
 

 

ໜງັສືຊວນຊື ື້ 

ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) 

 

 

 

ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງລດັຖະບານ 
ຈ ານວນຮ ື້ນ 39.467.400 ຮ ື້ນ, ມູນຄ່າກ ານດົ 5.000 ກບີ/ຮ ື້ນ 

ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ຈ ານວນ 4.154.500 ຮ ື້ນ ໃນລາຄາ 5.450 ກບີ/ຮ ື້ນ 
(ສດິໃນການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ ໃນອດັຕາສ່ວນສບິຮ ື້ນເດມີຕ ່ ໜ ່ ງຮ ື້ນໃໝ່ 10:1) 

ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ ຈ ານວນ 16.617.800  ຮ ື້ນ ໃນລາຄາ 5.550 ກບີ/ຮ ື້ນ 
ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ ຈ ານວນ 18.695.100 ຮ ື້ນ ລາຄາອງີຕາມການເຈລະຈາຕກົລງົລະຫວ່າງ 

ກະຊວງການເງນິ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ  

ຮ ື້ນສາມນັທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ (RO) ແລະ ມວນຊນົ (PO) ພາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ 

ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ (RO) : ລະຫວ່າງ ວນັທ ີ28/10/2019 - 01/11/2019 
ສະເໜຂີາຍ ໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ (PO) : ລະຫວ່າງ ວນັທ ີ04/11/2019 - 29/11/2019 

ລະຫວ່າງ 8:30 ໂມງເຊົ ື້າ ຫາ 3:30 ໂມງແລງ 

ສ າເລດັການຂາຍຮ ື້ນກ່ອນໄລຍະເວລາດັ່ ງກ່າວ ສາມາດປິດການຈອງໄດ ື້ 

ບ ລສິດັທີ່ ປ ກສາດ ື້ານການເງນິ : ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ 

ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ : ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ 

ຜູ ື້ກວດສອບພາຍນອກ  : ບ ລສິດັ ເອນີແອນຢັງລາວ ຈ າກດັ 

ບ ລສິດັທີ່ ປ ກສາກດົໝາຍ  : ບ ລສິດັ ລາວລ ື້ ແອນ ຄອນເຊາົແທນຊ ີກຣ ບ ຈ າກດັ 

ໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນສາມນັ ໃນຄັ ື້ງນີ ື້ ຮ ື້ນທງັໝດົຈະຖກືຈດັສນັ  ແລະ  ອອກຈ າໜ່າຍໃຫ ື້ແກ່ມວນ
ຊນົລວມທງັນກັລງົທ ນພາຍໃນ  ແລະ  ນກັລງົທ ນຕ່າງປະເທດ ໂດຍບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ (ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັ
ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ) ຮ ື້ນສາມນັຈະບ ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນພາຍ ໃຕ ື້ກດົໝາຍວ່າດ ື້ວຍຫ ກັຊບັຂອງປະເທດອື່ ນນອກຈາກ
ການຈດົທະບຽນຕາມກດົໝາຍວ່າດ ື້ວຍຫ ກັຊບັ ຂອງ ສປປ ລາວ.



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

 

 

ຄ າເຕືອນ 

ໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ ສ ື້າງຂ ື້ນເພື່ ອໃຫ ື້ນກັລງົທ ນທີ່ ສນົໃຈລງົທ ນໃນຮ ື້ນສາມນັຂອງ ທະນາຄານການຄ ື້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ນ າ ໃຊ ື້ເປັນຂ ື້ມູນພື ື້ນຖານເບື ື້ອງຕົ ື້ນສ າລບັການຊ່ວຍໃນການຕດັສນິໃຈລງົທ ນເທົ່ ານັ ື້ນ, ບ ່

ໄດ ື້ໝາຍຄວາມວ່າ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຫ ກັຊບັ (ສຄຄຊ) ແນະນ າ ໃຫ ື້ລງົທ ນໃນຫ ກັຊບັທີ່ ອອກຈ າ
ໜ່າຍ, ຮບັປະກນັກ່ຽວກບັລາຄາ ຫ  ືຜນົຕອບແທນຂອງຫ ກັຊບັດັ່ ງກ່າວ, ຮບັຮອງຄວາມຄບົຖື້ວນ  ແລະ  ຖກືຕ ື້ອງ
ຂອງຂ ື້ມູນ ໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ແຕ່ຢ່າງໃດ. ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕ ື້ອງ  ແລະ  ຄບົຖື້ວນຂອງເນື ື້ອໃນ  ແລະ  
ຂ ື້ມູນຕ່າງໆ ໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ແມ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັພາສາລາວສະບບັນີ ື້ ໄດ ື້ສ ື້າງຂ ື້ນເພື່ ອຈ ດປະສງົໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນສາມນັ ໃຫ ື້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມຍ ດ
ທະສາດ ແລະ ມວນຊນົທົ່ ວໄປ 19% ຂອງກະຊວງການເງນິ. ສ າລບັການຮູບແບບການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນສາມນັໃຫ ື້
ແກ່ມວນຊນົທົ່ ວໄປຈະມ ີ 2 ຮູບແບບໄດ ື້ແກ່: ການສະເໜຂີາຍຮ ື້ນສາມນັໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ (RO: Rights 
Offering) ແລະ ການສະເໜຂີາຍຮ ື້ນສາມນັໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ (PO: Public Offering). ດັ່ ງນັ ື້ນ, ຈ ານວນຮ ື້ນ
ສາມນັຈະບ ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນພາຍ ໃຕ ື້ກດົໝາຍຫ ກັຊບັຂອງປະເທດອື່ ນ ນອກຈາກການຈດົທະບຽນຕາມກດົໝາຍວ່າ
ດ ື້ວຍ ຫ ກັຊບັຂອງ ສປປ ລາວ. ຮູບແບບ ແລະ ເນື ື້ອໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ບ ່ ໄດ ື້ຢັື້ງຢືນເຖງິຄວາມເໝາະສມົ ຫ  ືມີ
ຂ ື້ມູນພຽງພ ສ າລບັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັໃນຕ່າງປະເທດ ນກັລງົທ ນຄວນອ່ານໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັພາສາລາວ
ສະບບັນີ ື້ເປັນຫ ກັ ກ່ອນການຕດັສນິໃຈໃນການລງົທ ນຊື ື້ຮ ື້ນທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍໃນຄັ ື້ງນີ ື້. 

 ໃນກ ລະນທີີ່ ເນື ື້ອໃນ ຫ  ືຂ ື້ມູນໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ບ ່ ເປັນຄວາມຈງິ ຫ  ືຂາດຂ ື້ມູນສ າຄນັທີ່ ຄວນແຈ ື້ງ, ຜູ ື້
ຖຮື ື້ນສາມາດຮຽກຮ ື້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ຫ  ື ຜູ ື້ອອກຫ ກັຊບັໄດ ື້ຕາມ
ກດົໝາຍ  ແລະ  ລະບຽບທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ. 

 ກ່ອນການລງົທ ນຊື ື້ຮ ື້ນສາມນັທີ່ ຈະອອກຈ າໜ່າຍ ຄວນພຈິາລະນາເຖງິບນັດາຄວາມສ່ຽງທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ.
ສະນັ ື້ນ, ນກັລງົທ ນຄວນອ່ານໝວດທີ່ ມຫີວົຂ ື້ວ່າດ ື້ວຍ “ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ” ກ່ອນການຕດັສນິໃຈ. 

 

 

ທ ກການລງົທ ນມຄີວາມສ່ຽງ, ນກັລງົທ ນຄວນອ່ານໜງັສຊືວນຊື ື້ຢ່າງລະອຽດກ່ອນການຕດັສນິໃຈໃນການລງົທ ນ. 

 

 

 

 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

 

 

ສະຖາບນັສື່ ກາງດ ື້ານຫ ກັຊບັ 

 ບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 
ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
ເລກທ ີ 1, ຖະໜນົປາງຄ າ, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຕູ ື້ ປ.ນ 6821  
Website: www.bcel.com.la 
ໂທ:     00856-21 213200 
ແຟັກ:   00856-21 213202 
Email: bcelhqv@bcel.com.la 
 

 ບ ລສິດັທີ່ ປ ກສາດ ື້ານການເງນິ 
ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ 
ຊັ ື້ນ 6, ອາຄານຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ, ຖະໜນົ
ກ າແພງເມອືງ (T4) ບ ື້ານໂພນທນັເໜອື, ເມອືງ
ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຕູ ື້ ປ.ນ. 
3373  
Website: www.lcs.com.la 
ໂທ:     00856-21-419212 
ແຟັກ:   00856-21-419221 

 ບ ລສິດັທີ່ ປ ກສາທາງດ ື້ານກດົໝາຍ 
ບ ລສິດັ ລາວລ ື້ ແອນ ຄອນເຊາົແທນຊ ີກຣ ບ ຈ າກດັ 
ອາຄານແອວແອວຊ,ີ ຖະໜນົໜອງບອນ, ເມອືງໄຊ
ເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
Website: www.Laolaws.com 
ໂທ:     +856-21 61391,264866,264877 
ແຟັກ:   +856-21 264344 

 ຜູ ື້ກວດສອບພາຍນອກ 
ບ ລສິດັ ເອນີແອນຢັງລາວ ຈ າກດັ 
ອາຄານແຄບັປີຕລັທາວເວຊີັ ື້ນ 6,ຖະໜນົ 23 
ສງິຫາບ ື້ານໜອງບອນ, ເມອືງໄຊເສດຖາ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Website: www.ey.com 

 

 ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 
ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ 
ຊັ ື້ນ 6, ອາຄານຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ, ຖະໜນົກ າແພງ
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ນຍິາມຄ າສບັ 

ຄ າສບັ ນຍິາມ 
BCEL BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC 
ທຄຕລ ຫ  ືທະນາຄານ ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
BOL Bank of the Lao PDR 
ທຫລ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
MOF ກະຊວງການເງນິ (Ministry of Finance) 
ສຄຄຊ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 

ALCO 
ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີ ື້ສນິ (Assets and Liabilities 
Committee) 

L/C ໜງັສສືນິເຊື່ ອ (Letter of Credit) 
L/G ໜງັສຄື ື້າປະກນັ (Letter of Guarantee) 
Forward/Options ສນັຍາມກີ ານດົລ່ວງໜື້າ 
EDC ອ ປະກອນຮບັໃຊ ື້ໃນການສະສາງຊ າລະ (Electronic Data Capture) 
ATM ຕູ ື້ ATM (Automated Teller Machine) 
E&Y ບ ລສິດັ ເອນີແອນຢັງລາວ ຈ າກດັ (Ernst & Young Lao Limited) 
SME ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ື້ອຍ ແລະ ກາງ (Small and Medium Enterprises) 
VISA ບດັວຊ່ີາ VISA (Visa International Service Association) 
Internet Banking ບ ລກິານທະນາຄານຜ່ານອນິເຕເີນດັ 
SMS Banking ບ ລກິານທະນາຄານຜ່ານຂ ື້ຄວາມ 
ROE ຜນົຕອບແທນຕ ່ ສ່ວນຜູ ື້ຖຮື ື້ນ (Return on Equity) 
ROA ຜນົຕອບແທນຕ ່ ຊບັສນິລວມ (Return on Assets) 
RO ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ (Rights Offering) 
PO ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ (Public Offering) 
ໝາຍຈ ື້າ (.) ແທນໃຫ ື້ການແບ່ງຫວົໜ່ວຍພນັ 
ໝາຍຈ ດ (,) ແທນໃຫ ື້ການແບ່ງທດົສະນຍິມົ 
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ພາກສງັລວມ 

ບດົສງັລວມສະບບັນີ ື້ ອາດບ ່ ໄດ ື້ບນັຈ ຂ ື້ມູນທງັໝດົທີ່ ສ າຄນັສ າລບັນກັລງົທ ນ ນກັລງົທ ນຄວນອ່ານໜງັສຊືວນ
ຊື ື້ສະບບັນີ ື້ທງັໝດົ ລວມທງັຂ ື້ມູນດ ື້ານການເງນິ  ແລະ  ໝາຍເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ ລວມເຖງິ “ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ” ກ່ອນ
ການຕດັສນິໃຈໃນການລງົທ ນ. 

 ຂ ື້ມນູບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ ື້ຮບັການສ ື້າງຕັ ື້ງຂ ື້ນພາຍໃຕ ື້ໃບອະນ ຍາດສ ື້າງຕັ ື້ງທະນາຄານ ເລກທ ີ
129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989, ໂດຍການປະກອບທ ນຂອງກະຊວງການເງນິ. ໃນວນັທ ີ23 ທນັວາ 2010 
ທະນາຄານໄດ ື້ສ າເລດັການຂາຍຮ ື້ນອອກສູ່ມວນຊນົ, ທະນາຄານໄດ ື້ປ່ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ 
ແລະ ຄ ື້ມຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ື້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ ື້ອມດຽວກນັນັ ື້ນ, ກະຊວງການ
ເງນິໄດ ື້ຕາງໜື້າໃຫ ື້ລດັຖະບານເປັນຜູ ື້ຖຮື ື້ນລາຍໃຫຍ່ສ ດໂດຍຖຮື ື້ນ 80% ຂອງຮ ື້ນທງັໝດົ. 

ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮ ື້ນສາມນັ 10% (ທຽບເທົ່ າກບັ 13.657.759 ຮ ື້ນ) ໃຫ ື້ຄູ່
ຮ່ວມຍ ດທະສາດ ຊື່ ວ່າທະນາຄານ Compagnie Financiere De La Bred (COFIBRED) ອງີຕາມສນັຍາ
ການຊື ື້-ຂາຍຮ ື້ນສາມນັລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານ
ໃນເຄອືຂອງ BRED ເຊິ່ ງທະນາຄານດັ່ ງກ່າວ ເປັນທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສ ດໃນພາກພື ື້ນຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍ
ໃຕ ື້ກ ່ ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນກ ່ ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. 

ໃນວນັທ ີ17 ສງິຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ ື້ສະເໜຂີາຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ແລະ ຂາຮ ື້ນໃໝ່ ເພື່ ອເພີ່ ມທ ນຈດົ
ທະບຽນ, ຊື່ ງທະນາຄານໄດ ື້ມກີານສະເໜຂີາຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ຈ ານວນ 68.047.300 ຮ ື້ນ ແລະ ມວນຊນົທົ່ ວ
ໄປ ຈ ານວນ 3.098.400 ຮ ື້ນ. ທະນາຄານໄດ ື້ຮບັຂ ື້ຕກົລງົສະບບັໃໝ່ ເລກທ ີ21/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ13 ກນັຍາ 2017 
ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ15 ກນັຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ໄດ ື້ຢັື້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ ື້
ເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກບີ (ເທົ່ າກບັ 71.145.700 ຮ ື້ນ) ຕາມໃບຢັື້ງຢືນເລກທ ີ01/
ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ15 ກນັຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບບັປັບປ ງໃໝ່ ເລກທ ີ0429/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ
18 ພ ດສະພາ 2018 ອອກໂດຍກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ື້າ. 

ກດິຈະກ າຫ ກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານ ລວມທງັການລະດມົທ ນ ແລະ ຮບັຝາກເງນິ
ໄລຍະສັ ື້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນຕິບິ ກຄນົ ແລະ ບ ກຄນົ; ເງນິກູ ື້ໄລຍະສັ ື້ນ, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງນິລ່ວງໜື້າໃຫ ື້ແກ່ຫວົ
ໜ່ວຍທ ລະກດິ ແລະ ບ ກຄນົຕາມຈ ດປະສງົ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ ແລະ ໃຫ ື້
ບ ລກິານດ ື້ານທະນາຄານອື່ ນໆທີ່ ໄດ ື້ຮບັອະນ ຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບ ລກິານດ ື້ານ
ປະກນັໄພ, ບ ລກິານເປັນນາຍໜື້າຊື ື້ຂາຍຫ ກັຊບັເປັນຕົ ື້ນ. 
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 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ 

 ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນຂອງສະພາບເສດຖະກດິໂລກ ແລະ  ເສດຖະກດິພາຍໃນ. 
 ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊື່ ອ. 
 ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານຕະຫ າດ. 
 ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານການແຂ່ງຂນັໃນຂະແໜງການທະນາຄານ. 
 ການປ່ຽນແປງທາງດ ື້ານທ ລະກດິໃນຍ ກໄອທ.ີ 
 ການປ່ຽນແປງທາງດ ື້ານລະບຽບຫ ກັການ. 
 ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານອື່ ນໆ. 

 ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງນິ ຊື່ ງເປັນຜູ ື້ຖຮື ື້ນລາຍໃຫຍ່ຂອງ ທຄຕລ ເພື່ ອປັບ
ໂຄງສ ື້າງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ແລະ ແນໃສ່ສ ື້າງສະພາບຄ່ອງຂອງຮ ື້ນ ທຄຕລ ໃນຕະຫ າດຂັ ື້ນສອງ ເຊິ່ ງຈະອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່
ມວນຊນົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ ດັ່ ງນີ ື້: 

 ອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ 9 % 

ເພື່ ອເປັນການຊ ກຍູ ື້ພາລະກດິການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການດ າເນນີທ ລະກດິໃນຂງົເຂດດ ື້ານການທະນາຄານ, 
ກະຊວງການເງນິໄດ ື້ວາງແຜນການສະເໜີອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດຈ ານວນ 9% ເທົ່ າກັບ 
18.695.100 ຮ ື້ນ. ໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນກະຊວງການເງນິໄດ ື້ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການຄດັເລອືກກ່ຽວກບັຄູ່ຮ່ວມ
ຍ ດທະສາດ ດັ່ ງນີ ື້: 

- ຕ ື້ອງເປັນສະຖາບນັການເງນິໃດໜ ່ ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ ື້ທີ່ ດ າເນນີທ ລະກດິໃນຂະແໜງການທະນາຄານ; 
- ຕ ື້ອງເປັນນຕິອິງົກອນທີ່ ມປີະສບົການລະດບັສາກນົໂດຍແມ່ນເປີດກວ ື້າງທົ່ ວຂງົເຂດພາກພື ື້ນ; 
- ຕ ື້ອງມກີານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊ ກຍູ ື້ວຽກງານຂອງທະນາຄານໃຫ ື້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນການດ າເນນີ

ທ ລະກດິໃນຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ ື້ການຮ່ວມມເືຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ; 
- ຕ ື້ອງມກີານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊ ກຍູ ື້ວຽກງານຂອງທະນາຄານໃນການຍກົລະດບັປະສດິຕພິາບການດ າເນນີ

ທ ລະກດິ ໂດຍການແລກປ່ຽນຄວາມຄວາມຄດິເຫນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 
 

 ອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ແລະ ມວນຊນົ 10% 

ຮ ື້ນສາມນັທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ແລະ ມວນຊນົ ຈ ານວນ 10% ເທົ່ າກບັ 20.772.300 ຮ ື້ນ 
ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ື້: 

ການສະເໜຂີາຍຮ ື້ນຮູບແບບ RO ຈ ານວນ 4.154.500 ຮ ື້ນ ລາຄາສະເໜຂີາຍຮ ື້ນ RO 5.450 ກບີ/ຮ ື້ນ 
ແລະ ສດິໃນການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ ໃນອດັຕາສ່ວນ 10 ຮ ື້ນເດມີຕ ່  1 ຮ ື້ນໃໝ່. ຖ ື້າວ່າຈ ານວນຮ ື້ນ RO ຂາຍບ ່ ໝດົ, ຈ ານວນ
ຮ ື້ນ RO ທີ່ ຍງັເຫ ອືຈະຂາຍໃນຮູບແບບ PO. 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ການສະເໜຂີາຍຮ ື້ນຮູບແບບ PO ຈ ານວນ 16.617.800 ຮ ື້ນ ລາຄາສະເໜຂີາຍຮ ື້ນ PO 5.550 ກບີ/ຮ ື້ນ. 
ການແບ່ງປັນຮ ື້ນຈະນ າໃຊ ື້ວທິກີານສັ່ ງຈອງຊື ື້ລ່ວງໜື້າກ່ອນຈ ່ ງຈະມໂີອກາດໄດ ື້ຮບັການແບ່ງປັນຮ ື້ນກ່ອນ (ຈອງກ່ອນໄດ ື້
ກ່ອນ). ໃນກ ລະນທີີ່ ຂາຍຮ ື້ນບ ່ ໝດົ, ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັຈະຮບັຊື ື້ຮ ື້ນທີ່ ຍງັເຫ ອືທງັໝດົ. 

 ນະໂຍບາຍເງນິປັນຜນົ 

ໃນປະຈ ບນັ ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງນິປັນຜນົຂອງ ທຄຕລ ໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນແມ່ນ 1 ຄັ ື້ງ/ປີ ໂດຍອງີໃສ່ບນັດາ
ມະຕຕິກົລງົຕ່າງໆທີ່ ໄດ ື້ຮບັການອະນ ມດັຈາກກອງປະຊ ມສາມນັຜູ ື້ຖຮື ື້ນປະຈ າປີ 2015 ຊື່ ງໄດ ື້ສະເໜໃີຫ ື້ມກີານຈ່າຍ
ເງນິປັນຜນົບ ່ ຕ ່ າກວ່າ 50 ສ່ວນຮ ື້ອຍຂອງກ າໄລສ ດທຂິອງທະນາຄານ ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດ ື້ຫກັເຂົ ື້າຄງັສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ  
ແລະ  ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການທີ່  ທຄຕລ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ ແລະ  ສ າລບັການຈ່າຍເງນິປັນຜນົລະຫວ່າງປີນັ ື້ນ.  

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມອດັຕາສ່ວນການຈ່າຍເງນິປັນຜນົທີ່ ບ ່ ໃຫ ື້ຕ ່ າກວ່າ 50 ສ່ວນຮ ື້ອຍຂອງກ າໄລສ ດທດິັ່ ງກ່າວ
ອາດມກີານປ່ຽນແປງ ຂ ື້ນກບັການພຈິາລະນາ ແລະ  ອະນ ມດັຈາກກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ. ການພຈິາລະນາບນັຫາດັ່ ງກ່າວ
ອາດຕ ື້ອງອງີໃສ່ສະພາບເສດຖະກດິຕວົຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ກະແສເງນິສດົ, ແຜນການລງົທ ນ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ  ຂ ື້ກ ານດົ
ໃນສນັຍາຕ່າງໆ ທີ່  ທຄຕລ ໄດ ື້ມພີນັທະ ຫ  ື ຜູກພນັນ າ ຊື່ ງລວມທງັຂ ື້ຈ າກດັທາງດ ື້ານນຕິກິ າ ແລະ  ຄຽງຄູ່ກບັຄວາມ
ພຽງພ ຂອງທ ນໃນການຮບັຮອງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທະນາຄານໃນອະນາຄດົ. 

ທຄຕລ ຈະຈ່າຍເງນິປັນຜນົເປັນສະກ ນເງນິກບີ ແລະ  ບນັດາຜູ ື້ຖຮື ື້ນຈະໄດ ື້ຮບັການຍກົເວັ ື້ນອາກອນລາຍໄດ ື້
ຈາກເງນິປັນຜນົດັ່ ງກ່າວ. 

 ໂຄງສ ື້າງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

ທຄຕລ ມໂີຄງສ ື້າງຜູ ື້ຖຮື ື້ນກ່ອນ ແລະ ຫ ງັ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 1: ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

ລ/ດ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 
ກ່ອນອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ຫ ງັອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 
ຈ ານວນຮ ື້ນ % ຈ ານວນຮ ື້ນ % 

1 ກະຊວງການເງນິ 145.406.321 70% 105.938.921 51% 
2 COFIBRED 20.772.359 10% 20.772.359 10% 
3 ນກັລງົທ ນທົ່ ວໄປ 41.544.620 20% 62.316.920 30% 
4 ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດໃໝ່ - 0% 18.695.100 9% 
 ລວມ 207.723.300 100% 207.723.300 100% 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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 ສະພາບ ລຫິານ ແລະ  ຄະນະອ ານວຍການ 

- ສະພາບ ລຫິານ 

ຕາຕະລາງ 2: ສະພາບ ລຫິານ 

ລ/ດ ຊື່   ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ດຣ ບ ນເຫ ອື ສນິໄຊວ ລະວງົ 
ຫວົໜື້າກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິ າ ເປັນປະທານ
ສະພາບ ລຫິານ 

2 ທ່ານ ຄ າສ ກ ສູນດາຣາ 
ພະນກັງານອາວ ໂສ (ບ ກຄນົເອກະລາດຈາກພາຍນອກ) ເປັນ
ຮອງປະທານ 

3 ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ເປັນກ າມະການ 

4 ທ່ານ ມາກ ໂລເບດີ 
ຕາງໜື້າ COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ ແລະ 
ເປັນກ າມະການ 

5 ທ່ານ ພ ດທະຂນັ ຂນັຕ ິ ຮອງຫວົໜື້າຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງນິ ເປັນກ າມະການ 

6 ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວງົ 
ຫວົໜື້າພະແນກຄ ື້ມຄອງສນິເຊື່ ອຕາງໜື້າໃຫ ື້ແກ່ພະນກັງານ 
ທຄຕລ ເປັນກ າມະການ 

7 ທ່ານ ຮສ.ປອ ພູເພດັ ກ ື້ຽວພລິາວງົ 
ຮອງຄະນະບ ດ ີຄະນະເສດຖະສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ ເປັນກ າມະການ 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

- ຄະນະອ ານວຍການ 

ຕາຕະລາງ 3: ຄະນະອ ານວຍການ 

ລ/ດ ຊື່   ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

2 ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

3 ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກ ື້ວປະເສດີ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

4 ທ່ານ ສ ພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

5 ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

6 ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວງົ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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 ຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດ າເນນີງານ (ປີ 2016 - 2018) 

ຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດ າເນນີງານຂອງ ທຄຕລ ລວມກດິຈະການໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີຜ່ານມາ ມຂີ ື້ມູນ
ດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 4: ຖານະການເງນິລວມກດິຈະການ 

ຖານະການເງນິລວມກດິຈະການ (ລ ື້ານກບີ) ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ລວມຊບັສນິ 32.023.274 35.886.113 38.993.293 
ລວມໜີື້ສນິ 30.710.080 34.072.425 36.961.678 
ທ ນຈດົທະບຽນ 682.888 1.038.617 1.038.617 
ສ່ວນຂອງທ ນທງັໝດົຂອງທະນາຄານແມ່ 1.279.262 1.782.126 2.000.228 
ສ່ວນຂອງທ ນທງັໝດົຈາກສ່ວນໄດ ື້ສ່ວນເສຍທີ່ ບ ່ ສາມາດ
ຄວບຄ ມ 

33.932 31.562 31.387 

ລວມທ ນ 1.313.194 1.813.688 2.031.615 
ລວມໜີື້ສນິ ແລະ ທ ນ 32.023.274 35.886.113 38.993.293 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ຕາຕະລາງ 5: ຜນົການດ າເນນີງານ 

ຜນົກ າໄລ/ຂາດທ ນ (ລ ື້ານກບີ) ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ລາຍຮບັສ ດທຈິາກດອກເບ ື້ຍ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ 547.835 857.840 938.251 
ລາຍຮບັສ ດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ  ຄ່າບ ລກິານ 178.433 179.217 239.620 
ລາຍຮບັສ ດທຈິາກການດ າເນນີງານ 610.180 898.308 998.113 
ລາຍຈ່າຍທງັໝດົຈາກການດ າເນນີງານ (410.377) (550.837) (563.190) 
ກ າ ໄລກ່ອນອາກອນ 226.216 364.022 427.280 
ກ າ ໄລສ ດທພິາຍໃນປີ 174.105 280.342 320.938 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ຕາຕະລາງ 6: ຜນົການດ າເນນີງານນອກກດິຈະການ 

ກ າ ໄລ/ຂາດທ ນສ ດທ ິ(ລ ື້ານກບີ) ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ກ າ ໄລສ ດທພິາຍ ໃນປີ 174.105 280.342 320.938 
ລາຍຮບັນອກການທ ລະກດິພາຍໃນ ໄລຍະຫ ງັຫກັອາກອນ (25.404) (6.022) (2.435) 
ຍອດລວມລາຍຮບັນອກການທ ລະກດິພາຍໃນປີ ໄລຍະຫ ງັຫກັ
ອາກອນ 

148.701 274.320 318.503 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຕາຕະລາງ 7: ກະແສເງນິສດົ 

ກະແສເງນິສດົ (ລ ື້ານກບີ) ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ກ າ ໄລກ່ອນອາກອນ 226.216 364.022 427.280 
ກະແສເງນິສດົສ ດທຈິາກການດ າເນນີງານ (2.887.876) 52.217 69.518 
ກະແສເງນິສດົສ ດທຈິາກກດິຈະກ າການລງົທ ນ (110.002) (77.808) (87.702) 
ກະແສເງນິສດົສ ດທຈິາກກດິຈະກ າດ ື້ານການເງນິ (29.881) 220.523 (97.900) 
ການເພີ່ ມຂ ື້ນ / ຫ  ດລງົສ ດທຂິອງເງນິສດົ  ແລະ  ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ (3.028.759) 194.932 (116.084) 
ເງນິສດົ ແລະ  ທຽບເທົ່ າເງນິສດົຕົ ື້ນປີ 10.154.343 7.125.584 7.320.516 
ເງນິສດົ ແລະ  ທຽບເທົ່ າເງນິສດົທ ື້າຍປີ 7.125.584 7.320.516 7.204.432 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 ຊບັສນິລວມ  

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທະນາຄານໄດ ື້ມຊີບັສນິທງັໝດົ 32.023.274 ລ ື້ານກບີ, 
35.886.113 ລ ື້ານກບີ  ແລະ  38.993.293 ລ ື້ານກບີ ຕາມລ າດບັ. ໃນບນັດາຊບັສນິລວມທງັໝດົຂອງທະນາຄານ 
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ “ເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ” ຊື່ ງມອີດັຕາສ່ວນໃນ ໄລຍະ 3 ປີຕດິຕ ່ ກນັກວມເອາົ 59,62%, 62,49% 
ແລະ 62,49% ຂອງຊບັສນິທງັໝດົຕາມລ າດບັ. ກງົກນັຂ ື້າມກບັ “ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ” 
ແລະ “ໜີື້ຕ ື້ອງຈ່າຍໃຫ ື້ທະນາຄານ” ໃນແຕ່ລະປີ ຊື່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ ື້ວຍເງນິສດົ ແລະ ອງົປະກອບທຽບເທົ່ າ
ເງນິສດົມທ່ີາອ່ຽງຫ  ດລງົ ຊື່ ງກວມອດັຕາສ່ວນ 26,95%, 25,22% ແລະ 23,50% ຂອງຊບັສນິລວມຕາມລ າດບັ. 
ດັ່ ງນັ ື້ນ, ທຄຕລ ໄດ ື້ມນີະໂຍບາຍຮດັກ ມຕ ່ ໂຄງສ ື້າງຊບັສນິ ຫ  ື ເວົ ື້າອກີຢ່າງໜ ່ ງກ ຄທືະນາຄານໄດ ື້ແບກຫາບຄວາມສ່ຽງ
ຫ າຍຂ ື້ນ ໂດຍການຫນັຊບັສນິໄປສູ່ຊບັສນິທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ເພື່ ອສ ື້າງລາຍຮບັຈາກດອກເບ ື້ຍເພີ່ ມຂ ື້ນ. 

ອດັຕາສ່ວນເງນິກູ ື້ຕ ່ ເງນິຝາກລວມໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນໃນແຕ່ລະປີ, ຈາກອດັຕາສ່ວນ 76,02% ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 
80,65% ໃນປີ 2017 ແລະ ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນເປັນ 83,05% ໃນປີ 2018. ເຖງິແມ່ນວ່າລະດບັທີ່ ເໝາະສມົຂອງອດັຕາ
ສ່ວນດັ່ ງກ່າວແມ່ນຂ ື້ນກບັປັດໄຈຕ່າງໆ ໂດຍອງີຕາມການວເິຄາະ ແລະ ການປະເມນີຂອງທະນາຄານ, ສ າລບັທະນາຄານ
ທ ລະກດິທີ່ ເປັນລດັວສິາຫະກດິໂດຍທົ່ ວໄປແລ ື້ວ ລະດບັອດັຕາສ່ວນທີ່ ເໝາະສມົແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 60% ຫາ 80%. 
ສະນັ ື້ນ, ຈ ່ ງເຫນັວ່າອດັຕາສ່ວນຂອງທະນາຄານແມ່ນມຄີວາມເໝາະສມົແລ ື້ວ. 

 ໜີື້ສນິລວມ 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018  ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາທີ່ ຜ່ານມາ ທະນາຄານໄດ ື້ຮກັສາໂຄງ
ສ ື້າງໜີ ື້ສນິທີ່ ປະກອບດ ື້ວຍ “ໜີື້ຕ ື້ອງສົ່ ງລູກຄ ື້າ” ຫ  ື “ເງນິຝາກຈາກລູກຄ ື້າ” ຊື່ ງກວມເອາົ 82,72%, 83,36% ແລະ 
80,94% ຂອງໜີ ື້ສນິລວມຕາມລ າດບັ. ສ່ວນທີ່ ເຫ ອືແມ່ນມາຈາກເງນິຝາກຈາກບນັດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັ
ການເງນິອື່ ນ ແລະ ໜີ ື້ສນິອື່ ນໆ. ໃນຖານະເປັນໜ ່ ງໃນທະນາຄານທ ລະກດິຊັ ື້ນນ າຂອງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານມຄີວາມ
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ໄດ ື້ປຽບດ ື້ານຄວາມສາມາດໃນການດ າເນນີງານ ແລະ ສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເປັນຕົ ື້ນແມ່ນການ
ຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ ແລະ  ທ ລະກດິການປ່ອຍສນິເຊື່ ອອື່ ນໆ. 

 ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ  

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທ ນ  ແລະ  ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນທງັໝດົໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນຢ່າງຕ ່

ເນື່ ອງ ຈາກປີ 2016 ມູນຄ່າ 1.313.194 ລ ື້ານກບີ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 4,10%, ໃນປີ 2017 1.813.688 ລ ື້ານກບີ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 
5,05% ແລະ ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນໃນປີ 2018 ມາເປັນ 2.031.615 ລ ື້ານກບີ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 5,21% ຂອງຊບັສນິລວມຕາມ
ລ າດບັ. ໃນປີ 2017 ທະນາຄານໄດ ື້ເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນໂດຍການສະເໜຂີາຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ຈາກທ ນຈດົ
ທະບຽນຂອງທະນາຄານໃນປີ 2016 ແມ່ນເທົ່ າກບັ 682.888 ລ ື້ານກບີ ມາເປັນ 1.038.617 ລ ື້ານກບີ. ທ ນ  ແລະ  
ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນໄດ ື້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນແຕ່ລະປີ, ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັອດັຕາສ່ວນທ ນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນຕ ່ ຊບັ
ສບັສນິທງັໝດົ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ື້ໄດ ື້ບົ່ ງບອກວ່າທະນາຄານໄດ ື້ປັບປ ງແກ ື້ໄຂການບ ລຫິານເງນິທ ນໄດ ື້ດຂີ ື້ນຕາມລ າດບັ. 

ອດັຕາສ່ວນຂອງທ ນຊັ ື້ນໜ ່ ງໄດ ື້ຄ່ອຍໆເພີ່ ມຂ ື້ນຈາກ 9,37% ໃນທ ື້າຍປີ 2016 ມາເປັນ 13,96% ໃນປິ 
2017  ແລະ ຈາກນັ ື້ນສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນເຖງິ 14,45% ໃນປີ 2018 ຊື່ ງເປັນຜນົມາຈາກທະນາຄານໄດ ື້ເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນ 
ແລະ ມແີຜນການບ ລຫິານຈດັການທີ່ ດ.ີ 

ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນກ ມກີານເພີ່ ມຂ ື້ນຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງໃນແຕ່ລະປີ ພາຍຫ ງັການເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນ
ໂດຍການສະເໜຂີາຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີໃນປີ 2017 ຄ:ື ອດັຕາສ່ວນຢູ່ທີ່  5,33%, 9,72% ແລະ 11,12% ໃນປີ 
2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. ທະນາຄານໄດ ື້ສ າເລດັໃນການປະຕບິດັຕາມຂ ື້ຕກົລງົຂອງ ທຫລ ວາງອອກ, ຊື່ ງ
ຂ ື້ຕກົລງົ ວ່າດ ື້ວຍຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນສ າລບັທະນາຄານທ ລະກດິ ທີ່ ທາງ ທຫລ ວາງອອກ, ເລກທ ີ135/ທຫລ, ລງົວນັ
ທ ີ20 ມນີາ 2007 ໄດ ື້ລະບ ວ່າ ທະນາຄານທ ລະກດິຕ ື້ອງຮກັສາຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນທງັໝດົ ບ ່ ໃຫ ື້ຕ ່ າກວ່າ 8% ຂອງ
ຊບັສນິທີ່ ມນີ ື້າໜກັຄວາມສ່ຽງ. 

ອດັຕາສ່ວນທາງການເງນິທີ່ ສ າຄນັຂອງ ທຄຕລ ລວມກດິຈະການໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີຜ່ານມາ ດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 8: ອດັຕາສ່ວນທາງການເງນິ 

ອດັຕາສ່ວນທາງການເງນິ ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ສ ື້າງລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍ 7,12% 6,57% 6,39% 
ອດັຕາດອກເບ ື້ຍສ ດທ ິ 2,77% 3,23% 3,09% 
ອດັຕາສ່ວນຄ່າທ ານຽມຕ ່ ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານ 22,63% 16,27% 19,18% 
ອດັຕາສ່ວນລາຍຮບັທີ່ ບ ່ ແມ່ນດອກເບ ື້ຍຕ ່ ລາຍຮບັຈາກການ
ດ າເນນີງານ 

30,52% 22,12% 24,91% 

ອດັຕາສ່ວນຕົ ື້ນທ ນຕ ່ ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານ 52,04% 50,01% 45,07% 
ອດັຕາອາກອນໃນພາກປະຕບິດັ 23,04% 22,99% 24,89% 
ຜນົຕອບແທນຕ ່ ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 14,20% 18,25% 16,96% 
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ອດັຕາສ່ວນທາງການເງນິ ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ຜນົຕອບແທນຕ ່ ຊບັສນິລວມ 0,60% 0,82% 0,86% 
ອດັຕາສ່ວນເງນິກູ ື້ຕ ່ ເງນິຝາກລວມ 76,02% 79,96% 83,36% 
ທ ນຊັ ື້ນ 1 (ລ ື້ານກບີ) 1.272.887 1.781.781 2.003.541 
ເງນິທ ນທງັໝດົ (ລ ື້ານກບີ) 724.761 1.240.798 1.541.245 
ຊບັສນິທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງທງັໝດົ (ລ ື້ານກບີ) 13.588.881 12.764.766 13.864.951 
ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນຕ ່ ຊບັສນິທງັໝດົ 4,10% 5,05% 5,21% 
ອດັຕາສ່ວນເງນິທ ນຊັ ື້ນ 1 9,37% 13,96% 14,45% 
ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງເງນິທ ນ 5,33% 9,72% 11,12% 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 ອດັຕາຄ່າທ ານຽມການໂອນຮ ື້ນຈດົທະບຽນ  

ໂດຍອງີຕາມຂ ື້ຕກົລງົວ່າດ ື້ວຍການໂອນຮ ື້ນສະບບັເລກທ ີ0025/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ26/10/2016, ມາດຕາ 19 
ສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ຂອງຜູ ື້ຮບັໂອນ ຂ ື້ທ ີ4. ປະຕບິດັເສຍຄ່າທ ານຽມທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງກບັການໂອນຮ ື້ນຕາມລະບຽບການ ແລະ 
ມາດຕາ 24 ຄ່າທ ານຽມໃນການໂອນຮ ື້ນແຕ່ລະຮູບແບບແມ່ນໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ເຊິ່ ງໄດ ື້ມກີານກ າ
ນດົໄວ ື້ໃນຂ ື້ຕກົລງົວ່າດ ື້ວຍການກ ານດົອດັຕາຄ່າທ ານຽມການຊື ື້-ຂາຍ ແລະ ການໂອນຮ ື້ນຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັ
ຊບັລາວ ສະບບັເລກທ ີ10/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ27/04/2017 ໃນມາດຕາ 1 ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 9: ຄ່າທ ານຽມການໂອນຮ ື້ນຈດົທະບຽນ 

ພາກສ່ວນທີ່ ເກບັຄ່າທ ານຽມ 
ຕາມ
ສນັຍາ 

ຕາມການຕດັສນິ ຫ  ື
ພພິາກສາຂອງສານ 

ຕາມການຮ ື້ອງຂ  
ຕາມການສບືທອດມນູ
ມ ລະດກົ ຫ  ືເສຍຊວີດິ 

ລດັຖະບານ 0,30% 0,30% 0,30% 0,00% 
ສ ານກັງານ ຄຄຊ 0,08% 0,08% 0,08% 0,04% 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 0,30% 0,30% 0,30% 0,15% 
ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 0,30% 0,30% 0,30% 0,15% 
ກອງທ ນປື້ອງກນັຄວາມສ່ຽງ 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 

ລວມ 1,00% 1,00% 1,00% 0,35% 
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ພາກທ ີI. ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

1. ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

1.1 ຂ ື້ມນູທົ່ ວໄປຂອງທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ຊື່ ເປັນພາສາລາວ   : ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ) 

ຊື່ ເປັນພາສາອງັກດິ   : BANQUE POUR LE COMMERCE  

EXTERIEUR LAO PUBLIC (BCEL) 

ວນັສ ື້າງຕັ ື້ງ    : 01 ພະຈກິ 1989 

ປະເພດທ ລະກດິ    : ບ ລກິານດ ື້ານທະນາຄານ 

ທ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊ າລະແລ ື້ວ   : 1.038.616.500.000 ກບີ 

ມູນຄ່າກ ານດົ    : 5.000 ກບີ/ຮ ື້ນ 

ຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ສະເໜອີອກຈ າໜ່າຍທງັໝດົ : 39.467.400 ຮ ື້ນ 

ຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ສະໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ : 4.154.500 ຮ ື້ນ 

ລາຄາສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ : 5.450 ກບີ/ຮ ື້ນ 

ຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ : 16.617.800   ຮ ື້ນ   

ລາຄາສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ  : 5.550 ກບີ/ຮ ື້ນ 

ຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ສະໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ: 18.695.100 ຮ ື້ນ  

ລາຄາສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ : ອງີຕາມການເຈລະຈາຕກົລງົລະຫວ່າງ  

ກະຊວງການເງນິ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ  

ສ ານກັງານໃຫຍ່:    : ອາຄານທ ີ1 , ຖະໜນົປາງຄ າ, ຕູ ື້ ປ.ນ. 2925,  

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

ໂທລະສບັ    :  +856-21-213200 

ແຟັກ     :  +856-21-213202 

E-mail     :  bcelhqv@bcel.com.la 

Website    :  www.bcel.com.la 

 

ສນັຍາລກັ/ເຄື່ ອງໝາຍ   : 

  

http://www.bcel.com.la/


  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

I-2 
 

1.2 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ຊື່ ງໄດ ື້ຮບັການສ ື້າງຕັ ື້ງຂ ື້ນໂດຍການປະກອບທ ນຂອງກະຊວງການເງນິ 
ພາຍໃຕ ື້ໃບອະນ ຍາດສ ື້າງຕັ ື້ງທະນາຄານ ເລກທ ີ129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989, ໃນວນັທ ີ23 ທນັວາ 2010 
ທະນາຄານໄດ ື້ສ າເລດັການຂາຍຮ ື້ນອອກສູ່ມວນຊນົ, ທະນາຄານໄດ ື້ປ່ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍກມົ
ທະບຽນ ແລະ ຄ ື້ມຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ື້າຂອງ ສປປ ລາວ. ພ ື້ອມດຽວກນັນັ ື້ນ, 
ກະຊວງການເງນິໄດ ື້ຕາງໜ ື້າໃຫ ື້ລດັຖະບານເປັນຜູ ື້ຖຮື ື້ນລາຍໃຫຍ່ສ ດໂດຍຖຮື ື້ນ 80% ຂອງຮ ື້ນທງັໝດົ. 

ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ໄດ ື້ຂາຍຮ ື້ນສາມນັ 10% (ທຽບເທົ່ າກບັ 13.657.759 ຮ ື້ນ) 
ໃຫ ື້ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ ທີ່ ມຊີື່ ວ່າທະນາຄານ Compagnie Financiere De La Bred (COFIBRED) ອງີ
ຕາມສນັຍາການຊື ື້-ຂາຍຮ ື້ນສາມນັລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED 
ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄອືຂອງ BRED, ທະນາຄານດັ່ ງກ່າວ ເປັນທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສ ດໃນພາກພື ື້ນຂອງສະມາຄມົ
ທະນາຄານ ພາຍໃຕ ື້ກ ່ ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນກ ່ ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງ
ປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊື ື້ຂາຍຮ ື້ນທງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150.235.349.000 ກບີ ໄດ ື້ຖກືຊ າລະເຕມັມູນຄ່າໂດຍ
ທະນາຄານ COFIBRED. 

ໃນວນັທ ີ17 ສງິຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ ື້ສະເໜຂີາຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ແລະ ຂາຮ ື້ນໃໝ່ ເພື່ ອເພີ່ ມທ ນ
ຈດົທະບຽນ ຊື່ ງທະນາຄານໄດ ື້ມກີານສະເໜຂີາຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ຈ ານວນ 68.047.300 ຮ ື້ນ ແລະ ມວນ
ຊນົທົ່ ວໄປ ຈ ານວນ 3.098.400 ຮ ື້ນ. ທະນາຄານໄດ ື້ຮບັຂ ື້ຕກົລງົສະບບັໃໝ່ ເລກທ ີ21/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ13 ກນັຍາ 
2017 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ 15 ກນັຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ໄດ ື້ຢັື້ງຢືນວ່າ
ທະນາຄານໄດ ື້ເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກບີ (ເທົ່ າກບັ 71.145.700 ຮ ື້ນ) ຕາມ
ໃບຢັື້ງຢືນເລກທ ີ01/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ15 ກນັຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບບັປັບປ ງໃໝ່ ເລກທ ີ
0429/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ18 ພ ດສະພາ 2018 ອອກໂດຍກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ື້າ. 

ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງ ທຄຕລ ສາມາດສງັລວມເປັນລາຍລະອຽດ ໃນຕາຕະລາງລ ່ ມນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 10: ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 

ປີ ເນື ື້ອໃນ 

1975 

ພາຍຫ ງັປະເທດຊາດໄດ ື້ຮບັການປົດປ່ອຍ ແລະ  ໄດ ື້ສະຖາປະນາເປັນປະເທດ ສາທາລະນະລດັ 
ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ຂ ື້ນໃນວນັທ ີ2 ທນັວາ ປີ 1975, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ
ກ ໄດ ື້ຮບັການສ ື້າງຕັ ື້ງຂ ື້ນ ຊື່ ງຖເືປັນສາຂາໜ ່ ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລດັ ເຮດັໜ ື້າທີ່ ເປັນຄງັເບກີຈ່າຍໃຫ ື້
ແກ່ລດັຖະບານ ແລະ  ໄດ ື້ຮບັມອບສດິໃຫ ື້ຜູກຂາດ ເຮດັໜື້າທີ່ ສະເພາະທ ລະກດິດ ື້ານການຄ ື້າ
ຕ່າງປະເທດ ພ ື້ອມທງັໄດ ື້ຮບັພາລະໜື້າທີ່ ຕາງໜ ື້າໃຫ ື້ລດັຖະບານພວົພນັດ ື້ານການຄ ື້າກບັສາກນົ, ຖື
ບນັຊ ີແລະ  ຄ ື້ມຄອງບນັຊເີງນິຝາກເປັນສະກ ນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ ື້ນຍງັໄດ ື້ຮບັມອບໝາຍຄ ື້ມ
ຄອງການນ າ ໃຊ ື້ທ ນຊ່ວຍເຫ ອື, ທ ນກູ ື້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົ ລວມທງັເຮດັ
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ໜື້າທີ່ ສະສາງຊ າລະກບັສາກນົ. 

1989 

ໂດຍປະຕບິດັຕາມແຜນຍ ດທະສາດໃນການພດັທະນາຂອງພກັ ແລະ  ລດັຖະບານ ນບັແຕ່ວນັທ ີ 1 
ພະຈກິ ປີ 1989 ເປັນຕົ ື້ນມາ ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ ື້ຫນັຈາກທະນາຄານທີ່ ລດັ
ບ ລຫິານ ມາເປັນທະນາຄານທ ລະກດິລດັດ າເນນີການໄລ່ລຽງທ ລະກດິເປັນເອກະລາດ, ກ ື້ມຕນົເອງ
ທາງດ ື້ານລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ ື້ການຄ ື້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມໜີ ື້າທີ່ ໃຫ ື້
ບ ລກິານດ ື້ານທະນາຄານ ແລະ ການເງນິໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າທົ່ ວໄປເປັນຕົ ື້ນແມ່ນ: ການຮບັຝາກເງນິ, ການ
ໃຫ ື້ກູ ື້ຢືມ, ອອກໜງັສຄື ື້າປະກນັ, ເປີດໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອນ າສນິຄ ື້າເຂົ ື້າ, ຮບັແຈ ື້ງໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອ
ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກ, ບ ລກິານສະສາງຊ າລະພາຍໃນ  ແລະ ສາກນົໂດຍນ າໃຊ ື້ເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ 
ເຊັ່ ນ: ໂອນເງນິໄປຕ່າງປະເທດດ ື້ວຍລະບບົ SWIFT, Fax, Online, Telex, ອອກເຊກັ ແລະ 
ອື່ ນໆ; ດ ື້ານການບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ພາກລດັ, 
ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົ; ບ ລກິານເຮດັບດັເຄຣດດິສາກນົ, ບດັເອທເີອມັ  ແລະ  ອື່ ນໆ. 

1998 

ໃນເດອືນ ສງິຫາ ປີ 1998 ກະຊວງການເງນິ ໄດ ື້ແຕ່ງຕັ ື້ງສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານການຄ ື້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ຊ ດທ າອດິຂ ື້ນຊື່ ງປະກອບມຜູີ ື້ຕາງໜ ື້າກະຊວງ ການເງນິ ເປັນປະທານສະພາບ ລຫິານ 
ແລະ ມຜູີ ື້ຕາງໜ ື້າຈາກກະຊວງການຄ ື້າ ແລະ ຈາກບນັດາແຂວງທີ່ ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມສີາຂາຕັ ື້ງຢູ່ເຊັ່ ນ: ແຂວງຈ າປາສກັ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ  ແຂວງຄ າມ່ວນ ເປັນຕົ ື້ນ. ສະພາ
ບ ລຫິານມພີາລະບດົບາດໃນການກ ານດົທດິທາງນະໂຍບາຍ, ການດ າເນນີງານ, ຊີ ື້ນ າການປະຕບິດັ
ວຽກງານຮອບດ ື້ານຂອງ ທຄຕລ ເພື່ ອປົກປື້ອງຜນົປະໂຫຍດ ແລະ  ຄວາມໝັ ື້ນຄງົຂອງທະນາຄານ 
ໃຫ ື້ເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ພກັ-ລດັ ວາງອອກ ຊື່ ງສະພາບ ລຫິານຊ ດທ າອດິມອີາຍ ການ 3 ປີ. 

1999 
ວນັທ ີ 22 ມຖິ ນາ 1999 ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ຍງັ ໄດ ື້ຮ່ວມທ ນກບັ
ທະນາຄານຮ ື້ນສ່ວນການຄ ື້າລງົທ ນ ແລະ  ພດັທະນາຫວຽດນາມ ສ ື້າງຕັ ື້ງທະນາຄານຮ່ວມທ ລະກດິ
ລາວ-ຫວຽດ ຂ ື້ນ. 

2001 
ໃນເດອືນສງິຫາ ປີ 2001 ສະພາບ ລຫິານຊ ດທ ີ 2 ໄດ ື້ຖກືແຕ່ງຕັ ື້ງຂ ື້ນບນົຟືື້ນຖານການຖອດຖອນ
ບດົຮຽນຈາກສະພາບ ລຫິານຊ ດເກົ່ າ. ສະພາບ ລຫິານຊ ດທ ີ 2 ປະກອບມຜູີ ື້ຕາງໜ ື້າກະຊວງການເງນິ 
ເປັນປະທານ ແລະ  ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງເປັນກ າມະການ. 

 
2003 

ໃນເດອືນມງັກອນປີ 2003 ສະພາບ ລຫິານຊ ດທ ີ3 ໄດ ື້ຖກືສ ື້າງຕັ ື້ງຂ ື້ນ ຊື່ ງປະກອບມແີຕ່ພະນກັງານ
ຂອງທະນາຄານທງັໝດົ, ນອກຈາກນັ ື້ນ ລດັຖະບານຍງັໄດ ື້ຈ ື້າງຜູ ື້ຊ່ຽວຊານດ ື້ານການທະນາຄານຈາກ
ຕ່າງປະເທດມາປະຈ າການຢູ່ນ າ ເພື່ ອຊ່ວຍແນະນ າທ ກດ ື້ານໃນການດ າເນນີທ ລະກດິຂອງທະນາຄານ
ໃນເວລານັ ື້ນ. 

2008 
ຮ່ວມກບັກ ່ ມບ ລສິດັ ປະກນັໄພທະນາຄານລງົທ ນ ແລະ  ພດັທະນາຫວຽດນາມ ສ ື້າງຕັ ື້ງບ ລສິດັຮ່ວມ
ທ ລະກດິປະກນັໄພລາວ-ຫວຽດ ຂ ື້ນ. 

2011 
ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ໄດ ື້ຮ່ວມທ ນກບັບ ລສິດັ COFIBRED ທີ່ ຕາງໜ ື້າ
ໃຫ ື້ກ ່ ມທະນາຄານ BRED ທີ່ ຈດົທະບຽນຢູ່ປະເທດຝຣັ່ ງ ເພື່ ອສ ື້າງຕັ ື້ງທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຂ ື້ນ. 

2011 

ວນັທ ີ11 ມງັກອນ ປີ 2011 ທຄຕລ ກ ໄດ ື້ຫນັປ່ຽນຈາກ ທະນາຄານທ ລະກດິລດັ ມາເປັນທະນາຄານ
ການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ເປັນທະນາຄານທ ລະກດິແຫ່ງທ າອດິ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ຈດົ
ທະບຽນຢູ່ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ຊື່ ງໃນນັ ື້ນຜູ ື້ຖຮື ື້ນລາຍໃຫຍ່ແມ່ນ ກະຊວງການເງນິ ໂດຍຖຮື ື້ນ 
70% ຂອງຈ ານວນຮ ື້ນທງັໝດົ, ພະນກັງານ ທຄຕລ ຖຮື ື້ນ 5%, ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ 10% ແລະ  
ມວນຊນົທົ່ ວໄປ 15%. 
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2011 
ຮ່ວມທ ນກບັບ ລສິດັຫ ກັຊບັ KT-ZMICO ຂອງປະເທດໄທ ສ ື້າງຕັ ື້ງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ BCEL-KT 
ຈ າກດັ ຂ ື້ນ. 

2013 
ກອງປະຊ ມສະໄໝສາມນັຜູ ື້ຖຮື ື້ນປະຈ າປີ 2012 ໄດ ື້ມມີະຕອິະນ ມດັການເພີ່ ມທ ນ 360 ຕື ື້ກບີໃຫ ື້ 
ທຄຕລ. 

2014 ຮ່ວມທ ນກບັທະນາຄານ ຟູຕ່ຽນ ຈ າກດັ ສ ື້າງຕັ ື້ງທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ ຂ ື້ນ 

2017 
ອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ RO & PO ມູນຄ່າ 355.728.500.000 ກບີ (ເທົ່ າກບັ 71.145.700 ຮ ື້ນ) ຊື່ ງ
ໄດ ື້ການສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ຈ ານວນ 68.047.300 ຮ ື້ນ ແລະ ນກັລງົທ ນທົ່ ວໄປ 
3.098.400 ຮ ື້ນ. 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ທຄຕລ ມປີະຫວດັຄວາມເປັນມາອນັຍາວນານ ແລະ ໄດ ື້ມພີດັທະນາຄ ນນະພາບການບ ລກິານຂອງຕນົໃຫ ື້
ສາມາດແຂ່ງຂນັໃນຕະຫ າດຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ ບ ່ ຈະເປັນທາງດ ື້ານຜະລດິຕະພນັທີ່ ຫ າກຫ າຍເພື່ ອຕອບ
ສະໜອງການໃຫ ື້ບ ລກິານແກ່ລູກຄ ື້າ, ການນ າໃຊ ື້ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ການບ ລຫິານຈດັການທີ່ ດ ີ ຊື່ ງຖື
ເປັນຂ ື້ໄດ ື້ປຽບຢ່າງໜ ່ ງໃຫ ື້ແກ່ທ ລະກດິ. ກດິຈະກ າຫ ກັທີ່ ສ ື້າງລາຍຮບັໃຫ ື້ແກ່ທະນາຄານ ໄດ ື້ແກ່ ການສະໜອງການໃຫ ື້
ບ ລກິານ ໂດຍຜ່ານການລະດມົທ ນ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັ ື້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນຕິບິ ກຄນົ ແລະ ບ ກຄນົ; 
ເງນິກູ ື້ໄລຍະສັ ື້ນ, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງນິລ່ວງໜື້າໃຫ ື້ແກ່ຫວົໜ່ວຍທ ລະກດິ ແລະ ບ ກຄນົຕາມຈ ດປະສງົ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ, ການ
ບ ລກິານການຄ ື້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບ ລກິານໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ຄ ື້າປະກນັ, ໃຫ ື້ບ ລກິານຊື ື້ຂາຍວດັຖ ມຄ່ີາອື່ ນໆ ແລະ ໃຫ ື້
ບ ລກິານດ ື້ານທະນາຄານອື່ ນໆທີ່ ໄດ ື້ຮບັອະນ ຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບ ລກິານ
ດ ື້ານປະກນັໄພ, ບ ລກິານເປັນນາຍໜື້າຊື ື້ຂາຍຫ ກັຊບັ ເປັນຕົ ື້ນ. 

1.3 ຜນົສ າເລດັໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຕະຫ ອດໄລຍະຫ າຍສບິປີຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ ື້ຕັ ື້ງໜ ື້າປະກອບສ່ວນໃນການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ສ ື້າງສາ
ປະເທດຊາດຢ່າງຮອບດ ື້ານ, ປະຕບິດັຕາມທດິຊີ ື້ນ າຈາກຂັ ື້ນເທງິໃນການຮ່ວມທ ນກບັທະນາຄານຮ ື້ນສ່ວນການຄ ື້າ
ລງົທ ນ ແລະ  ພດັທະນາຫວຽດນາມ ເຮດັໜື້າທີ່ ດ າເນນີວຽກງານບ ລກິານດ ື້ານທະນາຄານ ດ ື້ວຍຮູບການຮ່ວມມແືບບ
ພເິສດຂອງສອງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຜ່ານການດ າເນນີງານດັ່ ງກ່າວເຫນັວ່າ ທຄຕລ  ມຜີນົງານດເີດັ່ ນໃນການ
ປະກອບສ່ວນຮ່ວມມທືາງດ ື້ານເສດຖະກດິການຄ ື້າ ແລະ ການລງົທ ນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ ຈ ່ ງໄດ ື້
ຮບັຫລຽນໄຊແຮງງານຊັ ື້ນ III ຕາມລດັຖະດ າລດັ ສະບບັເລກທ ີ27/ສປປ, ລງົວນັທ ີ26 ພ ດສະພາ 2004; ໄດ ື້ຮບັ
ຫລຽນໄຊແຮງງານຊັ ື້ນ II ຕາມດ າລດັສະບບັເລກທ ີ335/ສປປ, ລງົວນັທ ີ28/12/2007; ໃນການປະກອບສ່ວນ
ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ ຄບົຮອບ 30 ປີ 1975-2005; ໄດ ື້ຮບັຫລຽນໄຊແຮງງານຊັ ື້ນ II ໃນ
ການຮ່ວມມພືເິສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນ ໂອກາດວນັຄບົຮອບສ ື້າງຕັ ື້ງທະນາຄານຮ່ວມທ ລະກດິລາວ - ຫວຽດນາມ 
ຄບົຮອບ 10 ປີ 22/06/1999 - 22/06/2009; ໃນວນັຄບົຮອບ 20 ປີແຫ່ງການຫນັເປັນທ ລະກດິ, ທຄຕລ ໄດ ື້
ຮບັຫລຽນໄຊອດິສະຫລະຊັ ື້ນ III ໜ ່ ງໜ່ວຍ. ນອກຈາກນັ ື້ນ ທຄຕລ ຍງັໄດ ື້ຮບັບນັດາລາງວນັຈາກສະຖາບນັລະດບັ
ສາກນົ ໂດຍມລີາຍລະອຽດດັ່ ງຕ ່  ໄປນີ ື້: 
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ຕາຕະລາງ 11: ລາງວນັສາກນົທີ່ ໄດ ື້ຮບັ 

ປີ ເນື ື້ອໃນ ຈາກພາກສ່ວນ 

2011 The Bank Of the Year 2011 
From The Branden 
Awards 

2012 

Core Banking System Initiative 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 Project 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 

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 

Online Banking 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 – Lao 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 – Lao PDR 
From Global Banking & 
Finance Review, London, 
UK 
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ປີ ເນື ື້ອໃນ ຈາກພາກສ່ວນ 

2017 Operational Excellence Award 
From Wells Fargo Bank, 
USA 

2018 
Financial Inclusion Initiative of The Year 

From  Asian Banking & 
Finance Magazine 

Mobile Banking Initiative of the year Laos 
From  Asian Banking & 
Finance Magazine 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊນົ 

1.4 ບ ລສິດັທີ່ ກ່ຽວພນັ 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2018 ທະນາຄານມ ີ1 ບ ລສິດັໃນເຄອື  ແລະ 4 ບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ ດັ່ ງນີ ື້: 

- ບ ລສິດັໃນເຄອື 

ໃນປີ 2011  ທຄຕລໄດ ື້ຮ່ວມທ ນກບັບ ລສິດັຫ ກັຊບັ KT-ZMICO ຂອງປະເທດໄທ ສ ື້າງຕັ ື້ງບ ລສິດັຫ ກັ
ຊບັ BCEL-KT ຈ າກດັ ຂ ື້ນ. 

ຕາຕະລາງ 12: ບ ລສິດັໃນເຄອື 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

- ບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ 

ປະຈ ບນັ ທຄຕລ ໄດ ື້ມກີານຮ່ວມທ ນກບັນກັລງົທ ນຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອສ ື້າງຕັ ື້ງທະນາຄານຮ່ວມທ ນ 3 ແຫ່ງ 
ແລະ ບ ລສິດັປະກນັໄພ 1 ແຫ່ງຄ:ື ທະນາຄານຮ່ວມທ ລະກດິລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ, ທະນາຄານ 
ລາວ-ຈນີຈ າກດັ ແລະ ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ-ຫວຽດ. 

 ນອກຈາກນີ ື້ແລ ື້ວປະຈ ບນັ ທຄຕລ ໄດ ື້ມກີານຮ່ວມທ ນກບັ ບ ລສິດັ Lao National Payment Co., 
LTD (LAPNet) ແມ່ນບ ລສິດັນຕິບິ ກຄນົ ໄດ ື້ຮບັການສ ື້າງຕັ ື້ງຂ ື້ນໃນປີ 2019 ໂດຍການແຍກຕວົອອກຈາກ 
ໂຄງການ LAPs (Lao ATM Pool Switching) ເຊິ່ ງເລີ່ ມເປີດນ າໃຊ ື້ຢ່າງເປັນທາງການ ວນັທ ີ24 ພະຈກິ 2015 
ຊື່ ງໂຄງການດັ່ ງກ່າວແມ່ນທ ນຊ່ວຍເຫ ອືຂອງລດັຖະບານ ສປ ຈນີ ໂດຍແມ່ນ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາແຫ່ງ
ຊາດຈນີ ເປັນຜູ ື້ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ; ບ ລສິດັຢູນຽນເພ ເປັນຜູ ື້ພດັທະນາ. ເຊິ່ ງມທີ ນຈດົທະບຽນມທີງັໝດົ 
34.000.000.000 ກບີ (ສາມສບິສີ່ ຕື ື້ກບີ). ໃນນັ ື້ນ, ທຄຕລ ຮ່ວມລງົທ ນ 20% ເທົ່ າກບັ 6.800.000.000 ກບີ

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ % 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ180-10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010
ໂດຍກມົສົ່ ງເສມີການລງົທ ນຂອງກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນຂອງ ສປປ 
ລາວ. 

ທ ລະກດິຫ ກັຊບັ 70% 
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(ຫກົຕື ື້ແປດຮ ື້ອຍລ ື້ານກບີ). ຈ ດປະສງົຕົ ື້ນຕ ໃນການຮ່ວມທ ນໃນຄັ ື້ງນີ ື້ ກ ເພື່ ອປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ 
ລດັຖະບານ ໃນການຫນັສູ່ລະບບົການຊ າລະແບບທນັສະ ໄໝ, ຫ  ດຜ່ອນການນ າໃຊ ື້ເງນິສດົ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການບ ລກິານລູກຄ ື້າ ເປັນຕົ ື້ນ. 

ຕາຕະລາງ 13: ບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ % 

ທະນາຄານຮ່ວມ
ທ ລະກດິ ລາວ-
ຫວຽດ 

ເລກທ ີ232/11, ລງົວນັທ ີ08 ກນັຍາ 
2011 ໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ ແລະ ການເງນິ 25% 

ທະນາຄານ ລາວ-
ຝຣັ່ ງ 

ເລກທ ີ121-09/ຜທ, ລງົວນັທ ີ26 
ສງິຫາ 2009 ໂດຍກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ  ການລງົທ ນຂອງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ ແລະການເງນິ 46% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ 
ລາວ-ຫວຽດ 

ເລກທ ີ077/08/ FIMC, ລງົວນັທ ີ09 
ມຖີ ນາ 2008 ໂດຍຄະນະກ າມະການ
ລງົທ ນຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ-
ຈນີ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ041/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ27 
ມງັກອນ 2014 ໂດຍກມົທະບຽນວິ
ສາຫະກດິຂອງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ ແລະ ການເງນິ 49% 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

2. ເປົື້າໝາຍໃນການນ າໃຊ ື້ທ ນທີ່ ໄດ ື້ຈາກການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ  

ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງນິ ຊື່ ງເປັນຜູ ື້ຖຮື ື້ນລາຍໃຫຍ່ສ ດ ແມ່ນເພື່ ອປັບໂຄງ
ສ ື້າງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ແລະ ແນໃສ່ສ ື້າງສະພາບຄ່ອງຂອງຮ ື້ນ ທຄຕລ ໃນຕະຫ າດຂັ ື້ນສອງ. ທ ນທີ່ ໄດ ື້ຈາກການອອກຈ າໜ່າຍ
ຮ ື້ນພາຍຫ ງັຫກັຄ່າໃຊ ື້ຈ່າຍໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນຄັ ື້ງນີ ື້ ແມ່ນຈດົເຂົ ື້າລາຍຮບັຂອງກະຊວງການເງນິທງັໝດົ. 

3. ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ 

ການລງົທ ນໃນຮ ື້ນແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງ, ດ ື້ວຍເຫດນີ ື້ ນກັລງົທ ນຄວນພຈິາລະນາຂ ື້ມູນໃນໜງັສຊືວນຊື ື້

ສະບບັນີ ື້ຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນການຕດັສນິ ໃຈລງົທ ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັດໄຈດ ື້ານຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງກບັ
ທະນາຄານ. ບນັດາປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທີ່ ລະບ ໄວ ື້ໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໃນທາງດ ື້ານບວກ 
ຫ  ືລບົຕ ່ ກບັ ທຄຕລ ແລະ  ມູນຄ່າຮ ື້ນຂອງ ທຄຕລ. ນອກຈາກນີ ື້ອາດຈະມປັີດ ໄຈຄວາມສ່ຽງອື່ ນໆອກີ ຊື່ ງບ ່ ແມ່ນ
ສະເພາະແຕ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ ໄດ ື້ລະບ ໄວ ື້ໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ເທົ່ ານັ ື້ນ, ແຕ່ອາດເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ ່ ໄດ ື້ມຜີນົກະທບົ
ຫ າຍຕ ່ ພາບລວມຂອງ ທຄຕລ ໃນປະຈ ບນັ, ແຕ່ໃນອະນາຄດົຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ ກ່າວມາອາດສົ່ ງຜນົກະທບົກບັລາຍ
ຮບັ, ຜນົກ າໄລ, ສະພາບຄ່ອງ, ແຫ ່ ງເງນິທ ນ ແລະ  ໂອກາດທາງທ ລະກດິຂອງ ທຄຕລ.  
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ທຄຕລ ໄດ ື້ຄ ານ ງສະເໝວ່ີາການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເປັນປັດໄຈພື ື້ນຖານຂອງການດ າເນນີທ ລະກດິ
ຂອງທະນາຄານ ໂດຍໄດ ື້ມກີານກ ານດົແນວທາງໃນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງໄວ ື້ຢ່າງຈະແຈ ື້ງ ເພື່ ອໃຫ ື້ໝັ ື້ນໃຈວ່າ 
ທະນາຄານໄດ ື້ມກີນົໄກການບ ລຫິານທີ່ ດ,ີ ເພື່ ອຮບັປະກນັຕ ່ ຜນົກະທບົທີ່ ຈະເກດີຂ ື້ນຕ ່ ການດ າເນນີທ ລະກດິຂອງ 
ທະນາຄານ ແລະ  ເສມີສ ື້າງໃຫ ື້ຂະບວນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ມປີະສດິທພິາບໄດ ື້ມາດຕະຖານໃກ ື້ຄຽງລະດບັ
ສາກນົ  ແລະ ໃຫ ື້ສອດຄ່ອງກບັຫ ກັເກນບາເຊວ (Basel). ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ ແມ່ນປະກອບ
ດ ື້ວຍຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ  ຄະນະຜູ ື້ບ ລຫິານລະດບັສູງທີ່ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນການກ ານດົ 
ແລະ ທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ. 

ຂະບວນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເລີ່ ມຈາກການລະບ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ສ າຄນັທີ່ ອາດຈະ
ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການດ າເນນີທ ລະກດິຂອງທະນາຄານ, ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະປະເພດ, ການຕດິຕາມ ແລະ  
ຄວບຄ ມຄວາມສ່ຽງໃຫ ື້ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ, ພ ື້ອມທງັລາຍງານໃຫ ື້ຄະນະບ ລຫິານຮບັຊາບ ເພື່ ອຫາວທິແີກ ື້ໄຂ
ໃຫ ື້ທນັກບັສະພາບການ. ບນັດາປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທີ່ ນກັລງົທ ນຄວນພຈິາລະນາກ່ອນການຕດັສນິໃຈລງົທ ນມດີັ່ ງນີ ື້: 

3.1 ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນຂອງສະພາບເສດຖະກດິໂລກ ແລະ  ເສດຖະກດິພາຍໃນ 

ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນຂອງສະພາບເສດຖະກດິໂລກ ແລະ  ເສດຖະກດິພາຍໃນປະເທດ ຊື່ ງຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີ
ຄວາມທ ື້າທາຍຕ ່ ການດ າເນນີທ ລະກດິຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍງັອາດເປັນປັດໄຈສ່ຽງຕ ່ ທະນາຄານ ໃນ ໄລຍະຕ ່ ໄປ. 
ປັດ ໄຈສ່ຽງທີ່ ສ າຄນັກ ຄກືານຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໂລກທີ່ ຊ ື້າລງົ ນບັຕັ ື້ງແຕ່ເກດີວກິດິການດ ື້ານການເງນິໂລກ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາສະພາບການບ ລໂິພກ ແລະ ການລງົທ ນໃນຂະແໜງເສດຖະກດິຫ ກັໄດ ື້ຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ໃນລະດບັ
ຕ ່ າເປັນເວລາດນົ ຊື່ ງເຮດັໃຫ ື້ເກດີມກີ າລງັການຜະລດິສ່ວນເກນີ ແລະ ໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາການຟືື້ນຕວົຂອງ
ເສດຖະກດິໂລກຍງັລ ື້າຊ ື້າໂດຍສະເພາະແມ່ນເສດຖະກດິຢູໂຣບທີ່ ໄດ ື້ປະເຊນີກບັບນັຫາ ໄພວ່າງງານ ແລະ  ໜີື້ສນິຢູ່ໃນ
ລະດບັສູງ. ສ່ວນສະພາບເສດຖະກດິ ໃນປະເທດຍີ່ ປ ່ ນກ  ໄດ ື້ປະສບົກບັບນັຫາເງນິຝ ດເປັນເວລາດນົ, ດ ື້ວຍສະພາບ
ການດັ່ ງກ່າວນັ ື້ນ ອາດຈະເຮດັໃຫ ື້ການລງົທ ນມກີານຢ ດສະງກັໄດ ື້. 

- ປັດໄຈພາຍນອກ 

ສິ່ ງທ ື້າທາຍຈາກຂ ື້ຂດັແຍ່ງທາງການຄ ື້າລະຫວ່າງ ສປ ຈນີ - ສະຫະລດັອາເມລກິາ ເນື່ ອງຈາກໃນປີ 2018 ທີ່

ຜ່ານມາ ສອງປະເທດໄດ ື້ມກີານຂ ື້ນພາສນີ າເຂົ ື້າເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ເພື່ ອຈ ດປະສງົກດີກນັທາງການຄ ື້າ ແລະ ຕອບໂຕ ື້
ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ອນັເປັນເຫດໃຫ ື້ສົ່ ງຜນົເສຍຫາຍຕ ່ ເສດຖະກດິຂອງສອງປະເທດ ແລະ ອາດຈະລ ກລາມໄປເຖງິ
ເສດຖະກດິໂລກ ເຊິ່ ງຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ປະເທດໃນຂງົເຂດອາຊ ີ ທີ່ ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງທາງດ ື້ານເສດຖະກດິ ແລະ 
ການຄ ື້າກບັປະເທດຈນີໃນລະດບັສູງ ໂດຍສະເພາະການຫ  ດລງົຂອງການນ າເຂົ ື້າສນິຄ ື້າ. ໃນອກີມ ມໜ ່ ງກ ເປັນທດິ
ທາງທີ່ ດໃີຫ ື້ແກ່ນກັລງົທ ນທີ່ ບ ່ ໝັ ື້ນໃຈໃນເສດຖະກດິຂອງສອງປະເທດມະຫາອ ານາດ ຫນັຄວາມສນົໃຈມາລງົທ ນ ໃນ
ປະເທດທີ່ ກ າລງັພດັທະນາໃນຂງົເຂດອາຊຽນ ໂດຍ ສປປ ລາວກ ເປັນປະເທດໜ ່ ງທີ່ ມຄີວາມໝັ ື້ນຄງົທາງການເມອືງ 
ແລະ ຍງັມເີສດຖະກດິທີ່ ກ າລງັຈະເລນີຂະຫຍາຍຕວົ. 
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ທດິທາງການປັບຂ ື້ນອດັຕາດອກເບ ື້ຍຂອງອາເມລກິາໃນທ ື້າຍປີທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ມແີນວໂນ ື້ມຈະປັບຂ ື້ນອກີ
ໃນອະນາຄດົ ຕະຫ ອດຮອດການແຂງຄ່າຂອງເງນິໂດລາສະຫະລດັ ຈະເຮດັໃຫ ື້ຄ່າໃຊ ື້ຈ່າຍໃນການລະດມົທ ນສູງຂ ື້ນ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫ າດເກດີໃໝ່  ການຂ ື້ນອດັຕາດອກເບ ື້ຍຂອງອາເມລກິາອາດສົ່ ງຜນົຕ ່ ການໄຫ ອອກຂອງເງນິ
ທ ນຈາກບນັດາປະເທດຕ່າງໆເຂົ ື້າໄປສູ່ອາເມລກິາ ຊື່ ງສົ່ ງຜນົໃຫ ື້ເງນິໂດລາສະຫະລດັແຂງຄ່າຂ ື້ນ ທງັໝດົນັ ື້ນແມ່ນເປັນ
ປັດ ໄຈທີ່ ເຮດັໃຫ ື້ຄ່າໃຊ ື້ຈ່າຍໃນການລະດມົທ ນເພີ່ ມຂ ື້ນ. ນອກນັ ື້ນການຊະລ ຕວົຂອງເສດຖະກດິຈນີຍງັຈະສົ່ ງຜນົ
ກະທບົໂດຍລວມຕ ່ ເສດຖະກດິໂລກ. 

ເຖງິແນວໃດກ ຕາມ, ຜນົກະທບົຈາກສະພາບເສດຖະກດິ ແມ່ນມາຈາກຜນົກະທບົຈາກປັດໄຈພາຍນອກ 
ທີ່ ບ ່ ສາມາດຫ ກີລຽງ ແລະ ຄວບຄ ມໄດ ື້. ສ າລບັມາດຕະການເພື່ ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ທະນາຄານໄດ ື້ໃຫ ື້
ຄວາມສ າຄນັຕ ່ ການຕດິຕາມສະພາບເສດຖະກດິຢ່າງໃກ ື້ຊດິ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງເປັນສິ່ ງທີ່ ຂາດບ ່ ໄດ ື້ ເພື່ ອເປັນຂ ື້ມູນໃນການ
ຕດັສນິໃຈໃຫ ື້ທະນາຄານ ສາມາດປັບແຜນຍ ດທະສາດໃນການແຂ່ງຂນັໃຫ ື້ມຄີວາມເໝາະສມົກບັການປ່ຽນ ແປງ
ຂອງສະພາບເສດຖະກດິໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍໃຫ ື້ທະນາຄານໄດ ື້ຮບັຜນົກະທບົໜື້ອຍທີ່ ສ ດ. 

- ປັດໄຈພາຍໃນ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາລະບຽບການຂອງ ທຫລ ແມ່ນໄດ ື້ກ ານດົສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງນິຝາກ-ເງນິກູ ື້ ບ ່ ໃຫ ື້ເກນີ 3% 
(ສາມສ່ວນຮ ື້ອຍເປີເຊນັ). ຕ ່ ມາໃນປີ 2019 ໄດ ື້ມກີານປ່ຽນແປງບາງລະບຽບການໃນປີ 2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ ື້

ຕກົລງົວ່າດ ື້ວຍການກ ານດົອດັຕາດອກເບ ື້ຍຂອງທະນາຄານທ ລະກດິ, ເລກທ ີ140/ທຫລ ທີ່ ມໃີຈຄວາມສ າຄນັແມ່ນ
ໄດ ື້ອະນ ຍາດໃຫ ື້ທະນາຄານທ ລະກດິກ ານດົອດັຕາດອກເບ ື້ຍເງນິຝາກ-ເງນິກູ ື້ ຂອງຕນົເປັນໄປຕາມກນົໄກການຕະ 
ຫ າດ. ປັດໄຈດັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍກະຕ ື້ນໃຫ ື້ທະນາຄານທ ລະກດິ ກ ຄ ື ທຄຕລ ໃຫ ື້ສາມາດກ ານດົອດັຕາດອກເບ ື້ຍເງນິ
ຝາກຂອງຕນົໃຫ ື້ແທດເໝາະກບັສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ຫ ກັການບ ລຫິານຕົ ື້ນທ ນໃນການດ າເນນີງານ. ພ ື້ອມ
ກນັນັັ ື້ນ ຍງັສາມາດບ ລຫິານອດັຕາດອກເບ ື້ຍເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ສອດຄ່ອງຕາມແຫ ່ ງທ ນ. 

ປັດ ໄຈພາຍໃນຂອງເສດຖະກດິລາວທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ ່ ທະນາຄານຍງັໄດ ື້ແກ່ ການກ ານດົນະໂຍບາຍ
ອດັ ຕາດອກເບ ື້ຍຂອງ ທຫລ ທີ່ ມແີນວໂນ ື້ມຫ  ດລງົຊື່ ງຈະສົ່ ງຜນົໂດຍກງົຕ ່ ການລະດມົເງນິຝາກຂອງທະນາຄານ 
ປະກອບກບັຄວາມຕ ື້ອງການຖຄືອງເງນິສດົຂອງປະຊາຊນົຍງັມສູີງ, ການຫ  ດຜ່ອນການລງົທ ນໃນໂຄງສ ື້າງພື ື້ນຖານ
ໂຄງລາງ ແລະ  ການເບກີຈ່າຍງບົປະມານຂອງພາກລດັຍງັລ ື້າຊ ື້າ ເຮດັໃຫ ື້ພາກການລງົທ ນປະສບົກບັການຂາດແຄນ
ເງນິທ ນ ຊື່ ງເປັນສາຍເຫດກ ່ ໃຫ ື້ເກດີມກີານຊ າລະໜີື້ລ ື້າຊ ື້າຕາມມາ. ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນການກ ານດົກດົເກນໃນການຄ ື້ມ
ຄອງລະບບົສະຖາບນັການເງນິຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມແີນວໂນ ື້ມຮດັແໜື້ນຂ ື້ນ ເພື່ ອໃຫ ື້ເປັນໄປຕາມ
ເກນກ ານດົຂອງອງົກອນລະຫວ່າງປະເທດທີ່  ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊກິ. 

ເພື່ ອເປັນການຮບັມກືບັນະໂຍບາຍດ ື້ານອດັຕາດອກເບ ື້ຍ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິທີ່ ຝືດເຄອືງ  ທຄຕລ . ໄດ ື້
ປະຕບິດັມາດຕະການໃນກ ານດົສດັສ່ວນລະຫວ່າງເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູ ື້ ເພື່ ອຮອງຮບັຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວໃນອດັຕາ
ສ່ວນທີ່ ເໝາະສມົ ດັ່ ງນີ ື້: 

 ວາງແຜນການລະດມົເງນິຝາກໄລຍະສັ ື້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

I-10 
 

 ວາງແຜນການລະດມົເງນິຝາກໃຫ ື້ແທດເໝາະກບັແຕ່ລະເຂດ ໂດຍສະເພາະເນັ ື້ນການລະດມົເງນິຝາກມກີ າ
ນດົໃຫ ື້ກວມອດັຕາສ່ວນຫ າຍຂອງເງນິຝາກທງັໝດົ  ໃຊ ື້ດໃຫ ື້ການລະດມົທ ນ ສອດຄ່ອງກບັການນ າເພື່ ອເຮັ
ທ ນທີ່ ເປັນທ ນໄລຍະຍາວ. 

 ຮກັສາ ແລະ ເພີ່ ມເງນິຝາກສະກ ນເງນິກບີໃຫ ື້ຫ າຍຂ ື້ນ ແລະ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການລະດມົເງນິສະກ ນໂດລາ 
ແລະ ສະກ ນບາດ. 

 ທບົທວນ ແລະ ພຈິາລະນາ ຜະລດິຕະພນັເງນິຝາກມກີ ານດົໄລຍະຍາວວ່າແທດເໝາະກບັຄວາມຕ ື້ອງການ
ຂອງລູກຄ ື້າ, ພ ື້ອມທງັຈ າແນກກ ່ ມລູກຄ ື້າ ແລະ ໂຄສະນາໃຫ ື້ເຂົ ື້າເຖງິກ ່ ມລູກຄ ື້າເປົື້າໝາຍ. ໃນຂະນະດຽວ
ກນັກ ຕ ື້ອງພຈິາລະນາໂປຣໂມຊນັເງນິຝາກທີ່ ເໝາະສມົໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າເງນິຝາກ ເພື່ ອລະດມົເງນິໄລຍະຍາວ
ໄດ ື້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

 ເພີ່ ມມາດຕະການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານສນີເຊື່ ອ, ອງີໃສ່ສະພາບເສດຖະກດິ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການວເິຄາະ
ຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ອຍເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ກບັໂຄງການຕ່າງໆ. 

 ເອາົໃຈໃສ່ການຕດິຕາມ, ດູແລລູກຄ ື້າຢ່າງໃກ ື້ສດິ ເພື່ ອກ າໄດ ື້ສະພາບການດ າເນນີທ ລະກດິຂອງລູກຄ ື້າ, 
ຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ື້ນ. 

 ໃຫ ື້ຄ າແນະນ າລູກຄ ື້າໃນການບ ລຫິານການເງນິ, ແນ ໃສ່ຊ່ວຍເຫ ອືລູກຄ ື້າໃນດ ື້ານການດ າເນນີທ ລະກດິໃຫ ື້
ໄດ ື້ຕາມເປົື້າໝາຍ ແລະ ສາມາດຮບັມກືບັສະພາບປ່ຽນແປງທາງທ ລະກດິ. 

3.2 ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊື່ ອ 

ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊື່ ອໝາຍເຖງິຄວາມສ່ຽງຈາກການທີ່ ຜູ ື້ກູ ື້ຢືມ ຫ  ື ຄູ່ສນັຍາບ ່ ສາມາດປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນ
ໄຂແລະ  ຂ ື້ຕກົລງົໃນສນັຍາ ຊື່ ງອາດເປັນເພາະຄູ່ສນັຍາປະເຊນີບນັຫາທາງການເງນິເຮດັໃຫ ື້ບ ່ ສາມາດຊ າລະໜີື້ເມ ື່ ອ
ຄບົກ ານດົໄດ ື້ ຫ  ືເຈດຕະນາບ ່ ປະຕບິດັຕາມສນັຍາ ຊື່ ງສົ່ ງຜນົໃຫ ື້ເກດີຄວາມເສຍຫາຍຕ ່ ທ ລະກດິທະນາຄານ ເປັນຕົ ື້ນ
ແມ່ນລາຍຮບັຈາກສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ. ຄວາມສ່ຽງທາງດ ື້ານສນິເຊື່ ອແມ່ນເກດີມາຈາກຫ າຍປັດ ໄຈ ໄດ ື້ແກ່: 

- ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ  

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງເກດີຈາກພາຍນອກທີ່ ສ າຄນັ ແມ່ນມາຈາກສະພາບການຂ ື້ນລງົຂອງເສດຖະກດິທງັພາຍ
ໃນ ແລະ  ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ ນ: ການເໜງັຕງີຂອງອດັຕາດອກເບ ື້ຍ, ການເໜງັຕງີຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນ, ສະພາວະທາງ
ດ ື້ານການເມອືງເປັນຕົ ື້ນ, ນອກນັ ື້ນຍງັມປັີດໄຈພາຍນອກອື່ ນໆອກີທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ ເຊັ່ ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີື້

ຂອງລູກຄ ື້າ, ຄວາມຈງິໃຈຂອງລູກຄ ື້າ, ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງ ທຫລ ທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງກບັການບ ລຫິານສນິເຊື່ ອ
ຂອງທະນາຄານທ ລະກດິ ເຊັ່ ນ: ການເພີ່ ມມາດຕະການທາງດ ື້ານສນິເຊື່ ອ (ການຈດັຊັ ື້ນໜີ ື້), ການຈດັລະດບັຄວາມ
ສ່ຽງທາງດ ື້ານສນິເຊື່ ອຂອງລູກຄ ື້າແຕ່ລະລາຍ, ການກ ານດົເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ອ ານາດໃນການອະນ ມດັສນິເຊື່ ອເປັນຕົ ື້ນ. 

ການຈດັຊັ ື້ນໜີ ື້ສນິເຊື່ ອ ແລະ  ການຫກັເງນິແຮຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອຕ ່ ກບັລາຍການສນິເຊື່ ອຂອງ ທຄຕລ 
ແມ່ນໄດ ື້ປະຕບິດັຕາມຂ ື້ຕກົລງົ ສະບບັເລກທ ີ 512/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ 29 ມຖິ ນາ 2018 ຂອງ ທຫລ ຊື່ ງມລີາຍ
ລະອຽດດັ່ ງນີ ື້:
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ຕາຕະລາງ 14: ການຈດັຊັ ື້ນໜີ ື້  ແລະ  ອດັຕາສ່ວນເງນິແຮຂັ ື້ນຕ ່ າ 

ໜີື້ທີ່ ຖກືຈດັຊັ ື້ນ ຈ ານວນວນັຄ ື້າງຊ າລະ ອດັຕາສ່ວນເງນິແຮຂັ ື້ນຕ ່ າ 

ໜີື້ປົກກະຕ ິ 
(Normal or Pass) 

< 30 0,5% 

ໜີື້ຄວນເອາົໃຈໃສ່ 
(Watch or Special Mention) 

30 ≥   ແຕ່ບ ່ ເຖງິ 90 3% 

ໜີື້ຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ  
(Substandard) 

90 ≤   ແຕ່ບ ່ ເຖງິ 180 20% 

ໜີື້ສງົໃສ  
(Doubtful) 

180 ≤   ແຕ່ບ ່ ເຖງິ 360 05 % 

ໜີື້ສູນ 
(Loss) 

≥   360 001 % 

ການຮບັມຕື ່ ຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ທຄຕລ ໄດ ື້ຕດິຕາມສະພາບເສດຖະກດິຢ່າງໃກ ື້ຊດິ ແລະ  ຕ ່ ເນື່ ອງ ເພື່ ອ
ຊອກຫາວທິຮີບັມ ືຫ  ືປື້ອງກນັ ໃນກ ລະນມີກີານປ່ຽນແປງສະພາບພາຍນອກທີ່ ສົ່ ງຜນົລບົຕ ່  ທະນາຄານ ແລະ  ຄົ ື້ນ
ຄວ ື້າຫາໂອກາດເມື່ ອສະພາບເສດຖະກດິເອື ື້ອອ ານວຍ ແລະ ນອກຈາກນີ ື້ ທຄຕລ ໄດ ື້ຍກົສູງການດ າເນນີທ ລະກດິ 
ໂດຍສະເພາະດ ື້ານສນິເຊື່ ອໃຫ ື້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັນຕິກິ າກ່ຽວຂ ື້ອງໃນປະຈ ບນັ ແລະ  ບາງລະບຽບອາດປ່ຽນແປງ
ໃນຕ ່ ໜ ື້າ. ສະນັ ື້ນ, ເພື່ ອຮອງຮບັການປ່ຽນແປງບາງລະບຽບການກ່ຽວກບັທະນາຄານໃນອະນາຄດົ, ທະນາຄານ ໄດ ື້
ກະກຽມຄວາມພ ື້ອມຫ າຍດ ື້ານ ແລະ  ໄດ ື້ວ່າຈ ື້າງບ ລສິດັທີ່ ປ ກສາລະດບັສາກນົເຂົ ື້າມາຊ່ວຍເພື່ ອປັບປ ງລະບຽບພາຍ
ໃນຕ່າງໆ ແລະ  ຊອກຫາເຄື່ ອງມຊ່ືວຍໃນການປະຕບິດັງານດ ື້ານສນິເຊື່ ອ, ເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູການວເິຄາະຂ ື້ມູນ
ທາງການເງນິ, ເຄື່ ອງມໃືຊ ື້ຊີ ື້ວດັຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອ ແລະ  ເຄື່ ອງມຈືດັອນັດບັສນິເຊື່ ອ. 

- ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍໃນ  

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງເກດີຈາກພາຍໃນແມ່ນປັດໃຈທີ່ ເກດີຂ ື້ນຈາກພາຍໃນຂອງທະນາຄານເອງໄດ ື້ແກ່: ການວ ິ
ເຄາະ ແລະ  ປະເມນີສນິເຊື່ ອ, ການປະເມນີ ແລະ  ຮບັຫ ກັຊບັຄ ື້າປະກນັ, ຈນັຍາບນັຂອງພະນກັງານສນິເຊື່ ອ, ຂະ
ບວນການອະນ ມດັ, ລະບອບ, ລະບບົ, ເຄື່ ອງມຕືດິຕາມ ແລະ ຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານສນິເຊື່ ອ ນບັແຕ່ເລີ່ ມຕົ ື້ນຂັ ື້ນຕອນ
ກ່ອນການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ຈນົຮອດຂັ ື້ນຕອນສ ດທ ື້າຍກ ຄກືານຊ າລະເງນິກູ ື້ຄນືໃຫ ື້ທະນາຄານທງັໝດົຂອງລູກຄ ື້າ. 
ເນື່ ອງຈາກສນິເຊື່ ອແມ່ນທ ລະກດິຫ ກັຂອງທະນາຄານ, ການບ ລຫິານດ ື້ານສນິເຊື່ ອຈ ່ ງເປັນບນັຫາທີ່ ສ າຄນັທີ່ ສ ດຂອງ
ທະນາຄານ. ຖື້າການບ ລຫິານ ຫ  ືການຄ ື້ມຄອງທາງດ ື້ານສນິເຊື່ ອດກີ ຈະສົ່ ງຜນົດຕີ ່ ທະນາຄານ ເຮດັໃຫ ື້ທະນາຄານມີ
ຜນົກ າໄລ. ແຕ່ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ ຖື້າຫາກການບ ລຫິານສນິເຊື່ ອຫາກບ ່ ມປີະສດິທພິາບ ອາດຈະກ ່ ໃຫ ື້ເກດີມຜີນົ
ກະທບົໂດຍກງົຕ ່ ລາຍຮບັຂອງທະນາຄານ. 

ໃນການຮບັມຕື ່ ກບັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອ ທຄຕລ ໄດ ື້ມໜ່ີວຍງານສະເພາະເພື່ ອບ ລຫິານ ແລະ 
ຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອ, ໃນທົ່ ວລະບບົ ທຄຕລ ໄດ ື້ມນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການເປັນບ່ອນອງີໃນ



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

I-12 
 

ການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ ແລະ ຄ ື້ມຄອງບນັດາຄູ່ສນັຍາ, ນອກຈາກນັ ື້ນ ທຄຕລ ຍງັໄດ ື້ມກີານທບົທວນ ແລະ ຕດິຕາມຢ່າງ
ໃກ ື້ສດິ, ທະນາຄານເນັ ື້ນການສ ື້າງວດັທະນະທ າສນິເຊື່ ອທີ່ ເຂັ ື້ມແຂງໂດຍມຫີ ກັການ ແລະ  ເປົື້າໝາຍທີ່ ຊດັເຈນເພື່ ອ
ໃຫ ື້ພະນກັງານສນິເຊື່ ອເຂົ ື້າໃຈຫ ກັການປະຕບິດັງານດ ື້ານສນິເຊື່ ອ ແລະ  ສື່ ສານບນົພື ື້ນຖານດຽວກນັທົ່ ວລະບບົ 
ນອກນັ ື້ນຍງັມກີານຈດັຝ ກອບົຮມົໃຫຍ່ທົ່ ວລະບບົ ແລະ  ສອບເສງັ ເພື່ ອວດັແທກຄ ນນະພາບພະນກັງານສນິເຊື່ ອໃນ
ທ ກໆປີ. 

ທຄຕລ ໄດ ື້ອອກນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອ ອງີຕາມຫ ກັການສາກນົ ໂດຍສະເພາະ BASEL 
II ເຊິ່ ງລວມທງັການກ ານດົ: ການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູ ື້ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ື້ອງກບັວຽກງານສນິ
ເຊື່ ອ, ຫ ກັການປະເມນີ ແລະ ອະນ ມດັສນິເຊື່ ອ, ຫ ກັຊບັຄ ື້າປະກນັ, ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອການຫ  ດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ. 

ລວມໄປເຖງິຈະໄດ ື້ນ າໃຊ ື້ລະບບົຈດັລະດບັຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອແບບໃໝ່ມານ າໃຊ ື້ໃນຂະບວນການປະເມນີ
ແລະ ວເິຄາະສນິເຊື່ ອເພື່ ອຊ່ວຍໃຫ ື້ທະນາຄານສາມາດຈດັລະດບັສນິເຊື່ ອໃຫ ື້ໃກ ື້ຄຽງກບັມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ 
ສາມາດສະທ ື້ອນຄວາມເປັນຈງິໄດ ື້ຫ າຍທີ່ ສ ດ ເພື່ ອຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍສນິເຊື່ ອທີ່ ບ ່ ມປີະສດິທພິາບ. 

- ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊື່ ອຈາກລູກໜີື້ລາຍໃຫຍ່  

ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊື່ ອຈາກລູກໜີື້ລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖງິຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຈາກການທີ່ ທະນາຄານປ່ອຍເງນິ
ກູ ື້ ຫ  ືລງົທ ນ, ສ ື້າງພາລະຜູກພນັທາງການເງນິ, ໃຫ ື້ການຄ ື້າປະກນັໃຫ ື້ແກ່ລູກໜີື້ກ ່ ມໃດກ ່ ມໜ ່ ງ ຫ  ືໂຄງການໃດໜ ່ ງທີ່

ມມີູນຄ່າສູງ ຫາກເກດີຄວາມເສຍຫາຍຂ ື້ນກ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ ່ ຖານະທາງການເງນິ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການດ າເນນີທ ລະກດິຂອງທະນາຄານ. ຕ ່ ກບັການຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊື່ ອຈາກລູກໜີື້ລາຍໃຫຍ່ນັ ື້ນ ທະນາ 
ຄານຕ ື້ອງກະຈາຍຄວາມສ່ຽງອອກໄປໃນຫ າຍກ ່ ມລູກຄ ື້າ.  

ມາດຕະການໃນການປະຕບິດັຕ ່ ກບັຄວາມສ່ຽງຂ ື້າງເທງິ ທຄຕລ ໄດ ື້ມນີະໂຍບາຍຄ ື້ມຄອງສນິເຊື່ ອ ໂດຍກ າ
ນດົການປ່ອຍສນິເຊື່ ອໃຫ ື້ກບັບ ກຄນົ ຫ  ືບ ລສິດັໃດໜ ່ ງບ ່ ໃຫ ື້ເກນີ 25% ຂອງທ ນຊັ ື້ນໜ ່ ງ ແລະ  ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ
ໃຫ ື້ກບັກ ່ ມບ ລສິດັໃດໜ ່ ງບ ່ ໃຫ ື້ເກນີ 50% ຂອງທ ນຊັ ື້ນໜ ່ ງ. ທີ່ ສ າຄນັ, ການໃຫ ື້ສນິເຊື່ ອແກ່ບນັດາລູກຄ ື້າລາຍໃຫຍ່ 
(10% ຂອງທ ນຂ ື້ນໄປ) ລວມກນັຕ ື້ອງບ ່ ເກນີ 8 ເທົ່ າ ຫ  ື800% ຂອງທ ນຊັ ື້ນໜ ່ ງ ຂອງ ທຄຕລ. 

- ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊື່ ອຈາກຂະແໜງເສດຖະກດິ 

ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊື່ ອຈາກຂະແໜງເສດຖະກດິ ໝາຍເຖງິຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຈາກການທີ່ ທະນາຄານປ່ອຍ
ເງນິກູ ື້ ແລະ/ຫ  ືສ ື້າງພາລະຜູກພນັທາງການເງນິໃຫ ື້ແກ່ລູກໜີື້ທີ່ ຢູ່ໃນຂະແໜງເສດຖະກດິໃດໜ ່ ງທີ່ ມມີູນຄ່າສູງ  ຫາກ
ເກດີພາວະຕກົຕ ່ າໃນຂະແໜງເສດຖະກດິນັ ື້ນ ຈະເກດີຄວາມເສຍຫາຍ ຫ  ືຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ ່ ຖານະທາງ
ການເງນິ ແລະ  ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນນີທ ລະກດິຂອງທະນາຄານ ເຊັ່ ນ: ການໃຫ ື້ສນິເຊື່ ອໃນໂຄງການກ ່ ສ ື້າງ
ພື ື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຂະແໜງການກ ່ ສ ື້າງ ແລະ  ອື່ ນໆ. ທະນາຄານຕ ື້ອງກະຈາຍຄວາມສ່ຽງຈາກການໃຫ ື້ສນິເຊື່ ອໃນ
ຂະແໜງການເສດຖະກດິໃດໜ ່ ງອອກໄປເພື່ ອບ ່ ໃຫ ື້ເກດີຜນົກະທບົຕ ່ ທະນາຄານ ຖື້າຫາກເກດີພາວະເສດຖະກດິ
ຕກົຕ ່ າໃນຂະແໜງເສດຖະກດິໃດໜ ່ ງ. 
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ສ າລບັມາດຕະການຕ ່ ກບັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊື່ ອຈາກຂະແໜງການເສດຖະກດິ, ທຄຕລ ໄດ ື້
ເອາົໃຈໃສ່ໃນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອໄປຫ າຍຂະແໜງການ ໂດຍເນັ ື້ນການໃຫ ື້ສນິເຊື່ ອແກ່ຂະແໜງການ  
ເສດຖະກດິໃດໜ ່ ງບ ່ ເກນີ 30% ຂອງຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝດົ. 

3.3 ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານຕະຫ າດ 

ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານຕະຫ າດແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ ມຕີ ່ ລາຍຮບັຂອງ ທຄຕລ ອາດເກດີຂ ື້ນຈາກການເຮດັທ ລະກ າ 
ຫ  ືການຕມີູນຄ່າໃນບດົລາຍງານການເງນິຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ອາດຈະກະທບົຕ ່ ຊບັສນິ, ໜີື້ສນິ ແລະ ທ ນ ຊື່ ງອາດເປັນ
ຜນົກະທບົຕ ່ ກ າໄລ/ຂາດທ ນຂອງທະນາຄານ, ສາເຫດຂອງຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວແມ່ນມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ
ອດັຕາດອກເບ ື້ຍ, ອດັຕາແລກປ່ຽນ ແລະ  ລາຄາຂອງຫ ກັຊບັໃນຕະຫ າດທີ່  ທຄຕລ ລງົທ ນ ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ 
ໃນປະຈ ບນັເຫນັວ່າຄວາມສ່ຽງດ ື້ານຕະຫ າດສ າລບັ ທຄຕລ ແມ່ນມໂີອກາດເກດີຂ ື້ນໜ ື້ອຍ, ດັ່ ງທີ່ ເຫນັໄດ ື້ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ: 

- ອດັຕາດອກເບ ື້ຍມແີນວໂນ ື້ມຫ  ດລງົ ຊື່ ງເປັນຜນົດທີີ່ ຊ່ວຍໃຫ ື້ ທຄຕລ ຫ  ດຜ່ອນການຈ່າຍພນັທະຜູກພນັ
ຂອງດອກເບ ື້ຍເງນິຝາກ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເງນິກູ ື້ໄດ ື້ຫ າຍຂ ື້ນ ແຕ່ກ ເຫນັວ່າການຫ  ດລງົຂອງອດັຕາ
ດອກເບ ື້ຍໄດ ື້ເຮດັໃຫ ື້ການລະດມົທ ນຈາກເງນິຝາກຂະຫຍາຍຕວົຊ ື້າລງົ ຕ ່ ກບັເຫດການນີ ື້ ທຄຕລ ໄດ ື້ມີ
ການປັບປ ງນະໂຍບາຍ ເພື່ ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ໂດຍການໃຫ ື້ອດັຕາດອກເບ ື້ຍທີ່ ຍດືຍ ່ ນຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ  ນ າໃຊ ື້ແຫ ່ ງທ ນໃນຕະຫ າດ ໃຫ ື້ເກດີປະສດິທຜິນົຫ າຍທີ່ ສ ດ. 

- ທ ລະກ າການຊື ື້-ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ທຄຕລ ໂດຍສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຫ ື້ບ ລກິານລູກຄ ື້າທີ່ ຕ ື້ອງການ
ຊ າລະສະສາງຄ່າສນິຄ ື້າ ແລະ  ຄ່າບ ລກິານລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ ອປື້ອງກນັຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນ
ແປງຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນ ທະນາຄານແມ່ນເຮດັທ ລະກ າການຊື ື້-ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດພາຍໃນວນັ.  

- ການລງົທ ນໃນຫ ກັຊບັຂອງ ທຄຕລ ທງັໝດົແມ່ນປະກອບມລີາຍການພນັທະບດັ ແລະ ຮ ື້ນໃນຕະຫ າດຫ ກັ
ຊບັລາວ ຊື່ ງເຫນັວ່າມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ າ ເນື່ ອງຈາກເປັນພນັທະບດັລດັຖະບານ ແລະ  ລາຄາຮ ື້ນໃນຕະຫ າດ
ພາຍໃນກ ມຄີວາມຜນັຜວນໜື້ອຍ. 

ການຮບັມຕື ່ ຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ທຄຕລ ກ ໄດ ື້ສບືຕ ່ ປັບປ ງການບ ລຫິານຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ ື້ານຕະຫ າດ
ຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ໄປຄຽງຄູ່ກນັກບັການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັທາງດ ື້ານການ
ເງນິ ທງັໃນປະຈ ບນັ ແລະ ອະນາຄດົ. 

3.4 ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານການແຂ່ງຂນັໃນຂະແໜງການທະນາຄານ 

ໃນຊ ມປີທີ່ ຜ່ານມາ, ຂະແໜງການທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ື້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາທງັດ ື້ານ
ປະລມິານ ແລະ ຄ ນນະພາບ ເຊິ່ ງເຫນັໄດ ື້ຈາກໃນປີ 2006 ສປປ ລາວ ມທີະນາຄານທ ລະກດິ ລວມທງັສາຂາ
ທະນາຄານທ ລະກດິຕ່າງປະເທດ ຢູ່ພຽງແຕ່ 12 ແຫ່ງເທົ່ ານັ ື້ນ, ແຕ່ມາຮອດປີ 2019 ທະນາຄານທ ລະກດິ ໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນ
ເປັນ 43 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງໃນນີ ື້ປະກອບມ:ີ ທະນາຄານທ ລະກດິລດັ 3 ແຫ່ງ, ທະນາຄານສະເພາະກດິ 1 ແຫ່ງ, ທະນາຄານ
ທ ລະກດິລດັຮ່ວມທ ນ 3 ແຫ່ງ, ທະນາຄານເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 8 ແຫ່ງ, ທະນາຄານທ ລະກດິທີ່
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ເປັນບ ລສິດັລູກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ 8 ແຫ່ງ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ ລະກດິຕ່າງປະເທດ 20 ແຫ່ງ (ທຫລ, 
2019). ແນວໃດກ ຕາມ, ຈາກຈ ານວນທະນາຄານທີ່ ເພີ່ ມຫ າຍຂ ື້ນ ມນັໄດ ື້ເຮດັໃຫ ື້ບນັດາທະນາຄານທ ລະກດິແຕ່ລະ
ແຫ່ງ ມກີານແຂ່ງຂນັທາງທ ລະກດິທີ່ ຮ ນແຮງຂ ື້ນເລື ື້ອຍໆ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄ ນນະພາບໃນການບ ລກິານຂອງຕນົໃຫ ື້
ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັຄູ່ແຂ່ງໄດ ື້ ບ ່ ຈະເປັນການສ ື້າງຜະລດິຕະພນັເພື່ ອໃຫ ື້ບ ລກິານແກ່ລູກຄ ື້າ ດ ື້ວຍການການນ າ ໃຊ ື້ເຕກັ
ໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ໄດ ື້ແກ່: ການບ ລກິານຕູ ື້ຖອນເງນິສດົ (ATM), ຕູ ື້ຝາກເງນິອດັຕະໂນມດັ (CDM), ເຄອືຂ່າຍ 
B-Connex, BCEL One, i-Bank, EDC, SME Banking, ຜະລດິຕະພນັບດັເປັນຕົ ື້ນແມ່ນ BCEL 
UnionPay, BCEL VISA, MasterCard ແລະ ບ ລກິານອື່ ນໆ ເພື່ ອຮອງຮບັຄວາມຕ ື້ອງການໃນອະນາຄດົ. 

3.5 ການປ່ຽນແປງທາງດ ື້ານທ ລະກດິໃນຍ ກໄອທ ີ

ປະຈ ບນັນີ ື້ ການແຂ່ງຂນັທາງດ ື້ານທ ລະກດິຂອງສະຖາບນັການເງນິແມ່ນນບັມື ື້ນບັສູງຂ ື້ນ. ສະນັ ື້ນ, ຈ  ່ ງເຮດັ
ໃຫ ື້ບນັດາສະຖາບນັການເງນິ ກ ຄບືນັດາທະນາຄານທ ລະກດິ ຕ ື້ອງໄດ ື້ປັບຕວົຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ ເພື່ ອຄວາມຍນືຍງົ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ ໃນທ ລະກດິ ແລະ ສາມາດສ ື້າງຂ ື້ແຂ່ງຂນັເພື່ ອໃຫ ື້ໄດ ື້ປຽບຄູ່ແຂ່ງ. ດ ື້ວຍເຫດນີ ື້, ການນ າໃຊ ື້
ເຄື່ ອງມເືຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ທີ່ ທນັສະໄໝເຂົ ື້າໃນການດ າເນນີທ ລະກດິຈ ່ ງເປັນເລື່ ອງຈ າເປັນ ຕ ່ ກບັສະພາບເສດຖະກດິທີ່

ມກີານແຂ່ງຂນັສູງນີ ື້  ເພື່ ອຫນັສູ່ການ ໃຫ ື້ບ ລກິານຂອງທະນາຄານທີ່ ມຄີວາມທນັສະໄໝ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້
ລູກຄ ື້າສາມາດເຂົ ື້າເຖງິການບ ລກິານຂອງທະນາຄານໄດ ື້ສະດວກຢູ່ທ ກທີ່ ທ ກເວລາ, ຮບັປະກນັດ ື້ານຄວາມປອດໄພ 
ແລະ  ຍກົສູງປະສດິທພິາບໃນການເຮດັວຽກ ພ ື້ອມທງັສ ື້າງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ ື້ານທ ລະກດິ. ພ ື້ອມດຽວກນັນັ ື້ນ 
ທະນາຄານຕ ື້ອງໄດ ື້ຄດິສະເໝວ່ີາ ການນ າເອາົເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝເຂົ ື້າມານ າໃຊ ື້ນັ ື້ນແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຄວາມສ່ຽງທາງດ ື້ານໄພຄ ກຄາມດ ື້ານລະບບົຂ ື້ມູນຂ່າວສານ ຫ  ື ຄວາມປອດໄພທາງດ ື້ານລະບບົເຄອື
ຂ່າຍຄອມພວີເຕຂີອງທະນາຄານ ຊື່ ງເປັນສິ່ ງທີ່ ຫ ກີລ ື້ຽງບ ່ ໄດ ື້ ແລະ ປະຈ ບນັ ແມ່ນເພີ່ ມຂ ື້ນຢ່າງວ່ອງໄວມຫີ າຍຮູບ
ແບບ ແລະ ມຄີວາມສບັຊ ື້ອນຫ າຍຂ ື້ນ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົ ໂດຍກງົຕ ່ ການຕດັສນິໃຈເລອືກໃຊ ື້ບ ລກິານຂອງລູກຄ ື້າ 
ທະນາຄານຈ ່ ງຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້ຫນັໄປສູ່ຄວາມເປັນມາດຕະຖານສາກນົຫ າຍຂ ື້ນ ແລະ  ກຽມພ ື້ອມຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ ໃນ
ການປື້ອງກນັ ແລະ ການຮບັມຕື ່ ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ຊື່ ງລກັສະນະຄວາມສ່ຽງດ ື້ານລະບບົຂ ື້ມູນຂ່າວສານທີ່ ເຫນັໄດ ື້ ແລະ 
ວທິກີານປື້ອງກນັມຄີ:ື 

 ຄວາມສ່ຽງຈາກການນ າເອາົອ ປະກອນອື່ ນທີ່ ບ ່ ໄດ ື້ຮບັອະນ ຍາດເຂົ ື້າມາເຊື່ ອມຕ ່  ຊື່ ງທະນາຄານໄດ ື້ນ າໃຊ ື້ຊອຟ
ແວເຂົ ື້າໃນການຄ ື້ມຄອງຊບັພະຍາກອນຄອມພວີເຕແີບບລວມສູນທີ່ ມປີະສດິທພິາບສູງ, ສາມາດປື້ອງກນັ
ໄວຣດັຄອມພວິເຕໄີດ ື້ ໂດຍສາມາດຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາໄດ ື້ສມົຄວນຕາມນະໂຍບາຍທີ່  ທະນາຄານໄດ ື້
ກ ານດົໄວ ື້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 ຄວາມສ່ຽງຈາກເຄື່ ອງຄອມພວີເຕ ີ ແລະ ອ ປະກອນໄອທຂີດັຂ ື້ອງບ ່ ສາມາດເຮດັວຽກໄດ ື້ປົກກະຕ ິຊື່ ງທະ
ນາ ຄານໄດ ື້ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມກວດກາບນັດາວດັຖ ອ ປະກອນໄອທທີີ່ ຮບັໃຊ ື້ພາຍໃນທະນາຄານ. ອ ປະກອນ
ໃດໃຊ ື້ວຽກງານໄດ ື້ຫ າຍປີຕ ື້ອງໄດ ື້ປ່ຽນອອກ, ປະກອບເຄື່ ອງໃໝ່ທີ່ ມຄີ ນນະພາບສູງກວ່າ, ອບັເດດເຕກັໂນ
ໂລຊ,ີ ຈດັຫາອ ປະກອນສ າຮອງໃຫ ື້ມຄີວາມພ ື້ອມໃນການປ່ຽນແທນ ສ ື້າງລະບບົແມ່ຂ່າຍແລ່ນຄູ່ຂະໜານ
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ທງັໃນສະຖານທີ່  ແລະ  ນອກສະຖານທີ່  ເພື່ ອຮບັປະກນັການບ ລກິານໃຫ ື້ມລີກັສະນະຕ ່ ເນື່ ອງໄດ ື້ຕະຫ ອດ
ເວລາ. 

 ຄວາມສ່ຽງທາງດ ື້ານໂຈນລະກ າຂ ື້ມູນລູກຄ ື້າຂອງຜູ ື້ບ ່ ຫວງັດ,ີ ທະນາຄານໄດ ື້ອອກຄ າແນະນ າຜ່ານສື່ ສງັຄມົ
ອອນລາຍເປັນໄລຍະ ເພື່ ອໃຫ ື້ລູກຄ ື້າຮູ ື້ທນັເລ່ຫ ່ ຽມຂອງຜູ ື້ບ ່ ຫວງັດໃີນການລກັລອບເອາົຂ ື້ມູນຂອງລູກຄ ື້າ, 
ພ ື້ອມທງັຮູ ື້ຈກັວທິປີື້ອງກນັຂ ື້ມູນສ່ວນຕວົເປັນຕົ ື້ນແມ່ນ ຊື່ ຜູ ື້ໃຊ ື້, ລະຫດັຜ່ານເຂົ ື້າລະບບົ, ມສີະຕລິະວງັຕວົ
ໃນການນ າໃຊ ື້ຂ ື້ມູນຂ່າວສານຜ່ານຊ່ອງສື່ ສງັຄມົອອນລາຍ. ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນ, ທະນາຄານຍງັມຄີະນະຮບັຜດິ 
ຊອບເພື່ ອຕດິຕາມ, ກວດກາການນ າໃຊ ື້ຂ ື້ມູນຂ່າວສານທາງສື່ ສງັຄມົອອນລາຍ ເພື່ ອໃຫ ື້ທນັສະພາບການ 
ແລະ ແກ ື້ໄຂທນັເວລາ. 

 ຄວາມສ່ຽງທາງດ ື້ານຄວາມປອດໄພຂອງການນ າໃຊ ື້ຜະລດິຕະພັນ, ທະນາຄານໄດ ື້ມເີຄື່ ອງມໃືນການ
ຕດິຕາມ,  ປື້ອງກນັການຈ ູ່  ໂຈມທາງດ ື້ານເຕກັໂນໂລຊ ີ(Cybercrime) ທີ່ ໄດ ື້ມາດຕະຖານສາກນົ ເຊັ່ ນ: 
ການນ າໃຊ ື້ Secure Socket Layer (SSL) ໃນການເຂົ ື້າລະຫດັ, ຖອດລະຫດັ ຂອງຜູ ື້ນ າໃຊ ື້ລະບບົ, 
ບ ່ ວ່າຈະເປັນເວບັໄຊຂອງທະນາຄານ, ຜະລດິຕະພນັໄອແບງັ (i-Bank), ທງັນີ ື້ກ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມ
ປອດໄພໃນການນ າໃຊ ື້ຜະລດິຕະພນັຂອງ ທຄຕລ. 

ດັ່ ງນັ ື້ນ, ເພື່ ອຮບັມຕື ່ ຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ແລະ ສ ື້າງຄວາມໝັ ື້ນໃຈໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າຜູ ື້ມາໃຊ ື້ບ ລກິານ, ຄູ່ຮ່ວມ
ທ ລະກດິ, ນກັລງົທ ນພາຍໃນ ແລະ  ຕ່າງປະເທດ ທະນາຄານຈ ່ ງໄດ ື້ມຄີວາມຈ າເປັນໃນການນ າໃຊ ື້ເງນິທ ນຈ ານວນ
ໜ ່ ງເຂົ ື້າໃນການພດັທະນາ, ປັບປ ງ ແລະ ຍກົລະດບັດ ື້ານລະບບົໄອທໄີປສູ່ຄວາມທນັສະໄໝ ໃກ ື້ຄຽງລະດບັສາກນົ
ເທື່ ອລະກ ື້າວ. 

3.6 ການປ່ຽນແປງທາງດ ື້ານລະບຽບຫ ກັການ 

ທຫລ ຊື່ ງເປັນອງົກອນຄ ື້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກດິ ແລະ  ສະຖາບນັການເງນິຕ່າງໆໄດ ື້ວາງນະໂຍບາຍໃນ
ການຄ ື້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິອອກມາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອໃຫ ື້ການດ າເນນີທ ລະກດິສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ
ທາງດ ື້ານການເງນິຂອງ ທຫລ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການຄູ ື້ມຄອງສະພາບຄ່ອງ  ແລະ  ຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການ
ດ າເນນີທ ລະກດິຂອງທະນາຄານໄດ ື້ແກ່: 

3.6.1 ຫ ກັການບາເຊວ II ( Basel II ) 

ໃນຫ ກັການບາເຊວ II ຈະເນັ ື້ນໜກັເລື່ ອງຄວາມພຽງພ ຂອງເງນິທ ນຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ມນີ ື້າໜກັຄວາມສ່ຽງ. ໃນ
ຊບັສນິທີ່ ມນີ ື້າໜກັຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະປະເພດນັ ື້ນ ທຫລ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ຢ່າງຈະແຈ ື້ງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງອງົກອນການເງນິສາກນົ ຊື່ ງຈະສ ື້າງຄວາມຫຍ ື້ງຍາກໃຫ ື້ແກ່ບນັດາທະນາຄານໃນການປະຕບິດັຕາມຫ ກັການ
ດັ່ ງກ່າວໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນ ເນື່ ອງຈາກມນັອາດຈະມຜີນົກະທບົຕ ່ ກບັຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນ ແລະ ລາຍຮບັຕົ ື້ນຕ ຂອງ
ທະນາຄານທ ລະກດິ. ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນ (Capital Adequacy Ratio: CAR) ແມ່ນເປັນ
ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊ ື້ໃນການວດັແທກຄວາມພຽງພ ຂອງເງນິທ ນຕ ່ ຊບັສນິສ່ຽງ ຊື່ ງຄດິໄລ່ຈາກທ ນຊັ ື້ນ I (Capital Tier 1) 
ແລະ ທ ນຊັ ື້ນ II (Capital Tier 2) ທຽບກບັຊບັສນິສ່ຽງທງັໝດົ (Risk Assets):   
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CAR =[( ທ ນຊັ ື້ນ 1 + ທ ນຊັ ື້ນ 2 )   / ລວມຜນົຄູນຊບັສນິທີ່ ມນີ ື້າໜກັຄວາມສ່ຽງທງັໝດົ] X 100 ≥  8%. 

ໃນປະຈ ບນັ ຄູ່ມຫື ກັການບາເຊວ II ແມ່ນຍງັພວມສບືຕ ່ ຄົ ື້ນຄວ ື້າທາງດ ື້ານລະບຽບ ແລະ ຫ ກັການ ໃຫ ື້
ສອດຄ່ອງກບັສະພາບເສດຖະກດິຂອງຂະແໜງການທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ. ດັ່ ງນັ ື້ນ ທຄຕລ ຈ ່ ງໄດ ື້ກຽມຄວາມ
ພ ື້ອມ ແລະ ໃຫ ື້ຄວາມສ າຄນັໃນການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນກ່ຽວກບັວຽກງານດັ່ ງກ່າວເປັນປະຈ າ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັປະສດິທພິາບໃນການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັຕາມຫ ກັເກນບາເຊວ II ຂອງທະນາຄານໃນອະນາຄດົ. 

3.6.2 ການປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍອື່ ນ 

ບນັດາທະນາຄານທ ລະກດິ ຕ ື້ອງໄດ ື້ປະຕບິດັຕາມບນັດາລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ກດົເກນເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່  
ທຫລ  ແລະ  ອງົກອນຄ ື້ມຄອງທາງດ ື້ານຫ ກັຊບັ ກ ານດົອອກມາໃນແຕ່ລະໄລຍະເຊັ່ ນ: ການຄ ື້ມຄອງທາງດ ື້ານສນິ
ເຊື່ ອ, ການຄ ື້ມຄອງດ ື້ານເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ດ ື້ານອດັຕາແລກປ່ຽນ, ການຄ ື້ມຄອງດ ື້ານອດັຕາດອກເບ ື້ຍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ລະບຽບສາກນົ: ທຄຕລ ໄດ ື້ເຂົ ື້າເປັນສະຖາບນັການເງນິທີ່ ປະຕບິດັ ພາຍ ໃຕ ື້ກດົໝາຍ FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance Act) ກດົໝາຍວ່າດ ື້ວຍ ການເສຍພາສອີາກອນຂອງບ ກຄນົ  ແລະ  
ນຕິບິ ກຄນົຂອງປະເທດອາເມລກິາທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໄດ ື້ໃຫ ື້ຄວາມສ າຄນັໃນການມສ່ີວນຮ່ວມ
ເຂົ ື້າໃນວຽກງານຕ ື້ານການຟອກເງນິ ແລະ  ສະໜອງທ ນໃຫ ື້ແກ່ການກ ່ ການຮ ື້າຍ. ນອກນັ ື້ນຍງັມກີານ
ປະຕບິດັມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັກບັບນັຊລີາຍຊື່ ທີ່ ຖກືຂ ື້ວມບາດໂດຍອງົການຈດັຕັ ື້ງຂອງສາກນົ.  

- ລະບຽບພາຍໃນ: ທຄຕລ ໄດ ື້ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວຂ ື້ອງທີ່ ປະກາດໃຊ ື້ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ. ນອກນັ ື້ນຍງັມກີານປັບປ ງ ແລະ ພດັທະນາບນັດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ບນັດາຄູ່ມຂືອງ
ທະນາຄານໃຫ ື້ແທດເໝາະກບັສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ. 

3.6.3 ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສະພາບຄ່ອງ 

ຄວາມສ່ຽງທາງດ ື້ານສະພາບຄ່ອງແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຈາກການທີ່ ທະນາຄານ ບ ່ ສາມາດຊ າລະໜີື້ ແລະ 
ພາລະຜູກພນັທາງສນັຍາຂອງທະນາຄານໄດ ື້ ເນື່ ອງຈາກການຂາດສະພາບຄ່ອງທາງການເງນິ. ຈ ດປະສງົໃນການ
ບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານກ ຄ:ື ທະນາຄານຕ ື້ອງມເີງນິທ ນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ  ພຽງພ ທີ່

ຈະສາມາດຊ າລະໜີື້  ແລະ  ພາລະຜູກພນັທາງການເງນິອື່ ນໆທງັໃນປະຈ ບນັ ແລະ  ອະນາຄດົ. ນອກນັ ື້ນຍງັສາມາດ
ນ າເງນິທ ນໄປສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກການລງົທ ນອື່ ນໆທີ່ ໄດ ື້ຮບັອະນ ຍາດ ແລະ ຖກືຕ ື້ອງຕາມລະບຽບກດົ
ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ອກີດ ື້ວຍ. ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສະພາບຄ່ອງທີ່ ສ າຄນັຂອງທະນາຄານໄດ ື້ແກ່: ໂຄງສ ື້າງທາງ
ການເງນິ, ແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງທ ນ ແລະ ການນ າໃຊ ື້ແຫ ່ ງທ ນ.  

ການຮບັມຕື ່ ກບັຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ທະນາຄານໄດ ື້ມຄີະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ-ໜີື້ສນິ (ALCO) 
ຊື່ ງມກີານທບົທວນຢ່າງເປັນປະຈ າ ໂດຍມພີະແນກບ ລຫິານທ ນ ແລະ ບ ລກິານລະຫວ່າງປະເທດ (TISD) ເປັນ
ເສນາທກິານໃຫ ື້ແກ່ຄະນະດັ່ ງກ່າວ ຊື່ ງພະແນກທີ່ ເປັນເສນາທກິານຕ ື້ອງໄດ ື້ມກີານບ ລຫິານ ແລະ ຕດິຕາມໃນແຕ່ລະ
ວນັ. ນອກຈາກນີ ື້ຍງັມກີານພດັທະນາລະບບົການລາຍງານຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ. 
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3.7 ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານອື່ ນໆ 

ນອກຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ ໄດ ື້ກ່າວມາຂ ື້າງເທງິແລ ື້ວ ຍງັມຄີວາມສ່ຽງອື່ ນໆທີ່ ບ ່ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ ື້ ແຕ່ກ 
ສາມາດສົ່ ງຜນົສະທ ື້ອນເຖງິການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ເຊັ່ ນ: ໄພທ າມະຊາດ, ສງົຄາມ, ອກັຄໄີພ ແລະ ອື່ ນໆ ອນັ
ເປັນປັດໄຈທີ່ ສາມາດສົ່ ງຜນົຕ ່ ການດ າເນນີທ ລະກດິຂອງທະນາຄານໄດ ື້. ດັ່ ງນັ ື້ນ, ທຄຕລ ຈ ່ ງໃຫ ື້ຄວາມສ າຄນັໃນ
ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງເຫ ົ່ ານີ ື້ ດ ື້ວຍການກະກຽມພດັທະນານະໂຍບາຍ ແລະ  ເຄື່ ອງມກືານຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ ື້
ຮດັກ ມ ແນໃສ່ຮບັປະກນັປະສດິທພິາບທາງດ ື້ານຂະບວນການເຮດັວຽກຕະຫ ອດຈນົການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງຢ່າງ
ເປັນລະບບົ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານດຽວກນັ. ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນ ເພື່ ອຮອງຮບັກບັເຫດການສ ກເສນີທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົ
ຕ ່ ທະນາຄານ, ທຄຕລ ຍງັມກີານກະກຽມພດັທະນາແຜນການບ ລຫິານຄວາມຕ ່ ເນື່ ອງທາງທ ລະກດິ ຫ  ືBusiness 
Continuity Management ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ທຄຕລ ຈະສາມາດຮບັມກືບັສະຖານະການທີ່ ອາດເກດີຂ ື້ນໄດ ື້
ໃນລະດບັໃດໜ ່ ງ. 

4. ທ ລະກດິທີ່ ດ າເນນີ ໃນປະຈ ບນັ 

ທຄຕລ ໄດ ື້ດ າເນນີທ ລະກດິທາງດ ື້ານທະນາຄານທ ລະກດິຕາມລະບຽບຫ ກັການທີ່  ທຫລ ໄດ ື້ກ ານດົ ຊື່ ງ
ບນັດາຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບ ລກິານຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ສະໜອງໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້ານັ ື້ນກ ເໝອືນກບັບນັດາ
ທະນາຄານອື່ ນໆທົ່ ວໄປ ຊື່ ງລວມມ ີ ເງນິຝາກປະຢັດ, ເງນິຝາກແບບມກີ ານດົ, ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ, ການຄ ື້າປະກນັ  
ແລະ  ອື່ ນໆ. ແຕ່ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທຄຕລ ມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊ ື້ອນຫ າຍຢ່າງຈ ່ ງເຮດັໃຫ ື້ ທຄຕລ ໄດ ື້ພດັທະນາເຕກັໂນໂລຊີ
ໃຫ ື້ຕດິພນັກບັຜະລດິຕະພນັຂອງທະນາຄານ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າເຊັ່ ນ: BCEL One, 
Mobile Banking, Internet Banking ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ມຄີວາມກ ື້າວໜື້າກວ່າບນັດາທະນາຄານທ ລະກດິອື່ ນໆ. 
ການບ ລກິານທົ່ ວໄປມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ ື້: 

4. 1  ເງນິຝາກ 

 ໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທຄຕລ ມຍີອດເງນິຝາກທງັໝດົ  28.928.650 ລ ື້ານກບີ, 
31.679.077 ລ ື້ານກບີ, ແລະ  33.328.271 ລ ື້ານກບີ ຕາມລ າດບັ, ໃນປີ 2017 ເພີ່ ມຂ ື້ນ 9,51% ທຽບໃສ່ປີ 
2016 ແລະ ໃນປີ 2018 ເພີ່ ມຂ ື້ນ 5,21% ທຽບໃສ່ປີ 2017.
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ຮູບພາບທ ີ1: ເງນິຝາກ 

 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

4.2 ສນິເຊື່ ອ 

ເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ລູກຄ ື້າໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນ 17,45% ຈາກ 19.093.205 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2016 ມາເປັນ 22.425.778 
ລ ື້ານກບີໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 8,66% ມາເປັນ 24.366.860 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2018. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ຂອງສນິເຊື່ ອ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມາຈາກການສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ື້ແກ່ບນັດາບ ລສິດັຕ່າງ ໃໆນຂະແໜງອ ດສາຫະ
ກ າການບ ລກິານທີ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນ, ຊື່ ງເພີ່ ມຂ ື້ນ 18,21% ຈາກ 9,796.735 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 11.580.391 
ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2017 ແລະ ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 11,67% ມາເປັນ 12.931.637 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2018. 

ຮູບພາບທ ີ2: ສນິເຊື່ ອ 

 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ
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4.3 ຜະລດິຕະພນັບດັ ATM 

ບດັ ATM  ຂອງ ທຄຕລ  ເປັນທີ່ ນຍິມົນ າໃຊ ື້ຂອງມວນຊນົທົ່ ວໄປ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທຄຕລ ມສີາຂາ ແລະ 
ໜ່ວຍບ ລກິານຢູ່ທົ່ ວທ ກແຂວງ ຊື່ ງແຕກຕ່າງຈາກຫ າຍທະນາຄານທີ່ ຍງັບ ່ ທນັຂະຫຍາຍສາຂາໄປສູ່ຕ່າງແຂວງ, ດ ື້ວຍ
ເຫດນີ ື້ ບດັ ATM  ຈ ່ ງຖກືນ າໃຊ ື້ຢ່າງແຜ່ຫ າຍ. ນອກຈາກນັ ື້ນ  ທຄຕລ ຍງັໄດ ື້ສະໜອງບດັ ATM  ໃນຮູບແບບບດັ
ນກັສ ກສາ ແລະ ບນັດາພະນກັງານລດັຖະກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

ການເພີ່ ມຈ ານວນຂອງບດັ ATM ຂອງ ທຄຕລ  ເຫນັໄດ ື້ຈາກເສັ ື້ນສະແດງດ ື້ານລ ່ ມນີ ື້ ຊື່ ງມກີານເພີ່ ມຂ ື້ນໃນ
ແຕ່ລະປີ. ໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018  ທຄຕລ ໄດ ື້ອອກບດັ ATM ທງັໝດົ  431.736 ບດັ, 486.631 ບດັ  
ແລະ 554.234 ບດັ ຕາມລ າດບັ ເຊິ່ ງໃນປີ 2017 ເພີ່ ມຂ ື້ນ 12,71% ທຽບໃສ່ປີ 2016 ແລະ ໃນປີ 2018 ເພີ່ ມຂ ື້ນ 
13,89% ທຽບໃສ່ປີ 2017. 

ຮູບພາບທ ີ3: ຈ ານວນບດັ ATM 

 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

4.4 ຕູ ື້ ATM 

ການຂະຫຍາຍຕູ ື້ ATM ຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນອງີໃສ່ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລກິານຂອງ ທຄຕລ ໃນ
ທົ່ ວປະເທດ. ໃນປີ 2016 ສາມາດຕດິຕັ ື້ງຕູ ື້ ATM ໄດ ື້ທງັໝດົ 338 ໜ່ວຍໃນທົ່ ວປະເທດ; ໃນປີ 2017 ຕດິຕັ ື້ງໄດ ື້ 
365 ໜ່ວຍ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 7,99% ເມື່ ອທຽບໃສ່ປີ 2016; ປີ 2018 ຕດິຕັ ື້ງໄດ ື້  388 ໜ່ວຍ ເພີ່ ມຂ ິ ື້ນ 6,30% ເມື່ ອ
ທຽບໃສ່ປີ 2017.  
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ຮູບພາບທ ີ4: ຈ ານວນຕູ ື້ ATM 

 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

4.5 ບດັວຊ່ີາ ເຄຣດດິ (BCEL VISA CREDIT) 

ເປັນບດັເຄຣດດິແບບ Chip ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ຊື່ ງມຄີວາມປອດໄພສູງ, ບດັເຄຣດດິຄບືດັແທນ
ເງນິສດົລ່ວງໜື້າ ຫ  ື ເປັນບດັສນິເຊື່ ອ ທີ່ ສະມາຊກິບດັຈະໄດ ື້ຮບັວງົເງນິສນິເຊື່ ອຈາກທະນາຄານໂດຍອງີຕາມລະບຽບ
ທີ່ ວາງອອກ. ບດັດັ່ ງກ່າວສາມາດໃຊ ື້ຊ າລະຄ່າສນິຄ ື້າ ຫ  ືບ ລກິານຕ່າງໆ ຫ  ືຈ່າຍເງນິຜ່ານອນິເຕເີນດັ; ສາມາດສະຫມກັ
ບດັເສມີໄດ ື້ສູງສ ດ 1 ບດັ, ໄລຍະເວລາປອດດອກເບ ື້ຍ ສູງສ ດ 45 ວນັ (ຂ ື້ນຢູ່ກບັວນັທທີີ່ ໃຊ ື້ຈ່າຍ) ກ ລະນຊີ າລະເຕມັ
ຈ ານວນ ເງນິທີ່ ຮຽກເກບັ ແລະ ຊ າລະໃນເວລາທີ່ ກ ານດົ; ສາມາດເລອືກຊ າລະຄ່າໃຊ ື້ຈ່າຍພຽງບາງສ່ວນ ແລະ ຈະໄດ ື້
ຮບັການຍກົເວັ ື້ນຄ່າທ ານຽມບາງສ່ວນຖື້າຊ າລະຫ າຍກວ່າ 20% ຂອງຍອດນ າໃຊ ື້ຕາມ ໃບແຈ ື້ງ (Statement); 
ສາມາດໃຊ ື້ກບັຮ ື້ານຄ ື້າທີ່ ມເີຄື່ ອງໝາຍຮບັບດັເຄຣດດິ ທຄຕລ ແລະ  ຮ ື້ານຄ ື້າທີ່ ມສີນັຍາລກັ ວຊ່ີາ ທົ່ ວປະເທດ ແລະ  
ທົ່ ວໂລກ. ບດັວຊ່ີາເຄຣດດິ ທຄຕລ ມ ີ2 ປະເພດ ຄ:ື  ບດັເງນິ ແລະ  ບດັຄ າ. 

ການອອກບດັ ວຊ່ີາ ເຄຣດດິ ໃນແຕ່ລະປີ ໄດ ື້ມກີານເພີ່ ມຂ ື້ນໄປຕາມລ າດບັ ຊື່ ງໃນຕາຕະລາງໄດ ື້ສະແດງໃຫ ື້
ເຫນັວ່າ: ໃນປີ 2016 ສາມາດສະໜອງບດັ ໄດ ື້ຈ ານວນ 3.331 ບດັ; ໃນປີ 2017 ສາມາດສະໜອງບດັໄດ ື້ຈ ານວນ  
3.793 ບດັ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 13,87% ທຽບໃສ່ປີ 2016; ໃນປີ 2018 ສາມາດສະໜອງບດັໄດ ື້ຈ ານວນ  4.384 ບດັ ເພີ່ ມ
ຂ ື້ນ 15,58% ທຽບໃສ່ປີ 2017
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ຮູບພາບທ ີ5: ຈ ານວນບດັວຊ່ີາ ເຄຣດດິ 

 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

4.6 ບດັວຊ່ີາ ເດບດິ (BCEL VISA DEBIT) 

ໂດຍອງີໃສ່ທ່າແຮງຂອງ ທຄຕລ ດັ່ ງທີ່ ໄດ ື້ລະບ ໄວ ື້ຂ ື້າງເທງິການຊມົໃຊ ື້ບດັວຊ່ີາ ເດບດິ ເປັນທີ່ ນຍິມົຂອງລູກ
ຄ ື້າ   ທຄຕລ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເພາະສາມາດຖອນເງນິໄດ ື້ທງັພາຍໃນ ແລະ  ຕ່າງປະເທດ. ເປັນບດັເຄຣດດິ
ແບບ chip ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ຊື່ ງມຄີວາມປອດໄພສູງ, ບດັເດບດິຄບືດັແທນເງນິສດົສາມາດໃຊ ື້ຊ າລະຄ່າ
ສນິຄ ື້າ ຫ  ືບ ລກິານຕ່າງໆ ຫ  ືຈ່າຍເງນິຜ່ານອນິເຕເີນດັຄກືບັບດັເຄຣດດິ. ບດັເດບດິ ຕ່າງຈາກບດັເຄຣດດິຄ ືບດັເດບດິ
ແມ່ນວທິກິານຊ າລະທນັທຈີາກບນັຊເີງນິຝາກຂອງລູກຄ ື້າ. 

ໂດຍອງີໃສ່ຮູບການສະແດງຂ ື້າງລ ່ ມ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງບດັວຊ່ີາ ເດບດິ ກ ເປັນການບ ລກິານໜ ່ ງທີ່

ສງັຄມົໃຫ ື້ຄວາມນຍິມົ ໃນປີ 2016 ສາມາດສະໜອງບດັໄດ ື້ຈ ານວນ 8.243 ບດັ, ໃນປີ 2017 ສາມາດສະໜອງບດັ
ໄດ ື້ຈ ານວນ 12.566 ບດັ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 52,44% ທຽບໃສ່ປີ 2016, ໃນປີ 2018 ສາມາດສະໜອງບດັໄດ ື້ຈ ານວນ 
16.983 ບດັ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 35,15% ທຽບໃສ່ປີ 2017.
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ຮູບພາບທ ີ6: ຈ ານວນບດັວຊ່ີາ ເດບດິ 

 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

4.7 BCEL ONE 

ຜະລດິຕະພນັ BCEL ONE ໄດ ື້ເລີ່ ມຕົ ື້ນເປີດນ າໃຊ ື້ໃນເດອືນ ກ ລະກດົ ປີ 2013 ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວ 
ເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່  ທຄຕລ ໄດ ື້ສ ື້າງຂ ື້ນມາເພື່ ອຮບັໃຊ ື້ສງັຄມົ, ເປົື້າໝາຍຫ ກັໃນການສ ື້າງຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວແມ່ນ
ເພື່ ອເປັນການຫ  ດຜ່ອນລູກຄ ື້າຂອງ ທຄຕລ ເຂົ ື້າມາໃຊ ື້ບ ລກິານ ໃນທະນາຄານ ຊື່ ງລູກຄ ື້າສາມາດເຮດັທ ລະກ າການ
ເງນິດ ື້ວຍຕນົເອງ ເຊັ່ ນ: ການໂອນເງນິ, ຊ າລະຄ່ານ ື້າ, ຄ່າໄຟຟື້າ, ຈ່າຍຄ່າໂທລະສບັໄດ ື້ບາງເຄອືຂ່າຍ. ມາເຖງິປະຈ ບນັ 
BCEL ONE ເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ສງັຄມົໃຫ ື້ຄວາມນຍິມົຫ າຍ ແລະ ເປັນຜະລດິຕະພນັທາງດ ື້ານເອເລກັໂທນກິທີ່

ໃຫ ື້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ ື້ກບັລູກຄ ື້າ ຊື່ ງເຫນັ ໄດ ື້ຈາກ ໃນປີ 2018 ມຜູີ ື້ຊມົໃຊ ື້ 226.608 ລາຍ. 

ປີ 2016 ມຜູີ ື້ຊມົໃຊ ື້ 85.443 ລາຍ ໃນປີ 2017 ມຜູີ ື້ຊມົໃຊ ື້ 140.728 ລາຍ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 64,70% ທຽບ ໃສ່
ປີ 2016, ໃນປີ 2018 ມຜູີ ື້ຊມົໃຊ ື້ 226.608 ລາຍ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 61,03% ທຽບໃສ່ປີ 2017. 

ຮູບພາບທ ີ7: ຈ ານວນຜູ ື້ຊມົໃຊ ື້ BCEL ONE 

 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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4.8 SMS Banking 

ການບ ລກິານ SMS Banking ໄດ ື້ໃຫ ື້ບ ລກິານມາແຕ່ປີ  2008 ຊື່ ງໃຫ ື້ການບ ລກິານແຈ ື້ງເຕອືນ
ການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກ າທາງການເງນິຂອງລູກຄ ື້າ. ໃນປີ 2016 ມຜູີ ື້ຊມົໃຊ ື້ຈ ານວນ 42.899 ລາຍ, ໃນປີ 2017 ມີ
ຜູ ື້ຊມົໃຊ ື້ຈ ານວນ 55.944 ລາຍ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 30,41% ທຽບໃສ່ປີ 2016; ປີ 2018 ມຜູີ ື້ຊມົໃຊ ື້ຈ ານວນ 62.858 
ລາຍ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 12,36% ເມື່ ອທຽບໃສ່ປີ 2017. ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນສູງຍ ື້ອນວ່າ ທຄຕລ ໄດ ື້ມກີານປັບປ ງຮູບ
ແບບການບ ລກິານ ແລະ ເຮດັໃຫ ື້ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວເປັນຜະລດິຕະພນັເສມີເມື່ ອລູກຄ ື້າເຂົ ື້າມາເປີດບນັຊໃີໝ່. 

ຮູບພາບທ ີ8: ຈ ານວນຜູ ື້ຊມົໃຊ ື້  SMS Banking 

 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

4.9 BCEL i-Bank 

ຜະລດິຕະພນັ i-Bank ເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ຖກືສ ື້າງຂ ື້ນ ໃນປີ 2008 ແລະ ໄດ ື້ຮບັການພດັທະນາເປັນແຕ່
ລະໄລຍະ, ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວເໝາະສມົກບັ ບນັດາອງົກອນລດັ-ເອກະຊນົ, ອງົກອນສາກນົ, ບ ລສິດັ ຫ  ື
ນຕິບິ ກຄນົ  ແລະ ກ ່ ມນຕິບິ ກຄນົ. 

ປີ 2016 ມຜູີ ື້ຊມົໃຊ ື້ທງັໝດົ 5.891 ລາຍ, ໃນປີ 2017 ມຜູີ ື້ຊມົໃຊ ື້ທງັໝດົ 7.735 ລາຍ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 31,30% 
ທຽບໃສ່ປີ 2016, ປີ 2018 ມຜູີ ື້ຊມົໃຊ ື້ທງັໝດົ 10.565 ລາຍ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 36,59% ທຽບໃສ່ປີ 2017.
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ຮູບພາບທ ີ9: ຈ ານວນຜູ ື້ຊມົໃຊ ື້ i-Bank 

 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

5. ໂຄງການໃນອະນາຄດົ 

ທຄຕລ ຈະສບືຕ ່ ຈດັຕັ ື້ງຜນັຂະຫຍາຍພາລະກດິໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ໂດຍໄດ ື້ຄົ ື້ນຄວ ື້າດດັແກ ື້ເພີ່ ມເຕມີບາງ
ດ ື້ານ ເພື່ ອຮອງຮບັໃນການປັບປ ງບ ລກິານ, ພດັທະນາລະບບົການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ 2018 ໃຫ ື້ສອດຄ່ອງຍິ່ ງຂ ື້ນ, ໄດ ື້
ມກີານເພີ່ ມໂຄງການຍ່ອຍເຂົ ື້າມາເພີ່ ມບາງດ ື້ານໂດຍສະເພາະໂຄງການທີ່ ເປັນວຽກງານບ ລມິະສດິພື ື້ນຖານຂອງ
ໂຄງການ Basel II ແລະ ບນັດາແຜນງານກ  ໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນເຊັ່ ນກນັຄ:ື ປະກອບມ ີ6 ແຜນງານຫ ກັ (ຮກັສາເດມີ); 32 
ໂຄງການໃຫຍ່ ແລະ 253 ແຜນວຽກ (ເພີ່ ມຂ ື້ນ 62 ແຜນວຽກ). ການເພີ່ ມຂ ື້ນຂອງແຜນງານ ແມ່ນນອນໃນແຜນ
ງານບ ລກິານ ທີ່ ອາດເປັນພື ື້ນຖານຂອງ Basel II. ເຊິ່ ງບນັດາໜື້າວຽກດັ່ ງກ່າວ ໄດ ື້ກະຈາຍຢູ່ໃນບນັດາຄະນະກ າມະ
ການ, ພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ, ຂະແໜງງານ ແລະ ໜ່ວຍບ ລກິານຄ:ື 

ບນັດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມຄີ:ື 

 ພດັທະນາການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານໃຫ ື້ໄດ ື້ມາດຕະຖານສາກນົ 

ພດັທະນາການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ (Corporate Governance ຫ  ື CG) ຊື່ ງແມ່ນລະບບົການຄ ື້ມຄອງ
ບ ລຫິານທີ່ ຕດິພນັດ ື້ານໂຄງສ ື້າງການຄວບຄ ມ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ຂອງກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ, ສະພາບ ລຫິານ, ຜູ ື້
ອ ານວຍ ການ, ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ແລະ ຜູ ື້ມສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆ ເພື່ ອສ ື້າງໃຫ ື້ບ ລສິດັມແີນວທາງໃນການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ ແລະ  ມີ
ມາດຕະຖານໃນການຄ ື້ມຄອງກດິຈະການທີ່ ດ,ີ ການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານກດິຈະການຂອງບ ລສິດັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, 
ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ ື້ ແລະ ຄ ານ ງເຖງິຜູ ື້ມສ່ີວນໄດ ື້ສ່ວນເສຍທ ກພາກສ່ວນ. 

 ສ ື້າງລະບບົຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕບິດັຫ ກັເກນ Basel II 

ພາຍຫ ງັການເຂົ ື້າເປັນປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ການແຂ່ງຂນັໃນລະບບົການເງນິ-ການທະນາຄານ ກ ່ ມ ີ
ແນວໂນ ື້ມສູງຂ ື້ນ ຊື່ ງຮຽກຮ ື້ອງໃຫ ື້ບນັດາທະນາຄານຕ ື້ອງມກີານປັບປ ງ  ແລະ  ສ ື້າງພື ື້ນຖານຄວາມເຂັ ື້ມແຂງໃຫ ື້ອງົ
ກອນເພື່ ອທີ່ ຈະສາມາດຮອງຮບັການແຂ່ງຂນັ ແລະ ຮບັປະກນັການບນັລ ເປົື້າໝາຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍການສ ື້າງ
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ພື ື້ນຖານລະບບົຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ໄດ ື້ມາດຕະຖານພາກພື ື້ນ ກ ຄສືາກນົ, ທຄຕລ ມີ
ແນວທາງໃນການສ ື້າງພື ື້ນຖານລະບບົຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ ື້ວຍການສ ື້າງຕັ ື້ງພະແນກຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ ື້ານ
ການຟອກເງນິຂ ື້ນ ໂດຍແນໃສ່ຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ ື້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ດ າເນນີຕາມຫ ກັການ Basel II. 
ສະນັ ື້ນ, ເພື່ ອໃຫ ື້ບັນລ ເປົື້າໝາຍການສ ື້າງລະບົບຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມຫ ັກການ Basel II, ທຄຕລ ຕ ື້ອງ
ເອາົໃຈໃສ່ບນັດາວຽກງານຫ ກັ ດັ່ ງນີ ື້: 

- ປັບປ ງລະບບົຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ ື້ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງ ທຫລ ແລະ  ມາດຕະຖານ Basel II; 
- ປັບປ ງນະໂຍບາຍຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ ື້ໄດ ື້ມາດຕະຖານ Basel II; 
- ພດັທະນາເຄື່ ອງມຮືບັໃຊ ື້ການບ ລຫິານຊບັສນິ, ຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການກວດກາ ໃຫ ື້ມປີະສດິທພິາບ; 
- ສ ື້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການຄ ື້ມຄອງຊບັສນິສ່ຽງໃຫ ື້ໄດ ື້ຄ ນນະພາບ. 

 ສ ື້າງລະບບົຂ ື້ມູນ (MIS) ເພື່ ອການບ ລຫິານ 

MIS ແມ່ນສ່ວນໜ ່ ງທີ່ ສ າຄນັໃນການ ບ ລຫິານທ ລະກດິ ຈ ່ ງຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້ມກີານພດັທະນາໃຫ ື້ຖກືຕ ື້ອງ, ຊດັ
ເຈນ, ໄດ ື້ມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ ຄ ື້ມຄອງຢ່າງຮດັກ ມ ຊື່ ງເປົື້າໝາຍຍ ດທະສາດ ມຄີ:ື 

- ພດັທະນາລະບບົລາຍງານໃຫ ື້ໄດ ື້ມາດຕະຖານເພື່ ອການບ ລຫິານຢ່າງມຄີ ນນະພາບ; 
- ພດັທະນາຖານເກບັຂ ື້ມູນໃຫ ື້ລວມສູນ ແລະ ໄດ ື້ຄ ນນະພາບ; 
- ສ ື້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົລາຍງານໃຫ ື້ມຫີ າຍຮູບແບບຫ າຍມຕິ;ິ 
- ລະບບົລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນໃຫ ື້ມກີານລວມສູນ; ແລະ  
- ພດັທະນາລະບບົປື້ອງກນັຄວາມປອດໄພດ ື້ານຂ ື້ມູນຂ່າວສານ. 

 ການພດັທະນາ  ແລະ  ຄ ື້ມຄອງລະບບົ IT 

ຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາຫນັເປັນທນັສະໄໝ ການພດັທະນາລະບບົ IT ຖວ່ືາເປັນວຽກງານທີ່ ສ າຄນັ ແລະ  
ເປັນພື ື້ນຖານ, ຈ ່ ງມຄີວາມຈ າເປັນຕ ື້ອງພດັທະນາລະບບົໄອທຂີອງ ທຄຕລ ໃຫ ື້ມຄີວາມທນັສະໄໝ, ເປັນລະບບົຄບົ
ຊ ດ  ແລະ  ໄດ ື້ມາດຕະຖານໃກ ື້ຄຽງກບັສາກນົ, ສາມາດຮອງຮບັການດ າເນນີທ ລະກດິ, ຕອບສະໜອງການບ ລກິານ
ທີ່ ມຄີວາມທນັສະໄໝວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມ ໂຍງກບັສາກນົໄດ ື້. ພ ື້ອມນັ ື້ນ ກ ຕ ື້ອງຈດັລຽງບ ລມິະສດິການ
ພດັທະນາລະບບົ ໄປຕາມໜື້າວຽກຫ ກັຂອງຍ ດທະສາດ. ຊື່ ງໃນຕ ່ ໜ ື້າຕ ື້ອງໄດ ື້ພດັທະນາ ແລະ ປັບປ ງລະບບົໄອທ ີ
ດັ່ ງນີ ື້: 

- ຄົ ື້ນຄວ ື້າພດັທະນາຫນັໄປນ າໃຊ ື້ລະບບົເປີດ (Open Source); 
- ພດັທະນາລະບບົໂປ ແກ ມເພື່ ອຮບັໃຊ ື້ວຽກງານພາຍໃນ; 
- ສ ື້າງລະບບົແລ່ນຄູ່ຂະໜານ ແລະ ລະບບົສ າຮອງ; 
- ສ ື້າງລະບບົປື້ອງກນັໄພທາງດ ື້ານລະບບົຄອມພວິເຕໃີຫ ື້ເຂັ ື້ມແຂງ; 
- ພດັທະນາຍກົລະດບັໂຄງສ ື້າງລະບບົໄອທີໃຫ ື້ໄດ ື້ມາດຕະຖານໃກ ື້ຄຽງກບັສາກນົ ຄ:ື ສ ື້າງສູນ DATA 

CENTER ໃຫ ື້ໄດ ື້ມາດຕະຖານໃກ ື້ຄຽງສາກນົ, ສ ື້າງເງ ື່ ອນໄຂໃຫ ື້ການຄ ື້ມຄອງບ ລິຫານລະບົບໄອທີ     
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ທຄຕລ ໄດ ື້ຮບັການຢັື້ງຢືນຄ ນນະພາບທາງດ ື້ານມາດຕະຖານສາກນົ ISO 27001 ແລະ ກຽມຄວາມພ ື້ອມ
ເພື່ ອຮອງຮບັການເຊື່ ອມ ໂຍງກບັສາກນົ;  

- ສ ື້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບຽບການ, ຄູ່ມ ືແລະ ຄ າແນະນ າ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານໄອທໃີຫ ື້ເປັນລະບບົຄບົຊ ດ  
ແລະ ຮດັກ ມ. 

 ການບ ລຫິານ ແລະ ພດັທະນາບ ກຄະລາກອນ 

ບ ກຄະລາກອນເປັນປັດໄຈສະໜບັສະໜູນທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ການຂບັເຄື່ ອນຍ ດທະສາດຂອງ ທຄຕລ ໃຫ ື້ບນັລ ຜນົ 
ຕາມເປົື້າໝາຍທີ່ ກ ານດົໄວ ື້. ໃນສະພາບປະຈ ບັນ ການແຂ່ງຂັນທາງດ ື້ານການທະນາຄານນບັມື ື້ສູງຂ ື້ນ, ດ ື້ານ
ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ  ເຕກັໂນໂລຊ ີມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ, ການບ ລຫິານບ ກຄະລາກອນ ຖວ່ືາເປັນ
ເຄື່ ອງມສື າຄນັຕົ ື້ນຕ  ທີ່ ຊ່ວຍຜກັດນັໃຫ ື້ປະສບົຜນົສ າເລດັທາງທ ລະກດິໄດ ື້ຢ່າງຍນືຍງົ ໂດຍມ ່ ງເນັ ື້ນຄ ນນະພາບຂອງ
ບ ກຄະລາກອນ ເປັນກນົໄກຂບັເຄື່ ອນ ທຄຕລ ໄປສູ່ຄວາມກ ື້າວໜື້າ, ໂດຍສະເພາະການສ ື້າງບ ກຄະລາກອນໃຫ ື້ເປັນ
ມອືາຊບີ ສາມາດປັບຕວົເຂົ ື້າກບັສະພາບແວດລ ື້ອມທີ່ ປ່ຽນແປງໃໝ່. 

ສະນັ ື້ນ, ເພື່ ອພດັທະນາລະບບົການບ ລຫິານບ ກຄະລາກອນ ໃຫ ື້ມຄີວາມເຂັ ື້ມແຂງ, ສອດຄ່ອງ, ເຊື່ ອມ ໂຍງ 
ກບັຍ ດທະສາດ, ສາມາດກ ື້າວສູ່ການບນັລ ວໄິສທດັ ແລະ ພາລະກດິຂອງ ທຄຕລ ຈ ່ ງມຄີວາມຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້ກ ານດົ
ຍ ດທະສາດ ພດັທະນາການບ ລຫິານບ ກຄະລາກອນ ດັ່ ງນີ ື້: 

- ພດັທະນາບ ກຄະລາກອນໃຫ ື້ສອດຄ່ອງກບັວຽກງານຈ ດສ ມທີ່ ຈະພດັທະນາ; 
- ເພີ່ ມປະສດິທພິາບການຈດັວາງບ ກຄະລາກອນໃຫ ື້ເໝາະສມົຕາມໜື້າວຽກ, ຄວາມຮູ ື້ຄວາມສາມາດ ແລະ 

ລະດບັວຊິາສະເພາະ; 
- ສ ື້າງແຮງຈງູໃຈແບບໃໝ່ໃຫ ື້ກບັພະນກັງານຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນໃນວຽກງານຈ ດ

ສ ມ; 
ສ ື້າງລະບບົການປະເມນີຜນົພະນກັງານ (Key Performance Indicators  ຫ  ືKPI). 

 ພດັທະນາການບ ລຫິານການເງນິ, ການບ ລກິານທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ປະສດິທພິາບການດ າເນນີທ ລະກດິໃຫ ື້ສູງ
ຂ ື້ນ 

ການບ ລຫິານການເງນິ ແມ່ນສ ມໃສ່ພດັທະນາວຽກງານລະດມົທ ນ, ບ ລຫິານທ ນໃນຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ ເປັນໄປ
ໄດ ື້ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ, ປັບປ ງໂຄງສ ື້າງທ ນໃຫ ື້ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພື ື້ນຖານໃນການຈດັລະດບັຄວາມໜື້າເຊື່ ອຖື
(Credit Rating), ຮບັປະກນັການນ າໃຊ ື້ທ ນທີ່ ໄດ ື້ຄ ນນະພາບ ໂດຍການກ ານດົຍ ດທະສາດຂອງສນິເຊື່ ອ  ແລະ  
ບ ລຫິານທ ນ ໃຫ ື້ສອດຄ່ອງຊດັເຈນ, ປັບປ ງການຮ່ວມທ ນກບັພາກສ່ວນອື່ ນ ໃຫ ື້ໄດ ື້ຄ ນນະພາບໃນດ ື້ານທ ລະກດິ
ຫ າຍຂ ື້ນ, ສ ື້າງລາຍຮບັ ແລະ ຄ ື້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ໃຫ ື້ມປີະສດິທຜິນົຍິ່ ງຂ ື້ນ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຄ ື້ມຄອງ - ຕດິຕາມ 
ເພື່ ອປະເມນີຜນົໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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6. ຊບັສນິທີ່ ໃຊ ື້ໃນການດ າເນນີທ ລະກດິ 

ມາຮອດວນັທ ີ31/12/2018 ມູນຄ່າຊບັສນິຂອງ ທຄຕລ ເທົ່ າກບັ 38.993.293 ລ ື້ານກບີ ຍ ື້ອນຈ ດພເິສດ
ຂອງຂງົເຂດທ ລະກດິການທະນາຄານ ຊບັສນິຕົ ື້ນຕ ຂອງ ທຄຕລ ລວມມເີງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ, ເງນິປ່ອຍກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ, ການລງົທ ນທາງດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດມໄີວ ື້ເພື່ ອ
ຂາຍ, ການລງົທ ນທາງການເງນິ - ປະເພດຖໄືວ ື້ຈນົເຖງິວນັຄບົກ ານດົ, ການລງົທ ນໃນບນັດາບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ 
ບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ, ຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ອ ປະກອນ, ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ, ຊບັສນິອາກອນເຍື ື້ອນຊ າລະ ແລະ  
ຊບັສນິອື່ ນໆ ດັ່ ງລາຍລະອຽດລ ່ ມນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 15: ຊບັສນິທີ່ ໃຊ ື້ໃນການດ າເນນີທ ລະກດິ 

ຊບັສນິ ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ເງນິສດົ ແລະ  ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 5.680.936 5.815.021 5.334.246 
ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 2.950.093 3.235.883 3.828.669 
ເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ 19.093.205 22.425.778 24.366.860 
ການລງົທ ນດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດມໄີວ ື້ແລກປ່ຽນ 39 5 14 
ການລງົທ ນທາງດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດມໄີວ ື້ເພື່ ອຂາຍ 198.121 190.959 156.516 
ການລງົທ ນທາງການເງນິ - ປະເພດຖໄືວ ື້ຈນົເຖງິວນັ
ຄບົກ ານດົ 

2.553.110 2.574.671 3.652.772 

ການລງົທ ນໃນບນັດາບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ  ບ ລສິດັ
ຮ່ວມທ ນ 

551.449 541.730 462.296 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ  ອ ປະກອນ 447.935 457.487 450.132 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 243.521 247.600 246.601 
ຊບັສນິອາກອນເຍື ື້ອນຊ າລະ 10.856 18.215 29.099 
ຊບັສນິອື່ ນໆ 294.009 378.764 466.088 
ລວມຊບັສນິ 32.023.274 35.886.113 38.993.293 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

7. ຂ ື້ຂດັແຍ່ງທາງກດົໝາຍ 

ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດ າເນນີທ ລະກດິຜ່ານມາ  ທຄຕລ ບ ່ ໄດ ື້ມກີານຮ ື້ອງຟື້ອງໄປຍງັສານແຫ່ງໃດ ຫ  ືບ ່  ໄດ ື້ມຂີ ື້

ຂດັແຍ່ງໃດໜ ່ ງທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຖງິຊບັສນິຂອງ ທຄຕລ  ຫ  ືເຮດັໃຫ ື້ ທຄຕລ ມຄີະດຄີວາມ ຫ  ືດ າເນນີຂັ ື້ນ
ຕອນຕາມກດົໝາຍ. ໃນປະຈ ບນັ,  ທຄຕລ ບ ່ ມກີານດ າເນນີຄະດ,ີ ການແກ ື້ໄຂຂ ື້ຂດັແຍ່ງ, ການຮ ື້ອງຟື້ອງ, ການດ າ
ເນນີຄະດອີາຍາ ຫ  ືການດ າເນນີຂ ື້ຂດັແຍ່ງອື່ ນ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຄວາມຈງິ ຫ  ືອາດຈະເກດີຂ ື້ນ ແລະ  ບ ່ ມກີານຮຽກຮ ື້ອງ 
ຫ  ືການປົກປື້ອງທີ່ ພວົພນັເຖງິບ ກຄນົທສີາມ ຫ  ືພະຍານ. 
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ໃບຢັື້ງຢືນຈາກສານປະຊາຊນົ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ສະບບັເລກທ:ີ 06/ສປຊ.ນວ, ລງົວນັທ ີ 01 ເມສາ 
2019 ລະບ ວ່າ ທຄຕລ ບ ່ ມຄີະດຄີງົຄ ື້າງຢູ່ໃນສານ. 

8. ໂຄງສ ື້າງທ ນຂອງ   ທຄຕລ 

 ທ ນຂອງ ທຄຕລ  ໃນປີ 2018 ມມີູນຄ່າລວມ 2.031.615 ລ ື້ານກບີ ຊື່ ງປະກອບດ ື້ວຍ: ທ ນິຈດົທະບຽນ, 
ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ, ເງນິແຮສ າລບັຫ ກັຊບັມໄີວ ື້ເພື່ ອຂາຍ, ຮ ື້ນທີ່ ໄດ ື້ຊື ື້ຄ ນ, ກ າ ໄລສະ
ສມົ ແລະ ສ່ວນໄດ ື້ສ່ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄ ມດັ່ ງລາຍລະອຽດລ ່ ມນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 16: ໂຄງສ ື້າງທ ນ 

ເນື ື້ອໃນ ປີ 2018 

ທ ນິຈດົທະບຽນ 1.038.617 
ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ  ແລະ  ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 440.874 
ເງນິແຮສ າລບັຫ ກັຊບັມໄີວ ື້ເພື່ ອຂາຍ - 
ຮ ື້ນທີ່ ໄດ ື້ຊື ື້ຄ ນ (3.313) 
ກ າ ໄລສະສມົ 524.050 
ສ່ວນໄດ ື້ເສຍທີ່ ຄວບຄ ມບ ່ ໄດ ື້ 31.387 
ລວມທ ນ 2.031.615 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

8.1 ໂຄງສ ື້າງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

 ທຄຕລ ມໂີຄງສ ື້າງຜູ ື້ຖຮື ື້ນກ່ອນ ແລະ ຫ ງັ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 17: ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

ລ/ດ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 
ກ່ອນອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ຫ ງັອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 
ຈ ານວນຮ ື້ນ % ຈ ານວນຮ ື້ນ % 

1 ກະຊວງການເງນິ 145.406.321 70% 105.938.921 51% 
2 COFIBRED 20.772.359 10% 20.772.359 10% 
3 ນກັລງົທ ນທົ່ ວໄປ 41.544.620 20% 62.316.920 30% 
4 ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດໃໝ່ - 0% 18.695.100 9% 

 ລວມ 207.723.300 100% 207.723.300 100% 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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9. ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັ ື້ງ 

ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັ ື້ງຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ ື້ວຍ: 

1) ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ; 
2) ສະພາບ ລຫິານ; 
3) ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ; 
4) ຄະນະອ ານວຍການ; 
5) ບນັດາພະແນກການ-ສູນ, ບນັດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບ ລກິານ; 
6) ພະນກັງານຂອງ ທຄຕລ. 

 



     ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຮູບພາບທ ີ10: ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັ ື້ງ ທຄຕລ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

ພນ. ຈດັຕັ ື້ງ-ພະນກັງານ 

ພນ.ຄົ ື້ນຄວ ື້າ ແລະ ພດັທະນາ 

ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການ 

ພນ. ຫ ື້ອງການ-ບ ລຫິານການເງນິ 

ພນ.ການຕະຫ າດ 

ພນ. ກວດກາພາຍໃນ 

ພນ.ຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 

ພນ. ບ ລຫິານທນື 

ພນ.ບນັຊສີງັລວມ 

ສູນບດັ 

ສູນໄອທ ີ

ສູນບ ລກິານ 

ຄງັສາງ 

ພນ.ຄ ື້ມຄອງສນີເຊື່ ອ 

ພນ.ບ ລກິານລູກຄ ື້າລາຍໃຫຍ່ 

ສະພາບ ລຫິານ 

ຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ 

ຄະນະກ າມະການກວດສອບ 

ຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 

ຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນ 

ຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ 
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9.1 ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

 ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນແມ່ນການຈດັຕັ ື້ງສູງສ ດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນທງັໝດົທີ່ ມລີາຍຊື່ ຢູ່ໃນປ ື້ມບນັຊີ
ລາຍຊື່ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ມສີດິເຂົ ື້າຮ່ວມ. ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ແມ່ນມສີອງປະເພດຄ:ື ກອງປະຊ ມສາມນັ ແລະ  
ກອງປະຊ ມວສິາມນັ. 

9.1.1 ກອງປະຊ ມສາມນັຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

        ກອງປະຊ ມສາມນັຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນຈະຖກືເປີດຂ ື້ນໃນກ ານດົເວລາສີ່  (4) ເດອືນພາຍຫ ງັສິ ື້ນສ ດປີການບນັຊ.ີ ກອງ
ປະຊ ມສາມນັຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນມສີດິ  ແລະ  ໜ ື້າທີ່ ດັ່ ງນີ ື້: 

- ຮບັຮອງເອາົການປ່ຽນແປງກດົລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ຕາມການສະເໜຂີອງສະພາບ ລຫິານ; 
- ເລອືກຕັ ື້ງ ຫ  ືປົດຕ າແໜ່ງປະທານ, ຮອງປະທານ  ແລະ  ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ; 
- ຕກົລງົເບ ື້ຍປະຊ ມຂອງກອງປະຊ ມສະພາບ ລຫິານ ແລະ ເງນິເດອືນ, ເງນິບ າເນດັ  ແລະ  ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ

ສ າລບັຜູ ື້ບ ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານ ທຄຕລ; 
- ຮບັຮອງເອາົບດົສະຫ  ບ, ແຜນການດ າເນນີທ ລະກດິ ແລະ ບດົລາຍງານການກວດສອບປະຈ າປີຕາມການ

ສະເໜຂີອງສະພາບ ລຫິານ; 
- ຮບັຮອງເອາົການຄວບທ ລະກດິ, ການຂາຍຊບັສມົບດັບາງສ່ວນໃຫຍ່ ຫ  ື ການຍ ບເລກີ ທຄຕລ ຕາມການ

ສະເໜຂີອງສະພາບ ລຫິານ; 
- ຮບັຮອງເອາົການແບ່ງປັນເງນິປັນຜນົ ແລະ ການສ ື້າງຄງັຕ່າງໆຕາມການສະເໜຂີອງສະພາບ ລຫິານ; 
- ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນລະບຽບສະບບັນີ ື້. 

9.1.2 ກອງປະຊ ມວສິາມນັຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

 ກອງປະຊ ມວສິາມນັຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນອາດຈະຖກືຈດັຂ ື້ນຖື້າຫາກເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນ ໂດຍຜ່ານການຕກົລງົ
ເຫນັດຂີອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ ກ ່ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ຫ  ືກ ່ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນທີ່ ຖຮື ື້ນຫ າຍກວ່າຫ ື້າສ່ວນຮ ື້ອຍ (5%) ຂອງຈ ານວນຮ ື້ນ
ສາມນັທງັໝດົເປັນໄລຍະເວລາຫກົ (6) ເດອືນຕດິຕ ່ ກນັ ຫ  ືຫ າຍກວ່ານັ ື້ນມສີດິສະເໜເີປີດກອງປະຊ ມວສິາມນັຂອງ
ຜູ ື້ຖຮື ື້ນໃນກ ລະນດີັ່ ງນີ ື້: 

- ໃບລາຍງານຖານະການເງນິໄດ ື້ສະແດງເຖງິຄວາມບ ່ ໝັ ື້ນຄງົຂອງ ທຄຕລ ເຊັ່ ນ: ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ 
ຂອງທ ນຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ມທ່ີາອ່ຽງຫ  ດລງົ ຫ  ືຫ  ດລງົຕ ່ າກວ່າເກນກ ານດົທີ່  ທຫລ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້; 

- ເມື່ ອມຈີ ານວນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ມໜີ ື້ອຍກວ່າຈ ານວນທີ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໂດຍກດົໝາຍ ຫ  ືໜ ື້ອຍກວ່າ
ຈ ານວນສະມາຊກິທີ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ື້ວຍ ທະນາຄານທ ລະກດິ; 

- ໃນກ ລະນທີີ່ ມເີຫດຜນົທີ່ ເຮດັໃຫ ື້ເຊື່ ອໄດ ື້ວ່າ ຜູ ື້ບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ມກີານລະເມດີຢ່າງຮ ື້າຍແຮງຕ ່ ກດົ
ລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ຫ  ື ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ ຊື່ ງພາໃຫ ື້ເກດີມຄີວາມເສຍຫາຍ
ໃຫ ື້ແກ່ ທຄຕລ ແລະ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ; 
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- ເປີດກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນຕາມຄ າສັ່ ງຂອງສານ; 
- ການດດັແກ ື້ ແລະ ການເພີ່ ມເຕມີເນື ື້ອໃນໃຫ ື້ແກ່ກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ; 
- ການເພີ່ ມ ຫ  ືຫລ ດທ ນຈດົທະບຽນ; 
- ການຈດັຕັ ື້ງຄນືໃໝ່ ແລະ ການຍ ບເລກີ (ການຊ າລະສະສາງ) ກ່ຽວກບັ ທຄຕລ ແລະ ການແຕ່ງຕັ ື້ງຜູ ື້ຊ າ

ລະສະສາງ; 
- ກ ລະນອີື່ ນໆດັ່ ງທີ່ ໄດ ື້ກ ານດົໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ກ ຄລືະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

ໃນທ ກຮູບແບບການດ າເນນີກອງປະຊ ມ ຕ ື້ອງມບີດົບນັທ ກເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ລງົລາຍເຊນັໂດຍຜູ ື້
ເຂົ ື້າຮ່ວມ. ສ າລບັການດ າເນນີກອງປະຊ ມຜ່ານລະບບົວດິໂີອ ຫ  ື ຜ່ານລະບບົສື່ ສານອື່ ນໆຕາມການອະນ ຍາດຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ ື້ອງມກີານບນັທ ກສຽງ ແລະ ພາບເພື່ ອເກບັຮກັສາໄວ ື້. ເມ ື່ ອມຄີວາມຈ າເປັນຕ ື້ອງຕກົລງົ
ບນັຫາໃດໜ ່ ງ ປະທານສະພາບ ລຫິານສາມາດສົ່ ງຈດົໝາຍວຽນໃຫ ື້ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ເພື່ ອລງົຄະແນນສຽງໂດຍບ ່ ມກີານເປີດ
ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ. 

9.3 ສະພາບ ລຫິານ 

      ສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ ື້ວຍຈ ານວນ 7 ທ່ານ, ໃນນັ ື້ນ ສະມາຊກິອດິສະຫ ະ 2 ທ່ານ ດັ່ ງ
ລາຍລະອຽດລ ່ ມນີ ື້: 

ຮູບພາບທ ີ11: ໂຄງຮ່າງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ 

 

 

 

 

 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

I-33 
 

 
 

  
   

  
  
  
  

ທ່ານ ຄ າສ ກ ສູນດາຣາ 
ຮອງປະທານ 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ 
ສະມາຊກິ 

 

ທ່ານ ມາກ ໂລເບດີ 
ສະມາຊກິ 

 

ທ່ານ ພ ດທະຂນັ ຂນັຕ ິ
ສະມາຊກິ 

 

 

ທ່ານ ດຣ ບ ນເຫ ອື ສນິໄຊວ ຣະວງົ 
ປະທານສະພາ 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານ ຮສ ພູເພດັ ກ ື້ຽວພລິາວງົ 
ສະມາຊກິ 

 

 

ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວງົ 
ສະມາຊກິ 
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ທ່ານ ປອ. ບ ນເຫ ອື ສນິໄຊວ ຣະວງົ  
ອາຍ  53 ປີ ສນັຊາດ ລາວ  
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 24/11/1996  
ຕ າແໜ່ງ : ປະທານສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ 

ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ :  ປະລນິຍາເອກ 
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ 
ປະຈ ບນັດ າລງົຕ າແໜ່ງ : ຫວົໜື້າກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ 
ນຕິກິ າ, ກະຊວງການເງນິ. 
 

ປີ 1990 : ປະລນິຍາຕຣ ີແລະ ປະລນິຍາໂທດ ື້ານຟີຊກິ ແລະ 
ເລຂາຄະນດິ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລມດົສະກ,ູ ອະດດີສະຫະພາບໂຊຫວຽດ. 
ປີ 1997 : ປະລນິຍາໂທດ ື້ານບ ລຫິານທ ລະກດິ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລທ າມະສາດ, ປະເທດໄທ. 
ປີ 2000 : ປະລນິຍາໂທດ ື້ານເສດຖະສາດ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດອດົສະຕາລ,ີ ປະເທດອດົສະຕາລ.ີ 
ປີ 2004  : ປະລນິຍາເອກດ ື້ານເສດຖະສາດ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດອດົສະຕາລ,ີ ປະເທດອດົສະຕາລ.ີ 

   ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ: 

ປີ 1991 - 1993 : ອາຈານສອນ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ປີ 1993 - 1996 : ພະນກັງານການເງນິ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 1996 - 1998 : ຮອງຫວົໜື້າພະແນກບນັຊທີົ່ ວໄປ, ກມົຄງັເງນິ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 2004 - 2005 : ຫວົໜື້າພະແນກສະຖຕິກິານເງນິ, ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 2005 - 2007 : ຫວົໜື້າກມົນະໂຍບາຍເສດຖະກດິການເງນິ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 2007 - 2011 : ຮອງຫວົໜື້າກມົເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 2010 - 2012 : ໜ ່ ງໃນຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊໃີນຂງົເຂດອບັການສິະຖານ, ບງັກະລາ      
ດດິ, ປູຊານ, ອນິເດຍ, ລາວ, ທາຈກິດິສະຖານ ແລະ ຕູມນິດິສະຖານ, ປະຈ າການທີ່ ສ ານກັງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ  
ພດັທະນາອາຊ ີເມອືງມະນລິາ ປະເທດຟິລປິິນ. 
ປີ 2013 - 2014 : ຫວົໜື້າກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 2014 - 2016 : ຫວົໜື້າກມົງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 2016 - ປະຈ ບນັ : ຫວົໜື້າກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິ າ, ກະຊວງການເງນິ.

ທ່ານ ປອ. ບ ນເຫ ອື ສນິໄຊວ ຣະວງົ  

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 
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ທ່ານ ຄ າສ ກ ສູນດາຣາ  
ອາຍ  74 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 03/06/1945 
ຕ າແໜ່ງ : ຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ 
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ: ປະລນິຍາຕຣ ີ
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ ແລະ ຝຣັ່ ງ 
ປະຈ ບນັດ າລງົຕ າແໜ່ງ : ກ າມະການອດິສະຫ ະ. 
  
 
ປີ 1969 : ຈບົອ ດມົ ແລະ ລະດບັປະລນິຍາຕຣ ີຈາກປະເທດ
ອດົສະຕາລ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລນວິຊາວເວວ. 
ປີ 1972 : ການຝ ກອບົຮມົດ ື້ານເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາບນັຄ ື້ມຄອງເສດຖະກດິ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. 
ປີ 1974 : ສູນຝ ກອບົຮມົລະຫວ່າງ ທີ່  ເມອືງນາໂກ, ປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ. 
ປີ 1985 : ສະຖາບນັຄ ື້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອນິເດຍ ທີ່ ເມອືງປານາ, ປະເທດອນິເດຍ. 
ປີ 1993 : ມະຫາວທິະຍາໄລຈອດສທ໌າວ ທີ່ ນະຄອນວ ຊງິຕນັ, ປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ. 

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ:  

ປີ 1970 - 1975 : ຢູ່ທະນາຄານພດັທະນາ.  
ປີ 1976 - 1989 : ຢູ່ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດ. 
ປີ 1990 - 1994 ແລະ 1997 - 2005 : ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ປີ 1995 - 1996 : ເປັນທີ່ ປ ກສາຜູ ື້ອ ານວຍການ ທີ່ ອງົການການເງນິລະຫວ່າງປະເທດ ກ ່ ມພາກພື ື້ນ  
ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ື້, ທີ່ ນະຄອນວ ຊງິຕນັ, ປະເທດອາເມລກິາ. 
ປີ 2015 : ເປັນທີ່ ປ ກສາດ ື້ານການເງນິ ແລະ ການທະນາຄານຂອງບ ລສິດັລ ື້ານຊ ື້າງ ມເິນໂິຣນ  
ຈ າກດັ (ຊື່ ງເປັນບ ລສິດັໃນເຄອືຂອງກ ່ ມບ ລສິດັໂອເຊຍນາ ແຫ່ງເມອືງເມວເບນິ, ປະເທດອດົສະຕາລ)ີ. 

ທ່ານ ຄ າສ ກ ສູນດາຣາ  

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

I-36 
 

 
 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ 
ອາຍ  55 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 17/06/1964 
ຕ າແໜ່ງ : ສະມາຊກິ ສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ 
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາໂທ 
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ ແລະ ຮງົກາລ ີ
ປະຈ ບນັດ າລງົຕ າແໜ່ງ : ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ. 
 
 
ປີ 1983 - 1988 : ປະລນິຍາໂທດ ື້ານເສດຖະກດິການເງນິ ຈາກ      
ປະເທດຮງົກາລ.ີ 
ປີ 2009 : ຊັ ື້ນສູງທດິສະດກີານເມອືງ ຈາກໂຮງຮຽນ ການເມອືງ- 
ການປົກຄອງ. 

                ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ:  

ປີ 1988 - 1989 : ພະນກັງານວຊິາການ ທີ່ ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 1989 - 1990 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກຄ ື້ມຄອງສນິເຊື່ ອ,  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 1994 : ຫວົໜື້າພະແນກຄ ື້ມຄອງຄວາມສນິເຊື່ ອ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 1995 - 1998 : ຫວົໜື້າສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 1998 - 1999 : ຫວົໜື້າພະແນກຫ ື້ອງການບ ລຫິານ-ການເງນິ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2000 - 2005 : ຫວົໜື້າພະແນກຄ ື້ມຄອງສນິເຊື່ ອ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2005 - 2015 : ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການ ໃຫຍ່ ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2015 - 2015 : ຮກັສາການຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ເປັນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ. 
ປີ 2016 - ປະຈ ບນັ : ຖກືແຕ່ງຕັ ື້ງ ແລະ ດ າລງົຕ າແໜ່ງເປັນຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່  ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການ
ຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ  

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ທ່ານ ມາກ ໂລເບດີ  
ອາຍ  45 ປີ ສນັຊາດ ຝຣັ່ ງ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 02/09/1973 
ຕ າແໜ່ງ ສະມາຊກິ ສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ  
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາເອກ 
ພາສາ : ຝຣັ່ ງ, ອງັກດິ 
ປະຈ ບນັດ າລງົຕ າແໜ່ງ : ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ 
ທະນາຄານ COFIBRED, ຕາງໜ ື້າທະນາຄານ  
COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມ ຍ ດທະສາດຂອງ ທຄຕລ. 
 
 
 
ປີ 1992 - 1995 : ປະລນິຍາຕຣດີ ື້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການເງນິ ຈາກ ESSEC Paris-Business                         
School, economics, finance. ປະເທດຝຣັ່ ງ. 
ປີ 1995 - 1996 : ປະລນິຍາໂທດ ື້ານເສດຖະສາດສາກນົ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ Sciences PO Paris, 
ປະເທດຝຣັ່ ງ. 
ປີ 1997 - 2003 : ປະລນິຍາເອກດ ື້ານເສດຖະສາດ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຄລຟິ ເນຍ, ປະເທດສະຫະລດັ
ອາເມລກິາ. 

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ:  

ປີ 2004 - 2005 : ທີ່ ປ ກສາຜູ ື້ອ ານວຍການຝຣັ່ ງ ຂອງກອງທ ນການເງນິລະຫວ່າງປະເທດ. 
ປີ 2006 - 2009 : ຜູ ື້ບ ລຫິານເຂດອາຊ ີຂອງ DEXIA. 
ປີ 2009 - 2011 : ຮອງຫວົໜື້າຝ່າຍປັບປ ງແຜນການ, ພະແນກຍ ດທະສາດ ທີ່  DEXIA. 
ປີ 2011 - 2013 : ຫວົໜື້າຝ່າຍປະຕບິດັການ, ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່  DEXIA CREDIT LOCAL. 
ປີ 2013 - 2014 : ຫວົໜື້າຝ່າຍປະຕບິດັການ, ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ທີ່  SOCIETE DE FINANCE-
MENT LOCAL. 
ປີ 2014 - ປະຈ ບນັ : ຫວົໜື້າຝ່າຍທ ລະກດິຕ່າງປະເທດ, ຫວົໜື້າຝ່າຍປະຕບິດັການ, ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ
ທະນາຄານ BRED BANQUE POPULAIRE, Paris.

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 

ທ່ານ ມາກ ໂລເບດີ  
ປະຫວດັການສ ກສາ: 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ທ່ານ ພ ດທະຂນັ ຂນັຕ ີ 
ອາຍ  49 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 02/05/1970 
ຕ າແໜ່ງ : ສະມາຊກິ ສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ  
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາໂທ 
ພາສາ: ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລດັເຊຍ 
ປະຈ ບນັດ າລງົຕ າແໜ່ງ : ຮອງຫວົໜື້າຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, 
ກະຊວງການເງນິ. 
 
 
 
ປີ 1989 - 1994 : ປະລນິຍາໂທ ການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ  
ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລດາເກສັຖານ, ອະດດີສະຫະພາບໂຊຫວຽດ. 
ປີ 2004 - 2007 : ປະລນິຍາໂທ ການເງນິ-ການທະນາຄານ ທີ່ ສະຖາບນັການເງນິຮ່າໂນ ື້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ. 
                        

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ:  

ປີ 1994 : ພະນກັງານວຊິາການ ບນັຊແີຫ່ງລດັ, ກມົບນັຊ,ີ ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 1995 - 1997 : ພະນກັງານວຊິາການຄງັເງນິສດົ, ພະແນກການເງນິເຂດພເິສດໄຊສມົບູນ. 
ປີ 1998 - 2002 : ຫວົໜື້າຫ ື້ອງຄງັເງນິ, ພະແນກການເງນິເຂດພເິສດໄຊສມົບູນ. 
ປີ 2002 - 2003 : ຫວົໜື້າຫ ື້ອງງບົປະມານ ວາງແຜນ ແລະ ອະນ ມດັ, ພະແນກການເງນິເຂດພເິສດໄຊສມົບູນ. 
ປີ 2007 : ພະນກັງານວຊິາການ, ບນັຊສີງັລວມ, ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 2007 - 2009 : ຮອງພະແນກຈດັຕັ ື້ງ - ບ ລຫິານ, ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 2010 - 2016 : ຫວົໜື້າພະແນກລາຍຮບັ, ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິ. 
ປີ 2016 - ປະຈ ບນັ : ຮອງຫວົໜື້າຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິ. 
 

ທ່ານ ມາກ ໂລເບດີ  

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 

ທ່ານ ພ ດທະຂນັ ຂນັຕ ີ 
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ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູເພດັ ກ ື້ຽວພລິາວງົ 
ອາຍ  46 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 05/2/2074 
ຕ າແໜ່ງ ສະມາຊກິ ສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ  
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາເອກ 
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ ແລະ ຍີ່ ປ ່ ນ 
ປະຈ ບນັດ າລງົຕ າແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບ ດ,ີ                            
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທ ລະກດິ  
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.              
                            
 
ປີ 1994 - 1998 : ປະລນີຍາຕຣ ີສາຂາຂວົທາງ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໂອສະກາ (OSAKA), ປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ 
ປີ 1998 - 2000 : ປະລນີຍາໂທ  ຫວົຂ ື້ວຊິາ ຂວົທາງ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໂອສະກາ(OSAKA), ປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ 
ປີ 2000 - 2003 : ປະລນີຍາເອກ ຫວົຂ ື້ວຊິາ ເສດຖະສາດ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ(Kobe), ປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ 

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ:  

ປີ 2003 - 2004 : ອາຈານສອນ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ປີ 2004 - 2006 : ຮອງຫວົໜື້າພະແນກຄົ ື້ນຄວ ື້າ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາ 
ໄລແຫ່ງຊາດ. 
ປີ 2006 - 2008 : ຮອງຫວົໜື້າພາກເສດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາ 
ໄລແຫ່ງຊາດ. 
ປີ 2008 - 2013 : ຫວົໜື້າພະແນກຄົ ື້ນຄວ ື້າ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ. 
ປີ 2013 - ປະຈ ບນັ : ຮອງຄະນະບ ດ,ີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
 

 
  

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູເພດັ ກ ື້ຽວພລິາວງົ ປະຫວດັການສ ກສາ: 
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ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈນູທະວງົ 
ອາຍ  55 ປີ  ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 15/08/1964 
ຕ າແໜ່ງ ສະມາຊກິ ສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ 
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາໂທ 
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ ແລະ ເຊກັໂກ 
ປະຈ ບນັດ າລງົຕ າແໜ່ງ : ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ.       
                          
    
 
ປີ 1982 - 1989 : ປະລນິຍາຕຣ ີສາຂາເສດຖະກດິການຄ ື້າ 
ທີ່  ໂຮງຮຽນ ເສດຖະກດິຊັ ື້ນສູງປຣາກ, ສາທາລະນະລດັເຊກັ. 
ປີ 2017 : ບ າລ ງທດິສະດກີານເມອືງ 45 ວນັ ທີ່  ໂຮງຮຽນ ການເມອືງ - ການປົກຄອງ. 
  

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ:  

ປີ 1996 - 2000 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກສນິເຊື່ ອ ສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2001 - 2002 : ຫວົໜື້າໜ່ວຍງານບ ລກິານ, ສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2003 - 2005 : ຫວົໜື້າຂະແໜງສນິເຊື່ ອ, ສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2005 - 2007 : ຮອງຫວົໜື້າສາຂາ, ສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2007 - 2010 : ວ່າການຫວົໜື້າສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2010 - 2011 : ວ່າການຫວົໜື້າສາຂາສາລະວນັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2011 - 2015 : ຫວົໜື້າສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2015 - 2018 : ຫວົໜື້າພະແນກຄ ື້ມຄອງສນິເຊື່ ອ ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2019 - ປະຈ ບນັ : ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
ແລະ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ.  

ທ່ານ  ວຽງສ ກ ຈນູທະວງົ 

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 
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ຕາຕະລາງ 18: ໂຄງປະກອບຂອງສະພາບ ລຫິານ 

ລ/ດ ຊື່   ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ດຣ ບ ນເຫ ອື ສນິໄຊວ ຣະວງົ 
ຫວົໜື້າກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິ າ ເປັນປະທານ
ສະພາບ ລຫິານ 

2 ທ່ານ ຄ າສ ກ ສູນດາຣາ 
ພະນກັງານອາວ ໂສ (ບ ກຄນົເອກະລາດຈາກພາຍນອກ) ເປັນ
ຮອງປະທານ 

3 ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ເປັນກ າມະການ 

4 ທ່ານ ມາກ ໂລເບດີ 
ຕາງໜື້າ COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ ແລະ  
ເປັນກ າມະການ 

5 ທ່ານ ພ ດທະຂນັ ຂນັຕ ິ 
ຮອງຫວົໜື້າຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິ ເປັນກ າມະ
ການ 

6 ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວງົ 
ຫວົໜື້າພະແນກຄ ື້ມຄອງສນິເຊື່ ອ, ຕາງໜື້າໃຫ ື້ແກ່ພະນກັງານ 
ທຄຕລ ເປັນກ າມະການ 

7 ທ່ານ ຮຈ ປອ ພູເພດັ ກ ື້ຽວພລິາວງົ 
ຮອງຄະນະບ ດ,ີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທ ລະກດິ,
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນກ າມະການ 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

9.3.1 ສດິ  ແລະ  ໜື້າທີ່ ຂອງສະພາບ ລຫິານ 

- ຄົ ື້ນຄວ ື້າສ ື້າງ ແລະ ປັບປ ງແຜນຍ ດທະສາດ, ວາງທດິທາງແຜນການດ າເນນີງານ, ແຜນງບົປະມານປະຈ າປີ, 
ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດ າເນນີທ ລະກດິປະຈ າປີເພື່ ອສະເໜຕີ ່ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ
ພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

- ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັແຜນການຍ ທະສາດ, ແຜນການດ າເນນີງານ, ແຜນງບົປະມານ
ປະຈ າປີ, ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດ າເນນີທ ລະກດິປະຈ າປີ; 

- ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນ ມດັການລງົທ ນ, ການກູ ື້ຢືມ ແລະ ການປ່ອຍກູ ື້ທີ່ ມມີູນຄ່າສູງ; 
- ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການລງົທ ນທີ່ ມມີູນຄ່າສູງ, ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ແລະ ການ ໄດ ື້ມາ ແລະ ຈ າ

ໜ່າຍຊບັສນິ; 
- ສ ື້າງກນົໄກ ແລະ ລະບບົບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງພ ື້ອມທງັຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີ; 
- ຕ ື້ອງແຍກພາລະບດົບາດ ສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບລະຫວ່າງ ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະ

ອ ານວຍການຂອງ ທຄຕລ ຢ່າງຈະແຈ ື້ງ; 
- ຄົ ື້ນຄວ ື້າ ແລະ ກ ານດົນະໂຍບາຍການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ, ຮບັປະກນັການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັລະບບົການບນັຊ ີ

ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນຕາມທີ່ ກ ານດົໄວ ື້ໃນລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ; 
- ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນດ ື້ວຍຄວາມຊື່ ສດັ, ລະມດັລະວງັ, ມຄີວາມ

ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ໃຫ ື້ຄວາມເປັນທ າຕ ່ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ; 
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- ແຕ່ງຕັ ື້ງຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ຄະນະກ າມະການກວດສອບ, ຄະນະກ າມະ
ການຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນ, ຄະນະກ າມະການການຄດັເລອືກ ແລະ 
ຄະນະກ າມະການອື່ ນໆທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນ; 

- ມອບໝາຍ ຫ  ືແບ່ງໜ ື້າທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ ື້ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານແຕ່ລະທ່ານ ແລະ ເລຂານ ການ
ສະພາບ ລຫິານ; 

- ແຕ່ງຕັ ື້ງ, ຍກົຍ ື້າຍ ຫ  ືປົດຕ າແໜ່ງຜູ ື້ອ ານວຍການ ຕາມການສະເໜຂີອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ; 
- ພຈິາລະນາແຕ່ງຕັ ື້ງ ຫ  ືປົດຕ າແໜ່ງຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ຕາມການສະເໜຂີອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

ທຄຕລ; 
- ແຕ່ງຕັ ື້ງເລຂານ ການສະພາບ ລຫິານ ເພື່ ອຮບັຜດິຊອບວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບ ລຫິານ ຫ  ື

ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ; 
- ຄົ ື້ນຄວ ື້າ ແລະ ພຈິາລະນາຄ່າຕອບແທນຂອງປະທານ, ຮອງປະທານ, ກ າມະການ, ຄະນະກ າມະການຂອງ

ສະພາບ ລຫິານ, ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ເພື່ ອສະເໜກີອງປະຊ ມຜູ ື້ຖືຮ ື້ນ 
ພຈິາລະນາຮບັຮອງຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາຄ່າຕອບແທນບນົພື ື້ນຖານຜນົ
ປະໂຫຍດສູງສ ດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ; 

- ສະເໜແີບ່ງປັນກ າ ໄລສ ດທເິຂົ ື້າຄງັຕ່າງໆ, ເງນິປັນຜນົ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະນກັງານຕ ່ ກອງປະຊ ມ
ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

- ຊອກຮູ ື້, ຕດິຕາມກວດກາ, ຄົ ື້ນຄວ ື້າວທິແີກ ື້ໄຂຂ ື້ຂດັແຍ່ງທີ່ ຕດິພນັກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ; 
- ສະເໜີບດົລາຍງານປະຈ າປີ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຕ ່ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖືຮ ື້ນເພື່ ອພຈິາລະນາ

ຮບັຮອງ; 
- ຊີ ື້ແຈ ື້ງຕອບຄ າຖາມລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕ ່ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ; 
- ລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕ ່ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ; 
- ເປີດເຜຍີສດັສ່ວນການຖຄືອງຮ ື້ນຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ວສິາຫະກດິອື່ ນ ແລະ ສດັສ່ວນການຖຮື ື້ນທີ່ ວສິາຫະກດິ

ອື່ ນທີ່ ຖຮື ື້ນໃນ ທຄຕລ ແຕ່ຫ ື້າສ່ວນຮ ື້ອຍຂ ື້ນໄປລວມທງັໃຫ ື້ລະບ ຈ ານວນທີ່ ເພີ່ ມຂື ື້ນ ຫ  ືຫ  ດລງົໃນລະຫວ່າງ
ຮອບປີການບນັຊ;ີ 

- ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານຂອງສະພາບ ລຫິານ; 
- ເປີດເຜີຍຂ ື້ມູນຕ ່ ມວນຊນົ ກ່ຽວກບັ ຊື່ ຂອງປະທານ, ກ າມະການຂອງສະພາບ ລິຫານ, ແຕ່ລະຄົນທີ່

ກ່ຽວຂ ື້ອງກບັການເຂົ ື້າຮ່ວມກອງປະຊ ມຂອງກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ ບດົສະຫ  ບຜນົການ
ປະຕບິດັວຽກງານຂອງສະພາບ ລຫິານຢູ່ໃນບດົລາຍງານປະຈ າປີ; 

- ຕດິຕາມການເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນ ແລະ ການສື່ ສານກບັຜູ ື້ຖຮື ື້ນຢ່າງເໝາະສມົ; 
- ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ອື່ ນຕາມທີ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ. 
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9.4 ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ 

ຄະນະກວດກາຂອງສະພາບ ລຫິານ ປະກອບມດີັ່ ງນີ ື້:  

1. ຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ; 
2. ຄະນະກ າມະການກວດສອບ; 
3. ຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ; 
4. ຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນ; 
5. ຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ. 

ໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານຕ ື້ອງປະກອບມດີັ່ ງນີ ື້: 

- ຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ແຕ່ລະຄະນະຕ ື້ອງປະກອບດ ື້ວຍຢ່າງໜ ື້ອຍສາມ (3) ທ່ານ ໃນນັ ື້ນ
ຕ ື້ອງມສີະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່ ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່ ເປັນສະມາຊກິອດິສະຫ ະຢ່າງໜ ື້ອຍໜ ່ ງ
ສ່ວນສາມ (1/3) ຂອງຈ ານວນທງັໝດົ. ຫວົໜື້າແຕ່ລະຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບ ລຫິານ ແມ່ນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຫ  ືສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່ ເປັນສະມາຊກິອດິສະຫ ະ. 

- ສະມາຊກິຂອງຄະນະກ າມະການກວດສອບ ຕ ື້ອງປະກອບດ ື້ວຍ: ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່ ບ ່ ດ າລງົຕ າແ
ໜ່ງຜູ ື້ອ ານວຍການ, ຕ ື້ອງເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີ່ ເປັນສະມາຊກິ
ອດິສະຫ ະ, ຕ ື້ອງເປັນບ ກຄນົທີ່ ມຄີວາມຮູ ື້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການທາງດ ື້ານການບນັຊ ີ ແລະ 
ກວດສອບ. 

9.4.1 ຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ 

 ຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ ື້ວຍ 3 ທ່ານດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 19: ຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ 

ລ/ດ ຊື່   ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນປະທານ 

2 ທ່ານ ປອ ພູເພດັ ກ ື້ຽວພລິາວງົ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ຮອງປະທານ 

3 ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວງົ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ/ເປັນກ າມະການ 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

9.4.1.1  ສດິ  ແລະ  ໜ ື້າທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ 

- ຄົ ື້ນຄວ ື້ານ າສະເໜແີຜນການດ າເນນີງານຂອງສະພາບ ລຫິານໃນແຕ່ລະປີ; 
- ກ ານດົເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ແຜນການ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການຕລີາຄາການເຄື່ ອນ; 
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- ຄົ ື້ນຄວ ື້າສ ື້າງ ແລະ ປັບປ ງແຜນຍ ດທະສາດ ແຜນການດ າເນນີງານ, ແຜນງບົປະມານ ແລະ ແຜນການ
ດ າເນນີທ ລະກດິຂອງປະຈ າປີ ຂອງ ທຄຕລ; 

- ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັແຜນຍ ດທະສາດ, ແຜນການດ າເນນີງານ, ແຜນງບົປະມານປະຈ າ
ເດອືນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ; 

- ຄົ ື້ນຄວ ື້າພາລະບດົບາດ ສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະ
ຜູ ື້ອ ານວຍການ ທຄຕລ; 

- ຄົ ື້ນຄວ ື້າ, ຕດິຕາມກວດກາແກ ື້ໄຂຂ ື້ຂດັແຍ່ງທີ່ ຕດິພນັກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ເພື່ ອນ າສະເໜສີະພາ
ບ ລຫິານ; 

- ນ າສະເໜເີປີດສາຂາ, ສ ື້າງຕັ ື້ງບ ລສິດັໃນກ ່ ມ ຫ  ືລງົທ ນໃນທ ລະກດິອື່ ນໆ ຕ ່ ສະພາບ ລຫິານ ເພື່ ອພຈິາລະນາ; 
- ຈດັກອງປະຊ ມຢ່າງໜ ື້ອຍ 3 ເດອືນຕ ່ ຄັ ື້ງ ຫ  ືເປີດກອງປະຊ ມຕາມຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການຂອງວຽກງານ 

ແລະ ສະພາບ ລຫິານ; 
- ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບ ລຫິານ ຫ  ືກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ. 

9.4.2 ຄະນະກ າມະການກວດສອບ 

 ຄະນະກ າມະການກວດສອບບນັຊພີາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ ື້ວຍ 3 ທ່ານ ດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 20: ຄະນະກ າມະການກວດສອບ 

ລ/ດ ຊື່   ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ພ ດທະຂນັ ຂນັຕ ີ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ/ປະທານ 

2 ທ່ານ ຄ າສ ກ ສູນດາຣາ ຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານ/ຮອງປະທານ 

3 ທ່ານ ປອ ພູເພດັ ກ ື້ຽວພລິາວງົ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ/ກ າມະການ 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

9.4.2.1  ສດິ  ແລະ  ໜື້າທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການກວດສອບ 

1. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນ: 
- ກວດກາເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ທຕຄລ ໃຫ ື້ມເີນື ື້ອໃນຄບົຖື້ວນສມົບູນ, ຖກືຕ ື້ອງ ແລະ 

ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ; 
- ສອບຖາມບ ລສິດັກວດສອບ ຫ  ື ຜູ ື້ກວດສອບ ກ່ຽວກບັ ບນັຫາສ າຄນັຕ່າງໆ ເຊິ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່

ຄວາມເຊື່ ອຖຂືອງເອກະສານລາຍງານຂອງ ທຄຕລ; 
- ກວດສອບ ກ່ຽວກບັ ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ຫ  ືລາຍການທີ່ ອາດຈະມຄີວາມຂດັແຍ່ງທາງດ ື້ານຜນົປະໂຫຍດ 

ເພື່ ອເຮດັໃຫ ື້ລາຍງານດັ່ ງກ່າວຖກືຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ ຕາມທີ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ; 
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- ສອບຖາມ ກ່ຽວກບັ ລາຍການ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນຂອງ ທຄຕລ ໃຫ ື້ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການທີ່

ກ່ຽວຂ ື້ອງ. 
2. ການຄວບຄ ມພາຍໃນ 
- ຮບັປະກນັໃຫ ື້ມລີະບບົຄວບຄ ມພາຍໃນໃຫ ື້ມປີະສດິທຜິນົ, ຜູ ື້ກວດສອບພາຍໃນຕ ື້ອງດ າເນນີການປະເມນີ

ລະບບົການຄວບຄ ມພາຍໃນທງັໝດົລະບບົຢ່າງໜ ື້ອຍປີລະຄັ ື້ງ. 
3. ຜູ ື້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ 
- ຮບັປະກນັຄວາມເປັນອດິສະຫ ະຂອງຜູ ື້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ, ຄ ນນະພາບ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ 

ແລະ ສາຍພວົພນັຮອບດ ື້ານຕ ່ ກບັຜູ ື້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກທີ່ ຈະມາໃຫ ື້ການບ ລກິານຕ ່  ທຄຕລ; 
- ສອບຖາມກ່ຽວກບັລະດບັຄວາມສ່ຽງທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ສອບຖາມເຖງິວທິກີານປະເມນີຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ ື້

ກວດສອບພາຍໃນທຽບກບັຫ ກັການຂອງຜູ ື້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ; 
- ລາຍງານຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຕນົຕ ່ ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ; 
- ຕ ື້ອງເຂົ ື້າຮ່ວມກອງປະຊ ມຂອງສະພາບ ລຫິານທ ກໆຄັ ື້ງເພື່ ອປະກອບຄ າຄດິຄ າເຫນັຕ ່ ກບັບນັຫາລາຍການທີ່

ກ່ຽວພນັ, ລາຍການທີ່ ໄດ ື້ມາ ຫ  ືຈ າໜ່າຍໄປຂອງຊບັສນິ, ການຄດັເລອືກ ແລະ ກ ານດົຄ່າຈ ື້າງຂອງຜູ ື້ກວດ
ສອບບນັຊພີາຍນອກ; 

- ສ ື້າງແຜນງບົປະມານທີ່ ຕດິພນັກບັແຜນງານການກວດສອບ; 
- ປະກອບຄ າຄດິຄ າເຫນັຕ ່ ບນັຫາທາງການເງນິ ແລະ ບນັຫາອື່ ນໆ ຕາມການສະເໜຂີອງສະມາຊກິສະພາ

ບ ລຫິານ ຫ  ືຄະນະອ ານວຍການ; 
- ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບ ລຫິານ. 
4. ຜູ ື້ກວດສອບພາຍໃນ 
- ຮບັປະກນັຄວາມເປັນອດິສະຫ ະ ແກ່ຜູ ື້ກວດສອບພາຍໃນ; 
- ຊີ ື້ນ າວຽກງານໂດຍກງົ ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ, ແຕ່ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານປະຈ າແມ່ນຂ ື້ນກບັການ

ຊີ ື້ນ າຂອງຜູ ື້ອ ານວຍການ; 
- ສອບຖາມ ທບົທວນກນົໄກ ແລະ ລະບບົການກວດກາພາຍໃນຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 
- ສອບຖາມລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ປະຊ ມລບັກບັຜູ ື້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານກວດສອບພາຍ

ໃນ ເພື່ ອສອບຖາມກ່ຽວກບັການແຊກແຊງຂອງຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ພະແນກການຕ່າງໆ ເຊິ່ ງອາດ
ເປັນການກະທບົເຖງິຄວາມເປັນອດິສະຫ ະ ແລະ ການຕດັສນິໃຈຂອງຜູ ື້ກວດສອບພາຍໃນ; 

- ສອບຖາມ ແລະ ພຈິາລະນາຮ່ວມກບັຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຄະນະພະແນກທີ່ ກ່ຽວກບັຂ ື້ບກົພ່ອງທີ່

ສ າຄນັທີ່ ກວດພບົ ແລະ ວທິແີກ ື້ໄຂ; 
- ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຫວົໜື້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ; 
- ສອບຖາມ ຫວົໜື້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ເຖງິປະສດິຕພິາບກ່ຽວກບັການນ າໃຊ ື້ຊບັສນິຂອງ ທຄຕລ 

ໃຫ ື້ເປັນໄປຕາມກດົລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ມະຕຂິອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ. 
5. ການປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ (Compliance) 
- ກວດກາການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດ ື້ວຍຫ ກັຊບັ, ກດົໝາຍປ່ິນອ ື້ອມ ແລະ ນຕິກິ າອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ; 
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- ສອບຖາມສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການຂອງ ທຄຕລ ໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິຄວາມສ່ຽງທີ່

ສ າຄນັ ແລະ ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັການດ າເນນີງານ. 
6. ການປະເມນີການປະຕບິດັງານ  
- ປະເມນີການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັວຽກງານປະຈ າປີຂອງຄະນະກ າມະການກວດສອບ; 
- ເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນໃນບດົລາຍງານປະຈ າປີ ທີ່ ຕດິພນັກບັລາຍຊື່ ຂອງຄະນະອ ານວຍການຂອງ ທຄຕລ ໄດ ື້ຄ ານ ງ

ເຖງິຄວາມສ່ຽງທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັການດ າເນນີງານ. 
7. ສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ອື່ ນໆ 
- ພຈິາລະນາ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັຕ ່ ການແຕ່ງຕັ ື້ງ ແລະ ຖອດຖອນຫວົໜື້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ 

ກ່ອນຜູ ື້ອ ານວຍການພຈິາລະນາແຕ່ງຕັ ື້ງ ແລະ ຖອດຖອນ; 
- ສອບຖາມກ່ຽວກບັລະດບັຄວາມສ່ຽງທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ສອບຖາມເຖງິວທິກີານປະເມນີຄວາມສ່ຍງຂອງຜູ ື້

ກວດສອບພາຍໃນທຽບກບັຫ ກັການຂອງຜູ ື້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ; 
- ລາຍງານຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຕນົຕ ່ ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ; 
- ຕ ື້ອງເຂົ ື້າຮ່ວມກອງປະຊ ມຂອງສະພາບ ລຫິານທ ກໆຄັ ື້ງເພື່ ອປະກອບຄ າເຫນັຕ ່ ບນັຫາລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ, 

ລາຍການທີ່ ໄດ ື້ມາ ຫ  ື ຈ າໜ່າຍໄປຂອງຊບັສນິ, ການຄດັເລອືກ ແລະ ກ ານດົຄ່າຈ ື້າງຂອງຜູ ື້ກວດສອບບນັຊີ
ພາຍນອກ; 

- ສ ື້າງແຜນງບົປະມານທີ່ ຕດິພນັຕ ່ ບນັຫາທາງການເງນິ ແລະ ບນັຫາອື່ ນໆ ຕາມການສະເໜຂີອງສະມາຊກິ
ສະພາບ ລຫິານ ຫ  ືຄະນະອ ານວຍການ; 

- ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບ ລຫິານ. 

9.4.3 ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 

 ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ ື້ວຍ 3 ທ່ານດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 21: ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 

ລ/ດ ຊື່   ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ປອ ພູເພດັ ກ ື້ຽວພລິາວງົ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນປະທານ 

2 ທ່ານ ພ ດທະຂນັ ຂນັຕ ິ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນຮອງປະທານ 

3 ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນກ າມະການ 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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9.4.3.1  ສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 

- ຄົ ື້ນຄວ ື້ານະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງເປັນຕົ ື້ນແມ່ນ ການຄວບຄ ມຄວາມສ່ຽງດ ື້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ
ການຕະຫ າດ, ທ ນ, ສະພາບຄ່ອງ, ສນິເຊື່ ອ, ຜະລດິຕະພນັ, ການບ ລກິານ, ການປະຕບິດັງານ ແລະ ອື່ ນໆ
ທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົທາງກງົ ຫ  ືທາງອ ື້ອມຕ ່ ກບັ ທຄຕລ ເພື່ ອສະເໜຕີ ່ ສະພາບ ລຫິານພຈິາລະນາ; 

- ທບົທວນນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວບຄ ມບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງຂອງກ ່ ມທ ລະ
ກດິລວມເຖງິການຄວບຄ ມ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຄວາມສ່ຽງຂອງກ ່ ມທ ລະກດິ; 

- ສ ື້າງແຜນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົໃຫ ື້ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການບ ລກິານບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການປະຕບິດັການຄວບຄ ມ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໃຫ ື້ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງຢູ່
ໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ; 

- ທບົທວນ ດດັແກ ື້ ຫ  ື ປັບປ ງ ນະໂຍບາຍການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະໃຫ ື້ມປີະສດິທພິາບ ເພື່ ອ
ຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະເກດີຂື ື້ນກບັ ທຄຕລ; 

- ຮຽກເອາົຂ ື້ມູນທີ່ ກ່ຽວພນັກບັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສາມາດເປີດກອງປະຊ ມກບັພາກສ່ວນກ່ຽວ 
ຂ ື້ອງຢູ່ພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ; 

- ສະຫ  ບລາຍງານຜນົການປະຕບິດັງານຕນົຕ ່ ຄະນະກ າມະການກວດສອບ ແລະ ສະພາບ ລຫິານເປັນແຕ່ລະ
ເດອືນ ຫ  ືໄຕມາດ ຫ  ືອງີຕາມຄວາມຈ າເປັນ; 

- ເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນໃນບດົລາຍງານປະຈ າປີທີ່ ຕດິພນັກບັລາຍຊື່ ຂອງຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຈ າ 
ນວນຄັ ື້ງການປະຊ ມຂອງຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ,ຈ ານວນຄງັຂອງການເຂາົຮ່ວມປະຊ ມຂອງ
ຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະຄນົ, ຜນົການປະເມນີຂອງຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ເນື ື້ອໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍຫຍ ື້. 

9.4.4 ຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນ 

ຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນປະກອບມ ີ3 ທ່ານ ດັ່ ງລາຍລະອຽດດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 22: ຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນ 

ລ/ດ ຊື່   ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ຄ າສ ກ ສູນດາຣາ  ຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນປະທານ 

2 ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນຮອງປະທານ 

3 ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວງົ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນກ າມະການ 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

9.4.4.1  ສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນ 

- ກ ານດົຫ ກັການແລະ ຮູບແບບການຈ າໜ່າຍຄ່າຕອບແທນ; 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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- ຄົ ື້ນຄວ ື້າຄ່າຕອບແທນຂອງສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະຜູ ື້ອ ານວຍການ ເພື່ ອສະເໜຕີ ່ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ     
ຮບັຮອງ; 

- ຄົ ື້ນຄວ ື້າຄ່າຕອບແທນຂອງຫວົໜື້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫວົໜື້າພະແນກ ເພື່ ອສະເໜຕີ ່ ສະພາບ ລຫິານ     
ຮບັຮອງ; 

- ລາຍງານຜນົຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົຕ ່ ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ; 
- ເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນໃນບດົລາຍງານປະຈ າປີ ທີ່ ຕດິພນັກບັລາຍຊື່ ຂອງຄະນະກ າມະການກ ານດົຄ່າຕອບແທນ, 

ຈ ານວນຄັ ື້ງການປະຊ ມຂອງຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາຄ່າຕອບແທນ, ຈ ານວນຄັ ື້ງຂອງການເຂົ ື້າຮ່ວມ 
ປະຊ ມ ແລະ ຜົນການປະເມນີຂອງຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາກ ານດົຄ່າຕອບແທນ ແລະ ເນື ື້ອໃນ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາກ ານດົຄ່າຕອບແທນໂດຍຫຍ ື້; 

- ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ອື່ ນຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບ ລຫິານ. 

9.4.5 ຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ 

ຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກປະກອບມ ີ3 ທ່ານ ດັ່ ງລາຍລະອຽດດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 23: ຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ 

ລ/ດ ຊື່   ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ປອ ບ ນເຫ ອື ສນິໄຊວ ຣະວງົ ປະທານສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນປະທານ 

2 ທ່ານ ຄ າສ ກ ສູນດາຣາ ຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນຮອງປະທານ 

3 ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຄຕລ/ເປັນກ າມະການ 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

9.4.5.1  ສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ 

- ກ ານດົຫ ກັການ ແລະ ຂັ ື້ນຕອນກ່ຽວກບັການຄດັເລອືກບ ກຄະລາກອນເພື່ ອມາດ າລງົຕ າແໜ່ງຢູ່ໃນສະພາ
ບ ລຫິານ ແລະ ຕ ແໜ່ງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່. ຫ ກັການ ແລະ ຂັ ື້ນຕອນດັ່ ງກ່າວຕ ື້ອງມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ 
ກວດສອບໄດ ື້; 

- ຄົ ື້ນຄວ ື້າຄ ນສມົບດັ, ຄວາມຮູ ື້, ປະສບົການ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົຕາມເງ ື່ອນໄຂຄບົຖື້ວນທີ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້
ໃນລະບຽບຂອງ ທຄຕລ; 

- ສະເໜຊີື່ ບ ກຄນົທີ່ ຜ່ານການຄດັເລອືກ ເພື່ ອໃຫ ື້ສະພາບ ລຫິານພຈິາລະນາ ແລະ ສະເໜຕີ ່ ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖື
ຮ ື້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

- ລາຍງານຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕນົຕ ່ ສະພາບ ລຫິານ; 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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- ເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນໃນບດົລາຍງານປະຈ າປີທີ່ ຕດິພນັກບັລາຍຊື່ ຂອງຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກຕັ ື້ງ, ຈ ານວນຄັ ື້ງ
ການປະຊ ມຂອງຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກຕັ ື້ງ, ຈ ານວນຄັ ື້ງຂອງການເຂາົຮ່ວມປະຊ ມຂອງຄະນະກ າມະ
ການຄດັເລອືກຕັ ື້ງແຕ່ລະຄນົ ແລະ ຜົນການປະເມນີຂອງຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ ແລະ ເນື ື້ອໃນ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກໂດຍຫຍ ື້; 

- ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບ ລຫິານ. 

9.5 ຄະນະອ ານວຍການ 

 ຄະນະອ ານວຍການປະກອບມ ີຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 6 ທ່ານ ດັ່ ງ  

ລາຍລະອຽດລ ່ ມນີ ື້: 

ຮູບພາບທ ີ12: ໂຄງຮ່າງຄະນະອ ານວຍການຂອງ ທຄຕລ 
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ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ 
ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພະວງົສ ໌ 
ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກ ື້ວປະເສດີ  
ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

ທ່ານ ສ ພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ 
ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການ ໃຫຍ່ 

ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ 
ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວງົ 
ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ 
ອາຍ  55 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 17/6/1964 
ຕ າແໜ່ງ : ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາໂທ 
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ ແລະ ຮງົກາລ.ີ 
 
 
ປີ 1983 - 1988 : ປະລນິຍາໂທເສດຖະສາດການເງນິ ຈາກ
ປະເທດຮງົກາລ.ີ 
ປີ 2007 - 2009 : ຊັ ື້ນສູງທດິສະດກີານເມອືງ ຈາກໂຮງຮຽນ
ການເມອືງ-ການປົກຄອງ. 
 

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ:  

ປີ 1988 - 1989 : ພະນກັງານວຊິາການ, ກະຊວງການເງນິ 
ປີ 1989 - 1994 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກສນິເຊື່ ອ,  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 1994 - 1998 : ຫວົໜື້າສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 1998 - 1999 : ຫວົໜື້າພະແນກຫ ື້ອງການບ ລຫິານ-ການເງນິ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2000 - 2005 : ຫວົໜື້າພະແນກສນິເຊື່ ອ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2015 - 2016 : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່,  ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2015 - 2015 : ຮກັສາການຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ເປັນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ. 
ປີ 2016 - ປະຈ ບນັ : ຖກືແຕ່ງຕັ ື້ງ ແລະ ດ າລງົຕ າແໜ່ງເປັນຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການ
ຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
  

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ  
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ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌
ອາຍ  56 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 10/1/1963 
ຕ າແໜ່ງ : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ 
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາໂທ 
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ, ລດັເຊຍ ແລະ ຝຣັ່ ງ. 
 
 
ປີ 1982 - 1988 : ປະລນິຍາໂທດ ື້ານເສດຖະສາດ ສາຂາການ
ເງນິ ແລະ ສນິເຊື່ ອ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດດາເກສັຖານ, 
ອະດດີສະຫະພາບໂຊຫວຽດ. 
ປີ 2008 : ຊັ ື້ນຕົ ື້ນ ທດິສະດກີານເມອືງ. 

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ: 

ປີ 1988 - 1988 : ພະນກັງານວຊິາການ, ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ປີ 1988 - 1990 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກສນິເຊື່ ອ,  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 1991 - 1992 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກ L/C,  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 1992 - 1993 : ຮອງຫວົໜື້າພະແນກ, ພະແນກ L/C, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 1993 - 2003 : ຫວົໜື້າພະແນກ L/C, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2004 - 2008 : ຮອງຫວົໜື້າພະແນກບ ລຫິານທ ນ ແລະ ບ ລກິານຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດ
ລາວ. 
ປີ 2008 - 2010 : ຮກັສາການຫວົໜື້າພະແນກ ພະແນກບ ລຫິານທ ນ ແລະ ບ ລກິານຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານ
ການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2010 - 2014 : ຫົວໜື້າພະແນກ ພະແນກບ ລິຫານທ ນ ແລະ ບ ລິການຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານການຄ ື້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2010 - 2014 : ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ BCEL-KT. 
ປີ 2011 - 2014 : ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ທະນາຄານຮ່ວມທ ລະກດິລາວ-ຫວຽດ (LVB). 
ປີ 2014 - 2015 : ປະທານສະພາບ ລຫິານ, ບ ລສິດັປະກນັໄພລາວ-ຫວຽດ (LVI). 
ປີ 2014 - ປະຈ ບນັ : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່,  ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ.

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 

ປະຫວດັການສ ກສາ 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌
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ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກ ື້ວປະເສດີ 
ອາຍ   41 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 16/8/1978 
ຕ າແໜ່ງ : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ 
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາໂທ 
ພາສາ : ລາວ, ອງັກດິ ແລະ ຈນີ. 
 
 
ປີ 1996 - 2000 : ປະລນິຍາຕຣ ີພາສາອງັກດິ ທີ່

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 
ປີ 2005 – 2006 : ກຽມພາສາອງັກດິ ທີ່ ວທິະຍາໄລວຽງຈນັ 
(Vientiane College).  
ປີ 2005 - 2007 : ຊັ ື້ນສູງດ ື້ານການຄ ື້າລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່  Victoria University, ປະເທດອດົສະຕາລ.ີ 
ປີ 2008 - 2010 : ປະລນິຍາ ໂທດ ື້ານນະໂຍບາຍການຄ ື້າສາກນົ, ປະເທດອາເມລກິາ. 
 

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ: 

ປີ 2000 - 2001 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກເງນິຝາກ,  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2001 - 2001 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກບນັຊ,ີ  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2001 - 2003 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກເງນິໂອນຕ່າງປະເທດ,  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2003 - 2007 : ວ່າການຮອງຫວົໜື້າສູນອເີລກັໂທ ນກິ ແລະ ຜະລດິຕະພນັບດັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດ
ລາວ. 
ປີ 2010 - 2012 : ຮກັສາການຫວົໜື້າສູນອເີລກັໂທ ນກິ ແລະ ຜະລດິຕະພນັບດັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2012 - 2014 : ຫວົໜື້າສູນອເີລກັໂທ ນກິ ແລະ ຜະລດິຕະພນັບດັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາ 
ຊນົ. 
ປີ 2014 - ປະຈ ບນັ : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່, ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
 
  

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກ ື້ວປະເສດີ 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ທ່ານ ສ ພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ 
ອາຍ  51 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 20/8/1968 
ຕ າແໜ່ງ : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ 
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາໂທ 
ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອງັກດິ. 
 
 
ປີ 1990 - 1995 : ຊັ ື້ນສູງ ການທະນາຄານ ແລະ ສນິເຊື່ ອ ທີ່

ວທິະຍາໄລທະນາຄານຮ່າໂນ ື້ຍ ສສ ຫວຽດນາມ. 
ປີ 2005 - 2007 : ປະລນິຍາຕຣ ີການເງນິ ແລະ ການທະນາຄານ, ຫ ກັສູດຮ່ວມລະຫວ່າງສະຖາບນັການ
ທະນາຄານ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບນັການທະນາຄານ ສສ ຫວຽດນາມ. 
ປີ 2008 - 2010 : ປະລນິຍາ ໂທ ການເງນິ ແລະ ການທະນາຄານ, ຫ ກັສູດຮ່ວມລະຫວ່າງສະຖາບນັການ
ທະນາຄານ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບນັການທະນາຄານ ສສ ຫວຽດນາມ. 

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ: 

ປີ 1996 - 2000 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກຄ ື້ມຄອງສນິເຊື່ ອ,  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2000 - 2003 : ຫວົໜື້າຂະແໜງສນິເຊື່ ອ ສາຂາອ ດມົໄຊ,  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2003 - 2008 : ວ່າການຫວົໜື້າສາຂາອ ດມົໄຊ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2008 - 2014 : ຫວົໜື້າສາຂາຊຽງຂວາງ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2014 - 2015 : ຫວົໜື້າສາຂານະຄອນຫ ວງ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2015 - ປະຈ ບນັ : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່, ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
  

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ທ່ານ ສ ພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ 
ອາຍ  59 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 13/7/1960 
ຕ າແໜ່ງ : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ 
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາໂທ 
ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອງັກດິ. 
 
 
ປີ 1983 : ຊັ ື້ນກາງ ທດິສະດກີານເມອືງ. 
ປີ 1991 - 1995 : ຊັ ື້ນສູງງບົປະມານ ທີ່  ໂຮງຮຽນການເງນິ ສສ 
ຫວຽດນາມ. 
ປີ 2008 : ປະລນິຍາ ໂທ ດ ື້ານການເງນິ ແລະ ການທະນາຄານ, ຫ ກັສູດຮ່ວມລະຫວ່າງສະຖາບນັການທະນາຄານ 
ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບນັການທະນາຄານ ສສ ຫວຽດນາມ. 
 

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ: 

ປີ 1984 - 1986 : ພະນກັງານວຊິາການ, ທະນາຄານພເິສດ. 
ປີ 1986 - 1988 : ພະນກັງານວຊິາການ, ທະນາຄານແຂວງວຽງຈນັ. 
ປີ 1989 - 1990 : ພະນກັງານວຊິາການ, ບ ລສິດັສະໜອງວດັຖ , ກ າແພງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 
ປີ 1990 - 1999 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກສນິເຊື່ ອ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 1999 - 2003 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກຫ ື້ອງການ ແລະ ສນິເຊື່ ອ, ທະນາຄານຮ່ວມທ ລະກດິລາວ-
ຫວຽດ. 
ປີ 2003 - 2005 : ຮອງຫວົໜື້າສາຂາ ສາຂາຮ່າໂນ ື້ຍ ສສ ຫວຽດນາມ, ທະນາຄານຮ່ວມທ ລະກດິລາວ-ຫວຽດ. 
ປີ 2005 - 2016 : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ທະນາຄານຮ່ວມທ ລະກດິລາວ-ຫວຽດ. 
ປີ 2016 - ປະຈ ບນັ : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່, ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 

  

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈນູທະວງົ 
ອາຍ   55 ປີ ສນັຊາດ ລາວ 
ວນັ ເດອືນ ປີເກດີ 15/8/1964 
ຕ າແໜ່ງ : ຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ 
ການສ ກສາຂັ ື້ນສູງສ ດ : ປະລນິຍາໂທ 
ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊກັໂກ. 
 
 
ປີ 1982 - 1989 : ປະລນິຍາຕຣ ີສາຂາເສດຖະກດິການຄ ື້າ  
ທີ່  ໂຮງຮຽນ ເສດຖະກດິຊັ ື້ນສູງປຣາກ, ສາທາລະນະລດັເຊກັ. 
ປີ 2017 : ບ າລ ງທດິສະດກີານເມອືງ 45 ວນັ ທີ່  ໂຮງຮຽນ ການເມອືງ - ການປົກຄອງ. 
  

ປະສບົການເຮດັວຽກທີ່ ຜ່ານມາ:  

ປີ 1996 - 2000 : ພະນກັງານວຊິາການ, ພະແນກສນິເຊື່ ອ ສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2001 - 2002 : ຫວົໜື້າໜ່ວຍງານບ ລກິານ, ສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2003 - 2005 : ຫວົໜື້າຂະແໜງສນິເຊື່ ອ, ສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2005 - 2007 : ຮອງຫວົໜື້າສາຂາ, ສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2007 - 2010 : ວ່າການຫວົໜື້າສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ. 
ປີ 2010 - 2011 : ວ່າການຫວົໜື້າສາຂາສາລະວນັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2011 - 2015 : ຫວົໜື້າສາຂາຈ າປາສກັ, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2015 - 2018 : ຫວົໜື້າພະແນກຄ ື້ມຄອງສນິເຊື່ ອ ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊນົ. 
ປີ 2019 - ປະຈ ບນັ : ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ສ ານກັງານໃຫຍ່, ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
ແລະ ກ າມະການສະພາບ ລຫິານບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ.  

ຊວີະປະຫວດັຫຍ ື້: 

ປະຫວດັການສ ກສາ: 

ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈນູທະວງົ 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຕາຕະລາງ 24: ຄະນະອ ານວຍການ 

ລ/ດ ຊື່   ແລະ  ນາມສະກ ນ ຕ າແໜ່ງ 

1 ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

2 ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

3 ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກ ື້ວປະເສດີ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

4 ທ່ານ ສ ພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

5 ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

6 ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວງົ ຮອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ, ປີ 2019. 

9.5.1 ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ຮບັຜດິຊອບການດ າເນນີງານໃນແຕ່ລະມື ື້ຂອງທະນາຄານ ຕາມສດິ ແລະ ໜື້າທີ່  ທີ່  ໄດ ື້
ລະບ ໄວ ື້ໃນຂ ື້ກ ານດົພາຍໃນທະນາຄານ ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ໄດ ື້ຮບັການແຕ່ງຕັ ື້ງ ຫ  ືປົດຕ າແໜ່ງຈາກຄ າຕດັສນິຂອງ
ສະພາບ ລຫິານ, ມກີ ານດົວາລະ 2 ປີ ແລະ ສາມາດຖກືແຕ່ງຕັ ື້ງໃຫ ື້ດ າລງົຕ າແໜ່ງ ໃໝ່. ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ສາມາດ
ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຫ  ືມາຈາກສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານໄດ ື້ ແຕ່ບ ່ ໃຫ ື້ດ າລງົຕ າແໜ່ງເປັນປະທານ ຫ  ືຮອງ
ປະທານສະພາບ ລຫິານ. 

9.5.2 ສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ຂອງຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 

- ເປັນຕວົແທນໃນການລງົລາຍເຊນັໃນສນັຍາ ແລະ ເອກະສານທາງການຂອງ ທຄຕລ; 
- ບ ລຫິານວຽກງານງານປະຈ າວນັຂອງ ທຄຕລ ໃນຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ຂອງຕນົຕາມທີ່ ກ ານດົໄວ ື້ໃນ

ກດົລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ຫ  ືຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບ ລຫິານ; 
- ສ ື້າງ, ສະເໜ ີຫ  ື ດດັແກ ື້ແຜນທ ລະກດິປະຈ າປີ ເພື່ ອໃຫ ື້ສະພາບ ລຫິານພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົແລ ື້ວນ າໄປ

ຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ; 
- ຄົ ື້ນຄວ ື້າ ແລະ ນ າສະເໜໃີຫ ື້ສະພາບ ລຫິານພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົການແຕ່ງຕັ ື້ງ ຫ  ື ປົດຕ າແໜ່ງຮອງ

ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່; 
- ແຕ່ງຕັ ື້ງ, ປົດຕ າແໜ່ງ ແລະ ບນັຈ ສບັຊ ື້ອນພະນກັງານຂອງ ທຄຕລ ນບັແຕ່ຂັ ື້ນຫວົໜື້າພະແນກລງົມາ; 
- ແຕ່ງຕັ ື້ງຄະນະກ າມະການຕ່າງໆໃນຂັ ື້ນຄະນະອ ານວຍການລງົມາ ເພື່ ອຄົ ື້ນຄວ ື້ານ າເໜກີານແກ ື້ໄຂວຽກງານ

ໃດໜ ່ ງຂອງ ທຄຕລ; 
- ສະໜອງຂ ື້ມູນ ແລະ ໃຫ ື້ຄ າຊີ ື້ແຈ ື້ງກ່ຽວກບັບນັຫາທີ່ ສະພາບ ລຫິານມຄີວາມສນົໃຈ; 
- ສ ື້າງ ຫ  ືປັບປ ງກດົລະບຽບການຄ ື້ມຄອງເພື່ ອສະເໜຕີ ່ ສະພາບ ລຫິານພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົ; 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

I-58 
 

- ຮບັຜດິຊອບທ ກການເຄື່ ອນໄຫວ ທຄຕລ ຕ ່ ສະພາບ ລຫິານ; 
- ສະເໜເີປີດສາຂາ, ສ ື້າງຕັ ື້ງບ ລສິດັໃນກ ່ ມ ຫ  ື ລງົທ ນໃນທ ລະກດິອື່ ນໆຕ ່ ສະພາບ ລຫິານເພື່ ອພຈິາລະນາ

ຕກົລງົອະນ ມດັ; 
- ຄົ ື້ນຄວ ື້າ ແລະ ນ າສະເໜີໃຫ ື້ສະພາບ ລິຫານພຈິາລະນາຮັບຮອງກ່ຽວກບັການດັດປັບເງນິເດືອນຂອງ

ພະນກັງານ ແລະ ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ ຫ  ືທດິທາງປະຕບິດັສ າລບັການໃຫ ື້ນະໂຍບາຍຍ ື້ອງຍ  ຫ  ືປະຕບິດັ
ວໄິນຕ ່ ພະນກັງານຕາມກດົລະບຽບຂອງ ທຄຕລ; 

- ໃຫ ື້ການຮ່ວມມ,ື ສະໜອງຂ ື້ມູນ ແລະ ຊີ ື້ແຈງບນັຫາຕ ່ ຄະນະກ າມະການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຜູ ື້ກວດ
ສອບພາຍນອກ; 

- ລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕ ່ ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕ່າງໆ ຂອງສະພາບ ລຫິານ
ໃຫ ື້ຄ າຊີ ື້ແຈງ ແລະ ສະໜອງເອກະສານທີ່ ຈ າເປັນຕາມຄວາມຕ ື້ອງການຂອງພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວ; 

- ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ອື່ ນໆຕາມທີ່ ກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົລະບຽບພາຍໃນ ຂອງ ທຄຕລ. 

9.6 ພະນກັງານຂອງ ທຄຕລ 

 ການຂະຫຍາຍປະເພດຜະລດິຕະພນັ ແລະ ສາຂາບ ລກິານຂອງ ທຄຕລ ຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ໄດ ື້ເຮດັໃຫ ື້ທະນາຄານ
ເພີ່ ມຈ ານວນພະນກັງານຂ ື້ນເປັນລ າດບັ ຈາກ 1.591 ຄນົ ໃນ ປີ 2016 ມາເປັນ 1.900 ຄນົ ໃນປີ 2018 ຊື່ ງໄດ ື້ເພີ່ ມ
ຂ ື້ນ 309 ຄນົ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 3 ປີ. 

ຕາຕະລາງ 25: ຈ ານວນພະນກັງານແຕ່ປີ 2016-2018 

ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

1.591 1.686 1.900 

ໃນປີ 2018 ທຄຕລ ໄດ ື້ມພີະນກັງານທງັໝດົຈ ານວນ 1.900 ຄນົ ໃນນັ ື້ນພະນກັງານນບັແຕ່ຂັ ື້ນອ ານວຍ
ການຮອດລະດບັຄະນະໜ່ວຍງານມ ີ557 ຄນົ ກວມປະມານ 30,37% ຂອງຈ ານວນພະນກັງານທງັໝດົ.  

ຕາຕະລາງ 26: ຈ ານວນພະນກັງານໃນແຕ່ລະລະດບັຕ າແໜ່ງໃນປີ 2018 

ຂັ ື້ນ ຈ ານວນຄນົ ຄດິໄລ່ເປັນ（%） 

ຄະນະອ ານວຍການ 7 0,4 

ຄະນະພະແນກ 93 4,9 

ຄະນະຂະແໜງ 297 15,6 

ຄະນະໜ່ວຍບ ລກິານ 153 8,1 
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ຂັ ື້ນ ຈ ານວນຄນົ ຄດິໄລ່ເປັນ（%） 

ຄະນະໜ່ວຍງານ 27 1,4 

ພະນກັງານສມົບູນ 856 45,1 

ພະນກັງານທດົສອບ 94 4,9 

ພະນກັງານວຊິາການສນັຍາຈ ື້າງ 195 10,3 

ສນັຍາຈ ື້າງ 178 9,4 

ລວມ 1.900 100 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ  

ທາງດ ື້ານວ ດທກິານສ ກສາຂອງພະນກັງານ ກວ່າ 90% ຂອງ ພະນກັງານທີ່ ສງັກດັ ທຄຕລ ແມ່ນມລີະດບັ
ການສ ກສາຊັ ື້ນສູງຂ ື້ນໄປ ຈນົຮອດລະດບັປະລນິຍາເອກ. 63% ຂອງພະນກັງານແມ່ນມລີະດບັການສ ກສາຂັ ື້ນ
ປະລນິຍາຕ ີແລະ 16,8% ຂອງພະນກັງານແມ່ນມລີະດບັການສ ກສາຂັ ື້ນປະລນິຍາໂທ. 

ຕາຕະລາງ 27: ວ ດທກິານສ ກສາຂອງພະນກັງານ 

ລະດບັການສ ກສາ ຈ ານວນຄນົ ຄດິໄລ່ເປັນ（%） 

ປະລນິຍາເອກ 3 0,2 

ປະລນິຍາໂທ 319 16,8 

ເໜອືປະລນິຍາຕ ີ 11 0,6 

ປະລນິຍາຕ ີ 1.201 63,2 

ຊັ ື້ນສູງ 182 9,6 

ຊັ ື້ນກາງ 0 0,0 

ຊັ ື້ນຕົ ື້ນ 4 0,2 

ບ ່ ມຊີັ ື້ນ 2 0,1 

ສນັຍາຈ ື້າງ 178 9,4 

ລວມ 1.900 100 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ເມື່ ອເບິ່ ງທາງດ ື້ານໂຄງປະກອບອາຍ ຂອງພະນກັງານ ເຫນັວ່າ ທຄຕລ ມພີະນກັງານທີ່ ເປັນໄວໜ ່ ມ ແລະ ໄວ
ກາງຄນົ ເປັນຈ ານວນສ່ວນຫ າຍ ຊື່ ງກ ່ ມພະນກັງານທີ່ ຢູ່ລະຫວ່າງ 26-30 ປີ ແລະ 31-35 ປີແມ່ນກວມ 35,4% 
ແລະ 30,5% ຂອງຈ ານວນພະນກັງານທງັໝດົ. 

ຕາຕະລາງ 28: ອາຍ ຂອງພະນກັງານ 

ອາຍ  ຈ ານວນຄນົ ຄດິໄລ່ເປັນ（%） 

ຕ ່ າກວ່າ 25 ປີ 163 8,6 

26 - 30 ປີ 673 35,4 

31 - 35 ປີ 580 30,5 

36 - 40 ປີ 189 9,9 

41 - 45 ປີ 159 8,4 

46 - 50 ປີ 94 4,9 

51 - 55 ປີ 32 1,7 

56 - 60 ປີ 10 0,5 

ລວມ 1.900 100 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

10. ການຄ ື້ມຄອງພາຍໃນ 

ເພື່ ອກ ານດົຫ ກັການ, ວທິກີານ, ຂັ ື້ນຕອນກ່ຽວກບັການຈດັຕັ ື້ງ ແລະ  ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານກວດກາຂອງ   
ທຄຕລ ສາມາດນ າໃຊ ື້ເປັນເຄື່ ອງມເືຂົ ື້າໃນລະບບົການຄ ື້ມຄອງພາຍໃນ ສາມາດຄົ ື້ນຫາ ແລະ ແກ ື້ໄຂຂ ື້ຜດິພາດທີ່ ເກດີ
ຂ ື້ນໂດຍເຈດຕະນາ ຫ  ືບ ່ ເຈດຕະນາໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫ ກັການ, ແຈ ື້ງການ, ຂ ື້ແນະນ າ ແລະ ຂັ ື້ນ
ຕອນທີ່ ໄດ ື້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ ື້ຖກືຕ ື້ອງ ແລະ ທນັສະພາບ. 

ສົ່ ງເສມີໃຫ ື້ພະນກັງານທ ກຄນົ, ຜູ ື້ບ ລຫິານທ ກຂັ ື້ນ ຕ ື້ອງໄດ ື້ດ າເນນີການກວດກາ ແລະ  ຄ ື້ມຄອງພາຍໃນຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕ ິ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ ເພື່ ອສະກດັກັ ື້ນປະກດົການຫຍ ື້ທ ື້ຕ່າງໆທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ື້ນ ຊື່ ງອາດສົ່ ງຜນົເສຍຫາຍໃຫ ື້
ແກ່ຊບັສນິລວມຂອງ ທຄຕລ. 

ການກວດກາເປັນເຄື່ ອງມ ື ຫ  ື ກນົໄກທີ່ ສ າຄນັຂອງຜູ ື້ບ ລຫິານໃນການປະເມນີຜນົຂອງການດ າເນນີວຽກງານ  
ແລະ ລະບບົການຄວບຄ ມພາຍໃນ. ສົ່ ງເສມີໃຫ ື້ເກດີຂະບວນການຄ ື້ມຄອງທີ່ ດ,ີ ມຄີວາມໂປ່ງໃສໃນການປະຕບິດັ
ວຽກງານ, ປື້ອງກນັບນັຫາປະກດົການຫຍ ື້ທ ື້ຕ່າງໆ ແລະ ເປັນການຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ື້ນໃນການດ າ
ເນນີວຽກງານ. ການກວດກາແມ່ນເພື່ ອເປັນການສະໜບັສະໜນູຜູ ື້ປະຕບິດັວຽກງານທ ກລະດບັສາມາດປະຕບິດັໜ ື້າ
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ທີ່    ແລະ  ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານເປັນໄປຕາມກດົໝາຍ, ລະບຽບ ແລະ  ຂ ື້ກ ານດົຢ່າງມປີະສດິທພິາບຍິ່ ງຂ ື້ນ. ສະນັ ື້ນ, 
ຈ ື່ ງກ ານດົການກວດກາອອກເປັນ 3 ຂັ ື້ນຕອນດັ່ ງລາຍລະອຽດລ ່ ມນີ ື້: 

ກວດກາຂັ ື້ນຕອນທ ີ1: ແມ່ນພະນກັງານວຊິາການທີ່ ປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ. 
ກວດກາຂັ ື້ນຕອນທ ີ2: ແມ່ນຜູ ື້ຊີ ື້ນ າເປັນຜູ ື້ກວດກາ ແລະ  ທບົທວນຄນືການປະຕບິດັວຽກງານຢູ່ໃນ

ກວດກາຂັ ື້ນຕອນທ ີ1, ກວດກາຂັ ື້ນຕອນທ ີ2 ໄດ ື້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດບັການ
ກວດກາຄ:ື 

- ລະດບັທ ີ 1: ໝາຍເຖງິບນັດາຫວົໜື້າໜ່ວຍງານ, ຄະນະໜ່ວຍບ ລຫິານ ແລະ  ຄະນະຂະແໜງທີ່ ໄດ ື້ຮບັ
ມອບໝາຍໃຫ ື້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານໃດໜ ່ ງ ຫ  ືຮບັຜດິຊອບກວດກາວຽກງານໃດໜ ່ ງ. 

- ລະດບັທ ີ2: ໝາຍເຖງິຄະນະພະແນກ, ຄະນະສູນ ແລະ ຄະນະສາຂາທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຂອງບນັດາ
ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍບ ລກິານຕ່າງໆ ຫ  ືຮບັຜດິຊອບກວດກາບນັດາວຽກງານຂອງຂະແໜງ  ແລະ  ໜ່ວຍ
ບ ລກິານທີ່ ຂ ື້ນກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະແນກ, ສູນ ແລະ ສາຂາຂອງໃຜລາວ. 

- ລະດບັທ ີ 3: ໝາຍເຖງິຄະນະອ ານວຍການທີ່ ຮບັຜດິຊອບຊີ ື້ນ າພະແນກ, ສູນ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົ່ ວ
ລະບບົ. 
ກວດກາຂັ ື້ນຕອນທ ີ3: ແມ່ນຜູ ື້ກວດກາພາຍໃນໄດ ື້ດ າເນນີການກວດກາ ໂດຍອງີຕາມລະບຽບຫ ກັການ, ຄູ່
ມ ື  ແລະ  ຂັ ື້ນຕອນການປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ໄດ ື້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ກວດກາຂັ ື້ນຕອນທ ີ3 ແບ່ງ
ອອກເປັນ 2 ລະດບັຄ:ື 

- ລະດບັທ ີ1: ໝາຍເຖງິຫວົໜື້າ, ຄະນະພະແນກ ແລະ  ພະນກັງານທງັໝດົຢູ່ພະແນກຄ ື້ມຄອງສາຂາ. 
- ລະດບັທ ີ2: ໝາຍເຖງິຫວົໜື້າ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນກັງານທງັໝດົທີ່ ຢູ່ພະແນກກວດກາພາຍໃນ. 

11. ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ 

ອງີຕາມຂ ື້ຕກົລງົວ່າດ ື້ວຍລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ສະບບັເລກທ ີ0023/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ26/10/2016 ກ່ຽວ
ກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັຂອງ ທຄຕລ  ແມ່ນບ ່ ມລີາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັດັ່ ງກ່າວ ໂດຍອງີຕາມນຍິາມໃນ ມາດຕາ 7 ຂ ື້ 8  
ການໃຫ ື້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືທາງດ ື້ານການເງນິ (ຍກົເວັ ື້ນການເຄື່ ອນໄຫວປົກກະຕເິຊັ່ ນ ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການ
ເງນິ). ດັ່ ງນັ ື້ນ, ທ ລະກ າທາງທະນາຄານຂອງ ທຄຕລ ຈ ່ ງຖກືຍກົເວັ ື້ນຈາກລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ. 

12. ຖານະທາງການເງນິ ແລະ ຜນົການດ າເນນີງານ 

ຂ ື້ມູນຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດ າເນນີງານຂອງທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ໄລຍະ 
3 ປີທີ່ ຜ່ານມາມລີາຍລະອຽດດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ື້:
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ຕາຕະລາງ 29: ໃບລາຍງານຖານະການເງນິສງັລວມກດິຈະການ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິສງັລວມກດິຈະການ 2016 2017 2018 

ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  5.680.936  5.815.021 5.334.246 
ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ  2.950.093  3.235.883 3.828.669 
ເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ 19.093.205  22.425.778 24.366.860 
ການລງົທ ນດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດມໄີວ ື້ເພື່ ອຄ ື້າ             39  5 14 
ການລງົທ ນດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດມໄີວ ື້ເພື່ ອຂາຍ     198.121  190.959 156.516 
ການລງົທ ນດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດຖໄືວ ື້ຈນົເຖງິວນັຄບົ
ກ ານດົ 

 2.553.110  2.574.671 3.652.772 

ການລງົທ ນໃນບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ     551.449  541.730 462.296 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ອ ປະກອນ 447.935 457.487 450.132 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 243.521 247.600 246.601 
ຊບັສນິອາກອນເຍື ື້ອນຊ າລະ 10.856 18.215 29.099 
ຊບັສນິອື່ ນໆ 294.009 378.764 466.088 
ລວມຊບັສນິ 32.023.274 35.886.113 38.993.293 
ໜີື້ທີ່ ຕ ື້ອງສົ່ ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອ ່ ນ 3.526.229 3.275.546 3.413.129 
ໜີື້ທີ່ ຕ ື້ອງສົ່ ງລູກຄ ື້າ 25.402.421 28.403.531 29.915.142 
ກູ ື້ຢືມຈາກທະນາຄານອື່ ນ 1.640.776 2.145.402 3.349.266 
ໜີື້ສນິອາກອນ 36.496 20.705 35.951 
ໜີື້ສນິອາກອນເຍື ື້ອນຊ າລະ 9.834 13.576 5.272 
ໜີື້ສນິອື່ ນໆ 94.324 213.665 242.918 
ລວມໜີື້ສນິ 30.710.080 34.072.425 36.961.678 
ທ ນຈດົທະບຽນ 682.888 1.038.617 1.038.617 
ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 359.007 381.506 440.874 
ເງນິແຮສ າລບັຫ ກັຊບັມໄີວ ື້ເພື່ ອຂາຍ 7.385 1.661 - 
ຮ ື້ນທີ່ ໄດ ື້ຊື ື້ຄນື (1.010) (1.316) (3.313) 
ກ າ ໄລສະສມົ 230.992 361.658 524.050 
ສ່ວນຂອງທ ນທງັໝດົຂອງທະນາຄານແມ່ 1.279.262 1.782.126 2.000.228 
ສ່ວນຂອງທ ນທງັໝດົຈາກສ່ວນໄດ ື້ເສຍທີ່ ບ ່ ສາມາດ
ຄວບຄ ມ 

33.932 31.562 31.387 

ລວມທ ນ 1.313.194 1.813.688 2.031.615 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຕາຕະລາງ 30: ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສງັລວມກດິຈະການ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ 2016 2017 2018 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍທີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິອີດັຕາດອກເບ ື້ຍ
ທີ່ ແທ ື້ຈງິ 

1.406.431 1.745.731 1.938.828 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິອີດັຕາດອກເບ ື້ຍ
ທີ່ ແທ ື້ຈງິ 

(858.596) (887.891) (1.000.577) 

ລາຍຮບັສ ດທຈິາກດອກເບ ື້ຍ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ 547.835 857.840 938.251 
ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 193.844 200.288 261.637 
ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ (15.411) (21.071) (22.017) 
ລາຍຮບັສ ດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ  ແລະ  ຄ່າບ ລກິານ 178.433 179.217 239.620 
ລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍສ ດທຈິາກການຄ ື້າ 47.270 43.853 49.719 
ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 14.994 20.500 21.892 
ລາຍຮບັທງັໝດົຈາກການດ າເນນີງານ 788.532 1.101.460 1.249.482 
ລາຍຈ່າຍໜີື້ເສຍຈາກເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ລູກຄ ື້າ (167.367) (212.409) (221.957) 
(ຫກັເພີ ື້ມ) /ເກບັຄນືຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າການລງົທ ນທາງດ ື້ານ
ການເງນິ 

(10.985) 9.257 (29.412) 

ລາຍຮບັສ ດທຈິາກການດ າເນນີງານ 610.180 898.308 998.113 
ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ (240.203) (340.848) (334.693) 
ຄ່າຫ  ື້ຍຫ ື້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ (70.553) (73.871) (72.363) 
ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ (99.621) (136.118) (156.134) 
ລາຍຈ່າຍທງັໝດົຈາກການດ າເນນີງານ (410.377) (550.837) (563.190) 
ການແບ່ງຜນົກ າໄລຂອງບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ 26.413 16.551 (7.643) 
ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 226.216 364.022 427.280 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ (49.928) (85.395) (124.762) 
ລາຍຮບັອາກອນກ າໄລເຍື ື້ອນຊ າລະ (2.183) 1.715 18.420 
ກ າໄລສ ດທພິາຍໃນປີ 174.105 280.342 320.938 
ແບ່ງເຂົ ື້າ:    
ຜູ ື້ຖຮື ື້ນຂອງບ ລສິດັແມ່ 173.416 279.399 320.732 
ສ່ວນໄດ ື້ເສຍບ ່ ສາມາດຄວບຄ ມ 689 943 206 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ
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ຕາຕະລາງ 31: ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທ ລະກດິ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

ໃບລາຍງານຜນົໄດຮບັນອກໃບສະຫ  ບຊບັສມົບດັ   2016 2017 2018 

ກ າ ໄລສ ດທພິາຍໃນປີ 174.105 280.342 320.938 
ລາຍຮບັອື່ ນໆນອກການທ ລະກດິ    
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍ ດຕທິ າຂອງຊບັສນິທາການເງນິມໄີວ ື້ເພື່ ອ
ຂາຍ 

(33.427) (7.924) - 

ສ່ວນປ່ຽນແປງຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຂບັສນິທາງການເງນິມໄີວ ື້ເພື່ ອ
ຂາຍ 

- - (1.792) 

ການວດັແທກຄນືຂາດທ ນຈາກແຜນງານການກ ານດົຜນົປະໂຫຍດຫ ງັ
ອອກການ 

- - (1.411) 

ອາກອນກ າໄລທີ່ ເກດີຂ ື້ນຈາກອງົປະກອບລາຍຮບັນອກທ ລະກດິ 8.023 1.902 768 
ລາຍຮບັນອກອາກອນທ ລະກດິພາຍໃນໄລຍະ ຫ ງັຫກັອາກອນ (25.404) (6.022) (2.435) 
ຍອດລວມລາຍຮບັນອກການທ ລະກດິພາຍໃນປີ ຫ ງັຫກັອາກອນ 148.701 274.320 318.503 
ແບ່ງເຂົ ື້າ:    
ຜູ ື້ຖຮື ື້ນຂອງບ ລສິດັແມ່ 148.200 273.435 317.999 
ສ່ວນໄດ ື້ສ່ວນເສຍທີ່ ບ ່ ສາມາດຄວບຄ ມໄດ ື້ 501 885 504 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ຕາຕະລາງ 32: ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ  2016 2017 2018 

ກດິຈະກ າການດ າເນນີງານ    
ກ າ ໄລກ່ອນອາກອນ 226.216 364.022 427.280 
ການດດັແກ ື້ສ າລບັ:    
ຄ່າຫ  ື້ຍຫ ື້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ 70.553 73.871 72.363 
ລາຍຈ່າຍທີ່ ຫກັເປັນເງນິແຮສ າລບັການສູນເສຍຄ່າ
ເສື່ ອມ 

178.352 203.152 251.369 

ລາຍຈ່າຍສ າລບັການສະສາງຊບັສນິຄງົທີ່  ທີ່ ພວມ
ກ ່ ສ ື້າງ 

 18.640 - 

ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງບ ລສິດັພາຍໃຕ ື້ວທິສ່ີວນໄດ ື້
ສ່ວນເສຍ 

(26.413) (16.551) 7.643 
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ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ  2016 2017 2018 

ລາຍຈ່າຍຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອກ
ການ 

- 67.655 24.134 

ກ າ ໄລຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  (676) - - 
ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍ - (1.745.731) (1.938.828) 
ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍ - 887.891 1.000.577 
ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ (11.060) (10.705) (11.630) 
ກະແສເງນິສດົຈາກ ກ າ ໄລຈາກການດ າເນນີງານ
ກ່ອນການປ່ຽນແປງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ື້ສນິ 

436.972 (157.756) (167.092) 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊບັສນິທີ່ ໃຊ ື້ໃນການດ າເນນີງານ    
ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ (206.364) (221.044) (1.507.658) 
ເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ (8.406.559) (3.421.495) (1.982.178) 
ເງນິລງົທ ນທາງການເງນິ-ປະເພດມໄີວ ື້ເພື່ ອຄ ື້າ 6.007 61 (9) 
ເງນິລງົທ ນທາງການເງນິ-ປະເພດມໄີວ ື້ເພື່ ອຂາຍ 26.227 (733) 373 
ເງນິລງົທ ນທາງການເງນິ-ປະເພດຖໄືວ ື້ຈນົຄບົກ ານດົ (787.691) 5.840 280.969 
ຊບັສນິອື່ ນໆ (7.296) (41.470) (15.986) 
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີື້ສນິຈາກການດ າເນນີງານ    
ໜີື້ຕ ື້ອງສົ່ ງໃຫ ື້ທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ 

2.000.161 253.290 1.299.350 

ໜີື້ຕ ື້ອງສົ່ ງລູກຄ ື້າ 4.091.859 2.935.623 1.449.278 
ໜີື້ສນິອື່ ນໆ 5.007 31.796 31.200 
ດອກເບ ື້ຍທີ່ ໄດ ື້ຮບັ - 1.604.746 1.688.472 
ດອກເບ ື້ຍທີ່ ໄດ ື້ຈ່າຍ - (842.356) (904.321) 
ອາກອນທີ່ ໄດ ື້ຈ່າຍພາຍໃນປີ (46.875) (94.285) (102.880) 
ກະແສເງນິສດົສ ດທຈິາກ ກດິຈະກ າການດ າເນນີງານ (2.888.552) 52.217 69.518 
ກດິຈະກ າການລງົທ ນ    
ການຈດັຊື ື້ ແລະ ການກ ່ ສ ື້າງ ຊບັສນິຄງົທີ່  (170.304) (89.451) (120.340) 
ຮບັຈາກການຈ າໜ່າຍຊບັສນິຄງົທີ່  48.918 938 - 
ຮບັເງນິປັນຜນົ 11.060 10.705 32.638 
ກະແສເງນິສດົສ ດທທິີ່ ໄດ ື້(ນ າໃຊ ື້)/ຈາກກດິຈະກ າ
ການລງົທ ນ 

(110.326) (77.808) (87.702) 

ກດິຈະກ າທາງດ ື້ານການເງນິ    
ການເພີ່ ມທ ນ - 360.060 - 
ຄ່າໃຊ ື້ຈ່າຍໃນການອອກຮ ື້ນ - (4.296) - 
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ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ  2016 2017 2018 

ຈ່າຍເງນິປັນຜນົ (29.881) (135.241) (97.900) 
ກະແສເງນິສດົສ ດທທິີ່ ນ າໃຊ ື້ໃນກດິຈະກ າທາງການ
ເງນິ 

(29.881) 220.523 (97.900) 

(ຫ  ດລງົ)/ການເພີ່ ມຂ ື້ນສ ດທ ິຂອງເງນິສດົ ແລະ  
ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 

(3.028.759) 194.932 (116.084) 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົຕົ ື້ນປີ 10.154.343 7.125.584 7.320.516 
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົທ ື້າຍປີ 7.125.584 7.320.516 7.204.432 
ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົ:    
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນມ ື 1.867.159 1.911.467 1.643.245 
ບນັດາເງນິຝາກກບັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2.435.014 2.550.170 2.396.173 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັກບັທະນາຄານອື່ ນ 2.573.530 2.271.791 2.700.974 
ເງນິຝາກປະຈ າທີ່ ຄບົກ ານດົພາຍໃນ 3 ເດອືນ 249.881 587.088 464.040 
ລວມເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນມ ື 7.125.584 7.320.516 7.204.432 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ຕາຕະລາງ 33: ອດັຕາສ່ວນທາງການເງນິທີ່ ສ າຄນັ 

ອດັຕາສ່ວນຄວາມສາມາດໃນການສ ື້າງຜນົກ າໄລ ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ສ ື້າງລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍ 7,12% 6,57% 6,39% 
ອດັຕາດອກເບ ື້ຍສ ດທ ິ 2,77% 3,23% 3,09% 
ອດັຕາສ່ວນຄ່າທ ານຽມຕ ່ ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານ 22,63% 16,27% 19,18% 
ອດັຕາສ່ວນລາຍຮບັທີ່ ບ ່ ແມ່ນດອກເບ ື້ຍຕ ່ ລາຍຮບັຈາກ
ການດ າເນນີງານ 

30,52% 22,12% 24,91% 

ອດັຕາສ່ວນຕົ ື້ນທ ນຕ ່ ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານ 52,04% 50,01% 45,07% 
ອດັຕາອາກອນໃນພາກປະຕບິດັ 23,04% 22,99% 24,89% 
ຜນົຕອບແທນຕ ່ ສ່ວນຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 14,20% 18,25% 16,96% 
ຜນົຕອບແທນຕ ່ ຊບັສນິລວມ 0,60% 0,82% 0,86% 
ອດັຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງ    

ອດັຕາສ່ວນເງນິກູ ື້ຕ ່ ເງນິຝາກລວມ 76,02% 79,96% 83,36% 
ຄວາມພຽງພ ຂອງເງນິທ ນ    

ທ ນຊັ ື້ນ 1 (ລ ື້ານກບີ) 1.272.887 1.781.781 2.003.541 
ເງນິທ ນທງັໝດົ (ລ ື້ານກບີ) 724.761 1.240.798 1.541.245 
ຊບັສນິທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ (ລ ື້ານກບີ) 13.588.881 12.764.766 13.864.951 
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ອດັຕາສ່ວນຄວາມສາມາດໃນການສ ື້າງຜນົກ າໄລ ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນຕ ່ ຊບັສນິທງັໝດົ 4,10% 5,05% 5,21% 
ອດັຕາສ່ວນເງນິທ ນຊັ ື້ນ 1 9,37% 13,96% 14,45% 
ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງເງນິທ ນ 5,33% 9,72% 11,12% 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

12.2 ຜນົຂອງການດ າເນນີງານ 

ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານຂອງທະນາຄານໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນ 39,68% ຈາກມູນຄ່າ 788.532 ລ ື້ານກບີ ໃນ
ປີ 2016 ເປັນມູນຄ່າ 1.101.460 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 13,44% ເປັນມູນຄ່າ 1.249.482 ລ ື້ານ
ກບີ ໃນປີ 2018. ໃນປີ 2018 ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍສ ດທໄິດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນ 9,37% (ປີ 2017: ເພີ່ ມຂ ື້ນ 56,59%). ໃນ
ຂະນະທີ່ ລາຍຮບັທີ່ ບ ່ ແມ່ນດອກເບ ື້ຍກ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນເຊັ່ ນກນັ ໃນອດັຕາ 33,70% (ປີ 2017: ເພີ່ ມຂ ື້ນ 0,44%) ອດັຕາ
ການເພີ່ ມຂ ື້ນດັ່ ງກ່າວ ເນື່ ອງມາຈາກການເພີ່ ມຂ ື້ນຂອງອດັຕາດອກເບ ື້ຍສ ດທ.ິ 

ໃນປີ 2018 ທະນາຄານມກີ າໄລສ ດທ ິ 320.938 ລ ື້ານກບີ (ປີ 2017: ມກີ າ ໄລສ ດທ ິ280.342 ລ ື້ານ
ກບີ).  ກ າ ໄລສ ດທເິພີ່ ມຂ ື້ນ ແມ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຂອງລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍສ ດທ ິແລະ ການຄ ື້ມ
ຄອງບ ລຫິານຕົ ື້ນທ ນທີ່ ໄດ ື້ຮບັການຄວບຄ ມທີ່ ດ.ີ ອດັຕາສ່ວນຕົ ື້ນທ ນຕ ່ ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານທີ່ ຫ  ດລງົໃນແຕ່
ລະປີມາຈາກການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານຕົ ື້ນທ ນທາງດ ື້ານກນົລະຍ ດຂອງທະນາຄານເພີື່ ອເສມີຂະຫຍາຍປະສດິທພິາບ 
ແລະ ປະສດິທຜິນົ ໃຫ ື້ສູງຂ ື້ນ. ໃນປີ 2018 ການບ ລຫິານຄ ນນະພາບຂອງຊບັສນິ ແມ່ນຍງັສບືຕ ່ ເປັນຂງົເຂດເນັ ື້ນ
ໜກັຫ ກັຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານກນົໄກການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານທີ່ ເຂັ ື້ມແຂງ ແລະ ປະຕບິດັຕາມລະບຽບຫ ກັການ
ຂອງທະນາຄານ. ນອກຈາກນີ ື້ ທະນາຄານຍງັຈະຕ ື້ອງຕັ ື້ງໜ ື້າເອາົໃຈໃສ່ການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານກ ່ ມຫ ກັຊບັຂອງຕນົຢ່າງ
ຮອບຄອບ ແລະ ລະມດັລະວງັພາຍໃຕ ື້ຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດຍອມຮບັໄດ ື້. 

12. .2 1 ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານ 

ໃນຖານະທີ່ ເປັນໜ ່ ງໃນຜູ ື້ໃຫ ື້ບ ລກິານດ ື້ານການເງນິທີ່ ມຄີວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງດ ື້ານຂະແໜງການທະ 
ນາຄານ, ແຫ ່ ງລາຍຮບັຫ ກັຂອງທະນາຄານແມ່ນໄດ ື້ມາຈາກ ການສະໜອງການໃຫ ື້ບ ລກິານດ ື້ານການທະນາຄານ, 
ການແກ ື້ໄຂບນັຫາທາງດ ື້ານການເງນິໃຫ ື້ແກ່ ບ ກຄນົ, ອງົກອນ ແລະ  ນຕິບິ ກຄນົ. ລາຍຮບັຂອງທະນາຄານ ມດີັ່ ງຕ ່ ໄປ
ນີ ື້:



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

I-68 
 

ຕາຕະລາງ 34: ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

 ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍ
ສ ດທ ິແລະ ລາຍຮບັ
ທີ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ 

547.835 69,48% 857.840 77,88% 938.251 75,09% 

ລາຍຮບັສ ດທຈິາກ
ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບ ລກິານ 

178.433 22,63% 179.217 16,27% 239.620 19,18% 

ລາຍຮບັສ ດທຈິາກ
ການຄ ື້າ 

47.270 5,99% 43.853 3,98% 49.719 3,98% 

ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກ
ການດ າເນນີງານ 

14.994 1,90% 20.550 1,87% 21.892 1,75% 

ລາຍຮບັຈາກການ
ດ າເນນີງານ 

788.532 100,00% 1.101.460 100,00% 1.249.482 100,00% 

12.2.2 ລາຍຮບັສ ດທຈິາກດອກເບ ື້ຍ  ແລະ  ລາຍຮບັທີ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍສ ດທ ິ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄ ື້າຍຄກືນັປະກອບດ ື້ວຍ ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍ ແລະ ຄ ື້າຍຄດືອກ
ເບ ື້ຍ ລບົໃຫ ື້ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍ ແລະ ຄ ື້າຍຄດືອກເບ ື້ຍ ຊື່ ງເປັນລາຍຮບັຫ ກັຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄດິເປັນສດັສ່ວນ 
69,48%, 77,88% ແລະ 75,09% ຂອງລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018. 

ອດັຕາດອກເບ ື້ຍສ ດທ ິໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນຈາກ 2,77% ໃນ 2016 ມາເປັນ 3,21% ໃນປີ 2017 ອນັເນື່ ອງມາ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ ຊື່ ງເຮດັໃຫ ື້ລາຍຮບັຈາກດອກເບ ື້ຍ ແລະ ຄ ື້າຍຄດືອກເບ ື້ຍ ເພີ່ ມຂ ື້ນ
ເຊັ່ ນດຽວກນັ. ສ່ວນຕ່າງອດັຕາດອກເບ ື້ຍສ ດທໄິດ ື້ຫ  ດລງົຈາກ 3,21% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 3,07% ໃນປີ 2018 
ເປັນຜນົມາຈາກການເພີ່ ມຂ ື້ນຂອງລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍ ໜີ ື້ຕ ື້ອງສົ່ ງທະນາຄານອື່ ນ ຊື່ ງສະແດງອອກ ໃນລາຍການການ
ປ່ຽນແປງພາລະຜູກພນັ ຫ  ືການເພີ່ ມຂ ື້ນຂອງເງນິຝາກຂອງບນັດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ ຢູ່ ທຄຕລ, 
ເຮດັໃຫ ື້ເກດີລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍທີ່ ເພີ່ ມສູງຂ ື້ນ.
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ຕາຕະລາງ 35: ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍທີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິອີດັຕາດອກເບ ື້ຍທີ່ ແທ ື້ຈງິ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

 ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍ
ຈາກເງນິກູ ື້ຢືມໃຫ ື້ກບັ
ລູກຄ ື້າ 

1.252.157 89,03% 1.584.067 90,74% 1.722.144 88,82% 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍ
ຈາກເງນິຝາກຢູ່
ທະນາຄານອື່ ນໆ 

14.344 1,02% 28.463 1,63% 51.199 2,64% 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍ
ຈາກການລງົທ ນໃນ
ຫ ກັຊບັ 

108.348 7,70% 132.364 7,58% 165.015 8,51% 

ລາຍຮບັດອກ
ເບ ື້ຍອື່ ນໆ 

31.582 2,25% 837 0,05% 470 0,02% 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍທີ່
ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິີ
ອດັຕາດອກເບ ື້ຍທີ່ ແທ ື້
ຈງິ 

1.406.431 100,00% 1.745.731 100,00% 1.938.828 100,00% 

ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິອີດັຕາດອກເບ ື້ຍທີ່ ແທ ື້ຈງິ ປະກອບດ ື້ວຍລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍຈາກ
ເງນິກູ ື້ຢືມໃຫ ື້ກບັລູກຄ ື້າ, ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນໆ, ການລງົທ ນໃນຫ ກັຊບັ ແລະອື່ ນໆ. ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍຄດິໄລ່
ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິອີດັຕາດອກເບ ື້ຍທີ່ ແທ ື້ຈງິໃນປີ 2018 ເພີ່ ມຂ ື້ນຢູ່ທີ່ ອດັຕາ 11,06% (ປີ 2017 ແມ່ນຢູ່ທີ່ ລະດບັ 
24,12%). ການເພີ່ ມຂ ື້ນຂອງລາຍຮບັແຕ່ປີ 2016 ຈນົເຖງິປີ 2018 ມສີາເຫດຫ ກັໆມາຈາກ: 

 (i) ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍຈາກເງນິກູ ື້ຢືມໃຫ ື້ກບັລູກຄ ື້າ ໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນ 26,51% ຈາກມູນຄ່າ 
1.252.157 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 1.584.067 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 8,72% ມມີູນຄ່າ 
1.722.144 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2018, ຄດິໄລ່ສະເລ່ຍເປັນ 89,03%, 90,74% ແລະ 88,82% ຂອງລາຍຮບັດອກ
ເບ ື້ຍສ ດທ ິ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄ ື້າຍຄກືນັທງັໝດົໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. ອງີຕາມການ
ຂະຫຍາຍຕວົໃນທ ລະກດິສນິເຊື່ ອໃນປີ 2016, ເປັນຜນົມາຈາກການກ ານດົອດັຕາດອກເບ ື້ຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ ື້ປັບຫ  ດອດັຕາດອກເບ ື້ຍອ ື້າງອງີໃນເດອືນ ກ ລະກດົ ປີ 2015 ແລະ ກ ານດົເພດານໃຫ ື້ແກ່ບນັດາ
ທະນາຄານທ ລະກດິ ສ າລບັອດັຕາດອກເບ ື້ຍເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູ ື້ຢືມ ທີ່ ເປັນສະກ ນເງນິກບີ, ຊື່ ງການຂະຫຍາຍຕວົ
ໃນທ ລະກດິສນິເຊື່ ອໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ ຜ່ານມາໄດ ື້ມກີານຫ  ດຜ່ອນລງົ. ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ສ ື້າງລາຍຮບັດອກ
ເບ ື້ຍ ໄດ ື້ຫ  ດລງົຈາກ 7,12% ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 6,53% ໃນປີ 2017 ແລະ ສບືຕ ່ ຫ  ດລງົເຫ ອື 6,35% ໃນປີ 
2018. 
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 (ii) ລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍຈາກການລງົທ ນໃນຫ ກັຊບັ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 22,17% ຈາກເດມີໃນປີ 2016 
ທີ່ ມມີູນຄ່າ 108.348 ລ ື້ານກບີ ມາເປັນ 132.364 ໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 24,76% ຫ  ືເທົ່ າກບັ 165.015 
ລ ື້ານກບີໃນປີ 2018, ຊື່ ງຄດິສະເລ່ຍເປັນ 7,70%, 7,58% ແລະ 8,51% ຂອງລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍ ແລະ ລາຍຮບັ
ທີ່ ຄ ື້າຍຄກືນັທງັໝດົໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. 

ຕາຕະລາງ 36: ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍທີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິອີດັຕາດອກເບ ື້ຍທີ່ ແທ ື້ຈງິ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

 ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍ
ຄ ື້າງຈ່າຍເງນິຝາກໃຫ ື້
ແກ່ທະນາຄານອື່ ນ 

83.871 9,77% 114.866 12,94% 184.996 18,49% 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍ
ຄ ື້າງຈ່າຍເງນິຝາກໃຫ ື້
ແກ່ລູກຄ ື້າ 

774.725 90,23% 773.025 87,06% 815.581 81,51% 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍ
ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິີ
ອດັຕາດອກເບ ື້ຍ
ທີ່ ແທ ື້ຈງິ 

858.596 100,00% 887.891 100,00% 1.000.577 100,00% 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິອີດັຕາດອກເບ ື້ຍທີ່ ແທ ື້ຈງິປະກອບດ ື້ວຍ ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍຄ ື້າງ
ຈ່າຍເງນິຝາກໃຫ ື້ແກ່ທະນາຄານ, ລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍຄ ື້າງຈ່າຍເງນິຝາກໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ ແລະ ອື່ ນໆ. ລາຍຈ່າຍດອກ
ເບ ື້ຍຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິອີດັຕາດອກເບ ື້ຍທີ່ ແທ ື້ຈງິໃນປີ 2018 ມມີູນຄ່າ 1.000.577 ລ ື້ານກບີ, ເພີ່ ມຂ ື້ນ 112.686 
ລ ື້ານກບີ ເມື່ ອທຽບກບັປີ 2017 ທີ່ ມມີູນຄ່າ 887.891 ລ ື້ານກບີ. ໃນປີ 2017 ເພີ່ ມຂ ື້ນ 29.195 ລ ື້ານກບີ ເມື່ ອ
ທຽບກບັປີ 2016 ທີ່ ມມີູນຄ່າ 858.596 ລ ື້ານກບີ. ໂດຍສາເຫດຫ ກັແມ່ນມາຈາກການເພີ່ ມຂ ື້ນຂອງລາຍຈ່າຍດອກ
ເບ ື້ຍຄ ື້າງຈ່າຍເງນິຝາກໃຫ ື້ແກ່ທະນາຄານອື່ ນ ໂດຍສະແດງອອກຈາກໃນການປ່ຽນແປງພາລະຜູກພນັ ຫ  ື ການເພີ່ ມ
ຂ ື້ນຂອງເງນິຝາກຂອງບນັດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ ຢູ່ ທຄຕລ ຊື່ ງເຮດັໃຫ ື້ເກດີລາຍຈ່າຍດອກເບ ື້ຍ
ທີ່ ເພີ່ ມສູງຂ ື້ນ. 

12.2.3  ລາຍຮບັສ ດທຄ່ິາທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 

ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານປະກອບດ ື້ວຍ ລາຍຮບັທງັໝດົຈາກການບ ລກິານດ ື້ານທະນາຄານ
ຕົ ື້ນຕ  ເຊັ່ ນ: ຄ່າບ ລກິານຊ າລະສະສາງ, ທ ລະກ າດ ື້ານສນິເຊື່ ອ ແລະ ທ ລະກ າອື່ ນໆ, ໃນປີ 2018 ລາຍຮບັສ ດທຈິາກ
ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 33,70% ຫ  ືເທົ່ າກບັ 239.620 ລ ື້ານກບີ ເມື່ ອທຽບກບັປີ 2017 ຊື່ ງມມີູນ
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ຄ່າ 179.217 ລ ື້ານກບີ. ການເພີ່ ມຂ ື້ນດັ່ ງກ່າວແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລາຍຮບັຈາກທ ລະກ າດ ື້ານ
ສນິເຊື່ ອທີ່ ສູງຂ ື້ນ, ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານໄດ ື້ກວມອດັຕາສ່ວນ 22,63%, 16,27% ແລະ 19,18% 
ຂອງລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. ອດັຕາສ່ວນລາຍຮບັອດັຕາສ່ວນຄ່າ
ທ ານຽມຕ ່ ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານແມ່ນໄດ ື້ຫ  ດລງົຈາກ 22,63% ໃນປີ 2016 ມາສູ່  16,27% ແລະ ຍງັສບືຕ ່

ຫ  ດລງົ 19,18% ໃນປີ 2018. 

ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ ລະກດິສິນເຊື່ ອມທ່ີາອ່ຽງຫ  ດລົງ ແຕ່ດ ື້ວຍຄວາມ
ເຂັ ື້ມແຂງຂອງຊື່ ການຄ ື້າ, ຄວາມຊ ານານງານ ແລະ ຕາໜ່າງເຄອືຄ່າຍການບ ລກິານທີ່ ຄອບຄ ມ. ທຄຕລ ເປັນໜ ່ ງໃນ
ຜູ ື້ນ າຂອງຂະແໜງການທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ໃຫ ື້ບ ລກິານດ ື້ານການຊ າລະສະສາງທ ລະກ າກບັສາກນົ. ພາຍໃຕ ື້
ຍ ດທະສາດຂອງທະນາຄານແມ່ນຈະສບືຕ ່ ການຂະຫຍາຍໜ່ວຍບ ລກິານຂອງທະນາຄານໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ  
ພດັທະນາການບ ລກິານ ແລະ  ຜະລດິຕະພນັດ ື້ານການທະນາຄານຮູບແບບໃໝ່ ເນື່ ອງຈາກທະນາຄານຄາດຄະເນວ່າ
ຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວຍງັສາມາດສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍຕວົໃນອະນາຄດົ. 

12.2.4 ລາຍຮບັສ ດທຈິາກການຄ ື້າ 

ລາຍຮບັສ ດທຈິາກການຄ ື້າ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ ື້ວຍກ າ ໄລສ ດທຈິາກການຊື ື້ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ການຕມີູນຄ່າລາຍການທາງການເງນິ. ໃນປີ 2018 ລາຍຮບັສ ດທຈິາກການຄ ື້າ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 13,38% ຫ  ືເທົ່ າກບັ 
43.719 ລ ື້ານກບີ ເມື່ ອທຽບກບັປີ 2017 ທີ່ ມມີູນຄ່າ 43.853 ລ ື້ານກບີ. 

12.2.5 ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 

ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ ດັ່ ງກ່າວປະກອບດ ື້ວຍລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ, ລາຍຮບັຈາກການບ ລກິານ
ທາງດ ື້ານການເງນິອື່ ນໆ, ກ າ ໄລຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ການເກບັໜີ ື້ສູນທີ່ ສະສາງອອກ ແລະອື່ ນໆ. ລາຍ
ຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານໄດ ື້ກວມອດັຕາສ່ວນ 1,90%, 1,87% ແລະ 1,75% ຂອງລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີ
ງານທງັໝດົໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. ໃນປີ 2018 ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານເທົ່ າກບັ 
21.892 ລ ື້ານກບີ ຫ  ືເພີ່ ມຂ ື້ນ 1.342 ລ ື້ານກບີ ເມື່ ອທຽບກບັປີ 2017 ທີ່ ມມີູນຄ່າ 20.550 ລ ື້ານກບີ. ການເພີ່ ມ
ຂ ື້ນຂອງລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານແມ່ນມາຈາກລາຍຮບັເງນິປັນຜນົຂອງການລງົທ ນດ ື້ານການເງນິປະເພດມີ
ໄວ ື້ເພື່ ອຂາຍ ແລະ ການລງົທ ນໃນບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ. 

12.2.6 ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນນີງານ 

ລາຍລະອຽດລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນນີງານຂອງທະນາຄານມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ື້:
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ຕາຕະລາງ 37: ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນນີງານ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

 ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ 240.203 58,53% 340.848 61,88% 334.693 59,43% 
ຄ່າຫ  ື້ຍຫ ື້ຽນ ແລະ ຄ່າ
ເສື່ ອມມູນຄ່າ 

70.553 17,19% 73.871 13,41% 72.363 12,85% 

ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆໃນ
ການດ າເນນີງານ 

99.621 24,28% 136.118 24,71% 156.134 27,72% 

ລາຍຈ່າຍທງັໝດົໃນ
ການດ າເນນີງານ 

410.377 100,00% 550.837 100,00% 563.190 100,00% 

ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນນີງານໂດຍພື ື້ນຖານແມ່ນປະກອບດ ື້ວຍລາຍຈ່າຍພະນກັງານ, ຄ່າຫ  ື້ຍຫ ື້ຽນ ແລະ ຄ່າ
ເສື່ ອມມູນຄ່າ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆໃນການດ າເນນີງານ. ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນນີງານໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນຈາກ 34,23% 
ຈາກ 410.377 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2016 ມາເປັນ 550.837 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2017 ແລະ ໄດ ື້ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 2,24% ຫ  ື
ເທົ່ າກບັ 563.190 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2018 (ເມື່ ອທຽບກບັປີ 2017). ການເພີ່ ມຂ ື້ນໃນປີ 2017 ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກ
ລາຍຈ່າຍພະນກັງານທີ່ ໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນຈາກ 240.203 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2016 ມາເປັນ 340.848 ລ ື້ານກບີ. ການເພີ່ ມຂ ື້ນ
ຂອງລາຍຈ່າຍພະນກັງານ ແມ່ນຄຽງຄູ່ໄປກບັການເພີ່ ມຂ ື້ນຂອງຈ ານວນພະນກັງານ ເຊິ່ ງເປັນຜນົມາຈາກການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງທ ລະກດິທະນາຄານ. ກງົກນັຂ ື້າມ, ໃນປີ 2018 ການເພີ່ ມຂ ື້ນຕົ ື້ນຕ  ແມ່ນມາຈາກລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ
ໃນການດ າເນນີງານ, ຊື່ ງເພີ່ ມຂ ື້ນຈາກ 136.118 ລ ື້ານກບີ ມາເປັນ 156.134 ລ ື້ານກບີ. ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆໃນການດ າເນນີ
ງານດັ່ ງທີ່ ໄດ ື້ກ່າວມານັ ື້ນ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລາຍຈ່າຍຄ່າສ ື້ອມແປງ ແລະ ບ າລ ງຮກັສາ, ຄ່າຝ ກອບົຮມົ, ປະຊ ມ 
ແລະ ສ າມະນາ ຊື່ ງທງັສອງລາຍຈ່າຍແມ່ນກວມເອາົອດັຕາສ່ວນ 65,26% ຂອງລາຍຈ່າຍອື່ ນ ໃໆນການດ າເນນີງານ. 

ອດັຕາສ່ວນຕົ ື້ນທ ນຕ ່ ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານໄດ ື້ຫ  ດລງົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຈາກ 52,04% ໃນປີ 2016 ມາ
ເປັນ 50,01% ໃນປີ 2017 ແລະ ຍງັສບືຕ ່ ຫ  ດລງົເຖງິ 45,07% ໃນປີ 2018. ການຫ  ດລງົຂອງອດັຕາສ່ວນຕົ ື້ນທ ນ
ຕ ່ ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານຕົ ື້ນຕ ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກການບ ລຫິານລາຍຈ່າຍທີ່ ມປີະສດິທພິາບຂອງທະນາຄານ. 
ພ ື້ອມດຽວກນັກບັລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານ, ທະນາຄານຄາດວ່າຈະປັງປ ງອດັຕາສ່ວນດັ່ ງກ່າວໃຫ ື້ດຂີ ື້ນ. 

ລາຍຈ່າຍພະນກັງານແມ່ນປະກອບດ ື້ວຍລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນ, ລາຍຈ່າຍປະກນັໄພສ າລບັພະນກັງານ ແລະ  
ລາຍຈ່າຍພະນກັງານອື່ ນໆ. ຈ ານວນພະນກັງານທງັໝດົຂອງທະນາຄານໃນວນັທ ີ 31 ທນັວາ ປີ 2016 ມຈີ ານວນ 
1.621 ຄນົ ແລະ ທ ື້າຍໃນປີ 2017 ມຈີ ານວນ 1.716 ຄນົ ແລະ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2018 ມຈີ ານວນທງັໝດົ 
1.920 ຄນົ. 

ຄ່າຫ  ື້ຍຫ ື້ຽນຕົ ື້ນຕ ແມ່ນຄດິໄລ່ຈາກອາຄານ ແລະ ການປັບປ ງອາຄານ ແລະ ອ ປະກອນຮບັໃຊ ື້ຫ ື້ອງການ. 
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ລາຍຈ່າຍໃນການດ າເນນີງານອື່ ນໆແມ່ນປະກອບດ ື້ວຍຄ່ານ ື້າມນັ ແລະ ຄ່າເດນີທາງ, ລາຍຈ່າຍໃນການຝ ກ
ອບົຮມົ ແລະ  ການສ ກສາ, ລາຍຈ່າຍໃນການສື່ ສານ, ການຕພີມິ, ລາຍຈ່າຍດ ື້ານການໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ ແລະ 
ການສົ່ ງເສມີການຕະຫ າດ, ລາຍຈ່າຍຄ່າສ ື້ອມແປງ ແລະ ການບ າລ ງ, ລາຍຈ່າຍວດັຖ ດບິ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອ ປະກອນ, 
ຄ່າໄຟ, ຄ່ານ ື້າປະປາ, ຄ່າເຊົ່ າຫ ື້ອງການ, ຄ່າປະກນັໄພສ າລບັກອງທ ນປົກປື້ອງຜູ ື້ຝາກເງນິ, ລາຍຈ່າຍທົ່ ວໄປ ແລະ ການ
ບ ລຫິານອື່ ນໆ. 

12.2.7  ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ 

ສ່ວນແບ່ງກ າໄລ (ຂາດທ ນ) ຂອງບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ ແມ່ນໄດ ື້ສະທ ື້ອນເຖງິຜນົໄດ ື້ຮບັດ ື້ານການເງນິຂອງ
ບນັດາບ ລສິດັຮ່ວມທ ນຂອງທະນາຄານ ເຊັ່ ນ: ທະນາຄານຮ່ວມທ ລະກດິລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ລາວ- ຝຣັ່ ງ 
ຈ າກດັ, ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ ແລະ ບ ລສິດັປະກນັໄພລາວຫວຽດ. 

ໃນປີ 2018 ທຄຕລ ໄດ ື້ຫ  ດສດັສ່ວນການຖຄືອງຮ ື້ນໃນທະນາຄານ ລາວ- ຝຣັ່ ງ ຈ າກດັ, ຊື່ ງໄດ ື້ສະເໜຂີາຍ
ອອກຈ ານວນ 34,78% ຂອງການຖຄືອງຮ ື້ນທງັໝດົ (ທຽບເທົ່ າກບັ 16% ຂອງຈ ານວນຮ ື້ນທງັໝດົຂອງທະນາຄານ 
ລາວ- ຝຣັ່ ງ ຈ າກດັ). 

12.2.8 ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 

ກ າ ໄລກ່ອນອາກອນແມ່ນເພີ່ ມຂ ື້ນ 60,92% ເມື່ ອທຽບກບັປີ 2016 ທີ່ ມມີູນຄ່າເທົ່ າກບັ 226.216 ລ ື້ານ
ກບີ ມາເປັນ 364.022 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2017, ແລະ ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 17,38% ຫ  ືເທົ່ າກບັ 427.280 ລ ື້ານກບີໃນປີ 
2018 (ເມື່ ອທຽບກບັປີ 2017). ການຂະຫຍາຍຕວົແມ່ນໄດ ື້ຮບັຜນົສະທ ື້ອນອງີຕາມການເພີ່ ມຂ ື້ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ
ຂອງລາຍຮບັດອກເບ ື້ຍສ ດທ ິແລະ ຄ ື້າຍຄກືນັຕັ ື້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ ື້ນມາ, ຊື່ ງອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍຕ ່ ປີ
ແບບທບົຕົ ື້ນ (ປີ 2015 ຫາ ປີ 2018) ຢູ່ທີ່  53,26%. 

12.2.9 ລາຍຈ່າຍອາກອນ 

ອາກອນ ແລະ ອດັຕາອາກອນທີ່ ນ າໃຊ ື້ມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 38: ອາກອນ  ແລະ  ອດັຕາອາກອນທີ່ ນ າໃຊ ື້ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

 2016 2017 2018 

ອາກອນທີ່ ສະແດງໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີ
ງານໃນທ ລະກດິລວມກດິຈະການ (ລ ື້ານກບີ) 

52.111 83.680 106.342 

ອດັຕາອາກອນຕາມກດົໝາຍ (%) 24% 24% 24% 
ອດັຕາອາກອນໃນພາກປະຕບິດັ(%) 23,04% 22,99% 24,89% 

ທະນາຄານມພີນັທະຕ ື້ອງຈ່າຍອາກອນກ າໄລຕາມອດັຕາອາກອນຕາມກດົໝາຍໃນ ສປປ ລາວ. 
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ທະນາຄານມພີນັທະຕ ື້ອງຈ່າຍອາກອນກ າໄລໃນອດັຕາ 24% ຂອງກ າໄລກ່ອນອາກອນ ໂດຍໃຫ ື້ສອດຄ່ອງ
ກບັກດົ   ໝາຍອາກອນ ສະບບັເລກທ ີ70/ສພຊ,ລງົວນັທ ີ15 ທນັວາ 2015 ເຊິ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊ ື້ແຕ່ ຫ  ືຫ ງັຈາກວນັ
ທ ີ24 ພ ດສະພາ 2016. 

12.2.10  ກ າໄລສ ດທ ິ

ກ າ ໄລຫ ງັອາກອນເພີ່ ມຂ ື້ນ 61,02% ຈາກປີ 2016 ມູນຄ່າ 174.105 ລ ື້ານກບີ ມາເປັນ 280.342 ລ ື້ານ
ກບີ, ແລະສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 14,48% ຫ  ືເທົ່ າກບັ 320.938 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2018 (ທຽບກບັປີ 2017). 

ຜນົຕອບແທນຂອງສ່ວນຜູ ື້ຖຮື ື້ນ (ROE) ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັ 14,20%, 18,25% ແລະ 16,96% ໃນ
ທ ື້າຍປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. 

ຜນົຕອບແທນຕ ່ ຊບັສນິລວມ (ROA) ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັ 0,60%, 0,82% ແລະ 0,86% ໃນທ ື້າຍປີ 
2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. 

12.3  ບດົລາຍງານ ແລະ ການວເິຄາະຖານະການເງນິ 

12.3.1  ການວເິຄາະຊບັສນິ 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທະນາຄານໄດ ື້ມຊີບັສນິທງັໝດົ 32.023.274 ລ ື້ານ
ກບີ, 35.886.113 ລ ື້ານກບີ  ແລະ  38.993.293 ລ ື້ານກບີ ຕາມລ າດບັ. ໃນບນັດາຊບັສນິລວມທງັໝດົຂອງ
ທະນາຄານ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ “ເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ” ຊື່ ງມອີດັຕາສ່ວນໃນ 3 ປີຕດິຕ ່ ກນັກວມເອາົ 59,62%, 
62,49% ແລະ 62,49% ຂອງຊບັສນິທງັໝດົຕາມລ າດບັ. ກງົກນັຂ ື້າມໃນແຕ່ລະປີ “ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ” ແລະ “ໜີື້ຕ ື້ອງຈ່າຍໃຫ ື້ທະນາຄານ” ຊື່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ ື້ວຍເງນິສດົ ແລະ ອງົ
ປະກອບທຽບເທົ່ າເງນິສດົມທ່ີາອ່ຽງຫ  ດລງົ ຊື່ ງກວມອດັຕາສ່ວນ 26,95%, 25,22% ແລະ 23,50% ຂອງຊບັ
ສນິລວມຕາມລ າດບັ. ດັ່ ງນັ ື້ນ, ທຄຕລ ໄດ ື້ມນີະໂຍບາຍຮດັກ ມຕ ່ ໂຄງສ ື້າງຊບັສນິ ຫ  ື ເວົ ື້າອກີຢ່າງໜ ່ ງກ ຄທືະນາຄານ
ໄດ ື້ແບກຫາບຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂ ື້ນ ໂດຍການຫນັຊບັສນິໄປສູ່ຊບັສນິທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ເພື່ ອສ ື້າງລາຍຮບັຈາກດອກເບ ື້ຍ
ເພີ່ ມຂ ື້ນ. 

