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ຂໍ້ຄວາມຈາກປະທານສະພາບໍລິຫານ LaoVietBank
ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຂໍ້ມູນໂດຍລວມກ່ຽວກັບ LaoVietBank
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ

ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ມູນຄ່າຫຼັກ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
ຄະນະບໍລິຫານ

ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປີ 2016

ວຽກງານຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ
LAOVIETBANK - ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ສາລະບານ
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ຮຽນບັນດາທ່ານ!

ສະຫລຸບຄືນປີ2016, ບັນດາເຫດການຄວາມບໍ່ສະຫງົບຢູ່ບາງປະ
ເທດ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ເກິດຂຶ້ນ. ສະພາບເສດຖະກິດໂລກໄດ້ພົບ
ກັບຫຼາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: 

ລາຄານ້ຳມັນມີບາງໄລຍະຫຼຸດລົງຫຼາຍ, ສີນຄ້າຫຼຸດລາຄາ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນ 
ຄົງໃນບັນດາຕະຫຼາດການເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ ດ້ວຍບັນດາວິກິດການຂອງຕະ 
ຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງປະເທດຈີນຫຼຸດລົງຢ່າງໜັກແຕ່ຕົ້ນປີ, Brexit ຢູ່ 
ອັງກິດ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງປະທານນາທິບໍດີອາເມລິກາ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, 
ສະພາບການກໍ່ການຮ້າຍແພ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ, ວິກິດການຍົກ 
ຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ເອີຣົບ, ໄພທຳມະຊາດ, ໂລກລະບາດສືບຕໍ່ແພ່ລາມ, 
ນີ້ແມ່ນບັນດາຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ປີ2016 ພື້ນຖານເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ 
ຕົວແຕ່ຄວາມໄວຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນ. ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານ 
ເສດຖະກິດໃນປີການເງິນ 2015 - 2016 ແມ່ນ 6,9%, 
ຕ່ຳກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບ 7,2% ປີ2015, ແລະ ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ 
7,5% ຂອງລັດຖະບານວາງອອກໃນໄລຍະປີ2016 - 2020. 
ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນການກວດສອບ ແລະ ສະເລ່ຍຢູ່ລະດັບ 1,17%.

ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ 
ຍາມໃດກ່ໍປະຕິບັດຕາມທິດຊ້ີນຳໃນການປັບປຸງກົນໄກນະໂຍບາຍ
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ການເຄື່ອນໄຫວແບບປອດໄພ, 
ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 
ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳດັ່ງກ່າວ, ປີ2016, LaoVietBank 
ຮັກສາອັນດັບເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານນອນຢູ່ໃນ 05 ທະນາຄານ 
ໃຫຍ່ສຸດຢູ່ລາວດ້ານກຳໄລ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວມີປະສິດທິຜົນຢູ່ 
ຕະຫຼາດການເງິນລາວ. ສີ້ນສຸດປີການເງິນ ປີ2016, ຂະໜາດຊັບສິນ 
ທັງໝົດບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 9,129 ຕື້ກີບ (ທຽບເທົ່າຫຼາຍກວ່າ 1,1 ຕື້ 
ໂດລາສະຫະລັດ), ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2015; ແຫຼ່ງ
ທຶນລະດົມທັງໝົດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ 35% 
ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ2015; ຍອດໜີ້ສິນເຊຶ່ອທົ່ວລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນ 19% 
ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2015; ກຳໄລກ່ອນອາກອນບັນລຸ 169 ຕື້ກີບ (ທຽບເທົ່າ 
20,66 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ); ໜີ້ເສຍທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມຢູ່ໃນລະດັບ 
2,46% ຕ່ຳກວ່າລະດັບສະເລ່ຍໃນທົ່ວຂະແໜງ; ຈຳນວນພະນັກງານ
ທົ່ວລະບົບບັນລຸເກືອບ 400 ກວ່າຄົນ, ຊິວີດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກ 
ງານນັບມື້ໄດ້ຮັບການຍົກສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂຢູ່ເລຶ້ອຍໆ; 
ຕາໜ່າງການເຄ່ືອນໄຫວຄວບຄຸມໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆຂອງລາວ 
ໂດຍມີ 20 ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ແຈກຍາຍຢູ່ຕາມບັນດາແຂວງ 
ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ເຊັ່ນ: ອັດຕະປື, 
ຈຳປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, 
ອຸດົມໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນອກນັ້ນ LaoVietBank ຍາມ 
ໃດກໍ່ເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ເອົາໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ບັນ
ດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຄົນທຸກຍາກຢູ່ລາວ ເຊີ່ງຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່
ໄດ້ປະຕິບັດໃນປີ2016 ບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 300,000 ໂດລາສະຫະລັດ.

ຕໍ່ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, LaoVietBank ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ສ້າງ 
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ກຳນົດຈຸດຢືນໃນຕະຫຼາດການເງິນ, ປະ 
ກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ  ຂອງ 
ລັດຖະບານລາວ, ກໍ່ຄືປະກອບສ່ວນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນພາລະກິດກໍ່ 
ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງລາວ. ພ້ອມທັງເສີມຂະ 
ຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ 
ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ຮຽນບັນດາທ່ານ!

ຂໍ້ຄວາມຈາກ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ LAOVIETBANK

ປີ 2016 LaoVietBank ສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດ ແລະ 
ການເຄື່ອນໄຫວທິ່ມີປະສິດທິຜົນ. ຜົນສຳເລັດນີ້ ຈະສືບຕໍ່ເປັນກຳລັງໃຈ 
ທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ LaoVietBank ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ເຊື່ອມໂຍງກັບ 
ພາກພຶ້ນ ແລະ ຜ່ານຜ່າບັນດາສ່ິງທ້າທາຍໃນຕະຫຼາດການເງິນການ 
ທະນາຄານ.

ເພ່ືອກຽມພ້ອມກັບບັນດາໄລຍະທາງແຫ່ງການຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ, ສູ້ຊົນໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນກຳນົດ 
ແຜນການຍຸດທະສາດໄລຍະປີ 2016-2020, LaoVietBank ໄດ້ມ ີ
ການກະກຽມຢ່າງຄົບຖ້ວນ ບັນດາແຫຼ່ງບຸກຄະລາກອນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ, 
ເສຍສະລະ, ປັນຍາ, ກຳລັງລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະສູງ, ຄຸ້ມຄອງ 
ບໍລິຫານຢ່າງມີຫຼັກການ, ເປັນມືອາຊີບ, ມີປະສິດທິຜົນ. ບົນພື້ນຖານ 
ເຕັກໂນໂລຊີ Corebanking ທີ່ທັນສະໄໝ, LaoVietBank ຈະ
ສືບຕໍ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງເຂັ້ມແຂງເຂົ້າສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຂາຍຍ່ອຍບົນ

ພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງທາງດ້ານ 
ການເງິນ; ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄດ້ດີ, ຄ່ອຍໆປັບປຸງເທື່ອລະບາດກ້າວ 
ຕາມລະບຽບການສາກົນ, ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງປອດໄພ, ໝັ້ນຄົງ…

ປີ 2017 ຄາດຄະເນສະພາບເສດຖະກິດໂລກເວົ້າລວມ ແລະ ເສດ 
ຖະກິດລາວສືບຕໍ່ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ. ເພື່ອສືບຕໍ່ເປັນ 
ໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານແຖວໜ້າ ຢູ່ຕະຫຼາດການເງິນລາວ, ສະພາ 
ບໍລິຫານ, ຄະນະການນຳ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດຂອງ LaoViet-
Bank ຈະເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຕົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ 
ສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກ, ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ປະກອບ 
ສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງລາວ ແລະ ເສີມ 
ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ. LaoVietBankໍ 
ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເປັນເສົາຫຼັກທາງດ້ານການເງິນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເປັນ 
ທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ. 

ຕາງໜ້າສະພາບໍລິຫານ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ  

ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງບັນດາທ່ານລູກຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ລັດຖະ 
ບານ ແລະ ບັນດາສຳນັກງານອົງການຂອງລາວທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ LaoVietBank ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງ 
ວ່າ ໃນປີ 2017 ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮ່ວມງານ 
ຂອງທ່ານ, LaoVietBank ເປັນຂົວຕໍ່ແຫ່ງຜົນສຳເລັດ.

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື!

ເຈິ່ນ ລຸກ ລາງ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
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ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ສະພາບລວມຕະຫຼາດການເງິນຢູ່ລາວ O

ປີ2016, ສະພາບການເມືອງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງ
ສັງຄົມມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການຜະລິດ, 
ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ 

ປະຊາຊົນລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ, ເຊື່ອມໂຍງກັບສະມາຄົມ 
ເສດຖະກິດ ASEAN ເປັນໂອກາດອັນດີເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງ 
ປະເທດສົນໃຈເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ລາວ. ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂອງລາວສືບ 
ຕໍ່ປະຕິບັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີໃນວຽກງານປ້ອງກັນປະເທດ, ປ້ອງກັນຄວາມ 

ສະຫງົບທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຕາມ 
ທິດທາງຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ໝົດປີ 2016, ຕະຫຼາດການເງິນຂອງລາວມີ 42 ທະນາຄານ 
ທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຍອດຊັບສິນ 
ທົ່ວລະບົບຄາດຄະເນບັນລຸ 13,7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 
14%; ຍອດໜີ້ສິນເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນ 22% ແລະ ກວມເອົາປະມານ 
54,2% GDP. ຍອດເງິນຝາກທົ່ວລະບົບຂະເພີ່ມຂຶ້ນ 10,5% 
ເມື່ອທຽບໃສ່ຕົ້ນປີ ແລະ ກວມປະມານ 55,7% GDP. ໜີ້ເສຍ
ທົ່ວລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດຢູ່ໃນລະດັບ 3%/ຍອດໜີ້ສິນເຊຶ່ອ. 
ໃນປີ2016, BOL ສືບຕໍ່ປັບເພດານດອກເບ້ຍລະດົມທຶນ ແລະ 
ຄວາມຜິດດ່ຽງສູງສຸດ ລະຫວ່າງ ອັດຕາສະເລ່ຍດອກເບ້ຍການປ່ອຍກູ້ 
ແລະ ການລະດົມທຶນແມ່ນ 4%, ດ້ວຍນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເຮັດ 

ໃຫ້ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ໃນຕະຫຼາດການເງິນຫຼຸດລົງຢ່າງວ່ອງ  
ໄວ ຜ່ານການຊຸກຢູ້ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ, ເພີ່ມກຳລັງການ 
ຜະລິດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ ປີ 2016, ລະບົບທະນາຄານຢູ່ລາວມີການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຊ້າລົງເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນໆ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ (BOL) ຈຳກັດ ແລະ ເກືອບວ່າຢຸດຕິການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງ 
ທະນາຄານໃໝ່, ສຸມໃສ່ກວດສອບຄຸນນະພາບການເຄື່ອໄຫວຂອງລະ
ບົບທະນາຄານ.

ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວປີ2016
ຕໍ່ໜ້າສະພາບເສດຖະກິດພາຍນອກມີຫຼາຍບັນຫາຫຍຸ້ງ ຍາກ, 

ສິ່ງທ້າທາຍ, LaoVietBank ໄດ້ສຸມໃສ່ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ເສີມຂະ 

ຫຍາຍທ່າແຮງ, ກຳລັງທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ 
ຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດທີ່ໜ້າຈົດຈຳ, ຢູ່ໃນກຸ່ມບັນດາທະນາຄານທີ່ເຄື່ອນ 
ໄຫວມີປະສິດທິຜົນຢູ່ລາວ.

- ຍອດຊັບສິນຂອງທົ່ວລະບົບບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 9,129 ຕື້ກີບ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ທຽບກັບຕົ້ນປີ, ກວມເອົາ 8,1% ສັດສ່ວນຕະຫຼາດ 
ແລະ ຮັກສາອັນດັບທີ 5 ທະນາຄານທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

- ຍອດໜີ້ຄ້າງຈ່າຍຂອງທົ່ວລະບົບບັນລຸ 7,202 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 
19% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2015. ຮັກສາອັນດັບໃນກຸ່ມບັນດາທະນາຄານ
ທີ່ມີຂະໜາດສິນເຊື່ອໃຫຍ່ສຸດໃນຕະຫຼາດການເງິນລາວ.

- ຍອດແຫຼ່ງທຶນລະດົມໄດ້ບັນລຸ 7,994 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% 
ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2015. ສັດສ່ວນເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 6,9% ເປັນ 
8,5%, ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດແຖວໜ້າຢູ່ລາວ.

- ກຳໄລກ່ອນອາກອນທົ່ວລະບົບບັນລຸ 169 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 
2,25% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2015. ສືບຕໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານ
ເຄື່ອນໄຫວມີປະສິດທະຜົນທີ່ສຸດຢູ່ລາວ.

- ສ້າງຕັ້ງເພີ່ມ 05 ໜ່ວຍບໍລິການໃນທົ່ວປະເທດຢູ່ບັນດາ 
ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ຊຽງຂວາງ, ຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື. 
ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນສາຂາ/ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ LaoVietBank ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນເປັນ 20 ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ.

- ຂະຫຍາຍເພີ່ມ 12,778 ລູກຄ້າໃໝ່, ເພີ່ມຂຶ້ນ 32%. ປະລິມານ 
ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການເຮັດທຸລະກຳເພີ່ມທະວີຂຶ້ນສູງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 26% 
ເມື່ອທຽບກັບປີ 2015.

ເພື່ອການຮັບໝາກຜົນທຸລະກິດອັນດີງາມແບບນີ້ LaoVietBank 
ໄດ້ປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີບັນດາກົນໄກຫົວຂໍ້ຊັບສິນມີ, ການກວດສອບ, 
ແກ້ໄຂຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ເສຍ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ 
ປັບປຸງກົນໄກ, ຍົກສູງກຳລັງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ. LaoVietBank 
ຍາມໃດ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃນການ 
ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກ 
ວາລະສານ Asian Banking and Finance ໃຫ້ເປັນ ທະນາຄານ 
ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດີທີ່ສຸດຢູ່ລາວ.

ທິດທາງປີ2017
ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2017, ພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທ້າ

ທາຍ ຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງຂອງບາງພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາ
ກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການເມືອງເພີ່ມຂຶ້ນ. ພ້ອມກັບບັນດາປັດໄຈ
ທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ, ປີ2017 ຄາດຄະເນວ່າຈະ 
ສືບຕໍ່ເປັນປີທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ. 

ຕ່ໍກັບທິດທາງຍຸດທະສາດການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກິດໄລຍະແຕ່ປີ 
2017-2020, ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການທຸລະກິດປີ 
2016 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມລາວປີ 2017. ຄະ
ນະບໍລິຫານໄດ້ວາງທິດທາງຈຸດສູມໃນປີ 2017 ດັ່ງນີ້:

- ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປັບປຸງກົນໄກການເຄື່ອນໄຫວ, ແຕ່ລະບາດ 
ກ້າວປັບປຸງຕາມລະບຽບການສາກົນ;

- ຫຼາກຫຼາຍດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການລະດົມ
ທຶນໃນຕະຫຼາດການເງິນກຸ່ມ I ແລະ ລະຫວ່າງທະນາຄານ; 

- ຍົກສູງຄຸນນະພາບລາຍການຊັບສິນ, ຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອຕິດພັນ 
ກັບການກວດສອບຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ, ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ເສຍ 
ແລະ ຫັກຄັງແຮສຳຮອງຄວາມສ່ຽງຄົບຖ້ວນຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

- ພື້ນຖານລູກຄ້າຫຼາກຫຼາຍ, ສຸມໃສ່ແຫຼ່ງບຸກຄະລາກອນ 
ແລະ ໃຫ້ສິດພິເສດໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຂາຍຍ່ອຍ, 
ການບໍລິການຂາຍຍ່ອຍ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍທີ່ເໝາະສົມ. 
ເສີມຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວ marketing, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ 
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ບົນພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ສ້າງຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ;

- ສືບຕ່ໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ 
ແຫຼ່ງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຫ້າວຫັນ, ກະຕື 
ລືລົ້ນ;

- ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນ 
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ; 

ຕໍ່ກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາໄລຍະ 18 ປີແຫ່ງການສ້າງ 
ຕັ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າໃນປີ 
2017, LaoVietBank ຈະສືບຕໍ່ຜ່ານຜ່າບັນດາຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກສ່ິງທ້າທາຍໃນສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ຂອງລາວຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ບັນດາ
ຜົນສຳເລັດອັນໃໝ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ.

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື!

ຫງວຽນ ວັນ ບິ່ງ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ LaoVietBank 1. Oແນະນຳລວມ

ຊື່ ເປັນ ພາ ສາ ລາວ: ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
ຊື່ ເປັນ ພາ ສາ ຫວຽດນາມ: NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT
ຊື່ ເປັນ ພາ ສາ ອັງ ກິດ: LAO VIET JOINT VENTURE BANK
ຊື່ ຂຽນ ຫຍໍ້ເປັນ ພາ ສາ ອັງ ກິດ: LAOVIETBANK
ຊື່ ຂຽນ ຫຍໍ້ : LAOVIETBANK
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານເລກທີ່ 27/ທຫລ ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອະນຸຍາດ ວັນທີ່ 04/08/2015 (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່)
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ່ 691/ຈທລ ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສປປ ລາວ ອະນຸຍາດ ວັນທີ່ 29/08/2016 (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່)
ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 004-15/ຜທ/ລທ4 ລົງວັນທີ 24/08/2015 (ສະບັບດັດແກ້ ເທື່ອທີ 4)
ທຶນ ຈົດ ທະ ບຽນ: 791,357,560,000 ກີບ
ຂຽນເປັນຕົວໜັງສື: ເຈັດ ຮ້ອຍ ເກົ້າ ສີບ ເອັດ ຕື້ ສາມ ຮ້ອຍຫ້າ ສີບ ເຈັດ ລ້ານ ຫ້າ ແສນ ຫົກ ສີບ ພັນ ກີບ
ມູນຄ່າຮຸ້ນ: 5,000 ກີບ 
ຍອດລວມຫຸ້ນ: 158,271,512 ຫຸ້ນ
ທີ່ ຢູ່: ເລກ ທີ 44, ຖະ ໜົນ ລ້ານ ຊ້າງ, ບ້ານ ຫັດ ສະ ດີ, ເມື ອງ ຈັນ ທະ ບູ ລີ, ນະ ຄອນຫຼ ວງວຽງ ຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ.
Tel: (856) 21 251418
Fax: (856) 21 212197
Website: www.laovietbank.com.la
Email: info@laovietbank.com.la

ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂໍ້ມູນໂດຍລວມກ່ຽວກັບ LAOVIETBANK

ຍອດຊັບສິນ

ຍອດສິນເຊື່ອ

ຍອດລະດົມທຶນ

ທຶນຈົດທະບຽນ

ກຳໄລກ່ອນອາກອນ

2015 2016

7,728

9,129

2015 2016

6,035

7,133

2015 2016

6,647
7,994

2015 2016

791 791

2015 2016

165

169

ຫົວໜ່ວຍ: ຕື້ກີບ
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2. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການພັດທະນາ

ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ 
ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ຂອງຜູ້ນຳພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ສອງປະເທດ. ບົນພຶ້ນຖານການຮ່ວມມືຂອງ 
ທະນາຄານຮຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ ຫວຽດນາມ (BIDV) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

(BCEL), ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ (LaoVietBank) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນວັນທີ 22/06/1999 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
LaoVietBank ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແນ່ໃສ່ປະຕິບັດພາລະກິດ ການເປັນຂົວຕໍ່ໃນການປ່ອຍກູ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 
ສອງປະເທດ, ເປັນຂົວຕໍ່ໃນການສຳລະສະສາງ ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ... ນັບມື້ແຕ່ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງ ແລະ 
ເຂົ້າສູ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ໃນແຕ່ລະສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, 
LaoVietBank ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການພັດທະນາທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ດຳເນີນທຸລະກິດ 
ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

1. ຊຸມປີ 1999 – 2004: ທະນາຄານຮ່ວມ 
ທຸລະກິດລາວຫວຽດ ກັບພາລະໜ້າການ 
ເປັນຂົວຕໍ່ຂອງສອງພຶ້ນຖານເສດຖະກິດ:

ກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດລາວ-ຫວຽດນາມ, ສອງລັດ 
ຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການນຳເອົາສາຍພົວພັນຮ່ວມມືຂ້ຶນມາ 
ເທົ່າທຽມກັບສາຍພົວພັນທີ່ດີງາມກ່ຽວກັບການເມືອງ ຜ່ານ
ການເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການລົງທຶນ, 
ການຄ້າ ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈໃນການຊຸກຍູ້ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ 
ແລະ ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ. 

