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 ຂອງປະທານສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ

ແລະ ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�

ຈົດ ໝາຍ 



 2015 ສະພາບການຂອງ 

ປ�ໂລກ ແລະ ພາກພື້ນສຶບ 

ຕໍ�ມີ ກ ານປ�ຽນ ແປ ງ  ຢ�າ ງ 

ບໍ� ສາ ມາດ ຄາດ ຄະ ເນ ໄດ�. ຂາດສະຖຽນ 

ນະພາບທາງດ�ານການເມືອງ ໃນຫລາຍ 

ສະຖານທີ່, ຫລາຍປະເທດ, ຂົງເຂດ, 

ບັນດາປະເທດໃຫຍ�ໆ ມີ ການ ຂັດແຍ�ງກັນ 

ສົ�ງ ຜົນກະ ທົບໃນພາກພື້ນ. ເສດຖະກິດ 

ໂລກເຖິງວ�າຈະມີການຟ��ນຕົວ ແຕ�ຈັງຫວະ 

ແມ�ນຍັງຊັກຊ�າ ແລະ ບໍ�ມີ ຄວາມໝັ້ນ ຄົງ. 

ວິກິດການຫນີ້ສາ ທາ ລະ ນະສືບຕໍ�ປະ ກົດ ໃ

ຫ� ເຫັນໃນຫຼາຍປະເທດ. ລາຄານ��າມັນ 

ໂລກສືບຕໍ�ຫຼຸດລົງຢ�າງໄວວາ ແລະ ຢ��ໃນ 

ລະດັບຕ��າສ�ດໃນຮອບ 10 ປ� ໄດ� ສົ�ງ 

ຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ກະທົບເຖີງແຕ�ລະ 

ເສດຖະກິດສ�າ ຄັນຂອງໂລກ. ບັນ ດາ 
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ປ�ດໃຈຫຍໍ�ທໍ�ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທີງນັ້ນ ໄດ�ສົ�ງ 

ຜົນກະທົບບໍ� ໜ�ອຍ ສ�າ ລັບກັບການຟ��ນຕົວ 

ຂອງເສດຖະກິດຂອງໂລກທີ່ແອບແຝງໄປ

ດ�ວຍຄວາມສ�ຽງ.

ໃນສະພາບແວດລ�ອມທາງດ�ານການ

ເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດໂລກມີການ 

ປ�ຽນແປງ, ແຕ�ຍ�ອນການ ນ�າທີ່ສະຫລາດ 

ຂອງພັກ, ລັດຖະ ບານລາວ, ເສດຖະກິດ 

ຂອງລາວໃນປ� 2015 ເຖິງວ�າຈະມີ 

ຜົນກະທົບຂອງເສດຖະກິດໂລກແຕ�ຍັງບັ

ນລ�ໝາກຜົນທີ່ ດີ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກ 

ຂ�ອນຂ�າງຄົງທີ່, ລະ ດັບການຂະຫຍາຍຕົວ 

ເສດຖະກິດ ບັນລ� 7,5%, ລວມຍອດ 

ລາຍຮັບ (GDP) ບັນລ� 12,74 ຕື້ໂດລ 

າສະຫະລັດ, ລາຍຮັບຕໍ�ຫົວຄົນຫລາຍກ�ວາ 

1 , 8 5 0  ໂ ດ ລ າ ສ ະ ຫ ະ ລັດ / ຄົນ / ປ�. 

ເຖີງຢ�າງໃດກໍຕາມ, ສະພາບ ງ ົບປະມານ 

ຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ�ພົບກັບຄວາມ 

ຫຍ��ງຍາກທີ່ສ�າຄັນກ�ຽວກັບກ��ມລ�ກຄ�າທີ່

ກໍ�ສ�າງ, ການຕິດຕັ້ງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາ 

ໂຄງການກໍ�ສ�າງພື້ນຖານໂຄງລ�າງ ໃຫ� 

ລັດຖະບານ ແລະ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ 

ຕໍ�ລະບົບທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ. 

ແນໃສ�ແກ�ໄຂຄວາມຫຍ��ງຍາກ ໃຫ�ບັນດາ 

ວິສາຫະກິດ ລັດຖະບານລາວໄດ�ອອກ 

ນະໂຍບາຍຊ�າ ລະ 03 ພາກ ສ�ວນ ລະຫວ�າງ 

ລັດ ຖ ະ ບ າ ນ ,  ທ ະ ນ າ ຄ າ ນ  ແ ລ ະ 

ນັກທ�ລະກິດ ໄດ�ຄ�ອຍໆແກ�ໄຂສ�ວນໃດ  

ໜຶ່ງທີ່ຫຍ��ງຍາກ, ຄວາມກົດດັນທາງດ�ານ 

ການເງິນໃຫ�ແກ�ວິສາຫະກິດ.

ປ� 2015 ກໍ�ແມ�ນປ�ທີ່ທະນາຄານ 

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ�ເອົາໃຈໃສ� 

ບໍລິຫານ, ນະໂຍບາຍເງີນຕາທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, 

ຊ�ວຍຮັກ ສາສະຖຽນລະພາບອັດຕາແລກປ�

ຽນ, ຍົກສ�ງຄັງແຮເງີນຕາຕ�າງປະເທດ, 

ສະພາບຄ�ອງລະບົບ ທະນາຄານໄດ�ຮັບ 

ປະກັນ, ການຫລ�ດຜ�ອນຢ�າງວ�ອງໄວ 

ອັດຕາດອກເບ�ຍ ໂດຍຜ�ານລະບຽບການ 

ຜິດດ�ຽງອັດຕາດອກເບ�ຍເງິນຝາກ, ເງິນກ�� 

ອອກນ�າໃຊ�ກັບບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດ 

ເພື່ອສົ�ງເສີມເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ; 

ສຶບຕໍ�ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊຸກຍ��ສົ�ງ ເສີມ 

ຄວາມສາມາດທາງດ�ານການເງິນ, ຄວາມ 

ສາມາດການຄ��ມຄອງຂອງບັນດາທະນາຄ

າ ນ ທ�ລ ະ ກິດ ,  ສ ະ ໜັບ ສ ະ ໜ�ນ ກ າ ນ 

ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ວຽກ ງານ ຊ�ວຍ ເຫຼືອສັງຄົມ.

ກ�ຽວກັບຈ�ດປະສົງໃນ ການຕິດ ຕາມ 

ປ ະ ຕິ ບັດ ບັນ ດ າ ເ ປ��າ ໝ າ ຍ ,  ທິດ ທ າ ງ , 

ນ ະ ໂ ຍ ບ າ ຍ ຂ ອ ງ ສ ະ ພ າ ແ ຫ�ງ ຊ າ ດ , 

ລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ລາວ, LaoVietBank ເອົາ ໃຈ ໃສ� 

 ເສີມ ຂະ ຫຍາຍ ກ�າ ລັງ ແຮງ  ຂອງ ທະ ນາ  

ຄານ, ເພີ່ມ ທະ ວີຍົກສ�ງວຽກງານຄ��ມຄອງ 

ບໍລິຫານ,  ປະ ຕິ ບັດ ບັນ ດານະໂຍບາຍ 

ໃໝ�ໆ, ສ�ມໃສ�ຜັນ ຂະ ຫຍາຍແຜນຍ�ດ 

ທະສາດທ�ລະກິດ, ແຜນທ�ລະກິດປະຈ�າປ�. 

ຕໍ� ກັບຄວາມພະຍາຍາມສ�� ຊົນຂອງທົ�ວ 

ລະບົບໃນປ� 2015 LaoVietBank 

ບັນລ�ໝາກຜົນຫລາຍຢ�າງທີ່ໜ�າພໍໃຈ, 

ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ຢ�າ ງປອດໄພ,  ໝັ້ນ ຄົງ , 

ກ�າວ ສ��ມາດຕະຖານ, ລະ ບ ຽບ ການສາກົນ 

ໃນແຕ�ລະຂັ້ນ, ຮັກສາຈ�ດ ຢ�ນໃນ ການ 

ເປ�ນໜື່ງໃນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ�, ເຄື່ອນ 

ໄຫວຢ�າງ ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບໃນຕະຫລາດ 

ການ ເງິນ ຂອງລາວ. ລວມຍອດຊັບສີນ 

LaoVie tBank ເທື່ອທ�າອິດບັນລ� 

ທຽບເທົ�າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ລະດົມ 

ທຶນສະໜອງຕາມຄວາມຕ�ອງການ ໃນ  

ການນํາໃຊ�ທຶນ ແລະ ປອດ ໄພ ຕໍ�ສະພາບ 

ຄ�ອງ ,  ຍອດໜີ້ສີນເຊື່ອຂະຫຍາຍຕົວ 

ດີຕິດ ພັນ ກັບຄ�ນນະພາບສີນເຊື່ອ ໄດ� ກວດ  

ກາຢ�າງເຂັ້ມງວດ, ອັດຕາສ�ວນໜີ້ເສຍ 

ຕํ່າກ�ວາ 2%/ຍອດໜີ້ທັງ ໝົດ, ROE 

ບັນລ� 15%, ຂະໜາດຕາໜ�າງເຄືອ 

ຂ�າຍໄດ�ເປ�ດກ�ວາງໄວກັບລະບົບບັນດາສາ 

ຂາ, ໜ�ວຍບໍລິການ, ຈ�ດບໍລິການ 8/18 

ບັນດາແຂວງຂອງລາວ, ສ�າເລັດການ 

ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຂື້ນ ເ ປ�ນ  100 

ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ ກາຍເປ�ນທະນາຄານ 

ທີ່ມີຂະໜາດທຶນຈົດທະບຽນສ�ງສ�ດໃນ 

ລ າ ວ .  ສ�າຄັນ ໃ ນ ປ� 2 0 1 5 , 

LaoVietBank ໄດ�ສ�າເລັດວຽກງານ 

ຮັບທຶນຈາກສະຖາບັນການເງີນຕ�າງປະ 

ເທດ ໂດຍແມ�ນທະນາຄານ Cathay 

United Bank, ກາຍເປ�ນທະນາຄານ 

ທ�າອິດຂອງລາວທີ່ລະດົມທຶນໃນທ�ອງ 

ຕະຫລາດ offshore. ພ�ອມກັບຜົນ 

ງ າ ນ ທ�ລ ະ ກິດ ປ� 2 0 1 5  ຂ ອ ງ 

LaoVietBank, BOL ໄດ�ຕີລາຄາ 

LaoVietBank ເປ�ນໜື່ງໃນບັນດາ 

ທະນາຄານ ທີ່ມີໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວ 

ດີທີ່ສ�ດ ໃ ນ ລ າ ວ .  ນີ້ແ ມ�ນ ບັນ ດ າ ຜົນ 

ສ�າເລັດທີ່ໄດ� ຍອມຮັບໃນສະພາບເສດ 

ຖະກິດ ໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ສປປ ລາວ 

ຍັງພົບຄວາມຫຍ��ງຍາກຫລາຍ.

ສຶບຕໍ�ບັນດາຜົນສ�າເລັດທີ່ ບັນ ລ� ໄດ�ໃ

ນປ� 2015, ປ� 2016 LaoVietBank 

ຈະສຶບຕໍ�ສ�າງເພີ່ມ ທະ ວີ ກ�າ ລັງ ແຮງທາງດ�າ

ນການເງີນ, ເປ�ນທະນາຄານທີ່ມີຂະໜາດ 

ທືນຈົດທະບຽນໃຫຍ�ສ�ດໃນລາວ. ຂື້ນ 

ເປ�ນໜື່ງໃນ 4 ທະນາຄານ ທີ່ມີຍອດຊັບ 

ສີນທັງ ໝົດຫຼາຍກວ�າໝ��ຂອງລະບົບທະນາ

ຄານໃນລາວ. ຮັບປະກັນລະບົບຄວາມ 

ປ ອ ດ ໄ ພ ທືນ  C A R   ຕິດ ພັນ ກັບ  

ລ ະ ບຽບການ ສ າ ກົນ  Base l  2  . 

ສຶບຕໍ�ເປ�ດກ�ວາງ ແລະ ຍົກ ສ�ງປະສິດທິ 

ພາບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຕາໜ�າງເຄືອ 

ຂ�າຍຢ��ບັນດາເຂດ ເສດ ຖະ ກິດສ�າ ຄັນຂອງ

ລາວ, ຂື້ນເປ�ນກ��ມ 5 ທະນາຄານມີລະບົບ 

ການເຄືອຂ�າຍຢ�� ບັນດາແຂວງຂອງລາວ. 

ສ�ມ ໃສ� ສ�າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ດ�ານ ຮ�ບ ແບບ 

ການ ຈັດ ຕັ້ງລະ ບົບເພື່ ອ ຕອບ ສະ ໜອງບັນ 

ດາ ຄວາມ ຮ ຽກ ຮ�ອງ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ໃນ 

ໄລ ຍະ, ສະ ພາບ ແວດ ລ�ອມ ການ ດ�າ ເນີນ  

ທ� ລະ ກິດ ແບບໃໝ�.

ສ�ມ ທ�ກ ກ�າ ລັງ ແ ຮ ງ ເ ພື່ອ ສ�າ ງ 

LaoVietBank ໃຫ�ກາຍເປ�ນທະນາຄານ 

ທີ່ທັນສະໄໝ, ມີຄ�ນນະພາບ ແລະ ມີໝາກ 

ຜົນຢ��ແຖວໜ�າໃນບັນດາສະຖາບັນການ 

ເງີນໃນລາວ; ປະກອບສ�ວນອັນສ�າຄັນ 

ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ສາຍພົວພັນການ 

ຮ�ວມມືເສດຖະກິດລະຫວ�າງຫວຽດນາມ 

ແລະ ລາວ; ປ�ກປ�ກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ 

ຄ�ນຄ�າບັນດາແຫຼ�ງ ກ�າ ລັງ ຂອງ ເຈົ້າ ຂອງ  

ກํາ ມະ ສິດ; ສ�າງສະພາບແວດລ�ອມການ 

ເຮັດວຽກໃຫ�ເປ�ນມືອາຊີບ; ນ�າໜ�າໃນ 

ການເຮັດວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ, ວຽກ  

ງານ ຊ�ວຍ ເຫຼືອສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ.

ທ ະ ນ າ ຄ າ ນ ຮ�ວ ມ ທ�ລ ະ ກິດ ລ າ ວ 

ຫວຽດ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ 

ລ�ກຄ�າ ,  ຄ��ຮ�ວມທ� ລະ ກິດທີ່ໄດ�ສະໜັບ 

ສະໜ�ນພ�ອມ ກັບ LaoV ie tBank 

ກ�າວ ຂຶ້ນ ສ�� ບາດ ກ�າວ ໃໝ�.

ເຈີ່ນ ລຸກ ລາງ

ປະທ ານສ ະພ າບ �ລ ິຫ ານ

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�
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ໂ
ດຍຜ�ານຜ�າຄວາມຫຍ��ງຍາກ 

ນາໆປະການ, ສີ່ງທ�າທາຍຂອງ 

ເສດຖະກິດໂລກກໍ�ຄືພາຍໃນ 

ປະເທດ, ປ� 2015 ໄດ� ເປ�ນ ຂີດ ໝາຍ  

ແ ຫ�ງ ບ າ ດ ກ�າ ວ ຂ ະ ຫ ຍ າ ຍ ຕົວ ຢ�າ ງ ເ ຂັ້ ມ  

ແ ຂ ງ ໃ ນ ທ�ກ ກ າ ນ ເ ຄື່ອ ນ ໄ ຫ ວ ຂ ອ ງ 

LaoVietBank.

ໄລ�ຮອດວັນ ທີ 31/12/2015, ຍອດ 

ຊັບສີນຂອງ LaoVietBank ເພີ່ມຂຶ້ນ 

45% ແລະ ບັນລ�ເກືອບ 1 ຕື້ ໂດລາ 

ສະຫະລັດ. ຍອດໜີ້ສີນເຊື່ອເພີ່ມກ�ອນ 

40%, ລະດົມທຶນເພີ່ມ 30%, ລາຍຈ�າຍ 

ຫັກເງິນແຮຄວາມສ�ຽງ ບັນລ� 10,5 

ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ, ເທົ�າ ກັບ 128% 

ໝົດປ� 2014. ກ�າໄລກ�ອນເສຍອາກອນ 

ບັນລ� 15,5 ລ�ານ ໂດລາສະຫະລັດ. 

ຕໍ�ໝາກຜົນທີ່ໄດ�ຮັບ, LaoVietBank 

ສຶບຕໍ�ຮັກສາຕ�າແໜ�ງເປ�ນໜື່ງໃນບັນດາ 

ທ ະນ າຄ ານທີ່ ມີ ຂ ະ ໜາດ ໃຫຍ� ແລ ະ 

ເ ຄື່ອ ນ ໄ ຫ ວ ມີ ປ ະ ສິດ ທິ ຜົນ ຢ�� ແ ຖ ວ ໜ�າ 

ໃນລາວ.

ໃ ນ ແ ຜ ນ ຍ�ດ ທ ະ ສ າ ດ ທ� ລ ະ ກິດ , 

LaoV ie tBank  ສືບຕໍ�ລົງທຶນ ເຂົ້າ 

ໃນເຕັກໂນໂລຊີ, ພັດທະນາບັນດາຜະລິດ 

ຕະພັນທະນາຄານທັນສະໄໝ, ເພີ່ມ 

ບັນ ດ າ ຄ�ນ ປ ະ ໂ ຫ ຍ ດ ກ າ ນ ບໍລິກ າ ນ 

ທະນາຄານແນ ໃສ�ເພື່ອຮັບໃຊ�ເຖີງບັນດາ 

ລ�ກຄ�າ  ໃຫ�ດີທີ່ສ�ດ .  ນອກຈາກນັ້ນ , 

LaoVietBank ຍັງສົ�ງເສີມການເຄື່ອນ 

ໄຫວສະໜັບສະໜ�ນບັນດາວິສາຫະກິດ, 

ນັກລົງທືນ ຫວຽດນາມເຂົ້າມາລາວ. 

ພິເສດແມ�ນບັນດາໂຄງ ການ ໃຫຍ�ເລີ່ມ 

ເຂົ້າສ�� ການ ຜັນ ຂະ ຫຍາຍໃນປ� 2014-

2015. ຕໍ�ກັບເປ��າໝາຍເຂົ້າ ຫາ ແລະ 

ບໍລິການລ�ກຄ�າໄວ ແລະ ມີ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ 

ທີ່ສ�ດ, LaoVietBank ໄດ�ເອົາໃຈ 

ໃສ�ເປ�ດກ�ວາງເຄືອຂ�າຍ. ປ� 2015, ການ 

ເຄື່ອນໄຫວຂອງ LaoVietBank 

ໄດ�ເປ�ດກ�ວງໃນ 8/18 ແຂວງ ທົ�ວປະເທດ 

ເຊີ່ງມີ 14 ສາຂາ ແລະ ໜ�ວຍບໍລິການ. 

ສະເພາະຢ��ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ນອກ 

ຈາກສ�ານັກງານໃຫຍ�, LaoVietBank 

ຍັງມີ 05 ໜ�ວຍບໍລິການທີ່ສະໜອງ 

ຄົບຖ�ວນບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ມີ ຄວາມ 

ສະດວກສະບາຍ. 

 ເປ�ນປ�ທີ 3 ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ 

ແຜນຍ�ດທະສາດປ� 2013-2018 

ແ ນ ໃ ສ�ນ�າ ເ ອົາ  L a o V i e t B a n k 

ກາຍເປ�ນໜື່ງໃນບັນ ດາສະຖາບັນການ 

ເງີນແຖ ວ ໜ�າໃນລາວ. ໃນແຜນການນີ້, ປ� 

2015 LaoVietBank ໄດ� ປະຕິບັດ 

ສ�າເລັດວຽກງານການເພີ່ມທືນຈົດທະ 

ບຽນຂຶ້ນເປ�ນ 100 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ 

ແລະ ເພີ່ມຂາຫ��ນທີ 3 ທີ່ມີຄວາມສາມາດ 

ທາງດ�ານການເງີນ ແລະ ປະສົບການ 

ໃນຂົງ ເຂດການເງີນການທະນາຄານ. 

ຕໍ�ກັບການຍົກສ�ງທ�າ ແຮງດ�ານການເງີນ, 

LaoVietBank ໄດ�ກາຍເປ�ນທະນາຄານ 

ແຖວໜ�າໃນ ສປປ ລາວ ດ�ານຂະໜາດ 

ທືນຈົດທະບຽນ, ກາຍເປ�ນທະນາຄານ 

ສະໜອງການບໍລິການດ�ານການເງີນ 

ທະ ນາ ຄານແຖວໜ�າໃນ ສປປ ລາວ ໃນ 

ອານາຄົດ.

ປ� 2015 ແມ�ນຂີດໝາຍທີ່ສ�າຄັນ 

ຕໍ�ກັບກ ານ ເຄື່ອນ ໄຫວທ�ລ ະກິດຂອງ 

L a o V i e t B a n k  ທີ່ໄ ດ�ຮັບ ທຶນ 

ກ��ຢ�ມຈ�ານວນ 60 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ 

ຈາກການລະດົມທຶນຈາກຕະຫຼາດສາກົນ 

ແນໃສ�ເພີ່ມເຕີມແຫຼ�ງທຶນ ທ�ລະກິດໃຫ� 

ແກ� LaoVietBank. ນີ້ແມ�ນບັນດາບ າດ  

ກ�າວທํາອິດຂອງ LaoVietBank ໃນ 

ການເຄື່ອນໄຫວ ທ�ລະກິດອອກ ສ��ພາກ 

ພື້ນ. ເປ�ນທະນາຄານທ�າອິດຢ��ລາວ ທີ່ 

ສາມາດລະດົມທຶນໄດ�ສ�າເລັດ ຢ��ໃນຕະ 

ຫຼາດສາກົນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດລາວ 

ຍັງບໍ�ທັນໄດ�ຈັດອັນດັບຄວາມໜ�າ ເຊື່ອ 

ຖືຂອງປະ ເທດ ແລະ ຍິ່ງເປ�ນສິ່ງທີ່ຢ��ງຢ�ນ 

ໄດ�ເຖິງຄ�ນ ນະພາບການເຄື່ອນໄຫວ 

ທ�ລະກິດຂອງ LaoVietBank ກໍ�ຄື 

ຄວາມໂປ�ງໃສທາງດ�ານ ໂຄງຮ�າງການ 

ຄ��ມຄອງທ�ລະກິດ ທີ່ LaoVietBank 

ກ�າລັງນ�າໃຊ�.

ເພື່ອໃຫ�ຍາດມາໄດ�ບັນດາຜົນສ�າເລັດ

ໃນປ� 2015, ຕາງໜ�າໃຫ�ຄະນະບໍລິຫານ, 

ຂ�າພະເຈົ້າຂໍ ສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈເຖິງ 

ສອງທະນາຄານແມ�, ບັນດາຄ��ຮ�ວມທ�ລະ 

ກິດ ທີ່ໄດ�ສະໜັບສະໜ�ນ ພວກ ຂ�າພະເຈົ້າ 

ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ�ານມາ.  ການສະ 

ໜັບສະໜ�ນນີ້ໄດ�ເປ�ນແຮງບັນດານໃຈ 

ໃຫ�ແກ� LaoVietBank ໃນການສືບ 

ຕໍ�ພັດທະນາຢ�າງ ເຂັ້ມແຂງໃນໄລຍະຕໍ�ໄປ. 

ຂ�າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງ 

ລ�ກຄ�າທ�ກທ�າ ນລວມທັງ ພ ະນັກ ງ ານ 

LaoVietBank ທ�ກທົ�ວໜ�າທີ່ໄດ�ໃຫ� 

ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຕິດພັນກັບທະນາຄານ 

ໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດ ກໍ�ຄືການກໍ�ສ�າງ 

ລະບົບການຄ��ມຄອງ, ວັດທະນະທ�າຂອງ 

ວິສາຫະກິດ.

ຂ�າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ�າ, ກ�ຽວກັບທ�າ 

ແຮງທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ຂໍປະຕິຍານ 

ພ�ອມກັບແນວທາງການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະ

ກິດທີ່ຖືກຕ�ອງນີ້, LaoVietBank ເຊື່ອ 

ໝັ້ນວ�າຈະສາມາດຍາດໄດ�ຄວາມສ�າເລັດ

ອີກຫຼາຍຢ�າງໃນພາຍພາກໜ�າ.

ດ� ວານ ຫວຽດ ນາ ມ

ຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�
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ສາລະບານ

ຈົດ ໜາຍ ຂອງປະທານສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ

ຈົດໝາຍຂອງຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�

ຂໍ�ມ�ນໂດຍ ຫຍໍ�ກ�ຽວກັບ LaoVietBank

ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ LaoVietBank ໂດຍສັງເຂບ

10 ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ�ນໃນປ� 2015

ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດປ� 2015

ເປ��າໝາຍຍ�ດທະສາດ 2016 – 2020

ຮ�ບແບບການຈັດຕັ້ງທີ່ທັນສະໄໝ 

ແນະນ�າບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ບັນດາຄະນະກ�າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ

ຄະນະບໍລິຫານ 

ບົດ ລາຍ ງານກວດສອບ ບັນ ຊີ ປ� 2015
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BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS ຂໍ�ມ�ນໂດຍ ຫຍໍ�ກ�ຽວກັບ LaoVietBank ຂໍ�ມ�ນໂດຍ ຫຍໍ�ກ�ຽວກັບ LaoVietBank

ບ�ລິການບັນຊີ

ບ�ລິການລະດົມທຶນ

ບ�ລິການເງິນກູ� (ໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ)

ບ�ລິການຄ�້າປະກັນ

ບ�ລິການຊື້ຫ�ດເອກະສານ

ບ�ລິການຊ�າລະສະສາງສາກົນ

ບ�ລິການໂອນເງິນ

ບ�ລິການບັດ

ບ�ລິການເອກະສານຮຽກເກັບ

ບ�ລິການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

ບ�ລິການໜັງສືຄ�້າປະກັນ

ການບ�ລິການອື່ນໆ.

ຂະແໜງທຸລະກິດ:

ໃບອານ�ຍາດສ�າງຕັ້ງທະນາຄານເລກທີ່ 27/ທຫລ ໂດຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ອະນ�ຍາດ ວັນທີ່ 

04/08/2015

ໃບຢ��ງຢ�ນທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ່ 691/�KKD ໂດຍກະຊວງອ�ດສາຫະກ�າແລະການຄ�າ ສປປ ລາວ 

ອະນ�ຍາດ ວັນທີ່ 29/09/2015

ທຶນຈົດທະບຽນ: 791,357,560,000 ກີບ

ຕັວໜັງສື: ເຈັດຮ�ອຍເກົ້າສິບເອັດຕື້ສາມແສນຫ�າສິບເຈັດລ�ານຫ�າແສນຫົກສິບພັນກີບ

ມ�ນຄ�າຫ��ນ: 5,000 ກີບ

ຍອດລວມຫ��ນ: 158,271,512 ຫຸ�ນ

ທີ່ຢ��: 44, ຖະໜົນ ລ�ານຊ�າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

Tel: (856) 21 251418

Fax: (856) 21 212197

Website: www.laovietbank.com.la

Email: info@laovietbank.com.la

ຊື່ເປ�ນພາສາລາວ:

ຊື່ເປ�ນພາສາຫວຽດ:  NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT

ຊື່ເປ�ນພາສາອັງກິດ: LAO VIET JOINT VENTURE BANK

ຊື່ທ�ລະກ�າ:  LAOVIETBANK

ຊື່ຫຍໍ�: LAOVIETBANK

 ທະນາຄານຮ�ວມທ�ລະກິດລາວຫວຽດ
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ແນໃສ�ຊຸກຍ��ການຄ�າລະຫວ�າງສອງຊາດ ແລະ ສະໜັບສະໜ�ນ ບັນດານັກລົງທຶນ 

ຫວຽດນາມ ເປ�ດກວ�າງ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການລົງທຶນຢ��ລາວ,  ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ 

ລະຫວ�າງລັດຖະບານ ສອງ ປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ, ທະນາຄານຮ��ນສ�ວນລົງທຶນ ແລະ 

ພັດທະນາຫວຽດນາມ (BIDV) ໄດ�ບ�ກເບີກ ຮ�ວມມືກັບ ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງ ປະເທດລາວ 

ມະຫາຊົນ (BCEL) ສ�າງຕັ້ງທະນາຄານຮ�ວມທ�ລະກິດລາວຫວຽດ ຂື້ນໃນ ເດືອນ 06/1999 

ເພື່ອປະຕິບັດໜ�າທີ່ທາງການເມືອງ ທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍຈາກພັກ-ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, 

ນັ້ນແມ�ນໜ�າທີ່ເປ�ນຂົວຕໍ�ໃນການປ�ອຍກ��ໃຫ�ແກ�ບັນດາໂຄງການຮ�ວມມື ລະຫວ�າງ 

ລັດຖະບານສອງປະເທດ, ເປ�ນຂົວຕໍ�ໃນການຊ�າລະສະສາງຫຼັກ ລະຫວ�າງ ສອງປະເທດ...... 

