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ພາກ ທີ I: ປະຫວັດ ຄວາມ ເປັນ ມາ ຂອງ ອົງ ກອນ 
       1.1 ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ອົງ ກອນ

       1.2 ປະຫວັດ ຄວາມ ເປັນ ມາ ຂອງ ອົງ ກອນ  ແລະ ວິ ໄສ ທັດ ຂອງ ທະນາຄານ
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       3.1 ລາຍ ຊື ່ ບັນດາ ຜູ ້ ຖື ຮຸ ້ນ

       3.2 ສະພາ ບໍລິຫານ 
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ການ ສ້າງ ຕັ ້ງ ປະຊາ ຄົມ ເສດຖະກິດ ອາ ຊຽນ (AEC)  ໄດ້ສ່ອງ ແສງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງທິດ ທາງ ໃໝ່ ທາງ ດ້ານ ທ່າ ແຮງ ເສດຖະ ກິດ ໃນ ພາກ ພື້ນນີ ້.

 ໂດຍ ການ ຂ້າມ ຜ່ານ ບັນດາ ອຸປະສັກ ຕ່າງໆ  ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ ແລະ ທາງພູມ ສັນຖານ, ເຮັດໃຫ້ AEC ແມ່ນ 
 ຈະເປັນຜູ້ຫຼິ ້ນຄົນໃໝ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ.  ໃນ ປະຈຸ ບັນ, ການ ແຂ່ງຂັນ ແມ່ນ ກຳລັງ ຫັນປ່ຽນ ມາ ເປັນ ການ ຮ່ວມ ມື  ແລະ ສ້າງຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ 
ທີ່ຈະກາຍ ມາເປັນ ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍທາງດ້ານການ ແຂ່ງຂັນ ໃນ  ການເປັນ ຂົງ ເຂດ ເສດຖະກິດອັນໜື່ງອັນດຽວກັນ  , AEC   ກາຍເປັນ ຂົງ ເຂດ ເສດ
ຖະກິດ ທີ່  ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ອັນ ດັບ ທີ່ ເຈັດ (7th) ດ້ວຍ GDP ທີ່ ມີ ມູນ ຄ່າ ເຖິງ 2.4 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ  ແລະ ຄາດ ວ່າ ຈະ ມີ ການ ຂະຫຍາຍ ຕົວ ເປັນ ຂົງ 
ເຂດ ເສດຖະກິດ ທີ່  ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ເປັນອັນ ດັບທີ່ ສີ່ (4th)   

ພາຍ ໃ ນປີ 2050  ໂດຍ ອີງ ຕາມ ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ກອງ ທຶນ ການ ເງິນ ສາກົນ (IMF), ນອກຈາກ ນີ້ ຂົງ ເຂດ AEC ຍັງ ເປັນ ຂົງ ເຂດ ທີ່ ມີ ຈຳນວນ ປະຊາກອນ ທີ່ 
ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ ເປັນອັນ ດັບ ທີ່ ສາມ (3rd) ຮອງ ລົງ ມາ ຈາກ ສປ. ຈີນ  ແລະ ອິນ ເດຍ. ນອກຈາກ ນີ້, AEC ຍັງ ມີ ຈຳນວນ ປະຊາກອນ  ເຖິງ 600 ລ້ານ ຄົນ 
ທີ່ ເປັນ ໄວ ໜຸ່ມ  ແລະ ມີ ຄວາມ ພ້ອມ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ສູ່ ຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ.

ນອກຈາກນ້ີ ຂົງ ເຂດ ເສດຖະກິດ ທ່ີ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃຫມ່  ເຊ່ັນ ວ່າ: ປະ ເທດ ມຽນມ້າ  ແລະ ຫວຽດນາມ  ແມ່ນ ເປັນ ຕົວ ແທນ ໜ້າ ໃໝ່ໃຫ້ ແກ່ຂອບ ເຂດ ເສດຖະກິດ . 
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ຂົງ ເຂດ ພາກ ພື້ນນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ທ່າ ແຮງ ທາງ ດ້ານ

 ເສດຖະກິດ ທີ່ ມີ ຄວາມ ພິ ເສດ, ຊຶ່ງ ຄາດ ວ່າ GDP ຈະ ມີ ການ ຂະ 

ຫຍາຍຕົວ  ໂດຍ ສະ ເລ່ຍ 5.2%  ໃນ ອີກ ຫ້າ (5) ປີ  ໃນ ຕໍ ່ໜ້າ.

ການ ຂະ ຫຍາຍຕົວ GDP  

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຊົນຊ້ັນກາງ: ເປັນຖານ ການ ບໍລິ ໂພ ກຂະໜາດ ໃຫຍ່

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຊົນຊັ້ນກາງ

ໃນ ຖານະ ທ່ີ ກາຍ ເປັນ ປະຊາຄົມ ACE+3 ປະຊາກອນ ຍັງ ຈະ ມີ ການ ເພ່ີມ ຂ້ຶນ ອີກ 

ຈ ົນ ເຖິງ 400 ລ້ານ ຄົນ  ໃນ ປີ 2020 ຊຶ່ງ ຈະ ເປັນ  ຖານ ທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ

ຕະຫຼາດ ທີ່ ມີ ຄວາມ ໂດດ ເດັ່ນ ທີ່ ສຸດ.

ຈາກຄວາມ ເຊື່ອມໂຍງດັງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ການ  ຊື້ຂາຍ ທາງດ້ານ 

ພະລັງງານ, ພ້ອມ ກັບ ການ ສ້າງ ຕັ້ງໃຫ້ເປັນຖານ ທາງ ດ້ານ ການ ຜະລິດ  ແລະ 

ທາງດ້ານຕະຫຼາດໃນທ່ີດຽວ ຊ່ຶງ ຈະ ເປັນ ການ ສ່ົງ ເສີມ ໃຫ້ເກີດການ ຂັບ ເຄ່ືອນທາງ

 ດ້ານການ ບໍລິການ  ແລະ ສິນຄ້າ ຕ່າງໆ ພາຍ ໃນ ຂົງ ເຂດ AEC ແລະ  ເປັນ ການ 

ຂັບ ເຄ່ືອນ ປະລິມານ ທາງດ້ານການ ຄ້າ ພາຍ ໃນ  ໃຫ້ ສູງ ຂ້ຶນ ໃນ ຕ່ໍ ໜ້າ  ໃຫ້ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ

 ທີ່ ສະຫະພາບ ຢູ ໂຣບ EU ສາມາດ ຍອມຮັບ ໄດ້.

ການ ຄ້າ ລະຫວ່າງ ພາກ ພື້ນ AEC  ແມ່ນ ມີ ມູນ ຄ່າ ເຖິງ 24% ຂອງ ການ ຄ້າ ທັງ ໝົດ  

ໃນ ປີ 2013  ໂດຍ ສົມ ທຽບ ກັບ 62% ຂອງສະຫະພາບ ຢູ ໂຣບ EU. ຊ່ອງ ຫວ່າງ

ດ່ັງກ່າວ ສະທ້ອນ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ທ່າ ແຮງ ທ່ີ ມີ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ທ່ີ ມີ ຄວາມ ໂດດ ເດ່ັນ  

ທາງດ້ານການ ຄ້າ ລະຫວ່າງ ພາກ ພື້ນ AEC.

 ໂອກາດ ກວ້າງໃຫຍ່ທ້າງດ້ານ ການ ຄ້າ ລະຫວ່າງ ພາກ ພ້ືນ

ການ ຄ້າ ລະຫວ່າງ ພາກ ພື້ນ AEC vs. EU (2013) 
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ທີ່ມາ : IMF, 2016 /  OECD, 2015

ທີ່ມາ : EuroStat  (Note: Intra trade of each country in EU ranges from 43%-83%.)
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ພາລະກິດ

ວິ ໄສ ທັດ

 ຄ່ານິຍົມຫຼັກ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ມີ ຈຸດປະສົງ ໃນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ ດ້ວຍ ການ ສະໜອງ ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍ ຂອງ ການ 
ໃຫ້ບໍລິການ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ທ່ີ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ ໃນ ລະດັບ ສາກົນ  ເພ່ືອ ຕອບ ສະໜອງ ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ລູກ ຄ້າ  ໂດຍ ການປະສົມ ປະສານ ກັນ
ທາງດ້ານເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ບຸກຄົນ  ເພ່ືອ ເຮັດ ໃຫ້ ບັນດາ ລູກ ຄ້າ, ບັນດາ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ, ບັນດາ ພະນັກງານ  ແລະ ທ່ົວ ສັງຄົມ  ໄດ້ ຮັບ ສິດຜົນປະ 
ໂຫຍ ດທີ່ ດິທີ່ ສຸດ.

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ມີ ຈຸດປະສົງ ໃນ ການ ສ້າງ ໃຫ້ ເປັນ ສະ ຖາ ບັນ ການ  ເງິນ ທີ່ ມີ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ, ມີ ຄວາມ ສ້າງສັ ນ  ແລະ ມີວິ ໄສ ທັດ ທີ່ດີ 
ທີ ສຸດ  ເພື່ອ ຕອບ ສະໜອງ  ການ ບໍລິການ ໃຫ້ ແກ່ ບັນດາ ລູກ ຄ້າ.

ການ ເອົາ ລູກ ຄ້າ ເປັນ ຈຸດ ສູນ ກາງ.

ການ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມຂອງທັ້ງອົງກອນ

 ຄວາມ ເ ປັນ ມື ອາຊີບ.

ການສ້າງສັນສິ່ງໃໝ່.



ຂໍ້ ມູນ ທາງ ການ ເງິນ ທີ່ ສຳ ຄັນ
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ສິນເຊື່ອທັງໝົດ

ເງິນສົດ 

ແລະ ຖືວ່າເງິນສົດ 

ອື່ນໆ

ອື່ນໆ  ລາຍ ຮັບ ສຸດ ທິ ດອກ ເບ້ຍ

 ລາຍ ຮັບ ສຸດ ທິ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນດອກ ເບ້ຍ

ເງິນຝາກກັບ

ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ

ເງິນຝາກທັງໝົດ

ໜີ້ສິນທັງໝົດ

§ñ®¦òນທັງໝົດ

ໜີ້¦òນທັງໝົດ

ì¸´ì¾¨»ñ®ການດຳເນີນງານ¦÷©êò 

ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການ
ດຳເນີນງານ

§ñ®¦òນທັງໝົດ

ì¾¨»ñ®¦÷©êò©º¡À®É¨

£È¾ê¿ນ¼´ Áì½ £È¾ນ¾¨ÎÉ¾¦÷©êò

65,870.00

(28,490.00) 1,177,869.00 1,149,379.00

(210,440.00) 10,091,923.81 9,881,483.81

¡¿Äì¡Èºນ¡¾ນ¥È¾¨º¾¡ºນ (896,670.00) 910,786.81 14,116.81

2,473,518.81 2,539,388.81

ì¸´ì¾¨»ñ®¡¾ນ©¿Àນóນ¤¾ນ¦÷©êò 

ì¸´ì¾¨»ñ®¡¾ນ©¿Àນóນ¤¾ນ

37,380.00 3,651,387.81 3,688,767.81

ì¾¨¥ú¾¨¡¾ນ©¿Àນóນ¤¾ນ 686,230.00 9,181,137.00 9,867,367.00

¢¾©êôນ²¾¨Ãນ¯ó (896,670.00) 883,401.81 (13,268.19)

ວັນທີ່ 31 ທັນວາ 2015 KASIKORNTHAI BANK LIMITED (“KBank Lao”) ໄດ້ມີ§ñ®¦òນທັງໝົດທຽບເທົ່າ 679,057,623 ພັນກີບໂດຍມີສິນເຊື່ອທັງ

ໝົດທີ່ປ່ອຍໃຫ້ກັບທັ້ງຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະສົນທຽບເທົ່າຈຳນວນ 104,205,752 ພັນກີບ.  ນອກຈາກນີ້ KBank Lao ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາສະພາບຄ່ອງໄດ້ຢ່າງ

ໝັ້ນຄົງສຳຫຼັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງຍອດສິນເຊື່ອໃນປີ 2016

ວັນທີ່ 31 ທັນວາ 2015 KASIKORNTHAI BANK LIMITED (“KBank Lao”) ໄດ້ມີໜີ້¦òນທັງໝົດທຽບເທົ່າ 379,070,891 ພັນກີບໂດຍມີເງິນຝາກທັງ

ໝົດທຽບເທົ່າ ຈຳນວນ 374,473,743 ພັນກີບທັ້ງຈາກລູກຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.

ໃນການດຳເນີນງານປີທຳອິດຂອງ KBank Lao ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2015 KBank Lao ສາມາດສ້າງì¾¨»ñ®ຈາກການດຳເນີນງານໄດ

ເຖິງທຽບເທົ່າ 3,688,768 ພັນກີບເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ì¾¨»ñ®¦÷©êò©º¡À®É¨ທຽບເທົ່າ 2,539,389 ພັນກີບ ແລະ ລາຍຮັບ£È¾ê¿¼´ Áì½ £È¾¾¨ÎÉ¾¦÷©êòທຽບ

ເທົ່າ 1,149,379 ພັນກີບ

ໃນການດຳເນີນງານປີທຳອິດຂອງ KBank Lao ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2015 ì¸´ì¾¨»ñ®ການດຳເນີນງານ¦÷©ທິຂອງ KBank Lao 

ແມ່ນສາມາດເປັນບວກໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານບຸຄະລາກອນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນ£È¾ແລະ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ¼ນແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ກໍ່ສາມາດມີ

¡¿Äì¡Èºນ¡¾ນ¥È¾¨º¾¡ºນທຽບເທ່ົາຈຳນວນ 14,117 ພັນກີບແຕ່ພາຍຫັຼງການຈ່າຍອາກອນເຮັດໃຫ້¡¿Äìສຸດຂອງປີທັງໝົດຕິດລົບທຽບເທ່ົາຈຳນວນ 13,268 ພັນກີບ

ກຳໄລສຸດທິ
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ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ມະຫາຊົນ (“KBank”) ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 1945  ເປັນ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ  ໃນ ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ  ໄດ້ ເຂົ້າ ຈົດທະບຽນໃນ ຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບ 

ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ (SET) ຕ້ັງ ແຕ່ ປີ 1976. KBank  ແມ່ນ ເປັນ ສ່ວນ ໜ່ຶງ ຂອງ ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ທ່ີ ມີ ຊ່ືສຽງ  ແລະ ປະສົບ ຜົນສຳ ເລັດ. ຍຸດ ທະ ສາດ ຫັຼກ ຂອງ 

AEC+3 ຂອງ ທະນາຄານ  ແມ່ນການທ່ີຈະສ້າງຄວາມເຊ່ືອມໂຍງ ເຄືອ ຂ່າຍ  ຕ່ໍ ກັບພາຍ ໃນ ຂົງ ເຂດ AEC ບ່ໍວ່າຈະເປັນເຊ່ືອມໂຍງກັບ ສປ. ຈີນ,  ເກົາຫີຼ ໃຕ້  ແລະ ຍ່ີປຸ່ນ.  

ເພື່ອ ໃຫ້ ບັນລຸ ຕາມ ເປົ້າ ໝາຍ ຍຸດ ທະ ສາດ  ເຫຼົ່າ ນີ້, KBank  ໄດ້ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ ທີ່ ເຊື່ອມ ຈອດ ກັບ ບັນດາ ປະ ເທດ ອາຊີ ທັງ ໝົດ ຂອງ ຕົນ ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ດ້ວຍ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ

ສຳນັກ ງານ ຕົວ ແທນ ໃນ ປະ ເທດ ສປ. ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ  ແລະ ສປປ ລາວ. ໃນບັນດາ ເຂດ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ຈະ ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີ ບົດບາດ ໜ້າ ທີ່ ອັນ ສຳຄັນ  ໃນການ ຊ່ວຍ ສ້າງ 

ເຄືອ ຂ່າຍ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ  ແລະ ຍົກ ລະດັບ ການ ຂະຫຍາຍ ຕົວ ແບບ ຢັ້ງ ຍືນ  ໃນ ຂົງ ເ ຂດພາກ ພື້ນ AEC +3.

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ (“KBank Lao”)  ແມ່ນ ເປັນ ທະນາຄານທ້ອງ ຖິ່ນ ທຸລະ ກິດ ຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ . KBank Lao  ໄດ້ ສ້າງ ຕັ້ງ 

ຂຶ້ນ ໃນ ສ ປປ ລາວ  ໃນ ວັນ ທີ 14 ພະຈິກ 2014 ພາຍ ໃຕ້ ທະບຽນ ວິ ສາ ຫະກິດ ເລກທີ 456/ຈທວ ຊຶ່ງ ອອກ ໃຫ້ ໂດຍ ຫ້ອງການທະບຽນ ວິ ສາ ຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ.

KBank Lao  ແ ມ່ນມີ ທຶນ ຈົດ ທະບຽນ ທັງ ໝົດ 300.000 ລ້ານ ກີບ  ແລະ ມີ ຜູ້ ຖື ຮຸ ້ນ ປະກອບ ດ້ວຍ ບໍລິສັດ ທີ່ ມີ ຊື່ ດັ ່ງ ນີ້: ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ມະຫາຊົນ 

(KASIKORNBANK PCL)  ແລະ ບໍລິສັດ ບໍລິຫານ ຈັດການ ຊັບ ສິນ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ (KASIKORN ASSET MANAGEMENT Company Limited). 

KBank Lao ມຸ້ງ ໝັ້ນ ໃນ ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ ຂ້າມ ຂົງ ເຂດພາກພື້ນນີ້ຢ່າງ ເຕັມ ຮູບ ແບບ  ເພື່ອ ຕອບ ສະໜອງຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ລູກ ຄ້າ. ປະສານ ສົມທົບ ຮ່ວມ 

ກັບ ເຄືອ ຂ່າຍ ທີ່ມີທັງ  ໃນ  ສປ. ຈີນ  ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງ ຍັງ ເປັນ ຜູ້ ສະໜັບສະໜູນ ຫຼັກ  ເພື່ອ ບັນລຸ ຍຸດ ທະ ສາດ AEC+3  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ຄວາມ ເປ ັນຜູ້ນຳ ໃນ ຂະ ແໜງ 

ການ ບໍລິການ ທາງດ້ານທະນາຄານ  ເ ຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ກັບ ການ ສະໜອງວິທີ ທາງ  ແລະ ການ ໃຫ້ ບໍລິການ ດ້ານ ການ ເງິນ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ໃຫ້ ແກ່ ບັນດາ ລູກ ຄ້າ.

