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ພາກທີ 1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້

1.1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງທະນາຄານ

ຊື່ທະນາຄານ:		 	 	 	 ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ຈໍາກັດ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ:		 	 	 53/ທຫລ,	ລົງວັນທີ	28	ພະຈິກ	2008
ປະທານສະພາບໍລິຫານ:		 	 	 ທ່ານ	ໂອ	ເຊ	ຢັງ
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່:		 	 	 ທ່ານ	ເຕ	ຮົງ	ເຮັງ
ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານໃຫຍ່:		 	 	 ຊັ້ນ	1,	ອາຄານແຄບປີຕອລທາວເວີ	116, 
	 	 	 	 	 ຖະໜົນ	23	ສິງຫາ,	ຕູ້ໄປສະນີ	6029, 
	 	 	 	 	 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ.
ໂທລະສັບ:		 	 	 	 (+856-21) 455 000-2
ໂທລະສານ:		 	 	 	 (+856-21) 455 111
ເວັບໄຊ:			 	 	 	 www.indochinabank.com

1.2.  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທະນາຄານ

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນທີ່ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.	 ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນເປັນທຸລະກິດ 
ນິຕິບຸກຄົນໃນ	ສປປ	ລາວ	ໃນວັນທີ	26	ພຶດສະພາ	2008	ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ	ເລກທີ:	070-08/ຜທ	ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ໂດຍກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ.	ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕ້ັງທະນາຄານ	ເລກທີ:	53/ທຫລ	ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ	 
ສປປ	ລາວ	ໃນວັນທີ	28	ພະຈິກ	2008.

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ໄດ້ເລີ່ມເປີດບໍລິການວັນທີ	 6	 ກຸມພາ	 2009	 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.	 ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍສະຖາບັນ 
ການເງິນ	ແລະ	 ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ,	ມີພື້ນຖານຖານະການເງິນທີ່ແຂງແກ່ນ	ແລະ	ໝັ້ນຄົງ	ຄື:	ທ່ານ	ໂອ	 ເຊ	ຢັງ	ແລະ	ບໍລິສັດ	ແອວວີເອັມຊີ	
ອິນເວດສະເມັນ	ຈໍາກັດ	ແຫ່ງຮົງກົງ.

1.3.  ວິໃສທັດ-ພາລະກິດສໍາຄັນຂອງທະນາຄານ

ທະນາຄານອິນໂດຈີນຈໍາກັດ	 ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອຕັ້ງຫລັກທີ່ແຂງແກ່ນໃນປະເທດໂດຍ	ການໃຊ້ປະໂຫຍດ	 ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ 
ຖະກິດທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງ	ສປປ	ລາວ.	

ວິໃສທັດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ຄື:	 “ຈະກາຍເປັນທະນາຄານເອກະຊົນອັນດັບນຶ່ງໃນ	ສປປ	ລາວ	ທາງດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ,	
ການບໍລິການລູກຄ້າ,	ຜະລິດຕະພັນ,	ກໍາໄລ	ແລະ	 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ	ແລະ	ສືບຕໍ່ເສີມສ້າງການບໍລິການ	 ເພື່ອຕອບສະໜອງ	ລູກຄ້າລະດັບສູງ 
ໃຫ້ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ”.
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ຂໍ້ຄວາມຈາກທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ

ໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ່	 8	 ທະນາຄານ	 ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເຂັ້ມ 
ແຂງທາງດ້ານຖານະການເງິນ	ແລະ	ຜົນກໍາໄລ.	 ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຕະຫຼອດປີ	 2016	 ກໍ່ຕາມ,	 ແຕ່ພະນັກງານທຸກຄົນກໍ່ໄດ ້
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງປະສົມປະສານໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກ
ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້້ຢ່າງເພີ່ງພໍໃຈ	 ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ປີນີ້ມີຜົນປະ 
ກອບການທີ່ດີ.	 ງົບດຸນຂອງທະນາຄານມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ	 28%	 ເມື່ອທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ,	 ຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ 
ເງິນຝາກ	ໃນຂະນະດຽວກັນຍອດສິນເຊື່ອກໍ່ມີການຂະ	ຫຍາຍຕົວທີ່ດີ.	
ທຸລະກິດມີການສ້າງຜົນກຳໄລໃຫ້ເຫັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,	 ກໍາໄລກ່ອນຫັັກອາ 
ກອນຈຳນວນ	 60	 ຕື້ກີບໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາການຂະຫຍາຍ 
ຕົວໃນລະດັບອັດຕາສອງຕົວເລກເມື່ອປຽບທຽບກັບປີ	 2015	 ຄວາມສຳ 
ເລັດເລ່ົານ້ີຈະເກີດຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ຖ້າຫາກບ່ໍມີຄວາມມຸ່ງໝ້ັນທ່ີສຸມໃສ່ການສ້າງ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ	ແລະ	ຄວາມສຳພັນອັນດີກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ	 ປີ	 2016	 ເປັນອີກປີໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍສໍາລັບ 
ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ	 ອັນເນ່ືອງມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ	 ຄວາມ 
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຮັກສາມາດຕະຖານ	ແລະ	ລະບຽບການ 
ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດເພີ່ມຂຶ້ນ,	 ການແຂ່ງຂັນທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນທັງ 
ຈາກທະນາຄານທີ່ມີຢູ່ກ່ອນກໍ່ຄືເກີດຂື້ນໃໝ່,	 ອຸປະສັກທາງດ້ານບຸກ
ຄະລາກອນຄຸນນະພາບທີ່ມີຈຳກັດ,	 ຄວາມຈຳເປັນໃນການລົງທຶນ 
ເພີ່ມທາງເຕັກນິກ	ແລະ	ຜະລິດຕະພັນທີ່ທັນສະໄໝ	ທັງຫມົດນີ້ລ້ວນ 
ແລ້ວແຕ່ເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາ 
ຄານ.	ດ້ວຍວິໄສທັດທີ່ໜັກແໜ້ນ,	ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ຍາມໃດກໍບໍ ່
ເຄີຍລົດລະໃນການສຸມໃສ່ຄວາມເພ່ິງພ່ໍໃຈຂອງລູກຄ້າເຊ່ິງຖືເປັນ 
ບູລິມະສິດຫຼັກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.	 ພວກເຮົາຕິດຕາມສະ 
ພາບຕະຫຼາດ	 ແລະ	 ໂອກາດຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ	 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຄືອ 
ຂ່າຍຄວບຄຸມການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ທົ່ວເຖິງ	 ພ້ອມທັງປະສົບການ
ທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຍັງຄົງຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງພວກ 
ເຮົາເຊ່ິງເປັນຜົນມາຈາກການສ້າງບຸກຄະລາກອນທ່ີມີຄຸນນະພາບ 
ຂອງເຮົາເອງ.	ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບໂອກາດສໍາລັບຄົນໜຸ່ມ
ຂາດປະສົບການແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ຮັກອາຊີບການທະນາຄານ	ແລະ	ຕ້ອງ
ການທີ່ຈະເຕີບໃຫ່ຍໄປພ້ອມກັບພວກເຮົາ.	ໃນໄລຍະເວລາຕະຫຼອດ	
12	 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ,	 ພວກເຮົາໄດ້ມີການສຸມໃສ່ຄວາມຄິດ	 ແລະ 
ການລົງທຶນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນຈໍາ 
ນວນຫຼວງຫຼາຍ.	 ການສ້າງຄົນ	 ແມ່ນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ 
ພວກເຮົາໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.	 ການລົງທຶນ 
ທາງດ້ານລະບົບໂຄງລ່າງແມ່ນຂະບວນການທ່ີຕ່ໍເນ່ືອງສໍາລັບການ 
ປັບປຸງພັດທະນາ.	 ດ້ວຍເຫດນີ້	 ພວກເຮົາຈຶ່ງເພີ່ມຄວາມສາມາດ 
ໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ	 ທະນາ 
ຄານເຮົາຍາມໃດກ່ໍສູ້ຊົນໃຫ້ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າພວກເຮົາຮັກສາລະດັບ
ມາດຖານທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືເທົ່າທຽມສາກົນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ,	 ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖືໂອກາດນີ້ສະແດງ	 ຄວາມຮູ້ບຸນ 
ຄຸນ	ແລະ	ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ	ຕໍ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ໃຫ້ການສະ 
ໜັບສະໜູນ,	 ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດ	ແລະ	ສະມາຊິກຄອບຄົວທັງຫມົດ 
ຂອງ	 ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ສໍາລັບການເຮັດໃຫ້	 ປີ	 2016	
ເປັນປີຂອງຄວາມສໍາເລັດ.	 ຜົນງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ພວກເຮົາ	 ມີການກ້າວໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ	 ແລະ	 ເຮັດໃນ 
ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.	 ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະຮັກສາຄວາມພົ້ນເດັ່ນໃນ 
ໄລຍະທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວານີ້,	 ແຕ່ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	
ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້.	 ພວກເຮົາຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ນຳສະເໜີ
ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກຄ້າກໍ່ຄືທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ	ແລະ	ຍືນຍົງ.

ໂອ	ເຊຢັງ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
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1.4. ພາບລວມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນປີ 2016

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນປີ	2016	GDP	ກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວເກືອບ	7%	ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນຕໍ່າກວ່າ	4%.	ລັດຖະ
ບານຍັງສືບຕໍ່ສູ້ຊົນເພື່ອໃຫ້ປະເທດເຮົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລາຍຊື່ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາຕາມເປົ້າຫມາຍໃນປີ	2020	ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະ 
ຍາມ	ແລະ	ມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງງົບປະມານ	ແລະ	ການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

ການເກີດຂື້ນຂອງ	 ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ	 (AEC)	 ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະເທດເຮົາມີການເປີດກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການລົງທຶນ	 ກໍ່ຄືການໄຫຼເຂ້ົາ 
ຂອງເງິນທຶນ.	 ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນພາໃຫ້ເກີດໂອກາດ	 ແລະ	 ຄວາມສ່ຽງທີ່ມາພ້ອມໆກັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.	 ທະນາຄານຕ້ອງມີ 
ຄວາມພ້ອມໃນການແຂ່ງຂັນ	ແລະ	ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ຮັດກຸມເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມຍືນຍົງ.

ການເກີດຂຶ້ນຂອງ	FINTECH	ເປັນປະກົດການພົ້ນເດັ່ນໃນລະດັບພາກພື້ນ			ໂທລະສັບລະບົບທັນສະໄໝ	ແລະ	ເຕັກໂນໂລຊີ	ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ ່
ກັບວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງການທະນາຄານໃນຫຼາຍປະເທດ	 ເຊິ່ງລວມທັງປະເທດລາວ.	 ໃນລະບົບການທະນາຄານກໍ່ໄດ້ມີການນຳສະເໜີ 
ຜະລິດຕະພັນ	 ແລະ	 ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝຂຶ້ນ	 ບໍ່ວ່າມາຈາກທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຄືມາຈາກຕ່າງປະເທດ.	 ອັນນີ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງການ 
ລົງທຶນທີ່ຫຼວງຫຼາຍຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ຕ້ອງການນຳຍຸກນຳສະໄໝ.

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນໃນປີ 2016
ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ	 ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບທຸລະກິດໃນປີ	 2016	 ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ	
ຍອດຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນ	 1	 ພັນຕື້ກີບ	 ເຊິ່ງສາເຫດຕົ້ນຕໍ	 ແມ່ນມາຈາກຈໍານວນເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ.	 ເງິນຝາກຂອງພວກເຮົາຂະຫຍາຍຕົວ	 38%	
ເມື່ອທຽບ	 2016	 ໃສ່	 2015	 ໃນຂະນະທີ່ຍອດສິນເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ	 3,4	 ພັນຕື້ກີບ	 ຫາ	 4,1	 ພັນຕື້ກີບ.	 ກໍາໄລຂອງທະນາຄານຫຼັງຈາກຫັກອາ 
ກອນໃນປີ	2016	ໄດ້ບັນລຸສະຖິຕິທີ່ສູງເຖິງ	60	ຕື້ກີບ	ເຊິ່ງເປັນການຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍກວ່າ	25%.