ປະກອບສ�ວນຊຸກຍ��ການພົວພັນການຄ�າ ລະຫວ�າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ LaoVietBank ໂດຍສັງເຂບ ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ LaoVietBank ໂດຍສັງເຂບ

 ໂດຍສັງເຂບຂອງ

ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ 
ແລະ ການພັດທະນາ

LaoVietBank:
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ນັບແຕ�ເລີ່ມສ�າງຕັ້ງຈົນເຖິງປະຈຸບັນ LaoVietBank ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ 

ຜ�ານຫຼາຍໄລຍະ ເວລາ, ບືນຂື້ນຈົນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນ ບັນດາທະນາຄານທີ່ໃຫຍ� 

ຢູ�ລາວ. ບັນດາເຫດການທີ່ສ�າຄັນຂອງ LaoVietBank ໃນໄລຍະທີ່ຜ�ານມາ 

ມີດັ່ງນີ້:

ນທີ່ 22/06/1999, ຢ��ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວັວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ ຮ�ວມ 

ທ�ລະກິດລາວຫວຽດ ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຂື້ນ 

ຢ�າງເປ�ນທາງການ ແລະ ດ�າເນີນການເຄື່ອນໄຫວ 

ທ�ລະກິດດ�ວຍທຶນຈົດທະບຽນ ເລີ່ມຕົ້ນແມ�ນ 10 

ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ; ເພື່ອສ�າງເງື່ອນໄຂໃນ 

ການປະຕິບັດ  ໜ�າທີ່ເປ�ນຂົວຕໍ�ໃນການຊ�າລະ 

ລະຫວ�າງລາວ-ຫວຽດນາມ, LaoVietBank 

ໄດ�ເປ�ດ 02 ສາຂາຂື້ນ ຢ��ຫວຽດນາມ: ສາຂາ 

LaoVietBank ຮ�າໂນ�ຍ ໃນປ� 2000 ແລະ ສາຂາ 

ໂຮ�ຈີ່ມິນ ໃນປ� 2003 ດ�ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 

ແຕ�ລະສາຂາແມ�ນ 2,5 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ; 

ສືບຕໍ�ເປ�ດກວ�າງຕ�າໜ�າງສາຂາ ຢ��ທີ່ເຂດ ພາກໃຕ� 

ຂອງລາວ ໂດຍເປ�ດສາຂາຢ��ທີ່ແຂວງຈ�າປາສັກ ໃນປ� 

2001; ເຂົ້າຮ�ວມກັບຕ�າໜ�າງການຊ�າລະ ສະສາງ 

ລະຫວ�າງທະນາຄານໃນທົ�ວໂລກ (SWIFT) 

ເຊີ່ງມີລະຫັດ SWIFT ແມ�ນ LAOVLALA 

ເຊີ່ງສ�າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອຮັບໃຊ�ວຽກງານ 

ຊ�າລະສະສາງ ໃຫ�ແກ�ລ�ກຄ�າ ແລະ ຊຸກຍ��ການ 

ພົວພັນ ເສດຖະກິດ ລະຫວ�າງລາວ-ຫວຽດນາມ 

ໄດ�ຢ�າງວ�ອງໄວ, ສະດວກສະບາຍຍີ່ງຂື້ນ; ຈາກການ 

ປ ະກອບສ�ວນ ເຂົ້າ ໃນພ າລ ະກິດ  ພັດທະນ າ 

ເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວ LaoVietBank 

ເປ�ນກຽດໄດ�ຮັບ ຫຼຽນໄຊແຮງ ງານຊັ້ນ III (ໃນປ� 

2002) ແລະ ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II (ໃນປ� 

2004) ຈາກພັກ-ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ.

ຊຸມປີ 1999 - 2004: 
ຊຸມປີ 2005 - 2008: 

ດ�ເລີ່ມຕົ້ນກໍ�ສ�າງ ແລະ ເປ�ດການນ�າໃຊ�ສ�ານັກ 

ໄງານໃຫຍ� LaoVietBank ເຊີ່ງ ໄດ�ສ�າງພື້ນ 

ຖານ ໃຫ�ແກ�ຂະບວນການ ພັດທະນາຢ�າງໝັ້ນ 

ຄົງ; ຜັນຂະຫຍາຍ ລະບົບ ATM ຢ�າງເປ�ນທາງການ 

ຢ�� ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບັນດາບັດ ATM ພາຍໃຕ� 

ເຄື່ອງໝາຍການຄ�າຂອງ LaoVietBank ໄດ� 

ປະກົດຕົວຢ��ໃນ ຕະຫຼາດລາວ; ສ�າເລັດການເພີ່ມທຶນ 

ຈົດທະບຽນຈາກ 10 ລ�ານໂດລາຂື້ນເປ�ນ 15 ລ�ານ 

ໂດລາ ໃນປ� 2005 ແລະ ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ 

ໃຫ�ແກ� 2 ສາຂາຢ��ທີ່ຫວຽດນາມ ຈາກ 2,5 

ລ�ານໂດລາຂື້ນເປ�ນ 3,75 ລ�ານໂດລາໃຫ�ແຕ�ລະ 

ສາຂາ ເພື່ອຍົກສ�ງຄວາມສາມາດທາງດ�ານການເງິນ; 

ເປ�ນກຽດໄດ�ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ 

ຫຼຽນໄຊ ແຮງານ ຊັ້ນ I ຈາກພັກ-ລັດຖະບານແຫ�ງ 

ສປປ ລາວ.

ຊຸມປີ 2009 - 2012:
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BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ LaoVietBank ໂດຍສັງເຂບ ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ LaoVietBank ໂດຍສັງເຂບ

ດ�ຮັບລາງວັນ ວິສາຫະກິດທີ່ພົ້ນເດັ�ນໃນ ຫວຽດ 

ໄນາມ – ລາວ – ກ�າປ�ເຈຍ; ໄດ�ຮັບຫຼຽນໄຊ 

ມິດຕະພາບ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ໃນການ 

ເ ລີ່ມ ຕົ້ນ ກໍ�ສ�າ ງ  ແ ລ ະ  ເ ປ�ດ ນ�າ ໃ ຊ�ສ�ານັກ ງ າ ນ 

LaoVietBank Tower ເພື່ອຂະຫຍາຍສ�ານັກ 

ງານເຮັດວຽກ ພ�ອມທັງກໍ�ສ�າງ ສ�ານັກງານທີ່ກວ�າງ 

ຂວາງ, ງ ົດງາມຍີ່ງຂື້ນ ແນໃສ�ຕອບສະໜອງຄວາມ 

ຕ�ອງການ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ; ສືບຕໍ�ເປ�ດກວ�າງຕາ 

ໜ�າງສາຂາ ໂດຍການເປ�ດ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ 

ໃນປ� 2009, ສາຂາອັດຕະປ� ໃນປ� 2011,ສາຂາ 

ຊຽງຂວາງໃນປ� 2012; ສ�າເລັດການ ຫັນປ�ຽນມາ 

ນ�າໃຊ�ລະບົບ CoreBanking Flexcube 

ເຊີ່ງຖືກຕີລາຄາວ�າ ເປ�ນລະບົບ ທະນາຄານຫຼັກ 

ທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ສ�ດໃນປະຈ�ບັນນີ້ ແລະ ເປ�ນພື້ນ 

ຖານສ�າຄັນ ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນໄລຍະແຫ�ງການ 

ພັດທະນາ, ຫັນເປ�ນທະນາຄານທີ່ ທັນສະໄໝ 

ດ�ວຍເຕັກໂນໂລຢ�ທີ່ກ�າວໜ�າ ;  ເປ�ນທະນາຄານ 

ທ�າອິດຢ��ລາວ ທີ່ສ�າເລັດການເຊື່ອມໂຍງ ກັບລະບົບ 

Bconnex, ເປ�ນຄັ້ງທ�າອິດທີ່ ການຊ�າລະສະສາງ 

ຜ�ານບັດ ATM ໄດ�ປະຕິບັດ ລະຫ�ວາງ ບັນດາ 

ທະນາຄານຢ��ລາວ; ສ�າເລັດການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ 

Banknet ຂອງຫວຽດນາມ ເຊີ່ງເປ�ນບໍລິການ 

ທີ່ສະດວກສະບາຍ ເມື່ອເຄື່ອນ ໄຫວທ�ລະກ�າຜ�ານບັດ 

ATM ລະຫວ�າ ງສອງປະ ເທດ,  ບັນດາລ�ກຄ�າ 

ທີ່ນ�າໃຊ�ບັດຂອງທະນາຄານຫວຽດນາມ ແລະ 

ບັດຂອງ LaoVietBank ສາມາດຖອນເງິນໄດ�ຈາກ 

ບັນດາຕ�� ATM ຢ��ທີ່ສອງປະເທດ; ຍົກລະດັບລະບົບ 

Server ໃຫ�ແກ� LaoVietBank.

ດ�ເປ�ດສາຂາຫຼວງພະບາງ; ເປ�ດໜ�ວຍບໍລິການ 

ໄຄ�າມ�ວນ ແລະ ອ�ດົມໄຊ ເພື່ອເປ�ນພື້ນຖານໃນ 

ການພັດທະນາ ຍົກລະດັບຂື້ນເປ�ນສາຂາໃໝ�, 

ຂະຫຍາຍຕາໜ�າງ ຢ��ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງ 

ວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາສາຂາ ໂດຍສ�າງລະບົບໜ�ວຍ 

ບໍລິການ, ຈ�ດບໍລິການເພື່ອ ຕອບສະໜອງຄວາມ 

ຕ�ອງການນັບມື້ນັບສ�ງຂື້ນຂອງລ�ກຄ�າ; ຢ�ດຕິການ 

ເຄື່ອນໄຫວຂອງ 2 ສາຂາ ຢ��ຫວຽດນາມ (ສາຂາຮ�າ 

ໂນ�ຍ ແລະ ໂຮ�ຈີ່ມິນ) ເພື່ອສ�ມຊັບພະຍາກອນທ�ກຢ�າງ 

ເຂົ້າໃນການລົງທຶນຢ��ຕະຫຼາດລາວ; ສ�າເລັດການສ�າງ 

ຊ�ອງທາງຊ�າລະສະສາງ ລະຫວ�າງ LaoVietBank 

ແລະ BCEL; ສ�າເລັດການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ 

ຂື້ນເປ�ນ 100 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີ 

ຄ ວ າ ມ ສ າ ມ າ ດ ທ າ ງ ດ�າ ນ ກ າ ນ ເ ງິນ ໃ ຫ�ແ ກ� 

LaoVietBank;  ສ�າເລັດການຮັບ ເງິນກ��ຈ າກ 

ທະນາຄານ Cathay United Bank, ກາຍເປ�ນ 

ທະນາຄານແຫ�ງທ�າອິດຢ��ລາວ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ 

ບັນດາເງື່ອນໄຂຂອງ ສະຖາບັນສິນເຊື່ອຕ�າງປະເທດ 

ເພື່ອສາມາດຮັບເອົາ ເ ງິນກ��;  ສອງປ�ຕໍ�ເນື່ອງທີ່ໄດ� 

ຮັບກ ານຄັດ ເ ລືອກຈ າກວ າລ ະສ ານ  Asean 

B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  ໃ ຫ�ເ ປ�ນ 

“ທະນາຄານທີ່ນ�າໃຊ�ເຕັກໂນໂລຢ� ແລະ ມີການ 

ເຄື່ອນໄຫວດີເດັ�ນທີ່ສ�ດໃນປະເທດລາວ ປະຈ�າປ� 

2014”; ບໍ�ຢ�ດຢ��ງທີ່ຈະສ�າງສາ, ສ�າງມາດຕະຖານ ແລະ 

ເພີ່ມພ�ນຄ�ນຄ�າວັດທະນາທ�າວິສາຫະກິດ; ສํາເລັດ 

ກ າ ນ ສ�າ ງ ຊຸດ ເ ຄື່ອ ງ ໝ າ ຍ ກ າ ນ ຄ�າ ໃ ໝ� ໃ ຫ�ແ ກ� 

LaoVietBank ທີ່ນັບມື້ນັບທັນສະໄໝ, ມີຄວາມ 

ເປ�ນມືອາຊີບ ແລະ ເປ�ນເອກະພາບກັນ; ເປ�ນກຽດໄດ� 

ຮັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ ຈາກພັກ -ລັດຖະບານ 

ຫວຽດນາມ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ຈາກ ພັກ-

ລັດຖະບານລາວ.

ຊຸມປີ 2013 - 2016: 

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�
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BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ LaoVietBank ໂດຍສັງເຂບ ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ LaoVietBank ໂດຍສັງເຂບ

ບັນ ດາ ລາງວັນ ທີ່ ຍາດ ມາ ໄດ� 

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

ຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບຂອງປະທານປະເທດ

ແຫ�ງ ສສ ຫວຽດນາມ

ຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະ ຊັ້ນ II 

ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ I, II, III ຂອງພັກ-ລັດ

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານທີ່ນ�າໃຊ�ເຕັກໂນໂລຢ� ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວດີເດັ�ນທີ່ສ�ດໃນປະເທດລາວ ປະຈ�າປ� 2014
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10 
ໝາກຜົນ

ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນ
ປ�  2015

+ ສ າ ເລັດ ດີ ເດັ່ນ, ຮອບ ດ�ານ ບັນ  

ດາ ຄາດ ໝາຍ ແຜນ ການ ທຸ ລະ ກິດ 

ທີ່ ໄດ� ຮັບ ມອບ ໝາຍ ປີ 2015:

- ຍອດຊັບສິນໃນທົ�ວລະບົບ ເປ�ນຄັ້ງ 

ທํາອິດທີ່ບັນລ�ເກີນ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, 

ເພີ່ມຂື້ນ 45%, ຮັກສາສະຖານະ ເປ�ນ 1 

ໃນ 4 ທະນາຄານທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ� 

ທີ່ສ�ດຢ��ລາວ.

-ຫຼັງຈ າກສํາເລັດແຜນການເພີ່ມ 

ທຶຈົດທ ະບຽນຂື້ນ ເ ປ�ນ  100  ລ�າ ນ 

ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເພີ່ມຂາຮ��ນໃໝ�, 

L a o V i e t B a n k  ໄ ດ�ຂື້ນ ເ ປ�ນ 

ທະນາຄານທີ່ມີທຶນຈົດທະບຽນຫຼາຍທີ່ສ�ດ

ຢ��ລາວ.

- ຍອດໜີ້ສິນເຊື່ອບັນລ�ເກືອບເຖິງ 

740 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂື້ນ 

44%, ຮັກສາສະຖານະເປ�ນທີ່ 4 ຢ��ລາວ 

ແລະ ປະກອບສ�ວນສ�າຄັນ ເຂົ້າໃນການ 

ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ ໃນປ� 

2015; ຄ�ນນະພາບສິນເຊື່ອ ໄດ�ຮັບການ 

ກວດສອບເປ�ນຢ�າງດີ, ອັດຕາສ�ວນໜີ້ເສຍ 

ຮັກສາໄດ�ໃນລະດັບ < 2% /ຍອດໜີ້ 

ສິນເຊື່ອ.

- ລະດົມທຶນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ 

ແລະ ບ�ກຄົນ ບັນລ� 461 ລ�ານໂດລາ 

ສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂື້ນ 34% ທຽບກັບຕົ້ນປ� 

ແລະ ເກີນຄາດໝາຍ 7% ແຜນການ 

ທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍ. ສ�ວນແບ�ງຕະຫຼາດ 

ດ�າ ນກ ານລ ະດົມທຶນ  ເ ພີ່ມຂື້ນ ຈ າກ 

5,65% ຂື້ນເປ�ນ 6,49%, ຮັກສາອັນ  

ດັບເປ�ນທີ່ 4 ຢ��ໃນລາວ.

- ກํາໄລໝົດປ�ບັນລ� 20,3 ລ�ານ 

ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂື້ນ 34% ທຽບ 

ສືບຕໍ�ປະຕິບັດສ�າເລັດພາລະໜ�າທີ່ ເປ�ນຂົວຕໍ�ສອງ ພື້ນ ຖານ
ເສດຖະກິດລາວ-ຫວຽດນາມ:

01

ກັບປ� 2014, ບັນລ�ໄດ� ໃນລະດັບສ�ງທີ່ສ�ດ ຕັ້ງແຕ�ອາດີີດຈົນເຖິງປະຈ�ບັນ; ອັດຕາສ�ວນ 

ROE ບັນລ�ໄດ�ຫຼາຍກ�ວາ 15,26%, ເພີ່ມຂື້ນ 0,93% ທຽບກັບປ� 2014; 

ໄດ�ປະຕິບັດການຈັດແບ�ງໜີ້ ແລະ ຮັກຄັງແຮຄວາມສ�ຽງ ຢ�າງຄົບຖ�ວນ ຕາມລະບຽບການ. 

ຊີິວິດການເປ�ນຢ�� ທາງດ�ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງພະນັກງານ ໄດ�ມີຄວາມອ��ນອ�ຽງ 

ທ��ນທ�ຽງ ແລະ ໄດ�ຮັບການຍົກສ�ງຍິ່ງຂື້ນທຽບກັບ ປ� 2014 (ລະດັບເງິນເດືອນພື້ນ 

ຖານໄດ�ປ�ບປ�ງເພີ່ມຂື້ນອີກ 10% ໃນປ� 2015).

BRIDGE OF SUCCESS10 ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ�ນໃນປ� 2015

2012-2015

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

ເສັ້ນສະແດງການຂະຫຍາຍຕົວ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງ LaoVietBank ໄລຍະປ� 2012 - 2015

ເສັ້ນສະແດງດັດສະນີປະສິທິພາບການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງ LaoVietBank ໄລຍະປ� 2012 - 2015

ເງິນຝາກ          ສິນເຊື່ອ                      ລວມຍອດຊັບສິນ
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ປ� 2012                ປ� 2013              ປ� 2014             ປ� 2015

ກ�າໄລກ�ອນອາກອນ              ລາຍຮັບບໍລິການ ແລະ

ທ�ລະກິດເງິນຕາຕ�າງປະເທດ         

ສ�ວນຜິດດ�ຽງລະຫວ�າງລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍກ�ອນຫັກຄັງແຮ
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-  ປ ະ ຕິບັດ ຕ າ ມ ລ ະ ບ ຽ ບ ຂ ອ ງ 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຢ�າງເຂັ້ມງວດ 

ຕໍ�ກັບບັນດາ ວົງເງິນ, ການ ບໍລິຫານ 

ອັດຕາດອກເບ�ຍ, ອັດຕາສ�ວນຮັບປະກັນ 

ສະພາບຄ�ອງ, ອັດຕາສ�ວນເງິນແຮ ຝາກບັງ 

ຄັບ, ຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ.

+ ສືບ ຕ�່ ປະ ຕິ ບັດ ໄດ� ດີ ພາ ລະ  ບົດ  

ບາດ (ຂົວ ຕ�່ ຊ�າ ລະ ສະ ສາງ, ປະ ກອບ  

ສ�ວ ນ ຊຸກ ຍູ� ສ າ ຍ ພົວ ພັນ ກ າ ນ ຄ�າ 

ແລະ ລົງ ທຶນ ລະ ຫວ�າງ  ຫວຽດ ນາມ 

- ລາວ): 

ຄຽງຄ��ກັບວຽກງານຮັບໃຊ�ບັນດາ 

ໂຄງການ ຮ�ວມມືລະຫວ�າງລັດຖະບານ, 

LaoVietBank ສະໜອງ ບໍລິການ 

ຊ�າລະສະສາງ, ສິນເຊື່ອ ໃຫ�ແກ�ບັນດາ 

ວິສາຫະກິດ ແລະ ບ�ກຄົນ, ປະຕິບັດລາຍ 

ການ ຮ�ວມມືຮອບດ�ານ ທາງດ�ານການ 

ລົງທຶນ ,  ການຄ�າຫວຽດນາມ-ລາວ 

ຜ�ານການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ�າງ ເຊັ�ນວ�າ: 

ສ�າ ງຊ�ອ ງທາງການຊ�າລະ ເ ງິນກີບ /ດົງ 

ລະຫວ�າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ; 

ສ ະ ໜັບ ສ ະ ໜ�ນ  ບັນ ດ າ ວິສ າ ຫ ະ ກິດ 

ຫວຽດນາມ  ສົ�ງເສີມການ ເຄື່ອນໄຫວ 

ຢ��ລາວ; ເປ�ນເຈົ້າການປະສານງານຜັນ 

ຂະຫຍາຍ ແລະ ຕັ້ງໜ�າເຂົ້າຮ�ວມບັນດາ 

ລາຍການ ສະໜັບສະໜ�ນ ການສົ�ງອອກ 

ແລະ ການລົງທຶນ ສອງຝ�າຍ. ໃນປ� 2015, 

ຕົວເລກການໂອນເງິນລະຫວ�າງສອງ 

ປະເທດ ຜ�ານທາງ LaoVietBank 

ບັນລ�ເ ກືອບ ເຖິງ  560  ລ�າ ນ ໂດລ າ 

ສະຫະລັດທຽບເທົ�າ, ເພີ່ມຂື້ນ 21% 

ທຽບກັບປ� 2014; ໃນນັ້ນຕົວເລກ 

ຊ�າລະໃນການສົ�ງອອກ-ນ�າເຂົ້າ  ບັນລ� 

380 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂື້ນ 

31% ແລະ ກວມເອົາ 21% ມ�ນຄ�າ 

ການສົ�ງອອກ-ນ�າເຂົ້າ ລະຫວ�າງລາວ ແລະ 

ຫວຽດນາມ; ຕົວເລກການແລກປ�ຽນເງິນ 

ດົງ/ກີບ ບັນລ� 2,5 ພັນຕື້ດົງ, ເພີ່ມຂື້ນ 

44% ທຽບກັບປ� 2014, ຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຕ�ອງການຂອງບັນ ດາວິສາຫະກິດ 

ຂອງສອງປະ ເທດ ໄດ�ຢ�າ ງຄົບຖ�ວນ 

ໃນການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດ, ປະກອບ 

ສ�ວນຫຼຸດຜ�ອນຄວາມຕ�ອງການນ�າໃຊ�ເງິນ

ໂດລາ ເຂົ້າໃນການຊ�າລະ ແລະ ປະກອບ 

ສ�ວນຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ 

ນະໂຍບາຍສະຖຽນລະພາບ ທາງດ�ານ 

ການເງິນມະຫາພາກ ຂອງລັດຖະບານ 

ລາວ.

ໄດ�ສ�າເລັດໂຄງການ ປ�ບປ�ງຄືນໂຄງສ�າງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ LaoVietBank 
ໄລຍະປ� 2013-2015, ສ�າເລັດການສ�າງແຜນຍ�ດທະສາດທ�ລະກິດ 
ໄລຍະປ� 2013-2017 ກ�ອນກ�ານົດ ເພື່ອກ�າວເຂົ້າສ��ໄລຍະໃໝ�:
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LaoVietBank ໄດ�ເຮັດສ�າເລັດ 

ບັນດາເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງໂຄງການປ�ບ 

ປ�ງຄືນ ໂຄງສ�າງການເຄື່ອນໄຫວ ໄລຍະປ� 

2013-2015, ຮອດທ�າຍປ� 2015 

ໄດ�ສ�າເລັດຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ສ�າເລັດ 

ກ�ອນກ�ານົດ  ພ າກສ�ວນໃຫຍ� ຂອ ງ 

ຈ�ດປະສົງ, ແນວທາງຍ�ດທະສາດ ໄລຍະປ� 

2013 -2017 ທີ່ໄດ�ວາງອອກ: ການເພີ່ມ 

ທຶນຈົດທະບຽນຂຶ້ນເປ�ນ 100 ລ�ານ 

ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເພີ່ມ 01 ຜ��ຖືຮ��ນ 

ໃຫມ�; ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ ເຕັກໂນ 

ໂລຊີຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານ ໂດຍອີງໃສ�ພື້ນຖານ 

ລະບົບ Corebanking ໃໝ�ເພື່ອສ�າງ 

ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ກ ານບໍລິກ າ ນ  ທີ່ຫຼາ ກຫຼາ ຍ ,  ຕອບ 

ສະຫນອງຄວາມຕ�ອງການທ�ລະກິດ , 

ເ ຊິ່ງ ປ�ດ ຈ�ບັນ ໄ ດ�ຮັບ ກ າ ນ ຕີລ າ ຄ າ ວ�າ 

ເປ�ນຫນຶ່ງໃນທະນາ ຄານທີ່ມີລະບົບ IT 

ທີ່ດີທີ່ສ�ດໃນລາວ; ສ�າເລັດແຜນການ 

ຝ�ກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານ ຕໍ�ກັບພະນັກງານ 

ຄົນລາວ ;  ສ�າ ເລັດການລົງທຶນກໍ�ສ�າ ງ 

ພື້ນຖານ ຢ��ສ�ານັກງານໃຫຍ� ແລະ ບັນດາ 

ຫົວໜ�ວຍສະມາຊິກ;. . .  ດ�ານການ 

ເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດ ແມ�ນໄດ�ປະຕິບັດ 

ສອດຄ�ອງກັບແນວທາງຍ�ດທະສາດ 

ແລະ ແຜນການດ�າເນີນງານທີ່ກ�ານົດ 

ໄວ�, ສ�າເລັດໄດ�ຫຼາຍກວ�າ 95% ຂອງ 

ໃນປ� 2015, LaoVietBank ມີ 

ການສ�າງ ແລະ ປະສົບຜົນສ�າເລັດໃນການ 

ຜັນຂະຫຍາຍ 08 ຜະລິດຕະພັນໃຫມ�, 

ເພີ່ມຈ�ານວນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ບໍລິການທົ�ວລະບົບຂຶ້ນ ... ຜະລິດຕະພັນ. 

ບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ�ທີ່ຜັນຂະຫຍາຍ 

ໃນປ� 2015, ລວມມີ: ການ ບໍລິການ 

BankPlus, ບໍລິການຊ�າລະໃບບິນ 

ຜ�ານຕ��ເອທີເອັມ, ການບໍລິການຊ�າລະ 

ໃບບິນຢ��ປ�ອ ງບໍລິກ ານ ,  ບໍລິກ ານບັດ 

ເຊື່ອມຕໍ�, ຂະຫຍາຍການບໍລິການໂອນ 

ເງິນຜ�ານ LSMS; ຜະລິດຕະພັນປ�ອຍກ�� 

ຊື້ເຮືອນ, ການປ�ອຍກ��ຮ�ວມທຶນ; ຜະລິດ 

ຕະພັນ ເງິນຝາກປະຢ�ດສະສົມເພື່ອບ�າ 

ນານ. ປ� 2015 ເປ�ນປ�ທີ່ສອງຕິດຕໍ�ກັນ, ທີ່ 

LaoVietBank ໄດ�ຮັບ ກຽດຈາກ 

ວາລະສານຊື່ດັງຂອງອາຊີ  Asean 

Banking and Finance ມອບລາງ 

ວັນໃນຂົງເຂດການພັດທະນາເຕັກໂນ 

ໂລຊີຂໍ�ມ�ນຂ�າ ວສ ານ .  ລ າ ງວັນຂອງ 

ປ�ນີ້ແມ�ນໄດ�ຮັບໃນຫົວຂໍ� "ເຕັກໂນໂລຊີ 

ແລະ ທະນາຄານພາຍໃນປະ ເທດ ທີ່ດ�າ 

ເນີນທ�ລະກິດດີທີ່ສ�ດຂອງປ� 2014".

ທະນາຄານຍັງຈະສືບຕໍ�ເປ�ນຜ��ບ�ກເບີກໃນການສ�າງ ແລະ ຜັນ
ຂະຫຍາຍຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະ ພັນໃຫມ� ບົນພື້ນຖານຂອງລະບົບ
Corebanking ທີ່ທັນສະໄຫມ: 
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ເປ��າຫມາຍຍ�ດທະສາດທັງຫມົດຮອດປ� 

2015, ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີພຽງແຕ� ຄາດໝາຍ 

ຜົນກ�າ ໄ ລລື່ນ  3% ຂອ ງ ເ ປ��າ ຫມ າຍ 

ທີ່ກ�ານົດໄວ�.

BRIDGE OF SUCCESS10 ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ�ນໃນປ� 201510 ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ�ນໃນປ� 2015
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- ຕໍ� ກັບທິດທາງ ການເພີ່ມທະວີ 

ຄວາມເປ�ນເຈົ້າການ, ຫຼຸດຜ�ອນການ 

ເອື່ອຍອີງແຫຼ�ງທຶນສະຫນັບ ສະຫນ�ນ ຈາກ 

ທະນາຄານແມ� BIDV, LaoVietBank 

ໄດ�ສ��ຊົນສ�ດຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນ

ໄຫວລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງ 

ປະເທດ. ໂດຍສະເພາະ, ໃນປ�2015 

LaoVietBank ໄດ�ກາຍເປ�ນ ທະນາ 

ຄານທ�າອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ປະສົບຜົນ 

ສ�າເລັດໃນການກ��ຢ�ມເງິນ ຈາກຕະຫຼາດ 

ການເງິນສາກົນ ດ�ວຍບ�ວງເງິນ 60 ລ�ານ 

ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນໄລຍະ 3 ປ� ໂດຍ 

ທະນາຄານ Cathay United - ໜຶ່ງໃນ 

ການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດຂອງ LaoVietBank ເປ�ນເທື່ອທ�າອິດ
ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະດັບພາກພື້ນ:

ທະນາຄານແຖວນ�າຂອງໄຕ�ຫວັນ ເປ�ນຜ�� 

ຈັດຫາທຶນ ໃຫ�. ເຫດການນີ້ ແມ�ນມີ 

ຄວາມໝາຍສ�າຄັນອັນໃຫຍ�ຫຼວງ ໃນສະ 

ພາບການທີ່ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ�ໄດ�ຮັບ 

ການຈັດອັນ ດັບຄວາມໜ�າເຊື່ອຖື ແຕ� 

ຄ�ນະພາບການດ�າເນີນທ�ລະກິດກໍຄືຄວາມ

ໂ ປ�ງ ໃ ສ ທ າ ງ ດ�າ ນ ກ າ ນ ເ ງິນ ຂ ອ ງ 

LaoVie tBank ກໍຍັງ ໄດ�ຮັບການ 

ຕີລາຄາຈາກສະຖາບັນການເງິນສາກົນ 

ວ�າຄ�ອຍໆມີມາດຕະຖານຂອງພາກພື້ນ 

ແລະ ສາກົນ. ນີ້ແມ�ນ ບາດກ�າວທີ່ສ�າຄັນທີ່ 

LaoVietBank ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງ 

ລະດັບພາກພື້ນໃນຊຸມປ�ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
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ໃນປ� 2015, ຄຽງຄ��ກັບຊ�ວຍເຫຼືອດ��ນດ�ຽງງ ົບ 

ປະມານລັດຖະບານລາວ ໃນໄລຍະທີ່ພົບຄວາມ 

ຫຍ��ງຍາກ ໂດຍຜ�ານການຊື້ພັນທະບັດ ທີ່ອອກໂດຍ 

ກະຊວງການເງິນ, LaoVietBank ຍັງສືບຕໍ� 

ປ�ອຍສິນເຊື່ອດ�ວຍອັດຕາ ດອກເບ�ຍນະໂຍບາຍ 

ລວມມ�ນຄ�າ 800 ຕື້ກີບ (100 ລ�ານໂດລາ 

ສະຫະລັດ) ເພື່ອຊ�ວຍແບ�ງເບົາຄວາມຫຍ��ງຍາກ 

ກັບບັນດາຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດ, ລ�ກຄ�າທີ່ກ��ຢ�ມທຶນ. 

