
(ມັງ ກອນ - ທັນວາ  2016)
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ພາລະກິດ, ວິ ໄສ ທັດ  ແລະ ຄ່າ ນິຍົມ ຫຼັກຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ

AEC+3: ກໍານົດຕົວແບບໃໝ່ ສຳລັບ ການຈະເລີນ ເຕີບ ໂຕ

ຈຸດ ເດັ່ນທາງ ດ້ານການ ເງິນ

ຂໍ້ຄວາມ ຈາກ ທ່ານ ປະທານ

ພາກ ທີ່ I ຂໍ້ ມູນ ພື້ນ ຖານ ຂອງ ທະ ນາ ຄານ

ພາກ II ການອະທິບາຍ  ແລະ ການ ວິ ເຄາະຂອງຝ່າຍຈັດການ

ພາກ III  ໂຄງ ຮ່າງ ການຈັດ ຕັ້ງ

ພາກ IV ບົດລາຍ ງານ ການ ເງິນ

ສະພາບໍລິຫານ

ຄະນະ ກໍາມະການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ

ຄະນະ ກໍາມະການ ກວດ ສອບ

ຄະນະ ກໍາມະການ ກໍາກັບ ດູ ແລ

ຂໍ້ ມູນ ບໍລິສັດ

ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຄະນະ  ບໍລິຫານ ຕໍ່ເອກະສານ ລາຍ ງານ ການ ເງິນ

ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ຜູ້ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ພາຍ ນອກ

ພາກ V ຂໍ້ມູນອື່ນ 

ໂຄງ ຮ່າງ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ

ເຫດການຕ່າງໆ

ສະພາບ ລວມ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ທິດ ທາງ ທຸລະ ກິດ ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ  ສຳລັບ ປີ 2017

ຂໍ້ ມູນ ທະ ນາ ຄານ

ສະພາບ ລວມ:  ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ  ມະຫາຊົນ
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ພາລະກິດ, ວິ ໄສ ທັດ  ແລະ ຄ່າ ນິຍົມ ຫຼັກຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ AEC+3: ກໍານົດຕົວແບບໃໝ່ ສຳລັບ ການຈະເລີນ ເຕີບ ໂຕ

AEC+3: ກໍານົດຕົວແບບໃໝ່ ສຳລັບ ການຈະເລີນ ເຕີບ ໂຕ / 5

ການ ເຕີບ ໂຕ ສະ ເລ່ຍຂອງ GDP 2016-2020 (F)

 ຈຳ ນວນ ຄົວ ເຮືອນ ຜູ້ ບໍລິ ໂພ ກ ໃນ ອາ ຊຽນຄາດ ວ່າ 
ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເກືອບ ສອງ ເທົ່າ ພາຍ ໃນ ປີ 2025.

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: IMF, 2016 / OECD, 2015

100% = 137 ລ້ານ

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານ USD 

ຄົວ ເຮືອນ ຜູ້ ບໍລິ ໂພ ກທີ່ ມີ 

ລາຍ ຮັບ >$7,500

ປະຊາ ຄົມປະຊາ ຊາດ ອາຊີ ຕາ ເວັນ ອອກ ສ່ຽງ ໃຕ້; ຍົກ ເວັ້ນ ບຣູ ໄນ.

ຄວາມ ເທົ່າ ທຽມ ຂອງ ກໍາລັງ ຊື້ ດັດສົມ  ສຳລັບ ຄວາມ ແຕກຕ່າງ ດ້ານ ລາຄາ ໃນ ສິນຄ້າທີ່ ຄື ກັນ ໃນແຕ່ລະປະເທດ  

ເພື່ອ ສະທ້ອນ ເຖິງ ຄວາມ ແຕກຕ່າງ ຂອງ ກໍາລັງ ຊື້ ໃນ ແຕ່ລະ ປະ ເທດ.

ຄາດ ຄະ ເນ; ຕົວ ເລກ ອາດ ຈະ ບໍ່ ເປັນ ຜົນລວມ,  ເນື່ອງຈາກ ການ ມີປັດ   ໃຫ້ເປັນ ເລກ ຖ້ວນ.

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ຖານ ຂໍ້ ມູນ ຂອງ McKinsey Global Institute Cityscope; 
ການ ວິ ເຄາະ ຂອງ McKinsey Global Institute

178 ລ້ານ

ທົ່ວ ໂລກ (>70,000)

ຜູ້ ບໍລິ ໂພ ກຊັ້ນ ປານ ກາງ

ຜູ້ ບໍລິ ໂພ ກທີ່ ປະກົດ ຂຶ້ນ ໃໝ່

 ຄວາມ ຕ້ອງການ ພື້ນຖານ ຂອ ງຜູ້ ບໍລິ ໂພ ກ

ສ່ວນ ແບ່ງ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ASEAN1 
 ໃນ ແຕ່ ລະ ປະ ເພດ ລາຍ ຮັບ

ຫົວໜ່ວຍ: ສ່ວນຮ້ອຍ

4 / ພາລະກິດ, ວິໄສທັດ ແລະ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ

ພາລະກິດ

 ວິ ໄສ ທັດ

ຄ່າ ນິຍົມ ຫຼັກ

ທະນາຄານກະສິກອນໄທຈຳກັດມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການເງິນຄຸນະພາບລະດັບໂລກທີ່

ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ລູກ ຄ້າ  ໂດຍ ການ ລວມ ເອົາ ເຕັກ ໂນ  ໂລ ຊີ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ເຂົ້າກັນ ຢ່າງ ລົງ ຕົວ  

ເພື່ອ ບັນລຸ ໄດ້ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດສູງ ສຸດ ສຳລັບ ລູກຄ້າ, ຜູ້ ຖື ຫຸ້ນ, ພະນັກງານ  ແລະ ສັງຄົມ.

ໃນ ປັດຈຸບັນ ເສດຖະກິດ ໂລກ ກໍາລັງ ມີ ແນວ ໂນ້ມກ້າວ ໄປ ສູ່  ໄລຍະ ທົດ ຖອຍ  ເຊ່ິງ ເຫັນ ໄດ້ ຜ່ານ ຄວາມ ບ່ໍ ແນ່ນອນ  ແລະ ສ່ິງ ທ້າ ທາຍ ຂອງ ເສດຖະກິດ ໂລກ  

 ເຊັ່ນ ວ່າ ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ  ບໍ່ ເຕີບ ໂຕ,  ເສດຖະກິດ ຈີນເຕີບ ໂ ຕຊ້າ   ແລະ ຜົນ ກະທົບທີ່ ເປັນ ຄື້ນຂອງ ການ ອອກ ຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຣົບຂອງ

ສະຫະ ລາດ ຊະ ອານາຈັກ ໃນ ທ່ົວ ເອີຣົບ  ແລະ ສ່ວນ ອ່ືນ ຂອງ ໂລກ.   ແຕ່ໃນ ຂະນະ ທ່ີ ເສດຖະກິດ ທ່ົວ ໂລກ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ກໍາລັງ ປະສົບ ກັບ ຄວາມ ວຸ້ນວາຍ 

ແລະ ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນນັ້ນ, AEC  ໄດ້ ປະກົດ ຕົວ ເປັນ ໜຶ່ງ ໃນຈຳນວນບໍ່ເທົ່າໃດ ເສດຖະກິດ ທີ່ ໜ້າ ຈັບ ຕາ ເບິ່ງ.

ການ ເຕີບ ໂຕ ເກີດ ຈາກ ແຮງ ຂັບ ເຄ່ືອນ ສະ ເພາະ ທ່ີ ລວມມີ ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ເປັນ ຕົວ ເມືອງ,  ແຮງ ງານ ທ່ີ ນັບ ມ້ື ນັບ ພັດທະນາ ຂ້ຶນ  ແລະ ການ ລົງທຶນ 

ດ້ານ ໂຄງ ລ່າງພ້ືນຖານ. ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນ ຕົວ ເມືອງ  ແລະ ການ ປ່ຽນ ຈາກ ການ ກະສິກໍາ  ແລະ ການ ເຕີບ ໂ ຕຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ ຂອງ ປະຊາກອນ

 ຜູ້ໜຸ່ມ ນ້ອຍ ຈະ ປ່ຽນສະພາບປະຊາກອນ  ໂດຍ ລວມຂອງ ອາ ຊຽນ   ເຊ່ິງຈະ ເພ່ີມ ປະລິມານ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ  ແຮງ ງານ ໃນ ອາ ຊຽນ   ໄປ ຈົນ ຮອດ 

ປີ 2025. ພາກ ພື້ນ ນີ້ ຍັງ ພົ້ນ ເດັ່ນ ໂດຍການເປັນ ຕະຫຼາດຜູ້ ບໍລິ ໂພ ກທີ່ ນັບ ມື້ ນັບ ສຳຄັນ ເຊິ່ງມີ ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອ ງຄົນຊົນ ຊັ້ນ ກາງ.

 ໂດຍ  ການລວມກັນ ຂອງ ຊັບພະຍາກອນທ່ີອຸດົມສົມບູນ, ຖານ ອຸດ ສາຫະກໍາ

ທີ່ ໜັ້ນຄົງ  ແລະ ປະຊາກອນ ໜຸ່ມ ທີ່ນັບ ມື້ ນັບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ພ້ອມທັງມີ ລະດັບ

 ການ ສຶກສາ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ, ອາ ຊຽນກໍາລັງ ດຶງ ດູດ ການ ລົງທຶນ ໂດຍ ກົງ ຈາກ ຕ່າງ

ປະ ເທດ  (FDI) ໃນ ລະດັບ ສູງ  ໃນ ການ ເປັນ ສູນກາງ ການ ຜະລິດ   

ເພື ່ອ ຜະລິດ  ແລະ ສົ ່ງ ອອກ ສິນຄ້າ  ມູນ ຄ່າ ເພີ ່ມ ໄປ ທົ ່ວ ໂລກ.

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ  ມີ ເປົ້າ ໝາຍໃນການ ເປັນ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ທີ່ ສຸດ, ສ້າງສັນ ໃໝ່ທີ່ ສຸດ  ແລະ ຫ້າວ ຫັນ ທີ່ ສຸດ ໃນ ການ

  ໃຫ້ ບໍລິການ ລູກ ຄ້າ.

 ເອົາ ລູກ ຄ້າ  ເປັນສູນກາງ

 ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ທີ ມ ໃນ ທົ່ວ ອົງກອນ

 ເປັນ ມື ອາຊີບ

ສ້າງສັນ ສິ່ງ ໃໝ່
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ຂໍ້ມູນທາງການເງິນທີ່ສຳຄັນ

ຂໍ້ມູນທາງການເງິນທີ່ສຳຄັນ / 76 / AEC+3: ກໍານົດຂະບວນທັດໃໝ່ສຳລັບການເຕີບໂຕ

ຫົວໜ່ວຍ: 
ຕື້ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະຖິຕິ ການ ລົງທຶນ ໂດຍ ກົງ ຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ: asean.org

ພາຍ ໃນ ອາ ຊຽນ ພາຍ ນອກ ອາ ຊຽນ

ຊັບສິນທັງໝົດ ໜີ້ ສິນ ທັງ ໝົດ ລາຍ ຮັບສຸດທິຈາ ກການ ດຳ ເນີນ ງານ

  ເງິນສົດ  ແລະ ທຽບ ເທົ່າ ເງິນສົດ

ຈຳນວນ ທຶນ  ໄຫຼ ເຂົ້າ ສຸດ ທິຂອງ FDI,  ລະຫວ່າງ ພາ ຍ ໃນອາ ຊຽນ  ແລະ ພາຍ ນອກ ອາ ຊຽນ / % ຂອງທຶນໄຫຼ ເຂົ້າ
 ສຸດທິ ພາຍ ໃນ ອາ ຊຽນ

ລາຍ ຮັບ ສຸດທິຈາກ ດອກ ເບ້ຍ  

ລາຍ ຮັບສຸດທິຈາກ ຄ່າ ທຳນຽມ  ແລະ ຄ່າ ເປີ ເຊັນ

ລາຍຮັບ ສຸດທິຈາກ ການ ເດີນງາ ນ

ລວມລາຍ ຮັບ ຈາກ ການ ດຳ ເນີນ ງານ

ລາຍ ຈ່າຍ  ໃນການ ດຳ ເນີນ ງານ

ຜົນ ກຳ ໄລ ກ່ອນ ເສຍ ອາກອນ

ຜົນ ກຳ ໄລ ສຸດທິ (ຂາດທຶນ)

 ເງິນ ຝາກ

4 ພະຈິກ 2014 ຫາ 

31 ທັນວາ 2015

1 ມັງກອນ 2016 ຫາ

31 ທັນວາ 2016

ລາຍ ຮັບດອກເບ້ຍສຸດທິ

ລາຍ ຮັບ ຄ່າ ທຳນຽມ  ແລະ 
ຄ່າ ນາຍໜ້າ ສຸດທິ 

ລາຍການລະຫວ່າງ ທະນາຄານ 
 ແລະ ຕະຫຼາດ ເງິນ

 ເງິນ ກູ້  ແລະ  ເງິ ນລ່ວງ ໜ້າ ໃຫ້ ແກ່ ລູກ ຄ້າ

ອື່ນໆ

ອື່ນໆ

 ຫົວໜ່ວຍ : ພັນ ກີບ

ການ ລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ພາຍ ໃນ ອາ ຊຽນດ້ວຍ ກັນ ຍັງ ຄົງ ເປັນ ແຫຼ່ງ FDI ທີ່ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ  ເຊິ່ງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍຈາກ 15 ຕື້ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ 

ໃນ ປີ 2011 ມາ ເປັນ 22.1 ຕື້ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ໃນ ປີ 2015.  ເຈັດ ປະ ເທດ ສະມາຊິກ ອາ ຊຽນ ໄດ້ ຮັບ ການ ລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ພາຍ ໃນ ພາກ ພື້ນ ໃນ 

ລະດັບ ທີ່ ສູງ ກວ່າໝູ່ (ມາ ເລ ເຊຍ, ຟິລິບ ປິນ,  ໄທ  ແລະ ປະເທດCLMV)  ເຊິ່ງຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຕື່ມ ອີກ ຂອງ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ໃນ ພາກ ພື້ນ.



ການ ສ້າງ ປະຊາ ຄົມ ເສດຖະກິດ ອາ ຊຽນ (AEC)  ໃນ ປີ 2015  ມີ ຄວາມ ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງ ສູງ ສຳລັບ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ມັນ ໄດ້ ນຳ ໄປສູ່ ສະພາບ ທຸລະ ກິດ ທີ່ ລື່ນ ໄຫຼ  ແລະ ປ່ຽນ ຮູບ ໃໝ່  ເຊິ່ງໝາຍ ເຖິງ ສະໜາມ ແຂ່ງຂັນ ທີ່ ເປີດ ກ້ ວາງ ສຳລັບ ຜູ້ ຄ້າຂາຍ  ແລະ ນັກ ລົງທຶນ. 

ສຳລັບ ປະ ເທດ ນ້ອຍ ທ່ີ ບ່ໍ ມີ ຊາຍ ແດນ ຕິດ ກັບ ທະ ເລຄື  ສປປ ລາວ, AEC  ໃຫ້ ທ່າ ແຮງ ທ່ີ ດີ ເລີດ ສຳລັບ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຈາກ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ 

ຕະຫຼາດພາກ ພື້ນ ທີ່ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ.   ໂດຍ ເປັນຖານ ການ ຜະລິດ ດຽວ, ມັນ ຍັງ  ເພີ່ມ  ໂອກາດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ    ໃນ ການເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນ ຕ່ອງ ໂສ້ມູນ ຄ່າ 

ຂອງ ພາກ ພື້ນນຳ ອີກ. ຜ່ານຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ AEC, ບັນດາ ປະ ເທດ ໃນ ອາ ຊຽນຄາດ ຫວັງ ເຫັນການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ ໃນ ການ ຄ້າລະຫວ່າງ

ບັນດາ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ  ເພາະວ່າ ພາສີ  ແລະ ອຸປະສັກ ທາງ ການ ຄ້າ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ໄດ້ ຖື ກກຳ ຈັດ ໄປ. ທັງ ໝົດ ພາກ ພື້ນ ສາມາດ ໄດ້ ປະ ໂຫຍ ດ

ຈາກອຳນາດ ທາງ ເສດຖະກິດ ໃໝ່ ນີ້  ໃນ ການປັບປຸງສະຖານະ ການ ເຈລະຈາ ຕໍ່ ລອງ ຂອງ ຕົນ ໃນ ການ ພົວພັນສາກົນ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ.

ໃນ ປີ 2016, ສປປ ລາວ   ແມ່ນປ່ຽນແປງຈາກເຄີຍ ເປັນ ເມື່ອ ສິບ ປີ ກ່ອນ

ໜ້າ ນີ້ຈົນ ເກືອບວ່າ ຈື່ ບໍ່ ໄດ້. ສະພາບ ການ ຄ້າຂາຍ ທີ່ ເປີດ ກວ້າງ ກວ່າ  ແລະ 

ການສົ່ງ ອອກ ຫຼາຍຂຶ້ນ  ໄດ້ ປ່ຽນ ໃຫ້  ສປປ ລາວ  ກາຍ ເປັນ ປະ ເທດ ກໍາລັງ 

ພັດທະນາ ທີ່   ມີການເຕີບ ໂຕ ໄວ ທີ່ ສຸດ.  ເພື່ອ ຈັບ ເອົາ ໂອກາດ ທາງ ທຸລະ ກິດ ນີ້, 

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ເຊິ່ງມີ ການ ດຳ ເນີນ ງານ   ແລະ  ເຄືອ ຂ່າຍ ທີ່ ເຂັ້ມ 

ແຂງ ໃນ ປະ ເທດ ໄທ, ສປປ ຈີນ, ມ່ຽນມາ, ກໍາປູ ເຈຍ, ຫວຽດນາມ, 

ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ  ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະ ສົ່ງ ເສີມ ທຸລະ ກິດ ການ ຄ້າ  ແລະ  ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

ລູກ ຄ້າ ດຳ ເນີນ ທຸລະ ກໍາ ການ ຄ້າ ລະຫວ່າງ ປະ ເທດ ເຫຼ ົ ່ານີ ້. ນອກ ນັ ້ນ, 

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຍັງມີ ສາຂາ ໃນຢາງ ກຸ້ງ, ຮ່າ ໂນ້ຍ,  ນະຄອນໂຮ່ຈິ ມິນ, 

ພະນົມ ເປັນ  ແລະ ຈາ ກາ ຕ້າ ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຍັງມີ 

ແຜນທີ່ ຈະ ຍ້າຍ ມາ ເປີດ ຫ້ອງການ ໃໝ່ ຢູ່ ຖະໜົນ ລ້າ ນຊ້າງ.

ນອກ ຈາກ ການ ບໍ ລິ ການ ສະ ໜອງ ທຶນ ໃຫ້ ລູກ ຄ້າ ແລ້ວ,  ພວກ ເຮົາ ຍັງ ສະໜອງຜະລິດ ຕະພັນດ້ານການ ເງິນ ຄົບ ວົງ ຈອນນຳ ອີກ. ຄວາມຮູ້ ດ້ານ 

ຕະຫຼາດທີ່  ເລິກ ເຊິ່ງ  ແລະ ຄວາມ ສຳພັນ ກັບ ເຄືອ ຂ່າຍ ຮຸ້ນ ສ່ວນ ທຸລະ ກິດ ທີ່ ກວ້າງຂວາງ, ບວກ ກັບ ການ ດຳ ເນີ ນງານ ໃນ ຕະຫຼາດທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ  ແລະ 

ຄວາມ ສາມາດ ທີ່ ຊຳ ນານ ງານ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ໃນ ຕະຫຼາດ AEC+3,  ເຮັດ ໃຫ້ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດ ຄົບ ຖ້ວນ 

ສະ ເພາະ ຂອງ ທ່ານ ສຳລັບ ທຸກ ຄວາມ ຕ້ອງການ ທາງດ້ານການ ບໍລິການດ້ານ  ການ ເງິນ ໃນ ອາ ຊຽນຢູ່ ໃນ ທຸກໆ ໄລຍະ ຂອງ ກາ ນດຳ ເນີນ ທຸລະ ກິດ. 

ໃນ ນາມຂອງສະພາບໍລິຫານ  ແລະ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ, ຂ້າພະ ເຈ້ົາ ຂຖໍື ໂອກາດ ນ້ີ ສະ ແດງ ຄວາມ ຂອບ ໃຈ ມາ ຍັງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ,  

ໜ່ວຍ ງານ ຄວບ ຄຸມຄຸ້ມ ຄອງ, ຄູ່ຮ່ວມທະນາຄານ, ລູກ ຄ້າ, ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ  ແລະ ພະນັກງານ ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກ ອນ ໄທ ຈຳກັດ ສຳລັບ ຄວາມ ໄວ້ ວາງ ໃຈ 

 ແລະ ການ ສະ ໜັບສະ ໜຸນ ຢ່າງ ຕ່ໍ ເນ່ືອງ ໃນ ຕະຫຼອດປີ 2016. ຂ້າພະ ເຈ້ົາ ຂໍ ຢືນຢັນອີກ ເທ່ືອ ໜ່ຶງ ວ່າທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ປະຕິບັດ 

ຕາມ ຫຼັກການ ເອົາ ລູກ ຄ້າ ເປັນ ສູນກາງ,  ໃຫ້ ບໍລິການ ໂດຍ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ລູກ ຄ້າ,  ໂດຍ ມີ ຍຸດ ທະ ສາດ  ຂອງ ທະ ນາ ຄານ 

ທີ່ ວ່າ: “ ບໍ ລິ ການ ທຸກ ລະ ດັບ  ປະ ທັບ ໃຈ.
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ຊັບ ສິນ ທັງ ໝົດ
ມາ ຮອດ ວັນ ທີ 31 ທັນວາ 2016, ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ຈໍາກັດ (“ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ປະ ເທດລາວ”) ມີ ຊັບ ສິນ ທັງ ໝົດ 

ເທົ່າ ກັບ 733,775,590,000 ກີບ  ໂດຍ ມີເງິນ ກູ້ ຕໍ່ ກັບ ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ ພາກ ເອກະ ຊົນ ລວມທັງ ໝົດຈຳນວນ 239,187,591,000 ກີບ. 

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ປະ ເທດ ລາວ ຍັງ ຮັກສາ  ໄດ້ສະພາບ ຄ່ອງ ທີ່ ຍືນ ຍົງ ສຳລັບ ການ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ເງິນ ກູ້ ໃນ ປີ 2017.

