກໜິື້ສິນກັບບັນດາທະນາຄານ (ໜີື້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ເງ ິນກ ້ຈາກ
ທະນາຄານອືີ່ນ) ແລະ ໜີື້ສິນອືີ່ນໆ. ໃນຖານະເປັນໜ ີ່ງໃນທະນາຄານຊັື້ນນ າຂອງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານມີຄວາມໄດ້
ປຽບຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນການຂະຫຍາຍການປູ່ອຍເງິນກ ້ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ ແລະ ທ ລະກິດການປູ່ອຍສິນເຊືີ່ອອືີ່ນໆ. 
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12.4.6  ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງລ ກຄ້າ 
 

ລ ກຄ້າ ເງ ິນຝາກໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເປັນ 11.56% ຈາກ 19,101,649 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ມາ
ເປັນ 21,310,561 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກນັື້ນສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນອີກ 19.20% ເປັນ 25,402,421 ລ້ານ
ກີບໃນປ ີ2016. ລາຍລະອຽດຂອງເງິນຝາກລ ກຄ້າມີດັົ່ງນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 38: ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງ 
 

ໜີື້ຕອ້ງສົົ່ງ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 6,082,985 23.95% 4,515,881 21.19% 4,308,911 22.56% 

 ເງິນຝາກປະຢັດ 9,341,554 36.77% 8,591,522 40.32% 7,544,224 39.50% 

 ເງິນຝາກມີກ ານົດ 9,495,540 37.38% 7,882,509 36.99% 6,913,028 36.19% 

 ເງິນຝາກປະຈ າ 119,478 0.47% 61,525 0.29% 72,056 0.38% 

 ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງອືີ່ນໆ 270,585 1.07% 202,651 0.95% 242,084 1.27% 

 ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 92,279 0.36% 56,473 0.27% 21,346 0.11% 

 ລວມໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງລ ກຄ້າ 25,402,421 100.00% 21,310,561 100.00% 19,101,649 100.00% 

ສັດສ່ວນທີີ່ປະກອບເປັນເງ ິນຝາກຂອງລ ກຄ້າໃນປີ 2014  ແລະ  2015 ໄດ້ແກ່ເງ ິນຝາກປະຢັດ (ກວມ 
39.50% ແລະ 40.32% ຕາມລ າດັບ) ແລະ ໃນປີ 2016 ແມ່ນເງ ິນຝາກປະຈ າ (ກວມ 37.38%). ໃນປີ 2014  
ແລະ 2015 ອັດຕາດອກເບ້ຍສ າລັບເງິນຝາກປະຢັດທີີ່ເປັນສະກ ນເງິນກີບແມ່ນຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 1.50%-3.00% ຕໍໍ່ປີ 
ຊ ີ່ງເປັນອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ສ ງ ແລະ ມີສະພາບຄ່ອງສ ງ ເຫັນວ່າເປັນອັດຕາທີີ່ສາມາດດ ງດ ດບ ກຄົນ ແລະ ລ ກຄ້າທີີ່ເປັນ
ສະຖາບັນເມືີ່ອທຽບໃສ່ເງິນຝາກປະເພດດຽວກັນທີີ່ເປັນສະກ ນຕ່າງປະເພດທີີ່ມີຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 0.60%- 1.40% ຕໍໍ່ປີ. 
ແຕ່ເມືີ່ອມາຮອດທ້າຍປີ 2016 ເນືີ່ອງຈາກວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ີຂໍ ຕົກລົງຫ  ດອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເດືອນ 
ກໍລະກົດ ປີ 2015 ແລະ ໄດ້ວາງເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສ າລັບເງ ິນຝາກ ແລະ ສິນເຊືີ່ອທີີ່ເປັນສະກ ນເງ ິນກີບສ າລັບ
ບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກສະກ ນເງ ິນກີບກໍໍ່ໄດ້ຫ  ດລົງຫ າຍຊ ີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນ
ຝາກບໍໍ່ເປັນທີີ່ໜ້າດ ງດ ດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເງິນຝາກທີີ່ເປັນສະກ ນເງິນຕ່າງປະເທດພັດບໍໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍຈາກ
ຂໍ ຕົກລົງທີີ່ໄດກ້່າວມາຂ້າງເທິງ ເນືີ່ອງຈາກສາເຫດຄວາມໄດປ້ຽບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍດັົ່ງກ່າວໄດເ້ຮັດໃຫ້ປະລິມານເງິນ
ຝາກທີີ່ເປັນສະກ ນເງິນຕ່າງປະເທດເພີີ່ມຂ ື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດເງິນຝາກມີກ ານົດ. 

 

12.4.7 ໜີື້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອືີ່ນ 
 

ໜີື້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ  ແລະ  ສະຖາບັນການເງ ິນອືີ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ 6.16% ຈາກ 2,983,012 
ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 3,166,844 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກນັື້ນສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນອີກ 63.16% ເປັນ 
5,167,005 ລ້ານກີບໃນປີ 2016 ຊ ີ່ງກວມ 13.35%, 12.88% ແລະ 16.83% ຂອງໜີື້ສິນລວມໃນທ້າຍປີ 
2014, 2015 ແລະ 2016 ຕາມລ າດັບ. ການຂະຫຍາຍຕົວດັ ົ່ງກ່າວຕົ ື້ນຕໍແມ່ນເນື ີ່ອງມາຈາກເງ ິນກ ້ຢືມຈາກ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ເງ ິນກ ້ຢືມຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 494.04% ຈາກ 121,287 
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12.4.6  ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງລ ກຄ້າ 
 

ລ ກຄ້າ ເງ ິນຝາກໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເປັນ 11.56% ຈາກ 19,101,649 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ມາ
ເປັນ 21,310,561 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກນັື້ນສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນອີກ 19.20% ເປັນ 25,402,421 ລ້ານ
ກີບໃນປ ີ2016. ລາຍລະອຽດຂອງເງິນຝາກລ ກຄ້າມີດັົ່ງນີື້: 

 

ຕາຕະລາງ 38: ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງ 
 

ໜີື້ຕອ້ງສົົ່ງ (ລາ້ນກບີ) ປ ີ2016 ປ ີ2015 ປ ີ2014 

 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 6,082,985 23.95% 4,515,881 21.19% 4,308,911 22.56% 

 ເງິນຝາກປະຢັດ 9,341,554 36.77% 8,591,522 40.32% 7,544,224 39.50% 

 ເງິນຝາກມີກ ານົດ 9,495,540 37.38% 7,882,509 36.99% 6,913,028 36.19% 

 ເງິນຝາກປະຈ າ 119,478 0.47% 61,525 0.29% 72,056 0.38% 

 ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງອືີ່ນໆ 270,585 1.07% 202,651 0.95% 242,084 1.27% 

 ໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 92,279 0.36% 56,473 0.27% 21,346 0.11% 

 ລວມໜີື້ຕ້ອງສົົ່ງລ ກຄ້າ 25,402,421 100.00% 21,310,561 100.00% 19,101,649 100.00% 

ສັດສ່ວນທີີ່ປະກອບເປັນເງ ິນຝາກຂອງລ ກຄ້າໃນປີ 2014  ແລະ  2015 ໄດ້ແກ່ເງ ິນຝາກປະຢັດ (ກວມ 
39.50% ແລະ 40.32% ຕາມລ າດັບ) ແລະ ໃນປີ 2016 ແມ່ນເງ ິນຝາກປະຈ າ (ກວມ 37.38%). ໃນປີ 2014  
ແລະ 2015 ອັດຕາດອກເບ້ຍສ າລັບເງິນຝາກປະຢັດທີີ່ເປັນສະກ ນເງິນກີບແມ່ນຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 1.50%-3.00% ຕໍໍ່ປີ 
ຊ ີ່ງເປັນອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ສ ງ ແລະ ມີສະພາບຄ່ອງສ ງ ເຫັນວ່າເປັນອັດຕາທີີ່ສາມາດດ ງດ ດບ ກຄົນ ແລະ ລ ກຄ້າທີີ່ເປັນ
ສະຖາບັນເມືີ່ອທຽບໃສ່ເງິນຝາກປະເພດດຽວກັນທີີ່ເປັນສະກ ນຕ່າງປະເພດທີີ່ມີຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 0.60%- 1.40% ຕໍໍ່ປີ. 
ແຕ່ເມືີ່ອມາຮອດທ້າຍປີ 2016 ເນືີ່ອງຈາກວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຂໍ ຕົກລົງຫ  ດອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເດືອນ 
ກໍລະກົດ ປີ 2015 ແລະ ໄດ້ວາງເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສ າລັບເງ ິນຝາກ ແລະ ສິນເຊືີ່ອທີີ່ເປັນສະກ ນເງ ິນກີບສ າລັບ
ບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກສະກ ນເງ ິນກີບກໍໍ່ໄດ້ຫ  ດລົງຫ າຍຊ ີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນ
ຝາກບໍໍ່ເປັນທີີ່ໜ້າດ ງດ ດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເງິນຝາກທີີ່ເປັນສະກ ນເງິນຕ່າງປະເທດພັດບໍໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍຈາກ
ຂໍ ຕົກລົງທີີ່ໄດກ້່າວມາຂ້າງເທິງ ເນືີ່ອງຈາກສາເຫດຄວາມໄດປ້ຽບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍດັົ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະລິມານເງິນ
ຝາກທີີ່ເປັນສະກ ນເງິນຕ່າງປະເທດເພີີ່ມຂ ື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດເງິນຝາກມີກ ານົດ. 

 

12.4.7 ໜີື້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອືີ່ນ 
 

ໜີື້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ  ແລະ  ສະຖາບັນການເງ ິນອືີ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ 6.16% ຈາກ 2,983,012 
ລ້ານກີບ ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 3,166,844 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກນັື້ນສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນອີກ 63.16% ເປັນ 
5,167,005 ລ້ານກີບໃນປີ 2016 ຊ ີ່ງກວມ 13.35%, 12.88% ແລະ 16.83% ຂອງໜີື້ສິນລວມໃນທ້າຍປີ 
2014, 2015 ແລະ 2016 ຕາມລ າດັບ. ການຂະຫຍາຍຕົວດັ ົ່ງກ່າວຕົ ື້ນຕໍແມ່ນເນື ີ່ອງມາຈາກເງ ິນກ ້ຢືມຈາກ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ເງ ິນກ ້ຢືມຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນ 494.04% ຈາກ 121,287 
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ລ້ານກີບໃນປີ 2014 ມາເປັນ 720,497 ລ້ານກີບໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກນັື້ນສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມຂ ື້ນເປັນ 1,640,776 ລ້ານ
ກີບ ໃນປີ 2016. ຈ ດປະສົງໃນການກ ້ຢືມດັົ່ງກ່າວຕົື້ນຕໍແມ່ນເພືີ່ອນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການລົງທ ນຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ປູ່ອຍກ ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການທີີ່ລັດຖະບານສະໜັບສະໜ ນ. 

 

12.4.8 ການວິເຄາະທ ນ  ແລະ  ສ່ວນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2014, 2015 ແລະ 2016 ທ ນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນທັງໝົດໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງຈາກ 
1,150,691 ລ້ານກີບ ຫ ື ເທົົ່າກັບ 4.90% ຂອງຊັບສິນລວມ ມາເປັນ 1,313,194  ລ້ານກີບ ຫ ື ເທົົ່າກັບ 4.10% 
ຂອງຊັບສິນລວມຕາມລ າດັບ. ທ ນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານແມ່ນ 682,888 ລ້ານກີບ ນະວັນທີ 31 ທັນວາປີ 
2014, 2015  ແລະ  2016. ເຖິງແມ່ນວ່າທ ນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານມີການເພີີ່ມຂ ື້ນໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ສັດສ່ວນ
ຕໍໍ່ຊັບສິນພັດຫ  ດລົງ. ສິີ່ງເຫ ົົ່ານີື້ໄດ້ບົົ່ງບອກວ່າທະນາຄານໄດ້ມີສັດສ່ວນໜີື້ສິນຕໍໍ່ທ ນທີີ່ສ ງຂ ື້ນ ຊ ີ່ງເປັນການບົົ່ງບອກເຖງິ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະຖຽນລະພາບທີີ່ສ ງຂ ື້ນ. ເພືີ່ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັົ່ງກ່າວຈະມີການເພີີ່ມທ ນຈົດທະບຽນມາເປັນ
ປະມານ 1,037,056 ລ້ານກີບ ພາຍຫ ັງອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ ຊ ີ່ງເຮັດໃຫ້ສ່ວນຂອງຜ ້ຖືຮ  ້ນເພີ ີ່ມຂ ື້ນເປັນ 
1,667,362 ລ້ານກີບ ຫ ື ເທົົ່າກັບ 5.21% ຂອງຊັບສິນລວມ.  

ສັດສ່ວນຂອງທ ນຊັື້ນໜ ີ່ງໄດ້ຄ່ອຍຫ  ດຈາກ 15.27% ໃນທ້າຍປີ 2014 ມາເປັນ 10.73% ໃນປິ 2015  
ແລະ ຈາກນັື້ນສືບຕໍໍ່ຫ  ດລົງມາເປັນ 9.37% ໃນປີ 2016 ອັນມີສາເຫດເນືີ່ອງມາຈາກການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງຊັບສິນທີີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ ຊ ີ່ງຄຽງຄ ່ກັນກັບການເຕີບໂຕຂອງເງິນກ ້ຢືມເຮັດໃຫ້ສັດສ່ວນຂອງຊັບສິນສ່ຽງເພີີ່ມຂ ື້ນຕາມ. 

ສັດສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນກໍໍ່ມີການຫ  ດລົງຢູ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງຈາກ 7.97% ໃນທ້າຍປີ 2014 ມາເປັນ 5.61% 
ໃນປີ 2015 ແລະ ຈາກນັື້ນສືບຕໍໍ່ຫ  ດລົງມາເປັນ 5.33% ໃນປ ີ2016 ເນືີ່ອງຈາກເຫດຜົນຄືດັົ່ງທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ 
ຊ ີ່ງກໍໍ່ໝາຍຄວາມວ່າການເຕີບໂຕຂອງທ ນແມ່ນຍັງບໍໍ່ສາມາດທ່ວງທັນກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 
 ແລະ  ບັນຫາດັົ່ງກ່າວກໍໍ່ໄດ້ຂັດກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງທະນາຄານ ໃນການບັນລ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍ
ຂອງທ ນຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ໄດ້ລະບ ວ່າຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນຂອງທະນາຄານຕ້ອງບໍໍ່
ໃຫ້ຫ  ດ 8%. ເພືີ່ອປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດັົ່ງກ່າວ ທະນາຄານຕ້ອງເພີີ່ມທ ນທັງໝົດໂດຍການເພີີ່ມທ ນ ຫ ື ຫ  ດຊັບ
ສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ວຍການປັບຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄປເປັນປະເພດຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍກວ່າ ເຊັົ່ນ: ພັນທະ
ບັດລັດຖະບານ ຫ ື ເງ ິນກ ້ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງ ິນ ຫ ື ທັງສອງຢູ່າງ. ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຈ ດປະສົົ່ງດັົ່ງກ່າວ ທະນາຄານ
ມີແຜນປະຕິບັດດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 

- ການເພີີ່ມທ ນໂດຍຜ່ານການລະດົມທ ນຈາກຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມ ແລະ/ຫ ື ນັກລົງທ ນທົົ່ວໄປ; 
- ຫ  ດຜ່ອນຊັບສິນສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງ ິນປູ່ອຍກ ້ຢືມໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ ດ້ວຍການຕິດຕາມສະຖານະເງ ິນກ ້

ປັດຈ ບັນຂອງທະນາຄານຢູ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີີ່ມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ ເຂັື້ມງວດກັບຂະບວນ
ການອະນ ມັດສິນເຊືີ່ອກັບລ ກຄ້າສິນເຊືີ່ອໃໝ່; ແລະ 

- ເພີີ່ມທະວີການລົງທ ນໃນຊັບສິນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງລະດັບຕ ່າຫາກາງ 
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ພາກທ ີ2  ຂໍ ມ ນກຽ່ວກບັການອອກຈ າໜາ່ຍຮ ້ນ 
 
ພາກນີື້ ສະແດງເຖິງຂໍ ມ ນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບຮ ້ນຂອງ ທຄຕລ ແລະ ສິດໃນການຖືຄອງຮ ້ນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ ຊ ີ່ງອີງໃສ່

ກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນດາກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

1. ລາຍລະອຽດຂອງການສະເໜີອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 
 

- ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖ ຮ ້ນເດີມ RO 

 RO ຫ ື Rights Offering ແມ່ນ ຮ ້ນທີີ່ບໍລິສັດຈົດທະບຽນອອກຮ ້ນເພີີ່ມທ ນໃໝ່ ເພືີ່ອສະເໜີຂາຍໃຫ້ກັບຜ ້
ຖືຮ ້ນເດີມ ຊ ີ່ງບ ກຄົນທີີ່ຊືື້ຮ ້ນ ທຄຕລ ກ່ອນມືື້ປິດປືັ້ມບັນຊີເພ ີ່ອກ ານົດສິດຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມກ່ອນມີເຄືີ່ອງໝາຍອະສິດຜ ້ຖື
ຮ ້ນ (XR) ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການຈອງຊືື້ຮ ້ນໃນສັດສ່ວນສອງຮ ້ນເດີມຕໍໍ່ໜ ີ່ງຮ ້ນໃໝ່ (2:1) ສ າລັບຮ ້ນທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບ
ການໃຊ້ສິດ ແມ່ນສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມລາຍອືີ່ນໆກ່ອນສະເໜີຂາຍໃຫ້ມວນຊົນທົົ່ວໄປ. 

- ສະເໜີຂາຍຮ ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນທົົ່ວໄປ PO 

 PO ຫ ື Public Offering ແມ່ນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນທີີ່ຂາຍໃຫ້ກັບມວນຊົນທົົ່ວໄປ ຊ ີ່ງບໍໍ່ໄດ້ຈ າກັດຜ ້ລົງທ ນ
ທີີ່ຈະຊືື້. ຜ ຖື້ຮ ້ນເດິມ, ຜ ຖື້ຮ ້ນທົົ່ວໄປ ຫ ື ຜ ທ້ີີ່ບໍໍ່ເຄີຍຖືຮ ້ນກໍໍ່ສາມາດຈອງຊືື້ຮ ້ນໄດ້, ໃນກໍລະນຜິ ້ຈອງຊືື້ຮ ້ນ PO ເກີນຈ າ
ນວນທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍ ຜ ້ຄ ້າປະກັນຈະໄຊວ້ິທີສະເລ່ຍຖ່ວງນ ້າໜັກ ແລະ ຈັດສັນຕາມສັດສ່ວນການຈອງຊືື້ຮ ້ນ PO ໃນ
ກໍລະນີທີີ່ຂາຍບໍໍ່ໝົດ ຜ ຮ້ັບປະກັນຈະຮັບຊືື້ຮ ້ນດັົ່ງກ່າວ. 
 

2. ຂໍ ຈ າກັດໃນການໂອນຮ ້ນ ແລະ ຂໍ ຈ າກັດໃນການຖືຮ ້ນຂອງຜ ້ລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 
 

ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຂໍ ຫ້າມກ່ຽວກັບການຖືຄອງຮ ້ນຂອງນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດອາດຈະໄດ້ຮັບ ຫ ື 
ຖືໄດ້ ອີງຕາມລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຊືື້-ຂາຍຫ ັກຊັບ ຢ  ສປປ ລາວ 
(ສະບັບປັບປ ງ) ເລກທີ 005/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 08 ທັນວາ ປີ  2015 ຜ ້ລົງທ ນຕ່າງປະເທດສາມາດຖືຄອງຫ ັກຊັບ
ປະເພດຮ ້ນຂອງບໍລິສັດອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ ຫ ື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນຕາມບ ລິມະສິດໃດໜ ີ່ງຕາມລ າດັບດັົ່ງທີີ່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງລະບຽບດັົ່ງນີື້: 

1) ຕາມການກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
2) ຕາມການກ ານົດຂອງມະຕິກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນຂອງບໍລິສັດອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ ຫ ື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ; 
3) ຕາມການກ ານົດຂອງສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ. 
ສ າລັບການຖືຄອງຮ ້ນຫ ັກຊັບປະເພດຮ ້ນກ ້ ຫ ື ຫ ັກຊັບປະເພດອືີ່ນແມ່ນປະຕບິັດຕາມມະຕິກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ

ຂອງບໍລິສັດອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ ຫ ື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ. 
 

3. ການກ ານົດລາຄາສະເໜີຂາຍ 
 

ປັດຈ ບັນ ລາຄາປິດສະເລ່ຍຖ່ວງນ ້າໜັກ 30 ວັນກ່ອນຍືີ່ນຂໍອະນ ມັດຈາກສ ານັກງານ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມ
ຄອງຫ ັກຊັບ ລາຄາສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມ (RO) ທີີ່ສາມາດສະເໜີຂາຍໄດ້ຕ ່າສ ດແມ່ນ 5,050 ກີບ/ຮ ້ນ ຄາດ
ຄະເນການລະດົມທ ນຈາກການອອກຈ າໜ່າຍ RO ປະມານ  344,857,430,000 ກີບ ແລະ ສະເໜີຂາຍຕໍໍ່ມວນຊົນ
ທົົ່ວໄປ (PO) ຈ ານວນ 2,857,100 ຮ ້ນໃນລາຄາ 5,300 ກີບ, ສາມາດລະດົມທ ນໄດ້ປະມານ 15,142,630,000 
ກີບ, ລວມການລະດົມທ ນທັງໝົດແມ່ນ 360,000,060,000 ກີບ, ໃນນັ ື້ນເຂົ ື້າເປັນເງ ິນທ ນຈົດທະບຽນ  



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

59 
 

ພາກທ ີ2  ຂໍ ມ ນກຽ່ວກບັການອອກຈ າໜາ່ຍຮ ້ນ 
 
ພາກນີື້ ສະແດງເຖິງຂໍ ມ ນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບຮ ້ນຂອງ ທຄຕລ ແລະ ສິດໃນການຖືຄອງຮ ້ນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ ຊ ີ່ງອີງໃສ່

ກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນດາກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

1. ລາຍລະອຽດຂອງການສະເໜີອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 
 

- ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖ ຮ ້ນເດີມ RO 

 RO ຫ ື Rights Offering ແມ່ນ ຮ ້ນທີີ່ບໍລິສັດຈົດທະບຽນອອກຮ ້ນເພີີ່ມທ ນໃໝ່ ເພືີ່ອສະເໜີຂາຍໃຫ້ກັບຜ ້
ຖືຮ ້ນເດີມ ຊ ີ່ງບ ກຄົນທີີ່ຊືື້ຮ ້ນ ທຄຕລ ກ່ອນມືື້ປິດປືັ້ມບັນຊີເພ ີ່ອກ ານົດສິດຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມກ່ອນມີເຄືີ່ອງໝາຍອະສິດຜ ້ຖື
ຮ ້ນ (XR) ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການຈອງຊືື້ຮ ້ນໃນສັດສ່ວນສອງຮ ້ນເດີມຕໍໍ່ໜ ີ່ງຮ ້ນໃໝ່ (2:1) ສ າລັບຮ ້ນທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບ
ການໃຊ້ສິດ ແມ່ນສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມລາຍອືີ່ນໆກ່ອນສະເໜີຂາຍໃຫ້ມວນຊົນທົົ່ວໄປ. 

- ສະເໜີຂາຍຮ ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນທົົ່ວໄປ PO 

 PO ຫ ື Public Offering ແມ່ນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນທີີ່ຂາຍໃຫ້ກັບມວນຊົນທົົ່ວໄປ ຊ ີ່ງບໍໍ່ໄດ້ຈ າກັດຜ ້ລົງທ ນ
ທີີ່ຈະຊືື້. ຜ ຖື້ຮ ້ນເດິມ, ຜ ຖື້ຮ ້ນທົົ່ວໄປ ຫ ື ຜ ທ້ີີ່ບໍໍ່ເຄີຍຖືຮ ້ນກໍໍ່ສາມາດຈອງຊືື້ຮ ້ນໄດ້, ໃນກໍລະນຜິ ້ຈອງຊືື້ຮ ້ນ PO ເກີນຈ າ
ນວນທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍ ຜ ້ຄ ້າປະກັນຈະໄຊ້ວິທີສະເລ່ຍຖ່ວງນ ້າໜັກ ແລະ ຈັດສັນຕາມສັດສ່ວນການຈອງຊືື້ຮ ້ນ PO ໃນ
ກໍລະນີທີີ່ຂາຍບໍໍ່ໝົດ ຜ ຮ້ັບປະກັນຈະຮັບຊືື້ຮ ້ນດັົ່ງກ່າວ. 
 

2. ຂໍ ຈ າກັດໃນການໂອນຮ ້ນ ແລະ ຂໍ ຈ າກັດໃນການຖືຮ ້ນຂອງຜ ້ລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 
 

ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຂໍ ຫ້າມກ່ຽວກັບການຖືຄອງຮ ້ນຂອງນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດອາດຈະໄດ້ຮັບ ຫ ື 
ຖືໄດ້ ອີງຕາມລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຊືື້-ຂາຍຫ ັກຊັບ ຢ  ສປປ ລາວ 
(ສະບັບປັບປ ງ) ເລກທີ 005/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 08 ທັນວາ ປີ  2015 ຜ ້ລົງທ ນຕ່າງປະເທດສາມາດຖືຄອງຫ ັກຊັບ
ປະເພດຮ ້ນຂອງບໍລິສັດອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ ຫ ື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນຕາມບ ລິມະສິດໃດໜ ີ່ງຕາມລ າດັບດັົ່ງທີີ່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງລະບຽບດັົ່ງນີື້: 

1) ຕາມການກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
2) ຕາມການກ ານົດຂອງມະຕິກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນຂອງບໍລິສັດອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ ຫ ື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ; 
3) ຕາມການກ ານົດຂອງສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງຫ ັກຊັບເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ. 
ສ າລັບການຖືຄອງຮ ້ນຫ ັກຊັບປະເພດຮ ້ນກ ້ ຫ ື ຫ ັກຊັບປະເພດອືີ່ນແມ່ນປະຕບິັດຕາມມະຕິກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ

ຂອງບໍລິສັດອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ ຫ ື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ. 
 

3. ການກ ານົດລາຄາສະເໜີຂາຍ 
 

ປັດຈ ບັນ ລາຄາປິດສະເລ່ຍຖ່ວງນ ້າໜັກ 30 ວັນກ່ອນຍືີ່ນຂໍອະນ ມັດຈາກສ ານັກງານ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມ
ຄອງຫ ັກຊັບ ລາຄາສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມ (RO) ທີີ່ສາມາດສະເໜີຂາຍໄດ້ຕ ່າສ ດແມ່ນ 5,050 ກີບ/ຮ ້ນ ຄາດ
ຄະເນການລະດົມທ ນຈາກການອອກຈ າໜ່າຍ RO ປະມານ  344,857,430,000 ກີບ ແລະ ສະເໜີຂາຍຕໍໍ່ມວນຊົນ
ທົົ່ວໄປ (PO) ຈ ານວນ 2,857,100 ຮ ້ນໃນລາຄາ 5,300 ກີບ, ສາມາດລະດົມທ ນໄດ້ປະມານ 15,142,630,000 
ກີບ, ລວມການລະດົມທ ນທັງໝົດແມ່ນ 360,000,060,000 ກີບ, ໃນນັ ື້ນເຂົ ື້າເປັນເງ ິນທ ນຈົດທະບຽນ  
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355,728,500,000 ກີບ ແລະ ເປັນສ່ວນຕ່າງຂອງລາຄາສະເໜີຂາຍ (Premium) ແມ່ນ 4,271,560,000 ກີບ, 
ເຮັດໃຫ້ທ ນຈົດທະບຽນໃໝ່ພາຍຫ ັງອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນແລ້ວກາຍເປັນ 1,038,616,500,000 ກີບ ແລະ ມີຈ ານວນ
ຮ ້ນທີີ່ຊ າລະແລ້ວທັງໝົດ  207,723,300 ຮ ້ນ. 

 

4. ລາຍລະອຽດຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ແລະ ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 
 

ທີີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຜ ຄ້ ້າປະກັນຫ ັກໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 
 

ຊືີ່ບໍລິສັດ              :        ບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ 
ສ ານັກງານຕັື້ງຢ ູ່ : ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຊັື້ນ 6,ຖະໜົນກ າແພງເມືອງ (T4), 

ບ.ໂພນທັນ, ມ.ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
ໂທລະສັບ  : 856 21 419222 
ແຟັກ  : 856 21 419220 
Call center : 856 21 419210 
Website  :   www.lcs.com.la 
 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນນາມເປັນທະນາຄານຕົວແທນຊ າລະສະສາງຂໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
ວ່າ ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີເງ ິນຝາກປະຈ າເປັນສະກ ນເງ ິນກີບ ທີີ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເພືີ່ອ
ເປັນບັນຊີຮອງຮັບໃນການໂອນເງິນ ສ າລັບການຈອງຊືື້ຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ຊ ີ່ງທ່ານສາມາດຕິດຕໍໍ່ພົວພັນໄດ້ທີີ່ລາຍລະອຽດລ ່ມນີື້: 

 

1 

ທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ

ມະຫາຊົນ 
(ສ ານັກງານໃຫຍ່) 

ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, 
ເມືອງ ຈັນທະບ ລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

ໂທ: (85621) 213200-1 , 
(85621) 223243-4 (85621) 
217899 , (85621) 222495 
ແຟັກ: (85621) 213202 , 
(85621) 223012, (85621) 
214944  
ອິເມວ: bcelhovt@bcel.com.la, 
bcelhqv@bcel.com.la  
ຕ ້ໄປສະນ:ີ 2925  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

2 ສາຂາຈ າປາສັກ 
ເລກທີີ່ 11, ບ້ານພັດທະນາຫ ັກເມືອງ, ເມືອງ
ປາກເຊ, ແຂວງຈ າປາສັກ 

ໂທ: (856-31) 213207 
ແຟັກ: (856-31) 213206  
ຕ ້ໄປສະນ:ີ 789  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

3 ສາຂາຜົື້ງສາລ ີ ຖະໜົນພ ຟ້າ, ບ້ານຈອມເມືອງ, ເມືອງຜົື້ງສາລີ, ໂທ: (856-88) 210224 
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ແຂວງຜົື້ງສາລີ. ແຟັກ: (856-88) 210221  
ອິເມວ: bcelpsl@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

4 ສາຂາຫ ວງພະບາງ 
ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານໂພນແພງ, ເມືອງຫ ວງ
ພະບາງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ. 

ໂທ: (856-71) 252814 
ແຟັກ: (856-71) 260598  
ອິເມວ: bcellpb@bcel.com.la  
ຕ ້ໄປສະນ:ີ 534  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

5 ສາຂາໄຊຍະບ ລ ີ
ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງໄຊຍະບ 
ລີ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ ີ

ໂທ: (856-74) 260038 
ແຟັກ: (856-74) 211318  
ອິເມວ: bcelxyb@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

6 ສາຂາຄ າມ່ວນ 
ຖະໜົນວຽງຈັນ, ບ້ານຈອມທອງ, ເມືອງທ່າ
ແຂກ, ແຂວງຄ າມ່ວນ. 

ໂທ: (856-51) 212689, 212688, 
ແຟັກ: (856-51) 212685, 
214409,  
ອິເມວ: bcelkmn@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

7 ສາຂາຊຽງຂວາງ 
ຖະໜົນເລກ 7 ໄຊຊະນະ, ບ້ານໂພນສະຫວັນ
ໃຕ້, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ໂທ: (856-61) 213297 
ແຟັກ: (856-61) 213293  
ອິເມວ: bcelxkh@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

8 ສາຂາດົງໂດກ 
ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານຄ າຮ ່ງ, ເມືອງໄຊ
ທານີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

ໂທ: (856-21) 771495 
ແຟັກ: (856-21) 771496  
ອິເມວ: bcelddb@bcel.com.la 

9 ສາຂານະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ 

ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານທົົ່ງຂັນຄ າ, ເມືອງຈັນທະ
ບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

ໂທ: (856-21) 213205, 219763, 
219764 
ແຟັກ: (856-21) 219765  
ອິເມວ: bcelvtc@bcel.com.la  
ຕ ້ໄປສະນ:ີ 2925  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

10 ສາຂາບໍລິຄ າໄຊ ເລກທີ 13 ໃຕ້ຖະໜົນບ້ານໂພນໄຊເໜືອ, ໂທ: (856-54) 280112 
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ແຂວງຜົື້ງສາລີ. ແຟັກ: (856-88) 210221  
ອິເມວ: bcelpsl@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

4 ສາຂາຫ ວງພະບາງ 
ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານໂພນແພງ, ເມືອງຫ ວງ
ພະບາງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ. 

ໂທ: (856-71) 252814 
ແຟັກ: (856-71) 260598  
ອິເມວ: bcellpb@bcel.com.la  
ຕ ້ໄປສະນ:ີ 534  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

5 ສາຂາໄຊຍະບ ລ ີ
ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງໄຊຍະບ 
ລີ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ ີ

ໂທ: (856-74) 260038 
ແຟັກ: (856-74) 211318  
ອິເມວ: bcelxyb@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

6 ສາຂາຄ າມ່ວນ 
ຖະໜົນວຽງຈັນ, ບ້ານຈອມທອງ, ເມືອງທ່າ
ແຂກ, ແຂວງຄ າມ່ວນ. 

ໂທ: (856-51) 212689, 212688, 
ແຟັກ: (856-51) 212685, 
214409,  
ອິເມວ: bcelkmn@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

7 ສາຂາຊຽງຂວາງ 
ຖະໜົນເລກ 7 ໄຊຊະນະ, ບ້ານໂພນສະຫວັນ
ໃຕ້, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ໂທ: (856-61) 213297 
ແຟັກ: (856-61) 213293  
ອິເມວ: bcelxkh@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

8 ສາຂາດົງໂດກ 
ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານຄ າຮ ່ງ, ເມືອງໄຊ
ທານີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

ໂທ: (856-21) 771495 
ແຟັກ: (856-21) 771496  
ອິເມວ: bcelddb@bcel.com.la 

9 ສາຂານະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ 

ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານທົົ່ງຂັນຄ າ, ເມືອງຈັນທະ
ບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

ໂທ: (856-21) 213205, 219763, 
219764 
ແຟັກ: (856-21) 219765  
ອິເມວ: bcelvtc@bcel.com.la  
ຕ ້ໄປສະນ:ີ 2925  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

10 ສາຂາບໍລິຄ າໄຊ ເລກທີ 13 ໃຕ້ຖະໜົນບ້ານໂພນໄຊເໜືອ, ໂທ: (856-54) 280112 
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ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄ າໄຊ. ແຟັກ: (856-54) 790918  
ອິເມວ: bcelblx@bcel.com.la  
ລະຫັດSwift: COEBLALA 

11 ສາຂາບໍໍ່ແກ້ວ 
ຖະໜົນສາຍກາງ, ບ້ານໃຫຍ່ຫວ້ຍຊາຍເໜືອ, 
ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍໍ່ແກວ້. 

ໂທ: (856-84) 212170 
ແຟັກ: (856-84) 212169  
ອິເມວ: bcelbok@bcel.com.la 

12 ສາຂາວງັວຽງ 
ຖະໜົນກາງເມືອງ, ບ້ານສະຫວ່າງ, ເມືອງວັງ
ວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. 

ໂທ: (856-23) 511434 
ແຟັກ: (856-23) 511433  
ອິເມວ: bcelvv@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

13 ສາຂາສະຫວັນນະ
ເຂດ 

ຖະໜົນລາດສະວົງເສິກ, ບ້ານສ ນັນທາ, ເມືອງ
ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

ໂທ: (856-41) 212261 
ແຟັກ: (856-41) 212723  
ອິເມວ: bcelsvn@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

14 ສາຂາສາລະວັນ 
ທາງເລກທ ີ15 A, ບ້ານນາເຫ ກັ, ເມືອງສາລະ
ວັນ, ແຂວງສາລະວັນ 

ໂທ: (856-34) 212016 
ແຟັກ: (856-34) 212037  
ອິເມວ: bcelslv@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

15 ສາຂາຫ ວງນ ້າທາ 
ຖະໜົນຫ ວງນ ້າທາ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງຫ ວງ
ນ ້າທາ, ແຂວງຫ ວງນ າ້ທາ   

ໂທ: (856-86) 211316 
ແຟັກ: (856-86) 212334  
ອິເມວ: bcellnt@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

16 ສາຂາຫວົພັນ ຖະໜົນຜາຖີ, ບ້ານພັນໄຊ, ເມືອງຊ າເໜືອ, 
ແຂວງຫວົພັນ. 

ໂທ: (856-64) 312178 
ແຟັກ: (856-64) 312090  
ອິເມວ: bcelhpn@bcel.com.la 

17 ສາຂາອັດຕະປື 
ຖະໜົນ 16 ໄອ, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງ
ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື. 

ໂທ: (856-36) 210062-0, 
211929 
ແຟັກ: (856-36) 211939, 
210063  
ອິເມວ: bcelatp@bcel.com.la 

18 ສາຂາອ ດົມໄຊ ຖະຫນົນ 13 ເຫນືອ, ບ້ານນາຫວານນ້ອຍ, ໂທ: (856-81) 211260 
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ເມືອງໄຊ, ແຂວງອ ດົມໄຊ. ແຟັກ: (856-81) 212234  
ອິເມວ: bcelodx@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

19 ສາຂາເຊກອງ 
ຖະໜົນເລກທີ 16, ບ້ານໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ
ລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ. 

ໂທ: (856-38) 211689 
ແຟັກ: (856-38) 211689  
ອິເມວ: bcelsek@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

20 ສາຂາໂພນໂຮງ 
ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານໂພນໂຮງ, ເມືອງໂພນ
ໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ 

ໂທ: (856-23) 212171 
ແຟັກ: (856-23) 212173  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

5. ເງ ືີ່ອນໄຂຂອງການຄ ້າປະກັນ 
 

ທຄຕລ ໄດ້ແຕ່ງຕັ ື້ງຜ ້ອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນເພື ີ່ອດ າເນີນການຈອງ ແລະ ການຊ າລະຄ່າຈອງຮ ້ນຈ ານວນ 
71,145,700 ຮ ້ນ (ລວມທັງຈ ານວນຮ ້ນທັງໝົດທີີ່ສະເໜີຂາຍບົນພືື້ນຖານການໃຊ້ສິດຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນດືມ), ດ້ວຍມ ນ
ຄ່າກ ານົດ 5,050 ກີບຕໍໍ່ຮ ້ນສ າລັບ (RO) ແລະ 5,300 ກີບຕໍໍ່ຮ ້ນສ າລັບ (PO) ຕາມການຄ ້າປະກັນແບບ firm 
commitment (ຖ້າຂາຍບໍໍ່ໝົດຜ ້ຄ ້າປະກັນເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ) ໂດຍອີງຕາມຂໍ ກ ານົດ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາຄ ້າ
ປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ. 

ຖ້າຄ ່ສັນຍາລະເມີດສິດສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ຊ ີ່ງເປັນການລະເມີດໃນຂໍ ທີີ່ເປັນເນືື້ອໃນສ າຄັນ ແລະ ບໍໍ່ມີການຊົດເຊີຍ
ຄວາມເສີຍຫາຍພາຍໃນເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ຫ ື ບໍໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍໄດ້, ຄ ່ສັນຍາຝູ່າຍທີີ່ເສຍຫາຍອາດ
ຕັດສິນໃຈແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາຕໍໍ່ຄ ່ສັນຍາອີກຝູ່າຍໜືີ່ງ ແລະ ຜົນການຍົກເລີກສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ຊ ີ່ງອາດລວມເຖງິຄ່າ
ເສຍຫາຍ ແລະ ຄ່າປັບໄໝ. 

6. ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 
 

ລາຍຈ່າຍທີີ່ໃຊ້ໃນການສະເໜີຂາຍຮ ້ນຈ່າຍເປັນເງ ິນກີບທຽບເທົົ່າປະມານ 55,000 ໂດລ້າສະຫະລັດ ບໍໍ່ລວມ
ເອົາຄ່າທ ານຽມທີີ່ຕ້ອງການຈ່າຍໃຫ້ຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ. 

7. ຂັື້ນຕອນການຂໍຮັບເອົາໜັງສືຊວນຊືື້ ແລະ ແບບຟອມການຈອງຊືື້ຮ ້ນ 
 

- ໄລຍະສະເໜີຂາຍຮ ້ນໃຫ້ກັບຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມ: ເວລາ 8:30 ເຖິງ 15:30, ລະຫວ່າງວັນທີ 28/08/2017 
ເຖິງ 30/08/2017 

- ໄລຍະສະເໜີຂາຍຮ ້ນໃຫ້ກັບມວນຊົນທົົ່ວໄປ: ເວລາ 8:30 ເຖິງ 15:30, ລະວາງວັນທີ 31/08/2017 
ເຖິງ 01/09/2017  
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ເມືອງໄຊ, ແຂວງອ ດົມໄຊ. ແຟັກ: (856-81) 212234  
ອິເມວ: bcelodx@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

19 ສາຂາເຊກອງ 
ຖະໜົນເລກທີ 16, ບ້ານໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ
ລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ. 

ໂທ: (856-38) 211689 
ແຟັກ: (856-38) 211689  
ອິເມວ: bcelsek@bcel.com.la  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

20 ສາຂາໂພນໂຮງ 
ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານໂພນໂຮງ, ເມືອງໂພນ
ໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ 

ໂທ: (856-23) 212171 
ແຟັກ: (856-23) 212173  
ລະຫັດ Swift: COEBLALA 

ແຫ ່ງຂໍ ມ ນ：ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

5. ເງ ືີ່ອນໄຂຂອງການຄ ້າປະກັນ 
 

ທຄຕລ ໄດ້ແຕ່ງຕັ ື້ງຜ ້ອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນເພື ີ່ອດ າເນີນການຈອງ ແລະ ການຊ າລະຄ່າຈອງຮ ້ນຈ ານວນ 
71,145,700 ຮ ້ນ (ລວມທັງຈ ານວນຮ ້ນທັງໝົດທີີ່ສະເໜີຂາຍບົນພືື້ນຖານການໃຊ້ສິດຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນດືມ), ດ້ວຍມ ນ
ຄ່າກ ານົດ 5,050 ກີບຕໍໍ່ຮ ້ນສ າລັບ (RO) ແລະ 5,300 ກີບຕໍໍ່ຮ ້ນສ າລັບ (PO) ຕາມການຄ ້າປະກັນແບບ firm 
commitment (ຖ້າຂາຍບໍໍ່ໝົດຜ ້ຄ ້າປະກັນເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ) ໂດຍອີງຕາມຂໍ ກ ານົດ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາຄ ້າ
ປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ. 

ຖ້າຄ ່ສັນຍາລະເມີດສິດສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ຊ ີ່ງເປັນການລະເມີດໃນຂໍ ທີີ່ເປັນເນືື້ອໃນສ າຄັນ ແລະ ບໍໍ່ມີການຊົດເຊີຍ
ຄວາມເສີຍຫາຍພາຍໃນເວລາທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ຫ ື ບໍໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍໄດ້, ຄ ່ສັນຍາຝູ່າຍທີີ່ເສຍຫາຍອາດ
ຕັດສິນໃຈແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາຕໍໍ່ຄ ່ສັນຍາອີກຝູ່າຍໜືີ່ງ ແລະ ຜົນການຍົກເລີກສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ຊ ີ່ງອາດລວມເຖງິຄ່າ
ເສຍຫາຍ ແລະ ຄ່າປັບໄໝ. 

6. ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ 
 

ລາຍຈ່າຍທີີ່ໃຊ້ໃນການສະເໜີຂາຍຮ ້ນຈ່າຍເປັນເງ ິນກີບທຽບເທົົ່າປະມານ 55,000 ໂດລ້າສະຫະລັດ ບໍໍ່ລວມ
ເອົາຄ່າທ ານຽມທີີ່ຕ້ອງການຈ່າຍໃຫ້ຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ. 

7. ຂັື້ນຕອນການຂໍຮັບເອົາໜັງສືຊວນຊືື້ ແລະ ແບບຟອມການຈອງຊືື້ຮ ້ນ 
 

- ໄລຍະສະເໜີຂາຍຮ ້ນໃຫ້ກັບຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມ: ເວລາ 8:30 ເຖິງ 15:30, ລະຫວ່າງວັນທີ 28/08/2017 
ເຖິງ 30/08/2017 

- ໄລຍະສະເໜີຂາຍຮ ້ນໃຫ້ກັບມວນຊົນທົົ່ວໄປ: ເວລາ 8:30 ເຖິງ 15:30, ລະວາງວັນທີ 31/08/2017 
ເຖິງ 01/09/2017  
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ສ າລັບໜັງສືຊວນຊືື້ ແລະ ແບບຟອມການຈອງຊືື້ຮ ້ນນັື້ນຜ ້ລົງທ ນແມ່ນສາມາດພົວພັນເອົາໄດ້ຕາມທີີ່ຢ ູ່ຂອງຜ ້
ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ, ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນຫ ືຜ ຈ້ັດສັນຮ ້ນ ແລະ ສາຂາແຕ່ລະແຫ່ງຂອງ ທຄຕລ ໃນຖານະ
ເປັນຜ ຕ້າງໜ້າຂອງຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ, ລາຍລະອຽດເບິີ່ງໄດ້ໃນຂໍ ທີີ່ 4. 

8. ວິທີການຈອງຊືື້ຮ ້ນ 
 

ຜ ້ຈອງຊືື້ຮ ້ນສາມາດພົວພັນເອົາໜັງສືຊວນຊືື້ ແລະ ໃບຈອງຊືື້ໄດ້ຈາກຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ແລະ 
ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນພາຍໃນໄລຍະສະເໜີຂາຍຮ ້ນທີີ່ກ ານົດໃວ້ໃນໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້. ຜ ້ຈອງຊືື້ຮ ້ນຕ້ອງປະກອບຂໍ 
ມ ນໃສ່ໃບຈອງຊືື້ຢູ່າງຈະແຈ້ງດັົ່ງເອກະສານລ ່ມນີື້: 

ເອກະສານຢັັ້ງຢືນສະຖານະພາບທີີ່ຕ້ອງປະກອບມີ: 
- ສ າລັບນັກລົງທ ນລາວ: ສ າເນົາບັດປະຈ າຕົວ; 
- ສ າລັບນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ: ສ າເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport); 
- ໃບມອບສິດຈາກຜ ້ຈອງຊືື້: ໃນກໍລະນີທີີ່ເຈົື້າຂອງບັນຊີມອບໝາຍໃຫ້ບ ກຄົນທີສາມມາຈອງຊືື້ແທນ; 
- ນັກລົງທ ນທີີ່ເປັນ ທຄຕລ ຫ ື ສະຖາບັນ: ສ າເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ສ າເນົາບັດປະຈ າຕົວ ຫ ືໜັງ

ສືຜ່ານແດນ (Passport) ຂອງບ ກຄົນທີີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ. 
ຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ແລະ ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນທີີ່ຮັບເອົາການຈອງຊືື້ຮ ້ນຈະອອກໃບຢັັ້ງຢືນທີີ່

ເປັນຫ ັກຖານກ່ຽວກັບການຈອງຊືື້ຮ ້ນໃຫ້ຜ ້ຈອງຊືື້ຮ ້ນ; ຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ແລະ ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນ
ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນການແບ່ງປັນຮ ້ນຫ ັງຈາກມືື້ສິື້ນສ ດໄລຍະການສະເໜີຂາຍ. 

9. ວິທີການຊ າລະການຈອງຊືື້ຮ ້ນ 
 

ຜ ້ລົງທ ນທີີ່ມີຈ ດປະສົງຈອງຊືື້ຮ ້ນເພີີ່ມທ ນສາມາດຝາກເງິນເຂົື້າບັນຊີ ເພືີ່ອໃຊ້ສ າລັບການຈອງຊືື້ຮ ້ນເຂົື້າໄປໃນ
ບັນຊີຕາມທີີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນແບບຟອມການຈອງຊືື້ຮ ້ນ. 

ດັົ່ງນັື້ນ, ຜ ້ຈອງຈະຕ້ອງໂອນຈ ານວນເງ ິນທີີ່ຈອງຊືື້ຮ ້ນຕາມມ ນຄ່າຂອງຮ ້ນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເພືີ່ອການຈອງຊືື້ຮ ້ນ
ສາມັນເພີີ່ມທ ນລ່ວງໜ້າກ່ອນການສິື້ນສ ດໄລຍະເວລາຂອງການສະເໜີຂາຍ.  

