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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 - 3, ໂຄລາວທາວເອີ1,  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. ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນເປັນ
ທະນາຄານທຸລະກິດນິຕິບຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2008 ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ: 070-
08/ຜທ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ເລກທີ: 53/ທຫລ 
ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2008.

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ໄດ້ເລີ່ມເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2009 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານປະ 
ກອບດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ມີພື້ນຖານຖານະການເງິນທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ຫມັ້ນຄົງ ຄື: ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ ແລະ ບໍລິສັດ 
ແອວວີເອັມຊີ ອິນເວດສະເມັນ ຈໍາກັດ ແຫ່ງຮົງກົງ.

1.3.  ວິໃສທັດຂອງທະນາຄານ

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອຕັ້ງຫລັກທີ່ແຂງແກ່ນໃນປະເທດ ໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ 
ກິດທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງ ສປປ ລາວ. 

ວິໄສທັດຂອງທະນາຄານຄື: “ຈະກາຍເປັນທະນາຄານເອກະຊົນອັນດັບຫນຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ, 
ການບໍລິການລູກຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ, ກໍາໄລ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ເສີມສ້າງການບໍລິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງລູກຄ້າໃຫ້ມີຄວາມ 
ເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດ”.
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ຂໍ້ຄວາມຈາກ ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາຖືເປັນປີທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ. ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າຈະເປັນປີທ່ີມີຄວາມທ້າທ້າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທາງດ້ານສະພາບ 
ຕະຫຼາດ ລວມໄປເຖິງສະພາບໂດຍລວມຂອງເສດຖະກິດ, ແຕ່ການຮັບ 
ປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ຍັງຄົງຖືເປັນບຸລິມະສິດສູງສຸດພາຍ 
ໃນທະນາຄານອິນໂດຈີນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານຜົນການດໍາເນີນ 
ງານທີ່ມີຈໍານວນລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງ 
ທຸລະກິດ. ປັດໃຈສູ່ຄວາມສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສຸມ 
ໃສ່ບັນດາຈຸດເເຂງຕົ້ນຕໍທີ່ພວກເຮົາມີ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ 
ພະນັກງານທີ່ຜ່ານການເຝິກອົບຮົບມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີແນວຄິດຖືເອົາ 
ລູກຄ້າເປັນສູນກາງ.

ພາຍໃຕ້ສະພາບເສດຖະກິດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ, ທະນາຄານ 
ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາກໍາໄລໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ຄຽງຄູ່ກັບການນໍາໃຊ ້
ວທີິການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທ່ີປອດໄພຫຼາຍຂ້ຶນ. ແນວໃດກ່ໍຕາມ ຜູ້ດໍາເນີນ 
ທຸລະກິດຫຼາຍລາຍແມ່ນປະສົບກັບແຮງກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກການທີ ່
ຕ້ອງບໍລິຫານລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງສ້າງລາຍຮັບ 
ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມ 
ທ້າທາຍຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຂະໜາດບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະ  
ຍັງມີຜູ້ແຂ່ງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງ.

ຊັບສິນທັງໝົດຂອງທະນາຄານໃນປີ 2018 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ເມື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ທະນາຄານຍັງຄົງໄດ້ຮັບກໍາໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າກໍາໄລພາຍໃນປີຈະຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍ ເນື່ອງຈາກປັດໃຈທີ່ບໍ່ສາ 
ມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ເງື່ອນໄຂການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ ່
ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການລົງທຶນໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກ 
ຄະລາກອນ, ຜົນຈາກການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ. ສະພາບແວດ
ລ້ອມຂອງການດໍາເນີນງານປັດຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີເຊ່ິງ 
ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ ດ້ວຍເຫດດັ່ງກ່າວເພື່ອ 
ຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຢ່າງໝັ້ນຄົງ ທະນາຄານ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມສະພາບຕະຫຼາດ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດ 
ຂອງຕົນໃຫ້ທັນຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນຖານະທະນາຄານທີ່ສຸມໃສ່ລູກຄ້າ 
ເປັນຈຸດໃຈກາງ, ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບປະກັນ 
ປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການນໍາໃຊ້ການບໍລິການທະນາຄານຂອງລູກຄ້າ 
ເຖິງແມ່ນສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ.

ການລົງທຶນໃນວຽກງານການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນໄລະຍະຜ່ານມາ 
ແມ່ນເລີ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານທີ່
ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການແບບອັດຕະໂນມັດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງ 
ພວກເຮົາສາມາດໃກ້ຊິດກັບລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການບໍລິ
ຫານຄວາມສຳພັນທີ່ດີຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຕົ້ນທຶນຈະສູງ, ແຕ່ກໍ່ຖືວ່າການ 
ລົງທຶນດັ່ງກ່າວຄຸ້ມຄ່າ ກັບການຍົກລະດັບການບໍລິການທະນາຄານຂອງ 
ລູກຄ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ການລົງທຶນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ລະບົບ ກໍ່ເປັນ 
ຄວາມພະຍາຍາມໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂອງພວກເຮົາ ໃນ 
ການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ໃຫ້ທັນກັບກະແສການ 
ປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ. ນອກນັ້ນຍັງຈະມີການວາງແຜນການອອກຜະລິດ 
ຕະພັນໃໝ່ໆ ໃຫ້ເໝາະສົມໄປເທື່ອລະຂັ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໃນຖານະປະທານຂອງທະນາຄານ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ ຕໍ່ບັນດາລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ບັນດາ 
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບການ ສະ
ໜັບສະໜູນທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງພວກທ່ານ. ພວກເຮົາຈະຕັ້ງໜ້າຢ່າງ 
ສຸດຄວາມສາມາດ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ 
ຂອງທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕ່ໍທະນາຄານ 
ອິນໂດຈີນ ທີ່ທ່ານມອບໃຫ້ແຕ່ມື້ທຳອິດຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາ 
ຂໍຕອບແທນໂດຍການຮັບປະກັນວ່າ ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຈະກ້າວ 
ໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຫງ່າງາມ.

ທ້າຍສຸດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີສຸຂະພາບ 
ເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີຄວາມສຸກ. 

ໂອ ເຊ ຢັງ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
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1.4.   ພາບລວມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນປີ 2018

ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແມ່ນປະມານ 6.5 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2018, ເຊິ່ງຖືວ່າຕໍ່າກວ່າປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາການ 
ເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວຈະຊີ້ບອກເຖິງພາວະການເຕີບໂຕທີ່ຊ້າລົງ, ແຕ່ອັດຕາດ່ັງກ່າວຍັງຖືວ່າເຂັ້ມແຂງຖ້າທຽບກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ. ຕົວຂັບເຄື່ອນ 
ຫຼັກໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເປັນຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າ. 
ການຫັນປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນ ຫຼຸດລົງຈາກ 12.1 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2017 ເຫຼືອ 11 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ. 
ລັດຖະບານຍັງສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີວິໄນຫຼາຍຂຶ້ນ. ປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງເຊິ່ງ 
ລວມທັງ ລາຄາອາຫານ ແລະ ລາຄານໍ້າມັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຫຼຸດຄ່າຂອງສະກຸນເງິນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ ມີຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ການປະຕິບັດໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໃນລະດັບທີ່ດີ ເຊິ່ງຕາມກໍານົດການແມ່ນຈະສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2021 ເພື່ອ 
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 46 ປີ. ຄວາມຄືບໜ້າດ່ັງກ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນໃຫ ້
ກັບປະເທດ ຜ່າກການເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດດຽວກັນ. ຄຽງຄູ່ກັບການກະກຽມຂອບເຂດ ການຄຸ້ມຄອງ  ແລະ  ການບໍລິຫານຈັດການ 
ທີ່ດີເລີດ, ຄາດວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ການເຕີບໂຕໃນລະດັບກາງໃນປີ 2018 ແມ່ນໄລຍະຂ້າມຜ່ານທີ່ສໍາຄັນສຳລັບທຸລະກິດ ເພື່ອປັບໂຕໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 
ແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນກິດຈະການ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງການຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ເຂົ້ານໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກຳ ໃນລະດັບທີ ່
ແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່ລະຂະແໜງ, ທະນາຄານຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງຍຸດທະສາດໂດຍຄໍານຶງເຖິງສະພາບໂດຍລວມຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ  
ບັນດາຄວາມສ່ຽງທັງໝົດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນໃນປີ 2018