ນັບ ແ ຕ�ຕົ້ນ ເ ດືອ ນ  8 / 2 0 1 5 ,  ບົນ ພື້ນ ຖ າ ນ 

ບັນດາເອກະສານຊີ້ນ�າ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ລາວ ກ�ຽວກັບທິດທາງ ການຫຼຸດອັດຕາດອກ 

ເບ�ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກ��, LaoVietBank ເປ�ນ 

ຫນຶ່ງໃນທະນາຄານຜ��ບ�ກເບີກ, ຍາມໃດກໍປະຕິບັດ 

ຕາມການຊີ້ນ�າ ແລະ ການບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານ 

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຢ�າງເຂັ້ມງວດ. ຄຽງຄ��ກັນນັ້ນ, 

LaoVietBank ຍັງໄດ�ທົບທວນຄືນ, ຊ�ວຍເຫຼືອຫົວ 

ໜ�ວຍທ�ລະກິດ ທີ່ພົບຄວາມຫຍ��ງຍາກ ໂດຍຜ�ານ 

ການປ�ບປ�ງຄືນໂຄງສ�າງ ຂອງໄລຍະເວລາການຊ�າ 

ລະໜີ້,  ການຍົກເວັ້ນ /ການຫຼຸດຜ�ອນດອກເບັຍ 

ບົນພື້ນຖານຫຼັກການຮ�ວມມື,  ເຊື່ອຖືໄດ� ແລະ 

ຕ�າງຝ�າຍຕ�າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ສືບຕໍ�ສ��ຊົນພະຍາຍາມ ໃນການຊ�ວຍເຫຼືອຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດຫວຽດນາມ ໃນສປປ ລາວ 
ຫຼຸດຜ�ອນ ຄວາມຫຍ��ງຍາກ ໃນສະພາບແວດລ�ອມທ�ລະກິດທີ່ບໍ�ເອື້ອອ�ານວຍ:

- ໃນປ� 2015 ໄດ�ເປ�ດຕື່ມ 04 ໜ�ວຍບໍລິການ 

ຢ��ໃນຂົງເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ 

ຈ�າປາສັກ. ເຖິງປະຈ�ບັນ, ລະບົບຕາໜ�າງການເຄື່ອນ 

ໄຫວທ�ລະກິດຂອງ LaoVietBank ທີ່ມີຢ�� 8/17 

ແຂວງຂອງລາວ, ລວມມີສ�ານັກງານໃຫຍ�, 05 

ສາຂາ, 08 ໜ�ວຍບໍລິການ ແລະ 02 ຈ�ດບໍລິການ. 

ຂະຫນາດຂອງການດ�າເນີນງານ ແລະ ສ�ວນແບ�ງ 

ຂອງບັນດາຫົວຫນ�ວຍສະມາຊິກ ໄດ�ເພີ່ມຂຶ້ນ 

ຢ�າງວ�ອງໄວ, ປະສິດທິພາບທ�ລະກິດ ໄດ�ຮັບການ 

ຍົກສ�ງຢ�າງຈະແຈ�ງ (100% ບັນດາສາຂາ, ໜ�ວຍ 

ບໍລິການທີ່ສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນນັບແຕ�ປ� 2014 ລ�ວນແຕ� 

ເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດມີກ�າໄລ, ປະກອບສ�ວນຢ�າງ 

ຫຼວງຫຼາຍ ເຂົ້າໃນກ�າໄລລວມຂອງທົ�ວລະບົບ).

- ໃນປ� 2015 LaoVietBank ຍັງໄດ�ເລັ�ງ 

ການກໍ�ສ�າງພື້ນຖານໃນທົ�ວລະບົບ: ການສ�ອມແປງ, 

ປ�ວແປງ ອາຄານເຮັດວຽກ ຂອງສ�ານັກງານ 

ໃຫຍ�ໃໝ�; ສ�າເລັດການກໍ�ສ�າງອາຄານເຮັດວຽກ 

ສາຂາອັດຕະປ�; ຜັນຂະຫຍາຍ ການກໍ�ສ�າງ ບ�ອນເຮັດ 

ວຽກໃຫມ�ສາຂາຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ; 

ຊື້ທີ່ດິນສ�າລັບ ການກໍ�ສ�າງ/ຂະຫຍາຍ ບ�ອນເຮັດ 

ວຽກໃໝ� ໃຫ�ແກ�ບັນດາຫົວໜ�ວຍຢ��ແຂວງຈ�າ 

ປາສັກ, ຫລວງພະບາງ, ຄ�າມ�ວນ, ອ�ດົມໄຊ, ...

- ໃນປ� 2015 ໄດ�ເພີ່ມເຕີມ ຕ�� ATM ຈ�ານວນ 

5 ຕ��,  ເພີ່ມຈ�ານວນຕ�� ATM ໃນທົ�ວລະບົບ 

LaoVietBank ຂຶ້ນເປ�ນ 50 ຕ��; ຄຽງຄ��ກັນນັ້ນ, 

LaoVie tBank ກໍໄດ�ສ�າ ເລັດຂັ້ນພື້ນຖານ 

ການກໍ�ສ�າງລະບົບ ຍອມຮັບບັດຜ�ານ POS, ເຊິ່ງ 

ຄາດວ�າຈະເປ�ດຕົວຢ�າງເປ�ນທາງການໃນຕົ້ນປ� 

2016.

06 ຊຸກຍ��ລະບົບຕາໜ�າງທ�ລະກິດ 
ແລະ ຊ�ອງທາງການແຜ�ກະຈາຍ:
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- ບົນພື້ນຖານແຜນພະນັກງານ ແລະ 

ພະນັກງານຂັ້ນສ�ງ ໄລຍະປ� 2014-2017 

ທີ່ສະພາບໍລິຫານ ໄດ�ອະນ�ມັດ, LaoViet 

Bank ໄດ�ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພະນັກງານ, 

ແຕ�ງຕັ້ງ, ຍົກຍ�າຍ, ຫມ�ນວຽນພະນັກງານ 

ໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບລະບຽບການ, ຮັບ 

ປະກັນໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ຕາມທິດທາງ ແລະ 

ແນວທາງທີ່ໄດ�ວາງອອກ.

- ໃນປ� 2015 ໄດ�ຜັນຂະຫຍາຍ 

ການຝ�ກອົບຮົມ 16 ຄັ້ງໂດຍຜ�ານຫຼາຍ 

ຮ�ບແບບ: 05 ຄັ້ງ  ການຝ�ກອົບຮົມ 

ພາຍໃນຢ��ສํານັກງານໃຫຍ�, 01 ຫລັກສ�ດ 

ການຝ�ກອົບຮົມພາກປະຕິບັດ ຢ��ຫວຽດ 

ເ ພີ່ມ ພ�ມ  ແ ລ ະ  ພັດ ທ ະ ນ າ ສ າ ຍ ພົວ ພັນ ຂ ອ ງ 

LaoVietBank ກັບບັນດາການນ�າພັກ, ບັນດາກະຊວງ 

ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຂອງ ສປປ ລາວ, ສະຖານທ�ດຫວຽດນາມ 

ໃນປະເທດລາວ, ສະມາຄົມນັກລົງທຶນຫວຽດນາມໃນລາວ, 

ປະຊາຊົນຫວຽດນາມໃນປະເທດລາວຢ�າງ ເປ�ນ ປະ ຈ�າ,... 

ເຂົ້າຮ�ວມສະໜັບສະໜ�ນ ຕິດຕາມບັນດາກະຊວງຂອງ 

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຈັດຕັ້ງບັນດາງານພົບປະທີ່ສ�າຄັນ 

ລະຫວ�າງ ວິສາຫະກິດ ກັບລັດຖະບານ ເພື່ອແກ�ໄຂບັນ 

ຫາຂໍ�ຫຍ��ງຍາກ ໃນຂັ້ນຕອນການດ�າເນີນທ�ລະກິດ.

ໃນໄລຍະຊຸມປ�ຜ�ານມາ, LaoVietBank ຍາມໃດ 

ກໍເປ�ນທະນາຄານນ�າໜ�າ ໃນການປະ ຕິ ບັດວຽກຊ�ວຍເຫຼືອ 

ສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ. ໃນປ� 2015, ຄຽງຄ��ກັບ ທະນາຄານແມ� 

BIDV, LaoVietBank ໄດ�ຜັນຂະຫຍາຍ ຫຼາຍໂຄງການ 

ຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຊັ�ນ: ສືບຕໍ�ສະໜັບສະໜ�ນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ 

ຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໃຫ�ແກ�ສະພາແຫ�ງຊາດ ສປປ ລາວ  ຈ�ານວນ 

150,000 ໂດລາສະຫະລັດ, ມອບເຄື່ອງຊ�ວຍເຫຼືອ 1,500 

ຊຸດ ໃຫ�ແກ�ຜ��ທ�ກຍາກ ແລະ ຕິດຕາມ ປະທານສະພາແຫ�ງຊາດ 

ສປປ ລາວ ໄປມອບເຄື່ອງຊ�ວຍເຫຼືອ ໃຫ�ປະຊາຊົນຜ��ທ�ກຍາກ 

ໃນໂອກາດບ�ນປ�ໃຫມ�ປ� 2558,... ລວມຄ�າໃຊ�ຈ�າຍທັງຫມົດ 

ໃນການຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂອງ LaoVietBank ປ� 2015 

ແມ�ນເກືອບ  600,000 ໂດລາສະຫະລັດ.

07 ປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ແລະ ການຝ�ກອົບຮົມພະນັກງານ
ເພື່ອຍົກສ�ງຄ�ນະພາບ ບ�ກຄະລາກອນຂອງ LaoVietBank:

ນາມ (ແຕ�ງຕັ້ງພະນັກງານຫຼັກແຫຼ�ງ ເຂົ້າ 

ຮ�ວມການຝ�ກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ� "ຜ��ນ�າ 

ໃນອະນາຄົດ"  ຈັດໂດຍທະນາຄານ 

BIDV), 02 ຊຸດຝ�ກອົບຮົມ ໂດຍ 

ຊ�ຽວຊານຈາກຫວຽດນາມເປ�ນຜ��ສິດ 

ສອນ, 01 ຫລັກສ�ດການຝ�ກອົບຮົມ 

ໂດຍຊ�ຽວຊານພາຍໃນປະເທດ ເປ�ນຜ�� 

ສິດສອນ, 01 ຫລັກສ�ດການຝ�ກອົບຮົມ 

ໃນຮ�ບແບບ ຫມ�ນວຽນພະນັກງານມາ 

ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຢ��ສ�ານັກງານໃຫຍ�, ເຂົ້າ 

ຮ�ວມໃນຫຼັກສ�ດການຝ�ກອົບຮົມ 05 

ຄັ້ງໂດຍສະຖາບັນອື່ນໆຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ. ຄຽງຄ�� 

ກັນນັ້ນ, LaoVietBank ຍັງການຈັດ 

ຕັ້ງການສິດສອນພາສາຫວຽດນາມ ໃຫ� 

ແກ�ຄົນລາວ ແລະ ພາສາລາວໃຫ�ແກ�ຄົນ 

ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ� ຜັນ 

ຂະຫຍາຍຮ�ບແບບການຝ�ກອົບຮົມຄຽງຄ��

ກັນ ລະຫວ�າງພະນັກງານ BIDV ທີ່ຖືກ 

ແຕ�ງຕັ້ງມາເຮັດວຽກ ຢ��ລາວ ແລະ ພະນັກ 

ງານລາວ ເພື່ອກໍ�ສ�າງ, ບ�ກຄະລາກອນ 

ສ�າຮອງທົດແທນ.

ສືບຕໍ�ໃຫ�ສ�າເລັດໜ�າທີ່ດີເດັ�ນບັນດາວຽກງານ 
ຕໍ�ກັບພາຍນອກຢ��ໃນຕະຫຼາດລາວ:

08

ສືບຕໍ�ມີການປະກອບສ�ວນທີ່ສ�າຄັນ 
ໃນວຽກງານຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ.09
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- ບົນພື້ນຖານຄ��ມືເຄື່ອງໝາຍການ 

ຄ�າຂອງ LaoVietBank ທີ່ໄດ�ຮັບການ 

ອະນ�ມັດ ໂດຍສະພາບໍລິຫານ, ໄດ�ປະຕິບັດ 

ຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ�ເປ�ນເອກະພາບກັນ 

ໃນທົ�ວລະບົບ, ບັນດາລະບົບ logo, ປ�າຍ 

LaoVietBank, ລະບົບປ�າຍໂຄສະນາ 

ໄດ�ຄ�ອຍໆເປ�ນມາດຕະຖານ; ປ�ຽນແທນ 

ບັນດາສິ່ງພິມເຄື່ອງໃຊ�ຫ�ອງການ, ສິ່ງພິມ 

ໂຄສະນາ; ຊຸກຍ��ບັນດາກິດຈະກ�າ ທີ່ 

ເ ປ�ນ ກ າ ນ ສົ�ງ ເ ສີມ ພ າ ບ ລັກ ຂ ອ ງ 

LaoVietBank ໃຫ�ປະຊາຊົນ ໄດ�ຮັບ 

ຮ��ໃນ ສປປ ລາວ.

- ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ�, ຜັນຂະຫຍາຍການ 

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ຫຼັກການ ຫຼັກການ 

ປະພຶດ ແລະ ມາດຕະຖານ ດ�ານຈັນຍາບັນ 

ອາຊີບ, 10 ຫຼັກການບໍລິການ ໃຫ�ແກ�ພະ 

ນັກງານທັງຫມົດໃນທົ�ວລະບົບ. ຄຽງຄ�� 

ກັບການເລີ່ມຕົນຜັນຂະຫຍາຍ ກໍ�ສ�າງ 

ວັດທະນະທํາຂອງອົງກອນ ທີ່ເປ�ນເອກະ 

ລັກສະເພາະຂອງ LaoVietBank 

ໂດຍຜ�ານບັນດາຫຼັກ ການ ປະ ພຶດ, ແກ� ໄຂ  

ທີ່ ມີ ຄວາມ ເປ�ນເອກະລັກຢ�າງ ເລີກ ຊື່ງ.

ເສີມຂະຫຍາຍຄ�ນຄ�າຂອງອົງກອນ, 
ກໍ�ສ�າງວັດທະນະທ�າຂອງອົງກອນ 
ໃຫ�ເປ�ນມາດຕະຖານຢ�� LaoVietBank:
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10 ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ�ນໃນປ� 2015



30 31

ໝາກຜົນ
     ການເຄື່ອນໄຫວ

     ທ�ລະກິດປ� 2015:
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BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS  Kết quả hoạt động kinh doanh 2015  Kết quả hoạt động kinh doanh 2015

32 33

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດປ� 2015 ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດປ� 2015

  2015 ໃນສະພາບການພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ�າລັງປະເຊີນ  ກັບການປ�ຽນ 

ປີແປງທີ່ບ�່ເອື້ອອ�ານວຍ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ GDP ມີການຢຸດສະ ງ�ດ, ຍອດລາຍຮັບງ�ບ ປະມານຫ�ດລົງຢ�າງ 

ຜິດປົກະຕິ ອັນເນື່ອງຈາກບັນດາມາດຕະການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ�ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ�່ 

ກັບລາຍຈ�າຍງ�ບປະມານ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນບັນດາໂຄງການພັດທະນາ, ເຊິ່ງກ�່ໃຫ�ເກີດຜົນກະທົບບ�່ໜ�ອຍ ຕ�່ການ 

ດ�າເນີນທຸລະກິດ ຂອງຂະແໜງທະນາຄານເວົ້າລວມ ແລະ ເວົ້າສະເພາະກ�ຄື LaoVietBank. ໃນສະພາບການດັ່ງ 

ກ�າວ ຄະນະບ�ລິຫານງານ ທະນາຄານຮ�ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ໄດ�ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານ, 

ການຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານ ແລະ ການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍປ�ຽນແປງໃໝ�, ຄະນະນ�າໃນທົ່ວລະບົບ LaoVietBank 

ໄດ�ສູ�ຊົນພະຍາ ຍາມຜັນຂະຫຍາຍ ການດ�າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໝາກຜົນບັນລຸໄປໃນທາງບວກ, ການພັດທະນາ 

ຄວາມໜ�າເຊື່ອຖື, ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ�ຖືຫຸ�ນ ແລະ ຜູ� ອອກ ແຮງງານ.
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III

1

2
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4

ຂະ ໜາດ ເປົ້າ ໝາຍ

ປະ ສິດ ທິ ຜົນ ເປົ້າ ໝາຍ

ບັນ ດາ ກົນ ໄກ ເປົ້າ ໝາຍ, ຄຸນ ນະ ພາບ

160%

2

ລດ ຄາດ ໝາຍ ປະ ຕິ ບັດປີ 2014 ປະ ຕິ ບັດປີ 2015

ຊັບ ສີນ ທັງ ໝົດ

ການ ລະ ດົມ ທຶນ ທ�າຍງວດ

ຍອດ ໜີ້ ສີນ ເຊື່ອ ທ�າຍງວດ

ການ ລົງ ທຶນ

ລາຍ ຮັບ ການ ບໍ ລິ ການ ແລະ ທ� ລະ ກິດ ເງິນ ຕາ

ຕ�າງ ປະ ເທດສ�ດ ທິ

ລາຍ ຮັບ ການ ບໍ ລິ ການສ�ດ ທິ

ຄວາມ ຜິດ ດ�ຽງ ລາຍ ຮັບ ລາຍ ຈ�າຍ

ກ�າ ໄລ ກ�ອນ ເສຍ ອາ ກອນ

ຫັກ ຄັງ ແຮ ຄວາມ ສ�ຽງ ສ�ດ ທິ

ROA

ROE

CAR

ອັດ ຕາ ສ�ວນ ໜີ້ ເສຍ/ຍອດ ໜີ້ ທັງ ໝົດ

ອັດ ຕາ ສ�ວນ ໜີ້ໄລ ຍະ ກາງ, ໄລ ຍະ ຍາວ/ຍອດ 

ໜີ້ ທັງ ໝົດ

ອັດ ຕາ ລາຍ ຈ�າຍ ເຄື່ອງ ໄຫວທ� ລະ ກິດ/ຍອດ ໜີ້ ທັງ ໝົດ

ອັດ ຕາ ສ�ວນຍອດ ໜີ້ ສີນ/ລະ ດົມ ທຶນກັບ ທີ່

691,349

344,647

511,895

81,819

4,072

2,583

19,791

15,184

4,607

1.67%

14.33%

12.17%

1.75%

41.80%

36.20%

949,384

460,943

739,217

37,137

6,264

4,242

30,819

20,307

10,509

1.54%

15.26%15.15%

1.98%

40.24%

31.93%

ເພີ່ມຂຶ້ນ 34%ທຽບໃສ� ປ�2014, ROE ບັນລ� 15,26%. 

ຈ�າ ນວນ CAR ບັນ ລ� 15,5% ສ�ງກວ�າ ລະ ດັບ ຕາມ  

ຂໍ� ກ�າ ນົດ ຂອງ BOL.

ລາຍຮັບການບ�ລິການ ແລະ 
ທຸລະກິດເງິນຕາຕ�າງ ປ ະ ເທດ
ສຸດທິ ບັນລຸ

6,3 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 54% ທຽບໃສ� ປ� 2014.

20,3 
ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ

ຍອດຊັບສິນລວມບັນລຸ

 949,384
ລ�ານ ໂດລາສະຫະລັດ

ເພີ່ມຂຶ້ນ 45% ທຽບກັບປ� 2014; ນີ້ແມ�ນ ລະດັບການ 

ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສ�ງທີ່ສ�ດໃນ 05 ປ�ຜ�ານມາ.

 817
ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ

ລະດົມທຶນບັນລຸເກືອບ

ເພີ່ມຂຶ້ນ 37% ທຽບໃສ� ປ�2014, ຕອບສະໜອງ ຄວາມ 

ຕ�ອງການຂອງທຶນຢ�າງພຽງພໍ.

739 
ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ

ຍອດສິນເຊື່ອບັນລຸ

ເພີ່ມຂຶ້ນ 44% ທຽບໃສ� ປ�2014, ອັດຕາສ�ວນໜີ້ເສຍ 

ຢ��ໃນລະດັບ 1,98%/ຍອດລວມສິນເຊຶ່ອ.

ກ�າໄລກ�ອນຫັກອາກອນໃນ 
ທົ່ວລະບົບ ບັນລຸ

ຫົວ ໜ�ວຍ: 1,000 ໂດລາສະຫະລັດ

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�



- ດ�ວຍຫຼາຍມາດຕະການທີ່ຮັດ 

ກ�ມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຫຼ�ງທຶນ ໂດຍ 

ຜ�ານບັນດາຊ�ອງທາງການລະດົມທຶນ, 

ລ�ກຄ�າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ�າງປະເທດ, 

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສະພາບ 

ຄ�ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ�ກ�າ ນົດກົດ 

ລະບຽບ ຂອງທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ 

ລາວ. ຮອດວັນທີ 31/12/2015, ຍອດ 

ລະດົມທຶນຂອງ LaoVietBank ບັນລ� 

ເກືອບ 817 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມ 

ຂຶ້ນ 37% ທຽບກັບຕົ້ນປ� ແລະ ເກີນ 7% 

ແຜນການທີ່ຖືກມອບຫມາຍ, ໃນນັ້ນ 

ເງິນຝາກຂອງ BIDV ບັນລ� 285 ລ�ານ 

ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19, ເງິນ ຝາກ 

ຈາກບັນດາສະຖາບັນການເງິນໃນ ສປປ 

ລາວ ແມ�ນ 11 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນ 

ລະດົມກັບທີ່ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ 

ບ�ກຄົນ ບັນລ�ເກືອບ 461 ລ�ານໂດລາ 

ສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34%. ໂດຍສະເພາະ 

ເປ�ນຄັ້ງທ�າອິດທີ່ LaoVietBank ໄດ�ເຂົ້າ 

ເຖິງແຫຼ�ງທຶນກ��ຢ�ມ  ຈາກຕະຫຼາດທຶນ 

ສາກົນ ,  ຊຶ່ງ ເປ�ນການກ��ຢ�ມ ເ ງິນຈາກ 

ທະນາຄານ Cathay United ມ�ນຄ�າ 

60 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ. ຈາກການ 

ຮັບ ເອົາແຫຼ�ງທຶນດັ�ງກ�າວ  ໄດ�ເຮັດໃຫ� 

ສ�ວ ນ ແ ບ�ງ  ຕ ະ ຫຼາ ດ ແ ຫຼ�ງ ທຶນ ຂ ອ ງ 

LaoVietBank ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5,59% 

ຂຶ້ນເປ�ນ 6,36% ຂອງແຫຼ�ງທຶນທົ�ວ 

ຂະແໜງທະນາຄານ, ເປ�ນອັນດັບທີ 4 ໃນ 

ສປປ ລາວ.

- ຄ�ນນະພາບການລະດົມທຶນຈາກ 

ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບ�ກຄົນ: ໂຄງສ�າງ 

ໄລຍະຝາກໄດ�ປ�ຽນ ແປງຕາມເປ��າໝາຍ 

ບໍລິຫານ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງ: ເງິນ 

ລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຫຼ່ງທຶນ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ�ອງການ ໃນການນ�າໃຊ�ແຫຼ່ງທຶນ, 
ຫັນ ປ�ຽນໂຄງສ�າງແຫຼ່ງທຶນໃຫ�ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ລະດົມທຶນບຸກຄົນເພີ່ມຂຶ້ນດີ

ຝາກບໍ�ມີກ�ານົດກວມເອົາ 29%/ຍອດ 

ລະດົມທຶນກັບທີ່ທັງໝົດ,  ເງິນຝາກມີ 

ກ�ານົດຕ��າກວ�າ 1 ປ� ກວມ 27,7% ແລະ 

ເງິນຝາກມີກ�ານົດ ຫຼາຍກວ�າ 1 ປ� ກວມ 

43,3%. ຄິດໄລ�ລວມ ແຫຼ�ງທຶນໄລຍະສັ້ນ 

ກວມ 56,7%, ເງິນຝາກໄລຍະກາງ-ຍາວ 

ກວມ 43,3%. ແຕ�ລະໄຕມາດການ 

ລະດົມທຶນບ�ກຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ 

ເກືອບ 252 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ, 

ເພີ່ມຂຶ້ນ 43% ທຽບໃສ�ຕົ້ນປ� ແລະ 

ກວມເອົາ  54,6%/ຍອດລະດົມທຶນ 

ກັບທີ່ທັງໝົດ.

ແຜນ ວາດ ສະ ແດງ ການ ປ�ຽນ ແປງຂອງ ການ ລະ ດົມ ທຶນ

- ໃນປ� 2015, ການເຄື່ອນ ໄຫວ 

ສິນເຊື່ອ ຂອງຂະແໜງທະນາຄານ 

ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ບັນຫາຫຍ��ງ 

ຍາກລວມຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. 

ໂດຍການແກ�ໄຂບັນຫາຢ�າງເໝາະສົມ 

ຈາກພື້ນຖານລ�ກຄ�າ ກໍ�ຄືທາງດ�ານ 

ສະພາບແວດລ�ອມທ�ລະກິດ, ສິນເຊື່ອ 

ຂອງ LaoVietBank ໄດ�ເພີ່ມ 

ທະວີຂຶ້ນຢ�າງເຂັ້ມແຂງ: ລວມຍອດ 

ໜີ້ສິນໃນທົ�ວລະບົບບັນລ� 739 ລ�ານ 

ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 44% ເຊິ່ງ 

ເປ�ນໂຕເລກ ທີ່ນອນໃນຂອບເຂດ 

ການເຄື່ອນໄຫວສິນເຊື່ອຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ຄຽງຄູ�ກັບການກວດກາຄຸນນະພາບຊັບສິນ, 
ໂຄງສ�າງ ການປ�ຽນແປງໃນທາງບວກ

Chart of credit debt
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1. ສະ ພາບ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ທຸ ລະ ກິດ

1.2. ການເຄື່ອນໄຫວສິນເຊື່ອ

1.1. ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ລະ ດົມ ທຶນ

 ເຄື່ອນ ໄຫວ ລະ ອຽດ

ຜົນ ການ

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�



ທີ່ຖືກມອບໝາຍຈາກສະພາບໍລິຫານ. 

ສ�ວນແບ�ງຕະຫຼາດ ສິນເຊື່ອເພີ່ມຈາກ 

9,15% ໃນປ�2014 ຂຶ້ນເປ�ນ 10,54%, 

ຢ�ນຢ��ອັນດັບທີ 4  ຂ ະໜາດສິນ ເຊື່ອ 

ຢ��ລາວ.

- ໂຄງສ�າງສິນເຊື່ອໄລຍະກາງ ແລະ 

ຍາວ ໄດ�ມີການປ�ບປ�ງທີ່ເໝາະສົມ, ອັດຕາ 

ສ�ວນຂອງຍອດໜີ້ໄລຍະ ກາງ-ຍາວ ກວມ 

40,24%/ຍອດລວມໜີ້; ຍອດໜີ້ຂອງ 

ສະກ�ນເງິນພາຍໃນ 44,9% (ເພີ່ມຂຶ້ນ 

0,1%), ຍອດໜີ້ສະກ�ນເງິນໂດລາກວມ 

53,7% (ເພີ່ມຂຶ້ນ 1%), ຍອດໜີ້ 

ສະກ�ນເງິນບາດກວມ 1,4% (ຫຼຸດລົງ 

1,1%). ສິນເຊື່ອລາຍຍ�ອຍບັນລ�ເກືອບ 

88 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມທະວີ 

40%, ກວມອັດຕາສ�ວນ 11,9%.

-  ຄ�ນນະພາບທາງດ�ານສິນ ເຊື່ອ 

ໄດ�ຮັບການເອົາໃຈໃສ�ຄ��ມຄອງຢ�າງເຂັ້ມ 

ງວດ, ປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ 

ຂອງທະນາຄານກາງ ຢ�າງເຄັ�ງຄັດອັດຕາ 

ສ�ວນໜີ້ເສຍຮັກສາໄດ� 1,98%/ຍອດ 

ລວມໜີ້). 