ໜີ້ ສິນ ທັງ ໝົດ
ໜີ້ ສິນ ທັງ ໝົດ ມາ ຮອດ ວັນ ທີ 31 ທັນວາ 2016  ແມ່ນ 432,683,839,000 ກີບ  ໂດຍ  ເປັນ ເງິນ ຝາກ ລວມທັງ ໝົດ 427,990,017,000 ກີບ 

ຈາກ ລູກ ຄ້າທົ່ວ ໄປ  ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ ອື່ນ.

ລາ ຍຮັບ ສຸດທິຈາ ກການ ດຳ ເນີນ ງານ
ສຳລັບ ປີ 2016, ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ປະ ເທດລາວ ມີ ລາຍ ຮັບສຸດທິ  ຈາ ກການ ດຳ ເນີນ ງານລວມທັງ ໝົດ 9,289,241,000 ກີບ  ເຊ່ິງປະກອບ

 ມີ ລາ ຍຮັບ ສຸດທິຈາກ ດອກ ເບ້ຍ ລວມທັງ ໝົດ 7,650,642,000 ກີບ, ລາຍ ຮັບ ສຸດທິ ຈາກ ຄ່າ ທຳນຽມ  ແລະ ຄ່າ ເປີ ເຊັນ  ລວມທັງ ໝົດ 1,638,599,000 ກີບ.  

ເມ່ືອ ປຽບທຽບ ກັບ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ໝົດ ປີ ໃນ ປີ 2015  ແລ້ວ, ລາ ຍຮັບ ສຸດທິຈາກ ການ ດຳ ເນີນ ງານ  ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ເພ່ີມ ຂ້ຶນຈາກ ລາຍ ຮັບ ຈາກ ດອກ ເບ້ຍ

ທີ່ໄດ້ ມາ ຈາກ ເງິນ ກູ້.

ຜົນ ກຳ ໄລ ສຸດທິ
ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ປະ ເທດ ລາວ ມີ ຜົນ ກຳ ໄລ ກ່ອນ ເສຍ ອາກອນລວມທັງ ໝົດ 1,440,653,000 ກີບ  ແລະ ຜົນ ກຳ ໄລ ສຸດທິ ສຳລັບ ປີ 2016

ລວມທັງ ໝົດ 1,105,019,000 ກີບ  ເຊ່ິງ ເພ່ີມ ຂ້ຶນ ຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍຈາກ ປີ 2015  ຈຳນວນ 1,118,287,000 ກີບ. 
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 ຊື່ ຈົດ ທະບຽນ 

 ທະບຽ ນ ເລກທີ

 ໃບ ອະ ນຸຍາດ ເລກທີ

 ວັນ ທີ ສ້າງ ຕັ້ງ

ປະທານ

ຜູ້ອຳນວຍການ ປະຈຳ ປະ ເທດ

 ຫ້ອງການ ຕາມຈົດ ທະບຽນ

 ເບີ ໂທລະສັບ

 ເບີ ແຟັກ

ເວັບໄຊທ໌

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ 

 ເລກທີ 456/ ERO

 ເລກທີ 32/ BOL

ວັນ ທີ 16 ຕຸລາ 2014

ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ

ທ່ານ ບາ ວອນ ສີສະຫງ່າ ຕຣະ ກູນ

ທີ່ຢູ່:

ຖະໜົນ ລ້ານ ຊ້າງ

 ສີ່ ແຍກ ກົງສູນ ໄທ

 ປະຕູ ໄຊ

ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ

ບ້ານ ໂພນ ສີນ ວນ, ໜ່ວຍ 14 
 ເມືອງ  ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ, ສປປ ລາວ

ບ້ານ ໂພນ ສີນ ວນ, ໜ່ວຍ 14,  ເມືອງ  ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ,  ສປປ ລາວ

ຂໍ້ ມູນທະ ນາ ຄານ

ສະພາບ ລວມ:   ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ  ມະຫາຊົນ

 ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ຈໍາກັດ ມະ ຫາ ຊົນ (“KBank”)  ໄດ້ ຮັບ ການ ສ້າງ ຕ້ັງ ຂ້ຶນ ໃນ ວັນ ທີ 8 ມິຖຸນາ 1945  ແລະ   ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫັຼກ

ຊັບ ຂອງ ປະ ເທດ ໄທ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 1976  ເປັນ ຕົ້ນ ມາ.  ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ແມ່ນ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ ໃຫຍ່ ເປັນອັນ ດັບ ສີ່ ໃນ ປະ ເທດ ໄທ 

ຕາມ ການ ປະ ເມີນ ຈາກ ຊັບ ສິນ ທັງ ໝົດ,  ເງິນ ກູ້ ທັງ ໝົດ  ແລະ  ເງິນ ຝາກ ທັງ ໝົດ,  ແລະ  ໃຫຍ່ ເປັນອັນ ດັບ ສອງ ໃນ ດ້ານມູນ ຄ່າ ຕາມ ລາຄາ ຕະຫຼາດ 

ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ທະນາຄານ ຂອງ ໄທ.

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ສືບ ຕ່ໍຮັກສາ ເປ້ົາ ໝາຍການ ເປັນ “ທະນາຄານ ແຫ່ງ ຄວາມ ໝ້ັນຄົງ”  ໃນ ທຸກ ການ ດຳ ເນີນ ງານ  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຫັຼກການ ຄວບ ຄຸມ

ດູ ແລກິດຈະການ ທີ່ ດີ   ເຊັ່ນ ດຽວ ກັບການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ  ແລະ ຕົ້ນ ທຶນ ທີ່ ເໝາະ ສົມ. ທະນາຄານ ໄດ້ ສືບ ຕໍ່ ປະຕິບັດ ຕາມ ຍຸດ ທະ ສາດ 

“ການ ເອົາ ລູກ ຄ້າ ເປັນ ສູນກາງ”  ແລະ ຄວາມປາຖະນາທີ່ຈະເປັນ “ທະນາຄານ ຫຼັກຂອງ ລູກ ຄ້າ”,  ໂດຍ ການ ນຳ ສະ ເໜີ ນ ະ ວັດຕະກໍາ  ແລະ 

ຜະລິດ ຕະພັນ ດ້ານ ການ ເງິນ ຕ່າງໆ ທ່ີ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ລູກ ຄ້າ ທຸກ ພາກສ່ວນ,  ໃຫ້ ວິທີ ແກ້ ໄຂ ທ່ີ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບສຳລັບ ການ ເຕີບ ໂຕ 

ໃນ ໄລຍະ ຍາວ  ແລະ ຜົນ ຕອບ ແທນ ທ່ີ ຍືນ ຍົງ  ແລະ ການ ສ້າງ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ສຳລັບ ຜູ້ຖື ຮຸ້ນ ທຸກ ຄົນ. ມີ ການ ໃຫ້ ບໍລິການ ຜະລິ ດຕະພັນ ດ້ານ ການ ເງິນ

ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ ຜ່ານ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ, ບັນດາ ສາຂາ ທ່ີ ທະນາຄານ ເປັນ ເຈ້ົາ ຂອງ ທັງ ໝົດ (ບໍລິສັດຫັຼກຊັບ ຈັດການ ກອງ ທຶນ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ 

ຫຼື KAsset, ບໍລິສັດ ສູນ ວິ ໄຈ ກະສິກອນ  ໄທຈຳກັດ ຫຼື KResearch, ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ກະສິກອນ  ໄທ  ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ ຫຼື KSecurities, 

ບໍລິສັດ ລີສຊິ່ງກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ຫຼື KLeasing  ແລະ ບໍລິສັດ ແຟກ ເຕີຣີ  ແອນ ອີ ຄວິບ ເມັນ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ຫຼື  KF &E.),

ແລະມີການຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດ (ບໍລິສັດ  ເມືອງ ໄທປະກັນ  ຊີວິດ  ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ ຫຼື MTL). ນອກ ນັ້ນ, ຍັງ ໄດ້ ສ້າງ ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ກະສິກອນ 

ບິ ວຊີ ນິສ- ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ກຣຸບ (KBTG) ຂຶ້ນ ໃນ ທ້າຍ ປີ 2015  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ຄວາມ ສາມາດ ແຂ່ງຂັນ  ແລະ ການ ນຳ ໜ້າ ຄູ່ ແຂ່ງ ໃນ ສະພາບ

ການ ໃໝ່  ໃນ ທ່າມກາງກາ ນພັດທະນາ ດ້ານ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ໃນ ຕະຫຼາດການ ເງິນ  ແລະ  ພຶດຕິ ກໍາ ຂອງ ລູກ ຄ້າ ທ່ີ ປ່ຽນ ແປງ ຕະຫຼອດ ເວລາ ໃນ ຍຸກ ດິຈິ ຕອນ.

 ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ສືບ ຕ່ໍ ຮັກສາ ສະຖານະການ ເປັນ ຜູ້ນຳ ໃນ ທະນາຄານ ດິຈິ ຕອນ  ແລະ ມີ ເຄື ອຂ່າຍ ບໍລິການ ໃນ ທ່ົວ ປະ ເທດ ລວມທັງ ບັນດາ ສາຂາ 

 ແລະ ຊ່ອງ ທາງ ການບໍລິການ ຕົນ ເອງ.  ໃນ ລະດັບ ພາກ ພື້ນ, ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທກໍາລັງ ກ້າວ ໄປ ສູ່ ການ ກາຍ ເປັນ “ທະນາຄານ  AEC+3”  

ເພ່ືອ ອຳ ນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ການ ຂະຫຍາຍທຸລະ ກິດ ຢ່າງ ຄ່ອງ ຕົວ ຂອງ ລູກ ຄ້າ  ແລະ ຍາດ ເອົາ ໂອກາດ ດ້ານ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ AEC ບວກ ກັບ

 ສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ, ຍ່ີປຸ່ນ  ແລະ ສາທາລະນະ ລັດ ເກົາຫີຼ.

 ຖະໜົນ ໜອງ ບອນ

ຖະໜົນ ບູລີຈັນ

 ຖະໜົນ ໜອງ ບອນ
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ເສດຖະກິດ  ສປປ ລາວ

ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຂອງ ສປປ ລາວ

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: IMF, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ຄາດ ຄະ ເນ ໂດຍ KResearch

 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: IMF, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ຄາດ ຄະ ເນ ໂດຍ KResearch

ໝາຍ ເຫດ: ປະ ເມີນ ຄ່າ
ຄາດ ຄະ ເນ

ໝາຍ ເຫດ: ປະ ເມີນ ຄ່າ
ຄາດ ຄະ ເນ

ພາກ II ການອະທິບາຍ  ແລະ ການ ວິ ເຄາະຂອງຝ່າຍຈັດການ
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ສະພາບ ລວມ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ

 ໃນ ປີ 2017, ຄາດ ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະ ບັນລຸ ໄດ້ ການ ເຕີບ ໂຕທາງ ເສດຖະກິດ 7.2 ສ່ວນຮ້ອຍ  ເຊິ່ງ ດີກ ວ່າປະ ເທດ ເພື່ອນ ບ້ານ  ໃກ້ ຄຽງ  

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບເປົາໝາຍຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທ່ີຕ້ັງຄາດໝາຍການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໄວ້ທ່ີ 7 ສ່ວນຮ້ອຍສຳລັບ ສົກ ປີ 2017-2018. 

ລັດຖະບານ ຈະ ດຳ ເນີນ ການ ປັບປຸງດ້ານ ການ ເງິນ ເພື່ອ ເພີ່ມ ລາຍ ຮັບ  ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ລາຍຈ່າຍ ທີ່ ບໍ່ ຈຳ ເປັນ ລົງ   ໂດຍ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພີ່ ມທະວີ ຄວາມ 

ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ການ ເງິນ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະ ຄວບ ຄຸມ ການ ຂາດ ດຸນ ງົບປະມານ ບໍ່ ໃຫ້ ເກີນ 4.4  ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ GDP ທຽບ ກັບ ອັດຕາ ຂາດດຸນ

 ໃນປັດຈຸບັນ  6.5  ສ່ວນຮ້ອຍ. ການ ປ່ຽນ ແປງ  ໂຄງ ສ້າງ ທາງກາ ນຄ້າ  ແລະ ການ ລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງ ຈະ ຊ່ວຍ  ເລັ່ງ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ 

ເສດຖະກິດ ຂອງ ປະ ເທດ ໃຫ້ ໄວ ຂຶ້ນ ໃນ ຕໍ່ໜ້າ.

 ໃນ ດ້ານ ການ ສົ່ງ ອອກ, ຄາດ ວ່າການ ສົ່ງ ອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ   ໃນ ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2016  ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂະ ແໜງ ການ ຜະລິດ ພາຍ

 ໃນ ປະ ເທດ ສາມາດ ຜະລິດ ສິນຄ້າ ສົ່ງ ອອກ ໄດ້ ຫຼາກຫຼາຍກວ່າ ປີຜ່ານມາ. ນອກ ນັ້ນ,  ເປັນ ໄປ ໄດ້ ວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງ  ຈະ ສາມາດ ສົ່ງ ອອກ ໄຟຟ້າ  - 

 ເຊິ່ງ ເປັນ ແຫຼ່ງລາຍ ຮັບ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ປະ ເທດ -  ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ ເກົ່າ ຫຼັງຈາກ ຄວາມ ສາມາດຜະລິດ ຂອງ  ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນໍ້າຕົກ ໃນ ປະ ເທດ ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 

ເປັນຫຼາຍກວ່າ 35,695 KWh ຕໍ່ ປີ  ເພື່ອ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ ນັບ ມື້ ນັບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ ປະ ເທດ  ເພື່ອນ ບ້ານ   ເຊິ່ງ ໂດຍ ສ່ວນ ໃຫຍ່ 

ແມ່ນ ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ ຫວຽດນາມ  ທີ່ກຳລັງ ປະສົບ ກັບ ການ ຂາດ ແຄນ ການ ສະໜອງ ໄຟຟ້າ.  ປະເທດ ຫວຽດນາມ ອາດ ຈະ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ

 ອາ ໄສ ໃສ່ ໄຟຟ້າ ທ່ີ ນຳ ເຂ້ົາ ຈາກ ສປປ ລາວ  ໃນ ຫ້າ ປີ ຕ່ໍ ໜ້າ  ເພາະຄາດວ່າ ຄວາມ ຕ້ອງການ ໄຟຟ້າ  ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ ຈະ ເພ່ີມ ຂ້ຶນ ເປັນ ສອງ ເທ່ົາ. 

ນອກ ນ້ັນ, ພາຍ ໃຕ້ ໄລຍະ ທຳ ອິດ ຂອງ ໂຄງການ ເຊ່ືອມ ໂຍງ ພະລັງງານ ລະຫວ່າງ  ສປປ ລາວ,  ໄທ, ມາ ເລ ເຊຍ  ແລະ ສິງກະ ໂປ (LTMS PIP), 

ສປປ ລາວ ຈະ ເລີ່ ມຂາຍ ໄຟຟ້າ 100  ເມ ກາ ວັດ ໃຫ້ປະເທດມາ ເລ ເຊຍ ໃນ ເດືອນ ກັນຍາ 2017  ແລະ ຈາກ ນັ້ນ ຈະຂາຍ ໃຫ້ ປະເທດສິງກະ ໂປ 

ຕາມ ພາຍຫຼັງ.  ໃນ ປັດຈຸ ບັນ, ໃນຕົວເມືອງຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ພະລັງງານໄຟຟ້າສູງເມື່ອທຽບກັບບັນດາ

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ   ເຊິ່ງຄ່າ ໄຟຟ້າ ຂອງ ປະ ເທດເຫຼົ່າ ນັ້ນ ກໍ ສູງ ທີ່ສຸດ ໃນ ພາກ ພື້ນ ເຊັ່ນກັນ.

 ສິນຄ້າ ກະສິກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼາຍໆ ຢ່າງ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ມີ ໂອກາດ ການ ສ່ົງ ອອກ ທ່ີ ສົດ ໃສ  ເຊ່ັນ ວ່າ ມັນ ຕ້ົນ, ໝາກກ້ວຍ, ສາລີ,  ກາ ເຟ, ຢາງພາລາ 

 ແລະ  ເຂົ້າ ອິນ ຊີ.  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແລ້ວ, ຜະລິດ ຕະພັນ ກະສິກຳ ອິນ ຊີສະອາດ ທີ່ ປູກ ໂດຍ ປະຕິບັດ ຕາມ ມາດຕະຖານ ການ ກະສິກຳ ອິນ ຊີ ສາກົນຈະ

 ມີໂອກາດທີ່ດີຫຼາຍ,  ເຊິ່ງລັດຖະບານ ກຳລັງ ສົ່ງ ເສີມ ການ ສົ່ງ ອອກ ດັ່ງກ່າວ ໄປ  ປະເທດເອີຣົບ  ແລະ ສປ ຈີນ.  ນອກ ນັ້ນ, ສປປ ລາວ 

ຍັງ ມີ ເປ້ົາ ໝາຍ ບັນລຸ  ໄດ້ ການ ເພ່ີມ ຂ້ຶນ 23  ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ ການ ຜະລິດ ຫັດຖະກຳ ໃຫ້ ເປັນ 6.9 ພັນ ຕ້ື ກີບ (840 ຕ້ື ໂດ ລາ ສະຫະລັດ)  ໃນ ປີ 2017,  

ໂດຍ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພີ່ມ ທະວີ ການ ສົ່ງ ອອກ ໂດຍ ລວມຂອງ ຕົນ  ເຊັ່ນ ວ່າ ຜະລິດ ຕະພັນ ອາຫານ,  ເຄື່ອງ ດື່ມ,  ເຄື່ອງນຸ່ງ  ແລະ  ຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍ.

ໃນ ຂະນະດຽວ ກັນ,  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຈະ ຖືກ ກົດ ດັນ ຈາກ ລາຄາ ຜະລິດ ຕະພັນ ທ່ີ ເພ່ີມ ຂ້ຶນ, ກຳລັງ ຊ້ືຂອງ ຜູ້ ບໍລິ ໂພ ກ ໃນ ສປປ ລາວ ກໍ ນັບ ມ້ື ນັບ ເພ່ີມ ຂ້ຶນ 

 ເນື່ອງ ຈາກ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດຖະກິດ ທີ່ ໝັ້ນຄົງ.  ລາຄາ ນໍ້າມັນ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ກຳລັງ ເປັນ ໄພ ຕໍ່ ສປປ ລາວ  ເພາະວ່າປະ ເທດ ນີ້ ອາ ໄສ ໃສ່ ການ 

ນຳ ເຂົ້າ ນໍ້າມັນ ຢ່າງ ໜັກໜ່ວງ ສຳລັບ ຂະ ແໜງ ການ ຜະລິດ. ສະ ນັ້ນ ຜູ້ ບໍລິ ໂພ ກຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຢ່າງ ຫຼີກລຽງ ບໍ່ ໄດ້ ຈາກ ລາຄາ ສິນຄ້າ ທີ່ ສູງ ຂຶ້ນ

 ໃນ ປີ 2017. ຄາດ ການ ວ່າອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຈະສູງ ຂຶ້ນ ເຖິງ 2.3   ສ່ວນຮອຍ  ໃນ ລະຫວ່າງປີ 2017 ເຊິ່ງ ເປັນ ອັດຕາທີ່ສູງທີ່ສຸດ ໃນ ຮອບ 3 ປີ.  

ແນວ ໃດ ກໍ ຕາມ, ການ ບໍລິ ໂພ ກພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ຄວນ ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ ໃນ ຕໍ່ ໜ້າ  ເພາະວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກຳລັງ ວາງ ແຜນ ກ ະຕຸ້ນ ເສດ

ຖະກິດ ດ້ວຍ ເມັດ ເງິນ ເພ່ີມ ອີກ 50 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ເພ່ືອ ເພ່ີມ ລາຍ ຮັບ ໃນ ທ່ົວ ປະ ເທດ,  ໂດຍ ມີ ເປ້ົາ ໝາຍ ຍົກ ລະດັບສະຖານະ ຂອງປະ ເທດ ຂ້ຶນ 

ເປັນ ປະ ເທດ ທ່ີ ມີ ລາຍ ຮັບ ປານ ກາງ-ສູງ  ພາຍ ໃນ ປີ 2030.

ການ ລົງທຶນ ມີ ບົດບາດ ສຳຄັນ ໃນ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ.  ໂດຍ 

ສະ ເພາະ ແລ້ວ, ການ ລົງທຶນ ມູນ ຄ່າ 6 ຕື້ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ  ໃນ ໂຄງການ

  ເສ້ັນທາງ ລົດ ໄຟ ຄວາມ ໄວ ສູງ ຈາກ ສປ ຈີນ  ຜ່ານ ສປປ ລາວ  ໄປ ປະ ເທດ ໄທ 

ທ່ີຈະ ຊ່ວຍ ກ ະ ຕຸ້ນ ເສດຖະກິດ ຂອງລາວ ໃນ ອີກຫ້າ ປີ ຕ່ໍໜ້າ  ເພາະວ່າ ໂຄງ 

ການນ້ີຈະ ອັດ ສີດ ເງິນ ຈຳນວນ 1.2 ຕ້ື ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ເຂ້ົາລະບົບ ເສດຖະກິດ

ໃນ ແຕ່ລະ ປີ. ຍ່ິງ ໄປກວ່າ ນ້ັນ, ຜົນ ຕອບ ແທນ ທ່ີ ໃຫຍ່ ຫຼວງຈາກ ການ ລົງທຶນ

 ໂຄງການ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ໃນ ຊຸມ ປີທີ່ຜ່ານມາ  ແລະ ລາຍ ຮັບ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 

ຈາກ ການ ສົ່ງ ອອກ ໄຟຟ້າ ຈາກ ບັນດາ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນໍ້າຕົກ ຂະໜາດ ໃຫຍ່  

ເປັນ ໄປ ໄດ້ ວ່າ ຈະ ຂັບ ເຄື່ອນ ເສດຖະກິດ ຂອງ ປະ ເທດ ໃຫ້ ເຕີບ ໂຕ ຍິ່ງ ຂຶ້ນ.  

ນອກ ນ້ັນ, ປະຈຸດ ສປປ ລາວ ສາມາດ ຜະລິດ ສິນຄ້າ  ໄດ້ ຫຼາກຫຼາຍກວ່າ

  ແຕ່ ກ່ອນ  ເນື່ອງ ຈາກ ການ ລົງທຶນຂອງ ຕ່າງປະ ເທດທີ່ ນັບ ມື້ ນັບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ

 ໃນ ເຂດ ເສດຖະກິດ ສະ ເພາະ ຂອງ ຕົນ.