ພາກ ທີ I: ປະຫວັດ ຄວາມ ເປັນ ມາ ຂອງ ອົງ ກອນ

1.1 ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ອົງ ກອນ

ປະຫວັດ ຄວາມ ເປັນ ມາ ຂອງ ອົງ ກອນ  ແລະ ວິ ໄສ ທັດ ຂອງ ທະນາຄານ

ທະນາຄານ     ທະນາຄາ ນ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ
ທະບຽນ ວິ ສາ ຫະກິດ                 ເລກທີ 456/ຈທວ
ໃບ ອະນຸ ຍາດ ດຳ ເນີນ ທຸລະ ກິດ ທະນາຄານ         ເລກທີ 32/ທຫລ, ລົງ ວັນ ທີ 14 ຕຸລາ 2014
ປະທານ                                         ທ່ານ ພັດທະນະພົງ ຕັນສົມບູນ
ຜູ້ອຳນວຍການ                               ທ່ານ ບາ ວອນ ສີສະ ຫງ່າ ຕຣະກູນ
ສຳນັກງານ ຈົດ ທະບຽນ        ບ້ານ ໂພນ ສີນ ວນ, ໜ່ວຍ 14,  ເມືອງ ສີ ສັດຕະ ນາກ, ນະຄອນ ຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ            + 856 21 410888 

ເວັບ ໄຊ໌             http://www.kasikornbank.com.la

                           

ສຳນັກງານ ຈົດ ທະບຽນ    

ບ້ານ ໂພນ ສີນ ວນ, ໜ່ວຍ 14, 
 ເມືອງ ສີ ສັດຕະ ນາກ, ນະຄອນ ຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
           

ປະ ຕູ ໄຊ
ຖະ ໜົນ ລ້ານ ຊ້າງ

ກົງ ສູນແຫ່ງ 
ປະ ເທດ ໄທ
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ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ປະ ທານ

ໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການໂອນຖ່າຍຂອງອຳ ນາດເສດຖະກິດໂລກໄປສູ່ທະ ວີບອາຊີ.  ພາຍໃນກອບຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າມີອິດທິພົນມາຈາກທາງເສດຖະກິດລະດັບພາກພື ້ນໃນປະເທດ AEC+3, ຊຶ ່ງ ເປັນ ເສດຖະກິດທີ ່  ມ ີ ສະ ພາບ ຄ່ອງ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ຕົວໃນທົ່ວໂລກ.  ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດເຫຼົ ່ານີ ້ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຮັບທີ່ເປັນໄປຕາມກົດເກນໃນການຮ່ວມມືທີ ່ ດີ. ການຫຼຸດຜ່ອນ

ທາງດ້ານອຸປະສັກທີ່ມີຕໍ່ພູມີສາດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ  ພາ ໃຫ້ ເກີດເສດຖະກິດທີ່ແຂງແກ່ນຢ່າງແທ້ຈິງໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວດຶງດູດການລົງ

ທຶນ ແລະ ຄວາມ ສົນ ໃຈຈາກທຸກພາກສ່ວນ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ໃກ້ຊິດກັບປະເທດໄທໃນ

ຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ມີຊາຍແດນຕິດກັນ, ພາສາ, ຊົນເຜົ່າ, ແລະ ວັດທະນະທໍາທີ່ ຄ້າຍ ກັນ ເຊິ່ງໄດ້ ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດຂອງສອງປະເທດມາຫຼາຍຮຸ້ນຄົນ. 

ເຊິ່ງການເຊື່ອມໂຍງ AEC ຈະເປັນສິ່ງດຽວທີ່ຈະ ຍົກ ລະ ດັບ ທ່າ ແຮງ ຂອງການພົວພັນ ທີ່ຍາວນານໄດ້.

ຂະແໜງການທະນາຄານເປັນຂະ ແໜງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ 

ໄດ້ມ ີການຮ່ວມ ມືກ ັນມາເປັນເວລາຍາວນານ . ສັນຍາສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວແມ່ນມີບົດບາດໃນ

ການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບການເງິນ ແລະ ການ

ທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງຊັບ ພະ ຍາ ກອນມະນຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ການທີ່ທະນາຄານກະ ສິກອນ ໄທ ຈໍາກັດໄດ້ສ້າງຕັ ້ງຂຶ ້ນໃນສ.ປ.ປ ລາວ ໃນປີ 

2014 ນັ ້ນ ເປັນສິ ່ງທີ ່ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຕະຫຼາດ ທີ ່ພວມ

ຂະຫຍາຍຕົວໃ ໝ່.  ເຊິ ່ງຄຽງຄູ ່  ກັບວິທີການທີ ່  ຖື ເອົາ "ລູກຄ້າເປັນສູນກາງ" 

ຂອງທະນາຄານ, ການ ບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮົາໃນສ.ປ.ປລາວແມ່ນຊ່ວຍຕອບ

 ສະ ໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫມ່ຂອງລູກຄ້າໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການຂະຫຍາຍ

ຕົວຂອງທຸລະກິດໃນພາກພື ້ນ. ໃນປີທໍາອິດນີ ້ , ທະນາຄາ ນເຮົາ ໄດ້ ຮ ັບຜົນ

ສໍາເລັດຢ່າງຍິ ່ງໃຫຍ່ແລະໃນໂອກາດນີ້ພວກ ຂ້າພະ ເຈົ ້າກໍ ່ຂໍສະ ແດງ ຄວາມ ຮູ ້ 

ບຸນຄຸນ ຢ່າງ ສູງ ຕໍ່ກັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທຸກຂະແຫນງການ ຮວມທັງພາກສ່ວນຄຸ້ມ ຄອງມະຫາ ພາກຕ່າງໆ, ຄູ່ຮ່ວມຂອງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າຂອງ

ພວກເຮົາ. ຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ລົ ້ນຫຼາຍ, ການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ການຕອບຮັບທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງ ຢືນຈຸດ ຢືນຂອງພວກເຮົາໃນຖານະທີ່ 

ເປັນຫນຶ່ງໃນທະນາຄານທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນພາກພື້ນ AEC.

ເພ່ືອຮັກສາລະດັບທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເພ່ືອສະໜອງຊ່ອງທາງການທະນາຄານໃຫມ່ທ່ີຈະສະຫນອງ

ການບໍລິການທາງທະນາຄານທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຮວມທັງການໃຊ້ ຈ່າຍ ທີ່ ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບລູກຄ້າ  ເພື່ ອ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຄຸ້ມ ຄ່າ ທີ່ ເໜືອກວ່າ ສາຂາທະນາຄານໃນປັດຈຸບັນ.

ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ 

(ປະທານ)

ໃນນາມຂອງສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ທະນາຄານ ກະ ສິກອນ ໄທ ຈໍາກັດ, ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຖື ໂອກາດນ້ີສະ ແດງ ຄວາມຂອບໃຈຢ່າງ ສູງ  ມາ ຍັງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 

ພາກສ່ວນ ຄຸ້ມ ຄອງ,  ຄູ່ຮ່ວມທະນາຄານ, ລູກຄ້າ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ກະ ສິກອນ ໄທ ຈໍາກັດ ສໍາລັບຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະການ

ສະຫນັບສະຫນູນທ່ີ ດີ ໃນຕະຫຼອດ ປີ2015. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຮັບຮອງວ່າທະນາຄານ ກະ ສິກອນ ໄທ ຈໍາກັດ ຈະສືບຕ່ໍສຸມໃສ່ຍຸດທະສາດຂອງ ການ ຖື ເອົາ "ລູກຄ້າເປັນສູນກາງ"

ຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທັງສືບຕ່ໍສ່ົງເສີມກິດຈະກໍາທຸລະກິດເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ສປປ ລາວ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ປະ ເທດໄທ.

ພາກ ທີ 2: ຄຳ ອະ ທິ ບາຍ ແລະ ການ ວິ ເຄາະ ຂອງ ຝ່າຍ ຈັດ ການ

2.1 ສະ ພາບ ລວມ ເສດ ທະ ກິດ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ໃນປີ 2015, ສປປ ລາວ ຍັງສືບ ຕໍ່ຮັກສາຈັງຫວະການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດ ທະ ກິດຢ່າງເຂັ້ມ ແຂງ ໃນ ໄລ ຍະ ຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ,  ເຊິ່ງຄາດວ່າ ສ ປ ປ ລາວ ຈະຍັງຄົງ

ເປັນປະ ເທດຫນ່ຶງທ່ີ ມີ ການ ເຕີບ  ໂຕຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ທ່ີ ດີໃນພາກພ້ືນ.  ການໄຫຼເຂ້ົາຂອງ ເງິນ ທຶນ ຈາກການລົງທຶນ,ໂດຍສະເພາະໃນພະລັງງານໄຟຟ້າແລະການຂົນສ່ົງ, 

ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສືບຕໍ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງຊາດຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ. ແຜນການພັດທະນາ ເສດ ຖະ ກິດ ໄລ ຍະແປດປີຂອງລັດຖະບານ  ທີ່ ໄດ້ ຈັດ ພິມ

ອອກຢູ່ ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ ນັ້ນ ແມ່ນມີເປົ້າ ໝາຍ ສຸມ ໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ທີ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ ໃນ ອັດ ຕາປະມານ 7% ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໄປ,  

ເຊິ່ງກໍ່ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈກັບການຂະຫຍາຍ ຕົວ ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

GDP ຂອງ  ສ ປ ປ ລ າວ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 6% ມາເປັນ 6.5% ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານການຄ້າ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າ.  

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນ້ໍາມັນ ຍັງ ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາເຂົ້າສູງທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານ ແລະ ໄຟຟ້າໄດ້ກວມ ເອົາ ສັດສ່ວນເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະລິມານ

ການສົ່ງອອກທັງຫມົດໃຫ້ ແກ່ປະເທດໄທ.

ການສົ່ງອອກພະລັງງານ  ແລະ  ໂຄງການພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນກໍາລັງຂັບ ເຄື່ອນ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນ ສປປ ລາວ.  ໂຮງ ງານພະ ລັງ ງານຫົງສາລິກໄນ 

1.9 gigawatt  ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນທຸລະກິດໃນເດືອນມິຖຸນາ  ແລະ  ໂຄງການໄຊຍະບູລີ 1.3 gigawatt  ກໍ່ເປັນພຽງແຕ່ ເປັນ ຕົວ ຢ່າງຫນຶ່ງຂອງຫຼາຍໂຄງ ການ ເຂື່ອນ

ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ທີ່ ກຳລັງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ. ຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວກໍ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນ ອັດ ຕາ ທີ່ ສູງ ເຖິງ 11% ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ນັກທ່ອງທ່ຽວມີເກືອບ 

2 ລ້ານຄົນໃນໄລຍະ 5 ເດືອນທໍາອິດ,  ເຊິ່ງເປັນຜົນ ເນື່ອງ ມາ ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການບໍລິການສາຍການບິນ. ຜົນຜະລິດ ຈາກການຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ທອງແດງ, ຄໍາ 

ແລະ ເງິນເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຄິ່ງປີທໍາອິດ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນທົ່ວໂລກກໍ່ ຕາມ.

ເຖິງວ່າຈະມີຕົວເລກຈາກການຂະຫຍາຍຕົວເຫຼ ົ ່ານີ ້, ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານຍັງມີ ການຈໍາກັດ  ເນື ່ອງ ຈາກການ ຂາດດຸນທາງ ດ້ານງົບປະມານ.   

ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ ແລະ ການນໍາເຂົ້ານ້ໍາມັນຫຼຸດລົງໃນປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ. ການຂະຫຍາຍຕົວໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຫລຸດ ລົງ ເຖິງ 13.5% ໃນເດືອນພຶດສະພາ. 

ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຊີ້ ນຳ ແນວ ທາງ ໃຫ້ ບັນ ດາທະນາຄານທຸ ລະ ກິດ ຕ່າງໆຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ເຊິ່ງ ມີ ຄວາມ ຄາດຫວັງ ໃຫ້ ມີ ການກະຕຸ້ນ

ການປ່ອຍເງິນກູ້ໄດ້. ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (FDI) ຫຼຸດ ຜ່ອນ ລົງເລັກນ້ອຍ 16% ໃນປີ ຜ່ານ ມາ, ແຕ່ຍັງ ຄົງຂະຫຍາຍຕົວໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ

ຂະແຫນງການພະລັງງານ. 

ສະ ພາບ ລວມ ເສດ ທະ ກິດ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ 2015
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ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1.5% ປີຕໍ່ປີ.  ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ 0.9%  ທຽບໃສ່ເງິນດອນລາສະຫະລັດ ແຕ່ ແຂງກວ່າ 7.1% ທຽບໃສ່ເງິນບາດໄທ.

ໂດຍລວມແລ້ວ,  ເສດຖະກິດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ໃນປີ 2015  ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ໄດ້ຊະ ລໍ ຕົວລົງ ເນື່ອງ ຈາກ ລາ ຄາ ນໍ້ າ ມັນ 

ແລະ ວັດ ຖຸ ດິບຖືກ ລົງ. ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໂອກາດໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີສູງ ເນື່ອງຈາກມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີຂໍ້ກໍານົດ ທາງ ດ້ານການຄ້າທີ່

ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ກັບເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ, ມີ ທີ່ ຕັ້ງທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ແລະ ມີ ທ່າ ແຮງ ບົ່ມ ຊ້ອນ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ. 

ໂດຍລວມແລ້ວ,  ເສດຖະກິດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ໃນປີ 2015  ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ໄດ້ຊະ ລໍ ຕົວລົງ ເນື່ອງ ຈາກ ລາ ຄາ ນໍ້ າ ມັນ 

ແລະ ວັດ ຖຸ ດິບຖືກ ລົງ. ໂອກາດໃນສປປ ລາວ ຍັງມີສູງ  ເນື່ອງຈາກມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີຂໍ້ກໍານົດ ທາງ ດ້ານການຄ້າທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ກັບ

ເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ,ມີ ທີ່ ຕັ້ງທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ແລະ  ມີທ່າ ແຮງ ບົ່ມ ຊ້ອນ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ. 
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2.2 ທິດ ທາງ ທຸ ລະ ກິດ ຂອງ
 ທະ ນາ ຄານ ກະ ສິ ກອນ ໄທ ຈຳ ກັດ 2016

ການເຊ່ືອມໂຍງ AEC ໄດ້ສ້າງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ ຕ່ໍ ເນ່ືອງ ໃນການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງ 

ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ. ໃນປີ 2015, ມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນທັງຫມົດເພີ່ມຂຶ້ນ 

6.85% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2014.

ສປປ ລາວ ຍັງເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມການຄ້າຊາຍແດນ ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງປະເທດໄທ. 

ມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ເພ່ີມຂ້ຶນ 16.82% ຈາກປີ 2014,

ເປັນມູນຄ່າທັງຫມົດ 176,474.54 ລ້ານບາດ. ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງມູນຄ່າ ທັງ ໝົດນີ້ແມ່ນ

ມາຈາກ ການນໍາເຂ້ົາຈາກປະເທດໄທ. ທະນາຄານ ກະ  ສິ ກອນ ໄທ ຈໍາກັດ ຮັບຮູ້ ເຖິງຄວາມຕ້ອງ

ການ ແລະ ໂອກາດສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ

ສໍາລັບການຄ້າຊາຍແດນເຫ່ົຼານ້ີ. "ລູກຄ້າເປັນ ຈຸດ ສຸມ" ຫມາຍ ເຖິງການເຮັດຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ການບໍລິການ ທ່ີອອກແບບສໍາລັບທຸລະກິດໄທ ທ່ີຂະຫຍາຍ ເຂ້ົາໄປ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ຄວາມສະດວກ

ສະບາຍ, ເຊ່ັນດຽວ ກັນກັບສິດທິພິເສດສໍາລັບລູກຄ້າ WISDOM ຂອງ ປະ ເທດໄທ ແລະ ລາວ, 

ຈະເຮັດໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສະ ດວກ ສະ ບາຍ ໃນ ການ ສ້າງ ປະ ໂຫຍດ ທ່ີ ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງ 

ດ້ານການຄ້ານີ້.