10. ການແບ່ງປັນຮ ້ນໃນກໍລະນີຈອງເກີນຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍ 
 

ກໍລະນີຜ ້ຄ ້າປະກັນອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ແລະ ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນໄດ້ຮັບການຈອງຊືື້ຮ ້ນທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂັື້ນ
ຕອນຫ າຍກວ່າຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ບໍລິສັດຕົກລົງເຫັນດີອອກຈ າໜ່າຍ ຜ ້ຈັດສັນຮ ້ນຈະມີສິດໃນການພິຈາລະນາໃນການ
ແບ່ງປັນຮ ້ນສາມມັນເພີື້ມທ ນ ໃຫ້ກັບຜ ້ລົງທ ນໃດໜືີ່ງ ຫ ື ທັງໝົດໂດຍຄ ານ ງເຖິງຜົນປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງບໍລິສັດ ທັງ
ນີື້ອາດນ າໃຊ້ຫ າຍວິທີການເຊັົ່ນ: ການສະເລ່ຍຖ່ວງນ ້າໜັກ, ການຈອງກ່ອນໄດ້ກ່ອນ ຫ ື ອືີ່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

11. ການສົົ່ງຄ່າຈອງຊືື້ຮ ້ນຄືນໃນກໍລະນີທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຮ ້ນ 
 

ອີງຕາມມາດຕາ 19 ຂອງລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ເລກທີ 018/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະ 
ກົດປີ 2015, ກໍລະນຜີ ລ້ົງທ ນທີີ່ຈອງຊືື້ຮ ້ນບໍໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຮ ້ນ ຕ້ອງສົົ່ງເງ ິນມັດຈ າທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນທີີ່ຍັງເຫ ືອຄືນ
ໃຫ້ແກ່ຜ ້ລົງທ ນທີີ່ຈອງຊືື້ຮ ້ນ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 5 (ຫ້າ) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິື້ນສ ດການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ
ເປັນຕົື້ນໄປ. 
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ກໍລະນີກາຍກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການສົົ່ງເງິນມັດ
ຈ າຄືນທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນທີີ່ເຫ ືອຄືນໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າທີີ່ຈອງຊືື້ຮ ້ນ ພ້ອມດ້ວຍດອກເບ້ຍຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງ
ທະນາຄານຕົວແທນຂອງຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ໃນໄລຍະເວລານັື້ນ. 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດຂັື້ນຕອນການຊ າລະເງ ິນ ຫ ື ສົົ່ງເງ ິນມັດຈ າຄືນ ຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນຕ້ອງໂອນ
ເງ ິນທີີ່ີ່ລະດົມໄດ້ຈາກບັນຊີສະເພາະສ າລັບການເປີດຈອງຊືື້ຮ ້ນ ເຂົື້າໃນບັນຊີເງ ິນສະເພາະສ າລັບທ ນທີີ່ລະດົມໄດ້ຂອງ   
ທຄຕລ. 

12. ການແບ່ງປັນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນ 
 

ພາຍຫ ັງທີີ່ຜ ້ຄ ້າປະກັນ ແລະ ຕົວແທນຈັດຈ າໜ່າຍໄດ້ດ າເນີນການຮັບຈອງຊືື້ຮ ້ນຖືກຕ້ອງຕາມຂັື້ນຕອນ ແລະ 
ລະບຽບການແລ້ວ ການແບ່ງປັນຮ ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທ ນແມ່ນຈະໄດ້ດ າເນີນໄປ ຊ ີ່ງຄາດວ່າຈະສ າເລັດພາຍໃນ 5 (ຫ້າ) 
ວັນລັດຖະການ ຫ ັງຈາກສິື້ນສ ດໄລຍະເວລາຂອງການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນແລ້ວ ເພືີ່ອເປັນການຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ນັກລົງທ ນ. ຜ ້ຄ ້າປະກັນການຈັດຈ າໜ່າຍຮ ້ນມີສິດພິຈາລະນາໃນການຈັດສັນຮ ້ນ
ໃຫ້ນັກລົງທ ນໃດໜ ີ່ງ ຫ ື ທັງໝົດດ້ວຍການນ າໃຊ້ວິທີການຈອງຕາມສິດສ າລັບຮ ້ນ RO, ສ່ວນຮ ້ນ PO ແມ່ນອາດນ າ
ໃຊ້ວິທີຕາມຂໍ  10 ຂອງໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ ແຕ່ຮ ້ນຈະຕ້ອງຖືກຈັດສັນໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ. ເຖິງຢູ່າງໄດ
ກໍໍ່ຕາມ ຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ຫ ື ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນຂໍສະຫງວນສິດໃນການປະຕິເສດການຈອງຊືື້ຮ ້ນ  
ແລະ ການແບ່ງປັນທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍຕາມໃບຈອງຮ ້ນ ໃນກໍລະນີທີີ່ຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ຫ ື ຕົວແທນການ
ອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນດີວ່າການຈອງຊືື້ຮ ້ນດັົ່ງກ່າວເກີດບັນຫາ,ອ ປະສັກ ຫ ື ມີຂໍ ຈ າກັດໃນການ
ດ າເນີນການ ເພືີ່ອໃຫ້ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນໃນຄັື້ງນີື້ມີປະສິດທິຜົນສ ງສ ດ. ໃນກໍລະນີທີີ່ອອກຈັດຈ າໜ່າຍຫາກຖືກ
ຈອງຊືື້ໝົດກ່ອນວັນທີກ ານົດໄວ້ຜ ້ຄ ້າປະກັນ ການຈັດຈ າໜ່າຍຮ ້ນສາມາດປິດການຈອງກ່ອນເວລາກ ານົດໄວ້ໄດ້. 

13. ການສົົ່ງມອບຮ ້ນ 
 

ນາຍທະບຽນຮ ້ນຈະຝາກຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນ ເຂົື້າບັນຊີຫ ັກຊັບທີີ່ຜ ້ຈອງຊືື້ຮ ້ນມີບັນຊີຊືື້-ຂາຍຫ ັກຊັບຢ ູ່ນ າ
ບໍລິສັດຫ ັກຊັບທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສ ນຮັບຝາກຫ ັກຊັບຂອງ ຕລຊລ ຕາມທີີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜ ຈ້ອງຊືື້ຮ ້ນຮັບຊາບໄວ້ໃນໃບ
ຈອງຊືື້, ຢູ່າງໄດກໍໍ່ຕາມ ຜ ຖື້ຮ ້ນຂອງ ທຄຕລ ມີສິດທີີ່ຈະຂໍໃຫ້ບໍລິສັດຫ ັກຊັບອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຖືຄອງຮ ້ນໃຫ້ໄດ້ໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

14. ການໂອນຮ ້ນ 
 

ຮ ້ນຂອງບໍລິສັດມະຫາຊົນສາມາດໂອນໃຫ້ພາຍໃນ ຫ ື ພາຍນອກໄດ້, ການໂອນຮ ້ນຖືວ່າສ າເລັດເມືີ່ອຜ ໂ້ອນໄດ້
ສະຫ ັກຫ ັງໃບຮ ້ນໂດຍກ ານົດຊືີ່ຂອງຜ ້ໂອນພ້ອມດ້ວຍລາຍເຊັົ່ນ ແລະ ລາຍຊືີ່ຂອງພວກກ່ຽວ ແລະ ຜ ້ໂອນໄດ້ມອບໃບ
ຮ ້ນໃຫ້ຜ ຮ້ັບໂອນ. 

ການໂອນຮ ້ນຈະມີຜົນໃຊ້ໄດ້ຕໍໍ່: 
-  ເມືີ່ອ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຂ ື້ນທະບຽນການໂອນ; 
- ເມືີ່ອ ທຄຕລ ໄດ້ຂ ື້ນທະບຽນການໂອນໃຫ້ແລ້ວ ພາຍຫ ັງເຫັນວ່າການໂອນຖືກຕ້ອງຕາມຂັື້ນຕອນແລ້ວ    

ທຄຕລ ຕ້ອງຂ ື້ນທະບຽນການໂອນໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນກ ານົດ 5 (ຫ້າ) ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງເປັນຕົື້ນໄປ. 
ໃນກໍລະນີການໂອນບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ທຄຕລ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ຍ້ືີ່ນຄ າຮ້ອງຮັບຊາບພາຍໃນກ ານົດ 5 (ຫ້າ) ວັນລັດຖະ

ການນັບແຕ່ວັນຮັບຄ າຮ້ອງເພືີ່ອນ າໄປແກ້ໄຂ. 
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ກໍລະນີກາຍກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການສົົ່ງເງິນມັດ
ຈ າຄືນທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນທີີ່ເຫ ືອຄືນໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າທີີ່ຈອງຊືື້ຮ ້ນ ພ້ອມດ້ວຍດອກເບ້ຍຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງ
ທະນາຄານຕົວແທນຂອງຜ ຄ້ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ໃນໄລຍະເວລານັື້ນ. 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດຂັື້ນຕອນການຊ າລະເງ ິນ ຫ ື ສົົ່ງເງ ິນມັດຈ າຄືນ ຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນຕ້ອງໂອນ
ເງ ິນທີີ່ີ່ລະດົມໄດ້ຈາກບັນຊີສະເພາະສ າລັບການເປີດຈອງຊືື້ຮ ້ນ ເຂົື້າໃນບັນຊີເງ ິນສະເພາະສ າລັບທ ນທີີ່ລະດົມໄດ້ຂອງ   
ທຄຕລ. 

12. ການແບ່ງປັນຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນ 
 

ພາຍຫ ັງທີີ່ຜ ້ຄ ້າປະກັນ ແລະ ຕົວແທນຈັດຈ າໜ່າຍໄດ້ດ າເນີນການຮັບຈອງຊືື້ຮ ້ນຖືກຕ້ອງຕາມຂັື້ນຕອນ ແລະ 
ລະບຽບການແລ້ວ ການແບ່ງປັນຮ ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທ ນແມ່ນຈະໄດ້ດ າເນີນໄປ ຊ ີ່ງຄາດວ່າຈະສ າເລັດພາຍໃນ 5 (ຫ້າ) 
ວັນລັດຖະການ ຫ ັງຈາກສິື້ນສ ດໄລຍະເວລາຂອງການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນແລ້ວ ເພືີ່ອເປັນການຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ນັກລົງທ ນ. ຜ ້ຄ ້າປະກັນການຈັດຈ າໜ່າຍຮ ້ນມີສິດພິຈາລະນາໃນການຈັດສັນຮ ້ນ
ໃຫ້ນັກລົງທ ນໃດໜ ີ່ງ ຫ ື ທັງໝົດດ້ວຍການນ າໃຊ້ວິທີການຈອງຕາມສິດສ າລັບຮ ້ນ RO, ສ່ວນຮ ້ນ PO ແມ່ນອາດນ າ
ໃຊ້ວິທີຕາມຂໍ  10 ຂອງໜັງສືຊວນຊືື້ສະບັບນີື້ ແຕ່ຮ ້ນຈະຕ້ອງຖືກຈັດສັນໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ. ເຖິງຢູ່າງໄດ
ກໍໍ່ຕາມ ຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ຫ ື ຕົວແທນຈ າໜ່າຍຮ ້ນຂໍສະຫງວນສິດໃນການປະຕິເສດການຈອງຊືື້ຮ ້ນ  
ແລະ ການແບ່ງປັນທີີ່ອອກຈ າໜ່າຍຕາມໃບຈອງຮ ້ນ ໃນກໍລະນີທີີ່ຜ ້ຄ ້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນ ຫ ື ຕົວແທນການ
ອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນດີວ່າການຈອງຊືື້ຮ ້ນດັົ່ງກ່າວເກີດບັນຫາ,ອ ປະສັກ ຫ ື ມີຂໍ ຈ າກັດໃນການ
ດ າເນີນການ ເພືີ່ອໃຫ້ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ້ນໃນຄັື້ງນີື້ມີປະສິດທິຜົນສ ງສ ດ. ໃນກໍລະນີທີີ່ອອກຈັດຈ າໜ່າຍຫາກຖືກ
ຈອງຊືື້ໝົດກ່ອນວັນທີກ ານົດໄວ້ຜ ້ຄ ້າປະກັນ ການຈັດຈ າໜ່າຍຮ ້ນສາມາດປິດການຈອງກ່ອນເວລາກ ານົດໄວ້ໄດ້. 

13. ການສົົ່ງມອບຮ ້ນ 
 

ນາຍທະບຽນຮ ້ນຈະຝາກຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນ ເຂົື້າບັນຊີຫ ັກຊັບທີີ່ຜ ້ຈອງຊືື້ຮ ້ນມີບັນຊີຊືື້-ຂາຍຫ ັກຊັບຢ ູ່ນ າ
ບໍລິສັດຫ ັກຊັບທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສ ນຮັບຝາກຫ ັກຊັບຂອງ ຕລຊລ ຕາມທີີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜ ຈ້ອງຊືື້ຮ ້ນຮັບຊາບໄວ້ໃນໃບ
ຈອງຊືື້, ຢູ່າງໄດກໍໍ່ຕາມ ຜ ຖື້ຮ ້ນຂອງ ທຄຕລ ມີສິດທີີ່ຈະຂໍໃຫ້ບໍລິສັດຫ ັກຊັບອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຖືຄອງຮ ້ນໃຫ້ໄດ້ໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

14. ການໂອນຮ ້ນ 
 

ຮ ້ນຂອງບໍລິສັດມະຫາຊົນສາມາດໂອນໃຫ້ພາຍໃນ ຫ ື ພາຍນອກໄດ້, ການໂອນຮ ້ນຖືວ່າສ າເລັດເມືີ່ອຜ ໂ້ອນໄດ້
ສະຫ ັກຫ ັງໃບຮ ້ນໂດຍກ ານົດຊືີ່ຂອງຜ ້ໂອນພ້ອມດ້ວຍລາຍເຊັົ່ນ ແລະ ລາຍຊືີ່ຂອງພວກກ່ຽວ ແລະ ຜ ້ໂອນໄດ້ມອບໃບ
ຮ ້ນໃຫ້ຜ ຮ້ັບໂອນ. 

ການໂອນຮ ້ນຈະມີຜົນໃຊ້ໄດ້ຕໍໍ່: 
-  ເມືີ່ອ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຂ ື້ນທະບຽນການໂອນ; 
- ເມືີ່ອ ທຄຕລ ໄດ້ຂ ື້ນທະບຽນການໂອນໃຫ້ແລ້ວ ພາຍຫ ັງເຫັນວ່າການໂອນຖືກຕ້ອງຕາມຂັື້ນຕອນແລ້ວ    

ທຄຕລ ຕ້ອງຂ ື້ນທະບຽນການໂອນໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນກ ານົດ 5 (ຫ້າ) ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງເປັນຕົື້ນໄປ. 
ໃນກໍລະນີການໂອນບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ທຄຕລ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ຍ້ືີ່ນຄ າຮ້ອງຮັບຊາບພາຍໃນກ ານົດ 5 (ຫ້າ) ວັນລັດຖະ

ການນັບແຕ່ວັນຮັບຄ າຮ້ອງເພືີ່ອນ າໄປແກ້ໄຂ. 
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 ວິທີການກ ານົດ ແລະ ຂໍປູ່ຽນໃບຮ ້ນໃໝ່ໃຫ້ບົົ່ງໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ເຖິງຢູ່າງໄດກໍໍ່ຕາມການໂອນ
ຮ ້ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ ຕລຊລ ເນືີ່ອງຈາກຮ ້ນນັື້ນອອກເພືີ່ອທ າການຊືື້-ຂາຍໃນ ຕລຊລ. 

15. ການຈ່າຍເງ ິນປັນຜົນ 
 

  ທຄຕລ ມີນະໂຍບາຍຈ່າຍເງ ິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນ ໃນອັດຕາສ່ວນບໍໍ່ຕ ່າກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກ າໄລ
ສ ດທິຂອງ ທຄຕລ ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ຫັກເຂົື້າຄັງສ າຮອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄັງສ າຮອງຕາມລະບຽບການທີີ່ ທຄຕລ ໄດ້
ກ ານົດໄວ້. 

ມະຕິຕົກລົງຕ່າງໆຂອງກອງປະຊ ມສາມັນຜ ້ຖືຮ ້ນປະຈ າປີ 2015 ໄດອ້ະນ ມັດນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ
ໃຫ້ກັບຜ ້ຖືຮ ້ນ 1 ຄັື້ງ/ປີ ໂດຍມີການສະເໜີໃຫ້ມີການຈ່າຍເງ ິນປັນຜົນບໍໍ່ຫ  ດ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກ າໄລສ ດທິຂອງ
ທະນາຄານພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ຫັກເຂົື້າຄັງສ າຮອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄັງສ າຮອງຕາມລະບຽບການທີີ່ ທຄຕລ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ 
ແລະ ສ າລັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນລະຫວ່າງປີນັື້ນ 

ເຖິງແນວໃດກໍໍ່ຕາມອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍເງ ິນປັນຜົນບໍໍ່ຫ  ດ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກ າໄລສ ດທິດັົ່ງກ່າວອາດມີ
ການປູ່ຽນແປງຂ ື້ນກັບການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນ ມັດຈາກກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ. ການພິຈາລະນາອາດຈະອີງໃສ່ສະພາບ
ເສດຖະກິດ, ກະແສເງ ິນສົດ, ແຜນການລົງທ ນ, ເງ ືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ ກ ານົດໃນສັນຍາຕ່າງໆທີີ່ ທຄຕລ ຜ ກພັນນ າຢ ູ່, 
ລວມທັງຂໍ ຈ າກັດທາງກົດໝາຍ ແລະ ຄຽງຄ ່ກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນໃນການຮັບຮອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາ 
ຄານໃນອະນາຄົດ. 

  ທຄຕລ ຈະຈ່າຍເງ ິນປັນຜົນເປັນສະກ ນເງ ິນກີບ ແລະ ຜ ້ຖືຮ ້ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກ
ເງິນປັນຜົນ. 

16. ກອງປະຊ ມສາມັນຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນ 
 

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານ ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານຈະ
ຮຽກເປີດກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນຢູ່າງໜ້ອຍປີລະ  1 ຄັື້ງພາຍໃນ 4 ເດືອນນັບຈາກມືື້ສ ດທ້າຍຂອງປີ ສະພາບໍລິຫານຂອງ   
ທຄຕລ ສາມາດຮຽກປະຊ ມກອງປະຊ ມວິສາມັນຜ ້ຖືຮ ້ນໄດ້ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນເຊັົ່ນ: ກໍລະນີຕ າແໜ່ງຜ ້ກວດ
ສອບບັນຊີວ່າງລົງ ຫ ື ຜ ້ອ ານວຍການເກີນກວ່າເຄິີ່ງໜ ີ່ງເຫັນດີໃຫ້ເປີດກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ ຫ ື ຜ ້ຖືຮ ້ນຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່ສານ  
ແລະ ສານສັົ່ງໃຫ້ເປີດກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ ແລະ ຜ ຖື້ຮ ້ນຢູ່າງໜ້ອຍເທົົ່າກັບ 20  ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ຖອກແລ້ວ
ທັງໝົດສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍແຈ້ງຈ ດປະສົງຂໍເປີດກອງປະຊ ມ. ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບການສະເໜີ ສະພາບໍລິຫານ
ກໍໍ່ຕ້ອງເປີດກອງປະຊ ມວິສາມັນຜ ້ຖືຮ ້ນພາຍໃນເວລາ 30 (ສາມສິບ) ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄ າສະເໜີຂໍເປີດກອງ
ປະຊ ມເປັນຕົື້ນໄປ. 

ໜັງສືແຈ້ງເປີດກອງປະຊ ມຂອງຜ ້ຖືຮ ້ນຕ້ອງສົົ່ງໂດຍກົງ ຫ ື ຜ່ານລະບົບສືີ່ສານທີີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນຂອງ
ທະນາຄານທ ກໆທ່ານຢູ່າງໜ້ອຍ 5 (ຫ້າ) ວັນລັດຖະການກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊ ມ. 

  ທຄຕລ ເມືີ່ອໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການຈັດກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນ
ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ ສະບັບ ເລກທີ 257/ສຄຄ, ລົງວັນທີ  2 ມີນາ  2014 ແລະ ປະຕິບັດ
ຕາມຄ າແນະນ າຂອງກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນຂອງທະນາຄານທີີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ. 

ພາຍໃຕ້ຄ າແນະນ າຂອງກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນທະນາຄານທີີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຕາມທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີື້,
ເມືີ່ອສະພາບໍລິຫານເປີດກອງປະຊ ມ, ກອງປະຊ ມແມ່ນມີໜ້າທີີ່ພິຈາລະນາ ແລະ ກ ານົດປະເດັນທີີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ກອງ
ປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນຮັບຮອງ. ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆຈະຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ກັບບັນດາຜ ້ຖືຮ ້ນຕາມລາຍຊືີີ່ທີີ່ລະບ ໄວ້ໃນປຶັ້ມ
ບັນທ ກຜ ຖື້ຮ ້ນ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ 15 (ສິບຫ້າ) ວັນລັດຖະການກ່ອນມີືື້ເປີດກອງປະຊ ມ. 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ອົງປະຊ ມຂອງກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນຂອງທະນາຄານຕ້ອງມີຜ ້ຖືຮ ້ນເຂົື້າຮ່ວມຢູ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ ແລະ ຕ້ອງມີ
ຈ ານວນຮ ້ນເກີນເຄິີ່ງໜ ີ່ງຂອງຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ. 

17. ສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ 
 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວຜ ຖື້ຮ ້ນມີສິດອອກສຽງຕາມຫ ັກການໜືີ່ງຮ ້ນຕໍໍ່ໜ ີ່ງສຽງ ມະຕິຂອງກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນຈະຖືກ
ຮັບຮອງອັດຕະໂນມັດກໍໍ່ຕໍໍ່ເມືີ່ອມີສຽງສ່ວນຫ າຍຈາກກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ. ແຕ່ສ າລັບມະຕິສະເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະ
ນະມັດໂດຍການອອກສຽງຢູ່າງໜ່ອຍສອງສ່ວນສາມຂອງຈ ານວນຜ ້ຖືຮ ້ນ ຫ ື ຕົວແທນຜ ້ຖືຮ ້ນທີີ່ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊ ມ  
ແລະ  ມີຮ ້ນລວມກັນຫ າຍກວ່າ 80  ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ. ປະເດັນເຈາະຈີື້ມທີີ່ຕ້ອງມີການ
ລົງມະຕິສະເພາະຂອງຜ ຖື້ຮ ້ນມີດັົ່ງລ ່ມນີື້: 

- ການລົງຄະແນນສຽງໃນບັນຫາທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ; 
- ການປູ່ຽນແປງກົດລະບຽບ ຫ ື ສັນຍາສ້າງຕັື້ງບໍລິສັດ; 
- ການເພືີີີ່ມທ ນ ຫ ື ຫ  ດທ ນຂອງບໍລິສັດ; 
- ການຄວບ ຫ ື ການຍ ບເລີກບໍລິສັດ; 
- ການຂາຍ ຫ ື ການໂອນກິດຈະການທັງໝົດ ຫ ື ບາງສ່ວນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ບ ກຄົນອືີ່ນ; ແລະ 
- ການຊືື້ ຫ ື ການໂອນກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດອືີ່ນ. 

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ຜ ້ຖືຮ ້ນອາດຈະຖືກຫ້າມລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ຕົນເອງມີ
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງກັບບັນຫາທີີ່ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ ໂດຍກ ານົດຜ ້ໃຫ້ກອງປະຊ ມເປັນຜ ້
ຕົກລົງກັນເອງວ່າຜ ຖື້ຮ ້ນນັື້ນຈະຖືກຈ າກັດສິດ ຫ ື ບໍໍ່. 

18. ສິດໃນການຈອງຊືື້ຮ ້ນໃໝ່ ແລະ ການອອກຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນ 
 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ກ ານົດໄວ້ວ່າການເພືີີ່ມທ ນຂອງບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຜ ້
ຖືຮ ້ນ, ຜ ້ຖືຮ ້ນມີສິດຊືື້ຮ ້ນເພີີ່ມທ ນຕາມລ າດັບບ ລິມະສິດ; ການເພືີ່ມທ ນຈະໄດ້ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມຕາມ
ອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮ ້ນຂອງແຕ່ລະຄົນກ່ອນ ຮ ້ນເພີີ່ມທ ນໃດທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຊືື້ພາຍໃນເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຫ ື ຖືກ
ສະຫ ະສິດໂດຍຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມກໍໍ່ຈະສາມາດສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜ ຖື້ຮ ້ນທົົ່ວໄປໄດ້.  
 ຕໍໍ່ກັບການເພີີ່ມທ ນ ບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນການເພີີ່ມທ ນກັບກະຊວງ ອ ດສະຫາກ າ ແລະ ການຄ້າ ພາຍ
ໃນກ ານົດເວລາ 10 (ສິບ) ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ມືື້ໄດ້ກ ານົດໃຫ້ຊ າລະເງິນຄ່າຈອງຮ ້ນທີີ່ຈອງໄວ້. ນອກຈາກນີື້ບໍລິສັດ
ຈະແຈ້ງໃຫ້ມວນຊົນທົົ່ວໄປຮັບຮ ້ເຖິງການຂ ື້ນທະບຽນການເພີີ່ມທ ນຢູ່າງໜ້ອຍໜ ີ່ງຄັື້ງພາຍໃນເວລາ 10 (ສິບ) ວັນ
ລັດຖະການນັບ ແຕ່ວັນທີີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ. 

19. ການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງ ິນ 
 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ກ ານົດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮ່ວມມືກັບຜ ້ກວດສອບພາຍນອກ ໃນການໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບແຫ ່ງຄວາມຊັດເຈນຂອງຕົວເລກ ແລະ ຂໍ ມ ນທີີ່ປະກົດໃນບົດລາຍງານຖານະການເງິນຂອງ
ບໍລິສັດກ່ອນສະເໜີຜ່ານກອງປະຊ ມ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ,ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນຂອງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ຢັັ້ງຢືນຈາກຜ ກ້ວດສອບບັນຊີ ແລະ ການຕົກລົງຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ. 

ນອກຈາກນີື້ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ ມ ນຕາມລະບຽບ ສະບັບເລກທີ 007/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ  3 
ເມສາ ປີ 2014  ກ ານົດໃຫ້ບໍລິສັດກຽມ ແລະ ສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈ າປີທີີ່ຜ່ານການກວດສອບແລ້ວ 



  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

67 
 

ອົງປະຊ ມຂອງກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນຂອງທະນາຄານຕ້ອງມີຜ ້ຖືຮ ້ນເຂົື້າຮ່ວມຢູ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ ແລະ ຕ້ອງມີ
ຈ ານວນຮ ້ນເກີນເຄິີ່ງໜ ີ່ງຂອງຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ. 

17. ສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ 
 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວຜ ຖື້ຮ ້ນມີສິດອອກສຽງຕາມຫ ັກການໜືີ່ງຮ ້ນຕໍໍ່ໜ ີ່ງສຽງ ມະຕິຂອງກອງປະຊ ມຜ ້ຖືຮ ້ນຈະຖືກ
ຮັບຮອງອັດຕະໂນມັດກໍໍ່ຕໍໍ່ເມືີ່ອມີສຽງສ່ວນຫ າຍຈາກກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ. ແຕ່ສ າລັບມະຕິສະເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະ
ນະມັດໂດຍການອອກສຽງຢູ່າງໜ່ອຍສອງສ່ວນສາມຂອງຈ ານວນຜ ້ຖືຮ ້ນ ຫ ື ຕົວແທນຜ ້ຖືຮ ້ນທີີ່ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊ ມ  
ແລະ  ມີຮ ້ນລວມກັນຫ າຍກວ່າ 80  ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ານວນຮ ້ນທີີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ. ປະເດັນເຈາະຈີື້ມທີີ່ຕ້ອງມີການ
ລົງມະຕິສະເພາະຂອງຜ ຖື້ຮ ້ນມີດັົ່ງລ ່ມນີື້: 

- ການລົງຄະແນນສຽງໃນບັນຫາທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ; 
- ການປູ່ຽນແປງກົດລະບຽບ ຫ ື ສັນຍາສ້າງຕັື້ງບໍລິສັດ; 
- ການເພືີີີ່ມທ ນ ຫ ື ຫ  ດທ ນຂອງບໍລິສັດ; 
- ການຄວບ ຫ ື ການຍ ບເລີກບໍລິສັດ; 
- ການຂາຍ ຫ ື ການໂອນກິດຈະການທັງໝົດ ຫ ື ບາງສ່ວນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ບ ກຄົນອືີ່ນ; ແລະ 
- ການຊືື້ ຫ ື ການໂອນກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດອືີ່ນ. 

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ຜ ້ຖືຮ ້ນອາດຈະຖືກຫ້າມລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ຕົນເອງມີ
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງກັບບັນຫາທີີ່ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ ໂດຍກ ານົດຜ ້ໃຫ້ກອງປະຊ ມເປັນຜ ້
ຕົກລົງກັນເອງວ່າຜ ຖື້ຮ ້ນນັື້ນຈະຖືກຈ າກັດສິດ ຫ ື ບໍໍ່. 

18. ສິດໃນການຈອງຊືື້ຮ ້ນໃໝ່ ແລະ ການອອກຮ ້ນສາມັນເພີີ່ມທ ນ 
 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ກ ານົດໄວ້ວ່າການເພືີີ່ມທ ນຂອງບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຜ ້
ຖືຮ ້ນ, ຜ ້ຖືຮ ້ນມີສິດຊືື້ຮ ້ນເພີີ່ມທ ນຕາມລ າດັບບ ລິມະສິດ; ການເພືີ່ມທ ນຈະໄດ້ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮ ້ນເດີມຕາມ
ອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮ ້ນຂອງແຕ່ລະຄົນກ່ອນ ຮ ້ນເພີີ່ມທ ນໃດທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຊືື້ພາຍໃນເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຫ ື ຖືກ
ສະຫ ະສິດໂດຍຜ ຖື້ຮ ້ນເດີມກໍໍ່ຈະສາມາດສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜ ຖື້ຮ ້ນທົົ່ວໄປໄດ້.  
 ຕໍໍ່ກັບການເພີີ່ມທ ນ ບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນການເພີີ່ມທ ນກັບກະຊວງ ອ ດສະຫາກ າ ແລະ ການຄ້າ ພາຍ
ໃນກ ານົດເວລາ 10 (ສິບ) ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ມືື້ໄດ້ກ ານົດໃຫ້ຊ າລະເງິນຄ່າຈອງຮ ້ນທີີ່ຈອງໄວ້. ນອກຈາກນີື້ບໍລິສັດ
ຈະແຈ້ງໃຫ້ມວນຊົນທົົ່ວໄປຮັບຮ ້ເຖິງການຂ ື້ນທະບຽນການເພີີ່ມທ ນຢູ່າງໜ້ອຍໜ ີ່ງຄັື້ງພາຍໃນເວລາ 10 (ສິບ) ວັນ
ລັດຖະການນັບ ແຕ່ວັນທີີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ. 

19. ການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງ ິນ 
 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ກ ານົດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮ່ວມມືກັບຜ ້ກວດສອບພາຍນອກ ໃນການໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບແຫ ່ງຄວາມຊັດເຈນຂອງຕົວເລກ ແລະ ຂໍ ມ ນທີີ່ປະກົດໃນບົດລາຍງານຖານະການເງິນຂອງ
ບໍລິສັດກ່ອນສະເໜີຜ່ານກອງປະຊ ມ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ,ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນຂອງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ຢັັ້ງຢືນຈາກຜ ກ້ວດສອບບັນຊີ ແລະ ການຕົກລົງຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊ ມຜ ຖື້ຮ ້ນ. 

ນອກຈາກນີື້ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ ມ ນຕາມລະບຽບ ສະບັບເລກທີ 007/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ  3 
ເມສາ ປີ 2014  ກ ານົດໃຫ້ບໍລິສັດກຽມ ແລະ ສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈ າປີທີີ່ຜ່ານການກວດສອບແລ້ວ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ແບບຟອມການຈອງຊືື້ຮ ້ນ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ແບບຟອມການຈອງຊືື້ຮ ້ນ 
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ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມກດິຈະການ 14 -15  

 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 16 – 65
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ສາລະບານ 

ໜາ້ 
 
ຂ ມູ້ນທົ່ ວໄປ 1 - 3 

 

ບດົລາຍງານນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ 4 - 8 
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 ທະນາຄານ 
 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ເອີນ້ວ່າ "ທະນາຄານ") ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບມະຫາຊນົ 

ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ). 

 

ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 

ທະນາຄານຖືກສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ   ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບ

ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈກິ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິດາ້ນການທະນາຄານ ສະບບັປັບປຸງຄັງ້ລ່າສຸດ ເລກທ ີ4284/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ11 ພະຈກິ 2010 ອອກໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່

ມາເປັນ ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 

2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັ

ຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງການເງນິ ເປັນຜູ່ຖຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 

 

ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% (ທຽບເທົ່ າກບັ 13,657,759 ຮຸນ້) ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 

ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອງີຕາມສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ

ການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄອືຂອງ BRED ທະນາຄານດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານ

ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາ

ຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150,235,349,000 ກບີໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 

 

ອງີຕາມການແຈງ້ການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ

31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຜູ່ຖຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 95,604,321 70% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ )ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ(  13,657,760 10% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 13,657,759 10% 
ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 13,657,760 10% 
 136,577,600 100%

 

ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານ ລວມທງັການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວ 

ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດ

ຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມມີູນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ

ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

 

ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 682,888 ລາ້ນກບີ (ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015: 682,888 ລາ້ນກບີ).
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 ທະນາຄານ 
 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ເອີນ້ວ່າ "ທະນາຄານ") ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບມະຫາຊນົ 

ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ). 

 

ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 

ທະນາຄານຖືກສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ   ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບ

ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈກິ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິດາ້ນການທະນາຄານ ສະບບັປັບປຸງຄັງ້ລ່າສຸດ ເລກທ ີ4284/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ11 ພະຈກິ 2010 ອອກໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່

ມາເປັນ ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 

2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັ

ຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງການເງນິ ເປັນຜູ່ຖຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 

 

ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% (ທຽບເທົ່ າກບັ 13,657,759 ຮຸນ້) ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 

ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອງີຕາມສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ

ການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄອືຂອງ BRED ທະນາຄານດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານ

ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາ

ຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150,235,349,000 ກບີໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 

 

ອງີຕາມການແຈງ້ການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ

31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຜູ່ຖຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 95,604,321 70% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ )ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ(  13,657,760 10% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 13,657,759 10% 
ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 13,657,760 10% 
 136,577,600 100%

 

ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານ ລວມທງັການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວ 

ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດ

ຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມມີູນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ

ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

 

ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 682,888 ລາ້ນກບີ (ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015: 682,888 ລາ້ນກບີ).

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ  
 

ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໃນວນັທ ີ31 

ທນັວາ 2016 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ສີ່  (4) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ສບິເກົາ້ (19) ສາຂາຫລກັ, ແປດ

ສບິເອດັ (81) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 
 

ບ ລສິດັໃນເຄອື 
 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 
 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 

% ຮຸນ້ຂອງທະ 
ນາຄານ 

ບ ລສິດັຫລກັຊບັ ທຄຕລ - ກທ 

ຈ າກດັ 
ເລກທ ີ180 -10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010 ໂດຍກມົ 

ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ

ລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫລກັຊບັ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ  2016, ທະນາຄານມ ີສີ່  (04) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 
 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 

% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ -

ຫວຽດ 

ເລກທ ີ232/11 ລງົວນັທ ີ08 ກນັຍາ 2011 ໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 

ການເງນິ 
25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  121-09/ຜທ ລງົວນັທ ີ26 ສງິຫາ 2009 ໂດຍ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ 

ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 

ການເງນິ 

46% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທ ີ077/08/FIMC ລງົວນັທ ີ09 ມຖຸິນາ 2008 

ໂດຍ ຄະນະກ າມະການລງົທນຶ ຕ່າງປະເທດ ຂອງສປປ 

ລາວ. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ ຈ າກດັ ເລກທ ີ041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ27 ມງັກອນ 2014 

ໂດຍ ພະແນກທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 

ການເງນິ 

49% 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ສະພາບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ຮອດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 

ທ່ານ ບຸນເຫຼອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈນັທະວສຸີກ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
 

ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊກິຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ຮອດວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານສະບບັນີ ້

ປະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016  

ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ06 ມຖຸິນາ 2008 

ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 

ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 

ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 

ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 

ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 
 

 
  

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
 

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະ ວນັທ ີ01 ມງັກອນ 2016 ເຖງິ ວນັທ ີ14 ມງັກອນ 2016 ແມ່ນທ່ານ ພູ

ຂງົ ຈນັທະຈກັ - ຮກັສາການຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່. 

 

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 ເຖງິ ນະມືອ້ອກເອກະສານລາຍງານການເງນິ

ສະບບັນີ ້ແມ່ນທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ - ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່. 
 

 

ນກັກວດສອບບນັຊ ີ
 

ນກັກວດສອບບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນບ ລສິດັ ເອນີ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈ າກດັ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ສະພາບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ຮອດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 

ທ່ານ ບຸນເຫຼອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈນັທະວສຸີກ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
 

ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊກິຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ຮອດວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານສະບບັນີ ້

ປະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016  

ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ06 ມຖຸິນາ 2008 

ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 

ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 

ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 

ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 

ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 
 

 
  

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
 

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະ ວນັທ ີ01 ມງັກອນ 2016 ເຖງິ ວນັທ ີ14 ມງັກອນ 2016 ແມ່ນທ່ານ ພູ

ຂງົ ຈນັທະຈກັ - ຮກັສາການຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່. 

 

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 ເຖງິ ນະມືອ້ອກເອກະສານລາຍງານການເງນິ

ສະບບັນີ ້ແມ່ນທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ - ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່. 
 

 

ນກັກວດສອບບນັຊ ີ
 

ນກັກວດສອບບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນບ ລສິດັ ເອນີ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈ າກດັ. 

 

 

 

 

 

 
 

ເລກທອີາ້ງອງີ:  60790273/ 18712878-IFRS 
 
 

ບດົລາຍງານນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ 

ຮຽນ: ຜູ່ຖຮຸືນ້ ຂອງ 
ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ທີ່ ນບັຖ ື

 
ຄ າເຫນັແບບມເີງ ືອ່ນໄຂ 
 
ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ໄດດ້ າເນນີການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງ ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ 

ມະຫາຊນົ, ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມກດິຈະການນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີ

ງານລວມກດິຈະການ, ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະກດິລວມກດິຈະການ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທນຶເຈົາ້

ຂອງລວມກດິຈະການ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມກດິຈະການ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທດີັ່ ງກ່າວ ແລະ ບດົອະທບິາຍຊອ້ນ

ທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍບດົສະຫຼຸບຂອງບນັດານະໂຍບາຍທາງບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ. 

 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້, ນອກຈາກຜນົກະທບົຂອງບນັຫາທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນວກັ ພືນ້ຖານໃນການອອກຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ອນໄຂ, 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເຫນັວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ສະບບັນີໄ້ດສ້ະແດງພາບພດົອນັຖກືຕອ້ງ ແລະ ຍຸດຕທິ າ ຂອງ

ຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ລວມທງັ ຜນົປະກອບການລວມກດິຈະການ ແລະ 

ກະແສເງນິສດົສະເພາະກດິຈະການສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດດັ່ ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ. 
 
ພືນ້ຖານການອອກຄ າເຫນັ 
 
ເນື່ ອງຈາກຂ ຈ້ າກດັຂອງຂ ມູ້ນ ທາງຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານຍງັບ ່ ສາມາດສະໜອງຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນຂອງ

ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ແລະ ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງທາງການເງນິ ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວພ້າຍໃຕ ້ມາດຕະຖານຂອງ IFRS ເລກທ ີ7: ”ເຄື່ ອງມື

ທາງການເງນິ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ”  ແລະ IFRS ເລກທ ີ13: “ການຕມີູນຄ່າຍຸດຕທິ າ” 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດດ້ າເນນີການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການກວດສອບ. ບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ທີ່ ກ ານດົໄວພ້າຍໃຕບ້ນັດາມາດຕະຖານເຫຼ ົ່ ານັນ້ ໄດຖ້ກືອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ ໃນວກັ ”ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັ
ກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ”  ຕ ່ ໄປນີ.້ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນມຄີວາມເປັນເອກະລາດ
ຈາກທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊສີ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊຂີອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນຈນັຍາບນັ 

ແລະ ບນັດາຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນຈນັຍາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໃນ ສປປ 

ລາວ ແລະ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັ ໄດປ້ະຕບິດັບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດາ້ນຈນັຍາບນັອື່ ນໆໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ກດົຈນັຍາບນັທາງ

ບນັຊສີ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊຂີອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນຈນັຍາບນັ. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກ

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ     ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້. 
 
ບນັຫາການກວດສອບທີ່ສ າຄນັ 

 
ບນັຫາການກວດສອບທີ່ ສ າຄນັແມ່ນບນັຫາທີ່ ໃນການຕດັສນິໃຈແບບມອືາຊບີຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັທີ່ ສຸດໃນການ

ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງໄລຍະປັດຈບຸນັ. ບນັຫາເຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນຖກືນ າສະເໜໃີນບ ລຍິະບດົຂອງການ

ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການໂດຍທງັໝດົ ແລະ ໃນການຮ່າງຄ າຄດິເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ພວກ

ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ່ ໄດສ້ະໜອງຄ າຄດິເຫນັແບບສງັລວມກ່ຽວກບັບນັຫາເຫຼ ົ່ ານີ.້ 
 



 

 

 

 

 

 
 

ຂງົເຂດທີ່ ເອາົໃຈໃສ່ ວທີກີານກວດສອບຂອງພວກຂາ້ພະເຈ ົາ້ເພື່ອຕອບສະໜອງປັດ
ໄຈຄວາມສ່ຽງ 

 
ການປ່ຽນເປັນມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ 
“IFRS" 
 

ທະນາຄານດ າເນີນງານຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຕິບັດການ

ບນັທກຶ ແລະ ລງົບນັຊ ີໂດຍອງີຕາມ ກດົໝາຍບນັຊ ີຂອງ ສປປ 

ລາວ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ອອກໂດຍ ທະນາຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຕາມມາດຕະຖານ

ສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ ຂອງທະນາຄານແມ່ນຖືກ

ກະກຽມໂດຍ ການລງົບນັທກຶລາຍການດດັແກທ້ີ່ ຈ າເປັນລງົໃນ

ການລງົບນັຊ ີແລະ ລງົບນັທກຶ. 

 

ການກ ານດົທຸກໆຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊີທີ່

ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ ແລະ ການຄດິໄລ່ລາຍການ

ດດັແກທ້ີ່ ຈ າເປັນ, ແມ່ນຮຽກຮອ້ງໃຫດ້ າເນີນການຕດັສນິໃຈ

ໂດຍຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ. 

 

 

 

 

 

ບນັດາຂັນ້ຕອນຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້, ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະບວນ

ການປ່ຽນເປັນມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ

ຂອງທະນາຄານ ລວມມ:ີ 

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດປ້ະເມນີ ແລະ ຊອກຫາສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນ

ການຄດັເລອືກ ແລະ ການນ າໃຊບ້ນັດານະໂຍບາຍການ

ບນັຊຂີອງທະນາຄານ 

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ່້າງການຄາດຄະເນຂອງຄວາມແຕກ

ຕ່າງລະຫວ່າງເອກະສານລາຍງານການເງນິຕາມ ລະບບົ

ການບນັຊລີາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍ

ງານການເງນິ ແລະ ສມົທຽບກບັ ເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິທີ່ ໄດກ້ະກຽມໂດຍທະນາຄານ, 

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດນ້ າໃຊເ້ຄື່ ອງມເືພື່ ອປະເມນີຄວາມຄບົ

ຖວ້ນ ແລະ ຄວາມຖືກຕອ້ງຂອງການເປີດເຜີຍທີ່ ໄດ ້

ກະກຽມໂດຍທະນາຄານ ແລະ  

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໃ້ຫຊ່້ຽວຊານສະເພາະດາ້ນມາດຕະ 

ຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ຂັນ້ຕອນຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເພື່ ອປະເມນີການປະຕບິດັ

ຕາມຂ ກ້ ານດົການເປີດເຜຍີຂອງມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນ

ການລາຍງານການເງນິ. 
 

ເງນິແຮສ າລບັຄ່າເສື່ອມຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລກູຄາ້ (ບດົອະທບິາຍ
ຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ18 - ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລກູຄາ້) 
 

ເງນິແຮສ າລັບຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຂອງເງນິກູແ້ມ່ນມີຍອດທີ່ ສູງ 

ແລະ ເປັນມູນຄ່າຄາດຄະເນທີ່ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນໃນລະດບັທີ່

ສູງ. ຜູ່ບ ລິຫານຂອງທະນາຄານຕອ້ງພິຈາລະນາໃນການຈດັ

ປະເພດ ເງນິກູທ້ີ່ ເກດີດອກອອກຜນົ ແລະ ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ 

ໂດຍອງີຕາມ ປັດໄຈທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບ. 
 
ເພື່ ອຄດິໄລ່ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມ ທະນາຄານແມ່ນໄດພ້ດັທະນາຮູບ

ແບບ ແລະ ສາ້ງຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ແນ່ນອນ ທີ່ ລວມມ ີການປະ

ເມນີຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ ແລະ 

ເງ ື່ອນໄຂທາງການເງນິຂອງຜູ່ກູຢື້ມ. 
 
ເນື່ ອງຈາກຍອດເງນິແຮນີແ້ມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ຮຽກຮອ້ງ

ໃຫມ້ີການຕັດສິນໃຈໃນລະດັບສູງໂດຍຄະນະບ ລິຫານຂອງ

 

 

 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ໄດທ້ດົສອບການ

ອອກແບບ ແລະ ປະສດິທພິາບການດ າເນນີງານຂອງການຄວບ

ຄຸມທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ: 

 ການພຈິາລະນາ ແລະ ການຮບັຮູສ້ນິເຊື່ ອ, 

 ການຈດັລະດບັ ແລະ ການຕດິຕາມສນິເຊື່ ອ,  

 ການຈດັປະເພດລາຍງານຖານະເງນິກູຕ້າມຄວາມສ່ຽງທີ່ ມີ

ລກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ, ແລະ 

 ການຄດິໄລ່ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມສ າລບັໜີເ້ສຍ ໂດຍອງີຕາມ

ບນັດາຂ ກ້ ານດົທາງລະບຽບການ. 

 

ສ າລບັຕວົຢ່າງຂອງເງນິກູທ້ີ່ ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ ທີ່ ຖກືຄດິໄລ່

ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມຕາມແຕ່ລະລູກຄາ້, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ:້ 

 ປະເມນີ ແລະ ຫາສິ່ ງທາ້ທາຍຂ ສ້ມົມຸດຖານຂອງຄະນະ



 

 

 

 

 

 
 

ຂງົເຂດທີ່ ເອາົໃຈໃສ່ ວທີກີານກວດສອບຂອງພວກຂາ້ພະເຈ ົາ້ເພື່ອຕອບສະໜອງປັດ
ໄຈຄວາມສ່ຽງ 

 
ການປ່ຽນເປັນມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ 
“IFRS" 
 

ທະນາຄານດ າເນີນງານຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຕິບັດການ

ບນັທກຶ ແລະ ລງົບນັຊ ີໂດຍອງີຕາມ ກດົໝາຍບນັຊ ີຂອງ ສປປ 

ລາວ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ອອກໂດຍ ທະນາຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຕາມມາດຕະຖານ

ສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ ຂອງທະນາຄານແມ່ນຖືກ

ກະກຽມໂດຍ ການລງົບນັທກຶລາຍການດດັແກທ້ີ່ ຈ າເປັນລງົໃນ

ການລງົບນັຊ ີແລະ ລງົບນັທກຶ. 

 

ການກ ານດົທຸກໆຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊີທີ່

ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ ແລະ ການຄດິໄລ່ລາຍການ

ດດັແກທ້ີ່ ຈ າເປັນ, ແມ່ນຮຽກຮອ້ງໃຫດ້ າເນີນການຕດັສນິໃຈ

ໂດຍຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ. 

 

 

 

 

 

ບນັດາຂັນ້ຕອນຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້, ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະບວນ

ການປ່ຽນເປັນມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ

ຂອງທະນາຄານ ລວມມ:ີ 

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດປ້ະເມນີ ແລະ ຊອກຫາສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນ

ການຄດັເລອືກ ແລະ ການນ າໃຊບ້ນັດານະໂຍບາຍການ

ບນັຊຂີອງທະນາຄານ 

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ່້າງການຄາດຄະເນຂອງຄວາມແຕກ

ຕ່າງລະຫວ່າງເອກະສານລາຍງານການເງນິຕາມ ລະບບົ

ການບນັຊລີາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍ

ງານການເງນິ ແລະ ສມົທຽບກບັ ເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິທີ່ ໄດກ້ະກຽມໂດຍທະນາຄານ, 

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດນ້ າໃຊເ້ຄື່ ອງມເືພື່ ອປະເມນີຄວາມຄບົ

ຖວ້ນ ແລະ ຄວາມຖືກຕອ້ງຂອງການເປີດເຜີຍທີ່ ໄດ ້

ກະກຽມໂດຍທະນາຄານ ແລະ  

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໃ້ຫຊ່້ຽວຊານສະເພາະດາ້ນມາດຕະ 

ຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ຂັນ້ຕອນຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເພື່ ອປະເມນີການປະຕບິດັ

ຕາມຂ ກ້ ານດົການເປີດເຜຍີຂອງມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນ

ການລາຍງານການເງນິ. 
 

ເງນິແຮສ າລບັຄ່າເສື່ອມຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລກູຄາ້ (ບດົອະທບິາຍ
ຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ18 - ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລກູຄາ້) 
 

ເງນິແຮສ າລັບຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຂອງເງນິກູແ້ມ່ນມີຍອດທີ່ ສູງ 

ແລະ ເປັນມູນຄ່າຄາດຄະເນທີ່ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນໃນລະດບັທີ່

ສູງ. ຜູ່ບ ລິຫານຂອງທະນາຄານຕອ້ງພິຈາລະນາໃນການຈດັ

ປະເພດ ເງນິກູທ້ີ່ ເກດີດອກອອກຜນົ ແລະ ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ 

ໂດຍອງີຕາມ ປັດໄຈທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບ. 
 
ເພື່ ອຄດິໄລ່ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມ ທະນາຄານແມ່ນໄດພ້ດັທະນາຮູບ

ແບບ ແລະ ສາ້ງຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ແນ່ນອນ ທີ່ ລວມມ ີການປະ

ເມນີຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ ແລະ 

ເງ ື່ອນໄຂທາງການເງນິຂອງຜູ່ກູຢື້ມ. 
 