 ໂຄງການທາງ ລົດ ໄຟ ຄວາມ ໄວ ສູງສາຍທຳ ອິດ ຂອງ ປະ ເທດກຳລັງ ປ່ຽນ ພາກ ເໜືອ ຂອງ ລາວ ໃຫ້ ກາຍ ເປັນຂຸມ ຊັບ  ແຫ່ງການ ລົງທຶນ  ແຫ່ງໃໝ່.  

ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ແຂວງ ພາກ ເໜືອ  ເຊັ່ນ ຫຼວງນໍ້າ ທາ, ອຸດົມ ໄຊ, ຫຼວງພະ ບາງ  ແລະ ວຽງ ຈັນ ທີ່ຢູ່ ຕາມ  ສາຍ ທາງ ລົດ ໄຟ ຄວາມ ໄວ ສູງ ຈະ  ແມ່ນ ພື້ນ ທີ່ 

ພູ  ຜາເປັນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ກໍ ຕາມ,  ແຕ່ ມີ ການ ຜະລິດ ສິນຄ້າ ກະສິກຳ ທ່ີ ຫຼາກຫຼາຍຢູ່ ເຂດ ນ້ີ.  ເຖິງຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ບັນດາແຂວງເລ່ົານ້ັນ ຍັງ ຂາດ ໂຄງ ລ່າງພ້ືນ

ຖານ ທີ່ ຈຳນເປັນ ເພື່ ອອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວ ກໃຫ້ ແກ່ ການ ຜະລິດ  ເປັນ ອຸດສາຫະກຳ.   ເພາະສະ ນັ້ນ, ພາກ ເໜືອ ຂອງ ລາວ ຈຶ່ງ ກວມ ເອົາ ພຽງ 

ແຕ່ 15  ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ທົ່ວ ປະ ເທດ ທຽບ ກັບ 70  ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ພາກ ກາງ.  ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍ ຕາມ,  ໂຄງການ ທາງ ລົດ ໄຟ ຄວາມ ໄວ ສູງ 

ເປັນ ໄປ  ໄດ້ ວ່າ ຈະເຮັດ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ສ້າງ ເຂດ ເສດຖະກິດ ໃໝ່ ຢູ ່ ທາງພາກ ເໜືອ ຂອງ ລາວ,  ເຊິ ່ງຈະ ດຶງ ດູດ ການ ລົງ ທຶນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ 

ທ່ີ ຄ້າຍຄື ກັນ ກັບ ກໍລະນີ ຂອງ ເຂດ ເສ ດຖະກິດສະ ເພາະ ບໍ ແຕນ ຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາ ທາ  ທ່ີ ມີ ຊາຍ ແດນຕິດ ກັບ ສປ ຈີນ. ນອກ ນ້ັນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  

ໄດ້ ປະກາດ ໃນ ປີ 2016 ວ່າຈະ ສ້າງ ຕັ້ງ ເຂດ ເສດຖະກິດ ສະ ເພາະ ໃໝ່ ຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະ ບາງ ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ມີ ການ ລົງທຶນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນ  ເຂດ ນີ້.

ຈະ ແຈ້ງວ່າ,  ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ ການ ກາຍ ເປັນ ປະ ເທດ ເຊື່ອມ ຈອດ  ແມ່ນໄດ້ ມີການປັບປຸງ ການ ຄ້າ  ແລະ ການ ລົງທຶນ ຂອງ ປະ ເທດ 

ໃນ ລະດັບ ໜຶ່ງ ແລ້ວ.  ສິ່ງ ນີ້ ຖືກ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ໂດຍ ການຫຼັ່ງ ໄຫຼ  ເຂົ້າ ມາ ຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍຂອງ ນັກ ລົງທຶນ ຈີນ ໃນ  ເຂດ ພາກ ເ ໜືອຂອງ ລາວ  ເຖິງ ແມ່ນ

ວ່າ ໂຄງການ ທາງ ລົດ ໄຟ ຄວາມ ໄວ ສູງ ຫາ ກໍ ເລີ່ ມຕົ້ນ  ກໍ ຕາມ.  ເມື່ອ ສຳ ເລັດ ແລ້ວ, ທາງ ລົດ ໄຟຄວນຈະ ສົ່ງ ເສີມ ກາ ນຄ້າ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ 

ສປຈີນ ໃຫ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ ໃນ ໄລຍະ ຍາວ.  ນອກ ນັ້ນ, ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ ການ ເພີ່ມ ທະວີ ການ ເຊື່ອມ  ໂຍງ ກັບ ບັນດາ 

ປະ ເທດເພື່ອນ ບ້ານ ຜ່ານ ການ ສ້າງ ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ -ໄທ ແຫ່ງ  ທີ 5 ທີ່ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ແຂວງ ບໍລິ ຄຳ ໄຊ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບຈັງຫວັດ ບຶງ ການ

ຂອງ ປະ ເທດ ໄທ, ບວກ ກັບ ຂົວ ມິດ ຕະພາບລາວ-ກໍາປູ ເຈຍ ແຫ່ງ ທຳ ອິດ ທີ່ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ແຂວງ ອັດຕະ ປືຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ແຂວງຣັດຕາ ນະ ຄີຣີຂອງ 

ກໍາປູ ເຈຍ ຈະ ຊ່ວຍ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຄ້າຂາຍ ຂ້າມ ຊາຍ ແດນ ຢ່າງ  ຫຼວງຫຼາຍກັບ ບັນດາ ປະ ເທດ ສະມາຊິກ ອາ ຊຽນອື່ນ ໃນ ຕໍ່ໜ້າ.

  ສະ ຫຼູບ ແລ້ວ, ສປປ ລາວ ມີທິດ ທາງ ເສດຖະກິດ ທີ່ ສົດ ໃສ ສຳລັບປີ 2017,

 ເຊິ່ງໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັບສະໜຸນ ຈາກ ຫຼາຍໆ ມາດ ຕະການ ຂອ ງລັດຖະບານ 

ລວມທັງ  ແຜນການ ສ້າງ ການ ເຊ່ືອມ  ໂຍງ ເສດຖະກິດ ກັບ ປະ ເທດ ສະມາຊິກ ອາ ຊຽນ 

 ແລະ ບັນດາປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ  ເຊິ່ງດຶງ ດູດ ການ ລົງທຶນ  ເຂົ້າ ສູ່ ເຂດ  ເສ ດຖະກິດ

ສະ ເພາະ  ເພ່ີມຂ້ຶນ  ແລະ ສ່ົງ ເສີມການທ່ອງ ທ່ຽວ ເຊີງ ນິ ເວດ.  ຍ່ິງ ໄປກວ່າ ນ້ັນ, 

ລັດຖະບານ  ສປປ ລາວ  ຈະ ສ່ົງ ເສີມ ການ ກະສິກຳ ອິນ ຊີ   ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ

ຫັດຖະກຳ  ເພື່ອ ເປັນ ສິນຄ້າ ສົ່ງ ອອກ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອ ສະໜັບສະໜຸນການ

 ເຕີບ ໂຕ ທາງ ເສດຖະກິດ ໃນ ຕໍ່ໜ້າ.

ລັດຖະບານ ຕ້ັງ
 ຄາດໝາຍ ການ ເຕີບ ໂຕ

 ຂອງ GDP



2.2 

3 . 1

ທ່ານ ນາງ ນັດຊາຣີ ນັນທິ ວັດຊາຣິນ ເປັນ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການ ບັນຊີ- ການ ເງິນ  ແລະ ບໍລິການຄັງ ເງິນ 

ທັງ  ທະນາຄານໃນປະເທດ ໄທ  ແລະ ທະນາຄານ ທ່ົວ ໂລກ. ກ່ອນ ໜ້າທ່ີ ຈະ  ຮ່ວມວຽກນຳ ທະນາຄານ ກະສິກ ອນ ໄທ ຈຳກັດ 

ມະຫາຊົນ ທ່ານ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ອາຊີ ດຳລົງຕຳ

ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ທະນາຄານ ຊິ ຕີ້ ແບັ້ ງປະ ເທດ ໄທ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ  ເປັນ ຜູ້ຄຸ ້ມຄອງຄັງເງິນ. ດ້ວຍ ປະສົບ ການ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຂອງທ ່ານ ໃນຂະແໜງການເງ ິນ, ປະຈ ຸບ ັນທ ່ານ ເຮ ັດ ໜ້າ ທ ີ ່  ເປ ັນ ຫ ົວໜ້າຝ ່າຍບ ໍລ ິຫານຈ ັດການສະໜັບສະໜູນ ຕະຫ ຼາດທ ຶນ 

ຂອງ ທະນາຄານ ກະສ ິກອນ ໄທ ຈຳກ ັດ  ມະຫາຊ ົນ

ແໜ່ງຝ່າຍບັນຊີການເງິນ-ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນການເງິນ, 

14 / ພາກ II ການອະທິບາຍ  ແລະ ການ ວິ ເຄາະຂອງຝ່າຍຈັດການ

ພາກ III ໂຄງ ຮ່າງ ການຈັດ ຕັ້ງ 

ພາກ III  ໂຄງ ຮ່າງ ການຈັດ ຕັ້ງ / 15

ສະພາບໍລິຫານ 

 ທິດ ທາງ ທຸລະ ກິດ ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ 
ສຳລັບ ປີ 2017

ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ 

ປະທານ

ທ່ານນາງ ນັດຊາຣີ ນັນ ທິ ວັດຊາຣິນ

ຮອງ ປະທານ

ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ  ໄດ້  ເຮັດວຽກໃນດ້ານຮ່ວມກັບ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ  ມະ ຫາ ຊົນ,

ຊ່ຶງ ເປັນ ໜ່ຶງ ໃນ ບັນດາ ທະ ນາ ຊ້ັນ ນຳ ໃນ ປະ ເທດ ໄທ  ເປັນ ເວລາ 30 ກວ່າປີທ່ີຜ່ານມາ. ທ່ານ ເປັນຜູ້ທ່ີມີ ປະສົບ ການ

ເຂັ ້ມແຂງ ໃນ ຫຼາຍຂົງ ເຂດ ຂອງ ອຸດສາຫະກຳ ການ ເງິນ  ຊຶ ່ງລວມທັງ ກາ ນຄຸ ້ມ ຄອງ ການດຳເນີນງານ, 

ທຸລະ ກິດ ຫຼາຍອົງກອນ, ທຸລະ ກິດ SME, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຜະລິດ ຕະພັນ  ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການທຸລະ ກິດ

ລະ ຫວ່າງ ປະ ເທດ.

ທີ ໜຶ ່ງ ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ຈໍາກັດ ມະຫາຊົນ  ແລະ  ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງກອນທີ ່ມີຊື ່ສຽງຫຼາຍແຫ່ງ ໃນ ປະ ເທດ ໄທ.

  ປັດຈຸບັນ ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ   ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ຮອງ ປະທາອາວຸ ໂສຜູ້ 

ການ ເຊື່ອມ ໂຍງປະຊາ ຄົມ AEC  ໄດ້ ສ້າ ງໃຫ້ມີການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ສຳຄັນ ໃນ  ການ ຄ້າຊາຍ ແດນ

ລະຫວ່າງ ບັນດາປະ ເທດ ເພ່ືອນ ບ້ານ.  ເພ່ືອ ໄດ້ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ ການ ເຊ່ືອມ ໂຍງ ລະດັບພາກ ພ້ືນ ນ້ີ, 

ທະນາຄານ ກະສິ ກອນ ໄທ ຈຳກັດ (ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ສປປ ລາວ) ວາງ ແຜນ ທີ່ຈະໃຫ້

ການ ບໍລິການ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຮັບ ເອົາ ໂອກາດ ຈາກການ ມາ ເຖິງ ຂອງປະຊາ ຄົມ AEC  ແລະ 

 ໂອກາດ ທາງ ທຸລະ ກິດ ຈາກ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ຂ້າມ ຊາຍ ແດນ.

ທຸລະ ກິດ ລະຫວ່າງ ປະ ເທດ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ ບຸລິມະ ສິດ ຢູ່ ອັນ ດັບ ຕົ້ນ ຂອງ ວາລະ ຍຸດ ທະ ສາດ 

ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຜ່ານ ການ ສ້າງ ຍຸດ ທະ ສາດ AEC+3. ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ

 ມີ  ເປ້ົາ ໝາຍ ກາຍ ເປັນ ທະນາຄາ ນຊ້ັນ ນຳ ສຳລັບ ການ ຊຳລະ ສະ ສາງ   ແລະ ການ ລົງທຶນ ໃນ ພາກ ພ້ືນ 

ໂດຍຜ່ານ:  ໂຄງ ລ່າງພ້ືນຖານ  ສຳລັບ ການ  ໂອນ ເງິນ  ແລະ ການ ຊຳລະ ສະ ສາງ ລະຫວ່າງປະ ເທດ  

ເປັນ ສະ ກຸນ ເງິນ ຕ່າງໆ ຂອງ ອາ ຊຽນ; ການ ສະໜັບສະໜຸນ  ທຸລະ ກິດ ຂອງ ໄທ ໃນ  CLMVI; 

ສູນ ການ ຄ້າ ຊາຍ ແດນ ທ່ີ ສ່ົງ ເສີມ ການ ຊ້ື ຂາຍ ຢູ່  ເຂດຊາຍ ແດນ; ການ ສະໜັບສະໜຸນ ການ ລະດົມ

 ທຶນ ສຳລັບ ການ ລົງທຶນ ໃນ ຂະ ແໜງໂຄງ ລ່າງພື ້ນຖານ ເຊັ ່ນ ວ່າ  ໂຮງງານຜະລິດ ໄຟຟ້າ,  

ການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ  ແລະ ທ່າ ເຮືອ ໃນ ເຂດ CLMV. ທະນາຄານ ກະສິກ ອນ ໄທ  ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ຂະຫຍາຍ 

ເຄືອ ຂ່າຍ ຂອງ ຕົນ ຢູ່ ຕ່າງ ປະ ເທດ ໃນ ຕະຫຼອດປີ 2017  ເຊິ່ງລວມມີ ກາ ນຫັນປ່ຽນ ສະ ຖາ ບັນ  

ເປັນ ຮູບແບບທະ ນາ ຄານ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ (LII) ຢູ່ ສປຈີນ, ການ ຂະຫຍາຍ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຢູ່ 

ສປປ ລາວ, ການ ຂະຫຍາຍ ການ ບໍລິການ ຢູ່ ສາຂາ ພະນົມ ເປັນ  ແລະ ການ ຊອກ ຫາ ວິທີ ສ້າງ ຕ້ັງ 

ສາຂາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ ແລະ ມ່ຽນມາ ພາຍ ໃນ ປີ 2018.

ດ້ວຍ ບັນ ຍາກາດ ທ່ີ ກ່າວ ເຖິງ, ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ສປປ ລາວ  ແລະ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ຢ່າງ ໃກ້ຊິດ 

ເພ່ືອ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ  ໃຫ້ ແກ່ ລູກ ຄ້າ FDI ຈາກ ປະ ເທດ ໄທມາ ປະ ເທດ ລາວ  ແລະ ກົງກັນຂ້າມ. ນອ ກນ້ັນ ທະນາຄາ ນກະສິກອນ ໄທ ສປປ ລາວ 

ຍັງ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ເປັນ ຈຸ ດປະສານ ງານ ໃນ ທ້ອງ ຖ່ິນ  ແລະ ຊ່ວຍ ລູກ ຄ້າ ໃນ ທ້ອງ ຖ່ິນ ໃນ ການ ເຮັດ ທຸລະ ກິດການ ຄ້າ ລະຫວ່າງ ປະ ເທດ ລວມທັງ ການ ສະໜອງ

ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ສປປ ລາວ  ໃຫ້ ແກ່ ຮຸ້ນ ສ່ວນການ ຄ້າ ຕ່າງໆ. ຍິ່ງ ໄປກວ່າ ນ້ັນ, ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈະ ສາມາດ ໃຫ້ ບໍລິການ ລູກ ຄ້າ ໃນ ຂະ ແໜງ

ການ ຄ້າ ຊາຍ ແດນ ໄດ້ ຢ່າງ ຄ່ອງ ຕົວ  ແລະ ມີ ປະສິດທິ ພາບ ຜ່ານ ການ ຮ່ວມ ມື ກັນ ລະຫວ່າງ ສາຂາ ທະນາຄານ ກະສິ ກອນ ໄທຢູ່ ເຂດ ຊາຍ ແດນ 

ກັບ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ສປປ ລາວ.

ໂດຍ ມີ ສາຂາ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈະ ສາມາດ ໃຫ້ ບໍລິການ ລູກຄ້າ ທີ່ ເປັນ

ທະ ນາ ຄານ  ຕ້ອງ ການ ສະ ໜອງ ທຶນ ຮອນ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ໄດ້ ຢ່າງ ຄ່ອງ ຕົວ  ໂດຍ ການ ໃຫ້ ເງິນ ກູ້ 

ໂດຍ ກົງ ແກ່ ລູກ ຄ້າ ທ່ີ ເປັນ ບໍລິສັດ ທ່ີ ດຳ ເນີນ ທຸລະ ກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫືຼ ຜ່ານໜັງສື ຄ້ໍາປະກັນ (SBLC). 

ນອກ ນັ້ນ, ດ້ວຍ ເຄືອ ຂ່າຍ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ, ລູກ ຄ້າ 

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ຈະ ສາມາດຕັດສິນ ໃຈ ລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ   ດ້ວ ຍຂ້ໍ ມູນທ່ີ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດ , 

ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກັນ ລູກ ຄ້າທ້ອງ ຖ່ິນ ທ່ີ ສົນ ໃຈ ຢາ ກ ໄປລົງທຶນ ຢູ່ ປະ ເທດ ໄທ ກໍ ສາມາດ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ

ບໍລິການ    ເພ່ືອ ສຳ ຫຼວດ ເບ່ິງ ໂອກາດ ທຸລະ ກິດ ຜ່ານ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ   ໄດ້.

 ຈະ ດຳ ເນີນ ງານ ໃນ ຕະຫຼາດສາກົນ  ແຕ່ ດຽວ ນ້ີ ເປັນ ຕ້ົນ ໄປ  ດ້ວຍ ການ ປະສົມ ປະສານ ກັນ ລະຫວ່າງ ການ ເປີດ ສາຂາ ຕົວ ຈິງ  ແລະ  ການ ໃຊ້ລະບົບ ດິຈິ ຕອນ  

ໂດຍ  ເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ ການປັບປຸງ ການ ບໍລິການ ແບບ ໃໝ່  ແລະ ຮູບ ແບບ ທຸລະ ກິດ  ໃໝ່.

ດ້ວຍ ຄວາມ ຫວັງ  ເພ່ືອເພ່ີ ມທະວີ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ຕົນ ໃນ ຕະຫຼາດສາກົນ, ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ 
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ທ່ານ ຊາດຊາຍ ສູນ ທອນກຽດ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ນາງ ສິຣານີ ຜູ້ ພັດ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ບາວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ

ຜູ້ອຳນວຍການ 

ທ່ານ ວິ ໄຊ ນະຣົງວະນິດ, ປະລິ ນຍາ ເອກ, FRM, CFA 

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ພົດຈະນາ ດ ແສງພຣຶກ

ຜູ້ອຳນວຍການ 

ທ່ານ ຊາດຊາຍ ສູນທອນກຽດ  ຈົບການສຶກສາລະດັບ  ປະລິນຍາ ໂທ  ໃນ ສາຂາ ບໍລິຫານ ທຸລະ ກິດ (Stern) 

ຈາກ ມະຫາວິ ທະຍາ ໄລ ນິວຢັອກ, ສະຫະລັດ ອາ ເມລິ ກາ. ທ່ານໄດ້ເລີ່ມອາຊີບການທະນາຄານໃນປີ 1985 

ໃນຕຳແໜ່ງນັກພັດທະນາຊອບແວ. ຫຼ ັງຈາກ 30 ປີຜ່ານໄປ, ທ່ານພັດທະນາຄວາມຊຳນິຊຳນານ 

ການບໍລິການທະນາຄານຊຶ່ງເປັນຊ່ຽວຊານທາງ ດ້ານ ບັດ ເຄຣດິດ. ທ່ານ ເຄີຍ ເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການ  ບໍລິສັດ Progress Software Co., Ltd.  

ໃນ ປັດຈຸບັນ, ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ຮອງ ປະທານ ອາວຸ ໂສ ຜູ້ ທີໜຶ່ງ ຢູ່ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ  ມະຫາຊົນ . 

ທ່ານ ພົດຈະນາ ດ ແສງພຣຶກ ມີ ປະສົບ ການຫຼາຍກວ່າ 19 ປີ ໃນ ການ ບໍລິການ ດ້ານ ການ ເງິນ ລວມທັງ 

ຕະຫຼາດທຶນ,  ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຜະລິດ ຕະພັນ ສິນ ເຊ່ືອ ສຳລັບ ທຸລະ ກິດ  ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ເງິນສົດ. ຫັຼງຈາກ ຮຽນ 

ຈົບ ປະລິນຍາ ໂທ ໃນ ສາຂາ ບໍລິຫານ ທຸລະ ກິດ ຈາກ ສະ ຖາ ບັນ ການຄຸ້ມ ຄອງ ບໍລິຫານການ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ຊາດ,

ທ່ານ ວິ ໄຊ ນະຣົງວະນິດ ມີ ປະສົບ ການທີ່ພຽບພ້ອມ  ແລະ ມີທັກ ສະ ທີ່  ໃນ ການບໍລິຫານ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ.

ກ່ອນທີ່ຈະດຳລົງ ຕຳ ແໜ່ ງປັດຈຸບັນ , ທ່ານ ເຄີຍ ເປັນຜູ້ນຳໃນການກຳນົດທິດທາງຍຸດທະສາດ, ບໍລິຫານ  ແລະ 

ປ້ອງ ກັນ ຄວາ ມສ່ຽງ  ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ງານ  ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ ການ ສ້ໍ ໂກງ,  ໃຫ້ ຄຳ ແນະນຳ  ແລະ  ໃຫ້ ຂອບ ຂ່າຍ 

ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ ແກ່ ກຸ່ມ ບໍລິສັດ KGroup.

ຫຼັງຈາກ  ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາ ໂທ ໃນ ສາຂາກາ ນຄຸ້ມ ຄອງ ພາກ ລັດ  ແລະ ພາກ ເອກະ ຊົນ ຈາກ 

ສະ ຖາ ບັນ ການ ພັດທະນາການບໍລິຫານ ແຫ່ງ ຊາດ ແລ້ວ, ທ່ານ ນາງ ສິຣານີ ຜູ້ ພັດ  ໄດ້ ເລີ່ ມ ເສັ້ນທາງອາຊີບ ຂອງ

 ຕົນ ໃນ ການ  ບໍລິຫານ ຄຸ້ມ ຄອງ ທົ່ວ  ໄປ  ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ມາເຮັດວຽກ ໃນ ຂະ ແໜງ ກາ ນຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ.

