ໜັງ ສືຊ ວນຊື ື້
ທະນາຄານການຄື້າ ຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)

ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ທຄຕລ 19% ຂອງລັດຖະບານ
ື້ , ມູນຄ່າການົດ 5.000 ກີບ/ຮນື້
ຈານວນຮນື້ 39.467.400 ຮນ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ຈານວນ 4.154.500 ຮນື້ ໃນລາຄາ 5.450 ກີບ/ຮນື້
ສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
(ສິດໃນການຈອງຊືຮື້ ນື້ ໃນອັດຕາສ່ວນສິບຮນື້ ເດີມຕ່ ໜ່ ງຮນື້ ໃໝ່ 10:1)
ສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ ຈານວນ 16.617.800 ຮນື້ ໃນລາຄາ 5.550 ກີບ/ຮນື້
ສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ ຈານວນ 18.695.100 ຮນື້ ລາຄາອີງຕາມການເຈລະຈາຕົກລົງລະຫວ່າງ
ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມຍດທະສາດ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ (RO) ແລະ ມວນຊົນ (PO) ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ
ຮ ື້ນສາມັນທີ່ອອກຈາໜ່າຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມຍດທະສາດ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ (RO) : ລະຫວ່າງ ວັນທີ 28/10/2019 - 01/11/2019
ສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ (PO) : ລະຫວ່າງ ວັນທີ 04/11/2019 - 29/11/2019
ລະຫວ່າງ 8:30 ໂມງເຊົາື້ ຫາ 3:30 ໂມງແລງ
ສາເລັດການຂາຍຮນື້ ກ່ ອນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່ າວ ສາມາດປິ ດການຈອງໄດື້
ັ ທີ່ປກສາດື້ານການເງ ິນ
ບລິສດ

:

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ
ບລິສດ

ື້
ື້ າປະກັ
ຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ :

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ
ບລິສດ

ື້ ວດສອບພາຍນອກ
ຜູ ກ

:

ັ ເອີນແອນຢັ ງລາວ ຈາກັດ
ບລິສດ

ັ ທີ່ປກສາກົດໝາຍ
ບລິສດ

:

ັ ລາວລ ື້ ແອນ ຄອນເຊົາແທນຊີ ກຣບ ຈາກັດ
ບລິສດ

ື້ ື້ ຮນື້ ທັງໝົດຈະຖືກຈັດສັນ
ໃນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ສາມັນໃນຄັງນີ

ອອກຈາໜ່າຍໃຫື້ແກ່ ມວນ
ື້
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ (ຜູ ຄ
ື້ າປະກັ
ຊົນລວມທັງນັກລົງທນພາຍໃນ ແລະ ນັກລົງທນຕ່ າງປະເທດ ໂດຍບລິສດ
ນ
ື້ ດ
ົ ໝາຍວ່າດື້ວຍຫກ
ັ ຊັບຂອງປະເທດອື່ນນອກຈາກ
ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ) ຮນື້ ສາມັນຈະບ່ ໄດື້ຈົດທະບຽນພາຍໃຕກ
ັ ຊັບ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍວ່າດື້ວຍຫກ

ແລະ

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຄາເຕືອ ນ
ື້
ື້ ່ ອໃຫື້ນກ
ັ ລົງທນທີ່ສົນໃຈລົງທນໃນຮນື້ ສາມັນຂອງ ທະນາຄານການຄື້າ
ໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ບນີ ື້ ສື້າງຂນເພື

ື້
ື້ ນສ
ື້ ນພືນຖານເບື
ື້ າລັບການຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈລົງທນເທົ່ານັນ,
ື້ ບ່
ຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ນາໃຊື້ເປັ ນຂມູ
ອງຕົ
ື້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ (ສຄຄຊ) ແນະນາໃຫື້ລງົ ທນໃນຫກ
ັ ຊັບທີ່ອອກຈາ
ໄດື້ໝາຍຄວາມວ່າ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ັ ຊັບດັ່ງກ່ າວ, ຮັບຮອງຄວາມຄົບຖື້ວນ ແລະ ຖືກຕ ື້ອງ
ໜ່າຍ, ຮັບປະກັນກ່ ຽວກັບລາຄາ ຫ ື ຜົນຕອບແທນຂອງຫກ

ື້
ື້ ່ ຢ່າງໃດ. ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕື້ອງ ແລະ ຄົບຖື້ວນຂອງເນືອໃນ
ື້
ື້ ນໃນໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ຂອງຂມູ
ບນີແຕ
ແລະ

ື້
ື້ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
ື້ ນຕ່ າງໆ ໃນໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ຂມູ
ບນີແມ່
ື້
ື້ ສາື້ ງຂນເພື
ື້ ່ ອຈດປະສົງໃນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ສາມັນໃຫື້ແກ່ ຄູ່ ຮ່ວມຍດ
ໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ບພາສາລາວສະບັບນີໄດື້

ທະສາດ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວໄປ 19% ຂອງກະຊວງການເງ ິນ. ສາລັບການຮູ ບແບບການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ສາມັນໃຫື້
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ (RO: Rights
ແກ່ ມວນຊົນທົ່ວໄປຈະມີ 2 ຮູ ບແບບໄດື້ແກ່ : ການສະເໜີຂາຍຮນື້ ສາມັນໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ຈານວນຮ ື້ນ
Offering) ແລະ ການສະເໜີຂາຍຮນື້ ສາມັນໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ (PO: Public Offering). ດັ່ງນັນ,

ົ ທະບຽນພາຍໃຕກ
ື້ ດ
ົ ໝາຍຫກ
ັ ຊັບຂອງປະເທດອື່ນ ນອກຈາກການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍວ່າ
ສາມັນຈະບ່ ໄດື້ຈດ

ື້
ື້
ື້ ນເຖິງຄວາມເໝາະສົມ ຫ ື ມີ
ັ ຊັບຂອງ ສປປ ລາວ. ຮູ ບແບບ ແລະ ເນືອໃນໜັ
ງສືຊວນຊືສະບັ
ບນີບື້ ່ ໄດື້ຢັງຢື
ດື້ວຍ ຫກ
ື້ ນພຽງພສາລັບການອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບໃນຕ່ າງປະເທດ
ຂມູ

ື້
ນັກລົງທນຄວນອ່ານໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ບພາສາລາວ

ື້ ນຫກ
ື້ .ື້
ັ ກ່ ອນການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທນຊືຮື້ ນື້ ທີ່ອອກຈາໜ່າຍໃນຄັງນີ
ສະບັບນີເປັ

ື້
ື້
ື້ ນໃນໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ື້ ນສາຄັນທີ່ຄວນແຈ ື້ງ, ຜູ ື້
ີ ອໃນ
ໃນກລະນີທ່ ເນື
ຫ ື ຂມູ
ບນີບື້ ່ ເປັ ນຄວາມຈິງ ຫ ື ຂາດຂມູ
ື້ ອກຫກ
ັ ຊັບໄດື້ຕາມ
ຖືຮ ື້ນສາມາດຮຽກຮື້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫ ື ຜູ ອ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ.

ກ່ ອນການລົງທນຊືຮື້ ນື້ ສາມັນທີ່ຈະອອກຈາໜ່າຍ

ຄວນພິຈາລະນາເຖິງບັນດາຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ.

ື້ ນັກລົງທນຄວນອ່ານໝວດທີ່ມີຫວ
ື້ ່ າດື້ວຍ “ປັ ດໄຈຄວາມສ່ຽງ” ກ່ ອນການຕັດສິນໃຈ.
ົ ຂວ
ສະນັນ,

ທກການລົງທນມີຄວາມສ່ຽງ, ນັກລົງທນຄວນອ່ານໜັງສືຊວນຊືຢື້ ່ າງລະອຽດກ່ ອນການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທນ.

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ັ ຊັບ
ສະຖາບັນສື່ກາງດື້ານຫກ
ັ ທີ່ປກສາດື້ານການເງ ິນ
 ບລິສດ

ັ ອອກຈາໜ່າຍຮນື້
 ບລິສດ
ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ເລກທີ

1,

ຖະໜົນປາງຄາ,

ເມືອງຈັນທະບູ ລ,ີ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ
ບລິສດ
ັ ຊັບລາວ, ຖະໜົນ
ຊັນື້ 6, ອາຄານຕະຫາດຫກ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ຕູ ື້ ປ.ນ 6821

ກາແພງເມືອງ (T4) ບື້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ

Website: www.bcel.com.la

ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ຕູ ື້ ປ.ນ.

ໂທ:

3373

00856-21 213200

ແຟັກ: 00856-21 213202

Website: www.lcs.com.la

Email: bcelhqv@bcel.com.la

ໂທ:

ັ ທີ່ປກສາທາງດື້ານກົດໝາຍ
 ບລິສດ
ັ ລາວລ ື້ ແອນ ຄອນເຊົາແທນຊີ ກຣບ ຈາກັດ
ບລິສດ

00856-21-419212

ແຟັກ: 00856-21-419221
ື້ ວດສອບພາຍນອກ
 ຜູ ກ

ອາຄານແອວແອວຊີ, ຖະໜົນໜອງບອນ, ເມືອງໄຊ

ັ ເອີນແອນຢັ ງລາວ ຈາກັດ
ບລິສດ
ັ ທາວເວີຊນ
ັ ື້ 6,ຖະໜົນ 23
ອາຄານແຄັບປີ ຕລ

ເສດຖາ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

ສິງຫາບື້ານໜອງບອນ,

Website: www.Laolaws.com

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ:

Website: www.ey.com

+856-21 61391,264866,264877

ແຟັກ: +856-21 264344
ື້
ື້ າປະກັ
 ຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ
ບລິສດ
ັ ຊັບລາວ, ຖະໜົນກາແພງ
ຊັນື້ 6, ອາຄານຕະຫາດຫກ
ເມືອງ (T4) ບື້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ຕູ ື້ ປ.ນ. 3373
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ນິຍາມຄາສັບ
ຄາສັບ

ນິຍາມ

BCEL

BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC

ທຄຕລ ຫ ື ທະນາຄານ ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BOL

Bank of the Lao PDR

ທຫລ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

MOF

ກະຊວງການເງ ິນ (Ministry of Finance)

ສຄຄຊ

ັ ຊັບ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ື້ມຄອງຫກ

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
ື້ ນ (Assets and Liabilities
ຄະນະກາມະການບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ

ALCO
L/C
L/G

Committee)
ິ ເຊື່ອ (Letter of Credit)
ໜັງສືສນ

ື້
ໜັງສືຄາປະກັ
ນ (Letter of Guarantee)

Forward/Options ສັນຍາມີການົດລ່ວງໜື້າ
EDC

ອປະກອນຮັບໃຊື້ໃນການສະສາງຊາລະ (Electronic Data Capture)

ATM

ຕູ ື້ ATM (Automated Teller Machine)

E&Y

ັ ເອີນແອນຢັ ງລາວ ຈາກັດ (Ernst & Young Lao Limited)
ບລິສດ

SME

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ ື້ອຍ ແລະ ກາງ (Small and Medium Enterprises)

VISA

ບັດວີຊ່າ VISA (Visa International Service Association)

Internet Banking

ບລິການທະນາຄານຜ່ານອິນເຕີເນັດ
ື້
ບລິການທະນາຄານຜ່ານຂຄວາມ

SMS Banking
ROA

ື້ ຮ
ື ນ
ື້ (Return on Equity)
ຜົນຕອບແທນຕ່ ສ່ວນຜູ ຖ
ຜົນຕອບແທນຕ່ ຊັບສິນລວມ (Return on Assets)

RO

ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ (Rights Offering)
ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ

PO

ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ (Public Offering)

ROE

ໝາຍຈາື້ (.)
ໝາຍຈດ (,)

ແທນໃຫື້ການແບ່ງຫົວໜ່ວຍພັນ
ົ
ແທນໃຫື້ການແບ່ງທົດສະນິຍມ

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ພາກສັງລວມ
ື້ ນທັງໝົດທີ່ສາຄັນສາລັບນັກລົງທນ ນັກລົງທນຄວນອ່ານໜັງສືຊວນ
ັ ຈຂມູ
ບົດສັງລວມສະບັບນີ ື້ ອາດບ່ ໄດື້ບນ

ື້
ື້ ງໝົດ ລວມທັງຂມູ
ື້ ນດື້ານການເງ ິນ ແລະ ໝາຍເຫດທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ ລວມເຖິງ “ປັ ດໄຈຄວາມສ່ຽງ” ກ່ ອນ
ຊືສະບັ
ບນີທັ
ການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທນ.
ື້ ນບລິສດ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
 ຂມູ
ື້
ື້ ນພາຍໃຕ
ື້
ັ ການສື້າງຕັງຂ
ື້ໃບອະນຍາດສື້າງຕັງທະນາຄານ
ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດື້ຮບ
ເລກທີ
129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989, ໂດຍການປະກອບທນຂອງກະຊວງການເງ ິນ. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010

ທະນາຄານໄດື້ສາເລັດການຂາຍຮ ື້ນອອກສູ່ ມວນຊົນ, ທະນາຄານໄດື້ປ່ຽນຊື່ມາເປັ ນ ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ

ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ

ື້ ກະຊວງການ
ແລະ ຄ ື້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄື້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ອມດຽວກັນນັນ,
ັ ຖະບານເປັນຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ລາຍໃຫຍ່ ສດໂດຍຖືຮນື້ 80% ຂອງຮນື້ ທັງໝົດ.
ເງ ິນໄດື້ຕາງໜື້າໃຫື້ລດ
ວັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງ ິນ ຂາຍຮນື້ ສາມັນ 10% (ທຽບເທົ່າກັບ 13.657.759 ຮນື້ ) ໃຫື້ຄູ່

ຮ່ວມຍດທະສາດ ຊື່ວ່າທະນາຄານ Compagnie Financiere De La Bred (COFIBRED) ອີງຕາມສັນຍາ

ື້
ນື້ ສາມັນລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ ນທະນາຄານ
ການຊື-ຂາຍຮ
ື້
ໃນເຄືອຂອງ BRED ເຊິ່ງທະນາຄານດັ່ງກ່ າວ ເປັ ນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສດໃນພາກພືນຂອງສະມາຄົ
ມທະນາຄານ ພາຍ
ໃຕ ື້ກ່ ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ງເປັ ນກ່ ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ງ.

ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ແລະ ຂາຮນື້ ໃໝ່ ເພື່ອເພີ່ມທນຈົດ
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດື້ສະເໜີຂາຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ

ີ ານສະເໜີຂາຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ຈານວນ 68.047.300 ຮນື້ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວ
ທະບຽນ, ຊື່ງທະນາຄານໄດື້ມກ
ື້ ກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017
ັ ຂຕົ
ໄປ ຈານວນ 3.098.400 ຮ ື້ນ. ທະນາຄານໄດື້ຮບ

ື້ ນວ່າທະນາຄານໄດື້
ັ ຊັບລາວ ໄດື້ຢັງຢື
ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫາດຫກ
ື້ ນເລກທີ 01/
ເພີ່ມທນຈົດທະບຽນ ຈານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທົ່າກັບ 71.145.700 ຮນື້ ) ຕາມໃບຢັ ງຢື

ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັ ບປງໃໝ່ ເລກທີ 0429/ຫຈທ, ລົງວັນທີ
18 ພດສະພາ 2018 ອອກໂດຍກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄື້າ.
ັ ຂອງທະນາຄານ ແມ່ ນເພື່ອສະໜອງການບລິການ ລວມທັງການລະດົມທນ ແລະ ຮັບຝາກເງ ິນ
ກິດຈະກາຫກ
ື້ ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕບ
ື້ ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງ ິນລ່ວງໜື້າໃຫື້ແກ່ ຫົວ
ິ ກຄົນ ແລະ ບກຄົນ; ເງ ິນກູໄລຍະສັ
ື້
ໄລຍະສັນ,
ນ,
ໜ່ວຍທລະກິດ ແລະ ບກຄົນຕາມຈດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ ແລະ ໃຫື້
ັ ອະນຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນການບລິການດື້ານ
ບລິການດື້ານທະນາຄານອື່ນໆທີ່ໄດື້ຮບ
ື້
ື້
ັ ຊັບເປັ ນຕົນ.
ປະກັນໄພ, ບລິການເປັ ນນາຍໜື້າຊືຂາຍຫ
ກ

1

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ
 ຄວາມບ່ ແນ່ ນອນຂອງສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນ.

 ຄວາມສ່ຽງດື້ານສິນເຊື່ອ.

 ຄວາມສ່ຽງດື້ານຕະຫາດ.
 ຄວາມສ່ຽງດື້ານການແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງການທະນາຄານ.
 ການປ່ຽນແປງທາງດື້ານທລະກິດໃນຍກໄອທີ.
ັ ການ.
 ການປ່ຽນແປງທາງດື້ານລະບຽບຫກ
 ຄວາມສ່ຽງດື້ານອື່ນໆ.
 ການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ື້ ຮ
ື ນ
ື້ ລາຍໃຫຍ່ ຂອງ ທຄຕລ ເພື່ອປັ ບ
ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງ ິນ ຊື່ງເປັ ນຜູ ຖ

ື້
ື້ ຮ
ື ື້ນ ແລະ ແນໃສ່ສື້າງສະພາບຄ່ອງຂອງຮນື້ ທຄຕລ ໃນຕະຫາດຂັນສອງ
ເຊິ່ງຈະອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນໃຫື້ແກ່
ໂຄງສື້າງຜູ ຖ

ມວນຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ ດັ່ງນີ:ື້

 ອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນໃຫື້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ 9 %
ື້ າລະກິດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການດາເນີນທລະກິດໃນຂົງເຂດດື້ານການທະນາຄານ,
ເພື່ອເປັ ນການຊກຍູ ພ
ື້ ໃຫື້ແ ກ່ ຄູ່ ຮ່ ວມຍ ດທະສາດຈ ານວນ 9% ເທົ່າກັບ
ກະຊວງການເງ ິນໄດື້ວ າງແຜນການສະເໜີອ ອກຈ າໜ່ າຍຮ ນ
ື້ ນກະຊວງການເງ
ື້
ິນໄດື້ມເີ ງ່ ອນໄຂ
ື
18.695.100 ຮນື້ . ໃນເບືອງຕົ
ແລະ ມາດຕະຖານໃນການຄັດເລືອກກ່ ຽວກັບຄູ່ ຮ່ວມ
ຍດທະສາດ ດັ່ງນີ:ື້
-

ື້ ່ ດ
ີ າເນີນທລະກິດໃນຂະແໜງການທະນາຄານ;
ຕອື້ ງເປັ ນສະຖາບັນການເງ ິນໃດໜ່ ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຜູ ທ

-

ື້
ິ ງົ ກອນທີ່ມີປະສົບການລະດັບສາກົນໂດຍແມ່ ນເປີ ດກວື້າງທົ່ວຂົງເຂດພາກພືນ;
ຕອື້ ງເປັ ນນິຕອ

-

ີ ານຂະຫຍາຍຕົວໃນການດາເນີນ
ຕອື້ ງມີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊກຍູ ື້ວຽກງານຂອງທະນາຄານໃຫື້ມກ

-

ຕອື້ ງມີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊກຍູ ື້ວຽກງານຂອງທະນາຄານໃນການຍົກລະດັບປະສິດຕິພາບການດາເນີນ

ທລະກິດໃນຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕື້ການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ;

ທລະກິດ ໂດຍການແລກປ່ຽນຄວາມຄວາມຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
 ອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນໃຫື້ແກ່ ຜູ ື້ຖືຮ ື້ນເດີມ ແລະ ມວນຊົນ 10%

ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ແລະ ມວນຊົນ ຈານວນ 10% ເທົ່າກັບ 20.772.300 ຮນ
ື້
ຮນື້ ສາມັນທີ່ອອກຈາໜ່າຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ

ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕ່ ໄປນີ:ື້

ື້ ຮູ ບແບບ RO ຈານວນ 4.154.500 ຮນ
ື້ ລາຄາສະເໜີຂາຍຮນ
ື້ RO 5.450 ກີບ/ຮນ
ື້
ການສະເໜີຂາຍຮນ

ື້ ນ
ື້ ໃນອັດຕາສ່ວນ 10 ຮນ
ື້ ເດີມຕ່ 1 ຮນ
ື້ ໃໝ່. ຖື້າວ່າຈານວນຮນ
ື້ RO ຂາຍບ່ ໝົດ, ຈານວນ
ແລະ ສິດໃນການຈອງຊືຮ

ື ຈະຂາຍໃນຮູ ບແບບ PO.
ຮ ື້ນ RO ທີ່ຍັງເຫອ

2

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ື້ PO 5.550 ກີບ/ຮ ື້ນ.
ການສະເໜີຂາຍຮນື້ ຮູ ບແບບ PO ຈານວນ 16.617.800 ຮ ື້ນ ລາຄາສະເໜີຂາຍຮນ

ີ ານສັ່ງຈອງຊືລື້ ່ ວງໜື້າກ່ ອນຈ່ ງຈະມີໂອກາດໄດື້ຮັບການແບ່ງປັ ນຮນ
ື້ ກ່ ອນ (ຈອງກ່ ອນໄດື້
ການແບ່ງປັ ນຮນື້ ຈະນາໃຊື້ວິທກ
ື້
ີ
ື້ນບ່ ໝົດ, ຜູ ຄ
ື້ າປະກັ
ື ທັງໝົດ.
ກ່ ອນ). ໃນກລະນີທ່ ຂາຍຮ
ນຈະຮັບຊືຮື້ ື້ນທີ່ຍັງເຫອ
 ນະໂຍບາຍເງ ິນປັນຜົນ
ື້
ື້ ຮ
ື ນື້ ແມ່ ນ 1 ຄັງ/ປີ
ໃນປະຈບັນ ນະໂຍບາຍການຈ່ າຍເງ ິນປັນຜົນຂອງ ທຄຕລ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາ

ົ ລົງຕ່ າງໆທີ່ໄດື້ຮບ
ັ ການອະນມັດຈາກກອງປະຊມສາມັນຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ປະຈາປີ 2015 ຊື່ງໄດື້ສະເໜີໃຫື້ມກ
ີ ານຈ່ າຍ
ມະຕິຕກ

ື້ ງສາຮອງຕາມກົດໝາຍ
ັ ເຂົາຄັ
ເງ ິນປັ ນຜົນບ່ ຕ່ າກວ່າ 50 ສ່ວນຮື້ອຍຂອງກາໄລສດທິຂອງທະນາຄານ ພາຍຫງັ ທີ່ໄດື້ຫກ
ັ ື້
ແລະ ຄັງສາຮອງຕາມລະບຽບການທີ່ ທຄຕລ ໄດື້ການົດໄວື້ ແລະ ສາລັບການຈ່ າຍເງ ິນປັ ນຜົນລະຫວ່າງປີ ນນ.

ັ າວ
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມອັດຕາສ່ວນການຈ່ າຍເງ ິນປັ ນຜົນທີ່ບ່ ໃຫື້ຕ່ າກວ່າ 50 ສ່ວນຮື້ອຍຂອງກາໄລສດທິດ່ ງກ່

ື້ ບການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມັດຈາກກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ື້ນ. ການພິຈາລະນາບັນຫາດັ່ງກ່ າວ
ອາດມີການປ່ຽນແປງ ຂນກັ

ື້ ານົດ
ື
ອາດຕື້ອງອີງໃສ່ສະພາບເສດຖະກິດຕົວຈິງໃນແຕ່ ລະໄລຍະ, ກະແສເງ ິນສົດ, ແຜນການລົງທນ, ເງ່ ອນໄຂ
ແລະ ຂກ
ື້ າກັດທາງດື້ານນິຕກ
ັ ທະ ຫ ື ຜູ ກພັນນາ ຊື່ງລວມທັງຂຈ
ິ າ ແລະ ຄຽງຄູ່ ກັບຄວາມ
ໃນສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ ທຄຕລ ໄດື້ມີພນ
ພຽງພຂອງທນໃນການຮັບຮອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຄານໃນອະນາຄົດ.
ື້
ື້ ຮ
ື ນື້ ຈະໄດື້ຮບ
ັ ການຍົກເວັນອາກອນລາຍໄດື້
ທຄຕລ ຈະຈ່ າຍເງ ິນປັນຜົນເປັ ນສະກນເງ ິນກີບ ແລະ ບັນດາຜູ ຖ
ຈາກເງ ິນປັ ນຜົນດັ່ງກ່ າວ.
 ໂຄງສື້າງຜູ ື້ຖືຮ ື້ນ
ື້ ຮ
ື ນື້ ກ່ ອນ ແລະ ຫງັ ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ດັ່ງນີ:ື້
ທຄຕລ ມີໂຄງສື້າງຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ື້ນ
ຕາຕະລາງ 1: ຜູ ຖ
ລ/ດ

ື້ ຮ
ື ື້ນ
ຜູ ຖ

ກ່ ອນອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ຈານວນຮ ື້ນ

ຫງັ ອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
%

ຈານວນຮ ື້ນ

%

1

ກະຊວງການເງ ິນ

145.406.321

70%

105.938.921

51%

2

20.772.359

10%

20.772.359

10%

3

COFIBRED
ນັກລົງທນທົ່ວໄປ

41.544.620

20%

62.316.920

30%

4

ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດໃໝ່

-

0%

18.695.100

9%

ລວມ

207.723.300

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ

3

100%

207.723.300

100%

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະອານວຍການ



-

ສະພາບລິຫານ
ຕາຕະລາງ 2: ສະພາບລິຫານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ລ/ດ

ຕາແໜ່ງ

1

ື ສິນໄຊວລະວົງ
ທ່ານ ດຣ ບນເຫອ

2

ທ່ານ ຄາສກ ສູ ນດາຣາ

3

ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

4

ທ່ານ ມາກ ໂລເບີດ

5

ທ່ານ ພດທະຂັນ ຂັນຕິ

6

ທ່ານ ວຽງສກ ຈນທະວົງ

7

ທ່ານ ຮສ.ປອ ພູ ເພັດ ກ ື້ຽວພິລາວົງ

ິ າ ເປັ ນປະທານ
ຫົວໜື້າກົມນະໂຍບາຍການເງ ິນ ແລະ ນິຕກ
ສະພາບລິຫານ
ພະນັກງານອາວໂສ (ບກຄົນເອກະລາດຈາກພາຍນອກ) ເປັ ນ
ຮອງປະທານ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ເປັ ນກາມະການ
ຜູ ອ
ຕາງໜື້າ COFIBRED ໃນນາມຄູ່ ຮ່ວມຍດທະສາດ ແລະ
ເປັ ນກາມະການ
ຮອງຫົວໜື້າຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງ ິນ ເປັ ນກາມະການ
ື້ ຄອງສິນເຊື່ອຕາງໜື້າໃຫື້ແກ່ ພະນັກງານ
ຫົວໜື້າພະແນກຄມ
ທຄຕລ ເປັ ນກາມະການ
ຮອງຄະນະບດີ ຄະນະເສດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ ເປັ ນກາມະການ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
-

ຄະນະອານວຍການ
ຕາຕະລາງ 3: ຄະນະອານວຍການ

ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ຕາແໜ່ງ

1

ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຜູ ອ

2

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

3

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ ື້ວປະເສີດ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

4

ທ່ານ ສພັກ ຖິ່ນໄຊພອນ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

5

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວງົ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

6

ທ່ານ ວຽງສກ ຈນທະວົງ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
4

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

 ຖານະການເງ ິນ ແລະ ຜົນການດາເນີນງານ (ປີ 2016 - 2018)
ດັ່ງນີ:ື້

ື້ ນ
ຖານະການເງ ິນ ແລະ ຜົນການດາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ລວມກິດຈະການໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ຜ່ານມາ ມີຂມູ

ຕາຕະລາງ 4: ຖານະການເງ ິນລວມກິດຈະການ
ຖານະການເງ ິນລວມກິດຈະການ (ລື້ານກີບ)

ປີ 2016

ລວມຊັບສິນ
ື້ ນ
ລວມໜີສິ

35.886.113

38.993.293

30.710.080

34.072.425

36.961.678

682.888

1.038.617

1.038.617

1.279.262

1.782.126

2.000.228

33.932

31.562

31.387

1.313.194

1.813.688

2.031.615

32.023.274

35.886.113

38.993.293

ສ່ວນຂອງທນທັງໝົດຂອງທະນາຄານແມ່

ສ່ວນຂອງທນທັງໝົດຈາກສ່ວນໄດື້ສ່ວນເສຍທີ່ບ່ ສາມາດ
ຄວບຄມ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ

ປີ 2018

32.023.274

ທນຈົດທະບຽນ

ລວມທນ
ື້ ນ ແລະ ທນ
ລວມໜີສິ

ປີ 2017

ຕາຕະລາງ 5: ຜົນການດາເນີນງານ
ຜົນກາໄລ/ຂາດທນ (ລື້ານກີບ)

ປີ 2016

ປີ 2017

ປີ 2018

ັ
ລາຍຮັບສດທິຈາກດອກເບື້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄື້າຍຄືກນ

547.835

857.840

938.251

ລາຍຮັບສດທິຈາກຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ

178.433

179.217

239.620

ລາຍຮັບສດທິຈາກການດາເນີນງານ

610.180

898.308

998.113

(410.377)

(550.837)

(563.190)

226.216

364.022

427.280

174.105

280.342

320.938

ລາຍຈ່ າຍທັງໝົດຈາກການດາເນີນງານ
ກາໄລກ່ ອນອາກອນ
ກາໄລສດທິພາຍໃນປີ
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ

ຕາຕະລາງ 6: ຜົນການດາເນີນງານນອກກິດຈະການ
ກາໄລ/ຂາດທນສດທິ (ລື້ານກີບ)

ປີ 2016

ກາໄລສດທິພາຍໃນປີ
ລາຍຮັບນອກການທລະກິດພາຍໃນໄລຍະຫງັ ຫັກອາກອນ
ຍອດລວມລາຍຮັບນອກການທລະກິດພາຍໃນປີໄລຍະຫງັ ຫັກ
ອາກອນ
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
5

ປີ 2017

ປີ 2018

174.105

280.342

320.938

(25.404)

(6.022)

(2.435)

148.701

274.320

318.503

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຕາຕະລາງ 7: ກະແສເງ ິນສົດ
ກະແສເງ ິນສົດ (ລື້ານກີບ)

ປີ 2016

ກາໄລກ່ ອນອາກອນ
ກະແສເງ ິນສົດສດທິຈາກການດາເນີນງານ
ກະແສເງ ິນສົດສດທິຈາກກິດຈະກາການລົງທນ

ປີ 2017

ປີ 2018

226.216

364.022

427.280

(2.887.876)

52.217

69.518

(110.002)

(77.808)

(87.702)

ກະແສເງ ິນສົດສດທິຈາກກິດຈະກາດື້ານການເງ ິນ
(29.881) 220.523
(97.900)
ການເພີ່ມຂນື້ / ຫດລົງສດທິຂອງເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດ (3.028.759)
194.932 (116.084)
ື້
ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດຕົນປີ
10.154.343 7.125.584 7.320.516
ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດທື້າຍປີ
7.125.584 7.320.516 7.204.432
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
 ຊັບສິນລວມ
ີ ບ
ັ ສິນທັງໝົດ 32.023.274 ລື້ານກີບ,
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທະນາຄານໄດື້ມຊ
35.886.113 ລື້ານກີບ ແລະ 38.993.293 ລື້ານກີບ ຕາມລາດັບ. ໃນບັນດາຊັບສິນລວມທັງໝົດຂອງທະນາຄານ

ື້ ແກ່ ລູກຄື້າ” ຊື່ງມີອດ
ັ ຕາສ່ວນໃນໄລຍະ 3 ປີ ຕດ
ິ ຕ່ ກັນກວມເອົາ 59,62%, 62,49%
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນ “ເງ ິນກູໃຫື້
ແລະ 62,49% ຂອງຊັບສິນທັງໝົດຕາມລາດັບ. ກົງກັນຂື້າມກັບ “ເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ”
ແລະ “ໜີຕື້ ອື້ ງຈ່ າຍໃຫື້ທະນາຄານ” ໃນແຕ່ລະປີ ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນປະກອບດື້ວຍເງ ິນສົດ ແລະ ອົງປະກອບທຽບເທົ່າ

ເງ ິນສົດມີທ່າອ່ຽງຫດລົງ ຊື່ງກວມອັດຕາສ່ວນ 26,95%, 25,22% ແລະ 23,50% ຂອງຊັບສິນລວມຕາມລາດັບ.

ື້ ທຄຕລ ໄດື້ມນ
ື້ ກຢ່າງໜ່ ງກຄືທະນາຄານໄດື້ແບກຫາບຄວາມສ່ຽງ
ີ ະໂຍບາຍຮັດກມຕ່ ໂຄງສື້າງຊັບສິນ ຫ ື ເວົາອີ
ດັ່ງນັນ,
ື້
ຫາຍຂນື້ ໂດຍການຫັນຊັບສິນໄປສູ່ ຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອສື້າງລາຍຮັບຈາກດອກເບື້ຍເພີ່ມຂນ.

ື້
ອັດຕາສ່ວນເງ ິນກູຕື້ ່ ເງ ິນຝາກລວມໄດື້ເພີ່ມຂນໃນແຕ່
ລະປີ , ຈາກອັດຕາສ່ວນ 76,02% ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ

ື້ ນ 83,05% ໃນປີ 2018. ເຖິງແມ່ ນວ່າລະດັບທີ່ເໝາະສົມຂອງອັດຕາ
80,65% ໃນປີ 2017 ແລະ ສືບຕ່ ເພີ່ມຂນເປັ

ື້ ບປັ ດໄຈຕ່າງໆ ໂດຍອີງຕາມການວິເຄາະ ແລະ ການປະເມີນຂອງທະນາຄານ, ສາລັບທະນາຄານ
ສ່ວນດັ່ງກ່ າວແມ່ ນຂນກັ
ທລະກິດທີ່ເປັນລັດວິສາຫະກິດໂດຍທົ່ວໄປແລື້ວ ລະດັບອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມແມ່ ນຢູ່ ໃນລະຫວ່າງ 60% ຫາ 80%.
ື້ ຈ່ ງເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງທະນາຄານແມ່ ນມີຄວາມເໝາະສົມແລື້ວ.
ສະນັນ,
ື້ ນລວມ
 ໜີສິ
ັ ສາໂຄງ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕະຫອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານໄດື້ຮກ

ື້ ນທີ່ປະກອບດື້ວຍ “ໜີຕື້
ື້ ອງສົ່ງລູກຄື້າ” ຫ ື “ເງ ິນຝາກຈາກລູກຄື້າ” ຊື່ງກວມເອົາ 82,72%, 83,36% ແລະ
ສື້າງໜີສິ

ື້ ນລວມຕາມລາດັບ. ສ່ວນທີ່ເຫອ
ື ແມ່ ນມາຈາກເງ ິນຝາກຈາກບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ
80,94% ຂອງໜີສິ

ື້ ນອື່ນໆ. ໃນຖານະເປັ ນໜ່ ງໃນທະນາຄານທລະກິດຊັນນ
ື້ າຂອງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານມີຄວາມ
ການເງ ິນອື່ນ ແລະ ໜີສິ
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ື້
ໄດື້ປຽບດື້ານຄວາມສາມາດໃນການດາເນີນງານ ແລະ ສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານຢ່າງຫວງຫາຍ ເປັ ນຕົນແມ່
ນການ
ື້ ແກ່ ລູກຄື້າ ແລະ ທລະກິດການປ່ອຍສິນເຊື່ອອື່ນໆ.
ຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງ ິນກູໃຫື້
 ສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖືຮ ື້ນ
ື້ ່ າງຕ່
ື້ ຮ
ື ນື້ ທັງໝົດໄດື້ເພີ່ມຂນຢ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ ຖ

ເນື່ອງ ຈາກປີ 2016 ມູນຄ່າ 1.313.194 ລື້ານກີບ ຫ ື ເທົ່າກັບ 4,10%, ໃນປີ 2017 1.813.688 ລື້ານກີບ ຫ ື ເທົ່າກັບ

ື້
5,05% ແລະ ສືບຕ່ ເພີ່ມຂນໃນປີ
2018 ມາເປັ ນ 2.031.615 ລື້ານກີບ ຫ ື ເທົ່າກັບ 5,21% ຂອງຊັບສິນລວມຕາມ

ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ຈາກທນຈົດ
ລາດັບ. ໃນປີ 2017 ທະນາຄານໄດື້ເພີ່ມທນຈົດທະບຽນໂດຍການສະເໜີຂາຍຮ ື້ນໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ທະບຽນຂອງທະນາຄານໃນປີ 2016 ແມ່ ນເທົ່າກັບ 682.888 ລື້ານກີບ ມາເປັນ 1.038.617 ລື້ານກີບ. ທນ ແລະ

ື້ ຮ
ື ນື້ ໄດື້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ ລະປີ , ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອັດຕາສ່ວນທນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ື້ນຕ່ ຊັບ
ສ່ວນຂອງຜູ ຖ
ື້ ບ່ ງບອກວ
ື້
ົ ໄດື້
ົ
່ າທະນາຄານໄດື້ປັບປງແກ ື້ໄຂການບລິຫານເງ ິນທນໄດື້ດຂ
ີ ນຕາມລ
ສັບສິນທັງໝົດ. ສິ່ງເຫ່ ານີ
າດັບ.

ື້
ື້ ່ ງໄດື້ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂນຈາກ
ອັດຕາສ່ວນຂອງທນຊັນໜ
9,37% ໃນທື້າຍປີ 2016 ມາເປັ ນ 13,96% ໃນປິ

ື້ ງ 14,45% ໃນປີ 2018 ຊື່ງເປັນຜົນມາຈາກທະນາຄານໄດື້ເພີ່ມທນຈົດທະບຽນ
ື້ ບຕ່ ເພີ່ມຂນເຖິ
2017 ແລະ ຈາກນັນສື
ແລະ ມີແຜນການບລິຫານຈັດການທີ່ດີ.

ື້ ່ າງຕ່ ເນື່ອງໃນແຕ່ ລະປີ ພາຍຫງັ ການເພີ່ມທນຈົດທະບຽນ
ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພຂອງທນກມີການເພີ່ມຂນຢ

ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມໃນປີ 2017 ຄື: ອັດຕາສ່ວນຢູ່ ທີ່ 5,33%, 9,72% ແລະ 11,12% ໃນປີ
ໂດຍການສະເໜີຂາຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ

ື້ ກລົງຂອງ ທຫລ ວາງອອກ, ຊື່ງ
ັ ຕາມຂຕົ
2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ. ທະນາຄານໄດື້ສາເລັດໃນການປະຕິບດ

ື້ ກລົງ ວ່າດື້ວຍຄວາມພຽງພຂອງທນສາລັບທະນາຄານທລະກິດ ທີ່ທາງ ທຫລ ວາງອອກ, ເລກທີ 135/ທຫລ, ລົງວັນ
ຂຕົ

ທີ 20 ມີນາ 2007 ໄດື້ລະບວ່າ ທະນາຄານທລະກິດຕອື້ ງຮັກສາຄວາມພຽງພຂອງທນທັງໝົດ ບ່ ໃຫື້ຕ່ າກວ່າ 8% ຂອງ
ື້ ກຄວາມສ່ຽງ.
ຊັບສິນທີ່ມີນາໜັ

ອັດຕາສ່ວນທາງການເງ ິນທີ່ສາຄັນຂອງ ທຄຕລ ລວມກິດຈະການໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ຜ່ານມາ ດັ່ງນີ:ື້
ຕາຕະລາງ 8: ອັດຕາສ່ວນທາງການເງ ິນ
ອັດຕາສ່ວນທາງການເງ ິນ

ປີ 2016

ປີ 2017

ປີ 2018

ລາຍຮັບດອກເບື້ຍຕ່ ຊັບສິນທີ່ສື້າງລາຍຮັບດອກເບື້ຍ

7,12%

6,57%

6,39%

ອັດຕາດອກເບື້ຍສດທິ

2,77%

3,23%

3,09%

22,63%

16,27%

19,18%

30,52%

22,12%

24,91%

ື້ ນຕ່ ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານ
ອັດຕາສ່ວນຕົນທ

52,04%

50,01%

45,07%

ັ
ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບດ
ື້ ຮ
ື ນື້
ຜົນຕອບແທນຕ່ ສ່ວນຂອງຜູ ຖ

23,04%

22,99%

24,89%

14,20%

18,25%

16,96%

ອັດຕາສ່ວນຄ່າທານຽມຕ່ ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານ
ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບທີ່ບ່ ແມ່ ນດອກເບື້ຍຕ່ ລາຍຮັບຈາກການ
ດາເນີນງານ
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ອັດຕາສ່ວນທາງການເງ ິນ

ປີ 2016

ຜົນຕອບແທນຕ່ ຊັບສິນລວມ
ອັດຕາສ່ວນເງ ິນກູຕື້ ່ ເງ ິນຝາກລວມ
ທນຊັນື້ 1 (ລື້ານກີບ)

ເງ ິນທນທັງໝົດ (ລື້ານກີບ)
ຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທັງໝົດ (ລື້ານກີບ)
ື້ ຮ
ື ນື້ ຕ່ ຊັບສິນທັງໝົດ
ສ່ວນຂອງຜູ ຖ

ປີ 2017

ປີ 2018

0,60%

0,82%

0,86%

76,02%

79,96%

83,36%

1.272.887

1.781.781

2.003.541

724.761

1.240.798

1.541.245

13.588.881

12.764.766

13.864.951

4,10%

5,05%

5,21%

9,37%

13,96%

14,45%

5,33%

9,72%

11,12%

ອັດຕາສ່ວນເງ ິນທນຊັນື້ 1

ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພຂອງເງ ິນທນ
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
 ອັດຕາຄ່າທານຽມການໂອນຮ ື້ນຈົດທະບຽນ

ື້ ກລົງວ່າດື້ວຍການໂອນຮນື້ ສະບັບເລກທີ 0025/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26/10/2016, ມາດຕາ 19
ໂດຍອີງຕາມຂຕົ

ື້ 4. ປະຕິບດ
ື້ ບ
ັ ໂອນ ຂທີ
ັ ເສຍຄ່າທານຽມທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງກັບການໂອນຮນື້ ຕາມລະບຽບການ ແລະ
ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງຜູ ຮ

ີ ານກາ
ມາດຕາ 24 ຄ່າທານຽມໃນການໂອນຮນື້ ແຕ່ລະຮູ ບແບບແມ່ ນໄດື້ການົດໄວື້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ເຊິ່ງໄດື້ມກ
ື້
ື້ ກລົງວ່າດື້ວຍການການົດອັດຕາຄ່າທານຽມການຊື-ຂາຍ
ັ
ນົດໄວື້ໃນຂຕົ
ແລະ ການໂອນຮນື້ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ

ັ :ື້
ຊັບລາວ ສະບັບເລກທີ 10/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 27/04/2017 ໃນມາດຕາ 1 ໄດື້ການົດໄວື້ດ່ ງນີ
ຕາຕະລາງ 9: ຄ່າທານຽມການໂອນຮນື້ ຈົດທະບຽນ
ຕາມ

ຕາມການຕັດສິນ ຫ ື

ສັນຍາ

ພິພາກສາຂອງສານ

ລັດຖະບານ

0,30%

0,30%

0,30%

0,00%

ສານັກງານ ຄຄຊ

0,08%

0,08%

0,08%

0,04%

ັ ຊັບລາວ
ຕະຫາດຫກ

0,30%

0,30%

0,30%

0,15%

ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ບລິສດ

0,30%

0,30%

0,30%

0,15%

ກອງທນປື້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

1,00%

1,00%

1,00%

0,35%

ພາກສ່ວນທີ່ເກັບຄ່າທານຽມ

ລວມ
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ຕາມການຮື້ອງຂ

ຕາມການສືບທອດມູນ
ິ
ມລະດົກ ຫ ື ເສຍຊີວດ
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ພາກທີ I.
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1.

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

1.1

ື້ ນທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຂມູ
ຊື່ເປັ ນພາສາລາວ

:

ຊື່ເປັ ນພາສາອັງກິດ

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)
:

BANQUE POUR LE COMMERCE
EXTERIEUR LAO PUBLIC (BCEL)

ວັນສື້າງຕັງື້

:

01 ພະຈິກ 1989

ປະເພດທລະກິດ

:

ບລິການດື້ານທະນາຄານ

ທນຈົດທະບຽນທີ່ຊາລະແລື້ວ

:

1.038.616.500.000 ກີບ

ມູນຄ່າການົດ

:

5.000 ກີບ/ຮນື້

ຈານວນຮນື້ ທີ່ສະເໜີອອກຈາໜ່າຍທັງໝົດ

:

39.467.400 ຮນື້

ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ :
ຈານວນຮນື້ ທີ່ສະໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ

4.154.500 ຮນື້

ື້ ຮ
ື ນ
ື້ ເດີມ :
ລາຄາສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ

5.450 ກີບ/ຮນື້

ຈານວນຮນື້ ທີ່ສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ

:

16.617.800 ຮນື້

ລາຄາສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ

:

5.550 ກີບ/ຮນື້

ື້
ຈານວນຮນື້ ທີ່ສະໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ: 18.695.100 ຮນ
ລາຄາສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ :

ອີງຕາມການເຈລະຈາຕົກລົງລະຫວ່າງ
ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມຍດທະສາດ

ສານັກງານໃຫຍ່ :

ອາຄານທີ 1 , ຖະໜົນປາງຄາ, ຕູ ື້ ປ.ນ. 2925,

:

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ

:

+856-21-213200

ແຟັກ

:

+856-21-213202

E-mail

:

bcelhqv@bcel.com.la

Website

:

www.bcel.com.la

ສັນຍາລັກ/ເຄື່ອງໝາຍ

:

I-1
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1.2

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ື້
ື້ ນໂດຍການປະກອບທ
ັ ການສື້າງຕັງຂ
ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ຊື່ງໄດື້ຮບ
ນຂອງກະຊວງການເງ ິນ

ື້
ພາຍໃຕື້ໃບອະນຍາດສື້າງຕັງທະນາຄານ
ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010

ທະນາຄານໄດື້ສາເລັດການຂາຍຮນື້ ອອກສູ່ ມວນຊົນ, ທະນາຄານໄດື້ປ່ຽນຊື່ມາເປັ ນ ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມ
ື້
ື້ ຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄື້າຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ອມດຽວກັນນັນ,
ທະບຽນ ແລະ ຄມ
ື້ ຮ
ື ື້ນລາຍໃຫຍ່ ສດໂດຍຖືຮນື້ 80% ຂອງຮ ື້ນທັງໝົດ.
ກະຊວງການເງ ິນໄດື້ຕາງໜື້າໃຫື້ລັດຖະບານເປັ ນຜູ ຖ
ວັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງ ິນ ໄດື້ຂາຍຮນື້ ສາມັນ 10% (ທຽບເທົ່າກັບ 13.657.759 ຮ ື້ນ)

ື ່ າທະນາຄານ Compagnie Financiere De La Bred (COFIBRED) ອີງ
ໃຫື້ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ ທີ່ມີຊ່ ວ

ື້
ຕາມສັນຍາການຊື-ຂາຍຮ
ນື້ ສາມັນລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED
ື້
ມ
ແມ່ ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED, ທະນາຄານດັ່ງກ່ າວ ເປັ ນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສດໃນພາກພືນຂອງສະມາຄົ

ທະນາຄານ

ພາຍໃຕື້ກ່ ມຂອງ

Banque

Populare

Group

ເຊິ່ງເປັ ນກ່ ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງ

ື້
ື້ ທັງໝົດ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 150.235.349.000 ກີບ ໄດື້ຖກ
ື ຊາລະເຕັມມູນຄ່າໂດຍ
ປະເທດຝຣັ່ງ. ມູນຄ່າຊືຂາຍຮ
ນ
ທະນາຄານ COFIBRED.
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ແລະ ຂາຮ ື້ນໃໝ່ ເພື່ອເພີ່ມທນ
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດື້ສະເໜີຂາຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ

ີ ານສະເໜີຂາຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ຈານວນ 68.047.300 ຮນື້ ແລະ ມວນ
ຈົດທະບຽນ ຊື່ງທະນາຄານໄດື້ມກ

ື້ ກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ
ຊົນທົ່ວໄປ ຈານວນ 3.098.400 ຮນື້ . ທະນາຄານໄດື້ຮັບຂຕົ

ື້ ນວ່າ
ັ ຊັບລາວ ໄດື້ຢັງຢື
2017 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫາດຫກ

ທະນາຄານໄດື້ເພີ່ມທນຈົດທະບຽນ ຈານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທົ່າກັບ 71.145.700 ຮນື້ ) ຕາມ

ື້ ນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັ ບປງໃໝ່ ເລກທີ
ໃບຢັງຢື
0429/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 18 ພດສະພາ 2018 ອອກໂດຍກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄື້າ.
ປະຫວັດຄວາມເປັ ນມາຂອງ ທຄຕລ ສາມາດສັງລວມເປັ ນລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລ່ ມນີ:ື້
ຕາຕະລາງ 10: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ປີ

ື້
ເນືອໃນ
ັ ການປົ ດປ່ອຍ ແລະ
ພາຍຫງັ ປະເທດຊາດໄດື້ຮບ
ໄດື້ສະຖາປະນາເປັ ນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ
ື້
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຂນໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1975, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ

1975

ື້ ນື້ ຊື່ງຖືເປັ ນສາຂາໜ່ ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ເຮັດໜື້າທີ່ເປັ ນຄັງເບີກຈ່ າຍໃຫື້
ັ ການສື້າງຕັງຂ
ກໄດື້ຮບ
ັ ມອບສິດໃຫື້ຜູກຂາດ ເຮັດໜື້າທີ່ສະເພາະທລະກິດດື້ານການຄື້າ
ແກ່ ລັດຖະບານ ແລະ
ໄດື້ຮບ
ັ ພາລະໜື້າທີ່ຕາງໜື້າໃຫື້ລດ
ັ ຖະບານພົວພັນດື້ານການຄື້າກັບສາກົນ, ຖື
ຕ່າງປະເທດ ພື້ອມທັງໄດື້ຮບ
ື້ ງໄດື້ຮບ
ື້ ຄອງບັນຊີເງ ິນຝາກເປັ ນສະກນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ. ນອກນັນຍັ
ັ ມອບໝາຍຄ ື້ມ
ບັນຊີ ແລະ ຄມ
ື້
ື , ທນກູຢືື້ ມຈາກຕ່ າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ຄອງການນາໃຊື້ທນຊ່ວຍເຫອ
ນ ລວມທັງເຮັດ
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ໜື້າທີ່ສະສາງຊາລະກັບສາກົນ.
ັ ຕາມແຜນຍດທະສາດໃນການພັດທະນາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ນັບແຕ່ ວັນທີ 1
ໂດຍປະຕິບດ
ື້
ັ ຈາກທະນາຄານທີ່ລັດ
ພະຈິກ ປີ 1989 ເປັ ນຕົນມາ
ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ໄດື້ຫນ
ບລິຫານ ມາເປັ ນທະນາຄານທລະກິດລັດດາເນີນການໄລ່ລຽງທລະກິດເປັ ນເອກະລາດ, ກ ື້ມຕົນເອງ
ື້ ຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີໜາື້ ທີ່ໃຫື້
ທາງດື້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່ າຍໂດຍຢູ່ ພາຍໃຕື້ການຄມ
1989

ື້
ບລິການດື້ານທະນາຄານ ແລະ ການເງ ິນໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າທົ່ວໄປເປັ ນຕົນແມ່
ນ: ການຮັບຝາກເງ ິນ, ການ
່
່
ື້
ື້ ຮັບແຈ ື້ງໜັງສືສນ
ູ ື້ ມ, ອອກໜັງສືຄາປະກັ
ິ ເຊືອເພືອນາສິນຄື້າເຂົາ,
ິ ເຊື່ອເພື່ອ
ໃຫື້ກຢື
ນ, ເປີ ດໜັງສືສນ

ີ ນສະໄໝ
ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ, ບລິການສະສາງຊາລະພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໂດຍນາໃຊື້ເຄື່ອງມືທ່ ທັ
ເຊັ່ນ: ໂອນເງ ິນໄປຕ່າງປະເທດດື້ວຍລະບົບ SWIFT, Fax, Online, Telex, ອອກເຊັກ ແລະ
ອື່ນໆ; ດື້ານການບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້ພາກລັດ,
ື້
ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ; ບລິການເຮັດບັດເຄຣດິດສາກົນ, ບັດເອທີເອັມ ແລະ ອື່ນໆ.
ື້
ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 1998 ກະຊວງການເງ ິນ ໄດື້ແຕ່ງຕັງສະພາບ
ລິຫານຂອງທະນາຄານການຄື້າ

ື້ ່ ງປະກອບມີຜູຕື້ າງໜື້າກະຊວງ ການເງ ິນ ເປັ ນປະທານສະພາບລິຫານ
ຕ່າງປະເທດລາວ ຊດທາອິດຂນຊື
ແລະ ມີຜູຕື້ າງໜື້າຈາກກະຊວງການຄື້າ ແລະ ຈາກບັນດາແຂວງທີ່ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ
1998

ື້ ່ ເຊັ່ນ: ແຂວງຈາປາສັກ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄາມ່ ວນ ເປັ ນຕົນ.
ື້ ສະພາ
ມີສາຂາຕັງຢູ
ື້ າການປະຕິບດ
ັ
ບລິຫານມີພາລະບົດບາດໃນການການົດທິດທາງນະໂຍບາຍ, ການດາເນີນງານ, ຊີນ

ື້ ງຂອງທະນາຄານ
ວຽກງານຮອບດື້ານຂອງ ທຄຕລ ເພື່ອປົ ກປື້ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມໝັນຄົ
ໃຫື້ເປັ ນໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ວາງອອກ ຊື່ງສະພາບລິຫານຊດທາອິດມີອາຍການ 3 ປີ .
1999

ວັນທີ 22 ມິຖນາ 1999 ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຍັງໄດື້ຮ່ວມທນກັບ
ື້
່ ວມທລະກິດ
ທະນາຄານຮນື້ ສ່ວນການຄື້າລົງທນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ສື້າງຕັງທະນາຄານຮ

2001

ື້ ນຟືນຖານການຖອດຖອນ
ື້
ື້ ນບົ
ື ແຕ່ງຕັງຂ
ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2001 ສະພາບລິຫານຊດທີ 2 ໄດື້ຖກ
ບົດຮຽນຈາກສະພາບລິຫານຊດເກົ່າ. ສະພາບລິຫານຊດທີ 2 ປະກອບມີຜູຕື້ າງໜື້າກະຊວງການເງ ິນ

ື້
ລາວ-ຫວຽດ ຂນ.

ເປັ ນປະທານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງເປັ ນກາມະການ.

ື້ ນື້ ຊື່ງປະກອບມີແຕ່ພະນັກງານ
ື ສື້າງຕັງຂ
ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2003 ສະພາບລິຫານຊດທີ 3 ໄດື້ຖກ
ື້ ່ ຽວຊານດື້ານການທະນາຄານຈາກ
ຂອງທະນາຄານທັງໝົດ, ນອກຈາກນັນື້ ລັດຖະບານຍັງໄດື້ຈ ື້າງຜູ ຊ
2003
2008
2011

ຕ່າງປະເທດມາປະຈາການຢູ່ ນາ
ື້
ໃນເວລານັນ.

ເພື່ອຊ່ວຍແນະນາທກດື້ານໃນການດາເນີນທລະກິດຂອງທະນາຄານ

ື້ ລິສດ
ັ ປະກັນໄພທະນາຄານລົງທນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ສື້າງຕັງບ
ັ ຮ່ວມ
ຮ່ວມກັບກ່ ມບລິສດ
ື້
ທລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ຂນ.
ັ COFIBRED ທີ່ຕາງໜື້າ
ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດື້ຮ່ວມທນກັບບລິສດ
ື້
ື້
ໃຫື້ກ່ ມທະນາຄານ BRED ທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ ປະເທດຝຣັ່ງ ເພື່ອສື້າງຕັງທະນາຄານ
ລາວ-ຝຣັ່ງ ຂນ.

ັ ປ່ຽນຈາກ ທະນາຄານທລະກິດລັດ ມາເປັ ນທະນາຄານ
ວັນທີ 11 ມັງກອນ ປີ 2011 ທຄຕລ ກໄດື້ຫນ
ການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ເປັ ນທະນາຄານທລະກິດແຫ່ງທາອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຈົດ
2011

ື້ ຖ
ັ ຊັບລາວ ຊື່ງໃນນັນຜູ
ື້ ຮ
ື ນື້ ລາຍໃຫຍ່ ແມ່ ນ ກະຊວງການເງ ິນ ໂດຍຖືຮ ື້ນ
ທະບຽນຢູ່ ໃນຕະຫາດຫກ

70% ຂອງຈານວນຮນື້ ທັງໝົດ, ພະນັກງານ ທຄຕລ ຖືຮນື້ 5%, ຄູ່ ຮ່ວມຍດທະສາດ 10% ແລະ
ມວນຊົນທົ່ວໄປ 15%.
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

2011
2013
2014
2017

ື້ ລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ KT-ZMICO ຂອງປະເທດໄທ ສື້າງຕັງບ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ BCEL-KT
ຮ່ວມທນກັບບລິສດ
ື້
ຈາກັດ ຂນ.

ື້ ບໃຫື້
ື້ ຮ
ື ນື້ ປະຈາປີ 2012 ໄດື້ມມ
ີ ະຕິອະນມັດການເພີ່ມທນ 360 ຕືກີ
ກອງປະຊມສະໄໝສາມັນຜູ ຖ
ທຄຕລ.

ື້
ຮ່ວມທນກັບທະນາຄານ ຟູ ຕ່ຽນ ຈາກັດ ສື້າງຕັງທະນາຄານ
ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ ຂນື້
ອອກຈາໜ່າຍຮນື້ RO & PO ມູນຄ່າ 355.728.500.000 ກີບ (ເທົ່າກັບ 71.145.700 ຮນື້ ) ຊື່ງ

ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ຈານວນ 68.047.300 ຮນື້ ແລະ ນັກລົງທນທົ່ວໄປ
ໄດື້ການສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
3.098.400 ຮນື້ .

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
ີ ດ
ັ ທະນາຄນນະພາບການບລິການຂອງຕົນໃຫື້
ທຄຕລ ມີປະຫວັດຄວາມເປັ ນມາອັນຍາວນານ ແລະ ໄດື້ມພ
ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫາດຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ

ບ່ ຈະເປັ ນທາງດື້ານຜະລິດຕະພັນທີ່ຫາກຫາຍເພື່ອຕອບ

ີ ນສະໄໝ ແລະ ການບລິຫານຈັດການທີ່ດີ ຊື່ງຖື
ສະໜອງການໃຫື້ບລິການແກ່ ລູກຄື້າ, ການນາໃຊື້ເຕັກໂນໂລຊີທ່ ທັ

ື້ ປຽບຢ່າງໜ່ ງໃຫື້ແກ່ ທລະກິດ. ກິດຈະກາຫກ
ັ ທີ່ສື້າງລາຍຮັບໃຫື້ແກ່ ທະນາຄານໄດື້ແກ່ ການສະໜອງການໃຫື້
ເປັນຂໄດື້
ື້ ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕບ
ິ ກຄົນ ແລະ ບກຄົນ;
ບລິການ ໂດຍຜ່ານການລະດົມທນ ແລະ ຮັບຝາກເງ ິນໄລຍະສັນ,

ື້ ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງ ິນລ່ວງໜື້າໃຫື້ແກ່ ຫົວໜ່ວຍທລະກິດ ແລະ ບກຄົນຕາມຈດປະສົງ ແລະ ຄວາມ
ເງ ິນກູ ື້ໄລຍະສັນ,

ສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ, ບລິການຊາລະສະສາງ, ການ

ື້
ື້
ິ ເຊື່ອ, ຄາປະກັ
ບລິການການຄື້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບລິການໜັງສືສນ
ນ, ໃຫື້ບລິການຊືຂາຍວັ
ດຖມີຄ່າອື່ນໆ ແລະ ໃຫື້

ບລິການດື້ານທະນາຄານອື່ນໆທີ່ໄດື້ຮັບອະນຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນການບລິການ
ື້
ື້
ັ ຊັບ ເປັ ນຕົນ.
ດື້ານປະກັນໄພ, ບລິການເປັ ນນາຍໜື້າຊືຂາຍຫ
ກ
1.3

ຜົນສາເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ັ ື້
່ ວນໃນການປົ ກປັ ກຮັກສາ ແລະ ສື້າງສາ
ຕະຫອດໄລຍະຫາຍສິບປີ ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດື້ຕງໜື້າປະກອບສ

ປະເທດຊາດຢ່າງຮອບດື້ານ,

ື້ າຈາກຂັນເທິ
ື້ ງໃນການຮ່ວມທນກັບທະນາຄານຮ ື້ນສ່ວນການຄື້າ
ັ ຕາມທິດຊີນ
ປະຕິບດ

ລົງທນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ເຮັດໜື້າທີ່ດາເນີນວຽກງານບລິການດື້ານທະນາຄານ ດື້ວຍຮູ ບການຮ່ວມມືແບບ
ົ ງານດີເດັ່ນໃນການ
ພິເສດຂອງສອງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຜ່ານການດາເນີນງານດັ່ງກ່ າວເຫັນວ່າ ທຄຕລ ມີຜນ

ປະກອບສ່ວນຮ່ວມມືທາງດື້ານເສດຖະກິດການຄື້າ ແລະ ການລົງທນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ ຈ່ ງໄດື້
ຮັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັນື້ III ຕາມລັດຖະດາລັດ ສະບັບເລກທີ 27/ສປປ, ລົງວັນທີ 26 ພດສະພາ 2004; ໄດື້ຮັບ
ຫລຽນໄຊແຮງງານຊັນື້ II ຕາມດາລັດສະບັບເລກທີ 335/ສປປ, ລົງວັນທີ 28/12/2007; ໃນການປະກອບສ່ວນ
ັ ຫລຽນໄຊແຮງງານຊັນື້ II ໃນ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ 1975-2005; ໄດື້ຮບ
ື້
່ ວມທລະກິດລາວ - ຫວຽດນາມ
ການຮ່ວມມືພເິ ສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບສື້າງຕັງທະນາຄານຮ
ຄົບຮອບ 10 ປີ 22/06/1999 - 22/06/2009; ໃນວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ແຫ່ງການຫັນເປັ ນທລະກິດ, ທຄຕລ ໄດື້
ັ ບັນດາລາງວັນຈາກສະຖາບັນລະດັບ
ຮັບຫລຽນໄຊອິດສະຫລະຊັນື້ III ໜ່ ງໜ່ວຍ. ນອກຈາກນັນື້ ທຄຕລ ຍັງໄດື້ຮບ
ສາກົນ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕ່ ໄປນີ:ື້
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ັ
ຕາຕະລາງ 11: ລາງວັນສາກົນທີ່ໄດື້ຮບ
ື້
ເນືອໃນ

ປີ
2011

ຈາກພາກສ່ວນ
From The Branden

The Bank Of the Year 2011

Awards

Core Banking System Initiative of the Year- Retail From Asian Banking &
2012

Banking Awards

Finance Magazine

Lao Domedtic Technology & Operations Bank Of

From Asian Banking &

The Year - Whole Sale Banking Awards

Finance Magazine

The Platinum Technology Awards for Quality &

From Asian Banking &

Best Trade Name 2013

Finance Magazine

Lao Domestic Project Finance Bank Of The Year
2013

Finance Magazine

Lao Domestic Technology and Operations Bank

From Asian Banking &

Of The Year

Finance Magazine

Domestic Retail Bank Of The Year
Laos Domestic Cash Management Of The Year

2014

From Asian Banking &

From Asian Banking &
Finance Magazine
From Asian Banking &
Finance Magazine

Lao Domestic Technology And Operations Bank

From Asian Banking &

Of The Year

Finance Magazine

Domestic Retail Bank Of The Year
Online Banking Initiative Of The Year

From Asian Banking &
Finance Magazine
From Asian Banking &
Finance Magazine

ICT Award 2015 “Outstanding User Organization

From Asian Banking &

Award 2015

Finance Magazine

2015

From Global Banking &
Best Internet Bank – Lao PDR

Finance Review, London,
UK

Domestic Retail Bank Of The Year
2016

From Asian Banking &
Finance Magazine
From Asian Banking &

Mobile Banking Initiative– Laos

Finance Magazine
From Global Banking &

Best Internet Bank – Lao PDR

Finance Review, London,
UK
I-5

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ື້
ເນືອໃນ

ປີ
2017

ຈາກພາກສ່ວນ
From Wells Fargo Bank,

Operational Excellence Award

USA

Financial Inclusion Initiative of The Year
2018
Mobile Banking Initiative of the year Laos
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ

From Asian Banking &
Finance Magazine
From Asian Banking &
Finance Magazine

ັ ທີ່ກ່ ຽວພັນ
ບລິສດ

1.4

ັ ໃນເຄືອ ແລະ 4 ບລິສດ
ັ ຮ່ວມທນ ດັ່ງນີ:ື້
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2018 ທະນາຄານມີ 1 ບລິສດ
-

ັ ໃນເຄືອ
ບລິສດ

ື້ ລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ KT-ZMICO ຂອງປະເທດໄທ ສື້າງຕັງບ
ັ ຫກ
ັ
ໃນປີ 2011 ທຄຕລໄດື້ຮ່ວມທນກັບບລິສດ
ື້
ຊັບ BCEL-KT ຈາກັດ ຂນ.
ັ ໃນເຄືອ
ຕາຕະລາງ 12: ບລິສດ
ຊື່

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈາກັດ
ບລິສດ

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
ເລກທີ 180-10 ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010
ໂດຍກົມສົ່ງເສີມການລົງທນຂອງກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທນຂອງ ສປປ

ຂະແໜງການ

%

ັ ຊັບ
ທລະກິດຫກ

70%

ລາວ.

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
-

ັ ຮ່ວມທນ
ບລິສດ
ື້
ີ ານຮ່ວມທນກັບນັກລົງທນຕ່ າງປະເທດ ເພື່ອສື້າງຕັງທະນາຄານຮ
່ ວມທນ 3 ແຫ່ງ
ປະຈບັນ ທຄຕລ ໄດື້ມກ

ັ ປະກັນໄພ 1 ແຫ່ງຄື: ທະນາຄານຮ່ວມທລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ, ທະນາຄານ
ແລະ ບລິສດ
ັ ປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ.
ລາວ-ຈີນຈາກັດ ແລະ ບລິສດ
ື້
ີ ານຮ່ວມທນກັບ ບລິສດ
ັ Lao National Payment Co.,
ນອກຈາກນີແລື້ວປະຈ
ບັນ ທຄຕລ ໄດື້ມກ

ື້
ື້ ນໃນປີ
ັ ນິຕບ
ິ ກຄົນ ໄດື້ຮບ
ັ ການສື້າງຕັງຂ
LTD (LAPNet) ແມ່ ນບລິສດ
2019 ໂດຍການແຍກຕົວອອກຈາກ

ໂຄງການ LAPs (Lao ATM Pool Switching) ເຊິ່ງເລີ່ມເປີ ດນາໃຊື້ຢ່າງເປັ ນທາງການ ວັນທີ 24 ພະຈິກ 2015
ື ຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໂດຍແມ່ ນ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງ
ຊື່ງໂຄງການດັ່ງກ່ າວແມ່ ນທນຊ່ວຍເຫອ
ຊາດຈີນ

ື້ ບ
ັ ຜິດຊອບໂຄງການ;
ເປັ ນຜູ ຮ

ັ ຢູ ນຽນເພ
ບລິສດ

ື້ ດ
ັ ທະນາ.
ເປັນຜູ ພ

ເຊິ່ງມີທນຈົດທະບຽນມີທງັ ໝົດ

ື້ ບ). ໃນນັນ,
ື້ ທຄຕລ ຮ່ວມລົງທນ 20% ເທົ່າກັບ 6.800.000.000 ກີບ
34.000.000.000 ກີບ (ສາມສິບສີ່ຕືກີ
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ື້
ື້ ໃນການຮ່ວມທນໃນຄັງນີ
ື້ ື້ ກເພື່ອປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ
(ຫົກຕືແປດຮື້
ອຍລື້ານກີບ). ຈດປະສົງຕົນຕ
ລັດຖະບານ ໃນການຫັນສູ່ ລະບົບການຊາລະແບບທັນສະໄໝ, ຫດຜ່ອນການນາໃຊື້ເງ ິນສົດ, ອານວຍຄວາມສະດວກ
ື້
ໃນການບລິການລູກຄື້າ ເປັ ນຕົນ.
ັ ຮ່ວມທນ
ຕາຕະລາງ 13: ບລິສດ
ຊື່
ທະນາຄານຮ່ວມ
ທລະກິດ ລາວຫວຽດ
ທະນາຄານ ລາວຝຣັ່ງ
ັ ປະກັນໄພ
ບລິສດ
ລາວ-ຫວຽດ
ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈາກັດ

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

ຂະແໜງການ

%

ການທະນາຄານ ແລະ ການເງ ິນ

25%

ການທະນາຄານ ແລະການເງ ິນ

46%

ປະກັນໄພ

35%

ການທະນາຄານ ແລະ ການເງ ິນ

49%

ເລກທີ 121-09/ຜທ, ລົງວັນທີ 26
ສິງຫາ 2009 ໂດຍກະຊວງ ແຜນການ
ແລະ ການລົງທນຂອງ ສປປ ລາວ
ເລກທີ 077/08/ FIMC, ລົງວັນທີ 09
ມີຖນາ 2008 ໂດຍຄະນະກາມະການ
ລົງທນຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ
ເລກທີ 041/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 27
ມັງກອນ 2014 ໂດຍກົມທະບຽນວິ
ສາຫະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
2.

ື້
ເປົ າໝາຍໃນການນ
າໃຊື້ທນທີ່ໄດື້ຈາກການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ື້ ຮ
ື ນື້ ລາຍໃຫຍ່ ສດ ແມ່ ນເພື່ອປັ ບໂຄງ
ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງ ິນ ຊື່ງເປັນຜູ ຖ

ື້
ື້ ຮ
ື ນື້ ແລະ ແນໃສ່ສື້າງສະພາບຄ່ອງຂອງຮ ື້ນ ທຄຕລ ໃນຕະຫາດຂັນສອງ.
ສື້າງຜູ ຖ
ທນທີ່ໄດື້ຈາກການອອກຈາໜ່າຍ
ື້ ື້ ແມ່ ນຈົດເຂົາລາຍຮັ
ື້
ຮນື້ ພາຍຫງັ ຫັກຄ່າໃຊື້ຈ່າຍໃນການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນຄັງນີ
ບຂອງກະຊວງການເງ ິນທັງໝົດ.
3.

ປັ ດໄຈຄວາມສ່ຽງ
ການລົງທນໃນຮນື້ ແມ່ ນມີຄວາມສ່ຽງ,

ດື້ວຍເຫດນີ ື້

ື້ ນໃນໜັງສືຊວນຊື ື້
ນັກລົງທນຄວນພິຈາລະນາຂມູ

ສະບັບນີຢື້ ່ າງຮອບຄອບກ່ ອນການຕັດສິນໃຈລົງທນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນປັ ດໄຈດື້ານຄວາມສ່ຽງຕ່ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງກັບ

ື້
ທະນາຄານ. ບັນດາປັ ດໄຈຄວາມສ່ຽງທີ່ລະບໄວື້ໃນໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ບນີ ື້ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງດື້ານບວກ

ື້
ຫ ື ລົບຕ່ ກັບ ທຄຕລ ແລະ ມູນຄ່າຮນື້ ຂອງ ທຄຕລ. ນອກຈາກນີອາດຈະມີ
ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງອື່ນໆອີກ ຊື່ງບ່ ແມ່ ນ

ື້
ື້ ່ ານັນ,
ື້ ແຕ່ອາດເປັ ນຄວາມສ່ຽງທີ່ບ່ ໄດື້ມີຜນ
ົ ກະທົບ
ສະເພາະແຕ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດື້ລະບໄວື້ໃນໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ບນີເທົ
ຫາຍຕ່ ພາບລວມຂອງ ທຄຕລ ໃນປະຈບັນ, ແຕ່ໃນອະນາຄົດຄວາມສ່ຽງຕ່ າງໆທີ່ກ່ າວມາອາດສົ່ງຜົນກະທົບກັບລາຍ

ຮັບ, ຜົນກາໄລ, ສະພາບຄ່ອງ, ແຫ່ ງເງ ິນທນ ແລະ ໂອກາດທາງທລະກິດຂອງ ທຄຕລ.
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທຄຕລ
ຂອງທະນາຄານ

ື້
ໄດື້ຄານງສະເໝີວ່າການບລິຫານຄວາມສ່ຽງແມ່ ນເປັ ນປັ ດໄຈພືນຖານຂອງການດ
າເນີນທລະກິດ
ີ ານການົດແນວທາງໃນການບລິຫານຄວາມສ່ຽງໄວື້ຢ່າງຈະແຈ ື້ງ
ໂດຍໄດື້ມກ

ີ ນ
ົ ໄກການບລິຫານທີ່ດີ,
ທະນາຄານໄດື້ມກ
ທະນາຄານ ແລະ

ັ ື້
່າ
ເພື່ອໃຫື້ໝນໃຈວ

ື້ ່ ການດາເນີນທລະກິດຂອງ
ເພື່ອຮັບປະກັນຕ່ ຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂນຕ

ເສີມສື້າງໃຫື້ຂະບວນການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ມີປະສິດທິພາບໄດື້ມາດຕະຖານໃກ ື້ຄຽງລະດັບ

ັ ເກນບາເຊວ (Basel). ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ ແມ່ ນປະກອບ
ສາກົນ ແລະ ໃຫື້ສອດຄ່ອງກັບຫກ
ດື້ວຍຄະນະກາມະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ

ື້ ລິຫານລະດັບສູ ງທີ່ມີບດ
ົ ບາດສາຄັນໃນການການົດ
ຄະນະຜູ ບ

ແລະ ທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ.
ຂະບວນການບລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ ແມ່ ນເລີ່ມຈາກການລະບຄວາມສ່ຽງທີ່ສາຄັນທີ່ອາດຈະ
ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ການດາເນີນທລະກິດຂອງທະນາຄານ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະປະເພດ, ການຕິດຕາມ ແລະ

ີ ກ ື້ໄຂ
ຄວບຄມຄວາມສ່ຽງໃຫື້ຢ່ ູ ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ພື້ອມທັງລາຍງານໃຫື້ຄະນະບລິຫານຮັບຊາບ ເພື່ອຫາວິທແ

ັ :ື້
ໃຫື້ທັນກັບສະພາບການ. ບັນດາປັ ດໄຈຄວາມສ່ຽງທີ່ນັກລົງທນຄວນພິຈາລະນາກ່ ອນການຕັດສິນໃຈລົງທນມີດ່ ງນີ
ຄວາມບ່ ແນ່ ນອນຂອງສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນ

3.1

ຄວາມບ່ ແນ່ ນອນຂອງສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ

ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫື້ເກີດ

ຄວາມທື້າທາຍຕ່ ການດາເນີນທລະກິດຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງອາດເປັ ນປັ ດໄຈສ່ຽງຕ່ ທະນາຄານໃນໄລຍະຕ່ ໄປ.
ື້ ່ ເກີດວິກດ
ິ ການດື້ານການເງ ິນໂລກ
ປັ ດໄຈສ່ຽງທີ່ສາຄັນກຄືການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກທີ່ຊື້າລົງ ນັບຕັງແຕ

ັ ໄດື້ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ ໃນລະດັບ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາສະພາບການບລິໂພກ ແລະ ການລົງທນໃນຂະແໜງເສດຖະກິດຫກ
ຕ່ າເປັ ນເວລາດົນ

ຊື່ງເຮັດໃຫື້ເກີດມີກາລັງການຜະລິດສ່ວນເກີນ

ແລະ

ື້ ວຂອງ
ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາການຟືນຕົ

ື້ ນຢູ່ ໃນ
ເສດຖະກິດໂລກຍັງລື້າຊື້າໂດຍສະເພາະແມ່ ນເສດຖະກິດຢູໂຣບທີ່ໄດື້ປະເຊີນກັບບັນຫາໄພວ່າງງານ ແລະ ໜີສິ
ລະດັບສູງ. ສ່ວນສະພາບເສດຖະກິດໃນປະເທດຍີ່ປ່ ນກໄດື້ປະສົບກັບບັນຫາເງ ິນຝດເປັ ນເວລາດົນ, ດື້ວຍສະພາບ
ການດັ່ງກ່ າວນັນື້ ອາດຈະເຮັດໃຫື້ການລົງທນມີການຢດສະງ ັກໄດື້.
-

ປັດໄຈພາຍນອກ
ື້ ດແຍ່ ງທາງການຄື້າລະຫວ່າງ ສປ ຈີນ - ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເນື່ອງຈາກໃນປີ 2018 ທີ່
ສິ່ງທື້າທາຍຈາກຂຂັ

ື້
ື້ ່ ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຈດປະສົງກີດກັນທາງການຄື້າ ແລະ ຕອບໂຕື້
ຜ່ານມາ ສອງປະເທດໄດື້ມີການຂນພາສີ
ນາເຂົາເຊິ
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ອັນເປັນເຫດໃຫື້ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕ່ ເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດ ແລະ ອາດຈະລກລາມໄປເຖິງ
ເສດຖະກິດໂລກ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງທາງດື້ານເສດຖະກິດ ແລະ

ື້ ນຄື້າ. ໃນອີກມມໜ່ ງກເປັ ນທິດ
ການຄື້າກັບປະເທດຈີນໃນລະດັບສູ ງ ໂດຍສະເພາະການຫດລົງຂອງການນາເຂົາສິ

ື້
ທາງທີ່ດີໃຫື້ແກ່ ນັກລົງທນທີ່ບ່ ໝັນໃຈໃນເສດຖະກິ
ດຂອງສອງປະເທດມະຫາອານາດ ຫັນຄວາມສົນໃຈມາລົງທນໃນ
ື້ ງທາງການເມືອງ
ປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ໂດຍ ສປປ ລາວກເປັນປະເທດໜ່ ງທີ່ມີຄວາມໝັນຄົ

ແລະ ຍັງມີເສດຖະກິດທີ່ກາລັງຈະເລີນຂະຫຍາຍຕົວ.
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ື້ ດຕາດອກເບື້ຍຂອງອາເມລິກາໃນທື້າຍປີ ທ່ ຜ
ື້ ກ
ີ ່ ານມາ ແລະ ມີແນວໂນ ື້ມຈະປັ ບຂນອີ
ທິດທາງການປັ ບຂນອັ

ໃນອະນາຄົດ ຕະຫອດຮອດການແຂງຄ່າຂອງເງ ິນໂດລາສະຫະລັດ ຈະເຮັດໃຫື້ຄ່າໃຊື້ຈ່າຍໃນການລະດົມທນສູ ງຂນື້
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຕະຫາດເກີດໃໝ່

ື້ ດຕາດອກເບື້ຍຂອງອາເມລິກາອາດສົ່ງຜົນຕ່ ການໄຫອອກຂອງເງ ິນ
ການຂນອັ

ື້
ື້
ທນຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆເຂົາໄປສູ່
ອາເມລິກາ ຊື່ງສົ່ງຜົນໃຫື້ເງ ິນໂດລາສະຫະລັດແຂງຄ່າຂນື້ ທັງໝົດນັນແມ່
ນເປັ ນ
ື້
ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫື້ຄ່າໃຊື້ຈ່າຍໃນການລະດົມທນເພີ່ມຂນ.

ື້
ນອກນັນການຊະລ
ຕົວຂອງເສດຖະກິດຈີນຍັງຈະສົ່ງຜົນ

ກະທົບໂດຍລວມຕ່ ເສດຖະກິດໂລກ.
ເຖິງແນວໃດກຕາມ, ຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດ ແມ່ ນມາຈາກຜົນກະທົບຈາກປັ ດໄຈພາຍນອກ

ີ ລຽງ ແລະ ຄວບຄມໄດື້. ສາລັບມາດຕະການເພື່ອຫດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່ າວ ທະນາຄານໄດື້ໃຫື້
ທີ່ບ່ ສາມາດຫກ

ື້ ນໃນການ
ຄວາມສາຄັນຕ່ ການຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດຢ່າງໃກ ື້ຊິດ ແລະ ຕ່ ເນື່ອງເປັ ນສິ່ງທີ່ຂາດບ່ ໄດື້ ເພື່ອເປັ ນຂມູ

ີ ວາມເໝາະສົມກັບການປ່ຽນ ແປງ
ຕັດສິນໃຈໃຫື້ທະນາຄານ ສາມາດປັ ບແຜນຍດທະສາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫື້ມຄ
ັ ຜົນກະທົບໜື້ອຍທີ່ສດ.
ຂອງສະພາບເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍໃຫື້ທະນາຄານໄດື້ຮບ
-

ປັດໄຈພາຍໃນ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາລະບຽບການຂອງ ທຫລ ແມ່ ນໄດື້ການົດສ່ວນຕ່ າງລະຫວ່າງເງ ິນຝາກ-ເງ ິນກູ ື້ ບ່ ໃຫື້ເກີນ 3%

ີ ານປ່ຽນແປງບາງລະບຽບການໃນປີ 2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຂ ື້
(ສາມສ່ວນຮື້ອຍເປີ ເຊັນ). ຕ່ ມາໃນປີ 2019 ໄດື້ມກ
ຕົກລົງວ່າດື້ວຍການການົດອັດຕາດອກເບື້ຍຂອງທະນາຄານທລະກິດ, ເລກທີ 140/ທຫລ ທີ່ມີໃຈຄວາມສາຄັນແມ່ ນ
ໄດື້ອະນຍາດໃຫື້ທະນາຄານທລະກິດການົດອັດຕາດອກເບື້ຍເງ ິນຝາກ-ເງ ິນກູ ື້

ຂອງຕົນເປັ ນໄປຕາມກົນໄກການຕະ

ຫາດ. ປັດໄຈດັ່ງກ່ າວຈະຊ່ວຍກະຕນື້ ໃຫື້ທະນາຄານທລະກິດ ກຄື ທຄຕລ ໃຫື້ສາມາດການົດອັດຕາດອກເບື້ຍເງ ິນ
ື້ ນໃນການດາເນີນງານ. ພື້ອມ
ັ ການບລິຫານຕົນທ
ຝາກຂອງຕົນໃຫື້ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ຫກ

ັ ື້ ຍັງສາມາດບລິຫານອັດຕາດອກເບື້ຍເງ ິນກູໃຫື້
ື້ ສອດຄ່ອງຕາມແຫ່ ງທນ.
ກັນນັນ

ປັ ດໄຈພາຍໃນຂອງເສດຖະກິດລາວທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ ທະນາຄານຍັງໄດື້ແກ່ ການການົດນະໂຍບາຍ

ອັດ ຕາດອກເບື້ຍຂອງ ທຫລ ທີ່ມີແນວໂນ ື້ມຫດລົງຊື່ງຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕ່ ການລະດົມເງ ິນຝາກຂອງທະນາຄານ
ປະກອບກັບຄວາມຕື້ອງການຖືຄອງເງ ິນສົດຂອງປະຊາຊົນຍັງມີສູງ,

ື້
ການຫດຜ່ອນການລົງທນໃນໂຄງສື້າງພືນຖານ

ໂຄງລາງ ແລະ ການເບີກຈ່ າຍງ ົບປະມານຂອງພາກລັດຍັງລື້າຊື້າ ເຮັດໃຫື້ພາກການລົງທນປະສົບກັບການຂາດແຄນ

ື້ າຊື້າຕາມມາ. ພື້ອມກັນນັນການກ
ື້
ເງ ິນທນ ຊື່ງເປັ ນສາຍເຫດກ່ ໃຫື້ເກີດມີການຊາລະໜີລື້
ານົດກົດເກນໃນການຄ ື້ມ
ື້ ເພື່ອໃຫື້ເປັ ນໄປຕາມ
ຄອງລະບົບສະຖາບັນການເງ ິນຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີແນວໂນ ື້ມຮັດແໜື້ນຂນ

ເກນການົດຂອງອົງກອນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ເປັ ນສະມາຊິກ.

ັ ນະໂຍບາຍດື້ານອັດຕາດອກເບື້ຍ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຝື ດເຄືອງ. ທຄຕລ ໄດື້
ເພື່ອເປັ ນການຮັບມືກບ

ັ ມາດຕະການໃນການົດສັດສ່ວນລະຫວ່າງເງ ິນຝາກ ແລະ ເງ ິນກູ ື້ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່ າວໃນອັດຕາ
ປະຕິບດ

ສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ດັ່ງນີ:ື້

 ວາງແຜນການລະດົມເງ ິນຝາກໄລຍະສັນື້ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

I-9

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ື້
 ວາງແຜນການລະດົມເງ ິນຝາກໃຫື້ແທດເໝາະກັບແຕ່ ລະເຂດ ໂດຍສະເພາະເນັນການລະດົ
ມເງ ິນຝາກມີກາ
ນົດໃຫື້ກວມອັດຕາສ່ວນຫາຍຂອງເງ ິນຝາກທັງໝົດເພື່ອເຮັດໃຫື້ການລະດົມທນ ສອດຄ່ອງກັບການນາໃຊື້

ທນທີ່ເປັ ນທນໄລຍະຍາວ.

 ຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມເງ ິນຝາກສະກນເງ ິນກີບໃຫື້ຫາຍຂນື້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລະດົມເງ ິນສະກນໂດລາ
ແລະ ສະກນບາດ.
 ທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ ຜະລິດຕະພັນເງ ິນຝາກມີການົດໄລຍະຍາວວ່າແທດເໝາະກັບຄວາມຕອື້ ງການ
ື້ ງກ່ ມລູກຄື້າເປົ າໝາຍ.
ື້
ຂອງລູກຄື້າ, ພື້ອມທັງຈາແນກກ່ ມລູກຄື້າ ແລະ ໂຄສະນາໃຫື້ເຂົາເຖິ
ໃນຂະນະດຽວ
ກັນກຕື້ອງພິຈາລະນາໂປຣໂມຊັນເງ ິນຝາກທີ່ເໝາະສົມໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າເງ ິນຝາກ

ເພື່ອລະດົມເງ ິນໄລຍະຍາວ

ໄດື້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ື້ ຄອງບລິຫານສີນເຊື່ອ, ອີງໃສ່ສະພາບເສດຖະກິດ ເພື່ອເປັ ນບ່ອນອີງໃນການວິເຄາະ
 ເພີ່ມມາດຕະການຄມ
ື້ ກບ
ັ ໂຄງການຕ່ າງໆ.
ຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ອຍເງ ິນກູໃຫື້
 ເອົາໃຈໃສ່ການຕິດຕາມ,

ດູແລລູກຄື້າຢ່າງໃກ ື້ສິດ

ື້
ຫດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂນ.

 ໃຫື້ຄາແນະນາລູກຄື້າໃນການບລິຫານການເງ ິນ,

ເພື່ອກາໄດື້ສະພາບການດາເນີນທລະກິດຂອງລູກຄື້າ,

ື ລູກຄື້າໃນດື້ານການດາເນີນທລະກິດໃຫື້
ແນໃສ່ຊ່ວຍເຫອ

ື້
ັ ສະພາບປ່ຽນແປງທາງທລະກິດ.
ໄດື້ຕາມເປົາໝາຍ
ແລະ ສາມາດຮັບມືກບ
ຄວາມສ່ຽງດື້ານສິນເຊື່ອ

3.2

ື້ ຢື
ູ ື້ ມ ຫ ື ຄູ່ ສັນຍາບ່ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ຕາມເງ່ ອນ
ື
ຄວາມສ່ຽງດື້ານສິນເຊື່ອໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງຈາກການທີ່ຜູ ກ

ື້ ່ ອ
ື້ ກລົງໃນສັນຍາ ຊື່ງອາດເປັ ນເພາະຄູ່ ສັນຍາປະເຊີນບັນຫາທາງການເງ ິນເຮັດໃຫື້ບ່ ສາມາດຊາລະໜີເມື
ໄຂແລະ ຂຕົ

ັ ຕາມສັນຍາ ຊື່ງສົ່ງຜົນໃຫື້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ່ ທລະກິດທະນາຄານ ເປັ ນຕົນື້
ຄົບການົດໄດື້ ຫ ື ເຈດຕະນາບ່ ປະຕິບດ
ແມ່ ນລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ. ຄວາມສ່ຽງທາງດື້ານສິນເຊື່ອແມ່ ນເກີດມາຈາກຫາຍປັ ດໄຈໄດື້ແກ່ :
-

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ
ປັ ດໄຈຄວາມສ່ຽງເກີດຈາກພາຍນອກທີ່ສາຄັນ

ື້ ງຂອງເສດຖະກິດທັງພາຍ
ແມ່ ນມາຈາກສະພາບການຂນລົ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາດອກເບື້ຍ, ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ສະພາວະທາງ

ື້ ນອກນັນຍັ
ື້ ງມີປັດໄຈພາຍນອກອື່ນໆອີກທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ ເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຊາລະໜີ ື້
ດື້ານການເມືອງເປັ ນຕົນ,
ຂອງລູກຄື້າ, ຄວາມຈິງໃຈຂອງລູກຄື້າ, ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງ ທຫລ ທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງກັບການບລິຫານສິນເຊື່ອ

ື້ ການຈັດລະດັບຄວາມ
ື້ ),
ຂອງທະນາຄານທລະກິດ ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມມາດຕະການທາງດື້ານສິນເຊື່ອ (ການຈັດຊັນໜີ
ື້
ື
ສ່ຽງທາງດື້ານສິນເຊື່ອຂອງລູກຄື້າແຕ່ ລະລາຍ, ການການົດເງ່ ອນໄຂ
ແລະ ອານາດໃນການອະນມັດສິນເຊື່ອເປັ ນຕົນ.

ື້ ນເຊື່ອ ແລະ ການຫັກເງ ິນແຮຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອຕ່ ກັບລາຍການສິນເຊື່ອຂອງ ທຄຕລ
ື້ ສິ
ການຈັດຊັນໜີ
ື້ ກລົງ ສະບັບເລກທີ 512/ທຫລ, ລົງວັນທີ 29 ມິຖນາ 2018 ຂອງ ທຫລ ຊື່ງມີລາຍ
ັ ຕາມຂຕົ
ແມ່ ນໄດື້ປະຕິບດ
ລະອຽດດັ່ງນີ:ື້
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ື້ ື້ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງ ິນແຮຂັນຕ
ື້ ່ າ
ຕາຕະລາງ 14: ການຈັດຊັນໜີ
ື້ ່ ຖືກຈັດຊັນື້
ໜີທີ

ຈານວນວັນຄື້າງຊາລະ

ໜີປົື້ ກກະຕິ

< 30

(Normal or Pass)
ື້
ໜີຄວນເອົ
າໃຈໃສ່
(Watch or Special Mention)
ໜີຕື້ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ
(Substandard)
ື້ ງໃສ
ໜີສົ
(Doubtful)
ໜີສູື້ ນ
(Loss)

ື້ ່ າ
ອັດຕາສ່ວນເງ ິນແຮຂັນຕ
0,5%

30 ≥ ແຕ່ບ່ ເຖິງ 90

3%

90 ≤ ແຕ່ບ່ ເຖິງ 180

20%

180 ≤ ແຕ່ບ່ ເຖິງ 360

50%

≥ 360

100%

ິ ຕາມສະພາບເສດຖະກິດຢ່າງໃກ ື້ຊິດ ແລະ ຕ່ ເນື່ອງ ເພື່ອ
ການຮັບມືຕ່ ຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່ າວ ທຄຕລ ໄດື້ຕດ

ີ ບ
ັ ມື ຫ ື ປື້ອງກັນ ໃນກລະນີມກ
ີ ານປ່ຽນແປງສະພາບພາຍນອກທີ່ສົ່ງຜົນລົບຕ່ ທະນາຄານ ແລະ ຄົນື້
ຊອກຫາວິທຮ

ື້ ານວຍ ແລະ ນອກຈາກນີ ື້ ທຄຕລ ໄດື້ຍກ
ົ ສູ ງການດາເນີນທລະກິດ
ຄວື້າຫາໂອກາດເມື່ອສະພາບເສດຖະກິດເອືອອ
ີ ວາມສອດຄ່ອງກັບນິຕກ
ິ າກ່ ຽວຂື້ອງໃນປະຈບັນ ແລະ ບາງລະບຽບອາດປ່ຽນແປງ
ໂດຍສະເພາະດື້ານສິນເຊື່ອໃຫື້ມຄ

ື້ ເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງບາງລະບຽບການກ່ ຽວກັບທະນາຄານໃນອະນາຄົດ, ທະນາຄານ ໄດື້
ໃນຕ່ ໜື້າ. ສະນັນ,
ື້
ັ ທີ່ປກສາລະດັບສາກົນເຂົາມາຊ
່ ວຍເພື່ອປັ ບປງລະບຽບພາຍ
ກະກຽມຄວາມພື້ອມຫາຍດື້ານ ແລະ ໄດື້ວ່າຈ ື້າງບລິສດ

ື້ ນ
ັ ງານດື້ານສິນເຊື່ອ, ເຄື່ອງມືສະໜັບສະໜູນການວິເຄາະຂມູ
ໃນຕ່ າງໆ ແລະ ຊອກຫາເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການປະຕິບດ
ີ ື້ ດຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ ແລະ ເຄື່ອງມືຈດ
ັ ອັນດັບສິນເຊື່ອ.
ທາງການເງ ິນ, ເຄື່ອງມືໃຊື້ຊວັ
-

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍໃນ
ື້
ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງເກີດຈາກພາຍໃນແມ່ ນປັດໃຈທີ່ເກີດຂນຈາກພາຍໃນຂອງທະນາຄານເອງໄດື້
ແກ່ : ການວິ

ື້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ເຄາະ ແລະ ປະເມີນສິນເຊື່ອ, ການປະເມີນ ແລະ ຮັບຫກ
ນ, ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານສິນເຊື່ອ, ຂະ

ື້ ນຕອນ
ື້
ິ ຕາມ ແລະ ຄມ
ື້ ຄອງບລິຫານສິນເຊື່ອ ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົນຂັ
ບວນການອະນມັດ, ລະບອບ, ລະບົບ, ເຄື່ອງມືຕດ
ກ່ ອນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ

ື້
ື້ ນໃຫື້ທະນາຄານທັງໝົດຂອງລູກຄື້າ.
ຈົນຮອດຂັນຕອນສ
ດທື້າຍກຄືການຊາລະເງ ິນກູຄື

ັ ຂອງທະນາຄານ, ການບລິຫານດື້ານສິນເຊື່ອຈ່ ງເປັ ນບັນຫາທີ່ສາຄັນທີ່ສດຂອງ
ເນື່ອງຈາກສິນເຊື່ອແມ່ ນທລະກິດຫກ

ື້ ຄອງທາງດື້ານສິນເຊື່ອດີກຈະສົ່ງຜົນດີຕ່ ທະນາຄານ ເຮັດໃຫື້ທະນາຄານມີ
ທະນາຄານ. ຖື້າການບລິຫານ ຫ ື ການຄມ
ົ
ຜົນກາໄລ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂື້າມ ຖື້າຫາກການບລິຫານສິນເຊື່ອຫາກບ່ ມີປະສິດທິພາບ ອາດຈະກ່ ໃຫື້ເກີດມີຜນ

ກະທົບໂດຍກົງຕ່ ລາຍຮັບຂອງທະນາຄານ.
ີ ່ ວຍງານສະເພາະເພື່ອບລິຫານ ແລະ
ໃນການຮັບມືຕ່ ກັບການບລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ ທຄຕລ ໄດື້ມໜ

ີ ະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການເປັ ນບ່ອນອີງໃນ
ຄ ື້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ, ໃນທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ໄດື້ມນ
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ື້
ັ ແລະ ຄມ
ື້ ຄອງບັນດາຄູ່ສັນຍາ, ນອກຈາກນັນື້ ທຄຕລ ຍັງໄດື້ມກ
ີ ານທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
່ ຊັດເຈນເພື່ອ
ື້
ື້
ື້
ັ ການ ແລະ ເປົ າໝາຍທີ
າງວັດທະນະທາສິນເຊື່ອທີ່ເຂັມແຂງໂດຍມີ
ຫກ
ໃກ ື້ສິດ, ທະນາຄານເນັນການສື້

ື້
ັ ການປະຕິບດ
ັ ງານດື້ານສິນເຊື່ອ ແລະ
ໃຫື້ພະນັກງານສິນເຊື່ອເຂົາໃຈຫ
ກ

ື້
ສື່ສານບົນພືນຖານດຽວກັ
ນທົ່ວລະບົບ

ື້ ງມີການຈັດຝກອົບຮົມໃຫຍ່ ທົ່ວລະບົບ ແລະ ສອບເສັງ ເພື່ອວັດແທກຄນນະພາບພະນັກງານສິນເຊື່ອໃນ
ນອກນັນຍັ

ທກໆປີ .
ັ ການສາກົນ ໂດຍສະເພາະ BASEL
ທຄຕລ ໄດື້ອອກນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ ອີງຕາມຫກ

ື້ ຄອງບລິຫານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ ມ
ື້ ສ
ີ ່ ວນກ່ ຽວຂື້ອງກັບວຽກງານສິນ
II ເຊິ່ງລວມທັງການການົດ: ການຄມ

ື້
ັ ການປະເມີນ ແລະ ອະນມັດສິນເຊື່ອ, ຫກ
ັ ຊັບຄາປະກັ
ເຊື່ອ, ຫກ
ນ, ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອການຫດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ.

ລວມໄປເຖິງຈະໄດື້ນາໃຊື້ລະບົບຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອແບບໃໝ່ມານາໃຊື້ໃນຂະບວນການປະເມີນ

ແລະ ວິເຄາະສິນເຊື່ອເພື່ອຊ່ວຍໃຫື້ທະນາຄານສາມາດຈັດລະດັບສິນເຊື່ອໃຫື້ໃກ ື້ຄຽງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ
ສາມາດສະທື້ອນຄວາມເປັ ນຈິງໄດື້ຫາຍທີ່ສດ ເພື່ອຫດຜ່ອນການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ບ່ ມີປະສິດທິພາບ.
-

ື້
ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງດື້ານສິນເຊື່ອຈາກລູກໜີລາຍໃຫຍ່
ື້
ຄວາມສ່ຽງດື້ານສິນເຊື່ອຈາກລູກໜີລາຍໃຫຍ່
ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການທີ່ທະນາຄານປ່ອຍເງ ິນ

ື້ ່ ມໃດກ່ ມໜ່ ງ ຫ ື ໂຄງການໃດໜ່ ງທີ່
ື້
ກູ ື້ ຫ ື ລົງທນ, ສື້າງພາລະຜູ ກພັນທາງການເງ ິນ, ໃຫື້ການຄາປະກັ
ນໃຫື້ແກ່ ລູກໜີກ

ື້ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ ຖານະທາງການເງ ິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ມີມູນຄ່າສູງ ຫາກເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂນກ
ື້
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງດື້ານສິນເຊື່ອຈາກລູກໜີລາຍໃຫຍ່
ການດາເນີນທລະກິດຂອງທະນາຄານ. ຕ່ ກັບການຄມ
ນັນື້ ທະນາ
ຄານຕ ື້ອງກະຈາຍຄວາມສ່ຽງອອກໄປໃນຫາຍກ່ ມລູກຄື້າ.
ັ ຕ່ ກັບຄວາມສ່ຽງຂື້າງເທິງ ທຄຕລ ໄດື້ມນ
ີ ະໂຍບາຍຄມ
ື້ ຄອງສິນເຊື່ອ ໂດຍກາ
ມາດຕະການໃນການປະຕິບດ

ື້ ່ ງ ແລະ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ
ັ ບກຄົນ ຫ ື ບລິສດ
ັ ໃດໜ່ ງບ່ ໃຫື້ເກີນ 25% ຂອງທນຊັນໜ
ນົດການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫື້ກບ

ື້ ່ ງ. ທີ່ສາຄັນ, ການໃຫື້ສນ
ັ ໃດໜ່ ງບ່ ໃຫື້ເກີນ 50% ຂອງທນຊັນໜ
ິ ເຊື່ອແກ່ ບັນດາລູກຄື້າລາຍໃຫຍ່
ໃຫື້ກັບກ່ ມບລິສດ
ື້
ື້ ່ ງ ຂອງ ທຄຕລ.
(10% ຂອງທນຂນໄປ)
ລວມກັນຕື້ອງບ່ ເກີນ 8 ເທົ່າ ຫ ື 800% ຂອງທນຊັນໜ
-

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງດື້ານສິນເຊື່ອຈາກຂະແໜງເສດຖະກິດ
ຄວາມສ່ຽງດື້ານສິນເຊື່ອຈາກຂະແໜງເສດຖະກິດ ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການທີ່ທະນາຄານປ່ອຍ

ື້ ່ ຢູ່ ໃນຂະແໜງເສດຖະກິດໃດໜ່ ງທີ່ມີມູນຄ່າສູ ງ ຫາກ
ເງ ິນກູ ື້ ແລະ/ຫ ື ສື້າງພາລະຜູ ກພັນທາງການເງ ິນໃຫື້ແກ່ ລູກໜີທີ
ເກີດພາວະຕົກຕ່ າໃນຂະແໜງເສດຖະກິດນັນື້ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ ຖານະທາງ
ິ ເຊື່ອໃນໂຄງການກ່ ສື້າງ
ການເງ ິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດາເນີນທລະກິດຂອງທະນາຄານ ເຊັ່ນ: ການໃຫື້ສນ

ື້
່ າງ, ຂະແໜງການກ່ ສື້າງ ແລະ ອື່ນໆ. ທະນາຄານຕອ
ື້ ງກະຈາຍຄວາມສ່ຽງຈາກການໃຫື້ສນ
ິ ເຊື່ອໃນ
ພືນຖານໂຄງລ
ຂະແໜງການເສດຖະກິດໃດໜ່ ງອອກໄປເພື່ອບ່ ໃຫື້ເກີດຜົນກະທົບຕ່ ທະນາຄານ ຖື້າຫາກເກີດພາວະເສດຖະກິດ

ຕົກຕ່ າໃນຂະແໜງເສດຖະກິດໃດໜ່ ງ.
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ສາລັບມາດຕະການຕ່ ກັບການບລິຫານຄວາມສ່ຽງດື້ານສິນເຊື່ອຈາກຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ທຄຕລ ໄດື້

ື້
ິ ເຊື່ອແກ່ ຂະແໜງການ
ສນ
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອໄປຫາຍຂະແໜງການ ໂດຍເນັນການໃຫື້
ເສດຖະກິດໃດໜ່ ງບ່ ເກີນ 30% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.
ຄວາມສ່ຽງດື້ານຕະຫາດ

3.3

ື້
ຄວາມສ່ຽງດື້ານຕະຫາດແມ່ ນຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕ່ ລາຍຮັບຂອງ ທຄຕລ ອາດເກີດຂນຈາກການເຮັ
ດທລະກາ

ື້ ນ ແລະ ທນ ຊື່ງອາດເປັ ນ
ຫ ື ການຕີມູນຄ່າໃນບົດລາຍງານການເງ ິນຂອງ ທຄຕລ ທີ່ອາດຈະກະທົບຕ່ ຊັບສິນ, ໜີສິ
ຜົນກະທົບຕ່ ກາໄລ/ຂາດທນຂອງທະນາຄານ,

ສາເຫດຂອງຜົນກະທົບດັ່ງກ່ າວແມ່ ນມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ

ັ ຊັບໃນຕະຫາດທີ່ ທຄຕລ ລົງທນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ
ອັດຕາດອກເບື້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ລາຄາຂອງຫກ

ື້ ອຍ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດື້ໃນໄລຍະ
ໃນປະຈບັນເຫັນວ່າຄວາມສ່ຽງດື້ານຕະຫາດສາລັບ ທຄຕລ ແມ່ ນມີໂອກາດເກີດຂນໜື້

ຜ່ານມາ:
-

ີ ່ ວຍໃຫື້ ທຄຕລ ຫດຜ່ອນການຈ່ າຍພັນທະຜູ ກພັນ
ອັດຕາດອກເບື້ຍມີແນວໂນ ື້ມຫດລົງ ຊື່ງເປັ ນຜົນດີທ່ ຊ

ື້ ຫາຍຂນື້ ແຕ່ກເຫັນວ່າການຫດລົງຂອງອັດຕາ
ຂອງດອກເບື້ຍເງ ິນຝາກ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເງ ິນກູໄດື້

ດອກເບື້ຍໄດື້ເຮັດໃຫື້ການລະດົມທນຈາກເງ ິນຝາກຂະຫຍາຍຕົວຊື້າລົງ ຕ່ ກັບເຫດການນີ ື້ ທຄຕລ ໄດື້ມີ
ການປັ ບປງນະໂຍບາຍ

ເພື່ອຫດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່ າວ

ໂດຍການໃຫື້ອັດຕາດອກເບື້ຍທີ່ຍືດຍ່ ນຕາມ

ົ ຫາຍທີ່ສດ.
ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ນາໃຊື້ແຫ່ ງທນໃນຕະຫາດ ໃຫື້ເກີດປະສິດທິຜນ
-

ື້
ິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ທຄຕລ ໂດຍສ່ວນຫາຍແມ່ ນໃຫື້ບລິການລູກຄື້າທີ່ຕື້ອງການ
ທລະກາການຊື-ຂາຍເງ

ຊາລະສະສາງຄ່າສິນຄື້າ ແລະ ຄ່າບລິການລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ອປື້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນ

ື້
ິນຕາຕ່ າງປະເທດພາຍໃນວັນ.
ແປງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ທະນາຄານແມ່ ນເຮັດທລະກາການຊື-ຂາຍເງ
-

ັ ຊັບຂອງ ທຄຕລ ທັງໝົດແມ່ ນປະກອບມີລາຍການພັນທະບັດ ແລະ ຮນື້ ໃນຕະຫາດຫກ
ັ
ການລົງທນໃນຫກ

ຊັບລາວ ຊື່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕ່ າ ເນື່ອງຈາກເປັ ນພັນທະບັດລັດຖະບານ ແລະ

ລາຄາຮນື້ ໃນຕະຫາດ

ພາຍໃນກມີຄວາມຜັນຜວນໜື້ອຍ.
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງດື້ານຕະຫາດ
ການຮັບມືຕ່ ຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່ າວ ທຄຕລ ກໄດື້ສືບຕ່ ປັ ບປງການບລິຫານຄມ

ຢ່າງຕ່ ເນື່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນການດາເນີນງານ ແລະ ໄປຄຽງຄູ່ ກັນກັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທາງດື້ານການ
ເງ ິນ ທັງໃນປະຈບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
3.4

ຄວາມສ່ຽງດື້ານການແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງການທະນາຄານ
ີ ່ ານມາ, ຂະແໜງການທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດື້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາທັງດື້ານ
ໃນຊມປີ ທ່ ຜ

ປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ເຊິ່ງເຫັນໄດື້ຈາກໃນປີ 2006 ສປປ ລາວ ມີທະນາຄານທລະກິດ ລວມທັງສາຂາ

ື້ ແຕ່ມາຮອດປີ 2019 ທະນາຄານທລະກິດ ໄດື້ເພີ່ມຂນື້
ທະນາຄານທລະກິດຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ພຽງແຕ່ 12 ແຫ່ງເທົ່ານັນ,
ື້
ເປັນ 43 ແຫ່ງ ເຊິ່ງໃນນີປະກອບມີ
: ທະນາຄານທລະກິດລັດ 3 ແຫ່ງ, ທະນາຄານສະເພາະກິດ 1 ແຫ່ງ, ທະນາຄານ

ທລະກິດລັດຮ່ວມທນ 3 ແຫ່ງ, ທະນາຄານເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ 8 ແຫ່ງ, ທະນາຄານທລະກິດທີ່
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ັ ລູກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ 8 ແຫ່ງ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທລະກິດຕ່ າງປະເທດ 20 ແຫ່ງ (ທຫລ,
ເປັນບລິສດ

ັ ດາທະນາຄານທລະກິດແຕ່ລະ
2019). ແນວໃດກຕາມ, ຈາກຈານວນທະນາຄານທີ່ເພີ່ມຫາຍຂນື້ ມັນໄດື້ເຮັດໃຫື້ບນ

ື້ ອຍໆ
ື້
ແຫ່ງ ມີການແຂ່ງຂັນທາງທລະກິດທີ່ຮນແຮງຂນເລື
ເພື່ອຍົກລະດັບຄນນະພາບໃນການບລິການຂອງຕົນໃຫື້
ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງໄດື້ ບ່ ຈະເປັ ນການສື້າງຜະລິດຕະພັນເພື່ອໃຫື້ບລິການແກ່ ລູກຄື້າ ດື້ວຍການການນາໃຊື້ເຕັກ
ີ ນສະໄໝໄດື້ແກ່ : ການບລິການຕູ ຖ
ື້ ອນເງ ິນສົດ (ATM), ຕູ ື້ຝາກເງ ິນອັດຕະໂນມັດ (CDM), ເຄືອຂ່າຍ
ໂນໂລຊີທ່ ທັ

ື້
B-Connex, BCEL One, i-Bank, EDC, SME Banking, ຜະລິດຕະພັນບັດເປັ ນຕົນແມ່
ນ BCEL
UnionPay, BCEL VISA, MasterCard ແລະ ບລິການອື່ນໆ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕອື້ ງການໃນອະນາຄົດ.
ການປ່ຽນແປງທາງດື້ານທລະກິດໃນຍກໄອທີ

3.5

ື້ ບສູ ງຂນ.
ື້ ສະນັນ,
ື້ ຈ່ ງເຮັດ
ປະຈບັນນີ ື້ ການແຂ່ງຂັນທາງດື້ານທລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງ ິນແມ່ ນນັບມືນັ

ັ ດາສະຖາບັນການເງ ິນ ກຄືບນ
ັ ດາທະນາຄານທລະກິດ ຕື້ອງໄດື້ປັ ບຕົວຢູ່ ຕະຫອດເວລາ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ
ໃຫື້ບນ

ື້ ່ ງຂັນເພື່ອໃຫື້ໄດື້ປຽບຄູ່ ແຂ່ງ. ດື້ວຍເຫດນີ,ື້ ການນາໃຊື້
ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນທລະກິດ ແລະ ສາມາດສື້າງຂແຂ

ື້
ເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝເຂົາໃນການດ
າເນີນທລະກິດຈ່ ງເປັ ນເລື່ອງຈາເປັ ນ ຕ່ ກັບສະພາບເສດຖະກິດທີ່

ມີການແຂ່ງຂັນສູ ງນີ ື້ ເພື່ອຫັນສູ່ ການໃຫື້ບລິການຂອງທະນາຄານທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້
ື້ ງການບລິການຂອງທະນາຄານໄດື້ສະດວກຢູ່ ທກທີ່ທກເວລາ,
ລູກຄື້າສາມາດເຂົາເຖິ
ແລະ

ຮັບປະກັນດື້ານຄວາມປອດໄພ

ຍົກສູ ງປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ພື້ອມທັງສື້າງຄວາມແຕກຕ່ າງທາງດື້ານທລະກິດ. ພື້ອມດຽວກັນນັນື້

ິ ສະເໝີວ່າ
ທະນາຄານຕື້ອງໄດື້ຄດ

ື້
ີ ນສະໄໝເຂົາມານ
ັ ື້
ການນາເອົາເຕັກໂນໂລຊີທ່ ທັ
າໃຊື້ນນແມ່
ນມີຄວາມສ່ຽງ

ໂດຍ

ື້ ນຂ່າວສານ ຫ ື ຄວາມປອດໄພທາງດື້ານລະບົບເຄືອ
ສະເພາະແມ່ ນຄວາມສ່ຽງທາງດື້ານໄພຄກຄາມດື້ານລະບົບຂມູ

ື້ ່ າງວ່ອງໄວມີຫາຍຮູ ບ
ີ ລື້ຽງບ່ ໄດື້ ແລະ ປະຈບັນ ແມ່ ນເພີ່ມຂນຢ
ຂ່າຍຄອມພີວເຕີຂອງທະນາຄານ ຊື່ງເປັ ນສິ່ງທີ່ຫກ

ແບບ ແລະ ມີຄວາມສັບຊື້ອນຫາຍຂນື້ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ ການຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊື້ບລິການຂອງລູກຄື້າ

ັ ໄປສູ່ ຄວາມເປັ ນມາດຕະຖານສາກົນຫາຍຂນື້ ແລະ ກຽມພື້ອມຢູ່ ຕະຫອດເວລາໃນ
ທະນາຄານຈ່ ງຈາເປັນຕື້ອງໄດື້ຫນ

ື້ ນຂ່າວສານທີ່ເຫັນໄດື້ ແລະ
ການປື້ອງກັນ ແລະ ການຮັບມືຕ່ ບັນຫາດັ່ງກ່ າວ ຊື່ງລັກສະນະຄວາມສ່ຽງດື້ານລະບົບຂມູ
ີ ານປື້ອງກັນມີຄ:ື
ວິທກ
່ ອມຕ່ ຊື່ງທະນາຄານໄດື້ນາໃຊື້ຊອຟ
ື້
ັ ອະນຍາດເຂົາມາເຊື
- ຄວາມສ່ຽງຈາກການນາເອົາອປະກອນອື່ນທີ່ບ່ ໄດື້ຮບ

ື້
ື້ ຄອງຊັບພະຍາກອນຄອມພີວເຕີແບບລວມສູ ນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູ ງ, ສາມາດປື້ອງກັນ
ແວເຂົາໃນການຄ
ມ

ົ ຄວນຕາມນະໂຍບາຍທີ່ ທະນາຄານໄດື້
ໄວຣັດຄອມພິວເຕີໄດື້ ໂດຍສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໄດື້ສມ

ການົດໄວື້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ັ ຂື້ອງບ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດື້ປົກກະຕິ ຊື່ງທະ
- ຄວາມສ່ຽງຈາກເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ ແລະ ອປະກອນໄອທີຂດ

ີ ບໃຊື້ພາຍໃນທະນາຄານ. ອປະກອນ
ນາ ຄານໄດື້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາບັນດາວັດຖອປະກອນໄອທີທ່ ຮັ

ື້ ງໄດື້ປ່ຽນອອກ, ປະກອບເຄື່ອງໃໝ່ທີ່ມີຄນນະພາບສູ ງກວ່າ, ອັບເດດເຕັກໂນ
ໃດໃຊື້ວຽກງານໄດື້ຫາຍປີ ຕອ
ີ ວາມພື້ອມໃນການປ່ຽນແທນ ສື້າງລະບົບແມ່ ຂ່າຍແລ່ນຄູ່ ຂະໜານ
ໂລຊີ, ຈັດຫາອປະກອນສາຮອງໃຫື້ມຄ

I-14

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ີ ກ
ັ ສະນະຕ່ ເນື່ອງໄດື້ຕະຫອດ
ທັງໃນສະຖານທີ່ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການບລິການໃຫື້ມລ
ເວລາ.