2016	 ເປັນປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງສໍາລັບ	 ທະນາຄານອິນໂດຈີນ,	 ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໃນການຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ລະບົບໃໝ່	 ເຊິ່ງ 
ເປັນການລົງທຶນຄັ້ງສໍາຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງທະນາຄານ.	 ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການສ້າງປະສົບການດ້ານການທະນາຄານໃໝ່ສໍາ 
ລັບລູກຄ້າ.	 ພະນັກງານທະນາຄານທຸກຄົນໄດ້ມີການກຽມພ້ອມກັບບາດກ້າວໃໝ່ໃນສາຂາອາຊີບການທະນາຄານຂອງຕົນ,	 ທຸກຄວາມພະຍາ 
ຍາມໄດ້ຖືກສຸມໃສ່ໃນການຮຽນຮູ້ລະບົບໃໝ່ໃຫ້ສະດວກຄ່ອງແຄ່ວ	ແລະ	ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ລູກຄ້າ.	ພວກ
ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນກຽດຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ	ແລະ	ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກລູກຄ້າ	ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ມີການ
ຂ້າມຜ່ານດັ່ງກ່າວ.	ເມື່ອເບິ່ງເຫັນໂອກາດໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີກວ່າ,	ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ໄດ້ເປີດຫນ່ວຍບໍລິການໃໝ່ອີກ	2	ແຫ່ງກໍ່ຄືຢູ່	
ນະຄອນຫລວງ	ແລະ	ສະຫວັນນະເຂດ.	ການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການບໍລິການໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນໄລຍະຍາວ	ແລະ	ຍຸດທະ
ສາດຂອງທະນາຄານທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າເປັນສໍາຄັນ.

ລູກຄ້າ	 ວີໄອພີ	 ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	 ສໍາລັບຜົນສໍາເລັດໃນປີ	 2016	 ແລະ	 ສືບເນື່ອງມາໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ.	 
ປະລິມານຂອງລູກຄ້າໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງໆຂຶ້ນ	ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການບໍລິການ	ແລະ	ການປັບປຸງຢ່າງ 
ຕໍ່ເນື່ອງທີ່ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກສະເໝີມາ.

ນອກເໜືອຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານແລ້ວ,	 ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາໂຄງການຊຸມຊົນຕ່າງໆ.	 ພວກເຮົາສະຫນັບສະ 
ຫນູນການບໍລິຈາກອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ.	 ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການໃຫ້ໂອກາດຜ່ານທາງ 
ການສຶກສາເປັນວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບບຸກຄົນ	ແລະ	ຊຸມຊົນໂດຍລວມໄດ້.		

ຄວາມສໍາເລັດບໍ່ສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ພາຍໃນວັນດຽວມັນແມ່ນຂະບວນການທີ່ມີຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ.	ຜົນງານຂອງພວກເຮົາໃນປີ	2016	ໄດ້ສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	ທະນາຄານໄດ້ດຳເນີນມາໃນແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

2016 2015
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         5,394,473 

               60,299 

         2,930,169 
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                48,178 
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ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ
ການເຕີບໂຕຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ

ຫົວຫນ່ວຍ	ລ້ານກີບ

ກໍາໄລຫຼັງຫັກອາກອນແຕ່ລະປີ (ຫົວໜ່ວຍ	ລ້ານກີບ)

6,358

37,015
39,949 

60,299 

1.5. ແຜນ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ ໃນປີ 2017
ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ທັນສະໄໝຕໍ່ໄປໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດ	 ຈາກລະບົບໃໝ່ທີ່ໄດ້ປ່ຽນຖ່າຍມາ.	 ພວກເຮົາຈະປັບປຸງປະ 
ສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດງານ	ໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດແທນລະບົບແບບເກົ່າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໂຄງການລົງທຶນທາງດ້ານລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈະສຳເລັດຜົນພາຍໃນໄຕມາດທີສາມຂອງປີ	 2017.	 ນີ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຖ ື
ເບົາໃນວຽກງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ	ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ	ແລະ	ຍືນຍົງ.

ສຳລັບທະນາຄານແລ້ວ	 ຄົນຄືຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ.	 ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດສັນຊັບພະ 
ຍາກອນທີ່ຈຳເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມ	 ແລະ	 ພັດທະນານັກການທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ.	 ຂະບວນການທີ່ຕ້ອງອາໃສຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີ 
ປາຍນີ້ຈະໄດ້ຮັບໝາກຜົນໃນໄລຍະຍາວເທົ່ານັ້ນ	 ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງບຸກຄະລາກອນການທະນາຄານທີ່ເປັນເລີດເພື່ອໃຫ້ບໍລິ
ການແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ເນື່ອງຈາກມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ	 ພະແນກບຸກຄົນຂອງທະນາຄານກໍ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການເລືອກເຟັ້ນຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີຄຸນນະ 
ສົມບັດທີ່ເໝາະສົມ	ຈຳນວນພະນັກງານຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ	ຄຽງຄູ່ໄປກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ.

ພວກເຮົາໄດ້ມີການວາງແຜນຂະຫຍາຍການບໍລິການເພີ່ມໃນບາງຈຸດທີ່ເປັນຈຸດຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ	 ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການທີ່ເຂົ້າເຖິງລູກ 
ຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.	ພ້ອມດຽວນັ້ນ	ກໍ່ເພື່ອຮອງຮັບການເພິ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນລູກຄ້າກໍ່ຄືທຸລະກຳທີ່ເລັງເຫັນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຄຸນຄ່າໃນການຕອບແທນຄືນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ	 ແມ່ນໄດ້ຖືກປູກຝັງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງ	 ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ທຸກຄົນ.	 ທຸກໆປີ	
ໄດ້ມີການຂຶ້ນແຜນການ	 ແລະ	 ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ	 ທັງໃນລະດັບອົງກອນ	 ແລະ	 ສ່ວນບຸກຄົນເອງ.	 ປີນີ້ກໍ່ເຊັນກັນ 
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ	ກ່ໍໄດ້ມີການກຽມການປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຮັດກິດຈະກຳປະຈຳປີນ້ີໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.	

ແນວໃດກໍ່ຕາມ	ຍັງມີຫຼາຍພາລະໜ້າທີ່	ແລະ	ຜົນງານທີ່ພວກເຮົາຈະສູ້ຊົນໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ໃນປີ	2017	ນີ້.	ປັດໃຈສຳຄັນແຫ່ງຄວາມສຳເລັດສຳລັບ 
ພວກເຮົາກໍ່ຄືການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ	 ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ,	 ພະນັກງານຂອງ 
ພວກເຮົາ,	ຂາຫຸ້ນ	ແລະ	ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.
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2.2. ສະພາບໍລິຫານ
ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານພາຍໃນປີ  ແລະ ຈົນເຖິງມື້ອອກເອກະສານສະບັບນີ້ ມີດັ່ງນີ້:

ລ/ດ	 ລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ	 	 	 	 	 	 ອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນ

ພາກທີ 2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

2.1 ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ

1	 ທ່ານ	ໂອ	ເຊ	ຢັງ	(ເກົາຫລີ)	 	 	 	 	 	 88.01%
2	 ບໍລິສັດແອວວີເອັມຊີອິນເວດສເມັນ	ຈໍາກັດ  (LVMC Investment Ltd)  11.99%
 ລວມ:        100.00%

ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ 
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ແມ່ນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງ	ແລະ	ປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດໃນ	ສປປ	ລາວ.	ທ່ານ		ແມ່ນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ	ແລະ	ເປັນປະທານໃຫຍ່	
ກຸ່ມບໍລິສັດໂຄລາວ	ໃນຖານະນິຕິບຸກຄົນ	ໃນປີ	1997.

ດຣ. ຊ່ອງ ຊັງ ຢອງ
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
ດຣ.	ຊຸງ	ຊັງ	ຢອງ	ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກດ້ານການເງິນ	ກັບ	ບໍລິສັດ	ຄໍເຣຍ	ເຣດຕິງ	ໃນປີ	1998.	ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮ່ວມ 
ມືທາງການງິນ	 ແລະ	 ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ.	 ກ່ອນໜ້ານີ້	 ດຣ.	 ຊຸງ	 ຊັງ	 ຢອງ	 ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ	 ບໍລິສັດ	 ຊິນຮັນ 
ການລົງທຶນ.	 ທ່ານ	 ຈົບການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ	 ດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ	 ແລະ	
ຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາເອກ	ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ	ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ	ຈຸງ-ອັງ.

ທ່ານ ເຕ ຮົງ ເຮັງ 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
ເລ່ີມເຂ້ົາເຮັດວຽກຢູ່	ທະນາຄານພາບລິກຂອງມະເລເຊຍ	ຕ້ັງແຕ່ປີ	1976.	ຕະຫລອດໄລຍະ	20	ປີ	ແຫ່ງການເຮັດວຽກຢູ່ສາຂາພາຍໃນ 
ນ້ັນ	ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫລາຍຕ່ໍາແໜ່ງ	ແລະ	ໄຕ່ເຕ້ົາໄປຈົນເປັນຫົວໜ້າສາຂາ.	ຈາກປີ	1996	ຫາປີ	2003	(ລວມ	7	ປີ)	ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າ	
ສາຂາຂອງ	ທະນາຄານພາບລິກ	ຢູ່ທ່ີນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ.	ຈາກນ້ັນຈົນເຖິງປີ	2008	(ລວມ	5	ປີ)	ໄດ້ເປັນອໍານວຍການ 
ທະນາຄານ	VID	ພະບຣິກ,	ທ່ີ	ສສ	ຫວຽດນາມ.	ຕ້ັງແຕ່ປີ	2008	ມາເຖິງປັດຈຸບັນເປັນອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ.

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ສຸພິດາ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
ຈົບປະລິນຍາໂທ	 ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ	 ທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລ	 Flinders	 ທ່ີປະເທດ	 Australia.	 ໄດ້ເລ້ີມເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານ	
ພາບລິກ	ສາຂາວຽງຈັນແຕ່ປີ	1998-2004	(	6ປີ	)	ແລະ	ເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານ	ANZ	ໃນປີ	2007-2013	(	7ປີ	)	ແລະ	ໄດ້ເລ້ີມເຮັດ 
ວຽກກັບ	ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ປີ	2014	ແລະ	ຕ່ໍາແໜ່ງປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການ.

ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ວົງສົມບັດ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
ໄດ້ຮຽນມາຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດ	ທ່ີສະຖາບັນວິສະວະກໍາສາດ	ເລຍໂວບສະກາຍຢາ	ແຕ່ປີ	1989	.	ຈາກປີ	1995	ຫາປີ	2002 
(7	ປີ)	ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານ	ພາບລິກສາຂາວຽງຈັນ.	ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ	ໂຄລາວ	ໃນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້້າພະ 
ແນກການເງິນ,	ກ່ອນຈະເລ່ີມເຂ້ົາເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ແຕ່ປີ	2008	ແລະ	ຕ່ໍາແໜ່ງປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການ.



ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ANNUAL REPORT 2016 ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2016

2.3.  ຄະນະອຳນວຍການ

	 ສະມາຊິກຂອງຄະນະອຳນວຍການພາຍໃນປີ	ແລະ	ຈົນເຖິງມື້ອອກເອກະສານສະບັບນີ້	ມີດັ່ງນີ້:	 
	 ຊື່	 	 	 	 	 ຕຳແໜ່ງ	 	 	 	 ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ/	ວັນທີລາອອກ

	 ທ່ານ	ເຕ	ຮົງ	ເຮັງ	 	 	 	 ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່	 	 ແຕ່ງຕັ້ງວັນທີ	20	ເມສາ	2009

	 ທ່ານ	ນາງ	ຈັນເພັງ		ວົງສົມບັດ	 	 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ	 	 ແຕ່ງຕັ້ງວັນທີ	01	ສິງຫາ	2014

	 ທ່ານ	ບຸນເຮັ່ງ	ສຸພິດາ		 	 	 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ	 	 ແຕ່ງຕັ້ງວັນທີ	01	ສິງຫາ	2014

	 ທ່ານ	ວ່ອງ	ຈິວ	ຮວດ	 	 	 ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ	 	 	 ແຕ່ງຕັ້ງວັນທີ	01	ກຸມພາ	2014

2.4.  ຄະນະກໍາມະການອື່ນໆ

	 1.	ຄະນະກໍາມະການກໍາກັບດູແລກິດຈະການ
 ຊື່	 		 	 	 	 ຕຳແໜ່ງ	 	 	 	 ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ

	 ທ່ານ	ນາງ	ຈັນເພັງ	ວົງສົມບັດ		 	 ປະທານ	 	 	 	 2	ມີຖຸນາ	2010

	 ທ່ານ	ນາງ	ຖາວອນ	ວົງສົມບັດ	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 2	ມີຖຸນາ	2010

	 ທ່ານ	ໂອ	ເຊ	ຢັງ	 	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 2	ມີຖຸນາ	2010