ເນື່ ອງຈາກຍອດເງນິແຮນີແ້ມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ຮຽກຮອ້ງ

ໃຫມ້ີການຕັດສິນໃຈໃນລະດັບສູງໂດຍຄະນະບ ລິຫານຂອງ

 

 

 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ໄດທ້ດົສອບການ

ອອກແບບ ແລະ ປະສດິທພິາບການດ າເນນີງານຂອງການຄວບ

ຄຸມທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ: 

 ການພຈິາລະນາ ແລະ ການຮບັຮູສ້ນິເຊື່ ອ, 

 ການຈດັລະດບັ ແລະ ການຕດິຕາມສນິເຊື່ ອ,  

 ການຈດັປະເພດລາຍງານຖານະເງນິກູຕ້າມຄວາມສ່ຽງທີ່ ມີ

ລກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ, ແລະ 

 ການຄດິໄລ່ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມສ າລບັໜີເ້ສຍ ໂດຍອງີຕາມ

ບນັດາຂ ກ້ ານດົທາງລະບຽບການ. 

 

ສ າລບັຕວົຢ່າງຂອງເງນິກູທ້ີ່ ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ ທີ່ ຖກືຄດິໄລ່

ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມຕາມແຕ່ລະລູກຄາ້, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ:້ 

 ປະເມນີ ແລະ ຫາສິ່ ງທາ້ທາຍຂ ສ້ມົມຸດຖານຂອງຄະນະ

 

 

 

 

 

 
 

ທະນາຄານ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີໂດຍພາວະວໄິສຂອງຂ ສ້ມົມຸດຖານ

ທີ່ ໄດເ້ລອືກ, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈ ຶ່ ງໄດມ້ກີານເອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດ 

ໃນການກວດສອບຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້. 

 

 

 

 

  

ອ ານວຍການໃນແງ່ຂອງການຄາດຄະເນເງນິສົດ ແລະ 

ຈ ານວນການເກບັກູຄ້ນືຫຼກັຊບັ ແລະ 

 ປະເມນີຜນົກະທບົຂອງການປັບປຸງໂຄງ້ສາ້ງໜີ ້ທີ່ ເຫນັວ່າ 

ເໝາະສມົ 

  
ສ າລບັເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມທີ່ ຖກືຄດິໄລ່ເປັນກຸ່ມ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້

ໄດໃ້ຫຊ່້ຽວຊານສະເພາະດາ້ນມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂັນ້ຕອນຂອງ

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 

 

 ທດົສອບຄວາມຄບົຖວ້ນ ແລະ ຄວາມຖືກຕອ້ງຂອງຂ ້

ມູນທີ່ ນ າ ໃຊໃ້ນຮູບແບບ 

 ທດົສອບຄວາມຖືກຕອ້ງໃນການຄ ານວນຂອງຮຸບແບບ

ຂອງທະນາຄານ 

 ປະເມນີ ແລະ ຫາສິ່ ງທາ້ທາຍກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົ

ຂອງຂ ສ້ມົມຸດຖານລວມມ ີອດັຕາການສູນເສຍໃນອະດດີ 

ແລະ  

 ສົມທຽບ, ຂ ມູ້ນ ແລະ ຂ ສ້ ົມມຸດຖານທີ່ ໄດສ້າ້ງໂດຍ

ທະນາຄານຕ ່ ກບັຕວົວດັແທກພາຍນອກ. 

 

ສຸດທາ້ຍພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດປ້ະເມີນ ຄວາມຄົບຖວ້ນ ແລະ 

ຖກືຕອ້ງ ຂອງການເປີດເຜຍີໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່

ກ່ຽວຂ ້ອງກັບການສ າຮອງໜີ້ເສຍ ເພື່ ອປະເມີນຄວາມ

ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການເປີດເຜຍີ. 

 

 
 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານທະນາຄານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

 
ຄະນະບ ລຫິານທະນາຄານແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ໂດຍສອດຄ່ອງ

ກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ ແລະ ບນັດາການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານເຫນັວ່າ ວ່າມີ

ຄວາມຈ າເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ໃຫມ້ີຄວາມຖືກຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ 

ປາສະຈາກຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫລວງ, ທີ່ ອາດຈະເກດີຈາກການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຂ ຜ້ດິພາດຕ່າງໆ. 

 

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ຄະນະບ ລຫິານ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງທະນາຄານ ທາງດາ້ນຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ນ າໃຊພ້ືນ້ຖານການບນັຊວ່ີາດວ້ຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມ

ສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ຈນົກວ່າທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານທະນາຄານຫາກເຫນັວ່າທຸລະກດິບ ່ ມຄີວາມອາດສາມາດໃນການດ າ

ເນນີງານຕ ່ໄດ ້ຫຼ ືໃນກ ລະນທີີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານທະນາຄານ ມຈີດຸປະສງົຢາກຍຸບເລກີ ຫຼ ືຢຸດກດິຈະການ. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ   

  
ຈດຸປະສງົໃນການກວດສອບຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັ ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິລວມກດິຈະການໂດຍພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍອ້ນການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຍອ້ນຄວາມຜດິພາດ
ຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ ອການອອກບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະທີ່ ປະກອບມຄີ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຕ ່ ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ. ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົແມ່ນການຮບັປະກນັໃນລະດບັສູງ ແຕ່ບ ່ ໄດຮ້ບັປະກນັວ່າ ການກວດສອບທີ່ ໄດດ້ າເນີນ

ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການກວດສອບ ຈະສາມາດກວດພບົຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ໄດຕ້ະຫຼອດ

ທງັໝດົ. ຂ ຜ້ດິພາດສາມາດເກດີຂຶນ້ຈາກການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຍອ້ນຂ ຜ້ດິພາດຕ່າງໆ ແມ່ນຖກືພຈິາລະນາວ່າ ສ າຄນັ ຈາກລາຍການດຽວ ຫຼ ື

ຫຼາຍລາຍການລວມກນັ ແລະ ມີອິດທິພົນຕ ່ ການຕັດສິນໃຈທາງເສດຖະກດິຂອງຜຸ່ນ າໃຊເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ

ກດິຈະການ. 
 

ໃນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການກວດສອບ, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໃ້ຊກ້ານຕດັສນິ ແລະ ວນິໄິສແບບ

ມອືາຊບີ ໃນຕະຫຼອດການດ າເນນີການກວດສອບ. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັໄດ:້ 

 

► ກ ານດົ ແລະ ປະເມນີບນັດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫລວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການບ ່ ວ່າ

ຈະເປັນຍອ້ນການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຍອ້ນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດ າເນນີຂັນ້ຕອນການກວດສອບເພື່ ອຮອງຮບັບນັດາ

ຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານັນ້ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະໄດຮ້ບັເອາົຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານ

ໃຫແ້ກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້. ຄວາມສ່ຽງຂອງການບ ່ ສາມາດກວດພບົຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ມຜີນົມາຈາກ

ການສ ໂ້ກງ ແມ່ນສູງກວ່າຜນົທີ່ ມາຈາກຄວາມຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໂ້ກງອາດລວມມ ີການສມົຮູຮ່້ວມຄດິ, ການປອມ

ແປງ, ການລະເລຍີໂດຍຕັງ້ໃຈ, ການບດິເບື່ ອນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 

► ທ າຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດສອບເພື່ ອອອກແບບຂັນ້ຕອນການກວດສອບທີ່       

ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບ ່ ໄດມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະແດງຄ າເຫນັກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນ

ຂອງທະນາຄານ. 

 

► ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງບນັດານະໂຍບາຍທາງບນັຊທີີ່ ນ າໃຊ ້ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການຄາດຄະເນທາງການ

ບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ໄດຖ້ກືນ າໃຊໂ້ດຍຄະນະບ ລຫິານ. 

 

► ສະຫຼຸບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການນ າໃຊພ້ືນ້ຖານຂອງບນັຊວ່ີາດວ້ຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະ

ກດິ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດຮ້ບັ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຄວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ 

ຈາກບນັດາເຫດການ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອາດເປັນຂ ສ້ງົໃສທີ່ ສ າຄນັກ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການສບືເນື່ ອງໃນ

ການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖາ້ຫາກພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ສະຫຼຸບໄດວ່້າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັເກດີຂຶນ້, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດລ້ະບຸ

ໃນບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ ໃນການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

ເພື່ ອສະເໜໃີຫເ້ອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມອກີ ຫຼ ືຖາ້ຫາກຂາດການເປີດເຜີຍທີ່ ພຽງພ , ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຕອ້ງໄດສ້ະແດງຄ າເຫນັແບບມີ

ເງ ື່ອນໄຂ. ການສະຫຼຸບຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດຮ້ບັຈນົເຖິງວນັທຂີອງບດົລາຍງານນກັ

ກວດສອບອດິສະຫຼະ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເຫດການໃນອະນາຄດົ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮດັໃຫທ້ະນາຄານ

ຢຸດຕກິານສບືຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 

 ປະເມນີການນ າສະເໜໂີດຍລວມ, ໂຄງສາ້ງ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ລວມທງັການ

ເປີດເຜີຍຂ ມູ້ນ ແລະ ບ ່ ວ່າຈະເປັນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການແມ່ນໄດສ້ະແດງທຸລະກ າທີ່ ຕດິພັນ ແລະ 

ເຫດການໃນລກັສະນະທີ່ ບນັລຸຕາມການນ າສະເໜທີີ່ ຍຸດຕທິ າ ໄດສ້ າເລດັ. 



 

 

 

 

 

 
 

 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ   

  
ຈດຸປະສງົໃນການກວດສອບຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັ ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິລວມກດິຈະການໂດຍພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍອ້ນການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຍອ້ນຄວາມຜດິພາດ
ຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ ອການອອກບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະທີ່ ປະກອບມຄີ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຕ ່ ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ. ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົແມ່ນການຮບັປະກນັໃນລະດບັສູງ ແຕ່ບ ່ ໄດຮ້ບັປະກນັວ່າ ການກວດສອບທີ່ ໄດດ້ າເນີນ

ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການກວດສອບ ຈະສາມາດກວດພບົຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ໄດຕ້ະຫຼອດ

ທງັໝດົ. ຂ ຜ້ດິພາດສາມາດເກດີຂຶນ້ຈາກການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຍອ້ນຂ ຜ້ດິພາດຕ່າງໆ ແມ່ນຖກືພຈິາລະນາວ່າ ສ າຄນັ ຈາກລາຍການດຽວ ຫຼ ື

ຫຼາຍລາຍການລວມກນັ ແລະ ມີອິດທິພົນຕ ່ ການຕັດສິນໃຈທາງເສດຖະກດິຂອງຜຸ່ນ າໃຊເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ

ກດິຈະການ. 
 

ໃນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການກວດສອບ, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໃ້ຊກ້ານຕດັສນິ ແລະ ວນິໄິສແບບ

ມອືາຊບີ ໃນຕະຫຼອດການດ າເນນີການກວດສອບ. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັໄດ:້ 

 

► ກ ານດົ ແລະ ປະເມນີບນັດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫລວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການບ ່ ວ່າ

ຈະເປັນຍອ້ນການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຍອ້ນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດ າເນນີຂັນ້ຕອນການກວດສອບເພື່ ອຮອງຮບັບນັດາ

ຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານັນ້ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະໄດຮ້ບັເອາົຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານ

ໃຫແ້ກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້. ຄວາມສ່ຽງຂອງການບ ່ ສາມາດກວດພບົຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ມຜີນົມາຈາກ

ການສ ໂ້ກງ ແມ່ນສູງກວ່າຜນົທີ່ ມາຈາກຄວາມຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໂ້ກງອາດລວມມ ີການສມົຮູຮ່້ວມຄດິ, ການປອມ

ແປງ, ການລະເລຍີໂດຍຕັງ້ໃຈ, ການບດິເບື່ ອນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 

► ທ າຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດສອບເພື່ ອອອກແບບຂັນ້ຕອນການກວດສອບທີ່       

ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບ ່ ໄດມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະແດງຄ າເຫນັກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນ

ຂອງທະນາຄານ. 

 

► ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງບນັດານະໂຍບາຍທາງບນັຊທີີ່ ນ າໃຊ ້ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການຄາດຄະເນທາງການ

ບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ໄດຖ້ກືນ າໃຊໂ້ດຍຄະນະບ ລຫິານ. 

 

► ສະຫຼຸບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການນ າໃຊພ້ືນ້ຖານຂອງບນັຊວ່ີາດວ້ຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະ

ກດິ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດຮ້ບັ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຄວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ 

ຈາກບນັດາເຫດການ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອາດເປັນຂ ສ້ງົໃສທີ່ ສ າຄນັກ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການສບືເນື່ ອງໃນ

ການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖາ້ຫາກພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ສະຫຼຸບໄດວ່້າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັເກດີຂຶນ້, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດລ້ະບຸ

ໃນບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ ໃນການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

ເພື່ ອສະເໜໃີຫເ້ອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມອກີ ຫຼ ືຖາ້ຫາກຂາດການເປີດເຜີຍທີ່ ພຽງພ , ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຕອ້ງໄດສ້ະແດງຄ າເຫນັແບບມີ

ເງ ື່ອນໄຂ. ການສະຫຼຸບຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດຮ້ບັຈນົເຖິງວນັທຂີອງບດົລາຍງານນກັ

ກວດສອບອດິສະຫຼະ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເຫດການໃນອະນາຄດົ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮດັໃຫທ້ະນາຄານ

ຢຸດຕກິານສບືຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 

 ປະເມນີການນ າສະເໜໂີດຍລວມ, ໂຄງສາ້ງ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ລວມທງັການ

ເປີດເຜີຍຂ ມູ້ນ ແລະ ບ ່ ວ່າຈະເປັນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການແມ່ນໄດສ້ະແດງທຸລະກ າທີ່ ຕດິພັນ ແລະ 

ເຫດການໃນລກັສະນະທີ່ ບນັລຸຕາມການນ າສະເໜທີີ່ ຍຸດຕທິ າ ໄດສ້ າເລດັ. 
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ໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມກດິຈະການ 
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ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທີ

31 ທນັວາ 2016 
ລາ້ນກບີ 

31  ທນັວາ 2015 

ລາ້ນກບີ 

ຊບັສນິ    

ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 16 5,680,936 9,466,790 
ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 17 2,950,093 1,986,635 
ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 18 19,093,205 10,854,955 
ການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້  39 6,046 
ການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 20 198,121 224,348 
ການລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິວນັຄບົກ ານດົ 21 2,553,110 1,776,408 
ການລງົທນຶໃນບນັດາບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 22 551,449 555,418 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ອຸປະກອນ 23 447,935 391,146 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 24 243,521 297,744 
ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 29.4 10,856 6,259 
ຊບັສນິອື່ ນໆ 25 294,009 211,111 
ລວມຊບັສນິ 32,023,274 25,776,860

 

   
ໜີສ້ນິ    
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 26 3,526,229 2,446,347 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້  27 25,402,421 21,310,561 
ກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງສປປ ລາວ 28 1,640,776 720,497 
ໜີສ້ນິອາກອນ 29.2 36,496 30,934 
ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 29.4 9,834 11,077 
ໜີສ້ນິອື່ ນໆ  30 94,324 60,373 
ລວມໜີສ້ນິ 30,710,080 24,579,789

ທນຶ    
ທຶນິຈດົທະບຽນ  682,888 682,888 
ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 32 359,007 314,898 
ເງນິແຮສ າລບັຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 33 7,385 32,789 
ຮຸນ້ທີ່ ໄດຊ້ືຄ້ນື  (1,010) (1,010) 
ກ າໄລສະສມົ  230,992 134,263 
ສ່ວນຂອງທນຶທງັໝດົຂອງທະນາຄານແມ່  1,279,262 1,163,828 
ສ່ວນຂອງທນຶທງັໝດົຈາກສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ສາມາດຄວບຄຸມ  33,932 33,243 
ລວມທນຶ 1,313,194 1,197,071
ລວມໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ  32,023,274 25,776,860



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
  
ໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມກດິຈະການ 
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ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທີ

31 ທນັວາ 2016 
ລາ້ນກບີ 

31  ທນັວາ 2015 

ລາ້ນກບີ 

ຊບັສນິ    

ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 16 5,680,936 9,466,790 
ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 17 2,950,093 1,986,635 
ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 18 19,093,205 10,854,955 
ການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້  39 6,046 
ການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 20 198,121 224,348 
ການລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິວນັຄບົກ ານດົ 21 2,553,110 1,776,408 
ການລງົທນຶໃນບນັດາບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 22 551,449 555,418 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ອຸປະກອນ 23 447,935 391,146 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 24 243,521 297,744 
ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 29.4 10,856 6,259 
ຊບັສນິອື່ ນໆ 25 294,009 211,111 
ລວມຊບັສນິ 32,023,274 25,776,860

 

   
ໜີສ້ນິ    
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 26 3,526,229 2,446,347 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້  27 25,402,421 21,310,561 
ກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງສປປ ລາວ 28 1,640,776 720,497 
ໜີສ້ນິອາກອນ 29.2 36,496 30,934 
ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 29.4 9,834 11,077 
ໜີສ້ນິອື່ ນໆ  30 94,324 60,373 
ລວມໜີສ້ນິ 30,710,080 24,579,789

ທນຶ    
ທຶນິຈດົທະບຽນ  682,888 682,888 
ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 32 359,007 314,898 
ເງນິແຮສ າລບັຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 33 7,385 32,789 
ຮຸນ້ທີ່ ໄດຊ້ືຄ້ນື  (1,010) (1,010) 
ກ າໄລສະສມົ  230,992 134,263 
ສ່ວນຂອງທນຶທງັໝດົຂອງທະນາຄານແມ່  1,279,262 1,163,828 
ສ່ວນຂອງທນຶທງັໝດົຈາກສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ສາມາດຄວບຄຸມ  33,932 33,243 
ລວມທນຶ 1,313,194 1,197,071
ລວມໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ  32,023,274 25,776,860



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
  
ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມກດິຈະການ  
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ກດິຈະກ າການດ າເນນີງານ

ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທີ

2016  
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 226,216 147,089 
ການດດັແກສ້ າລບັ:   
ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ 23, 24 70,553 64,465  
ລາຍຈ່າຍທີ່ ຫກັເປັນເງນິແຮສ າລບັການສູນເສຍເງນິກູ ້ແລະ ຄ່າ

ເສື່ ອມຂອງການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ  178,352 112,618  
ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງບ ລສິດັພາຍໃຕວ້ທິສ່ີວນໄດເ້ສຍ 22 (26,413) (48,325) 
ກ າໄລຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  12 (676) (359,076) 
ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ  (11,060) (12,673) 
ກະແສເງນິສດົຈາກ ກ າໄລຈາກການດ າເນນີງານກ່ອນການປ່ຽນແປງ

ດາ້ນຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ 436,972 (95,902)
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊບັສນິຈາກການດ າເນນີງານ    
ຍອດເຫຼອືຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ  (206,364) (334,797) 
ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້  (8,406,559) (1,338,065) 
ລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້  6,007  (2,140) 
ລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ   26,227  (2,016) 
ລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ  (787,691) (507,839) 
ຊບັສນິອື່ ນໆ  (7,296) 54,422  

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີສ້ນິຈາກການດ າເນນີງານ     
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານອື່ ນ ແລະ ທຫລ  2,000,161  183,832  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້   4,091,859  2,208,913  
ໜີສ້ນິອື່ ນໆ  5,007 (186,372) 

ອາກອນທີ່ ໄດຈ່້າຍພາຍໃນປີ 29.3 (46,875) (9,020) 
ກະແສເງນິສດົສຸດທຈິາກ ການດ າເນນີງານ  (2,888,552) (28,984)
ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນການລງົທນຶ    
ການຈດັຊື ້ແລະ ການກ ່ ສາ້ງຊບັສມົບດັຄງົທີ່    (170,304) (244,225) 
ຮບັຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່   48,918  371,908  
ຮບັເງນິປັນຜນົ  11,060  38,452  
ກະແສເງນິສດົສຸດທທິີ່ ໄດ(້ນ າໃຊ)້/ຈາກການເຄື່ ອນໄຫວການລງົທນຶ  (110,326) 166,135 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
  
ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມກດິຈະການ  
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ກດິຈະກ າການດ າເນນີງານ

ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທີ

2016  
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 226,216 147,089 
ການດດັແກສ້ າລບັ:   
ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ 23, 24 70,553 64,465  
ລາຍຈ່າຍທີ່ ຫກັເປັນເງນິແຮສ າລບັການສູນເສຍເງນິກູ ້ແລະ ຄ່າ

ເສື່ ອມຂອງການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ  178,352 112,618  
ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງບ ລສິດັພາຍໃຕວ້ທິສ່ີວນໄດເ້ສຍ 22 (26,413) (48,325) 
ກ າໄລຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  12 (676) (359,076) 
ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ  (11,060) (12,673) 
ກະແສເງນິສດົຈາກ ກ າໄລຈາກການດ າເນນີງານກ່ອນການປ່ຽນແປງ

ດາ້ນຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ 436,972 (95,902)
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊບັສນິຈາກການດ າເນນີງານ    
ຍອດເຫຼອືຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ  (206,364) (334,797) 
ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້  (8,406,559) (1,338,065) 
ລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້  6,007  (2,140) 
ລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ   26,227  (2,016) 
ລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ  (787,691) (507,839) 
ຊບັສນິອື່ ນໆ  (7,296) 54,422  

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີສ້ນິຈາກການດ າເນນີງານ     
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານອື່ ນ ແລະ ທຫລ  2,000,161  183,832  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້   4,091,859  2,208,913  
ໜີສ້ນິອື່ ນໆ  5,007 (186,372) 

ອາກອນທີ່ ໄດຈ່້າຍພາຍໃນປີ 29.3 (46,875) (9,020) 
ກະແສເງນິສດົສຸດທຈິາກ ການດ າເນນີງານ  (2,888,552) (28,984)
ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນການລງົທນຶ    
ການຈດັຊື ້ແລະ ການກ ່ ສາ້ງຊບັສມົບດັຄງົທີ່    (170,304) (244,225) 
ຮບັຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່   48,918  371,908  
ຮບັເງນິປັນຜນົ  11,060  38,452  
ກະແສເງນິສດົສຸດທທິີ່ ໄດ(້ນ າໃຊ)້/ຈາກການເຄື່ ອນໄຫວການລງົທນຶ  (110,326) 166,135 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ 

  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ເອີນ້ວ່າ "ທະນາຄານ") ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບ

ມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ). 

 

ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 

ທະນາຄານຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບ

ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ 129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິດາ້ນການທະນາຄານ ສະບບັປັບປຸງຄັງ້ລ່າສຸດ ເລກທ ີ4284/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ11 ພະຈກິ 2010 ອອກ

ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານ

ໄດປ່້ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັ

ທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງການເງນິ ເປັນຜູ່ຖຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 
  

ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% (ທຽບເທົ່ າກບັ 13,657,759 ຮຸນ້) ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະ

ສາດ ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອງີຕາມສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ 

ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄອືຂອງ BRED ທະນາຄານ

ດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງ

ເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150,235,349,000 ກບີໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນ

ຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 

ອງີຕາມການແຈງ້ການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະ

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ຜູ່ຖຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 

ລດັຖະບານ 95,604,321 70% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ) 13,657,760 10% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 13,657,759 10% 
ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 13,657,760 10% 
 136,577,600 100%

 

ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານລວມທງັ ການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ 

ຍາວ ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, 

ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມມີູນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ 

ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 

ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  ແມ່ນ 682,888 ລາ້ນກບີ (ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015: 682,888 ລາ້ນກບີ).



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ 

  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ເອີນ້ວ່າ "ທະນາຄານ") ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບ

ມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ). 

 

ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 

ທະນາຄານຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບ

ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ 129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິດາ້ນການທະນາຄານ ສະບບັປັບປຸງຄັງ້ລ່າສຸດ ເລກທ ີ4284/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ11 ພະຈກິ 2010 ອອກ

ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານ

ໄດປ່້ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັ

ທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງການເງນິ ເປັນຜູ່ຖຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 
  

ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% (ທຽບເທົ່ າກບັ 13,657,759 ຮຸນ້) ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະ

ສາດ ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອງີຕາມສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ 

ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄອືຂອງ BRED ທະນາຄານ

ດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງ

ເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150,235,349,000 ກບີໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນ

ຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 

ອງີຕາມການແຈງ້ການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະ

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ຜູ່ຖຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 

ລດັຖະບານ 95,604,321 70% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ) 13,657,760 10% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 13,657,759 10% 
ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 13,657,760 10% 
 136,577,600 100%

 

ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານລວມທງັ ການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ 

ຍາວ ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, 

ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມມີູນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ 

ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 

ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  ແມ່ນ 682,888 ລາ້ນກບີ (ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015: 682,888 ລາ້ນກບີ).



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 

 
ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ   

 
ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໃນ

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ສີ່  (4) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ສບິເກົາ້ 

(19) ສາຂາຫລກັ, ແປດສບິເອດັ (81) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 

 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
%  ຮຸນ້ຂອງ
ທະນາຄານ 

ບ ລສິດັຫລກັຊບັ 

ທຄຕລ - ກທ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ180 -10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010 ໂດຍກມົ 

ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫລກັຊບັ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ທະນາຄານມ ີສີ່  (04) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ

ກດິ ລາວ - ຫວຽດ 

ເລກທ ີ232/11 ລງົວນັທ ີ08 ກນັຍາ 2011 ໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 

ການເງນິ 
25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  121-09/ຜທ ລງົວນັທ ີ26 ສງິຫາ 2009 ໂດຍ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ 

ລາວ 

ການທະນາຄານ & 

ການເງນິ 

46% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ 

- ຫວຽດ 

ເລກທ ີ077/08/FIMC ລງົວນັທ ີ09 ມຖຸິນາ 2008 

ໂດຍ ຄະນະກ າມະການລງົທນຶ ຕ່າງປະເທດ ຂອງສປປ 

ລາວ. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ 

ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ27 ມງັກອນ 2014 

ໂດຍ ພະແນກທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນຄານ & 

ການເງນິ 

49% 

  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 

 
ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ   

 
ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໃນ

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ສີ່  (4) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ສບິເກົາ້ 

(19) ສາຂາຫລກັ, ແປດສບິເອດັ (81) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 

 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
%  ຮຸນ້ຂອງ
ທະນາຄານ 

ບ ລສິດັຫລກັຊບັ 

ທຄຕລ - ກທ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ180 -10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010 ໂດຍກມົ 

ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫລກັຊບັ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ທະນາຄານມ ີສີ່  (04) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ

ກດິ ລາວ - ຫວຽດ 

ເລກທ ີ232/11 ລງົວນັທ ີ08 ກນັຍາ 2011 ໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 

ການເງນິ 
25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  121-09/ຜທ ລງົວນັທ ີ26 ສງິຫາ 2009 ໂດຍ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ 

ລາວ 

ການທະນາຄານ & 

ການເງນິ 

46% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ 

- ຫວຽດ 

ເລກທ ີ077/08/FIMC ລງົວນັທ ີ09 ມຖຸິນາ 2008 

ໂດຍ ຄະນະກ າມະການລງົທນຶ ຕ່າງປະເທດ ຂອງສປປ 

ລາວ. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ 

ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ27 ມງັກອນ 2014 

ໂດຍ ພະແນກທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນຄານ & 

ການເງນິ 

49% 

  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 

 
ສະພາບ ລຫິານ 

 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ຮອດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານສະບບັນີ ້

ປະກອບມ:ີ 

 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 

ທ່ານ ບຸນເຫຼອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈນັທະວສຸີກ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

 

ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊກິຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານນີ ້

ປະກອບມ:ີ 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 

ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ06 ມຖຸິນາ 2008 

ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 

ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 

ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 

ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 

ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 

  

ພະນກັງານ 

 

ພະນກັງານ ທງັໝດົຂອງທະນາຄານ ແລະ ບ ລສິດັໃນເຄອື ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 1,621 ຄນົ (31 ທນັວາ 2015: 

1,548 ຄນົ).  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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2. ພືນ້ຖານໃນການກຽມ 

 
ທະນາຄານສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການແມ່ນໄດຮ້ບັການກະກຽມໂດຍອງີຕາມພືນ້ຖານຕົນ້ທນຶເດມີ, 

ເວັນ້ແຕ່ໄດເ້ປີດເຜຍີຢູ່ໃນບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທໃີດໜຶ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ.້ 

 

ທະນາຄານຮກັສາການບນັທກຶບນັຊເີປັນເງນິກບີ ("ກບີ") ເຊິ່ ງເປັນສະກຸນ ເງນິຫລກັຂອງທະນາຄານ ແລະ ໄດສ້າ້ງເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການເປັນຫວົໜ່ວຍລາ້ນກບີ. 
 

ທະນາຄານຍງັໄດສ້າ້ງ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການຕາມ IFRS ລງົວນັທ ີ31 ມນີາ 2017 
 

ປີການບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນເລີ່ ມຕົນ້ແຕ່ວນັທ ີ1 ມງັກອນ ແລະ ສິນ້ສຸດ 31 ທນັວາ.  

 

3. ຄ າຖະແຫງຼການ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ ຖກືກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການ

ລາຍງານການເງນິ (IFRS) ທີ່ ອອກໂດຍ IASB. 
 

4. ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

 

ທາງທະນາຄານໄດນ້ າສະເໜໃີບລາຍງານຖານະການເງນິ ໂດຍລຽງລ າດບັຕາມສະພາບຄ່ອງ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 

ແມ່ນໄດຖ້ກືລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ຈະຖກືນ າມາຫກັ

ລາ້ງກນັ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ ິໃນເວລາທີ່  ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຫາກມຄີວາມຕອ້ງການຢາກຫກັລາ້ງ 

ໃນທຸກໆກ ລະນຂີາ້ງລຸ່ມນີ:້  

 

 ການດ າເນນີທຸລະກດິປົກກະຕ ິ

 ໃນກ ລະນທີີ່ ທຸລະກດິມກີານກະທ າຄວາມຜດິ 

 ໃນກ ລະນຂີອງບ ່ ສາມາດຊ າລະໜີ ້ຫຼ ືການລົມ້ລະລາຍຂອງທະນາຄານແລະ/ຫຼ ືຄູ່ ຄາ້ຂອງຕນົ. 

 

5. ພືນ້ຖານຂອງການສງັລວມກດິຈະການ 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການແມ່ນປະກອບດວ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງທະນາຄານ ແລະ 

ບ ລສິດັໃນເຄອື (ໃນທີ່ ນີເ້ອີນ້ວ່າ “ກຸ່ມ”) ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016. ບ ລສິດັໃນເຄອືແມ່ນບ ລສິດັຜູຖ້ກືລງົທນຶທີ່ ທະນາຄານ

ຄວບຄຸມ. ການຄວບຄຸມແມ່ນບນັລຸໄດໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານໄດຖ້ກືຮບັ ຫຼມືສີດິທ,ິ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄນືຈາກຕວົປ່ຽນແປງຈາກ

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຕນົກບັນກັລງົທນຶ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຜນົຕອບແທນທີ່ ຜ່ານອ ານາດຂອງຕນົ

ຕ ່ ຜູນ້ກັລງົທນຶ. 

 

ໂດຍທົ່ ວໄປ, ມຂີ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ວ່າຜນົຂອງສດິລງົຄະແນນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມໄດ.້ ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພາຍໃຕ ້

ສະຖານະການສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ທະນາຄານອາດຈະຍງັໃຊກ້ານຄວບຄຸມທີ່ ມກີານຖຫຸືນ້ໜອ້ຍກ່ວາ 50% ຫຼ ືອາດບ ່ ສາມາດທີ່

ຈະອອກດ າເນນີຄວບຄຸມແມກ້ະທັງ້ມກີານຖຄືອງຮຸນ້ຢູ່ຫຼາຍກ່ວາ 50% ຂອງຮຸນ້ຂອງນຕິບຸິກຄນົ. ເມື່ ອການປະເມນີວ່າມນັມີ

ອ ານາດຫຼາຍກ່ວານກັລງົທນຶ ແລະ ຈຶ່ ງຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂອງຜນົຕອບແທນຂອງຕນົ, ທະນາຄານພຈິາລະນາຂ ເ້ທດັຈງິທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງທງັຫມດົ ແລະ ສະພາບການ, ລວມທງັ: 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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2. ພືນ້ຖານໃນການກຽມ 

 
ທະນາຄານສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການແມ່ນໄດຮ້ບັການກະກຽມໂດຍອງີຕາມພືນ້ຖານຕົນ້ທນຶເດມີ, 

ເວັນ້ແຕ່ໄດເ້ປີດເຜຍີຢູ່ໃນບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທໃີດໜຶ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ.້ 

 

ທະນາຄານຮກັສາການບນັທກຶບນັຊເີປັນເງນິກບີ ("ກບີ") ເຊິ່ ງເປັນສະກຸນ ເງນິຫລກັຂອງທະນາຄານ ແລະ ໄດສ້າ້ງເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການເປັນຫວົໜ່ວຍລາ້ນກບີ. 
 

ທະນາຄານຍງັໄດສ້າ້ງ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການຕາມ IFRS ລງົວນັທ ີ31 ມນີາ 2017 
 

ປີການບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນເລີ່ ມຕົນ້ແຕ່ວນັທ ີ1 ມງັກອນ ແລະ ສິນ້ສຸດ 31 ທນັວາ.  

 

3. ຄ າຖະແຫງຼການ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ ຖກືກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການ

ລາຍງານການເງນິ (IFRS) ທີ່ ອອກໂດຍ IASB. 
 

4. ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

 

ທາງທະນາຄານໄດນ້ າສະເໜໃີບລາຍງານຖານະການເງນິ ໂດຍລຽງລ າດບັຕາມສະພາບຄ່ອງ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 

ແມ່ນໄດຖ້ກືລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ຈະຖກືນ າມາຫກັ

ລາ້ງກນັ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ ິໃນເວລາທີ່  ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຫາກມຄີວາມຕອ້ງການຢາກຫກັລາ້ງ 

ໃນທຸກໆກ ລະນຂີາ້ງລຸ່ມນີ:້  

 

 ການດ າເນນີທຸລະກດິປົກກະຕ ິ

 ໃນກ ລະນທີີ່ ທຸລະກດິມກີານກະທ າຄວາມຜດິ 

 ໃນກ ລະນຂີອງບ ່ ສາມາດຊ າລະໜີ ້ຫຼ ືການລົມ້ລະລາຍຂອງທະນາຄານແລະ/ຫຼ ືຄູ່ ຄາ້ຂອງຕນົ. 

 

5. ພືນ້ຖານຂອງການສງັລວມກດິຈະການ 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການແມ່ນປະກອບດວ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງທະນາຄານ ແລະ 

ບ ລສິດັໃນເຄອື (ໃນທີ່ ນີເ້ອີນ້ວ່າ “ກຸ່ມ”) ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016. ບ ລສິດັໃນເຄອືແມ່ນບ ລສິດັຜູຖ້ກືລງົທນຶທີ່ ທະນາຄານ

ຄວບຄຸມ. ການຄວບຄຸມແມ່ນບນັລຸໄດໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານໄດຖ້ກືຮບັ ຫຼມືສີດິທ,ິ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄນືຈາກຕວົປ່ຽນແປງຈາກ

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຕນົກບັນກັລງົທນຶ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຜນົຕອບແທນທີ່ ຜ່ານອ ານາດຂອງຕນົ

ຕ ່ ຜູນ້ກັລງົທນຶ. 

 

ໂດຍທົ່ ວໄປ, ມຂີ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ວ່າຜນົຂອງສດິລງົຄະແນນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມໄດ.້ ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພາຍໃຕ ້

ສະຖານະການສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ທະນາຄານອາດຈະຍງັໃຊກ້ານຄວບຄຸມທີ່ ມກີານຖຫຸືນ້ໜອ້ຍກ່ວາ 50% ຫຼ ືອາດບ ່ ສາມາດທີ່

ຈະອອກດ າເນນີຄວບຄຸມແມກ້ະທັງ້ມກີານຖຄືອງຮຸນ້ຢູ່ຫຼາຍກ່ວາ 50% ຂອງຮຸນ້ຂອງນຕິບຸິກຄນົ. ເມື່ ອການປະເມນີວ່າມນັມີ

ອ ານາດຫຼາຍກ່ວານກັລງົທນຶ ແລະ ຈຶ່ ງຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂອງຜນົຕອບແທນຂອງຕນົ, ທະນາຄານພຈິາລະນາຂ ເ້ທດັຈງິທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງທງັຫມດົ ແລະ ສະພາບການ, ລວມທງັ: 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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5. ພືນ້ຖານຂອງການສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 

 

► ຈດຸປະສງົ ແລະ ການອອກແບບຂອງນກັລງົທນຶ 

► ການກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ວທິກີານຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັກດິຈະກ າເຫຼ ົ່ ານັນ້ ບ ່ ວ່າຈະໂດຍທະນາຄານ ຫຼ ືບ  

► ສາມາດຊີນ້ າບນັດາກດິຈະກ າ 

► ຂ ຜ້ນັທະສນັຍາເຊັ່ ນ: ສດິ ໃນການຮອ້ງ, ສດິໃນການເພີ່ ມ ແລະ ສດິໃນການຊ າລະ 

► ບ ່ ວ່າທະນາຄານໄດຖ້ກືຮບັ ຫຼ ື ມສີດິ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄນືຈາກຕວົປ່ຽນແປງຈາກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຕນົກບັນກັລງົທນຶ 

ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຜນົຕອບແທນທີ່ ຜ່ານອ ານາດຂອງຕນົຕ ່ ຜູນ້ກັລງົທນຶ. 

 

ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ ແລະ ອງົປະກອບຂອງ OCI ແຕ່ລະຄນົແມ່ນປະກອບກບັຜູຖ້ຫຸືນ້ຂອງບ ລສິດັແມ່ຂອງກຸ່ມບ ລສິດັ ແລະ 

ສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມ, ເຖງິແມ່ນວ່າສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມຈະມຍີອດຂາດດຸນ. 

 

ໃນເວລາທີ່ ມຄີວາມຈ າເປັນ, ການດດັແກແ້ມ່ນໄດເ້ຮດັເໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັໃນເຄອືທີ່ ຈະເຮດັໃຫ ້

ນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງກຸ່ມບ ລສິດັ. ຊບັສນິລະຫວ່າງກຸ່ມທງັໝດົ, ໜີ້

ສນິ, ທນຶ, ລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ກະແສເງນິສດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທຸລະກ າລະຫວ່າງສະມາຊກິຂອງກຸ່ມບ ລສິດັໄດຖ້ກືລບົລາ້ງ

ຢ່າງເຕມັສ່ວນໃນການສງັລວມກດິຈະການ. 

 

ການປ່ຽນແປງໃນຜນົປະໂຫຍດໃນກ າມະສດິຂອງບ ລສິດັໃນເຄອື, ໂດຍປາດສະຈາກການສູນເສຍການຄວບຄຸມ, ຖກືບນັທກຶ

ການເຮດັທຸລະກ າທາງດາ້ນທນຶ. ຖາ້ຫາກວ່າກຸ່ມບ ລສິດັສູນເສຍການຄວບຄຸມໃນບ ລສິດັໃນເຄອຶ, ຈະຖກືຢຸດການຮບັຮູຂ້ອງ

ໃນຊບັສນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ລວມທງັຄ່າຄວາມນຍິມົ), ຫນີສ້ນິ, ສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມ (NCI) ແລະ ອງົ

ປະກອບອື່ ນໆຂອງທນຶ, ໃນຂະນະທີ່ ໃດຮບັກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ. ການລງົທນຶ ໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດ ້

ຮກັສາຈະຖກືຮບັຮູຢູ່້ໃນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ນະວນັທຂີອງການສູນເສຍຂອງການຄວບຄຸມ. 

 

6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ 
 

6.1 ການແລກປ່ຽນເງນິຕ່າງປະເທດ 
 

 ການເຮດັທຸລະກ າທີ່ ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ ຖືກບນັທກຶ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງນິກບີ ໂດຍນ າໃຊອ້ັດຕາ

ແລກປ່ຽນນະວັນັທທີີ່ ເຮດັທຸລະກ າ. ຊບັສນິ ແລະ ຫນີສ້ນິທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດ ້ຖກືແລກປ່ຽນຄນືເປັນ

ເງນິກີບ ໂດຍໃຊອ້ັດຕາແລກປ່ຽນນະວັນທີສາ້ງບົດລາຍງານ (ເບີ່ ງລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງນິຕາ

ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໃຊໃ້ນການແລກປ່ຽນເປັນເງນິກບີ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແລະ 31 ທນັວາ 2015 ໃນ ເອກະສານຊອ້ນ

ທາ້ຍເລກທ ີ42). ສ່ວນຜດິດ່ຽງທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການຕມີູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານແມ່ນຖກືບນັທກຶເຂົາ້

ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ 
 

6.2.1 ວນັທຂີອງການຮບັຮູ ້
 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທງັໝດົ, ຍກົເວັນ້ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້, ຖກືຮບັຮູ ້
ເບືອ້ງຕົນ້ໃນມືທ້ີ່ ຖືກຊື ້- ຂາຍ ເຊັ່ ນ ມືທ້ີ່ ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງໃນພນັທະສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ. 

ນີລ້ວມທງັ "ວທິກີານຄາ້ປົກກະຕ"ິ - ການຊື ້ຫຼ ືການຂາຍຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານນ າສົ່ ງຕາມກ ານດົ

ເວລາທີ່ ໄດຖ້ກືກ ານດົໂດຍກດົໝາຍ ຫຼ ືລະບຽບການເງນິໃນສະ ຖານທີ່ ຊືຂ້າຍ. ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແມ່ນ

ຖກືຮບັຮູໃ້ນເມື່ ອເງນິໄດໂ້ອນເຂົາ້ບນັຊ ີຂອງລູກຄາ້ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. ທະນາຄານຮບັຮູໜ້ີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດຮ້ບັ

ເງນິຈາກລູກຄາ້ເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.2 ການຕມີນູຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ຂອງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 
 

 ການຈດັປະເພດເຄື່ ອງມທືາງການເງນິຕາມການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນຂຶນ້ກບັລກັສະນະຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ 

ຈດຸປະສງົຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຕອ້ງການ. ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທງັໝດົແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້

ຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າບວກກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ເກດີຈາກການຊື,້ ຍກົເວັນ້ໃນກ ລະນຂີອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມູນຄ່າ

ຍຸດຕທິ າຖກືບນັທກຶໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ. 
 

6.2.3 ຊບັສນິທາງການເງນິ ຫລ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ 
 

 ຊບັສນິທາງການເງນິ ຫລ ື ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ ແມ່ນຖກືບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມ

ກດິຈະການຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າ. ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸຕທິ າແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ "ກ າໄລ/(ຂາດທນຶ) ສຸດທໃິນຫລກັຊບັ 

ແລະ ການຊື-້ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ". ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ເງນິປັນຜນົ ແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ "ກ າໄລ/(ຂາດທນຶ) ສຸດທ ິ

ຈາກຫລກັຊບັ ແລະ ການຊື ້- ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ". ອງີຕາມ ກ ານດົເວລາຂອງສນັຍາ ຫລ ືເມື່ ອສດິໃນການຈ່າຍໄດເ້ກດີ

ຂຶນ້. 
 

 ເຊິ່ ງລວມຢູ່ໃນປະເພດນີແ້ມ່ນມຫີລກັຊບັລງົທນຶ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຊື ້- ຂາຍໃນໄລຍະສັນ້. 

 

6.2.4 ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
  

ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (EIR) ແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫຼຸດຕວົຈງິທີ່ ໄດຈ້າກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫຼ ື
ລາຍຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫຼ ືໄລຍະສັນ້ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັ

ສນິ ຫຼ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືດດັແກ ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດແ້ກໄ້ຂ

ການຄາດຄະເນລາຍຮບັ ຫຼ ືລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖກືຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງ

ຂອງ ມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວຈະຖກືບນັທກຶເປັນ ‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິ ແລະ 

‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ນະໂຍບາຍການບນັຊສີ າລບັວທິ ີ EIR ແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງການນ າໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືເຊິ່ ງໄດອ້ະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເລກທ:ີ 

 

 6.2.6 ສ າລບັ “ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ” 

 6.2.7 ສ າລບັ “ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ” 

 6.2.8 ສ າລບັ ‘ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້’ 

 6.2.9 ສ າລບັ ‘ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ເງນິກູຍ້ມືອື່ ນໆ’ 

 6.4 ສ າລບັ ‘ການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ’ 

 6.8 ສ າລບັ ‘ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’ 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.2 ການຕມີນູຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ຂອງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 
 

 ການຈດັປະເພດເຄື່ ອງມທືາງການເງນິຕາມການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນຂຶນ້ກບັລກັສະນະຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ 

ຈດຸປະສງົຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຕອ້ງການ. ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທງັໝດົແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້

ຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າບວກກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ເກດີຈາກການຊື,້ ຍກົເວັນ້ໃນກ ລະນຂີອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມູນຄ່າ

ຍຸດຕທິ າຖກືບນັທກຶໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ. 
 

6.2.3 ຊບັສນິທາງການເງນິ ຫລ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ 
 

 ຊບັສນິທາງການເງນິ ຫລ ື ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ ແມ່ນຖກືບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມ

ກດິຈະການຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າ. ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸຕທິ າແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ "ກ າໄລ/(ຂາດທນຶ) ສຸດທໃິນຫລກັຊບັ 

ແລະ ການຊື-້ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ". ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ເງນິປັນຜນົ ແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ "ກ າໄລ/(ຂາດທນຶ) ສຸດທ ິ

ຈາກຫລກັຊບັ ແລະ ການຊື ້- ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ". ອງີຕາມ ກ ານດົເວລາຂອງສນັຍາ ຫລ ືເມື່ ອສດິໃນການຈ່າຍໄດເ້ກດີ

ຂຶນ້. 
 

 ເຊິ່ ງລວມຢູ່ໃນປະເພດນີແ້ມ່ນມຫີລກັຊບັລງົທນຶ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຊື ້- ຂາຍໃນໄລຍະສັນ້. 

 

6.2.4 ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
  

ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (EIR) ແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫຼຸດຕວົຈງິທີ່ ໄດຈ້າກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫຼ ື
ລາຍຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫຼ ືໄລຍະສັນ້ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັ

ສນິ ຫຼ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືດດັແກ ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດແ້ກໄ້ຂ

ການຄາດຄະເນລາຍຮບັ ຫຼ ືລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖກືຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງ

ຂອງ ມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວຈະຖກືບນັທກຶເປັນ ‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິ ແລະ 

‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ນະໂຍບາຍການບນັຊສີ າລບັວທິ ີ EIR ແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງການນ າໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືເຊິ່ ງໄດອ້ະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເລກທ:ີ 

 

 6.2.6 ສ າລບັ “ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ” 

 6.2.7 ສ າລບັ “ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ” 

 6.2.8 ສ າລບັ ‘ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້’ 

 6.2.9 ສ າລບັ ‘ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ເງນິກູຍ້ມືອື່ ນໆ’ 

 6.4 ສ າລບັ ‘ການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ’ 

 6.8 ສ າລບັ ‘ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’ 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.5  ມືທ້ ີ1 ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ  
 
 ເມື່ ອລາຄາໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງລາຄາຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ໃນປັດຈບຸນັ ຂອງເຄື່ ອງມື

ການເງນິອນັດຽວກນັ ຫຼ ື ອງີຕາມມູນຄ່າທີ່ ໄດສ້ າຫຼວດໃນຕະຫຼາດ, ທະນາຄານຮບັຮູສ່້ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືທ້ີ່

ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ (‘ມືທ້ ີ1’ ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ) ໃນ  “ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້". ໃນກ ລະນທີີ່

ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຖກື ານດົຕາມຖານຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ໄດຖ້ກືສ າຫຼວດ, ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ 

ແລະ ມູນຄ່າທີ່ ໄດຈ້າກນ າໃຊເ້ຕກັນກິການຕມີູນຄ່າດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອຂ ້

ມູນສາມາດຊອກຫາໄດ ້ຫຼ ືເມື່ ອເຄື່ ອງມກືານເງນິບ ່ ຖກືຮບັຮູ.້ 
 
6.2.6 ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 

ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ປະກອບມ ີຫຼກັຊບັທນຶ ແລະ ຫຼກັຊບັໜີ.້ ຫຼກັຊບັທນຶຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນ

ຫຼກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ຖາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ຫຼກັຊບັດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ໄດຖ້ກືຈດັເປັນປະເພດຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ ຫຼ ືຫຼກັຊບັທີ່

ບນັທກຶມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ໂດຍຜ່ານ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶໂດຍກງົ. ຫຼກັຊບັໜີແ້ມ່ນເກດີຂຶນ້ໂດຍບ ່ ມໄີລຍະເວລາທີ່ ແນ່ນອນ 

ແລະ ອາດຈະຖກືຂາຍອອກໄປເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ສີະພາບຄ່ອງ ຫຼ ືເພື່ ອຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງເງ ື່ອນໄຂໃນຕະຫຼາດ. 

 ທະນາຄານຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັຮູບ້ນັດາເງນິກູ ້ຫຼ ືໜີຕ້ອ້ງຮບັເປັນການລງົທນຶການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ.  

ຫລງັຈາກການຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້, ການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ໄດຖ້ກືຕມີູນຄ່າເປັນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ.  

ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶທີ່ ບ ່ ເກດີຂຶນ້ຈງິ ແມ່ນຖກືຮບັຮູໂ້ດຍກງົໃນປະເພດທນຶ (ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະ

ກດິ) ເປັນ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. ເມື່ ອການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວໝດົກ ານດົ, ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶສະສມົກ່ອນໜາ້

ນີ ້ ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ ວ່າແມ່ນ  “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ” ເມື່ ອ

ທະນາຄານລງົທນຶຫລາຍກວ່າໜຶ່ ງລາຍການໂດຍນ າໃຊຫ້ລກັຊບັຄ າ້ປະກນັດຽວກນັ, ມນັຈະຖກືສະສາງອອກຕາມຫລກັການ

ເຂົາ້ກ່ອນ-ອອກກ່ອນ. ເງນິປັນຜນົທີ່ ຫາມາໄດໃ້ນຊ່ວງໄລຍະການຖຊືບັສນິການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານ

ຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະການກດິຈະການ ວ່າເປັນ  “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານອື່ ນໆ ”  ເມື່ ອສດິຂອງການໄດຮ້ບັ

ເງນິປັນຜນົຂອງທະນາຄານ ຖກືສາ້ງຂຶນ້. ເມື່ ອການຂາດທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວນັນ້ 

ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ ວ່າເປັນ  “ການຫກັຄ່າເສື່ ອມການລງົທນຶທາງການເງນິ” ໂດຍ

ປ່ຽນຈາກ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. 