ດັ່ງນັ້ນ, ສາຍພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງ 
ປະເທດຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການເປີດກ້ວາງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງ 
ການຊ່ອງທາງການສຳລະສະສາງທີ່ປອດໄພ ແລະ ວ່ອງໄວ 
ຜ່ານທະນາຄານ ລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບມື້ນັບກາຍເປັ
ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ. ກ່ອນຈະມີຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ, ໃນວັນທີ 
22/06/2016, ບົນພຶ້ນຖານຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງການ 
ຮ່ວມມື, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 
ຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງເປັນທາງການ ກັບທຶນ 
ຈົດທະບຽນເບຶ້ອງຕົ້ນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນັບແຕ່ 
ມື້ທຳອິດຂອງການສ້າງຕັ້ງ, LaoVietBank ໄດ້ເຮັດພາລະ
ກິດການເປັນຂົວຕໍ່ໃນການປ່ອຍກູ້, ສຳລະສະສາງ ລະຫວ່າງ 
ລາວ-ຫວຽດນາມ

ຕໍ່ກັບບັນດາຜົນງານ ຈາກການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາ 
ລະກິດການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ, ທະນາຄານ 
ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດໄດ້ເປັນກຽດຮັບຫຼຽນໄຊ 
ແຮງງານຊັ້ນ3 (ໃນປີ2002) ແລະ ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ2 
(ໃນປີ2004) ຈາກພັກ-ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

2. ຊຸມປີ 2005 – 2009: ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ 
ສະຖາບັນ, ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ເປີດກ້ວາງ 
ການດຳເນີນທຸລະກິດ

ພາຍຫຼັງ 5ປີ ຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ 
(1999-2004), LaoVietBank ໄດ້ປະຕິບັດພາລະ 
ກິດທ່ີດີເລີດເປັນສັດສ່ວນຫັຼກໃນການເຊ່ືອມຕ່ໍສອງອົງ 
ກອນເສດຖະກິດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, LaoVietBank 
ຍັງຈະເພີ່ມການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈຸດທິ່ຕັ້ງພາບພົດຂອງຜູ້ບຸກ 
ເບີກຂອງຕົນ ບົນຕະຫຼາດການເງິນ-ການທະນາຄານ ຢູ່ລາວ 
ຜ່ານການດຳເນີນການສຳລະສະສາງ, ສິນເຊຶ່ອ... ປະກອບ
ສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ຄວມຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງ 
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ ໄປເຖິງບໍລິການວິສາຫະກິດ ແລະ 
ປະຊາຊົນສອງປະເທດບົນພ້ຶນຖານເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະ
ໄໝ. ໃນໄລຍະນີ້,  ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ 
ສືບຕໍ່ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຂຶ້ນເປັນ 15 ລ້ານໂດລາສະ 
ຫະລັດ ໃນປີ2005, ພ້ອມທັງມີບັນດາບາດກ້າວທີ່ໝັ້ນ 
ຄົງໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງສະຖາບັນ, ກຳນົດຈຸດຢືນເປັນ 
ທະນາຄານບຸກເບີກ ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນເຂົ້າມາ 
ລາວຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືບັນດາບາດ 
ກ້າວທີ່ໝັ້ນຄົງໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພຶ້ນ.

3. ຊຸມປີ 2010 – 2014: 
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດຢູ່ໃນ 
ບາດກ້າວຂອງການປັບໂຄງສ້າງ, ການເປັນ 
ເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມໂຍງ

ພາຍຫຼັງ 10 ປີ ຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, 
LaoVietBank ໄດ້ສ້າງຈຸດທີ່ຕັ້ງຕໍາແຫນ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນລະ 
ບົບຂອງບັນດາທະນາຄານທ່ີດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຕະຫຼາດ 
ການເງິນລາວ. ແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງການປະຕິບັດໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ LaoVietBank ກາຍເປັນທະນາຄານແຖວໜ້າຢູ່ໃນ 
ລາວ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ - ການບໍລິການ, 
ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ 
ສັດສ່ວນຕະຫຼາດ. ການປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ,  
LaoVietBank ບ່ໍຢຸດຢ້ັງໃນການເປີດກວ້າງຕາໜ່າງການດຳ 
ເນີນທຸລະກິດ, ປະຕິບັດສຳເລັດການຫັນປ່ຽນມານຳໃຊ້ລະ 
ບົບ CoreBanking FLEXCUBE ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຕີລາ 
ຄາວ່າເປັນລະບົບທະນາຄານຫັຼກທ່ີທັນສະໄໝທ່ີສຸດໃນ 
ປັດຈຸບັນ ແລະ ເປັນພຶ້ນຖານສຳຄັນຂອງການເລິ່ມຕົ້ນໄລຍະ 
ແຫ່ງການພັດທະນາ, ຫັນເປັນທະນາຄານທີ່ທັນສະໄໝດ້ວຍ 
ເຕັກໂນໂນຊີທິ່ກ້າວໜ້າ. ນອກຈາກນີ້, ເພຶ່ອເພີ່ມທະວີຄວາມ 
ສາມາດທາງດ້ານການເງິນ, ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີກ
ວ່າເກົ່າໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ 
ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢູ່ໃນ
ລາວ, LaoVietBank ໄດ້ປະຕິບັດການເພີ່ມທຶນຈົດທະ 
ບຽນໃນຫຼາຍໆຄັ້ງ, ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ທຶນຈົດທະບຽນໄດ້ 
ບັນລຸ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

LaoVietBank ໄດ້ເປັນກຽດຮັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ
ຈາກພັກ, ລັດຖະບານຫວຽດນາມ; ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ2 
ຈາກພັກ, ລັດຖະບານລາວ; ຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບຈາກພັກ, 
ລັດຖະບານລາວ; ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊ້ັນ3 ຈາກພັກ, ລັດ 
ຖະບານຫວຽດນາມ; ໄດ້ຮັບລາງວັນ ວິສາຫະກິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ 
ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ.

4. ຊຸມປີ  2015 - 2016:
ປີ 2015 ໃນສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ 

ລາວພົບກັບການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ເອຶ້ອອຳນວຍ: ການເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຂອງ GDP ຊ້າລົງ, ລາຍຮັບຫງົບປະມານຫຼຸດລົງ 
ບັນດາວິທີການແກ້ໄຂຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ 
ທາງລົບຕໍ່ກັບການແບ່ງປັນຫງົບປະມານ ໂດຍສະເພາະ 
ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ, ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ການ
ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຂະແໜງທະນາຄານເວົ້າລວມ ແລະ 
LaoVietBank ເວົ້າສະເພາະ.  ໃນສະພາບການດັ່ງກ່າວ,  
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍ 
ກຳລັງແຮງພາຍໃນທະນາຄານ, ບໍລິຫານ ແລະ ປະຕິບັດ 
ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ປະດິດສ້າງໃໝ່ໃນທົ່ວລະບົບ ຄວບ 
ຄູ່ກັບການຕັດສິນໃຈໃນການພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍ 
ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ດີ, 
ການພັດທະນາທີ່ປອດໄພ, ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ພະນັກງານ.

ຍອດຊັບສິນບັນລຸ 9,129 ຕື້ກີບ;
ຍອດລະດົມທຶນບັນລຸ 7,994 ຕື້ກີີບ ສາມາດຕອບ 

ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທຶນໄດ້
ຍອດໜີ້ສິນເຊື່ອບັນລຸ 7,202 ຕື້ກີບ, ອັດຕາສ່ວນ 

ໜີ້ເສຍໃນລະດັບ 2,46%, ຕໍ່າກ່ວາທົ່ວລະບົບ
ກຳໄລກ່ອນອາກອນບັນລຸ 169 ຕື້ກີບ, ROE ບັນລຸ 

12,52%

10
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ບັນດາລາງວັນທີ່ຍາດມາໄດ້ຂໍ້ມູນໂດຍລວມກ່ຽວກັບ LAOVIETBANK

ທະ ນາ ຄານ ທີ່ມີ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວ ດີ ທີ່ ສຸດ ປີ 2016

ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I, II, III ຂອງພັກ-ລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ ຂອງປະທານປະເທດ
ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ

ຄວາມ ຄິດສ້າງ ສັນ ໃນລະ ບົບ CoreBanking ດີ ທີ່ ສຸດ ປີ 2016

ຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະ ຊັ້ນ II ຂອງປະທານປະເທດ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
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ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
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ວິໄສທັດ:
ກາຍເປັນທະນາຄານແຖວໜ້າ ບົນຕະຫຼາດການເງິນການ

ທະນາຄານຂອງລາວ, ເປັນຫົວໜ່ວຍຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ເຄື່ອນ
ໄຫວທຸລະກິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ.

ພາລະກິດ: 
ເຊື່ອມຕໍ່ສອງພຶ້ນຖານທຸລະກິດລາວ - ຫວຽດນາມ 

ເປັນຂົວຕ່ໍຊຳລະສະສາງຢ່າງຕ້ັງໜ້າ, ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນການຄ້າ 
ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ.

ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ມູນຄ່າຫຼັກ

ມູນຄ່າຫຼັກ:
- ລູກຄ້າແມ່ນໃຈກາງ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;
- ຄວາມຄອງຄວາສ່ຽງແມ່ນພຶ້ນຖານຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນທົ່ວລະບົບ;
- ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນອົງປະກອບໃນການຕັດສິນຄວາມສຳເລັດ.

ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ມູນຄ່າຫຼັກ



18 19

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
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ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ

1) ທະ ນາ ຄານ ຮຸ້ນ ສ່ວນ ລົງ ທຶນ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ຫວຽດ ນາມ (OOOO) ຖື ກຳ ມະ ສິດ 65% ທຶນ ຈົດ ທະ ບຽນ
- ຊື່ທົ່ວໄປ: ທະນາຄານຮຸ້ນສ່ວນ ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ ຫວຽດນາມ.
- ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam.
- ຊື່ຫຍໍ້: BIDV.
- ທ່ີຢູ່: ຕຶກ BIDV, 35 ຫ້າງໂວຍ, ເຂດ ຮ່ວານກຽມ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ໂທລະສັບ: 04.2220.5544 - 19009247. 

       Fax: 04.2220.0399.
- ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນວັນທີ 26/4/1957, BIDV ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຢູ່ຫວຽດນາມ (ລາຍລະອຽດ ເຂົ້າເບິ່ງເພິ່ມເຕີມໃນ  

       website: bidv.com.vn).

2) ທະ ນາ ຄານ ການ ຄ້າ ຕ່າງ ປະ ເທດ ລາວ ມະ ຫາ ຊົນ (OOOO) ຖື ກຳ ມະ ສິດ 25% ທຶນ ຈົດ ທະ ບຽນ
- ຊື່ທົ່ວໄປ: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.
- ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public.
- ຊື່ຫຍໍ້: BCEL.
- ທີ່ຢູ່: ເລທີ 01, ຖະໜົນປາງຄຳ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
- BCEL ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງວັນທີ 02/12/1975, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດແຫ່ງລັດໃຫຍ່ສຸດຢູ່ລາວ.

3.) ບໍ ລິ ສັດ ສຸກ ຮຸ່ງ ເຮືອງ ຖື ກຳ ມ ະ ສິດ 10% ທຶນ ຈົດ ທະ ບຽນ
- ຊື່ທົ່ວໄປ: ບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ.
- ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Souk Houng Heang Co.,LTD.
- ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ຊ້າງຄູ້, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
- ບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງວັນທີ 13/05/2014.



22 23

ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ເຈິ່ນ ລຸກ ລາງ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ເກີດປີ: 1967
ຈົບການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ ແລະ ບໍລິຫານ 
ທຸລະກິດ ດ່ານັ້ງ;
ວິສະວະກອນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສັບພະວິຊາ ດ່ານັ້ງ.
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BIDV ແຕ່ປີ 1991, ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງ 
ເຂດການເງິນການທະນາຄານ ຫຼາຍກວ່າ 26 ປີ ແລະ ຜ່ານຫຼາຍຕຳ 
ແໜ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຮອງອຳນວຍການ BIDV ແຕ່ປີ 2011 
ພ້ອມທັງເປັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ LaoVietBank ແຕ່ເດືອນ 
04/2012 ເຖິງປັດຈຸບັນ.

ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

ເກີດປີ: 1961
ຈົບການສຶກສາປະລີນຍາໂທການເງິນການທະນາຄານ.
ປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການເງິນການທະນາຄານຫຼາຍກວ່າ 
20 ປີ.
ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ BCEL ແລະ ຮອງປະທານ 
ສະພາບໍລິຫານ LaoVietBank.

ທ່ານ ຫງວຽນ ວັນ ບິ່ງ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ເກີດປີ: 1976
ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BIDV ແຕ່ປີ 2000, ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງ 
ເຂດການເງິນການທະນາຄານ ຫຼາຍກວ່າ 17 ປີ ແລະ ຜ່ານຫຼາຍຕຳ 
ແໜ່ງທີ່ໃນກາຍເຮັດວຽກຢູ່ BIDV
ນັບແຕ່ວັນທີ 01/10/2015 ເຖິງວັນທີ 01/04/2016 ເປັນຮອງ 
ອຳນວຍການໃຫຍ່
ນັບແຕ່ວັນທີ 01/4/2016 ເຖິງປັດຈຸບັນເປັນສະມາຊິກສະພາ 
ບໍລິຫານ ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່.
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ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ສົມພອນ ຮຸ່ງຍະຈິດ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ເກີດປີ: 1973
ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ທີ່ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ມະຫາ 
ຈຸລາລົງກອນ ປະເທດໄທ 
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BCEL ແຕ່ປີ 1999 ແລະ ໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການເງິນການທະ 
ນາຄານ ຫຼາຍກວ່າ 17 ປີ. ນັບແຕ່ວັນທີ 07/01/2015 ເຖິງວັນທີ 
01/01/2017 ເປັນສະມາຊິກສາພາບໍລິຫານ;
ນັບແຕ່ວັນທີ 01/01/2017 ຍຸດຕິທຸກໆຕຳແໜ່ງຢູ່ LaoVietBank 

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທັງເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ເກີດປີ: 1960
ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BCEL ແຕ່ປີ 1990 ແລະ ໄດ້ຍ້າຍມາເຮັດວຽກຢູ່ 
LaoVietBank ແຕ່ປີ 1999 ທ່ານໄດ້ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຮອງອຳນວຍ 
ການ LaoVietBank ນັບແຕ່ເດືອນ 12/2005 ພ້ອມທັງເປັນ 
ສະມາຊິກສາພາບໍລິຫານ LaoVietBank ນັບແຕ່ເດືອນ 06/2008 
ເຖິງເດືອນ 01/11/2016.
ນັບແຕ່ວັນທີ 01/11/2016 ໄດ້ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຮອງອຳນວຍການ 
BCEL
ນັບແຕ່ວັນທີ 12/02/2017 ຍຸດຕິທຸກໆຕຳແໜ່ງຢູ່ LaoVietBank 

ທ່ານ ຫງວຽນ ຊວານ ຮົວ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ເກີດປີ: 1968
ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Nam Califonia.
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BIDV ແຕ່ປີ 1995 ແລະ ໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
ນັບແຕ່ເດືອນ 04/2012  ເຖິງປັດຈຸບັນເປັນສະມາຊິກສາພາບໍລິຫານ 
LaoVietBank.

ທ່ານ ດວ່ານ ຫວຽດ ນາມ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ເກີດປີ: 1976
ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ເປັນຮອງອຳນວຍການໃຫຍ່ LaoVietBank ນັບແຕ່ເດືອນ 
10/2012 ແລະ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ພ້ອມທັງເປັນ ສະມາຊິກ 
ສະພາບໍລິຫານ LaoVietBank ນັບແຕ່ເດືອນ 01/2013 ເຖິງ 
ເດືອນ 04/2016. ນັບແຕ່ວັນທີ 01/04/2016 ເຖິງປັດຈຸບັນ 
ເປັນສະມາຊິກສາພາບໍລິຫານ LaoVietBank.
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ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ຫງວຽນ ວັນ ບິ່ງ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ເກີດປີ: 1976
ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BIDV ແຕ່ປີ 2000, ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງ 
ເຂດການເງິນການທະນາຄານ ຫຼາຍກວ່າ 17 ປີ ແລະ ຜ່ານຫຼາຍຕຳ 
ແໜ່ງໃນການເຮັດວຽກຢູ່ BIDV
ນັບແຕ່ວັນທີ 01/10/2015 ເຖິງວັນທີ 01/04/2016 ເປັນຮອງ 
ອຳນວຍການໃຫຍ່
ນັບແຕ່ວັນທີ 01/4/2016 ເຖິງປັດຈຸບັນເປັນສະມາຊິກສະພາ 
ບໍລິຫານ ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່.

ທ່ານ ສີປະເສີດ ຄ່ວງສະຫວັນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ເກີດປີ: 1969
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BCEL ແຕ່ປີ 1996, ມີປະສົບການເຮັດວຽກ 
ໃນຂົງເຂດການເງິນການທະນາຄານ ຫຼາຍກວ່າ 21 ປີ, ນັບແຕ່ 
ວັນທີ 01/11/2016 ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຮອງອຳນວຍການ 
LaoVietBank

ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຫົວໜ້າບັນຊີ
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ທ່ານ ດັງ ແທງ ຫວຽດ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ເກີດປີ: 1973
ຈົບການສຶກສາທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BIDV ແຕ່ປີ 1998, ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງ 
ເຂດການເງິນການທະນາຄານ ຫຼາຍກວ່າ 19 ປີ ແລະ ຜ່ານຫຼາຍຕຳ 
ແໜ່ງທີ່ໃນການເຮັດວຽກຢູ່ BIDV
ນັບແຕ່ເດືອນ 07/2013 ເຖິງປັດຈຸບັນເປັນຮອງອຳນວຍການໃຫຍ່ 
LaoVietBank.

ທ່ານ ຟາມ ກວັກ ກົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ເກີດປີ: 1982
ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ LaoVietBank ນັບແຕ່ປີ 2005 ເຖິງປີ 2013 
ແລະ ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BIDV ນັບແຕ່ປີ 2012 ເຖິງປີ 2016, ປະສົບ 
ການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການເງິນການທະນາຄານ ຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ
ນັບແຕ່ວັນທີ 10/08/2016 ເຖິງປັດຈຸບັນເປັນຮອງອຳນວຍການ 
ໃຫຍ່ LaoVietBank.

ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ຫວໍ ແທງ ເຈື່ອງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ເກີດປີ: 1970
ຈົບການສຶກສາທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BIDV ແຕ່ປີ 1994, ປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງ
ເຂດການເງິນການທະນາຄານ ຫຼາຍກວ່າ 23 ປີ ແລະ ຜ່ານຫຼາຍຕຳ 
ແໜ່ງ ໃນການເຮັດວຽກຢູ່ BIDV
ນັບແຕ່ເດືອນ 03/2013 ເຖິງເດືອນ 15/11/2016 ໄດ້ຮັບ 
ຕຳແໜ່ງເປັນຮອງອຳນວຍການ LaoVietBank.