	 2.		 ຄະນະກໍາມະການກວດກາ

 ຊື່	 		 	 	 	 ຕຳແໜ່ງ	 				 	 	 ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ

	 ທ່ານ	ນາງ	ຄອນມາລາ	ສິດທິລາດ	 	 ປະທານ	 	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ເຕ	ຮົງ	ເຮັງ	 	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ນາງ	ຈັນເພັງ	ວົງສົມບັດ		 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ບຸນເຮັ່ງ	ສຸພິດາ	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ວ່ອງ	ຈິວ	ຮວດ	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 3.			 ຄະນະກໍາມະການຄວາມສ່ຽງ

 ຊື່	 	 	 	 ຕຳແໜ່ງ	 	 	 	 	 	ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ

	 ທ່ານ	ນາງ	ຄອນມາລາ	ສິດທິລາດ	 	 ປະທານ	 	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ເຕ	ຮົງ	ເຮັງ	 	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ນາງ	ຈັນເພັງ	ວົງສົມບັດ		 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ບຸນເຮັ່ງ	ສຸພິດາ	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ວ່ອງ	ຈິວ	ຮວດ	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ຫົວຫນ້າພະແນກ	ໄອທີ	(IT)	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ຫົວຫນ້າພະແນກ	ການເງິນ	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 4.		 ຄະນະກໍາມະການສິນເຊື່ອ

 ຊື່	 	 	 	 	 ຕຳແໜ່ງ									 	 	 	ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ

	 ທ່ານ	ເຕ	ຮົງ	ເຮັງ	 	 	 	 ປະທານ	 	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ນາງ	ຈັນເພັງ	ວົງສົມບັດ		 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

	 ທ່ານ	ບຸນເຮັ່ງ	ສຸພິດາ	 	 	 ສະມາຊິກ	 	 	 01	ກຸມພາ	2014

6



ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ANNUAL REPORT 2016 ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2016

308,317

218

304,437

3,662

(212,698)

(35,816)

(176,882)

95,619

17,580

(2,907)

1,508

111,800

9,490

(33,810)

(21,590)

(12,220)

(5,919)

(18,169)

-

-

-

63,392

(15,214)

48,178

417,021

169

412,885

3,967

(288,569)

(87,413)

(201,156)

128,452

20,275

(3,498)

(1,397)

143,832

69,969

(44,904)

(24,775)

(20,129)

 (9,483)

(78,675)

(1,399)

(2,342)

943

79,340

(19,041)

60,299

3

3

3

4

4

5

6

7

14

8

13.2

13.2

18

A. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຈາກການດຳເນີນງານ

1. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ

1.1	 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທ່ີຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍຈາກທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ

1.2	 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍຈາກເງິນກູ້ແກ່ລູກຄ້າ

1.3	 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	

2. ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ

2.1	 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທ່ີຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍຈາກທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ

2.2	 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍໃຫ້ເງິນຝາກລູກຄ້າ	

I. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ 

3 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 

4 ລາຍຈ່າຍຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 

5 ກຳໄລ/(ຂາດທຶນ)ສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຳ 

II. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການດຳເນີນງານ 

B ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ  

6 ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ 

7 ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິຫານ

7.1	 ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ	ແລະ	ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານ

7.2	 ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິຫານອື່ນໆ

8 ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມ 

9 ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ 

10 ເງິນແຮສຸດທິໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

10.1	 ເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

10.2	 ເກັບຄືນເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

III. ລວມກຳໄລກ່ອນອາກອນ 

11 ອາກອນກຳໄລພາຍໃນປີ 

IV. ກຳໄລຫຼັງຫັກອາກອນ

7

ພາກທີ 3. ລາຍງານທາງການເງິນ

3.1 ປະຫວັດຜູ້ກວດກາພາຍນອກ

• ປີ 2009-2010 ທະນາຄານໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍ ບໍລິສັດກວດກາ ເຄພີເອັມຈີ່ ລາວ ຈໍາກັດ
• ປີ 2011-2016 ທະນາຄານໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍ ບໍລິສັດກວດກາ ເອິນແອນຢັງ ລາວ ຈໍາກັດ

3.2. ລາຍງານຖານະການເງິນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ສຳລັບປີທີ່ສີ້ນສຸດ	ວັນທີ	31	ທັນວາ	2016

ລໍາດັບ	 			ລາຍການ	 	 	 	 	 	 	 ບົດອະທິ	 					2016	ລ້ານກີບ						2015	ລ້ານກີບ
	 	 	 	 	 	 	 	 										ບາຍເລກທີ່
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134,091

24,453

109,638

5,394,473

1,415,469

719,131

696,338

3,346,456

432,646

2,901,048

12,762

151,822

138,091

4,725

9,006

4,913,747

381,252

18,548

26,069

54,270

587

480,726

5,394,473

9

10

10

11

12

13

14.1

14.2

15

16

17 

18

19

20

13.2

I ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກທີ່ຢູ່ກັບ ທຫລ
1	 ເງິນສົດໃນຄັງ
2	 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
3	 ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ	ແລະ	ເງິນຝາກຄ້ຳປະກັນທຶນຈົດທະບຽນ
II ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ
1	 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
2	 ເງິນຝາກມີກຳນົດ
III ການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ
1	 ຫລັກຊັບທີ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ	
V ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ (ຫລັງສ້າງເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ)

V ຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ
1	 ການກໍ່ສ້າງພວມດຳເນີນ
2	 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
3	 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ
VI ຊັບສິນອື່ນໆ
1	 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
2	 ຊັບສິນອື່ນໆ
 ລວມຍອດຊັບສິນ

I ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ
1 ເງິນຝາກມີກຳນົດ
2 ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອື່ນ
II ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ
1 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ
2 ເງິນຝາກມີກຳນົດ
3 ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ
III ໜີ້ສິນອື່ນໆ
1 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 
2 ອາກອນຄ້າງຈ່າຍ
3 ໜີ້ສິນອື່ນໆ
 ລວມຍອດໜີ້ສິນ
IV ທຶນ ແລະ ຄັງສະສົມ
1 ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ
2 ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ
3 ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ
4 ກຳໄລສະສົມ
5 ຄັງສະສົມອື່ນໆ
 ລວມຍອດທຶນ 
 ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ

8

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ	ນະວັນທີ	31	ທັນວາ	2016

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ	ນະວັນທີ	31	ທັນວາ	2016

ລ/ດ	 			ຊັບສິນ		 	 	 	 	 	 	 ບົດອະທິ													31	ທັນວາ													31	ທັນວາ		
	 	 	 	 	 									 	 					 										ບາຍເລກທີ່						2016	ລ້ານກີບ							2015	ລ້ານກີບ

ລ/ດ	 			ຊັບສິນ		 	 	 	 	 	 	 ບົດອະທິ													31	ທັນວາ													31	ທັນວາ		
	 	 	 	 	 									 	 					 										ບາຍເລກທີ່						2016	ລ້ານກີບ							2015	ລ້ານກີບ
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-

-

-

5,223

-

5,223

5,223

10,775,923

-

10,775,923

10,775,923

-

-

-

7,353

-

7,353

7,353

11,230,260

11,230,260

11,230,260

I ຄຳໜັັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ 

A ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທາງການເງິນ

1	 ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ

2	 ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ	 	

B ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການຮັບປະກັນ

1	 ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ

2	 ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

 ລວມຍອດຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້

II ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ແລະ ການມັດຈຳ

A ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ແລະ ການມັດຈຳສຳລັບເງິນກູ້

1	 ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ	ແລະ	ການມັດຈຳສຳລັບເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ

2	 ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ	ແລະ	ການມັດຈຳສຳລັບເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

 ລວມຍອດຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ແລະ ການມັດຈຳ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ (ຕໍ່)
ນະວັນທີ	31	ທັນວາ	2016

ລ/ດ	 			ຊັບສິນ		 	 	 	 	 	 	 ບົດອະທິ													31	ທັນວາ													31	ທັນວາ		
	 	 	 	 	 									 	 					 										ບາຍເລກທີ່						2016	ລ້ານກີບ							2015	ລ້ານກີບ

ໃບລາຍງານສວ່ນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ
ສຳລັບປີທີ່ສີ້ນສຸດ	ວັນທີ	31	ທັນວາ	2016

ທຶນຈົດທະບຽນ
ຖອກແລ້ວ
ລ້ານກີບ

ຄັງສະສົມຕາມ
ລະບຽບການ

ລ້ານກີບ

ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບ
ການສູນເສຍເງິນກູ ້

ລວມ	ລ້ານກີບ

ກຳໄລສະສົມ
ລ້ານກີບ

ຄັງສະສົມ
ອື່ນໆ

ລ້ານກີບ

ລວມຍອດ
ລ້ານກີບ

419,514

-

-

-

-

-

-

-

-

419,514

-

-

-

(38,262)

-

-

-

-

-

-

381,252

7,737

-

(27)

-

-

-

4,818

-

-

12,528

-

-

(10)

-

-

-

-

6,030

-

-

18,548

16,092

-

-

-

-

5,192

-

-

(51)

21,233

-

-

-

-

-

-

4,771

-

-

65

26,069

35,954

(101)

27

(35,709)

48,178

-

(4,818)

-

-

43,531

(102)

687

10

-

(44,124)

60,298

-

(6,030)

-

-

54,270

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

287

-

587

479,297

(101)

-

(35,709)

48,178

5,192

-

300

(51)

497,106

(102)

687

-

(38,262)

(44,124)

60,298

4,771

-

287

65

480,726

ຍອດເຫຼືອໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015
ອາກອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບປີ	2015	ຕາມການ 
ໄລ່ລຽງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ
ດັດເເກ້ຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການພາຍໃນປີ	2015
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ່ຖືຮຸ້ນ
ກຳໄລສຸດທິພາຍໃນປີ
ຫັກເງິນແຮສຸດທິເຂົ້າເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ
ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການຈາກກຳໄລພາຍໃນປີ
ອື່ນໆ
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາເເລກປ່ຽນ
ຍອດເຫຼືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015
ອາກອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບປີ	2016	ຕາມການ 
ໄລ່ລຽງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ
ດັດເເກ້ກຳໄລສະສົມພາຍໃນປີ	2015
ດັດເເກ້ຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການພາຍໃນປີ	2016
ຊື້ຄືນຮຸ້ນບູລິມະສິດພາຍໃນປີ
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ່ຖືຮຸ້ນ
ກຳໄລສຸດທິພາຍໃນປີ
ສ້າງເງິນແຮທົ່ວໄປສຸດທິເຂົ້າເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ
ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການຈາກກຳໄລພາຍໃນປີ	
ອື່ນໆ
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາເເລກປ່ຽນ
ຍອດເຫຼືອນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2016
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ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ (ຕໍ່)
ສຳລັບປີທີ່ສີ້ນສຸດ	ວັນທີ	31	ທັນວາ	2016

14

13.2

18

21

79,340

9,483

6,170

7

94,992

(27,610)

(715,030)

(5,087)

(8,870)

596,176

590,928

20,994

6,220

(19,730)

532,991

(5,265) 

(1,102)

-

(5,000)

(11,367)

(38,262)

(44,124)

(82,386)

439,238

496,083

-

935,321

63,392

5,919

5,192

6

74,509

(31,078)

(1,143,635)

(8,000)

(13,840)

486,194

495,885

51,098

866

(15,436)

(103,437)

(9,405)

(2,276)

20

21,000

9,339

-

(35,709)

(35,709)

(129,807)

625,890

-

496,083

ກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ
ກຳໄລສຸດທິກ່ອນອາກອນ
ດັດແກ້ສຳລັບ:
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ	ແລະ	ຄ່າເສື່ອມ
ລາຍຈ່າຍສຸດທິ	ເງິນແຮສຳລັບໜີ້ເສຍ
ຂາດທືນຈາກການສະສາງຊັບສິນ
ກະແສເງິນສົດ ຈາກການດຳເນີນງານ ກ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງຊັບສິນ ແລະ 
ໜີ້ສິນໃນການດໍາເນີນງານ
(ເພີ່ມຂຶ້ນ)/ຫຼຸດລົງຂອງຊັບສິນໃນການດຳເນີນງານ
	 ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ
	 ເງິນກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
	 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
	 ຊັບສິນອື່ນໆ
ເພີ່ມຂຶ້ນ/(ຫຼຸດລົງ)ຂອງໜີ້ສິນຈາກການດຳເນີນງານ
	 ເງິນຝາກ	ແລະ	ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອື່ນ	
	 ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ	ແລະໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
	 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
	 ໜີ້ສິນອື່ນໆ
ອາກອນກຳໄລທີ່ຖອກແລ້ວພາຍໃນປີ
ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກ/(ທີ່ໃຊ້ໃນ) ກິດຈະກໍາການດໍາເນີນງານ