ທີ ໜ່ຶງ ຂອງ ພະ ແນກບໍລິຫານຈັດການ ສ່ຽງ ວິ ສາ ຫະກິດ, ໜ້າ ທ່ີ  ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດ ຊອບ ຕ້ົນຕໍ ຂອງທ່ານແມ່ນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ຄວບ ຄຸມຄວາມ ສ່ຽງ  

ໂດຍລວມຂອງ ວິ ສາ ຫະກິດ  ທ່ີພົວພັນເຖິງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ ລວມທັງການ ຄຸ້ມ ຄອງຄວາມ ສ່ຽງ ລວມ, ຄວາ ມສ່ຽງຕະຫຼາດທຶນ 

 ແລະ ຄວາມສ່ຽງຄັງ ເງິນ.

ໃນ ປັດຈຸບັນ,  ທ່ານດຳລົງຕໍາແໜ່ງເປັນ ຮອງປະທານ ອາວຸ ໂສ ຜູ້ 

ທ່ານເຮັດ ວຽກ ເປັນ ຮອງ ປະທານ ຜູ້ ທີ ໜຶ່ງ ຂອງ ພະ ແນ ກການ ເງິນ ທຸລະ ກິດ, ຕໍ່ ມາ ເປັນ ຮອງ ປະທານ ອາວຸ ໂສ ຂອງ ພະ ແນ ກຄຸ້ມ ຄອງ ຜະລິດ ຕະພັນ 

ສິນ ເຊື່ອ ທຸລະ ກິດ.  ໃນ ປັດຈຸບັນ, ທ່ານເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ ຮອງ ປະທານ ອາວຸ ໂສ ຜູ້ ທີ ໜຶ່ງຂອງ ທະນາຄານກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ  ມະຫາຊົນ.

ທ່ານ ຮັບຜິດ ຊອບ ກັບ ກຳ ດູ ແລ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຜະລິດ ຕະພັນ ສິນ ເຊື່ອ ທຸລະ ກິດ  ແລະ ການ ບໍລິການ ຫຼັກຊັບ. 

ທ່ານ ບາວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ ມີ ປະສົບ ການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ  ທັງໃນດ້ານ ການ ທະນາຄານລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ  

ແລະ ການທະນາຄານສຳລັບ SME. ກ່ອນ ເຂົ້າ ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ໃນ ປີ 2009, ທ່ານ

 ເຄີຍ ມີ ປະສົບ ການ ຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍລິຫານ  ແລະ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຈາກ ທະນາຄານທີ່ ສິນ ເຊື່ອ ໃນ 

ພາຍໃນ  ແລະ ທະນາຄານ ໃນ ພາກ ພື້ນ  ອາຊີ ຕາ ເວັນ ອອກ ສ່ຽງ ໃຕ້  ໃນຫຼາກຫຼາຍໜ້າ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ: ການ ວິ ເຄາະ
ສິນ ເຊື່ອ, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊ່ອງ ທາງ ອີ ເລັກ ໂທຣນິກ, ການ ພັດທະນາ ຜະລິດ ຕະພັນ  ແລະ ຊ່ອງ ທາງ ບໍລິການ, ຍຸດ ທະ ສາດ   ແລະ ການວາງ ແຜນ

ທຸລະ ກິດ   ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ກັບ ການ ຕະຫຼາດ.

ຫຼັງມີ ປະສົບ ການ ມາກ ວ່າ 10 ປີ,  ທ່ານ ໄດ້ ເຂົ້າ ເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ ໃນຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ພະ ແນ ກ

ຄ່າ ຕອບ ແທນ  ແລະ ສະຫວັດດີ ການ  ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານ ມີ ຕຳ ແໜ່ງ ເປັນ ຮອງ ປະທານ ອາວຸ ໂສ ຜູ້ ທີ ໜຶ່ງ. ໜ້າ ທີ່  ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດ ຊອບ

 ຂອງທ່ານ  ແມ່ນ ພັດທະນາ  ແລະ ອອກ ແບບແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ພັດທະນາ ອາຊີບ ເຊັ່ນດຽວກັບການບໍລິຫານ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສາມາດ  ແລະ 

ການວາງ ແຜນ ເງິນ ເດືອນ ສຳລັບອົງກອນທັງ ໝົດ .
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ທ່ານ  ວິ ໄຊ

ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ ຮອງ ປະທານ

ທ່າ ນນາງ ນັດຊາຣີີ ນັນທິວັດຊາຣີນ ຄະນະ

ທ່ານ ບາ ວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ ຄະນະ

ນະຣົງວະນິດ ປະທານ

1.

2.

3.

ທ່ານ ຊາດຊາຍ

ທ່ານ ວິ ໄຊ ນະຣົງວະນິດ ຮອງ ປະທານ

ທ່ານ ພົດຈະນາ ດ ແສງພຣຶກ ຄະນະ

ສູນ ທອນກຽດ ປະທານ

1.

2.

3.

ທ່ານນາງ ສິຣານີ

ທ່ານ ພົດຈະນາ ດ ແສງພຣຶກ ຮອງ ປະທານ

ທ່ານ ບາ ວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ ຄະນະ

ຜູ້ພັດ ປະທານ

ພາກ IV ລາຍ ງານ ການ ເງິນ

ພາກ IV ລາຍ ງານ ການ ເງິນ / 19

ຂໍ້ ມູນ ບໍລິສັດ

ຊື່ ທະນາຄານ ທະ ນາ ຄານກະສິກອນ ໄທ  ຈໍາກັດ

32/ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 ເລກທີ 456/ຈ ທວ

ວັນ ທີ 04/11/2014

ທ່ານ ພັດ ທະນະ ພົງ ຕັນ ສົມບູນ 

ທ່ານ ນາງ ນັດຊາຣີ ນັນ ທິວັດຊາຣິນ

ທ່ານ ຊາດຊາຍ ສູນທອນກຽດ

ທ່ານ ວິ ໄຊ ນະຣົງວະນິດ

ທ່ານ ນາງ ສິຣານີ ຜູ້ພັດ

ທ່ານ ພົດຈະນາ ດ ແສງພຣຶກ

ທ່ານ ບາ ວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ

ທ່ານ ບາ ວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ

ທ່ານ ວີ ກິດ ລີ້ມຣັດຕະນະ ພັນ

ທະນາຄາ ນກະສິກອນ ໄທ  ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ KPMG ລາວ ຈຳກັດ

ໜ່ວຍ 14, ຖະໜົນ ບູລິ ຈັນ, ບ້ານ ໂພນ ສີນ ວນ
ເມືອງ ສີ ສັດຕະ ນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ
ວຽງ ຈັນ, ສປປ ລາວ

ຊັ້ນ 4, ຕຶກ K.P. Tower
ຖະ ໜົນ 23 ສິງຫາ
ຕູ້ ປ.ນ. 697ວຽງ ຈັນ, ສປປ ລາວ

ໃບ ອະນຸຍາດ ທະນາຄານ ເລກທີ

 ໃບ ທະບຽນ ວິ ສາ ຫະກິດ

ຄະນະ ຜູ້ອຳນວຍການ

ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ

ຫ້ອງການ ຈົດ ທະບຽນ

ຜູ້ ກວດ ສອບ

18 / ພາກ III ໂຄງ ຮ່າງ ການຈັດ ຕັ້ງ

ຄະນະ ກຳມະການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ

ຄະນະ ກຳມະການ ກວດ ສອບ

ຄະນະ ກຳມະການກຳກັບ ດູ ແລ

(ຜູ້ອຳນວຍການ-ການເງິນ)

(ຜູ້ອຳນວຍການ ໃຫຍ່)



-------------------------------------
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ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ຄຳເຫັນການກວດສອບ

ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ຜູ້ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ພາຍ ນອກ

ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ຜູ້ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ພາຍ ນອກ / 2120 / ພາກ IV ລາຍ ງານ ການ ເງິນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ເຖິິງ: ຄະນະຜູ໊ບໍລິຫານ  ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ("ທະນາຄານ") ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

ສະບັບນີ້ ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຂອງຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016, ໃບລາຍງານຜົນ

ໄດ້ຮັບ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສັງລວມ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສຳລັບ ປີ ການບັນຊີ

ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2016 ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນການ ລາຍງານການເງິນ (IFRS). ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານ ການ ເງິນ ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ຈຳກັດ (“ທະນາຄານ”), ເຊິ່ງ

ປະກອບມີໃບລາຍງານຖານະການເງິນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສັງລວມ, ໃບລາຍງານ

ສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ ແລະໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສຳລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

ພ້ອມດ້ວຍບົດສະຫຼຸບສັງລວມນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂໍ້ມູນອະທິບາຍແບບເພີ່ມເຕີມ.

ພື້ນຖານການໃຫ້ຄຳເຫັນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີສາກົນ (“ISAs”). ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ 

ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນສ່ວນຂອງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີຕ່ໍເອກະສານ ລາຍງານຖານະການເງິນ ໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ. 

ພວກຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຈາກທະນາຄານ ຕາມຂ້ໍກຳນົດຈັນຍາບັນທ່ີກຳນົດໃນສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບເອກະສານລາຍງານ

ຖານະການເງິນ, ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຈັນຍາບັນອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ ່ານັ ້ນ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫັນ

ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ຜູ້ບໍລິຫານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນຳສະເໜີຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ອິງຕາມມາດຕະຖານ

ການລາຍງານການເງິນສາກົນ (''IFRS'') ແລະ ສຳລັບການຄວບຄຸມພາຍໃນເຊັ່ນ:ການກຳນົດການຈັດການແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້

ແນ່ໃຈວ່າການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ່ນປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດ, ບໍ່ວ່າຈະເນື່ອງມາຈາກການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕໍ່ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍລວມແມ່ນປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດທີ່ສຳຄັນ, 

ການສ້ໍໂກງ ຫືຼ ຂ້ໍຜິດພາດ, ແລະ ອອກລາຍງານຂອງ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ເຊ່ິງລວມຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ. ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ 

ຄືຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນລະດັບສູງ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເປັນການຮັບປະກັນວ່າ ການດຳເນີນການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ ຈະສາມາດ

ກວດສອບຂ້ໍຜິດພາດທ່ີສຳຄັນ ທ່ີມີຢູ່ ຂ້ໍຜິດພາດອາດເກີດຈາກການສ້ໍໂກງ ຫືຼ ຂ້ໍຜິດພາດ ແລະ ຖືວ່າຄັນ ຖ້າແຕ່ລະລາຍການ ຫືຼ ລາຍການລວມກັນ, 

ພວກມັນອາດມີຜົນຕ່ໍການຕັດສິນໃຈ ທາງເສດຖະກິດຂອງຜູ້ໃຊ້ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຜູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການດຳເນີນງານ

ຕໍ່ເນື່ອງ, ການເປີດເຜີຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ຫຼັກການບັນຊີແບບຕໍ່ເນື່ອງ ເວັ້ນເສຍແຕ່

ຜູ້ບໍລິຫານ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເລີກ ຫຼື ຢຸດການດຳເນີນງານ ຫຼື ບໍ່ສາມາດດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງໄປໄດ້.

ໃນຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໃນທຸກສາລະສຳຄັນຂອງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ຂອງທະນາຄານ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ລວມທັງຜົນການດໍາເນີນງານທາງການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສຳລັບປີການບັນຊີສ້ິນສຸດ 

ໂດຍສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນການ ລາຍງານການເງິນ (''IFRS'').ພື້ນຖານການໃຫ້ຄຳເຫັນ

ນຳໃຊ້ຫຼັກການບັນຊີທີ່ເໝາະສົມ, ມີການຕັດສິນ, ຄາດຄະເນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ນຳມາປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.i)

ຮັກສາມາດຕາຖານການບັນທຶກບັນຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ມີປະສິດທິພາບiii)

ປະຕິບັດຂ້ັນຕອນທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອຄວາມປອດໄພຂອງຊັບສິນຂອງທະນາຄານເພ່ືອປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນການ ສ້ໍໂກງ, ຂ້ໍຜິດພາດ 

ແລະ ອື່ນໆ;

iv)

ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນບົນພື້ນຖານການດຳເນີນງານທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຄາດຄະເນວ່າບໍ່ເໝາະສົມທີ່

ທາງທະນາຄານຈະດຳເນີນງານຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ; ແລະ

v)

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນຳທະນາຄານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຕໍ່ບັນຫາສຳຄັນທີອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນ

ງານຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜົນດຳເນີນງານ ແລະ ທະນາຄານຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນ

ສາມາດເຫັນຜົນໄດ້ໃນບົດລາຍງານ ການເງິນຂອງທະນາຄານ.

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໃຫ້ຄຳຢັ້ງຢືນວ່າ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນການກະກຽມ ເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ານ ບາວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ຂໍ ຮັບຮອງວ່າ: ເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນ ຈາກໜ້າ 07 ຫາ 48 ແມ່ນນຳສະເໜີີຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມ ຄວາມ ເປັນ ຈິງຂອງຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016, ລວມທັງ ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານທາງການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດຂອງປີການ

ບັນຊີສີ ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2016 ແມ່ນ ຖືກຕ້ອງ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນການ ລາຍງານການເງິນ (IFRS).

vi)

ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກົນ ("IFRS") ຫຼື ສ່ວນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແຕກຕ່າງຈາກມາດຕາຖານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີການ

ເປີດເຜີຍ ແລະ ອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ii)

ທ່ານ ບາວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

31 ມີນາ 2017
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ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ
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ໃນສ່ວນການກວດສອບຕາມ ISAs, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ການພິຈາລະນາ ທາງດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ສົງໄສຢ່າງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບຕະຫຼອດ

ການກວດສອບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງໄດ້:

ກຳນົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂໍ້ຜິດພາດທີ່ສຳຄັນ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ວ່າຈະເກີດຈາກການ ສໍ້ໂກງ ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດ, 

ໃນການອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນ ຂອງການກວດສອບເພ່ືອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງເຫ່ົຼານ້ັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຫັຼກຖານໃນການກວດສອບບັນຊີ

ທ່ີພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພ່ືອເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ. ຄວາມສ່ຽງທ່ີກວດສອບບ່ໍພົບຂ້ໍຜິດພາດທ່ີເກີດຈາກ

ການສ້ໍໂກງສູງກວ່າຂ້ໍຜິດພາດ ທ່ີເນ່ືອງມາຈາກການສ້ໍໂກງ ອາດຈະກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ການປອມແປງເອກະສານຫັຼກຖານ, ລະເລີຍ

ໂດຍເຈດຕະນາ ບິດເບືອນຈາກຄວາມຈິງ ຫຼື ການແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ.

ທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບໃນການອອກແບບຂ້ັນຕອນການກວດສອບທ່ີມີຄວາມເໝາະສົມຕາມ

ສະຖານະການ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການສະແດງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານໄດ້.

ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງນະໂຍບາຍການບັນຊີການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງການປະເມີນການບັນຊີ ແລະ ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ.

ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຫັຼກການບັນຊີທ່ີນຳໃຊ້ ສຳລັບການດຳເນີນງານຕ່ໍເນ່ືອງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຈາກຫັຼກຖານການກວດສອບ

ທີ່ໄດ້ຮັບ, ສະຫຼຸບວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບເຫດການ ຫຼື ສະຖານະການທີ່ອາດເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງ

ທະນາຄານໃນການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າຫາກວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກ່າວໄວ້

ໃນບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ເຖິງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຫຼື ຖ້າການເປີດເຜີຍ 

ດ່ັງກ່າວບ່ໍພຽງພໍ ຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະປ່ຽນໄປ, ພວກຂ້າພະເຈ້ົາສະຫຸຼບ ແມ່ນອີງໃສ່ຫັຼກຖານການກວດສອບທ່ີໄດ້ຮັບເຖິງວັນທີ

ຂອງບົດລາຍງານກວດສອບບັນຊີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫດການ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃນອະນາຄົດອາດຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຢຸດການດຳເນີນງານ

ແບບຕໍ່ເນື່ອງ.

ປະເມີນການນໍາສະເໜີໂດຍລວມ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ລວມທັງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການ

ນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ການສະແດງລາຍການ ແລະ ເຫດການໃນຮູບແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໂດຍຖືກຕ້ອງ

ຕາມທີ່ຄວນ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການກຳກັບດູແລ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການກວດສອບ ຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ 

ປະເດັນທ່ີສຳຄັນ, ລວມເຖິງຂ້ໍບົກຜ່ອງທ່ີສຳຄັນ ໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທພວກຂ້າພະເຈ້ົາອາດກວດພົບໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ບໍລິສັດ ເຄ ພີ ເອັມ ຈີ ລາວ ຈຳກັດ

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ, ສປປ ລາວ

31 ມີນາ 2017

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ຊັບສິນ

ໜີ້ສິນ. ທຶນ ແລະ ເງິນແຮສຳຮອງອື່ນໆ

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ໜີ້ສິນ

ລວມທຶນ ແລະ ເງິນແຮສຳຮອງອື່ນໆ

ລວມໜີ້ສິນ. ທຶນ ແລະ ເງິນແຮສຳຮອງອື່ນໆ

ລວມໜີ້ສິນ. ທຶນ ແລະ ເງິນແຮສຳຮອງອື່ນໆ

ລວມຊັບສິນ

ເງິນຝາກນຳທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ

ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວ

ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ

ສ່ວນເກີນ/(ສ່ວນຫຼຸດ)

ໝາຍເຫດປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ເງິນລົງທຶນ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

ການປັບປຸງສິ່ງທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່

ຊັບສິນອື່ນໆ

ໝາຍເຫດ 31 ທັນວາ 2016 31 ທັນວາ 2015

(ພັນກີບ)
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ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ

ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສັງລວມ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ສຸດທິ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ ສຸດທິ

ລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນງານ ສຸດທິ

ລວມລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນງານ

ລາຍຈ່າຍຈາກການດຳເນີນງານ

ລວມລາຍຈ່າຍຈາກການດຳເນີນງານ

ກຳໄລກ່ອນຫັກອາກອນລາຍໄດ້

ຂາດທຶນໃນປີ

ຂາ
ດທ

ຶນໃ
ນປ

ີ

ລວມລາຍຮັບ

ໝາຍເຫດປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້.
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ີ້.

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ

ລາຍຈ່າຍເງິນແຮສຳລັບເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

ກຳໄລຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ລາຍຮັບອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ

ລາຍຈ່າຍຈາກການດຳເນີນງານອື່ນໆ

ອາກອນລາຍໄດ້

ລາຍຮັບອື່ນໆໃນປີ. ອາກອນລາຍໄດ້ສຸດທິ

ກຳໄລ/(ຂາດ) ຕໍ່ຮຸ້ນ

ການຂາດທຶນຕໍ່ຮຸ້ນ (ກີບ)

ລາຍຮັບອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ

ໝາຍເຫດ

ສຳລັບໄລຍະປີການບັນຊີ

ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ພັນກີບ

ສຳລັບໄລຍະປີການບັນຊີ

ຈາກວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຫາ 31 ທັນວາ 2015
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(633,398) (474,149)
(13,527,522) (6,481,218)

5,876,880 3,941,829
11,943,669 4,606,034
(5,890,825) (884,085)

(59,639)

(165,389) 1,512,031

2,096,765
673,719 523,873

2,301,869

(6,440,282) (14,042,079)

(24,528,900) (168,705,500)

(135,022,161) (104,254,158)
319,825 (2,554,434)

(5,978,501)

1,440,653 14,117

1,920,302 3,548,270

(110,400,319) 89,977,861

(131,326,655) 348,246,736

(20,926,336) (41,731,125)

216,920,081 348,246,736

169,260,275

348,246,736

(15,000,000) (25,000,000)

300,000,00018

9

(5,926,336) (10,206,773)
(6,524,352)

300,000,000

59,494,787 205,213,456

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ (“ທະນາຄານ”) ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນ 100% ຊຶ່ງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໃນ 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (“ສປປ ລາວ’’) ແລະ ມີສຳນັກງານຕ້ັງ ຢູ່ໜ່ວຍ 14 ບ້ານ ໂພນ ສີ ນວນ. ເມືອງ ສີ ສັດຕະ ນາກ. 

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ. ສປປ ລາວ.

ທະນາຄານໄດ້ຖອກທຶນຈົດທະບຽນຄົບຕາມຈຳນວນມູນຄ່າ 300 ຕື ້ ຕາມທີ່ໄດ້ຂຶ ້ນທະບຽນກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 

ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014 ໂດຍແມ່ນທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈໍາກັດ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບຈັດການກອງທຶນກະສິກອນ ຈຳກັດ 

ຖືຫຸ້ນ 90% ແລະ 10%, ຕາມລໍາດັບ. 

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ໄດ້ ດຳເນີນ ທຸລະ ກິດ ໃນ  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ພາຍ ໃຕ້ ໃບ ອະນຸຍາດ 

ດຳເນີນ ທຸລະ ກິດ ທະນາຄານ ເລກ ທີ 32/ທຫລ ເຊິ່ງ ອອກ ໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”). ລົງ ວັນ ທີ 4 ພະຈິກ 2014 ແລະ 

ໃບ ທະບຽນ ວິ ສາ ຫະ ກິດ ເລກ ທີ 456/ຈທວ ລົງ ວັນ ທີ 13 ສິງຫາ 2013 ອອກ ໂດຍ ກົມ ທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິ ສາ ຫະ ກິດ.

ການບໍລິການຫັຼກຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິການ ທາງການເງິນໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນ ວັນ ທີ 31 ທັນວາ 2016. ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ ມີ ພະນັກງານ ທັງ ໝົດ 19 ຄົນ (2015:17)

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນແບບສາກົນ (IFRS). ເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2017.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນໄດ້ກະກຽມຂຶ້ນຕາມຫຼັກການຕົ້ນທຶນເດີມ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ໃນນະໂຍບາຍ    ການບັນຊີ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ ແມ່ນຖືກສະແດງເປັນສະກຸນເງິນລາວກີບ (“ກີບ”) ເຊິ່ງເປັນສະກຸນເງິນຫຼັກຂອງທະນາຄານ. ຂໍ້ມູນ

ການທາງເງິນທັງໝົດແມ່ນຖືກສະແດງເປັນສະກຸນເງິນກີບລາວໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນແລະ ໝາຍເຫດ ປະກອບ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນໃນຫົວໜ່ວຍຫຼັກລ້ານ. ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ລະບຸໄວ້ສະເພາະ.