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນຂອງ ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໂຕຂອງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈໍາເປັນ ກໍຄືເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າເຊິ່ງ 
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລູກຄ້າ. ເຖິງວ່າຈະມີການຫຼຸດການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສະໜອງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນ 
ຝາກໃນລະດັບສູງເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຄູ່ແຂ່ງລາຍອື່ນໆ, ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ກໍ່ຍັງສາມາດເພີ່ມຈຳນວນລູກຄ້າກໍ່ຄືເງິນຝາກໄດ້ອີກ. ຍອດເງິນ 
ຝາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2018 ເມື່ອທຽບກັບປີ 2017 ໄດ້ພິສູດວ່ານະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການສຸມໃສ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລູກຄ້າ 
ເປັນຫັຼກ  ແລະ  ຖືເອົາອັດຕາດອກເບ້ຍເປັນສຳຮອງ, ເຊ່ິງສ່ິງດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຈະນໍາພາໄປສູ່ຮບູແບບການດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ີຍືນຍົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, 
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິນເຊື່ອພຽງເລັກນ້ອຍ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມທ້າທາຍຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອ 
ຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຈິ່ງຕ້ອງເປັນໄປດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເພື່ອເປັນການວາງໂຄງສ້າງໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ເປັນລະບົບຂຶ້ນຕື່ມໃນປີ 2018, ລາຍຈ່າຍບາງຢ່າງແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະສັ້ນ ເຊັ່ນ 
ການມອບໃຫ້ຜູ້ສະໜອງພາຍນອກດໍາເນີນການປັບປຸງລະບົບ ແລະ ຍົກລະດັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນພໍສົມ 
ຄວນຂອງລາຍຈ່າຍໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະຍາວ ລາຍຈ່າຍລັກສະນະນີ້ຈະຖືກຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດ
ການເໜັງຕີງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນສິນເຊື່ອ ໂດຍລະບຽບການທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີການເຕີບໂຕທີ່ເສດຖະກິດມີການ
ເຕີບໂຕທີ່ຊ້າລົງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີສິນເຊື່ອ ທີ່ບໍ່ມີຄຸນະພາບຈໍານວນໜຶ່ງ ຄຽງຄູ່ກັບການຫັກຄ່າເສື່ອມເພື່ອກັນຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 
ບັນດາທະນາຄານທັງຫຼາຍໃນທາງການດຳເນີນທຸລະກິດແລ້ວ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໜີ້ເສຍໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສະພາບຂອງ 
ຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າມີການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຄ່າເສື່ອມທີ່ຕິດພັນກັບຈັດຊັ້ນໜີ້ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ, ກໍາໄລຂອງທະນາຄານຈິ່ງໄດ ້
ຮັບຜົນກະທົບໃນລະດັບໜຶ່ງ. ປັດໃຈດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຍັງສາ 
ມາດບໍລິຫານໃຫ້ທຸລະກິດມີຜົນກໍາໄລໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນປີ 2018 ພ້ອມດຽວກັບຖານະການເງິນເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.

ພວກເຮົາໄດ້ມີການສູ້ຊົນ ແລະ ທຸ່ມເທຊັບພະຍາກອນເພີ່ມຕື່ມເຂົ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2018 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທະນາຄານສາມາດ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ປີ 2018 ຖືວ່າເປັນໄລຍະການຂ້າມຜ່ານຂ້ັນ 
ເກືອບສຸດທ້າຍໃນການກະກຽມອອກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃໝ່ໃນປີຕໍ່ໄປ.

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນສູງໃນການກໍານົດເອົາລູກຄ້າເປັນສູນກາງ ເປັນແນວທາງຫຼັກໃນການບໍລິການຕ່າງໆ. ສໍາລັບທຸກການ 
ລົງທຶນ, ທະນາຄານແມ່ນເລັງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວຕໍ່ລູກຄ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຈ່າຍໄລຍະສັ້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍ່ຕາມ.
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1.5. ແຜນ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ ໃນປີ 2019

ປີ 2019 ຈະເລີ່ມແນມເຫັນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງບັນດາໂຄງການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2017 ແລະ 2018. 
ການສູ້ຊົນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແມ່ນຖືກຄາດໝາຍວ່າຈະສະແດງຜົນພາຍຫຼັງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ ເຊິ່ງຈະສະແດງອອກຜ່ານ 
ການອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ການເນັ້ນໜັກໃສ່ປະສິດທິພາບໃຫ້ສູງຂຶ້ນແມ່ນຜົນພວງຈາກການນຳໃຊ້ 
ລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນ.