ການເຄື່ອນໃຫວທາງດ້ານການລົງທຶນ
ການກໍ່ສ້າງພວມດຳເນີນ
ຈ່າຍສຳລັບຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່	
ຮັບຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດ
(ເພີ່ມຂຶ້ນ)/ຫຼຸດລົງຂອງການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ
ກະແສເງິນສົດສຸດທິ(ນໍາໃຊ້ໃນ)/ຈາກໃນການເຄື່ອນໃຫວທາງດ້ານການລົງທຶນ
ກິດຈະກຳທາງດ້ານການເງິນ
ຊື້ຄືນຮຸ້ນບູລິມະສິດ
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ່ຖືຮຸ້ນ
ກະແສເງິນສົດສຸດທິນຳໃຊ້ໃນກິດຈະກຳທາງການເງິນ
ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດໃນຕົ້ນປີ 
ຜົນກະທົບຈາກສ່ວນຜິດດ່ຽງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດໃນທ້າຍປີ

ບົດອະທິບາຍ
ເລກທີ

ບົດອະທິບາຍ
ເລກທີ

2016
ລ້ານກີບ

2016
ລ້ານກີບ

2015
ລ້ານກີບ

2015
ລ້ານກີບ
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1. ບົດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ
 
ຮຽນ: ຜູ່ຖືຮຸ້ນ ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ	ໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບ	ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ	ທະນາຄານອິນໂດຈີນ					(“ທະນາຄານ”),	ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໃບລາຍ 
ງານຖານະການເງິນນະວັນທີ	 31	 ທັນວາ	 2016,	 ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ,	 ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ	 ແລະ	 ໃບລາຍງານ 
ກະແສເງິນສົດ	 ສໍາລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີດັ່ງກ່າວ	 ແລະ	 ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ	 ທີ່ປະກອບດ້ວຍບົດສະຫຼຸບຂອງບັນ 
ດານະໂຍບາຍທາງບັນຊີທີ່ສຳຄັນ.

ໃນຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ,	 ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ	
ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ວາງອອກໂດຍ	ທະນາຄານ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ	ແລະ	ການນຳ 
ສະເຫນີເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ພື້ນຖານການອອກຄຳເຫັນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກັບ	 ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການກວດສອບ.	 ບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າ
ພະເຈົ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ບັນດາມາດຕະຖານເຫຼົ່ານັ້ນ	ໄດ້ຖືກອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ	ໃນວັກ	“ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກກວດສອບ	ໃນການກວດ 
ສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ”.	 ພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກທະນາຄານ	 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດຈັນຍາບັນທາງບັນຊີ
ສຳລັບນັກວິຊາຊີບບັນຊີຂອງສະພາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຈັນຍາບັນ	 ແລະ	 ບັນດາຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ປະຕິບັດບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານຈັນຍາ 
ບັນອື່ນໆ	 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ	 ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ	 ແລະ	 ກົດຈັນຍາບັນທາງບັນຊີສຳລັບນັກວິຊາຊີບບັນຊີຂອງ	 ສະພາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຈັນ 
ຍາບັນ.	 	 ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ	 ຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແມ່ນພຽງພໍ	 ແລະ	 ເຫມາະສົມເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ 
ອອກຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ບັນຫາທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ພວກຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ	 ເລກທີ	 2	 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ	 ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍພື້ນຖານຂອງການ 
ບັນຊີທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ.	ບັນດານະໂຍບາຍການບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນຳສະເໜີຖານະທາງການເງິນ,	ຜົນການດຳ 
ເນີນງານ	 ແລະ	 ກະແສເງິນສົດຂອງທະນາຄານ	 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການບັນຊີສາກົນທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປ.	 ຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ 
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະແດງຄຳເຫັນແບບມີເງື່ອນໄຂຕໍ່ກັບບັນຫານີ້.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະອຳນວຍການ ຂອງທະນາຄານຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ຄະນະອຳນວຍການທະນາຄານ	ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ	ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ	ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ 
ການບັນຊີ	 ແຫ່ງ	 ສປປ	ລາວ	ແລະ	ບັນດາລະບຽບການອື່ນໆ	ທີ່ວາງອອກໂດຍທະນາຄານ	ແຫ່ງ	 ສປປ	ລາວ	ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມ	ແລະ	
ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ	 ແລະ	 ສຳລັບບັນດາການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ທີ່ທາງຄະນະອຳນວຍການເຫັນວ່າມີຄວາມ 
ຈຳເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ	 ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ	 ແລະ	 ປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງ,	
ທີ່ອາດຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ	ຫລື	ຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ.

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ,	 ຄະນະອຳນວຍການ	 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ 
ທາງດ້ານຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ	 ແລະ	 ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານການບັນຊີ	 ວ່າດ້ວຍຫຼັກການແຫ່ງຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະ
ກິດ	ຈົນກວ່າທີ່ທາງຄະນະອຳນວຍການທະນາຄານຫາກເຫັນວ່າທຸລະກິດບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການດໍາເນີນງານຕໍ່ໄດ້	ຫຼື	ໃນກໍລະນີທີ່ທາງຄະ
ນະອຳນວຍການທະນາຄານ	ມີຈຸດປະສົງຢາກຍຸບເລີກ	ຫຼື	ຢຸດກິດຈະການ.
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ  
 
ຈຸດປະສົງໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນ	 ການຮັບປະກັນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍ 
ພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ,	 ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນການສໍ້ໂກງ	 ຫລື	 ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆ.	 ແລະ	 ເພື່ອການອອກບົດ 
ລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ	 ທີ່ປະກອບມີຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ.	 ການຮັບປະກັນທີ່ສົມເຫດສົມ 
ຜົນ	 ແມ່ນການຮັບປະກັນໃນລະດັບສູງ	 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ	 ການກວດສອບທີ່ໄດ້ດຳເນີນໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການ 
ກວດສອບ	ຈະສາມາດກວດພົບຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດທັງໝົດ.	ຂໍ້ຜິດພາດສາມາດເກີດຂື້ນຈາກການສໍ້ໂກງ	ຫຼື	ຍ້ອນ 
ຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ	ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາວ່າສຳຄັນ	ຈາກລາຍການດຽວ	ຫຼື	 ຫຼາຍລາຍການລວມກັນ	ແລະ	ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທາງເສດຖະ 
ກິດຂອງຜຸ້ນຳໃຊ້ເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ໃນການກວດສອບ	 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການກວດສອບ,	 ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ການຕັດສິນ	 ແລະ	 ວິນິໄສແບບມືອາຊີບ	
ໃນຕະຫຼອດການດໍາເນີນການກວດສອບ.	ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້:

	 ກຳນົດ	ແລະ	ປະເມີນບັນດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ	ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນການສໍ້ໂກງ	
ຫຼື	 ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆ,	 ອອກແບບ	 ແລະ	 ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການກວດສອບເພື່ອຮອງຮັບບັນດາຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ	 ແລະ	 ເພື່ອຮັບປະກັນ 
ວ່າຈະໄດ້ຮັບເອົາຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ພຽງພໍ	ແລະ	ເຫມາະສົມ	ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການອອກຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.	ຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການບໍ່ສາມາດກວດພົບຂໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີຜົນມາຈາກການສໍ້ໂກງ	ແມ່ນສູງກວ່າຜົນທີ່ມາຈາກຄວາມຜິດພາດ,	ເນື່ອງຈາກວ່າການສໍ້
ໂກງອາດລວມມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ,	ການປອມແປງ,	ການລະເລີຍໂດຍຕັ້ງໃຈ,	ການບິດເບື່ອນ	ຫຼື	ລະເມີດຫຼັກການການຄວບຄຸມພາຍໃນ.

	 ສ້າງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ	 ເພື່ອອອກແບບຂັ້ນຕອນການກວດສອບທີ່ເຫມາະ 
ສົມກັບສະສະພາບການຕ່າງໆ	ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານ.

	 ປະເມີນຄວາມເຫມາະສົມຂອງບັນດານະໂຍບາຍທາງບັນຊີທີ່ນຳໃຊ້	 ແລະ	 ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງການຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ	
ແລະ	ການເປີດເຜີຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຄະນະອຳນວຍການ.

	 ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບຄວາມເຫມາະສົມຂອງການນຳໃຊ້ພ້ືນຖານຂອງບັນຊີກ່ຽວວ່າດ້ວຍຫັຼກການແຫ່ງຄວາມສືບເນ່ືອງໃນການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ	 ຂອງຄະນະອຳນວຍການ	 ໂດຍອີງຕາມຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບ	 ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ສຳຄັນທີ່ອາດເກີດຂ້ືນ	
ຈາກບັນດາເຫດການ	 ຫຼື	 ເງື່ອນໄຂທີ່ອາດເປັນຂໍ້ສົງໃສທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານໃນຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດຳເນີນ 
ທຸລະກິດ.	 ຖ້າຫາກພວກຂ້າພະເຈົ້າ	 ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ສຳຄັນເກີດຂື້ນ,	 ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ລະບຸໃນບົດລາຍງານຂອງນັກ 
ກວດສອບອິດສະຫຼະ	 ໃນການເປີດເຜີຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ	 ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມອີກ	 ຫຼື	 ຖ້າຫາກຂາດການ 
ເປີດເຜີຍທີ່ພຽງພໍ,	 ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄດ້ສະແດງຄຳເຫັນແບບມີເງື່ອນໄຂ.	 ການສະຫຼຸບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນອີງຕາມຫຼັກຖານການ 
ກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບຈົນເຖິງວັນທີ່ຂອງບົດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,	 ບັນດາເຫດການໃນອານະຄົດ	 ຫຼື	 ເງື່ອນ 
ໄຂອື່ນໆ	ອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຢຸດຕິການສືບຕໍ່ຄວາມສືບເນື່ອງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາອື່ນໆ,	ການວາງແຜນຂອບເຂດ	ແລະ	 ເວລາຂອງການກວດສອບ	
ແລະ	 ຂໍ້ຄ້ົນພົບທາງການກວດສອບທີ່ສຳຄັນ	 ປະກອບມີບັນດາຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສຳຄັນໃດໆ	 ໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໃນ 
ລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ
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2. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍທາງການບັນຊີທີ່ສຳຄັນ

2.1. ຄຳຖະແຫຼງການ 

ຄະນະອໍານວຍການຂອງທະນາຄານໄດ້ຮັບຮອງວ່າ	 ເອກະສານລາຍງານການເງິນຕ້ອງໄດ້ສ້າງໂດຍສອດຄ່ອງກັບ	 ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບັນ 
ຊີຂອງ	ສປປ	ລາວ	ເເລະ	ລະບຽບການທີ່ອອກໂດຍ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ	ເເລະ	ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍ 
ງານການເງິນ.

2.2. ພື້ນຖານຂອງການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ທະນາຄານ	ບັນທຶກບັນຊີເປັນສະກຸນເງິນກີບ	 (“ກີບ”)	ແລະ	ໄດ້ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນເປັນຫົວໜ່ວຍລ້ານກີບ	 (“ລ້ານກີບ”)	ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບດຳລັດເລກທີ	02/ນຍ	ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ລົງວັນທີ	22	ມີນາ	2000,	ກົດຫມາຍການບັນຊີຂອງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	
ກົດລະບຽບວາງອອກໂດຍ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງໂດຍນຳໃຊ້ຫລັກການບັນຊີ,	ຂັ້ນຕອນ	ແລະ	ການລາຍງານທາງການບັນຊີທີ່ຖືກຍອມຮັບທົ່ວໄປ 
ໃນ	 ສປປ	 ລາວ.	 ດັ່ງນັ້ນ	 ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ,	 ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ,	 ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ,	 ໃບລາຍງານ 
ກະແສເງິນສົດ	 ແລະ	 ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ່ນບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນສຳລັບທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼັກການບັນຊີ,	 ຂັ້ນຕອນ 
ແລະ	 ການປະຕິບັດການບັນຊີຂອງລາວ.	 ສະນັ້ນ,	 ເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນຳສະເໜີຖານະການເງິນ,	 ຜົນຂອງການດຳ 
ເນີນງານ	ແລະ	ກະແສເງິນສົດອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີ	ແລະ	ການປະຕິບັດການບັນຊີທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງປະເທດອື່ນນອກຈາກ	ສປປ	ລາວ.