_

_

_
_

_
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ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຈຳກັດ

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນ ທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ໝາຍເຫດປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້.

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ

ລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງ

ເພີ່ມຂຶ້ນ / ຫຼຸດລົງ ໜີ້ສິນໃນການດຳເນີນງານ

ເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ ສຸດທິ

ເງິນສົດທີ່ໃຊ້ໃນການກິດຈະກຳການລົງທຶນ ສຸດທິ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ ສຸດທິ

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 
ແລະ 4 ພະຈິກ 2014
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳການລົງທຶນ

ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໃນການດຳເນີນງານ

ກຳໄລກ່ອນຫັກອາກອນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບທະນາຄານ

ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ພາກສ່ວນໃນການກະກຽມ 

ພື້ນຖານການປະເມີນ

ສະ ກຸນ ເງິນ ຕາ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ການສະແດງສະກຸນເງິນ 

ການດັດແກ້ສຳລັບ:
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ
ເງິນແຮສຳລັບໜີ້ສູນ. ໜີ້ສົງໄສຂອງເງິນກູ້ດັດແກ້ 
ກຳໄລທີ່ຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການແລກປ່ຽນ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ຮັບດອກເບ້ຍ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ຈ່າຍອາກອນລາຍໄດ້

ເພີ່ມຂຶ້ນ / ຫຼຸດລົງ ຊັບສິນໃນການດຳເນີນງານ

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳທາງການເງິນ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ

ເງິນຝາກນຳທະນາຄານອື່ນ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ລົງທຶນໃນການຊຶ້ຫຼັກຊັບ
ຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
ຊື້ການປັບປຸງສິ່ງທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ

ຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ຖອກທຶນຈົດທະບຽນເພີ່ມເຕີມ

ເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳທາງການເງິນ ສຸດທິ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ
ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ສຳລັບໄລຍະປີການບັນຊີ

ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ພັນກີບ

ສຳລັບໄລຍະປີການບັນຊີ

ຈາກວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຫາ 31 ທັນວາ 2015
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ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ

ການຮັບຮູ້

ການຈັດປະເພດ

ການຕັດບັນຊີ

ປີການບັນຊີ

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ(ກ)

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ. ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ມີການພິຈາລະນາ. ການຄາດຄະເນ ແລະ ສົມມຸດຕິຖານທີ່ມີຜົນ

ກະທົບຕໍ່ໍ່ໍ່ການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ,ໜີ້ສິນ,ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະ

ແຕກຕ່າງຈາກການປະເມີນ.
ທະນາຄານຈະ ຮັບ ຮູ້ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ກ່ຽວ ກັບ ເງິນ ໃຫ້ ກູ້ ແລະ ເງິນ ລ່ວງ ໜ້າ ໃຫ້ ລູກ ຄ້າ, ເງິນ ຝາກ ຂອງ ລູກ ຄ້າ ແລະ ເງິນ ໃຫ້ ກູ້ ໃນ ມື້ ເລີ່ມ ຕົ້ນ.

ຊັບ ສິນ ຫຼື ໜີ້ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ ໄດ້ ຖືກ ວັດແທກ ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ຕາມ ມູນ ຄ່າ ຍຸດຕິ ທຳ ບວກ,  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນ ທຸລະກຳມີຜົນໂດຍກົງ

ກັບການຊື້ກິດຈະການ ຫຼື ອອກຄຳສັ່ງ.
ການຄາດຄະເນ ແລະ ການສັນນິຖານ ແມ່ນໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຄາດຄະເນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ໝາຍເຫດ: 11 ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ.

ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ 01 ມັງກອນ 2016 ແລະ ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016.

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນກີບໂດຍໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ ໃນມື້ທີ່ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ

ດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ.

ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນທັງໝົດທີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນມື້ລາຍງານແມ່ນໄດ້ແປງຄ່າເປັນສະກຸນເງິນກີບໃນມື້ທີ່ລາຍການ

ເຄ່ືອນໄຫວດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນ. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ທ່ີເກີດຂ້ຶນຈາກການແປງຄ່າ ແມ່ນຖືກນຳມາບັນທຶກໄວ້ໃນບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ.

ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບເງິນລາວກີບ ທຽບເທົ່າກັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ:

ບັນດານະໂຍບາຍບັນຊີທີ່ສຳຄັນດັ່ງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນທະນາຄານໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດເນທີ່ບໍ ່ແນ່ນອນ ທີ່ມີຕໍ ່ຜົນການດັດແປງການຍອມຮັບມູນຄ່າເງິນຢູ່ໃນບົດລາຍງານທາງການເງິນ

ລວມທັງລາຍການຕໍ່ໄປນີ້:

31 ທັນວາ 2016 31 ທັນວາ 2015

(ກີບ) (ກີບ)

ໂດລາສະຫະລັດ ("ໂດລາ")

ໄທບາດ ("ໄທບາດ")

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ທະນາຄານ ຈະຕັດຊັບສິນທາງການເງິນອອກຈາກບັນຊີ ເມື່ອສິດທິຕາມສັນຍາ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບກະແສເງິນສົດຈາກຊັບສິນໝົດອາຍຸການ ຫຼື 

ເມື່ອທະນາຄານໂອນກຳມະສິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຈາກທຸລະກຳ ພ້ອມທັງການໂອນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນຈາກການເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື 

ເມື່ອທະນາຄານບໍ່ໄດ້ໂອນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງໃດໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເປັນເຈົ້າຂອງ ອັນເນື່ອງມາຈາກທະນາຄານບໍ່ໄດ້ຮັກສາການ

ຄວບຄຸມຊັບສິນດ້ານການເງິນດັ່ງກ່າວ.

ໃນ ການ ລົບ ລ້າງ ຊັບ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ ນີ້. ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ລະຫວ່າງ ຈຳນວນ ຂອງ ຊັບ ສິນ ທີ່ ໂອນ (ຫຼື  ມູນ ຄ່າ ຕາມ ບັນຊີ ທີ່ ຈັດ ສັນ ໃຫ້ ເປັນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ

 ຂອງ ຊັບ ສິນ ທ່ີ ໂອນ ນ້ັນ) ແລະ ຜົນ ລວມ ຂອງ (i) ການ ພິຈາລະນາ ການ ໄດ້ ຮັບ (ລວມ ທັງ ຊັບ ສິນ ໃໝ່ ທ່ີ ມີ ມູນ ຄ່າ ໜ້ອຍ ກວ່າ ໜ້ີ ສິນ ໃໝ່ ທ່ີ ຄາດ ຄະເນ ໄວ້) 

ແລະ (ii) ກຳໄລ ຫຼ ື ຂາດທຶນ ສະ ສົມ ທີ ່ ໄດ້ ຮັບ ຮູ ້ ໃນ ໃບ ລາຍ ງານຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຈະ ຖືກ ຮັບ ຮູ ້ ໃນ ກຳໄລ ຫຼ ື ຂາດ ທຶນ. ດອກ ເບ້ຍ ໃນ ການ

ໂອນ ຊັບ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດ ໃນ ການ ລົບ ລ້າງ ອອກ ຈະ ຖືກ ສ້າງ ຂຶ້ນ ຫຼື ຖືກ ເກັບ ຮັກສາ ໂດຍ  ທະນາຄານ  ນັ້ນ ແມ່ນ ຈະ ຖື ວ່າ 

ເປັນ ຊັບ ສິນ ຫຼື ໜີ້ ສິນ ທີ່ ແຍກ ອອກ.

ໃນການເຮັດທຸລະກຳທະນາຄານບໍ່ໄດ້ຮັກສາ ຫຼື ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດຈາກການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຮັກສາການ

ຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ຊັບສິນ. ທະນາຄານຈະສືບຕໍ່ບັນທຶກຊັບສິນ ຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມສືບຕໍ່ຂອງຕົນ ໂດຍຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງຕາມມູນຄ່າ

ຂອງຊັບສິນທີ່ໄດ້ຖືກໂອນກຳມະສິດ.

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ທະນາຄານ ຈັດປະເພດຊັບສິນທາງການເງິນເປັນປະເພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເງິນກູ້ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ;

- ເງິນລົງທຶນທີ່ຖືກຄອງໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ; ແລະ 

- ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຈາກກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຂອງຫຼັກຊັບເພື່ອການຄ້າ.

ທະນາຄານ ຈັດປະເພດໜີ້ສິນທາງການເງິນ ທີ່ນອກເໜືອຈາກການຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນ ແລະ ຂໍ້ຜູກພັນທາງ ດ້ານສິນເຊື່ອຕາມປະເມີນ

ການເສື່ອມຄ່າຂອງຕົ້ນທຶນ.



( v i i )  

( i v )

(v )

(v i )

ຫາກເປັນຊັບສິນ ຫືຼ ໜ້ີສິນ ວັດມູນຄ່າຍຸດຕິທຳມີລາຄາສະເໜີຊ້ື ແລະ ລາຄາທ່ີຖາມແລ້ວ ທະນາຄານສາມາດວັດແທກຊັບສິນ ແລະ ຕຳແໜ່ງ

ທີ່ຍາວທີ່ລາຄາສະເໜີຊື້ ແລະ ໜີ້ສິນ ແລະ ຕຳແໜ່ງສັ້ນໃນລາຄາຖາມ.

ພອດການລົງທຶນຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານ ສິນເຊື່ອທີ່ມີການຈັດການ

ໂດຍທະນາຄານ ບົນພື້ນຖານຂອງການເປີດຮັບສິດທັງຕະຫຼາດ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອ ທີ່ມີການວັດແທກບົນພື້ນຖານຂອງລາຄາ ທີ່ຈະ

ໄດ້ຮັບທີ່ຈະຂາຍໃຫ້ຍາວຕຳແໜ່ງສຸດທິ (ຫຼື ຈ່າຍໃນການຖ່າຍໂອນສຸດທິ   ຕຳແໜ່ງສັ້ນໆ) ສຳລັບການເປີດຮັບຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະ

ຢ່າງຍິ່ງ ຜູ້ທີ ່ການປັບພອດການລົງທຶນ ໃນລະດັບທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ບົນພື້ນຖານຂອງ

ການປັບຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະ ເຄື່ອງມືບຸກຄົນໃນຜົນງານ.

ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຂອງເງິນຝາກຄວາມຕ້ອງການບໍ່ນ້ອຍກວ່າຈຳນວນເງິນ ທີ່ຈ່າຍຄືນເມື່ອທວງຖາມເລີ່ມຈາກມື້ທຳອິດ ທີ່ຈຳນວນເງິນທີ່ອາດຈະ

ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍ.

ທະ ນາ ຄານ ຄຳ ນຶງເຖິງການຖ່າຍໂອນລະຫວ່າງລະດັບຂອງລຳດັບຊັ້ນມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ ໃນວັນທີຮອບໄລຍະເວລາລາຍງານ ໃນລະຫວ່າງທີ່

ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂື້ນ.

ໃນ ທຸກໆ ມື້ ຂອງ ການ ລາຍ ງານ, ທະນາຄານຈະ ປະ ເມີນ ວ່າ ມີ ຫຼັກ ຖານ ທີ່ ເປັນ ຮູບ ປະ ທຳ ທີ່ ຊັບ ສົມບັດ ທາງການ ເງິນ ນັ້ນ  ບໍ່ ໄດ້ ດຳເນີນ ຕາມ ມູນ ຄ່າ

 ຍຸດຕິ ທຳ, ຜ່ານ ຜົນ ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ທີ່ ໄດ້ ຫັກ ຄ່າການ ສູນເສຍມູນຄ່າ. ຊັບ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ ຫຼື ກຸ່ມ ຂອງ ຊັບ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ ທີ່ ຖືກ ຫັກ ຄ່າ

ສູນເສຍມູນຄ່າ ຖ້າວ່າ ຫຼັກ ຖານ ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ມີ ການ ຂາດທຶນ ໄດ້ ປະກົດ ຂຶ້ນ ຫຼັງ ການ ຮັບ ຮູ້ ເບື້ອງ ຂອງ ຊັບ ສິນ ແລະ ການ ຂາດທຶນ ນັ້ນ  

ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ກະແສເງິນ ສົດຂອງ ຊັບ ສິນ ໃນ ອະນາຄົດ ແລະ ສາມາດ ປະ ເມີນ ຄ່າ ໄດ້. 

ຫຼັກ ຖານ ທີ່ ເປັນ ຮູບ ປະ ທຳ ຂອງ ຊັບ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ  ທີ່ ຖືກ ຫັກ ຄ່າສູນເສຍມູນຄ່ານັ້ນປະກອບ ດ້ວຍ  ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ທາງ ການ ເງິນ ທີ່ ສຳຄັນ

 ຂອງ ຜູ້ ກູ້ ຢືມ ຫຼື ຜູ້ ໃຫ້ ຢືມ, ການ ລະເລີຍ ຫຼື ການ ກະທຳ ຜິດ ຂອງ ຜູ້ ກູ້ ຢືມ, ການ ປັບປຸງ ເງິນ ກູ້ ຢືມ ຫຼື ການ ຈ່າຍ ລ່ວງ ໜ້າ ຂອງ ທະນາຄານ ຕາມ

 ເງື່ອນໄຂ ທີ່ ທະນາຄານອາດ ຈະ ບໍ່ ພິຈາລະນາ, ເຊິ່ງ ສະແດງ ວ່າຜູ້ ກູ້ ຢືມ ຫຼື ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ ຢືມ ອາດ ມີ ແນວ ໂນ້ມ ທີ່ ຈະ ລົ້ມ ລະລາຍ ໄດ້. ການ ຫາຍ ຕົວ ໄປ 

ຂອງ ຕະຫຼາດ ທີ່ ມີ ຄວາມປອດ ໄພ ຫຼື ຂໍ້ ມູນ ອື່ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ກຸ່ມ ຊັບ ສິນ ເຊັ່ນ ວ່າ: ການ ປ່ຽນແປງ ທີ່ ເປັນ ໄພ ຂອງ ສະຖານະ ພາບ  ການ ຈ່າຍ ຂອງ 

ຜູ້ ກູ້ ຢືມ ຫຼື ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ ຢືມ ໃນ ກຸ່ມ ຫຼື ເງື່ອນໄຂ ເສດຖະກິດ ທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ  ການ ຜິດ ສັນຍາ ໃນ ກຸ່ມ. 

ທະນາຄານ  ຈະ ພິຈາລະນາ ຫຼັກ ຖານ ຂອງ ການສູນເສຍມູນຄ່າ ສຳລັບ ເງິນ ໃຫ້ ກູ້, ເງິນ ລ່ວງ ໜ້າ ໃຫ້ ລູກ ຄ້າ ແລະ ເງິນ ລົງທຶນ ທີ່ ຄົບ ກຳນົດ ລວມ ທັງ

 ຊັບ ສິນ ທີ່ ເຈາະ ຈົງ ແລະ ຊັບ ສິນ ໂດຍ ລວມ. ເງິນ ໃຫ້ ກູ້ ສ່ວນ ຕົວ ທີ່ ມີ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ແລະ ເງິນ ລ່ວງ ໜ້າ ໃຫ້ ລູກ ຄ້າ ແລະ ເງິນ ລົງທຶນ ຫຼັກ ຊັບ ທີ່ ຄົບ 

ກຳນົດ ຈະ ຖືກ ປະ ເມີນ ຕາມ ຄ່າສູນເສຍມູນຄ່າ ທີ່ ເຈາະ ຈົງ ໄວ້. ສຳລັບ ຊັບ ສິນ ທີ່ ພົບ ເຫັນ ວ່າ ບໍ່ ມີຄ່າສູນເສຍມູນຄ່າ ສະເພາະ ເຈາະ ຈົງ ຈະ ຖືກ ປະ ເມີນ 

ຄ່າ ໂດຍ ລວມ ເມ່ືອ ມີຄ່າສູນເສຍມູນຄ່າເກີດ ຂ້ຶນ ແຕ່ ຍັງ ບ່ໍ ສາມາດ ລະບຸ ໄດ້. ເງິນ ກູ້, ເງິນ ລ່ວງ ໜ້າ ແລະ ເງິນ ລົງ ທຶນ ຫຼັກ ຊັບ ທ່ີ ມີ ລັກສະນະ ຄວາມ ສ່ຽງ

 ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ.

 ຂາດທຶນ ຈາກ ການສູນເສຍມູນຄ່າຂອງ ຊັບ ສິນ ນັ້ນ ຈະ ວັດແທກ ເຂົ້າ ໃນ ການ ລົບ ລ້າງ ຕົ້ນ ທຶນ  ເຊິ່ງ ຖືກ ຄິດໄລ່ ເຖິງ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງລະຫວ່າງ ມູນ ຄ່າ 

ທີ່ ໄດ້ ຫັກ ອອກ ຈາກ ຄ່າ ຫຼຸ້ຍ ຫ້ຽນ ຂອງ ຊັບ ສິນ ແລະ ມູນ ຄ່າ ປະຈຸ ບັນ ຂອງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນກະແສ ເງິນສົດ  ອະນາຄົດ ທີ່ ຫຼຸດ ລົງ ເມື່ອ ຊັບ ສິນ ດັ່ງກ່າວ 

ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ.

ການວັດແທກການສູນເສຍມູນຄ່າ

30 / ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ຜູ້ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ພາຍ ນອກ ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ຜູ້ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ພາຍ ນອກ / 31

ການຫັກລ້າງ

ຫຼັກ ຖານ ທີ່ ເປັນ ຮູບ ປະ ທຳ ຂອງການສູນເສຍມູນຄ່າ

ການ ປະ ເມີນ ຕົ້ນ ທຶນ ຄ່າ ເສື່ອມ

ການ ປະ ເມີນ ຕາມ ມູນ ຄ່າ ຍຸດຕິ ທຳ

ໜີ້ສິນດ້ານການເງິນ

ທະນາຄານຕັດໜີ້ສິນດ້ານການເງິນອອກຈາກບັນຊີ ເມື່ອພັນທະສັນຍາຂອງທະນາຄານໄດ້ໝົດໄປ. ຖືກຍົກເລີກ ຫຼື ໝົດອາຍຸການ.

ຊັບ ສິນ ແລະ ໜີ້ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ  ແມ່ນ ຖືກ ຫັກ ລ້າງ ຕາມ ມູນ ຄ່າ ສຸດ ທິ ທ່ີ ສະແດງ  ໃນ ໃບ ສະຫຼຸບ ຖານະ ທາງການ ເງິນ‚ ເມື່ອທະນາຄານມີ ສິດ ທາງ

 ກົດໝາຍ ທີ່ ຈະຫັກ ລ້າງ ອອກ ແລະ ຕັ້ງໃຈ ຊຳລະ ໜີ້ ສິນ  ດັ່ງກ່າວ ຕາມມູນ ຄ່າ ພື້ນຖານ ຫຼື ຈະ ຮັບ ຮູ້ ຊັບ ສິນ ແລະ ລົບ ລ້າງ ໜີ້ ສິນ ໄປ ພ້ອມໆ ກັນ.

ລາຍ ຮັບ ແລະ ລາຍ ຈ່າຍ ແມ່ນ ນຳ ສະເໜີ ຕາມ ມູນ ຄ່າ ພື້ນຖານ ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດ ຕາມ ຫຼັກການ ຂອງ IFRS.

ຕົ້ນ ທຶນ ຄ່າ ເສື່ອມ ຫຼື ໜີ້ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ ແມ່ນ ມູນ ຄ່າ ໜີ້ ສິນ ຫຼື ຊັບ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ ດັ່ງກ່າວ ຖືກ ປະ ເມີນ ໃນ ການ ຮັບ ຮູ້ ເບື້ອງ ຕົ້ນ‚ ຫັກ ລົບ ພື້ນ

ຖານ ການ ຊຳລະ ຄືນ‚ ການ ເພີ່ມ ຫຼື ຫັກ ລົບ ຄ່າ ເສື່ອມ ສະ ສົມ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ວິທີ ຄິດໄລ່ ແບບ ດອກ ເບ້ຍ ແບບ ມີ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ

 ລະຫວ່າງ ຈຳນວນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ຈຳນວນ ທີ່ ຄົບ ກຳນົດ ລົບ ໃຫ້ການ ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ ການ ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍ ຫ້ຽນ. 

ມູນ ຄ່າ ຍຸດຕິ ທຳ  ແມ່ນ ມູນ ຄ່າ ທ່ີ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ການ ຂາຍ ຊັບ ສົມບັດ ຫືຼ ຈ່າຍໃນການໂອນໜ້ີ ສິນ  ໃນການເຮັດທຸລະກຳ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕະຫຼາດ 

ໃນ ວັນ ທີ ວັດມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຕະຫຼາດທີ່ໄດ້ປຽບທີ່ສຸດ ທີ່ທະນາຄານສາມາດເຂົ້າເຖິງວັນເຫຼົ່ານັ້ນ. ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຂອງໜີ້ສິນ 

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ.

ເມື່ອສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້, ມາດຖານການວັດແທກມູນຄ່າຍຸດຕິທຳແມ່ນນຳໃຊ້ວິທີການສະເໜີລາຄາ ໃນຕະຫຼາດເພື່ອ ເປັນເຄື່ອງມື. ຕະຫຼາດໄດ້

ຮັບການຍອດຮັບ ໃນຖານະທີ່ໃຊ້ງານຖ້າການເຮັດທຸລະກຳ ສຳລັບຊັບສິນ ຫຼື   ໜີ້ສິນທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ໃຊ້ກັບຄວາມຖີ່ ແລະ ປະລິມານທີ່ພຽງພໍ 

ທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນການກຳນົດລາຄາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຖ້າບ່ໍມີລາຄາທ່ີສະເໜີໃນຕະຫຼາດ ແລ້ວ, ທະນາຄານນຳ ໃຊ້ ເຕັກນິກ ການ ປະ ເມີນ ຄ່າ ທ່ີເພ່ີມການໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດທ່ີສັງເກດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ລົດການໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດສຳຫຼວດ ເຕັກນິກການປະເມີນຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງລວມທຸກປັດໃຈທີ່ນັກລົງທຶນ ໃນຕະຫຼາດຕ້ອງຄຳນື່ງເຖິງ

ໃນການກຳນົດລາຄາການເຮັດທຸລະກຳ.

ຫຼັກຖານທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ວຍມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຂອງເຄື່ອງມືທາງການເງິນ ຮັບຮູ້ເລີ່ມແລກເປັນປົກກະຕິລາຄາການເຮັດ ທຸລະກຳນັ້ນ ຄືມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ

ຂອງສິ່ງທີ່ຕອບແທນທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຫາກທະນາຄານກຳນົດວ່າ ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ ຮັບຮູ້ເລີມແລກແຕກຕ່າງຈາກລາຄາຊື້ຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າ

ຍຸດຕິທຳ ເປັນຫຼັກຖານມູນ ຄ່າ ໂດຍລາຄາທີ່ສະເໜີໃນຕະຫຼາດ ສຳລັບຊັບສິນທີ່ຄືກັນ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ໄດ້ຂື້ນຢູ່ກັບເຕັກນິກການປະເມີນ

ມູນຄ່າ ທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນສະເພາະຈາກຕະຫຼາດທີ່ສັງເກດໄດ້ ແລ້ວເຄື່ອງມືທາງການເງິນທີ່ເປັນວັດແທກ ໃນມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຮັບຮູ້ເລີ່ມແລກ ແລະ 

ລາຄາການເຮັດທຸລະກຳ ຕໍ່ຈາກນັ້ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ບົນພື້ນຖານທີ່ເໝາະສົມ ຕະຫຼອດອາຍຸຂອງ

ຕາສານແຕ່ບໍ່ຊ້າກວ່າ ເມື່ອປະເມີນມູນຄ່າ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ ໂດຍຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດທີ່ສັງເກດ ຫຼື ການເຮັດທຸລະກຳ

ຈະປິດອອກ.



( i )

( i i )

( i i i )
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ການສະແດງຂໍ້ມູນ

(ຄ) ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

(ງ) ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

(ຈ) ຊັັບສົມທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ

ການຮັບຮູ້ ແລະ ການປະເມີນຄ່າ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງ

ການລົບ ລ້າງ

ຂາດທຶນ ຈາກ ການສູນເສຍມູນຄ່າ ທີ່ ຮັບ ຮູ້ ໃນ ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ແລະ ການ ສະທ້ອນ ໃນ ບັນຊີ ຄ່າເພື່ອໜີ້ສົງໄສ ກົງກັນຂ້າມ ກັບ ເງິນ ກູ້ ຢືມ ແລະ 

ເງິນ ລ່ວງ ໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ດອກ ເບ້ຍ ຈາກ ການສູນເສຍມູນຄ່າຂອງ ຊັບ ສິນ ສືບຕໍ່ ຮັບ ຮູ້ ຜ່ານ ການ ຫຼຸດ ລາ ຄາ. ເມື່ອ ເຫດການ ເຫຼົ່ານັ້ນ ເກີດ ຂຶ້ນ ຫຼັງ 

ຈາກ ການ ຫັກ ຄ່າສູນເສຍມູນຄ່າຖືກ ຮັບ ຮູ້ ເຊິ່ງ ເປັນ ສາເຫດ ໃຫ້ ຈຳນວນ ຂາດທຶນຈາກການສູນເສຍມູນຄ່າ ຫຼຸດ ລົງ, ການ ຫຼຸດ ລົງ ໃນ ຂາດທຶນຈາກການ

ສູນເສຍມູນຄ່າ  ຖືກ ຮັບ ຮູ້ ຜ່ານການປີ້ນກັບ ກຳໄລ ຫຼື ຂາດ ທຶນ.

ທະນາຄານ  ຈະ ລົບ ລ້າງ ເງິນ ກູ້ ແລະ ເງິນ ລ່ວງ ໜ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ອາດຈະເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ເຕັມຈຳນວນ, ກັບສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນເພື່ອ

ການຂາດທຶນຂອງການຫັກຄ່າເສື່ອມ ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນວ່າ ໂອກາດຟື້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດບໍ່ມີທາງຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດປະກອບມີ: ເງິນສົດ ແລະ ຍອດຍັງເຫຼືອກັບທະນາຄານ. ເງິນຝາກກະແສ ລາຍວັນ ແລະ ເງິນ

ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນທີ່ມີກຳນົດສາມສິບວັນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າເມື່ອມີການຊື້ ແລະ ສາມາດປ່ຽນເປັນ  ເງິນສົດໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ຽນ

ຄ່າໜ້ອຍ.

(ສ) ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ

(ຊ) ພັນທະສະຫວັດດີການພະນັກງານ

(ຍ) ເງິນແຮ

(ດ) ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ສິດທິຜົນປະໂຫຍດໄລຍະສັ້ນຂອງພະນັກງານ

ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນແຫ່ຼງໃຫ້ທຶນແບບຕິດໜ້ີໃຫ້ແກທະນາຄານ. ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ເລ່ີມຕ້ົນຢູ່ທ່ີມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ ຫັກລົບ 

ຕົ້ນທຶນທາງກົງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຄິດໄລ່ຕາມມູນຄ່າທຶນຕັດຈຳໜ່າຍ ໂດຍນຳໃຊ້ດອກເບ້ຍທີ່ມີຜົນ.

ສິດທິຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານໃນໄລຍະສັ້ນ ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການທີ່ກ່ຽວພັນກັນທີ່ມີໃຫ້. ໜີ້ສິນ ຖືກຮັບຮູ້ສຳລັບມູນຄ່າທີ່

ຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍ ຖ້າວ່າກຸ່ມນັ້ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ  

ເງິນແຮ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ອີງຕາມຜົນການດຳເນີນນງານທີຜ່ານມາ. ທະນາຄານມີພັນທະຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ ພັນທະທ່ີ ຄາດຄະເນໄວ້ ແລະ ມີຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ແນ່ນອນວ່າ ປະໂຫຍດໃນທາງທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ ເພ່ືອຊຳລະໜ້ີສິນ ດ່ັງກ່າວ. ການປະເມີນໜ້ີສິນ ຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍ

ການຫຼຸດກະແສເງິນສົດກ່ອນອັດຕາອາກອນ ທີ່ສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າເງິນໃນຕະຫຼາດ.

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຖືກຮັບຮູ້ໃນກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການດອກເບ້ຍ ທີ່ມີ ປະສິດທິພາບ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນອັດຕາດອກເບ້ຍທ່ີແທ້ຈິງຂອງການຄາດຄະເນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງເງິນສົດ ຕະຫຼອດເຖິງການຄາດຄະເນອາຍຸ

ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜ້ີສິນທາງການເງິນ (ຫືຼ ຕາມໄລຍະເວລາທ່ີເໝາະສົມ. ໃນໄລຍະເວລາທ່ີສ້ັນກວ່າ) ເພ່ືອຍົກຍອດຊັບສິນ ຫືໍຼ ໜ້ີສິນທາງການເງິນ. 

ເມື່ອມີ ການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດໃນອານາຄົດ ໂດຍພິຈາລະນາ ຕາມເງື່ອນໄຂ

ສັນຍາເຄື່ອງມືທາງການເງິນ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຂາດທຶນໃນອະນາຄົດ.

ການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ ປະກອບດ້ວຍຕົ້ນທຶນຂອງທຸລະກຳ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ຊຳລະ ຫຼື  ລາຍຮັບທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ

ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຕົ້ນທຶນຂອງທຸລະກຳ ປະກອບດ້ວຍຕົ້ນທຶນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍກົງທີ່ກ່ຽວກັບການຮັບມາ ຫຼື ຈ່າຍອອກຂອງ

ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ. 

ມູນຄ່ານີ້ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກແບບແຜນໃນອະດີດທີ່ໃຫ້ໂດຍລູກຈ້າງ ແລະ ພັນທະສາມາດທີ່ຈະປະເມີນ ໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.
ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນເປັນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີ່ວັດແທກມູນຄ່າ ຍຸດຕິທຳບວກກັບຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍທາງກົງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ກັບການຫຼຸດລົງຂອງມູນຄ່າໂດຍການໃຊ້ວິທີຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເຫັນຜົນ. 

ລາຍການຊັັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນບັນທຶກຕາມມູນຄ່າຊື້ ລົບ ໃຫ້ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ແລະ ຄ່າເສື່ອມ ສະສົມ. ການຊື້ຊອບ

ແວຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການດຳເນີນງານທີ່ກ່ຽວພັນກັບອຸປະກອນ ຖືກບັນຈຸໃຫ້ເປັນທຶນ ຂອງພາກສ່ວນອຸປະກອນ. 

ຖ້າຫາກພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງລາຍການຊັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກມັນຈຶ່ງຖືກລົງ

ໃນບັນຊີໃນລາຍການທີ່ແຍກຈາກກັນ (ທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກ) ໃນລາຍການຊັັບສິນ ທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ.

ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກການຂາຍອອກລາຍການຊັັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ ຖືກຮັບຮູ້ເປັນລາຍຮັບອື່ນ ໃນກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໃຫ້ເປັນທຶນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ໃນອະນາຄົດ

ຂອງລາຍຈ່າຍຈະເຂົ້າສູ່ທາງທະນາຄານ. ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທີ່ດຳເນີນ ການຢູ່ຖືກບັນທຶກເປັນລາຍຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ. 

ການຫັກຄ່າຫຼູ້ຍຫ້ຽນ

ການຄິດໄລ່ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແມ່ນການຕັດລາຄາຂອງລາຍການຊັັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນ ລົບ ມູນຄ່າຍັງ ເຫຼືອໂດຍປະມານໂດຍການນຳ

ໃຊ້ວິທີການຫັກແບບສະເໝີຕົວຕະຫຼອດອາຍຸການນຳໃຊ້ໂດຍປະມານ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ.

ອາຍຸການນຳໃຊ້ໂດຍປະມານຂອງລາຍການຊັັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນມີດັ່ງນີ້: 

ວິທີການຫັກຄ່າຫຸ້ຼຍຫ້ຽນ. ອາຍຸການນຳໃຊ້ ແລະ ມູນຄ່າຍັງເຫືຼອຖືກພິຈາລະນາຄືນໃນມ້ືລາຍງານແຕ່ລະຄ້ັງ ແລະ ດັດແກ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ການປັບປຸງສິ່ງທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ 20 ປີ

ເຟີນິເຈີ, ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງການ 5 ປີ

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນ.
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(ຕ) ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີຜົນ ຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງ

ການເງິນໄດ້ລວມຢູ່ໃນຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ຊັບສິນຂອງອາກອນເຍ້ືອນຊຳລະ ທ່ີບ່ໍຖືກຮັບຮູ້ຖືກປະເມີນຄືນ ໃນແຕ່ລະມ້ືລາຍງານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ເມ່ືອມີຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ວ່າອາກອນກຳໄລ

ທີ່ຈະເສຍໃນອະນາຄົດ ແລະ ຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ຫັກໄດ້.

ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ ແມ່ນຖືກວັດແທກຕາມອັດຕາອາກອນທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບ ຄວາມແຕກຕ່າງເມື່ອເກີດ ມີການໄດ້ກັບຄືນ, ໂດຍ

ໃຊ້ອັດຕາອາກອນ ຫຼື ມີຜົນປະກາດໃຊ້ໃນມື້ທີ່ມີການລາຍງານ.

ການວັດແທກມູນຄ່າອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທາງດ້ານອາກອນ ທີ່ຈະເປັນໄປຕາມຮູບແບບ ທີ່ທະນາຄານຄາດຫວັງ 

ໃນບົດລາຍງານທ້າຍປີ ເພື່ອກູ້ຄືນ, ຫຼື ຊຳລະໜີ້ສິນ ທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ.

ການຄືນອາກອນ  ຂອງ ທະນາຄານ ອາດ ຖືກ ກວດ ສອບ ໂດຍ ເຈ້ົາ ໜ້າທ່ີ ສ່ວຍ ສາ ອາກອນ ຍ້ອນ ການ ນຳໃຊ້ ກົດ ລະບຽບ ແລະ ລະບຽບ ການ ອາກອນ 

ໃນ ແຕ່ ລະ ກິດຈະກຳ ທີ່ ຖືກ ຕີ ຄວາມ ໝາຍ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ, ຈຳນວນ ອາກອນ ກຳໄລ ທີ່ ຖືກ ລາຍ ງານ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ຖານະ ການ ເງິນ  ອາດ ຈະ ມີ ການ

 ປ່ຽນແປງ ພາຍຫຼັງ ການ ພິຈາລະນາ ຂອງ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ ສ່ວຍ ສາອາ ກອນ. 

ລະບົບການເກັບອາກອນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄ່ອນຂ້າງໃໝ່ ແລະ ແມ່ນໂດຍສະເພາະການເສຍອາກອນຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ມີການປ່ຽນ

ແປງນິຕິກຳເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງອາດຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການຕີີຄວາມໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ປົກກະຕິແລ້ວ ການຕີຄວາມໝາຍລະຫວ່າງ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນແມ່ນເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ອາກອນ ແມ່ນຈະຖືກຍື່ນເພື່ອການກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນໂດຍ

ຫລາຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ໂດຍຈະກຳນົດຕາມກົດໝາຍເພື່ອຄ່າປັບໄຫມ, ລົງໂທດ ແລະ ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍ.

ເຫດຜົນທີ່ກ່າວມານີ້ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອາກອນໃນ ສປປ ລາວ ຫຼາຍກວ່າໃນບັນດາປະເທດອື່ ່ນ. ຜູ້ບໍລິຫານເຊື່ອວ່າທາງ

ທະນາຄານຕ້ັງອາກອນຕ້ອງຈ່າຍພຽງພໍຕາມການຕີຄວາມໝາຍຂອງອາກອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,ເຈ້ົາໜ້າທ່ີສວຍສາອາກອນອາດຕີຄວາມໝາຍ

ທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນກະທົທີ່ສຳຄັນຕໍ່ທະນາຄານ.

ໃນພາກປະຕິບັດຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ. ທາງທະນາຄານໃຫ້ໜັງສືຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນ ເຊິ ່ງປະກອບດ້ວຍ ໜັງສືສິນເຊື ່ອ. 

ໜັງສືຄ້ຳປະກອບ ແລະ ການຍອມຮັບ. ໜັງສືຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເບ້ືອງຕ້ົນ ໃນ ໃບລາຍງານການເງິນ (ຢູ່ໃນ “ໜ້ີສິນອ່ືນໆ”) 

ກັບມູນຄ່າຍຸດຕິທຳທ່ີເປັນລາຍຮັບສູງ. ພາຍຫັຼງຮັບຮູ້ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ. ໜ້ີສິນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ແຕ່ລະການຄ້ຳປະກັນແມ່ນຖືກວັດແທກມູນຄ່າ

ທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງການຮັບຮູ້ເບື ້ອງຕົ້ນ ໜ້ອຍກວ່າການຮັບຮູ້ຄ່າເສື່ອມ ສະສົມໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ. ແລະ ການຄາດຄະເນທີ່ດີທີ ່ສຸດ 

ຂອງລາຍຈ່າຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຳລະໜີ້ສິນທາງການເງິນຕ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄ້ຳປະກັນ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຕ່າງໆຂອງໜີ້ສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນ ໄດ້ຮັບໃນ “ລາຍຈ່າຍຈາກ

ການຂາດທຶນດ້ານສິນເຊ່ືອ”. ລາຍຮັບທ່ີດີທ່ີສຸດແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ໃນ “ລາຍຮັບສຸດທິຈາກຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ທາງດ້ານການເງິນ” ບົນພຶ້ນຖານອາຍຸຂອງການຄ້ຳປະກັນ.

(ຖ) ອາກອນກຳໄລ

(ທ) ໜັງສືຄ້ຳປະກັນທາງການເງິນ

ອາກອນໃນປະຈຸບັນ

ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ

ອາກອນ ຂອງ ທະນາຄານ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາກອນກຳໄລແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມກົດຫມາຍອາກອນປະຈຸບັນ. ຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ໃນໃບລາຍງານກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຍົກເວັ້ນທີ່ພົວພັນກັບ

ລາຍການບັນທຶກໂດຍກົງຈາກບັນຊີຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໃນກຳໄລຂາດທຶນ ທີ່ກວ້າງກວ່າອີກ.

ອາກອນ  ໃນ ປະຈຸ ບັນ ແມ່ນ ອາກອນ ທ່ີ ຄາດວ່າຈະໄດ້ ຈ່າຍ ຫືຼ ໄດ້ ຮັບ  ຂອງ ອາກອນ ກຳໄລ ຫືຼ ຂາດທຶນ ໃນ ປີ, ອັດຕາ ອາກອນທ່ີໃຊ້ ຫືຼ ບັງຄັບໃຊ້

ໃນວັນທີ່ລາຍງານ, ແລະ ລາຍ ການ ປັບປຸງ ອາກອນ  ທີ່ ຈະໄດ້ ຈ່າຍ ໄປ ໃນ ປີຜ່ານມາ.

ໄລຍະການປະເມີນຈັດການບໍລິຫານ  ສົ່ງ ຄືນ ອາກອນ ເມື່ອ ເຫັນ ວ່າ ມີ ເຫດການ ໃດ ໜື່ງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທາງ ດ້ານ ອາກອນ ທີ່ເໝາະສົມ ກັບກົດ ລະບຽບ  

ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ຕີ ຄວາມ ໝາຍ ແລະ ກຳນົດ ຈຳນວນ ການ ຊຳລະ ອາກອນ ໃຫ້ ແກ່ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ ສ່ວຍ ສາ ອາ ກອນ. 

ອີງ ຕາມ ການດັດແກ້ກົດໝາຍອາກອນ ຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2013 ອາກອນລາຍໄດ້ຕ່ຳສຸດແມ່ນ 1% ແມ່ນຖືກລົບລ້າງ ແລະ ອັດຕາ

 ອາກອນ ກຳໄລສະບັບໃໝ່ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດແມ່ນ 24%.

ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍສ່ວນຕ່າງຊົ່ວຄາວລະຫວ່າງ ຍອດຍົກມາຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ສຳລັບ ຈຸດ ປະສົງຂອງການລາຍງານ

ທາງການເງິນ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກໃຊ້ສຳລັບການໄລ່ອາກອນ. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ສຳລັບສ່ວນຕ່າງຊົ່ວຄາວ ໃນການຮັບຮູ້

ເລ່ີມຕ້ົນຂອງລາຍການຊັບສິນ ຫືຼ ໜ້ີສິນ ທ່ີບ່ໍໄດ້ເປັນການລວມ ທຸລະກິດ ແລະ ບ່ໍມີຜົນຕ່ໍກັບບັນຊີ ຫືຼ ການຄິດໄລ່ອາກອນ ກຳໄລ ຫືຼ ຂາດທຶນ.

ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະທາງຊັບສິນ ຖືກຮັບຮູ້ໃນແບບຂອງອາກອນຂາດທຶນ, ອາກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ ຊົ່ວຄາວທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 

ເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າອາກອນກຳໄລ ທີ່ເສຍໃນອະນາຄົດ ຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ຫັກໄດ້. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະຊັບສິນ ຈະຖືກກວດຄືນໃນ

ແຕ່ລະມື້ລາຍງານ ແລະ ຈະຖືກຫຼຸດລົງ ເມື່ອບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນຈະສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້.

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນອື່ນໆ ຖືກຮັບຮູ້ໃນບໍລິການພົວພັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນກງານ. ຖ້າຫາກຂໍ້ຜູກມັດ

ທາງເງິນກູ້ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງຕໍ່ກັບຜົນຂອງການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້. ຈາກນັ້ນ ຄ່າທຳນຽມທີ່ຜູກມັດທີ່ພົວພັນກັບເງິນກູ້ຖືກຮັບຮູ້ຕາມກົດເກນເສັ້ນຊື່ພາຍ

ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜູກມັດ.

ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນອື່ນໆທີ່ພົວພັນໂດຍກົງຕໍ່ລາຍການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມບໍລິການຕ່າງໆ. ທີ່ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທີ່ການບໍລິການໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
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ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງ ດ້ານການເງິນ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍສຸດທິ

ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ສຸດທິ

ລວມ

ລວມ

ລວມລາຍຈ່າຍອາກອນກຳໄລ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ

ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນເດືອນ

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ

ລາຍຈ່າຍອາກອນໃນປີ
ໃນປີ
ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ
ສ່ວນຜິດດ່ຽງຊົ່ວຄາວໃນການປ່ຽນແປງ

ຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນ

ການຄິດໄລ່ອາກອນ ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາອາກອນເງິນແຮ ທີ່ເປັນລາຍຈ່າຍອາກອນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ 

ລາຍລະອຽດຂອງໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ດັ່ງນີ້:

ຄ່າເຊົ່າ

ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ

ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ

ການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ

ການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ

ຄ່າທຳນຽມບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ອື່ນໆ

ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອື່ນໆ  

ເງິນລົງທຶນ
ເງິນຝາກທະນາຄານອື່ນ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

31 ທັນວາ 2016

31 ທັນວາ 2016

ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຫາ 31 ທັນວາ 2015

(ພັນກີບ)

31 ທັນວາ 2016
ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຫາ 31 ທັນວາ 2015

(ພັນກີບ)

31 ທັນວາ 2016
ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຫາ 31 ທັນວາ 2015

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

31 ທັນວາ 2016
ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຫາ 31 ທັນວາ 2015

ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຫາ 31 ທັນວາ 2015

ເງິນແຮໜີ້ສິນທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ແມ່ນ ຖືກ ຮັບ ຮູ້ເມື່ອ ທະນາຄານ ສະແດງ ພັນທະ (ທາງ ກົດໝາຍ ຫຼື ການ ສ້າງ ຂື້ນ) ອີງ ຕາມ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ທີ່ ຜ່ານ ມາ 

ແລະ ອາດ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ວ່າການ ຮົ່ວ ໄຫຼ ຂອງ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ມີ ປະໂຫຍດ ໃນ ທາງ ເສດຖະກິດ ຈະ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ຊຳລະ ໜີ້ ສິນ ແລະ ການ ປະ ເມີນ

 ການ ທີ່ ເຊື່ອ ຖື ໄດ້ ສາມາດ ຄຳນວນ ຕາມ ພັນທະ ທີ່ ຊຳ ລະ. ລາຍ ຈ່າຍ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ເງິນ ແຮ  ແມ່ນ ໄດ້ ສະແດງ ໃນ ໃບ ລາຍ ງານ ຜົນ ໄດ້ ຮັບສຸດທິຂອງ 

ການ ຈ່າຍ ຄືນ.