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການທັງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ເກີດປີ: 1960
ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ BCEL ແຕ່ປີ 1990 ແລະ ໄດ້ຍ້າຍມາເຮັດວຽກຢູ່ 
LaoVietBank ແຕ່ປີ 1999 ທ່ານໄດ້ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຮອງອຳນວຍ 
ການ LaoVietBank ນັບແຕ່ເດືອນ 12/2005 ພ້ອມທັງເປັນ 
ສະມາຊິກສາພາບໍລິຫານ LaoVietBank ນັບແຕ່ເດືອນ 06/2008 
ເຖິງເດືອນ 01/11/2016.
ນັບແຕ່ວັນທີ 01/11/2016 ໄດ້ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຮອງອຳນວຍການ 
BCEL
ນັບແຕ່ວັນທີ 12/02/2017 ຍຸດຕິທຸກໆຕຳແໜ່ງຢູ່ LaoVietBank 

ຄະນະບໍລິຫານ
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ທ່ານ ຮ່າ ດຶກ ຕຽນ
ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ເກີດປີ: 1983
ຈົບການສຶກສາທີ່ ສະຖາບັນການເງິນ
ເຂ້ົາເຮັດວຽກຢູ່ BIDV ແຕ່ປີ 2006, ປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດ 
ການເງິນການທະນາຄານ 11 ປີ
ນັບແຕ່ວັນທ ີ01/06/2015 ເຖິງປັດຈຸບັນເປັນຫົວໜ້າພະແນກການ 
ບັນຊີ LaoVietBank

ຄະນະບໍລິຫານ GIỚI THIỚU BAN ỚIỚU HỚNH

ໝາກຜົນ
ການເຄື່ອນໄຫວ
ທຸລະກິດ ປີ 2016

ທ່ານ ບູ່ຍ ແທງ ຮວ່າຍ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ເກີດປີ: 1979
ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານ 
ເຂົ້າເຮັດວຽກທີ່ ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ 
BIDV ນັບແຕ່ປີ 2001 ເຖິງປີ 2015 ແລະ ໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ນັບແຕ່ເດືອນ 06/2015 ເຖິງປັດຈຸບັນເປັນຮອງອຳນວຍການໃຫຍ່ 
LaoVietBank.

ທ່ານ ວຽງວິໄລ ແສງຄຳຢອງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ເກີດປີ: 1980
ຈົບການສຶກສາທີ່ ສະຖາບັນການທູດ, ຮ່າໂນ້ຍ
ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ LaoVietBank ນັບແຕ່ວັນທີ 01/06/2007, 
ປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ LaoVietBank ເປັນເວລາ 10 ປີ ໄດ້ຜ່ານ 
ຫຼາຍຕຳແໜ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ນັບແຕ່ວັນທີ 01/04/2016 ເຖິງປັດຈຸບັນ ເປັນຮອງອຳນວຍການ 
ໃຫຍ່ LaoVietBank.
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ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປີ 2016

ຍອດຊັບສິນ
ຍອດຊັບສິນຂອງທົ່ວລະບົບບັນລຸ 9,129 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% 

ທຽບໃສ່ຕົ້ນປີ, ກວມ 8,1% ສັດສ່ວນຕະຫຼາດ ແລະ ຮັກສາອັນດັບທີ 
5 ຂອງທະນາຄານທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ຕະຫຼາດການເງິນລາວ.

ການເຄື່ອນໄຫວແຫຼ່ງທຶນ
ມີການເພີ່ມຂ້ຶນດີສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃນ 

ການເຄື່ອນ ໄຫວທຸລະກິດ
ປີ 2016, LaoVietBank ບັນລຸໄດ້ລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນສູງຂອງ 

ວຽກງານລະດົມທຶນທຽບໃສ່ທົ່ວລະບົບທະນາຄານ. ຍອດແຫຼ່ງທຶນ 
ລະດົມບັນລຸ 7,994 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ທຽບໃສ່ ປີ2015; 
ທຶນລະດົມຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນບັນລຸ 5,071 ຕື້ກີບ, 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 35%; ສັດສ່ວນເງິນຝາກເພີ່ມຈາກ 6,9% ຂຶ້ນມາ 8,5%, 
ນອນໃນແຖວໜ້າບັນດາທະນາຄານໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ.

ສິນເຊຶ່ອ
ສິນເຊຶ່ອເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງລະມັດລະວັງ ຕາມທິດທາງ 

ການກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນລາຍການສິນເຊຶຶ່ອ, ຍົກ 
ສູງຄຸນນະພາບສິນເຊຶ່ອ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.

ຍອດໜີ້ສິນເຊຶ່ອໃນທົ່ວລະບົບບັນລຸ 7,202 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 
19% ທຽບໃສ່ປີ 2015. ສັດສ່ວນສິນເຊຶ່ອບັນລຸ 12,39%. 
ອັດຕາສ່ວນໜິ້ເສຍ 2.46% ຕໍ່າກ່ວາອັດຕາສ່ວນສະເລ່ຍຂອງທົ່ວລະ
ບົບ, ເໝາະກັບທິດທາງ ແລະ ແຜນການ ປີ 2016.

ກຳໄລກ່ອນອາກອນ
ກຳໄລກ່ອນອາກອນໃນທົ່ວລະບົບ ບັນລຸ 169 ຕື້ກີບ.

Oການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່
ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ບັນດາຜະລິດຕະພັນບໍລິການ ທີ່ສະດວກ ແລະ 

ທັນສະໄໝ ບົນພຶ້ນຖານລະບົບ corebanking:
ໃນປີ 2016, LaoVietBank ໄດ້ສຳເລັດໃນການກ່ໍສ້າງ ແລະ ຜັນ ຂະ

ຫຍາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍເຊັ່ນ: ລະບົບເຊື່ອມ 
ໂຍງຊຳລະໃບບິນອັດຕະໂນມັດ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາ ບໍລິສັດທີ່ສະໜອງ 
ບໍລິການທາງດ້ານໂທລະຄົມ, ໄຟຟ້າ, ສ້າງລະບົບຊຳລະຄ່າທຳນຽມອັດ 
ຕະໂນມັດ, ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ; ຜັນຂະຫຍາຍ 
Mobile Banking ກັບການບໍລິການທະນາຄານອີເລັກໂຕນິກ IBMB. 
ປັດຈຸບັນຜະລິດຕະພັນບໍລິການຂອງ LaoVietBank ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ມາເປັນ 150 ພະລິດຕະພັນ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. 
ປີ 2016 ເປັນປີທີສາມຕິດຕໍ່ກັນທີ່ LaoVietBank ໄດ້ຮັບກຽດ 
ຈາກວາລະສານ Asian Banking and Finnace

ມອບລາງວັນທີ່ມີ 2 ເນຶ້ອໃນດັ່ງນີ້: 
- ເປັນທະນາຄານທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວ 

ດີເດັ່ນທີສຸດ (Laos Domestic Technology & Operations 
Bank of the Year 2016) 

- ລາງວັນ …ຄວາມ ຄິດສ້າງ ສັນ ໃນລະ ບົບ CoreBanking ດີ 
ທີ່ ສຸດ (Core Banking System Initiative of the Year… 
Laos 2016). 

ການພັດທະນາ, ກະຈາຍເຄືອຂ່າຍ ແລະ ປັບປຸງອົງການ 
ສຳນັກງານ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ແລະ 
ໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ

……ປີ 2016, LaoVietBank ໄດ້ເປີດໜ່ວຍບໍລິການຕື່ມອີກ 05 
ໜ່ວຍ ໃນທົ່ວປະເທດຄື: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື. ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນສາຂາ/ໜ່ວຍ 
ບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 20 ສາຂາ/ໜ່ວຍບໍລິການຄື: ສຳນັກງານໃຫຍ່, 
ມີ 05 ສາຂາ ແລະ 13 ໜ່ວຍບໍລິການ, 01 ຈຸດບໍລິການ ແລະ ມີ 8/18 
ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ. ຂະໜາດ ແລະ ສ່ວນແບ່ງການເຄື່ອນໄຫວ 
ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍສະມາຊິກ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີການປະກອບ
ສ່ວນລວມເຂົ້າໃນໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງທົ່ວລະບົບ.

ເພີ່ມຕູ້ ATM ອີກ 10 ຕູ້ ATM, ລວມຕູ້ ATM ທັງໝົດ ໃນທົ່ວ 
ປະເທດມີ 60 ຕູ້ ATM. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ປີ 2016, LaoVietBank 
ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງລະບົບຮອງຮັບບັດຜ່ານ POS ແລະ ກຳລງຜັນ 
ຂະຫຍາຍ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ POS ໃນທົ່ວປະເທດ.

ການພັດທະນາລູກຄ້າ ແລະ ເປີດກວ້າງຖານລູກຄ້າ: ບັນ 
ລຸໝາກຜົນດີຊ່ວຍໃຫ່ຍົກສູງຄວາມເຊຶ່ອຖື ແລະ ຈຸດຢືນ 
ຂອງ OOOOOOOOOOO ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການເງິນລາວ

ເຖິງທ້າຍປີ 2016 LaoVietBank ໄດ້ມີລູກຄ້າຫຼາຍກ່ວາ 55 ພັນ 

ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປີ 2016

ຄົນ, ໃນນັ້ນລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ ບັນລຸ 2,8 ພັນ ແລະ ລູກຄ້າ 
ບຸກຄົນບັນລຸເກືອບ  52,3 ພັນ. ໃນປີ 2016 ໄດ້ພັດທະນາຖານລູກຄ້າ 
ໄດ້ 12,778 ລູກຄ້າ, ອັດຕາສ່ວນເພ່ີມຂຶ້ນຂອງລູກຄ້າໃໝ່ບັນລຸ 32%. 

ປະລິມານ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການເຮັດທຸລະກຳເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ເພີ່ມ 26% 
ທຽບໃສ່ປີ 2015.
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ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປີ 2016

ຍອດຊັບສິນ

ທິນຈົດທະບຽນ

ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປີ 2016

ຍອດສິນເຊື່ອ

ຍອດລະດົມທຶນ

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ

2011 2012 2013 2014 2015 2016

127,059

306,474

565,255 565,255

791,358 791,358

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,625,570
2,503,343

4,209,707
5,611,589

7,728,605
9,129,573

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,033,637
1,482,219

2,502,190

4,131,941

6,017,227

7,202,289 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,545,147
2,062,534

3,110,135

4,829,716

6,647,234

7,994,093.00 
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ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປີ 2016

ກຳໄລກ່ອນອາກອນ

ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປີ 2016

ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກO/Oຍອດໜີ້ສິນເຊື່ອ

2011 2012 2013 2014 2015 2016

8,188
21,953

57,585

122,578

165,303 169,021 

4.31%

5.49%

2.27%

1.75%

1.98%
2.46%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ
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ວຽກງານ
ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ
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ວຽກງານຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ

ວຽກງານກວດກາກວດສອບພາຍໃນ

ພະແນກກວດກາ, ກວດສອບພາຍໃນ (ກສພນນ) ເປັນໜ່ວຍ 
ງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ຊ່ວຍເຫຼືອສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະບໍລິ ຫານໃນ 
ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມພາຍໃນຂອງ LaoVietBank. ພະແນກ 
ກສພນ ມີໜ້າທີ່ກວດກາການປະຕິບັດ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, 
ບັນດາ ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານຂອງ  
LaoVietBank; ດຳເນີນການຕິດຕາມການປະຕິບັດບັນດາທິດຊີ້ນຳ
ຂອງສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະບໍລິຫານ; ຕິດຕາມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ 
ຫຼັກໆຂອງບັນດາພະແນກວິຊາສະເພາະຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາ 
ສາຂາ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ຂຶ້ນກັບທະນາຄານ.

ລະບົບ ກສພນ LaoVietBank ໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນຮູບແບບລວມສູນ, 
ເປັນເອກະລາດຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່. ອີງຕາມແຜນ ການກວດກາ, ຕິດ ຕາ
ມໃນແຕ່ລະປີໂດຍຄະນະບໍລິຫານອະນຸມັດ, ພະແນກ ກສພນ ປະຕິບັດ 
ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມທາງໄກຕາມວິທີການເຄົາລົບຂໍ້ກຳນົດເຊີ່ງມີ 
ທິດທາງປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງສຳລັບບັນດາການເຄື່ອນ ໄຫວທຸລະກິດຫຼັກ 
ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ພາກສ່ວນໃນລະບົບ LaoVietBank. ນອກ 
ຈາກນັ້ນ, ເປັນປະຈໍາໃນທຸກໆປີ ຫຼື  ກະທັນຫັນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ 
ຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ, ພະແນກ ກສພນ ຈະດຳ 
ເນີນການກວດກາ, ຕິດຕາມ ໃນຫົວຂໍ້ສະເພາະ.

ໃນປີ 2016, ພະແນກ ກສພນ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍກວດກາຮອບ 

ດ້ານຕໍ່ກັບບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ກວດກາຕາມແຕ່ລະ ຫົວຂໍ້ຢູ່ 20 
ຫົວໜ່ວຍ (ປະກອບດ້ວຍ 14 ຫົວໜ່ວຍຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ 06 
ສາຂາທ່ີຂ້ຶນກບັສຳນັກງານໃຫຍ່); ຜັນຂະຫຍາຍການຕິດຕາມເປັນປະຈຳ 
ແລະ ກະທັນຫັນຕໍ່ 11 ເນື້ອໃນສຳລັບບາງຫົວໜ່ວຍ ແລະ 
ບາງວິຊາສະເພາະ; ແກ້ໄຂ 02 ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນ 
ໄຫວທະນາຄານ; ຮັບຜິດຊອບປະສານສົມທົບ, ສະໜັບສະໜູນການ 
ລົງກວດກາ 06 ຄັ້ງ, ກວດກາ, ກວດສອບບັນຊີເອກະລາດຂອງ BIDV, 
BOL, E&Y ຢູ່ LaoVietBank. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນແຕ່ລະເດືອນ 
ພະແນກ ກສພນ ໄດ້ສຳໜັບສະໜູນປະຕິບັດການຕິດຕາມຄວາມຄືບ 
ໜ້າ ປະຕິບັດບັນ ດາເນື້ອໃນວຽກງານຕາມການຊີ້ນຳຂອງສະພາບໍລິ
ຫານ, ຄະນະບໍລິຫານ. ໂດຍຜ່ານວຽກງານການກວດກາ, ຕິດຕາມ, 
ພະແນກ ກສພນ ໄດ້ນຳສະເໜີ 174 ຂໍ້ສໍາລັບບັນດາສາຂາ ແລະ ບັນ
ດາພະແນກວິຊາສະເພາະຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພ້ອມ ທັງໃຫ້ຄຳປຶກສາ, 
ສະເໜີ 24 ເອກະສານຊີ້ນຳ, ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, 
ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ບົກຜ່ອງ. ສຳລັບບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ (BOL), BIDV, E&Y ກ່ຽວກັບບາງບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, 
ຈຳກັດໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ພະແນກ ກສພນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຮັບຮອງ, 
ເກັບກ່ຽວປະສົບການພ້ອມທັງເປັນທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ, 
ຄະນະບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບບັນດາວິທີການແກ້ໄຂ, ປັບປຸງ.

ໂດຍລວມ, ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວກວດກາ, ກວດສອບພາຍໃນ 

ວຽກງານຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ

ຍາມໃດຄະນະບໍລິຫານ LaoVietBank ກໍ່ໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່, ເຫັນ 
ຄວາມສຳຄັນ. ລະບຽບ, ຂັ້ນຕອນໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມກຳລັງ 
ຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການຫັນປ່ຽນຕາມລະ ບຽບການສາກົນ, ຄຸນນະພາບ, 
ໝາກຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວກວດກາ, ຕິດຕາມ ກຳລັງໄດ້ຮັບການ 
ຍົກສູງເທື່ອລະໜ້ອຍ ເຊີ່ງໃນນັ້ນມັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບອກ 
ເຕືອນ, ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ປະສິດທິ ຜົນ 
ຂອງລະບົບການກວດກາກວດສອບພາຍໃນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃນການ 
ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງ LaoVietBank ເປັນປົກກະຕິ, ປອດໄພ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອ
LaoVietBank ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານແຖວໜ້າຢູ່ຕະຫຼາດ 

ການເງິນລາວໃນການເຄົາລົບບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ, ກໍ່ຄືການນຳໃຊ້ບັນດາມາດຖານສາກົນ ໃນການ 
ເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ.

ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາຄານແມ່ກໍ່ຄື ທະນາຄານຮຸ້ນສ່ວນ 
ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ … ໜຶ່ງໃນບັນ ດາທະນາຄານ ທີ່
ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອດີທີ່ສຸດ ແລະ ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ 
ຢູ່ຫວຽດນາມ, LaoVietBank ໄດ້ກໍ່ສ້າງພຶ້ນຖານການປ້ອງກັນຄວາມ 
ສ່ຽງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານຕົນເອງ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງນຳໃຊ້ບັນດາມາດຖານ 
ຂອງ Basel II. ນະໂຍບາຍການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ແລະ ລະບົບຈັດອັນ
ດັບສິນເຊື່ອພາຍໃນຕາມມາດຖານສາກົນ, ໃນນັ້ນມີການ ກໍ່ສ້າງຄວາມ

ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນຕະຫຼາດການເງິນລາວ. ແບ່ງແຍກລະອຽດ
ສາມພາລະໜ້າທີ່ໃນໂຄງສ້າງສິນເຊື່ອເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, 
ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ. 
LaoVietBank ກໍ່ສ້າງລະບົບຕີລາຄາໃນທຸກຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ, 
ວິສາຫະກິດ, ແນໃສ່ທ່ວງທັນທິດທາງສິນເຊື່ອໃນຂົງເຂດບູລິມາສິດ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໄປສູ່ການຈຳກັດການປ່ອຍກູ່/ສັບຊ້ອນທຶນຮອນສຳ 
ລັບບັນດາຂະແໜງທີ່ມີິຄວາມສ່ຽງສູງ; ເສີມຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອຂາຍ 
ຍ່ອຍເພື່ອກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ວຽກງານຕິດຕາມທາງໄກ
ກໍ່ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຢູ່ບັນດາສາຂາ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແນໃສ່ພົບເຫັນ, 
ຮັບຮູ້ທ່ວງທັນ ບັນດາຄວາມສ່ຽງເພື່ອຈຳກັດ, ສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງ 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ
ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາຄວາມສ່ຽງສະ 

ເພາະຂອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທະນາຄານ, ຄຽງຄູ່ກັບ ບັນດາ 
ປະເພດຄວາມສ່ຽງອື່ນໆເຊັ່ນ ຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ, ຄວາມສ່ຽງອັດຕາ 
ດອກເບ້ຍ,  ຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດການເງິນ, ຄວາມສ່ຽງການເຄື່ອນໄຫວ 
ທຸລະກິດ…ຮັບ ຮູ້ໄ ດ້ ເ ຖີງພາລະໜ້າ ທ່ີສຳ ຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ, LaoVietBank ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບບັນດາ 
ຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

-   ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງທະນາຄານເຊັ່ນການ
ຈຳກັດການປ່ອຍສິນເຊື່ອ;

- ຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດກະແສໝູນວຽນເງິນສົດເຂົ້າອອກລະບົບ, 
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ວຽກງານຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ

ວິເຄາະຊັບສິນໜີ້ຊັບສິນມີຕາມໄລຍະກຳນົດຕົວຈິງ, ສ້າງລາຍການສະ
ພາບຄ່ອງບົນພຶ້ນຖານສະຖິຕິ, ການຄາດຄະເນພ້ອມທັງມີວິທີການຮອງ
ຮັບໃນເງື່ອນໄຂທີ່ມີການປ່ຽນ ແປງເກີດຂຶ້ນ;

- ເປັນເຈົ້າການກໍ່ສ້າງ,ນຳໃຊ້ບັນດາອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງສະພາບຄ່ອງ;

-  ຕອບສະໜອງບັນດາມາດຖານຄວາມປອດໄພດ້ານສະພາບ
ຄ່ອງຕາມລະບຽບການສາກົນ ແລະ ຕາມມາດຖານ Basel II.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫຼາດການເງິນ
ຕໍ່ບັນດາການປ່ຽນແປງອັນໄວວາ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂອງພື້ນຖານເສດ 

ຖະກິດໂລກເວົ້າລວມ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ລາວເວົ້າສະເພາະ, 
LaoVietBank ບໍ່ຢຸດທີ່ຈະຍົກສູງຄຸນນະພາບການຄຸ້ມຄອງຄວາມ 
ສ່ຽງດ້ານການຕະຫຼາດກ່ອນການ ປ່ຽນແປງຂອງບັນດາປັດໃຈເຊັ່ນດອ
ກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ລາຄາສີນຄ້າ,...ສະມາຄົມສິນເຊື່ອສູນກາງ, 
ສະມາຄົມ ສິນເຊື່ອພື້ນຖານ, ສະມາຄົມຄຸ້ມຄອງຊັບສີນໜີ້-ຊັບສີນມີ 
(ALCO) ເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

- ບໍ່ຢຸດທີ່ຈະຊຸກຍູ້ວຽກງານສຳເລັດນະໂຍບາຍຄວາມສ່ຽງໃນແຕ ່
ລະກຸ່ມລູກຄ້າ, ແຕ່ລະຂະແໜງ; ປັບປຸງຮູບແບບ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂ
ລຊີໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ; ກໍ່ສ້າງ ແລະ ອັດເດດຕະຫຼອດການລ
າຍງານຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ; ຕິດ ຕາມ ແລະ ກວດກາໃນແຕ່ລະມື້, ຮັບ 
ປະກັນປະຕິບັດຢ່າງເຂ້ັມງວດບັນດາອັດຕາສ່ວນຄວາມປອດໄພແບບ 
ບັງຄັບ…

- ສ້າງລະບົບສະຖິຕິຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະ, ຄາດຄະເນຕະຫຼາດການ 
ເງິນແນໃສ່ທ່ວງທັນນຳເອົາບັນດານະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ກັບບັນດາ 
ການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດການເງິນ.