ອດັຕາສ່ວນເງນິກູ ື້ຕ ່ ເງນິຝາກລວມໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນໃນແຕ່ລະປີ, ຈາກອດັຕາສ່ວນ 76,02% ໃນປີ 2016 ມາ
ເປັນ 80,65% ໃນປີ 2017 ແລະ ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນເປັນ 83,05% ໃນປີ 2018. ເຖງິແມ່ນວ່າລະດບັທີ່ ເໝາະສມົຂອງ
ອດັຕາສ່ວນດັ່ ງກ່າວແມ່ນຂ ື້ນກບັປັດໄຈຕ່າງໆ ໂດຍອງີໃສ່ການວເິຄາະຂອງທະນາຄານ, ສ າລບັທະນາຄານທ ລະກດິທີ່

ເປັນລດັວສິາຫະກດິໂດຍທົ່ ວໄປແລ ື້ວ ລະດບັອດັຕາສ່ວນທີ່ ເໝາະສມົແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 60% ຫາ 80%. ສະນັ ື້ນ, 
ຈ ່ ງເຫນັວ່າອດັຕາສ່ວນຂອງທະນາຄານແມ່ນມຄີວາມເໝາະສມົແລ ື້ວ.
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ຕາຕະລາງ 39: ໂຄງສ ື້າງຊບັສນິ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

ຊບັສນິ  ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018 

ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 5.680.936 5.815.021 5.334.246 
ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 2.950.093 3.235.883 3.828.669 
ເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ 19.093.205 22.425.778 24.366.860 
ການລງົທ ນດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດມໄີວ ື້ເພື່ ອຄ ື້າ 39 5 14 
ການລງົທ ນດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດມໄີວ ື້ເພື່ ອຂາຍ 198.121 190.959 156.516 
ການລງົທ ນດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດຖໄືວ ື້ຈນົເຖງິວນັຄບົ
ກ ານດົ 

2.553.110 2.574.671 3.652.772 

ການລງົທ ນໃນບ ລສິດັຮ່ວມທ ນ 551.449 54.173 462.296 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ອ ປະກອນ 447.935 457.487 450.132 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 243.521 2.476 246.601 
ຊບັສນິອາກອນເຍື ື້ອນຊ າລະ 10.856 18.215 29.099 
ຊບັສນິອື່ ນໆ 294.009 378.764 466.088 
ລວມຊບັສນິ 32.023.274 35.886.113 38.993.293 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

12.3.1.1  ເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ລູກຄ ື້າ 

ເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ລູກຄ ື້າໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນ 17,45% ຈາກ 19.093.205 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2016 ມາເປັນ 22.425.778 
ລ ື້ານກບີໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 8,66% ມາເປັນ 24.366.860 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2018. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ຂອງສນິເຊື່ ອ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມາຈາກການສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ື້ແກ່ບນັດາບ ລສິດັຕ່າງ ໃໆນຂະແໜງອ ດສາຫະ
ກ າການບ ລກິານທີ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນ, ຊື່ ງເພີ່ ມຂ ື້ນ 18,21% ຈາກ 9.796.735 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 11.580.391 
ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2017 ແລະ ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 11,67% ມາເປັນ 12.931.637 ລ ື້ານກບີໃນປີ 2018. ການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງຂະແໜງອ ດສາຫະກ າການບ ລກິານ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ ທີ່ ເສມີຂະຫຍາຍການ
ພດັທະນາໃນຂະແໜງການອ ດສາະກ າທງັໝດົທົ່ ວປະເທດ. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເງນິກູ ື້ຢືມໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າດັ່ ງກ່າວ 
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ ື້ວແມ່ນການສະໜອງສນິເຊື່ ອທີ່ ເປັນເງນິກບີ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທຫລ ໄດ ື້ອອກຂ ື້ຕກົລງົໃນປີ 2016, 
ເພື່ ອຈ າກດັໃຫ ື້ທະນາຄານທ ລະກດິຢ ດເຊາົການສະໜອງສນິເຊື່ ອເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃຫ ື້ແກ່ທ ລະກດິຕ່າງໆ. 

12.3.1.2 ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 

ລາຍລະອຽດຂອງເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ື້:
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ຕາຕະລາງ 40: ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

 2016 2017 2018 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນມ ື 1.867.159 1.911.467 1.643.245 
ບນັດາເງນິຝາກກບັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2.435.014 2.550.170 2.396.173 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັກບັທະນາຄານອື່ ນ 2.573.530 2.271.791 2.700.974 
ເງນິຝາກປະຈ າທີ່ ຄບົກ ານດົພາຍໃນ 3 ເດອືນ 249.881 587.088 464.040 
ລວມເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 7.125.584 7.320.516 7.204.432 
ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ກະແສເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ ໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນ 2,74% ຈາກ 7.125.584 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2016 ມາ
ເປັນ 7.320.516 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2017 ແລະ ຈາກນັ ື້ນກ ຫ  ດລງົຢູ່ທີ່  1,59% ຫ  ືເທົ່ າກບັ 7.204.432 ລ ື້ານກບີໃນ
ປີ 2018. ໃນປີ 2017 ອນັເນື່ ອງມາຈາກໄດ ື້ຮບັການກະແສເງນິສດົຈາກກດິຈະກ າການເງນິເພີ່ ມຂ ື້ນ ເປັນຈ ານວນ 
200.523 ລ ື້ານກບີ. ການເພີ່ ມຂ ື້ນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈາກການເພີ່ ມທ ນ ໂດຍລະດມົທ ນຜ່ານການສະເໜຂີາຍຮ ື້ນໃໝ່ໃນ
ປີ 2017. ສ າລບັການຫ  ດລງົຂອງລວມເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນປີ 2018 ແມ່ນເກດີຈາກກະແສເງນິສດົຖກື
ນ າໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນກດິຈະກ າການລງົທ ນ ເປັນຈ ານວນເງນິ 120.340 ລ ື້ານກບີ, ຊື່ ງນ າໃຊ ື້ໃນການຈດັຊື ື້ ແລະ ກ ່ ສ ື້າງຊບັ
ສມົບດັຄງົທີ່ . 

12.3.1.3 ການລງົທ ນທາງການເງນິປະເພດທີ່ ຖໄືວ ື້ຈນົເຖງິມື ື້ຄບົກ ານດົ 

ການລງົທ ນດ ື້ານການເງນິ - ປະເພດຖໄືວ ື້ຈນົເຖງິວນັຄບົກ ານດົ ໃນປີ 2017 ໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນ 0,84% ຫ  ືມມີູນ
ຄ່າເທົ່ າກບັ 2.574.671 ລ ື້ານກບີ ທຽບຈາກປີ 2016 ຊື່ ງມມີູນຄ່າ 2.553.110 ລ ື້ານກບີ ແລະ ໃນປີ 2018 ແມ່ນ
ໄດ ື້ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນເຖງິ 41,87% ຫ  ືເທົ່ າກບັ 3.652.772 ລ ື້ານກບີ. ການເພີ່ ມຂ ື້ນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກການ
ລງົທ ນໃນພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ ຈາກ 417.762 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 1.737.433 
ລ ື້ານກບີໃນປີ 2018. ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ ື້ອອກຈ າໜ່າຍ ແລະ ຈດົທະບຽນພນັທະບດັລດັຖະບານຊ ດ
ທ າອດິໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. ພນັທະບດັໄດ ື້ສະໜອງຜນົຕອບແທນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ າ ແລະ ຮບັປະກນັສ າລບັເງນິ
ລງົທ ນເທົ່ ານັ ື້ນ, ຍງັສາມາດສ ື້າງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຜນົກ າໄລໃນການລງົທ ນອກີດ ື້ວຍ. 

12.3.2 ການວເິຄາະໜີື້ສນິ 

ທະນາຄານສາມາດຮກັສາຄວາມເຂັ ື້ມແຂງຂອງໂຄງສ ື້າງໜີ ື້ສນິທີ່ ປະກອບດ ື້ວຍ “ໜີື້ຕ ື້ອງສົ່ ງລູກຄ ື້າ”  ຫ  ື
“ເງນິຝາກຈາກລູກຄ ື້າ” ທີ່ ກວມເອາົ 82,72%, 83,36% ແລະ 80,94% ຂອງໜີື້ສນິລວມ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 
ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. ສ່ວນທີ່ ເຫ ອືແມ່ນມາຈາກ “ເງນິຝາກຈາກບນັດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາ
ບນັການເງນິອື່ ນ”  ແລະ “ເງນິກູ ື້ຢືມຈາກທະນາຄານອື່ ນ”. ໃນຖານະເປັນໜ ່ ງໃນທະນາຄານທ ລະກດິຊັ ື້ນນ າຂອງ 
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ສປປ ລາວ ທະນາຄານມຄີວາມໄດ ື້ປຽບດ ື້ານຄວາມສາມາດໃນການດ າເນນີງານ ແລະ ສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເປັນຕົ ື້ນແມ່ນການຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງນິກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າ ແລະ  ທ ລະກດິສນິເຊື່ ອອື່ ນໆ. 

12.3.2.1 ໜີ ື້ຕ ື້ອງສົ່ ງລູກຄ ື້າ 

ເງນິຝາກລູກຄ ື້າ (ໜີ ື້ຕ ື້ອງສົ່ ງລູກຄ ື້າ) ໃນປີ 2017 ໄດ ື້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂ ື້ນ 11,81% ຫ  ືມມີູນຄ່າທງັ
ໝດົເທົ່ າກບັ 28.403.531 ທຽບກບັປີ 2016 ຊື່ ງມມີູນຄ່າ 25.402.421 ລ ື້ານກບີ ແລະ ຈາກນັ ື້ນສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນ
ອກີ 5,32% ຫ  ືເທົ່ າກບັ 29.915.142 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2018. ລາຍລະອຽດຂອງເງນິຝາກລູກຄ ື້າມດີັ່ ງນີ ື້:  

ຕາຕະລາງ 41: ໜີ ື້ຕ ື້ອງສົ່ ງລູກຄ ື້າ 

ຫວົໜ່ວຍ: ລ ື້ານກບີ 

 2016 2017 2018 

ເງນິຝາກກະແສ
ລາຍວນັ 

6.082.985 23,95% 6.237.693 21,96% 5.447.954 18,21% 

ເງນິຝາກປະຢັດ 9.341.554 36,77% 11.311.284 39,82% 13.092.788 43,77% 
ເງນິຝາກມກີ ານດົ 9.495.540 37,38% 10.572.743 37,22% 11.159.134 37,30% 
ເງນິຝາກມດັຈ າ 119.478 0,47% 173.659 0,61% 103.279 0,35% 
ໜີື້ຕ ື້ອງສົ່ ງອື່ ນໆ 270.585 1,07% 108.152 0,38% 111.987 0,37% 
ໜີື້ຕ ື້ອງສົ່ ງດອກ
ເບ ື້ຍຄ ື້າງຈ່າຍ 

92.279 0,36% - 0,00% - 0,00% 

ລວມໜີື້ຕ ື້ອງສົ່ ງ
ລູກຄ ື້າ 

25.402.421 100,00% 28.403.531 100,00% 29.915.142 100,00% 

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ອດັຕາສ່ວນທີ່ ປະກອບເປັນເງນິຝາກຂອງລູກຄ ື້າໃນປີ 2016 ໄດ ື້ແກ່ເງນິຝາກມກີ ານດົ (ກວມ 37,38%) 
ແລະ  ເງນິຝາກປະຢັດ ໃນປີ 2017 ແລະ 2018 (ກວມ 39,82% ແລະ 43,77% ຕາມລ າດບັ). ໃນປີ 2016  
ທຫລ ໄດ ື້ຈ າກດັໃຫ ື້ທະນາຄານທ ລະກດິຢ ດເຊາົການສະໜອງສນິເຊື່ ອເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃຫ ື້ແກ່ທ ລະກດິຕ່າງໆ. 
ໂດຍມຈີ ດປະສງົເພື່ ອປື້ອງກນັການນ າໃຊ ື້ເງນິໂດລາສະຫະລດັ ໃນສປປ ລາວ ແລະ ຊ ກຍູ ື້ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ື້ເງນິຕາ
ແຫ່ງຊາດ. ດ ື້ວຍຄວາມພະຍາຍາມດັ່ ງກ່າວນັ ື້ນ ໄດ ື້ຮບັໝາກຜນົສ າເລດັ ຊື່ ງສະແດງໃຫ ື້ເຫນັໃນການເພີ່ ມຂ ື້ນຂອງເງນິ
ຝາກຈາກລູກຄ ື້າທີ່ ເປັນສະກ ນເງນິກບີ, ພ ື້ອມດຽວກນັນັ ື້ນ ກ ຮກັສາອດັຕາຄວາມພຽງພ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເງນິ
ຝາກຈາກລູກຄ ື້າທີ່ ເປັນສະກ ນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ. 

12.3.2.2 ໜີ ື້ຕ ື້ອງຈ່າຍໃຫ ື້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 

ໜີື້ຕ ື້ອງຈ່າຍໃຫ ື້ທະນາຄານ ແລະ ເງນິກູ ື້ຢືມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ໄດ ື້ຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂ ື້ນ 4,91% ຈາກ
ເດມີ 5.167.005 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 5.420.948 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 24,75% ຫ  ື
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ເທົ່ າກບັ 6.762.395 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2018. ໂດຍກວມເອາົ 16,83%, 15,91% ແລະ 18,30% ຂອງໜີື້ສນິທງັ
ໝດົໃນທ ື້າຍປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. ການເພີ່ ມຂ ື້ນນັ ື້ນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເງນິກູ ື້ຢືມຈາກ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ເງນິກູ ື້ຢືມຈາກ ທຫລ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 30,76% ຈາກເດມີ 1.640.776 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 
2016 ມາເປັນ 2.145.402 ລ ື້ານກບີ ໃນປີ 2017 ແລະ ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນ 56,11% ຫ  ືເທົ່ າກບັ 3.349.266 ລ ື້ານ
ກບີ ໃນປີ 2018. ຈ ດປະສງົຂອງການກູ ື້ຢືມດັ່ ງກ່າວຕົ ື້ນຕ ແມ່ນເພື່ ອນ າໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນການລງົທ ນຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ປ່ອຍກູ ື້ໃຫ ື້ແກ່ບນັດາໂຄງການທີ່ ລດັຖະບານສະໜບັສະໜນູ. 

12.3.3 ການວເິຄາະສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທ ນ  ແລະ  ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນທງັໝດົໄດ ື້ເພີ່ ມຂ ື້ນຢ່າງ
ຕ ່ ເນື່ ອງ ຈາກປີ 2016 ມູນຄ່າ 1.313.194 ລ ື້ານກບີ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 4,10%, ໃນປີ 2017 1.813.688 ລ ື້ານກບີ ຫ  ືເທົ່ າ
ກບັ 5,05% ແລະ ສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນໃນປີ 2018 ມາເປັນ 2.031.615 ລ ື້ານກບີ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 5,21% ຂອງຊບັສນິລວມ
ຕາມລ າດບັ. ໃນປີ 2017 ທະນາຄານໄດ ື້ເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນໂດຍການສະເໜຂີາຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ຈາກທ ນ
ຈດົທະບຽນຂອງທະນາຄານໃນປີ 2016 ແມ່ນເທົ່ າກບັ 682.888 ລ ື້ານກບີ ມາເປັນ 1.038.617 ລ ື້ານກບີ. ທ ນ  
ແລະ  ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນໄດ ື້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນແຕ່ລະປີ, ເຊັ່ ນດຽວກນັອດັຕາສ່ວນທ ນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ
ຕ ່ ຊບັສບັສນິທງັໝດົ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ື້ໄດ ື້ບົ່ ງບອກວ່າທະນາຄານໄດ ື້ປັບປ ງແກ ື້ໄຂການບ ລຫິານເງນິທ ນໄດ ື້ດຂີ ື້ນຕາມລ າດບັ. 

ອດັຕາສ່ວນຂອງທ ນຊັ ື້ນໜ ່ ງໄດ ື້ຄ່ອຍໆເພີ່ ມຂ ື້ນຈາກ 9,37% ໃນທ ື້າຍປີ 2016 ມາເປັນ 13,96% ໃນປິ 
2017  ແລະ ຈາກນັ ື້ນສບືຕ ່ ເພີ່ ມຂ ື້ນມາເຖງິ 14,45% ໃນປີ 2018 ເປັນຜນົມາຈາກທະນາຄານໄດ ື້ເພີ ື້ມທ ນຈດົ
ທະບຽນ ແລະ ການບ ລຫິານຈດັການທີ່ ດ.ີ 

ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນກ ່ ມກີານເພີ່ ມຂ ື້ນຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງໃນແຕ່ລະປີ ພາຍຫ ງັການເພີ່ ມທ ນຈດົ
ທະບຽນໂດຍການສະເໜຂີາຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖືຮ ື້ນເດມີໃນປີ 2017 ຄ:ື ອດັຕາສ່ວນຢູ່ທີ່  5,33%, 9,72% ແລະ 
11,12% ໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດບັ. ທະນາຄານໄດ ື້ສ າເລດັໃນການປະຕບິດັຕາມຂ ື້ຕກົລງົຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ, ຊື່ ງຂ ື້ຕກົລງົວ່າດ ື້ວຍຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນ ສ າລບັທະນາຄານທ ລະກດິ ທີ່

ທາງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ, ເລກທ ີ135/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ20 ມນີາ 2007 ໄດ ື້ລະບ ວ່າ ທະນາຄານ
ທ ລະກດິຕ ື້ອງຮກັສາຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນທງັໝດົ ບ ່ ໃຫ ື້ຕ ່ າກວ່າ 8% ຂອງຊບັສນິທີ່ ມນີ ື້າໜກັຄວາມສ່ຽງ.
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ພາກທ ີII. ຂ ື້ມນູກ່ຽວກບັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

ພາກນີ ື້ ສະແດງເຖງິຂ ື້ມູນທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຮ ື້ນຂອງ ທຄຕລ  ແລະ ສດິໃນການຖຄືອງຮ ື້ນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ເຊິ່ ງ
ອງີໃສ່ກດົລະບຽບຂອງ ທຄຕລ  ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງຂອງ ສປປ ລາວ. 

1. ລາຍລະອຽດຂອງຮ ື້ນທີ່ ສະເໜອີອກຈ າໜ່າຍ 

1.1 ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ  

ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງນິ ທີ່ ເປັນຜູ ື້ຖຮື ື້ນລາຍໃຫຍ່ຂອງ ທຄຕລ ເພື່ ອປັບ
ໂຄງສ ື້າງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ແລະ ແນໃສ່ສ ື້າງສະພາບຄ່ອງຂອງຮ ື້ນ ທຄຕລ ໃນຕະຫ າດຂັ ື້ນສອງ ເຊິ່ ງຈະອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່
ມວນຊນົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ ດັ່ ງນີ ື້: 

1.1.1 ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ 9 % 

ເພື່ ອເປັນການຊ ກຍູ ື້ພາລະກດິການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການດ າເນນີທ ລະກດິໃນຂງົເຂດທະນາຄານ, ກະຊວງ
ການເງນິໄດ ື້ວາງແຜນການສະເໜອີອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດຈ ານວນ 9% ເທົ່ າກບັ 18.695.100 
ຮ ື້ນ. ໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນກະຊວງການເງນິໄດ ື້ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການຄດັເລອືກ ກ່ຽວກບັຄູ່ຮ່ວມຍ ດທະສາດ
ໄວ ື້ດັ່ ງນີ ື້: 

- ຕ ື້ອງເປັນສະຖາບນັການເງນິໃດໜ ່ ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ ື້ທີ່ ດ າເນນີທ ລະກດິໃນຂະແໜງການທະນາຄານ; 
- ຕ ື້ອງເປັນນຕິອິງົກອນທີ່ ມປີະສບົການລະດບັສາກນົໂດຍແມ່ນເປີດກວ ື້າງທົ່ ວຂງົເຂດພາກພື ື້ນ; 
- ຕ ື້ອງມກີານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊ ກຍູ ື້ວຽກງານຂອງທະນາຄານໃຫ ື້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນການດ າເນນີ

ທ ລະກດິໃນຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ ື້ການຮ່ວມມເືຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ; 
- ຕ ື້ອງມກີານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊ ກຍູ ື້ວຽກງານຂອງທະນາຄານໃນການຍກົລະດບັປະສດິຕພິາບການ

ດ າເນນີທ ລະກດິ ໂດຍການແລກປ່ຽນຄວາມຄດິຄວາມເຫນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 
 

1.1.2 ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ແລະ ມວນຊນົ 10% 

ຮ ື້ນສາມນັທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ແລະ ມວນຊນົ ຈ ານວນ 10% ເທົ່ າກບັ 20.772.300 
ຮ ື້ນ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ ື້: 

 ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ຈ ານວນ 4.154.500 ຮ ື້ນ ດ ື້ວຍລາຄາສະເໜຂີາຍຮ ື້ນ 
RO 5.450 ກບີ/ຮ ື້ນ ໃນອດັຕາສ່ວນ 10 ຮ ື້ນເດມີຕ ່  1 ຮ ື້ນໃໝ່. ຖື້າວ່າຈ ານວນຮ ື້ນ RO ຂາຍບ ່ ໝດົ, ຈ ານວນຮ ື້ນ 
RO ທີ່ ຍງັເຫ ອືຈະຂາຍໃນຮູບແບບ PO. 

ໝາຍເຫດ: ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ແມ່ນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າ
ໜ່າຍຮ ື້ນ ຫ  ືບ ລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ໂດຍການໃຫ ື້ບູລມິະສດິແກ່ຜູ ື້ຖືຮ ື້ນເດມີ ໃນການຊື ື້ຮ ື້ນ
ຂອງບ ລສິດັໃນອດັຕາສ່ວນ ແລະ ວທິກີານແບ່ງປັນ ຕາມມະຕຂິອງກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖືຮ ື້ນ. ອງີຕາມມະຕ ິສະພາ



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

II-2 
 

ບ ລຫິານ ທຄຕລ ສະບບັເລກທ ີ020/ທຄຕລ 2019 ລງົວນັທ ີ19 ກນັຍາ 2019; ໄດ ື້ກ ານດົມື ື້ປິດປືື້ມບນັຊທີະບຽນ
ຜູ ື້ຖຄືອງຮ ື້ນ (Record Date) ເພື່ ອກ ານດົສດິຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີໃນການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ ໃນວນັທ ີ04 ຕ ລາ 2019. 

 ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ ຈ ານວນ 16.617.800 ຮ ື້ນ ດ ື້ວຍລາຄາສະເໜຂີາຍຮ ື້ນ 
PO 5.550 ກບີ/ຮ ື້ນ. ການແບ່ງປັນຮ ື້ນຈະນ າໃຊ ື້ວທິກີານສັ່ ງຈອງຊື ື້ລ່ວງໜື້າກ່ອນຈ ່ ງຈະມໂີອກາດໄດ ື້ຮບັການ
ແບ່ງປັນຮ ື້ນກ່ອນ (ຈອງກ່ອນໄດ ື້ກ່ອນ). ໃນກ ລະນທີີ່ ຂາຍຮ ື້ນບ ່ ໝດົ, ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັຈະຮບັຊື ື້ຮ ື້ນທີ່ ຍງັເຫ ອືທງັໝດົ. 

ໝາຍເຫດ: ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ ແມ່ນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ທີ່ ບ ່ ກ ານດົປະເພດ ຫ  ືກ ່ ມ
ຜູ ື້ລງົທ ນສະເພາະໃດໜ ່ ງ. 

1.2 ທ ນຂອງທະນາຄານ 

ໃນວນັທ ີ31/12/2018 ທ ນທງັໝດົຂອງ ທຄຕລ  2.031.615 ລ ື້ານກບີ ໃນນັ ື້ນມທີ ນຈດົທະບຽນທີ່ ຊ າລະ
ແລ ື້ວ ຈ ານວນ 1.038.616,5 ລ ື້ານກບີ, ຈ ານວນຮ ື້ນທງັໝດົ 207.723.300 ຮ ື້ນ ມູນຄ່າກ ານດົ 5.000 ກບີ/ຮ ື້ນ 
ຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບບັປັບປ ງໃໝ່ ເລກທ ີ 0429/ຈທວ, ລງົວນັທ ີ 18/05/2018 ອອກໂດຍກມົ
ທະບຽນ ແລະ ຄ ື້ມຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ື້າ. 

1.3 ການຈ່າຍເງນິປັນຜນົ 

ທຄຕລ ມນີະໂຍບາຍຈ່າຍເງນິປັນຜນົໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ໃນອດັຕາສ່ວນບ ່ ຕ ່ າກວ່າ 50 ສ່ວນຮ ື້ອຍຂອງກ າໄລ
ສ ດທຂິອງ ທຄຕລ ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດ ື້ຫກັເຂົ ື້າຄງັສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການທີ່  ທຄຕລ ໄດ ື້
ກ ານດົໄວ ື້. 

ມະຕຕິກົລງົຕ່າງໆຂອງກອງປະຊ ມສາມນັຜູ ື້ຖຮື ື້ນປະຈ າປີ 2015 ໄດ ື້ທີ່ ອະນ ມດັນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງນິ
ປັນຜນົໃຫ ື້ກບັຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 1 ຄັ ື້ງ/ປີ ໂດຍໂດຍຈະມກີານສະເໜໃີຫ ື້ມກີານຈ່າຍເງນິປັນຜນົບ ່ ຫ  ດ 50 ສ່ວນຮ ື້ອຍຂອງກ າ
ໄລສ ດທຂິອງບ ລສິດັທະນາຄານພາຍຫ ງັທີ່ ໄດ ື້ຫກັເຂົ ື້າຄງັສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການທີ່  
ທຄຕລ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ ແລະ ສ າລບັການຈ່າຍເງນິປັນຜນົລະຫວ່າງປີນັ ື້ນ 

ເຖງິແນວໃດກ ຕາມ, ອດັຕາສ່ວນການຈ່າຍເງນິປັນຜນົບ ່ ຫ  ດ 50 ສ່ວນຮ ື້ອຍຂອງກ າໄລສ ດທດິັ່ ງກ່າວອາດມີ
ການປ່ຽນແປງຂ ື້ນກບັການພຈິາລະນາ ແລະ ອະນ ມດັຈາກກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ. ການພຈິາລະນາອາດຈະອງີໃສ່
ສະພາບເສດຖະກດິ, ກະແສເງນິສດົ, ແຜນການລງົທ ນ, ເງ ື່ອນໄຂແລະ ແລະ ຂ ື້ກ ານດົໃນສນັຍາຕ່າງໆທີ່  ທຄຕລ ຜູກ
ພນັນ າຢູ່, ລວມທງັຂ ື້ຈ າກດັທາງກດົໝາຍ ແລະ ຄຽງຄູ່ກບັຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນໃນການຮບັຮອງການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງທະນາຄານໃນອະນາຄດົ. 

ທຄຕລ ຈະຈ່າຍເງນິປັນຜນົເປັນສະກ ນເງນິກບີ ແລະ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນຈະໄດ ື້ຮບັການຍກົເວັ ື້ນອາກອນລາຍໄດ ື້ຈາກ
ເງນິປັນຜນົ. 
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1.4 ກອງປະຊ ມສາມນັຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດ ື້ວຍຂອງ ວສິາຫະກດິ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງບ ລສິດັທະນາຄານ,  ສະພາບ ລຫິານ
ຂອງບ ລສິດັທະນາຄານຈະຮຽກເປີດກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນຢ່າງໜ ື້ອຍປີລະ 1 ຄັ ື້ງພາຍໃນ 4 ເດອືນນບັຈາກມື ື້ສ ດທ ື້າຍ
ຂອງປີ. ສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ ສາມາດຮຽກປະຊ ມກອງປະຊ ມວສິາມນັຜູ ື້ຖຮື ື້ນໄດ ື້ຖ ື້າເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນ 
ເຊັ່ ນ: ກ ລະນຕີ າແໜ່ງຜູ ື້ກວດສອບບນັຊຫີວ່າງລງົ ຫ  ືຜູ ື້ອ ານວຍການເກນີກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງເຫນັດໃີຫ ື້ເປີດກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖື
ຮ ື້ນ ຫ  ືຜູ ື້ຖຮື ື້ນຮ ື້ອງຟື້ອງຕ ່ ສານ ແລະ ສານສັ່ ງໃຫ ື້ເປີດກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ແລະ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນຢ່າງໜ ື້ອຍເທົ່ າກບັ 20  ສ່ວນ
ຮ ື້ອຍຂອງຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ຖອກແລ ື້ວທງັໝດົສະເໜເີປັນລາຍລກັອກັສອນ ໂດຍແຈ ື້ງຈ ດປະສງົຂ ເປີດກອງປະຊ ມ. 
ພາຍຫ ງັໄດ ື້ຮບັການສະເໜ,ີ ສະພາບ ລຫິານກ ຕ ື້ອງເປີດກອງປະຊ ມວສິາມນັຜູ ື້ຖຮື ື້ນພາຍໃນເວລາສາມສບິວນັ  (30 
ວນັ) ນບັແຕ່ວນັໄດ ື້ຮບັຄ າສະເໜຂີ ເປີດກອງປະຊ ມເປັນຕົ ື້ນໄປ. 

ໜງັສແືຈ ື້ງເປີດກອງປະຊ ມຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນຕ ື້ອງສົ່ ງໂດຍກງົ ຫ  ື ຜ່ານລະບບົສື່ ສານທີ່ ເໝາະສມົໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ
ຂອງບ ລສິດັທະນາຄານທ ກໆທ່ານຢ່າງໜ ື້ອຍ ຫ ື້າວນັລດັຖະການ (5 ວນັ) ກ່ອນວນັເປີດກອງປະຊ ມ. 

ທຄຕລ ເມື່ ອໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນຈະຕ ື້ອງປະຕບິດັຕາມບດົແນະນ າວ່າດ ື້ວຍ ການຈດັກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖື
ຮ ື້ນຂອງບ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ສະບບັເລກທ ີ 257/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ 2 ມນີາ 2014 ແລະ 
ປະຕບິດັຕາມຄ າແນະນ າຂອງກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນຂອງທະນາຄານບ ລສິດັທີ່  ໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນ. 

ພາຍໃຕ ື້ຄ າແນະນ າຂອງກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນໃນທະນາຄານບ ລສິດັທີ່ ໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນ ຕາມທີ່ ກ່າວມາ
ຂ ື້າງເທງິນີ ື້, ເມື່ ອສະພາບ ລຫິານເປີດກອງປະຊ ມ, ກອງປະຊ ມແມ່ນມໜີ ື້າທີ່ ພຈິາລະນາ ແລະ ກ ານດົປະເດນັທີ່ ຈະ
ສະເໜໃີຫ ື້ກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນຮບັຮອງ. ແຈ ື້ງການ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆຈະຕ ື້ອງສົ່ ງໃຫ ື້ກບັບນັດາຜູ ື້ຖຮື ື້ນຕາມ
ລາຍຊືີ່ ທີ່ ລະບ ໄວ ື້ໃນປ ື້ມບນັທ ກຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ແລະ ຕ ື້ອງແຈ ື້ງກ່ອນລ່ວງໜື້າ ສບິຫ ື້າວນັວນັລດັຖະການ (15 ວນັ) ກ່ອນມີື ື້

ເປີດກອງປະຊ ມ. 

ອງົປະຊ ມຂອງກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນຂອງບ ລສິດັທະນາຄານຕ ື້ອງມຜູີ ື້ຖຮື ື້ນເຂົ ື້າຮ່ວມຢ່າງໜ ື້ອຍສອງຄນົ ແລະ 
ຕ ື້ອງມຈີ ານວນຮ ື້ນເກນີເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ຖອກແລ ື້ວທງັໝດົ. 

1.5 ສດິໃນການລງົຄະແນນສຽງ 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລ ື້ວຜູ ື້ຖຮື ື້ນມສີດິອອກສຽງຕາມຫ ກັການໜ ່ ງຮ ື້ນຕ ່ ໜ ່ ງສຽງ,  ມະຕຂິອງກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ
ຈະຖກືຮບັຮອງອດັຕະໂນມດັກ ຕ ່ ເມ ື່ ອມສີຽງສ່ວນຫ າຍຈາກກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ. ແຕ່ສ າລບັມະຕສິະເພາະຈະຕ ື້ອງ
ໄດ ື້ຮບັການອະນ ມດັໂດຍການອອກສຽງຢ່າງໜ່ອຍສອງສ່ວນສາມຂອງຈ ານວນຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ຫ  ື ຕວົແທນຜູ ື້ຖຮື ື້ນທີ່ ເຂົ ື້າ
ຮ່ວມກອງປະຊ ມ ແລະ ມຮີ ື້ນລວມກນັຫ າຍກວ່າ 80  ສ່ວນຮ ື້ອຍຂອງຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ຖອກແລ ື້ວທງັໝດົ. ປະເດນັ
ເຈາະຈີ ື້ມທີ່ ຕ ື້ອງມກີານລງົມະຕສິະເພາະຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນມດີັ່ ງນີ ື້: 

 ການລງົຄະແນນສຽງໃນບນັຫາທີ່ ກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ື້ວຍ ວສິາຫະກດິ; 
 ການປ່ຽນແປງກດົລະບຽບ ຫ  ືສນັຍາສ ື້າງຕັ ື້ງບ ລສິດັ; 
 ການເພີ່ ມທ ນ ຫ  ືຫ  ດທ ນຂອງບ ລສິດັ; 



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

II-4 
 

 ການຄວບ ຫ  ືການຍ ບເລກີບ ລສິດັ; 
 ການຂາຍ ຫ  ືການໂອນກດິຈະການທງັໝດົ ຫ  ືບາງສ່ວນຂອງບ ລສິດັໃຫ ື້ບ ກຄນົອື່ ນ; 
 ການຊື ື້ ຫ  ືການໂອນກດິຈະການຂອງວສິາຫະກດິອື່ ນ. 

ອງີຕາມກດົໝາຍ ວ່າດ ື້ວຍວສິາຫະກດິ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນອາດຈະຖກືຫ ື້າມລງົຄະແນນສຽງກ່ຽວກບັບນັຫາທີ່ ຕນົເອງ
ມຄີວາມກ່ຽວຂ ື້ອງ ຫ  ືຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົກບັບນັຫາທີ່ ລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງ ໂດຍການກ ານດົຜູ ື້ຖຮື ື້ນໃນເລື່ ອງ
ນີ ື້ແມ່ນໃຫ ື້ກອງປະຊ ມເປັນຜູ ື້ຕກົລງົກນັເອງວ່າຜູ ື້ຖຮື ື້ນນັ ື້ນຈະຖກືຈ າກດັສດິ ຫ  ືບ ່ . 

1.6 ສດິໃນການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນໃໝ່ ແລະ ການອອກຮ ື້ນສາມນັເພີ່ ມທ ນ 

ກດົໝາຍ ວ່າດ ື້ວຍວສິາຫະກດິ ກ ານດົໄວ ື້ວ່າການເພີ່ ມທ ນຂອງບ ລສິດັຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການຕກົລງົເຫນັດີ
ຈາກຜູ ື້ຖຮື ື້ນ, ຜູ ື້ຖຮື ື້ນມສີດິຊື ື້ຮ ື້ນເພີ່ ມທ ນຕາມລ າດບັບູລມິະສດິ; ການເພີ່ ມທ ນຈະໄດ ື້ອອກຈ າໜ່າຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນ
ເດມີຕາມອດັຕາສ່ວນການຖຄືອງຮ ື້ນຂອງແຕ່ລະຄນົກ່ອນ, ຮ ື້ນເພີ່ ມທ ນໃດທີ່ ບ ່ ໄດ ື້ຮບັການຊື ື້ພາຍໃນເວລາທີ່ ກ ານດົ
ໄວ ື້ ຫ  ືຖກືສະຫ ະສດິໂດຍຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີກ ຈະສາມາດອອກຈ າໜ່າຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນທົ່ ວໄປໄດ ື້. 

ຕ ່ ກບັການເພີ່ ມທ ນຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຖກືຈດົທະບຽນການເພີ່ ມທ ນກບັກະຊວງອ ດສະຫາ
ກ າ ແລະ ການຄ ື້າ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ສບິວນັລດັຖະການ (10 ວນັ) ນບັແຕ່ມື ື້ໄດ ື້ກ ານດົໃຫ ື້ຊ າລະເງນິຄ່າຈອງຮ ື້ນທີ່

ຈອງໄວ ື້. ນອກຈາກນີ ື້ບ ລສິດັຈະແຈ ື້ງໃຫ ື້ມວນຊນົທົ່ ວໄປຮບັຮູ ື້ເຖງິການຂ ື້ນທະບຽນການເພີ່ ມທ ນຢ່າງໜ ື້ອຍໜ ່ ງຄັ ື້ງ
ພາຍໃນເວລາ ສບິວນັລດັຖະການ (10 ວນັ) ນບັແຕ່ວນັທີ່ ໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນເປັນຕົ ື້ນໄປ. 

1.7 ການເປີດເຜຍີບດົລາຍງານທາງດ ື້ານການເງນິ 

ກດົໝາຍ ວ່າດ ື້ວຍວສິາຫະກດິ ກ ານດົໃຫ ື້ສະພາບ ລຫິານຮ່ວມມກືບັຜູ ື້ກວດສອບພາຍນອກ  ໂດຍໃນການ
ໃຫ ື້ຄວາມກະຈ່າງແຈ ື້ງກ່ຽວກບັແຫ ່ ງ, ຄວາມຊດັເຈນຂອງຕວົເລກ ແລະ ຂ ື້ມູນທີ່ ປະກດົໃນບດົລາຍງານຖານະການ
ເງນິຂອງບ ລສິດັກ່ອນສະເໜຜ່ີານກອງປະຊ ມ ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ,ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງບ ລສິດັຕ ື້ອງ
ໄດ ື້ຮບັການຢັື້ງຢືນຈາກຜູ ື້ກວດສອບບນັຊ ີແລະ ການຕກົລງົຮບັຮອງໂດຍກອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ. 

ນອກຈາກນີ ື້ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນຕາມລະບຽບ ສະບບັເລກທ ີ007/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ3 
ເມສາ ປີ 2014  ກ ານດົໃຫ ື້ບ ລສິດັກຽມ ແລະ ສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປີທີ່ ຜ່ານການກວດສອບ
ແລ ື້ວ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າໄຕມາດທີ່ ຜ່ານການກວດສອບແລ ື້ວຕ ່  ສຄຄຊ.  ນອກຈາກນີ ື້, ທຄຕລ 
ຍງັຕ ື້ອງປະຕບິດັຕາມຂ ື້ຕກົລງົອື່ ນໆຂອງ ຕລຊລ ກ ານດົໄວ ື້. 

ໂດຍພາຍ ໃຕ ື້ລະບຽບວ່າດ ື້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນຕາມກດົລະບຽບ ສະບບັເລກທ ີ 007/
ຄຄຊ,  ລງົວນັທ ີ3 ເມສາ ປີ   2014, ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນໂດຍປົກກະຕແິມ່ນເປັນໄປຕາມໄຕມາດ, 
ຫກົເດອືນ ແລະ ປະຈ າປີ. 

ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນປະຈ າໄຕມາດທ ີ1 ແລະ ໄຕມາດ 3 ຕ ື້ອງລາຍງານພາຍໃນເວລາ 45 ວນັ
ນບັຈາກວນັສ ດທ ື້າຍຂອງວນັໄຕມາດທ ີ 1 ແລະ ແລະ ໄຕມາດທ ີ 3 ຕາມລ າດບັ, ການລາຍງານປະຈ າໄຕມາດ



  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

II-5 
 

ປະກອບມບີດົສະຫ  ບລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂອງ ທຄຕລ ສ າລບັໄຕມາດນັ ື້ນ ແລະ ເອກະສານດ ື້ານການເງນິ
ທີ່ ໄດ ື້ຮບັການຢັື້ງຢືນຈາກພະແນກການເງນິຂອງ ທຄຕລ, ພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ແລະ  ຜູ ື້ອ ານວຍການ. 

ການລາຍງານ ແລະ  ການເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນປະຈ າ 6 ເດອືນ ຕ ື້ອງລາຍງານພາຍໃນກ ານດົເວລາ 60 ວນັນບັ
ຈາກວນັສ ດທ ື້າຍຂອງວນັໄຕມາດທ ີ2, ການລາຍງານປະຈ າໄຕມາດປະກອບມບີດົສະຫ  ບລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະ
ກດິຂອງ ທຄຕລ ເຄິ່ ງປີທ າອດິ ແລະ ບດົລາຍງານດ ື້ານການເງນິທີ່ ໄດ ື້ຮບັການກວດສອບໂດຍຜູ ື້ກວດສອບພາຍນອກ
ທີ່ ໄດ ື້ຮບັຮອງຈາກ ສຄຄຊ ແລະ ໄດ ື້ຮບັຮອງຈາກກອງປະຊ ມສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ . 

ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ື້ມູນປະຈ າປີຕ ື້ອງລາຍງານພາຍໃນກ ານດົເວລາ 120  ວນັ ນບັຈາກວນັ
ສ ດທ ື້າຍຂອງປີການບນັຊແີຕ່ລະປີ, ບດົລາຍງານປະຈ າປີປະກອບມບີດົສະຫ  ບລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂອງ 
ທຄຕລ ປະຈ າປີ ແລະ ບດົລາຍງານດ ື້ານການເງນິທີ່ ໄດ ື້ຮບັການກວດສອບ ໂດຍຜູ ື້ກວດສອບພາຍນອກທີ່ ໄດ ື້ຖກື
ຮບັຮອງຈາກ ສຄຄຊ ແລະ ໄດ ື້ຮບັຮອງຈາກກອງປະຊ ມສະພາບ ລຫິານຂອງ ທຄຕລ. 

1.8 ສດິໃນການສະສາງຊ າລະ 

ໃນກ ລະນສີະສາງຊ າລະ, ຊບັສນິທີ່ ເຫ ອືຈາກການຊ າລະເຈົ ື້າໜີ ື້ຢ່າງຄບົຖື້ວນແລ ື້ວ ຈະໄດ ື້ແບ່ງປັນໃຫ ື້ຜູ ື້ຖື
ຮ ື້ນຕາມລ າດບັບູລມິະສດິ ແລະ  ຕາມອດັຕາສ່ວນຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ຜູ ື້ຖຮື ື້ນຖຄືອງ. 

1.9 ການຊື ື້ຮ ື້ນຄນືຂອງບ ລສິດັ 

ໂດຍອງີຕາມກດົໝາຍ ວ່າດ ື້ວຍວສິາຫະກດິ ຫ ື້າມບ ລສິດັຊື ື້ຮ ື້ນຂອງຕນົເອງ. 

1.10 ການຈດົທະບຽນຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນ 

ນາຍທະບຽນຂອງ ທຄຕລ ຈະບນັທ ກຊື່ ຂອງຜູ ື້ຖຮື ື້ນໄວ ື້ໃນປ ື້ມບນັຊຖີະບຽນຜູ ື້ຖຮື ື້ນຂອງທະນາຄານ. ຂ ື້

ມູນກ່ຽວກບັຜູ ື້ຖຮື ື້ນຈະຢູ່ໃນປ ື້ມບນັຊດີັ່ ງກ່າວ ແລະ ຈະຖວ່ືາເປັນຫ ກັຖານທີ່ ຖກືຕ ື້ອງທີ່ ໃຊ ື້ອ ື້າງອງີເຖງິສດິໃນຮ ື້ນ
ຂອງ ທຄຕລ.  

2. ຂ ື້ຈ າກດັໃນການໂອນຮ ື້ນ 

ອງີຕາມ ມາດຕາ 190 ຂອງກດົໝາຍ ວ່າດ ື້ວຍວສິາຫະກດິ (ສະບບັປັບປ ງ), ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ
26/12/2013 ກ ານດົໄວ ື້ວ່າ ຜູ ື້ສ ື້າງຕັ ື້ງບ ລສິດັມະຫາຊນົແມ່ນຈະຖກືຈ າກດັບ ່ ໃຫ ື້ໂອນຮ ື້ນທງັໝດົຂອງຕນົໃນ ທຄຕລ  
ພາຍໃນກ ານດົໄລຍະເວລາ 2 ປີ ນບັແຕ່ວນັທຂີ ື້ນທະບຽນວສິາຫະກດິເປັນບ ລສິດັມະຫາຊນົເປັນຕົ ື້ນໄປ, ນອກຈາກ
ນັ ື້ນ, ຖ ື້າຫາກ ທຄຕລ  ໄດ ື້ເຂົ ື້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ອງີຕາມລະບຽບວ່າດ ື້ວຍການຈດົທະບຽນຮ ື້ນໃນ
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ເລກທ ີ 005/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ 26/11/2015  ຜູ ື້ຖຮື ື້ນລາຍໃຫຍ່ ແລະ ຜູ ື້ມສີາຍພວົພນັ
ກ່ຽວຂ ື້ອງແມ່ນຈະຖກືຈ າກດັບ ່ ໃຫ ື້ມກີານໂອນຮ ື້ນທງັໝດົຂອງຕນົພາຍໃນກ ານດົເວລາ 6 ເດອືນ ນບັຈາກວນັທຈີດົ
ທະບຽນໃນ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. 
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2.1 ຂ ື້ຈ າກດັໃນການຖຮື ື້ນຂອງນກັລງົທ ນຕ່າງປະເທດ 

ອງີຕາມລະບຽບການ ວ່າດ ື້ວຍການຄ ື້ມຄອງນກັລງົທ ນຕ່າງປະເທດທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຊື ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ (ສະບບັປັບປ ງ) ເລກທ ີ 005/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ 08/12/2015 ນກັລງົທ ນຕ່າງປະເທດສາມາດຖຄືອງຫ ກັຊບັ 
ປະເພດຮ ື້ນ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ  ືບ ລສິດັຈດົທະບຽນ ຕາມບ ລມິະສດິໃດໜ ່ ງຕາມລ າດບັ, ດັ່ ງທີ່ ໄດ ື້
ກ ານດົໄວ ື້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງລະບຽບດັ່ ງນີ ື້: 

1) ຕາມການກ ານດົໄວ ື້ໃນລະບຽບກດົໝາຍຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ;  
2) ຕາມການກ ານດົຂອງມະຕກິອງປະຊ ມຜູ ື້ຖຮື ື້ນ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ  ືບ ລສິດັຈດົທະບຽນ;  
3) ຕາມການກ ານດົຂອງ ສຄຄຊ;  

ອງີຕາມຂ ື້ຕກົລງົ ວ່າດ ື້ວຍການເພີ່ ມອດັຕາສ່ວນການຖຄືອງຮ ື້ນຂອງນກັລງົທ ນຕ່າງປະເທດໃນ ທຄຕລ  
ສະບບັເລກທ ີ19/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ17/08/2017 ອະນ ຍາດໃຫ ື້ນກັລງົທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທົ່ ວໄປ ລວມ
ກນັທງັໝດົ ສາມາດຖຄືອງຮ ື້ນໃນ ທຄຕລ  ໄດ ື້ບ ່ ເກນີ 20% ຂອງຈ ານວນຮ ື້ນທງັໝດົ. ໃນນັ ື້ນ ນກັລງົທ ນ
ຕ່າງປະເທດ ລວມທງັປະເພດບ ກຄນົ ແລະ ສະຖາບນັ 1 ລາຍ ສາມາດຖຄືອງຮ ື້ນໄດ ື້ບ ່ ເກນີ 2% ຂອງຈ ານວນຮ ື້ນທງັ
ໝດົ. 

ສ າລບັການຖຄືອງຫ ກັຊບັປະເພດຮ ື້ນກູ ື້ ຫ  ື ຫ ກັຊບັປະເພດອື່ ນ ແມ່ນປະຕບິດັຕາມມະຕກິອງປະຊ ມຜູ ື້ຖື
ຮ ື້ນ ຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຫ  ືບ ລສິດັຈດົທະບຽນ. 

3. ການກ ານດົລາຄາອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

ການກ ານດົລາຄາ ໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນຄັ ື້ງນີ ື້ ແມ່ນ ໄດ ື້ນ າໃຊ ື້ວທິກີານຄດິໄລ່ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງ
ນ ື້າໜກັພາຍໃນກ ານດົເວລາ 30 ວນັຍ ື້ອນຫ ງັ ນບັແຕ່ວນັເອກະສານປະກອບຂ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນຄບົຖື້ວນ ແລະ ມຂີ ື້

ມູນຖກືຕ ື້ອງ ເປັນຕົ ື້ນໄປ ແລະ ຄດິໄລ່ອດັຕາສ່ວນຫ  ດຂອງລາຄາຮ ື້ນທີ່ ຈະອອກຈ າໜ່າຍ ຈາກລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບ
ຖ່ວງນ ື້າໜກັພາຍໃນກ ານດົເວລາ 30 ວນັຍ ື້ອນຫ ງັ ບ ່ ເກນີ ສບິສ່ວນຮ ື້ອຍ (10%). 

ວທິຄີດິໄລ່ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ື້າໜກັ ມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ ື້: 

 

ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ື້າໜກັ =  
∑ 𝑊𝑗 × 𝑃𝑗

𝑛
𝑗=1

∑ 𝑊𝑗
𝑛
𝑗=1

 

 

- j  ໝາຍເຖງິມື ື້ທ ີ1, 2, 3, ....... 30. 
- W  ໝາຍເຖງິຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ມກີານຊື ື້ຂາຍໃນມື ື້ທ ີj 
- P  ໝາຍເຖງິລາຄາສະເລ່ຍໃນການຊື ື້-ຂາຍຮ ື້ນໃນມື ື້ທ ີj 
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ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ື້າໜກັຂອງຮ ື້ນ ທຄຕລ ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 30 ວນັຍ ື້ອນຫ ງັ ນບັຕັ ື້ງແຕ່
ວນັທ ີ26/08/2019 ເຖງິ ວນັທ ີ04/10/2019 ເຊິ່ ງສະແດງໃນຕາຕະລາງດັ່ ງລ ່ ມນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 42: ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ື້າໜກັຂອງຮ ື້ນ ທຄຕລ 

ຫວົໜ່ວຍ: ກບີ 

ລ/ດ ວນັທ ີ
ລາຄາສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະມື ື້ 

(P) 
ຈ ານວນການຊື ື້-ຂາຍຮ ື້ນ 
ທຄຕລ ໃນແຕ່ລະມື ື້ (W) 

ຜນົຄູນລະຫວ່າງ (P x W) 

1 04-10-2019 5.775,00 1.400,00 8.085.000,00 
2 03-10-2019 5.775,00 5.200,00 30.030.000,00 
3 02-10-2019 5.800,00 21.900,00 127.020.000,00 
4 01-10-2019 5.743,75 3.600,00 20.677.500,00 
5 30-09-2019 5.700,00 16.100,00 91.770.000,00 
6 27-09-2019 5.741,18 155.000,00 889.882.352,94 
7 26-09-2019 5.741,18 81.100,00 465.609.411,76 
8 25-09-2019 5.800,00 57.700,00 334.660.000,00 
9 24-09-2019 5.881,25 33.000,00 194.081.250,00 
10 23-09-2019 5.923,08 83.500,00 494.576.923,08 
11 20-09-2019 5.950,00 69.100,00 411.145.000,00 
12 19-09-2019 6.000,00 24.900,00 149.400.000,00 
13 18-09-2019 5.988,46 73.800,00 441.948.461,54 
14 17-09-2019 6.018,75 7.500,00 45.140.625,00 
15 16-09-2019 6.000,00 11.900,00 71.400.000,00 
16 13-09-2019 6.006,25 37.200,00 223.432.500,00 
17 12-09-2019 6.011,54 209.700,00 1.260.619.615,38 
18 11-09-2019 6.017,86 94.000,00 565.678.571,43 
19 10-09-2019 6.022,22 10.100,00 60.824.444,44 
20 09-09-2019 6.033,33 7.900,00 47.663.333,33 
21 06-09-2019 6.033,33 200,00 1.206.666,67 
22 05-09-2019 6.050,00 200,00 1.210.000,00 
23 04-09-2019 6.000,00 3.100,00 18.600.000,00 
24 03-09-2019 6.031,25 80.200,00 483.706.250,00 
25 02-09-2019 6.066,67 4.600,00 27.906.666,67 
26 30-08-2019 6.060,00 1.300,00 7.878.000,00 
27 29-08-2019 6.075,00 6.000,00 36.450.000,00 
28 28-08-2019 6.050,00 300,00 1.815.000,00 
29 27-08-2019 6.058,33 10.400,00 63.006.666,67 
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ລ/ດ ວນັທ ີ
ລາຄາສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະມື ື້ 

(P) 
ຈ ານວນການຊື ື້-ຂາຍຮ ື້ນ 
ທຄຕລ ໃນແຕ່ລະມື ື້ (W) 

ຜນົຄູນລະຫວ່າງ (P x W) 

30 26-08-2019 6.050,00 44.700,00 270.435.000,00 
ລວມ 1.155.600,00 6.845.859.238,91 

ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ື້າໜກັ 5.924 

ສະນັ ື້ນ, ລາຄາສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ື້າໜກັຂອງຮ ື້ນ ທຄຕລ ເທົ່ າກບັ 5.924 ກບີ. 

ການກ ານດົອດັຕາສ່ວນຫ  ດຂອງລາຄາຮ ື້ນທີ່ ຈະອອກຈ າໜ່າຍ ຈາກລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ື້າໜກັພາຍ
ໃນກ ານດົເວລາ 30 ວນັຍ ື້ອນຫ ງັ ບ ່ ເກນີ ສບິສ່ວນຮ ື້ອຍ (10%) ເຊິ່ ງສະແດງໃນຕາຕະລາງດັ່ ງລ ່ ມນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 43: ການກ ານດົລາຄາອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

ຫວົໜ່ວຍ: ກບີ 

ຮູບແບບການອອກ
ຈ າໜ່າຍ 

ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນ ື້າໜກັ 
ອດັຕາສ່ວນຫ  ດ 

(%) 
ລາຄາອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

RO 5.924 8,00 5.450 
PO 5.924 6,31 5.550 

ລາຄາອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ RO ແລະ PO ແມ່ນລວມຄ່າທ ານຽມທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງກບັການໂອນຮ ື້ນທງັໝດົ. 

4. ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ (ບລຈ) ຫ  ື ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ເປັນບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 
ແຫ່ງທ າອດິທີ່ ໄດ ື້ຮບັການສ ື້າງຂ ື້ນພາຍໃຕ ື້ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈນີ ເຊິ່ ງໄດ ື້ຮບັການອະນ ຍາດ
ການສ ື້າງຕັ ື້ງຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ດ າເນນີທ ລະກດິເປັນທາງການໃນວນັທ ີ
21/06/2013 ດ ື້ວຍທ ນຈດົທະບຽນ 100.000.000.000 ກບີ (ໜ ່ ງຮ ື້ອຍຕື ື້ກບີ), ເຊິ່ ງໄດ ື້ດ າເນນີທ ລະກດິຫ ກັຊບັ
ຄບົວງົຈອນຄ:ື 

- ນາຍໜື້າຊື ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັ;  
- ທີ່ ປ ກສາດ ື້ານການເງນິ ແລະ ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ;  
- ຄ ື້າຫ ກັຊບັ ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມການເຫນັດຂີອງ ສຄຄຊ ວາງອອກ. 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ ຈະຊ່ວຍຊ ກຍູ ື້ ບ ລສິດັ ແລະ ວສິາຫະກດິ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ ື້ສາມາດ
ລະດມົທ ນຜ່ານຕະຫ າດທ ນ, ປັບປ ງໂຄງສ ື້າງ ແລະ ເຂົ ື້າຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ, ຊ່ວຍເຮດັໃຫ ື້ທ ລະກດິ
ຂອງທ່ານມຄີວາມເຂັ ື້ມແຂງ, ຫ  ດຜ່ອນຕົ ື້ນທ ນທາງການເງນິ ພ ື້ອມທງັຍກົລະດບັມາດຕະຖານຂອງບ ລສິດັໃຫ ື້ສູງຂ ື້ນ. 
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ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ ມວີໄິສທດັຄ:ື “ສ ື້າງຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ”, ບລຈ ຈະເນັ ື້ນໃສ່ການໃຫ ື້
ບ ລກິານທີ່ ມຄີ ນນະພາບຢ່າງມເີອກະລກັ ນ າສະເໜຜີະລດິຕະພນັ ແລະ ຮູບແບບການບ ລກິານທາງດ ື້ານການເງນິທີ່

ທນັສະໄໝໃຫ ື້ແກ່ນກັລງົທ ນ, ເປັນຈ ດເຊື່ ອມຕ ່ ໃຫ ື້ນກັລງົທ ນກບັຕະຫ າດທ ນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ມທີມີ
ງານຊ່ຽວຊານປະສບົການສູງຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັຈາກສາກນົ. 

ສ ານກັງານຕັ ື້ງຢູ່ : ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ (ຕລຊລ) ຊັ ື້ນ 6, ຖະໜນົ ກ າແພງເມອືງ (T4), 

ບ ື້ານ ໂພນທນັ, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

ໂທລະສບັ : (856-21) 419210 

ແຟັກ  : (856-21) 419221 

Call center : (856-21) 419210-1 

Website :   www.lcs.com.la 

4.1 ເງ ື່ອນໄຂການຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

 ທຄຕລ  ໄດ ື້ແຕ່ງຕັ ື້ງຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ໃຫ ື້ດ າເນນີການຈອງຊື ື້ ແລະ ການຊ າລະມູນຄ່າຮ ື້ນ
ທງັໝດົຈ ານວນ 39.467.400 ຮ ື້ນ ໂດຍການຄ ື້າປະກນັແບບຮບັຊື ື້ເອາົຈ ານວນຮ ື້ນທີ່ ຍງັເຫ ອືທງັໝດົ, ເຊິ່ ງແຕ່ລະ
ຮ ື້ນມມີູນຄ່າກ ານດົ (Par Value) ເທົ່ າກບັ 5.000 ກບີ/ຮ ື້ນ, ບນົພື ື້ນຖານການຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ
ຂອງ ທຄຕລ  ຈະຕ ື້ອງປະຕບິດັຕາມຂ ື້ກ ານດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ. 

4.2 ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໃນການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ  

 ທຄຕລ  ຈະຈ່າຍຄ່ານາຍໜື້າໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ສ າລບັການຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າ
ໜ່າຍຮ ື້ນຂອງຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ, ຕວົແທນຈ າໜ່າຍຮ ື້ນຈະໄດ ື້ສ່ວນແບ່ງຄ່ານາຍໜື້າກບັຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັ
ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ;  ຄ່າໃຊ ື້ຈ່າຍລວມທງັໝດົຍກົເວັ ື້ນຄ່າຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນທງັໝດົທີ່  ທຄຕລ  ຈະ
ຕ ື້ອງໄດ ື້ຈ່າຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຖກືຄາດຄະເນໄວ ື້ປະມານ 500 ລ ື້ານກບີ. 

5. ການຈອງຊື ື້ ແລະ ການແບ່ງປັນຮ ື້ນ 

ນກັລງົທ ນທີ່ ສນົໃຈຈອງຊື ື້ຮ ື້ນສາມາດຮບັເອາົໜງັສຊືວນຊື ື້ ແລະ ແບບຟອມຈອງຊື ື້ຮ ື້ນທີ່ ຫ ື້ອງການ ບ ລສິດັ
ຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ ອາຄານຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ (ຕລຊລ) ຊັ ື້ນ 6, ຖະໜນົ ກ າແພງເມອືງ (T4), ບ ື້ານ ໂພນ
ທນັ, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ຕາມລາຍລະອຽດໃນຂ ື້ 4.2.1 ໃນລະຫວ່າງ 8:30 ໂມງເຊົ ື້າ ຫາ 
3:30 ໂມງແລງ. ການສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ຜູ ື້ຖຮື ື້ນເດມີ ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ28/10/2019 - 01/11/2019 ແລະ ການ
ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ04/11/2019 - 29/11/2019  (ເຊິ່ ງຕ ່ ໄປນີ ື້ເອີ ື້ນວ່າ: “ໄລຍະເວລາ
ການສັ່ ງຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ”). 

http://www.lcs.com.la/


  ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 

II-10 
 

5.1  ການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ 

ຜູ ື້ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນສາມາດພວົພນັເອາົໜງັສຊືວນຊື ື້ ແລະ ແບບຟອມຈອງຊື ື້ຮ ື້ນໄດ ື້ຈາກຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າ
ໜ່າຍຮ ື້ນ ແລະ  ຕວົແທນຈ າໜ່າຍຮ ື້ນພາຍໃນໄລຍະເວລາອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນທີ່ ກ ານດົໃວ ື້ໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້. ຜູ ື້
ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນຕ ື້ອງປະກອບຂ ື້ມູນໃສ່ແບບຟອມຈອງຊື ື້ຮ ື້ນຢ່າງຈະແຈ ື້ງດັ່ ງເອກະສານລ ່ ມນີ ື້: 

ເອກະສານຢັື້ງຢືນ ທີ່ ຕ ື້ອງປະກອບມດີັ່ ງນີ ື້: 

 ສ າລບັນກັລງົທ ນລາວ: ສ າເນາົບດັປະຈ າຕວົ; 

 ສ າລບັນກັລງົທ ນຕ່າງປະເທດ: ສ າເນາົໜງັສຜ່ືານແດນ (Passport); 

 ໃບມອບສດິຈາກຜູ ື້ຈອງຊື ື້: ໃນກ ລະນທີີ່ ເຈ ົ ື້າຂອງບນັຊມີອບໝາຍໃຫ ື້ບ ກຄນົທສີາມມາຈອງຊື ື້ແທນ; 

 ນກັລງົທ ນທີ່ ເປັນ ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊນົ ທຄຕລ ຫ  ືສະຖາບນັ: ສ າເນາົໃບທະບຽນ

ວສິາຫະກດິ ແລະ  ສ າເນາົບດັປະຈ າຕວົ ຫ ໜືງັສຜ່ືານແດນ (Passport) ຂອງບ ກຄນົທີ່ ໄດ ື້ຮບັມອບສດິ. 

ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ແລະ ຕວົແທນຈ າໜ່າຍຮ ື້ນທີ່ ຮບັເອາົການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນຈະອອກໃບຢັື້ງຢືນ
ທີ່ ເປັນຫ ກັຖານກ່ຽວກບັການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນໃຫ ື້ຜູ ື້ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ; ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ແລະ ຕວົແທນຈ າໜ່າຍ
ຮ ື້ນຈະແຈ ື້ງກ່ຽວກບັຜນົການແບ່ງປັນຮ ື້ນຫ ງັຈາກມື ື້ສິ ື້ນສ ດໄລຍະການອອກຈ າໜ່າຍ. 

5.1.1 ການຊ າລະການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ 

ນກັລງົທ ນທີ່ ມຈີ ດປະສງົຈອງຊື ື້ຮ ື້ນສາມາດຝາກເງນິເຂົ ື້າບນັຊ ີເພື່ ອໃຊ ື້ສ າລບັການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນເຂົ ື້າໄປໃນບນັຊີ
ຕາມທີ່ ໄດ ື້ລະບ ໄວ ື້ໃນແບບຟອມການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ. 

ດັ່ ງນັ ື້ນ, ຜູ ື້ຈອງຈະຕ ື້ອງໂອນຈ ານວນເງນິທີ່ ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນຕາມມູນຄ່າຂອງຮ ື້ນໃຫ ື້ຄບົຖື້ວນ ເພື່ ອການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ
ສາມນັລ່ວງໜື້າກ່ອນການສິ ື້ີ ື້ນສ ດໄລຍະເວລາຂອງການອອກຈ າໜ່າຍ. 

5.1.2 ທະນາຄານຕວົແທນສະສາງຊ າລະ 

 ທຄຕລ  ໃນນາມເປັນທະນາຄານຕວົແທນສະສາງຊ າລະຂ ແຈ ື້ງໃຫ ື້ຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດເປີດບນັຊເີງນິຝາກ
ປະຈ າເປັນສະກ ນເງນິກບີ ທີ່  ທຄຕລ  ເພື່ ອເປັນບນັຊຮີອງຮບັໃນການໂອນເງນິ ສ າລບັການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນສາມນັຂອງ 
ທຄຕລ  ຊື່ ງທ່ານສາມາດຕດິຕ ່ ພວົພນັໄດ ື້ທີ່ ລາຍລະອຽດລ ່ ມນີ ື້: 
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ຕາຕະລາງ 44: ທະນາຄານຕວົແທນສະສາງຊ າລະ 

ລ/ດ ລາຍຊື່  ທີ່ ຕັ ື້ງສ ານກັງານ ລາຍລະອຽດການຕດິຕ ່ ພວົພນັ 

1 

ທະນາຄານການຄ ື້າ
ຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊນົ 

(ສ ານກັງານໃຫຍ່) 

ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບ ື້ານ
ຊຽງຍນື, ເມອືງ ຈນັທະບູລ,ີ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ  

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

2 ສາຂາຈ າປາສກັ 
ເລກທ ີ11, ບ ື້ານພດັທະນາຫ ກັ
ເມອືງ, ເມອືງປາກເຊ, ແຂວງ
ຈ າປາສກັ 

ໂທ:(856-31) 213207 
ແຟັກ: (856-31) 213206  
ຕູ ື້ໄປສະນ:ີ 789  
ລະຫດັ Swift: COEBLALA 

3 ສາຂາຜົ ື້ງສາລ ີ
ຖະໜນົພູຟື້າ, ບ ື້ານຈອມເມອືງ, 
ເມອືງຜົ ື້ງສາລ,ີ ແຂວງຜົ ື້ງສາລ.ີ 

ໂທ: (856-88) 210224 
ແຟັກ: (856-88) 210221  
ອເິມວ: bcelpsl@bcel.com.la  
ລະຫດັ Swift: COEBLALA 

4 ສາຂາຫ ວງພະບາງ 
ຖະໜນົໄກສອນ, ບ ື້ານໂພນແພງ, 
ເມອືງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຫ ວງ
ພະບາງ. 

ໂທ: (856-71) 252814 
ແຟັກ: (856-71) 260598  
ອເິມວ: bcellpb@bcel.com.la  
ຕູ ື້ໄປສະນ:ີ 534  
ລະຫດັ Swift: COEBLALA 

5 ສາຂາໄຊຍະບູລ ີ
ຖະໜນົໄກສອນ, ບ ື້ານສເີມອືງ, 
ເມອືງໄຊຍະບູລ,ີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 

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

6 ສາຂາຄ າມ່ວນ 
ຖະໜນົວຽງຈນັ, ບ ື້ານຈອມທອງ, 
ເມອືງທ່າແຂກ, ແຂວງຄ າມ່ວນ. 

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

http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=hqv
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=hqv
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=hqv
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=cps
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=cps
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=cps
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=psl
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=psl
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=lpb
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=lpb
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=lpb
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=xyb
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=xyb
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=kmn
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=kmn
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ລ/ດ ລາຍຊື່  ທີ່ ຕັ ື້ງສ ານກັງານ ລາຍລະອຽດການຕດິຕ ່ ພວົພນັ 

7 ສາຂາຊຽງຂວາງ 
ຖະໜນົເລກ 7 ໄຊຊະນະ, ບ ື້ານ
ໂພນສະຫວນັໃຕ ື້, ເມອືງແປກ, 
ແຂວງຊຽງຂວາງ 

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

8 ສາຂາດງົໂດກ 
ຖະໜນົ 13 ເໜອື, ບ ື້ານຄ າຮ ່ ງ, 
ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ 

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

9 
ສາຂານະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ 

ຖະໜນົອາຊຽນ, ບ ື້ານທົ່ ງຂນັຄ າ, 
ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈນັ. 

ໂທ: (856-21) 213205, 219763, 
219764 
ແຟັກ: (856-21) 219765  
ອເິມວ: bcelvtc@bcel.com.la  
ຕູ ື້ໄປສະນ:ີ 2925  
ລະຫດັ Swift: COEBLALA 

10 ສາຂາບ ລຄິ າໄຊ 
ເລກທ ີ13 ໃຕ ື້ຖະໜນົບ ື້ານໂພນ
ໄຊເໜອື, ເມອືງປາກຊນັ, ແຂວງບ 
ລຄິ າໄຊ. 

ໂທ: (856-54) 280112 
ແຟັກ: (856-54) 790918  
ອເິມວ: bcelblx@bcel.com.la  
ລະຫດັSwift: COEBLALA 

11 ສາຂາບ ່ ແກ ື້ວ 
ຖະໜນົສາຍກາງ, ບ ື້ານໃຫຍ່ຫ ື້ວຍ
ຊາຍເໜອື, ເມອືງຫ ື້ວຍຊາຍ, 
ແຂວງບ ່ ແກ ື້ວ. 

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

12 ສາຂາວງັວຽງ 
ຖະໜນົກາງເມອືງ, ບ ື້ານ
ສະຫວ່າງ, ເມອືງວງັວຽງ, ແຂວງ
ວຽງຈນັ. 

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

13 ສາຂາສະຫວນັນະເຂດ 

ຖະໜນົລາດສະວງົເສກິ, ບ ື້ານ
ສ ນນັທາ, ເມອືງໄກສອນ
ພມົວຫິານ, ແຂວງສະຫວນັນະ
ເຂດ. 

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

14 ສາຂາສາລະວນັ 
ທາງເລກທ ີ15 A, ບ ື້ານນາເຫ ກັ, 
ເມອືງສາລະວນັ, ແຂວງສາລະວນັ 

ໂທ: (856-34) 212016 
ແຟັກ: (856-34) 212037  
ອເິມວ: bcelslv@bcel.com.la  

http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=xkh
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=xkh
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=xkh
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=ddb
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=ddb
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=ddb
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=vtc
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=vtc
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=vtc
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=blx
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=blx
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=blx
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=bok
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=bok
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=bok
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=vv
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=vv
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=vv
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=svn
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=svn
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=svn
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=svn
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=slv
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=slv
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ລ/ດ ລາຍຊື່  ທີ່ ຕັ ື້ງສ ານກັງານ ລາຍລະອຽດການຕດິຕ ່ ພວົພນັ 
ລະຫດັ Swift: COEBLALA 

15 ສາຂາຫ ວງນ ື້າທາ 
ຖະໜນົຫ ວງນ ື້າທາ, ບ ື້ານໂພນໄຊ, 
ເມອືງຫ ວງນ ື້າທາ, ແຂວງຫ ວງນ ື້າ
ທາ   

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

16 ສາຂາຫວົພນັ 
ຖະໜນົຜາຖ,ີ ບ ື້ານພນັໄຊ, 
ເມອືງຊ າເໜອື, ແຂວງຫວົພນັ. 

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

17 ສາຂາອດັຕະປື 
ຖະໜນົ 16 ໄອ, ບ ື້ານໂພນ
ສະຫວ່າງ, ເມອືງສາມກັຄໄີຊ, 
ແຂວງອດັຕະປື. 

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

18 ສາຂາອ ດມົໄຊ 
ຖະຫນນົ 13 ເຫນອື, ບ ື້ານນາ
ຫວານນ ື້ອຍ, ເມອືງໄຊ, ແຂວງ
ອ ດມົໄຊ. 

ໂທ: (856-81) 211260 
ແຟັກ: (856-81) 212234  
ອເິມວ: bcelodx@bcel.com.la  
ລະຫດັ Swift: COEBLALA 

19 ສາຂາເຊກອງ 
ຖະໜນົເລກທ ີ16, ບ ື້ານໃໝ່ຫວົ
ເມອືງ, ເມອືງລະມາມ, ແຂວງເຊ
ກອງ. 

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

20 ສາຂາໂພນໂຮງ 
ຖະໜນົ 13 ເໜອື, ບ ື້ານໂພນໂຮງ, 
ເມອືງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ 

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

ແຫ ່ ງຂ ື້ມູນ：ທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

5.2  ການແບ່ງປັນຮ ື້ນ 

ພາຍຫ ງັທີ່ ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັ ແລະ ຕວົແທນຈດັຈ າໜ່າຍໄດ ື້ດ າເນນີການຮບັຈອງຊື ື້ຮ ື້ນຖກືຕ ື້ອງຕາມຂັ ື້ນຕອນ 
ແລະ ລະບຽບການແລ ື້ວ ການແບ່ງປັນຮ ື້ນໃຫ ື້ແກ່ນກັລງົທ ນແມ່ນຈະໄດ ື້ດ າເນນີໄປ ຊື່ ງຄາດວ່າຈະສ າເລດັພາຍໃນ 5 
(ຫ ື້າ) ວນັລດັຖະການ. ຫ ງັຈາກສິ ື້ນສ ດໄລຍະເວລາຂອງການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນແລ ື້ວ ເພື່ ອເປັນການຮບັປະກນັສດິ 
ແລະ ຜນົປະໂຫຍດສູງສ ດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ນກັລງົທ ນ, ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການຈດັຈ າໜ່າຍຮ ື້ນມສີດິພຈິາລະນາໃນການ
ຈດັສນັຮ ື້ນໃຫ ື້ນກັລງົທ ນໃດໜ ່ ງ ຫ  ື ທງັໝດົດ ື້ວຍການນ າໃຊ ື້ວທິກີານຈອງກ່ອນໄດ ື້ກ່ອນ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ຜູ ື້
ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ຫ  ື ຕວົແທນຈ າໜ່າຍຮ ື້ນຂ ສະຫງວນສດິໃນການປະຕເິສດການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ  ແລະ 

http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=lnt
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=lnt
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=lnt
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=hp
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=hp
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=atp
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=atp
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=atp
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=odx
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=odx
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=odx
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=sek
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=sek
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=sek
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=vt_ph
http://bcel.com.la/bcel/list-branch-map.html?br=vt_ph
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ການແບ່ງປັນທີ່ ອອກຈ າໜ່າຍຕາມໃບຈອງຮ ື້ນ ໃນກ ລະນທີີ່ ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ຫ  ື ຕວົແທນການ
ອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໄດ ື້ພຈິາລະນາແລ ື້ວ ເຫນັດວ່ີາການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນດັ່ ງກ່າວເກດີບນັຫາ, ອ ປະສກັ ຫ  ືມຂີ ື້ຈ າກດັໃນການ
ດ າເນນີການ ເພື່ ອໃຫ ື້ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃນຄັ ື້ງນີ ື້ມປີະສດິທຜິນົສູງສ ດ. ໃນກ ລະນທີີ່ ອອກຈດັຈ າໜ່າຍຫາກຖກື
ຈອງຊື ື້ໝດົກ່ອນວນັທກີ ານດົໄວ ື້ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັ ການຈດັຈ າໜ່າຍຮ ື້ນສາມາດປິດການຈອງກ່ອນເວລາກ ານດົໄວ ື້ໄດ ື້. 

1.  ການສົ່ ງຄ່າສັ່ ງຈອງຊື ື້ຮ ື້ນຄນືໃນກ ລະນທີີ່ ບ ່ ໄດ ື້ຮບັການແບ່ງປັນຮ ື້ນ 

ອງີຕາມມາດຕາ 199 ຂອງລະບຽບ ວ່າດ ື້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ເລກທ ີ 018/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ 27 
ກ ລະກດົ ປີ 2015, ກ ລະນນີກັລງົທ ນທີ່ ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນນັ ື້ນບ ່ ໄດ ື້ຮບັການແບ່ງປັນຮ ື້ນ ຕ ື້ອງສົ່ ງເງນິມດັຈ າທງັໝດົ ຫ  ືສ່ວນ
ທີ່ ຍງັເຫ ອືຄນືໃຫ ື້ແກ່ນກັລງົທ ນທີ່ ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ ຫ ື້າວນັລດັຖະການ (5 ວນັ) ນບັແຕ່ວນັສິ ື້ນສ ດການ
ອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນເປັນຕົ ື້ນໄປ. 

ກ ລະນກີາຍກ ານດົເວລາດັ່ ງກ່າວ ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນຕ ື້ອງຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການສົ່ ງເງນິ
ມດັຈ າຄນືທງັໝດົ ຫ  ືສ່ວນທີ່ ເຫ ອືຄນືໃຫ ື້ແກ່ລູກຄ ື້າທີ່ ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ ພ ື້ອມດ ື້ວຍດອກເບ ື້ຍຕາມອດັຕາດອກເບ ື້ຍເງນິຝາກ
ຂອງທະນາຄານຕວົແທນຂອງຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນໃນໄລຍະເວລານັ ື້ນ. 

ພາຍຫ ງັສ າເລດັຂັ ື້ນຕອນການຊ າລະເງນິ ຫ  ື ສົ່ ງເງນິມດັຈ າຄນື ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນຕ ື້ອງໂອນ
ເງນິທີ່ ລະດມົໄດ ື້ຈາກບນັຊສີະເພາະສ າລບັການເປີດຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ ເຂົ ື້າໃນບນັຊເີງນິສະເພາະສ າລບັທ ນທີ່ ລະດມົໄດ ື້ຂອງ 
ທຄຕລ. 

6. ວທິກີານສົ່ ງມອບຮ ື້ນ 

ນາຍທະບຽນຮ ື້ນຈະຝາກຮ ື້ນສາມນັ ເຂົ ື້າບນັຊຫີ ກັຊບັທີ່ ຜູ ື້ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນມບີນັຊຊີື ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັ ຢູ່ນ າບ ລສິດັຫ ກັ
ຊບັທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັຂອງ ຕລຊລ ຕາມທີ່ ໄດ ື້ແຈ ື້ງໃຫ ື້ຜູ ື້ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນຮບັຊາບໄວ ື້ໃນແບບຟອມ
ຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຜູ ື້ຖຮື ື້ນຂອງ ທຄຕລ ມສີດິທີ່ ຈະຂ ໃຫ ື້ບ ລສິດັຫ ກັຊບັອອກ ໃບຢັື້ງຢືນການຖຄືອງຮ ື້ນໃຫ ື້
ໄດ ື້ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂັ ື້ນຕອນທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງ. 

6.1 ການໂອນຮ ື້ນ 

 ຮ ື້ນຂອງບ ລສິດັມະຫາຊນົສາມາດໂອນໃຫ ື້ພາຍໃນ ຫ  ືພາຍນອກໄດ ື້, ການໂອນຮ ື້ນຖວ່ືາສ າເລດັເມື່ ອຜູ ື້ ໂອນ
ໄດ ື້ສະຫ ກັຫ ງັໃບຮ ື້ນ ໂດຍກ ານດົຊື່ ຂອງຜູ ື້ ໂອນພ ື້ອມດ ື້ວຍລາຍເຊນັ ແລະ ລາຍຊື່ ຂອງພວກກ່ຽວ ແລະ  ຜູ ື້ ໂອນໄດ ື້
ມອບໃບຮ ື້ນໃຫ ື້ຜູ ື້ຮບັໂອນ. 

ການໂອນຮ ື້ນຈະມຜີນົໃຊ ື້ໄດ ື້ຕ ່ : 

- ເມື່ ອ ທຄຕລ ໄດ ື້ຮບັການຮ ື້ອງຂ ໃຫ ື້ຂ ື້ນທະບຽນການໂອນ; 
- ເມື່ ອ ທຄຕລ ໄດ ື້ຂ ື້ນທະບຽນການໂອນໃຫ ື້ແລ ື້ວ ພາຍຫ ງັເຫນັວ່າການໂອນຖກືຕ ື້ອງຕາມຂັ ື້ນຕອນແລ ື້ວ    

ທຄຕລ ຕ ື້ອງຂ ື້ນທະບຽນການໂອນໃຫ ື້ແລ ື້ວພາຍໃນກ ານດົ 5 ວນັລດັຖະການນບັແຕ່ໄດ ື້ຮບັຄ າຮ ື້ອງເປັນຕົ ື້ນ
ໄປ. 
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ໃນກ ລະນກີານໂອນບ ່ ຖກືຕ ື້ອງ ທຄຕລ ຕ ື້ອງແຈ ື້ງໃຫ ື້ຜູ ື້ຍ ື່ ນຄ າຮ ື້ອງຮບັຊາບພາຍໃນກ ານດົ 5 ວນັລດັຖະການ 
ນບັແຕ່ວນັຮບັຄ າຮ ື້ອງເພື່ ອນ າໄປແກ ື້ໄຂ. 

 ວທິກີານກ ານດົ ແລະ ຂ ປ່ຽນໃບຮ ື້ນ ໃໝ່ໃຫ ື້ບົ່ ງໄວ ື້ໃນກດົລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມການໂອນ
ຮ ື້ນຈະຕ ື້ອງປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຂອງ ຕລຊລ ເນື່ ອງຈາກຮ ື້ນນັ ື້ນອອກເພື່ ອທ າການຊື ື້ຂາຍໃນ ຕລຊລ. 

6.2 ອດັຕາຄ່າທ ານຽມການໂອນຮ ື້ນຈດົທະບຽນ  

ໂດຍອງີຕາມຂ ື້ຕກົລງົ ວ່າດ ື້ວຍການໂອນຮ ື້ນ ສະບບັເລກທ ີ0025/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ26/10/2016, ມາດຕາ 
19 ສດິ ແລະ ໜື້າທີ່ ຂອງຜູ ື້ຮບັໂອນ ຂ ື້ທ ີ4. ປະຕບິດັເສຍຄ່າທ ານຽມທີ່ ກ່ຽວຂ ື້ອງກບັການໂອນຮ ື້ນຕາມລະບຽບການ 
ແລະ ມາດຕາ 24 ຄ່າທ ານຽມໃນການໂອນຮ ື້ນແຕ່ລະຮູບແບບແມ່ນໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ເຊິ່ ງໄດ ື້ມີ
ການກ ານດົໄວ ື້ໃນຂ ື້ຕກົລງົ ວ່າດ ື້ວຍການກ ານດົອດັຕາຄ່າທ ານຽມການຊື ື້-ຂາຍ ແລະ ການໂອນຮ ື້ນຈດົທະບຽນໃນ
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ສະບບັເລກທ ີ10/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ27/04/2017, ມາດຕາ 1 ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ດັ່ ງນີ ື້: 

ຕາຕະລາງ 45: ຄ່າທ ານຽມການໂອນຮ ື້ນຈດົທະບຽນ 

ພາກສ່ວນທີ່ ເກບັຄ່າທ ານຽມ 
ຕາມ
ສນັຍາ 

ຕາມການຕດັສນິ ຫ  ື
ພພິາກສາຂອງສານ 

ຕາມການຮ ື້ອງຂ  
ຕາມການສບືທອດມນູ
ມ ລະດກົ ຫ  ືເສຍຊວີດິ 

ລດັຖະບານ 0,30% 0,30% 0,30% 0,00% 

ສ ານກັງານ ຄຄຊ 0,08% 0,08% 0,08% 0,04% 

ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ 0,30% 0,30% 0,30% 0,15% 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 0,30% 0,30% 0,30% 0,15% 

ກອງທ ນປື້ອງກນັຄວາມສ່ຽງ 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 

ລວມ 1,00% 1,00% 1,00% 0,35% 
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ພາກທ ີIII. ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕ ື້ອງຂອງຂ ື້ມນູ 

1. ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕ ື້ອງຂອງຂ ື້ມນູໃນສ່ວນຂອງບ ລສິດັອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

ພວກຂ ື້າພະເຈົ ື້າໄດ ື້ກວດກາຂ ື້ມນູທີ່ ລະບ ໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັພາສາລາວ ພ ື້ອມດ ື້ວຍຄ າເຕອືນໃນນາມ
ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ (ຜູ ື້ບ ລຫິານລະດບັສູງ) ຂ ຢັື້ງຍນືວ່າຂ ື້ມູນດັ່ ງກ່າວແມ່ນ ຖກືຕ ື້ອງ ແລະ ຄບົຖື້ວນ. 

ເພື່ ອເປັນຫ ກັຖານ, ພວກຂ ື້າພະເຈົ ື້າຂ ຢັື້ງຢືນອກີວ່າຂ ື້ມູນທງັໝດົແມ່ນເປັນເອກະສານທີ່ ໄດ ື້ຮບັການຢັື້ງຢືນ
ວ່າມຄີວາມຈງິ ແລະ ຖກືຕ ື້ອງເປັນຊ ດດຽວກນັ. ພວກຂ ື້າພະເຈົ ື້າໄດ ື້ມອບສດິອ ານາດໃຫ ື້ ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ 
ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ເຊນັກ  າກບັໄວ ື້ທ ກໜື້າຂອງເອກະສານ. ຖື້າຫາກເອກະສານໃດໜ ່ ງບ ່ ມກີານເຊນັກ າກບັ
ຈາກທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ ື້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ດັ່ ງກ່າວມານັ ື້ນ, ພວກຂ ື້າພະເຈົ ື້າຈະຖວ່ືາເອກະສານດັ່ ງກ່າວ
ບ ່ ແມ່ນຂ ື້ມູນທີ່ ພວກຂ ື້າພະເຈົ ື້າໄດ ື້ມກີານຢັື້ງຢືນແລ ື້ວ. 

ລງົນາມໂດຍສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານການຄ ື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ລງົນາມໂດຍຄະນະກ າມະການກວດສອບກວດສອບບນັຊພີາຍໃນ 

 
 

ເຊນັໂດຍພະແນກບນັຊສີງັລວມ 
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2. ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕ ື້ອງຂອງຂ ື້ມນູໃນສ່ວນຂອງທີ່ ປ ກສາດ ື້ານການເງນິ 

ໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ ື້ ແມ່ນສ່ວນໜ ່ ງຂອງເອກະສານໃນການຍື່ ນຄ າຮ ື້ອງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນຕ ່ ສ ານກັງານ
ຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຫ ກັຊບັ ເພື່ ອສະເໜຂີ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ທຄຕລ ຂອງກະຊວງການເງນິ ໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົ
ທົ່ ວໄປ, ໄດ ື້ກະກຽມໂດຍ  ທຄຕລ  ແລະ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ ອງີຕາມສນັຍາວ່າດ ື້ວຍການບ ລກິານທີ່

ປ ກສາດ ື້ານການເງນິ ແລະ ຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງນິ. 

ພວກຂ ື້າພະເຈົ ື້າ ຮບັປະກນັວ່າ ການວເິຄາະ, ການຕຄີວາມໝາຍ ແລະ ການນ າໃຊ ື້ຄ າສບັໃນໜງັສຊືວນຊື ື້

ສະບບັນີ ື້ມຄີວາມຖກືຕ ື້ອງ, ຄບົຖື້ວນ ບນົພື ື້ນຖານຂ ື້ມູນຂ່າວສານທີ່   ທຄຕລ  ສະໜອງໃຫ ື້. 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ 
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3. ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕ ື້ອງຂອງຂ ື້ມນູໃນສ່ວນຂອງຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ 

ໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງເອກະສານປະກອບສ ານວນຄ າຮ ື້ອງຂ ອອກຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ທຄຕລ 
ຂອງກະຊວງການເງນິໃຫ ື້ແກ່ມວນຊນົທົ່ ວໄປ ຊື່ ງ ທຄຕລ  ແລະ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ ໄດ ື້ກະກຽມໂດຍ
ອງີຕາມສນັຍາວ່າດ ື້ວຍການບ ລກິານທີ່ ປ ກສາດ ື້ານການເງນິ ແລະ ຈ າໜ່າຍຮ ື້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງນິ. 

ຂ ື້າພະເຈົ ື້າຮບັປະກນັວ່າການວເິຄາະ, ການປະເມນີ ແລະ ບນັດາປະໂຫຍດໃນໜງັສຊືວນຊື ື້ສະບບັນີ ື້ ແມ່ນມີ
ຈງິຖກືຕ ື້ອງ ແລະ ອງີໃສ່ຂ ື້ມູນທີ່ ສະໜອງໃຫ ື້ໂດຍ  ທຄຕລ. 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ 
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ເອກະສານຊ ື້ອນທ ື້າຍ 1 ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ເອກະສານຊ ື້ອນທ ື້າຍ 2 ແບບຟອມການຈອງຊື ື້ຮ ື້ນ 
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ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

ບົດລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ໃນໄລຍະ 06 ເດ ອນຕົົ້ນປີ 2019 
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ບົດລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ໃນໄລຍະ 06 ເດ ອນຕົົ້ນປ ີ2019 

 
I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ 
1. ວິໄສທັດ 

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເພືື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້
ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ ເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ ”. 

 

2. ພາລະກິດ 
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ, 

ພາລະກິດທ ື່ສ າຄັນຂອງ ທຄຕລ ມ ຄື: ພັດທະນາລະບົບບ ລິຫານອົງກອນທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ເນັົ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດ
ທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທ າຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສອດ ຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສ ງປະສິດທິພາບການດ າເນ ນທຸລະກິດ, ສ້າງ 
ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂ ົ້ມ ນຂ່າວສານບ ລິຫານທ ື່ມ ສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນ າໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ,້ 
ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົື່າທຽມກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
● ເປົົ້າໝາຍການດ າເນີນງານໃນປີ 2019 

ໃນການສືບຕ ື່ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບ ລິການ ພັດທະນາ
ລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ 2019 ບັນດາວຽກງານຕົົ້ນຕ ແມ່ນຍັງສືບຕ ື່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດ ມ); 
32 ໂຄງ ການໃຫຍ ່ 273 ແຜນວຽກ. ປ ນ ົ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົົ້າມາເພ ື່ມຈ ານວນ 143 
ແຜນວຽກຍ່ອຍ.  

❖ ບັນດາໂຄງການຂອງແຕລ່ະແຜນງານມີຄ :  
● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 3 ໂຄງການ ແລະ ມ  4 ແຜນວຽກ.  
● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມ : 4 ໂຄງການ ແລະ ມ  22 ແຜນ

ວຽກ.  
● ສ້າງລະບົບຂ ົ້ມ ນເພືື່ອການບ ລິຫານ: 6 ໂຄງການ ມ  40 ແຜນວຽກ. 
● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ  ມ : 5 ໂຄງການ ແລະ ມ  47 ແຜນວຽກ. 
● ການບ ລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ : 4 ໂຄງການ ແລະ ມ  57 ແຜນວຽກ. 
● ພັດທະນາການບ ລິຫານການເງິນ, ການບ ລິການທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດ າເນ ນທຸລະກິດໃຫ້

ສ ງຂ ົ້ນ : ມ  10 ໂຄງການ ແລະ ມ  103 ແຜນວຽກ. 
ນອກຈາກໂຄງການຫ ັກນ ົ້ແລ້ວ, ຍັງຈະມ ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນຕືື່ມອ ກຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍເພ ື່ມຕືື່ມເຊັື່ນ: 

ລາຍ ງານກ່ຽວກັບວຽກງານ CG ເພືື່ອສະເໜ ຂ ທິດປັບປຸງການບ ລິຫານຕາມຫ ັການ CG, ສືບຕ ື່ດ າເນ ນການຄົົ້ນຄວ້າ
ຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ໃນການສ້າງຫ້ອງການຕົວແທນ ທຄຕລ ໃນຕ່າງປະເທດ, ດ າເນ ນການຂາຍຮຸ້ນ 19% ຂອງ ທຄຕລ 
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ທ ື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ, ໂຄງການ ສືບຕ ື່ LOS, ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການທ ື່ຕິດພັນບັນຊ 
ແມ່ນ  ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ IFRS 9, ໂຄງການຂອງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, 
ໂຄງການປຸກສ້າງ ແລະ ອືື່ນໆ. ຊ ື່ງການເພ ື່ມຂ ົ້ນ ຫ ື່ື ຫຼູດລົງຂອງບັນດາໂຄງການ ແມ່ນສົມທຽບໃສ່ບັນດາແຜນຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການຂອງປ ຜ່ານມາ. 
II. ຖານະການເງນິ ແລະ ຜົນດ າເນີນງານ 

1. ສະພາບເສດຖະກິດສາກນົ ແລະ  ເສດຖະກດິພາຍໃນປະເທດ  
● ເສດຖະກິດສາກນົ ແລະ ພາກພ ົ້ນ: 

- ເສດຖະກິດໂລກສືບຕ ື່ຂະຫຍາຍໂຕໃນຈັງວະທ ື່ຊ້າລົງ  ໂດຍຄາດຄະເນຢ ່ໃນລະດັບ 3,2%  ແລະ ອັດຕາເງິນເຟ ົ້
ສະເລ່ຍຢ ່ໃນລະດັບ  3,6%, ລາຄານ ົ້າມັນຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ ຈາກ 60,14 USD/ບາເຮວ ເຫ ືອ 53,2 USD/ບາ
ເຮວ, ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ອາດຈະເພ ື່ມຂືົ້ນເລັກນ້ອຍເນືື່ອງຈາກລາຄານ ົ້າມັນໂລກມ ແນວໂນ້ມເພ ື່ມຂ ົ້ນ ເນືື່ອງຈາກສົື່ງຄາມ
ໃນຕະເວັນອອກກາງຍັງສືບຕ ື່.  

- ເສດຖະກິດ ສປ ຈ ນ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຢ ລ່ະດັບ 6,2% ຈາກ 6,3% ທຽບໃສ່ໄຕມາດທ ື່ຜ່ານມາ ແລະ 
ເສດຖະກິດຈ ນສືບຕ ື່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ 6,2-6,3%. ນອກນັົ້ນ, ສະພາບການກ ດກັນທາງການຄ້າບ ື່ສະເພາະຈ ນ-
ອາເມລິກາ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງ ຍ ື່ນປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫ  .  

-  ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ: ໃນໄຕມາດ 2 ຄາດວ່າຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 6,8% ໂດຍສະເພາະຈາກພາກກະສິກ າ. 
- ສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໄທຄາດວ່າຈະບ ື່ສາມາດບັນລຸເປົົ້າໝາຍ, ຕົວເລກການສົື່ງອອກຫຼຸດລົງ ໂດຍ
ສະເພາະສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າ (ອຸປະກອນທາງອ ເລັກໂທນິກ ແລະ ຢາງພາລາແປຮ ບ) ເຊ ື່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ
ຈາກສົງຄາມການຄ້າ ຈ ນ-ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຄວາມເຄັື່ງຕ ງທາງການຄ້າໃນພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນນັບ
ມືົ້ນັບແຜ່ຂະຫຍາຍ.  
● ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ແນວໂນມ້ໃນຕ ື່ໜ້າ 

ໂດຍລວມແລ້ວເສດຖະກິດລາວໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  ສືບຕ ື່ຂະຫຍາຍໂຕໃນຈັງຫວະທ ື່ຊ້າລົງ ໂດຍສະເພາະຂະ 
ແໜງກະສິກ າທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແລ້ງ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝ  ອາຟຮິກາ ແລະ ສັດຕ ພືດ.  
ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ຂະແໜງບ ລິການ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ (ການກ ື່ສ້າງ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ) ໄດ້
ປະກອບສ່ວນສ າຄັນ ໃນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດຢ່າງຕ ື່ເນືື່ອງ. ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ທຽບປ ຕ ື່ປ ເພ ື່ມຂືົ້ນຈາກ 2,18 
ໃນເດືອນ 6/2018 ເປັນ 2,48 ໃນເດືອນ 6/2019. ສາເຫດມາຈາກລາຄາສິນຄ້ານ າເຂົົ້າຈາກປະເທດໄທ ມ ແນວໂນມ້
ເພ ື່ມຂ ົ້ນ  ເນືື່ອງຈາກຄ່າເງິນກ ບທຽບກັບເງິນບາດອ່ອນຄ່າຕ ື່ເນືື່ອງ.  ນັບແຕ່ຕົົ້ນປ  2018, ຄ່າເງິນກ ບທຽບກັບເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດ ອ່ອນຄ່າ ໂດຍສະເລ່ຍ 0,3%/ເດືອນ ໃນຂະນະທ ື່ເງ ນກ ບທຽບກັບເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າ 0,5%/ເດືອນ. ທຽບ
ໃສທ້າຍປ  2018 ເງິນກ ບທຽບໂດລາ ສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 0,4%, ກ ບທຽບບາດອ່ອນຄ່າ 3,4%.  ອ ງຕາມການລາຍງານ
ຂອງທະນາຄານໂລກ, ສະພາບດັື່ງກ່າວ ສົື່ງຜົນໃຫ້ຕົວເລກເງິນຝາກທ ື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດໃນທະນາຄານທຸລະກິດ
ເພ ື່ມຂ ົ້ນ.  