6.2.7 ການລງົທນຶທີ່ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 

ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົແມ່ນຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທາງການເງນິ ເຊິ່ ງມກີານກ ານດົໄວຢ່້າງຈະແຈງ້ 

ຫຼ ື ສາມາດກ ານດົໄດໄ້ລຍະເວລາໃນການຊ າລະ ແລະ ໄດກ້ ານດົວນັຄບົກ ານດົໄວແ້ລວ້, ເຊິ່ ງທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈ ແລະ 

ສາມາດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ. ພາຍຫລງັການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້, ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົຈະຖກືບນັທກຶອງີ

ຕາມຕົນ້ທນຶ ບວກໃຫ ້ ລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ ໂດຍຄດິໄລ່ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕາມສນັຍາຕາມແບບວທິຄີງົ

ຕວົ. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ ຈະຖກືປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈະມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມຂອງຫລກັ

ຊບັປະເພດນີ ້ຖາ້ຫາກມູນຄ່າຍຸດຕທິ າມກີານຫຼຸດລງົ ຫຼ ືຫຼຸດລງົຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶຊື ້ຫຼ ືໄລຍະເວລາຂອງການຫຼຸດລງົຂອງລາຄາມີ

ລກັສະນະຍາວນານ. ຄ່າເສື່ ອມທີ່ ເກດີຈາກຫລກັຊບັແບບນີຈ້ະຖກືບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະການ

ກດິຈະການ ໃນພາກສ່ວນຂອງ “ລາຍຈ່າຍຈາກຂາດທນຶສນິເຊື່ ອ”. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.7 ການລງົທນຶທີ່ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 

ຖາ້ທະນາຄານຕອ້ງການຂາຍ ຫຼ ື ຈດັປະເພດການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃໝ່ກ່ອນມືຄ້ບົກ ານດົ (ນອກເໜອືຈາກມ ີ

ເຫດການໃດໜຶ່ ງສະເພາະ), ລາຍການຄງັຫລກັຊບັທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົທງັໝດົຈະຖກືປ່ຽນແປງ ແລະ 

ຈະຕອ້ງຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ເປັນ ຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຈະຖກືຫາ້ມບ ່ ໃຫຈ້ດັປະເພດຊບັສນິ

ການເງນິໃດໆໃຫເ້ປັນຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົພາຍໃນ 2 ປີ. 

6.2.8  ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ກູຄາ້ 
  

 ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ’ ແລະ ‘ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້’, ລວມມຊີບັສນິການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທີ່ ມໄີລຍະ

ເວລາ ຫຼ ື ສາມາດກ ານດົໄລຍະເວລາການຊ າລະທີ່ ແນ່ນອນ ເຊິ່ ງລາຄາຊບັສນິເຫຼ ົ່ ານັນ້ບ ່ ໄດມ້ກີານຊື-້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ, ນອກເໜອື

ຈາກ:  

► ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຂາຍທນັທ ີຫຼ ືທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດໃ້ນໄລຍະສັນ້ ແລະ ນັນ້ກ ່ ຂຶນ້ຢູ່ກບັການຮບັ

ຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້, ກ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ; 

► ທະນາຄານຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ກ ານດົມູນຄ່າຂາຍ; 

► ທະນາຄານອາດຈະບ ່ ໄດກ້ າໄລຈາກການລງົທນຶທງັໝດົ ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິ. 

 

 ຫຼງັຈາກການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ເງນິຝາກກບັທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ ຈະຖກືບນັທກຶລງົບນັຊີ

ນ າໃຊ ້ ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ “EIR”) ລບົໃຫລ້າຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມ. ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ໂດຍ

ຄ ານງຶເຖງິສ່ວນຫຼຸດຂອງຊບັສນິທີ່ ໄດມ້າ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. 

ເພາະສະນັນ້, ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູລ້າຍຮບັດອກເບຍ້ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາຜນົຕອບແທນເຊິ່ ງເປັນອດັຕາການຄາດຄະເນທີ່ ດທີີ່

ສຸດຂອງອດັຕາຜນົຕອບແທນຄງົທີ່ ຕາມອາຍຸເງນິກູ,້ ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມກີານຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ

ໃນການຄດິໄລ່ຄ່າທ ານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລກັສະນະອື່ ນໆຂອງວງົຈອນຊວີດິຜະລດິຕະພນັ (ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້, ດອກ

ເບຍ້ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ). 

 

 ຖາ້ຫາກວ່າການຄາດຄະເນມກີານປັບປຸງແກໄ້ຂ, ຈະຕອ້ງມກີານບນັທກຶການດດັແກເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບລາຍ

ງານຖານະການເງນິ ອງີຕາມການເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົຂອງລາຍຮບັດອກເບຍ້. ຫຼງັຈາກນັນ້, ມູນຄ່າດດັແກດ້ັ່ ງກ່າວຈະຖກືຄດິໄລ່

ຄ່າເສື່ ອມ ແລະ ຖກືບນັທກຶເປັນດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 

 ທະນາຄານອາດຈະອອກຂ ຜູ້ກພນັເງນິກູເ້ມ ື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ເງນິກູດ້ ັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ມ ີ

ໄວເ້ພື່ ອຄາ້ຂາຍເພາະວ່າຈດຸປະສງົແມ່ນຂາຍເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້. ຂ ຜູ້ກພນັເຫລົ່ ານີຈ້ະຖກືບນັທກຶ ແລະ ຖກືປະເມນີຕາມມູນຄ່າ 

ຍຸດຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ. 

 

ເມື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ກ ່ ຈະຖກືຮກັສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບ ່ ຂາຍໃນໄລຍະສັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັຈະຖກືບນັທກຶເມື່ ອສນັຍາໄດ ້

ຖກືເຮດັຂຶນ້ ແລະ ມແີນວໂນມ້ບົ່ ງບອກວ່າການຂາດທນຶຈະເພີ່ ມຂຶນ້ (ຕວົຢ່າງ: ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫຄູ່້ສນັຍາ). 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.7 ການລງົທນຶທີ່ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 

ຖາ້ທະນາຄານຕອ້ງການຂາຍ ຫຼ ື ຈດັປະເພດການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃໝ່ກ່ອນມືຄ້ບົກ ານດົ (ນອກເໜອືຈາກມ ີ

ເຫດການໃດໜຶ່ ງສະເພາະ), ລາຍການຄງັຫລກັຊບັທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົທງັໝດົຈະຖກືປ່ຽນແປງ ແລະ 

ຈະຕອ້ງຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ເປັນ ຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຈະຖກືຫາ້ມບ ່ ໃຫຈ້ດັປະເພດຊບັສນິ

ການເງນິໃດໆໃຫເ້ປັນຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົພາຍໃນ 2 ປີ. 

6.2.8  ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ກູຄາ້ 
  

 ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ’ ແລະ ‘ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້’, ລວມມຊີບັສນິການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທີ່ ມໄີລຍະ

ເວລາ ຫຼ ື ສາມາດກ ານດົໄລຍະເວລາການຊ າລະທີ່ ແນ່ນອນ ເຊິ່ ງລາຄາຊບັສນິເຫຼ ົ່ ານັນ້ບ ່ ໄດມ້ກີານຊື-້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ, ນອກເໜອື

ຈາກ:  

► ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຂາຍທນັທ ີຫຼ ືທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດໃ້ນໄລຍະສັນ້ ແລະ ນັນ້ກ ່ ຂຶນ້ຢູ່ກບັການຮບັ

ຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້, ກ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ; 

► ທະນາຄານຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ກ ານດົມູນຄ່າຂາຍ; 

► ທະນາຄານອາດຈະບ ່ ໄດກ້ າໄລຈາກການລງົທນຶທງັໝດົ ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິ. 

 

 ຫຼງັຈາກການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ເງນິຝາກກບັທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ ຈະຖກືບນັທກຶລງົບນັຊີ

ນ າໃຊ ້ ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ “EIR”) ລບົໃຫລ້າຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມ. ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ໂດຍ

ຄ ານງຶເຖງິສ່ວນຫຼຸດຂອງຊບັສນິທີ່ ໄດມ້າ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. 

ເພາະສະນັນ້, ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູລ້າຍຮບັດອກເບຍ້ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາຜນົຕອບແທນເຊິ່ ງເປັນອດັຕາການຄາດຄະເນທີ່ ດທີີ່

ສຸດຂອງອດັຕາຜນົຕອບແທນຄງົທີ່ ຕາມອາຍຸເງນິກູ,້ ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມກີານຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ

ໃນການຄດິໄລ່ຄ່າທ ານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລກັສະນະອື່ ນໆຂອງວງົຈອນຊວີດິຜະລດິຕະພນັ (ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້, ດອກ

ເບຍ້ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ). 

 

 ຖາ້ຫາກວ່າການຄາດຄະເນມກີານປັບປຸງແກໄ້ຂ, ຈະຕອ້ງມກີານບນັທກຶການດດັແກເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບລາຍ

ງານຖານະການເງນິ ອງີຕາມການເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົຂອງລາຍຮບັດອກເບຍ້. ຫຼງັຈາກນັນ້, ມູນຄ່າດດັແກດ້ັ່ ງກ່າວຈະຖກືຄດິໄລ່

ຄ່າເສື່ ອມ ແລະ ຖກືບນັທກຶເປັນດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 

 ທະນາຄານອາດຈະອອກຂ ຜູ້ກພນັເງນິກູເ້ມ ື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ເງນິກູດ້ ັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ມ ີ

ໄວເ້ພື່ ອຄາ້ຂາຍເພາະວ່າຈດຸປະສງົແມ່ນຂາຍເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້. ຂ ຜູ້ກພນັເຫລົ່ ານີຈ້ະຖກືບນັທກຶ ແລະ ຖກືປະເມນີຕາມມູນຄ່າ 

ຍຸດຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ. 

 

ເມື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ກ ່ ຈະຖກືຮກັສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບ ່ ຂາຍໃນໄລຍະສັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັຈະຖກືບນັທກຶເມື່ ອສນັຍາໄດ ້

ຖກືເຮດັຂຶນ້ ແລະ ມແີນວໂນມ້ບົ່ ງບອກວ່າການຂາດທນຶຈະເພີ່ ມຂຶນ້ (ຕວົຢ່າງ: ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫຄູ່້ສນັຍາ). 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.9  ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລກູຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື 
 

“ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື” ປະກອບມຂີ ຕ້ກົລງົຕາມສນັຍາທີ່ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານມີ

ພນັທະທີ່  ຕອ້ງຈ່າຍເງນິສດົ ຫຼ ືຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆໃຫແ້ກ່ເຈ ົາ້ຂອງສນັຍາ. 

 

 ຫຼງັຈາກມກີານປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ‘ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື’ ຈະຖກືປະເມນີອງີຕາມການ

ຫກັມູນຄ່າເສື່ ອມໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ (‘EIR’). ມູນຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ໂດຍອງີ ຕາມສ່ວນຫລຸດ ແລະ ຄ່າ

ທ ານຽມຂອງໜີ ້ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. 

 

6.2.10 ການຈດັປະເພດຊບັສນິການເງນິຄນືໃໝ່ 

 

 ເລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ກ ລະກດົ 2008, ທະນາຄານໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຄນືໃໝ່ສ າລບັບນັດາຊບັສນິທາງການເງນິ ທີ່ ບ ່

ແນ່ນອນອອກຈາກ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້” ໄປເປັນ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”, “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ”, ຫຼ ື“ຊບັສນິ

ທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ”. ນບັຈາກວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ທະນາຄານຍງັໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຄນືໃໝ່ ບນັດາເຄື່ ອງມກືານເງນິ

ທີ່  ນອກເໜອືຈາກ “ເຄື່ ອງມກືານເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ”. ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ຈະຖກືບນັ 

ທກຶດວ້ຍມູນຄ່າຍຸດຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ຕມີູນຄ່າຄນື, ເຊິ່ ງມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່. 

 

 ສ າລບັຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊບັສນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”, ທຸກໆກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກຊບັ

ສນິດັ່ ງກ່າວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ ໄດລ້ງົບນັຊເີປັນທນຶເຈ ົາ້ຂອງແມ່ນຖກືສະສາງໄປເປັນກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶຈາກອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັ 

ເຫຼອືຂອງການລງົທນຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ທຸກໆສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່ ແລະ ກະແສເງນິສດົ

ທີ່ ຄາດຄະເນໄວແ້ມ່ນຈະຖກືສະສາງອອກຕາມອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັເຫຼອືຂອງຊບັສນິໂດຍໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ຖາ້ຊບັສນິ

ຖືກກ ານດົວ່າມກີານເສື່ ອມຄ່າມູນຄ່າທີ່ ລງົບນັຊີເປັນທນຶເຈົາ້ຂອງນັນ້ແມ່ນຈະຖືກນ າມາລາຍງານໃນ ໃບລາຍງານຜົນການ

ດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 

 

 ໃນບາງກ ລະນ ີທະນາຄານອາດຈະຈດັປະເພດຊບັສນິການຄາ້ທີ່ ບ ່ ແມ່ນອານຸພນັອອກຈາກ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້” ເປັນ

ປະເພດ “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ” ຖາ້ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງມນັສອດຄ່ອງກບັຄວາມໝາຍຂອງເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ 

ທະນາຄານມ ີ ເຈດຈ ານງົໃດໜຶ່ ງ ແລະ ສາມາດຄອບຄອງຊບັສນິທາງການເງນິ ສ າລບັເປັນຊບັສນິທີ່ ຍດຶໄດໃ້ນອະນາຄດົ ຫຼ ື

ຄອບຄອງໄວ ້ ຈນົຄບົກ ານດົ. ຖາ້ຊບັສນິການເງນິຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ແລະ ຖາ້ທະນາຄານໄດຄ້າດຄະເນເງນິສດົທີ່ ຈະໄດ ້

ຮບັໃນອະນາຄດົເພີ່ ມໃນພາຍຫລງັເນື່ ອງຈາກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິສດົດັ່ ງກ່າວເພີ່ ມຂຶນ້, ຜນົກະທບົຂອງການເພີ່ ມ

ຂຶນ້ນັນ້ ແມ່ນໄດບ້ນັທກຶເປັນການດດັແກ ້ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ຈາກມືທ້ີ່ ການຄາດຄະເນມກີານປ່ຽນແປງ. 

  

ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ແມ່ນການເລອືກໂດຍຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຖກືກ ານດົເປັນເຄື່ ອງມໂືດຍພືນ້ຖານເຄື່ ອງມ.ື 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ້ສ້ນິທາງການເງນິ 

 

6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຫຼ ື ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ື ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ) ຈະຖກືຢຸດຮບັຮູ ້

ເປັນຊບັສນິ ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອສດິທທິີ່ ຈະໄດຮ້ບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິທີ່ ໄດຫ້ມດົອາຍຸແລວ້. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຍງັຢຸດຮບັຮູ ້
ເປັນຊບັສນິ ໃນກ ລະນທີີ່ ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວຖກືໂອນ ແລະ ການໂອນດັ່ ງກ່າວສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ.້ 

 

 ທະນາຄານຖວ່ືາໄດໂ້ອນຊບັສນິຖາ້ຫາກວ່າ: 

 

 ທະນາຄານ ໄດໂ້ອນກ າມະສດິທງັໝດົໃນການຮບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິ ຫຼ ື

 ການຮກັສາສດິທໃິນການຮບັກະແສເງນິສດົ ແຕ່ຕອ້ງມພີນັທະຜູກພນັທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍກະແສເງນິສດົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັທງັ

ໝດົໃນອານາຄດົໂດຍທນັທໃີຫພ້າກສ່ວນທສີາມພາຍໃຕຮູ້ບແບບ 'ການຕດິພນັ’. 

 

ການຕດິພນັ ເປັນການເຮດັທຸລະກ າຜ່ານທະນາຄານຖເືປັນລາຍການທີ່ ເກດີຂຶນ້ ເມື່ ອທະນາຄານຖສືດິຕາມສນັຍາ ເພື່ ອຮບັ

ກະແສເງນິສດົຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຊບັສນິເດມີ), ແຕ່ຖເືປັນພາລະຜູກພນັຕາມສນັຍາທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍຊ າລະເງນິສດົໃຫ ້

ແກ່ກດິຈະການຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງແຫ່ງ (ຜູຮ້ບັສຸດທາ້ຍ), ເມື່ ອມກີານປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທງັສາມຂ ດ້ ັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ ນະວນັທ ີ31 

ທນັວາ 2016 ທະນາຄານບ ່ ມຊີບັສນິທາງການເງນິພາຍໃຕຮູ້ບແບບດັ່ ງກ່າວ. 

 

ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ ້ກ ຕ ່ ເມື່ ອ: 

 

 ທະນາຄານໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ື

 ທະນາຄານບ ່ ໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮກັສາຄວາມສ່ຽງທງັໝດົໄວ ້ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງຊບັສນິ ທງັໝດົ, ແຕ່

ໄດໂ້ອນການຄວບຄຸມຊບັສນິດັ່ ງກ່າວແລວ້ 
 

ອງີຕາມຂ ມູ້ນດາ້ນເທງິ, ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖືກໂອນຖາ້ຫາກຜູຮ້ບັໂອນມຄີວາມສາມາດໃນການ

ຂາຍຊບັສນິໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົທສີາມທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ ສາມາດໃຊຄ້ວາມສາມາດດັ່ ງກ່າວໄດພ້ຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ ່ ມຂີ ້

ຈ າກດັໃດໆກ່ຽວກບັການໂອນ. 

 

 ເມື່ ອທະນາຄານໄດໂ້ອນສດິໃນການຮບັເງນິສດົຈາກຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ືໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕດິພນັ, ແລະ ບ ່ ໄດໂ້ອນ 

ຫຼ ືຍງັຄງົຮກັສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືໄດໂ້ອນສດິໃນການຄວບຄຸມຊບັສນິ, ຊບັສນິຈະຖກື

ຮບັຮູໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານຍງັມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັສນິນັນ້ໆ. ໃນກ ລະນນີີທ້ະນາຄານຍງັຮບັຮູເ້ປັນໜີສ້ນິໃນເຄອື, ຊບັສນິ

ທີ່ ຖກືໂອນ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຕດິພນັແມ່ນ ຖກືປະເມນີບນົພືນ້ຖານທີ່ ວ່າມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງທະນາຄານ

ທີ່ ມຢູ່ີ. 

 

 ການສບືຕ ່ ຂອງຮູບແບບຂອງການຄ າ້ປະກນັຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ໄດໂ້ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນລະດບັຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າເດມີຂອງຊບັສນິ 

ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພຈິາລະນາວ່າ ທະນາຄານມຄີວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີ.້



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ້ສ້ນິທາງການເງນິ 

 

6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຫຼ ື ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ື ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ) ຈະຖກືຢຸດຮບັຮູ ້

ເປັນຊບັສນິ ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອສດິທທິີ່ ຈະໄດຮ້ບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິທີ່ ໄດຫ້ມດົອາຍຸແລວ້. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຍງັຢຸດຮບັຮູ ້
ເປັນຊບັສນິ ໃນກ ລະນທີີ່ ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວຖກືໂອນ ແລະ ການໂອນດັ່ ງກ່າວສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ.້ 

 

 ທະນາຄານຖວ່ືາໄດໂ້ອນຊບັສນິຖາ້ຫາກວ່າ: 

 

 ທະນາຄານ ໄດໂ້ອນກ າມະສດິທງັໝດົໃນການຮບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິ ຫຼ ື

 ການຮກັສາສດິທໃິນການຮບັກະແສເງນິສດົ ແຕ່ຕອ້ງມພີນັທະຜູກພນັທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍກະແສເງນິສດົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັທງັ

ໝດົໃນອານາຄດົໂດຍທນັທໃີຫພ້າກສ່ວນທສີາມພາຍໃຕຮູ້ບແບບ 'ການຕດິພນັ’. 

 

ການຕດິພນັ ເປັນການເຮດັທຸລະກ າຜ່ານທະນາຄານຖເືປັນລາຍການທີ່ ເກດີຂຶນ້ ເມື່ ອທະນາຄານຖສືດິຕາມສນັຍາ ເພື່ ອຮບັ

ກະແສເງນິສດົຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຊບັສນິເດມີ), ແຕ່ຖເືປັນພາລະຜູກພນັຕາມສນັຍາທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍຊ າລະເງນິສດົໃຫ ້

ແກ່ກດິຈະການຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງແຫ່ງ (ຜູຮ້ບັສຸດທາ້ຍ), ເມື່ ອມກີານປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທງັສາມຂ ດ້ ັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ ນະວນັທ ີ31 

ທນັວາ 2016 ທະນາຄານບ ່ ມຊີບັສນິທາງການເງນິພາຍໃຕຮູ້ບແບບດັ່ ງກ່າວ. 

 

ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ ້ກ ຕ ່ ເມື່ ອ: 

 

 ທະນາຄານໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ື

 ທະນາຄານບ ່ ໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮກັສາຄວາມສ່ຽງທງັໝດົໄວ ້ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງຊບັສນິ ທງັໝດົ, ແຕ່

ໄດໂ້ອນການຄວບຄຸມຊບັສນິດັ່ ງກ່າວແລວ້ 
 

ອງີຕາມຂ ມູ້ນດາ້ນເທງິ, ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖືກໂອນຖາ້ຫາກຜູຮ້ບັໂອນມຄີວາມສາມາດໃນການ

ຂາຍຊບັສນິໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົທສີາມທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ ສາມາດໃຊຄ້ວາມສາມາດດັ່ ງກ່າວໄດພ້ຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ ່ ມຂີ ້

ຈ າກດັໃດໆກ່ຽວກບັການໂອນ. 

 

 ເມື່ ອທະນາຄານໄດໂ້ອນສດິໃນການຮບັເງນິສດົຈາກຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ືໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕດິພນັ, ແລະ ບ ່ ໄດໂ້ອນ 

ຫຼ ືຍງັຄງົຮກັສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືໄດໂ້ອນສດິໃນການຄວບຄຸມຊບັສນິ, ຊບັສນິຈະຖກື

ຮບັຮູໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານຍງັມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັສນິນັນ້ໆ. ໃນກ ລະນນີີທ້ະນາຄານຍງັຮບັຮູເ້ປັນໜີສ້ນິໃນເຄອື, ຊບັສນິ

ທີ່ ຖກືໂອນ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຕດິພນັແມ່ນ ຖກືປະເມນີບນົພືນ້ຖານທີ່ ວ່າມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງທະນາຄານ

ທີ່ ມຢູ່ີ. 

 

 ການສບືຕ ່ ຂອງຮູບແບບຂອງການຄ າ້ປະກນັຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ໄດໂ້ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນລະດບັຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າເດມີຂອງຊບັສນິ 

ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພຈິາລະນາວ່າ ທະນາຄານມຄີວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີ.້

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ້ສ້ນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

 ນອກຈາກນີທ້ະນາຄານຍງັຢຸດຮບັຮູບ້ນັດາຊບັສນິທາງການເງນິໂດຍສະເພາະການໃຫກູ້ຢື້ມແກ່ລູກຄາ້ ເມື່ ອເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ້

ຕກົລງົສ່ວນໃຫຍ່ໄດມ້ກີານເຈລະຈາກນັໃໝ່ ແລະ ຖກືພຈິາລະນາເປັນກູຢື້ມໃໝ່, ສ່ວນຜດິດ່ຽງຈະຖກືບນັທກຶເປັນຄ່າເສື່ ອມ

ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 
6.3.2 ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

ໜີສ້ນິທາງການເງນິຈະຖກືຢຸດຮບັຮູໃ້ນບນັຊເີມື່ ອພນັທະຕ ່ ກບັໜີສ້ນິດັ່ ງກ່າວໄດສ້ິນ້ສຸດ ຫຼ ື ໄດມ້ກີານຍກົເລກີ ຫຼ ື ໝດົອາຍຸ. 

ເມື່ ອໜີສ້ນິການເງນິທີ່ ມຢູ່ີຖກືແທນທີ່  ດວ້ຍໜີສ້ນິອື່ ນໆຈາກເຈົາ້ໜີຜູ້ເ້ກົ່ າໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຫຼ ື ປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ໜີສ້ນິທີ່ ມຢູ່ີ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫຼ ືການປັບປຸງຖກືປະຕບິດັເຊັ່ ນດຽວກບັການສະສາງບນັຊໜີີສ້ນິເດມີອອກ ແລະ ຮບັຮູໜ້ີ ້

ສນິໃໝ່, ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງ ຂອງຍອດຍກົມາຈະຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ການພຈິາລະນາທີ່ ໄດ ້

ຈ່າຍຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 
6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ທະນາຄານປະເມນີໃນມືເ້ຮດັໃບລາຍງາຍຖານະການເງນິວ່າມຫີລກັຖານຊດັເຈນທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ື ກຸ່ມ

ຂອງຊບັສນິການເງນິມກີານເສື່ ອມມູນຄ່າ ຫຼ ື ບ ່ . ຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ື ກຸ່ມຂອງຊບັສນິການເງນິຈະຖວ່ືາມຄີວາມເສຍຫາຍຖາ້

ພຽງແຕ່ວ່າມ ີຫລກັຖານຊດັເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜນົຂອງໜຶ່ ງ ຫຼ ືຫລາຍເຫດການທີ່ ປະກດົຂຶນ້ຫລງັຈາກ ມກີານຮບັ

ຮູຊ້ບັສນິ (ເກດີມ ີ“ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶ່ ງ (ຫຼ ືຫລາຍເຫດການ) ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົ ເຖງິການຄາດ

ຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ືກຸ່ມຂອງຊບັສນິການເງນິທີ່ ສາມາດຄາດຄະເນໄດຢ່້າງໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື  

 

 ຫລກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າອາດລວມມ:ີ ຕວົຊີວ້ດັວ່າຜູກູ້ຢື້ມ ຫຼ ື ກຸ່ມຂອງຜູກູ້ຢື້ມແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນ 

ການເງນິ, ການຜດິສນັຍາ ຫຼ ືບ ່ ສາມາດຊ າລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້, ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າພວກ ເຂາົຈະລົມ້ລະລາຍ ຫຼ ືການ

ປັບປຸງລະບບົ ການເງນິຄນືໃໝ່ ແລະ ຂ ມູ້ນອື່ ນໆທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົ ຫລຸດລງົ 

ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງໜີ ້ເກນີກ ານດົ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຜດິສນັຍາ. 

 

6.4.1 ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ຮບັຮູຕ້າມມນູຄ່າຕດັຈ າໜ່າຍ 

 

ຂາດທນຶການເສື່ອມມນູຄ່າສະເພາະ 

 

ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບນັທກຶຕາມມູນຄ່າສຸດທຫິລງັຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ (ເຊັ່ ນ: ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ 

ລູກຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື ແລະ ການກູຢື້ມອື່ ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມນີຫຼກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການ

ເງນິວ່າມຫີລກັຖານການເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິການເງນິນັນ້ສ າຄນັ ຫຼ ືບ ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາສະເພາະໂດຍຜູບ້ ລຫິານ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

6.4.1 ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ຮບັຮູຕ້າມມນູຄ່າຕດັຈ າໜ່າຍ (ຕ ່ ) 
 

 ຖາ້ຫາກມຫີລກັຖານວ່າຄ່າເສື່ ອມເກດີຂຶນ້, ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມຈະຖກືຕມີູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍກົມາຂອງຊບັ ສນິ 

ແລະ ຍອດເຫຼອືປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ (ບ ່ ລວມເອາົຄ່າເສື່ ອມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ໃນອະນາຄດົ). ຍອດຍກົມາ

ຂອງຊບັສນິແມ່ນຫລຸດລງົ ຍອ້ນນ າໃຊບ້ນັຊຄ່ີາເສື່ ອມ ແລະ ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມທີ່ ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖກືສບືຕ ່ ຄດິໄລ່ຕາມຍອດຍກົມາທີ່ ຫລຸດລງົ ແລະ ຖກືຄດິໄລ່ໂດຍນ າ ໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ກະແສເງນິສດົ

ໃນອະນາຄດົ ເພື່ ອປະເມນີຄ່າເສື່ ອມ. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຖກືລງົບນັຊໃີນ “ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ”. 

  

 ເງນິກູພ້ອ້ມກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ຕດິພນັຈະຖກືສະສາງອອກ ເມື່ ອທະນາຄານໄດພ້ຈິາລະນາວ່າຈະບ ່ ສາມາດເກບັໜີໄ້ດ ້ ແລະ ເມື່ ອ 

ຫລກັຊບັຄ າ້ ປະກນັຖກືໂອນໃຫທ້ະນາຄານ. ຖາ້ໃນປີຕ ່ ມາ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຈະເພມີຂຶນ້ ຫຼ ືຫລຸດລງົຍອ້ນວ່າມເີຫດການ ເກດີ

ຂຶນ້ຫລງັຈາກໄດ ້ຫກັຄ່າເສື່ ອມ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍທີ່ ຖກືຫກັໄວກ່້ອນໜາ້ນີຈ້ະເພມີຂຶນ້ ຫຼ ືຫລຸດລງົໂດຍການດດັແກ ້ໃນບນັຊລີາຍ

ຈ່າຍ, ຖາ້ໃນອະນາຄດົຈະສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ມູນຄ່າທີ່ ເກບັຄນືໄດນ້ັນ້ຈະຖກືລງົບນັຊເີບືອ້ງມໃີນ “ລາຍຮບັ”. 

 

 ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ແມ່ນມູນຄ່າໃນປັດຈບຸນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິຂອງ ຊບັ

ສນິການເງນິ. ຖາ້ເງນິກູມ້ອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ຜນັແປ, ອດັຕາສ່ວນຫລຸດສ າລບັການຕມີູນຄ່າຂອງ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າແມ່ນອດັ ຕາ

ດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປັດຈບຸນັ. ຖາ້ທະນາຄານໄດຈ້ດັປະເພດຊບັສນິການຄາ້ເປັນເງນິກູ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້, ອດັຕາສ່ວນ ຫລຸດ

ສ າລບັຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແມ່ນ ຕອ້ງນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປັດຈບຸນັ. 

 

 ການຄດິໄລ່ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ທີ່ ຄາດຄະເນໄວຂ້ອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກະແສ

ເງນິສດົ ອາດເປັນຜນົມາຈາກຫລກັ ຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ຍດຶມາໄດລ້ບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຂາຍ ບ ່

ວ່າການຍດຶຫລກັຊບັຈະເປັນໄປໄດ ້ຫຼ ືບ ່ ກ ່ ຕາມ. 

 
 ຮູບແບບການເສື່ອມມນູຄ່າເປັນກຸ່ມ 

 
 ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນກຸ່ມ, ຊບັສນິການເງນິແມ່ນຖກືຈດັເປັນກຸ່ມ ຕາມລກັສະນະຄວາມ ສ່ຽງທີ່ ຄາ້ຍ ຄື

ກນັ ເຊິ່ ງເປັນຕວົຊີວ້ດັຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໃ້ນການຈ່າຍເງນິຈ ານວນທງັໝດົອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ, ອງີ

ຕາມພືນ້ຖານຂອງການປະເມນີຜນົຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ຫຼ ືການໃຫຄ້ະແນນໂດຍພຈິາລະນາຈາກ ປະເພດຊບັສນິ, 

ປະເພດອຸດສາຫະກ າ, ສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ສະຖານະພາບທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ). 

 
 ກະແສເງນິສດົໃນອານາຄດົຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ ແມ່ນຖກືຄາດຄະເນບນົພືນ້ຖານ 

ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊບັສນິທີ່ ມລີກັສະນະຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັໃນກຸ່ມ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຖກືດດັແກ ້ບນົ

ພືນ້ຖານຂ ມູ້ນທີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ເພື່ ອສ່ອງແສງເຖງິຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນປັດຈບຸນັ ເຊິ່ ງການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ ເປັນ

ບ່ອນອງີ ແລະ ເພື່ ອຍາ້ຍຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ ບ ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົໃນປັດຈບຸນັ. 

 
 ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີ່ ສ່ອງແສງເຖງິກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກນັກບັ ການປ່ຽນແປງ 

ຂອງຂ ມູ້ນທີ່ ສງັເກດໄດຈ້າກປີຕ ່ ປີ (ເຊັ່ ນການປ່ຽນແປງອດັຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊບັສນິ, ລາຄາ ສນິຄາ້, ເງ ື່ອນໄຂການຊ າລະ, ຫຼ ື

ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງິການຂາດທນຶໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການ ຂາດທນຶ). ວທິກີານ ແລະ ຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ນ າໃຊ ້

ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ໄດທ້ບົທວນຄນືຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ເພື່ ອຫລຸດສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງຂາດທນຶທີ່

ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທນຶຕວົຈງິ.



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

6.4.1 ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ຮບັຮູຕ້າມມນູຄ່າຕດັຈ າໜ່າຍ (ຕ ່ ) 
 

 ຖາ້ຫາກມຫີລກັຖານວ່າຄ່າເສື່ ອມເກດີຂຶນ້, ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມຈະຖກືຕມີູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍກົມາຂອງຊບັ ສນິ 

ແລະ ຍອດເຫຼອືປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ (ບ ່ ລວມເອາົຄ່າເສື່ ອມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ໃນອະນາຄດົ). ຍອດຍກົມາ

ຂອງຊບັສນິແມ່ນຫລຸດລງົ ຍອ້ນນ າໃຊບ້ນັຊຄ່ີາເສື່ ອມ ແລະ ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມທີ່ ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖກືສບືຕ ່ ຄດິໄລ່ຕາມຍອດຍກົມາທີ່ ຫລຸດລງົ ແລະ ຖກືຄດິໄລ່ໂດຍນ າ ໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ກະແສເງນິສດົ

ໃນອະນາຄດົ ເພື່ ອປະເມນີຄ່າເສື່ ອມ. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຖກືລງົບນັຊໃີນ “ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ”. 

  

 ເງນິກູພ້ອ້ມກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ຕດິພນັຈະຖກືສະສາງອອກ ເມື່ ອທະນາຄານໄດພ້ຈິາລະນາວ່າຈະບ ່ ສາມາດເກບັໜີໄ້ດ ້ ແລະ ເມື່ ອ 

ຫລກັຊບັຄ າ້ ປະກນັຖກືໂອນໃຫທ້ະນາຄານ. ຖາ້ໃນປີຕ ່ ມາ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຈະເພມີຂຶນ້ ຫຼ ືຫລຸດລງົຍອ້ນວ່າມເີຫດການ ເກດີ

ຂຶນ້ຫລງັຈາກໄດ ້ຫກັຄ່າເສື່ ອມ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍທີ່ ຖກືຫກັໄວກ່້ອນໜາ້ນີຈ້ະເພມີຂຶນ້ ຫຼ ືຫລຸດລງົໂດຍການດດັແກ ້ໃນບນັຊລີາຍ

ຈ່າຍ, ຖາ້ໃນອະນາຄດົຈະສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ມູນຄ່າທີ່ ເກບັຄນືໄດນ້ັນ້ຈະຖກືລງົບນັຊເີບືອ້ງມໃີນ “ລາຍຮບັ”. 

 

 ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ແມ່ນມູນຄ່າໃນປັດຈບຸນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິຂອງ ຊບັ

ສນິການເງນິ. ຖາ້ເງນິກູມ້ອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ຜນັແປ, ອດັຕາສ່ວນຫລຸດສ າລບັການຕມີູນຄ່າຂອງ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າແມ່ນອດັ ຕາ

ດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປັດຈບຸນັ. ຖາ້ທະນາຄານໄດຈ້ດັປະເພດຊບັສນິການຄາ້ເປັນເງນິກູ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້, ອດັຕາສ່ວນ ຫລຸດ

ສ າລບັຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແມ່ນ ຕອ້ງນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປັດຈບຸນັ. 

 

 ການຄດິໄລ່ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ທີ່ ຄາດຄະເນໄວຂ້ອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກະແສ

ເງນິສດົ ອາດເປັນຜນົມາຈາກຫລກັ ຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ຍດຶມາໄດລ້ບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຂາຍ ບ ່

ວ່າການຍດຶຫລກັຊບັຈະເປັນໄປໄດ ້ຫຼ ືບ ່ ກ ່ ຕາມ. 

 
 ຮູບແບບການເສື່ອມມນູຄ່າເປັນກຸ່ມ 

 
 ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນກຸ່ມ, ຊບັສນິການເງນິແມ່ນຖກືຈດັເປັນກຸ່ມ ຕາມລກັສະນະຄວາມ ສ່ຽງທີ່ ຄາ້ຍ ຄື

ກນັ ເຊິ່ ງເປັນຕວົຊີວ້ດັຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໃ້ນການຈ່າຍເງນິຈ ານວນທງັໝດົອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ, ອງີ

ຕາມພືນ້ຖານຂອງການປະເມນີຜນົຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ຫຼ ືການໃຫຄ້ະແນນໂດຍພຈິາລະນາຈາກ ປະເພດຊບັສນິ, 

ປະເພດອຸດສາຫະກ າ, ສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ສະຖານະພາບທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ). 

 
 ກະແສເງນິສດົໃນອານາຄດົຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ ແມ່ນຖກືຄາດຄະເນບນົພືນ້ຖານ 

ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊບັສນິທີ່ ມລີກັສະນະຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັໃນກຸ່ມ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຖກືດດັແກ ້ບນົ

ພືນ້ຖານຂ ມູ້ນທີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ເພື່ ອສ່ອງແສງເຖງິຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນປັດຈບຸນັ ເຊິ່ ງການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ ເປັນ

ບ່ອນອງີ ແລະ ເພື່ ອຍາ້ຍຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ ບ ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົໃນປັດຈບຸນັ. 

 
 ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີ່ ສ່ອງແສງເຖງິກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກນັກບັ ການປ່ຽນແປງ 

ຂອງຂ ມູ້ນທີ່ ສງັເກດໄດຈ້າກປີຕ ່ ປີ (ເຊັ່ ນການປ່ຽນແປງອດັຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊບັສນິ, ລາຄາ ສນິຄາ້, ເງ ື່ອນໄຂການຊ າລະ, ຫຼ ື

ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງິການຂາດທນຶໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການ ຂາດທນຶ). ວທິກີານ ແລະ ຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ນ າໃຊ ້

ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ໄດທ້ບົທວນຄນືຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ເພື່ ອຫລຸດສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງຂາດທນຶທີ່

ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທນຶຕວົຈງິ.

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  

28

 

6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
6.4.2 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ  

ທະນາຄານຍງັໄດບ້ນັທກຶຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຕ ່ ການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ເມື່ ອເກດີການຫຼຸດລງົທີ່ ສ າຄນັ ຫຼ ືການຫຼຸດລງົ ໃນມູນຄ່າ

ຍຸດຕທິ າທີ່ ຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ ຂ ກ້ ານດົທີ່  “ສ າຄນັ” ຫຼ ື “ຍາວນານ” ຕອ້ງຖກືພຈິາລະນາ, ການພຈິາລະນາດັ່ ງກ່າວນີ ້ທະນາຄານປະ

ເມນີລະຫວ່າງຫຼາຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜງັຕງີຂອງລາຄາຮຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກ ານດົຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າທີ່ ຕ ່ າ

ກວ່າຕົນ້ທນຶ. 

6.4.3 ການປະເມນີມນູຄ່າຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ 

 
 ທະນາຄານຊອກຫາວທິທີີ່ ຈະນ າໃຊຫ້ລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊບັສນິການເງນິ. ຫລກັ

ຊບັຄ າ້ປະກນັອາດເປັນໄດຫ້ລາຍຮູບແບບ ເຊັ່ ນ ເງນິສດົ, ຫລກັຊບັ, ໜງັສສືນິເຊື່ ອ/ໜງັສຄື າ້ປະກນັ, ອະສງັຫາລມິະ ຊບັ, ໜີ້

ຕອ້ງຮບັ, ເຄື່ ອງໃນສາງ, ຊບັສນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ການຍກົລະດບັສນິເຊື່ ອ ເຊັ່ ນ ຂ ຕ້ກົລງົທີ່ ຮດັກຸມ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, 

ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັແມ່ນຖືກປະເມນີໃນມູນຄ່າຕ ່ າສຸດໃນມືເ້ລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ຕາມບດົລາຍງານປະຈ າປີຂອງ

ທະນາຄານ. 

 

ເພື່ ອກ ານດົຂອບເຂດທີ່ ຄວນເປັນໄປໄດ ້ທະນາຄານໄດນ້ າໃຊຂ້ ມູ້ນຕາມທອ້ງຕະຫຼາດສ າລບັປະເມນີຊບັສນິການເງນິ ທີ່ ໃຊເ້ປັນ

ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ.  ຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆທີ່ ຍງັບ ່ ສາມາດກ ານດົມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ຈະຖກືປະເມນີໂດຍໃຊຮູ້ບແບບການ

ປະເມນີ. ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ບ ່ ແມ່ນທາງການເງນິ, ເຊັ່ ນ ອະສງັຫາລມິະຊບັ ຈະຖກືປະເມນີຕາມຂ ມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກພາກສ່ວນ

ພາຍນອກ ເຊັ່ ນ ນາຍໜາ້, ດດັສະນ ີລາຄາທີ່ ພກັອາໄສ, ບດົລາຍງານການ ເງນິທີ່ ຖກືກວດສອບແລວ້ ແລະ ແຫລ່ງຂ ມູ້ນທີ່ ໜາ້

ເຊື່ ອຖອືື່ ນໆ. 

 
6.4.4 ຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ຖກືຍດຶ 

 

 ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນກ ານດົວ່າຊບັສນິທີ່ ຍດຶມາສາມາດນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດ າເນນີກດິຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານຫຼ ື

ຄວນຈະຂາຍ. ຊບັສນິທີ່ ເປັນປະໂຫຍດສ າລບັການດ າເນນີງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂົາ້ໄປເປັນຊບັສນິຕາມແຕ່ລະປະເພດທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊິ່ ງຈະຖກືຕມີູນຄ່າຫຼຸດລງົຈາກມູນຄ່າທີ່ ຍດຶມາ ຫຼ ືຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິທີ່ ຖກືຄ າ້ປະກນັ. ຊບັສນິທີ່ ຖກືກ ານດົວ່າ

ຈະຂາຍອອກຈະຖືກໂອນເປັນຊບັສນິມໄີວສ້ າລບັຂາຍ ແລະ ຖກືຕມີູນຄ່າຕາມມູນຄ່າຕວົຈງິນະມືທ້ີ່ ຍດຶຊບັສນິໂດຍສອດຄ່ອງ

ກບັນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ. 

 
6.5 ການຫກັລາ້ງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືຫກັລາ້ງກນັ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຈິະຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ, ຖາ້ 

ຫາກວ່າທະນາຄານຖກືບງັຄບັທາງກດົໝາຍໃຫສ້ະສາງຈ ານວນເງນິດັ່ ງກ່າວນັນ້ ແລະ ທະນາຄານຕັງ້ໃຈຈະສະສາງໃນມູນຄ່າ 

ສຸດທ ິຫຼ ືຂາຍຊບັສນິເພື່ ອຊ າລະໜີສ້ນິໃນເວລາດຽວກນັ. ນີບ້ ່ ແມ່ນກ ລະນທີົ່ ວໄປໃນຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຫກັລາ້ງລະຫວ່າງ ຊບັ

ສນິ - ໜີສ້ນິ ແລະ ຊບັສນິ-ໜີສ້ນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຖ້ກືສະແດງມູນຄ່າລວມໃນ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ລວມກດິຈະການ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.6 ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ທະນາຄານແມ່ນມລີາຍຮບັຈາກບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ເຊິ່ ງແມ່ນຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມກີານຄວບຄຸມຮ່ວມກນັ, ດັ່ ງນັນ້ ການຮ່ວມ

ທນຶແມ່ນໄດມ້ຂີ ຕ້ກົລງົກນັ ກ ານດົການຄວບຄຸມຮ່ວມກນັໃນການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ. ຂ ຕ້ກົລງົໄດຕ້ກົລງົເປັນເອກະສນັກນັ 

ສ າລບັຂ ຕ້ກົລງົທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການດ າເນນີງານໃນການຮ່ວມທນຶ. 
 

ທະນາຄານ ຮບັຮູລ້າຍຮບັຈາກບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຕາມຮູບແບບວທິີສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍ. ພາຍໃຕຮູ້ບແບບນີ,້ ການລງົທນຶໃນ 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແມ່ນຖືກບນັທກຶຕາມຕົນ້ທນຶໃນເບືອ້ງຕົນ້ ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມກດິຈະການ ບວກກບັ

ລາຍການດດັແກເ້ປັນ "ຊບັສນິສຸດທ ິຕາມສດັສ່ວນຂອງການລງົທນຶກບັບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຕາມພາຍຫລງັ. ຄ່ານຍິມົຕາມສດັສ່ວນ

ຂອງການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນມູນຄ່າຊາກ ລວມຢູ່ໃນຍອດຍກົມາ ຂອງເງນິລງົທນຶ ແລະ ບ ່ ຫກັຄ່າ

ເສື່ ອມ. 
 
ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງທະນາຄານຈາກບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຢູ່ໃນໃບລາຍງານການດ າເນີນງານລວມ

ກດິຈະການ. ນີແ້ມ່ນກ າໄລທີ່ ປະກອບເປັນທນຶຂອງຜູຖ້ຮຸືນ້ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແລະ ແມ່ນກ າໄລຫຼງັອາກອນ ແລະ ເປັນລາຍ

ຮບັທີ່ ບ ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດກ້ານລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ. 
 

ຫລງັຈາກນ າໃຊຮູ້ບແບບການລງົທນຶແລວ້ ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າ ຈ າເປັນຕອ້ງຮບັຮູຄ່້າເສື່ ອມເພີ່ ມເຕມີ ຂອງການລງົທນຶ

ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຫລ ືບ ່ . ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາໃນມືທ້ີ່ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານ ວ່າມຫີລກັຖານ ການເສື່ ອມຄ່າຂອງການ

ລງົທນຶ ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຫລ ືບ ່ . ໃນສະຖານະການດັ່ ງກ່າວ ທະນາຄານຈະຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ

ຈ ານວນເງນິທີ່ ເກບັຄນືໄດ ້ແລະ ຍອດຍກົມາຂອງການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແລະ ຮບັຮູສ່້ວນຜດິດ່ຽງຢູ່ໃນໃບລາຍງານການ

ດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 

 

6.7 ການເຊົ່ າຊື ້

 ການພຈິາລະນາວ່າມຂີ ຕ້ກົລງົໃດທີ່ ເປັນການເຊົ່ າຊື່  ຫລ ືລວມຢູ່ໃນການເຊົ່ າຊື່  ຫລ ືບ ່  ແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກນັການຕກົລງົ ແລະ ຕອ້ງ

ກ ານດົການປະເມນີວ່າ ການປະຕບິດັຂ ຕ້ກົລງົແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັການນ າໃຊຊ້ບັສນິສະເພາະ ຫລ ືຊບັສນິ ແລະ ຂ ຕ້ກົລງົໃນການໂອນ

ກ າມະສດິນ າໃຊຊ້ບັສນິ. 
 

 ທະນາຄານເປັນຜູ່ເຊົ່ າ 
 

 ການເຊົ່ າຊື່ ທີ່ ບ ່ ໄດໂ້ອນທຸກຄວາມສ່ຽງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍບງັເອນີຕ ່ ກ າມະສດິຂອງ ລາຍການເຊົ່ າຊື່

ແມ່ນການເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ. ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າຊື່ ໃນການດ າເນນີງານແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ ລາຍຈ່າຍຢູ່ໃນໃບລາຍງານການ

ດ າເນນີງານດວ້ຍວທິສີະເໝຕີວົ ຕ ່ ກບັໄລຍະຂອງການເຊົ່ າຊື່ . ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃນການເຊົ່ າຊື່ ທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນລາຍ

ຈ່າຍຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ ມກີານເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້. 

 
 

6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ 

 
 ລາຍຮບັແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູໃ້ນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າຜນົປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກດິຈະໄຫຼເຂົາ້ທະນາຄານ ແລະ 

ລາຍຮບັເຫຼ ົ່ ານັນ້ຈະຖກືຕມີູນຄ່າຢ່າງເຊື່ ອຖືໄດ.້ ຫລກັການການຮບັຮູສ້ະເພາະດັ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຕອ້ງຖກືປະເມນີກ່ອນລາຍຮບັຈະ

ຖກືຮບັຮູ.້ 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.6 ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ທະນາຄານແມ່ນມລີາຍຮບັຈາກບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ເຊິ່ ງແມ່ນຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມກີານຄວບຄຸມຮ່ວມກນັ, ດັ່ ງນັນ້ ການຮ່ວມ

ທນຶແມ່ນໄດມ້ຂີ ຕ້ກົລງົກນັ ກ ານດົການຄວບຄຸມຮ່ວມກນັໃນການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ. ຂ ຕ້ກົລງົໄດຕ້ກົລງົເປັນເອກະສນັກນັ 

ສ າລບັຂ ຕ້ກົລງົທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການດ າເນນີງານໃນການຮ່ວມທນຶ. 
 