- LaoVietBank ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງສະພາບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ແບບລວມສູນ, ແນໃສ່ປັບປຸງໝາກຜົນທຸລະກິດເງິນ ຕາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ 
ກໍ່ຄືການເພ່ີມການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກ 
ປ່ຽນ.

-   ກ້າວເຂົ້າສູ່ການນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມ 
ສ່ຽງດ້ານຕະຫຼາດການເງິນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ Basel II, ຮູບ 
ແບບການວັດແທກຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມລະບຽບການ
ສາກົນ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ
ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຈຳກັດຄວາມສ່ຽງການເຄື່ອນໄຫວ, ລະບົບກວດ 

ກາ, ກວດສອບພາຍໃນຂອງ LaoVietBank ຕີລາຄາເປັນປະຈຳ 
ການເຄົາລົບ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມຂອງລະບຽບ, ຂັ້ນຕອນ, ຂອງ 
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວິຊາ ສະເພາະ ກໍ່ຄືການຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງບັນດາພາກສ່ວນ.

ປີ 2016, LaoVietBank ກໍ່ສ້າງລະບົບລາຍງານຄວາມຜິດ 
ພາດວິຊາສະເພາະເງິນຝາກ, ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ແລະ ວຽກງານບັດ, ໃນ 
ນັ້ນແຕ່ລະວິຊາສະເພາະມີເຖິງ 7 ຫາ 12 ມາດຖານລາຍງານ. ໃນປີ 
2017, LaoVietBank ຈະກໍ່ສ້າງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມລະບົບລາຍ
ງານຄວາມຜິດພາດໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແໜງວິຊາສະເພາະອ່ືນໆເຊ່ັນ 
ວິຊາສະເພາະການໂອນເງິນ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ຄັງສາງ ຊ່ວຍໃຫ້ LaoVi-
etBank ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ບັນດາການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມຜິດພາດໃນການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍໃຫ້ LaoVietBank 
ຄຸ້ມຄອງໄດ້ຢ່າງເຂ້ັມງວດບັນດາປະເພດຄວາມສ່ຽງໃນການເຄືອນ 

ໄຫວທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ
ໃນປີ 2016, LaoVietBank ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າເຂັ້ມແຂງວຽກ 

ງານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ, ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ວ່າເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານທີ່ມີວຽກງານສະກັດກັ້ນ 
ການຟອກເງິນ ດີທີ່ສຸດຢູ່ລາວໃນ ປະຈຸບັນ.

ຂໍ້ກຳນົດການສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນຂອງ LaoVietBank ມີຄົບ 
ຖ້ວນບັນດາເນື້ອໃນຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ ລາວ, ນອກຈາກນັ້ນ 
ເພີ່ມເຕີມບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນກ່ຽວກັບ …ນະໂຍບາຍຍອມຮັບລູກຄ້າ, 
ຈັດແບ່ງປະເພດລູກຄ້າ ຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງ…, ເພີ່ມເຕີມ ວິທີການ 
ຕີລາຄາການຂະຫຍາຍຕົວ. LaoVietBank ຄຸ້ມຄອງ, ສະກັດກັ້ນ 
ການຟອກເງິນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ, ສ້າງຕັ້ງບັນດາໜ່ວຍງານສະກັດກັ້ນ 
ການຟອກເງິນຢູ່ບັນດາໜ່ວຍບໍລິການ, ສາຂາ. LaoVietBank ຄົ້ນ 
ຄວ້າຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດ ACCUITY ຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ, ຊ່ວຍ 
ໃຫ້ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ໃນບັນດາການບໍລິການຊຳລະສະສາງສາກົນມີ 
ຄວາມເຂັ້ມງວດ, ປອດໄພກວ່າເກົ່າ.

ການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຍົກສູງຄຸນ 
ນະພາບວຽກງານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນຢາມໃດ LaoVietBank 
ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ. ໃນປີ 2016, LaoVietBank ປະສານ 
ສົມທົບກັບ BIDV ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ຂຶ້ນ 3 ຫຼັກສູດໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານທົ່ວລະບົບ.
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LAOVIETBANK - ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ໃນຖານະເປັນຫນ່ຶງໃນບັນດາສະຖາບັນການເງິນທ່ີໃຫຍ່ຢູ່ຕະ 
ຫຼາດການເງິນລາວ, ຄຽງຄູ່ກັບພາລະກິດເປັນຂົວຕໍ່ໃນການສຳລະ 
ສະສາງ ລະຫ່ວາງສອງປະເທດ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ 

ນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ. 
ເເຕ່ວຽກງານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າ 
ທີ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ LaoVietBank ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ 

ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານທຸລະກິດ, LaoVietBank 
ໄດ້ຮັບບົດບາດເປັນທະນາຄານບຸກເບີກໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫືຼອສັງຄົມ
ຢູ່ລາວສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຍຸດທະສາດຂອງລາວທ່ີກຳລັງພົບຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກຄື: ສາທາລະນະສຸກ,  ການສຶກສາ, ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ, 
ການຟື້ນຟູໄພພິບັດ ແລະ ໂລກລະບາດ... ກັບຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 
ສະສົມໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເຖິງປັດຈຸບັນບັນລຸຫຼາຍກ່ວາ 1,8 ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນປີ 2016, LaoVietBank ໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກ 
ສອກຫຼີກ, ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ, ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຮໍ່າ 
ຮຽນແຕ່ຂາດໂອກາດ, gia ……nh ch…nh s…ch neo ……n… ຢູ່ໃນທ້ອງ 
ຖິ່ນຂອງບັນດາແຂວງທີ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງລາວກໍ່ຄືໂຄງການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອເຂ້ົາສານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີທຸກຍາກຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ,  
ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດານ້ອງນັກຮຽນທີ່ເສຍອົງຄະ, ມອບຄອມ 
ພິວເຕີ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງຂອງລາວ... ກັບຈຳນວນເງິນປະຕິບັດ 
ທັງໝົດ 300 ແສນໂດລາສະຫະລັດ.

ຜ່ານຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ 
ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂອງ LaoVietBank ເຊິ່ງພັກ, ລັດຖະບານ, 
ຂະແຫນງການທະນາຄານ ພ້ອມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານ 
ການເມືອງ-ສັງຄົມ, ບັນດາອໍານາດການປົກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາພາກ 
ສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍກົງໄດ້ຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງບັນ
ດາໝາກຜົນທ່ີແທ້ຈິງຕ່ໍກັບບັນດາໂຄງການທ່ີລັດຖະບານລາວຮຽກ
ຮ້ອງເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບ: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ການຟື້ນຟູໄພພິບັດ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

LAOVIETBANK - ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ
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ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະອຳນວຍການ
ຕໍ່ກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ບົດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ

ຄຳຖະແຫຼງການຂອງຄະນະອຳນວຍການ

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ຄະນະອຳນວຍການຂອງທະນາຄານ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງແຕ່ລະປີການບັນຊີໃຫ້ຖືກ 
ຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງທະນາຄານ ລວມທັງຜນົປະກອບການ ແລະ ກະແສເງິນສົດໃນປີ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນດັ່ງກ່າວ, 
ຄະນະອຳນວຍການຂອງທະນາຄານ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

… ຄັດເລືອກເອົາບັນດານະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ;
… ພິຈາລະນາ ແລະ ຄາດຄະເນບັນດາລາຍການປ່ຽນແປງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຮອບຄອບ;
… ຖະແຫລງການບັນດາມາດຕະຖານການບັນຊີທ່ີເໝາະສົມໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ, ມາດຕະຖານສ່ິງທີໄດ້ປະຕິບັດແຕກຕ່າງຈາກມາດ ຕະຖານ 

ໄດ້ເປິດເຜີຍ  ແລະ ອະທິບາຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ; ແລະ
… ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນບົນພື້ນຖານຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານຫາກຕັ້ງຂໍ້ສົມ

ມຸດຖານ ຫຼື ຄາດຄະເນວ່າທະນາຄານ ຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຕໍ່ໄປໄດ້
ຄະນະອຳນວຍການທະນາຄານ ຮັບປະກັນວ່າບັນດາຂໍ້ມູນທາງການເງິນທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ນັ້ນ ໄດ້ຖືກສະແດງເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຢູ່ຕະຫຼອດ 

ເວລາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆການບັນທຶກບັນຊີ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລະບົບການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້. ຄະນະອຳນວຍການຂອງທະນາຄານຍັງຮັບ 
ຜິດຊອບຕໍ່ການຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງທະນາຄານ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄົ້ນຫາການສໍ້ໂກງ ແລະ 
ສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິອື່ນໆ.

ຄະນະອຳນວຍການຂອງທະນາຄານ ຂໍຢັ້ງຢືນວ່າ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ຮຽນ: ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ

ຄໍາເຫັນ
ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ-ຫວຽດ (ຕ່ໍໄປນ້ີເອ້ີນວ່າ "ທະນາຄານ"), 

ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ 
ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສໍາລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີດັ່ງກ່າວ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍບົດສະຫຼຸບ 
ຂອງບັນດານະໂຍບາຍທາງບັນຊີທີ່ສຳຄັນ.

ໃນຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງສາຂາໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ວາງອອກໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການ 
ນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ພື້ນຖານການອອກຄຳເຫັນ
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການກວດສອບ. ບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກ 

ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ບັນດາມາດຕະຖານເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຖືກອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນວັກ …ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກກວດສອບ ໃນການ
ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ… ຕໍ່ໄປນີ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດຈັນຍາ
ບັນທາງບັນຊີສຳລັບນັກວິຊາຊີບບັນຊີຂອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນ ສປປ ລາວ ("ຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານຈັນຍາບັນຂອງລາວ") ແລະ ພວກຂ້າພະ
ເຈົ້າຍັງໄດ້ປະຕິບັດບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານຈັນຍາບັນອື່ນໆໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດຈັນຍາບັນທາງບັນຊີສຳລັບນັກວິຊາຊີບບັນຊີຂອງ 
ສະພາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານຈັນຍາບັນຂອງລາວ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ພວກຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແມ່ນພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການອອກຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ບັນຫາທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ພວກຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ເລກທີ 2 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍພື້ນຖານຂອງ ກາ

ນບັນຊີທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ. ບັນດານະໂຍບາຍການບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນຳສະເໜີຖານະທາງການເງິນ, ຜົນການ 
ດຳເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສົດຂອງທະນາຄານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການບັນຊີສາກົນທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປ. ຄໍາເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະແດງຄຳເຫັນແບບມີເງື່ອນໄຂຕໍ່ກັບບັນຫານີ້.

ຄຳຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະບໍລິຫານສາຂາຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ຄະນະບໍລິຫານທະນາຄານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 

ການການບັນຊີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາລະບຽບການອື່ນໆທີ່ວາງອອກໂດຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມ 
ແລະ ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ສຳລັບບັນດາການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ທາງຄະນະບໍລິຫານເຫັນວ່າ ວ່າມີຄວາມ 
ຈຳເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງ, 
ທີ່ອາດຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ຫລື ຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ.

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຄະນະບໍລິຫານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ທາງ
ດ້ານຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານການບັນຊີວ່າດ້ວຍຫຼັກການແຫ່ງຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຈົນ
ກວ່າທີ່ທາງຄະນະບໍລິຫານສາຂາຫາກເຫັນວ່າທຸລະກິດບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການດໍາເນີນງານຕໍ່ໄດ້ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ທາງຄະນະບໍລິຫານທະນາ 
ຄານ ມີຈຸດປະສົງຢາກຍຸບເລີກ ຫຼື ຢຸດກິດຈະການ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
ຈຸດປະສົງໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນ ການຮັບປະກັນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍ

ພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນການສໍ້ໂກງ ຫລື ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆ. ແລະ ເພື່ອການອອກບົດລາຍ 
ງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະທີ່ປະກອບມີຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ. ການຮັບປະກັນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນ
ການຮັບປະກັນໃນລະດັບສູງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ການກວດສອບທີ່ໄດ້ດຳເນີນໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການກວດສອບ ຈະ

ຄະນະອຳນວຍການຂອງທະນາຄານມີຄວາມຍິນດີຖະແຫລງວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ່ນໄດ້ສະແດງພາບພົດອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ມີຄວາມຍຸດຕິທຳກ່ຽວກັບຖານນະທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ລວມທັງຜົນການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ 
ແລະ ກະແສເງິນສົດພາຍໃນປີ ອີງຕາມກົດໝາຍການບັນຊີຂອງ  ສປປ ລາວ ແລະ  ແລະ ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ຕາງໜ້າ ແລະ ໃນນາມຄະນະອຳນວຍການ:

___________________
ທ່ານ OOOOOO OOO OOOO
ຜູ່ອຳນວຍການໃຫຍ່

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
31 ພຶດສະພາ 2017
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ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ສາມາດກວດພົບຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດທັງໝົດ. ຂໍ້ຜິດພາດສາມາດເກີດຂື້ນຈາກການສໍ້ໂກງ ຫຼື້ ຍ້ອນຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ 
ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາວ່າ ສຳຄັນ ຈາກລາຍການດຽວ ຫຼື ຫຼາຍລາຍການລວມກັນ ແລະ ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທາງເສດຖະກິດຂອງຜຸ້ນຳໃຊ້ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ໃນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການກວດສອບ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ການຕັດສິນ ແລະ ວິນິໄສແບບມືອາຊີບ 
ໃນຕະຫຼອດການດໍາເນີນການກວດສອບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້:

…ກຳນົດ ແລະ ປະເມີນບັນດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນການສໍ້ໂກງ ຫຼື 
ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການກວດສອບເພື່ອຮອງຮັບບັນດາຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ 
ຮັບເອົາຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການອອກຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງການບ່ໍສາ
ມາດກວດພົບຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີຜົນມາຈາກການສໍ້ໂກງ ແມ່ນສູງກວ່າຜົນທີ່ມາຈາກຄວາມຜິດພາດ, ເນື່ອງຈາກວ່າການສໍ້ໂກງອາດລວມມີ 
ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ການປອມແປງ, ການລະເລີຍໂດຍຕັ້ງໃຈ, ການບິດເບື່ອນ ຫຼື ລະເມີດຫຼັກການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

…ສ້າງທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບເພ່ືອອອກແບບຂ້ັນຕອນການກວດສອບທ່ີເໝາະສົມກັບ
ສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານ.

 ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງບັນດານະໂຍບາຍທາງບັນຊີທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງການຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ ແລະ ການ
ເປີດເຜີຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຄະນະບໍລິຫານ.

…ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງການນຳໃຊ້ພ້ືນຖານຂອງບັນຊີກ່ຽວວ່າດ້ວຍຫັຼກການແຫ່ງຄວາມສືບເນ່ືອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ຂອງຄະນະບໍລິຫານ ໂດຍອີງຕາມຫັຼກຖານການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ສຳຄັນທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ຈາກບັນດາເຫດການ ຫຼື 
ເງື່ອນໄຂທີ່ອາດເປັນຂໍ້ສົງໃສທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານໃນສືບເນື່ອງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ຖ້າຫາກພວກຂ້າພະເຈົ້າ 
ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ສຳຄັນເກີດຂື້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ລະບຸໃນບົດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ ໃນການເປີດເຜີຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມອີກ ຫຼື ຖ້າຫາກຂາດການເປີດເຜີຍທີ່ພຽງພໍ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງ
ໄດ້ສະແດງຄຳເຫັນແບບມີເງື່ອນໄຂ. ການສະຫຼຸບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນອີງຕາມຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບຈົນເຖິງວັນທີຂອງບົດລາຍ 
ງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາເຫດການໃນອານະຄົດ ຫຼື ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຢຸດ
ຕິການສືບຕໍ່ຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາອື່ນໆ, ການວາງແຜນຂອບເຂດ ແລະ ເວລາຂອງການກວດສອບ 
ແລະ ຂໍ້ຄົ້ນພົບທາງການກວດສອບທີ່ສຳຄັນ ປະກອບມີບັນດາຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສຳຄັນໃດໆໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໃນລະ
ຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
31 ພຶດສະພາ 2017 

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ 
ສຳລັບປີ ທີ່ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ   

ລ ຳດັບ ລຳຍກຳນ 
ບົດອະທິບຳຍ 

ຊ້ອນທ້ຳຍເລກທີ  2016 2015 
     

A. ລຳຍຮັບ ແລະ ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍຈຳກກຳນດ ຳເນີນງຳນ      
1. ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ  3 635,163 564,128 
1.1 ລຳຍຮັບຈຳກດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້ຳຍຄືດອກເບ້ຍລະຫວ່ຳງ ທະນຳຄຳນ  4,483 7,349 
1.2 ລຳຍຮັບຈຳກດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້ຳຍຄືດອກເບ້ຍເງິນກ ້ຈຳກລ ກຄ້ຳ  620,815 545,562 
1.3 ລຳຍຮັບຈຳກດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້ຳຍຄືດອກເບ້ຍອືື່ນໆ  9,865 11,217 

2. ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ 3 
         

(324,069) (259,688) 

2.1 ລຳຍຈ່ຳຍຈຳກດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້ຳຍຄືດອກເບ້ຍລະຫວ່ຳງ ທະນຳຄຳນ  
           

(92,311) (84,203) 

2.2 ລຳຍຈ່ຳຍຈຳກດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້ຳຍຄືດອກເບ້ຍຈຳກລ ກຄ້ຳ  
         

(231,758) (175,485) 
I. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ 3 311,094 304,440 
3 ກ າໄລສຸດທິຈາກການນ າໃຊ້ທຶນລົງທຶນ 4 128 450 
4 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ 5 48,650 40,853 

5 ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ  6 
                

(552) (869) 
6 ກ າໄລສຸດທ ິຈາກການລົງທຶນຫ ັກຊັບການຄ້າ 7 3,111 7,233 
7 ກ າໄລສຸດທ ິຈາກການຊືື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 8 13,533 14,444 
II. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການດ າເນີນງານ  375,964 366,551 
B ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືື່ນໆ      
8 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການດ າເນີນງານອືື່ນໆ 9 61,401 52,212 

9 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບ ລິຫານງານ  
         

(116,031) (110,471) 

9.1 ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍອືື່ນໆສ ຳລັບບຸກຄະລຳກອນ 10 
           

(51,759) (54,766) 

9.2 ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍອືື່ນໆໃນກຳນບໍລິຫຳນ 11 
           

(64,272) (55,705) 
10 ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊືື່ອມມູນຄ່າ   (14,920) (12,497) 
11 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືື່ນໆໃນການດ າເນີນງານ  12 (62,425) (55,130) 
12 ຄັງແຮສະເພາະສຸດທິສ າລັບເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ລູກຄ້າ  (74,968) (75,362) 
12.1 ລຳຍຈ່ຳຍເງິນແຮສະເພຳະສ ຳລັບເງິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳໃຫ້ລ ກຄ້ຳ 17.5 (209,953) (227,952) 
12.2 ເກັບຄຶນເງິນແຮສະເພຳະສ ຳລັບເງິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳໃຫ້ລ ກຄ້ຳ 17.5            134,985  152,590 
III ລວມກ າໄລກ່ອນອາກອນ  169,021  165,303 
13 ກ າໄລທີື່ຕ້ອງເສຍອາກອນພາຍໃນປີ  (43,790) (39,716) 
IV ກ າໄລຫ ັງອາກອນ  125,231 125,587 