ື້ ນລູກຄື້າຂອງຜູ ບ
ື້ ່ ຫວັງດີ, ທະນາຄານໄດື້ອອກຄາແນະນາຜ່ານສື່ສັງຄົມ
- ຄວາມສ່ຽງທາງດື້ານໂຈນລະກາຂມູ
ື້ ນຂອງລູກຄື້າ,
ື້ ນ
ັ ເລ່ຫ່ ຽມຂອງຜູ ບ
ື້ ່ ຫວັງດີໃນການລັກລອບເອົາຂມູ
ອອນລາຍເປັ ນໄລຍະ ເພື່ອໃຫື້ລູກຄື້າຮູ ທ
ື້ ນສ່ວນຕົວເປັ ນຕົນແມ່
ື້
ື້
ີ ອ
ື້ ງກັນຂມູ
ພື້ອມທັງຮູ ື້ຈັກວິທປ
ນ ຊື່ຜູ ໃື້ ຊື້, ລະຫັດຜ່ານເຂົາລະບົ
ບ, ມີສະຕິລະວັງຕົວ

ື້ ນຂ່າວສານຜ່ານຊ່ອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ພື້ອມກັນນັນ,
ື້ ທະນາຄານຍັງມີຄະນະຮັບຜິດ
ໃນການນາໃຊື້ຂມູ

ື້ ນຂ່າວສານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອໃຫື້ທນ
ັ ສະພາບການ
ຊອບເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາການນາໃຊື້ຂມູ
ແລະ ແກ ື້ໄຂທັນເວລາ.

- ຄວາມສ່ ຽງທາງດື້າ ນຄວາມປອດໄພຂອງການນ າໃຊື້ຜ ະລິດ ຕະພັນ , ທະນາຄານໄດື້ມ ເີ ຄື່ອງມືໃ ນການ
ຕິດຕາມ, ປື້ອງກັນການຈູ່ໂຈມທາງດື້ານເຕັກໂນໂລຊີ (Cybercrime) ທີ່ໄດື້ມາດຕະຖານສາກົນ ເຊັ່ນ:

ື້
ື້ າໃຊື້ລະບົບ,
ການນາໃຊື້ Secure Socket Layer (SSL) ໃນການເຂົາລະຫັ
ດ, ຖອດລະຫັດ ຂອງຜູ ນ

ື້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ບ່ ວ່າຈະເປັ ນເວັບໄຊຂອງທະນາຄານ, ຜະລິດຕະພັນໄອແບັງ (i-Bank), ທັງນີກ
ປອດໄພໃນການນາໃຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງ ທຄຕລ.
ື້ ເພື່ອຮັບມືຕ່ ຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່ າວ ແລະ ສື້າງຄວາມໝັນໃຈໃຫື້
ື້
ື້ າໃຊື້ບລິການ, ຄູ່ ຮ່ວມ
ດັ່ງນັນ,
ແກ່ ລູກຄື້າຜູ ມ

ີ ວາມຈາເປັ ນໃນການນາໃຊື້ເງ ິນທນຈານວນ
ທລະກິດ, ນັກລົງທນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທະນາຄານຈ່ ງໄດື້ມຄ
ື້
ື້ ຽງລະດັບສາກົນ
ໜ່ ງເຂົາໃນການພັ
ດທະນາ, ປັ ບປງ ແລະ ຍົກລະດັບດື້ານລະບົບໄອທີໄປສູ່ ຄວາມທັນສະໄໝໃກຄ

ເທື່ອລະກ ື້າວ.
3.6

ັ ການ
ການປ່ຽນແປງທາງດື້ານລະບຽບຫກ
ື້ ຄອງທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນຕ່ າງໆໄດື້ວາງນະໂຍບາຍໃນ
ທຫລ ຊື່ງເປັ ນອົງກອນຄມ

ການຄ ື້ມຄອງສະຖາບັນການເງ ິນອອກມາເປັ ນແຕ່ ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫື້ການດາເນີນທລະກິດສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ

ື້ ຄອງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄມ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການ
ທາງດື້ານການເງ ິນຂອງ ທຫລ ເພື່ອເປັ ນບ່ອນອີງໃນການຄູມ
ດາເນີນທລະກິດຂອງທະນາຄານໄດື້ແກ່ :
ັ ການບາເຊວ II ( Basel II )
3.6.1 ຫກ
ື້ ກເລື່ອງຄວາມພຽງພຂອງເງ ິນທນຕ່ ຊັບສິນທີ່ມີນາໜັ
ື້ ກຄວາມສ່ຽງ. ໃນ
ັ ການບາເຊວ II ຈະເນັນໜັ
ໃນຫກ

ື້ ກຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະປະເພດນັນື້ ທຫລ ໄດື້ການົດໄວື້ຢ່າງຈະແຈ ື້ງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ່ ອນໄຂ
ື
ຊັບສິນທີ່ມີນາໜັ
ຂອງອົງກອນການເງ ິນສາກົນ

ື້ ນື້
ດັ່ງກ່ າວໃນເບືອງຕົ

ັ ຕາມຫກ
ັ ການ
ຊື່ງຈະສື້າງຄວາມຫຍ ື້ງຍາກໃຫື້ແກ່ ບັນດາທະນາຄານໃນການປະຕິບດ

ົ ກະທົບຕ່ ກັບຄວາມພຽງພຂອງທນ
ເນື່ອງຈາກມັນອາດຈະມີຜນ

ແລະ

ື້ ຂອງ
ລາຍຮັບຕົນຕ

ທະນາຄານທລະກິດ. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພຂອງທນ (Capital Adequacy Ratio: CAR) ແມ່ ນເປັ ນ

ີ ໃນການວັດແທກຄວາມພຽງພຂອງເງ ິນທນຕ່ ຊັບສິນສ່ຽງ ຊື່ງຄິດໄລ່ຈາກທນຊັນື້ I (Capital Tier 1)
ເຄື່ອງມືທ່ ໃຊື້

ແລະ ທນຊັນື້ II (Capital Tier 2) ທຽບກັບຊັບສິນສ່ຽງທັງໝົດ (Risk Assets):
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ື້ ກຄວາມສ່ຽງທັງໝົດ] X 100 ≥ 8%.
CAR =[( ທນຊັນື້ 1 + ທນຊັນື້ 2 ) / ລວມຜົນຄູນຊັບສິນທີ່ມີນາໜັ
ື້
ັ ການບາເຊວ II ແມ່ ນຍັງພວມສືບຕ່ ຄົນຄວື້
ັ ການໃຫື້
ໃນປະຈບັນ ຄູ່ມືຫກ
າທາງດື້ານລະບຽບ ແລະ ຫກ

ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງຂະແໜງການທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ. ດັ່ງນັນື້ ທຄຕລ ຈ່ ງໄດື້ກຽມຄວາມ
ພື້ອມ ແລະ ໃຫື້ຄວາມສາຄັນໃນການຝກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່ າວເປັ ນປະຈາ

ື້
ັ ຕາມຫກ
ັ ເກນບາເຊວ II ຂອງທະນາຄານໃນອະນາຄົດ.
ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍອື່ນ
3.6.2 ການປະຕິບດ

ັ ຕາມບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ກົດເກນເງ່ ອນໄຂຕ່
ື
ບັນດາທະນາຄານທລະກິດ ຕື້ອງໄດື້ປະຕິບດ
າງໆທີ່
ື້ ຄອງທາງດື້ານຫກ
ັ ຊັບ ການົດອອກມາໃນແຕ່ ລະໄລຍະເຊັ່ນ: ການຄ ື້ມຄອງທາງດື້ານສິນ
ທຫລ ແລະ ອົງກອນຄມ
ື້ ຄອງດື້ານເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ, ດື້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການຄມ
ື້ ຄອງດື້ານອັດຕາດອກເບື້ຍ ແລະ ອື່ນໆ.
ເຊື່ອ, ການຄມ
-

ື້ ນສະຖາບັນການເງ ິນທີ່ປະຕິບດ
ັ ພາຍໃຕື້ກົດໝາຍ FATCA (Foreign
ລະບຽບສາກົນ: ທຄຕລ ໄດື້ເຂົາເປັ
Account Tax Compliance Act) ກົດໝາຍວ່າດື້ວຍ ການເສຍພາສີອາກອນຂອງບກຄົນ

ແລະ

ິ ກຄົນຂອງປະເທດອາເມລິກາທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຕ່ າງປະເທດ, ໄດື້ໃຫື້ຄວາມສາຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ນິຕບ
ື້ ງມີການ
ສະໜອງທນໃຫື້ແກ່ ການກ່ ການຮື້າຍ. ນອກນັນຍັ

ື້
ານການຟອກເງ ິນ ແລະ
ເຂົາໃນວຽກງານຕື້

ື້
ັ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຖືກຂື້ວມບາດໂດຍອົງການຈັດຕັງຂອງສາກົ
ນ.
ປະຕິບດ

-

ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ ຽວຂື້ອງທີ່ປະກາດໃຊື້ໃນແຕ່ ລະ
ລະບຽບພາຍໃນ: ທຄຕລ ໄດື້ປະຕິບດ

ື້ ງມີການປັ ບປງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາຄູ່ ມືຂອງ
ໄລຍະ. ນອກນັນຍັ
ທະນາຄານໃຫື້ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ລະບຽບການຕ່ າງໆຂອງ ສປປ ລາວ.

3.6.3 ຄວາມສ່ຽງດື້ານສະພາບຄ່ອງ
ຄວາມສ່ຽງທາງດື້ານສະພາບຄ່ອງແມ່ ນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການທີ່ທະນາຄານ ບ່ ສາມາດຊາລະໜີ ື້ ແລະ
ພາລະຜູ ກພັນທາງສັນຍາຂອງທະນາຄານໄດື້

ເນື່ອງຈາກການຂາດສະພາບຄ່ອງທາງການເງ ິນ.

ຈດປະສົງໃນການ

ບລິຫານຄວາມສ່ຽງດື້ານສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານກຄື: ທະນາຄານຕອື້ ງມີເງ ິນທນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ

ພຽງພທີ່

ື້ ງສາມາດ
ຈະສາມາດຊາລະໜີ ື້ ແລະ ພາລະຜູ ກພັນທາງການເງ ິນອື່ນໆທັງໃນປະຈບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ນອກນັນຍັ

ັ ອະນຍາດ ແລະ ຖືກຕື້ອງຕາມລະບຽບກົດ
ນາເງ ິນທນໄປສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທນອື່ນໆທີ່ໄດື້ຮບ

ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ອີກດື້ວຍ. ປັ ດໄຈຄວາມສ່ຽງດື້ານສະພາບຄ່ອງທີ່ສາຄັນຂອງທະນາຄານໄດື້ແກ່ : ໂຄງສື້າງທາງ

ການເງ ິນ, ແຫ່ ງທີ່ມາຂອງທນ ແລະ ການນາໃຊື້ແຫ່ ງທນ.

ື້ ນ (ALCO)
ີ ະນະກາມະການບລິຫານຊັບສິນ-ໜີສິ
ການຮັບມືຕ່ ກັບຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່ າວ ທະນາຄານໄດື້ມຄ

ຊື່ງມີການທົບທວນຢ່າງເປັ ນປະຈາ ໂດຍມີພະແນກບລິຫານທນ ແລະ ບລິການລະຫວ່າງປະເທດ (TISD) ເປັ ນ

ີ ານບລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມໃນແຕ່ ລະ
ເສນາທິການໃຫື້ແກ່ ຄະນະດັ່ງກ່ າວ ຊື່ງພະແນກທີ່ເປັ ນເສນາທິການຕອື້ ງໄດື້ມກ

ື້ ງມີການພັດທະນາລະບົບການລາຍງານຢ່າງຕ່ ເນື່ອງ.
ວັນ. ນອກຈາກນີຍັ
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3.7

ຄວາມສ່ຽງດື້ານອື່ນໆ
ນອກຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດື້ກ່ າວມາຂື້າງເທິງແລື້ວ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງອື່ນໆທີ່ບ່ ສາມາດຄາດຄະເນໄດື້ ແຕ່ ກ

ສາມາດສົ່ງຜົນສະທື້ອນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ເຊັ່ນ: ໄພທາມະຊາດ, ສົງຄາມ, ອັກຄີໄພ ແລະ ອື່ນໆ ອັນ
ື້
ທຄຕລ ຈ່ ງໃຫື້ຄວາມສາຄັນໃນ
ເປັນປັດໄຈທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນຕ່ ການດາເນີນທລະກິດຂອງທະນາຄານໄດື້. ດັ່ງນັນ,

ົ ື້ ດື້ວຍການກະກຽມພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືການຄມ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫື້
ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງເຫ່ ານີ

ຮັດກມ

ແນໃສ່ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທາງດື້ານຂະບວນການເຮັດວຽກຕະຫອດຈົນການບລິຫານຄວາມສ່ຽງຢ່າງ

ເປັນລະບົບ ແລະ ເປັ ນມາດຕະຖານດຽວກັນ. ພື້ອມກັນນັນື້ ເພື່ອຮອງຮັບກັບເຫດການສກເສີນທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບ

ຕ່ ທະນາຄານ, ທຄຕລ ຍັງມີການກະກຽມພັດທະນາແຜນການບລິຫານຄວາມຕ່ ເນື່ອງທາງທລະກິດ ຫ ື Business

ື້
ັ ສະຖານະການທີ່ອາດເກີດຂນໄດື້
Continuity Management ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຄຕລ ຈະສາມາດຮັບມືກບ
ໃນລະດັບໃດໜ່ ງ.
4.

ທລະກິດທີ່ດາເນີນໃນປະຈບັນ
ັ ການທີ່ ທຫລ ໄດື້ການົດ ຊື່ງ
ທຄຕລ ໄດື້ດາເນີນທລະກິດທາງດື້ານທະນາຄານທລະກິດຕາມລະບຽບຫກ

ບັນດາຜະລິດຕະພັນ

ແລະ

ການບລິການຂອງ

ທຄຕລ

ື້ ເໝືອນກັບບັນດາ
ທີ່ສະໜອງໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້ານັນກ

ື້
ທະນາຄານອື່ນໆທົ່ວໄປ ຊື່ງລວມມີ ເງ ິນຝາກປະຢັ ດ, ເງ ິນຝາກແບບມີການົດ, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ການຄາປະກັ
ນ

ັ ທະນາເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ທຄຕລ ມີທ່າແຮງບົ່ມຊື້ອນຫາຍຢ່າງຈ່ ງເຮັດໃຫື້ ທຄຕລ ໄດື້ພດ
ໃຫື້ຕິດພັນກັບຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານ

ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າເຊັ່ນ:

BCEL

One,

Mobile Banking, Internet Banking ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມກ ື້າວໜື້າກວ່າບັນດາທະນາຄານທລະກິດອື່ນໆ.

ການບລິການທົ່ວໄປມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ:ື້
4. 1

ເງ ິນຝາກ
ໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທຄຕລ ມີຍອດເງ ິນຝາກທັງໝົດ

28.928.650 ລື້ານກີບ,

31.679.077 ລື້ານກີບ, ແລະ 33.328.271 ລື້ານກີບ ຕາມລາດັບ, ໃນປີ 2017 ເພີ່ມຂນື້ 9,51% ທຽບໃສ່ປີ
2016 ແລະ ໃນປີ 2018 ເພີ່ມຂນື້ 5,21% ທຽບໃສ່ປີ 2017.
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ຮູ ບພາບທີ 1: ເງ ິນຝາກ
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ແຫ່ ງຂມູ
4.2

ສິນເຊື່ອ
ື້ ລູກຄື້າໄດື້ເພີ່ມຂນື້ 17,45% ຈາກ 19.093.205 ລື້ານກີບໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 22.425.778
ເງ ິນກູໃຫື້

ລື້ານກີບໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ມຂນື້ 8,66% ມາເປັ ນ 24.366.860 ລື້ານກີບໃນປີ 2018. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ

ັ ຕ່ າງໆໃນຂະແໜງອດສາຫະ
ຂອງສິນເຊື່ອ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນມາຈາກການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫື້ແກ່ ບັນດາບລິສດ
ື້ ຊື່ງເພີ່ມຂນື້ 18,21% ຈາກ 9,796.735 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 11.580.391
ກາການບລິການທີ່ເພີ່ມຂນ,
ລື້ານກີບ ໃນປີ 2017 ແລະ ສືບຕ່ ເພີ່ມຂນື້ 11,67% ມາເປັ ນ 12.931.637 ລື້ານກີບໃນປີ 2018.
ຮູ ບພາບທີ 2: ສິນເຊື່ອ
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ແຫ່ ງຂມູ

I-18

2018

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

4.3

ຜະລິດຕະພັນບັດ ATM
ົ ນາໃຊື້ຂອງມວນຊົນທົ່ວໄປ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ທຄຕລ ມີສາຂາ ແລະ
ບັດ ATM ຂອງ ທຄຕລ ເປັ ນທີ່ນິຍມ

ໜ່ວຍບລິການຢູ່ ທົ່ວທກແຂວງ ຊື່ງແຕກຕ່າງຈາກຫາຍທະນາຄານທີ່ຍັງບ່ ທັນຂະຫຍາຍສາຂາໄປສູ່ ຕ່ າງແຂວງ, ດື້ວຍ

ເຫດນີ ື້ ບັດ ATM ຈ່ ງຖືກນາໃຊື້ຢ່າງແຜ່ຫາຍ. ນອກຈາກນັນື້ ທຄຕລ ຍັງໄດື້ສະໜອງບັດ ATM ໃນຮູ ບແບບບັດ
ນັກສກສາ ແລະ ບັນດາພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ື້
ື້
ການເພີ່ມຈານວນຂອງບັດ ATM ຂອງ ທຄຕລ ເຫັນໄດື້ຈາກເສັນສະແດງດື້
ານລ່ ມນີ ື້ ຊື່ງມີການເພີ່ມຂນໃນ
ແຕ່ ລະປີ . ໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທຄຕລ ໄດື້ອອກບັດ ATM ທັງໝົດ 431.736 ບັດ, 486.631 ບັດ
ແລະ 554.234 ບັດ ຕາມລາດັບ ເຊິ່ງໃນປີ 2017 ເພີ່ມຂນື້ 12,71% ທຽບໃສ່ປີ 2016 ແລະ ໃນປີ 2018 ເພີ່ມຂນື້
13,89% ທຽບໃສ່ປີ 2017.
ຮູ ບພາບທີ 3: ຈານວນບັດ ATM
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4.4

ຕູ ື້ ATM
ການຂະຫຍາຍຕູ ື້ ATM ຂອງ ທຄຕລ ແມ່ ນອີງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບລິການຂອງ ທຄຕລ ໃນ

ື້ ື້ ATM ໄດື້ທງັ ໝົດ 338 ໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດ; ໃນປີ 2017 ຕິດຕັງໄດື້
ື້
ທົ່ວປະເທດ. ໃນປີ 2016 ສາມາດຕິດຕັງຕູ
ື້
ິ ື້ 6,30% ເມື່ອ
365 ໜ່ວຍ ເພີ່ມຂນື້ 7,99% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2016; ປີ 2018 ຕິດຕັງໄດື້
388 ໜ່ວຍ ເພີ່ມຂນ
ທຽບໃສ່ປີ 2017.

I-19

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຮູ ບພາບທີ 4: ຈານວນຕູ ື້ ATM
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ແຫ່ ງຂມູ
4.5

ບັດວີຊ່າ ເຄຣດິດ (BCEL VISA CREDIT)
ັ ແທນ
ເປັ ນບັດເຄຣດິດແບບ Chip ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ຊື່ງມີຄວາມປອດໄພສູ ງ, ບັດເຄຣດິດຄືບດ

ັ ວົງເງ ິນສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານໂດຍອີງຕາມລະບຽບ
ເງ ິນສົດລ່ວງໜື້າ ຫ ື ເປັ ນບັດສິນເຊື່ອ ທີ່ສະມາຊິກບັດຈະໄດື້ຮບ
ທີ່ວາງອອກ. ບັດດັ່ງກ່ າວສາມາດໃຊື້ຊາລະຄ່າສິນຄື້າ ຫ ື ບລິການຕ່ າງໆ ຫ ື ຈ່ າຍເງ ິນຜ່ານອິນເຕີເນັດ; ສາມາດສະຫມັກ

ື້ ່ ກັບວັນທີທ່ ໃຊື້
ີ ຈ່າຍ) ກລະນີຊາລະເຕັມ
ບັດເສີມໄດື້ສູງສດ 1 ບັດ, ໄລຍະເວລາປອດດອກເບື້ຍ ສູງສດ 45 ວັນ (ຂນຢູ

ຈານວນ ເງ ິນທີ່ຮຽກເກັບ ແລະ ຊາລະໃນເວລາທີ່ການົດ; ສາມາດເລືອກຊາລະຄ່າໃຊື້ຈ່າຍພຽງບາງສ່ວນ ແລະ ຈະໄດື້
ື້ ່ າທານຽມບາງສ່ວນຖື້າຊາລະຫາຍກວ່າ 20% ຂອງຍອດນາໃຊື້ຕາມໃບແຈ ື້ງ (Statement);
ຮັບການຍົກເວັນຄ
ັ ຮື້ານຄື້າທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍຮັບບັດເຄຣດິດ ທຄຕລ ແລະ ຮື້ານຄື້າທີ່ມີສນ
ັ ຍາລັກ ວີຊ່າ ທົ່ວປະເທດ ແລະ
ສາມາດໃຊື້ກບ
ທົ່ວໂລກ. ບັດວີຊ່າເຄຣດິດ ທຄຕລ ມີ 2 ປະເພດ ຄື: ບັດເງ ິນ ແລະ ບັດຄາ.
ື້
ີ ານເພີ່ມຂນໄປຕາມລ
ການອອກບັດ ວີຊ່າ ເຄຣດິດ ໃນແຕ່ລະປີ ໄດື້ມກ
າດັບ ຊື່ງໃນຕາຕະລາງໄດື້ສະແດງໃຫື້
ເຫັນວ່າ: ໃນປີ 2016 ສາມາດສະໜອງບັດໄດື້ຈານວນ 3.331 ບັດ; ໃນປີ 2017 ສາມາດສະໜອງບັດໄດື້ຈານວນ

3.793 ບັດ ເພີ່ມຂນື້ 13,87% ທຽບໃສ່ປີ 2016; ໃນປີ 2018 ສາມາດສະໜອງບັດໄດື້ຈານວນ 4.384 ບັດ ເພີ່ມ
ຂນື້ 15,58% ທຽບໃສ່ປີ 2017
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ຮູ ບພາບທີ 5: ຈານວນບັດວີຊ່າ ເຄຣດິດ
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ແຫ່ ງຂມູ
4.6

ບັດວີຊ່າ ເດບິດ (BCEL VISA DEBIT)
ົ ຂອງລູກ
ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງ ທຄຕລ ດັ່ງທີ່ໄດື້ລະບໄວື້ຂ ື້າງເທິງການຊົມໃຊື້ບັດວີຊ່າ ເດບິດ ເປັ ນທີ່ນິຍມ

ຄື້າ ທຄຕລ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພາະສາມາດຖອນເງ ິນໄດື້ທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເປັ ນບັດເຄຣດິດ

ັ ແທນເງ ິນສົດສາມາດໃຊື້ຊາລະຄ່າ
ແບບ chip ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ຊື່ງມີຄວາມປອດໄພສູງ, ບັດເດບິດຄືບດ
ັ ບັດເຄຣດິດ. ບັດເດບິດ ຕ່າງຈາກບັດເຄຣດິດຄື ບັດເດບິດ
ສິນຄື້າ ຫ ື ບລິການຕ່າງໆ ຫ ື ຈ່ າຍເງ ິນຜ່ານອິນເຕີເນັດຄືກບ
ິ ານຊາລະທັນທີຈາກບັນຊີເງ ິນຝາກຂອງລູກຄື້າ.
ແມ່ ນວິທກ
ໂດຍອີງໃສ່ຮູ ບການສະແດງຂື້າງລ່ ມ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັດວີຊ່າ ເດບິດ ກເປັ ນການບລິການໜ່ ງທີ່
ົ ໃນປີ 2016 ສາມາດສະໜອງບັດໄດື້ຈານວນ 8.243 ບັດ, ໃນປີ 2017 ສາມາດສະໜອງບັດ
ສັງຄົມໃຫື້ຄວາມນິຍມ

ໄດື້ຈານວນ 12.566 ບັດ ເພີ່ມຂນື້ 52,44% ທຽບໃສ່ປີ 2016, ໃນປີ 2018 ສາມາດສະໜອງບັດໄດື້ຈານວນ
16.983 ບັດ ເພີ່ມຂນື້ 35,15% ທຽບໃສ່ປີ 2017.
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ຮູ ບພາບທີ 6: ຈານວນບັດວີຊ່າ ເດບິດ
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ແຫ່ ງຂມູ
4.7

BCEL ONE
ື້ ດນາໃຊື້ໃນເດືອນ ກລະກົດ ປີ 2013 ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່ າວ
ຜະລິດຕະພັນ BCEL ONE ໄດື້ເລີ່ມຕົນເປີ

ື້
່ ອຮັບໃຊື້ສງັ ຄົມ, ເປົາໝາຍຫ
ື້
ັ ໃນການສື້າງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່ າວແມ່ ນ
ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ ທຄຕລ ໄດື້ສື້າງຂນມາເພື
ກ

ື້
ເພື່ອເປັນການຫດຜ່ອນລູກຄື້າຂອງ ທຄຕລ ເຂົາມາໃຊື້
ບລິການໃນທະນາຄານ ຊື່ງລູກຄື້າສາມາດເຮັດທລະກາການ
ື້ ຄ່າໄຟຟື້າ, ຈ່ າຍຄ່າໂທລະສັບໄດື້ບາງເຄືອຂ່າຍ. ມາເຖິງປະຈບັນ
ເງ ິນດື້ວຍຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ການໂອນເງ ິນ, ຊາລະຄ່ານາ,

ົ ຫາຍ ແລະ ເປັ ນຜະລິດຕະພັນທາງດື້ານເອເລັກໂທນິກທີ່
BCEL ONE ເປັ ນຜະລິດຕະພັນທີ່ສັງຄົມໃຫື້ຄວາມນິຍມ
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ 226.608 ລາຍ.
ໃຫື້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫື້ກັບລູກຄື້າ ຊື່ງເຫັນໄດື້ຈາກໃນປີ 2018 ມີຜູຊ

ື້ ມ
ົ ໃຊື້ 85.443 ລາຍ ໃນປີ 2017 ມີຜູຊ
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ 140.728 ລາຍ ເພີ່ມຂນື້ 64,70% ທຽບໃສ່
ປີ 2016 ມີຜູຊ

ື້ 61,03% ທຽບໃສ່ປີ 2017.
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ 226.608 ລາຍ ເພີ່ມຂນ
ປີ 2016, ໃນປີ 2018 ມີຜູຊ
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ BCEL ONE
ຮູ ບພາບທີ 7: ຈານວນຜູ ຊ

ື້ ມ
ົ ໃຊື້ BCEL ONE
ຈານວນຜູ ຊ
300.000
200.000
100.000
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ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
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4.8

SMS Banking
ການບລິການ SMS Banking ໄດື້ໃຫື້ບລິການມາແຕ່ ປີ 2008 ຊື່ງໃຫື້ການບລິການແຈ ື້ງເຕືອນ

ື້ ມ
ົ ໃຊື້ຈານວນ 42.899 ລາຍ, ໃນປີ 2017 ມີ
ການເຄື່ອນໄຫວທລະກາທາງການເງ ິນຂອງລູກຄື້າ. ໃນປີ 2016 ມີຜູຊ
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ຈານວນ 62.858
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ຈານວນ 55.944 ລາຍ ເພີ່ມຂນື້ 30,41% ທຽບໃສ່ປີ 2016; ປີ 2018 ມີຜູຊ
ຜູ ຊ

ື້ ງຍ ື້ອນວ່າ ທຄຕລ ໄດື້ມີການປັ ບປງຮູ ບ
ລາຍ ເພີ່ມຂນື້ 12,36% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫື້ເພີ່ມຂນສູ
ື້
ແບບການບລິການ ແລະ ເຮັດໃຫື້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່ າວເປັ ນຜະລິດຕະພັນເສີມເມື່ອລູກຄື້າເຂົາມາເປີ
ດບັນຊີໃໝ່.
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ SMS Banking
ຮູ ບພາບທີ 8: ຈານວນຜູ ຊ

ື້ ມ
ົ ໃຊື້ SMS Banking
ຈານວນຜູ ຊ
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ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
4.9

BCEL i-Bank
ັ ການພັດທະນາເປັ ນແຕ່
ຜະລິດຕະພັນ i-Bank ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກສື້າງຂນື້ ໃນປີ 2008 ແລະ ໄດື້ຮບ

ັ ຫື
ລະໄລຍະ, ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່ າວເໝາະສົມກັບ ບັນດາອົງກອນລັດ-ເອກະຊົນ, ອົງກອນສາກົນ, ບລິສດ
ິ ກຄົນ ແລະ ກ່ ມນິຕບ
ິ ກຄົນ.
ນິຕບ
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ທງັ ໝົດ 5.891 ລາຍ, ໃນປີ 2017 ມີຜູຊ
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ທງັ ໝົດ 7.735 ລາຍ ເພີ່ມຂນື້ 31,30%
ປີ 2016 ມີຜູຊ

ື້ ມ
ົ ໃຊື້ທງັ ໝົດ 10.565 ລາຍ ເພີ່ມຂນື້ 36,59% ທຽບໃສ່ປີ 2017.
ທຽບໃສ່ປີ 2016, ປີ 2018 ມີຜູຊ
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ື້ ມ
ົ ໃຊື້ i-Bank
ຮູ ບພາບທີ 9: ຈານວນຜູ ຊ

ື້ ມ
ົ ໃຊື້ i-Bank
ຈານວນຜູ ຊ
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ແຫ່ ງຂມູ
5.

ໂຄງການໃນອະນາຄົດ
ື້ ນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ໂດຍໄດື້ຄນຄວື້
ົ ື້
ທຄຕລ ຈະສືບຕ່ ຈັດຕັງຜັ
າດັດແກເື້ ພີ່ມເຕີມບາງ

ື້ ໄດື້
ື້ ຄອງບລິຫານ 2018 ໃຫື້ສອດຄ່ອງຍິ່ງຂນ,
ດື້ານ ເພື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປງບລິການ, ພັດທະນາລະບົບການຄມ
່ ມບາງດື້າ ນໂດຍສະເພາະໂຄງການທີ່ເປັ ນວຽກງານບລິມ ະສິດພືນຖານຂອງ
ື້
ື້
ມີກ ານເພີ່ມໂຄງການຍ່ ອຍເຂົາມາເພີ

ື້ ່ ນກັນຄື: ປະກອບມີ 6 ແຜນງານຫກ
ັ (ຮັກສາເດີມ); 32
ໂຄງການ Basel II ແລະ ບັນດາແຜນງານກໄດື້ເພີ່ມຂນເຊັ

ື້ 62 ແຜນວຽກ). ການເພີ່ມຂນຂອງແຜນງານ
ື້
ໂຄງການໃຫຍ່ ແລະ 253 ແຜນວຽກ (ເພີ່ມຂນ
ແມ່ ນນອນໃນແຜນ
ື້
ງານບລິການ ທີ່ອາດເປັ ນພືນຖານຂອງ
Basel II. ເຊິ່ງບັນດາໜື້າວຽກດັ່ງກ່ າວ ໄດື້ກະຈາຍຢູ່ ໃນບັນດາຄະນະກາມະ
ການ, ພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ, ຂະແໜງງານ ແລະ ໜ່ວຍບລິການຄື:
ບັນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມີຄ:ື
ື້ ຄອງບລິຫານໃຫື້ໄດື້ມາດຕະຖານສາກົນ
 ພັດທະນາການຄມ
ື້ ຄອງ
ພັດທະນາການຄ ື້ມຄອງບລິຫານ (Corporate Governance ຫ ື CG) ຊື່ງແມ່ ນລະບົບການຄມ

ື້ ຮ
ື ນື້ , ສະພາບລິຫານ, ຜູ ື້
ບລິຫານທີ່ຕິດພັນດື້ານໂຄງສື້າງການຄວບຄມ ແລະ ຂະບວນການຕ່ າງໆ ຂອງກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້
ື້ ຮ
ື ນື້ ແລະ ຜູ ມ
ື້ ສ
ີ ່ ວນຮ່ວມອື່ນໆ ເພື່ອສື້າງໃຫື້ບລິສດ
ັ ມີແນວທາງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ມີ
ອານວຍ ການ, ຜູ ຖ
ບດ
ມາດຕະຖານໃນການຄ ື້ມຄອງກິດຈະການທີ່ດີ,

ື້ ຄອງບລິຫານກິດຈະການຂອງບລິສດ
ັ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ,
ການຄມ

ື້ ສ
ີ ່ ວນໄດື້ສ່ວນເສຍທກພາກສ່ວນ.
ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດື້ ແລະ ຄານງເຖິງຜູ ມ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຫກ
ັ ເກນ Basel II
 ສື້າງລະບົບຄມ
ື້ ນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ການແຂ່ງຂັນໃນລະບົບການເງ ິນ-ການທະນາຄານ ກ່ ມີ
ພາຍຫງັ ການເຂົາເປັ

ື້ ຊື່ງຮຽກຮື້ອງໃຫື້ບນ
ື້
ື້
ື້ ສູ ງຂນ
ັ ດາທະນາຄານຕອ
ື້ ງມີການປັ ບປງ ແລະ ສື້າງພືນຖານຄວາມເຂັ
ແນວໂນມ
ມແຂງໃຫື້
ອງົ

ກອນເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮັບປະກັນການບັນລເປົ ື້າໝາຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍການສື້າງ
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ື້
ື້ ກ ຄືສາກົນ , ທຄຕລ ມີ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດື້ມ າດຕະຖານພາກພືນ
ພືນຖານລະບົ
ບຄມ
ື້
ື້
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ດື້ວຍການສື້າງຕັງພະແນກຄ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕື້ານ
ແນວທາງໃນການສື້າງພືນຖານລະບົ
ບຄມ
ມ
ື້ ໂດຍແນໃສ່ ຄ ມ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ ຽງໃຫື້ມ ປ
ີ ະສິດ ທິພ າບ ແລະ ດ າເນີນ ຕາມຫ ກ
ັ ການ Basel II.
ການຟອກເງ ິນຂ ນ

ື້ ເພື່ອໃຫື້ບ ັນ ລ ເປົ ື້ າໝາຍການສື້າ ງລະບົບ ຄ ມ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ ຽງຕາມຫ ັກ ການ Basel II, ທຄຕລ ຕື້ອ ງ
ສະນັນ,
ັ ດັ່ງນີ:ື້
ເອົາໃຈໃສ່ບັນດາວຽກງານຫກ
-

ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫື້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ ທຫລ ແລະ ມາດຕະຖານ Basel II;
ປັ ບປງລະບົບຄມ

-

ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫື້ໄດື້ມາດຕະຖານ Basel II;
ປັ ບປງນະໂຍບາຍຄມ

-

ັ ໃຊື້ການບລິຫານຊັບສິນ, ຄມ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການກວດກາ ໃຫື້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ;
ພັດທະນາເຄື່ອງມືຮບ

-

ື້ ຄອງຊັບສິນສ່ຽງໃຫື້ໄດື້ຄນນະພາບ.
ສື້າງ ແລະ ປັ ບປງລະບຽບການຄມ

ື້ ນ (MIS) ເພື່ອການບລິຫານ
 ສື້າງລະບົບຂມູ

ີ ານພັດທະນາໃຫື້ຖກ
ື ຕື້ອງ, ຊັດ
MIS ແມ່ ນສ່ວນໜ່ ງທີ່ສາຄັນໃນການ ບລິຫານທລະກິດ ຈ່ ງຈາເປັ ນຕອື້ ງໄດື້ມກ

ື້
ື້ ຄອງຢ່າງຮັດກມ ຊື່ງເປົ າໝາຍຍ
ເຈນ, ໄດື້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຄມ
ດທະສາດ ມີຄ:ື
-

ພັດທະນາລະບົບລາຍງານໃຫື້ໄດື້ມາດຕະຖານເພື່ອການບລິຫານຢ່າງມີຄນນະພາບ;

-

ື້ ນໃຫື້ລວມສູ ນ ແລະ ໄດື້ຄນນະພາບ;
ພັດທະນາຖານເກັບຂມູ

-

ີ າຍຮູ ບແບບຫາຍມິຕ;ິ
ສື້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບລາຍງານໃຫື້ມຫ

-

ື້ ນໃຫື້ມກ
ີ ານລວມສູ ນ; ແລະ
ລະບົບລາຍງານ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

-

ື້ ນຂ່າວສານ.
ພັດທະນາລະບົບປື້ອງກັນຄວາມປອດໄພດື້ານຂມູ

ື້ ຄອງລະບົບ IT
 ການພັດທະນາ ແລະ ຄມ
ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຫັນເປັ ນທັນສະໄໝ ການພັດທະນາລະບົບ IT ຖືວ່າເປັ ນວຽກງານທີ່ສາຄັນ ແລະ

ື້
ີ ວາມທັນສະໄໝ, ເປັ ນລະບົບຄົບ
ເປັນພືນຖານ,
ຈ່ ງມີຄວາມຈາເປັ ນຕື້ອງພັດທະນາລະບົບໄອທີຂອງ ທຄຕລ ໃຫື້ມຄ
ຊດ ແລະ ໄດື້ມາດຕະຖານໃກ ື້ຄຽງກັບສາກົນ, ສາມາດຮອງຮັບການດາເນີນທລະກິດ, ຕອບສະໜອງການບລິການ

ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດື້. ພື້ອມນັນື້ ກຕ ື້ອງຈັດລຽງບລິມະສິດການ

ັ ຂອງຍດທະສາດ. ຊື່ງໃນຕ່ ໜື້າຕອື້ ງໄດື້ພດ
ັ ທະນາ ແລະ ປັ ບປງລະບົບໄອທີ
ພັດທະນາລະບົບ ໄປຕາມໜື້າວຽກຫກ
ດັ່ງນີ:ື້

-

ື້
ຄົນຄວື້
າພັດທະນາຫັນໄປນາໃຊື້ລະບົບເປີ ດ (Open Source);

-

ພັດທະນາລະບົບໂປແກມເພື່ອຮັບໃຊື້ວຽກງານພາຍໃນ;

-

ສື້າງລະບົບແລ່ນຄູ່ຂະໜານ ແລະ ລະບົບສາຮອງ;

-

ື້
ສື້າງລະບົບປື້ອງກັນໄພທາງດື້ານລະບົບຄອມພິວເຕີໃຫື້ເຂັມແຂງ;

-

ື້ ຽງກັບ ສາກົນ ຄື: ສື້າ ງສູ ນ DATA
ພັດ ທະນາຍົກ ລະດັບໂຄງສື້າ ງລະບົບໄອທີໃ ຫື້ໄ ດື້ມ າດຕະຖານໃກ ຄ
ື້ ຽງສາກົນ , ສື້າ ງເງ່ ອນໄຂໃຫື້
ື
ື້ ຄອງບ ລິຫ ານລະບົບ ໄອທີ
CENTER ໃຫື້ໄ ດື້ມ າດຕະຖານໃກ ຄ
ກ ານຄ ມ
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ື້ ນຄນນະພາບທາງດື້ານມາດຕະຖານສາກົນ ISO 27001 ແລະ ກຽມຄວາມພື້ອມ
ັ ການຢັງຢື
ທຄຕລ ໄດື້ຮບ

ເພື່ອຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ;
-

ສື້າງ ແລະ ປັ ບປງລະບຽບການ, ຄູ່ ມື ແລະ ຄາແນະນາ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານໄອທີໃຫື້ເປັ ນລະບົບຄົບຊດ
ແລະ ຮັດກມ.

 ການບລິຫານ ແລະ ພັດທະນາບກຄະລາກອນ
ັ ລຜົນ
ບກຄະລາກອນເປັ ນປັ ດໄຈສະໜັບສະໜູນທີ່ສາຄັນຕ່ ການຂັບເຄື່ອນຍດທະສາດຂອງ ທຄຕລ ໃຫື້ບນ

ື້ ດື້າ ນ
ຕາມເປົ ື້າໝາຍທີ່ກ ານົດ ໄວື້. ໃນສະພາບປະຈ ບັນ ການແຂ່ ງຂັນ ທາງດື້າ ນການທະນາຄານນັບ ມືສູື້ ງ ຂ ນ,
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ, ການບລິຫານບກຄະລາກອນ ຖືວ່າເປັ ນ

ື້ ທີ່ຊ່ວຍຜັກດັນໃຫື້ປະສົບຜົນສາເລັດທາງທລະກິດໄດື້ຢ່າງຍືນຍົງ ໂດຍມ່ ງເນັນຄ
ື້ ນນະພາບຂອງ
ເຄື່ອງມືສາຄັນຕົນຕ
ບກຄະລາກອນ ເປັ ນກົນໄກຂັບເຄື່ອນ ທຄຕລ ໄປສູ່ ຄວາມກ ື້າວໜື້າ, ໂດຍສະເພາະການສື້າງບກຄະລາກອນໃຫື້ເປັ ນ
ື້ ບສະພາບແວດລື້ອມທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່.
ມືອາຊີບ ສາມາດປັ ບຕົວເຂົາກັ

ື້ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບການບລິຫານບກຄະລາກອນ ໃຫື້ມຄ
ື້
ີ ວາມເຂັມແຂງ,
ສະນັນ,
ສອດຄ່ອງ, ເຊື່ອມໂຍງ

ກັບຍດທະສາດ, ສາມາດກ ື້າວສູ່ ການບັນລວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຈ່ ງມີຄວາມຈາເປັ ນຕອື້ ງໄດື້ການົດ

ຍດທະສາດ ພັດທະນາການບລິຫານບກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ:ື້
-

ພັດທະນາບກຄະລາກອນໃຫື້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຈດສມທີ່ຈະພັດທະນາ;

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດວາງບກຄະລາກອນໃຫື້ເໝາະສົມຕາມໜື້າວຽກ, ຄວາມຮູ ຄື້ ວາມສາມາດ ແລະ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ;

-

ັ ພະນັກງານຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຈາເປັ ນໃນວຽກງານຈດ
ສື້າງແຮງຈູງໃຈແບບໃໝ່ໃຫື້ກບ
ສມ;

ສື້າງລະບົບການປະເມີນຜົນພະນັກງານ (Key Performance Indicators ຫ ື KPI).
 ພັດທະນາການບລິຫານການເງ ິນ, ການບລິການທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດາເນີນທລະກິດໃຫື້ສູ ງ
ຂນື້

ການບລິຫານການເງ ິນ ແມ່ ນສມໃສ່ພັດທະນາວຽກງານລະດົມທນ, ບລິຫານທນໃນຮູ ບແບບຕ່ າງໆທີ່ເປັ ນໄປ

ື
ໄດື້ຕາມເງ່ ອນໄຂຕົ
ວຈິງ,

ປັ ບປງໂຄງສື້າງທນໃຫື້ເໝາະສົມ

ື້
ເພື່ອເປັ ນພືນຖານໃນການຈັ
ດລະດັບຄວາມໜື້າເຊື່ອຖື

(Credit Rating), ຮັບປະກັນການນາໃຊື້ທນທີ່ໄດື້ຄນນະພາບ ໂດຍການການົດຍດທະສາດຂອງສິນເຊື່ອ ແລະ

ບລິຫານທນ ໃຫື້ສອດຄ່ອງຊັດເຈນ, ປັ ບປງການຮ່ວມທນກັບພາກສ່ວນອື່ນ ໃຫື້ໄດື້ຄນນະພາບໃນດື້ານທລະກິດ
ື້ ສື້າງລາຍຮັບ ແລະ ຄມ
ື້ ຄອງລາຍຈ່ າຍ ໃຫື້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ຍິ່ງຂນື້ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄມ
ື້ ຄອງ - ຕິດຕາມ
ຫາຍຂນ,
ເພື່ອປະເມີນຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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6.

ຊັບສິນທີ່ໃຊື້ໃນການດາເນີນທລະກິດ
ມາຮອດວັນທີ 31/12/2018 ມູນຄ່າຊັບສິນຂອງ ທຄຕລ ເທົ່າກັບ 38.993.293 ລື້ານກີບ ຍ ື້ອນຈດພິເສດ

ື້ ຂອງ ທຄຕລ ລວມມີເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ
ຂອງຂົງເຂດທລະກິດການທະນາຄານ ຊັບສິນຕົນຕ

ື້ ແກ່ ລູກຄື້າ, ການລົງທນທາງດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວື້ເພື່ອ
ສປປ ລາວ, ເງ ິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານອື່ນ, ເງ ິນປ່ອຍກູໃຫື້
ົ ເຖິງວັນຄົບການົດ, ການລົງທນໃນບັນດາບລິສດ
ັ ໃນເຄືອ ແລະ
ຂາຍ, ການລົງທນທາງການເງ ິນ - ປະເພດຖືໄວື້ຈນ

ື້
ັ ຮ່ວມທນ, ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ອປະກອນ, ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ຕົນ, ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
ບລິສດ
າລະ ແລະ

ຊັບສິນອື່ນໆ ດັ່ງລາຍລະອຽດລ່ ມນີ:ື້

ຕາຕະລາງ 15: ຊັບສິນທີ່ໃຊື້ໃນການດາເນີນທລະກິດ
ຊັບສິນ
ເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານອື່ນ
ເງ ິນກູ ື້ໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າ

ປີ 2017

5.680.936

5.815.021

5.334.246

2.950.093

3.235.883

3.828.669

19.093.205

ການລົງທນດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວື້ແລກປ່ຽນ
ການລົງທນທາງດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວື້ເພື່ອຂາຍ
ົ ເຖິງວັນ
ການລົງທນທາງການເງ ິນ - ປະເພດຖືໄວື້ຈນ
ຄົບການົດ
ັ ໃນເຄືອ ແລະ
ການລົງທນໃນບັນດາບລິສດ

ປີ 2016

ັ
ບລິສດ

ຮ່ວມທນ

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ອປະກອນ
ົ ຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ື້
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ
ຊັບສິນອື່ນໆ

22.425.778 24.366.860

39

5

14

198.121

190.959

156.516

2.553.110

2.574.671

3.652.772

551.449

541.730

462.296

447.935

457.487

450.132

243.521

247.600

246.601

10.856

18.215

29.099

294.009

378.764

466.088

ລວມຊັບສິນ
32.023.274
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
7.

ປີ 2018

35.886.113 38.993.293

ື້ ດແຍ່ ງທາງກົດໝາຍ
ຂຂັ
ີ ານຮື້ອງຟື້ອງໄປຍັງສານແຫ່ງໃດ ຫ ື ບ່ ໄດື້ມີຂ ື້
ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດາເນີນທລະກິດຜ່ານມາ ທຄຕລ ບ່ ໄດື້ມກ

ຂັດແຍ່ ງໃດໜ່ ງທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຊັບສິນຂອງ ທຄຕລ ຫ ື ເຮັດໃຫື້ ທຄຕລ ມີຄະດີຄວາມ ຫ ື ດາເນີນຂັນື້
ື້ ດແຍ່ ງ, ການຮື້ອງຟື້ອງ, ການດາ
ຕອນຕາມກົດໝາຍ. ໃນປະຈບັນ, ທຄຕລ ບ່ ມີການດາເນີນຄະດີ, ການແກ ື້ໄຂຂຂັ

ື້ ດແຍ່ ງອື່ນ ບ່ ວ່າຈະເປັ ນຄວາມຈິງ ຫ ື ອາດຈະເກີດຂນື້ ແລະ ບ່ ມີການຮຽກຮື້ອງ
ເນີນຄະດີອາຍາ ຫ ື ການດາເນີນຂຂັ

ຫ ື ການປົກປື້ອງທີ່ພົວພັນເຖິງບກຄົນທີສາມ ຫ ື ພະຍານ.

I-27

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ື້ ນຈາກສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ: 06/ສປຊ.ນວ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ
ໃບຢັງຢື
2019 ລະບວ່າ ທຄຕລ ບ່ ມີຄະດີຄງົ ຄື້າງຢູ່ ໃນສານ.
8.

ໂຄງສື້າງທນຂອງ ທຄຕລ
ິ ຈົດທະບຽນ,
ທນຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2018 ມີມູນຄ່າລວມ 2.031.615 ລື້ານກີບ ຊື່ງປະກອບດື້ວຍ: ທນ

ັ ຊັບມີໄວື້ເພື່ອຂາຍ, ຮນ
ື້ ທີ່ໄດື້ຊືຄື້ ນ, ກາໄລສະ
ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອື່ນໆ, ເງ ິນແຮສາລັບຫກ
ສົມ ແລະ ສ່ວນໄດື້ສ່ວນເສຍທີ່ບ່ ມີການຄວບຄມດັ່ງລາຍລະອຽດລ່ ມນີ:ື້

ຕາຕະລາງ 16: ໂຄງສື້າງທນ
ປີ 2018

ື້
ເນືອໃນ
ິ ຈົດທະບຽນ
ທນ

1.038.617

ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອື່ນໆ
ັ ຊັບມີໄວື້ເພື່ອຂາຍ
ເງ ິນແຮສາລັບຫກ

440.874
-

ຮ ື້ນທີ່ໄດື້ຊືຄື້ ນ

(3.313)

ກາໄລສະສົມ

524.050

ສ່ວນໄດື້ເສຍທີ່ຄວບຄມບ່ ໄດື້

31.387

ລວມທນ
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
8.1

2.031.615

ໂຄງສື້າງຜູ ື້ຖືຮ ື້ນ
ື້ ຮ
ື ື້ນກ່ ອນ ແລະ ຫງັ ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ດັ່ງນີ:ື້
ທຄຕລ ມີໂຄງສື້າງຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ື້ນ
ຕາຕະລາງ 17: ຜູ ຖ

ລ/ດ

ື້ ຮ
ື ື້ນ
ຜູ ຖ

ກ່ ອນອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ຈານວນຮ ື້ນ

ຫງັ ອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
%

ຈານວນຮ ື້ນ

%

1

ກະຊວງການເງ ິນ

145.406.321

70%

105.938.921

51%

2

20.772.359

10%

20.772.359

10%

3

COFIBRED
ນັກລົງທນທົ່ວໄປ

41.544.620

20%

62.316.920

30%

4

ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດໃໝ່

-

0%

18.695.100

9%

ລວມ

207.723.300

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
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100%

207.723.300

100%

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

9.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງື້
ື້
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງຂອງ
ທຄຕລ ປະກອບດື້ວຍ:
ື້ ຮ
ື ນື້ ;
1) ກອງປະຊມຜູ ຖ
2) ສະພາບລິຫານ;
3) ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ;
4) ຄະນະອານວຍການ;
5) ບັນດາພະແນກການ-ສູ ນ, ບັນດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບລິການ;
6) ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ.
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ຮູ ບພາບທີ 10: ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງື້ ທຄຕລ
ກອງປະຊມຜູ ື້ຖືຮ ື້ນ

ື້ ຄອງບລິຫານ
ຄະນະກາມະການຄມ
ຄະນະກາມະການກວດສອບ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ ຽງ
ຄະນະກາມະການຄມ

ສະພາບລິຫານ

ຄະນະກາມະການການົດຄ່ າຕອບແທນ

ື້
ພນ. ຈັດຕັງ-ພະນັ
ກງານ

ຜູ ອື້ ານວຍການໃຫຍ່

ຄະນະກາມະການຄັດເລືອກ

ື້
ພນ.ຄົນຄວື້
າ ແລະ ພັດທະນາ

ຮອງຜູ ອື້ ານວຍການ

ຮອງຜູ ື້ອານວຍການ

ຮອງຜູ ອື້ ານວຍການ

ຮອງຜູ ອື້ ານວຍການ

ຮອງຜູ ອື້ ານວຍການ

ຮອງຜູ ອື້ ານວຍການ

ພນ. ຫື້ອງການ-ບລິຫານການເງ ິນ

ພນ. ກວດກາພາຍໃນ

ພນ. ບລິຫານທືນ

ສູນບັດ

ສູນບລິການ

ື້ ຄອງສີນເຊື່ອ
ພນ.ຄມ

ພນ.ການຕະຫາດ

ື້ ຄອງຄວາມສ່ ຽງ
ພນ.ຄມ

ພນ.ບັນຊີສງັ ລວມ

ສູນໄອທີ

ຄັງສາງ

ພນ.ບລິການລູກຄື້າລາຍໃຫຍ່
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ກອງປະຊມຜູ ື້ຖືຮ ື້ນ

9.1

ື້ ນຊີ
ື້ ງສດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ແມ່ ນການຈັດຕັງສູ
ື້ ຮ
ື ນື້ ທັງໝົດທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ ໃນປມບັ
ກອງປະຊມຜູ ຖ

ື້ ່ ວມ. ກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ມີສດ
ິ ເຂົາຮ
ື້ ຮ
ື ນື້ ແມ່ ນມີສອງປະເພດຄື: ກອງປະຊມສາມັນ ແລະ
ລາຍຊື່ຜູ ຖ
ກອງປະຊມວິສາມັນ.
9.1.1

ື້ ຮ
ື ື້ນ
ກອງປະຊມສາມັນຂອງຜູ ຖ
ື້
ື້ ດປີ ການບັນຊີ. ກອງ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຈະຖືກເປີ ດຂນໃນກ
ກອງປະຊມສາມັນຂອງຜູ ຖ
ານົດເວລາສີ່ (4) ເດືອນພາຍຫງັ ສິນສ

ື້ ຮ
ື ນື້ ມີສດ
ິ ແລະ ໜື້າທີ່ດັ່ງນີ:ື້
ປະຊມສາມັນຂອງຜູ ຖ
-

ຮັບຮອງເອົາການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບລິຫານ;

-

ເລືອກຕັງື້ ຫ ື ປົ ດຕາແໜ່ງປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ;

-

ຕົກລົງເບື້ຍປະຊມຂອງກອງປະຊມສະພາບລິຫານ ແລະ ເງ ິນເດືອນ, ເງ ິນບາເນັດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
ື້ ລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ທຄຕລ;
ສາລັບຜູ ບ

-

ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫບ, ແຜນການດາເນີນທລະກິດ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດສອບປະຈາປີ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງສະພາບລິຫານ;

-

ຮັບຮອງເອົາການຄວບທລະກິດ, ການຂາຍຊັບສົມບັດບາງສ່ວນໃຫຍ່ ຫ ື ການຍບເລີກ ທຄຕລ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງສະພາບລິຫານ;

-

ຮັບຮອງເອົາການແບ່ງປັ ນເງ ິນປັ ນຜົນ ແລະ ການສື້າງຄັງຕ່ າງໆຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບລິຫານ;
ັ ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດື້ການົດໄວື້ໃນລະບຽບສະບັບນີ.ື້
ປະຕິບດ

ື້ ຮ
ື ື້ນ
9.1.2 ກອງປະຊມວິສາມັນຂອງຜູ ຖ
ື້ າຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັ ນ ໂດຍຜ່ານການຕົກລົງ
ື້ ຮ
ື ນ
ື້ ອາດຈະຖືກຈັດຂນຖື້
ກອງປະຊມວິສາມັນຂອງຜູ ຖ

ື້ ຮ
ື ນື້ ຫ ື ກ່ ມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ທີ່ຖືຮນື້ ຫາຍກວ່າຫື້າສ່ວນຮື້ອຍ (5%) ຂອງຈານວນຮ ື້ນ
ເຫັນດີຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ກ່ ມຜູ ຖ

ື້ ສດ
ິ ສະເໜີເປີ ດກອງປະຊມວິສາມັນຂອງ
ສາມັນທັງໝົດເປັ ນໄລຍະເວລາຫົກ (6) ເດືອນຕິດຕ່ ກັນ ຫ ື ຫາຍກວ່ານັນມີ

ື້ ຮ
ື ື້ນໃນກລະນີດ່ ງນີ
ັ :ື້
ຜູ ຖ
-

ື້ ງຂອງ ທຄຕລ ເຊັ່ນ: ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ
ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນໄດື້ສະແດງເຖິງຄວາມບ່ ໝັນຄົ
ຂອງທນຕ່ ຊັບສິນທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫດລົງ ຫ ື ຫດລົງຕ່ າກວ່າເກນການົດທີ່ ທຫລ ໄດື້ການົດໄວື້;

-

ເມື່ອມີຈານວນສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ມີໜອື້ ຍກວ່າຈານວນທີ່ໄດື້ການົດໄວື້ໂດຍກົດໝາຍ ຫ ື ໜື້ອຍກວ່າ

ຈານວນສະມາຊິກທີ່ໄດື້ການົດໄວື້ໃນກົດໝາຍວ່າດື້ວຍ ທະນາຄານທລະກິດ;

-

ີ ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫື້ເຊື່ອໄດື້ວ່າ ຜູ ບ
ື້ ລິຫານຂອງ ທຄຕລ ມີການລະເມີດຢ່າງຮື້າຍແຮງຕ່ ກົດ
ໃນກລະນີທ່ ມີ

ລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ຫ ື ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ ຊື່ງພາໃຫື້ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍ
ື້ ຮ
ື ນື້ ;
ໃຫື້ແກ່ ທຄຕລ ແລະ ຜູ ຖ
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-

ື້ ຮ
ື ນື້ ຕາມຄາສັ່ງຂອງສານ;
ເປີ ດກອງປະຊມຜູ ຖ

ື້
ການດັດແກ ື້ ແລະ ການເພີ່ມເຕີມເນືອໃນໃຫື້
ແກ່ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ;

-

ການເພີ່ມ ຫ ື ຫລດທນຈົດທະບຽນ;

-

ື້ ນໃໝ່ ແລະ ການຍບເລີກ (ການຊາລະສະສາງ) ກ່ ຽວກັບ ທຄຕລ ແລະ ການແຕ່ ງຕັງຜູ
ື້ ຊ
ື້ າ
ການຈັດຕັງຄື
ລະສະສາງ;

-

່ ງທີ່ໄດື້ການົດໃນລະບຽບພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ກຄືລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
ື
ກລະນີອ່ ນໆດັ

ົ ບັນທກເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນໂດຍຜູ ື້
ໃນທກຮູ ບແບບການດາເນີນກອງປະຊມ ຕອື້ ງມີບດ

ື້ ່ ວມ. ສາລັບການດາເນີນກອງປະຊມຜ່ານລະບົບວິດໂີ ອ ຫ ື ຜ່ານລະບົບສື່ສານອື່ນໆຕາມການອະນຍາດຂອງ
ເຂົາຮ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕື້ອງມີການບັນທກສຽງ ແລະ ພາບເພື່ອເກັບຮັກສາໄວື້. ເມື່ອມີຄວາມຈາເປັ ນຕອື້ ງຕົກລົງ

ື້ ຮ
ື ນື້ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງໂດຍບ່ ມີການເປີ ດ
ບັນຫາໃດໜ່ ງ ປະທານສະພາບລິຫານສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍວຽນໃຫື້ຜູຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ .
ກອງປະຊມຜູ ຖ
9.3

ສະພາບລິຫານ
ສະພາບລິຫານຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດື້ວຍຈານວນ 7 ທ່ານ, ໃນນັນື້ ສະມາຊິກອິດສະຫະ 2 ທ່ານ ດັ່ງ

ລາຍລະອຽດລ່ ມນີ:ື້

ຮູ ບພາບທີ 11: ໂຄງຮ່າງສະມາຊິກສະພາບລິຫານຂອງ ທຄຕລ
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ື ສິນໄຊວຣະວົງ
ທ່ ານ ດຣ ບນເຫອ

ທ່ ານ ຄາສກ ສູນດາຣາ

ປະທານສະພາ

ຮອງປະທານ

ທ່ ານ ພູຂງົ ຈັນທະຈັກ

ທ່ ານ ມາກ ໂລເບີດ

ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ພດທະຂັນ ຂັນຕິ

ທ່ ານ ຮສ ພູເພັດ ກ ື້ຽວພິລາວົງ

ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ວຽງສກ ຈນທະວົງ
ສະມາຊິກ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ື ສິນໄຊວຣະວົງ
ທ່ານ ປອ. ບນເຫອ
ອາຍ 53 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 24/11/1996
ຕາແໜ່ງ : ປະທານສະພາບລິຫານ ທຄຕລ
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາເອກ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ
ປະຈບັນດາລົງຕາແໜ່ງ : ຫົວໜື້າກົມນະໂຍບາຍການເງ ິນ ແລະ

ິ າ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ນິຕກ
ປະຫວັດການສກສາ:
ິ ແລະ
ປີ 1990 : ປະລິນຍາຕຣີ ແລະ ປະລິນຍາໂທດື້ານຟີຊກ

ເລຂາຄະນິດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກູ, ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ.

ື ສິນໄຊວຣະວົງ
ທ່ ານ ປອ. ບນເຫອ

ປີ 1997 : ປະລິນຍາໂທດື້ານບລິຫານທລະກິດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລທາມະສາດ, ປະເທດໄທ.

ປີ 2000 : ປະລິນຍາໂທດື້ານເສດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາລີ, ປະເທດອົດສະຕາລີ.

ປີ 2004 : ປະລິນຍາເອກດື້ານເສດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາລີ, ປະເທດອົດສະຕາລີ.
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 1991 - 1993 : ອາຈານສອນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ປີ 1993 - 1996 : ພະນັກງານການເງ ິນ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ົ
ປີ 1996 - 1998 : ຮອງຫົວໜື້າພະແນກບັນຊີທ່ ວໄປ,
ກົມຄັງເງ ິນ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ິ ານເງ ິນ, ກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ປີ 2004 - 2005 : ຫົວໜື້າພະແນກສະຖິຕກ
ປີ 2005 - 2007 : ຫົວໜື້າກົມນະໂຍບາຍເສດຖະກິດການເງ ິນ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ປີ 2007 - 2011 : ຮອງຫົວໜື້າກົມເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງ ິນ.

ປີ 2010 - 2012 : ໜ່ ງໃນຄະນະບລິຫານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃນຂົງເຂດອັບການິສະຖານ, ບັງກະລາ

ິ ສະຖານ ແລະ ຕູ ມນ
ິ ດ
ິ ສະຖານ, ປະຈາການທີ່ສານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ
ດິດ, ປູຊານ, ອິນເດຍ, ລາວ, ທາຈິກດ
ິ ິ ນ.
ພັດທະນາອາຊີ ເມືອງມະນິລາ ປະເທດຟິລປ
ປີ 2013 - 2014 : ຫົວໜື້າກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ປີ 2014 - 2016 : ຫົວໜື້າກົມງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ິ າ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ປີ 2016 - ປະຈບັນ : ຫົວໜື້າກົມນະໂຍບາຍການເງ ິນ ແລະ ນິຕກ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ຄາສກ ສູ ນດາຣາ
ອາຍ 74 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 03/06/1945
ຕາແໜ່ງ : ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ ທຄຕລ
ື້ ງສດ: ປະລິນຍາຕຣີ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຝຣັ່ງ
ປະຈບັນດາລົງຕາແໜ່ງ : ກາມະການອິດສະຫະ.
ປະຫວັດການສກສາ:
ປີ 1969 : ຈົບອດົມ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕຣີ ຈາກປະເທດ
ອົດສະຕາລີ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.

ທ່ ານ ຄາສກ ສູນດາຣາ

ື້ ຄອງເສດຖະກິດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່
ປີ 1972 : ການຝກອົບຮົມດື້ານເສດຖະສາດ ຈາກສະຖາບັນຄມ
ບາງກອກ, ປະເທດໄທ.

ປີ 1974 : ສູ ນຝກອົບຮົມລະຫວ່າງ ທີ່ ເມືອງນາໂກ, ປະເທດຍີ່ປ່ ນ.

ປີ 1985 : ສະຖາບັນຄ ື້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍ ທີ່ເມືອງປານາ, ປະເທດອິນເດຍ.

ປີ 1993 : ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວ ທີ່ນະຄອນວຊິງຕັນ, ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 1970 - 1975 : ຢູ່ ທະນາຄານພັດທະນາ.
ປີ 1976 - 1989 : ຢູ່ ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດ.
ປີ 1990 - 1994 ແລະ 1997 - 2005 : ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ື້ ານວຍການ ທີ່ອົງການການເງ ິນລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ ມພາກພືນື້
ປີ 1995 - 1996 : ເປັ ນທີ່ປກສາຜູ ອ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ,ື້ ທີ່ນະຄອນວຊິງຕັນ, ປະເທດອາເມລິກາ.

ັ ລື້ານຊື້າງ ມິເນິໂຣນ
ປີ 2015 : ເປັ ນທີ່ປກສາດື້ານການເງ ິນ ແລະ ການທະນາຄານຂອງບລິສດ

ັ ໃນເຄືອຂອງກ່ ມບລິສດ
ັ ໂອເຊຍນາ ແຫ່ງເມືອງເມວເບິນ, ປະເທດອົດສະຕາລີ).
ຈາກັດ (ຊື່ງເປັ ນບລິສດ
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ
ອາຍ 55 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 17/06/1964
ຕາແໜ່ງ : ສະມາຊິກ ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາໂທ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຮົງກາລີ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ.
ປະຈບັນດາລົງຕາແໜ່ງ : ຜູ ອ
ປະຫວັດການສກສາ:
ປີ 1983 - 1988 : ປະລິນຍາໂທດື້ານເສດຖະກິດການເງ ິນ ຈາກ
ປະເທດຮົງກາລີ.

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ື້ ງທິດສະດີການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງປີ 2009 : ຊັນສູ
ການປົກຄອງ.
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 1988 - 1989 : ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກະຊວງການເງ ິນ.

ື້ ຄອງສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 1989 - 1990 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກຄມ
ື້ ຄອງຄວາມສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 1994 : ຫົວໜື້າພະແນກຄມ
ປີ 1995 - 1998 : ຫົວໜື້າສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 1998 - 1999 : ຫົວໜື້າພະແນກຫື້ອງການບລິຫານ-ການເງ ິນ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ື້ ຄອງສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2000 - 2005 : ຫົວໜື້າພະແນກຄມ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
ປີ 2005 - 2015 : ຮອງຜູ ອ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ເປັ ນ
ປີ 2015 - 2015 : ຮັກສາການຜູ ອ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ.

ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການ
ປີ 2016 - ປະຈບັນ : ຖືກແຕ່ງຕັງື້ ແລະ ດາລົງຕາແໜ່ງເປັນຜູ ອ
ຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ມາກ ໂລເບີດ
ອາຍ 45 ປີ ສັນຊາດ ຝຣັ່ງ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 02/09/1973
ຕາແໜ່ງ ສະມາຊິກ ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາເອກ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ
ປະຈບັນດາລົງຕາແໜ່ງ : ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
ທະນາຄານ COFIBRED, ຕາງໜື້າທະນາຄານ
COFIBRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມ ຍດທະສາດຂອງ ທຄຕລ.
ທ່ ານ ມາກ ໂລເບີດ

ປະຫວັດການສກສາ:

ປີ 1992 - 1995 : ປະລິນຍາຕຣີດາື້ ນເສດຖະສາດ ແລະ ການເງ ິນ ຈາກ ESSEC Paris-Business
School, economics, finance. ປະເທດຝຣັ່ງ.

ປີ 1995 - 1996 : ປະລິນຍາໂທດື້ານເສດຖະສາດສາກົນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sciences PO Paris,
ປະເທດຝຣັ່ງ.

ປີ 1997 - 2003 : ປະລິນຍາເອກດື້ານເສດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟເນຍ, ປະເທດສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ.

ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:

ື້ ານວຍການຝຣັ່ງ ຂອງກອງທນການເງ ິນລະຫວ່າງປະເທດ.
ປີ 2004 - 2005 : ທີ່ປກສາຜູ ອ
ື້ ລິຫານເຂດອາຊີ ຂອງ DEXIA.
ປີ 2006 - 2009 : ຜູ ບ

ປີ 2009 - 2011 : ຮອງຫົວໜື້າຝ່າຍປັ ບປງແຜນການ, ພະແນກຍດທະສາດ ທີ່ DEXIA.

ັ ການ, ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ DEXIA CREDIT LOCAL.
ປີ 2011 - 2013 : ຫົວໜື້າຝ່າຍປະຕິບດ

ັ ການ, ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ທີ່ SOCIETE DE FINANCEປີ 2013 - 2014 : ຫົວໜື້າຝ່າຍປະຕິບດ

MENT LOCAL.
ັ ການ, ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
ປີ 2014 - ປະຈບັນ : ຫົວໜື້າຝ່າຍທລະກິດຕ່ າງປະເທດ, ຫົວໜື້າຝ່າຍປະຕິບດ
ທະນາຄານ BRED BANQUE POPULAIRE, Paris.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ພດທະຂັນ ຂັນຕີ
ອາຍ 49 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 02/05/1970
ຕາແໜ່ງ : ສະມາຊິກ ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາໂທ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ: ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ
ປະຈບັນດາລົງຕາແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜື້າຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ,

ທ່ ານ ມາກ ໂລເບີດ

ກະຊວງການເງ ິນ.

ປະຫວັດການສກສາ:

ທ່ ານ ພດທະຂັນ ຂັນຕີ

ປີ 1989 - 1994 : ປະລິນຍາໂທ ການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ

ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລດາເກັສຖານ, ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ.

ປີ 2004 - 2007 : ປະລິນຍາໂທ ການເງ ິນ-ການທະນາຄານ ທີ່ສະຖາບັນການເງ ິນຮ່າໂນ ື້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ.

ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 1994 : ພະນັກງານວິຊາການ ບັນຊີແຫ່ງລັດ, ກົມບັນຊີ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ປີ 1995 - 1997 : ພະນັກງານວິຊາການຄັງເງ ິນສົດ, ພະແນກການເງ ິນເຂດພິເສດໄຊສົມບູ ນ.
ປີ 1998 - 2002 : ຫົວໜື້າຫື້ອງຄັງເງ ິນ, ພະແນກການເງ ິນເຂດພິເສດໄຊສົມບູ ນ.
ປີ 2002 - 2003 : ຫົວໜື້າຫື້ອງງ ົບປະມານ ວາງແຜນ ແລະ ອະນມັດ, ພະແນກການເງ ິນເຂດພິເສດໄຊສົມບູ ນ.
ປີ 2007 : ພະນັກງານວິຊາການ, ບັນຊີສງັ ລວມ, ຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ປີ 2007 - 2009 : ຮອງພະແນກຈັດຕັງື້ - ບລິຫານ, ຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງ ິນ.
ປີ 2010 - 2016 : ຫົວໜື້າພະແນກລາຍຮັບ, ຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງ ິນ.

ປີ 2016 - ປະຈບັນ : ຮອງຫົວໜື້າຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງ ິນ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູ ເພັດ ກ ື້ຽວພິລາວົງ
ອາຍ 46 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 05/2/2074
ຕາແໜ່ງ ສະມາຊິກ ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາເອກ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຍີ່ປ່ ນ

ປະຈບັນດາລົງຕາແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບດີ,
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທລະກິດ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ປະຫວັດການສກສາ:

ທ່ ານ ຮສ. ປອ. ພູ ເພັດ ກ ື້ຽວພິລາວົງ

ປີ 1994 - 1998 : ປະລີນຍາຕຣີ ສາຂາຂົວທາງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ (OSAKA), ປະເທດຍີ່ປ່ ນ

ື້ ຊາ ຂົວທາງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ(OSAKA), ປະເທດຍີ່ປ່ ນ
ປີ 1998 - 2000 : ປະລີນຍາໂທ ຫົວຂວິ
ື້ ຊາ ເສດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ(Kobe), ປະເທດຍີ່ປ່ ນ
ປີ 2000 - 2003 : ປະລີນຍາເອກ ຫົວຂວິ
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 2003 - 2004 : ອາຈານສອນ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ື້
ປີ 2004 - 2006 : ຮອງຫົວໜື້າພະແນກຄົນຄວື້
າ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດ.
ປີ 2006 - 2008 : ຮອງຫົວໜື້າພາກເສດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດ.
ື້
ປີ 2008 - 2013 : ຫົວໜື້າພະແນກຄົນຄວື້
າ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ.
ປີ 2013 - ປະຈບັນ : ຮອງຄະນະບດີ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ວຽງສກ ຈູນທະວົງ
ອາຍ 55 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 15/08/1964
ຕາແໜ່ງ ສະມາຊິກ ສະພາບລິຫານ ທຄຕລ
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາໂທ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ.
ປະຈບັນດາລົງຕາແໜ່ງ : ຮອງຜູ ອ

ປະຫວັດການສກສາ:
ປີ 1982 - 1989 : ປະລິນຍາຕຣີ ສາຂາເສດຖະກິດການຄື້າ

ທ່ ານ ວຽງສກ ຈູນທະວົງ

ື້ ງປຣາກ, ສາທາລະນະລັດເຊັກ.
ທີ່ ໂຮງຮຽນ ເສດຖະກິດຊັນສູ

ປີ 2017 : ບາລງທິດສະດີການເມືອງ 45 ວັນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົ ກຄອງ.
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 1996 - 2000 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກສິນເຊື່ອ ສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2001 - 2002 : ຫົວໜື້າໜ່ວຍງານບລິການ, ສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2003 - 2005 : ຫົວໜື້າຂະແໜງສິນເຊື່ອ, ສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2005 - 2007 : ຮອງຫົວໜື້າສາຂາ, ສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2007 - 2010 : ວ່າການຫົວໜື້າສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2010 - 2011 : ວ່າການຫົວໜື້າສາຂາສາລະວັນ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
ປີ 2011 - 2015 : ຫົວໜື້າສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.

ື້ ຄອງສິນ ເຊື່ອ ສ ານັກ ງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າ ຕ່ າງປະເທດລາວ
ປີ 2015 - 2018 : ຫົວ ໜື້າ ພະແນກຄ ມ

ມະຫາຊົນ.
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ປີ 2019 - ປະຈບັນ : ຮອງຜູ ອ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທຄຕລ-ກທ.
ແລະ ກາມະການສະພາບລິຫານບລິສດ
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ຕາຕະລາງ 18: ໂຄງປະກອບຂອງສະພາບລິຫານ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

1

ື ສິນໄຊວຣະວົງ
ທ່ານ ດຣ ບນເຫອ

2

ທ່ານ ຄາສກ ສູ ນດາຣາ

3

ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

4

ທ່ານ ມາກ ໂລເບີດ

5

ທ່ານ ພດທະຂັນ ຂັນຕິ

6

ທ່ານ ວຽງສກ ຈນທະວົງ

7

ທ່ານ ຮຈ ປອ ພູ ເພັດ ກ ື້ຽວພິລາວົງ

ຕາແໜ່ງ
ິ າ ເປັ ນປະທານ
ຫົວໜື້າກົມນະໂຍບາຍການເງ ິນ ແລະ ນິຕກ
ສະພາບລິຫານ
ພະນັກງານອາວໂສ (ບກຄົນເອກະລາດຈາກພາຍນອກ) ເປັ ນ
ຮອງປະທານ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ເປັ ນກາມະການ
ຜູ ອ
ຕາງໜື້າ COFIBRED ໃນນາມຄູ່ ຮ່ວມຍດທະສາດ ແລະ
ເປັ ນກາມະການ
ຮອງຫົວໜື້າຄັງເງ ິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງ ິນ ເປັ ນກາມະ
ການ

ື້ ຄອງສິນເຊື່ອ, ຕາງໜື້າໃຫື້ແກ່ ພະນັກງານ
ຫົວໜື້າພະແນກຄມ
ທຄຕລ ເປັ ນກາມະການ
ຮອງຄະນະບດີ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທລະກິດ,
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັ ນກາມະການ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
9.3.1 ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງສະພາບລິຫານ
-

ື້
ຄົນຄວື້
າສື້າງ ແລະ ປັບປງແຜນຍດທະສາດ, ວາງທິດທາງແຜນການດາເນີນງານ, ແຜນງ ົບປະມານປະຈາປີ ,

ື້ ຮ
ື ນື້
ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດາເນີນທລະກິດປະຈາປີ ເພື່ອສະເໜີຕ່ ກອງປະຊມຜູ ຖ

ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
-

ື້
ັ ແຜນການຍທະສາດ, ແຜນການດາເນີນງານ, ແຜນງ ົບປະມານ
ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ປະຈາປີ , ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດາເນີນທລະກິດປະຈາປີ ;

-

ື້ ່ ມີມູນຄ່າສູ ງ;
ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມັດການລົງທນ, ການກູຢືື້ ມ ແລະ ການປ່ອຍກູທີ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການລົງທນທີ່ມີມູນຄ່າສູ ງ, ລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ ແລະ ການໄດື້ມາ ແລະ ຈາ
ໜ່າຍຊັບສິນ;

-

ສື້າງກົນໄກ ແລະ ລະບົບບລິຫານຄວາມສ່ຽງພື້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ;

ຕື້ອງແຍກພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜື້າ ທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່ າງ ສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະ
ອານວຍການຂອງ ທຄຕລ ຢ່າງຈະແຈ ື້ງ;

-

ື້
ື້
ື້ ຄອງບລິຫານ, ຮັບປະກັນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ລະບົບການບັນຊີ
ຄົນຄວື້
າ ແລະ ການົດນະໂຍບາຍການຄມ
ບດ

ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນຕາມທີ່ການົດໄວື້ໃນລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ;

-

ື້
ັ ມະຕິກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນ
ື້ ດື້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ລະມັດລະວັງ, ມີຄວາມ
ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ;
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຫື້ຄວາມເປັນທາຕ່ ຜູ ຖ
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-

ື້
ແຕ່ງຕັງຄະນະກ
າມະການຂອງສະພາບລິຫານຂອງ ທຄຕລ ຄະນະກາມະການກວດສອບ, ຄະນະກາມະ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ, ຄະນະກາມະການການຄັດເລືອກ ແລະ
ການຄມ

ຄະນະກາມະການອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັ ນ;
-

ມອບໝາຍ ຫ ື ແບ່ງໜື້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫື້ສະມາຊິກສະພາບລິຫານແຕ່ລະທ່ານ ແລະ ເລຂານການ

ສະພາບລິຫານ;
-

ື້ ຍົກຍ ື້າຍ ຫ ື ປົ ດຕາແໜ່ງຜູ ອ
ື້ ານວຍການ ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ ອ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ;
ແຕ່ງຕັງ,

-

ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ ອ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັງື້ ຫ ື ປົ ດຕາແໜ່ງຮອງຜູ ອ
ທຄຕລ;

-

ື້
ແຕ່ງຕັງເລຂານ
ການສະພາບລິຫານ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບລິຫານ ຫ ື
ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ;

-

ື້
ຄົນຄວື້
າ ແລະ ພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນຂອງປະທານ, ຮອງປະທານ, ກາມະການ, ຄະນະກາມະການຂອງ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຮອງຜູ ອ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ເພື່ອສະເໜີກ ອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ືຮ ນ
ື້
ສະພາບລິຫານ, ຜູ ອ

ື້
ພິຈ າລະນາຮັບ ຮອງຕາມການສະເໜີຂ ອງຄະນະກ າມະການພິຈ າລະນາຄ່ າຕອບແທນບົນ ພືນຖານຜົ
ນ
ື້ ຮ
ື ື້ນ;
ປະໂຫຍດສູງສດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ ຖ
-

ື້ ງຕ່ າງໆ, ເງ ິນປັ ນຜົນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະນັກງານຕ່ ກອງປະຊມ
ສະເໜີແບ່ງປັນກາໄລສດທິເຂົາຄັ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
ຜູ ຖ

-

ື້
ື້ ດແຍ່ ງທີ່ຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ;
ີ ກ ື້ໄຂຂຂັ
ຊອກຮູ ,ື້ ຕິດຕາມກວດກາ, ຄົນຄວື້
າວິທແ

ົ ລາຍງານປະຈ າປີ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຕ່ ກອງປະຊ ມຜູ ຖ
ື້ ືຮ ນ
ື້ ເພື່ອພິຈາລະນາ
ສະເໜີບ ດ

ຮັບຮອງ;
-

ື້ ື້ງຕອບຄາຖາມລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕ່ ກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ື້ນ;
ຊີແຈ

ື້ ຮ
ື ນື້ ;
ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕ່ ກອງປະຊມຜູ ຖ

ື້ ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ ວິສາຫະກິດອື່ນ ແລະ ສັດສ່ວນການຖືຮນ
ື້ ທີ່ວິສາຫະກິດ
ເປີ ດເຜີຍສັດສ່ວນການຖືຄອງຮນ

ື້
ອື່ນທີ່ຖືຮນື້ ໃນ ທຄຕລ ແຕ່ຫື້າສ່ວນຮື້ອຍຂນໄປລວມທັ
ງໃຫື້ລະບຈານວນທີ່ເພີ່ມຂືນື້ ຫ ື ຫດລົງໃນລະຫວ່າງ
ຮອບປີ ການບັນຊີ;
-

ັ ງານຂອງສະພາບລິຫານ;
ປະເມີນຜົນການປະຕິບດ

ື້ ນ ຕ່ ມວນຊົນ ກ່ ຽວກັບ ຊື່ຂອງປະທານ, ກ າມະການຂອງສະພາບ ລິຫ ານ, ແຕ່ ລະຄົນ ທີ່
ເປີ ດ ເຜີຍ ຂ ມູ
ື້ ່ ວມກອງປະຊມຂອງກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ບົດສະຫບຜົນການ
ກ່ ຽວຂື້ອງກັບການເຂົາຮ
ັ ວຽກງານຂອງສະພາບລິຫານຢູ່ ໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ;
ປະຕິບດ

-

ື້ ນ ແລະ ການສື່ສານກັບຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຢ່າງເໝາະສົມ;
ຕິດຕາມການເປີ ດເຜີຍຂມູ

ັ ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດື້ການົດໄວື້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ.
ປະຕິບດ
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9.4

ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ
ັ :ື້
ຄະນະກວດກາຂອງສະພາບລິຫານ ປະກອບມີດ່ ງນີ
ື້ ຄອງບລິຫານ;
1. ຄະນະກາມະການຄມ
2. ຄະນະກາມະການກວດສອບ;
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ;
3. ຄະນະກາມະການຄມ
4. ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ;
5. ຄະນະກາມະການຄັດເລືອກ.
ັ :ື້
ໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານຕອື້ ງປະກອບມີດ່ ງນີ
-

ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ແຕ່ລະຄະນະຕອື້ ງປະກອບດື້ວຍຢ່າງໜື້ອຍສາມ (3) ທ່ານ ໃນນັນື້
ຕື້ອງມີສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ເປັ ນສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ເປັ ນສະມາຊິກອິດສະຫະຢ່າງໜື້ອຍໜ່ ງ

ສ່ວນສາມ (1/3) ຂອງຈານວນທັງໝົດ. ຫົວໜື້າແຕ່ ລະຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ແມ່ ນ

ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຫ ື ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ເປັ ນສະມາຊິກອິດສະຫະ.

-

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກາມະການກວດສອບ ຕອື້ ງປະກອບດື້ວຍ: ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ບ່ ດາລົງຕາແ

ື້ ານວຍການ, ຕື້ອງເປັ ນສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ເປັ ນສະມາຊິກ
ໜ່ງຜູ ອ

ອິດສະຫະ, ຕື້ອງເປັ ນບກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ ,ື້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດື້ານການບັນຊີ ແລະ
ກວດສອບ.
9.4.1 ຄະນະກາມະການຄ ື້ມຄອງບລິຫານ
ື້ ຄອງບລິຫານຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດື້ວຍ 3 ທ່ານດັ່ງນີ:ື້
ຄະນະກາມະການຄມ
ື້ ຄອງບລິຫານ
ຕາຕະລາງ 19: ຄະນະກາມະການຄມ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ຕາແໜ່ງ

1

ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ກາມະການສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນປະທານ

2

ທ່ານ ປອ ພູ ເພັດ ກ ື້ຽວພິລາວົງ

ກາມະການສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ຮອງປະທານ

3

ທ່ານ ວຽງສກ ຈນທະວົງ

ກາມະການສະພາບລິຫານ/ເປັ ນກາມະການ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
9.4.1.1 ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງຄະນະກາມະການຄ ື້ມຄອງບລິຫານ
-

ື້
ຄົນຄວື້ານ
າສະເໜີແຜນການດາເນີນງານຂອງສະພາບລິຫານໃນແຕ່ ລະປີ ;

ື
ການົດເງ່ ອນໄຂ
ແລະ ແຜນການ ເພື່ອເປັ ນບ່ອນອີງໃນການຕີລາຄາການເຄື່ອນ;
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-

ື້
ຄົນຄວື້
າສື້າງ ແລະ ປັ ບປງແຜນຍດທະສາດ ແຜນການດາເນີນງານ, ແຜນງ ົບປະມານ ແລະ ແຜນການ
ດາເນີນທລະກິດຂອງປະຈາປີ ຂອງ ທຄຕລ;

-

ື້
ັ ແຜນຍດທະສາດ, ແຜນການດາເນີນງານ, ແຜນງ ົບປະມານປະຈາ
ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ ;

-

ື້
ຄົນຄວື້
າພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະ
ື້ ານວຍການ ທຄຕລ;
ຜູ ອ

-

ື້
ື້ ດແຍ່ ງທີ່ຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ເພື່ອນາສະເໜີສະພາ
ຄົນຄວື້
າ, ຕິດຕາມກວດກາແກ ື້ໄຂຂຂັ
ບລິຫານ;

-

ື້ ລິສດ
ັ ໃນກ່ ມ ຫ ື ລົງທນໃນທລະກິດອື່ນໆ ຕ່ ສະພາບລິຫານ ເພື່ອພິຈາລະນາ;
ນາສະເໜີເປີ ດສາຂາ, ສື້າງຕັງບ

ຈັດກອງປະຊມຢ່າງໜື້ອຍ 3 ເດືອນຕ່ ຄັງື້ ຫ ື ເປີ ດກອງປະຊມຕາມຄວາມຮຽກຮື້ອງຕອື້ ງການຂອງວຽກງານ
ແລະ ສະພາບລິຫານ;

-

ັ ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບລິຫານ ຫ ື ກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນ
ື້ .
ປະຕິບດ

9.4.2 ຄະນະກາມະການກວດສອບ
ຄະນະກາມະການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດື້ວຍ 3 ທ່ານ ດັ່ງນີ:ື້
ຕາຕະລາງ 20: ຄະນະກາມະການກວດສອບ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ຕາແໜ່ງ

1

ທ່ານ ພດທະຂັນ ຂັນຕີ

ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ/ປະທານ

2

ທ່ານ ຄາສກ ສູ ນດາຣາ

ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ/ຮອງປະທານ

3

ທ່ານ ປອ ພູ ເພັດ ກ ື້ຽວພິລາວົງ

ກາມະການສະພາບລິຫານ/ກາມະການ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
9.4.2.1 ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງຄະນະກາມະການກວດສອບ
ື້ ນ:
1. ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ
-

ກວດກາເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງ

ທຕຄລ

ື້
ບຖື້ວນສົມບູ ນ,
ໃຫື້ມເີ ນືອໃນຄົ

ຖືກຕື້ອງ

ແລະ

ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານການເງ ິນ;
-

ັ ກວດສອບ ຫ ື ຜູ ກ
ື້ ວດສອບ ກ່ ຽວກັບ ບັນຫາສາຄັນຕ່ າງໆ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ່
ສອບຖາມບລິສດ

ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເອກະສານລາຍງານຂອງ ທຄຕລ;
-

ກວດສອບ ກ່ ຽວກັບ ລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ ຫ ື ລາຍການທີ່ອາດຈະມີຄວາມຂັດແຍ່ ງທາງດື້ານຜົນປະໂຫຍດ

ື້
ັ ຕາມທີ່ໄດື້ການົດໄວື້ໃນລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ;
ເພື່ອເຮັດໃຫື້ລາຍງານດັ່ງກ່ າວຖືກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
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-

ື້ ນຂອງ ທຄຕລ ໃຫື້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີ່
ສອບຖາມ ກ່ ຽວກັບ ລາຍການ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ
ກ່ ຽວຂື້ອງ.

2. ການຄວບຄມພາຍໃນ
-

ີ ະບົບຄວບຄມພາຍໃນໃຫື້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ , ຜູ ກ
ື້ ວດສອບພາຍໃນຕອື້ ງດາເນີນການປະເມີນ
ຮັບປະກັນໃຫື້ມລ

ື້
ລະບົບການຄວບຄມພາຍໃນທັງໝົດລະບົບຢ່າງໜື້ອຍປີ ລະຄັງ.
ື້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ
3. ຜູ ກ
-

ື້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ, ຄນນະພາບ, ຄວາມເປັ ນເອກະລາດ
ຮັບປະກັນຄວາມເປັ ນອິດສະຫະຂອງຜູ ກ
ື້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກທີ່ຈະມາໃຫື້ການບລິການຕ່ ທຄຕລ;
ແລະ ສາຍພົວພັນຮອບດື້ານຕ່ ກັບຜູ ກ

-

ີ ານປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ ື້
ສອບຖາມກ່ ຽວກັບລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສາຄັນ ແລະ ສອບຖາມເຖິງວິທກ
ັ ການຂອງຜູ ກ
ື້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ;
ກວດສອບພາຍໃນທຽບກັບຫກ

-

ັ ງານຂອງຕົນຕ່ ສະພາບລິຫານ ແລະ ກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ;
ລາຍງານຜົນການປະຕິບດ

ື້ ່ ວມກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານທກໆຄັງເພື
ື້ ່ ອປະກອບຄາຄິດຄາເຫັນຕ່ ກັບບັນຫາລາຍການທີ່
ຕື້ອງເຂົາຮ

ື້ ວດ
ກ່ ຽວພັນ, ລາຍການທີ່ໄດື້ມາ ຫ ື ຈາໜ່າຍໄປຂອງຊັບສິນ, ການຄັດເລືອກ ແລະ ການົດຄ່າຈ ື້າງຂອງຜູ ກ
ສອບບັນຊີພາຍນອກ;
-

ສື້າງແຜນງ ົບປະມານທີ່ຕິດພັນກັບແຜນງານການກວດສອບ;

ປະກອບຄາຄິດຄາເຫັນຕ່ ບັນຫາທາງການເງ ິນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກສະພາ
ບລິຫານ ຫ ື ຄະນະອານວຍການ;

-

ັ ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບລິຫານ.
ປະຕິບດ

ື້ ວດສອບພາຍໃນ
4. ຜູ ກ
-

ື້ ວດສອບພາຍໃນ;
ຮັບປະກັນຄວາມເປັ ນອິດສະຫະ ແກ່ ຜູ ກ

ື້ າວຽກງານໂດຍກົງ ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ, ແຕ່ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈາແມ່ ນຂນກັ
ື້ ບການ
ຊີນ

ື້ າຂອງຜູ ອ
ື້ ານວຍການ;
ຊີນ
-

ສອບຖາມ ທົບທວນກົນໄກ ແລະ ລະບົບການກວດກາພາຍໃນຢ່າງເປັ ນປົ ກກະຕິ;

-

ື້ ບ
ັ ຜິດຊອບວຽກງານກວດສອບພາຍ
ສອບຖາມລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ປະຊມລັບກັບຜູ ຮ
ໃນ ເພື່ອສອບຖາມກ່ ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຄະນະອານວຍການ ແລະ ພະແນກການຕ່ າງໆ ເຊິ່ງອາດ
ື້ ວດສອບພາຍໃນ;
ເປັ ນການກະທົບເຖິງຄວາມເປັ ນອິດສະຫະ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ ກ

-

ື້ ກພ່ອງທີ່
ສອບຖາມ ແລະ ພິຈາລະນາຮ່ວມກັບຄະນະອານວຍການ ແລະ ຄະນະພະແນກທີ່ກ່ ຽວກັບຂບົ

ີ ກ ື້ໄຂ;
ສາຄັນທີ່ກວດພົບ ແລະ ວິທແ
-

ັ ວຽກງານຂອງຫົວໜື້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ;
ປະເມີນຜົນການປະຕິບດ

-

ັ ສິນຂອງ ທຄຕລ
ສອບຖາມ ຫົວໜື້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ເຖິງປະສິດຕິພາບກ່ ຽວກັບການນາໃຊື້ຊບ
ື້ ຮ
ື ນື້ .
ໃຫື້ເປັ ນໄປຕາມກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ມະຕິຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ກອງປະຊມຜູ ຖ

ັ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ (Compliance)
5. ການປະຕິບດ
-

ື້
ັ ກົດໝາຍວ່າດື້ວຍຫກ
ັ ຊັບ, ກົດໝາຍປິ່ ນອື້ອມ ແລະ ນິຕກ
ິ າອື່ນໆທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ;
ກວດກາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
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-

ສອບຖາມສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະອານວຍການຂອງ ທຄຕລ ໄດື້ຄານງເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່
ສາຄັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງກ່ ຽວກັບການດາເນີນງານ.

ັ ງານ
6. ການປະເມີນການປະຕິບດ
-

ື້
ັ ວຽກງານປະຈາປີ ຂອງຄະນະກາມະການກວດສອບ;
ປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ື້ ນໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຊື່ຂອງຄະນະອານວຍການຂອງ ທຄຕລ ໄດື້ຄານງ
ເປີ ດເຜີຍຂມູ

ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ສາຄັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງກ່ ຽວກັບການດາເນີນງານ.

7. ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ອື່ນໆ
-

ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນຕ່ ການແຕ່ ງຕັງື້ ແລະ ຖອດຖອນຫົວໜື້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ
ື້ ານວຍການພິຈາລະນາແຕ່ງຕັງື້ ແລະ ຖອດຖອນ;
ກ່ ອນຜູ ອ

-

ີ ານປະເມີນຄວາມສ່ຍງຂອງຜູ ື້
ສອບຖາມກ່ ຽວກັບລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສາຄັນ ແລະ ສອບຖາມເຖິງວິທກ
ັ ການຂອງຜູ ກ
ື້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ;
ກວດສອບພາຍໃນທຽບກັບຫກ

-

ັ ງານຂອງຕົນຕ່ ສະພາບລິຫານ ແລະ ກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ;
ລາຍງານຜົນການປະຕິບດ

ື້ ່ ວມກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານທກໆຄັງເພື
ື້ ່ ອປະກອບຄາເຫັນຕ່ ບັນຫາລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ,
ຕື້ອງເຂົາຮ

ື້ ວດສອບບັນຊີ
ລາຍການທີ່ໄດື້ມາ ຫ ື ຈາໜ່າຍໄປຂອງຊັບສິນ, ການຄັດເລືອກ ແລະ ການົດຄ່າຈ ື້າງຂອງຜູ ກ
ພາຍນອກ;
-

ສື້າງແຜນງ ົບປະມານທີ່ຕິດພັນຕ່ ບັນຫາທາງການເງ ິນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກ
ສະພາບລິຫານ ຫ ື ຄະນະອານວຍການ;

-

ັ ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບລິຫານ.
ປະຕິບດ

9.4.3 ຄະນະກາມະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ຄະນະກາມະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດື້ວຍ 3 ທ່ານດັ່ງນີ:ື້
ຕາຕະລາງ 21: ຄະນະກາມະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ຕາແໜ່ງ

1

ທ່ານ ປອ ພູ ເພັດ ກ ື້ຽວພິລາວົງ

ກາມະການສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນປະທານ

2

ທ່ານ ພດທະຂັນ ຂັນຕິ

ກາມະການສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນຮອງປະທານ

3

ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ກາມະການສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນກາມະການ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
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9.4.3.1 ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງຄະນະກາມະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ
-

ື້
ື້
ຄົນຄວື້
ານະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງເປັ ນຕົນແມ່
ນ ການຄວບຄມຄວາມສ່ຽງດື້ານເສດຖະກິດ-ການເງ ິນ

ັ ງານ ແລະ ອື່ນໆ
ການຕະຫາດ, ທນ, ສະພາບຄ່ອງ, ສິນເຊື່ອ, ຜະລິດຕະພັນ, ການບລິການ, ການປະຕິບດ

ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ຫ ື ທາງອື້ອມຕ່ ກັບ ທຄຕລ ເພື່ອສະເໜີຕ່ ສະພາບລິຫານພິຈາລະນາ;
-

ທົບທວນນະໂຍບາຍກ່ ຽວກັບການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວບຄມບລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງກ່ ມທລະ
ກິດລວມເຖິງການຄວບຄມ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງກ່ ມທລະກິດ;

-

ສື້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນໃຫື້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບລິການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ັ ການຄວບຄມ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫື້ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງຢູ່
ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການປະຕິບດ
ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ;
-

ີ ະສິດທິພາບ ເພື່ອ
ທົບທວນ ດັດແກ ື້ ຫ ື ປັ ບປງ ນະໂຍບາຍການບລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະໃຫື້ມປ

ື້ ບ ທຄຕລ;
ຫດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂືນກັ
-

ື້ ນທີ່ກ່ ຽວພັນກັບການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສາມາດເປີ ດກອງປະຊມກັບພາກສ່ວນກ່ ຽວ
ຮຽກເອົາຂມູ

ຂື້ອງຢູ່ ພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ;
-

ັ ງານຕົນຕ່ ຄະນະກາມະການກວດສອບ ແລະ ສະພາບລິຫານເປັ ນແຕ່ ລະ
ສະຫບລາຍງານຜົນການປະຕິບດ
ເດືອນ ຫ ື ໄຕມາດ ຫ ື ອີງຕາມຄວາມຈາເປັ ນ;

-

ື້ ນໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ທ່ ຕິ
ີ ດພັນກັບລາຍຊື່ຂອງຄະນະກາມະການຄມ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຈາ
ເປີ ດເຜີຍຂມູ

ື້
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ,ຈານວນຄັງຂອງການເຂົາຮ່ວມປະຊມຂອງ
ນວນຄັງການປະຊ
ມຂອງຄະນະກາມະການຄມ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງແຕ່ ລະຄົນ, ຜົນການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການຄມ
ື້ ຄອງຄວາມ
ຄະນະກາມະການຄມ
ື້
່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກາມະການຄມ
ື້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍຫຍ.ື້
ສ່ຽງ ແລະ ເນືອໃນການເຄື
9.4.4 ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ
ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນປະກອບມີ 3 ທ່ານ ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງນີ:ື້
ຕາຕະລາງ 22: ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ຕາແໜ່ງ

1

ທ່ານ ຄາສກ ສູ ນດາຣາ

ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນປະທານ

2

ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ກາມະການສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນຮອງປະທານ

3

ທ່ານ ວຽງສກ ຈນທະວົງ

ກາມະການສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນກາມະການ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
9.4.4.1 ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ
-

ັ ການແລະ ຮູ ບແບບການຈາໜ່າຍຄ່າຕອບແທນ;
ການົດຫກ
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-

ື້
ື້ ານວຍການ ເພື່ອສະເໜີຕ່ ກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ື້ນ
ຄົນຄວື້
າຄ່າຕອບແທນຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະຜູ ອ
ຮັບຮອງ;

-

ື້
ຄົນຄວື້
າຄ່າຕອບແທນຂອງຫົວໜື້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜື້າພະແນກ ເພື່ອສະເໜີຕ່ ສະພາບລິຫານ
ຮັບຮອງ;

-

ື້ ຮ
ື ນ
ື້ ;
ລາຍງານຜົນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕ່ ສະພາບລິຫານ ແລະ ກອງປະຊມຜູ ຖ

ື້ ນໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຊື່ຂອງຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ,
ເປີ ດເຜີຍຂມູ
ື້
ື້
ື້ ່ ວມ
ຈານວນຄັງການປະຊ
ມຂອງຄະນະກາມະການພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນ, ຈານວນຄັງຂອງການເຂົ
າຮ

ື້
ປະຊ ມ ແລະ ຜົນ ການປະເມີນ ຂອງຄະນະກ າມະການພິຈ າລະນາກ ານົດ ຄ່ າຕອບແທນ ແລະ ເນືອໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກາມະການພິຈາລະນາການົດຄ່າຕອບແທນໂດຍຫຍ;ື້

-

ັ ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບລິຫານ.
ປະຕິບດ

9.4.5 ຄະນະກາມະການຄັດເລືອກ
ຄະນະກາມະການຄັດເລືອກປະກອບມີ 3 ທ່ານ ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງນີ:ື້
ຕາຕະລາງ 23: ຄະນະກາມະການຄັດເລືອກ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ຕາແໜ່ງ

1

ື ສິນໄຊວຣະວົງ
ທ່ານ ປອ ບນເຫອ

ປະທານສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນປະທານ

2

ທ່ານ ຄາສກ ສູ ນດາຣາ

ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນຮອງປະທານ

3

ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ກາມະການສະພາບລິຫານ ທຄຕລ/ເປັ ນກາມະການ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
9.4.5.1 ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງຄະນະກາມະການຄັດເລືອກ
-

ື້
ັ ການ ແລະ ຂັນຕອນກ່
ການົດຫກ
ຽວກັບການຄັດເລືອກບກຄະລາກອນເພື່ອມາດາລົງຕາແໜ່ງຢູ່ ໃນສະພາ
ື້
່ ງກ່ າວຕອື້ ງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ . ຫກ
ັ ການ ແລະ ຂັນຕອນດັ
ບລິຫານ ແລະ ຕແໜ່ງຜູ ອ
ກວດສອບໄດື້;

-

ື້
ື
ຄົນຄວື້າຄ
ນສົມບັດ, ຄວາມຮູ ື້, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຕາມເງ່ ອນໄຂຄົ
ບຖື້ວນທີ່ໄດື້ການົດໄວື້
ໃນລະບຽບຂອງ ທຄຕລ;

-

ື ກຄົນທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ເພື່ອໃຫື້ສະພາບລິຫານພິຈາລະນາ ແລະ ສະເໜີຕ່ ກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ື
ສະເໜີຊ່ ບ

ຮນື້ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
-

ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕ່ ສະພາບລິຫານ;
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-

ື້ ນໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ທ່ ຕິ
ື້ ຈານວນຄັງື້
ີ ດພັນກັບລາຍຊື່ຂອງຄະນະກາມະການຄັດເລືອກຕັງ,
ເປີ ດເຜີຍຂມູ
ື້ ຈານວນຄັງຂອງການເຂົ
ື້
ການປະຊມຂອງຄະນະກາມະການຄັດເລືອກຕັງ,
າຮ່ວມປະຊມຂອງຄະນະກາມະ

ື້
ື້
ການຄັດ ເລືອ ກຕັງແຕ່
ລະຄົນ ແລະ ຜົນ ການປະເມີນ ຂອງຄະນະກ າມະການຄັດ ເລືອ ກ ແລະ ເນືອໃນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກາມະການຄັດເລືອກໂດຍຫຍ;ື້

9.5

ັ ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບລິຫານ.
ປະຕິບດ
ຄະນະອານວຍການ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຜູ ອ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ 6 ທ່ານ ດັ່ງ
ຄະນະອານວຍການປະກອບມີ ຜູ ອ

ລາຍລະອຽດລ່ ມນີ:ື້
ຮູ ບພາບທີ 12: ໂຄງຮ່າງຄະນະອານວຍການຂອງ ທຄຕລ
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ທ່ ານ ພູຂງົ ຈັນທະຈັກ
ຜູອື້ ານວຍການໃຫຍ່

ທ່ ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌

ທ່ ານ ນັນທະລາດ ແກ ື້ວປະເສີດ

ຮອງຜູອື້ ານວຍການໃຫຍ່

ຮອງຜູອື້ ານວຍການໃຫຍ່

ທ່ ານ ສພັກ ຖິ່ນໄຊພອນ

ທ່ ານ ບົວວັນ ສີມະລີວງົ

ຮອງຜູອື້ ານວຍການໃຫຍ່

ຮອງຜູອື້ ານວຍການໃຫຍ່

ທ່ ານ ວຽງສກ ຈນທະວົງ
ຮອງຜູອື້ ານວຍການໃຫຍ່
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ
ອາຍ 55 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 17/6/1964
ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຕາແໜ່ງ : ຜູ ອ
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາໂທ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຮົງກາລີ.
ປະຫວັດການສກສາ:
ປີ 1983 - 1988 : ປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດການເງ ິນ ຈາກ
ປະເທດຮົງກາລີ.
ື້ ງທິດສະດີການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນ
ປີ 2007 - 2009 : ຊັນສູ

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ການເມືອງ-ການປົ ກຄອງ.
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 1988 - 1989 : ພະນັກງານວິຊາການ, ກະຊວງການເງ ິນ

ປີ 1989 - 1994 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 1994 - 1998 : ຫົວໜື້າສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 1998 - 1999 : ຫົວໜື້າພະແນກຫື້ອງການບລິຫານ-ການເງ ິນ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2000 - 2005 : ຫົວໜື້າພະແນກສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.

ປີ 2015 - 2016 : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່ , ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ເປັ ນ
ປີ 2015 - 2015 : ຮັກສາການຜູ ອ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ.
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການ
ປີ 2016 - ປະຈບັນ : ຖືກແຕ່ງຕັງື້ ແລະ ດາລົງຕາແໜ່ງເປັ ນຜູ ອ

ຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌
ອາຍ 56 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 10/1/1963
ຕາແໜ່ງ : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາໂທ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ລັດເຊຍ ແລະ ຝຣັ່ງ.
ປະຫວັດການສກສາ
ປີ 1982 - 1988 : ປະລິນຍາໂທດື້ານເສດຖະສາດ ສາຂາການ
ເງ ິນ ແລະ ສິນເຊື່ອ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດດາເກັສຖານ,
ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ.

ທ່ ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

ື້ ນື້ ທິດສະດີການເມືອງ.
ປີ 2008 : ຊັນຕົ
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 1988 - 1988 : ພະນັກງານວິຊາການ, ກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ປີ 1988 - 1990 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 1991 - 1992 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກ L/C, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 1992 - 1993 : ຮອງຫົວໜື້າພະແນກ, ພະແນກ L/C, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 1993 - 2003 : ຫົວໜື້າພະແນກ L/C, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2004 - 2008 : ຮອງຫົວໜື້າພະແນກບລິຫານທນ ແລະ ບລິການຕ່ າງປະເທດ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດ
ລາວ.
ປີ 2008 - 2010 : ຮັກສາການຫົວໜື້າພະແນກ ພະແນກບລິຫານທນ ແລະ ບລິການຕ່ າງປະເທດ, ທະນາຄານ
ການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ.
ປີ 2010 - 2014 : ຫົວ ໜື້າ ພະແນກ ພະແນກບ ລິຫ ານທ ນ ແລະ ບ ລິກ ານຕ່ າງປະເທດ, ທະນາຄານການຄື້າ

ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
ັ ຫກ
ັ ຊັບ BCEL-KT.
ປີ 2010 - 2014 : ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ, ບລິສດ
ປີ 2011 - 2014 : ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ, ທະນາຄານຮ່ວມທລະກິດລາວ-ຫວຽດ (LVB).
ັ ປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ (LVI).
ປີ 2014 - 2015 : ປະທານສະພາບລິຫານ, ບລິສດ
ປີ 2014 - ປະຈບັນ : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່ , ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ ື້ວປະເສີດ
ອາຍ 41 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 16/8/1978
ຕາແໜ່ງ : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາໂທ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຈີນ.
ປະຫວັດການສກສາ:
ປີ 1996 - 2000 : ປະລິນຍາຕຣີ ພາສາອັງກິດ ທີ່
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.

ປີ 2005 – 2006 : ກຽມພາສາອັງກິດ ທີ່ວິທະຍາໄລວຽງຈັນ
(Vientiane College).

ທ່ ານ ນັນທະລາດ ແກ ື້ວປະເສີດ

ື້ ງດື້ານການຄື້າລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ Victoria University, ປະເທດອົດສະຕາລີ.
ປີ 2005 - 2007 : ຊັນສູ
ປີ 2008 - 2010 : ປະລິນຍາໂທດື້ານນະໂຍບາຍການຄື້າສາກົນ, ປະເທດອາເມລິກາ.

ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 2000 - 2001 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກເງ ິນຝາກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2001 - 2001 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກບັນຊີ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2001 - 2003 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກເງ ິນໂອນຕ່ າງປະເທດ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2003 - 2007 : ວ່າການຮອງຫົວໜື້າສູ ນອີເລັກໂທນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດ
ລາວ.
ປີ 2010 - 2012 : ຮັກສາການຫົວໜື້າສູ ນອີເລັກໂທນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດ
ລາວ ມະຫາຊົນ.
ປີ 2012 - 2014 : ຫົວໜື້າສູ ນອີເລັກໂທນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາ
ຊົນ.
ປີ 2014 - ປະຈບັນ : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່ , ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ສພັກ ຖິ່ນໄຊພອນ
ອາຍ 51 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 20/8/1968
ຕາແໜ່ງ : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາໂທ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ.
ປະຫວັດການສກສາ:
ື້ ງ ການທະນາຄານ ແລະ ສິນເຊື່ອ ທີ່
ປີ 1990 - 1995 : ຊັນສູ
ວິທະຍາໄລທະນາຄານຮ່າໂນ ື້ຍ ສສ ຫວຽດນາມ.

ທ່ ານ ສພັກ ຖິ່ນໄຊພອນ

ັ ສູ ດຮ່ວມລະຫວ່າງສະຖາບັນການ
ປີ 2005 - 2007 : ປະລິນຍາຕຣີ ການເງ ິນ ແລະ ການທະນາຄານ, ຫກ
ທະນາຄານ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສສ ຫວຽດນາມ.
ັ ສູ ດຮ່ວມລະຫວ່າງສະຖາບັນການ
ປີ 2008 - 2010 : ປະລິນຍາໂທ ການເງ ິນ ແລະ ການທະນາຄານ, ຫກ
ທະນາຄານ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສສ ຫວຽດນາມ.
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:

ື້ ຄອງສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ.
ປີ 1996 - 2000 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກຄມ
ປີ 2000 - 2003 : ຫົວໜື້າຂະແໜງສິນເຊື່ອ ສາຂາອດົມໄຊ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2003 - 2008 : ວ່າການຫົວໜື້າສາຂາອດົມໄຊ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2008 - 2014 : ຫົວໜື້າສາຂາຊຽງຂວາງ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
ປີ 2014 - 2015 : ຫົວໜື້າສາຂານະຄອນຫວງ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
ປີ 2015 - ປະຈບັນ : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່ , ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວງົ
ອາຍ 59 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 13/7/1960
ຕາແໜ່ງ : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາໂທ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ.

ປະຫວັດການສກສາ:
ື້
ປີ 1983 : ຊັນກາງ
ທິດສະດີການເມືອງ.

ື້ ງງ ົບປະມານ ທີ່ໂຮງຮຽນການເງ ິນ ສສ
ປີ 1991 - 1995 : ຊັນສູ
ຫວຽດນາມ.

ທ່ ານ ບົວວັນ ສີມະລີວງົ

ັ ສູ ດຮ່ວມລະຫວ່າງສະຖາບັນການທະນາຄານ
ປີ 2008 : ປະລິນຍາໂທ ດື້ານການເງ ິນ ແລະ ການທະນາຄານ, ຫກ
ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສສ ຫວຽດນາມ.
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:

ປີ 1984 - 1986 : ພະນັກງານວິຊາການ, ທະນາຄານພິເສດ.
ປີ 1986 - 1988 : ພະນັກງານວິຊາການ, ທະນາຄານແຂວງວຽງຈັນ.
ັ ສະໜອງວັດຖ, ກາແພງນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ປີ 1989 - 1990 : ພະນັກງານວິຊາການ, ບລິສດ

ປີ 1990 - 1999 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.

ປີ 1999 - 2003 : ພະນັກ ງານວິຊາການ, ພະແນກຫື້ອງການ ແລະ ສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານຮ່ວມທລະກິດລາວຫວຽດ.
ປີ 2003 - 2005 : ຮອງຫົວໜື້າສາຂາ ສາຂາຮ່າໂນ ື້ຍ ສສ ຫວຽດນາມ, ທະນາຄານຮ່ວມທລະກິດລາວ-ຫວຽດ.
ປີ 2005 - 2016 : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່ , ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ທະນາຄານຮ່ວມທລະກິດລາວ-ຫວຽດ.
ປີ 2016 - ປະຈບັນ : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່ , ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
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ຊີວະປະຫວັດຫຍ:ື້
ທ່ານ ວຽງສກ ຈູນທະວົງ
ອາຍ 55 ປີ ສັນຊາດ ລາວ
ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ 15/8/1964
ຕາແໜ່ງ : ຮອງອານວຍການໃຫຍ່
ື້ ງສດ : ປະລິນຍາໂທ
ການສກສາຂັນສູ
ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊັກໂກ.

ປະຫວັດການສກສາ:
ປີ 1982 - 1989 : ປະລິນຍາຕຣີ ສາຂາເສດຖະກິດການຄື້າ

ື້ ງປຣາກ, ສາທາລະນະລັດເຊັກ.
ທີ່ ໂຮງຮຽນ ເສດຖະກິດຊັນສູ

ທ່ ານ ວຽງສກ ຈູນທະວົງ

ປີ 2017 : ບາລງທິດສະດີການເມືອງ 45 ວັນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົ ກຄອງ.
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ:
ປີ 1996 - 2000 : ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກສິນເຊື່ອ ສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2001 - 2002 : ຫົວໜື້າໜ່ວຍງານບລິການ, ສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2003 - 2005 : ຫົວໜື້າຂະແໜງສິນເຊື່ອ, ສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2005 - 2007 : ຮອງຫົວໜື້າສາຂາ, ສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2007 - 2010 : ວ່າການຫົວໜື້າສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ.
ປີ 2010 - 2011 : ວ່າການຫົວໜື້າສາຂາສາລະວັນ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
ປີ 2011 - 2015 : ຫົວໜື້າສາຂາຈາປາສັກ, ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.