ໂອກາດເບ້ືອງຕ້ົນຂອງ AEC ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບ

ການດໍາ ເນີນງານ ທ່ີຈະ ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກກາ ລະໂອກາດເຫລ່ົານ້ີ. ທະນາຄານ ກະ ສິ ກອນ ໄທ ຈໍາກັດ

ສະ ໜອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງພາຍໃນພາກພ້ືນ, ສະຫນັບສະຫນູນການເຊ່ືອມຕ່ໍພາກພ້ືນ

ແລະເຮັດໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງ ດ້ານທຸລະກິດແລະແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ

ສໍາລັບລູກຄ້າຂອງທະ ນາ ຄານພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການ

ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີ ຄວາມສໍາຄັນເພ່ືອ ຮັກ ສາລູກຄ້າແລະຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

 ເນ່ືອງ ຈາກ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງ ທຸ ລະ ກິດ ທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ, ພວກຂ້າ ພະ ເຈ້ົາກໍາລັງ

ຊອກຫາວິທີການໃຫມ່ໆ ທ່ີຈະຂະຫຍາຍການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການບໍລິການ. ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມ

ຂອງທ່ານໃນ ປະ ຈຸ ບັນ ແລະ  ອະ ນາ ຄົດ, ທະນາຄານ ກະ  ສິ ກອນ ໄທ ຈໍາກັດ ຍັງໃຫ້ ຄຳຫມ້ັນສັນຍາ 

ໃນ ຄວາມ ສຳ ເລັດ, AEC + 3 ແລະ  ການ ຖື ເອົາ "ລູກຄ້າເປັນ ຈຸດ ສຸມ"
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ພາກ ທີ 3 : ໂຄງ ຮ່າງ ການຈັດ ຕັ້ງ

3.1 ລາຍ ຊື່ ບັນດາ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ

3.2 ສະພາ ບໍລິຫານ

1. ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ມະຫາຊົນ
2. ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບຈັດການກອງທຶນກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ

ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ  ໄດ້ ເຮັດວຽກໃນດ້ານຂະ ແໜງ ການ ເງິນ ຮ່ວມ ກັບ ທະນາຄານ ກະສິ ກອນ ໄທ 

ມະຫາຊົນ, ຊຶ່ງ ເປັນ ໜຶ່ງ ໃນ ບັນ ດາ ທະນາຄານ ຊັ້ ນນຳ ໃນ ປະ ເທດ ໄທ  ເປັນ ເວລາ 30   ກ່ວາປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ. ທ່ານ ມີ

ປະສົບ ການ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃນ ຫຼາຍ ຂົງ ເຂດ ຂ ອງອຸດສາຫະກຳ ການ ເງິນ ຊຶ່ງ ລວມທັງ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ດຳ ເນີນ ງານ, 

ທຸລະ ກິດ ໃນຫຼາຍ ອົງ ກອນ, ທຸລະ ກິດ SME, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຜະລິດ ຕະພັນ  ແລະ ການ ບໍລິຫານ ຈັດການ ທຸລະ ກິດ ສາກົນ.

ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ  ໃນ ປະຈຸ ບັນ ແມ່ນ ດຳລົງ ຕຳ ແໜ່ ງ ເປັນ ຮອງ ປະທານ ອາວຸ ໂສ ຜູ້ ທຳ ອິດ ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິ ກອນ ໄທ ມະຫາຊົນ  ແລະ  

ເປັນ ສະມາຊິກຂອງ ອົງ ກອນ ທຸລະ ກິດ ທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ ຫຼາຍ ແຫ່ງ  ໃນ ປະ ເທດ ໄທ.

ທ່ານ ນ. ນັດ ຊະຣີ ນັນ ທິວາ ຊະຣິນ  ເປັນ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ທາງ ດ້ານ ບັນຊີ -ການ ເງິນ  ແລະ ບໍລິການ ຄັງ ເງິນ ທັງ ທະນາຄານ ໃນ

 ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ ທະນາຄານ ສາກົນ. ກ່ອນ ໜ້າ ທ່ີ ຈະ ຮ່ວມ ເຮັດ ວຽກ ກັບ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ມະຫາຊົນ ທ່ານ 

ນ. ນັດ ຊະຣີ ນັນ ທິວາ ຊະຣິນ  ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ທ່ີ ທະນາຄານ ອາຊີ ດຳລົງ ຕຳ ແໜ່ ງ ເປັນ  ຝ່າຍ ບັນຊີ-ການ ເງິນ - ຄຸ້ມ ຄອງ 

ກອງ ທຶນ ການ ເງິນ, ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ  ເຮັດ ວຽກ ທ່ີ ທະນາຄານ ຊີ ຕີ ແບ ງ ປະ ເທດ ໄທ ດຳລົງ ຕຳ ແໜ່ ງ ເປັນຜູ້ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄັງ 

ການ ເງິນ, ດ້ວຍ ປະສົບ ການ ທີ່ ຫຼາກ ຫຼາຍ ຂອງ ທ່ານ  ໃນ ຂະ ແໜງທາງການ ເງິນ, ປະຈຸ ບັນ ທ່ານ ໄດ້ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ 

ຫົວໜ້າ  ການ ບໍລິຫານ ຈັດການ ສະ ໜັບສະ ໜູນ ຕະຫຼາດ ທຶນ ຂອງ ທະນາຄານ  ກະສິກອນ ໄທ ມະຫາຊົນ.

ທ່ານ ນາງ. ນັດ ຊະຣີ ນັນ ທິວາ ຊະຣິນ

(ຮອງ ປະທານ)

ທ່ານ ຊາດ ຊາຍ ສູນ ທອນ ກຽດ ຕິ ຈົບ ການ ສຶກສາ ລະດັບ ປະລິນຍາ ໂທ  ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ບໍລິຫານ ທຸລະ ກິດ 

(Stern) ທີ ່ ມະຫາວິທະຍາ  ໄລ ນິວຢອກ, ປະ ເທດ ອາ ເມ ລິ ກາ. ທ່ານ  ໄດ້ ເລີ ່ ມອາຊີບ ການ ທະນາຄານ  ໃນ ປີ 

1985  ຕຳ ແໜ່ ງນັກ ພັດທະນາ ຊອ໊ບ ແວ, ພາຍຫຼັງ ຈາກ 30 ປີ, ທ່ານ  ໄດ້ ພັດທະນາ  ຄວາມຊໍານິຊານານການບໍລິ

ການການ ທະນາຄານ ຊຶ່ງ ເປັນ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ທາງ ດ້ານ ບັດ ເຄຣດິດ, ທ່ານ  ເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງ ບໍລິສັດ  Progress Software ຈຳກັດ. 

ໃນ ປະຈຸ ບັນ, ທ່ານ ດຳລົງ ຕຳ ແໜ່ ງ  ເປັນ ຮອງ ປະທານ ອາວຸ ໂສ ຜູ້ ທຳ ອິດ ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ມະຫາຊົນ.   

ທ່ານ ວິ ໄຊ ນາຣົງວານິດ ມີ ປະສົບ ການ ທີ່ ພຽບພ້ອມ  ແລະ ມີ ທັກ ສະ ໃນ ການ ຄຸ ້ມ ຄອງ ບໍລິຫານ ຄວາມ ສ່ຽງ. 

ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ດຳລົງ ຕຳ ແໜ່ງ ໃນ ປະຈຸ  ບັນ, ທ່ານ ໄດ້ ເປັນ ຜູ້ນຳ ໃນ ການ ກຳນົດ ທິດ ທາງ ຍຸດ ທະ ສາດ, ການ ພັດທະນາ  

ແລະ ການພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ  ແລະ ການ ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາ  ແລະ 

ການ ສະໜອງ ກອບ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ໃນ ການ ບໍລິຫານ ຈັດການ ຄວາມ ສ່ຽງ  ໃຫ້ ແກ່ ບັນດາ ກຸ່ມ  ບໍລິສັດ ກະສິກອນ.  

        ໃນ ປະຈຸ ບັນ, ທ່ານ ດຳລົງ ຕຳ ແໜ່ ງ ເປັນ ຮອງ ປະທານ ອາວຸ ໂສ ຜູ້ ທຳ ອິດ ຂອງ ພະ ແນ ກບໍລິຫານ ຈັດການ ຄວາມ ສ່ຽງ ວິ ສາ  ຫະກິດ, ບົດບາດ ໜ້າ ທີ່ 

ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຫຼ ັກ ຂອງ ທ່ານ  ແມ່ນ ຄວບ ຄຸມ  ແລະ ຄຸ ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງ ວິ ສາ ຫະກິດ ທັງ ໝົດ ທີ ່ ພົວພັນ  ເຖິງ ທະນາຄານ 

ກະສິກອນ ມະຫາຊົນ ຊຶ ່ງ ລວມທັງ ຄວາມ ສ່ຽງ ແບບ ບູຣະນາ ການ, ຄວາມ ສ່ຽງ ການ ດຳ ເນີນ ງານ  ແລະ ການ ບໍລິຫານ ຈັດການ ການ ສໍ ້ ໂກງ.

ທ່ານ ວິ ໄຊ ນາຣົງວານິດ, ປະລິນຍາ ເອກ, FRM, CFA

(ສະມາຊິກ)

ທ່ານ ນາງ ພັນ ນີ  ເລີດ ຈັນ ຍາ ກູລ  ໄດ້ມີປະສົບການ ໃນຄວາມ ເປັນ ຊ່ຽວຊານ ໃນ ຂະ ແໜງ  ການອຸດສາຫະກຳ 

ການ ເງິນ  ໂດຍ ຜ່ານ ປະສົບການ ເຮັດ ວຽກ  ໃນ ຫຼາຍ ຂະແໜງການທາງດ້ານ ການ  ທະນາຄານ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ.  ໂດຍ  

ທ່ານ ເລີ່ ມຕົ້ນ  ໂດຍ ທຳ ອິດ ທ່ານ ເລີ່ ມຕົ້ນ ອາຊີບ ໃນ ສຳນັກງານ   ຄຸ້ມ  ຄອງ ຄວາ ມສຳພັນ, ຊຶ່ງ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ຮູ້ 

ຢ່າງ ເລີກ ເຊີ່ງ  ໃນ  ຂະ ແໜງ ການ   ບໍລິການ  ແລະ ການ  ຜະລິດ  ແລະ  ໄດ້ ຮັບ ທັກ ສະ ໃນ ການ ພັດທະນາ ຂະແໜງ 

ທຸລະ ກິດ. ຫຼັງ ຈາກ 20 ປີ ຜ່ານ ໄປ, ທ່ານ ໄດ້ ປ່ຽນ ບົດບາດ ໜ້າ ທີ່  ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຈາກ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສຳພັນ  ມາ ເປັນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ

 ບໍລິຫານ ຄວາມ ສ່ຽງ  ແລະ ດຳລົງຕຳ ແໜ່ ງ ເປັນ ຫົວໜ້າ ກົມ ຝ່າຍພິຈະລະນາສິນ ເຊື່ອ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ທ່ານ  ເປັນ ຜູ້ ບຸກ ເບີກ ຮູບ ແບບ ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ

ສ່ຽງ  ແລະ ສິນ ເຊື ່ອ ຂອງ KBank. ນອກຈາກ ນີ ້ ທ່ານ ຍັງ ເປັນ ຜູ ້ອຳນວຍການ  ບໍລິສັດ ແຟັກຕໍຣິງແອນເອກີບເມ້ນກະສິກອນໄທຈຳກັດ 

(KASIKORN Factoring and Equipment Company) ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ດຳລົງ ຕຳ ແໜ່ ງ ເປັນ ຮອງ ປະທານ ອາວຸ ໂສ ຜູ້ ທຳ ອິດ ຂອງ ອົງ ກອນ  ແລະ 

ພະ ແນ ກ SME ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ມະຫາຊົນ.

ທ່ານ ນາງ. ພັນ ນີ  ເລີດ ຈັນ ຍາ ກູລ

(ສະມາຊິກ)

 ທ່ານ ຊາດ ຊາຍ ສູນ ທອນ ກຽດ ຕິ

(ສະມາຊິກ)

ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ 

(ປະທານ)



ທ່ານ ບາ ວອນ ສີ ສະ ຫງ່າ ຕຣະ ກູນ ມີພ້ືນຖານປະ ສົບ ການຫຼາຍກ່ວາ 10 ປີ ໃນດ້ານການທະນາຄານ ລູກ ຄ້າ ລາຍ ຍ່ອຍ 

ແລະ ການທະນາຄານສຳ ລັບ SME. ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມ ເຮັດ ວຽກກັບທະ ນາ ຄານກະສິກອນໃນປີ 2009, ທ່ານໄດ້ຮັບ

ປະ ສົບ ການ ໃນ ການ ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການດໍາ  ເນີນ ງານຈາກທະນາຄານ ທ່ີປ່ອຍເງິນກູ້ທາງພາຍໃນ ແລະ ທະນາຄານໃນ

ພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກ  ພ້ອມ ກັບປະ ສົບ ການ ໃນຫຼາຍ ດ້ານ:  ການວິເຄາະສິນເຊ່ືອ, ການຄຸ້ມຄອງ ບໍ ລິ ຫານ E-channel,

ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊ່ອງທາງ, ແຜນຍຸດທະສາດທຸລະກິດ ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ການຕະຫຼາດ.

ທ່ານ. ບາ ວອນ ສີ ສະ ຫງ່າ ຕຣະ ກູນ

(ສະມາຊິກ)

ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບປະລິນຍາໂທການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈາກສະຖາບັນການພັດທະນາການບໍລິຫານ

ແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ສີ  ຣະ ນີ ພູ ພັດ ເລ່ີມຕ້ົນເສ້ັນທາງການເຮັດວຽກຂອງຕົນ ໃນການການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທ່ົວໄປ 

ກ່ອນທ່ີຈະມາເຮັດວຽກໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ຫັຼງຈາກໄດ້ປະສົບການ 10 ປີ, ທ່ານ ນາງ 

ນາງ ສີ ຣະ ນີ    ພູ ພັດ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ເຮັດ ວຽກ ກັບ ທະ ນາ ຄານກະສິກອນ ໃນ ຕຳ ແໜ່ງຫົວຫນ້າ ພະ ແນກຄ່າ ຕອບ ແທນ ແລະ  ກຳ ໄລ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ມີ ຕຳ ແໜ່ງ 

ເປັນຮອງປະທານອາວຸໂສ. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ ນາງ ສີ ຣະ ນີ ພູ ພັດ ປະກອບມີ ການພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບແຜນຍຸດ

ທະສາດການພັດທະນາອາ ຊີບ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດ ແລະ ການວາງແຜນເງິນເດືອນສໍາລັບອົງກອນທັງໝົດ.

ທ່ານ ນາງ. ສີ ຣະ ນີ ພູ ພັດ

(ສະມາຊິກ)

3.3 ຄະ ກຳ ມະ ການ ບໍ ລິ ຫານ ຄວາມ ສ່ຽງ

3.5 ຄະ ນະ ກຳ ມະ ການກຳ ກັບ ດູ ແລ

3.4 ຄະ ນະ ກຳ ມະ ການກວດ ກາ

1. ທ່ານ ວິໄຊ    ນາຣົງວານິດ, ປະລິນຍາເອກ      (ປະທານ) 

2. ທ່ານ ພັດທະນະພົງ    ຕັນສົມບູນ       (ຮອງ ປະທານ)

3. ທ່ານ ນາງ. ນັດຊະຣີ    ນັນທິວາຊະຣິນ       (ສະມາຊິກ)

4. ທ່ານ. ບາວອນ     ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ         (ສະມາຊິກ)

5. ທ່ານ ນາງ. ສຸພາພອນ    ສິທິເລີດພິສານ           (ສະມາຊິກ)

1. ທ່ານ ຊາດຊາຍ    ສູນທອນກຽດຕິ                   (ປະທານ) 

2. ທ່ານ ນາງ. ພັນນີ    ເລີດຈັນຍາກູລ       (ຮອງປະທານ)

3. ທ່ານ ວິໄຊ    ນາຣົງວານິດ,ປະລິນຍາເອກ      (ສະມາຊິກ)

1. ທ່ານ ນາງ. ສີຣະນີ   ພູພັດ        (ປະທານ) 

2. ທ່ານ ນາງ. ພັນນີ    ເລີດຈັນຍາກູລ       (ຮອງປະທານ)

3. ທ່ານ.ບາວອນ    ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ         (ສະມາຊິກ)
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¢Ó´øນê‰¸Ä¯¡È¼¸¡ñ®ê½ນ¾£¾ນ

ê½ນ¾£¾ນ      ê½ນ¾£¾ນ ¡½¦ò¡ºນÄê ¥¿¡ñ© 

Ã®ອະນຸ̈ ¾©ດຳເນີນê÷ì½¡ò©ê½ນ¾£¾ນ Àì¡êó          Ã®ê½®¼ນ¸ò¦¾¹½¡ò© Àì¡êó 456/ ¥ê¸

       ìö¤¸ñນêó 04/11/2-014

£½ນ½¡¿´½¡¾ນ®ðìò¹¾ນ          ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ

       ທ່ານ ນ. ນັດ ຊະຣີ ນັນ ທິວາ ຊະຣິນ

       ທ່ານ ຊາດ ຊາຍ ສູນ ທອນ ກຽດ ຕິູ 

       ທ່ານ ວິ ໄຊ ນາຣົງວານິດ

       ທ່ານ ນາງ ພັນ ນີ  ເລີດ ຈັນ ຍາ ກູລ

       ທ່ານ ນາງ. ສີ ຣະ ນີ ພູ ພັດ

       ທ່ານ ບາ ວອນ ສີ ສະ ຫງ່າ ຕຣະ ກູນ

£½ນ½®ðìò¹¾ນ               ທ່ານ ບາ ວອນ ສີ ສະ ຫງ່າ ຕຣະ ກູນ °øûº¿ນ¸¨¡¾ນÃ¹¨ú

       êÈ¾ນ ວີ¡ò© ລີ້´ìñ©ª½ນ½²ñນ ຜູ້ອຳນວຍການ-ການÀ¤òນ

ສຳນັກ¡¤¾ນ      ê½ນ¾£¾ນ ¡½¦ò¡ºນÄê ¥¿¡ñ© 

       ÎÈ¸¨ 14- , «½Îöນ ®øìò¥ñນ, ®É¾ນ Â²ນ¦ó-ນ¸ນ 

       À´õº¤ ¦ó¦ñ©ª½ນ¾¡

       ນ½£ºນÍ¸¤¸¼¤¥ñນ, ¦¯¯ì¾¸

°øÉ¡¸©¦º®®ñ§ó       ®ðìò¦ñ© À£²óÀºñ´¥ó ì¾¸ ¥¿¡ñ©

       §˜ນ 3 Œ 4 ªô¡ À£²ó ê¾¸À¸ó

       «½Îöນ 23 ¦ò¤¹¾

       ªøÉ ¯ນ. 6978

       ນ½£ºÍ¸¤¸¼¤¥ñນ, ¦ ¯ ¯ ì¾¸

                  

ທ່ານ ບາວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກຸນ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
31 ມີນາ 2016

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ່ານ ບາວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກຸນ ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນຈາກໜ້າ 06 ຫາ 39 ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015, 

ຜົນການດຳເນີນງານທາງການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສຳລັບໄລຍະການບັນຊີຈາກ ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 ຫາ 31 ທັນວາ 2015 

ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານທາງການເງິນສາກົນ (IFRS).