 
 
 
 

ກະກຽມໂດຍ:                                                                ອະນຸມັດໂດຍ:

____________________________     ________________________________
ທ່ານ Ha Duc Tien          ທ່ານ Nguyen Van Binh
ຫົວໜ້າບັນຊີ             ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
31 ພຶດສະພາ 2017
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ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ   ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ   

ລ ຳດັບ ລຳຍກຳນ 
ບົດອະທິບຳຍ 
ຊ້ອນທ້ຳຍ 31 ທັນວຳ 2016 31 ທັນວຳ 2015 

I ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູູ່ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ  640,790 939,279 
 1. ເງ ິນສົດໃນກ ຳມື 13 143,730 132,363 
 2. ບັນຊີເງິນຝຳກກັບ ທຫລ 14 497,060 806,916 
  

   

II  ໜີື້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ 15 546,933 217,815 
 1. ເງ ິນຝຳກກະແສລຳຍວັນ  210,119 167,697 
 2. ເງ ິນຝຳກມີກ ຳນົດ  336,814 50,118 
  

   

III ການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ  242,544 251,731 
 1. ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືື່ອຂຳຍ  16.1 3,224 2,931 
 2. ຫລັກຊັບທີື່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ຳນົດ 16.2 239,320 248,800 

IV ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສຸດທິສ າລັບໜີື້ທີື່
ບ ື່ເກີດດອກອອກຜົນ  17 7,127,321 5,959,620 

  
   

V ຊັບສົມບັດຄົງທີື່  316,501 233,569 
 1. ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ 18.1 49,467 24,449 
 2. ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ 18.2 102,405 98,971 
 3. ກຳນກໍໍ່ສ້ຳງພວມດ ຳເນີນງຳນ 18.3 164,629 110,149 
  

   

VI ຊັບສິນອືື່ນໆ  255,484 126,591 
 1. ດອກເບ້ຍຕ້ອງຮັບຄ້ຳງຮັບ 19 137,418 57,152 
 2. ຊັບສິນອືື່ນໆ 20 118,066 69,439 

 ລວມຊັບສິນທັງໝົດ 
 9,129,573 7,728,605 

 
 
 
 

ລ ຳດັບ ຫນີີ້ສິນ ແລະ ທຶນ ບົດອະທິບຳຍ ຊ້ອນທ້ຳຍ 31 ທັນວຳ 2016 31 ທັນວຳ 2015 
     
I ໜີື້ຕ້ອງສົື່ງໃຫທ້ະນາຄານອືື່ນໆ 21 2,922,427 2,895,160 
 1. ເງ ິນຝຳກກະແສລຳຍວັນ ແລະ ເງິນຝຳກປະຢັດ  168,470 102,560 
 2. ເງ ິນຝຳກມີກ ຳນົດ  2,263,997 2,304,200 
 3. ເງ ິນກ ອ້ືື່ນໆ  489,960 488,400 
     

II ໜີື້ຕ້ອງສົື່ງໃຫລູ້ກຄ້າ 22 5,071,666 3,752,074 
 1. ເງ ິນຝຳກກະແສລຳຍວັນ ແລະ ເງິນຝຳກມັດຈ ຳ  1,153,338 693,067 
 2. ເງ ິນຝຳກປະຢັດ  491,887 394,971 
 3. ເງ ິນຝຳກມີກ ຳນົດ  3,426,441 2,664,036 
     

III ໜີື້ສິນອືື່ນໆ  135,710 102,532 
 1. ດອກເບ້ຍຄ້ຳງຈ່ຳຍ 23 62,744 52,916 
 2. ອຳກອນຄ້ຳງຈ່ຳຍໃຫ້ລັດຖະບຳນ 24 42,990 18,895 
 3. ໜີີ້ສິນອືື່ນໆ 25 29,976 30,721 
     

 ລວມໜີື້ສິນ  8,129,803 6,749,766 
     

IV ທຶນ ແລະ ເງິນສ າຮອງ    
 1. ທຶນທີື່ໄດ້ປະກອບ 26 791,358 791,358 
 2. ຄັງສະສົມຕຳມລະບຽບກຳນ  43,050 30,527 
 3. ຄັງຂະຫຍຳຍທຸລະກິດ   8,515 8,515 
 4. ຄັງແຮທົົ່ວໄປສ ຳລັບກິດຈະກ ຳທຳງສິນເຊຶື່ອ 17.5 44,138 35,411 
 5. ກ ຳໄລສະສົມ  112,709 113,028 
     

 ລວມທຶນ  999,770 978,839 
     

 
ລວມຍອດໜີື້ສິນ ແລະ ທຶນ  9,129,573 7,728,605 
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ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ   

ລ ຳດັບ ລຳຍກຳນນອກໃບສະຫ ຼຸບຊັບສົມບັດ 
ບົດອະທິບຳຍ 
 ຊ້ອນທ້ຳຍ  31 ທັນວຳ 2016 31 ທັນວຳ 2015 

     
I ຄ າໝັື້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້    
     

A ຄ າໝັື້ນສັນຍາທາງການເງິນທີື່ໄດ້ໃຫ້  21,349  39,447 
1 ຄ ຳໝັີ້ນສັນຍຳທຳງກຳນເງິນທີື່ໄດ້ໃຫ້ກັບລ ກຄ້ຳ  21,349  39,447 
     

  B ຄ າໝັື້ນສັນຍາການຄ ື້າປະກັນ  708,234  647,678 
1 ຄ ຳໝັີ້ນສັນຍຳກຳນຄ ້ຳປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ກັບລ ກຄ້ຳ  708,234  647,678 
     

 
ລວມຍອດຄ າໝັື້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້  729,583  687,125 

     

II ຫລັກຊັບຄ ື້າປະກັນ ແລະ ການມັດຈ າ    
     

A ຫລັກຊັບຄ ື້າປະກັນ ແລະ ການມັດຈ າສ າລັບເງິນກູ້  12,836,141  10,107,821 
1 ຫລັກຊັບຄ ້ຳປະກັນ ແລະ ກຳນມັດຈ ຳສ ຳລັບເງິນກ ້ໃຫ້ລ ກຄ້ຳ  12,836,141  10,107,821 
     

 ລວມຫລັກຊັບຄ ື້າປະກັນ ແລະ ການມັດຈ າ  12,836,141 10,107,821 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ກະກຽມໂດຍ:                                                               ອະນຸມັດໂດຍ:

____________________________     ________________________________
ທ່ານ Ha Duc Tien          ທ່ານ Nguyen Van Binh
ຫົວໜ້າບັນຊີ             ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
31 ພຶດສະພາ 2017

55



56 57

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນຕົນເອງ 
ສຳລັບປີ ທີ່ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ   

 ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ ຄັງສະສົມຕຳມ  ລະບຽບກຳນ 
ຍອດເຫ ືອ 1 ມັງກອນ 2016 791,358 30,527 

ກ ຳໄລສຸດທິພຳຍໃນປີ - - 
ຄັງແຮທົົ່ວໄປສຸດທິໃນປີ - - 
ເກັບຄືນຄັງແຮທົົ່ວໄປ - - 
ກ ຳໄລໂອນໄປທະນຳຄຳນກຳນລົງທຶນ ແລະ ທະນຳຄຳນກຳນຄ້ຳຕ່ຳງປະເທດລຳວ - - 
ກຳນຖືລຳຍຈ່ຳຍອຳກອນສ ຳລັບໂອນໄປກ ຳໄລຕ່ຳງປະເທດ - - 
ສ້ຳງກງທືນຄັງສະສົມຕຳມລະບຽບກຳນປີ 2015 - 12,523 
ສ້ຳງກອງທືນເງີນລຳງວັນ - - 
ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈຳກອັດຕຳແລກປ່ຽນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ - - 

ຍອດເຫ ືອ 31 ທັນວາ 2016 791,358 43,050 

ຍອດເຫ ືອ 1 ມັງກອນ 2015 565,255 13,313 

ກ ຳໄລສຸດທິພຳຍໃນປີ - - 
ຄັງແຮທົົ່ວໄປສຸດທິໃນປີ - - 
ເກັບຄືນຄັງແຮທົົ່ວໄປ - - 
ສ້ຳງຄັງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມໂດຍອີງຕຳມມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະອ ຳນວຍກຳນ - - 
ກ ຳໄລໂອນໄປທະນຳຄຳນກຳນລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນຳຫວຽດນຳມ ແລະ ທະນຳຄຳນກຳນຄ້ຳ
ຕ່ຳງປະເທດລຳວ - - 
ກຳນຖືລຳຍຈ່ຳຍອຳກອນສ ຳລັບໂອນໄປກ ຳໄລຕ່ຳງປະເທດ - - 
ສ້ຳງກອງທືນຄັງສະສົມຕຳມລະບຽບກຳນປີ 2015 - 12,559 
ໂອນຈຳກກອງທືນຂະຫຍຳຍທຸລະກິດໄປເປັນກອງທືນຄັງສະສົມຕຳມລະບຽບກຳນ - 4,655 

ເພີື່ມທືນຈົດທະບຽນທີື່ຖອກແລ້ວ 226,103 - 
ສ້ຳງກອງທືນເງີນລຳງວັນ - - 
ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈຳກອັດຕຳແລກປ່ຽນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ - - 

ຍອດເຫ ືອ 31 ທັນວາ 2015 791,358 30,527 

ຄັງຂະຫຍຳຍ    ທຸລະກິດ ເງິນແຮທົົ່ວໄປສ ຳລັບເງິນກ  ້ ກ ຳໄລສະສົມ ລວມ 

8,515 35,411 113,028 978,839 

- - 125,231 125,231 
- 58,551 - 58,551 
- (49,880) - (49,880) 
- - (101,272) (101,272) 
- - (10,127) (10,127) 
- - (12,523) - 
- - (1,628) (1,628) 
- 56 - 56 

8,515 44,138 112,709 999,770 

13,170 25,566 83,787 701,091 

- - 125,587 125,587 
- 50,454 - 50,454 
- (40,717) - (40,717) 
- - (1,600) (1,600) 

- - (73,655) 
 

(73,655) 
- - (7,365) (7,365) 
- - (12,559) - 

(4,655) - - - 
- - - 226,103 
- - (1,167) (1,167) 
- 108 - 108 

8,515 35,411 113,028 978,839 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ກະກຽມໂດຍ:                                                                                ອະນຸມັດໂດຍ:

____________________________           ________________________________
ທ່ານ Ha Duc Tien                ທ່ານ Nguyen Van Binh
ຫົວໜ້າບັນຊີ                   ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
31 ພຶດສະພາ 2017
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ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
ສຳລັບປີ ທີ່ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ   

 ບົດອະທິບຳຍຊ້ອນທ້ຳຍ 2016 2015 

ກິດຈະກ າການດ າເນີນງານ    
ກ າໄລສຸດທິຫລັງຫັກອາກອນ:  169,021 165,303 
ດັດແກ້ສ ຳລັບ:    
ລຳຍຈ່ຳຍຫັກຄ່ຳຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່ຳເສືື່ອມ  14,920 12,497 
ຄັງແຮສ ຳລັບໜີີ້ເສຍ  268,504 278,406 
ເກັບຄືນຄັງແຮສ ຳລັບໜີີ້ເສຍ  (184,865) (193,307) 

ກຳນນ ຳໃຊ້ຄັງສ ຳຮອງສ ຳລັບລ້ຳງໜີີ້ເສຍ  293 443 
ຄັງແຮສ ຳລັບຄ່ຳເສືື່ອມຫ ັກຊັບ  267,873 263,342 
ກະແສເງິນສົດຈາກກ າໄລຈາກການດ າເນີນງານກ່ອນການປູ່ຽນ ແປງຊັບສິນ ແລະ 
ໜີື້ສິນໃນການດ າເນີນງານ    

ເພີື່ມຂຶີ້ນ/(ຫລຸດລົງ)ຂອງຊັບສິນຈຳກກຳນດ ຳເນີນງຳນ    
ຍອດເຫລືອກັບທະນຳຄຳນອືື່ນ  (536,358) 289,573 
ເງ ິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳໃຫ້ລ ກຄ້ຳ  (1,182,621) (1,951,621) 
ລຳຍຮັບຈຳກດອກເບ້ຍຄ້ຳງຮັບ  (80,266) (17,407) 

ຊັບສິນອືື່ນໆ  (34,916) (25,950) 
(ເພີື່ມຂຶີ້ນ)/ຫລຸດລົງຂອງໜີີ້ສິນຈຳກກຳນດ ຳເນີນງຳນ    
ເງ ິນທີື່ຕ້ອງສົົ່ງທະນຳຄຳນອືື່ນ  27,267 847,548 
ເງ ິນຝຳກຂອງລ ກຄ້ຳ ແລະ ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງອືື່ນໆໃຫ້ລ ກຄ້ຳ  1,319,592 969,970 
ອຳກອນກ ຳໄລຈ່ຳຍພຳຍໃນໄລຍະ 24 9,828 18,844 

ລຳຍຈ່ຳຍດອກເບ້ຍຄ້ຳງຈ່ຳຍ  (3,901) (8,449) 

ໜີີ້ສິນອືື່ນໆ  (19,695) (39,127) 
ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກ າການດ າເນີນງານ  (233,197) 346,723 

    
ກິດຈະກ າການລົງທຶນ    
ກຳນຊືີ້ ແລະ ກຳນກໍໍ່ສ້ຳງຊັບສົມບັດຄົງທີື່  (44,469) (32,086) 
ລຳຍຈ່ຳຍລ່ວງໜ້ຳສ ຳລັບສັົ່ງຊືີ້ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ແລະ ກຳນກໍໍ່ສ້ຳງພວມດ ຳເນີນງຳນ  (54,480) (85,846) 
ກຳນລົງທຶນໃໝ່ໃນຫ ັກຊັບ  1,200 184 
ກຳນສະສຳງຊັບສົມບັດຄົງທີື່  (20,000) - 
ກຳນສະສຳງຫ ັບຊັບພຳຍໃນປີ  30,000 68,660 

ເງ ິນປັນຜົນທີື່ໄດ້ຮັບ   128 450 
ກະແສເງິນສົດສຸດທິ(ໃຊ້ເຂົື້າໃນ)/ຈາກ ກິດຈະກ າການລົງທຶນ  (87,621) (48,638) 

ກິດຈະກ າທາງດ້ານການເງິນ    
ທຶນທີື່ໄດ້ປະກອບເພີື່ມຂືີ້ນ  - 226,103 

ກຳນຈ່ຳຍເງິນປັນຜົນ  (101,272) (73,655) 

ກະແສເງິນສົດສຸດທ ິ(ທີື່ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນ)/ຈາກ ກິດຈະກ າທາງດ້ານການເງິນ  (101,272) 152,448 
ປູ່ຽນແປງສຸດທ ິຂອງເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົື່າເງິນສົດ  (422,090) 450,533 

ເງ ິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່ຳເງ ິນສົດໃນຕົີ້ນປີ  1,106,976 656,443 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົື່າເງິນສົດໃນທ້າຍປີ 27 684,886 1,106,976 
    

 
ກະກຽມໂດຍ:                                                                ອະນຸມັດໂດຍ:

____________________________     ________________________________
ທ່ານ Ha Duc Tien          ທ່ານ Nguyen Van Binh
ຫົວໜ້າບັນຊີ             ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
31 ພຶດສະພາ 2017

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄານ
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ (ຕໍ່ໄປນີ້ ເອີ້ນວ່າ: 

ທະນາຄານ…) ແມ່ນທະນາຄານຮ່ວມທຶນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ 
ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງທະນາຄານ ການລົງທຶນ ແລະ 
ການພັດທະນາ ຂອງຫວຽດນາມ, ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ 
ບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ.

ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນງານ
ທະນາຄານດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນອີງຕາມ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ 

ຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 985-326 ລົງວັນທີ 10 ມີຖຸນາ 1999 ແລະ 

ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ສະບັບປັບປຸງລ້າສຸດ  ເລກທີ 004-15/
KH-…T4 ລົງວັນທີ 24 ສິງຫາ 2015 ໂດຍຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານໄດ້ເລີ່ມການປະຕິ 
ບັດງານແຕ່ວັນທີ 22 ມີຖຸນາ 1999 ພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນທຸລະກິດ 
ເລກທີ 297 ລົງວັນທີ 22 ມີຖຸນາ 1999 ແລະ ທະບຽນທຸລະກິດ 
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ລ້າສຸດ  ເລກທີ 691/CNN ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 
2015.

ທຶນທີ່ທະນາຄານໄດ້ປະກອບຕົວຈິງ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 
ແມ່ນ 791,358 ລ້ານກີບ. (31 ທັນວາ 2015: 791,358 ລ້ານກີບ)

ທຸລະກິດຕ້ົນຕໍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພ່ືອສະໜອງການບໍລິການ 
ທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນໃນ ສປປ ລາວ 
ແລະ ເຊິ່ງຖືກອະນຸມັດໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ).–

ສະພາບໍລິຫານ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ລະຫວ່າງປີ 2016 ແລະ ນະວັນທີທີ່ອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບ ນີ້ປະກອບມີ:

ສະພາກວດກາ
ສະມາຊິກສະພາກວດກາຂອງທະນາຄານລະຫວ່າງປີ 2016 ແລະ ນະວັນທີທີ່ອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້ປະກອບມີ:

ຊືື່ ຕ ຳແໜ່ງ ວັນທີື່ແຕ່ງຕັີ້ງ/ລຳອອກ 

ທ່ຳນ Tran Luc Lang ປະທຳນ 25 ພຶດສະພຳ 2014 
ທ່ຳນ ພັນຊະນະ ຄ ນນຸວົງ ຮອງປະທຳນ 25 ພຶດສະພຳ 2014 

ທ່ຳນ Nguyen Van Binh ສະມຳຊິກ ແລະ ຜ ອ່ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ 01 ເມສຳ 2016 

ທ່ຳນ ບົວວັນ ສີມະລິວົງ ສະມຳຊິກ ແລະ ຮອງຜ ່ອ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່  01 ມັງກອນ 2015 

ທ່ຳນ Doan Viet Nam ສະມຳຊິກ ແຕ່ງຕັີ້ງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 
ລຳອອກວັນທີ 1 ເມສຳ 2016 

ທ່ຳນ ສົມພົມ ຮຸ່ງຍຳຈິດ ສະມຳຊິກ 25  ພຶດສະພຳ 2014 

ທ່ຳນ Nguyen Xuan Hoa ສະມຳຊິກ 25 ພຶດສະພຳ 2014 

 

ຊືື່ ຕ ຳແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັີ້ງ 

ທ່ຳນ ພັນຊະນະ ຄ ນນຸວົງ  ຫົວໜ້ຳ ແຕ່ງຕັີ້ງວັນທີ 11 ກັນຍຳ 2015 

ທ່ຳນ ສົມພົມ ຮຸ່ງຍຳຈິດ ສະມຳຊິກ ແຕ່ງຕັີ້ງວັນທີ 07 ກັນຍຳ 2015 

 



60 61

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ຄະນະອຳນວຍການ
ສະມາຊິກຄະນະອຳນວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນລະຫວ່າງປີ 2016 ແລະ ນະວັນທີທີ່ອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້ປະກອບມີ:

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
ສຳນັກງານໃຫຍຂອງທະນາຄານຕັ້ງຢູ່ອາຄານເລກທີ 44 ຖະໜົນ 

ລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 
2016, ທະນາຄານມີ 5 ທະນາຄານ: (i) ທະນາຄານຈຳປາສັກ, ສຳ
ນັກງານຕັ້ງຢູ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງຈຳປາສັກ; (ii) ທະນາຄານສະຫວັນນະເຂດ 
ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; (iii) ທະນາຄານອັດຕະປື, 
ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງອັດຕະປື (iv) ທະນາຄານຫຼວງພະບາງ, 
ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຫຼວງພະບາງ ແລະ (v) ທະນາຄານຊຽງຂວາງ 
ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປລາວ ແລະ ສິບສາມ (13) 
ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສອງ (02) ຈຸດອັດຕາແລກປ່ຽນໃນ ສປປ ລາວ.

ພະນັກງານ
ຈຳນວນພະນັກງານຂອງທະນາຄານໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 

ແມ່ນ 379 ທ່ານ ( 31 ທັນວາ 2015 ແມ່ນ 329 ທ່ານ).

2. ສະຫລຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນ
2.1 ການຢັງຢືນກ່ຽວກັບການຕິບັດສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ.–

ຄະນະອຳນວຍການຂອງທະນາຄານຂໍຢ້ັງຢືນວ່າໄດ້ກະກຽມເອກະ 
ສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍການບັນຊີ ຂອງ  
ສປປ ລາວ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນຳສະເໜີເອກະສານງານ 
ການເງິນ.

2.2 ພື້ນຖານຂອງການກະກຽມ
ທະນາຄານ ໄດ້ບັນທຶກການບັນຊີເປັນເງີນກີບ ແລະ ກະກຽມ 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນຫົວໜ່ວຍລ້ານກີບ ຕາມດຳລັດ 
ເລກທີ02/ນຍ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 22 
ມີນາ 2000 ແລະ ກົດໝາຍການບັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກົດລະບຽບ 
ການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ວາງອອກໂດຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງີນ 

(…ລະບົບບັນຊີລາວ…).
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນ້ີໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍນຳ 

ໃຊ້ຫຼັກການບັນຊີ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການລາຍງານທາງການບັນຊີ 
ທີ່ຖືກຍອມຮັບໃນ ສປປ ລາວ. ດັ່ງນັ້ນ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, 
ໃບສະຫຸຼບຊັບສົມບັດ,ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນຕົນເອງ, 
ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໃນເອກະສານ 
ລາຍງານ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນສຳລັບທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຫຼັກການບັນຊີ, ຂັ້ນ 
ຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດການບັນຊີຂອງລາວ.  ສະນັ້ນ ເອກະສານ ລາຍ
ງານສະບັບນີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນຳສະເໜີຖານະການເງິນ, ຜົນຂອງ ການ 
ດຳເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສົດອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີ ແລະ ການ ປະຕິ 
ບັດການບັນຊີທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງປະເທດອື່ນນອກຈາກ ສປປ ລາວ. 

2.3 ປີການບັນຊີ 
ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ 

ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ.

2.4 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ–
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ໃນໃບລາຍງານ 

ຜົນໄດ້ຮັບ ອີງຕາມການຕັ້ງໜີ້ຄ້າງຮັບຄ້າງຈ່າຍ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຄິດ
ໄລ່ແບບສະເໝີຕົວ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນ 
ສັນຍາຝາກ/ປ່ອຍກູ້ນໍາລູກຄ້າ.

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈະຖືກຢຸດຕິກໍ່ຕ່ໍເມ່ືອເງິນກູ້ທ່ີ
ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນໜີ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ຫລື ເມື່ອຜູ້ບໍລິຫານເຊື່ອວ່າ 
ຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊຳລະຄືນດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນ 
ໄດ້. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍກ່ຽວກັບເງິນກູ້ແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກລົງໃນໃບ 
ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບເມື່ອໄດ້ຮັບເງິນຕົວຈິງ.

2.5 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ
ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າລວມມີຄ່າທຳນຽມທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການ

ໂອນເງິນ (ລວມມີການຊຳລະສະສາງແຊັກ), ຄ່າທຳນຽມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ 
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຄ່າທຳນຽມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຄ້ຳ

ຊືື່ ຕ ຳແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັີ້ງ/ລຳອອກ 

ທ່ຳນ Nguyen Van Binh ຜ ອ່ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ ວັນທີ 01 ເມສຳ 2016 

ທ່ຳນ Doan Viet Nam ສະມຳຊິກ ແຕ່ງຕັີ້ງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 
 ລຳອອກວັນທີ 1 ເມສຳ 2016 

ທ່ຳນ ສີປະເສີດ ຄວັນສະຫັວນ ຮອງຜ ອ່ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ ວັນທີ 01 ພະຈິກ 2016 

ທ່ຳນ Dang Thanh Viet ຮອງຜ ອ່ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2013 

ທ່ຳນ Bui Thanh Hoai ຮອງຜ ອ່ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ ວັນທີ 01 ມິຖຼຸນຳ 2015 

ທ່ຳນ Pham Quoc Cong ຮອງຜ ອ່ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ ວັນທີ 01 ສິງຫຳ 2016 

ທ່ຳນ Viengvilay Sengkhamyong ຮອງຜ ອ່ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ ວັນທີ 01 ເມສຳ 2016 

 

ປະກັນທາງ ການເງິນ.
ລາຍຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍ

ງານຜົນໄດ້ຮັບໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານບັນຊີເງິນສົດ. 

2.6 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບຈາກເງິນປັນຜົນ
ລາຍຮັບຈາກເງິນປັນຜົນກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ 

ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບກໍ່ຕ່ໍເມື່ອສິດຂອງທະນາຄານທ່ີຈະໄດ້ຮັບການ
ຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກຳນົດຂຶ້ນ.

2.7 ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ ລວມມີເງິນສົດ ແລະ ການລົງທຶນໄ

ລຍະສັ້ນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ ເຊິ່ງມີໄລຍະລົງທຶນບໍ່ເກີນ 30 ວັນ ທີ່ສາ 
ມາດປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ກັບທະນາຄານ
ອື່ນທີ່ມີກໍານົດບໍ່ເກີນ 30 ວັນ.

2.8 ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມຕົ້ນທຶນ 

ແລະ ຖືກລາຍງານຕາມຍອດຄ້າງຊຳລະ ລົບໃຫ້ຄັງແຮສຳລັບເງີນກູ້ທີ່ບ່ໍ  

ເກີດດອກອອກຜົນ. 

2.9 ຄັງແຮສຳລັບເງີນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ
ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດເລກທີ 324/ທຫລ (ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 

324) ລົງວັນທີ19 ເມສາ 2011, ທະນາຄານ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນເງິນກູ້ ແລະ 
ສ້າງຄັງແຮສຳລັບໜີ້ສູນ, ດັ່ງນັ້ນ, ເງິນກູ້ແມ່ນຖືກຈັດຊັ້ນເປັນເງິນກູ້ທ່ີ 
ເກີດດອກອອກ ຜົນຫລື ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນອີງຕາມສະຖາ 
ນະພາບການຊຳລະເງິນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ປັດໄຈທາງດ້ານ ຄຸນນະພາບ 
ອື່ນໆ. ເງິນກູ້ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນເງິນກູ້ປົກກະຕິ (ກຸ່ມ A) ຫຼື ຕິດຕາມພິເສດ 
(ກຸ່ມ B) ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນເງິນກູ້ທີ່ເກີດດອກອອກຜົນ, ເງິນ 
ກູ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ (ກຸ່ມ C) ຫລື ໜີ້ສົງໃສ 
(ກຸ່ມ D) ຫລື ໜີ້ສູນ (ກຸ່ມ E) ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນ 
ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ.

ເງິນກູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງຮ່າງຂອງລັດ 
ຖະບານ ທີ່ເກີນມື້ກໍານົດຊໍາລະ ແຕ່ການຊໍາລະຂອງໂຄງການແມ່ນເປັນ 
ຕາມການກໍານົດຊໍາລະຈາກລັດຖະບານ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບການອະ
ນຸຍາດໃຫ້ຈັດຊັ້ນໜີ້ຂອງເງິນກູ້ເຫຼົ່ານີ້ຄືນໃໝ່ ເປັນໜີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ 
ມາດຈົດໝາຍທາງການເລກທີ 172/ທຫລ, ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 
2017 ໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ 324/ທຫລ ຄັງແຮສຳລັບເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍການຄິດໄລ່ເອົາຍອດ ເຫລືອຄ້າງຊຳລະເງິນກູ້ 
ແຕ່ລະລາຍການຄູນໃຫ້ອັດຕາຄັງແຮທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບການຈັດຊັ້ນເງິນກູ້ນັ້ນໆຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການປ່ຽນແປງຄັງແຮສຳລັບເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ແມ່ນໄດ ້
ຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບເປັນ "ລາຍຈ່າຍຄັງແຮສຳລັບ 
ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ" ຫຼື "ເກັບຄືນຄັງແຮສຳລັບເງິນກູ້ທີ່ບ່ໍ 
ເກີດດອກອອກຜົນ". ຄັງແຮສະສົມເກັບຄືນສຳລັບຄັງແຮສຳລັບເງິນກູ້ 
ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກລົງໃນ ໃບສະຫລຸບຊັບ 
ສົມບັດເປັນ "ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ" (ຄັງແຮສຳລັບເງິນ
ກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ )".

2.10 ຄັງເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບເງິນກູ້
ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 324/ທຫລ ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ຖືກຮຽກ 

ຮ້ອງໃຫ້ມີການກຳນົດຄັງແຮຕາມລະບຽບການ ສຳລັບການສ່ຽງໄພ 
ເງິນກູ້ໃນຕາມອັດຕາ 3.00% ຂອງຍອດເງິນກູ້ຕິດຕາມພິເສດຕາມ
ມື້ເຮັດໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ຄັງແຮຕາມລະບຽບການສຳລັບ 
ເງິນກູ້ ປົກກະຕິແມ່ນຕ້ອງຖືກສ້າງຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາ 

ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະປີ. ສຳລັບສີ້ນປີ 31 ທັນວາ 2016, 
ຄັງແຮຕາມລະບຽບການສຳລັບໜີ້ປົກກະຕິ ແມ່ນຖືກສ້າງໃນອັດຕາ 
0.50% ຫາ 1% ຕາມໃບແຈ້ງການ ເລກທີ 242/ທຫລ 
ລົງວັນທີ 2 ເມສາ 2011 ອອກໂດຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຄັງແຮໃນອັດຕາ 0.5% 
ສໍາລັບເງິນກູ້ປົກກະຕິທັງໝົດ.

ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໃນການສ້າງຄັງແຮສຳລັບເງິນກູ້ປົກກະຕິ ແລະ ຕິດຕາມພິເສດ 
ປີສີ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2016

ອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ການປ່ຽນແປງຂອງຄັງແຮຕາມລະບຽບການສຳ ລັ
ບເງິນກູ້ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກລົງໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບເປັນ "ລາຍຈ່າຍ 
ຈາກການດໍາເນີນງານອື່ນໆ". ສໍາລັບລາຍຈ່າຍຄັງແຮ ແລະ ລາຍຮັບ 
ຈາກການດຳເນີນງານອື່ນໆ… ສໍາລັບລາຍຈ່າຍຄັງແຮຕາມລະບຽບການ 

ກຸ່ມ ຈັດຊັີ້ນໜີີ້ ອັດຕຳຄັງແຮ 
C ໜີີ້ຕ ່ຳກ່ວຳມຳດຕະຖຳນ 20% 
D ໜີີ້ສົງໃສ 50% 
E ໜີີ້ສ ນ 100% 
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ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ສະສົມ ແລະ ຍອດເຫຼືອຈາກຄັງແຮຕາມລະບຽບການສະສົມ ແມ່ນຖືກ 
ບັນທຶກຢູ່ໃນໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດເປັນ "ຄັງແຮຕາມລະບຽບການ 
ສຳລັບເງິນກູ້" ຢູ່ໃນທຶນ ແລະ ຄັງສະສົມຂອງທະນາຄານ.

ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງຂອງຄັງແຮຕາມລະບຽບຂອງສິນເຊ່ືອ 
ໄດ້ຖືກສະແດງ ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 17.5. 

2.11 ການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ 
2.11.1 ຫລັກຊັບທີ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ

ການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບທີ່ຈະຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ ແມ່ນຫລັກຊັບ 
ໜີ້ທີ່ມີກຳນົດ ຫລື ການຊຳລະທີ່ມີກຳນົດ ແລະ ມື້ຄົບກຳນົດ 
ເຊິ່ງທະນາຄານມີຄວາມປະສົງ ແລະ ສາມາດຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດເພື່ອ 
ສ້າງຜົນໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ. ຫລັກຊັບດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ຖືກຂາຍກ່ອນຮອດ 
ມື້ຄົບກຳນົດ ຫລື ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນຫລັກຊັບທາງການຄ້າ ຫລື ຫລັກ 
ຊັບພ້ອມທີ່ຈະຂາຍໄດ້. ຫລັກຊັບເຫລົ່ານັ້ນຖືກກຳນົດມູນຄ່າ ແລະ 
ມື້ຄົບກຳນົດ. ເມື່ອມັນຖືກຂາຍກ່ອນມື້ຄົບກຳນົດຫລັກຊັບເຫລົ່ານັ້ນຈະ
ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນຫລັກຊັບການຄ້າ ຫລື ຫລັກຊັບພ້ອມທີ່ຈະຂາຍ.

ຫລັກຊັບທີ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມ 
ມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ ແລະ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນໃນປີຕໍ່ໄປ.

ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ຫລັກຊັບທີ່ຖືໄວ້ຈົນມື້ຄົບກຳນົດແມ່ນຂຶ້ນກັບ
ການທົບທວນຄືນການເຊື່ອມມູນຄ່າ. ຄັງແຮຄ່າເຊື່ອມຂອງຫລັກຊັບ
ເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນກຳນົດຂຶ້ນເມື່ອເຫັນວ່າມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຕ່ຳກ່ວາມູນຄ່າ
ເດີມຫລາຍ ຫລື ຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຍາວນານ. ຄັງແຮຄ່າເຊື່ອມແມ່ນ 
ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ເປັນ "ກຳໄລ/(ຂາດທຶນ) ຈາກການລົງທຶນໃນ ຫລັກຊັບ"  
ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ.

2.11.2 ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ລວມມີການລົງທຶນໃນເງິນທຶນ ແລະ ເຄື່ອງ 

ມືການລົງທຶນອື່ນໆ ເຊິ່ງທະນາຄານມີຈຸດປະ ສົງຖືໄວ້ ເພື່ອການລົງທຶນ 
ແລະ ເພື່ອພ້ອມໃນການຊື້ຂາຍ. ຫລັກຊັບເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊື້ຂາຍ 
ເປັນປະຈຳແຕ່ສາມາດຖືກຂາຍໄດ້ທຸກເວລາຕາມທີ່ມີຜົນກຳໄລ. 

ຫລັກຊັບທຶນພ້ອມທີ່ຈະຂາຍ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ 
ແລະ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນໃນປີຕໍ່ໄປ. 

ຫລັກຊັບພ້ອມທ່ີຈະຂາຍແມ່ນຂ້ຶນກັບການທົບທວນຄືນຄ່າເຊ່ືອມ

ມູນຄ່າເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຄັງແຮສຳລັບຄ່າ ເຊື່ອມຂອງຫລັກຊັບເຫຼົ່ານັ້ນ 
ແມ່ນຖືກກຳນົດຂ້ຶນເມື່ອເຫັນວ່າມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຕ່ຳກ່ວາມູນຄ່າເດີມ 
ຫລາຍ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງກັນເປັນເວລາຍາວນານ. ຄັງແຮຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າ 
ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນ "ກຳໄລ/(ຂາດທຶນ) ສຸດທິຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກ 
ຊັບ" ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ. 

2.12 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ 
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ລວມມີຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ຊັບສົມບັດ 

ຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນປະກອບດ້ວຍຕຶກອາຄານ 
ແລະ ສີ່ງປຸກສ້າງ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ພາຫະນະ ແລະ ເຟີນີເຈີ. 
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ປະກອບດ້ວຍຊອບແວຄອມພິວເຕີ, ແລະ 
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນອື່ນໆ.

ຊັບສົມບັດຄົງທ່ີແມ່ນສະແດງຕາມມູນຄ່າຕ້ົນທຶນລົບຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ
ສະສົມ; ຖ້າມີ.

ຕົ້ນທຶນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ປະກອບມີ ລາຄາຊື້ ບວກກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ທີ່ຕິດພັນໃນການເຮັດໃຫ້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. 

ບັນດາລາຍຈ່າຍກັບການຊື້ເພີ່ມຕື່ມ, ການປັບປຸງຄືນໃໝ່ສາມາດ 
ຈົດເຂົ້າເປັນທຶນ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຳລັບຄ່າບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ 
ສາມາດຈົດເຂົ້າ ແລະ ສະແດງຢູ່ໃນບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ຖ້າມີ.

ເມື່ອຊັບສົມບັດຄົງທີ່ຖືກຂາຍ ຫລື ສະສາງອອກ, ຕົ້ນທຶນເດີມ ແລະ 
ຄ່າຫລຸ້ຍຫຽ້ນສະສົມ ແມ່ນຖືກລົບລ້າງອອກຈາກໃບລາຍງານສະຫລຸບ
ຊັບສົມບັດ ແລະ ສ່ວນຕ່າງຈາກກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ຈາກການສະສາງ 
ຫລື ຂາຍຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ.

2.13 ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສຶ່ອມ 
ການຫັກຄ່າຫລຸ້ຍຫຽ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ຖືກຄິດ 

ໄລ່ສະໝ່ຳສະເໝີທີ່ສະແດງອັດຕາກັບອາຍຸການນຳໃຊ້ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນຂອງລາວສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 
15 ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງມີຜົນນໍາໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ ແລະ ພາຍຫລັງວັນທີ 24 
ພຶດສະພາ 2016 ອອກໂດຍປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ອັດຕາປະຈຳປີທ່ີ
ນຳໃຊ້ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຊອບແວ 50% 

ສິດທິກຳນໃຊ້ທີື່ດິນ ບໍໍ່ ຫັກຄ່ຳຫລຸ້ຍຫ້ຽນ 
ຊັບສິນທີື່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ 20% 

ອຳຄຳນ ແລະ ສິື່ງປຸກສ້ຳງ 5% 

ອຸປະກອນສ ຳນັກງຳນ 20% 

ພຳຫະນະ  20% 

ເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄືື່ອງຕົບແຕ່ງ 20% 
 

2.14 ຄັງສໍາຮອງ
ພາຍໃຕ້ຂ້ໍກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດລົງວັນ

ທີ 16 ມັງກອນ 2007 ທະນາຄານທຸລະກິດຈະຕ້ອງຮັກສາກຳໄລສຸດ
ທິຕາມຄັງສະສົມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ
… ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອື່ນໆ

ອີງຕາມລະບຽບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນເລກທີ 01/ທຫລ ລົງວັນທີ 
28 ສິງຫາ 2001 ເຊິ່ງອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທະນາຄານທຸລະກິດຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສ້
າງຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການຢູ່ອັດຕາຈາກ 5% ຫາ 10% ຂອງ 
ກໍາໄລຫລັງອາກອນ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ. ດັ່ງນັ້ນ,  
ທະນາຄານ ຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງສ່ວນເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການໃນປີ 
2016 ຕາມອັດຕາສ່ວນລຸ່ມນີ້:

ຄັງສ ຳຮອງ % %%ເປີຊັນຂອງກ ຳໄລຫ ັງອຳກອນ 

 ຄັງແຮຕຳມລະບຽບກຳນ 10,00%  
 ຄັງຂະຫຍຳຍທຸລະກິດ - 

 

 
 

31/12/2016 
ລ້ຳນກີບ 

31/12/2015 
ລ້ຳນກີບ 

ໂດລຳສະຫະລັດ 8.166,00 8.140,00 
ບຳດ 230,25  226,26 
ປອນ 9.771,00  11.748,00 
ຝຣັົ່ງສະວິດ 7.560,00  7.743,00 
ເຢັນຍີື່ປຸ່ນ 67,95  65,43 
ໂດລຳອົດສະຕຳລີ 5.719,00  5.724,00 
ດົງ 0,37  0,36 
ໂດລຳກຳນຳດຳ 5.691,00  5.495,00 

 

2.15 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ທະນາຄານຮັກສາລະບົບການບັນຊີ ແລະ ການບັນທຶກລາຍການເ

ຄື່ອນໄຫວທັງໝົດໃນສະກຸນເງິນເດີມ. ຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ ໜີ້ 
ສີນທ່ີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ຖືກຕີມູນຄ່າຢູ່ທ້າຍປີ ມາເປັນສະກຸນ 
ເງິນກີບ ດ້ວຍອັດຕາແລກປ່ຽນ ໃນມື້ສ້າງໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ. ລາຍ 
ຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນປີ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າ 

ເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໂດຍອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ. 
ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງການຕີມູນຄ່າຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນຊັບສິນ ແລະ ໜີ້
ສິນທາງການເງິນໃນມື້ສ້າງໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ ຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ໃນໃບ 
ລາຍງານຖານະການເງິນ. ລາຍການອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເປັນ ສະກຸນເງິນກີບ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ມີດັ່ງນີ້:

2.16 ອາກອນກຳໄລ (ອກລ) 
ການຄິດໄລ່ຄັງແຮສຳລັບເສຍອາກອນກຳໄລຂອງປີປະຈຸບັນ 

ແມ່ນອີງຕາມກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ  ທະນາຄານ
ມີພັນທະຈ່າຍອາກອນສູງສຸດລະຫວ່າງ 24%ເປີເຊັນ ຂອງກໍາໄລກ່ອນ
ຫັກອາກອນຕາມກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບ ໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 
70/ສພຊ ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງມີຜົນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 24 ເມສາ 2016. ການມອບອາກອນຂອງ ທະນາຄານ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກກວດສອບໂດຍກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົດລະບຽບທ່ີ 
ກ່ຽວພັນກັບ ຫລາຍປະເພດຂອງລາຍການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນການຕີ 
ຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນ ເອກະສານ 
ລາຍງານການເງິນແບບແຍກສະເພາະສາມາດຈະຖືກປ່ຽນແປງຫລັງ 
ຈາກມື້ໄລ່ລຽງຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ.