  ອ ງຕາມການຄາດຄະເນຂອງລັດຖະບານ, ເສດຖະກິດລາວ ໃນປ  2019 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 
6,7% ເຊິື່ງສ ງກວ່າປ ທ ື່ຜ່ານມາ ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນວ່າຕົວເລກດັື່ງກ່າວອາດຈະໄດ້ພຽງແຕ ່
6,3 – 6,5%. ເນືື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ ລວມເຖິງສາກົນມ ການຜັນຜວນ ບວກກັບຍັງມ ຫ າຍສິື່ງທ້າ
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ທາຍທ ື່ຈະກະທົບຕ ື່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວເຊັື່ນວ່າ ໄພທ າມະຊາດ, ການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ ື່ຍັງຕ ື່າ ແລະ ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນຕົົ້ນ.   
2. ຜົນການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ພົົ້ນເດັື່ນໂດຍຫຍ ົ້ ຂອງ ທຄຕລ 

 ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ ທ ື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານພົົ້ນເດັື່ນຄື: ໄດ້ແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອອອກ
ເປັນ 3 ພະແນກຄື: ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືື່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືື່ອ, ພະແນກບ ລິຫານສິນເຊືື່ອ 
ແລະ ສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກ າ. ພ້ອມນັົ້ນ, ໄດ້ເປ ດບ ລິການໃນວັນເສົາ-ອາທິດ 2 ໜ່ວຍຄ:ື ໜ່ວຍບ ລິການໄອເຕັກ ແລະ 
ໜ່ວຍບ ລິການຕະຫ າດເຊົົ້າ; ສ າເລັດປະຕ ບັດໂຄງການ Smart VAT Phase II ທ ື່ຂວົມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1; 
ໂຄງການຊ າລະເສຍພາສ ທ ື່ດິນ, ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard; ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບ ລິການ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ບ ລິສັດທ ື່ປ ກສາດ້ານກົດໝາຍ ໃນໂຄງການຈ າໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ຂອງກະຊວງການ
ເງິນ.  ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜ ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປ  2018  ພ້ອມທັງອອກບົດລາຍງານເປ ດເຜ ຍ
ການເຄືື່ອນໄຫວຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າປ  2018 (ຜ່ານການກວດສອບ) ແລະ ປະຈ າໄຕມາດ 
01/2019 (ບ ື່ທັນຜ່ານການກວດສອບ) ແລະ ດ າເນ ນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈ າປ  2018 ຈ ານວນ 991 ກ ບ/ຮຸ້ນ, 
ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ຈ ານວນ 2 ຄັົ້ງ ແລະ ອອກຂ ົ້ຕົກລົງ
ຮັບຮອງແຜນດ າເນ ນທຸລະກິດ ປະຈ າປ  2019. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກ ື່ຍັງສ າເລັດການກະກຽມຄວາມພ້ອມລະບົບ 
Server ແລະ ພືົ້ນທ ື່ຈັດເກັບຂ ົ້ມ ນໂຄງການ BASEL II ເປັນຕົົ້ນແມ່ນລະບົບ LOS ລວມທັງພັດທະນາກ່ຽວກັບ
ຖານຂ ົ້ມ ນຄືນໃໝ່ເພືື່ອຮອງຮັບລາຍງານສະຖິຕິຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ທ ື່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນແບບລວມສ ນ.  ທຄຕລ ຍັງ
ໄດ້ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX (American Express) ຢ່າງສົມບ ນ ແລະ ເຊັນສັນຍາໃນການຊ າ
ລະສະສາງ Bill payment ຮວ່ມກັບສະຖາບັນການເງິນທ ື່ບ ື່ຮັບເງິນຝາກຊັບທະວ . 
     ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ທຄຕລ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ ICT Award ຮອງຊະນະເລ ດອັນດັບ 1 ໃນງານ Lao ICT 
ຄັົ້ງທ  3  ແລະ ລາງວັນດ ເດັື່ນຈາກວາລະສານ Asian Banking and Finance ທ ື່ປະເທດສິງກະໂປ ຈ ານວນ 3 
ລາງວັນ ຄື: 1) ລາງວັນດ ເດັື່ນດ້ານແນວຄິດລິເລ ື່ມ ເພືື່ອການເຂົົ້າເຖິງບ ລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົື່ວເຖິງແຫ່ງປ  
(Financial Inclusion Initiative of the year – Laos), 2) ລາງວັນດ ເດັື່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລ ື່ມ ໃນ
ການໃຫ້ບ ລິການຜ່ານລະບົບມຖືືແຫ່ງປ  (Mobile Banking Initiative of the year – Laos) ແລະ 3) 
ລາງວັນດ ເດັື່ນໂຄງການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອສັງຄົມດ ເດັື່ນ-ຫ ຽນເງິນແຫ່ງປ  (Corporate Social 
Responsibility Program of the year – Silver). 

3. ຂ ົ້ມູນການທາງດ້ານການເງິນທີື່ສ າຄັນຂອງ ທຄຕລ 

ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  2019 ທ ື່ຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ອອກແຮງສ ້
ຊົນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດ ຕາມແຜນການທ ື່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສາມັນຜ ້ຖືຮຸ້ນ ຊ ື່ງ 
ທຄຕລ ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕົວເລກການດ າເນ ນທຸລະກິດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ສັງລວມກິດຈະການ ຜ່ານການ
ກວດສອບ ມ ບາງຕົວເລກທ ື່ສ າຄັນດັື່ງລຸ່ມນ ົ້: 

- ຍອດຊັບສິນ:  ປະຕິບັດໄດ ້ 42.970.566 ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກັບ 100,53% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 118,37% 

- ຍອດໜີົ້ສິນ:   ປະຕິບັດໄດ້ 40.891.433 ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກັບ 101,62% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ  118,87% 
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- ທຶນທັງໝົດ:   ປະຕິບັດໄດ ້2.079.133 ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກັບ 83,09% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 109,29% 

- ຍອດເງິນຝາກ:  ປະຕິບັດໄດ້ 36.134.694 ລ້ານກ ບ,  ເທົື່າກັບ 101,13% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 114,57% 

- ຍອດສນິເຊ ື່ອທັງໝດົ: ປະຕິບັດໄດ້ 26.039.186 ລາ້ນກ ບ, ເທົື່າກັບ 100,81% ຂອງແຜນການປ , 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 119,88% 

- ກ າໄລ/ຂາດທຶນ: ທຄຕລ ມ ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 330.356 ລ້ານກ ບ,  ເທົື່າກັບ 58,47% ຂອງແຜນການ
ປ , ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 118,03% 

 
III. ຂ ົ້ມນູທົື່ວໄປ ແລະ ຂ ົ້ມນູສ າຄນັບາງດາ້ນ ຂອງ ທຄຕລ. 
● ທີື່ຕັົ້ງ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ 
        ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢ ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບ ລ , 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ  30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມ  (1) ສ ານັກງານໃຫຍ່, (1) ບ ລິສັດໃນເຄືອ, (4) 
ບ ລິສັດຮ່ວມທ ນ,  (20) ສາຂາຫລັກ, (93) ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົື່ວ ສປປ ລາວ. 
 

● ຕິດຕ ື່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂ ົ້ມູນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ 
● ເບ ໂທ (+856-21) 213200 ຫ ື ໂທ 1555  
● ແຟັກ (+856-21)  213202 
● ອ ເມວ: bcelhqv@bcel.com.la 
● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la  

 
● ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍ ົ້ຂອງ ທຄຕລ 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດ າເນ ນທຸລະກິດໃນຮ ບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ ່
ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ  
129/ທຫລ, ລົງວັນທ  01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ  23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ ງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເລກທ  0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ  10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ
ເປັນຜ ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທ  15 ກ ລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊືື່ວ່າທະນາຄານ 
COFIBRED ອ ງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. 

mailto:bcelhqv@bcel.com.la
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ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 70% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທ ນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%. 

ໃນວັນທ  17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພ ື່ມທ ນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂ ົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວັນທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທ ນຈົດ
ທະບຽນຈ ານວນ 355.728.500.000 ກ ບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ  01/ຕລຊລ, ລົງວັນທ  15 
ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ  0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ  18 ພ ດສະພາ 
2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

ກິດຈະກ າຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບ ລິການ ລວມທັງການລະດົມທ ນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກ ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 
ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ, ບ ລິການຊ າລະສະສາງ, ການບ ລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບ ລິການໜັງສືສິນເຊືື່ອ, ຄ ົ້າປະກັນ, ໃຫ້
ບ ລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ ລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບ ລິການເປນັນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊັບເປັນຕົົ້ນ. 
ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທ ນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  30 ມິຖຸນາ  2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກ ບ (ນະວັນທ  31 ທັນວາ 2018 : 
1.038.617 ລ້ານກ ບ) 

IV. ໂຄງຮາ່ງການຈັດຕັົ້ງ ສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກ າມະການຂ ົ້ນກັບສະພາບ ລິຫານ 

1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍ ົ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ 
1.1 ສະພາບ ລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວ ລະວົງ   ເປັນປະທານ 
- ທ່ານ ຄ າສຸກ ສ ນດາລາ    ເປັນຮອງປະທານ 
- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ    ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ມາກ ໂຣເບ ດ    ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ     ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພ ເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ເປັນສະມາຊິກ 
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1.2. ປະຫວັດຫຍ ົ້ຂອງສະພາບ ລິຫານ 
1) ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ  ອ ສນິໄຊວ ລະວົງ:  ເປັນປະທານ 

 
 
 
 
 
 
 
 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 24/11/1966  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ 
● ຕ າແໜ່ງປະຈຸບັນ : ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກ າ, ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາ

ລ  ປະເທດອົດສະຕາລ , ປະລິນຍາໂທດ້ານບ ລິຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທ າມະສາດ, ປະເທດໄທ, 
ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟ ຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ  ປະເທດລັດເຊຍ. 

2) ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາຣາ:  ຮອງປະທານສະພາບ ລິຫານ  
 
 
 
 
 
 
 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 03/06/1945  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ 
● ຕ າແໜ່ງ : ກ າມະການອິດສະຫ ະ  
● ປະຫວັດການສ ກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວ ຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍທ ື່ເມືອງ ປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ 
ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ. 



7 
 

3) ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພູເພັດ ກຽ້ວພິລາວົງ:  ກ າມະການອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 05/02/1974  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢ ື່ປຸ່ນ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບ ດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນ ປະລິນຍາໂທ 

ແລະ ປະລິນຍາຕ  ວິສະວະກ າໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນ 
4) ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ :  ກ າມະການ 

 
 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 02/05/1970  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສ ກສາ:  ປະລິນຍາໂທ ທ ື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລ 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ດາແກັດສະຕານ ອາດ ດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ 
 
 
 
 



8 
 

5)  ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ : ກ າມະການ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 17/06/1964  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດແລະ ຮົງກາລ  . 
● ຕ າແໜ່ງ : ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
ລະດັບການສ ກສາ: ຊັົ້ນສ ງທິດສະດ  ການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມືອງ- ການປົກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທ  
ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ . 

6)  ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ:  ກ າມະການ 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ວັນເດືອນ ປ ເກ ດ: 02 /09/1973  
● ສັນຊາດ : ຝຣັື່ງ 
● ພາສາ : ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ 
● ຕ າແໜ່ງ : ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານທະນາຄານ COFIBRED, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED 

ໃນນາມຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 
● ລະດັບການສ ກສາ : ປະລ ນຍາເອກ ດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແຄລ ິຟ ເນຍ, ປະເທດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະລ ນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດສາກົນທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sciences PO 
Paris, ປະເທດຝຣັື່ງ, ປະລ ນຍາຕ  ດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນຈາກ ESSEC Paris-
Business school, economics, finance. ປະເທດຝຣັື່ງ. 
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7)   ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວງົ:  ກ າມະການ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 15/08/1964  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
● ລະດັບການສ ກສາ:  ບ າລຸງທິດສະດ  ການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ 

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊກ 
 

2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງຄະນະອ ານວຍການ  
2.1 ຄະນະອ ານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມີ 6 ທ່ານ 

- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ    ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 
- ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ   ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລ ວົງ    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
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2.2  ໂຄງຮ່າງຄະນະອ ານວຍການທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 
 

3. ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການທີື່ຂ ົ້ນກັບສະພາບ ລິຫານ 
3.1   ກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ 

ສະພາບ ລິຫານ ໄດ້ດ າເນ ນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 03 ຄັົ້ງ, ໂດຍສາມາດສັງລວມການເຄືື່ອນ 
ໄຫວທ ື່ສ າຄັນໄດ້ດັື່ງນ ົ້: 
- ຮັບຮອງຜົນກວດສອບລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈ າປ  2018 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ. 
- ຮັບຮອງຕົວເລກເງິນປັນຜົນປະຈ າປ  2018 ຈ ານວນ 991 ກ ບ/ຮຸ້ນ. 
- ໄດ້ຮັບຮອງແຜນການຕ່າງໆປະຈ າປ  2019  
- ຮັບຮອງການຮ່ວມລົງທ ນສ້າງຕັົ້ງບ ລິສັດ ລາວເນເຊິນນ  ເພເມັົ້ນ ເນັດເວ ກ ຈ າກັດ 
- ຮັບຮອງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງສ່ຽງສິນເຊືື່ອ, ນະໂຍບາຍເງິນກ ້ SME ແລະ  ລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍຕ ື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ. 
- ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການລ ກຄ້າສິນເຊືື່ອລາຍ

ໃຫຍ່ທ ື່ຕິດພັນກັບເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ໃຫ້ມ ການລາຍງານສະພາບ ລຫິານຢ່າງເປັນປະຈ າ ແລະ ພິຈາລະນາອານຸມັດເງິນກ ້
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະພາບ ລິຫານ. 

- ຮັບຮອງການລາພັກຜ່ອນຂອງຮອງອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ຈ ານວນ 1 ທ່ານ ເນືື່ອງຈາກມ ຄວາມຈ າເປັນດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຮັບຮອງການຊັບຊ້ອນ ແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານ ຫ າຍຕ າແໜ່ງງານ ພາຍໃນພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ 
ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ. 

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ 
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 

 

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ  
ຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ ່

 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌  
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 

 

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ  
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 

 

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 

 

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອ ານວຍການ 
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3.2 ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 

ຄະນະກ າມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານົດບັນດາລະບຽບການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັື່ງນ ົ້: 

- ຕິດຕາມການຈັດລະດັບຄຸ້ມຄອງການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືື່ອ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຫດການການສ ົ້ໂກງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງໃກ້ຊິດ.  

- ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມສ່ຽງຫ ັກຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມ ຈ ານວນ 14 ຕົວຊ ົ້ວັດຄວາມສ່ຽງ. 
- ຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ສິດຂອບເຂດໃນການອະນຸມັດຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອຜ່ານສະພາບ ລິຫານຮັບຮອງຕາມຂັົ້ນ

ຕອນ. 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທ ື່ໄດ້ດ າເນ ນການ ແລະ ນອນຢ ່ໃນໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2. 
- ຄົົ້ນຄວ້າວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວທ ື່ອາດຈະມ ຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕ ື່ການດ າເນ ນ

ທຸລະກິດດາ້ນທະນາຄານ. 
3.3 ຄະນະກ າມະການກ ານົດຄ່າຕອບແທນ  

 ຄະນະກ າມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ 
ທຄຕລ ແນ່ໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ ່ຖືຮຸ້ນ ຊ ື່ງຄະນະກ າມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດນ າສະເໜ ຮັບຮອງຕາມສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນຄື: 

- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບພະນັກງານໃໝ່ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2019 
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ 2019. 
- ພິຈາລະນາການສ້າງຄັງແຮສົມສະສົມຂອງພະນັກງານ ເວລາອອກການ.  

3.4 ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ 
- ຄະນະໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນ າຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈ າຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນ
ການກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈ າປ  2018 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ. 
- ຮັບຮອງແຜນການປະຈ າປ  2019, ບັນຫາສ າຄັນອືື່ນໆ ເພືື່ອສະເໜ ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜ ້ຖືຮຸນ້
ຮັບຮອງຕາມລ າດັບ. 
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນ າວຽກງານການບ ລິຫານທ ນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ການນ າໃຊ້ທ ນ ແລະ ການບ ລິຫານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບ ລິຫານສິນເຊືື່ອໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ການແກ້ໄຂໜ ົ້  
NPL ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ນອກນ ົ້ຍັງໄດ້ຊ ົ້ນ າໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍໃນການອານຸມັດສິນເຊືື່ອໄລຍະ
ຍາວຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍການໃຫ້ສິນເຊືື່ອສ າລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ  
ໜາດກາງ. 
- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ-ພະນັກງານ: ການຮັບພະນັກງານໃໝ່,  ການຕິດຕາມການພັດທະນາ ຍົກລະດັບພະນກັງານ 
ການນ າໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຫ ັກສ ດການເຝິກອົບຮົມເພືື່ອຮອງຮັບ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ. 
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- ຄົົ້ນຄວ້າຕິດຄາມການສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກ າ, ແຍກພາລະບົດບາດຂອງພະແນກສິນເຊືື່ອເປັນ 3 ພະແນກການ ພ້ອມ
ທັງຊ ົ້ນ າພະແນກໃຫ້ມ ມ ການສ້າງຄ ່ມືໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ປັບປຸງຄະນະກ າມະການຍ່ອຍຕ່າງໆໃຫ້ມ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ. 
- ຕິດຕາມການຄົົ້ນຄວ້າປ່ຽນລະບົບ Core banking ໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ທ ື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ ແລະ ໂຄງການບາເຊວ 2 
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
3.5 ຄະນະກ າມະການຄັດເລ ອກ 
  ຄະນະກ າມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບ ລິຫານງານ ເພືື່ອສະເໜ ຂ ແຕ່ງຕັົ້ງຕ າແໜ່ງ
ງານ ໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝ ນວຽນບັນດາຕ າແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຢ ່ ພະແນກ, ສ ນ ສ ານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ເພືື່ອສະເໜ ຂ ຮັບຮອງຈາກສະພາ
ບ ລິຫານ ໃນການດ າເນ ນງານ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນ. 

v. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັງຄມົ:  
1. ການມອບພັນທະຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ   

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ຊ ື່ງໄດ້ມອບ
ພັນທະອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  2019 ລວມເປັນຈ ານວນເງິນທັງໝົດ 64.187,77 
ລ້ານກ ບ, ລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ົ້: 
                  ຫົວໜ່ວຍລ້ານກ ບ 
ລ າ
ດັບ 

ເນ ົ້ອໃນ ເດ ອນ 06 ຕົົ້ນປີ 
2019 

ປີ 2018 

1 ອາກອນກ າໄລ 43.000,00 121.994,81 
2 ອາກອນມ ນຄ່າເພ ົ້ມ         1.949,44    2.606,88 
3 ອາກອນລາຍໄດ້ພະນັກງານ        18.960,53  28.927,83 
4 ອາກອນຊົມໃຊ້ -        11,65 
5 ອາກອນກ າໄລນິຕິບຸກຄົນຜ ້ທ ື່ບ ື່ມ ພ ມລ າເນົາ ຢ  ່ ສປປ 

ລາວ 
           

  277,80 
      

401,35 
 

ລວມທັງໝດົ 
         

64.187,77 
 

153.942,52 
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ຂ ມູ້ນທົ່ ວໄປ  

1 

 

 
 ທະນາຄານ 
 

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ເອີນ້ວ່າ “ທະນາຄານ”) ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບມະຫາຊນົ 
ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (“ສປປ ລາວ”). 

 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ  
 
ທະນາຄານຖືກສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບ
ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989. ໃນວນັທ ີ23 ທນັວາ 2010 ທະນາຄານໄດສ້ າເລດັການ
ຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະ
ກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງການເງນິ ເປັນຜູຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ 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”). ອີງຕາມສັນຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມັນ ລະຫວ່າງ 
ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄອືຂອງ BRED ທະນາຄານດັ່ ງກ່າວເປັນ
ທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມື
ຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150.235.349.000 ກບີໄດຖ້ືກຈ່າຍເຕມັມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ 
COFIBRED. 
 
ໃນວນັທ ີ17 ສງິຫາ 2017, ຫອ້ງການຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັໄດອ້ະນຸມດັໃຫທ້ະນາຄານເພີ່ ມທນຶໂດຍການສະເຫນຂີາຍຮຸນ້
ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ຮຸືນ້ເດມີ  (ຈ ານວນ 68.047.300 ຮຸນ້) ແລະ ສາທາລະນະຊນົ (ຈ ານວນ 3.098.400 ຮຸນ້) ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວເພື່ ອ
ເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ. ທະນາຄານໄດຮ້ບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິທະນາຄານສະບບັໃໝ່ ເລກທ ີ21/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ13 ກນັຍາ 2017 
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ15 ກນັຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລກັຊບັລາວໄດຢັ້ງ້ຢືນວ່າທະນາຄານໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົ
ທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກບີ (ເທົ່ າກບັ 71.145.700 ຮຸນ້) ຕາມໃບຢັງ້ຢືນເລກທ ີ01/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ15 ກນັຍາ 
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບບັປັບປຸງໃໝ່ ເລກທ ີ0429/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ18 ພດຶສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 
 
ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຜູຖ້ຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 145.406.321 70% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ) ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 41.544.620 20% 
 207.723.300 100% 

 
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, ສ່ວນ
ຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມມີູນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ຂ ມູ້ນທົ່ ວໄປ (ຕ ່ ) 

2 

 

 
 
ທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 

ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລາ້ນກບີ (31 ທນັວາ 2018: 1.038.617 ລາ້ນກບີ). 
 

ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ  
 

ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ນະວນັທ ີ30 
ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ຫາ້ (5) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ຊາວ (20) ສາຂາຫລກັ, 
ເກົາ້ສບິສາມ (93) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 
 

ບ ລສິດັໃນເຄອື 
 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 
 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິເລກທ ີ ຂະແໜງການ 
% ຖຮຸືນ້ຂອງ
ທະນາຄານ 

ບ ລສິດັຫລກັຊບັ ທຄຕລ - ກທ 
ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ180 -10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010 ໂດຍ ກມົ 
ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫລກັຊບັ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານມ ີຫາ້ (05) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 
 

 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິເລກທ ີ ຂະແໜງການ 
% ຖຮຸືນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ -
ຫວຽດ 

ເລກທ ີ732/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ29 ສງິຫາ 2016 ໂດຍ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  ເລກທ ີ0495/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ7 ມຖຸິນາ 2018 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

30% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທີ 0600 ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ  2013 ໂດຍ 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ ຈ າກດັ ເລກທ ີ041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ27 ມງັກອນ 2014 ໂດຍ 
ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ ສປປ 
ລາວ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

49% 

ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ 
ເນດັເວກີ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ0349/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ12 ມນີາ 2019 ໂດຍ 
ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ ກະຊວງ 
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການຄຸມ້ຄອງທຸລະ
ກ າການຊ າລະສະ
ສາງ (ເອເລກັໂທຣ
ນກິ) 

20% 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ຂ ມູ້ນທົ່ ວໄປ (ຕ ່ ) 

3 

 

 

ທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 

ສະພາບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກບດົລາຍງານ
ສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ ິ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ.ປອ ພູເພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
 
ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊກິຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກບດົລາຍງານ
ສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ ແລະ ວນັລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 
ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ6 ມຖຸີນາ 2008 
  ລາອອກວນັທ ີ01 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30  ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ 30  ກນັຍາ2014 
ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
  ລາອອກວນັທ ີ26 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ18 ກຸມພາ 2019 
 
 
ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
 

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນໄລຍະນະມືອ້ອກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ ້ແມ່ນ ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ 
- ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່. 
 
ນກັກວດສອບບນັຊ ີ
 
ນກັກວດສອບບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນບ ລສິດັ ເອນີ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈ າກດັ 
 























ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ  
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ 
  

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ເອີນ້ວ່າ “ທະນາຄານ”) ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບ
ແບບມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (“ສປປ ລາວ”). 
 

ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 

ທະນາຄານຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕ ້
ໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານ
ໄດສ້ າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີ
ຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວິ
ສາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງ
ການເງນິ ເປັນຜູຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 
  

ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ (ທຽບເທົ່ າກບັ 13.657.759 ຮຸນ້) ໃຫ ້
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອງີຕາມ
ສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນ
ເຄອືຂອງ BRED, ທະນາຄານດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ 
Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 
150.235.349.000 ກບີ ໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ໃນວນັທ ີ17 ສງິຫາ 2017, ຫອ້ງການຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັໄດອ້ະນຸມດັໃຫທ້ະນາຄານເພີ່ ມທນຶໂດຍການສະເຫນີ
ຂາຍຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ຮຸືນ້ເດມີ (ຈ ານວນ 68.047.300 ຮຸນ້) ແລະ ສາທາລະນະຊນົ (ຈ ານວນ 3.098.400 ຮຸນ້) ໃນຕະຫ າດ
ຫ ກັຊບັລາວເພື່ ອເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ. ທະນາຄານໄດຮ້ບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິທະນາຄານສະບບັໃໝ່ ເລກທ ີ 21/ທຫລ, 
ລງົວນັທ ີ13 ກນັຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ15 ກນັຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລກັຊບັລາວໄດ ້
ຢັງ້ຢືນວ່າທະນາຄານໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກບີ (ເທົ່ າກບັ 71.145.700 ຮຸນ້) ຕາມ
ໃບຢັງ້ຢືນເລກທ ີ 01/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ 15 ກນັຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບບັປັບປຸງໃໝ່ ເລກທ ີ 0429 
/ERO, ລງົວນັທ ີ18 ພດຶສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້   
 
ອງີຕາມການແຈງ້ການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ, ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ 30 ມຖຸິນາ 
2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 
ຜູຖ້ຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 145.406.321 70% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 41.544.620 20% 
 207.723.300 100% 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
 

15 

 

 
1.  ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 

 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ (ຕ ່ ) 
 
ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານລວມທງັ ການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, 
ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມ
ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານ
ການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມມີູນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ 
ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 
ທນຶຈດົທະບຽນ 
 
ທນຶຈດົທະບຽນ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019  ແມ່ນ 1.038.617 ລາ້ນກບີ (31 ທນັວາ 2018: 1.038.617 ລາ້ນກບີ). 

 
ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ   

 
ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ນະ
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ຫາ້ (5) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ຊາວ 
(20) ສາຂາຫລກັ, ເກົາ້ສບິສາມ (93) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 

 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິເລກທ ີ 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% 

 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
 

16 

 

 
1.  ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານມ ີຫາ້ (05) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິເລກທ ີ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ
ກດິ ລາວ - ຫວຽດ 

ເລກທ ີ732/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ29 ສງິຫາ 2016 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  ເລກທີ 0495/ຫຈທ ລົງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018 
ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

30% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ - 
ຫວຽດ 

ເລກທີ 0600 ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ  2013 ໂດຍ 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ 
ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ27 ມງັກອນ 2014 ໂດຍ 
ພະແນກທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນຄານ & 
ການເງນິ 

49% 

ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພ
ເມັນ້ ເນດັເວກີ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ0349/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ12 ມນີາ 2019 ໂດຍ 
ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ ກະຊວງ 
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການຄຸມ້ຄອງທຸລະ
ກ າການຊ າລະສະ
ສາງ (ເອເລກັໂທຣ
ນກິ) 

20% 

  
ສະພາບ ລຫິານ 

 
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທ ີທີ່ ອອກບດົ
ລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 

 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ ິ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ.ປອ ພູເພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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1.  ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 

ຄະນະອ ານວຍການ 

ສະມາຊກິຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່
ອອກເອກະສານລາຍງານນີປ້ະກອບມ:ີ 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ ແລະ ວນັທີ່ ລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 
ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ6 ມຖຸີນາ 2008 
  ລາອອກວນັທ ີ01 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30  ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ 30  ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
  ລາອອກວນັທ ີ26 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ18 ກຸມພາ 2019 
  
ພະນກັງານ 
 
ພະນກັງານ ທງັໝດົຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແມ່ນ 1.989 ຄນົ (31 ທນັວາ 2018: 1.920 ຄນົ). 
 

2. ພືນ້ຖານໃນການກະກຽມ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ ແມ່ນຖກືກະກຽມສ າລບັທະນາຄານເພື່ ອນ າໃຊໃ້ນ
ການລາຍງານຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ເທົ່ ານັນ້. 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການສະບບັນີແ້ມ່ນໄດຖ້ກືກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດ ້
ອະທິບາຍໄວໃ້ນບົດອະທິບາຍເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6. ນະໂຍບາຍການບັນຊີດັ່ ງກ່າວໃນເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນອີງຕາມ
ມາດຕະຖານລາຍງານການເງນິສາກນົ (“IFRS”) ທີ່ ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການກ ານດົມາດຕະຖານການບນັຊສີາກນົ. ເຖງິ
ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງນິທີ່ ຄບົຖວ້ນຕາມວດັຖຸ
ປະສງົໂດຍທົ່ ວໄປທີ່ ໄດຖ້ກືກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານ IFRS ເນື່ ອງຈາກວ່າທະນາຄານໄດປ້ະຕບິດັຕາມຄ າ
ແນະນ າທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໜງັສແືຈງ້ການເລກທ ີ1659/ທຫລ ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2018 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ໜງັສແືຈງ້ການເລກທ ີ19/ສຄຄຊ ລງົວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2018 ຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ  ເຊິ່ ງ
ມເີນືອ້ໃນກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊສີ າລບັ ການຮບັຮູ ້ແລະ ການວດັແທກມູນຄ່າເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແມ່ນໃຫນ້ າໃຊ ້
ມາດຕະຖານການບນັຊສີາກນົ IAS 39 - ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແທນ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງນິສາກນົ IFRS 9 - 
“ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ”.  
 

ດັ່ ງນັນ້, ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການແມ່ນບ ່ ໄດຮ້ບັການກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກນົ
ດາ້ນການລາຍງານການເງນິ IFRS  (“ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ”) 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດແມ່ນຖກືກະກຽມເພື່ ອນ າໃຊສ້ະເພາະທະນາຄານເທົ່ າ
ນັນ້.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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2. ພືນ້ຖານໃນການກຽມ (ຕ ່ ) 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ ແມ່ນໄດຮ້ບັການກະກຽມໂດຍອງີຕາມພືນ້ຖານຕົນ້
ທນຶເດມີ, ເວັນ້ແຕ່ໄດຮ້ບັການເປີດເຜຍີຢູ່ໃນບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທໃີດໜຶ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ.້ 
 

ທະນາຄານຮກັສາການບນັທກຶບນັຊເີປັນເງນິກບີ (“ກບີ”) ເຊິ່ ງເປັນສະກຸນ ເງນິຫລກັຂອງທະນາຄານ ແລະ ໄດສ້າ້ງເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດເປັນຫວົໜ່ວຍລາ້ນກບີ. ທະນາຄານນ າໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍຈດຸ (,) 
ທດົສະນຍິມົ ແລະ ນ າໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍຈ າ້ (.) ເພື່ ອແຍກຫວົໜ່ວຍພນັ. 
 

ທະນາຄານຍງັໄດສ້າ້ງ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ຕາມນະໂຍບາຍການບນັຊີທີ່ ອະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ
ສະເພາະກດິຈະການສ າລງົວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019. 

 

ປີການບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນເລີ່ ມຕົນ້ແຕ່ວນັທ ີ1 ມງັກອນ ແລະ ສິນ້ສຸດ 31 ທນັວາ.  
 

3. ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ 
 

ທາງທະນາຄານໄດນ້ າສະເໜໃີບລາຍງານຖານະການເງນິສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີສງັລວມກດິຈະການ. ໂດຍລຽງລ າດບັຕາມ
ສະພາບຄ່ອງ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ແມ່ນໄດຖ້ກືລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. ຊບັ
ສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ຈະຖກືນ າມາຫກັລາ້ງກນັ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ ິໃນເວລາທີ່  ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຫາກມຄີວາມຕອ້ງການຢາກຫກັລາ້ງ ໃນທຸກໆກ ລະນຂີາ້ງລຸ່ມນີ:້  
 

 ການດ າເນນີທຸລະກດິປົກກະຕ ິ
 ໃນກ ລະນທີີ່ ທຸລະກດິມກີານກະທ າຄວາມຜດິ 
 ໃນກ ລະນຂີອງບ ່ ສາມາດຊ າລະໜີ ້ຫ  ືການລົມ້ລະລາຍຂອງທະນາຄານ ແລະ/ຫ  ືຄູ່ຄາ້ຂອງຕນົ. 

 

4. ພືນ້ຖານຂອງການສງັລວມກດິຈະການ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການແມ່ນປະກອບດວ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງທະນາຄານສ າລບັຫກົ
ເດອືນຕົນ້ປີ ແລະ ບ ລສິດັໃນເຄອື (ໃນທີ່ ນີເ້ອີນ້ວ່າ “ກຸ່ມ”) ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019. ບ ລສິດັໃນເຄອືແມ່ນບ ລສິດັຜູຖ້ກື
ລງົທນຶທີ່ ທະນາຄານຄວບຄຸມ. ການຄວບຄຸມແມ່ນບນັລຸໄດໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານໄດຖ້ືກຮບັ ຫ  ືມສີດິທ,ິ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄນື
ຈາກຕວົປ່ຽນແປງຈາກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຕນົກບັນກັລງົທນຶ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຜນົຕອບ
ແທນທີ່ ຜ່ານອ ານາດຂອງຕນົຕ ່ ຜູນ້ກັລງົທນຶ. 
 

ໂດຍທົ່ ວໄປ, ມຂີ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ວ່າຜົນຂອງສດິລງົຄະແນນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມໄດ.້ ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພາຍໃຕ ້
ສະຖານະການສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ທະນາຄານອາດຈະຍງັໃຊກ້ານຄວບຄຸມທີ່ ມກີານຖຫຸືນ້ໜອ້ຍກ່ວາ 50% ຫ  ືອາດບ ່ ສາມາດ
ທີ່ ຈະອອກດ າເນນີຄວບຄຸມແມກ້ະທັງ້ມກີານຖຄືອງຮຸນ້ຢູ່ຫ າຍກ່ວາ 50% ຂອງຮຸນ້ຂອງນຕິບຸິກຄນົ. ເມື່ ອການປະເມນີວ່າມນັ
ມອີ ານາດຫ າຍກວ່ານກັລງົທນຶ ແລະ ຈຶ່ ງຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂອງຜນົຕອບແທນຂອງຕນົ, ທະນາຄານພຈິາລະນາຂ ເ້ທດັຈງິ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັຫມດົ ແລະ ສະພາບການ, ລວມທງັ: 

 

► ຈດຸປະສງົ ແລະ ການອອກແບບຂອງນກັລງົທນຶ 
► ກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ວທິກີານຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັກດິຈະກ າເຫ ົ່ ານັນ້ ບ ່ ວ່າໂດຍທະນາຄານ ຫ  ື ບ ່  ສາມາດຊີນ້ າ

ບນັດາກດິຈະກ າ 
► ຂ ພ້ນັທະສນັຍາເຊັ່ ນ: ສດິໃນການຮຽກຮອ້ງ, ສດິໃນການເພີ່ ມ ແລະ ສດິໃນການຊ າລະ 
► ບ ່ ວ່າທະນາຄານໄດຖ້ກືຮບັ ຫ  ື ມສີດິ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄນືຈາກຕວົປ່ຽນແປງຈາກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຕນົກບັນກັລງົທນຶ 

ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຜນົຕອບແທນທີ່ ຜ່ານອ ານາດຂອງຕນົຕ ່ ນກັລງົທນຶ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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4. ພືນ້ຖານຂອງການສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
 

ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ ແລະ ອງົປະກອບຂອງ ລາຍຮບັນອກການທຸລະກດິ (OCI) ແຕ່ລະຄນົແມ່ນປະກອບກບັຜູຖ້ຫຸືນ້ຂອງບ ລສິດັ
ແມ່ຂອງກຸ່ມບ ລສິດັ ແລະ ສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມ, ເຖງິແມ່ນວ່າສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມຈະມຍີອດ
ຂາດດຸນ. 
  

ໃນເວລາທີ່ ມຄີວາມຈ າເປັນ, ການດດັແກແ້ມ່ນໄດເ້ຮດັໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັໃນເຄອືທີ່ ຈະເຮດັໃຫນ້ະໂຍບາຍ
ການບນັຊຂີອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງກຸ່ມບ ລສິດັ. ຊບັສນິລະຫວ່າງກຸ່ມທງັໝດົ, ໜີສ້ນິ, ທນຶ, ລາຍ
ຮບັ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ກະແສເງນິສດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທຸລະກ າລະຫວ່າງສະມາຊກິຂອງກຸ່ມບ ລສິດັໄດຖ້ກືລບົລາ້ງຢ່າງເຕມັສ່ວນໃນ
ການສງັລວມກດິຈະການ. 

 

ການປ່ຽນແປງໃນຜນົປະໂຫຍດໃນກ າມະສດິຂອງບ ລສິດັໃນເຄອື, ໂດຍປາດສະຈາກການສູນເສຍການຄວບຄຸມ, ຖກືບນັທກຶການ
ເຮດັທຸລະກ າທາງດາ້ນທນຶ. ຖາ້ຫາກວ່າກຸ່ມບ ລສິດັສູນເສຍການຄວບຄຸມໃນບ ລສິດັໃນເຄອຶ, ຈະຖກືຢຸດການຮບັຮູຂ້ອງໃນຊບັສນິ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ລວມທງັຄ່າຄວາມນຍິມົ), ຫນີສ້ນິ, ສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມ (NCI) ແລະ ອງົປະກອບອື່ ນໆຂອງທນຶ, 
ໃນຂະນະທີ່ ໄດຮ້ບັກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ. ການລງົທນຶໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດຮ້ກັສາຈະຖກືຮບັຮູຢູ່້ໃນມູນ
ຄ່າຍຸຕທິ າ ນະວນັທຂີອງການສູນເສຍຂອງການຄວບຄຸມ. 

 

5. ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ 
 

5.1  ມາດຕະຖານໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ການຕຄີວາມຫມາຍ 
 

ນະໂຍບາຍການບນັຊີທີ່ ໃຊໃ້ນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນີແມ່ນໄດສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍເຫ ົ່ ານັນ້ໃນການ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປີຂອງທະນາຄານສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018, ຍກົເວັນ້ມາດຕະຖານ
ບນັຊໃີໝ່ທີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊນ້ະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວຂ້າ້ງລຸ່ມນີ.້ ທະນາຄານຍງັບ ່ ໄດນ້ າໃຊມ້າດຕະຖານ, 
ການຕຄີວາມໝາຍ ຫ  ືການປັບປຸງອື່ ນໆລ່ວງໜາ້ ທີ່ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ອອກມາແລວ້ ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ 

 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ 
 

IFRS 16 ແມ່ນໃຊແ້ທນ IAS 17 ສນັຍາເຊົ່ າ, IFRIC 4 ແມ່ນກ ານດົວ່າຂ ຕ້ກົລງົແມ່ນຕອ້ງໄດປ້ະກອບດວ້ຍສນັຍາເຊົ່ າ ຫ  ືບ ່ .  
SIC-15 ສນັຍາໃນການດ າເນນີງານ - ສິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ການປະເມນີ SIC-27 ໃນຮູບແບບຂອງການດ າເນນີງານທຸລະກດິທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັປະເພດກດົໝາຍສນັຍາເຊົ່ າ, ມາດຕະຖານນີແ້ມ່ນໄດກ້ ານດົຫ ກັການຂອງການຮບັຮູ,້ ການປະເມນີ, ການນ າສະເໜ ີ
ແລະ ເປີດເຜຍີຂອງສນັຍາເຊົ່ າ ແລະ ກ ານດົໃຫຜູ້ເ້ຊົ່ າຕອ້ງຮບັຜດິຊອບສນັຍາເຊົ່ າທງັໝດົ ຕາມຮູບແບບໃບລາຍງານຖານະທາງການ
ເງນິ. 
 

ທະນາຄານແມ່ນໄດນ້ າໃຊ ້ IFRS 16 ໂດຍການນ າໃຊວ້ທິໃີນການປ່ຽນແປງຄນືຍອ້ນຫ ງັໃນການນ າໄປໃຊນ້ະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມນ າໃຊ ້
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ພາຍໃຕວ້ທິນີີ,້ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດຖ້ກືນ າໄປໃຊຄ້ນືຍອ້ນຫ ງັກບັຍອດລວມສະສມົເພີ່ ມຂືນ້ມາ
ທີ່ ມຜີນົຕ ່ ກບັການນ າໃຊເ້ລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານນະມືທ້ີ່ ເລີ່ ມຖກືນ າໃຊ.້ ທະນາຄານເລອືກທີ່ ຈະໃຊກ້ານປ່ຽນແປງ
ຄນືເພື່ ອທີ່ ຈະນ າໄປໃຊໃ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິເພື່ ອອະນຸຍາດໃຫມ້າດຕະຖານນີໃ້ຊສ້ະເພາະສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາເຊົ່ າ
ຂອງມາດຕະຖານ IAS 17 ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າ IFRIC 4 ນະມືທ້ີ່ ມກີານນ າໃຊຄ້ັງ້ທ າອດິ. ທະນາຄານໄດເ້ລອືກທີ່ ຈະໃຊກ້ານຍກົເວັັນ້
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5. ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ(ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 

ການຮບັຮູສ້ນັຍາເຊົ່ ານະວນັທທີີ່ ມກີານເຮດັສນັຍາທີ່ ມໄີລຍະເວລາ 12 ເດອືນ ຫ  ືໜອ້ຍກວ່າ ແລະ ບ ່ ໄດລ້ະບຸທາງເລອືກໃນການຊື ້
(ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້) ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ (ຊບັສນິມູນຄ່າຕ ່ າ). 
 

ຜນົກະທບົຂອງການນ າໃຊ ້IFRS 16 ນະ ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 (ເພີ່ ມຂືນ້/ຫ ຸດລງົ) ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ລາ້ນກບີ 
ຊບັສນິ  
ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ 41.695 
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ (38.381) 
ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 1.362 
ລວມຊບັສນິ 4.676 
  
ໜີສ້ນິ  
ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 8.987 
ລວມໜີສ້ນິ 8.987 
  
ລວມການດດັແກສ້ າລບັທນຶ:  
ກ າໄລສະສມົ (4.311) 
 
ກ. ລກັສະນະຜນົກະທບົໃນການນ າໃຊ ້IFRS 16 
 
ທະນາຄານມສີນັຍາເຊົ່ າຫ າຍຮູບແບບເຊັ່ ນ: ອາຄານ, ເຄື່ ອງຈກັ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ. ກ່ອນທີ່ ຈະນ າໃຊ ້IFRS 16, 
ທະນາຄານ ໄດຈ້ດັປະເພດຂອງແຕ່ລະສນັຍາເຊົ່ າ (ໃນຖານະຜູເ້ຊົ່ າ) ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ສນັຍາເຊົ່ າ ເປັນສນັຍາເຊົ່ າທາງການເງນິ 
ແລະ  ສນັຍາໃນການດ າເນນີງານ. ສນັຍາເຊົ່ າຖກືຈດັເປັນສນັຍາທາງການເງນີ ຖາ້ຫາກວ່າໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນ
ທງັໝດົ ຫ  ືເກອືບທງັໝດົທີ່ ຜູເ້ປັນເຈ ົາ້ຂອງຂອງສນັຍາເຊົ່ າສນິເຊື່ ອນັນ້ໃຫກ້ບັທະນາຄານ; ຖາ້ຫາກບ ່ ປະຕບິດັສນັຍານັນ້ຈະຖກືຈດັ
ປະເພດມາເປັນສນັຍາໃນການດ າເນນີງານ. ສນັຍາເຊົ່ າທາງການເງນິແມ່ນໄດຖ້ກືບນັທກຶເປັນຊບັສນິນະວນັທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ເຮດັສນັຍາ
ຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງຊບັສນິທີ່ ໄດເ້ຊົ່ າ ຫ  ືຖາ້ຫາກຕ ່ າກວ່າ, ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງຈ ານວນເງນິຂັນ້ຕ ່ າທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຕາມສນັຍາເຊົ່ າ. 
ຈ ານວນເງນິທີ່ ຈ່າຍຕາມສນັຍາແມ່ນຈະຖກືແບ່ງສ່ວນລະຫວ່າງດອກເບຍ້ (ຈະຖກືຮບັຮູເ້ປັນຕົນ້ທນຶທາງການເງນິ) ແລະ ການຫ ຸດ
ລງົຂອງໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ, ໃນສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານແມ່ນບ ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນຊບັສນິ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງສນັຍາແມ່ນ
ໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນຄ່າເຊົ່ າໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານໂດຍໃຊວ້ທິຄີດິໄລ່ແບບເສັນ້ຊື່ ຕະຫ ອດອາຍຸຂອງສນັຍາ. ຄ່າເຊົ່ າຈ່າຍ
ລ່ວງໜາ້ ແລະ ຄາ້ງຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າລ່ວງໜາ້ແມ່ນໄດຮ້ບັຮູເ້ປັນຄ່າໃຊຈ່້າຍລ່ວງໜາ້ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ໜີທ້ີ່ ຕອ້ງຊ າລະອື່ ນໆ ຕາມ
ລ າດບັ. ເມື່ ອນ າໃຊ ້IFRS 16, ທະນາຄານແມ່ນຈະໃຊວ້ທິຮີບັຮູ ້ແລະ ປະເມນີສນັຍາທງັໝດົແບບດ່ຽວ, ຍກົເວັນ້ແຕ່ສນັຍາເຊົ່ າ
ໄລຍະສັັນ້ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດກ້ ານດົບາງລາຍການທີ່ ຕອ້ງການສະເພາະ ແລະ ຜູ ້
ທີ່ ຈະນ າໄປປະຕບິດັຕວົຈງິ, ເຊິ່ ງມາດຕະຖານນີໄ້ດຖ້ກືນ າໃຊໂ້ດຍທະນາຄານ.
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 
5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 

 
 ສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ເຄຍີຖກືຈດັເປັນສນັຍາທາງການເງນິກ່ອນໜາ້ນີ ້
 
ທະນາຄານບ ່ ໄດປ່້ຽນແປງມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງການຮບັຮູຊ້ບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາສ າລບັສນັຍາທີ່ ເຄຍີ
ຈດັເປັນສນັຍາທາງການເງນິ (ເຊັ່ ນວ່າ: ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າແມ່ນເທົ່ າກບັສນັຍາເຊົ່ າຂອງຊບັສນິ 
ແລະ ໜີສ້ນິ ຖກືຮບັຮູພ້າຍໃຕ ້ມາດຕະຖານບນັຊ ີIAS 17). ສ າລບັມາດຕະຖານ IFRS 16 ແມ່ນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃຊ ້
ສນັຍາເຊົ່ າເຫ ົ່ ານີ ້ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທີ່  1 ມງັກອນ 2019. 
 
ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູສ້ດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າໜີສ້ນິ ສ າລບັສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ເຄຍີຖກືຈດັເປັນສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີ
ງານ, ຍກົເວັນ້ແຕ່ ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ແມ່ນໄດ ້
ຖກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າຕາມບນັຊ,ີ ຖາ້ຫາກວ່າມາດຕະຖານນີໄ້ດມ້ກີານນ າໃຊມ້າຕະຫ ອດ, ນອກຈາກອດັຕາການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງເງນິກູ ້
ຢືມນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ. ໃນບາງສນັຍາເຊົ່ າ, ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູອ້ງີຕາມມູນຄ່າທີ່ ທຽບເທົ່ າ
ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ, ເຊີ່ ງໄດມ້ກີານປັບປ່ຽນກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ ແລະ ຄ່າເຊົ່ າຄາ້ງຈ່າຍທີ່ ເຄຍີຮບັຮູມ້າ
ກ່ອນໜາ້ນີ.້ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າຈະຖກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງຈ ານວນເງນິທີ່ ຍງັເຫ ອືຕາມສນັຍາ, ການໃຊວ້ທິຫີ ຸດໄດກ້ ່ ຕ ່
ເມ ື່ ອອດັຕາຂອງເງນິກູຢື້ມນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າມກີານເພີ່ ມຂຶນ້. 
 
ທະນາຄານແມ່ນໄດນ້ າມາດຕະຖານນີໄ້ປໃຊໃ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິທີ່ ລວມມ:ີ 
 
 ໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫ ຸດຕ ່ ກບັຕາຕາລາງຕດິຕາມຂອງສນັຍາເຊົ່ າກບັສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ; 
 ໃຊໃ້ນການປະເມນີວ່າສນັຍາມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫ າຍ ຫ  ືບ ່  ກ່ອນວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ; 
 ການຍກົເວັນ້ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ຈະຖກືນ າໃຊກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອສນັຍາເຊົ່ ານັນ້ມໄີລຍະເວລາເຊົ່ າທີ່ ສິນ້ສຸດພາຍໃນ 12 ເດອືນ ນະວນັ

ທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ການນ າໃຊ;້ 
 ບ ່ ລວມເອາົຕົນ້ທນຶທາງກງົຈາກການປະເມນີມູນຄ່າຂອງສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ; 
 ໃຊເ້ພື່ ອເປັນຂ ມູ້ນພືນ້ຖານໃນການກ ານດົໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາເຊົ່ າເຊິ່ ງສນັຍາເຊົ່ າໄດລ້ະບຸທາງເລອືກໃນການຕ ່ ສນັຍາໃໝ່ 

ຫ  ືຍກົເລກີສນັຍາ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 

ກ. ລກັສະນະຜນົກະທບົໃນການນ າໃຊ ້IFRS 16 (ຕ ່ ) 
 

ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ສາມາດສມົທຽບໄດກ້ບັສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 
ດັ່ ງນີ:້ 
 
 ລາ້ນກບີ 

ຂ ຜູ້ກພນັໃນການດ າເນນີງານ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018  13.710 
ອດັຕາຄ່າສະເລ່ຍແບບຖ່ວງໜກັ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 5,59% 
ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດຂອງສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 9.000 

ລບົໃຫ:້  
ຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ - 
ຂຜູ້ກພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ (13) 

ໜີສ້ນິຂອງສນັຍາ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019  8.987 
 
ຂ. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ສ າຄນັ 
 
ນະໂຍບາຍຂາ້ງລຸ່ມນີແ້ມ່ນນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງທະນາຄານໃນການນ າໃຊມ້າດຕະຖານ IFRS 16, ເຊິ່ ງໄດຖ້ກືນ າໃຊຕ້ັງ້ແຕ່ວນັທທີີ່
ເລີ່ ມເຮດັສນັຍາ: 
 
• ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ 

 
ທະນາຄານຮບັຮູສ້ດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ເຮດັສນັຍາເຊົ່ າ (ເຊັ່ ນວ່າ: ວນັທທີີ່ ຊບັສນິນັນ້ພອ້ມໃນການໃຊງ້ານ). 
ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ແມ່ນປະເມນີມູນຄ່າຈາກຕົນ້ທນຶ, ຫກັໃຫ ້ຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າສະສມົ ແລະ ດດັແກຈ້າກ
ການຕມີູນຄ່າຄນືໃໝ່ຂອງໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ. ຕົນ້ທນຶຂອງສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິລວມມ ີຈ ານວນໜີສ້ນິຕາມສນັຍາທີ່ ໄດຮ້ບັ
ຮູ,້ ຕົນ້ທນຶທາງກງົເລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ໄດເ້ກດີຂືນ້ ແລະ ສນັຍາການຈ່າຍເງນິທີ່ ໄດຊ້ າລະນະວນັທ ີຫ  ືກ່ອນ ວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ ຫກັ
ໃຫ ້ລາຍຮບັຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສນັຍາ. ຍກົເວັນ້ກ ລະນທີີ່ ທະນາຄານມເີຫດຜນົພຽງພ ທີ່ ແນ່ນ່ອນທີ່ ຈະສາມາດນ າເອາົ
ກ າມະສດິໃນການນ າໃຊສ້ນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິ ນະວນັທີ່ ສິນ້ສຸດຂອງສນັຍາເຊົ່ າ, ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິທີ່ ໄດຮ້ບັຮູແ້ມ່ນໄດຖ້ກືຫກັ
ຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນແບບພືນ້ຖານເສັນ້ຊື່ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ ສັນ້ກວ່າທີ່ ໄດປ້ະເມນີຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານຂອງຊບັສນິເຫ ົ່ ານັນ້ ແລະ ຕາມ
ອາຍຸຂອງສນັຍາ. ເຊິ່ ງຊບັສນິຖກືໃຊໄ້ປອາດຈະມກີານເສື່ ອມມູນຄ່າ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 
ຂ. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
• ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 

 
ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ, ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູໜ້ີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ໄດປ້ະເມນີມູນຄ່າຈາກມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງຄ່າເຊົ່ າ
ທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາເຊົ່ າ. ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງສນັຍາເຊົ່ າລວມມ ີຄ່າໃຊຈ່້າຍຄງົທີ່  (ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າແບບຄງົທີ່ ຕາມ
ເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ)້ ຫກັໃຫ ້ລາຍຮບັຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສນັຍາ, ຄ່າເຊົ່ າຜນັແປທີ່ ອງີຕາມດດັສະນ ີຫ  ື
ອດັຕາ ແລະ ຈ ານວນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງຈ່າຍພາຍໃຕມູ້ນຄ່າຄງົເຫ ອືຕາມການຄ າ້ປະກນັ. ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງສນັຍາເຊົ່ າຍງັລວມທງັ
ລາຄາໃນການໃຊສ້ດິຕາມທາງເລອືກໃນການຊືສ້ນັຍາເຊົ່ າຢ່າງເໝາະສມົທີ່ ປະຕບິດັໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕອ້ງຈ່າຍຄ່າປັບໃໝເມື່ ອ
ມກີານຍກົເລີກສນັຍາ, ຖາ້ຫາກວ່າໄລຍະຂອງສນັຍາເຊົ່ າສົ່ ງຜົນກະທບົຕ ່ ກບັການນ າໃຊທ້າງເລອືກການຍກົເລີກສນັຍາຂອງ
ທະນາຄານ. ຄ່າເຊົ່ າຜນັແປທີ່ ບ ່ ໄດອ້ງີຕາມດດັສະນ ີຫ  ືອດັຕາ ໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາໃດໜື່ ງເມື່ ອເກດີມເີຫດການ 
ຫ  ືເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານຊ າລະເງນິເກດີຂືນ້.  
 
ການຄດິໄລ່ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ, ທະນາຄານຈະນ າໃຊອ້ດັຕາການກູຢື້ມທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນວນັເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການເຊົ່ າ
ຖາ້ວ່າອດັຕາດອກເບຍ້ໃນສນັຍາເຊົ່ ານັນ້ຍງັບ ່ ສາມາດລະບຸໄດ.້ ຫລງັຈາກວນັເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ, ມູນຄ່າຂອງໜິີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ
ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງດອກເບຍ້ ແລະ ຫລຸດລງົຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ. ນອກຈາກນີ,້ ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງ
ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າແມ່ນຈະຖກືຕມີູນຄ່າຄນືຖາ້ຫາກເກດີມກີານດດັແກ,້ ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາການເຊົ່ າ, ການປ່ຽນແປງ 
ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າແບບຄງົທີ່ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ຫ  ືການປ່ຽນແປງການປະເມນີເພື່ ອຊືສ້ນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິ. 

 
ການເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ ແລະ ການເຊົ່ າຊບັສນິໃນມນູຄ່າທີ່ຕ  ່ າ 
 
ທະນາຄານໄດນ້ າໃຊນ້ະໂຍບາຍການຍກົເວັນ້ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ກບັສນັຍາເຊົ່ າເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນໄລຍະສັນ້ (ເຊັ່ ນ: ສນັຍາ
ເຊົ່ າທີ່ ມໄີລຍະ 12 ເດອືນ ຫ  ືໜອ້ຍກວ່ານບັຈາກມືທ້ີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ບ ່ ລວມກບັຕວົເລອືກການຊື)້. ນອກນີ ້ຍກົເວັນ້ການຮບັຮູກ້ານ
ເຊົ່ າຊບັສນິມູນຄ່າຕ ່ າເພື່ ອເຊົ່ າອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການທີ່ ຄາດວ່າຈະມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ ແລະ ຄ່າເຊົ່ າຊບັ
ສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າແມ່ນຈະຖກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຈ່າຍຕາມຮູບແບບເສັນ້ຊື່  ຕະຫລອດອາຍຸສນັຍາເຊົ່ າ. 
 
• ຂ ຄ້ວນພຈິາລະນາທີ່ສ າຄນັໃນການກ ານດົໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລອືກໃນການຕ ່ອາຍຸສນັຍາ 
 
ທະນາຄານກ ານດົໄລຍະເວລາການເຊົ່ າໃຫເ້ປັນໄລຍະເວລາການເຊົ່ າທີ່ ບ ່ ສາມາດຍກົເລກີໄດ,້ ລວມເຖງິໄລຍະເວລາທີ່ ຄວບຄຸມທາງ
ເລອືກທີ່ ຈະຕ ່ ອາຍຸສນັຍາ ຖາ້ວ່າມເີຫດຜນົແນ່ນອນທີ່ ຈະປະຕບິດັ, ຫ ໄືລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງທີ່ ຄວບຄຸມໂດຍທາງເລອືກທີ່ ຈະຢຸດເຊົ່ າ
ສນັຍາ ຖາ້ຫາກວ່າມເີຫດຜົນແນ່ນອນທີ່ ຈະບ ່ ຖືກປະຕບິດັ. ທະນາຄານມທີາງເລອືກພາຍໃຕບ້າງສນັຍາທີ່ ຈະເຊົ່ າຊບັສິນໃນ
ເງ ື່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີເປັນເວລາ 3 ເຖງິ 5 ປີ. ທະນາຄານຕອ້ງພຈິາລະນາປະເມນີເຖງິຄວາມເໝາະສມົໃນການປະຕບິດັທາງເລອືກ
ດັ່ ງກ່າວ ຫ  ືສາ້ງຂືນ້ໃໝ່. ທາງເລອືກດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດພ້ຈິາລະນາເຖງິທຸກປັດໄຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ສາ້ງແຮງຈງູໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 
ຂ. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
• ຂ ຄ້ວນພຈິາລະນາທີ່ສ າຄນັໃນການກ ານດົໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລອືກໃນການຕ ່ອາຍຸສນັຍາ (ຕ ່ ) 
 
ເພື່ ອໃຫເ້ກດີການປະຕບິດັໃໝ່. ຫ ງັຈາກວນັເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ, ທະນາຄານຈະປະເມນີໄລຍະເວລາໃນການເຊົ່ າໃໝ່ ຖາ້ຫາກມີ
ເຫດການຈ າເປັນ ຫລ ືສະຖານະການທີ່ ປ່ຽນແປງພາຍໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ່ ຄວາມອາດສາມາດຂອງການປະຕບິດັ 
(ຫ  ືບ ່ ປະຕບິດັ) ທາງເລອືກໃໝ່ (ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດທຸລະກດິເປັນຕົນ້). 
 
ທະນາຄານໄດລ້ວມໄລຍະເວລາການປະຕບິດັການຕ ່ ສນັຍາເປັນອກີພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໄລຍະເວລາການເຊົ່ າສ າລບັການເຊົ່ າອາຄານ 
ແລະ ເຄື່ ອງຈກັ ເນື່ ອງຈາກຊບັສນິເຫ ົ່ ານີມ້ຄີວາມສ າຄນັຕ ່ ກບັການປະຕບິດັງານ. ສນັຍາເຊົ່ າເຫ ົ່ ານີ ້ ລວມມກີານເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ທີ່ ບ ່
ສາມາດຍກົເລກີໄດ ້(ເຊັ່ ນ: 3 ເຖງິ 5 ປີ)  ແລະ ຈະມຜີນົກະທບົໃນແງ່ລບົຕາມມາຖາ້ຫາກການປ່ຽນແທນນີຍ້ງັບ ່ ສາມາດປະຕບິດັ
ໄດຢ່້າງແທຈ້ງິ. ທາງເລອືກໃນການຕ ່ ອາຍຸສນັຍາຂອງລດົຍນົແມ່ນຈະບ ່ ລວມເປັນສ່ວນໜຶ່ ງໃນໄລຍະຂອງສນັຍາເຊົ່ າ ເພາະວ່າ
ທະນາຄານມນີະໂຍບາຍໃນການເຊົ່ າລດົຍນົໄລຍະເວລາບ ່ ເກນີ 5 ປີ, ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງຈະບ ່ ມກີານປະຕບິດັໃນທາງເລອືກໃນການຕ ່
ສນັຍາດັ່ ງກ່າວນີ ້
 
ຄ. ມນູຄ່າທີ່ຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງນິ 
 
ມູນຄ່າທີ່ ສະແດງຢູ່ດາ້ນລຸ່ມນີ ້ ເປັນມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິຂອງທະນາຄານ ແລະ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະ: 
 
 ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ໜີ້ສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 41.695 8.987 
ຊືເ້ຂົາ້ເພີ່ ມ 4.927 4.927 
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫ ຸຸຸ ຍ້ຫຽ້ນ (2.562) - 
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ - 214 
ລາຍຈ່າຍທີ່ ໄດຊ້  າລະ - (5.413) 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 44.060 8.715 
 
ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູລ້າຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າຈາກການເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ ເປັນສະກຸນເງນິກບີ 13 ລາ້ນໃນໄລຍະເວລາຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊແີລະການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.3  ຜນົປະໂຫຍດພາຍຫ ງັອອກການ 
 

ໃນປີ 2019, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານຕ ່ ກບັຜນົປະໂຫຍດພາຍຫ ງັອອກການແມ່ນ ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງໃໝ່ ດັ່ ງທີ່ ໄດ ້
ເປີດເຜຍີໃນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ6.14 
 

6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ 

 

6.1 ການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 
 

ການເຮດັທຸລະກ າທີ່ ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ ຖກືບນັທກຶ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງນິກບີ ໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາແລກ-
ປ່ຽນນະວັນັທທີີ່ ເຮດັທຸລະກ າ. ຊບັສນິ ແລະ ຫນີສ້ນິທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດ ້ຖກືແລກປ່ຽນຄນືເປັນເງນິ
ກບີ ໂດຍໃຊອ້ດັຕາແລກປ່ຽນນະວນັທສີາ້ງບດົລາຍງານ (ເບີ່ ງລາຍລະອຽດອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່
ໃຊໃ້ນການແລກປ່ຽນເປັນເງນິກບີ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ 31 ທນັວາ 2018 ໃນ ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ42). 
ສ່ວນຜດິດ່ຽງທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການຕມີູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານແມ່ນຖກືບນັທກຶເຂົາ້ໃນໃບລາຍງານຜນົ
ການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 

 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ 
 

6.2.1 ວນັທຂີອງການຮບັຮູ ້
 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທງັໝດົ, ຍກົເວັນ້ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້, ຖກືຮບັຮູ ້
ເບືອ້ງຕົນ້ໃນມືທ້ີ່ ຖກືຊື ້- ຂາຍ ເຊັ່ ນ: ມືທ້ີ່ ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງໃນພນັທະສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ. ນີ ້
ລວມທງັ ‘‘ວທິກີານຄາ້ປົກກະຕ’ິ’ - ການຊື ້ຫ  ືການຂາຍຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານນ າສົ່ ງຕາມກ ານດົ
ເວລາທີ່ ໄດຖ້ກືກ ານດົໂດຍກດົໝາຍ ຫ  ືລະບຽບການເງນິໃນສະຖານທີ່ ຊືຂ້າຍ. ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແມ່ນ
ຖກືຮບັຮູໃ້ນເມື່ ອເງນິໄດໂ້ອນເຂົາ້ບນັຊ ີຂອງລູກຄາ້ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. ທະນາຄານຮບັຮູໜ້ີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດຮ້ບັ
ເງນິຈາກລູກຄາ້ເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. 

 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6.2.2 ການຕມີນູຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ຂອງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 
 

 ການຈດັປະເພດເຄື່ ອງມທືາງການເງນິຕາມການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນຂຶນ້ກບັລກັສະນະຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ 
ຈດຸປະສງົຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຕອ້ງການ. ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທງັໝດົແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້
ຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າບວກກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ເກດີຈາກການຊື,້ ຍກົເວັນ້ໃນກ ລະນຂີອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມູນຄ່າ
ຍຸຕທິ າຖກືບນັທກຶໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ. 

 
6.2.3 ຊບັສນິທາງການເງນິ ຫລ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ 
 

 ຊບັສນິທາງການເງນິ ຫລ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ ແມ່ນຖກືບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິສງັລວມ
ກດິຈະການຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າ. ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸຕທິ າແມ່ນຖືກບນັທກຶເປັນ ‘‘ກ າໄລ/(ຂາດທນຶ) ສຸດທໃິນຫລກັ
ຊບັ ແລະ ການຊື-້ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ’’. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ເງນິປັນຜນົ ແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ "ກ າໄລ/(ຂາດທນຶ) 
ສຸດທ ິຈາກຫລກັຊບັ ແລະ ການຊື ້- ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ". ອງີຕາມ ກ ານດົເວລາຂອງສນັຍາ ຫລ ືເມື່ ອສດິໃນການຈ່າຍ
ໄດເ້ກດີຂຶນ້ ເຊິ່ ງລວມຢູ່ໃນປະເພດນີແ້ມ່ນມຫີລກັຊບັລງົທນຶ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຊື ້- ຂາຍໃນໄລຍະສັນ້. 

 

6.2.4 ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
  

ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (EIR) ແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫ ຸດຕວົຈງິທີ່ ໄດຈ້າກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫ  ື
ລາຍຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫ  ືໄລຍະສັນ້ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັ
ສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືດດັແກ ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດແ້ກໄ້ຂ
ການຄາດຄະເນລາຍຮບັ ຫ  ືລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖກືຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງ
ຂອງ ມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວຈະຖືກບນັທກຶເປັນ ‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິ ແລະ 
‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ນະໂຍບາຍການບນັຊສີ າລບັວທິ ີEIR ແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງການນ າໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືເຊິ່ ງໄດອ້ະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເລກທ:ີ 
 

► 6.2.7 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’ 
► 6.7 ສ າລບັ ‘ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’ 
 

6.2.5  ມືທ້ ີ1 ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ  
 
 ເມື່ ອລາຄາໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງລາຄາຕາມທອ້ງຕະຫ າດໃນປັດຈບຸນັ ຂອງເຄື່ ອງມກືານ

ເງນິອັນດຽວກນັ ຫ ື ອີງຕາມມູນຄ່າທີ່ ໄດສ້ າຫ ວດໃນຕະຫ າດ, ທະນາຄານຮັບຮູສ່້ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືທ້ີ່
ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າ (‘ມືທ້ ີ1’ ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ) ໃນ  “ລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍສຸດທຈິາກການຊືຂ້າຍ
ເງນິຕາຕ່າງປະເທດ”. ໃນກ ລະນທີີ່ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າຖກື ານດົຕາມຖານຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ໄດຖ້ກືສ າຫ ວດ, ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາ
ໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ ໄດຈ້າກນ າໃຊເ້ຕກັນກິການຕມີູນຄ່າດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍ
ງານຜນົການດ າເນນີງານກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອຂ ມູ້ນສາມາດຊອກຫາໄດ ້ຫ  ືເມື່ ອເຄື່ ອງມກືານເງນິບ ່ ຖກືຮບັຮູ.້ 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.6 ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 
 

ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ປະກອບມ ີຫ ກັຊບັທນຶ ແລະ ຫ ກັຊບັໜີ.້ ຫ ກັຊບັທນຶຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນ
ຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ຖາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ຫ ກັຊບັດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ໄດຖ້ກືຈດັເປັນປະເພດຫ ກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ ຫ  ືຫ ກັຊບັ
ທີ່ ບນັທກຶມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ໂດຍຜ່ານ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶໂດຍກງົ.  

 ທະນາຄານຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັຮູບ້ນັດາເງນິກູ ້ຫ  ືໜີຕ້ອ້ງຮບັເປັນການລງົທນຶການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ.  

ຫລງັຈາກການຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້, ການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ໄດຖ້ກືຕມີູນຄ່າເປັນມູນຄ່າຍຸຕທິ າ. 

  

ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶທີ່ ບ ່ ເກດີຂຶນ້ຈງິ ແມ່ນຖືກຮບັຮູໂ້ດຍກງົໃນປະເພດທນຶ (ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການ
ທຸລະກດິ) ເປັນ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. ເມື່ ອການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວໝດົກ ານດົ, ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶສະສມົ
ກ່ອນໜາ້ນີ ້ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ ວ່າແມ່ນ “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ” 
ເມື່ ອທະນາຄານລງົທນຶຫລາຍກວ່າໜຶ່ ງລາຍການໂດຍນ າໃຊຫ້ລກັຊບັຄ າ້ປະກນັດຽວກນັ, ມນັຈະຖືກສະສາງອອກຕາມ
ຫລກັການເຂົາ້ກ່ອນ-ອອກກ່ອນ. ເງນິປັນຜນົທີ່ ຫາມາໄດໃ້ນຊ່ວງໄລຍະການຖຊືບັສນິການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ຖກືຮບັຮູໃ້ນ
ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມການກດິຈະການ ວ່າເປັນ “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານອື່ ນໆ” ເມື່ ອສດິຂອງການ
ໄດຮ້ບັເງນິປັນຜນົຂອງທະນາຄານ ຖືກສາ້ງຂຶນ້. ເມື່ ອການຂາດທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶ
ດັ່ ງກ່າວນັນ້ ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ ວ່າເປັນ  “ການຫກັຄ່າເສື່ ອມການລງົທນຶທາງ
ການເງນິ” ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. 

 

6.2.7 ການລງົທນຶທີ່ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 
 

ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົແມ່ນຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທາງການເງນິ ເຊິ່ ງມກີານກ ານດົໄວຢ່້າງຈະແຈງ້ 
ຫ  ື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 ້ຖາ້ຫາກມູນຄ່າຍຸຕທິ າມກີານຫ ຸດລງົ ຫ  ືຫ ຸດລງົຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶຊື ້ຫ  ືໄລຍະເວລາຂອງການຫ ຸດລງົຂອງລາຄາມີ
ລກັສະນະຍາວນານ. ຄ່າເສື່ ອມທີ່ ເກດີຈາກຫລກັຊບັແບບນີຈ້ະຖືກບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມການ
ກດິຈະການ ໃນພາກສ່ວນຂອງ “ລາຍຈ່າຍຈາກຂາດທນຶສນິເຊື່ ອ”. 

 

ຖາ້ທະນາຄານຕອ້ງການຂາຍ ຫ  ື ຈດັປະເພດການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃໝ່ກ່ອນມືຄ້ບົກ ານດົ (ນອກເໜອືຈາກມ ີ
ເຫດການໃດໜຶ່ ງສະເພາະ), ລາຍການຄງັຫລກັຊບັທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົທງັໝດົຈະຖກືປ່ຽນແປງ ແລະ 
ຈະຕອ້ງຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ເປັນ ຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຈະຖກືຫາ້ມບ ່ ໃຫຈ້ດັປະເພດຊບັສນິ
ການເງນິໃດໆໃຫເ້ປັນຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົພາຍໃນ 2 ປີ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.8  ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ກູຄາ້ 
 

 ‘ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ’ ແລະ ‘ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້’, ລວມມຊີບັສນິການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທີ່ ມໄີລຍະ
ເວລາ ຫ  ື ສາມາດກ ານດົໄລຍະເວລາການຊ າລະທີ່ ແນ່ນອນ ເຊິ່ ງລາຄາຊບັສນິເຫ ົ່ ານັນ້ບ ່ ໄດມ້ກີານຊື-້ຂາຍໃນຕະຫ າດ, ນອກເໜອື
ຈາກ:  
► ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຂາຍທນັທ ີ ຫ  ື ທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດໃ້ນໄລຍະສັນ້ ແລະ ນັນ້ກ ່ ຂຶນ້ຢູ່ກບັການ

ຮບັຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້, ກ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ; 
► ທະນາຄານຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ກ ານດົມູນຄ່າຂາຍ; 
► ທະນາຄານອາດຈະບ ່ ໄດກ້ າໄລຈາກການລງົທນຶທງັໝດົ ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິ. 

 

 ຫ ງັຈາກການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ເງນິຝາກກບັທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ ຈະຖືກບນັທກຶລງົ
ບນັຊນີ າໃຊ ້ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ “EIR”) ລບົໃຫລ້າຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມ. ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່
ໂດຍຄ ານງຶເຖງິສ່ວນຫ ຸດຂອງຊບັສນິທີ່ ໄດມ້າ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. 
 
ເພາະສະນັນ້, ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູລ້າຍຮບັດອກເບຍ້ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາຜນົຕອບແທນເຊິ່ ງເປັນອດັຕາການຄາດຄະເນທີ່ ດີ
ທີ່ ສຸດຂອງອດັຕາຜນົຕອບແທນຄງົທີ່ ຕາມອາຍຸເງນິກູ,້ ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມກີານຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ
ໃນການຄດິໄລ່ຄ່າທ ານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລກັສະນະອື່ ນໆຂອງວງົຈອນຊວີດິຜະລດິຕະພນັ (ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້, ດອກ
ເບຍ້ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ). 

 

 ຖາ້ຫາກວ່າການຄາດຄະເນມກີານປັບປຸງແກໄ້ຂ, ຈະຕອ້ງມກີານບນັທກຶການດດັແກເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຫ ຸດລງົ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບ
ລາຍງານຖານະການເງນິ ອງີຕາມການເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຫ ຸດລງົຂອງລາຍຮບັດອກເບຍ້. ຫ ງັຈາກນັນ້, ມູນຄ່າດດັແກດ້ັ່ ງກ່າວຈະຖກື
ຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມ ແລະ ຖກືບນັທກຶເປັນດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 

 ທະນາຄານອາດຈະອອກຂ ຜູ້ກພນັເງນິກູເ້ມ ື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ເງນິກູດ້ ັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ມ ີ
ໄວເ້ພື່ ອຄາ້ຂາຍເພາະວ່າຈດຸປະສງົແມ່ນຂາຍເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້. ຂ ຜູ້ກພນັເຫລົ່ ານີຈ້ະຖກືບນັທກຶ ແລະ ຖກືປະເມນີຕາມມູນຄ່າ 
ຍຸດຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ. 

 

ເມື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ກ ່ ຈະຖກືຮກັສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບ ່ ຂາຍໃນໄລຍະສັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັຈະຖກືບນັທກຶເມື່ ອສນັຍາໄດ ້
ຖກືເຮດັຂຶນ້ ແລະ ມແີນວໂນມ້ບົ່ ງບອກວ່າການຂາດທນຶຈະເພີ່ ມຂຶນ້ (ຕວົຢ່າງ: ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫຄູ່້ສນັຍາ). 

 

6.2.9  ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລກູຄາ້ ແລະ ທນຶກູຢື້ມອື່ນ 
 

“ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື” ປະກອບມຂີ ຕ້ກົລງົຕາມສນັຍາທີ່ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານມີ
ພນັທະທີ່  ຕອ້ງຈ່າຍເງນິສດົ ຫ  ືຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆໃຫແ້ກ່ເຈ ົາ້ຂອງສນັຍາ. 

 
 ຫ ງັຈາກມກີານປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ‘ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ທນຶກູຢື້ມ’ ຈະຖກືປະເມນີອງີຕາມການ

ຫກັມູນຄ່າເສື່ ອມໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ (‘EIR’). ມູນຄ່າເສື່ ອມຖືກຄດິໄລ່ໂດຍອງີ ຕາມສ່ວນຫລຸດ ແລະ ຄ່າ
ທ ານຽມຂອງໜີ ້ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 
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”, ຫ  ື“ຊບັ
ສນິທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ”. ນບັຈາກວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ທະນາຄານຍງັໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຄນືໃໝ່ ບນັດາເຄື່ ອງມກືານ
ເງນິທີ່  ນອກເໜອືຈາກ “ເຄື່ ອງມກືານເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ”. ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ຈະ
ຖກືບນັ ທກຶດວ້ຍມູນຄ່າຍຸຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ຕມີູນຄ່າຄນື, ເຊິ່ ງມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່. 

 

 ສ າລບັຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊບັສນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”, ທຸກໆກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກຊບັ
ສນິດັ່ ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ ໄດລ້ງົບນັຊເີປັນທນຶເຈ ົາ້ຂອງແມ່ນຖກືສະສາງໄປເປັນກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶຈາກອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັ 
ເຫ ອືຂອງການລງົທນຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ທຸກໆສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່ ແລະ ກະແສ
ເງນິສດົທີ່ ຄາດຄະເນໄວແ້ມ່ນຈະຖກືສະສາງອອກຕາມອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັເຫ ອືຂອງຊບັສນິໂດຍໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ຖາ້
ຊບັສນິຖກືກ ານດົວ່າມກີານເສື່ ອມຄ່າມູນຄ່າທີ່ ລງົບນັຊເີປັນທນຶເຈ ົາ້ຂອງນັນ້ແມ່ນຈະຖືກນ າມາລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົ
ການດ 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 ຫ  ື
ຄອບຄອງໄວ ້ຈນົຄບົກ ານດົ. ຖາ້ຊບັສນິການເງນິຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ແລະ ຖາ້ທະນາຄານໄດຄ້າດຄະເນເງນິສດົທີ່ ຈະໄດ ້
ຮບັໃນອະນາຄດົເພີ່ ມໃນພາຍຫລງັເນື່ ອງຈາກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິສດົດັ່ ງກ່າວເພີ່ ມຂຶນ້, ຜນົກະທບົຂອງການ
ເພີ່ ມຂຶນ້ນັນ້ ແມ່ນໄດບ້ນັທກຶເປັນການດດັແກ ້ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ຈາກມືທ້ີ່ ການຄາດຄະເນມກີານປ່ຽນແປງ. 

  

ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ແມ່ນການເລອືກໂດຍຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຖກືກ ານດົເປັນເຄື່ ອງມໂືດຍພືນ້ຖານເຄື່ ອງມ.ື 
 

6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຫ  ືສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ) ຈະຖກືຢຸດຮບັຮູ ້

ເປັນຊບັສນິ ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອສດິທທິີ່ ຈະໄດຮ້ບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິທີ່ ໄດຫ້ມດົອາຍຸແລວ້. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຍງັຢຸດຮບັ
ຮູເ້ປັນຊບັສນິ ໃນກ ລະນທີີ່ ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວຖກືໂອນ ແລະ ການໂອນດັ່ ງກ່າວສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ.້ 

 

 ທະນາຄານຖວ່ືາໄດໂ້ອນຊບັສນິຖາ້ຫາກວ່າ: 
 

 ທະນາຄານໄດໂ້ອນກ າມະສດິທງັໝດົໃນການຮບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິ ຫ  ື
 ການຮກັສາສດິທໃິນການຮບັກະແສເງນິສດົ ແຕ່ຕອ້ງມພີນັທະຜູກພນັທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍກະແສເງນິສດົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັທງັໝດົ

ໃນອະນາຄດົໂດຍທນັທໃີຫພ້າກສ່ວນທສີາມພາຍໃຕຮູ້ບແບບ ‘ການຕດິພນັ’. 
 

ການຕດິພນັ ເປັນການເຮດັທຸລະກ າຜ່ານທະນາຄານຖືເປັນລາຍການທີ່ ເກດີຂຶນ້ ເມື່ ອທະນາຄານຖືສດິຕາມສນັຍາ ເພື່ ອຮບັ
ກະແສເງນິສດົຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຊບັສນິເດມີ), ແຕ່ຖເືປັນພາລະຜູກພນັຕາມສນັຍາທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍຊ າລະເງນິສດົໃຫ ້
ແກ່ກດິຈະການຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງແຫ່ງ (ຜູຮ້ບັສຸດທາ້ຍ), ເມື່ ອມກີານປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທງັສາມຂ ດ້ ັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ ນະວນັທ ີ30 
ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານບ ່ ມຊີບັສນິທາງການເງນິພາຍໃຕຮູ້ບແບບດັ່ ງກ່າວ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສັງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
 

30 

 

 
6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ ້ກ ຕ ່ ເມື່ ອ: 
 

 ທະນາຄານໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິດັ່ ງກ່າວ ຫ  ື
 ທະນາຄານບ ່ ໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮກັສາຄວາມສ່ຽງທງັໝດົໄວ ້ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງຊບັສນິ ທງັໝດົ, ແຕ່

ໄດໂ້ອນການຄວບຄຸມຊບັສນິດັ່ ງກ່າວແລວ້ 
 

ອງີຕາມຂ ມູ້ນດາ້ນເທງິ, ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖກືໂອນຖາ້ຫາກຜູຮ້ບັໂອນມຄີວາມສາມາດໃນການ
ຂາຍຊບັສນິໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົທສີາມທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ ສາມາດໃຊຄ້ວາມສາມາດດັ່ ງກ່າວໄດພ້ຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ ່ ມຂີ ້
ຈ າກດັໃດໆກ່ຽວກບັການໂອນ. 

 

 ເມື່ ອທະນາຄານໄດໂ້ອນສດິໃນການຮບັເງນິສດົຈາກຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕດິພນັ, ແລະ ບ ່ ໄດ ້
ໂອນ ຫ  ືຍງັຄງົຮກັສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິ ຫ  ືໄດໂ້ອນສດິໃນການຄວບຄຸມຊບັສນິ, ຊບັສນິ
ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານຍງັມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັສນິນັນ້ໆ. ໃນກ ລະນນີີທ້ະນາຄານຍງັຮບັຮູເ້ປັນໜີສ້ນິໃນເຄອື, 
ຊບັສນິທີ່ ຖກືໂອນ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຕດິພນັແມ່ນ ຖກືປະເມນີບນົພືນ້ຖານທີ່ ວ່າມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງ
ທະນາຄານທີ່ ມຢູ່ີ. 

 

 ການສບືຕ ່ ຂອງຮູບແບບຂອງການຄ າ້ປະກນັຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ໄດໂ້ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນລະດບັຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າເດມີຂອງຊບັສນິ 
ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພຈິາລະນາວ່າ ທະນາຄານມຄີວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີ.້ 

 

ນອກຈາກນີທ້ະນາຄານຍງັຢຸດຮບັຮູບ້ນັດາຊບັສນິທາງການເງນິໂດຍສະເພາະການໃຫກູ້ຢື້ມແກ່ລູກຄາ້ ເມື່ ອເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ້
ຕກົລງົສ່ວນໃຫຍ່ໄດມ້ກີານເຈລະຈາກນັໃໝ່ ແລະ ຖກືພຈິາລະນາເປັນກູຢື້ມໃໝ່, ສ່ວນຜດິດ່ຽງຈະຖກືບນັທກຶເປັນຄ່າເສື່ ອມ
ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 
6.3.2 ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

ໜີສ້ນິທາງການເງນິຈະຖກືຢຸດຮບັຮູໃ້ນບນັຊເີມື່ ອພນັທະຕ ່ ກບັໜີສ້ນິດັ່ ງກ່າວໄດສ້ິນ້ສຸດ ຫ  ື ໄດມ້ກີານຍກົເລກີ ຫ  ືໝດົອາຍຸ. 
ເມື່ ອໜີສ້ນິການເງນິທີ່ ມຢູ່ີຖກືແທນທີ່  ດວ້ຍໜີສ້ນິອື່ ນໆຈາກເຈົາ້ໜີຜູ້ເ້ກົ່ າໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຫ  ືປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ໜີສ້ນິທີ່ ມຢູ່ີ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫ  ືການປັບປຸງຖກືປະຕບິດັເຊັ່ ນດຽວກບັການສະສາງບນັຊໜີີສ້ນິເດມີອອກ ແລະ ຮບັຮູໜ້ີ ້
ສນິໃໝ່, ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງ ຂອງຍອດຍກົມາຈະຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ການພຈິາລະນາທີ່ ໄດ ້
ຈ່າຍຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 
6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ທະນາຄານປະເມນີໃນມືເ້ຮດັໃບລາຍງາຍຖານະການເງນິວ່າມຫີລກັຖານຊດັເຈນທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຊບັສນິການເງນິ ຫ  ື

ກຸ່ມຂອງຊບັສນິການເງນິມກີານເສື່ ອມມູນຄ່າ ຫ  ືບ ່ . ຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືກຸ່ມຂອງຊບັສນິການເງນິຈະຖວ່ືາມຄີວາມເສຍຫາຍ
ຖາ້ພຽງແຕ່ວ່າມ ີຫລກັຖານຊດັເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜນົຂອງໜຶ່ ງ ຫ  ືຫລາຍເຫດການທີ່ ປະກດົຂຶນ້ຫລງັຈາກ ມກີານ
ຮບັຮູຊ້ບັສນິ (ເກດີມ ີ“ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶ່ ງ (ຫ  ືຫລາຍເຫດການ) ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົ ເຖງິການ
ຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືກຸ່ມຂອງຊບັສນິການເງນິທີ່ ສາມາດຄາດຄະເນໄດຢ່້າງໜາ້ເຊື່ ອ
ຖ.ື  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສັງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
 

31 

 

 
6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

 ຫລກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າອາດລວມມ:ີ ຕວົຊີວ້ດັວ່າຜູກູ້ຢື້ມ ຫ  ືກຸ່ມຂອງຜູກູ້ຢື້ມແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນ ການ
ເງນິ, ການຜດິສນັຍາ ຫ  ືບ ່ ສາມາດຊ າລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້, ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າພວກເຂາົຈະລົມ້ລະລາຍ ຫ  ືການ
ປັບປຸງລະບບົ ການເງນິຄນືໃໝ່ ແລະ ຂ ມູ້ນອື່ ນໆທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົ ຫລຸດລງົ ເຊັ່ ນ: 
ການປ່ຽນແປງໜີ ້ເກນີກ ານດົ ຫ  ືເງ ື່ອນໄຂດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຜດິສນັຍາ. 

 
6.4.1 ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ຮບັຮູຕ້າມຄ່າເຊື່ອມມນູຄ່າ 
 

ການຂາດທນຶການເສື່ອມມນູຄ່າ 
 

ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບນັທກຶຕາມມູນຄ່າສຸດທຫິລງັຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ (ເຊັ່ ນ: ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກ
ຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື ແລະ ການກູຢື້ມອື່ ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມນີຫ ກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິວ່າ
ມຫີລກັຖານການເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິການເງນິນັນ້ສ າຄນັ ຫ  ືບ ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາສະເພາະໂດຍຜູບ້ ລຫິານ. 
 

ຖາ້ຫາກມຫີລກັຖານວ່າຄ່າເສື່ ອມເກດີຂຶນ້, ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມຈະຖກືຕມີູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍກົມາຂອງຊບັ ສນິ 
ແລະ ຍອດເຫ ອືປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ (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 ຕດິພນັຈະຖືກສະສາງອອກ ເມື່ ອທະນາຄານໄດພ້ຈິາລະນາວ່າຈະບ ່ ສາມາດເກບັໜີໄ້ດ ້ແລະ ເມື່ ອ 

ຫລກັຊບັຄ າ້ ປະກນັຖກືໂອນໃຫທ້ະນາຄານ. ຖາ້ໃນປີຕ ່ ມາ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຈະເພມີຂຶນ້ ຫ  ືຫລຸດລງົຍອ້ນວ່າມເີຫດການ ເກດີ
ຂຶນ້ຫລງັຈາກໄດ ້ຫກັຄ່າເສື່ ອມ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍທີ່ ຖກືຫກັໄວກ່້ອນໜາ້ນີຈ້ະເພມີຂຶນ້ ຫ  ືຫລຸດລງົໂດຍການດດັແກ ້ໃນບນັຊີ
ລາຍຈ່າຍ, 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 ້ຫ  ືບ ່ ກ ່ ຕາມ. 

 
 ຮູບແບບການເສື່ອມມນູຄ່າເປັນກຸ່ມ 
 
 ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນກຸ່ມ, ຊບັສນິການເງນິແມ່ນຖກືຈດັເປັນກຸ່ມ ຕາມລກັສະນະຄວາມ ສ່ຽງທີ່ ຄາ້ຍ ຄື

ກນັ ເຊິ່ ງເປັນຕວົຊີວ້ດັຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໃ້ນການຈ່າຍເງນິຈ ານວນທງັໝດົອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ, ອງີ
ຕາມພືນ້ຖານຂອງການປະເມນີຜນົຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ຫ  ືການໃຫຄ້ະແນນໂດຍພຈິາລະນາຈາກ ປະເພດຊບັສນິ, 
ປະເພດອຸດສາຫະກ າ, ສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ສະຖານະພາບທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ).



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສັງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

6.4.1 ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ຮບັຮູຕ້າມມນູຄ່າຕດັຈ າໜ່າຍ (ຕ ່ ) 
 

 ກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມແມ່ນຖກືຄາດຄະເເນບນົພືນ້ຖານ
ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊບັສນິທີ່ ມລີກັສະນະຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັໃນກຸ່ມ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຖກືດດັແກບ້ນົ
ພືນ້ຖານຂ ມູ້ນທີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ເພື່ ອສ່ອງແສງເຖງິຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນປັດຈບຸນັ ເຊິ່ ງການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ ເປັນ
ບ່ອນອງີ ແລະ ເພື່ ອຍາ້ຍຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ ບ ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົໃນປັດຈບຸນັ. 

 
 ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີ່ ສ່ອງແສງເຖິງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກນັກບັ ການປ່ຽນແປງ 

ຂອງຂ ມູ້ນທີ່ ສງັເກດໄດຈ້າກປີຕ ່ ປີ (ເຊັ່ ນການປ່ຽນແປງອດັຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊບັສນິ, ລາຄາ ສນິຄາ້, ເງ ື່ອນໄຂການຊ າລະ, 
ຫ  ືປັດໄຈອື່ ນໆທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງິການຂາດທນຶໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການ ຂາດທນຶ). ວທິກີານ ແລະ ຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ນ າ
ໃຊໃ້ນການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົໄດທ້ບົທວນຄນືຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິເພື່ ອຫລຸດສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງຂາດທນຶ
ທີ່ ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທນຶຕວົຈງິ. 

 
6.4.2 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ  

ທະນາຄານຍງັໄດບ້ນັທກຶຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຕ ່ ການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ເມື່ ອເກດີການຫ ຸດລງົທີ່ ສ າຄນັ ຫ  ືການຫ ຸດລງົ ໃນມູນຄ່າ
ຍຸຕທິ າທີ່ ຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ ຂ ກ້ ານດົທີ່  “ສ າຄນັ” ຫ  ື“ຍາວນານ” ຕອ້ງຖກືພຈິາລະນາ, ການພຈິາລະນາດັ່ ງກ່າວນີ ້ທະນາຄານປະເມນີ
ລະຫວ່າງຫ າຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜງັຕງີຂອງລາຄາຮຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກ ານດົຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸຕທິ າທີ່ ຕ ່ າກວ່າຕົນ້
ທນຶ. 

6.4.3 ການປະເມນີມນູຄ່າຫ ກັຊບັຄ 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 ມູ້ນຕາມທອ້ງຕະຫ າດສ າລບັປະເມນີຊບັສນິການເງນິ ທີ່ ໃຊເ້ປັນ
ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ.  ຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆທີ່ ຍງັບ ່ ສາມາດກ ານດົມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫ າດ ຈະຖືກປະເມນີໂດຍໃຊຮູ້ບແບບ
ການປະເມນີ. ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ບ ່ ແມ່ນທາງການເງນິ, ເຊັ່ ນ ອະສງັຫາລມິະຊັບ ຈະຖືກປະເມີນຕາມຂ ມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກ
ພາກສ່ວນພາຍນອກ ເຊັ່ ນ ນາຍໜາ້, ດດັສະນ ີລາຄາທີ່ ພກັອາໄສ, ບດົລາຍງານການ ເງນິທີ່ ຖກືກວດສອບແລວ້ ແລະ ແຫລ່ງຂ ້
ມູນທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖອືື່ ນໆ. 

 
6.4.4 ຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ຖກືຍດຶ 
 
 ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນກ ານດົວ່າຊບັສນິທີ່ ຍດຶມາສາມາດນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດ າເນນີກດິຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ຫ  ື

ຄວນຈະຂາຍ. ຊບັສນິທີ່ ເປັນປະໂຫຍດສ າລບັການດ າເນນີງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂົາ້ໄປເປັນຊບັສນິຕາມແຕ່ລະປະເພດທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊິ່ ງຈະຖກືຕມີູນຄ່າຫ ຸດລງົຈາກມູນຄ່າທີ່ ຍດຶມາ ຫ  ືຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິທີ່ ຖກືຄ າ້ປະກນັ. ຊບັສນິທີ່ ຖກືກ ານດົວ່າ
ຈະຂາຍອອກຈະຖກືໂອນເປັນຊບັສນິມໄີວສ້ າລບັຂາຍ ແລະ ຖກືຕມີູນຄ່າຕາມມູນຄ່າຕວົຈງິນະມືທ້ີ່ ຍດຶຊບັສນິໂດຍສອດຄ່ອງ
ກບັນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສັງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.5 ການຫກັລາ້ງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືຫກັລາ້ງກນັ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຈິະຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ, ຖາ້ 
ຫາກວ່າທະນາຄານຖືກບງັຄບັທາງກດົໝາຍໃຫສ້ະສາງຈ ານວນເງນິດັ່ ງກ່າວນັນ້ ແລະ ທະນາຄານຕັງ້ໃຈຈະສະສາງໃນມູນຄ່າ 
ສຸດທ ິຫ  ືຂາຍຊບັສນິເພື່ ອຊ າລະໜີສ້ນິໃນເວລາດຽວກນັ. ນີບ້ ່ ແມ່ນກ ລະນທີົ່ ວໄປໃນຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຫກັລາ້ງລະຫວ່າງ 
ຊັບສິນ - ໜີສ້ ິນ ແລະ ຊັບສິນ-ໜີສ້ ິນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຖ້ືກສະແດງມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິສັງລວມ
ກດິຈະການ. 

 

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 ຕາມຮູບແບບວທິສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ. ພາຍໃຕຮູ້ບແບບນີ,້ ການລງົທນຶໃນ 
ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແມ່ນຖກືບນັທກຶຕາມຕົນ້ທນຶໃນເບືອ້ງຕົນ້. ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງເງນິລງົທນຶແມ່ນຖກືດດັແກເ້ພື່ ອຮບັຮູກ້ານ
ປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນແບ່ງໃນຊບັສນິສຸດທຂິອງກຸ່ມ ຂອງບ ລສິດັຮ່ວມທນຶນະມືຊ້ ືຂ້າຍ. ຄ່ານຍິມົຕາມສດັສ່ວນຂອງການລງົທນຶ
ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນມູນຄ່າຕາມບນັຊ ີຂອງເງນິລງົທນຶ ແລະ ບ ່ ໄດແ້ຍກຫກັຄ່າເສື່ ອມຕ່າງຫາກ. 
 
ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງທະນາຄານຈາກບ ລິສດັຮ່ວມທຶນ ແມ່ນໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຢູ່ໃນໃບລາຍງານການດ າເນີນງານລວມ
ກດິຈະການ. ກ າໄລຈາກການດ າເນນີງານຈາກພາຍນອກ ແລະ ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ ພາຍຫ ງັອາກອນ ແລະ ເປັນລາຍຮບັທີ່ ບ ່
ສາມາດຄວບຄຸມໄດໃ້ນການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ. 
 
ຫລງັຈາກນ າໃຊຮູ້ບແບບການລງົທນຶແລວ້ ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າ ຈ າເປັນຕອ້ງຮບັຮູຄ່້າເສື່ ອມ ຂອງການລງົທນຶໃນບ ລສິດັ
ຮ່ວມທນຶ ຫລ ືບ ່ . ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາໃນມືທ້ີ່ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານ ວ່າມຫີລກັຖານ ການເສື່ ອມຄ່າຂອງການລງົທນຶ ໃນ
ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຫລ ືບ ່ . ຖາ້ຫາກວ່າມຂີ ມູ້ນດັ່ ງກ່າວ, ທະນາຄານຈະຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຈ ານວນ
ເງນິທີ່ ເກບັຄນືໄດ ້ຈາກການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແລະ ມູນຄ່າຕາມບນັຊນີັນ້ ແລະ ຮບັຮູກ້ານຂາດທນຶຢູ່ໃນໃບລາຍງານ
ການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 
 

6.7 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ 
 
 ລາຍຮບັແມ່ນໄດຖ້ືກຮບັຮູໃ້ນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າຜນົປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກດິຈະໄຫ ເຂົາ້ທະນາຄານ 

ແລະ ລາຍຮບັເຫ ົ່ ານັນ້ຈະຖກືຕມີູນຄ່າຢ່າງເຊື່ ອຖໄືດ.້ ຫລກັການການຮບັຮູສ້ະເພາະດັ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຕອ້ງຖກືປະເມນີກ່ອນລາຍຮບັ
ຈະຖກືຮບັຮູ.້ 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.7 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ຕ ່ ) 
 

6.7.1 ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັຄາ້ຍຄກືບັດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ  
 

 ສ າລບັທຸກໆເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຖືກຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶ ແລະ ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ມດີອກເບຍ້ ໄດຈ້ດັ 
ປະເພດເປັນ ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິໄດກ້ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ, 
ລາຍຮບັ ຫ  ືລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແມ່ນຖກືບນັທກຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫ ຸດຕວົຈງິທີ່ ໄດຈ້າກ
ການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫ  ືລາຍຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫ  ືໄລຍະສັນ້
ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ການຄດິໄລ່ແມ່ນຄ ານງຶເຖງິທຸກໆຂ ກ້ ານດົໃນ
ສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ (ເຊັ່ ນວ່າ: ທາງເລອືກໃນການຊ າລະລ່ວງໜາ້) ລວມທງັທຸກໆຄ່າທ ານຽມ ຫ  ືຄ່າໃຊຈ່້າຍບ ລຫິານທີ່
ກ່ຽວພນັກບັເຄື່ ອງມ ືແລະ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນຂາດທນຶສນິເຊື່ ອໃນອະນາຄດົ. 