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ("ທະນາຄານ") ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະກຽມເອກະສານ  ລາຍງານການເງິນ

ສະບັບນ້ີ ບົນພ້ືນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, 

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສຳລັບໄລຍະ ການບັນຊີຈາກ ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 ຫາ 31 ທັນວາ 2015 

ແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານທາງການເງິນສາກົນ (IFRS). ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

i)  ນຳໃຊ້ຫຼັກການບັນຊີທີ່ເໝາະສົມ, ມີການຕັດສິນ, ຄາດຄະເນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ນຳມາປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ii)  ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກົນ ("IFRS") ຫຼື ໃນກໍລະນີຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກຫຼັກການໃນການນຳສະ

ໜີຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ທາງທະນາຄານຈະຕ້ອງແຈ້ງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ, ອະທິບາຍເຫດຜົນຕົວຈິງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຍອມຮັບ

ຄວາມເຫັນແບບມີເງື່ອນໄຂໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ.

iii)  ເກັບຮັກສາເອກະສານດ້ານການບັນທຶກບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຍໃນອົງກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

iv)  ປະຕິບັດຂ້ັນຕອນທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອຄວາມປອດໄພຂອງຊັບສິນຂອງທະນາຄານເພ່ືອປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນການ ສ້ໍໂກງ, ຂ້ໍຜິດພາດ 

ແລະ ອື່ນໆ;

v)  ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ບົນພື້ນຖານການດຳເນີນງານທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ ທະນາຄານຄາດຄະເນວ່າບໍ່ເໝາະສົມ

ທີ່ທາງທະນາຄານຈະດຳເນີນງານຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ; ແລະ

vi)  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊ້ີນຳທະນາຄານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຕ່ໍບັນຫາສຳຄັນທ່ີ ອາດມີຜົນກະທົບຕ່ໍການດຳເນີນງານ

ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜົນດຳເນີນງານ ແລະ ທະນາຄານຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນສາມາດເຫັນຜົນ

ໄດ້ໃນບົດລາຍງານ ການເງິນຂອງທະນາຄານ.

ຄະນະບໍລິຫານໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທາງສະພາບໍລິຫານໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍ

ງານການເງິນ.

ê½ນ¾£¾ນ ¡½¦ò¡ºນÄê ¥¿¡ñ© 
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະບໍລິຫານຕໍ່ເອກະ
ສານລາຍງານການເງິນ

ການອະນຸມັດເອກະສານລາຍງານການເງິນ

-------------------------------------



ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ (ທະນາຄານ) 
ເຊ່ີງປະກອບດ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ແລະ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ ແລະ 
ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສຳລັບໄລຍະການບັນຊີ ຈາກວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014 ຫາ 31 ທັນວາ 2015 ແລະ ບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການ
ບັນຊີທ່ີສຳຄັນ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານເຊິ່ງນຳໃຊ້ພື້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍທາງການບັນຊີ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ໃນບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນເລກທີ 2 ແລະ 3 ຂອງບົດລາຍ
ງານການເງິນ.

ຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການລາຍ
ງານການເງິນສາກົນ (IFRS) ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນຂອງທະນາຄານມີຄວາມຈຳເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນສະບັບນີ້ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ປາດສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ອາດຈະເກີດການສໍ້ໂກງ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ແມ່ນການອອກຄຳເຫັນຕ່ໍເອກະສານລາຍງານການເງິນດ່ັງກ່າວ ໂດຍອີງຕາມການກວດສອບຂອງພວກ
ຂ້າພະເຈົ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການກວດສອບ. ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວກຳນົດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າ 
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັນຍັດດ້ານ ຈັນຍາບັນ, ວາງແຜນ ແລະ ດຳເນີນການກວດສອບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫ່ຍຫຼວງ.

ຂັ້ນຕອນການກວດສອບລວມມີ: ການດຳເນີນເກັບກຳເອົາຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຈຳນວນເງິນ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃນເອກະ
ສານລາຍງານການເງິນ. ຂ້ັນຕອນໃນການເລືອກແມ່ນຂ້ືນກັບການພິຈາລະນາຂອງຜູ້ກວດສອບ, ເຊ່ີງປະກອບດ້ວຍການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂ້ໍຜິດ
ຜາດທີ່ສຳຄັນຂອງບົດລາຍງານຖານະການເງິນວ່າເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຂໍ້ຜິດຜາດໃນການການປະເມີນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ 
ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນທ່ີກ່ຽວພັນກັບການກະກຽມ ແລະ ການນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານຖານະການເງິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ເພື່ອອອກແບບຂັ້ນຕອນການກວດສອບທີ່. ສົມເຫດສົມຜົນຕາມສະພາບການ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບ
ການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານ. ການກວດສອບນີ້ ຍັງໄດ້ລວມເອົາທັງການປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງນະໂຍບາຍບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 
ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງການຄາດຄະເນການບັນຊີທີ່ຄະນະບໍລິຫານໄດ້ວາງອອກ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຍັງປະເມີນພາບລວມຂອງການນຳ
ສະເໝີເອກະສານລາຍງານ ການເງິນອີກດ້ວຍ. 

ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫຼັກຖານໃນການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ

ເຖິິງ: ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກວດສອບ

ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ກວດສອບ
　　

ບໍລິສັດ ເຄພີເອັມຈີ ລາວ ຈຳກັດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
31 ມີນາ 2016

ໃນຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້າ, ເອກະສານລາຍງານຖານະການເງ ິນສະບັບນີ ້ ໄດ້ສະແດງຖານະການເງ ິນອັນຖືກຕ້ອງຂອງ
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ແລະ ລວມທັງຜົນປະກອບການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ 
ສຳລັບໄລຍະການບັນຊີຈາກ ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 ຫາ 31 ທັນວາ 2015 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການລາຍງານທາງການເງິນ
ສາກົນ (IFRS).

-------------------------------------
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ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 

ຊັບສິນ 31 ທັນວາ
2015

ບົດອະທິ
ບາຍ

9 348,246,736ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທ່ົາເງິນສົດ

ເງິນລົງທຶນ 10

11

12

13 5,002,329

ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າແກ່ລູກຄ້າ

ສ່ິງທ່ີໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ອຸປະກອນ 

ຊັບສົມບັດຄົງທ່ີບ່ໍມີຕົວຕົນ

ຊັບສິນອ່ືນໆ 14,19

ລວມຍອດຊັບສິນ

ໜ້ີສິນ ແລະ ທຶນ

4,428,300

ເງິນຝາກລະຫວ່າງທະນາຄານ 19  168,705,500  

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ 14,042,079
25,000,000

104,205,752

9,426,927

679,057,623

679,057,623

169,260,275

205,213,456
4,597,160

300,000,000

299,986,732

379,070,891

ໜ້ີສິນ

ໜ້ີສິນອ່ືນໆ

15

16,19

17

ລວມຍອດໜ້ີສິນ

ທຶນ

ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ

ຂາດທຶນສະສົມ (13,268)

ລວມຍອດທຶນ 

ລວມຍອດໜ້ີສິນ ແລະ ທຶນ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອ່ືນ 19

(ພັນກີບ)

Ã®ì¾¨¤¾°öÄ©É»ñ®
ສຳລັບໄລຍະການບັນຊີ

ຈາກວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 

ບົດອະທິ
ບາຍ

6,481,218
(3,941,829)

ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ

4

ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານດອກເບ້ຍ 19

19

11

ລາຍຮັບສຸດທິດອກເບ້ຍ 2,539,389

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ
ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ
ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າສຸດທິ

1,379,194

(229,815)

1,149,3795

ລາຍຮັບການດຳເນີນງານສຸດທິ 3,688,768

ຂາດທຶນຈາກການດ້ອຍຄ່າຊັບສິນທາງການເງິນ
ລາຍຮັບຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ລາຍຮັບອ່ືນໆ
ລວມລາຍຮັບການດຳເນີນງານ

(522,023)

6,593,255

 121,484

9,881,484

ລາຍຈ່າຍການດຳເນີນງານ
ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຼຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສ່ືອມ
ລາຍຈ່າຍການດຳເນີນງານອ່ືນໆ
ລວມລາຍຈ່າຍການດຳເນີນງານ

3,281,465

2,301,868

4,284,034

9,867,367

6

7,19

ຂາດທຶນຕ່ໍຫຸ້ນ
ຂາດທຶນຕ່ໍຫຸ້ນພ້ືນຖານ (ກີບ) 0.44

ລາຍຮັບອ່ືນໆ
ລາຍຮັບອ່ືນໆໃນປີ, ອາກອນສຸດທິ

ລວມລາຍຮັບອ່ືນໆ

-

(13,268)

ກຳໄລກ່ອນການຈ່າຍອາກອນ
ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານອາກອນ
ຂາດທຶນພາຍໃນປີ 

14,117

27,385

(13,268)

8

ຫາ 31 ທັນວາ 2015
(ພັນກີບ)

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນ້ີ. ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນ້ີ.
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ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນ້ີ.

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ  / 25

ບົດ
ອະ

ທິບ
າຍ

ຊ້ອ
ນທ້

າຍ
 ເ
ປັນ

ພາ
ກສ່

ວນ
ໜຶ່
ງຂ

ອງ
ເອ

ກະ
ສາ

ນລ
າຍ

ງາ
ນກ

ານ
ເງິ
ນສ

ະບັ
ບນີ້

.

ໃບ
ລາ

ຍງ
ານ

ຜົນ
ໄດ້

ຮັບ
  

ທະ
ນາ

ຄາ
ນ 

ກະ
ສິກ

ອນ
ໄທ

 ຈ
ຳກ

ັດ 

ສຳ
ລັບ

ໄລ
ຍະ

ກາ
ນບັ

ນຊີ
ຈາ

ກ 
ວັນ

ທີ 
04

 ພ
ະຈິ

ກ 
20

14
 ຫ

າ 
31

 ທັ
ນວ

າ 
20

15
ອອ

ກທຶ
ນຈົ

ດທ
ະບ

ຽນ
 ໃ

ນວັ
ນທີີ

 0
4 

ພະ
ຈິກ

 2
01

4
ຂາ

ດທຶ
ນພ

າຍ
ໃນ

ປີ 
ຍອ

ດເ
ຫຼືອ

ບັນ
ຊີໃ

ນວັ
ນທີ

 3
1 

ທັນ
ວາ

 2
01

5

 
30

0,
00

0,
00

0 
 

 
  

  
-

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
-  

  
  

  
 (1

3,
26

8)

  
  

  
  

  
30

0,
00

0,
00

0 
 

  
  

  
 (1

3,
26

8)

ທຶນ
ຈົດ

ທະ
ບຽ

ນຖ
ອກ

ແລ້
ວ 

   
 ຂ

າດ
ທຶນ

ສະ
ສົມ

ລວ
ມ

30
0,
00

0,
00

0

29
9,
98

6,
73

2

(1
3,
26

8) ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສຳລັບໄລຍະການບັນຊີ

ຈາກວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 

ບົດອະທິບາຍ

17

9

ກະແສເງິນສົດຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ
ກຳໄລກ່ອນຫັກອາກອນ
ການດັດແກ້:
   ຄ່າຫຸ້ຼຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສ່ືອມ
   ຄັງແຮສຳລັບໜ້ີເສຍ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ (ເງິນສຳຮອງ)
   ກຳໄລຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
   ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ
   ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
   ຮັບດອກເບ້ຍ
   ຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງ           
ຊັບສິນ / ໜ້ີສິນຈາກການດຳເນີນງານ

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳທາງການເງິນ

     ລາຍຮັບຈາກການອອກຮຸ້ນສາມັນ
ເງິນສົດສຸດທິທ່ີໃຊ້ເຂ້ົາໃນກິດຈະກຳທາງການເງິນ

ການເພ່ີມຂ້ຶນສຸດທິຂອງເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທ່ົາເງິນສົດ

     ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທ່ົາເງິນສົດ ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທ່ົາເງິນສົດ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ການປ່ຽນແປງຊັບສິນຈາກການດຳເນີນງານເພ່ີມຂ້ຶນ (ຫຸຼດລົງ)
   ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານກາງ
   ເງິນຝາກລະຫວ່າງທະນາຄານ
   ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າແກ່ລູກຄ້າ
   ຊັບສິນອ່ືນໆ
ການປ່ຽນແປງໜ້ີສິນຈາກການດຳເນີນງານເພ່ີມຂ້ຶນ (ຫຸຼດລົງ)
   ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ 
   ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອ່ືນ 
   ຫນ້ີສິນອ່ືນໆ
ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ

300,000,000

 300,000,000

348,246,736

 -

 348,246,736

(14,042,079)
 (168,705,500)
(104,254,158)
 (2,554,434)

169,260,275
205,213,456

1,512,031
89,977,861

14,117

2,301,869
523,873

 (474,149)
(6,481,218)
3,941,829
4,606,034
(884,085)

3,548,270

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳການລົງທຶນ    

    ລາຍຈ່າຍໃນການລົງທຶນ
     ລາຍຈ່າຍໃນສ່ິງທ່ີໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ອຸປະກອນ 
     ລາຍຈ່າຍໃນການຊ້ືຊັບສົມບັດທ່ີບ່ໍມີຕົວຕົນ
ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳການລົງທຶນສຸດທິ

(25,000,000)

(10,206,773)

(6,524,352)

(41,731,125)

ຫາ 31 ທັນວາ 2015
(ພັນກີບ)

24 / ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
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ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ

2. ພື້ນຖານຂອງການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ

3. ສະຫຼຸບບັນດານະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ເປັນສາລະສຳຄັນຕ່າງໆ
ບັນດານະໂຍບາຍບັນຊີທີ່ສຳຄັນດັ່ງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນທະນາຄານໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ("ທະນາຄານ") ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດທ່ີລົງທຶນ 100% ເຊ່ິງໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ 

ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ມີສຳນັກງານຕ້ັງຢູ່ ໜ່ວຍ 14 ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ທະນາຄານໄດ້ຖອກທຶນຈົດທະບຽນຄົບຕາມຈຳນວນມູນຄ່າ 300 ຕ້ື ຕາມທ່ີໄດ້ຂ້ຶນທະບຽນກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວັນທີ 04 

ພະຈິກ 2014 ໂດຍທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ຫັຼກຊັບຈັດການກອງທຶນກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ຖືຫຸ້ນ 90% ແລະ 1

0%, ຕາມລໍາດັບ.

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  (ສປປ ລາວ) ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດ

ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການທະນາຄານເລກທີ 32/ທຫລ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ("ທຫລ") ລົງວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 

ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 456/ຈທວ ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2013 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ.

ການບໍລິການຫັຼກຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິການທາງການເງິນໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015, ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 17 ຄົນ 

(iv) ການພິຈາລະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ການປະເມີນທາງບັນຊີ

(a) ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນກີບໂດຍໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ທີ່ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ

ດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ.ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນທັງໝົດທີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນມື້ລາຍງານແມ່ນໄດ້ແປງຄ່າເປັນສະກຸນເງິນກີບ

ໃນມື້ທີ່ລາຍການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການແປງຄ່າ ແມ່ນຖືກນຳມາບັນທຶກໄວ້ໃນບົດ

ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ.

(v) ປີການບັນຊີ

         (i)  ພື້ນຖານໃນການກະກຽມ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນແບບສາກົນ (IFRS), ການອອກເອກະສານລາຍ

ງານການເງິນສະບັບນ້ີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2016.

     (ii) ພື້ນຖານການປະເມີນ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄດ້ກະກຽມຂ້ຶນຕາມຫັຼກການຕ້ົນທຶນເດີມ ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ

     (iii) ສະກຸນເງິນຫຼັກ ແລະ ການສະແດງສະກຸນເງິນ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນ້ີ ແມ່ນຖືກສະແດງເປັນສະກຸນເງິນລາວກີບ (ກີບ) ເຊ່ິງເປັນສະກຸນ ເງິນຫັຼກຂອງທະນາຄານ. ຂ້ໍມູນການທາງ

ເງິນທັງໝົດແມ່ນຖືກສະແດງເປັນສະກຸນເງິນກີບລາວ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານ

ລາຍງານການເງິນໃນຫົວໜ່ວຍຫັຼກລ້ານ, ຍົກເວ້ັນກໍລະນີທ່ີລະບຸໄວ້ສະເພາະ.

31 ທັນວາ 2015

(ກີບ)

ໂດລາສະຫະລັດ ("ໂດລາ") 8,130.00

ໄທບາດ ("ໄທບາດ") 225.85
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ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ, ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ມີການພິຈາລະນາ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ສົມມຸດຕິຖານທີ່ມີຜົນ

ກະທົບຕໍ່ໍ ່ ໍ ່ການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແທ້ຈິງ

ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກການປະເມີນ.

ການຄາດຄະເນ ແລະ ການສັນນິຖານ ແມ່ນໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການຄາດຄະເນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຂໍ້ມູມທີ່ສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດເນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ທີ່ມີຕໍ່ຜົນການດັດແປງການຍອມຮັບມູມຄ່າເງິນຢູ່ໃນບົດລາຍທາງການເງິນລວມທັ່ງລາຍ

ການຕ່ໍໄປນ້ີ:

ບົດອະທິບາຍ: 7 ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 ແລະ ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015. ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທຳອິດທີ່

ທະນາຄານກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ຖືກອະນຸມັດ ໂດຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.