2.3. ປີການບັນຊີ

ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານ	ແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ	1	ມັງກອນ	ແລະ	ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ	31	ທັນວາ.

2.4. ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຮັບ	ແລະ	ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ	ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີແບບຄ້າງຮັບຄ້າງຈ່າຍ	ທີ່ນຳ 
ໃຊ້ວິທີຄິດໄລ່ແບບສະເໝີຕົວ	ແລະ	ອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນສັນຍາເງິນກູ້/ເງິນຝາກກັບລູກຄ້າ.	

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈະຖືກລະງັບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເງິນກູ້ໄດ້ກາຍເປັນເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ	ຫຼື	 ເມື່ອຄະນະອຳນວຍການເຊື່ອວ່າຜູ່ກູ້
ຢືມບໍ່ມີຄວາມສາມາດຊຳລະດອກເບ້ຍ	ແລະ	ຕົ້ນທຶນໄດ້.	ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ.

2.5 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າທຳນຽມ	ແລະ	ຄ່າບໍລິການປະກອບດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການບໍລິການໂອນເງິນ,	ການຄ້າ,	ຄ່າທໍານຽມວົງເງິນສິນເຊື່ອ	ແລະ	ອື່ນໆ

ຄ່າທຳນຽມ	ແລະ	ຄ່າບໍລິການແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານບົນຫລັກການເງິນສົດ.

2.6. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນສົດ	ແລະ	ທຽບເທົ່າເງິນສົດແມ່ນລວມມີ:	 (i)	 ເງິນສົດ	ແລະ	(ii)	ໜີ້ຕ້ອງຮັບທະນາຄານ	ອື່ຶນ	ແລະ	ການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ 
ໂດຍມີອາຍຸຄົບກຳນົດ	ຕໍ່າກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ	30	ວັນ	ເຊິ່ງພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.

2.7. ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ 

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ	ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມຕົ້ນທຶນ	ແລະ	ສະແດງຍອດເຫຼືອທ້າຍລົບໃຫ້ເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກສຳລັບເງິນກູ້	ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ.

2.8. ເງິນແຮສຳລັບໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດ	ສະບັບເລກທີ	324/ທຫລ	(ທຫລ	324)	ລົງວັນທີ	19	ເມສາ	2011,	ທະນາຄານ	ຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນເງິນກູ້	ແລະ	ສ້າງເງິນແຮສຳລັບ 



ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ANNUAL REPORT 2016 ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2016 14

ຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າຂອງເງິນກູ້,	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ເງິນກູ້ແມ່ນຖືກຈັດຊັ້ນເປັນເງິນກູ້ທີ່ເກີດດອກອອກຜົນ	 ຫລື	 ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ	 ອີງຕາມສະຖານະ
ພາບການຊຳລະເງິນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ	ແລະ	ປັດໄຈທາງດ້ານຄຸນນະພາບອື່ນໆ.	ເງິນກູ້ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນໜີ້ປົກກະຕິ	(ກຸ່ມ	A)	ຫຼື	ໜີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່	(ກຸ່ມ	
B)	ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນເງິນກູ້ທີ່ເກີດດອກອອກຜົນ,	ເງິນກູ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນ	ໜີ້ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ	(ກຸ່ມ	C)	ຫລື	ໜີ້ສົງໃສ	(ກຸ່ມ	D)	ຫລື	
ໜີ້ສູນ	(ກຸ່ມ	E)	ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນ	ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ	ຫຼື	ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ.

ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດສະບັບເລກທີ	324/ທຫລ	ເງິນແຮສຳລັບເງິນກູ້ທີ່ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ	ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍການຄິດໄລ່ເອົາຍອດເຫລືອຄ້າງ
ຊຳລະເງິນກູ້ແຕ່ລະລາຍການຄູນໃຫ້ອັດຕາເງິນແຮທີ່ເຫມາະສຳລັບການຈັດຊັ້ນເງິນ.

	 	 ລຳດັບ	 	 	 ການຈັດຊັ້ນໜີ້	 	 	 ອັດຕາເງິນເເຮ
	 	 1	 	 	 ໜີ້ຕ່ຳກ່ວາມາດຕະຖານ	 	 20%
	 	 2	 	 	 ໜີ້ສົງໃສ	 	 	 	 50%
	 	 3	 	 	 ໜີ້ສູນ	 	 	 	 100%

ສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ	ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານເປັນ	 “ລາຍຈ່າຍເງິນເເຮໜີ້ຕ້ອງຮັບ
ທວງຍາກ”	 ຫຼື	 “ເກັບຄືນເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ”.	 ເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກສະສົມແມ່ນຈະຖືກບັນທຶກລົງໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ໃນ	“ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ	(ຫຼັງຫັກເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ)”.

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈັດຊັ້ນໜີ້	 ແລະ	 ເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ	 ແລະ	 ຈຳນວນເງິນແຮຕົວຈິງທີ່ບັນທຶກໂດຍທະນາຄານ	 	 ນະວັນທີ	 31	
ທັນວາ	2016	ແມ່ນໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເລກທີ	13.2.	

2.9. ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ	 ທະນາຄານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ເລກທີ	 324/ທຫລ	 (“ທຫລ	 324”)	 ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງສ້າງເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບ 
ການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ	 ໃນອັດຕາ	 3%	 ຂອງຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ທັງໝົດທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນປະເພດໜີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່	 ນະວັນທີສ້າງໃບລາຍງານຖາ 
ນະການເງິນ	 ແລະ	 ຕ້ອງສ້າງເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ	 ສຳລັບເງິນກູ້ທີ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນ	 ໜີ້ປົກກະຕິ	 ແມ່ນອີງຕາມການ 
ແຈ້ງການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ທີ່ແຈ້ງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.	 ສຳລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ	 ວັນທີ	 31	 ທັນວາ	 2016,	 ອັດຕາເງິນແຮທົ່ວໄປ 
ສຳລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ	 ສຳລັບເງິນກູ້ທີ່ຈັດເປັນປະເພດ	 ໜີ້ປົກະຕິ	 ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ	 0.5%	 ຫາ	 1.00%	 ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ	 
ເລກທີ	242/ທຫລ	ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ,	ລົງວັນທີ	2	ເມສາ	2010.	ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ	ທະນາຄານໄດ້ກໍານົດອັດຕາເງິນ 
ແຮທົ່ວໄປສໍາລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມແມ່ນ	0.50%	ຂອງຍອດເຫຼືອຂອງໜີ້ປົກກະຕິ	(2015:	0.5%).

ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດຂອງ	ທຫລ	ວ່າດ້ວຍເງິນເເຮສໍາລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ	ສໍາລັບໜີ້ປົກກະຕິ	 ເເລະ	ໜີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່	ສໍາລັບ 
ປີທີ່ສິ້ນສຸດ	ວັນທີ	31	ທັນວາ	2016.

ອີງຕາມກົດລະບຽບບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ເຊິ່ງວາງອອກໂດຍ	 ທະນາຄານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ,	 ສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບການສູນເສຍ 
ເງິນກູ້ລວມ	 ແມ່ນຈະບັນທຶກລົງໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.	 ສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນແຮຈະຖືກບັນທຶກເປັນ	 “ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ	 ຈາກການ 
ດຳເນີນງານ”	 ແລະ	 ການຫລຸດລົງຂອງເງິນແຮດັ່ງກ່າວຈະຖືກບັນທຶກເປັນ	 “ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ”	 ແລະ	 ຍອດເຫຼືອເງິນແຮທົ່ວໄປ 
ສຳລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນເປັນ	 	 “ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ”	 	 ພາຍໃຕ ້
ພາກສ່ວນຂອງທຶນ	ແລະ	ຄັງສະສົມຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ.

2.10. ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ

ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຖືໄວ້ຄົບກຳນົດ	 ແມ່ນຫຼັກຊັບປະເພດໜີ້ທີ່ມີກຳນົດການຊຳລະ	 ແລະ	 ໄດ້ກຳນົດວັນຄົບກຳນົດໄວ້ແລ້ວ	 ເຊິ່ງທະນາຄານ 
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ	 ແລະ	 ສາມາດຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ.	 ເມື່ອຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ	 ຖືກຂາຍກ່ອນວັນຄົບກຳນົດແມ່ນ 
ຈະໄດ້ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເປັນຫຼັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຄ້າ	ຫຼື	ຫຼັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ.	
ຫຼັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດໄດ້ຖືກຮັບຮູ້	 ຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ	 ແລະ	 ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຖືກນຳສະ	 ເໜີຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນໃນຊຸມຕໍ່ມາ.	
ສ່ວນເກີນ	ແລະ	ສ່ວນຫຼຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຈັດຊື້ຫຼັກຊັບແມ່ນຖືກແບ່ງສ່ວນເຂົ້າໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ	ເຊິ່ງນຳໃຊ້ແບບວີທີສະເໝີ
ຕົວຕາມໄລຍະເວລາຈາກມື້ທີ່ຊື້	ຫາມື້ທີ່ຄົບກຳນົດ.

ໃນແຕ່ລະປີ,	 ຫຼັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ	 ຕ້ອງມີການທົບທວນຄ່າເສື່ອມຄືນ.	 ເງິນແຮຄ່າເສື່ອມສໍາລັບຫຼັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ	
ຈະຖືກລົງບັນຊີເມື່ອມີການຫຼຸດລົງຫລາຍ	 ຂອງມູນຄ່າຍຸດຕິທຳຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າຕົ້ນທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ.	 ເງິນແຮສໍາລັບຄ່າເສື່ອມ	 (ຖ້າມີ)	
ຈະຖືກບັນທຶກເປັນ	ກຳໄລ/(ຂາດທຶນ)	ສຸດທິຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.
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2.11 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ລວມມີ	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ	ແລະ	ບໍ່ມີຕົວຕົນ,	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນປະກອບມີ	ສິ່ງປຸກສ້າງ,	ການປັບປຸງ,	 ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້	
ແລະ	ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ,	ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ,	ພາຫານະ,	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນປະກອບມີໂປແກຼມຄອມພິວເຕີ.

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານດ້ວຍຕົ້ນທຶນ	ລົບໃຫ້ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ	ເເລະ	ຄ່າເສື່ອມສະສົມ	(ຖ້າມີ).

ຕົ້ນທຶນຂອງຊັບສິນປະກອບດ້ວຍມູນຄ່າຊື້	ບວກກັບ	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງກົງອື່ນໆ	ໃນການເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການຊື້ເພີ່ມເຕີມ,	ການປັບປຸງ	ແລະ	ການຕໍ່ອາຍຸແມ່ນຈະຖືກຕີເປັນຕົ້ນທຶນ	ແລະ	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ	ແລະ	ຄ່າ 
ສ້ອມແປງແມ່ນຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.

ເມື່ອຊັບສົມບັດຖືກຂາຍ	 ຫລື	 ໝົດອາຍຸ,	 ຕົ້ນທຶນ	 ແລະ	 ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ	 ຈະຖືກສະສາງຈາກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ	 ແລະ	 ກຳໄລ	 ຫລື	
ຂາດທຶນ	ທີ່ມາຈາກການສະສາງແມ່ນຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.

2.12 ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່.

ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ	ແລະ	ຄ່າເສື່ອມຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່	ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ຕາມວິທີຄິດໄລ່ແບບສະເໝີຕົວໃນອັດຕາທີ່ກຳນົດໃຊ້ຕໍ່ອາຍຸການນຳໃຊ້ທີ່ຄາດ 
ຄະເນ	 ຂອງຊັບສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນ	 ອີງຕາມກົດຫມາຍສ່ວຍສາອາກອນຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ເລກທີ	 70/ສພຊ	 ລົງວັນທີ	 15	 ທັນວາ	 2015	 ເຊິ່ງມ ີ
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ	 24	 ພຶດສະພາ	 2016	 ເປັນຕົ້ນໄປ	 ເຊິ່ງອອກໂດຍປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.	 ອັດຕາຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ	 ເເລະ	 ຄ່າເສື່ອມ	
ປະຈຳປີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

	 	 ໂປແກຼມຄອມພິວເຕີ	 	 	 50%
	 	 ສິ່ງປຸກສ້າງ	ແລະ	ການປັບປຸງອາຄານ	 	 5%
	 	 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ		 	 	 20%
	 	 ເຟີນີເຈີ	ແລະ	ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ	 	 	 20%
	 	 ພາຫະນະ	 	 	 	 20%

2.13 ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ

ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດວ້ຍທະນາຄານທຸລະກິດ	ລົງວັນທີ	16	ມັງກອນ	2007,	ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ	ຕ້ອງໄດ້ແບ່ງຜົນກຳໄລສຸດທິເພື່ອນຳໄປ
ສ້າງຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
	 ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ
	 ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ	ແລະ	ຄັງອື່ນໆ.
ໂດຍອີງຕາມກົດລະບຽບກ່ຽວກັບ	ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນເລກທີ	01/ທຫລ	ລົງວັນທີ	28	ສິງຫາ	2001	ໂດຍຜູ່ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	
ແລະ	ບັນດາບົດແນະນຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ກຳນົດໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ	ແລະ	ທະນາຄານສາຂາຕ່າງປະເທດ	ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄັງສະສົມ
ຕາມລະບຽບການ	ໃນອັດຕາຈາກ	5%	ຫາ	10%	ຂອງກໍາໄລຫລັງອາກອນ	ໂດຍຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາບໍລິຫານ.	ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ	
ແລະ	ຄັງອື່ນໆຈະຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ.	ສະນັ້ນໃນປີ	2016	ທະນາຄານໄດ້ສ້າງຄັງຄືດັ່ງນີ້:

	 ຄັງສະສົມ	 	 	 	 	 	 %ຂອງກໍາໄລຫລັງອາກອນ
	 	 	 	 	 	 	 	 (ຫຼັງຫັກຂາດທຶນສະສົມ)
	 ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ	 	 	 	 	 	 10%
	 ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ	ແລະ	ຄັງອື່ນໆ	 	 	 	 	 -

2.14. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ທະນາຄານ	 ໄດ້ປະຕິບັດລະບົບການບັນຊີ	 ແລະ	 ບັນທຶກທຸກການເຄື່ອນໄຫວຕາມສະກຸນເງິນເດີມ.	 ຊັບສິນ	 ແລະ	 ໜີ້ສິນທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະ 
ເທດໃນທ້າຍປີແມ່ນໄດ້ຖືກຕີມູນຄ່າເປັນເງິນກີບຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ	 ໃນມື້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ	 (ລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ 
ຕາຕ່າງປະເທດທຽບໃສ່ເງິນກີບ	ນະວັນທີ	31	ທັນວາ	2016	ແລະ	ນະວັນທີ	31	ທັນວາ	2015	ໄດ້ສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້).	ສ່ວນຜິດດ່ຽງເງິນຕາຕ່າງ 
ປະເທດທີ່ເກີດຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	 ແລະ	 ໜີ້ສິນໃນມື້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນແມ່ນຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນ 
ງານ	ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຈ້ງການສະບັບເລກທີ	164/ກບຊ	ທີ່ອອກໂດຍ	ທຫລ.
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2.15. ອາກອນ

ອາກອນຖືກຄິດໄລ່ຈາກກໍາໄລໃນປີປັດຈຸບັນ	ໂດຍອີງຕາມກົດຫມາຍສ່ວຍສາອາກອນວ່າດ້ວຍການເກັບອາກອນພາຍໃນ	ສປປ	ລາວ.	ທະນາຄານ 
ຕ້ອງຈ່າຍອາກອນໃນອັດຕາ	24%	ຂອງກຳໄລກ່ອນອາກອນ	ໂດຍອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ	ສະບັບເລກທີ	70/ສພຊ	ລົງວັນທີ	
15	 ທັນວາ	 2015.	 ການແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.	 ຍ້ອນວ່າການນຳໃຊ້ກົດ 
ຫມາຍສ່ວຍສາອາກອນ	ແລະ	ລະບຽບການຕ່າງໆແມ່ນມີຫລາຍປະເພດ	ເຊິ່ງອາດຈະແປຄວາມໄດ້ເປັນຫລາຍຢ່າງ,	ຈໍານວນທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່
ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ	ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ	ຂຶ້ນກັບການໄລ່ລຽງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.

2.16. ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ

ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫລັງອອກການ
ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫັຼງອອກການ	 ແມ່ນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານທ່ີກະສຽນ	 ໂດຍຄັງສະສົມບຳນານທ່ີທະນາຄານໄດ້ສ້າງໄວ້.	 ໃນແຕ່ລະເດືອນ,	
ທະນາຄານສົມທົບ	 6%	 	 ແລະ	 ພະນັກງານສົມທົບ	 4%	 ຂອງເງິນເດືອນພ້ືນຖານພະນັກງານ	 ເຂ້ົາຄັງສະສົມດ່ັງກ່າວ	 (ຈໍານວນສູງສຸດປະຈໍາເດືອນ	
ໂດຍພະນັກງານ	ແລະ	ທະນາຄານແມ່ນ	500	ໂດລາ).	ນອກຈາກນ້ີແລ້ວ	ທະນາຄານບ່ໍມີພັນທະອ່ືນໆອີກທ່ີກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດພາຍຫັຼງອອກການ.	

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເລີກຈ້າງ
ອີງຕາມກົດຫມາາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ	 ມາດຕາທີ	 82	 ເລກທີ	 43/ສພຊ	 ທີ່ອະນຸມັດໂດຍ	 ປະທານປະເທດຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ລົງວັນທີ	 28	
ມັງກອນ	2014	ທະນາຄານມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນອູດໜູນສຳລັບພະນັກງານຜູ່ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງງານ	ໃນກໍລະນີ	ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:	
	 ພະນັກງານຍັງຂາດຄວາມສາມາດພິເສດ	ຫຼື	ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ	ແລະ	ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກໄດ້
 ຜູ່ຈ້າງງານຈະມີການພິຈາລະນາ	ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງພະນັກງານເພື່ອປັບປຸງການເຮັດວຽກພາຍໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
ສຳລັບການຍົກເລີກສັນຍາຈ້າງງານ	ບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍລະນີໃດໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້	ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າອູດໜູນການຍົກເລີກທີ່ຖືກຄິດໄລ່
ບົນພື້ນຖານ	10%	ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບກ່ອນມື້ຊີິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ.	ນະວັນທີ	31	ທັນວາ	2016,	ແມ່ນບໍ່ມີພະນັກງານຂອງທະນາຄານ	
ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງງານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້.	 ດັ່ງນັ້ນ	 ທະນາຄານຈຶ່ງບໍ່ສ້າງເງິນແຮສຳລັບເງິນອຸດໜູນເລີກຈ້າງງານໃນເອກະສານ 
ລາຍງານການເງິນ.

ໂດລາ ສະຫະລັດ (“USD”)

ບາດໄທ (“THB”)

ຢູໂຣ (“EUR”)

ເຢັນ ຍີ່ປຸ່ນ(“JPY”)

ອົດສະຕາລີ ໂດລາ (“AUD”)

8,167.00 

228.32 

8,392.00 

67.78 

5,680.00 

8,128.00

226.00

8,749.00

65.33

5,728.00

31 ທັນວາ 2016 31 ທັນວາ 2015
     ກີບ ກີບ

3. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ  ດອກເບ້ຍ

218
304,437

3,662
308,317

(35,816)
(176,882)

(212,698)
95,619

169 
412,885

3,967 
417,021

 (87,413)
(201,156)

 (288,569)
128,452

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ	ແລະ	ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ:
ທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ
ເງິນກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
ລາຍຮັບອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ	ແລະ	ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ:
ການເຮັດທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ	
ເງິນຝາກລູກຄ້າ	

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ	ແລະ	ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ

													2016	ລ້ານກີບ	 			2015	ລ້ານກີບ
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7. ລາຍຈາ່ຍບລິໍຫານອ່ືນໆ

8. ລາຍຈາ່ຍອືນ່ໆຈາກການດຳເນນີງານ

4. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

5. ລາຍຮບັອືນ່ໆຈາກການດຳເນນີງານ

6. ເງນິເດອືນ ແລະ ລາຍຈາ່ຍອ່ືນໆກ່ຽວກັບພະນກັງານ

2,363
639
212

2,674
1,153

496
843
268
125

34
757

2,656
12,220

14,584

2,054
6

1,525
18,169

5,363
7,839
1,436
2,942

17,580

(84)
(2,823)

(2,907)
14,673

9,392
98

9,490

15,615
5,975

21,590

2,310 
272 
319 

3,814 
925 
869 

1,016 
278 

5,254
150 
757 

4,165 
20,129

74,654
 

2,405 
7 

1,609 
78,675

6,651 
8,529
1,476 
3,619

20,275

(142)
(3,356)

(3,498)
16,777

69,883 
86 

69,969

17,505 
7,270 

24,775 

ຄ່າເຊົ່າຫ້ອງການ
ຄ່ານ້ຳມັນ
ຄ່າເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
ຄ່າໂຄສະນາ,	ການຕະຫຼາດ	ແລະ	ການສົ່ງເສີມການຂາຍ
ຄ່າໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ຄ່າສ້ອມແປງ	ແລະ	ບຳລຸງຮັກສາ
ຄ່າໄຟຟ້າ	ແລະ	ນ້ຳປະປາ
ຄ່າກວດສອບບັນຊີ
ອາກອນ	ແລະ	ພາສີ
ການບໍລິການຈາກພາຍນອກ	
ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ
ອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ	(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	13.2)

ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ່ຝາກເງິນ
ຂາດທຶນຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດ
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຈາກ:
ຄ່າທຳນຽມຈາກສິນເຊື່ອ
ລາຍຮັບຈາກຄ່າປັບໃຫມການຊຳລະທີ່ຊ້າທີ່ເກັບຈາກລູກຄ້າ
ການສື່ສານ	(ແຟັກ,	ໂທລະເລກ)
ກິດຈະກຳອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຈາກ:
ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການບໍລິການຊຳລະຜ່ານແຊັກ,	ແຟັກ,	TT,	ສະວິບ
ການບໍລິການທາງການເງິນອື່ນໆ	

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ເກັບຄືນເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ	(ບົດອະທິບາຍເລກທີ	13.2)
ລາຍຮັບອື່ນໆ

ຄ່າແຮງງານ	ແລະ		ເງິນເດືອນ
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ
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9. ເງນິສດົໃນຄງັ

10. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)

39,050
46,061

85,111

313,227
142,776

294
456,297

38,807 
30,076 

68,883 

664,070
174,906 

294 
839,270

ເງິນສົດໃນຄັງເປັນກີບ
ເງິນສົດໃນຄັງເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ	(*)
ເງິນຝາກຄ້ຳປະກັນທຶນຈົດທະບຽນ	(**)
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31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

ເງິນຝາກກັບ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ລວມມີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ	ແລະ	ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ	ແລະ	ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ,	ເງິນຝາກ 
ດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີດອກເບ້ຍ.	

(*)	 ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ,	ທະນາຄານໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄັງສະສົມເງິນສົດໄວ້ກັບ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	
ລາວ	 ໃນຮູບແບບເງິນຝາກພາກບັງຄັບເຊິ່ງຖືກຄິດໄລ່ໃນອັດຕາ	 5.00%	ສໍາລັບເງິນກີບ	 ແລະ	 10.00%	ສໍາລັບເງິນໂດລາ	 ແລະ	 ບາດ	 (2015:	
5.00%	ແລະ	10.00%)	ໃນທຸກໆ	2	ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ	ຂອງຍອດເງິນຝາກລູກຄ້າທີ່ມີກໍານົດຕໍ່າກວ່າ	12	ເດືອນ.

ພາຍໃນປີທະນາຄານໄດ້ຮັກສາເງິນຝາກພາກບັງຄັບເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ.

(**)	 ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດ	ສະບັບ	 ເລກທີ	02/ສປປ	ຂອງ	ທຫລ	ທະນາຄານທຸລະກິດ	ຖືກກຳນົດໃຫ້ຮັກສາຈຳນວນເງິນຝາກຄ້ຳປະກັນທຶນ 
ຈົດທະບຽນກັບ	ທຫລ	ທຽບເທົ່າ	25%	ຂອງຈຳນວນທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ	ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສຶບເນື່ອງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.	
ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ	ທຫລ	ຕາມຈົດຫມາຍທາງການສະບັບເລກທີ	 266/ກຄທ	ລົງວັນທີ	 15	 ສິງຫາ	 2014	 ໃນການຖອນເງິນ 
ຝາກດັ່ງກ່າວເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຶນໃນການດໍາເນີນງານ.	 ນະວັນທີ	 31	 ທັນວາ	 2016	 ຍອດເງິນຝາກຄ້ຳປະກັນທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານ 
ແມ່ນ	294	ລ້ານກີບ.

11. ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອືນ່

97,745

28,818

28,277

528

13

68,927

11,770

7,917

272

48,968

4,520

4,520

102,265

202,368 

136,228 

135,446 

767 

15 

66,140 

45,353 

1,553 

314 

18,920 

-

-

          202,368 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກກັບທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ	ມະຫາຊົມ	(ທຄຕລ)
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ	(ທຮພ)
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ	(ທພລ)
ເງິນຝາກກັບທະນາຄານຕ່າງປະທດ
ທະນາຄານ	Standard	Chartered,	ນິວຢອກ	
ທະນາຄານ	Standard	Chartered,	ບາງກອກ
ທະນາຄານ	Standard	Chartered,	ແຟັງເຟີດ
Deutsche	Bank	Trust	Company	America,	ນິວຢອກ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ທະນາຄານ	ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ	(*)

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ
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(*)	ພັນທະບັດແມ່ນອອກໂດຍກະຊວງການເງີນ	ເຊິ່ງມີໄລຍະ	2	ປີ	ແລະ	ອັດຕາດອກເບ້ຍ	4.25%	ຕໍ່ປີ

12. ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

13. ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ (ຫຼັງສ້າງເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ)

13.1		 ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທຸລະກິດພາຍໃນປີມີດັ່ງນີ້:

ໃຈ້ແຍກຕາມສະກຸນເງິນ

ໃຈ້ແຍກຕາມຄຸນນະພາບເງິນກູ້

-
-

3,401,528
-

3,401,528

1,277,333

1,864,382

259,813

3,401,528

3,401,528

3,232,552

168,976

-

-

-

-

3,401,528

5,000 
5,000 

4,116,481 
(1,257)

4,115,224

1,357,355 

2,489,951 

269,175 

4,116,481 

4,110,091 

3,888,903 

221,188 

6,390 

6,390 

-   

-   

4,116,481

7.08%-16.50% 

7.00%-16.80% 

8.00%-13.00%

8.28% - 15.00%

8.00% - 12.00%

8.00% - 12.00%

ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໄວ້ຈົນຖ້າຄົບກຳນົດ
ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ	(*)

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
ເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ	(ບົດອະທິບາຍເລກທີ	13.2)

ເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບ	
ເງິນກູ້ເປັນເງິນໂດລາ	
ເງິນກູ້ເປັນເງິນບາດ	

ເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບ	
ເງິນກູ້ເປັນເງິນໂດລາ	
ເງິນກູ້ເປັນເງິນບາດ	

ເງິນກູ້ທີ່ເກີດດອກອອກຜົນ
-	 ໜີ້ປົກກະຕິ	
-	 ໜິ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ
-	 ໜີ້ຕ່ຳກ່ວາມາດຖານ
-	 ໜີ້ຕ້ອງສົງໃສ
-	 ໜີ້ສູນ

2016	
ອັດຕາດອກເບ້ຍ	%	ຕໍ່ປີ

2015
ອັດຕາດອກເບ້ຍ	%	ຕໍ່ປີ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ
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13.2  ເງິນແຮສຳລັັບໜີ້ເສຍ
ການເຄື່ອນໄຫວເງິນແຮໜີ້ເສຍຂອງທະນາຄານພາຍໃນປີ	2016	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

16,092 
14,584 
(9,392)

(51)
21,233 
74,654 

(69,883)
65 

26,069

-   
-   
-   
-   
-   

2,342 
(943)
(142)

1,257

ເງິນແຮ	ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
ລ້ານກີບ

ເງິນແຮທົ່ວໄປສໍາລັບກິດຈະກໍາ
ສິນເຊື່ອ	ລ້ານກີບ

ຍອດເຫລືອນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015
ເງິນແຮທີ່ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮພາຍໃນປີ
ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຍອດເຫຼືອນະວັນທີ 31  ທັນວາ 2015
ເງິນແຮທີ່ຫັກເປັນ	ລາຍຈ່າຍໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮພາຍໃນປີ
ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຍອດເຫຼືອນະວັນທີ 31  ທັນວາ 2016

ລາຍລະອຽດຂອງການຈັດຊັ້ນໜີ້	ແລະ	ການສ້າງເງິນແຮຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ນະວັນທີ	31	ທັນວາ	2016	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

3,888,903 
221,188 

6,390 
-   
-   

4,116,481 

-   
-   

1,257 
-   
-   

1,257 

19,433 
6,636 

-   
-   
-   

26,069 

19,433 
6,636 

1,257 
-   
-   

27,326 

ເງິນກູ້ທີ່ເກີດດອກອອກຜົນ
-ເງິນກູ້ປົກກະຕິ
-ເງິນກູ້ທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ
-ຕໍຳກ່ວາມາດຕະຖານ
-ໜີ້ສົງໄສ
-ໜີ້ສູນ
ລວມທັງໝົດ

ຍອດເຫລືອເງິນກູ້
ລ້ານກີບ

ເງິນແຮໜ້ີຕ້ອງຮັບ
ທວງຍາກ	ລ້ານກີບ

ລວມເງິນແຮ
ລ້ານກີບ

ເງິນແຮທ່ົວໄປສໍາລັບກິດ 
ຈະກໍາສິນເຊ່ືອ	ລ້ານກີບ

ການຈັດຊ້ັນໜ້ີ

14. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່
14.1 ການກໍ່ສ້າງພວມດຳເນີນ

1,278

9,377
(1,245)

9,410

1,448
11,423
12,871

399
3,903
4,302

1,049
8,569

9,410

5,265
(11,423)

3,252

1,448
11,423
12,871

399
3,903
4,302

1,049
8,569

ຍອດຍົກມາ
ລາຍການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນປີ
-	 ເພີ່ມຂຶ້ນພາຍໃນປີ
-	 ໂອນໄປເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ຍອດເຫຼືອທ້າຍ

ມູນຄ່າເດີມ:
ວັນທີ	1	ມັງກອນ	2016
ໂອນມາຈາກການກໍ່ສ້າງພວມດຳເນີນ
ວັນທີ	31	ທັນວາ	2016
ຄ່າເສື່ອມສະສົມ: 
ວັນທີ	1	ມັງກອນ	2016
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ	2016	
ວັນທີ	31	ທັນວາ	2016
ມູນຄ່າສຸດທິ:
ວັນທີ	1	ມັງກອນ	2016
ວັນທີ	31	ທັນວາ	2016

ໂປແກຼມຄອມພີວເຕີ	ລ້ານກີບ ລວມ	ລ້ານກີບ

14.2 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນສຳລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດ	ວັນທີ	31	ທັນວາ	2016	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

													2016	ລ້ານກີບ	 			2015	ລ້ານກີບ



ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ANNUAL REPORT 2016 ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 201621

2,004
772

(1,328)
1,448

1,399
328

(1,328)
399

605
1,049

2,004
772

(1,328)
1,448

1,399
328

(1,328)
399

605
1,049

ມູນຄ່າເດີມ:
ວັນທີ	1	ມັງກອນ	2015
ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ	
ສະສາງອອກ
ວັນທີ	31	ທັນວາ	2015
ຄ່າເສື່ອມສະສົມ:
ວັນທີ	1	ມັງກອນ	2015
ຄ່າເສື່ອມພາຍໃນປີ	2015
ສະສາງອອກ
ວັນທີ	31	ທັນວາ	2015
ມູນຄ່າສຸດທິ:
ວັນທີ	1	ມັງກອນ	2015
ວັນທີ	31	ທັນວາ	2015

ໂປແກຼມຄອມພີວເຕີ	
ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່	ມີຕົວຕົນສຳລັບທີ່ສິ້ນສຸດປີ	ວັນທີ	31	ທັນວາ	2015	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

14.3 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ
 
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນສຳລັບທີ່ສິ້ນສຸດປີ	ວັນທີ	31	ທັນວາ	2016	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນສຳລັບທີ່ສິ້ນສຸດປີ	ວັນທີ	31	ທັນວາ	2015	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

22,074
-
-

22,074

12,453
1,426

-
13,879

9,621
8,195

20,815
1,259

-
-

22,074

10,270
2,183

-
12,453

10,545
9,621

6,028
308

-
6,336

2,790
1,341

-
4,131

3,238
2,205

5,655
379

-
(6)

6,028

2,056
737

(3)
2,790

3,599
3,238

47,281
1,102

(46)
48,337

24,987
5,580

(46)
30,521

22,294
17,816

44,690
2,276

473
(158)

47,281

19,481
5,591

(85)
24,987

25,209
22,294

16,669
784
(46)

17,407

8,183
2,412

(46)
10,549

8,486
6,858

15,563
638
473

(5)
16,669

6,020
2,165

(2)
8,183

9,543
8,486

2,510
10

-
2,520

1,561
401

-
1,962

949
558

2,657
-
-

(147)
2,510

1,135
506
(80)

1,561

1,522
949

ມູນຄ່າເດີມ:
ວັນທີ	1	ມັງກອນ	2016
ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ
ສະສາງອອກ	
31	ທັນວາ	2016
ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ:
1	ມັງກອນ	2016
ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ
ສະສາງອອກ
31	ທັນວາ	2016
ມູນຄ່າສຸດທິ:
1	ມັງກອນ	2016
31	ທັນວາ	2016

ມູນຄ່າເດີມ:
1	ມັງກອນ	2015
ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ
ໂອນມາຈາກພວມກໍ່ສ້າງ
ສະສາງອອກ
	31	ທັນວາ	2015
ຄ່າເສື່ອມສະສົມ:
	1	ມັງກອນ	2015
ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ
ສະສາງອອກ
	31	ທັນວາ	2015
ມູນຄ່າສຸດທິ:
1	ມັງກອນ	2015
31	ທັນວາ2015

ອຸປະກອນຫ້ອງການ
ລ້ານກີບ

ອຸປະກອນຫ້ອງການ
ລ້ານກີບ

ສ່ິງປຸກສ້າງ	&	
ການປັບປຸງ	ລ້ານກີບ

ສ່ິງປຸກສ້າງ	&	
ການປັບປຸງ	ລ້ານກີບ

ເຟີນີເຈີ	&	
ເຄ່ືອງຕິດຕ້ັງ	ລ້ານກີບ

ເຟີນີເຈີ	&	
ເຄ່ືອງຕິດຕ້ັງ	ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ

ພາຫະນະ
ລ້ານກີບ

ພາຫະນະ
ລ້ານກີບ
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15. ຊັບສິນອື່ນໆ

50,983

8,288

8,188

7,290

20,259

5,766 

100,774

51,749 

12,796 

-

14,355

30,150

588 

109,638 

ເງິນຄ້ຳປະກັນຄ່າເຊົ່າ
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ເງິນຝາກຄ້ຳປະກັນ
ແຊັກລໍຖ້າສະສາງ
ດອກເບ້ຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ອື່ນໆ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

16.  ໜີຕ້ອ້ງສົງ່ໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງນິອືນ່

174,641

56,747

24,384

16,256

24,384

10,000

23,500

3,000

13,931

2,439

-

-

40,000 

198,252 

406,400

819,293

719,131

55,000 

40,835 

16,334 

31,667 

74,600 

24,000 

3,000 

14,888 

457 

408,350

50,000

-   

287,988 

408,350

1,415,469

ເງິນຝາກມີກຳນົດ 
ທະນາຄານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າຫວຽດຕິນ
ທະນາຄານ	ຮ່ວມທຸລະກິດ	ລາວ	-	ຫວຽດ
ທະນາຄານ	ເມແບັງ,	ສາຂາລາວ
ທະນາຄານເຟີດແບັງ
ທະນາຄານ	ມາຣູຮານເຈແປນ	ສາຂາລາວ	
ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ່ຝາກເງິນ
ອົງການປະກັນສັງຄົມ
Allianz	General	Laos	
ປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ
ບໍລິສັດ	ເຮືອງກຸກປະກັນຊີວິດ	ຈຳກັດ
ທະນາຄານ	ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ	ລາວ	ຈໍາກັດ
ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອື່ນ 
ທະນາຄານ	ມະຣູຮານ	ເຈແປນລາວ	ຈຳກັດ	
ບໍລິສັດ	ເຮືອງກຸກປະກັນຊີວິດ	ຈຳກັດ
CASCOF	Holdings	,	LP

ເງິນຝາກມີກຳນົດຈາກ	ທະນາຄານອ່ືນແມ່ນ	ມີກຳນົດແຕ່	6	ຫາ	36	ເດືອນ	ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ	3.20%	ຫາ	12.00%	ຕໍ່ປີ.	ສຳລັບເງິນກີບ	ແລະ	
4.00%	ຕໍ່ປີສຳລັບເງິນໂດລາ.

ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອື່ນປະກອບດ້ວຍ:
	 ພັນທະບັດ	 ອອກໂດຍບໍລິສັດ	 ເຮືອງກຸກປະກັນຊີວິດ	 ຈຳກັດ	 ຈຳນວນ	 38,662,351	 ກີບ	 ເຊີ່ງມີໄລຍະເວລາ	 1	 -	 12	 ປີ	 ແລະ	
ອັດຕາອອກເບ້ຍ	6,80%	-	7.90%	ຕໍ່ປີ.			
	 ພັນທະບັດ	ອອກໂດຍບໍລິສັດ	CASCOF	Holdings,	 LP	ຈໍານວນ	50,000,000	 ໂດລາ	 ເຊິ່ງມີໄລຍະເວລາ	5	ປີ	 ອັດຕາດອກເບ້ຍ	
11.00%	ຕໍ່ປີ.	

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ
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ຈຳນວນອັດຕາດອກເບ້ຍສຳລັບໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	ມີດັ່ງນີ້:

17. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ

ຍອດເຫລືອເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ	ແລະໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	ນະວັນທີ	31	ທັນວາ	2016	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

18. ອາກອນ
18.1 ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກຳໄລ
ສ່ວນປະກອບລາຍຈ່າຍອາກອນຫລັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

18.2 ອາກອນກຳໄລ

ທະນາຄານຕ້ອງເສຍພັນທະອາກອນກຳໄລໃນອັດຕາ	 24%	 ຂອງກຳໄລກ່ອນຫັກອາກອນໂດຍອີງຕາມກົດຫມາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັບປຸງ 
ໃໝ່ເລກທີ	70/ສພຊ	ລົງວັນທີ	15	ທັນວາ	2015	ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ	ຫຼື	ພາຍຫຼັງວັນທີ	24	ພຶດສະພາ	2016.

ລາຍລະອຽດຂອງອາກອນກໍາໄລ	ສຳລັບ	ປີ	2016	ແລະ	ປີ	2015	ມີດັ່ງນີ້:

72,607
27,500
45,107

294,111
96,589

197,522
2,386,309

785,857
1,600,452

 2,501
2,755,528

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ
ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ

1.91%
1.75%
1.75%

3.09% - 7.04%
2.75% - 6.00%
3.75% - 7.00%

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ
ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ

2%
1.75%
1.75%

3.34% - 12.00%
3.00% - 6.00%
4.00% - 7.00%

103,296
61,628
41,668

329,350 
120,554 
208,796 

2,901,048 
826,327 

2,074,721 
12,762 

3,346,456

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ	ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ	ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ເງິນຝາກປະຍັດ	ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກປະຍັດ	ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ
ເງິນຝາກປະຍັດ	ເປັນສະກຸນເງິນບາດ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ	ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ	ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ	ເປັນສະກຸນເງິນບາດ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ	ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ	ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກປະຍັດ
ເງິນຝາກປະຍັດ	ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກປະຍັດ	ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 
ເງິນຝາກມີກຳນົດ	ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ	ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ໜີ້ຕ້ອງສົງອື່ນໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

2016	ອັດຕາດອກເບ້ຍ
(%ຕໍ່ປີ)

2015	ອັດຕາດອກເບ້ຍ
(%ຕໍ່ປີ)

-
3,856

500
70

4,426

180 
3,268

528 
749 

4,725

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນເງິນເດືອນ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກຳໄລ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ອາກອນທີ່ຫັກໄວ້ຈາກພາກສ່ວນອື່ນຕ້ອງຈ່າຍ

													2016	 			2015
										ລ້ານກີບ	 	ລ້ານກີບ
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ການຈ່າຍອາກອນຂອງທະນາຄານແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອາກອນຢ່າງເປັນປະຈຳ.	 ເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້ກົດຫມາຍສ່ວຍ 
ສາອາກອນ	 ແລະ	 ລະບຽບການຕ່າງໆ	 ແມ່ນມີຫລາຍປະເພດເຊິ່ງອາດຈະແປຄວາມໄດ້ເປັນຫລາຍຢ່າງ,	 ຈໍານວນທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່ໃນເອກະ 
ສານລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ	ຂຶ້ນກັບການໄລ່ລຽງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.

63,392 
63,392 
15,214

4,061
17

(15,436)
3,856

79,340
79,340
19,041

3,856 
102 

(19,730)
3,268

ກຳໄລກ່ອນຫັກອາກອນ	
ກຳໄລທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ
ລາຍຈ່າຍອາກອນກຳໄລພາຍໃນປີ, ໃນອັດຕາຕາມລະບຽບການ 24% (2015: 24%)
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກຳໄລໃນຕົ້ນປີ
ດັດແກ້ລາຍຈ່າຍອາກອນສຳລັບປີຜ່ານມາໂດຍອີງຕາມການໄລ່ລຽງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ
ອາກອນກຳໄລທີ່ໄດ້ມອບພາຍໃນປີ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກຳໄລໃນທ້າຍປີ

													2016	 			2015
										ລ້ານກີບ	 	ລ້ານກີບ

19. ໜີສ້ນິອືນ່ໆ

906
2,186 

895
 657

4,644

381,252
38,262

419,514

5,868 
1,301 

150 
1,687

9,006 

381,252 
-   

381,252 

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງພາຍນອກ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ພະນັກງານ
ລາຍຮັບ	ຮັບລ່ວງໜ້າ
ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ຮຸ້ນສາມັນ
ຮຸ້ນບຸລິມະສິດ	

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

20. ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວພາຍໃນປີມີີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ລາຍລະອຽດທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວຂອງ	ທະນາຄານມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

419,514
-   

419,514

419,514 
(38,262)

381,252 

ຍອດຍົກມາ
ຊື້ຄືນຮຸ້ນບູລິມາສິດພາຍໃນປີ
ຍອດເຫລືອທ້າຍປີ

													2016	 			2015
										ລ້ານກີບ	 	ລ້ານກີບ
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23. ເຫດການຫລັງວັນທີຂອງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

85,111
313,227

97,745
496,083

2
3,354
1,573

4,929

68,883 
664,070
202,368 

935,321

448
4,303

-
4,751

ເງິນສົດໃນຄັງ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນສົດໃນຄັງ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

31	ທັນວາ	2016					31	ທັນວາ	2015
										ລ້ານກີບ																	ລ້ານກີບ

ນອກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ,	 ໃນມ້ືທີ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ມີເຫດ	 ການໃດທີ່ສຳ 
ຄັນເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກວັນທີ	31	ທັນວາ	2016	ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫ່ຍຫລວງຕໍ່ຖານະທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ	ໃນວັນທີ	31	ທັນວາ	2016.

			 	 	 ກະກຽມໂດຍ:	 	 	 	 	 	 			ອະນຸມັດໂດຍ:

  ____________________          __________________________
	 	 ທ່ານ	ນາງ	ມະໄລພອນ	ສັກສະຖິດ	 	 	 	 										ທ່ານ	Tay	Hong	Heng
	 	 				ຜູ່ຈັດການຝ່າຍການເງິນ	 	 	 	 	 	 ຜູ່ອຳນວຍການໃຫຍ່

	 											ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ
	 	 									12	ເມສາ	2017

21. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

22. ພັນທະຕໍ່ກບັຄ່າເຊົ່າໃນການດຳເນີນງານ



ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ANNUAL REPORT 2016 ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2016

ພາກທີ 4 ບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາຂອງທະນາຄານ

4.1. ແຜ່ນທີ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາໃນປະເທດ

Business Unit  Network

VIENTIANE
MAIN BRANCH

XAYMOUNGKHOUN
SERVICE UNIT

XIENGKHUANG
SERVICE UNIT

KM 8
SERVICE UNIT

PAKSE
BRANCH

THAKHEK
SERVICE  UNIT

OUDOMXAY
SERVICE UNIT

PAKSAN
SERVICE UNIT

LUANG NAMTHA
SERVICE UNIT

SAVANNAKHET
BRANCH

LUANGPHABANG
SERVICE UNIT

AUTO CITY
SERVICE UNIT

VANGTHONG
MARKET SERVICE UNIT

4.2. ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາ
1. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ 
ທີ່ຢູ່:	ຊັ້ນ	1	ອາຄານແຄບປີຕອລທາວເວີ	116,
ຖະໜົນ	23	ສິງຫາ,	ບ້ານ	ໜອງບອນ,	ເມືອງ	
ໄຊເສດຖາ	ຕູ້ໄປສະນີ:	6029
ໂທ:		 (+856-21)	455	000-2
ແຟັກ:		 (+856-21)	455	111

ໜ່ວຍບໍລິການ ໂອໂຕຊິຕີ
ທີ່ຢູ່:	ຖະໜົນອາຊຽນ,	ບ້ານ	ນາຄໍາ,	ເມືອງ	
ສີໂຄດຕະບອງ
ໂທ:		 (+856-21)	520	702-4
ແຟັກ:		 (+856-21)	520	705

ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງທອງ
ທີ່ຢູ່:	ບ້ານ	ທົ່ງຂັນຄໍາ,	ເມືອງ	ຈັນທະບຸລີ
ໂທ:	 (+856-21)	255	395-6
ແຟັກ:	 (+856-21)	255	397

ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊມຸງຄຸນ
ທີ່ຢູ່:	ຖະໜົນເລກທີ	13	ເໜືອ,	ບ້ານ	ໄຊມຸງຄຸນ,	
ເມືອງ	ນາຊາຍທອງ
ໂທ.	 (+856-21)	612	471-2
ແຟັກ:		 (+856-21)	612	473

26
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ແຂວງຈຳປາສັກ
ສາຂາປາກເຊ
ທີ່ຢູ່:	ບ້ານ	ໂພນກຸງ,	ເມືອງ	ປາກເຊ
ໂທ:	(+856-31)	260	300-4	ແຟັກ:	(+856-31)	260	305

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ
ທີ່ຢູ່:	ບ້ານ	ຫົວເມືອງໃຕ້,	ເມືອງ	ໄກສອນພົມວິຫານ	
ໂທ:	(+856	41)	250	000-4	ແຟັກ:	(+856	41)	250	0005

ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ໜ່ວຍບໍລິການ ທ່າແຂກ
ທີ່ຢູ່:	ຖະຫນົນວຽງຈັນ,	ບ້ານ	ນາບົງ,	ເມືອງ	ທ່າແຂກ
ໂທ:	(+856-51)	625	600-3	ແຟັກ:	(+856-51)	625	604

ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລວງນໍ້າທາ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງຫລວງນໍ້າທາ 
ໂທ: (+856-86) 212 256-7 ແຟັກ: (+856-86) 212 258

ແຂວງຫລວງພະບາງ
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລວງພະບາງ
ທີ່ຢູ່:	ຖະໜົນພູວາວ,	ບ້ານ	ໂປ່ງຄໍາ,	ເມືອງ	ຫລວງພະບາງ
ທີ່ຢູ່:	(+856	71)	215	000-1	ແຟັກ:		 (+856	71)	215	002

ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຂວາງ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນໄຊຊະນະ, ບ້ານ ເທີນ, ເມືອງ ແປກ
ໂທ: (+856 61) 313 001-2  ແຟັກ: (+856 61) 313 003

ແຂວງອຸດົມໄຊ
ໜ່ວຍບໍລິການ ອຸດົມໄຊ
ທີ່ຢູ່:	ຖະໜົນເລກທີ	13	ເໜືອ,	ບ້ານ	ນາວັນນ້ອຍ,	ເມືອງ	ໄຊ
ໂທ:	(+856-81)	260	023-5	ແຟັກ:		 (+856-81)	260	026

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກຊັນ
ທີ່ຢູ່:	ຖະໜົນ	13	ໃຕ້,	ບ້ານ	ສີວິໄລ,	ເມືອງ	ປາກຊັນ
ໂທ:	(+856-54)	280	172-3	ແຟັກ:	(+856-54)	280	174

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 8
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນເລທີ 9, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ
ໂທ: (+856 41) 253 555-6 ແຟັກ: (+856 41) 253 557
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ພາກ 5. ກິດຈະກຳ ແລະ ງານຕ່າງໆ
ງານລ້ຽງຂອບໃຈລູກຄ້າຊັ້ນໜຶ່ງ	ປີ	2016
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ໂຄງການສານຝັນປັນຮັກ	ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ນ້ອງນັກຮຽນພິການທີ່ເມືອງທຸລະຄົມ	ແຂວງວຽງຈັນ
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ເປີດໜ່ວຍບໍລິການ	ຫຼັກ	8	ສະຫວັນນະເຂດ

ຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ	ແລະ	ຕຽງສຸກເສີນ	ແກ່	ສະມາຄົມອາສາກູ້ໄພນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ	1624
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