(ນ) ເງິນແຮ ໜີ້ ສິນທີ່ອາດເກີດຂື້ນ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມທີ່ຈະຄວບ  ຄຸມພາກສ່ວນອື່ນ ຫຼື 

ມີອຳນາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອື່ນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ການດຳເນີນງານ ຫຼື ທະນາຄານພ້ອມກັບ

ພາກສ່ວນດ່ັງກ່າວມີການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນ ຫືຼ ມີອຳນາດທ່ີພ້ົນເດ່ັນ. ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອາດເປັນບຸກຄົນ ຫືຼ ບໍລິສັດ ແລະ ລວມທັງສະມາຊິກຄອບຄົວ

ຂອງບຸກ ຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ຖືວ່າ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(ບ) ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍສຸດທິ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ສຸດທິ

ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ

ລາຍຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານອື່ນໆ

ອາກອນກຳໄລ



9 .

10 .

11 .

104,774,607

10,287,307

94,487,300

928,902

14,1171,440,653

24.00

23.30

345,757

673 23,997
(10,796)

3,388

27,385335,634

Ministry of Finance Bonds

348,246,736216,920,081

523,8731,200,423

25,000,00040,000,000

105,134,654239,187,591

104,774,607

2016
(%)

2015

4,556,38010,370,160

240,084,701

1,176,745

(44,982)(873,432)

1,8502,831
522,023673,719

(523,873)(1,200,423)

240,084,701

87,722,301

152,362,400

209,824,70086,169,176

133,865,656120,380,745

40,000,000 25,000,000

2016 2015

25,000,000

523,873

40,000,000 25,000,000
(25,000,000)

2016 2015

2016 2015

2016 2015

2016 2015

ການລົງທຶນທີ່ຖືຈົນຄົບກຳນົດ ແມ່ນບັນດາພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ອັດຕາ  ດອກເບ້ຍແມ່ນ 5% ຕໍ່ປີ 
ໄລຍະເວລາໝົດກຳນົດຂອງພັນທະບັດແມ່ນ ພາຍໃນ 1 ປີ.

ການປ່ຽນແປງບັນຊີເງິນແຮໜີ້ເສຍ ແລະ ໜີ້ສົງໃສຈະສູນ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການລົງທຶນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

12 .

2016

240,388,014 (1,200,423) 239,187,591

1,144,0159,062,758 10,206,773

(250,978) (779,846)

(250,978) (779,846)

1,144,015 10,206,773

_ _

_

_

_

_

_
_

_

_

_ _

_

_

204,856682,744 5,926,3365,038,736

(528,868)

(258,848) (787,487)_(528,639)

(528,868)

(509,826) (1,567,333)_(1,057,507)

9,062,758

1,348,871 5,038,736 16,133,1099,745,502

_

_

240,388,014 (1,200,423) 239,187,591

2015

105,658,527 (523,873) 105,134,654

105,658,527 (523,873) 105,134,654
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ຕົ້ນທຶນ

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ

ກຳໄລກ່ອນຫັກອາກອນ

ລາຍຈ່າຍອາກອນ

ລວມ

ລວມ

ຍອດເຫຼືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ລວມ

ຍອດເຫຼືອໃນທ້າຍປີ

ລວມ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ສຸດທິ  

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ

ອັດຕາ ອາກອນ ລາຍ ໄດ້ພາຍໃນ ບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ

ເງິນແຮ ສ່ວນບຸກຄົນ

ຍອດເຫຼືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຄ່າເສື່ອມໃນງວດ

ຄ່າເສື່ອມໃນງວດ

ເພີມຂຶ້ນ

ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການປ່ຽນແປງຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜີ້ເສຍ

ເງິນສົດໃນຄັງເງິນສົດ

ຍອດເຫຼືອໃນຕົ້ນປີ

ເງິນກູ້

ເພີ່ມຂຶ້ນ ລາຍຮັບຈາກເງິນກູ້ສະສົມ

ພາຍໃນ 1 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ

ຫຼຸດລົງ ລາຍຮັບເຍື້ອນຊຳລະ

ຫັກຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ

ຖືຈົນຄົບກຳນົດເວລາ

ຫັກລ້າງ

ຍອດເຫຼືອທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຍອດເຫຼືອທີ່ທະນາຄານອື່ນໆ

ຜົນກະທົບອາກອນລາຍໄດ້ຂອງ:
- ລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຫັກອອກໃນອາກອນ
- ພາຍ ໃຕ້ ການ ກຳນົດອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນແຮ ສຳລັບໜີ້ເສຍ ເງິນກູ້ ແລະ
ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິເງິນລ່ວງໜ້າ ທັງໝົດ ສຳລັບໜີ້ເສຍ

(ພັນກີບ)

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນແຮ ສຳລັບໜີ້ເສຍ

ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິເງິນລ່ວງໜ້າ ທັງໝົດ 

ສ່ວນປັບປຸງອາຄານ ເຟີນິເຈ.
ເຄ່ືອງຕິດຕ້ັງ ແລະ

ການກ່ໍສ້າງທີ່ກຳລັງ
ດຳເນີນ ລວມ

ອຸປະກອນຫ້ອງການ

ສຳລັບໜີ້ເສຍ

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນລົງທຶນ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

ສ່ວນປັບປຸງອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນ



2016 2015

13 .

20152016

20152016

893,037 9,426,927

_

_

8,533,890

_ _

_

839,045 5,038,736 14,565,7768,687,995

_

14 .

15 .

_

_

_

_

6,524,352

5,002,329

3,693,051

(1,522,023)

(1,309,278)

95,890

2,898,475

92,663,73035,125,851

23,418,91466,978,249

43,054,69744,076,563

3,159,1594,593,005

4,065,300

849,074

804,932

1,418,830

1,397,311

1,195,1102,658,825

(1,522,023)

(2,831,301)

1,359,324

3,499,398

831,261

5,692,329

11,089,276

209,624

169,260,275163,281,774

259,073259,073

4,597,1604,434,749

6,524,352

6,524,352

17 .

18 .

16 .

209,624

1,390,950 1,539,416

3,043,799 3,057,744

_

_
 468,697 468,697

40 / ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ຜູ້ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ພາຍ ນອກ ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ຜູ້ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ພາຍ ນອກ / 41

(ພັນກີບ) (ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

ໃນວັນທີ ລາຍຮັບ / ລາຍຈ່າຍ

ກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນ1 ມັງກອນ 2016

ໃນວັນທີ

31 ທັນວາ 2016

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

ຊອບແວຣ໌

ສ່ວນປັບປຸງອາຄານ ເຟີນິເຈ.

ເຄ່ືອງຕິດຕັ້ງ ແລະ

ການກ່ໍສ້າງທ່ີກຳລັງ

ດຳເນີນ ລວມ
ອຸປະກອນຫ້ອງການ

ທະນາຄານໄດ້ຖອກທຶນຈົດທະບຽນ 300 ຕື້ກັບກະຊວງການຄ້າ ໃນວັນທີ 04 ພະຈິກ 2014.ໃນປີ 2016 ທະນາຄານ ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ

ມູນຄ່າຄົງເຫຼືອ ສຸດທິ ລູກຄ້າທົ່ວໄປ:

ລູກຄ້າບໍລິສັດ:

ຕົ້ນທຶນ

ຄ່າເສື່ອມສະສົມ

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ລວມ

ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014

ມູນຄ່າຄົງເຫຼືອ ສຸດທິ

ດອກເບ້ຍຕ້ອງຮັບຈາກການລົງທຶນ

ດອກເບ້ຍຕ້ອງຮັບຈາກເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ

ລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່າລ່ວງໜ້າ   

ອື່ນໆ

ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໃນໄລຍະການດຳເນີນງານ

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໃນໄລຍະການດຳເນີນງານ

ເພີມຂຶ້ນ

ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ລວມ

ສຸດທິ

ລວມ

- ເງິນຝາກກະເເສລາຍວັນ

- ເງິນຝາກກະເເສລາຍວັນ

- ເງິນຝາກປະຢັດ

- ເງິນຝາກມີກຳນົດ

ຊັບສິນອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ

ລາຍຮັບເຍື້ອນຊຳລະ

ໜີ້ສິນອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ອື່ນໆ

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

- ເງິນຝາກປະຢັດ

- ເງິນຝາກມີກຳນົດ  

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ
ອອກຮູ້ນສາມັນ



20 .

_

_

_

20152016

596,244

50,360,406

327,717

264,708,243

_ 832,291

_ 5,209

_

_

_

116,668,012

675,297

205,213,456

_ 1,229,392

_ 1,389,963

402,465

1,742,600

610,986

418,693

2,420,179

19 .

20152016

1,927,168 1,178,456

21 .
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(ກ) ມີພົວພັນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານພາກສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

ຍອດເຫຼືອບັນຊີພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

ຍອດເຫຼືອບັນຊີພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສະມາຊິກຄະນະຜູ້ບໍລິຫານແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ມີດັ່ງນີ້:

(ຂ) ພາກສ່ວນທີ່ເປັນຜູ້ຮ່ວມທຶນເຊີ່ງໃນນັ້ນທະນະຄານເປັນຮຸ້ນສ່ວນ;

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ລາຄາຕົກລົງຕາມສັນຍາ

ລາຄາຕົກລົງຕາມສັນຍາ

ລາຄາຕະຫຼາດ

ລາຍຈ່າຍການບໍລິຫານງານອື່ນໆ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ 
ຄ່ານາຍໜ້າ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈຳກັດ 
ມະຫາຊົນ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ ເງິນສົດ ແລະ 
ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານ
ອື່ນໆ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ

ສຳ ນັກ ງານ

ເງິນສົດ ແລະ 
ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານ
ອື່ນໆ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍການບໍລິ
ຫານງານອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

(ຄ) ພາກສ່ວນທີ່ເປັນສະມາຊິກຄົນສຳຄັນໃນຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງທະນະຄານ ຫຼື ທະນາຄານແມ່;

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

(ສ) ພາກສ່ວນທີ່ເປັນແຜນຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫຼັກຂອງທະນາຄານ ຫຼື ທະນາຄານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບ ທະນາຄານ;

(ຈ) ພາກສ່ວນທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານຄຸ້ມຄອງດູແລ. ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ ຫຼື ມີອິດທິພົນສູງໂດຍ. ຫຼື ອຳນາດ 

ໃນການລົງຄະແນນຫຼັກທີ່ແນ່ນອນໃນທະນາຄານ ໃນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ 

ສະແດງໃນຂໍ້ (ຄ) ຫຼ ື(ງ);

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຍພົວພັນ ການເຄື່ອນໄຫວ

ນະໂຍບາຍການກຳນົດລາຄາ

(ພັນກີບ)

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຍພົວພັນ ການເຄື່ອນໄຫວ ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຍພົວພັນ ການເຄື່ອນໄຫວ ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍ

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

ທະນາຄານ  ຕ້ອງ ສ້າງ ຄັງ ສຳຮອງ ຕາມ ລະບຽບ ການ ຢ່າງໜອຍໃນ ອັດຕາ 10% ຂອງ ກຳໄລ ໃນປີ ຕາມລະບຽບການຂອງ ທຫລ.

ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ທັງໝົດທີ່ດຳເນີນງານໂດຍພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ. 

ພາກສ່ວນທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານຕ້ອງມີ:

ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ ແມ່ນລາຄາຕົວຈິງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃນການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ເງິນທີ່ຊັບສິນສາມາດແລກປ່ຽນມາໄດ້ ຫຼື ໜີ້ສິນມີມູນຄ່າ  ເທົ່າກັບ

ມູນຄ່າທີ່ຈ່າຍ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຄັນໃນວັນທີວັດແທກມູນຄ່າ

ຄວບຄຸມ. ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນກັບທະນາຄານ (ລວມມີສຳນັກງານໃຫຍ່. 

ທະນາຄານ ແລະ ຄູ່ທະນາຄານ);

ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທີ່ມີອິດທິພົນສູງຕໍ່ທະນາຄານ; ຫຼື

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄຸມທະນາຄານ

ເງິນປັນຜົນໄລຍະສັ້ນຂອງພະນັກງານ

ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ

ການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ

ການປະເມີນມູນຄ່າຍຸດຕິທຳ
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ເມື່ອວັດແທກມູນຄ່າທີ່ເໝາະສົມຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນແລ້ວ. ທາງທະນາຄານເອງກໍ່ໄດ້ ໃຊ້ຂໍ້ມູນຕາມທ້ອງ ຕະຫຼາດຫຼາຍເທົ່າທີຈະຫຼາຍໄດ້. 

ມູນຄ່າທ່ີເໝາະສົມແມ່ນ ມີແຕ່ປະເພດທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະດັບຊ້ັນຂອງ ມູນຄ່າທ່ີເໝາະສົມໂດຍການໃຊ້ຂ້ໍມູນເຂ້ົາວິທີການປະເມີນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

ການໂອນລະຫວ່າງຜູ້ມີອໍານາດໃນການໂອນນັ້ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີແຫຼ່ງທີ່ມາ ຫຼື ລະດັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສັງເກດ ໃນການວັດການປ່ຽນແປງ

ມູນຄ່າທີ່ຍຸດຕິທໍາ.

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ

ຄວາມສ່ຽງໃນການດຳເນີນງານ

ລະດັບທີ່ 1: ລາຄາທີ່ສະເໜີ (ຍັງບໍ່ມີການປັບ) ໃນທ້ອງຕະຫຼາດທີ່ເປັນຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ

ລະດັບທີ່ 2: ປັດໃຈນຳເຂ້ົາຈາກທ່ີອ່ືນໆ ກັບລາຄາຕາມໃບສະເໜີທ່ີຢູ່ໃນຂ້ໍທ່ີ 1 ທ່ີສັງເກດໂດຍກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ ປະເພດນ້ີລວມເຖິງ 

ຕາສານທີ່ມີມູນຄ່າ ການໃຊ້ລາຄາທີ່ຍົກມາໃນຕະຫຼາດ ການໃຊ້ງານສຳລັບຕາສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຍົກລາຄາຊັບສິນ 

ແລະ ໜ້ີສິນ ທ່ີຄ້າຍຄືກັນໃນຕະຫຼາດ ທ່ີມີການໃຊ້ງານໜ້ອຍກວ່າ ຫືຼ ເທັກນິກການປະເມີນ ມູນຄ່າອ່ືນໆ ທ່ີມີໂດຍກົງ 

ຫຼື ທາງອ້ອມ ທີ່ສັງເກດໄດ້ຈາກຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ.

ລະດັບທີ່ 3: ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ ປະກອບດ້ວຍຊັບສິນ ຫຼື ໜີ້ສິນ ເຊິ່ງເກນໃນການວັດມູນຄ່າ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ 

ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ນັ້ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການປະເມີນມູນຄ່າ.

ຊັບສິນ ທາງການເງິນ ບໍ່ວັດແທກມູນຄ່າທີ່ເໝາະສົມ

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ

ມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ ໂດຍປະມານເທົ່າກັບມູນຄ່າຕາມບັນຊີ ລວມທັງດອກເບ້ຍຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍຮັບສຸດທິ ທີ່ລໍຖ້າຕັດບັນຊີ

ໜີ້ທີ່ສົງໃສຈະສູນ ຈາກເງິນກູ້ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ອັດຕາ ດອກເບ້ຍຄົງທີ່ຂອງເງິນກູ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີໄລຍະສັ້ນ. 

ນອກຈາກນີ້ການຕັ້ງຄ່າເພື່ອບັນຊີໜີ້ທີ່ສົງໃສຈະສູນ ແມ່ນຖືກກຳນົດບົນພື້ນຖານທີ່ຄິດວ່າຈະຂາດທືນ. 

"ຄວາມສ່ຽງໃນການດຳເນີນງານ" ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມໃນການເກນກຳໄລ ແລະ ເງິນທຶນຂອງທະນາຄານ. ເນື່ອງຈາກ

ຂະບວນການດຳເນີນງານບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ຫຼື ບໍ່ສຳເລັດ. ພະນັກງານ. ລະບົບໄອທີ ແລະ ລະບົບການດຳເນີນງານ. ຫຼື ເຫດການ / ປັດໄຈ

ທີ່ນອກເໜືອຈາກນີ້. ຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ການບໍລິຫານ ຄວາມສ່ຽງໃນການດຳເນີນງານ. ທະນາຄານ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດງານໃນການບໍລິຫານ

ຄວາມສ່ຽງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການຄວບຄຸມໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນ

ການດຳເນີນງານ ເຊິ່ງໄດ້ເສີມສ້າງໃນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກໆຄົນ.

ໃນການປະຕິບັດດ່ັງກ່າວ ຄະນະຜູ້ຈັດການ ເຊ່ິງລວມເຖິງຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ. ການຄວບຄຸມ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ

ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ ລວມເຖິງທ່ີປຶກສາຂອງທະນາຄານ ເພ່ືອໃຫ້ໝ່ັນໃຈ ໃນຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ.

ໃນປັດຈຸບັນ ຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນຂອງທະນາຄານ ແບ່ງເປັນດ້ານປະສົບການຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການປະຕິບັດງານ 

ເຊິ່ງອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນການປະຕິບັດງານ ໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ດັ່ງກ່າວ. ການແບ່ງແຍກໜ້າທີໃນການປະຕິບັດງານ 

ແລະ ປ້ອງກັນໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານສອງຄົນ ຈຶ່ງຖືກນຳມາໃຊ້ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການທຸຈະລິດແນວທາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການແນະນຳ ແລະ 

ປູກຝັ່ງໃນໜ້າທີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພະນັກງານຢ່າງຊັດເຈນ ລວມເຖິງການຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນເລື່ອງຂອງ ການ

ຄຳນຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ຈັນຍາບັນກ່ຽວກັບທະນາຄານ. ນອກຈາກນ້ັນ ລະບົບການ ປະຕິບັດງານຫັຼກຂອງທະນາຄານ 

ໄດ້ພັດທະນາເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຂໍ້ມູນຕະຫຼອດຈົນເຖິງການເຮັດທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ

ທະນາຄານ ແມ່ນມີຈຸດໝາຍໃນຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີການພັດທະນາຂອບ

ເຂດການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ ສຳລັບການຄວບຄຸມໃນລະດັບສູງ. ນະໂຍບາຍດ້ານ

ການຈັດການຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ ທີ່ຖືກພັດທະນາ ແລະ ນຳມາປະຕິບັດໃຊ້ງານໃນ ທະນາຄານ ເຊິ່ງທີການແບ່ງແຍກໜ້າທີ່ທີ່

ຊັດເຈນ ແລະ ມີມາດ ຕະຖານ ແລະ ຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບທຸກການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ. ສຳລັບການປະຕິບັດງານຂອງການຈັດ 

ການຄວາມສ່ຽງມຸ້ງໝາຍ ໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາທັງສິນຄ້າໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ ແລະ ການມອບໝາຍການຈັດ ການອຳນາດການດຳເນີນງານ

ການກວດສອບປະຈຳປີ ເພື່ອປັບປຸງການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ການປັບຕົວ ໃຫ້ເຂົ້າກັບເຫດການ ແລະ ການຈັດການນະໂຍບາຍ

ເພ່ືອລາຍງານເຫດການທ່ີມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ. ລວບລວມຂ້ໍມູນ. ເຫດການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຜູ້ດູແລໃນລະບົບຖານ

ຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງ. ນອກຈາກນີ້ ທະນາຄານ ຍັງຄົງຮັກສາໃຫ້ມີການຄຳນຶ່ງເຖິງເຫດການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອຕຽມການຕອບສະໜອງຕໍ່ 

ເຫດການ ເຊິ່ງອາດກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບໃນການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ. ການຕອບສະໜອງດັ່ງກ່າວ ເປັນໄປຕາມການບໍລິ ຫານຄວາມ 

ຕໍ່ເນື່ອງທາງທຸລະກິດຕາມມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ.

ໃນການເສີມສ້າງປະສົບການ ແລະ ການຮູ້ຈັກລະມັດລະວັງຂອງພະນັກງານ. ການຝຶກສ້ອມອົບຮົມ ຖືກຈັດໃຫ້ມີ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອເພີ່ມ

ການລະມັດລະວັງຂອງພະນັກງານໃນດ້ານຄວາມຮູ້ຂອງຄວາມສ່ຽງ ໃນທາງກັບກັນ ພະນັກງານຈະຮັບປະສົບການຈາກການປະຕິບັດງານຕົວຈິງ 

ຈາກຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທີ່ມີປະສົບການໃນແຕ່ລະສາຍງານ.

ນອກເໜືອຈາກຂັ້ນແລກຂອງການປະຕິບັດງານປະຈຳວັນຂອງພະນັກງານ ຂັ້ນທີ່ສອງຂອງການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ດ້ານການປະຕິບັດງານ 

ລວມເຖິງໜ່ວຍງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນ. ຜູ້ຈັດການທະນາຄານ ແລະ ຫົວໜ້າ ສາຍງານ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ ຕາມປົກະຕິໃນທຸລະກິດ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້

"ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ" ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງຈາກການທີ່ຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ສາມາປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງໃນສັນຍາ 

ເຊິ່ງອາດເປັນເພາະສັນຍາປະສົບປັນຫາທາງການເງິນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ ເມື່ອຄົບ ກຳນົດໄດ້ ຫຼື ຕັ້ງໃຈບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ 

ເພື່ອການຈັດການຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທາງທະນາຄານມີແນວນທາງໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອດັ່ງນີ້:

ທະນາຄານມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ໂດຍຄຳນຶ່ງເຖິງສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງໄດ້ຄຳນຶ່ງເຖິງຄວາມ ສ່ຽງຜົນຕອບແທນ. 

ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ແລະ ລາຍງານໃຫ້

ຄະນະຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານທຸກເດືອນ.

ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ແລະ ການຄວບຄຸມ

ໃນສ່ວນການພິຈາລະນາໃຫ້ສິນເຊື່ອ ທະນາຄານຈະຄຳນຶງເຖິງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຊ້ຳລະການຊຳລະໜີ້ ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ວັດຖຸປະສົງ

ຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເປັນຫຼັກໃນການພິຈາລະນາ ລວມທັງອາດມີການຮຽກເກັບ ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ໃນຈຳນວນທີ່ພຽງພໍເພື່ອຮອງຮັບຄວາມ

ເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ ້ນໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ ່ຜູ ້ກູ ້ຢືມຜິດນັດການຊຳລະເພື ່ອໃຫ້ຂະບວນການອະນຸມັດສິນເຊື ່ອທີ ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ. 

ການວິເຄາະສິນເຊື່ອ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການອະນຸມັດໃນການຈັດການໂດຍຜູ້ອະນຸມັດຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ. 

ສຳລັບສິນເຊື່ອ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະຕ້ອງໄດຮັບຄວາມເຫັນຈາກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ.