(b) ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ

(ii) ການຈັດປະເພດ

(iii) ການຕັດບັນຊີ

(i) ການຮັບຮູ້ 
ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູູກຄ້າ, ເງິນຝາກຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ແມ່ນໃນມ້ືທ່ີເກີດຂ້ຶນລົງໃນວັນທີທ່ີເກີດຂ້ຶນຈິງ. ເຄ່ືອງມີທາງການເງິນອ່ືນໆ 

(ລວມທັງການຊ້ືຂາຍບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນ) ແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ບັນທຶກໃນມ້ີຊ້ືຂາຍຕົວຈິງ, ຊ່ຶງເປັນມ້ີທ່ີທະນາຄານເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງ

ສັນຍາໃນເຄ່ືອງມືການເງິນນ້ັນໆ.  

ຊັບສິນ ຫືຼ ໜ້ີສິນ ທາງການເງິນຈະຖືກຕີມູນຄ່າຕົວຈິງ (fair value) ບວກກັບ ສຳລັບລາຍການທ່ີບ່ໍຖືກຕີມູນຄ່າຕົວຈິງເປັນຜົນ ກຳໄລຫືຼຂາດທິນ 

ໃຫ້ເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດ້ານທຸລະກຳລວມເຂ້ົາໃນມູນຄ່າຕົວຈິງ.

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ທະນາຄານຈັດປະເພດຊັບສິນທາງການເງິນເປັນປະເພດດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

-       ເງິນກູ້ ແລະ ໜ້ີຕ້ອງຮັບ;

-      ການລົງທຶນທ່ີຖືກຄອງໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ
-       ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຈາກກຳໄລຂາດທຶນຂອງຫັຼກຊັບເພ່ືອການຄ້າໜ້ີສິນດ້ານການເງິນ

ທະນາຄານຈັດປະເພດໜ້ີສິນທາງການເງິນ ທ່ີນອກເໜືອຈາກການຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນ ແລະ ຂ້ໍຜູກພັນທາງດ້ານສິນເຊ່ືອຕາມປະເມີນການເຊ່ືອ

ຄ່າຂອງຕ້ົນທຶນ.

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ທະນາຄານຈະຕັດຊັບສິນທາງການເງິນອອກຈາກບັນຊີ ເມ່ືອສິດທິຕາມສັນຍາທ່ີຈະໄດ້ຮັບກະແສເງິນສົດຈາກຊັບສິນໝົດອາຍຸການ ຫືຼ ເມ່ືອທະນາຄານ

ໂອນກຳມະສິດທ່ີຈະໄດ້ຮັບເງິນຈາກທຸລະກຳພ້ອມທັງການໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນຈາກການເປັນເຈ້ົາຂອງ ຫືຼ ເມ່ືອທະນາຄານບ່ໍໄດ້ໂອນ 

ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງໃດໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເປັນເຈ້ົາຂອງ ອັນເນ່ືອງມາຈາກທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຮັກສາການຄວບຄຸມຊັບສິນດ້ານການເງິນດ່ັງກ່າວ.

ໃນການຕັດບັນຊີຂອງຊັບສິນດ້ານການເງິນ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຍັງເຫືຼອຂອງຊັບສິນ (ຫືຼ ມູນຄ່າຍັງເຫືຼອທ່ີໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ບາງສ່ວນຂອງ

ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຕັດອອກຈາກບັນຊີ) ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຜົນບວກຂອງ (i) ມູນຄ່າທີ່ພິຈາລະນາໄດ້ຮັບ (ລວມມີຊັບສິນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບ ລົບ ໜີ້ສິນທີ່ຕາມ

ມານຳຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບ) ແລະ (ii) ຜົນກຳໄລ ຫືຼ ຂາດທຶນສະສົມ ທ່ີໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ.  

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກຊັບສິນທ່ີຖືກໂອນແລ້ວທ່ີໄດ້ສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ເກັບຮັກສາໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຊັບສິນທ່ີຖືກໂອນນ້ັນແມ່ນເໝາະສົມແກ່ການຕັດອອກຈາກບັນຊີ 

ແມ່ນໃຫ້ຖືວ່າເປັນຊັບສິນ ຫືຼ ໜີ້ສິນຕ່າງຫາກ.ໃນການເຮັດທຸລະກຳທະນາຄານບ່ໍໄດ້ຮັກສາ ຫືຼ ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດຈາກການເປັນ

ເຈ້ົາຂອງ ແລະ ການຮັກສາການຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ຊັບສິນ, ທະນາຄານຈະສືບຕ່ໍບັນທຶກຊັບສິນຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມສືບຕ່ໍຂອງຕົນ ໂດຍຂ້ຶນກັບການ

ປ່ຽນແປງຕາມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທ່ີໄດ້ຖືກໂອນກຳມະສິດ.

ໜ້ີສິນດ້ານການເງິນ

ທະນາຄານຕັດໜ້ີສິນດ້ານການເງິນອອກຈາກບັນຊີ ເມ່ືອພັນທະສັນຍາຂອງທະນາຄານໄດ້ໝົດໄປ, ຖືກຍົກເລີກ ຫືຼ ໝົດອາຍຸການ.
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(iv) ການຕັດບັນຊີຊົດເຊີຍ

ຊັບສິນ ແລະ ໜ້ີສິນດ້ານການເງິນຈະຫັກລົບບັນຊີກັນເອງ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນກ່ໍຕ່ໍເມ່ືອທະນາຄານ

ມີສິດທິຕາມກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້ທ່ີຈະຫັກລົບຈຳນວນດ່ັງກ່າວ ແລະ ຕ້ັງໃຈທ່ີຈະຂາຍ ຫືຼ ຊຳລະສະສາງແບບມູນຄ່າສຸດທິ ຫືຼ ບັນທຶກຊັບສິນ ແລະ 

ໜີ້ສິນຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

(v) ການວັດຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສິນ 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສິນ ຫຼື ໜີ້ສິນດ້ານການເງິນ ແມ່ນຈຳນວນທີ່ໄດ້ມາຈາກມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ຫຼື ໜີ້ສິນຕາມມູນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ ລົບ ການໃຊ້ແທນ

ຄືນແບບເປັນງວດ, ບວກ ຫຼື ລົບ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ໂດຍການໃຊ້ວິທີການຫາເອົາ ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ ບວກກັບ ມູນຄ່າສຸດ

ທ້າຍຂອງຊັບສິນ ມາລົບ ຄ່າເຊື່ອມ.

(vi) ການວັດມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ

ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຈິງ ແມ່ນມູນຄ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ມູນຄ່າທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈະໂອນໜີ້ສິນໃນທາງທຸລະກຳລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມໃນຕະຫຼາດໃນວັນທີມີການວັດມູນຄ່າ, ຫຼື ຢູ່ຕະຫຼາດທີ່ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ທະນາຄານສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນວັນທີວັດມູນຄ່າ. ມູນຄ່າຕົວຈິງຂອງ

ໜີ້ສິນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ເປັນຜົນ.

ເມ່ືອໃດເປັນໄປໄດ້, ທະນາຄານວັດມູນຄ່າຕົວຈິງຂອງຊັບສິນໂດຍໃຊ້ລາຄາອ້າງອີງຈາກຕະຫຼາດ. ຕະຫຼາດຖືວ່າດີ ຖ້າການທຸລະກຳສຳລັບຊັບສິນ 

ຫຼື ໜີ້ສິນໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຖີ່ ແລະ ບໍລິມາດພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຄາໄດ້ເປັນປະຈຳໄດ້.

ຖ້າບ່ໍມີລາຄາອ້າງອີງຈາກຕະຫຼາດ, ທະນາຄານຈະໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆທ່ີນຳໃຊ້ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ ຫີຼກລ້ຽງການໃຊ້ຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ

ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເຕັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕີມູນຄ່າລວມເອົາທຸກໆປັດໃຈທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມໃນຕະຫຼາດໃນການພິຈາລະນະຕີມູນຄ່າທຸລະກຳໃດໜຶ່ງ.

ຫຼັກຖານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຫາມູນຄ່າຕົວຈິງຂອງເຄື່ອງມີດ້ານການເງິນ ແມ່ນເອົາມູນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ລາຄາທຸລະກຳ ເຊັ່ນວ່າ: ລາຄາທີ່ໃຫ້ ຫືຼ 

ຮັບ. ຖ້າທະນາຄານເຫັນວ່າ ມູນຄ່າຕົວຈິງໃນເບື້ອງຕົ້ນແຕກຕ່າງຈາກມູນຄ່າໃນການເຮັດທຸລະກຳ, ຫຼັກຖານໃນການຫາມູນຄ່າຕົວຈິງຈະບໍ່ໄດ້

ມາຈາກລາຄາອ້າງອີງຈາກຕະຫຼາດ ຫືຼ ເຕັກນິກນຳໃຊ້ໃນການຕີມູນຄ່າ, ແຕ່ຈະຕີມູນຄ່າຂອງເຄ່ືອງມືທາງດ້ານການເງິນຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງເບ້ືອງ

ຕົ້ນ ໂດຍການດັດປັບບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕົວຈິງທີ່ບັນທຶກໃນເບືອງຕົ້ນ ແລະ ມູນຄ່າທາງທຸລະກຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສ່ວນຕ່າງ

ຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ຕາມພ້ືນຖານຄວາມເໝາະສົມຂອງອາຍຸການຂອງຊັບສິນ, ແຕ່ຕ້ອງກ່ອນຕອນການຕີມູນຄ່າທ່ີມີຂ້ໍມູນ

ຄົບຖ້ວນຈາກຕະຫຼາດ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ກ່ອນການປິດທຸລະກຳ. 

ຖ້າຊັບສິນ ຫືຼ ໜ້ີສິນທ່ີໄດ້ຫາມູນຄ່າຕົວຈິງຈາກລາຄາປະມູນ ຫືຼ ການຂໍທຽບລາຄາ, ທະນາຄານຈະວັດມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ແລະ ຕຳແໜ່ງຍາວ

ດ້ວຍລາຄາປະມູນ ແລະ ໜີ້ສິນ ແລະ ຕຳແໜ່ງສັ້ນດ້ວຍລາຄາຂໍຊື້. 

ຂະແໜງການດ້ານຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍທະນາຄານ 

ບົນພ້ືນຖານຄວາມສ່ຽງສຸດທິຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫຼາດ ຫືຼ ດ້ານສິນເຊ່ືອ ແມ່ນຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາທ່ີຈະໄດ້ຮັບເວລາຂາຍສຳລັບບາງຄວາມສ່ຽງ. 

ການດັດປັບໃນລະດັບຂະແໜງຈະອີງໃສ່ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນແຕ່ລະປະເພດ ໂດຍອີງຕາມການດັດປັບຕາມຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງມືດ້ານ

ການເງິນໃນຂະແໜງ.   



(c) ເງິນສົດ
ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດປະກອບມີ: ເງິນສົດ ແລະ ຍອດຍັງເຫຼືອກັບທະນາຄານ, ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນລົງທຶນ

ໄລຍະສັ້ນທີ່ມີກຳນົດສາມສິບວັນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າເມື່ອມີການຊື້ ແລະ ສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ຽນຄ່າໜ້ອຍ.

(d) ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ເປັນຊັບສິນທາງການເງິນທ່ີບ່ໍແມ່ນຕາສານອະນຸພັນການຄ້າກັບການໃຊ້ຈ່າຍ ຫືຼ ກຳນົດໄວ້ທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ 

ແລະ ພົວພັນກັບການປ່ຽນແປງໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ທະນາຄານເອງກໍບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຂາຍໃນໄວໆນີ້ ຫຼື ໃນໄລຍະໄກ້ໆນີ້. ເງິນກູ້ ແລະ 

ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແມ່ນວັດແທກຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທຳໃນເບື້ອງຕົ້ນ ບວກ ລາຍການເຄື່ອນ ໄຫວທີ່ກ່ຽວຂອງໂດຍກົງ, ແລະ ພາຍຫຼັງ

ການວັດແທກຄ່າເຊື່ອມຕົ້ນທືນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
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ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຂອງເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຈະຫຼາຍກວ່າໜີ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ຫຼຸດຈາກມື້ທຳອິດທີ່ມີຈຳນວນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ

ການຊຳລະ. ທະນາຄານ ຮັບຮູ້ການໂອນລະຫວ່າງລະດັບຂອງລຳດັບຊັ້ນມູນຄ່າຕົວຈິງ ໃນວັນສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາການລາຍງານບັນຊີທີ່ມີການ

ປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ. (i) ການຮັບຮູ້ ແລະ ການປະເມີນຄ່າ 

ລາຍການຊັັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນບັນທຶກຕາມມູນຄ່າຊື້ ລົບ ໃຫ້ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ແລະ ຄ່າເສື່ອມ ສະສົມ. ການຊື້ຊອບ

ແວຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການດຳເນີນງານທີ່ກ່ຽວພັນກັບອຸປະກອນ ຖືກບັນຈຸໃຫ້ເປັນທຶນຂອງພາກສ່ວນອຸປະກອນ.

ຖ້າຫາກພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງລາຍການຊັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກມັນຈຶ່ງຖືກລົງ

ໃນບັນຊີໃນລາຍການທີ່ແຍກຈາກກັນ (ທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກ) ໃນລາຍການຊັັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ. 

ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກການຂາຍອອກລາຍການຊັັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ ຖືກຮັບຮູ້ເປັນລາຍຮັບອື່ນໃນກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ.

ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນແຫຼ່ງໃຫ້ທຶນແບບຕິດໜີ້ໃຫ້ແກທະນາຄານ. ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ 

ຫັກລົບ ຕົ້ນທຶນທາງກົງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຄິດໄລ່ຕາມມູນຄ່າທຶນຕັດຈຳໜ່າຍໂດຍນຳໃຊ້ດອກເບ້ຍທີ່ມີຜົນ.

(ii) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໃຫ້ເປັນທຶນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດຂອງ

ລາຍຈ່າຍຈະເຂົ້າສູ່ທາງທະນາຄານ. ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທີ່ດຳເນີນການຢູ່ຖືກບັນທຶກເປັນລາຍຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ. 

(i) ສິດທິຜົນປະໂຫຍດໄລຍະສັ້ນຂອງພະນັກງານ

ສິດທິຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານໃນໄລຍະສັ້ນ ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການທີ່ກ່ຽວພັນກັນທີ່ມີໃຫ້. ໜີ້ສິນຖືກຮັບຮູ້ສຳລັບມູນຄ່າທີ່ຄາດ

ວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍ ຖ້າວ່າກຸ່ມນັ້ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍມູນຄ່ານີ້ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກແບບແຜນໃນອະດີດທີ່ໃຫ້ໂດຍ

ລູກຈ້າງ ແລະ ພັນທະສາມາດທີ່ຈະປະເມີນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື. 

(iii) ການຫັກຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ

ການຄິດໄລ່ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແມ່ນການຕັດລາຄາຂອງລາຍການຊັັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ ລົບ ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອໂດຍປະມານໂດຍການ

ນຳໃຊ້ວິທີການຫັກແບບສະເໝີຕົວຕະຫຼອດອາຍຸການນຳໃຊ້ໂດຍປະມານ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ.

ອາຍຸການນຳໃຊ້ໂດຍປະມານຂອງລາຍການຊັັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນມີດັ່ງນີ້:

ການປັບປຸງສິ່ງທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ           20 ປີ

ເຟີນິເຈີ, ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງການ        5 ປີ

ວິທີການຫັກຄ່າຫຸ້ຼຍຫ້ຽນ, ອາຍຸການນຳໃຊ້ ແລະ ມູນຄ່າຍັງເຫືຼອຖືກພິຈາລະນາຄືນໃນມ້ືລາຍງານແຕ່ລະຄ້ັງ ແລະ ດັດແກ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

 

 

(vii) ການລະບຸ ແລະ ການວັດການດ້ອຍຄ່າ

ໃນວັນທີລາຍງານແຕ່ລະວັນ, ທະນາຄານ ປະເມີນວ່າມີຊັບສິນດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໃນມູນຄ່າຕົວຈິງ ຈະຖືກ ບັນທຶກການດ້ອຍຄ່າ. 

ຊັບສິນດ້ານການເງິນ ຫຼື ກຸ່ມຊັບສິນດ້ານການເງິນຈະບັນທຶກການດ້ອຍຄ່າ ເມື່ອມີຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດການສູນເສຍຫຼັງຈາກຮັບ

ຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງຊັບສິນ ແລະ ເຫດການສູນເສຍມີຜົນກະທົບຕໍ່ກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດຂອງຊັບສິນທ່ີສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.

ຫັຼກຖານທ່ີຊັບສິນທາງການເງິນມີການດ້ອຍຄ່າລວມມີ: ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທ້າງດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຜູ້ອອກ, ການຜິດນັດການຊຳລະ ຫືຼ ການ

ກະທຳຜິດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ການປັບໂຄງສ້າງຂອງເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນລ່ວງໜ້າໂດຍທະນາຄານອີງໃສ່ເງ່ືອນໄຂທ່ີວ່າທະນາຄານຈະບ່ໍພິຈາລະນາ ຫືຼ ມີສ່ິງ

ບົງບອກວ່າຜູ້ກູ້ ຫືຼ ຜູ້ອອກ ຈະປະກາດ ລ້ົມລະລາຍ, ການຂາດຫາຍໄປຂອງຕະຫຼາດທຶນ ຫືຼ ມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບກຸ່ມຊັບສິນເຊ່ັນວ່າ: ການປ່ຽນແປງ

ທາງລົບໃນສະຖານະການສຳລະຄືນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຜູ້ອອກ ຢູ່ໃນກຸ່ມ ຫືຼ ມີເຫດການທາງເສດຖະກິດທ່ີກ່ຽວໂຍງກັບການຜິດນັດການຊຳລະພາຍໃນກຸ່ມ.