ື້ ຄອງສິນ ເຊື່ອ ສ ານັກ ງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າ ຕ່ າງປະເທດລາວ
ປີ 2015 - 2018 : ຫົວ ໜື້າ ພະແນກຄ ມ
ມະຫາຊົນ.
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ສານັກງານໃຫຍ່ , ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ປີ 2019 - ປະຈບັນ : ຮອງຜູ ອ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທຄຕລ-ກທ.
ແລະ ກາມະການສະພາບລິຫານບລິສດ
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ຕາຕະລາງ 24: ຄະນະອານວຍການ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ລ/ດ

ຕາແໜ່ງ

1

ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຜູ ອ

2

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

3

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ ື້ວປະເສີດ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

4

ທ່ານ ສພັກ ຖິ່ນໄຊພອນ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

5

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວງົ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

6

ທ່ານ ວຽງສກ ຈນທະວົງ

ື້ ານວຍການໃຫຍ່
ຮອງຜູ ອ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ປີ 2019.
ແຫ່ ງຂມູ
9.5.1 ຜູ ື້ອານວຍການໃຫຍ່
ື້
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ຮັບຜິດຊອບການດາເນີນງານໃນແຕ່ ລະມືຂອງທະນາຄານ
ຜູ ອ
ຕາມສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ ທີ່ໄດື້
ື້ ານົດພາຍໃນທະນາຄານ ຜູ ອ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ໄດື້ຮບ
ັ ການແຕ່ ງຕັງື້ ຫ ື ປົ ດຕາແໜ່ງຈາກຄາຕັດສິນຂອງ
ລະບໄວື້ໃນຂກ
ື້
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ສາມາດ
ສະພາບລິຫານ, ມີການົດວາລະ 2 ປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັງໃຫື້ດ
າລົງຕາແໜ່ງໃໝ່. ຜູ ອ
ເປັນສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຫ ື ມາຈາກສະມາຊິກສະພາບລິຫານໄດື້ ແຕ່ ບ່ ໃຫື້ດາລົງຕາແໜ່ງເປັ ນປະທານ ຫ ື ຮອງ
ປະທານສະພາບລິຫານ.
9.5.2 ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງຜູ ອື້ ານວຍການໃຫຍ່
-

ເປັ ນຕົວແທນໃນການລົງລາຍເຊັນໃນສັນຍາ ແລະ ເອກະສານທາງການຂອງ ທຄຕລ;

ບລິຫານວຽກງານງານປະຈາວັນຂອງ ທຄຕລ ໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງຕົນຕາມທີ່ການົດໄວື້ໃນ

ກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ຫ ື ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບລິຫານ;
-

ສື້າງ, ສະເໜີ ຫ ື ດັດແກ ື້ແຜນທລະກິດປະຈາປີ ເພື່ອໃຫື້ສະພາບລິຫານພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແລື້ວນາໄປ
ື້
ັ ;
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

-

ື້
ຄົນຄວື້
າ ແລະ ນາສະເໜີໃຫື້ສະພາບລິຫານພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການແຕ່ ງຕັງື້ ຫ ື ປົ ດຕາແໜ່ງຮອງ
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ;
ຜູ ອ

-

ື້ ປົດຕາແໜ່ງ ແລະ ບັນຈສັບຊື້ອນພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ນັບແຕ່ ຂັນຫົ
ື້ ວໜື້າພະແນກລົງມາ;
ແຕ່ງຕັງ,

ື້
ື້
ື້
ແຕ່ງຕັງຄະນະກ
າມະການຕ່າງໆໃນຂັນຄະນະອ
ານວຍການລົງມາ ເພື່ອຄົນຄວື້
ານາເໜີການແກ ື້ໄຂວຽກງານ
ໃດໜ່ ງຂອງ ທຄຕລ;

-

ື້ ື້ງກ່ ຽວກັບບັນຫາທີ່ສະພາບລິຫານມີຄວາມສົນໃຈ;
ື້ ນ ແລະ ໃຫື້ຄາຊີແຈ
ສະໜອງຂມູ

ສື້າງ ຫ ື ປັບປງກົດລະບຽບການຄ ື້ມຄອງເພື່ອສະເໜີຕ່ ສະພາບລິຫານພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ;
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-

ຮັບຜິດຊອບທກການເຄື່ອນໄຫວ ທຄຕລ ຕ່ ສະພາບລິຫານ;

ື້ ລິສດ
ັ ໃນກ່ ມ ຫ ື ລົງທນໃນທລະກິດອື່ນໆຕ່ ສະພາບລິຫານເພື່ອພິຈາລະນາ
ສະເໜີເປີ ດສາຂາ, ສື້າງຕັງບ
ຕົກລົງອະນມັດ;

-

ື້
ຄົນຄວື້
າ ແລະ ນ າສະເໜີໃ ຫື້ສ ະພາບ ລິຫ ານພິຈ າລະນາຮັບ ຮອງກ່ ຽວກັບ ການດັດ ປັ ບ ເງ ິນເດືອ ນຂອງ
ັ ສາລັບການໃຫື້ນະໂຍບາຍຍອ
ື້ ງຍ ຫ ື ປະຕິບດ
ັ
ພະນັກງານ ແລະ ກ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຫ ື ທິດທາງປະຕິບດ
ວິໄນຕ່ ພະນັກງານຕາມກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ;

-

ື້
ື້ ນ ແລະ ຊີແຈງບັ
ື້ ວດ
ໃຫື້ການຮ່ວມມື, ສະໜອງຂມູ
ນຫາຕ່ ຄະນະກາມະການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຜູ ກ
ສອບພາຍນອກ;

-

ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຄຕລ ຕ່ ສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະກາມະການຕ່ າງໆ ຂອງສະພາບລິຫານ
ື້
ໃຫື້ຄາຊີແຈງ
ແລະ ສະໜອງເອກະສານທີ່ຈາເປັ ນຕາມຄວາມຕອື້ ງການຂອງພາກສ່ວນດັ່ງກ່ າວ;

9.6

ັ ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ການົດໄວື້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງ ທຄຕລ.
ປະຕິບດ
ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ

ການຂະຫຍາຍປະເພດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສາຂາບລິການຂອງ ທຄຕລ ຢ່າງຕ່ ເນື່ອງ ໄດື້ເຮັດໃຫື້ທະນາຄານ

ື້ ນລາດັບ ຈາກ 1.591 ຄົນ ໃນ ປີ 2016 ມາເປັ ນ 1.900 ຄົນ ໃນປີ 2018 ຊື່ງໄດື້ເພີ່ມ
ເພີ່ມຈານວນພະນັກງານຂນເປັ
ຂນື້ 309 ຄົນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 3 ປີ .

ຕາຕະລາງ 25: ຈານວນພະນັກງານແຕ່ ປີ 2016-2018
ປີ 2016

ປີ 2017

ປີ 2018

1.591

1.686

1.900

ື້
ື້ ານວຍ
ີ ະນັກງານທັງໝົດຈານວນ 1.900 ຄົນ ໃນນັນພະນັ
ໃນປີ 2018 ທຄຕລ ໄດື້ມພ
ກງານນັບແຕ່ຂັນອ
ການຮອດລະດັບຄະນະໜ່ວຍງານມີ 557 ຄົນ ກວມປະມານ 30,37% ຂອງຈານວນພະນັກງານທັງໝົດ.
ຕາຕະລາງ 26: ຈານວນພະນັກງານໃນແຕ່ ລະລະດັບຕາແໜ່ງໃນປີ 2018
ຂັນື້

ຄິດໄລ່ເປັນ（%）

ຈານວນຄົນ

ຄະນະອານວຍການ

7

0,4

ຄະນະພະແນກ

93

4,9

ຄະນະຂະແໜງ

297

15,6

ຄະນະໜ່ວຍບລິການ

153

8,1
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ຂັນື້

ຄິດໄລ່ເປັນ（%）

ຈານວນຄົນ

ຄະນະໜ່ວຍງານ

27

1,4

ພະນັກງານສົມບູ ນ

856

45,1

94

4,9

ພະນັກງານວິຊາການສັນຍາຈ ື້າງ

195

10,3

ສັນຍາຈ ື້າງ

178

9,4

1.900

100

ພະນັກງານທົດສອບ

ລວມ
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ

ທາງດື້ານວດທິການສກສາຂອງພະນັກງານ ກວ່າ 90% ຂອງ ພະນັກງານທີ່ສັງກັດ ທຄຕລ ແມ່ ນມີລະດັບ

ື້
ື້ ງຂນໄປ
ການສກສາຊັນສູ
ຈົນຮອດລະດັບປະລິນຍາເອກ. 63% ຂອງພະນັກງານແມ່ ນມີລະດັບການສກສາຂັນື້
ື້
ປະລິນຍາຕີ ແລະ 16,8% ຂອງພະນັກງານແມ່ ນມີລະດັບການສກສາຂັນປະລິ
ນຍາໂທ.
ຕາຕະລາງ 27: ວດທິການສກສາຂອງພະນັກງານ
ລະດັບການສກສາ

ຄິດໄລ່ເປັນ（%）

ຈານວນຄົນ

ປະລິນຍາເອກ

3

0,2

319

16,8

11

0,6

1.201

63,2

182

9,6

ື້
ຊັນກາງ

0

0,0

ື້ ນື້
ຊັນຕົ

4

0,2

ັ ື້
ບ່ ມີຊນ

2

0,1

178

9,4

1.900

100

ປະລິນຍາໂທ
ເໜືອປະລິນຍາຕີ
ປະລິນຍາຕີ
ື້ ງ
ຊັນສູ

ສັນຍາຈ ື້າງ
ລວມ
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
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ເມື່ອເບິ່ງທາງດື້ານໂຄງປະກອບອາຍຂອງພະນັກງານ ເຫັນວ່າ ທຄຕລ ມີພະນັກງານທີ່ເປັ ນໄວໜ່ ມ ແລະ ໄວ

ກາງຄົນ ເປັ ນຈານວນສ່ວນຫາຍ ຊື່ງກ່ ມພະນັກງານທີ່ຢູ່ ລະຫວ່າງ 26-30 ປີ ແລະ 31-35 ປີ ແມ່ ນກວມ 35,4%
ແລະ 30,5% ຂອງຈານວນພະນັກງານທັງໝົດ.
ຕາຕະລາງ 28: ອາຍຂອງພະນັກງານ
ອາຍ

ຄິດໄລ່ເປັນ（%）

ຈານວນຄົນ

ຕ່ 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

1.900

100

ລວມ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
10.

ການຄ ື້ມຄອງພາຍໃນ
ື້
ັ ການ, ວິທກ
ີ ານ, ຂັນຕອນກ່
ເພື່ອການົດຫກ
ຽວກັບການຈັດຕັງື້ ແລະ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາຂອງ

ື້
ື້
ື້ ດພາດທີ່ເກີດ
ທຄຕລ ສາມາດນາໃຊື້ເປັນເຄື່ອງມືເຂົາໃນລະບົ
ບການຄ ື້ມຄອງພາຍໃນ ສາມາດຄົນຫາ
ແລະ ແກ ື້ໄຂຂຜິ

ື້
ື້
ັ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫກ
ັ ການ, ແຈ ື້ງການ, ຂແນະນ
ຂນໂດຍເຈດຕະນາ
ຫ ື ບ່ ເຈດຕະນາໃນການປະຕິບດ
າ ແລະ ຂັນື້
ື ຕ ື້ອງ ແລະ ທັນສະພາບ.
ຕອນທີ່ໄດື້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫື້ຖກ

ື້ ລິຫານທກຂັນື້ ຕື້ອງໄດື້ດາເນີນການກວດກາ ແລະ ຄມ
ື້ ຄອງພາຍໃນຢ່າງ
ສົ່ງເສີມໃຫື້ພະນັກງານທກຄົນ, ຜູ ບ

ື້
ື້ ຕ່ື້ າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂນື້ ຊື່ງອາດສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫື້
ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕ່ ເນື່ອງ ເພື່ອສະກັດກັນປະກົ
ດການຫຍທ
ແກ່ ຊັບສິນລວມຂອງ ທຄຕລ.
ື້ ລິຫານໃນການປະເມີນຜົນຂອງການດາເນີນວຽກງານ
ການກວດກາເປັ ນເຄື່ອງມື ຫ ື ກົນໄກທີ່ສາຄັນຂອງຜູ ບ

ື້ ຄອງທີ່ດີ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປະຕິບດ
ັ
ແລະ ລະບົບການຄວບຄມພາຍໃນ. ສົ່ງເສີມໃຫື້ເກີດຂະບວນການຄມ

ື້
ື້ ຕ່ື້ າງໆ ແລະ ເປັ ນການຫດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂນໃນການດ
ວຽກງານ, ປື້ອງກັນບັນຫາປະກົດການຫຍທ
າ

ື້ ະຕິບດ
ັ ວຽກງານທກລະດັບສາມາດປະຕິບດ
ັ ໜື້າ
ເນີນວຽກງານ. ການກວດກາແມ່ ນເພື່ອເປັ ນການສະໜັບສະໜູນຜູ ປ
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ື້ ສະນັນ,
ື້ ານົດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂນ.
ື້
ທີ່ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເປັ ນໄປຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບ ແລະ ຂກ

ື້
່ ງລາຍລະອຽດລ່ ມນີ:ື້
ຈື່ງການົດການກວດກາອອກເປັ ນ 3 ຂັນຕອນດັ

ື້
ັ ວຽກງານຕົວຈິງ.
ກວດກາຂັນຕອນທີ
1: ແມ່ ນພະນັກງານວິຊາການທີ່ປະຕິບດ

ື້
ື້ ນ
ີ ື້ າເປັ ນຜູ ກ
ື້ ວດກາ ແລະ
ກວດກາຂັນຕອນທີ
2: ແມ່ ນຜູ ຊ

ັ ວຽກງານຢູ່ ໃນ
ທົບທວນຄືນການປະຕິບດ

ື້
ື້
ກວດກາຂັນຕອນທີ
1, ກວດກາຂັນຕອນທີ
2 ໄດື້ແບ່ງອອກເປັ ນ 3 ລະດັບການ
ກວດກາຄື:
-

ລະດັບທີ 1: ໝາຍເຖິງບັນດາຫົວໜື້າໜ່ວຍງານ, ຄະນະໜ່ວຍບລິຫານ ແລະ

ຄະນະຂະແໜງທີ່ໄດື້ຮັບ

ັ ຜິດຊອບວຽກງານໃດໜ່ ງ ຫ ື ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານໃດໜ່ ງ.
ມອບໝາຍໃຫື້ຮບ

ລະດັບທີ 2: ໝາຍເຖິງຄະນະພະແນກ, ຄະນະສູ ນ ແລະ ຄະນະສາຂາທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງບັນດາ
ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍບລິການຕ່າງໆ ຫ ື ຮັບຜິດຊອບກວດກາບັນດາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍ

ື້ ບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ, ສູ ນ ແລະ ສາຂາຂອງໃຜລາວ.
ບລິການທີ່ຂນກັ
-

ື້ າພະແນກ, ສູ ນ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົ່ວ
ລະດັບທີ 3: ໝາຍເຖິງຄະນະອານວຍການທີ່ຮັບຜິດຊອບຊີນ
ລະບົບ.
ື້
ື້ ວດກາພາຍໃນໄດື້ດາເນີນການກວດກາ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບຫກ
ັ ການ, ຄູ່
ກວດກາຂັນຕອນທີ
3: ແມ່ ນຜູ ກ

ື້
ື້
ັ ວຽກງານທີ່ໄດື້ວາງອອກໃນແຕ່ ລະໄລຍະ. ກວດກາຂັນຕອນທີ
ມື ແລະ ຂັນຕອນການປະຕິ
ບດ
3 ແບ່ງ
ອອກເປັ ນ 2 ລະດັບຄື:

11.

ື້ ຄອງສາຂາ.
ລະດັບທີ 1: ໝາຍເຖິງຫົວໜື້າ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດຢູ່ ພະແນກຄມ

ລະດັບທີ 2: ໝາຍເຖິງຫົວໜື້າ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດທີ່ຢູ່ ພະແນກກວດກາພາຍໃນ.
ລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ
ື້ ກລົງວ່າດື້ວຍລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ ສະບັບເລກທີ 0023/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26/10/2016 ກ່ ຽວ
ອີງຕາມຂຕົ

ກັບລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນຂອງ ທຄຕລ ແມ່ ນບ່ ມີລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນດັ່ງກ່ າວ ໂດຍອີງຕາມນິຍາມໃນ ມາດຕາ 7 ຂ ື້ 8

່ ອນໄຫວປົ ກກະຕິເຊັ່ນ ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການ
ື້
ື ທາງດື້ານການເງ ິນ (ຍົກເວັນການເຄື
ການໃຫື້ຄວາມຊ່ວຍເຫອ

່ ກ່ ຽວພັນ.
ື້ ທລະກາທາງທະນາຄານຂອງ ທຄຕລ ຈ່ ງຖືກຍົກເວັນຈາກລາຍການທີ
ື້
ເງ ິນ). ດັ່ງນັນ,
12.

ຖານະທາງການເງ ິນ ແລະ ຜົນການດາເນີນງານ

ື້ ນຖານະການເງ ິນ ແລະ ຜົນການດາເນີນງານຂອງທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄລຍະ
ຂມູ
ີ ່ ານມາມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕ່ ໄປນີ:ື້
3 ປີ ທ່ ຜ
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຕາຕະລາງ 29: ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ

2016

ເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານອື່ນ

5.815.021

5.334.246

2.950.093

3.235.883

3.828.669

19.093.205

22.425.778

24.366.860

39

5

14

198.121

190.959

156.516

2.553.110

2.574.671

3.652.772

551.449

541.730

462.296

447.935

457.487

450.132

243.521

247.600

246.601

10.856

18.215

29.099

294.009

378.764

466.088

32.023.274

35.886.113

38.993.293

3.526.229

3.275.546

3.413.129

25.402.421

28.403.531

29.915.142

1.640.776

2.145.402

3.349.266

36.496

20.705

35.951

9.834

13.576

5.272

94.324

213.665

242.918

30.710.080

34.072.425

36.961.678

682.888

1.038.617

1.038.617

359.007

381.506

440.874

7.385

1.661

(1.010)

(1.316)

(3.313)

230.992

361.658

524.050

1.279.262

1.782.126

2.000.228

33.932

31.562

31.387

1.313.194

1.813.688

2.031.615

ການລົງທນດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວື້ເພື່ອຄື້າ
ການລົງທນດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວື້ເພື່ອຂາຍ
ົ ເຖິງວັນຄົບ
ການລົງທນດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດຖືໄວື້ຈນ
ການົດ
ັ ຮ່ວມທນ
ການລົງທນໃນບລິສດ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ອປະກອນ
ົ ຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ື້
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ
ຊັບສິນອື່ນໆ

ກູ ື້ຢືມຈາກທະນາຄານອື່ນ
ື້ ນອາກອນ
ໜີສິ

ື້ ນອາກອນເຍືອນຊ
ື້
ໜີສິ
າລະ
ື້ ນອື່ນໆ
ໜີສິ
ື້ ນ
ລວມໜີສິ

ທນຈົດທະບຽນ

ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອື່ນໆ
ັ ຊັບມີໄວື້ເພື່ອຂາຍ
ເງ ິນແຮສາລັບຫກ
ື້ ນ
ຮ ື້ນທີ່ໄດື້ຊືຄື
ກາໄລສະສົມ
ສ່ວນຂອງທນທັງໝົດຂອງທະນາຄານແມ່
ສ່ວນຂອງທນທັງໝົດຈາກສ່ວນໄດື້ເສຍທີ່ບ່ ສາມາດ
ຄວບຄມ
ລວມທນ
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
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2018

5.680.936

ເງ ິນກູ ື້ໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າ

ລວມຊັບສິນ
ື້ ່ ຕ ື້ອງສົ່ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອ່ ນ
ໜີທີ
ື້ ່ ຕ ື້ອງສົ່ງລູກຄື້າ
ໜີທີ

2017

-

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຕາຕະລາງ 30: ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສັງລວມກິດຈະການ
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ

2016

2017

2018

ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບື້ຍ
ລາຍຮັບດອກເບື້ຍທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊື້ວທ
ທີ່ແທື້ຈິງ

1.406.431

1.745.731

1.938.828

ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບື້ຍ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊື້ວທ
ທີ່ແທື້ຈິງ

(858.596)

(887.891) (1.000.577)

ັ
ລາຍຮັບສດທິຈາກດອກເບື້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄື້າຍຄືກນ

547.835

857.840

938.251

ລາຍຮັບຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ

193.844

200.288

261.637

(15.411)

(21.071)

(22.017)

ລາຍຮັບສດທິຈາກຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ

178.433

179.217

239.620

ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່ າຍສດທິຈາກການຄື້າ
ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ

47.270

43.853

49.719

14.994

20.500

21.892

ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການດາເນີນງານ
ື້
ິນກູໃຫື້
ື້ ລູກຄື້າ
ລາຍຈ່ າຍໜີເສຍຈາກເງ

788.532

1.101.460

1.249.482

(167.367)

(212.409)

(221.957)

(10.985)

9.257

(29.412)

610.180

898.308

998.113

(240.203) (340.848)

(334.693)

ລາຍຈ່ າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ

ື້ /ເກັບຄືນຈາກຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າການລົງທນທາງດື້ານ
(ຫັກເພີມ)
ການເງ ິນ
ລາຍຮັບສດທິຈາກການດາເນີນງານ
ລາຍຈ່ າຍພະນັກງານ

ຄ່າຫ ື້ຍຫື້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ
ລາຍຈ່ າຍອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ
ລາຍຈ່ າຍທັງໝົດຈາກການດາເນີນງານ
ັ ຮ່ວມທນ
ການແບ່ງຜົນກາໄລຂອງບລິສດ

(70.553)

(73.871)

(72.363)

(99.621)

(136.118)

(156.134)

(410.377) (550.837)

(563.190)

26.413

16.551

(7.643)

ກາໄລກ່ ອນອາກອນ

226.216

364.022

427.280

ລາຍຈ່ າຍອາກອນກາໄລພາຍໃນໄລຍະ
ື້
ລາຍຮັບອາກອນກາໄລເຍືອນຊ
າລະ

(49.928)

(85.395)

(124.762)

(2.183)

1.715

18.420

ກາໄລສດທິພາຍໃນປີ
ື້
ແບ່ງເຂົາ:

174.105

280.342

320.938

ື້ ຮ
ື ື້ນຂອງບລິສດ
ັ ແມ່
ຜູ ຖ
ສ່ວນໄດື້ເສຍບ່ ສາມາດຄວບຄມ

173.416

279.399

320.732

689

943

206

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຕາຕະລາງ 31: ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານນອກການທລະກິດ
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
ໃບລາຍງານຜົນໄດຮັບນອກໃບສະຫບຊັບສົມບັດ

2016

2017

2018

174.105

280.342

320.938

(33.427)

(7.924)

ກາໄລສດທິພາຍໃນປີ
ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທລະກິດ

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍດຕິທາຂອງຊັບສິນທາການເງ ິນມີໄວື້ເພື່ອ
ຂາຍ

ສ່ວນປ່ຽນແປງຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຂັບສິນທາງການເງ ິນມີໄວື້ເພື່ອ

-

-

-

(1.792)

-

-

(1.411)

8.023

1.902

768

(25.404)

(6.022)

(2.435)

ຍອດລວມລາຍຮັບນອກການທລະກິດພາຍໃນປີ ຫງັ ຫັກອາກອນ
ແບ່ງເຂົາ:ື້

148.701

274.320

318.503

ື້ ຮ
ື ື້ນຂອງບລິສດ
ັ ແມ່
ຜູ ຖ
ສ່ວນໄດື້ສ່ວນເສຍທີ່ບ່ ສາມາດຄວບຄມໄດື້

148.200

273.435

317.999

501

885

504

ຂາຍ
ການວັດແທກຄືນຂາດທນຈາກແຜນງານການການົດຜົນປະໂຫຍດຫງັ
ອອກການ

ື້
ອາກອນກາໄລທີ່ເກີດຂນຈາກອົ
ງປະກອບລາຍຮັບນອກທລະກິດ
ລາຍຮັບນອກອາກອນທລະກິດພາຍໃນໄລຍະ ຫງັ ຫັກອາກອນ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
ຕາຕະລາງ 32: ໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດ

ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
ໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດ

2016

2017

2018

226.216

364.022

427.280

70.553

73.871

72.363

178.352

203.152

251.369

18.640

-

(16.551)

7.643

ກິດຈະກາການດາເນີນງານ
ກາໄລກ່ ອນອາກອນ

ການດັດແກ ື້ສາລັບ:

ຄ່າຫ ື້ຍຫື້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ
ລາຍຈ່ າຍທີ່ຫັກເປັ ນເງ ິນແຮສາລັບການສູ ນເສຍຄ່າ

ເສື່ອມ

ລາຍຈ່ າຍສາລັບການສະສາງຊັບສິນຄົງທີ່ ທີ່ພວມ
ກ່ ສື້າງ
ັ ພາຍໃຕື້ວທ
ິ ສ
ີ ່ ວນໄດື້
ສ່ວນແບ່ງກາໄລຂອງບລິສດ

(26.413)

ສ່ວນເສຍ
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ໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດ

2016

ລາຍຈ່ າຍຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫງັ ອອກ

2017

2018

-

67.655

24.134

(676)

-

-

ລາຍຮັບດອກເບື້ຍ

-

(1.745.731)

(1.938.828)

ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍ

-

887.891

1.000.577

ລາຍຮັບເງ ິນປັ ນຜົນ

(11.060)

(10.705)

(11.630)

ກະແສເງ ິນສົດຈາກ ກາໄລຈາກການດາເນີນງານ
ື້ ນ
ກ່ ອນການປ່ຽນແປງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ

436.972

(157.756)

(167.092)

(206.364)

(221.044)

(1.507.658)

(8.406.559)

(3.421.495)

(1.982.178)

6.007

61

(9)

26.227

(733)

373

(787.691)

5.840

280.969

(7.296)

(41.470)

(15.986)

2.000.161

253.290

1.299.350

4.091.859

2.935.623

1.449.278

5.007

31.796

31.200

-

1.604.746

1.688.472

-

(842.356)

(904.321)

(46.875)

(94.285)

(102.880)

(2.888.552)

52.217

69.518

(170.304)

(89.451)

(120.340)

48.918

938

-

11.060

10.705

32.638

(110.326)

(77.808)

(87.702)

ກິດຈະກາທາງດື້ານການເງ ິນ
ການເພີ່ມທນ

-

360.060

-

ຄ່າໃຊື້ຈ່ າຍໃນການອອກຮນື້

-

(4.296)

-

ການ

ກາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນທີ່ໃຊື້ໃນການດາເນີນງານ
ເງ ິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ
ເງ ິນກູ ື້ໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າ

ເງ ິນລົງທນທາງການເງ ິນ-ປະເພດມີໄວື້ເພື່ອຄື້າ
ເງ ິນລົງທນທາງການເງ ິນ-ປະເພດມີໄວື້ເພື່ອຂາຍ
ົ ຄົບການົດ
ເງ ິນລົງທນທາງການເງ ິນ-ປະເພດຖືໄວື້ຈນ
ຊັບສິນອື່ນໆ
ື້ ນຈາກການດາເນີນງານ
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີສິ
ໜີຕື້ ື້ອງສົ່ງໃຫື້ທະນາຄານອື່ນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ
ໜີຕື້ ື້ອງສົ່ງລູກຄື້າ

ື້ ນອື່ນໆ
ໜີສິ
ັ
ດອກເບື້ຍທີ່ໄດື້ຮບ

ດອກເບື້ຍທີ່ໄດື້ຈ່າຍ
ອາກອນທີ່ໄດື້ຈ່າຍພາຍໃນປີ
ກະແສເງ ິນສົດສດທິຈາກ ກິດຈະກາການດາເນີນງານ
ກິດຈະກາການລົງທນ
ການຈັດຊື ື້ ແລະ ການກ່ ສື້າງ ຊັບສິນຄົງທີ່
ຮັບຈາກການຈາໜ່າຍຊັບສິນຄົງທີ່
ຮັບເງ ິນປັນຜົນ

ີ
ກະແສເງ ິນສົດສດທິທ່ ໄດື້(ນ
າໃຊື້)/ຈາກກິດຈະກາ
ການລົງທນ
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ໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດ

2016

ຈ່ າຍເງ ິນປັ ນຜົນ

(135.241)

(97.900)

(29.881)

220.523

(97.900)

(3.028.759)

194.932

(116.084)

10.154.343

7.125.584

7.320.516

7.125.584

7.320.516

7.204.432

1.867.159

1.911.467

1.643.245

2.435.014

2.550.170

2.396.173

2.573.530

2.271.791

2.700.974

249.881

587.088

464.040

7.125.584

7.320.516

7.204.432

ເງ ິນ

ື້
ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດຕົນປີ
ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດທື້າຍປີ

2018

(29.881)

ີ າໃຊື້ໃນກິດຈະກາທາງການ
ກະແສເງ ິນສົດສດທິທ່ ນ
ື້ ດທິ ຂອງເງ ິນສົດ ແລະ
(ຫດລົງ)/ການເພີ່ມຂນສ
ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດ

2017

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບກະແສເງ ິນສົດ:
ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດໃນມື
ບັນດາເງ ິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານອື່ນ
ເງ ິນຝາກປະຈາທີ່ຄົບການົດພາຍໃນ 3 ເດືອນ
ລວມເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດໃນມື

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ

ຕາຕະລາງ 33: ອັດຕາສ່ວນທາງການເງ ິນທີ່ສາຄັນ
ອັດຕາສ່ວນຄວາມສາມາດໃນການສື້າງຜົນກາໄລ

ປີ 2016

ປີ 2017

ປີ 2018

ລາຍຮັບດອກເບື້ຍຕ່ ຊັບສິນທີ່ສື້າງລາຍຮັບດອກເບື້ຍ

7,12%

6,57%

6,39%

ອັດຕາດອກເບື້ຍສດທິ

2,77%

3,23%

3,09%

22,63%

16,27%

19,18%

30,52%

22,12%

24,91%

52,04%

50,01%

45,07%

23,04%

22,99%

24,89%

14,20%

18,25%

16,96%

0,60%

0,82%

0,86%

76,02%

79,96%

83,36%

1.272.887

1.781.781

2.003.541

724.761

1.240.798

1.541.245

13.588.881

12.764.766

13.864.951

ອັດຕາສ່ວນຄ່າທານຽມຕ່ ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານ
ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບທີ່ບ່ ແມ່ ນດອກເບື້ຍຕ່ ລາຍຮັບຈາກ
ການດາເນີນງານ
ື້ ນຕ່ ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານ
ອັດຕາສ່ວນຕົນທ
ັ
ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບດ
ື້ ຮ
ື ນ
ື້
ຜົນຕອບແທນຕ່ ສ່ວນຜູ ຖ
ຜົນຕອບແທນຕ່ ຊັບສິນລວມ

ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງ
ອັດຕາສ່ວນເງ ິນກູຕື້ ່ ເງ ິນຝາກລວມ
ຄວາມພຽງພຂອງເງ ິນທນ
ທນຊັນື້ 1 (ລື້ານກີບ)
ເງ ິນທນທັງໝົດ (ລື້ານກີບ)
ຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ລື້ານກີບ)
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ອັດຕາສ່ວນຄວາມສາມາດໃນການສື້າງຜົນກາໄລ

ປີ 2016

ື້ ຮ
ື ນື້ ຕ່ ຊັບສິນທັງໝົດ
ສ່ວນຂອງຜູ ຖ
ອັດຕາສ່ວນເງ ິນທນຊັນື້ 1
ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພຂອງເງ ິນທນ
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
12.2

ປີ 2017

ປີ 2018

4,10%

5,05%

5,21%

9,37%

13,96%

14,45%

5,33%

9,72%

11,12%

ຜົນຂອງການດາເນີນງານ
ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານຂອງທະນາຄານໄດື້ເພີ່ມຂນື້ 39,68% ຈາກມູນຄ່າ 788.532 ລື້ານກີບ ໃນ

ປີ 2016 ເປັ ນມູນຄ່າ 1.101.460 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ມຂນື້ 13,44% ເປັ ນມູນຄ່າ 1.249.482 ລື້ານ

ກີບ ໃນປີ 2018. ໃນປີ 2018 ລາຍຮັບດອກເບື້ຍສດທິໄດື້ເພີ່ມຂນື້ 9,37% (ປີ 2017: ເພີ່ມຂນື້ 56,59%). ໃນ
ື້ ່ ນກັນ ໃນອັດຕາ 33,70% (ປີ 2017: ເພີ່ມຂນື້ 0,44%) ອັດຕາ
ຂະນະທີ່ລາຍຮັບທີ່ບ່ ແມ່ ນດອກເບື້ຍກ່ ເພີ່ມຂນເຊັ
ື້ ່ ງກ່ າວ ເນື່ອງມາຈາກການເພີ່ມຂນຂອງອັ
ື້
ການເພີ່ມຂນດັ
ດຕາດອກເບື້ຍສດທິ.

ໃນປີ 2018 ທະນາຄານມີກາໄລສດທິ 320.938 ລື້ານກີບ (ປີ 2017: ມີກາໄລສດທິ 280.342 ລື້ານ

ື້
ກີບ). ກາໄລສດທິເພີ່ມຂນື້ ແມ່ ນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ່ ເນື່ອງຂອງລາຍຮັບດອກເບື້ຍສດທິ ແລະ ການຄມ
ື້ ນທີ່ໄດື້ຮັບການຄວບຄມທີ່ດີ. ອັດຕາສ່ວນຕົນທ
ື້ ນຕ່ ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານທີ່ຫດລົງໃນແຕ່
ຄອງບລິຫານຕົນທ
ື້ ນທາງດື້ານກົນລະຍດຂອງທະນາຄານເພີ່ ອເສີ
ື້ ຄອງບລິຫານຕົນທ
ື ມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບ
ລະປີ ມາຈາກການຄມ

ື້ ໃນປີ 2018 ການບລິຫານຄນນະພາບຂອງຊັບສິນ ແມ່ ນຍັງສືບຕ່ ເປັ ນຂົງເຂດເນັນື້
ົ ໃຫື້ສູ ງຂນ.
ແລະ ປະສິດທິຜນ

ື້
ັ ຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການຄມ
ື້ ຄອງບລິຫານທີ່ເຂັມແຂງ
ັ ຕາມລະບຽບຫກ
ັ ການ
ໜັກຫກ
ແລະ ປະຕິບດ
ື້ າເອົາໃຈໃສ່ການຄ ື້ມຄອງບລິຫານກ່ ມຫກ
ັ ຊັບຂອງຕົນຢ່າງ
ຂອງທະນາຄານ. ນອກຈາກນີ ື້ ທະນາຄານຍັງຈະຕອື້ ງຕັງໜື້
ຮອບຄອບ ແລະ ລະມັດລະວັງພາຍໃຕື້ຄວາມສ່ຽງທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດື້.
12.2.1 ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານ
ໃນຖານະທີ່ເປັນໜ່ ງໃນຜູ ໃື້ ຫື້ບລິການດື້ານການເງ ິນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງດື້ານຂະແໜງການທະ
ນາຄານ,

ັ ຂອງທະນາຄານແມ່ ນໄດື້ມາຈາກ
ແຫ່ ງລາຍຮັບຫກ

ການສະໜອງການໃຫື້ບລິການດື້ານການທະນາຄານ,

ິ ກຄົນ. ລາຍຮັບຂອງທະນາຄານ ມີດ່ ງຕ
ັ ່ ໄປ
ການແກ ື້ໄຂບັນຫາທາງດື້ານການເງ ິນໃຫື້ແກ່ ບກຄົນ, ອົງກອນ ແລະ ນິຕບ
ນີ:ື້
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ຕາຕະລາງ 34: ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານ
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
ປີ 2016

ປີ 2017

ປີ 2018

ລາຍຮັບດອກເບື້ຍ
ສດທິ ແລະ ລາຍຮັບ
ັ
ທີ່ຄື້າຍຄືກນ

547.835

69,48%

857.840

77,88%

938.251

75,09%

178.433

22,63%

179.217

16,27%

239.620

19,18%

47.270

5,99%

43.853

3,98%

49.719

3,98%

14.994

1,90%

20.550

1,87%

21.892

1,75%

788.532

100,00%

1.101.460

100,00%

1.249.482

100,00%

ລາຍຮັບສດທິຈາກ
ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບລິການ
ລາຍຮັບສດທິຈາກ
ການຄື້າ

ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກ
ການດາເນີນງານ
ລາຍຮັບຈາກການ
ດາເນີນງານ

ັ
12.2.2 ລາຍຮັບສດທິຈາກດອກເບື້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ ປະກອບດື້ວຍ ລາຍຮັບດອກເບື້ຍ ແລະ ຄື້າຍຄືດອກ
ລາຍຮັບດອກເບື້ຍສດທິ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄື້າຍຄືກນ

ັ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄິດເປັ ນສັດສ່ວນ
ເບື້ຍ ລົບໃຫື້ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍ ແລະ ຄື້າຍຄືດອກເບື້ຍ ຊື່ງເປັ ນລາຍຮັບຫກ
69,48%, 77,88% ແລະ 75,09% ຂອງລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018.

ື້
ອັດຕາດອກເບື້ຍສດທິ ໄດື້ເພີ່ມຂນຈາກ
2,77% ໃນ 2016 ມາເປັ ນ 3,21% ໃນປີ 2017 ອັນເນື່ອງມາ

ື້ ແກ່ ລູກຄື້າ ຊື່ງເຮັດໃຫື້ລາຍຮັບຈາກດອກເບື້ຍ ແລະ ຄື້າຍຄືດອກເບື້ຍ ເພີ່ມຂນື້
ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງ ິນກູໃຫື້

ເຊັ່ນດຽວກັນ. ສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບື້ຍສດທິໄດື້ຫດລົງຈາກ 3,21% ໃນປີ 2017 ມາເປັ ນ 3,07% ໃນປີ 2018

ື້
ື້ ອງສົ່ງທະນາຄານອື່ນ ຊື່ງສະແດງອອກໃນລາຍການການ
ເປັນຜົນມາຈາກການເພີ່ມຂນຂອງລາຍຈ່
າຍດອກເບື້ຍ ໜີຕື້

ື້
ິນຝາກຂອງບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອື່ນ ຢູ່ ທຄຕລ,
ປ່ຽນແປງພາລະຜູ ກພັນ ຫ ື ການເພີ່ມຂນຂອງເງ
ື້
ເຮັດໃຫື້ເກີດລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍທີ່ເພີ່ມສູ ງຂນ.
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ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບື້ຍທີ່ແທື້ຈງິ
ຕາຕະລາງ 35: ລາຍຮັບດອກເບື້ຍທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊື້ວທ
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
ປີ 2016

ປີ 2017

ປີ 2018

ລາຍຮັບດອກເບື້ຍ
ັ
ຈາກເງ ິນກູຢືື້ ມໃຫື້ກບ

1.252.157

89,03% 1.584.067

90,74%

1.722.144

88,82%

ລູກຄື້າ
ລາຍຮັບດອກເບື້ຍ
ຈາກເງ ິນຝາກຢູ່
ທະນາຄານອື່ນໆ

14.344

1,02%

28.463

1,63%

51.199

2,64%

108.348

7,70%

132.364

7,58%

165.015

8,51%

31.582

2,25%

837

0,05%

470

0,02%

ລາຍຮັບດອກເບື້ຍ
ຈາກການລົງທນໃນ
ັ ຊັບ
ຫກ
ລາຍຮັບດອກ
ເບື້ຍອື່ນໆ

ລາຍຮັບດອກເບື້ຍທີ່

ຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊື້ວິທ ີ
ອັດຕາດອກເບື້ຍທີ່ແທື້

1.406.431 100,00%

1.745.731 100,00% 1.938.828 100,00%

ຈິງ
ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບື້ຍທີ່ແທື້ຈງິ
ລາຍຮັບດອກເບື້ຍຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊື້ວທ

ປະກອບດື້ວຍລາຍຮັບດອກເບື້ຍຈາກ

ັ ລູກຄື້າ, ເງ ິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານອື່ນໆ, ການລົງທນໃນຫກ
ັ ຊັບ ແລະອື່ນໆ. ລາຍຮັບດອກເບື້ຍຄິດໄລ່
ເງ ິນກູ ື້ຢືມໃຫື້ກບ
ື້ ່ ທີ່ອັດຕາ 11,06% (ປີ 2017 ແມ່ ນຢູ່ ທີ່ລະດັບ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບື້ຍທີ່ແທື້ຈງິ ໃນປີ 2018 ເພີ່ມຂນຢູ
ໂດຍນາໃຊື້ວິທອ
ື້
ັ ໆມາຈາກ:
24,12%). ການເພີ່ມຂນຂອງລາຍຮັ
ບແຕ່ປີ 2016 ຈົນເຖິງປີ 2018 ມີສາເຫດຫກ
(i)

ັ ລູກຄື້າ ໄດື້ເພີ່ມຂນື້ 26,51% ຈາກມູນຄ່າ
ລາຍຮັບດອກເບື້ຍຈາກເງ ິນກູຢືື້ ມໃຫື້ກບ

1.252.157 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 1.584.067 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ມຂນື້ 8,72% ມີມູນຄ່າ
1.722.144 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2018, ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍເປັ ນ 89,03%, 90,74% ແລະ 88,82% ຂອງລາຍຮັບດອກ

ັ ທັງໝົດໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ. ອີງຕາມການ
ເບື້ຍສດທິ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄື້າຍຄືກນ
ຂະຫຍາຍຕົວໃນທລະກິດສິນເຊື່ອໃນປີ 2016, ເປັ ນຜົນມາຈາກການການົດອັດຕາດອກເບື້ຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ແມ່ ນໄດື້ປັບຫດອັດຕາດອກເບື້ຍອື້າງອີງໃນເດືອນ ກລະກົດ ປີ 2015 ແລະ ການົດເພດານໃຫື້ແກ່ ບັນດາ

ທະນາຄານທລະກິດ ສາລັບອັດຕາດອກເບື້ຍເງ ິນຝາກ ແລະ ເງ ິນກູຢືື້ ມ ທີ່ເປັ ນສະກນເງ ິນກີບ, ຊື່ງການຂະຫຍາຍຕົວ

ີ ່ ານມາໄດື້ມກ
ີ ານຫດຜ່ອນລົງ. ລາຍຮັບດອກເບື້ຍຕ່ ຊັບສິນທີ່ສື້າງລາຍຮັບດອກ
ໃນທລະກິດສິນເຊື່ອໃນໄລຍະ 3 ປີ ທ່ ຜ
ື 6,35% ໃນປີ
ເບື້ຍ ໄດື້ຫດລົງຈາກ 7,12% ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 6,53% ໃນປີ 2017 ແລະ ສືບຕ່ ຫດລົງເຫອ
2018.
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(ii)

ັ ຊັບ ເພີ່ມຂນື້ 22,17% ຈາກເດີມໃນປີ 2016
ລາຍຮັບດອກເບື້ຍຈາກການລົງທນໃນຫກ

ື້ 24,76% ຫ ື ເທົ່າກັບ 165.015
ທີ່ມີມູນຄ່າ 108.348 ລື້ານກີບ ມາເປັ ນ 132.364 ໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ມຂນ
ລື້ານກີບໃນປີ 2018, ຊື່ງຄິດສະເລ່ຍເປັ ນ 7,70%, 7,58% ແລະ 8,51% ຂອງລາຍຮັບດອກເບື້ຍ ແລະ ລາຍຮັບ
ັ ທັງໝົດໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ.
ທີ່ຄື້າຍຄືກນ

ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບື້ຍທີ່ແທື້ຈງິ
ຕາຕະລາງ 36: ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊື້ວທ
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
ປີ 2016

ປີ 2017

ປີ 2018

ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍ
ຄື້າງຈ່ າຍເງ ິນຝາກໃຫື້
ແກ່ ທະນາຄານອື່ນ

83.871

9,77%

114.866

12,94%

184.996

18,49%

774.725

90,23%

773.025

87,06%

815.581

81,51%

858.596

100,00%

887.891

100,00%

1.000.577

100,00%

ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍ
ຄື້າງຈ່ າຍເງ ິນຝາກໃຫື້
ແກ່ ລູກຄື້າ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍ
ຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊື້ວິທ ີ
ອັດຕາດອກເບື້ຍ
ທີ່ແທື້ຈິງ

ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບື້ຍທີ່ແທື້ຈງິ ປະກອບດື້ວຍ ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍຄື້າງ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊື້ວທ

ຈ່ າຍເງ ິນຝາກໃຫື້ແກ່ ທະນາຄານ, ລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍຄື້າງຈ່ າຍເງ ິນຝາກໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າ ແລະ ອື່ນໆ. ລາຍຈ່ າຍດອກ
ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບື້ຍທີ່ແທື້ຈງິ ໃນປີ 2018 ມີມູນຄ່າ 1.000.577 ລື້ານກີບ, ເພີ່ມຂນື້ 112.686
ເບື້ຍຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊື້ວທ

ລື້ານກີບ ເມື່ອທຽບກັບປີ 2017 ທີ່ມີມູນຄ່າ 887.891 ລື້ານກີບ. ໃນປີ 2017 ເພີ່ມຂນື້ 29.195 ລື້ານກີບ ເມື່ອ

ື້
ັ ແມ່ ນມາຈາກການເພີ່ມຂນຂອງລາຍຈ່
ທຽບກັບປີ 2016 ທີ່ມີມູນຄ່າ 858.596 ລື້ານກີບ. ໂດຍສາເຫດຫກ
າຍດອກ
ເບື້ຍຄື້າງຈ່ າຍເງ ິນຝາກໃຫື້ແກ່ ທະນາຄານອື່ນ ໂດຍສະແດງອອກຈາກໃນການປ່ຽນແປງພາລະຜູ ກພັນ ຫ ື ການເພີ່ມ

ື້
ິນຝາກຂອງບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອື່ນ ຢູ່ ທຄຕລ ຊື່ງເຮັດໃຫື້ເກີດລາຍຈ່ າຍດອກເບື້ຍ
ຂນຂອງເງ

ື້
ທີ່ເພີ່ມສູງຂນ.

12.2.3 ລາຍຮັບສດທິຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ
ລາຍຮັບຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການປະກອບດື້ວຍ ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການບລິການດື້ານທະນາຄານ

ື້ ເຊັ່ນ: ຄ່າບລິການຊາລະສະສາງ, ທລະກາດື້ານສິນເຊື່ອ ແລະ ທລະກາອື່ນໆ, ໃນປີ 2018 ລາຍຮັບສດທິຈາກ
ຕົນຕ

ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ເພີ່ມຂນື້ 33,70% ຫ ື ເທົ່າກັບ 239.620 ລື້ານກີບ ເມື່ອທຽບກັບປີ 2017 ຊື່ງມີມູນ
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ື້ ່ ງກ່ າວແມ່ ນເນື່ອງມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍຮັບຈາກທລະກາດື້ານ
ຄ່າ 179.217 ລື້ານກີບ. ການເພີ່ມຂນດັ
ື້ ລາຍຮັບຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການໄດື້ກວມອັດຕາສ່ວນ 22,63%, 16,27% ແລະ 19,18%
ສິນເຊື່ອທີ່ສູ ງຂນ,
ຂອງລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ. ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບອັດຕາສ່ວນຄ່າ
ທານຽມຕ່ ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານແມ່ ນໄດື້ຫດລົງຈາກ 22,63% ໃນປີ 2016 ມາສູ່ 16,27% ແລະ ຍັງສືບຕ່
ຫດລົງ 19,18% ໃນປີ 2018.
ເຖິງ ແມ່ ນວ່ າອັດ ຕາສ່ ວນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງທ ລະກິດ ສິນ ເຊື່ອມີທ່ າອ່ ຽງຫ ດລົງ ແຕ່ ດື້ວ ຍຄວາມ

່ ການຄື້າ, ຄວາມຊານານງານ ແລະ ຕາໜ່າງເຄືອຄ່າຍການບລິການທີ່ຄອບຄມ. ທຄຕລ ເປັ ນໜ່ ງໃນ
ື້
ເຂັມແຂງຂອງຊື

ື້ າຂອງຂະແໜງການທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໃຫື້ບລິການດື້ານການຊາລະສະສາງທລະກາກັບສາກົນ. ພາຍໃຕື້
ຜູ ນ

ຍ ດທະສາດຂອງທະນາຄານແມ່ ນຈະສືບ ຕ່ ການຂະຫຍາຍໜ່ ວຍບລິກ ານຂອງທະນາຄານໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ
ພັດທະນາການບລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດື້ານການທະນາຄານຮູ ບແບບໃໝ່ ເນື່ອງຈາກທະນາຄານຄາດຄະເນວ່າ

ຂະແໜງການດັ່ງກ່ າວຍັງສາມາດສືບຕ່ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.
12.2.4 ລາຍຮັບສດທິຈາກການຄື້າ
ື້
ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ປະກອບດື້ວຍກາໄລສດທິຈາກການຊືຂາຍເງ
ແລະ ການຕີມູນຄ່າລາຍການທາງການເງ ິນ. ໃນປີ 2018 ລາຍຮັບສດທິຈາກການຄື້າ ເພີ່ມຂນື້ 13,38% ຫ ື ເທົ່າກັບ
43.719 ລື້ານກີບ ເມື່ອທຽບກັບປີ 2017 ທີ່ມີມູນຄ່າ 43.853 ລື້ານກີບ.
ລາຍຮັບສດທິຈາກການຄື້າ

12.2.5 ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ
ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ ດັ່ງກ່ າວປະກອບດື້ວຍລາຍຮັບເງ ິນປັ ນຜົນ, ລາຍຮັບຈາກການບລິການ

ທາງດື້ານການເງ ິນອື່ນໆ, ກາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ການເກັບໜີສູື້ ນທີ່ສະສາງອອກ ແລະອື່ນໆ. ລາຍ

ຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານໄດື້ກວມອັດຕາສ່ວນ 1,90%, 1,87% ແລະ 1,75% ຂອງລາຍຮັບຈາກການດາເນີນ

ງານທັງໝົດໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ. ໃນປີ 2018 ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານເທົ່າກັບ

21.892 ລື້ານກີບ ຫ ື ເພີ່ມຂນື້ 1.342 ລື້ານກີບ ເມື່ອທຽບກັບປີ 2017 ທີ່ມີມູນຄ່າ 20.550 ລື້ານກີບ. ການເພີ່ມ

ື້
ຂນຂອງລາຍຮັ
ບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານແມ່ ນມາຈາກລາຍຮັບເງ ິນປັ ນຜົນຂອງການລົງທນດື້ານການເງ ິນປະເພດມີ
ັ ຮ່ວມທນ.
ໄວື້ເພື່ອຂາຍ ແລະ ການລົງທນໃນບລິສດ
12.2.6 ລາຍຈ່ າຍໃນການດາເນີນງານ
ັ ່ ໄປນີ:ື້
ລາຍລະອຽດລາຍຈ່ າຍໃນການດາເນີນງານຂອງທະນາຄານມີດ່ ງຕ
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ຕາຕະລາງ 37: ລາຍຈ່ າຍໃນການດາເນີນງານ
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
ປີ 2016

ປີ 2017

ປີ 2018

ລາຍຈ່ າຍພະນັກງານ

240.203

58,53%

340.848

61,88%

334.693

59,43%

ຄ່າຫ ື້ຍຫື້ຽນ ແລະ ຄ່າ
ເສື່ອມມູນຄ່າ

70.553

17,19%

73.871

13,41%

72.363

12,85%

99.621

24,28%

136.118

24,71%

156.134

27,72%

410.377

100,00%

550.837

100,00%

563.190

100,00%

ລາຍຈ່ າຍອື່ນໆໃນ
ການດາເນີນງານ

ລາຍຈ່ າຍທັງໝົດໃນ
ການດາເນີນງານ

ື້
ລາຍຈ່ າຍໃນການດາເນີນງານໂດຍພືນຖານແມ່
ນປະກອບດື້ວຍລາຍຈ່ າຍພະນັກງານ, ຄ່າຫຍື້ ຫື້ຽນ ແລະ ຄ່າ

ື້
ເສື່ອມມູນຄ່າ ແລະ ລາຍຈ່ າຍອື່ນໆໃນການດາເນີນງານ. ລາຍຈ່ າຍໃນການດາເນີນງານໄດື້ເພີ່ມຂນຈາກ
34,23%

ື ຕ່ ເພີ່ມຂນື້ 2,24% ຫ ື
ຈາກ 410.377 ລື້ານກີບໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 550.837 ລື້ານກີບໃນປີ 2017 ແລະ ໄດື້ສບ
ື້
ເທົ່າກັບ 563.190 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2018 (ເມື່ອທຽບກັບປີ 2017). ການເພີ່ມຂນໃນປີ
2017 ແມ່ ນເນື່ອງມາຈາກ

ື້
ລາຍຈ່ າຍພະນັກງານທີ່ໄດື້ເພີ່ມຂນຈາກ
240.203 ລື້ານກີບໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 340.848 ລື້ານກີບ. ການເພີ່ມຂນື້

ຂອງລາຍຈ່ າຍພະນັກງານ

ື້
ແມ່ ນຄຽງຄູ່ໄປກັບການເພີ່ມຂນຂອງຈ
ານວນພະນັກງານ

ເຊິ່ງເປັ ນຜົນມາຈາກການ

ື້ ນຕ
ື້ ແມ່ ນມາຈາກລາຍຈ່ າຍອື່ນໆ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທລະກິດທະນາຄານ. ກົງກັນຂື້າມ, ໃນປີ 2018 ການເພີ່ມຂນຕົ

ື້
ໃນການດາເນີນງານ, ຊື່ງເພີ່ມຂນຈາກ
136.118 ລື້ານກີບ ມາເປັ ນ 156.134 ລື້ານກີບ. ລາຍຈ່ າຍອື່ນໆໃນການດາເນີນ

ື້ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນລາຍຈ່ າຍຄ່າສື້ອມແປງ ແລະ ບາລງຮັກສາ, ຄ່າຝກອົບຮົມ, ປະຊມ
ງານດັ່ງທີ່ໄດື້ກ່າວມານັນ,

ແລະ ສາມະນາ ຊື່ງທັງສອງລາຍຈ່ າຍແມ່ ນກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 65,26% ຂອງລາຍຈ່ າຍອື່ນໆໃນການດາເນີນງານ.

ື້ ນຕ່ ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານໄດື້ຫດລົງຢ່າງຕ່ ເນື່ອງຈາກ 52,04% ໃນປີ 2016 ມາ
ອັດຕາສ່ວນຕົນທ
ື້ ນ
ເປັນ 50,01% ໃນປີ 2017 ແລະ ຍັງສືບຕ່ ຫດລົງເຖິງ 45,07% ໃນປີ 2018. ການຫດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນຕົນທ
ື້ ແມ່ ນເນື່ອງມາຈາກການບລິຫານລາຍຈ່ າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງທະນາຄານ.
ຕ່ ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານຕົນຕ

ື້
ີ ນ.
ພື້ອມດຽວກັນກັບລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານ, ທະນາຄານຄາດວ່າຈະປັ ງປງອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່ າວໃຫື້ດຂ

ລາຍຈ່ າຍພະນັກງານແມ່ ນປະກອບດື້ວຍລາຍຈ່ າຍເງ ິນເດືອນ, ລາຍຈ່ າຍປະກັນໄພສາລັບພະນັກງານ ແລະ

ລາຍຈ່ າຍພະນັກງານອື່ນໆ. ຈານວນພະນັກງານທັງໝົດຂອງທະນາຄານໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016 ມີຈານວນ
1.621 ຄົນ ແລະ ທື້າຍໃນປີ 2017 ມີຈານວນ 1.716 ຄົນ ແລະ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2018 ມີຈານວນທັງໝົດ
1.920 ຄົນ.
ື້ ແມ່ ນຄິດໄລ່ຈາກອາຄານ ແລະ ການປັ ບປງອາຄານ ແລະ ອປະກອນຮັບໃຊື້ຫອື້ ງການ.
ຄ່າຫຍື້ ຫື້ຽນຕົນຕ
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ື້ ນ ແລະ ຄ່າເດີນທາງ, ລາຍຈ່ າຍໃນການຝກ
ລາຍຈ່ າຍໃນການດາເນີນງານອື່ນໆແມ່ ນປະກອບດື້ວຍຄ່ານາມັ

ິ , ລາຍຈ່ າຍດື້ານການໂຄສະນາ, ການຕະຫາດ ແລະ
ອົບຮົມ ແລະ ການສກສາ, ລາຍຈ່ າຍໃນການສື່ສານ, ການຕີພມ

ການສົ່ງເສີມການຕະຫາດ, ລາຍຈ່ າຍຄ່າສື້ອມແປງ ແລະ ການບາລງ, ລາຍຈ່ າຍວັດຖດິບ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອປະກອນ,

ື້
ື້ າກເງ ິນ, ລາຍຈ່ າຍທົ່ວໄປ ແລະ ການ
ຄ່າໄຟ, ຄ່ານາປະປາ,
ຄ່າເຊົ່າຫື້ອງການ, ຄ່າປະກັນໄພສາລັບກອງທນປົ ກປື້ອງຜູ ຝ
ບລິຫານອື່ນໆ.

ັ ຮ່ວມທນ
12.2.7 ສ່ວນແບ່ງກາໄລຂອງບລິສດ
ັ ຮ່ວມທນ ແມ່ ນໄດື້ສະທື້ອນເຖິງຜົນໄດື້ຮັບດື້ານການເງ ິນຂອງ
ສ່ວນແບ່ງກາໄລ (ຂາດທນ) ຂອງບລິສດ

ັ ຮ່ວມທນຂອງທະນາຄານ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານຮ່ວມທລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ລາວ- ຝຣັ່ງ
ບັນດາບລິສດ
ັ ປະກັນໄພລາວຫວຽດ.
ຈາກັດ, ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ ແລະ ບລິສດ
ໃນປີ 2018 ທຄຕລ ໄດື້ຫດສັດສ່ວນການຖືຄອງຮນື້ ໃນທະນາຄານ ລາວ- ຝຣັ່ງ ຈາກັດ, ຊື່ງໄດື້ສະເໜີຂາຍ

ອອກຈານວນ 34,78% ຂອງການຖືຄອງຮນື້ ທັງໝົດ (ທຽບເທົ່າກັບ 16% ຂອງຈານວນຮນື້ ທັງໝົດຂອງທະນາຄານ
ລາວ- ຝຣັ່ງ ຈາກັດ).
12.2.8 ກາໄລກ່ ອນອາກອນ
ກາໄລກ່ ອນອາກອນແມ່ ນເພີ່ມຂນື້ 60,92% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2016 ທີ່ມີມູນຄ່າເທົ່າກັບ 226.216 ລື້ານ

ກີບ ມາເປັນ 364.022 ລື້ານກີບໃນປີ 2017, ແລະ ສືບຕ່ ເພີ່ມຂນື້ 17,38% ຫ ື ເທົ່າກັບ 427.280 ລື້ານກີບໃນປີ

ື້ ່ າງຫວງຫາຍ
ັ ຜົນສະທື້ອນອີງຕາມການເພີ່ມຂນຢ
2018 (ເມື່ອທຽບກັບປີ 2017). ການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ ນໄດື້ຮບ
ື້ ປີ 2015 ເປັ ນຕົນມາ,
ື້
ັ ຕັງແຕ່
ຂອງລາຍຮັບດອກເບື້ຍສດທິ ແລະ ຄື້າຍຄືກນ
ຊື່ງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຕ່ ປີ
ແບບທົບຕົນື້ (ປີ 2015 ຫາ ປີ 2018) ຢູ່ ທີ່ 53,26%.
12.2.9 ລາຍຈ່ າຍອາກອນ
ີ ່ ງຕ
ັ ່ ໄປນີ:ື້
ອາກອນ ແລະ ອັດຕາອາກອນທີ່ນາໃຊື້ມດ
ຕາຕະລາງ 38: ອາກອນ ແລະ ອັດຕາອາກອນທີ່ນາໃຊື້
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
2016
ອາກອນທີ່ສະແດງໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນ
ງານໃນທລະກິດລວມກິດຈະການ (ລື້ານກີບ)
ອັດຕາອາກອນຕາມກົດໝາຍ (%)
ັ (%)
ອັດຕາອາກອນໃນພາກປະຕິບດ

2017

2018

52.111

83.680

106.342

24%

24%

24%

23,04%

22,99%

24,89%

ັ ທະຕື້ອງຈ່ າຍອາກອນກາໄລຕາມອັດຕາອາກອນຕາມກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານມີພນ
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ັ ທະຕື້ອງຈ່ າຍອາກອນກາໄລໃນອັດຕາ 24% ຂອງກາໄລກ່ ອນອາກອນ ໂດຍໃຫື້ສອດຄ່ອງ
ທະນາຄານມີພນ

ົ ບັງຄັບໃຊື້ແຕ່ ຫ ື ຫງັ ຈາກວັນ
ກັບກົດ ໝາຍອາກອນ ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ,ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງມີຜນ
ທີ 24 ພດສະພາ 2016.
12.2.10 ກາໄລສດທິ
ກາໄລຫງັ ອາກອນເພີ່ມຂນື້ 61,02% ຈາກປີ 2016 ມູນຄ່າ 174.105 ລື້ານກີບ ມາເປັ ນ 280.342 ລື້ານ

ກີບ, ແລະສືບຕ່ ເພີ່ມຂນື້ 14,48% ຫ ື ເທົ່າກັບ 320.938 ລື້ານກີບໃນປີ 2018 (ທຽບກັບປີ 2017).

ື້ ຮ
ື ນ
ື້ (ROE) ແມ່ ນຢູ່ ໃນລະດັບ 14,20%, 18,25% ແລະ 16,96% ໃນ
ຜົນຕອບແທນຂອງສ່ວນຜູ ຖ
ທື້າຍປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ.
ຜົນຕອບແທນຕ່ ຊັບສິນລວມ (ROA) ແມ່ ນຢູ່ ໃນລະດັບ 0,60%, 0,82% ແລະ 0,86% ໃນທື້າຍປີ
2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ.
12.3

ບົດລາຍງານ ແລະ ການວິເຄາະຖານະການເງ ິນ

12.3.1 ການວິເຄາະຊັບສິນ
ີ ບ
ັ ສິນທັງໝົດ 32.023.274 ລື້ານ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທະນາຄານໄດື້ມຊ
ກີບ, 35.886.113 ລື້ານກີບ ແລະ 38.993.293 ລື້ານກີບ ຕາມລາດັບ. ໃນບັນດາຊັບສິນລວມທັງໝົດຂອງ

ື້ ແກ່ ລູກຄື້າ” ຊື່ງມີອດ
ັ ຕາສ່ວນໃນ 3 ປີ ຕດ
ິ ຕ່ ກັນກວມເອົາ 59,62%,
ທະນາຄານ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນ “ເງ ິນກູໃຫື້
62,49% ແລະ 62,49% ຂອງຊັບສິນທັງໝົດຕາມລາດັບ. ກົງກັນຂື້າມໃນແຕ່ ລະປີ “ເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢູ່

ື້ ອງຈ່ າຍໃຫື້ທະນາຄານ” ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນປະກອບດື້ວຍເງ ິນສົດ ແລະ ອົງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ” ແລະ “ໜີຕື້
ປະກອບທຽບເທົ່າເງ ິນສົດມີທ່າອ່ຽງຫດລົງ ຊື່ງກວມອັດຕາສ່ວນ 26,95%, 25,22% ແລະ 23,50% ຂອງຊັບ

ື້ ທຄຕລ ໄດື້ມນ
ື້ ກຢ່າງໜ່ ງກຄືທະນາຄານ
ີ ະໂຍບາຍຮັດກມຕ່ ໂຄງສື້າງຊັບສິນ ຫ ື ເວົາອີ
ສິນລວມຕາມລາດັບ. ດັ່ງນັນ,

ໄດື້ແບກຫາບຄວາມສ່ຽງຫາຍຂນື້ ໂດຍການຫັນຊັບສິນໄປສູ່ ຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອສື້າງລາຍຮັບຈາກດອກເບື້ຍ

ື້
ເພີ່ມຂນ.

ື້
ອັດຕາສ່ວນເງ ິນກູຕື້ ່ ເງ ິນຝາກລວມໄດື້ເພີ່ມຂນໃນແຕ່
ລະປີ , ຈາກອັດຕາສ່ວນ 76,02% ໃນປີ 2016 ມາ

ື້ ນ 83,05% ໃນປີ 2018. ເຖິງແມ່ ນວ່າລະດັບທີ່ເໝາະສົມຂອງ
ເປັນ 80,65% ໃນປີ 2017 ແລະ ສືບຕ່ ເພີ່ມຂນເປັ

ື້ ບປັ ດໄຈຕ່າງໆ ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະຂອງທະນາຄານ, ສາລັບທະນາຄານທລະກິດທີ່
ອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່ າວແມ່ ນຂນກັ

ື້
ເປັນລັດວິສາຫະກິດໂດຍທົ່ວໄປແລື້ວ ລະດັບອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມແມ່ ນຢູ່ ໃນລະຫວ່າງ 60% ຫາ 80%. ສະນັນ,
ຈ່ ງເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງທະນາຄານແມ່ ນມີຄວາມເໝາະສົມແລື້ວ.
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ຕາຕະລາງ 39: ໂຄງສື້າງຊັບສິນ
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
ຊັບສິນ

ປີ 2016

ເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ
ເງ ິນກູ ື້ໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າ

ການລົງທນດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວື້ເພື່ອຄື້າ
ການລົງທນດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວື້ເພື່ອຂາຍ

ປີ 2017

ປີ 2018

5.680.936

5.815.021

5.334.246

2.950.093

3.235.883

3.828.669

19.093.205 22.425.778

24.366.860
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198.121

190.959

156.516

2.553.110

2.574.671

3.652.772

551.449

54.173

462.296

447.935

457.487

450.132

243.521

2.476

246.601

10.856

18.215

29.099

294.009

378.764

466.088

ລວມຊັບສິນ
32.023.274
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ

35.886.113

38.993.293

ົ ເຖິງວັນຄົບ
ການລົງທນດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດຖືໄວື້ຈນ
ການົດ
ັ ຮ່ວມທນ
ການລົງທນໃນບລິສດ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ອປະກອນ
ົ ຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ື້
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ
ຊັບສິນອື່ນໆ

ື້ ລກ
ູ ຄື້າ
12.3.1.1 ເງ ິນກູໃຫື້
ື້ ລູກຄື້າໄດື້ເພີ່ມຂນື້ 17,45% ຈາກ 19.093.205 ລື້ານກີບໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 22.425.778
ເງ ິນກູໃຫື້

ລື້ານກີບໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ມຂນື້ 8,66% ມາເປັ ນ 24.366.860 ລື້ານກີບໃນປີ 2018. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ັ ຕ່ າງໆໃນຂະແໜງອດສາຫະ
ຂອງສິນເຊື່ອ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນມາຈາກການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫື້ແກ່ ບັນດາບລິສດ

ື້ ຊື່ງເພີ່ມຂນື້ 18,21% ຈາກ 9.796.735 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 11.580.391
ກາການບລິການທີ່ເພີ່ມຂນ,

ລື້ານກີບ ໃນປີ 2017 ແລະ ສືບຕ່ ເພີ່ມຂນື້ 11,67% ມາເປັ ນ 12.931.637 ລື້ານກີບໃນປີ 2018. ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງຂະແໜງອດສາຫະກາການບລິການ

ແມ່ ນສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ

ພັດທະນາໃນຂະແໜງການອດສາະກາທັງໝົດທົ່ວປະເທດ.

ທີ່ເສີມຂະຫຍາຍການ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງ ິນກູຢືື້ ມໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າດັ່ງກ່ າວ

ື້ ກລົງໃນປີ 2016,
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລື້ວແມ່ ນການສະໜອງສິນເຊື່ອທີ່ເປັ ນເງ ິນກີບ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ທຫລ ໄດື້ອອກຂຕົ
ເພື່ອຈາກັດໃຫື້ທະນາຄານທລະກິດຢດເຊົາການສະໜອງສິນເຊື່ອເປັ ນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດໃຫື້ແກ່ ທລະກິດຕ່ າງໆ.
12.3.1.2 ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດ
ັ ່ ໄປນີ:ື້
ລາຍລະອຽດຂອງເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດມີດ່ ງຕ
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ຕາຕະລາງ 40: ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດ
ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
2016

2017

2018

ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດໃນມື

1.867.159

1.911.467

1.643.245

ບັນດາເງ ິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານອື່ນ

2.435.014

2.550.170

2.396.173

2.573.530

2.271.791

2.700.974

249.881

587.088

464.040

7.125.584

7.320.516

7.204.432

ເງ ິນຝາກປະຈາທີ່ຄົບການົດພາຍໃນ 3 ເດືອນ
ລວມເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ

ກະແສເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດ ໄດື້ເພີ່ມຂນື້ 2,74% ຈາກ 7.125.584 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2016 ມາ

ື້ ຫດລົງຢູ່ ທີ່ 1,59% ຫ ື ເທົ່າກັບ 7.204.432 ລື້ານກີບໃນ
ເປັນ 7.320.516 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2017 ແລະ ຈາກນັນກ

ັ ການກະແສເງ ິນສົດຈາກກິດຈະກາການເງ ິນເພີ່ມຂນື້ ເປັ ນຈານວນ
ປີ 2018. ໃນປີ 2017 ອັນເນື່ອງມາຈາກໄດື້ຮບ
ື້ ່ ງກ່ າວ ແມ່ ນຈາກການເພີ່ມທນ ໂດຍລະດົມທນຜ່ານການສະເໜີຂາຍຮ ື້ນໃໝ່ໃນ
200.523 ລື້ານກີບ. ການເພີ່ມຂນດັ

ປີ 2017. ສາລັບການຫດລົງຂອງລວມເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດໃນປີ 2018 ແມ່ ນເກີດຈາກກະແສເງ ິນສົດຖືກ

ື້
ນາໃຊື້ເຂົາໃນກິ
ດຈະກາການລົງທນ ເປັ ນຈານວນເງ ິນ 120.340 ລື້ານກີບ, ຊື່ງນາໃຊື້ໃນການຈັດຊື ື້ ແລະ ກ່ ສື້າງຊັບ
ສົມບັດຄົງທີ່.

ື້ ບການົດ
ົ ເຖິງມືຄົ
12.3.1.3 ການລົງທນທາງການເງ ິນປະເພດທີ່ຖືໄວື້ຈນ
ົ ເຖິງວັນຄົບການົດ ໃນປີ 2017 ໄດື້ເພີ່ມຂນື້ 0,84% ຫ ື ມີມູນ
ການລົງທນດື້ານການເງ ິນ - ປະເພດຖືໄວື້ຈນ

ຄ່າເທົ່າກັບ 2.574.671 ລື້ານກີບ ທຽບຈາກປີ 2016 ຊື່ງມີມູນຄ່າ 2.553.110 ລື້ານກີບ ແລະ ໃນປີ 2018 ແມ່ ນ

ື້ ງ 41,87% ຫ ື ເທົ່າກັບ 3.652.772 ລື້ານກີບ. ການເພີ່ມຂນດັ
ື້ ່ ງກ່ າວ ແມ່ ນເນື່ອງມາຈາກການ
ໄດື້ສືບຕ່ ເພີ່ມຂນເຖິ

ລົງທນໃນພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງ ິນ ຈາກ 417.762 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2017 ມາເປັ ນ 1.737.433

ລື້ານກີບໃນປີ 2018. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດື້ອອກຈາໜ່າຍ ແລະ ຈົດທະບຽນພັນທະບັດລັດຖະບານຊດ

ັ ຊັບລາວ. ພັນທະບັດໄດື້ສະໜອງຜົນຕອບແທນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ າ ແລະ ຮັບປະກັນສາລັບເງ ິນ
ທາອິດໃນຕະຫາດຫກ
ື້ ຍັງສາມາດສື້າງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຜົນກາໄລໃນການລົງທນອີກດື້ວຍ.
ລົງທນເທົ່ານັນ,
ື້ ນ
12.3.2 ການວິເຄາະໜີສິ
ື້ ນທີ່ປະກອບດື້ວຍ “ໜີຕື້ ື້ອງສົ່ງລູກຄື້າ”
ື້
ທະນາຄານສາມາດຮັກສາຄວາມເຂັມແຂງຂອງໂຄງສື້
າງໜີສິ

ຫື

ື້ ນລວມ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ
“ເງ ິນຝາກຈາກລູກຄື້າ” ທີ່ກວມເອົາ 82,72%, 83,36% ແລະ 80,94% ຂອງໜີສິ

ື ແມ່ ນມາຈາກ “ເງ ິນຝາກຈາກບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາ
ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ. ສ່ວນທີ່ເຫອ
ື້ າຂອງ
ບັນການເງ ິນອື່ນ” ແລະ “ເງ ິນກູຢືື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ”. ໃນຖານະເປັ ນໜ່ ງໃນທະນາຄານທລະກິດຊັນນ

I-76
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ສປປ ລາວ ທະນາຄານມີຄວາມໄດື້ປຽບດື້ານຄວາມສາມາດໃນການດາເນີນງານ ແລະ ສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານ
ື້
ື້ ແກ່ ລູກຄື້າ ແລະ ທລະກິດສິນເຊື່ອອື່ນໆ.
ຢ່າງຫວງຫາຍ ເປັ ນຕົນແມ່
ນການຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງ ິນກູໃຫື້

ື້
່ ງລູກຄື້າ
12.3.2.1 ໜີຕື້ອງສົ
ື້ ອງສົ່ງລູກຄື້າ) ໃນປີ 2017 ໄດື້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂນື້ 11,81% ຫ ື ມີມູນຄ່າທັງ
ເງ ິນຝາກລູກຄື້າ (ໜີຕື້

ື້ ບຕ່ ເພີ່ມຂນື້
ໝົດເທົ່າກັບ 28.403.531 ທຽບກັບປີ 2016 ຊື່ງມີມູນຄ່າ 25.402.421 ລື້ານກີບ ແລະ ຈາກນັນສື

ັ :ື້
ອີກ 5,32% ຫ ື ເທົ່າກັບ 29.915.142 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2018. ລາຍລະອຽດຂອງເງ ິນຝາກລູກຄື້າມີດ່ ງນີ
ື້ ອງສົ່ງລູກຄື້າ
ຕາຕະລາງ 41: ໜີຕື້

ຫົວໜ່ວຍ: ລື້ານກີບ
2016
ເງ ິນຝາກກະແສ

2017

6.082.985

23,95%

6.237.693

ເງ ິນຝາກປະຢັ ດ

9.341.554

36,77%

11.311.284

ເງ ິນຝາກມີການົດ

9.495.540

37,38% 10.572.743

ລາຍວັນ

ເງ ິນຝາກມັດຈາ
ໜີຕື້ ື້ອງສົ່ງອື່ນໆ

ໜີຕື້ ື້ອງສົ່ງດອກ
ເບື້ຍຄື້າງຈ່ າຍ
ື້
່ງ
ລວມໜີຕື້ອງສົ

2018
21,96%

5.447.954

18,21%

39,82% 13.092.788

43,77%

37,22%

11.159.134

37,30%

119.478

0,47%

173.659

0,61%

103.279

0,35%

270.585

1,07%

108.152

0,38%

111.987

0,37%

92.279

0,36%

-

0,00%

-

0,00%

25.402.421 100,00% 28.403.531 100,00%
ລູກຄື້າ
ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ

29.915.142 100,00%

ອັດຕາສ່ວນທີ່ປະກອບເປັ ນເງ ິນຝາກຂອງລູກຄື້າໃນປີ 2016 ໄດື້ແກ່ ເງ ິນຝາກມີການົດ (ກວມ 37,38%)
ແລະ ເງ ິນຝາກປະຢັ ດ ໃນປີ 2017 ແລະ 2018 (ກວມ 39,82% ແລະ 43,77% ຕາມລາດັບ). ໃນປີ 2016

ທຫລ ໄດື້ຈາກັດໃຫື້ທະນາຄານທລະກິດຢດເຊົາການສະໜອງສິນເຊື່ອເປັ ນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດໃຫື້ແກ່ ທລະກິດຕ່າງໆ.
ໂດຍມີຈດປະສົງເພື່ອປື້ອງກັນການນາໃຊື້ເງ ິນໂດລາສະຫະລັດ ໃນສປປ ລາວ ແລະ ຊກຍູ ື້ສົ່ງເສີມການນາໃຊື້ເງ ິນຕາ

ື້
ັ ໝາກຜົນສາເລັດ ຊື່ງສະແດງໃຫື້ເຫັນໃນການເພີ່ມຂນຂອງເງ
ິນ
ແຫ່ງຊາດ. ດື້ວຍຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່ າວນັນື້ ໄດື້ຮບ
ຝາກຈາກລູກຄື້າທີ່ເປັ ນສະກນເງ ິນກີບ, ພື້ອມດຽວກັນນັນື້ ກຮັກສາອັດຕາຄວາມພຽງພການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງ ິນ
ຝາກຈາກລູກຄື້າທີ່ເປັ ນສະກນເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ື້
12.3.2.2 ໜີຕື້ອງຈ່
າຍໃຫື້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອື່ນ
ື້ ອງຈ່ າຍໃຫື້ທະນາຄານ ແລະ ເງ ິນກູຢືື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ໄດື້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂນື້ 4,91% ຈາກ
ໜີຕື້

ເດີມ 5.167.005 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 5.420.948 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2017 ແລະ ເພີ່ມຂນື້ 24,75% ຫ ື
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ື້ ນທັງ
ເທົ່າກັບ 6.762.395 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2018. ໂດຍກວມເອົາ 16,83%, 15,91% ແລະ 18,30% ຂອງໜີສິ
ື້ ນື້ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນເງ ິນກູຢືື້ ມຈາກ
ໝົດໃນທື້າຍປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ. ການເພີ່ມຂນນັ
ື້ 30,76% ຈາກເດີມ 1.640.776 ລື້ານກີບ ໃນປີ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ເງ ິນກູຢືື້ ມຈາກ ທຫລ ເພີ່ມຂນ

2016 ມາເປັ ນ 2.145.402 ລື້ານກີບ ໃນປີ 2017 ແລະ ສືບຕ່ ເພີ່ມຂນື້ 56,11% ຫ ື ເທົ່າກັບ 3.349.266 ລື້ານ
ື້ ແມ່ ນເພື່ອນາໃຊື້ເຂົາໃນການລົ
ື້
ກີບ ໃນປີ 2018. ຈດປະສົງຂອງການກູຢືື້ ມດັ່ງກ່ າວຕົນຕ
ງທນຂອງທະນາຄານ ແລະ
ປ່ອຍກູ ື້ໃຫື້ແກ່ ບັນດາໂຄງການທີ່ລັດຖະບານສະໜັບສະໜູນ.
12.3.3 ການວິເຄາະສ່ວນຂອງຜູ ື້ຖືຮ ື້ນ
ື້ ່ າງ
ື້ ຮ
ື ື້ນທັງໝົດໄດື້ເພີ່ມຂນຢ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ທນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ ຖ

ຕ່ ເນື່ອງ ຈາກປີ 2016 ມູນຄ່າ 1.313.194 ລື້ານກີບ ຫ ື ເທົ່າກັບ 4,10%, ໃນປີ 2017 1.813.688 ລື້ານກີບ ຫ ື ເທົ່າ

ື້
2018 ມາເປັ ນ 2.031.615 ລື້ານກີບ ຫ ື ເທົ່າກັບ 5,21% ຂອງຊັບສິນລວມ
ກັບ 5,05% ແລະ ສືບຕ່ ເພີ່ມຂນໃນປີ

ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ຈາກທນ
ຕາມລາດັບ. ໃນປີ 2017 ທະນາຄານໄດື້ເພີ່ມທນຈົດທະບຽນໂດຍການສະເໜີຂາຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານໃນປີ 2016 ແມ່ ນເທົ່າກັບ 682.888 ລື້ານກີບ ມາເປັ ນ 1.038.617 ລື້ານກີບ. ທນ
ື້ ຮ
ື ນື້ ໄດື້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ ລະປີ , ເຊັ່ນດຽວກັນອັດຕາສ່ວນທນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ື້ນ
ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ ຖ

ື້ ບ່ ງບອກວ
ື້
ົ ໄດື້
ົ
່ າທະນາຄານໄດື້ປັບປງແກ ື້ໄຂການບລິຫານເງ ິນທນໄດື້ດຂ
ີ ນຕາມລ
ຕ່ ຊັບສັບສິນທັງໝົດ. ສິ່ງເຫ່ ານີ
າດັບ.

ື້
ື້ ່ ງໄດື້ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂນຈາກ
ອັດຕາສ່ວນຂອງທນຊັນໜ
9,37% ໃນທື້າຍປີ 2016 ມາເປັ ນ 13,96% ໃນປິ
2017

ື້
ື້ ນຈົດ
ື້ ບຕ່ ເພີ່ມຂນມາເຖິ
ແລະ ຈາກນັນສື
ງ 14,45% ໃນປີ 2018 ເປັ ນຜົນມາຈາກທະນາຄານໄດື້ເພີມທ

ທະບຽນ ແລະ ການບລິຫານຈັດການທີ່ດີ.

ື້ ່ າງຕ່ ເນື່ອງໃນແຕ່ ລະປີ ພາຍຫ ງັ ການເພີ່ມທ ນຈົດ
ອັດ ຕາສ່ ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທ ນກ່ ມີກ ານເພີ່ມຂ ນຢ

ື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ືຮນ
ື້ ເດີມໃນປີ 2017 ຄື: ອັດຕາສ່ວນຢູ່ ທີ່ 5,33%, 9,72% ແລະ
ທະບຽນໂດຍການສະເໜີຂາຍຮນ
ື້ ກລົງຂອງ
ັ ຕາມຂຕົ
11,12% ໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດັບ. ທະນາຄານໄດື້ສາເລັດໃນການປະຕິບດ

ື້ ກລົງວ່າດື້ວຍຄວາມພຽງພຂອງທນ ສາລັບທະນາຄານທລະກິດ ທີ່
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ, ຊື່ງຂຕົ
ທາງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ, ເລກທີ 135/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2007 ໄດື້ລະບວ່າ ທະນາຄານ

ື້ ກຄວາມສ່ຽງ.
ທລະກິດຕອື້ ງຮັກສາຄວາມພຽງພຂອງທນທັງໝົດ ບ່ ໃຫື້ຕ່ າກວ່າ 8% ຂອງຊັບສິນທີ່ມີນາໜັ
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ພາກທີ II.

ື້ ນກ່ ຽວກັບການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ຂມູ

ື້ ນທີ່ກ່ ຽວພັນກັບຮນື້ ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ສິດໃນການຖືຄອງຮນື້ ຂອງຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເຊິ່ງ
ພາກນີ ື້ ສະແດງເຖິງຂມູ

ອີງໃສ່ກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງຂອງ ສປປ ລາວ.
1.

ລາຍລະອຽດຂອງຮ ື້ນທີ່ສະເໜີອອກຈາໜ່າຍ

1.1

ການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ື້ ຮ
ື ນ
ື້ ລາຍໃຫຍ່ ຂອງ ທຄຕລ ເພື່ອປັ ບ
ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງ ິນ ທີ່ເປັ ນຜູ ຖ

ື້
ື້ ຮ
ື ນື້ ແລະ ແນໃສ່ສື້າງສະພາບຄ່ອງຂອງຮນື້ ທຄຕລ ໃນຕະຫາດຂັນສອງ
ໂຄງສື້າງຜູ ຖ
ເຊິ່ງຈະອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນໃຫື້ແກ່
ມວນຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ ດັ່ງນີ:ື້
1.1.1

ການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນໃຫື້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມຍດທະສາດ 9 %
ເພື່ອເປັ ນການຊກຍູ ື້ພາລະກິດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການດາເນີນທລະກິດໃນຂົງເຂດທະນາຄານ, ກະຊວງ

ການເງ ິນໄດື້ວາງແຜນການສະເໜີອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ຄູ່ ຮ່ວມຍດທະສາດຈານວນ 9% ເທົ່າກັບ 18.695.100

ື້ ນກະຊວງການເງ
ື້
ິນໄດື້ມເີ ງ່ ອນໄຂ
ື
ຮນື້ . ໃນເບືອງຕົ
ແລະ ມາດຕະຖານໃນການຄັດເລືອກ ກ່ ຽວກັບຄູ່ ຮ່ວມຍດທະສາດ
ັ :ື້
ໄວື້ດ່ ງນີ
-

ື້ ່ ດ
ີ າເນີນທລະກິດໃນຂະແໜງການທະນາຄານ;
ຕື້ອງເປັ ນສະຖາບັນການເງ ິນໃດໜ່ ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຜູ ທ

-

ື້
ິ ງົ ກອນທີ່ມີປະສົບການລະດັບສາກົນໂດຍແມ່ ນເປີ ດກວື້າງທົ່ວຂົງເຂດພາກພືນ;
ຕື້ອງເປັ ນນິຕອ

-

ີ ານຂະຫຍາຍຕົວໃນການດາເນີນ
ຕື້ອງມີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊກຍູ ື້ວຽກງານຂອງທະນາຄານໃຫື້ມກ

-

ຕື້ອງມີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊກຍູ ື້ວຽກງານຂອງທະນາຄານໃນການຍົກລະດັບປະສິດຕິພາບການ

1.1.2

ທລະກິດໃນຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕື້ການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ;

ດາເນີນທລະກິດ ໂດຍການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນໃຫື້ແກ່ ຜູ ື້ຖືຮ ື້ນເດີມ ແລະ ມວນຊົນ 10%

ື້ ສາມັນທີ່ອອກຈາໜ່າຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນ
ື້ ເດີມ ແລະ ມວນຊົນ ຈານວນ 10% ເທົ່າກັບ 20.772.300
ຮນ

ຮນື້ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ:ື້


ື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ຈານວນ 4.154.500 ຮນ
ື້ ດື້ວຍລາຄາສະເໜີຂາຍຮນື້
ການອອກຈາໜ່າຍຮນ

ື້ ໃນອັດຕາສ່ວນ 10 ຮນ
ື້ ເດີມຕ່ 1 ຮນ
ື້ ໃໝ່. ຖື້າວ່າຈານວນຮນ
ື້ RO ຂາຍບ່ ໝົດ, ຈານວນຮ ື້ນ
RO 5.450 ກີບ/ຮນ
ື ຈະຂາຍໃນຮູ ບແບບ PO.
RO ທີ່ຍັງເຫອ

ື້ ໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນ
ື້ ເດີມ ແມ່ ນການອອກຈາໜ່າຍຮນ
ື້ ຂອງບລິສດ
ັ ອອກຈາ
ໝາຍເຫດ: ການອອກຈາໜ່າຍຮນ

ື້ ນ
ື້ ຫ ື ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ ໂດຍການໃຫື້ບູລມ
ິ ະສິດແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ືຮນ
ື້ ເດີມ ໃນການຊືຮ
ື້
ໜ່າຍຮນ

ັ ໃນອັດຕາສ່ ວນ ແລະ ວິທກ
ີ ານແບ່ງປັ ນ ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ືຮ ນ
ື້ . ອີງຕາມມະຕິ ສະພາ
ຂອງບລິສດ
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ື້ ນຊີທະບຽນ
ບລິຫານ ທຄຕລ ສະບັບເລກທີ 020/ທຄຕລ 2019 ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019; ໄດື້ການົດມືປິື້ ດປື ມບັ

ື້ ຄ
ື ອງຮ ື້ນ (Record Date) ເພື່ອການົດສິດຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມໃນການຈອງຊືຮື້ ນື້ ໃນວັນທີ 04 ຕລາ 2019.
ຜູ ຖ


ື້ ໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ ຈານວນ 16.617.800 ຮນ
ື້ ດື້ວຍລາຄາສະເໜີຂາຍຮນ
ື້
ການອອກຈາໜ່າຍຮນ

ື້ ່ ວງໜື້າ ກ່ ອນຈ່ ງຈະມີໂອກາດໄດື້ຮ ບ
ື້ . ການແບ່ງປັ ນຮນ
ື້ ຈະນາໃຊື້ວທ
ິ ກ
ີ ານສັ່ງຈອງຊືລ
ັ ການ
PO 5.550 ກີບ/ຮນ
ື້
ີ
ື້ າປະກັ
ື ທັງໝົດ.
ແບ່ງປັນຮ ື້ນກ່ ອນ (ຈອງກ່ ອນໄດື້ກ່ອນ). ໃນກລະນີທ່ ຂາຍຮ
ນື້ ບ່ ໝົດ, ຜູ ຄ
ນຈະຮັບຊືຮື້ ນື້ ທີ່ຍັງເຫອ

ໝາຍເຫດ: ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ ແມ່ ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ທີ່ບ່ ການົດປະເພດ ຫ ື ກ່ ມ

ື້ ງົ ທນສະເພາະໃດໜ່ ງ.
ຜູ ລ
1.2

ທນຂອງທະນາຄານ
ື້ ທນຈົດທະບຽນທີ່ຊາລະ
ໃນວັນທີ 31/12/2018 ທນທັງໝົດຂອງ ທຄຕລ 2.031.615 ລື້ານກີບ ໃນນັນມີ

ແລື້ວ ຈານວນ 1.038.616,5 ລື້ານກີບ, ຈານວນຮນື້ ທັງໝົດ 207.723.300 ຮນື້ ມູນຄ່າການົດ 5.000 ກີບ/ຮ ື້ນ
ຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັ ບປງໃໝ່ ເລກທີ 0429/ຈທວ, ລົງວັນທີ 18/05/2018 ອອກໂດຍກົມ
ື້ ຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄື້າ.
ທະບຽນ ແລະ ຄມ
1.3

ການຈ່ າຍເງ ິນປັນຜົນ
ື້ ຮ
ື ນື້ ໃນອັດຕາສ່ວນບ່ ຕ່ າກວ່າ 50 ສ່ວນຮື້ອຍຂອງກາໄລ
ທຄຕລ ມີນະໂຍບາຍຈ່ າຍເງ ິນປັ ນຜົນໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ

ື້ ງສາຮອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄັງສາຮອງຕາມລະບຽບການທີ່ ທຄຕລ ໄດື້
ັ ເຂົາຄັ
ສດທິຂອງ ທຄຕລ ພາຍຫງັ ທີ່ໄດື້ຫກ
ການົດໄວື້.
ົ ລົງຕ່າງໆຂອງກອງປະຊມສາມັນຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ປະຈາປີ 2015 ໄດື້ທ່ ອະນ
ີ
ມະຕິຕກ
ມັດນະໂຍບາຍການຈ່ າຍເງ ິນ

ື້
ື້ ຮ
ື ນື້ 1 ຄັງ/ປີ
ີ ານຈ່ າຍເງ ິນປັ ນຜົນບ່ ຫດ 50 ສ່ວນຮື້ອຍຂອງກາ
ປັນຜົນໃຫື້ກັບຜູ ຖ
ໂດຍໂດຍຈະມີການສະເໜີໃຫື້ມກ

ື້ ງສາຮອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄັງສາຮອງຕາມລະບຽບການທີ່
ັ ທະນາຄານພາຍຫງັ ທີ່ໄດື້ຫກ
ັ ເຂົາຄັ
ໄລສດທິຂອງບລິສດ
ັ ື້
ທຄຕລ ໄດື້ການົດໄວື້ ແລະ ສາລັບການຈ່ າຍເງ ິນປັ ນຜົນລະຫວ່າງປີ ນນ
ັ າວອາດມີ
ເຖິງແນວໃດກຕາມ, ອັດຕາສ່ວນການຈ່ າຍເງ ິນປັ ນຜົນບ່ ຫດ 50 ສ່ວນຮື້ອຍຂອງກາໄລສດທິດ່ ງກ່

ື້ ບການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມັດຈາກກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ . ການພິຈາລະນາອາດຈະອີງໃສ່
ການປ່ຽນແປງຂນກັ

ື້ ານົດໃນສັນຍາຕ່ າງໆທີ່ ທຄຕລ ຜູ ກ
ື
ສະພາບເສດຖະກິດ, ກະແສເງ ິນສົດ, ແຜນການລົງທນ, ເງ່ ອນໄຂແລະ
ແລະ ຂກ

ື້ າກັດທາງກົດໝາຍ ແລະ ຄຽງຄູ່ ກັບຄວາມພຽງພຂອງທນໃນການຮັບຮອງການຂະຫຍາຍຕົວ
ພັນນາຢູ່, ລວມທັງຂຈ
ຂອງທະນາຄານໃນອະນາຄົດ.
ື້
ື້ ຮ
ື ນ
ື້ ຈະໄດື້ຮບ
ັ ການຍົກເວັນອາກອນລາຍໄດື້ຈາກ
ທຄຕລ ຈະຈ່ າຍເງ ິນປັ ນຜົນເປັ ນສະກນເງ ິນກີບ ແລະ ຜູ ຖ
ເງ ິນປັນຜົນ.
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1.4

ື້ ຮ
ື ື້ນ
ກອງປະຊມສາມັນຂອງຜູ ຖ
ັ ທະນາຄານ,
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດື້ວຍຂອງ ວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງບລິສດ

ສະພາບລິຫານ

ື້
ັ ທະນາຄານຈະຮຽກເປີ ດກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຢ່າງໜື້ອຍປີ ລະ 1 ຄັງພາຍໃນ
ຂອງບລິສດ
4 ເດືອນນັບຈາກມືສື້ ດທື້າຍ
ື້ ຮ
ື ນື້ ໄດື້ຖາື້ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັ ນ
ຂອງປີ . ສະພາບລິຫານຂອງ ທຄຕລ ສາມາດຮຽກປະຊມກອງປະຊມວິສາມັນຜູ ຖ

ື້ ວດສອບບັນຊີຫວ່າງລົງ ຫ ື ຜູ ອ
ື້ ານວຍການເກີນກວ່າເຄິ່ງໜ່ ງເຫັນດີໃຫື້ເປີ ດກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ື
ເຊັ່ນ: ກລະນີຕາແໜ່ງຜູ ກ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຮື້ອງຟື້ອງຕ່ ສານ ແລະ ສານສັ່ງໃຫື້ເປີ ດກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ແລະ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຢ່າງໜື້ອຍເທົ່າກັບ 20 ສ່ວນ
ຮ ື້ນ ຫ ື ຜູ ຖ
ຮື້ອຍຂອງຈານວນຮນື້ ທີ່ຖອກແລື້ວທັງໝົດສະເໜີເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ

ໂດຍແຈ ື້ງຈດປະສົງຂເປີ ດກອງປະຊມ.

ື້ ຮ
ື ນື້ ພາຍໃນເວລາສາມສິບວັນ (30
ພາຍຫງັ ໄດື້ຮັບການສະເໜີ, ສະພາບລິຫານກຕື້ອງເປີ ດກອງປະຊມວິສາມັນຜູ ຖ
ື້
ັ ຄາສະເໜີຂເປີ ດກອງປະຊມເປັ ນຕົນໄປ.
ວັນ) ນັບແຕ່ວັນໄດື້ຮບ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຕອື້ ງສົ່ງໂດຍກົງ ຫ ື ຜ່ານລະບົບສື່ສານທີ່ເໝາະສົມໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ື້ນ
ໜັງສືແຈ ື້ງເປີ ດກອງປະຊມຂອງຜູ ຖ
ັ ທະນາຄານທກໆທ່ານຢ່າງໜື້ອຍ ຫື້າວັນລັດຖະການ (5 ວັນ) ກ່ ອນວັນເປີ ດກອງປະຊມ.
ຂອງບລິສດ
ັ ການຈົດທະບຽນຈະຕອື້ ງປະຕິບດ
ັ ຕາມບົດແນະນາວ່າດື້ວຍ ການຈັດກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ື
ທຄຕລ ເມື່ອໄດື້ຮບ
ັ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ ສະບັບເລກທີ 257/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 2 ມີນາ 2014 ແລະ
ຮ ື້ນຂອງບບລິສດ

ັ ຕາມຄາແນະນາຂອງກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຂອງທະນາຄານບລິສດ
ັ ທີ່ໄດື້ຮບ
ັ ການຈົດທະບຽນ.
ປະຕິບດ

ື້ ຮ
ື ນື້ ໃນທະນາຄານບລິສດ
ັ ທີ່ໄດື້ຮບ
ັ ການຈົດທະບຽນ ຕາມທີ່ກ່ າວມາ
ພາຍໃຕຄື້ າແນະນາຂອງກອງປະຊມຜູ ຖ

ຂື້າງເທິງນີ,ື້ ເມື່ອສະພາບລິຫານເປີ ດກອງປະຊມ, ກອງປະຊມແມ່ ນມີໜາື້ ທີ່ພິຈາລະນາ ແລະ ການົດປະເດັນທີ່ຈະ

ື້ ຮ
ື ນື້ ຮັບຮອງ. ແຈ ື້ງການ ແລະ ເອກະສານຕ່ າງໆຈະຕອື້ ງສົ່ງໃຫື້ກບ
ັ ບັນດາຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຕາມ
ສະເໜີໃຫື້ກອງປະຊມຜູ ຖ

ື້ ນທກຜູ ຖ
ີ ່ ລະບໄວື້ໃນປມບັ
ື້ ຮ
ື ນື້ ແລະ ຕື້ອງແຈ ື້ງກ່ ອນລ່ວງໜື້າ ສິບຫື້າວັນວັນລັດຖະການ (15 ວັນ) ກ່ ອນມີື ື້
ລາຍຊື່ ທີ
ເປີ ດກອງປະຊມ.
ື້ ່ ວມຢ່າງໜື້ອຍສອງຄົນ ແລະ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຂອງບລິສດ
ັ ທະນາຄານຕອື້ ງມີຜູຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເຂົາຮ
ອົງປະຊມຂອງກອງປະຊມຜູ ຖ

ຕ ື້ອງມີຈານວນຮນື້ ເກີນເຄິ່ງໜ່ ງຂອງຈານວນຮນື້ ທີ່ຖອກແລື້ວທັງໝົດ.
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ສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ
ື້ ຮ
ື ນື້ ມີສດ
ິ ອອກສຽງຕາມຫກ
ັ ການໜ່ ງຮນື້ ຕ່ ໜ່ ງສຽງ,
ໂດຍທົ່ວໄປແລື້ວຜູ ຖ

ື້ ຮ
ື ນື້ .
ຈະຖືກຮັບຮອງອັດຕະໂນມັດກຕ່ ເມື່ອມີສຽງສ່ວນຫາຍຈາກກອງປະຊມຜູ ຖ

ື້ ຮ
ື ນື້
ມະຕິຂອງກອງປະຊມຜູ ຖ
ແຕ່ສາລັບມະຕິສະເພາະຈະຕື້ອງ

ື້ ຮ
ື ນື້ ຫ ື ຕົວແທນຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ທີ່ເຂົາື້
ໄດື້ຮັບການອະນມັດໂດຍການອອກສຽງຢ່າງໜ່ອຍສອງສ່ວນສາມຂອງຈານວນຜູ ຖ

ຮ່ວມກອງປະຊມ ແລະ ມີຮນື້ ລວມກັນຫາຍກວ່າ 80 ສ່ວນຮື້ອຍຂອງຈານວນຮນື້ ທີ່ຖອກແລື້ວທັງໝົດ. ປະເດັນ
ື້ ່ ຕື້ອງມີການລົງມະຕິສະເພາະຂອງຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ມີດ່ ງນີ
ັ :ື້
ເຈາະຈີມທີ

 ການລົງຄະແນນສຽງໃນບັນຫາທີ່ການົດໄວື້ໃນກົດໝາຍວ່າດື້ວຍ ວິສາຫະກິດ;
ື້ ລິສດ
ັ ;
 ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ ຫ ື ສັນຍາສື້າງຕັງບ

ັ ;
 ການເພີ່ມທນ ຫ ື ຫດທນຂອງບລິສດ

II-3

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ັ ;
 ການຄວບ ຫ ື ການຍບເລີກບລິສດ

ັ ໃຫື້ບກຄົນອື່ນ;
 ການຂາຍ ຫ ື ການໂອນກິດຈະການທັງໝົດ ຫ ື ບາງສ່ວນຂອງບລິສດ

 ການຊື ື້ ຫ ື ການໂອນກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດອື່ນ.

ື້ ຮ
ື ນື້ ອາດຈະຖືກຫື້າມລົງຄະແນນສຽງກ່ ຽວກັບບັນຫາທີ່ຕົນເອງ
ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດື້ວຍວິສາຫະກິດ ຜູ ຖ

ື້ ຮ
ື ນື້ ໃນເລື່ອງ
ມີຄວາມກ່ ຽວຂື້ອງ ຫ ື ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງກັບບັນຫາທີ່ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ ໂດຍການການົດຜູ ຖ

ື້ ນໃຫື້ກອງປະຊມເປັ ນຜູ ຕື້ ກ
ື້
ົ ລົງກັນເອງວ່າຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ນັນຈະຖື
ນີແມ່
ກຈາກັດສິດ ຫ ື ບ່ .
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ສິດໃນການຈອງຊືຮື້ ື້ນໃໝ່ ແລະ ການອອກຮ ື້ນສາມັນເພີ່ມທນ
ັ ຈະຕອື້ ງໄດື້ຮບ
ັ ການຕົກລົງເຫັນດີ
ກົດໝາຍ ວ່າດື້ວຍວິສາຫະກິດ ການົດໄວື້ວ່າການເພີ່ມທນຂອງບລິສດ

ື້ ນື້ ເພີ່ມທນຕາມລາດັບບູ ລມ
ື້ ຮ
ື ື້ນ, ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ມີສດ
ິ ຊືຮ
ິ ະສິດ; ການເພີ່ມທນຈະໄດື້ອອກຈາໜ່າຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ື້ນ
ຈາກຜູ ຖ

ື້
່ ການົດ
ັ ການຊືພາຍໃນເວລາທີ
ເດີມຕາມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮນື້ ຂອງແຕ່ລະຄົນກ່ ອນ, ຮນື້ ເພີ່ມທນໃດທີ່ບ່ ໄດື້ຮບ

ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມກຈະສາມາດອອກຈາໜ່າຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ທົ່ວໄປໄດື້.
ໄວື້ ຫ ື ຖືກສະຫະສິດໂດຍຜູ ຖ
ັ
ຕ່ ກັບການເພີ່ມທນຈົດທະບຽນຂອງບລິສດ

ື ຈົດທະບຽນການເພີ່ມທນກັບກະຊວງອດສະຫາ
ຕອື້ ງໄດື້ຖກ

ື້ ການົດໃຫື້ຊາລະເງ ິນຄ່າຈອງຮ ື້ນທີ່
ກາ ແລະ ການຄື້າ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບວັນລັດຖະການ (10 ວັນ) ນັບແຕ່ ມືໄດື້
ຈອງໄວື້.

ື້
່ ມທນຢ່າງໜື້ອຍໜ່ ງຄັງື້
ັ ຈະແຈ ື້ງໃຫື້ມວນຊົນທົ່ວໄປຮັບຮູ ເື້ ຖິງການຂນທະບຽນການເພີ
ນອກຈາກນີບື້ ລິສດ

ື້
ັ ການຈົດທະບຽນເປັ ນຕົນໄປ.
ພາຍໃນເວລາ ສິບວັນລັດຖະການ (10 ວັນ) ນັບແຕ່ ວັນທີ່ໄດື້ຮບ
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ການເປີ ດເຜີຍບົດລາຍງານທາງດື້ານການເງ ິນ
ັ ຜູ ກ
ື້ ວດສອບພາຍນອກ ໂດຍໃນການ
ກົດໝາຍ ວ່າດື້ວຍວິສາຫະກິດ ການົດໃຫື້ສະພາບລິຫານຮ່ວມມືກບ

ື້ ນທີ່ປະກົດໃນບົດລາຍງານຖານະການ
ໃຫື້ຄວາມກະຈ່ າງແຈ ື້ງກ່ ຽວກັບແຫ່ ງ, ຄວາມຊັດເຈນຂອງຕົວເລກ ແລະ ຂມູ

ັ ກ່ ອນສະເໜີຜ່ານກອງປະຊມ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ,ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນຂອງບລິສດ
ັ ຕື້ອງ
ເງ ິນຂອງບລິສດ
ື້ ນຈາກຜູ ກ
ື້ ວດສອບບັນຊີ ແລະ ການຕົກລົງຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ .
ໄດື້ຮັບການຢັງຢື
ື້
ື້ ນຕາມລະບຽບ ສະບັບເລກທີ 007/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 3
ນອກຈາກນີການລາຍງານ
ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

ັ ກຽມ ແລະ ສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງ ິນປະຈາປີ ທ່ ຜ
ີ ່ ານການກວດສອບ
ເມສາ ປີ 2014 ການົດໃຫື້ບລິສດ

ແລື້ວ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນປະຈາໄຕມາດທີ່ຜ່ານການກວດສອບແລື້ວຕ່ ສຄຄຊ. ນອກຈາກນີ,ື້ ທຄຕລ
ື້ ກລົງອື່ນໆຂອງ ຕລຊລ ການົດໄວື້.
ັ ຕາມຂຕົ
ຍັງຕື້ອງປະຕິບດ

ື້ ນຕາມກົດລະບຽບ ສະບັບເລກທີ 007/
ໂດຍພາຍໃຕລື້ ະບຽບວ່າດື້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປີ ດເຜີຍຂມູ

ື້ ນໂດຍປົ ກກະຕິແມ່ ນເປັນໄປຕາມໄຕມາດ,
ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 3 ເມສາ ປີ 2014, ການລາຍງານ ແລະ ເປີ ດເຜີຍຂມູ
ຫົກເດືອນ ແລະ ປະຈາປີ .
ື້ ນປະຈາໄຕມາດທີ 1 ແລະ ໄຕມາດ 3 ຕື້ອງລາຍງານພາຍໃນເວລາ 45 ວັນ
ການລາຍງານ ແລະ ເປີ ດເຜີຍຂມູ
ນັບຈາກວັນສດທື້າຍຂອງວັນໄຕມາດທີ 1 ແລະ ແລະ ໄຕມາດທີ 3 ຕາມລາດັບ, ການລາຍງານປະຈາໄຕມາດ
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ົ ສະຫບລາຍການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຂອງ ທຄຕລ ສາລັບໄຕມາດນັນື້ ແລະ ເອກະສານດື້ານການເງ ິນ
ປະກອບມີບດ
ື້ ນຈາກພະແນກການເງ ິນຂອງ ທຄຕລ, ພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຜູ ອ
ື້ ານວຍການ.
ທີ່ໄດື້ຮັບການຢັງຢື

ື້ ນປະຈາ 6 ເດືອນ ຕື້ອງລາຍງານພາຍໃນການົດເວລາ 60 ວັນນັບ
ການລາຍງານ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

ົ ສະຫບລາຍການເຄື່ອນໄຫວທລະ
ຈາກວັນສດທື້າຍຂອງວັນໄຕມາດທີ 2, ການລາຍງານປະຈາໄຕມາດປະກອບມີບດ

ັ ການກວດສອບໂດຍຜູ ກ
ື້ ວດສອບພາຍນອກ
ກິດຂອງ ທຄຕລ ເຄິ່ງປີ ທາອິດ ແລະ ບົດລາຍງານດື້ານການເງ ິນທີ່ໄດື້ຮບ

ັ ຮອງຈາກກອງປະຊມສະພາບລິຫານຂອງ ທຄຕລ .
ທີ່ໄດື້ຮັບຮອງຈາກ ສຄຄຊ ແລະ ໄດື້ຮບ

ື້ ນປະຈາປີ ຕອື້ ງລາຍງານພາຍໃນການົດເວລາ 120 ວັນ ນັບຈາກວັນ
ການລາຍງານ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ
ສດທື້າຍຂອງປີ ການບັນຊີແຕ່ລະປີ ,

ົ ສະຫບລາຍການເຄື່ອນໄຫວທລະກິດຂອງ
ບົດລາຍງານປະຈາປີ ປະກອບມີບດ

ັ ການກວດສອບ ໂດຍຜູ ກ
ື້ ວດສອບພາຍນອກທີ່ໄດື້ຖືກ
ທຄຕລ ປະຈາປີ ແລະ ບົດລາຍງານດື້ານການເງ ິນທີ່ໄດື້ຮບ
ັ ຮອງຈາກກອງປະຊມສະພາບລິຫານຂອງ ທຄຕລ.
ຮັບຮອງຈາກ ສຄຄຊ ແລະ ໄດື້ຮບ
1.8

ສິດໃນການສະສາງຊາລະ
ື້ ່ າງຄົບຖື້ວນແລື້ວ ຈະໄດື້ແບ່ງປັ ນໃຫື້ຜູ ຖ
ື້ ຢ
ື ຈາກການຊາລະເຈົາໜີ
ື້ ື
ໃນກລະນີສະສາງຊາລະ, ຊັບສິນທີ່ເຫອ

ິ ະສິດ ແລະ ຕາມອັດຕາສ່ວນຈານວນຮນື້ ທີ່ຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຖືຄອງ.
ຮ ື້ນຕາມລາດັບບູ ລມ
1.9

ັ
ການຊືຮື້ ື້ນຄືນຂອງບລິສດ
ັ ຊືຮື້ ນື້ ຂອງຕົນເອງ.
ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດື້ວຍວິສາຫະກິດ ຫື້າມບລິສດ

1.10

ື້ ຮ
ື ື້ນ
ການຈົດທະບຽນຂອງຜູ ຖ
ື້ ນຊີຖະບຽນຜູ ຖ
ື້ ຮ
ື ນື້ ໄວື້ໃນປມບັ
ື້ ຮ
ື ນື້ ຂອງທະນາຄານ. ຂ ື້
ນາຍທະບຽນຂອງ ທຄຕລ ຈະບັນທກຊື່ຂອງຜູ ຖ

ື້ ນຊີດ່ ງກ່
ື້ ຮ
ື ນື້ ຈະຢູ່ ໃນປມບັ
ັ າວ ແລະ ຈະຖືວ່າເປັ ນຫກ
ັ ຖານທີ່ຖືກຕື້ອງທີ່ໃຊື້ອາື້ ງອີງເຖິງສິດໃນຮ ື້ນ
ມູນກ່ ຽວກັບຜູ ຖ
ຂອງ ທຄຕລ.
2.

ຂຈື້ າກັດໃນການໂອນຮ ື້ນ
ອີງຕາມ ມາດຕາ 190 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດື້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັ ບປງ), ເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ

ື້ ລິສດ
ື້ າື້ ງຕັງບ
ັ ມະຫາຊົນແມ່ ນຈະຖືກຈາກັດບ່ ໃຫື້ໂອນຮນື້ ທັງໝົດຂອງຕົນໃນ ທຄຕລ
26/12/2013 ການົດໄວື້ວ່າ ຜູ ສ

ື້
ື້
ັ ມະຫາຊົນເປັ ນຕົນໄປ,
ພາຍໃນການົດໄລຍະເວລາ 2 ປີ ນັບແຕ່ວັນທີຂນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດເປັ ນບລິສດ
ນອກຈາກ
ື້ ຖື້າຫາກ ທຄຕລ ໄດື້ເຂົາຈົ
ື້ ດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ ອີງຕາມລະບຽບວ່າດື້ວຍການຈົດທະບຽນຮ ື້ນໃນ
ນັນ,
ັ ຊັບລາວ ເລກທີ 005/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 26/11/2015
ຕະຫາດຫກ

ື້ ຮ
ື ນື້ ລາຍໃຫຍ່ ແລະ ຜູ ມ
ື້ ສ
ີ າຍພົວພັນ
ຜູ ຖ

ີ ານໂອນຮນື້ ທັງໝົດຂອງຕົນພາຍໃນການົດເວລາ 6 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີຈດ
ົ
ກ່ ຽວຂື້ອງແມ່ ນຈະຖືກຈາກັດບ່ ໃຫື້ມກ
ັ ຊັບລາວ.
ທະບຽນໃນ ຕະຫາດຫກ
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2.1

ຂຈື້ າກັດໃນການຖືຮ ື້ນຂອງນັກລົງທນຕ່ າງປະເທດ
ື້
ື້ ຄອງນັກລົງທນຕ່ າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື-ຂາຍຫ
ັ ຊັບ ຢູ່ ສປປ
ອີງຕາມລະບຽບການ ວ່າດື້ວຍການຄມ
ກ

ັ ຊັບ
ລາວ (ສະບັບປັ ບປງ) ເລກທີ 005/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 08/12/2015 ນັກລົງທນຕ່ າງປະເທດສາມາດຖືຄອງຫກ

ັ ອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບ ຫ ື ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ຕາມບລິມະສິດໃດໜ່ ງຕາມລາດັບ, ດັ່ງທີ່ໄດື້
ປະເພດຮ ື້ນ ຂອງບລິສດ

ການົດໄວື້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງລະບຽບດັ່ງນີ:ື້
1)

ຕາມການການົດໄວື້ໃນລະບຽບກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງ;

2)

ື້ ຮ
ື ນື້ ຂອງບລິສດ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບ ຫ ື ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ;
ຕາມການການົດຂອງມະຕິກອງປະຊມຜູ ຖ

3)

ຕາມການການົດຂອງ ສຄຄຊ;
ື້ ກລົງ
ອີງຕາມຂຕົ

ວ່າດື້ວຍການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮນື້ ຂອງນັກລົງທນຕ່ າງປະເທດໃນ

ທຄຕລ

ັ ລົງທນພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດທົ່ວໄປ ລວມ
ສະບັບເລກທີ 19/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 17/08/2017 ອະນຍາດໃຫື້ນກ
ື້ ໃນ ທຄຕລ
ກັນທັງໝົດ ສາມາດຖືຄອງຮນ

ໄດື້ບ່ ເກີນ 20% ຂອງຈານວນຮນື້ ທັງໝົດ. ໃນນັນື້ ນັກລົງທນ

ຕ່ າງປະເທດ ລວມທັງປະເພດບກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ 1 ລາຍ ສາມາດຖືຄອງຮນື້ ໄດື້ບ່ ເກີນ 2% ຂອງຈານວນຮ ື້ນທັງ
ໝົດ.
ັ ຊັບປະເພດຮນື້ ກູ ື້ ຫ ື ຫກ
ັ ຊັບປະເພດອື່ນ ແມ່ ນປະຕິບດ
ັ ຕາມມະຕິກອງປະຊມຜູ ຖ
ື້ ື
ສາລັບການຖືຄອງຫກ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບ ຫ ື ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ.
ຮ ື້ນ ຂອງບລິສດ
3.

ການການົດລາຄາອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ື້ ື້ ແມ່ ນໄດື້ນາໃຊື້ວທ
ິ ກ
ີ ານຄິດໄລ່ລາຄາຮນື້ ສະເລ່ຍແບບຖ່ວງ
ການການົດລາຄາໃນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ຄັງນີ

ື້ ກພາຍໃນການົດເວລາ 30 ວັນຍ ື້ອນຫງັ ນັບແຕ່ ວັນເອກະສານປະກອບຂອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ຄົບຖື້ວນ ແລະ ມີຂ ື້
ນາໜັ
ື້
ມູນຖືກຕ ື້ອງ ເປັ ນຕົນໄປ
ແລະ ຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຫດຂອງລາຄາຮນື້ ທີ່ຈະອອກຈາໜ່າຍ ຈາກລາຄາຮນື້ ສະເລ່ຍແບບ
ື້ ກພາຍໃນການົດເວລາ 30 ວັນຍ ື້ອນຫງັ ບ່ ເກີນ ສິບສ່ວນຮື້ອຍ (10%).
ຖ່ວງນາໜັ
ື້ ກ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ:ື້
ີ ດ
ິ ໄລ່ລາຄາຮນື້ ສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ
ວິທຄ

ື້ ກ =
ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ

-

∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑗 × 𝑃𝑗
∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑗

ື້ 1, 2, 3, ....... 30.
j ໝາຍເຖິງມືທີ

ື້
ື້ j
W ໝາຍເຖິງຈານວນຮນື້ ທີ່ມີການຊືຂາຍໃນມື
ທີ

ື້
ື້ j
P ໝາຍເຖິງລາຄາສະເລ່ຍໃນການຊື-ຂາຍຮ
ນື້ ໃນມືທີ
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ື້ ກຂອງຮນື້ ທຄຕລ ໃນຕະຫາດຫກ
ື້
ັ ຊັບລາວ 30 ວັນຍ ື້ອນຫງັ ນັບຕັງແຕ່
ລາຄາຮນື້ ສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ

ວັນທີ 26/08/2019 ເຖິງ ວັນທີ 04/10/2019 ເຊິ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງດັ່ງລ່ ມນີ:ື້

ື້ ກຂອງຮນື້ ທຄຕລ
ຕາຕະລາງ 42: ລາຄາຮນື້ ສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ
ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ
ື້
ື້ນ
ຈານວນການຊື-ຂາຍຮ
ື້
ທຄຕລ ໃນແຕ່ ລະມື (W)

ຜົນຄູນລະຫວ່າງ (P x W)

5.775,00

1.400,00

8.085.000,00

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

ລ/ດ

ວັນທີ

1

04-10-2019

2

ລາຄາສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະມື ື້
(P)

II-7

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ລາຄາສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະມື ື້

ລ/ດ

ວັນທີ

30

26-08-2019

(P)

ື້
ື້ນ
ຈານວນການຊື-ຂາຍຮ
ທຄຕລ ໃນແຕ່ ລະມື ື້ (W)

ຜົນຄູນລະຫວ່າງ (P x W)

44.700,00

270.435.000,00

1.155.600,00

6.845.859.238,91

6.050,00
ລວມ

ື້ ກ
ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ

5.924

ື້ ລາຄາສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ
ື້ ກຂອງຮນື້ ທຄຕລ ເທົ່າກັບ 5.924 ກີບ.
ສະນັນ,
ື້ ກພາຍ
ການການົດອັດຕາສ່ວນຫດຂອງລາຄາຮນື້ ທີ່ຈະອອກຈາໜ່າຍ ຈາກລາຄາຮນື້ ສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ

ໃນການົດເວລາ 30 ວັນຍ ື້ອນຫງັ ບ່ ເກີນ ສິບສ່ວນຮື້ອຍ (10%) ເຊິ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງດັ່ງລ່ ມນີ:ື້
ຕາຕະລາງ 43: ການການົດລາຄາອອກຈາໜ່າຍຮນື້

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ
ຮູ ບແບບການອອກ
ຈາໜ່າຍ

ື້ ກ
ລາຄາຮ ື້ນສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນາໜັ

ອັດຕາສ່ວນຫດ
(%)

ລາຄາອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ

RO

5.924

8,00

5.450

PO

5.924

6,31

5.550

ລາຄາອອກຈາໜ່າຍຮນື້ RO ແລະ PO ແມ່ ນລວມຄ່າທານຽມທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງກັບການໂອນຮ ື້ນທັງໝົດ.
ື້
ຜູ ຄື້ າປະກັ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ

4.

ື້
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ (ບລຈ) ຫ ື ຜູ ຄ
ື້ າປະກັ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ບລິສດ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ເປັ ນບລິສດ

ື້
ັ ການສື້າງຂນພາຍໃຕ
ື້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງໄດື້ຮບ
ັ ການອະນຍາດ
ແຫ່ງທາອິດທີ່ໄດື້ຮບ
ື້
ການສື້າງຕັງຈາກ

ື້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ

ແລະ

ດາເນີນທລະກິດເປັ ນທາງການໃນວັນທີ

ື້ ບ), ເຊິ່ງໄດື້ດາເນີນທລະກິດຫກ
ັ ຊັບ
21/06/2013 ດື້ວຍທນຈົດທະບຽນ 100.000.000.000 ກີບ (ໜ່ ງຮື້ອຍຕືກີ
ຄົບວົງຈອນຄື:
-

ື້
ັ ຊັບ;
ນາຍໜື້າຊື-ຂາຍຫ
ກ

ື້
ັ ຊັບ;
ທີ່ປກສາດື້ານການເງ ິນ ແລະ ຄາປະກັ
ນການອອກຈາໜ່າຍຫກ
ັ ຊັບ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການເຫັນດີຂອງ ສຄຄຊ ວາງອອກ.
ຄື້າຫກ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ ຈະຊ່ວຍຊກຍູ ື້ ບລິສດ
ັ ແລະ ວິສາຫະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫື້ສາມາດ
ບລິສດ
ື້ ດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫື້ທລະກິດ
ລະດົມທນຜ່ານຕະຫາດທນ, ປັບປງໂຄງສື້າງ ແລະ ເຂົາຈົ
ື້
ື້
ື້ ນທາງການເງ ິນ ພື້ອມທັງຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງບລິສດ
ັ ໃຫື້ສູງຂນ.
ຂອງທ່ານມີຄວາມເຂັມແຂງ,
ຫດຜ່ອນຕົນທ
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ື້ ່ ການໃຫື້
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ ມີວໄິ ສທັດຄື: “ສື້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ”, ບລຈ ຈະເນັນໃສ
ບລິສດ

ບລິການທີ່ມີຄນນະພາບຢ່າງມີເອກະລັກ ນາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຮູ ບແບບການບລິການທາງດື້ານການເງ ິນທີ່
ັ ລົງທນກັບຕະຫາດທນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ, ມີທມ
ີ
ທັນສະໄໝໃຫື້ແກ່ ນັກລົງທນ, ເປັ ນຈດເຊື່ອມຕ່ ໃຫື້ນກ

ງານຊ່ຽວຊານປະສົບການສູ ງຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ແລະ ເປັ ນທີ່ຍອມຮັບຈາກສາກົນ.
ື້ ່
ສານັກງານຕັງຢູ

:

ັ ຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຊັນື້ 6, ຖະໜົນ ກາແພງເມືອງ (T4),
ຕະຫາດຫກ
ບື້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

4.1

ໂທລະສັບ

:

(856-21) 419210

ແຟັກ

:

(856-21) 419221

Call center

:

(856-21) 419210-1

Website

:

www.lcs.com.la

ື້
ື
ເງ່ ອນໄຂການຄ
າປະກັ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ື້ ຄ
ື້
ື້ າປະກັ
ທຄຕລ ໄດື້ແຕ່ງຕັງຜູ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ໃຫື້ດາເນີນການຈອງຊື ື້ ແລະ ການຊາລະມູນຄ່າຮ ື້ນ

ື້ າຈານວນຮນື້ ທີ່ຍັງເຫອ
ື້
ື ທັງໝົດ, ເຊິ່ງແຕ່ ລະ
ທັງໝົດຈານວນ 39.467.400 ຮນື້ ໂດຍການຄາປະກັ
ນແບບຮັບຊືເອົ

ື້
ື້
ຮ ື້ນມີມູນຄ່າການົດ (Par Value) ເທົ່າກັບ 5.000 ກີບ/ຮນື້ , ບົນພືນຖານການຄ
າປະກັ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ື້ ານົດ ແລະ ເງ່ ອນໄຂຂອງສັ
ື້
ັ ຕາມຂກ
ື
ຂອງ ທຄຕລ ຈະຕື້ອງປະຕິບດ
ນຍາຄາປະກັ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ .
4.2

ການຄາດຄະເນລາຍຈ່ າຍໃນການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ື້
ື້
ື້ າປະກັ
ທຄຕລ ຈະຈ່ າຍຄ່ານາຍໜື້າໃຫື້ແກ່ ຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ສາລັບການຄາປະກັ
ນການອອກຈາ

ື້
ື້
ື້ າປະກັ
ື້ າປະກັ
ໜ່າຍຮ ື້ນຂອງຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ , ຕົວແທນຈາໜ່າຍຮນື້ ຈະໄດື້ສ່ວນແບ່ງຄ່ານາຍໜື້າກັບຜູ ຄ
ນ
ື້ ່ າຄາປະກັ
ື້
ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ; ຄ່າໃຊື້ຈ່າຍລວມທັງໝົດຍົກເວັນຄ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ທັງໝົດທີ່ ທຄຕລ ຈະ
ຕ ື້ອງໄດື້ຈ່ າຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຖືກຄາດຄະເນໄວື້ປະມານ 500 ລື້ານກີບ.
5.

ການຈອງຊື ື້ ແລະ ການແບ່ງປັນຮ ື້ນ
ັ
ນັກລົງທນທີ່ສົນໃຈຈອງຊືຮື້ ນື້ ສາມາດຮັບເອົາໜັງສືຊວນຊື ື້ ແລະ ແບບຟອມຈອງຊືຮື້ ນື້ ທີ່ຫື້ອງການ ບລິສດ

ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ ອາຄານຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຊັນື້ 6, ຖະໜົນ ກາແພງເມືອງ (T4), ບື້ານ ໂພນ
ຫກ
ທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຕາມລາຍລະອຽດໃນຂ ື້ 4.2.1 ໃນລະຫວ່າງ 8:30 ໂມງເຊົາື້ ຫາ
ື້ ຮ
ື ນື້ ເດີມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28/10/2019 - 01/11/2019 ແລະ ການ
3:30 ໂມງແລງ. ການສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ຜູ ຖ

ື້ ນວ
ື້ ່ າ: “ໄລຍະເວລາ
ສະເໜີຂາຍໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04/11/2019 - 29/11/2019 (ເຊິ່ງຕ່ ໄປນີເອີ
ການສັ່ງຈອງຊືຮື້ ນື້ ”).
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ການຈອງຊືຮື້ ື້ນ

5.1

ື້ ອງຊືຮື້ ນື້ ສາມາດພົວພັນເອົາໜັງສືຊວນຊື ື້ ແລະ ແບບຟອມຈອງຊືຮື້ ນື້ ໄດື້ຈາກຜູ ຄ
ື້ າື້ ປະກັນການອອກຈາ
ຜູ ຈ

ື້
ໜ່າຍຮ ື້ນ ແລະ ຕົວແທນຈາໜ່າຍຮນື້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ທີ່ການົດໃວື້ໃນໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ບນີ.ື້ ຜູ ື້
ື້ ນໃສ່ແບບຟອມຈອງຊືຮື້ ນື້ ຢ່າງຈະແຈ ື້ງດັ່ງເອກະສານລ່ ມນີ:ື້
ຈອງຊືຮື້ ື້ນຕອື້ ງປະກອບຂມູ
ື້ ນ ທີ່ຕື້ອງປະກອບມີດ່ ງນີ
ັ :ື້
ເອກະສານຢັງຢື
- ສາລັບນັກລົງທນລາວ: ສາເນົາບັດປະຈາຕົວ;
- ສາລັບນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ: ສາເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport);
ື້
ື້
ື້ ອງຊື:ື້ ໃນກລະນີທ່ ເຈົ
ີ າຂອງບັ
- ໃບມອບສິດຈາກຜູ ຈ
ນຊີມອບໝາຍໃຫື້ບກຄົນທີສາມມາຈອງຊືແທນ;
- ນັກລົງທນທີ່ເປັ ນ ທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ທຄຕລ ຫ ື ສະຖາບັນ: ສາເນົາໃບທະບຽນ
ື ງັ ສືຜ່ານແດນ (Passport) ຂອງບກຄົນທີ່ໄດື້ຮບ
ັ ມອບສິດ.
ວິສາຫະກິດ ແລະ ສາເນົາບັດປະຈາຕົວ ຫໜ
ື້
ື້ ນ
ື້ າປະກັ
ື້ ທີ່ຮັບເອົາການຈອງຊືຮື້ ນື້ ຈະອອກໃບຢັ ງຢື
ຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ແລະ ຕົວແທນຈາໜ່າຍຮນ

ື້
ັ ຖານກ່ ຽວກັບການຈອງຊືຮື້ ນື້ ໃຫື້ຜູຈ
ື້ ອງຊືຮື້ ນ
ື້ ; ຜູ ຄ
ື້ າປະກັ
ທີ່ເປັນຫກ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ແລະ ຕົວແທນຈາໜ່າຍ
ື້ ນສ
ື້ ດໄລຍະການອອກຈາໜ່າຍ.
ຮ ື້ນຈະແຈ ື້ງກ່ ຽວກັບຜົນການແບ່ງປັ ນຮນື້ ຫງັ ຈາກມືສິ
5.1.1

ການຊາລະການຈອງຊືຮື້ ື້ນ
ື້ ນື້ ສາມາດຝາກເງ ິນເຂົາບັ
ື້ ນຊີ ເພື່ອໃຊື້ສາລັບການຈອງຊືຮື້ ນື້ ເຂົາໄປໃນບັ
ື້
ນັກລົງທນທີ່ມີຈດປະສົງຈອງຊືຮ
ນຊີ

ຕາມທີ່ໄດື້ລະບໄວື້ໃນແບບຟອມການຈອງຊືຮື້ ນື້ .

ື້ ຜູ ຈ
ື້ ອງຈະຕື້ອງໂອນຈານວນເງ ິນທີ່ຈອງຊືຮື້ ນື້ ຕາມມູນຄ່າຂອງຮນື້ ໃຫື້ຄບ
ົ ຖື້ວນ ເພື່ອການຈອງຊືຮື້ ື້ນ
ດັ່ງນັນ,

ີ ື້ ດໄລຍະເວລາຂອງການອອກຈາໜ່າຍ.
ສາມັນລ່ວງໜື້າກ່ ອນການສິນສ
5.1.2 ທະນາຄານຕົວແທນສະສາງຊາລະ

ທຄຕລ ໃນນາມເປັ ນທະນາຄານຕົວແທນສະສາງຊາລະຂແຈ ື້ງໃຫື້ຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດເປີ ດບັນຊີເງ ິນຝາກ

ປະຈາເປັນສະກນເງ ິນກີບ ທີ່ ທຄຕລ

ເພື່ອເປັ ນບັນຊີຮອງຮັບໃນການໂອນເງ ິນ ສາລັບການຈອງຊືຮື້ ນື້ ສາມັນຂອງ

ີ
່ ມນີ:ື້
ທຄຕລ ຊື່ງທ່ານສາມາດຕິດຕ່ ພົວພັນໄດື້ທ່ ລາຍລະອຽດລ
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ຕາຕະລາງ 44: ທະນາຄານຕົວແທນສະສາງຊາລະ
ລ/ດ

ລາຍຊື່

ື້ ານັກງານ
ທີ່ຕັງສ

ລາຍລະອຽດການຕິດຕ່ ພົວພັນ
ໂທ: (85621) 213200-1, (85621)
223243-4, (85621) 217899,
(85621)222495

ທະນາຄານການຄື້າ
1

ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄາ, ບື້ານ ແຟັກ: (85621) 213202, (85621)
ຕ່ າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູ ລ,ີ
223012, (85621) 214944
(ສານັກງານໃຫຍ່ )

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

ອີເມວ: bcelhovt@bcel.com.la,
bcelhqv@bcel.com.la
ື້
ຕູໄປສະນີ
: 2925
ລະຫັດ Swift: COEBLALA

ັ
ເລກທີ 11, ບື້ານພັດທະນາຫກ
2

ສາຂາຈາປາສັກ

ເມືອງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງ
ຈາປາສັກ

ໂທ:(856-31) 213207
ແຟັກ: (856-31) 213206
ື້
ຕູໄປສະນີ
: 789
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
ໂທ: (856-88) 210224

3

ື້
ສາຂາຜົງສາລີ

ຖະໜົນພູ ຟາື້ , ບື້ານຈອມເມືອງ,
ື້
ື້
ເມືອງຜົງສາລີ
, ແຂວງຜົງສາລີ
.

ແຟັກ: (856-88) 210221
ອິເມວ: bcelpsl@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
ໂທ: (856-71) 252814

ຖະໜົນໄກສອນ, ບື້ານໂພນແພງ, ແຟັກ: (856-71) 260598
4

ສາຂາຫວງພະບາງ

ເມືອງຫວງພະບາງ, ແຂວງຫວງ

ອິເມວ: bcellpb@bcel.com.la

ພະບາງ.

ື້
ຕູໄປສະນີ
: 534
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
ໂທ: (856-74) 260038

5

ສາຂາໄຊຍະບູ ລ ີ

ຖະໜົນໄກສອນ, ບື້ານສີເມືອງ,

ແຟັກ: (856-74) 211318

ເມືອງໄຊຍະບູ ລ,ີ ແຂວງໄຊຍະບູ ລ ີ ອິເມວ: bcelxyb@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
ໂທ: (856-51) 212689, 212688,

6

ສາຂາຄາມ່ ວນ

ຖະໜົນວຽງຈັນ, ບື້ານຈອມທອງ, ແຟັກ: (856-51) 212685, 214409,
ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄາມ່ ວນ.

ອິເມວ: bcelkmn@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
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ລາຍຊື່

ລ/ດ

ື້ ານັກງານ
ທີ່ຕັງສ
ຖະໜົນເລກ 7 ໄຊຊະນະ, ບື້ານ

7

ສາຂາຊຽງຂວາງ

ໂພນສະຫວັນໃຕ,ື້ ເມືອງແປກ,
ແຂວງຊຽງຂວາງ

ສາຂາດົງໂດກ

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

ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບື້ານຄາຮ່ ງ,
8

ລາຍລະອຽດການຕິດຕ່ ພົວພັນ

ໂທ: (856-21) 771495

ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫວງວຽງ ແຟັກ: (856-21) 771496
ຈັນ

ອິເມວ: bcelddb@bcel.com.la
ໂທ: (856-21) 213205, 219763,

9

ສາຂານະຄອນຫວງວຽງ
ຈັນ

ຖະໜົນອາຊຽນ, ບື້ານທົ່ງຂັນຄາ,
ເມືອງຈັນທະບູ ລ,ີ ນະຄອນຫວງ
ວຽງຈັນ.

219764
ແຟັກ: (856-21) 219765
ອິເມວ: bcelvtc@bcel.com.la
ື້
ຕູໄປສະນີ
: 2925
ລະຫັດ Swift: COEBLALA

ື້ ະໜົນບື້ານໂພນ
ເລກທີ 13 ໃຕຖ
10 ສາຂາບລິຄາໄຊ

ໄຊເໜືອ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບ
ລິຄາໄຊ.

11 ສາຂາບ່ ແກ ື້ວ

14 ສາຂາສາລະວັນ

ອິເມວ: bcelblx@bcel.com.la

ຖະໜົນສາຍກາງ, ບື້ານໃຫຍ່ ຫື້ວຍ ໂທ: (856-84) 212170
ຊາຍເໜືອ, ເມືອງຫື້ວຍຊາຍ,
ແຂວງບ່ ແກ ື້ວ.

ສະຫວ່າງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງ
ວຽງຈັນ.

13 ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

ແຟັກ: (856-54) 790918
ລະຫັດSwift: COEBLALA

ຖະໜົນກາງເມືອງ, ບື້ານ
12 ສາຂາວັງວຽງ

ໂທ: (856-54) 280112

ແຟັກ: (856-84) 212169
ອິເມວ: bcelbok@bcel.com.la
ໂທ: (856-23) 511434
ແຟັກ: (856-23) 511433
ອິເມວ: bcelvv@bcel.com.la
ລະຫັດ Swift: COEBLALA

ຖະໜົນລາດສະວົງເສິກ, ບື້ານ

ໂທ: (856-41) 212261

ສນັນທາ, ເມືອງໄກສອນ

ແຟັກ: (856-41) 212723

ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະ

ອິເມວ: bcelsvn@bcel.com.la

ເຂດ.

ລະຫັດ Swift: COEBLALA

ັ ,
ທາງເລກທີ 15 A, ບື້ານນາເຫກ
ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ
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ໂທ: (856-34) 212016
ແຟັກ: (856-34) 212037
ອິເມວ: bcelslv@bcel.com.la
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ລ/ດ

ລາຍຊື່

ື້ ານັກງານ
ທີ່ຕັງສ

ລາຍລະອຽດການຕິດຕ່ ພົວພັນ
ລະຫັດ Swift: COEBLALA

ື້
15 ສາຂາຫວງນາທາ

16 ສາຂາຫົວພັນ

17 ສາຂາອັດຕະປື

ໂທ: (856-86) 211316
ື້
ຖະໜົນຫວງນາທາ,
ບື້ານໂພນໄຊ,
ແຟັກ: (856-86) 212334
ື້
ເມືອງຫວງນາທາ,
ແຂວງຫວງນາື້
ອິເມວ: bcellnt@bcel.com.la
ທາ
ລະຫັດ Swift: COEBLALA
ຖະໜົນຜາຖີ, ບື້ານພັນໄຊ,
ເມືອງຊາເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ.

ສະຫວ່າງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ,

ແຟັກ: (856-36) 211939, 210063

ແຂວງອັດຕະປື.

ອິເມວ: bcelatp@bcel.com.la

ຫວານນ ື້ອຍ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ

ເມືອງ, ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊ
ກອງ.

ແຟັກ: (856-81) 212234
ອິເມວ: bcelodx@bcel.com.la

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

ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບື້ານໂພນໂຮງ,
ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

ື້ ນ：ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ແຫ່ ງຂມູ
5.2

ໂທ: (856-81) 211260

ລະຫັດ Swift: COEBLALA

ຖະໜົນເລກທີ 16, ບື້ານໃໝ່ຫົວ

20 ສາຂາໂພນໂຮງ

ອິເມວ: bcelhpn@bcel.com.la
ໂທ: (856-36) 210062-0, 211929

ອດົມໄຊ.

19 ສາຂາເຊກອງ

ແຟັກ: (856-64) 312090

ຖະໜົນ 16 ໄອ, ບື້ານໂພນ

ຖະຫນົນ 13 ເຫນືອ, ບື້ານນາ
18 ສາຂາອດົມໄຊ

ໂທ: (856-64) 312178

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

ການແບ່ງປັນຮ ື້ນ
ື້
ື້ າປະກັ
ພາຍຫງັ ທີ່ຜູ ຄ
ນ

ແລະ

ື້
ຕົວແທນຈັດຈາໜ່າຍໄດື້ດາເນີນການຮັບຈອງຊືຮື້ ນື້ ຖືກຕອື້ ງຕາມຂັນຕອນ

ແລະ ລະບຽບການແລື້ວ ການແບ່ງປັ ນຮ ື້ນໃຫື້ແກ່ ນັກລົງທນແມ່ ນຈະໄດື້ດາເນີນໄປ ຊື່ງຄາດວ່າຈະສາເລັດພາຍໃນ 5
ື້ ດໄລຍະເວລາຂອງການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ແລື້ວ ເພື່ອເປັ ນການຮັບປະກັນສິດ
(ຫື້າ) ວັນລັດຖະການ. ຫງັ ຈາກສິນສ

ື້
ື້ າປະກັ
ິ ພິຈາລະນາໃນການ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູ ງສດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ນັກລົງທນ, ຜູ ຄ
ນການຈັດຈາໜ່າຍຮ ື້ນມີສດ

ັ ລົງທນໃດໜ່ ງ ຫ ື ທັງໝົດດື້ວຍການນາໃຊື້ວທ
ິ ກ
ີ ານຈອງກ່ ອນໄດື້ກ່ອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຜູ ື້
ຈັດສັນຮນື້ ໃຫື້ນກ

ື້
ຄາປະກັ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ ຫ ື ຕົວແທນຈາໜ່າຍຮ ື້ນຂສະຫງວນສິດໃນການປະຕິເສດການຈອງຊືຮື້ ື້ນ
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ແລະ

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ື້
ີ ຄ
ື້ າປະກັ
ການແບ່ງປັ ນທີ່ອອກຈາໜ່າຍຕາມໃບຈອງຮນື້ ໃນກລະນີທ່ ຜູ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ຫ ື ຕົວແທນການ

ື້ າກັດໃນການ
ິ າລະນາແລື້ວ ເຫັນດີວ່າການຈອງຊືຮື້ ນ
ື້ ດັ່ງກ່ າວເກີດບັນຫາ, ອປະສັກ ຫ ື ມີຂຈ
ອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ໄດື້ພຈ

ື້ ປະສິດທິຜນ
ື້ ມີ
ົ ສູ ງສດ. ໃນກລະນີທ່ ອອກຈັ
ີ
ດາເນີນການ ເພື່ອໃຫື້ການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ໃນຄັງນີ
ດຈາໜ່າຍຫາກຖືກ

ື້ ດກ່ ອນວັນທີການົດໄວື້ຜູຄ
ື້
ື້ າປະກັ
ຈອງຊືໝົ
ນ ການຈັດຈາໜ່າຍຮນື້ ສາມາດປິ ດການຈອງກ່ ອນເວລາການົດໄວື້ໄດື້.
1.

ີ ່ ໄດື້ຮບ
ັ ການແບ່ງປັ ນຮນື້
ການສົ່ງຄ່າສັ່ງຈອງຊືຮື້ ນື້ ຄືນໃນກລະນີທ່ ບ

ອີງຕາມມາດຕາ 199 ຂອງລະບຽບ ວ່າດື້ວຍການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ເລກທີ 018/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 27

ື້ ່ ໄດື້ຮບ
ັ ລົງທນທີ່ຈອງຊືຮື້ ນື້ ນັນບ
ັ ການແບ່ງປັ ນຮນື້ ຕື້ອງສົ່ງເງ ິນມັດຈາທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນ
ກລະກົດ ປີ 2015, ກລະນີນກ

ື້ ດການ
ື ຄືນໃຫື້ແກ່ ນັກລົງທນທີ່ຈອງຊືຮື້ ນື້ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫື້າວັນລັດຖະການ (5 ວັນ) ນັບແຕ່ ວັນສິນສ
ທີ່ຍັງເຫອ
ື້
ອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ເປັ ນຕົນໄປ.
ື້
ື້ າປະກັ
ກລະນີກາຍການົດເວລາດັ່ງກ່ າວ ຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ຕອື້ ງຮັບຜິດຊອບກ່ ຽວກັບການສົ່ງເງ ິນ

ື້ ນື້ ພື້ອມດື້ວຍດອກເບື້ຍຕາມອັດຕາດອກເບື້ຍເງ ິນຝາກ
ື ຄືນໃຫື້ແກ່ ລູກຄື້າທີ່ຈອງຊືຮ
ມັດຈາຄືນທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນທີ່ເຫອ
ື້
ື້
ື້ າປະກັ
ຂອງທະນາຄານຕົວແທນຂອງຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ໃນໄລຍະເວລານັນ.

ື້
ື້
ື້ າປະກັ
ພາຍຫງັ ສາເລັດຂັນຕອນການຊ
າລະເງ ິນ ຫ ື ສົ່ງເງ ິນມັດຈາຄືນ ຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ຕອື້ ງໂອນ

ື້
ເງ ິນທີ່ລະດົມໄດື້ຈາກບັນຊີສະເພາະສາລັບການເປີ ດຈອງຊືຮື້ ນື້ ເຂົາໃນບັ
ນຊີເງ ິນສະເພາະສາລັບທນທີ່ລະດົມໄດື້ຂອງ
ທຄຕລ.
6.

ີ ານສົ່ງມອບຮ ື້ນ
ວິທກ
ື້ ນຊີຫກ
ັ ຊັບທີ່ຜູ ຈ
ື້ ອງຊືຮື້ ນື້ ມີບນ
ັ ຊີຊ-ຂາຍຫ
ື ື້
ັ ຊັບ ຢູ່ ນາບລິສດ
ັ ຫກ
ັ
ນາຍທະບຽນຮນື້ ຈະຝາກຮນື້ ສາມັນ ເຂົາບັ
ກ

ັ ຊັບຂອງ ຕລຊລ ຕາມທີ່ໄດື້ແຈ ື້ງໃຫື້ຜູຈ
ື້ ອງຊືຮື້ ນື້ ຮັບຊາບໄວື້ໃນແບບຟອມ
ຊັບທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສູ ນຮັບຝາກຫກ

ື້ ນການຖືຄອງຮ ື້ນໃຫື້
ື້ ຮ
ື ນື້ ຂອງ ທຄຕລ ມີສດ
ິ ທີ່ຈະຂໃຫື້ບລິສດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບອອກໃບຢັ ງຢື
ຈອງຊືຮື້ ື້ນ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ຜູ ຖ

່ ກ່ ຽວຂື້ອງ.
ື້
ັ ຕາມຂັນຕອນທີ
ໄດື້ໂດຍປະຕິບດ
6.1

ການໂອນຮ ື້ນ
ັ ມະຫາຊົນສາມາດໂອນໃຫື້ພາຍໃນ ຫ ື ພາຍນອກໄດື້, ການໂອນຮນື້ ຖືວ່າສາເລັດເມື່ອຜູໂອນ
ື້
ຮນື້ ຂອງບລິສດ

ັ ຫງັ ໃບຮນື້ ໂດຍການົດຊື່ຂອງຜູໂອນພື້
ື້
ໄດື້ສະຫກ
ອມດື້ວຍລາຍເຊັນ ແລະ ລາຍຊື່ຂອງພວກກ່ ຽວ ແລະ

ື້
ຜູໂອນໄດື້

ື້ ບ
ັ ໂອນ.
ມອບໃບຮ ື້ນໃຫື້ຜູ ຮ
ົ ໃຊື້ໄດື້ຕ່ :
ການໂອນຮນື້ ຈະມີຜນ
ື້
ັ ການຮື້ອງຂໃຫື້ຂນທະບຽນການໂອນ;
- ເມື່ອ ທຄຕລ ໄດື້ຮບ

ື້
ື້
ແລື້ວ ພາຍຫງັ ເຫັນວ່າການໂອນຖືກຕື້ອງຕາມຂັນຕອນແລື້ວ
- ເມື່ອ ທຄຕລ ໄດື້ຂນທະບຽນການໂອນໃຫື້
ື້
ັ ຄາຮື້ອງເປັ ນຕົນື້
ທຄຕລ ຕື້ອງຂນທະບຽນການໂອນໃຫື້
ແລື້ວພາຍໃນການົດ 5 ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ ໄດື້ຮບ
ໄປ.
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ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ື້ ່ ນຄ
ື າຮື້ອງຮັບຊາບພາຍໃນການົດ 5 ວັນລັດຖະການ
ໃນກລະນີການໂອນບ່ ຖືກຕື້ອງ ທຄຕລ ຕອື້ ງແຈ ື້ງໃຫື້ຜູຍ

ນັບແຕ່ ວັນຮັບຄາຮື້ອງເພື່ອນາໄປແກ ື້ໄຂ.

ີ ານການົດ ແລະ ຂປ່ຽນໃບຮນື້ ໃໝ່ໃຫື້ບ່ ງໄວື້
ົ ໃນກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມການໂອນ
ວິທກ

່ ອທາການຊືຂາຍໃນ
ື້
ື້
ັ ຕາມກົດລະບຽບຂອງ ຕລຊລ ເນື່ອງຈາກຮນື້ ນັນອອກເພື
ຮ ື້ນຈະຕ ື້ອງປະຕິບດ
ຕລຊລ.
6.2

ອັດຕາຄ່າທານຽມການໂອນຮ ື້ນຈົດທະບຽນ
ື້ ກລົງ ວ່າດື້ວຍການໂອນຮນື້ ສະບັບເລກທີ 0025/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26/10/2016, ມາດຕາ
ໂດຍອີງຕາມຂຕົ

ື້ 4. ປະຕິບດ
ື້ ບ
ັ ໂອນ ຂທີ
ັ ເສຍຄ່າທານຽມທີ່ກ່ ຽວຂື້ອງກັບການໂອນຮນື້ ຕາມລະບຽບການ
19 ສິດ ແລະ ໜື້າທີ່ຂອງຜູ ຮ

ແລະ ມາດຕາ 24 ຄ່າທານຽມໃນການໂອນຮນື້ ແຕ່ ລະຮູ ບແບບແມ່ ນໄດື້ການົດໄວື້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ເຊິ່ງໄດື້ມີ

ື້
ື້ ກລົງ ວ່າດື້ວຍການການົດອັດຕາຄ່າທານຽມການຊື-ຂາຍ
ການການົດໄວື້ໃນຂຕົ
ແລະ ການໂອນຮນື້ ຈົດທະບຽນໃນ
ັ ຊັບລາວ ສະບັບເລກທີ 10/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 27/04/2017, ມາດຕາ 1 ໄດື້ການົດໄວື້ດ່ ງນີ
ັ :ື້
ຕະຫາດຫກ
ຕາຕະລາງ 45: ຄ່າທານຽມການໂອນຮນື້ ຈົດທະບຽນ
ຕາມ

ຕາມການຕັດສິນ ຫ ື

ສັນຍາ

ພິພາກສາຂອງສານ

ລັດຖະບານ

0,30%

0,30%

0,30%

0,00%

ສານັກງານ ຄຄຊ

0,08%

0,08%

0,08%

0,04%

ັ ຊັບລາວ
ຕະຫາດຫກ

0,30%

0,30%

0,30%

0,15%

ັ ຫກ
ັ ຊັບ
ບລິສດ

0,30%

0,30%

0,30%

0,15%

ກອງທນປື້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

ລວມ

1,00%

1,00%

1,00%

0,35%

ພາກສ່ວນທີ່ເກັບຄ່າທານຽມ
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ຕາມການຮື້ອງຂ

ຕາມການສືບທອດມູນ
ິ
ມລະດົກ ຫ ື ເສຍຊີວດ

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ພາກທີ III.
1.

ື້ ນ
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕື້ອງຂອງຂມູ

ື້ ນໃນສ່ວນຂອງບລິສດ
ັ ອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕື້ອງຂອງຂມູ

ື້
ື້ ກວດກາຂມູ
ື້ ນທີ່ລະບໃນໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ພວກຂື້າພະເຈົາໄດື້
ບພາສາລາວ ພື້ອມດື້ວຍຄາເຕືອນໃນນາມ
ື້ ນວ່າຂມູ
ື້ ນດັ່ງກ່ າວແມ່ ນ ຖືກຕື້ອງ ແລະ ຄົບຖື້ວນ.
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ (ຜູ ບ
ື້ ລິຫານລະດັບສູ ງ) ຂຢັ ງຍື
ຜູ ອ
ື້ ຢັ ງຢື
ື້ ນອີກວ່າຂມູ
ື້ ນທັງໝົດແມ່ ນເປັ ນເອກະສານທີ່ໄດື້ຮບ
ື້ ນ
ັ ຖານ, ພວກຂື້າພະເຈົາຂ
ັ ການຢັ ງຢື
ເພື່ອເປັ ນຫກ
ື້ ມອບສິດອານາດໃຫື້ ທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ
ວ່າມີຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕື້ອງເປັ ນຊດດຽວກັນ. ພວກຂື້າພະເຈົາໄດື້
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ເຊັນກາກັບໄວື້ທກໜື້າຂອງເອກະສານ. ຖື້າຫາກເອກະສານໃດໜ່ ງບ່ ມີການເຊັນກາກັບ
ຜູ ອ

ື້ ພວກຂື້າພະເຈົາຈະຖື
ື້
ື້ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ດັ່ງກ່ າວມານັນ,
ຈາກທ່ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ ຜູ ອ
ວ່າເອກະສານດັ່ງກ່ າວ
ື້ ນທີ່ພວກຂື້າພະເຈົາໄດື້
ື້ ມກ
ື້ ນແລື້ວ.
ີ ານຢັງຢື
ບ່ ແມ່ ນຂມູ
ລົງນາມໂດຍສະພາບລິຫານຂອງທະນາຄານການຄື້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

III-1

ທະນາຄານການຄື້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ລົງນາມໂດຍຄະນະກາມະການກວດສອບກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ

ເຊັນໂດຍພະແນກບັນຊີສງັ ລວມ
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2.

ື້ ນໃນສ່ວນຂອງທີ່ປກສາດື້ານການເງ ິນ
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕື້ອງຂອງຂມູ
ື້
ື້
ື້ ຕ່ ສານັກງານ
ໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ບນີ ື້ ແມ່ ນສ່ວນໜ່ ງຂອງເອກະສານໃນການຍື່ນຄາຮື້ອງຂອອກຈາໜ່າຍຮນ

ື້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ເພື່ອສະເໜີຂອອກຈາໜ່າຍຮນື້ ທຄຕລ ຂອງກະຊວງການເງ ິນໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນ
ຄະນະກາມະການຄມ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ ອີງຕາມສັນຍາວ່າດື້ວຍການບລິການທີ່
ທົ່ວໄປ, ໄດື້ກະກຽມໂດຍ ທຄຕລ ແລະ ບລິສດ

ປກສາດື້ານການເງ ິນ ແລະ ຈາໜ່າຍຮນື້ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງ ິນ.
ພວກຂື້າພະເຈົາື້ ຮັບປະກັນວ່າ ການວິເຄາະ, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການນາໃຊື້ຄາສັບໃນໜັງສືຊວນຊື ື້

ື້ ຄວາມຖືກຕື້ອງ, ຄົບຖື້ວນ ບົນພືນຖານຂ
ື້
ື້ ນຂ່າວສານທີ່ ທຄຕລ ສະໜອງໃຫື້.
ສະບັບນີມີ
ມູ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ
ບລິສດ
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3.

ື້ ນໃນສ່ວນຂອງຜູ ຄື້ າປະກັ
ື້
ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕື້ອງຂອງຂມູ
ນການອອກຈາໜ່າຍຮ ື້ນ
ື້
ື້ ນສ່ວນໜ່ ງຂອງເອກະສານປະກອບສານວນຄາຮື້ອງຂອອກຈາໜ່າຍຮນື້
ໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ບນີເປັ

ທຄຕລ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ ໄດື້ກະກຽມໂດຍ
ຂອງກະຊວງການເງ ິນໃຫື້ແກ່ ມວນຊົນທົ່ວໄປ ຊື່ງ ທຄຕລ ແລະ ບລິສດ

ອີງຕາມສັນຍາວ່າດື້ວຍການບລິການທີ່ປກສາດື້ານການເງ ິນ ແລະ ຈາໜ່າຍຮນື້ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງ ິນ.

ື້
ື້ ບປະກັນວ່າການວິເຄາະ, ການປະເມີນ ແລະ ບັນດາປະໂຫຍດໃນໜັງສືຊວນຊືສະບັ
ຂື້າພະເຈົາຮັ
ບນີ ື້ ແມ່ ນມີ

ື້ ນທີ່ສະໜອງໃຫື້ໂດຍ ທຄຕລ.
ຈິງຖືກຕ ື້ອງ ແລະ ອີງໃສ່ຂມູ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ
ບລິສດ
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ເອກະສານຊື້ອນທື້າຍ 1

ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ

ເອກະສານຊື້ອນທື້າຍ 2

ແບບຟອມການຈອງຊືຮື້ ື້ນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ມະຫາຊົນ ໃນໄລຍະ 06 ເດອນຕົົ້ນປີ 2019

1

ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ມະຫາຊົນ ໃນໄລຍະ 06 ເດອນຕົົ້ນປີ 2019
I.

ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ

1. ວິໄສທັດ
ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເພືື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້
ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ ເປັນທະນາຄານທື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສ່ມາດຕະຖານສາກົນ ”.

2. ພາລະກິດ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ່ມາດຕະຖານສາກົນ,
ພາລະກິດທື່ສາຄັນຂອງ

ທຄຕລ

ມຄື:

ພັດທະນາລະບົບບລິຫານອົງກອນທື່ເຂັົ້ມແຂງ

ທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່

ເນັົ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດ

ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທາຄຸ້ມຄອງບລິຫານ

ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສອດ ຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສງປະສິດທິພາບການດາເນນທຸລະກິດ, ສ້າງ
ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂົ້ມນຂ່າວສານບລິຫານທື່ມສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊທື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ,້
ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົື່າທຽມກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ.
●

ເປົົ້າໝາຍການດາເນີນງານໃນປີ 2019

ໃນການສືບຕື່ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບລິການ ພັດທະນາ
ລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ 2019 ບັນດາວຽກງານຕົົ້ນຕແມ່ນຍັງສືບຕື່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດມ);
32 ໂຄງ ການໃຫຍ່ 273 ແຜນວຽກ. ປນົ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົົ້າມາເພື່ມຈານວນ 143
ແຜນວຽກຍ່ອຍ.
❖ ບັນດາໂຄງການຂອງແຕ່ລະແຜນງານມີຄ:
● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 3 ໂຄງການ ແລະ ມ 4 ແຜນວຽກ.
● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມ 22 ແຜນ
ວຽກ.
● ສ້າງລະບົບຂົ້ມນເພືື່ອການບລິຫານ: 6 ໂຄງການ ມ 40 ແຜນວຽກ.
● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ ມ: 5 ໂຄງການ ແລະ ມ 47 ແຜນວຽກ.
● ການບລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ: 4 ໂຄງການ ແລະ ມ 57 ແຜນວຽກ.
● ພັດທະນາການບລິຫານການເງິນ, ການບລິການທື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດາເນນທຸລະກິດໃຫ້
ສງຂົ້ນ : ມ 10 ໂຄງການ ແລະ ມ 103 ແຜນວຽກ.
ນອກຈາກໂຄງການຫັກນົ້ແລ້ວ, ຍັງຈະມໂຄງການສະໜັບສະໜນຕືື່ມອກຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍເພື່ມຕືື່ມເຊັື່ນ:
ລາຍ ງານກ່ຽວກັບວຽກງານ CG ເພືື່ອສະເໜຂທິດປັບປຸງການບລິຫານຕາມຫັການ CG, ສືບຕື່ດາເນນການຄົົ້ນຄວ້າ
ຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ໃນການສ້າງຫ້ອງການຕົວແທນ ທຄຕລ ໃນຕ່າງປະເທດ, ດາເນນການຂາຍຮຸ້ນ 19% ຂອງ ທຄຕລ
1

ທື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ, ໂຄງການ ສືບຕື່ LOS, ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Basel II, ໂຄງການທື່ຕິດພັນບັນຊ
ແມ່ນ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ IFRS 9, ໂຄງການຂອງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ,
ໂຄງການປຸກສ້າງ ແລະ ອືື່ນໆ. ຊື່ງການເພື່ມຂົ້ນ ຫື່ື ຫຼູດລົງຂອງບັນດາໂຄງການ ແມ່ນສົມທຽບໃສ່ບັນດາແຜນຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການຂອງປຜ່ານມາ.

II. ຖານະການເງິນ ແລະ ຜົນດາເນີນງານ
1. ສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ
● ເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ພາກພົ້ນ:
- ເສດຖະກິດໂລກສືບຕື່ຂະຫຍາຍໂຕໃນຈັງວະທື່ຊ້າລົງ

ໂດຍຄາດຄະເນຢ່ໃນລະດັບ 3,2%

ແລະ ອັດຕາເງິນເຟົ້

ສະເລ່ຍຢ່ໃນລະດັບ 3,6%, ລາຄານົ້າມັນຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ ຈາກ 60,14 USD/ບາເຮວ ເຫືອ 53,2 USD/ບາ
ເຮວ, ອັດຕາເງິນເຟົ້ອາດຈະເພື່ມຂືົ້ນເລັກນ້ອຍເນືື່ອງຈາກລາຄານົ້າມັນໂລກມແນວໂນ້ມເພື່ມຂົ້ນ ເນືື່ອງຈາກສົື່ງຄາມ
ໃນຕະເວັນອອກກາງຍັງສືບຕື່.
- ເສດຖະກິດ ສປ ຈນ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຢລ
່ ະດັບ 6,2% ຈາກ 6,3% ທຽບໃສ່ໄຕມາດທື່ຜ່ານມາ ແລະ
ເສດຖະກິດຈນສືບຕື່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ 6,2-6,3%. ນອກນັົ້ນ, ສະພາບການກດກັນທາງການຄ້າບື່ສະເພາະຈນອາເມລິກາ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງ ຍື່ນປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫ.
- ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ: ໃນໄຕມາດ 2 ຄາດວ່າຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 6,8% ໂດຍສະເພາະຈາກພາກກະສິກາ.
- ສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໄທຄາດວ່າຈະບື່ສາມາດບັນລຸເປົົ້າໝາຍ, ຕົວເລກການສົື່ງອອກຫຼຸດລົງ ໂດຍ
ສະເພາະສິນຄ້າອຸດສາຫະກາ (ອຸປະກອນທາງອເລັກໂທນິກ ແລະ ຢາງພາລາແປຮບ) ເຊື່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ
ຈາກສົງຄາມການຄ້າ ຈນ-ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຄວາມເຄັື່ງຕງທາງການຄ້າໃນພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນນັບ
ມືົ້ນັບແຜ່ຂະຫຍາຍ.
● ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ແນວໂນ້ມໃນຕື່ໜ້າ
ໂດຍລວມແລ້ວເສດຖະກິດລາວໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ ສືບຕື່ຂະຫຍາຍໂຕໃນຈັງຫວະທື່ຊ້າລົງ ໂດຍສະເພາະຂະ
ແໜງກະສິກາທື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແລ້ງ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝ ອາຟຮິກາ ແລະ ສັດຕພືດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ, ຂະແໜງບລິການ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາ (ການກື່ສ້າງ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ) ໄດ້
ປະກອບສ່ວນສາຄັນ ໃນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດຢ່າງຕື່ເນືື່ອງ. ອັດຕາເງິນເຟົ້ທຽບປຕື່ປເພື່ມຂືົ້ນຈາກ 2,18
ໃນເດືອນ 6/2018 ເປັນ 2,48 ໃນເດືອນ 6/2019. ສາເຫດມາຈາກລາຄາສິນຄ້ານາເຂົົ້າຈາກປະເທດໄທ ມແນວໂນ້ມ
ເພື່ມຂົ້ນ ເນືື່ອງຈາກຄ່າເງິນກບທຽບກັບເງິນບາດອ່ອນຄ່າຕື່ເນືື່ອງ. ນັບແຕ່ຕົົ້ນປ 2018, ຄ່າເງິນກບທຽບກັບເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດ ອ່ອນຄ່າ ໂດຍສະເລ່ຍ 0,3%/ເດືອນ ໃນຂະນະທື່ເງນກບທຽບກັບເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າ 0,5%/ເດືອນ. ທຽບ
ໃສທ້າຍປ 2018 ເງິນກບທຽບໂດລາ ສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 0,4%, ກບທຽບບາດອ່ອນຄ່າ 3,4%. ອງຕາມການລາຍງານ
ຂອງທະນາຄານໂລກ, ສະພາບດັື່ງກ່າວ ສົື່ງຜົນໃຫ້ຕົວເລກເງິນຝາກທື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດໃນທະນາຄານທຸລະກິດ
ເພື່ມຂົ້ນ.
ອງຕາມການຄາດຄະເນຂອງລັດຖະບານ, ເສດຖະກິດລາວ ໃນປ 2019 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ
6,7% ເຊິື່ງສງກວ່າປທື່ຜ່ານມາ ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ, ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນວ່າຕົວເລກດັື່ງກ່າວອາດຈະໄດ້ພຽງແຕ່
6,3 – 6,5%. ເນືື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ ລວມເຖິງສາກົນມການຜັນຜວນ ບວກກັບຍັງມຫາຍສິື່ງທ້າ
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ທາຍທື່ຈະກະທົບຕື່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວເຊັື່ນວ່າ

ໄພທາມະຊາດ,

ການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງ

ລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທື່ຍັງຕື່າ ແລະ ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນຕົົ້ນ.
2. ຜົນການເຄື່ອນໄຫວທີື່ພົົ້ນເດັື່ນໂດຍຫຍົ້ ຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປທື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານພົົ້ນເດັື່ນຄື: ໄດ້ແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອອອກ
ເປັນ 3 ພະແນກຄື: ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊືື່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊືື່ອ, ພະແນກບລິຫານສິນເຊືື່ອ
ແລະ ສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກາ. ພ້ອມນັົ້ນ, ໄດ້ເປດບລິການໃນວັນເສົາ-ອາທິດ 2 ໜ່ວຍຄື: ໜ່ວຍບລິການໄອເຕັກ ແລະ
ໜ່ວຍບລິການຕະຫາດເຊົົ້າ; ສາເລັດປະຕບັດໂຄງການ Smart VAT Phase II ທື່ຂວ
ົ ມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1;
ໂຄງການຊາລະເສຍພາສທື່ດິນ, ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard; ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບລິການ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ບລິສັດທື່ປກສາດ້ານກົດໝາຍ ໃນໂຄງການຈາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ຂອງກະຊວງການ
ເງິນ. ສາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈາປ 2018 ພ້ອມທັງອອກບົດລາຍງານເປດເຜຍ
ການເຄືື່ອນໄຫວຜົນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ປະຈາປ 2018 (ຜ່ານການກວດສອບ) ແລະ ປະຈາໄຕມາດ
01/2019 (ບື່ທັນຜ່ານການກວດສອບ) ແລະ ດາເນນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈາປ 2018 ຈານວນ 991 ກບ/ຮຸ້ນ,
ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ຈານວນ 2 ຄັົ້ງ ແລະ ອອກຂົ້ຕົກລົງ
ຮັບຮອງແຜນດາເນນທຸລະກິດ ປະຈາປ 2019. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກື່ຍັງສາເລັດການກະກຽມຄວາມພ້ອມລະບົບ
Server ແລະ ພືົ້ນທື່ຈັດເກັບຂົ້ມນໂຄງການ BASEL II ເປັນຕົົ້ນແມ່ນລະບົບ LOS ລວມທັງພັດທະນາກ່ຽວກັບ
ຖານຂົ້ມນຄືນໃໝ່ເພືື່ອຮອງຮັບລາຍງານສະຖິຕິຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ທື່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນແບບລວມສນ. ທຄຕລ ຍັງ
ໄດ້ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX (American Express) ຢ່າງສົມບນ ແລະ ເຊັນສັນຍາໃນການຊາ
ລະສະສາງ Bill payment ຮ່ວມກັບສະຖາບັນການເງິນທື່ບື່ຮັບເງິນຝາກຊັບທະວ.
ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ທຄຕລ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ ICT Award ຮອງຊະນະເລດອັນດັບ 1 ໃນງານ Lao ICT
ຄັົ້ງທ 3 ແລະ ລາງວັນດເດັື່ນຈາກວາລະສານ Asian Banking and Finance ທື່ປະເທດສິງກະໂປ ຈານວນ 3
ລາງວັນ

ຄື:

1)

ລາງວັນດເດັື່ນດ້ານແນວຄິດລິເລື່ມ

ເພືື່ອການເຂົົ້າເຖິງບລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົື່ວເຖິງແຫ່ງປ

(Financial Inclusion Initiative of the year – Laos), 2) ລາງວັນດເດັື່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລື່ມ ໃນ
ການໃຫ້ບລິການຜ່ານລະບົບມືຖືແຫ່ງປ (Mobile Banking Initiative of the year – Laos) ແລະ 3)
ລາງວັນດເດັື່ນໂຄງການຮັບຜິດຊອບ

ແລະ

ຊ່ວຍເຫືອສັງຄົມດເດັື່ນ-ຫຽນເງິນແຫ່ງປ

(Corporate

Social

Responsibility Program of the year – Silver).
3. ຂົ້ມູນການທາງດ້ານການເງິນທີື່ສາຄັນຂອງ ທຄຕລ
ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2019 ທື່ຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ອອກແຮງສ້
ຊົນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດາເນນທຸລະກິດ

ຕາມແຜນການທື່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖືຮຸ້ນ

ຊື່ງ

ທຄຕລ ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕົວເລກການດາເນນທຸລະກິດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ສັງລວມກິດຈະການ ຜ່ານການ
ກວດສອບ ມບາງຕົວເລກທື່ສາຄັນດັື່ງລຸ່ມນົ້:
-

ຍອດຊັບສິນ:

ປະຕິບັດໄດ້ 42.970.566 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 100,53% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 118,37%
-

ຍອດໜີົ້ສິນ:

ປະຕິບັດໄດ້ 40.891.433 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 101,62% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 118,87%
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-

ທຶນທັງໝົດ: ປະຕິບັດໄດ້ 2.079.133 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 83,09% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 109,29%

-

ຍອດເງິນຝາກ: ປະຕິບັດໄດ້ 36.134.694 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 101,13% ຂອງແຜນການປ, ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 114,57%

-

ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ: ປະຕິບັດໄດ້ 26.039.186 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 100,81% ຂອງແຜນການປ,
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 119,88%

-

ກາໄລ/ຂາດທຶນ: ທຄຕລ ມກາໄລກ່ອນອາກອນ 330.356 ລ້ານກບ, ເທົື່າກັບ 58,47% ຂອງແຜນການ
ປ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປຜ່ານເທົື່າກັບ 118,03%

III. ຂົ້ມນ
ູ ທົື່ວໄປ ແລະ ຂມ
ົ້ ນ
ູ ສາຄັນບາງດ້ານ ຂອງ ທຄຕລ.
● ທີື່ຕັົ້ງ ແລະ ເຄອຂ່າຍ
ສານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ

ຕັົ້ງຢ່ເລກທ

01,

ຖະໜົນປາງຄາ,

ບ້ານຊຽງຍືນ,

ເມືອງຈັນທະບລ,

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມ (1) ສານັກງານໃຫຍ່, (1) ບລິສັດໃນເຄືອ, (4)
ບລິສັດຮ່ວມທນ, (20) ສາຂາຫລັກ, (93) ໜ່ວຍບລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົື່ວ ສປປ ລາວ.
● ຕິດຕື່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂົ້ມູນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ
● ເບໂທ (+856-21) 213200 ຫື ໂທ 1555
● ແຟັກ (+856-21) 213202
● ອເມວ: bcelhqv@bcel.com.la
● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la
●

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍົ້ຂອງ ທຄຕລ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດາເນນທຸລະກິດໃນຮບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ່

ໃນຕະຫາດຫັກຊັບ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ

ເລກທ

129/ທຫລ, ລົງວັນທ 01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເລກທ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ,
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ
ເປັນຜ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ.
ວັນທ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊືື່ວ່າທະນາຄານ
COFIBRED ອງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED.
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ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 70% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%.
ໃນວັນທ 17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ຖືຮຸ້ນເດມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພື່ມທນ
ຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ 21/ທຫລ, ລົງວັນທ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ 15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫາດຫັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພື່ມທນຈົດ
ທະບຽນຈານວນ 355.728.500.000 ກບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທ 15
ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ 0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ 18 ພດສະພາ
2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ກິດຈະກາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບລິການ ລວມທັງການລະດົມທນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ, ບລິການຊາລະສະສາງ, ການບລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບລິການໜັງສືສິນເຊືື່ອ, ຄົ້າປະກັນ, ໃຫ້
ບລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບລິການເປັນນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫັກຊັບເປັນຕົົ້ນ.
ທຶນຈົດທະບຽນ
ທນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກບ (ນະວັນທ 31 ທັນວາ 2018 :
1.038.617 ລ້ານກບ)

IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ສະພາບລິຫານ, ຄະນະອານວຍການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກາມະການຂນ
ົ້ ກັບສະພາບລິຫານ
1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍົ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
1.1 ສະພາບລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ:
-

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວລະວົງ

ເປັນປະທານ

-

ທ່ານ ຄາສຸກ ສນດາລາ

ເປັນຮອງປະທານ

-

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ

ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ ເປັນສະມາຊິກ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ເປັນສະມາຊິກ
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1.2. ປະຫວັດຫຍົ້ຂອງສະພາບລິຫານ
1) ທ່ານ ປອ ບຸນເຫອ ສິນໄຊວລະວົງ:

ເປັນປະທານ

● ວັນເດືອນປເກດ: 24/11/1966
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ
● ຕາແໜ່ງປະຈຸບັນ : ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກາ, ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາ
ລ ປະເທດອົດສະຕາລ, ປະລິນຍາໂທດ້ານບລິຫານທຸລະກິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລທາມະສາດ, ປະເທດໄທ,
ປະລິນຍາຕ, ປະລິນຍາໂທດ້ານຟຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ ປະເທດລັດເຊຍ.
2) ທ່ານ ຄາສຸກ ສູນດາຣາ: ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ

● ວັນເດືອນປເກດ: 03/06/1945
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ
● ຕາແໜ່ງ : ກາມະການອິດສະຫະ
● ປະຫວັດການສກສາ:
ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທື່ນະຄອນວຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ,
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍທື່ເມືອງ ປານາ ປະເທດອິນເດຍ
ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລ, ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ.
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ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ

3) ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ: ກາມະການອິດສະຫະ

● ວັນເດືອນປເກດ: 05/02/1974
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢື່ປຸ່ນ
● ຕາແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
● ລະດັບການສກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢື່ປຸ່ນ ປະລິນຍາໂທ
ແລະ ປະລິນຍາຕ ວິສະວະກາໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢື່ປຸ່ນ
4) ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ : ກາມະການ

● ວັນເດືອນປເກດ: 02/05/1970
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ
● ຕາແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ
● ລະດັບການສກສາ:
ປະລິນຍາໂທ ທື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ດາແກັດສະຕານ ອາດດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ
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ສສ

ຫວຽດນາມ

ແລ

5) ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ : ກາມະການ

● ວັນເດືອນປເກດ: 17/06/1964
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດແລະ ຮົງກາລ .
● ຕາແໜ່ງ : ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ລະດັບການສກສາ: ຊັົ້ນສງທິດສະດ ການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມືອງ- ການປົກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທ
ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ.
6) ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ: ກາມະການ

● ວັນເດືອນ ປເກດ: 02 /09/1973
● ສັນຊາດ : ຝຣັື່ງ
● ພາສາ : ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ
● ຕາແໜ່ງ : ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທະນາຄານ COFIBRED, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED
ໃນນາມຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
● ລະດັບການສກສາ : ປະລນຍາເອກ ດ້ານເສດຖະສາດ ທື່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແຄລິ ຟເນຍ, ປະເທດ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະລນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດສາກົນທື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sciences PO
Paris, ປະເທດຝຣັື່ງ, ປະລນຍາຕ ດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນຈາກ ESSEC ParisBusiness school, economics, finance. ປະເທດຝຣັື່ງ.
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7)

ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວົງ: ກາມະການ

● ວັນເດືອນປເກດ: 15/08/1964
● ສັນຊາດ : ລາວ
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ
● ຕາແໜ່ງ : ຮອງຜ້ອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
● ລະດັບການສກສາ: ບາລຸງທິດສະດ ການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ
ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊກ
2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງຄະນະອານວຍການ
2.1 ຄະນະອານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມີ 6 ທ່ານ
-

ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ

ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່

-

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສດ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລວົງ

ຮອງຜ້ອານວຍການ

-

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ຮອງຜ້ອານວຍການ
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2.2 ໂຄງຮ່າງຄະນະອານວຍການທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ
ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌
ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ

ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

ຮອງ ຜູ້ອານວຍການ

3. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະກາມະການທີື່ຂນ
ົ້ ກັບສະພາບລິຫານ
3.1
ກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ

ສະພາບລິຫານ ໄດ້ດາເນນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 03 ຄັົ້ງ, ໂດຍສາມາດສັງລວມການເຄືື່ອນ
ໄຫວທື່ສາຄັນໄດ້ດັື່ງນ:ົ້
- ຮັບຮອງຜົນກວດສອບລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈາປ 2018 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ.
- ຮັບຮອງຕົວເລກເງິນປັນຜົນປະຈາປ 2018 ຈານວນ 991 ກບ/ຮຸ້ນ.
- ໄດ້ຮັບຮອງແຜນການຕ່າງໆປະຈາປ 2019
- ຮັບຮອງການຮ່ວມລົງທນສ້າງຕັົ້ງບລິສັດ ລາວເນເຊິນນ ເພເມັົ້ນ ເນັດເວກ ຈາກັດ
- ຮັບຮອງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງສ່ຽງສິນເຊືື່ອ, ນະໂຍບາຍເງິນກ້ SME ແລະ

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍຕື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ.
- ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ແລະ

ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການລກຄ້າສິນເຊືື່ອລາຍ

ໃຫຍ່ທື່ຕິດພັນກັບເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ໃຫ້ມການລາຍງານສະພາບລິຫານຢ່າງເປັນປະຈາ ແລະ ພິຈາລະນາອານຸມັດເງິນກ້
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະພາບລິຫານ.
- ຮັບຮອງການລາພັກຜ່ອນຂອງຮອງອານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ຈານວນ 1 ທ່ານ ເນືື່ອງຈາກມຄວາມຈາເປັນດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຮັບຮອງການຊັບຊ້ອນ ແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານ ຫາຍຕາແໜ່ງງານ ພາຍໃນພະແນກ, ສນ ແລະ ສາຂາ
ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ.
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3.2 ຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຄະນະກາມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄາແນະນາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ການົດບັນດາລະບຽບການ
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັື່ງນ:ົ້
- ຕິດຕາມການຈັດລະດັບຄຸ້ມຄອງການບລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືື່ອ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຫດການການສົ້ໂກງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງໃກ້ຊິດ.
- ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມສ່ຽງຫັກຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມຈານວນ 14 ຕົວຊົ້ວັດຄວາມສ່ຽງ.
- ຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ສິດຂອບເຂດໃນການອະນຸມັດຄຸ້ມຄອງສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອຜ່ານສະພາບລິຫານຮັບຮອງຕາມຂັົ້ນ
ຕອນ.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທື່ໄດ້ດາເນນການ ແລະ ນອນຢ່ໃນໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2.
- ຄົົ້ນຄວ້າວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວທື່ອາດຈະມຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕື່ການດາເນນ
ທຸລະກິດດ້ານທະນາຄານ.
3.3 ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ
ຄະນະກາມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ
ຂອງ
ທຄຕລ ແນ່ໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ່ຖືຮຸ້ນ ຊື່ງຄະນະກາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດນາສະເໜຮັບຮອງຕາມສະພາບລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນຄື:
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບພະນັກງານໃໝ່ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2019
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕື່ພະນັກງານ ທຄຕລ ສະບັບປັບປຸງ 2019.
- ພິຈາລະນາການສ້າງຄັງແຮສົມສະສົມຂອງພະນັກງານ ເວລາອອກການ.
3.4 ຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ
- ຄະນະໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ້ໃຫ້ທິດຊົ້ນາຜົນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນ
ການກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈາປ 2018 ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ.
- ຮັບຮອງແຜນການປະຈາປ 2019, ບັນຫາສາຄັນອືື່ນໆ ເພືື່ອສະເໜສະພາບລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜ້ຖືຮນ
ຸ້
ຮັບຮອງຕາມລາດັບ.
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊົ້ນາວຽກງານການບລິຫານທນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ການນາໃຊ້ທນ ແລະ ການບລິຫານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບລິຫານສິນເຊືື່ອໃຫ້ມຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ການແກ້ໄຂໜົ້
NPL ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ນອກນົ້ຍັງໄດ້ຊົ້ນາໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍໃນການອານຸມັດສິນເຊືື່ອໄລຍະ
ຍາວຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍການໃຫ້ສິນເຊືື່ອສາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ
ໜາດກາງ.
- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ-ພະນັກງານ: ການຮັບພະນັກງານໃໝ່, ການຕິດຕາມການພັດທະນາ ຍົກລະດັບພະນັກງານ
ການນາໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຫັກສດການເຝິກອົບຮົມເພືື່ອຮອງຮັບ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ.
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- ຄົົ້ນຄວ້າຕິດຄາມການສ້າງຕັົ້ງພະແນກນິຕິກາ, ແຍກພາລະບົດບາດຂອງພະແນກສິນເຊືື່ອເປັນ 3 ພະແນກການ ພ້ອມ
ທັງຊົ້ນາພະແນກໃຫ້ມມການສ້າງຄ່ມືໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ປັບປຸງຄະນະກາມະການຍ່ອຍຕ່າງໆໃຫ້ມຄວາມ
ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ.
- ຕິດຕາມການຄົົ້ນຄວ້າປ່ຽນລະບົບ Core banking ໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 19% ທື່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງ ແລະ ໂຄງການບາເຊວ 2
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
3.5 ຄະນະກາມະການຄັດເລອກ
ຄະນະກາມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບລິຫານງານ ເພືື່ອສະເໜຂແຕ່ງຕັົ້ງຕາແໜ່ງ
ງານ ໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝນວຽນບັນດາຕາແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຢ່ ພະແນກ, ສນ ສານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ເພືື່ອສະເໜຂຮັບຮອງຈາກສະພາ
ບລິຫານ ໃນການດາເນນງານ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນຕອນ.

v. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັງຄົມ:
1. ການມອບພັນທະຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ຊື່ງໄດ້ມອບ
ພັນທະອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ 2019 ລວມເປັນຈານວນເງິນທັງໝົດ 64.187,77
ລ້ານກບ, ລາຍລະອຽດລຸ່ມນົ້:
ຫົວໜ່ວຍລ້ານກບ
ລາ
ດັບ

ເນົ້ອໃນ

1

ອາກອນກາໄລ

2

ອາກອນມນຄ່າເພົ້ມ

3

ອາກອນລາຍໄດ້ພະນັກງານ

4

ອາກອນຊົມໃຊ້

5

ອາກອນກາໄລນິຕິບຸກຄົນຜ້ທື່ບມ
ື່ ພມລາເນົາ
ລາວ

ເດອນ 06 ຕົົ້ນປີ
2019

ຢ່

ລວມທັງໝົດ

ປີ 2018

43.000,00

121.994,81

1.949,44

2.606,88

18.960,53

28.927,83

-

11,65

277,80

401,35

ສປປ

64.187,77

12

153.942,52

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ

14 - 75

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
້ ນທົ່ວໄປ
ຂມູ
ທະນາຄານ
້ າ “ທະນາຄານ”) ດາເນີນທຸ ລະກິດໃນຮູ ບແບບມະຫາຊົນ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ ້ ເອີນວ່
ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (“ສປປ ລາວ”).

ການສ້າງຕັງ້ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ
້
້
້ ນໂດຍການປະກອບທຶ
້ ນພາຍໃຕ້
ັ ການສ້າ ງຕັງຂຶ
ທະນາຄານຖືກ ສ້າ ງຕັງຂຶ
ນ ຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຕ່ າງປະເທດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮ ບ
ໃບ
້
ອະນຸຍາດສ້າງຕັງທະນາຄານ
ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລັດການ
້ ອອກສູ່ ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັ ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ
ຂາຍຮຸ ນ

້ ຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ
ກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ
ັ າວ, ລັດຖະບານ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງ ິນ ເປັ ນຜູ ຖ
້ ຮ
ື ຸນ
້ ໃຫຍ່ ສຸ ດ ໂດຍຖືຮຸນ
້ 80%
ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດ່ ງກ່
ຂອງຮຸ ນ້ ທັງໝົດ.
້ ສາມັນ 10% (ທຽບເທົ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ ນ
້ ) ໃຫ້ຄູ່ຮ່ ວມຮຸ ນ
້ ທາງຍຸ ດທະສາດ
ວັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງ ິນ ຂາຍຮຸ ນ
້ ສາມັນ ລະຫວ່ າງ
ຊື່ວ່ າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED”). ອີງ ຕາມສັນ ຍາການຊືຮຸ້ ນ

ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED ທະນາຄານດັ່ງກ່ າວເປັ ນ
້
ທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸ ດໃນພາກພືນຂອງສະມາຄົ
ມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ງເປັ ນກຸ່ ມຮ່ ວມມື
້ ງໝົດ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 150.235.349.000 ກີບໄດ້ຖືກຈ່ າຍເຕັມມູນຄ່ າໂດຍທະນາຄານ
ຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. ມູນຄ່ າຊືທັ
COFIBRED.
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບໄດ້ອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ທະນາຄານເພີ່ມທຶນໂດຍການສະເຫນີຂາຍຮຸ ນ້
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກາມະການຄຸ ມ
້ ຮ
ື ຸ ນ້ ເດີມ (ຈານວນ 68.047.300 ຮຸ ນ້ ) ແລະ ສາທາລະນະຊົນ (ຈານວນ 3.098.400 ຮຸ ນ້ ) ໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວເພື່ອ
ໃຫ້ແກ່ ຜູ ຖ
ັ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017
ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮບ
້ ນວ່ າທະນາຄານໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດ
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້ຢັງຢື
້ ນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ
້ ) ຕາມໃບຢັ ງຢື
ທະບຽນ ຈານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທົ່າກັບ 71.145.700 ຮຸ ນ
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັ ບປຸ ງໃໝ່ ເລກທີ 0429/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸ ດ
ສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ັ ມນີ:້
ໂຄງສ້າງການຖືຮຸນ້ ຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີດ່ ງລຸ່

້ ຮ
ື ຸ ນ້
ຜູ ຖ
ລັດຖະບານ
ຄູ່ ຮ່ ວມຮຸ ນ້ ທາງຍຸ ດທະສາດ
ນັກລົງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ນັກລົງທຶນຕ່ າງປະເທດ

ຈານວນຮຸ ນ້

%

145.406.321

70%

20.772.359
41.544.620
207.723.300

10%
20%
100%

້ ກາງ ແລະ ຍາວ
ກິດຈະກາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ ນເພື່ອສະໜອງການບລິການ ລວມທັງການລະດົມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງ ິນໄລຍະສັນ,
້ ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ ອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ ອີງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມ
້
ຈາກອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ; ເງ ິນກູໄລຍະສັ
ນ,
ສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ, ການບລິການການຄ້າລະຫວ່ າງປະເທດ, ສ່ ວນ
ັ
ຫລຸ ດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີ່ມີມູນຄ່ າອື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລິການດ້ານທະນາຄານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮບ
ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ.

1

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
້ ນທົ່ວໄປ (ຕ່ )
ຂມູ

ທະນາຄານ (ຕ່ )

ທຶນຈົດທະບຽນ
ທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແມ່ ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (31 ທັນວາ 2018: 1.038.617 ລ້ານກີບ).

ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄືອຂ່ າຍ
້ ່ ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ນະວັນທີ 30
ສານັກງານໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານຕັງຢູ
ັ ໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ, ຊາວ (20) ສາຂາຫລັກ,
ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມີໜ່ ງຶ (1) ສານັກງານໃຫຍ່ , ໜຶ່ງ (1) ບລິສດ
້ ບສາມ (93) ໜ່ ວຍບລິການ ແລະ ສິບຫົກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວ ສປປ ລາວ.
ເກົາສິ

ບລິສດັ ໃນເຄືອ
ັ ໃນເຄືອຄື:
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມີ ໜຶ່ງ (01) ບລິສດ

ຊື່

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ

ຂະແໜງການ

ັ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ - ກທ
ບລິສດ

ເລກທີ 180 -10 ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍ ກົມ
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ຫລັກຊັບ

ຈາກັດ

% ຖືຮຸນ້ ຂອງ

ທະນາຄານ
70%

ລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ບລິສດັ ຮ່ ວມທຶນ
ັ ຮ່ ວມທຶນຄື:
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019, ທະນາຄານມີ ຫ້າ (05) ບລິສດ

ຊື່

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ

ຂະແໜງການ

ທະນາຄານຮ່ ວມທຸ ລະກິດ ລາວ - ເລກທີ 732/ຫຈທ ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 ໂດຍ

ການທະນາຄານ &

ຫວຽດ

ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

ການເງ ິນ

ເລກທີ 0495/ຫຈທ ລົງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018 ໂດຍ

ການທະນາຄານ &

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ງ

ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

ການເງ ິນ

ເນັດເວີກ ຈາກັດ

25%
30%
35%

ເລກທີ 041/ຫຈທ ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 ໂດຍ

ການທະນາຄານ &

49%

້ ຄອງວິສ າຫະກິດ ຂອງ ສປປ
ກົມ ທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ

ການເງ ິນ

ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.

ັ ລາວເນເຊີນນ ເພເມັນ້
ບລິສດ

ທະນາຄານ

ປະກັນໄພ

ັ ປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເ ລ ກ ທີ 0600 ລົ ງ ວັ ນ ທີ 16 ສິ ງ ຫ າ 2013 ໂ ດ ຍ
ບລິສດ
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈາກັດ

% ຖືຮຸນ້ ຂອງ

ລາວ
ເລກທີ 0349/ຫຈທ ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ໂດຍ

້ ຄອງທຸລະ
ການຄຸ ມ

້ ຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ
ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ

ກາການຊາລະສະ

ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ.

ສາງ (ເອເລັກໂທຣ
ນິກ)

2

20%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
້ ນທົ່ວໄປ (ຕ່ )
ຂມູ
ທະນາຄານ (ຕ່ )

ສະພາບລິຫານ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທ່ ອອກບົ
ີ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ດລາຍງານ
້
ສະບັບນີປະກອບມີ
:

ຊື່

ຕາແໜ່ ງ

ື ສິນໄຊວລະວົງ
ທ່ ານ ບຸ ນເຫອ

ປະທານ

ທ່ ານ ຄາສຸ ກ ສູນດາລາ

ຮອງປະທານ

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ມາກ ໂຣເບີດ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ພຸ ດທະຂັນ ຂັນຕິ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ຮສ.ປອ ພູ ເພັດ ກ ້ຽວພິລາວົງ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ວຽງສຸ ກ ຈຸນທະວົງ

ສະມາຊິກ

ວັນທີແຕ່ ງຕັງ້

້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ

ຄະນະອານວຍການ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທ່ ອອກບົ
ີ
ສະມາຊິກຄະນະອານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ດລາຍງານ
້
ສະບັບນີປະກອບມີ:

ຊື່

ຕາແໜ່ ງ

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

້ ານວຍການໃຫຍ່
ຜູ ອ

ທ່ ານ ພັນຊະນະ ຄຸ ນນຸວງົ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ນັນທະລາດ ແກ ້ວປະເສີດ
ທ່ ານ ຄາຊ່ ຽນ ມິ່ງບຸ ບຜາ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ວັນທີແຕ່ ງຕັງ້ ແລະ ວັນລາອອກ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2008
ລາອອກວັນທີ 01 ເມສາ 2019
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 30 ກັນຍາ2014
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ັ ຖິ່ນໄຊພອນ
ທ່ ານ ສຸ ພກ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ລາອອກວັນທີ 26 ເມສາ 2019
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ທ່ ານ ບົວວັນ ສີມະລີວງົ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ວຽງສຸ ກ ຈຸນທະວົງ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016
້ ນທີ 18 ກຸ ມພາ 2019
ແຕ່ ງຕັງວັ

ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍ
້
ິນສະບັບນີ ້ ແມ່ ນ ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ
ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນໄລຍະນະມືອອກເອກະສານລາຍງານການເງ
້ ານວຍການໃຫຍ່ .
- ຜູ ອ

ນັກກວດສອບບັນຊີ
ັ ເອີນ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈາກັດ
ນັກກວດສອບບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ ນບລິສດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
1.

້ ນກ່ ຽວກັບທະນາຄານ
ຂມູ
້ າ “ທະນາຄານ”) ດາເນີນທຸລະກິດໃນຮູ ບ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ ້ ເອີນວ່
ແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່ ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (“ສປປ ລາວ”).

ການສ້າງຕັງ້ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ
້
້
້ ນໂດຍການປະກອບທຶ
້ ນພາຍໃຕ້
ັ ການສ້າງຕັງຂຶ
ທະນາຄານຖືກສ້າງຕັງຂຶ
ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮບ
້
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັງທະນາຄານ
ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານ
ໄດ້ສາເລັດການຂາຍຮຸ ນ້ ອອກສູ່ ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັ ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງ

້ ຄອງວິ
ຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ
່
່
ັ າວ, ລັດຖະບານ ເຊິງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງ
ສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດງກ່
້ ຮ
ື ຸ ນ້ ໃຫຍ່ ສຸ ດ ໂດຍຖືຮຸນ້ 80% ຂອງຮຸ ນ້ ທັງໝົດ.
ການເງ ິນ ເປັນຜູ ຖ
ວັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງ ິນ ຂາຍຮຸ ນ້ ສາມັນ 10% ຂອງຮຸ ນ້ ທັງໝົດ (ທຽບເທົ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ ນ້ ) ໃຫ້
ຄູ່ ຮ່ ວມຮຸ ນ້ ທາງຍຸ ດທະສາດ ຊື່ວ່ າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອີງຕາມ
ສັນຍາການຊືຮຸ້ ນ້ ສາມັນ ລະຫວ່ າງ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ ນທະນາຄານໃນ
້
ເຄືອຂອງ BRED, ທະນາຄານດັ່ງກ່ າວເປັນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸ ດໃນພາກພືນຂອງສະມາຄົ
ມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ
້ ງໝົດ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ
Banque Populare Group ເຊິ່ງເປັນກຸ່ ມຮ່ ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. ມູນຄ່ າຊືທັ
ື ຈ່ າຍເຕັມມູນຄ່ າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED.
150.235.349.000 ກີບ ໄດ້ຖກ
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບໄດ້ອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ທະນາຄານເພີ່ມທຶນໂດຍການສະເຫນີ
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກາມະການຄຸ ມ
້ ຮ
ື ຸ ນ້ ເດີມ (ຈານວນ 68.047.300 ຮຸ ນ້ ) ແລະ ສາທາລະນະຊົນ (ຈານວນ 3.098.400 ຮຸ ນ້ ) ໃນຕະຫາດ
ຂາຍຮຸ ນ້ ໃຫ້ແກ່ ຜູ ຖ
່
່
ັ ຊັບລາວເພືອເພີມທຶນຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮບ
ັ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ,
ຫກ
ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້
້ ນວ່ າທະນາຄານໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ຈານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທົ່າກັບ 71.145.700 ຮຸ ນ້ ) ຕາມ
ຢັງຢື
້ ນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັ ບປຸ ງໃໝ່ ເລກທີ 0429
ໃບຢັງຢື
/ERO, ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ, ໂຄງສ້າງການຖືຮຸນ້ ຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ
ອີງຕາມການແຈ ້ງການຂອງຄະນະກາມະການຄຸ ມ
ັ ມນີ:້
2019 ມີດ່ ງລຸ່

້ ຮ
ື ຸ ນ້
ຜູ ຖ
ລັດຖະບານ
ຄູ່ ຮ່ ວມຮຸ ນ້ ທາງຍຸ ດທະສາດ
ນັກລົງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່ າງປະເທດ
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ຈານວນຮຸ ນ້

%

145.406.321

70%

20.772.359
41.544.620
207.723.300

10%
20%
100%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

1.

້ ນກ່ ຽວກັບທະນາຄານ (ຕ່ )
ຂມູ

ການສ້າງຕັງ້ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ (ຕ່ )
້
ກິດຈະກາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ ນເພື່ອສະໜອງການບລິການລວມທັງ ການລະດົມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງ ິນໄລຍະສັນ,
້ ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫ້ແກ່ ອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ ອີງຕາມ
ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ; ເງ ິນກູໄ້ ລຍະສັນ,
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ, ການບລິການ
ການຄ້າລະຫວ່ າງປະເທດ, ສ່ ວນຫລຸ ດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີ່ມີມູນຄ່ າອື່ນໆ ແລະ
ັ ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ.
ໃຫ້ບລິການດ້ານທະນາຄານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮບ

ທຶນຈົດທະບຽນ
ທຶນຈົດທະບຽນ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແມ່ ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (31 ທັນວາ 2018: 1.038.617 ລ້ານກີບ).

ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄືອຂ່ າຍ
້ ່ ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ນະ
ສານັກງານໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານຕັງຢູ
ັ ໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ, ຊາວ
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມີໜ່ ງຶ (1) ສານັກງານໃຫຍ່ , ໜຶ່ງ (1) ບລິສດ
້ ບສາມ (93) ໜ່ ວຍບລິການ ແລະ ສິບຫົກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວ ສປປ ລາວ.
(20) ສາຂາຫລັກ, ເກົາສິ

ບລິສດັ ໃນເຄືອ
ັ ໃນເຄືອຄື:
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019, ທະນາຄານມີ ໜຶ່ງ (01) ບລິສດ

ຊື່

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ

ຂະແໜງການ

ັ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ
ບລິສດ

ເລກທີ 180 -10 ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍກົມ
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ

ຫລັກຊັບ

- ກທ ຈາກັດ

ການລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

15

% ຮຸ ນ້ ຂອງ

ທະນາຄານ
70%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

1.

້ ນກ່ ຽວກັບທະນາຄານ (ຕ່ )
ຂມູ

ບລິສດັ ຮ່ ວມທຶນ
ັ ຮ່ ວມທຶນຄື:
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019, ທະນາຄານມີ ຫ້າ (05) ບລິສດ

% ຮຸ ນ້ ຂອງ

ຊື່

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ

ຂະແໜງການ

ທະນາຄານຮ່ ວມທຸ ລະ

ເລກທີ 732/ຫຈທ ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 ໂດຍ

ການທະນາຄານ &

ກິດ ລາວ - ຫວຽດ

ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

ການເງ ິນ

ເລກທີ 0495/ຫຈທ ລົງ ວັນ ທີ 07 ມິຖຸ ນາ 2018

ການທະນາຄານ &

ໂດຍກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

ການເງ ິນ

ັ ປະກັນໄພ ລາວ ບລິສດ

ເ ລ ກ ທີ 0600 ລົ ງ ວັ ນ ທີ 16 ສິ ງ ຫ າ 2013 ໂ ດ ຍ

ປະກັນໄພ

35%

ຫວຽດ

ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ

ເລກທີ 041/ຫຈທ ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 ໂດຍ

ການທະນຄານ &

49%

ຈາກັດ

ພະແນກທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ການເງ ິນ

ັ ລາວເນເຊີນນ ເພ
ບລິສດ
້
ເມັນ ເນັດເວີກ ຈາກັດ

ເລກທີ 0349/ຫຈທ ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ໂດຍ

້ ຄອງທຸລະ
ການຄຸ ມ

້ ຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ
ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ

ກາການຊາລະສະ

ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ.

ສາງ (ເອເລັກໂທຣ

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ງ

ທະນາຄານ

25%
30%

20%

ນິກ)

ສະພາບລິຫານ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີ ທີ່ອອກບົດ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
້
ລາຍງານສະບັບນີປະກອບມີ
:

ຊື່

ຕາແໜ່ ງ

ື ສິນໄຊວລະວົງ
ທ່ ານ ບຸ ນເຫອ

ປະທານ

ທ່ ານ ຄາສຸ ກ ສູນດາລາ

ຮອງປະທານ

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ມາກ ໂຣເບີດ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ພຸ ດທະຂັນ ຂັນຕິ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ຮສ.ປອ ພູ ເພັດ ກ ້ຽວພິລາວົງ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ວຽງສຸ ກ ຈຸນທະວົງ

ສະມາຊິກ

ວັນທີແຕ່ ງຕັງ້

້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ

16

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
1.

້ ນກ່ ຽວກັບທະນາຄານ (ຕ່ )
ຂມູ

ຄະນະອານວຍການ

້ ດນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທ່ ີ
ສະມາຊິກຄະນະອານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
້
ອອກເອກະສານລາຍງານນີປະກອບມີ
:

ຊື່

ຕາແໜ່ ງ

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

້ ານວຍການໃຫຍ່
ຜູ ອ

ທ່ ານ ພັນຊະນະ ຄຸ ນນຸວງົ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ນັນທະລາດ ແກ ້ວປະເສີດ
ທ່ ານ ຄາຊ່ ຽນ ມິ່ງບຸ ບຜາ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ວັນທີແຕ່ ງຕັງ້ ແລະ ວັນທີ່ລາອອກ
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2008

ລາອອກວັນທີ 01 ເມສາ 2019
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ັ ຖິ່ນໄຊພອນ
ທ່ ານ ສຸ ພກ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ລາອອກວັນທີ 26 ເມສາ 2019
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ທ່ ານ ບົວວັນ ສີມະລີວງົ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ວຽງສຸ ກ ຈຸນທະວົງ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016
້ ນທີ 18 ກຸ ມພາ 2019
ແຕ່ ງຕັງວັ

ພະນັກງານ
ພະນັກງານ ທັງໝົດຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແມ່ ນ 1.989 ຄົນ (31 ທັນວາ 2018: 1.920 ຄົນ).
2.

້
ພືນຖານໃນການກະກຽມ
້ ແມ່ ນຖືກກະກຽມສາລັບທະນາຄານເພື່ອນາໃຊ້ໃນ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການສາລັບຫົກເດືອນຕົນປີ
້ ານົດຂອງທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ມ
້
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ເທົ່ານັນ.
ການລາຍງານຕາມຂກ

້ ນໄດ້ຖກ
ື ກະກຽມໂດຍສອດຄ່ ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ໄດ້
ີ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການສະບັບນີແມ່
້
່
້
ອະທິບ າຍໄວ້ໃ ນບົດ ອະທິບ າຍເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6. ນະໂຍບາຍການບັນ ຊີດ ັງກ່ າວໃນເບືອງຕົນແມ່ ນອີງ ຕາມ
ມາດຕະຖານລາຍງານການເງ ິນສາກົນ (“IFRS”) ທີ່ອອກໂດຍຄະນະກາມະການການົດມາດຕະຖານການບັນຊີສາກົນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ, ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ິນດັ່ງກ່ າວ ບ່ ແມ່ ນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນທີ່ຄົບຖ້ວນຕາມວັດຖຸ
ື ກະກຽມໂດຍສອດຄ່ ອງກັບມາດຕະຖານ IFRS ເນື່ອງຈາກວ່ າທະນາຄານໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມຄາ
ປະສົງໂດຍທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ຖກ
່
ແນະນາທີໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໜັງສືແຈ ້ງການເລກທີ 1659/ທຫລ ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2018 ຂອງທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ເຊິ່ງ
ແລະ ໜັງສືແຈ ້ງການເລກທີ 19/ສຄຄຊ ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018 ຂອງສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ມ
້
ມີເນືອໃນກ່
ຽວກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີສາລັບ ການຮັບຮູ ້ ແລະ ການວັດແທກມູນຄ່ າເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ ແມ່ ນໃຫ້ນາໃຊ້
ມາດຕະຖານການບັນຊີສາກົນ IAS 39 - ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ ແທນ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງ ິນສາກົນ IFRS 9 “ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ”.
້ ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ ນບ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການກະກຽມໂດຍສອດຄ່ ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ
ດັ່ງນັນ,
ດ້ານການລາຍງານການເງ ິນ IFRS (“ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ”)
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດແມ່ ນຖືກກະກຽມເພື່ອນາໃຊ້ສະເພາະທະນາຄານເທົ່າ
້
ນັນ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
2.

້
ພືນຖານໃນການກຽມ
(ຕ່ )
້
ັ ການກະກຽມໂດຍອີງຕາມພືນຖານຕົ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ ແມ່ ນໄດ້ຮບ
ນ້
່
້
ັ ການເປີ ດເຜີຍຢູ່ໃນບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີໃດໜຶງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະບັບນີ.້
ທຶນເດີມ, ເວັນແຕ່
ໄດ້ຮບ
ທະນາຄານຮັກສາການບັນທຶກບັນຊີເປັ ນເງ ິນກີບ (“ກີບ”) ເຊິ່ງເປັນສະກຸ ນ ເງ ິນຫລັກຂອງທະນາຄານ ແລະ ໄດ້ສາ້ ງເອກະສານ
ລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດເປັ ນຫົວໜ່ ວຍລ້ານກີບ. ທະນາຄານນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈຸດ (,)
ົ ແລະ ນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈາ້ (.) ເພື່ອແຍກຫົວໜ່ ວຍພັນ.
ທົດສະນິຍມ

ທະນາຄານຍັງໄດ້ສາ້ ງ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ ໂດຍສອດຄ່ ອງ
ີ
ຕາມນະໂຍບາຍການບັນ ຊີທ່ ອະທິ
ບາຍໄວ້ໃນບົດ ອະທິບ າຍເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ
ສະເພາະກິດຈະການສາລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019.
້ ດ 31 ທັນວາ.
້
ປີ ການບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ ນເລີ່ມຕົນແຕ່
ວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິນສຸ
3.

ການນາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ
້ ສງັ ລວມກິດຈະການ. ໂດຍລຽງລາດັບ ຕາມ
ທາງທະນາຄານໄດ້ນາສະເໜີໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສາລັບຫົກເດືອນຕົນປີ
້ ນທາງການເງ ິນ ແມ່ ນໄດ້ຖກ
ື ລາຍງານເປັ ນມູນຄ່ າລວມ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ. ຊັບ
ສະພາບຄ່ ອງ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ

້ ນທາງການເງ ິນ ຈະຖືກນາມາຫັກລ້າງກັນ ແລະ ລາຍງານເປັ ນມູນຄ່ າສຸ ດທິ ໃນເວລາທີ່ ບັນດາພາກສ່ ວນທີ່ມີ
ສິນ ແລະ ໜີສິ
ສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ອງຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຫັກລ້າງ ໃນທຸກໆກລະນີຂາ້ ງລຸ່ ມນີ:້



4.

ການດາເນີນທຸລະກິດປົກກະຕິ
ີ ລະກິດມີການກະທາຄວາມຜິດ
ໃນກລະນີທ່ ທຸ

້
ໃນກລະນີຂອງບ່ ສາມາດຊາລະໜີ ້ ຫ ື ການລົມລະລາຍຂອງທະນາຄານ
ແລະ/ຫ ື ຄູ່ ຄ້າຂອງຕົນ.

້
ພືນຖານຂອງການສັ
ງລວມກິດຈະການ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ ນປະກອບດ້ວຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງທະນາຄານສາລັບຫົກ
້ ນວ່
້ າ “ກຸ່ ມ”) ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019. ບລິສດ
້ ແລະ ບລິສດ
ັ ໃນເຄືອ (ໃນທີ່ນີເອີ
ັ ໃນເຄືອແມ່ ນບລິສດ
ັ ຜູ ຖ
້ ກ
ື
ເດືອນຕົນປີ
ິ ທິ, ທີ່ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຄືນ
ລົງທຶນທີ່ທະນາຄານຄວບຄຸ ມ. ການຄວບຄຸ ມແມ່ ນບັນລຸ ໄດ້ໃນເວລາທີ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກຮັບ ຫ ື ມີສດ
່
່
ຈາກຕົວປ່ຽນແປງຈາກການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຕົນກັບ ນັກລົງທຶນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສົງຜົນກະທົບຕຜົນ ຕອບ
້ ກ
ັ ລົງທຶນ.
ແທນທີ່ຜ່ານອານາດຂອງຕົນຕ່ ຜູ ນ

້ ມ ມຸ ດ ຖານທີ່ວ່ າຜົນ ຂອງສິດ ລົງ ຄະແນນສ່ ວນໃຫຍ່ ຢູ່ ໃນການຄວບຄຸ ມ ໄດ້. ຢ່ າງໃດກ ຕາມ, ພາຍໃຕ້
ໂດຍທົ່ວໄປ, ມີຂ ສົ
້ ໜ້ອຍກ່ ວາ 50% ຫ ື ອາດບ່ ສາມາດ
ສະຖານະການສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ທະນາຄານອາດຈະຍັງໃຊ້ການຄວບຄຸ ມທີ່ມີການຖືຫຸນ
້ ການຖືຄອງຮຸ ນ້ ຢູ່ຫາຍກ່ ວາ 50% ຂອງຮຸ ນ້ ຂອງນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ. ເມື່ອການປະເມີນວ່ າມັນ
ທີ່ຈະອອກດາເນີນຄວບຄຸ ມແມ ້ກະທັງມີ
້ ດຈິງ
ມີອານາດຫາຍກວ່ ານັກລົງທຶນ ແລະ ຈຶ່ງຄວບຄຸ ມການປ່ຽນແປງຂອງຜົນຕອບແທນຂອງຕົນ, ທະນາຄານພິຈາລະນາຂເທັ
ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ ແລະ ສະພາບການ, ລວມທັງ:
►
►

►
►

ຈຸດປະສົງ ແລະ ການອອກແບບຂອງນັກລົງທຶນ
້ າ
ີ ານຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບກິດຈະກາເຫ່ ານັ
ົ ນ້ ບ່ ວ່ າໂດຍທະນາຄານ ຫ ື ບ່ ສາມາດຊີນ
ກິດຈະກາທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທກ
ບັນດາກິດຈະກາ
້ ນທະສັນຍາເຊັ່ນ: ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງ, ສິດໃນການເພີ່ມ ແລະ ສິດໃນການຊາລະ
ຂພັ
ື ຮັບ ຫ ື ມີສດ
ິ ທີ່ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຄືນຈາກຕົວປ່ຽນແປງຈາກການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຕົນກັບນັກລົງທຶນ
ບ່ ວ່ າທະນາຄານໄດ້ຖກ
ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ຜົນຕອບແທນທີ່ຜ່ານອານາດຂອງຕົນຕ່ ນັກລົງທຶນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

4.

້
ພືນຖານຂອງການສັ
ງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ຫ
ື ຸນ
້ ຂອງບລິສດ
ັ
ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ອົງປະກອບຂອງ ລາຍຮັບນອກການທຸ ລະກິດ (OCI) ແຕ່ ລະຄົນແມ່ ນປະກອບກັບຜູ ຖ
່
່
່
່
ັ ແລະ ສ່ ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີບມີການຄວບຄຸ ມ, ເຖິງແມ່ ນວ່ າສ່ ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີບມີການຄວບຄຸ ມຈະມີຍອດ
ແມ່ ຂອງກຸ່ ມບລິສດ
ຂາດດຸ ນ.
ັ ໃນເຄືອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍ
ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈາເປັນ, ການດັດແກ ້ແມ່ ນໄດ້ເຮັດໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງບລິສດ
້ ນ, ທຶນ, ລາຍ
ັ . ຊັບສິນລະຫວ່ າງກຸ່ ມທັງໝົດ, ໜີສິ
ການບັນຊີຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງກຸ່ ມບລິສດ

ັ ໄດ້ຖກ
ື ລົບລ້າງຢ່າງເຕັມສ່ ວນໃນ
ຮັບ, ລາຍຈ່ າຍ ແລະ ກະແສເງ ິນສົດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບທຸ ລະກາລະຫວ່ າງສະມາຊິກຂອງກຸ່ ມບລິສດ
ການສັງລວມກິດຈະການ.
ັ ໃນເຄືອ, ໂດຍປາດສະຈາກການສູນເສຍການຄວບຄຸ ມ, ຖືກບັນທຶກການ
ການປ່ຽນແປງໃນຜົນປະໂຫຍດໃນກາມະສິດຂອງບລິສດ
ັ ສູນເສຍການຄວບຄຸ ມໃນບລິສດ
ັ ໃນເຄຶອ, ຈະຖືກຢຸ ດການຮັບຮູ ຂ້ ອງໃນຊັບສິນ
ເຮັດທຸລະກາທາງດ້ານທຶນ. ຖ້າຫາກວ່ າກຸ່ ມບລິສດ
້ ນ, ສ່ ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີ່ບ່ ມີການຄວບຄຸ ມ (NCI) ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆຂອງທຶນ,
ົ ), ຫນີສິ
ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ (ລວມທັງຄ່ າຄວາມນິຍມ

ັ ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ການລົງທຶນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮກ
ັ ສາຈະຖືກຮັບຮູ ຢ້ ່ ູໃນມູນ
ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮບ
ິ າ ນະວັນທີຂອງການສູນເສຍຂອງການຄວບຄຸ ມ.
ຄ່ າຍຸ ຕທ
5.

້ ນ
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.1

ມາດຕະຖານໃໝ່ ແລະ ປັບປຸ ງໃໝ່ ແລະ ການຕີຄວາມຫມາຍ
້
ີ ໃ ນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ນີ ແມ່ ນໄດ້ສ ອດຄ່ ອງກັບ ນະໂຍບາຍເຫ່ ານັ
ົ ນໃນການ
ນະໂຍບາຍການບັນ ຊີທ່ ໃຊ້
້ ດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ຍົກເວັນມາດຕະຖານ
້
ີ ນສຸ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ິນປະຈາປີ ຂອງທະນາຄານສາລັບປີ ທ່ ສິ

ົ ບັງຄັບໃຊ້ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂາ້ ງລຸ່ ມນີ.້ ທະນາຄານຍັງບ່ ໄດ້ນາໃຊ້ມາດຕະຖານ,
ບັນຊີໃໝ່ ທີ່ມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້.
ການຕີຄວາມໝາຍ ຫ ື ການປັບປຸ ງອື່ນໆລ່ ວງໜ້າ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາແລ້ວ ແຕ່ ຍັງບ່ ທັນມີຜນ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ
້ ກລົງແມ່ ນຕ້ອງໄດ້ປະກອບດ້ວຍສັນຍາເຊົ່າ ຫ ື ບ່ .
IFRS 16 ແມ່ ນໃຊ້ແທນ IAS 17 ສັນຍາເຊົ່າ, IFRIC 4 ແມ່ ນການົດວ່ າຂຕົ
SIC-15 ສັນຍາໃນການດາເນີນງານ - ສິ່ງຈູງໃຈ ແລະ ການປະເມີນ SIC-27 ໃນຮູ ບແບບຂອງການດາເນີນງານທຸລະກິດທີ່
້ ນໄດ້ການົດຫກ
ັ ການຂອງການຮັບຮູ ,້ ການປະເມີນ, ການນາສະເໜີ
ກ່ ຽວຂ້ອງກັບປະເພດກົດໝາຍສັນຍາເຊົ່າ, ມາດຕະຖານນີແມ່
ແລະ ເປີ ດເຜີຍຂອງສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ການົດໃຫ້ຜູເ້ ຊົ່າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສັນຍາເຊົ່າທັງໝົດ ຕາມຮູ ບແບບໃບລາຍງານຖານະທາງການ
ເງ ິນ.
ິ ໃີ ນການປ່ຽນແປງຄືນຍ້ອນຫງັ ໃນການນາໄປໃຊ້ນະວັນທີທ່ ເລີ
ີ ່ ມນາໃຊ້
ທະນາຄານແມ່ ນໄດ້ນາໃຊ້ IFRS 16 ໂດຍການນາໃຊ້ວທ
້
ິ ນ
ີ ,ີ ້ ມາດຕະຖານດັ່ງກ່ າວແມ່ ນໄດ້ຖກ
ື ນາໄປໃຊ້ຄນ
ື ຍ້ອນຫງັ ກັບຍອດລວມສະສົມເພີ່ມຂືນມາ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ພາຍໃຕ້ວທ
້ ່ ເລີ່ມຖືກນາໃຊ້. ທະນາຄານເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ການປ່ຽນແປງ
້ ່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານນະມືທີ
ົ ຕ່ ກັບການນາໃຊ້ເລີ່ມຕົນທີ
ທີ່ມີຜນ
້ ສະເພາະສັນຍາເຊົ່າທີ່ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາເຊົ່າ
ັ ຕົວຈິງເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມາດຕະຖານນີໃຊ້
ຄືນເພື່ອທີ່ຈະນາໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບດ

້ ່ ມີການນາໃຊ້ຄງທ
ັ ້ າອິດ. ທະນາຄານໄດ້ເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ການຍົກເວັນ
ັ້
ຂອງມາດຕະຖານ IAS 17 ແລະ ສັນຍາເຊົ່າ IFRIC 4 ນະມືທີ
19

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ(ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ (ຕ່ )
ັ ຍາເຊົ່ານະວັນທີທ່ ມີ
ີ ການເຮັດສັນຍາທີ່ມີໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຫ ື ໜ້ອຍກວ່ າ ແລະ ບ່ ໄດ້ລະບຸ ທາງເລືອກໃນການຊື ້
ການຮັບຮູ ສ້ ນ
້ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າ (ຊັບສິນມູນຄ່ າຕ່ າ).
(ສັນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນ)
້ ຸ ດລົງ) ມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
ຜົນກະທົບຂອງການນາໃຊ້ IFRS 16 ນະ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 (ເພີ່ມຂືນ/ຫ

ລ້ານກີບ
ຊັບສິນ
ັ ສິນ
ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

41.695

ລາຍຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າ

(38.381)
1.362

້
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ
ລວມຊັບສິນ

4.676

້ ນ
ໜີສິ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ
ໜີສິ

8.987

້ ນ
ລວມໜີສິ

8.987

ລວມການດັດແກ ້ສາລັບທຶນ:
ກາໄລສະສົມ

(4.311)

ກ. ລັກສະນະຜົນກະທົບໃນການນາໃຊ້ IFRS 16
ັ ຍາເຊົ່າຫາຍຮູ ບແບບເຊັ່ນ: ອາຄານ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸ ປະກອນອື່ນໆ. ກ່ ອນທີ່ຈະນາໃຊ້ IFRS 16,
ທະນາຄານມີສນ
້ ນຍາເຊົ່າ ເປັ ນສັນຍາເຊົ່າທາງການເງ ິນ
ັ ປະເພດຂອງແຕ່ ລະສັນຍາເຊົ່າ (ໃນຖານະຜູ ເ້ ຊົ່າ) ນະວັນທີທ່ ເລີ
ີ ່ ມຕົນສັ
ທະນາຄານ ໄດ້ຈດ
ແລະ ສັນຍາໃນການດາເນີນງານ. ສັນຍາເຊົ່າຖືກຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງ ີນ ຖ້າຫາກວ່ າໄດ້ໂອນຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນ
້
້
້
ັ ທະນາຄານ; ຖ້າຫາກບ່ ປະຕິບດ
ັ ສັນຍານັນຈະຖື
ທັງໝົດ ຫ ື ເກືອບທັງໝົດທີ່ຜູ ເ້ ປັນເຈົາຂອງຂອງສັ
ນຍາເຊົ່າສິນເຊື່ອນັນໃຫ້
ກບ
ກຈັດ

້ ດສັນຍາ
ື ບັນທຶກເປັ ນຊັບສິນນະວັນທີ່ເລີ່ມຕົນເຮັ
ປະເພດມາເປັ ນສັນຍາໃນການດາເນີນງານ. ສັນຍາເຊົ່າທາງການເງ ິນແມ່ ນໄດ້ຖກ
່
່
້ ່ າທີຕ້ອງຈ່ າຍຕາມສັນຍາເຊົ່າ.
ິ າຂອງຊັບສິນທີໄດ້ເຊົ່າ ຫ ື ຖ້າຫາກຕ່ າກວ່ າ, ມູນຄ່ າປັ ດຈຸບນ
ັ ຂອງຈານວນເງ ິນຂັນຕ
ຕາມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້ ນທາງການເງ ິນ) ແລະ ການຫຸ ດ
ຈານວນເງ ິນທີ່ຈ່ າຍຕາມສັນຍາແມ່ ນຈະຖືກແບ່ ງສ່ ວນລະຫວ່ າງດອກເບ້ຍ (ຈະຖືກຮັບຮູ ເ້ ປັນຕົນທຶ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ, ໃນສັນຍາເຊົ່າໃນການດາເນີນງານແມ່ ນບ່ ໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮູ ເ້ ປັນຊັບສິນ ແລະ ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາແມ່ ນ
ລົງຂອງໜີສິ

້ ່ ຕະຫອດອາຍຸ ຂອງສັນຍາ. ຄ່ າເຊົ່າຈ່ າຍ
ື ຮັບຮູ ເ້ ປັ ນຄ່ າເຊົ່າໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານໂດຍໃຊ້ວທ
ິ ຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່ ແບບເສັນຊື
ໄດ້ຖກ
້ ່ ຕ້ອງຊາລະອື່ນໆ ຕາມ
ັ ຮູ ເ້ ປັ ນຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍລ່ ວງໜ້າ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ໜີທີ
ລ່ ວງໜ້າ ແລະ ຄ້າງຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າລ່ ວງໜ້າແມ່ ນໄດ້ຮບ

້
ິ ຮ
ີ ບ
ັ ຮູ ້ ແລະ ປະເມີນສັນຍາທັງໝົດແບບດ່ ຽວ, ຍົກເວັນແຕ່
ລາດັບ. ເມື່ອນາໃຊ້ IFRS 16, ທະນາຄານແມ່ ນຈະໃຊ້ວທ
ສັນຍາເຊົ່າ
ັ ້ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າ. ມາດຕະຖານດັ່ງກ່ າວແມ່ ນໄດ້ການົດບາງລາຍການທີ່ຕ້ອງການສະເພາະ ແລະ ຜູ ້
ໄລຍະສັນ
້ ຖກ
ັ ຕົວຈິງ, ເຊິ່ງມາດຕະຖານນີໄດ້
ື ນາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ.
ທີ່ຈະນາໄປປະຕິບດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ (ຕ່ )
 ສັນຍາເຊົ່າທີ່ເຄີຍຖືກຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງ ິນກ່ ອນໜ້ານີ ້
້ ນ ນະວັນທີທ່ ເລີ
້
້ ບ
ັ ສິນ ແລະ ໜີສິ
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
ທະນາຄານບ່ ໄດ້ປ່ຽນແປງມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງການຮັບຮູ ຊ
ນຍາສາລັບສັນຍາທີ່ເຄີຍ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າແມ່ ນເທົ່າກັບສັນຍາເຊົ່າຂອງຊັບສິນ
ັ ສິນ ແລະ ໜີສິ
ຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງ ິນ (ເຊັ່ນວ່ າ: ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ
້ ນ ຖືກຮັບຮູ ພ
້ າຍໃຕ້ ມາດຕະຖານບັນຊີ IAS 17). ສາລັບມາດຕະຖານ IFRS 16 ແມ່ ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຊ້
ແລະ ໜີສິ
້ ວັນທີ່ 1 ມັງກອນ 2019.
ົ ້ ນັບຕັງແຕ່
ສັນຍາເຊົ່າເຫ່ ານີ

້ ນ ສາລັບສັນຍາເຊົ່າທີ່ເຄີຍຖືກຈັດເປັນສັນຍາເຊົ່າໃນການດາເນີນ
ັ ຮູ ສ້ ດ
ິ ໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ສິນ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າໜີສິ
ທະນາຄານໄດ້ຮບ
້
ັ ສິນສ່ ວນໃຫຍ່ ແລ້ວແມ່ ນໄດ້
ງານ, ຍົກເວັນແຕ່
ສັນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນ້ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າ. ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

້ ມກ
້
ີ ານນາໃຊ້ມາຕະຫອດ, ນອກຈາກອັດຕາການເພີ່ມຂືນຂອງເງ
ິນກູ ້
ຖືກຮັບຮູ ຕ້ າມມູນຄ່ າຕາມບັນຊີ, ຖ້າຫາກວ່ າມາດຕະຖານນີໄດ້
່
່
່
້
ີ ມຕົນຂອງສັ
ັ ສິນແມ່ ນໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮູ ອ
້ ງີ ຕາມມູນຄ່ າທີທຽບເທົ່າ
ຢືມນະວັນທີທເລີ
ນຍາເຊົ່າ. ໃນບາງສັນຍາເຊົ່າ, ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ, ເຊີ່ງໄດ້ມກ
ີ ານປັບປ່ຽນກັບລາຍການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ ລາຍຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າ ແລະ ຄ່ າເຊົ່າຄ້າງຈ່ າຍທີ່ເຄີຍຮັບຮູ ມ
້ າ
ໜີສິ
້
້
່
່
ັ ຂອງຈານວນເງ ິນທີຍັງເຫອ
ື ຕາມສັນຍາ, ການໃຊ້ວທ
ິ ຫ
ີ ຸ ດໄດ້ກ່ ຕ່
ກ່ ອນໜ້ານີ. ໜີສິນຕາມສັນຍາເຊົາຈະຖືກຮັບຮູ ຕ້ າມມູນຄ່ າປັດຈຸບນ
້
້
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
ເມື່ອອັດຕາຂອງເງ ິນກູຢື້ ມນະວັນທີທ່ ເລີ
ນຍາເຊົ່າມີການເພີ່ມຂຶນ.