 

ເມື່ ອມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງຊບັສນິທາງການເງນິ ຫ  ື ກຸ່ມຂອງຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັຖກືຫ ຸດລງົໂດຍການຫກັຄ່າເສື່ ອມ
ມູນຄ່າ, ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖກືຮບັຮູໂ້ດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ໃຊໃ້ນການຄດິໄລ່ກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົສ າລບັ 
ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການວດັຄ່າເສື່ ອມ. 

 
6.7.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ 
 

 ທະນາຄານມລີາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ຈາກການໃຫບ້ ລກິານຫລາຍຮູບແບບແກ່ລູກຄາ້. ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ
ແລະຄ່ານາຍໜາ້ແມ່ນໄດຮ້ບັການບນັທກຶໄວໃ້ນຈ ານວນທີ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິການພຈິາລະນາທີ່ ທະນາຄານຄາດວ່າຈະມສີດິ
ໃນການແລກປ່ຽນການສະຫນອງການບ ລກິານ. ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານ, ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັເວລາຂອງຄວາມເພິ່ ງພ ໃຈ
ຂອງລູກຄາ້, ຖກືລະບຸ ແລະ ຖກືກ ານດົ, ເມື່ ອເວລາເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ. ໂດຍທົ່ ວໄປສນັຍາລາຍຮບັຂອງທະນາຄານຈະບ ່ ລວມ
ເອົາຫ າຍຂ ຜູ້ກພັນໃນການປະຕິບັດງານ ດັ່ ງທີ່ ອະທິບາຍເພີ່ ມເຕີມໃນ 6.7.2.1 ແລະ 6.7.2.2 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ ໃນເວລາທີ່
ທະນາຄານໃຫກ້ານບ ລກິານແກ່ລູກຄາ້ຂອງຕນົ, ຈະມກີານພຈິາລະນາເປັນໃບແຈງ້ຫນີແ້ລະກ ານດົການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶ່ ງ ຫ  ື
ເມື່ ອສິນ້ສຸດໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາ ສ າລບັການບ ລກິານທີ່ ລະບຸໄລຍະເວລາໄວ ້(ເວັນ້ເສຍແຕ່ໄດລ້ະບຸໄວເ້ປັນຢ່າງອື່ ນໃນ 
6.7.2.1 ແລະ 6.7.2.2 ຂາ້ງລຸ່ມນີ)້. ໂດຍທົ່ ວໄປທະນາຄານໄດໃ້ຫຂ້ ສ້ະຫ ຸບວ່າສິ່ ງທີ່ ກ່າວມານັນ້ແມ່ນເປັນຕົນ້ທນຶໃນການ
ກະກຽມລາຍຮບັ ເພາະໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຕອ້ງຄວບຄຸມການບ ລກິານຂອງຕນົກ່ອນທີ່ ຈະໂອນໄປຍງັລູກຄາ້. 

 
6.7.2.1 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ຈາກການບ ລກິານທີ່ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົຊ າລະເມື່ອສິນ້ສຸດໄລຍະ

ເວລາຂອງສນັຍາ 
 

ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົຊ າລະເມື່ ອສິນ້ສຸດໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາການບ ລກິານທີ່ ລູກຄາ້ໄດຮ້ບັ ແລະ ໃຊປ້ະໂຫຍດ
ຈາກການປະຕບິດັງານຂອງທະນາຄານໃນຂະນະທີ່ ທະນາຄານດ າເນນີການພອ້ມກນັ. 

 

6.7.2.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ຈາກການບ ລກິານທີ່ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶ່ ງ 
 

ການບ ລກິານທີ່ ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶ່ ງແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອການຄວບຄຸມການບ ລກິານ
ຖກືໂອນໃຫລູ້ກຄາ້. ໂດຍທົ່ ວໄປຈະເປັນການເຮດັທຸລະກ າສ າເລດັ ຫ  ືການບ ລກິານ, ຫ  ືສ າລບັຄ່າທ ານຽມ ຫ  ືອງົປະກອບຂອງ
ຄ່າທ ານຽມທີ່ ເຊື່ ອມຕ ່ ກບັການປະຕບິດັງານທີ່ ແນ່ນອນ, ພາຍຫ ງັທີ່ ປະຕບິດັເງ ື່ ອນໄຂທີ່ ສອດຄອ້ງກນັ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີລ້ວມມຄ່ີາທ າ
ນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ທີ່ ເກດີຂືນ້ຈາກການເຈລະຈາ ຫ  ືການເຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທຸລະກ າສ າລບັພາກສ່ວນທີ່ ສາມເຊັ່ ນ: 
ການກຽມການ/ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຫ  ືການເຈລະຈາການຊືຮຸ້ນ້ ຫ  ືຫ ກັຊບັອື່ ນໆ ຫ  ືການຊືຂ້າຍທຸລະກດິ, ຄ່າທ ານຽມນາຍໜາ້ ຫ  ື
ຊືຂ້າຍຫ ກັຊບັ. 
 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສັງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.7 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ຕ ່ ) 
 
6.7.3  ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ 
  

 ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອທະນາຄານຖກືປະກາດສດິໃນການຮບັການຊ າລະ. 
  
6.7.4 ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້ 
 

 ເປັນຜນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກກດິຈະກ າການຄາ້ປະກອບດວ້ຍທຸກກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶຈາກການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ແລະ ລາຍ
ຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ເງນິປັນຜນົສ າລບັຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ‘ຖໄືວເ້ພື່ ອການຄາ້’. ນີປ້ະກອບມກີານບ ່
ມປີະສດິທພິາບທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໃນການເຮດັທຸລະກ າປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງ. 

 
6.8 ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 
 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົດັ່ ງທີ່ ໄດອ້າ້ງອງີຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົປະກອບດວ້ຍເງນິສດົໃນກ າມ,ື ເງນິຝາກກະແສລາຍ
ວນັກບັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານເຊິ່ ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວນັ, ກ ານດົ 3 ເດອືນ ຫ  ືຕ ່ າກວ່າ
ນັນ້. 
 

6.9 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 
  

 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດລ້າຍງານ ຕາມຕົນ້ທນຶຂອງການບ ລກິານມືຕ້ ່ ມ ືລ້ບົຄ່າຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມສະ
ສມົ. ການປ່ຽນແປງຂອງອາຍຸການນ າໃຊ ້ແມ່ນໄດລ້ງົບນັຊຕີາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສື່ ອມຄ່າ ຫ  ືວທິຫີກັຄ່າເສື່ ອມຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບນັຊ.ີ 

 
ຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນຖກືຄດິໄລ່ອງີຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນແບບສະເໝຕີວົ ເພື່ ອຫ ຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ
ໃຫຖ້ກືຕາມມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫ ອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ. ອາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນແມ່ນມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 
ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ 5% 
ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 20% 
ເຟີນເິຈ ີແລະ ຕດິຕັງ້ 20% 
ພາຫະນະ 20% 

 
ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນຈະບ ່ ຖືກຮບັຮູເ້ມື່ ອມກີານສະສາງອອກ ຫ  ືເມື່ ອເຫນັວ່າບ ່ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ ່ ທຸລະກດິໃນອະນາຄດົ
ຈາກການນ າໃຊຊ້ບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນດັ່ ງກ່າວ. ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກການສະສາງຊບັສມົບດັ (ຄດິໄລ່ໄດລ້ະຫວ່າງ
ມູນຄ່າສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍງັເຫ ອືຂອງຊບັສມົບດັ) ແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນ “ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານອື່ ນໆ” ໃນໃບລາຍ
ງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການຂອງປີທີ່ ຊບັສມົບດັໄດຖ້ກືສະສາງອອກ. 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສັງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.10 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 
ຈາກການລວມທຸລະກດິຈະຖືກຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າຍຸຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ໄດມ້າ. ຕ ່ ຈາກນັນ້, ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຈະຖືກຮບັຮູ ້
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 າໃຊຄ້າດຄະເນແມ່ນຈະໄດລ້ງົບນັຊີເປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວທິຂີອງການຫກັຄ່າ
ເສື່ ອມ, ຕາມຄວາມ ເໝາະສມົ ແລະ ຖເືປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບນັຊ.ີ  ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກບັການຫກັຄ່າເສື່ ອມຂອງ
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ມກີ ານດົແມ່ນໄດຖ້ືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານໃນໝວດຂອງ
ລາຍຈ່າຍທີ່ ພວົພນັກບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ. 

 
 ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ອງີຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແບບສະເໝຕີວົເພື່ ອຫ ຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົໃຫຖ້ກືຕາມ

ມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫ ອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ. ອດັຕາຄາດຄະເນການຫກັຄ່າເສື່ ອມມດີັ່ ງນີ:້ 
 

► ຊອບແວ 2 - 5 ປີ 
 

ສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງທະນາຄານແມ່ນບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມ ເນື່ ອງຈາກສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແມ່ນມອີາຍຸການນ າໃຊແ້ບບບ ່ ຈ າ
ກດັ ແລະ ອອກໃຫໂ້ດຍລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

6.11 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ບ ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ 
 
 ທະນາຄານປະເມນີນະມືເ້ຮດັເອກະສານລາຍງານ ວ່າມຊີບັສນິໃດທີ່ ມກີານເສື່ ອມຄ່າ ຫ  ືບ ່ . ຖາ້ມ ີຫ  ືເມື່ ອເຮດັການທດົສອບ 

ການເສື່ ອມຄ່າຊບັສນິປະຈ າປີຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົ ທະນາຄານປະເມນີຈ ານວນເງນິທີ່ ເກບັກູຄ້ນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ຈ ານວນເງນິທີ່
ສາມາດເກບັກູ ້ຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ແມ່ນໄດຈ້າກ ມູນຄ່າທີ່ ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງຊບັສນິ ຫ  ືມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງຫວົ
ໜ່ວຍຊບັສນິທີ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີເງນິສດົ (CGU) ລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ.້ ເມື່ ອຍອດຍກົມາ ຂອງຊບັສນິ ຫ  ືມູນ
ຄ່າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່າມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ,້ ຊບັສນິຈະຖວ່ືາເສື່ ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫ ຸດມູນຄ່າລງົໃຫເ້ທົ່ າກບັມູນຄ່າທີ່
ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ.້ 

 
 ໃນການປະເມນີມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ,້ ກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົແມ່ນຫລຸດລງົ ເພື່ ອໃຫໄ້ດມູ້ນຄ່າປັດຈບຸນັ ໂດຍ

ການນ າໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫລຸດກ່ອນອາກອນ ທີ່ ສົ່ ງຜນົຕ ່ ການປະເມນີມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫ າດໃນປັດຈບຸນັຂອງເງນິ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງສະເພາະຂອງຊບັສນິ. ໃນການກ ານດົມູນຄ່າຍຸດຕທິ າລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ, ແບບວທິກີານຕມີູນຄ່າທີ່ ເໝາະສມົຈະຖກືນ າໃຊ.້ 
ການຄດິໄລ່ຈະຖກືປະຕບິດັໂດຍເອາົຜນົຄູນຂອງການຕມີູນຄ່າ, ລາຄາຮຸນ້ທີ່ ກ ານດົສ າລບັການຄາ້ຂາຍກບັ ບ ລສິດັໃນເຄອື ຫ  ືຕວົ
ຊີບ້ອກມູນຄ່າຍຸດຕທິ າອື່ ນໆ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019   
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.11 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ບ ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
 ສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ລວມຄ່ານຍິມົ, ການປະເມນີຈະຖືກເຮດັໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າອາດຈະມຕີວົຊີບ້ອກເຖິງການ  

ເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ຜ່ານມານັນ້ຈະບ ່ ເກດີຂຶນ້ອກີ ຫ  ືອາດຫລຸດລງົ. ຖາ້ຫາກມຕີວົຊີບ້ອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ ຈ ານວນ
ເງນິທີ່ ສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອມນັ ມກີານປ່ຽນແປງ 
ໃນການກ ານດົມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ນບັຕັງ້ແຕ່ການເສື່ ອມຄ່າຄັງ້ສຸດທາ້ຍໄດຖ້ກືຮບັຮູ.້ ການປີ້ນຄນືແມ່ນຖືກ
ກ ານດົຂຶນ້ ສະນັນ້, ຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິແມ່ນບ ່ ເກນີມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ຫ  ືບ ່ ເກນີຍອດ ຍກົມາທີ່ ຖກືກ ານດົລບົໃຫ ້
ຄ່າຫລຸຍ້ຫຽ້ນ, ບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມຂອງຊບັສນິໃນປີຜ່ານມາ. ການປີ້ນຄນືແມ່ນຖືກຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນີນງານລວມ
ກດິຈະການ. 

 
6.12 ເອກະສານອະນຸພນັທາງການເງນິ 
 

Swap 
  

Swap ແມ່ນສນັຍາຂ ຕ້ກົລງົລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃນການແລກປ່ຽນຊ າລະເງນິຕາມເວລາ ແລະ ຈ ານວນທີ່ ລະບຸໃນສນັຍາ ທີ່ ຜູກພນັ
ກບັດດັສະນທີີ່ ໃຊອ້າ້ງອງີ ເຊັ່ ນ: ອດັຕາດອກເບຍ້, ອດັຕາແລກປ່ຽນ ຫ  ືດດັສະນຫຸີນ້.  
 
ອດັຕາດອກເບຍ້ Swap ກ່ຽວພນັກບັສນັຍາທີ່ ທາງທະນາຄານໄດເ້ຮດັກບັຄູ່ສນັຍາອື່ ນ (ລູກຄາ້ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ) ໂດຍທີ່
ທະນາຄານຮບັ ຫ  ືຈ່າຍ ອດັຕາດອກເບຍ້ລອຍຕວົຕາມລ າດບັ ໃນຮູບແບບຜນົຕອບແທນສ າລບັການຈ່າຍ ຫ  ືການຮບັອດັຕາດອກ
ເບຍ້ຄງົທີ່ . ກະແສລາຍຈ່າຍຈະຖກືຫກັລາ້ງຈາກສ່ວນຕ່າງທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຈ່າຍໂດຍຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ ງ 
 
ໃນການແລກປ່ຽນເງນິຕາແບບ Swap (ລວມຢູ່ໃນສນັຍາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ), ທະນາຄານຈ່າຍຕາມຈ ານວນໃນສະກຸນ
ເງນິໜຶ່ ງ ແລະ ໄດຮ້ບັຕາມຈ ານວນໃນສະກຸນເງນິອື່ ນ. ການແລກປ່ຽນເງນິຕາແບບ Swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖກືຮບັຮູໂ້ດຍມູນຄ່າ
ແລກປ່ຽນທງັໝດົ.  
 
ສນິເຊື່ ອ Swaps ທີ່ ຜດິນດັຊ າລະ ແມ່ນສນັຍາຂ ຕ້ກົລງົລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ທີ່ ຈະຊ າລະເງນິຕ ່ ກບັເຫດການສນິເຊື່ ອທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້
ໂດຍອງີຕາມຈ ານວນເງນິທີ່ ໄດຖ້ກືກ ານດົ. ທະນາຄານຊື ້ເອກະສານອະນຸພນັທາງການເງນິແບບ ສນິເຊື່ ອ Swaps ທີ່ ຜດິນດັຊ າລະ 
ແມ່ນເພື່ ອປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງຈາກການຜດິນດັຊ າລະຂອງຄູ່ສນັຍາຕ ່ ກບັເອກະສານອະນຸພນັທີ່ ອາ້ງອງີໂດຍ Swap. IFRS 7.31. 
 
ໂດຍບ ່ ຄ ານງຶເຖງີການຕກົລງົລະຫວ່າງຕວົແທນ ຫ  ືໂດຍກງົກບັຄູ່ສນັຍາ Swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖກືຄ າ້ປະກນັແບບເຕມັສ່ວນ ແລະ 
ຮຽກຮອ້ງຊ າລະສ່ວນເພີ່ ມເປັນລາຍວນັ. ການປະຕບິດັດງັກ່າວຊ່ວງຄວາມສ່ຽງດາ້ນສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ, ກງົກນັຂາ້ມຈະຕອ້ງ
ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່ ການບ ລຫິານສະພາບຄ່ອງຖາ້ຫາກບ ່ ໄດຢູ່້ໃນສະຖານະພາບທີ່ ຖກືຮບັປະກນັ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019   
 

38 

 

 
6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.13 ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 
 ໂດຍທົ່ ວໄປ ທະນາຄານໄດໃ້ຫກ້ານຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ, ປະກອບມ ີ ໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສຕືອບຮບັ. 

ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖກືຮບັຮູ ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ພາຍໃຕ ້‘ໜີສ້ນິອື່ ນໆ’) ທີ່ ມູນຄ່າ
ຍຸຕທິ າ,  ພອ້ມຄ່າທ ານຽມ. ພາຍຫ ງັການຮບັຮູ ້ໜີສ້ນິຂອງທະນາຄານພາຍໃຕໜ້ງັສຄື າ້ປະກນັແມ່ນຄດິໄລ່ໂດຍເອາົມູນຄ່າທີ່ ຮບັຮູ ້
ພືນ້ຖານທີ່ ສູງກວ່າ ລບົຄ່າເສື່ ອມສະສມົທີ່ ຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານການເງນິ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທີ່ ດທີີ່ ສຸດທີ່ ຕອ້ງຊ າລະຕາມ
ພນັທະທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກໜງັສຄື າ້ປະກນັ. 

 
 ທຸກໆການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໜີສ້ນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖກືບນັທກຶໄວໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ

ສະເພາະກດິຈະການສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນຕົນ້ປີໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງນິແຮໜີເ້ສຍ’. ຄ່າທ ານຽມແມ່ນຖືກຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົ
ການດ າເນນີງານໃນ ‘ລາຍຮບັສຸດທຄ່ິາທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ’ ຕາມວທິສີະເໝຕີວົຕາມອາຍຸຂອງການຄ າ້ປະກນັ. 

 
6.14 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ 
 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫລງັກະສຽນ 
 

ຜນົປະໂຫຍດຫລງັອອກການ ແມ່ນຈະຖກືຈ່າຍໃຫພ້ະນກັງານທະນາຄານ ໃນເວລາກະສຽນຈາກ (ເງນິເດອືນພືນ້ຖານ +  ເງນິແຮງ
ງານ + 25% ຂອງເງນິຕ າແໜ່ງ (ຖາ້ມ)ີ + 25% ຂອງເງນິນະໂຍບາຍຂອງຕນົ) x 1,5 x ປີການເຮດັວຽກ. 
 

 ຄງັສ າຮອງເງນິບ າເນດັ ສມົທບົໂດຍພະນກັງານ, ສ າລບັທະນາຄານຫກັຈາກ 5,50% ຂອງ (ເງນິເດອືນພືນ້ຖານ + ເງນິແຮງ
ງານ + 25% ຂອງເງນິຕ າແໜ່ງ + 25% ຂອງເງນິນະໂຍບາຍ) ຂອງພະນກັງານທຸກໆເດອືນ 

 

 ແລະ ທະະນາຄານ ສມົທບົ 6% ຂອງ (ເງນິເດອືນພືນ້ຖານ + ເງນິແຮງງານ + 25% ຂອງເງນິຕ າແໜ່ງ + 25% ຂອງເງນິ
ນະໂຍບາຍ) ໃນແຕ່ເດອືນ. 

 

 ຕົນ້ທນຶໃນການສະຫນອງຜນົປະໂຫຍດພາຍໃຕແ້ຜນດັ່ ງກ່າວທີ່ ກ ານດົແມ່ນຖກືກ ານດົການນ າໃຊວ້ທິກີານຄດິໄລ່ແບບຄາດຄະເນ 
(ໜີສ້ນິ). ຫ ຸດຫວົໜ່ວຍການບ ລກິານທີ່ ຖກືຄາດຄະເນໄວ.້ 

 
 ການປະເມນີຄນື, ປະກອບມກີ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶຕວົຈງິ ບ ່ ລວມດອກເບຍ້ທີ່ ລວມເຂົາ້ໃນດອກເບຍ້ສຸດທໃິນຜນົປະໂຫຍດໜີສ້ນິ

ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວຈ້ະບນັທກຶທນັທໂີດຍທນັທໃີນໃບລາຍງານຖານະການເງນິພອ້ມກບັ ຈດົໜີ ້ຫ  ືມ ີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກ າໄລສະສມົ
ໂດຍຜ່ານ OCI ໃນປີທີ່ ເກດີຂຶນ້. ການປະເມນີຄນື ແມ່ນບ ່ ໄດຈ້ດັປະເພດຄນືເຂົາ້ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶໃນໄລຍະຕ ່ ມາ. 

 
 ດອກເບຍ້ສຸດທທິີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫ ຸດຂອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິສຸດທທິີ່ ກ ານດົໄວ.້
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.14 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ຕ ່ ) 
 

 ທະນາຄານຮບັຮູຜ້ົນການດ າເນີນງານທີ່ ປ່ຽນແປງໄປໃນພັນທະທີ່ ຜູກພັນກບັຜົນປະໂຫຍດສຸດທິພາຍໃຕ  ້“ລາຍຈ່າຍໃຫແ້ກ່
ພະນກັງານ” ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ: 

  

 ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການບ ລກິານປະກອບມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍໃນການບ ລກິານໃນປະຈບຸນັ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການບ ລກິານຜ່ານມາ, ກ າໄລ 
ແລະ ຂາດທນຶ ໃນການຕດັຫກັລບົ ແລະ ການຊ າລະທີ່ ບ ່ ເກດີຂຶນ້ເປັນປະຈ າ, ແລະ 

 ລາຍຮບັ ຫ  ືລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ສຸດທ ິ
 

ຜນົປະໂຫຍດໃນການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງ 
 

ອງີຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກດົໝາຍແຮງງານສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົວນັທ ີ
28 ມງັກອນ 2014, ທະນາຄານມພີນັທະຈ່າຍຊດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຜູທ້ີ່ ລາອອກອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂລຸ່ມນີ:້ 

 
► ກ ລະນພີະນກັງານຂາດທກັສະຄວາມຊ ານຊິ ານານ ຫ  ືມສຸີຂະພາບບ ່ ແຂງແຮງ ແລະ ບ ່ ສາມາດສບືຕ ່ ເຮດັ ວຽກໄດ;້ 
► ກ ລະນທີະນາຄານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນຕອ້ງຫລຸດພະນກັງານ ເພື່ ອປັບປຸງການເຮດັວຽກພາຍໃນອງົກອນ. 

 
ສ າລບັການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງງານໃນຂງົເຂດທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້, ນາຍຈາ້ງຕອ້ງຈ່າຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງໃຫພ້ະນກັງານ ໂດຍ ອງີໃສ່
ພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ 10% ຂອງເງນິເດອືນພືນ້ຖານ ເດອືນສຸດທາ້ຍຄູນໃຫຈ້ ານວນເດອືນທີ່ ເຮດັວຽກກບັທະນາຄານ. ນະວນັທ ີ30 
ມຖຸິນາ 2019, ບ ່ ມພີະນກັງານທະນາຄານຖກືຢຸດຈາ້ງຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິ. ດັ່ ງນັນ້ ທະນາຄານບ ່ ໄດຫ້ກັຄງັແຮສ າລບັ
ການຍກົເລກີການຈາ້ງດັ່ ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ 

 
6.15 ເງນິແຮ 
  
 ເງນິແຮ ຈະຖກືຮບັຮູ ້ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອທະນາຄານມພີນັທະ (ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫ  ືຕາມການຕກົລງົ) ເນື່ ອງມາ ຈາກເຫດການທີ່ ຜ່ານມາ 

ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າຈະມລີາຍຈ່າຍ ເພື່ ອຊ າລະສະສາງໜີສ້ນິທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັ່ ງກ່າວຕອ້ງເຊື່ ອ
ຖໄືດ.້ ໃນເວລາທີ່ ຜນົກະທບົຂອງມູນຄ່າເງນິເວລາ, ທະນາຄານກ ານດົລະດບັເງນິແຮດວ້ຍວທິຄີດິໄລ່ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດກະແສເງນິສດົ
ທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ ໂດຍອດັຕາກ່ອນການພາສີ ເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາການປັດຈບຸນັທີ່ ກ ານດົໄວສ້ະເພາະກບັໜີສ້ນິ. ລາຍຈ່າຍທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄງັແຮຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັເງນິຄນື.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.16 ອາກອນກ າໄລ 
 

ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ 
 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສ າລບັປີປັດຈບຸນັ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າຕາມຈ ານວນທີ່ ຄາດວ່າຈະເກບັ ຄນື 
ຫ  ືຈ່າຍໃຫກ້ມົສ່ວຍສາອາກອນ. ອດັຕາອາກອນ ແລະ ກດົໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີ່ ຖກືນ າໃຊຄ້ດິໄລ່ອາກອນແມ່ນມຜີນົສກັສດິນ າ
ໃຊໃ້ນມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ພາຍໃນປະເທດທີ່ ທະນາຄານດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນ. 

 

 ອາກອນລາຍໄດພ້າຍໃນໄລຍະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍການທີ່ ບນັທກຶໃນບນັຊທີນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນທນຶເຈ ົາ້ຂອງ ແລະ ບ ່ ໄດມ້ກີານ
ບນັທກຶໃນບນັຊກີ າໄລ ຫ  ື ຂາດທນຶ, ຜູບ້ 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 ຫ  ືໜີສ້ນິ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ບ ່
ແມ່ນການ ລວມກດິຈະການ ແລະ ໃນເວລານັນ້ການເຄື່ ອນໄຫວບ ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກ າໄລທາງດາ້ນບນັຊ ີຫ  ືກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶທີ່
ຖກືອາກອນ. 

 
ຍອດຍກົມາຂອງໜີຕ້ອ້ງຮບັທາງອາກອນ ແມ່ນຖກືກວດກາຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຫລຸດລງົ ຖາ້ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າຈະ
ບ ່ ມກີ າໄລທີ່ ຖກືເສຍອາກອນທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ ້ ຫ  ື ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໜີ ້ ຕອ້ງຮບັອາກອນຈະ ຖກືອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ. ໜີຕ້ອ້ງຮບັ
ອາກອນທີ່ ບ ່ ຖກືຮບັຮູ ້ ແມ່ນຖກືປະເມນີຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າກ າໄລທີ່ ຖກືເສຍ
ອາກອນໃນອະນາຄດົ ຈະອະນຸຍາດໃຫໜ້ີຕ້ອ້ງຮບັອາກອນ ສາມາດຫກັອອກໄດ.້ 

 
ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືໄລ່ລຽງຕາມອດັຕາອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະນ າໄປໃຊ ້ພາຍໃນໄລຍະ ເມື່ ອ
ຊບັສນິຖກືຮບັຮູມູ້ນຄ່າຕວົຈງິ ຫ  ືໜີສ້ນິຖກືສະສາງ ອງີຕາມອດັຕາອາກອນ (ແລະ ກດົໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີ່ ໄດປ້ະກາດໃຊ ້
ນະມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

 
 ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ແລະ ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະຈະຖກືຮບັຮູຜ້ນົປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫ  ືຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໃບລາຍງານຜນົໄດ ້

ຮບັ, ຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິທີ່ ມໄີວສ້ າລບັການຂາຍ, ການຜດິດ່ຽງອດັຕາ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຂິອງກະແສເງນິສດົ, ເຊິ່ ງສາມາດຄດິຄ່າທ ານຽມ ຫ  ືບນັທກຶບນັຊເີປັນ OCI. ຂ ຍ້ກົເວັນ້ເຫ ົ່ ານີແ້ມ່ນ
ໄດຖ້ກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃນບນັຊກີ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶເຍືອ້ນຊ າລະ. ທະນາຄານ
ຍງັໄດຮ້ບັຮູອ້າກອນພາຍຫ ງັທີ່ ມກີານຊ າລະສະສາງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ ທີ່ ຖກືຈດັປະເພດເປັນທນຶເຈົາ້ຂອງ. 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.16 ອາກອນກ າໄລ (ຕ ່ ) 
 

 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 ຊບັສນິທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍອ ານາດ (ຊບັສນິທີ່ທະນາຄານບ ່ ໄດຖ້ກື າມະສດິ)   

ທະນາຄານໄດໃ້ຫບ້ ລກິານກ່ຽວກບັກອງທນຶ ແລະ ການບ ລກິານບ ລຫິານຊບັສນິ ເຊິ່ ງເປັນຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານໄດຖ້ຄືອງ ຫ  ືໄດ ້
ຮບັສດິໃນການລງົທນຶໃນນາມລູກຄາ້ຂອງທະນາຄານ. ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວບ ່ ໄດຖ້ືກສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ
ທະນາຄານ, ເນື່ ອງຈາກຊບັສນິເຫ ົ່ ານັນ້ ບ ່ ແມ່ນຊບັສນິຂອງທະນາຄານ. 

 

6.18 ຄງັສ າຮອງທນຶເຈ ົາ້ຂອງ  

ຄງັສ າຮອງຖກືບນັທກຶເປັນທນຶ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ ງລວມມ:ີ 

► ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທ ີ33 

 

7. ການຄາດຄະເນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ 
 

 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ະນະບ ລຫິານຕອ້ງມກີານ
ພຈິາລະນາ, ຕລີາຄາ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ຈ ານວນລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແລະ ການເປີດເຜີຍທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ, ລວມທງັການເປີດເຜຍີໜີສ້ນິທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້. ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນໃນການປະເມນີ ແລະ ການຕລີາຄາ ອາດຈະເຮດັໃຫ ້
ເກດີມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການດດັແກມູ້ນຄ່າຂອງຍອດຍກົມາຂອງຊບັສິນ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຈະສົ່ ງຜົນກະທົບໃນ
ອະນາຄດົ. 

 

ໃນຂະບວນການຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງທະນາຄານ, ຄະນະບ ລຫິານໄດພ້ຈິາລະນາດັ່ ງນີ ້ເຊິ່ ງມຜີນົ
ກະທບົອນັສ າຄນັໃຫແ້ກ່ຕວົເລກການຮບັຮູທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫລາຍ ເຊິ່ ງຜນົມາຈາກເຄື່ ອງມກືານດດັແກທ້ີ່ ສ າຄນັຂອງມູນຄ່າຕວົຈງິ
ຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິພາຍໃນປີການເງນິຕ ່ ໜາ້. ທະນາຄານໄດອ້ງີໃສ່ຂ ສ້ມົມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕນົ ກ່ຽວກບັ
ການກ ານດົເວລາທີ່ ມກີານລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ຖກືກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສມົມຸດຖານ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາໃນ
ອະນາຄດົ, ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງ ເນື່ ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫ າດ ຫ  ືສະພາບການທີ່ ຄວບຄຸມ
ທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັໃນຂ ສ້ມົມຸດຖານໃນເວລາທີ່ ເກດີຂຶນ້. 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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7. ການຄາດຄະເນທີ່ 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, ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການລວມກດິຈະການ ຍງັສບືຕ ່ ສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານ 
ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 
7. 2  ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
 
 ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ6.2.4, ການຮບັຮູດ້ອກເບຍ້ພາຍໃຕອ້ດັຕາຂອງເງນິໄດຮ້ບັຄນື ທີ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ້

ຢ່າງຖກືຕອ້ງທີ່ ສຸດໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາຄງົທີ່  ຕາມອາຍຸຂອງເງນິກູ ້ເເລະ ເງນິຝາກ ເເລະ ຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ອາດ
ຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ເເລະ ລກັສະນະອື່ ນໆ ຈາກວງົຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັ (ເຊັ່ ນ: ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້, ຄ່າ
ປັບໃໝ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອື່ ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໄ້ດອ້ງີໃສ່ລກັສະນະ, ອງົປະກອບຂອງການຕດັສນິໃຈ ກ່ຽວກບັ
ລກັສະນະທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ເເລະ ວງົຈອນຊວີດິຂອງເຄື່ ອງມ,ື ເນື່ ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆເປັນສ່ວນສ າ
ຄນັຂອງເຄື່ ອງມ.ື 

 
7.3 ການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຂອງເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 
 

ທະນາຄານໄດມ້ກີານທບົທວນເງນິໃຫກູ້ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ທີ່ ສ າຄນັເປັນແຕ່ລະບຸກຄນົຕາມແຕ່ລະວນັທລີາຍງານ ເພື່ ອປະເມນີ
ວ່າການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ຄວນຖກືບນັທກຶລງົໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ຫ  ືບ ່ . 
 
ວທິກີານປະເມນີຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ບນັທກຶໂດຍວທິຫີກັລບົຕົນ້ທນຶ ເປັນຜນົໃຫມ້ກີານບນັທກຶເງນິແຮສ າລບັ: 

 
 ການເສື່ ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສ າຄນັແບບລາຍການ ຫ  ືຊບັສນິສ່ຽງທີ່ ຖກືກ ານດົວ່າສ າຄນັ; 
 ການເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ 

   
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ 6.4.1. ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການຕດັສນິໃຈຂອງຄະນະ

ບ ລຫິານ, ໂດຍສະເພາະເເລວ້ຈະມກີານປະເມນີມູນຄ່າ ເເລະ ກ ານດົເວລາຂອງກະເເສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ເເລະ ມູນຄ່າຫ ກັຊບັຄ າ້
ປະກນັ ເມື່ ອມກີານຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ. ການປະເມນີດັ່ ງກ່າວມາຈາກຈ ານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍການ
ທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜນົຕອບເເທນ. 

 
7.4 ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຂອງການລງົທນຶທີ່ມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 
 
 ທະນາຄານທບົທວນຄນືຕາສານຫນີຂ້ອງຕນົທີ່ ຈດັປະເພດເປັນການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍໃນແຕ່ລະວນັທີ່ ລາຍງານເພື່ ອປະເມນີ

ວ່າພວກມນັໄດເ້ຊື່ ອມຄ່າ ຫ  ືບ ່  ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ6.4.2.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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7. ການຄາດຄະເນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.4 ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຂອງການລງົທນຶທີ່ມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ (ຕ ່ ) 
 
 ການປະເມນີຜນົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ລວມທງັການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ຂ ມູ້ນທີ່ ປະກອບເຂົາ້ອື່ ນໆເຂົາ້ໃນຮູບແບບ

ກະແສເງນິສດົແບບສ່ວນຫ ຸດ ແລະ ໃນກ ລະນຂີອງຕາສານທນຶ, ການຕລີາຄາຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນ ‘ທີ່ ສ າຄນັ’ ຫ  ື‘ເປັນເວລາດນົ’ ແມ່ນ
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີການຕັດສິນໃຈ. ໃນການຕັດສິນໃຈດັ່ ງກ່າວນີ,້ ທະນາຄານການປະເມນີ, ໃນບັນດາປັດໄຈອື່ ນໆ, ປະຫວັດ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງການລງົທນຶແມ່ນຕ່ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ. 

 
7.5 ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 
 
 ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ ແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູໃ້ນແງ່ຂອງການຂາດທນຶອາກອນ ທີ່ ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າກ າໄລອາກອນໃນ

ອະນາຄດົທີ່ ມຢູ່ີກບັການຂາດທນຶທີ່ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ ການຕດັສນິຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກ ານດົຈ ານວນເງນິຂອງຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ ທີ່ ສາມາດຮບັຮູໄ້ດ,້ ໂດຍອງີໃສ່ແນວໂນມ້ໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດບັຂອງກ າໄລອາກອນໃນອະນາຄດົ ພອ້ມກບັຍຸດ
ທະສາດການວາງແຜນອາກອນໃນອະນາຄດົ. 

 
8. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

30 ມຖຸິນາ 2019  
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ທີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊວ້ທິອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ   
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ການໃຫກູ້ຢື້ມ 960.957 827.316 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 35.517 24.743 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈາກການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັ 82.610 72.563 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັອື່ ນໆ 85 274 

 1.079.169 924.896 
 
9. ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2019  
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2018  
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ທີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊວ້ທິອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ   
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານອື່ ນ 145.752 67.245 
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຂອງລູກຄາ້ 431.941 404.357 
 577.693 471.602 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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10. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 
 

  

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2019   
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 

30 ມຖຸິນາ 2018  
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານຈາກ:    
ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  86.922 77.262 
ທຸລະກ າທາງດາ້ນສນິເຊຶ່ ອ 23.244 37.539 
ທຸລະກ າທາງອື່ ນ 11.212 5.173 
 121.378 119.974 
ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານສ າລບັ:   

ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ          (11.993) (10.008) 
ທຸລະກ າທາງອື່ ນ           (1.955) (1.338) 

         (13.948) (11.346) 
ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ         107.430  108.628 

 

11. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຊືຂ້າຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2019  
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 

30 ມຖຸິນາ 2018  
ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລຈາກການຊືຂ້າຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ  2.521.935 2.523.044 
ຂາດທນຶຈາກການຊືຂ້າຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ (2.502.865) (2.494.054) 

 19.070 28.990 
 
12. ຂາດທນຶສຸດທຈິາກການຊື ້– ຂາຍເອກະສານອະນຸພນັ  

 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 

30 ມຖຸິນາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລຈາກເອກະສານອະນຸພນັ 1.518 - 
ຂາດທນຶຈາກເອກະສານອະນຸພນັ (2.722) - 

 (1.204) - 
 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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13. ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົຈາກການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັ 6.198 7.031 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ມຕີວົຕນົ 244 - 
ເກບັຄນືໜີສູ້ນທີ່ ສະສາງອອກ 10.556 3.275 
ລາຍໄດຈ້າກການຂາຍຫຸນ້ຂອງຄູ່ຮ່ວມລງົທນຶ - 2.734 
ຄ່າບ ລກິານທີ່ ຜ່ານມາສ າລບັການປ່ຽນແປງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນເງນິອຸດ
ໜຸນຕ່າງໆ 

                               
25.874 - 

ອື່ ນໆ (*)                28.931  1.575 

              71.803  14.615 

(*) ລວມມກີານເກບັຄນືຈ ານວນ 32.008 ລາ້ນກບີ ຂອງ ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນທີ່ ໄດຫ້ກັໄວ ້ແລະ ເງນິເບຍ້ບ າເນດັທີ່ ໄດສ້ມົທບົຈາກ
ທະນາຄານຕາມແຜນການປ່ຽນແປງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນຂອງເງນິອຸດໜຸນຕ່າງໆ ໃນປີ 2019 
 

14. (ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມມນູຄ່າສ າລບັການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2019  

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າສ າລບັຫ ກັຊບັປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 
(ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ22) 440 (10.735) 
ຫກັເພີ່ ມເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມສ າລບັການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອ
ຂາຍ (2.378) - 

 (1.938) (10.735) 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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15. ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິແຮງງານ 71.415 64.472 
ເງນິອຸດໜຸນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນແກ່ພະນກັງານ 74.937 87.517 
ເງນິອຸດໜນູພາຍຫ ງັອອກວຽກ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ31) 3.664 32.645 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆຂອງພະນກັງານ 3.954 3.451 

 153.970 188.085 
 
16. ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຄ່າສອ້ມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ 10.466 9.506 
ຄ່າໂຄສະນາ. ການຕະຫ າດ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການຂາຍ 5.478 3.308 
ຄ່າເຊົ່ າຫອ້ງການ - 4.874 
ຄ່າການສື່ ສານ 4.115 3.644 
ຄ່າການຝຶກອບົຮມົ. ປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາ 7.798 7.006 
ຄ່າເບຍ້ປະກນັໃຫກ້ອງທນຶປົກປອ້ງຜູຝ້າກເງນິ 14.642 13.346 
ຄ່າອາກອນ ແລະ ພນັທະອື່ ນໆ 112 108 
ລາຍຈ່າຍປະກນັໄພ 4.880 1.732 
ສາທາລະນຸປະໂພກ 4.610 3.837 
ລາຍຈ່າຍນ າ້ມນັ 1.142 1.056 
ວດັສະດຸ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 7.263 9.177 
ຄ່າທ ານຽມທີ່ ປຶກສາ ແລະ ບ ລກິານດາ້ນການເງນິ 4.507 1.010 
ເງນິແຮຄວາມສ່ຽງສ າລບັເງນິທີ່ ຖກືລກັໂລບ - 2.494 
ລາຍຈ່າຍໜີສ້ນິທາງການເງນິ 214 - 
ອື່ ນໆ 10.372 7.510 
 75.599 68.610 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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17. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”) 
  

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິສດົໃນກ າມເືປັນສະກຸນເງນິກບີ 1.190.359 961.728 
ເງນິສດົໃນກ າມເືປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 811.606 681.517 
ຍອດເຫ ອືຢູ່ ທຫລ   

- ເງນິຝາກແຮບງັຄບັ 1.290.251 1.294.828 
- ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 4.200.055 2.396.173 

 7.492.271 5.334.246 
  

ຍອດເຫ ອືກບັທະນາຄານກາງປະກອບດວ້ຍບນັຊເີງນິຝາກເພື່ ອການຊ າລະສະສາງ ແລະ ເງນິຝາກພາກບງັຄບັ. ຍອດເຫ ອືເຫລົ່ ານີບ້ ່
ມດີອກເບຍ້. 

 

ພາຍໃຕລ້ະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫຮ້ກັສາຄງັສະສມົເງນິສດົກບັທະນາຄານກາງໃນຮູບແບບ
ເງນິຝາກແຮບງັຄບັ. ເຊິ່ ງຖກືຄດິໄລ່ 5,00% ສ າລບັສະກຸນເງນິກບີ ແລະ 10,00% ສ າລບັສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ. ສອງອາທດິຕ ່
ຄັງ້ (2018: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງນິຝາກລູກຄາ້ທີ່ ມີມືຄ້ ົບກ ານົດຕ ່ າກວ່າ 12 ເດືອນ. ພາຍໃນໄລຍະດັ່ ງກ່າວ 
ທະນາຄານໄດຮ້ກັສາຍອດເງນິຝາກພາກບງັຄບັໃນມູນຄ່າທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ. 
 

18. ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ 
 

 
30 ມຖຸິນາ 2019 

ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ  2.879.509 2.700.974 
- ເປັນເງນິກບີ 6.871 3.681 
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2.872.638 2.697.293 
ເງນິຝາກມກີ ານດົ   1.053.996 1.127.695 
- ເປັນເງນິກບີ 257.801 381.380 
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 796.195 746.315 

 3.933.505 3.828.669 
 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານອື່ ນພາຍໃນໄລຍະມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

30 ມຖຸິນາ 2019 
ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 31 ທນັວາ 2018 
 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 0,00% - 3,10% 0,00% - 0,80% 
ເງນິຝາກປະຢັດ 0,00% - 0,80% 0,00% - 0,80% 
ເງກິຝາກມກີ ານດົ 0,50% - 4,95% 0,85% - 4,00% 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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19. ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 

 

 
30 ມຖຸິນາ 2019 

 
31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ທງັໝດົ 26.697.520 24.845.276 
ໃນນີ:້   
ເງນິກູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກການກູຢື້ມເງນິຈາກ ທຫລ  
(ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ29.1)  2.055.888 2.063.243 
ເງນິແຮຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ20) (581.377) (478.416) 

 26.116.143 24.366.860 
 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັເງນິກູທຸ້ລະກດິພາຍໃນໄລຍະມ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

30 ມຖຸິນາ 2019  
ອດັຕາດອກເບຍ້   

ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 
31 ທນັວາ 2018  
ອດັຕາດອກເບຍ້   

 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ  6,00% - 16,00%   6,00% - 16,00%  
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ  4,00% - 16,00%    4,00% - 16,00%   
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ  6,00% - 10,00%   6,00% - 11,50%  

 
 ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມສະກຸນເງນິ: 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ 11.849.009 10.988.474 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ 11.607.083 10.842.780 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ 3.241.428 3.014.022 

 26.697.520 24.845.276 
  

ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມມືຄ້ບົກ ານດົເດມີ:  

  
 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ 1.649.408 1.825.034 
ເງນິກູໄ້ລຍະກາງ 15.388.071 14.431.801 
ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວ 9.660.041 8.588.441 

 26.697.520 24.845.276 
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19. ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ (ຕ ່ ) 

 

ຄງັເງນິກູທ້ີ່ ສິນ້ສຸດຫກົເດອືນປະກອບດວ້ຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ແຕ່ລະຂະແໜງທຸລະກດິ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ % ລາ້ນກບີ % 

ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ 13.914.798 52,12% 12.931.637 52,05% 
ຂະແໜງ ກ ່ ສາ້ງ 3.933.583 14,73% 3.374.610 13,58% 
ຂະແໜງ ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ 91.961 0,34% 85.352 0,34% 
ຂະແໜງ  ກະສກິ າ - ປ່າໄມ ້ 73.826 0,28% 74.248 0,30% 
ຂະແໜງ ການຄາ້ 4.272.564 16,00% 4.336.508 17,45% 
ຂະແໜງ ຂນົສົ່ ງໄປສະນ ີ 702.468 2,63% 688.078 2,77% 
ຂະແໜງ ບ ລກິານ 3.401.126 12,74% 2.875.026 11,57% 
ຂະແໜງ ຫດັຖະກ າ 3.294 0,01% 3.456 0,01% 
ຂະແໜງ ອື່ ນໆ 303.900 1,14% 476.361 1,92% 
 26.697.520 100% 24.845.276 100% 

 

20. ເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ 
 

 ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ພາຍໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

  

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

30 ມຖຸິນາ 2019  
 ລາ້ນກບີ 
ຍອດເຫ ອື ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 478.416 
ປ່ຽນແປງສຸດທພິາຍໃນໄລຍະ 122.631 
ສະສາງໜີຕ້ອ້ງຮບັທວງຍາກ (26.097) 
ສ່ວນຕ່າງຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ 6.427 
ຍອດເຫ ອືນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 581.377 

 
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 
ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 ຍອດເຫ ອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ ຍອດເຫ ອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູລ້າຍການໃຫຍ່ 3.401.055 248.246 1.859.522 291.960 
ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູເ້ປັນກຸ່ມ 22.638.131 333.131 22.478.847 186.456 

 26.039.186 581.377 24.338.369 478.416 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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21. ການລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ຫລກັຊບັປະເພດທນຶຂອງ ບ ລສິດັ ຜະລດິ-ໄຟຟາ້ລາວ ມະຫາຊນົ 154.138 156.516 

 154.138 156.516 
 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ມູນຄ່າຮຸນ້ແມ່ນມກີານດອ້ຍຄ່າຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າຕົນ້ທນຶ 188.043 ລາ້ນກບີ ຈ ານວນ 34.265 ລາ້ນ
ກບີ. 

 
22. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ມູນຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງ
ການເງນິ 1.561.577           1.916.549  
ມູນຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ 2.040.959               1.737.433  
 3.602.536               3.653.982  
ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການຫ ກັຊບັປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (*) (770)                   (1.210) 
- ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຈາກພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ (770)                   (1.210) 

 3.601.766               3.652.772  
 
(*) ການປ່ຽນແປງສຸດທໃິນການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ 440 ລາ້ນກບີ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 
2019 ແມ່ນບນັທກຶຫກັເພີ່ ມຄ່າເສື່ ອມຂອງຫ ກັຊບັທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃນລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ (ບດົ
ອະທບິາຍເລກທ ີ14). 
 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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22. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 
 

22.1 ພນັທະບດັຄງັເງນິ ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງນີ:້ 

ໄລຍະ
ເວລາ ມືອ້ອກພນັທະບດັ ມືຄ້ບົກ ານດົ 

ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 
ລາ້ນກບີ 

ມນູຄ່າຕາມວທິ ີ
ຫ ຸດຕົນ້ທນຶລງົ 

ລາ້ນກບີ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ 
ຕ ່ ປີ (ຕາມໜາ້ພນັ

ທະບດັ) 
1 ປີ 16 ພະຈກິ 18 16 ພະຈກິ 19 300.000  309.201  5,00% 
1 ປີ 17 ທນັວາ 18 16 ທນັວາ 19 150.000  154.208  5,30% 
1 ປີ 21 ທນັວາ 18 21 ທນັວາ 19 210.000  215.431  5,00% 
1 ປີ          22 ກຸມພາ 19 22 ກຸມພາ 20 300.000  305.177  5,00% 
1 ປີ 7 ມນີາ 19 7 ມນີາ 20 73.000  74.128  5,00% 
1 ປີ 22 ມນີາ 19 22 ມນີາ 20 68.600  69.521  5,00% 
1 ປີ 5 ເມສາ 19 4 ເມສາ 20 150.000  151.831  5,30% 
1 ປີ 12 ເມສາ 19 12 ເມສາ 20 50.000  50.529  5,00% 
1 ປີ 26 ເມສາ 19 26 ເມສາ 20 20.000  20.174  5,00% 
1 ປີ 31 ພດຶສະພາ 19 31 ພດຶສະພາ 20 68.000  68.272  5,00% 
1 ປີ 14 ມຖຸິນາ 19 14 ມຖຸິນາ 20 100.000  100.214  5,00% 
1 ປີ 28 ມຖຸິນາ 19 28 ມຖຸິນາ 20 42.880  42.891  5,00% 

   1.532.480  1.561.577   
 
22.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ  
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ພນັທະບດັເພີ່ ມທນຶ - 70.600 
ພນັທະບດັອື່ ນໆ 2.040.959               1.666.833  
 2.040.959 1.737.433 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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22. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 
 
22.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາພນັທະບດັອື່ ນໆ ໂດຍວນັທໜີດົກ ານດົຕາມພນັທະຕາມສນັຍາ ມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

 
ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

ລາ້ນກບີ 

ມນູຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດ
ຕົນ້ທນຶລງົ 
ລາ້ນກບີ 

ພາຍໃນ 1 ປີ 72.136 71.850 
1 ຫາ 5 ປີ 1.187.049 1.202.642 
ເກນິກ່ວາ 5 ປີ 755.634 766.467 
 2.014.819 2.040.959 
 
► ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາພນັທະບດັອື່ ນໆ ໂດຍອດັຕາດອກເບຍ້ ມດີັ່ ງລຸ່ມນິ:້ 

 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
 30 ມຖຸິນາ 2019 

(% ຕ ່ ປີ) 

ສ າລບັທາ້ຍ 
ປີທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 
31 ທນັວາ 2018 

 (% ຕ ່ ປີ) 
ພາຍໃນ 1 ປີ 3,00 - 5,30% 3,00 - 5,30% 
1 ຫາ 5 ປີ 3,00 - 6,95% 3,00 - 6,95% 
ເກນິກ່ວາ 5 ປີ 4,00 - 4,80% 4,00 - 4,80% 
 
ພນັທະບດັອື່ ນໆແມ່ນພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ ຈດຸປະສງົເພື່ ອ: (i) ຊ າລະຍອດເງນິຕອ້ງຮບັຈາກ ກະຊວງການ
ເງນິ ຫ  ື(ii) ຊ າລະໜີຂ້ອງລູກຄາ້ກບັທະນາຄານ ໂດຍລູກຄາ້ຜູທ້ີ່ ມໜີີຕ້ອ້ງຮບັຈາກ ກະຊວງການເງນິ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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23. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2019 
ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຍອດໃນຕົນ້ໄລຍະ/ປີ 462.296 541.730 
ສ່ວນແບ່ງຂອງຂາດທນຶ/ກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ ພາຍໃຕວ້ທິສ່ີວນໄດສ່້ວນ
ເສຍ (Equity Method) 24.189 (7.643) 
ຂາຍຫຸນ້ຂອງຄູ່ຮ່ວມລງົທນຶ - (52.266) 
ລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມລງົທນຶ 2.040 - 
ລບົ: ເງນິປັນຜນົໄດຮ້ບັພາຍໃນໄລຍະ - (19.525) 
ຍອດເຫ ອືທາ້ຍໄລຍະ 488.525 462.296 

 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 
 

ຕົນ້ທນຶທຽບ
ເທົ່ າລາ້ນກບີ 

ມນູຄ່າ 
ຕາມບນັຊ ີ

ເປັນ 
ລາ້ນກບີ 

 
% ການຖຮຸືນ້

ຂອງທະ 
ນາຄານ 

 
ຕົນ້ທນຶທຽບ
ເທົ່ າລາ້ນກບີ 

ມນູຄ່າ  
ຕາມບນັຊ ີ

ເປັນ 
ລາ້ນກບີ 

 
% ການຖຮຸືນ້

ຂອງທະ 
ນາຄານ 

ການລງົທນຶໃນສາຖະ
ບນັການເງນິອື່ ນ       
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ
ກດິລາວ - ຫວຽດ 
(LVB) 197.839 231.022 25% 197.839 228.359 25%  
ທະນາຄານລາວ -ຝຣັ່ ງ
ຈ າກດັ 90.000 81.811 30% 90.000 64.053 30% 
ທະນາຄານລາວ -ຈນີ 
ຈ າກດັ 147.000 161.819 49% 147.000 158.179 49% 
ລງົທນຶໃນ ນຕິບຸິກຄນົ
ພາຍໃນປະເທດ       
ບ ລສິດັປະກນັໄພ 
ລາວ-ຫວຽດ 9.168 11.795 35% 9.168 11.705 35% 
ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  
ເພເມັນ້ ເນດັເວກີ 
ຈ າກດັ 2.040 2.078 20% - - 0% 

 446.047 488.525  444.007 462.296  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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23. 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 ຮ່ວມທຶນກັບ
ທະນາຄານເພື່ ອການລງົທນຶ ແລະ ການພດັທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິ່ ງເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢູ່ ສສ 
ຫວຽດນາມ. LVB ດ າເນນີທຸລະກດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶການທະນາຄານ ລງົວນັທ ີ31 ມນີາ 2000 ອອກໂດຍທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ໃນປີ 2015, LVB ໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນເປັນ 791.357.560.000 ກບີ. ອດັຕາ
ສ່ວນກ າມະສດິຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫ ງັທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ 25% ອງີຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລງົທນຶ ເລກທ ີ004-15/KH-
DDT4 ທີ່ ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ , ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2015 ທຽບເທົ່ າ ເງ ນິກີບເທົ່ າກັບ 
197.839.390.000 ກບີ. 
 

- ບ ລສິດັປະກນັໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ຈດົທະບຽນເປັນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບ ລກິານທາງ
ດາ້ນການປະກນັໄພ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດການລງົທນຶເລກທ ີ077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ
ຕ່າງປະເທດ, ລງົວນັທ ີ09 ມຖຸິນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທນຶກບັບ ລສິດັຫຸນ້ສ່ວນປະກນັໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມ
ທຸລະກດິລາວຫວຽດ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັ ແມ່ນ 3.000.000 ໂດລາ ແລະ ຖກືຖອກໂດຍຂາຮຸນ້ຢ່າງເຕມັສ່ວນ ໃນວນັ
ທ ີ17 ກ ລະກດົ 2008. ໃນປີ 2013 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶເພີ່ ມເຕີ່ ມ 180.000ໂດລາ ໃນວນັທ ີ02 ກນັຍາ 2013. ນະວນັ
ທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 1.050.000 ໂດລາ ຫ  ືທຽບເທົ່ າກບັ 9.168 ລາ້ນກບີ. 

 
- ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ (“LCNB”) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ດ າເນນີກ່ຽວກບັການບ ລກິານດາ້ນການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານລາວ-ຈນີ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທນຶກບັ ທະນາຄານ ຟູດຽ້ນ ຈນີ ເຊິ່ ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກດິຂອງລດັທີ່ ດ າເນນີການຢູ່
ປະເທດຈນີ. LCNB ດ າເນນີທຸລະກດິ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶການທະນາຄານ ລງົວນັທ ີ 20 ມງັກອນ 2014 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300.000 ລາ້ນກບີ ແລະ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ຂາຮຸນ້
ໄດປ້ະກອບທນຶຄບົຕາມຈ ານວນດັ່ ງກ່າວ. 
 

- 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 ປາຣ,ີ 
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 ວນັທ ີ
24 ກນັຍາ 2009 ແລະ ໜງັສເືລກທ.ີ 01/ທຫລ ລງົວນັທ ີ28 ມງັກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ. 
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− ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ ເນດັເວກີ ຈ າກດັ ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດການລງົທນຶ

ເລກທ ີ0349 ໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົວນັ
ທ ີ12 ມນີາ 2019. ໂດຍສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ. ເປັນສະມາຄມົພາຍໃຕ ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ຢູນຽນເພ 
ອນິເຕເີນເີຊີນ້ນ , ທະນາຄານພດັທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກີ າ, ທະນາຄານຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະ
ກດິ ລາວ-ຫວຽດ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັ ແມ່ນ 34.000 ລາ້ນກບີ. ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບ
ທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 2.040 ໃຫແ້ກ່ບ ລສິດັ. 

 
24. ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 

 
 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ພາຍໃນໄລຍະ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ 

ອຸປະກອນ 
ຫອ້ງການ 
ລາ້ນກບີ 

ເຟິນເີຈີ ້ແລະ 
ເຄື່ອງຕດິຕັງ້ 

ລາ້ນກບີ 

ພາຫະນະ 
ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

ຕົນ້ທນຶ:      
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 476.463 151.886 41.210 19.770 689.329 
ຊືເ້ພີ່ ມ 18.228 20.681 2.191 38 41.138 
ຈດົລາ້ງອອກ (7.623) (15.849) (2.193) (634) (26.299) 
ສະສາງອອກ - - - (14) (14) 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019  487.068 156.718 41.208 19.160 704.154 

      
ຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ:     
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 135.271 67.649 26.278 9.999 239.197 
ຫກັຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນພາຍໃນໄລຍະ 13.379 15.743 2.900 1.970 33.992 
ຈດົລາ້ງອອກ (3.863) (15.001) (2.098) (634) (21.596) 
ສະສາງອອກ - - - (14) (14) 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019  144.787 68.391 27.080 11.321 251.579 

      
ມນູຄ່າຍງັເຫ ອືສຸດທ:ິ      

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 341.192 84.237 14.932 9.771 450.132 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019  342.281 88.327 14.128 7.839 452.575 
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25. ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 

 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົພາຍໃນໄລຍະ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ສດິນ າໃຊ ້
ທີ່ດນິ 

ລາ້ນກບີ 

ໂປ ແກ ມ 
ຄອມພວິເຕ ີ

ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

ຕົນ້ທນຶ:    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 240.619 16.841 257.460 
ໂອນຈາກສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິຄງົທີ່ ກ າລງັກ ່ ສາ້ງ 14.071 4.158 18.229 
ສະສາງອອກ (17.381) (2.383) (19.764) 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 237.309 18.616 255.925 

ຄ່າເສື່ ອມສະສມົ:    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 - 10.859 10.859 
ຫກັຄ່າເສື່ ອມພາຍໃນໄລຍະ 2019 - 1.716 1.716 
ສະສາງອອກ - (2.382) (2.382) 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 - 10.193 10.193 
    
ມນູຄ່າຍງັເຫ ອືສຸດທ:ິ    

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 240.619 5.982 246.601 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 237.309 8.423 245.732 

    
 

26. ຊບັສນິອື່ ນໆ 

 
 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ຊບັສນິລ ຖາ້ຂາຍ 249.255 255.438 
ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ 6.050 8.558 
ແຊກັພວມຮຽກເກບັ 17.691 6.671 
ສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິຄງົທີ່ ກ າລງັກ ່ ສາ້ງ (*) 60.014 65.079 
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ 41.135 62.065 
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ສ າລບັການດ າເນນີງານອື່ ນໆ 31.034 27.553 
ລ່າຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ໃຫກ້ບັຜູສ້ະໜອງ 14.411 34.589 
ໜີຕ້ອ້ງຮບັອື່ ນໆ 12.806 6.135 
 

432.396 466.088 
   



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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26. ຊບັສນິອື່ ນໆ (ຕ ່ ) 
 

(*): ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສິ່ ງປຸກສາ້ງ ເເລະ ຊບັສນິຄງົທີ່ ພວມກ ່ ສາ້ງສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມີ
ດັ່ ງນີ:້ 

 

 

ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 
ລາ້ນກບີ 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ 

ອື່ນໆ 
ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 541 38.630 25.908 65.079 
ຊືເ້ພີ່ ມ 17.381 22.962 22.251 62.594 
ໂອນໄປຊບັສນິຄງົທີ່  (14.071) (19.081) (24.655) (57.807) 
ໂອນໄປຊບັສນິອື່ ນໆລ ຖາ້ຂາຍ - (4.395) - (4.395) 
ສະສາງອອກ (3.851) (181) (1.425) (5.457) 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 - 37.935 22.079 60.014 

 
27. ໜີຕ້ອ້ງຈ່າຍໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 

 
 
 

30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  3.684.539 2.517.029 

- ເປັນເງນິກບີ 1.512.821 800.136 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2.171.718 1.716.893 

ເງນິຝາກປະຢັດ 176.745 119.495 

- ເປັນເງນິກບີ 41.620 21.954 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 135.125 97.541 

ເງນິຝາກມກີ ານດົ 564.421 754.543 

- ເປັນເງນິກບີ 177.602 195.581 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 386.819 558.962 

ອື່ ນໆ 19.123 22.062 

- ເປັນເງນິກບີ 11.966 9.009 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 7.157 13.053 

 4.444.828 3.413.129 
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27. ໜີຕ້ອ້ງຈ່າຍໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ (ຕ ່ ) 
 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໃນຊ່ວງໄລຍະມດີັ່ ງນີ:້ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 

30 ມຖຸິນາ 2019 
 (% ຕ ່ ປີ) 

ສ າລບັທາ້ຍປີ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 

31 ທນັວາ 2018 
 (% ຕ ່ ປີ) 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 0,00% - 3,00% ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ 

ເງນິຝາກປະຢັດ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ 

ເງນິຝາກປະຈ າ 0,00% - 5,55% 0,00% - 5,52% 
 
 

28. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 4.995.812 5.447.954 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິກບີ   2.132.267 2.141.221 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2.863.545 3.306.733 
ເງນິຝາກປະຢັດ 14.726.279 13.092.788 
ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິກບີ 7.019.896 5.788.652 
ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 7.706.383 7.304.136 
ເງນິຝາກກ ານດົ 12.183.469 11.159.134 
ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິກບີ   7.062.006 6.671.234 
ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 5.121.463 4.487.900 
ເງນິຝາກມດັຈ າ 79.527 103.279 
ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິກບີ 20.396 33.629 
ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 59.131 69.650 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອື່ ນໆ 138.965 111.987 
 32.124.052 29.915.142 

 

ເງນິຝາກປະຢັດຈາກລູກຄາ້ທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ມີຂອບເຂດຂອງອັດຕາດອກເບຍ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 1,25% - 
1,89%. 0,90% - 1,15% ແລະ 0,45% - 0,90% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 

 

ເງນິຝາກມກີ ານດົທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ, ບາດ ທີ່ ມກີ ານດົ 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ, 12 ເດອືນ ແລະ ສູງກວ່າ 1 ປີ 
ແມ່ນມອີດັຕາດອກເບຍ້ ລະຫວ່າງ 3,16%- 6,90%, 1,65%- 6,65 % ແລະ 1,40% - 6,40% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 
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29. ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ 
 

 

30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິກູຢື້ມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
(ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ29.1) 2.095.087 2.063.243 
ເງນິກູຈ້າກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ29.2) 2.010.596 1.286.023 

 4.105.683 3.349.266 
 

29.1 ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ລວມມ:ີ 
 

(i) ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອືຈ ານວນ 3.285.713 ໂດລາ (ຈາກເງນິກູຢື້ມເລີ່ ມຕົນ້ 9.200.000 ໂດລາ ໃນ
ອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 0,25% ຕ ່ ປີ) ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການກູຢື້ມແມ່ນເພື່ ອລງົທນຶໃນ ທະນາຄານລາວ-ຝລັ່ ງ ຈ າກດັ. ຕົນ້
ທນຶເງນິກູແ້ມ່ນຈະຊ າລະເປັນປີ ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ສ າລບັດອກເບຍ້ແມ່ນຊ າລະທຸກໆ 6 ເດອືນ. 
 

(ii) ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອືຈ ານວນ 99.854.000 ໂດລາ ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ 5,50% ຕ ່ ປີ. ຈດຸປະສງົ
ເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ. ຕົນ້ທນຶແມ່ນຊ າລະ
ທຸກໆປີເລີ່ ມຈາກປີ 2019 ຫາ 2025. ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເປັນລາຍໄຕມາດ 
 

(iii) ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອືຈ ານວນ 99.900.000 ໂດລາ ໂດຍມອີດັຕາດອກເບຍ້ 5,30% ຕ ່ ປີ ຈດຸປະສງົ
ເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້ ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ. ຕົນ້ທນຶແມ່ນຈະໄດ ້
ຮບັການຊ າລະເປັນລາຍປີ ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2026.ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເປັນລາຍໄຕມາດ 
 

(iv) ເງນິກູໄ້ລຍະ 1 ປີ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອື 300.000 ລາ້ນກບີ ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ 10% ຕ ່ ປີ ຈດຸປະສງົເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອ
ໃຫ ້ ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ. ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນໄດຮ້ບັການຊ າລະ
ໃນມືຄ້ບົກ ານດົຕາມສນັຍາ ວນັທ ີ21 ທນັວາ 2019. 
 

29.2 ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ນ 
    
ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ລວມມ:ີ 
 

(i) ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ຈ ານວນ 80.000.000 ໂດລາ 
ໂດຍອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 5,50% ຕ ່ ປີ. ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເມື່ ອຄບົກ ານດົ. 
 

(ii) ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕດັ ລວມມ ີເງນິກູຢື້ມໄລຍະສີ່ ປີ ຈ ານວນ 148.300.000 ໂດລາ ໂດຍອດັຕາດອກ
ເບຍ້ແມ່ນ 4% +3M LIBOR ສ າລບັຈດຸປະສງົເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫກ້ບັໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ. ຕົນ້
ທນຶເງນິກູແ້ມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ  າລະເປັນລາຍປີ  ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຊ າລະເປັນລາຍໄຕມາດ.  
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30. ອາກອນ  
 

30.1 ອາກອນກ າໄລວສິາຫະກດິ 

 
ອງົປະກອບສ າຄນັຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ສ າລບັໄລຍະ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 
 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 

ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
 30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ 54.326 86.051 
ລາຍຮບັອາກອນກ າໄລເຍືອ້ນຊ າລະ 18.275 (8.411) 

 72.601 77.640 
 

30.2 ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລ 25.134                  31.422  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ 2.103                    4.529  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອື່ ນໆ 756 - 

 27.993 35.951 
 
30.3 ອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ 
  
 ທະນາຄານ ແລະ ບ ລສິດັໃນເຄອືມພີນັທະຕອ້ງຈ່າຍອາກອນກ າໄລ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍອາກອນສະບບັເລກທ ີ 70/

ສພຊ. ລງົວນັທ ີ15 ທນັວາ 2015 ເຊິ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊແ້ຕ່ ຫ  ືຫ ງັຈາກວນັທ ີ24 ພດຶສະພາ 2016. 
 

 ດັ່ ງນັນ້, ທະນາຄານແມ່ນມພີນັທະຕອ້ງເສຍອາກອນໃນອດັຕາ 24% ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 30 ມຖຸິນາ 2019 
(2018: 24%). ບ ລສິດັໃນເຄອືແມ່ນມພີນັທະຕອ້ງເສຍອາກອນໃນອດັຕາ 24% ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ 30 
ມຖຸິນາ 2019 (2018: 24%). 
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30. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
30.3 ອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ  (ຕ ່ ) 
 

 ການຄດິໄລ່ຂອງອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະຫກົເດອືນຕົນ້ປີວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ 30 ມຖຸິນາ 2018 ແມ່ນມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລກອ່ນຫກັອາກອນອງີຕາມ IFRS 330.356 279.902 
ດດັແກສ້ າລບັ:   
-  ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບນັຊຕີາມ LAS ແລະ ມນູຄ່າ ຫ ຸດຕົນ້ທນຶຕາມ 

IFRS ຂອງພນັທະບດັ (1.157) (3.760) 
-   ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມນູຄ່າຕາມບນັຊຂີອງພນັທະບດັພາຍໃຕມ້າດຕະຖານ 
LAS ແລະ ມນູຄ່າ ຫ ຸດຕົນ້ທນຶພາຍໃຕຂ້ອບຂ່າຍການລາຍງານ IFRS ສ າລບັເງນິ
ກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ (7.347) - 
-  ສ່ວນຕ່າງໃນເງນິແຮຂາດທນຶເສື່ ອມຄ່າລະຫວ່າງ LAS ແລະ IFRS ຂອງເງນິ
ກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 20.210 51.672 

-  ສ່ວນຕ່າງຜນົປະໂຫຍດຫ ງັກະສຽນ (56.276) 31.801 
-  ສ່ວນຕ່າງໃນເງນິແຮຂອງຫ ກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ - (16.299) 
-  ສ່ວນຜດິດ່ຽງສ າລບັລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມໃນການລງົທນຶລະຫວ່າງ LAS ແລະ 

IFRS (30.161) 20.481 
- ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງສນັຍາເຊົ່ າພາຍໃຕ ້IFRS 16 (1.421) - 
-  ກ າໄລທີ່ ຖກືຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການດດັແກກ້ານລວມກດິຈະການ (22.161) 1.848 
- ດດັແກອ້ື່ ນໆ 30 - 
ກ າໄລກ່ອນຫກັອາກອນຕາມ LAS 232.073 365.645 
ເພີ່ ມຂຶນ້/(ຫ ຸດລງົ)   
-  ລາຍຮບັທີ່ ຍກົເວັນ້ອາກອນ (8.181) (14.079) 
- ລາຍຮບັຈາກການເກບັຄນືການສູນເສຍເງນິສດົ (542) - 
-  ລາຍຈ່າຍທີ່ ບ ່ ອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ 3.009 7.003 

ລາຍຮບັທີ່ ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນອງີຕາມ LAS 226.358 358.569 
-  ລາຍຮບັທີ່ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່ 223.887 357.249 

-  ລາຍຮບັທີ່ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງບ ລສິດັໃນເຄອື 2.471 1.320 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່ໃນອດັຕາ 24% 
(2017: 24%) 53.733 85.734 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງບ ລສິດັໃນເຄອືໃນອດັຕາ 24% 
(2017: 24%) 593 317 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລແບບລວມກດິຈະການພາຍໃນໄລຍະ 54.326 86.051 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລຕົນ້ໄລຍະ 31.422 9.540 
ອາກອນກ າໄລທີ່ ຈ່າຍໃນໄລຍະ (60.614) (22.459) 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລທາ້ຍໄລຍະ 25.134 73.132 
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30. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 

30.3 ອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ (ຕ ່ ) 
 
ການແຈງ້ອາກອນຂອງທະນາຄານຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາໂດຍກມົສ່ວຍສາອາກອນ. ເນື່ ອງຈາກກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທາງ
ດາ້ນສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖກືນ າໃຊກ້ບັລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຫ າຍປະເພດ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານຕຄີວາມໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ຈ າ 
ນວນເງນິທີ່ ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ ສ າລບັປີອາດຈະຖກືປ່ຽນແປງຫ ງັຈາກມືໄ້ລ່ລຽງຂອງ
ກມົສ່ວຍສາອາກອນ. 

 
30.4 ຊບັສນິ/(ໜີສ້ນິ) ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 
 

 

ຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ 

(ອດັຕາ 24%)  

ໜີສ້ນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ 

(ອດັຕາ 24%) 

ຊບັສນິ/(ໜີສ້ນິ)
ອາກອນເຍືອ້ນ
ຊ າລະສຸດທ ິ

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ນະວນັທ ີ01 ມງັກອນ 2019 29.099 (5.272) 23.827 
ຜນົກະທບົໃນການໃຊ ້IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 1362 - 1.362 
ປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະລວມມ:ີ    
ການປ່ຽນແປງຊົ່ ວຄາວລະຫວ່າງ ກ າໄລທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນ ພາຍ
ໃຕມ້າດຕະຖານ LAS ແລະ ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດວຽກງານສ າລບັ
ຈດຸປະສງົພເິສດ (21.022) 2.747 (18.274) 
ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 9.439 (2.525) 6.915 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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30. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 

30.4 ຊບັສນິ/(ໜີສ້ນິ) ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ຕ ່ ) 
 

 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ 
ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີ
ງານນອກການທຸລະກດິ 

30 ມຖຸິນາ
2019 

31 ທນັວາ 
2018 

ສ າລບັໄລຍະ
ຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດວນັທີ
30 ມຖຸິນາ

2019 

ສ າລບັໄລຍະ
ຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດວນັທີ
30 ມຖຸິນາ

2018 

ສ າລບັໄລຍະ
ຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດວນັທີ
30 ມຖຸິນາ

2019 

ສ າລບັໄລຍະ
ຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດວນັທີ
30 ມຖຸິນາ

2018 
 

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
       

ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 8.077 29.099 (21.002) (3.990) - 4.065 
ຜນົກະທບົໃນການໃຊ ້
IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 
ມງັກອນ 2019 1.362 - - - - - 
ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ  (2.525) (5.272) 2.747 12.401 - 690 

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະສຸດທທິີ່
ຕອ້ງບນັທກຶເຂົາ້ໃນໃບລາຍງານ
ຜນົການດ າເນນີງານ   (18.275) 8.411   

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະສຸດທທິີ່
ຕອ້ງບນັທກຶເຂົາ້ໃນໃບລາຍງານ
ຜນົການດ າເນນີງານນອກການ
ທຸລະກດິ     - 4.755 

 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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30. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 

30.4 ຊບັສນິ/(ໜີສ້ນິ) ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ຕ ່ ) 
 

ລາຍລະອຽດຂອງຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະມດີັ່ ງນີ:້ 
 
  30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
   

ສ່ວນຜດິດ່ຽງທີ່ ສາມາດຫກັໄດຊ້ົ່ ວຄາວ 39.326 121.247 
ໃນນັນ້:   

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມນູຄ່າຕົນ້ທນຶພາຍໃຕ ້LAS ແລະ ມນູ
ຄ່າເສື່ອມພາຍໃຕ ້IFRS  ຂອງພນັທະບດັ  5.673 - 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ອມເງນິແຮຂອງການ
ລງົທນຶພາຍໃຕ ້IFRS ແລະ LAS 1.174 2.331 

ປ່ຽນແປງໃນມນູຄ່າຍຸຕທິ າການລງົທນຶມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 770 30.931 

ສ່ວນຕ່າງໃນຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອການ 
ພາຍໃຕ ້ແຜນການທີ່ ໄດກ້ ານດົ ລະຫວ່າງ IFRS ແລະ 
LAS 31.709 87.985 

ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ໃນອດັຕາ 24%) 9.439 29.099 
 

  
ສ່ວນຕ່າງຊົ່ ວຄາວລະຫວ່າງໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນ 

(10.523) (21.965) 
ໃນນັ ້ນ້: 

  
ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ອມເງນິແຮສ າລບັໜີ ້
ເສຍຂອງເງນິກູຢື້ມໃຫກ້ບັລກູຄາ້ພາຍໃຕ ້LAS ແລະ ຂອບ
ເຂດວຽກງານສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ (1.755) - 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງມນູຄ່າຕົນ້ທນຶຂອງເງນິກູຢື້ມໃຫກ້ບັລກູຄາ້ 
ພາຍໃຕ ້LAS ແລະ ມນູຄ່າເສື່ອມພາຍໃຕຂ້ອບເຂດວຽກ
ງານສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ (7.347) (21.965) 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງສນັຍາເຊົ່ າພາຍໃຕ ້IFRS16 (1.421) - 

ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ໃນອດັຕາ 24%) (2.525) (5.272) 
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31. ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 

 
 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງພະນກັງານ 39.212 86.612 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງຜູສ້ະໜອງ 25.883 22.101 
ເງນິເບຍ້ລຽ້ງຫ ງັອອກການ (*) 63.717 87.985 
ອື່ ນໆ  48.825 46.220 

 177.637 242.918 
 

(*) ແຜນການກ ານດົຜນົປະໂຫຍດຫ ງັອອກການ 
 
ປ່ຽນແປງໃນແຜນການກ ານດົຜນົປະໂຫຍດຫ ງັອອກການມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

 ສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ 
ວນັທສີິນ້ສຸດ  

30 ມຖຸິນາ 2019 
ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດ 
31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  
ຍອດຍກົມາ 87.985 65.149 
ຄ່າບ ລກິານທີ່ ຜ່ານມາ (25.874) - 
ຄ່າບ ລກິານນະປັດຈບຸນັ 1.738 18.875  
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 1.926 5.259  
ສ່ວນຕ່າງທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂ ສ້ມົມຸດຖານທາງການເງນິ - 1.411  
ລາຍຈ່າຍຜນົປະໂຫຍດ (2.058) (2.709) 

ຍອດເຫ ອືທາ້ຍ 63.717 87.985 
 
ລາຍຈ່າຍທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດສຸດທ ິ(ຖກືຮບັຮູໃ້ນກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ): 
 

 

 ສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ 
ວນັທສີິນ້ສຸດ  

30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  
ຄ່າບ ລກິານນະປັດຈບຸນັ 1.738 18.875 
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 1.926 5.259 

 3.664 24.134 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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31. ໜີສ້ນິອື່ ນໆ (ຕ ່ ) 
 

ກ ານດົແຜນປະໂຫຍດຕ ່ ການເຮດັວຽກຫ ງັອອກຈາກວຽກຈະຖືກກ ານດົໂດຍໃຊກ້ານປະເມນີຕາມຄວາມເປັນຈງິ. ການປະເມນີ
ຕາມຄວາມເປັນຈງິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕັງ້ສມົມຸດຖານຕ່າງໆ ທີ່ ອາດແຕກຕ່າງໄປຈາກການພດັທະນາທີ່ ເກດີຂືນ້ຈງິໃນອະນາຄດົ
ເຊິ່ ງລວມທງັການກ ານດົອດັຕາສ່ວນຫ ຸດ.ການຂືນ້ເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ ແລະ ອດັຕາການໝນູວຽນຂອງພະນກັງານ ເນື່ ອງຈາກ
ຄວາມຊບັຊອ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປະເມນີມູນຄ່າ ແລະ ລກັສະນະໃນໄລຍະຍາວຂອງແຜນກ ານດົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັຫ ງັການ
ຈາ້ງງານມຄີວາມອ່ອນໄຫວຕ ່ ການປ່ຽນແປງໃນສມົມຸດຖານເຫ ົ່ ານີ ້ສມົມຸດຖານທງັໝດົໄດຮ້ບັການທບົທວນຄນືໃນທຸກມືທ້ີ່ ລາຍ
ງານ. 
 

ປັດໄຈທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງຫ າຍທີ່ ສຸດຄອືດັຕາການຫ ຸດລງົທີ່ ເໝາະສມົກບັຝ່າຍບ ລຫິານພຈິາລະນາອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງພນັທະບດັ
ລດັຖະບານເປັນສະກຸນເງນິທີ່ ສອດຄ່ອງກບັສະກຸນເງນິພາລະຜູກມດັຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອກການ ແລະ ໄດຮ້ບັ
ການພຈິາລະນາໂດຍອງິຕາມເສັນ້ອດັຕາຜນົຕອບແທນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັໄລຍະເວລາທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດກ້ ານດົພາລະຜູກມດັຕາມ
ແຜນຜນົປະໂຫຍດ. 
 

ຂ ສ້ມົມຸດຖານຫ ກັທີ່ ໃຊໃ້ນການກ ານດົພາລະຜູກມດັຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອກຈາກງານສ າລບັແຜນການຂອງ
ທະນາຄານມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 % %  
ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດ 5,00 - 8,62 5,00 - 8,47 
ການເພີ່ ມຂຶນ້ເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ 0,79 1,03 
ອກັຕາພະນກັງານລາອອກ 0,00 0,00 
 

ການວເິຄາະຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດາ້ນປະລມິານສ າລບັຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ສ າຄນັ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ ແມ່ນສະແດງດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  
ການເພີ່ ມຂຶນ້ເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ   
ເພີ່ ມຂຶນ້ 50 ຈດຸ    (7.432) (7.301) 
ຫ ຸດລງົ 50 ຈດຸ 6.803 8.340 

 
ການເພີ່ ມເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ   
ເພີ່ ມຂຶນ້ 50 ຈດຸ (581) (6.001) 
ຫ ຸດລງົ 50 ຈດຸ 581 5.517 
   
 

32. ທນຶຈດົທະບຽນ 

 
ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງຂອງທນຶຈດົທະບຽນໃນລະຫວ່າງຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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33. ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 

 
 ຄງັສະສມົຕາມ

ລະບຽບການ ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ 
 

ລວມ 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 130.507 310.367 440.874 
ເເບ່ງສ່ວນເຂົາ້ຄງັສະສມົ ຈາກກ າໄລທີ່ ໄດລ້າຍງານ
ພາຍໃຕ ້LAS ຂອງ ທຄຕລ 41.218 123.655 164.873 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 171.725 434.022 605.747 
 

ພາຍໃຕຂ້ ກ້ ານດົຂອງກດົໝາຍທະນາຄານທຸລະກດິ. ສະບບັລງົວນັທ ີ16 ມງັກອນ 2007 ໄດກ້ ານດົໃຫ ້ທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງໆ
ຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫ ງັອາກອນເພື່ ອເຂົາ້ຄງັແຮຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້ 

 

► ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 
► ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ແລະ ຄງັອື່ ນໆ 

 
ອງີຕາມກດົໝາຍວສິາຫະກດິ, ມາດຕາ 156 ສະບບັລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013 ໄດກ້ ານດົໃຫ ້ທະນາຄານທຸລະກດິໃນແຕ່ລະປີ
ຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນ 10% ຂອງກ າໄລຫ ງັອາກອນ, ຫ ງັຈາກຫກັລບົຂາດທນຶສະສມົ, ຖາ້ມ ີ ເພື່ ອເຂົາ້ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ. 
ເມື່ ອໃດທີ່ ຄງັສະສມົດັ່ ງກ່າວຫາກມຍີອດເຫ ອືຮອດ 50% ຂອງທນຶຈດົທະບຽນ, ທະນາຄານອາດສາມາດຢຸດການສະສມົຄງັ
ດັ່ ງກ່າວ, ເວັນ້ແຕ່ວ່າກດົໝາຍໄດກ້ ານດົໄວເ້ປັນຢ່າງອື່ ນ. 
 

34. ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົ 

 
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົສະເພາະກດິຈະການ ປະກອບມມີູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍ
ງານຖານະທາງການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

 
  

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນຄງັ 2.001.965 1.643.245 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 4.200.055 2.396.173 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານອື່ ນໆ 2.879.509 2.700.974 
ເງນິຝາກມກີ ານດົ ພາຍໃນ 3 ເດອືນ - 464.040 

 9.081.529 7.204.432 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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35. ໜີສ້ນິ ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜງັສຄື າ້ປະກນັທາງການເງນິ 246.894 255.094 
ໜງັສສືນິເຊື່ ອກບັທີ່   158.695 39.978 
ໜງັສສືນິເຊື່ ອເຍືອ້ນຊ າລະ 117.442 162.423 
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 3.169.264 3.349.575 
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ທະນາຄານອື່ ນ 548 548 

 3.692.843 3.807.618 

 
ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 

ໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ) ແລະ ໜງັສໃືດໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫທ້ະນາຄານຕອ້ງເປັນຜູຈ່້າຍ
ເງນິແທນລູກຄາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ລູກຄາ້ຜດິສນັຍາ. ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ ຖວ່ືາມຄີວາມສ່ຽງຄາ້ຍຄກືບັ
ເງນິກູ.້ ໜງັສຄື າ້ປະກນັສາມາດເຮດັເປັນຮູບແບບໃບບນິແລກປ່ຽນ ຫ  ື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
ໄດກ້ ານດົໄວ,້ ຫ  ືສາເຫດຂອງການຢຸດຕສິນັຍາອື່ ນໆ. ດັ່ ງນັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັອາດຈະໝດົກ ານດົໂດຍທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຖ້ກືຖອນ, ມູນຄ່າໃນ
ສນັຍາທງັໝດົບ ່ 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.  

 

ສນັຍາເຊົ່ າຊື ້
 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານບ ່ ໄດເ້ຊນັສນັຍາເຊົ່ າໃນນາມທີ່ ເປັນທງັຜູໃ້ຫເ້ຊົ່ າ ຫ  ືຜູເ້ຊົ່ າ ທີ່ ຈະມຜີນົຕ ່ ກະແສເງນິສດົເຂົາ້ - 
ອອກ ໃນອະນາຄດົ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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36. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກບັສະພາບ ລຫິານ ແລະ ສະພາອ ານວຍການຄນົສ າຄນັຂອງທະນາຄານ 
 

 ຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ສະພາອ ານວຍການ ແມ່ນມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິເດອືນ 788 756 
ເງນິບ າເນດັ 518 499 
ເງນິອຸດໜນູຕ າແໜ່ງ 523 541 
ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆ 48 1.001 

 1.877 2.797 
 

 ທຸລະກ າທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໝາຍເຫດ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 
ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 
ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ຄາ້ງຈ່າຍ 
ຈາກການກູຢື້ມຈາກ ທຫລ 

- 61.710 

ກະຊວງການເງນິແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ii) ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈາກການ
ລງົທນຶໃນ ພນັທະບດັຂອງ
ກະຊວງການເງນິ 

81.453 - 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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36. ບນັດາລາຍການພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕ ່ ) 
 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໝາຍເຫດ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 
ເພີ່ ມຂຶນ້ 
ລາ້ນກບີ 

ຫ ຸດລງົ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ປ່ຽນແປງສຸດທເິງນິກູຢື້ມ ຈາກ 
ທຫລ 

31.844 - 

  ປ່ຽນແປງສຸດທບິນັຊເີງນິຝາກ 
ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

1.774.666 - 

  ປ່ຽນແປງສຸດທເິງນິຝາກຈາກ 
ທຫລ 

384 - 

     
ກະຊວງການເງນິແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 

(ii) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງການລງົທນຶ
ໃນພນັທະບດັຂອງກະຊວງການ
ເງນິ 

- (12.401) 

     
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 
ລາວ - ຫວຽດ 

(iii) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ - (522.663) 

  ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 
ລາວ - ຫວຽດ 

428.327 - 

 
 

    

ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ (iii) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ 

27 - 

  ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ 

7.863 - 

     
ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ (iii) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ

ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ 

4.263 - 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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36. ບນັດາລາຍການພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕ ່ ) 

 
ຍອດເຫ ອືທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໝາຍເຫດ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 
ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 
ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ເງນິກູຢື້ມ ແລະ ດອກເບຍ້ຄາ້ງ
ຈ່າຍໃຫ ້ທຫລ 

- 2.095.087 

  ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

4.200.054 6.730 

  ເງນິຝາກພາກບງັຄບັ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

1.290.251 - 

     

ກະຊວງການເງນິແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ii) ການລງົທນຶໃນພນັທະບດັຂອງ
ກະຊວງການເງນິ 
(ນະມູນຄ່າຫ ຸດຕົນ້ທນຶ) 

3.547.299 - 

  ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 56.410 - 

     

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ-
ຫວຽດ 

(iii) ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 473.641 611.037 

     

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ (iii) ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 900 15.700 

  ບນັຊເີງນິຝາກມກີ ານດົ 10.000 10.378 

     

ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ (iii) ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 9.842 

 
(i) ຜູຄຸ້ມ້ຄອງໂດຍກງົ 
(ii) ເຈ ົາ້ຂອງໂດຍກງົ 
(iii) ບ ລສິດັໃນເຄອື 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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37. ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
 

 ຄ ານ າ 
 

ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນຕວົທີ່ 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 ງແມ່ນຍອ້ນທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູເ້ຖິງຄວາມສ າຄນັຂອງການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມການປະຕບິດັ
ຂອງມາດຕະຖານສາກນົທີ່ ດທີີ່ ສຸດໃນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ. ຄະນະບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ. ພອ້ມດວ້ຍ ການສະ
ໜບັສະໜນູຈາກຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແມ່ນກ າລງັກ ານດົຕວົຜນັແປທີ່ ຊດັເຈນຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດ
ຍອມຮບັໄດຂ້ອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕບິດັທີ່ ກງົກນັຂາ້ມກບັຕວົຜນັແປນີ.້ 
 

ທະນາຄານມຄີວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສນິເຊື່ ອ. ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນຕະຫ າດ ແລະ ຫລງັຈາກນັນ້ໄດແ້ບ່ງ
ອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄ:ື ຄວາມສ່ຽງການຄາ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ ່ ແມ່ນການຄາ້. ນອກນັນ້. ທະນາຄານຍງັມຄີວາມສ່ຽງອື່ ນໆ
ອກີທີ່ ເກດີຈາກການດ າເນນີງານ. 

 

 ຂະບວນການໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບ ່ ໄດລ້ວມເອາົຄວາມສ່ຽງທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 
 ແວດລອ້ມ. ເຕກັໂນໂລຊີ 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 ທະນາຄານໄດຖ້ືກກວດສອບປະຈ າປີ. ເຊິ່ ງຜ່ານການ 
ກວດສອບນີຈ້ະຮູໄ້ດວ່້າທະນາຄານສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມຂັນ້ຕອນທີ່ ວາງໄວຫ້ ບື ່ . ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດປຶ້ກສາຫາລ ືຜນົ
ຂອງການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິ່ ງທີ່ ພບົເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າໃຫຄ້ະນະກ າມະການກວດກາ. 

 



 
ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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38. ການບ ລຫິານທນຶ 

  

ທະນາຄານໄດຮ້ກັສາທນຶສ າຮອງຕ ່ າສຸດຕາມລະບຽບການເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມຂ ກ້ ານດົເລກທ ີ536/ກຄທສ/ທຫລ. ລງົວນັທ ີ14 ຕຸລາ 2009 ອອກໂດຍຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ 
ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ າແນະນ າອື່ ນໆ. ຈດຸປະສງົເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການບ ລຫິານທນຶຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າທະນາຄານໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນ
ເງນິທນຶຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມຈ າເປັນຂອງທະນາຄານເພື່ ອຮກັສາການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິໃຫມ້ປີະສດິທພິາບເພື່ ອສາ້ງສມົດຸນລະຫວ່າງການສາ້ງກ າໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພ 
ຂອງທນຶ. 
ອງີຕາມຂ ກ້ ານດົເລກທ ີ536/ກຄທສ/ທຫລ. ທນຶຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖກືວເິຄາະເປັນ 2 ລະດບັຄ:ື 
 ທນຶຊັນ້ 1 ປະກອບດວ້ຍ: ທນຶຈດົທະບຽນ. ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ. ທນຶເພື່ ອການຂະຍາຍທຸລະກດິ ແລະ  ທນຶອື່ ນໆ ແລະ ກ າໄລລ ຖາ້ແບ່ງປັນ; 
 ທນຶຊັນ້ 2 ແມ່ນມູນຄ່າເທົ່ າກບັ 45% ຂອງການຕມີູນຄ່າຄນືເງນິແຮ ຫ  ືຕ ່ າກວ່າ 1,25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ຽງຂອງລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິສງັລວມກດິຈະການ ແລະ ຍອດເຫ ອື

ຂອງເງນິແຮທົ່ ວໄປພາຍໃນໄລຍະ  

 

ຂອບເຂດຕ່າງໆແມ່ນຖກືນ າໃຊເ້ພື່ ອເປັນອງົປະກອບຂອງທນຶອງີໃສ່: ທນຶຊັນ້ 2 ບ ່ ສາມາດເກນີທນຶຊັນ້ 1 ໄດ ້ແລະ ໜີສ້ນິສ າຮອງບ ່ ສາມາດເກນີ 50% ຂອງທນຶຊັນ້ 1. 
 

ການວເິຄາະທນຶຂອງທະນາຄານ ແລະ ກຸ່ມແມ່ນໄດສ້ະແດງດັ່ ງລຸ່ມນີ.້ ເນື່ ອງຈາກທນຶສ າຮອງຕ ່ າສຸດຕາມລະບຽບການແມ່ນມຜີນົບງັຄບັໃຊຕ້ ່ ກບັທະນາຄານທີ່ ເປັນນຕິບຸິກຄນົ, ການຄດິໄລ່ແມ່ນອງີຕາມຂ ມູ້ນທາງ
ການເງນິທີ່ ໄດຈ້າກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ແລະ ສງັລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານແລະບ ລສິດັໃນເຄອື:  
 

 ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ 
 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  
ທນຶຊັນ້ 1 2.007.712  1.984.510 2.050.913               2.003.541  
ທນຶຊັນ້ 2 -                            -    -                            -  
ລວມທນຶ 2.007.712                1.984.510  2.050.913               2.003.541  
ລບົ: ຫກັອອກຈາກທນຶ (ການລງົທນຶໃນນຕິບຸິກຄນົອື່ ນ) (516.047) (514.007) (488.525)               (462.296) 
ທນຶສ າລບັການຄດິໄລ່  CAR  (A) 1.491.655  1.470.503 1.562.388              1.541.245  
ຄວາມສ່ຽງສ າຄນັຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 12.656.740             11.939.639  12.683.191            11.984.241  
ຄວາມສ່ຽງສ າຄນັຢູ່ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 1.702.106                1.880.710  1.702.106               1.880.710  
ລວມຄວາມສ່ຽງສ າຄນັຢູ່ຊບັສນິ (B) 14.358.846             13.814.394  14.385.296            13.864.951  
ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ (A/B) 10,39% 10,64% 10,86% 11,12% 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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39. ມນູຄ່າຍຸຕທິ າຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

ມູນຄ່າຍຸຕທິ າໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງນິ ຫ  ືການຊ າລະໜີສ້ນິບນົພືນ້ຖານລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ໃນ
ເງ ື່ອນໄຂແກ່ງແຍງ້ປົກກະຕ.ິ  ເນື່ ອງຈາກວ່າບ ່ ມລີາຄາສມົທຽບຂອງຕະຫ າດ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ຂອງທະນາຄານຈຶ່ ງບ ່ ສາມາດປະ
ເມນີລາຄາຕາມຕະຫ າດໄດ.້  ດັ່ ງນັນ້. ມູນຄ່າຍຸຕທິ າຈ ຶ່ ງຖກືປະເມນີແບບສມົມຸດຕຖິານອງີຕາມລກັສະນະຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີ້
ສນິ. ຕາມຄ າເຫນັຂອງຄະນະບ ລຫິານ. ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງ ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ
ສງັລວມກດິຈະການແມ່ນຖກືຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົກບັມູນຄ່າຍຸຕທິ າ. ໃນການປະເມນີດັ່ ງກ່າວ. ຄະນະບ ລຫິານຂອງ
ທະນາຄານ ສມົມຸດຖານວ່າ ເງນິກູ ້ສ່ວນໃຫຍ່ຖືຈນົຄບົກ ານດົ ດວ້ຍມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ເທົ່ າກບັ ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງເງນິກູທ້ີ່ ຖືກ
ດດັແກເ້ງນິແຮຈາກການຫກັຄ່າເສື່ ອມ.  

 
40.  ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ 
 

ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ ແມ່ນຄດິໄລ່ຈາກຜນົຫານລະຫວ່າງ ກ າໄລຫ ງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງຈ່າຍໃຫກ້ບັຜູຖ້ຮຸືນ້ສາມນັ 
ຂອງທະນາຄານ ກບັ ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັທີ່ ຍງັເຫ ອືພາຍໃນ. 
 