2.17 ຜົນປະໂຫຍດພະນັກງານ
ຜົນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານ–

ຜົນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານໄດ້ຖືກຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານທ່ີອ
ອກແລ້ວຂອງທະນາຄານ ໂດຍກອງທຶນສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊິ່ງ 
ຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ທາງທະນາ
ຄານໄດ້ຈ່າຍຄ່າປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຕົວແທນປະກັນສັງຄົມໃນອັດຕາ 
6.00% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານແຕ່ລະເດືອນ. ທະນາ
ຄານຈະບໍ່ມີພັນທະອື່ນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານ.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຍົກເລີກສັນຍາ
ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງເລກທີ 



64 65

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລົງວັນທີ 28 
ມັງກອນ 2014, ທະນາຄານມີພັນທະຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ພະນັກ 
ງານຜູ່ທີ່ລາອອກ ອີງຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

… ກໍລະນີພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊຳນິຊຳນານ ຫລື ມີ 
ສຸຂະພາບບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້;

…  ກໍລະນີທະນາຄານພິຈາລະນາວ່າຈຳເປັນຕ້ອງຫລຸດພະນັກງານ 
ເພື່ອປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງການເຮັດວຽກໃນໜ່ວຍງານ     ແຮງງານ.

ສຳລັບການຍົກເລີກສັນຍາຈ້າງງານໃນກໍລະນີທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ, 
ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຈາຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ ພະນັກງານ ໂດຍຄິດໄລ່ໃນອັດຕາ 
10% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານ ຂອງພະນັກງານກ່ອນອອກວຽກ. 
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016, ບໍ່ມີພະນັກງານ ທະນາຄານ ຖືກໄລ່ອອກ 
ຍ້ອນສາ ເຫດ ຂ້າງເທິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານ ຈຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຄິດ ໄລ່ລາຍ 
ຈ່າຍສ່ວນ ນີ້ໄວ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ. 

3. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຄ້າຍກັນ

4. ກຳໄລສຸດທິຈາກການຮ່ວມປະກອບທຶນ

5. ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ

6. ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ

7. ກຳໄລສຸດທິຈາກການລົງທືນຫຼັກຊັບການຄ້າ

8. ກຳໄລສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

9. ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ

 2016 2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີື່ຄ້າຍກັນຈາກ: 635.163 
564.128 

ເງີນຝຳກທີື່ທະນຳຄຳນອືື່ນໆ 4.483  7.349 
ເງີນກ ້ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້ຳ 620.815 545.562 
ຫ ັກຊັບຄ ້ຳປະກັນສິນເຊືື່ອ 9.865  11.217 
ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີື່ຄ້າຍກັນໃຫ້: (324.069) (259.688) 
ເງີນຝຳກຂອງທະນຳຄຳນອືື່ນໆ (90.907) (82.985) 
ເງີນກ ້ຢືມຈຳກທະນຳຄຳນອືື່ນໆ (1.404) (1.218) 
ເງີນຝຳກຂອງລ ກຄ້ຳ (231.758) (175.485) 
ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີື່ຄ້າຍກັນ 311.094 304.440 

 

 
2016 

ລ້ຳນກີບ 
2015 

ລ້ຳນກີບ 

ເງິນປັນຜົນທີື່ໄດ້ຮັບພຳຍໃນປີ 128  450 

 128 450 
 

 2016 
ລ້ຳນກີບ 

2015 
ລ້ຳນກີບ 

ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າໃຫ້:   
ບໍລິກຳນຊ ຳລະສະສຳງ 19 443 
ຄ່ຳທ ຳນຽມ ແລະ ຄ່ຳນຳຍໜ້ຳອືື່ນໆ 533 426 
 552 869 

 

 
2016 

ລ້ຳນກີບ 
2015 

ລ້ຳນກີບ 

ກ ຳໄລຈຳກຫ ັກຊັບກຳນຄ້ຳ 3.111 7.233 

 3.111 7.233   

 
2016    

ລ້ຳນກີບ 
2015 

ລ້ຳນກີບ 

ກ ຳໄລຈຳກກຳນຊືີ້ຂຳຍຈຸດສະກຸນເງິນຕ່ຳງປະເທດ ແລະ ກຳນຕີມ ນຄ່ຳລຳຍກຳນເງີນ
ຕຳຕໍໍ່ສະກຸນເງິນຕ່ຳງປະເທດ 61.072 62.688 
ຂຳດທືນຈຳກກຳນຊືີ້ຂຳຍຈຸດສະກຸນເງິນຕ່ຳງປະເທດ ແລະ ກຳນຕີມ ນຄ່ຳລຳຍກຳນເງີນ
ຕຳຕໍໍ່ສະກຸນເງິນຕ່ຳງປະເທດ (47.539) (48.244) 

 13.533 14.444 
 

 2016 2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ເກັບຄືນເງິນແຮທົົ່ວໄປສ ຳລັບວຽກງຳນສິນເຊືື່ອ (ເບິື່ງເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ ທີ 17.5) 49.880 40.717 
ເກັບຄືນໜີີ້ເສຍໄດ້ (ຕົີ້ນທຶນ) 10.184 9.087 
ເກັບຄືນໜີີ້ເສຍໄດ້ (ດອກເບ້ຍ) 287 1.510 
ລຳຍຮັບອືື່ນໆ                       -    404 
ເກັບຄືນເງິນແຮທົົ່ວໄປສ ຳລັບວຽກງຳນສິນເຊືື່ອ (ເບິື່ງເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ ທີ 17.5) 1.050 494 

 61.401 52.212 
 

 2016 
ລ້ຳນກີບ 

2015 
ລ້ຳນກີບ 

ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກ:   

ບໍລິກຳນຊ ຳລະສະສຳງ 
37.483 31.110 

ກຳນບໍລິກຳນຄ ້ຳປະກັນ 
2.608 7.424 

ວຽກງຳນກຳນບໍລິຫຳນທຶນ 
8.559 2.011 

ຄ່ຳທ ຳນຽມ ແລະ ຄ່ຳນຳຍໜ້ຳອືື່ນໆ -    308 

 48.650 40.853 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

10. ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບພະນັກງານ

11. ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການບໍລິຫານງານ

12. ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການດຳເນີນງານ

13. ເງິນສົດໃນຄັງ

14. ເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 

15. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ

16. ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

ຍອດບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອ 
ຊຳລະສະສາງ,  ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ເງິນຝາກມີກຳນົດ. ບັນຊີເງິນ
ຝາກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ.  

ພາຍໃຕ້ລະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທະນາຄານຖືກ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄັງສຳຮອງຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈາກເງິນ

ຝາກແຮບັງຄັບເຊິ່ງຄິດໄລ່ທີ່ 5.00%ເປີເຊັນ ແລະ 10.00%ເປີເຊັນ 
ປະຈຳທຸກໆສອງ (2) ເດືອນຢ່າງປົກກະຕິ, (2015: 5.00%ເປີເຊັນ 
ແລະ 10.00 ເປີເຊັນ%) ສຳລັບລູກຄ້າເງິນຝາກທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບ 
ແລະ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີໄລຍະຄົບກຳນົດ 12 ເດືອນລົງມາ 
ຕາມລຳດັບ.

ເງິນຝາກມີກຳນົດທີ່ກຳນົດເປັນເງິນກີບ, ມີໄລຍະການຝາກ 01 
ຫາ 12 ເດືອນ ແລະ ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເລີ່ມຈາກ 2.00% ຫາ 
5.25% ຕໍ່ປີ 

ເງິນຝາກມີກຳນົດທີ່ກໍານົດເປັນເງິນໂດລາ ມີໄລຍະການ ຝາກແຕ່ 
03 ຫາ 06 ເດືອນ ແລະ ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍຈາກ 2.25% ຫາ 
4% ຕໍ່ປີ.

 2016 2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ເງິນເດືອນ 35.688 38.939 
ເບ້ຍລ້ຽງ 16.071 15.827 

 51.759 54.766 
 

  2016 2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ຄ່ຳເຈ້ຍພິມ ແລະ ເຄືື່ອງຂຽນ 806 660 
ຄ່ຳເດີນທຳງທຸລະກິດ 2.828 2.745 
ຄ່ຳນ ້ຳ ແລະ ຄ່ຳໄຟ 2.108 1.624 
ຄ່ຳກຳນຕະຫ ຳດ, ສົົ່ງເສີມກຳນຕະຫ ຳດ,ສ ຳມະນຳ,ຮັບແຂກ 27.848 27.226 
ຄ່ຳພຳສີອຳກອນ 737 33 
ຄ່ຳສ້ອມແປງ ແລະ ບ ຳລຸງຮັກສຳ 4.791 7.684 
ຄ່ຳອຸປະກອນ ແລະ ເຄືື່ອງໃຊ້ 4.261 2.326 
ຄ່ຳປະກັນຊັບສິນ  1.482 981 
ຄ່ຳເຊົົ່ຳຫ້ອງກຳນ 4.180  2.464 
ຄ່ຳຄ ້ຳປະກັນເງິນຝຳກ 4.169  3.286 
ຄ່ຳນ ້ຳມັນ 753  763 
ຄ່ຳໄປສະນຳ ແລະ ໂທລະຄົມມະນຳຄົມ 2.659 2.148 
ຄ່ຳນຳຍໜ້ຳ 3.612 1.906 
ຄ່ຳອືື່ນໆ 4.038 1.859 
 64.272 55.705 

 

 2016 2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ລຳຍຈ່ຳຍເງິນແຮທົົ່ວໄປສ ຳລັບກຳນສ ນເສຍເງິນກ ້ລວມ (ບົດອະທິບຳຍເລກທີ 
17.5) 58.551 50.454 
ລຳຍຈ່ຳຍກິດຈະກ ຳທຳງສັງຄົມອືື່ນໆ 1.654 2.869 
ລຳຍຈ່ຳຍອືື່ນໆ 2.220 1.807 
 62.425 55.130 

 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

   
ເງິນສົດໃນຄັງເປັນເງິນກີບ 79.992 68.873 
ເງິນສົດໃນຄັງເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ 63.738 63.490 

 143.730 132.363 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ເງິນຝຳກກະແສລຳຍວັນ 331.037   688.918 
ເງິນຝຳກແຮບັງຄັບ 166.023 117.998 

  497.060 806.916 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານອືື່ນ 210.119 167.697 
ທະນຳຄຳນພຳຍໃນ 149.392 81.340 
ທະນຳຄຳນຕ່ຳງປະເທດ 60.727 86.357 
   

ເງິນຝາກມີກ ານົດກັບທະນາຄານອືື່ນ 336.814 50.118 
ທະນຳຄຳນພຳຍໃນ 336.814 50.118 
 546.933 217.815 

 

 
31/12/2016 

ລ້ຳນກີບ 
31/12/2015 

ລ້ຳນກີບ 
ຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືື່ອຂາຍ   
ຫລັກຊັບໜີີ້ທີື່ອອກໂດຍທະນຳຄຳນອືື່ນ 3.224 2.931 

   
ຫ ັກຊັບທີື່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ   
ຫ ັກຊັບໜີີ້ທີື່ອອກໂດຍກະຊວງກຳນເງິນ 239.320 248.800 

 242.544 251.731 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

16.1 ຫຼັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ
ລາຍລະອຽດຫຼັກຊັບມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ ຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

16.2 ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ 
ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກຊັບທີ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ ຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ ມີກຳນົດຈາກ 1 ເຖິງ 5 ປີ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 4% ຫາ 5%ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ.

17. ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງີນແຮສຸດທິສຳລັບເງີນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ

17.1  ການວິເຄາະເງິນກູ້ຕາມສະກຸນເງິນ–

17.2 ການວິເຄາະເງິນກູ້ຕາມຄຸນນະພາບ 

17.3  ການວິເຄາະເງິນກູ້ຕາມມື້ຄົບກໍານົດເດີມ

17.4  ການວິເຄາະເງິນກູ້ຕາມປະເພດຂອງອຸດສາຫະກຳ

 
31/12/2016 

ລ້ຳນກີບ 
31/12/2015 

ລ້ຳນກີບ 

ຮຸ້ນຈົດທະບຽນທີື່ອອກໂດຍທະນຳຄຳນກຳນຄ້ຳຕ່ຳງປະເທດລຳວ ມະຫຳຊົນ (ທຄຕລ) 3.374 3.374 
ເງີນແຮຄ່າເສືື່ອມຂອງຫ ັກຊັບລົງທືນ (150) (443) 

 3.224 2.931 
 

 31/12/2016 
ລ້ຳນກີບ 

31/12/2015 
ລ້ຳນກີບ 

ພັນທະບັດທີື່ອອກໂດຍກະຊວງກຳນເງິນ 239.320 248.800 

 239.320 248.800 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ເງິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳໃຫ້ລ ກຄ້ຳ 
7.217.832 6.017.227 

ຫັກເງິນແຮໜີີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍຳກ (ຂໍໍ້ 17.5) 
(90.511) (57.607) 

 7.127.321 5.959.620 
 

 
 

 

2016 2015 
ອັດຕຳດອກເບ້ຍ ອັດຕຳດອກເບ້ຍ 

%/ປີ %/ປີ 

ເງິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳທີື່ເປັນເງິນກີບ 5,20 - 14,50 5,50 - 16,00 
ເງິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳທີື່ເປັນເງິນໂດລຳ 2,00 - 10,25 5,00 - 11,50 
ເງິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳທີື່ເປັນເງິນບຳດ 5,00 - 10,50 5,25 - 11,00 
ເງິນກ ້ຊ່ວຍເຫ ືອ - 5.50 

 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

   
ເງິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳທີື່ເປັນເງິນກີບ 3.636.498 2.701.775 
ເງິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳທີື່ເປັນເງິນໂດລຳ 3.389.585 3.232.114 
ເງິນກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳທີື່ເປັນເງິນບຳດ 191.749 83.338 

 7.217.832 6.017.227 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ໜີີ້ປົກກະຕິ 6.682.841 5.660.997 
ໜີີ້ຄວນເອົຳໃຈໃສ່ 357.576 236.857 
ໜີີ້ຕ ່ຳກວ່ຳມຳດຕະຖຳນ 57.133 12.327 
ໜີີ້ສົງໄສ 82.396 103.808 
ໜີີ້ສ ນ 37.886 3.238 

 7.217.832 6.017.227 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ໄລຍະສັີ້ນ 4.308.820 3.601.826 
ໄລຍະກຳງ 1.430.545 1.333.997 
ໄລຍະຍຳວ 1.478.467 1.081.404 

 7.217.832 6.017.227 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ກຳນຜະລິດ 2.114.285 1.770.873 
ກຳນບໍລິກຳນ ແລະ ກຳນຄ້ຳ 756.963 621.068 
ກຳນກໍໍ່ສ້ຳງ 1.769.904 1.644.040 
ພຳກສ່ວນອືື່ນໆ 2.576.680 1.981.246 

 7.217.832 6.017.227 
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ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

17.5  ເງິນແຮສໍາລັບການສູຍເສຍເງິນກູ້
ລາຍລະອຽດຂອງການຈັດຊັ້ນເງິນກູ້ ແລະ ການສ້າງເງິນແຮທີ່ກຳນົດໃນຂ້ໍຕົກລົງ ທຫລ ເລກທີ 324 ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

18. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່
18.1 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(*) ລວມມີຍອດເງິນກູ້ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ຈໍານວນ 42,048 ລ້ານກີບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຂອງ 
ລັດຖະບານ ທີ່ເກີນມື້ກໍານົດຊໍາລະ ແຕ່ການຊໍາລະຂອງໂຄງການແມ່ນເປັນຕາມການກໍານົດຊໍາລະຈາກລັດຖະບານ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ຈັດຊັ້ນໜີ້ຂອງເງິນກູ້ເຫຼົ່ານີ້ຄືນໃໝ່ ເປັນໜີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ມາດຈົດໝາຍທາງການເລກທີ 172/ທຫລ, ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ໂດຍ 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ການປ່ຽນແປງເງິນແຮສຳລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ ສຳລັບປີ 2016 ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 
ກຳນຈັດຊັີ້ນ 

ຍອດເຫ ືອເງິນກ ້(*)
ລ້ຳນກີບ 

ເງິນແຮສ ຳລັບເງິນກ ້ທີື່
ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ              

ລ້ຳນກີບ 
ເງິນແຮຕຳມລະບຽບກຳນ

ລ້ຳນກີບ 
ລວມ 

ລ້ຳນກີບ 
     

ເງິນກ ້ທີື່ເກີດດອກອອກຜົນ     
- ໜີີ້ປົກກະຕິ 6.682.841 -    33.414 33.414 
- ໜີີ້ຄວນເອົຳໃຈໃສ່ 357.576 -    10.724 10.724 

ເງິນກ ້ທີື່ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ(NPL)     
ໜີີ້ຕ ່ຳກວ່ຳມຳດຕະຖຳນ     
- ໜີີ້ສົງໄສ 57.133 11.427 -    11.427 
ໜີີ້ສ ນ 82.396 41.198 -    41.198 
ລວມຍອດ 37.886 37.886 -    37.886 
ເງິນກ ້ທີື່ເກີດດອກອອກຜົນ 7.217.832 90.511   44.138 134.649 

 

 
ເງິນແຮສ ຳລັບເງິນກ ້ທີື່ບໍໍ່ເກີດ

ດອກອອກຜົນ              
ລ້ຳນກີບ 

ເງິນແຮຕຳມລະບຽບກຳນ 
ລ້ຳນກີບ 

ຍອດເຫ ືອນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 57.607 35.411 
ເງິນແຮທີື່ຈົດເປັນລຳຍຈ່ຳຍໃນປີ 209.953 58.551 
ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປີ (134.985) (49.880) 
ລ້ຳງໜີີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍຳກ  (41.986)               -    
ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈຳກອັດຕຳແລກປ່ຽນເງິນຕຳ (78) 56 
ຍອດເຫ ືອທ້າຍປີ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 90.511 44.138 

 

 

ໂປ ແກ ມຄອມພີວເຕີ 
ລ້ຳນກີບ 

ສິດນ ຳໃຊ້ທີື່ດິນລ້ຳນ
ກີບ 

ຊັບສົມບັດຄົງທີບໍໍ່ມີ
ຕົວຕົນອືື່ນໆລ້ຳນກີບ 

ລວມ  
ລ້ຳນກີບ 

ຕົື້ນທຶນ:     
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 16.079 13.381 1.232 30.692 
ຮັບເຂົີ້ຳເພີື່ມ 1.116 25.995 -    27.111 

ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2016 17.195 39.376 1.232 57.803 
     

ຄ່າຫ  ້ຍ ຫ ້ຽນສະສົມ:     
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 5.866 -    

377 
6.243 

ຫັກຄ່ຳຫ ຼຸ້ຍຫ້ຽນພຳຍໃນປີ 2.018 -    75 2.093 
ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2016 7.884 -    452 8.336 
     

ມ ູນ ຄ່າທີື່ ຍັງເຫ ື ອສຸ ດທິ:   
 

 
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 10.213 13.381 855 24.449 

ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2016 9.311 39.376 780 49.467 

 

ໂປ ແກ ມຄອມພີວເຕີ 
ລ້ຳນກີບ 

  ສິດນ ຳໃຊ້ທີື່ດິນ    
ລ້ຳນກີບ 

ຊັບສົມບັດຄົງທີບໍໍ່ມີ
ຕົວຕົນອືື່ນໆ    

ລ້ຳນກີບ 
ລວມຍອດ  
ລ້ຳນກີບ 

ຕົື້ນທຶນ:     
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 14.449 13.381 347 28.177 
ຮັບເຂົີ້ຳເພີື່ມ 1.630 -    885 2.515 

ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2015 16.079 13.381 1.232 30.692 
     

ຄ່າ ຫ ້ຍ ຫ້ ຽ ນສະ ສົມ:  
   

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 4.022 
-    334 4.356 

ຫັກຄ່ຳຫ ຼຸ້ຍຫ້ຽນພຳຍໃນປີ 1.844 -    43 1.887 
ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2015 5.866 -    377 6.243 
     

ມ ູນ ຄ່າສຸ ດທິ:   
   

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 10.427 13.381 13 23.821 

ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2015 10.213 13.381 855 24.449 
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ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

18.2 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ 
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

18.3 ການກໍ່ສ້າງພວມດຳເນີນງານ 

ຍອດເຫຼືອນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ລວມມີ ຊັບສິນພວມກໍ່ສ້າງ, ເຂດເສດຖະກິດໜອງທາ, ອາຄານສໍານັກງານໃຫຍ່, ສາຂາ ອັດຕະປື, 
ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາຂາ ຊຽງຂວາງ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ.