22.3

20152016

2016

172,084,576 4,055,093 2.4%

163,576,018 3,377,969 2.1%

37,500,000 1,709,041 4.6%

154,092,867 7,763,388 5.0%

199,751,444 2,498,911 1.3%

363,327,462 5,876,880

363,677,443 13,527,522

104,774,607

104,774,607

_
178,727,201

61,357,500

240,084,701

22.3.1 

ການຈັດຊັ້ນຄວາມສ່ຽງລູກໜີ້ ແລະ ການຕັ້ງສຳຮອງ
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ຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລວມເງິນກູ້ (ປະກອບດ້ວຍການກຳນົດ ທາງການເງິນ)

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ

ດອກເບ້ຍຊັບສິນທາງການເງິນ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ 

ໜີ້ສິນທາງການເງິນທີ່ມີດອກເບ້ຍ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ

ເງິນລົງທຶນ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ອັດຕາດອກເບ້ຍຜັນຜວນ

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

ຍອດຄົງເຫຼືອສະເລ່ຍ ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ສະເລ່ຍ (%)

ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍ ດອກເບ້ຍ

(ພັນກີບ)

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຕະຫຼາດ

ທະນາຄານ ແມ່ນມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ເຊີ່ງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ຄວາມສ່ຽງຜົນຕອບແທນ. 

ໂອກາດທາງຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ລວມທັງໄດ້ມີການຄຳນຶງຜົນ

ຕອບແທນ. ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ລວມທັງໄດ້ມີ

ການ ຄຳນຶງເຖິງສະພາບຮຸ້ນແຮງທ່ີເກີດຂ້ຶນໂດຍການພິຈາລະນາສິນເຊ່ືອ ແລະ ການກຳນົດລາຄາ.

ທະນາຄານ ແມ່ນໄດ້ຈັດການຂະບວນການຄວບຄຸມ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງລູກຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈກັບ

ສະຖານະການເສດຖະກິດ ແລະ ເຫດການທີ່ສຳຄັນ. ຜູ ້ດູແລຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າ ຈະຖືກມອບໝາຍໃນການຕິດຕາມລູກຄ້າ ແລະ 

ການຈັດການລາຍງານການຕິດຕາມເປັນໄລຍະ. ການຈັດການແບບເໝາະສົມ ແມ່ນຈະຖືກດຳເນີນການທັນທີ ເມື່ອມີສັນຍານທີ່ບໍ່ດີຈາກລູກຄ້າ. 

ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ທະນາຄານຈະຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງລູກຄ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ການຈັດຊັ້ນຂອງລູກໜີ້ ແລະ ການຕັ້ງສຳຮອງຖືກຈັດການທຳຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດໄວ້. ທະນາຄານ ແມ່ນມີປະສົບ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ການຈັດຊ້ັນຂອງລູກໜ້ີ ໂດຍເບ່ິງຈາກການຊຳລະໜ້ີເປັນຫັຼກ. ປັດໄຈຂອງເງິນຕ້ົນ ແມ່ນພິຈາລະນາໄດ້ຈາກຄວາມສາມາດໃນການຊຳລະໜີ. 

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຕ້ັງໃຈໃນການຊຳລະໜ້ີຜົນປະກອບຂອງການດຳເນີນງານ ແລະ ມີການໃຊ້ກົດໝາຍເຂ້ົາມາຄວບຄຸມການຊຳລະໜ້ີນ້ັນໆ.

ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາລາຍງານ ເພ່ືອທ່ີຈະໃຫ້ແນ່ໃຈການຈັດຊ້ັນຂອງລູກໜ້ີນ້ັນ ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເຮັດຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ. 

ທະນາຄານ ມີລະບົບການແບ່ງຈັດແບ່ງຈັດລູກໜີ້ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ກວດສອບ ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຕາມການປະກາດຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງມີເງິນສຳຮອງຂັ້ນຕ່ຳຕາມກຳນົດ ຈາກການແບ່ງປະເພດ

ລະຫວ່າງ 0.5% - 1% ສະບັບເລກທີ 242/ທຫລ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2011. ທະນາຄານຈະ

ຕັ້ງສຳຮອງ 1% ຂອງຍອດລູກໜີ້ປົກກະຕິ 3% ສຳລັບລູກໜີ້ ກ່າວເຖິງເປັນພິເສດ 20% ສຳລັບລູກໜີ້ທີ່ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ 50% ສຳລັບ

ໜີ້ສົງໃສຈະສູນ ແລະ 100% ສຳລັບໜີ້ສູນ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນຄວາມທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ອັນເກີດຈາກຜົນຂອງ ການດຳເນີນງານຂອງ

ຕາສານທາງການເງິນທີ່ປ່ຽນແປງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ລາຍໄດ້. ເງິນທຶນຂອງ ທະນາຄານ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ

ທາງການຂອງທະນາຄານທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດໂດຍ ທະນາຄານທີ່ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອໃຊ້ໃນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເຊັ່ນວ່າ: ຄວາມຜັນຜວນຂອງສ່ວນຕ່າງໆຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍສຸດເບ້ຍ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ອັນອາດມີຜົນເຮັດ ໃຫ້ມູນຄ່າຂອງຕາສານ

ທາງການເງິນປ່ຽນແປງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ລາຍໄດ້ເງິນທຶນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ຂອງທະນາຄານທັງປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ໂດຍທະນາຄານມີເຄ່ືອງມືຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຊ້ໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍເຊ່ັນ: 

ຄວາມຜັນຜວນ ຂອງສ່ວນຕ່າງໆອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍສຸດທິ. (NII)

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

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ແລະ 31 ທັນວາ 2015 ດັ່ງນີ້:

ຍອດສະເລ່ຍຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ທີ່ມີດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານ. ການຄິດໄລ່ອັດຕາສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍສະເລ່ຍ 

ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ແລະ 31 ທັນວາ 2015 ໃນປີການສິ້ນສຸດບັນຊີດັ່ງນີ້:



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

211,961,855 6,481,218

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

4,166,666 95,890 5.0%

242,135,763 3,941,829

60,273,504 2,199,228 3.6%

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

2016

208,920,081

137,234,400 56,000,000

8,000,000

80,722,30161,357,500 7,000,000 91,004,900 1,176,745

40,000,000

216,920,081

20,482,362 20,482,362

40,000,000

193,234,400

241,261,446

_

_

___

_ _ _ _

__ _

__ __

_

_ _

_ _

163,281,77471,571,254 23,845,995 13,825,296 17,494,548 36,544,681

2,202,2432,202,243

348,246,736

168,705,500

5,832,289 4,488,390 94,453,928 928,902

25,000,000

348,246,736

14,042,079 14,042,079

25,000,000

168,705,500

105,703,509

_

_

___

_

_

_ _ _

__ __

_

_

_ __ _

__ _

174,537,789 364,162,681 662,642,78829,488,390 94,453,928

944,964944,964

13,825,296

____

431,033,816

3,043,7993,043,799

71,571,254 286,823,895 17,494,548 41,318,823

264,708,2431,730,343262,977,900

225,956,70161,357,500 232,781,431 714,100,532103,000,000 91,004,900

48 / ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ຜູ້ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ພາຍ ນອກ ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ຜູ້ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ພາຍ ນອກ / 49

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ປ່ຽນໄດ້ທັນທີ ໜ້ອຍກວ່າ
6 ເດືອນ

6 ເດືອນ
ຫາ 1 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ 
1 ປີ 

ຫາ 5 ປີ

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ລວມ

ປ່ຽນໄດ້ທັນທີ ໜ້ອຍກວ່າ
6 ເດືອນ

6 ເດືອນ
ຫາ 1 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ 
1 ປີ 

ຫາ 5 ປີ

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ລວມ

ດອກເບ້ຍຊັບສິນທາງການເງິນ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ

ດອກເບ້ຍສະສົມ

ເງິນສົດ ແລະ 
ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການ ກັບ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ການລົງທຶນ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບທີ່ຕ້ອງຮັບ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ 

ເງິນລົງທຶນ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນທີ່ມີດອກເບ້ຍ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ

ເງິນສົດ ແລະ 
ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການ 
ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ການລົງທຶນ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບທີ່ຕ້ອງຮັບ

2016

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

2016

ປ່ຽນໄດ້ທັນທີ ໜ້ອຍກວ່າ
6 ເດືອນ

6 ເດືອນ
ຫາ 1 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ 
1 ປີ 

ຫາ 5 ປີ

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ລວມ

(ພັນກີບ)

ຍອດຄົງເຫຼືອສະເລ່ຍ ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ສະເລ່ຍ (%)

ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍ ດອກເບ້ຍ

ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ. ການແຍກປະເພດໄລຍະເວລາຄົບກຳນົດຂອງການປ່ຽນແປງອັດຕາດອກເບ້ຍ. ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 

ແລະ 31 ທັນວາ 2015 ດັ່ງນີ້: 



2016

2015

345,223 10,542 355,765

117,756,668 48,100,746 165,857,414

74,990,610 61,617,126 136,607,736

106,353,000 6,881,400 113,234,400

10,460,235 4,942,664 15,402,899

176,994,483 32,552,636 209,547,119

234,888,843 264,708,24329,819,400

411,909,609 92,487,988 504,397,597

309,879,453 91,436,526 401,315,979

102,030,156 1,051,462 103,081,618

22.3.2 

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

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

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

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

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

22.4

22.5

_ _

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

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

132,623,944

_

_

___

377,531,475

3,057,7443,057,744

28,541,531 89,031,218 28,714,835 98,619,947
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ສະຖານະຂອງ ສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ດັ່ງນີ້:

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລາຍການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ການຮັບໃບລາຍງານທາງ
ການເງິນສຸດທິ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລາຍການເງິນຕາຕ່າງປະເທດການຮັບໃບລາຍງານທາງ
ການເງິນສຸດທິ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ່າງຈ່າຍ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ສະຖານະຂອງ ສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ດັ່ງນີ້:

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ່າງຈ່າຍ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ດອກເບ້ຍສະສົມ

ປ່ຽນໄດ້ທັນທີ

ປ່ຽນໄດ້ທັນທີ
ສະກຸນເງິນ

ລວມບາດ
(ພັນກີບ)

ໂດລາສະຫະລັດ
ສະກຸນເງິນ

ລວມບາດ
(ພັນກີບ)

ໜ້ອຍກວ່າ
6 ເດືອນ

6 ເດືອນ
ຫາ 1 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ 
1 ປີ 

ຫາ 5 ປີ

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ລວມ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານປ່ອຍສິນເຊື່ອ

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຄ່ອງ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທ່ີເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັນອາດມີຜົນ ໃຫ້ມູນຄ່າຂອງຕາສານທາງການ

ປ່ຽນແປງໄປ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ລາຍໄດ້ ເງິນກອງທຶນ ຫຼື ມູນຄ່າ ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ ຫຼື 

ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ ຂອງ ທະນາຄານ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ທັງນີ້ ເຄື່ອງມືທີ່ທະນາຄານໃຫ້ໃນການ

ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານ ອັດຕາແລກປ່ຽນເຊັ່ນ: ການຈຳກັດສະຖານະສ່ວນຕ່າງ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານປ່ອຍສິນເຊື່ອແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງ ໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຊື່ງອາດມີຜົນ ກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າ ຂອງຕາສານ

ທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ ຫຼື ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜັນຜວນໃນກຳໄລ. ທຶນ.  ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ ຂອງທະນາຄານ 

ທັງໃນທັງປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

ທະນາຄານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການຈັດຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ແລະ ທຸລະກິດຊື້ຂາຍຕາສານໜີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັບການລົງທຶນໃນຕາສານໜີ້ ພາຍໃຕ້ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນອກຈາກນີ້ ທະນາຄານໄດ້ຕິດຕາມສະຖານະການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະພາບການຕະຫຼາດຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິຫານຈັດການຢ່າງ

ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມລະດັບຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ ລະດັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຄ່ອງ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ທະນາຄານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ ເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການທາງ

ດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງຊັບສິນ ຫຼື ການຂາດທຶນທີ່ພຽງພໍໃນລາຄາ ທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ກັບທະນາຄານ.



208,920,081 8,000,000

137,234,400 56,000,000

95,269,171 6,384,126 122,059,904

40,000,000

216,920,081

20,482,362 20,482,362

40,000,000

193,234,400

17,548,245 241,261,446

_

___

_

_ _

_ _ _ _

_ _ __

_ _

_ _ __

_ _ _ _

241,213,824208,920,081 17,548,245 20,482,362103,876,116 122,059,904

2,202,243710,253 1,491,990

714,100,532

108,115,935 23,845,995 13,825,296 17,494,548

201,620,4001,730,343 61,357,500

163,281,774

3,319 855,360 2,185,120 3,043,799

264,708,243

_

_ _

_

_ _

_ __

_ _

226,321,755109,849,597 16,010,416 78,852,048 431,033,816

14,892,06999,070,484 87,865,700 43,207,856 17,548,245 20,482,362 283,066,716

113,962,55399,070,484 201,828,253 245,036,109 262,584,354 283,066,716
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2016

ໜ້ອຍກວ່າ
6 ເດືອນ

6 ເດືອນ
ຫາ 1 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ
ຫາ 5 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ
5 ປີ

ບໍ່ມີກຳນົດຕາມການຮຽກເກັບ ລວມ

(ພັນກີບ)

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ສະພາບຄ່ອງສຸດທິ

ສະພາບຄ່ອງສະສົມສຸດທິ

ເງິນສົດ ແລະ 
ລາຍການທຽບເທົ່າ
ເງິນສົດ

ເງິນຝາກກັບ
ທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກຕາມ
ລະບຽບການກັບ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ເງິນລົງທຶນ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອື່ນ

ດອກເບ້ຍສະສົມ

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຂອງທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຫຼັກການສຳຮອງສະພາບຄ່ອງຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ 

ຂໍບັງຄັບອ່ືນໆ ໂດຍການຈັດການເງິນທຶນໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ການລົງທຶນ ໃນຊັບສິນທ່ີມີສະພາບຄ່ອງສູງໃນສະກຸນເງິນຕາພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຮັກສາ ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງ (LCR) ເພ່ືອໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າທະນາຄານມີສະພາບຄ່ອງພຽງພໍທ່ີສາມາດໃຫ້ກະແສເງິນສົດສຸດ

ທິ ພາຍໃຕ້ ສະຖານະ ການເຄ່ັງຕຶງ ແລະ ຕ່ັງຄາເຄ່ືອງມືຕ່າງໆ ແລະ ຂ້ໍຈຳກັດໃນການວັດແທກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວບຄຸມການກວດກາ ແລະ 

ການລາຍງານ. ທະນາຄານ ຍັງໄດ້ໃຫ້ສະພາບ ຄ່ອງມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍສຳລັບການດຳເນີນງານ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການທ່ີປົກກະຕິ 

ແລະ ບໍ່ປົກກະຕິ.

ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນແບ່ງຕາມອາຍຸສັນຍາໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ແລະ 2015 ດັ່ງນີ້:



2015

348,246,736

168,705,500

8,742,313 6,483,064 90,478,132

25,000,000

348,246,736

14,042,079 14,042,079

25,000,000

168,705,500

105,703,509

_

___

_

_ _

_ _ _

_

_ __

_

_ __ _

__ _ _

178,296,887348,246,736 14,042,079 662,642,78831,578,954 90,478,132

944,964849,074 95,890

_ _

_

_

_ 169,260,275122,140,278 7,731,218 10,673,944 28,714,835

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

134,097,974 377,531,475

3,057,744364 266,292 1,317,0581,474,030

124,104,098 89,297,510 30,031,893

(102,519,020) 285,111,313224,142,638 88,999,377 60,446,239 14,042,079

_210,622,995 285,111,313224,142,638 313,142,015 271,069,234

24 .

25 .

23 .

26 .

301,755,559

1,200,423

246,107,170

_

302,955,982

302,955,982

246,107,170

123.10%

_

300,031,710

523,870

300,555,580

182,834,220

_

300,555,580

182,834,220

164.39%

20152016
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ລວມຊັບສິນທາງການເງິນ

ລວມເງິນທຶນ

ທຶນສຳລັບການຄິດໄລ່ ອັດຕາສ່ວນ

ຄວາມສ່ຽງໃນຊັບສິນທັງໝົດ

ອັດຕາສ່ວນເງິນກອງທຶນ

ລວມໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ສະພາບຄ່ອງສຸດທິ

ສະພາບຄ່ອງສະສົມສຸດທິ

ຕາມການຮຽກເກັບ ໜ້ອຍກວ່າ
6 ເດືອນ

6 ເດືອນ
ຫາ 1 ປີ

ຫຼາຍກວ່າ 
1 ປີ 

ຫາ 5 ປີ

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ລວມ

(ພັນກີບ)

(ພັນກີບ)

ພາກສ່ວນການດຳເນີນງານ

ການບໍລິຫານທຶນ

ເຫດການຫຼັງຈາກມື້ລາຍງານ

ມາດຕະຖານສາກົນການລາຍງານທາງການເງິນ (IFRS) ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້

ຊັບສິນທາງການເງິນ

ໜີ້ສິນທາງການເງິນ

ເງິນສົດ ແລະ 
ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອື່ນ

ດອກເບ້ຍສະສົມ

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນທຶນຊັ້ນ 1

ຫຼຸດລົງ: ການຫັກລົບຂອງທຶນ (ການລົງທຶນໃນກິດຈະການອື່ນໆ)

ຄວາມສ່ຽງຂອງລາຍການໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຄວາມສ່ຽງຂອງລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ເງິນທຶນຊັ້ນ 2

ເງິນຝາກຕາມລະ
ບຽບການກັບທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ເງິນລົງທຶນ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

ທຸລະກິດຫັຼກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ.ສ່ວນທີເຫືຼອແມ່ນບ່ໍມີ ຄວາມສຳຄັນຕ່ໍກັບໃບລາຍງານ

ທາງການເງິນ. ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາການດຳເນີນ ທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນພາກສ່ວນທັງໝົດ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຖືກຮຽບຮຽງ 

ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການ ເຊິ່ງຕ້ອງຄືກັນກັບ ທີ່ສະແດງ ໃນລາຍງານກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ. ເມື່ອມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ ຂອງທະນາຄານ 

ແມ່ນມີພຽງແຕ່ ທະນາຄານ ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ.

ການວິເຄາະເງິນທຶນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ຂໍ້ມູນທາງການເງິນຈາກເອກະສານລາຍງານການເງິນIFRS ສະແດງດັ່ງນີ້:

ນອກເໜືອຈາກການເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນໃນມື້ລາຍງານ. ຈະບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 

ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບສຳຄັນຕໍ່ກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນເມື່ອວັນທີ 31 ທັນວາ 2016.

ຈຳນວນຂອງການປັບປຸງ ແລະ ມາດຕະຖານໃໝ່ ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2014; ຢ່າງໃດກໍຕາມ. ທະນາຄານ 

ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງເຂົ້າໃນການສ້າງບົດລາຍງານ ດັ່ງກ່າວ.



2018

2018

2017

2017

5.1 

5.2
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 ໂຄງ ສ້າງ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ

ເຫດການ ຕ່າງໆ

- ບໍລິສັດ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ  ຈໍາກັດ ມະຫາຊົນ 90 %

10 %- ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ຈັດການ ກອງ ທຶນ ກະສິກອນ  ຈໍາກັດ

- ທຶນ ຈົດ ທະບຽນ 300,000 ລ້ານ ກີບ

ມິຖຸນາ-ສິງຫາ 2016

 ໂຄງການ ຝຶກ ງານໃຫ້ ຜູ້   ໄດ້ ຮັບ ຄັດ ເລືອກ 4 ຄົນ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ  ແລະ 
ສະ ຖາ ບັນ ການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ມີ ໂອກ ກາດ ສະ ເພາະ ໃນ ການ ເຮັດ 
ວຽກ ກັບ ທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ ຢູ່ ປະ ເທດ ໄທ

ວັນ ທີ 4  ເມສາ 2016

ກອງ ປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ການ ເງິນ  ອາ ຊຽນຄັ້ງ ທີ 20 (AFMM) ວຽງ ຈັນ,  ສປປ ລາວ

ມາດຕະຖານ ເນື້ອໃນ ປີທີ່ໃຊ້

IFRS 9

IFRS 15

ການດັດແກ້ ISA 7

ການດັດແກ້ ISA 9 ການຮັບຮູ້ຊັບສິນອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ ສຳລັບການສູນເສຍທີ່ຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ

ການເປີດເຜີຍ

ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ

ລາຍຮັບຈາກສັນຍາກັບລູກຄ້າ

IFRS 9 ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2014 ປ່ຽນແທນບົດແນະນຳເກົ່າຂອງເຄື່ອງມືທາງການເງິນ IAS 39: ໃນການຮັບຮູ້ ແລະ ວັດແທກ. 

IFRS 9 ລວມມີການປັບປຸງຄຳແນະນຳໃໝ່ໆ ສຳລັບການການຈັດຊັ້ນ ແລະ ວັດແທກເຄື່ອງມືທາງການເງິນລວມທັງ ການຄາດຄະເນຮູບແບບ

ໜ້ີສູນເສຍສິນເຊ່ືອໃໝ່ ສຳລັບການຄຳນວນ ຄ່າເສ່ືອມ ຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນ ຄວາມສ່ຽງທາງບັນຊີ. 

ນອກຈາກນີ້ ຍັງນຳເອົາຄຳແນະນຳຂອງການຮັບຮູ້ ແລະ ການບໍ່ຮັບຮູ້ເຄື່ອງມືທາງການ ເງິນຈາກ IAS 39.

IFRS 9 ໄດ້ມີຜົນຕໍ່ກັບບົດລາຍງານປະຈຳປີໃນຊ່ວງເວລາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ. ເຊິ່ງໄດ້   ນຳມາປະຕິບັດກ່ອນ

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ທະນາຄານ ຈະປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບໃບລາຍງານການເງິນລວມທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ IFRS 9 ຂອງທະນາຄານ.
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ວັນ ທີ 5-7 ກັນຍາ 2016

ກອງ ປະຊຸມ ທຸລະ ກິດ  ແລະ 
ການ ລົງທຶນ ອາ ຊຽນປີ 2016   
(Bronze Sponsor)  
ວຽງ ຈັນ, ສປປ ລາວ

ວັນ ທີ 28-30 ພະຈິກ 2016

ກອງ ປະຊຸມ ການ ທະນາຄານ ອາ ຊຽນຄັ້ງ ທີ 21 ບາງກອກ, ປະ ເທດ ໄທ