- ໃນປ� 2015, LaoVietbank ໄດ� 

ສ�ມໃສ�ຊີ້ນ�າເດັດຂາດ, ເຄັ�ງຄັດໃນວຽກ 

ງ ານການເກັບກ��ໜີ້.  ວຽກງານການ 

ວິເຄາະ, ຕີລາຄາສະພາບການຂອງລ�ກຄ�າ 

ແລະ ຫຼັກຊັບຄ��າປະກັນໄດ�ດ�າເນີນການ 

ທັນກັບເວລາທີ່ກ�ານົດ ແລະ ຄວາມສາ 

ມາດໃນການເກັບກ��ໜີ້ ແລະ ສ�າງມາດ 

ຕະການ, ຂັ້ນຕອນໃນການເກັບກ��ໜີ້ 

ທີ່ເໝາະສົມ. ສະນັ້ນ, ໃນປ� 2015 ທົ�ວ 

ລະບົບສາມາດເກັບກ��ໜີ້ໄດ�ຫຼາຍກວ�າ 1,3 

ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ ໜີ້ນອກແຜນຜັງ 

ເກີນ 11% ຂອງ ແຜນການທີ່ໄດ�ມອບ 

ໝາຍ (ແຜນການແມ�ນ 1,18 ລ�ານ 

ໂດລາ). 
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ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ບັນ ດາ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ໃຫ� ບ� ລິ ການ ໄດ� ຮັບ ການ ຊຸກ ຍູ�  ແລະ ພັດ ທະ ນາ ເປັນ ຢ�າງ ດີ, 
ເພີ່ມ ອັດ ຕາ ສ�ວນ ລາຍ ຮັບ ການ ບ� ລິ ການ ໃນ ຈ�າ ນວນ ລາຍ ຮັບ ທັງ ໝົດ, ຍົກ ສູງ ຄຸນ ນະ ພາບ ການ ເຄຶ່ອນ ໄຫວ

- ຕໍ�ກັບຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ 

ພະນັກງານ,  ໃນການຍົກລະດັບປ�ບປ�ງ 

ຄ�ນນະພາບ ຂອງການບໍລິການຢ�າງບໍ� 

ຢ�ດຢ��ງ ,  ກໍ�ຄືກ ານຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍ 

ຜະລິດຕະພັນໃໝ�ໃນລະບົບ  Core 

banking ທີ່ທັນສະໄໝ, ລາຍຮັບຄ�າ 

ບໍລິການສ�ດທິ ແລະ ທ�ລະກິດເງິນຕາ ປ� 

2015 ຂອງ LaoVietBank ໄດ�ບັນລ� 

ໝາກຜົນດີພໍສົມຄວນ: ຍອດລາຍຮັບຄ�າ 

ທ�ານຽມການບໍລິການ ແລະ ທ�ລະກິດ 

ເງິນຕາສ�ດທິບັນລ�ໄດ�ເກືອບ 6,3 ລ�ານ 

ໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົ�າ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 54% 

ທຽບໃສ�ໝົດ ປ� 2014 ແລະ ເກີນ 6% 

ແຜນການທີ່ໄດ�ຮັບ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບ 

ການບໍລິການສ�ດທິບັນລ�ຫຼາຍກ�ວາ 4,2 

ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 64% 

ແລະ ເກີນ 6% ແຜນການ ທີ່ໄດ�ຮັບມອບ 

ໝາຍ; ກ�າໄລສ�ດທິທ�ລະກິດເງິນຕາ ບັນລ� 

ຫຼາຍກວ�າ  2 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ, 

ພຶ້ນຖານລູກຄ�າໄດ�ຖືກເປີດກວ�າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຢ�າງເຂັ້ມແຂງ, 
ໄດ�ຢັ້ງຢືນຄວາມເຊື່ອຖື, ພາບພົດຂອງ LaoVietBank ໃນຕະຫຼາດລາວ

ແຜນ ວາດ ການ ປ�ຽນ ແປງ ລາຍ ຮັບ ຈາກ ການ ບ� ລິ ການ ແລະ ທຸ ລະ ກິດ ເງິນ ຕາ 
ຕ�າງ ປະ ເທດ ສຸດ ທິ ແລະ ລາຍ ຮັບ ບ� ລິ ການ ສຸດ ທິ

- ເນື່ອງຈາກການສ�າງນະໂຍບາຍ 

ລາຄາທີ່ມີໄຫວພິບ, ລາຍການຜະລິຕະພັນ 

ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຍົກສ�ງຄ�ນນະພາບ ໃນວຽກ 

ງານເບິ່ງແຍງລ�ກຄ�າ ເຮັດໃຫ�ພຶ້ນຖານ 

ລ�ກຄ�າສືບຕໍ�ເພີ່ມຂຶ້ນຜ�ານ ປ� ຜ�ານ ມາ ແລະ 

ເພີ່ມທະວີ ຍົກສ�ງຖານະຂອງ LaoViet 

Bank ໃນຕະຫຼາດລາວ. 

- ເຖິງທ�າຍປ� 2015 LaoViet 

Bank ມີລ�ກຄ�າເງິນຝາກເກືອບ 32 

ພັນຄົນ, ໃນນັ້ນມີລ�ກຄ�າອົງການຈັດຕັ້ງ 

ປະມານ 2,6 ພັນຄົນ, ລ�ກຄ�າບ�ກຄົນ 

ບັນລ�ເກືອບ 29,5 ພັນຄົນ. ໃນປ� 2015 

ພັດທ ະນ າລ�ກຄ�າ ໄດ� 7 , 860  ຄົນ , 

ອັດຕາສ�ວນການເພີ່ມທະວີລ�ກຄ�າໃໝ� 

ບັນລ� 33%. ປະລິມານການເຮັດທ�ລະກ�າ 

ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການເຮັດທ�ລະກ�າ 

ແມ�ນ ເ ພີ່ມ ຂຶ້ນ ສ�ງ ,  ເ ພີ່ມ ຂຶ້ນ  4 0% 

ທຽບໃສ�ປ� 2014.

1.3. ການ ບ� ລິ ການ
1.4. ເພີ່ມທະວີພຶ້ນຖານລູກຄ�າ

ເພີ່ມຂຶ້ນ 36% ທຽບໃສ�ປ� 2014.

2015
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ໃນ ໄລ ຍະວັນທີ 31/12/2015, 

LaoVie tBank ມີພະນັກງ ານທັງ 

ໝົດທົ�ວລະບົບ 358 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 328 

ຄົນ ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ 

ຂຶ້ນໄປ ກວມ 91% ແລະ ຈົບການສຶກສາ 

ຊັ້ນສ�ງ ຫຼື ທຽບເທົ�າມີ 30 ຄົນ ກວມ 9%. 

ຕໍ�ກັບຄ�ນນະພາບພະນັກງານດັ�ງທີ່ກ�າວມາ

ຂ�າງເທິງ ໄດ�ຮັບປະກັນວ�າ ເປ�ນແຫຼ�ງ 

ບ�ກຄະລາກອນ ທີ່ມີລະດັບ, ຕອບສະ 

ໜອງໄດ�ດີຕາມຄວາມຕ�ອງການ ໃນການ 

ເ ຄື່ອ ນ ໄ ຫ ວ ທ�ລ ະ ກິດ ຂ ອ ງ 

LaoVietBank

ການຮັບຮ��ຂອງແຫຼ�ງບ�ກຄະລາກອນ

ທີ່ມີລະດັບຄວາມສາມາດ ເປ�ນປ�ດໃຈ 

ທີ່ສ�າຄັນຕັດສິນເຖິງການພັດທະນາ ແລະ 

ຄວາມສ�າເລັດຂອງ LaoVietBank. 

ສະນັ້ນ, LaoVietBank ໄດ�ເອົາໃຈໃສ� 

ໃນການຮັບສະໝັກພະນັກງານ, ເພີ່ມ 

2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ
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ທະວີການຝ�ກອົບຮົມລົງເລິກທາງດ�ານ 

ຄວາມຮ��ວິຊ າສະ ເພາະ ,  ຄ�ນສົມບັດ , 

ວັດທະນະທ�າຂອງອົງກອນ, ຄວາມຮ�� 

ທາງດ�ານລະບຽບວິໄນ... ແລະ ການ 

ປ�ຽນແປງຄວາມຄິດໃນການເຮັດວຽກ 

ຂອງພະນັກງານທີ່ກ�າລັງ  ເຮັດວຽກຢ�� 

LaoVietBank ສ�າງຄວາມປ�ຽນແປງ 

ຢ�າງຕັ້ງໜ�າໃນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກ 

ງານວິຊາສະເພາະ.

ກ�ຽວກັບວຽກງານການຝ�ກອົບຮົມ: 

ໃນປ� 2015, LaoVietBank ໄດ�ປະ 

ສານງານຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ກັບສ�ນຝ�ກອົບຮົມ 

ພະນັກງານຂອງ ທະນາຄານຮ��ນສ�ວນ 

ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ 

(BIDV) ໃນການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ 

ຝ�ກອົບຮົມພະນັກງານຂອງ LaoViet 

Bank ທີ່ BIDV. ໃນນັ້ນ, ໄດ�ສົ�ງ 

ບັນ ດ າ ພ ະ ນັກ ງ າ ນ ຫຼັກ ແ ຫຼ�ງ ຂ ອ ງ 

LaoVietBank ເຂົ້າຮ�ວມການຝ�ກອົບ 

ຮົມໃນຫົວຂໍ� “ຄະນະນ�າ ທະນາຄານ 

ໃນອະນາຄົດ ”  ໂດຍແມ�ນ  B IDV 

ເປ�ນຜ��ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ; ການຝ�ກອົບຮົມທັກສະ 

ຈາກບັນດາ ຊ�ຽວຊານແຖວໜ�າຂອງ 

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວເປ�ນຜ��ສິດສອນ. 

ນອກຈາກນີ້, LaoVietBank ຍັງໄດ� 

ປະຕິບັດການຝ�ກອົບຮົມໃຫ�ພະນັກງານ 

ພາຍໃຕ�ຮ�ບແບບການ ຈັບ ຄ��ໂດຍກົງ 

ໃຫ�ພະ ນັກ ງານ ໃໝ� ແລະ ເປ�ດ ບັນ ດາ ຊຸດ  

ຝ�ກ ອົບ ຮົມ ເຜີຍ ແຜ�, ບ�າ ລ�ງວິ ຊາ ຊີບ ໃຫ� ແກ�  

ພະ ນັກ ງານ ໃນ ແຕ� ລະ ຕ�າ ແໜ�ງ.

ກ�ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາ ນະໂຍ 

ບາຍ, ນະໂຍບາຍເງິນເດືອນ ຕໍ�ກັບຜ�� 

ອອກແຮງງານ: ປະຕິບັດຢ�າງເຂັ້ມງວດ 

ຕໍ�ກັບບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍຂອງ 

ທະນາຄານກາງ ຕໍ�ກັບຜ��ອອກແຮງງານ, 

ສ�າ ງ ເ ງື່ອນໄຂສ�ງສ�ດ ເພື່ອຍົກ  ລະດັບ 

ຊີວິດການເປ�ນຢ��ທາງດ�ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈ 

ຂອງພະນັກ ງ ານ .  ຮັບປະກັນລະດັບ 

ລາຍຮັບສະເລ�ຍຂອງຜ��ອອກແຮງງານປ�ຕໍ� 

ໄປສ�ງກວ�າປ�ທີ່ຜ�ານມາ.

 ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານກວດແກ�

,ສັງລວມ, ສະເໜີ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ 

ກົດລະບຽບການປ�ບ ປ�ງຂັ້ນ, ຊັ້ນເງິນ 

ເດືອນໃຫ�ແກ�ພະນັກງານໃນທົ�ວລະບົບ. 

ພິເສດປ� 2015 ໄດ�ສ�າເລັດການປ�ບປ�ງ 

ຂັ້ນເງິນເດືອນຕ��າສ�ດຂອງ LaoViet 

Bank ຈາກ 1.4 ລ�ານກີບຂຶ້ນເປ�ນ 1.6 

ລ�ານກີບ, ໄດ�ປະກອບສ�ວນປ�ກລະດົມ 

ຈິດໃຈການເຮັດວຽກ ໃຫ�ແກ�ບັນດາ 

ພະນັກງານຂອງ LaoVie tBank 

ກໍ�ຄື ກ ານ ປ�ບ ປ�ງ ບັນ ດ າ ນ ະ ໂຍ ບ າຍ ສ�າ ລັບ  

ຜ�� ອອກ ແຮງ ງ ານ  ກໍ� ຄື ຮັບ ປ ະ ກັນ ສ�ງ ສ�ດ  

ສິດ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ  ໃຫ� ແກ� ຜ�� ອອກ ແຮງ ງານ.

ກ�ຽວກັບວຽກງານການແຂ�ງຂັນ: 

ປ�ກລະດົມຫຼາຍຂະບວນການແຂ�ງຂັນທີ່ 

ຟ�ດຟ��ນ ເຊັ�ນຂະບວນການ 360 ວັນ 

ເ ຮັດວຽກມີປ ະສິດທິຜົນ  ໂດຍແມ�ນ 

ທະນາຄານກາງເປ�ນຜ��ປ�ກລະດົມ; 100 

ວັນລະດົມທຶນມີປະສິດທິຜົນ; ການຄັດ 

ເລືອກພະນັກງານດີເດັ�ນປ� 2015; ຈັດ 

ການສອບເສັງພະນັກງານເກັ�ງ ດ�ານວິຊາ 

ສະເພາະ; ປ�ກລະດົມ ແລະ ຈັດການ 

ແຂ�ງຂັນທາງດ�ານຫົວຄິດປະດິດສ�າງ ໃນ 

ການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດ ແນໃສ�ຍົກສ�ງ 

ປະສິດທິພາບໃນການ ອອກແຮງງານ...

ກ�ຽວກັບວຽກງານການໝ�ນປ�ຽນ 

ແລະ ແຕ�ງຕັ້ງພະນັກງານ: ໄດ�ປະຕິບັດ 

ຢ�າງມີຫຼັກການ, ມີຫຼາຍເນຶ້ອໃນໃໝ�. 

ໂດຍ ສະ ເພາະ ວຽກ ງານກໍ� ສ�າງ ຜ�� ສືບ ທອດ, 

ສ�າ ງ ແ ຜ ນ ແ ຕ�ງ ຕັ້ງ ພ ະ ນັກ ງ າ ນ ຄົນ ລ າ ວ 

ໄດ� ປະ ຕິ ບັດ ເປ�ນປະ ຈ�າ ແລະ ຖືກ ຕ�ອງ  

ຕາມ ລະ ບ ຽບ ການ, ສ�າງ ກ�າ ລັງ ໃຈ ແລະ 

ປ�ກ ລ ະ ດົມ ຈິດ ໃ ຈ ພ ະ ນັກ ງ າ ນ ໃ ນ ກ າ ນ 

ອອກ ແຮງ ງານ ແລະ ອ� ທິດ ຕົ ນ ເພື່ອ ການ  

ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ຂອງ LaoVietBank.

2015
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BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດປ� 2015 ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດປ� 2015

ໃນປ� 2015 LaoVietBank ໄດ� 

ເປ�ດ 04 ໜ�ວຍບໍລິການໃໝ�ໃນພຶ້ນທີ່ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ 

ຈ�າປາສັກ ລວມມີ:  ການເປ�ດໜ�ວຍ 

ບໍລິການດົງໂດກ, ໜ�ວຍບໍລິການດອນ 

ໜ�ນ ,  ໜ�ວຍບໍລິກ ານລ າວ ໄອ ເຕັກ , 

ໜ�ວຍບໍລິການຫຼັກແປດ ທີ່ຂຶ້ນກັບສາຂາ 

ຈ�າປາສັກ. ສະນັ້ນ, ຮອດທ�າຍປ� 2015, 

ຕ າ ໜ�າ ງ ກ າ ນ ເ ຄື່ອ ນ ໄ ຫ ວ ຂ ອ ງ 

LaoVietBank ນອກຈາກສ�ານັກງານ 

ໃຫຍ�, ຍັງມີ 05 ສາຂາ, 09 ໜ�ວຍ 

ບໍລິການ, 01 ຈ�ດບໍລິການ ກະຈາຍ 8/18 

ແຂວງຂອງລາວ.

ຂະໜາດ ແລະ ສ�ວນແບ�ງການ 

ເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຫົວໜ�ວຍສະມາຊິ

ກ ເພີ່ມຂຶ້ນດີ, ໝາກຜົນທ�ລະກິດໄດ�ຍົກ 

ສ�ງຢ�າງຈະແຈ�ງ (100% ບັນດາສາຂາ, 

ໜ�ວຍບໍລິການ ທີ່ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ� ປ� 

2014 ມານີ້ລ�ວນແຕ�ເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດ 

ມີຜົນ ກ�າໄ ລ ,  ໄ ດ�ປ ະ ກ ອ ບ ສ�ວ ນ 

ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຂົ້າໃນຜົນກ�າໄລຂອງ 

ທົ�ວລະບົບ).

ໃນປ� 2015, LaoVietBank ກໍ� 

ໄດ�ຊຸກຍ��ການກໍ�ສ�າງ, ປ�ວແປງຍົກລະດັບ 

ບ�ອນເຮັດວຽກຂອງສ�ານັກງານໃນທົ�ວ 

ລະບົບຄື:  ປ�ວແປງ, ຍົກລະດັບບ�ອນ 

ເຮັດວຽກຂອງສ�ານັກງານໃຫຍ�; ເປ�ດພິທີ 

ດ�າເນີນການກໍ�ສ�າງສ�ານັກງານຂອງສາຂາ 

ອັດຕະປ�; ຜັນຂະຫຍາຍການກໍ�ສ�າງສ�ານັກ 

ງານໃໝ�ຂອງສາຂາຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນ 

ນະເຂດ; ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຊຶ້ດິນ 

ກໍ�ສ�າງ/ເປ�ດກ�ວາງສ�ານັກງານເຮັດວຽກ 

ໃຫ�ແກ�ບັນດາຫົວໜ�ວຍຢ��ແຂວງຈ�າປາ 

ສັກ,  ຫຼວງພະບາງ, ຄ�າມ�ວນ, ອ�ດົມໄຊ...

ໃນປ� 2015, LaoVietBank ໄດ� 

3. ວຽກງານການພັດທະນາສາຂາ

ສອບຖາມຂ�້ມູນ: ສํາລັບລ�ກຄ�າ ແລະ ນັກລົງທຶນສາມາດ ສອບຖາມ ຫຼື ເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ ທີ່:

 http://www.laovietbank.com.la

ລດ. ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຈ�ານວນ

1

2

3

4

5

6

7

ອັດຕະປ�

ຈ�າປາສັກ

ຄ�າມ�ວນ

ຫຼວງພະບາງ

ອ�ດົມໄຊ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຊຽງຂວາງ

1

2

1

1

1

2

1

ລວມ 14

ຕິດຕັ້ງຕ�� ATM ເພີ່ມ 05 ຕ��, ລວມຍອດຕ�� 

ATM ທົ�ວລະບົບມີ 50 ຕ��. ພ�ອມກັນນັ້ນ, 

LaoVietBank ໄດ�ສ�າເລັດການອອກ 

ບັດ Visa ຂັ້ນພຶ້ນຖານເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ 

ໃນປ� 2016.
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ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�
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111
ສືບຕໍ�ເພີ່ມທະວີທ�າແຮງທາງດ�ານການງິນ, ສ�� ຊົນເຖິງປ� 2018 ຂະໜາດທຶນຜ��ຖື 
ກ�າມະສິດບັນລ�ຕ��າສ�ດ 200 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົ�າ, ໃນນັ້ນທຶນ 
ຈົດທະບຽນຕ��າສ�ດ 150 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົ�າ; ຮັບປະກັນອັດຕາສ�ວນ 
ຄວາມປອດໄພຂອງທຶນ CAR ສ�ງກວ�າກ�ານົດຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ 
ຕາມຂັ້ນຕອນສາກົນ (Basel 2).

2
ຮັກສາຕ�າແໜ�ງທ�າອິດໃນສ�ວນຕະຫຼາດລ�ກຄ�າວິສາຫະກິດ ມີການພົວພັນເສດ 
ຖະກິດລາວ-ຫວຽດ; ເພີ່ມທະວີຂະໜາດ ແລະ ເປ�ດກວ�າງການນ�າເນີນທ�ລະກິດ 
ບົນພຶ້ນຖານ ນ�າໃຊ�ທ�າແຮງທີ່ມີຢ��ແລ�ວປະກອບກັບການເພີ່ມທະວີທີ່ໝັ້ນແກ�ນ, 
ຍົກສ�ງທ�າແຮງການແຂ�ງຂັນຂອງ LaoVietBank ເພື່ອສືບຕໍ�ຮັກສາຖານະ 
ຂອງທະນາຄານ ທີ່ມີຄ�ນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ເປ�ນແຖວໜ�າ 
ຂອງລາວ.

3 ຮ�� ໄດ� ເຖີງທ�າແຮງການພັດທະນາບັນດາການບໍລິການ ທະນາຄານລົງທຶນ ແນໃສ� 
ຄົ້ນ ຄ� ວາ ຂົງ ເຂດ ທ� ລະ ກິດ ແບບ ມື ອາ ຊີບ ແລະ ມີ ຄວາ ມ ສາ ມາດ ໃນ ການກໍ� ເກີດ  
ກํາ ໄລ ສ�ງ ໃນ ຕະຫຼາດ ການ ເງິນ ຂອງ ລາວ.

4 ພັດທະນາລະບົບເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຄ�ອງແຄ�ວ ເພື່ອຊຸກຍ��ການດ�າເນີນ 
ທ�ລະກິດ ແລະ ການຄ��ມຄອງຂອງທະນາຄານ

5
ເພີ່ມທະວີມ�ນຄ�າການລົງທຶນໃຫ�ຂາຮ��ນ, ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍ ໃຫ�ແກ� 
ຜ��ອອກແຮງງານ, ສືບຕໍ�ຮັບບົດບາດທີ່ສ�າຄັນ, ປະກອບສວ�ນຢ�າງຕັ້ງໜ�າໃນການ 
ຊຸກຍ��ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປະ ກອບສ�ວນໃຫ�ແກ�ສັງຄົມ.

6 ກໍ�ສ�າງ LaoVietBank ໃຫ�ກາຍເປ�ນວິສາຫະກິດທີ່ມີມ�ນຄ�າ ທາງດ�ານ 
ວັດທະນະທ�າເປ�ນແຖວໜ�າຂອງລາວ, ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ�ງຂັນ 
ກະໂດດຂັ້ນໃນຕະຫຼາດແຮງງານລາວ.
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ຮ�ບແບບການ  
ການຈັດຕັ້ງທີ ່ທັນສະໄໝ
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ສະ ພາ ບ� ລິ ຫານ

ບັນ ດາ ຄະ ນະ ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ສ ພ ບ

ຄະ ນະ ກວດ ກາກວດ ສອບ ພາຍ ໃນ
ຂຶ້ນ ກັບ ສພບ

ສະ ພາ ສິນ ເຊື່ອ ສູນ ກາງ,

ສະ ພາ ALCO,�

ຄະ ນະ 
ຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�

ພາກ ສ�ວນ 

ທຸ ລະ ກິດ/ບ� ລິ ການ 

(Front Office)

CORPORATE 
BANKING

RETAIL 
BANKING

ພາກ ສ�ວນ ຄຸ� ມ ຄອງ

ຄວາມ ສ�ຽງ

(Middle Office)

ພາກ ສ�ວນ ສະ ໜັບ 

ສະ ໜຸນ/ຮັບ ໃຊ�

(Back Office)

ບັນ ດາ ຫົວ ໜ�ວຍ ທຸ ລະ ກິດ:

ສ�າ ນັກ ງານ Vientaine + ບັນ ດາສາ ຂາ

/ ໜ�ວຍ ບ� ລິ ການ

ທ�ານ ເຈິ່ນ ລຸກ ລາງ 

ປະທານສະພາບ�ລິຫານ

ເກີດປ�: 1967

ຈົບການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ ແລະ ບໍລິຫານທ�ລະກິດ ດ�ານັ້ງ. 

ວິສະວະກອນມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາດ�ານັ້ງ.

ເຮັດ ວຽກຢ�� BIDV ແຕ�ປ� 1991 ແລະ ຜ�ານຫຼາຍຕ�າແຫນ�ງທີ່ແຕກຕ�າງກັນ.

ທ�ານ ໄດ�ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ເປ�ນຮອງຜ��ອ�ານວຍການ BIDV  ແຕ� ປ� 2011 ແລະ 

ເປ�ນທັງປະທານສະພາ ບໍລິຫານ LaoVietBank ນັບຕັ້ງແຕ�ເດືອນ 04/2012 

ຈົນເຖິງປ�ດຈ�ບັນ.

ທ�ານ ພັນ ຊະ ນະ ຄຸ ນ ນຸ ວົງ

ຮອງ ປະ ທານ ສະ ພາ ບ� ລິ ຫານ:

ເກີດ ປ�: 1961

ຈົບ ການ ສຶກສາປະ ລີ ນຍາ ໂທ  ການ ເງິນການ ທະນາຄານ.

ປະສົບການເຮັດ ວຽກ ໃນ ຂົງ ເຂດການເງິນການ ທະ ນາ ຄານຫຼາຍກວ�າ 20 ປ�.

ປ�ດຈ�ບັນ ເປ�ນຮອງຜ��ອ�ານວຍ ການໃຫຍ� BCEL  ແລະ ຮອງ ປະທານສະພາ ບໍລິຫານ 

LaoVietBank

ທ�ານ ດ� ວານ ຫວຽດ ນາມ

ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບ� ລິ ຫານ ທັງ ເປັນ ຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�

ເກີດ ປ�: 1976

ຈົບການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລການ ເງິນ ການ ບັນຊີ (ຮ�າໂນ�ຍ), ປະ ລີ ນຍາ ໂທ  

ຄ��ມຄອງ ບໍລິຫານ ທ�ລະ ກິດ.

ທ�າ ນ ໄ ດ� ຖືກ ແ ຕ�ງ ຕັ້ງ ເ ປ�ນ ຮ ອ ງ ຜ��ອ�ານ ວ ຍ ກ າ ນ ເ ດືອ ນ  1 0 / 2 0 1 2  ແ ລ ະ 

ໄດ�ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ເປ�ນ ຜ��ອ�ານວຍການ ໃຫຍ� ພ�ອມ ທັງເປ�ນສະມາຊິກ ສະພາ ບໍລິຫານ 

LaoVietBank ຕັ້ງແຕ�ເດືອນ 01/2013 ເຖິງປ�ດຈ�ບັນ

ສະ ພາ ສີນ ເຊື່ອພື້ນ ຖານ
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ທ�ານ ຫງວຽນ ຊວນ ຮ� ວາ

ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບ� ລິ ຫານ

ເກີດ ປ�: 1968

ຈົບການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຄ� ພາສາ ຕ�າງປະ ເທດ ຮ�າ ໂນ�ຍ ສາຍພາສາ ອັງກິດ  ແລະ 

ພາສາຣັດ ເຊຍ; 

ປະລິນຍາຕີດ�ານເສດຖະກິດ - ວິທະຍາໄລ ເສດຖະສາດແຫ�ງຊາດຮ�າໂນ�ຍ; 

ວິສະວະກອນ ສະຖາບັນວິທະຍາໄລຊັບ ພະ ວິ ຊາຮ�າໂນ�ຍ;

ປະລິນຍາ ໂທມະຫາວິທະຍາໄລ Nam Califonia.

ທ�ານ ໄດ� ເຂົ້າ ຮ�ວມ BIDV  ແຕ� ປ� 1995  ແລະ  ໄດ� ຜ�ານ ຕ�າ ແໜ� ງ ແຕກ ຕ�າງ ກັນ.

ທ�ານ ແມ�ນ ສະມາຊິກ ສະພາ ບໍລິຫານ LaoVietBank  ຕັງແຕ�ເດືອນ 04/2012 

ເຖິງປ�ດຈ�ບັນ.

ທ�ານ ຫງວຽນ ກີມ ຢ�ຽວ

ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບ� ລິ ຫານ

ເກີດ ປ�: 1970

ຈົບການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລການເງິນຮ�າ ໂນ�ຍ (ຫວຽດນາມ) 

ເດືອນ 10/2008 ທ�ານຖືກແຕ�ງຕັ້ງເປ�ນຮອງຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ� ຜ��ທີ 2 ຂອງ 

LaoVietBank; ເດືອນ 09/2009 ທ�ານ ຖືກ ແຕ�ງ ຕັ້ງ ເປ�ນ ຜ��ອ�ານວຍການ ໃຫຍ� 

ພ�ອມທັງເປ�ນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ LaoViet Bank ແຕ�ເດືອນ 04/2010 - 

12/2012

ປ�ດຈ�ບັນ ທ�ານເປ�ນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ LaoVietBank

ທ�ານ ບົວ ວັນ ສີ ມະ ລີ ວົງ

ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບ� ລິ ຫານ ທັງ ເປັນ ຮອງຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�

ເກີດ ປ�: 1960

ຈົບການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລການ ເງິນ ການ ບັນຊີ (ຮ�າໂນ�ຍ), ປະ ລີ ນຍາ ໂທ  

ຄ��ມຄອງ ບໍລິຫານ ທ�ລະ ກິດ.

ເຂົ້າເຮັດວຽກຢ�� BCEL ແຕ�ປ� 1990 ແລະ ຖືກຍ�າຍມາ LaoVietBank ແຕ�ປ� 

1999. ທ�ານໄດ� ຖືກ ແຕ�ງ ຕັ້ງ ເປ�ນຮອງ ຜ��ອ�ານວຍການ LaoVietBank ຕັ້ງແຕ�ເດືອນ 

12/2005 ແລະ ພ�ອມ ທັງ ເປ�ນສະມາຊິກ ສະພາ ບໍລິຫານ LaoVietBank 

ຕັ້ງ ແຕ�ເດືອນ 06/2008 ເຖິງ ປ�ດຈ�ບັນ.