ລາຍການດັ່ ງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຂ ມູ້ນ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄດິໄລ່ ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້: 
 
 30 ມຖຸິນາ 2019 30 ມຖຸິນາ 2018 

ກ າໄລສຸດທຫິ ງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍໃຫກ້ບັຜູຖ້ຮຸືນ້ສາມນັ
ບນົພືນ້ຖານລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ທົ່ ວໄປ (ລາ້ນກບີ) 256.993  201.851 
ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັສ າລບັລາຍໄດພ້ືນ້ຖານຕ ່ ຮຸນ້ (ຫວົໜ່ວຍ) 207.723.300  207.527.508 
ມູນຄ່າຕ ່ ຮຸນ້ (ກບີ) 5.000  5.000 
ກ າໄລຕ ່ ຮຸນ້ (ກບີ) 1.237  973 

 
 

41. ເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຫ ງັມືທ້ີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານ 
  
 ບ ່ ມເີຫດການໃດເກດີຂຶນ້ຫລງັຈາກວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດດັແກ ້ຫ  ືເປີດເຜຍີໃນເອກະສານລາຍງານ 

ການເງນິສງັລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ. 
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 ທະນາຄານ 
 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ເອີນ້ວ່າ “ທະນາຄານ’’) ດ າເນີນທຸລະກດິໃນຮູບແບບ
ມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (“ສປປ ລາວ”). 

 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 
ທະນະຄານຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸ 
ຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລດັການຂາຍ
ຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ 
ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງການເງນິ, ເປັນຜູຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% 
ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 
 
ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ (ທຽບເທົ່ າກບັ 13.657.759 ຮຸນ້) ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຮຸນ້
ທາງຍຸດທະສາດ 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 ງເປັນ
ກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150.235.349.000 ກບີ ໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນຄ່າໂດຍ
ທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ໃນວນັທ ີ 17 ສງິຫາ 2017, ຫອ້ງການຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັໄດອ້ະນຸມດັໃຫທ້ະນາຄານເພີ່ ມທນຶໂດຍການສະເຫນຂີາຍຮຸນ້
ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ຮຸືນ້ເດມີ (ຈ ານວນ 68.047.300 ຮຸນ້) ແລະ ສາທາລະນະຊນົ (ຈ ານວນ 3.098.400 ຮຸນ້) ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວເພື່ ອ
ເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ. ທະນາຄານໄດຮ້ບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິທະນາຄານສະບບັໃໝ່ ເລກທ ີ21/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ 13 ກນັຍາ 2017 
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ 15 ກນັຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລກັຊບັລາວໄດຢັ້ງ້ຢືນວ່າທະນາຄານໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົ
ທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກບີ (ເທົ່ າກບັ 71.145.700 ຮຸນ້) ຕາມໃບຢັງ້ຢືນເລກທ ີ01/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ 15 ກນັຍາ 
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບບັປັບປຸງໃໝ່ ເລກທ ີ0429 /ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ18 ພດຶສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້.   
 
ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຜູຖ້ຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 145.406.321 70% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ  ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 41.544.620 20% 
 207.723.300 100% 
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ທະນາຄານ (ຕ ່ ) 

ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ  (ຕ ່ ) 

ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານລວມທງັ ການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວ 
ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນ
ຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມຄຸີນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລາ້ນກບີ (31 ທນັວາ 2018 : 1.038.617 ລາ້ນກບີ). 
 

ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ 
 

ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ໃນວນັທ ີ30 
ມຖຸິນາ 2019  ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ຫາ້ (5) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ຊາວ (20) ສາຂາຫລກັ, ເກົາ້
ສບິສາມ (93) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 
 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 
 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 
 
ຊື່  ສາ້ງຕັງ້ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິ 

 
ຂະແໜງການ 

% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ບ ລສິດັຫລກັຊບັ ທຄຕລ - ກທ 
ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ180-10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010 ໂດຍກມົ 
ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຫລກັຊບັ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 
ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານມ ີຫາ້ (05) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 

 

ຊື່  ສາ້ງຕັງ້ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ -
ຫວຽດ 

ເລກທ ີ732/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ29 ສງິຫາ 2016 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  ເລກທ ີ121-09/ກຜລ ລງົວນັທ ີ26 ສງິຫາ 2009 ໂດຍ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

30% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທ ີ0600 ລງົວນັທ ີ16 ສງິຫາ 2013 ໂດຍ ກະຊວງ 
ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ ຈ າກດັ ເລກທ ີ041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ27 ມງັກອນ 2014 ໂດຍ 
ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ ສປປ 
ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

49% 

ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ 
ເນດັເວກີ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ0349/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ12 ມນີາ 2019 ໂດຍ 
ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ ກະຊວງ 
ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການຄຸມ້ຄອງທຸລະ
ກ າການຊ າລະສະ
ສາງ (ເອເລກັໂທຣ
ນກິ) 

20% 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ຂ ມູ້ນທົ່ ວໄປ (ຕ ່ ) 
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ທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 
ສະພາອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊກິສະພາອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານ
ລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ ິ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນູທະວງົ ສະມາຊກີ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
 
ສະພາບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານ
ລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 
 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ ແລະ ວນັທີ່ລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 
ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ6 ມຖຸີນາ 2008 
  ລາອອກວນັທ ີ01 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30  ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ 30  ກນັຍາ2014 
ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
  ລາອອກວນັທ ີ26 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ18 ກຸມພາ 2019 
 

 
  

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
 

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະ ແລະ ນະມືອ້ອກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ ້ແມ່ນທ່ານ ພູຂງົ 
ຈນັທະຈກັ - ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່. 
 
 
ນກັກວດສອບບນັຊ ີ
 

ນກັກວດສອບບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນບ ລສິດັ ເອນີ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈ າກດັ. 





















ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ 

  
ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ເອີນ້ວ່າ “ທະນາຄານ’’) ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບ
ແບບມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (“ສປປ ລາວ’’). 
 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 

ທະນາຄານຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕ ້
ໃບອະນຍຸາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານ
ໄດສ້ າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີ
ຕາມ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວິ
ສາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງ
ການເງນິ ເປັນຜູຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 
 
ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ (ທຽບເທົ່ າກບັ 13.657.759 ຮຸນ້) ໃຫ ້
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອງີຕາມ
ສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນ
ເຄອືຂອງ BRED, ທະນາຄານດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ 
Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 
150.235.349.000 ກບີ ໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ໃນວນັທ ີ17 ສງິຫາ 2017, ຫອ້ງການຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັໄດອ້ະນຸມດັໃຫທ້ະນາຄານເພີ່ ມທນຶໂດຍການສະເຫນີ
ຂາຍຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ຮຸືນ້ເດມີ (ຈ ານວນ 68.047.300 ຮຸນ້) ແລະ ສາທາລະນະຊນົ (ຈ ານວນ 3.098.400 ຮຸນ້) ໃນຕະຫ າດ
ຫ ກັຊບັລາວເພື່ ອເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ. ທະນາຄານໄດຮ້ບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິທະນາຄານສະບບັໃໝ່ ເລກທ ີ 21/ທຫລ, 
ລງົວນັທ ີ13 ກນັຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ15 ກນັຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລກັຊບັລາວໄດ ້
ຢັງ້ຢືນວ່າທະນາຄານໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກບີ (ເທົ່ າກບັ 71.145.700 ຮຸນ້) ຕາມ
ໃບຢັງ້ຢືນເລກທ ີ01/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ15 ກນັຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບບັປັບປຸງໃໝ່ ເລກທ ີ0429 /
ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ18 ພດຶສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້.   
 

ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖູິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຜູຖ້ຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 145.406.321 70% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ  ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 41.544.620 20% 

   
 207.723.300 100% 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ (ຕ ່ ) 

 

ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານລວມທງັ ການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ 
ແລະ ຍາວ ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງ
ປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມຄຸີນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນ
ທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 
ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ 30 ມຖຸິນາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລາ້ນກບີ. (ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2018 : 
1.038.617 ລາ້ນກບີ). 
 
ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ   

 

ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ໃນວນັ
ທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ຫາ້ (5) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ຊາວ (20) ສາຂາ
ຫລກັ, ເກົາ້ສບິສາມ (93) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 

 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 

ຊື່  ສາ້ງຕັງ້ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ
ທະນາຄານ 

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% 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານມ ີຫາ້  (05) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 

ຊື່  ສາ້ງຕັງ້ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິ  ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ -
ຫວຽດ 

ເລກທ ີ732/ ERO ລງົວນັທ ີ29 ສງິຫາ 2016 
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ການທະນາຄານ 
& ການເງນິ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  ເລກທ ີ0495/ ERO ລງົວນັທ ີ07 ມຖຸິນາ 2018 
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ການທະນາຄານ 
& ການເງນິ 

30% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທ ີ0600 ລງົວນັທ ີ16 ສງິຫາ 2013 ໂດຍ 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ ຈ າກດັ ເລກທ ີ 041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ 27 ມງັກອນ 2014 
ໂດຍ ພະແນກຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະ
ກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ 
& ການເງນິ 

49% 

ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ 
ເນດັເວກີ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ0349/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ12 ມນີາ 2019 ໂດຍ 
ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ. 

ການຄຸມ້ຄອງ
ທຸລະກ າການຊ າ
ລະສະສາງ (ເອ
ເລກັໂທຣນກິ) 

20% 

 
ສະພາອ ານວຍການ 

 
ສະມາຊກິສະພາອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ 30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກ
ເອກະສານລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 

 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ ິ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນູທະວງົ ສະມາຊກີ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 

ສະພາບລຫິານ 
 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ 30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກ
ເອກະສານລາຍງານນີປ້ະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີທີ່ ແຕ່ງຕັງ້/ວນັລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 
ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ6 ມຖຸີນາ 2008 
  ລາອອກວນັທ ີ01 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30  ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ 30  ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
  ລາອອກວນັທ ີ26 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ18 ກຸມພາ 2019 
  
ພະນກັງານ 
 
ພະນກັງານທງັໝດົຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແມ່ນ 1.969 ຄນົ (31 ທນັວາ 2018: 1.900  ຄນົ). 
 

2. ພືນ້ຖານໃນການກຽມ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ ແມ່ນຖກືກະກຽມສ າລບັທະນາຄານເພື່ ອນ າໃຊໃ້ນການ
ລາຍງານຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ເທົ່ ານັນ້. ເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສະບບັນີແ້ມ່ນໄດຖ້ືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວ ້
ໃນບດົອະທບິາຍ ເລກທ ີ5 ແລະ ເລກທ ີ6. ນະໂຍບາຍການບນັຊດີັ່ ງກ່າວໃນເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນອງີຕາມມາດຕະຖານລາຍງານການ
ເງນິສາກນົ (“IFRS”) ທີ່ ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການກ ານດົມາດຕະຖານການບນັຊສີາກນົ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງນິທີ່ ຄບົຖວ້ນຕາມວດັຖຸປະສງົໂດຍທົ່ ວໄປທີ່ ໄດຖ້ືກ
ກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານ IFRS ເນື່ ອງຈາກວ່າທະນາຄານໄດປ້ະຕບິດັຕາມຄ າແນະນ າທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໜງັສແືຈງ້
ການເລກທ ີ1659/ທຫລ ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2018 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜງັສແືຈງ້ການເລກທ ີ19/ສຄຄຊ 
ລງົວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2018 ຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ  ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊີ
ສ າລບັ ການຮບັຮູ ້ແລະ ການວດັແທກມູນຄ່າເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແມ່ນໃຫນ້ າໃຊ ້ມາດຕະຖານການບນັຊສີາກນົ IAS 39 - 
ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແທນ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງນິສາກນົ IFRS 9 - ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ. 
 
ດັ່ ງນັນ້, ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການແມ່ນບ ່ ໄດຮ້ບັການກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນ
ການລາຍງານ IFRS (“ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ”). 

  
 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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2. ພືນ້ຖານໃນການກະກຽມ (ຕ ່ ) 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດແມ່ນໄດກ້ະກຽມເພື່ ອນ າໃຊສ້ະເພາະທະນາຄານເທົ່ ານັນ້ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ ແມ່ນໄດຮ້ບັການກະກຽມໂດຍອງີຕາມພືນ້ຖານຕົນ້ທນຶ
ເດມີ, ເວັນ້ແຕ່ໄດຮ້ບັການເປີດເຜຍີຢູ່ໃນບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທໃີດໜຶ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ.້ 

 

ທະນາຄານຮກັສາການບນັທກຶບນັຊເີປັນເງນິກບີ (“ກບີ”) ແລະ ໄດສ້າ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັ
ຈດຸປະສງົພເິສດເປັນຫວົໜ່ວຍລາ້ນກບີ. ທະນາຄານນ າໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍຈດຸ (,) ທີ່ ເປັນເລກທດົສະນຍິມົ ແລະ ນ າໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍຈ າ້ 
(.) ເພື່ ອແຍກຫວົໜ່ວຍພນັ. 

 
ປີການບນັຊ ີຂອງທະນາຄານແມ່ນ ເລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ ແລະ ສິນ້ສຸດໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ. 

 
3. ຈດຸປະສງົຂອງການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ 
 
 

ທະນາຄານໄດກ້ະກຽມ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານທາງການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ເພື່ ອນ າໃຊໃ້ນການລາຍງານຕາມຂ ກ້ ານດົ
ຕາມລະບຽບການທີ່ ໄດລະບຸໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ5 ແລະ ເລກທ ີ6 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ
ເພື່ ອລາຍງານໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມກດົໝາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານແມ່ນຍງັໄດກ້ະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມ
ກດິຈະການຂອງທະນາຄານ ແລະ ບ ລສິດັໃນເຄອື ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019. 
 

ຜູນ້ າໃຊເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກນັກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານໃນເຄອືສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທີ່ ກ່າວມານັນ້ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັ
ຂ ມູ້ນຄບົຖວ້ນກ່ຽວກບັຖານະການເງນິສງັລວມກດິຈະການ, ຜນົການດ າເນນີງານສງັລວມກດິຈະການ ແລະ ກະແສເງນິລວມສງັ
ກດິຈະການຂອງ ທະນາຄານ ແລະ ບ ລສິດັໃນເຄອື. 
 

4. ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ 
 

ທະນາຄານໄດນ້ າສະເໜໃີບລາຍງານຖານະການເງນິສງັລວມກດິຈະການ ໂດຍລຽງລ າດບັຕາມສະພາບຄ່ອງ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ
ທາງການເງນິ ແມ່ນໄດຖ້ກືລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງ
ການເງນິ ຈະຖກືນ າມາຫກັລາ້ງກນັ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ ິ ໃນເວລາທີ່  ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຫາກມີ
ຄວາມຕອ້ງການຢາກຫກັລາ້ງ ໃນທຸກໆກ ລະນຕີ ່ ໄປນີ:້  
 
► ການດ າເນນີທຸລະກດິປົກກະຕ;ິ 
► ໃນກ ລະນທີີ່ ທຸລະກດິມກີານກະທ າຄວາມຜດິ; 
► ໃນກ ລະນຂີອງການລົມ້ລະລາຍ ຫ  ືການລົມ້ລະລາຍຂອງທະນາຄານ ແລະ/ຫ  ືຄູ່ຄາ້ຂອງຕນົ. 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ 

5.1  ມາດຕະຖານໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ການຕຄີວາມຫມາຍ 
 

ນະໂຍບາຍການບນັຊີທີ່ ໃຊໃ້ນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນີແມ່ນໄດສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍເຫ ົ່ ານັນ້ໃນການ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປີຂອງທະນາຄານສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018, ຍກົເວັນ້ມາດຕະຖານ
ບນັຊໃີໝ່ທີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊນ້ະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວຂ້າ້ງລຸ່ມນີ.້ ທະນາຄານຍງັບ ່ ໄດນ້ າໃຊມ້າດຕະຖານ, 
ການຕຄີວາມໝາຍ ຫ  ືການປັບປຸງອື່ ນໆລ່ວງໜາ້ ທີ່ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ອອກມາແລວ້ ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ 

 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ 
 

IFRS 16 ແມ່ນໃຊແ້ທນ IAS 17 ສນັຍາເຊົ່ າ, IFRIC 4 ແມ່ນກ ານດົວ່າຂ ຕ້ກົລງົແມ່ນຕອ້ງໄດປ້ະກອບດວ້ຍສນັຍາເຊົ່ າ ຫ  ືບ ່ .  
SIC-15 ສນັຍາໃນການດ າເນນີງານ - ສິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ການປະເມນີ SIC-27 ໃນຮູບແບບຂອງການດ າເນນີງານທຸລະກດິທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັປະເພດກດົໝາຍສນັຍາເຊົ່ າ, ມາດຕະຖານນີແ້ມ່ນໄດກ້ ານດົຫ ກັການຂອງການຮບັຮູ,້ ການປະເມນີ, ການນ າສະເໜ ີ
ແລະ ເປີດເຜຍີຂອງສນັຍາເຊົ່ າ ແລະ ກ ານດົໃຫຜູ້ເ້ຊົ່ າຕອ້ງຮບັຜດິຊອບສນັຍາເຊົ່ າທງັໝດົ ຕາມຮູບແບບໃບລາຍງານຖານະທາງການ
ເງນິ. 

 

ທະນາຄານແມ່ນໄດນ້ າໃຊ ້IFRS 16 ໂດຍການນ າໃຊວ້ທິໃີນການປ່ຽນແປງຄນືຍອ້ນຫ ງັໃນການນ າໄປໃຊນ້ະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມນ າໃຊ ້
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ພາຍໃຕວ້ທິນີີ,້ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດຖ້ກືນ າໄປໃຊຄ້ນືຍອ້ນຫ ງັກບັຍອດລວມສະສມົເພີ່ ມຂືນ້ມາ
ທີ່ ມຜີນົຕ ່ ກບັການນ າໃຊເ້ລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານນະມືທ້ີ່ ເລີ່ ມຖກືນ າໃຊ.້ ທະນາຄານເລອືກທີ່ ຈະໃຊກ້ານປ່ຽນແປງ
ຄນືເພື່ ອທີ່ ຈະນ າໄປໃຊໃ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິເພື່ ອອະນຸຍາດໃຫມ້າດຕະຖານນີໃ້ຊສ້ະເພາະສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາເຊົ່ າ
ຂອງມາດຕະຖານ IAS 17 ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າ IFRIC 4 ນະມືທ້ີ່ ມກີານນ າໃຊຄ້ັງ້ທ າອດິ. ທະນາຄານໄດເ້ລອືກທີ່ ຈະໃຊກ້ານ
ຍກົເວັນ້ການຮບັຮູສ້ນັຍາເຊົ່ ານະວນັທທີີ່ ມກີານເຮດັສນັຍາທີ່ ມໄີລຍະເວລາ 12 ເດອືນ ຫ  ືໜອ້ຍກວ່າ ແລະ ບ ່ ໄດລ້ະບຸທາງເລອືກ
ໃນການຊື ້(ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້) ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ (ຊບັສນິມູນຄ່າຕ ່ າ). 
 

ຜນົກະທບົຂອງການນ າໃຊ ້IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 (ເພີ່ ມຂືນ້/(ຫ ຸດລງົ)) ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ລາ້ນກບີ 
ຊບັສນິ  
ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ 40.903 
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ (37.948) 
ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 1.239 
ລວມ ຊບັສນິ 4.194 
  
ໜີສ້ນິ  
ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 8.117 
ລວມ ໜີສ້ນິ 8.117 

  

ລວມການດດັແກສ້ າລບັທນຶ:  
ກ າໄລສະສມົ (3.923) 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊແີລະການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 
5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 

 
ກ. ລກັສະນະຜນົກະທບົໃນການນ າໃຊ ້IFRS 16 
 
ທະນາຄານມສີນັຍາເຊົ່ າຫ າຍຮູບແບບເຊັ່ ນ: ອາຄານ, ເຄື່ ອງຈກັ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ. ກ່ອນທີ່ ຈະນ າໃຊ ້IFRS 16, 
ທະນາຄານ ໄດຈ້ດັປະເພດຂອງແຕ່ສນັຍາເຊົ່ າ (ໃນຖານະຜູເ້ຊົ່ າ) ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ສນັຍາເຊົ່ າ ເປັນທງັສນັຍາເຊົ່ າທາງການເງນິ 
ແລະ  ສນັຍາໃນການດ າເນນີງານ. ສນັຍາເຊົ່ າຖກືຈດັເປັນສນັຍາເຊົ່ າທາງການເງນີ ຖາ້ຫາກວ່າໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບ
ແທນທງັໝດົ ຫ  ືເກອືບທງັໝດົທີ່ ຜູເ້ປັນເຈ ົາ້ຂອງຂອງສນັຍາເຊົ່ າສນິເຊື່ ອນັນ້ໃຫກ້ບັທະນາຄານ; ຖາ້ຫາກບ ່ ປະຕບິດັສນັຍານັນ້ຈະ
ຖກືຈດັປະເພດມາເປັນສນັຍາໃນການດ າເນນີງານ. ສນັຍາເຊົ່ າທາງການເງນິແມ່ນໄດຖ້ກືບນັທກຶເປັນຊບັສນິນະວນັທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ເຮດັ
ສນັຍາຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງຊບັສນິທີ່ ໄດເ້ຊົ່ າ ຫ  ືຖາ້ຫາກຕ ່ າກວ່າ, ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງຈ ານວນເງນິຂັນ້ຕ ່ າທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຕາມສນັຍາ
ເຊົ່ າ. ຈ ານວນເງນິທີ່ ຈ່າຍຕາມສນັຍາແມ່ນຈະຖືກແບ່ງສ່ວນລະຫວ່າງດອກເບຍ້ (ຈະຖືກຮບັຮູເ້ປັນຕົນ້ທນຶທາງການເງນິ) ແລະ 
ການຫ ຸດລງົຂອງໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ, ໃນສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານແມ່ນບ ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນຊບັສນິ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງ
ສນັຍາແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນຄ່າເຊົ່ າໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານໂດຍໃຊວ້ທິຄີດິໄລ່ແບບເສັນ້ຊື່ ຕະຫ ອດອາຍຸຂອງສນັຍາ. 
ຄ່າເຊົ່ າຈ່າຍລ່ວງໜາ້ ແລະ ຄາ້ງຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າລ່ວງໜາ້ແມ່ນໄດຮ້ບັຮູເ້ປັນຄ່າໃຊຈ່້າຍລ່ວງໜາ້ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ໜີທ້ີ່ ຕອ້ງຊ າລະ
ອື່ ນໆ ຕາມລ າດບັ. ເມື່ ອນ າໃຊ ້IFRS 16, ທະນາຄານແມ່ນຈະໃຊວ້ທິຮີບັຮູ ້ແລະ ປະເມນີສນັຍາທງັໝດົແບບດ່ຽວ, ຍກົເວັນ້ແຕ່
ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັັນ້ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດກ້ ານດົບາງລາຍການທີ່ ຕອ້ງການສະເພາະ 
ແລະ ຜູທ້ີ່ ຈະນ າໄປປະຕບິດັຕວົຈງິ, ເຊິ່ ງມາດຕະຖານນີໄ້ດຖ້ກືນ າໃຊໂ້ດຍທະນາຄານ. 
 
 ສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ເຄຍີຖກືຈດັເປັນສນັຍາທາງການເງນິກ່ອນໜາ້ນີ ້
 
ທະນາຄານບ ່ ໄດປ່້ຽນແປງມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງການຮບັຮູຊ້ບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາສ າລບັສນັຍາທີ່ ເຄຍີ
ຈດັເປັນສນັຍາທາງການເງນິ (ເຊັ່ ນວ່າ: ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າແມ່ນເທົ່ າກບັສນັຍາເຊົ່ າຂອງຊບັສນິ 
ແລະ ໜີສ້ນິ ຖກືຮບັຮູພ້າຍໃຕ ້ ມາດຕະຖານບນັຊ ີ IAS 17). ສ າລບັມາດຕະຖານສາກນົ IFRS 16 ແມ່ນມຄີວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການໃຊສ້ນັຍາເຊົ່ າເຫ ົ່ ານີ ້ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທີ່  1 ມງັກອນ 2019. 
 
ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູສ້ດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ ສ າລບັສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ເຄຍີຖກືຈດັເປັນສນັຍາເຊົ່ າໃນການ
ດ າເນນີງານ, ຍກົເວັນ້ແຕ່ ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້
ແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າຕາມບນັຊ,ີ ຖາ້ຫາກວ່າມາດຕະຖານນີໄ້ດມ້ກີານນ າໃຊມ້າຕະຫ ອດ, ນອກຈາກອດັຕາການເພີ່ ມຂຶນ້
ຂອງເງນິກູຢື້ມນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ. ໃນບາງສນັຍາເຊົ່ າ, ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູອ້ງີຕາມມູນຄ່າທີ່
ທຽບເທົ່ າໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ, ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານປັບປ່ຽນກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ ແລະ ຄ່າເຊົ່ າຄາ້ງຈ່າຍທີ່
ເຄຍີຮບັຮູມ້າກ່ອນໜາ້ນີ.້ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າຈະຖກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງຈ ານວນເງນິທີ່ ຍງັເຫ ອືຕາມສນັຍາ, ການໃຊ ້
ວທິຫີ ຸດໄດກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອອດັຕາຂອງເງນິກູຢື້ມນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າມກີານເພີ່ ມຂຶນ້. 
 
ທະນາຄານແມ່ນໄດນ້ າມາດຕະຖານນີໄ້ປນ າໃຊໃ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິທີ່ ລວມມ:ີ 
 
 ໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫ ຸດຕ ່ ກບັຕາຕາລາງຕດິຕາມຂອງສນັຍາເຊົ່ າກບັສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ; 
 ໃຊໃ້ນການປະເມນີວ່າສນັຍາມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫ າຍ ຫ  ືບ ່  ກ່ອນວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ;



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 

ກ. ລກັສະນະຜນົກະທບົໃນການນ າໃຊ ້IFRS 16 (ຕ ່ ) 
   

 ການຍກົເວັນ້ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ຈະຖກືນ າໃຊກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອສນັຍາເຊົ່ ານັນ້ມໄີລຍະເວລາເຊົ່ າທີ່ ສິນ້ສຸດພາຍໃນ 12 ເດອືນ ນະວນັ
ທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ການນ າໃຊ;້ 

 ບ ່ ລວມເອາົຕົນ້ທນຶທາງກງົຈາກການປະເມນີມູນຄ່າຂອງສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ; 
 ໃຊເ້ພື່ ອເປັນຂ ມູ້ນພືນ້ຖານໃນການກ ານດົໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາເຊົ່ າເຊິ່ ງສນັຍາເຊົ່ າໄດລ້ະບຸທາງເລອືກໃນການຕ ່ ສນັຍາໃໝ່ 

ຫ  ືຍກົເລກີສນັຍາ. 
 

ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ສາມາດສມົທຽບໄດກ້ບັສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 
ດັ່ ງນີ:້ 
 
 ລາ້ນກບີ 

ຂ ຜູ້ກພນັສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018  12.851 
ອດັຕາຄ່າສະເລ່ຍແບບຖ່ວງໜກັ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 5,59% 
ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດຂອງສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 8.130 

ລບົໃຫ:້  
ຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ - 
ຂ າ້ຜູກພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ  (13) 

ໜີສ້ນິຂອງສນັຍາເຊົ່ າ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019  8.117 
 
ຂ. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ສ າຄນັ 
 
ນະໂຍບາຍຂາ້ງລຸ່ມນີແ້ມ່ນນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງທະນາຄານໃນການນ າໃຊມ້າດຕະຖານ IFRS 16, ເຊິ່ ງໄດຖ້ກືນ າໃຊຕ້ັງ້ແຕ່ວນັທທີີ່
ເລີ່ ມເຮດັສນັຍາ: 
 
• ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ 

 
ທະນາຄານຮບັຮູສ້ດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ເຮດັສນັຍາເຊົ່ າ (ເຊັ່ ນວ່າ: ວນັທທີີ່ ຊບັສນິນັນ້ພອ້ມໃນການໃຊງ້ານ). 
ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ແມ່ນປະເມນີມູນຄ່າຈາກຕົນ້ທນຶ, ຫກັໃຫ ້ຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າສະສມົ ແລະ ດດັແກຈ້າກ
ການຕມີູນຄ່າຄນືໃໝ່ຂອງໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ. ຕົນ້ທນຶຂອງສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິລວມມ ີຈ ານວນໜີສ້ນິຕາມສນັຍາທີ່ ໄດຮ້ບັ
ຮູ,້ ຕົນ້ທນຶທາງກງົເລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ ແລະ ສນັຍາການຈ່າຍເງນິທີ່ ໄດຊ້ າລະນະວນັທ ີຫ  ືກ່ອນ ວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ ຫກັ
ໃຫ ້ ລາຍຮບັຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສນັຍາ. ຍກົເວັນ້ກ ລະນທີີ່ ທະນາຄານມເີຫດຜນົພຽງພ ທີ່ ແນ່ນອນທີ່ ຈະສາມາດນ າເອາົ
ກ າມະສດິໃນການນ າໃຊສ້ນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິ ນະວນັທີ່ ສິນ້ສຸດຂອງສນັຍາເຊົ່ າ, ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິທີ່ ໄດຮ້ບັຮູ ້



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊແີລະການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 
ຂ. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
ແມ່ນໄດຖ້ກືຫກັຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນແບບພືນ້ຖານເສັນ້ຊື່ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ ສັນ້ກວ່າທີ່ ໄດປ້ະເມນີຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານຂອງຊບັສນິ
ເຫ ົ່ ານັນ້ ແລະ ຕາມອາຍຸຂອງສນັຍາ. ເຊິ່ ງຊບັສນິຖກືໃຊໄ້ປອາດຈະມກີານເສື່ ອມມູນຄ່າ. 
 
• ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 

 
ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ, ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູໜ້ີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ໄດປ້ະເມນີມູນຄ່າຈາກມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງຄ່າເຊົ່ າ
ທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາເຊົ່ າ. ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງສນັຍາເຊົ່ າລວມມ ີຄ່າໃຊຈ່້າຍຄງົທີ່  (ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າແບບຄງົທີ່ ຕາມ
ເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ)້ ຫກັໃຫ ້ລາຍຮບັຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສນັຍາ, ຄ່າເຊົ່ າຜນັແປທີ່ ອງີຕາມດດັສະນ ີຫ  ື
ອດັຕາ ແລະ ຈ ານວນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງຈ່າຍພາຍໃຕມູ້ນຄ່າຄງົເຫ ອືຕາມການຄ າ້ປະກນັ. ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງສນັຍາເຊົ່ າຍງັລວມທງັ
ລາຄາໃນການໃຊສ້ດິຕາມທາງເລອືກໃນການຊືສ້ນັຍາເຊົ່ າຢ່າງເໝາະສມົທີ່ ປະຕບິດັໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕອ້ງຈ່າຍຄ່າປັບໃໝເມື່ ອ
ມກີານຍກົເລີກສນັຍາ, ຖາ້ຫາກວ່າໄລຍະຂອງສນັຍາເຊົ່ າສົ່ ງຜົນກະທບົຕ ່ ກບັການນ າໃຊທ້າງເລອືກການຍກົເລີກສນັຍາຂອງ
ທະນາຄານ. ຄ່າເຊົ່ າຜນັແປທີ່ ບ ່ ໄດອ້ງີຕາມດດັສະນ ີຫ  ືອດັຕາ ໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາໃດໜື່ ງເມື່ ອເກດີມເີຫດການ 
ຫ  ືເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານຊ າລະເງນິເກດີຂືນ້.  
 
ການຄດິໄລ່ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ, ທະນາຄານຈະນ າໃຊອ້ດັຕາການກູຢື້ມທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນວນັເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການເຊົ່ າ
ຖາ້ວ່າອດັຕາດອກເບຍ້ໃນສນັຍາເຊົ່ ານັນ້ຍງັບ ່ ສາມາດລະບຸໄດ.້ ຫລງັຈາກວນັເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ, ມູນຄ່າຂອງໜິີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ
ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງດອກເບຍ້ ແລະ ຫລຸດລງົຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ. ນອກຈາກນີ,້ ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງ
ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າແມ່ນຈະຖກືຕມີູນຄ່າຄນືຖາ້ຫາກເກດີມກີານດດັແກ,້ ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາການເຊົ່ າ, ການປ່ຽນແປງ 
ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າແບບຄງົທີ່ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ຫ  ືການປ່ຽນແປງການປະເມນີເພື່ ອຊືສ້ນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິ. 

 
ການເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ ແລະ ການເຊົ່ າຊບັສນິໃນມນູຄ່າທີ່ຕ  ່ າ 
 
ທະນາຄານໄດນ້ າໃຊນ້ະໂຍບາຍການຍກົເວັນ້ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ກບັສນັຍາເຊົ່ າເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນໄລຍະສັນ້ (ເຊັ່ ນ: ສນັຍາ
ເຊົ່ າທີ່ ມໄີລຍະ 12 ເດອືນ ຫ  ືໜອ້ຍກວ່ານບັຈາກມືທ້ີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ບ ່ ລວມກບັຕວົເລອືກການຊື)້. ນອກນີ,້ ຍກົເວັນ້ການຮບັຮູກ້ານ
ເຊົ່ າຊບັສນິມູນຄ່າຕ ່ າເພື່ ອເຊົ່ າອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການທີ່ ຄາດວ່າຈະມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ ແລະ ຄ່າເຊົ່ າຊບັ
ສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າແມ່ນຈະຖກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຈ່າຍຕາມຮູບແບບເສັນ້ຊື່  ຕະຫລອດອາຍຸສນັຍາເຊົ່ າ. 
 
• ຂ ຄ້ວນພຈິາລະນາທີ່ສ າຄນັໃນການກ ານດົໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລອືກໃນການຕ ່ອາຍຸສນັຍາ 
 
ທະນາຄານກ ານດົໄລຍະເວລາການເຊົ່ າໃຫເ້ປັນໄລຍະເວລາການເຊົ່ າທີ່ ບ ່ ສາມາດຍກົເລກີໄດ,້ ລວມເຖງິໄລຍະເວລາທີ່ ຄວບຄຸມທາງ
ເລອືກທີ່ ຈະຕ ່ ອາຍຸສນັຍາ ຖາ້ວ່າມເີຫດຜນົແນ່ນອນທີ່ ຈະປະຕບິດັ, ຫ ໄືລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງທີ່ ຄວບຄຸມໂດຍທາງເລອືກທີ່ ຈະຢຸດເຊົ່ າ
ສນັຍາ ຖາ້ຫາກວ່າມເີຫດຜົນແນ່ນອນທີ່ ຈະບ ່ ຖືກປະຕບິດັ. ທະນາຄານມທີາງເລອືກພາຍໃຕບ້າງສນັຍາທີ່ ຈະເຊົ່ າຊບັສິນໃນ
ເງ ື່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີເປັນເວລາ 3 ເຖງິ 5 ປີ. ທະນາຄານຕອ້ງພຈິາລະນາປະເມນີເຖງິຄວາມເໝາະສມົໃນການປະຕບິດັທາງເລອືກ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊແີລະການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 
ຂ. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
• ຂ ຄ້ວນພຈິາລະນາທີ່ສ າຄນັໃນການກ ານດົໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລອືກໃນການຕ ່ອາຍຸສນັຍາ (ຕ ່ ) 
 
 ດັ່ ງກ່າວ ຫ  ື ສາ້ງຂືນ້ໃໝ່. ທາງເລອືກດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດພ້ຈິາລະນາເຖງິທຸກປັດໄຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ສາ້ງແຮງຈງູໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
ເພື່ ອໃຫເ້ກດີການປະຕບິດັໃໝ່. ຫ ງັຈາກວນັເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ, ທະນາຄານຈະປະເມນີໄລຍະເວລາໃນການເຊົ່ າໃໝ່ ຖາ້ຫາກມີ
ເຫດການຈ າເປັນ ຫລ ືສະຖານະການທີ່ ປ່ຽນແປງພາຍໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ່ ຄວາມອາດສາມາດຂອງການປະຕບິດັ 
(ຫ  ືບ ່ ປະຕບິດັ) ທາງເລອືກໃໝ່ (ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດທຸລະກດິເປັນຕົນ້). 
 
ທະນາຄານໄດລ້ວມໄລຍະເວລາການປະຕບິດັການຕ ່ ສນັຍາເປັນອກີພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໄລຍະເວລາການເຊົ່ າສ າລບັການເຊົ່ າອາຄານ 
ແລະ ເຄື່ ອງຈກັ ເນື່ ອງຈາກຊບັສນິເຫ ົ່ ານີມ້ຄີວາມສ າຄນັຕ ່ ກບັການປະຕບິດັງານ. ສນັຍາເຊົ່ າເຫ ົ່ ານີ ້ລວມມກີານເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ທີ່ ບ ່
ສາມາດຍກົເລກີໄດ ້(ເຊັ່ ນ: 3 ເຖງິ 5 ປີ)  ແລະ ຈະມຜີນົກະທບົໃນແງ່ລບົຕາມມາຖາ້ຫາກການປ່ຽນແທນນີຍ້ງັບ ່ ສາມາດປະຕບິດັ
ໄດຢ່້າງແທຈ້ງິ. ທາງເລອືກໃນການຕ ່ ອາຍຸສນັຍາຂອງລດົຍນົແມ່ນຈະບ ່ ລວມເປັນສ່ວນໜຶ່ ງໃນໄລຍະຂອງສນັຍາເຊົ່ າ ເພາະວ່າ
ທະນາຄານມນີະໂຍບາຍໃນການເຊົ່ າລດົຍນົໄລຍະເວລາບ ່ ເກນີ 5 ປີ, ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງຈະບ ່ ມກີານປະຕບິດັໃນທາງເລອືກໃນການຕ ່
ສນັຍາດັ່ ງກ່າວນີ.້ 
 
ຄ. ມນູຄ່າທີ່ຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງນິ 
 
ມູນຄ່າທີ່ ສະແດງຢູ່ດາ້ນລຸ່ມນີ ້ ເປັນມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິຂອງທະນາຄານ ແລະ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະ: 
 
 ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ໜີ ້ສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 40.903 8.117 
ຊືເ້ຂົາ້ເພີ່ ມ 4.927 4.927 
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ (2.358) - 
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ - 214 
ລາຍຈ່າຍ - (5.189) 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 43.472 8.069 
 
ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູລ້າຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າຈາກການເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ມມີນູຄ່າຕ ່ າ ເປັນສະກຸນເງນິກບີ 13 ລາ້ນ ສ າລບັໄລຍະເວລາຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊແີລະການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.3  ຜນົປະໂຫຍດພາຍຫ ງັອອກການ 
 

ໃນປີ 2019, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານຕ ່ ກບັຜນົປະໂຫຍດພາຍຫ ງັອອກການແມ່ນ ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງໃໝ່ ດັ່ ງທີ່ ໄດເ້ປີດເຜຍີ
ໃນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ6.15. 

 

6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ 
 

6.1 ການແລກປ່ຽນເງນິຕ່າງປະເທດ 
 

 ການເຮດັທຸລະກ າທີ່ ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ ຖກືບນັທກຶ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງນິກບີ ໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາແລກ ປ່ຽນ
ນະວັນັທທີີ່ ເຮດັທຸລະກ າ. ຊບັສນິ ແລະ ຫນີສ້ນິທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດ ້ຖກືແລກປ່ຽນຄນືເປັນເງນິກບີ ໂດຍ
ໃຊອ້ດັຕາແລກປ່ຽນນະວນັທສີາ້ງບດົລາຍງານ (ເບີ່ ງລາຍລະອຽດອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໃຊໃ້ນການ
ແລກປ່ຽນເປັນເງນິກບີ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ 31 ທນັວາ 2018 ໃນ ບດົອະທຍິາຍເລກທ ີ41). ສ່ວນຜດິດ່ຽງທີ່ ເກດີ
ຂຶນ້ຈາກການຕມີູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານແມ່ນຖກືບນັທກຶເຂົາ້ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະ
ກດິຈະການ. 

 

6.2. ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ມາ 
 

6.2.1 ວນັທຂີອງການຮບັຮູ ້
 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທງັໝດົ, ຍກົເວັນ້ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້, ຖືກຮບັຮູ ້
ເບືອ້ງຕົນ້ໃນມືທ້ີ່ ຖກືຊື ້- ຂາຍ ເຊັ່ ນ: ມືທ້ີ່ ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງໃນພນັທະສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ. ນີ ້ລວມ
ທງັ ‘‘ວທິກີານຄາ້ປົກກະຕ’ິ’ - ການຊື ້ຫ  ືການຂາຍຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານນ າສົ່ ງຕາມກ ານດົເວລາທີ່ ໄດ ້
ຖືກກ ານດົໂດຍກດົໝາຍ ຫ  ືລະບຽບການເງນິໃນສະຖານທີ່ ຊືຂ້າຍ. ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແມ່ນຖືກຮບັຮູໃ້ນ
ເມື່ ອເງນິໄດໂ້ອນເຂົາ້ບນັຊ ີຂອງລູກຄາ້ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. ທະນາຄານຮບັຮູໜ້ີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດຮ້ບັເງນິຈາກລູກຄາ້
ເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. 

 

6.2.2 ການຕມີນູຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ຂອງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 
 

 ການຈດັປະເພດເຄື່ ອງມທືາງການເງນິຕາມການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນຂຶນ້ກບັລກັສະນະຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ 
ຈດຸປະສງົຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຕອ້ງການ. ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທງັໝດົແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້ຕາມ
ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າບວກກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ເກດີຈາກການຊື,້ ຍກົເວັນ້ໃນກ ລະນຂີອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ
ຖກືບນັທກຶໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ. 

 

6.2.3 ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
  

ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (EIR) ແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫ ຸດຕວົຈງິທີ່ ໄດຈ້າກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫ  ືລາຍ
ຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫ  ືໄລຍະສັນ້ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັສນິ ຫ  ື
ໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືດດັແກ ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດແ້ກໄ້ຂການຄາດ
ຄະເນລາຍຮບັ ຫ  ືລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖກືຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງຂອງ ມູນຄ່າ
ດັ່ ງກ່າວຈະຖກືບນັທກຶເປັນ ‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິ ແລະ ‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍ
ຈ່າຍ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2. ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.3 ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (ຕ ່ ) 
 

ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ນະໂຍບາຍການບນັຊສີ າລບັວທິ ີ EIR ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດ
ຂອງການນ າໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືເຊິ່ ງໄດອ້ະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີໃນບດົອະທບິາຍເລກທ:ີ 
 

 6.2.6 ສ າລບັ ‘ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃນບດົອະທບິາຍ’ 
 6.2.7 ສ າລບັ ‘ຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້’ 
 6.2.8 ສ າລບັ ‘ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ແຫ ່ ງທນຶກູຢື້ມອື່ ນ’ 
 6.4 ສ າລບັ ‘ການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ’; ແລະ 
 6.8 ສ າລບັ ‘ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’ 

 

6.2.4 ມືທ້ ີ1 ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ  
 
 ເມື່ ອລາຄາໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງລາຄາຕາມທອ້ງຕະຫລາດໃນປັດຈບຸນັ ຂອງເຄື່ ອງມກືານ

ເງນິອັນດຽວກັນ ຫ ື ອີງຕາມມູນຄ່າທີ່ ໄດສ້ າຫ ວດໃນຕະຫລາດ, ທະນາຄານຮັບຮູສ່້ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືທ້ີ່
ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າ (‘ມືທ້ ີ1’ ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ) ໃນ  “ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້”. ໃນກ ລະນທີີ່ ມູນຄ່າ
ຍຸຕທິ າຖກື ານດົຕາມຖານຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ໄດຖ້ກືສ າຫ ວດ, ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າທີ່
ໄດຈ້າກນ າໃຊເ້ຕກັນກິການຕມີູນຄ່າດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອຂ ມູ້ນສາມາດຊອກຫາ
ໄດ ້ຫ  ືເມື່ ອເຄື່ ອງມກືານເງນິບ ່ ຖກືຮບັຮູ.້ 

 
6.2.5 ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 

ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ປະກອບມ ີ ຫ ກັຊບັທນຶ. ຫ ກັຊບັທນຶຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວ ້
ເພື່ ອຂາຍ ຖາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ຫ ກັຊບັດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ໄດຖ້ກືຈດັເປັນປະເພດຫ ກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ ຫ  ືຫ ກັຊບັທີ່ ບນັທກຶມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ 
ໂດຍຜ່ານ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ. 

ທະນາຄານຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັຮູບ້ນັດາເງນິກູ ້ຫ  ືໜີຕ້ອ້ງຮບັເປັນການລງົທນຶການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. 

ຫລງັຈາກການຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້, ການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ໄດຖ້ກືຕມີູນຄ່າເປັນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ.  

ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶທີ່ ບ ່ ເກດີຂຶນ້ຈງິ ແມ່ນຖກືຮບັຮູໂ້ດຍກງົໃນປະເພດທນຶ (ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະກດິ) 
ເປັນ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. ເມື່ ອການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວໝດົກ ານດົ, ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶສະສມົກ່ອນໜາ້ນີ ້ຈະຖກື
ຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ ວ່າແມ່ນ  “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ” ເມື່ ອທະນາຄານ
ລງົທນຶຫລາຍກວ່າໜຶ່ ງລາຍການໂດຍນ າໃຊຫ້ລກັຊບັຄ າ້ປະກນັດຽວກນັ, ມນັຈະຖກືສະສາງອອກຕາມຫລກັການເຂົາ້ກ່ອນ-ອອກ
ກ່ອນ. ເງນິປັນຜນົທີ່ ຫາມາໄດໃ້ນຊ່ວງໄລຍະການຖຊືບັສນິການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ
ສະເພາະການກດິຈະການ ວ່າເປັນ  “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານອື່ ນໆ”  ເມື່ ອສດິຂອງການໄດຮ້ບັເງນິປັນຜນົຂອງທະນາຄານ 
ຖກືສາ້ງຂຶນ້. ເມື່ ອການຂາດທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວນັນ້ ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.5 ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ (ຕ ່ ) 

ການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ ວ່າເປັນ  “ການຫກັຄ່າເສື່ ອມການລງົທນຶທາງການເງນິ” ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັ
ຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. 

 

6.2.6 ການລງົທນຶທີ່ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 

ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົແມ່ນຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທາງການເງນິ ເຊິ່ ງມກີານກ ານດົໄວຢ່້າງຈະແຈງ້ ຫ  ື
ສາມາດກ ານດົໄດໄ້ລຍະເວລາໃນການຊ າລະ ແລະ ໄດກ້ ານດົວນັຄບົກ ານດົໄວແ້ລວ້, ເຊິ່ ງທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈ ແລະ ສາມາດ
ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ. ພາຍຫລງັການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້, ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົຈະຖກືບນັທກຶອງີຕາມຕົນ້ທນຶ 
ບວກໃຫ ້ ລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ ໂດຍຄດິໄລ່ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕາມສນັຍາຕາມແບບວທິຄີງົຕວົ. ການລງົທນຶ
ປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ ຈະຖກືປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈະມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມຂອງຫລກັຊບັປະເພດນີ ້ຖາ້ຫາກ
ມູນຄ່າຍຸຕທິ າມກີານຫ ຸດລງົ ຫ  ືຫ ຸດລງົຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶຊື ້ຫ  ືໄລຍະເວລາຂອງການຫ ຸດລງົຂອງລາຄາມລີກັສະນະຍາວນານ. ຄ່າເສື່ ອມ
ທີ່ ເກດີຈາກຫລກັຊບັແບບນີຈ້ະຖກືບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະການກດິຈະການ ໃນພາກສ່ວນຂອງ “ລາຍ
ຈ່າຍຈາກຂາດທນຶສນິເຊື່ ອ”. 

ຖາ້ທະນາຄານຕອ້ງການຂາຍ ຫ  ືຈດັປະເພດການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃໝ່ກ່ອນມືຄ້ບົກ ານດົ (ນອກເໜອືຈາກມ ີເຫດການ
ໃດໜຶ່ ງສະເພາະ), ລາຍການຄງັຫລກັຊບັທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົທງັໝດົຈະຖກືປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະຕອ້ງຖກືຈດັ
ປະເພດຄນືໃໝ່ເປັນ ຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຈະຖກືຫາ້ມບ ່ ໃຫຈ້ດັປະເພດຊບັສນິການເງນິໃດໆໃຫເ້ປັນ
ຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົພາຍໃນ 2 ປີ. 

6.2.7 ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ກູຄາ້ 
 

 ‘ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ’ ແລະ ‘ເງນິກູ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້’, ລວມມຊີບັສນິການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທີ່ ມໄີລຍະ
ເວລາ ຫ  ືສາມາດກ ານດົໄລຍະເວລາການຊ າລະທີ່ ແນ່ນອນ ເຊິ່ ງລາຄາຊບັສນິເຫ ົ່ ານັນ້ບ ່ ໄດມ້ກີານຊື-້ຂາຍໃນຕະຫ າດ, ນອກເໜອືຈາກ:
  
► ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຂາຍທນັທ ີຫ  ືທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດໃ້ນໄລຍະສັນ້ ແລະ ນັນ້ກ ່ ຂຶນ້ຢູ່ກບັການຮບັຮູເ້ບືອ້ງ

ຕົນ້, ກ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ; 
► ທະນາຄານຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ກ ານດົມູນຄ່າຂາຍ; 
► ທະນາຄານອາດຈະບ ່ ໄດກ້ າໄລຈາກການລງົທນຶທງັໝດົ ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິ. 

 

 ຫ ງັຈາກການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ເງນິຝາກກບັທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ ຈະຖກືບນັທກຶລງົບນັຊນີ າ
ໃຊ ້ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ “EIR”) ລບົໃຫລ້າຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມ. ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ໂດຍຄ ານງຶເຖງິ
ສ່ວນຫ ຸດຂອງຊບັສນິທີ່ ໄດມ້າ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.7 ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ກູຄາ້ (ຕ ່ ) 
 

 ເພາະສະນັນ້, ທະນະຄານໄດຮ້ບັຮູລ້າຍຮບັດອກເບຍ້ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາຜນົຕອບແທນເຊິ່ ງເປັນອດັຕາການຄາດຄະເນທີ່ ດທີີ່ ສຸດ
ຂອງອດັຕາຜນົຕອບແທນຄງົທີ່ ຕາມອາຍຸເງນິກູ,້ ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມກີານຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນການ
ຄດິໄລ່ຄ່າທ ານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລກັສະນະອື່ ນໆຂອງວງົຈອນຊວີດິຜະລດິຕະພນັ (ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າ
ບ ລກິານ). 

 

 ຖາ້ຫາກວ່າການຄາດຄະເນມກີານປັບປຸງແກໄ້ຂ, ຈະຕອ້ງມກີານບນັທກຶການດດັແກເ້ພິ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຫ ຸດລງົ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບລາຍງານ
ຖານະການເງນິ ອງີຕາມການເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ື ຫ ຸດລງົຂອງລາຍຮບັດອກເບຍ້. ຫ ງັຈາກນັນ້, ມູນຄ່າດດັແກດ້ັ່ ງກ່າວຈະຖກືຄດິໄລ່ຄ່າ
ເສື່ ອມ ແລະ ຖກືບນັທກຶເປັນດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. 

 
 ທະນາຄານອາດຈະອອກຂ ຜູ້ກພນັເງນິກູເ້ມ ື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ເງນິກູດ້ ັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ມ ີ ໄວ ້

ເພື່ ອຄາ້ຂາຍເພາະວ່າຈດຸປະສງົແມ່ນຂາຍເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້. ຂ ຜູ້ກພນັເຫລົ່ ານີຈ້ະຖກືບນັທກຶ ແລະ ຖກືປະເມນີຕາມມູນຄ່າ ຍຸດຕທິ າ
ຜ່ານກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ. 

 

ເມື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ກ ່ ຈະຖກືຮກັສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບ ່ ຂາຍໃນໄລຍະສັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັຈະຖກືບນັທກຶເມື່ ອສນັຍາໄດຖ້ກື
ເຮດັຂຶນ້ ແລະ ມແີນວໂນມ້ບົ່ ງບອກວ່າການຂາດທນຶຈະເພີ່ ມຂຶນ້ (ຕວົຢ່າງ: ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫຄູ່້ສນັຍາ). 
 

6.2.8 ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລກູຄາ້ ແລະ ແຫ ່ ງທນຶກູຢື້ມອື່ນ 
 

“ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້” ປະກອບມຂີ ຕ້ກົລງົຕາມສນັຍາທີ່ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານມພີນັທະທີ່  ຕອ້ງຈ່າຍ
ເງນິສດົ ຫ  ືຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆໃຫແ້ກ່ເຈ ົາ້ຂອງສນັຍາ. 

 
 ຫ ງັຈາກມກີານປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ‘ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້’ ຈະຖກືປະເມນີອງີຕາມການຫກັມູນຄ່າເສື່ ອມໂດຍ

ນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ EIR. ມູນຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ໂດຍອງີຕາມສ່ວນຫລຸດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຂອງໜີ ້ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. 

 
6.2.9 ການຈດັປະເພດຊບັສນິການເງນິຄນືໃໝ່ 
 

 ເລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ກ ລະກດົ 2008, ທະນາຄານໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຄນືໃໝ່ສ າລບັບນັດາຊບັສນິທາງການເງນິ ທີ່ ບ ່
ແນ່ນອນອອກຈາກ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້” ໄປເປັນ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”, “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ”, ຫ  ື“ຊບັສນິທີ່ ຖື
ໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົ”. ນບັຈາກວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ທະນາຄານຍງັໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຄນືໃໝ່ ບນັດາເຄື່ ອງມກືານເງນິທີ່ ນອກ 
ເໜອືຈາກ “ເຄື່ ອງມກືານເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ”. ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ຈະຖກືບນັທກຶດວ້ຍ
ມູນຄ່າຍຸຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ຕມີູນຄ່າຄນື, ເຊິ່ ງມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່.



 
ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.9 ການຈດັປະເພດຊບັສນິການເງນິຄນືໃໝ່ (ຕ ່ ) 
 
 ສ າລບັຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊບັສນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”, ທຸກໆກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກຊບັ

ສນິດັ່ ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ ໄດລ້ງົບນັຊເີປັນທນຶເຈ ົາ້ຂອງແມ່ນຖກືສະສາງໄປເປັນກ າໄລ ຫ  ື ຂາດທນຶຈາກອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັ 
ເຫ ອືຂອງການລງົທນຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ທຸກໆສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່ ແລະ ກະແສເງນິສດົ
ທີ່ ຄາດຄະເນໄວແ້ມ່ນຈະຖກືສະສາງອອກຕາມອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັເຫ ອືຂອງຊບັສນິໂດຍໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ຖາ້ຊບັສນິ
ຖກືກ ານດົວ່າມກີານເສື່ ອມຄ່າມູນຄ່າທີ່ ລງົບນັຊເີປັນທນຶເຈ ົາ້ຂອງນັນ້ແມ່ນຈະຖກືນ າມາລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າ
ເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. 

 
 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 ຫ  ືຄອບ
ຄອງໄວ ້ ຈນົຄບົກ ານດົ. ຖາ້ຊບັສນິການເງນິຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ແລະ ຖາ້ທະນາຄານໄດຄ້າດຄະເນເງນິສດົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັໃນ
ອະນາຄດົເພີ່ ມໃນພາຍຫລງັເນື່ ອງຈາກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິສດົດັ່ ງກ່າວເພີ່ ມຂຶນ້, ຜນົກະທບົຂອງການເພີ່ ມຂຶນ້ນັນ້ 
ແມ່ນໄດບ້ນັທກຶເປັນການດດັແກ ້ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ຈາກມືທ້ີ່ ການຄາດຄະເນມກີານປ່ຽນແປງ. 

  
ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ແມ່ນການເລອືກໂດຍຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຖກືກ ານດົເປັນເຄື່ ອງມໂືດຍພືນ້ຖານເຄື່ ອງມ.ື 
 

6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 
6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຫ ,ື ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ) ຈະຖກືຢຸດຮບັຮູ ້

ເປັນຊບັສນິ ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອສດິທທິີ່ ຈະໄດຮ້ບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິທີ່ ໄດຫ້ມດົອາຍຸແລວ້. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຍງັຢຸດຮບັຮູ ້
ເປັນຊບັສນິ ໃນກ ລະນທີີ່ ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວຖກືໂອນ ແລະ ການໂອນດັ່ ງກ່າວສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ.້ 

 
 ທະນາຄານຖວ່ືາໄດໂ້ອນຊບັສນິຖາ້ຫາກວ່າ: 

 ທະນາຄານໄດໂ້ອນກ າມະສດິທງັໝດົໃນການຮບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິ ຫ  ື
 ການຮກັສາສດິທໃິນການຮບັກະແສເງນິສດົ ແຕ່ຕອ້ງມພີນັທະຜູກພນັທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍກະແສເງນິສດົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັທງັໝດົ

ໃນອານາຄດົໂດຍທນັທໃີຫພ້າກສ່ວນທສີາມພາຍໃຕຮູ້ບແບບ ‘ການຕດິພນັ’. 
 

ການຕດິພນັ ເປັນການເຮດັທຸລະກ າຜ່ານທະນາຄານຖືເປັນລາຍການທີ່ ເກດີຂຶນ້ ເມື່ ອທະນາຄານຖືສດິຕາມສນັຍາ ເພື່ ອຮບັ
ກະແສເງນິສດົຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຊບັສນິເດມີ), ແຕ່ຖເືປັນພາລະຜູກພນັຕາມສນັຍາທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍຊ າລະເງນິສດົໃຫ ້
ແກ່ກດິຈະການຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງແຫ່ງ (ຜູຮ້ບັສຸດທາ້ຍ), ເມື່ ອມກີານປະຕບິດັຕາມເງ ື່ ອນໄຂທງັສາມຂ ດ້ ັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ ນະວນັທ ີ30 
ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານບ ່ ມຊີບັສນິທາງການເງນິພາຍໃຕຮູ້ບແບບດັ່ ງກ່າວ. 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ້ສ້ນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ ້ກ ຕ ່ ເມື່ ອ: 
 

 ທະນາຄານໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິດັ່ ງກ່າວ ຫ  ື
 ທະນາຄານບ ່ ໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮກັສາຄວາມສ່ຽງທງັໝດົໄວ ້ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງຊບັສນິ ທງັໝດົ, ແຕ່ໄດ ້

ໂອນການຄວບຄຸມຊບັສນິດັ່ ງກ່າວແລວ້. 
 

ອງີຕາມຂ ມູ້ນຂາ້ງເທງິ, ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖກືໂອນຖາ້ຫາກຜູຮ້ບັໂອນມຄີວາມສາມາດໃນການ
ຂາຍຊບັສນິໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົທສີາມທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ ສາມາດໃຊຄ້ວາມສາມາດດັ່ ງກ່າວໄດພ້ຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ ່ ມຂີ ້
ຈ າກດັໃດໆກ່ຽວກບັການໂອນ. 

 

 ເມື່ ອທະນາຄານໄດໂ້ອນສດິໃນການຮບັເງນິສດົຈາກຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕດິພນັ, ແລະ ບ ່ ໄດ ້
ໂອນ ຫ  ືຍງັຄງົຮກັສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິ ຫ ໄືດໂ້ອນສດິໃນການຄວບຄຸມຊບັສນິ, ຊບັສນິ
ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານຍງັມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັສນິນັນ້ໆ. ໃນກ ລະນນີີທ້ະນາຄານຍງັຮບັຮູເ້ປັນໜີສ້ນິໃນເຄອື, 
ຊບັສນິທີ່ ຖກືໂອນ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຕດິພນັແມ່ນ ຖກືປະເມນີບນົພືນ້ຖານທີ່ ວ່າມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງ
ທະນາຄານທີ່ ມຢູ່ີ. 

 
 ການສບືຕ ່ ຂອງຮູບແບບຂອງການຄ າ້ປະກນັຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ໄດໂ້ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນລະດບັຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າເດມີຂອງຊບັສນິ 

ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພຈິາລະນາວ່າ ທະນາຄານມຄີວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີ.້ 
 
 ນອກຈາກນີທ້ະນາຄານຍງັຢຸດຮບັຮູບ້ນັດາຊບັສນິທາງການເງນິໂດຍສະເພາະການໃຫກູ້ຢື້ມແກ່ລູກຄາ້ ເມື່ ອເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ້

ຕກົລງົສ່ວນໃຫຍ່ໄດມ້ກີານເຈລະຈາກນັໃໝ່ ແລະ ຖກືພຈິາລະນາເປັນກູຢື້ມໃໝ່, ສ່ວນຜດິດ່ຽງຈະຖກືບນັທກຶເປັນຄ່າເສື່ ອມ
ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. 

 

6.3.2 ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

ໜີສ້ນິທາງການເງນິຈະຖກືຢຸດຮບັຮູໃ້ນບນັຊເີມື່ ອພນັທະຕ ່ ກບັໜີສ້ນິດັ່ ງກ່າວໄດສ້ິນ້ສຸດ ຫ  ືໄດມ້ກີານຍກົເລກີ ຫ  ືໝດົອາຍຸ. 
ເມື່ ອໜີສ້ນິການເງນິທີ່ ມຢູ່ີຖກືແທນທີ່  ດວ້ຍໜີສ້ນິອື່ ນໆຈາກເຈົາ້ໜີຜູ້ເ້ກົ່ າໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຫ  ືປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ໜີສ້ນິທີ່ ມຢູ່ີ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫ  ືການປັບປຸງຖກືປະຕບິດັເຊັ່ ນດຽວກບັການສະສາງບນັຊໜີີສ້ນິເດມີອອກ ແລະ ຮບັຮູໜ້ີ ້
ສນິໃໝ່, ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງ ຂອງຍອດຍກົມາຈະຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ການພຈິາລະນາທີ່
ໄດຈ່້າຍຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ທະນາຄານປະເມນີໃນມືເ້ຮດັໃບລາຍງາຍຖານະການເງນິວ່າມຫີລກັຖານຊດັເຈນທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືກຸ່ມ

ຂອງຊບັ ສນິການເງນິມກີານເສື່ ອມມູນຄ່າ ຫ  ືບ ່ . ຊບັສນິການເງນິ ຫ  ື ກຸ່ມຂອງຊບັສນິການເງນິຈະຖວ່ືາມຄີວາມເສຍຫາຍຖາ້
ພຽງແຕ່ວ່າມ ີຫລກັຖານຊດັເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜນົຂອງໜຶ່ ງ ຫ  ືຫລາຍເຫດການທີ່ ປະກດົຂຶນ້ຫລງັຈາກ ມກີານຮບັ
ຮູຊ້ບັສນິ (ເກດີມ ີ“ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶ່ ງ (ຫ  ືຫລາຍເຫດການ) ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົ ເຖງິການຄາດ
ຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືກຸ່ມຂອງຊບັສນິການເງນິທີ່ ສາມາດຄາດຄະເນໄດຢ່້າງໜາ້ເຊື່ ອຖື



 
ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
 ຫລກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າອາດລວມມ:ີ ຕວົຊີວ້ດັວ່າຜູກູ້ຢື້ມ ຫ  ືກຸ່ມຂອງຜູກູ້ຢື້ມແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນ 

ການເງນິ, ການຜດິສນັຍາ ຫ  ືບ ່ ສາມາດຊ າລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້, ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າ ພວກເຂາົຈະລົມ້ລະລາຍ ຫ  ື
ການປັບປຸງລະບບົ ການເງນິຄນືໃໝ່ ແລະ ຂ ມູ້ນອື່ ນໆທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົ ຫລຸດ
ລງົ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງໜີ ້ເກນີກ ານດົ ຫ  ືເງ ື່ອນໄຂດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຜດິສນັຍາ. 

 
6.4.1 ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ຮບັຮູຕ້າມມນູຄ່າຕດັຈ າໜ່າຍ 
 

ການຂາດທນຶຈາກການເສື່ອມມນູຄ່າ 
 

ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບນັທກຶຕາມມູນຄ່າສຸດທຫິລງັຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ (ເຊັ່ ນ: ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ 
ລູກຄາ້ ແລະ ການກູຢື້ມອື່ ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມນີຫ ກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິວ່າມຫີລກັ
ຖານການເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິການເງນິນັນ້ສ າຄນັ ຫ  ືບ ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາສະເພາະໂດຍຜູບ້ ລຫິານ. 

 
 ຖາ້ຫາກມຫີລກັຖານວ່າຄ່າເສື່ ອມເກດີຂຶນ້, ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມຈະຖກືຕມີູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິ 

ແລະ ຍອດເຫ ອືປະຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ (ບ ່ ລວມເອາົຄ່າເສື່ ອມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ໃນອະນາຄດົ). ຍອດຍກົ
ມາຂອງຊບັສນິແມ່ນຫລຸດລງົ ຍອ້ນນ າໃຊບ້ນັຊຄ່ີາເສື່ ອມ ແລະ ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມທີ່ ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີ
ງານສະເພາະກດິຈະການ. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖືກສບືຕ ່ ຄດິໄລ່ຕາມຍອດຍກົມາທີ່ ຫລຸດລງົ ແລະ ຖືກຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ້
ອດັຕາດອກເບຍ້ກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ເພື່ ອປະເມນີຄ່າເສື່ ອມ. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຖກືລງົບນັຊໃີນ “ລາຍຮບັດອກເບຍ້ 
ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ”. 

  
 ເງນິກູພ້ອ້ມກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ຕດິພນັຈະຖກືສະສາງອອກ ເມື່ ອທະນາຄານໄດພ້ຈິາລະນາວ່າຈະບ ່ ສາມາດເກບັໜີໄ້ດ ້ແລະ ເມື່ ອ 

ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັຖືກໂອນໃຫທ້ະນາຄານ. ຖາ້ໃນປີຕ ່ ມາ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຈະເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຫລຸດລງົຍອ້ນວ່າມເີຫດການ 
ເກດີຂຶນ້ຫລງັຈາກໄດ ້ຫກັຄ່າເສື່ ອມ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍທີ່ ຖກືຫກັໄວກ່້ອນໜາ້ນີຈ້ະເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຫລຸດລງົໂດຍການດດັແກໃ້ນ
ບນັຊລີາຍຈ່າຍ, ຖາ້ໃນອະນາຄດົຈະສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ມູນຄ່າທີ່ ເກບັຄນືໄດນ້ັນ້ຈະຖກືລງົບນັຊເີບືອ້ງມໃີນ ລາຍຮບັ. 

 
 ມູນຄ່າປະຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ແມ່ນມູນຄ່າໃນປະຈບຸນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິຂອງ 

ຊບັສນິການເງນິ. ຖາ້ເງນິກູມ້ອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ຜນັແປ, ອດັຕາສ່ວນຫລຸດສ າລບັການຕມີູນຄ່າຂອງ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າແມ່ນອດັ 
ຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປະຈບຸນັ. ຖາ້ທະນາຄານໄດຈ້ດັປະເພດຊບັສນິການຄາ້ເປັນເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້, ອດັຕາສ່ວນ 
ຫລຸດສ າລບັຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແມ່ນ ຕອ້ງນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປະຈບຸນັ. 

 
 ການຄດິໄລ່ມູນຄ່າປະຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ທີ່ ຄາດຄະເນໄວຂ້ອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກະແສ

ເງນິສດົ ຊຶ່ ງອາດເປັນຜນົມາຈາກຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ຍດຶມາໄດລ້ບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຂາຍ 
ບ ່ ວ່າການຍດຶຫລກັຊບັຈະເປັນໄປໄດ ້ຫ  ືບ ່ ກ ່ ຕາມ. 

 
   



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

6.4.1 ການຖຄືອງຊບັສນິທາງການເງນິຈນົຮອດມືຈ້ດັຈ າໜ່າຍ (ຕ ່ ) 
 

 ຮູບແບບການເສື່ອມມນູຄ່າເປັນກຸ່ມ 
 
 ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນກຸ່ມ, ຊບັສນິການເງນິແມ່ນຖກືຈດັເປັນກຸ່ມ ຕາມລກັສະນະຄວາມສ່ຽງທີ່ ຄາ້ຍຄື

ກນັ ຊຶ່ ງເປັນຕວົຊີວ້ດັຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໃ້ນການຈ່າຍເງນິຈ ານວນທງັໝດົອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ, ອງີ
ຕາມພືນ້ຖານຂອງການປະເມນີຜນົຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ຫ  ື ການໃຫຄ້ະແນນໂດຍພຈິາລະນາຈາກ ປະເພດຊບັສນິ, 
ປະເພດອຸດສາຫະກ າ, ສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ສະຖານະພາບທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ). 

 

 ກະແສເງນິສດົໃນອານາຄດົຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ ແມ່ນຖກືຄາດຄະເນບນົພືນ້ຖານ 
ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊບັສນິທີ່ ມລີກັສະນະຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັໃນກຸ່ມ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຖກືດດັແກ ້
ບນົພືນ້ຖານຂ ມູ້ນທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ເພື່ ອສ່ອງແສງເຖງິຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນປະຈບຸນັ ເຊິ່ ງການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ 
ເປັນບ່ອນອງີ ແລະ ເພື່ ອຍາ້ຍຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ ບ ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົໃນປະຈບຸນັ. 

 
 ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີ່ ສ່ອງແສງເຖງິກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກນັກບັ ການປ່ຽນແປງ 

ຂອງຂ ມູ້ນທີ່ ສງັເກດໄດຈ້າກປີຕ ່ ປີ (ເຊັ່ ນການປ່ຽນແປງອດັຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊບັສນິ, ລາຄາສນິຄາ້, ເງ ື່ອນໄຂການຊ າລະ, 
ຫ  ືປັດໄຈອື່ ນໆທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງິການຂາດທນຶໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຂາດທນຶ). ວທິກີານ ແລະ ຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່
ນ າໃຊໃ້ນການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ໄດທ້ບົທວນຄນືຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ເພື່ ອຫລຸດສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງ
ຂາດທນຶທີ່ ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທນຶຕວົຈງິ. 

 
6.4.2 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ  

ທະນາຄານຍງັໄດບ້ນັທກຶຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຕ ່ ການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ເມື່ ອເກດີການຫ ຸດລງົທີ່ ສ າຄນັ ຫ  ືການຫ ຸດລງົ ໃນມູນ
ຄ່າຍຸຕທິ າທີ່ ຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ ຂ ກ້ ານດົທີ່  “ສ າຄນັ” ຫ  ື“ຍາວນານ” ຕອ້ງຖກືພຈິາລະນາ, ການພຈິາລະນາດັ່ ງກ່າວນີ ້ທະນາຄານປະ
ເມນີລະຫວ່າງຫ າຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜງັຕງີຂອງລາຄາຮຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກ ານດົຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າທີ່
ຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ. 

6.4.3 ການປະເມນີມນູຄ່າຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັ 
 
 ທະນາຄານຊອກຫາວທິທີີ່ ຈະນ າໃຊຫ້ລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊບັສນິການເງນິ. 

ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັອາດເປັນໄດຫ້ລາຍຮູບແບບ ເຊັ່ ນ: ເງນິສດົ, ຫລກັຊບັ, ໜງັສສືນິເຊື່ ອ/ໜງັສຄື າ້ປະກນັ, ອະສງັຫາລມິະ
ຊບັ, ໜີຕ້ອ້ງຮບັ, ເຄື່ ອງໃນສາງ, ຊບັສນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ການຍກົລະດບັສນິເຊື່ ອ ເຊັ່ ນ ຂ ຕ້ກົລງົທີ່ ຮດັກຸມ. ໂດຍ
ທົ່ ວໄປ, ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັແມ່ນຖກືປະເມນີໃນມູນຄ່າຕ ່ າສຸດໃນມືເ້ລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ກ ານດົເວລາການລາຍ
ງານປະຈ າປີຂອງທະນາຄານ. 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

6.4.3 ການປະເມນີມນູຄ່າຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັ (ຕ ່ ) 
 

ເພື່ ອກ ານດົຂອບເຂດທີ່ ຄວນເປັນໄປໄດ ້ ທະນາຄານໄດນ້ າໃຊຂ້ ມູ້ນຕາມທອ້ງຕະຫລາດສ າລບັປະເມນີຊບັສນິການເງນິ ທີ່ ໃຊ ້
ເປັນຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ.  ຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆທີ່ ຍງັບ ່ ສາມາດກ ານດົມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫລາດ ຈະຖກືປະເມນີໂດຍໃຊຮູ້ບ
ແບບການປະເມນີ. ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ບ ່ ແມ່ນທາງການເງນິເຊັ່ ນ: ອະສງັຫາລມິະຊບັ ຈະຖກືປະເມນີຕາມຂ ມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກ
ພາກສ່ວນພາຍນອກ (ຫາກມ)ີ ເຊັ່ ນ: ນາຍໜາ້, ດດັສະນລີາຄາທີ່ ພກັອາໄສ, ບດົລາຍງານການເງນິທີ່ ຖກືກວດສອບແລວ້ ແລະ 
ແຫລ່ງຂ ມູ້ນທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖອືື່ ນໆ. 

 

6.4.4 ຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ຖກືຍດຶ 
 

 ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນກ ານດົວ່າຊບັສນິທີ່ ຍດຶມາ ສາມາດນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດ າເນນີກດິຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານ 
ຫ  ືຄວນຈະຂາຍ. ຊບັສນິທີ່ ເປັນປະໂຫຍດສ າລບັການດ າເນນີງານພາຍໃນຈະຖກືໂອນເຂົາ້ໄປເປັນຊບັສນິຕາມແຕ່ລະປະເພດ
ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ເຊິ່ ງຈະຖືກຕມີູນຄ່າຫ ຸດລງົຈາກມູນຄ່າທີ່ ຍດຶມາ ຫ  ືຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິທີ່ ຖືກຄ າ້ປະກນັ. ຊບັສນິທີ່ ຖືກ
ກ ານດົວ່າຈະຂາຍອອກຈະຖກືໂອນເປັນຊບັສນິມໄີວສ້ າລບັຂາຍ ແລະ ຖກືຕມີູນຄ່າຕາມມູນຄ່າຕວົຈງິນະມືທ້ີ່ ຍດຶຊບັສນິໂດຍ
ສອດ ຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ. 

 

6.5 ການຫກັລາ້ງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 
 

 ຊບັສນິ ແລະ ໜີິສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືຫກັລາ້ງກນັ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຈິະຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ
ສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ, ຖາ້ຫາກວ່າ ທະນາຄານຖກືບງັຄບັທາງກດົໝາຍໃຫສ້ະສາງຈ ານວນເງນິດັ່ ງກ່າວ
ນັນ້ ແລະ ທະນາຄານຕັງ້ໃຈຈະສະສາງໃນມູນຄ່າສຸດທ ິຫ  ື ຂາຍຊບັສນິເພື່ ອຊ າລະໜີສ້ນິໃນເວລາດຽວກນັ. ນີບ້ ່ ແມ່ນກ ລະນີ
ທົ່ ວໄປໃນຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຫກັລາ້ງລະຫວ່າງ ຊບັສນິ - ໜີສ້ນິ ແລະ ຊບັສນິ - ໜີສ້ນິ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຖ້ກືສະແດງມູນຄ່າ
ລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. 

 

6.6 ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື 
 

ການລງົທນຶຢູ່ບ ລສິດັໃນເຄອືຂອງທະນາຄານແມ່ນຖືກລງົບນັຊີເປັນຕົນ້ທນຶ. ສ່ວນແບ່ງກ າໄລສະສມົບ ລສິດັລູກເກີດຂຶນ້
ພາຍຫ ງັວນັທລີງົທນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. ຜນົໄດຮ້ບັອື່ ນໆນອກຈາກກ າ
ໄລແມ່ນຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທນຶ ແລະ ຫກັລບົຕົນ້ທນຶຂອງການລງົທນຶ. 

ການຫກັຄ່າເສື່ ອມສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອການລງົທນຶໃນບ ລສິດັລູກ ເມື່ ອບ ລສິດັລູກມກີານຂາດທນຶ (ຍກົເວັນ້ສ າລບັການຂາດທນຶທີ່ ຖກື
ລະບຸຢູ່ໃນແຜນທຸລະກດິກ່ອນການສາ້ງຕັງ້). ດັ່ ງນັນ້, ການຫກັຄ່າເສື່ ອມຈຶ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ສ າລບັສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ການລງົທນຶ
ຕວົຈງິຢູ່ບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ຮຸນ້ສ່ວນຂອງທະນາຄານຢູ່ບ ລສິດັເຄອື.  
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.7 ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຂອງທະນາຄານແມ່ນຖກືລງົບນັຊເີປັນຕົນ້ທນຶ. ສ່ວນແບ່ງກ າໄລສະສມົຂອງບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
ເກດີຂຶນ້ພາຍຫ ງັວນັທລີງົທນຶ ແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. ຜນົໄດຮ້ບັອື່ ນໆນອກຈາກ
ກ າໄລ ແມ່ນຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທນຶ ແລະ ຫກັອອກຈາກຕົນ້ທນຶຂອງການລງົທນຶ. 

ການຫກັຄ່າເສື່ ອມສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶເມື່ ອວສິາຫະກດິເກດີມກີານຂາດທນຶ (ຍກົເວັນ້ ການຂາດທນຶທີ່
ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນທຸລະກດິກ່ອນການສາ້ງຕັງ້). ດັ່ ງນັນ້, ຄ່າເສື່ ອມຈຶ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ສ າລບັສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງການລງົທນຶຕວົ
ຈງິໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແລະ ຮຸນ້ສ່ວນໃນທນຶສຸດທຂິອງທະນາຄານໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ. 

6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
 

ລາຍຮບັແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູໃ້ນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າຜນົປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກດິຈະໄຫ ເຂົາ້ທະນາຄານ 
ແລະ ລາຍຮບັເຫ ົ່ ານັນ້ຈະຖກືຕມີູນຄ່າຢ່າງເຊື່ ອຖໄືດ.້ ຫລກັການການຮບັຮູສ້ະເພາະດັ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຕອ້ງຖກືປະເມນີກ່ອນລາຍ
ຮບັຈະຖກືຮບັຮູ.້ 

  

6.8.1 ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້  
 
 ສ າລບັທຸກໆເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຖກືຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶ ແລະ ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ມດີອກເບຍ້ ໄດຈ້ດັ 

ປະເພດເປັນ ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິໄດກ້ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດ 
ທນຶ, ລາຍຮບັ ຫ  ືລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແມ່ນຖກືບນັທກຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫ ຸດຕວົຈງິທີ່
ໄດຈ້າກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫ  ືລາຍຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫ  ື
ໄລຍະສັນ້ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ການຄດິໄລ່ແມ່ນຄ ານງຶເຖງິທຸກໆຂ ້
ກ ານດົໃນສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ (ເຊັ່ ນວ່າ: ທາງເລອືກໃນການຊ າລະລ່ວງໜາ້) ລວມທງັທຸກໆຄ່າທ ານຽມ ຫ  ືຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ບ ລຫິານທີ່ ກ່ຽວພນັກບັເຄື່ ອງມ ືແລະ ຊຶ່ ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນຂາດທນຶສນິເຊື່ ອໃນ
ອະນາຄດົ. 

 

ເມື່ ອມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງຊບັສນິທາງການເງນິ ຫ  ືກຸ່ມຂອງຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັຖືກຫ ຸດລງົໂດຍການຫກັຄ່າ
ເສື່ ອມມູນຄ່າ, ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖືກຮບັຮູໂ້ດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ໃຊໃ້ນການຄິດໄລ່ກະແສເງນິສົດໃນ
ອະນາຄດົສ າລບັ ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການວດັຄ່າເສື່ ອມ. 

 

6.8.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ 
 

 ທະນາຄານມລີາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ຈາກການໃຫບ້ ລກິານຫລາຍຮູບແບບແກ່ລູກຄາ້. ລາຍຮບັຄ່າທ າ
ນຽມແລະຄ່ານາຍໜາ້ແມ່ນໄດຮ້ບັການບນັທກຶໄວໃ້ນຈ ານວນທີ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິການພຈິາລະນາທີ່ ທະນາຄານຄາດວ່າຈະ
ມສີດິໃນການແລກປ່ຽນການສະຫນອງການບ ລກິານ. ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານ, ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັເວລາຂອງຄວາມເພິ່ ງ
ພ ໃຈຂອງລູກຄາ້, ຖກືລະບຸ ແລະ ຖກືກ ານດົ, ເມື່ ອເວລາເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ. ໂດຍທົ່ ວໄປສນັຍາລາຍຮບັຂອງທະນາຄານຈະ
ບ ່ ລວມເອາົຫ າຍຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານ ດັ່ ງທີ່ ອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີໃນ 6.8.2.1 ແລະ 6.8.2.2 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ ໃນເວລາທີ່
ທະນາຄານໃຫກ້ານບ ລກິານແກ່ລູກຄາ້ຂອງຕນົ, ຈະມກີານພຈິາລະນາເປັນໃບແຈງ້ຫນີແ້ລະກ ານດົການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶ່ ງ 
ຫ  ືເມື່ ອສິນ້ສຸດໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາ ສ າລບັການບ ລກິານທີ່ ລະບຸໄລຍະເວລາໄວ ້(ເວັນ້ເສຍແຕ່ໄດລ້ະບຸໄວເ້ປັນຢ່າງອື່ ນໃນ 
6.8.2.1 ແລະ 6.8.2.2 ຂາ້ງລຸ່ມນີ)້. ໂດຍທົ່ ວໄປທະນາຄານໄດໃ້ຫຂ້ ສ້ະຫ ຸບວ່າສິ່ ງທີ່ ກ່າວມານັນ້ແມ່ນເປັນຕົນ້ທນຶໃນການ
ກະກຽມລາຍຮບັ ເພາະໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຕອ້ງຄວບຄຸມການບ ລກິານຂອງຕນົກ່ອນທີ່ ຈະໂອນໄປຍງັລູກຄາ້.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.8.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ (ຕ ່ ) 
 

6.8.2.1 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ຈາກການບ ລກິານທີ່ ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົຊ າລະເມື່ອສິນ້ສຸດໄລຍະ
ເວລາຂອງສນັຍາ 

 

ຂ ຜູ້ກພັນໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົຊ າລະເມື່ ອສິນ້ສຸດໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາການບ ລກິານທີ່ ລູກຄາ້ໄດຮ້ັບ ແລະ ໃຊ ້
ປະໂຫຍດຈາກການປະຕບິດັງານຂອງທະນາຄານໃນຂະນະທີ່ ທະນາຄານດ າເນນີການພອ້ມກນັ. 

 

6.8.2.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ຈາກການບ ລກິານທີ່ ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົການຊ າລະນະເວລາໃດ
ໜຶ່ ງ 
 

ການບ ລກິານທີ່ ຂ ຜູ້ກພັນໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶ່ ງແມ່ນຖືກຮບັຮູເ້ມື່ ອການຄວບຄຸມການ
ບ ລກິານຖືກໂອນໃຫລູ້ກຄາ້. ໂດຍທົ່ ວໄປຈະເປັນການເຮດັທຸລະກ າສ າເລດັ ຫ  ືການບ ລກິານ, ຫ  ືສ າລບັຄ່າທ ານຽມ ຫ  ືອງົ
ປະກອບຂອງຄ່າທ ານຽມທີ່ ເຊື່ ອມຕ ່ ກບັການປະຕບິດັງານທີ່ ແນ່ນອນ, ພາຍຫ ງັທີ່ ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ສອດຄອ້ງກນັ. ສິ່ ງເຫ ົ່ າ
ນີລ້ວມມຄ່ີາທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ທີ່ ເກດີຂືນ້ຈາກການເຈລະຈາ ຫ  ືການເຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທຸລະກ າສ າລບັ
ພາກສ່ວນທີ່ ສາມເຊັ່ ນ: ການກຽມການ/ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຫ  ືການເຈລະຈາການຊືຮຸ້ນ້ ຫ  ືຫ ກັຊບັອື່ ນໆ ຫ  ືການຊືຂ້າຍທຸລະ 
ກດິ, ຄ່າທ ານຽມນາຍໜາ້ ຫ  ືຊືຂ້າຍຫ ກັຊບັ. 
 

ທະນາຄານໂດຍທົ່ ວໄປມພີນັທະໃນການປະຕບິດັໜາ້ວຽກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການບ ລກິານເຫ ົ່ ານີ,້ ເຊິ່ ງແມ່ນເພື່ ອປະຕບິດັການ
ເຮດັທຸລະກ າໃຫສ້ າເລດັດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ. 
 

6.8.3  ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ 
  

 ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອທະນາຄານຖກືປະກາດສດິໃນການຮບັການຊ າລະ. 
  
6.8.4 ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້ 
 

 ເປັນຜນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກກດິຈະກ າການຄາ້ປະກອບດວ້ຍທຸກກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶຈາກການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ແລະ 
ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ເງນິປັນຜນົສ າລບັຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ‘ຖໄືວເ້ພື່ ອການຄາ້’. ນີປ້ະກອບ
ມກີານບ ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໃນການເຮດັທຸລະກ າປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງ. 

 

6. 9 ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 
 

 ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົດັ່ ງທີ່ ໄດອ້າ້ງອງີຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົປະກອບດວ້ຍເງນິສດົໃນຄງັ, ເງນິຝາກກະແສ
ລາຍວນັກບັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານເຊິ່ ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວນັ, ກ ານດົ 3 ເດອືນ 
ຫ  ືຕ ່ າກວ່ານັນ້. 

 

6. 10 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 
  

 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດລ້າຍງານ ຕາມຕົນ້ທນຶຂອງການບ ລກິານມືຕ້ ່ ມ ື ້ລບົຄ່າຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມ
ສະສມົ. ການປ່ຽນແປງ ຂອງອາຍຸການນ າໃຊ ້ ແມ່ນໄດລ້ງົບນັຊຕີາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສື່ ອມຄ່າ ຫ  ື ວທິຫີກັຄ່າ
ເສື່ ອມຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບນັຊ.ີ 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6. 10 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ (ຕ ່ ) 
  

ຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນຖືກຄດິໄລ່ອີງຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນແບບສະເໝີຕວົ ເພື່ ອຫ ຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ 
ອຸປະກອນໃຫຖ້ກືຕາມມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫ ອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ. ອາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນແມ່ນມດີັ່ ງ ລຸ່ມນີ:້ 

 
ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ 5% 
ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 20% 
ເຟີນເິຈ ີແລະ ຕດິຕັງ້ 20% 
ພາຫະນະ 20% 

 
ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນຈະບ ່ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມກີານສະສາງອອກ ຫ  ື ເມື່ ອເຫນັວ່າບ ່ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ ່ ທຸລະກດິໃນ
ອະນາຄດົຈາກການນ າໃຊຊ້ບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນດັ່ ງກ່າວ. ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກການສະສາງຊບັສມົບດັ (ຄດິໄລ່
ໄດລ້ະຫວ່າງມູນຄ່າສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍງັເຫ ອືຂອງຊບັສມົບດັ) ແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນ “ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີ
ງານອື່ ນໆ” ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການຂອງປີທີ່ ຊບັສມົບດັໄດຖ້ກືສະສາງອອກ. 

 

6.11 ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ມຕີວົຕນົ 
 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຂອງທະນາຄານປະກອບດວ້ຍ ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ຊອບແວ. 
 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຈະຖືກຮບັຮູເ້ມື່ ອຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ສາມາດປະເມນີໄດຢ່້າງແນ່ນອນ ແລະ ມນັຈະ
ສາມາດສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ທະນາຄານໃນອະນາຄດົ.   

 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ທະນາຄານຍດຶມາໄດຈ້ະຖກືປະເມນີມູນຄ່າຕົນ້ທນຶເບືອ້ງຕົນ້. ຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ໄດ ້
ມາ ຈາກການລວມທຸລະກດິຈະຖກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າຍຸຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ໄດມ້າ. ຕ ່ ຈາກນັນ້, ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຈະຖກືຮບັ
ຮູ ້ໂດຍການເອາົຕົນ້ທນຶລບົໃຫຄ່້າເສື່ ອມສະສມົ. 

 

ອາຍຸການນ າໃຊຂ້ອງຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ ແມ່ນໄດຖ້ກືປະເມນີ ໂດຍຈດັເປັນ ມກີ ານດົ ແລະ ບ ່ ມກີ ານດົ.  ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່
ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ມກີ ານດົແມ່ນຖກືຫກັຄ່າເສື່ ອມຕາມອາຍຸການນ າໃຊ.້ ໄລຍະຂອງການຫກັຄ່າເສື່ ອມ ແລະ ວທິີ
ການຫກັຄ່າເສື່ ອມສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊກ້ ານດົຈະຖກືທບົທວນຄນືເປັນຢ່າງນອ້ຍສຸດໃນທາ້ຍປີການ
ບນັຊ.ີ ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນ າໃຊຄ້າດຄະເນແມ່ນຈະໄດລ້ງົບນັຊເີປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວທິຂີອງການຫກັຄ່າ
ເສື່ ອມ, ຕາມຄວາມ ເໝາະສມົ ແລະ ຖເືປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບນັຊ.ີ  ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກບັການຫກັຄ່າເສື່ ອມ
ຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ມກີ ານດົແມ່ນໄດຖ້ຮືບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະ
ກດິຈະການໃນໝວດຂອງລາຍຈ່າຍທີ່ ພວົພນັກບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ. 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.11 ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ມຕີວົຕນົ (ຕ ່ ) 
 

 ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ອງີຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແບບສະເໝຕີວົເພື່ ອຫ ຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົໃຫຖ້ກື
ຕາມມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫ ອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ.  ອດັຕາຄາດຄະເນການຫກັຄ່າເສື່ ອມມດີັ່ ງນີ:້ 

 

► ຊອບແວ 2 - 5 ປີ 
 

ສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງທະນາຄານແມ່ນບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມ ເນື່ ອງຈາກສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແມ່ນມອີາຍຸການນ າໃຊແ້ບບ
ບ ່ ຈ າກດັ ແລະ ອອກໃຫໂ້ດຍລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

6.12 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ບ ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ 
 

 ທະນາຄານປະເມນີນະມືເ້ຮດັເອກະສານລາຍງານ ວ່າມຊີບັສນິໃດທີ່ ມກີານເສື່ ອມຄ່າ ຫ  ືບ ່ . ຖາ້ມ ີຫ  ື ເມື່ ອເຮດັການທດົສອບ 
ການເສື່ ອມຄ່າຊບັສນິປະຈ າປີຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົ ທະນາຄານປະເມນີຈ ານວນເງນິທີ່ ເກບັກູຄ້ນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ຈ ານວນເງນິທີ່
ສາມາດເກບັກູ ້ຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ແມ່ນໄດຈ້າກ ມູນຄ່າທີ່ ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງຊບັສນິ ຫ  ືມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງ
ຫວົໜ່ວຍຊບັສນິທີ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີເງນິສດົ (CGU) ລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ.້ ເມື່ ອຍອດຍກົມາ ຂອງຊບັສນິ 
ຫ  ືມູນຄ່າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່າມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ,້ ຊບັສນິຈະຖວ່ືາເສື່ ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫ ຸດມູນຄ່າລງົໃຫເ້ທົ່ າກບັ
ມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ.້ 

 

 ໃນການປະເມນີມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ,້ ກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົແມ່ນຫລຸດລງົ ເພື່ ອໃຫໄ້ດມູ້ນຄ່າປະຈບຸນັ 
ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫລຸດກ່ອນອາກອນ ທີ່ ສົ່ ງຜນົຕ ່ ການປະເມນີມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫລາດໃນປະຈບຸນັຂອງເງນິ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງຊບັສນິ. ໃນການກ ານດົມູນຄ່າຍຸດຕທິ າລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ, ແບບວທິກີານຕມີູນຄ່າທີ່ ເໝາະ ສມົຈະ
ຖກືນ າໃຊ.້ ການຄດິໄລ່ຈະຖກືປະຕບິດັໂດຍເອາົຜນົຄູນຂອງການຕມີູນຄ່າ, ລາຄາຮຸນ້ທີ່ ກ ານດົສ າລບັການຄາ້ຂາຍກບັ ບ ລສິດັ
ໃນເຄອື ຫ  ືຕວົຊີບ້ອກມູນຄ່າຍຸຕທິ າອື່ ນໆ. 

 

 ສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ລວມຄ່ານຍິມົ, ການປະເມນີຈະຖກືເຮດັໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າອາດຈະມຕີວົຊີບ້ອກເຖງິການ  
ເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ຜ່ານມານັນ້ຈະບ ່ ເກດີຂຶນ້ອກີ ຫ  ື ອາດຫລຸດລງົ. ຖາ້ຫາກມຕີວົຊີບ້ອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ 
ຈ ານວນເງນິທີ່ ສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອມນັ ມີ
ການປ່ຽນແປງ ໃນການກ ານດົມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ນບັຕັງ້ແຕ່ການເສື່ ອມຄ່າຄັງ້ສຸດທາ້ຍໄດຖ້ກືຮບັຮູ.້ 
ການປີນ້ຄນືແມ່ນຖກືກ ານດົຂຶນ້ ສະນັນ້, ຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິແມ່ນບ ່ ເກນີມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ຫ  ືບ ່ ເກນີຍອດຍກົ
ມາທີ່ ຖກືກ ານດົລບົໃຫຄ່້າຫລຸຍ້ຫຽ້ນ, ບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມຂອງຊບັສນິໃນປີຜ່ານມາ. ການປີນ້ຄນືແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົ
ການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. 

 

6.13 ເອກະສານອານຸພນັທາງການເງນິ 
 

Swap 
  

Swap ແມ່ນສນັຍາຂ ຕ້ກົລງົລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃນການແລກປ່ຽນຊ າລະເງນິຕາມເວລາ ແລະ ຈ ານວນທີ່ ລະບຸໃນສນັຍາ ທີ່
ຜູກພນັກບັດດັສະນທີີ່ ໃຊອ້າ້ງອງີ ເຊັ່ ນ: ອດັຕາດອກເບຍ້, ອດັຕາແລກປ່ຽນ ຫ  ືດດັສະນຮຸີນ້.  
 
ອດັຕາດອກເບຍ້ swap ກ່ຽວພນັກບັສນັຍາທີ່ ທາງທະນາຄານໄດເ້ຮດັກບັຄູ່ສນັຍາອື່ ນ (ລູກຄາ້ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ) 
ໂດຍທີ່ ທະນາຄານຮບັ ຫ  ືຈ່າຍ ອດັຕາດອກເບຍ້ລອຍຕວົຕາມລ າດບັ ໃນຮູບແບບຜນົຕອບແທນສ າລບັການຈ່າຍ ຫ  ືການຮບັ
ອດັຕາດອກເບຍ້ຄງົທີ່ . ກະແສລາຍຈ່າຍຈະຖກືຫກັລາ້ງຈາກສ່ວນຕ່າງທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຈ່າຍໂດຍຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ ງ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.13 ເອກະສານອານຸພນັທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

Swap (ຕ ່ ) 
 

ໃນການແລກປ່ຽນເງນິຕາແບບ swap (ລວມຢູ່ໃນສນັຍາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ), ທະນາຄານຈ່າຍຕາມຈ ານວນໃນສະກຸນ
ເງນິໜຶ່ ງ ແລະ ໄດຮ້ບັຕາມຈ ານວນໃນສະກຸນເງນິອື່ ນ. ການແລກປ່ຽນເງນິຕາແບບ swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖກືຮບັຮູໂ້ດຍມູນຄ່າ
ແລກປ່ຽນທງັໝດົ.  
 
ສນິເຊື່ ອ swaps ທີ່ ຜດິນດັຊ າລະ ແມ່ນສນັຍາຂ ຕ້ກົລງົລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ທີ່ ຈະຊ າລະເງນິຕ ່ ກບັເຫດການສນິເຊື່ ອທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້
ໂດຍອງີຕາມຈ ານວນເງນິທີ່ ໄດຖ້ກືກ ານດົ. ທະນາຄານຊື ້ ຕາສານອານຸພນັທາງການເງນິແບບ ສນິເຊື່ ອ swaps ທີ່ ຜດິນດັຊ າລະ 
ແມ່ນເພື່ ອປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງຈາກການຜດິນດັຊ າລະຂອງຄູ່ສນັຍາຕ ່ ກບັຕາສານອານຸພນັທີ່ ອາ້ງອງີໂດຍ Swap. IFRS 7.31. 
 