ທະນາຄານ ພິຈາລະນາຫັຼກຖານຂອງການດ້ອຍຄ່າຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ການລົງທຶນມີອາຍຸການໃນລະດັບສະເພາະ ແລະ ລະດັບລວມ. 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຫັຼກຊັບພາກສ່ວນບຸກຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈະປະເມີນການດ້ອຍຄ່າເປັນແຕ່ລະລາຍ. ລາຍການທ່ີພົບວ່າບ່ໍມີການດ້ອຍ

ຄ່າຈະປະເມີນການດ້ອຍຄ່າລວມກັນເປັນແບບທ່ີເກີດຂ້ຶນແລ້ວແຕ່ກຳນົດບ່ໍໄດ້. ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຫັຼກຊັບການລົງທຶນທ່ີມີອາຍຸການຂອງ

ແຕ່ລະບຸກຄົນ ຖ້າບ່ໍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈະປະເມີນການດ້ອຍຄ່າຮ່ວມກັນ ໂດຍການລວມເອົາເຂ້ົາກັນກັບເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຫັຼກຊັບ

ການລົງທຶນທ່ີມີອາຍຸການທ່ີມີລັກສະນະຄວາມສ່ຽງຄ້າຍຄືກັນ. 

ການສູນເສຍຈາກການດ້ອຍຄ່າໃນຊັບສິນຕີມູນຄ່າຈາກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແມ່ນຄຳນວນຈາກການເອົາສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ມູນຄ່າສຸດທິທາງບັນຊີ ແລະ 

ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດ, ໂດຍຫັກລົບກັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ທຳອິດຂອງຊັບສິນທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ການສູນເສຍຈາກການດ້ອຍຄ່າຈະລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຈະບັນທຶກໃນບັນຊີເງິນແຮຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ຫືຼ ຫັຼກຊັບ

ການລົງທຶນທ່ີມີກຳນົດ. ດອກເບ້ຍຈາກຊັບສິນທ່ີມີການດ້ອຍຄ່າຈະສືບຕ່ໍບັນທຶກໂດຍໂດຍອີງຕາມຫັຼກການຂອງບັນຊີ. ຖ້າເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນຫັຼງຈາກ

ຊັບສິນໄດ້ມີການດ້ອຍຄ່າ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າສູນເສຍ ຈາກການດ້ອຍຄ່າຫຸຼດລົງ, ການຫຸຼດລົງຂອງມູນຄ່າການດ້ອຍຄ່າຈະຖືກຫັກກັບຜ່ານບັນຊີລາຍຮັບ

ແລະ ລາຍຈ່າຍ.ທະນາຄານ ຈະຈົດອອກລາຍການບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຫັຼກຊັບການລົງທຶນ, ອາດຈະຈົດອອກບາງສ່ວນ 

ຫືຼ ຈົດອອກໝົດເລີຍ ແລະ ບ່ໍວ່າຈະແມ່ນບັນຊີເງິນແຮກ່ຽວກັບການສູນເສຍຈາກການດ້ອຍຄ່າ, ເມ່ືອທະນາຄານເຫັນວ່າບ່ໍມີທ່າທາງວ່າຈະເກັບໄດ້ຄືນ.

  

(e) ຊັັບສົມທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ 

(f) ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ

(g) ພັນທະສະຫວັດດີການພະນັກງານ
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(i) ອາກອນພາຍໃນປີ

ອາກອນຫມູນວຽນລວມມີ ອາກອນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ຫຼື ໄດ້ຈ່າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍໄດ້ ຫຼື ຂາດທຶນທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນພາຍໃນປີ ແລະ 

ການດັດແກ້ອາກອນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ຫຼື ໄດ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປີຜ່ານມາ. ມັນຖືກວັດແທກໂດຍການນຳໃຊ້ອັດຕາອາກອນຕາມກົດຫມາຍ

ຫຼື ຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງກົດຫມາຍໃນມື້ອອກບົດລາຍງານ. ນອກນັ້ນອາກອນຫມູນວຽນຍັງກວມເອົາອາກອນທີ່ເກີດຈາກເງິນປັນຜົນອີກດ້ວຍ.  

(ii) ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ

(iii) ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານພາສີ

ໃນການກຳນົດມູນຄ່າຂອງອາກອນຫມູນວຽນ ແລະ ອາກອນເຍ້ືອນຊຳລະ, ທາງທະນາຄານພິຈາລະນາຜົນກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງພາສີ, ລວມທັງ

ພາສີທ່ີຕ້ອງຊຳລະເພ່ີມ ແລະ ດອກເບ້ຍທ່ີເໝາະສົມ. ການປະມານການນ້ີຂ້ຶນກັບການຕີລາຄາ ແລະ ສົມມຸດຖານ ແລະ ອາດພົວພັນເຖິງການ

ຕັດສິນໃຈຕໍ່ກັບເຫດການໃນອະນາຄົດ.ຂໍ້ມູນໃຫມ່ໆອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ທະນາຄານປ່ຽນການຕັດສິນໃຈໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມພຽງພໍຂອງອາກອນຄ້າງ

ຈ່າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ. 

ການປ່ຽນແປງໃນອາກອນຄ້າງຈ່າຍຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການຈ່າຍອາກອນໃນໄລຍະເວລາທ່ີໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈ

ອາກອນເຍ້ືອນຊຳລະ ຖືກຮັບຮູ້ເມ່ືອມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນບາງເວລາ ລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜ້ີສິນສຳລັບຈຸດປະສົງລາຍ

ງານການເງິນ ແລະ ຈຸດປະສົງການເກັບອາກອນ. ອາກອນເງິນໄດ້ຖ້າການຕັດບັນຊີບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ສຳລັບຄວາມແຕກຕ່າງບາງເວລາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

ການເລີ່ມຕົ້ນຮັບຮູ້ຂອງຊັບສິນ ຫຼື ໜີ້ສິນໃນລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ແມ່ນການລວມທຸລະກິດ ແລະ ບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການບັນຊີ ແລະ ອາກອນຈາກ

ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ.

ຊັບສິນອາກອນເຍື້ອນຊຳລະຖືກຮັບຮູ້ສຳລັບການຂາດທຶນທາງອາກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້, ສິນເຊື່ອທາງອາກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ແລະ ຖືກຫັກອອກຊົ່ວຄາວ

ສ່ວນທ່ີແຕກຕ່າງຈາກຂອບເຂດທ່ີເປັນໄປໄດ້ວ່າອາກອນລາຍໄດ້ໃນອະນາຄົດຈະເກີດຂ້ຶນໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບທ່ີພວກມັນໃຊ້ໄດ້. ຊັບສິນອາກອນ

ເງິນໄດ້ຖ້າການຕັດບັນຊີຖືກກວດກາໃນແຕ່ລະວັນທີທ່ີລາຍງານ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດມັນນ້ອຍລົງ ເຊ່ິງຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປທ່ີຜົນປະໂຫຍດທາງ

ດ້ານອາກອນຈະຖືກຮັບຮູ້ອີກ.

ຊັບສິນອາກອນເຍ້ືອນຊຳລະທ່ີບ່ໍທັນໄດ້ຮັບຮູ້ຖືກປະເມີນການໃຫມ່ໃນແຕ່ລະວັນທີທ່ີລາຍງານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີວ່າອາກອນ

ລາຍໄດ້ໃນອະນາຄົດຈະເກີດຂຶ້ນກັງກັນຂ້າມກັບທີ່ຖືກໃຊ້.

ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະຖືກວັດແທກທີ່ອັດຕາອາກອນທີ່ຄາດການວ່າຈະໃຊ້ກັບຄວາມແຕກຕ່າງຊົ່ວຄາວເມື່ອປີ້ນກັບ, ໂດຍໃຊ້ອັດຕາອາກອນທີ່

ປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີທີ່ລາຍງານ.

ການວັດມູນຄ່າຂອງ ອາກອນເຍ້ືອນຊຳລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທາງດ້ານອາກອນທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມຫລັກການທ່ີທະນາຄານຄາດວ່າ, 

ໃນວັນທີທີ່ລາຍງານ, ເພື່ອກູ້ຄືນ ຫຼື ຊຳລະມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງຕົນ.

ເງິນແຮ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ອີງຕາມຜົນການດຳເນີນນງານທີຜ່ານມາ, ສາຂາມີພັນທະຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ພັນທະທີ່ ຄາດຄະເນໄວ້ ແລະ ມີຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ແນ່ນອນວ່າ ປະໂຫຍດໃນທາງທຸລະກິດຈະຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊຳລະໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ. ການປະເມີນໜີ້ສິນ ຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍ

ການຫຼຸດກະແສເງິນສົດກ່ອນອັດຕາອາກອນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າເງິນໃນຕະຫຼາດ.

(h) ພັນທະສະຫວັດດີການພະນັກງານ

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຖືກຮັບຮູ້ໃນກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການດອກເບ້ຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່

ມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຄາດຄະເນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງເງິນສົດ ຕະຫຼອດເຖິງການຄາດຄະເນອາຍ

ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ (ຫຼື ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ໃນໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າ) ເພື່ອຍົກຍອດຊັບສິນ ຫຼໍື ໜີ້ສິນທາງ

ການເງິນ. ເມື່ອມີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດໃນອານາຄົດ ໂດຍພິຈາລະນາຕາມ

ເງື່ອນໄຂສັນຍາເຄື່ອງມືທາງການເງິນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຂາດທຶນໃນອານາຄົດ.

ການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ ປະກອບດ້ວຍຕົ້ນທຶນຂອງທຸລະກຳ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ຊຳລະ ຫຼື ລາຍຮັບທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ

ອັດຕາດອກເບ້ຍທ່ີມີປະສິດທິພາບ. ຕ້ົນທຶນຂອງທຸລະກຳ ປະກອບດ້ວຍຕ້ົນທຶນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນໂດຍກົງທ່ີກ່ຽວກັບການຮັບມາ ຫືຼ ຈ່າຍອອກຂອງຊັບສິນ 

ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ. 

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນ.

(i) ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີຜົນຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນໄດ້ລວມ

ຢູ່ໃນຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າອື່ນໆຖືກຮັບຮູ້ໃນບໍລິການພົວພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ດຳເນີນກງານ. ຖ້າຫາກຂໍ້ຜູກມັດທາງເງິນກູ້ບໍ່ໄດ້ຄາດ

ຫວັງຕ່ໍກັບຜົນຂອງການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້, ຈາກນ້ັນຄ່າທຳນຽມທ່ີຜູກມັດທ່ີພົວພັນກັບເງິນກູ້ຖືກຮັບຮູ້ຕາມກົດເກນເສ້ັນຊ່ືພາຍໃນໄລຍະເວລາທ່ີຜູກມັດ.

ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າອື່ນໆທີ່ພົວພັນໂດຍກົງຕໍ່ລາຍການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມບໍລິການຕ່າງໆ, ທີ່ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ການບໍລິການ

ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.

(j) ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາກອນກຳໄລແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມກົດຫມາຍອາກອນປະຈຸບັນ. ຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ໃນໃບລາຍງານກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຍົກເວັ້ນທີ່ພົວພັນກັບລາຍ

ການບັນທຶກໂດຍກົງຈາກບັນຊີຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໃນກຳໄລຂາດທຶນທີ່ກວ້າງກວ່າອີກ.

(k) ອາກອນກຳໄລ ໃນພາກປະຕິບັດຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ທາງທະນາຄານໃຫ້ໜັງສືຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນ ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍໜັງສືສິນເຊ່ືອ, ໜັງສືຄ້ຳປະກອບ 

ແລະ ການຍອມຮັບ. ໜັງສືຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເບ້ືອງຕ້ົນໃນໃບລາຍງານການເງິນ (ຢູ່ໃນ  ' ໜ້ີສິນອ່ືນໆ ' ) ກັບມູນຄ່າຍຸດຕິ

ທຳທີ່ເປັນລາຍຮັບສູງ. ພາຍຫຼັງຮັບຮູ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໜີ້ສິນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ແຕ່ລະການຄ້ຳປະກັນແມ່ນຖືກວັດແທກມູນຄ່າທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງ

ການຮັບຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນໜ້ອຍກວ່າການຮັບຮູ້ຄ່າເສື່ອມ ສະສົມໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ແລະ ການຄາດຄະເນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລາຍຈ່າຍຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ຊຳລະໜີ້ສິນທາງການເງິນຕ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄ້ຳປະກັນ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຕ່າງໆຂອງໜີ້ສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃນ ' ລາຍຈ່າຍຈາກການ

ຂາດທຶນດ້ານສິນເຊື່ອ'. ລາຍຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃນ ລາຍຮັບສຸດທິຈາກຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ' 

ບົນພຶ້ນຖານອາຍຸຂອງການຄ້ຳປະກັນ.

(l) ໜັງສືຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນ

   



(m)

4 .

5 .

(n)

ເງິນລົງທຶນ

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

2,641,727

2,199,228

1,742,601

95,890

3,743,601
6,481,218

725,468

37,698

2,539,389

3,941,829

²¾¡¦È¸ນê†¡È¼¸¢Éº¤

ເງິນແຮສຳລັບໜີ້ສິນທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍສຸດທິ

²¾¡-¦Ȩ̀ ນ-ê†¡È¼ -̧¢Éº¤-¡ñ®ê½ນ¾£¾ນ Á È́-ນ²¾¡-¦Ȩ̀ ນê†-́ ó-£¸¾ -́º¾©-¦¾´¾--©Â©¨ê¾¤¡ö¤ --Íõ ê¾¤-ºÉº´ê†-¥½-£¸®  £÷-́ ²¾¡ ¦Ȩ̀ ນ-º̂ນ Íõ -́ ó-

º¿ນ¾-©ê†-²íນ-À©ນªÒ-¡ñ®-²¾¡-¦Ȩ̀ -ນº̂ນ êúó-¡È¼ -̧¢Éº¤-¡ñນ¡ñ®-¡¾ນªñ-©¦òນÃ¥¡È¼¸¡ñ®-¡¾ນÀ¤ò-ນÁì½ -¡¾--ນດຳເນີນງານ Íõ ê½ນ¾£¾ນ²Éº´¡ñ®-²¾¡

¦Ȩ̀ -ນ©„¤-¡È¾ -̧́ ó-¡¾ນ-£¸®-£÷́ -»Ȩ̀ -́ກັນ Íõ -́ ó-º¿ນ¾-©ê†-²í-ນÀ©„ນ. ²¾¡-¦Ȩ̀ ນ-ê†-¡È¼ -̧¢Éº¤--º¾©--À ñ̄--ນ®÷¡£ö-ນ Íõ ®ð-ìò-¦ñ-© -Áì½- -ì¸´êñ¤-¦½-́ ¾§ò¡£º®

£ö̧ -¢º¤-®÷¡ £ö-ນÃ©-Î‡¤-ê†-«õ-̧ È¾-À ñ̄-ນ²¾¡¦Ȩ̀ -ê†-¡È¼¸¢Éº¤.

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ

ì¾¨»ñ®©º¡À®û̈ ¦÷©êò

ເງິນແຮສຳລັບໜີ້ສິນທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມື່ອທະນາຄານຕ້ອງສະແດງພັນທະ (ທາງກົດໝາຍ ຫຼື ການສ້າງຂຶ້ນ) ອີງຕາມຜົນ

ໄດ້ຮັບທີ່ຜ່ານມາ ແລະອາດຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າການຮົ່ວໄຫຼຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກິດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຳລະໜີ້ສິນ 

ແລະ ການປະເມີນການທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ສາມາດຄຳນວນຕາມພັນທະທ່ີຊຳລະ. ລາຍຈ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນແຮຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ສະແດງໃນ ໃບລາຍງານ

ຜົນໄດ້ຮັບຫັກຈາກການຈ່າຍຄືນຕ່າງໆ.

ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 ຫາ
31 ທັນວາ 2015

ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 ຫາ
31 ທັນວາ 2015

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຈາກນາຍໜ້າ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້້ແກ່ລູກຄ້າ

ເງິນຝາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອື່ນໆ

ການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ

ການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍສຸດທິ

ເງິນຝາກທະນາຄານອື່ນ

6 .

7 .

8 .

598,528

17,500

1,379,194

(229,815)

1,776,124

2,369,286

27,385

2015

69,931
1,844,817

1,505,341

14,117

3,388

10,796

24.00

4,284,034

3,281,465

1,149,379

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)
ອັດຕາ (%)

ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ

ລາຍຈ່າຍອາກອນ

ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 ຫາ
31 ທັນວາ 2015

ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 ຫາ
31 ທັນວາ 2015

ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014 ຫາ
31 ທັນວາ 2015

ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ

ຄ່າທຳນຽມບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ

ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນເດືອນ

ລາຍຈ່າຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ຄ່າເຊົ່າ

ຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນ

ການຄິດໄລ່ອາກອນ ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາອາກອນເງິນແຮ່ທີ່ເປັນລາຍຈ່າຍອາກອນເຊິ່ງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນໃນລາຍລະອຽດຂອງໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ

ກຳໄລກ່ອນຫັກອາກອນ

ອັດຕາອາກອນເງິນແຮ່ທີ່ໃຊ້ຄິດໄລ່

ສ່ວນຜິດດ່ຽງລາຍຈ່າຍຈາກການຂາດທຶນດ້ານສິນ
ເຊື່ອລະຫວ່າງ LAS ແລະ IFRS

ເພີ່ມ: 

ລວມ

ລາຍຈ່າຍອາກອນ

ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ

ລວມ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າສຸດທິ

ອື່ນໆ
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9 .

10 .

11 .  