ທ�ານ ສົມ ພອນ ຮຸ�ງ ຍາ ຈິດ

ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບ� ລິ ຫານ

ເກີດ ປ�: 1973

ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທທາງດ�ານຄ��ມຄອງເສດຖະກິດ

ເຂົ້າເຮັດວຽກຢ�� ທະນາຄານ ການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ທະຫາຊົນ ແຕ�ປ� 1999 ແລະ 

ໄດ�ດ�າລົງຕ�າແໜ�ງທີ່ແຕກຕ�າງກັນ. ມີປະສົບການທາງ ດ�ານການທະນາຄານ ແລະ 

ການເງິນຫຼາຍກວ�າ 16ປ�.

ປ�ດຈ�ບັນ  ທ�ານ  ສົມພອນ ຮ��ງ ຍາຈິດ  ເປ�ນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ 

LaoVietBank

ແນະນ�າບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແນະນ�າບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�
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ຄະນະກ�າມະການຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານ

ທ�ານ ເຈິນ ລ�ກ ລາງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ - ປະທານ

ທ�ານ ຫງວຽນ ຊວນ ຮ ວ�າ, ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ-ສະ ມາ ຊິກ 

ທ�ານ ບົວ ວັນ  ສີ ມະ ລີ ວົງ, ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ-ສະ ມາ ຊິກ

ທ�ານ ເຈີນ ລ�ກ ລາງ, ປະ ທານສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ-ຫົວ ໜ�າ ຄະ ນະ

ທ�ານ ພັນຊະ ນະ ຄ�ນ ນ� ວົງ, ຮອງ ປະ ທານ ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ-ສະ ມາ ຊິກ

ທ�ານ ດ� ວານ ຫວຽດ ນາມ, ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ, ຜ�� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�-ສະ ມາ ຊິກ

ທ�ານ ພັນຊະ ນະ ຄ�ນ ນ� ວົງ, ຮອງ ປະ ທານ ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ-ຫົວ ໜ�າ ຄະ ນະ

ທ�ານ ລາ ໄຈ ຄັນ ພະ ວົງ, ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ-ສະ ມາ ຊິກ

ທ�ານ ຫງວຽນ ກີມ ຢ�ຽວ, ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ-ສະ ມາ ຊິກ

ບັນດາຄະນະກ�າມະການຂອງສະພາບ�ລິຫານ

ຄະນະກ�າມະການຄຸ�ມຄອງຄວາມສ�ຽງ

ຄະນະບ�ລິຫານ ຂອງ LaoVietBank ມີ 06 ທ�ານ:

ທ�ານ ດ� ວານ ຫວຽດ ນາມ

ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບ� ລິ ຫານ, ທັງ ເປັນຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�

ເກີດ ປ�: 1976

ຈົບການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລການ ເງິນ ການ ບັນຊີ (ຮ�າໂນ�ຍ), ປະ ລີ ນຍາ ໂທ  

ຄ��ມຄອງ ບໍລິຫານ ທ�ລະ ກິດ.

ທ�າ ນ ໄ ດ� ຖືກ ແ ຕ�ງ ຕັ້ງ ເ ປ�ນ ຮ ອ ງ ຜ��ອ�ານ ວ ຍ ກ າ ນ ເ ດືອ ນ  1 0 / 2 0 1 2  ແ ລ ະ 

ໄດ�ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ເປ�ນ ຜ��ອ�ານວຍການ ໃຫຍ� ພ�ອມ ທັງເປ�ນສະມາຊິກ ສະພາ ບໍລິຫານ 

LaoVietBank ຕັ້ງແຕ�ເດືອນ 01/2013 ເຖິງປ�ດຈ�ບັນ

ທ�ານ ບົວ ວັນ  ສີ ມະ ລີ ວົງ

ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ບ� ລິ ຫານ, ທັງ ເປັນຮອງ ຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�

ເກີດ ປ�: 1960

ຈົບການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລການ ເງິນ ການ ບັນຊີ (ຮ�າໂນ�ຍ), ປະ ລີ ນຍາ ໂທ  

ຄ��ມຄອງ ບໍລິຫານ ທ�ລະ ກິດ.

ເຂົ້າເຮັດວຽກຢ�� BCEL ແຕ�ປ� 1990 ແລະ ຖືກຍ�າຍມາ LaoVietBank ແຕ�ປ� 

1999. ທ�ານໄດ� ຖືກ ແຕ�ງ ຕັ້ງ ເປ�ນຮອງ ຜ��ອ�ານວຍການ LaoVietBank ຕັ້ງແຕ�ເດືອນ 

12/2005 ແລະ ພ�ອມ ທັງ ເປ�ນສະມາຊິກ ສະພາ ບໍລິຫານ LaoVietBank 

ຕັ້ງ ແຕ�ເດືອນ 06/2008 ເຖິງ ປ�ດຈ�ບັນ.

ຄະນະກ�າມະການກວດກາ, ກວດສອບພາຍໃນ

ຄະນະບໍລິຫານ 
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ທ�ານ ວ� ແທັງ ເຈື້ອງ

ຮອງ ຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�

ເກີດ ປ�: 1970

ຈົບການສຶກສາສະຖາບັນທະນາຄານຮ�າໂນ�ຍ (ຫວຽດນາມ). ທ�ານໄດ�ເຂົ້າເຮັດວຽກຢ�� 

BIDV ແຕ�ປ� 1994 ແລະ ເປ�ນຮອງຫົວໜ�າສາຂາ BIDV ທັ�ງລອງ ແຕ�ປ� 2009 

ກ�ອ ນ ທີ່ຈ ະ ເ ຂົ້າ ມ າ ບໍລິຫ າ ນ  L a o V i e t B a n k .  ທ�າ ນ ໄ ດ�ຖືກ ແ ຕ�ງ ຕັ້ງ 

ເປ�ນຮອງອ�ານວຍການ LaoVietBank ແຕ�ເດືອນ 03/2013 ຈົນເຖິງປ�ດຈ�ບັນ.

ທ�ານ ດັງ ແທງ ຫວຽດ

ຮອງ ຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�

ເກີດ ປ�: 1973

ຈົບການສຶກສາມະຫາລິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ�ງຊາດ (ຫວຽດນາມ). 

ທ�ານໄດ�ເຂົ້າເຮັດວຽກຢ�� BIDV ແຕ�ປ� 1998 ແລະ ເປ�ນຮອງຫົວໜ�າສາຂາ BIDV 

ຮ�າຕິງ ແຕ�ປ� 2009 ກ�ອນທີ່ຈະເຂົ້າມາບໍລິຫານ LaoVietBank. 

ທ�ານໄດ�ຖືກແຕ�ງຕັ້ງເປ�ນຮອງອ�ານວຍການ LaoVietBank ແຕ�ເດືອນ 07/2013 

ຈົນເຖິງປ�ດ ຈ�ບັນ.

ທ�ານ ບຸຍ ແທັງ ຮ� ວາຍ

ຮອງ ຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ�

ເກີດ ປ�: 1979

ຈົບປະລິນຍາໂທດ�ານຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດຮ�າໂນ�ຍ

ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢ�� ສ�ນຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານ BIDV ແຕ�ປ� 2001-2015 ແລະ 

ໄດ�ຜ�ານຫຼາຍຕ�າແໜ�ງທີ່ແຕກ ຕ�າງກັນ

ປ�ດຈ�ບັນ ທ�ານ ບ�ຍ ແທ�ງ ຮ�ວາຍ ເປ�ນຮອງອ�ານວຍການ LaoVietBank ແຕ�ເດືອນ 

06/2015

ທ�ານ ຫງວຽນ ວັນ ບີ່ງ

ຮອງ ຜູ� ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ� ຜູ� ທີ ໜຶ່ງ:

ເກີດ ປ�: 1976

ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢ�� BIDV ແຕ�ປ� 2000, 16 ປ� ຂອງການເຮັ້ດວຽກໃນຂົງເຂດ 

ທະນາຄານ ແລະ ໄດ�ຜ�ານຫຼາຍຕ�າແໜ�ງທີ່ແຕກຕ�າງກັນ.

ໄດ�ເຂົ້າມາເປ�ນຄະນະບໍລິຫານ LaoVietBank ແຕ�ເດືອນ 10/2015
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ຖານະການເງິນປ� 2015
ບົດລາຍງານ
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ຄະນະອ�ານວຍການຂອງທະນາຄານ ແມ�ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍ 

ງານການເງິນຂອງແຕ�ລະປ�ການບັນຊີໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມຄວາມເປ�ນຈິງຂອງທະນາຄານ ລວມທັງຜົນປະກອບການ ແລະ 

ກະແສເງິນສົດໃນປ�. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນດັ�ງກ�າວ, ຄະນະອ�ານວຍການຂອງທະນາຄານ 

ຕ�ອງປະຕິບັດດັ�ງນີ້:

� ຄັດເລືອກເອົາບັນດານະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ�າງສະໝ��າສະເໝີ;

� ພິຈາລະນາ ແລະ ຄາດຄະເນບັນດາລາຍການປ�ຽນແປງຢ�າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຮອບຄອບ;

ຖະແຫລງການບັນດາມາດຕະຖານການບັນຊີທີ່ເໝາະສົມໄດ�ຖືກປະຕິບັດຕາມ, ມາດຕະຖານສິ່ງທີໄດ� 

ປະຕິບັດແຕກຕ�າງຈາກມາດ ຕະຖານໄດ�ເປ�ດເຜີຍ  ແລະ ອະທິບາຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ,ແລະ

� ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນບົນພື້ນຖານຄວາມຕໍ�ເນື່ອງໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດ, ຍົກເວັ້ນ 

ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຫາກຕັ້ງຂໍ�ສົມ ມ�ດຖານ ຫຼື ຄາດຄະເນວ�າທະນາຄານ ຈະບໍ�ສາມາດດ�າເນີນທ�ລະກິດຕໍ�ໄປໄດ�.

ຄ ະນະອ�ານວຍການທະນາຄານ  ຮັບປະກັນວ�າບັນດາຂໍ�ມ�ນທາ ງການ ເ ງິນທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ�ນັ້ນ 

ໄດ�ຖືກສະແດງເຖິງຄວາມ ຖືກຕ�ອງຢ��ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຮັບປະກັນວ�າທ�ກໆການບັນທຶກບັນຊີ ແມ�ນສອດຄ�ອງ 

ກັບລະບົບການບັນຊີທີ່ໄດ�ນ�າ ໃຊ�. ຄະນະອ�ານວຍການຂອງທະນາຄານຍັງຮັບຜິດຊອບຕໍ�ການຮັກສາຊັບສົມບັດ 

ຂອງທະນາຄານ ແລະ ດ�ວຍເຫດນັ້ນຕ�ອງມີຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ຄົ້ນຫາການສໍ�ໂກງ ແລະ 

ສິ່ງທີ່ຜິດປ�ກກະຕິອື່ນໆ.

ຄະນະອ�ານວຍການຂອງທະນາຄານ ຂໍຢ��ງຢ�ນວ�າ ໄດ�ປະຕິບັດຕາມຂໍ�ກ�ານົດທີ່ ກ�າວມາຂ�າງເທິງໃນການ 

ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນສ�າລັບປ� ທີ່ສີ້ນສ�ດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015.

ຄ�າຖະແຫຼງການຂອງຄະນະອ�ານວຍການ

ຄະນະອ�ານວຍການຂອງທະນາຄານມີຄວາມຍິນດີຖະແຫລງວ�າ ເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ�ນ 

ໄດ�ສະແດງພາບພົດອັນຖືກຕ�ອງ ແລະ ມີຄວາມຍ�ດຕິທ�າກ�ຽວກັບຖານນະທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 

ທັນວ າ  2015  ລວມທັງ ຜົນກ ານດ�າ ເ ນີນ ງ ານຂອງທະນ າຄ ານ  ແລ ະ  ກ ະແສ ເ ງິນສົດພ າຍໃນປ� 

ອີງຕາມກົດໝາຍການບັນຊີຂອງ  ສປປ ລາວ ແລະ  ແລະ ກົດລ ະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ �ຽວຂ �ອງ  

ກັບກ ານກ ະກ ຽມ ແລະ ການນ �າສ ະເ ໜີເ ອກ ະສ ານລ າຍງ ານກ ານເ ງິນ.

ຕາງໜ�າ ແລະ ໃນນາມຄະນະອ�ານວຍການ:

ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຄະນະອ�ານວຍການ

ຕ�່ກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ດ� ວານ ຫວຽດ ນາມ
ຜ�� ອ�າ ນ ວຍ ການ ໃຫຍ�

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,  ສປປ ລາວ
24 ກ�ມພາ 2016
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ພວກຂ�າພະເຈົ້າໄດ�ດ�າເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານຮ�ວມທ�ລະກິດ ລາວ -ຫວຽດ ທີີ່ຖືກ 

ກະກຽມນະວັນທີ 24  ກ�ມພາ 2015 ແລະ ປະກອບດ�ວຍໃບສະຫລ�ບຊັບສົມບັດນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015, ໃບລາຍງານ ຜົນໄດ�ຮັບ, 

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ  ແລະ ໃບ ລາຍ ງານ ສ�ວນປ�ຽນ ແປງ  ທຶນຕົນ ເອງ ສ�າລັບປ�ທີ່ສິ້ນສ�ດໃນວັນທີດັ�ງກ�າວ ແລະ ບົດ ອະ ທິ ບາຍ  

ຊ�ອນ ທ�າຍ ເອ ກະ ສານ ລາຍ ງານ ການເງິນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງແຕ�ໜ�າທີ 5 ຫາ 38. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະອ�ານວຍການຕ�່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ຄະນະອ�ານວຍການທະນາຄານ ແມ�ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນ�າສະເໜີ ເອກະສານລາຍງານ 

ການເງິນໃຫ�ຖືກຕ�ອງໂດຍສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍການບັນຊີຂອງລາວ ແລະ ກົດລ ະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ທີ່ກ �ຽວຂ �ອງກ ັບກ ານກ ະກ ຽມ ແລະ ການນ �າສ ະເ ໜີເ ອກ ະສ ານລ າຍງ ານກ ານເ ງິນ, ລວມທ ັງຄວາມຮັບຜິດຊອບກ�ຽວ ກັບ ການ ຄວບ ຄ� ມ  

ພາຍ ໃນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການສ�າງ ແລະ ນ�າສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເພື່ອ ຮັບ ປະ ກັນ ວ�າ ເອ ກະ ສານລາຍງ ານ ການ ເງິນ 

ປາສະຈາກຂໍ�ຜິດພາດອັນໃຫຍ�ຫຼວງ, ບໍ�ວ�າຈະເປ�ນຍ�ອນການສໍ�ໂກງ ຫຼື ຍ�ອນຄວາມຜິດພາດຕ�າງໆ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ�າພະເຈົ້າ  ແມ�ນ ອອກຄ�າເຫັນຕໍ�ກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນເຫຼົ�ານີ້ ບົນ ພື້ນຖານ 

ຜົນການກວດສອບຂອງພວກຂ�າພະເຈົ້າ. ພວກຂ�າພະເຈົ້າໄດ�ດ�າເນີນການກວດສອບໂດຍສອດຄ�ອງກັບມາດຕະຖານການ 

ກວດສອບສາກົນ. ມາດຕະຖານເ ຫຼົ�ານັ້ນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ພວກຂ�າພະເຈົ້າປະຕິບັດຕາມຂໍ�ບັນຍັດດ�ານຈັນຍາບັນ, ວາງແຜນ ແລະ 

ດ�າເນີນການກວດສອບເພື່ອໃຫ�ໄດ�ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ�າງສົມເຫດສົມຜົນວ�າເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ�ນປາສະຈາກ 

ຂໍ�ຜິດພາດອັນໃຫຍ�ຫຼວງ.

ການກວດສອບລວມມີ ຂັ້ນຕອນການດ�າເນີນການກວດສອບ ແລະ ເກັບກ�າຫຼັກຖານຢ��ງຢ�ນຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງຈ�ານວນເງິນ 

ແລະ ການເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ. ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຂຶ້ນກັບການພິຈາລະນາຂອງທີມງານກວດສອບ, 

 ເຊິ່ງລວມເຖິງການປະເມີນຄວາມສ�ຽງຂໍ�ຜິດພາດອັນໃຫຍ�ຫລວງໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ບໍ�ວ�າເກີດຈາກການສໍ�ໂກງ ຫລື 

ຍ�ອນການຈົດກ�າຍຜິດ. ໃນການປະເມີນຄວາມສ�ຽງເຫຼົ�ານັ້ນ, ຜ��ກວດສອບໄດ�ພິຈາລະນາເຖິງການຄ��ມຄອງພາຍໃນ ທີ່ພົວພັນເຖິງ 

ການກະກຽມ ແລະ ການນ�າສະ  ເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ຖືກຕ�ອງ ເພື່ອເປ�ນແບບແຜນຂັ້ນຕອນການກວດສອບ ທີ່ສົມເຫດ 

ຜົນຕາມສະພາບການ, ແຕ�ບໍ�ແມ�ນຈ�ດປະສົງເພື່ອການສະແດງຄວາມເຫັນທີ່ສົ�ງຜົນເຖິງການຄ��ມຄອງພາຍໃນຂອງທະນາຄານ. 

ການກວດສອບໄດ�ລວມເອົາທັງການປະ ເມີນນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ໄດ�ນ�າໃຊ� ແລະ  ການຄາດຄະ ເນອັນ ເໝາະສົມ 

ດ�ານການບັນຊີຂອງຄະນະອ�ານວຍການ, ກໍ�ຄືການປະເມີນທັງໝົດຂອງການນ�າສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 

ພວກຂ�າພະເຈົ້າເຊື່ອວ�າຫຼັກຖານທີ່ໄດ�ມາຈາກການກວດສອບນັ້ນແມ�ນ ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອເປ�ນພື້ນຖານ ໃຫ�ແກ� 

ການອອກຄ�າ ເຫັນຂອງພວກຂ�າພະເຈົ້າ. 

ຄ�າເຫັນ

ໃນຄ�າເຫັນຂອງພວກຂ�າພະເຈົ້າເຫັນວ�າ ເອກະສານລາຍງານການເງິນໄດ�ສະແດງຖານະການເງິນອັນຖືກຕ�ອງຕາມ 

ຄວາມເປ�ນຈິງຂອງ ທະນາຄານ ຮ�ວມທ�ລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ລວມທັງຜົນປະກອບການ ແລະ ກະແສ 

ເງິນສົດຂອງທະນາຄານ ສ�າລັບປ�ທີ່ສີ້ນສ�ດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ໂດຍສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍການບັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 

ກົດລ ະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ �ຽວຂ �ອງກ ັບກ ານກ ະກ ຽມ ແລະ ການນ �າສ ະເ ໜີເ ອກ ະສ ານລ າຍງ ານກ ານເ ງິນ.

ບົດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ
ຮຽນ: ສ  ະພາບໍລິຫານ  ທະນາຄານ ຮ�ວມທ�ລະກິດ ລາວ -ຫວຽດ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

24 ກ�ມພາ 2016

ໃບລາຍງານຜົນໄດ�ຮັບ 

ສ�າລັບປີ ທີ່ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015
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   ຫົວໜ�ວຍ: ລ�ານກີບ 

ກະກຽມໂດຍ:

ທ�ານ Ha Duc Tien
ຫົວໜ�າພະແນກບັນຊີ

ລາຍການລ�າດັບ ບົດອະທິບາຍ 2014 2015

ອະນ�ມັດໂດຍ:

ທ�ານ Doan Viet Nam

ຜ��ອ�ານວຍການ

 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ສປປ ລາວ

24 ກ�ມພາ 2016
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ເງິນສົດ  ແລະ ເງິນຝາກຢູ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

1.  ເງິນສົດ ໃນ ກ�າມື

2. ບັນຊີເງິນຝາກກັບ ທຫລ

ໜີ້ຕ�ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ອື່ນ

1. ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

2. ເງິນຝາກມີກํານົດ

ການ ລົງທຶນ ໃນຫລັກຊັບ

1. ຫລັກຊັບ ມີໄວ�ເພື່ອ ຂາຍ 

2. ຫລັກຊັບທີ່ຖືໄວ�ຈົນຄົບກํານົດ

ເງິນກູ� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າໃຫ�ລູກຄ�າ, ເງິນແຮສຸດທິ

ສ�າລັບໜີ້ທີ່ບ�່ເກີດດອກອອກຜົນ 

ຊັບ ສົມບັດ ຄົງ ທີ່

1. ຊັບ ສົມບັດຄົງທີ່ ບໍ�ມີ ຕົວ ຕົນ

2. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ມີ ຕົວ ຕົນ

3. ການກໍ�ສ�າງພວມດํາເນີນງານ 

ຊັບສິນອື່ນໆ

1. ດອກເບ�ຍຕ�ອງຮັບຄ�າງຮັບ

2. ຊັບສິນອື່ນໆ

13
14

15

16
16.1
16.2

17

18.1
18.2
18.3

19
20

939.279
132.363
806.916

217.815
167.697

50.118

251.731
2.931

248.800

5.959.620

233.569
24.449
98.971

110.149

126.591
57.152
69.439

7.728.605

536.789
131.565
405.224

 
459.345
119.654
339.691

 
320.834

3.374
317.460

4.083.353

132.020
23.821
83.896
24.303

 
79.248
39.745
39.503

5.611.589ລວມຊັບສິນທັງໝົດ

ຫົວໜ�ວຍ: ລ�ານກີບ

ລາຍການລ�າດັບ ບົດອະທິບາຍ 31/12/2015 31/12/2014

I

II

III

IV

ໜີ້ຕ�ອງ ສົ່ງ ໃຫ� ທະນາຄານ ອື່ນໆ

1. ເງິນ ຝາກ ກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນຝາກປະຢ�ດ

2. ເງິນຝາກ ມີກ�ານົດ

3. ເງິນກ��ອື່ນໆ

ໜີ້ຕ�ອງ ສົ່ງ ໃຫ� ລູກ ຄ�າ

1. ເງິນ ຝາກ ກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນຝາກມັດຈ�າ

2. ເງິນຝາກປະຢ�ດ

3. ເງິນຝາກມີ ກ�ານົດ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

1. ດອກເບ�ຍຄ�າງຈ�າຍ

2. ອາກອນຄ�າງ ຈ�າຍໃຫ�ລັດຖະບານ

3. ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ລວມໜີ້ສິນ

ທຶນ ແລະ ເງິນສ�າຮອງ

1. ທຶນທີ່ໄດ�ປະກອບ

2.ຄ ັງສະສົມ ຕາມລະບຽບການ

3.ຄ ັງ ຂະຫຍາ ຍທ�ລະກິດ 

4.ຄ ັງ ແຮທົ�ວໄປ ສ�າ ລັບ ກິດຈະກ�າທາງສິນເຊຶ່ອ

5.ຄ ັງສ�າຮອງອື່ນໆ

ລວມທຶນ

ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ

21

        

22

23
24
25

26

17.5

2.895.160
102.560

2.304.200
488.400

3.752.074
693.067
394.971

2.664.036

102.532
52.916
18.895
30.721

6.749.766

978.839
791.358 

30.527
8.515 

35.411
113.028

978.839

7.728.605

2.047.612
101.457

1.946.155
- 

2.782.104
652.543
329.298

1.800.263
 

80.782
34.072
18.306
28.404

 
4.910.498

701.091
565.255

13.313
13.170
25.566
83.787

 
701.091

 
5.611.589

ຫົວໜ�ວຍ: ລ�ານກີບ

ຫນີ້ສິນ ແລະ ທຶນລ�າດັບ ບົດອະທິບາຍ 31/12/2015 31/12/2014

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015

2015
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ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
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ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�
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I

A
1

B
1

ຄ�າ ໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ ໄດ� ໃຫ�

ຄ�າ ໝັ້ນສັນຍາທາງການເງິນທີ່ໄດ�ໃຫ�

ຄ�າໝັ້ນສັນຍາທາງການເງິນທີ່ໄດ�ໃຫ� ກັບລ�ກຄ�າ

 

ຄ�າໝັ້ນສັນຍາການຄ�້າປະກັນ

ຄ�າໝັ້ນສັນຍາການຄ��າປະກັນ ທີ່ໄດ�ໃຫ�ກັບລ�ກ ຄ�າ

39.447 
39.447 

647.678
647.678

687.125

32.520
32.520

116.593
116.593

149.113

ຫົວໜ�ວຍ: ລ�ານກີບ

ລາຍການນອກໃບສະຫ�ບຊັບສົມບັດລ�າດັບ ບົດອະທິບາຍ 31/12/2015 31/12/2014

ໃບສະຫ�ບຊັບສົມບັດ (ຕ�່)

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ລວມຍອດຄ�າໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ�ໃຫ�

II

A

1

ຫລັກຊັບຄ�້າປະກັນ ແລະ ການມັດຈ�າ

ຫລັກຊັບຄ�້າປະກັນ ແລະ ການມັດຈ�າສ�າລັບເງິນກູ�

ຫລັກຊັບຄ��າປະກັນ ແລະ ການມັດຈ�າສ�າລັບເງິນກ��ໃຫ�ລ�ກຄ�າ

 

ລວມຫລັກຊັບຄ�້າປະກັນ ແລະ ການມັດຈ�າ

7.819.177

7.819.177

7.819.177

10.107.821

10.107.821

10.107.821

ກະກຽມໂດຍ:

ທ�ານ Ha Duc Tien
ຫົວໜ�າພະແນກບັນຊີ

ອະນ�ມັດໂດຍ:

ທ�ານ Doan Viet Nam

ຜ�� ອ�ານວຍການ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ສປປ ລາວ

   24 ກ�ມພາ 2016
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ໃບລາຍງານສ�ວນປ�ຽນແປງທຶນຕົນເອງ

ສ�າລັບປີ ທີ່ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ຍອດເຫຼືອ 1 ມັງກອນ 2015

ກ�າໄລສ�ດທິພາຍໃນປ�

ຄັງແຮທົ�ວໄປສ�ດທິໃນປ�

ເກັບຄືນຄັງແຮທົ�ວໄປ

ສ�າງຄັງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມໂດຍອີງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະອ�ານວຍການ

ກ�າໄລໂອນໄປທະນາຄານການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ແລະ 

ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ

ການຖືລາຍຈ�າຍອາກອນສ�າລັບໂອນໄປກ�າໄລຕ�າງປະເທດ

ສ�າງກອງທືນຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການປ� 2015

ໂອນຈາກກອງທືນຂະຫຍາຍທ�ລະກິດໄປເປ�ນກອງທືນຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ

ເພີ່ມທືນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ�ວ

ສ�າງກອງທືນເງີນລາງວັນ

ສ�ວນຜິດດ�ຽງຈາກອັດຕາແລກປ�ຽນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

ຍອດເຫຼືອ 31 ທັນວາ 2015

565.255 

-

-

-

-

-

-

-

226.103

-

-

-

791.358

13.313

-

-

-

-

-

12.559

4.655

-

-

-

-

30.527

ທຶນຈ ົດທ ະບ ຽນ 

ຖອກແ ລ�ວ

ຄັງສະ ສ ົມຕ າມ 

ລະບຽບການ

13.170

-

-

-

-

-

-

-

(4.655)

-

-

-

8.515

25.566

-

50.454

(40.717)

-

-

-

-

-

-

-

108

35.411

83.787

125.587 

-

-

(1.600)

(73.655)

(7.365)

(12.559)

-

-

(1.167)

-

113.028

701.091

125.587 

50.454

(40.717)

(1.600) 

(73.655) 

(7.365) 

-

-

226.103

(1.167)

108 

978.839

ຄັງ ຂະຫຍາຍ 

ທຸລະກິດ
ເງິນແ ຮທ ົ່ວໄ ປ 

ສ�າລ ັບເ ງິນກ ູ�
ກ�າໄລສະ ສົມ ລວມ

ກະກຽມໂດຍ:

ທ�ານ Ha Duc Tien
ຫົວໜ�າພະແນກບັນຊີ

ອະນ�ມັດໂດຍ:

ທ�ານ Doan Viet Nam

ຜ��ອ�ານວຍການ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

24 ກ�ມພາ 2016

ຫົວໜ�ວຍ: ລ�ານກີບ
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ກ�າໄລສຸດທິຫລັງຫັກອາກອນ:
ດັດແກ�ສ�າລັບ:
ລາຍຈ�າຍຫັກຄ�າຫລ��ຍຫ�ຽນ ແລະ ຄ�າເສື່ອມ
ຄັງແຮສ�າລັບໜີ້ເສຍ
ເກັບຄືນຄັງແຮສ�າລັບໜີ້ເສຍ
ການນ�າໃຊ�ຄັງສ�າຮອງສ�າລັບລ�າງໜີ້ເສຍ
ຄັງແຮສ�າລັບຄ�າເສື່ອມຫຼັກຊັບ
ກະແສເງິນສົດຈາກກ�າໄລຈາກການດ�າເນີນງານກ�ອນການປ�ຽນ ແປງຊັບສິນ
ແລະ ໜີ້ສິນໃນການດ�າເນີນງານ

ເພີ່ມຂຶ້ນ/(ຫລ�ດລົງ)ຂອງຊັບສິນຈາກການດ�າເນີນງານ
    ຍອດເຫລືອກັບທະນາຄານອື່ນ
    ເງິນກ�� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າໃຫ�ລ�ກຄ�າ
    ລາຍຮັບຈາກດອກເບ�ຍຄ�າງຮັບ
    ຊັບສິນອື່ນໆ
(ເພີ່ມຂຶ້ນ)/ຫລ�ດລົງຂອງໜີ້ສິນຈາກການດํາເນີນງານ
     ເງິນທີ່ຕ�ອງສົ�ງທະນາຄານອື່ນ
     ເງິນຝາກຂອງລ�ກຄ�າ ແລະ ໜີ້ຕ�ອງສົ�ງອື່ນໆໃຫ�ລ�ກຄ�າ
     ອາກອນກํາໄລຈ�າຍພາຍໃນໄລຍະລາຍຈ�າຍດອກເບ�ຍຄ�າງຈ�າຍ
     ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກ�າການດ�າເນີນງານ

ກິດຈະກ�າການລົງທຶນ
ການຊື້ ແລະ ການກໍ�ສ�າງຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ລາຍຈ�າຍລ�ວງໜ�າສ�າລັບສັ�ງຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ການກໍ�ສ�າງພວມດ�າເນີນງານ
ການລົງທຶນໃໝ�ໃນຫຼັກຊັບ
ການສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ການສະສາງຫຼັບຊັບພາຍໃນປ�
ການໂອນການລົງທືນສາຂາຕ�າງປະເທດ
ເງິນປ�ນຜົນທີ່ໄດ�ຮັບ 
ກະແສເງິນສົດສຸດທິ(ໃຊ�ເຂົ້າໃນ)/ຈາກ ກິດຈະກ�າການລົງທຶນ

ກິດຈະກ�າທາງດ�ານການເງິນ
ທຶນທີ່ໄດ�ປະກອບເພີ່ມຂື້ນ
ການຈ�າຍເງິນປ�ນຜົນ
ກະແສເງິນສົດສຸດທິ (ທີ່ນ�າໃຊ�ເຂົ້າໃນ)/ຈາກ ກິດຈະກ�າທາງດ�ານການເງິນ
ປ�ຽນແ ປງສຸດທິ ຂອງເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ
ຜົນກະທົບຈາກສ�ວນຜິດດ�ຽງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ�າເງິນສົດໃນຕົ້ນປ�
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດໃນທ�າຍປີ

165.303

12.497
278.406

(193.307)
(66.335)

443
197.007

289.573 
(1.885.286)

(17.407)
(25.950)

847.548
969.970
(39.127)

18.844
(8.449)

346.723

(32.086)
(85.846)

-   
184

68.660
-   

450
(48.638)

226.103
(73.655)

152.448
450.533

-   
656.443

1.106.976

122.578
 

11.497 
115.182 
(77.992)
(14.662)

-
156.603

 

(170.163)
(1.629.751)

1.349 
(22.798)

1.021.473 
541.320 
(20.082)

10.949 
(26.665)

(137.765)

(30.962)
(23.577)

(161.460)
-   

264.078
11.265

223 
59.567

-
(26.870)

(26.870)
(105.068)

145
761.366

656.443
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1. ຂ�້ ມູນ ກ�ຽວກັບທະນາຄານ

ທະນາຄານ ຮ�ວມທ�ລະກິດລາວ-ຫວຽດ (ຕໍ�ໄປ 
ນີ້ ເອີ້ນວ�າ: “ທະນາຄານ”) ແມ�ນທະນາຄານ 
ຮ�ວມທຶນທີ່ດํາເນີນທ�ລະກິດ ແລະ ຈົດທະບຽນ 
ຢ��ໃນ ສປປ ລາວ ລະຫວ�າງທະນາຄານ ການລົງ 
ທຶນ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງຫວຽດນາມ, 
ທະນາຄ ານ  ການຄ�າຕ�າ ງປ ະ ເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ສ�ກຮ��ງເຮືອງ.