ໂດຍບ ່ ຄ ານງຶເຖງີການຕກົລງົລະຫວ່າງຕວົແທນ ຫ  ືໂດຍກງົກບັຄູ່ສນັຍາ Swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖກືຄ າ້ປະກນັ ແລະ ຕອ້ງຕັງ້ບນັຊີ
ລ ຖາ້ຊ າລະທຸກໆມື.້ ການປະຕບິດັດງັກ່າວຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດາ້ນສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ, ກງົກນັຂາ້ມທະນາຄານຈະຕອ້ງ
ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່ ການບ ລຫິານສະພາບຄ່ອງຖາ້ຫາກບ ່ ໄດຢູ່້ໃນສະຖານະພາບທີ່ ຖກືຄ າ້ປະກນັ. 

 

6.14 ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 

 ໂດຍທົ່ ວໄປ ທະນາຄານໄດໃ້ຫກ້ານຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ, ປະກອບມ ີ ໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສຕືອບຮບັ. 
ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖກືຮບັຮູ ້ໃນໄລຍະເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ພາຍໃຕ ້‘ໜີສ້ນິ ອື່ ນໆ’) ທີ່
ມູນຄ່າຍຸຕທິ າ, ພອ້ມຄ່າທ ານຽມ. ພາຍຫ ງັການຮບັຮູ ້ໜີສ້ນິຂອງທະນາຄານພາຍໃຕໜ້ງັສຄື າ້ປະກນັແມ່ນຄດິໄລ່ໂດຍເອາົມູນຄ່າທີ່
ຮບັຮູພ້ືນ້ຖານທີ່ ສູງກວ່າ ລບົຄ່າເສື່ ອມສະສມົທີ່ ຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ
ທີ່ ດທີີ່ ສຸດທີ່ ຕອ້ງຊ າລະຕາມພນັທະທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກໜງັສຄື າ້ປະກນັ. 

 
 ທຸກໆການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໜີສ້ນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖກືບນັທກຶໄວໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ

ສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ ໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງນິແຮໜີເ້ສຍ’. ຄ່າທ ານຽມແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການ
ດ າເນນີງານໃນ ‘ລາຍຮບັສຸດທຄ່ິາທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ’ ຕາມວທິສີະເໝຕີວົຕາມອາຍຸຂອງການຄ າ້ປະກນັ. 

 

6.15 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ 
 

ຜນົປະໂຫຍດພາຍຫລງັອອກການ 
 
ຜນົປະໂຫຍດຫລງັອອກການ ແມ່ນຈະຖກືຈ່າຍໃຫພ້ະນກັງານທະນາຄານ ໃນເວລາກະສຽນຈາກ (ເງນິເດອືນພືນ້ຖານ +  ເງນິແຮງ
ງານ + 25% ຂອງເງນິຕ າແໜ່ງ (ຖາ້ມ)ີ + 25% ຂອງເງນິນະໂຍບາຍຂອງຕນົ) x 1,5 x ປີການເຮດັວຽກ. 
ແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງເງນິສ າລບັຜນົປະໂຫຍດຫ ງັອອກການມາຈາກ: 
 ຄງັສ າຮອງເງນິບ າເນດັ ສມົທບົໂດຍພະນກັງານ, ສ າລບັທະນາຄານຫກັຈາກ 5,5% ຂອງ (ເງນິເດອືນພືນ້ຖານ + ເງນິແຮງງານ 

+ 25% ຂອງເງນິຕ າແໜ່ງ + 25% ຂອງເງນິນະໂຍບາຍ) ຂອງພະນກັງານທຸກໆເດອືນ 
 ແລະ ທະະນາຄານ ສມົທບົ 6% ຂອງ (ເງນິເດອືນພືນ້ຖານ + ເງນິແຮງງານ + 25% ຂອງເງນິຕ າແໜ່ງ + 25% ຂອງເງນິ

ນະໂຍບາຍ) ໃນແຕ່ເດອືນ. 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
 
 

37 

6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.15 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ຕ ່ ) 

 
ຕນົທນຶໃນການສະຫນອງຜນົປະໂຫຍດພາຍໃຕແ້ຜນດັ່ ງກ່າວທີ່ ກ ານດົແມ່ນຖກືກ ານດົການນ າໃຊວ້ທິກີານຄດິໄລ່ແບບຄາດຄະເນ 
(ໜີສ້ນິ). ຫ ຸດຫວົໜ່ວຍການບ ລກິານທີ່ ຖກືຄາດຄະເນໄວ.້ 
 
ການປະເມນີຄນື, ປະກອບມກີ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶຕວົຈງິ ບ ່ ລວມດອກເບຍ້ທີ່ ລວມເຂົາ້ໃນດອກເບຍ້ສຸດທໃິນຜນົປະໂຫຍດໜີສ້ນິ
ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວຈ້ະບນັທກຶທນັທໂີດຍທນັທໃີນໃບລາຍງານຖານະການເງນິພອ້ມກບັ ຈດົໜີ ້ ຫ  ື ມ ີ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກ າໄລສະສມົ
ໂດຍຜ່ານ OCI ໃນປີທີ່ ເກດີຂຶນ້. ການປະເມນີຄນື ແມ່ນບ ່ ໄດຈ້ດັປະເພດຄນືເຂົາ້ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶໃນໄລຍະຕ ່ ມາ. 
 
ດອກເບຍ້ສຸດທທິີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫ ຸດຂອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິສຸດທທິີ່ ກ ານດົໄວ.້ 
 
ທະນາຄານຮບັຮູຜ້ນົການດ າເນນີງານທີ່ ປ່ຽນແປງໄປໃນພນັທະທີ່ ຜູກພນັກບັຜນົປະໂຫຍດສຸດທພິາຍໃຕ ້“ລາຍຈ່າຍໃຫແ້ກ່ພະນກັ 
ງານ” ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ:  

 
 ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການບ ລກິານປະກອບມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍໃນການບ ລກິານໃນປະຈບຸນັ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການບ ລກິານຜ່ານມາ, ກ າໄລ 

ແລະ ຂາດທນຶ ໃນການຕດັຫກັລບົ ແລະ ການຊ າລະທີ່ ບ ່ ເກດີຂຶນ້ເປັນປະຈ າ, ແລະ 
 ລາຍຮບັ ຫ  ືລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ສຸດທ ິ

 
ຜນົປະໂຫຍດໃນການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງເງນິ 

 
ອງີຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກດົໝາຍແຮງງານສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົວນັທ ີ
28 ມງັກອນ 2014, ທະນາຄານມພີນັທະຈ່າຍຊດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຜູທ້ີ່ ລາອອກອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂລຸ່ມນີ:້ 

 
► ກ ລະນພີະນກັງານຂາດທກັສະຄວາມຊ ານຊິ ານານ ຫ  ືມສຸີຂະພາບບ ່ ແຂງແຮງ ແລະ ບ ່ ສາມາດສບືຕ ່ ເຮດັ ວຽກໄດ;້ 
► ກ ລະນທີະນາຄານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນຕອ້ງຫລຸດພະນກັງານ ເພື່ ອປັບປຸງການເຮດັວຽກພາຍໃນອງົກອນ. 

 

ສ າລບັການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງງານໃນຂງົເຂດທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້, ນາຍຈາ້ງຕອ້ງຈ່າຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງໃຫພ້ະນກັງານ ໂດຍ ອງີໃສ່
ພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ 10% ຂອງເງນິເດອືນພືນ້ຖານ ເດອືນສຸດທາ້ຍຄູນໃຫຈ້ ານວນເດອືນທີ່ ເຮດັວຽກກບັທະນາຄານ. ນະວນັທ ີ30 
ມຖຸິນາ 2019, ບ ່ ມພີະນກັງານທະນາຄານຖກືຢຸດຈາ້ງຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິ. ດັ່ ງນັນ້ ທະນາຄານບ ່ ໄດຫ້ກັຄງັແຮສ າລບັ
ການຍກົເລກີການຈາ້ງດັ່ ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. 

 

6.16 ເງນິແຮ 
   
 ເງນິແຮ ຈະຖກືຮບັຮູ ້ ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອທະນາຄານມພີນັທະ (ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫ  ື ຕາມການຕກົລງົ) ເນື່ ອງມາ ຈາກເຫດການທີ່ ຜ່ານມາ 

ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າຈະມລີາຍຈ່າຍ ເພື່ ອຊ າລະສະສາງໜີສ້ນິທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັ່ ງກ່າວຕອ້ງເຊື່ ອຖື
ໄດ.້ ໃນເວລາທີ່ ຜນົກະທບົຂອງມູນຄ່າເງນິເວລາ, ທະນາຄານກ ານດົລະດບັເງນິແຮດວ້ຍວທິຄີດິໄລ່ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດກະແສເງນິສດົທີ່
ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ ໂດຍອດັຕາກ່ອນການພາສ ີເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາການປັດຈບຸນັທີ່ ກ ານດົໄວສ້ະເພາະກບັໜີສ້ນິ. ລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
ກບັຄງັແຮຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການພາຍຫລງັໄດຮ້ບັເງນິຄນື.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.17 ອາກອນກ າໄລ 
 

ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ 
 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສ າລບັປີປະຈບຸນັ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າຕາມຈ ານວນທີ່ ຄາດວ່າຈະເກບັ ຄນື 
ຫ  ືຈ່າຍໃຫກ້ມົສ່ວຍສາອາກອນ. ອດັຕາອາກອນ ແລະ ກດົໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີ່ ຖກືນ າໃຊຄ້ດິໄລ່ອາກອນແມ່ນມຜີນົສກັສດິນ າ
ໃຊໃ້ນມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ພາຍໃນປະເທດທີ່ ທະນາຄານດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນ. 

 

 ອາກອນລາຍໄດພ້າຍໃນໄລຍະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍການທີ່ ບນັທກຶໃນບນັຊທີນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນທນຶເຈ ົາ້ຂອງ ແລະ ບ ່ ໄດມ້ກີານ
ບນັທກຶໃນບນັຊກີ າໄລ ຫ  ື ຂາດທນຶ, ຜູບ້ ລຫິານໄດມ້ກີານປະເມນີສະຖານະການປະຕບິດັອາກອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອງີຕາມ
ກດົລະບຽບທາງດາ້ນອາກອນ ເພື່ ອການຕລີາຄາຄນື ແລະ ສາ້ງຄງັແຮໃນເວລາທີ່ ເໝາະສມົ. 

  

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 
 

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືຄດິໄລ່ ຈາກສ່ວນຜດິດ່ຽງຊົ່ ວຄາວ ຕາມມືທ້ີ່ ອອກບດົລາຍງານ ລະຫວ່າງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ
ອາກອນ ແລະ ຍອດຍກົມາສ າລບັການລາຍງານການເງນິ. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນສ່ວນຕ່າງອາກອນ
ຊົ່ ວຄາວ, ຍກົເວັນ້ເມື່ ອໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະເກດີຂຶນ້ຈາກການຮບັຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້ຂອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ບ ່
ແມ່ນການສງັລວມກດິຈະການ ແລະ ໃນເວລານັນ້ການເຄື່ ອນໄຫວບ ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກ າໄລທາງດາ້ນບນັຊ ີຫ  ືກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ
ທີ່ ຖກືອາກອນ. 
 
ຍອດຍກົມາຂອງໜີຕ້ອ້ງຮບັທາງອາກອນ ແມ່ນຖກືກວດກາຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຫລຸດລງົ ຖາ້ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າຈະ
ບ ່ ມກີ າໄລທີ່ ຖກືເສຍອາກອນທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ ້ ຫ  ື ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໜີ ້ ຕອ້ງຮບັອາກອນຈະຖກືອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ. ໜີຕ້ອ້ງຮບັ
ອາກອນທີ່ ບ ່ ຖກືຮບັຮູ ້ ແມ່ນຖກືປະເມນີຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າກ າໄລທີ່ ຖກືເສຍ
ອາກອນໃນອະນາຄດົ ຈະອະນຸຍາດໃຫໜ້ີຕ້ອ້ງຮບັອາກອນ ສາມາດຫກັອອກໄດ.້ 

 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືໄລ່ລຽງຕາມອດັຕາອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະນ າໄປໃຊ ້ພາຍໃນໄລຍະ ເມື່ ອ
ຊບັສນິຖກືຮບັຮູມູ້ນຄ່າຕວົຈງິ ຫ  ືໜີສ້ນິຖກືສະສາງ ອງີຕາມອດັຕາອາກອນ (ແລະ ກດົໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີ່ ໄດປ້ະກາດໃຊ ້
ນະມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

 

 ອາກອນພາຍໃນປີ ແລະ ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະຈະຖກືຮບັຮູຜ້ນົປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫ  ື ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, 
ຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸຕທິ າຂອງຊບັສນິທີ່ ມໄີວສ້ າລບັການຂາຍ, ການຜດິດ່ຽງອດັຕາແລກປ່ຽນ 
ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຂິອງກະແສເງນິສດົ, ຊຶ່ ງສາມາດຄດິຄ່າທ ານຽມ ຫ  ືບນັທກຶບນັຊເີປັນ OCI. ຂ ຍ້ກົເວັນ້ເຫ ົ່ ານີແ້ມ່ນໄດ ້
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

6.17 ອາກອນກ າໄລ (ຕ ່ ) 
 

ຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃນບນັຊກີ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶເຍືອ້ນຊ າລະ. ທະນາຄານຍງັ
ໄດຮ້ບັຮູອ້າກອນພາຍຫ ງັທີ່ ມກີານຊ າລະສະສາງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ ທີ່ ຖກືຈດັປະເພດເປັນທນຶເຈົາ້ຂອງ. 

 
 ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນໄດຖ້ກືຫກັລາ້ງ ຖາ້ຫາກມສີດິບງັຄບັໃຊທ້າງກດົໝາຍ ເພື່ ອຫກັລາ້ງຊບັສນິ

ອາກອນ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ.ິ 
 

6.18 ຊບັສນິທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍອ ານາດ (ຊບັສນິທີ່ທະນາຄານບ ່ ໄດຖ້ກື າມະສດິ)   

ທະນາຄານໄດໃ້ຫບ້ ລກິານກ່ຽວກບັກອງທນຶ ແລະ ການບ ລກິານບ ລຫິານຊບັສນິ ເຊິ່ ງເປັນຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານໄດຖ້ຄືອງ ຫ  ືໄດ ້
ຮບັສດິໃນການລງົທນຶໃນນາມລູກຄາ້ຂອງທະນາຄານ. ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ໄດຖ້ກືສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ
ທະນາຄານ, ເນື່ ອງຈາກຊບັສນິເຫ ົ່ ານັນ້ ບ ່ ແມ່ນຊບັສນິຂອງທະນາຄານ. 

6.19 ຄງັສ າຮອງທນຶເຈ ົາ້ຂອງ 

ຄງັສ າຮອງຖກືບນັທກຶເປັນທນຶ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ ງລວມມ:ີ 

► ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທ ີ32. 

 
7. ການຄາດຄະເນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ 
 

 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ະນະບ ລຫິານຕອ້ງມກີານພ ິ
ຈາລະນາ, ຕລີາຄາ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ຈ ານວນລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່
ກ່ຽວ ຂອ້ງ, 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 າຄນັຂອງມູນຄ່າຕວົຈງິ
ຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິພາຍໃນໄລຍະການເງນິ ຕ ່ ໜາ້. ທະນາຄານໄດອ້ງີໃສ່ຂ ສ້ມົມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕນົ ກ່ຽວ
ກບັການກ ານດົເວລາທີ່ ມກີານລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ຖກືກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສມົມຸດຖານ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາ
ໃນອະນາຄດົ, ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງ ເນື່ ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫລາດ ຫ  ືສະພາບການທີ່ ຄວບຄຸມ
ທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັໃນຂ ສ້ມົມຸດຖານໃນເວລາທີ່ ເກດີຂຶນ້.
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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, ເອກະສານລາຍງານການເງນິໄລຍະສະເພາະກດິຈະການ ຍງັສບືຕ ່ ສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານ ຄວາມສບື
ເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 
7.2  ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງີ 
 
 ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ6.2.3, ການຮບັຮູດ້ອກເບຍ້ພາຍໃຕອ້ດັຕາຂອງເງນິໄດຮ້ບັຄນື ທີ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ້

ຢ່າງຖກືຕອ້ງທີ່ ສຸດໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາຄງົທີ່  ຕາມອາຍຸຂອງເງນິກູ ້ເເລະ ເງນິຝາກ ເເລະ ຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ອາດ
ຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ເເລະ ລກັສະນະອື່ ນໆ ຈາກວງົຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັ (ເຊັ່ ນ: ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້, ຄ່າ
ປັບໃໝ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອື່ ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໄ້ດອ້ງີໃສ່ລກັສະນະ, ອງົປະກອບຂອງການຕດັສນິໃຈ ກ່ຽວກບັ
ລກັສະນະທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ເເລະ ວງົຈອນຊວີດິຂອງເຄື່ ອງມ,ື ເນື່ ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆເປັນສ່ວນສ າ
ຄນັຂອງເຄື່ ອງມ.ື 

 
7.3 ການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຂອງເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 
 

ທະນາຄານໄດມ້ກີານທບົທວນເງນິໃຫກູ້ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ທີ່ ສ າຄນັເປັນແຕ່ລະບຸກຄນົຕາມແຕ່ລະວນັທລີາຍງານ ເພື່ ອປະເມນີ
ວ່າການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ຄວນຖກືບນັທກຶລງົໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ຫ  ືບ ່ . 
 

ວທິກີານປະເມນີຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ບນັທກຶໂດຍວທິຫີກັລບົຕົນ້ທນຶ ເປັນຜນົໃຫມ້ກີານບນັທກຶເງນິແຮສ າລບັ: 
 

 ການເສື່ ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສ າຄນັແບບລາຍການ ຫ  ືຊບັສນິສ່ຽງທີ່ ຖກືກ ານດົວ່າສ າຄນັ; 
 ການເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ. 

 
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ 6.4.1 ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການຕດັສນິໃຈຂອງຄະນະ

ບ ລຫິານ, ໂດຍສະເພາະເເລວ້ຈະມກີານປະເມນີມູນຄ່າ ເເລະ ກ ານດົເວລາຂອງກະເເສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ເເລະ ມູນຄ່າຫ ກັຊບັຄ າ້
ປະກນັ ເມື່ ອມກີານຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ. ການປະເມນີດັ່ ງກ່າວມາຈາກຈ ານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍການ
ທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜນົຕອບເເທນ. 
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7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 

 

ທະນາຄານທບົທວນຄນືຕາສານໜີຂ້ອງຕນົທີ່ ຈດັປະເພດເປັນການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍໃນແຕ່ລະວນັທີ່ ລາຍງານເພື່ ອປະເມນີວ່າ
ພວກມນັໄດເ້ສື່ ອມມູນຄ່າ ຫ  ືບ ່  ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ6.4.2 
 

ການປະເມນີຜນົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ລວມທງັການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ຂ ມູ້ນທີ່ ປະກອບເຂົາ້ອື່ ນໆເຂົາ້ໃນຮູບແບບ
ກະແສເງນິສດົແບບສ່ວນຫ ຸດ ແລະ ໃນກ ລະນຂີອງຕາສານທນຶ, ການຕມີູນຄ່າຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນ ‘ທີ່ ສ າຄນັ’ ຫ  ື‘ເປັນເວລາດນົ’ ແມ່ນ
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຕດັສນິໃຈ. ໃນການຕດັສນິໃຈດັ່ ງກ່າວນີ,້ ທະນາຄານການປະເມີນ, ໃນບນັດາປັດໄຈອື່ ນໆ, ປະຫວັດ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລາຄາຮຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງການລງົທນຶແມ່ນຕ ່ າກ່ວາຕົນ້ທນຶ. 

 
7.5  ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

 
ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ ແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູໃ້ນແງ່ຂອງການຂາດທນຶອາກອນ ທີ່ ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າກ າໄລອາກອນໃນ
ອະນາຄດົທີ່ ມຢູ່ີກບັການຂາດທນຶທີ່ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ ການຕດັສນິຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກ ານດົຈ ານວນເງນິຂອງຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ ທີ່ ສາມາດຮບັຮູໄ້ດ,້ ໂດຍອງີໃສ່ແນວໂນມ້ໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດບັຂອງກ າໄລອາກອນໃນອະນາຄດົ ພອ້ມກບັຍຸດ
ທະສາດການວາງແຜນອາກອນໃນອະນາຄດົ.  
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8. ລາຍຮບັສຸດທດິອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ທີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊວ້ທິອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ   
ເງນິກູຢື້ມໃຫກ້ບັລູກຄາ້ 960.957 827.316 
ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນໆ 31.990 21.149 
ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັ 82.610 72.563 
ກດິຈະກ າອື່ ນໆ 85 274 

 1.075.642 921.302 
 
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ທີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊວ້ທິອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານ 145.752 67.245 
ເງນິຝາກລູກຄາ້ 431.941 404.357 
 577.693 471.602 
ລາຍຮບັສຸດທຈິາກດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 497.949 449.700 

 
9. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 
 

  

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານຈາກ:    
ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  86.922 77.262 
ທຸລະກ າທາງດາ້ນການເງນິ 23.244 37.539 
ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານອື່ ນໆ 9.825 5.026 

 119.991 119.827 
ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານສ າລບັ:   
ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  (11.993) (10.008) 
ທຸລະກ າທາງດາ້ນການເງນິ (1.955) (964) 

 (13.948) (10.972) 
ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 106.043 108.855 
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10. ກ າໄລສຸດທຈິາກການຊື ້– ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ  
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ  2.521.935 2.523.044 
ຂາດທນຶຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ (2.502.865) (2.494.054) 

 19.070 28.990 
 
11. ຂາດທນຶສຸດທຈິາກການຊື ້– ຂາຍເອກະສານອານພຸນັ  

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລຈາກເອກະສານອານຸພນັ 1.518 - 
ຂາດທນຶຈາກເອກະສານອານຸພນັ (2.722) - 

 (1.204) - 
 
12. ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ 7.429 13.710 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍເງນິລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 10.556 7.000 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  - - 
ເກບັຄນືໜີສູ້ນທີ່ ສະສາງອອກ 244 3.275 
ຄ່າບ ລກິານທີ່ ຜ່ານມາສ າລບັການປ່ຽນແປງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນ
ເງນິອຸດໜຸນຕ່າງໆ 

                               
25.874  

ອື່ ນໆ (*)                28.926  1.573 

              73.029  25.558 

 

(*) ລວມມກີານເກບັຄນືຈ ານວນ 32.008 ລາ້ນກບີ ຂອງ ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນທີ່ ໄດຫ້ກັໄວ ້ແລະ ເງນິເບຍ້ບ າເນດັທີ່ ໄດສ້ມົທບົຈາກ
ທະນາຄານຕາມແຜນການປ່ຽນແປງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນຂອງເງນິອຸດໜຸນຕ່າງໆ ໃນປີ 2019
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13. ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມຫ ກັຊບັທາງດາ້ນການລງົທນຶທາງການເງນິ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມ ສ າລບັການລງົທນຶຫ ກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ  (2.301) - 
ເກບັຄນືເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມ ສ າລບັການລງົທນຶຫ ກັຊບັຖໄືວຄ້ບົ
ກ ານດົ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ21) 440 (10.735) 

 (1.861) (10.735) 
 

14. ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ເງນິເດອືນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ 70.391 63.489 
ເງນິບ າເນດັ ແລະ ເງນິອຸດໜນູອື່ ນໆ 74.802 87.277 
ເງນິອຸດໜນູພາຍຫ ງັອອກການ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ30)  3.664  32.645 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆຂອງພະນກັງານ 3.819   3.311 

  152.676  186.722 
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15. ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ຄ່າສອ້ມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ 10.449 9.479 
ຄ່າໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການຂາຍ 5.465 3.296 
ຄ່າເຊົ່ າຫອ້ງການ - 4.576 
ຄ່າການສື່ ສານ 4.115 3.624 
ຄ່າການຝຶກອບົຮມົ, ປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາ 7.798 7.006 
ຄ່າເບຍ້ປະກນັໃຫກ້ອງທນຶປົກປອ້ງຜູຝ້າກເງນິ 14.642 13.346 
ຄ່າອາກອນ ແລະ ພນັທະອື່ ນໆ 112 108 
ຄ່າປະກນັໄພ 4.880 1.731 
ຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ 4.557 3.804 
ຄ່ານ າ້ມນັ 1.142 1.044 
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 7.263    9.098 
ຄ່າທີ່ ປຶກສາ ແລະ ການບ ລກິານທາງການເງນິ 4.742 980 
ເງແິຮສ າລບັເງນິທີ່ ຖກືລກັໂລບ - 2.494 
ລາຍຈ່າຍໜີສ້ນິທາງການເງນິ 214 - 
ອື່ ນໆ 9.480 7.517 

 74.859 68.103 
 

16. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”) 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິສດົໃນຄງັເປັນເງນິກບີ 1.190.354 961.723 
ເງນິສດົໃນຄງັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ  811.606 681.517 
ຍອດເຫ ອືຢູ່ ທຫລ:   
- ເງນິແຮບງັຄບັ 1.290.251 1.294.828 
- ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 4.200.054 2.396.172 

 7.492.265 5.334.240 
  

ຍອດເຫ ອືກບັທະນາຄານກາງປະກອບດວ້ຍບນັຊເີງນິຝາກເພື່ ອການຊ າລະສະສາງ ແລະ ເງນິຝາກແຮບງັຄບັ. ຍອດເຫ ອືເຫລົ່ ານີບ້ ່ ມີ
ດອກເບຍ້. 
 

ພາຍໃຕລ້ະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫຮ້ກັສາຄງັສະສມົເງນິສດົກບັທະນາຄານກາງໃນຮູບແບບ
ເງນິຝາກແຮບງັຄບັ, ເຊິ່ ງຖກືຄດິໄລ່ 5,00% ສ າລບັສະກຸນເງນິກບີ ແລະ 10,00% ສ າລບັສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ, ສອງອາທດິຕ ່
ຄັງ້ (2018: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງນິຝາກລູກຄາ້ທີ່ ມມີ ືຄ້ບົກ ານດົຕ ່ າກວ່າ 12 ເດອືນ. ພາຍໃນໄລຍະ, ທະນາຄານໄດ ້
ຮກັສາຍອດເງນິຝາກແຮບງັຄບັໃນມູນຄ່າທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຂອງ ທຫລ.  
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17. ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ 
 

 
30 ມຖຸິນາ 2019 

ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ  2.877.943 2.698.317 
- ເປັນເງນິກບີ 5.305 1.229 
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2.872.638 2.697.088 

ເງນິຝາກມກີ ານດົ   961.240 1.035.102 

- ເປັນເງນິກບີ 165.045 291.068 
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 796.195 744.034 

 3.839.183 3.733.419 
 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນພາຍໃນໄລຍະມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 

ທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 

 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 0,00% - 3,10% 0,00% - 0,80% 

ເງນິຝາກປະຢັດ 0,00% - 0,80% 0,00% - 0,80% 

ເງກິຝາກມກີ ານດົ 0,50% - 4,95% 0,85% - 4,00% 

 
18. ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້  

 
 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ທງັໝດົ 26.697.520 24.845.276 
ປະກອປມ:ີ   
ເງນິກູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກການກູຢຶ້ມເງນິຈາກ ທຫລ (ບດົອະທບິາຍເລກ
ທ ີ28.1) 2.055.888 2.063.243 

ລບົ: ເງນິແຮຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ19) (581.377) (478.416) 

 26.116.143 24.366.860 
  
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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18. ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ (ຕ ່ ) 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັເງນິກູທຸ້ລະກດິພາຍໃນໄລຍະມ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

31 ທນັວາ 2018 
 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ  6,00% - 16,00%  6,00% - 16,00% 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ  4,00% - 16,00%   4,00% - 16,00% 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ  6,00% - 10,00%  6,00% - 11,50% 
  

 ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມສະກຸນເງນິ: 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ 11.849.009 10.988.474 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ 11.607.083 10.842.780 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ 3.241.428 3.014.022 

 26.697.520 24.845.276 
  

ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມມືຄ້ບົກ ານດົເດມີ:  

  
 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ 1.649.408 1.825.034 
ເງນິກູໄ້ລຍະກາງ 15.388.071 14.431.801 
ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວ 9.660.041 8.588.441 

 26.697.520 24.845.276 
   



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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18. ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ (ຕ ່ ) 
 

ການວເິຄາະຖານະເງນິກູຂ້ອງລູກຄາ້ສ າລບັແຕ່ລະຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ % ລາ້ນກບີ % 

ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ 13.914.798 52,12% 12.931.637 52,05% 
ຂະແໜງ ກ ່ ສາ້ງ 3.933.583 14,73% 3.374.610 13,58% 
ຂະແໜງ ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ 91.961 0,34% 85.352 0,34% 
ຂະແໜງ  ກະສກິ າ - ປ່າໄມ ້ 73.826 0,28% 74.248 0,30% 
ຂະແໜງ ການຄາ້ 4.272.564 16,00% 4.336.508 17,45% 
ຂະແໜງ ຂນົສົ່ ງໄປສະນ ີ 702.468 2,63% 688.078 2,77% 
ຂະແໜງ ບ ລກິານ 3.401.126 12,74% 2.875.026 11,57% 
ຂະແໜງ ຫດັຖະກ າ 3.294 0,01% 3.456 0,01% 
ຂະແໜງ ອື່ ນໆ 303.900 1,14% 476.361 1,92% 

 26.697.520 100% 24.845.276 100% 
 
19. ເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 
 

 ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ ພາຍໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

 

ເງນິແຮສ າລບັການເສື່ອມມນູ
ຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລກູຄາ້ 

 ລາ້ນກບີ  
ຍອດເຫ ອື ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 478.416 
ປ່ຽນແປງສຸດທພິາຍໃນໄລຍະ 122.631 
ສະສາງໜີຕ້ອ້ງຮບັທວງຍາກ (26.097) 
ສ່ວນຕ່າງຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ 6.427 

ຍອດເຫ ອືນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 581.377 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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19. ເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ (ຕ ່ ) 
 

ລາຍລະອຽດເງນິແຮສ າລບັການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 ມີ
ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 
30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ຍອດເຫ ອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ ຍອດເຫ ອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູລ້າຍການໃຫຍ່ 3.401.055 248.246 1.859.522 291.960 
ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູເ້ປັນກຸ່ມ 22.638.131 333.131 22.478.847 186.456 

 26.039.186 581.377 24.338.369 478.416 
 

20. ການລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ຫລກັຊບັປະເພດທນຶຂອງ ບ ລສິດັ ຜະລດິໄຟຟາ້ລາວ  149.182 151.483 

 149.182 151.483 
 
21. ການລງົທນຶທາງການເງນີ - ປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ມູນຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງ
ການເງນິ 1.561.577 1.916.549 
ມູນຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການ
ເງນິ 2.040.959 1.737.433 

 3.602.536 3.653.982 
ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການຫ ກັຊບັປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ (*) (770) (1.210) 
- ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຈາກພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ (770) (1.210) 

 3.601.766 3.652.772 
 

(*) ການປ່ຽນແປງສຸດທຄ່ິາເສື່ ອມຈາກພນັທະບດັ 440 ລາ້ນກບີ ສ າລບັໄລະຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ແມ່ນໄດຖ້ືກບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິຫກັຄ່າເຊື່ ອມມູນຄ່າອອກສ າລບັ ຫ ກັຊບັປະເພດທີ່ ຖືຄອງໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 
(ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ13) 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 
 

21.1 ພນັທະບດັຄງັເງນິ ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ 
 

ເນືອ້ໃນຂອງພນັທະບດັ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
   ຫວົໜ່ວຍ: ລາ້ນກບີ 

 

ໄລຍະ
ເວລາ ມືອ້ອກພນັທະບດັ ມືຄ້ບົກ ານດົ ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

ມນູຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດ
ຕົນ້ທນຶລງົ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ 
ຕ ່ ປີ (ອດັຕາໜາ້

ພນັທະບດັ) 
1 ປີ 16 ພະຈກິ 18 16 ພະຈກິ 19 300.000  309.201  5,00% 
1 ປີ 17 ທນັວາ 18 16 ທນັວາ 19 150.000  154.208  5,30% 
1 ປີ 21 ທນັວາ 18 21 ທນັວາ 19 210.000  215.431  5,00% 
1 ປີ            22 ກຸມພາ 19 22 ກຸມພາ 20 300.000  305.177  5,00% 
1 ປີ 7 ມນີາ 19 7 ມນີາ 20 73.000  74.128  5,00% 
1 ປີ 22 ມນີາ 19 22 ມນີາ 20 68.600  69.521  5,00% 
1 ປີ 5 ເມສາ 19 4 ເມສາ 20 150.000  151.831  5,30% 
1 ປີ 12 ເມສາ 19 12 ເມສາ 20 50.000  50.529  5,00% 
1 ປີ 26 ເມສາ 19 26 ເມສາ 20 20.000  20.174  5,00% 
1 ປີ 31 ພດຶສະພາ 19 31 ພດຶສະພາ 20 68.000  68.272  5,00% 
1 ປີ 14 ມຖຸິນາ 19 14 ມຖຸິນາ 20 100.000  100.214  5,00% 
1 ປີ 28 ມຖຸິນາ 19 28 ມຖຸິນາ 20 42.880  42.891  5,00% 
   1.532.480  1.561.577   

 
 

21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ  
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ພນັທະບດັເພີ່ ມທນຶ - 70.600 
ພນັທະບດັອື່ ນໆ 2.040.959 1.666.833 

 2.040.959 1.737.433 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາພນັທະບດັອື່ ນໆ ໂດຍວນັທໜີດົກ ານດົຕາມພນັທະຕາມສນັຍາ ມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

 ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

ມນູຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດ 
ຕົນ້ທນຶລງົ 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ພາຍໃນ 1 ປີ 72.136 71.850 
1 ຫາ 5 ປີ 1.187.049 1.202.642 
ເກນິກ່ວາ 5 ປີ 755.634 766.467 

 2.014.819 2.040.959 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 
 

21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາພນັທະບດັອື່ ນໆ ໂດຍອດັຕາດອກເບຍ້ ມດີັ່ ງລຸ່ມນິ:້ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ອດັຕາດອກເບຍ້ 

% ຕ ່ ປີ 

ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 

ອດັຕາດອກເບຍ້ 
% ຕ ່ ປີ 

ພາຍໃນ 1 ປີ 3,00 - 5,30% 3,00 - 5,30% 

1 ຫາ 5 ປີ 3,00 - 6,95% 3,00 - 6,95% 
ຫລາຍກວ່າ 5 ປີ 4,00 - 4,80% 4,00 - 4,80% 

 

ພນັທະບດັອື່ ນໆ ເປັນພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິໃຫເ້ພື່ ອ (i) ຊ າລະໜີທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກກະຊວງການເງນິ ຫ  ື (ii) ຊ າລະ
ໜີໃ້ຫແ້ກ່ທະນາຄານໂດຍລູກຄາ້ທີ່ ເປັນເຈ ົາ້ໜີຂ້ອງກະຊວງການເງນິ. 

 

22. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 

ມນູຄ່າລງົທນຶ  
ລາ້ນກບີ 

ຄວາມເປັນເຈ ົາ້
ຂອງ % 

ມນູຄ່າລງົທນຶ 
ລາ້ນກບີ 

ຄວາມເປັນເຈ ົາ້
ຂອງ % 

ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື     
ບ ລສິດັ ຫລກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກດັ 70.000 70% 70.000 70% 

ການລງົທນຶໃນການຮ່ວມທນຶ     
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ - ຫວຽດ 197.839 25% 197.839 25% 
ບ ລສິດັ ປະກນັໄພ ລາວ - ຫວຽດ 9.168 35% 9.168 35% 
ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ ຈ າກດັ 147.000 49% 147.000 49% 
ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ ຈ າກດັ 90.000 30% 90.000 30% 
ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ ເນດັເວກີ ຈ າກດັ 2.040 20% - - 

 516.047  514.007  
 
 

- ບ ລສິດັຫລກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກດັ ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ຈດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິ ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນ
ວສິະຫະກດິເລກທ ີ180-10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010. ອອກໂດຍກມົສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ວຽກງານຕົນ້ຕ ຂອງບ ລສິດັດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນນາຍໜາ້, ການຄາ້ກ າມະສດິ, ໃຫຄ້ າ
ປຶກສາດາ້ນການເງນິ ແລະ ການລງົທນຶໃນຫລກັຊບັ, ບ ລກິານທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ, ຄ າ້ປະກນັການອອກຮຸນ້ ແລະ ບ ລກິານອື່ ນໆ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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22. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ (ຕ ່ ) 
 

- ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ-ຫວຽດ (“LVB”) ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ ງມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້
ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນທະນາຄານ.  ເປັນບ ລສິດັທີ່ ຮ່ວມທຶນກບັ
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, LVB ໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນເປັນ 791.357.560.000 
ກບີ. ອດັຕາສ່ວນກ າມະສດິຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫ ງັທນຶເພີ່ 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. 

 

- 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. ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 1.050.000 ໂດລາ ຫ  ື
ທຽບເທົ່ າກບັ 9.168 ລາ້ນກບີ. 

 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ (“LCNB”) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ດ າເນນີກ່ຽວກບັການບ ລກິານດາ້ນການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
ທະນາຄານລາວ-ຈນີ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທນຶກບັ ທະນາຄານ ຟູດຽ້ນ ຈນີ ເຊິ່ ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກດິຂອງລດັທີ່ ດ າເນນີການຢູ່
ປະເທດຈນີ. LCNB ດ າເນນີທຸລະກດິ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶການທະນາຄານ ລງົວນັທ ີ 20 ມງັກອນ 2014 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300.000 ລາ້ນກບີ ແລະ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ຂາຮຸນ້
ໄດປ້ະກອບທນຶຄບົຕາມຈ ານວນດັ່ ງກ່າວ. 

 

- 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 ປາຣ,ີ 
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 ວນັທ ີ
24 ກນັຍາ 2009 ແລະ ໜງັສເືລກທ.ີ 01/ທຫລ ລງົວນັທ ີ28 ມງັກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ. 
 

− ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ ເນດັເວກີ ຈ າກດັ ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດການລງົທນຶ
ເລກທ ີ0349 ໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົວນັ
ທ ີ12 ມນີາ 2019. ໂດຍສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ. ເປັນສະມາຄມົພາຍໃຕ ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ຢູນຽນເພ 
ອນິເຕເີນເີຊີນ້ນ , ທະນາຄານພດັທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກີ າ, ທະນາຄານຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະ
ກດິ ລາວ-ຫວຽດ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັ ແມ່ນ 34.000 ລາ້ນກບີ. ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບ
ທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 2.040 ໃຫແ້ກ່ບ ລສິດັ. 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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23. ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 
 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
  

ຕົນ້ທນຶ: 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ 

ອຸປະກອນ 
ຫອ້ງການ 
ລາ້ນກບີ 

ເຟິນເີຈີ ້ແລະ 
ເຄື່ອງຕດິຕັງ້ 

ລາ້ນກບີ 

ພາຫະນະ 
ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

      
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 474.933  151.886  39.575  19.756  686.150  
ຊືເ້ພີ່ ມໃໝ່ 18.228  20.677  2.191  38 41.134  
ຈດົລາ້ງອອກ (7.623) (15.849) (2.193) (634) (26.299) 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 485.538  156.714  39.573  19.160  700.985  
      

 

ຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ     
 

 

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 134.055  67.446  25.426  9.985  236.912  
ຫກັຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນໃນໄລຍະ 13.304  15.640  2.900  1.970  33.814  
ຈດົລາ້ງອອກ (3.863) (15.001) (2.098) (634) (21.596) 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 143.496  68.085  26.228  11.321  249.130  
      
ມນູຄ່າຍງັເຫ ອືສຸດທ:ິ      
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 340.878  84.440  14.149  9.771  449.238  

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 342.042  88.629  13.345  7.839  451.855  

      
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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24. ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 
 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັບ ່ ມຕີວົຕນົພາຍໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

 

ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 
ລາ້ນກບີ 

ໂປ ແກ ມຄອມພວິເຕ ີ
ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

ຕົນ້ທນຶ:    
ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 240.619  16.505  257.124  
ໂອນຈາກຊບັສນິພວມກ ່ ສາ້ງ 14.071  4.116  18.187  
ຈດົລາ້ງອອກ (17.381) (2.383) (19.764) 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 237.309  18.238  255.547  

    
ຄ່າເສື່ ອມສະສມົ:    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 -    10.528  10.528  
ຫກັຄ່າເສື່ ອມພາຍໃນໄລຍະ - 1.707  1.707  
ຈດົລາ້ງອອກ - (2.382) (2.382) 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 - 9.853  9.853  

    

ມນູຄ່າຍງັເຫ ອືສຸດທ:ິ    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 240.619  5.977  246.596  

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 237.309  8.385  245.694  
 

25. ຊບັສນິອື່ ນໆ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ຊບັສນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 249.255 255.438 
ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ 6.050 8.558 
ແຊກັພວມຮຽກເກບັ 17.691 6.671 
ຊບັສນິພວມກ ່ ສາ້ງ ແລະ ຊບັສມົບດັພວມຊື ້(*) 60.014 65.079 
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ 40.896 61.557 
ເງນິຈ່າຍລ່ວງໜາ້ສ າລບັການດ າເນນີງານອື່ ນໆ 30.709 27.233 
ເງນິຈ່າຍລ່ວງໜາ້ສ າລບັຜູສ້ະໜອງ 14.326 34.565 
ອື່ ນໆ 12.310 5.830 
 

431.251 464.931 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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25. ຊບັສນິອື່ ນໆ (ຕ ່ ) 
 
(*) ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສນິພວມກ ່ ສາ້ງ ແລະ ຊບັສມົບດັພວມຊື ້ສ າລບັໄລຍະທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງນີ:້ 

 

 

ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 
ລາ້ນກບີ 

ອາຄານ ແລະ  ການ
ປັບປຸງ 

ລາ້ນກບີ 
ອື່ນໆ 

ລາ້ນກບີ 
ລວມ 

ລາ້ນກບີ 
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 541 38.630 25.908 65.079 
ຊືເ້ພີ່ ມ 17.381 22.962 22.251 62.594 
ໂອນໄປຊບັສນິຄງົທີ່  (14.071) (19.081) (24.655) (57.807) 
ໂອນໄປຊບັສນິອື່ ນໆ - (4.395) - (4.395) 
ຈດົລາ້ງອອກ (3.851) (181) (1.425) (5.457) 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 - 37.935 22.079 60.014 
 
26. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 

 
 
 

30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  3.685.874 2.517.029 
- ເປັນເງນິກບີ 1.513.957 800.136 
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2.171.917 1.716.893 
ເງນິຝາກປະຢັດ 176.745 119.495 
- ເປັນເງນິກບີ 41.620 21.954 
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 135.125 97.541 
ເງນິຝາກມກີ ານດົ 564.421 754.543 
- ເປັນເງນິກບີ 177.602 195.581 
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 386.819 558.962 
ອື່ ນໆ 19.123 22.062 
- ເປັນເງນິກບີ 11.966 9.009 
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 7.157 13.053 

 4.446.163 3.413.129 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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26. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ (ຕ ່ ) 
 
ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັເງນິຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນພາຍໃນປີ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  
 
 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່

ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັທາ້ຍປີທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 

  %ຕ ່ ປີ  %ຕ ່ ປີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 0,00% - 3,00% ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ 
ເງນິຝາກປະຢັດ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ 

ເງນິຝາກມກີ ານດົ 0,00% - 5,55% 0,00% - 5,52% 

 
27. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ 

 

30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 4.995.812 5.447.954 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິກບີ   2.132.267 2.141.221 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2.863.545 3.306.733 
ເງນິຝາກປະຢັດ 14.726.279 13.092.788 
ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິກບີ 7.019.896 5.788.652 
ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 7.706.383 7.304.136 
ເງນິຝາກກ ານດົ 12.183.469 11.159.134 
ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິກບີ   7.062.006 6.671.234 
ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 5.121.463 4.487.900 
ເງນິຝາກມດັຈ າ 79.527 103.279 
ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິກບີ 20.396 33.629 
ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 59.131 69.650 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອື່ ນໆ 138.965 111.987 
 32.124.052 29.915.142 

 
  

ເງນິຝາກປະຢັດຈາກລູກຄາ້ທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ມີຂອບເຂດຂອງອັດຕາດອກເບຍ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 1,25% - 
1,89%, 0,90% - 1,15% ແລະ 0,45% - 0,90% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 
 
ເງນິຝາກມກີ ານດົທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ, ບາດ ທີ່ ມກີ ານດົ 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ, 12 ເດອືນ ແລະ ສູງກວ່າ 1 ປີ 
ແມ່ນມອີດັຕາດອກເບຍ້ ລະຫວ່າງ 3,16%- 6,90%, 1,65%- 6,65 %  ແລະ 1,40% - 6,40% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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28. ເງນິກູຢື້ມຈາກ ທະນາຄານອື່ ນ 
 

 

30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິກູຢື້ມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2.095.087 2.063.243 
ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ 2.010.596 1.286.023 

 4.105.683 3.349.266 
 

28.1.     ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

             ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ລວມມ:ີ 
 

(i) ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອືຈ ານວນ 3.285.713 ໂດລາ (ຈາກເງນິກູຢື້ມເລີ່ ມຕົນ້ 9.200.000 ໂດລາ ໃນ
ອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 0,25% ຕ ່ ປີ) ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການກູຢື້ມແມ່ນເພື່ ອລງົທນຶໃນ ທະນາຄານລາວ-ຝລັ່ ງ ຈ າກດັ. ຕົນ້
ທນຶເງນິກູແ້ມ່ນຈະຊ າລະເປັນປີ ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ສ າລບັດອກເບຍ້ແມ່ນຊ າລະທຸກໆ 6 ເດອືນ. 
 

(ii) ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອືຈ ານວນ 99.854.000 ໂດລາ ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ 5,50% ຕ ່ ປີ. ຈດຸປະສງົ
ເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ. ຕົນ້ທນຶແມ່ນຊ າລະ
ທຸກໆປີເລີ່ ມຈາກປີ 2019 ຫາ 2025. ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເປັນລາຍໄຕມາດ. 
 

(iii) ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອືຈ ານວນ 99.900.000 ໂດລາ (ມູນຄ່າເດມີຂອງເງນິກູເ້ເມ່ນ 100.000.000 
ໂດລາ ໂດຍມອີດັຕາດອກເບຍ້ 5,3% ຕ ່ ປີ) ຈດຸປະສງົເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ. ຕົນ້ທນຶແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເປັນລາຍປີ ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2026.ດອກເບຍ້
ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເປັນລາຍໄຕມາດ. 
 

(iv) ເງນິກູໄ້ລຍະ 1 ປີ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອື 300.000 ລາ້ນກບີ ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ 10% ຕ ່ ປີ ຈດຸປະສງົເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອ
ໃຫ ້ ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ. ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນໄດຮ້ບັການຊ າລະ
ໃນມືຄ້ບົກ ານດົຕາມສນັຍາ ວນັທ ີ21 ທນັວາ 2019. 

 
28.2.     ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດອື່ນ 
 

ເງນິກູຍ້ມືຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດອື່ ນ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ລວມມ:ີ 
 

(i) ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ຈ ານວນ 80.000.000 ໂດລາ 
ໂດຍອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 5,50% ຕ ່ ປີ. ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເມື່ ອຄບົກ ານດົ. 
 

(ii) ເງນິກູຍ້ ືມຈາກທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ລວມມີ ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສີ່ ປີ ຈ ານວນ 
148.300.000 ໂດລາ ໂດຍອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 4% +3M LIBOR ສ າລບັຈດຸປະສງົເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້
ກບັໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ. ຕົນ້ທນຶເງນິກູແ້ມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ  າລະເປັນລາຍປີ  ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຊ າລະເປັນ
ລາຍໄຕມາດ.  
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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29. ອາກອນ 
 

29.1 ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລ 

 

ອງົປະກອບສ າຄນັຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 
2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 
2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ 53.733 85.734 
ລາຍຈ່າຍ/ລາຍຮບັອາກອນກ າໄລເຍືອ້ນຊ າລະ 18.268 (8.411) 

ລາຍຈ່າຍອາກອນທງັໝດົພາຍໄລຍະ 72.001 77.323 
 

29.2 ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລ 25.003 31.264 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ 2.103 4.529 
ອາກອນເງນິເດອືນ 756 - 

 27.862 35.793 
 
29.3 ອາກອນກ າໄລໃນໄລຍະ  
  
 ທະນາຄານມພີນັທະຕອ້ງຈ່າຍອາກອນກ າໄລໃນອດັຕາ 24% ຂອງກ າໄລກ່ອນອາກອນ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍອາກອນ

ສະບບັເລກທ ີ70/ສພຊ ລງົວນັທ ີ15 ທນັວາ 2015 ເຊິ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊແ້ຕ່ ຫ  ືຫ ງັຈາກວນັທ ີ24 ພດຶສະພາ 2016. 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
29.3 ອາກອນກ າໄລໃນໄລຍະ (ຕ ່ ) 
 

ການຄດິໄລ່ຂອງອາກອນກ າໄລສ າລບັໄລຍະທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ 30 ມຖຸິນາ 2018 ແມ່ນມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົ
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 
2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົ
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 
2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລກອ່ນຫກັອາກອນອງີຕາມ IFRS 304.981   280.062 
ດດັແກສ້ າລບັ:   
-  ບນັທກຶສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງພນັທະບດັພາຍໃຕ ້
ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫ ຸດຕົນ້ທນຶພາຍໃຕຂ້ອບຂ່າຍການລາຍງານ 
IFRS ສ າລບັພນັທະບດັ (1.157) (3.760) 

-  ບັນທຶກສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງພັນທະບັດພາຍໃຕ ້
ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫ ຸດຕົນ້ທນຶພາຍໃຕຂ້ອບຂ່າຍການລາຍງານ 
IFRS ສ າລບັເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ (7.347) - 
-  ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງນິແຮຄ່າສື່ ອມມູນຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກທ້ະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄາ້ພາຍໃຕມ້າດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານ IFRS ສ າ
ລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 20.210  51.672 

- ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງນິອຸດໜນູສ າລບັຜນົປະໂຫຍດພາຍຫ ງັອອກການ (56.276) 31.801 
- ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງຄງັແຮຫ ກັຊບັມໄີວພ້ື່ ອຂາຍ -  (16.299) 
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າໃນການລົງທຶນພາຍໃຕ ້
ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານ IFRS  (30.161) 20.481 

- ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງສນັຍາເຊົ່ າພາຍໃຕ ້IFRS 16 (1.390) - 
ລາຍຮບັທີ່ ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນອງີຕາມ LAS 228.860 363.957 
ເພີ່ ມຂຶນ້/(ຫລຸດລງົ)   

- ລາຍຮບັທີ່ ຍກົເວັນ້ຈາກອາກອນກ າໄລ (ລາຍຮບັຈາກເງນິປັນຜນົ) (7.429) (13.710) 
- ລາຍຮບັຈາກການເກບັຄນືການສູນເສຍເງນິສດົ (542) - 
- ລາຍຈ່າຍທີ່ ບ ່ ອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ 2.998 7.002 
ກ າໄລທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນຕາມ LAS 223.887 357.249 
ອາກອນກ າໄລໃນອດັຕາ 24%  53.733 85.734 
ອາກອນກ າໄລຕອ້ງຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ 31.264 9.491 
ອາກອນທີ່ ຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ (59.994) (22.247) 
ອາກອນກ າໄລຕອ້ງຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ 25.003 72.978 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
29.3 ອາກອນກ າໄລໃນໄລຍະ (ຕ ່ ) 

 
ການແຈງ້ອາກອນຂອງທະນາຄານຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາໂດຍກມົສ່ວຍສາອາກອນ. ເນື່ ອງຈາກກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທາງ
ດາ້ນສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖກືນ າໃຊກ້ບັລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຫ າຍປະເພດ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານຕຄີວາມໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຈ າ 
ນວນເງນິທີ່ ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນຕົນ້ປີອາດຈະຖກືປ່ຽນແປງ
ຫ ງັຈາກມືໄ້ລ່ລຽງຂອງກມົສ່ວຍສາອາກອນ. 
 

29.4 ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

 

 

ຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ 

(ອດັຕາ 24%)  

ໜີສ້ນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ 

(ອດັຕາ 24%) 

ຊບັສນິ/(ໜີສ້ນິ)
ອາກອນເຍືອ້ນ
ຊ າລະສຸດທ ິ

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ນະວນັທ ີ01 ມງັກອນ 2019 29.099 (5.272) 23.827 
ຜນົກະທບົໃນການໃຊ ້IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 1.239 - 1.239 
ປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະລວມມ:ີ    
ການປ່ຽນແປງຊົ່ ວຄາວລະຫວ່າງ ກ າໄລທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນ ພາຍ
ໃຕມ້າດຕະຖານ LAS ແລະ ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດວຽກງານສ າລບັ
ຈດຸປະສງົພເິສດ (21.022) 2.754 (18.268) 
ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 9.316 (2.518) 6.798 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
29.4 ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ຕ ່ ) 
 

 

 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະກດິ 

30 ມຖຸິນາ2019 31 ທນັວາ 2018 

ສ າລບັຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
 30 ມຖຸິນາ  2019 

ສ າລບັຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
 30 ມຖຸິນາ  2018 

ສ າລບັຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
 30 ມຖຸິນາ  2019 

ສ າລບັຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ  2018 

 
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

       

ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 8.077 29.099 (21.022) (11.144) - - 
ຜນົກະທບົໃນການໃຊ ້IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 
ມງັກອນ 2019 1.239 - - - - - 
ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ  (2.518) (5.272) 2.754 7.276 - 1.028 

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະສຸດທທິີ່ ຕອ້ງບນັທກຶເຂົາ້ໃນໃບ
ລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ   (18.268) 18.420   

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະສຸດທທິີ່ ຕອ້ງບນັທກຶເຂົາ້ໃນໃບ
ລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະກດິ     - 1.028 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
29.4 ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ຕ ່ ) 
 
 

 
 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
   

ສ່ວນຜດິດ່ຽງທີ່ ສາມາດຫກັໄດຊ້ົ່ ວຄາວ 38.815 121.247 
ໃນນັນ້:   

ຜນົກະທບົໃນການໃຊ ້IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 5.162 - 
ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມນູຄ່າຕົນ້ທນຶພາຍໃຕ ້LAS ແລະ 
ມນູຄ່າເສື່ອມພາຍໃຕ ້ຂອບເຂດວຽກງານສ າລບັ
ຈດຸປະສງົພເິສດຂອງພນັທະບດັ 1.174 2.331 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ອມເງນິແຮຂອງ
ການລງົທນຶພາຍໃຕ ້LAS ແລະ ຂອບເຂດວຽກງານສ າ
ລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 770 30.931 

ສ່ວນຕ່າງໃນຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອກການ 
ພາຍໃຕ ້ແຜນການທີ່ ໄດກ້ ານດົ ພາຍໃຕ ້LAS ແລະ ຂອບ
ເຂດວຽກງານສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 31.709 87.985 

ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ໃນອດັຕາ 24%) 9.316 29.099 
   
ສ່ວນຕ່າງຊົ່ ວຄາວລະຫວ່າງໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນ (10.492) (21.965) 
ໃນນັ ້ນ້: 

  
ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ອມເງນິແຮສ າລບັ
ໜີເ້ສຍຂອງເງນິກູຢື້ມໃຫກ້ບັລກູຄາ້ພາຍໃຕ ້LAS ແລະ 
ຂອບເຂດວຽກງານສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 

(1.755) - 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງມນູຄ່າຕົນ້ທນຶຂອງເງນິກູຢື້ມໃຫກ້ບັລກູຄາ້ 
ພາຍໃຕ ້LAS ແລະ ມນູຄ່າເສື່ອມພາຍໃຕຂ້ອບເຂດ
ວຽກງານສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 

(7.347) (21.965) 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງສນັຍາເຊົ່ າພາຍໃຕ ້IFRS16 
(1.390) - 

ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ໃນອດັຕາ 24%) (2.517) (5.272) 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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30. ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງພະນກັງານ  39.212  86.612 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງຜູສ້ະໜອງ  25.156  21.513 
ເງນິອຸດໜນູຫ ງັອອກການ (*)  63.717  87.985 
ອື່ ນໆ  46.030  43.423 

 174.115  239.533 
 

(*) ປ່ຽນແປງໃນແຜນງານກ ານດົຜນົປະໂຫຍດຫ ງັອອກການມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຍອດຍກົມາ 87.985  65.149 
ຄ່າບ ລກິານທີ່ ຜ່ານມາ (25.874) - 
ຄ່າບ ລກິານນະປະຈບຸນັ 1.738  18.875 
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 1.926  5.259 
ສ່ວນຕ່າງທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂ ສ້ມົມຸດຖານທາງການເງນິ - 1.411 
ລາຍຈ່າຍຜນົປະໂຫຍດ (2.058) (2.709) 

ຍອດເຫ ອືທາ້ຍ  63.717  87.985 
 

ລາຍຈ່າຍທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດສຸດທ ິ(ຖກືຮບັຮູໃ້ນກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ): 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຄ່າບ ລກິານນະປະຈບຸນັ 1.738  18.875 
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 1.926  5.259 

 3.664  24.134 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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30. ໜີສ້ນິອື່ ນໆ (ຕ ່ ) 
 

ຕົນ້ທນຶຂອງແຜນງານກ ານດົຜນົປະໂຫຍດຫ ງັອອກການແມ່ນຖກືກ ານດົໂດຍໃຊກ້ານປະເມນີຕາມຄວາມເປັນຈງິ. ການປະເມນີ
ຕາມຄວາມເປັນຈງິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕັງ້ສມົມຸດຖານຕ່າງໆ ທີ່ ອາດແຕກຕ່າງໄປຈາກການພດັທະນາທີ່ ເກດີຂືນ້ຈງິໃນອະນາຄດົ
ເຊິ່ ງລວມທງັການກ ານດົອດັຕາສ່ວນຫ ຸດ, ການຂືນ້ເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ ແລະ ອດັຕາການໝນູວຽນຂອງພະນກັງານ ເນື່ ອງຈາກ
ຄວາມຊບັຊອ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປະເມນີມູນຄ່າ ແລະ ລກັສະນະໃນໄລຍະຍາວຂອງແຜນກ ານດົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັຫ ງັການ
ຈາ້ງງານມຄີວາມອ່ອນໄຫວຕ ່ ການປ່ຽນແປງໃນສມົມຸດຖານເຫ ົ່ ານີ ້ສມົມຸດຖານທງັໝດົໄດຮ້ບັການທບົທວນຄນືໃນທຸກມືທ້ີ່ ລາຍ
ງານ. 
 

ປັດໄຈທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງຫ າຍທີ່ ສຸດຄອືດັຕາການຫ ຸດລງົທີ່ ເໝາະສມົກບັຝ່າຍບ ລຫິານພຈິາລະນາອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງພນັທະບດັ
ລດັຖະບານເປັນສະກຸນເງນິທີ່ ສອດຄ່ອງກບັສະກຸນເງນິພາລະຜູກມດັຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອກການ ແລະ ໄດຮ້ບັການ
ພຈິາລະນາໂດຍອງິຕາມເສັນ້ອດັຕາຜນົຕອບແທນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັໄລຍະເວລາທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດກ້ ານດົພາລະຜູກມດັຕາມແຜນຜນົ
ປະໂຫຍດ. 

 

ຂ ສ້ມົມຸດຖານຫ ກັທີ່ ໃຊໃ້ນການກ ານດົພາລະຜູກມດັຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອກຈາກງານສ າລັບແຜນການຂອງ
ທະນາຄານມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 % % 

ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດ 5,00 - 8,62 5,00 - 8,47 
ການເພີ່ ມຂຶນ້ເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ 0,79 1,03 
ອດັຕາພະນກັງານລາອອກ 0,00 0,00 

 

ການວເິຄາະຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດາ້ນປະລມິານສ າລບັຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ສ າຄນັ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ ແມ່ນສະແດງດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 
 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດ   
ເພີ່ ມຂຶນ້ 50 ຈດຸ    (7.432) (7.301) 
ຫ ຸດລງົ 50 ຈດຸ 6.803 8.340 
 

ການເພີ່ ມເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ   
ເພີ່ ມຂຶນ້ 50 ຈດຸ (581) (6.001) 
ຫ ຸດລງົ 50 ຈດຸ 581 5.517 

 

31. ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງຂອງທນຶຈດົທະບຽນໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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32. ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 

 
 ຄງັສະສມົຕາມ

ລະບຽບການ ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ລວມ 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  
ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 129.674 309.876 439.550 
ເເບ່ງສ່ວນເຂົາ້ຄງັສະສມົສ າລບັປີ 2018 41.218 123.655 164.873 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 170.892 433.531 604.423 
 

ພາຍໃຕຂ້ ກ້ ານດົຂອງກດົໝາຍທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະບບັລງົວນັທ ີ16 ມງັກອນ 2007 ໄດກ້ ານດົໃຫ ້ທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງໆ
ຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫ ງັອາກອນເພື່ ອເຂົາ້ຄງັແຮຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້ 

 ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 

 ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ແລະ ຄງັອື່ ນໆ 
 

ອງີຕາມກດົໝາຍວສິາຫະກດິມາດຕາ 156 ນະວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013, ທະນາຄານຕອ້ງໄດຈ້ດັສນັກ າໄລ 10% ຫ ງັຫກັອາກອນ
ໃນແຕ່ລະປີເຂົາ້ຄງັສະສມົຄາມລະບຽບການ, ຫ ງັຈາກຫກັຂາດທນຶສະສມົ, ອງີຕາມກດົໝາຍເມື່ ອຄງັສ າຮອງຮອດ 50% ຂອງທນຶ
ຈດົທະບຽນ ທະນາຄານຈະຢຸດການສ າຮອງດັ່ ງກ່າວ, ຍກົເວັນ້ແຕ່ກດົໝາຍຈະກ ານດົເປັນຢ່າງອື່ ນ. 

 
33. ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົ 

 
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົສະເພາະກດິຈະການ ປະກອບມມີູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍ
ງານຖານະທາງການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

 
  

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນຄງັ 2.001.960 1.643.240 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 4.200.054 2.396.172 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານອື່ ນໆ 2.877.943 2.698.317 
ເງນິຝາກມກີ ານດົ ພາຍໃນ 3 ເດອືນ - 464.040 

 9.079.957 7.201.769 
 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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34. ໜີສ້ນິ ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜງັສຄື າ້ປະກນັທາງການເງນິ 246.894 255.094 
ໜງັສສືນິເຊື່ ອກບັທີ່   158.695 39.978 
ໜງັສສືນິເຊື່ ອເຍືອ້ນຊ າລະ 117.442 162.423 
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 3.169.264 3.349.575 
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ທະນາຄານອື່ ນ 548 548 

 3.692.843 3.807.618 
 

ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 

ໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ) ແລະ ໜງັສໃືດໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫທ້ະນາຄານຕອ້ງເປັນຜູຈ່້າຍ
ເງນິແທນລູກຄາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ລູກຄາ້ຜດິສນັຍາ. ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ ຖວ່ືາມຄີວາມສ່ຽງຄາ້ຍຄກືບັ
ເງນິກູ.້ ໜງັສຄື າ້ປະກນັສາມາດເຮດັເປັນຮູບແບບໃບບນິແລກປ່ຽນ ຫ  ື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
ໄດກ້ ານດົໄວ,້ ຫ  ືສາເຫດຂອງການຢຸດຕສິນັຍາອື່ ນໆ. ດັ່ ງນັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັອາດຈະໝດົກ ານດົໂດຍທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຖ້ກືຖອນ, ມູນຄ່າໃນ
ສນັຍາທງັໝດົບ ່ 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.  

 

ສນັຍາເຊົ່ າຊື ້
 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານບ ່ ໄດເ້ຊນັສນັຍາເຊົ່ າໃນນາມທີ່ ເປັນທງັຜູໃ້ຫເ້ຊົ່ າ ຫ  ືຜູເ້ຊົ່ າ ທີ່ ຈະມຜີນົຕ ່ ກະແສເງນິສດົເຂົາ້ - 
ອອກ ໃນອະນາຄດົ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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35. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກບັສະພາບ ລຫິານ ແລະ ສະພາອ ານວຍການຄນົສ າຄນັຂອງທະນາຄານ 
 

 ຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ສະພາອ ານວຍການ ແມ່ນມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິເດອືນ 788 756 
ເງນິບ າເນດັ 518 499 
ເງນິອຸດໜນູຕ າແໜ່ງ 523 541 
ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆ 48 1.001 

 1.877 2.797 
 

 
 

 ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ພາຍໃນໄລຍະ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງ
ລຸ່ມນີ:້ 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ບດົອະທບິາຍ 
ຊອ້ນທາ້ຍ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 

ລາຍຮບັ 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ຈາກເງນິກູຢື້ມ
ສ າລບັ ທຫລ 

- 61.710 

ກະຊວງການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ (ii) ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈາກການລງົທນຶໃນ
ພນັທະບດັຂອງກະຊວງການເງນິ 

81.453  -    

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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35. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕ ່ ) 
 

 ຍອດເຫ ອືທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໝາຍເຫດ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 
ເພີ່ ມຂຶນ້ 
ລາ້ນກບີ 

ຫ ຸດລງົ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ປ່ຽນແປງສຸດທເິງນິກູຢື້ມ ຈາກ 
ທຫລ 

31.844 - 

  ປ່ຽນແປງສຸດທບິນັຊເີງນິຝາກ 
ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

1.774.666 - 

  ປ່ຽນແປງສຸດທເິງນິຝາກຈາກ 
ທຫລ 

384 - 

     
ກະຊວງການເງນິແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 

(ii) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງການລງົທນຶ
ໃນພນັທະບດັຂອງກະຊວງການ
ເງນິ 

- (12.401) 

  
   

ບ ລສິດັ ຫ ກັຊບັ ທຄຕລ - 
ກທ 

(iii) ປ່ຽນແປງສຸດທບິນັຊເີງນິຝາກ
ກະແສລາຍວນັ ຢູ່ ທຄຕລ-ກທ 

- (347) 

     
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 
ລາວ - ຫວຽດ 

(iv) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ - (522.663) 

  ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 
ລາວ - ຫວຽດ 

428.327 - 

 
 

    

ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ (iv) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ 

27 - 

  ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ 

7.863 - 

     
ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ (iv) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ

ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ 

4.263 - 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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35. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕ ່ ) 
 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ບດົອະທບິາຍ 
ຊອ້ນທາ້ຍ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 
ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ເງນິກູຢື້ມ ແລະ ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 
ຈາກ ທຫລ 

- 2.095.087 

  ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ ທຫລ 4.200.054 6.730 

  ເງນິຝາກແຮບງັຄບັ 1.290.251 - 

ກະຊວງການເງນິ (ii) ລງົທນຶໃນພນັທະບດັຂອງ 
ກະຊວງການເງນິ (ຕົນ້ທນຶ) 

3.547.299 - 

  ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 56.410 - 

     

ບ ລສິດັ ຫ ກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ 
 

(iii) ບນັຊເີງນິຝາກປະຢັດ -    1.335  

  ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 39.169 

     

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ
ລາວ-ຫວຽດ  

(iv) ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 473.641 611.037 

     

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ (iv) ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 900 15.700 

  ບນັຊເີງນິຝາກມກີ ານດົ 10.000 10.378 
     

ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ (iv) ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ -    9.842 

 
 

(i) ຜູຄຸ້ມ້ຄອງໂດຍກງົ 
(ii) ເຈ ົາ້ຂອງໂດຍກງົ 
(iii) ບ ລສິດັໃນເຄອື 
(iv) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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36. ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ 
 

ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ (“EPS”) ແມ່ນຄດິໄລ່ຈາກຜນົຫານລະຫວ່າງ ກ າໄລຫ ງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງຈ່າຍໃຫກ້ບັຜູຖ້ື
ຮຸນ້ສາມນັ ຂອງທະນາຄານ ກບັ ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັທີ່ ຍງັເຫ ອືພາຍໃນປີ. 
 

ລາຍການດັ່ ງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຂ ມູ້ນ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄດິໄລ່ ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້: 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 

ກ າໄລສຸດທຫິ ງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍໃຫກ້ບັຜູຖ້ຮຸືນ້
ສາມນັບນົພືນ້ຖານລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ທົ່ ວໄປ (ລາ້ນກບີ) 232.980 202.739 
ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັສ າລບັລາຍໄດພ້ືນ້ຖານຕ ່ ຮຸນ້(ຫວົໜ່ວຍ)  207.723.300 207.723.300 
ມູນຄ່າຕ ່ ຮຸນ້ (ກບີ) 5.000 5.000 
ກ າໄລຕ ່ ຮຸນ້ (ກບີ) 1.122 976 

 

37. ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
 

 ຄ ານ າ 
 

ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນຕວົທີ່ 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, ພອ້ມດວ້ຍການສະໜັ
ບສະໜນູຈາກຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແມ່ນກ າລງັກ ານດົຕວົຜນັແປທີ່ ຊດັເຈນຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດ
ຍອມຮບັໄດຂ້ອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕບິດັທີ່ ກງົກນັຂາ້ມກບັຕວົຜນັແປນີ.້ 
 

ສະພາໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ເຊິ່ ງຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມການຈດັການຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.  

 

ທະນາຄານມຄີວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສນິເຊື່ ອ, ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນຕະຫລາດ, ຫລງັຈາກນັນ້ໄດແ້ບ່ງ
ອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄ:ື ຄວາມສ່ຽງການຄາ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ ່ ແມ່ນການຄາ້. ນອກນັນ້, ທະນາຄານຍງັມຄີວາມສ່ຽງອື່ ນໆ
ອກີທີ່ ເກດີຈາກການດ າເນນີງານ. 

 

 ຂະບວນການໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບ ່ ໄດລ້ວມເອາົຄວາມສ່ຽງທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 
 ແວດລອ້ມ, ເຕກັໂນໂລຊີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທຸລະກດິຜ່ານຂັນ້ 
 ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ.  
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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37. ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ (ຕ ່ ) 
 

ໂຄງສາ້ງຂອງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 
 

ສະພາບ ລຫິານແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສ າລບັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສ າລບັການອະນຸມດັ ກນົລະຍຸດ ແລະ 
ຫລກັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ.  

 
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 ວາງໄວ ້ຫ  ືບ ່ . ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດປຶ້ກສາຫາລ ືຜນົ
ຂອງການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິ່ ງທີ່ ພບົເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າໃຫຄ້ະນະກ າມະການກວດກາ. 

 
38. ການບ ລຫິານທນຶ 
 

ທະນາຄານໄດຮ້ກັສາທນຶສ າຮອງຕ ່ າສຸດຕາມລະບຽບການເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມຂ ກ້ ານດົເລກທ ີ536/ກຄທສ/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ
14 ຕຸລາ 2009 ອອກໂດຍຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຄ າແນະນ າອື່ ນໆ. ຈດຸປະສງົເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການບ ລຫິານທນຶຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າທະນາຄານໄດ ້
ປະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເງນິທນຶຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມຈ າເປັນຂອງທະນາຄານເພື່ ອຮກັສາການ
ບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິໃຫມ້ປີະສດິທພິາບເພື່ ອສາ້ງສມົດຸນລະຫວ່າງການສາ້ງກ າໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ. 

 
ອງີຕາມຂ ກ້ ານດົເລກທ ີ536/ກຄທສ/ທຫລ, ທນຶຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖກືວເິຄາະເປັນ 2 ລະດບັຄ:ື 
 

 ທນຶຊັນ້ 1 ປະກອບດວ້ຍ: ທນຶຈດົທະບຽນ, ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ, ທນຶເພື່ ອການຂະຍາຍທຸລະກດິ ແລະ  ທນຶອື່ ນໆ 
ແລະ ກ າໄລລ ຖາ້ແບ່ງປັນ; 

 ທນຶຊັນ້ 2 ແມ່ນມູນຄ່າເທົ່ າກບັ 45% ຂອງການຕມີູນຄ່າຄນືເງນິແຮ ຫ  ືຕ ່ າກວ່າ 1,25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ຽງຂອງ
ລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ແລະ ຍອດເຫ ອືຂອງເງນິແຮທົ່ ວໄປພາຍໃນໄລຍະ. 

 

ຂອບເຂດຕ່າງໆແມ່ນຖກືນ າໃຊເ້ພື່ ອເປັນອງົປະກອບຂອງທນຶອງີໃສ່: ທນຶຊັນ້ 2 ບ ່ ສາມາດເກນີທນຶຊັນ້ 1 ໄດ ້ແລະ ໜີສ້ນິສ າຮອງບ ່
ສາມາດເກນີ 50% ຂອງທນຶຊັນ້ 1. 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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38. ການບ ລຫິານທນຶ (ຕ ່ ) 
 

ການວເິຄາະທນຶແມ່ນອງີຕາມຂ ມູ້ນທາງການເງນິທີ່ ໄດຈ້າກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ພາຍໃຕຂ້ອບຂ່າຍ
ການລາຍງານ IFRS ສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດເຊິ່ ງມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້: 

 
 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ທນຶຊັນ້ 1 2.007.712   1.984.510 
ທນຶຊັນ້ 2 -  - 
ລວມທນຶ 2.007.712   1.984.510 
ລບົ: ຫກັອອກຈາກທນຶ (ການລງົທນຶໃນນຕິບຸິກຄນົອື່ ນ) (516.047) (514.007) 
ທນຶສ າລບັການຄດິໄລ່ CAR (A) 1.491.665   1.470.503 
ຄວາມສ່ຽງສ າຄນັຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 12.656.740 11.939.639 
ຄວາມສ່ຽງສ າຄນັຢູ່ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 1.702.106  1.880.710 
ລວມຄວາມສ່ຽງສ າຄນັຢູ່ຊບັສນິ (B) 14.358.846 13.814.394 
ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ (A/B) 10,39% 10,64% 

 
39. ມນູຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ  
 

ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າໝາຍເຖງິ ມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງນິ ຫ  ືການຊ າລະໜີສ້ນິບນົພືນ້ຖານລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ໃນ
ເງ ື່ອນໄຂແກ່ງແຍງ້ປົກກະຕ.ິ  ເນື່ ອງຈາກວ່າບ ່ ມລີາຄາສມົທຽບຂອງຕະຫລາດ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ຂອງທະນາຄານຈຶ່ ງບ ່ ສາມາດ
ປະເມນີລາຄາຕາມຕະຫລາດໄດ.້  ດັ່ ງນັນ້, ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຈ ຶ່ ງຖກືປະເມນີແບບສມົມຸດຕຖິານອງີຕາມລກັສະນະຂອງຊບັສນິ ແລະ 
ໜີສ້ນິ. ຕາມຄ າເຫນັຂອງຄະນະບ ລຫິານ ເງນິທີ່ ກູຢື້ມຈາກ ທຫລ, ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງ ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ທີ່ ຢູ່
ໃນ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການແມ່ນຖກືຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົກບັມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ. ໃນການປະເມນີ
ດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ສມົມຸດຖານວ່າ ເງນິກູ ້ສ່ວນໃຫຍ່ຖຈືນົຄບົກ ານດົ ດວ້ຍມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ເທົ່ າກບັ ມູນຄ່າ
ຕາມບນັຊຂີອງເງນິກູທ້ີ່ ຖກືດດັແກເ້ງນິແຮຈາກການຫກັຄ່າເສື່ ອມ.  
 

40. ເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຫ ງັມືທ້ີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານ 
  

ບ ່ ມເີຫດການໃດເກດີຂຶນ້ຫລງັຈາກວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດດັເເກ ້ຫ  ືເປີດເຜຍີໃນເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິຂອງທະນາຄານ. 
 





 

 

ແບບຟອມການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນສາມນັ ທີີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກີ່ ຜ ື້ຖ ຮ ື້ນເດມີ (RO) ຂອງ ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ) 
ສະເໜຂີາຍຮ ື້ນສາມນັໃຫ ື້ແກີ່ ຜ ື້ຖ ຮ ື້ນເດມີ ມນູຄີ່ າກ ານດົ 5.000 ກບີ/ຮ ື້ນ, ຈ ານວນ 4.154.500 ຮ ື້ນ 

ດ ື້ວຍອດັຕາສີ່ ວນ 10 ຮ ື້ນເດມີ ຕ ີ່  1 ຮ ື້ນໃໝີ່ , ໃນລາຄາສະເໜຂີາຍ 5.450 ກບີຕ ີ່ ຮ ື້ນ. 
(ສດິໃນການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນທີີ່ ເປັນຮ ື້ນເສດ ຈະຖ ກປັດລງົເປັນຈ ານວນທະວຄູີນຂອງ 100) 

ວນັທຈີອງ: _______/________/ 2019                                                                                      ໃບຈອງຮ ື້ນເລກທ:ີ___________________________________ 

ຊ ີ່  ແລະ ນາມສະກ ນ (ພາສາອງັກດິ): _______________________________                                      ບນັຊຫີ ກັຊບັເລກທ:ີ________________________________ 

ຈ ານວນຮ ື້ນທີີ່ ມ ີ ຈ ານວນຮ ື້ນທີີ່ ໄດ ື້ຮບັສດິຈອງຊ ື້ ລາຄາຈອງຊ ື້ (ກບີ/ຮ ື້ນ) ມູນຄີ່ າການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນທງັໝດົ 

  5.450  
(    ) ບດັປະຈ າຕວົ     (    ) ບດັຕີ່ າງດ ື້າວ     (    ) ໜງັສ ຜີ່ ານແດນ      (    ) ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ     ເລກທ:ີ_________________________________________________                                                                                        

ຜູ ື້ຈອງຊ ື້ຮ ື້ນ ກະລ ນາຕ ີ່ ມຂ ື້ມູນໃສີ່ ດ ື້ານລ ີ່ ມນີ ື້ໃຫ ື້ຄບົຖື້ວນ ແລະ ຊດັເຈນ 

ສນັຊາດ: _________________________                  ວນັເດ ອນປີເກດີ: _____/_____/_________                           ອາຊບີ:_____________________________ 

ທີີ່ ຢູີ່ ປະຈ ບນັ:_______________________________________________________________________________________________________________            

ເບໂີທລະສບັ: _________________________              ເບມີ  ຖ : _____________________________                    ອເີມວ:_____________________________ 

ເບ ີWhatsApp:______________________                ເບ ີWeChat:_________________________ 

ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ຂ ສະເໜຈີອງຊ ື້ຮ ື້ນ ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ  ທີີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ຜູ ື້ຖ ຮ ື້ນເດມີ ຕາມສດັສີ່ ວນ ດັີ່ ງຕ ີ່ໄປນີ ື້: 
ລາຍລະອຽດຂອງການຈອງຊ ື້ ຈ ານວນຮ ື້ນທີີ່ ຈອງຊ ື້ ລາຄາຮ ື້ນ (ກບີ/ຮ ື້ນ) ຈ ານວນເງນິທີີ່ ຈອງຊ ື້ (ກບີ) ຈ ານວນເງນິເປັນຕວົໜງັສ  

(  ) ຈອງຊ ື້ເຕມັສດິ  5.450   

(  ) ຈອງຊ ື້ບາງສີ່ ວນ  5.450   

ທງັໝດົ     

ສັີ່ ງຈີ່ າຍຜີ່ ານ: ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ) ດັີ່ ງບນັຊລີ ີ່ ມນີ ື້:    
ຊ ີ່ ບນັຊ:ີ LCS (BCEL 19% FOR SHARE SUBSCRIPTION)      ບນັຊເີລກທ:ີ  010-11-00-01703014001      ສະກ ນເງນິ: ກບີ    ຈ ານວນ: _________________________ກບີ 
 
ທີີ່ ຢູີ່  ທຄຕລ: ເລກທ ີ1 ຖະໜນົປາງຄ າ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.       ລະຫດັ SWIFT: COEBLALA 
 

ຖື້າຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ໄດ ື້ຮບັການຈດັສນັຮ ື້ນ, ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ເຫນັດໃີຫ ື້ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜີ່ າຍຮ ື້ນອອກໃບຢັື້ງຢ ນການຖ ຄອງຮ ື້ນໃນຊ ີ່  “ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ” ສ າລບັການຈດັສນັຮ ື້ນ  ແລະ  
ໂອນຕ ີ່ ໄປຫາ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ___________________________ ເພ ີ່ ອຝາກຮ ື້ນດັີ່ ງກີ່ າວໄວ ື້ທີີ່ “ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ” ໃນບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ.  

ຊ ີ່ ບນັຊຊີ ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັ :__________________________ (ຊ ີ່ ຜູ ື້ຈອງຈະຕ ື້ອງເປັນຊ ີ່ ດຽວກນັກບັຊ ີ່ ບນັຊຊີ ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັ), ບນັຊຫີ ກັຊບັເລກທ:ີ______________________________ 

ຖື້າຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ບ ີ່ ໄດ ື້ຮບັການຈດັສນັຈ ານວນຮ ື້ນທີີ່ ຈອງ ຫ   ບ ີ່ ໄດ ື້ຄບົຖື້ວນຕາມຈ ານວນທີີ່ ສັີ່ ງຈອງ, ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ເຫນັດໃີຫ ື້ສົີ່ ງເງນິຄ ນ ຫ   ສົີ່ ງເງນິຈ ານວນທີີ່ ເກນີ ໄປຫາບນັຊຂີອງຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກ
ເຮາົ ດັີ່ ງລາຍລະອຽດຂ ື້ມູນລ ີ່ ມນີ ື້:  

 ຝາກເງນິໄປບນັຊຂີ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ທີີ່ ທະນາຄານ:__________________________, ສາຂາ:_______________, ບນັຊເີລກທ:ີ__________________________.                                     
(ໜາຍເຫດ: ຄີ່ າທ ານຽມ ທະນາຄານ ຫ   ຄີ່ າໃຊ ື້ຈີ່ າຍອ ີ່ ນທີີ່ ເກດີຂ ື້ນຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຫກັຈາກຈ ານວນເງນິທີີ່ ສົີ່ ງຄ ນຂອງຜູ ື້ສັີ່ ງຈອງຊ ື້ຮ ື້ນ.)      
ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ຂ ດ າເນນີການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນສາມນັຂ ື້າງເທງິຕາມຈ ານວນທີີ່ ໄດ ື້ຮບັການຈດັສນັໃຫ ື້ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ  ແລະ ຈະບ ີ່ ຍກົເລກີການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນຄັ ື້ງນີ ື້ ລວມທງັຍອມຮບັການສົີ່ ງເງນິຄ ນ,  
ໃນກ ລະນກີານຈອງຊ ື້ຮ ື້ນຂອງຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົຖ ກປະຕເິສດຍ ື້ອນສາເຫດເອກະສານບ ີ່ ຄບົຖ ື້ວນຕາມທີີ່ ບ ລສິດັຕ ື້ອງການ ຫ   ສາເຫດອ ີ່ ນໆ.             
                                                       
 

                                                                                                                    ລາຍເຊນັ ຜູ ື້ຈອງຊ ື້: ______________________________  

                                                                                                                                 ຊ ີ່ ແຈ ື້ງ: ( _____________________________ ) 
** ກະລ ນາ ຮບັຮູ ື້ວີ່ າການລງົທ ນໃນຮ ື້ນມຄີວາມສີ່ ຽງ ແລະ ທີ່ ານໄດ ື້ສ ກສາຂ ື້ມູນຢີ່ າງລະອຽດແລ ື້ວກີ່ ອນການຕດັສນິໃຈສັີ່ ງຈອງຊ ື້ຮ ື້ນ. 

>>> ສ າລບັພະນກັງານ >>>                                                 
ຜູ ື້ກວດກາ:            ຜູ ື້ລງົຂ ື້ມູນ:  

ວນັທ:ີ                  /                 / ວນັທ:ີ               /                 / 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ໃບຮບັການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນສາມນັທີີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກີ່ ຜູ ື້ຖ ຮ ື້ນເດມີ (RO) ຂອງ ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ   (ກະລ ນາຕ ີ່ ມຂ ື້ມູນໃສີ່ ດ ື້ານລ ີ່ ມນີ ື້ໃຫ ື້ຄບົຖື້ວນ ແລະ ຊດັເຈນ) 

 
ວນັທຈີອງ: _______/________/ 2019                                                                                ໃບຈອງຮ ື້ນເລກທ:ີ_________________________________                           
      ຫ ກັຖານການຊ າລະຄີ່ າຈອງຊ ື້ຮ ື້ນຈາກ (ຊ ີ່ ຜູ ື້ສັີ່ ງຈອງ) ________________________________________, ສ າລບັການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນສາມນັທີີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກີ່ ຜ ື້ຖ ຮ ື້ນເດມີ (RO) ຂອງ 
ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ, ຈ ານວນ:____________________________ຮ ື້ນ, ລາຄາ: 5.450 ກບີຕ ີ່ ຮ ື້ນ, ມູນຄີ່ າທງັໜດົ:_____________________________ ກບີ, 
ຈ ານວນເງນິເປັນຕວົໜງັສ : _______________________________________, ຊ າລະເງນິຄີ່ າຈອງຊ ື້ຮ ື້ນເມ ີ່ ອວນັທ ີ _______/________/ 2019, ໄດ ື້ຍ  ີ່ ນ ແລະ ຖ ກຮບັໄວ ື້ຮຽບຮ ື້ອຍແລ ື້ວ. 

ຖື້າຮ ື້ນໄດ ື້ຮບັການຈດັສນັໃຫ ື້ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົແລ ື້ວ, ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ເຫນັດໃີຫ ື້ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜີ່ າຍຮ ື້ນອອກໃບຢັື້ງຢ ນການຖ ຄອງຮ ື້ນໃນຊ ີ່  “ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ” ສ າລບັຮ ື້ນທີີ່ ໄດ ື້ຮບັການ
ຈດັສນັ ແລະ ຈະໂອນໄປຫາ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ_______________________, ບນັຊຊີ  ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ເລກທ:ີ__________________________.         
 
                                                                                                     

                                                                                                   ຜູ ື້ອະນ ມດັ: ______________________________ 

                                                                                                                                       ຊ ີ່ ແຈ ື້ງ: ( _____________________________ ) 
 



 

 

 

ແບບຟອມການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນສາມນັ ທີີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກີ່ ມວນຊນົ (PO) ຂອງ ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ) 
ສະເໜຂີາຍຮ ື້ນສາມນັໃຫ ື້ແກີ່ ມວນຊນົ ມນູຄີ່ າກ ານດົ 5.000 ກບີ/ຮ ື້ນ, ຈ ານວນ 16.617.800 ຮ ື້ນ 

ໃນລາຄາສະເໜຂີາຍ 5.550 ກບີຕ ີ່ ຮ ື້ນ. 
(ຫວົໜີ່ ວຍການສັີ່ ງຈອງຊ ື້ຮ ື້ນແມີ່ ນຈ ານວນທະວຄູີນ 100 ຮ ື້ນ) 

ວນັທຈີອງ: _______/________/ 2019                                                                                      ໃບຈອງຮ ື້ນເລກທ:ີ___________________________________ 

ຊ ີ່  ແລະ ນາມສະກ ນ (ພາສາອງັກດິ): _______________________________                                      ບນັຊຫີ ກັຊບັເລກທ:ີ________________________________ 

(    ) ບດັປະຈ າຕວົ     (    ) ບດັຕີ່ າງດ ື້າວ     (    ) ໜງັສ ຜີ່ ານແດນ      (    ) ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ     ເລກທ:ີ_________________________________________________                                                                                        

ຜູ ື້ຈອງຊ ື້ຮ ື້ນ ກະລ ນາຕ ີ່ ມຂ ື້ມູນໃສີ່ ດ ື້ານລ ີ່ ມນີ ື້ໃຫ ື້ຄບົຖື້ວນ ແລະ ຊດັເຈນ 
 

ສນັຊາດ: _________________________                  ວນັເດ ອນປີເກດີ: _____/_____/_________                           ອາຊບີ:_____________________________ 

ທີີ່ ຢູີ່ ປະຈ ບນັ:_______________________________________________________________________________________________________________            

ເບໂີທລະສບັ: _________________________              ເບມີ  ຖ : _____________________________                    ອເີມວ:_____________________________ 

ເບ ີWhatsApp:______________________                ເບ ີWeChat:_________________________ 

ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ຂ ສະເໜຈີອງຊ ື້ຮ ື້ນ ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ  ທີີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ມວນຊນົ (PO) ຕາມສດັສີ່ ວນ ດັີ່ ງຕ ີ່ໄປນີ ື້: 

ຈ ານວນຮ ື້ນທີີ່ ຈອງຊ ື້ ລາຄາສະເໜຂີາຍ (ກບີ/ຮ ື້ນ) ຈ ານວນເງນິທີີ່ ຈອງຊ ື້ (ກບີ) ຈ ານວນເງນິເປັນຕວົໜງັສ  

 5.550   

ສັີ່ ງຈີ່ າຍຜີ່ ານ: ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ) ດັີ່ ງບນັຊລີ ີ່ ມນີ ື້:    
ຊ ີ່ ບນັຊ:ີ LCS (BCEL 19% FOR SHARE SUBSCRIPTION)      ບນັຊເີລກທ:ີ 010-11-00-01703014001    ສະກ ນເງນິ: ກບີ    ຈ ານວນ: _____________________________ກບີ 

ທີີ່ ຢູີ່  ທຄຕລ: ເລກທ ີ1 ຖະໜນົປາງຄ າ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.       ລະຫດັ SWIFT: COEBLALA 
 

 

ຖື້າຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ໄດ ື້ຮບັການຈດັສນັຮ ື້ນ, ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ເຫນັດໃີຫ ື້ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜີ່ າຍຮ ື້ນອອກໃບຢັື້ງຢ ນການຖ ຄອງຮ ື້ນໃນຊ ີ່  “ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ” ສ າລບັການຈດັສນັຮ ື້ນ  ແລະ  ໂອນຕ ີ່ ໄປ
ຫາ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ___________________________ ເພ ີ່ ອຝາກຮ ື້ນດັີ່ ງກີ່ າວໄວ ື້ທີີ່ “ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ ” ໃນບນັຊຫີ ກັຊບັຂອງຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ.  

ຊ ີ່ ບນັຊຊີ ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັ :__________________________ (ຊ ີ່ ຜູ ື້ຈອງຈະຕ ື້ອງເປັນຊ ີ່ ດຽວກນັກບັຊ ີ່ ບນັຊຊີ ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັ), ບນັຊຫີ ກັຊບັເລກທ:ີ______________________________ 

ຖື້າຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ບ ີ່ ໄດ ື້ຮບັການຈດັສນັຈ ານວນຮ ື້ນທີີ່ ຈອງ ຫ   ບ ີ່ ໄດ ື້ຄບົຖື້ວນຕາມຈ ານວນທີີ່ ສັີ່ ງຈອງ, ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ເຫນັດໃີຫ ື້ສົີ່ ງເງນິຄ ນ ຫ   ສົີ່ ງເງນິຈ ານວນທີີ່ ເກນີ ໄປຫາບນັຊຂີອງຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ດັີ່ ງ
ລາຍລະອຽດຂ ື້ມູນລ ີ່ ມນີ ື້:  

 ຝາກເງນິໄປບນັຊຂີ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ທີີ່ ທະນາຄານ:__________________________, ສາຂາ:_______________, ບນັຊເີລກທ:ີ__________________________.                                     
(ໜາຍເຫດ: ຄີ່ າທ ານຽມ ທະນາຄານ ຫ   ຄີ່ າໃຊ ື້ຈີ່ າຍອ ີ່ ນທີີ່ ເກດີຂ ື້ນຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຫກັຈາກຈ ານວນເງນິທີີ່ ສົີ່ ງຄ ນຂອງຜູ ື້ສັີ່ ງຈອງຊ ື້ຮ ື້ນ.)      
ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ຂ ດ າເນນີການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນສາມນັຂ ື້າງເທງິຕາມຈ ານວນທີີ່ ໄດ ື້ຮບັການຈດັສນັໃຫ ື້ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ  ແລະ ຈະບ ີ່ ຍກົເລກີການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນຄັ ື້ງນີ ື້ ລວມທງັຍອມຮບັການສົີ່ ງເງນິຄ ນ,  
ໃນກ ລະນກີານຈອງຊ ື້ຮ ື້ນຂອງຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົຖ ກປະຕເິສດຍ ື້ອນສາເຫດເອກະສານບ ີ່ ຄບົຖ ື້ວນຕາມທີີ່ ບ ລສິດັຕ ື້ອງການ ຫ   ສາເຫດອ ີ່ ນໆ.             
                                                       
 

                                                                                                                    ລາຍເຊນັ ຜູ ື້ຈອງຊ ື້: ______________________________  

                                                                                                                                 ຊ ີ່ ແຈ ື້ງ: ( _____________________________ ) 
** ກະລ ນາ ຮບັຮູ ື້ວີ່ າການລງົທ ນໃນຮ ື້ນມຄີວາມສີ່ ຽງ ແລະ ທີ່ ານໄດ ື້ສ ກສາຂ ື້ມູນຢີ່ າງລະອຽດແລ ື້ວກີ່ ອນການຕດັສນິໃຈສັີ່ ງຈອງຊ ື້ຮ ື້ນ. 

>>> ສ າລບັພະນກັງານ >>>                                                 
ຜູ ື້ກວດກາ:            ຜູ ື້ລງົຂ ື້ມູນ:  

ວນັທ:ີ                  /                 / ວນັທ:ີ               /                 / 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ໃບຮບັການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນສາມນັທີີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກີ່ ມວນຊນົ (PO) ຂອງ ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ   (ກະລ ນາຕ ີ່ ມຂ ື້ມູນໃສີ່ ດ ື້ານລ ີ່ ມນີ ື້ໃຫ ື້ຄບົຖື້ວນ ແລະ ຊດັເຈນ) 

 
ວນັທຈີອງ: _______/________/ 2019                                                                                ໃບຈອງຮ ື້ນເລກທ:ີ_________________________________                           
      ຫ ກັຖານການຊ າລະຄີ່ າຈອງຊ ື້ຮ ື້ນຈາກ (ຊ ີ່ ຜູ ື້ສັີ່ ງຈອງ) __________________________________________________, ສ າລບັການຈອງຊ ື້ຮ ື້ນສາມນັທີີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ແກີ່ ມວນຊນົ (PO) ຂອງ 
ທະນາຄານການຄ ື້າຕີ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ, ຈ ານວນ:____________________________ຮ ື້ນ, ລາຄາ: 5.550 ກບີຕ ີ່ ຮ ື້ນ, ມູນຄີ່ າທງັໜດົ:__________________________________ ກບີ, 
ຈ ານວນເງນິເປັນຕວົໜງັສ : _______________________________________, ຊ າລະເງນິຄີ່ າຈອງຊ ື້ຮ ື້ນເມ ີ່ ອວນັທ ີ _______/________/ 2019, ໄດ ື້ຍ  ີ່ ນ ແລະ ຖ ກຮບັໄວ ື້ຮຽບຮ ື້ອຍແລ ື້ວ. 

ຖື້າຮ ື້ນໄດ ື້ຮບັການຈດັສນັໃຫ ື້ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົແລ ື້ວ, ຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ເຫນັດໃີຫ ື້ຜູ ື້ຄ ື້າປະກນັການອອກຈ າໜີ່ າຍຮ ື້ນອອກໃບຢັື້ງຢ ນການຖ ຄອງຮ ື້ນໃນຊ ີ່  “ສູນຮບັຝາກຫ ກັຊບັ” ສ າລບັຮ ື້ນທີີ່ ໄດ ື້ຮບັການຈດັສນັ 
ແລະ ຈະໂອນໄປຫາ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ_______________________, ບນັຊຊີ  ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງຂ ື້າພະເຈ ົ ື້າ/ພວກເຮາົ ເລກທ:ີ__________________________.         
 
                                                                                                     

                                                                                                    ຜູ ື້ອະນ ມດັ: ______________________________ 

                                                                                                                                  ຊ ີ່ ແຈ ື້ງ: ( _____________________________ ) 
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