້
ັ ຕົວຈິງທີ່ລວມມີ:
ທະນາຄານແມ່ ນໄດ້ນາມາດຕະຖານນີໄປໃຊ້
ໃນການປະຕິບດ
ັ ຕາສ່ ວນຫຸ ດຕ່ ກັບຕາຕາລາງຕິດຕາມຂອງສັນຍາເຊົ່າກັບສັນຍາເຊົ່າທີ່ມີລກ
ັ ສະນະຄ້າຍຄືກນ
ັ ;
 ໃຊ້ອດ
່
່
່
້
່
ີ ມຕົນຂອງສັນຍາເຊົາ;
 ໃຊ້ໃນການປະເມີນວ່ າສັນຍາມີຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກຫາຍ ຫ ື ບ ກ່ ອນວັນທີທເລີ

້ ດພາຍໃນ 12 ເດືອນ ນະວັນ
້ ນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນຈະຖື
້
້ ໄລຍະເວລາເຊົ່າທີ່ສິນສຸ
 ການຍົກເວັນສັ
ກນາໃຊ້ກ່ ຕ່ ເມື່ອສັນຍາເຊົ່ານັນມີ
້
ີ ່ ມຕົນການນ
ທີທ່ ເລີ
າໃຊ້;
້ ນທາງກົງຈາກການປະເມີນມູນຄ່ າຂອງສິດໃນການນາໃຊ້ທ່ ດິ
້
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
ີ ນນະວັນທີທ່ ເລີ
 ບ່ ລວມເອົາຕົນທຶ
ນຍາເຊົ່າ;
້
້ ນພືນຖານໃນການກ
 ໃຊ້ເພື່ອເປັນຂມູ
ານົດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົ່າເຊິ່ງສັນຍາເຊົ່າໄດ້ລະບຸ ທາງເລືອກໃນການຕ່ ສັນຍາໃໝ່
ຫ ື ຍົກເລີກສັນຍາ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ (ຕ່ )
ກ. ລັກສະນະຜົນກະທົບໃນການນາໃຊ້ IFRS 16 (ຕ່ )
້ ນຕາມສັນຍາ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ສາມາດສົມທຽບໄດ້ກບ
ັ ສັນຍາເຊົ່າໃນການດາເນີນງານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
ໜີສິ
ດັ່ງນີ:້

ລ້ານກີບ
ຂຜູ້ ກພັນໃນການດາເນີນງານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

ອັດຕາຄ່ າສະເລ່ ຍແບບຖ່ວງໜັກ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດຂອງສັນຍາເຊົ່າໃນການດາເນີນງານ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ລົບໃຫ້:
ຂຜູ້ ກພັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນ້

13.710
5,59%
9.000
(13)

ຂ້ຜູກພັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າ
້ ນຂອງສັນຍາ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ໜີສິ

8.987

ີ າຄັນ
ຂ. ສະຫຸ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
້ ນນະໂຍບາຍໃໝ່ ຂອງທະນາຄານໃນການນາໃຊ້ມາດຕະຖານ IFRS 16, ເຊິ່ງໄດ້ຖກ
ື ນາໃຊ້ຕງແຕ່
ັ ້ ວັນທີທ່ ີ
ນະໂຍບາຍຂ້າງລຸ່ ມນີແມ່
ເລີ່ມເຮັດສັນຍາ:
•

ັ ສິນ
ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

້ ດສັນຍາເຊົ່າ (ເຊັ່ນວ່ າ: ວັນທີທ່ ຊັ
້ ອມໃນການໃຊ້ງານ).
ິ ໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ສິນ ນະວັນທີທ່ ເລີ
ີ ່ ມຕົນເຮັ
ີ ບສິນນັນພ້
ທະນາຄານຮັບຮູ ສ້ ດ
້ ນ, ຫັກໃຫ້ ຄ່ າຫຸ ຍ້ ຫ້ຽນ ແລະ ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າສະສົມ ແລະ ດັດແກ ້ຈາກ
ັ ສິນ ແມ່ ນປະເມີນມູນຄ່ າຈາກຕົນທຶ
ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ. ຕົນທຶ
້ ນຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຮບ
້ ນຂອງສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ສິນລວມມີ ຈານວນໜີສິ
ັ
ການຕີມູນຄ່ າຄືນໃໝ່ ຂອງໜີສິ
້ ນທາງກົງເລີ່ມຕົນທີ
້ ່ ໄດ້ເກີດຂືນ້ ແລະ ສັນຍາການຈ່ າຍເງ ິນທີ່ໄດ້ຊາລະນະວັນທີ ຫ ື ກ່ ອນ ວັນທີທ່ ເລີ
້
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
ຮູ ,້ ຕົນທຶ
ນຍາ ຫັກ

້ ລະນີທ່ ທະນາຄານມີ
ີ
ໃຫ້ ລາຍຮັບຈາກຄ່ າຕອບແທນຕ່ າງໆຕາມສັນຍາ. ຍົກເວັນກ
ເຫດຜົນພຽງພທີ່ແນ່ ນ່ ອນທີ່ຈະສາມາດນາເອົາ
້ ດຂອງສັນຍາເຊົ່າ, ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ຍາເຊົ່າຊັບສິນ ນະວັນທີ່ສິນສຸ
ັ ສິນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຮູ ແ້ ມ່ ນໄດ້ຖກ
ື ຫັກ
ກາມະສິດໃນການນາໃຊ້ສນ
້
້ ່ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ສັນກວ່
້
້ ແລະ ຕາມ
້ ຫ້ຽນແບບພືນຖານເສັ
ົ ນ
ຄ່ າຫຸ ຍ
ນຊື
າທີ່ໄດ້ປະເມີນຕາມອາຍຸ ການໃຊ້ງານຂອງຊັບສິນເຫ່ ານັ
່
່
ອາຍຸ ຂອງສັນຍາ. ເຊິງຊັບສິນຖືກໃຊ້ໄປອາດຈະມີການເສືອມມູນຄ່ າ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ (ຕ່ )
ີ າຄັນ (ຕ່ )
ຂ. ສະຫຸ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
•

ໜີສິ້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ

້
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
ັ ຮູ ໜ
້ ສິ
ີ ້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າທີ່ໄດ້ປະເມີນມູນຄ່ າຈາກມູນຄ່ າປັ ດຈຸບນ
ັ ຂອງຄ່ າເຊົ່າ
ນະວັນທີທ່ ເລີ
ນຍາເຊົ່າ, ທະນາຄານໄດ້ຮບ
ທີ່ຕ້ອງຈ່ າຍຕາມໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົ່າ. ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາເຊົ່າລວມມີ ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີ່ (ການຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າແບບຄົງທີ່ຕາມ

້
ເນືອໃນຂອງສັ
ນຍາທີ່ໄດ້ການົດໄວ້) ຫັກໃຫ້ ລາຍຮັບຈາກຄ່ າຕອບແທນຕ່ າງໆຕາມສັນຍາ, ຄ່ າເຊົ່າຜັນແປທີ່ອີງຕາມດັດສະນີ ຫ ື
້
ື ຕາມການຄາປະກັ
ອັດຕາ ແລະ ຈານວນທີ່ຄາດວ່ າຈະຕ້ອງຈ່ າຍພາຍໃຕ້ມູນຄ່ າຄົງເຫອ
ນ. ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາເຊົ່າຍັງລວມທັງ
້ ນຍາເຊົ່າຢ່າງເໝາະສົມທີ່ປະຕິບດ
ິ ຕາມທາງເລືອກໃນການຊືສັ
ັ ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕ້ອງຈ່ າຍຄ່ າປັບໃໝເມື່ອ
ລາຄາໃນການໃຊ້ສດ
ມີກ ານຍົກ ເລີກ ສັນ ຍາ, ຖ້າ ຫາກວ່ າໄລຍະຂອງສັນ ຍາເຊົ່າສົ່ງຜົນ ກະທົບ ຕ່ ກັບ ການນ າໃຊ້ທ າງເລືອ ກການຍົກ ເລີກ ສັນ ຍາຂອງ
ື ຮັບຮູ ເ້ ປັນລາຍຈ່ າຍໃນຊ່ ວງເວລາໃດໜື່ງເມື່ອເກີດມີເຫດການ
ທະນາຄານ. ຄ່ າເຊົ່າຜັນແປທີ່ບ່ ໄດ້ອງີ ຕາມດັດສະນີ ຫ ື ອັດຕາ ໄດ້ຖກ
່ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຊາລະເງ ິນເກີດຂືນ.
້
ື
ຫ ື ເງ່ ອນໄຂທີ

້
້
່າ
ັ ຂອງລາຍຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າ, ທະນາຄານຈະນາໃຊ້ອດ
ັ ຕາການກູຢື້ ມທີ່ເພີ່ມຂຶນໃນວັ
ການຄິດໄລ່ ມູນຄ່ າປັດຈຸບນ
ນເລີ່ມຕົນຂອງການເຊົ
້ ງບ່ ສາມາດລະບຸ ໄດ້. ຫລັງຈາກວັນເລີ່ມຕົນຂອງສັ
້
ີ ້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ
ຖ້າວ່ າອັດຕາດອກເບ້ຍໃນສັນຍາເຊົ່ານັນຍັ
ນຍາ, ມູນຄ່ າຂອງໜິສິ

້ ່ ງຜົນກະທົບຕ່ ການເພີ່ມຂຶນຂອງດອກເບ້
້
ຈະເພີ່ມຂຶນສົ
ຍ ແລະ ຫລຸ ດລົງຂອງລາຍຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າ. ນອກຈາກນີ,້ ມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າແມ່ ນຈະຖືກຕີມູນຄ່ າຄືນຖ້າຫາກເກີດມີການດັດແກ,້ ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາການເຊົ່າ, ການປ່ຽນແປງ
ໜີສິ
້
້ ນຍາເຊົ່າຊັບສິນ.
ການຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າແບບຄົງທີ່ຕາມເນືອໃນຂອງສັ
ນຍາທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ ຫ ື ການປ່ຽນແປງການປະເມີນເພື່ອຊືສັ

ການເຊົ່າໄລຍະສັນ້ ແລະ ການເຊົ່າຊັບສິນໃນມູນຄ່ າທີ່ຕ່ າ
້ ນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນກັ
້ ບສັນຍາເຊົ່າເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອນໄລຍະສັນ້ (ເຊັ່ນ: ສັນຍາ
ທະນາຄານໄດ້ນາໃຊ້ນະໂຍບາຍການຍົກເວັນສັ
້ ່ ເລີ່ມຕົນ້ ແລະ ບ່ ລວມກັບຕົວເລືອກການຊື).
້ ນອກນີ ້ ຍົກເວັນການຮັ
້
້ ານ
ເຊົ່າທີ່ມີໄລຍະ 12 ເດືອນ ຫ ື ໜ້ອຍກວ່ ານັບຈາກມືທີ
ບຮູ ກ
ເຊົ່າຊັບສິນມູນຄ່ າຕ່ າເພື່ອເຊົ່າອຸ ປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫອ້ ງການທີ່ຄາດວ່ າຈະມີມູນຄ່ າຕ່ າ. ລາຍຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າໄລຍະສັນ້ ແລະ ຄ່ າເຊົ່າຊັບ
້ ່ ຕະຫລອດອາຍຸ ສນ
ັ ຍາເຊົ່າ.
ສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າແມ່ ນຈະຖືກຮັບຮູ ເ້ ປັນລາຍຈ່ າຍຕາມຮູ ບແບບເສັນຊື
•

້
ັ ຍາ
ຂຄວນພິ
ຈາລະນາທີ່ສາຄັນໃນການການົດໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕ່ ອາຍຸ ສນ

ທະນາຄານການົດໄລຍະເວລາການເຊົ່າໃຫ້ເປັ ນໄລຍະເວລາການເຊົ່າທີ່ບ່ ສາມາດຍົກເລີກໄດ້, ລວມເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ຄວບຄຸ ມທາງ
ັ ຍາ ຖ້າວ່ າມີເຫດຜົນແນ່ ນອນທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ , ຫໄື ລຍະເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ຄວບຄຸ ມໂດຍທາງເລືອກທີ່ຈະຢຸ ດເຊົ່າ
ເລືອກທີ່ຈະຕ່ ອາຍຸ ສນ
ັ . ທະນາຄານມີທ າງເລືອ ກພາຍໃຕ້ບ າງສັນ ຍາທີ່ຈະເຊົ່າຊັບ ສິນ ໃນ
ສັນ ຍາ ຖ້າ ຫາກວ່ າມີເ ຫດຜົນ ແນ່ ນອນທີ່ຈະບ່ ຖືກ ປະຕິບ ດ
່ ມເຕີມເປັ ນເວລາ 3 ເຖິງ 5 ປີ . ທະນາຄານຕ້ອງພິຈາລະນາປະເມີນເຖິງຄວາມເໝາະສົມໃນການປະຕິບດ
ື
ັ ທາງເລືອກ
ເງ່ ອນໄຂເພີ
້
ິ າລະນາເຖິງທຸກປັດໄຈທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ດັ່ງກ່ າວ ຫ ື ສ້າງຂືນໃໝ່
. ທາງເລືອກດັ່ງກ່ າວແມ່ ນໄດ້ພຈ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ (ຕ່ )
ີ າຄັນ (ຕ່ )
ຂ. ສະຫຸ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
•

້
ັ ຍາ (ຕ່ )
ຂຄວນພິ
ຈາລະນາທີ່ສາຄັນໃນການການົດໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕ່ ອາຍຸ ສນ

້
ັ ໃໝ່ . ຫງັ ຈາກວັນເລີ່ມຕົນຂອງສັ
ເພື່ອໃຫ້ເກີດການປະຕິບດ
ນຍາ, ທະນາຄານຈະປະເມີນໄລຍະເວລາໃນການເຊົ່າໃໝ່ ຖ້າຫາກມີ
ັ
ເຫດການຈາເປັ ນ ຫລື ສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງພາຍໃນການຄວບຄຸ ມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ ຄວາມອາດສາມາດຂອງການປະຕິບດ
້
ັ ) ທາງເລືອກໃໝ່ (ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຍຸ ດທະສາດທຸລະກິດເປັນຕົນ).
(ຫ ື ບ່ ປະຕິບດ

ັ ການຕ່ ສັນຍາເປັນອີກພາກສ່ ວນໜຶ່ງຂອງໄລຍະເວລາການເຊົ່າສາລັບການເຊົ່າອາຄານ
ທະນາຄານໄດ້ລວມໄລຍະເວລາການປະຕິບດ
້ ຄວາມສາຄັນຕ່ ກັບການປະຕິບດ
້ ່ ບ່
ົ ມີ
ັ ງານ. ສັນຍາເຊົ່າເຫ່ ານີ
ົ ້ ລວມມີການເຊົ່າໄລຍະສັນທີ
ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ເນື່ອງຈາກຊັບສິນເຫ່ ານີ

້ ງບ່ ສາມາດປະຕິບດ
ົ ກະທົບໃນແງ່ ລບ
ົ ຕາມມາຖ້າຫາກການປ່ຽນແທນນີຍັ
ັ
ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ (ເຊັ່ນ: 3 ເຖິງ 5 ປີ ) ແລະ ຈະມີຜນ
່
່
່
່
ັ ຍາຂອງລົດຍົນແມ່ ນຈະບລວມເປັນສ່ ວນໜຶງໃນໄລຍະຂອງສັນຍາເຊົາ ເພາະວ່ າ
ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈງິ . ທາງເລືອກໃນການຕອາຍຸ ສນ

້ ຈຶ່ງຈະບ່ ມີການປະຕິບດ
ັ ໃນທາງເລືອກໃນການຕ່
ທະນາຄານມີນະໂຍບາຍໃນການເຊົ່າລົດຍົນໄລຍະເວລາບ່ ເກີນ 5 ປີ , ດັ່ງນັນ,
ສັນຍາດັ່ງກ່ າວນີ ້

ຄ. ມູນຄ່ າທີ່ຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງ ິນ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ
ັ ສິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ໜີສິ
ມູນຄ່ າທີ່ສະແດງຢູ່ດ້ານລຸ່ ມນີ ້ ເປັ ນມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ
ແລະ ການປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
້ າເພີ
້ ່ມ
ຊືເຂົ

ັ ສິນ
ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

້້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ
ໜີສິ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

41.695

8.987

ລາຍຈ່ າຍຄ່ າຫຸ ຍ້ ຫ້ຽນ
ຸ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍ
ລາຍຈ່ າຍທີ່ໄດ້ຊາລະ

4.927

4.927

(2.562)

-

-

214
(5.413)

ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

44.060

8.715

ັ ຮູ ລ້ າຍຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າຈາກການເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າ ເປັນສະກຸ ນເງ ິນກີບ 13 ລ້ານໃນໄລຍະເວລາຫົກເດືອນທີ່
ທະນາຄານໄດ້ຮບ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ສິນສຸ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີແລະການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.3

ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫງັ ອອກການ
ີ ານປ່ຽນແປງໃໝ່ ດັ່ງທີ່ໄດ້
ໃນປີ 2019, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານຕ່ ກັບຜົນປະໂຫຍດພາຍຫງັ ອອກການແມ່ ນ ໄດ້ມກ
ເປີ ດເຜີຍໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ 6.14

6.

ີ າຄັນ
ສະຫຸ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.1

ການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ັ ຕາແລກການເຮັດທຸ ລະກາທີ່ເປັ ນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດແມ່ ນ ຖືກບັນທຶກ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັ ນສະກຸ ນເງ ິນກີບ ໂດຍນາໃຊ້ອດ
່
້
່
ັ ທີທເຮັ
ີ ດທຸ ລະກາ. ຊັບສິນ ແລະ ຫນີສິນທີເປັ ນສະກຸ ນເງ ິນຕ່ າງປະເທດ ແມ່ ນຈະໄດ້ ຖືກແລກປ່ຽນຄືນເປັ ນເງ ິນ
ປ່ຽນນະວັນ

ັ ຕາແລກປ່ຽນນະວັນທີສາ້ ງບົດລາຍງານ (ເບີ່ງລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸ ນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ ທີ່
ກີບ ໂດຍໃຊ້ອດ
ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນເປັ ນເງ ິນກີບ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ 31 ທັນວາ 2018 ໃນ ບົດອະທິບາຍເລກທີ 42).
້
້ ນ ໃນມືສ້
້ າງບົດລາຍງານແມ່ ນຖືກບັນທຶກເຂົາໃນໃບລາຍງານຜົ
້
ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງທີ່ເກີດຂຶນຈາກການຕີ
ມູນຄ່ າຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ນ
ການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ.

6.2

້ ນ້ ແລະ ການຕີມນ
ູ ຄ່ າຕາມພາຍຫງັ
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ - ການຮັບຮູ ໃ້ ນເບືອງຕົ

6.2.1

ວັນທີຂອງການຮັບຮູ ້
້ ນທາງການເງ ິນທັງໝົດ, ຍົກເວັນເງ
້ ອງສົ່ງລູກຄ້າ, ຖືກຮັບຮູ ້
້ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ ແລະ ໜີຕ້
ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້
້ ່ ຖືກຊື ້ - ຂາຍ ເຊັ່ນ: ມືທີ
້ ່ ທະນາຄານກາຍເປັ ນພາກສ່ ວນໜຶ່ງໃນພັນທະສັນຍາຂອງເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ. ນີ ້
້
ເບືອງຕົ
ນໃນມື
ທີ
ີ ານຄ້າປົ ກກະຕິ’’ - ການຊື ້ ຫ ື ການຂາຍຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານນາສົ່ງຕາມການົດ
ລວມທັງ ‘‘ວິທກ
່
່
້
ື ການົດໂດຍກົດໝາຍ ຫ ື ລະບຽບການເງ ິນໃນສະຖານທີຊືຂາຍ. ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ ແມ່ ນ
ເວລາທີໄດ້ຖກ
້ ນຊີ ຂອງລູກຄ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ທະນາຄານຮັບຮູ ໜ
້ ຕ້
ີ ້ ອງສົ່ງລູກຄ້າເມື່ອທະນາຄານໄດ້ຮບ
ັ
ຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນເມື່ອເງ ິນໄດ້ໂອນເຂົາບັ
ເງ ິນຈາກລູກຄ້າເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.2.2

້ ນຂອງເຄື
່ ອງມືທາງການເງ ິນ
້
ູ ຄ່ າເບືອງຕົ
ການຕີມນ
້ ນ້ ແມ່ ນຂຶນກັ
້ ບລັກສະນະຂອງເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ ແລະ
້ ູນຄ່ າເບືອງຕົ
ການຈັດປະເພດເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນຕາມການຮັບຮູ ມ
້ ນ
້
ຈຸດປະສົງຂອງຄະນະບລິຫານຕ່ ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນທີ່ຕ້ອງການ. ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນທັງໝົດແມ່ ນຖືກຕີມູນຄ່ າໃນເບືອງຕົ
້ ນທາງການເງ ິນທີ່ມູນຄ່ າ
້
ິ າບວກກັບລາຍຈ່ າຍທີ່ເກີດຈາກການຊື,້ ຍົກເວັນໃນກ
ຕາມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ລະນີຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ິ າຖືກບັນທຶກໂດຍຜ່ານກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ.
ຍຸ ຕທ

6.2.3

ຊັບສິນທາງການເງ ິນ ຫລື ໜີສິ້ ນທາງການເງ ິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອການຄ້າ
້ ນທາງການເງ ິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອການຄ້າ ແມ່ ນຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສັງ ລວມ
ຊັບສິນທາງການເງ ິນ ຫລື ໜີສິ
ິ າ. ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າແມ່ ນຖືກບັນທຶກເປັ ນ ‘‘ກາໄລ/(ຂາດທຶນ) ສຸ ດທິໃນຫລັກ
ກິດຈະການຕາມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້
ຊັບ ແລະ ການຊື-ຂາຍເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ’’. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ເງ ິນປັ ນຜົນ ແມ່ ນຖືກບັນທຶກເປັ ນ "ກາໄລ/(ຂາດທຶນ)
ສຸ ດທິ ຈາກຫລັກຊັບ ແລະ ການຊື ້ - ຂາຍເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ". ອີງຕາມ ການົດເວລາຂອງສັນຍາ ຫລື ເມື່ອສິດໃນການຈ່ າຍ
້ ນມີຫລັກຊັບລົງທຶນ ທີ່ມີຈດ
້
ໄດ້ເກີດຂຶນ້ ເຊິ່ງລວມຢູ່ໃນປະເພດນີແມ່
ຸ ປະສົງເພື່ອຊື ້ - ຂາຍໃນໄລຍະສັນ.

6.2.4

ີ ານຄິດໄລ່ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ
ວິທກ
ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ (EIR) ແມ່ ນອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດຕົວຈິງທີ່ໄດ້ຈາກການຄາດຄະເນການຊາລະເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ຫ ື
້
ລາຍຮັບຕາມອາຍຸ ການທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄື່ອງມືການເງ ິນ ຫ ື ໄລຍະສັນກວ່
າທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍົກມາສຸ ດທິຂອງຊັບ
້ ນທາງການເງ ິນ. ຄ່ າເສື່ອມຕົນທຶ
້ ນທາງການເງ ິນແມ່ ນຖືກດັດແກ ້ ເມື່ອທະນາຄານໄດ້ແກໄ້ ຂ
້ ນຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີສິ
ສິນ ຫ ື ໜີສິ

ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ ແລະ ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງ
ການຄາດຄະເນລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່ າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍນາໃຊ້ອດ

ຂອງ ມູນຄ່ າດັ່ງກ່ າວຈະຖືກບັນທຶກເປັ ນ ‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສາລັບຊັບສິນທາງການເງ ິນ ແລະ

‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສາລັບໜີສິ້ ນທາງການເງ ິນ. ນະໂຍບາຍການບັນຊີສາລັບວິທ ີ EIR ແມ່ ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່ າງຕາມແຕ່ ລະປະເພດຂອງການນາໃຊ້ເຄື່ອງມື ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເລກທີ:
►
►
►

6.2.5

ົ ຄົບການົດ’
6.2.7 ສາລັບ ‘ການລົງທຶນທີ່ຖືໄວ້ຈນ

້ ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງ ິນກູໃຫ້
້ ແກ່ ລູກຄ້າ’
6.2.8 ສາລັບ ‘ໜີຕ້

້ ອງສົ່ງທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ເງ ິນກູຍື
້ ມອື່ນໆ’
6.2.9 ສາລັບ ‘ໜີຕ້

►

6.4 ສາລັບ ‘ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ’

►

6.7 ສາລັບ ‘ການຮັບຮູ ລ້ າຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍ’

ມືທີ້ 1 ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ
້ ່ ການເຄື່ອນໄຫວເກີດຂຶນ້ ຕ່ າງຈາກມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າຂອງລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫາດໃນປັດຈຸບນ
ັ ຂອງເຄື່ອງມືການ
ເມື່ອລາຄາໃນມືທີ

້ ່
້ ່ ວນຜິດ ດ່ ຽງລະຫວ່ າງລາຄາໃນມືທີ
ເງ ິນອັນ ດຽວກັນ ຫ ື ອີງ ຕາມມູ ນ ຄ່ າທີ່ໄດ້ສ າຫ ວດໃນຕະຫ າດ , ທະນາຄານຮັບ ຮູ ສ
້ ແລະ ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້ 1’ ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ) ໃນ
ິ າ (‘ມືທີ
ການເຄື່ອນໄຫວເກີດຂຶນ

້
“ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່ າຍສຸ ດທິຈາກການຊືຂາຍ

້ ນທີ່ບ່ ໄດ້ຖກ
ີ ນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າຖືການົດຕາມຖານຂມູ
ື ສາຫວດ, ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງລາຄາ
ເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ”. ໃນກລະນີທ່ ມູ
້ ່ ການເຄື່ອນໄຫວເກີດຂຶນ
້ ແລະ ມູນຄ່ າທີ່ໄດ້ຈາກນາໃຊ້ເຕັກນິກການຕີມູນຄ່ າດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນຈະຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍ
ໃນມືທີ
້ ນສາມາດຊອກຫາໄດ້ ຫ ື ເມື່ອເຄື່ອງມືການເງ ິນບ່ ຖືກຮັບຮູ .້
ງານຜົນການດາເນີນງານກ່ ຕ່ ເມື່ອຂມູ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.2

້ ນ້ ແລະ ການຕີມນ
ູ ຄ່ າຕາມພາຍຫງັ (ຕ່ )
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ - ການຮັບຮູ ໃ້ ນເບືອງຕົ

6.2.6

ັ ຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
ການລົງທຶນໃນຫກ
ັ ຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ປະກອບມີ ຫກ
ັ ຊັບທຶນ ແລະ ຫກ
ັ ຊັບໜີ.້ ຫກ
ັ ຊັບທຶນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັ ນ
ການລົງທຶນໃນຫກ
່
່
່
່
ັ ຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືອຂາຍ ຖ້າໃນກລະນີທຫ
ີ ກ
ັ ຊັບດັງກ່ າວ ບໄດ້ຖກ
ື ຈັດເປັນປະເພດຫກ
ັ ຊັບມີໄວ້ເພື່ອການຄ້າ ຫ ື ຫກ
ັ ຊັບ
ຫກ
ິ າ ໂດຍຜ່ານ ກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນໂດຍກົງ.
ທີ່ບັນທຶກມູນຄ່ າຍຸ ຕທ

້ ອງຮັບເປັນການລົງທຶນການເງ ິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ.
ັ ຮູ ບ້ ນ
ັ ດາເງ ິນກູ ້ ຫ ື ໜີຕ້
ທະນາຄານຍັງບ່ ໄດ້ຮບ
້ ນ,
້ ການລົງທຶນທາງການເງ ິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ໄດ້ຖກ
ື ຕີມູນຄ່ າເປັນມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າ.
ຫລັງຈາກການຕີມູນຄ່ າໃນເບືອງຕົ
້ ງ ແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໂ້ ດຍກົງໃນປະເພດທຶນ (ໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານນອກການ
ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນທີ່ບ່ ເກີດຂຶນຈິ
ທຸ ລະກິດ) ເປັ ນ “ເງ ິນແຮສາລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ”. ເມື່ອການລົງທຶນດັ່ງກ່ າວໝົດການົດ, ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນສະສົມ
ກ່ ອນໜ້ານີ ້ ຈະຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ ວ່ າແມ່ ນ “ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ”
້
ເມື່ອທະນາຄານລົງ ທຶນ ຫລາຍກວ່ າໜຶ່ງລາຍການໂດຍນ າໃຊ້ຫ ລັກ ຊັບ ຄ າປະກັ
ນ ດຽວກັນ , ມັນ ຈະຖືກ ສະສາງອອກຕາມ
້ ອນ-ອອກກ່ ອນ. ເງ ິນປັ ນຜົນທີ່ຫາມາໄດ້ໃນຊ່ ວງໄລຍະການຖືຊບ
ັ ສິນການເງ ິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນ
ຫລັກການເຂົາກ່
ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານລວມການກິດຈະການ ວ່ າເປັນ “ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານອື່ນໆ” ເມື່ອສິດຂອງການ

້ ເມື່ອການຂາດທຶນເພີ່ມຂຶນເນື
້ ່ ອງຈາກການເສື່ອມມູ ນຄ່ າຂອງການລົງ ທຶນ
ັ ເງ ິນປັ ນຜົນຂອງທະນາຄານ ຖືກສ້າງຂຶນ.
ໄດ້ຮບ
ດັ່ງກ່ າວນັນ້ ຈະຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ ວ່ າເປັ ນ “ການຫັກຄ່ າເສື່ອມການລົງທຶນທາງ
ການເງ ິນ” ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ເງ ິນແຮສາລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ”.

6.2.7

ການລົງທຶນທີ່ຖືໄວ້ຈນົ ຄົບການົດ
ົ ຄົບການົດແມ່ ນຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ບ່ ແມ່ ນອະນຸພນ
ັ ທາງການເງ ິນ ເຊິ່ງມີການການົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ ້ງ
ການລົງທຶນທີ່ຖືໄວ້ຈນ
້
ຫ ື ສາມາດການົດໄດ້ໄລຍະເວລາໃນການຊາລະ ແລະ ໄດ້ການົດວັນຄົບການົດໄວ້ແລ້ວ, ເຊິ່ງທະນາຄານມີຄວາມຕັງໃຈ
ແລະ
້
້ ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈນ
ົ ຄົບການົດ. ພາຍຫລັງການຮັບຮູ ມ
້ ູນຄ່ າເບືອງຕົ
ົ ຄົບການົດຈະຖືກບັນທຶກອີງ
ສາມາດຖືໄວ້ຈນ
ນ,
້
ີ ງົ
ຕາມຕົນທຶນ ບວກໃຫ້ ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ໂດຍຄິດໄລ່ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມສັນຍາຕາມແບບວິທຄ

ົ ຄົບການົດ ຈະຖືກປະເມີນຄ່ າເສື່ອມເປັ ນແຕ່ ລະໄລຍະ. ຈະມີການຫັກຄ່ າເສື່ອມຂອງຫລັກ
ຕົວ. ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈນ
້ ນຊື ້ ຫ ື ໄລຍະເວລາຂອງການຫຸ ດລົງຂອງລາຄາມີ
ິ າມີການຫຸ ດລົງ ຫ ື ຫຸ ດລົງຕ່ າກວ່ າຕົນທຶ
ຊັບປະເພດນີ ້ ຖ້າຫາກມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້
ລັກສະນະຍາວນານ. ຄ່ າເສື່ອມທີ່ເກີດຈາກຫລັກຊັບແບບນີຈະຖື
ກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານລວມການ
່
ກິດຈະການ ໃນພາກສ່ ວນຂອງ “ລາຍຈ່ າຍຈາກຂາດທຶນສິນເຊືອ”.

້ ບການົດ (ນອກເໜືອຈາກມີ
ົ ຄົບການົດໃໝ່ ກ່ ອນມືຄົ
ຖ້າທະນາຄານຕ້ອງການຂາຍ ຫ ື ຈັດປະເພດການລົງທຶນທີ່ຖືໄວ້ຈນ
ົ ຄົບການົດທັງໝົດຈະຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ
ເຫດການໃດໜຶ່ງສະເພາະ), ລາຍການຄັງຫລັກຊັບທີ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດ ຖືໄວ້ຈນ
ັ ປະເພດຊັບສິນ
ຈະຕ້ອງຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ເປັ ນ ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຈະຖືກຫ້າມບ່ ໃຫ້ຈດ
່
ົ ຄົບພາຍໃນ 2 ປີ
ການເງ ິນໃດໆໃຫ້ເປັນຊັບສິນການເງ ິນທີຖືໄວ້ຈນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.2

້ ນ້ ແລະ ການຕີມນ
ູ ຄ່ າຕາມພາຍຫງັ (ຕ່ )
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ - ການຮັບຮູ ໃ້ ນເບືອງຕົ

6.2.8

ູ ຄ້າ
ໜີຕ້້ ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ລກ
້ ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ’ ແລະ ‘ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ’, ລວມມີຊບ
ັ ສິນການເງ ິນທີ່ບ່ ແມ່ ນອະນຸພນ
ັ ທີ່ມີໄລຍະ
‘ໜີຕ້
້
້ ່ ໄດ້ມກ
ົ ນບ
ີ ານຊື-ຂາຍໃນຕະຫ
ເວລາ ຫ ື ສາມາດການົດໄລຍະເວລາການຊາລະທີ່ແນ່ ນອນ ເຊິ່ງລາຄາຊັບສິນເຫ່ ານັ
າດ, ນອກເໜືອ
ຈາກ:
►
►
►

່ ຈະຂາຍທັນທີ ຫ ື ທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດ້ໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ນັນກ
້ ່ ກັບການ
້
້ ່ ຂຶນຢູ
ທະນາຄານມີຄວາມຕັງໃຈທີ
້ ນ,
້ ການົດຕາມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າຜ່ານກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ;
ຮັບຮູ ເ້ ບືອງຕົ
້ ນ້ ແລະ ການົດມູນຄ່ າຂາຍ;
້ ູນຄ່ າເບືອງຕົ
ທະນາຄານຮັບຮູ ມ
ທະນາຄານອາດຈະບ່ ໄດ້ກາໄລຈາກການລົງທຶນທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນ.

້
້ ເງ ິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ຈະຖືກບັນທຶກລົງ
ຫງັ ຈາກການປະເມີນເບືອງຕົ
ນ,
ບັນຊີນາໃຊ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ (ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ “EIR”) ລົບໃຫ້ລາຍຈ່ າຍຄ່ າເສື່ອມ. ຄ່ າເສື່ອມຖືກຄິດໄລ່
້ ນທີ່ເປັນ ສ່ ວນໜຶ່ງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ.
ໂດຍຄານຶງເຖິງສ່ ວນຫຸ ດຂອງຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາ ແລະ ຄ່ າທານຽມ ແລະ ຕົນທຶ

້ ທະນາຄານໄດ້ຮບ
ັ ຮູ ລ້ າຍຮັບດອກເບ້ຍໂດຍການນາໃຊ້ອດ
ັ ຕາຜົນຕອບແທນເຊິ່ງເປັ ນອັດຕາການຄາດຄະເນທີ່ດີ
ເພາະສະນັນ,
້ ຈຶ່ງມີການຮັບຮູ ຜ
້ ນ
ົ ກະທົບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ
ທີ່ສຸ ດຂອງອັດຕາຜົນຕອບແທນຄົງທີ່ຕາມອາຍຸ ເງ ິນກູ,້ ດັ່ງນັນ,
ິ ຜະລິດຕະພັນ (ການຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າ, ດອກ
ໃນການຄິດໄລ່ ຄ່ າທານຽມໃນໄລຍະຕ່ າງໆ ແລະ ລັກສະນະອື່ນໆຂອງວົງຈອນຊີວດ
ເບ້ຍ ແລະ ຄ່ າບລິການ).
້ ຫ ື ຫຸ ດລົງ ຂອງມູນຄ່ າໃນໃບ
ຖ້າຫາກວ່ າການຄາດຄະເນມີການປັ ບປຸ ງແກໄ້ ຂ, ຈະຕ້ອງມີການບັນທຶກການດັດແກເ້ ພີ່ມຂຶນ
້ ມູນຄ່ າດັດແກ ້ດັ່ງກ່ າວຈະຖືກ
ລາຍງານຖານະການເງ ິນ ອີງຕາມການເພີ່ມຂຶນ້ ຫ ື ຫຸ ດລົງຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍ. ຫງັ ຈາກນັນ,
ຄິດໄລ່ ຄ່ າເສື່ອມ ແລະ ຖືກບັນທຶກເປັນດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ.

້
້ ກ
ື ຖອນ, ເງ ິນກູດ້ ່ ງກ່
ັ າວນັນຈະຖື
ທະນາຄານອາດຈະອອກຂຜູ້ ກພັນເງ ິນກູເ້ ມື່ອເງ ິນກູຖ
ກຈັດປະເພດເປັ ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີ
້
້ ຂຜູ້ ກພັນເຫລົ່ານີຈະຖື
ໄວ້ເພື່ອຄ້າຂາຍເພາະວ່ າຈຸດປະສົງແມ່ ນຂາຍເງ ິນກູໄ້ ລຍະສັນ.
ກບັນທຶກ ແລະ ຖືກປະເມີນຕາມມູນຄ່ າ
ຍຸ ດຕິທາຜ່ານກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.
້ ຂຜູ້ ກພັນຈະຖືກບັນທຶກເມື່ອສັນຍາໄດ້
້ ກຖອນ, ກ່ ຈະຖືກຮັກສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບ່ ຂາຍໃນໄລຍະສັນ,
ເມື່ອເງ ິນກູຖື
້ ແລະ ມີແນວໂນ້ມບົ່ງບອກວ່ າການຂາດທຶນຈະເພີ່ມຂຶນ້ (ຕົວຢ່າງ: ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ).
ຖືກເຮັດຂຶນ

6.2.9

ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູຢື້ ມອື່ນ
້ ກລົງຕາມສັນຍາທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີ
້ ມ” ປະກອບມີຂຕົ
“ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູຍື
້
ພັນທະທີ່ ຕ້ອງຈ່ າຍເງ ິນສົດ ຫ ື ຊັບສິນການເງ ິນອື່ນໆໃຫ້ແກ່ ເຈົາຂອງສັ
ນຍາ.
້ ນ,
້ ‘ເງ ິນກູຢ້ ື ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູຢ້ ື ມ’ ຈະຖືກປະເມີນອີງຕາມການ
ຫງັ ຈາກມີການປະເມີນເບືອງຕົ
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ (‘EIR’). ມູນຄ່ າເສື່ອມຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍອີງ ຕາມສ່ ວນຫລຸ ດ ແລະ ຄ່ າ
ຫັກມູນຄ່ າເສື່ອມໂດຍນາໃຊ້ອດ
້ ນທີ່ເປັນສ່ ວນໜຶ່ງຂອງການຄິດໄລ່ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ.
ທານຽມຂອງໜີ ້ ແລະ ຕົນທຶ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.2

້ ນ້ ແລະ ການຕີມນ
ູ ຄ່ າຕາມພາຍຫງັ (ຕ່ )
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ - ການຮັບຮູ ໃ້ ນເບືອງຕົ

6.2.10 ການຈັດປະເພດຊັບສິນການເງ ິນຄືນໃໝ່
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ຈດ
ັ ປະເພດຄືນໃໝ່ ສາລັບບັນດາຊັບສິນທາງການເງ ິນ ທີ່
ເລີ່ມຈາກວັນທີ 1 ກລະກົດ 2008, ທະນາຄານໄດ້ຮບ
້ ອງຮັບ”, ຫ ື “ຊັບ
ບ່ ແນ່ ນອນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອການຄ້າ” ໄປເປັ ນ “ຊັບສິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ”, “ເງ ິນກູ ້ ແລະ ໜີຕ້
ົ ຄົບການົດ”. ນັບຈາກວັນທີດ່ ງກ່
ັ າວ, ທະນາຄານຍັງໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ຈດ
ັ ປະເພດຄືນໃໝ່ ບັນດາເຄື່ອງມືການ
ສິນທີ່ຖືໄວ້ຈນ
້ ອງຮັບ”. ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ຈະ
ເງ ິນທີ່ ນອກເໜືອຈາກ “ເຄື່ອງມືການເງ ິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ” ໄປເປັ ນ “ເງ ິນກູ ້ ແລະ ໜີຕ້
້ ່ ຕີມູນຄ່ າຄືນ, ເຊິ່ງມູນຄ່ າດັ່ງກ່ າວນັນຈະກາຍເປັ
້
້ ນໃໝ່ .
ິ າໃນມືທີ
ຖືກບັນ ທຶກດ້ວຍມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ນມູນຄ່ າຕົນທຶ

ສາລັບຊັບສິນການເງ ິນທີ່ຖືກຈັດເປັ ນປະເພດອອກຈາກ “ຊັບສິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ”, ທຸ ກໆກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີ່ເກີດຈາກຊັບ
້
ັ ຍາທີ່ຍັງ
ສິນດັ່ງກ່ າວໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ໄດ້ລງົ ບັນຊີເປັ ນທຶນເຈົາຂອງແມ່
ນຖືກສະສາງໄປເປັນກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຈາກອາຍຸ ສນ
້ ນ ໃໝ່ ແລະ ກະແສ
ື ຂອງການລົງ ທຶນ ໂດຍນ າໃຊ້ອ ດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວ ຈິງ . ທຸ ກ ໆສ່ ວນຜິດ ດ່ ຽງລະຫວ່ າງມູ ນ ຄ່ າຕົນທຶ
ເຫ ອ
ັ ຍາທີ່ຍັງເຫອ
ື ຂອງຊັບສິນໂດຍໃຊ້ອດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ. ຖ້າ
ເງ ິນສົດທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ ນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມອາຍຸ ສນ
້
້
ຊັບສິນຖືກການົດວ່ າມີການເສື່ອມຄ່ າມູນຄ່ າທີ່ລົງບັນຊີເປັ ນທຶນເຈົາຂອງນັ
ນແມ່
ນຈະຖືກນາມາລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນ
ການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ.
ັ ອອກຈາກ “ຊັບສິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອການຄ້າ” ເປັ ນ
ໃນບາງກລະນີ ທະນາຄານອາດຈະຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າທີ່ບ່ ແມ່ ນອານຸພນ
້ ອງຮັບ” ຖ້າການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນສອດຄ່ ອງກັບຄວາມໝາຍຂອງເງ ິນກູ ້ ແລະ ໜີຕ້
້ ອງຮັບ ແລະ
ປະເພດ “ເງ ິນກູ ້ ແລະ ໜີຕ້

ທະນາຄານມີ ເຈດຈານົງໃດໜຶ່ງ ແລະ ສາມາດຄອບຄອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ ສາລັບເປັ ນຊັບສິນທີ່ຍຶດໄດ້ໃນອະນາຄົດ ຫ ື
ຄອບຄອງໄວ້ ຈົນຄົບການົດ. ຖ້າຊັບສິນການເງ ິນຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ແລະ ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຄາດຄະເນເງ ິນສົດທີ່ຈະໄດ້
້ ຜົນກະທົບຂອງການ
ັ ເງ ິນສົດດັ່ງກ່ າວເພີ່ມຂຶນ,
ຮັບໃນອະນາຄົດເພີ່ມໃນພາຍຫລັງເນື່ອງຈາກວ່ າຄວາມສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮບ
້ ນ້ ແມ່ ນໄດ້ບນ
້ ່ ການຄາດຄະເນມີການປ່ຽນແປງ.
ັ ທຶກເປັນການດັດແກ ້ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ ຈາກມືທີ
ເພີ່ມຂຶນນັ
້
່ ອງມື.
ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ແມ່ ນການເລືອກໂດຍຄະນະອານວຍການ ແລະ ຖືກການົດເປັນເຄື່ອງມືໂດຍພືນຖານເຄື

6.3

ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ້ ນທາງການເງ ິນ

6.3.1

ຊັບສິນທາງການເງ ິນ
ັ ) ຈະຖືກຢຸ ດຮັບຮູ ້
ຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຫ ື ສ່ ວນໜຶ່ງຂອງຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື ສ່ ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ ມຊັບສິນການເງ ິນທີ່ຄ້າຍຄືກນ
່
່
່
້
່
່
ີ
ັ ກະແສເງ ິນສົດຈາກຊັບສິນທີໄດ້ຫມົດອາຍຸ ແລ້ວ. ນອກຈາກນີ, ທະນາຄານຍັງຢຸ ດຮັບ
ເປັ ນຊັບສິນ ກຕເມືອສິດທິທຈະໄດ້
ຮບ
ີ ບສິນດັ່ງກ່ າວຖືກໂອນ ແລະ ການໂອນດັ່ງກ່ າວສອດຄ່ ອງກັບເງ່ ອນໄຂການຢຸ
ື
ຮູ ເ້ ປັນຊັບສິນ ໃນກລະນີທ່ ຊັ
ດຮັບຮູ .້
ທະນາຄານຖືວ່າໄດ້ໂອນຊັບສິນຖ້າຫາກວ່ າ:
 ທະນາຄານໄດ້ໂອນກາມະສິດທັງໝົດໃນການຮັບກະແສເງ ິນສົດຈາກຊັບສິນ ຫ ື
ັ ທະຜູ ກພັນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່ າຍກະແສເງ ິນສົດທີ່ຈະໄດ້ຮບ
ັ ທັງໝົດ
 ການຮັກສາສິດທິໃນການຮັບກະແສເງ ິນສົດ ແຕ່ ຕ້ອງມີພນ
ໃນອະນາຄົດໂດຍທັນທີໃຫ້ພາກສ່ ວນທີສາມພາຍໃຕ້ຮູບແບບ ‘ການຕິດພັນ’.
້ ເມື່ອທະນາຄານຖືສດ
ິ ຕາມສັນຍາ ເພື່ອຮັບ
ການຕິດພັນ ເປັ ນການເຮັດທຸ ລະກາຜ່ານທະນາຄານຖືເປັ ນລາຍການທີ່ເກີດຂຶນ
ກະແສເງ ິນສົດຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຊັບສິນເດີມ), ແຕ່ ຖືເປັ ນພາລະຜູ ກພັນຕາມສັນຍາທີ່ຈະຕ້ອງຈ່ າຍຊາລະເງ ິນສົດໃຫ້
້ ່ ງຕ່ ໄປນີ.້ ນະວັນທີ 30
້ ບ
ັ ສຸ ດທ້າຍ), ເມື່ອມີການປະຕິບດ
ັ ຕາມເງ່ ອນໄຂທັ
ື
ແກ່ ກິດຈະການຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງແຫ່ ງ (ຜູ ຮ
ງສາມຂດັ
ັ ສິນທາງການເງ ິນພາຍໃຕ້ຮູບແບບດັ່ງກ່ າວ.
ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານບ່ ມີຊບ
29

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງັ ລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.3

ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ້ ນທາງການເງ ິນ (ຕ່ )

6.3.1

ຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຕ່ )
ື
ການໂອນຈະສອດຄ່ ອງກັບເງ່ ອນໄຂການຢຸ
ດຮັບຮູ ້ ກຕ່ ເມື່ອ:



ທະນາຄານໄດ້ໂອນຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນທັງໝົດຂອງຊັບສິນດັ່ງກ່ າວ ຫ ື
ທະນາຄານບ່ ໄດ້ໂອນຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສ່ ຽງທັງໝົດໄວ້ ແລະ ຜົນຕອບແທນຂອງຊັບສິນ ທັງໝົດ, ແຕ່
ໄດ້ໂອນການຄວບຄຸ ມຊັບສິນດັ່ງກ່ າວແລ້ວ

້ ນດ້ານເທິງ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່ າການຄວບຄຸ ມ ຈະຖືກໂອນຖ້າຫາກຜູ ຮ
້ ບ
ັ ໂອນມີຄວາມສາມາດໃນການ
ອີງຕາມຂມູ
ຂາຍຊັບສິນໃຫ້ແກ່ ບຸ ກຄົນທີສາມທີ່ບ່ ກ່ ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄວາມສາມາດດັ່ງກ່ າວໄດ້ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ່ ມີຂ ້
ຈາກັດໃດໆກ່ ຽວກັບການໂອນ.
້ ວມໃນຮູ ບແບບການຕິດພັນ, ແລະ ບ່ ໄດ້
ເມື່ອທະນາຄານໄດ້ໂອນສິດໃນການຮັບເງ ິນສົດຈາກຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື ໄດ້ເຂົາຮ່
ໂອນ ຫ ື ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນທັງໝົດຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໄດ້ໂອນສິດໃນການຄວບຄຸ ມຊັບສິນ, ຊັບສິນ
້ ນໃນເຄືອ,
້
ີ້
ຈະຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນເວລາທີ່ທະນາຄານຍັງມີສ່ວນກ່ ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນນັນໆ.
ໃນກລະນີນທະນາຄານຍັ
ງຮັບຮູ ເ້ ປັ ນໜີສິ
້ ນທີ່ຕິດພັນແມ່ ນ ຖືກປະເມີນບົນພືນຖານທີ
້
່ ວ່ າມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ
ຊັບສິນທີ່ຖືກໂອນ ແລະ ໜີສິ
ທະນາຄານທີ່ມີຢ່ ູ.

້
ການສືບຕ່ ຂອງຮູ ບແບບຂອງການຄາປະກັ
ນຕ່ ຊັບສິນທີ່ໄດ້ໂອນ ແມ່ ນຖືກຕີມູນຄ່ າໃນລະດັບຕ່ າກວ່ າມູນຄ່ າເດີມຂອງຊັບສິນ
ແລະ ມູນຄ່ າສູງສຸ ດຂອງການພິຈາລະນາວ່ າ ທະນາຄານມີຄວາມສາມາດໃນການຊາລະໜີ.້
້
້ ນ
ັ ດາຊັບສິນທາງການເງ ິນໂດຍສະເພາະການໃຫ້ກຢ
ູ ້ ື ມແກ່ ລູກຄ້າ ເມື່ອເງ່ ອນໄຂ
ື
ນອກຈາກນີທະນາຄານຍັ
ງຢຸ ດຮັບຮູ ບ
ແລະ ຂ ້
ີ ານເຈລະຈາກັນໃໝ່ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເປັນກູຢື້ ມໃໝ່ , ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງຈະຖືກບັນທຶກເປັນຄ່ າເສື່ອມ
ຕົກລົງສ່ ວນໃຫຍ່ ໄດ້ມກ
ໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ.

6.3.2

ໜີສິ້ ນທາງການເງ ິນ
້ ນທາງການເງ ິນຈະຖືກຢຸ ດຮັບຮູ ໃ້ ນບັນຊີເມື່ອພັນທະຕ່ ກັບໜີສິ
້ ນດັ່ງກ່ າວໄດ້ສນສຸ
ິ ້ ດ ຫ ື ໄດ້ມກ
ີ ານຍົກເລີກ ຫ ື ໝົດອາຍຸ .
ໜີສິ
້ ນການເງ ິນທີ່ມີຢ່ ູຖືກແທນທີ່ ດ້ວຍໜີສິ
້ ນອື່ນໆຈາກເຈົາໜີ
່ ແຕກຕ່ າງກັນ, ຫ ື ປັ ບປຸ ງເງ່ ອນໄຂຂອງ
້ ຜູ້ ເ້ ກົ່າໃນເງ່ ອນໄຂທີ
ື
ື
ເມື່ອໜີສິ

້ ນທີ່ມີຢ່ ູ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫ ື ການປັບປຸ ງຖືກປະຕິບດ
ັ ເຊັ່ນດຽວກັບການສະສາງບັນຊີໜສິ
ີ ້ ນເດີມອອກ ແລະ ຮັບຮູ ໜ
້ ີ້
ໜີສິ
ສິນໃໝ່ , ແລະ ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງ ຂອງຍອດຍົກມາຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ ແລະ ການພິຈາລະນາທີ່ໄດ້
ຈ່ າຍຈະຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ.

6.4

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ
້ ດໃບລາຍງາຍຖານະການເງ ິນວ່ າມີຫລັກຖານຊັດເຈນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ າຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື
ທະນາຄານປະເມີນໃນມືເຮັ
ກຸ່ ມຂອງຊັບສິນການເງ ິນມີການເສື່ອມມູນຄ່ າ ຫ ື ບ່ . ຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື ກຸ່ ມຂອງຊັບສິນການເງ ິນຈະຖືວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍ
້
ຖ້າພຽງແຕ່ ວ່ າມີ ຫລັກຖານຊັດເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນຂອງໜຶ່ງ ຫ ື ຫລາຍເຫດການທີ່ປະກົດຂຶນຫລັ
ງຈາກ ມີການ
່
່
ັ ສິນ (ເກີດມີ “ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶງ (ຫ ື ຫລາຍເຫດການ) ໄດ້ສງຜົ
ົ ນກະທົບ ເຖິງການ
ຮັບຮູ ຊ້ ບ
ຄາດຄະເນກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ຂອງຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື ກຸ່ ມຂອງຊັບສິນການເງ ິນທີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອ
ຖື.
30

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງັ ລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
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ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຕ່ )
້ ດວ່ າຜູ ກ
້ ຢ
ູ ້ ື ມ ຫ ື ກຸ່ ມຂອງຜູ ກ
້ ຢ
ູ ້ ື ມແມ່ ນມີຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກທາງດ້ານ ການ
ຫລັກຖານຂອງການເສື່ອມມູນຄ່ າອາດລວມມີ: ຕົວຊີວັ
່
້
້
ເງ ິນ, ການຜິດສັນຍາ ຫ ື ບສາມາດຊາລະຕົນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ມີຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ວ່າພວກເຂົາ ຈະລົມລະລາຍ
ຫ ື ການ
້ ນອື່ນໆທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ າກະແສເງ ິນສົດທີ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄົດ ຫລຸ ດລົງ ເຊັ່ນ:
ປັບປຸ ງລະບົບ ການເງ ິນຄືນໃໝ່ ແລະ ຂມູ
ື
ການປ່ຽນແປງໜີ ້ ເກີນການົດ ຫ ື ເງ່ ອນໄຂດ້
ານເສດຖະກິດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສັນຍາ.

6.4.1

ຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ຮັບຮູ ຕ້ າມຄ່ າເຊື່ອມມູນຄ່ າ
ການຂາດທຶນການເສື່ອມມູນຄ່ າ
ສາລັບຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ບັນທຶກຕາມມູນຄ່ າສຸ ດທິຫລັງຫັກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າ (ເຊັ່ນ: ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລູກ
້ ມ ແລະ ການກູຢື້ ມອື່ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມີນຫກ
ັ ຖານຂອງການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນວ່ າ
ຄ້າ ແລະ ທຶນກູຍື
້ າຄັນ ຫ ື ບ່ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເພາະໂດຍຜູ ບ
້ ລິຫານ.
ມີຫລັກຖານການເສື່ອມຄ່ າຂອງຊັບສິນການເງ ິນນັນສ

້ ຈານວນຄ່ າເສື່ອມຈະຖືກຕີມູນຄ່ າເປັ ນສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງຍອດຍົກມາຂອງຊັບ ສິນ
ຖ້າຫາກມີຫລັກຖານວ່ າຄ່ າເສື່ອມເກີດຂຶນ,
ື ປັດຈຸບນ
ັ ຂອງກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ (ບ່ ລວມເອົາຄ່ າເສື່ອມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນ້ ໃນອະນາຄົດ). ຍອດຍົກມາ
ແລະ ຍອດເຫອ
ັ ຊີຄ່າເສື່ອມ ແລະ ຈານວນຄ່ າເສື່ອມທີ່ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ.
ຂອງຊັບສິນແມ່ ນຫລຸ ດລົງ ຍ້ອນນາໃຊ້ບນ
ັ ຕາດອກເບ້ຍກະແສເງ ິນສົດ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກສືບຕ່ ຄິດໄລ່ ຕາມຍອດຍົກມາທີ່ຫລຸ ດລົງ ແລະ ຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍນາ ໃຊ້ອດ
ັ ”.
ໃນອະນາຄົດ ເພື່ອປະເມີນຄ່ າເສື່ອມ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຖືກລົງບັນຊີໃນ “ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືກນ

້ ແລະ ເມື່ອ
້ ອ
້ ມກັບລາຍຈ່ າຍທີ່ຕິດພັນຈະຖືກສະສາງອອກ ເມື່ອທະນາຄານໄດ້ພຈ
ິ າລະນາວ່ າຈະບ່ ສາມາດເກັບໜີໄດ້
ເງ ິນກູພ
້
ຫລັກຊັບຄາ້ ປະກັນຖືກໂອນໃຫ້ທະນາຄານ. ຖ້າໃນປີ ຕ່ ມາ, ຄ່ າເສື່ອມໜີເສຍຈະເພີ
ມຂຶນ້ ຫ ື ຫລຸ ດລົງຍ້ອນວ່ າມີເຫດການ ເກີດ

້
້
່ ຖືກຫັກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີຈະເພີ
້
້ ຫ ື ຫລຸ ດລົງໂດຍການດັດແກ ້ ໃນບັນຊີ
ຂຶນຫລັ
ງຈາກໄດ້ ຫັກຄ່ າເສື່ອມ, ຄ່ າເສື່ອມໜີເສຍທີ
ມຂຶນ
້
ັ້
ລາຍຈ່ າຍ, ຖ້າໃນອະນາຄົດຈະສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ມູນຄ່ າທີ່ເກັບຄືນໄດ້ນນຈະຖື
ກລົງບັນຊີເບືອງມີ
ໃນ “ລາຍຮັບ”.
ັ ຂອງກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ແມ່ ນມູນຄ່ າໃນປັດຈຸບນ
ັ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງຂອງ ຊັບ
ມູນຄ່ າປັດຈຸບນ
່
້ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍທີຜັນແປ, ອັດຕາສ່ ວນຫລຸ ດສາລັບການຕີມູນຄ່ າຂອງ ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າແມ່ ນອັດ ຕາ
ສິນການເງ ິນ. ຖ້າເງ ິນກູມ
ັ . ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຈດ
ັ ປະເພດຊັບສິນການຄ້າເປັ ນເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າ, ອັດຕາສ່ ວນ ຫລຸ ດ
ດອກເບ້ຍຕົວຈິງໃນປັ ດຈຸບນ
່
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງໃນປັດຈຸບນ
ັ .
ສາລັບຄິດໄລ່ ຄ່ າເສືອມແມ່ ນ ຕ້ອງນາໃຊ້ອດ
້
ັ ຂອງກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງຫລັກຊັບຄາປະກັ
ົ ກະທົບຕ່ ກະແສ
ການຄິດໄລ່ ມູນຄ່ າປັ ດຈຸບນ
ນ ມີຜນ
້
້
ົ ໃຫ້ຕນທຶ
ົ ້ ນຂອງຫລັກຊັບຄາປະກັ
ັ ແລະ ຂາຍ ບ່
ເງ ິນສົດ ອາດເປັ ນຜົນມາຈາກຫລັກ ຊັບຄາປະກັ
ນທີ່ຍຶດມາໄດ້ລບ
ນທີ່ໄດ້ຮບ
ວ່ າການຍຶດຫລັກຊັບຈະເປັນໄປໄດ້ ຫ ື ບ່ ກ່ ຕາມ.

ຮູ ບແບບການເສື່ອມມູນຄ່ າເປັ ນກຸ່ ມ
ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການປະເມີນຄ່ າເສື່ອມເປັ ນກຸ່ ມ, ຊັບສິນການເງ ິນແມ່ ນຖືກຈັດເປັ ນກຸ່ ມ ຕາມລັກສະນະຄວາມ ສ່ ຽງທີ່ຄ້າຍ ຄື
້ ດຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໃນການຈ່
້
ື
ກັນ ເຊິ່ງເປັ ນຕົວຊີວັ
າຍເງ ິນຈານວນທັງໝົດອີງຕາມເງ່ ອນໄຂໃນສັ
ນຍາ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ອີງ
້
ຕາມພືນຖານຂອງການປະເມີ
ນຜົນຄວາມສ່ ຽງການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຫ ື ການໃຫ້ຄະແນນໂດຍພິຈາລະນາຈາກ ປະເພດຊັບສິນ,
້ ມສາດ, ປະເພດຂອງຫກ
້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ປະເພດອຸ ດສາຫະກາ, ສະຖານທີ່ຕັງພູ
ນ, ສະຖານະພາບທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປັ ດໄຈອື່ນໆທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງ).
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງັ ລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.4

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຕ່ )

6.4.1

ຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ຮັບຮູ ຕ້ າມມູນຄ່ າຕັດຈາໜ່ າຍ (ຕ່ )
້
ກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດຂອງກຸ່ ມຊັບສິນການເງ ິນທີ່ມີການຫັກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າເປັ ນກຸ່ ມແມ່ ນຖືກຄາດຄະເເນບົນພືນຖານ
ັ ສະນະຄວາມສ່ ຽງສິນເຊື່ອທີ່ຄ້າຍຄືກນ
ັ ໃນກຸ່ ມ. ການເສື່ອມຄ່ າຜ່ານມາຖືກດັດແກ ້ບົນ
ການເສື່ອມຄ່ າຜ່ານມາຂອງຊັບສິນທີ່ມີລກ
້
້ ນທີ່ມີໃນປັ ດຈຸບນ
ັ ເພື່ອສ່ ອງແສງເຖິງຜົນກະທົບຂອງເງ່ ອນໄຂໃນປັ
ື
ັ ເຊິ່ງການເສື່ອມຄ່ າຜ່ານມາແມ່ ນ ເປັ ນ
ພືນຖານຂ
ມູ
ດຈຸບນ
ື
່ ານມາ ທີ່ບ່ ສົ່ງຜົນກະທົບໃນປັດຈຸບນ
ັ .
ບ່ ອນອີງ ແລະ ເພື່ອຍ້າຍຜົນກະທົບຂອງເງ່ ອນໄຂໃນໄລຍະຜ

ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີ່ສ່ ອງແສງເຖິງກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ແລະ ເປັ ນໄປໃນທາງດຽວກັນກັບ ການປ່ຽນແປງ
້ ນທີ່ສັງເກດໄດ້ຈາກປີ ຕ່ ປີ (ເຊັ່ນການປ່ຽນແປງອັດຕາການວ່ າງງານ, ລາຄາຊັບສິນ, ລາຄາ ສິນຄ້າ, ເງ່ ອນໄຂການຊ
ື
ຂອງຂມູ
າລະ,
້ ມມຸ ດຖານທີ່ນາ
ີ ານ ແລະ ຂສົ
ຫ ື ປັດໄຈອື່ນໆທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການຂາດທຶນໃນກຸ່ ມ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການ ຂາດທຶນ). ວິທກ
ົ ທວນຄືນຢ່າງເປັນປົ ກກະຕິ ເພື່ອຫລຸ ດສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງຂາດທຶນ
ໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດໄດ້ທບ
ທີ່ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທຶນຕົວຈິງ.

6.4.2

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງການລົງທຶນທາງການເງ ິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
ັ ທຶກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຕ່ ການລົງທຶນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ເມື່ອເກີດການຫຸ ດລົງທີ່ສາຄັນ ຫ ື ການຫຸ ດລົງ ໃນມູນຄ່ າ
ທະນາຄານຍັງໄດ້ບນ
້ ນ ຂກ
້ ານົດທີ່ “ສາຄັນ” ຫ ື “ຍາວນານ” ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ, ການພິຈາລະນາດັ່ງກ່ າວນີ ້ ທະນາຄານປະເມີນ
ິ າທີ່ຕ່ າກວ່ າຕົນທຶ
ຍຸ ຕທ
້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ການົດຂອບເຂດຂອງມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າທີ່ຕ່ າກວ່ າຕົນ້
ລະຫວ່ າງຫາຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຮຸ ນ
ທຶນ.

6.4.3

້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ການປະເມີນມູນຄ່ າຫກ
ນ
້
ີ ່ ຈະນ
ີ
ທະນາຄານຊອກຫາວິທທ
າໃຊ້ຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເພື່ອຫລຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ ຽງຂອງຊັບສິນການເງ ິນ. ຫລັກ
້
້
ິ ເຊື່ອ/ໜັງສືຄາປະກັ
ຊັບຄາປະກັ
ນອາດເປັ ນໄດ້ຫລາຍຮູ ບແບບ ເຊັ່ນ ເງ ິນສົດ, ຫລັກຊັບ, ໜັງສືສນ
ນ, ອະສັງຫາລິມະ ຊັບ, ໜີ ້
້ ກລົງທີ່ຮັດກຸ ມ. ໂດຍທົ່ວໄປ,
ຕ້ອງຮັບ, ເຄື່ອງໃນສາງ, ຊັບສິນທີ່ບ່ ແມ່ ນການເງ ິນອື່ນໆ ແລະ ການຍົກລະດັບສິນເຊື່ອ ເຊັ່ນ ຂຕົ
້ ່ ມຕົນ
້
້ ແລະ ຕາມບົດລາຍງານປະຈາປີ ຂ ອງ
ມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາຂອງຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນແມ່ ນຖືກປະເມີນໃນມູນຄ່ າຕ່ າສຸ ດໃນມືເລີ
ທະນາຄານ.
້ ນຕາມທ້ອງຕະຫາດສາລັບປະເມີນຊັບສິນການເງ ິນ ທີ່ໃຊ້ເປັ ນ
ເພື່ອການົດຂອບເຂດທີ່ຄວນເປັ ນໄປໄດ້ ທະນາຄານໄດ້ນາໃຊ້ຂມູ
້
ຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນ. ຊັບສິນການເງ ິນອື່ນໆທີ່ຍັງບ່ ສາມາດການົດມູນຄ່ າຕາມທ້ອງຕະຫາດ ຈະຖືກປະເມີນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ

້
້ ນ ທີ່ໄດ້ຈ າກ
ການປະເມີນ . ຫລັກ ຊັບ ຄ າປະກັ
ນ ທີ່ບ່ ແມ່ ນທາງການເງ ິນ, ເຊັ່ນ ອະສັງ ຫາລິມ ະຊັບ ຈະຖືກ ປະເມີນ ຕາມຂ ມູ
ພາກສ່ ວນພາຍນອກ ເຊັ່ນ ນາຍໜ້າ, ດັດສະນີ ລາຄາທີ່ພັກອາໄສ, ບົດລາຍງານການ ເງ ິນທີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວ ແລະ ແຫລ່ ງຂ ້
ື
ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືອ່ ນໆ.

6.4.4

້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ຫກ
ນທີ່ຖືກຍຶດ
້
າເນີນກິດຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ຫ ື
ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ ນການົດວ່ າຊັບສິນທີ່ຍຶດມາສາມາດນາໃຊ້ເຂົາໃນການດ
່
້
ຄວນຈະຂາຍ. ຊັບສິນທີເປັ ນປະໂຫຍດສາລັບການດາເນີນງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂົາໄປເປັ
ນຊັບສິນຕາມແຕ່ ລະປະເພດທີ່
້
ກ່ ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຈະຖືກຕີມູນຄ່ າຫຸ ດລົງຈາກມູນຄ່ າທີ່ຍຶດມາ ຫ ື ຍອດຍົກມາຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຄາປະກັ
ນ. ຊັບສິນທີ່ຖືກການົດວ່ າ
້ ່ ຍຶດຊັບສິນໂດຍສອດຄ່ ອງ
ຈະຂາຍອອກຈະຖືກໂອນເປັ ນຊັບສິນມີໄວ້ສາລັບຂາຍ ແລະ ຖືກຕີມູນຄ່ າຕາມມູນຄ່ າຕົວຈິງນະມືທີ
ກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງັ ລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.5

ການຫັກລ້າງເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ
້ ນທາງການເງ ິນແມ່ ນຖືກຫັກລ້າງກັນ ແລະ ມູນຄ່ າສຸ ດທິຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ, ຖ້າ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້ ແລະ ທະນາຄານຕັງໃຈຈະສະສາງໃນມູ
້
ຫາກວ່ າທະນາຄານຖືກບັງຄັບທາງກົດໝາຍໃຫ້ສະສາງຈານວນເງ ິນດັ່ງກ່ າວນັນ
ນຄ່ າ
້ ນໃນເວລາດຽວກັນ. ນີບ
້ ່ ແມ່ ນກລະນີທ່ ວໄປໃນຂ
້ ກລົງວ່ າດວ້ຍການຫັກລ້າງລະຫວ່ າງ
ົ
ສຸ ດທິ ຫ ື ຂາຍຊັບສິນເພື່ອຊາລະໜີສິ
ຕົ
້ ນ ແລະ ຊັບ ສິນ -ໜີສິ
້ ນ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອ ງໄດ້ຖືກ ສະແດງມູ ນ ຄ່ າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ນິ ສັງ ລວມ
ຊັບ ສິນ - ໜີສິ
ກິດຈະການ.

6.6

ັ ຮ່ ວມທຶນ
ການລົງທຶນໃນບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ ເຊິ່ງແມ່ ນຫົວໜ່ ວຍທຸ ລະກິດທີ່ມີການຄວບຄຸ ມຮ່ ວມກັນ, ດັ່ງນັນ້ ການຮ່ ວມ
ທະນາຄານແມ່ ນມີລາຍຮັບຈາກບລິສດ
້ ກລົງກັນ ການົດການຄວບຄຸ ມຮ່ ວມກັນໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸ ລະກິດ. ຂຕົ
້ ກລົງໄດ້ຕກ
ີ ຕົ
ົ ລົງເປັ ນເອກະສັນ ກັນ
ທຶນແມ່ ນໄດ້ມຂ
້ ກລົງທາງດ້ານການເງ ິນ ແລະ ການດາເນີນງານໃນການຮ່ ວມທຶນ.
ສາລັບຂຕົ

້ າຍຮັບຈາກບ ລິສ ດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ ຕາມຮູ ບແບບວິທສ
ີ ່ ວນໄດ້ສ່ ວນເສຍ. ພາຍໃຕ້ຮູບແບບນີ,້ ການລົງທຶນ ໃນ
ທະນາຄານ ຮັບຮູ ລ
້
້ ນໃນເບືອງຕົ
້ ມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງເງ ິນລົງທຶນແມ່ ນຖືກດັດແກເ້ ພື່ອຮັບຮູ ກ
ັ ຮ່ ວມທຶນ ແມ່ ນຖືກບັນທຶກຕາມຕົນທຶ
້ ານ
ບລິສດ
ນ.
້ ຂາຍ.
້
ັ ຮ່ ວມທຶນນະມືຊື
ົ ຕາມສັດສ່ ວນຂອງການລົງ ທຶນ
ປ່ຽນແປງຂອງສ່ ວນແບ່ ງໃນຊັບສິນສຸ ດທິຂອງກຸ່ ມ ຂອງບລິສດ
ຄ່ ານິຍມ
່
ັ ຮ່ ວມທຶນ ແມ່ ນລວມຢູ່ໃນມູນຄ່ າຕາມບັນຊີ ຂອງເງ ິນລົງທຶນ ແລະ ບໄດ້ແຍກຫັກຄ່ າເສື່ອມຕ່ າງຫາກ.
ໃນບລິສດ

ັ ຮ່ ວມທຶນ ແມ່ ນໄດ້ສ ະແດງໃຫ້ເ ຫັນ ຢູ່ ໃນໃບລາຍງານການດ າເນີນ ງານລວມ
ສ່ ວນແບ່ ງກ າໄລຂອງທະນາຄານຈາກບ ລິສ ດ
ກິດຈະການ. ກາໄລຈາກການດາເນີນງານຈາກພາຍນອກ ແລະ ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ພາຍຫງັ ອາກອນ ແລະ ເປັ ນລາຍຮັບທີ່ບ່
ັ ຮ່ ວມທຶນ.
ສາມາດຄວບຄຸ ມໄດ້ໃນການລົງທຶນໃນບລິສດ
ັ
ຫລັງຈາກນາໃຊ້ຮູບແບບການລົງທຶນແລ້ວ ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່ າ ຈາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ ຄ້ ່ າເສື່ອມ ຂອງການລົງທຶນໃນບລິສດ
້
່
່
່
ຮ່ ວມທຶນ ຫລື ບ. ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາໃນມືທີສ້າງເອກະສານລາຍງານ ວ່ າມີຫລັກຖານ ການເສືອມຄ່ າຂອງການລົງທຶນ ໃນ
້ ນດັ່ງກ່ າວ, ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າ ເປັ ນສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງຈານວນ
ັ ຮ່ ວມທຶນ ຫລື ບ່ . ຖ້າຫາກວ່ າມີຂມູ
ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ ແລະ ມູນຄ່ າຕາມບັນຊີນນ
ັ ້ ແລະ ຮັບຮູ ກ
້ ານຂາດທຶນຢູ່ ໃນໃບລາຍງານ
ເງ ິນທີ່ເກັບຄືນໄດ້ ຈາກການລົງທຶນໃນບລິສດ
ການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ.

6.7

ການຮັບຮູ ລ້ າຍຮັບ ແລະ ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍ
້
ລາຍຮັບແມ່ ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ທ່ ວ່ີ າຜົນປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກິດຈະໄຫ ເຂົາທະນາຄານ
້
້
ົ ນຈະຖື
ແລະ ລາຍຮັບເຫ່ ານັ
ກຕີມູນຄ່ າຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້. ຫລັກການການຮັບຮູ ສ້ ະເພາະດັ່ງຕ່ ໄປນີຈະຕ້
ອງຖືກປະເມີນກ່ ອນລາຍຮັບ
ຈະຖືກຮັບຮູ .້
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງັ ລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.7

ການຮັບຮູ ລ້ າຍຮັບ ແລະ ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍ (ຕ່ )

6.7.1

ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບຄ້າຍຄືກບັ ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍ
້ ນ ແລະ ຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ມີດອກເບ້ຍ ໄດ້ຈດ
ັ
ສາລັບທຸ ກໆເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນທີ່ຖືກຕີມູນຄ່ າຕາມລາຄາຄ່ າເສື່ອມຕົນທຶ
່
່
່
ິ າ ໂດຍຜ່ານກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ,
ປະເພດເປັ ນ ຊັບສິນທີມີໄວ້ເພືອຂາຍ ແລະ ເຄືອງມືທາງການເງ ິນໄດ້ການົດຕາມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ ເຊິ່ງແມ່ ນອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດຕົວຈິງທີ່ໄດ້ຈາກ
ລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ ນຖືກບັນທຶກໂດຍນາໃຊ້ອດ
ການຄາດຄະເນການຊາລະເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ຫ ື ລາຍຮັບຕາມອາຍຸ ການທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄື່ອງມືການເງ ິນ ຫ ື ໄລຍະສັນ້

້ ນທາງການເງ ິນ. ການຄິດໄລ່ ແມ່ ນຄານຶງເຖິງທຸ ກໆຂກ
້ ານົດໃນ
ກວ່ າທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍົກມາສຸ ດທິຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີສິ
ສັນຍາຂອງເຄື່ອງມືການເງ ິນ (ເຊັ່ນວ່ າ: ທາງເລືອກໃນການຊາລະລ່ ວງໜ້າ) ລວມທັງທຸ ກໆຄ່ າທານຽມ ຫ ື ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍບລິຫານທີ່
ກ່ ຽວພັນກັບເຄື່ອງມື ແລະ ເຊິ່ງເປັນສ່ ວນປະກອບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ , ແຕ່ ບ່ ແມ່ ນຂາດທຶນສິນເຊື່ອໃນອະນາຄົດ.

ັ ຖືກຫຸ ດລົງໂດຍການຫັກຄ່ າເສື່ອມ
ເມື່ອມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ ຫ ື ກຸ່ ມຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ຄ້າຍຄືກນ
ັ ຕາດອກເບ້ຍທີ່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ ກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດສາລັບ
ມູນຄ່ າ, ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກຮັບຮູ ໂ້ ດຍການນາໃຊ້ອດ
ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການວັດຄ່ າເສື່ອມ.

6.7.2

ລາຍຮັບຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້າ
ທະນາຄານມີລາຍຮັບຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການ ຈາກການໃຫ້ບລິການຫລາຍຮູ ບແບບແກ່ ລູກຄ້າ. ລາຍຮັບຄ່ າທານຽມ
ັ ການບັນທຶກໄວ້ໃນຈານວນທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພິຈາລະນາທີ່ທະນາຄານຄາດວ່ າຈະມີສດ
ິ
ແລະຄ່ ານາຍໜ້າແມ່ ນໄດ້ຮບ
ັ ງານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວລາຂອງຄວາມເພິ່ງພ ໃຈ
ໃນການແລກປ່ຽນການສະຫນອງການບລິການ. ຂຜູ້ ກພັນໃນການປະຕິບດ
້
ຂອງລູກຄ້າ, ຖືກລະບຸ ແລະ ຖືກການົດ, ເມື່ອເວລາເລີ່ມຕົນຂອງສັ
ນຍາ. ໂດຍທົ່ວໄປສັນຍາລາຍຮັບຂອງທະນາຄານຈະບ່ ລວມ

້ ກ ພັນ ໃນການປະຕິບ ັດ ງານ ດັ່ງທີ່ອະທິບ າຍເພີ່ມເຕີມ ໃນ 6.7.2.1 ແລະ 6.7.2.2 ຂ້າ ງລຸ່ ມນີ.້ ໃນເວລາທີ່
ເອົາ ຫ າຍຂ ຜູ
້
ທະນາຄານໃຫ້ການບລິການແກ່ ລູກຄ້າຂອງຕົນ, ຈະມີການພິຈາລະນາເປັນໃບແຈ ້ງຫນີແລະກ
ານົດການຊາລະນະເວລາໃດໜຶ່ງ ຫ ື
້ ດໄລຍະເວລາຂອງສັນ ຍາ ສ າລັບ ການບ ລິກ ານທີ່ລະບຸ ໄລຍະເວລາໄວ້ (ເວັນເສຍແຕ່
້
ເມື່ອສິນສຸ
ໄດ້ລ ະບຸ ໄວ້ເ ປັ ນ ຢ່ າງອື່ນໃນ
້ ໂດຍທົ່ວໄປທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ຂສະຫ
້
້
້ ນໃນການ
6.7.2.1 ແລະ 6.7.2.2 ຂ້າງລຸ່ ມນີ).
ນເປັ ນຕົນທຶ
ຸ ບວ່ າສິ່ງທີ່ກ່ າວມານັນແມ່
ກະກຽມລາຍຮັບ ເພາະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງຄວບຄຸ ມການບລິການຂອງຕົນກ່ ອນທີ່ຈະໂອນໄປຍັງລູກຄ້າ.

້ ດໄລຍະ
ັ ງານການົດຊາລະເມື່ອສິນສຸ
6.7.2.1 ລາຍຮັບຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້າຈາກການບລິການທີ່ຂຜູ້ ກພັນໃນການປະຕິບດ
ເວລາຂອງສັນຍາ

້ ດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາການບລິການທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮບ
ັ ງານການົດຊາລະເມື່ອສິນສຸ
ັ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດ
ຂຜູ້ ກພັນໃນການປະຕິບດ
່
ັ ງານຂອງທະນາຄານໃນຂະນະທີທະນາຄານດາເນີນການພ້ອມກັນ.
ຈາກການປະຕິບດ

ັ ງານການົດການຊາລະນະເວລາໃດໜຶ່ງ
6.7.2.2 ລາຍຮັບຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້າຈາກການບລິການທີ່ຂຜູ້ ກພັນໃນການປະຕິບດ
ັ ງານການົດການຊາລະນະເວລາໃດໜຶ່ງແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ເ້ ມື່ອການຄວບຄຸ ມການບລິການ
ການບລິການທີ່ຂຜູ້ ກພັນໃນການປະຕິບດ
ຖືກໂອນໃຫ້ລູກຄ້າ. ໂດຍທົ່ວໄປຈະເປັ ນການເຮັດທຸລະກາສາເລັດ ຫ ື ການບລິການ, ຫ ື ສາລັບຄ່ າທານຽມ ຫ ື ອົງປະກອບຂອງ
່ ສອດຄ້ອງກັນ. ສິ່ງເຫ່ ານີ
້
ັ ງານທີ່ແນ່ ນອນ, ພາຍຫງັ ທີ່ປະຕິບດ
ັ ເງ່ ອນໄຂທີ
ື
ົ ລວມມີ
ຄ່ າທານຽມທີ່ເຊື່ອມຕ່ ກັບການປະຕິບດ
ຄ່າທາ
່
່
້
້
ນຽມ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້າທີເກີດຂືນຈາກການເຈລະຈາ ຫ ື ການເຂົາຮ່ ວມໃນການເຈລະຈາທຸ ລະກາສາລັບພາກສ່ ວນທີສາມເຊັ່ນ:

້
ັ ຊັບອື່ນໆ ຫ ື ການຊືຂາຍທຸ
ການກຽມການ/ການມີສ່ວນຮ່ ວມ ຫ ື ການເຈລະຈາການຊືຮຸ້ ນ້ ຫ ື ຫກ
ລະກິດ, ຄ່ າທານຽມນາຍໜ້າ ຫ ື
້
ັ ຊັບ.
ຊືຂາຍຫກ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງັ ລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.7

ການຮັບຮູ ລ້ າຍຮັບ ແລະ ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍ (ຕ່ )

6.7.3

ລາຍຮັບເງ ິນປັ ນຜົນ
ລາຍຮັບເງ ິນປັ ນຜົນແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ເ້ ມື່ອທະນາຄານຖືກປະກາດສິດໃນການຮັບການຊາລະ.

6.7.4

ລາຍຮັບສຸ ດທິຈາກການຄ້າ
້
ິ າ ແລະ ລາຍ
ເປັນຜົນທີ່ເກີດຂຶນຈາກກິ
ດຈະກາການຄ້າປະກອບດ້ວຍທຸກກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
່
້
່
້
ຮັບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທີກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງ ິນປັ ນຜົນສາລັບຊັບສິນ ແລະ ໜີສິນທາງການເງ ິນ ‘ຖືໄວ້ເພືອການຄ້າ’. ນີປະກອບມີການບ່
ັ ທຶກໃນການເຮັດທຸລະກາປ້ອງກັນຄວາມສ່ ຽງ.
ມີປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ບນ

6.8

ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດ
ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດດັ່ງທີ່ໄດ້ອາ້ ງອີງຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດປະກອບດ້ວຍເງ ິນສົດໃນກາມື, ເງ ິນຝາກກະແສລາຍ
້ ອງຮັບຈາກທະນາຄານເຊິ່ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວັນ, ການົດ 3 ເດືອນ ຫ ື ຕ່ າກວ່ າ
ວັນກັບທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີຕ້
້
ນັນ.

6.9

ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນ
້ ບຄ່ າຫລຸ ຍ
້ ນຂອງການບລິການມືຕ້ ່ ມືລົ
້ ຫ້ຽນສະສົມ ແລະ ຄ່ າເສື່ອມສະ
ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນ ແມ່ ນໄດ້ລາຍງານ ຕາມຕົນທຶ
ີ ກ
ັ ຄ່ າເສື່ອມຕາມ
ສົມ. ການປ່ຽນແປງຂອງອາຍຸ ການນາໃຊ້ ແມ່ ນໄດ້ລງົ ບັນຊີຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສື່ອມຄ່ າ ຫ ື ວິທຫ
ີ ານປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ.
ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມກ
້
້ ນຂອງຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນ
ົ ເພື່ອຫຸ ດຕົນທຶ
ຄ່ າຫຸ ຍ້ ຫ້ຽນຖືກຄິດໄລ່ ອີງຕາມພືນຖານການຄິ
ດໄລ່ ຄ່ າຫຸ ຍ້ ຫ້ຽນແບບສະເໝີຕວ
ື ຕາມມູນຄ່ າທີ່ຍັງເຫອ
ື ຕົວຈິງຕາມອາຍຸ ການໃຊ້ງານ. ອາຍຸ ການນາໃຊ້ທ່ ໄດ້
ີ ຄາດຄະເນແມ່ ນມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
ໃຫ້ຖກ
ອາຄານ ແລະ ການປັ ບປຸ ງ
ເຄື່ອງໃຊ້ຫອ້ ງການ

5%

ພາຫະນະ

20%

20%

ເຟີນເິ ຈີ ແລະ ຕິດຕັງ້

20%

ົ ປະໂຫຍດຕ່ ທຸ ລະກິດໃນອະນາຄົດ
ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນຈະບ່ ຖືກຮັບຮູ ເ້ ມື່ອມີການສະສາງອອກ ຫ ື ເມື່ອເຫັນວ່ າບ່ ມີຜນ
ັ ສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນດັ່ງກ່ າວ. ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນທີ່ເກີດຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດ (ຄິດໄລ່ ໄດ້ລະຫວ່ າງ
ຈາກການນາໃຊ້ຊບ
ື ຂອງຊັບສົມບັດ) ແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ເ້ ປັ ນ “ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານອື່ນໆ” ໃນໃບລາຍ
ມູນຄ່ າສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່ າຍັງເຫອ
ີ ບສົມບັດໄດ້ຖກ
ື ສະສາງອອກ.
ງານຜົນການດາເນີນງານລວມກິດຈະການຂອງປີ ທ່ ຊັ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງັ ລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.10

ົ ຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ຕົນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍ ມູນຄ່ າສິດໃນການນາໃຊ້ທ່ ດິ
ີ ນ ແລະ ຊອບແວ.
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
້ ນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງແນ່ ນອນ ແລະ ມັນຈະສາມາດ
ົ ຕົນຈະຖືກຮັບຮູ ເ້ ມື່ອຕົນທຶ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານໃນອະນາຄົດ.
້ ນ.
້ ນເບືອງຕົ
້ ຕົນທຶ
້ ນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ຕົນທີ່ໄດ້ມາ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທະນາຄານຍຶດມາໄດ້ຈະຖືກປະເມີນມູນຄ່ າຕົນທຶ
້ ່ ໄດ້ມາ. ຕ່ ຈາກນັນ,
້ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
້ າມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າໃນມືທີ
ົ ຕົນຈະຖືກຮັບຮູ ້
ຈາກການລວມທຸ ລະກິດຈະຖືກຮັບຮູ ຕ
້ ນລົບໃຫ້ຄ່າເສື່ອມສະສົມ.
ໂດຍການເອົາຕົນທຶ

ົ ຕົນ ແມ່ ນໄດ້ຖກ
ື ປະເມີນ ໂດຍຈັດເປັ ນ ມີການົດ ແລະ ບ່ ມີການົດ. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີ
ອາຍຸ ການນາໃຊ້ຂອງຊັບສິນທີ່ບ່ ມີຕວ
ີ ການົດແມ່ ນຖືກຫັກຄ່ າເສື່ອມຕາມອາຍຸ ການນາໃຊ້. ໄລຍະຂອງການຫັກຄ່ າເສື່ອມ ແລະ ວິທ ີ
ຕົວຕົນທີ່ມີອາຍຸ ການນາໃຊ້ທ່ ມີ
ົ ຕົນທີ່ມີອາຍຸ ການນາໃຊ້ການົດຈະຖືກທົບທວນຄືນເປັ ນຢ່າງນ້ອຍສຸ ດໃນທ້າຍປີ ກ ານ
ການຫັກຄ່ າເສື່ອມສາລັບຊັບສິນທີ່ບ່ ມີຕວ

ີ ອງການຫັກ ຄ່ າ
ບັນຊີ. ການປ່ຽນແປງອາຍຸ ການນາໃຊ້ຄາດຄະເນແມ່ ນຈະໄດ້ລງົ ບັນ ຊີເປັ ນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວິທຂ
່
ເສືອມ, ຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ ແລະ ຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບັນຊີ. ລາຍຈ່ າຍກ່ ຽວກັບການຫັກຄ່ າເສື່ອມຂອງ

ົ ຕົນທີ່ມີອາຍຸ ການນາໃຊ້ທ່ ມີ
ີ ການົດແມ່ ນໄດ້ຖືຮບ
ັ ຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານໃນໝວດຂອງ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
່
່
່
ົ ຕົນ.
ລາຍຈ່ າຍທີພົວພັນກັບຊັບສິນທີບມີຕວ
້
້ ນຂອງຊັບສິນທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ເພື່ອຫຸ ດຕົນທຶ
ົ ຕົນໃຫ້ຖກ
ື ຕາມ
ຄ່ າເສື່ອມຖືກຄິດໄລ່ ອີງຕາມພືນຖານການຄິ
ດໄລ່ ຄ່ າເສື່ອມແບບສະເໝີຕວ
່
່
້
ື ຕົວຈິງຕາມອາຍຸ ການໃຊ້ງານ. ອັດຕາຄາດຄະເນການຫັກຄ່ າເສືອມມີດ່ ງນີ
ັ :
ມູນຄ່ າທີຍັງເຫອ
►

ຊອບແວ

2 - 5 ປີ

ີ ນຂອງທະນາຄານແມ່ ນບ່ ມີຄ່າເສື່ອມ ເນື່ອງຈາກສິດໃນການນາໃຊ້ທ່ ດິ
ີ ນແມ່ ນມີອາຍຸ ການນາໃຊ້ແບບບ່ ຈາ
ສິດໃນການນາໃຊ້ທ່ ດິ
ກັດ ແລະ ອອກໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ.
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ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທີ່ບ່ ແມ່ ນທາງດ້ານການເງ ິນ
້ ດເອກະສານລາຍງານ ວ່ າມີຊບ
ັ ສິນໃດທີ່ມີການເສື່ອມຄ່ າ ຫ ື ບ່ . ຖ້າມີ ຫ ື ເມື່ອເຮັດການທົດສອບ
ທະນາຄານປະເມີນນະມືເຮັ
້ ນ
ື ໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ຈານວນເງ ິນທີ່
ການເສື່ອມຄ່ າຊັບສິນປະຈາປີ ຕາມທີ່ໄດ້ການົດ ທະນາຄານປະເມີນຈານວນເງ ິນທີ່ເກັບກູຄ
ິ າຂອງຊັບສິນ ຫ ື ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າຂອງຫົວ
ສາມາດເກັບກູ ້ ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ແມ່ ນໄດ້ຈາກ ມູນຄ່ າທີ່ສູງກວ່ າລະຫວ່ າງ ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ົ ້ ນຂາຍ ແລະ ມູນຄ່ າທີ່ຖືກນາໃຊ້. ເມື່ອຍອດຍົກມາ ຂອງຊັບສິນ ຫ ື ມູນ
ໜ່ ວຍຊັບສິນທີ່ກ່ ໃຫ້ເກີດເງ ິນສົດ (CGU) ລົບໃຫ້ຕນທຶ

້ ນໄດ້, ຊັບສິນຈະຖືວ່າເສື່ອມຄ່ າ ແລະ ຈະຫຸ ດມູນຄ່ າລົງໃຫ້ເທົ່າກັບມູນຄ່ າທີ່
ຄ່ າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່ າມູນຄ່ າທີ່ສາມາດເກັບກູຄື
້ ນໄດ້.
ສາມາດເກັບກູຄື
ູ ຄ່ າປັດຈຸບນ
ັ ໂດຍ
ໃນການປະເມີນມູນຄ່ າທີ່ຖືກນາໃຊ້, ກະແສເງ ິນສົດທີ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄົດແມ່ ນຫລຸ ດລົງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມນ
ັ ຕາສ່ ວນຫລຸ ດກ່ ອນອາກອນ ທີ່ສົ່ງຜົນຕ່ ການປະເມີນມູນຄ່ າຕາມທ້ອງຕະຫາດໃນປັດຈຸບນ
ັ ຂອງເງ ິນ ແລະ ຄວາມ
ການນາໃຊ້ອດ
ົ ້ ນຂາຍ, ແບບວິທກ
ີ ານຕີມນ
ູ ຄ່ າທີ່ເໝາະສົມຈະຖືກນາໃຊ້.
ສ່ ຽງສະເພາະຂອງຊັບສິນ. ໃນການການົດມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາລົບໃຫ້ຕນທຶ
ັ ໂດຍເອົາຜົນຄູນຂອງການຕີມູນຄ່ າ, ລາຄາຮຸ ນ້ ທີ່ການົດສາລັບການຄ້າຂາຍກັບ ບລິສດ
ັ ໃນເຄືອ ຫ ື ຕົວ
ການຄິດໄລ່ ຈະຖືກປະຕິບດ
້
ຊີບອກມູ
ນຄ່ າຍຸ ດຕິທາອື່ນໆ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
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ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທີ່ບ່ ແມ່ ນທາງດ້ານການເງ ິນ (ຕ່ )
້ າ ງບົດ ລາຍງານ ເພື່ອເບິ່ງວ່ າອາດຈະມີຕ ວ
້
ົ , ການປະເມີນ ຈະຖືກ ເຮັດ ໃນມືສ້
ົ ຊີບອກເຖິ
ສ າລັບ ຊັບ ສິນ ທີ່ບ່ ລວມຄ່ ານິຍ ມ
ງ ການ
້ ກ ຫ ື ອາດຫລຸ ດລົງ. ຖ້າຫາກມີຕວ
້
້
່ ເກີດຂຶນອີ
ົ ຊີບອກ,
ເສື່ອມຄ່ າຂອງຊັບສິນທີ່ຜ່ານມານັນຈະບ
ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ ຈານວນ
ເງ ິນທີ່ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ການເສື່ອມຄ່ າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ກ່ ຕ່ ເມື່ອມັນ ມີການປ່ຽນແປງ
້ ການເສື່ອມຄ່ າຄັງສຸ
້ ດທ້າຍໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮູ .້ ການປີ ້ນຄືນແມ່ ນຖືກ
ໃນການການົດມູນຄ່ າທີ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ນັບຕັງແຕ່

້ ສະນັນ,
້ ຍອດຍົກມາຂອງຊັບສິນແມ່ ນບ່ ເກີນມູນຄ່ າທີ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ຫ ື ບ່ ເກີນຍອດ ຍົກມາທີ່ຖືກການົດລົບໃຫ້
ການົດຂຶນ
້ ຫ້ຽ ນ, ບ່ ມີຄ່ າເສື່ອມຂອງຊັບ ສິນ ໃນປີ ຜ່ານມາ. ການປີ ້ນຄືນ ແມ່ ນຖືກ ຮັບ ຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນ ການດ າເນີນ ງານລວມ
ຄ່ າຫລຸ ຍ
ກິດຈະການ.
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ັ ທາງການເງ ິນ
ເອກະສານອະນຸພນ
Swap
້ ກລົງລະຫວ່ າງສອງຝ່າຍ ໃນການແລກປ່ຽນຊາລະເງ ິນຕາມເວລາ ແລະ ຈານວນທີ່ລະບຸ ໃນສັນຍາ ທີ່ຜູ ກພັນ
Swap ແມ່ ນສັນຍາຂຕົ
ີ ອາ້ ງອີງ ເຊັ່ນ: ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຫ ື ດັດສະນີຫຸນ້ .
ກັບດັດສະນີທ່ ໃຊ້
ອັດຕາດອກເບ້ຍ Swap ກ່ ຽວພັນກັບສັນຍາທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ເຮັດກັບຄູ່ ສັນຍາອື່ນ (ລູກຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນ) ໂດຍທີ່
ທະນາຄານຮັບ ຫ ື ຈ່ າຍ ອັດຕາດອກເບ້ຍລອຍຕົວຕາມລາດັບ ໃນຮູ ບແບບຜົນຕອບແທນສາລັບການຈ່ າຍ ຫ ື ການຮັບອັດຕາດອກ
້ າຍໂດຍຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ
ເບ້ຍຄົງທີ່. ກະແສລາຍຈ່ າຍຈະຖືກຫັກລ້າງຈາກສ່ ວນຕ່ າງທີ່ເລີ່ມຕົນຈ່
ໃນການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາແບບ Swap (ລວມຢູ່ໃນສັນຍາແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ), ທະນາຄານຈ່ າຍຕາມຈານວນໃນສະກຸ ນ
ັ ຕາມຈານວນໃນສະກຸ ນເງ ິນອື່ນ. ການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາແບບ Swap ສ່ ວນໃຫຍ່ ຈະຖືກຮັບຮູ ໂ້ ດຍມູນຄ່ າ
ເງ ິນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຮບ
ແລກປ່ຽນທັງໝົດ.
້ ກລົງລະຫວ່ າງສອງຝ່າຍ ທີ່ຈະຊາລະເງ ິນຕ່ ກັບເຫດການສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ການົດໄວ້
ສິນເຊື່ອ Swaps ທີ່ຜິດນັດຊາລະ ແມ່ ນສັນຍາຂຕົ
ື ການົດ. ທະນາຄານຊື ້ ເອກະສານອະນຸພນ
ັ ທາງການເງ ິນແບບ ສິນເຊື່ອ Swaps ທີ່ຜິດນັດຊາລະ
ໂດຍອີງຕາມຈານວນເງ ິນທີ່ໄດ້ຖກ
ັ ທີ່ອ້າງອີງໂດຍ Swap. IFRS 7.31.
ແມ່ ນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ ຽງຈາກການຜິດນັດຊາລະຂອງຄູ່ ສັນຍາຕ່ ກັບເອກະສານອະນຸພນ

້
ໂດຍບ່ ຄານຶງເຖີງການຕົກລົງລະຫວ່ າງຕົວແທນ ຫ ື ໂດຍກົງກັບຄູ່ ສັນຍາ Swap ສ່ ວນໃຫຍ່ ຈະຖືກຄາປະກັ
ນແບບເຕັມສ່ ວນ ແລະ
ັ ດັງກ່ າວຊ່ ວງຄວາມສ່ ຽງດ້ານສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ, ກົງກັນຂ້າມຈະຕ້ອງ
ຮຽກຮ້ອງຊາລະສ່ ວນເພີ່ມເປັ ນລາຍວັນ. ການປະຕິບດ
ເອົາໃຈໃສ່ ຕ່ ການບລິຫານສະພາບຄ່ ອງຖ້າຫາກບ່ ໄດ້ຢ່ ູໃນສະຖານະພາບທີ່ຖືກຮັບປະກັນ.
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6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.13

້
ການຄາປະກັ
ນທາງການເງ ິນ
້
້
ິ ເຊື່ອ, ໜັງສືຄາປະກັ
ໂດຍທົ່ວໄປ ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ການຄາປະກັ
ນທາງການເງ ິນ, ປະກອບມີ ໜັງສືສນ
ນ ແລະ ໜັງສືຕອບຮັບ.
້ ນອື່ນໆ’) ທີ່ມູນຄ່ າ
້
ການຄາປະກັ
ນທາງການເງ ິນແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ້ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ພາຍໃຕ້ ‘ໜີສິ

້ ນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜງັ ສືຄາປະກັ
້
ິ າ, ພ້ອມຄ່ າທານຽມ. ພາຍຫງັ ການຮັບຮູ ້ ໜີສິ
ຍຸ ຕທ
ນແມ່ ນຄິດໄລ່ ໂດຍເອົາມູນຄ່ າທີ່ຮັບຮູ ້
້
່ ສູງກວ່ າ ລົບຄ່ າເສື່ອມສະສົມທີ່ຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານການເງ ິນ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່ າຍທີ່ດີທ່ ສຸີ ດທີ່ຕ້ອງຊາລະຕາມ
ພືນຖານທີ
້
້
ພັນທະທີ່ເກີດຂຶນຈາກໜັ
ງສືຄາປະກັ
ນ.

້
້ ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຄາປະກັ
້
ທຸກໆການເພີ່ມຂຶນຂອງໜີ
ສິ
ນທາງການເງ ິນແມ່ ນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ
້
້ ໃນ ‘ລາຍຈ່ າຍເງ ິນແຮໜີເສຍ’.
ສະເພາະກິດຈະການສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົນປີ
ຄ່ າທານຽມແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນ
້
ີ ະເໝີຕວ
ົ ຕາມອາຍຸ ຂອງການຄາປະກັ
ການດາເນີນງານໃນ ‘ລາຍຮັບສຸ ດທິຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການ’ ຕາມວິທສ
ນ.

6.14

ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫລັງກະສຽນ
້
ຜົນປະໂຫຍດຫລັງອອກການ ແມ່ ນຈະຖືກຈ່ າຍໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານ ໃນເວລາກະສຽນຈາກ (ເງ ິນເດືອນພືນຖານ
+ ເງ ິນແຮງ
ງານ + 25% ຂອງເງ ິນຕາແໜ່ ງ (ຖ້າມີ) + 25% ຂອງເງ ິນນະໂຍບາຍຂອງຕົນ) x 1,5 x ປີ ການເຮັດວຽກ.
້
 ຄັງສາຮອງເງ ິນບາເນັດ ສົມທົບໂດຍພະນັກງານ, ສາລັບທະນາຄານຫັກຈາກ 5,50% ຂອງ (ເງ ິນເດືອນພືນຖານ
+ ເງ ິນແຮງ
ງານ + 25% ຂອງເງ ິນຕາແໜ່ ງ + 25% ຂອງເງ ິນນະໂຍບາຍ) ຂອງພະນັກງານທຸກໆເດືອນ
້
 ແລະ ທະະນາຄານ ສົມທົບ 6% ຂອງ (ເງ ິນເດືອນພືນຖານ
+ ເງ ິນແຮງງານ + 25% ຂອງເງ ິນຕາແໜ່ ງ + 25% ຂອງເງ ິນ
ນະໂຍບາຍ) ໃນແຕ່ ເດືອນ.
້ ນໃນການສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ແຜນດັ່ງກ່ າວທີ່ການົດແມ່ ນຖືກການົດການນາໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານຄິດໄລ່ ແບບຄາດຄະເນ
ຕົນທຶ
້ ນ). ຫຸ ດຫົວໜ່ ວຍການບລິການທີ່ຖືກຄາດຄະເນໄວ້.
(ໜີສິ
້ ນ
້
ການປະເມີນຄືນ, ປະກອບມີກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນຕົວຈິງ ບ່ ລວມດອກເບ້ຍທີ່ລວມເຂົາໃນດອກເບ້
ຍສຸ ດທິໃນຜົນປະໂຫຍດໜີສິ
ທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ຈະບັນທຶກທັນທີໂດຍທັນທີໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນພ້ອມກັບ ຈົດໜີ ້ ຫ ື ມີ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບກາໄລສະສົມ
້ ການປະເມີນຄືນ ແມ່ ນບ່ ໄດ້ຈດ
້ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນໃນໄລຍະຕ່ ມາ.
ີ ດຂຶນ.
ັ ປະເພດຄືນເຂົາກ
ໂດຍຜ່ານ OCI ໃນປີ ທ່ ເກີ
້ ນສຸ ດທິທ່ ກ
ີ ດໄລ່ ໂດຍໃຊ້ອດ
ັ ຕາສ່ ວນຫຸ ດຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີສິ
ີ ານົດໄວ້.
ດອກເບ້ຍສຸ ດທິທ່ ຄິ
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6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.14

ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ (ຕ່ )
້ ົນ ການດ າເນີນ ງານທີ່ປ່ ຽນແປງໄປໃນພັນ ທະທີ່ຜູ ກ ພັນ ກັບ ຜົນ ປະໂຫຍດສຸ ດທິພ າຍໃຕ້ “ລາຍຈ່ າຍໃຫ້ແ ກ່
ທະນາຄານຮັບ ຮູ ຜ
ພະນັກງານ” ໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ:
ັ , ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລິການຜ່ານມາ, ກາໄລ
 ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລິການປະກອບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລິການໃນປະຈຸບນ
່
້
່
ແລະ ຂາດທຶນ ໃນການຕັດຫັກລົບ ແລະ ການຊາລະທີບເກີດຂຶນເປັນປະຈາ, ແລະ
 ລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍສຸ ດທິ

ຜົນປະໂຫຍດໃນການຍົກເລີກສັນຍາຈ ້າງ
ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸ ງ ເລກທີ 43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ລົງວັນທີ
ັ ທະຈ່ າຍຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຜູ ທ
້ ່ ລາອອກອີ
ີ
ື
28 ມັງກອນ 2014, ທະນາຄານມີພນ
ງຕາມເງ່ ອນໄຂລຸ່
ມນີ:້
►
►

ກລະນີພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊານິຊານານ ຫ ື ມີສຸຂະພາບບ່ ແຂງແຮງ ແລະ ບ່ ສາມາດສືບຕ່ ເຮັດ ວຽກໄດ້;
ກລະນີທະນາຄານພິຈາລະນາວ່ າຈາເປັນຕ້ອງຫລຸ ດພະນັກງານ ເພື່ອປັບປຸ ງການເຮັດວຽກພາຍໃນອົງກອນ.

້ ນາຍຈ ້າງຕ້ອງຈ່ າຍເງ ິນເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍ ອີງໃສ່
ສາລັບການຍົກເລີກສັນຍາຈ ້າງງານໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັນ,
້
້
ພືນຖານການຄິດໄລ່ 10% ຂອງເງ ິນເດືອນພືນຖານ ເດືອນສຸ ດທ້າຍຄູນໃຫ້ຈານວນເດືອນທີ່ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ. ນະວັນທີ 30

່ ລະບຸ ໄວ້ຂາ້ ງເທິງ. ດັ່ງນັນ້ ທະນາຄານບ່ ໄດ້ຫກ
ື
ັ ຄັງແຮສາລັບ
ມິຖຸນາ 2019, ບ່ ມີພະນັກງານທະນາຄານຖືກຢຸ ດຈ ້າງຕາມເງ່ ອນໄຂທີ
່
ການຍົກເລີກການຈ ້າງດັງກ່ າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ
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ເງ ິນແຮ
ັ ທະ (ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫ ື ຕາມການຕົກລົງ) ເນື່ອງມາ ຈາກເຫດການທີ່ຜ່ານມາ
ເງ ິນແຮ ຈະຖືກຮັບຮູ ້ ກ່ ຕ່ ເມື່ອທະນາຄານມີພນ
້ ນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ແລະ ມູນຄ່ າຄາດຄະເນດັ່ງກ່ າວຕ້ອງເຊື່ອ
ແລະ ມີຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ວ່າຈະມີລາຍຈ່ າຍ ເພື່ອຊາລະສະສາງໜີສິ

ີ ດ
ິ ໄລ່ ອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດກະແສເງ ິນສົດ
ຖືໄດ້. ໃນເວລາທີ່ຜົນກະທົບຂອງມູນຄ່ າເງ ິນເວລາ, ທະນາຄານການົດລະດັບເງ ິນແຮດ້ວຍວິທຄ
່ທີຄາດວ່ າຈະໄດ້ຮ ບ
່
່
້ ນ . ລາຍຈ່ າຍທີ່
ັ ໂດຍອັດ ຕາກ່ ອນການພາສີ ເຊິງແມ່ ນອັດ ຕາການປັ ດ ຈຸບ ນ
ັ ທີກ ານົດ ໄວ້ສ ະເພາະກັບ ໜີສິ
ັ ເງ ິນຄືນ.
ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຄັງແຮຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ ພາຍຫລັງໄດ້ຮບ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
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ອາກອນກາໄລ
ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ
້ ນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສາລັບປີ ປັດຈຸບນ
ັ ແລະ ປີ ກ່ອນ ແມ່ ນຖືກຕີມູນຄ່ າຕາມຈານວນທີ່ຄາດວ່ າຈະເກັບ ຄືນ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ົ ສ່ ວຍສາອາກອນ. ອັດຕາອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ ວຍສາອາກອນທີ່ຖືກນາໃຊ້ຄດ
ິ ໄລ່ ອາກອນແມ່ ນມີຜນ
ົ ສັກສິດນາ
ຫ ື ຈ່ າຍໃຫ້ກມ
້ າງໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ ພາຍໃນປະເທດທີ່ທະນາຄານດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ.
ໃຊ້ໃນມືສ້

້
ຶ ແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນທຶນເຈົາຂອງ
ີ ານ
ອາກອນລາຍໄດ້ພາຍໃນໄລຍະທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບລາຍການທີ່ບັນທຶກໃນບັນຊີທນ
ແລະ ບ່ ໄດ້ມກ
້ ລິຫານໄດ້ມກ
ີ ານປະເມີນສະຖານະການປະຕິບດ
ັ ອາກອນເປັນແຕ່ ລະໄລຍະໂດຍອີງຕາມ
ບັນທຶກໃນບັນຊີກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ຜູ ບ
ກົດລະບຽບທາງດ້ານອາກອນ ເພື່ອການຕີລາຄາຄືນ ແລະ ສ້າງຄັງແຮໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

້ າລະ
ອາກອນເຍືອນຊ
້
້ ່ ອອກບົດລາຍງານ ລະຫວ່ າງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້ ນ
ອາກອນເຍືອນຊ
າລະແມ່ ນຖືກຄິດໄລ່ ຈາກສ່ ວນຜິດດ່ ຽງຊົ່ວຄາວ ຕາມມືທີ
້ ອງສົ່ງອາກອນເຍືອນຊ
້
ອາກອນ ແລະ ຍອດຍົກມາສາລັບການລາຍງານການເງ ິນ. ໜີຕ້
າລະແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ເ້ ປັນສ່ ວນ ຕ່ າງອາກອນ
້ ນອາກອນເຍືອນຊ
້
້
້ ນຂອງຊັ
້ ນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບ່
້ ່ ອໜີສິ
້
ຊົ່ວຄາວ, ຍົກເວັນເມື
າລະເກີດຂຶນຈາກການຮັ
ບຮູ ເ້ ບືອງຕົ
ບສິນ ຫ ື ໜີສິ

່ ອນໄຫວບ່ ມີຜນ
້
ົ ກະທົບຕ່ ກາໄລທາງດ້ານບັນຊີ ຫ ື ກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີ່
ແມ່ ນການ ລວມກິດຈະການ ແລະ ໃນເວລານັນການເຄື
ຖືກອາກອນ.
້ ອງຮັບທາງອາກອນ ແມ່ ນຖືກກວດກາຄືນໃນມືສ້
້ າງບົດລາຍງານ ແລະ ຫລຸ ດລົງ ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະ
ຍອດຍົກມາຂອງໜີຕ້
້ ອງຮັບ
ັ . ໜີຕ້
ບ່ ມີກາໄລທີ່ຖືກເສຍອາກອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຫ ື ພາກສ່ ວນໜຶ່ງຂອງໜີ ້ ຕ້ອງຮັບອາກອນຈະ ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຫກ
້ າງບົດລາຍງານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ ເ້ ມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າກາໄລທີ່ຖືກເສຍ
ອາກອນທີ່ບ່ ຖືກຮັບຮູ ້ ແມ່ ນຖືກປະເມີນຄືນໃນມືສ້
ີ ້ ອງຮັບອາກອນ ສາມາດຫັກອອກໄດ້.
ອາກອນໃນອະນາຄົດ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໜຕ້

້ ອງຮັບ ແລະ ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງອາກອນເຍືອນຊ
້
າລະແມ່ ນຖືກໄລ່ ລຽງຕາມອັດຕາອາກອນທີ່ຄາດວ່ າຈະນາໄປໃຊ້ ພາຍໃນໄລຍະ ເມື່ອ
ໜີຕ້
້ ນຖືກສະສາງ ອີງຕາມອັດຕາອາກອນ (ແລະ ກົດໝາຍ ສ່ ວຍສາອາກອນ) ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້
້ ູນຄ່ າຕົວຈິງ ຫ ື ໜີສິ
ຊັບສິນຖືກຮັບຮູ ມ
້ າງໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ.
ນະມືສ້

້
້ ນ
ົ ປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫ ື ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້
ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ແລະ ອາກອນເຍືອນຊ
າລະຈະຖືກຮັບຮູ ຜ
່ ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຕີມູນຄ່ າຕາມລາຄາຍຸ ດຕິທາຂອງຊັບສິນທີ່ມີໄວ້ສາລັບການຂາຍ, ການຜິດດ່ ຽງອັດຕາ
້
ຮັບ, ຍົກເວັນອາກອນທີ
້ ນ
້ ກເວັນເຫ
້ ່ ານີ
ົ ແມ່
ແລກປ່ຽນ ແລະ ມູນຄ່ າສຸ ດທິຂອງກະແສເງ ິນສົດ, ເຊິ່ງສາມາດຄິດຄ່ າທານຽມ ຫ ື ບັນທຶກບັນຊີເປັ ນ OCI. ຂຍົ
້
ື ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ ໃນບັນຊີກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນເຍືອນຊ
ໄດ້ຖກ
າລະ. ທະນາຄານ
້
ັ ຮູ ອ້ າກອນພາຍຫງັ ທີ່ມີການຊາລະສະສາງ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ ທີ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນທຶນເຈົາຂອງ.
ຍັງໄດ້ຮບ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
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ອາກອນກາໄລ (ຕ່ )
້ ອງຮັບ ແລະ ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງອາກອນເຍືອນຊ
້
ື ຫັກລ້າງ ຖ້າຫາກມີສດ
ິ ບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດໝາຍ ເພື່ອຫັກລ້າງຊັບສິນ
ໜີຕ້
າລະແມ່ ນໄດ້ຖກ
້ ນອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມີຄວາມຕັງໃຈທີ
່ ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່ າສຸ ດທິ.
້
ອາກອນ ແລະ ໜີສິ
້ ອງຮັບ ແລະ ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງອາກອນເຍືອນຊ
້
ທະນາຄານແມ່ ນຫັກລ້າງໜີຕ້
າລະ ເມື່ອມີທງັ ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຄານມີ
້
ຈຸດປະສົງທີ່ຈະຫັກລ້າງກັນບົນພືນຖານມູ
ນຄ່ າສຸ ດທິ.

6.17

ັ ມອບໝາຍອານາດ (ຊັບສິນທີ່ທະນາຄານບ່ ໄດ້ຖກ
ື າມະສິດ)
ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮບ
ື ອງ ຫ ື ໄດ້
ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ບລິການກ່ ຽວກັບກອງທຶນ ແລະ ການບລິການບລິຫານຊັບສິນ ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ຖຄ
່
່
ຮັບ ສິດ ໃນການລົງ ທຶນ ໃນນາມລູ ກ ຄ້າຂອງທະນາຄານ. ຊັບ ສິນ ດັງກ່ າວບ ໄດ້ຖືກ ສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງ
ົ ນ້ ບ່ ແມ່ ນຊັບສິນຂອງທະນາຄານ.
ທະນາຄານ, ເນື່ອງຈາກຊັບສິນເຫ່ ານັ

6.18

້
ຄັງສາຮອງທຶນເຈົາຂອງ
ຄັງສາຮອງຖືກບັນທຶກເປັນທຶນ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ງລວມມີ:
►

້
້ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບົດອະທິບາຍ
ຄັງສາຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶນຕາມຂ
ກ
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7.

້ ມມຸ ດຖານ
ການຄາດຄະເນທີ່ສາຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັງສົ
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດ ຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະບ ລິຫ ານຕ້ອ ງມີກ ານ
້ ນ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍທີ່
ພິຈາລະນາ, ຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ ຈານວນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່ າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ

້ ນທີ່ອາດເກີດຂຶນ.
້ ຄວາມບ່ ແນ່ ນອນໃນການປະເມີນ ແລະ ການຕີລາຄາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້
ກ່ ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການເປີ ດເຜີຍໜີສິ
້ ນ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນ ກະທົບ ໃນ
້ ູ ນ ຄ່ າຂອງຍອດຍົກ ມາຂອງຊັບ ສິນ ແລະ ໜີສິ
ເກີດ ມີຄ ວາມຮຽກຮ້ອ ງຕ້ອ ງການດ້າ ນການດັດ ແກ ມ
ອະນາຄົດ.
້
ັ ນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ, ຄະນະບລິຫານໄດ້ພຈ
ິ າລະນາດັ່ງນີ ້ ເຊິ່ງມີຜນ
ົ
ໃນຂະບວນການຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
່
່
່
່
້ ມີ
ີ ຄວາມສ່ ຽງຫລາຍ ເຊິງຜົນມາຈາກເຄືອງມືການດັດແກທ
້ ສ
ີ າຄັນຂອງມູນຄ່ າຕົວຈິງ
ກະທົບອັນສາຄັນໃຫ້ແກ່ ຕົວເລກການຮັບຮູ ທ
້ ນພາຍໃນປີ ການເງ ິນຕ່ ໜ້າ. ທະນາຄານໄດ້ອງີ ໃສ່ ຂສົ
້ ມມຸ ດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕົນ ກ່ ຽວກັບ
ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ການການົດເວລາທີ່ມີການລາຍງານທາງດ້ານການເງ ິນທີ່ຖືກກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສົມມຸ ດຖານ ກ່ ຽວກັບການພັດທະນາໃນ
ອະນາຄົດ , ຢ່ າງໃດກ່ ຕາມ, ອາດຈະມີກ ານປ່ ຽນແປງ ເນື່ອງມາຈາກການປ່ ຽນແປງຂອງຕະຫ າດ ຫ ື ສະພາບການທີ່ຄວບຄຸ ມ
້
້ ມມຸ ດຖານໃນເວລາທີ່ເກີດຂຶນ.
ທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່ າວໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຂສົ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

7.

້ ມມຸ ດຖານ (ຕ່ )
ການຄາດຄະເນທີ່ສາຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັງສົ

7.1

ຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດາເນີນທຸລະກິດ
ຄະນະບລິຫານຂອງທະນາຄານໄດ້ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກ່ ຄືຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ
້ ຄະນະບລິຫານບ່ ມີ
ເປັນທີ່ໜ້າພໃຈວ່ າທະນາຄານມີແຫລ່ ງທຶນ ເພື່ອສືບຕ່ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ. ຍິ່ງໄປກວ່ ານັນ,
ສິ່ງຜິດປົກກະຕິໃດໆເປັ ນທີ່ໜ້າສົງໃສຕ່ ກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ເພື່ອສືບຕ່ ດາເນີນງານກ່ ຄືຄວາມສືບເນື່ອງໃນການ
້ ນພືນຖານ
້
້ ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການລວມກິດຈະການ ຍັງສືບຕ່ ສ້າງຂຶນບົ
ດາເນີນທຸລະກິດ. ເພາະສະນັນ,
ຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດາເນີນທຸລະກິດ.

7. 2

ີ ານຄິດໄລ່ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ
ວິທກ
ັ ຕາຂອງເງ ິນໄດ້ຮບ
ັ ຄືນ ທີ່ສາມາດການົດໄດ້
ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ 6.2.4, ການຮັບຮູ ດ້ ອກເບ້ຍພາຍໃຕ້ອດ
ັ ຕາຄົງທີ່ ຕາມອາຍຸ ຂອງເງ ິນກູ ້ ເເລະ ເງ ິນຝາກ ເເລະ ຮັບຮູ ຜ
້ ນ
ົ ກະທົບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ອາດ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສຸ ດໂດຍນາໃຊ້ອດ
້
ຈະເເຕກຕ່ າງໃນເເຕ່ ລະຂັນຕອນ
ເເລະ ລັກສະນະອື່ນໆ ຈາກວົງຈອນອາຍຸ ຂອງແຕ່ ລະຜະລິດຕະພັນ (ເຊັ່ນ: ການຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າ, ຄ່ າ
້ ອງີ ໃສ່ ລັກສະນະ, ອົງປະກອບຂອງການຕັດສິນໃຈ ກ່ ຽວກັບ
ປັບໃໝ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່ າທານຽມອື່ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໄດ້
ິ ຂອງເຄື່ອງມື, ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮັບ/ລາຍຈ່ າຍອື່ນໆເປັນສ່ ວນສາ
ລັກສະນະທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ເເລະ ວົງຈອນຊີວດ
ຄັນຂອງເຄື່ອງມື.

7.3

ການຂາດທຶນຈາກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າ
ີ ານທົບທວນເງ ິນໃຫ້ກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າທີ່ສາຄັນເປັ ນແຕ່ ລະບຸ ກຄົນຕາມແຕ່ ລະວັນທີລາຍງານ ເພື່ອປະເມີນ
ທະນາຄານໄດ້ມກ
ວ່ າການຂາດທຶນຈາກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າ ຄວນຖືກບັນທຶກລົງໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ ຫ ື ບ່ .
້ ນ ເປັນຜົນໃຫ້ມກ
ີ ານປະເມີນຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທີ່ບັນທຶກໂດຍວິທຫ
ີ ກ
ັ ລົບຕົນທຶ
ີ ານບັນທຶກເງ ິນແຮສາລັບ:
ວິທກ



ການເສື່ອມມູນຄ່ າສະເພາະຕາມຄວາມສາຄັນແບບລາຍການ ຫ ື ຊັບສິນສ່ ຽງທີ່ຖືກການົດວ່ າສາຄັນ;
ການເສື່ອມມູນຄ່ າເປັນກຸ່ ມ

ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ ລະປະເພດໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ 6.4.1. ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະ
ັ ຊັບຄາ້
ບລິຫານ, ໂດຍສະເພາະເເລ້ວຈະມີການປະເມີນມູນຄ່ າ ເເລະ ການົດເວລາຂອງກະເເສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ເເລະ ມູນຄ່ າຫກ
ປະກັນ ເມື່ອມີການຂາດທຶນຈາກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າ. ການປະເມີນດັ່ງກ່ າວມາຈາກຈານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍການ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເເຕກຕ່ າງຂອງຜົນຕອບເເທນ.