ການສ�າງຕັ້ງ ແລະ ການດ�າເນີນງານ  

ທ�ານ Tran Luc Lang

ທ�ານ ພັນຊະນະ ຄ�ນນ�ວົງ

ທ�ານ Doan Viet Nam

ທ�ານ ບົວວັນ ສີມະລິວົງ

ທ�ານ Nguyen Kim Dieu

ທ�ານ ສົມພົມ ຮ��ງຍາຈິດ

ທ�ານ ຫຼ�າໃຈ ຂັນພາຣາວົງ

ທ�ານ Nguyen Xuan Hoa

ປະທານ

ຮອງປະທານ

ສະມາຊິກ ແລະຜ��ອ�ານວຍ

ການໃຫຍ�

ສະມາຊິກ ແລະ ຮອງຜ��ອ�ານວຍ

ການໃຫຍ�

ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

 ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2014

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2014

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 01 ມັງກອນ 2015

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2014

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2014

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 07 ມັງກອນ 2015

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2012

ລາອອກ ວັນທີ 01 ມີຖຸນາ 2015

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2014

ສະພາກວດກ າ

ສະມາຊິກສະພາກວດກາຂອງທະນາຄານ ລະຫວ�າງປ�  2015 ແລະ ນະວັນທີທີ່ອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບ ນີ້ປະກອບມີ:

ໃບລາຍງານກະແສຄັງເງິນສົດ 

ສ�າລັບປີ ທີ່ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015
ຫົວໜ�ວຍ: ລ�ານກີບ

ລາຍລະອຽດ ບົດອະທິບາຍ 2015 2014

ກະກຽມໂດຍ:

ທ�ານ Ha Duc Tien
ຫົວໜ�າພະແນກບັນຊີ

ອະນ�ມັດໂດຍ:

ທ�ານ Doan Viet Nam

ຜ��ອ�ານວຍການ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

24 ກ�ມພາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ທະ ນາ ຄານ ດັ�ງ ກ�າວ ໄດ� ສ�າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ອີງ ຕາມ ໃບ 
ອະນ�ຍາດ ລົງ ທຶນ ຕ�າງ ປະ ເທດ  ເລກ ທີ  985-
326 ລົງວັນທີ 10 ມີຖຸນາ 1999 ແລະ ໃບ 
ອະນ�ຍາດລົງທຶນຕ�າງປະເທດ ສະບັບປ�ບປ�ງ 
ລ�າສ�ດ  ເລກທີ 004-15/KH- �T4 ລົງວັນທີ 
24 ສິງຫາ 2015 ໂດຍຄະນະກํາມະການຄ��ມ 
ຄອງການລົງທຶນຕ�າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ 
ທະນາຄານໄດ�ເລີ່ມການປະຕິບັດງານແຕ�ວັນທີ 
22 ມີຖຸນາ 1999 ພາຍໃຕ�ໃບທະບຽນທ�ລະ 
ກິດເລກທີ 297 ລົງວັນທີ 22 ມີຖຸນາ 1999 
ແລະ ທະບຽນທ�ລະກິດສະບັບປ�ບປ�ງໃໝ�ລ�າ 
ສ�ດ  ເລກທີ 691/CNN ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 
2015.

ທຶນທີ່ທະນາຄານໄດ�ປະກອບຕົວຈິງ ນະວັນທີ 
31 ທັນວາ 2015 ແມ�ນ 791,358 ລ�ານ  
ກີບ. (31 ທັນວາ 2014:  565,255 ລ�ານ  
ກີບ)

ທ�ລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງທະນາຄານແມ�ນເພື່ອສະ
ໜ ອ ງ ກ າ ນ ບໍລິກ າ ນ ທ ະ ນ າ ຄ າ ນ  ແ ລ ະ 
ການບໍລິການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການເງິນໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ ເຊິ່ງຖືກອະນ�ມັດໂດຍ 
ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ).

ສະພາບ�ລິຫານ

ສະມາ ຊິກ ສະພາບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານ ລະຫວ�າງປ�  2015  ແລະ ນະວັນທີທີ່ອອກບົດລາຍງານສະບັບ ນີ້ປະກອບມີ:

ຊື່ ຕ�າແໜ�ງ ວັນທີ່ແຕ�ງຕັ້ງ

ທ�ານ ພັນຊະນະ ຂ�ນນ�ວົງ

ທ�ານ ສົມພົມ ຮ��ງຍາຈິດ

ທ�ານ ຫຼ�າໃຈ ຂັນພະຣາວົງ

ທ�ານ Nguyen Kim Dieu

ຫົວໜ�າ

ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 11 ກັນຍາ 2015

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 07 ກັນຍາ 2015

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 11 ກັນຍາ 2013

ລາອອກວັນທີ 01 ມີຖຸນາ 2015

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນ ທີ 11 ກັນຍາ 2013

ຊື່ ຕ�າແໜ�ງ ວັນທີແຕ�ງຕັ້ງ

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�



01 02

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS Báo cáo Kiểm toán 2015 Báo cáo Kiểm toán 2015

01 02

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS Báo cáo Kiểm toán 2015 Báo cáo Kiểm toán 2015

70 71

ຄະນະ ອ�ານວຍການ

ສະມາ ຊິກຄະນະອ�ານວຍການຂ  ອງທະ ນາຄາ ນ ລະຫວ�າງປ� ແລະ ນະວັນທີທີ່ອອກບົດລາຍງານສະບັບນີ້ປະກອບມີ:

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເຄືອຂ�າຍ

ສ�ານັກງານໃຫຍຂອງທະນາຄານຕັ້ງຢ��ອາຄານເລກ
ທີ 44 ຖະໜົນລ�ານຊ�າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 
ສປປ ລາວ. ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014, 
ທະນາຄານມີ 5 ທະນາຄານ: (i) ທະນາຄານ 
ຈ�າປາສັກ, ສ�ານັກງານຕັ້ງຢ��ຕັ້ງຢ��ໃນແຂວງຈ�າປາ 
ສັກ; (ii) ທະນາຄານສະຫວັນນະເຂດ ສ�ານັກງານ 
ຕັ້ງຢ��ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; (iii) ທະນາຄານ 
ອັດຕະປ�, ສ�ານັກງານຕັ້ງຢ��ໃນແຂວງອັດຕະປ� (iv) 
ທະນາຄານຫຼວງພະບາງ, ສ�ານັກງານຕັ້ງຢ��ຫຼວງ 
ພະບາງ ແລະ (v) ທະນາຄານຊຽງຂວາງ ສ�ານັກງານ 
ຕັ້ງຢ�� ແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປລາວ ແລະ ສີ່ (04) 
ໜ�ວຍບໍລິການ ແລະ ສອງ (02) ຈ�ດອັດຕາ 
ແລກປ�ຽນໃນ ສປປ ລາວ.

ພະນັກງານ 

ຈ�ານວນ ພະນັກງານ ຂອງ ທະນາຄານ ໃນວັນ ທີ 31 
ທັນວາ 2015 ແມ�ນ 329 ຄົນ ( 31 ທັນວາ 
2014 ແມ�ນ 313 ຄົນ).

2. ສະຫລຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສ າຄັນ

ນະໂຍບາຍທາງການບັນຊີທີ່ສ�າຄັນເຊິ່ງໄດ�ນ�າໃຊ�ເຂົ້
າໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນສະ
ບັບນີ້ ມີດັ�ງລ��ມນີ້:

2.1 ການຢັງຢືນກ�ຽວກັບການຕິບັດສອດ 
ຄ�ອງກັບລະບຽບ.

ຄະນະອ�ານ ວຍກ ານຂອງທະນາຄານຂໍຢ��ງຢ�ນວ�າໄດ�
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍສອດ 
ຄ�ອງກັບກົດໝາຍການບັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ກົດລະບຽບຂອງ ທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ 
ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນ�າສະເໜີ 
ເອກະສານງານການເງິນ.

2.2 ພື້ນຖານຂອງການກະກຽມ

ທ�ານ Doan Viet Nam

ທ�ານ ບົວວັນ ສີມະລິວົງ

ທ�ານ Le Cong Nguyen

ທ�ານ Vo Thanh Truong

ທ�ານ Dang Thanh Viet

ທ�ານ Bui Thanh Hoai

ທ�ານ Nguyen Van Binh

ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�

ຮ ອງຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�

ຮ ອງຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�

ຮ ອງຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�

ຮ ອງຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�

ຮ ອງຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�

ຮ ອງຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນທີ 01 ມັງກ ອນ 2015

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນທີ 01 ມີຖູນາ 2013

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນທີ 01 ຕ�ລາ 2013

ລາອອກວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2015

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນທີ 01 ມີນາ 2013

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2013

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນທີ 01 ມີນາ 2015

ແຕ�ງ ຕັ້ງ ວັນທີ 01 ຕ�ລາ 2015

ຊື່ ຕ�າແໜ�ງ ວັນທີແຕ�ງຕັ້ງ

ທະນາຄານ ໄດ�ບັນທຶກການບັນຊີເປ�ນເງີນກີບ ແລະ 
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປ�ນ 
ຫົວໜ�ວຍລ�ານກີບ ຕາມດ�າລັດ ເລກທີ02/ນຍ 
ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 
22 ມີນາ 2000 ແລະ ກົດໝາຍການບັນຊີ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ກົດລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ�ຽວ 
ຂ�ອງທີ່ວາງອອກໂດຍທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ 
ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ສະເໜີເອກະ 
ສານລາຍງານການເງີນ (”ລະບົບບັນຊີລາວ”).     

  ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ໄດ�ຖືກ 
ກະກຽມໂດຍນํາໃຊ� ຫຼັກການ ບັນຊີ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ 
ການລາຍງານທາງການບັນຊີ ທີ່ ຖືກ ຍອມຮັບໃນ 
ສ ປ ປ  ລ າ ວ .  ດັ�ງ ນັ້ນ  ໃ ບ ລ າ ຍ ງ າ ນ ຜົນ ໄ ດ�  
ຮັບ,ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ,ໃບ ລາຍ ງານ ສ�ວນ ປ�ຽນ  
ແປງ ຂອງ ທຶນຕົນເອງ,  ໃບ ລາຍ ງານ ກະ ແສ ເງິນສົດ 
ແລະ ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍໃນເອກະສານລາຍງານ 
ແມ�ນບໍ�ໄດ�ສ�າ ງ ຂຶ້ນສ�າລັບ ທ�ານ ທີ່ ບໍ� ໄດ�  ຮ��ຫຼັກການ 
ບັນຊີ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດການບັນຊີ 
ຂອງລາວ.  ສະນັ້ນ ເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້ 
ບໍ�ມີ ຈ�ດປະສົງເພື່ອນ�າສະເໜີຖານະການເງິນ, ຜົນ 
ຂອງການດ�າເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສົດອີງຕາມ 
ຫຼັກການບັນຊີ ແລະ ການປະຕິບັດການ ບັນຊີ 
ທີ່ຍອມຮັບ ໄດ� ຂອງ ປະ ເທດ ອື່ນ ນອກ ຈາກ ສປປ 
ລາວ. 

2.3  ປີການບັນຊີ

ປ�ການບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ�ນເລີ່ມແຕ�ວັນທີ 1  
ມັງກອນ ແລະ ສິ້ນສ�ດ ວັນທີ 31 ທັນວາ.   

2.4 ການ ຮັບຮູ� ລາຍ ຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ 
ດອກ ເບ�ຍ

ລາຍ ຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ ດອກ ເບ� ຍແມ�ນຖືກຮັບຮ�� 
ຢ��ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ�ຮັບ ອີງຕາມການຕັ້ງໜີ້ຄ�າງ 
ຮັບຄ�າງຈ�າຍ ໂດຍນ�າໃຊ�ວິທີການຄິດໄລ�ແບບ 

ສະເໝີຕົວ ແລະ ອັດຕາດອກເບ�ຍແມ�ນໄດ�ຖືກ 
ກ�ານົດໄວ�ໃນສັນຍາຝາກ /ປ�ອຍກ��ນ�າລ�ກຄ�າ.

   ການຮັບຮ��ລາຍຮັບດອກເບ�ຍຄ�າງຮັບຈະຖືກ 
ຢ�ດຕິກໍ�ຕໍ�ເມ່ືອເງິນກ��ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນເປ�ນໜີ້ທີ່ບໍ�ເກີດ 
ດອກອອກຜົນ ຫລື ເມື່ອຜ��ບໍລິ ຫານເຊື່ອວ�າຜ��ກ��ຢ�ມ 
ແມ�ນບໍ�ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊํາລະຄືນດອກເບ�ຍ 
ແລະ ຕົ້ນທຶນໄດ�. ລາຍຮັບດອກເບ�ຍກ�ຽວກັບເງິນ 
ກ��ແມ�ນໄດ�ຖືກບັນທຶກລົງໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ� 
ຮັບເມື່ອໄດ�ຮັບເງິນຕົວຈິງ.

2.5 ການຮັບຮູ�ລາຍຮັບຈາກເງິນປັນຜົນ

ລາຍຮັບຈາກເງິນປ�ນຜົນກ�ຽວກັບການລົງທຶນ 
ແມ�ນຈະຖືກຮັບຮ��ຢ��ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ�ຮັບກໍ�ຕໍ�ເ
ມື່ອສິດຂອງທະນາຄານທີ່ຈະໄດ�ຮັບການຈ�າຍເງິນ
ດັ�ງກ�າວໄດ�ຖືກກ�ານົດຂຶ້ນ.

2.6 ກ�າໄລ ແລະ ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການ 
ຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

ກ�າໄລ ແລະ ຂາດທຶນສ�ດທິໄດ�ຈາກການຊື້ຂາຍເງິນ 
ຕາຕ�າງປະເທດ ລວມມີສ�ວນຕ�າງທາງດ�ານການ 
ແລກປ�ຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງ ແລະ ບໍ�ໄດ�ເກີດຂຶ້ນຈິງ ທີ່ 
ເກີດຂື້ນຈາກການຊື້ຂາຍ ແລະ ການຕີມ�ນຄ�າຊັບ 
ສິນ ແລະ ໜີ້ສິນເງິນຕ�າງປະເທດ. ກ�າໄລ ແລະ 
ຂາດທຶນສະແດງໃຫ�ເຫັນຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງ
ມ�ນຄ�າສະກ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດເປ�ນເງິນກີບລາວ
ຕາມໃນທ�າຍເດືອນເປ�ນຕົວກ�ານົດອັດຕາ ແລະ 
ສະຖານະທາງການ ເ ງິນປະຈ�ບັນໃນລະບົບ . 
ການຕີມ�ນຄ�າທາງການເງິນຈາກສະກ�ນເງິນຕາຕ�າງ
ປະເທດ ໃນທ�າຍເດືອນແມ�ນຍັງຄົງຖືກບັນທຶກ 
ຢ��ເປ�ນລາຍຮັບ / ລາຍຈ�າຍໃນປ�. 

2.7 ເງິນສົດ  ແລະ ທຽບ ເທົ່າ ເງິນສົດ

ເງິນສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົ�າ ເງິນສົດ ລວມມີເງິນສົດ 

ແລະ ການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນທີ່ມີສະພາບຄ�ອງສ�ງ 
ເຊິ່ງມີໄລຍະລົງທຶນບໍ�ເກີນ 30 ວັນ ທີ່ສາມາດ 
ປ�ຽນເປ�ນເງິນສົດໄດ�ຢ�າງງ�າຍດາຍ ແລະ ເງິນຝາກ 
ຢ��ກັບທະນາຄານອື່ນທີ່ມີກ�ານົດບໍ�ເກີນ 30 ວັນ.

2.8 ເງິນສົດ  ແລະ ທຽບ ເທົ່າ ເງິນສົດ

ເງິນສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົ�າ ເງິນສົດ ລວມມີເງິນສົດ 
ແລະ ການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນທີ່ມີສະພາບຄ�ອງສ�ງ 
ເຊິ່ງມີໄລຍະລົງທຶນບໍ�ເກີນ 30 ວັນ ທີ່ສາມາດ 
ປ�ຽນເປ�ນເງິນສົດໄດ�ຢ�າງງ�າຍດາຍ ແລະ ເງິນຝາກຢ�� 
ກັບທະນາຄານອື່ນທີ່ມີກ�ານົດບໍ�ເກີນ 30 ວັນ.

2 . 9  ເ ງິນ ກູ� ຢືມ   ແ ລ ະ   ເ ງິນ ລ�ວ ງ ໜ�າ  
ໃຫ�  ລູກ ຄ�າ

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ເງິນກ��ຢ�ມ ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າໃຫ�ລ�ກຄ�າ ແມ�ນຖືກ 
ຮັບຮ��ຕາມຕົ້ນທຶນ ແລະ ຖືກລາຍງານຕາມຍອດ 
ຄ�າງຊ�າລະ ລົບໃຫ�ຄັງແຮສ�າລັບເງີນກ��ທີ່ບໍ�ເກີດ 
ດອກອອກຜົນ.

2.10 ຄັງແຮສ າລັບເງີນກູ�ທີ່ບ�່ເກີດດອກ 
ອອກຜົນ

ອີງຕາມຂໍ� ກ�າ ນົດເລກທີ 324/ທຫລ (ທະນາຄານ 
ແຫ�ງ ສປປລາວ 324) ລົງວັນທີ19 ເມສາ 2011, 
ທະນາຄານ ຕ�ອງ ໄດ�ຈັດຊັ້ນເງິນກ�� ແລະ ສ�າງຄັງແຮ 
ສ�າລັບໜີ້ສ�ນ, ດັ�ງນັ້ນ, ເງິນກ��ແມ�ນຖືກຈັດຊັ້ນ 
ເປ�ນເງິນກ��ທີ່ເກີດດອກອອກຜົນຫລື ເງິນກ��ທີ່ບໍ� 
ເກີດດອກອອກຜົນອີງຕາມສະຖານະພາບການຊ�າ

ລະເງິນທີ່ຍັງຄົງຄ�າງ ແລະ ປ�ດໄຈທາງດ�ານຄ�ນ 
ນະພາບອື່ນໆ. ເງິນກ��ຖືກຈັດຊັ້ນເປ�ນເງິນກ��ປ�ກ 
ກະຕິ (ກ��ມ A) ຫຼື ຕິດຕາມພິເສດ (ກ��ມ B) ແມ�ນ 
ຈະຖືກພິຈາລະ ນາເປ�ນເງິນກ��ທີ່ເກີດດອກອອກ 
ຜົນ, ເງິນກ��ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນເປ�ນຕ��າກວ�າມາດຕະຖານ 
(ກ��ມ C) ຫລື ໜີ້ສົງໃສ (ກ��ມ D) ຫລື ໜີ້ສ�ນ (ກ��ມ 
E) ແມ�ນຈະຖືກພິຈາລະນາເປ�ນ ເງິນກ��ທີ່ບໍ� 
ເກີດດອກອອກຜົນ.

ອີງຕາມຂໍ�ຕົກລົງທີ 324/ທຫລ ຄັງແຮສ�າລັບ 
ເງິນກ��ທີ່ບໍ�ເກີດດອກອອກຜົນ ແມ�ນໄດ�ຖືກກ�ານົດ 
ໂດຍການຄິດໄລ�ເອົາຍອດ ເຫລືອຄ�າງຊ�າລະເງິນກ�� 
ແຕ�ລະລາຍການຄ�ນໃຫ�ອັດຕາຄັງແຮທີ່ກ�ານົດໄວ�
ສ�າລັບການຈັດຊັ້ນເງິນກ��ນັ້ນໆຄືດັ�ງລ��ມນີ້:

20%

50%

100%

C

D

E

ໜີ້ຕ��າກ�ວາມາດຕະຖານ

ໜີ້ສົງໃສ

ໜີ້ສ�ນ

ຈັດ ຊັ້ນໜີ້ ອັດ ຕາ ຄັງ ແຮກຸ�ມ

ການປ�ຽນແປງຄັງແຮສ�າລັບເງິນກ��ທີ່ບໍ�ເກີດດອກ 
ອອກຜົນ ແມ�ນໄດ�ຖືກບັນທຶກຢ��ໃນໃບລາຍງານ 
ຜົນໄດ�ຮັບເປ�ນ "ລາຍຈ�າຍຄັງແຮສ�າລັບເງິນກ�� 
ທີ່ບໍ�ເ ກີດ ດ ອ ກ ອ ອ ກ ຜົນ "  ຫຼື  ໋ " ເ ກັບ ຄືນ 
ຄັງແຮສ�າລັບ ເງິນກ��ທີ່ບໍ�ເກີດດອກອອກຜົນ ". 
ຄັງ ແຮສ ະສົມ  ເ ກັບຄືນສ�າລັບ ຄັງ ແຮສ�າລັບ 
ເງິນກ��ທີ່ບໍ�ເກີດດອກ ອອກຜົນແມ�ນ ໄດ�ຖືກບັນ 
ທຶກລົງໃນ ໃບສະຫລ�ບ ຊັບສົມບັດເປ�ນ "ເງິນກ�� 
ແລ ະ  ເ ງິນລ�ວ ງໜ�າ  ໃຫ�ລ�ກຄ�າ "  ( ຄັງ ແຮ 
ສ�າລັບເງິນກ��ທີ່ບໍ�ເກີດດອກ ອອກຜົນ )". 

ລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຄັງແຮ 
ສະເພາະ ແລະ ຕົວເລກຄັງແຮທີ່ໄດ�ຖືກບັນທຶກ 
ໂດຍ ທະນາຄານ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 
ແມ�ນໄດ�ລາຍງານຢ��ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ 
17.5.

2.11 ຄັງເງິນແຮທົ່ວໄປສ າລັບເງິນກູ�

ອີງຕາມຂໍ�ຕົກລົງເລກທີ 324/ທຫລ ທະນາຄານ 
ແມ�ນໄດ�ຖືກຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີການກ�ານົດຄັງແຮ 
ຕາມລະບຽບການ ສ�າລັບການສ�ຽງໄພເງິນກ�� 
ໃນຕາມອັດຕາ 3.00% ຂອງຍອດເງິນກ��ຕິດ 
ຕາມພິເສດຕາມມື້ເຮັດໃບສະຫລ�ບຊັບສົມບັດ 
ແລະ ຄັງແຮຕາມລະບຽບການສ�າລັບເງິນກ�� 
ປ�ກກະຕິແມ�ນຕ�ອງຖືກສ�າງຕາມການແຈ�ງການ 
ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ�ລະປ�. 
ສ�າລັບສີ້ນປ� 31 ທັນວາ 2015, ຄັງແຮ 
ຕາມລະບຽບການສ�າລັບໜີ້ປ�ກກະຕິ ແມ�ນຖືກ 
ສ�າງໃນອັດຕາ 0.50% ຫາ 1% ຕາມໃບແຈ�ງ 
ການ ເລກທີ 242/ທຫລ ລົງວັນທີ 2 ເມສາ 
2011 ອອກໂດຍທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 
ດັ�ງນັ້ນ, ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ�ອງໃຫ�ສ�າງຄັງແຮ 

ໃນອັດຕາ 0.5% ສ�າລັບເງິນກ��ປ�ກກະຕິທັງໝົດ.

   ທະນາຄານໄດ�ປະຕິບັດຕາມຂໍ�ກํານົດຂອງ 
ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນການສ�າງ 
ຄັງແຮສํາລັບເງິນກ��ປ�ກກະຕິ ແລະ ຕິດຕາມພິເສດ 
ປ�ສີ້ນສ�ດ 31 ທັນວາ 2015

   ອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີທີ່ ກ�ຽວຂ�ອງ 
ທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ�ງ  ສປປ ລາວ, 
ການປ�ຽນແປງຂອງຄັງແຮຕາມລະບຽບການສํາ 
ລັບເງິນກ��ແມ�ນໄດ�ບັນທຶກລົງໃນໃບລາຍງານ 
ຜົນໄດ�ຮັບເປ�ນ "ລາຍຈ�າຍຈາກການດ�າເນີນງານ 
ອື່ນໆ".ສ�າລັບລາຍຈ�າຍຄັງແຮ ແລະ “ລາຍຮັບ 
ຈາກການດํາເນີນງານອື່ນໆ” ສ�າລັບລາຍຈ�າຍຄັງ 
ແຮຕາມລະບຽບການສະສົມ ແລະ ຍອດເຫຼືອ 
ຈາກຄັງແຮຕາມລະບຽບການສະສົມ ແມ�ນຖືກ 
ບັນທຶກຢ��ໃນໃບສະຫລ�ບຊັບສົມບັດເປ�ນ "ຄັງແຮ 
ຕາມລະບຽບການສํາລັບເງິນກ��" ຢ��ໃນທຶນ ແລະ 
ຄັງສະສົມຂອງທະນາຄານ.

   ລາຍລະອຽດການປ�ຽນແປງຂອງຄັງແຮ 
ຕ າ ມ ລ ະ ບ ຽ ບ ຂ ອ ງ ສິນ ເ ຊື່ອ ໄ ດ�ຖືກ ສ ະ ແ ດ ງ 
ຢ��ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ 17.5.

2.12 ການລົງທຶນ ໃນຫລັກຊັບ  

2.12.1 ຫລັກຊັບ ທີ່ ຖື ໄວ�ຈົນ ຄົບ ກ�ານົດ

ການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ ທີ່ ຈະ ຖື ໄວ�ຈົນ ຄົບ ກ�ານົດ 
 ແມ�ນຫລັກຊັບໜີ້ທີ່ມີກ�ານົດ ຫລື ການຊ�າລະທີ່ 
ມີກ�ານົດ ແລະ ມື້ຄົບກ�ານົດ ເຊິ່ງທະນາຄານມີ 
ຄວາມປະສົງ ແລະ ສາມາດຖືໄວ�ຈົນຄົບກ�ານົດ 
ເພື່ອສ�າງຜົນໄດ�ຮັບດອກເບ�ຍ. ຫລັກຊັບດັ�ງກ�າວ 
ຈະບໍ�ຖືກຂາຍກ�ອນຮອດມື້ຄົບກ�ານົດ ຫລື ຖືກຈັດ 
ຊັ້ນເປ�ນຫລັກຊັບທາງການຄ�າ ຫລື ຫລັກຊັບ 

ພ�ອມທີ່ຈະຂາຍໄດ�. ຫລັກຊັບເຫລົ�ານັ້ນຖືກກ�າ 
ນົດມ�ນຄ�າ ແລະ ມື້ຄົບກ�ານົດ. ເມື່ອມັນຖືກຂາຍ 
ກ�ອນມື້ຄົບກ�ານົດຫລັກຊັບເຫລົ�ານັ້ນຈະຖືກຈັດ 
ຊັ້ນເປ�ນຫລັກຊັບການຄ�າ ຫລື ຫລັກຊັບພ�ອມ 
ທີ່ຈະຂາຍ.