ທະນາຄານ ຮບັຮູລ້າຍຮບັຈາກບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຕາມຮູບແບບວທິີສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍ. ພາຍໃຕຮູ້ບແບບນີ,້ ການລງົທນຶໃນ 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແມ່ນຖືກບນັທກຶຕາມຕົນ້ທນຶໃນເບືອ້ງຕົນ້ ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມກດິຈະການ ບວກກບັ

ລາຍການດດັແກເ້ປັນ "ຊບັສນິສຸດທ ິຕາມສດັສ່ວນຂອງການລງົທນຶກບັບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຕາມພາຍຫລງັ. ຄ່ານຍິມົຕາມສດັສ່ວນ

ຂອງການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນມູນຄ່າຊາກ ລວມຢູ່ໃນຍອດຍກົມາ ຂອງເງນິລງົທນຶ ແລະ ບ ່ ຫກັຄ່າ

ເສື່ ອມ. 
 
ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງທະນາຄານຈາກບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຢູ່ໃນໃບລາຍງານການດ າເນີນງານລວມ

ກດິຈະການ. ນີແ້ມ່ນກ າໄລທີ່ ປະກອບເປັນທນຶຂອງຜູຖ້ຮຸືນ້ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແລະ ແມ່ນກ າໄລຫຼງັອາກອນ ແລະ ເປັນລາຍ

ຮບັທີ່ ບ ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດກ້ານລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ. 
 

ຫລງັຈາກນ າໃຊຮູ້ບແບບການລງົທນຶແລວ້ ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າ ຈ າເປັນຕອ້ງຮບັຮູຄ່້າເສື່ ອມເພີ່ ມເຕມີ ຂອງການລງົທນຶ

ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຫລ ືບ ່ . ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາໃນມືທ້ີ່ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານ ວ່າມຫີລກັຖານ ການເສື່ ອມຄ່າຂອງການ

ລງົທນຶ ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຫລ ືບ ່ . ໃນສະຖານະການດັ່ ງກ່າວ ທະນາຄານຈະຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ

ຈ ານວນເງນິທີ່ ເກບັຄນືໄດ ້ແລະ ຍອດຍກົມາຂອງການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແລະ ຮບັຮູສ່້ວນຜດິດ່ຽງຢູ່ໃນໃບລາຍງານການ

ດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 

 

6.7 ການເຊົ່ າຊື ້

 ການພຈິາລະນາວ່າມຂີ ຕ້ກົລງົໃດທີ່ ເປັນການເຊົ່ າຊື່  ຫລ ືລວມຢູ່ໃນການເຊົ່ າຊື່  ຫລ ືບ ່  ແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກນັການຕກົລງົ ແລະ ຕອ້ງ

ກ ານດົການປະເມນີວ່າ ການປະຕບິດັຂ ຕ້ກົລງົແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັການນ າໃຊຊ້ບັສນິສະເພາະ ຫລ ືຊບັສນິ ແລະ ຂ ຕ້ກົລງົໃນການໂອນ

ກ າມະສດິນ າໃຊຊ້ບັສນິ. 
 

 ທະນາຄານເປັນຜູ່ເຊົ່ າ 
 

 ການເຊົ່ າຊື່ ທີ່ ບ ່ ໄດໂ້ອນທຸກຄວາມສ່ຽງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍບງັເອນີຕ ່ ກ າມະສດິຂອງ ລາຍການເຊົ່ າຊື່

ແມ່ນການເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ. ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າຊື່ ໃນການດ າເນນີງານແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ ລາຍຈ່າຍຢູ່ໃນໃບລາຍງານການ

ດ າເນນີງານດວ້ຍວທິສີະເໝຕີວົ ຕ ່ ກບັໄລຍະຂອງການເຊົ່ າຊື່ . ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃນການເຊົ່ າຊື່ ທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນລາຍ

ຈ່າຍຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ ມກີານເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້. 

 
 

6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ 

 
 ລາຍຮບັແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູໃ້ນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າຜນົປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກດິຈະໄຫຼເຂົາ້ທະນາຄານ ແລະ 

ລາຍຮບັເຫຼ ົ່ ານັນ້ຈະຖກືຕມີູນຄ່າຢ່າງເຊື່ ອຖືໄດ.້ ຫລກັການການຮບັຮູສ້ະເພາະດັ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຕອ້ງຖກືປະເມນີກ່ອນລາຍຮບັຈະ

ຖກືຮບັຮູ.້ 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ຕ ່ ) 
 
6.8.1 ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 

 
 ສ າລບັທຸກໆເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຖກືຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶ ແລະ ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ມດີອກເບຍ້ ໄດຈ້ດັ 

ປະເພດເປັນ ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິໄດກ້ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ, 

ລາຍຮບັ ຫຼ ືລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແມ່ນຖກືບນັທກຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫຼຸດຕວົຈງິທີ່ ໄດຈ້າກ

ການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫຼ ື ລາຍຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫຼ ື ໄລຍະສັນ້

ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັສນິ ຫຼ ື ໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ການຄດິໄລ່ແມ່ນຄ ານງຶເຖງິທຸກໆຂ ກ້ ານດົໃນ

ສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ (ເຊັ່ ນວ່າ: ທາງເລອືກໃນການຊ າລະລ່ວງໜາ້) ລວມທງັທຸກໆຄ່າທ ານຽມ ຫຼ ື ຄ່າໃຊຈ່້າຍບ ລຫິານທີ່

ກ່ຽວພນັກບັເຄື່ ອງມ ືແລະ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນຂາດທນຶສນິເຊື່ ອໃນອະນາຄດົ. 

 
ເມື່ ອມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງຊບັສນິທາງການເງນິ ຫຼ ື ກຸ່ມຂອງຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັຖກືຫຼຸດລງົໂດຍການຫກັຄ່າເສື່ ອມ

ມູນຄ່າ, ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖກືຮບັຮູໂ້ດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ໃຊໃ້ນການຄດິໄລ່ກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົສ າລບັ 

ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການວດັຄ່າເສື່ ອມ. 

 

6.8.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 

 
 ທະນາຄານມລີາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ຈາກການໃຫບ້ ລກິານຫລາຍຮູບແບບແກ່ລູກຄາ້. ລາຍຮບັຈາກຄ່າ 

ທ ານຽມສາມາດແບ່ງເປັນສອງປະເພດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

 ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມຈາກການບ ລກິານໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງທີ່ ແນ່ນອນ 
 

ຄ່າທ ານຽມທີ່ ໄດຈ້າກການບ ລກິານໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງ ແມ່ນເປັນລາຍຮບັຄາ້ງຮບັສ າລບັໃນເວລານັນ້ໆ. ຄ່າທ ານຽມດັ່ ງ 

ກ່າວລວມມຄ່ີາບ ລກິານ ແລະ ຄ່າຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ, ຄ່າຮກັສາ ແລະ ຄ່າຄຸມ້ຄອງອື່ ນໆ ແລະ ຄ່າໃຫຄ້ າແນະນ າ. 

 

 ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມທີ່ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເຄື່ອງມທືາງການເງນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

ຄ່າທ ານຽມທີ່ ທະນາຄານພຈິາລະນາວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການນ າໃຊເ້ຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ສອດຄ່ອງກນັໄດແ້ກ່: ຄ່າທ ານຽມ

ການກູຢື້ມເງນິໃນເບືອ້ງຕົນ້, ຄ່າທ ານຽມສນັຍາການກູຢື້ມເງນິສ າລບັເງນິກູຢື້ມທີ່ ມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການເບກີຖອນ ແລະ ຄ່າ

ທ ານຽມສນິເຊື່ ອອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ການຮບັຮູຂ້ອງຄ່າທ ານຽມເຫຼ ົ່ ານີ ້ (ລວມມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍບ ລຫິານ) ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການນ າ

ໃຊເ້ຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ສອດຄ່ອງກນັ ແລະ ຖກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຮບັດອກເບຍ້ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາ EIR (ທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນຂ  ້

5.2.3 ຂາ້ງເທງິ). ໃນກ ລະນທີີ່ ບ ່ ສາມາດເບກີໃຊວ້ງົເງນິກູໄ້ດທ້ງັໝດົ, ຄ່າທ ານຽມສນັຍາຈະຖກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຮບັໄດເ້ມື່ ອໝດົ

ອາຍຸພນັທະຜູກພນັທາງການເງນິ. ຄ່າທ ານຽມສນັຍາທີ່ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ IAS 39 (ເຊິ່ ງກ ານດົເປັນ FVPL ຫຼ ືຄດິອດັຕາ

ດອກເບຍ້ໃນຕະຫຼາດທີ່ ເປັນອດັຕາດອກເບຍ້ຕ ່ າກວ່າ ຫຼ ື  ມກີານຊ າລະຕາມບນັຊສຸີດທ)ິ ຖກືຮບັຮູເ້ປັນອະນຸພນັ ຕາມມູນຄ່າ

ຍຸຕທິ າໂດຍຜ່ານການກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ. 

 

ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ 
  

 ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອທະນາຄານຖກືປະກາດສດິໃນການຮບັການຊ າລະ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ຕ ່ ) 
 

6.8.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ (ຕ ່ ) 

ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້
 

 ຜນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກກດິຈະກ າການຊືຂ້າຍລວມເຖງິກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ ຈາກການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ແລະ ລາຍຮບັດອກ
ເບຍ້ ຫຼ ືລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ເງນິປັນຜນົ ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ “ມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້” ເຊິ່ ງລວມເຖງິ

ສິ່ ງທີ່ ບ ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໄວໃ້ນທຸລະກ າຄວາມສ່ຽງ.

 
6.9 ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 
 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົດັ່ ງທີ່ ໄດອ້າ້ງອງີຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົປະກອບດວ້ຍເງນິສດົໃນກ າມ,ື ເງນິຝາກກະແສລາຍ

ວນັກບັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານເຊິ່ ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວນັ, ກ ານດົ 3 ເດອືນ ຫຼ ືຕ ່ າກວ່າ

ນັນ້. 

 

6.10 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 

  

 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດລ້າຍງານ ຕາມຕົນ້ທນຶຂອງການບ ລກິານມືຕ້ ່ ມ ືລ້ບົຄ່າຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມສະ

ສມົ. ການປ່ຽນແປງຂອງອາຍຸການນ າໃຊ ້ ແມ່ນໄດລ້ງົບນັຊຕີາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສື່ ອມຄ່າ ຫຼ ື ວທິຫີກັຄ່າເສື່ ອມຕາມ

ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບນັຊ.ີ 

 

ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນຖກືຄດິໄລ່ອງີຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນແບບສະເໝຕີວົ ເພື່ ອຫຼຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ

ໃຫຖ້ກືຕາມມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫຼອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ. ອາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນແມ່ນມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ 5% 

ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 20% 

ເຟີນເິຈ ີແລະ ຕດິຕັງ້ 20% 

ພາຫະນະ 20% 

 

ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນຈະບ ່ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມກີານສະສາງອອກ ຫຼ ືເມື່ ອເຫນັວ່າບ ່ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ ່ ທຸລະກດິໃນອະນາຄດົຈາກ

ການນ າໃຊຊ້ບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນດັ່ ງກ່າວ. ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກການສະສາງຊບັສມົບດັ (ຄດິໄລ່ໄດລ້ະຫວ່າງມູນຄ່າ

ສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍງັເຫຼອືຂອງຊບັສມົບດັ) ແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນ "ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານອື່ ນໆ" ໃນໃບລາຍງານຜນົ

ການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການຂອງປີທີ່ ຊບັສມົບດັໄດຖ້ກືສະສາງອອກ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ຕ ່ ) 
 

6.8.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ (ຕ ່ ) 

ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້
 

 ຜນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກກດິຈະກ າການຊືຂ້າຍລວມເຖງິກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ ຈາກການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ແລະ ລາຍຮບັດອກ
ເບຍ້ ຫຼ ືລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ເງນິປັນຜນົ ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ “ມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້” ເຊິ່ ງລວມເຖງິ

ສິ່ ງທີ່ ບ ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໄວໃ້ນທຸລະກ າຄວາມສ່ຽງ.

 
6.9 ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 
 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົດັ່ ງທີ່ ໄດອ້າ້ງອງີຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົປະກອບດວ້ຍເງນິສດົໃນກ າມ,ື ເງນິຝາກກະແສລາຍ

ວນັກບັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານເຊິ່ ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວນັ, ກ ານດົ 3 ເດອືນ ຫຼ ືຕ ່ າກວ່າ

ນັນ້. 

 

6.10 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 

  

 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດລ້າຍງານ ຕາມຕົນ້ທນຶຂອງການບ ລກິານມືຕ້ ່ ມ ືລ້ບົຄ່າຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມສະ

ສມົ. ການປ່ຽນແປງຂອງອາຍຸການນ າໃຊ ້ ແມ່ນໄດລ້ງົບນັຊຕີາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສື່ ອມຄ່າ ຫຼ ື ວທິຫີກັຄ່າເສື່ ອມຕາມ

ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບນັຊ.ີ 

 

ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນຖກືຄດິໄລ່ອງີຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນແບບສະເໝຕີວົ ເພື່ ອຫຼຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ

ໃຫຖ້ກືຕາມມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫຼອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ. ອາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນແມ່ນມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ 5% 

ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 20% 

ເຟີນເິຈ ີແລະ ຕດິຕັງ້ 20% 

ພາຫະນະ 20% 

 

ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນຈະບ ່ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມກີານສະສາງອອກ ຫຼ ືເມື່ ອເຫນັວ່າບ ່ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ ່ ທຸລະກດິໃນອະນາຄດົຈາກ

ການນ າໃຊຊ້ບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນດັ່ ງກ່າວ. ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກການສະສາງຊບັສມົບດັ (ຄດິໄລ່ໄດລ້ະຫວ່າງມູນຄ່າ

ສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍງັເຫຼອືຂອງຊບັສມົບດັ) ແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນ "ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານອື່ ນໆ" ໃນໃບລາຍງານຜນົ

ການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການຂອງປີທີ່ ຊບັສມົບດັໄດຖ້ກືສະສາງອອກ. 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.11 ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ມຕີວົຕນົ 
 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຂອງທະນາຄານປະກອບດວ້ຍ ມູນຄ່າສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ຊອບແວ. 

 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຈະຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ສາມາດປະເມນີໄດຢ່້າງແນ່ນອນ ແລະ ມນັຈະສາມາດ

ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ທະນາຄານໃນອະນາຄດົ.   

 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ທະນາຄານຍດຶມາໄດຈ້ະຖກືປະເມນີມູນຄ່າຕົນ້ທນຶເບືອ້ງຕົນ້. ຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ໄດມ້າ 

ຈາກການລວມທຸລະກດິຈະຖກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ໄດມ້າ. ຕ ່ ຈາກນັນ້, ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຈະຖກືຮບັຮູ ້

ໂດຍການເອາົຕົນ້ທນຶລບົໃຫຄ່້າເສື່ ອມສະສມົ. 

 

ອາຍຸການນ າໃຊຂ້ອງຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ ແມ່ນໄດຖ້ກືປະເມນີ ໂດຍຈດັເປັນ ມກີ ານດົ ແລະ ບ ່ ມກີ ານດົ.  ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມີ

ຕວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ມກີ ານດົແມ່ນຖືກຫກັຄ່າເສື່ ອມຕາມອາຍຸການນ າໃຊ.້ ໄລຍະຂອງການຫກັຄ່າເສື່ ອມ ແລະ ວທິີ

ການຫກັຄ່າເສື່ ອມສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊກ້ ານດົຈະຖກືທບົທວນຄນືເປັນຢ່າງນອ້ຍສຸດໃນທາ້ຍປີການ

ບນັຊ.ີ ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນ າໃຊຄ້າດຄະເນແມ່ນຈະໄດລ້ງົບນັຊເີປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວທິຂີອງການຫກັຄ່າເສື່ ອມ

, ຕາມຄວາມ ເໝາະສມົ ແລະ ຖເືປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບນັຊ.ີ  ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກບັການຫກັຄ່າເສື່ ອມຂອງຊບັສມົ

ບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ມກີ ານດົແມ່ນໄດຖ້ຮືບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານໃນໝວດຂອງລາຍຈ່າຍທີ່

ພວົພນັກບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ. 

 

 ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ອງີຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແບບສະເໝຕີວົເພື່ ອຫຼຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົໃຫຖ້ືກຕາມ

ມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫຼອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ.  ອດັຕາຄາດຄະເນການຫກັຄ່າເສື່ ອມມດີັ່ ງນີ:້ 

 

► ຊອບແວ 2 - 5 ປີ 

 

ສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງທະນາຄານແມ່ນບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມ ເນື່ ອງຈາກສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແມ່ນມອີາຍຸການນ າໃຊແ້ບບບ ່ ຈ າ

ກດັ ແລະ ອອກໃຫໂ້ດຍລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

6.12 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ບ ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ 
 

 ທະນາຄານປະເມນີນະມືເ້ຮດັເອກະສານລາຍງານ ວ່າມຊີບັສນິໃດທີ່ ມກີານເສື່ ອມຄ່າ ຫຼ ືບ ່ . ຖາ້ມ ີຫຼ ືເມື່ ອເຮດັການທດົສອບ ການ

ເສື່ ອມຄ່າຊບັສນິປະຈ າປີຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົ ທະນາຄານປະເມນີຈ ານວນເງນິທີ່ ເກບັກູຄ້ນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ຈ ານວນເງນິທີ່ ສາມາດ

ເກບັກູ ້ ຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ແມ່ນໄດຈ້າກ ມູນຄ່າທີ່ ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິ ຫຼ ື ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຫວົ

ໜ່ວຍຊບັສນິທີ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີເງນິສດົ (CGU) ລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ.້ ເມື່ ອຍອດຍກົມາ ຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືມູນ

ຄ່າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່າມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ,້ ຊບັສນິຈະຖວ່ືາເສື່ ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫຼຸດມູນຄ່າລງົໃຫເ້ທົ່ າກບັມູນຄ່າທີ່

ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ.້ 

 

 ໃນການປະເມນີມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ,້ ກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົແມ່ນຫລຸດລງົ ເພື່ ອໃຫໄ້ດມູ້ນຄ່າປັດຈບຸນັ ໂດຍ

ການນ າໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫລຸດກ່ອນອາກອນ ທີ່ ສົ່ ງຜນົຕ ່ ການປະເມນີມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫຼາດໃນປັດຈບຸນັຂອງເງນິ ແລະ ຄວາມ

ສ່ຽງສະເພາະຂອງຊບັສນິ. ໃນການກ ານດົມູນຄ່າຍຸດຕທິ າລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ, ແບບວທິກີານຕມີູນຄ່າທີ່ ເໝາະສມົຈະຖກືນ າໃຊ.້ 

ການຄດິໄລ່ຈະຖກືປະຕບິດັໂດຍເອາົຜນົຄູນຂອງການຕມີູນຄ່າ, ລາຄາຮຸນ້ທີ່ ກ ານດົສ າລບັການຄາ້ຂາຍກບັ ບ ລສິດັໃນເຄອື ຫຼ ືຕວົ

ຊີບ້ອກມູນຄ່າຍຸດຕທິ າອື່ ນໆ.



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.12 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ບ ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

 ສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ລວມຄ່ານຍິມົ, ການປະເມນີຈະຖືກເຮດັໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າອາດຈະມຕີວົຊີບ້ອກເຖິງການ  

ເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ຜ່ານມານັນ້ຈະບ ່ ເກດີຂຶນ້ອີກ ຫຼ ືອາດຫລຸດລງົ. ຖາ້ຫາກມຕີວົຊີບ້ອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ 

ຈ ານວນເງນິທີ່ ສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອມນັ ມີ

ການປ່ຽນແປງ ໃນການກ ານດົມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ນບັຕັງ້ແຕ່ການເສື່ ອມຄ່າຄັງ້ສຸດທາ້ຍໄດຖ້ກືຮບັຮູ.້ ການ

ປີ້ນຄນືແມ່ນຖກືກ ານດົຂຶນ້ ສະນັນ້ ຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິແມ່ນບ ່ ເກນີມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ຫຼ ືບ ່ ເກນີຍອດ ຍກົມາທີ່

ຖກືກ ານດົລບົໃຫຄ່້າຫລຸຍ້ຫຽ້ນ, ບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມຂອງຊບັສນິໃນປີຜ່ານມາ. ການປີ້ນຄນືແມ່ນຖືກຮບັຮູໃ້ນ ໃບລາຍງານຜົນການ

ດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 

 
6.13 ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 

 

 ໂດຍທົ່ ວໄປ ທະນາຄານໄດໃ້ຫກ້ານຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ, ປະກອບມ ີໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສຕືອບຮບັ. 

ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖກືຮບັຮູ ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ພາຍໃຕ ້ ‘ໜີສ້ນິອື່ ນໆ’) ທີ່ ມູນຄ່າ

ຍຸດຕທິ າ,  ພອ້ມຄ່າທ ານຽມ. ພາຍຫຼງັການຮບັຮູ ້ໜີສ້ນິຂອງທະນາຄານພາຍໃຕໜ້ງັສຄື າ້ປະກນັແມ່ນຄດິໄລ່ໂດຍເອາົມູນຄ່າທີ່ ຮບັ

ຮູພ້ືນ້ຖານທີ່ ສູງກວ່າ ລບົຄ່າເສື່ ອມສະສມົທີ່ ຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານການເງນິ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທີ່ ດທີີ່ ສຸດທີ່ ຕອ້ງຊ າລະ

ຕາມພນັທະທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກໜງັສຄື າ້ປະກນັ. 

 

 ທຸກໆການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໜີສ້ນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖືກບນັທກຶໄວໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີ

ງານໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງນິແຮໜີເ້ສຍ’. ຄ່າທ ານຽມແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານໃນ ‘ລາຍຮບັສຸດທຄ່ິາທ ານຽມ 

ແລະ ຄ່າບ ລກິານ’ ຕາມວທິສີະເໝຕີວົຕາມອາຍຸຂອງການຄ າ້ປະກນັ. 

 

6.14 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ 
 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫລງັກະສຽນ 
 
 ຜນົປະໂຫຍດຫລງັອອກການ ແມ່ນຈະຖກືຈ່າຍໃຫພ້ະນກັງານທະນາຄານ ຜູ່ທີ່ ກະສຽນ ໂດຍຄງັສ າຮອງເງນິບ າເນດັ ທີ່ ທະນາ 

ຄານສາ້ງຂຶນ້. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຫກັຈາກເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງພະນກັງານທຸກໆເດອືນ ເພື່ ອເກບັຮກັສາໄວ.້ 

ປັດຈບຸນັນີ ້ແມ່ນໃຊອ້ດັຕາ 8.00% ຈາກເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງພະນກັງານໃນແຕ່ລະເດອືນ. ທະນາຄານບ ່ ມພີນັທະເພີ່ ມເຕມີ

ກ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫຼງັກະສຽນນອກເໜອືນຈາກນີ.້ 

 
ຜນົປະໂຫຍດໃນການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງ 

 
ອງີຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກດົໝາຍແຮງງານສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົວນັ

ທ ີ28 ມງັກອນ 2014, ທະນາຄານມພີນັທະຈ່າຍຊດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຜູ່ທີ່ ລາອອກອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂລຸ່ມນີ:້ 

 
► ກ ລະນພີະນກັງານຂາດທກັສະຄວາມຊ ານຊິ ານານ ຫຼ ືມສຸີຂະພາບບ ່ ແຂງແຮງ ແລະ ບ ່ ສາມາດສບືຕ ່ ເຮດັ ວຽກໄດ;້ 

► ກ ລະນທີະນາຄານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນຕອ້ງຫລຸດພະນກັງານ ເພື່ ອປັບປຸງການເຮດັວຽກພາຍໃນອງົກອນ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 

6.12 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ບ ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

 ສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ລວມຄ່ານຍິມົ, ການປະເມນີຈະຖືກເຮດັໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າອາດຈະມຕີວົຊີບ້ອກເຖິງການ  

ເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ຜ່ານມານັນ້ຈະບ ່ ເກດີຂຶນ້ອີກ ຫຼ ືອາດຫລຸດລງົ. ຖາ້ຫາກມຕີວົຊີບ້ອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ 

ຈ ານວນເງນິທີ່ ສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອມນັ ມີ

ການປ່ຽນແປງ ໃນການກ ານດົມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ນບັຕັງ້ແຕ່ການເສື່ ອມຄ່າຄັງ້ສຸດທາ້ຍໄດຖ້ກືຮບັຮູ.້ ການ

ປີ້ນຄນືແມ່ນຖກືກ ານດົຂຶນ້ ສະນັນ້ ຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິແມ່ນບ ່ ເກນີມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ຫຼ ືບ ່ ເກນີຍອດ ຍກົມາທີ່

ຖກືກ ານດົລບົໃຫຄ່້າຫລຸຍ້ຫຽ້ນ, ບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມຂອງຊບັສນິໃນປີຜ່ານມາ. ການປີ້ນຄນືແມ່ນຖືກຮບັຮູໃ້ນ ໃບລາຍງານຜົນການ

ດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 

 
6.13 ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 

 

 ໂດຍທົ່ ວໄປ ທະນາຄານໄດໃ້ຫກ້ານຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ, ປະກອບມ ີໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສຕືອບຮບັ. 

ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖກືຮບັຮູ ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ພາຍໃຕ ້ ‘ໜີສ້ນິອື່ ນໆ’) ທີ່ ມູນຄ່າ

ຍຸດຕທິ າ,  ພອ້ມຄ່າທ ານຽມ. ພາຍຫຼງັການຮບັຮູ ້ໜີສ້ນິຂອງທະນາຄານພາຍໃຕໜ້ງັສຄື າ້ປະກນັແມ່ນຄດິໄລ່ໂດຍເອາົມູນຄ່າທີ່ ຮບັ

ຮູພ້ືນ້ຖານທີ່ ສູງກວ່າ ລບົຄ່າເສື່ ອມສະສມົທີ່ ຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານການເງນິ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທີ່ ດທີີ່ ສຸດທີ່ ຕອ້ງຊ າລະ

ຕາມພນັທະທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກໜງັສຄື າ້ປະກນັ. 

 

 ທຸກໆການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໜີສ້ນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖືກບນັທກຶໄວໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີ

ງານໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງນິແຮໜີເ້ສຍ’. ຄ່າທ ານຽມແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານໃນ ‘ລາຍຮບັສຸດທຄ່ິາທ ານຽມ 

ແລະ ຄ່າບ ລກິານ’ ຕາມວທິສີະເໝຕີວົຕາມອາຍຸຂອງການຄ າ້ປະກນັ. 

 

6.14 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ 
 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫລງັກະສຽນ 
 
 ຜນົປະໂຫຍດຫລງັອອກການ ແມ່ນຈະຖກືຈ່າຍໃຫພ້ະນກັງານທະນາຄານ ຜູ່ທີ່ ກະສຽນ ໂດຍຄງັສ າຮອງເງນິບ າເນດັ ທີ່ ທະນາ 

ຄານສາ້ງຂຶນ້. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຫກັຈາກເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງພະນກັງານທຸກໆເດອືນ ເພື່ ອເກບັຮກັສາໄວ.້ 

ປັດຈບຸນັນີ ້ແມ່ນໃຊອ້ດັຕາ 8.00% ຈາກເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງພະນກັງານໃນແຕ່ລະເດອືນ. ທະນາຄານບ ່ ມພີນັທະເພີ່ ມເຕມີ

ກ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫຼງັກະສຽນນອກເໜອືນຈາກນີ.້ 

 
ຜນົປະໂຫຍດໃນການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງ 

 
ອງີຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກດົໝາຍແຮງງານສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົວນັ

ທ ີ28 ມງັກອນ 2014, ທະນາຄານມພີນັທະຈ່າຍຊດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຜູ່ທີ່ ລາອອກອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂລຸ່ມນີ:້ 

 
► ກ ລະນພີະນກັງານຂາດທກັສະຄວາມຊ ານຊິ ານານ ຫຼ ືມສຸີຂະພາບບ ່ ແຂງແຮງ ແລະ ບ ່ ສາມາດສບືຕ ່ ເຮດັ ວຽກໄດ;້ 

► ກ ລະນທີະນາຄານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນຕອ້ງຫລຸດພະນກັງານ ເພື່ ອປັບປຸງການເຮດັວຽກພາຍໃນອງົກອນ. 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.14 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ຕ ່ ) 
 

ສ າລບັການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງງານໃນຂງົເຂດທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້, ນາຍຈາ້ງຕອ້ງຈ່າຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງໃຫພ້ະນກັງານ ໂດຍ 

ອງີໃສ່ພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ 10% ຂອງເງນິເດອືນພືນ້ຖານ ເດອືນສຸດທາ້ຍຄູນໃຫຈ້ ານວນເດອືນທີ່ ເຮດັວຽກກບັທະນາຄານ. ນະ

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ບ ່ ມພີະນກັງານທະນາຄານຖກືຢຸດຈາ້ງຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິ. ດັ່ ງນັນ້ ທະນາຄານບ ່ ໄດຫ້ກັຄງັ

ແຮສ າລບັການຍກົເລກີການຈາ້ງດັ່ ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

 
6.15 ເງນິແຮ 

  
 ເງນິແຮ ຈະຖກືຮບັຮູ ້ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອທະນາຄານມພີນັທະ (ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫຼ ືຕາມການຕກົລງົ) ເນື່ ອງມາ ຈາກເຫດການທີ່ ຜ່ານມາ 

ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າຈະມລີາຍຈ່າຍ ເພື່ ອຊ າລະສະສາງໜີສ້ນິທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັ່ ງກ່າວຕອ້ງເຊື່ ອ

ຖໄືດ.້ ໃນເວລາທີ່ ຜນົກະທບົຂອງມູນຄ່າເງນິເວລາ, ທະນາຄານກ ານດົລະດບັເງນິແຮດວ້ຍວທິຄີດິໄລ່ອດັຕາສ່ວນຫຼຸດກະແສ

ເງນິສດົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ ໂດຍອດັຕາກ່ອນການພາສ ີ ເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາການປັດຈບຸນັທີ່ ກ ານດົໄວສ້ະເພາະກບັໜີສ້ນິ. ລາຍຈ່າຍ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄງັແຮຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັເງນິຄນື. 

 
6.16 ອາກອນກ າໄລ 
 

ອາກອນພາຍໃນປີ 

 
ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນພາຍໃນປີ ສ າລບັປີປັດຈບຸນັ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າຕາມຈ ານວນທີ່ ຄາດວ່າຈະເກບັ ຄນື ຫຼ ື

ຈ່າຍໃຫກ້ມົສ່ວຍສາອາກອນ. ອດັຕາອາກອນ ແລະ ກດົໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີ່ ຖກືນ າໃຊຄ້ດິໄລ່ອາກອນແມ່ນມຜີນົສກັສດິນ າ

ໃຊໃ້ນມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ພາຍໃນປະເທດທີ່ ທະນາຄານດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນ. 

 
 ອາກອນລາຍໄດພ້າຍໃນປີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍການທີ່ ບນັທກຶໃນບນັຊທີນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນທນຶເຈ ົາ້ຂອງ ແລະ ບ ່ໄດມ້ກີານ

ບນັທກຶໃນບນັຊກີ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ, ຜູ່ບ ລຫິານໄດມ້ກີານປະເມນີສະຖານະການປະຕບິດັອາກອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອງີຕາມ

ກດົລະບຽບທາງດາ້ນອາກອນ ເພື່ ອການຕລີາຄາຄນື ແລະ ສາ້ງຄງັແຮໃນເວລາທີ່ ເໝາະສມົ. 
  

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

 
ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືຄດິໄລ່ ຈາກສ່ວນຜດິດ່ຽງຊົ່ ວຄາວ ຕາມມືທ້ີ່ ອອກບດົລາຍງານ ລະຫວ່າງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ

ອາກອນ ແລະ ຍອດຍກົມາສ າລບັການລາຍງານການເງນິ. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນສ່ວນ ຕ່າງອາກອນ

ຊົ່ ວຄາວ, ຍກົເວັນ້ເມື່ ອໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະເກດີຂຶນ້ຈາກການຮບັຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້ຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືໜີສ້ນິ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່

ບ ່ ແມ່ນການ ລວມກດິຈະການ ແລະ ໃນເວລານັນ້ການເຄື່ ອນໄຫວບ ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກ າໄລທາງດາ້ນບນັຊ ີຫຼ ືກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ

ທີ່ ຖກືອາກອນ. 

 
ຍອດຍກົມາຂອງໜີຕ້ອ້ງຮບັທາງອາກອນ ແມ່ນຖກືກວດກາຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຫລຸດລງົ ຖາ້ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າ

ຈະບ ່ ມກີ າໄລທີ່ ຖກືເສຍອາກອນທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ ້ຫຼ ືພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໜີ ້ຕອ້ງຮບັອາກອນຈະ ຖກືອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ. ໜີຕ້ອ້ງ

ຮບັອາກອນທີ່ ບ ່ ຖກືຮບັຮູ ້ ແມ່ນຖກືປະເມນີຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າກ າໄລທີ່

ຖກືເສຍອາກອນໃນອະນາຄດົ ຈະອະນຸຍາດໃຫໜ້ີຕ້ອ້ງຮບັອາກອນ ສາມາດຫກັອອກໄດ.້ 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  

35

 

6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.16 ອາກອນກ າໄລ (ຕ ່ ) 
 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືໄລ່ລຽງຕາມອດັຕາອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະນ າໄປໃຊ ້ພາຍໃນປີ ເມື່ ອຊບັ

ສນິຖກືຮບັຮູມູ້ນຄ່າຕວົຈງິ ຫຼ ືໜີສ້ນິຖກືສະສາງ ອງີຕາມອດັຕາອາກອນ (ແລະ ກດົໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີ່ ໄດປ້ະກາດໃຊນ້ະ

ມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

 
 ອາກອນພາຍໃນປີ ແລະ ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະຈະຖກືຮບັຮູຜ້ນົປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫຼ ື ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, 

ຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິທີ່ ມໄີວສ້ າລບັການຂາຍ, ການຜດິດ່ຽງອດັຕາ

ແລກປ່ຽນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຂິອງກະແສເງນິສດົ, ເຊິ່ ງສາມາດຄດິຄ່າທ ານຽມ ຫຼ ືບນັທກຶບນັຊເີປັນ OCI. ຂ ຍ້ກົເວັນ້ເຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນ

ໄດຖ້ກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃນບນັຊກີ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶເຍືອ້ນຊ າລະ. ທະນາຄານ

ຍງັໄດຮ້ບັຮູອ້າກອນພາຍຫຼງັທີ່ ມກີານຊ າລະສະສາງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ ທີ່ ຖກືຈດັປະເພດເປັນທນຶເຈົາ້

ຂອງ. 

 
 ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນໄດຖ້ກືຫກັລາ້ງ ຖາ້ຫາກມສີດິບງັຄບັໃຊທ້າງກດົໝາຍ ເພື່ ອຫກັລາ້ງຊບັສນິ

ອາກອນ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ.ິ 

  
 ທະນາຄານແມ່ນຫກັລາ້ງໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ ເມື່ ອມທີງັສດິທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ທະນາຄານມີ

ຈດຸປະສງົທີ່ ຈະຫກັລາ້ງກນັບນົພືນ້ຖານມູນຄ່າສຸດທ.ິ 
 
6.17 ຊບັສນິທີໄ່ດຮ້ບັມອບໝາຍອ ານາດ (ຊບັສນິທີ່ທະນາຄານບ ່ໄດຖ້ກື າມະສດິ)   

ທະນາຄານໄດໃ້ຫບ້ ລກິານກ່ຽວກບັກອງທນຶ ແລະ ການບ ລກິານບ ລຫິານຊບັສນິ ເຊິ່ ງເປັນຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານໄດຖ້ຄືອງ ຫຼ ືໄດ ້

ຮບັສດິໃນການລງົທນຶໃນນາມລູກຄາ້ຂອງທະນາຄານ. ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວບ ່ໄດຖ້ກືສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ

ທະນາຄານ, ເນື່ ອງຈາກຊບັສນິເຫຼ ົ່ ານັນ້ ບ ່ ແມ່ນຊບັສນິຂອງທະນາຄານ. 

6.18 ຄງັສ າຮອງທນຶເຈ ົາ້ຂອງ 

ຄງັສ າຮອງຖກືບນັທກຶເປັນທນຶ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ ງລວມມ:ີ 

► ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບດົອະທບິາຍ

ຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ32; ແລະ 

► ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ, ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. 

ລາຍລະອຽດຢູ່ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ33. 

6.19 ມາດຕະຖານແຕ່ຍງັບ ່ທນັບງັຄບັໃຊ ້

 
ມາດຕະຖານ ແລະ ການຕຄີວາມໝາຍທີ່ ໄດວ້າງອອກ, ແຕ່ວ່າຍງັບ ່ ທນັມຜີນົບງັຄບັໃຊ,້ ຈນົເຖງິມືອ້ອກເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິລວມກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ ແມ່ນໄດເ້ປີດເຜີຍດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ ທະນາຄານຈະຮບັຮອງເອາົມາດຕະຖານເຫລົ່ ານີ,້ ຖາ້

ສາມາດນ າໃຊໄ້ດໃ້ນເວລາທີ່ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວໄດມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.16 ອາກອນກ າໄລ (ຕ ່ ) 
 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືໄລ່ລຽງຕາມອດັຕາອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະນ າໄປໃຊ ້ພາຍໃນປີ ເມື່ ອຊບັ

ສນິຖກືຮບັຮູມູ້ນຄ່າຕວົຈງິ ຫຼ ືໜີສ້ນິຖກືສະສາງ ອງີຕາມອດັຕາອາກອນ (ແລະ ກດົໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີ່ ໄດປ້ະກາດໃຊນ້ະ

ມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

 
 ອາກອນພາຍໃນປີ ແລະ ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະຈະຖກືຮບັຮູຜ້ນົປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫຼ ື ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, 

ຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິທີ່ ມໄີວສ້ າລບັການຂາຍ, ການຜດິດ່ຽງອດັຕາ

ແລກປ່ຽນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຂິອງກະແສເງນິສດົ, ເຊິ່ ງສາມາດຄດິຄ່າທ ານຽມ ຫຼ ືບນັທກຶບນັຊເີປັນ OCI. ຂ ຍ້ກົເວັນ້ເຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນ

ໄດຖ້ກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃນບນັຊກີ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶເຍືອ້ນຊ າລະ. ທະນາຄານ

ຍງັໄດຮ້ບັຮູອ້າກອນພາຍຫຼງັທີ່ ມກີານຊ າລະສະສາງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ ທີ່ ຖກືຈດັປະເພດເປັນທນຶເຈົາ້

ຂອງ. 

 
 ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນໄດຖ້ກືຫກັລາ້ງ ຖາ້ຫາກມສີດິບງັຄບັໃຊທ້າງກດົໝາຍ ເພື່ ອຫກັລາ້ງຊບັສນິ

ອາກອນ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ.ິ 

  
 ທະນາຄານແມ່ນຫກັລາ້ງໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ ເມື່ ອມທີງັສດິທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ທະນາຄານມີ

ຈດຸປະສງົທີ່ ຈະຫກັລາ້ງກນັບນົພືນ້ຖານມູນຄ່າສຸດທ.ິ 
 
6.17 ຊບັສນິທີໄ່ດຮ້ບັມອບໝາຍອ ານາດ (ຊບັສນິທີ່ທະນາຄານບ ່ໄດຖ້ກື າມະສດິ)   

ທະນາຄານໄດໃ້ຫບ້ ລກິານກ່ຽວກບັກອງທນຶ ແລະ ການບ ລກິານບ ລຫິານຊບັສນິ ເຊິ່ ງເປັນຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານໄດຖ້ຄືອງ ຫຼ ືໄດ ້

ຮບັສດິໃນການລງົທນຶໃນນາມລູກຄາ້ຂອງທະນາຄານ. ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວບ ່ໄດຖ້ກືສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ

ທະນາຄານ, ເນື່ ອງຈາກຊບັສນິເຫຼ ົ່ ານັນ້ ບ ່ ແມ່ນຊບັສນິຂອງທະນາຄານ. 

6.18 ຄງັສ າຮອງທນຶເຈ ົາ້ຂອງ 

ຄງັສ າຮອງຖກືບນັທກຶເປັນທນຶ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ ງລວມມ:ີ 

► ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບດົອະທບິາຍ

ຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ32; ແລະ 

► ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ, ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. 

ລາຍລະອຽດຢູ່ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ33. 

6.19 ມາດຕະຖານແຕ່ຍງັບ ່ທນັບງັຄບັໃຊ ້

 
ມາດຕະຖານ ແລະ ການຕຄີວາມໝາຍທີ່ ໄດວ້າງອອກ, ແຕ່ວ່າຍງັບ ່ ທນັມຜີນົບງັຄບັໃຊ,້ ຈນົເຖງິມືອ້ອກເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິລວມກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ ແມ່ນໄດເ້ປີດເຜີຍດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ ທະນາຄານຈະຮບັຮອງເອາົມາດຕະຖານເຫລົ່ ານີ,້ ຖາ້

ສາມາດນ າໃຊໄ້ດໃ້ນເວລາທີ່ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວໄດມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.19 ມາດຕະຖານແຕ່ຍງັບ ່ທນັບງັຄບັໃຊ ້(ຕ ່ ) 
 

IFRS 9 ເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 

 
ເດອືນ ກ ລະກດົ 2014, IASB ໄດອ້ອກ IFRS 9 ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ສະບບັສມົບູນ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັທຸກໆສ່ວນຂອງ

ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ ປ່ຽນແທນ IAS 39 ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ: ການຮບັຮູ ້ແລະ ການວດັແທກ ແລະ IFRS 9 ທຸກ

ສະບບັກ່ອນໜາ້ນີ.້ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວໄດນ້ າສະເຫນຂີ ກ້ ານດົໃໝ່ກ່ຽວກບັ ການຈດັປະເພດ ແລະ ການວດັແທກ, ຄ່າເສື່ ອມ

, ແລະ ການບນັຊປີອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງ. IFRS 9 ແມ່ນຈະຖກືບງັຄບັໃຊສ້ າລບັປີທີ່ ເລີ່ ມນະວນັທ ີຫຼ ືຫຼງັຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ 

2018 ພອ້ມກບັອະນຸຍາດໃຫສ້າມາດນ າໃຊກ່້ອນໄດ.້ ມຂີ ກ້ ານດົໃຊຄ້ນືຫຼງັ ແຕ່ຂ ມູ້ນສມົທຽບແມ່ນບ ່ ໄດບ້ງັຄບັ. ການນ າໃຊ ້

IFRS 9 ຈະມຜີນົບັງັຄບັໃຊກ່້ຽວກບັ ການຈດັປະເພດ ແລະ ການວດັແທກ ຊບັສນິທາງການເງນິຂອງທະນາຄານແຕ່ບ ່ ມຜີນົ

ຕ ່ ກບັການຈດັປະເພດ ແລະ ການວດັແທກໜີສ້ນິ ທາງການເງນິຂອງທະນາຄານ. 

 
IFRS 15 ລາຍຮບັຈາກສນັຍາກບັລູກຄາ້ 

 
ໃນເດອືນພດຶສະພາ 2014, IASB ໄດອ້ອກ IFRS 15 ລາຍຮບັຈາກສນັຍາກບັລູກຄາ້, ມຜີນົບງັຄບັໃຊສ້ າລບັປີເລີ່ ມຕົນ້ໃນ

ວນັທ ີ 1 ມງັກອນ 2018 ກບັການນ າໃຊທ້ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. IFRS 15 ໄດກ້ ານດົຫຼກັການພືນ້ຖານສ າລບັການຮບັຮູລ້າຍຮບັ

ແລະ ຈະສາມາດນ າໃຊກ້ບັທຸກໆສນັຍາທີ່ ມກີບັລູກຄາ້. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ທີ່ ຕດິພນັກບັ

ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ ການເຊົ່ າ ຈະຍງັຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງ IFRS 15 ແລະ ຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍການ

ມາດຕະຖານອື່ ນໆ (ຕວົຢ່າງ: IFRS 9, ແລະ IFRS 16 ການເຊົ່ າ). 

 
ການເກບັລາຍຮບັພາຍໃຕ ້IFRS 15 ຈ າເປັນຕອ້ງຖກືຮບັຮູເ້ປັນສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານໄດຖ້ກືຍກົຍາ້ຍ, ໃນຂອບເຂດທີ່ ຜູ່

ໂອນຄາດຄະເນສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ. ມາດຕະຖານຈະກ ານດົຂ ກ້ ານດົການເປີດເຜຍີສະບບັສມົບູນກ່ຽວກບັການ

ລກັສະນະ, ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັຄວາມບ ່ ແນ່ນອນຂອງລາຍຮບັ ແລະ ກະແສເງນິສດົກບັລູກຄາ້. 

 
ທະນາຄານບ ່ ໄດຄ້າດວ່າຈະມກີານນ າໃຊ ້IFRS 15 ລ່ວງຫນາ້ ແລະ ຂະນະນີແ້ມ່ນກ າລງັປະເມນີຜນົກະທບົຂອງຕນົ. 

 
IFRS 16 ການເຊົ່ າສນິເຊື່ອ 

 
IASB ອອກມາດຕະຖານບນັຊໃີຫມ່ສ າລບັການເຊົ່ າ - IFRS 16 ການເຊົ່ າ ໃນເດອືນມງັກອນປີ 2016. ມາດຕະຖານໃໝ່

ດັ່ ງກ່າວບ ່ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັສ າລບັການເຊົ່ າ ຕ ່ ກບັຜູໃ້ຫເ້ຊົ່ າ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ມນັໄດກ້ ານດົໃຫຜູ້ເ້ຊົ່ າ ຮບັຮູ ້

ການເຊົ່ າທງັໝດົເປັນຫນີສ້ນິໃຫເ້ຊົ່ າໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງພວກເຂາົ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ. 

ຜູເ້ຊົ່ າຕອ້ງໄດນ້ າໃຊຮູ້ບແບບດຽວສ າລບັການຮບັຮູກ້ານເຊົ່ າທງັຫມດົ, ແຕ່ວ່າຈະມທີາງເລອືກທີ່ ຈະບ ່ ຮບັຮູກ້ານເຊົ່ າທີ່ ມໄີລຍະ

ສັນ້ ແລະ ການເຊົ່ າທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶໃນການຮບັຮູສ້ າລບັການຮບັຮູກ້ານເຊົ່ າຈະຄາ້ຍຄກືນັກບັ

ການບນັຊກີານເຊົ່ າທາງການເງນິໃນປັດຈບຸນັ ເຊິ່ ງລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນຈະຖກືຮບັຮູແ້ຍກຕ່າງຫາກໃນໃບລາຍ

ງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 
IFRS 16 ມຜີນົບງັຄບັໃຊສ້ າລບັປີທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ນະວນັທ ີຫຼ ືຫຼງັວນັທ ີ 1 ມງັກອນ 2019. ມາດຕະຖານລາຍຮບັໃຫມ່ດັ່ ງກ່າວ 

ສາມາດນ າໃຊລ່້ວງໜາ້ໄດ,້ IFRS 15, ໄດຖ້ກືນ າໃຊໃ້ນວນັດຽວກນັ. ຜູເ້ຊົ່ າຈະຕອ້ງນ າໃຊ ້IFRS 16 ໂດຍນ າໃຊຍ້ອ້ນຫຼງັກບັ

ຄນືແບບເຕມັ ຫຼ ືບາງສ່ວນ. 

 
ທະນາຄານບ ່ ໄດນ້ າໃຊ ້IFRS 16 ລ່ວງຫນາ້ ແລະ ຂະນະນີແ້ມ່ນກ າລງັປະເມນີຜນົກະທບົຢູ່. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.19 ມາດຕະຖານແຕ່ຍງັບ ່ທນັບງັຄບັໃຊ ້(ຕ ່ ) 
 

ດດັແກ ້IAS 12 ອາກອນກ າໄລ 

 
ໃນເດອືນມງັກອນ 2016, IASB ໄດດ້ດັແກ ້IAS 12 ແລະ ມກີານຊີແ້ຈງເຖງິການບນັທກຶບນັຊຂີອງຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນ

ຊ າລະຂອງເຄື່ ອງທາງການເງນິ ທີ່ ຖກືວດັແທກຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ແຕ່ຈະຖກືວດັແທກທີ່ ມູນຄ່າຕົນ້ທນຶສ າລບັຈດຸປະສງົທາງ

ດາ້ນອາກອນ. ການດດັແກແ້ມ່ນຜນົບງັຄບັໃຊເ້ລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2017. ທະນາຄານກ າລງັປະເມນີຜນົກະທບົ ແຕ່ບ ່

ໄດຄ້າດຄະເນວ່າປະຕບິດັຕາມການດດັແກດ້ັ່ ງກ່າວ ຈະມກີານຜນົກະທບົມສີ າຄນັຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ

ກດິຈະການ 

 
 ດດັແກ ້IAS 7 ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 
 
 ໃນເດອືນມງັກອນ 2016 IASB ໄດດ້ດັແກ ້IAS 7 ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການປັບປຸງການເປິດເຜີຍ

ກດິຈະກ າທາງການເງນິ ແລະ ຊ່ວຍໃຫຜູ້ນ້ າໃຊມ້ີຄວາມເຂົາ້ໃຈຫຼາຍຂຶນ້ຕ ່ ກບັການລາຍງານຖານະສະພາບຄ່ອງຂອງ

ນຕິບຸິກຄນົ. ພາຍໃຕຂ້ ກ້ ານດົໃໝ່ ນຕິບຸິກຄນົຕອ້ງເປີຍເຜຍີການປ່ຽນແປງໃນໜີສ້ນິທາງການເງນິ ເຊິ່ ງເປັນຜນົຂອງກດິຈະກ າ

ທາງການເງນິ ເຊັ່ ນ ການປ່ຽນແປງຈາກລາຍການກະແສເງນິສດົ ແລະ ບ ່ ແມ່ນກະແສເງນິສດົ (ຕວົຢ່າງ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ

ຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ). ການດດັແກມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊເ້ລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2017. ທະນາຄານກ າລງັປະ

ເມນີຜນົກະທບົຢູ່. 