7.4

ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງການລົງທຶນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
້
ທະນາຄານທົບທວນຄືນຕາສານຫນີຂອງຕົ
ນທີ່ຈັດປະເພດເປັ ນການລົງທຶນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍໃນແຕ່ ລະວັນທີ່ລາຍງານເພື່ອປະເມີນ
ວ່ າພວກມັນໄດ້ເຊື່ອມຄ່ າ ຫ ື ບ່ ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ 6.4.2.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

7.

້ ມມຸ ດຖານ (ຕ່ )
ການຄາດຄະເນທີ່ສາຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັງສົ

7.4

ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງການລົງທຶນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ (ຕ່ )
້ ນທີ່ປະກອບເຂົາອື
້ ່ ນໆເຂົາໃນຮູ
້
ການປະເມີນຜົນດັ່ງກ່ າວນີ,້ ລວມທັງການຄາດຄະເນກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ແລະ ຂມູ
ບແບບ
່
່
່
ກະແສເງ ິນສົດແບບສ່ ວນຫຸ ດ ແລະ ໃນກລະນີຂອງຕາສານທຶນ, ການຕີລາຄາຂອງສິງທີເປັ ນ ‘ທີສາຄັນ’ ຫ ື ‘ເປັ ນເວລາດົນ’ ແມ່ ນ

ຮຽກຮ້ອ ງໃຫ້ມ ີກ ານຕັດ ສິນ ໃຈ. ໃນການຕັດ ສິນ ໃຈດັ່ງກ່ າວນີ,້ ທະນາຄານການປະເມີນ , ໃນບັນ ດາປັ ດ ໄຈອື່ນໆ, ປະຫວັດ
້ ນ.
ິ າຂອງການລົງທຶນແມ່ ນຕ່່ າກວ່ າຕົນທຶ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຸ ນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ

7.5

້
າລະ
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
້
ື ຮັບຮູ ໃ້ ນແງ່ ຂອງການຂາດທຶນອາກອນ ທີ່ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ ວ່ີ າກາໄລອາກອນໃນ
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ ແມ່ ນໄດ້ຖກ
ີ ານການົດຈານວນເງ ິນຂອງຊັບສິນອາກອນ
ອະນາຄົດທີ່ມີຢ່ ູ ກັບການຂາດທຶນທີ່ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້. ການຕັດສິນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
້
ເຍືອນຊ
າລະ ທີ່ສາມາດຮັບຮູ ໄ້ ດ້, ໂດຍອີງໃສ່ ແນວໂນ້ມໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດັບຂອງກາໄລອາກອນໃນອະນາຄົດ ພ້ອມກັບຍຸ ດ
ທະສາດການວາງແຜນອາກອນໃນອະນາຄົດ.

8.

ັ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືກນ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30 ມິຖຸນາ 2019

ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈິງ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍທີ່ຄິດໄລ່ ໂດຍນາໃຊ້ວທ
ູ້ ມ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍການໃຫ້ກຢື

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ
ັ ຊັບ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຫກ
່
ັ ອື່ນໆ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີຄ້າຍຄືກນ

9.

30 ມິຖຸນາ 2018

960.957

827.316

35.517

24.743

82.610
85

72.563
274

1.079.169

924.896

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ັ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທີ່ຄ້າຍຄືກນ

30 ມິຖຸນາ 2019

ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈິງ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍທີ່ຄິດໄລ່ ໂດຍນາໃຊ້ວທ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກຂອງທະນາຄານອື່ນ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກຂອງລູກຄ້າ
43

145.752
431.941
577.693

30 ມິຖຸນາ 2018

67.245
404.357
471.602

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

10.

ລາຍຮັບສຸ ດທິຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່
້ ດວັນທີ
ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30 ມິຖຸນາ 2019

30 ມິຖຸນາ 2018

ລາຍຮັບຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການຈາກ:
ບລິການຊາລະສະສາງ

86.922

77.262

23.244
11.212
121.378

37.539
5.173
119.974

ບລິການຊາລະສະສາງ
ທຸລະກາທາງອື່ນ

(11.993)
(1.955)

(10.008)
(1.338)

ລາຍຮັບສຸ ດທິຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການ

(13.948)
107.430

(11.346)
108.628

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ທຸລະກາທາງດ້ານສິນເຊຶ່ອ
ທຸລະກາທາງອື່ນ
ລາຍຈ່ າຍຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການສາລັບ:

11.

້
ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ລາຍຮັບສຸ ດທິຈາກການຊືຂາຍເງ

30 ມິຖຸນາ 2019

້
ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ກາໄລຈາກການຊືຂາຍເງ
້
ຂາດທຶນຈາກການຊືຂາຍເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

12.

30 ມິຖຸນາ 2018

2.521.935
(2.502.865)
19.070

2.523.044
(2.494.054)
28.990

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ັ
ຂາດທຶນສຸ ດທິຈາກການຊື ້ – ຂາຍເອກະສານອະນຸພນ

30 ມິຖຸນາ 2019

ັ
ກາໄລຈາກເອກະສານອະນຸພນ
ັ
ຂາດທຶນຈາກເອກະສານອະນຸພນ

44

30 ມິຖຸນາ 2018

1.518

-

(2.722)
(1.204)

-

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

13.

ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30 ມິຖຸນາ 2019

ັ ຊັບ
ລາຍຮັບເງ ິນປັນຜົນຈາກການລົງທຶນໃນຫກ
່
ົ ຕົນ
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີມີຕວ
ເກັບຄືນໜີສູ້ ນທີ່ສະສາງອອກ

້ ຂອງຄູ່ ຮ່ ວມລົງທຶນ
ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຫຸ ນ
ຄ່ າບລິການທີ່ຜ່ານມາສາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນແຜນເງ ິນອຸ ດ
ໜຸນຕ່ າງໆ
ອື່ນໆ (*)

30 ມິຖຸນາ 2018

6.198

7.031

244

-

10.556

3.275

-

2.734

25.874
28.931

1.575

71.803

14.615

ັ ໄວ້ ແລະ ເງ ິນເບ້ຍບາເນັດທີ່ໄດ້ສມ
ົ ທົບຈາກ
(*) ລວມມີການເກັບຄືນຈານວນ 32.008 ລ້ານກີບ ຂອງ ລາຍຈ່ າຍເງ ິນເດືອນທີ່ໄດ້ຫກ
່
ທະນາຄານຕາມແຜນການປ່ຽນແປງທີໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນແຜນຂອງເງ ິນອຸ ດໜຸ ນຕ່ າງໆ ໃນປີ 2019
14.

(ຫັກເພີ່ມ)/ການເກັບຄືນຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າສາລັບການລົງທຶນທາງດ້ານການເງ ິນ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30 ມິຖຸນາ 2019

ັ ຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈນ
ົ ຄົບການົດ
ເກັບຄືນຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າສາລັບຫກ

(ບົດອະທິບາຍເລກທີ 22)

ັ ຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອ
ຫັກເພີ່ມເງ ິນແຮຄ່ າເສື່ອມສາລັບການລົງທຶນໃນຫກ
ຂາຍ

45

30 ມິຖຸນາ 2018

440

(10.735)

(2.378)

-

(1.938)

(10.735)

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

15.

ລາຍຈ່ າຍພະນັກງານ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30 ມິຖຸນາ 2019

ເງ ິນເດືອນ ແລະ ເງ ິນແຮງງານ

ເງ ິນອຸ ດໜຸນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນແກ່ ພະນັກງານ
ເງ ິນອຸ ດໜູນພາຍຫງັ ອອກວຽກ (ບົດອະທິບາຍເລກທີ 31)
ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຂອງພະນັກງານ

16.

30 ມິຖຸນາ 2018

71.415

64.472

74.937

87.517

3.664
3.954

32.645
3.451

153.970

188.085

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລາຍຈ່ າຍອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ

30 ມິຖຸນາ 2019

ຄ່ າສ້ອມແປງ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ

ຄ່ າໂຄສະນາ. ການຕະຫາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍ
ຄ່ າເຊົ່າຫ້ອງການ
ຄ່ າການສື່ສານ

ຄ່ າການຝຶ ກອົບຮົມ. ປະຊຸມ ແລະ ສາມະນາ
້ າກເງ ິນ
ຄ່ າເບ້ຍປະກັນໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ ຝ
ຄ່ າອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ
ລາຍຈ່ າຍປະກັນໄພ
ສາທາລະນຸປະໂພກ
້ ນ
ລາຍຈ່ າຍນາມັ

ວັດສະດຸ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫອ້ ງການ
ຄ່ າທານຽມທີ່ປຶກສາ ແລະ ບລິການດ້ານການເງ ິນ
ເງ ິນແຮຄວາມສ່ ຽງສາລັບເງ ິນທີ່ຖືກລັກໂລບ
້ ນທາງການເງ ິນ
ລາຍຈ່ າຍໜີສິ
ອື່ນໆ

46

30 ມິຖຸນາ 2018

10.466

9.506

5.478

3.308

-

4.874

4.115

3.644

7.798

7.006

14.642

13.346

112

108

4.880

1.732

4.610

3.837

1.142

1.056

7.263

9.177

4.507

1.010

-

2.494

214
10.372

7.510

75.599

68.610

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
17.

ເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)

ເງ ິນສົດໃນກາມືເປັນສະກຸ ນເງ ິນກີບ
ເງ ິນສົດໃນກາມືເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ື ຢູ່ ທຫລ
ຍອດເຫອ
- ເງ ິນຝາກແຮບັງຄັບ
- ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

1.190.359

961.728

811.606

681.517

1.290.251

1.294.828

4.200.055

2.396.173

7.492.271

5.334.246

້່
ື ກັບທະນາຄານກາງປະກອບດ້ວຍບັນຊີເງ ິນຝາກເພື່ອການຊາລະສະສາງ ແລະ ເງ ິນຝາກພາກບັງຄັບ. ຍອດເຫອ
ື ເຫລົ່ານີບ
ຍອດເຫອ
ມີດອກເບ້ຍ.
ັ ສາຄັງສະສົມເງ ິນສົດກັບທະນາຄານກາງໃນຮູ ບແບບ
ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮກ
່
ິນຝາກແຮບັ
ິນກີ
ເງ
ງຄັບ. ເຊິງຖືກຄິດໄລ່ 5,00% ສາລັບສະກຸ ນເງ ບ ແລະ 10,00% ສາລັບສະກຸ ນເງ ິນຕ່ າງປະເທດ. ສອງອາທິດຕ່
ື ້ ບ ກ ານົດ ຕ່ າກວ່ າ 12 ເດືອ ນ. ພາຍໃນໄລຍະດັ່ງກ່ າວ
ຄັງ້ (2018: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງ ິນຝາກລູ ກ ຄ້າ ທີ່ມີມ ຄົ
ັ ສາຍອດເງ ິນຝາກພາກບັງຄັບໃນມູນຄ່ າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ.
ທະນາຄານໄດ້ຮກ
18.

້
ໜີຕ້ອງຮັ
ບຈາກທະນາຄານອື່ນ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

2.879.509

2.700.974

6.871

3.681

2.872.638

2.697.293

1.053.996

1.127.695

257.801
796.195

381.380
746.315

3.933.505

3.828.669

ລ້ານກີບ

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງ ິນຝາກປະຢັດ
-

ເປັນເງ ິນກີບ

-

ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

ເງ ິນຝາກມີການົດ
-

ເປັນເງ ິນກີບ

-

ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

ລ້ານກີບ

້ ອງສົ່ງທະນາຄານອື່ນພາຍໃນໄລຍະມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
ອັດຕາດອກເບ້ຍສາລັບໜີຕ້

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງ ິນຝາກປະຢັດ
ເງ ິກຝາກມີການົດ
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30 ມິຖຸນາ 2019
% ຕ່ ປີ

້ ດວັນທີ
ີ ນສຸ
ສາລັບປີ ທ່ ສິ
31 ທັນວາ 2018
% ຕ່ ປີ

0,00% - 3,10%

0,00% - 0,80%

0,00% - 0,80%

0,00% - 0,80%

0,50% - 4,95%

0,85% - 4,00%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
19.

້
ເງ ິນກູໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

26.697.520

24.845.276

2.055.888
(581.377)

2.063.243
(478.416)

26.116.143

24.366.860

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

້ ດວັນທີ
ີ ນສຸ
ສາລັບປີ ທ່ ສິ

6,00% - 16,00%

6,00% - 16,00%

4,00% - 16,00%

4,00% - 16,00%

6,00% - 10,00%

6,00% - 11,50%

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

11.849.009

10.988.474

11.607.083
3.241.428

10.842.780
3.014.022

26.697.520

24.845.276

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

1.649.408

1.825.034

15.388.071
9.660.041

14.431.801
8.588.441

26.697.520

24.845.276

ລ້ານກີບ

້ ລູກຄ້າທັງໝົດ
ເງ ິນກູໃຫ້
້
ໃນນີ:

ລ້ານກີບ

້ ່ ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນຈາກການກູຢື້ ມເງ ິນຈາກ ທຫລ
ເງ ິນກູທີ
(ບົດອະທິບາຍເລກທີ 29.1)

ເງ ິນແຮຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່ າ (ບົດອະທິບາຍເລກທີ 20)

້ ລະກິດພາຍໃນໄລຍະມີ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
ອັດຕາດອກເບ້ຍສາລັບເງ ິນກູທຸ

30 ມິຖຸນາ 2019
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
% ຕ່ ປີ

້ ນເງ ິນ ກີບ
ເງ ິນກູເປັ
້ ນເງ ິນ ໂດລາ
ເງ ິນກູເປັ
້ ນເງ ິນ ບາດ
ເງ ິນກູເປັ

31 ທັນວາ 2018
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
% ຕ່ ປີ

້ ້ແຍກຕາມສະກຸ ນເງ ິນ:
ເງ ິນກູໄຈ
ລ້ານກີບ

້ ນເງ ິນ ກີບ
ເງ ິນກູເປັ
້ ນເງ ິນ ໂດລາ
ເງ ິນກູເປັ
້ ນເງ ິນ ບາດ
ເງ ິນກູເປັ

ລ້ານກີບ

້ ້ແຍກຕາມມືຄົ້ ບການົດເດີມ:
ເງ ິນກູໄຈ
ລ້ານກີບ

້
ເງ ິນກູໄລຍະສັ
ນ້
້
ເງ ິນກູໄລຍະກາງ
້
ເງ ິນກູໄລຍະຍາວ
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ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

19.

້
ເງ ິນກູໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າ (ຕ່ )
້ ດຫົກເດືອນປະກອບດ້ວຍເງ ິນກູໃຫ້
້ ່ ສິນສຸ
້ ແກ່ ແຕ່ ລະຂະແໜງທຸ ລະກິດ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
ຄັງເງ ິນກູທີ

30 ມິຖຸນາ 2019
ຂະແໜງ ອຸ ດສາຫະກາ
ຂະແໜງ ກ່ ສ້າງ
ຂະແໜງ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ
ຂະແໜງ ກະສິກາ - ປ່າໄມ ້

ລ້ານກີບ

%

ລ້ານກີບ

%

13.914.798

52,12%

12.931.637

52,05%

3.933.583

14,73%

3.374.610

13,58%

91.961

0,34%

85.352

0,34%

ຂະແໜງ ການຄ້າ
ຂະແໜງ ຂົນສົ່ງໄປສະນີ

73.826

0,28%

74.248

0,30%

4.272.564

16,00%

4.336.508

17,45%

ຂະແໜງ ບລິການ

702.468

2,63%

688.078

2,77%

3.401.126

12,74%

2.875.026

11,57%

3.294
303.900
26.697.520

0,01%
1,14%
100%

3.456
476.361
24.845.276

0,01%
1,92%
100%

ຂະແໜງ ຫັດຖະກາ
ຂະແໜງ ອື່ນໆ
20.

31 ທັນວາ 2018

ເງ ິນແຮສາລັບການຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່ າ
້ ດວັນທີ
້ ກບ
ັ ລູກຄ້າພາຍໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ສ່ ວນປ່ຽນແປງໃນເງ ິນແຮສາລັບການຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່ າຂອງເງ ິນກູໃຫ້
ັ ມນີ:້
30 ມິຖຸນາ 2019 ມີດ່ ງລຸ່

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ
30 ມິຖຸນາ 2019

ລ້ານກີບ

ື ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຍອດເຫອ

478.416

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິພາຍໃນໄລຍະ
້ ອງຮັບທວງຍາກ
ສະສາງໜີຕ້

122.631
(26.097)
6.427
581.377

ສ່ ວນຕ່ າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ
ື ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ຍອດເຫອ

້ ກບ
ັ ລູກຄ້າ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
ສ່ ວນປ່ຽນແປງໃນເງ ິນແຮສາລັບການເສື່ອມຄ່ າຂອງເງ ິນກູໃຫ້
້
່
ັ ມນີ:
ມີດງລຸ່

30 ມິຖຸນາ 2019

້
ຄ່ າເສື່ອມຈາກການປະເມີນເງ ິນກູລາຍການໃຫຍ່
ຄ່ າເສື່ອມຈາກການປະເມີນເງ ິນກູເ້ ປັນກຸ່ ມ

31 ທັນວາ 2018

ື ທ້າຍ
ຍອດເຫອ

ຄ່ າເສື່ອມ

ື ທ້າຍ
ຍອດເຫອ

ຄ່ າເສື່ອມ

3.401.055
22.638.131
26.039.186

248.246
333.131
581.377

1.859.522

291.960

22.478.847
24.338.369

186.456
478.416

ລ້ານກີບ
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ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

21.

ການລົງທຶນທາງການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

154.138

156.516

154.138

156.516

ລ້ານກີບ

ັ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ຫລັກຊັບປະເພດທຶນຂອງ ບລິສດ

ລ້ານກີບ

້ ນ 188.043 ລ້ານກີບ ຈານວນ 34.265 ລ້ານ
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019, ມູນຄ່ າຮຸ ນ້ ແມ່ ນມີການດ້ອຍຄ່ າຕ່ າກວ່ າມູນຄ່ າຕົນທຶ
ກີບ.
22.

້ ບການົດ
ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືຄົ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

1.561.577
2.040.959

1.916.549
1.737.433

3.602.536
(770)

3.653.982
(1.210)

(770)
3.601.766

(1.210)
3.652.772

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

້ ນລົງຂອງພັນທະບັດຄັງເງ ິນທີ່ອອກໂດຍກະຊວງ
ີ ຸ ດຕົນທຶ
ມູນຄ່ າຕາມວິທຫ
ການເງ ິນ

້ ນລົງຂອງພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງ ິນ
ີ ຸ ດຕົນທຶ
ມູນຄ່ າຕາມວິທຫ
້ ບການົດ (*)
ັ ຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈນ
ົ ເຖິງມືຄົ
ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງການຫກ
- ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຈາກພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງ ິນ

້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ
(*) ການປ່ຽນແປງສຸ ດທິໃນການຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່ າ 440 ລ້ານກີບ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ັ ຊັບທີ່ຖືໄວ້ຈນ
ົ ຄົບການົດໃນລາຍງານຜົນການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ (ບົດ
2019 ແມ່ ນບັນທຶກຫັກເພີ່ມຄ່ າເສື່ອມຂອງຫກ

ອະທິບາຍເລກທີ 14).

50

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

22.

້ ບການົດ (ຕ່ )
ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືຄົ

22.1

ພັນທະບັດຄັງເງ ິນ ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງ ິນ
ັ :້
ລາຍລະອຽດຂອງພັນທະບັດຄັງເງ ິນ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີດ່ ງນີ

ໄລຍະ
ເວລາ

້
ມືອອກພັ
ນທະບັດ

ມືຄົ້ ບການົດ

1 ປີ

16 ພະຈິກ 18

16 ພະຈິກ 19

1 ປີ

17 ທັນວາ 18

16 ທັນວາ 19

1 ປີ

21 ທັນວາ 18

21 ທັນວາ 19

1 ປີ

22 ກຸ ມພາ 19

22 ກຸ ມພາ 20

1 ປີ

7 ມີນາ 19

7 ມີນາ 20

1 ປີ

22 ມີນາ 19

22 ມີນາ 20

1 ປີ

5 ເມສາ 19

4 ເມສາ 20

1 ປີ

12 ເມສາ 19

12 ເມສາ 20

1 ປີ

26 ເມສາ 19

26 ເມສາ 20

1 ປີ

31 ພຶດສະພາ 19

31 ພຶດສະພາ 20

1 ປີ

14 ມິຖຸນາ 19

14 ມິຖຸນາ 20

1 ປີ

22.2

28 ມິຖຸນາ 19

ມູນຄ່ າໜ້າບັດ
ລ້ານກີບ

28 ມິຖຸນາ 20

ມູນຄ່ າຕາມວິທ ີ ອັດຕາດອກເບ້ຍ
້ ນລົງ ຕ່ ປີ (ຕາມໜ້າພັນ
ຫຸ ດຕົນທຶ
ລ້ານກີບ

ທະບັດ)

300.000

309.201

5,00%

150.000

154.208

5,30%

210.000

215.431

5,00%

300.000

305.177

5,00%

73.000

74.128

5,00%

68.600

69.521

5,00%

150.000

151.831

5,30%

50.000

50.529

5,00%

20.000

20.174

5,00%

68.000

68.272

5,00%

100.000
42.880

100.214
42.891

5,00%

1.532.480

1.561.577

5,00%

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງ ິນ
30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

2.040.959
2.040.959

70.600
1.666.833
1.737.433

ລ້ານກີບ

ພັນທະບັດເພີ່ມທຶນ
ພັນທະບັດອື່ນໆ
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ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

22.

້ ບການົດ (ຕ່ )
ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືຄົ

22.2

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງ ິນ (ຕ່ )


ົ ການົດຕາມພັນທະຕາມສັນຍາ ມີດ່ ງຕ
ັ ່ ໄປນີ:້
ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາພັນທະບັດອື່ນໆ ໂດຍວັນທີໜດ

ມູນຄ່ າໜ້າບັດ

ີ ຸດ
ມູນຄ່ າຕາມວິທຫ
້
ຕົນທຶນລົງ

72.136

71.850

1.187.049
755.634

1.202.642
766.467

2.014.819

2.040.959

ສາລັບໄລຍະຫົກ
້ ດວັນທີ
ເດືອນທີ່ສິນສຸ

ສາລັບທ້າຍ
່
້ ດວັນທີ
ີ ນສຸ
ປີ ທສິ

ລ້ານກີບ

ພາຍໃນ 1 ປີ
1 ຫາ 5 ປີ
ເກິນກ່ ວາ 5 ປີ

►

ລ້ານກີບ

ັ ມນິ:້
ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາພັນທະບັດອື່ນໆ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍ ມີດ່ ງລຸ່

30 ມິຖຸນາ 2019
(% ຕ່ ປີ )

31 ທັນວາ 2018
(% ຕ່ ປີ )

ພາຍໃນ 1 ປີ

3,00 - 5,30%

3,00 - 5,30%

1 ຫາ 5 ປີ

3,00 - 6,95%

3,00 - 6,95%

ເກິນກ່ ວາ 5 ປີ

4,00 - 4,80%

4,00 - 4,80%

ພັນທະບັດອື່ນໆແມ່ ນພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງ ິນ ຈຸດປະສົງເພື່ອ: (i) ຊາລະຍອດເງ ິນຕ້ອງຮັບຈາກ ກະຊວງການ
້
້ ່ ມີ
ີ ໜຕ້
ີ ້ ອງຮັບຈາກ ກະຊວງການເງ ິນ.
ເງ ິນ ຫ ື (ii) ຊາລະໜີຂອງລູ
ກຄ້າກັບທະນາຄານ ໂດຍລູກຄ້າຜູ ທ

52

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

23.

ັ ໃນເຄືອ ແລະ ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ
ການລົງທຶນໃນບລິສດ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

້ ດວັນທີ
ີ ນສຸ
ສາລັບປີ ທ່ ສິ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30 ມິຖຸນາ 2019

້
ຍອດໃນຕົນໄລຍະ/ປີ
ິ ສ
ີ ່ ວນໄດ້ສ່ວນ
ສ່ ວນແບ່ ງຂອງຂາດທຶນ/ກາໄລພາຍໃນໄລຍະ ພາຍໃຕ້ວທ
ເສຍ (Equity Method)
ຂາຍຫຸ ນ້ ຂອງຄູ່ ຮ່ ວມລົງທຶນ

462.296

541.730

24.189

(7.643)

-

(52.266)

2.040
-

(19.525)

488.525

462.296

ັ ຮ່ ວມລົງທຶນ
ລົງທຶນໃນບລິສດ

ັ ພາຍໃນໄລຍະ
ລົບ: ເງ ິນປັນຜົນໄດ້ຮບ
ື ທ້າຍໄລຍະ
ຍອດເຫອ

30 ມິຖຸນາ 2019
ມູນຄ່ າ

້ ນທຽບ
ຕົນທຶ
ເທົ່າລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018

ຕາມບັນຊີ

% ການຖືຮຸນ້

ລ້ານກີບ

ເປັນ

31 ທັນວາ 2018

ມູນຄ່ າ

ຂອງທະ
ນາຄານ

້ ນທຽບ
ຕົນທຶ
ເທົ່າລ້ານກີບ

25%

197.839

ຕາມບັນຊີ

% ການຖືຮຸນ້

ລ້ານກີບ

ນາຄານ

ເປັນ

ຂອງທະ

ການລົງທຶນໃນສາຖະ
ບັນການເງ ິນອື່ນ
ທະນາຄານຮ່ ວມທຸ ລະ
ກິດລາວ - ຫວຽດ
(LVB)

ທະນາຄານລາວ -ຝຣັ່ງ
ຈາກັດ
ທະນາຄານລາວ -ຈີນ
ຈາກັດ
ິ ຸ ກຄົນ
ລົງທຶນໃນ ນິຕບ

197.839

231.022

228.359

25%

90.000

81.811

30%

90.000

64.053

30%

147.000

161.819

49%

147.000

158.179

49%

9.168

11.795

35%

9.168

11.705

35%

2.040
446.047

2.078
488.525

20%

444.007

462.296

0%

ພາຍໃນປະເທດ
ັ ປະກັນໄພ
ບລິສດ
ລາວ-ຫວຽດ
ັ ລາວເນເຊີນນ
ບລິສດ
ເພເມັນ້ ເນັດເວີກ
ຈາກັດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

ັ ໃນເຄືອ ແລະ ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ (ຕ່ )
ການລົງທຶນໃນບລິສດ

23.
-

້ ່
ົ ທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີສານັກງານໃຫຍ່ ຕັງຢູ
ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ (“LVB”) ເປັນທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຈດ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ດ າເນີນ ທຸ ລ ະກິດ ສະໜອງການບ ລິກ ານທາງດ້າ ນທະນາຄານ. ເປັ ນ ບ ລິສ ັດ ທີ່ຮ່ ວມທຶນ ກັບ

ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງເປັ ນທະນາຄານທຸ ລະກິດລັດທີ່ດາເນີນທຸ ລະກິດຢູ່ ສສ
ຫວຽດນາມ. LVB ດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນການທະນາຄານ ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2000 ອອກໂດຍທະນາຄານ
ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ . ໃນປີ 2015, LVB ໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນເປັ ນ 791.357.560.000 ກີບ. ອັດຕາ

້ 25% ອີງຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ ເລກທີ 004-15/KHສ່ ວນກາມະສິດຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫງັ ທຶນເພີ່ມຂຶນ
ິ ກີ ບ ເທົ່ າກັບ
DDT4 ທີ່ ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແ ຜນການ ແ ລະ ການລົ ງ ທຶ ນ , ວັ ນ ທີ 2 4 ສິ ງ ຫາ 2015 ທຽ ບເທົ່ າເງ ນ
197.839.390.000 ກີບ.
-

ັ ປະກັນໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນເປັນບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບລິການທາງ
ບລິສດ
້ ຄອງການລົງທຶນ
ດ້ານການປະກັນໄພ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນເລກທີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກາມະການຄຸ ມ
ັ ຫຸ ນ
້ ສ່ ວນປະກັນໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານຮ່ ວມ
ຕ່ າງປະເທດ, ລົງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008. ເປັ ນການຮ່ ວມທຶນກັບບລິສດ

ັ ແມ່ ນ 3.000.000 ໂດລາ ແລະ ຖືກຖອກໂດຍຂາຮຸ ນ້ ຢ່າງເຕັມສ່ ວນ ໃນວັນ
ທຸລະກິດລາວຫວຽດ. ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບລິສດ
ທີ 17 ກລະກົດ 2008. ໃນປີ 2013 ທະນາຄານໄດ້ປະກອບທຶນເພີ່ມເຕີ່ມ 180.000ໂດລາ ໃນວັນທີ 02 ກັນຍາ 2013. ນະວັນ
ທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝົດໃນມູນຄ່ າ 1.050.000 ໂດລາ ຫ ື ທຽບເທົ່າກັບ 9.168 ລ້ານກີບ.
-

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ (“LCNB”) ເປັນທຸລະກິດທີ່ດາເນີນກ່ ຽວກັບການບລິການດ້ານການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານລາວ-ຈີນ ເປັນທະນາຄານຮ່ ວມທຶນກັບ ທະນາຄານ ຟູ ດຽ້ ນ ຈີນ ເຊິ່ງແມ່ ນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດທີ່ດາເນີນການຢູ່
ປະເທດຈີນ. LCNB ດາເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນການທະນາຄານ ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈົດທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ ນ 300.000 ລ້ານກີບ ແລະ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ຂາຮຸ ນ້
ໄດ້ປະກອບທຶນຄົບຕາມຈານວນດັ່ງກ່ າວ.

-

້ ່
ົ ທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີສານັກງານໃຫຍ່ ຕັງຢູ
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຈາກັດ (“BFL”) ເປັນທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຈດ
້
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະໜອງການບລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຖືກສ້າງຂຶນໂດຍໄດ້
ຮ່ວມ
ທຶນກັບ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານທຸ ລະກິດລັດ ທີ່ດາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ປາຣີ,
ປະເທດ ຝຣັ່ງ. BFL ດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ການທະນາຄານຊົ່ວຄາວ ລົງວັນທີ 01 ຕຸ ລາ 2009 ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດຖາວອນ ລົງວັນທີ 16 ກລະກົດ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍຂອງ
ທະນາຄານ BFL ແມ່ ນ 20 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມເປັນ 37 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມບົດບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວັນທີ
24 ກັນຍາ 2009 ແລະ ໜັງສືເລກທີ. 01/ທຫລ ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

ັ ໃນເຄືອ ແລະ ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ (ຕ່ )
ການລົງທຶນໃນບລິສດ

23.
−

ັ ລາວເນເຊີນນ ເພເມັນ້ ເນັດເວີກ ຈາກັດ ເປັນທຸ ລະກິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຈດ
ົ ທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ
ບລິສດ
້ ຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ລົງວັນ
ເລກທີ 0349 ໂດຍ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ
ທີ 12 ມີນາ 2019. ໂດຍສະໜອງການບລິການທາງດ້ານການເງ ິນ. ເປັ ນສະມາຄົມພາຍໃຕ້ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປລາວ, ຢູນຽນເພ
້ , ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກາ, ທະນາຄານຮ່ ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະ
ອິນເຕີເນີເຊີນນ
ັ ແມ່ ນ 34.000 ລ້ານກີບ. ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານໄດ້ປະກອບ
ກິດ ລາວ-ຫວຽດ. ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບລິສດ
ັ .
ທຶນທັງໝົດໃນມູນຄ່ າ 2.040 ໃຫ້ແກ່ ບລິສດ

24.

ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນ
ັ ມນີ:້
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນ ພາຍໃນໄລຍະ ມີດ່ ງລຸ່

ຫ້ອງການ

ເຟິນເີ ຈີ ້ ແລະ
ເຄື່ອງຕິດຕັງ້

ພາຫະນະ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

476.463

151.886

41.210

19.770

689.329

18.228

20.681

2.191

38

41.138

(7.623)
-

(15.849)
-

(2.193)
-

(634)
(14)

(26.299)
(14)

487.068

156.718

41.208

19.160

704.154

135.271

67.649

26.278

9.999

239.197

13.379

15.743

2.900

1.970

33.992

(3.863)
-

(15.001)
-

(2.098)
-

(634)
(14)

(21.596)
(14)

144.787

68.391

27.080

11.321

251.579

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

341.192

84.237

14.932

9.771

450.132

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

342.281

88.327

14.128

7.839

452.575

ອາຄານ ແລະ

ອຸ ປະກອນ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ການປັບປຸ ງ

ລ້ານກີບ

ລວມ

້ ນ:
ຕົນທຶ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
້ ່ມ
ຊືເພີ
ຈົດລ້າງອອກ
ສະສາງອອກ
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ຫລຸ ຍ້ ຫ້ຽນສະສົມ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຫັກຄ່ າຫຸ ຍ້ ຫ້ຽນພາຍໃນໄລຍະ
ຈົດລ້າງອອກ
ສະສາງອອກ
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ື ສຸ ດທິ:
ມູນຄ່ າຍັງເຫອ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

25.

ົ ຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ຕົນພາຍໃນໄລຍະ ມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ

ສິດນາໃຊ້
ທີ່ດິນ

ຄອມພິວເຕີ
ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

240.619

16.841

257.460

14.071
(17.381)

4.158
(2.383)

18.229
(19.764)

237.309

18.616

255.925

-

10.859

10.859

ສະສາງອອກ

-

1.716
(2.382)

1.716
(2.382)

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

-

10.193

10.193

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

240.619

5.982

246.601

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

237.309

8.423

245.732

ລ້ານກີບ

້ ນ:
ຕົນທຶ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ໂອນຈາກສິ່ງປຸ ກສ້າງ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີ່ກາລັງກ່ ສ້າງ
ສະສາງອອກ
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ຄ່ າເສື່ອມສະສົມ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຫັກຄ່ າເສື່ອມພາຍໃນໄລຍະ 2019

ໂປແກມ

ລວມ

ື ສຸ ດທິ:
ມູນຄ່ າຍັງເຫອ

26.

ຊັບສິນອື່ນໆ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

249.255

255.438

ລ້ານກີບ

ຊັບສິນລຖ້າຂາຍ
ເຄື່ອງໃຊ້ຫອ້ ງການ ແລະ ອຸ ປະກອນອື່ນໆ

ລ້ານກີບ

ແຊັກພວມຮຽກເກັບ
ສິ່ງປຸ ກສ້າງ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີ່ກາລັງກ່ ສ້າງ (*)

6.050

8.558

17.691

6.671

ລາຍຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າແບ່ ງສ່ ວນຈ່ າຍ

60.014

65.079

41.135

62.065

31.034

27.553

14.411
12.806

34.589
6.135

432.396

466.088

ລາຍຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າສາລັບການດາເນີນງານອື່ນໆ
ັ ຜູ ສ
້ ະໜອງ
ລ່ າຍຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າໃຫ້ກບ
້
່
ໜີຕ້ອງຮັບອືນໆ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

26.

ຊັບສິນອື່ນໆ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີ
(*): ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສິ່ງປຸ ກສ້າງ ເເລະ ຊັບສິນຄົງທີ່ພວມກ່ ສ້າງສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ດັ່ງນີ:້

ີ ນ
ສິດນາໃຊ້ທ່ ດິ
ລ້ານກີບ

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
້ ່ມ
ຊືເພີ

ໂອນໄປຊັບສິນຄົງທີ່
ໂອນໄປຊັບສິນອື່ນໆລຖ້າຂາຍ
ສະສາງອອກ
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
27.

ອາຄານ ແລະ
ການປັບປຸ ງ

ອື່ນໆ

ລວມ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

541

38.630

25.908

65.079

17.381

22.962

22.251

62.594

(14.071)

(19.081)

(24.655)

(57.807)

(3.851)
-

(4.395)
(181)
37.935

(1.425)
22.079

(4.395)
(5.457)
60.014

້
ໜີຕ້ອງຈ່
າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອື່ນ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

3.684.539

2.517.029

1.512.821

800.136

2.171.718

1.716.893

176.745

119.495

41.620

21.954

135.125

97.541

564.421

754.543

177.602

195.581

386.819

558.962

19.123

22.062

11.966
7.157
4.444.828

9.009
13.053
3.413.129

ລ້ານກີບ

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ
-

ເປັນເງ ິນກີບ

-

ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

ເງ ິນຝາກປະຢັດ
-

ເປັນເງ ິນກີບ

-

ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

ເງ ິນຝາກມີການົດ

ອື່ນໆ

-

ເປັນເງ ິນກີບ

-

ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

-

ເປັນເງ ິນກີບ

-

ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
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ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

27.

້
ໜີຕ້ອງຈ່
າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອື່ນ (ຕ່ )
ັ :້
ອັດຕາດອກເບ້ຍສາລັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອື່ນໃນຊ່ ວງໄລຍະມີດ່ ງນີ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່
້ ດວັນທີ
ສິນສຸ
30 ມິຖຸນາ 2019
(% ຕ່ ປີ )

31 ທັນວາ 2018
(% ຕ່ ປີ )

ເງ ິນຝາກປະຢັດ

0,00% - 3,00%
ັ ຕາດອກເບ້ຍ
ບ່ ມີອດ

ັ ຕາດອກເບ້ຍ
ບ່ ມີອດ
່ບມີອດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍ

ເງ ິນຝາກປະຈາ

0,00% - 5,55%

0,00% - 5,52%

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

4.995.812

5.447.954

2.132.267

2.141.221

2.863.545

3.306.733

14.726.279

13.092.788

7.019.896

5.788.652

7.706.383

7.304.136

12.183.469

11.159.134

7.062.006

6.671.234

5.121.463

4.487.900

79.527

103.279

20.396

33.629

59.131
138.965
32.124.052

69.650
111.987
29.915.142

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

28.

ສາລັບທ້າຍປີ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

້
່ ງລູກຄ້າ
ໜີຕ້ອງສົ

ລ້ານກີບ

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງ ິນກີບ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ເງ ິນຝາກປະຢັດ
ເງ ິນຝາກປະຢັດເປັນເງ ິນກີບ
ເງ ິນຝາກປະຢັດເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ເງ ິນຝາກການົດ
ເງ ິນຝາກມີການົດເປັ ນເງ ິນກີບ
ເງ ິນຝາກມີການົດເປັ ນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ເງ ິນຝາກມັດຈາ
ເງ ິນຝາກມັດຈາເປັນເງ ິນກີບ
ເງ ິນຝາກມັດຈາເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
້
່ ງອື່ນໆ
ໜີຕ້ອງສົ

ລ້ານກີບ

ເງ ິນຝາກປະຢັ ດ ຈາກລູ ກ ຄ້າ ທີ່ເປັ ນ ສະກຸ ນ ເງ ິນ ກີບ , ໂດລາ, ບາດ ມີຂ ອບເຂດຂອງອັດ ຕາດອກເບ້ຍ ຢູ່ ລະຫວ່ າງ 1,25% 1,89%. 0,90% - 1,15% ແລະ 0,45% - 0,90% ຕ່ ປີ ຕາມລາດັບ.
ເງ ິນຝາກມີການົດທີ່ເປັ ນສະກຸ ນເງ ິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ທີ່ມີການົດ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ, 12 ເດືອນ ແລະ ສູ ງກວ່ າ 1 ປີ
ັ ຕາດອກເບ້ຍ ລະຫວ່ າງ 3,16%- 6,90%, 1,65%- 6,65 % ແລະ 1,40% - 6,40% ຕ່ ປີ ຕາມລາດັບ.
ແມ່ ນມີອດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

29.

ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

2.095.087
2.010.596

2.063.243
1.286.023

4.105.683

3.349.266

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ເງ ິນກູຢື້ ມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

(ບົດອະທິບາຍເລກທີ 29.1)

້
ເງ ິນກູຈາກທະນາຄານຕ່
າງປະເທດ (ບົດອະທິບາຍເລກທີ 29.2)

29.1

ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ລວມມີ:
້
ື ຈານວນ 3.285.713 ໂດລາ (ຈາກເງ ິນກູຢື້ ມເລີ່ມຕົນ້ 9.200.000 ໂດລາ ໃນ
(i) ເງ ິນກູໄລຍະຍາວຈາກ
ທຫລ ທີ່ມີຍອດເຫອ
ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ ນ 0,25% ຕ່ ປີ ) ສາລັບຈຸດປະສົງໃນການກູຢື້ ມແມ່ ນເພື່ອລົງທຶນໃນ ທະນາຄານລາວ-ຝລັ່ງ ຈາກັດ. ຕົນ້
້ ນຈະຊາລະເປັນປີ ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2010 ຫາ 2023 ສາລັບດອກເບ້ຍແມ່ ນຊາລະທຸກໆ 6 ເດືອນ.
ທຶນເງ ິນກູແມ່

ື ຈານວນ 99.854.000 ໂດລາ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,50% ຕ່ ປີ . ຈຸດປະສົງ
(ii) ເງ ິນກູໄ້ ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ມີຍອດເຫອ
້ ນແມ່ ນຊາລະ
ັ ການສະໜັບສະໜຸ ນຈາກລັດຖະບານ. ຕົນທຶ
ເເມ່ ນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການຊາລະເປັນລາຍໄຕມາດ
ທຸກໆປີ ເລີ່ມຈາກປີ 2019 ຫາ 2025. ດອກເບ້ຍແມ່ ນຈະໄດ້ຮບ

້
ື ຈານວນ 99.900.000 ໂດລາ ໂດຍມີອດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍ 5,30% ຕ່ ປີ ຈຸດປະສົງ
(iii) ເງ ິນກູໄລຍະຍາວຈາກ
ທຫລ ທີ່ມີຍອດເຫອ
້ ນແມ່ ນຈະໄດ້
ັ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕົນທຶ
ເເມ່ ນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການຊາລະເປັນລາຍໄຕມາດ
ຮັບການຊາລະເປັ ນລາຍປີ ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2020 ຫາ 2026.ດອກເບ້ຍແມ່ ນຈະໄດ້ຮບ

້
ື 300.000 ລ້ານກີບ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 10% ຕ່ ປີ ຈຸດປະສົງເເມ່ ນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອ
(iv) ເງ ິນກູໄລຍະ
1 ປີ ທີ່ມີຍອດເຫອ
້ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ ນໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕົນທຶ
ັ ການຊາລະ
ໃຫ້ ໂຄງການເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮບ
້ ບການົດຕາມສັນຍາ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2019.
ໃນມືຄົ

29.2

ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ
ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານຕ່ າງປະເທດນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ລວມມີ:
້
(i) ເງ ິນກູຢື້ ມໄລຍະສັນໄລຍະເວລາ
1 ປີ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຈານວນ 80.000.000 ໂດລາ
້ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ ນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຊາລະເມື່ອຄົບການົດ.
ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ ນ 5,50% ຕ່ ປີ . ຕົນທຶ
(ii) ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ ລວມມີ ເງ ິນກູຢື້ ມໄລຍະສີ່ປີ ຈານວນ 148.300.000 ໂດລາ ໂດຍອັດຕາດອກ
້
ັ ໂຄງການຕ່ າງໆພາຍໃນປະເທດ. ຕົນ
ເບ້ຍແມ່ ນ 4% +3M LIBOR ສາລັບຈຸດປະສົງເເມ່ ນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ກບ
້ ນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຊາລະເປັນລາຍປີ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ ນຊາລະເປັນລາຍໄຕມາດ.
ທຶນເງ ິນກູແມ່
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

30.

ອາກອນ

30.1

ອາກອນກາໄລວິສາຫະກິດ
ັ ມນີ:້
ອົງປະກອບສາຄັນຂອງລາຍຈ່ າຍອາກອນ ສາລັບໄລຍະ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018 ມີດ່ ງລຸ່

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30 ມິຖຸນາ 2019

ລາຍຈ່ າຍອາກອນກາໄລພາຍໃນໄລຍະ
້
ລາຍຮັບອາກອນກາໄລເຍືອນຊ
າລະ

30.2

54.326
18.275

86.051
(8.411)

72.601

77.640

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

25.134

31.422

2.103
756

4.529
-

27.993

35.951

້
່ ງອາກອນ
ໜີຕ້ອງສົ

້ ອງສົ່ງອາກອນກາໄລ
ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງອາກອນມູນຄ່ າເພີ່ມ
ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງອື່ນໆ
ໜີຕ້

30.3

30 ມິຖຸນາ 2018

ອາກອນກາໄລພາຍໃນໄລຍະ
ັ ໃນເຄືອມີພນ
ັ ທະຕ້ອງຈ່ າຍອາກອນກາໄລ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບກົດໝາຍອາກອນສະບັບເລກທີ 70/
ທະນາຄານ ແລະ ບລິສດ
່
ົ ບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ ຫ ື ຫງັ ຈາກວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016.
ສພຊ. ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິງມີຜນ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
້ ທະນາຄານແມ່ ນມີພນ
ັ ທະຕ້ອງເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 24% ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ດັ່ງນັນ,
້ ດວັນທີ 30
ັ ໃນເຄືອແມ່ ນມີພນ
ັ ທະຕ້ອງເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 24% ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
(2018: 24%). ບລິສດ
ມິຖຸນາ 2019 (2018: 24%).
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

30.

ອາກອນ (ຕ່ )

30.3

ອາກອນກາໄລພາຍໃນໄລຍະ (ຕ່ )
້ ວນ
ັ ທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ 30 ມິຖຸນາ 2018 ແມ່ ນມີດ່ ງຕ
ັ ່ ໄປນີ:້
ການຄິດໄລ່ ຂອງອາກອນກາໄລພາຍໃນໄລຍະຫົກເດືອນຕົນປີ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດວັນທີ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30 ມິຖຸນາ 2019

ກາໄລກອ່ນຫັກອາກອນອີງຕາມ IFRS

30 ມິຖຸນາ 2018

330.356

279.902

(1.157)

(3.760)

(7.347)

-

20.210
(56.276)
-

51.672
31.801
(16.299)

(30.161)
(1.421)
(22.161)
30
232.073

20.481
1.848
365.645

(8.181)
(542)
3.009
226.358

(14.079)
7.003
358.569

223.887
2.471

357.249
1.320

(2017: 24%)

53.733

85.734

(2017: 24%)

593

317

54.326
31.422
(60.614)
25.134

86.051
9.540
(22.459)
73.132

ດັດແກ ້ສາລັບ:
້ ນຕາມ
- ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຕາມ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫຸດຕົນທຶ
-

IFRS ຂອງພັນທະບັດ

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງພັນທະບັດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ
້ ນພາຍໃຕ້ຂອບຂ່າຍການລາຍງານ IFRS ສາລັບເງ ິນ
LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫຸດຕົນທຶ
້ ້ລູກຄ້າ
ກູໃຫ

- ສ່ວນຕ່າງໃນເງ ິນແຮຂາດທຶນເສື່ອມຄ່າລະຫວ່າງ LAS ແລະ IFRS ຂອງເງ ິນ
້ ້ແກ່ ລູກຄ້າ
ກູໃຫ

- ສ່ວນຕ່າງຜົນປະໂຫຍດຫງັ ກະສຽນ

ັ ຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
- ສ່ວນຕ່າງໃນເງ ິນແຮຂອງຫກ
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງສາລັບລາຍຈ່ າຍຄ່າເສື່ອມໃນການລົງທຶນລະຫວ່າງ LAS ແລະ
IFRS

- ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງສັນຍາເຊົ່າພາຍໃຕ້ IFRS 16
່ ເກີດຂຶນຈາກການດັ
້
້
ດແກ ້ການລວມກິດຈະການ
- ກາໄລທີ່ຖືກຍົກເວັນອາກອນທີ
- ດັດແກ ້ອື່ນໆ

ກາໄລກ່ ອນຫັກອາກອນຕາມ LAS
້
ເພີ່ມຂຶນ/(ຫ
ຸດລົງ)
້
- ລາຍຮັບທີ່ຍົກເວັນອາກອນ

- ລາຍຮັບຈາກການເກັບຄືນການສູນເສຍເງ ິນສົດ
້ ກ
ັ
- ລາຍຈ່ າຍທີ່ບ່ ອະນຸຍາດໃຫຫ

ລາຍຮັບທີ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນອີງຕາມ LAS

- ລາຍຮັບທີ່ຖືກຄິດໄລ່ ອາກອນກາໄລຂອງທະນາຄານແມ່
ັ ໃນເຄືອ
- ລາຍຮັບທີ່ຖືກຄິດໄລ່ ອາກອນກາໄລຂອງບລິສດ

ລາຍຈ່ າຍອາກອນກາໄລຂອງທະນາຄານແມ່ ໃນອັດຕາ 24%
ັ ໃນເຄືອໃນອັດຕາ 24%
ລາຍຈ່ າຍອາກອນກາໄລຂອງບລິສດ
ລາຍຈ່ າຍອາກອນກາໄລແບບລວມກິດຈະການພາຍໃນໄລຍະ
້ ອງສົ່ງອາກອນກາໄລຕົນໄລຍະ
້
ໜີຕ້
ອາກອນກາໄລທີ່ຈ່ າຍໃນໄລຍະ
້ ອງສົ່ງອາກອນກາໄລທ ້າຍໄລຍະ
ໜີຕ້
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

30.

ອາກອນ (ຕ່ )

30.3

ອາກອນກາໄລພາຍໃນໄລຍະ (ຕ່ )
ັ ການກວດກາໂດຍກົມສ່ ວຍສາອາກອນ. ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທາງ
ການແຈ ້ງອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຫາຍປະເພດ ເຊິ່ງອາດຈະມີການຕີຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ. ຈາ
ດ້ານສ່ ວຍສາອາກອນແມ່ ນຖືກນາໃຊ້ກບ
້ ລຽງຂອງ
ນວນເງ ິນທີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ ສາລັບປີ ອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງຫງັ ຈາກມືໄລ່
ກົມສ່ ວຍສາອາກອນ.

30.4

້ າລະ
ຊັບສິນ/(ໜີສິ້ ນ) ອາກອນເຍືອນຊ
ຊັບສິນອາກອນ
້
ເຍືອນຊ
າລະ

ຜົນກະທົບໃນການໃຊ້ IFRS 16 ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະລວມມີ:
ການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວລະຫວ່ າງ ກາໄລທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ ພາຍ

ຊັບສິນ/(ໜີສິ້ ນ)
້
ອາກອນເຍືອນ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

(ອັດຕາ 24%)

(ອັດຕາ 24%)

29.099

(5.272)

23.827

1362

-

1.362

(21.022)
9.439

2.747
(2.525)

(18.274)
6.915

ລ້ານກີບ

ນະວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019

ໜີສິ້ ນອາກອນ
້
ເຍືອນຊ
າລະ

ຊາລະສຸ ດທິ

ໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດວຽກງານສາລັບ
ຈຸດປະສົງພິເສດ
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

30.

ອາກອນ (ຕ່ )

30.4

້ າລະ (ຕ່ )
ຊັບສິນ/(ໜີສິ້ ນ) ອາກອນເຍືອນຊ

ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ

ຜົນກະທົບໃນການໃຊ້

ງານນອກການທຸ ລະກິດ

ສາລັບໄລຍະ
ຫົກເດືອນທີ່

ສາລັບໄລຍະ
ຫົກເດືອນທີ່

ສາລັບໄລຍະ
ຫົກເດືອນທີ່

ສາລັບໄລຍະ
ຫົກເດືອນທີ່

30 ມິຖຸນາ

30 ມິຖຸນາ

30 ມິຖຸນາ

30 ມິຖຸນາ

້ ດວັນທີ
ສິນສຸ

້ ດວັນທີ
ສິນສຸ

້ ດວັນທີ
ສິນສຸ

້ ດວັນທີ
ສິນສຸ

30 ມິຖຸນາ

31 ທັນວາ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

8.077

29.099

(21.002)

(3.990)

-

4.065

1.362

-

(2.525)

(5.272)

2.747

12.401

-

690

(18.275)

8.411

-

4.755

2019

້
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ

ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ

ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນ

2018

2019

2018

2019

2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

IFRS 16 ນະວັນທີ 1
ມັງກອນ 2019
້ ນອາກອນເຍືອນຊ
້
ໜີສິ
າລະ
້
ອາກອນເຍືອນຊ
າລະສຸ ດທິທ່ ີ
້
ຕ້ອງບັນທຶກເຂົາໃນໃບລາຍງານ
ຜົນການດາເນີນງານ
້
ອາກອນເຍືອນຊ
າລະສຸ ດທິທ່ ີ
້
ຕ້ອງບັນທຶກເຂົາໃນໃບລາຍງານ
ຜົນການດາເນີນງານນອກການ
ທຸລະກິດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

30.

ອາກອນ (ຕ່ )

30.4

້ າລະ (ຕ່ )
ຊັບສິນ/(ໜີສິ້ ນ) ອາກອນເຍືອນຊ
້
້ ນອາກອນເຍືອນຊ
້
ັ :້
ລາຍລະອຽດຂອງຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ ແລະ ໜີສິ
າລະມີດ່ ງນີ

ົ
ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງທີ່ສາມາດຫັກໄດ້ຊ່ ວຄາວ

້
ໃນນັນ:
້ ນພາຍໃຕ້ LAS ແລະ ມູນ
ສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງມູນຄ່ າຕົນທຶ
ຄ່ າເສື່ອມພາຍໃຕ້ IFRS ຂອງພັນທະບັດ

ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງລາຍຈ່ າຍຄ່ າເສື່ອມເງ ິນແຮຂອງການ
ລົງທຶນພາຍໃຕ້ IFRS ແລະ LAS
ິ າການລົງທຶນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
ປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ສ່ ວນຕ່ າງໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫງັ ອອການ
ພາຍໃຕ້ ແຜນການທີ່ໄດ້ການົດ ລະຫວ່ າງ IFRS ແລະ
LAS

້
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ (ໃນອັດຕາ 24%)

ສ່ ວນຕ່ າງຊົ່ວຄາວລະຫວ່ າງໜີຕ້້ ອງສົ່ງອາກອນ
້້
ໃນນັນ:

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

39.326

121.247

5.673

-

1.174

2.331

770

30.931

31.709

87.985

9.439

29.099

(10.523)

(21.965)

(1.755)

-

(7.347)
(1.421)

(21.965)
-

(2.525)

(5.272)

ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງລາຍຈ່ າຍຄ່ າເສື່ອມເງ ິນແຮສາລັບໜີ ້
ເສຍຂອງເງ ິນກູຢ້ ືມໃຫ້ກບັ ລູກຄ້າພາຍໃຕ້ LAS ແລະ ຂອບ
ເຂດວຽກງານສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ
້ ນຂອງເງ ິນກູຢື້ ມໃຫ້ກບັ ລູກຄ້າ
ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງມູນຄ່ າຕົນທຶ
ພາຍໃຕ້ LAS ແລະ ມູນຄ່ າເສື່ອມພາຍໃຕ້ຂອບເຂດວຽກ
ງານສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ
ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງສັນຍາເຊົ່າພາຍໃຕ້ IFRS16
້ ນອາກອນເຍືອນຊ
້
ໜີສິ
າລະ (ໃນອັດຕາ 24%)
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

31.

້ ນອື່ນໆ
ໜີສິ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

້ ອງສົ່ງພະນັກງານ
ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງຜູ ສ
້ ະໜອງ
ໜີຕ້

39.212

86.612

ເງ ິນເບ້ຍລ້ຽງຫງັ ອອກການ (*)
ອື່ນໆ

25.883

22.101

63.717
48.825

87.985
46.220

177.637

242.918

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

(*) ແຜນການການົດຜົນປະໂຫຍດຫງັ ອອກການ
ັ ມນີ:້
ປ່ຽນແປງໃນແຜນການການົດຜົນປະໂຫຍດຫງັ ອອກການມີດ່ ງລຸ່

້
ສາລັບຫົກເດືອນຕົນປີ
ິ້ ດ
ວັນທີສນສຸ

້ ດ
ີ ນສຸ
ສາລັບປີ ທ່ ສິ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30 ມິຖຸນາ 2019

ຍອດຍົກມາ

31 ທັນວາ 2018

87.985

65.149

(25.874)

-

1.738

18.875

1.926

5.259

ລາຍຈ່ າຍຜົນປະໂຫຍດ

(2.058)

1.411
(2.709)

ື ທ້າຍ
ຍອດເຫອ

63.717

87.985

ຄ່ າບລິການທີ່ຜ່ານມາ
ັ
ຄ່ າບລິການນະປັດຈຸບນ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍ
້ ມມຸ ດຖານທາງການເງ ິນ
ສ່ ວນຕ່ າງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂສົ

-

ລາຍຈ່ າຍທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດສຸ ດທິ (ຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ):

້
ສາລັບຫົກເດືອນຕົນປີ
ິ້ ດ
ວັນທີສນສຸ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

1.738
1.926

18.875
5.259

3.664

24.134

ລ້ານກີບ

ັ
ຄ່ າບລິການນະປັດຈຸບນ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍ
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ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

31.

້ ນອື່ນໆ (ຕ່ )
ໜີສິ
ການົດແຜນປະໂຫຍດຕ່ ການເຮັດວຽກຫງັ ອອກຈາກວຽກຈະຖືກການົດໂດຍໃຊ້ການປະເມີນຕາມຄວາມເປັ ນຈິງ. ການປະເມີນ
້ ງໃນອະນາຄົດ
້ ມມຸ ດຖານຕ່ າງໆ ທີ່ອາດແຕກຕ່ າງໄປຈາກການພັດທະນາທີ່ເກີດຂືນຈິ
ຕາມຄວາມເປັ ນຈິງທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຕັງສົ
້ ິນເດືອນໃນອະນາຄົດ ແລະ ອັດຕາການໝູນວຽນຂອງພະນັກງານ ເນື່ອງຈາກ
ເຊິ່ງລວມທັງການການົດອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດ.ການຂືນເງ
ັ ຫງັ ການ
ຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນມູນຄ່ າ ແລະ ລັກສະນະໃນໄລຍະຍາວຂອງແຜນການົດປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮບ

້ ່ ລາຍ
ົ ້ ສົມມຸ ດຖານທັງໝົດໄດ້ຮບ
ັ ການທົບທວນຄືນໃນທຸ ກມືທີ
ຈ ້າງງານມີຄວາມອ່ ອນໄຫວຕ່ ການປ່ຽນແປງໃນສົມມຸ ດຖານເຫ່ ານີ
ງານ.
ັ ຕາການຫຸ ດລົງທີ່ເໝາະສົມກັບຝ່າຍບລິຫານພິຈາລະນາອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດ
ປັດໄຈທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫາຍທີ່ສຸ ດຄືອດ
ັ
ລັດຖະບານເປັນສະກຸ ນເງ ິນທີ່ສອດຄ່ ອງກັບສະກຸ ນເງ ິນພາລະຜູ ກມັດຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫງັ ອອກການ ແລະ ໄດ້ຮບ
້ ດຕາຜົນຕອບແທນໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບໄລຍະເວລາທີ່ຄາດວ່ າຈະໄດ້ການົດພາລະຜູ ກມັດຕາມ
ການພິຈາລະນາໂດຍອິງຕາມເສັນອັ
ແຜນຜົນປະໂຫຍດ.
້ ມມຸ ດຖານຫກ
ັ ທີ່ໃຊ້ໃນການການົດພາລະຜູ ກມັດຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫງັ ອອກຈາກງານສາລັບແຜນການຂອງ
ຂສົ
ັ ່ ໄປນີ:້
ທະນາຄານມີດ່ ງຕ

ອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດ
້ ິນເດືອນໃນອະນາຄົດ
ການເພີ່ມຂຶນເງ
ອັກຕາພະນັກງານລາອອກ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

%

%

5,00 - 8,62

5,00 - 8,47

0,79

1,03

0,00

0,00

້ ມມຸ ດຖານທີ່ສາຄັນ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ແມ່ ນສະແດງດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
ການວິເຄາະຄວາມອ່ ອນໄຫວທາງດ້ານປະລິມານສາລັບຂສົ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

(7.432)

(7.301)

ຫຸ ດລົງ 50 ຈຸດ

6.803

8.340

ການເພີ່ມເງ ິນເດືອນໃນອະນາຄົດ
ເພີ່ມຂຶນ້ 50 ຈຸດ

(581)

(6.001)

581

5.517

ລ້ານກີບ

້ ິນເດືອນໃນອະນາຄົດ
ການເພີ່ມຂຶນເງ
ເພີ່ມຂຶນ້ 50 ຈຸດ

ຫຸ ດລົງ 50 ຈຸດ

32.

ທຶນຈົດທະບຽນ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ບ່ ມີການປ່ຽນແປງຂອງທຶນຈົດທະບຽນໃນລະຫວ່ າງຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
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ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

33.

ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອື່ນໆ

ຄັງສະສົມຕາມ

ລະບຽບການ ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ

ລວມ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

130.507

310.367

440.874

ພາຍໃຕ້ LAS ຂອງ ທຄຕລ

41.218

123.655

164.873

ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

171.725

434.022

605.747

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
້ ງສະສົມ ຈາກກາໄລທີ່ໄດ້ລາຍງານ
ເເບ່ ງສ່ ວນເຂົາຄັ

້ ານົດຂອງກົດໝາຍທະນາຄານທຸລະກິດ. ສະບັບລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2007 ໄດ້ການົດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດຕ່ າງໆ
ພາຍໃຕ້ຂກ
້ ງແຮຕ່ າງໆດັ່ງນີ:້
ຕ້ອງໄດ້ແບ່ ງສ່ ວນຂອງກາໄລຫງັ ອາກອນເພື່ອເຂົາຄັ
►
►

ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ

ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອື່ນໆ

ອີງຕາມກົດໝາຍວິສາຫະກິດ, ມາດຕາ 156 ສະບັບລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ໄດ້ການົດໃຫ້ ທະນາຄານທຸ ລະກິດໃນແຕ່ ລະປີ
້ ງສະສົມຕາມລະບຽບການ.
ຕ້ອງໄດ້ແບ່ ງສ່ ວນ 10% ຂອງກາໄລຫງັ ອາກອນ, ຫງັ ຈາກຫັກລົບຂາດທຶນສະສົມ, ຖ້າມີ ເພື່ອເຂົາຄັ

ື ຮອດ 50% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ, ທະນາຄານອາດສາມາດຢຸ ດການສະສົມຄັງ
ເມື່ອໃດທີ່ຄັງສະສົມດັ່ງກ່ າວຫາກມີຍອດເຫອ
້
ດັ່ງກ່ າວ, ເວັນແຕ່
ວ່ າກົດໝາຍໄດ້ການົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.
34.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບກະແສເງ ິນສົດ
ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດສະເພາະກິດຈະການ ປະກອບມີມູນຄ່ າຂອງເອກະສານລາຍ
ງານຖານະທາງການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ:້

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

2.001.965

1.643.245

4.200.055

2.396.173

2.879.509
-

2.700.974
464.040

9.081.529

7.204.432

ລ້ານກີບ

ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດໃນຄັງ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານອື່ນໆ
ເງ ິນຝາກມີການົດ ພາຍໃນ 3 ເດືອນ
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ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

35.

້ ນ ແລະ ຄາໝັນສັ
້ ນຍາທີ່ອາດເກີດຂຶນ້
ໜີສິ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

246.894

255.094

158.695

39.978

117.442

162.423

3.169.264
548

3.349.575
548

3.692.843

3.807.618

ລ້ານກີບ

້
ໜັງສືຄາປະກັ
ນທາງການເງ ິນ
່
ິ ເຊືອກັບທີ່
ໜັງສືສນ

້
ິ ເຊື່ອເຍືອນຊ
ໜັງສືສນ
າລະ
ວົງເງ ິນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ
ວົງເງ ິນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານອື່ນ

ລ້ານກີບ

້
ການຄາປະກັ
ນທາງການເງ ິນ
້
້
ິ ເຊື່ອ, ໜັງສືຄາປະກັ
ິ ເຊື່ອເພື່ອຄາປະກັ
້ ່ າຍ
ໜັງສືສນ
ນ (ລວມທັງໜັງສືສນ
ນ) ແລະ ໜັງສືໃດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງເປັ ນຜູ ຈ
່
່
່
້
້
ີ ກຄ້າຜິດສັນຍາ. ໜັງສືຄາປະກັນ ແລະ ໜັງສືສນ
ິ ເຊືອເພືອຄາປະກັນ ຖືວ່າມີຄວາມສ່ ຽງຄ້າຍຄືກບ
ັ
ເງ ິນແທນລູກຄ້າໃນກລະນີທລູ

້
ິ ເຊື່ອບ່ ສາມາດຖອນຄືນໄດ້, ໜັງສື
ເງ ິນກູ.້ ໜັງສືຄາປະກັ
ນສາມາດເຮັດເປັ ນຮູ ບແບບໃບບິນແລກປ່ຽນ ຫ ື ໃນຮູ ບແບບໜັງສືສນ
້
້
້
ັ ຮອງໜີຈາກບິ
ິ ເຊື່ອເພື່ອຄາປະກັ
ຄາປະກັ
ນເງ ິນລ່ ວງໜ້າ ແລະ ໜັງສືຮບ
ນສ່ ວນຫລຸ ດ (ລວມທັງໜັງສືສນ
ນ).

ື ຖອນ
ຂຜູ້ ກພັນຍັງບ່ ໄດ້ຖກ
ັ ຍາສິນເຊື່ອແມ່ ນມີໄວ້ສາລັບເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນກູໝ
້ ນ
ູ ວຽນ. ຂຜູ້ ກພັນໂດຍທົ່ວໄປມີມຄົ
ື ້ ບການົດທີ່
ບັນດາຂຜູ້ ກພັນສາລັບຕ່ ອາຍຸ ສນ
້ ຂຜູ້ ກພັນອາດຈະໝົດການົດໂດຍທີ່ຍັງບ່ ໄດ້ຖກ
ັ ຍາອື່ນໆ. ດັ່ງນັນ,
ື ຖອນ, ມູນຄ່ າໃນ
ໄດ້ການົດໄວ້, ຫ ື ສາເຫດຂອງການຢຸ ດຕິສນ
ສັນຍາທັງໝົດບ່ ຈາເປັນຕ້ອງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດ.

້
້
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ໂອກາດຄ່ າເສື່ອມໜີເສຍຈະເກີ
ດຂຶນແມ່
ນຕ່ າກວ່ າມູນຄ່ າທັງໝົດຂອງບັນດາຂຜູ້ ກພັນທີ່ຍັງບ່ ໄດ້ຖືກນາໃຊ້.
ິ ເຊື່ອແມ່ ນຄວາມບັງເອີນ ໃນເມື່ອລູກຄ້າຍັງຮັກສາມາດຕະຖານສະເພາະທີ່ໄດ້ການົດໄວ້.
ເນື່ອງຈາກວ່ າ, ຂຜູ້ ກພັນໃນການຕ່ ອາຍຸ ສນ
້ ບການົດຂອງຂຜູ້ ກພັນສິນເຊື່ອ, ເພາະວ່ າຂຜູ້ ກພັນທີ່ມີອາຍຸ ສນ
ັ ຍາທີ່ຍາວນານ ແມ່ ນມີຄວາມສ່ ຽງຫລາຍ
ທະນາຄານຕິດຕາມມືຄົ
້
ັ ຍາສັນ.
ກວ່ າ ຂຜູ້ ກພັນທີ່ມີອາຍຸ ສນ

ສັນຍາເຊົ່າຊື ້
ົ ຕ່ ກະແສເງ ິນສົດເຂົາ້ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019, ທະນາຄານບ່ ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊົ່າໃນນາມທີ່ເປັນທັງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ ຫ ື ຜູ ເ້ ຊົ່າ ທີ່ຈະມີຜນ
ອອກ ໃນອະນາຄົດ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

36.

ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກ່ ຽວກັບສະພາບລິຫານ ແລະ ສະພາອານວຍການຄົນສາຄັນຂອງທະນາຄານ
ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ສະພາບລິຫານ ແລະ ສະພາອານວຍການ ແມ່ ນມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ ມນີ:້

້ ດ
ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

້ ດ
ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ເງ ິນເດືອນ
ເງ ິນບາເນັດ
ເງ ິນອຸ ດໜູນຕາແໜ່ ງ
ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

788

756

518

499

523
48

541
1.001

1.877

2.797

ັ ມນີ:້
ທຸລະກາທີ່ສາຄັນທີ່ກ່ ຽວກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດ່ ງລຸ່

ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

ໝາຍເຫດ
(i)

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່ າຍ
ຈາກການກູຢື້ ມຈາກ ທຫລ

ກະຊວງການເງ ິນແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

(ii)

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການ
ລົງທຶນໃນ ພັນທະບັດຂອງ
ກະຊວງການເງ ິນ
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ໜີຕ້້ ອງຮັບ

ໜີຕ້້ ອງສົ່ງ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

-

61.710

81.453

-

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

36.

ບັນດາລາຍການພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ (ຕ່ )

ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

ໝາຍເຫດ
(i)

ເພີ່ມຂຶນ້

ຫຸ ດລົງ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິເງ ິນກູຢື້ ມ ຈາກ

31.844

-

1.774.666

-

384

-

-

(12.401)

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ

-

(522.663)

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ

428.327

-

27

-

7.863

-

4.263

-

ທຫລ
ັ ຊີເງ ິນຝາກ
ປ່ຽນແປງສຸ ດທິບນ
ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ
ປ່ຽນແປງສຸ ດທິເງ ິນຝາກຈາກ
ທຫລ
ກະຊວງການເງ ິນແຫ່ ງ ສປປ

(ii)

ໃນພັນທະບັດຂອງກະຊວງການ

ລາວ

ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະກິດ

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງການລົງທຶນ
ເງ ິນ

(iii)

ລາວ - ຫວຽດ
ຈາກ ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະກິດ
ລາວ - ຫວຽດ
ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ງ

(iii)

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ງ
ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ງ

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ

(iii)

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

36.

ບັນດາລາຍການພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ (ຕ່ )
ື ທີ່ສາຄັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
ຍອດເຫອ

ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

ໝາຍເຫດ
(i)

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ
ເງ ິນກູຢື້ ມ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງ
ຈ່ າຍໃຫ້ ທຫລ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຂອງ
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ
ເງ ິນຝາກພາກບັງຄັບ ຂອງ

ໜີຕ້້ ອງຮັບ

ໜີຕ້້ ອງສົ່ງ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

-

2.095.087

4.200.054

6.730

1.290.251

-

3.547.299

-

56.410

-

ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ

ກະຊວງການເງ ິນແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

(ii)

ການລົງທຶນໃນພັນທະບັດຂອງ
ກະຊວງການເງ ິນ

້ ນ)
(ນະມູນຄ່ າຫຸ ດຕົນທຶ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະກິດ ລາວ-

(iii)

ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

473.641

611.037

(iii)

ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

900

15.700

10.000

10.378

-

9.842

ຫວຽດ
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ

ບັນຊີເງ ິນຝາກມີການົດ
ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ

(i)

(ii)

(iii)

(iii)

ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

້ ຄອງໂດຍກົງ
ຜູ ຄ້ ຸ ມ
້
ເຈົາຂອງໂດຍກົງ
ັ ໃນເຄືອ
ບລິສດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

37.

ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ

ຄານາ
້ ບ ກິດ ຈະກ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ ານຕົວ ຊີບອກທີ
້
່ ຊັດ ເຈນ. ຜ່ ານການ
ຄວາມສ່ ຽງໝາຍເຖິງ ຄວາມສ່ ຽງໃນຕົວ ທີ່ເກີດ ຂຶນກັ
້ ຄອງອື່ນໆ. ການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ ແມ່ ນສິ່ງທີ່ສາຄັນຕ່
ວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸ ມ . ຂອບເຂດຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ການຄຸ ມ

ຄວາມສາມາດສ້າງກາໄລຢ່າງຕ່ ເນື່ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ ລະຄົນພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່
ຄວາມສ່ ຽງທີ່ເກີດຂຶນ້ ເຊິ່ງກ່ ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.
ຈຸດປະສົງສາຄັນຂອງທະນາຄານໃນການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງແມ່ ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ອີກ
ັ ຮູ ເ້ ຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ ອງຕາມການປະຕິບດ
ັ
ເຫດຜົນໜຶ່ງແມ່ ນຍ້ອນທະນາຄານໄດ້ຮບ

ຂອງມາດຕະຖານສາກົນທີ່ດີທ່ ສຸີ ດໃນການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ. ຄະນະບລິຫານ ແລະ ຄະນະອານວຍການ. ພ້ອມດ້ວຍ ການສະ
້ ນ ແມ່ ນກາລັງການົດຕົວຜັນແປທີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມສ່ ຽງທີ່ສາມາດ
ໜັບສະໜູນຈາກຄະນະກາມະການບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ັ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຕົວຜັນແປນີ.້
ຍອມຮັບໄດ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸ ມການປະຕິບດ

້
ທະນາຄານມີຄວາມສ່ ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ. ຄວາມສ່ ຽງສະພາບຄ່ ອງ ແລະ ຄວາມສ່ ຽງທາງດ້ານຕະຫາດ ແລະ ຫລັງຈາກນັນໄດ້
ແບ່ ງ
່
້
ອອກເປັ ນກຸ່ ມຄວາມສ່ ຽງຍ່ ອຍຄື: ຄວາມສ່ ຽງການຄ້າ ແລະ ຄວາມສ່ ຽງບແມ່ ນການຄ້າ. ນອກນັນ. ທະນາຄານຍັງມີຄວາມສ່ ຽງອື່ນໆ
ອີກທີ່ເກີດຈາກການດາເນີນງານ.

້ ຄອງຄວາມສ່ ຽງເອກະລາດ ບ່ ໄດ້ລ ວມເອົາ ຄວາມສ່ ຽງທຸ ລ ະກິດ ເຊັ່ນ: ການປ່ ຽນແປງຂອງສະພາບ
ຂະບວນການໃນການຄຸ ມ
້
ແວດລ້ອ ມ. ເຕັກ ໂນໂລຊີ ແລະ ອຸ ດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ ນເພື່ອຄວບຄຸ ມ ຄວາມສ່ ຽງທຸ ລ ະກິດ ຜ່ ານຂັນ
ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດຂອງທະນາຄານ.

ໂຄງສ້າງຂອງການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ ຽງ
ັ ກົນລະຍຸ ດ ແລະ
ສະພາບລິຫານແມ່ ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສາລັບການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສາລັບການອະນຸມດ
ຫລັກການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ.
້ ນ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບກ່ ຽວກັບການຄວບຄຸ ມການຈັດການຄວາມສ່ ຽງ
້
ສະພາໄດ້ແຕ່ ງຕັງຄະນະກ
າມະການບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.
້ ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາກົນລະຍຸ ດ ແລະ ຫລັກການໂດຍລວມ.
ຄະນະກາມະການບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ັ ຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ ຽງ ແມ່ ນຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ
ຂອບເຂດວຽກ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕິບດ
ຄວບຄຸ ມຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະພາບລິຫານຮັບຮູ .້
້
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ ນຂັນຕອນການຈັ
ດການຄວາມສ່ ຽງໂດຍທີ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກກວດສອບປະຈາປີ . ເຊິ່ງຜ່ານການ
້
່ ວາງໄວ້ຫບ
້
ັ ໄດ້ຕາມຂັນຕອນທີ
ື ່ . ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດ້ປຶກສາຫາລື ຜົນ
ກວດສອບນີຈະຮູ
ໄ້ ດ້ວ່າທະນາຄານສາມາດປະຕິບດ
ຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ລາຍງານສິ່ງທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາໃຫ້ຄະນະກາມະການກວດກາ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
38.

ການບລິຫານທຶນ
້ ານົດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ. ລົງວັນທີ 14 ຕຸ ລາ 2009 ອອກໂດຍຮັກສາການຫົວໜ້າກົມຄຸ ມ
ັ ສາທຶນສາຮອງຕ່ າສຸ ດຕາມລະບຽບການເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ ອງຕາມຂກ
້ ຄອງທະນາຄານທຸ ລະກິດ
ທະນາຄານໄດ້ຮກ

້
້
້ ານົດທາງດ້ານ
ັ ຕາມຂກ
ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນ. ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄາແນະນາອື່ນໆ. ຈຸດປະສົງເບືອງຕົ
ນຂອງການບ
ລິຫານທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າທະນາຄານໄດ້ປະຕິບດ
້ ນໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບເພື່ອສ້າງສົມດຸ ນລະຫວ່ າງການສ້າງກາໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພ
ເງ ິນທຶນຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮັບຮູ ເ້ ຖິງຄວາມຈາເປັ ນຂອງທະນາຄານເພື່ອຮັກສາການບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ຂອງທຶນ.

້ ານົດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ. ທຶນຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖືກວິເຄາະເປັ ນ 2 ລະດັບຄື:
ອີງຕາມຂກ

ທຶນຊັນ້ 1 ປະກອບດ້ວຍ: ທຶນຈົດທະບຽນ. ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ. ທຶນເພື່ອການຂະຍາຍທຸ ລະກິດ ແລະ ທຶນອື່ນໆ ແລະ ກາໄລລຖ້າແບ່ ງປັນ;
ື

ທຶນຊັນ້ 2 ແມ່ ນມູນຄ່ າເທົ່າກັບ 45% ຂອງການຕີມູນຄ່ າຄືນເງ ິນແຮ ຫ ື ຕ່ າກວ່ າ 1,25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ ຽງຂອງລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ ແລະ ຍອດເຫອ
່
ຂອງເງ ິນແຮທົວໄປພາຍໃນໄລຍະ
້ ນສາຮອງບ່ ສາມາດເກີນ 50% ຂອງທຶນຊັນ້ 1.
ຂອບເຂດຕ່ າງໆແມ່ ນຖືກນາໃຊ້ເພື່ອເປັນອົງປະກອບຂອງທຶນອີງໃສ່ : ທຶນຊັນ້ 2 ບ່ ສາມາດເກີນທຶນຊັນ້ 1 ໄດ້ ແລະ ໜີສິ
້ ນທາງ
ົ ບັງຄັບໃຊ້ຕ່ ກັບທະນາຄານທີ່ເປັ ນນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ, ການຄິດໄລ່ ແມ່ ນອີງຕາມຂມູ
ການວິເຄາະທຶນຂອງທະນາຄານ ແລະ ກຸ່ ມແມ່ ນໄດ້ສະແດງດັ່ງລຸ່ ມນີ.້ ເນື່ອງຈາກທຶນສາຮອງຕ່ າສຸ ດຕາມລະບຽບການແມ່ ນມີຜນ
ັ ໃນເຄືອ:
ການເງ ິນທີ່ໄດ້ຈາກເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ ແລະ ສັງລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານແລະບລິສດ

ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ
30 ມິຖຸນາ 2019

ທຶນຊັນ້ 1
ທຶນຊັນ້ 2

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ
30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

2.007.712

1.984.510

2.050.913

2.003.541

-

-

-

-

ລວມທຶນ

ິ ຸ ກຄົນອື່ນ)
ລົບ: ຫັກອອກຈາກທຶນ (ການລົງທຶນໃນນິຕບ

2.007.712
(516.047)

1.984.510
(514.007)

2.050.913
(488.525)

2.003.541
(462.296)

ທຶນສາລັບການຄິດໄລ່ CAR (A)

1.491.655

1.470.503

1.562.388

1.541.245

ຄວາມສ່ຽງສາຄັນຢູ່ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ

12.656.740
1.702.106

11.939.639
1.880.710

12.683.191
1.702.106

11.984.241
1.880.710

ລວມຄວາມສ່ຽງສາຄັນຢູ່ຊັບສິນ (B)

14.358.846

13.814.394

14.385.296

13.864.951

10,39%

10,64%

10,86%

11,12%

ຄວາມສ່ຽງສາຄັນຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ

ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພຂອງທຶນ (A/B)
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

39.

້ ນທາງການເງ ິນ
ິ າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້ ນບົນພືນຖານລາຍການເຄື
້
່ ອນໄຫວ ໃນ
ິ າໝາຍເຖິງ ມູນຄ່ າຊັບສິນທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນເປັ ນເງ ິນ ຫ ື ການຊາລະໜີສິ
ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້ ນ ຂອງທະນາຄານຈຶ່ງບ່ ສາມາດປະ
ື
ເງ່ ອນໄຂແກ່
ງແຍ້ງປົກກະຕິ. ເນື່ອງຈາກວ່ າບ່ ມີລາຄາສົມທຽບຂອງຕະຫາດ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ

້ ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າຈຶ່ງຖືກປະເມີນແບບສົມມຸ ດຕິຖານອີງຕາມລັກສະນະຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ ້
ເມີນລາຄາຕາມຕະຫາດໄດ້. ດັ່ງນັນ.
້ ນທາງການເງ ິນທີ່ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ
ສິນ. ຕາມຄາເຫັນຂອງຄະນະບລິຫານ. ມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງ ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ິ າ. ໃນການປະເມີນດັ່ງກ່ າວ. ຄະນະບລິຫານຂອງ
ສັງລວມກິດຈະການແມ່ ນຖືກຄາດຄະເນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນກັບມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ົ ຄົບການົດ ດ້ວຍມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າ ເທົ່າກັບ ມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງເງ ິນກູທ
້ ່ ຖື
ີ ກ
ທະນາຄານ ສົມມຸ ດຖານວ່ າ ເງ ິນກູ ້ ສ່ ວນໃຫຍ່ ຖືຈນ
ດັດແກ ້ເງ ິນແຮຈາກການຫັກຄ່ າເສື່ອມ.
40.

ລາຍໄດ້ຕ່ ຮຸ ້ນ
້ ແມ່ ນຄິດໄລ່ ຈາກຜົນຫານລະຫວ່ າງ ກາໄລຫງັ ຫັກອາກອນທີ່ຄາດວ່ າຈະຕ້ອງຈ່ າຍໃຫ້ກບ
ັ ຜູ ຖ
້ ຮ
ື ຸ ນ້ ສາມັນ
ມູນຄ່ າຂອງລາຍໄດ້ຕ່ ຮຸ ນ
ື ພາຍໃນ.
ຂອງທະນາຄານ ກັບ ຈານວນສະເລ່ ຍຂອງຮຸ ນ້ ສາມັນທີ່ຍັງເຫອ
້
້ ນ ທີ່ໃຊ້ເຂົາໃນການຄິ
້
ລາຍການດັ່ງລຸ່ ມນີສະແດງໃຫ້
ເຫັນຂມູ
ດໄລ່ ລາຍໄດ້ຕ່ ຮຸ ນ້ :

30 ມິຖຸນາ 2019
ັ ຜູ ຖ
້ ຮ
ື ຸນ
້ ສາມັນ
ກາໄລສຸ ດທິຫງັ ຫັກອາກອນທີ່ຄາດວ່ າຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກບ
້
່
່
ບົນພືນຖານລາຍໄດ້ຕຮຸ ນ້ ທົວໄປ (ລ້ານກີບ)
່ ຮຸ ນ
ື້
້ (ຫົວໜ່ ວຍ)
ຈານວນສະເລ່ ຍຂອງຮຸ ນ້ ສາມັນສາລັບລາຍໄດ້ພນຖານຕ
່
ມູນຄ່ າຕຮຸ ນ້ (ກີບ)
ກາໄລຕ່ ຮຸ ນ້ (ກີບ)
41.

30 ມິຖຸນາ 2018

256.993

201.851

207.723.300

207.527.508

5.000

5.000

1.237

973

້ ງັ ມືທີ
້ ່ ອອກເອກະສານລາຍງານ
ເຫດການທີ່ເກີດຂຶນຫ
້
ີ ານດັດແກ ້ ຫ ື ເປີ ດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານ
ບ່ ມີເຫດການໃດເກີດຂຶນຫລັ
ງຈາກວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ສາລະບານ
ໜ້າ
້ ນທົ່ວໄປ
ຂມູ

1-3

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ

4-6

ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ

7

ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານນອກການທຸລະກິດສະເພາະກິດຈະການ

8

ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ

9

້
ໃບລາຍງານສ່ ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົາຂອງສະເພາະກິ
ດຈະການ
ໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດສະເພາະກິດຈະການ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ

10
11 - 12
13 - 73

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
້ ນທົ່ວໄປ
ຂມູ

ທະນາຄານ
້ າ “ທະນາຄານ’’) ດ າເນີນ ທຸ ລ ະກິດ ໃນຮູ ບ ແບບ
ທະນາຄານ ການຄ້າ ຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ໃນບົດ ລາຍງານສະບັບ ນີ ້ ເອີນວ່
ມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (“ສປປ ລາວ”).

ການສ້າງຕັງ້ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ
້
້
້ ນໂດຍການປະກອບທຶ
້ ນພາຍໃຕ້
ັ ການສ້າງຕັງຂຶ
ທະນະຄານຖືກສ້າງຕັງຂຶ
ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮບ
ໃບອະນຸ
້
ຍາດສ້າງຕັງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລັດການຂາຍ
້ ອອກສູ່ ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັ ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
ຮຸ ນ

້ ຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ
ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ
່
່
ັ າວ, ລັດຖະບານ ເຊິງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງ ິນ, ເປັ ນຜູ ຖ
້ ຮ
ື ຸນ
້ ໃຫຍ່ ສຸ ດ ໂດຍຖືຮຸນ
້ 80%
ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດງກ່
ຂອງຮຸ ນ້ ທັງໝົດ.
ວັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງ ິນ ຂາຍຮຸ ນ້ ສາມັນ 10% ຂອງຮຸ ນ້ ທັງໝົດ (ທຽບເທົ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ ນ້ ) ໃຫ້ຄຮູ່່ ວມຮຸ ນ້
ທາງຍຸ ດທະສາດ ຊື່ວ່ າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອີງຕາມສັນຍາການຊືຮຸ້ ນ້ ສາມັນ
ລະຫວ່ າງ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED, ທະນາຄານ
້
ດັ່ງກ່ າວເປັ ນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸ ດໃນພາກພືນຂອງສະມາຄົ
ມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ງເປັນ
້ ງໝົດ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 150.235.349.000 ກີບ ໄດ້ຖກ
ື ຈ່ າຍເຕັມມູນຄ່ າໂດຍ
ກຸ່ ມຮ່ ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. ມູນຄ່ າຊືທັ
ທະນາຄານ COFIBRED.
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບໄດ້ອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ທະນາຄານເພີ່ມທຶນໂດຍການສະເຫນີຂາຍຮຸ ນ້
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກາມະການຄຸ ມ
້ ຮ
ື ຸ ນ້ ເດີມ (ຈານວນ 68.047.300 ຮຸ ນ້ ) ແລະ ສາທາລະນະຊົນ (ຈານວນ 3.098.400 ຮຸ ນ້ ) ໃນຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບລາວເພື່ອ
ໃຫ້ແກ່ ຜູ ຖ
ັ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017
ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮບ
້ ນວ່ າທະນາຄານໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດ
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້ຢັງຢື

້ ນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ
ທະບຽນ ຈານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທົ່າກັບ 71.145.700 ຮຸ ນ້ ) ຕາມໃບຢັງຢື
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸ ງໃໝ່ ເລກທີ 0429 /ຫຈທ, ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸ ດ
ສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ັ ມນີ:້
ໂຄງສ້າງການຖືຮຸນ້ ຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີດ່ ງລຸ່

້ ຮ
ື ຸ ນ້
ຜູ ຖ
ລັດຖະບານ
ຄູ່ ຮ່ ວມຮຸ ນ້ ທາງຍຸ ດທະສາດ
ນັກລົງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່ າງປະເທດ

1

ຈານວນຮຸ ນ້

%

145.406.321

70%

20.772.359
41.544.620
207.723.300

10%
20%
100%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
້ ນທົ່ວໄປ (ຕ່ )
ຂມູ
ທະນາຄານ (ຕ່ )

ການສ້າງຕັງ້ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ (ຕ່ )
້ ກາງ ແລະ ຍາວ
ກິດຈະກາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ ນເພື່ອສະໜອງການບລິການລວມທັງ ການລະດົມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງ ິນໄລຍະສັນ,
້ ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ ອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ ອີງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມ
້
ຈາກອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ; ເງ ິນກູໄລຍະສັ
ນ,
ສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ, ການບລິການການຄ້າລະຫວ່ າງປະເທດ, ສ່ ວນ
ັ
ຫລຸ ດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີ່ມີຄຸນຄ່ າອື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລິການດ້ານທະນາຄານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮບ
ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ.

ທຶນຈົດທະບຽນ
ທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແມ່ ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (31 ທັນວາ 2018 : 1.038.617 ລ້ານກີບ).

ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄືອຂ່ າຍ
້ ່ ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູ ລ,ີ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ໃນວັນທີ 30
ສານັກງານໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານຕັງຢູ
ັ ໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ, ຊາວ (20) ສາຂາຫລັກ, ເກົາ້
ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມີໜ່ ງຶ (1) ສານັກງານໃຫຍ່ , ໜຶ່ງ (1) ບລິສດ
ສິບສາມ (93) ໜ່ ວຍບລິການ ແລະ ສິບຫົກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ບລິສດັ ໃນເຄືອ
ັ ໃນເຄືອຄື:
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມີ ໜຶ່ງ (01) ບລິສດ

ຊື່

້
ສ້າງຕັງພາຍໃຕ້
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂະແໜງການ

ັ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ - ກທ
ບລິສດ

ເລກທີ 180-10 ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍກົມ
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ຫລັກຊັບ

ຈາກັດ

% ຮຸ ນ້ ຂອງ

ທະນາຄານ
70%

ລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ

ບລິສດັ ຮ່ ວມທຶນ
ັ ຮ່ ວມທຶນຄື:
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019, ທະນາຄານມີ ຫ້າ (05) ບລິສດ

% ຮຸ ນ້ ຂອງ

ຊື່

້
ສ້າງຕັງພາຍໃຕ້
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂະແໜງການ

ທະນາຄານຮ່ ວມທຸ ລະກິດ ລາວ -

ເລກທີ 732/ຫຈທ ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 ໂດຍ

ການທະນາຄານ &

ຫວຽດ

ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.

ການເງ ິນ

ເລກທີ 121-09/ກຜລ ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2009 ໂດຍ

ການທະນາຄານ &

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ການເງ ິນ

ເລກທີ 0600 ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2013 ໂດຍ ກະຊວງ

ປະກັນໄພ

35%

ເລກທີ 041/ຫຈທ ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 ໂດຍ

ການທະນາຄານ &

49%

້ ຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ
ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ

ການເງ ິນ

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ງ
ັ ປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ
ບລິສດ

ອຸ ດສະຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈາກັດ

ັ ລາວເນເຊີນນ ເພເມັນ້
ບລິສດ
ເນັດເວີກ ຈາກັດ

ທະນາຄານ
25%
30%

ລາວ.
ເລກທີ 0349/ຫຈທ ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ໂດຍ

້ ຄອງທຸລະ
ການຄຸ ມ

້ ຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ
ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ

ກາການຊາລະສະ

ອຸ ດສະຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ.

ສາງ (ເອເລັກໂທຣ
ນິກ)

2

20%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
້ ນທົ່ວໄປ (ຕ່ )
ຂມູ
ທະນາຄານ (ຕ່ )
ສະພາອານວຍການ
້ ດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທ່ ອອກເອກະສານ
ີ
ສະມາຊິກສະພາອານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
້
ລາຍງານສະບັບນີປະກອບມີ:

ຊື່

ຕາແໜ່ ງ

ື ສິນໄຊວລະວົງ
ທ່ ານ ບຸ ນເຫອ

ປະທານ

ທ່ ານ ຄາສຸ ກ ສູນດາລາ

ຮອງປະທານ

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ມາກ ໂຣເບີດ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ພຸ ດທະຂັນ ຂັນຕິ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ຮສ ປອ ພູ ເພັດ ກ ້ຽວພິລາວົງ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ວຽງສຸ ກ ຈູນທະວົງ

ສະມາຊີກ

ວັນທີແຕ່ ງຕັງ້

້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ

ສະພາບລິຫານ
້ ດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທ່ ອອກເອກະສານ
ີ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
້
ລາຍງານສະບັບນີປະກອບມີ
:

ຊື່

ຕາແໜ່ ງ

ວັນທີແຕ່ ງຕັງ້ ແລະ ວັນທີ່ລາອອກ

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

້ ານວຍການໃຫຍ່
ຜູ ອ

ທ່ ານ ພັນຊະນະ ຄຸ ນນຸວງົ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2008
ລາອອກວັນທີ 01 ເມສາ 2019
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014

ທ່ ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ນັນທະລາດ ແກ ້ວປະເສີດ
ທ່ ານ ຄາຊ່ ຽນ ມິ່ງບຸ ບຜາ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ
້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 30 ກັນຍາ2014
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ັ ຖິ່ນໄຊພອນ
ທ່ ານ ສຸ ພກ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ລາອອກວັນທີ 26 ເມສາ 2019
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ທ່ ານ ບົວວັນ ສີມະລີວງົ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ວຽງສຸ ກ ຈຸນທະວົງ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016
້ ນທີ 18 ກຸ ມພາ 2019
ແຕ່ ງຕັງວັ

ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍ
້
ິນສະບັບນີ ້ ແມ່ ນທ່ ານ ພູ ຂງົ
ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ ວງໄລຍະ ແລະ ນະມືອອກເອກະສານລາຍງານການເງ
້ ານວຍການໃຫຍ່ .
ຈັນທະຈັກ - ຜູ ອ

ນັກກວດສອບບັນຊີ
ັ ເອີນ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈາກັດ.
ນັກກວດສອບບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ ນບລິສດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

1.

້ ນກ່ ຽວກັບທະນາຄານ
ຂມູ
້ າ “ທະນາຄານ’’) ດາເນີນທຸ ລະກິດໃນຮູ ບ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ ້ ເອີນວ່
ແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່ ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (“ສປປ ລາວ’’).

ການສ້າງຕັງ້ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ
້
້
້ ນໂດຍການປະກອບທຶ
້ ນພາຍໃຕ້
ັ ການສ້າງຕັງຂຶ
ທະນາຄານຖືກສ້າງຕັງຂຶ
ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮບ
້
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັງທະນາຄານ
ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານ
ໄດ້ສາເລັດການຂາຍຮຸ ນ້ ອອກສູ່ ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັ ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງ

້ ຄອງວິ
ຕາມ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ
ັ າວ, ລັດຖະບານ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງ
ສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດ່ ງກ່
້ ຮ
ື ຸ ນ້ ໃຫຍ່ ສຸ ດ ໂດຍຖືຮຸນ້ 80% ຂອງຮຸ ນ້ ທັງໝົດ.
ການເງ ິນ ເປັ ນຜູ ຖ
ວັນທີ 15 ກລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງ ິນ ຂາຍຮຸ ນ້ ສາມັນ 10% ຂອງຮຸ ນ້ ທັງໝົດ (ທຽບເທົ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ ນ້ ) ໃຫ້
ຄູ່ ຮ່ ວມຮຸ ນ້ ທາງຍຸ ດທະສາດ ຊື່ວ່ າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອີງຕາມ
ສັນຍາການຊືຮຸ້ ນ້ ສາມັນ ລະຫວ່ າງ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ ນທະນາຄານໃນ
້
ເຄືອຂອງ BRED, ທະນາຄານດັ່ງກ່ າວເປັນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸ ດໃນພາກພືນຂອງສະມາຄົ
ມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ
້ ງໝົດ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ
Banque Populare Group ເຊິ່ງເປັນກຸ່ ມຮ່ ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. ມູນຄ່ າຊືທັ
ື ຈ່ າຍເຕັມມູນຄ່ າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED.
150.235.349.000 ກີບ ໄດ້ຖກ
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບໄດ້ອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ທະນາຄານເພີ່ມທຶນໂດຍການສະເຫນີ
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກາມະການຄຸ ມ
້ ຮ
ື ຸ ນ້ ເດີມ (ຈານວນ 68.047.300 ຮຸ ນ້ ) ແລະ ສາທາລະນະຊົນ (ຈານວນ 3.098.400 ຮຸ ນ້ ) ໃນຕະຫາດ
ຂາຍຮຸ ນ້ ໃຫ້ແກ່ ຜູ ຖ
່
່
ັ ຊັບລາວເພືອເພີມທຶນຈົດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮບ
ັ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ,
ຫກ
ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້
້ ນວ່ າທະນາຄານໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ຈານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທົ່າກັບ 71.145.700 ຮຸ ນ້ ) ຕາມ
ຢັງຢື
້ ນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸ ງໃໝ່ ເລກທີ 0429 /
ໃບຢັງຢື
ຫຈທ, ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ັ ມນີ:້
ໂຄງສ້າງການຖືຮຸນ້ ຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ມິຖູນາ 2019 ມີດ່ ງລຸ່

້ ຮ
ື ຸ ນ້
ຜູ ຖ
ລັດຖະບານ

ຈານວນຮຸ ນ້

%

145.406.321

70%

20.772.359

ຄູ່ ຮ່ ວມຮຸ ນ້ ທາງຍຸ ດທະສາດ
ນັກລົງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່ າງປະເທດ

41.544.620
207.723.300
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10%
20%
100%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

1.

້ ນກ່ ຽວກັບທະນາຄານ (ຕ່ )
ຂມູ

ການສ້າງຕັງ້ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ (ຕ່ )
້ ກາງ
ກິດຈະກາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ ນເພື່ອສະໜອງການບລິການລວມທັງ ການລະດົມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງ ິນໄລຍະສັນ,
້ ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫ້ແກ່ ອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ ອີງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ
້
ແລະ ຍາວ ຈາກອົງກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນ; ເງ ິນກູໄລຍະສັ
ນ,
ບລິການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ, ການບລິການການຄ້າລະຫວ່ າງ
ປະເທດ, ສ່ ວນຫລຸ ດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີ່ມີຄຸນຄ່ າອື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລິການດ້ານ
ັ ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮບ
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ;

ທຶນຈົດທະບຽນ
ທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແມ່ ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ. (ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 :
1.038.617 ລ້ານກີບ).

ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄືອຂ່ າຍ
້ ່ ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ໃນວັນ
ສານັກງານໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານຕັງຢູ
ັ ໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ, ຊາວ (20) ສາຂາ
ທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານມີໜ່ ງຶ (1) ສານັກງານໃຫຍ່ , ໜຶ່ງ (1) ບລິສດ
້ ບສາມ (93) ໜ່ ວຍບລິການ ແລະ ສິບຫົກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງ ິນຕາທົ່ວ ສປປ ລາວ.
ຫລັກ, ເກົາສິ

ບລິສດັ ໃນເຄືອ
ັ ໃນເຄືອຄື:
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019, ທະນາຄານມີ ໜຶ່ງ (01) ບລິສດ

ຊື່

້
ສ້າງຕັງພາຍໃຕ້
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂະແໜງການ

ັ ຫລັກຊັບ
ບລິສດ

ເລກທີ 180 -10 ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍກົມ
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ

ຫລັກຊັບ

ທຄຕລ-ກທ ຈາກັດ

ລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ.
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% ຮຸ ນ້ ຂອງ

ທະນາຄານ
70%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

1.

້ ນກ່ ຽວກັບທະນາຄານ (ຕ່ )
ຂມູ

ບລິສດັ ຮ່ ວມທຶນ
ັ ຮ່ ວມທຶນຄື:
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019, ທະນາຄານມີ ຫ້າ (05) ບລິສດ

ຊື່

້
ສ້າງຕັງພາຍໃຕ້
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂະແໜງການ

ທະນາຄານຮ່ ວມທຸ ລະກິດ ລາວ -

ເລກທີ 732/ ERO ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016

ການທະນາຄານ

ຫວຽດ

ໂດຍ ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

& ການເງ ິນ

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ງ
ັ ປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ
ບລິສດ

ເລກທີ 0495/ ERO ລົງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018

ການທະນາຄານ

ັ ລາວເນເຊີນນ ເພເມັນ້
ບລິສດ
ເນັດເວີກ ຈາກັດ

ທະນາຄານ
25%
30%

ໂດຍ ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

& ການເງ ິນ

ເລກທີ 0600 ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2013 ໂດຍ

ປະກັນໄພ

35%

ການທະນາຄານ

49%

ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈາກັດ

% ຮຸ ນ້ ຂອງ

ເລກທີ 041/ຫຈທ ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014
້
້ ຄອງວິສາຫະ
ໂດຍ ພະແນກຂຶນທະບຽນ
ແລະ ຄຸ ມ

& ການເງ ິນ

ກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ເລກທີ 0349/ຫຈທ ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ໂດຍ

້ ຄອງ
ການຄຸ ມ

້ ຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ
ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ

ທຸລະກາການຊາ

ກະຊວງ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ ງ ສປປ

ລະສະສາງ (ເອ

ລາວ.

ເລັກໂທຣນິກ)

20%

ສະພາອານວຍການ
້ ດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທ່ ອອກ
ີ
ສະມາຊິກສະພາອານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
້
ເອກະສານລາຍງານສະບັບນີປະກອບມີ:

ຊື່

ຕາແໜ່ ງ

ື ສິນໄຊວລະວົງ
ທ່ ານ ບຸ ນເຫອ

ປະທານ

ທ່ ານ ຄາສຸ ກ ສູນດາລາ

ຮອງປະທານ

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ມາກ ໂຣເບີດ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ພຸ ດທະຂັນ ຂັນຕິ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ຮສ ປອ ພູ ເພັດ ກ ້ຽວພິລາວົງ

ສະມາຊິກ

ທ່ ານ ວຽງສຸ ກ ຈູນທະວົງ

ສະມາຊີກ

ວັນທີແຕ່ ງຕັງ້
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້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງຄື
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ
້ ນທີ 27 ເມສາ 2018
ແຕ່ ງຕັງວັ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

1.

້ ນກ່ ຽວກັບທະນາຄານ (ຕ່ )
ຂມູ

ສະພາບລິຫານ
້ ດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທ່ ອອກ
ີ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
້
ເອກະສານລາຍງານນີປະກອບມີ:

ຊື່

ຕາແໜ່ ງ

້ ນລາອອກ
ວັນທີແທີ່ແຕ່ ງຕັງ/ວັ

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ຈັນທະຈັກ

້ ານວຍການໃຫຍ່
ຜູ ອ

ທ່ ານ ພັນຊະນະ ຄຸ ນນຸວງົ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ນັນທະລາດ ແກ ້ວປະເສີດ
ທ່ ານ ຄາຊ່ ຽນ ມິ່ງບຸ ບຜາ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2008
ລາອອກວັນທີ 01 ເມສາ 2019
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ັ ຖິ່ນໄຊພອນ
ທ່ ານ ສຸ ພກ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ລາອອກວັນທີ 26 ເມສາ 2019
ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ທ່ ານ ບົວວັນ ສີມະລີວງົ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ ານ ວຽງສຸ ກ ຈຸນທະວົງ

້ ານວຍການ
ຮອງຜູ ອ

ແຕ່ ງຕັງ້ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016
້ ນທີ 18 ກຸ ມພາ 2019
ແຕ່ ງຕັງວັ

ພະນັກງານ
ພະນັກງານທັງໝົດຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແມ່ ນ 1.969 ຄົນ (31 ທັນວາ 2018: 1.900 ຄົນ).
2.

້
ພືນຖານໃນການກຽມ
້ ແມ່ ນຖືກກະກຽມສາລັບທະນາຄານເພື່ອນາໃຊ້ໃນການ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບຫົກເດືອນຕົນປີ
້ ານົດຂອງທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ມ
້ ເອກະສານ
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ເທົ່ານັນ.
ລາຍງານຕາມຂກ

້ ນໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ໄດ້
ີ ອະທິບາຍໄວ້
ລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສະບັບນີແມ່
້
່
້
ັ າວໃນເບືອງຕົນແມ່ ນອີງຕາມມາດຕະຖານລາຍງານການ
ໃນບົດອະທິບາຍ ເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6. ນະໂຍບາຍການບັນຊີດງກ່
ເງ ິນສາກົນ (“IFRS”) ທີ່ອອກໂດຍຄະນະກາມະການການົດມາດຕະຖານການບັນຊີສາກົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ການກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນດັ່ງກ່ າວ ບ່ ແມ່ ນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນທີ່ຄົບ ຖ້ວ ນຕາມວັດ ຖຸ ປະສົງ ໂດຍທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ຖືກ
ັ ຕາມຄາແນະນາທີ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໜັງສືແຈ ້ງ
ກະກຽມໂດຍສອດຄ່ ອງກັບມາດຕະຖານ IFRS ເນື່ອງຈາກວ່ າທະນາຄານໄດ້ປະຕິບດ

ການເລກທີ 1659/ທຫລ ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2018 ຂອງທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜັງສືແຈ ້ງການເລກທີ 19/ສຄຄຊ
້
້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ເຊິ່ງມີເນືອໃນກ່
ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018 ຂອງສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ ມ
ຽວກັບນະໂຍບາຍການບັນ ຊີ
ສາລັບ ການຮັບຮູ ້ ແລະ ການວັດແທກມູນຄ່ າເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ ແມ່ ນໃຫ້ນາໃຊ້ ມາດຕະຖານການບັນຊີສາກົນ IAS 39 ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ ແທນ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງ ິນສາກົນ IFRS 9 - ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ.

້
ັ ການກະກຽມໂດຍສອດຄ່ ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນດ້ານ
ດັ່ງນັນ,
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການແມ່ ນບ່ ໄດ້ຮບ
ການລາຍງານ IFRS (“ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ”).
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

2.

້
ພືນຖານໃນການກະກຽມ
(ຕ່ )
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດແມ່ ນໄດ້ກະກຽມເພື່ອນາໃຊ້ສະເພາະທະນາຄານເທົ່ານັນ້
້
້ ນ
ັ ການກະກຽມໂດຍອີງຕາມພືນຖານຕົ
ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ ແມ່ ນໄດ້ຮບ
ນທຶ
້
ັ ການເປີ ດເຜີຍຢູ່ໃນບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີໃດໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະບັບນີ.້
ເດີມ, ເວັນແຕ່
ໄດ້ຮບ
ທະນາຄານຮັກສາການບັນທຶກບັນຊີເປັນເງ ິນກີບ (“ກີບ”) ແລະ ໄດ້ສາ້ ງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບ
ົ ແລະ ນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈາ້
ຈຸດປະສົງພິເສດເປັນຫົວໜ່ ວຍລ້ານກີບ. ທະນາຄານນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈຸດ (,) ທີ່ເປັນເລກທົດສະນິຍມ
(.) ເພື່ອແຍກຫົວໜ່ ວຍພັນ.

້ ດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ.
ປີ ການບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແມ່ ນ ເລີ່ມຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິນສຸ
3.

້
ຈຸດປະສົງຂອງການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບຫົກເດືອນຕົນປີ
້ ານົດ
ທະນາຄານໄດ້ກະກຽມ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານທາງການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ ເພື່ອນາໃຊ້ໃນການລາຍງານຕາມຂກ
ຕາມລະບຽບການທີ່ໄດລະບຸ ໄວ້ໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ
ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ສອດຄ່ ອງຕາມກົດໝາຍ.

ນອກຈາກນີ,້

ທະນາຄານແມ່ ນຍັງໄດ້ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມ
້ ດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019.
ັ ໃນເຄືອ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ກິດຈະການຂອງທະນາຄານ ແລະ ບລິສດ
້ າໃຊ້ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການຄວນອ່ ານຄຽງຄູ່ ກັນກັບເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ
ຜູ ນ
້ ດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ກ່ າວມານັນ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານໃນເຄືອສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
້ ນຄົບຖ້ວນກ່ ຽວກັບຖານະການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ, ຜົນການດາເນີນງານສັງລວມກິດຈະການ ແລະ ກະແສເງ ິນລວມສັງ
ຂມູ
ັ ໃນເຄືອ.
ກິດຈະການຂອງ ທະນາຄານ ແລະ ບລິສດ
4.