2015

2015

4,556,380

104,729,625

14,251,493

90,478,132

(523,873)

25,000,000

209,824,700

133,865,656

13,201

27,385

348,246,736

46.34

25,000,000

25,000,000 25,000,000

104,205,752

104,729,625

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

ເງິນສົດ ແລະ ສິ່ງທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນລົງທຶນ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ເງິນ¡øÉ-́ ó-¡¿ນö©-À¸ì¾

¹ñ¡ À¤ò-ນÁ»¡ñນ-£È¾-À¦̂º-́ -ªÈ¾-¤Å

À¤ò-ນ¡øÉÁì½ -À¤ò-ນìȨ̀ ¤-¹ນÉ¾-Ã¹ÉÁ¡Èìø¡£É¾¦÷©êò

ເງິນລົງທຶນ

ລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ

ເງິນສົດໃນກຳມື

ຍອດເຫຼືອທີ່ທະນາຄານກາງ

ຍອດເຫຼືອທີ່ທະນາຄານອື່ນ¤

ຖືຈົນຄົບກຳນົດເວລາ

ລວມ

ເງິນກູ້ມີກຳນົດເວລາ

ໜູນວຽນ

ບໍ່ໜູນວຽນ

ລວມ

ຫັກເງິນແຮກັນຄ່າເສື່ອມຕ່າງໆ

ເງິນກູ້ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສຸດທິ

ລວມ

ລາຍຈ່າຍອາກອນ

ການລົງທຶນທີ່ຖືຈົນຄົບກຳນົດ ແມ່ນບັນດາພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ, 
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການລົງທຶນແມ່ນຕາມລຸ່ມນີ້:

ຍອດເຫຼືອໃນວັນທີ

04 ພະຈິກ 2014 ຊື້ ຂາຍ 31 ທັນວາ 2015

ຍອດເຫຼືອໃນວັນທີ

12 .  

13 .

(²ñນ¡ó®)

104,729,625 (523,873) 104,205,752

2015

9,062,758 1,144,015 10,206,773

(528,868) (250,978) (779,846)

8,533,890 893,037 9,426,927

(528,868) (250,978) (779,846)

9,062,758 1,144,015 10,206,773

522,023

523,873

_

_ _ _

_ _ _

_ _ _

1,850

104,729,625 (523,873) 104,205,752

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

ລວມ

ສິ່ງທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ 

ຊັບສິນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ເສື່ອມມູນຄ່າ

2015
ມູນຄ່າແທ້ຈິງ

ສິ່ງທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ
ເຟີນິເຈ, ເຄື່ອງໃຊ້ 

ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງການ

ມູນຄ່າຕາມບັນຊີ

ເງິນແຮຄ່າເສື່ອມສະເພາະກິດ

ຕົ້ນທຶນ

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ

ມູນຄ່າຄົງເຫຼືອສຸດທິ

ການປ່ຽນແປງເງິນແຮສຳລັບໜີ້ສູນ, ໜີ້ສົງໄສ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າແກ່ລູກຄ້າດັ່ງນີ້:

ລວມ

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ເພີ່ມຂຶ້ນ

ບໍລິສັດ

ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ການປ່ຽນແປງຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ເງິນແຮສຳລັບເງິນກູ້ໃນງວດ

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015
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ຊອບແວຣ໌

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ກ)

17 .

18 .

19 .

2015

300,000,000

300,000,000

_

16 .   
2015

3,057,744

1,539,416

4,597,160

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ທຶນຂອງທະນາຄານ

ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ

ການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມີພົວພັນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານພາກສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

ພາກສ່ວນທີ່ເປັນຜູ້ຮ່ວມທຶນເຊີ່ງໃນນັ້ນທະນະຄານເປັນຮຸ້ນສ່ວນ;(ຂ)

ອອກຫຸ້ນສາມັນ

ລວມ

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014

ການເໜັງຕີງພາຍໃນປີ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວໃນປີແມ່ນໄດ້ສະແດງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທະນາຄານໄດ້ອະນຸມັດທຶນຈົດທະບຽນ 300 ຕື້ກັບກະຊວງການຄ້າ ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ທະນາຄານຕ້ອງສ້າງຄັງສຳຮອງຕາມ
ລະບຽບການໃນອັດຕາ,10%,ຂອງກຳໄລສຸດທິພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຫັກຂາດທຶນ,ເມື່ອຄັງສຳຮອງນີ້ມີເງິນສະສົມໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງທຶນຈົດທະບຽນ,
ທະນາຄານສາມາດໂຈະການຫັກເງິນເຂົ້າຄັງສຳຮອງດັ່ງກ່າວ, ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
 

ການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ທັງໝົດທີ່ດຳເນີນງານໂດຍພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ທະນາຄານ.ພາກສ່ວນທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານຕ້ອງມີ:

 

ຄວບຄຸມ, ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນກັບທະນາຄານ(ລວມມີສຳນັກງານໃຫ່ຍ, 

ສາຂາ ແລະ ຄູ່ສາຂາ);

 ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທີ່ມີອິດທິພົນສູງຕໍ່ທະນາຄານ; ຫຼື

 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄຸມທະນາຄານ
 

ອື່ນໆ

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

14 .
2015

15 . 2015

_

_

_

6,524,352

(1,522,023)

928,902

2,898,475

92,663,730

23,418,914

43,054,697

3,159,159

4,065,300

95,890

849,074

1,195,110

5,002,329

(1,522,023)

1,359,324

4,428,300

169,260,275

6,524,352

ຊັບສິນອື່ນໆ

ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ

ຕົ້ນທຶນ 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ

ລູກຄ້າທັວໄປ:

ລູກຄ້າບໍລິສັດ

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2014

ຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນໃນປີ

ດອກເບ້ຍຕ້ອງຮັບຈາກເງິນກູ້

ດອກເບ້ຍຕ້ອງຮັບຈາກການລົງທຶນ 

ດອກເບ້ຍຕ້ອງຮັບຈາກເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ

ຄ່າເຊົ່າລ່ວງໜ້າ

ອື່ນໆ

ເງິນຝາກກະເເສລາຍວັນ

ເງິນຝາກປະຢັດ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ

ເງິນຝາກກະເເສລາຍວັນ

ເງິນຝາກປະຢັດ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ

ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ມູນຄ່າຄົງເຫຼືອສຸດທິ

ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ລວມ

ລວມ
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_

_

_

596,244

116,668,012

675,297

205,213,456

402,465

1,742,600

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

2015

ພາກສ່ວນທີ່ເປັນສະມາຊິກຄົນສຳຄັນໃນຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງທະນະຄານ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່;(ຄ)

ພາກສ່ວນທີ່ເປັນສະມາຊິກຕິດແທດກັບຄອບຄົວຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂໍ້ (ກ) ຫຼື (ງ);(ງ)

ພາກສ່ວນທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານຄຸ້ມຄອງດູແລ, ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ ຫຼື ມີອິດທິພົນສູງໂດຍ, ຫຼື
ອຳນາດໃນການລົງຄະແນນຫຼັກທີ່ແນ່ນອນໃນທະນາຄານ ໃນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຫຼື ບຸຸກຄົນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ສະແດງໃນຂໍ້ (ຄ) ຫຼື (ງ);

(ຈ)

ພາກສ່ວນທີ່ເປັນແຜນຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫຼັກຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ທະນາຄານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ;

ນະໂຍບາຍການກຳນົດລາຄາການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນຖືກອະທິບາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນຂອງໄລຍະການບັນຊີສິ້ນສຸດ ວັນທີ່ 31 ທັນວາ 2015 
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຍອດເຫຼືອບັນຊີພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

(ສ)

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຍພົວພັນ ການເຄື່ອນໄຫວ ຊັບສິນ ໜີ້ສິນ

ສາຍພົວພັນ ການເຄື່ອນໄຫວ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ບໍລິສັດໃຫຍ່

ບໍລິສັດໃຫຍ່ ເງິນຝາກລະຫວ່າງທະນາຄານ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອື່ນໆ

ບໍລິສັດໃຫຍ່

ບໍລິສັດໃຫຍ່

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມແລະ 
ຄ່ານາຍໜ້າ

ບໍລິສັດໃຫຍ່ ລາຍຈ່າຍການດຳເນີນງານອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍບໍລິສັດໃຫຍ່

ລາຍຈ່າຍການດຳເນີນງານອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ນະໂຍບາຍການກຳນົດລາຄາ

ລາຄາຕົກລົງຕາມສັນຍາ

ລາຄາຕົກລົງຕາມສັນຍາ

ລາຄາຕະຫຼາດ

20 .  

_

_

1,229,392

1,389,963

ລະດັບທີ່ 1: 

ລະດັບທີ່ 2:

ລະດັບທີ່ 3:

ລາຄາທີ່ສະເໜີ (ຍັງບໍ່ມີການດັດແກ້) ໃນທ້ອງຕະຫລາດທີ່ເປັນຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທີ່ຄືກັນ.

ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນບໍ່ສາມາດຫາລາຄາຕະຫຼາດໄດ້ ການປະເມີນແມ່ນອີງຕາມເທັກນິກ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຫາໄດ້ 
ເຊິ່ງການຂາດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີພຽງພໍແມ່ນມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການຕີມູນຄ່າສຳລັບຊັບສິນ ແລະ 
ໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ.

ການໂອນລະຫວ່າງຕາມແຕ່ລະດັບຊັ້ນເມື່ອຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ຫຼື ລະດັບຂອງການສັງເກດການ ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງມືມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ.

ວິທີການອື່ນໆ ສຳລັບປັດໄຈທັງໝົດ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນໃນການບັນທຶກມູນຄ່າຍຸດຕິທຳທີ່ໄດ້ຕິດຕາມທັງທາງກົງ
ແລະ ທາງອ້ອມ. ປະເພດນີ້ ແມ່ນລວມເຖິງມູນຄ່າການນຳໃຊ້ລາຄາຕະຫຼາດ.ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ
ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການພິຈາລະນາໜ້ອຍກວ່າການໃຊ້ວິທີການປະເມີນມູນຄ່າປັດໄຈທີ່ພົ້ນເດັ່ນທັງໝົດ 
ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມຈາກຂໍ້ມູນໃນຕະຫຼາດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.

ການປະເມີນມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ

 ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ ແມ່ນລາຄາຕົວຈິງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃນການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ເງິນທີ່ຊັບສິນສາມາດແລກປ່ຽນມາໄດ້ ຫຼື ໜີ້ສິນມີມູນຄ່າເທົ່າກັບ

ມູນຄ່າທີ່ຈ່າຍ ລະຫວ່າງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຄັນໃນວັນທີວັດແທກມູນຄ່າ

 

ມູນຄ່າທີ່ເໝາະສົມຂອງ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໂດຍປະມາເທົ່າກັບມູນຄ່າຕາມບັນຊີແມ່ນການຫັກຄ່າເຊື່ອມສຸດທິຂອງຊັບສິນ. 

ການປະເມີນຄ່າຍຸດຕິທຳຂອງການກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຫຼຸດຂອງການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ

ໃນອະນາຄົດ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ມີໄລຍະສັ້ນ.

 
ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ: ເງິນສົດ ເງິນຝາກລະຫວ່າງທະນາຄານ ເງິນນລົງທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ສິນ 

ທາງການເງິນ: ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ ມີມູນຄ່າໂດຍປະມາເທົ່າກັບມູນຄ່າທີ່ເຫມາະສົມ

ເນື່ອງຈາກວ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມີໄລຍະສັ້ນ

 

ເມື່ອວັດແທກມູນຄ່າທີ່ເຫມາະສົມຂອງຊັບສິນແລະໜີ້ສິນແລ້ວ, ທາງທະນາຄານເອງກໍ່ໄດ້ ໃຊ້ຂໍ້ມູມຕາມທ້ອງ ຕະຫຼາດຫຼາຍເທົ່າທີຈະຫຼາຍໄດ້. 

ມູນຄ່າທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນ ມີແຕ່ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະດັບຊັ້ນຂອງ

 

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ບໍລິສັດໃຫຍ່

ບໍລິສັດໃຫຍ່

ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ

ຊັບສິນ ແລະໜີ້ສິນ ທາງການເງິນບໍ່ວັດແທກມູນຄ່າທີ່ເໝາະສົມ
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"ຄວາມສ່ຽງໃນການດຳເນີນງານ" ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງທາງກົງ ຫຼື ທາງອອ້ມໃນການເກນກຳໄລ ແລະ ເງິນທຶນຂອງທະນາຄານ,ເນື່ອງຈາກ
ຂະບວນການດຳເນີນງານບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ຫຼື ບໍ່ສຳເລັດ, ພະນັກ ງານ, ລະບົບໄອທີ ແລະລະບົບການດຳເນີນງານ, ຫຼື ເຫດການ / ປັດໄຈ
ທີ່ນອກເໜືອຈາກນີ້. ຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການດຳເນີນງານ, ທະນາຄານ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດງານໃນ ການບໍລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການຄວບ ຄຸມໂຄ້ງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນ
ການດຳເນີນງານ ເຊິ່ງໄດ້ເສີມສ້າງໃນການປ້ອງກັນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກໆຄົນ.

 
ໃນການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ຄະນະຜູ້ຈັດການ ເຊິ່ງລວມເຖິງຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ, ການຄວບຄຸມ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດ
ງານໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ ລວມເຖິງທີ່ປຶກສາຂອງທະນາຄານ ເພື່ອໃຫ້ໝັ່ນໃຈໃນຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດງານ
ຂອງທະນາຄານ.

 

ໃນປັດຈຸບັນ ຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນຂອງທະນາຄານ ແບ່ງເປັນດ້ານປະສົບການຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການປະຕິບັດງານ 
ເຊິ່ງອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນການປະຕິບັດງານ ໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ດັ່ງກ່າວ. ການແບ່ງແຍກໜ້າທີໃນການປະຕິບັດງານ 
ແລະ ປ້ອງກັນໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານສອງຄົນ ຈຶ່ງຖືກນຳມາໃຊ້ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການທຸຈະລິດແນວທາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການແນະນຳ ແລະ 
ປູກຝັ່ງໃນໜ້າທີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພະນັກງານຢ່າງຊັດເຈນ ລວມເຖິງການຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນເລື່ອງຂອງ ການຄຳ
ນຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ຈັນຍາບັນກ່ຽວກັບທະນາຄານ. ນອກຈາກນັ້ນ ລະບົບການ ປະຕິບັດງານຫຼັກຂອງທະນາຄານ 
ໄດ້ພັດທະນາເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຂໍ້ມູນຕະຫຼອດຈົນເຖິງການເຮັດທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ.

 

ທະນາຄານ ແມ່ນມີຈຸດໝາຍໃນຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີການພັດທະນາຂອບ
ເຂດການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງດ້ານການ ປະຕິບັດງານ ສຳລັບການຄວບຄຸມໃນລະດັບສູງ, ນະໂຍບາຍດ້ານ
ການຈັດການຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ ທີ່ຖືກພັດທະນາ ແລະ ນຳມາປະຕິບັດໃຊ້ງານໃນ ທະນາຄານ ເຊິ່ງທີການແບ່ງແຍກໜ້າທີ່ທີ່
ຊັດເຈນ ແລະ ມີມາດ ຕະຖານ ແລະ ຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບທຸກການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ. ສຳລັບການປະຕິບັດງານຂອງການຈັດ 
ການຄວາມສ່ຽງມຸ້ງໝາຍ ໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາທັງສິນຄ້າໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ ແລະ ການມອບໝາຍການຈັດ ການອຳນາດການດຳເນີນ
ງານການກວດສອບປະຈຳປີ ເພື່ອປັບປຸງການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ການປັບຕົວ ໃຫ້ເຂົ້າກັບເຫດການ ແລະ ການຈັດການນະໂຍບາຍ
ເພື່ອ ລາຍງານເຫດການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ, ລວບລວມຂໍ້ມູນ, ເຫດການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຜູ້ດູແລໃນລະບົບ
ຖານຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງ. ນອກຈາກນີ້ ທະນາຄານ ຍັງຄົງຮັກສາໃຫ້ມີການຄຳນຶ່ງເຖິງເຫດການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອຕຽມການຕອບສະໜອງຕໍ່ 
ເຫດການ ເຊ່ິງອາດກະທົບຕ່ໍຄຸນນະພາບໃນການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ. ການຕອບສະໜອງດ່ັງກ່າວ ເປັນໄປຕາມການບໍລິ ຫານຄວາມ ຕ່ໍເນ່ືອງ
ທາງທຸລະກິດ ຕາມມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ

 

ໃນການເສີມສ້າງປະສົບການ ແລະ ການຮູ້ຈັກລະມັດລະວັງຂອງພະນັກງານ, ການຝຶກສ້ອມອົບຮົມຖືກຈັດໃຫ້ມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອເພີ່ມການ
ລະມັດລະວັງຂອງພະນັກງານໃນດ້ານຄວາມຮູ້ຂອງຄວາມສ່ຽງ ໃນທາງກັບກັນ ພະນັກງານຈະຮັບປະສົບການຈາກການປະຕິບັດງານຕົວຈິງ 
ຈາກຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທີ່ມີປະສົບການໃນແຕ່ລະ ສາຍງານ

 

ນອກເໜືອຈາກຂັ້ນແລກຂອງການປະຕິບັດງານປະຈຳວັນຂອງພະນັກງານ ຂັ້ນທີ່ສອງຂອງການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ດ້ານການປະຕິບັດງານ 
ລວມເຖິງໜ່ວຍງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນ, ຜູ້ຈັດການສາຂາ ແລະ ຫົວໜ້າ ສາຍງານ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ ຕາມປົກະຕິໃນທຸລະກິດ ຂອງສາຂາ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້

 

ນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ

ຄວາມສ່ຽງໃນການດຳເນີນງານ

21 . 2  
"ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ" ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງຈາກການທີ່ຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ສາມາປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງໃນສັນຍາ 

ເຊິ່ງອາດເປັນເພາະສັນຍາປະສົບປັນຫາທາງການເງິນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ ເມື່ອຄົບກຳນົດໄດ້ ຫຼື ຕັ້ງໃຈບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ 

ເພື່ອການຈັດການຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທາງທະນາຄານມີແນວນທາງໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອດັ່ງນີ້:

 

ທະນາຄານມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ໂດຍຄຳນຶ່ງເຖິງສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງໄດ້ຄຳນຶ່ງເຖິງຄວາມ ສ່ຽງຜົນຕອບແທນ, 

ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ແລະ ລາຍງານໃຫ້

ຄະນະຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານທຸກເດືອນ.