 

7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ 

 

 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ະນະບ ລຫິານຕອ້ງມກີານ

ພຈິາລະນາ, ຕລີາຄາ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ຈ ານວນລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ, ລວມທງັການເປີດເຜຍີໜີສ້ນິທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້. ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນໃນການປະເມນີ ແລະ ການຕລີາຄາ ອາດຈະເຮດັ

ໃຫເ້ກດີມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການດດັແກມູ້ນຄ່າຂອງຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໃນ

ອະນາຄດົ. 
 

ໃນຂະບວນການຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງທະນາຄານ, ຄະນະບ ລຫິານໄດພ້ຈິາລະນາດັ່ ງນີ ້ເຊິ່ ງມຜີນົ

ກະທບົອນັສ າຄນັໃຫແ້ກ່ຕວົເລກການຮບັຮູທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫລາຍ ເຊິ່ ງຜນົມາຈາກເຄື່ ອງມກືານດດັແກທ້ີ່ ສ າຄນັຂອງມູນຄ່າຕວົ

ຈງິຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິພາຍໃນປີການເງນິ ຕ ່ ໜາ້. ທະນາຄານໄດອ້ງີໃສ່ຂ ສ້ມົມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕນົ ກ່ຽວ

ກບັການກ ານດົເວລາທີ່ ມກີານລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ຖກືກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສມົມຸດຖານ ກ່ຽວກບັການ

ພດັທະນາໃນອະນາຄດົ, ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງ ເນື່ ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ ຫຼ ືສະພາບການ

ທີ່ ຄວບຄຸມທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັໃນຂ ສ້ມົມຸດຖານໃນເວລາທີ່ ເກດີຂຶນ້. 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.1 ຄວາມສບືເນື່ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ 

 
 ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານໄດປ້ະເມນີຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກ ່ ຄຄືວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ 

ເປັນທີ່ ໜາ້ພ ໃຈວ່າທະນາຄານມແີຫລ່ງທນຶ ເພື່ ອສບືຕ ່ ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິໃນອະນາຄດົ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ຄະນະບ ລຫິານບ ່ ມີ

ສິ່ ງຜດິປົກກະຕໃິດໆເປັນທີ່ ໜາ້ສງົໃສຕ ່ ກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ເພື່ ອສບືຕ ່ ດ າເນນີງານກ ່ ຄຄືວາມສບືເນື່ ອງໃນການ

ດ າເນນີທຸລະກດິ. ເພາະສະນັນ້, ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການລວມກດິຈະການ ຍງັສບືຕ ່ ສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານ 

ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 
7.2  ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
 
 ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ5.2.4, ການຮບັຮູດ້ອກເບຍ້ພາຍໃຕອ້ດັຕາຂອງເງນິໄດຮ້ບັຄນື ທີ່ ສາມາດ

ກ ານດົໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງທີ່ ສຸດໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາຄງົທີ່  ຕາມອາຍຸຂອງເງນິກູ ້ ເເລະ ເງນິຝາກ ເເລະ ຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກ

ເບຍ້ທີ່ ອາດຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ເເລະ ລກັສະນະອື່ ນໆ ຈາກວງົຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັ (ເຊັ່ ນ: ການຈ່າຍ

ລ່ວງໜາ້, ຄ່າປັບໄໝ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອື່ ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໄ້ດອ້ງີໃສ່ລກັສະນະ, ອງົປະກອບຂອງການຕດັສນິໃຈ 

ກ່ຽວກບັລກັສະນະທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ເເລະ ວງົຈອນຊວີດິຂອງເຄື່ ອງມ,ື ເນື່ ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆເປັນ

ສ່ວນສ າຄນັຂອງເຄື່ ອງມ.ື 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.19 ມາດຕະຖານແຕ່ຍງັບ ່ທນັບງັຄບັໃຊ ້(ຕ ່ ) 
 

ດດັແກ ້IAS 12 ອາກອນກ າໄລ 

 
ໃນເດອືນມງັກອນ 2016, IASB ໄດດ້ດັແກ ້IAS 12 ແລະ ມກີານຊີແ້ຈງເຖງິການບນັທກຶບນັຊຂີອງຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນ

ຊ າລະຂອງເຄື່ ອງທາງການເງນິ ທີ່ ຖກືວດັແທກຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ແຕ່ຈະຖກືວດັແທກທີ່ ມູນຄ່າຕົນ້ທນຶສ າລບັຈດຸປະສງົທາງ

ດາ້ນອາກອນ. ການດດັແກແ້ມ່ນຜນົບງັຄບັໃຊເ້ລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2017. ທະນາຄານກ າລງັປະເມນີຜນົກະທບົ ແຕ່ບ ່

ໄດຄ້າດຄະເນວ່າປະຕບິດັຕາມການດດັແກດ້ັ່ ງກ່າວ ຈະມກີານຜນົກະທບົມສີ າຄນັຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ

ກດິຈະການ 

 
 ດດັແກ ້IAS 7 ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 
 
 ໃນເດອືນມງັກອນ 2016 IASB ໄດດ້ດັແກ ້IAS 7 ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການປັບປຸງການເປິດເຜີຍ

ກດິຈະກ າທາງການເງນິ ແລະ ຊ່ວຍໃຫຜູ້ນ້ າໃຊມ້ີຄວາມເຂົາ້ໃຈຫຼາຍຂຶນ້ຕ ່ ກບັການລາຍງານຖານະສະພາບຄ່ອງຂອງ

ນຕິບຸິກຄນົ. ພາຍໃຕຂ້ ກ້ ານດົໃໝ່ ນຕິບຸິກຄນົຕອ້ງເປີຍເຜຍີການປ່ຽນແປງໃນໜີສ້ນິທາງການເງນິ ເຊິ່ ງເປັນຜນົຂອງກດິຈະກ າ

ທາງການເງນິ ເຊັ່ ນ ການປ່ຽນແປງຈາກລາຍການກະແສເງນິສດົ ແລະ ບ ່ ແມ່ນກະແສເງນິສດົ (ຕວົຢ່າງ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ

ຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ). ການດດັແກມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊເ້ລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2017. ທະນາຄານກ າລງັປະ

ເມນີຜນົກະທບົຢູ່. 

 

7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ 

 

 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ະນະບ ລຫິານຕອ້ງມກີານ

ພຈິາລະນາ, ຕລີາຄາ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ຈ ານວນລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ, ລວມທງັການເປີດເຜຍີໜີສ້ນິທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້. ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນໃນການປະເມນີ ແລະ ການຕລີາຄາ ອາດຈະເຮດັ

ໃຫເ້ກດີມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການດດັແກມູ້ນຄ່າຂອງຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໃນ

ອະນາຄດົ. 
 

ໃນຂະບວນການຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງທະນາຄານ, ຄະນະບ ລຫິານໄດພ້ຈິາລະນາດັ່ ງນີ ້ເຊິ່ ງມຜີນົ

ກະທບົອນັສ າຄນັໃຫແ້ກ່ຕວົເລກການຮບັຮູທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫລາຍ ເຊິ່ ງຜນົມາຈາກເຄື່ ອງມກືານດດັແກທ້ີ່ ສ າຄນັຂອງມູນຄ່າຕວົ

ຈງິຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິພາຍໃນປີການເງນິ ຕ ່ ໜາ້. ທະນາຄານໄດອ້ງີໃສ່ຂ ສ້ມົມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕນົ ກ່ຽວ

ກບັການກ ານດົເວລາທີ່ ມກີານລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ຖກືກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສມົມຸດຖານ ກ່ຽວກບັການ

ພດັທະນາໃນອະນາຄດົ, ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງ ເນື່ ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ ຫຼ ືສະພາບການ

ທີ່ ຄວບຄຸມທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັໃນຂ ສ້ມົມຸດຖານໃນເວລາທີ່ ເກດີຂຶນ້. 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.1 ຄວາມສບືເນື່ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ 

 
 ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານໄດປ້ະເມນີຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກ ່ ຄຄືວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ 

ເປັນທີ່ ໜາ້ພ ໃຈວ່າທະນາຄານມແີຫລ່ງທນຶ ເພື່ ອສບືຕ ່ ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິໃນອະນາຄດົ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ຄະນະບ ລຫິານບ ່ ມີ

ສິ່ ງຜດິປົກກະຕໃິດໆເປັນທີ່ ໜາ້ສງົໃສຕ ່ ກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ເພື່ ອສບືຕ ່ ດ າເນນີງານກ ່ ຄຄືວາມສບືເນື່ ອງໃນການ

ດ າເນນີທຸລະກດິ. ເພາະສະນັນ້, ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການລວມກດິຈະການ ຍງັສບືຕ ່ ສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານ 

ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 
7.2  ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
 
 ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ5.2.4, ການຮບັຮູດ້ອກເບຍ້ພາຍໃຕອ້ດັຕາຂອງເງນິໄດຮ້ບັຄນື ທີ່ ສາມາດ

ກ ານດົໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງທີ່ ສຸດໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາຄງົທີ່  ຕາມອາຍຸຂອງເງນິກູ ້ ເເລະ ເງນິຝາກ ເເລະ ຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກ

ເບຍ້ທີ່ ອາດຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ເເລະ ລກັສະນະອື່ ນໆ ຈາກວງົຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັ (ເຊັ່ ນ: ການຈ່າຍ

ລ່ວງໜາ້, ຄ່າປັບໄໝ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອື່ ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໄ້ດອ້ງີໃສ່ລກັສະນະ, ອງົປະກອບຂອງການຕດັສນິໃຈ 

ກ່ຽວກບັລກັສະນະທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ເເລະ ວງົຈອນຊວີດິຂອງເຄື່ ອງມ,ື ເນື່ ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆເປັນ

ສ່ວນສ າຄນັຂອງເຄື່ ອງມ.ື 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.3 ການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຂອງເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 
 

ທະນາຄານໄດມ້ກີານທບົທວນເງນິໃຫກູ້ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ທີ່ ສ າຄນັເປັນແຕ່ລະບຸກຄນົຕາມແຕ່ລະວນັທລີາຍງານ ເພື່ ອປະເມນີ

ວ່າການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ຄວນຖກືບນັທກຶລງົໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ຫຼ ືບ ່ . 

 

ວທິກີານປະເມນີຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ບນັທກຶໂດຍວທິຫີກັລບົຕົນ້ທນຶ ເປັນຜນົໃຫມ້ກີານບນັທກຶເງນິແຮສ າລບັ: 

 
 ການເສື່ ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສ າຄນັແບບລາຍການ ຫຼ ືຊບັສນິສ່ຽງທີ່ ຖກືກ ານດົວ່າສ າຄນັ; 

 ການເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ 

 
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດັອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍ ເລກທ ີ 5.4.1. ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການຕດັສນິໃຈ

ຂອງຄະນະບ ລຫິານ, ໂດຍສະເພາະເເລວ້ຈະມກີານປະເມນີມູນຄ່າ ເເລະ ກ ານດົເວລາຂອງກະເເສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ເເລະ ມູນ

ຄ່າຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ ເມື່ ອມກີານຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ. ການປະເມນີດັ່ ງກ່າວມາຈາກຈ ານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງ

ຂອງລາຍການທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜນົຕອບເເທນ. 

 
7.4 ຄ່າເຊື່ອມມນູຄ່າຂອງການລງົທນຶທີ່ມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 
 

 ທະນາຄານທບົທວນຄນືຕາສານຫນີຂ້ອງຕນົທີ່ ຈດັປະເພດເປັນການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍໃນແຕ່ລະວນັທີ່ ລາຍງານເພື່ ອປະເມນີວ່າ

ພວກມນັໄດເ້ຊື່ ອມຄ່າ ຫຼ ືບ ່  ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ6.4.2. 

 

 ການປະເມນີຜນົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ລວມທງັການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ຂ ມູ້ນທີ່ ປະກອບເຂົາ້ອື່ ນໆເຂົາ້ໃນຮູບແບບ

ກະແສເງນິສດົແບບສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ໃນກ ລະນຂີອງຕາສານທນຶ, ການຕລີາຄາຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນ 'ທີ່ ສ າຄນັ' ຫຼ ື'ເປັນເວລາດນົ' ແມ່ນ

ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີການຕັດສິນໃຈ. ໃນການຕັດສິນໃຈດັ່ ງກ່າວນີ,້ ທະນາຄານການປະເມີນ, ໃນບັນດາປັດໄຈອື່ ນໆ, ປະຫວັດ

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງການລງົທນຶແມ່ນຕ່ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ. 

 

7.5 ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

 

 ຊບັສນິອາກອນຍືນ້ຊ າລະ ແມ່ນໄດຖ້ືກຮບັຮູໃ້ນແງ່ຂອງການຂາດທນຶອາກອນ ທີ່ ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າກ າໄລອາກອນໃນ

ອະນາຄດົທີ່ ມຢູ່ີກບັການຂາດທນຶທີ່ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ ການຕດັສນິຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກ ານດົຈ ານວນເງນິຂອງຊບັສນິອາກອນ

ເຍືອ້ນຊ າລະ ທີ່ ສາມາດຮບັຮູໄ້ດ,້ ໂດຍອງີໃສ່ແນວໂນມ້ ໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດບັຂອງກ າໄລອາກອນໃນອະນາຄດົ ພອ້ມກບັຍຸດທະ

ສາດການວາງແຜນອາກອນ ໃນອະນາຄດົ. 

  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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8. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 2016  
ລາ້ນກບີ

2015 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ການໃຫກູ້ຢື້ມ 1,252,157 933,530 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 14,344 9,664 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈາກການລງົທນຶ ໃນຫຼກັຊບັ 108,348 81,650 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັອື່ ນໆ 31,582 48,766 

1,406,431 1,073,610 
 

9. ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 2016 
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານອື່ ນ 83,871  27,427  
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຂອງລູກຄາ້ 774,725  785,543  

858,596 812,970 
 

10. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 
 

  

2016  
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານຈາກ: 

ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  124,993  106,908  
ທຸລະກ າທ າດາ້ນສນິເຊຶ່ ອ 64,633  60,519  
ທຸລະກ າທາງອື່ ນ 4,218  4,121  

193,844 171,548 
ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານສ າລບັ:  
ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  (14,077) (10,707) 
ທຸລະກ າທາງອື່ ນ (1,334) (2,607) 

(15,411) (13,314)
ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 178,433 158,234 

 

  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.3 ການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຂອງເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 
 

ທະນາຄານໄດມ້ກີານທບົທວນເງນິໃຫກູ້ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ທີ່ ສ າຄນັເປັນແຕ່ລະບຸກຄນົຕາມແຕ່ລະວນັທລີາຍງານ ເພື່ ອປະເມນີ

ວ່າການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ຄວນຖກືບນັທກຶລງົໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ຫຼ ືບ ່ . 

 

ວທິກີານປະເມນີຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ບນັທກຶໂດຍວທິຫີກັລບົຕົນ້ທນຶ ເປັນຜນົໃຫມ້ກີານບນັທກຶເງນິແຮສ າລບັ: 

 
 ການເສື່ ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສ າຄນັແບບລາຍການ ຫຼ ືຊບັສນິສ່ຽງທີ່ ຖກືກ ານດົວ່າສ າຄນັ; 

 ການເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ 

 
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດັອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍ ເລກທ ີ 5.4.1. ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການຕດັສນິໃຈ

ຂອງຄະນະບ ລຫິານ, ໂດຍສະເພາະເເລວ້ຈະມກີານປະເມນີມູນຄ່າ ເເລະ ກ ານດົເວລາຂອງກະເເສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ເເລະ ມູນ

ຄ່າຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ ເມື່ ອມກີານຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ. ການປະເມນີດັ່ ງກ່າວມາຈາກຈ ານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງ

ຂອງລາຍການທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜນົຕອບເເທນ. 

 
7.4 ຄ່າເຊື່ອມມນູຄ່າຂອງການລງົທນຶທີ່ມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 
 

 ທະນາຄານທບົທວນຄນືຕາສານຫນີຂ້ອງຕນົທີ່ ຈດັປະເພດເປັນການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍໃນແຕ່ລະວນັທີ່ ລາຍງານເພື່ ອປະເມນີວ່າ

ພວກມນັໄດເ້ຊື່ ອມຄ່າ ຫຼ ືບ ່  ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ6.4.2. 

 

 ການປະເມນີຜນົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ລວມທງັການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ຂ ມູ້ນທີ່ ປະກອບເຂົາ້ອື່ ນໆເຂົາ້ໃນຮູບແບບ

ກະແສເງນິສດົແບບສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ໃນກ ລະນຂີອງຕາສານທນຶ, ການຕລີາຄາຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນ 'ທີ່ ສ າຄນັ' ຫຼ ື'ເປັນເວລາດນົ' ແມ່ນ

ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີການຕັດສິນໃຈ. ໃນການຕັດສິນໃຈດັ່ ງກ່າວນີ,້ ທະນາຄານການປະເມີນ, ໃນບັນດາປັດໄຈອື່ ນໆ, ປະຫວັດ

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງການລງົທນຶແມ່ນຕ່ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ. 

 

7.5 ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

 

 ຊບັສນິອາກອນຍືນ້ຊ າລະ ແມ່ນໄດຖ້ືກຮບັຮູໃ້ນແງ່ຂອງການຂາດທນຶອາກອນ ທີ່ ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າກ າໄລອາກອນໃນ

ອະນາຄດົທີ່ ມຢູ່ີກບັການຂາດທນຶທີ່ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ ການຕດັສນິຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກ ານດົຈ ານວນເງນິຂອງຊບັສນິອາກອນ

ເຍືອ້ນຊ າລະ ທີ່ ສາມາດຮບັຮູໄ້ດ,້ ໂດຍອງີໃສ່ແນວໂນມ້ ໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດບັຂອງກ າໄລອາກອນໃນອະນາຄດົ ພອ້ມກບັຍຸດທະ

ສາດການວາງແຜນອາກອນ ໃນອະນາຄດົ. 

  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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8. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 2016  
ລາ້ນກບີ

2015 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ການໃຫກູ້ຢື້ມ 1,252,157 933,530 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 14,344 9,664 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈາກການລງົທນຶ ໃນຫຼກັຊບັ 108,348 81,650 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັອື່ ນໆ 31,582 48,766 

1,406,431 1,073,610 
 

9. ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 2016 
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານອື່ ນ 83,871  27,427  
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຂອງລູກຄາ້ 774,725  785,543  

858,596 812,970 
 

10. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 
 

  

2016  
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານຈາກ: 

ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  124,993  106,908  
ທຸລະກ າທ າດາ້ນສນິເຊຶ່ ອ 64,633  60,519  
ທຸລະກ າທາງອື່ ນ 4,218  4,121  

193,844 171,548 
ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານສ າລບັ:  
ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  (14,077) (10,707) 
ທຸລະກ າທາງອື່ ນ (1,334) (2,607) 

(15,411) (13,314)
ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 178,433 158,234 

 

  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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11. ລາຍຮບັ/(ລາຍຈ່າຍ) ສຸດທຈິາກການຄາ້ 
 

 2016  
ລາ້ນກບີ

2015 
ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລສຸດທຈິາກການຊືຂ້າຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 47,270  41,002  
ຂາດທນຶຈາກການຊືຂ້າຍເງນິຕາລ່ວງໜາ້ -  (287,150) 
ການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ຂອງຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້ -  (993) 
ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົຈາກຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້ -  258  
 47,270 (246,883)

12. ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

2016  2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົຈາກການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ 11,060  12,413  
ກ າໄລຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  676  359,076  
ເກບັຄນືໜີສູ້ນທີ່ ສະສາງອອກ 2,677  49,731  
ອື່ ນໆ 581  1,040  

 14,994 422,260 
 

 

13. (ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມມນູຄ່າສ າລບັການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ
 

2016   2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

(ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມ ສ າລບັການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັຖື

ໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ20) (10,985)  1,837 

 (10,985) 1,837
  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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14. ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ 
 

2016 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິເດອືນ 132,580  125,780  
ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວດັດກີານ 102,340  89,438  
ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆກ່ຽວກບັພະນກັງານ 5,283  5,501  

 240,203 220,719 
 
 

 

15. ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

 2016   2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຄ່າການບ ລກິານຈາກພາຍນອກ 24,490 23,094 
ຄ່າສອ້ມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ 15,371 14,165 
ຄ່າໂຄສະນາ,  ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການຂາຍ 4,546 4,037 
ຄ່າເຊົ່ າຫອ້ງການ 9,566 8,134 
ຄ່າການສື່ ສານ 1,277 1,803  
ຄ່າການຝຶກອບົຮມົ, ປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາ 8,844 7,238 
ຄ່າເບຍ້ປະກນັໃຫກ້ອງທນຶປົກປອ້ງຜູຝ້າກເງນິ 21,250 18,697 
ຄ່າອາກອນ ແລະ ພນັທະອື່ ນໆ 578 146 
ອື່ ນໆ 13,699 20,371  

 99,621 97,685 
 

16. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ("ທຫລ") 

  

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິສດົໃນກ າມເືປັນເງນິກບີ 1,016,618  1,246,264  
ເງນິສດົໃນກ າມເືປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 850,541  990,378  
ຍອດເຫຼອືຢູ່ ທຫລ   
- ເງນິຝາກບງັຄບັ 1,378,763  1,134,906  
- ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 2,435,014  6,095,242  

 5,680,936 9,466,790 
   



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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11. ລາຍຮບັ/(ລາຍຈ່າຍ) ສຸດທຈິາກການຄາ້ 
 

 2016  
ລາ້ນກບີ

2015 
ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລສຸດທຈິາກການຊືຂ້າຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 47,270  41,002  
ຂາດທນຶຈາກການຊືຂ້າຍເງນິຕາລ່ວງໜາ້ -  (287,150) 
ການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ຂອງຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້ -  (993) 
ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົຈາກຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້ -  258  
 47,270 (246,883)

12. ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

2016  2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົຈາກການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ 11,060  12,413  
ກ າໄລຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  676  359,076  
ເກບັຄນືໜີສູ້ນທີ່ ສະສາງອອກ 2,677  49,731  
ອື່ ນໆ 581  1,040  

 14,994 422,260 
 

 

13. (ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມມນູຄ່າສ າລບັການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ
 

2016   2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

(ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມ ສ າລບັການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັຖື

ໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ20) (10,985)  1,837 

 (10,985) 1,837
  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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14. ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ 
 

2016 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິເດອືນ 132,580  125,780  
ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວດັດກີານ 102,340  89,438  
ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆກ່ຽວກບັພະນກັງານ 5,283  5,501  

 240,203 220,719 
 
 

 

15. ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

 2016   2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຄ່າການບ ລກິານຈາກພາຍນອກ 24,490 23,094 
ຄ່າສອ້ມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ 15,371 14,165 
ຄ່າໂຄສະນາ,  ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການຂາຍ 4,546 4,037 
ຄ່າເຊົ່ າຫອ້ງການ 9,566 8,134 
ຄ່າການສື່ ສານ 1,277 1,803  
ຄ່າການຝຶກອບົຮມົ, ປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາ 8,844 7,238 
ຄ່າເບຍ້ປະກນັໃຫກ້ອງທນຶປົກປອ້ງຜູຝ້າກເງນິ 21,250 18,697 
ຄ່າອາກອນ ແລະ ພນັທະອື່ ນໆ 578 146 
ອື່ ນໆ 13,699 20,371  

 99,621 97,685 
 

16. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ("ທຫລ") 

  

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິສດົໃນກ າມເືປັນເງນິກບີ 1,016,618  1,246,264  
ເງນິສດົໃນກ າມເືປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 850,541  990,378  
ຍອດເຫຼອືຢູ່ ທຫລ   
- ເງນິຝາກບງັຄບັ 1,378,763  1,134,906  
- ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 2,435,014  6,095,242  

 5,680,936 9,466,790 
   



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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16. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ("ທຫລ") (ຕ ່ ) 

 

ຍອດເຫຼອືກບັທະນາຄານກາງປະກອບດວ້ຍບນັຊເີງນິຝາກເພື່ ອການຊ າລະສະສາງ ແລະ ເງນິຝາກພາກບງັຄບັ. ຍອດເຫຼອືເຫລົ່ ານີບ້ ່

ມດີອກເບຍ້. 

 

ພາຍໃຕລ້ະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫຮ້ກັສາຄງັສະສມົເງນິສດົກບັທະນາຄານກາງໃນຮູບແບບເງນິ

ຝາກບງັຄບັ, ເຊິ່ ງຖກືຄດິໄລ່ 5.00% ສ າລບັສະກຸນເງນິກບີ ແລະ 10.00% ສ າລບັສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ, ສອງອາທດິຕ ່ ຄັງ້ 

(2015: 5.00% ແລະ 10.00%) ຂອງເງນິຝາກລູກຄາ້ທີ່ ມມີ ືຄ້ບົກ ານດົຕ ່ າກວ່າ 12 ເດອືນ. ພາຍໃນໄລຍະດັ່ ງກ່າວ ທະນາຄານໄດ ້

ຮກັສາຍອດເງນິຝາກພາກບງັຄບັໃນມູນຄ່າທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ. 

 

17. ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ 
 
 

 

31 ທນັວາ  2016 
ລາ້ນກບີ

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ 2,573,530 1,659,680 
- ເປັນເງນິກບີ 2,178,524  1,390,194  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 395,006  269,486  
ເງນິຝາກມກີ ານດົ  374,329 325,797 
- ເປັນເງນິກບີ 213,170  142,806  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 161,159  182,991  
ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 2,234 1,158 

 2,950,093 1,986,635 
 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານອື່ ນພາຍໃນປີມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 2016 2015 
 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ 

ເງນິຝາກປະຢັດ 0.02% - 1.25% 0.02% - 1.25% 
ເງກິຝາກມກີ ານດົ 1.00% - 9.54% 1.00% - 9.54% 

 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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18. ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ທງັໝດົ 19,240,075  11,026,334  
ໃນນີ:້   
ເງນິກູທ້ີໄ່ດຮ້ບັທນຶຈາກການກູຍ້ມືເງນິຈາກ ທຫລ (ບດົອະທບິາຍ
ຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ28) 1,640,776  720,497  

ດດອກເບຍ້ຄາ້ງຊ າລະຂອງເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ 192,709  97,369  
ເງນິແຮຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ (ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ
19) (339,579) (268,748) 

19,093,205 10,854,955 
  

 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັເງນິກູທຸ້ລະກດິພາຍໃນໄລຍະມ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

2016  
ອດັຕາດອກເບຍ້  

2015 
ອດັຕາດອກເບຍ້  

% ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ 6.00% - 16.00% 7.00% - 16.00% 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ 2.00% - 14.00%  6.50% - 14.00% 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ 6.00% - 12.00% 7.75% - 12.00% 

 
 

ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມສະກຸນເງນິ:
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ 7,408,014  4,513,088  
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ 9,300,297  5,177,960  
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ 2,531,764  1,335,286  

 19,240,075 11,026,334 
  

ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມມືຄ້ບົກ ານດົເດມີ:  

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ 2,966,973  2,350,521  
ເງນິກູໄ້ລຍະກາງ 11,301,876  5,674,920  
ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວ 4,971,226  3,000,893  

 19,240,075 11,026,334 
  

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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16. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ("ທຫລ") (ຕ ່ ) 

 

ຍອດເຫຼອືກບັທະນາຄານກາງປະກອບດວ້ຍບນັຊເີງນິຝາກເພື່ ອການຊ າລະສະສາງ ແລະ ເງນິຝາກພາກບງັຄບັ. ຍອດເຫຼອືເຫລົ່ ານີບ້ ່

ມດີອກເບຍ້. 

 

ພາຍໃຕລ້ະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫຮ້ກັສາຄງັສະສມົເງນິສດົກບັທະນາຄານກາງໃນຮູບແບບເງນິ

ຝາກບງັຄບັ, ເຊິ່ ງຖກືຄດິໄລ່ 5.00% ສ າລບັສະກຸນເງນິກບີ ແລະ 10.00% ສ າລບັສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ, ສອງອາທດິຕ ່ ຄັງ້ 

(2015: 5.00% ແລະ 10.00%) ຂອງເງນິຝາກລູກຄາ້ທີ່ ມມີ ືຄ້ບົກ ານດົຕ ່ າກວ່າ 12 ເດອືນ. ພາຍໃນໄລຍະດັ່ ງກ່າວ ທະນາຄານໄດ ້

ຮກັສາຍອດເງນິຝາກພາກບງັຄບັໃນມູນຄ່າທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ. 

 

17. ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ 
 
 

 

31 ທນັວາ  2016 
ລາ້ນກບີ

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ 2,573,530 1,659,680 
- ເປັນເງນິກບີ 2,178,524  1,390,194  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 395,006  269,486  
ເງນິຝາກມກີ ານດົ  374,329 325,797 
- ເປັນເງນິກບີ 213,170  142,806  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 161,159  182,991  
ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 2,234 1,158 

 2,950,093 1,986,635 
 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານອື່ ນພາຍໃນປີມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 2016 2015 
 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ 

ເງນິຝາກປະຢັດ 0.02% - 1.25% 0.02% - 1.25% 
ເງກິຝາກມກີ ານດົ 1.00% - 9.54% 1.00% - 9.54% 

 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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18. ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ທງັໝດົ 19,240,075  11,026,334  
ໃນນີ:້   
ເງນິກູທ້ີໄ່ດຮ້ບັທນຶຈາກການກູຍ້ມືເງນິຈາກ ທຫລ (ບດົອະທບິາຍ
ຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ28) 1,640,776  720,497  

ດດອກເບຍ້ຄາ້ງຊ າລະຂອງເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ 192,709  97,369  
ເງນິແຮຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ (ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ
19) (339,579) (268,748) 

19,093,205 10,854,955 
  

 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັເງນິກູທຸ້ລະກດິພາຍໃນໄລຍະມ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

2016  
ອດັຕາດອກເບຍ້  

2015 
ອດັຕາດອກເບຍ້  

% ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ 6.00% - 16.00% 7.00% - 16.00% 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ 2.00% - 14.00%  6.50% - 14.00% 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ 6.00% - 12.00% 7.75% - 12.00% 

 
 

ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມສະກຸນເງນິ:
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ 7,408,014  4,513,088  
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ 9,300,297  5,177,960  
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ 2,531,764  1,335,286  

 19,240,075 11,026,334 
  

ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມມືຄ້ບົກ ານດົເດມີ:  

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ 2,966,973  2,350,521  
ເງນິກູໄ້ລຍະກາງ 11,301,876  5,674,920  
ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວ 4,971,226  3,000,893  

 19,240,075 11,026,334 
  

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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18. ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ (ຕ ່ ) 
 

ຄງັເງນິກູປ້ະກອບດວ້ຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ແຕ່ລະຂະແໜງທຸລະກດິ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ % ລາ້ນກບີ %
ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ 9,796,735 50.92% 2,395,765 21.73% 

ຂະແໜງ ກ ່ ສາ້ງ 3,305,600 17.18% 3,526,539 31.98% 

ຂະແໜງ ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ 63,867 0.33% 93,269 0.85% 

ຂະແໜງ  ກະສກິ າ - ປ່າໄມ ້ 48,385 0.25% 31,414 0.28% 

ຂະແໜງ ການຄາ້ 3,498,551 18.18% 3,031,544 27.49% 

ຂະແໜງ ຂນົສົ່ ງໄປສະນ ີ 642,664 3.34% 573,180 5.20% 

ຂະແໜງ ບ ລກິານ 1,701,361 8.84% 1,228,065 11.14% 

ຂະແໜງ ຫດັຖະກ າ 9,958 0.05% 10,468 0.09% 

ຂະແໜງ ອື່ ນໆ 172,954 0.91% 136,090 1.24% 

19,240,075 100% 11,026,334 100%
 

19. ເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ 

 ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ພາຍໃນປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
  

 ຄ່າເສື່ອມເງນິກູໃ້ຫລ້ກູຄາ້ 

 ລາ້ນກບີ

ຍອດເຫຼອື ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 268,748 
ການປ່ຽນແປງສຸດທພິາຍໃນປີ 167,367  
ສະສາງໜີທ້ີ່ ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ (97,479) 
ສ່ວນຕ່າງຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ 943  

ຍອດເຫຼອືນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 339,579 
 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  ແລະ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015 

ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ຍອດເຫຼອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ ຍອດເຫຼອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູລ້າຍການໃຫຍ່ 2,792,381  290,125  1,694,825  210,793  
ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູເ້ປັນກຸ່ມ 16,447,694  49,454  9,331,509  57,955  

19,240,075 339,579 11,026,334 268,748 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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20. ການລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຫລກັຊບັປະເພດທນຶຂອງ ບ ລສິດັ ຜະລດິ-ໄຟຟາ້ລາວ ມະຫາຊນົ 198,121  224,348  

 198,121 224,348 
 

21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ 
 

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ມູນຄ່າຕາມວທິຫີຼຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງ

ການເງນິ             1,998,663              982,563  
ມູນຄ່າຕາມວທິຫີຼຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການ

ເງນິ               567,389              795,802  

             2,566,052 1,778,365 
ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການຫຼກັຊບັປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (*)                (12,942)                (1,957)
- ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຈາກພນັທະບດັຄງັເງນິທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ                 (1,926)                     (2)
- ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຈາກພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ                (11,016)               (1,955)

             2,553,110 1,776,408 

 
(*) ການປ່ຽນແປງສຸດທໃິນການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ 10,985 ລາ້ນກບີ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ
ບນັທກຶ (ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມຂອງຫຼກັຊບັທີ່ ຖືໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃນລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ 

(ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ13). 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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18. ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ (ຕ ່ ) 
 

ຄງັເງນິກູປ້ະກອບດວ້ຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ແຕ່ລະຂະແໜງທຸລະກດິ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ % ລາ້ນກບີ %
ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ 9,796,735 50.92% 2,395,765 21.73% 

ຂະແໜງ ກ ່ ສາ້ງ 3,305,600 17.18% 3,526,539 31.98% 

ຂະແໜງ ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ 63,867 0.33% 93,269 0.85% 

ຂະແໜງ  ກະສກິ າ - ປ່າໄມ ້ 48,385 0.25% 31,414 0.28% 

ຂະແໜງ ການຄາ້ 3,498,551 18.18% 3,031,544 27.49% 

ຂະແໜງ ຂນົສົ່ ງໄປສະນ ີ 642,664 3.34% 573,180 5.20% 

ຂະແໜງ ບ ລກິານ 1,701,361 8.84% 1,228,065 11.14% 

ຂະແໜງ ຫດັຖະກ າ 9,958 0.05% 10,468 0.09% 

ຂະແໜງ ອື່ ນໆ 172,954 0.91% 136,090 1.24% 

19,240,075 100% 11,026,334 100%
 

19. ເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ 

 ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ພາຍໃນປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
  

 ຄ່າເສື່ອມເງນິກູໃ້ຫລ້ກູຄາ້ 

 ລາ້ນກບີ

ຍອດເຫຼອື ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 268,748 
ການປ່ຽນແປງສຸດທພິາຍໃນປີ 167,367  
ສະສາງໜີທ້ີ່ ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ (97,479) 
ສ່ວນຕ່າງຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ 943  

ຍອດເຫຼອືນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 339,579 
 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  ແລະ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015 

ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ຍອດເຫຼອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ ຍອດເຫຼອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູລ້າຍການໃຫຍ່ 2,792,381  290,125  1,694,825  210,793  
ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູເ້ປັນກຸ່ມ 16,447,694  49,454  9,331,509  57,955  

19,240,075 339,579 11,026,334 268,748 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   

46

 

 

20. ການລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຫລກັຊບັປະເພດທນຶຂອງ ບ ລສິດັ ຜະລດິ-ໄຟຟາ້ລາວ ມະຫາຊນົ 198,121  224,348  

 198,121 224,348 
 

21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ 
 

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ມູນຄ່າຕາມວທິຫີຼຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງ

ການເງນິ             1,998,663              982,563  
ມູນຄ່າຕາມວທິຫີຼຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການ

ເງນິ               567,389              795,802  

             2,566,052 1,778,365 
ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການຫຼກັຊບັປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (*)                (12,942)                (1,957)
- ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຈາກພນັທະບດັຄງັເງນິທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ                 (1,926)                     (2)
- ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຈາກພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ                (11,016)               (1,955)

             2,553,110 1,776,408 

 
(*) ການປ່ຽນແປງສຸດທໃິນການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ 10,985 ລາ້ນກບີ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ
ບນັທກຶ (ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມຂອງຫຼກັຊບັທີ່ ຖືໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃນລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ 

(ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ13). 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ )

 

21.1 ພນັທະບດັຄງັເງນິ ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງນີ:້ 

ໄລຍະເວລາ ມືອ້ອກພນັທະບດັ ມືຄ້ບົກ ານດົ
ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

ລາ້ນກບີ

ມນູຄ່າຕາມວທິຫີຼຸດຕົນ້
ທນຶລງົ 

ລາ້ນກບີ

ອດັຕາດອກ
ເບຍ້ 

ຕ ່ ປີ (ຕາມໜາ້ພນັ
ທະບດັ)

1 ປີ 27 ມນີາ 2016 27 ມນີາ 2017 300,000 307,305 4.00% 
1 ປີ 8 ເມສາ  2016 8 ເມສາ  2017 100,000 102,595 4.00% 
1 ປີ 10 ມນີາ 2016 10 ມນີາ 2017 73,000 75,325 4.00% 
1 ປີ 31 ມນີາ 2016 31 ມນີາ 2017 50,000 51,469 4.00% 
1 ປີ 28 ເມສາ 2016 28 ເມສາ 2017 20,000 20,522 4.00% 
1 ປີ 12 ພດຶສະພາ 2016 12 ພດຶສະພາ 2017 10,000 10,245 4.00% 
1 ປີ 26 ພດຶສະພາ 2016 26 ພດຶສະພາ 2017 58,000 59,324 4.00% 
1 ປີ 15 ມງັກອນ 2016 15 ມງັກອນ 2017 300,000 311,499 4.00% 
1 ປີ 17 ມຖຸິນາ 2016 17 ມຖຸິນາ 2017 500,000 510,697 4.00% 
1 ປີ 26 ສງິຫາ 2016 26 ສງິຫາ 2017 50,000 50,855 5.00% 
1 ປີ 2 ກນັຍາ 2016 2 ກນັຍາ 2017 50,000 50,807 5.00% 
1 ປີ 18 ພະຈກິ 2016 18 ພະຈກິ 2017 300,000 301,728 5.00% 
1 ປີ 16 ທນັວາ 2016 16 ທນັວາ 2017 146,000 146,292 5.00% 

   1,957,000 1,998,663   

21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ 

 31 ທນັວາ  2016 
ລາ້ນກບີ

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ

ພນັທະບດັອ່ວຍໜີສ້າມແຈ -    16,714  
ພນັທະບດັເພີ່ ມທນຶ 67,391  65,923  
ພນັທະບດັອື່ ນໆ 499,998  713,165  
 567,389 795,802 

 

ພນັທະບດັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິແມ່ນ ເພື່ ອເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນໃຫແ້ກ່ທະນາຄານ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ມືອ້ອກພນັທະບດັ ມືຄ້ບົກ ານດົ 
ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

)ລາ້ນກບີ(  

ມນູຄ່າຕາມວທິີ
ຫຼຸດຕົນ້ທນຶລງົ 

(ລາ້ນກບີ) ໄລຍະເວລາ 
ອດັຕາດອກ

ເບຍ້(% ຕ ່ ປີ) 

1 ມນີາ 2014 1 ມນີາ 2019 68,600 67,391 5 ປີ 4.00% 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 

 

21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາພນັທະບດັ ມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 

 ມືຊ້ ື ້ ມ ືຄ້ບົກ ານດົ 
ມນູຄ່າໜາ້ພນັທະບດັ 

ລາ້ນກບີ

ມນູຄ່າຕາມ 
ວທິຫີຼຸດຕົນ້ທນຶລງົ 

ລາ້ນກບີ
ອດັຕາດອກເບຍ້ 

(% ຕ ່ ປີ)

3 ກ ລະກດົ 2016 3 ກ ລະກດົ 2021 29,780 30,219 3.00% 
10 ຕຸລາ 2016 10 ຕຸລາ 2017 2,000 1,946 4.00% 
20 ທນັວາ 2016 20 ທນັວາ 2017 50,000 49,474 4.00% 
12 ມນີາ 2016 12 ມນີາ 2018 20,000 19,522 4.25% 
12 ພະຈກິ 2016 12 ພະຈກິ 2017 8,000 7,172 4.00% 
31 ກ ລະກດົ 2016 31 ກ ລະກດົ 2018 5,000 4,674 4.25% 
7 ພດຶສະພາ 2016 7 ພດຶສະພາ 2018 22,000 20,211 4.25% 
11ມຖຸິນາ 2016 11 ມຖຸິນາ 2018 9,000 8,208 4.25% 
12 ມຖຸິນາ 2016 12 ມຖຸິນາ 2018 25,000 22,796 4.25% 
13 ມຖຸິນາ 2016 13 ມຖຸິນາ 2018 1,000 912 4.25% 
16 ພດຶສະພາ 2016 16 ພດຶສະພາ 2018 5,000 4,585 4.25% 
18 ກນັຍາ 2016 18 ກນັຍາ 2018 4,000 3,581 4.25% 
31 ກ ລະກດົ 2016 31 ກ ລະກດົ 2018 2,000 1,868 4.25% 
2 ສງິຫາ 2016 2 ສງິຫາ 2018 14,000 12,864 4.25% 
11 ມຖຸິນາ 2016 11 ມຖຸິນາ 2018 2,000 1,702 4.25% 
30 ທນັວາ 2014 30 ທນັວາ 2017 100,000 100,018 5.10% 
23 ທນັວາ 2016 23 ທນັວາ 2018 210,000 210,246 5.50% 

  508,780 499,998  

  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   

47

 
21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ )

 

21.1 ພນັທະບດັຄງັເງນິ ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງນີ:້ 

ໄລຍະເວລາ ມືອ້ອກພນັທະບດັ ມືຄ້ບົກ ານດົ
ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

ລາ້ນກບີ

ມນູຄ່າຕາມວທິຫີຼຸດຕົນ້
ທນຶລງົ 

ລາ້ນກບີ

ອດັຕາດອກ
ເບຍ້ 

ຕ ່ ປີ (ຕາມໜາ້ພນັ
ທະບດັ)

1 ປີ 27 ມນີາ 2016 27 ມນີາ 2017 300,000 307,305 4.00% 
1 ປີ 8 ເມສາ  2016 8 ເມສາ  2017 100,000 102,595 4.00% 
1 ປີ 10 ມນີາ 2016 10 ມນີາ 2017 73,000 75,325 4.00% 
1 ປີ 31 ມນີາ 2016 31 ມນີາ 2017 50,000 51,469 4.00% 
1 ປີ 28 ເມສາ 2016 28 ເມສາ 2017 20,000 20,522 4.00% 
1 ປີ 12 ພດຶສະພາ 2016 12 ພດຶສະພາ 2017 10,000 10,245 4.00% 
1 ປີ 26 ພດຶສະພາ 2016 26 ພດຶສະພາ 2017 58,000 59,324 4.00% 
1 ປີ 15 ມງັກອນ 2016 15 ມງັກອນ 2017 300,000 311,499 4.00% 
1 ປີ 17 ມຖຸິນາ 2016 17 ມຖຸິນາ 2017 500,000 510,697 4.00% 
1 ປີ 26 ສງິຫາ 2016 26 ສງິຫາ 2017 50,000 50,855 5.00% 
1 ປີ 2 ກນັຍາ 2016 2 ກນັຍາ 2017 50,000 50,807 5.00% 
1 ປີ 18 ພະຈກິ 2016 18 ພະຈກິ 2017 300,000 301,728 5.00% 
1 ປີ 16 ທນັວາ 2016 16 ທນັວາ 2017 146,000 146,292 5.00% 

   1,957,000 1,998,663   

21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ 

 31 ທນັວາ  2016 
ລາ້ນກບີ

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ

ພນັທະບດັອ່ວຍໜີສ້າມແຈ -    16,714  
ພນັທະບດັເພີ່ ມທນຶ 67,391  65,923  
ພນັທະບດັອື່ ນໆ 499,998  713,165  
 567,389 795,802 

 

ພນັທະບດັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິແມ່ນ ເພື່ ອເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນໃຫແ້ກ່ທະນາຄານ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ມືອ້ອກພນັທະບດັ ມືຄ້ບົກ ານດົ 
ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

)ລາ້ນກບີ(  

ມນູຄ່າຕາມວທິີ
ຫຼຸດຕົນ້ທນຶລງົ 

(ລາ້ນກບີ) ໄລຍະເວລາ 
ອດັຕາດອກ

ເບຍ້(% ຕ ່ ປີ) 

1 ມນີາ 2014 1 ມນີາ 2019 68,600 67,391 5 ປີ 4.00% 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 

 

21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາພນັທະບດັ ມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 

 ມືຊ້ ື ້ ມ ືຄ້ບົກ ານດົ 
ມນູຄ່າໜາ້ພນັທະບດັ 

ລາ້ນກບີ

ມນູຄ່າຕາມ 
ວທິຫີຼຸດຕົນ້ທນຶລງົ 

ລາ້ນກບີ
ອດັຕາດອກເບຍ້ 

(% ຕ ່ ປີ)

3 ກ ລະກດົ 2016 3 ກ ລະກດົ 2021 29,780 30,219 3.00% 
10 ຕຸລາ 2016 10 ຕຸລາ 2017 2,000 1,946 4.00% 
20 ທນັວາ 2016 20 ທນັວາ 2017 50,000 49,474 4.00% 
12 ມນີາ 2016 12 ມນີາ 2018 20,000 19,522 4.25% 
12 ພະຈກິ 2016 12 ພະຈກິ 2017 8,000 7,172 4.00% 
31 ກ ລະກດົ 2016 31 ກ ລະກດົ 2018 5,000 4,674 4.25% 
7 ພດຶສະພາ 2016 7 ພດຶສະພາ 2018 22,000 20,211 4.25% 
11ມຖຸິນາ 2016 11 ມຖຸິນາ 2018 9,000 8,208 4.25% 
12 ມຖຸິນາ 2016 12 ມຖຸິນາ 2018 25,000 22,796 4.25% 
13 ມຖຸິນາ 2016 13 ມຖຸິນາ 2018 1,000 912 4.25% 
16 ພດຶສະພາ 2016 16 ພດຶສະພາ 2018 5,000 4,585 4.25% 
18 ກນັຍາ 2016 18 ກນັຍາ 2018 4,000 3,581 4.25% 
31 ກ ລະກດົ 2016 31 ກ ລະກດົ 2018 2,000 1,868 4.25% 
2 ສງິຫາ 2016 2 ສງິຫາ 2018 14,000 12,864 4.25% 
11 ມຖຸິນາ 2016 11 ມຖຸິນາ 2018 2,000 1,702 4.25% 
30 ທນັວາ 2014 30 ທນັວາ 2017 100,000 100,018 5.10% 
23 ທນັວາ 2016 23 ທນັວາ 2018 210,000 210,246 5.50% 

  508,780 499,998  

  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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22. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

 

 2016 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຍອດນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 555,418 534,430
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນການລງົທນຶ - (1,286) 
ສ່ວນແບ່ງຂອງກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ ພາຍໃຕວ້ທິສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ 

(Equity Method) 26,413 48,325 
ອື່ ນໆ - (272)
ລບົ: ເງນິປັນຜນົໄດຮ້ບັພາຍໃນໄລຍະ (30,382) (25,779) 
ຍອດເຫຼອືທາ້ຍນະວນັທ ີ30 ທນັວາ 2016 551,449 555,418 

 
 

 30 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 
ຕົນ້ທນຶ ເປັນ  

ໂດລາ 

 
ຕົນ້ທນຶທຽບ
ເທົ່ າລາ້ນກບີ 

ມູນຄ່າ  
ຕາມບນັຊ ີ

ເປັນ 
ລາ້ນກບີ 

 
% ການຖື
ຮຸນ້ຂອງທະ 

ນາຄານ 
ຕົນ້ທນຶ ເປັນ  

ໂດລາ 

 
ຕົນ້ທນຶທຽບ
ເທົ່ າລາ້ນກບີ 

ມູນຄ່າ  
ຕາມບນັຊ ີ

ເປັນ 
ລາ້ນກບີ 

 
% ການ
ຖຮຸືນ້

ຂອງທະ 
ນາຄານ 

ການລງົທນຶໃນສາຖະ

ບນັການເງນິອື່ ນ         
ທະນາຄານຮ່ວມ

ທຸລະກດິລາວ - 

ຫວຽດ (LVB) 24,500,000 197,839 235,076 25% 24,500,000 197,839 248,855 25% 
ທະນາຄານລາວ -

ຝຣັ່ ງຈ າກດັ 16,322,230 138,000 144,138 46% 16,322,230 138,000 140,297 46% 
ທະນາຄານລາວ -

ຈນີ ຈ າກດັ N/A 147,000 151,653 49% N/A 147,000 148,360 49% 
ລງົທນຶໃນ 

ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ

ປະເທດ   
ບ ລສິດັປະກນັໄພ 

ລາວ-ຫວຽດ 1,050,000 8,784 20,582 35% 1,050,000 8,784 17,906 35% 
  491,623 551,449   491,623 555,418  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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22. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ (ຕ ່ )  

 

- ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ-ຫວຽດ (LVB) ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ ງມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກດິສະໜອງການບ ລິການທາງດາ້ນທະນາຄານ.  ເປັນບ ລິສັດທີ່ ຮ່ວມທນຶກບັ

ທະນາຄານເພື່ ອການລງົທນຶ ແລະ ການພດັທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິ່ ງເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢູ່ ສສ 

ຫວຽດນາມ. LVB ດ າເນີນທຸລະກດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລົງທຶນການທະນາຄານ ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2000 ອອກໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ໃນປີ 2015, ທຮລ ໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນເປັນ 791,357,560,000 

ກບີ. ອດັຕາສ່ວນກ າມະສດິຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫຼງັທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ 25% ອງີຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລງົທນຶ ເລກທ ີ

004-15/KH-DDT4 ທີ່ ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ວນັທ ີ24 ສງິຫາ 2015 ທຽບເທົ່ າເງນິກບີເທົ່ າກບັ 

197,839,390,000 ກບີ. 