້
ການນາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການສາລັບຫົກເດືອນຕົນປີ
້ ນ
ທະນາຄານໄດ້ນາສະເໜີໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສັງລວມກິດຈະການ ໂດຍລຽງລາດັບຕາມສະພາບຄ່ ອງ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້ ນທາງ
ື ລາຍງານເປັນມູນຄ່ າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ທາງການເງ ິນ ແມ່ ນໄດ້ຖກ

ການເງ ິນ ຈະຖືກນາມາຫັກລ້າງກັນ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່ າສຸ ດທິ ໃນເວລາທີ່ ບັນດາພາກສ່ ວນທີ່ມີສ່ວນກ່ ຽວຂ້ອງຫາກມີ
ຄວາມຕ້ອງການຢາກຫັກລ້າງ ໃນທຸກໆກລະນີຕ່ ໄປນີ:້
ການດາເນີນທຸລະກິດປົກກະຕິ;
ີ ລະກິດມີການກະທາຄວາມຜິດ;
► ໃນກລະນີທ່ ທຸ
້
້
► ໃນກລະນີຂອງການລົມລະລາຍ
ຫ ື ການລົມລະລາຍຂອງທະນາຄານ
ແລະ/ຫ ື ຄູ່ ຄ້າຂອງຕົນ.
►
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.1

ມາດຕະຖານໃໝ່ ແລະ ປັບປຸ ງໃໝ່ ແລະ ການຕີຄວາມຫມາຍ
້
ີ ໃ ນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ນີ ແມ່ ນໄດ້ສ ອດຄ່ ອງກັບ ນະໂຍບາຍເຫ່ ານັ
ົ ນໃນການ
ນະໂຍບາຍການບັນ ຊີທ່ ໃຊ້
່
້
້
ີ ນສຸ ດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ຍົກເວັນມາດຕະຖານ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ິນປະຈາປີ ຂອງທະນາຄານສາລັບປີ ທສິ

ົ ບັງຄັບໃຊ້ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂາ້ ງລຸ່ ມນີ.້ ທະນາຄານຍັງບ່ ໄດ້ນາໃຊ້ມາດຕະຖານ,
ບັນຊີໃໝ່ ທີ່ມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້.
ການຕີຄວາມໝາຍ ຫ ື ການປັບປຸ ງອື່ນໆລ່ ວງໜ້າ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາແລ້ວ ແຕ່ ຍັງບ່ ທັນມີຜນ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ
້ ກລົງແມ່ ນຕ້ອງໄດ້ປະກອບດ້ວຍສັນຍາເຊົ່າ ຫ ື ບ່ .
IFRS 16 ແມ່ ນໃຊ້ແທນ IAS 17 ສັນຍາເຊົ່າ, IFRIC 4 ແມ່ ນການົດວ່ າຂຕົ
SIC-15 ສັນຍາໃນການດາເນີນງານ - ສິ່ງຈູງໃຈ ແລະ ການປະເມີນ SIC-27 ໃນຮູ ບແບບຂອງການດາເນີນງານທຸລະກິດທີ່
້ ນໄດ້ການົດຫກ
ັ ການຂອງການຮັບຮູ ,້ ການປະເມີນ, ການນາສະເໜີ
ກ່ ຽວຂ້ອງກັບປະເພດກົດໝາຍສັນຍາເຊົ່າ, ມາດຕະຖານນີແມ່
ແລະ ເປີ ດເຜີຍຂອງສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ການົດໃຫ້ຜູເ້ ຊົ່າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສັນຍາເຊົ່າທັງໝົດ ຕາມຮູ ບແບບໃບລາຍງານຖານະທາງການ
ເງ ິນ.
ິ ໃີ ນການປ່ຽນແປງຄືນຍ້ອນຫງັ ໃນການນາໄປໃຊ້ນະວັນທີທ່ ເລີ
ີ ່ ມນາໃຊ້
ທະນາຄານແມ່ ນໄດ້ນາໃຊ້ IFRS 16 ໂດຍການນາໃຊ້ວທ
້
້
ິ ນ
ີ ,ີ ມາດຕະຖານດັ່ງກ່ າວແມ່ ນໄດ້ຖກ
ື ນາໄປໃຊ້ຄນ
ື ຍ້ອນຫງັ ກັບຍອດລວມສະສົມເພີ່ມຂືນມາ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ພາຍໃຕ້ວທ
້ ່ ເລີ່ມຖືກນາໃຊ້. ທະນາຄານເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ການປ່ຽນແປງ
້ ່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານນະມືທີ
ົ ຕ່ ກັບການນາໃຊ້ເລີ່ມຕົນທີ
ທີ່ມີຜນ
້ ສະເພາະສັນຍາເຊົ່າທີ່ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາເຊົ່າ
ັ ຕົວຈິງເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມາດຕະຖານນີໃຊ້
ຄືນເພື່ອທີ່ຈະນາໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບດ
້ ່ ມີກ ານນ າໃຊ້ຄ ງທ
ັ ້ າອິດ . ທະນາຄານໄດ້ເ ລືອ ກທີ່ຈະໃຊ້ກ ານ
ຂອງມາດຕະຖານ IAS 17 ແລະ ສັນ ຍາເຊົ່າ IFRIC 4 ນະມືທີ
້
້ ນ
ັ ຍາເຊົ່ານະວັນທີທ່ ມີ
ີ ການເຮັດສັນຍາທີ່ມີໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຫ ື ໜ້ອຍກວ່ າ ແລະ ບ່ ໄດ້ລະບຸ ທາງເລືອກ
ຍົກເວັນການຮັ
ບຮູ ສ
້ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າ (ຊັບສິນມູນຄ່ າຕ່ າ).
ໃນການຊື ້ (ສັນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນ)

້
ັ ມນີ:້
ຜົນກະທົບຂອງການນາໃຊ້ IFRS 16 ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 (ເພີ່ມຂືນ/(ຫ
ຸ ດລົງ)) ມີດ່ ງລຸ່

ລ້ານກີບ
ຊັບສິນ
ັ ສິນ
ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

40.903

ລາຍຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າ

(37.948)
1.239

້
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ
ລວມ ຊັບສິນ

4.194

້ ນ
ໜີສິ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ
ໜີສິ

8.117

້ ນ
ລວມ ໜີສິ

8.117

ລວມການດັດແກ ້ສາລັບທຶນ:
ກາໄລສະສົມ

(3.923)
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີແລະການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ (ຕ່ )
ກ. ລັກສະນະຜົນກະທົບໃນການນາໃຊ້ IFRS 16
ັ ຍາເຊົ່າຫາຍຮູ ບແບບເຊັ່ນ: ອາຄານ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸ ປະກອນອື່ນໆ. ກ່ ອນທີ່ຈະນາໃຊ້ IFRS 16,
ທະນາຄານມີສນ
້ ນຍາເຊົ່າ ເປັ ນທັງສັນຍາເຊົ່າທາງການເງ ິນ
ັ ປະເພດຂອງແຕ່ ສັນຍາເຊົ່າ (ໃນຖານະຜູ ເ້ ຊົ່າ) ນະວັນທີທ່ ເລີ
ີ ່ ມຕົນສັ
ທະນາຄານ ໄດ້ຈດ
ແລະ ສັນຍາໃນການດາເນີນງານ. ສັນຍາເຊົ່າຖືກຈັດເປັ ນສັນຍາເຊົ່າທາງການເງ ີນ ຖ້າຫາກວ່ າໄດ້ໂອນຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜົນຕອບ
້
້
້
ັ ທະນາຄານ; ຖ້າຫາກບ່ ປະຕິບດ
ັ ສັນຍານັນຈະ
ແທນທັງໝົດ ຫ ື ເກືອບທັງໝົດທີ່ຜູ ເ້ ປັ ນເຈົາຂອງຂອງສັ
ນຍາເຊົ່າສິນເຊື່ອນັນໃຫ້
ກບ

້ ດ
ື ບັນທຶກເປັ ນຊັບສິນນະວັນທີ່ເລີ່ມຕົນເຮັ
ຖືກຈັດປະເພດມາເປັ ນສັນຍາໃນການດາເນີນງານ. ສັນຍາເຊົ່າທາງການເງ ິນແມ່ ນໄດ້ຖກ
້ ່ າທີ່ຕ້ອງຈ່ າຍຕາມສັນຍາ
ິ າຂອງຊັບສິນທີ່ໄດ້ເຊົ່າ ຫ ື ຖ້າຫາກຕ່ າກວ່ າ, ມູນຄ່ າປັດຈຸບນ
ັ ຂອງຈານວນເງ ິນຂັນຕ
ສັນຍາຕາມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້ ນທາງການເງ ິນ) ແລະ
ເຊົ່າ. ຈານວນເງ ິນທີ່ຈ່ າຍຕາມສັນຍາແມ່ ນຈະຖືກແບ່ ງສ່ ວນລະຫວ່ າງດອກເບ້ຍ (ຈະຖືກຮັບຮູ ເ້ ປັ ນຕົນທຶ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ, ໃນສັນຍາເຊົ່າໃນການດາເນີນງານແມ່ ນບ່ ໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮູ ເ້ ປັ ນຊັບສິນ ແລະ ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ
ການຫຸ ດລົງຂອງໜີສິ
້ ່ ຕະຫອດອາຍຸ ຂອງສັນຍາ.
ື ຮັບຮູ ເ້ ປັ ນຄ່ າເຊົ່າໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານໂດຍໃຊ້ວທ
ິ ຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່ ແບບເສັນຊື
ສັນຍາແມ່ ນໄດ້ຖກ
້ ່ ຕ້ອງຊາລະ
ັ ຮູ ເ້ ປັ ນຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍລ່ ວງໜ້າ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ໜີທີ
ຄ່ າເຊົ່າຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າ ແລະ ຄ້າງຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າລ່ ວງໜ້າແມ່ ນໄດ້ຮບ
້
ິ ຮ
ີ ບ
ັ ຮູ ້ ແລະ ປະເມີນສັນຍາທັງໝົດແບບດ່ ຽວ, ຍົກເວັນແຕ່
ອື່ນໆ ຕາມລາດັບ. ເມື່ອນາໃຊ້ IFRS 16, ທະນາຄານແມ່ ນຈະໃຊ້ວທ
ັ ້ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າ. ມາດຕະຖານດັ່ງກ່ າວແມ່ ນໄດ້ການົດບາງລາຍການທີ່ຕ້ອງການສະເພາະ
ສັນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນ
້ ຖກ
້ ່ ຈະນ
ີ
ັ ຕົວຈິງ, ເຊິ່ງມາດຕະຖານນີໄດ້
ື ນາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ.
ແລະ ຜູ ທ
າໄປປະຕິບດ
 ສັນຍາເຊົ່າທີ່ເຄີຍຖືກຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງ ິນກ່ ອນໜ້ານີ ້
້ ນ ນະວັນທີທ່ ເລີ
້
້ ບ
ັ ສິນ ແລະ ໜີສິ
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
ທະນາຄານບ່ ໄດ້ປ່ຽນແປງມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງການຮັບຮູ ຊ
ນຍາສາລັບສັນຍາທີ່ເຄີຍ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າແມ່ ນເທົ່າກັບສັນຍາເຊົ່າຂອງຊັບສິນ
ັ ສິນ ແລະ ໜີສິ
ຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງ ິນ (ເຊັ່ນວ່ າ: ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ
້ ນ ຖືກຮັບຮູ ພ
້ າຍໃຕ້ ມາດຕະຖານບັນຊີ IAS 17). ສາລັບມາດຕະຖານສາກົນ IFRS 16 ແມ່ ນມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ແລະ ໜີສິ
້ ວັນທີ່ 1 ມັງກອນ 2019.
ັ ຍາເຊົ່າເຫ່ ານີ
ົ ້ ນັບຕັງແຕ່
ຕ້ອງການໃຊ້ສນ

້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ ສາລັບສັນຍາເຊົ່າທີ່ເຄີຍຖືກຈັດເປັນສັນຍາເຊົ່າໃນການ
ັ ຮູ ສ້ ດ
ິ ໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ສິນ ແລະ ໜີສິ
ທະນາຄານໄດ້ຮບ
້
ັ ສິນສ່ ວນໃຫຍ່ ແລ້ວ
ດາເນີນງານ, ຍົກເວັນແຕ່
ສັນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນ້ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າ. ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

້ ມກ
ື ຮັບຮູ ຕ
້ າມມູນຄ່ າຕາມບັນຊີ, ຖ້າຫາກວ່ າມາດຕະຖານນີໄດ້
ີ ານນາໃຊ້ມາຕະຫອດ, ນອກຈາກອັດຕາການເພີ່ມຂຶນ້
ແມ່ ນໄດ້ຖກ
້
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
ັ ສິນແມ່ ນໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮູ ອ້ ງີ ຕາມມູນຄ່ າທີ່
ຂອງເງ ິນກູຢ້ ືມນະວັນທີທ່ ເລີ
ນຍາເຊົ່າ. ໃນບາງສັນຍາເຊົ່າ, ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ, ເຊິ່ງໄດ້ມກ
ີ ານປັບປ່ຽນກັບລາຍການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ ລາຍຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າ ແລະ ຄ່ າເຊົ່າຄ້າງຈ່ າຍທີ່
ທຽບເທົ່າໜີສິ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າຈະຖືກຮັບຮູ ຕ້ າມມູນຄ່ າປັດຈຸບນ
້ າກ່ ອນໜ້ານີ.້ ໜີສິ
ັ ຂອງຈານວນເງ ິນທີ່ຍັງເຫອ
ື ຕາມສັນຍາ, ການໃຊ້
ເຄີຍຮັບຮູ ມ
້
້
ີ ຸ ດໄດ້ກ່ ຕ່ ເມື່ອອັດຕາຂອງເງ ິນກູຢ້ ືມນະວັນທີທ່ ເລີ
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
ວິທຫ
ນຍາເຊົ່າມີການເພີ່ມຂຶນ.
້
ັ ຕົວຈິງທີ່ລວມມີ:
ທະນາຄານແມ່ ນໄດ້ນາມາດຕະຖານນີໄປນ
າໃຊ້ໃນການປະຕິບດ



ັ ສະນະຄ້າຍຄືກນ
ັ ;
ັ ຕາສ່ ວນຫຸ ດຕ່ ກັບຕາຕາລາງຕິດຕາມຂອງສັນຍາເຊົ່າກັບສັນຍາເຊົ່າທີ່ມີລກ
ໃຊ້ອດ
່
່
່
້
່
ີ ມຕົນຂອງສັນຍາເຊົາ;
ໃຊ້ໃນການປະເມີນວ່ າສັນຍາມີຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກຫາຍ ຫ ື ບ ກ່ ອນວັນທີທເລີ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ (ຕ່ )
ກ. ລັກສະນະຜົນກະທົບໃນການນາໃຊ້ IFRS 16 (ຕ່ )
້ ດພາຍໃນ 12 ເດືອນ ນະວັນ
້ ນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນຈະຖື
້
້ ໄລຍະເວລາເຊົ່າທີ່ສິນສຸ
 ການຍົກເວັນສັ
ກນາໃຊ້ກ່ ຕ່ ເມື່ອສັນຍາເຊົ່ານັນມີ
້
ີ ່ ມຕົນການນ
ທີທ່ ເລີ
າໃຊ້;
້ ນທາງກົງຈາກການປະເມີນມູນຄ່ າຂອງສິດໃນການນາໃຊ້ທ່ ດິ
້
ີ ນນະວັນທີທ່ ເລີ
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
 ບ່ ລວມເອົາຕົນທຶ
ນຍາເຊົ່າ;
້
້ ນພືນຖານໃນການກ
 ໃຊ້ເພື່ອເປັນຂມູ
ານົດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົ່າເຊິ່ງສັນຍາເຊົ່າໄດ້ລະບຸ ທາງເລືອກໃນການຕ່ ສັນຍາໃໝ່
ຫ ື ຍົກເລີກສັນຍາ.
້ ນຕາມສັນຍາ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ສາມາດສົມທຽບໄດ້ກບ
ັ ສັນຍາເຊົ່າໃນການດາເນີນງານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
ໜີສິ
ດັ່ງນີ:້

ລ້ານກີບ
ຂຜູ້ ກພັນສັນຍາເຊົ່າໃນການດາເນີນງານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

ອັດຕາຄ່ າສະເລ່ ຍແບບຖ່ວງໜັກ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດຂອງສັນຍາເຊົ່າໃນການດາເນີນງານ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ລົບໃຫ້:
ຂຜູ້ ກພັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນ້

12.851
5,59%
8.130
(13)

້ ກພັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າ
ຂາຜູ
້ ນຂອງສັນຍາເຊົ່າ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ໜີສິ

8.117

ີ າຄັນ
ຂ. ສະຫຸ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
້ ນນະໂຍບາຍໃໝ່ ຂອງທະນາຄານໃນການນາໃຊ້ມາດຕະຖານ IFRS 16, ເຊິ່ງໄດ້ຖກ
ື ນາໃຊ້ຕງແຕ່
ັ ້ ວັນທີທ່ ີ
ນະໂຍບາຍຂ້າງລຸ່ ມນີແມ່
ເລີ່ມເຮັດສັນຍາ:
•

ັ ສິນ
ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

້ ດສັນຍາເຊົ່າ (ເຊັ່ນວ່ າ: ວັນທີທ່ ຊັ
້ ອມໃນການໃຊ້ງານ).
ິ ໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ສິນ ນະວັນທີທ່ ເລີ
ີ ່ ມຕົນເຮັ
ີ ບສິນນັນພ້
ທະນາຄານຮັບຮູ ສ້ ດ
້ ນ, ຫັກໃຫ້ ຄ່ າຫຸ ຍ້ ຫ້ຽນ ແລະ ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າສະສົມ ແລະ ດັດແກ ້ຈາກ
ັ ສິນ ແມ່ ນປະເມີນມູນຄ່ າຈາກຕົນທຶ
ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ. ຕົນທຶ
້ ນຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຮບ
້ ນຂອງສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ສິນລວມມີ ຈານວນໜີສິ
ັ
ການຕີມູນຄ່ າຄືນໃໝ່ ຂອງໜີສິ
່
່
້
່
່
່
້
້
້
ີ ມຕົນຂອງສັນຍາ ຫັກ
ຮູ ,້ ຕົນທຶນທາງກົງເລີມຕົນທີໄດ້ເກີດຂຶນ ແລະ ສັນຍາການຈ່ າຍເງ ິນທີໄດ້ຊາລະນະວັນທີ ຫ ື ກ່ ອນ ວັນທີທເລີ
້ ລະນີທ່ ທະນາຄານມີ
ີ
ໃຫ້ ລາຍຮັບຈາກຄ່ າຕອບແທນຕ່ າງໆຕາມສັນຍາ. ຍົກເວັນກ
ເຫດຜົນພຽງພທີ່ແນ່ ນອນທີ່ຈະສາມາດນາເອົາ
້ ດຂອງສັນຍາເຊົ່າ, ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ຍາເຊົ່າຊັບສິນ ນະວັນທີ່ສິນສຸ
ັ ສິນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຮູ ້
ກາມະສິດໃນການນາໃຊ້ສນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີແລະການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ (ຕ່ )
ີ າຄັນ (ຕ່ )
ຂ. ສະຫຸ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
້
້ ່ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ສັນກວ່
້
ື ຫັກຄ່ າຫຸ ຍ້ ຫ້ຽນແບບພືນຖານເສັ
ແມ່ ນໄດ້ຖກ
ນຊື
າທີ່ໄດ້ປະເມີນຕາມອາຍຸ ການໃຊ້ງານຂອງຊັບສິນ
ົ ນ້ ແລະ ຕາມອາຍຸ ຂອງສັນຍາ. ເຊິ່ງຊັບສິນຖືກໃຊ້ໄປອາດຈະມີການເສື່ອມມູນຄ່ າ.
ເຫ່ ານັ
•

ໜີສິ້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ

້
ີ ່ ມຕົນຂອງສັ
ັ ຮູ ໜ
້ ສິ
ີ ້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າທີ່ໄດ້ປະເມີນມູນຄ່ າຈາກມູນຄ່ າປັ ດຈຸບນ
ັ ຂອງຄ່ າເຊົ່າ
ນະວັນທີທ່ ເລີ
ນຍາເຊົ່າ, ທະນາຄານໄດ້ຮບ
ທີ່ຕ້ອງຈ່ າຍຕາມໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົ່າ. ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາເຊົ່າລວມມີ ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີ່ (ການຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າແບບຄົງທີ່ຕາມ

້
ເນືອໃນຂອງສັ
ນຍາທີ່ໄດ້ການົດໄວ້) ຫັກໃຫ້ ລາຍຮັບຈາກຄ່ າຕອບແທນຕ່ າງໆຕາມສັນຍາ, ຄ່ າເຊົ່າຜັນແປທີ່ອີງຕາມດັດສະນີ ຫ ື
້
ື ຕາມການຄາປະກັ
ອັດຕາ ແລະ ຈານວນທີ່ຄາດວ່ າຈະຕ້ອງຈ່ າຍພາຍໃຕ້ມູນຄ່ າຄົງເຫອ
ນ. ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາເຊົ່າຍັງລວມທັງ
້ ນຍາເຊົ່າຢ່າງເໝາະສົມທີ່ປະຕິບດ
ິ ຕາມທາງເລືອກໃນການຊືສັ
ັ ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕ້ອງຈ່ າຍຄ່ າປັບໃໝເມື່ອ
ລາຄາໃນການໃຊ້ສດ
ມີກ ານຍົກ ເລີກ ສັນ ຍາ, ຖ້າ ຫາກວ່ າໄລຍະຂອງສັນ ຍາເຊົ່າສົ່ງຜົນ ກະທົບ ຕ່ ກັບ ການນ າໃຊ້ທ າງເລືອ ກການຍົກ ເລີກ ສັນ ຍາຂອງ
ື ຮັບຮູ ເ້ ປັນລາຍຈ່ າຍໃນຊ່ ວງເວລາໃດໜື່ງເມື່ອເກີດມີເຫດການ
ທະນາຄານ. ຄ່ າເຊົ່າຜັນແປທີ່ບ່ ໄດ້ອງີ ຕາມດັດສະນີ ຫ ື ອັດຕາ ໄດ້ຖກ
່ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຊາລະເງ ິນເກີດຂືນ.
້
ື
ຫ ື ເງ່ ອນໄຂທີ
້
້
່າ
ັ ຂອງລາຍຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າ, ທະນາຄານຈະນາໃຊ້ອດ
ັ ຕາການກູຢ
້ ື ມທີ່ເພີ່ມຂຶນໃນວັ
ການຄິດໄລ່ ມູນຄ່ າປັ ດຈຸບນ
ນເລີ່ມຕົນຂອງການເຊົ
້ ງບ່ ສາມາດລະບຸ ໄດ້. ຫລັງຈາກວັນເລີ່ມຕົນຂອງສັ
້
ີ ້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ
ຖ້າວ່ າອັດຕາດອກເບ້ຍໃນສັນຍາເຊົ່ານັນຍັ
ນຍາ, ມູນຄ່ າຂອງໜິສິ

້ ່ ງຜົນກະທົບຕ່ ການເພີ່ມຂຶນຂອງດອກເບ້
້
ຈະເພີ່ມຂຶນສົ
ຍ ແລະ ຫລຸ ດລົງຂອງລາຍຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າ. ນອກຈາກນີ,້ ມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າແມ່ ນຈະຖືກຕີມູນຄ່ າຄືນຖ້າຫາກເກີດມີການດັດແກ,້ ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາການເຊົ່າ, ການປ່ຽນແປງ
ໜີສິ
້
້ ນຍາເຊົ່າຊັບສິນ.
ການຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າແບບຄົງທີ່ຕາມເນືອໃນຂອງສັ
ນຍາທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ ຫ ື ການປ່ຽນແປງການປະເມີນເພື່ອຊືສັ

ການເຊົ່າໄລຍະສັນ້ ແລະ ການເຊົ່າຊັບສິນໃນມູນຄ່ າທີ່ຕ່ າ
້ ນຍາເຊົ່າໄລຍະສັນກັ
້ ບສັນຍາເຊົ່າເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອນໄລຍະສັນ້ (ເຊັ່ນ: ສັນຍາ
ທະນາຄານໄດ້ນາໃຊ້ນະໂຍບາຍການຍົກເວັນສັ
້ ່ ເລີ່ມຕົນ້ ແລະ ບ່ ລວມກັບຕົວເລືອກການຊື).
້ ນອກນີ,້ ຍົກເວັນການຮັ
້
້ ານ
ເຊົ່າທີ່ມີໄລຍະ 12 ເດືອນ ຫ ື ໜ້ອຍກວ່ ານັບຈາກມືທີ
ບຮູ ກ
ເຊົ່າຊັບສິນມູນຄ່ າຕ່ າເພື່ອເຊົ່າອຸ ປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫອ້ ງການທີ່ຄາດວ່ າຈະມີມູນຄ່ າຕ່ າ. ລາຍຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າໄລຍະສັນ້ ແລະ ຄ່ າເຊົ່າຊັບ
້ ່ ຕະຫລອດອາຍຸ ສນ
ັ ຍາເຊົ່າ.
ສິນທີ່ມີມູນຄ່ າຕ່ າແມ່ ນຈະຖືກຮັບຮູ ເ້ ປັນລາຍຈ່ າຍຕາມຮູ ບແບບເສັນຊື
•

້
ັ ຍາ
ຂຄວນພິ
ຈາລະນາທີ່ສາຄັນໃນການການົດໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕ່ ອາຍຸ ສນ

ທະນາຄານການົດໄລຍະເວລາການເຊົ່າໃຫ້ເປັ ນໄລຍະເວລາການເຊົ່າທີ່ບ່ ສາມາດຍົກເລີກໄດ້, ລວມເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ຄວບຄຸ ມທາງ
ັ ຍາ ຖ້າວ່ າມີເຫດຜົນແນ່ ນອນທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ , ຫໄື ລຍະເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ຄວບຄຸ ມໂດຍທາງເລືອກທີ່ຈະຢຸ ດເຊົ່າ
ເລືອກທີ່ຈະຕ່ ອາຍຸ ສນ
ັ . ທະນາຄານມີທ າງເລືອ ກພາຍໃຕ້ບ າງສັນ ຍາທີ່ຈະເຊົ່າຊັບ ສິນ ໃນ
ສັນ ຍາ ຖ້າ ຫາກວ່ າມີເ ຫດຜົນ ແນ່ ນອນທີ່ຈະບ່ ຖືກ ປະຕິບ ດ
່ ມເຕີມເປັນເວລາ 3 ເຖິງ 5 ປີ . ທະນາຄານຕ້ອງພິຈາລະນາປະເມີນເຖິງຄວາມເໝາະສົມໃນການປະຕິບດ
ື
ັ ທາງເລືອກ
ເງ່ ອນໄຂເພີ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີແລະການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊົ່າ (ຕ່ )
ີ າຄັນ (ຕ່ )
ຂ. ສະຫຸ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ
•

້
ັ ຍາ (ຕ່ )
ຂຄວນພິ
ຈາລະນາທີ່ສາຄັນໃນການການົດໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕ່ ອາຍຸ ສນ

້
ິ າລະນາເຖິງທຸກປັດໄຈທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ດັ່ງກ່ າວ ຫ ື ສ້າງຂືນໃໝ່
. ທາງເລືອກດັ່ງກ່ າວແມ່ ນໄດ້ພຈ
້
ັ ໃໝ່ . ຫງັ ຈາກວັນເລີ່ມຕົນຂອງສັ
ເພື່ອໃຫ້ເກີດການປະຕິບດ
ນຍາ, ທະນາຄານຈະປະເມີນໄລຍະເວລາໃນການເຊົ່າໃໝ່ ຖ້າຫາກມີ
ັ
ເຫດການຈາເປັນ ຫລື ສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງພາຍໃນການຄວບຄຸ ມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ ຄວາມອາດສາມາດຂອງການປະຕິບດ
່
່
້
ັ ) ທາງເລືອກໃໝ່ (ເຊັນ: ການປ່ຽນແປງຍຸ ດທະສາດທຸລະກິດເປັນຕົນ).
(ຫ ື ບປະຕິບດ

ັ ການຕ່ ສັນຍາເປັນອີກພາກສ່ ວນໜຶ່ງຂອງໄລຍະເວລາການເຊົ່າສາລັບການເຊົ່າອາຄານ
ທະນາຄານໄດ້ລວມໄລຍະເວລາການປະຕິບດ
້ ຄວາມສາຄັນຕ່ ກັບການປະຕິບດ
້ ່ ບ່
ົ ມີ
ັ ງານ. ສັນຍາເຊົ່າເຫ່ ານີ
ົ ້ ລວມມີການເຊົ່າໄລຍະສັນທີ
ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ເນື່ອງຈາກຊັບສິນເຫ່ ານີ

້ ງບ່ ສາມາດປະຕິບດ
ົ ກະທົບໃນແງ່ ລບ
ົ ຕາມມາຖ້າຫາກການປ່ຽນແທນນີຍັ
ັ
ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ (ເຊັ່ນ: 3 ເຖິງ 5 ປີ ) ແລະ ຈະມີຜນ
່
່
່
່
ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈງິ . ທາງເລືອກໃນການຕອາຍຸ ສັນ ຍາຂອງລົດຍົນແມ່ ນຈະບ ລວມເປັ ນສ່ ວນໜຶງໃນໄລຍະຂອງສັນ ຍາເຊົາ ເພາະວ່ າ

້ ຈຶ່ງຈະບ່ ມີການປະຕິບດ
ັ ໃນທາງເລືອກໃນການຕ່
ທະນາຄານມີນະໂຍບາຍໃນການເຊົ່າລົດຍົນໄລຍະເວລາບ່ ເກີນ 5 ປີ , ດັ່ງນັນ,
ສັນຍາດັ່ງກ່ າວນີ.້

ຄ. ມູນຄ່ າທີ່ຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງ ິນ
້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ
ັ ສິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ໜີສິ
ມູນຄ່ າທີ່ສະແດງຢູ່ດ້ານລຸ່ ມນີ ້ ເປັ ນມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ
ແລະ ການປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
້ າເພີ
້ ່ມ
ຊືເຂົ
ລາຍຈ່ າຍຄ່ າຫຸ ຍ້ ຫ້ຽນ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍ
ລາຍຈ່ າຍ
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ັ ສິນ
ສິດໃນການນາໃຊ້ຊບ

້
ໜີສິ້ ນຕາມສັນຍາເຊົ່າ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

40.903

8.117

4.927

4.927

(2.358)

-

-

214
(5.189)

43.472

8.069

ັ ຮູ ລ້ າຍຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າຈາກການເຊົ່າຊັບສິນທີ່ມີມນ
ູ ຄ່ າຕ່ າ ເປັນສະກຸ ນເງ ິນກີບ 13 ລ້ານ ສາລັບໄລຍະເວລາຫົກເດືອນ
ທະນາຄານໄດ້ຮບ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019.
ທີ່ສິນສຸ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

5.

້ ນ (ຕ່ )
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີແລະການເປີ ດເຜີຍຂມູ

5.3

ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫງັ ອອກການ
ີ ານປ່ຽນແປງໃໝ່ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເປີ ດເຜີຍ
ໃນປີ 2019, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານຕ່ ກັບຜົນປະໂຫຍດພາຍຫງັ ອອກການແມ່ ນ ໄດ້ມກ
ໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ 6.15.

6.

ີ າຄັນ
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.1

ການແລກປ່ຽນເງ ິນຕ່ າງປະເທດ
ັ ຕາແລກ ປ່ຽນ
ການເຮັດທຸ ລະກາທີ່ເປັ ນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດແມ່ ນ ຖືກບັນທຶກ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັ ນສະກຸ ນເງ ິນກີບ ໂດຍນາໃຊ້ອດ
່
້
່
ັ
ີ
ິນຕ່
່
ນະວັນທີທເຮັດທຸ ລະກາ. ຊັບສິນ ແລະ ຫນີສິນທີເປັ ນສະກຸ ນເງ າງປະເທດ ແມ່ ນຈະໄດ້ ຖືກແລກປຽນຄືນເປັ ນເງ ິນກີບ ໂດຍ
ັ ຕາແລກປ່ຽນນະວັນທີສາ້ ງບົດລາຍງານ (ເບີ່ງລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸ ນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ ທີ່ໃຊ້ໃນການ
ໃຊ້ອດ

ແລກປ່ຽນເປັ ນເງ ິນກີບ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ 31 ທັນວາ 2018 ໃນ ບົດອະທິຍາຍເລກທີ 41). ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງທີ່ເກີດ
້
້ ນ ໃນມືສ້
້ າງບົດລາຍງານແມ່ ນຖືກບັນທຶກເຂົາໃນໃບລາຍງານຜົ
້
ຂຶນຈາກການຕີ
ມູນຄ່ າຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ນການດາເນີນງານສະເພາະ
ກິດຈະການ.

6.2.

້ ນ້ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ມາ
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ - ການຮັບຮູ ໃ້ ນເບືອງຕົ

6.2.1

ວັນທີຂອງການຮັບຮູ ້
້ ນທາງການເງ ິນທັງໝົດ, ຍົກເວັນເງ
້ ອງສົ່ງລູກຄ້າ, ຖືກຮັບຮູ ້
້ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ ແລະ ໜີຕ້
ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້
້ ່ ຖືກຊື ້ - ຂາຍ ເຊັ່ນ: ມືທີ
້ ່ ທະນາຄານກາຍເປັ ນພາກສ່ ວນໜຶ່ງໃນພັນທະສັນຍາຂອງເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ. ນີ ້ ລວມ
້
ເບືອງຕົ
ນໃນມື
ທີ
ີ ານຄ້າປົ ກກະຕິ’’ - ການຊື ້ ຫ ື ການຂາຍຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານນາສົ່ງຕາມການົດເວລາທີ່ໄດ້
ທັງ ‘‘ວິທກ
້
ຖືກການົດໂດຍກົດໝາຍ ຫ ື ລະບຽບການເງ ິນໃນສະຖານທີ່ຊືຂາຍ.
ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ ແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນ
້ ນຊີ ຂອງລູກຄ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ທະນາຄານຮັບຮູ ໜ
້ ຕ້
ີ ້ ອງສົ່ງລູກຄ້າເມື່ອທະນາຄານໄດ້ຮບ
ັ ເງ ິນຈາກລູກຄ້າ
ເມື່ອເງ ິນໄດ້ໂອນເຂົາບັ
່
ເປັນທີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

6.2.2

້ ນຂອງເຄື
່ ອງມືທາງການເງ ິນ
້
ູ ຄ່ າເບືອງຕົ
ການຕີມນ
້
້ ບລັກສະນະຂອງເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ ແລະ
້ ແມ່ ນຂຶນກັ
້ ູ ນຄ່ າເບືອງຕົ
ການຈັດປະເພດເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນຕາມການຮັບ ຮູ ມ
ນ
້ ນຕາມ
້
ຈຸດປະສົງຂອງຄະນະບລິຫານຕ່ ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນທີ່ຕ້ອງການ. ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນທັງໝົດແມ່ ນຖືກຕີມູນຄ່ າໃນເບືອງຕົ

້ ນທາງການເງ ິນທີ່ມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາ
້
ມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາບວກກັບລາຍຈ່ າຍທີ່ເກີດຈາກການຊື,້ ຍົກເວັນໃນກ
ລະນີຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ຖືກບັນທຶກໂດຍຜ່ານກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ.

6.2.3

ີ ານຄິດໄລ່ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ
ວິທກ
ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ (EIR) ແມ່ ນອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດຕົວຈິງທີ່ໄດ້ຈາກການຄາດຄະເນການຊາລະເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ຫ ື ລາຍ
້
ຮັບຕາມອາຍຸ ການທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄື່ອງມືການເງ ິນ ຫ ື ໄລຍະສັນກວ່
າທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍົກມາສຸ ດທິຂອງຊັບສິນ ຫ ື
້ ນທາງການເງ ິນ. ຄ່ າເສື່ອມຕົນທຶ
້ ນທາງການເງ ິນແມ່ ນຖືກດັດແກ ້ ເມື່ອທະນາຄານໄດ້ແກໄ້ ຂການຄາດ
້ ນຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີສິ
ໜີສິ

ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ ແລະ ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງຂອງ ມູນຄ່ າ
ຄະເນລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່ າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍນາໃຊ້ອດ
່
ດັ່ງກ່ າວຈະຖືກບັນທຶກເປັນ ‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສາລັບຊັບສິນທາງການເງ ິນ ແລະ ‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍ
ຈ່ າຍ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.2.

້ ນ້ ແລະ ການຕີມນ
ູ ຄ່ າຕາມພາຍຫງັ (ຕ່ )
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ - ການຮັບຮູ ໃ້ ນເບືອງຕົ

6.2.3

ີ ານຄິດໄລ່ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ (ຕ່ )
ວິທກ
້ ນທາງການເງ ິນ. ນະໂຍບາຍການບັນຊີສາລັບວິທ ີ EIR ແມ່ ນມີຄວາມແຕກຕ່ າງຕາມແຕ່ ລະປະເພດ
ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສາລັບໜີສິ
ຂອງການນາໃຊ້ເຄື່ອງມື ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ:
ົ ຄົບການົດໃນບົດອະທິບາຍ’
 6.2.6 ສາລັບ ‘ການລົງທຶນທີ່ຖືໄວ້ຈນ

 6.2.7 ສາລັບ ‘ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ’
 6.2.8 ສາລັບ ‘ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ແຫ່ ງທຶນກູຢື້ ມອື່ນ’
 6.4 ສາລັບ ‘ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ’; ແລະ
 6.8 ສາລັບ ‘ການຮັບຮູ ລ້ າຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍ’

6.2.4

ມືທີ້ 1 ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ
້ ່ ການເຄື່ອນໄຫວເກີດຂຶນ
້ ຕ່ າງຈາກມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າຂອງລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫລາດໃນປັ ດຈຸບນ
ັ ຂອງເຄື່ອງມືການ
ເມື່ອລາຄາໃນມືທີ
້ ່
້ ່ ວນຜິດ ດ່ ຽງລະຫວ່ າງລາຄາໃນມືທີ
ເງ ນິ ອັນ ດຽວກັນ ຫ ື ອີງ ຕາມມູ ນ ຄ່ າທີ່ໄດ້ສ າຫ ວດໃນຕະຫລາດ, ທະນາຄານຮັບ ຮູ ສ

້ 1’ ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ) ໃນ “ລາຍຮັບສຸ ດທິຈາກການຄ້າ”. ໃນກລະນີທ່ ມູ
ິ າ (‘ມືທີ
ີ ນຄ່ າ
ການເຄື່ອນໄຫວເກີດຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້ ່ ການເຄື່ອນໄຫວເກີດຂຶນ
້ ແລະ ມູນຄ່ າທີ່
້ ນທີ່ບ່ ໄດ້ຖກ
ິ າຖືການົດຕາມຖານຂມູ
ື ສາຫວດ, ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງລາຄາໃນມືທີ
ຍຸ ຕທ
້ ນສາມາດຊອກຫາ
ໄດ້ຈາກນາໃຊ້ເຕັກນິກການຕີມູນຄ່ າດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນຈະຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານກ່ ຕ່ ເມື່ອຂມູ
່
່
ໄດ້ ຫ ື ເມືອເຄືອງມືການເງ ິນບ່ ຖືກຮັບຮູ .້

6.2.5

ັ ຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
ການລົງທຶນໃນຫກ
ັ ຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ປະກອບມີ ຫກ
ັ ຊັບທຶນ. ຫກ
ັ ຊັບທຶນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນຫກ
ັ ຊັບປະເພດມີໄວ້
ການລົງທຶນໃນຫກ
່
່
່
່
່
່
ີ ກ
ັ ຊັບດັງກ່ າວ ບໄດ້ຖກ
ື ຈັດເປັນປະເພດຫກ
ັ ຊັບມີໄວ້ເພືອການຄ້າ ຫ ື ຫກ
ັ ຊັບທີບັນທຶກມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາ
ເພືອຂາຍ ຖ້າໃນກລະນີທຫ
ໂດຍຜ່ານ ກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ.
້ ອງຮັບເປັນການລົງທຶນການເງ ິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ.
ັ ຮູ ບ້ ນ
ັ ດາເງ ິນກູ ້ ຫ ື ໜີຕ້
ທະນາຄານຍັງບ່ ໄດ້ຮບ
້ ນ,
້ ການລົງທຶນທາງການເງ ິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ໄດ້ຖກ
ື ຕີມູນຄ່ າເປັນມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາ.
ຫລັງຈາກການຕີມູນຄ່ າໃນເບືອງຕົ
້ ງ ແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໂ້ ດຍກົງໃນປະເພດທຶນ (ໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານນອກການທຸລະກິດ)
ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນທີ່ບ່ ເກີດຂຶນຈິ
ເປັນ “ເງ ິນແຮສາລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ”. ເມື່ອການລົງທຶນດັ່ງກ່ າວໝົດການົດ, ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນສະສົມກ່ ອນໜ້ານີ ້ ຈະຖືກ

ຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ ວ່ າແມ່ ນ “ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ” ເມື່ອທະນາຄານ
້
້ ອນ-ອອກ
ລົງທຶນຫລາຍກວ່ າໜຶ່ງລາຍການໂດຍນາໃຊ້ຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນດຽວກັນ, ມັນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມຫລັກການເຂົາກ່
ັ ສິນການເງ ິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ
ກ່ ອນ. ເງ ິນປັນຜົນທີ່ຫາມາໄດ້ໃນຊ່ ວງໄລຍະການຖືຊບ
ັ ເງ ິນປັ ນຜົນຂອງທະນາຄານ
ສະເພາະການກິດຈະການ ວ່ າເປັນ “ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານອື່ນໆ” ເມື່ອສິດຂອງການໄດ້ຮບ
້
່
່
້
່
່
່
້
ຖືກສ້າງຂຶນ. ເມືອການຂາດທຶນເພີມຂຶນເນືອງຈາກການເສືອມມູນຄ່ າຂອງການລົງທຶນດັງກ່ າວນັນ ຈະຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນ
24

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.2

້ ນ້ ແລະ ການຕີມນ
ູ ຄ່ າຕາມພາຍຫງັ (ຕ່ )
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ - ການຮັບຮູ ໃ້ ນເບືອງຕົ

6.2.5

ັ ຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ (ຕ່ )
ການລົງທຶນໃນຫກ
ການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ ວ່ າເປັ ນ “ການຫັກຄ່ າເສື່ອມການລົງທຶນທາງການເງ ິນ” ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ເງ ິນແຮສາລັບຫລັກ
ຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ”.

6.2.6

ການລົງທຶນທີ່ຖືໄວ້ຈນົ ຄົບການົດ
ົ ຄົບການົດແມ່ ນຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ບ່ ແມ່ ນອະນຸພນ
ັ ທາງການເງ ິນ ເຊິ່ງມີການການົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ ້ງ ຫ ື
ການລົງທຶນທີ່ຖືໄວ້ຈນ
້
ສາມາດການົດໄດ້ໄລຍະເວລາໃນການຊາລະ ແລະ ໄດ້ການົດວັນຄົບການົດໄວ້ແລ້ວ, ເຊິ່ງທະນາຄານມີຄວາມຕັງໃຈ
ແລະ ສາມາດ
້ ນ,
້ ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈນ
້ ນ
ົ ຄົບການົດ. ພາຍຫລັງການຮັບຮູ ມ
້ ູນຄ່ າເບືອງຕົ
ົ ຄົບການົດຈະຖືກບັນທຶກອີງຕາມຕົນທຶ
ຖືໄວ້ຈນ

ີ ງົ ຕົວ. ການລົງທຶນ
ບວກໃຫ້ ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ໂດຍຄິດໄລ່ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມສັນຍາຕາມແບບວິທຄ
່
່
ົ ຄົບການົດ ຈະຖືກປະເມີນຄ່ າເສືອມເປັນແຕ່ ລະໄລຍະ. ຈະມີການຫັກຄ່ າເສືອມຂອງຫລັກຊັບປະເພດນີ ້ ຖ້າຫາກ
ປະເພດຖືໄວ້ຈນ
້ ນຊື ້ ຫ ື ໄລຍະເວລາຂອງການຫຸ ດລົງຂອງລາຄາມີລກ
ິ າມີການຫຸ ດລົງ ຫ ື ຫຸ ດລົງຕ່ າກວ່ າຕົນທຶ
ັ ສະນະຍາວນານ. ຄ່ າເສື່ອມ
ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້
ທີ່ເກີດຈາກຫລັກຊັບແບບນີຈະຖື
ກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະການກິດຈະການ ໃນພາກສ່ ວນຂອງ “ລາຍ
ຈ່ າຍຈາກຂາດທຶນສິນເຊື່ອ”.

້ ບການົດ (ນອກເໜືອຈາກມີ ເຫດການ
ົ ຄົບການົດໃໝ່ ກ່ ອນມືຄົ
ຖ້າທະນາຄານຕ້ອງການຂາຍ ຫ ື ຈັດປະເພດການລົງທຶນທີ່ຖືໄວ້ຈນ
ົ ຄົບການົດທັງໝົດຈະຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະຕ້ອງຖືກຈັດ
ໃດໜຶ່ງສະເພາະ), ລາຍການຄັງຫລັກຊັບທີ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດ ຖືໄວ້ຈນ
ັ ປະເພດຊັບສິນການເງ ິນໃດໆໃຫ້ເປັນ
ປະເພດຄືນໃໝ່ ເປັນ ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຈະຖືກຫ້າມບ່ ໃຫ້ຈດ
ົ ຄົບພາຍໃນ 2 ປີ .
ຊັບສິນການເງ ິນທີ່ຖືໄວ້ຈນ

6.2.7

ູ ຄ້າ
ໜີຕ້້ ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ລກ
້ ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ’ ແລະ ‘ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ’, ລວມມີຊບ
ັ ສິນການເງ ິນທີ່ບ່ ແມ່ ນອະນຸພນ
ັ ທີ່ມີໄລຍະ
‘ໜີຕ້
້
້ ່ ໄດ້ມກ
ົ ນບ
ີ ານຊື-ຂາຍໃນຕະຫ
ເວລາ ຫ ື ສາມາດການົດໄລຍະເວລາການຊາລະທີ່ແນ່ ນອນ ເຊິ່ງລາຄາຊັບສິນເຫ່ ານັ
າດ, ນອກເໜືອຈາກ:
►
►
►

່ ຈະຂາຍທັນທີ ຫ ື ທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດ້ໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ນັນກ
້ ່ ກັບການຮັບຮູ ເ້ ບືອງ
້
້
້ ່ ຂຶນຢູ
ທະນາຄານມີຄວາມຕັງໃຈທີ
້ ການົດຕາມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າຜ່ານກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ;
ຕົນ,
້ ນ້ ແລະ ການົດມູນຄ່ າຂາຍ;
້ ູນຄ່ າເບືອງຕົ
ທະນາຄານຮັບຮູ ມ
ທະນາຄານອາດຈະບ່ ໄດ້ກາໄລຈາກການລົງທຶນທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນ.

້ ນ,
້ ເງ ິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ຈະຖືກບັນທຶກລົງບັນຊີນາ
ຫງັ ຈາກການປະເມີນເບືອງຕົ
ໃຊ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ (ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ “EIR”) ລົບໃຫ້ລາຍຈ່ າຍຄ່ າເສື່ອມ. ຄ່ າເສື່ອມຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍຄານຶງເຖິງ
້ ນທີ່ເປັ ນ ສ່ ວນໜຶ່ງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ.
ສ່ ວນຫຸ ດຂອງຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາ ແລະ ຄ່ າທານຽມ ແລະ ຕົນທຶ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.2

້ ນ້ ແລະ ການຕີມນ
ູ ຄ່ າຕາມພາຍຫງັ (ຕ່ )
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ - ການຮັບຮູ ໃ້ ນເບືອງຕົ

6.2.7

ູ ຄ້າ (ຕ່ )
ໜີຕ້້ ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າໃຫ້ລກ
້ ທະນະຄານໄດ້ຮບ
ັ ຮູ ລ້ າຍຮັບດອກເບ້ຍໂດຍການນາໃຊ້ອດ
ັ ຕາຜົນຕອບແທນເຊິ່ງເປັ ນອັດຕາການຄາດຄະເນທີ່ດີທ່ ສຸີ ດ
ເພາະສະນັນ,
້
້ ນ
ົ ກະທົບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແຕກຕ່ າງກັນໃນການ
ຂອງອັດຕາຜົນຕອບແທນຄົງທີ່ຕາມອາຍຸ ເງ ິນກູ,້ ດັ່ງນັນ,
ຈຶ່ງມີການຮັບຮູ ຜ

ິ ຜະລິດຕະພັນ (ການຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່ າ
ຄິດໄລ່ ຄ່ າທານຽມໃນໄລຍະຕ່ າງໆ ແລະ ລັກສະນະອື່ນໆຂອງວົງຈອນຊີວດ
ບລິການ).
້ ຫ ື ຫຸ ດລົງ ຂອງມູນຄ່ າໃນໃບລາຍງານ
ຖ້າຫາກວ່ າການຄາດຄະເນມີການປັບປຸ ງແກ ້ໄຂ, ຈະຕ້ອງມີການບັນທຶກການດັດແກ ້ເພິ່ມຂຶນ
້ ຫ ື ຫຸ ດລົງຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍ. ຫງັ ຈາກນັນ,
້ ມູນຄ່ າດັດແກ ້ດັ່ງກ່ າວຈະຖືກຄິດໄລ່ ຄ່ າ
ຖານະການເງ ິນ ອີງຕາມການເພີ່ມຂຶນ
ເສື່ອມ ແລະ ຖືກບັນທຶກເປັ ນດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ.

້
້ ່ ອເງ ິນກູຖື
້ ກຖອນ, ເງ ິນກູດັ
້ ່ ງກ່ າວນັນຈະຖື
ທະນາຄານອາດຈະອອກຂຜູ້ ກພັນເງ ິນກູເມື
ກຈັດປະເພດເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີ ໄວ້
້
້ ຂຜູ້ ກພັນເຫລົ່ານີຈະຖື
ເພື່ອຄ້າຂາຍເພາະວ່ າຈຸດປະສົງແມ່ ນຂາຍເງ ິນກູໄ້ ລຍະສັນ.
ກບັນທຶກ ແລະ ຖືກປະເມີນຕາມມູນຄ່ າ ຍຸ ດຕິທາ
ຜ່ານກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.
້ ຂຜູ້ ກພັນຈະຖືກບັນທຶກເມື່ອສັນຍາໄດ້ຖກ
້ ກຖອນ, ກ່ ຈະຖືກຮັກສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບ່ ຂາຍໃນໄລຍະສັນ,
ື
ເມື່ອເງ ິນກູຖື
້ ອງສົ່ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ).
ເຮັດຂຶນ້ ແລະ ມີແນວໂນ້ມບົ່ງບອກວ່ າການຂາດທຶນຈະເພີ່ມຂຶນ້ (ຕົວຢ່າງ: ໜີຕ້

6.2.8

ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ແຫ່ ງທຶນກູຢື້ ມອື່ນ
້ ກລົງຕາມສັນຍາທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີພນ
ັ ທະທີ່ ຕ້ອງຈ່ າຍ
“ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລູກຄ້າ” ປະກອບມີຂຕົ
້
ເງ ິນສົດ ຫ ື ຊັບສິນການເງ ິນອື່ນໆໃຫ້ແກ່ ເຈົາຂອງສັ
ນຍາ.
້ ນ,
້ ‘ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລູກຄ້າ’ ຈະຖືກປະເມີນອີງຕາມການຫັກມູນຄ່ າເສື່ອມໂດຍ
ຫງັ ຈາກມີການປະເມີນເບືອງຕົ
້ ນທີ່ເປັ ນ
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ EIR. ມູນຄ່ າເສື່ອມຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍອີງຕາມສ່ ວນຫລຸ ດ ແລະ ຄ່ າທານຽມຂອງໜີ ້ ແລະ ຕົນທຶ
ນາໃຊ້ອດ
ສ່ ວນໜຶ່ງຂອງການຄິດໄລ່ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ.

6.2.9

ການຈັດປະເພດຊັບສິນການເງ ິນຄືນໃໝ່
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ຈດ
ັ ປະເພດຄືນໃໝ່ ສາລັບບັນດາຊັບສິນທາງການເງ ິນ ທີ່ບ່
ເລີ່ມຈາກວັນທີ 1 ກລະກົດ 2008, ທະນາຄານໄດ້ຮບ
້ ອງຮັບ”, ຫ ື “ຊັບສິນທີ່ຖື
ແນ່ ນອນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອການຄ້າ” ໄປເປັນ “ຊັບສິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ”, “ເງ ິນກູ ້ ແລະ ໜີຕ້
ົ ຄົບການົດ”. ນັບຈາກວັນທີດ່ ງກ່
ັ າວ, ທະນາຄານຍັງໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ຈດ
ັ ປະເພດຄືນໃໝ່ ບັນດາເຄື່ອງມືການເງ ິນທີ່ນອກ
ໄວ້ຈນ
້ ອງຮັບ”. ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ຈະຖືກບັນທຶກດ້ວຍ
ເໜືອຈາກ “ເຄື່ອງມືການເງ ິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ” ໄປເປັ ນ “ເງ ິນກູ ້ ແລະ ໜີຕ້
້ ່ ຕີມູນຄ່ າຄືນ, ເຊິ່ງມູນຄ່ າດັ່ງກ່ າວນັນຈະກາຍເປັ
້ ນໃໝ່ .
້
ິ າໃນມືທີ
ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ນມູນຄ່ າຕົນທຶ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.2

້ ນ້ ແລະ ການຕີມນ
ູ ຄ່ າຕາມພາຍຫງັ (ຕ່ )
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ - ການຮັບຮູ ໃ້ ນເບືອງຕົ

6.2.9

ການຈັດປະເພດຊັບສິນການເງ ິນຄືນໃໝ່ (ຕ່ )
ສາລັບຊັບສິນການເງ ິນທີ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊັບສິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ”, ທຸກໆກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີ່ເກີດຈາກຊັບ
້
ັ ຍາທີ່ຍັງ
ສິນດັ່ງກ່ າວໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ໄດ້ລງົ ບັນຊີເປັ ນທຶນເຈົາຂອງແມ່
ນຖືກສະສາງໄປເປັ ນກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຈາກອາຍຸ ສນ
້ ນໃໝ່ ແລະ ກະແສເງ ິນສົດ
ື ຂອງການລົງທຶນໂດຍນາໃຊ້ອດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ. ທຸກໆສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງມູນຄ່ າຕົນທຶ
ເຫອ
ັ ຍາທີ່ຍັງເຫອ
ື ຂອງຊັບສິນໂດຍໃຊ້ອດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ. ຖ້າຊັບສິນ
ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ ນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມອາຍຸ ສນ
່
່
້
້
ຖືກການົດວ່ າມີການເສືອມຄ່ າມູນຄ່ າທີລົງບັນຊີເປັນທຶນເຈົາຂອງນັນແມ່ ນຈະຖືກນາມາລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນການດາ
ເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ.
ັ ອອກຈາກ “ຊັບສິນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອການຄ້າ” ເປັນ
ໃນບາງກລະນີ ທະນາຄານອາດຈະຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າທີ່ບ່ ແມ່ ນອານຸພນ
້ ອງຮັບ” ຖ້າການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນສອດຄ່ ອງກັບຄວາມໝາຍຂອງເງ ິນກູ ້ ແລະ ໜີຕ້
້ ອງຮັບ ແລະ
ປະເພດ “ເງ ິນກູ ້ ແລະ ໜີຕ້
ທະນາຄານມີ ເຈດຈານົງໃດໜຶ່ງ ແລະ ສາມາດຄອບຄອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ ສາລັບເປັນຊັບສິນທີ່ຍຶດໄດ້ໃນອະນາຄົດ ຫ ື ຄອບ
ັ ໃນ
ຄອງໄວ້ ຈົນຄົບການົດ. ຖ້າຊັບສິນການເງ ິນຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ແລະ ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຄາດຄະເນເງ ິນສົດທີ່ຈະໄດ້ຮບ
່
່
່
່
້
່
້
່
ັ ເງ ິນສົດດັງກ່ າວເພີມຂຶນ, ຜົນກະທົບຂອງການເພີມຂຶນນັນ້
ອະນາຄົດເພີມໃນພາຍຫລັງເນືອງຈາກວ່ າຄວາມສາມາດທີຈະໄດ້ຮບ
້ ່ ການຄາດຄະເນມີການປ່ຽນແປງ.
ັ ທຶກເປັນການດັດແກ ້ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ ຈາກມືທີ
ແມ່ ນໄດ້ບນ

້
່ ອງມື.
ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ແມ່ ນການເລືອກໂດຍຄະນະອານວຍການ ແລະ ຖືກການົດເປັນເຄື່ອງມືໂດຍພືນຖານເຄື

6.3

ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ້ ນທາງການເງ ິນ

6.3.1

ຊັບສິນທາງການເງ ິນ
ັ ) ຈະຖືກຢຸ ດຮັບຮູ ້
ຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຫ,ື ສ່ ວນໜຶ່ງຂອງຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື ສ່ ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ ມຊັບສິນການເງ ິນທີ່ຄ້າຍຄືກນ
່
່
່
້
ີ
ັ ກະແສເງ ິນສົດຈາກຊັບສິນທີໄດ້ຫມົດອາຍຸ ແລ້ວ. ນອກຈາກນີ, ທະນາຄານຍັງຢຸ ດຮັບຮູ ້
ເປັນຊັບສິນ ກ່ ຕ່ ເມືອສິດທິທຈະໄດ້
ຮບ
ີ ບສິນດັ່ງກ່ າວຖືກໂອນ ແລະ ການໂອນດັ່ງກ່ າວສອດຄ່ ອງກັບເງ່ ອນໄຂການຢຸ
ື
ເປັນຊັບສິນ ໃນກລະນີທ່ ຊັ
ດຮັບຮູ .້
ທະນາຄານຖືວ່າໄດ້ໂອນຊັບສິນຖ້າຫາກວ່ າ:
 ທະນາຄານໄດ້ໂອນກາມະສິດທັງໝົດໃນການຮັບກະແສເງ ິນສົດຈາກຊັບສິນ ຫ ື
ັ ທະຜູ ກພັນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່ າຍກະແສເງ ິນສົດທີ່ຈະໄດ້ຮບ
ັ ທັງໝົດ
 ການຮັກສາສິດທິໃນການຮັບກະແສເງ ິນສົດ ແຕ່ ຕ້ອງມີພນ
ໃນອານາຄົດໂດຍທັນທີໃຫ້ພາກສ່ ວນທີສາມພາຍໃຕ້ຮູບແບບ ‘ການຕິດພັນ’.
້ ເມື່ອທະນາຄານຖືສດ
ິ ຕາມສັນຍາ ເພື່ອຮັບ
ການຕິດພັນ ເປັ ນການເຮັດທຸ ລະກາຜ່ານທະນາຄານຖືເປັ ນລາຍການທີ່ເກີດຂຶນ
ກະແສເງ ິນສົດຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຊັບສິນເດີມ), ແຕ່ ຖືເປັ ນພາລະຜູ ກພັນຕາມສັນຍາທີ່ຈະຕ້ອງຈ່ າຍຊາລະເງ ິນສົດໃຫ້
້ ່ ງຕ່ ໄປນີ.້ ນະວັນທີ 30
້ ບ
ັ ສຸ ດທ້າຍ), ເມື່ອມີການປະຕິບດ
ັ ຕາມເງ່ ອນໄຂທັ
ື
ແກ່ ກິດຈະການຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງແຫ່ ງ (ຜູ ຮ
ງສາມຂດັ
ັ ສິນທາງການເງ ິນພາຍໃຕ້ຮູບແບບດັ່ງກ່ າວ.
ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານບ່ ມີຊບ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.3

້
ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ້ ນທາງການເງ ິນ (ຕ່ )

6.3.1

ຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຕ່ )
ື
ການໂອນຈະສອດຄ່ ອງກັບເງ່ ອນໄຂການຢຸ
ດຮັບຮູ ້ ກຕ່ ເມື່ອ:
 ທະນາຄານໄດ້ໂອນຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນທັງໝົດຂອງຊັບສິນດັ່ງກ່ າວ ຫ ື


ທະນາຄານບ່ ໄດ້ໂອນຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສ່ ຽງທັງໝົດໄວ້ ແລະ ຜົນຕອບແທນຂອງຊັບສິນ ທັງໝົດ, ແຕ່ ໄດ້
ໂອນການຄວບຄຸ ມຊັບສິນດັ່ງກ່ າວແລ້ວ.

້ ນຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່ າການຄວບຄຸ ມ ຈະຖືກໂອນຖ້າຫາກຜູ ຮ
້ ບ
ັ ໂອນມີຄວາມສາມາດໃນການ
ອີງຕາມຂມູ
່
ຂາຍຊັບສິນໃຫ້ແກ່ ບຸ ກຄົນທີສາມທີບ່ ກ່ ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄວາມສາມາດດັ່ງກ່ າວໄດ້ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ່ ມີຂ ້
ຈາກັດໃດໆກ່ ຽວກັບການໂອນ.
້ ວມໃນຮູ ບແບບການຕິດພັນ, ແລະ ບ່ ໄດ້
ເມື່ອທະນາຄານໄດ້ໂອນສິດໃນການຮັບເງ ິນສົດຈາກຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື ໄດ້ເຂົາຮ່
ໂອນ ຫ ື ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນທັງໝົດຂອງຊັບສິນ ຫໄື ດ້ໂອນສິດໃນການຄວບຄຸ ມຊັບສິນ, ຊັບສິນ
້ ນໃນເຄືອ,
້
ີ້
ຈະຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນເວລາທີ່ທະນາຄານຍັງມີສ່ວນກ່ ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນນັນໆ.
ໃນກລະນີນທະນາຄານຍັ
ງຮັບຮູ ເ້ ປັນໜີສິ
້ ນທີ່ຕິດພັນແມ່ ນ ຖືກປະເມີນບົນພືນຖານທີ
້
່ ວ່ າມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ
ຊັບສິນທີ່ຖືກໂອນ ແລະ ໜີສິ
ທະນາຄານທີ່ມີຢ່ ູ.

້
ການສືບຕ່ ຂອງຮູ ບແບບຂອງການຄາປະກັ
ນຕ່ ຊັບສິນທີ່ໄດ້ໂອນ ແມ່ ນຖືກຕີມູນຄ່ າໃນລະດັບຕ່ າກວ່ າມູນຄ່ າເດີມຂອງຊັບສິນ
ແລະ ມູນຄ່ າສູງສຸ ດຂອງການພິຈາລະນາວ່ າ ທະນາຄານມີຄວາມສາມາດໃນການຊາລະໜີ.້
້
ັ ດາຊັບສິນທາງການເງ ິນໂດຍສະເພາະການໃຫ້ກຢື
ູ ້ ມແກ່ ລູກຄ້າ ເມື່ອເງ່ ອນໄຂ
ື
ນອກຈາກນີທະນາຄານຍັ
ງຢຸ ດຮັບຮູ ບ້ ນ
ແລະ ຂ ້
ີ ານເຈລະຈາກັນໃໝ່ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເປັ ນກູຢ້ ືມໃໝ່ , ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງຈະຖືກບັນທຶກເປັນຄ່ າເສື່ອມ
ຕົກລົງສ່ ວນໃຫຍ່ ໄດ້ມກ
ໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ.

6.3.2

ໜີສິ້ ນທາງການເງ ິນ
້ ນທາງການເງ ິນຈະຖືກຢຸ ດຮັບຮູ ໃ້ ນບັນຊີເມື່ອພັນທະຕ່ ກັບໜີສິ
້ ນດັ່ງກ່ າວໄດ້ສນສຸ
ິ ້ ດ ຫ ື ໄດ້ມກ
ີ ານຍົກເລີກ ຫ ື ໝົດອາຍຸ .
ໜີສິ
່
້
່
່
້
່
້
່
່
້
່
ື
ື
ເມືອໜີສິນການເງ ິນທີມີຢ່ ູຖືກແທນທີ ດ້ວຍໜີສິນອືນໆຈາກເຈົາໜີຜູ ເ້ ກົາໃນເງອນໄຂທີ
ແຕກຕ່ າງກັນ, ຫ ື ປັບປຸ ງເງ່ ອນໄຂຂອງ

້ ນທີ່ມີຢ່ ູ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫ ື ການປັບປຸ ງຖືກປະຕິບດ
ັ ເຊັ່ນດຽວກັບການສະສາງບັນຊີໜສິ
ີ ້ ນເດີມອອກ ແລະ ຮັບຮູ ໜ
້ ີ້
ໜີສິ
ສິນໃໝ່ , ແລະ ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງ ຂອງຍອດຍົກມາຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ ແລະ ການພິຈາລະນາທີ່
ໄດ້ຈ່າຍຈະຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ.

6.4

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ
້ ດໃບລາຍງາຍຖານະການເງ ິນວ່ າມີຫລັກຖານຊັດເຈນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ າຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື ກຸ່ ມ
ທະນາຄານປະເມີນໃນມືເຮັ
ຂອງຊັບ ສິນການເງ ິນມີການເສື່ອມມູນຄ່ າ ຫ ື ບ່ . ຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື ກຸ່ ມຂອງຊັບສິນການເງ ິນຈະຖືວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍຖ້າ
້
ພຽງແຕ່ ວ່ າມີ ຫລັກຖານຊັດເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນຂອງໜຶ່ງ ຫ ື ຫລາຍເຫດການທີ່ປະກົດຂຶນຫລັ
ງຈາກ ມີການຮັບ
່
ັ ສິນ (ເກີດມີ “ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶງ (ຫ ື ຫລາຍເຫດການ) ໄດ້ສ່ ງຜົ
ົ ນກະທົບ ເຖິງການຄາດ
ຮູ ຊ້ ບ
ຄະເນກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ຂອງຊັບສິນການເງ ິນ ຫ ື ກຸ່ ມຂອງຊັບສິນການເງ ິນທີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

6.4

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຕ່ )
້ ດວ່ າຜູ ກ
້ ູຢ
້ ື ມ ຫ ື ກຸ່ ມຂອງຜູ ກ
້ ູຢ
້ ື ມແມ່ ນມີຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກທາງດ້ານ
ຫລັກຖານຂອງການເສື່ອມມູນຄ່ າອາດລວມມີ: ຕົວຊີວັ
່
້
້
ການເງ ິນ, ການຜິດສັນຍາ ຫ ື ບສາມາດຊາລະຕົນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ມີຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາຈະລົມລະລາຍ
ຫື
້ ນອື່ນໆທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ າກະແສເງ ິນສົດທີ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄົດ ຫລຸ ດ
ການປັ ບປຸ ງລະບົບ ການເງ ິນຄືນໃໝ່ ແລະ ຂມູ
ື
ລົງ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງໜີ ້ ເກີນການົດ ຫ ື ເງ່ ອນໄຂດ້
ານເສດຖະກິດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສັນຍາ.

6.4.1

ຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ຮັບຮູ ຕ້ າມມູນຄ່ າຕັດຈາໜ່ າຍ
ການຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມມູນຄ່ າ
ສາລັບຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ບັນທຶກຕາມມູນຄ່ າສຸ ດທິຫລັງຫັກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າ (ເຊັ່ນ: ເງ ິນກູຢ້ ື ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ
ັ ຖານຂອງການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນວ່ າມີຫ ລັກ
ລູກຄ້າ ແລະ ການກູຢ້ ື ມອື່ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມີນຫກ
້ າຄັນ ຫ ື ບ່ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເພາະໂດຍຜູ ບ
້ ລິຫານ.
ຖານການເສື່ອມຄ່ າຂອງຊັບສິນການເງ ິນນັນສ

້ ຈານວນຄ່ າເສື່ອມຈະຖືກຕີມູນຄ່ າເປັ ນສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງຍອດຍົກມາຂອງຊັບສິນ
ຖ້າຫາກມີຫລັກຖານວ່ າຄ່ າເສື່ອມເກີດຂຶນ,
້ ໃນອະນາຄົດ). ຍອດຍົກ
ື ປະຈຸບນ
ັ ຂອງກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ (ບ່ ລວມເອົາຄ່ າເສື່ອມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນ
ແລະ ຍອດເຫອ

ັ ຊີຄ່າເສື່ອມ ແລະ ຈານວນຄ່ າເສື່ອມທີ່ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນ
ມາຂອງຊັບສິນແມ່ ນຫລຸ ດລົງ ຍ້ອນນາໃຊ້ບນ
ງານສະເພາະກິດຈະການ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກສືບຕ່ ຄິດໄລ່ ຕາມຍອດຍົກມາທີ່ຫລຸ ດລົງ ແລະ ຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍນາໃຊ້
ອັດຕາດອກເບ້ຍກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ເພື່ອປະເມີນຄ່ າເສື່ອມ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຖືກລົງບັນຊີໃນ “ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ
ັ ”.
ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືກນ
້ ແລະ ເມື່ອ
້ ອ
້ ມກັບລາຍຈ່ າຍທີ່ຕິດພັນຈະຖືກສະສາງອອກ ເມື່ອທະນາຄານໄດ້ພຈ
ິ າລະນາວ່ າຈະບ່ ສາມາດເກັບໜີໄດ້
ເງ ິນກູພ
້
່ ມຂຶນ
້ ຫ ື ຫລຸ ດລົງຍ້ອນວ່ າມີເຫດການ
້
ຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນຖືກໂອນໃຫ້ທະນາຄານ. ຖ້າໃນປີ ຕ່ ມາ, ຄ່ າເສື່ອມໜີເສຍຈະເພີ

້
້
່ ຖືກຫັກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີຈະເພີ
້
່ ມຂຶນ
້ ຫ ື ຫລຸ ດລົງໂດຍການດັດແກໃ້ ນ
ເກີດຂຶນຫລັ
ງຈາກໄດ້ ຫັກຄ່ າເສື່ອມ, ຄ່ າເສື່ອມໜີເສຍທີ
້
ັ້
ບັນຊີລາຍຈ່ າຍ, ຖ້າໃນອະນາຄົດຈະສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ມູນຄ່ າທີ່ເກັບຄືນໄດ້ນນຈະຖື
ກລົງບັນຊີເບືອງມີ
ໃນ ລາຍຮັບ.
ັ ຂອງກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ແມ່ ນມູນຄ່ າໃນປະຈຸບນ
ັ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງຂອງ
ມູນຄ່ າປະຈຸບນ
້ ອດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍທີ່ຜັນແປ, ອັດຕາສ່ ວນຫລຸ ດສາລັບການຕີມູນຄ່ າຂອງ ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າແມ່ ນອັດ
ຊັບສິນການເງ ິນ. ຖ້າເງ ິນກູມີ
ັ . ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຈດ
ັ ປະເພດຊັບສິນການຄ້າເປັ ນເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າ, ອັດຕາສ່ ວນ
ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງໃນປະຈຸບນ
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງໃນປະຈຸບນ
ັ .
ຫລຸ ດສາລັບຄິດໄລ່ ຄ່ າເສື່ອມແມ່ ນ ຕ້ອງນາໃຊ້ອດ
້
ັ ຂອງກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງຫລັກຊັບຄາປະກັ
ົ ກະທົບຕ່ ກະແສ
ການຄິດໄລ່ ມູນຄ່ າປະຈຸບນ
ນ ມີຜນ
້
້
ົ ໃຫ້ຕນທຶ
ົ ້ ນຂອງຫລັກຊັບຄາປະກັ
ັ ແລະ ຂາຍ
ເງ ິນສົດ ຊຶ່ງອາດເປັ ນຜົນມາຈາກຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນທີ່ຍຶດມາໄດ້ລບ
ນທີ່ໄດ້ຮບ
ບ່ ວ່ າການຍຶດຫລັກຊັບຈະເປັນໄປໄດ້ ຫ ື ບ່ ກ່ ຕາມ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.4

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຕ່ )

6.4.1

ການຖືຄອງຊັບສິນທາງການເງ ິນຈົນຮອດມືຈັ້ ດຈາໜ່ າຍ (ຕ່ )
ຮູ ບແບບການເສື່ອມມູນຄ່ າເປັ ນກຸ່ ມ
ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການປະເມີນຄ່ າເສື່ອມເປັນກຸ່ ມ, ຊັບສິນການເງ ິນແມ່ ນຖືກຈັດເປັ ນກຸ່ ມ ຕາມລັກສະນະຄວາມສ່ ຽງທີ່ຄ້າຍຄື
້ ດຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໃນການຈ່
້
ື
ກັນ ຊຶ່ງເປັນຕົວຊີວັ
າຍເງ ິນຈານວນທັງໝົດອີງຕາມເງ່ ອນໄຂໃນສັ
ນຍາ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ອີງ
້
ຕາມພືນຖານຂອງການປະເມີ
ນຜົນຄວາມສ່ ຽງການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຫ ື ການໃຫ້ຄະແນນໂດຍພິຈາລະນາຈາກ ປະເພດຊັບສິນ,
້ ມສາດ, ປະເພດຂອງຫກ
້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ປະເພດອຸ ດສາຫະກາ, ສະຖານທີ່ຕັງພູ
ນ, ສະຖານະພາບທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງ).
້
ກະແສເງ ິນສົດໃນອານາຄົດຂອງກຸ່ ມຊັບສິນການເງ ິນທີ່ມີການຫັກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າເປັນກຸ່ ມ ແມ່ ນຖືກຄາດຄະເນບົນພືນຖານ
ັ ສະນະຄວາມສ່ ຽງສິນເຊື່ອທີ່ຄ້າຍຄືກນ
ັ ໃນກຸ່ ມ. ການເສື່ອມຄ່ າຜ່ານມາຖືກດັດແກ ້
ການເສື່ອມຄ່ າຜ່ານມາຂອງຊັບສິນທີ່ມີລກ
້
້ ນທີ່ມີໃນປະຈຸບນ
ັ ເພື່ອສ່ ອງແສງເຖິງຜົນກະທົບຂອງເງ່ ອນໄຂໃນປະຈຸ
ື
ັ ເຊິ່ງການເສື່ອມຄ່ າຜ່ານມາແມ່ ນ
ບົນພືນຖານຂ
ມູ
ບນ
ື
່ ານມາ ທີ່ບ່ ສົ່ງຜົນກະທົບໃນປະຈຸບນ
ັ .
ເປັນບ່ ອນອີງ ແລະ ເພື່ອຍ້າຍຜົນກະທົບຂອງເງ່ ອນໄຂໃນໄລຍະຜ

ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີ່ສ່ ອງແສງເຖິງກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນກັບ ການປ່ຽນແປງ
້ ນທີ່ສັງເກດໄດ້ຈາກປີ ຕ່ ປີ (ເຊັ່ນການປ່ຽນແປງອັດຕາການວ່ າງງານ, ລາຄາຊັບສິນ, ລາຄາສິນຄ້າ, ເງ່ ອນໄຂການຊ
ື
ຂອງຂມູ
າລະ,

້ ມມຸ ດຖານທີ່
ີ ານ ແລະ ຂສົ
ຫ ື ປັດໄຈອື່ນໆທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການຂາດທຶນໃນກຸ່ ມ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການຂາດທຶນ). ວິທກ
ົ ທວນຄືນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຫລຸ ດສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງ
ນາໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ໄດ້ທບ
ຂາດທຶນທີ່ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທຶນຕົວຈິງ.

6.4.2

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງການລົງທຶນທາງການເງ ິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
ັ ທຶກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຕ່ ການລົງທຶນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ເມື່ອເກີດການຫຸ ດລົງທີ່ສາຄັນ ຫ ື ການຫຸ ດລົງ ໃນມູນ
ທະນາຄານຍັງໄດ້ບນ
້ ນ ຂກ
້ ານົດທີ່ “ສາຄັນ” ຫ ື “ຍາວນານ” ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ, ການພິຈາລະນາດັ່ງກ່ າວນີ ້ ທະນາຄານປະ
ິ າທີ່ຕ່ າກວ່ າຕົນທຶ
ຄ່ າຍຸ ຕທ

ເມີນລະຫວ່ າງຫາຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຮຸ ນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ການົດຂອບເຂດຂອງມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາທີ່
້ ນ.
ຕ່ າກວ່ າຕົນທຶ

6.4.3

້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ການປະເມີນມູນຄ່ າຫກ
ນ
້
ີ ່ ຈະນ
ີ
ທະນາຄານຊອກຫາວິທທ
າໃຊ້ຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນ, ຖ້າເປັ ນໄປໄດ້, ເພື່ອຫລຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ ຽງຂອງຊັບສິນການເງ ິນ.
້
້
ິ ເຊື່ອ/ໜັງສືຄາປະກັ
ຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນອາດເປັ ນໄດ້ຫລາຍຮູ ບແບບ ເຊັ່ນ: ເງ ິນສົດ, ຫລັກຊັບ, ໜັງສືສນ
ນ, ອະສັງຫາລິມະ
້ ອງຮັບ, ເຄື່ອງໃນສາງ, ຊັບສິນທີ່ບ່ ແມ່ ນການເງ ິນອື່ນໆ ແລະ ການຍົກລະດັບສິນເຊື່ອ ເຊັ່ນ ຂຕົ
້ ກລົງທີ່ຮັດກຸ ມ. ໂດຍ
ຊັບ, ໜີຕ້
້ ່ ມຕົນ
້
້ ແລະ ການົດເວລາການລາຍ
ທົ່ວໄປ, ມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາຂອງຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນແມ່ ນຖືກປະເມີນໃນມູນຄ່ າຕ່ າສຸ ດໃນມືເລີ
ງານປະຈາປີ ຂອງທະນາຄານ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.4

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນ (ຕ່ )

6.4.3

້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ການປະເມີນມູນຄ່ າຫກ
ນ (ຕ່ )
້ ນຕາມທ້ອງຕະຫລາດສາລັບປະເມີນຊັບສິນການເງ ິນ ທີ່ໃຊ້
ເພື່ອການົດຂອບເຂດທີ່ຄວນເປັນໄປໄດ້ ທະນາຄານໄດ້ນາໃຊ້ຂມູ
້
ເປັນຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນ. ຊັບສິນການເງ ິນອື່ນໆທີ່ຍັງບ່ ສາມາດການົດມູນຄ່ າຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ຈະຖືກປະເມີນໂດຍໃຊ້ຮູບ
້
້ ນທີ່ໄດ້ຈາກ
ແບບການປະເມີນ. ຫລັກຊັບຄາປະກັ
ນທີ່ບ່ ແມ່ ນທາງການເງ ິນເຊັ່ນ: ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈະຖືກປະເມີນຕາມຂມູ
ພາກສ່ ວນພາຍນອກ (ຫາກມີ) ເຊັ່ນ: ນາຍໜ້າ, ດັດສະນີລາຄາທີ່ພັກອາໄສ, ບົດລາຍງານການເງ ິນທີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວ ແລະ
້ ນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືອ່ ນໆ.
ື
ແຫລ່ ງຂມູ

6.4.4

້
ັ ຊັບຄາປະກັ
ຫກ
ນທີ່ຖືກຍຶດ
້
ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ ນການົດວ່ າຊັບສິນທີ່ຍຶດມາ ສາມາດນາໃຊ້ເຂົາໃນການດ
າເນີນກິດຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານ
້
ຫ ື ຄວນຈະຂາຍ. ຊັບສິນທີ່ເປັ ນປະໂຫຍດສາລັບການດາເນີນງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂົາໄປເປັ
ນຊັບສິນຕາມແຕ່ ລະປະເພດ
້
ທີ່ກ່ ຽວ ຂ້ອງ ເຊິ່ງຈະຖືກຕີມູນຄ່ າຫຸ ດລົງຈາກມູນຄ່ າທີ່ຍຶດມາ ຫ ື ຍອດຍົກມາຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຄາປະກັ
ນ. ຊັບສິນທີ່ຖືກ
້ ່ ຍຶດຊັບສິນໂດຍ
ການົດວ່ າຈະຂາຍອອກຈະຖືກໂອນເປັ ນຊັບສິນມີໄວ້ສາລັບຂາຍ ແລະ ຖືກຕີມູນຄ່ າຕາມມູນຄ່ າຕົວຈິງນະມືທີ
ສອດ ຄ່ ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ.

6.5

ການຫັກລ້າງເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ
ິ ້ ນທາງການເງ ິນແມ່ ນຖືກຫັກລ້າງກັນ ແລະ ມູນຄ່ າສຸ ດທິຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້ , ຖ້າຫາກວ່ າ ທະນາຄານຖືກບັງຄັບທາງກົດໝາຍໃຫ້ສະສາງຈານວນເງ ິນດັ່ງກ່ າວ
ສະເພາະກິດຈະການສາລັບຫົກເດືອນຕົນປີ
້ ນໃນເວລາດຽວກັນ. ນີບ
້ ່ ແມ່ ນກລະນີ
້
ນັນ້ ແລະ ທະນາຄານຕັງໃຈຈະສະສາງໃນມູ
ນຄ່ າສຸ ດທິ ຫ ື ຂາຍຊັບສິນເພື່ອຊາລະໜີສິ
້ ນ ແລະ ຊັບສິນ - ໜີສິ
້ ນ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງໄດ້ຖກ
້ ກລົງວ່ າດ້ວຍການຫັກລ້າງລະຫວ່ າງ ຊັບສິນ - ໜີສິ
ື ສະແດງມູນຄ່ າ
ທົ່ວໄປໃນຂຕົ
ລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ.

6.6

ັ ໃນເຄືອ
ການລົງທຶນໃນບລິສດ
້
້ ນ. ສ່ ວນແບ່ ງກາໄລສະສົມບ ລິສດ
ັ ໃນເຄືອຂອງທະນາຄານແມ່ ນຖືກ ລົງ ບັນ ຊີເ ປັ ນ ຕົນທຶ
ັ ລູ ກ ເກີດ ຂຶນ
ການລົງທຶນຢູ່ ບ ລິສດ
ັ ອື່ນໆນອກຈາກກາ
ພາຍຫງັ ວັນທີລງົ ທຶນແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ. ຜົນໄດ້ຮບ
້ ນຂອງການລົງທຶນ.
ໄລແມ່ ນຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ ແລະ ຫັກລົບຕົນທຶ

້ ່ ອການລົງທຶນໃນບລິສດ
້ າລັບການຂາດທຶນທີ່ຖືກ
ັ ລູກ ເມື່ອບລິສດ
ັ ລູກມີການຂາດທຶນ (ຍົກເວັນສ
ການຫັກຄ່ າເສື່ອມສ້າງຂຶນເພື
້ າລັບສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງ ການລົງທຶນ
້ ດັ່ງນັນ,
້ ການຫັກຄ່ າເສື່ອມຈຶ່ງຖືກສ້າງຂຶນສ
ລະບຸ ຢ່ ູໃນແຜນທຸລະກິດກ່ ອນການສ້າງຕັງ).
ັ ໃນເຄືອ ແລະ ຮຸ ນ້ ສ່ ວນຂອງທະນາຄານຢູ່ບລິສດ
ັ ເຄືອ.
ຕົວຈິງຢູ່ບລິສດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.7

ັ ຮ່ ວມທຶນ
ການລົງທຶນໃນບລິສດ
້ ນ. ສ່ ວນແບ່ ງກາໄລສະສົມຂອງບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ ນຖືກລົງບັນຊີເປັນຕົນທຶ
ັ ຮ່ ວມທຶນ
ການລົງທຶນໃນບລິສດ
້
່
ັ ອືນໆນອກຈາກ
ເກີດຂຶນພາຍຫງັ ວັນທີລງົ ທຶນ ແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ. ຜົນໄດ້ຮບ
້ ນຂອງການລົງທຶນ.
ກາໄລ ແມ່ ນຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ ແລະ ຫັກອອກຈາກຕົນທຶ

້ ່ ອການລົງທຶນໃນບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນເມື່ອວິສາຫະກິດເກີດມີການຂາດທຶນ (ຍົກເວັນ້ ການຂາດທຶນທີ່
ການຫັກຄ່ າເສື່ອມສ້າງຂຶນເພື
້ າລັບສ່ ວນຕ່ າງ ລະຫວ່ າງການລົງທຶນຕົວ
້ ດັ່ງນັນ,
້ ຄ່ າເສື່ອມຈຶ່ງຖືກສ້າງຂຶນສ
ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນແຜນທຸລະກິດກ່ ອນການສ້າງຕັງ).
ັ ຮ່ ວມທຶນ ແລະ ຮຸ ນ້ ສ່ ວນໃນທຶນສຸ ດທິຂອງທະນາຄານໃນບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ.
ຈິງໃນບລິສດ

6.8

ການຮັບຮູ ລ້ າຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍ
້
ື ຮັບຮູ ໃ້ ນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ ວ່ີ າຜົນປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກິດຈະໄຫເຂົາທະນາຄານ
ລາຍຮັບແມ່ ນໄດ້ຖກ
້
້
ົ ນຈະຖື
ແລະ ລາຍຮັບເຫ່ ານັ
ກຕີມູນຄ່ າຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້. ຫລັກການການຮັບຮູ ສ້ ະເພາະດັ່ງຕ່ ໄປນີຈະຕ້
ອງຖືກປະເມີນກ່ ອນລາຍ
ຮັບຈະຖືກຮັບຮູ .້

6.8.1

ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບແລະ ລາຍຈ່ າຍທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ
້ ນ ແລະ ຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ມີດອກເບ້ຍ ໄດ້ຈດ
ັ
ສາລັບທຸກໆເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນທີ່ຖືກຕີມູນຄ່ າຕາມລາຄາຄ່ າເສື່ອມຕົນທຶ
່
່
່
ິ າ ໂດຍຜ່ານກາໄລ ແລະ ຂາດ
ປະເພດເປັ ນ ຊັບສິນທີມີໄວ້ເພືອຂາຍ ແລະ ເຄືອງມືທາງການເງ ິນໄດ້ການົດຕາມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ

ັ ຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງ ເຊິ່ງແມ່ ນອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດຕົວຈິງທີ່
ທຶນ, ລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ ນຖືກບັນທຶກໂດຍນາໃຊ້ອດ
ໄດ້ຈາກການຄາດຄະເນການຊາລະເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ຫ ື ລາຍຮັບຕາມອາຍຸ ການທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄື່ອງມືການເງ ິນ ຫ ື

້ ນທາງການເງ ິນ. ການຄິດໄລ່ ແມ່ ນຄານຶງເຖິງທຸ ກໆຂ ້
້
ໄລຍະສັນກວ່
າທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍົກມາສຸ ດທິຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີສິ
ການົດໃນສັນຍາຂອງເຄື່ອງມືການເງ ິນ (ເຊັ່ນວ່ າ: ທາງເລືອກໃນການຊາລະລ່ ວງໜ້າ) ລວມທັງທຸກໆຄ່ າທານຽມ ຫ ື ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍ
ບລິຫານທີ່ກ່ ຽວພັນກັບເຄື່ອງມື ແລະ ຊຶ່ງເປັ ນສ່ ວນປະກອບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງິ , ແຕ່ ບ່ ແມ່ ນຂາດທຶນສິນເຊື່ອໃນ
ອະນາຄົດ.
ັ ຖືກຫຸ ດ ລົງໂດຍການຫັກ ຄ່ າ
ເມື່ອມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງຊັບ ສິນທາງການເງ ິນ ຫ ື ກຸ່ ມຂອງຊັບສິນທາງການເງ ິນທີ່ຄ້າ ຍຄືກນ
ັ ຕາດອກເບ້ຍ ທີ່ໃຊ້ໃ ນການຄິດ ໄລ່ ກະແສເງ ິນສົດ ໃນ
ເສື່ອມມູ ນ ຄ່ າ, ລາຍຮັບ ດອກເບ້ຍ ຈະຖືກ ຮັບ ຮູ ໂ້ ດຍການນ າໃຊ້ອ ດ
ອະນາຄົດສາລັບ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການວັດຄ່ າເສື່ອມ.

6.8.2

ລາຍຮັບຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້າ
ທະນາຄານມີລາຍຮັບຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການ ຈາກການໃຫ້ບລິການຫລາຍຮູ ບແບບແກ່ ລູກຄ້າ. ລາຍຮັບຄ່ າທາ
ັ ການບັນທຶກໄວ້ໃນຈານວນທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພິຈາລະນາທີ່ທະນາຄານຄາດວ່ າຈະ
ນຽມແລະຄ່ ານາຍໜ້າແມ່ ນໄດ້ຮບ
ິ ໃນການແລກປ່ຽນການສະຫນອງການບລິການ. ຂຜູ້ ກພັນໃນການປະຕິບດ
ັ ງານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວລາຂອງຄວາມເພິ່ງ
ມີສດ
້
ພໃຈຂອງລູກຄ້າ, ຖືກລະບຸ ແລະ ຖືກການົດ, ເມື່ອເວລາເລີ່ມຕົນຂອງສັ
ນຍາ. ໂດຍທົ່ວໄປສັນຍາລາຍຮັບຂອງທະນາຄານຈະ

ັ ງານ ດັ່ງທີ່ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນ 6.8.2.1 ແລະ 6.8.2.2 ຂ້າງລຸ່ ມນີ.້ ໃນເວລາທີ່
ບ່ ລວມເອົາຫາຍຂຜູ້ ກພັນໃນການປະຕິບດ
້
ທະນາຄານໃຫ້ການບລິການແກ່ ລູກຄ້າຂອງຕົນ, ຈະມີການພິຈາລະນາເປັນໃບແຈ ້ງຫນີແລະກ
ານົດການຊາລະນະເວລາໃດໜຶ່ງ
້ ດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ສາລັບການບລິການທີ່ລະບຸ ໄລຍະເວລາໄວ້ (ເວັນເສຍແຕ່
້
ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ເປັ ນຢ່າງອື່ນໃນ
ຫ ື ເມື່ອສິນສຸ
້ ໂດຍທົ່ວໄປທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ຂສະຫ
້
້
້ ນໃນການ
6.8.2.1 ແລະ 6.8.2.2 ຂ້າງລຸ່ ມນີ).
ນເປັ ນຕົນທຶ
ຸ ບວ່ າສິ່ງທີ່ກ່ າວມານັນແມ່
ກະກຽມລາຍຮັບ ເພາະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງຄວບຄຸ ມການບລິການຂອງຕົນກ່ ອນທີ່ຈະໂອນໄປຍັງລູກຄ້າ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.8.2

ລາຍຮັບຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້າ (ຕ່ )

້ ດໄລຍະ
ັ ງານການົດຊາລະເມື່ອສິນສຸ
6.8.2.1 ລາຍຮັບຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້າຈາກການບລິການທີ່ຂຜູ້ ກພັນໃນການປະຕິບດ
ເວລາຂອງສັນຍາ

້ ດໄລຍະເວລາຂອງສັນ ຍາການບ ລິກ ານທີ່ລູ ກ ຄ້າ ໄດ້ຮ ັບ ແລະ ໃຊ້
້ ກ ພັນ ໃນການປະຕິບ ດ
ັ ງານກ ານົດ ຊ າລະເມື່ອສິນສຸ
ຂ ຜູ
ັ ງານຂອງທະນາຄານໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານດາເນີນການພ້ອມກັນ.
ປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບດ

ັ ງານການົດການຊາລະນະເວລາໃດ
6.8.2.2 ລາຍຮັບຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້າຈາກການບລິການທີ່ຂຜູ້ ກພັນໃນການປະຕິບດ
່
ໜຶງ
້ ກ ພັນ ໃນການປະຕິບ ດ
ັ ງານກ ານົດ ການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶ່ງແມ່ ນຖືກ ຮັບ ຮູ ເ້ ມື່ອການຄວບຄຸ ມ ການ
ການບ ລິກ ານທີ່ຂ ຜູ
ບລິການຖືກໂອນໃຫ້ລູກຄ້າ. ໂດຍທົ່ວໄປຈະເປັ ນການເຮັດທຸ ລະກາສາເລັດ ຫ ື ການບລິການ, ຫ ື ສາລັບຄ່ າທານຽມ ຫ ື ອົງ

່ ສອດຄ້ອງກັນ. ສິ່ງເຫ່ າົ
ັ ງານທີ່ແນ່ ນອນ, ພາຍຫງັ ທີ່ປະຕິບດ
ັ ເງ່ ອນໄຂທີ
ື
ປະກອບຂອງຄ່ າທານຽມທີ່ເຊື່ອມຕ່ ກັບການປະຕິບດ
້
້
້ ວມໃນການເຈລະຈາທຸ ລ ະກ າສ າລັບ
ນີລວມມີ
ຄ່ າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້າ ທີ່ເກີດ ຂືນຈາກການເຈລະຈາ
ຫ ື ການເຂົາຮ່
້
້ ຫ ື ຫກ
ັ ຊັບອື່ນໆ ຫ ື ການຊືຂາຍທຸ
ພາກສ່ ວນທີ່ສາມເຊັ່ນ: ການກຽມການ/ການມີສ່ວນຮ່ ວມ ຫ ື ການເຈລະຈາການຊືຮຸ້ ນ
ລະ
້
ັ ຊັບ.
ກິດ, ຄ່ າທານຽມນາຍໜ້າ ຫ ື ຊືຂາຍຫກ
ັ ທະໃນການປະຕິບດ
ັ ໜ້າວຽກທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການບລິການເຫ່ ານີ
ົ ,້ ເຊິ່ງແມ່ ນເພື່ອປະຕິບດ
ັ ການ
ທະນາຄານໂດຍທົ່ວໄປມີພນ
ເຮັດທຸລະກາໃຫ້ສາເລັດດັ່ງທີ່ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ.

6.8.3

ລາຍຮັບເງ ິນປັ ນຜົນ
ລາຍຮັບເງ ິນປັ ນຜົນແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ເ້ ມື່ອທະນາຄານຖືກປະກາດສິດໃນການຮັບການຊາລະ.

6.8.4

ລາຍຮັບສຸ ດທິຈາກການຄ້າ
້
ິ າ ແລະ
ເປັນຜົນທີ່ເກີດຂຶນຈາກກິ
ດຈະກາການຄ້າປະກອບດ້ວຍທຸກກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້ ນທາງການເງ ິນ ‘ຖືໄວ້ເພື່ອການຄ້າ’. ນີປະກອບ
້
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງ ິນປັນຜົນສາລັບຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ັ ທຶກໃນການເຮັດທຸ ລະກາປ້ອງກັນຄວາມສ່ ຽງ.
ມີການບ່ ມີປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ບນ

6. 9

ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດ
ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດດັ່ງທີ່ໄດ້ອາ້ ງອີງຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດປະກອບດ້ວຍເງ ິນສົດໃນຄັງ, ເງ ິນຝາກກະແສ
້ ອງຮັບຈາກທະນາຄານເຊິ່ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວັນ, ການົດ 3 ເດືອນ
ລາຍວັນກັບທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີຕ້
້
ຫ ື ຕ່ າກວ່ ານັນ.

6. 10

ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນ
້ ນຂອງການບລິການມືຕ້ ່ ມື ້ ລົບຄ່ າຫລຸ ຍ້ ຫ້ຽນສະສົມ ແລະ ຄ່ າເສື່ອມ
ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນ ແມ່ ນໄດ້ລາຍງານ ຕາມຕົນທຶ
ີ ກ
ັ ຄ່ າ
ສະສົມ. ການປ່ຽນແປງ ຂອງອາຍຸ ການນາໃຊ້ ແມ່ ນໄດ້ລງົ ບັນຊີຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສື່ອມຄ່ າ ຫ ື ວິທຫ
ີ ານປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ.
ເສື່ອມຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມກ
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ີ າຄັນ (ຕ່ )
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6. 10

ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນ (ຕ່ )
້
້ ນ ຂອງຊັບ ສົມ ບັດ ແລະ
້ ຫ້ຽ ນຖືກ ຄິດ ໄລ່ ອີງ ຕາມພືນຖານການຄິ
້ ຫ້ຽ ນແບບສະເໝີຕ ວ
ົ ເພື່ອຫຸ ດ ຕົນທຶ
ຄ່ າຫຸ ຍ
ດ ໄລ່ ຄ່ າຫຸ ຍ
ື ຕາມມູນຄ່ າທີ່ຍັງເຫອ
ື ຕົວຈິງຕາມອາຍຸ ການໃຊ້ງານ. ອາຍຸ ການນາໃຊ້ທ່ ໄດ້
ີ ຄາດຄະເນແມ່ ນມີດ່ ງັ ລຸ່ ມນີ:້
ອຸ ປະກອນໃຫ້ຖກ
ອາຄານ ແລະ ການປັ ບປຸ ງ
ເຄື່ອງໃຊ້ຫອ້ ງການ

5%

ພາຫະນະ

20%

20%

ເຟີນເິ ຈີ ແລະ ຕິດຕັງ້

20%

ົ ປະໂຫຍດຕ່ ທຸລະກິດໃນ
ອຸ ປະກອນຈະບ່ ຖືກຮັບຮູ ເ້ ມື່ອມີການສະສາງອອກ ຫ ື ເມື່ອເຫັນວ່ າບ່ ມີຜນ
ັ ສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນດັ່ງກ່ າວ. ກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນທີ່ເກີດຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດ (ຄິດໄລ່
ອະນາຄົດຈາກການນາໃຊ້ຊບ
ຊັບສົມບັດ

ແລະ

ື ຂອງຊັບສົມບັດ) ແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ເ້ ປັນ “ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນ
ໄດ້ລະຫວ່ າງມູນຄ່ າສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່ າຍັງເຫອ
່
ີ ບສົມບັດໄດ້ຖກ
ື ສະສາງອອກ.
ງານອືນໆ” ໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການຂອງປີ ທ່ ຊັ

6.11

ົ ຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ຕົນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍ ສິດນາໃຊ້ທ່ ດິ
ີ ນ ແລະ ຊອບແວ.
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
້ ນຂອງຊັບ ສົມ ບັດຄົງ ທີ່ສາມາດປະເມີນ ໄດ້ຢ່າງແນ່ ນອນ ແລະ ມັນຈະ
ົ ຕົນຈະຖືກຮັບ ຮູ ເ້ ມື່ອຕົນທຶ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕ ວ
ສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານໃນອະນາຄົດ.
້
້ ນເບືອງຕົ
້ ຕົນທຶ
້ ນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ຕົນທີ່ໄດ້
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທະນາຄານຍຶດມາໄດ້ຈະຖືກປະເມີນມູນຄ່ າຕົນທຶ
ນ.
້ ່ ໄດ້ມາ. ຕ່ ຈາກນັນ,
້ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ິ າໃນມືທີ
ົ ຕົນຈະຖືກຮັບ
ມາ ຈາກການລວມທຸລະກິດຈະຖືກຮັບຮູ ຕ້ າມມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້ ນລົບໃຫ້ຄ່າເສື່ອມສະສົມ.
ຮູ ້ ໂດຍການເອົາຕົນທຶ

ົ ຕົນ ແມ່ ນໄດ້ຖກ
ື ປະເມີນ ໂດຍຈັດເປັນ ມີການົດ ແລະ ບ່ ມີການົດ. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່
ອາຍຸ ການນາໃຊ້ຂອງຊັບສິນທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ຕົນທີ່ມີອາຍຸ ການນາໃຊ້ທ່ ມີ
ີ ການົດແມ່ ນຖືກຫັກຄ່ າເສື່ອມຕາມອາຍຸ ການນາໃຊ້. ໄລຍະຂອງການຫັກຄ່ າເສື່ອມ ແລະ ວິທ ີ
ມີຕວ
ົ ຕົນທີ່ມີອາຍຸ ການນາໃຊ້ການົດຈະຖືກທົບທວນຄືນເປັນຢ່າງນ້ອຍສຸ ດໃນທ້າຍປີ ການ
ການຫັກຄ່ າເສື່ອມສາລັບຊັບສິນທີ່ບ່ ມີຕວ

ີ ອງການຫັກຄ່ າ
ບັນຊີ. ການປ່ຽນແປງອາຍຸ ການນາໃຊ້ຄາດຄະເນແມ່ ນຈະໄດ້ລງົ ບັນຊີເປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວິທຂ
ເສື່ອມ, ຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ ແລະ ຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບັນຊີ. ລາຍຈ່ າຍກ່ ຽວກັບການຫັກຄ່ າເສື່ອມ
ົ ຕົນທີ່ມີອາຍຸ ການນາໃຊ້ທ່ ມີ
ີ ການົດແມ່ ນໄດ້ຖຮ
ື ບ
ັ ຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະ
ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ຕົນ.
ກິດຈະການໃນໝວດຂອງລາຍຈ່ າຍທີ່ພົວພັນກັບຊັບສິນທີ່ບ່ ມີຕວ
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6.11

ົ ຕົນ (ຕ່ )
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
້
້ ນຂອງຊັບສິນທີ່ບ່ ມີຕວ
ົ ເພື່ອຫຸ ດຕົນທຶ
ົ ຕົນໃຫ້ຖກ
ື
ຄ່ າເສື່ອມຖືກຄິດໄລ່ ອີງຕາມພືນຖານການຄິ
ດໄລ່ ຄ່ າເສື່ອມແບບສະເໝີຕວ
ື ຕົວຈິງຕາມອາຍຸ ການໃຊ້ງານ. ອັດຕາຄາດຄະເນການຫັກຄ່ າເສື່ອມມີດ່ ງນີ
ັ :້
ຕາມມູນຄ່ າທີ່ຍັງເຫອ
►

ຊອບແວ

2 - 5 ປີ

ີ ນຂອງທະນາຄານແມ່ ນບ່ ມີຄ່າເສື່ອມ
ສິດໃນການນາໃຊ້ທ່ ດິ
ບ່ ຈາກັດ ແລະ ອອກໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ.

6.12

ີ ນແມ່ ນມີອາຍຸ ການນາໃຊ້ແບບ
ເນື່ອງຈາກສິດໃນການນາໃຊ້ທ່ ດິ

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທີ່ບ່ ແມ່ ນທາງດ້ານການເງ ິນ
້ ດເອກະສານລາຍງານ ວ່ າມີຊບ
ັ ສິນໃດທີ່ມີການເສື່ອມຄ່ າ ຫ ື ບ່ . ຖ້າມີ ຫ ື ເມື່ອເຮັດການທົດສອບ
ທະນາຄານປະເມີນນະມືເຮັ
ື ໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ຈານວນເງ ິນທີ່
ການເສື່ອມຄ່ າຊັບສິນປະຈາປີ ຕາມທີ່ໄດ້ການົດ ທະນາຄານປະເມີນຈານວນເງ ິນທີ່ເກັບກູຄ້ ນ
ິ າຂອງຊັບສິນ ຫ ື ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ິ າຂອງ
ສາມາດເກັບກູ ້ ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ແມ່ ນໄດ້ຈາກ ມູນຄ່ າທີ່ສູງກວ່ າລະຫວ່ າງ ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ົ ້ ນຂາຍ ແລະ ມູນຄ່ າທີ່ຖືກນາໃຊ້. ເມື່ອຍອດຍົກມາ ຂອງຊັບສິນ
ຫົວໜ່ ວຍຊັບສິນທີ່ກ່ ໃຫ້ເກີດເງ ິນສົດ (CGU) ລົບໃຫ້ຕນທຶ
້ ນໄດ້, ຊັບສິນຈະຖືວ່າເສື່ອມຄ່ າ ແລະ ຈະຫຸ ດມູນຄ່ າລົງໃຫ້ເທົ່າກັບ
ຫ ື ມູນຄ່ າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່ າມູນຄ່ າທີ່ສາມາດເກັບກູຄື
້ ນໄດ້.
ມູນຄ່ າທີ່ສາມາດເກັບກູຄື

ໃນການປະເມີນມູນຄ່ າທີ່ຖືກນາໃຊ້,

ັ
ກະແສເງ ິນສົດທີ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄົດແມ່ ນຫລຸ ດລົງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່ າປະຈຸບນ
່
ັ ຕາສ່ ວນຫລຸ ດກ່ ອນອາກອນ ທີສົ່ງຜົນຕ່ ການປະເມີນມູນຄ່ າຕາມທ້ອງຕະຫລາດໃນປະຈຸບນ
ັ ຂອງເງ ິນ ແລະ
ໂດຍການນາໃຊ້ອດ
ົ ້ ນຂາຍ, ແບບວິທກ
ີ ານຕີມູນຄ່ າທີ່ເໝາະ ສົມຈະ
ຄວາມສ່ ຽງສະເພາະຂອງຊັບສິນ. ໃນການການົດມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາລົບໃຫ້ຕນທຶ
ັ ໂດຍເອົາຜົນຄູນຂອງການຕີມູນຄ່ າ, ລາຄາຮຸ ນ້ ທີ່ການົດສາລັບການຄ້າຂາຍກັບ ບລິສດ
ັ
ຖືກນາໃຊ້. ການຄິດໄລ່ ຈະຖືກປະຕິບດ
້
່
ິ າອືນໆ.
ໃນເຄືອ ຫ ື ຕົວຊີບອກມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
້ າງບົດລາຍງານ ເພື່ອເບິ່ງວ່ າອາດຈະມີຕວ
້
ົ , ການປະເມີນຈະຖືກເຮັດໃນມືສ້
ົ ຊີບອກເຖິ
ສາລັບຊັບສິນທີ່ບ່ ລວມຄ່ ານິຍມ
ງການ
່
່
້
້
້
່
ົ ຊີບອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ
ເສືອມຄ່ າຂອງຊັບສິນທີຜ່ານມານັນຈະບເກີດຂຶນອີກ ຫ ື ອາດຫລຸ ດລົງ. ຖ້າຫາກມີຕວ

ຈານວນເງ ິນທີ່ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ການເສື່ອມຄ່ າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ກ່ ຕ່ ເມື່ອມັນ ມີ
້ ການເສື່ອມຄ່ າຄັງສຸ
້ ດທ້າຍໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮູ .້
ການປ່ຽນແປງ ໃນການການົດມູນຄ່ າທີ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ນັບຕັງແຕ່
້ ນແມ່ ນຖືກການົດຂຶນ
້ ສະນັນ,
້ ຍອດຍົກມາຂອງຊັບສິນແມ່ ນບ່ ເກີນມູນຄ່ າທີ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ຫ ື ບ່ ເກີນຍອດຍົກ
ການປີ ນຄື
້ ນແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນ
້ ຫ້ຽນ, ບ່ ມີຄ່າເສື່ອມຂອງຊັບສິນໃນປີ ຜ່ານມາ. ການປີ ນຄື
ມາທີ່ຖືກການົດລົບໃຫ້ຄ່າຫລຸ ຍ
ການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ.

6.13

ັ ທາງການເງ ິນ
ເອກະສານອານຸພນ
Swap
້ ກລົງລະຫວ່ າງສອງຝ່າຍ ໃນການແລກປ່ຽນຊາລະເງ ິນຕາມເວລາ ແລະ ຈານວນທີ່ລະບຸ ໃນສັນຍາ ທີ່
Swap ແມ່ ນສັນຍາຂຕົ
ີ ອາ້ ງອີງ ເຊັ່ນ: ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຫ ື ດັດສະນີຮຸນ
້ .
ຜູ ກພັນກັບດັດສະນີທ່ ໃຊ້
ອັດຕາດອກເບ້ຍ swap ກ່ ຽວພັນກັບສັນຍາທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ເຮັດກັບຄູ່ ສັນຍາອື່ນ (ລູກຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນ)
ໂດຍທີ່ທະນາຄານຮັບ ຫ ື ຈ່ າຍ ອັດຕາດອກເບ້ຍລອຍຕົວຕາມລາດັບ ໃນຮູ ບແບບຜົນຕອບແທນສາລັບການຈ່ າຍ ຫ ື ການຮັບ
້ າຍໂດຍຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ.
ອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ່. ກະແສລາຍຈ່ າຍຈະຖືກຫັກລ້າງຈາກສ່ ວນຕ່ າງທີ່ເລີ່ມຕົນຈ່

35

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.13

ັ ທາງການເງ ິນ (ຕ່ )
ເອກະສານອານຸພນ
Swap (ຕ່ )
ໃນການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາແບບ swap (ລວມຢູ່ໃນສັນຍາແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ), ທະນາຄານຈ່ າຍຕາມຈານວນໃນສະກຸ ນ
ັ ຕາມຈານວນໃນສະກຸ ນເງ ິນອື່ນ. ການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາແບບ swap ສ່ ວນໃຫຍ່ ຈະຖືກຮັບຮູ ໂ້ ດຍມູນຄ່ າ
ເງ ິນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຮບ
ແລກປ່ຽນທັງໝົດ.
້ ກລົງລະຫວ່ າງສອງຝ່າຍ ທີ່ຈະຊາລະເງ ິນຕ່ ກັບເຫດການສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ການົດໄວ້
ສິນເຊື່ອ swaps ທີ່ຜິດນັດຊາລະ ແມ່ ນສັນຍາຂຕົ
ື ການົດ. ທະນາຄານຊື ້ ຕາສານອານຸພນ
ັ ທາງການເງ ິນແບບ ສິນເຊື່ອ swaps ທີ່ຜິດນັດຊາລະ
ໂດຍອີງຕາມຈານວນເງ ິນທີ່ໄດ້ຖກ
ັ ທີ່ອ້າງອີງໂດຍ Swap. IFRS 7.31.
ແມ່ ນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ ຽງຈາກການຜິດນັດຊາລະຂອງຄູ່ ສັນຍາຕ່ ກັບຕາສານອານຸພນ

້
້ ນຊີ
ໂດຍບ່ ຄານຶງເຖີງການຕົກລົງລະຫວ່ າງຕົວແທນ ຫ ື ໂດຍກົງກັບຄູ່ ສັນຍາ Swap ສ່ ວນໃຫຍ່ ຈະຖືກຄາປະກັ
ນ ແລະ ຕ້ອງຕັງບັ
ັ ດັງກ່ າວຊ່ ວຍຫຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ ຽງດ້ານສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ, ກົງກັນຂ້າມທະນາຄານຈະຕ້ອງ
ລຖ້າຊາລະທຸກໆມື.້ ການປະຕິບດ
້
ເອົາໃຈໃສ່ ຕ່ ການບລິຫານສະພາບຄ່ ອງຖ້າຫາກບ່ ໄດ້ຢ່ ູໃນສະຖານະພາບທີ່ຖືກຄາປະກັ
ນ.

6.14

້
ການຄາປະກັ
ນທາງການເງ ິນ
້
້
ິ ເຊື່ອ, ໜັງສືຄາປະກັ
ໂດຍທົ່ວໄປ ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ການຄາປະກັ
ນທາງການເງ ິນ, ປະກອບມີ ໜັງສືສນ
ນ ແລະ ໜັງສືຕອບຮັບ.
້ ນ ອື່ນໆ’) ທີ່
້
ການຄາປະກັນທາງການເງ ິນແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ້ ໃນໄລຍະເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ພາຍໃຕ້ ‘ໜີສິ
້ ນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜງັ ສືຄາປະກັ
້
ິ າ, ພ້ອມຄ່ າທານຽມ. ພາຍຫງັ ການຮັບຮູ ້ ໜີສິ
ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ
ນແມ່ ນຄິດໄລ່ ໂດຍເອົາມູນຄ່ າທີ່
່ ສູງກວ່ າ ລົບຄ່ າເສື່ອມສະສົມທີ່ຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່ າຍ
້ ນຖານທີ
ື້
ຮັບຮູ ພ
້
້
ທີ່ດີທ່ ສຸີ ດທີ່ຕ້ອງຊາລະຕາມພັນທະທີ່ເກີດຂຶນຈາກໜັ
ງສືຄາປະກັ
ນ.

້
້ ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຄາປະກັ
້
ທຸກໆການເພີ່ມຂຶນຂອງໜີ
ສິ
ນທາງການເງ ິນແມ່ ນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ
້
້
ສະເພາະກິດຈະການສາລັບຫົກເດືອນຕົນປີ
ໃນ ‘ລາຍຈ່ າຍເງ ິນແຮໜີເສຍ’.
ຄ່ າທານຽມແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນໃບລາຍງານຜົນການ
້
ີ ະເໝີຕວ
ົ ຕາມອາຍຸ ຂອງການຄາປະກັ
ດາເນີນງານໃນ ‘ລາຍຮັບສຸ ດທິຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການ’ ຕາມວິທສ
ນ.
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ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ

ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫລັງອອກການ
້
ຜົນປະໂຫຍດຫລັງອອກການ ແມ່ ນຈະຖືກຈ່ າຍໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານ ໃນເວລາກະສຽນຈາກ (ເງ ິນເດືອນພືນຖານ
+ ເງ ິນແຮງ
ງານ + 25% ຂອງເງ ິນຕາແໜ່ ງ (ຖ້າມີ) + 25% ຂອງເງ ິນນະໂຍບາຍຂອງຕົນ) x 1,5 x ປີ ການເຮັດວຽກ.
ແຫ່ ງທີ່ມາຂອງເງ ິນສາລັບຜົນປະໂຫຍດຫງັ ອອກການມາຈາກ:

້
 ຄັງສາຮອງເງ ິນບາເນັດ ສົມທົບໂດຍພະນັກງານ, ສາລັບທະນາຄານຫັກຈາກ 5,5% ຂອງ (ເງ ິນເດືອນພືນຖານ
+ ເງ ິນແຮງງານ
+ 25% ຂອງເງ ິນຕາແໜ່ ງ + 25% ຂອງເງ ິນນະໂຍບາຍ) ຂອງພະນັກງານທຸກໆເດືອນ
້
 ແລະ ທະະນາຄານ ສົມທົບ 6% ຂອງ (ເງ ິນເດືອນພືນຖານ
+ ເງ ິນແຮງງານ + 25% ຂອງເງ ິນຕາແໜ່ ງ + 25% ຂອງເງ ິນ
ນະໂຍບາຍ) ໃນແຕ່ ເດືອນ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.15

ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ (ຕ່ )
ິ ກ
ີ ານຄິດໄລ່ ແບບຄາດຄະເນ
ຕົນທຶນໃນການສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ແຜນດັ່ງກ່ າວທີ່ການົດແມ່ ນຖືກການົດການນາໃຊ້ວທ
້ ນ). ຫຸ ດຫົວໜ່ ວຍການບລິການທີ່ຖືກຄາດຄະເນໄວ້.
(ໜີສິ
້ ນ
້
ການປະເມີນຄືນ, ປະກອບມີກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນຕົວຈິງ ບ່ ລວມດອກເບ້ຍທີ່ລວມເຂົາໃນດອກເບ້
ຍສຸ ດທິໃນຜົນປະໂຫຍດໜີສິ
ທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ຈະບັນທຶກທັນທີໂດຍທັນທີໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນພ້ອມກັບ ຈົດໜີ ້ ຫ ື ມີ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບກາໄລສະສົມ
້ ການປະເມີນຄືນ ແມ່ ນບ່ ໄດ້ຈດ
້ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນໃນໄລຍະຕ່ ມາ.
ີ ດຂຶນ.
ັ ປະເພດຄືນເຂົາກ
ໂດຍຜ່ານ OCI ໃນປີ ທ່ ເກີ
້ ນສຸ ດທິທ່ ກ
ີ ດໄລ່ ໂດຍໃຊ້ອດ
ັ ຕາສ່ ວນຫຸ ດຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີສິ
ີ ານົດໄວ້.
ດອກເບ້ຍສຸ ດທິທ່ ຄິ
້ ນ
ົ ການດາເນີນງານທີ່ປ່ຽນແປງໄປໃນພັນທະທີ່ຜູ ກພັນກັບຜົນປະໂຫຍດສຸ ດທິພາຍໃຕ້ “ລາຍຈ່ າຍໃຫ້ແກ່ ພະນັກ
ທະນາຄານຮັບຮູ ຜ
ງານ” ໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ:
ັ , ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລິການຜ່ານມາ, ກາໄລ
 ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລິການປະກອບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລິການໃນປະຈຸບນ
້ ນປະຈາ, ແລະ
ແລະ ຂາດທຶນ ໃນການຕັດຫັກລົບ ແລະ ການຊາລະທີ່ບ່ ເກີດຂຶນເປັ
 ລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍສຸ ດທິ

ຜົນປະໂຫຍດໃນການຍົກເລີກສັນຍາຈ ້າງເງ ິນ
ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸ ງ ເລກທີ 43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ລົງວັນທີ
ັ ທະຈ່ າຍຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຜູ ທ
້ ່ ລາອອກອີ
ີ
ື
28 ມັງກອນ 2014, ທະນາຄານມີພນ
ງຕາມເງ່ ອນໄຂລຸ່
ມນີ:້
►
►

ກລະນີພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊານິຊານານ ຫ ື ມີສຸຂະພາບບ່ ແຂງແຮງ ແລະ ບ່ ສາມາດສືບຕ່ ເຮັດ ວຽກໄດ້;
ກລະນີທະນາຄານພິຈາລະນາວ່ າຈາເປັນຕ້ອງຫລຸ ດພະນັກງານ ເພື່ອປັບປຸ ງການເຮັດວຽກພາຍໃນອົງກອນ.

້ ນາຍຈ ້າງຕ້ອງຈ່ າຍເງ ິນເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍ ອີງໃສ່
ສາລັບການຍົກເລີກສັນຍາຈ ້າງງານໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັນ,
້
້
ພືນຖານການຄິ
ດໄລ່ 10% ຂອງເງ ິນເດືອນພືນຖານ
ເດືອນສຸ ດທ້າຍຄູນໃຫ້ຈານວນເດືອນທີ່ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ. ນະວັນທີ 30

່ ລະບຸ ໄວ້ຂາ້ ງເທິງ. ດັ່ງນັນ້ ທະນາຄານບ່ ໄດ້ຫກ
ື
ັ ຄັງແຮສາລັບ
ມິຖຸນາ 2019, ບ່ ມີພະນັກງານທະນາຄານຖືກຢຸ ດຈ ້າງຕາມເງ່ ອນໄຂທີ
ການຍົກເລີກການຈ ້າງດັ່ງກ່ າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ.

6.16

ເງ ິນແຮ
ັ ທະ (ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫ ື ຕາມການຕົກລົງ) ເນື່ອງມາ ຈາກເຫດການທີ່ຜ່ານມາ
ເງ ິນແຮ ຈະຖືກຮັບຮູ ້ ກ່ ຕ່ ເມື່ອທະນາຄານມີພນ
້ ນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່ າຄາດຄະເນດັ່ງກ່ າວຕ້ອງເຊື່ອຖື
ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີລາຍຈ່ າຍ ເພື່ອຊາລະສະສາງໜີສິ
ີ ດ
ິ ໄລ່ ອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດກະແສເງ ິນສົດທີ່
ໄດ້. ໃນເວລາທີ່ຜົນກະທົບຂອງມູນຄ່ າເງ ິນເວລາ, ທະນາຄານການົດລະດັບເງ ິນແຮດ້ວຍວິທຄ
້ ນ. ລາຍຈ່ າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ັ ໂດຍອັດຕາກ່ ອນການພາສີ ເຊິ່ງແມ່ ນອັດຕາການປັ ດຈຸບນ
ັ ທີ່ການົດໄວ້ສະເພາະກັບໜີສິ
ຄາດວ່ າຈະໄດ້ຮບ
ັ ເງ ິນຄືນ.
ກັບຄັງແຮຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການພາຍຫລັງໄດ້ຮບ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.17

ອາກອນກາໄລ
ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ
້ ນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສາລັບປີ ປະຈຸບນ
ັ ແລະ ປີ ກ່ອນ ແມ່ ນຖືກຕີມູນຄ່ າຕາມຈານວນທີ່ຄາດວ່ າຈະເກັບ ຄືນ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ົ ສ່ ວຍສາອາກອນ. ອັດຕາອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍສ່ ວຍສາອາກອນທີ່ຖືກນາໃຊ້ຄດ
ິ ໄລ່ ອາກອນແມ່ ນມີຜນ
ົ ສັກສິດນາ
ຫ ື ຈ່ າຍໃຫ້ກມ
້ າງໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ ພາຍໃນປະເທດທີ່ທະນາຄານດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ.
ໃຊ້ໃນມືສ້

້
ຶ ແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນທຶນເຈົາຂອງ
ີ ານ
ອາກອນລາຍໄດ້ພາຍໃນໄລຍະທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບລາຍການທີ່ບັນທຶກໃນບັນຊີທນ
ແລະ ບ່ ໄດ້ມກ
້ ລິຫານໄດ້ມກ
ີ ານປະເມີນສະຖານະການປະຕິບດ
ັ ອາກອນເປັນແຕ່ ລະໄລຍະໂດຍອີງຕາມ
ບັນທຶກໃນບັນຊີກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ຜູ ບ
່
່
ກົດລະບຽບທາງດ້ານອາກອນ ເພືອການຕີລາຄາຄືນ ແລະ ສ້າງຄັງແຮໃນເວລາທີເໝາະສົມ.