 
ໃນສ່ວນການພິຈາລະນາໃຫ້ສິນເຊື່ອ ທະນາຄານຈະຄຳນຶງເຖິງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຊ້ຳລະການຊຳລະໜີ້ ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ວັດຖຸປະສົງ

ຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເປັນຫຼັກໃນການພິຈາລະນາ ລວມທັງອາດມີການຮຽກເກັບ ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ໃນຈຳນວນທີ່ພຽງພໍເພື່ອຮອງຮັບຄວາມ

ເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຜິດນັດ ການຊຳລະເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການອະນຸມັດສິນເຊື່ອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ການ

ວິເຄາະສິນເຊ່ືອ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ການອະນຸມັດໃນການຈັດການໂດຍຜູ້ອະນຸມັດຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ. ສຳລັບສິນເຊ່ືອ 

ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະຕ້ອງໄດຮັບຄວາມເຫັນຈາກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ.

 

ທະນາຄານ ແມ່ນມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ເຊີ່ງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ຄວາມສ່ຽງຜົນຕອບແທນ,

ໂອກາດທາງຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ລວມທັງໄດ້ມີການຄຳນຶງ

ຜົນຕອບແທນ, ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ລວມທັງ

ໄດ້ມີການ ຄຳນຶງເຖິງສະພາບຮຸ້ນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍການພິຈາລະນາສິນເຊື່ອ ແລະ ການກຳນົດລາຄາທະນາຄານໄດ້ມີການ

 

ທະນາຄານ ແມ່ນໄດ້ຈັດການຂະບວນການຄວບຄຸມ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງລຸູກຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈກັບ

ສະຖານະການເສດຖະກິດ ແລະ ເຫດການທີ່ສຳຄັນ. ຜູ້ດູແລຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າຈະຖືກມອບໝາຍໃນການຕິດຕາມລູກຄ້າ ແລະ ການຈັດ

ການລາຍງານການຕິດຕາມເປັນໄລຍະ. ການຈັດການແບບເໝາະສົມ ແມ່ນຈະຖືກດຳເນີນການທັນທີ ເມື່ອມີສັນຍານທີ່ບໍ່ດີຈາກລູກຄ້າ. ນອກ

ເໜືອຈາກນັ້ນ ທະນາຄານຈະຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງລູກຄ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ

ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ແລະ ການຄວບຄຸມ
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ການຈັດຊັ້ນຂອງລູກໜີ້ ແລະ ການຕັ້ງສຳຮອງຖືກຈັດການທຳຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດໄວ້, ທະນາຄານ ແມ່ນມີປະສົບ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ການຈັດຊັ້ນຂອງລູກໜີ້ ໂດຍເບິ່ງຈາກການຊຳລະໜີ້ເປັນຫຼັກ. ປັດໄຈຂອງເງິນຕົ້ນ ແມ່ນພິຈາລະນາໄດ້ຈາກຄວາມສາມາດໃນການ

ຊຳລະໜີ. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຊຳລະໜີ້ຜົນປະກອບຂອງການດຳເນີນງານ ແລະ ມີການໃຊ້ກົດໝາຍເຂົ້າມາຄວບຄຸມ

ການຊຳລະໜີ້ນັ້ນໆ.

 

ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາລາຍງານ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ແນ່ໃຈການຈັດຊັ້ນຂອງລູກໜີ້ນັ້ນ ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງແລະເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.

ທະນາຄານ ມີລະບົບການແບ່ງຈັດແບ່ງຈັດລູກໜີ້ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ກວດສອບຄວາມສ່ຽງທີ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

 

ຕາມການປະກາດຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງມີເງິນສຳຮອງຂັ້ນຕ່ຳຕາມກຳນົດຈາກການແບ່ງປະເພດ

ລະຫວ່າງ 0.5% - 1% ສະບັບເລກທີ 242/ທຫລ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ    ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2011. ທະນາຄານ

ຈະຕັ້ງສຳຮອງ 1% ຂອງຍອດລູກໜີ້ປົກກະຕິ 3% ສຳລັບລູກໜີ້ ກ່າວເຖິງເປັນພິເສດ 20% ສຳລັບລູກໜີ້ທີ່ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ 50% 

ສຳລັບໜີ້ສົງໄສຈະສູນ ແລະ 100% ສຳລັບໜີ້ສູນ.

 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນຄວາມທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ອັນເກີດຈາກຜົນຂອງ ການດຳເນີນງານຂອງຕາ

ສານທາງການເງິນທີ່ປ່ຽນແປງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ລາຍໄດ້. ເງິນທຶນຂອງ ທະນາຄານ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງ

ການຂອງທະນາຄານທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດໂດຍ ທະນາຄານທີ່ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອໃຊ້ໃນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາ

ດອກເບ້ຍເຊັ່ນວ່າ: ຄວາມຜັນຜວນ ຂອງສ່ວນຕ່າງໆຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍສຸດເບ້ຍ.

 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ອັນອາດມີຜົນເຮັດ ໃຫ້ມູນຄ່າຂອງ ຕາສານ

ທາງການເງິນປ່ຽນແປງປ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ລາຍໄດ້ ເງິນທຶນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ຂອງທະນາຄານທັງປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ ໂດຍທະນາຄານມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອໃຊ້ໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍເຊັ່ນ: 

ຄວາມຜັນຜວນ ຂອງສ່ວນຕ່າງໆອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍສຸດທິ. (NII)

 

ການວິເຄາະເງິນກູ້ (ປະກອບດ້ວຍການກຳນົດການເງິນ) ແມ່ນຄົງທີ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍຜັນຜວນ (MLR, MOR ແລະ MRR) 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ດັ່ງນີ້:

 

ການຈັດຊັ້ນຄວາມສ່ຽງລູກໜີ້ ແລະ ການຕັ້ງສຳຮອງ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຕະຫຼາດ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

2015

2015

136,284,463 3,743,601 2.7%

60,273,504 2,349,577 3.9%

4,166,666 95,890 4.0%

71,510,726 2,641,727 6.8%

181,862,259 1,742,601 0.9%

242,135,763 4,092,178

211,961,855 6,481,218

104,774,607

104,774,607

_

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)
ຍອດຄົງເຫຼືອສະເລ່ຍ ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

ສະເລ່ຍ (%)

ອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ອັດຕາດອກເບ້ຍຜັນຜວນ

ລວມເງິນກູ້ (ປະກອບດ້ວຍການກຳນົດທາງການເງິນ)

ດອກເບ້ຍຊັບສິນທາງການເງິນ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນລົງທຶນ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນທີ່ມີດອກເບ້ຍ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ຍອດສະເລ່ຍຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ທີ່ມີດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານ, ການຄິດໄລ່ອັດຕາສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ໃນປີການສິ້ນສຸດບັນຊີດັ່ງນີ້:
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2015

348,246,736

168,705,500

5,787,307 4,488,390 94,453,928

25,000,000

134,097,974

348,246,736

14,042,079 14,042,079

25,000,000

168,705,500

104,729,625

_

_ _

___

_

_

_ _ _

_

_

_ _

_

__

_

_

_ _

_ _ _

169,260,27526,578,075 7,731,218 10,673,944 28,714,835 95,562,203

1,777,970

176,270,777

95,890

377,531,475

362,288,815 662,597,80029,584,280 94,453,928

1,873,860

3,057,744364 266,292 1,474,030 1,317,058

28,541,895 89,297,510 30,031,893 95,562,203

205,213,4561,963,456 81,300,000 121,950,000

(ພັນກີບ)

ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ, ການແຍກປະເພດໄລຍະເວລາຄົບກຳນົດຂອງການປ່ຽນແປງ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ດັ່ງນີ້: 

ປ່ຽນໄດ້ທັນທີ
ໜ້ອຍກວ່າ 
6 ເດືອນ

6 ເດືອນ 
ຫາ 1 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ 
ຫາ 5 ປີ

ບໍ່ມີ
ດອກເບ້ຍ ລວມ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບ
ເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການ 
ກັບ ທະນາຄານກາງ

ການລົງທຶນ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບທີ່ຕ້ອງຮັບ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ

ດອກເບ້ຍສະສົມ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

2015

1,296,759 821,544 2,118,303

_

161,679,021 103,050,385 264,729,406

35,920,206 116,621,976 152,542,182

81,490,513 6,781,626 88,272,139

2,088,272 7,172,416 9,260,688

83,549,954 2,584,613 86,134,567

206,442,847 206,442,847

330,104,519 120,410,584 450,515,103

242,363,053 116,621,976 358,985,029

87,741,466 3,788,608 91,530,074

21 . 3 . 2

21 . 4

(ພັນກີບ)

ສະກຸນເງິນ

ບາດ ລວມໂດລາສະຫະລັດ

ວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັນອາດມີຜົນໃຫ້ມູນຄ່າຂອງຕາສານ ທາງການ
ປ່ຽນແປງໄປ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ລາຍໄດ້ ເງິນກອງທຶນ ຫຼື ມູນຄ່າ ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ ຫຼື 
ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ ຂອງທະນາຄານ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ ທັງນີ້ ເຄື່ອງມືທີ່ທະນາຄານໃຫ້ໃນ 
ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນເຊັ່ນ: ການຈຳກັດສະຖານະສ່ວນຕ່າງ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງ Credit Spread ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນ ແປງຂອງຜົນຕອບແທນ ສ່ວນທີ່ຊົດເຊີຍຄວາມ

ສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອ ອັນເກີດຈາກທີ່ມີຜົນໃຫ້ມູນຄ່າ ຂອງຕາສານທາງການເງິນປ່ຽນແປງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ລາຍໄດ້. ເງິນ

ທຶນອຸດໜູນ ຂອງທະນາຄານ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນຂອງທະນາຄານທັງໃນທັງປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອານາຄົດ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຂະຫຍາຍໂຕ

ຖານະສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ດັ່ງນີ້:

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ່າງຈ່າຍ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານກາງ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລາຍການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ການຮັບໃບລາຍງານທາງການເງິນສຸດທິ
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2015

168,705,500

25,000,000

348,246,736

14,042,079

348,246,736

168,705,500

14,042,079

25,000,000

21 . 5  

_ _ _

_

_ _ _ _

_ _ _

_ __

§ñ®¦òê¾¤¡¾À¤ò

ທະນາຄານ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງ Credit Spread ຈາກການທຳທຸລະ ກິດຮັບປະກັນຈັດຈຳໜ່າຍຕາສານໜີ້ 
(bond Underwriting) ແລະ ທຸລະກິດເພື່ອການຄ້າຕາສານໜີ້ (Bond Trading) ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ
ລວມທັງການລົງ ທຶນໃນຕາສານໜີ້ ໂດຍປະຕິບັດ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຄ່ອງ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ທະນາຄານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ ເນື່ອງ ຈາກບໍ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການ
ທາງດ້ານສະພາບຄອ່ງຂອງຊັບສິນ ຫຼື ການຂາດທຶນທີ່ພຽງພໍໃນ ລາຄາ ທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ກັບທະນາຄານ.

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຂອງທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຫຼັກການສຳຮອງສະພາບຄ່ອງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ 
ຂໍບັງຄັບອື່ນໆ ໂດຍການຈັດການເງິນທຶນໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະ ຍາວ,ການລົງທຶນໃນຊັບສິນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງໃນສະກຸນເງິນຕາພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຮັກສາ ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງ (LCR) ເພື່ອໃຫ້ໜັ່ນໃຈວ່າທະນາຄານມີສະພາບຄ່ອງພຽງພໍທີ່ສາມາດໃຫ້ກະແສເງິນ
ສົດສຸດທິ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຕັ່ງຄາເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການວັດ ແທກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວບຄຸມການກວດກາ 
ແລະ ການລາຍງານ. ທະນາຄານ ຍັງໄດ້ໃຫ້ສະພາບ ຄ່ອງມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍສຳລັບການດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່
ປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ປົກກະຕິ.

ທັງນີ້ ທະນາຄານການຕິດຕາມສະຖານະການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະພາບການຕະຫຼາດຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິຫານຈັດການຢ່າງເໝາະສົມ
ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມລະດັບຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ ລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້

ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນແບ່ງຕາມອາຍຸສັນຍາໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ດັ່ງນີ້:

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຄ່ອງ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບ
ທະນາຄານກາງ

ເງິນລົງທຶນ

ຕາມການຮຽກເກັບ ບໍ່ມີກຳນົດ ລວມ

(ພັນກີບ)

ໜ້ອຍກວ່າ 
6 ເດືອນ

6 ເດືອນ
ຫາ 1 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ
ຫາ 5 ປີ

7,768,429 6,483,064 104,729,62590,478,132

1,777,970

266,292 1,474,030 1,317,058 3,057,744364

95,890

14,042,079348,246,736 662,597,80031,578,954

1,873,860

178,251,899 91,405,158

22 .  

81,300,000 121,950,0001,963,456

169,260,275122,140,278 28,714,8357,731,218 10,673,944

205,213,456

224,142,638 88,954,389 (102,519,020) 60,446,239 14,042,079 285,066,325

224,142,638 313,097,027 210,578,007 271,024,246 285,066,325

_ _

_

124,104,098 89,297,510 134,097,974 30,031,893 377,531,475_

_

_

_

_

__
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ທຸລະກິດຫຼັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ.ສ່ວນທີ່ ເຫຼືອ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບໃບ

ລາຍງານທາງການເງິນ. ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາການດຳເນີນ ທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນພາກສ່ວນທັງໝົດ. ຂ້ໍມູນ ດ່ັງກ່າວຖືກຮຽບຮຽງ 

ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການ ເຊ່ິງຕ້ອງຄືກັນກັບ ທ່ີສະແດງໃນລາຍງານກຳໄລ ຫືຼ ຂາດທຶນ. ເມ່ືອມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບທ່ີຕ້ັງ ຂອງທະນາຄານ ແມ່ນ

ມີພຽງແຕ່ທະນາຄານດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ.

ພາກສ່ວນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອື່ນ

ດອກເບ້ຍສະສົມ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ສະພາບຄ່ອງສຸດທິ

ສະພາບຄ່ອງສະສົມສຸດທິ
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2015

182,834,220

IFRS 9 2018

523,870

182,834,220

300,031,710

300,555,580

300,555,580

_

_

23 .  

24 .  

25 .  

IFRS

ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ

ປີທີ່ໃຊ້ເນື້ອໃນ

ນອກເໜືອຈາກການເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນໃນມື້ລາຍງານ, ຈະບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບສຳຄັນຕໍ່ກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເມື່ອວັນທີ 31 ທັນວາ 2105.

ຈຳນວນຂອງການປັບປຸງ ແລະ ມາດຕະຖານໃໝ່ ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2014; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທະນາຄານ 

ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງເຂົ້າໃນການສ້າງບົດລາຍງານ ດັ່ງກ່າວ.

ການວິເຄາະເງິນກອງທຶນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ມູນທາງການເງິນຈາກເອກະສານລາຍງານການເງິນ IFRS ສະແດງດັ່ງນີ້:

ທຸລະກຳຫຼັງຈາກມື້ເຮັດບົດລາຍງານ

ມາດຕະຖານການລາຍງານທາງການເງິນ IFRS ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້

ການບໍລິຫານຈັດການເງິນທຶນ

ເງິນທຶນຊັ້ນ 1

ຫຼຸດລົງ: ການຫັກລົບຂອງທຶນ (ການລົງທຶນໃນກິດຈະການອື່ນໆ)

ຄວາມສ່ຽງໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຄວາມສ່ຽງນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຄວາມສ່ຽງໃນຊັບສິນທັງໝົດ

ເງິນທຶນຊັ້ນ 2

ລວມເງິນທຶນ

ທຶນສຳລັບການຄິດໄລ່ CAR

(ພັນກີບ)

ວັດແທກເຄື່ອງມືທາງການເງິນລວມທັງການຄາດຄະເນຮູບແບບໜີ້ສູນເສຍສິນເຊື່ອໃໝ່ສຳລັບການ ຄຳນວນຄ່າເສື່ອມຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນ ຄວາມສ່ຽງທາງບັນຊີ.ນອກຈາກນີ້ ຍັງນຳເອົາຄຳແນະນຳຂອງການຮັບຮູ້ ແລະ ການບໍ່ຮັບຮູ້ເຄື່ອງມື
ທາງການ ເງິນຈາກ IAS 39.IFRS 9 ໄດ້ມີຜົນຕໍ່ກັບບົດລາຍງານປະຈຳປີໃນຊ່ວງເວລາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ, 

ທະນາຄານ ຈະປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບງົບການເງິນລວມທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ IFRS 9 ຂອງທະນາຄານ.
     

ເຊິ່ງໄດ້ນຳມາປະຕິບັດກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
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ວັນທີ 28 ພຶດສະະພາ 2015 : 
ງານສຳມະນາກ່ຽວກັບການບໍລິການຊ່ອງທາງທາງການເງິນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ: 

ວ່າດ້ວຍການຊຳລະເງິນທາງໂທລະສັບມືຖື ( ກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ )
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ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2015 :
ງານເຊັນສັນຍາບັນທຶກການຕົກລົງຄວາມຮ່ວມມືທາງການເງິນກັບ ອີອອນລາວ 

( AEON Lao PDR )

ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2015 : 
ງານສຳມະນາກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ
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ວັນທີ 25 ທັນວາ 2015 : 
ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ1ປີທະນາຄານກະສິກອນໄທແຫ່ງປະເທດລາວ