 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຈ າກດັ (BFL) ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍໄດຮ່້ວມ

ທນຶກບັ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິ່ ງເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັ ທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢູ່ ປາຣີ, 

ປະເທດ ຝຣັ່ ງ. BFL ດ າເນນີທຸລະກດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶ ການທະນາຄານຊົ່ ວຄາວ ລງົວນັທ ີ01 ຕຸລາ 2009 ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດຖາວອນ ລງົວນັທ ີ 16 ກ ລະກດົ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຕາມກດົໝາຍຂອງ

ທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລາ້ນໂດລາ ເຊິ່ ງໄດເ້ພີ່ ມເປັນ 37 ລາ້ນໂດລາ, ອງີຕາມບດົບນັຍດັຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວນັ

ທ ີ24 ກນັຍາ 2009 ແລະ ໜງັສເືລກທ.ີ 01/ທຫລ ລງົວນັທ ີ28 ມງັກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ. ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 

ທຄຕລ ໄດປ້ະກອບທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 1,840,000 ໂດລາ ແລະ   122,854,960,000 ກບີ. 

  

- ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ (LCNB) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ດ າເນນີກ່ຽວກບັການບ ລກິານດາ້ນການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານລາວ-ຈນີ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທນຶກບັ ທະນາຄານ ຟູດຽ້ນ ຈນີ ເຊິ່ ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກດິຂອງລດັທີ່ ດ າເນນີການ

ຢູ່ປະເທດຈນີ. LCNB ດ າເນນີທຸລະກດິ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶການທະນາຄານ ລງົວນັທ ີ20 ມງັກອນ 2014 ອອກໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300,000 ລາ້ນກບີ ແລະ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ຂາຮຸນ້

ໄດປ້ະກອບທນຶຄບົຕາມຈ ານວນດັ່ ງກ່າວ. 

 

- ບ ລສິດັປະກນັໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ຈດົທະບຽນເປັນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບ ລກິານ

ທາງດາ້ນການປະກນັໄພ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດການລງົທນຶເລກທ ີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງການ

ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ, ລງົວນັທ ີ09 ມຖຸິນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທນຶກບັບ ລສິດັຫຸນ້ສ່ວນປະກນັໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານ

ຮ່ວມທຸລະກດິລາວຫວຽດ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັ ແມ່ນ 3,000,000 ໂດລາ ແລະ ຖກືຖອກໂດຍຂາຮຸນ້ຢ່າງເຕມັສ່ວນ 

ໃນວນັທ ີ17 ກ ລະກດົ 2008. ໃນປີ 2013 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶເພີ່ ມເຕີ່ ມ 180,000ໂດລາ ໃນວນັທ ີ2 ກນັຍາ 2013. 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 1,050,000 ໂດລາ ຫຼ ືທຽບເທົ່ າກບັ 8,784 ລາ້ນກບີ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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22. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

 

 2016 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຍອດນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 555,418 534,430
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນການລງົທນຶ - (1,286) 
ສ່ວນແບ່ງຂອງກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ ພາຍໃຕວ້ທິສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ 

(Equity Method) 26,413 48,325 
ອື່ ນໆ - (272)
ລບົ: ເງນິປັນຜນົໄດຮ້ບັພາຍໃນໄລຍະ (30,382) (25,779) 
ຍອດເຫຼອືທາ້ຍນະວນັທ ີ30 ທນັວາ 2016 551,449 555,418 

 
 

 30 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 
ຕົນ້ທນຶ ເປັນ  

ໂດລາ 

 
ຕົນ້ທນຶທຽບ
ເທົ່ າລາ້ນກບີ 

ມູນຄ່າ  
ຕາມບນັຊ ີ

ເປັນ 
ລາ້ນກບີ 

 
% ການຖື
ຮຸນ້ຂອງທະ 

ນາຄານ 
ຕົນ້ທນຶ ເປັນ  

ໂດລາ 

 
ຕົນ້ທນຶທຽບ
ເທົ່ າລາ້ນກບີ 

ມູນຄ່າ  
ຕາມບນັຊ ີ

ເປັນ 
ລາ້ນກບີ 

 
% ການ
ຖຮຸືນ້

ຂອງທະ 
ນາຄານ 

ການລງົທນຶໃນສາຖະ

ບນັການເງນິອື່ ນ         
ທະນາຄານຮ່ວມ

ທຸລະກດິລາວ - 

ຫວຽດ (LVB) 24,500,000 197,839 235,076 25% 24,500,000 197,839 248,855 25% 
ທະນາຄານລາວ -

ຝຣັ່ ງຈ າກດັ 16,322,230 138,000 144,138 46% 16,322,230 138,000 140,297 46% 
ທະນາຄານລາວ -

ຈນີ ຈ າກດັ N/A 147,000 151,653 49% N/A 147,000 148,360 49% 
ລງົທນຶໃນ 

ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ

ປະເທດ   
ບ ລສິດັປະກນັໄພ 

ລາວ-ຫວຽດ 1,050,000 8,784 20,582 35% 1,050,000 8,784 17,906 35% 
  491,623 551,449   491,623 555,418  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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22. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ (ຕ ່ )  

 

- ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ-ຫວຽດ (LVB) ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ ງມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກດິສະໜອງການບ ລິການທາງດາ້ນທະນາຄານ.  ເປັນບ ລິສັດທີ່ ຮ່ວມທນຶກບັ

ທະນາຄານເພື່ ອການລງົທນຶ ແລະ ການພດັທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິ່ ງເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢູ່ ສສ 

ຫວຽດນາມ. LVB ດ າເນີນທຸລະກດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລົງທຶນການທະນາຄານ ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2000 ອອກໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ໃນປີ 2015, ທຮລ ໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນເປັນ 791,357,560,000 

ກບີ. ອດັຕາສ່ວນກ າມະສດິຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫຼງັທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ 25% ອງີຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລງົທນຶ ເລກທ ີ

004-15/KH-DDT4 ທີ່ ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ວນັທ ີ24 ສງິຫາ 2015 ທຽບເທົ່ າເງນິກບີເທົ່ າກບັ 

197,839,390,000 ກບີ. 

 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຈ າກດັ (BFL) ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍໄດຮ່້ວມ

ທນຶກບັ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິ່ ງເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັ ທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢູ່ ປາຣີ, 

ປະເທດ ຝຣັ່ ງ. BFL ດ າເນນີທຸລະກດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶ ການທະນາຄານຊົ່ ວຄາວ ລງົວນັທ ີ01 ຕຸລາ 2009 ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດຖາວອນ ລງົວນັທ ີ 16 ກ ລະກດົ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຕາມກດົໝາຍຂອງ

ທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລາ້ນໂດລາ ເຊິ່ ງໄດເ້ພີ່ ມເປັນ 37 ລາ້ນໂດລາ, ອງີຕາມບດົບນັຍດັຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວນັ

ທ ີ24 ກນັຍາ 2009 ແລະ ໜງັສເືລກທ.ີ 01/ທຫລ ລງົວນັທ ີ28 ມງັກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ. ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 

ທຄຕລ ໄດປ້ະກອບທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 1,840,000 ໂດລາ ແລະ   122,854,960,000 ກບີ. 

  

- ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ (LCNB) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ດ າເນນີກ່ຽວກບັການບ ລກິານດາ້ນການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານລາວ-ຈນີ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທນຶກບັ ທະນາຄານ ຟູດຽ້ນ ຈນີ ເຊິ່ ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກດິຂອງລດັທີ່ ດ າເນນີການ

ຢູ່ປະເທດຈນີ. LCNB ດ າເນນີທຸລະກດິ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶການທະນາຄານ ລງົວນັທ ີ20 ມງັກອນ 2014 ອອກໂດຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300,000 ລາ້ນກບີ ແລະ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ຂາຮຸນ້

ໄດປ້ະກອບທນຶຄບົຕາມຈ ານວນດັ່ ງກ່າວ. 

 

- ບ ລສິດັປະກນັໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ຈດົທະບຽນເປັນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບ ລກິານ

ທາງດາ້ນການປະກນັໄພ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດການລງົທນຶເລກທ ີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງການ

ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ, ລງົວນັທ ີ09 ມຖຸິນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທນຶກບັບ ລສິດັຫຸນ້ສ່ວນປະກນັໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານ

ຮ່ວມທຸລະກດິລາວຫວຽດ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັ ແມ່ນ 3,000,000 ໂດລາ ແລະ ຖກືຖອກໂດຍຂາຮຸນ້ຢ່າງເຕມັສ່ວນ 

ໃນວນັທ ີ17 ກ ລະກດົ 2008. ໃນປີ 2013 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶເພີ່ ມເຕີ່ ມ 180,000ໂດລາ ໃນວນັທ ີ2 ກນັຍາ 2013. 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 1,050,000 ໂດລາ ຫຼ ືທຽບເທົ່ າກບັ 8,784 ລາ້ນກບີ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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23. ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 
 

 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ

ອຸປະກອນ 
ຫອ້ງການ 
ລາ້ນກບີ

ເຟິນເີຈີ ້ແລະ 
ເຄື່ອງຕດິຕັງ້ 

ລາ້ນກບີ
ພາຫະນະ 
ລາ້ນກບີ

ລວມ 
ລາ້ນກບີ

ຕົນ້ທນຶ:      
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 374,923  116,564  33,738  16,335  541,560  
ຊືເ້ພີ່ ມ 77,508  28,941  3,282  5,767  115,498  
ໃນນີ:້      

ຊືໃ້ໝ່ 3,579 - 4 1 3,584 
ໂອນຈາກສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ 
ຊບັສນິຄງົທີ່ກ າລງັກ ່ສາ້ງ 73,929 28,941 3,278 5,766 111,914 

ສະສາງອອກ (3,374) (17,781) (728) (2,623) (24,506) 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  449,057  127,724  36,292  19,479  632,552  
ຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ:     
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 71,506  56,121  14,465  8,322  150,414  
ຫກັຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນພາຍໃນປີ 2016 22,339  24,885  4,450  3,342  55,016  
ສະສາງອອກ (3,089) (14,695) (406) (2,623) (20,813) 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  90,756  66,311  18,509  9,041  184,617  
ມນູຄ່າຍງັເຫຼອືສຸດທ:ິ      

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 303,417  60,443  19,273  8,013  391,146  

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  358,301  61,413  17,783  10,438  447,935  

 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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24. ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 
 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ສດິນ າໃຊ ້
ທີ່ດນິ 

ລາ້ນກບີ

ໂປຼແກມຼ 
ຄອມພວິເຕ ີ

ລາ້ນກບີ
ລວມ 

ລາ້ນກບີ

ຕົນ້ທນຶ:    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 261,594  80,756  342,350  
ຊືເ້ພີ່ ມ 4,148  2,392  6,540  
ເຊິ່ ງ:    

ຊືໃ້ໝ່ -   282  282  
ໂອນຈາກສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິຄງົທີ່

ກ າລງັກ ່ສາ້ງ 4,148  2,110  6,258  
ສະສາງອອກ (45,224) (14,568) (59,792) 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  220,518  68,580  289,098  
ຄ່າເສື່ ອມສະສມົ:    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 - 44,606 44,606 
ຫກັຄ່າເສື່ ອມພາຍໃນປີ 2016 - 15,537 15,537 
ສະສາງອອກ - (14,566) (14,566) 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  - 45,577 45,577 
    
ມນູຄ່າຍງັເຫຼອືສຸດທ:ິ    

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 261,594 36,150 297,744 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 220,518 23,003 243,521 
 

 

25. ຊບັສນິອື່ ນໆ 
 

31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຊບັສນິລ ຖາ້ຂາຍ 143,098  8,483  
ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ 1,467  1,192  
ແຊກັພວມຮຽກເກບັ 31,472  13,234  
ສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິຄງົທີ່ ກ າລງັກ ່ ສາ້ງ (*) 48,260  123,372  
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ 31,330  34,122  
ອື່ ນໆ 38,382  30,708  
 

294,009 211,111 
   



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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23. ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 
 

 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ

ອຸປະກອນ 
ຫອ້ງການ 
ລາ້ນກບີ

ເຟິນເີຈີ ້ແລະ 
ເຄື່ອງຕດິຕັງ້ 

ລາ້ນກບີ
ພາຫະນະ 
ລາ້ນກບີ

ລວມ 
ລາ້ນກບີ

ຕົນ້ທນຶ:      
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 374,923  116,564  33,738  16,335  541,560  
ຊືເ້ພີ່ ມ 77,508  28,941  3,282  5,767  115,498  
ໃນນີ:້      

ຊືໃ້ໝ່ 3,579 - 4 1 3,584 
ໂອນຈາກສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ 
ຊບັສນິຄງົທີ່ກ າລງັກ ່ສາ້ງ 73,929 28,941 3,278 5,766 111,914 

ສະສາງອອກ (3,374) (17,781) (728) (2,623) (24,506) 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  449,057  127,724  36,292  19,479  632,552  
ຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ:     
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 71,506  56,121  14,465  8,322  150,414  
ຫກັຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນພາຍໃນປີ 2016 22,339  24,885  4,450  3,342  55,016  
ສະສາງອອກ (3,089) (14,695) (406) (2,623) (20,813) 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  90,756  66,311  18,509  9,041  184,617  
ມນູຄ່າຍງັເຫຼອືສຸດທ:ິ      

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 303,417  60,443  19,273  8,013  391,146  

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  358,301  61,413  17,783  10,438  447,935  

 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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24. ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 
 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ສດິນ າໃຊ ້
ທີ່ດນິ 

ລາ້ນກບີ

ໂປຼແກມຼ 
ຄອມພວິເຕ ີ

ລາ້ນກບີ
ລວມ 

ລາ້ນກບີ

ຕົນ້ທນຶ:    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 261,594  80,756  342,350  
ຊືເ້ພີ່ ມ 4,148  2,392  6,540  
ເຊິ່ ງ:    

ຊືໃ້ໝ່ -   282  282  
ໂອນຈາກສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິຄງົທີ່

ກ າລງັກ ່ສາ້ງ 4,148  2,110  6,258  
ສະສາງອອກ (45,224) (14,568) (59,792) 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  220,518  68,580  289,098  
ຄ່າເສື່ ອມສະສມົ:    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 - 44,606 44,606 
ຫກັຄ່າເສື່ ອມພາຍໃນປີ 2016 - 15,537 15,537 
ສະສາງອອກ - (14,566) (14,566) 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  - 45,577 45,577 
    
ມນູຄ່າຍງັເຫຼອືສຸດທ:ິ    

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 261,594 36,150 297,744 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 220,518 23,003 243,521 
 

 

25. ຊບັສນິອື່ ນໆ 
 

31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຊບັສນິລ ຖາ້ຂາຍ 143,098  8,483  
ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ 1,467  1,192  
ແຊກັພວມຮຽກເກບັ 31,472  13,234  
ສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິຄງົທີ່ ກ າລງັກ ່ ສາ້ງ (*) 48,260  123,372  
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ 31,330  34,122  
ອື່ ນໆ 38,382  30,708  
 

294,009 211,111 
   



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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25. ຊບັສນິອື່ ນໆ (ຕ ່ ) 

 

(*): ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສິ່ ງປຸກສາ້ງ ເເລະ ຊບັສນິຄງັທີ່ ພວມກ ່ ສາ້ງສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງນີ:້ 

 

 

ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 

ລາ້ນກບີ 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ 

ອື່ນໆ 

ລາ້ນກບີ 

ລວມ 

ລາ້ນກບີ 

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 41,714  67,507  14,150  123,371  
ຊືເ້ພີ່ ມ 92,932  33,976  39,530  166,438  
ໂອນໄປຊບັສນິຄງົທີ່  (4,148) (73,929) (40,095) (118,172) 
ໂອນໄປຊບັສນິອື່ ນໆລ ຖາ້ຂາຍ (122,437) (893) (47) (123,377) 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 8,061  26,661  13,538  48,260  

26. ໜີຕ້ອ້ງຈ່າຍໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ
 
 
 

31 ທນັວາ 2016 
ລາ້ນກບີ

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 2,813,254 2,104,890 
- ເປັນເງນິກບີ 1,242,744  825,086  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 1,570,510  1,279,804  

ເງນິຝາກປະຍດັ 28,299 232,019 
- ເປັນເງນິກບີ 20,634  52,445  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 7,665  179,574  

ເງນິຝາກມກີ ານດົ 306,858 95,185 
- ເປັນເງນິກບີ 45,450  43,130  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 261,408  52,055  

ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ (*) 359,436 -  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 359,436 -    

ອື່ ນໆ 11,257 13,720 
- ເປັນເງນິກບີ 8,590  4,222  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2,667  9,498  

 3,519,104 2,445,814 
ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈ່າຍ 7,125 533
 3,526,229 2,446,347 

  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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26. ໜີຕ້ອ້ງຈ່າຍໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ (ຕ ່ ) 
 

ເງນິຝາກປະຢັດຈາກທະນາຄານອື່ ນທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ, ບາດ ແມ່ນມອີດັຕາດອກເບຍ້ 0% - 1.25%, 0% - 0.75% 

ແລະ 0% - 0.20% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ.  
 

ເງນິຝາກມກີ ານດົຈາກທະນາຄານອື່ ນທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ ແມ່ນມອີດັຕາດອກເບຍ້ 1.25% – 7.00%, 0% - 3.00% 

ແລະ 0% – 3.00% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 
 

(*): ເງນິກູຍ້ມືຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນລວມມ:ີ 
 

► ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກ ທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈ ານວນ 24,000,000 ໂດລາ. 

ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະຈ່າຍເມື່ ອຄບົກ ານດົ. ອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 4,58% ຕ ່ ປີ. ດອກເບຍ້ແມ່ນຈ່າຍເມື່ ອຄບົ

ກ ານດົ. 
 

► ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກ ທະນາຄານ ICBC ສາຂາະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈ ານວນ 20,000,000 ໂດລາ. 

ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະຈ່າຍເມື່ ອຄບົກ ານດົ. ອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 4,58% ຕ ່ ປີ. ດອກເບຍ້ແມ່ນຈ່າຍເມື່ ອຄບົ

ກ ານດົ. 
 

27. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ 

31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 6,082,985 4,515,881 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິກບີ   1,656,340  2,178,278  
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 4,426,645  2,337,603  
ເງນິຝາກປະຢັດ 9,341,554 8,591,522 
ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິກບີ 3,704,509  3,060,115  
ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 5,637,045  5,531,407  
ເງນິຝາກກ ານດົ 9,495,540 7,882,509 
ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິກບີ   5,868,476  5,502,892  
ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 3,627,064  2,379,617  
ເງນິຝາກມດັຈ າ 119,478 61,525 
ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິກບີ 11,716  16,162  
ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 107,762  45,363  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອື່ ນໆ 270,585 202,651 
 25,310,142 21,254,088 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງດອກເບຍ້ຄາ້ງຈ່າຍ 92,279 56,473 
 25,402,421 21,310,561 

 

ເງນິຝາກປະຢັດຈາກລູກຄາ້ທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ມີຂອບເຂດຂອງອັດຕາດອກເບຍ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 1.50% - 

3.00%, 1.00% - 1.25% ແລະ 0.60% - 1.00% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 
 

ເງນິຝາກມກີ ານດົທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ, ບາດ ທີ່ ມກີ ານດົ 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 12 ເດອືນ ແລະ ສູງກວ່າ 1 ປີ ແມ່ນມີ

ອດັຕາດອກເບຍ້ ລະຫວ່າງ 2.25%- 12.50%, 1.00%- 6.75 %  ແລະ 0.50% - 6.50% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ.



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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25. ຊບັສນິອື່ ນໆ (ຕ ່ ) 

 

(*): ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສິ່ ງປຸກສາ້ງ ເເລະ ຊບັສນິຄງັທີ່ ພວມກ ່ ສາ້ງສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງນີ:້ 

 

 

ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 

ລາ້ນກບີ 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ 

ອື່ນໆ 

ລາ້ນກບີ 

ລວມ 

ລາ້ນກບີ 

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 41,714  67,507  14,150  123,371  
ຊືເ້ພີ່ ມ 92,932  33,976  39,530  166,438  
ໂອນໄປຊບັສນິຄງົທີ່  (4,148) (73,929) (40,095) (118,172) 
ໂອນໄປຊບັສນິອື່ ນໆລ ຖາ້ຂາຍ (122,437) (893) (47) (123,377) 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 8,061  26,661  13,538  48,260  

26. ໜີຕ້ອ້ງຈ່າຍໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ
 
 
 

31 ທນັວາ 2016 
ລາ້ນກບີ

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 2,813,254 2,104,890 
- ເປັນເງນິກບີ 1,242,744  825,086  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 1,570,510  1,279,804  

ເງນິຝາກປະຍດັ 28,299 232,019 
- ເປັນເງນິກບີ 20,634  52,445  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 7,665  179,574  

ເງນິຝາກມກີ ານດົ 306,858 95,185 
- ເປັນເງນິກບີ 45,450  43,130  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 261,408  52,055  

ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ (*) 359,436 -  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 359,436 -    

ອື່ ນໆ 11,257 13,720 
- ເປັນເງນິກບີ 8,590  4,222  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2,667  9,498  

 3,519,104 2,445,814 
ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈ່າຍ 7,125 533
 3,526,229 2,446,347 

  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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26. ໜີຕ້ອ້ງຈ່າຍໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ (ຕ ່ ) 
 

ເງນິຝາກປະຢັດຈາກທະນາຄານອື່ ນທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ, ບາດ ແມ່ນມອີດັຕາດອກເບຍ້ 0% - 1.25%, 0% - 0.75% 

ແລະ 0% - 0.20% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ.  
 

ເງນິຝາກມກີ ານດົຈາກທະນາຄານອື່ ນທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ ແມ່ນມອີດັຕາດອກເບຍ້ 1.25% – 7.00%, 0% - 3.00% 

ແລະ 0% – 3.00% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 
 

(*): ເງນິກູຍ້ມືຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນລວມມ:ີ 
 

► ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກ ທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈ ານວນ 24,000,000 ໂດລາ. 

ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະຈ່າຍເມື່ ອຄບົກ ານດົ. ອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 4,58% ຕ ່ ປີ. ດອກເບຍ້ແມ່ນຈ່າຍເມື່ ອຄບົ

ກ ານດົ. 
 

► ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກ ທະນາຄານ ICBC ສາຂາະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈ ານວນ 20,000,000 ໂດລາ. 

ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະຈ່າຍເມື່ ອຄບົກ ານດົ. ອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 4,58% ຕ ່ ປີ. ດອກເບຍ້ແມ່ນຈ່າຍເມື່ ອຄບົ

ກ ານດົ. 
 

27. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ 

31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 6,082,985 4,515,881 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິກບີ   1,656,340  2,178,278  
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 4,426,645  2,337,603  
ເງນິຝາກປະຢັດ 9,341,554 8,591,522 
ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິກບີ 3,704,509  3,060,115  
ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 5,637,045  5,531,407  
ເງນິຝາກກ ານດົ 9,495,540 7,882,509 
ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິກບີ   5,868,476  5,502,892  
ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 3,627,064  2,379,617  
ເງນິຝາກມດັຈ າ 119,478 61,525 
ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິກບີ 11,716  16,162  
ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 107,762  45,363  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອື່ ນໆ 270,585 202,651 
 25,310,142 21,254,088 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງດອກເບຍ້ຄາ້ງຈ່າຍ 92,279 56,473 
 25,402,421 21,310,561 

 

ເງນິຝາກປະຢັດຈາກລູກຄາ້ທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ມີຂອບເຂດຂອງອັດຕາດອກເບຍ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 1.50% - 

3.00%, 1.00% - 1.25% ແລະ 0.60% - 1.00% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 
 

ເງນິຝາກມກີ ານດົທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ, ບາດ ທີ່ ມກີ ານດົ 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 12 ເດອືນ ແລະ ສູງກວ່າ 1 ປີ ແມ່ນມີ

ອດັຕາດອກເບຍ້ ລະຫວ່າງ 2.25%- 12.50%, 1.00%- 6.75 %  ແລະ 0.50% - 6.50% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ.



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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28. ເງນິກູຢື້ມຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

 

31 ທນັວາ 2016 
ລາ້ນກບີ

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ

ເງນິກູຢື້ມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1,640,776  720,497  

 1,640,776 720,497 
 

ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ລວມມ:ີ 
 

► ເງນິກູຢື້ມ ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ມຍີອດເຫຼອືນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 4,599,999 ໂດລາ (ມູນຄ່າເດມີຂອງ

ເງນິກູ ້ແມ່ນ 9,200,000 ໂດລາ) ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການກູຢື້ມແມ່ນເພື່ ອລງົທນຶໃນ ທະນາຄານລາວ - ຝລັ່ ງ ຈ າກດັ. 

ຕົນ້ທນຶເງນິກູແ້ມ່ນຈະຊ າລະເປັນປີ ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ໂດຍມອີດັຕາດອກເບຍ້ 0.25% ຕ ່ ປີ ສ າລບັດອກ

ເບຍ້ແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 6 ເດອືນ. 
 

► ເງນິກູຢື້ມ ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫຼອື ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 99,854,000 ໂດລາ  (ມູນຄ່າ

ເດມີຂອງເງນິກູ ້ແມ່ນ 100,000,000 ໂດລາ) ຈດຸປະສງົຂອງການສະໜອງສນິເຊຶ່ ອເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້

ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ ເຊິ່ ງມອີດັຕາດອກເບຍ້ 5.5% ຕ ່ ປີ.  
 

► ເງນິກູຢື້ມ ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫຼອື ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 96,400,000 ໂດລາ  (ມູນຄ່າ

ເດມີຂອງເງນິກູ ້ແມ່ນ 100,000,000 ໂດລາ) ຈດຸປະສງົຂອງການສະໜອງສນິເຊຶ່ ອເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້

ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ ເຊິ່ ງມອີດັຕາດອກເບຍ້ 5.3% ຕ ່ ປີ.  
 

29. ອາກອນ 
 

29.1 ອາກອນກ າໄລວສິະຫະກດິ 
 

ອງົປະກອບສ າຄນັຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ສ າລບັປີ 2016 ແລະ 2015 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 2016 2015
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 49,928  24,327  
ລາຍຈ່າຍ/(ລາຍຮບັ)ອາກອນກ າໄລເຍືອ້ນຊ າລະ 2,183  (1,950) 

ລາຍຈ່າຍອາກອນທງັໝດົພາຍໃນປີ 52,111 22,377 
 

29.2 ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນ 
 

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ  2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລ 24,431 18,763 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ 12,065 12,171 

 36,496 30,934
  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 

29.3 ອາກອນກ າໄລໃນປີ 
 
 ທະນາຄານມພີນັທະຕອ້ງຈ່າຍອາກອນກ າໄລໃນອດັຕາ 24% ຂອງກ າໄລກ່ອນອາກອນ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍອາກອນ

ສະບບັເລກທ ີ70/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ15 ທນັວາ 2015 ເຊິ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊແ້ຕ່ ຫຼ ືຫຼງັຈາກວນັທ ີ24 ພດຶສະພາ 2016. 
 

 ດັ່ ງນັນ້, ທະນາຄານແມ່ນມພີນັທະຕອ້ງເສຍອາກອນໃນອດັຕາ 24% ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 (2015: 24%). 

ບ ລສິດັໃນເຄອືແມ່ນມພີນັທະຕອ້ງເສຍອາກອນໃນອດັຕາ 24% ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 (2015: 24%). 
 

 ການຄດິໄລ່ຂອງອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 2016 ແລະ 2015 ແມ່ນມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

2016 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ກ າໄລກອ່ນຫກັອາກອນອງີຕາມ IFRS 226,216 147,089
ດດັແກສ້ າລບັ:  
-  ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບນັຊຕີາມ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫຼຸດຕົນ້ທນຶຕາມ 

IFRS ຂອງພນັທະບດັ (5,700) (1,133) 
- ສ່ວນຕ່າງໃນເງນິແຮຂາດທນຶເສື່ ອມຄ່າລະຫວ່າງ LAS ແລະ IFRS ຂອງເງນິກູ ້

ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ (16,908) 9,143  
- ສ່ວນຕ່າງໃນການຈດັສນັກອງທນຶຊ່ວຍເຫຼອື 1,572 356  
- ຕດັຕົນ້ທນຶເລີ່ ມຕົນ້ວສິາຫະກດິເປັນລາຍຈ່າຍໃນລະຫວ່າງປີ (22) (47) 
- ສ່ວນຜດິດ່ຽງສ າລບັລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມໃນການລງົທນຶລະຫວ່າງ LAS ແລະ 

IFRS 10,985 (1,837) 
-  ກ າໄລທີ່ ຖກືຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການດດັແກກ້ານລວມກດິຈະການ 4,066 (22,721) 
- ລາຍຮບັທີ່ ຍກົເວັນ້ອາກອນ (41,469) (38,020) 
- ລາຍຈ່າຍທີ່ ບ ່ ອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ 29,291 8,695  
- ອື່ ນໆ - (165) 

ລາຍຮບັທີ່ ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນອງີຕາມ LAS 208,031 101,360 
ລວມມ:ີ   
-   ລາຍຮບັທີ່ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່ 205,383  98,449  
-   ລາຍຮບັທີ່ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງບ ລສິດັໃນເຄອື 2,648  2,914  
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່ໃນອດັຕາ  24% (2015: 24%) 49,292 23,627 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງບ ລສິດັໃນເຄອືໃນອດັຕາ  24% (2015: 24%) 636 700 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລແບບລວມກດິຈະການພາຍໃນໄລຍະ 49,928 24,327 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລຕົນ້ປີ 18,763  8,582  
ອາກອນກ າໄລທີ່ ຈ່າຍໃນຕົນ້ປີ (46,875) (9,020) 
ໜີອ້າກອນທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍເພີ່ ມສ າລບັໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ 2,697  165  
ການດດັແກອ້ື່ ນໆ (82) (5,291) 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລທາ້ຍປີ 24,431 18,763 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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28. ເງນິກູຢື້ມຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

 

31 ທນັວາ 2016 
ລາ້ນກບີ

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ

ເງນິກູຢື້ມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1,640,776  720,497  

 1,640,776 720,497 
 

ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ລວມມ:ີ 
 

► ເງນິກູຢື້ມ ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ມຍີອດເຫຼອືນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 4,599,999 ໂດລາ (ມູນຄ່າເດມີຂອງ

ເງນິກູ ້ແມ່ນ 9,200,000 ໂດລາ) ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການກູຢື້ມແມ່ນເພື່ ອລງົທນຶໃນ ທະນາຄານລາວ - ຝລັ່ ງ ຈ າກດັ. 

ຕົນ້ທນຶເງນິກູແ້ມ່ນຈະຊ າລະເປັນປີ ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ໂດຍມອີດັຕາດອກເບຍ້ 0.25% ຕ ່ ປີ ສ າລບັດອກ

ເບຍ້ແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 6 ເດອືນ. 
 

► ເງນິກູຢື້ມ ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫຼອື ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 99,854,000 ໂດລາ  (ມູນຄ່າ

ເດມີຂອງເງນິກູ ້ແມ່ນ 100,000,000 ໂດລາ) ຈດຸປະສງົຂອງການສະໜອງສນິເຊຶ່ ອເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້

ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ ເຊິ່ ງມອີດັຕາດອກເບຍ້ 5.5% ຕ ່ ປີ.  
 

► ເງນິກູຢື້ມ ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫຼອື ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 96,400,000 ໂດລາ  (ມູນຄ່າ

ເດມີຂອງເງນິກູ ້ແມ່ນ 100,000,000 ໂດລາ) ຈດຸປະສງົຂອງການສະໜອງສນິເຊຶ່ ອເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້

ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ ເຊິ່ ງມອີດັຕາດອກເບຍ້ 5.3% ຕ ່ ປີ.  
 

29. ອາກອນ 
 

29.1 ອາກອນກ າໄລວສິະຫະກດິ 
 

ອງົປະກອບສ າຄນັຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ສ າລບັປີ 2016 ແລະ 2015 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 2016 2015
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 49,928  24,327  
ລາຍຈ່າຍ/(ລາຍຮບັ)ອາກອນກ າໄລເຍືອ້ນຊ າລະ 2,183  (1,950) 

ລາຍຈ່າຍອາກອນທງັໝດົພາຍໃນປີ 52,111 22,377 
 

29.2 ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນ 
 

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ  2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລ 24,431 18,763 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ 12,065 12,171 

 36,496 30,934
  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 

29.3 ອາກອນກ າໄລໃນປີ 
 
 ທະນາຄານມພີນັທະຕອ້ງຈ່າຍອາກອນກ າໄລໃນອດັຕາ 24% ຂອງກ າໄລກ່ອນອາກອນ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍອາກອນ

ສະບບັເລກທ ີ70/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ15 ທນັວາ 2015 ເຊິ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊແ້ຕ່ ຫຼ ືຫຼງັຈາກວນັທ ີ24 ພດຶສະພາ 2016. 
 

 ດັ່ ງນັນ້, ທະນາຄານແມ່ນມພີນັທະຕອ້ງເສຍອາກອນໃນອດັຕາ 24% ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 (2015: 24%). 

ບ ລສິດັໃນເຄອືແມ່ນມພີນັທະຕອ້ງເສຍອາກອນໃນອດັຕາ 24% ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 (2015: 24%). 
 

 ການຄດິໄລ່ຂອງອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 2016 ແລະ 2015 ແມ່ນມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

2016 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ກ າໄລກອ່ນຫກັອາກອນອງີຕາມ IFRS 226,216 147,089
ດດັແກສ້ າລບັ:  
-  ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບນັຊຕີາມ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫຼຸດຕົນ້ທນຶຕາມ 

IFRS ຂອງພນັທະບດັ (5,700) (1,133) 
- ສ່ວນຕ່າງໃນເງນິແຮຂາດທນຶເສື່ ອມຄ່າລະຫວ່າງ LAS ແລະ IFRS ຂອງເງນິກູ ້

ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ (16,908) 9,143  
- ສ່ວນຕ່າງໃນການຈດັສນັກອງທນຶຊ່ວຍເຫຼອື 1,572 356  
- ຕດັຕົນ້ທນຶເລີ່ ມຕົນ້ວສິາຫະກດິເປັນລາຍຈ່າຍໃນລະຫວ່າງປີ (22) (47) 
- ສ່ວນຜດິດ່ຽງສ າລບັລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມໃນການລງົທນຶລະຫວ່າງ LAS ແລະ 

IFRS 10,985 (1,837) 
-  ກ າໄລທີ່ ຖກືຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການດດັແກກ້ານລວມກດິຈະການ 4,066 (22,721) 
- ລາຍຮບັທີ່ ຍກົເວັນ້ອາກອນ (41,469) (38,020) 
- ລາຍຈ່າຍທີ່ ບ ່ ອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ 29,291 8,695  
- ອື່ ນໆ - (165) 

ລາຍຮບັທີ່ ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນອງີຕາມ LAS 208,031 101,360 
ລວມມ:ີ   
-   ລາຍຮບັທີ່ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່ 205,383  98,449  
-   ລາຍຮບັທີ່ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງບ ລສິດັໃນເຄອື 2,648  2,914  
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່ໃນອດັຕາ  24% (2015: 24%) 49,292 23,627 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງບ ລສິດັໃນເຄອືໃນອດັຕາ  24% (2015: 24%) 636 700 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລແບບລວມກດິຈະການພາຍໃນໄລຍະ 49,928 24,327 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລຕົນ້ປີ 18,763  8,582  
ອາກອນກ າໄລທີ່ ຈ່າຍໃນຕົນ້ປີ (46,875) (9,020) 
ໜີອ້າກອນທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍເພີ່ ມສ າລບັໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ 2,697  165  
ການດດັແກອ້ື່ ນໆ (82) (5,291) 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລທາ້ຍປີ 24,431 18,763 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 

 

29.3 ອາກອນກ າໄລໃນປີ (ຕ ່ ) 
 

ການແຈງ້ອາກອນຂອງທະນາຄານຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາໂດຍກມົສ່ວຍສາອາກອນ. ເນື່ ອງຈາກກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທາງ

ດາ້ນສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖກືນ າໃຊກ້ບັລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານຕຄີວາມໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຈ າ 

ນວນເງນິທີ່ ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ສ າລບັປີອາດຈະຖກືປ່ຽນແປງຫຼງັຈາກມືໄ້ລ່ລຽງຂອງ

ກມົສ່ວຍສາອາກອນ. 
 

29.4 ຊບັສນິ/(ໜີສ້ນິ) ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

ຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ (ອດັຕາ

ອາກອນ 24 %) 

ໜີສ້ນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ (ອດັຕາ

ອາກອນ 24 %)

ຊບັສນິ/ 
(ໜີສ້ນິ)ອາກອນ

ເຍືອ້ນຊ າລະ 
ສຸດທິ

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຍອດເຫຼອື ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 6,259  (11,077) (4,818) 
ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນປີເນື່ ອງຈາກ:    
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງເຄື່ ອງມທືາງການ

ເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 199 7,824  8,023 
ສ່ວນຕ່າງຊົ່ ວຄາວລະຫວ່າງອາກອນກ າໄລພາຍໃຕ ້LAS 

ແລະ IFRS 4,398  (6,581) (2,183) 
ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 10,856 (9,834) 1,022

 

30. ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງພະນກັງານ 19,772  13,661  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງຜູ່ສະໜອງ 20,236  17,472  
ເງນິແຮສ າລບັການຍກົເລກີສນັຍາແຮງງານ 17,906  14,537  
ອື່ ນໆ  36,410 14,703  

 94,324 60,373 
 

 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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31. ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນທນຶຈດົທະບຽນພາຍໃນປີ 2016 
 

32. ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 

ຄງັສະສມົຕາມ
ລະບຽບການ 

ຄງັຂະຫຍາຍ
ທຸລະກດິ 

 
ຄງັສະສມົທນຶ

ເພີ່ມເຕມີ ລວມ
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 73,983  228,640  12,275  314,898  
ເເບ່ງສ່ວນເຂົາ້ຄງັສະສມົສ າລບັປີ 2015 ຈາກກ າໄລ

ທີ່ ໄດລ້າຍງານພາຍໃຕ ້LAS ຂອງ ທຄຕລ 9,742  34,137  -    43,879  
ເເບ່ງສ່ວນເຂົາ້ຄງັສະສມົສ າລບັປີ 2015 ຈາກກ າໄລ

ທີ່ ໄດລ້າຍງານພາຍໃຕ ້LAS ຂອງ ທຄຕລ - KT 230  -    -    230  

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 83,955 262,777 12,275 359,007 
 

ພາຍໄຕຂ້ ກ້ ານດົຂອງກດົໝາຍທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະບບັລງົວນັທ ີ16 ມງັກອນ 2007 ໄດກ້ ານດົໃຫ ້ທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງໆ

ຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫຼງັອາກອນເພື່ ອເຂົາ້ຄງັແຮຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້ 

► ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 

► ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ແລະ ຄງັອື່ ນໆ 

 

ອງີຕາມຂ ກ້ ານດົຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ ເລກທ ີ01/ທຫລ ສະບບັລງົວນັທ ີ28 ສງິຫາ 2002 ອອກໂດຍຜູ່ວ່າການຂອງ ທະນາຄານ 

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂ ກ້ ານດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ, ທະນາຄານທຸລະກດິຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫຼງັອາກອນໃນອດັຕາ ລະ

ຫວ່າງ 5% - 10% ຂອງກ າໄລຫຼງັອາກອນ ຂຶນ້ກບັການຕດັສນິໃຈຂອງສະພາບ ລຫິານ. ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ແລະ ຄງັອື່ ນໆ ແມ່ນ

ໃຫຂ້ຶນ້ກບັການຕດັສນິໃຈຂອງຄະນະບ ລຫິານ.  
 

33. ເງນິແຮສ າລບັຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຍອດຍກົມາ 32,789 64,142 
ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທໃິນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງ ການລງົທນຶການເງນິ 

ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ (25,404) (31,081) 
ອື່ ນໆ - (272) 

 7,385 32,789



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 

 

29.3 ອາກອນກ າໄລໃນປີ (ຕ ່ ) 
 

ການແຈງ້ອາກອນຂອງທະນາຄານຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາໂດຍກມົສ່ວຍສາອາກອນ. ເນື່ ອງຈາກກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທາງ

ດາ້ນສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖກືນ າໃຊກ້ບັລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານຕຄີວາມໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຈ າ 

ນວນເງນິທີ່ ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ສ າລບັປີອາດຈະຖກືປ່ຽນແປງຫຼງັຈາກມືໄ້ລ່ລຽງຂອງ

ກມົສ່ວຍສາອາກອນ. 
 

29.4 ຊບັສນິ/(ໜີສ້ນິ) ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

ຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ (ອດັຕາ

ອາກອນ 24 %) 

ໜີສ້ນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ (ອດັຕາ

ອາກອນ 24 %)

ຊບັສນິ/ 
(ໜີສ້ນິ)ອາກອນ

ເຍືອ້ນຊ າລະ 
ສຸດທິ

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຍອດເຫຼອື ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 6,259  (11,077) (4,818) 
ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນປີເນື່ ອງຈາກ:    
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງເຄື່ ອງມທືາງການ

ເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 199 7,824  8,023 
ສ່ວນຕ່າງຊົ່ ວຄາວລະຫວ່າງອາກອນກ າໄລພາຍໃຕ ້LAS 

ແລະ IFRS 4,398  (6,581) (2,183) 
ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 10,856 (9,834) 1,022

 

30. ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງພະນກັງານ 19,772  13,661  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງຜູ່ສະໜອງ 20,236  17,472  
ເງນິແຮສ າລບັການຍກົເລກີສນັຍາແຮງງານ 17,906  14,537  
ອື່ ນໆ  36,410 14,703  

 94,324 60,373 
 

 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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31. ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນທນຶຈດົທະບຽນພາຍໃນປີ 2016 
 

32. ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 

ຄງັສະສມົຕາມ
ລະບຽບການ 

ຄງັຂະຫຍາຍ
ທຸລະກດິ 

 
ຄງັສະສມົທນຶ

ເພີ່ມເຕມີ ລວມ
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 73,983  228,640  12,275  314,898  
ເເບ່ງສ່ວນເຂົາ້ຄງັສະສມົສ າລບັປີ 2015 ຈາກກ າໄລ

ທີ່ ໄດລ້າຍງານພາຍໃຕ ້LAS ຂອງ ທຄຕລ 9,742  34,137  -    43,879  
ເເບ່ງສ່ວນເຂົາ້ຄງັສະສມົສ າລບັປີ 2015 ຈາກກ າໄລ

ທີ່ ໄດລ້າຍງານພາຍໃຕ ້LAS ຂອງ ທຄຕລ - KT 230  -    -    230  

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 83,955 262,777 12,275 359,007 
 

ພາຍໄຕຂ້ ກ້ ານດົຂອງກດົໝາຍທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະບບັລງົວນັທ ີ16 ມງັກອນ 2007 ໄດກ້ ານດົໃຫ ້ທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງໆ

ຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫຼງັອາກອນເພື່ ອເຂົາ້ຄງັແຮຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້ 

► ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 

► ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ແລະ ຄງັອື່ ນໆ 

 

ອງີຕາມຂ ກ້ ານດົຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ ເລກທ ີ01/ທຫລ ສະບບັລງົວນັທ ີ28 ສງິຫາ 2002 ອອກໂດຍຜູ່ວ່າການຂອງ ທະນາຄານ 

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂ ກ້ ານດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ, ທະນາຄານທຸລະກດິຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫຼງັອາກອນໃນອດັຕາ ລະ

ຫວ່າງ 5% - 10% ຂອງກ າໄລຫຼງັອາກອນ ຂຶນ້ກບັການຕດັສນິໃຈຂອງສະພາບ ລຫິານ. ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ແລະ ຄງັອື່ ນໆ ແມ່ນ

ໃຫຂ້ຶນ້ກບັການຕດັສນິໃຈຂອງຄະນະບ ລຫິານ.  
 

33. ເງນິແຮສ າລບັຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ຍອດຍກົມາ 32,789 64,142 
ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທໃິນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງ ການລງົທນຶການເງນິ 

ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ (25,404) (31,081) 
ອື່ ນໆ - (272) 

 7,385 32,789



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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34. ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົ 
 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມກດິຈະການ ປະກອບມມີູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍງານ

ຖານະທາງການເງນິລວມກດິຈະການ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້   

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນກ າມ ື 1,867,159  2,236,642  
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ ທຫລ 2,435,014  6,095,242  
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານອື່ ນໆ 2,573,530  1,659,680  
ເງນິຝາກມກີ ານດົ ພາຍໃນ 3 ເດອືນ 249,881  162,779  

 7,125,584 10,154,343 
 

35. ໜີສ້ນິ ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ 

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ 2015
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ໜງັສຄື າ້ປະກນັທາງການເງນິ 248,997  252,765  
ໜງັສສືນິເຊື່ ອກບັທີ່   579,768  850,007  
ໜງັສສືນິເຊື່ ອເຍືອ້ນຊ າລະ 141,234  148,541  
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 4,088,546  6,226,584  
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ທະນາຄານ 22,232  55,080  

 5,080,777 7,532,977 
 

ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 

ໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ) ແລະ ໜງັສໃືດໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫທ້ະນາຄານຕອ້ງເປັນຜູ່ຈ່າຍ

ເງນິແທນລູກຄາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ລູກຄາ້ຜດິສນັຍາ. ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ ຖວ່ືາມຄີວາມສ່ຽງຄາ້ຍຄກືບັເງນິ

ກູ.້ ໜງັສຄື າ້ປະກນັສາມາດເຮດັເປັນຮູບແບບໃບບນິແລກປ່ຽນ ຫຼ ື ໃນຮູບແບບໜງັສສືນິເຊື່ ອບ ່ ສາມາດຖອນຄນືໄດ,້ ໜງັສື

ຄ າ້ປະກນັເງນິລ່ວງໜາ້ ແລະ ໜງັສຮືບັຮອງໜີຈ້າກບນິສ່ວນຫລຸດ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ). 
 

 ຂ ຜູ້ກພນັຍງັບ ່ໄດຖ້ກືຖອນ 
 

ບນັດາຂ ຜູ້ກພນັສ າລບັຕ ່ ອາຍຸສນັຍາສນິເຊື່ ອແມ່ນມໄີວສ້ າລບັເງນິກູ ້ແລະ ເງນິກູໝ້ນູວຽນ. ຂ ຜູ້ກພນັໂດຍທົ່ ວໄປມມີືຄ້ບົກ ານດົທີ່ ໄດ ້

ກ ານດົໄວ,້ ຫຼ ືສາເຫດຂອງການຍຸດຕສິນັຍາອື່ ນໆ. ດັ່ ງນັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັອາດຈະໝດົກ ານດົໂດຍທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຖ້ກືຖອນ, ມູນຄ່າໃນສນັຍາ

ທງັໝດົບ ່ ຈ າເປັນຕອ້ງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ. 
 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໂອກາດຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຈະເກດີຂຶນ້ແມ່ນຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າທງັໝດົຂອງບນັດາຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຖ້ືກນ າໃຊ.້ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ, ຂ ຜູ້ກພນັໃນການຕ ່ ອາຍຸສນິເຊື່ ອແມ່ນຄວາມບງັເອນີ ໃນເມື່ ອລູກຄາ້ຍງັຮກັສາມາດຕະຖານສະເພາະທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ.້ 

ທະນາຄານຕດິຕາມມືຄ້ບົກ ານດົຂອງຂ ຜູ້ກພນັສນິເຊື່ ອ, ເພາະວ່າຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ມອີາຍຸສນັຍາທີ່ ຍາວນານ ແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງຫລາຍ

ກວ່າ ຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ມອີາຍຸສນັຍາສັນ້.  
  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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35. ໜີສ້ນິ ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ (ຕ ່ ) 
 

ສນັຍາເຊົ່ າຊື ້
 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ທະນາຄານບ ່ ໄດເ້ຊນັສນັຍາເຊົ່ າໃນນາມທີ່ ເປັນທງັຜູ່ໃຫເ້ຊົ່ າ ຫຼ ື ຜູ່ເຊົ່ າ ທີ່ ຈະມຜີນົຕ ່ ກະແສເງນິສດົເຂົາ້ - 

ອອກ ໃນອະນາຄດົ. 

 

36. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

 ການເຄື່ອນໄຫວກບັຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ສະພາບ ລຫິານຄນົສ າຄນັຂອງທະນາຄານ 
 

 

 ຜນົຕອບແທນໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍມດີັ່ ງນີ:້ 

2016 2015 
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິເດອືນ 1,752  1,648  
ເງນິໂບນດັ 185  363  
ເງນິເບຍ້ລຽ້ງຕ າແໜ່ງ 1,225  1,176  

 3,162 3,187 
  
 ຍອດເຫຼອືທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາຍພວົພນັ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 

ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 

ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິກູຢື້ມ ແລະ ດອກເບຍ້ຄາ້ງ

ຈ່າຍໃຫແ້ກ່ ທຫລ 
- 
 

1,640,776 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ຂອງ 

ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

2,435,014 - 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິຝາກພາກບງັຄບັ ຂອງ 

ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

1,378,763 - 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ຢູ່ 

ທຄຕລ 

- 728 

ກະຊວງການເງນິ ເຈ ົາ້ຂອງໂດຍກງົ ລງົທນຶໃນພນັທະບດັຂອງ 

ກະຊວງການເງນິ 

2,553,110 - 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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34. ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົ 
 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມກດິຈະການ ປະກອບມມີູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍງານ

ຖານະທາງການເງນິລວມກດິຈະການ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້   

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນກ າມ ື 1,867,159  2,236,642  
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ ທຫລ 2,435,014  6,095,242  
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານອື່ ນໆ 2,573,530  1,659,680  
ເງນິຝາກມກີ ານດົ ພາຍໃນ 3 ເດອືນ 249,881  162,779  

 7,125,584 10,154,343 
 

35. ໜີສ້ນິ ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ 

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ 2015
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ໜງັສຄື າ້ປະກນັທາງການເງນິ 248,997  252,765  
ໜງັສສືນິເຊື່ ອກບັທີ່   579,768  850,007  
ໜງັສສືນິເຊື່ ອເຍືອ້ນຊ າລະ 141,234  148,541  
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 4,088,546  6,226,584  
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ທະນາຄານ 22,232  55,080  

 5,080,777 7,532,977 
 

ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 

ໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ) ແລະ ໜງັສໃືດໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫທ້ະນາຄານຕອ້ງເປັນຜູ່ຈ່າຍ

ເງນິແທນລູກຄາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ລູກຄາ້ຜດິສນັຍາ. ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ ຖວ່ືາມຄີວາມສ່ຽງຄາ້ຍຄກືບັເງນິ

ກູ.້ ໜງັສຄື າ້ປະກນັສາມາດເຮດັເປັນຮູບແບບໃບບນິແລກປ່ຽນ ຫຼ ື ໃນຮູບແບບໜງັສສືນິເຊື່ ອບ ່ ສາມາດຖອນຄນືໄດ,້ ໜງັສື

ຄ າ້ປະກນັເງນິລ່ວງໜາ້ ແລະ ໜງັສຮືບັຮອງໜີຈ້າກບນິສ່ວນຫລຸດ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ). 
 