້ າລະ
ອາກອນເຍືອນຊ
້
້ ່ ອອກບົດລາຍງານ ລະຫວ່ າງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້ ນ
ອາກອນເຍືອນຊ
າລະແມ່ ນຖືກຄິດໄລ່ ຈາກສ່ ວນຜິດດ່ ຽງຊົ່ວຄາວ ຕາມມືທີ
້ ອງສົ່ງອາກອນເຍືອນຊ
້
ອາກອນ ແລະ ຍອດຍົກມາສາລັບການລາຍງານການເງ ິນ. ໜີຕ້
າລະແມ່ ນຖືກຮັບຮູ ເ້ ປັ ນສ່ ວນຕ່ າງອາກອນ
້ ນອາກອນເຍືອນຊ
້
້
້ ນຂອງຊັ
້ ນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບ່
້ ່ ອໜີສິ
້
ຊົ່ວຄາວ, ຍົກເວັນເມື
າລະເກີດຂຶນຈາກການຮັ
ບຮູ ເ້ ບືອງຕົ
ບສິນ ຫ ື ໜີສິ
່ ອນໄຫວບ່ ມີຜນ
້
ົ ກະທົບຕ່ ກາໄລທາງດ້ານບັນຊີ ຫ ື ກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ
ແມ່ ນການສັງລວມກິດຈະການ ແລະ ໃນເວລານັນການເຄື
ທີ່ຖືກອາກອນ.

້ ອງຮັບທາງອາກອນ ແມ່ ນຖືກກວດກາຄືນໃນມືສ້
້ າງບົດລາຍງານ ແລະ ຫລຸ ດລົງ ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະ
ຍອດຍົກມາຂອງໜີຕ້
້ ອງຮັບ
ັ . ໜີຕ້
ບ່ ມີກາໄລທີ່ຖືກເສຍອາກອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຫ ື ພາກສ່ ວນໜຶ່ງຂອງໜີ ້ ຕ້ອງຮັບອາກອນຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຫກ
້ າງບົດລາຍງານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ ເ້ ມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າກາໄລທີ່ຖືກເສຍ
ອາກອນທີ່ບ່ ຖືກຮັບຮູ ້ ແມ່ ນຖືກປະເມີນຄືນໃນມືສ້
ີ ້ ອງຮັບອາກອນ ສາມາດຫັກອອກໄດ້.
ອາກອນໃນອະນາຄົດ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໜຕ້

້ ອງຮັບ ແລະ ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງອາກອນເຍືອນຊ
້
ໜີຕ້
າລະແມ່ ນຖືກໄລ່ ລຽງຕາມອັດຕາອາກອນທີ່ຄາດວ່ າຈະນາໄປໃຊ້ ພາຍໃນໄລຍະ ເມື່ອ
້ ນຖືກສະສາງ ອີງຕາມອັດຕາອາກອນ (ແລະ ກົດໝາຍ ສ່ ວຍສາອາກອນ) ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້
້ ູນຄ່ າຕົວຈິງ ຫ ື ໜີສິ
ຊັບສິນຖືກຮັບຮູ ມ
້ າງໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ.
ນະມືສ້

້
້ ນ
ົ ປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫ ື ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮບ
ັ ,
ອາກອນພາຍໃນປີ ແລະ ອາກອນເຍືອນຊ
າລະຈະຖືກຮັບຮູ ຜ
່
່
້
ິ າຂອງຊັບສິນທີມີໄວ້ສາລັບການຂາຍ, ການຜິດດ່ ຽງອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຍົກເວັນອາກອນທີກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຕີມູນຄ່ າຕາມລາຄາຍຸ ຕທ
້ ນໄດ້
້ ກເວັນເຫ
້ ່ ານີ
ົ ແມ່
ແລະ ມູນຄ່ າສຸ ດທິຂອງກະແສເງ ິນສົດ, ຊຶ່ງສາມາດຄິດຄ່ າທານຽມ ຫ ື ບັນທຶກບັນຊີເປັນ OCI. ຂຍົ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

6.

ີ າຄັນ (ຕ່ )
ສະຫຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທ່ ສ

6.17

ອາກອນກາໄລ (ຕ່ )
້
ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ ໃນບັນຊີກາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນເຍືອນຊ
າລະ. ທະນາຄານຍັງ
່
່
່
່
້
ັ ຮູ ອ
້ າກອນພາຍຫງັ ທີມີການຊາລະສະສາງ ທີກ່ ຽວຂ້ອງກັບເຄືອງມືທາງດ້ານການເງ ິນ ທີຖືກຈັດປະເພດເປັ ນທຶນເຈົາຂອງ.
ໄດ້ຮບ
້ ອງຮັບ ແລະ ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງອາກອນເຍືອນຊ
້
ື ຫັກລ້າງ ຖ້າຫາກມີສດ
ິ ບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດໝາຍ ເພື່ອຫັກລ້າງຊັບສິນ
ໜີຕ້
າລະແມ່ ນໄດ້ຖກ
້ ນອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມີຄວາມຕັງໃຈທີ
່ ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່ າສຸ ດທິ.
້
ອາກອນ ແລະ ໜີສິ

6.18

ັ ມອບໝາຍອານາດ (ຊັບສິນທີ່ທະນາຄານບ່ ໄດ້ຖກ
ື າມະສິດ)
ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮບ
ື ອງ ຫ ື ໄດ້
ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ບລິການກ່ ຽວກັບກອງທຶນ ແລະ ການບລິການບລິຫານຊັບສິນ ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ຖຄ
ື ສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງ
ຮັບສິດໃນການລົງທຶນໃນນາມລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ. ຊັບສິນດັ່ງກ່ າວ ບ່ ໄດ້ຖກ
ົ ນ້ ບ່ ແມ່ ນຊັບສິນຂອງທະນາຄານ.
ທະນາຄານ, ເນື່ອງຈາກຊັບສິນເຫ່ ານັ

6.19

້
ຄັງສາຮອງທຶນເຈົາຂອງ
ຄັງສາຮອງຖືກບັນທຶກເປັນທຶນ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ງລວມມີ:
►

້
້ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບົດອະທິບາຍ
ຄັງສາຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶນຕາມຂ
ກ
ເລກທີ 32.

7.

້ ມມຸ ດຖານ
ການຄາດຄະເນທີ່ສາຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັງສົ
້ ງໃຫຄ
້ ະນະບລິຫານຕອ
້ ງມີການພິ
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮອ
້
່
ຈາລະນາ, ຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕຈານວນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່ າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິນ ແລະ ການເປີ ດ ເຜີຍ ທີ່
້ ນທີ່ອາດເກີດຂຶນ.
້ ຄວາມບ່ ແນ່ ນອນໃນການປະເມີນ ແລະ ການຕີລາຄາ ອາດຈະເຮັດ
້ ງ, ລວມທັງການເປີ ດເຜີຍໜີສິ
ກ່ ຽວ ຂອ
້ ນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນ
້ ງຕອ
້ ງການດາ້ ນການດັດແກມ
້ ູນຄ່ າຂອງຍອດຍົກມາຂອງຊັບ ສິນ ແລະ ໜີສິ
ໃຫເ້ ກີດມີຄວາມຮຽກຮອ
ອະນາຄົດ.
້
ັ ນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ, ຄະນະບລິຫານໄດ້ພຈ
ິ າລະນາດັ່ງນີ ້ ເຊິ່ງມີຜນ
ົ
ໃນຂະບວນການຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້ ່ ມີ
ີ ຄວາມສ່ ຽງຫລາຍ ເຊິ່ງຜົນມາຈາກເຄື່ອງມືການດັດແກທ
້ ່ສ
ີ າຄັນຂອງມູນຄ່ າຕົວຈິງ
ກະທົບອັນສາຄັນໃຫ້ແກ່ ຕົວເລກການຮັບຮູ ທ

້ ນພາຍໃນໄລຍະການເງ ິນ ຕ່ ໜ້າ. ທະນາຄານໄດ້ອງີ ໃສ່ ຂສົ
້ ມມຸ ດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕົນ ກ່ ຽວ
ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ກັບການການົດເວລາທີ່ມີການລາຍງານທາງດ້ານການເງ ິນທີ່ຖືກກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສົມມຸ ດຖານ ກ່ ຽວກັບການພັດທະນາ
ໃນອະນາຄົດ, ຢ່າງໃດກ່ ຕາມ, ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫລາດ ຫ ື ສະພາບການທີ່ຄວບຄຸ ມ
້
້ ມມຸ ດຖານໃນເວລາທີ່ເກີດຂຶນ.
ທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່ າວໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຂສົ
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7.

້ ມມຸ ດຖານ (ຕ່ )
ການຄາດຄະແນທີ່ສາຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັງສົ

7.1

ຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດາເນີນທຸລະກິດ
ຄະນະບລິຫານຂອງທະນາຄານໄດ້ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກ່ ຄືຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ
້ ຄະນະບລິຫານບ່ ມີ
ເປັນທີ່ໜ້າພໃຈວ່ າທະນາຄານມີແຫລ່ ງທຶນ ເພື່ອສືບຕ່ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ. ຍິ່ງໄປກວ່ ານັນ,
ສິ່ງຜິດປົກກະຕິໃດໆເປັ ນທີ່ໜ້າສົງໃສຕ່ ກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ເພື່ອສືບຕ່ ດາເນີນງານກ່ ຄືຄວາມສືບເນື່ອງໃນການ
້ ນພືນຖານ
້
້ ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນໄລຍະສະເພາະກິດຈະການ ຍັງສືບຕ່ ສ້າງຂຶນບົ
ດາເນີນທຸລະກິດ. ເພາະສະນັນ,
ຄວາມສືບ
ເນື່ອງໃນການດາເນີນທຸລະກິດ.

7.2

ີ ານຄິດໄລ່ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈງີ
ວິທກ
ັ ຕາຂອງເງ ິນໄດ້ຮບ
ັ ຄືນ ທີ່ສາມາດການົດໄດ້
ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ 6.2.3, ການຮັບຮູ ດ້ ອກເບ້ຍພາຍໃຕ້ອດ
ັ ຕາຄົງທີ່ ຕາມອາຍຸ ຂອງເງ ິນກູ ້ ເເລະ ເງ ິນຝາກ ເເລະ ຮັບຮູ ຜ
້ ນ
ົ ກະທົບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ອາດ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສຸ ດໂດຍນາໃຊ້ອດ
້
ຈະເເຕກຕ່ າງໃນເເຕ່ ລະຂັນຕອນ
ເເລະ ລັກສະນະອື່ນໆ ຈາກວົງຈອນອາຍຸ ຂອງແຕ່ ລະຜະລິດຕະພັນ (ເຊັ່ນ: ການຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າ, ຄ່ າ
້ ອງີ ໃສ່ ລັກສະນະ, ອົງປະກອບຂອງການຕັດສິນໃຈ ກ່ ຽວກັບ
ປັບໃໝ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່ າທານຽມອື່ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໄດ້
ິ ຂອງເຄື່ອງມື, ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮັບ/ລາຍຈ່ າຍອື່ນໆເປັນສ່ ວນສາ
ລັກສະນະທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ເເລະ ວົງຈອນຊີວດ
ຄັນຂອງເຄື່ອງມື.

7.3

ການຂາດທຶນຈາກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າ
ີ ານທົບທວນເງ ິນໃຫ້ກູ ້ ແລະ ເງ ິນລ່ ວງໜ້າທີ່ສາຄັນເປັ ນແຕ່ ລະບຸ ກຄົນຕາມແຕ່ ລະວັນທີລາຍງານ ເພື່ອປະເມີນ
ທະນາຄານໄດ້ມກ
ວ່ າການຂາດທຶນຈາກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າ ຄວນຖືກບັນທຶກລົງໃນໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ ຫ ື ບ່ .
້ ນ ເປັນຜົນໃຫ້ມກ
ີ ານປະເມີນຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນທີ່ບັນທຶກໂດຍວິທຫ
ີ ກ
ັ ລົບຕົນທຶ
ີ ານບັນທຶກເງ ິນແຮສາລັບ:
ວິທກ



ການເສື່ອມມູນຄ່ າສະເພາະຕາມຄວາມສາຄັນແບບລາຍການ ຫ ື ຊັບສິນສ່ ຽງທີ່ຖືກການົດວ່ າສາຄັນ;
ການເສື່ອມມູນຄ່ າເປັນກຸ່ ມ.

ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ ລະປະເພດໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ 6.4.1 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະ
ັ ຊັບຄາ້
ບລິຫານ, ໂດຍສະເພາະເເລ້ວຈະມີການປະເມີນມູນຄ່ າ ເເລະ ການົດເວລາຂອງກະເເສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ເເລະ ມູນຄ່ າຫກ
ປະກັນ ເມື່ອມີການຂາດທຶນຈາກຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າ. ການປະເມີນດັ່ງກ່ າວມາຈາກຈານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍການ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເເຕກຕ່ າງຂອງຜົນຕອບເເທນ.
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7.

້ ມມຸ ດຖານ (ຕ່ )
ການຄາດຄະແນທີ່ສາຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັງສົ

7.4

ການເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງຊັບສິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
້
ທະນາຄານທົບທວນຄືນຕາສານໜີຂອງຕົ
ນທີ່ຈັດປະເພດເປັນການລົງທຶນທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຂາຍໃນແຕ່ ລະວັນທີ່ລາຍງານເພື່ອປະເມີນວ່ າ
ພວກມັນໄດ້ເສື່ອມມູນຄ່ າ ຫ ື ບ່ ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດອະທິບາຍເລກທີ 6.4.2
້ ນທີ່ປະກອບເຂົາອື
້ ່ ນໆເຂົາໃນຮູ
້
ການປະເມີນຜົນດັ່ງກ່ າວນີ,້ ລວມທັງການຄາດຄະເນກະແສເງ ິນສົດໃນອະນາຄົດ ແລະ ຂມູ
ບແບບ
່
່
່
ກະແສເງ ິນສົດແບບສ່ ວນຫຸ ດ ແລະ ໃນກລະນີຂອງຕາສານທຶນ, ການຕີມູນຄ່ າຂອງສິງທີເປັ ນ ‘ທີສາຄັນ’ ຫ ື ‘ເປັ ນເວລາດົນ’ ແມ່ ນ
ີ ານຕັດ ສິນ ໃຈ. ໃນການຕັດ ສິນ ໃຈດັ່ງກ່ າວນີ,້ ທະນາຄານການປະເມີນ , ໃນບັນ ດາປັ ດ ໄຈອື່ນໆ, ປະຫວັດ
ຮຽກຮ້ອ ງໃຫ້ມ ກ
້ ນ.
ິ າຂອງການລົງທຶນແມ່ ນຕ່ າກ່ ວາຕົນທຶ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຮຸ ນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ມູນຄ່ າຍຸ ຕທ

7.5

້ າລະ
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
້
ື ຮັບຮູ ໃ້ ນແງ່ ຂອງການຂາດທຶນອາກອນ ທີ່ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ ວ່ີ າກາໄລອາກອນໃນ
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ ແມ່ ນໄດ້ຖກ
ີ ານການົດຈານວນເງ ິນຂອງຊັບສິນອາກອນ
ອະນາຄົດທີ່ມີຢ່ ູ ກັບການຂາດທຶນທີ່ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້. ການຕັດສິນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
້
ເຍືອນຊ
າລະ ທີ່ສາມາດຮັບຮູ ໄ້ ດ້, ໂດຍອີງໃສ່ ແນວໂນ້ມໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດັບຂອງກາໄລອາກອນໃນອະນາຄົດ ພ້ອມກັບຍຸ ດ
ທະສາດການວາງແຜນອາກອນໃນອະນາຄົດ.
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8.

ັ
ລາຍຮັບສຸ ດທິດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືກນ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

960.957

827.316

31.990

21.149

82.610
85

72.563
274

1.075.642

921.302

145.752
431.941

67.245
404.357

577.693

471.602

497.949

449.700

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈິງ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍທີ່ຄິດໄລ່ ໂດຍນາໃຊ້ວທ
ັ ລູກຄ້າ
ເງ ິນກູຢື້ ມໃຫ້ກບ
ເງ ິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນໆ
ັ ຊັບ
ການລົງທຶນໃນຫກ
ກິດຈະກາອື່ນໆ

ິ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈິງ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍທີ່ຄິດໄລ່ ໂດຍນາໃຊ້ວທ
້ ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ
ໜີຕ້
ເງ ິນຝາກລູກຄ້າ
ັ
ລາຍຮັບສຸ ດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍຄືກນ
9.

ລາຍຮັບສຸ ດທິຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

86.922

77.262

23.244
9.825

37.539
5.026

119.991

119.827

(11.993)
(1.955)

(10.008)
(964)

(13.948)

(10.972)

106.043

108.855

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລາຍຮັບຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການຈາກ:
ບລິການຊາລະສະສາງ
ທຸລະກາທາງດ້ານການເງ ິນ

ຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການອື່ນໆ
ລາຍຈ່ າຍຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການສາລັບ:
ບລິການຊາລະສະສາງ
ທຸລະກາທາງດ້ານການເງ ິນ
ລາຍຮັບສຸ ດທິຈາກຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບລິການ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

10.

ກາໄລສຸ ດທິຈາກການຊື ້ – ຂາຍເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

2.521.935
(2.502.865)

2.523.044
(2.494.054)

19.070

28.990

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ກາໄລຈາກການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ຂາດທຶນຈາກການແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

11.

ລ້ານກີບ

ັ
ຂາດທຶນສຸ ດທິຈາກການຊື ້ – ຂາຍເອກະສານອານຸພນ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

1.518

-

(2.722)

-

(1.204)

-

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ັ
ກາໄລຈາກເອກະສານອານຸພນ
ັ
ຂາດທຶນຈາກເອກະສານອານຸພນ

12.

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

7.429

13.710

10.556

7.000

ລ້ານກີບ

ລາຍຮັບເງ ິນປັນຜົນ
ັ ຮ່ ວມທຶນ
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍເງ ິນລົງທຶນໃນບລິສດ
່
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ

ເກັບຄືນໜີສູ້ ນທີ່ສະສາງອອກ
ຄ່ າບລິການທີ່ຜ່ານມາສາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນແຜນ
ເງ ິນອຸ ດໜຸນຕ່ າງໆ
ອື່ນໆ (*)

ລ້ານກີບ

-

-

244

3.275

25.874
28.926

1.573

73.029

25.558

ັ ໄວ້ ແລະ ເງ ິນເບ້ຍບາເນັດທີ່ໄດ້ສມ
ົ ທົບຈາກ
(*) ລວມມີການເກັບຄືນຈານວນ 32.008 ລ້ານກີບ ຂອງ ລາຍຈ່ າຍເງ ິນເດືອນທີ່ໄດ້ຫກ
່
ທະນາຄານຕາມແຜນການປ່ຽນແປງທີໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນແຜນຂອງເງ ິນອຸ ດໜຸ ນຕ່ າງໆ ໃນປີ 2019
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

13.

ັ ຊັບທາງດ້ານການລົງທຶນທາງການເງ ິນ
ເງ ິນແຮຄ່ າເສື່ອມຫກ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ັ ຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
ເງ ິນແຮຄ່ າເສື່ອມ ສາລັບການລົງທຶນຫກ
ັ ຊັບຖືໄວ້ຄບ
ົ
ເກັບຄືນເງ ິນແຮຄ່ າເສື່ອມ ສາລັບການລົງທຶນຫກ
ການົດ (ບົດອະທິບາຍເລກທີ 21)

14.

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

(2.301)

-

440

(10.735)

(1.861)

(10.735)

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລາຍຈ່ າຍພະນັກງານ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

70.391

63.489

74.802

87.277

3.664
3.819

32.645
3.311

152.676

186.722

ລ້ານກີບ

ເງ ິນເດືອນ ແລະ ຄ່ າແຮງງານ

ເງ ິນບາເນັດ ແລະ ເງ ິນອຸ ດໜູນອື່ນໆ

ເງ ິນອຸ ດໜູນພາຍຫງັ ອອກການ (ບົດອະທິບາຍເລກທີ 30)
ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຂອງພະນັກງານ
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ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ
ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

15.

ລາຍຈ່ າຍອື່ນໆຈາກການດາເນີນງານ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

10.449

9.479

5.465

3.296

-

4.576

4.115

3.624

ລ້ານກີບ

ຄ່ າສ້ອມແປງ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ

ຄ່ າໂຄສະນາ, ການຕະຫາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍ
ຄ່ າເຊົ່າຫ້ອງການ
ຄ່ າການສື່ສານ

ຄ່ າການຝຶ ກອົບຮົມ, ປະຊຸມ ແລະ ສາມະນາ

້ າກເງ ິນ
ຄ່ າເບ້ຍປະກັນໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ ຝ
່
ຄ່ າອາກອນ ແລະ ພັນທະອືນໆ
ຄ່ າປະກັນໄພ
ຄ່ າສາທາລະນຸປະໂພກ
້ ນ
ຄ່ ານາມັ

້ ງການ
ອຸ ປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫອ
ຄ່ າທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບລິການທາງການເງ ິນ
ເງ ິແຮສາລັບເງ ິນທີ່ຖືກລັກໂລບ
້ ນທາງການເງ ິນ
ລາຍຈ່ າຍໜີສິ
ອື່ນໆ

16.

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ
ລ້ານກີບ

7.798

7.006

14.642

13.346

112

108

4.880

1.731

4.557

3.804

1.142

1.044

7.263

9.098

4.742

980

-

2.494

214
9.480

7.517

74.859

68.103

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

1.190.354

961.723

811.606

681.517

1.290.251

1.294.828

4.200.054

2.396.172

7.492.265

5.334.240

ເງ ິນສົດ ແລະ ເງ ິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)

ເງ ິນສົດໃນຄັງເປັ ນເງ ິນກີບ
ເງ ິນສົດໃນຄັງເປັ ນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ື ຢູ່ ທຫລ:
ຍອດເຫອ
- ເງ ິນແຮບັງຄັບ
- ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

້ ່ ມີ
ື ກັບທະນາຄານກາງປະກອບດ້ວຍບັນຊີເງ ິນຝາກເພື່ອການຊາລະສະສາງ ແລະ ເງ ິນຝາກແຮບັງຄັບ. ຍອດເຫອ
ື ເຫລົ່ານີບ
ຍອດເຫອ
ດອກເບ້ຍ.
ັ ສາຄັງສະສົມເງ ິນສົດກັບທະນາຄານກາງໃນຮູ ບແບບ
ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮກ
່
ເງ ິນຝາກແຮບັງຄັບ, ເຊິງຖືກຄິດໄລ່ 5,00% ສາລັບສະກຸ ນເງ ິນກີບ ແລະ 10,00% ສາລັບສະກຸ ນເງ ິນຕ່ າງປະເທດ, ສອງອາທິດຕ່

ື ້ ບການົດຕ່ າກວ່ າ 12 ເດືອນ. ພາຍໃນໄລຍະ, ທະນາຄານໄດ້
ຄັງ້ (2018: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງ ິນຝາກລູກຄ້າທີ່ມີມຄົ
ຮັກສາຍອດເງ ິນຝາກແຮບັງຄັບໃນມູນຄ່ າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງ ທຫລ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

17.

້
ໜີຕ້ອງຮັ
ບຈາກທະນາຄານອື່ນ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

2.877.943

2.698.317

5.305

1.229

2.872.638

2.697.088

961.240

1.035.102

165.045
796.195

291.068
744.034

3.839.183

3.733.419

ລ້ານກີບ

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງ ິນຝາກປະຢັດ
-

ເປັນເງ ິນກີບ

-

ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

ເງ ິນຝາກມີການົດ
-

ເປັນເງ ິນກີບ

-

ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ

ລ້ານກີບ

້ ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນພາຍໃນໄລຍະມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
ອັດຕາດອກເບ້ຍສາລັບໜີຕ້

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງ ິນຝາກປະຢັດ
ເງ ິກຝາກມີການົດ
18.

້ ດ
ີ ນສຸ
ສາລັບປີ ທ່ ສິ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
% ຕ່ ປີ

ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
% ຕ່ ປີ

0,00% - 3,10%

0,00% - 0,80%

0,00% - 0,80%

0,00% - 0,80%

0,50% - 4,95%

0,85% - 4,00%

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

26.697.520

24.845.276

2.055.888
(581.377)

2.063.243
(478.416)

26.116.143

24.366.860

້
ເງ ິນກູໃຫ້ລູ
ກຄ້າ

ລ້ານກີບ

້ ລູກຄ້າທັງໝົດ
ເງ ິນກູໃຫ້
ປະກອປມີ:

ລ້ານກີບ

້ ່ ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນຈາກການກູຢຶ້ ມເງ ິນຈາກ ທຫລ (ບົດອະທິບາຍເລກ
ເງ ິນກູທີ
ທີ 28.1)

ລົບ: ເງ ິນແຮຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່ າ (ບົດອະທິບາຍເລກທີ 19)
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

18.

້
ເງ ິນກູໃຫ້ລູ
ກຄ້າ (ຕ່ )
້ ລະກິດພາຍໃນໄລຍະມີ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
ອັດຕາດອກເບ້ຍສາລັບເງ ິນກູທຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

້ ນເງ ິນ ກີບ
ເງ ິນກູເປັ
້ ນເງ ິນ ໂດລາ
ເງ ິນກູເປັ
້ ນເງ ິນ ບາດ
ເງ ິນກູເປັ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
% ຕ່ ປີ

້ ດວັນທີ
ີ ນສຸ
ສາລັບປີ ທ່ ສິ
31 ທັນວາ 2018
% ຕ່ ປີ

6,00% - 16,00%

6,00% - 16,00%

4,00% - 16,00%

4,00% - 16,00%

6,00% - 10,00%

6,00% - 11,50%

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

11.849.009

10.988.474

11.607.083
3.241.428

10.842.780
3.014.022

26.697.520

24.845.276

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

1.649.408

1.825.034

15.388.071
9.660.041

14.431.801
8.588.441

26.697.520

24.845.276

້ ້ແຍກຕາມສະກຸ ນເງ ິນ:
ເງ ິນກູໄຈ
ລ້ານກີບ

້ ນເງ ິນ ກີບ
ເງ ິນກູເປັ
້ ນເງ ິນ ໂດລາ
ເງ ິນກູເປັ
້ ນເງ ິນ ບາດ
ເງ ິນກູເປັ

ລ້ານກີບ

້ ້ແຍກຕາມມືຄົ້ ບການົດເດີມ:
ເງ ິນກູໄຈ
ລ້ານກີບ

້
ເງ ິນກູໄລຍະສັ
ນ້
້
ເງ ິນກູໄລຍະກາງ
້
ເງ ິນກູໄລຍະຍາວ
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ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

18.

້
ເງ ິນກູໃຫ້ລູ
ກຄ້າ (ຕ່ )
້
ການວິເຄາະຖານະເງ ິນກູຂອງລູ
ກຄ້າສາລັບແຕ່ ລະຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້

30 ມິຖຸນາ 2019
ຂະແໜງ ອຸ ດສາຫະກາ
ຂະແໜງ ກ່ ສ້າງ
ຂະແໜງ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ

ລ້ານກີບ

%

ລ້ານກີບ

%

13.914.798

52,12%

12.931.637

52,05%

3.933.583

14,73%

3.374.610

13,58%

91.961

0,34%

85.352

0,34%

ຂະແໜງ ກະສິກາ - ປ່າໄມ ້
ຂະແໜງ ການຄ້າ
ຂະແໜງ ຂົນສົ່ງໄປສະນີ

73.826

0,28%

74.248

0,30%

4.272.564

16,00%

4.336.508

17,45%

ຂະແໜງ ບລິການ

702.468

2,63%

688.078

2,77%

3.401.126

12,74%

2.875.026

11,57%

3.294
303.900

0,01%
1,14%

3.456
476.361

0,01%
1,92%

26.697.520

100%

24.845.276

100%

ຂະແໜງ ຫັດຖະກາ
ຂະແໜງ ອື່ນໆ

19.

31 ທັນວາ 2018

້
ເງ ິນແຮສາລັບການຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່ າຂອງເງ ິນກູໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າ
້ ດວັນທີ
້ ກບ
ັ ລູກຄ້າ ພາຍໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ສ່ ວນປ່ຽນແປງໃນເງ ິນແຮສາລັບການຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່ າຂອງເງ ິນກູໃຫ້
້
ັ ມນີ:
30 ມິຖຸນາ 2019 ມີດ່ ງລຸ່

ເງ ິນແຮສາລັບການເສື່ອມມູນ
້ ແກ່ ລູກຄ້າ
ຄ່ າຂອງເງ ິນກູໃຫ້

ລ້ານກີບ

ື ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຍອດເຫອ

478.416

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິພາຍໃນໄລຍະ
້ ອງຮັບທວງຍາກ
ສະສາງໜີຕ້

122.631

ສ່ ວນຕ່ າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ

(26.097)
6.427

ື ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ຍອດເຫອ

581.377
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

19.

້
ເງ ິນແຮສາລັບການຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່ າຂອງເງ ິນກູໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າ (ຕ່ )
້ ກບ
ັ ລູກຄ້າ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ມີ
ລາຍລະອຽດເງ ິນແຮສາລັບການເສື່ອມຄ່ າຂອງເງ ິນກູໃຫ້
່ດັງລຸ່ ມນີ:້

30 ມິຖຸນາ 2019
ື ທ້າຍ
ຍອດເຫອ

ຄ່ າເສື່ອມ

ື ທ້າຍ
ຍອດເຫອ

ຄ່ າເສື່ອມ

3.401.055
22.638.131

248.246
333.131

1.859.522
22.478.847

291.960
186.456

26.039.186

581.377

24.338.369

478.416

ລ້ານກີບ

້
ຄ່ າເສື່ອມຈາກການປະເມີນເງ ິນກູລາຍການໃຫຍ່
່
ຄ່ າເສືອມຈາກການປະເມີນເງ ິນກູເ້ ປັນກຸ່ ມ

20.

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ການລົງທຶນທາງການເງ ິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

149.182

151.483

149.182

151.483

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ການເງ ິນ

1.561.577

1.916.549

ເງ ິນ

2.040.959

1.737.433

3.602.536

3.653.982

(770)
(770)

(1.210)
(1.210)

3.601.766

3.652.772

ລ້ານກີບ

ັ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ
ຫລັກຊັບປະເພດທຶນຂອງ ບລິສດ

21.

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ການລົງທຶນທາງການເງ ີນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບການົດ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

້ ນລົງຂອງພັນທະບັດຄັງເງ ິນທີ່ອອກໂດຍກະຊວງ
ີ ຸ ດຕົນທຶ
ມູນຄ່ າຕາມວິທຫ
້ ນລົງຂອງພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການ
ີ ຸ ດຕົນທຶ
ມູນຄ່ າຕາມວິທຫ

ັ ຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈນ
ົ ຄົບການົດ (*)
ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຂອງການຫກ
- ຄ່ າເສື່ອມມູນຄ່ າຈາກພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງ ິນ

້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
(*) ການປ່ຽນແປງສຸ ດທິຄ່າເສື່ອມຈາກພັນທະບັດ 440 ລ້ານກີບ ສາລັບໄລະຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ັ ຊັບປະເພດທີ່ຖືຄອງໄວ້ຈນ
ົ ຄົບການົດ
ແມ່ ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນຫັກຄ່ າເຊື່ອມມູນຄ່ າອອກສາລັບ ຫກ

(ບົດອະທິບາຍເລກທີ 13)
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

21.

ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຄົບການົດ (ຕ່ )

21.1

ພັນທະບັດຄັງເງ ິນ ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງ ິນ
້
ັ ມນີ:້
ເນືອໃນຂອງພັ
ນທະບັດ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີດ່ ງລຸ່

ໄລຍະ
ເວລາ

້
ມືອອກພັ
ນທະບັດ

1 ປີ

16 ພະຈິກ 18

16 ພະຈິກ 19

1 ປີ

17 ທັນວາ 18

16 ທັນວາ 19

1 ປີ

21 ທັນວາ 18

21 ທັນວາ 19

1 ປີ

22 ກຸ ມພາ 19

22 ກຸ ມພາ 20

1 ປີ

7 ມີນາ 19

7 ມີນາ 20

1 ປີ

22 ມີນາ 19

22 ມີນາ 20

1 ປີ

5 ເມສາ 19

4 ເມສາ 20

1 ປີ

12 ເມສາ 19

12 ເມສາ 20

1 ປີ

26 ເມສາ 19

26 ເມສາ 20

1 ປີ

31 ພຶດສະພາ 19

31 ພຶດສະພາ 20

1 ປີ

14 ມິຖຸນາ 19

14 ມິຖຸນາ 20

1 ປີ

21.2

ມືຄົ້ ບການົດ

28 ມິຖຸນາ 19

28 ມິຖຸນາ 20

ຫົວໜ່ ວຍ: ລ້ານກີບ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຕ່ ປີ (ອັດຕາໜ້າ

ມູນຄ່ າໜ້າບັດ

ີ ຸດ
ມູນຄ່ າຕາມວິທຫ
້
ຕົນທຶນລົງ

300.000

309.201

5,00%

150.000

154.208

5,30%

210.000

215.431

5,00%

300.000

305.177

5,00%

73.000

74.128

5,00%

68.600

69.521

5,00%

150.000

151.831

5,30%

50.000

50.529

5,00%

20.000

20.174

5,00%

68.000

68.272

5,00%

100.000
42.880
1.532.480

100.214
42.891
1.561.577

5,00%

ພັນທະບັດ)

5,00%

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງ ິນ
30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

2.040.959

70.600
1.666.833

2.040.959

1.737.433

ລ້ານກີບ

ພັນທະບັດເພີ່ມທຶນ
ພັນທະບັດອື່ນໆ

ລ້ານກີບ

ົ ການົດຕາມພັນທະຕາມສັນຍາ ມີດ່ ງຕ
ັ ່ ໄປນີ:້
 ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາພັນທະບັດອື່ນໆ ໂດຍວັນທີໜດ

ມູນຄ່ າໜ້າບັດ

ີ ຸດ
ມູນຄ່ າຕາມວິທຫ
້
ຕົນທຶນລົງ

72.136

71.850

1.187.049
755.634

1.202.642

2.014.819

2.040.959

ລ້ານກີບ

ພາຍໃນ 1 ປີ
1 ຫາ 5 ປີ
ເກິນກ່ ວາ 5 ປີ
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ລ້ານກີບ

766.467

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

21.

ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຄົບການົດ (ຕ່ )

21.2

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງ ິນ (ຕ່ )
ັ ມນິ:້
 ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາພັນທະບັດອື່ນໆ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍ ມີດ່ ງລຸ່

ສາລັບໄລຍະຫົກ
້ ດ
ເດືອນທີ່ສິນສຸ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

3,00 - 5,30%

3,00 - 5,30%

3,00 - 6,95%
4,00 - 4,80%

3,00 - 6,95%

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
% ຕ່ ປີ

ພາຍໃນ 1 ປີ
1 ຫາ 5 ປີ
ຫລາຍກວ່ າ 5 ປີ

້ ດ
ີ ນສຸ
ສາລັບປີ ທ່ ສິ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
% ຕ່ ປີ

4,00 - 4,80%

້ ່ ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກກະຊວງການເງ ິນ ຫ ື (ii) ຊາລະ
ພັນທະບັດອື່ນໆ ເປັນພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງ ິນໃຫ້ເພື່ອ (i) ຊາລະໜີທີ
້ ແກ່ ທະນາຄານໂດຍລູກຄ້າທີ່ເປັ ນເຈົາໜີ
້
້ ຂອງກະຊວງການເງ
ິນ.
ໜີໃຫ້
ັ ໃນເຄືອ ແລະ ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ
ການລົງທຶນໃນບລິສດ

22.

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ມູນຄ່ າລົງທຶນ

ຄວາມເປັນເຈົາ້

ມູນຄ່ າລົງທຶນ

ຄວາມເປັນເຈົາ້

70.000

70%

70.000

70%

197.839

25%

197.839

25%

9.168

35%

9.168

35%

147.000

49%

147.000

49%

90.000

30%

90.000

30%

2.040

20%

-

-

ລ້ານກີບ

ຂອງ %

ລ້ານກີບ

ຂອງ %

ັ ໃນເຄືອ
ການລົງທຶນໃນບລິສດ
ັ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈາກັດ
ບລິສດ
ການລົງທຶນໃນການຮ່ ວມທຶນ
ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ
ັ ປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ
ບລິສດ
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈາກັດ
ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ງ ຈາກັດ

ັ ລາວເນເຊີນນ ເພເມັນ້ ເນັດເວີກ ຈາກັດ
ບລິສດ

516.047

-

514.007

ັ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈາກັດ ເປັນທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ດາເນີນທຸ ລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນ
ບລິສດ
ວິສະຫະກິດເລກທີ 180-10 ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010. ອອກໂດຍກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
້ ຂອງບລິສດ
ັ ດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນສະໜອງການບລິການທາງດ້ານນາຍໜ້າ, ການຄ້າກາມະສິດ, ໃຫ້ຄາ
ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ, ວຽກງານຕົນຕ
້
້ ຄອງ, ຄາປະກັ
ປຶກສາດ້ານການເງ ິນ ແລະ ການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ, ບລິການທາງດ້ານການຄຸ ມ
ນການອອກຮຸ ນ້ ແລະ ບລິການອື່ນໆ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

ັ ໃນເຄືອ ແລະ ບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ (ຕ່ )
ການລົງທຶນໃນບລິສດ

22.
-

ົ ທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີສານັກງານໃຫຍ່ ຕັງ້
ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ (“LVB”) ເປັນທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຈດ
ັ ທີ່ຮ່ ວມທຶນ ກັບ
ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ດາເນີນທຸ ລະກິດສະໜອງການບ ລິກ ານທາງດ້າ ນທະນາຄານ. ເປັ ນບລິສດ

ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງເປັ ນທະນາຄານທຸ ລະກິດລັດທີ່ດາເນີນທຸ ລະກິດຢູ່ ສສ
ຫວຽດນາມ. LVB ດ າເນີນ ທຸ ລ ະກິດ ພາຍໃຕ້ໃ ບອະນຸ ຍ າດລົງ ທຶນ ການທະນາຄານ ລົງ ວັນ ທີ 31 ມີນ າ 2000 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ເປັ ນໄລຍະເວລາ 30 ປີ . ໃນປີ 2015, LVB ໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນເປັ ນ 791.357.560.000

້ 25% ອີງຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ ເລກທີ
ກີບ. ອັດຕາສ່ ວນກາມະສິດຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫງັ ທຶນເພີ່ມຂຶນ
004-15/KH-DDT4 ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2015 ທຽບເທົ່າເງ ິນກີບເທົ່າກັບ
197.839.390.000 ກີບ.
-

ັ ປະກັນໄພລາວຫວຽດ (“LVI”) ເປັນທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນເປັນບລິສດ
ັ ຮ່ ວມທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບລິການ
ບລິສດ
້ ຄອງການ
ທາງດ້ານການປະກັນໄພ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນເລກທີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກາມະການຄຸ ມ
ັ ຫຸ ນ
້ ສ່ ວນປະກັນໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານ
ລົງທຶນຕ່ າງປະເທດ, ລົງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008. ເປັນການຮ່ ວມທຶນກັບບລິສດ

ຮ່ ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ. ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝົດໃນມູນຄ່ າ 1.050.000 ໂດລາ ຫ ື
ທຽບເທົ່າກັບ 9.168 ລ້ານກີບ.
-

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ (“LCNB”) ເປັນທຸລະກິດທີ່ດາເນີນກ່ ຽວກັບການບລິການດ້ານການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານລາວ-ຈີນ ເປັນທະນາຄານຮ່ ວມທຶນກັບ ທະນາຄານ ຟູ ດຽ້ ນ ຈີນ ເຊິ່ງແມ່ ນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດທີ່ດາເນີນການຢູ່
ປະເທດຈີນ. LCNB ດາເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນການທະນາຄານ ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈົດທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ ນ 300.000 ລ້ານກີບ ແລະ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ຂາຮຸ ນ້
ໄດ້ປະກອບທຶນຄົບຕາມຈານວນດັ່ງກ່ າວ.

-

້ ່
ົ ທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີສານັກງານໃຫຍ່ ຕັງຢູ
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຈາກັດ (“BFL”) ເປັນທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຈດ
້
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະໜອງການບລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຖືກສ້າງຂຶນໂດຍໄດ້
ຮ່ວມ
ທຶນກັບ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານທຸ ລະກິດລັດ ທີ່ດາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ປາຣີ,
ປະເທດ ຝຣັ່ງ. BFL ດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ການທະນາຄານຊົ່ວຄາວ ລົງວັນທີ 01 ຕຸ ລາ 2009 ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດຖາວອນ ລົງວັນທີ 16 ກລະກົດ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍຂອງ
ທະນາຄານ BFL ແມ່ ນ 20 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມເປັນ 37 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມບົດບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວັນທີ
24 ກັນຍາ 2009 ແລະ ໜັງສືເລກທີ. 01/ທຫລ ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ.
−

ັ ລາວເນເຊີນນ ເພເມັນ້ ເນັດເວີກ ຈາກັດ ເປັນທຸ ລະກິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຈດ
ົ ທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ
ບລິສດ
້ ຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ ອຸ ດສະຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ລົງວັນ
ເລກທີ 0349 ໂດຍ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ ມ
ທີ 12 ມີນາ 2019. ໂດຍສະໜອງການບລິການທາງດ້ານການເງ ິນ. ເປັ ນສະມາຄົມພາຍໃຕ້ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປລາວ, ຢູນຽນເພ
້ , ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກາ, ທະນາຄານຮ່ ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະ
ອິນເຕີເນີເຊີນນ
ັ ແມ່ ນ 34.000 ລ້ານກີບ. ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທະນາຄານໄດ້ປະກອບ
ກິດ ລາວ-ຫວຽດ. ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບລິສດ
ັ .
ທຶນທັງໝົດໃນມູນຄ່ າ 2.040 ໃຫ້ແກ່ ບລິສດ

52

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

23.

ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸ ປະກອນສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

ຫ້ອງການ

ເຟິນເີ ຈີ ້ ແລະ
ເຄື່ອງຕິດຕັງ້

ພາຫະນະ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

474.933

151.886

39.575

19.756

686.150

18.228

20.677

2.191

38

41.134

(7.623)

(15.849)

(2.193)

(634)

(26.299)

485.538

156.714

39.573

19.160

700.985

134.055

67.446

25.426

9.985

236.912

13.304
(3.863)

15.640
(15.001)

2.900
(2.098)

1.970
(634)

33.814
(21.596)

143.496

68.085

26.228

11.321

249.130

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

340.878

84.440

14.149

9.771

449.238

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

342.042

88.629

13.345

7.839

451.855

້ ນ:
ຕົນທຶ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
້ ່ ມໃໝ່
ຊືເພີ
ຈົດລ້າງອອກ
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ອາຄານ ແລະ

ອຸ ປະກອນ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ການປັບປຸ ງ

ລ້ານກີບ

ລວມ

ຄ່ າຫຸ ້ຍຫ້ຽນສະສົມ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຫັກຄ່ າຫຸ ຍ້ ຫ້ຽນໃນໄລຍະ
ຈົດລ້າງອອກ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ື ສຸ ດທິ:
ມູນຄ່ າຍັງເຫອ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

24.

ົ ຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບ່ ມີຕວ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີດ່ ງລຸ່
ົ ຕົນພາຍໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
ັ ມນີ:້
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດບ່ ມີຕວ

ີ ນ
ສິດນາໃຊ້ທ່ ດິ

ໂປແກມຄອມພິວເຕີ
ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

240.619

16.505

257.124

ຈົດລ້າງອອກ

14.071
(17.381)

4.116
(2.383)

18.187
(19.764)

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

237.309

18.238

255.547

-

10.528

10.528

ຈົດລ້າງອອກ

-

1.707
(2.382)

1.707
(2.382)

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

-

9.853

9.853

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

240.619

5.977

246.596

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

237.309

8.385

245.694

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

249.255

255.438

6.050

8.558

17.691

6.671

60.014

65.079

ລ້ານກີບ

້ ນ:
ຕົນທຶ
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ໂອນຈາກຊັບສິນພວມກ່ ສ້າງ

ລວມ

ຄ່ າເສື່ອມສະສົມ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຫັກຄ່ າເສື່ອມພາຍໃນໄລຍະ

ື ສຸ ດທິ:
ມູນຄ່ າຍັງເຫອ

25.

ຊັບສິນອື່ນໆ

ລ້ານກີບ

ຊັບສິນມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
ເຄື່ອງໃຊ້ຫອ້ ງການ ແລະ ອຸ ປະກອນອື່ນໆ
ແຊັກພວມຮຽກເກັບ
ຊັບສິນພວມກ່ ສ້າງ ແລະ ຊັບສົມບັດພວມຊື ້ (*)

40.896

ລາຍຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າແບ່ ງສ່ ວນຈ່ າຍ

ເງ ິນຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າສາລັບການດາເນີນງານອື່ນໆ
້ ະໜອງ
ເງ ິນຈ່ າຍລ່ ວງໜ້າສາລັບຜູ ສ
່ອືນໆ
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ລ້ານກີບ

61.557

30.709

27.233

14.326
12.310

34.565
5.830

431.251

464.931

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

25.

ຊັບສິນອື່ນໆ (ຕ່ )
້ ດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີດ່ ງນີ
ັ :້
(*) ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສິນພວມກ່ ສ້າງ ແລະ ຊັບສົມບັດພວມຊື ້ ສາລັບໄລຍະທີ່ສິນສຸ

ີ ນ
ສິດນາໃຊ້ທ່ ດິ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
້ ່ມ
ຊືເພີ
ໂອນໄປຊັບສິນຄົງທີ່
ໂອນໄປຊັບສິນອື່ນໆ
ຈົດລ້າງອອກ

ປັບປຸ ງ

ອື່ນໆ

ລວມ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

541

38.630

25.908

65.079

17.381

22.962

22.251

62.594

(14.071)

(19.081)

(24.655)

(57.807)

(3.851)

(4.395)
(181)

(1.425)

(4.395)
(5.457)

-

37.935

22.079

60.014

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
26.

ອາຄານ ແລະ ການ

້
່ ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອື່ນ
ໜີຕ້ອງສົ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

3.685.874

2.517.029

1.513.957

800.136

2.171.917

1.716.893

176.745

119.495

41.620

21.954

ລ້ານກີບ

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ
- ເປັນເງ ິນກີບ
- ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ເງ ິນຝາກປະຢັດ
- ເປັນເງ ິນກີບ
- ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ເງ ິນຝາກມີການົດ
- ເປັນເງ ິນກີບ
- ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ອື່ນໆ
- ເປັນເງ ິນກີບ
- ເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
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ລ້ານກີບ

135.125

97.541

564.421

754.543

177.602

195.581

386.819

558.962

19.123

22.062

11.966
7.157

9.009
13.053

4.446.163

3.413.129

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

26.

້
່ ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອື່ນ (ຕ່ )
ໜີຕ້ອງສົ
ັ ມນີ:້
ອັດຕາດອກເບ້ຍສາລັບເງ ິນຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນອື່ນພາຍໃນປີ ມີດ່ ງລຸ່

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່
້ ດ
ສິນສຸ

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງ ິນຝາກປະຢັດ
ເງ ິນຝາກມີການົດ
27.

້
່ ງລູກຄ້າ
ໜີຕ້ອງສົ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
%ຕ່ ປີ

ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
%ຕ່ ປີ

0,00% - 3,00%
ັ ຕາດອກເບ້ຍ
ບ່ ມີອດ

ັ ຕາດອກເບ້ຍ
ບ່ ມີອດ
່ບມີອດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍ

0,00% - 5,55%

0,00% - 5,52%

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

4.995.812

5.447.954

2.132.267

2.141.221

2.863.545

3.306.733

14.726.279

13.092.788

7.019.896

5.788.652

7.706.383

7.304.136

12.183.469

11.159.134

7.062.006

6.671.234

5.121.463

4.487.900

79.527

103.279

20.396

33.629

59.131
138.965
32.124.052

69.650
111.987
29.915.142

ລ້ານກີບ

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງ ິນກີບ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ເງ ິນຝາກປະຢັດ
ເງ ິນຝາກປະຢັດເປັນເງ ິນກີບ
ເງ ິນຝາກປະຢັດເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ເງ ິນຝາກການົດ
ເງ ິນຝາກມີການົດເປັ ນເງ ິນກີບ
ເງ ິນຝາກມີການົດເປັ ນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
ເງ ິນຝາກມັດຈາ
ເງ ິນຝາກມັດຈາເປັນເງ ິນກີບ
ເງ ິນຝາກມັດຈາເປັນເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ
້
່ ງອື່ນໆ
ໜີຕ້ອງສົ

້ ດ
ີ ນສຸ
ສາລັບທ້າຍປີ ທ່ ສິ

ລ້ານກີບ

ເງ ິນຝາກປະຢັ ດ ຈາກລູ ກ ຄ້າ ທີ່ເປັ ນ ສະກຸ ນ ເງ ິນ ກີບ , ໂດລາ, ບາດ ມີຂ ອບເຂດຂອງອັດ ຕາດອກເບ້ຍ ຢູ່ ລະຫວ່ າງ 1,25% 1,89%, 0,90% - 1,15% ແລະ 0,45% - 0,90% ຕ່ ປີ ຕາມລາດັບ.
ເງ ິນຝາກມີການົດທີ່ເປັ ນສະກຸ ນເງ ິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ທີ່ມີການົດ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ, 12 ເດືອນ ແລະ ສູ ງກວ່ າ 1 ປີ
ັ ຕາດອກເບ້ຍ ລະຫວ່ າງ 3,16%- 6,90%, 1,65%- 6,65 % ແລະ 1,40% - 6,40% ຕ່ ປີ ຕາມລາດັບ.
ແມ່ ນມີອດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

28.

ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກ ທະນາຄານອື່ນ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

2.095.087
2.010.596

2.063.243
1.286.023

4.105.683

3.349.266

ລ້ານກີບ

ເງ ິນກູຢື້ ມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານອື່ນ

28.1.

ລ້ານກີບ

ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນກູຢ້ ືມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ລວມມີ:
້
ື ຈານວນ 3.285.713 ໂດລາ (ຈາກເງ ິນກູຢື້ ມເລີ່ມຕົນ້ 9.200.000 ໂດລາ ໃນ
(i) ເງ ິນກູໄລຍະຍາວຈາກ
ທຫລ ທີ່ມີຍອດເຫອ
ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ ນ 0,25% ຕ່ ປີ ) ສາລັບຈຸດປະສົງໃນການກູຢື້ ມແມ່ ນເພື່ອລົງທຶນໃນ ທະນາຄານລາວ-ຝລັ່ງ ຈາກັດ. ຕົນ້
້ ນຈະຊາລະເປັນປີ ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2010 ຫາ 2023 ສາລັບດອກເບ້ຍແມ່ ນຊາລະທຸກໆ 6 ເດືອນ.
ທຶນເງ ິນກູແມ່

ື ຈານວນ 99.854.000 ໂດລາ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,50% ຕ່ ປີ . ຈຸດປະສົງ
(ii) ເງ ິນກູໄ້ ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ມີຍອດເຫອ
້ ນແມ່ ນຊາລະ
ັ ການສະໜັບສະໜຸ ນຈາກລັດຖະບານ. ຕົນທຶ
ເເມ່ ນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການຊາລະເປັນລາຍໄຕມາດ.
ທຸກໆປີ ເລີ່ມຈາກປີ 2019 ຫາ 2025. ດອກເບ້ຍແມ່ ນຈະໄດ້ຮບ

້
ື ຈານວນ 99.900.000 ໂດລາ (ມູນຄ່ າເດີມຂອງເງ ິນກູເ້ ເມ່ ນ 100.000.000
(iii) ເງ ິນກູໄລຍະຍາວຈາກ
ທຫລ ທີ່ມີຍອດເຫອ
່
ັ ຕາດອກເບ້ຍ 5,3% ຕປີ ) ຈຸດປະສົງເເມ່ ນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການ
ໂດລາ ໂດຍມີອດ
້ ນແມ່ ນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຊາລະເປັນລາຍປີ ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2020 ຫາ 2026.ດອກເບ້ຍ
ສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕົນທຶ
ັ ການຊາລະເປັ ນລາຍໄຕມາດ.
ແມ່ ນຈະໄດ້ຮບ
້
ື 300.000 ລ້ານກີບ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 10% ຕ່ ປີ ຈຸດປະສົງເເມ່ ນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອ
(iv) ເງ ິນກູໄລຍະ
1 ປີ ທີ່ມີຍອດເຫອ
້ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ ນໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕົນທຶ
ັ ການຊາລະ
ໃຫ້ ໂຄງການເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮບ
້ ບການົດຕາມສັນຍາ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2019.
ໃນມືຄົ

28.2.

ເງ ິນກູຢື້ ມຈາກທະນາຄານຕ່ າງປະເທດອື່ນ
້ ມຈາກທະນາຄານຕ່ າງປະເທດອື່ນ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ລວມມີ:
ເງ ິນກູຍື
້
(i) ເງ ິນກູຢື້ ມໄລຍະສັນໄລຍະເວລາ
1 ປີ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຈານວນ 80.000.000 ໂດລາ
້ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ ນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຊາລະເມື່ອຄົບການົດ.
ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ ນ 5,50% ຕ່ ປີ . ຕົນທຶ
້ ືມ ຈາກທະນາຄານ ຄາເທ ຢູ ໄ ນເຕັດ ນະວັນ ທີ 31 ທັນ ວາ 2018 ລວມມີ ເງ ນິ ກູ ຢ
້ ື ມ ໄລຍະສີ່ປີ ຈ ານວນ
(ii) ເງ ນິ ກູ ຍ
148.300.000 ໂດລາ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ ນ 4% +3M LIBOR ສາລັບຈຸດປະສົງເເມ່ ນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້
້ ນເງ ິນກູແ້ ມ່ ນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຊາລະເປັ ນລາຍປີ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ ນຊາລະເປັ ນ
ກັບໂຄງການຕ່ າງໆພາຍໃນປະເທດ. ຕົນທຶ
ລາຍໄຕມາດ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

29.

ອາກອນ

29.1

ລາຍຈ່ າຍອາກອນກາໄລ
ັ ມນີ:້
ອົງປະກອບສາຄັນຂອງລາຍຈ່ າຍອາກອນ ມີດ່ ງລຸ່

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

2019

2018

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ

29.2

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລາຍຈ່ າຍອາກອນກາໄລພາຍໃນໄລຍະ
້
ລາຍຈ່ າຍ/ລາຍຮັບອາກອນກາໄລເຍືອນຊ
າລະ

53.733
18.268

85.734
(8.411)

ລາຍຈ່ າຍອາກອນທັງໝົດພາຍໄລຍະ

72.001

77.323

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

25.003

31.264

2.103
756

4.529
-

27.862

35.793

້
່ ງອາກອນ
ໜີຕ້ອງສົ

ລ້ານກີບ

້ ອງສົ່ງອາກອນກາໄລ
ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງອາກອນມູນຄ່ າເພີ່ມ
ໜີຕ້
ອາກອນເງ ິນເດືອນ

29.3

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ

ລ້ານກີບ

ອາກອນກາໄລໃນໄລຍະ
ັ ທະຕ້ອງຈ່ າຍອາກອນກາໄລໃນອັດຕາ 24% ຂອງກາໄລກ່ ອນອາກອນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບກົດໝາຍອາກອນ
ທະນາຄານມີພນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ ຫ ື ຫງັ ຈາກວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016.
ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງມີຜນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

29.

ອາກອນ (ຕ່ )

29.3

ອາກອນກາໄລໃນໄລຍະ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ 30 ມິຖຸນາ 2018 ແມ່ ນມີດ່ ງຕ
ັ ່ ໄປນີ:້
ການຄິດໄລ່ ຂອງອາກອນກາໄລສາລັບໄລຍະທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກ
້ ດ
ເດືອນທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກ
້ ດ
ເດືອນທີ່ສິນສຸ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

304.981

280.062

(1.157)

(3.760)

(7.347)

-

- ສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງເງ ິນອຸ ດໜູນສາລັບຜົນປະໂຫຍດພາຍຫງັ ອອກການ
ັ ຊັບມີໄວ້ພ່ ອຂາຍ
ື
- ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງຄັງແຮຫກ

20.210

51.672

(56.276)

31.801

-

(16.299)

ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂ່ າຍການລາຍງານ IFRS
- ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງສັນຍາເຊົ່າພາຍໃຕ້ IFRS 16

(30.161)
(1.390)

20.481
-

228.860

363.957

(7.429)

(13.710)

(542)
2.998

7.002

223.887

357.249

53.733

85.734

31.264
(59.994)
25.003

9.491
(22.247)
72.978

2019

ກາໄລກອ່ ນຫັກອາກອນອີງຕາມ IFRS

ດັດແກ ້ສາລັບ:

2018

- ບັນທຶກສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງພັນທະບັດພາຍໃຕ້

້ ນພາຍໃຕ້ຂອບຂ່ າຍການລາຍງານ
ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ມູນຄ່ າ ຫຸ ດຕົນທຶ
IFRS ສາລັບພັນທະບັດ

- ບັ ນ ທຶ ກ ສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງມູ ນ ຄ່ າຕາມ ບັ ນ ຊີ ຂ ອງພັ ນ ທະບັ ດ ພາຍໃຕ້
້ ນພາຍໃຕ້ຂອບຂ່ າຍການລາຍງານ
ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ມູນຄ່ າ ຫຸ ດຕົນທຶ
້ ລູກຄ້າ
IFRS ສາລັບເງ ິນກູໃຫ້
້ ແກ ້ທະນາຄານ ແລະ
- ສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງເງ ິນແຮຄ່ າສື່ອມມູນຄ່ າຂອງເງ ິນກູໃຫ້
ລູກຄ້າພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂ່ າຍການລາຍງານ IFRS ສາ
ລັບຈຸດປະສົງພິເສດ

- ສ່ ວນຜິດ ດ່ ຽງລະຫວ່ າງລາຍຈ່ າຍຄ່ າເສື່ອມມູ ນ ຄ່ າໃນການລົງ ທຶນ ພາຍໃຕ້

ລາຍຮັບທີ່ຖືກຄິດໄລ່ ອາກອນອີງຕາມ LAS
້
ເພີ່ມຂຶນ/(ຫລຸ
ດລົງ)

້
- ລາຍຮັບທີ່ຍົກເວັນຈາກອາກອນກ
າໄລ (ລາຍຮັບຈາກເງ ິນປັນຜົນ)

- ລາຍຮັບຈາກການເກັບຄືນການສູນເສຍເງ ິນສົດ
ັ
- ລາຍຈ່ າຍທີ່ບ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຫກ
ກາໄລທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນຕາມ LAS
ອາກອນກາໄລໃນອັດຕາ 24%
ອາກອນກາໄລຕ້ອງຈ່ າຍພາຍໃນໄລຍະ
ອາກອນທີ່ຈ່ າຍພາຍໃນໄລຍະ
ອາກອນກາໄລຕ້ອງຈ່ າຍພາຍໃນໄລຍະ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

29.

ອາກອນ (ຕ່ )

29.3

ອາກອນກາໄລໃນໄລຍະ (ຕ່ )
ັ ການກວດກາໂດຍກົມສ່ ວຍສາອາກອນ. ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທາງ
ການແຈ ້ງອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຫາຍປະເພດ ເຊິ່ງອາດຈະມີການຕີຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ, ຈາ
ດ້ານສ່ ວຍສາອາກອນແມ່ ນຖືກນາໃຊ້ກບ
ນວນເງ ິນທີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ
້ ລຽງຂອງກົມສ່ ວຍສາອາກອນ.
ຫງັ ຈາກມືໄລ່

29.4

້ ອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງ
ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົນປີ

້ າລະ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ້ ນອາກອນເຍືອນຊ
ຊັບສິນອາກອນ
້
ເຍືອນຊ
າລະ

ຜົນກະທົບໃນການໃຊ້ IFRS 16 ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະລວມມີ:
ການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວລະຫວ່ າງ ກາໄລທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ ພາຍ

ຊັບສິນ/(ໜີສິ້ ນ)
້
ອາກອນເຍືອນ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

(ອັດຕາ 24%)

(ອັດຕາ 24%)

29.099

(5.272)

23.827

1.239

-

1.239

(21.022)
9.316

2.754
(2.518)

(18.268)
6.798

ລ້ານກີບ

ນະວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019

ໜີສິ້ ນອາກອນ
້
ເຍືອນຊ
າລະ

ຊາລະສຸ ດທິ

ໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດວຽກງານສາລັບ
ຈຸດປະສົງພິເສດ
ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

29.

ອາກອນ (ຕ່ )

29.4

້ າລະ (ຕ່ )
ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ້ ນອາກອນເຍືອນຊ

ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ
້ ດວັນທີ
ເດືອນທີ່ສິນສຸ

້ ດວັນທີ
ເດືອນທີ່ສິນສຸ

້ ດວັນທີ
ເດືອນທີ່ສິນສຸ

ສາລັບຫົກ
່
້
ເດືອນທີສິນສຸ ດວັນທີ

30 ມິຖຸນາ 2019

30 ມິຖຸນາ 2018

30 ມິຖຸນາ 2019

30 ມິຖຸນາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ສາລັບຫົກ

30 ມິຖຸນາ2019 31 ທັນວາ 2018

້
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ
ຜົນກະທົບໃນການໃຊ້ IFRS 16 ນະວັນທີ 1
ມັງກອນ 2019

້ ນອາກອນເຍືອນຊ
້
ໜີສິ
າລະ

ໃບລາຍງານຜົນການດາເນີນງານນອກການທຸລະກິດ

ສາລັບຫົກ

ສາລັບຫົກ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

8.077

29.099

(21.022)

(11.144)

-

-

1.239

-

-

-

-

-

(2.518)

(5.272)

2.754

7.276

-

1.028

(18.268)

18.420

-

1.028

້
້
ີ
ອາກອນເຍືອນຊ
າລະສຸ ດທິທ່ ຕ້ອງບັ
ນທຶກເຂົາໃນໃບ
ລາຍງານຜົນການດາເນີນງານ
້
້
ີ
ອາກອນເຍືອນຊ
າລະສຸ ດທິທ່ ຕ້ອງບັ
ນທຶກເຂົາໃນໃບ
ລາຍງານຜົນການດາເນີນງານນອກການທຸລະກິດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

29.

ອາກອນ (ຕ່ )

29.4

້ າລະ (ຕ່ )
ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ້ ນອາກອນເຍືອນຊ

30 ມິຖຸນາ 2019

ລ້ານກີບ

ົ
ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງທີ່ສາມາດຫັກໄດ້ຊ່ ວຄາວ

້
ໃນນັນ:

ຜົນກະທົບໃນການໃຊ້ IFRS 16 ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
້ ນພາຍໃຕ້ LAS ແລະ
ສ່ ວນຕ່ າງລະຫວ່ າງມູນຄ່ າຕົນທຶ
ມູນຄ່ າເສື່ອມພາຍໃຕ້ ຂອບເຂດວຽກງານສາລັບ
ຈຸດປະສົງພິເສດຂອງພັນທະບັດ

ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງລາຍຈ່ າຍຄ່ າເສື່ອມເງ ິນແຮຂອງ

ການລົງທຶນພາຍໃຕ້ LAS ແລະ ຂອບເຂດວຽກງານສາ
ລັບຈຸດປະສົງພິເສດ
ສ່ ວນຕ່ າງໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫງັ ອອກການ
ພາຍໃຕ້ ແຜນການທີ່ໄດ້ການົດ ພາຍໃຕ້ LAS ແລະ ຂອບ
ເຂດວຽກງານສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ

້
ຊັບສິນອາກອນເຍືອນຊ
າລະ (ໃນອັດຕາ 24%)

ສ່ ວນຕ່ າງຊົ່ວຄາວລະຫວ່ າງໜີຕ້້ ອງສົ່ງອາກອນ
້້
ໃນນັນ:

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

38.815

121.247

5.162

-

1.174

2.331

770

30.931

31.709

87.985

9.316

29.099

(10.492)

(21.965)

(1.755)

-

(7.347)

(21.965)

(1.390)

-

(2.517)

(5.272)

ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງລະຫວ່ າງລາຍຈ່ າຍຄ່ າເສື່ອມເງ ິນແຮສາລັບ
້
ິນກູຢື້ ມໃຫ້ກບ
ັ ລູກຄ້າພາຍໃຕ້ LAS ແລະ
ໜີເສຍຂອງເງ
ຂອບເຂດວຽກງານສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ

້ ນຂອງເງ ິນກູຢື້ ມໃຫ້ກບັ ລູກຄ້າ
ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງມູນຄ່ າຕົນທຶ
ພາຍໃຕ້ LAS ແລະ ມູນຄ່ າເສື່ອມພາຍໃຕ້ຂອບເຂດ
ວຽກງານສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດ

ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງສັນຍາເຊົ່າພາຍໃຕ້ IFRS16
້ ນອາກອນເຍືອນຊ
້
ໜີສິ
າລະ (ໃນອັດຕາ 24%)
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

30.

້ ນອື່ນໆ
ໜີສິ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

39.212

86.612

25.156

21.513

63.717
46.030
174.115

87.985
43.423
239.533

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່
້ ດ
ສິນສຸ

້ ດ
ີ ນສຸ
ສາລັບປີ ທ່ ສິ

ລ້ານກີບ

້ ອງສົ່ງພະນັກງານ
ໜີຕ້
້ ອງສົ່ງຜູ ສ
້ ະໜອງ
ໜີຕ້
ເງ ິນອຸ ດໜູນຫງັ ອອກການ (*)
ອື່ນໆ

ລ້ານກີບ

ັ ມນີ:້
(*) ປ່ຽນແປງໃນແຜນງານການົດຜົນປະໂຫຍດຫງັ ອອກການມີດ່ ງລຸ່

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

87.985

65.149

(25.874)

-

1.738

18.875

1.926

5.259

ລາຍຈ່ າຍຜົນປະໂຫຍດ

(2.058)

1.411
(2.709)

ື ທ້າຍ
ຍອດເຫອ

63.717

87.985

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່
້ ດ
ສິນສຸ

້ ດ
ີ ນສຸ
ສາລັບປີ ທ່ ສິ

ລ້ານກີບ

ຍອດຍົກມາ

ຄ່ າບລິການທີ່ຜ່ານມາ
ັ
ຄ່ າບລິການນະປະຈຸບນ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍ
້ ມມຸ ດຖານທາງການເງ ິນ
ສ່ ວນຕ່ າງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂສົ

ລ້ານກີບ

ລາຍຈ່ າຍທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດສຸ ດທິ (ຖືກຮັບຮູ ໃ້ ນກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ):

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ລ້ານກີບ

ັ
ຄ່ າບລິການນະປະຈຸບນ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍ
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ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

1.738
1.926

18.875
5.259

3.664

24.134

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

30.

້ ນອື່ນໆ (ຕ່ )
ໜີສິ
້ ນຂອງແຜນງານການົດຜົນປະໂຫຍດຫງັ ອອກການແມ່ ນຖືກການົດໂດຍໃຊ້ການປະເມີນຕາມຄວາມເປັ ນຈິງ. ການປະເມີນ
ຕົນທຶ
້ ງໃນອະນາຄົດ
້ ມມຸ ດຖານຕ່ າງໆ ທີ່ອາດແຕກຕ່ າງໄປຈາກການພັດທະນາທີ່ເກີດຂືນຈິ
ຕາມຄວາມເປັ ນຈິງທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຕັງສົ

້ ິນເດືອນໃນອະນາຄົດ ແລະ ອັດຕາການໝູນວຽນຂອງພະນັກງານ ເນື່ອງຈາກ
ເຊິ່ງລວມທັງການການົດອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດ, ການຂືນເງ
ັ ຫງັ ການ
ຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນມູນຄ່ າ ແລະ ລັກສະນະໃນໄລຍະຍາວຂອງແຜນການົດປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮບ
້ ່ ລາຍ
ົ ້ ສົມມຸ ດຖານທັງໝົດໄດ້ຮບ
ັ ການທົບທວນຄືນໃນທຸ ກມືທີ
ຈ ້າງງານມີຄວາມອ່ ອນໄຫວຕ່ ການປ່ຽນແປງໃນສົມມຸ ດຖານເຫ່ ານີ
ງານ.
ັ ຕາການຫຸ ດລົງທີ່ເໝາະສົມກັບຝ່າຍບລິຫານພິຈາລະນາອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດ
ປັ ດໄຈທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫາຍທີ່ສຸ ດຄືອດ
ັ ການ
ລັດຖະບານເປັນສະກຸ ນເງ ິນທີ່ສອດຄ່ ອງກັບສະກຸ ນເງ ິນພາລະຜູ ກມັດຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫງັ ອອກການ ແລະ ໄດ້ຮບ
້ ດຕາຜົນຕອບແທນໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບໄລຍະເວລາທີ່ຄາດວ່ າຈະໄດ້ການົດພາລະຜູ ກມັດຕາມແຜນຜົນ
ພິຈາລະນາໂດຍອິງຕາມເສັນອັ
ປະໂຫຍດ.
້ ມ ມຸ ດ ຖານຫ ກ
ັ ທີ່ໃຊ້ໃ ນການກ ານົດ ພາລະຜູ ກ ມັດ ຜົນ ປະໂຫຍດຂອງພະນັກ ງານຫ ງັ ອອກຈາກງານສ າລັບ ແຜນການຂອງ
ຂ ສົ
ັ ່ ໄປນີ.້
ທະນາຄານມີດ່ ງຕ

ອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດ
້ ິນເດືອນໃນອະນາຄົດ
ການເພີ່ມຂຶນເງ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

%

%

5,00 - 8,62

5,00 - 8,47

0,79

1,03

0,00

0,00

ອັດຕາພະນັກງານລາອອກ

້ ມມຸ ດຖານທີ່ສາຄັນ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ແມ່ ນສະແດງດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
ການວິເຄາະຄວາມອ່ ອນໄຫວທາງດ້ານປະລິມານສາລັບຂສົ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

(7.432)

(7.301)

6.803

8.340

(581)

(6.001)

581

5.517

ລ້ານກີບ

ອັດຕາສ່ ວນຫຸ ດ
ເພີ່ມຂຶນ້ 50 ຈຸດ
ຫຸ ດລົງ 50 ຈຸດ
ການເພີ່ມເງ ິນເດືອນໃນອະນາຄົດ
ເພີ່ມຂຶນ້ 50 ຈຸດ
ຫຸ ດລົງ 50 ຈຸດ
31.

ທຶນຈົດທະບຽນ
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ບ່ ມີການປ່ຽນແປງຂອງທຶນຈົດທະບຽນໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ
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ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

32.

ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສົມອື່ນໆ

ຄັງສະສົມຕາມ

ລະບຽບການ

ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
້ ງສະສົມສາລັບປີ 2018
ເເບ່ ງສ່ ວນເຂົາຄັ

129.674
41.218

309.876
123.655

439.550
164.873

ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

170.892

433.531

604.423

ລ້ານກີບ

ລວມ

້ ານົດຂອງກົດໝາຍທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະບັບລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2007 ໄດ້ການົດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດຕ່ າງໆ
ພາຍໃຕ້ຂກ
້ ງແຮຕ່ າງໆດັ່ງນີ:້
ຕ້ອງໄດ້ແບ່ ງສ່ ວນຂອງກາໄລຫງັ ອາກອນເພື່ອເຂົາຄັ



ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ

ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອື່ນໆ

ັ ສັນກາໄລ 10% ຫງັ ຫັກອາກອນ
ອີງຕາມກົດໝາຍວິສາຫະກິດມາດຕາ 156 ນະວັນທີ 26 ທັນວາ 2013, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຈດ
້ ງສະສົມຄາມລະບຽບການ, ຫງັ ຈາກຫັກຂາດທຶນສະສົມ, ອີງຕາມກົດໝາຍເມື່ອຄັງສາຮອງຮອດ 50% ຂອງທຶນ
ໃນແຕ່ ລະປີ ເຂົາຄັ
້
ຈົດທະບຽນ ທະນາຄານຈະຢຸ ດການສາຮອງດັ່ງກ່ າວ, ຍົກເວັນແຕ່
ກົດໝາຍຈະການົດເປັນຢ່າງອື່ນ.
33.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບກະແສເງ ິນສົດ
ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດສະເພາະກິດຈະການ ປະກອບມີມູນຄ່ າຂອງເອກະສານລາຍ
ງານຖານະທາງການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ:້

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

2.001.960

1.643.240

4.200.054

2.396.172

2.877.943
-

2.698.317
464.040

9.079.957

7.201.769

ລ້ານກີບ

ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງ ິນສົດໃນຄັງ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ
ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານອື່ນໆ
ເງ ິນຝາກມີການົດ ພາຍໃນ 3 ເດືອນ
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ລ້ານກີບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

34.

້ ນ ແລະ ຄາໝັນສັ
້ ນຍາທີ່ອາດເກີດຂຶນ້
ໜີສິ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

246.894

255.094

158.695

39.978

117.442

162.423

3.169.264
548

3.349.575
548

3.692.843

3.807.618

ລ້ານກີບ

້
ໜັງສືຄາປະກັ
ນທາງການເງ ິນ
່
ິ ເຊືອກັບທີ່
ໜັງສືສນ

້
ິ ເຊື່ອເຍືອນຊ
ໜັງສືສນ
າລະ
່
ວົງເງ ິນສິນເຊືອໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ

ວົງເງ ິນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານອື່ນ

ລ້ານກີບ

້
ການຄາປະກັ
ນທາງການເງ ິນ
້
້
ິ ເຊື່ອ, ໜັງສືຄາປະກັ
ິ ເຊື່ອເພື່ອຄາປະກັ
້ ່ າຍ
ໜັງສືສນ
ນ (ລວມທັງໜັງສືສນ
ນ) ແລະ ໜັງສືໃດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງເປັ ນຜູ ຈ
່
່
່
້
້
ີ ກຄ້າຜິດສັນຍາ. ໜັງສືຄາປະກັນ ແລະ ໜັງສືສນ
ິ ເຊືອເພືອຄາປະກັນ ຖືວ່າມີຄວາມສ່ ຽງຄ້າຍຄືກບ
ັ
ເງ ິນແທນລູກຄ້າໃນກລະນີທລູ

້
ິ ເຊື່ອບ່ ສາມາດຖອນຄືນໄດ້, ໜັງສື
ເງ ິນກູ.້ ໜັງສືຄາປະກັ
ນສາມາດເຮັດເປັ ນຮູ ບແບບໃບບິນແລກປ່ຽນ ຫ ື ໃນຮູ ບແບບໜັງສືສນ
້
້
້
ັ ຮອງໜີຈາກບິ
ິ ເຊື່ອເພື່ອຄາປະກັ
ຄາປະກັ
ນເງ ິນລ່ ວງໜ້າ ແລະ ໜັງສືຮບ
ນສ່ ວນຫລຸ ດ (ລວມທັງໜັງສືສນ
ນ).

ື ຖອນ
ຂຜູ້ ກພັນຍັງບ່ ໄດ້ຖກ
ັ ຍາສິນເຊື່ອແມ່ ນມີໄວ້ສາລັບເງ ິນກູ ້ ແລະ ເງ ິນກູໝ
້ ນ
ູ ວຽນ. ຂຜູ້ ກພັນໂດຍທົ່ວໄປມີມຄົ
ື ້ ບການົດທີ່
ບັນດາຂຜູ້ ກພັນສາລັບຕ່ ອາຍຸ ສນ
້ ຂຜູ້ ກພັນອາດຈະໝົດການົດໂດຍທີ່ຍັງບ່ ໄດ້ຖກ
ັ ຍາອື່ນໆ. ດັ່ງນັນ,
ື ຖອນ, ມູນຄ່ າໃນ
ໄດ້ການົດໄວ້, ຫ ື ສາເຫດຂອງການຢຸ ດຕິສນ
ສັນຍາທັງໝົດບ່ ຈາເປັນຕ້ອງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງ ິນສົດ.

້
້
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ໂອກາດຄ່ າເສື່ອມໜີເສຍຈະເກີ
ດຂຶນແມ່
ນຕ່ າກວ່ າມູນຄ່ າທັງໝົດຂອງບັນດາຂຜູ້ ກພັນທີ່ຍັງບ່ ໄດ້ຖືກນາໃຊ້.
ິ ເຊື່ອແມ່ ນຄວາມບັງເອີນ ໃນເມື່ອລູກຄ້າຍັງຮັກສາມາດຕະຖານສະເພາະທີ່ໄດ້ການົດໄວ້.
ເນື່ອງຈາກວ່ າ, ຂຜູ້ ກພັນໃນການຕ່ ອາຍຸ ສນ
້ ບການົດຂອງຂຜູ້ ກພັນສິນເຊື່ອ, ເພາະວ່ າຂຜູ້ ກພັນທີ່ມີອາຍຸ ສນ
ັ ຍາທີ່ຍາວນານ ແມ່ ນມີຄວາມສ່ ຽງຫລາຍ
ທະນາຄານຕິດຕາມມືຄົ
້
ັ ຍາສັນ.
ກວ່ າ ຂຜູ້ ກພັນທີ່ມີອາຍຸ ສນ

ສັນຍາເຊົ່າຊື ້
ົ ຕ່ ກະແສເງ ິນສົດເຂົາ້ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019, ທະນາຄານບ່ ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊົ່າໃນນາມທີ່ເປັນທັງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ ຫ ື ຜູ ເ້ ຊົ່າ ທີ່ຈະມີຜນ
ອອກ ໃນອະນາຄົດ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

35.

ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກ່ ຽວກັບສະພາບລິຫານ ແລະ ສະພາອານວຍການຄົນສາຄັນຂອງທະນາຄານ
ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ສະພາບລິຫານ ແລະ ສະພາອານວຍການ ແມ່ ນມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ ມນີ:້

້ ດ
ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

້ ດ
ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ເງ ິນເດືອນ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018

788

756

518

499

523
48

541
1.001

1.877

2.797

ເງ ິນບາເນັດ
ເງ ິນອຸ ດໜູນຕາແໜ່ ງ
ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສາຄັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນໄລຍະ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດ່ ງັ
ລຸ່ ມນີ:້

ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

ບົດອະທິບາຍ
ຊ້ອນທ້າຍ
(i)

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ
ລາຍຈ່ າຍດອກເບ້ຍຈາກເງ ິນກູຢື້ ມ
ສາລັບ ທຫລ

ກະຊວງການເງ ິນຂອງ ສປປ ລາວ

(ii)

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນ
ພັນທະບັດຂອງກະຊວງການເງ ິນ
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ລາຍຮັບ

ລາຍຈ່ າຍ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

-

61.710

81.453

-

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

35.

ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ (ຕ່ )
ື ທີ່ສາຄັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
ຍອດເຫອ

ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

ໝາຍເຫດ
(i)

ເພີ່ມຂຶນ້

ຫຸ ດລົງ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິເງ ິນກູຢື້ ມ ຈາກ

31.844

-

1.774.666

-

384

-

-

(12.401)

-

(347)

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ

-

(522.663)

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ

428.327

-

27

-

7.863

-

4.263

-

ທຫລ
ັ ຊີເງ ິນຝາກ
ປ່ຽນແປງສຸ ດທິບນ
ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ
ປ່ຽນແປງສຸ ດທິເງ ິນຝາກຈາກ
ທຫລ
ກະຊວງການເງ ິນແຫ່ ງ ສປປ

(ii)

ໃນພັນທະບັດຂອງກະຊວງການ

ລາວ

ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທຄຕລ ບລິສດ

ເງ ິນ
(iii)

ັ ຊີເງ ິນຝາກ
ປ່ຽນແປງສຸ ດທິບນ
ກະແສລາຍວັນ ຢູ່ ທຄຕລ-ກທ

ກທ
ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະກິດ

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງການລົງທຶນ

(iv)

ລາວ - ຫວຽດ
ຈາກ ທະນາຄານ ຮ່ ວມທຸລະກິດ
ລາວ - ຫວຽດ
ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ງ

(iv)

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ງ
ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ງ

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ

(iv)

ປ່ຽນແປງສຸ ດທິຂອງບັນຊີເງ ິນຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

35.

ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ (ຕ່ )

ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

ໜີຕ້້ ອງຮັບ

ໜີຕ້້ ອງສົ່ງ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

-

2.095.087

ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ ທຫລ

4.200.054

6.730

ເງ ິນຝາກແຮບັງຄັບ

1.290.251

-

ລົງທຶນໃນພັນທະບັດຂອງ
້ ນ)
ກະຊວງການເງ ິນ (ຕົນທຶ

3.547.299

-

56.410

-

ບັນຊີເງ ິນຝາກປະຢັ ດ

-

1.335

ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

-

39.169

(iv)

ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

473.641

611.037

(iv)

ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

900

15.700

10.000

10.378

-

9.842

ບົດອະທິບາຍ
ຊ້ອນທ້າຍ
(i)

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ
ເງ ິນກູຢື້ ມ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ຈາກ ທຫລ

ກະຊວງການເງ ິນ

(ii)

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ທຄຕລ-ກທ
ບລິສດ

ທະນາຄານ ຮ່ ວມ ທຸ ລ ະ ກິ ດ

(iii)

ລາວ-ຫວຽດ
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ

ບັນຊີເງ ິນຝາກມີການົດ
ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(iv)

ບັນຊີເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

້ ຄອງໂດຍກົງ
ຜູ ຄ້ ຸ ມ
້
ເຈົາຂອງໂດຍກົງ
ັ ໃນເຄືອ
ບລິສດ

ັ ຮ່ ວມທຶນ
ບລິສດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

36.

ລາຍໄດ້ຕ່ ຮຸ ້ນ
້ (“EPS”) ແມ່ ນຄິດໄລ່ ຈາກຜົນຫານລະຫວ່ າງ ກາໄລຫງັ ຫັກອາກອນທີ່ຄາດວ່ າຈະຕ້ອງຈ່ າຍໃຫ້ກບ
ັ ຜູ ຖ
້ ື
ມູນຄ່ າຂອງລາຍໄດ້ຕ່ ຮຸ ນ
ື ພາຍໃນປີ .
ຮຸ ນ້ ສາມັນ ຂອງທະນາຄານ ກັບ ຈານວນສະເລ່ ຍຂອງຮຸ ນ້ ສາມັນທີ່ຍັງເຫອ
້
້ ນ ທີ່ໃຊ້ເຂົາໃນການຄິ
້
ລາຍການດັ່ງລຸ່ ມນີສະແດງໃຫ້
ເຫັນຂມູ
ດໄລ່ ລາຍໄດ້ຕ່ ຮຸ ນ້ :

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນ
້ ດ
ທີ່ສິນສຸ

232.980

202.739

207.723.300

207.723.300

5.000

5.000

1.122
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ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2018
ັ ຜູ ຖ
້ ຮ
ື ຸນ
້
ກາໄລສຸ ດທິຫງັ ຫັກອາກອນທີ່ຄາດວ່ າຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກບ
້
່
່
ສາມັນບົນພືນຖານລາຍໄດ້ຕຮຸ ນ້ ທົວໄປ (ລ້ານກີບ)

່ ຮຸ ນ
ື້
້ (ຫົວໜ່ ວຍ)
ຈານວນສະເລ່ ຍຂອງຮຸ ນ້ ສາມັນສາລັບລາຍໄດ້ພນຖານຕ
່
ມູນຄ່ າຕຮຸ ນ້ (ກີບ)
ກາໄລຕ່ ຮຸ ນ້ (ກີບ)
37.

ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ

ຄານາ
້ ບ ກິດ ຈະກ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ ານຕົວ ຊີບອກທີ
້
່ ຊັດ ເຈນ, ຜ່ ານການ
ຄວາມສ່ ຽງໝາຍເຖິງ ຄວາມສ່ ຽງໃນຕົວ ທີ່ເກີດ ຂຶນກັ
້ ຄອງອື່ນໆ. ການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ ແມ່ ນສິ່ງທີ່ສາຄັນຕ່
ວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸ ມ , ຂອບເຂດຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ການຄຸ ມ

ຄວາມສາມາດສ້າງກາໄລຢ່າງຕ່ ເນື່ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ ລະຄົນພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່
ຄວາມສ່ ຽງທີ່ເກີດຂຶນ້ ເຊິ່ງກ່ ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.
ຈຸດປະສົງສາຄັນຂອງທະນາຄານໃນການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງແມ່ ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ອີກ
ັ ຮູ ເ້ ຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ ອງຕາມການປະຕິບດ
ັ
ເຫດຜົນໜຶ່ງແມ່ ນຍ້ອນທະນາຄານໄດ້ຮບ

ຂອງມາດຕະຖານສາກົນທີ່ດີທ່ ສຸີ ດໃນການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ. ຄະນະບລິຫານ ແລະ ຄະນະອານວຍການ, ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັ
້ ນ ແມ່ ນກາລັງການົດຕົວຜັນແປທີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມສ່ ຽງທີ່ສາມາດ
ບສະໜູນຈາກຄະນະກາມະການບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ັ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຕົວຜັນແປນີ.້
ຍອມຮັບໄດ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸ ມການປະຕິບດ

້ ນ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບກ່ ຽວກັບການຄວບຄຸ ມການຈັດການຄວາມສ່ ຽງ
້
ສະພາໄດ້ແຕ່ ງຕັງຄະນະກ
າມະການບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.
້
ທະນາຄານມີຄວາມສ່ ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ, ຄວາມສ່ ຽງສະພາບຄ່ ອງ ແລະ ຄວາມສ່ ຽງທາງດ້ານຕະຫລາດ, ຫລັງຈາກນັນໄດ້
ແບ່ ງ
້ ທະນາຄານຍັງມີຄວາມສ່ ຽງອື່ນໆ
ອອກເປັ ນກຸ່ ມຄວາມສ່ ຽງຍ່ ອຍຄື: ຄວາມສ່ ຽງການຄ້າ ແລະ ຄວາມສ່ ຽງບ່ ແມ່ ນການຄ້າ. ນອກນັນ,
ອີກທີ່ເກີດຈາກການດາເນີນງານ.

້ ຄອງຄວາມສ່ ຽງເອກະລາດ ບ່ ໄດ້ລ ວມເອົາ ຄວາມສ່ ຽງທຸ ລ ະກິດ ເຊັ່ນ: ການປ່ ຽນແປງຂອງສະພາບ
ຂະບວນການໃນການຄຸ ມ
້
ແວດລ້ອ ມ, ເຕັກ ໂນໂລຊີ ແລະ ອຸ ດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ ນເພື່ອຄວບຄຸ ມ ຄວາມສ່ ຽງທຸ ລ ະກິດ ຜ່ ານຂັນ
ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດຂອງທະນາຄານ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

37.

ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ (ຕ່ )

ໂຄງສ້າງຂອງການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ ຽງ
ັ ກົນລະຍຸ ດ ແລະ
ສະພາບລິຫານແມ່ ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສາລັບການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສາລັບການອະນຸມດ
ຫລັກການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ.
້ ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາກົນລະຍຸ ດ ແລະ ຫລັກການໂດຍລວມ,
ຄະນະກາມະການບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ັ ຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ ຽງ ແມ່ ນຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ
ຂອບເຂດວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕິບດ
ຄວບຄຸ ມຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະພາບລິຫານຮັບຮູ .້
້
ື ກວດສອບປະຈາປີ .
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ ນຂັນຕອນການຈັ
ດການຄວາມສ່ ຽງໂດຍທີ່ທະນາຄານໄດ້ຖກ
ເຊິ່ງຜ່ານການ
້
່ ວາງໄວ້ ຫ ື ບ່ . ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດ້ປຶກສາຫາລື ຜົນ
້
ັ ໄດ້ຕາມຂັນຕອນທີ
ກວດສອບນີຈະຮູ
ໄ້ ດ້ວ່າທະນາຄານສາມາດປະຕິບດ
ຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ລາຍງານສິ່ງທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາໃຫ້ຄະນະກາມະການກວດກາ.
38.

ການບລິຫານທຶນ
້ ານົດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ, ລົງວັນທີ
ັ ສາທຶນສາຮອງຕ່ າສຸ ດຕາມລະບຽບການເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ ອງຕາມຂກ
ທະນາຄານໄດ້ຮກ
້ ຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນ, ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ
14 ຕຸ ລາ 2009 ອອກໂດຍຮັກສາການຫົວໜ້າກົມຄຸ ມ
້
້
ລາວ ແລະ ຄາແນະນາອື່ນໆ. ຈຸດປະສົງເບືອງຕົ
ນຂອງການບ
ລິຫານທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າທະນາຄານໄດ້
້ ານົດທາງດ້ານເງ ິນທຶນຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮັບຮູ ເ້ ຖິງຄວາມຈາເປັ ນຂອງທະນາຄານເພື່ອຮັກສາການ
ັ ຕາມຂກ
ປະຕິບດ
້ ນໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບເພື່ອສ້າງສົມດຸ ນລະຫວ່ າງການສ້າງກາໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພຂອງທຶນ.
ບລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້ ານົດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ, ທຶນຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖືກວິເຄາະເປັ ນ 2 ລະດັບຄື:
ອີງຕາມຂກ


ທຶນຊັນ້ 1 ປະກອບດ້ວຍ: ທຶນຈົດທະບຽນ, ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ, ທຶນເພື່ອການຂະຍາຍທຸ ລະກິດ ແລະ ທຶນອື່ນໆ
ແລະ ກາໄລລຖ້າແບ່ ງປັນ;



ທຶນຊັນ້ 2 ແມ່ ນມູນຄ່ າເທົ່າກັບ 45% ຂອງການຕີມູນຄ່ າຄືນເງ ິນແຮ ຫ ື ຕ່ າກວ່ າ 1,25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ ຽງຂອງ
ື ຂອງເງ ິນແຮທົ່ວໄປພາຍໃນໄລຍະ.
ລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ ແລະ ຍອດເຫອ

້ ນສາຮອງບ່
ຂອບເຂດຕ່ າງໆແມ່ ນຖືກນາໃຊ້ເພື່ອເປັນອົງປະກອບຂອງທຶນອີງໃສ່ : ທຶນຊັນ້ 2 ບ່ ສາມາດເກີນທຶນຊັນ້ 1 ໄດ້ ແລະ ໜີສິ
ສາມາດເກີນ 50% ຂອງທຶນຊັນ້ 1.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕ່ )
້ ດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິນສຸ

38.

ການບລິຫານທຶນ (ຕ່ )
້ ນທາງການເງ ິນທີ່ໄດ້ຈາກເອກະສານລາຍງານການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການ ພາຍໃຕ້ຂອບຂ່ າຍ
ການວິເຄາະທຶນແມ່ ນອີງຕາມຂມູ
ັ ່ ໄປນີ ້ :
ການລາຍງານ IFRS ສາລັບຈຸດປະສົງພິເສດເຊິ່ງມີດ່ ງຕ

30 ມິຖຸນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

2.007.712
-

1.984.510
-

ລວມທຶນ

ິ ຸ ກຄົນອື່ນ)
ລົບ: ຫັກອອກຈາກທຶນ (ການລົງທຶນໃນນິຕບ

2.007.712
(516.047)

1.984.510
(514.007)

ທຶນສາລັບການຄິດໄລ່ CAR (A)

1.491.665

1.470.503

12.656.740
1.702.106

11.939.639
1.880.710

14.358.846
10,39%

13.814.394
10,64%

ລ້ານກີບ

ທຶນຊັນ້ 1
ທຶນຊັນ້ 2

ຄວາມສ່ ຽງສາຄັນຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ
ຄວາມສ່ ຽງສາຄັນຢູ່ ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນ
ລວມຄວາມສ່ ຽງສາຄັນຢູ່ຊັບສິນ (B)
ອັດຕາສ່ ວນຄວາມພຽງພຂອງທຶນ (A/B)
39.

ລ້ານກີບ

້ ນທາງການເງ ິນ
ມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້ ນບົນພືນຖານລາຍການເຄື
້
່ ອນໄຫວ ໃນ
ມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາໝາຍເຖິງ ມູນຄ່ າຊັບສິນທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນເປັ ນເງ ິນ ຫ ື ການຊາລະໜີສິ
້ ນ ຂອງທະນາຄານຈຶ່ງບ່ ສາມາດ
ື
ເງ່ ອນໄຂແກ່
ງແຍ້ງປົ ກກະຕິ. ເນື່ອງຈາກວ່ າບ່ ມີລາຄາສົມທຽບຂອງຕະຫລາດ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
້ ມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາຈຶ່ງຖືກປະເມີນແບບສົມມຸ ດຕິຖານອີງຕາມລັກສະນະຂອງຊັບສິນ ແລະ
ປະເມີນລາຄາຕາມຕະຫລາດໄດ້. ດັ່ງນັນ,
້ ນ. ຕາມຄາເຫັນຂອງຄະນະບລິຫານ ເງ ິນທີ່ກູຢື້ ມຈາກ ທຫລ, ມູນຄ່ າຕາມບັນຊີຂອງ ຊັບ ສິນ ແລະ ໜີສິ
້ ນ ທາງການເງ ິນ ທີ່ຢູ່
ໜີສິ

ໃນ ໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນສະເພາະກິດຈະການແມ່ ນຖືກຄາດຄະເນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນກັບມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາ. ໃນການປະເມີນ
ົ ຄົບການົດ ດ້ວຍມູນຄ່ າຍຸ ດຕິທາ ເທົ່າກັບ ມູນຄ່ າ
ດັ່ງກ່ າວ, ຄະນະບລິຫານຂອງທະນາຄານ ສົມມຸ ດຖານວ່ າ ເງ ິນກູ ້ ສ່ ວນໃຫຍ່ ຖືຈນ
້ ່ ຖືກດັດແກ ້ເງ ິນແຮຈາກການຫັກຄ່ າເສື່ອມ.
ຕາມບັນຊີຂອງເງ ິນກູທີ
40.

້ ງັ ມືທີ
້ ່ ອອກເອກະສານລາຍງານ
ເຫດການທີ່ເກີດຂຶນຫ
້
ີ ານດັດເເກ ້ ຫ ື ເປີ ດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານ
ບ່ ມີເຫດການໃດເກີດຂຶນຫລັ
ງຈາກວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ການເງ ິນຂອງທະນາຄານ.
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ື້ ຮນື້ ເດີມ (RO) ຂອງ ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)
ແບບຟອມການຈອງຊຮື້ ື້ນສາມັນ ທີີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ ື້ແກີ່ ຜຖ
ື້ ຮ ື້ນເດີມ ມູນຄີ່າການົດ 5.000 ກີບ/ຮນື້ , ຈານວນ 4.154.500 ຮນື້
ສະເໜີຂາຍຮ ື້ນສາມັນໃຫ ື້ແກີ່ ຜຖ
ດື້ວຍອັດຕາສີ່ວນ 10 ຮນື້ ເດີມ ຕີ່ 1 ຮ ື້ນໃໝີ່, ໃນລາຄາສະເໜີຂາຍ 5.450 ກີບຕີ່ ຮ ື້ນ.
ື້ ທີີ່ເປັນຮນ
ື້ ເສດ ຈະຖກປັດລົງເປັນຈານວນທະວີຄູນຂອງ 100)
(ສິດໃນການຈອງຊຮື້ ນ

ໃບຈອງຮ ື້ນເລກທີ:___________________________________

ວັນທີຈອງ: _______/________/ 2019
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກນ (ພາສາອັງກິດ): _______________________________
ື້ ທີີ່ມີ
ຈານວນຮນ

ັ ຊັບເລກທີ:________________________________
ບັນຊີຫກ

ື້ ທີີ່ໄດື້ຮບ
ັ ສິດຈອງຊ ື້
ຈານວນຮນ

ລາຄາຈອງຊ ື້ (ກີບ/ຮ ື້ນ)

ື້ ື້ນທັງໝົດ
ມູນຄີ່າການຈອງຊຮ

5.450
(

) ບັດປະຈາຕົວ

(

) ບັດຕີ່າງດື້າວ

(

) ໜັງສຜີ່ານແດນ

) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ:_________________________________________________
ື້ ື້ຄົບຖື້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ
ື້ ນໃສີ່ດື້ານລີ່ ມນີໃຫ
ື້ ອງຊຮື້ ື້ນ ກະລນາຕີ່ ມຂມູ
ຜູ ຈ

ສັນຊາດ: _________________________

(

ວັນເດອນປີເກີດ: _____/_____/_________

ອາຊີບ:_____________________________

ທີີ່ຢູີ່ປະຈບັນ:_______________________________________________________________________________________________________________
ເບີໂທລະສັບ: _________________________

ເບີມຖ: _____________________________

ເບີ WhatsApp:______________________

ເບີ WeChat:_________________________

ອີເມວ:_____________________________

ື້
ື້ ຮ ື້ນເດີມ ຕາມສັດສີ່ວນ ດັີ່ງຕີ່ ໄປນີ:ື້
ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ຂສະເໜີຈອງຊຮື້ ື້ນ ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທີີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ ື້ຜູ ຖ
ລາຍລະອຽດຂອງການຈອງຊ ື້

ຈານວນຮ ື້ນທີີ່ຈອງຊ ື້

ຈານວນເງ ິນທີີ່ຈອງຊ ື້ (ກີບ)

ລາຄາຮ ື້ນ (ກີບ/ຮ ື້ນ)

ື້ ມສິດ
( ) ຈອງຊເຕັ

5.450

ື້
ີ່ ວນ
( ) ຈອງຊບາງສ

5.450

ທັງໝົດ
ີ່ສັງຈີ່ າຍຜີ່ານ: ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ດັີ່ງບັນຊີລີ່ ມນີ:ື້
ຊີ່ ບັນຊີ: LCS (BCEL 19% FOR SHARE SUBSCRIPTION)
ບັນຊີເລກທີ: 010-11-00-01703014001
ທີີ່ຢູີ່ ທຄຕລ: ເລກທີ 1 ຖະໜົນປາງຄາ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ສະກນເງ ິນ: ກີບ

ຈານວນເງ ິນເປັນຕົວໜັງສ

ຈານວນ: _________________________ກີບ

ລະຫັດ SWIFT: COEBLALA

ື້
ື້
ື້
ື້ ນການຖຄອງຮນ
ັ ການຈັດສັນຮນ
ື້ , ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
ື້ າປະກັ
ື້ ໃນຊີ່ “ສູ ນຮັບຝາກຫກ
ັ ຊັບ ” ສາລັບການຈັດສັນຮ ື້ນ ແລະ
ຖື້າຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ໄດື້ຮບ
າ ເຫັນດີໃຫ ື້ຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜີ່ າຍຮ ື້ນອອກໃບຢັງຢ
ີ່
ີ່
ີ່
ີ່
ື້
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ___________________________ ເພອຝາກຮນ
ື້ ດັງກີ່ າວໄວື້ທີ“ສູ ນຮັບຝາກຫກ
ັ ຊັບ ” ໃນບັນຊີຫກ
ັ ຊັບຂອງຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົາ.
ໂອນຕໄປຫາ ບລິສດ
ື້
ື້
ັ ຊັບ :__________________________ (ຊີ່ ຜູ ຈ
ື້ ອງຈະຕື້ອງເປັນຊີ່ ດຽວກັນກັບຊີ່ ບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ັ ຊັບ), ບັນຊີຫກ
ັ ຊັບເລກທີ:______________________________
ຊີ່ ບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ກ
ກ
ື້
ື້
ື້
ຖື້າຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ບີ່ ໄດື້ຮັບການຈັດສັນຈານວນຮ ື້ນທີີ່ຈອງ ຫ ບີ່ ໄດື້ຄົບຖື້ວນຕາມຈານວນທີີ່ສັີ່ງຈອງ, ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ເຫັນດີໃຫ ື້ສົີ່ງເງ ິນຄນ ຫ ສົີ່ງເງ ິນຈານວນທີີ່ເກີນ ໄປຫາບັນຊີຂອງຂື້າພະເຈົາ/ພວກ
ື້
ື້ ນລີ່ ມນີ:
ເຮົາ ດັີ່ງລາຍລະອຽດຂມູ
ື້
 ຝາກເງ ິນໄປບັນຊີຂາື້ ພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ທີີ່ທະນາຄານ:__________________________, ສາຂາ:_______________, ບັນຊີເລກທີ:__________________________.

ື້
ື້ ື້ນ.)
(ໜາຍເຫດ: ຄີ່າທານຽມ ທະນາຄານ ຫ ຄີ່າໃຊື້ຈີ່ າຍອີ່ ນທີີ່ເກີດຂນຈະຕື້
ອງໄດື້ຫັກຈາກຈານວນເງ ິນທີີ່ສົີ່ງຄນຂອງຜູ ື້ສັີ່ງຈອງຊຮ
ື້
ີ່
ື້ ື້ນຄັງນີ
ື້
ື້
ື້ ື້ ລວມທັງຍອມຮັບການສົີ່ງເງ ິນຄນ,
ື້ ສາມັນຂື້າງເທິງຕາມຈານວນທີໄດື້ຮັບການຈັດສັນໃຫ ື້ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົາ ແລະ ຈະບີ່ ຍົກເລີກການຈອງຊຮ
ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົາ ຂດາເນີນການຈອງຊຮນ
ື້
ີ່
ີ່
ື້
ີ່
ັ ຕື້ອງການ ຫ ສາເຫດອນໆ.
ໃນກລະນີການຈອງຊຮ ື້ນຂອງຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົາຖກປະຕິເສດຍ ື້ອນສາເຫດເອກະສານບຄົບຖື້ວນຕາມທີບລິສດ

ື້ ອງຊ:ື້ ______________________________
ລາຍເຊັນ ຜູ ຈ
ຊີ່ ແຈ ື້ງ: ( _____________________________ )

ື້ ນຢີ່າງລະອຽດແລື້ວກີ່ ອນການຕັດສິນໃຈສັີ່ງຈອງຊຮື້ ນ
ື້ .
** ກະລນາ ຮັບຮູ ື້ວີ່າການລົງທນໃນຮ ື້ນມີຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ທີ່ ານໄດື້ສກສາຂມູ
>>> ສາລັບພະນັກງານ >>>

ື້ ນ:
ື້ ງົ ຂມູ
ຜູ ລ

ື້ ວດກາ:
ຜູ ກ
ວັນທີ:

/

/

ວັນທີ:

/

/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ື້ ື້ຄົບຖື້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ)
ື້ ນໃສີ່ດື້ານລີ່ ມນີໃຫ
ໃບຮັບການຈອງຊຮື້ ື້ນສາມັນທີີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ ື້ແກີ່ ຜູ ື້ຖຮ ື້ນເດີມ (RO) ຂອງ ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ກະລນາຕີ່ ມຂມູ
ວັນທີຈອງ: _______/________/ 2019
ໃບຈອງຮ ື້ນເລກທີ:_________________________________
ື້ ື້ນຈາກ (ຊີ່ ຜູ ສ
ື້ ື້ນສາມັນທີີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ ື້ແກີ່ ຜ ື້ຖຮນ
ັ ຖານການຊາລະຄີ່າຈອງຊຮ
ື້ ີ່ ງຈອງ)
ັ
ື້ ເດີມ (RO) ຂອງ
ຫກ
________________________________________, ສາລັບການຈອງຊຮ
ື້ , ລາຄາ: 5.450 ກີບຕີ່ ຮ ື້ນ, ມູນຄີ່າທັງໜົດ:_____________________________ ກີບ,
ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ຈານວນ:____________________________ຮນ

ື້ ື້ນເມີ່ ອວັນທີ _______/________/ 2019, ໄດື້ຍີ່ ນ ແລະ ຖກຮັບໄວື້ຮຽບຮື້ອຍແລື້ວ.
ຈານວນເງ ິນເປັນຕົວໜັງສ: _______________________________________, ຊາລະເງ ິນຄີ່າຈອງຊຮ
ື້ ນການຖຄອງຮນ
ື້
ື້
ື້
ື້ ໄດື້ຮັບການຈັດສັນໃຫ ື້ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
ື້ ໃນຊີ່ “ສູ ນຮັບຝາກຫກ
ັ ຊັບ” ສາລັບຮນ
ື້ ທີີ່ໄດື້ຮບ
ັ ການ
ຖື້າຮນ
າແລື້ວ, ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ເຫັນດີໃຫ ື້ຜູ ື້ຄາປະກັ
ນການອອກຈາໜີ່ າຍຮ ື້ນອອກໃບຢັງຢ
ື້
ື້
ັ ຫກ
ັ ຊັບ_______________________, ບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ັ ຊັບຂອງຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
ຈັດສັນ ແລະ ຈະໂອນໄປຫາ ບລິສດ
ກ
າ ເລກທີ:__________________________.

ື້ ະນມັດ: ______________________________
ຜູ ອ
ຊີ່ ແຈ ື້ງ: ( _____________________________ )

ແບບຟອມການຈອງຊຮື້ ື້ນສາມັນ ທີີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ ື້ແກີ່ ມວນຊົນ (PO) ຂອງ ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)
ສະເໜີຂາຍຮ ື້ນສາມັນໃຫ ື້ແກີ່ ມວນຊົນ ມູນຄີ່າການົດ 5.000 ກີບ/ຮ ື້ນ, ຈານວນ 16.617.800 ຮນື້
ໃນລາຄາສະເໜີຂາຍ 5.550 ກີບຕີ່ ຮນື້ .

(ຫົວໜີ່ ວຍການສັີ່ງຈອງຊຮື້ ື້ນແມີ່ ນຈານວນທະວີຄູນ 100 ຮ ື້ນ)
ໃບຈອງຮ ື້ນເລກທີ:___________________________________

ວັນທີຈອງ: _______/________/ 2019
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກນ (ພາສາອັງກິດ): _______________________________
(

) ບັດປະຈາຕົວ

(

) ບັດຕີ່າງດື້າວ

(

) ໜັງສຜີ່ານແດນ

(

ັ ຊັບເລກທີ:________________________________
ບັນຊີຫກ

) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ເລກທີ:_________________________________________________

ື້ ື້ຄົບຖື້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ
ື້ ນໃສີ່ດື້ານລີ່ ມນີໃຫ
ື້ ອງຊຮື້ ື້ນ ກະລນາຕີ່ ມຂມູ
ຜູ ຈ
ສັນຊາດ: _________________________

ວັນເດອນປີເກີດ: _____/_____/_________

ອາຊີບ:_____________________________

ທີີ່ຢູີ່ປະຈບັນ:_______________________________________________________________________________________________________________
ເບີໂທລະສັບ: _________________________

ເບີມຖ: _____________________________

ເບີ WhatsApp:______________________

ເບີ WeChat:_________________________

ອີເມວ:_____________________________

ື້
ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ຂສະເໜີຈອງຊຮື້ ື້ນ ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທີີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ ື້ມວນຊົນ (PO) ຕາມສັດສີ່ວນ ດັີ່ງຕີ່ ໄປນີ:ື້
ຈານວນຮ ື້ນທີີ່ຈອງຊ ື້

ຈານວນເງ ິນທີີ່ຈອງຊ ື້ (ກີບ)

ລາຄາສະເໜີຂາຍ (ກີບ/ຮ ື້ນ)

ຈານວນເງ ິນເປັນຕົວໜັງສ

5.550
ສັີ່ງຈີ່ າຍຜີ່ານ: ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ດັີ່ງບັນຊີລີ່ ມນີ:ື້
ຊີ່ ບັນຊີ: LCS (BCEL 19% FOR SHARE SUBSCRIPTION)
ບັນຊີເລກທີ: 010-11-00-01703014001 ສະກນເງ ິນ: ກີບ
ທີີ່ຢູີ່ ທຄຕລ: ເລກທີ 1 ຖະໜົນປາງຄາ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ຈານວນ: _____________________________ກີບ

ລະຫັດ SWIFT: COEBLALA

ື້
ື້
ື້
ື້ ນການຖຄອງຮນ
ັ ການຈັດສັນຮນ
ື້ , ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
ື້ າປະກັ
ື້ ໃນຊີ່ “ສູ ນຮັບຝາກຫກ
ັ ຊັບ ” ສາລັບການຈັດສັນຮ ື້ນ ແລະ ໂອນຕີ່ ໄປ
ຖື້າຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ໄດື້ຮບ
າ ເຫັນດີໃຫ ື້ຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜີ່ າຍຮ ື້ນອອກໃບຢັງຢ
ີ່
ີ່
ີ່
ື້
ັ ຫກ
ັ ຊັບ ___________________________ ເພອຝາກຮນ
ື້ ດັງກີ່ າວໄວື້ທ“ສູ
ີ ນຮັບຝາກຫກ
ັ ຊັບ ” ໃນບັນຊີຫກ
ັ ຊັບຂອງຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົາ.
ຫາ ບລິສດ
ື້
ື້
ັ ຊັບ :__________________________ (ຊີ່ ຜູ ຈ
ື້ ອງຈະຕື້ອງເປັນຊີ່ ດຽວກັນກັບຊີ່ ບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ັ ຊັບ), ບັນຊີຫກ
ັ ຊັບເລກທີ:______________________________
ຊີ່ ບັນຊີຊ-ຂາຍຫ
ກ
ກ
ື້
ື້
ື້
ຖື້າຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ບີ່ ໄດື້ຮັບການຈັດສັນຈານວນຮ ື້ນທີີ່ຈອງ ຫ ບີ່ ໄດື້ຄົບຖື້ວນຕາມຈານວນທີີ່ສັີ່ງຈອງ, ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ເຫັນດີໃຫ ື້ສົີ່ງເງ ິນຄນ ຫ ສົີ່ງເງ ິນຈານວນທີີ່ເກີນ ໄປຫາບັນຊີຂອງຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ດັີ່ງ
ື້ ນລີ່ ມນີ:ື້
ລາຍລະອຽດຂມູ
ື້
 ຝາກເງ ິນໄປບັນຊີຂາື້ ພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ທີີ່ທະນາຄານ:__________________________, ສາຂາ:_______________, ບັນຊີເລກທີ:__________________________.

ື້
ື້ ື້ນ.)
(ໜາຍເຫດ: ຄີ່າທານຽມ ທະນາຄານ ຫ ຄີ່າໃຊື້ຈີ່ າຍອີ່ ນທີີ່ເກີດຂນຈະຕື້
ອງໄດື້ຫັກຈາກຈານວນເງ ິນທີີ່ສົີ່ງຄນຂອງຜູ ື້ສັີ່ງຈອງຊຮ
ື້ ື້ນຄັງນີ
ື້
ື້
ື້ ື້ ລວມທັງຍອມຮັບການສົີ່ງເງ ິນຄນ,
ື້ ສາມັນຂື້າງເທິງຕາມຈານວນທີີ່ໄດື້ຮັບການຈັດສັນໃຫ ື້ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ຂດາເນີນການຈອງຊຮື້ ນ
າ ແລະ ຈະບີ່ ຍົກເລີກການຈອງຊຮ
ື້
ັ ຕື້ອງການ ຫ ສາເຫດອີ່ ນໆ.
ໃນກລະນີການຈອງຊຮື້ ື້ນຂອງຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າຖກປະຕິເສດຍ ື້ອນສາເຫດເອກະສານບີ່ ຄົບຖື້ວນຕາມທີີ່ບລິສດ

ື້ ອງຊ:ື້ ______________________________
ລາຍເຊັນ ຜູ ຈ
ຊີ່ ແຈ ື້ງ: ( _____________________________ )

ື້ ນຢີ່າງລະອຽດແລື້ວກີ່ ອນການຕັດສິນໃຈສັີ່ງຈອງຊຮື້ ນ
ື້ .
** ກະລນາ ຮັບຮູ ື້ວີ່າການລົງທນໃນຮ ື້ນມີຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ທີ່ ານໄດື້ສກສາຂມູ
>>> ສາລັບພະນັກງານ >>>

ື້ ນ:
ື້ ງົ ຂມູ
ຜູ ລ

ື້ ວດກາ:
ຜູ ກ
ວັນທີ:

/

/

ວັນທີ:

/

/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ື້ ື້ຄົບຖື້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ)
ື້ ນໃສີ່ດື້ານລີ່ ມນີໃຫ
ໃບຮັບການຈອງຊຮື້ ື້ນສາມັນທີີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ ື້ແກີ່ ມວນຊົນ (PO) ຂອງ ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ກະລນາຕີ່ ມຂມູ
ວັນທີຈອງ: _______/________/ 2019
ໃບຈອງຮ ື້ນເລກທີ:_________________________________
ື້
ີ່
ີ່
ັ ຖານການຊາລະຄີ່າຈອງຊຮ ື້ນຈາກ (ຊຜູ ສ
ື້ ງຈອງ)
ັ
ື້ ສາມັນທີີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ ື້ແກີ່ ມວນຊົນ (PO) ຂອງ
ຫກ
__________________________________________________, ສາລັບການຈອງຊຮື້ ນ
ື້ , ລາຄາ: 5.550 ກີບຕີ່ ຮ ື້ນ, ມູນຄີ່າທັງໜົດ:__________________________________ ກີບ,
ທະນາຄານການຄື້າຕີ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ຈານວນ:____________________________ຮນ
ື້ ື້ນເມີ່ ອວັນທີ _______/________/ 2019, ໄດື້ຍີ່ ນ ແລະ ຖກຮັບໄວື້ຮຽບຮື້ອຍແລື້ວ.
ຈານວນເງ ິນເປັນຕົວໜັງສ: _______________________________________, ຊາລະເງ ິນຄີ່າຈອງຊຮ

ື້
ື້
ື້
ື້ ນການຖຄອງຮນ
ື້ ໄດື້ຮັບການຈັດສັນໃຫ ື້ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
ື້ າປະກັ
ື້ ໃນຊີ່ “ສູ ນຮັບຝາກຫກ
ັ ຊັບ” ສາລັບຮ ື້ນທີີ່ໄດື້ຮັບການຈັດສັນ
ຖື້າຮນ
າແລື້ວ, ຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ເຫັນດີໃຫ ື້ຜູ ຄ
ນການອອກຈາໜີ່ າຍຮ ື້ນອອກໃບຢັງຢ
ື້
ື້
ັ ຫກ
ັ ຊັບ_______________________, ບັນຊີຊ-ຂາຍຫກ
ັ ຊັບຂອງຂື້າພະເຈົາ/ພວກເຮົ
າ ເລກທີ:__________________________.
ແລະ ຈະໂອນໄປຫາ ບລິສດ

ື້ ະນມັດ: ______________________________
ຜູ ອ
ຊີ່ ແຈ ື້ງ: ( _____________________________ )