   ຫລັກຊັບທີ່ຖືໄວ�ຈົນຄົບກํານົດໃນ ເບື້ອງຕົ້ນ 
ແມ�ນຖືກຮັບຮ��ຕາມມ�ນຄ�າຕົ້ນທຶນ ແລະ ກໍ�ຈະສືບ 
ຕໍ�ຮັບຮ��ຕາມມ�ນຄ�າຕົ້ນທຶນໃນປ�ຕໍ�ໄປ.

   ເປ�ນແຕ�ລະໄລຍະ, ຫລັກຊັບທີ່ຖືໄວ�ຈົນ 
ມື້ຄົບກํານົດແມ�ນຂຶ້ນກັບການທົບທວນຄືນການ 
ເຊື່ອມມ�ນຄ�າ. ຄັງແຮຄ�າເຊື່ອມຂອງຫລັກຊັບ 
ເ ຫ ລົ�າ ນັ້ນ  ແ ມ�ນ ກํານົດ ຂຶ້ນ ເ ມື່ອ ເ ຫັນ ວ�າ ມ�ນ 
ຄ�າຍ�ດຕິທํາຕํ່າກ�ວາມ�ນຄ�າເດີມຫລາຍ ຫລື ຕໍ� 
ເນື່ອງເປ�ນເວລາຍາວນານ. ຄັງແຮຄ�າ ເຊື່ອມ 
ແມ�ນ ໄດ�ຖືກຮັບຮ��ເ ປ�ນ  "ກํາໄລ / (ຂ າດທຶນ ) 
ຈາກການລົງທຶນໃນ ຫລັກຊັບ"  ໃນໃບລາຍງານ 
ຜົນໄດ�ຮັບ.

2.12.2 ຫລັກຊັບມີໄວ�ເພື່ອຂາຍ

ຫລັກຊັບມີໄວ�ເພື່ອຂາຍ ລວມມີການລົງທຶນ 
ໃນເງິນທຶນ ແລະ ເຄື່ອງມືການລົງທຶນອື່ນໆ 
ເຊິ່ງທະນາຄານມີຈ�ດປະ ສົງຖືໄວ�ເພື່ອການລົງທຶນ 
ແລະ  ເພື່ອພ�ອມໃນການຊື້ຂ າຍ .  ຫລັກຊັບ 
ເຫລົ�ານັ້ນແມ�ນບໍ�ໄດ�ຊື້ຂາຍເປ�ນປະຈ�າແຕ�ສາມາດ
ຖືກຂາຍໄດ�ທ�ກເວລາຕາມທີ່ມີຜົນກ�າໄລ. 

   ຫລັກຊັບທຶນພ�ອມທີ່ຈະຂາຍ ແມ�ນຖືກ 
ຮັບຮ��ຕາມມ�ນຄ�າຕົ້ນທຶນ ແລະ ກໍ�ຈະສືບຕໍ�ຮັບ 
ຮ��ຕາມມ�ນຄ�າຕົ້ນທຶນໃນປ�ຕໍ�ໄປ. 

   ຫລັກຊັບພ�ອມທີ່ຈະຂາຍແມ�ນຂຶ້ນກັບການ   

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015
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ຄົງ ທີ່ ບໍ�ມີ ຕົວ ຕົນອື່ນໆ.

   ຊັບ ສົມບັດຄົງ ທີ່  ແມ�ນ ສະ ແດງ ຕາມ ມ�ນ ຄ�າ ຕົ້ນ 
ທຶນ ລົບ ຄ�າ ຫລ��ຍຫ�ຽນ ສະ ສົມ; ຖ�າ ມີ.

    ຕົ້ນທຶນ ຂອງ ຊັບ ສົມບັດ ຄົງ ທີ່ປະກອບ ມີ  ລາຄາ   
ຊື້  ບວກ ກັບຄ�າ  ໃຊ� ຈ�າຍ ທີ່ ຕິດ ພັນ ໃນ ການ ເຮັດ ໃຫ�  
ຊັບ ສົມບັດ ຄົງ ທີ່ ສາມາດ ນ�າ ໃຊ� ໄດ�.

   ບັນດາລາຍຈ�າຍ ກັບການ ຊື້ເພີ່ມ ຕື່ມ, ການ  
ປ�ບ ປ�ງຄືນ ໃໝ�ສາມາດ ຈົດ ເຂົ້າ ເປ�ນ ທຶນ  ແລະ ລາຍ  
ຈ�າ ຍ ສ�າລັບ ຄ�າ ບ�າລ�ງ ຮັກ ສ າ   ແ ລ ະ  ສ�ອມ ແປ ງ  
ສາມາດ ຈົດ ເຂົ້າ  ແລະ ສະ ແດງ ຢ�� ໃນ ບົດ ລາຍ ງານ  
ຜົນ ໄດ� ຮັບ , ຖ�າ ມີ.

   ເມື່ອຊັບສົມບັດ ຄົງ ທີ່ ຖືກ ຂາຍ ຫລື ສະ ສາງ 
ອອກ, ຕົ້ນທຶນເດີມ ແລະ ຄ�າ ຫລ��ຍຫຽ�ນສະ ສົມ 
 ແມ�ນ ຖືກ ລົບລ�າງ ອອກ ຈາກ ໃບ ລາຍ ງານ ສະ ຫລ�ບ 
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ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ທົບທວນຄືນຄ�າເຊື່ອມມ�ນຄ�າເປ�ນແຕ�ລະໄລຍະ. 
ຄັງແຮສํາລັບຄ�າ ເຊື່ອມຂອງຫລັກຊັບເຫຼົ�ານັ້ນ 
ແມ�ນຖືກກํານົດຂຶ້ນເມື່ອເຫັນວ�າມ�ນຄ�າຍ�ດຕິທํາ
ຕํ່າກ�ວາມ�ນຄ�າເດີມຫລາຍ ແລະ ຕໍ�ເນື່ອງກັນ 
ເປ�ນເວລາຍາວນານ. ຄັງແຮຄ�າເຊື່ອມມ�ນຄ�າ 
ແມ�ນຖືກຮັບຮ��ເປ�ນ "ກํາໄລ/(ຂາດທຶນ) ສ�ດທິຈາກ 
ການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ" ຢ��ໃນໃບລາຍງານ 
ຜົນໄດ�ຮັບ. 

2.13 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ 

ຊັບ ສົມບັດຄົງ ທີ່ ລວມ  ມີ ຊັບ ສົມບັດ ຄົງ ທີ່ ມີຕົວ ຕົນ 
ແລະ  ຊັບ  ສົມບັດ ຄົງ ທີ່ ບໍ�ມີ ຕົວ ຕົນ .  ຊັບ ສົມບັດ 
ຄົງ ທີ່ມີ ຕົວ ຕົນປະກອບ ດ�ວຍ ຕຶກ ອາ ຄານ ແລະ 
ສີ່ງປ�ກສ�າງ, ອ�ປະກອນຮັບໃຊ� ຫ�ອງການ, ພາຫະນະ 
 ແລະ ເຟ�ນີເຈີ. ຊັບ ສົມບັດ ຄົງ ທີ່ ບໍ�ມີ ຕົວ ຕົນ ປະກອບ  
ດ�ວຍ ຊອບ ແວ ຄອມ ພິວ ເຕີ,  ແລະ ຊັບ  ສົມບັດ  

ຊັບ ສົມບັດ  ແລະ ສ�ວນ ຕ�າງ ຈາກ ກ�າ ໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ 
ຈາກ ການ ສະ ສາງ  ຫລື ຂາຍ ຈະ ຖືກ ບັນທຶກ ຢ�� ໃນ  
ໃບ ລາຍ ງານ ຜົນ ໄດ� ຮັບ.

2.14 ຄ�າ ຫລຸ�ຍຫ�ຽນ  ແລະ ຄ�າ ເສຶ່ອ ມ  

ການ ຫັກຄ�າ ຫລ��ຍຫຽ�ນ ແລະ  ມ�ນຄ�າຂອງຊັບ 
ສົມບັດຄົງທີ່ຖືກ ຄິດ ໄລ� ສະໝ��າສະ ເໝີທີ່ ສະ ແດງ ອັດ
ຕາ ກັບ ອາ ຍ� ການ ນ�າ ໃຊ� ທີ່ ສອດຄ�ອງ ກັບ ກົດໝາຍ 
ສ�ວ ຍ ສ າ ອ າ ກ ອ ນ ຂ ອ ງ ລ າ ວ ສ ະ ບັບ ເ ລ ກ ທີ 
0 5 / ສ ພ ຊ ,  ລົງ ວັນ ທີ 2 0  ທັນວ າ  2 0 1 1 
ເຊິ່ງມີຜົນນ�າໃຊ�ໄດ�ນັບແຕ� ແລະ ພ າຍ ຫລັງວັນທີ 1 
ມັງກອນ 2013 ອອກ ໂດຍ ປະ ທານ ສະພາ  
ແຫ�ງ ຊາດ.  ອັດຕາ ປະຈ�າ ປ� ທີ່ນ�າ ໃຊ�ມີດັ�ງ ລ��ມ ນີ້:

50%

ບໍ� ຫັກຄ�າຫລ��ຍຫ�ຽນ

20%

5%

20%

20%

20%

ຊອບແວ

ສິດທິ ການ ໃຊ� ທີ່ ດິນ

ຊັບສິນທີ່ບໍ�ມີຕົວຕົນອື່ນໆ

ອາຄານ  ແລະ ສິ່ງ ປ�ກ ສ�າງ 

ອ�ປະກອນ ສ�ານັກງານ

ພາຫະນະ

ເຟ�ນີເຈີ  ແລະ ເຄື່ອງຕົບແຕ�ງ

2.15 ຄັງ ສ�າຮ ອງ

ພາຍ ໃຕ� ຂໍ� ກ�ານົດ ຂອງ ກົດໝາຍວ�າ ດ�ວຍ ທະ 
ນາຄານ ທ�ລ ະ ກິດລົງ ວັນ ທີ 16  ມັງກອນ 
2007 ທະນາຄານ ທ�ລະ ກິດຈະ ຕ�ອງ ຮັກ ສາ 
ກ�າ ໄລ ສ�ດທິຕາມ ຄັງ ສະສົມ ດັ�ງ ລ�� ມ ນີ້:

 - ຄັງ ສ�າຮອງ ຕາມ ລະບຽບ ການ 

% ເປີຊັນຂອງກ�າໄລຫຼັງອາກອນ                                              

10,00% 

� - ຄັງ ຂະຫຍາຍ ທ�ລະ ກິດ ແລະ ຄັງ 
ອື່ນໆ

ອີງ ຕາມ ລະບຽບ ຄວາມ ພຽງພໍ ຂອງ ທຶນເລກທີ 
01/ທຫລ ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2001 
ເຊິ່ງ  ອອກ ໂດ ຍ ທະ ນາ ຄານ ແຫ�ງ ສປ ປ ລາ ວ 

ແລະ ພາກສ�ວນອື່ນໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. ທະນາ ຄານ  
ທ�ລ ະ ກິດ ຖືກ ຮ ຽ ກ ຮ� ອ ງ ໃ ຫ� ສ�າ ງ ຄັງ ສ�າຮ ອ ງ 
ຕາມ ລະບຽບ ການ ຢ�� ອັດຕາ ຈາ ກ 5%   ຫາ 
10% ຂອງກ�າໄລຫລັງອາກອນ ອີງຕາມຂໍ�ຕົກ 
ລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ. ດັ�ງນັ້ນ, ທະນາຄານ 
ຈຶ່ງໄດ�ແບ�ງສ�ວນເຂົ້າຄັງສํາຮອງຕາມລະບຽບ
ການໃນປ� 2015 ຕາມອັດຕາສ�ວນລ��ມນີ້:

ຄັງສ�າຮອງ

2.16 ລາຍການ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ ເປັນ ເງິນ 
ຕາ ຕ�າງປະ ເທດ

ທະນາຄານ  ຮັກສາ ລະບົບ ການ ບັນຊີ  ແລະ 
ການ ບັນທຶກ ລາຍການເຄື່ອນ ໄຫວທັງໝົດ ໃນ 
ສະກ�ນ ເງິນ ເດີມ. ຊັບ ສິນທາງ ການ ເງິນ ແລະ 
ໜີ້ສີນ  ທ່ີ່ ເ ປ�ນ ເ ງິນຕາ ຕ�າ ງປະ ເທດໄດ�ຖືກ 
ຕີມ�ນຄ�າຢ��ທ�າຍປ� ມາເປ�ນ ສະກ�ນເງິນກີບ 
ດ�ວຍອັດຕາແລກປ�ຽນ ໃນມື້ສ�າງໃບສະຫລ�ບ 
ຊັບສົມບັດ (ເບິ່ງລາຍການອັດຕາແລກປ�ຽນ 
ວັນທີ່ 31 ທັນວ�າ 2015). ລາຍຮັບ ແລະ 
ລາຍຈ�າຍທີ່ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດໃນປ� 
ແ ມ�ນ ຖືກ ຕີມ�ນ ຄ�າ ເ ປ�ນ ສ ະ ກ�ນ ເ ງິນ ກີບ 

2.17 ອາກອນກ າ ໄລ (ອກ ລ)

ການ ຄິດ ໄລ�ຄັງແຮສ�າລັບເສຍອາກອນ ກ�າ ໄລ 
ຂອງ ປ� ປະຈ� ບັນ  ແມ�ນ ອີງ ຕາມກົດໝາຍສ�ວຍ 
ສາອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ  ທະນາຄານມີ 
ພັນ ທ ະ ຈ�າ ຍ ອ າ ກ ອ ນ ສ�ງ ສ�ດ ລ ະ ຫ ວ�າ ງ 
24%ເປ�ເຊັນ ຂອງກ�າໄລກ�ອນຫັກອາກອນ 
ຕາມກົດໝາຍສ�ວຍສາອາກອນສະບັບ ໃໝ� 
ສະບັບເລກທີ 05/ສ ພ ຊ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 
2 0 1 1  ເ ຊິ່ງ ມີຜົນ ສ າ ມ າ ດ ນ�າ ໃ ຊ�ໄ ດ� 
ເລີ່ມແຕ�ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2013. ການ 
ມອບອາກອນຂອງທະນາຄານ ແມ�ນໄດ� 
ຖືກກວດສອບໂດຍກົມສ�ວຍສາອາກອນ ແລະ 
 ກົດ ລະບຽບທີ່  ກ�ຽວ ພັນ ກັບ  ຫລາຍປະເພດ 
ຂອງລາຍການເຄື່ອນໄຫວແມ�ນການ ຕີ ຄວາມ 
ໝາຍ ທີ່ ແຕກ ຕ�າ ງ ກັນ .  ຈ�ານວນ ເ ງິນ ທີ່ ໄດ�  
ສະ ແດງຢ��ໃນ ເອກະສານລາຍງານການ 
ເງິນສາມາດຈະຖືກປ�ຽນ ແປງ ຫລັງ ຈາກ ມື້ ໄລ�  

ໂດຍອັດຕາແລກປ�ຽນໃນມື້ລາຍການເຄື່ອນ 
ໄຫວ. ສ�ວນຕ�າງລະຫວ�າງການຕີມ�ນຄ�າ 
ຈາກອັດຕາແລກປ�ຽນຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ 

ທາງການເງິນໃນມື້ສ�າງໃບສະຫລ�ບຊັບສົມ 
ບັດ ຖືກຮັບ ຮ��ຢ��ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ�ຮັບ

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)
8.073,00
246,78
12.249,00
7.845,00
65,50
6.390,00
0,38
6.677,00

ໂດລາສະຫະລັດ

ບາດ

ປອນ

ຝຣັ�ງສະວິດ

ເຢ�ນຍີ່ປ��ນ

ໂດລາອົດສະຕາລີ

ດົງ

ໂດລາການາດາ

31/12/2015 (ລ�ານກີບ)
8.140,00 
226,26 
11.748,00 
7.743,00 
65,43 
5.724,00 
0,36 
5.495,00 

ລຽງ ຂອງ ກົມ ສ�ວຍ ສາ ອາກອນ.

2.18 ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດພະນັກງານ 

ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຫລັງການຈ�າງງານ

ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຫລັງການຈ�າງງານໄດ�ຖືກຈ�າຍ 

ໃຫ�ພະນັກງານທີ່ອອກແລ�ວຂອງທະນາຄານ 

ໂດຍກອງທຶນສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊິ່ງ 

ຢ��ພາຍໃຕ�ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ 

ດີການສັງຄົມ. ທາງທະນາຄານໄດ�ຈ�າຍຄ�າ 

ປະກັນສັງຄົມໃຫ�ແກ�ຕົວແທນປະກັນສັງຄົມ 

ໃນອັດຕາ 5.00% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານ 

ຂອງພະນັກງານແຕ�ລະເດືອນ. ທະນາຄານ 

ຈະບໍ�ມີພັນທະອື່ນກ�ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຫລັງ

ການຈ�າງງານ.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຍົກເລີກສັນຍາ

ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານ 

ສະບັບປ�ບປ�ງເລກທີ 43/ສພຊ ອອກໂດຍ 

ປະທານປະເທດ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ລົງວັນທີ 
8 2  ມັງ ກ ອ ນ  2 0 1 4 ,  ທ ະ ນ າ ຄ າ ນ 
ມີພັນທະຈ�າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ�ແກ�ພະນັກງານ
ຜ��ທີ່ລາອອກ ອີງຕາມລາຍລະອຽດລ��ມນີ້:

-  ກໍລ ະ ນີພ ະ ນັກ ງ າ ນ ຂ າ ດ  ທັກ ສ ະ 

3.ລ າຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ�ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ�າຍກັນ

ດອກເບ�ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ�າຍກັນຈາກ:

ເງີນຝາກທີ່ທະນາຄານອື່ນໆ

ເງີນກ��ໃຫ�ແກ�ລ�ກຄ�າ

ຫຼັກຊັບຄ��າປະກັນສິນເຊື່ອ

ດອກເບ�ຍ ແລະ ລາຍຈ�າຍທີ່ຄ�າຍກັນໃຫ�:

ເງີນຝາກຂອງທະນາຄານອື່ນໆ

ເງີນກ��ຢ�ມຈາກທະນາຄານອື່ນໆ

ເງີນຝາກຂອງລ�ກຄ�າ

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ�ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ�າຍກັນ

2015 (ລ�ານກີບ)

564.128
7.349

545.562
11.217

(259.688)
(82.985)

(1.218)
(175.485)
304.440

2014 (ລ�ານກີບ)

361.719
11.980

327.456
22.283

(162.892)
(38.545)

(769)
(123.578)
198.827

4.  ກ�າໄລສຸດທິຈາກການຮ�ວມປະກອບທຶນ:

ເງິນປ�ນຜົນທີ່ໄດ�ຮັບພາຍໃນປ�ຈາກການນ�າໃຊ�ເງ ິນລົງທຶນ

ກ�າໄລຈາກການມອບໂອນຂອງສາຂາຕ�າງປະເທດ

2015 (ລ�ານກີບ)

450
 

-
450 

2014 (ລ�ານກີບ)

223

11.265
11.488 

5. ລາຍຮັບຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ຄ�ານາຍໜ�າ

ບໍລິການຊ�າລະສະສາງ

ການບໍລິການຄ��າປະກັນ

ວຽກງານການບໍລິຫານທຶນ

ຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ຄ�ານາຍໜ�າອື່ນໆ

2015 (ລ�ານກີບ)

31.110
7.424
2.011

308
40.853

2014 (ລ�ານກີບ)

20.103
2.322
1.626

533
24.584

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015

2015
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ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�
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ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

6.ລ າຍຈ�າຍຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ຄ�ານາຍໜ�າ 

ບໍລິການຊ�າລະສະສາງ

ຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ຄ�ານາຍໜ�າອື່ນໆ

2015 (ລ�ານກີບ)

443
426
869

2014 (ລ�ານກີບ)

640
267
907

7.  ກ າໄລສຸດທິຈາກການລົງທືນຫຼັກຊັບການຄ�າ 

ກ�າໄລຈາກຫຼັກຊັບການຄ�າ

2015 (ລ�ານກີບ)

7.233 
7.233 

2014 (ລ�ານກີບ)

-
- 

12.  ລາຍຈ�າຍອື່ນໆໃນການດ າເນີນງານ

ລາຍຈ�າຍເງິນແຮທົ�ວໄປສ�າລັບການສ�ນເສຍເງິນກ��ລວມ

 (ບົດອະທິບາຍເລກທີ 17.5)

ລາຍຈ�າຍກິດຈະກ�າທາງສັງຄົມອື່ນໆ

ລາຍຈ�າຍອື່ນໆ

2015 (ລ�ານກີບ)

50.454

2.869
1.807

55.130

2014 (ລ�ານກີບ)

32.863

1.596
1.045

35.504

8.  ກ າໄລສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

ກ�າໄລຈາກການຊື້ຂາຍຈ�ດສະກ�ນເງິນຕ�າງປະເທດ ແລະ ການຕີມ�ນຄ�າລາຍການ

ເງີນຕາຕໍ�ສະກ�ນເງິນຕ�າງປະເທດ

ຂາດທືນຈາກການຊື້ຂາຍຈ�ດສະກ�ນເງິນຕ�າງປະເທດ ແລະ ການຕີມ�ນຄ�າລາຍການ

ເງີນຕາຕໍ�ສະກ�ນເງິນຕ�າງປະເທດ

ກ�າໄລສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

2015 (ລ�ານກີບ)

62.688

(48.244)

14.444

2014 (ລ�ານກີບ)

53.956

(42.647)
 

11.309

9.  ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ

ເກັບຄືນເງິນແຮທົ�ວໄປສ�າລັບວຽກງານສິນເຊື່ອ 

(ເບິ່ງເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ທີ 17.5)

ເກັບຄືນໜີ້ເສຍໄດ� (ຕົ້ນທຶນ)

ເກັບຄືນໜີ້ເສຍໄດ� (ດອກເບ�ຍ)

ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດ�າເນີນການເຊົ�າພາຍໃຕ�ການບໍລິຫານຂອງ

ສ�ານັກງານໃຫຍ�

ລາຍຮັບອື່ນໆ

2015 (ລ�ານກີບ)

40.717

9.087
1.510

404

494
52.212

2014 (ລ�ານກີບ)

21.219

6.935
1.353
2.440

885
32.832

10.  ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ�າຍອື່ນໆທີ່ກ�ຽວພັນກັບພະນັກງານ

ເງິນເດືອນ

ເບ�ຍລ�ຽງ

2015 (ລ�ານກີບ)

38.939
15.827
54.766

2014 (ລ�ານກີບ)

31.016
11.569
42.585

11. ລາຍຈ�າຍອື່ນໆໃນການບ�ລິຫານງານ

ຄ�າເຈ�ຍພິມ ແລະ ເຄື່ອງຂຽນ

ຄ�າເດີນທາງທ�ລະກິດ

ຄ�ານ��າ ແລະ ຄ�າໄຟ

ຄ�າການຕະຫຼາດ, ສົ�ງເສີມການຕະຫຼາດ,ສ�າມະນາ,ຮັບແຂກ

ຄ�າພາສີອາກອນ

ຄ�າສ�ອມແປງ ແລະ ບ�າລ�ງຮັກສາ

ຄ�າອ�ປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ�

ຄ�າປະກັນຊັບສິນ 

ຄ�າເຊົ�າຫ�ອງການ

ຄ�າຄ��າປະກັນເງິນຝາກ

ຄ�ານ��າມັນ

ຄ�າອື່ນໆ

2015 (ລ�ານກີບ)

660
2.745
1.624

27.226
33

7.684
2.326

981
2.464
3.286

763
5.913

55.705

2014 (ລ�ານກີບ)

725
2.295
1.536

20.048
138

3.420
1.447

421
2.913
1.897

781
4.802

40.423

13.  ເງິນສົດໃນກ າມື

ເງິນສົດໃນກ�າມືເປ�ນເງິນກີບ

ເງິນສົດໃນກ�າມືເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

68.873

63.490

132.363

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

359.753

71.812

131.565

14.  ເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ�ງ ສປປລາວ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

688.918
117.998

806.916

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

306.727
98.497

405.224

ຍອດບັນຊີເງິນຝາກຢ��ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແມ�ນເພື່ອຊ�າລະສະສາງ,  ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ເງິນຝາກມີກ�ານົດ. ບັນຊີເງິນຝາກເຫຼົ�ານີ້ບໍ�ມີ 
ດອກເບ�ຍ.  

ພາຍໃຕ�ລະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຮັກສາຄັງສ�າຮອງຢ��ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈາກເງິນຝາກແຮ 
ບັງຄັບເຊິ່ງຄິດໄລ�ທີ່ 5.00%ເປ�ເຊັນ ແລະ 10.00%ເປ�ເຊັນ ປະຈ�າທ�ກໆສອງ (2) ເດືອນຢ�າງປ�ກກະຕິ, (2014: 5.00%ເປ�ເຊັນ ແລະ 10.00 
ເປ�ເຊັນ%) ສ�າລັບລ�ກຄ�າເງິນຝາກທີ່ເປ�ນສະກ�ນເງິນກີບ ແລະ ສະກ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດທີ່ມີໄລຍະຄົບກ�ານົດ 12 ເດືອນລົງມາ ຕາມລ�າດັບ. 

ພາຍໃນປ� ທະນາຄານໄດ�ຮັກສາເງິນຝາກພາກບັງຄັບສອດຄ�ອງກັບລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ.

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�



ເງິນຝາກມີກ�ານົດໃນທະນາຄານອື່ນໆທີ່ກ�ານົດເປ�ນເງິນກີບ, ມີໄລຍະການຝາກ 12 ເດືອນ ແລະ ກ�ານົດອັດຕາດອກເບ�ຍເລີ່ມຈາກ 8.00 ເປ�ເຊັນ ຕໍ�ປ� 

ເງິນຝາກມີກ�ານົດຢ��ທະນາຄານພາຍໃນເປ�ນ ເງິນໂດລາ ມີໄລຍະການຝາກແຕ� 6 ຫາ ຫຼາຍກວ�າ 12 ເດືອນ ແລະ ກ�ານົດອັດຕາດອກເບ�ຍຈາກ %3.5 
ຫາ 4%ເປ�ເຊັນ ຕໍ�ປ�.
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ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

15.  ໜີ້ຕ�ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານອື່ນ

ທະນາຄານພາຍໃນ

ທະນາຄານຕ�າງປະເທດ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດກັບທະນາຄານອື່ນ

ທະນາຄານພາຍໃນ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

167.697
81.340
86.357

50.118
50.118

217.815

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

119.654
73.487
46.167

339.691
339.691

459.345

16.  ��ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

ຫຼັກຊັບມີໄວ�ເພື່ອຂາຍ

ຫລັກຊັບໜີ້ທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານອື່ນ

ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໄວ�ຈົນຄົບກ�ານົດ

ຫຼັກຊັບໜີ້ທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

2.931

248.800
251.731

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

3.374

317.460
320.834

16.1  ຫຼັກຊັບມີໄວ�ເພື່ອຂາຍ

ຮ��ນຈົດທະບຽນທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)

ເງີນແຮຄ�າເສື່ອມຂອງຫຼັກຊັບລົງທືນ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

3.374
(443)

2.931

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

3.374
-

3.374

ລາຍລະອຽດຫຼັກຊັບມີໄວ�ເພື່ອຂາຍ ຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ແມ�ນມີດັ�ງນີ້:

16.2 ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໄວ�ຈົນຄົບກ ານົດ

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ 

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

248.800
248.800

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

317.460
317.460

ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກຊັບທີ່ຖືໄວ�ຈົນຄົບກ�ານົດ ຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ມີດັ�ງລ��ມນີ້:

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ ມີກ�ານົດຈາກ 1 ເຖິງ 5 ປ� ອັດຕາດອກເບ�ຍ 3.5% ຫາ 4.5%ເປ�ເຊັນ ຕໍ�ປ�.