 ຂ ຜູ້ກພນັຍງັບ ່ໄດຖ້ກືຖອນ 
 

ບນັດາຂ ຜູ້ກພນັສ າລບັຕ ່ ອາຍຸສນັຍາສນິເຊື່ ອແມ່ນມໄີວສ້ າລບັເງນິກູ ້ແລະ ເງນິກູໝ້ນູວຽນ. ຂ ຜູ້ກພນັໂດຍທົ່ ວໄປມມີືຄ້ບົກ ານດົທີ່ ໄດ ້

ກ ານດົໄວ,້ ຫຼ ືສາເຫດຂອງການຍຸດຕສິນັຍາອື່ ນໆ. ດັ່ ງນັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັອາດຈະໝດົກ ານດົໂດຍທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຖ້ກືຖອນ, ມູນຄ່າໃນສນັຍາ

ທງັໝດົບ ່ ຈ າເປັນຕອ້ງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ. 
 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໂອກາດຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຈະເກດີຂຶນ້ແມ່ນຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າທງັໝດົຂອງບນັດາຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຖ້ືກນ າໃຊ.້ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ, ຂ ຜູ້ກພນັໃນການຕ ່ ອາຍຸສນິເຊື່ ອແມ່ນຄວາມບງັເອນີ ໃນເມື່ ອລູກຄາ້ຍງັຮກັສາມາດຕະຖານສະເພາະທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ.້ 

ທະນາຄານຕດິຕາມມືຄ້ບົກ ານດົຂອງຂ ຜູ້ກພນັສນິເຊື່ ອ, ເພາະວ່າຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ມອີາຍຸສນັຍາທີ່ ຍາວນານ ແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງຫລາຍ

ກວ່າ ຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ມອີາຍຸສນັຍາສັນ້.  
  

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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35. ໜີສ້ນິ ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ (ຕ ່ ) 
 

ສນັຍາເຊົ່ າຊື ້
 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ທະນາຄານບ ່ ໄດເ້ຊນັສນັຍາເຊົ່ າໃນນາມທີ່ ເປັນທງັຜູ່ໃຫເ້ຊົ່ າ ຫຼ ື ຜູ່ເຊົ່ າ ທີ່ ຈະມຜີນົຕ ່ ກະແສເງນິສດົເຂົາ້ - 

ອອກ ໃນອະນາຄດົ. 

 

36. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

 ການເຄື່ອນໄຫວກບັຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ສະພາບ ລຫິານຄນົສ າຄນັຂອງທະນາຄານ 
 

 

 ຜນົຕອບແທນໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍມດີັ່ ງນີ:້ 

2016 2015 
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ເງນິເດອືນ 1,752  1,648  
ເງນິໂບນດັ 185  363  
ເງນິເບຍ້ລຽ້ງຕ າແໜ່ງ 1,225  1,176  

 3,162 3,187 
  
 ຍອດເຫຼອືທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາຍພວົພນັ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 

ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 

ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິກູຢື້ມ ແລະ ດອກເບຍ້ຄາ້ງ

ຈ່າຍໃຫແ້ກ່ ທຫລ 
- 
 

1,640,776 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ຂອງ 

ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

2,435,014 - 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິຝາກພາກບງັຄບັ ຂອງ 

ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

1,378,763 - 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ຢູ່ 

ທຄຕລ 

- 728 

ກະຊວງການເງນິ ເຈ ົາ້ຂອງໂດຍກງົ ລງົທນຶໃນພນັທະບດັຂອງ 

ກະຊວງການເງນິ 

2,553,110 - 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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36. ບນັດາລາຍການພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕ ່ ) 

 

ຍອດເຫຼອືທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາຍພວົພນັ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 

ລາ້ນກບີ 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 

ລາວ-ຫວຽດ 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 114,846 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 

ລາວ-ຫວຽດ 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກມກີ ານດົ - 122,535 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກມກີ ານດົ 8,231 - 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 29,372 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 11,268 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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37. ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
 

 ຄ ານ າ 
 

ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖງິຄວາມສ່ຽງໃນຕວົທີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັກດິຈະກ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕວົຊີບ້ອກທີ່ ຊດັເຈນ, ຜ່ານການ 

ວດັແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ, ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງອື່ ນໆ. ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ສ າຄນັຕ ່  

ຄວາມສາມາດສາ້ງກ າໄລຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນກັງານແຕ່ລະຄນົພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ນຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ່

ຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຂຶນ້ ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ. 
 

ຈດຸປະສງົສ າຄນັຂອງທະນາຄານໃນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ອກີ

ເຫດຜນົໜຶ່ ງແມ່ນຍອ້ນທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຄວາມສ າຄນັຂອງການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມການປະຕບິດັ

ຂອງມາດຕະຖານສາກນົທີ່ ດທີີ່ ສຸດໃນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ.  ຄະນະບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ, ພອ້ມດວ້ຍການສະ

ໜບັສະໜນູຈາກຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແມ່ນກ າລງັກ ານດົຕວົຜນັແປທີ່ ຊດັເຈນຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດ

ຍອມຮບັໄດຂ້ອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕບິດັທີ່ ກງົກນັຂາ້ມກບັຕວົຜນັແປນີ.້ 
 

ທະນາຄານມຄີວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສນິເຊື່ ອ, ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນຕະຫຼາດ ແລະ ຫລງັຈາກນັນ້ໄດແ້ບ່ງ

ອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄ:ື ຄວາມສ່ຽງການຄາ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ ່ ແມ່ນການຄາ້. ນອກນັນ້, ທະນາຄານຍງັມຄີວາມສ່ຽງອື່ ນໆ

ອກີທີ່ ເກດີຈາກການດ າເນນີງານ. 
 

 ຂະບວນການໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບ ່ໄດລ້ວມເອາົຄວາມສ່ຽງທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 

 ແວດລອ້ມ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທຸລະກດິຜ່ານຂັນ້ 

 ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ.  

 
ໂຄງສາ້ງຂອງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 

 

ສະພາບ ລຫິານແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສ າລບັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສ າລບັການອະນຸມດັ ກນົລະຍຸດ ແລະ 

ຫລກັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ.  
 

ສະພາໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ເຊິ່ ງຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມການຈດັການຄວາມສ່ຽງ

ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.  
 

ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະນາກນົລະຍຸດ ແລະ ຫລກັການໂດຍລວມ, 

ຂອບເຂດວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕບິດັຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈ ແລະ 

ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫສ້ະພາບ ລຫິານຮບັຮູ.້ 
 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຂັນ້ຕອນການຈດັການຄວາມສ່ຽງໂດຍທີ່ ທະນາຄານໄດຖ້ກືກວດສອບປະຈ າປີ. ເຊິ່ ງຜ່ານການ 

ກວດສອບນີຈ້ະຮູໄ້ດວ່້າທະນາຄານສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມຂັນ້ຕອນທີ່ ວາງໄວຫ້ຼບື ່ . ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດປຶ້ກສາຫາລ ື ຜນົ

ຂອງການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິ່ ງທີ່ ພບົເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າໃຫຄ້ະນະກ າມະການກວດກາ. 
 

 
 

  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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36. ບນັດາລາຍການພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕ ່ ) 

 

ຍອດເຫຼອືທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາຍພວົພນັ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 

ລາ້ນກບີ 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 

ລາວ-ຫວຽດ 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 114,846 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 

ລາວ-ຫວຽດ 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກມກີ ານດົ - 122,535 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກມກີ ານດົ 8,231 - 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 29,372 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 11,268 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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37. ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
 

 ຄ ານ າ 
 

ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖງິຄວາມສ່ຽງໃນຕວົທີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັກດິຈະກ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕວົຊີບ້ອກທີ່ ຊດັເຈນ, ຜ່ານການ 

ວດັແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ, ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງອື່ ນໆ. ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ສ າຄນັຕ ່  

ຄວາມສາມາດສາ້ງກ າໄລຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນກັງານແຕ່ລະຄນົພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ນຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ່

ຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຂຶນ້ ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ. 
 

ຈດຸປະສງົສ າຄນັຂອງທະນາຄານໃນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ອກີ

ເຫດຜນົໜຶ່ ງແມ່ນຍອ້ນທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຄວາມສ າຄນັຂອງການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມການປະຕບິດັ

ຂອງມາດຕະຖານສາກນົທີ່ ດທີີ່ ສຸດໃນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ.  ຄະນະບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ, ພອ້ມດວ້ຍການສະ

ໜບັສະໜນູຈາກຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແມ່ນກ າລງັກ ານດົຕວົຜນັແປທີ່ ຊດັເຈນຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດ

ຍອມຮບັໄດຂ້ອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕບິດັທີ່ ກງົກນັຂາ້ມກບັຕວົຜນັແປນີ.້ 
 

ທະນາຄານມຄີວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສນິເຊື່ ອ, ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນຕະຫຼາດ ແລະ ຫລງັຈາກນັນ້ໄດແ້ບ່ງ

ອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄ:ື ຄວາມສ່ຽງການຄາ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ ່ ແມ່ນການຄາ້. ນອກນັນ້, ທະນາຄານຍງັມຄີວາມສ່ຽງອື່ ນໆ

ອກີທີ່ ເກດີຈາກການດ າເນນີງານ. 
 

 ຂະບວນການໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບ ່ໄດລ້ວມເອາົຄວາມສ່ຽງທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 

 ແວດລອ້ມ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທຸລະກດິຜ່ານຂັນ້ 

 ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ.  

 
ໂຄງສາ້ງຂອງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 

 

ສະພາບ ລຫິານແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສ າລບັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສ າລບັການອະນຸມດັ ກນົລະຍຸດ ແລະ 

ຫລກັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ.  
 

ສະພາໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ເຊິ່ ງຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມການຈດັການຄວາມສ່ຽງ

ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.  
 

ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະນາກນົລະຍຸດ ແລະ ຫລກັການໂດຍລວມ, 

ຂອບເຂດວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕບິດັຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈ ແລະ 

ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫສ້ະພາບ ລຫິານຮບັຮູ.້ 
 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຂັນ້ຕອນການຈດັການຄວາມສ່ຽງໂດຍທີ່ ທະນາຄານໄດຖ້ກືກວດສອບປະຈ າປີ. ເຊິ່ ງຜ່ານການ 

ກວດສອບນີຈ້ະຮູໄ້ດວ່້າທະນາຄານສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມຂັນ້ຕອນທີ່ ວາງໄວຫ້ຼບື ່ . ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດປຶ້ກສາຫາລ ື ຜນົ

ຂອງການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິ່ ງທີ່ ພບົເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າໃຫຄ້ະນະກ າມະການກວດກາ. 
 

 
 

  



ະຌາາຌ ກາຌໟາຉໞາຄຎະຽຈລາວ ມະຫາຆ຺ຌ 
 

ຍຈ຺ບະຍິາງຆ ໄບຌໄາງຽບກະຘາຌຖາງຄາຌກາຌຽຄຌິຖທຓກຈິະກາຌ (ຉ ໃ ) 
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38. ກາຌຍ ລິຫາຌຶຌ   

ະຌາາຌແຈ ໄປກັຘາຌຶຘ າປບຄຉ ໃ າຘຸຈຉາຓຖະຍຼຍກາຌຽຑືໃ ບເນ ໄຘບຈໃ ບຄຉາຓຂ ໄກ າຌຈ຺ຽຖກ ີ 536/ກຘ/ນຖ, ຖຄ຺ທຌັ ີ

14 ຉຸຖາ 2009 ບບກຈງປກັຘາກາຌນທ຺ໜໄາກຓ຺ຸ ໄຓບຄະຌາາຌຸຖະກຈິ ຖະ ຘະຊາຍຌັກາຌຽຄຌິ, ະຌາາຌນໃ ຄ ຘຎຎ 

ຖາທ ຖະ  າຌະຌ າບືໃ ຌໂ. ຈຸຎະຘຄ຺ຽຍື ໄບຄຉ຺ ໄຌຂບຄກາຌຍ ຖນິາຌຌຶຂບຄະຌາາຌຓໃ ຌຽຑືໃ ບປຍັຎະກຌັທໃ າະຌາາຌແຈ ໄ

ຎະຉຍິຈັຉາຓຂ ໄກ າຌຈ຺າຄຈ ໄາຌຽຄຌິຌຶຂບຄະຌາາຌກາຄ. ະຌາາຌປຍັປູ ໄຽຊຄິທາຓ າຽຎັຌຂບຄະຌາາຌຽຑືໃ ບປກັຘາກາຌ

ຍ ຖນິາຌຆຍັຘຌິ ຖະ ໜີໄຘຌິເນ ໄຓຎີະຘຈິຑິາຍຽຑືໃ ບຘ ໄາຄຘຓ຺ຈຸຌຖະນທໃ າຄກາຌຘ ໄາຄກ າແຖ ຖະ ທາຓຑຼຄຑ ຂບຄຌຶ. 

ບຄີຉາຓຂ ໄກ າຌຈ຺ຽຖກ ີ536/ກຘ/ນຖ, ຌຶຉາຓຖະຍຼຍກາຌຂບຄະຌາາຌກາຄຊກືທຽິາະຽຎັຌ 2 ຖະຈຍັ:ື 

 ຌຶຆັ ໄຌ 1 ຎະກບຍຈ ໄທງ: ຌຶຈ຺ະຍຼຌ, ຄັຘະຘຓ຺ຉາຓຖະຍຼຍກາຌ, ຌຶຽຑືໃ ບກາຌຂະງາງຸຖະກຈິ ຖະ  

ຌຶບືໃ ຌໂ ຖະ ກ າແຖຖ ຊ ໄາຍໃ ຄຎັຌ; 

 ຌຶຆັ ໄຌ 2 ຓໃ ຌຓູຌໃ າີໃ ຘູຄກທໃ າຂບຄ: 1.25% ຂບຄງບຈຖທຓທາຓຘໃ ຼຄຂບຄຖາງກາຌເຌ ເຍຖາງຄາຌຊາຌະກາຌ

ຽຄຌິຖທຓກຈິະກາຌ ຖະ ງບຈຽນົບືຂບຄຽຄຌິປ຺ໃ ທແຎຑາງເຌຎີ 
  

ຂບຍຽຂຈຉໃ າຄໂຓໃ ຌຊກືຌ າເຆ ໄຽຑືໃ ບຽຎັຌບຄ຺ຎະກບຍຂບຄຌຶບຄີເຘໃ : ຌຶຆັ ໄຌ 2 ຍ ໃ ຘາຓາຈຽກຌີຌຶຆັ ໄຌ 1 ແຈ ໄ ຖະ ໜີໄຘຌິຘ າປບຄຍ ໃ

ຘາຓາຈຽກຌີ 50% ຂບຄຌຶຆັ ໄຌ 1. 
 

ກາຌທຽິາະຌຶຓໃ ຌບຄີຉາຓຂ ໄຓູຌາຄກາຌຽຄຌິີໃ ແຈ ໄາກຽບກະຘາຌຖາງຄາຌກາຌຽຄຌິຖທຓກຈິະກາຌ ຉາຓຓາຈຉະຊາຌຘາກຌ຺

ຈ ໄາຌກາຌຖາງຄາຌກາຌຽຄຌິ ຽຆິໃ ຄຓຈີັໃ ຄຉ ໃ ແຎຌີ ໄ:  
 

31 ຌັທາ 2016 31 ຌັທາ 2015
ຖ ໄາຌກຍີ ຖ ໄາຌກຍີ

ຌຶຆັ ໄຌ 1 1,272,887  1,132,051  
ຌຶຆັ ໄຌ 2 3,323  14,877  
ຖທຓຌຶ 1,276,210  1,146,928  
ຖຍ຺: ນກັບບກາກຌຶ (ກາຌຖຄ຺ຌຶເຌຌຉິຍຸິກຌ຺ບືໃ ຌ) (551,449) (555,418) 
ຶຌສ າລ ຍກາຌິຈແລູ່  CAR  (A) 724,761 591,510 
ທາຓຘໃ ຼຄຘ າຌັດູໃ ເຍຖາງຄາຌຊາຌະກາຌຽຄຌິ 11,125,282  6,810,241  
ທາຓຘໃ ຼຄຘ າຌັດູໃ ຖາງກາຌຌບກເຍຖາງຄາຌຊາຌະກາຌຽຄຌິ 2,463,599  3,738,949  
ລວມວາມສໞຼຄສ າ ຌຢູູ່ຆ ຍສິຌ (B) 13,588,881 10,549,190 
ຬ ຈຉາສໞວຌວາມຑຼຄຑ ຂຬຄຶຌ (A/B) 5.33% 5.60%

 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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39. ມນູຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າໝາຍເຖງິ ມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງນິ ຫຼ ືການຊ າລະໜີສ້ນິບນົພືນ້ຖານລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ໃນ

ເງ ື່ອນໄຂແກ່ງແຍງ້ປົກກະຕ.ິ  ເນື່ ອງຈາກວ່າບ ່ ມລີາຄາສມົທຽບຂອງຕະຫຼາດ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ຂອງທະນາຄານຈຶ່ ງບ ່ ສາມາດປະ

ເມນີລາຄາຕາມຕະຫຼາດໄດ.້  ດັ່ ງນັນ້, ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຈ ຶ່ ງຖກືປະເມນີແບບສມົມຸດຕຖິານອງີຕາມລກັສະນະຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີ້

ສນິ. ຕາມຄ າເຫນັຂອງຄະນະບ ລຫິານ, ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງ ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ຢູ່ໃນ ໃບລາຍງານຖານະການ

ເງນິລວມກດິຈະການແມ່ນຖກືຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົກບັມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ. ໃນການປະເມນີດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະບ ລຫິານຂອງ

ທະນາຄານ ສມົມຸດຖານວ່າ ເງນິກູ ້ສ່ວນໃຫຍ່ຖຈືນົຄບົກ ານດົ ດວ້ຍມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ເທົ່ າກບັ ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງເງນິກູທ້ີ່ ຖືກ

ດດັແກເ້ງນິແຮຈາກການຫກັຄ່າເສື່ ອມ.  

 

40.  ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ 

 

ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ ແມ່ນຄດິໄລ່ຈາກຜນົຫານລະຫວ່າງ ກ າໄລຫຼງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງຈ່າຍໃຫກ້ບັຜູ່ຖຮຸືນ້ສາມນັ 

ຂອງທະນາຄານ ກບັ ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັທີ່ ຍງັເຫຼອືພາຍໃນ. 

 

ລາຍການດັ່ ງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຂ ມູ້ນ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄດິໄລ່ ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້: 

 

 2016 2015 

ກ າໄລສຸດທຫິຼງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍໃຫກ້ບັຜູ່ຖຮຸືນ້ສາມນັ

ບນົພືນ້ຖານລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ທົ່ ວໄປ (ລາ້ນກບີ) 173,416 124,371  
ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັສ າລບັລາຍໄດພ້ືນ້ຖານຕ ່ ຮຸນ້(ຫວົໜ່ວຍ)  136,577,600 136,577,600  
ມູນຄ່າຕ ່ ຮຸນ້  )ກບີ(  5,000 5,000  
ກ າໄລຕ ່ ຮຸນ້  )ກບີ(  1,270 911  

 
 

41. ເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຫຼງັມືທ້ີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານ 

  

 ບ ່ ມເີຫດການໃດເກດີຂຶນ້ຫລງັຈາກວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດດັແກ ້ຫຼ ືເປີດເຜຍີໃນເອກະສານລາຍງານ ການ

ເງນິລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ. 



ະຌາາຌ ກາຌໟາຉໞາຄຎະຽຈລາວ ມະຫາຆ຺ຌ 
 

ຍຈ຺ບະຍິາງຆ ໄບຌໄາງຽບກະຘາຌຖາງຄາຌກາຌຽຄຌິຖທຓກຈິະກາຌ (ຉ ໃ ) 
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38. ກາຌຍ ລິຫາຌຶຌ   

ະຌາາຌແຈ ໄປກັຘາຌຶຘ າປບຄຉ ໃ າຘຸຈຉາຓຖະຍຼຍກາຌຽຑືໃ ບເນ ໄຘບຈໃ ບຄຉາຓຂ ໄກ າຌຈ຺ຽຖກ ີ 536/ກຘ/ນຖ, ຖຄ຺ທຌັ ີ

14 ຉຸຖາ 2009 ບບກຈງປກັຘາກາຌນທ຺ໜໄາກຓ຺ຸ ໄຓບຄະຌາາຌຸຖະກຈິ ຖະ ຘະຊາຍຌັກາຌຽຄຌິ, ະຌາາຌນໃ ຄ ຘຎຎ 

ຖາທ ຖະ  າຌະຌ າບືໃ ຌໂ. ຈຸຎະຘຄ຺ຽຍື ໄບຄຉ຺ ໄຌຂບຄກາຌຍ ຖນິາຌຌຶຂບຄະຌາາຌຓໃ ຌຽຑືໃ ບປຍັຎະກຌັທໃ າະຌາາຌແຈ ໄ

ຎະຉຍິຈັຉາຓຂ ໄກ າຌຈ຺າຄຈ ໄາຌຽຄຌິຌຶຂບຄະຌາາຌກາຄ. ະຌາາຌປຍັປູ ໄຽຊຄິທາຓ າຽຎັຌຂບຄະຌາາຌຽຑືໃ ບປກັຘາກາຌ

ຍ ຖນິາຌຆຍັຘຌິ ຖະ ໜີໄຘຌິເນ ໄຓຎີະຘຈິຑິາຍຽຑືໃ ບຘ ໄາຄຘຓ຺ຈຸຌຖະນທໃ າຄກາຌຘ ໄາຄກ າແຖ ຖະ ທາຓຑຼຄຑ ຂບຄຌຶ. 

ບຄີຉາຓຂ ໄກ າຌຈ຺ຽຖກ ີ536/ກຘ/ນຖ, ຌຶຉາຓຖະຍຼຍກາຌຂບຄະຌາາຌກາຄຊກືທຽິາະຽຎັຌ 2 ຖະຈຍັ:ື 

 ຌຶຆັ ໄຌ 1 ຎະກບຍຈ ໄທງ: ຌຶຈ຺ະຍຼຌ, ຄັຘະຘຓ຺ຉາຓຖະຍຼຍກາຌ, ຌຶຽຑືໃ ບກາຌຂະງາງຸຖະກຈິ ຖະ  

ຌຶບືໃ ຌໂ ຖະ ກ າແຖຖ ຊ ໄາຍໃ ຄຎັຌ; 

 ຌຶຆັ ໄຌ 2 ຓໃ ຌຓູຌໃ າີໃ ຘູຄກທໃ າຂບຄ: 1.25% ຂບຄງບຈຖທຓທາຓຘໃ ຼຄຂບຄຖາງກາຌເຌ ເຍຖາງຄາຌຊາຌະກາຌ

ຽຄຌິຖທຓກຈິະກາຌ ຖະ ງບຈຽນົບືຂບຄຽຄຌິປ຺ໃ ທແຎຑາງເຌຎີ 
  

ຂບຍຽຂຈຉໃ າຄໂຓໃ ຌຊກືຌ າເຆ ໄຽຑືໃ ບຽຎັຌບຄ຺ຎະກບຍຂບຄຌຶບຄີເຘໃ : ຌຶຆັ ໄຌ 2 ຍ ໃ ຘາຓາຈຽກຌີຌຶຆັ ໄຌ 1 ແຈ ໄ ຖະ ໜີໄຘຌິຘ າປບຄຍ ໃ

ຘາຓາຈຽກຌີ 50% ຂບຄຌຶຆັ ໄຌ 1. 
 

ກາຌທຽິາະຌຶຓໃ ຌບຄີຉາຓຂ ໄຓູຌາຄກາຌຽຄຌິີໃ ແຈ ໄາກຽບກະຘາຌຖາງຄາຌກາຌຽຄຌິຖທຓກຈິະກາຌ ຉາຓຓາຈຉະຊາຌຘາກຌ຺

ຈ ໄາຌກາຌຖາງຄາຌກາຌຽຄຌິ ຽຆິໃ ຄຓຈີັໃ ຄຉ ໃ ແຎຌີ ໄ:  
 

31 ຌັທາ 2016 31 ຌັທາ 2015
ຖ ໄາຌກຍີ ຖ ໄາຌກຍີ

ຌຶຆັ ໄຌ 1 1,272,887  1,132,051  
ຌຶຆັ ໄຌ 2 3,323  14,877  
ຖທຓຌຶ 1,276,210  1,146,928  
ຖຍ຺: ນກັບບກາກຌຶ (ກາຌຖຄ຺ຌຶເຌຌຉິຍຸິກຌ຺ບືໃ ຌ) (551,449) (555,418) 
ຶຌສ າລ ຍກາຌິຈແລູ່  CAR  (A) 724,761 591,510 
ທາຓຘໃ ຼຄຘ າຌັດູໃ ເຍຖາງຄາຌຊາຌະກາຌຽຄຌິ 11,125,282  6,810,241  
ທາຓຘໃ ຼຄຘ າຌັດູໃ ຖາງກາຌຌບກເຍຖາງຄາຌຊາຌະກາຌຽຄຌິ 2,463,599  3,738,949  
ລວມວາມສໞຼຄສ າ ຌຢູູ່ຆ ຍສິຌ (B) 13,588,881 10,549,190 
ຬ ຈຉາສໞວຌວາມຑຼຄຑ ຂຬຄຶຌ (A/B) 5.33% 5.60%

 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016   
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39. ມນູຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າໝາຍເຖງິ ມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງນິ ຫຼ ືການຊ າລະໜີສ້ນິບນົພືນ້ຖານລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ໃນ

ເງ ື່ອນໄຂແກ່ງແຍງ້ປົກກະຕ.ິ  ເນື່ ອງຈາກວ່າບ ່ ມລີາຄາສມົທຽບຂອງຕະຫຼາດ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ຂອງທະນາຄານຈຶ່ ງບ ່ ສາມາດປະ

ເມນີລາຄາຕາມຕະຫຼາດໄດ.້  ດັ່ ງນັນ້, ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຈ ຶ່ ງຖກືປະເມນີແບບສມົມຸດຕຖິານອງີຕາມລກັສະນະຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີ້

ສນິ. ຕາມຄ າເຫນັຂອງຄະນະບ ລຫິານ, ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງ ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ຢູ່ໃນ ໃບລາຍງານຖານະການ

ເງນິລວມກດິຈະການແມ່ນຖກືຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົກບັມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ. ໃນການປະເມນີດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະບ ລຫິານຂອງ

ທະນາຄານ ສມົມຸດຖານວ່າ ເງນິກູ ້ສ່ວນໃຫຍ່ຖຈືນົຄບົກ ານດົ ດວ້ຍມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ເທົ່ າກບັ ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງເງນິກູທ້ີ່ ຖືກ

ດດັແກເ້ງນິແຮຈາກການຫກັຄ່າເສື່ ອມ.  

 

40.  ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ 

 

ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ ແມ່ນຄດິໄລ່ຈາກຜນົຫານລະຫວ່າງ ກ າໄລຫຼງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງຈ່າຍໃຫກ້ບັຜູ່ຖຮຸືນ້ສາມນັ 

ຂອງທະນາຄານ ກບັ ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັທີ່ ຍງັເຫຼອືພາຍໃນ. 

 

ລາຍການດັ່ ງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຂ ມູ້ນ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄດິໄລ່ ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້: 

 

 2016 2015 

ກ າໄລສຸດທຫິຼງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍໃຫກ້ບັຜູ່ຖຮຸືນ້ສາມນັ

ບນົພືນ້ຖານລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ທົ່ ວໄປ (ລາ້ນກບີ) 173,416 124,371  
ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັສ າລບັລາຍໄດພ້ືນ້ຖານຕ ່ ຮຸນ້(ຫວົໜ່ວຍ)  136,577,600 136,577,600  
ມູນຄ່າຕ ່ ຮຸນ້  )ກບີ(  5,000 5,000  
ກ າໄລຕ ່ ຮຸນ້  )ກບີ(  1,270 911  

 
 

41. ເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຫຼງັມືທ້ີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານ 

  

 ບ ່ ມເີຫດການໃດເກດີຂຶນ້ຫລງັຈາກວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດດັແກ ້ຫຼ ືເປີດເຜຍີໃນເອກະສານລາຍງານ ການ

ເງນິລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ. 





 

 

ແບບຟອມການຈອງຊ  ື້ຮ  ຸ້ນສາມ ັນເພ  ີ່ມທ ຶນ  ຂອງ ທະນາຄານການຄ ້າຕ ່າ ງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ົນ  (ທຄຕລ) 
      ຮ ຸ້ນສາມັນຂອງ ທຄຕລ ມ ມ ນຄ່າກ ານົດ 5,000 ກ ບ/ຮ ຸ້ນ, ສະເໜ ຂາຍຮ ຸ້ນສາມັນເພ ີ່ມທຶນໃຫຸ້ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນເດ ມ (RO) ຈ ານວນ 68,288,600 ຮ ຸ້ນ 

ດ້ວຍອັດສ່ວນ 2 ຮ ຸ້ນເດ ມຕ ີ່ 1 ຮ ຸ້ນໃໝ່,ໃນລາຄາ 5,050 ກ ບ/ຮ ຸ້ນ. 
 

(ສິດໃນການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນທ ີ່ເປັນຮ ຸ້ນເສດ ຈະຖ ກປັດລົງເປັນຈ ານວນທະວ ຄ ນຂອງ 100 ) 
ວັນທ ຈອງ : ____/_____/ 2017                                                                                                  ໃບຈອງຮ ຸ້ນເລກທ :_____________________ 

ຊ ີ່ ແລະ ນາມສະກ ນ (ພາສາອັງກິດ) _______________________________                           ບັນຊ ຫ ັກຊັບເລກທ ______________________________ 

ຈ ານວນຮ ຸ້ນທ ີ່ມ  ຈ ານວນຮ ຸ້ນທ ີ່ໄດຸ້ຮັບສິດຈອງຊ ື້ ລາຄາຈອງຊ ື້ (ກ ບ/ຮ ຸ້ນ) ມ ນຄ່າການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນທັງໝົດ (ກ ບ) 

  5,050  

(  ) ບັດປະຈ າຕົວ    (   ) ບັດຕ່າງດ້າວ    (   ) ໜັງສ ຜ່ານແດນ     (   ) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທ :_____________________________________________                                                                                         
ຜ  ຸ້ຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນ ກະລ ນາຕ ີ່ມຂ ື້ມ  ນໃສ່ດ້ານລ ່ມນ ື້ໃຫ ຸ້ຄົບຖ ້ວນ ແລະ  ຊັດເຈນ 

ສັນຊາດ: ___________________                  ວັນເດ ອນປ ເກ ດ: _____/_____/_________                     ອາຊ ບ:_____________________ 

ທ ີ່ຢ ່ປະຈ ບັນ:________________________________________________________________________________________________             
ເບ ໂທລະສັບຕັື້ງໂຕະ: _______________________       ເບ ມ ຖ : _______________________             ອ ເມວ:________________________ 

ເບ  Whats App:______________________                           ເບ  We Chat:______________________ 

ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ຂ ສະເໜ ຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນສາມັນເພ ີ່ມທຶນ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຕາມສັດສ່ວນ ດັີ່ງຕ ີ່ໄປນ ື້: 

ລາຍລະອຽດຂອງການຈອງຊ ື້ ຈ ານວນຮ ຸ້ນທ  ີ່ຈອງຊ ື້ ລາຄາຮ ຸ້ນ (ກ  ບ/ຮ ຸ້ນ) ຈ ານວນເງນິທ  ີ່ຕ້ອງຈ່າຍ(ກ  ບ) ຈ ານວນເງ ິນເປັນຕົວໜ ັງສ  

(   )ຈອງຊ ື້ເຕັມສິດ  5,050    

(   )ຈອງຊ ື້ບາງສ່ວນ  5,050    
(   )ຈອງຊ ື້ເກ ນສິດ (ສະເພາະສ່ວນທ ີ່ເກ ນ)  5,050    

ທ ັງໝ ົດ     
ສັີ່ງຈ່າຍຜ່ານ: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (ທຄຕລ) ດັີ່ງບັນຊ ລ ່ມນ ື້:    
     ຊ ີ່ບັນຊ : LCS(BCEL FOR SHARE SUBSRIPTION)   ບັນຊ ເລກທ : 010190001353261001         ສະກ ນເງິນ:ກ ບ     ຈ ານວນ: ______________________ກ ບ 
    ທ ີ່ຢ ່ ທຄຕລ: ເລກທ  1 ຖະໜົນປາງຄ າ,ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ.       ລະຫັດ SWIFT:COEBLALA 

 
ຖ້າຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ໄດຸ້ຮັບການຈັດສັນຮ ຸ້ນ, ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ເຫັນດ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄ ື້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນອອກໃບຢັື້ງຢ ນການຖ ຄອງຮ ຸ້ນໃນຊ ີ່ “ພະແນກ ສະສາງ ແລະ ຊ າລະ” ສ າລັບການຈັດສັນ
ຮ ຸ້ນ  ແລະ  ໂອນຕ ີ່ໄປຫາບ ລິສັດ ຫ ັກຊັບ _________________________________________________ ເພ ີ່ອຝາກຮ ຸ້ນດັີ່ງກ່າວໄວຸ້ທ ີ່ ສ ນຮັບຝາກຫ ັກຊັບ ໃນບັນຊ ຫ ັກຊັບຂອງ
ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ  
ຊ ີ່ບັນຊ ຊ ື້-ຂາຍຫ ກັຊັບ :__________________________ (ຊ ີ່ຜ ຸ້ຈອງຈະຕ້ອງເປັນຊ ີ່ດຽວກັນກັບຊ ີ່ບັນຊ ຊ ື້-ຂາຍຫ ັກຊັບ), ບັນຊ ຫ ັກຊັບເລກທ :____________________________. 

ຖ້າຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ບ ີ່ໄດຸ້ຮັບການຈັດສັນຈ ານວນຮ ຸ້ນທ ີ່ຈອງ ຫ   ບ ີ່ໄດຸ້ຄົບຖ້ວນຕາມຈ ານວນທ ີ່ສັີ່ງຈອງ, ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ເຫັນດ ໃຫຸ້ສົີ່ງເງິນຄ ນ ຫ   ສົີ່ງເງິນຈ ານວນທ ີ່ເກ ນ ໄປຫາບັນຊ ຂອງຂ້າພະເຈົື້າ
(ພວກເຮົາ) ດັີ່ງລາຍລະອຽດຂ ື້ມ ນລ ່ມນ ື້:  

 ຝາກເງິນໄປບັນຊ ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ທ ີ່ທະນາຄານ:________________________, ສາຂາ:_________________, ບັນຊ ເລກທ :_____________________________.                                      
  
(ໜາຍເຫດ: ຄ່າທ ານຽມ ທະນາຄານ ຫ   ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍອ ີ່ນໆທ ີ່ເກ ດຂຶື້ນຈະຕ້ອງໄດຸ້ຫັກຈາກຈ ານວນເງິນທ ີ່ສົີ່ງຄ ນຂອງຜ ຸ້ສັີ່ງຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນ.     
ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ຂ ດ າເນ ນການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນສາມັນຂ້າງເທິງຕາມຈ ານວນທ ີ່ໄດຸ້ຮັບການຈັດສັນໃຫຸ້ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ  ແລະ ຈະບ ີ່ຍົກເລ ກການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນຄັື້ງນ ື້ ລວມທັງຍອມຮັບການສົີ່ງເງິນຄ ນ,  
ໃນກ ລະນ ການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນຂອງຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາຖ ກປະຕິເສດຍ້ອນສາເຫດເອກະສານບ ີ່ຄົບຖ້ວນຕາມທ ີ່ບ ລິສັດຕ້ອງການ ຫ   ສາເຫດອ ີ່ນໆ. 

                                                                                                                     

                                                                                                                         ລາຍເຊນັ ຜ  ຸ້ຈອງຊ ື້: ____________________________  

                                                                                                                                   ຊ ີ່ແຈຸ້ງ: ( ____________________________ ) 

 
** ກະລ ນາ ຮັບຮ ຸ້ວ່າການລົງທຶນໃນຮ ຸ້ນມ ຄວາມສ່ຽງ  ແລະ ທ່ານໄດຸ້ສຶກສາຂ ື້ມ ນຢ່າງລະອຽດແລຸ້ວກ່ອນການຕັດສິນໃຈສັີ່ງຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນ.** 

>>> ສ າລັບພະນັກງານ >>>                                                 ຜ ຸ້ກວດກາ:  ຜ ຸ້ລົງຂ ື້ມ ນ:  
    ວັນທ  :               /               /     ວັນທ  :               /               / 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ໃບຮັບການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນສາມນັເພ  ີ່ມທນຶທ  ີ່ສະເໜ  ຂາຍໃຫ ຸ້ຜ  ຸ້ຖ  ຮ ຸ້ນເດ ມ(RO) ຂອງ ທະນາຄານ ການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ   (ກະລ ນາຕ ີ່ມຂ ື້ມ  ນໃສດ່າ້ນລ ມ່ນ ື້ໃຫ ຸ້ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຊັດເຈນ) 

ວັນທ ຈອງຊ ື້: _____/_____/2017                                                                                                         ໃບຈອງເລກທ :_________________ 
ຫ ັກຖານການຊ າລະຄ່າຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນຈາກ (ຊ ີ່ຜ ຸ້ສັີ່ງຈອງ) ___________________________________________, ສ າລັບການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນສາມັນເພ ີ່ມທ ນຕ ີ່ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນເດ ມ (RO) ຂອງ ທະນາຄານ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ຈ ານວນຮ ຸ້ນ:_______________________ຮ ຸ້ນ, ລາຄາ :  5,050 ກ ບ/ຮ ຸ້ນ, ມ ນຄ່າທັງໜົດ:_____________________________________ກ ບ
,ຈ ານວນເງິນເປັນຕົວໜັງສ :____________________________________. ຊ າລະເງິນຄ່າຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນເມ ີ່ອວັນທ   _______/_________/2017,ໄດຸ້ຍ ີ່ນ ແລະ ຖ ກຮັບໄວຸ້ຮຽບຮ້ອຍແລຸ້ວ. 
ຖ້າຮ ຸ້ນໄດຸ້ຮັບການຈັດສັນໃຫຸ້ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາແລຸ້ວ, ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ເຫັນດ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄ ື້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນອອກໃບຢັື້ງຢ ນການຖ ຄອງຮ ຸ້ນໃນຊ ີ່ “ສ ນຮັບຝາກຫ ັກຊັບ” ສ າລັບຮ ຸ້ນທ ີ່ໄດຸ້ຮັບການ
ຈັດສັນ ແລະ ຈະໂອນໄປຫາບ ລິສັດຫ ັກຊັບ_______________________,  ບັນຊ ຊ  ື້-ຂາຍຫ ັກຊັບຂອງຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ເລກທ :___________________________________.         
 
 

                                                                                                       ຜ  ຸ້ອະນ ມັດ: ______________________________ 

                                                                                                                                  ຊ ີ່ແຈຸ້ງ:( _____________________________ )  





 

 

ແບບຟອມການຈອງຊ  ື້ຮ  ຸ້ນສາມ ັນເພ  ີ່ມທ ຶນຂອງ ທະນາຄານການຄ ້າຕ ່າ ງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ົນ  (ທຄຕລ) 
  ຮ ຸ້ນສາມັນຂອງ ທຄຕລ ມ ມ ນຄ່າກ ານົດ 5,000 ກ ບ/ຮ ຸ້ນ, ສະເໜ ຂາຍຮ ຸ້ນສາມັນເພ ີ່ມທ ນຕ ີ່ຜ ຸ້ລົງທຶນທົີ່ວໄປ (PO) ຈ ານວນ 2,857,100 ຮ ຸ້ນ  

ໃນລາຄາ 5,300 ກ ບ/ຮ ຸ້ນ. 
 

(ການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນ PO ຕ້ອງຈອງເປັນຈ ານວນທະວ ຄ ນຂອງ 100 ຂຶື້ນໄປ) 
ວັນທ ຈອງ : ____/_____/ 2017                                                                                                  ໃບຈອງຮ ຸ້ນເລກທ :_____________________ 

ຊ ີ່ ແລະ ນາມສະກ ນ (ພາສາອັງກິດ): _______________________________                         ບັນຊ ຫ ັກຊັບເລກທ : ______________________________ 

( ) ບັດປະຈ າຕົວ    (  ) ບັດຕ່າງດ້າວ    (  ) ໜັງສ ຜ່ານແດນ     (  ) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ    ເລກທ :_____________________________________________                                                                                         
ຜ  ຸ້ຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນ ກະລ ນາຕ ີ່ມຂ ື້ມ  ນໃສ່ດ້ານລ ່ມນ ື້ໃຫ ຸ້ຄົບຖ ້ວນ ແລະ  ຊັດເຈນ 

ສັນຊາດ: ___________________                    ວັນເດ ອນປ ເກ ດ: _____/_____/_________                              ອາຊ ບ:_____________________ 

ທ ີ່ຢ ່ປະຈ ບັນ:________________________________________________________________________________________________             

ເບ ໂທລະສັບຕັື້ງໂຕະ: _______________________            ເບ ມ ຖ : _______________________                 ອ ເມວ:________________________ 

ເບ  Whats App:______________________                           ເບ  We Chat:______________________ 

ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ຂ ສະເໜ ຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນສາມັນເພ ີ່ມທຶນ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຕາມສັດສ່ວນ ດັີ່ງຕ ີ່ໄປນ ື້: 

ຈ ານວນຮ ຸ້ນທ  ີ່ຈອງຊ ື້ ລາຄາຈອງຊ ື້ (ກ  ບ/ຮ ຸ້ນ) ຈ ານວນເງ ິນທ  ີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ຈ ານວນເງ ິນເປັນຕົວໜ ັງສ  

 5,300    

 
ສັີ່ງຈ່າຍຜ່ານ: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (ທຄຕລ) ດັີ່ງບັນຊ ລ ່ມນ ື້:    
     ຊ ີ່ບັນຊ : LCS(BCEL FOR SHARE SUBSRIPTION)   ບັນຊ ເລກທ : 010190001353261001     ສະກ ນເງິນ: ກ ບ     ຈ ານວນ: _________________________ກ ບ 
    ທ ີ່ຢ ່ ທຄຕລ: ເລກທ  1 ຖະໜົນປາງຄ າ,ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ.       ລະຫັດ SWIFT:  COEBLALA 

 
ຖ້າຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ໄດຸ້ຮັບການຈັດສັນຮ ຸ້ນ, ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ເຫັນດ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄ ື້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນອອກໃບຢັື້ງຢ ນການຖ ຄອງຮ ຸ້ນໃນຊ ີ່ “ພະແນກ ສະສາງ ແລະ ຊ າລະ” ສ າລັບການຈັດສັນຮ ຸ້ນ  
ແລະ  ໂອນຕ ີ່ໄປຫາບ ລິສັດ ຫ ັກຊັບ ________________________________________ ເພ ີ່ອຝາກຮ ຸ້ນດັີ່ງກ່າວໄວຸ້ທ ີ່ ສ ນຮັບຝາກຫ ັກຊັບ ໃນບັນຊ ຫ ັກຊັບຂອງຂ້າພະເຈົື້າ (ພວກເຮົາ)  

ຊ ີ່ບັນຊ ຊ ື້-ຂາຍຫ ກັຊັບ :__________________________ (ຊ ີ່ຜ ຸ້ຈອງຈະຕ້ອງເປັນຊ ີ່ດຽວກັນກັບຊ ີ່ບັນຊ ຊ ື້-ຂາຍຫ ກັຊັບ), ບັນຊ ຫ ັກຊັບເລກທ :____________________________. 

ຖ້າຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ບ ີ່ໄດຸ້ຮັບການຈັດສັນຈ ານວນຮ ຸ້ນທ ີ່ຈອງ ຫ   ບ ີ່ໄດຸ້ຄົບຖ້ວນຕາມຈ ານວນທ ີ່ສັີ່ງຈອງ, ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ເຫັນດ ໃຫຸ້ສົີ່ງເງິນຄ ນ ຫ   ສົີ່ງເງິນຈ ານວນທ ີ່ເກ ນ ໄປຫາບັນຊ ຂອງຂ້າພະເຈົື້າ/
ພວກເຮົາ ດັີ່ງລາຍລະອຽດຂ ື້ມ ນລ ່ມນ ື້:  

 ຝາກເງິນໄປບັນຊ ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ທ ີ່ທະນາຄານ:________________________, ສາຂາ:_________________, ບັນຊ ເລກທ :_____________________________.                                      
  
(ໜາຍເຫດ: ຄ່າທ ານຽມ ທະນາຄານ ຫ   ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍອ ີ່ນໆທ ີ່ເກ ດຂຶື້ນຈະຕ້ອງໄດຸ້ຫັກຈາກຈ ານວນເງິນທ ີ່ສົີ່ງຄ ນຂອງຜ ຸ້ສັີ່ງຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນ.     
ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ຂ ດ າເນ ນການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນສາມັນຂ້າງເທິງຕາມຈ ານວນທ ີ່ໄດຸ້ຮັບການຈັດສັນໃຫຸ້ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ  ແລະ ຈະບ ີ່ຍົກເລ ກການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນຄັື້ງນ ື້ ລວມທັງຍອມຮັບການສົີ່ງເງິນຄ ນ,  
ໃນກ ລະນ ການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນຂອງຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາຖ ກປະຕິເສດຍ້ອນສາເຫດເອກະສານບ ີ່ຄົບຖ້ວນຕາມທ ີ່ບ ລິສັດຕ້ອງການ ຫ   ສາເຫດອ ີ່ນໆ. 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                              ລາຍເຊັນ ຜ  ຸ້ຈອງຊ ື້: ____________________________  

                                                                                                                                           ຊ ີ່ແຈຸ້ງ:( ___________________________ ) 

 
** ກະລ ນາ ຮັບຮ ຸ້ວ່າການລົງທຶນໃນຮ ຸ້ນມ ຄວາມສ່ຽງ  ແລະ ທ່ານໄດຸ້ສຶກສາຂ ື້ມ ນຢ່າງລະອຽດແລຸ້ວກ່ອນການຕັດສິນໃຈສັີ່ງຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນ.** 

>>> ສ າລັບພະນັກງານ >>>                                                 ຜ ຸ້ກວດກາ:   ຜ ຸ້ລົງຂ ື້ມ ນ:  

ວັນທ :                 /                 / ວັນທ  :               /               / 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ໃບຮັບການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນສາມນັເພ  ີ່ມທ  ນຕ ີ່ຜ  ຸ້ລງົທນຶທ ົີ່ວໄປ  (PO)  ຂອງ ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ   (ກະລ ນາຕ ີ່ມຂ ື້ມ  ນໃສດ່າ້ນລ ມ່ນ ື້ໃຫ ຸ້ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຊັດເຈນ) 
 

ວັນທ ຈອງຊ ື້: _____/_____/2017                                                                                                         ໃບຈອງເລກທ :_________________ 
ຫ ັກຖານການຊ າລະຄ່າຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນຈາກ (ຊ ີ່ຜ ຸ້ສັີ່ງຈອງ) ___________________________________________, ສ າລັບການຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນສາມັນເພ ີ່ມທຶນຕ ີ່ຜ ຸ້ລົງທຶນທົີ່ວໄປ (PO) ຂອງ 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ຈ ານວນຮ ຸ້ນ:_______________________ຮ ຸ້ນ, ລາຄາ :  5,300 ກ ບ/ຮ ຸ້ນ, ມ ນຄ່າທັງໜົດ:_____________________________ກ ບ,
ຈ ານວນເງິນເປັນຕົວໜັງສ :_____________________________________. ຊ າລະເງິນຄ່າຈອງຊ ື້ຮ ຸ້ນເມ ີ່ອວັນທ   _______/________/2017,ໄດຸ້ຍ ີ່ນ ແລະ ຖ ກຮັບໄວຸ້ຮຽບຮ້ອຍແລຸ້ວ. 
ຖ້າຮ ຸ້ນໄດຸ້ຮັບການຈັດສັນໃຫຸ້ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາແລຸ້ວ, ຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ເຫັນດ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄ ື້າປະກັນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນອອກໃບຢັື້ງຢ ນການຖ ຄອງຮ ຸ້ນໃນຊ ີ່ “ສ ນຮັບຝາກຫ ັກຊັບ” ສ າລັບຮ ຸ້ນທ ີ່ໄດຸ້ຮັບການ
ຈັດສັນ ແລະ ຈະໂອນໄປຫາບ ລິສັດຫ ັກຊັບ_______________________,  ບັນຊ ຊ  ື້-ຂາຍຫ ກັຊັບຂອງຂ້າພະເຈົື້າ/ພວກເຮົາ ເລກທ :___________________________________.         
 
 
 

                                                                                                        ຜ  ຸ້ອະນ ມັດ: ______________________________ 

                                                                                                                                   ຊ ີ່ແຈຸ້ງ:( _____________________________ ) 