19. ໜີ້ຕ້ອງຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

20. ຊັບສິນອື່ນໆ
 

ອຳຄຳນ ແລະ ກຳນ
ປັບປຸງ 

ລ້ຳນກີບ 

ອຸປະກອນ 
ຫ້ອງກຳນ 
 ລ້ຳນກີບ 

ພຳຫະນະ 
ລ້ຳນກີບ 

ເຟີນິເຈີ ແລະ ເຄືື່ອງ
ຕິດຕັີ້ງ ລ້ຳນກີບ 

ລວມ 
ລ້ຳນກີບ 

ຕົື້ນທຶນ:      
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 72.275 

29.949 
4.204 13.900 120.328 

ຮັບເຂົີ້ຳເພີື່ມ 26.345 2.361 393 472 29.571 
ສະສຳງ -    (809) (170) (1.425) (2.404) 
ອືື່ນໆ -    (4.887) (1.330) -    (6.217) 
ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2015 98.620 26.614 3.097 12.947 141.278 
      

ຄ່າ ຫ ້ຍ ຫ້ ຽ ນສະ ສົມ:  
   

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 16.629 10.904 2.034 6.865 36.432 
ຫັກຄ່ຳຫ ຼຸ້ຍຫ້ຽນພຳຍໃນປີ 3.854 4.287 538 1.931 10.610 
ສະສຳງ -    (809) (170) (1.425) (2.404) 
ອືື່ນໆ -    (1.734) (597) -    (2.331) 
ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2015 20.483 12.648 1.805 7.371 42.307 
      

ມ ູນ ຄ່າສຸ ດທິ:  
 

   
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 55.646 19.045 2.170 7.035 83.896 

ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2015 78.137 13.966 1.292 5.576 98.971 
 

 

2016 
ລ້ຳນກີບ 

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 110.149 
ຮັບເຂົີ້ຳເພີື່ມ 54.480 
ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2016 - 

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 164.629 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ໜີີ້ຕ້ອງຮັບດອກເບ້ຍ   

ໜີີ້ຕ້ອງຮັບຈຳກດອກເບ້ຍຄ້ຳງຮັບ-ເງິນຝຳກກັບທະນຳຄຳນ 2.711 1.609 
ໜີີ້ຕ້ອງຮັບຈຳກດອກເບ້ຍຄ້ຳງຮັບ-ເງິນປ່ອຍກ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້ຳໃຫ້ລ ກຄ້ຳ 130.634 50.960 
ໜີີ້ຕ້ອງຮັບຈຳກດອກເບ້ຍຄ້ຳງຮັບ-ກຳນລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ 4.073 4.583 

 137.418 57.152 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້ຳສ ຳລັບລ ກຄ້ຳທີື່ມຳຝຳກເງິນ  35.449 51.929 
ລຳຍຈ່ຳຍລ່ວງໜ້ຳກ່ຽວກັບກຳນເຊົົ່ື່ຳດິນ ແລະ ກຳນເຊົົ່ຳຫ້ອງກຳນ 71.871 5.652 
ລຳຍຈ່ຳຍລ່ວງໜ້ຳລໍຖ້ຳຈັດສັນເປັນລຳຍຈ່ຳຍອືື່ນໆ 6.686 8.490 
ລຳຍຈ່ຳຍອືື່ນໆ 4.060 3.368 

 118.066 69.439 
 

 

ອຳຄຳນ ແລະ 
ກຳນປັບປຸງ  

ລ້ຳນກີ 

ອຸປະກອນ 
ຫ້ອງກຳນ 
 ລ້ຳນກີບ 

ພຳຫະນະ 
ລ້ຳນກີບ 

ເຟີນິເຈີ ແລະ ເຄືື່ອງ
ຕິດຕັີ້ງ ລ້ຳນກີບ 

ລວມ 
ລ້ຳນກີບ 

ຕົື້ນທຶນ:      
ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2016 98.620 

26.614 
3.097 12.947 141.278 

ຮັບເຂົີ້ຳເພີື່ມ 187 11.240 1.944 3.987 17.358 
ສະສຳງ -    (98) (280) (1.650) (2.028) 
ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2016 98.807 37.756 4.761 15.284 156.608 
      

ຄ່າ ຫ ້ຍ ຫ້ ຽ ນສະ ສົມ:  
   

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 20.483 12.648 1.805 7.371 42.307 
ຫັກຄ່ຳຫ ຼຸ້ຍຫ້ຽນພຳຍໃນປີ 5.119 5.073 570 2.065 12.827 
ສະສຳງ -    (43) (142) (746) (931) 
ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2016 25.602 17.678 2.233 8.690 54.203 
      

ມ ູນ ຄ່າສຸ ດທິ:  
 

   
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 78.137 13.966 1.292 5.576 98.971 

ນະວັນທີ 31 ທັນວຳ 2016 73.205 20.078 2.528 6.594 102.405 
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31/12/2016 

ລ້ຳນກີບ 
31/12/2015 

ລ້ຳນກີບ 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 1.074.088 631.152 
ເງິນຝຳກກະແສລຳຍວັນເປັນເງິນກີບ   493.123 367.615 
ເງິນຝຳກກະແສລຳຍວັນເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ 580.965 263.537 
ເງິນຝາກຄ ື້າປະກັນ 79.250 61.915 
ເງິນຝຳກຄ ້ຳປະກັນ ເປັນເງິນກີບ 34.239 726 
ເງິນຝຳກຄ ້ຳປະກັນ ເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ 45.011 61.189 
ເງິນຝາກປະຢັດ 491.887 394.971 
ເງິນຝຳກປະຢັດເປັນເງິນກີບ 220.392 207.903 
ເງິນຝຳກປະຢັດເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ 271.495 187.068 
ເງິນຝາກມີກ ານົດ 3.426.441 2.664.036 
ເງິນຝຳກມີກ ຳນົດເປັນເງິນກີບ 2.725.391 2.103.258 
ເງິນຝຳກມີກ ຳນົດເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ 701.050 560.778 

 5.071.666 3.752.074 

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

21. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງີນຝາກມີກຳນົດແມ່ນກຳນົດເປັນເງີນກີບ ມີຕໍ່າໄລຍະແຕ່ 12 ເດືອນ ແລະ ມີອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງ 4.50% ຫາ 8.25% ຕໍ່ປີ 
ສໍາລັບເງິນຝາກສະກູນເງິນກີບ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງ 1.50% ຫາ 4.33% ຕໍ່ປີສໍາລັບເງິນຝາກທີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ເງີນກູ້ຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ແມ່ນກູ້ຈາກທະນາຄານ ຄາເທຢູໄນຕິດ,ເຊີ່ງ ມີໄລຍະ 3 ປີ ແລະ ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 4.33% ຕໍ່ປີ.

22. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ

23. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

24. ພາສີອາກອນ
ທະນາຄານມີພັນທະຊຳລະອາກອນກຳໄລໃນອັດຕາ 24% ຂອງກຳໄລກ່ອນອາກອນ ຕາມກົດໝາຍອາກອນເລກທີ່ 70/ສພຊ ລົງວັນທີ 15 

ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ ຫຼື ຫຼັງຈາກ ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016. ອາກອນກຳໄລປີ 2016ໄລ່ລຽງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເນື່ອງຈາກວ່າກົດລະບຽບ ແລະ ກົດຫມາຍສ່ວຍສາອາກອນໃນຫຼາຍປະເພດ ແມ່ນສາມາດຕີຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈຳນວນທີ່ໄດ້ລາຍ 
ງານໃນເອກະສາຍລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກການໄລ່ລຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.

25. ໜີ້ສິນອື່ນໆ

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 168.470 102.560 
ທະນຳຄຳນພຳຍໃນ 105.001 63.759 
ທະນຳຄຳນຕ່ຳງປະເທດ 63.469 38.801 
   

ເງິນຝາກມີກ ານົດ 2.263.997 2.304.200 
ທະນຳຄຳນພຳຍໃນ 59.177 25.000 
ທະນຳຄຳນຕ່ຳງປະເທດ 2.204.820 2.279.200 
   

ເງີນກູ້ຈາກທະນາຄານອືື່ນໆ 489.960 488.400 
ທະນຳຄຳນຕ່ຳງປະເທດ 489.960 488.400 
 2.922.427 2.895.160 

 
 

 

2016 2015 
ອັດຕຳດອກເບ້ຍ ອັດຕຳດອກເບ້ຍ 

%/ຕໍໍ່ປີ %/ຕໍໍ່ປີ 

ເງິນຝຳກກະແສລຳຍວັນເປັນເງິນກີບ   0,00 - 0,50 0,00 - 3,00 
ເງິນຝຳກກະແສລຳຍວັນເປັນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ 0,00 0,00 - 1,50 
ເງິນຝຳກປະຢັດເປັນເງິນກີບ 1,91 1,96 - 4,50 
ເງິນຝຳກມີກ ຳນົດເປັນເງິນກີບ 2,50 – 13,00 3,50 - 13,00 
ເງິນຝຳກປະຢັດເປັນເງິນໂດລຳ 1,00 – 1,50 1,50 
ເງິນຝຳກມີກ ຳນົດເປັນເງິນໂດລຳ 1,50 - 6,75 1,75 - 6,75 
ເງິນຝຳກປະຢັດເປັນເງິນບຳດ 0,75 – 1,00 1,00 
ເງິນຝຳກມີກ ຳນົດເປັນເງິນບຳດ 1,50 - 6,50 1,50 - 6,50 
ເງິນຝຳກປະຢັດເປັນເງິນດົງ 1,20 1,20 
ເງິນຝຳກມີກ ຳນົດເປັນເງິນດົງ 9,60 4,80 - 9,60 

 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ດອກເບ້ຍຄ້ຳງຈ່ຳຍ – ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ທະນຳຄຳນອືື່ນ   
ດອກເບ້ຍຄ້ຳງຈ່ຳຍ – ເງິນຝຳກຂອງລ ກຄ້ຳ 11.658 12.640 
ດອກເບ້ຍຄ້ຳງຈ່ຳຍ – ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ທະນຳຄຳນອືື່ນ 51.086 40.276 

 62.744 52.916 
 

 2016 2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 
ກ າໄລກ່ອນອາກອນ 169.021 165.303 
ດັດແກ້ສ ຳລັບ:   
ລຳຍໄດ້ຈຳກເງິນປັນຜົນທີື່ຫ ີກລ້ຽງອຳກອນ 8.087 - 
ລຳຍຈ່ຳຍທີື່ບໍໍ່ອະນຸຍຳດໃຫ້ຫັກ 5.353 181 
ກ າໄລທີື່ຖືກອາກອນ 182.461 165.484 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລໃນອັດຕາ 24% ຂອງກ າໄລທີື່ຖືກອາກອນ  43.790 39.716 
ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງອຳກອນກ ຳໄລທີື່ຕ້ອງຈ່ຳຍໃນຕົີ້ນປີ 18.895 18.306 
ອຳກອນກ ຳໄລທີື່ໄດ້ຈ່ຳຍພຳຍໃນປີ (19.695) (39.127) 
ໜີື້ຕ້ອງສົື່ງອາກອນກ າໄລທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃນທ້າຍປີ 42.990  18.895 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ພະນັກງຳນ 2.873 6.684 
ແຊັກລໍຖ້ຳຊ ຳລະສະສຳງ 5.820 1.888 
ສ່ວນຫ ຼຸດຈຳກພັນທະບັດທີື່ລໍຖ້ຳຕັດຕົີ້ນທືນ                       -    3.111 
ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງອືື່ນໆ 15.048 19.038 

ປະກອບມີ:   
ກອງທຶນກະສຽນ ແລະ ອືື່ນໆ 4.122 3.011 
ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງຜ ້ສະໜອງ 6.235 859 
ລ່ຳຍຈ່ຳບຄ້ຳງຈ່ຳຍ 3.429 3.563 
ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງອືື່ນໆ 7.497 11.605 

 29.976 30.721 
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ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016 ບົດລາຍງານຖານະການເງິນປີ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016

26. ທຶນທີ່ໄດ້ປະກອບ
ທຶນທີ່ໄດ້ປະກອບສະແດງເຖິງທຶນທີ່ປະກອບໂດຍທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຫວຽດນາມ (…BIDV…), ທະນາຄານການ 

ຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (…ທຄຕລ…) ແລະ ບໍລິສັດສຸກຮຸ່ງເຮືອງ. ລາຍລະອຽດຂອງປະກອບທຶນມີດັ່ງລຸມ່ນີ້:

28. ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ

ລາຍການເຄ່ືອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງປະກອບດ້ວຍ 
ລາຍການທຸລະກຳທັງໝົດທີ່ດຳເນີນການໂດຍພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບທະນາຄານ, ພາກສ່ວນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານຖ້າວ່າ:

(a) ພາກສ່ວນທີ່ທຳໜ້າທີ່ໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານຄົນກາງ 
ຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

… ຄວບຄຸມ, ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ, ຫຼື ຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມລວມ 
ກັບທະນາຄານ (ນີ້ລວມມີສຳນັກງານ, ທະນາຄານ ແລະ ຄູ່ທະນາຄານ); 

… ມີຜົນປະໂຫຍດໃນທະນາຄານ ທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ທະນາ 
ຄານ; ຫຼື

… ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄຸມທະນາຄານ. 
(b) ພາກສ່ວນທີຮ່ວມລົງທຶນກັບທະນາຄານ 

(c) ພາກສ່ວນທ່ີເປັນສະມາຊິກຄົນສຳຄັນໃນຄະນະບໍລິຫານຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຂອງບໍລິສັດແມ່;  

(d) ພາກສ່ວນທ່ີເປັນສະມາຊິກຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງຄອບຄົວຂອງບຸກ 
ຄົນທີ່ໄດ້ອ້າງອີງໃນຂໍ້ (a) ຫຼື (c);

(e) ພາກສ່ວນທີ່ເປັນທະນາຄານທີ່ຖືກຄວບຄຸມ, ຄວບຄຸມຮ່ວມ, 
ຫຼື ມີອິດທິພົນສຳຄັນ, ຫຼື ຜູ່ທີ່ມີສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ສຳຄັນ 
ເຊັ່ນ: ທະນາຄານແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ກັບບຸກຄົນທີ່ລະບຸໃນຂ້ໍ 
(c) ຫຼື (d); ຫຼື

(f) ພາກສ່ວນທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານໃນທະນາຄານ, 
ຫຼື ທະນາຄານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນຂອງທະນາຄານ.

ລາຍການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີສຳຄັນກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນປີ 
2016 ແມ່ນມີດັ່ງນື້:

27. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

28. ບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕໍ່)

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ແມ່ນມີດັ່ງນີ້: 

ຜົນຕອບແທນໃຫ້ສະມາສິກສະພາບໍລິຫານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

29. ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນພາຍຫລັງວັນທີຂອງໃບສະຫບຼຸຊັບສົມບັດ
ບໍ່ມີເຫດການໃດເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີຂອງໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັັດແກ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍ 

ງານການເງິນຂອງທະນາຄານ ສະບັບນີ້.
 ກະກຽມໂດຍ:       ອະນຸມັດໂດຍ:

 ____________________     ____________________
 ທ່ານ Ha Duc Tien      ທ່ານ Nguyen Van Binh
 ຫົວໜ້າບັນຊີ       ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່    
 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
 31 ພຶດສະພາ 2017

 
31/12/2016             

ລ້ຳນກີບ 

 ເປີເຊັນຄວຳມເປັນ
ເຈົີ້ຳຂອງຕໍໍ່ໃບທະບຽນ

ດ ຳເນີນທຸລະກິດ 
31/12/2015             

ລ້ຳນກີບ 

ເປີເຊັນຄວຳມເປັນເຈົີ້ຳ
ຂອງຕໍໍ່ໃບທະບຽນ
ດ ຳເນີນທຸລະກິດ 

BIDV 514.383 65 514.383 65 
ທຄຕລ 197.839 25 197.839 25 
ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ 79.136 10 79.136 10 

 791.358 100 791.358 100 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 ລ້ຳນກີບ ລ້ຳນກີບ 

ເງິນສົດໃນກ ຳມື 143.730 132.363 
ບັນຊີເງິນຝຳກທີື່ມີຢ ່ກັບ ທຫລ 331.037 806.916 
ກຳນຝຳກກະແສລຳຍວັນທີື່ມີຢ ່ທະນຳຄຳນອືື່ນໆ 210.119 167.697 

 684.886 1.106.976 
 

ພຳກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳຍພົວພັນ ລຳຍກຳນເຄືື່ອນໄຫວ ໜີີ້ຕ້ອງຮັບ    ລ້ຳນກີບ 
BIDV 
 

ເຈົີ້ຳຂອງໂດຍກົງ 
 

ບັນຊີກະແສລຳຍວັນ 37.424 (37.747) 
ເງິນຝຳກມີກ ຳນົດ -    (2.204.820) 
ດອກເບ້ຍທີື່ຕ້ອງຈ່ຳຍ -    (11.404) 

ທຄຕລ 
 

ເຈົີ້ຳຂອງໂດຍກົງ 
 

ບັນຊີກະແສລຳຍວັນ 144.923 (98.989) 
ເງິນຝຳກມີກ ຳນົດ 122.490 - 
ດອກເບ້ຍທີື່ຕ້ອງຮັບ 567 - 

ບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ ເຈົີ້ຳຂອງໂດຍກົງ  - (12.305) 

 2016 
 ລ້ຳນກີບ 

ເງີນເດືອນ 1.403 
ເງີນລຳງວັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືື່ນໆ 444 
 1.847 

 
 
 
 
 
 
 
 

ພຳກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳຍພົວພັນ ລຳຍກຳນເຄືື່ອນໄຫວ 2016     ລ້ຳນກີບ 
BIDV ເຈົີ້ຳຂອງໂດຍກົງ ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງສຸດທິ BIDV ຫ ດລົງ (68.217) 
  ໜີີ້ຕ້ອງຮັບສຸດທິ ຈຳກ BIDV ຫ ຼຸດລົງ (22.522) 
  ລຳຍຈ່ຳຍດອກເບ້ຍ (50.016) 
  ກຳນແຈກຢຳຍກ ຳໄລ (65.827) 
ທຄຕລ ເຈົີ້ຳຂອງໂດຍກົງ ໜີີ້ຕ້ອງສົົ່ງສຸດທິ ຄທຕລ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 37.825 
  ໜີີ້ຕ້ອງຮັບສຸດທິ ຈຳກ ຄທຕລ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 194.310 
  ລຳຍຮັບດອກເບ້ຍ 2.756 
  ກຳນແຈກຢຳຍກ ຳໄລ (30.381) 
ບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ ເຈົີ້ຳຂອງໂດຍກົງ ເງິນຝຳກກະແສລຳຍວັນສຸດທິເພີື່ມຂຶີ້ນ 12.296 
  ກຳນແຈກຢຳຍກ ຳໄລ (5.064) 