17.  ເງິນກູ�ໃຫ�ລູກຄ�າ, ເງີນແຮສຸດທິສ າລັບເງີນກູ�ທີ່ບ�່ເກີດດອກອອກຜົນ 

ເງິນກ�� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າໃຫ�ລ�ກຄ�າ

ຫັກເງິນແຮໜີ້ຕ�ອງຮັບທວງຍາກ (ຂໍ� 17.5)

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

6.017.227 
(57.607)

5.959.620

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

4.131.941
(48.588)

4.083.353

ເງິນກ�� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າທີ່ເປ�ນເງິນກີບ

ເງິນກ�� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າທີ່ເປ�ນເງິນໂດລາ

ເງິນກ�� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າທີ່ເປ�ນເງິນບາດ

ເງິນກ��ຊ�ວຍເຫຼືອ

2015ອັດຕາດອກເບ�ຍ%/ປີ

5,50% - 16,00%
5,00% - 11,50%
5,25% - 11,00%

5,50%

2014ອັດຕາດອກເບ�ຍ%/ປີ

8,50 - 15,50%
6,25% - 11,00%
8,00% - 11,00%

5,50%
17.1 ກ ານວິເຄາະເງິນກູ�ຕາມສະກຸນເງິນ

ເງິນກ�� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າທີ່ເປ�ນເງິນກີບ

ເງິນກ�� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າທີ່ເປ�ນເງິນໂດລາ

ເງິນກ�� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າທີ່ເປ�ນເງິນບາດ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

2.701.775
3.232.114

83.338
6.017.227

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

1.851.548
2.176.828

103.565
4.131.941

17.2  ການວິເຄາະເງິນກູ�ຕາມຄຸນນະພາບ

ໜີ້ປ�ກກ ະຕ ິ 

ໜີ້ຄວນເ ອົາໃ ຈໃ ສ�

ໜີ້ຕ��າກ ວ�າມ າດຕ ະຖ ານ 

ໜີ້ສົງໄ ສ 

ໜີ້ສ�ນ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

5.660.997
236.857

12.327
103.808

3.238
6.017.227

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

3.849.117
210.686

9.599
31.743
30.796

4.131.941

17.3  ການວິເຄາະເງິນກູ�ຕາມມື້ຄົບກ�ານົດເດີມ

ໄລຍະສັ້ນ

ໄລຍະກາງ

ໄລຍະຍາວ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

3.601.826
1.333.997
1.081.404

6.017.227

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

2.405.057
1.092.702

634.182
4.131.941

17.4  ການວິເຄາະເງິນກູ�ຕາມປະເພດຂອງອຸດສາຫະກ�າ

ການຜະລິດ

ການບໍລິການ ແລະ ການຄ�າ

ການກໍ�ສ�າງ

ພາກສ�ວນອື່ນໆ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

1.770.873
621.068

1.644.040
1.981.246

6.017.227

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

1.051.269
549.479

1.026.957
1.504.236

4.131.941

%
30
10
27
33

100

%
25
14
25
36

100

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015

2015
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ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
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ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�



ລາຍລະອຽດຂອງການຈັດຊັ້ນເງິນກ�� ແລະ ການສ�າງເງິນແຮທີ່ກ�ານົດໃນຂໍ�ຕົກລົງ ທຫລ ເລກທີ 324 ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ມີດັ�ງລ��ມນີ້:

78 79

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

17. 5 ເງິນແຮສ�າລັບການສູຍເສຍເງິນກູ�

ເງິນກ��ທີ່ເກີດດອກອອກຜົນ

  -  ໜີ້ປ�ກກ ະຕ ິ

  -  ໜີ້ຄວນເ ອົາໃ ຈໃ ສ�

ເງິນກ��ທີ່ບໍ�ເກີດດອກອອກຜົນ(NPL)

-ໜ ີ້ຕ��າກ ວ�າມ າດຕ ະຖ ານ

-ໜ ີ້ສົງໄ ສ

-ໜ ີ້ສ�ນ

ລວມຍອດ

ຍອດເຫຼືອເງິນກູ�

(ລ�ານກີບ)

5.660.997
236.857

12.327
103.808
3.238
6.017.227

ເງິນແຮສ�າລັບເງິນກູ�

ທີ່ບ�່ເກີດດອກອອກຜົນ              

-   
-   

2.465
51.904
3.238
57.607

ເງິນແຮຕາມລະບຽບການ

(ລ�ານກີບ)

28.305
7.106

-   
-   
-   
35.411

ລວມ

(ລ�ານກີບ)
ການຈັດຊັ້ນ

ການປ�ຽນແປງເງິນແຮສ�າລັບການສ�ນເສຍເງິນກ�� ສ�າລັບປ� 2015ດັ�ງລ��ມນີ້

ຍອດເຫຼືອນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015

ເງິນແຮທີ່ຈົດເປ�ນລາຍຈ�າຍໃນປ�

ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປ�

ລ�າງໜີ້ຕ�ອງຮັບທວງຍາກ 

ສ�ວນຜິດດ�ຽງຈາກອັດຕາແລກປ�ຽນເງິນຕາ 

ຍອດເຫຼືອທ�າຍປີ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ເງິນແຮສ�າລັບເງິນກູ�ທີ່ບ�່ເກີດດອກອອກຜົນ(ລ�ານກີບ)

48.588
227.952

(152.590)
(66.335)

(8)
57.607

ເງິນແຮຕາມລະບຽບການ(ລ�ານກີບ)

25.566
50.454

(40.717)
-

108
35.411

18. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ 

18.1 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ບ�່ມີຕົວຕົນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ�ມີຕົວຕົນ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ມີດັ�ງລ��ມນີ້:

ຕົ້ນທຶນ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015

ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ຄ�າຫ��ຍ ຫ� ຽນ ສະ ສົມ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015

ຫັກ ຄ�າຫຼຸ�ຍ ຫ�ຽນ ພາຍ ໃນ ປ�

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ມູນຄ�າທີ່ຍັງເຫຼືອສຸດທິ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ໂປຼແກຼມຄອມພີວເຕີ

(ລ�ານກີບ)

ສິດນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ

(ລ�ານກີບ)

ຊັບສົມບັດຄົງທີບ�່ມີ

ຕົວຕົນອື່ນໆ(ລ�ານກີບ)
ລວມ

(ລ�ານກີບ)

14.449
1.630

16.079

4.022
1.844
5.866

10.427
10.213

13.381
-   

13.381

-   
-   
-   

13.381
13.381

347
885

1.232

334
43

377

13
855

28.177
2.515

30.692

4.356
1.887
6.243

23.821
24.449

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ�ມີຕົວຕົນ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 ມີດັ�ງລ��ມນີ້:

ຕົ້ນທຶນ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2014

ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ

ສະສາງອອກ

ອື່ນໆ

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014

ຄ�າຫ��ຍ ຫ� ຽນ ສະ ສົມ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2014

ຫັກ ຄ�າຫຼຸ�ຍ ຫ�ຽນ ພາຍ ໃນ ປ�

ສະສາງອອກ

ອື່ນໆ

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014

ມູນຄ�າສຸດທິ: 

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2014

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014

ໂປຼແກຼມຄອມພີວເຕີ

(ລ�ານກີບ)

ສິດນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ    

(ລ�ານກີບ)

ຊັບສົມບັດຄົງທີບ�່ມີຕົວ

ຕົນອື່ນໆ   (ລ�ານກີບ)
ລວມຍອດ  
(ລ�ານກີບ)

13.465
2.112

(1.128)
-

14.449

3.744
1.406

(1.128)
-

4.022

9.721
10.427

5.339
10.082

-
(2.040)
13.381

44
58

-
(102)

-

5.295
13.381

347
-
-
-

347

315
19

-
-

334

32
13

19.151
12.194
(1.128)
(2.040)
28.177

4.103
1.483

(1.128)
(102)
4.356

15.048
23.821

18.2 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ມີດັ�ງລ��ມນີ້:

ຕົ້ນທຶນ:

ນະ ວັນ ທີ 31 ທັນວາ 2015

ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ

ສະສາງ

ອື່ນໆ(*)

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ຄ�າຫ��ຍ ຫ� ຽນ ສະ ສົມ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015

ຫັກ ຄ�າຫຼຸ�ຍ ຫ�ຽນ ພາຍ ໃນ ປ�

ສະສາງ

ອື່ນໆ(*)

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

ມູນຄ�າສຸດທິ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015

72.275
26.345

-   
-   

98.620

16.629
3.854

-   
-   

20.483

55.646
78.137

29.949
2.361
(809)

(4.887)
26.614

10.904
4.287
(809)

(1.734)
12.648

19.045
13.966

4.204
393

(170)
(1.330)

3.097

2.034
538

(170)
(597)
1.805

2.170
1.292

13.900
472

(1.425)
-   

12.947

6.865
1.931

(1.425)
-   

7.371

7.035
5.576

120.328
29.571
(2.404)
(6.217)

141.278

36.432
10.610
(2.404)
(2.331)
42.307

83.896
98.971

ລວມ

(ລ�ານກີບ)

ອາຄານ 

(ລ�ານກີບ)

ອຸປະກອນ

ຫ�ອງການ

(ລ�ານກີບ)

ພາຫະນະ

(ລ�ານກີບ)

ເຟີນິເຈີ ແລະ 

ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງ 

(ລ�ານກີບ)

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015

28.305
7.106

2.465
51.904
3.238
93.018

2015
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ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�



ຕົ້ນທຶນ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2014

ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ

ສະສາງ

ອື່ນໆ

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014

ຄ�າຫ��ຍ ຫ� ຽນ ສະ ສົມ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2014

ຫັກ ຄ�າຫຼຸ�ຍ ຫ�ຽນ ພາຍ ໃນ ປ�

ສະສາງ

ອື່ນໆ

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014

ມູນຄ�າສຸດທິ:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2014

ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014

63.210
9.065

-
-

72.275

13.283
3.346

-
-

16.629

49.927
55.646

24.756
6.875

(1.682)
-

29.949

8.366
4.220

(1.682)
-

10.904

16.390
19.045

3.906
388
(90)

-
4.204

1.679
445
(90)

-
2.034

2.227
2.170

11.501
2.440

(29)
(12)

13.900

4.903
2.003

(29)
(12)

6.865

6.598
7.035

103.373
18.768
(1.801)

(12)
120.328

28.231
10.014
(1.801)

(12)
36.432

75.142
83.896

ລວມ

(ລ�ານກີບ)

ອາຄານ ແລະ 

ການປັບປຸງ

(ລ�ານກີບ)

ອຸປະກອນ

ຫ�ອງການ

(ລ�ານກີບ)

ພາຫະນະ

(ລ�ານກີບ)

ເຟີນິເຈີ 

ແລະ ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງ 

(ລ�ານກີບ)

 �(*): ໂອນເຂົ້າອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ� 

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 ມີດັ�ງລ��ມນີ້:
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ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

18.3  ການກ�່ສ�າງພວມດ�າເນີນງານ 

ຍອດເຫຼືອນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ລວມມີ ເງິນລ�ວງໜ�າສ�າລັບການສ�າງອາຄານ ສາຂາແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຂດເສດຖະກິດ 
ໜອງທາ ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າສ�າລັບປ�ບປ�ງອາຄານສ�ານັກງານໃຫຍ� .

ການກໍ�ສ�າງພວມດ�າເນີນງານ ແລະ ຊັບສິນພວມຂົນສົ�ງ 

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

110.149

110.149

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

24.303

24.303

19.  ໜີ້ຕ�ອງຮັບດອກເບ�ຍຄ�າງຮັບ 

ໜີ້ຕ�ອງຮັບຈາກດອກເບ�ຍຄ�າງຮັບ-ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ

ໜີ້ຕ�ອງຮັບຈາກດອກເບ�ຍຄ�າງຮັບ-ເງິນປ�ອຍກ�� ແລະ ເງິນລ�ວງໜ�າໃຫ�ລ�ກຄ�າ

ໜີ້ຕ�ອງຮັບຈາກດອກເບ�ຍຄ�າງຮັບ-ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

1.609
50.960

4.583
57.152

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

7.649
22.472

9.624
39.745

20.  ຊັບສິນອື່ນໆ

ດອກເບ�ຍລ�ວງໜ�າສ�າລັບລ�ກຄ�າທີ່ມາຝາກເງິນ 

ລາຍຈ�າຍລ�ວງໜ�າກ�ຽວກັບການປ�ບປ�ງກິດຈະກ�າ ເອທີເອມຂອງ ທຄຕລ 

ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ ລົງວັນທີ 6 ມັງກອນ 2013

ລາຍຈ�າຍລ�ວງໜ�າລໍຖ�າຈັດສັນ

ລາຍຈ�າຍອື່ນໆ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

51.929
-
   

14.142
3.368

69.439

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

23.594
1.798

9.310
4.801

39.503

21.  ໜີ້ຕ�ອງສົ່ງໃຫ�ກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກກະແສລາຍ

ວັນທະນາຄານພາຍໃນ

ທະນາຄານຕ�າງປະເທດ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດ

ທະນາຄານພາຍໃນ

ທະນາຄານຕ�າງປະເທດ

ເງີນກູ�ຈາກທະນາຄານອື່ນໆ

ທະນາຄານຕ�າງປະເທດ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

102.560
63.759
38.801

2.304.200
1.653.000

651.200

488.400
   

488.400
2.895.160

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

2101.457
30.082
71.375

1.946.155
89.365

1.856.790

-   
   

-   
2.047.612

ເງີນຝາກມີກ�ານົດແມ�ນກ�ານົດເປ�ນເງີນກີບ ມີໄລຍະແຕ� 6 ເດືອນ ຫາ ເກີນ 12 ເດືອນ ແລະ ມີອັດຕາດອກເບ�ຍ 5.5 ຕໍ�ປ�

ເງ ີນຝາກມີກ�ານົດແມ�ນກ�ານົດເປ�ນເງີນຕາ ມີໄລຍະແຕ� 3 ປ� ຫາ ເກີນ 5 ປ� ແລະ ມີອັດຕາດອກເບ�ຍ 4 ຕໍ�ປ�

ເງ ີນກ��ຈາກທະນາຄານຕ�າງປະເທດ ແມ�ນກ��ຈາກທະນາຄານ ຄາເທຢ�ໄນຕິດ,ເຊີ່ງ ມີໄລຍະແຕ� 3 ປ� ແລະ ມີອັດຕາດອກເບ�ຍ 3.10 ຕໍ�ປ�

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�



22. ໜ ີ້ຕ�ອງສົ່ງໃຫ�ລູກຄ�າ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປ�ນເງິນກີບ  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

ເງິນຝາກຄ�້າປະກັນ

ເງິນຝາກຄ��າປະກັນ ເປ�ນເງິນກີບ

ເງິນຝາກຄ��າປະກັນ ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

ເງິນຝາກປະຢັດ

ເງິນຝາກປະຢ�ດເປ�ນເງິນກີບ

ເງິນຝາກປະຢ�ດເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດເປ�ນເງິນກີບ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

631.152
367.615
263.537
61.915

726
61.189

394.971
207.903
187.068

2.664.036
2.103.258

560.778
3.752.074

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

643.653
366.421
277.232

8.890
4.021
4.869

329.298
165.301
163.997

1.800.263
1.246.863

553.400
2.782.104
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ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປ�ນເງິນກີບ  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

ເງິນຝາກປະຢ�ດເປ�ນເງິນກີບ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດເປ�ນເງິນກີບ

ເງິນຝາກປະຢ�ດເປ�ນເງິນໂດລາ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດເປ�ນເງິນໂດລາ

ເງິນຝາກປະຢ�ດເປ�ນເງິນບາດ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດເປ�ນເງິນບາດ

ເງິນຝາກປະຢ�ດເປ�ນເງິນດົງ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດເປ�ນເງິນດົງ

2015 ອັດຕາດອກເບ�ຍ%/ຕ�່ປີ

0,00 - 3,00
0,00 - 1,50
1,96 - 4,50

3,50 - 13,00
1,50

1,75 - 6,75
1,00

1,50 - 6,50
1,20

4,80 - 9,60

2014 ອັດຕາດອກເບ�ຍ%/ຕ�່ປີ

0,00 - 4,50
0,00 - 1,50

3,00
3,50 - 13,00

1,50
1,75 - 6,50

1,00
1,25 - 6,50

1,20
4,80 - 9,60

23.  ໜີ້ຕ�ອງສົ່ງດອກເບ�ຍຄ�າງຈ�າຍ

ດອກເບ�ຍຄ�າງຈ�າຍ – ໜີ້ຕ�ອງສົ�ງໃຫ�ທະນາຄານອື່ນ

ດອກເບ�ຍຄ�າງຈ�າຍ – ເງິນຝາກຂອງລ�ກຄ�າ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

12.640
40.276

52.916

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

11.148
22.924

34.072

24.  ພາສີອາກອນ

ການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ

ໜີ້ຕ�ອງສົ�ງອາກອນ

(ລ�ານກີບ)
ອາກອນລ�ວງໜ�າ

(ລ�ານກີບ)

ຍອດເຫຼືອທ�າຍ

(ລ�ານກີບ)

ຍອດຍົກມາ

(ລ�ານກີບ)

ອາກອນກ�າໄລ(“ອກລ”) 18.306 39.716 (39.127) 18.895

ທະນາຄານມີພັນທະຊ�າລະອາກອນກ�າໄລໃນອັດຕາ 24% ຂອງກ�າໄລກ�ອນອາກອນ (2014: 24 ເປ�ເຊັນ) ຕາມກົດໝາຍອາກອນເລກທີ່ 05 
ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ແຕ� ຫຼື ຫຼັງຈາກ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2013. ອາກອນກ�າໄລປ� 2015ໄລ�ລຽງດັ�ງລ��ມນີ້: 

ເນື່ອງຈາກວ�າກົດລະບຽບ ແລະ ກົດຫມາຍສ�ວຍສາອາກອນໃນຫຼາຍປະເພດ ແມ�ນສາມາດຕີຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກຕ�າງກັນ, ຈ�ານວນທີ່ໄດ�ລາຍງານ 
ໃນເອກະສາຍລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ�ຽນແປງຫຼັງຈາກການໄລ�ລຽງຄັ້ງສ�ດທ�າຍຂອງເຈົ້າໜ�າທີ່ສ�ວຍສາອາກອນ.

26.  ທຶນທີ່ໄດ�ປະກອບ�

ທຶນທີ່ໄດ�ປະກອບສະແດງເຖິງທຶນທີ່ປະກອບໂດຍທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຫວຽດນາມ (“BIDV”) , ທະນາຄານການຄ�າ 
ຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (“ທຄຕລ”) ແລະ ບໍລິສັດສ�ກຮ��ງເຮືອງ. ລາຍລະອຽດຂອງປະກອບທຶນມີດັ�ງລ�ມ�ນີ້:

ກ�າໄລກ�ອນອາກອນ

ດັດ ແກ� ສ�າ ລັບ:

ລາຍຈ�າຍທີ່ບໍ�ອະ ນ� ຍາດ ໃຫ� ຫັກ

ກ�າໄລທີ່ຖືກອາກອນ

ລາຍຈ�າຍອາກອນກ�າໄລໃນ ອັດ ຕາ 24% ຂອງກ�າໄລທີ່ຖືກອາກອນ 

ລວມລາຍຈ�າຍອາກອນໃນປີ

ໜີ້ຕ�ອງສົ�ງອາກອນກ�າໄລທີ່ຕ�ອງຈ�າຍໃນຕົ້ນປ�

ດັດແກ�ໜີ້ຕ�ອງສົ�ງອາກອນອີງຕາມບົດບັນທຶກການໄລ�ລຽງຂອງອາກອນ

ອາກອນກ�າໄລທີ່ໄດ�ຈ�າຍພາຍໃນປ�

ໜີ້ຕ�ອງສົ່ງອາກອນກ�າໄລທີ່ຕ�ອງຈ�າຍໃນທ�າຍປີ

2015 (ລ�ານກີບ)

165.303

181
165.484

39.716
39.716
18.306

-

(39.127)
18.895

2014 (ລ�ານກີບ)

122.578

259
122.837

29.481
29.481

8.782
125

(20.082)
18.306

25.  ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ໜີ້ຕ�ອງສົ�ງໃຫ�ພະນັກງານ

ແຊັກລໍຖ�າຊ�າລະສະສາງ

ສ�ວນຫຼຸດດອກເບ�ຍຈາກພັນທະບັດຂອງກະຊວງການເງິນທີ່ລໍຖ�າຕັດຕົ້ນທືນ

ໜີ້ຕ�ອງສົ�ງອື່ນໆ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

6.684
1.888
3.111

19.038
30.721

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

6.186
2.414

10.344
9.460

28.404

BIDV

ທຄຕລ

ສ�ກຮ��ງເຮືອງ

31/12/2015  
(ລ�ານກີບ)

% ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕ�່ໃບ

ທະບຽນດ�າເນີນທຸລະກິດ

31/12/2014  
(ລ�ານກີບ)

% ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕ�່ໃບ

ທະບຽນດ�າເນີນທຸລະກິດ

514.383 
197.839

79.136 
791.358 

65
25
10

100

367.416
197.839

-
565.255

65
35

-
100

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປ� 2015

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�

2015
 ANNUAL REPORT 2015

ບົດລາຍງານປະຈ�າປ�
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ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ບົດອະທິບາຍຊ�ອນທ�າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ�່)

ນະວັນທີ  ແລະ ສ�າລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2015

ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2015, ທະນາຄານ 
ແຫ�ງຊາດໄດ�ແຈ�ງປະກາດໃບແຈ�ງທາງການ 
ເລກທີ 163/DBS ອານ�ຍາດໃຫ�ບໍລິສັດ 
ສ�ກຮ��ງເຮືອງ ເປ�ນຜ��ຮ�ວມທືນອັນດັບທີ່ສາມ 
ຂອງທະນາຄານຮ�ວມທ�ລະກິດລາວ-ຫວຽດ 
ດ�ວຍທືນປະກອບໃໝ� 10 ເປ�ເຊັນ.

 ຕໍ�ມາໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2015 
ສະພາອ�ານວຍການໄດ�ອອກມະຕິເລກທີ 
67/NQ-HDQT ກ�ຽວກັບທືນປະກອບ 
ເປ�ນເງີນຕາ, ທືນປະກອບຂອງແຕ�ລະຂາຮ��ນ 
ແລະ ຈ�າໜ�າຍຮ��ນບ�ລິມະສິດດັ�ງລ��ມນີ້:

-  ທືນທີ່ໄ ດ�ປ ະກອບແມ�ນ ເປ�ນ ເ ງີນກີບ . 

ທືນທີ່ໄດ�ປະກອບເພີ່ມຂື້ນໜື່ງຄັ້ງຂື້ນ ຈົນ 
ຮອດ 100 ລ�ານໂດລາໃນປ� 2015 ຕາມ 
ຫຼັກການຄື: ທຄຕລ ຮັກສາທືນປະກອບ ຈํາ 
ນວນເດີມ, ຖືກํາມະສິດແມ�ນ 25 ເປ�ເຊັນ; 
ທະນາຄານເພື່ອ ການລົງທຶນ ແລະ ການ 
ພັດທະນາຫວຽດນາມ (“BIDV”) ຖືກ�າມະ 
ສິດ ແມ�ນ 65 ເປ�ເຊັນ; ຮ�ນສ�ວນລາຍໃໝ� 
ຖືກ�າມະສິດ ແມ�ນ 10 ເປ�ເຊັນ. ຮ��ນສ�ວນ 
ລາຍໃໝ� ປະກອບທືນ ດ�ວຍມ�ນຄ�າ 1.03 
ເທື່ອ  (103 ເປ�ເຊັນ )  ຕໍ�ໜື່ງຫົວໜ�ວຍ 
ທືນເດີມ. ມ�ນຄ�າຫົວໜ�ວຍທືນແມ�ນ 5,000 
ກີບ.

-  ທືນປະກອບທີ່ໄດ�ເພີ່ມແມ�ນ ເປ�ນ ເງີນກີບ;

- ຮ��ນບ�ລິມະສິດຈາກການເພີ່ມທືນ, ພາຍ 
ຫຼັງຫັກເຂົ້າພາສີອາກອນແລ�ວ, ຈະຖືກຈํາ 
ໜ�າຍຕາມອັດຕາຄວາມເປ�ນເຈົ້າຂອງໆ 2 ເຈົ້າ 
ທືນເດີມຄື: ທະນາຄານ ເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ 
ການພັດທະນາ ຫວຽດນາມ (“BIDV”) 65   
ເປ�ເຊັນ ແລະ ທະນາຄານ ການຄ�າຕ�າງ 
ປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (“ທຄຕລ”) 35 
ປ�ເຊັນ.

28.  ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບ 
ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວ 
ຂ�ອງປະກອບດ�ວຍລາຍການທ�ລະກ�າທັງໝົດ
ທີ່ດ�າເນີນການໂດຍພາກສ�ວນອື່ນໆ ທີ່ກ�ຽວ 
ຂ�ອງກັບທະນາຄານ, ພາກສ�ວນຈະກ�ຽວຂ�ອງ 
ກັບທະນາຄານຖ�າວ�າ: 

( a )  ພ າກສ�ວ ນທີ່ທ�າໜ�າ ທີ່ໂ ດ ຍກົງ  ຫຼື 
ທ າ ງອ�ອມໂດຍຜ�ານຄົນກາ ງຄົນໜຶ່ງ  ຫຼື 
ຫຼາຍຄົນ ດັ�ງລ��ມນີ້: 

- ຄວບຄ�ມ, ຖືກຄວບຄ�ມໂດຍ, ຫຼື ຢ��ໃຕ� 
ການຄວບຄ�ມລວມກັບທະນາຄານ (ນີ້ລວມ 
ມີສํານັກງານ, ທະນາຄານ ແລະ ຄ��ທະນາ 
ຄານ); 

- ມີຜົນປະໂຫຍດໃນທະນາຄານ ທີ່ມີອິດທິ 

BIDV

ທຄຕລ

ສ�ກຮ��ງເຮືອງ

ເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ

ເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ

ເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ

ຍອດເຫຼືອຢ��ທະນາຄານອື່ນ

ຍອດເຫຼືອຢ��ທະນາຄານອື່ນ

ທືນປະກອບ

ຍອດເຫຼືອຢ��ທະນາຄານອື່ນ

ຍອດເຫຼືອຢ��ທະນາຄານອື່ນ

ຮ��ນບ�ລິມະສິດຈັດສັນ

ທືນປະກອບ

39.248
(382.620)

146.967
(231.854)

(7.672)
831

79.136

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສ�າຄັນກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງນະວັນທີ 31  ທັນວາ 2015 ແມ�ນມີດັ�ງນີ້:

BIDV

ທຄຕລ

ເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ

ເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ

ບັນຊີກະແສລາຍ

ວັນເງິນຝາກມີກ�ານົດ

ດອກເບ�ຍທີ່ຕ�ອງຮັບ/(ຕ�ອງຈ�າຍ)

ໜີ້ຕ�ອງສົ�ງຮ��ນບ�ລິມະສິດ

ບັນຊີກະແສລາຍວັນ

(31.584)
(2.279.200)

(11.741)
(1.543)

(61.164)

ຜົນຕອບແທນໃຫ�ສະມາສິກສະພາບໍລິຫານດັ�ງລ��ມນີ້:

ເງ ີນເດືອນ

ເງີນລາງວັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ

1.226
528

29. ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນພາຍຫລັງວັນທີຂອງໃບສະຫບ�ຊັບສົມບັດ

ບໍ�ມີເຫດການສ�າຄັນໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນພາຍຫຼັງວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ທີ່ຮຽກຮ�ອງການປ�ບປ�ງຕື່ມ ແລະ ເປ�ດເຜີຍນອກຈາກທີ່ໄດ�ເປ�ດເຜີຍ 
ຢ��ໃນບົດເອກະສານລາຍງານການເງີນສະບັບນີ້. 

27.  ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນສົດໃນກ�າມື

ບັນຊີເງິນຝາກທີ່ມີຢ��ກັບ ທຫລ

ການຝາກກະແສລາຍວັນທີ່ມີຢ��ທະນາຄານອື່ນໆ

30/12/2015 (ລ�ານກີບ)

132.363
806.916
167.697

1.106.976

31/12/2014 (ລ�ານກີບ)

131.565
405.224
119.654

656.443

ພົນທີ່ສํາຄັນຕໍ�ທະນາຄານ; ຫຼື

-  ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການຄວບຄ�ມທະນາຄານ. 

(b) ພາກສ�ວນທີຮ�ວມລົງທຶນກັບທະນາຄານ 

(c) ພາກສ�ວນທີ່ເປ�ນສະມາຊິກຄົນສ�າຄັນ 
ໃນຄະນະບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ຫຼື ຂອງ 
ບໍລິສັດແມ�;

(d) ພາກສ�ວນທີ່ເປ�ນສະມາຊິກຢ�າງໃກ�ຊິດ 
ຂອງຄອບຄົວຂອງບ�ກຄົນທີ່ໄດ�ອ�າງອີງໃນຂໍ� 
(a) ຫຼື (c);

(e )  ພາກສ�ວນທີ່ເປ�ນທະນາຄານທີ່ຖືກ 
ຄວບຄ�ມ, ຄວບຄ�ມຮ�ວມ, ຫຼື ມີອິທິພົສ�າຄັນ, 
ຫຼື ຜ��ທີ່ມີສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ສ�າຄັນ 
ເຊັ�ນ: ທະນາຄານແຕ�ງຕັ້ງໂດຍກົງ ຫຼື ທາງ 
ອ�ອມ, ກັບບ�ກຄົນທີ່ລະບ�ໃນຂໍ� (c) ຫຼື (d); ຫຼື

(f) ພາກສ�ວນທີ່ເປ�ນຜົນປະໂຫຍດຂອງພະ 
ນັກງານໃນທະນາຄານ, ຫຼື ທະນາຄານອື່ນໆທີ່ 
ກ�ຽວຂ�ອງກັບພາກສ�ວນຂອງທະນາຄານ.

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສ�າຄັນກັບພາກສ�ວນ
ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງໃນປ� 2015 ແມ�ນມີດັ�ງນື້:

ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ສາຍພົວພັນ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ
ເພິ່ມຂື້ນສຸດທິ /(ຫ�ດລົງ)

(ລ�ານກີບ)

ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ສາຍພົວພັນ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ
ໜີ້ຕ�ອງສົ່ງ

(ລ�ານກີບ)

56.946
-   
-   
-

73.103

ໜີ້ຕ�ອງຮັບ

(ລ�ານກີບ)

2015 (ລ�ານກີບ)

ກະກຽມໂດຍ:

ທ�ານ Ha Duc Tien
ຫົວໜ�າພະແນກບັນຊີ

ອະນ�ມັດໂດຍ:

ທ�ານ Doan Viet Nam

ຜ��ອ�ານວຍການ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
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