ການເພີ່ມລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມຈະຊ່ວຍກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງທະນາຄານ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງພຽງແຕ່ລາຍຮັບຈາກ
ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ເຊິ່ງກໍາລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ເສດຖະກິດ.

ທະນາຄານຈະສບືຕໍເ່ພີມ່ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັຂອບເຂດການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ໂດຍອງີຕາມມາດຖານການດາໍເນນີງານໃນລະດບັສາກນົ ຜ່ານ 
ການເພີ່ມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ລະບົບທີ່ຄອບຄຸມ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເຕັກໂນໂລຢີຈະມີບົດບາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ພະນັກງານທີ່ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມມາເປັນຢ່າງດີຂອງພວກເຮົາຈະຍັງ 
ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຄວາມສຳພັນທີ່ດີ ແມ່ນປັດໃຈຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ 
ໃນຮູບແບບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຈຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການກະກຽມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ 
ຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການລູກຄ້າຢູ່ສະເໝີ.

ເນື່ອງຈາກການສຸມໃສ່ປະສິດທີພາບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການລົງທຶນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍໃຫຍ່ໆ ແມ່ນຈະມີການຫຼຸດລົງໃນປີ 2019. ນອກຈາກຈະເປັນ 
ການຈາໍກັດລາຍຈາ່ຍເພ່ືອຮກັສາກໍາໄລແລ້ວ,       ມັນຍັງເປັນການເສີມສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ກຽມພ້ອມສໍາລັບສະພາບຕະຫຼາດທ່ີມີຄວາມທ້າທາຍເພ້ິມຂ້ຶນ. 

ການປະຕິບັດຕາມກັບຫຼັກການບາເຊວ 2 ຖືເປັນການເດີນທາງໄລຍະຍາວທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ. ຄຽງຄູ່ກັບການມີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ທະນາ 
ຄານໄດ້ມີການເສີມສ້າງ ແລະ ກະກຽມກັບບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດພ້ອມທັງກໍານົດທິດທາງທີ່ຊັດເຈນໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລ ຸ
ເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບແວດລ້ອມໃນການນຳເດີນທຸລະກິດຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ, ຄອບຄົວຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນກໍ່ຍັງຄົງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ມຸ່ງ
ໝັ້ນໃນການຕອບແທນຄືນໃຫ້ກັບສັງຄົມທີ່ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາວິທີໃນການປະກອບສ່ວນທີ່ປະກົດຜົນອັນເປັນປະ 
ໂຫຍດໃຫ້ກັບສັງຄົມ. ວັດທະນະທຳໃນການຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ການຕອບແທນສັງຄົມ ທີ່ຝັງເລິກໃນຈິດໃຈຂອງພະນັກງານນີ້ແມ່ນຖືກປູກຝັງໃຫ້ສະ 
ມາຊິກທຸກຄົນຕັ້ງແຕ່ພະນັກງານອາວຸໂສຈົນເຖິງພະນັກງານຮຸ່ນໃໝ່ ແລະ ມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວຈະຍັງຄົງຖືກສືບຕໍ່ຮັກສາຕະຫຼອດໄປ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ 
ຂອງອົງກອນ.

ໃນການສູ້ຊົນເພື່ອສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈອັນສູງສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ແມ່ນແນໃສ່ໃຫ້ ປີ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້
ເປັນປີທີ່ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ສາມາດສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີການນໍາສົ່ງຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີຂຶ້ນໃຫ້ລູກຄ້າ 
ພ້ອມທັງສາຍພົວພັນກັບລູກຄ້າທີ່ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນຜ່ານການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄອບຄຸມ. ບັນດາສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມ
ກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດໃຫ້ປີ 2019 ເປັນປີທີ່ພິເສດສໍາລັບລູກຄ້າ ຜ່ານການປ່ຽນແປງ ແລະ ພັດທະນາພາຍໃນອົງກອນຂອງພວກເຮົາ.
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ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ 
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ແມ່ນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. ທ່ານ  ແມ່ນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເປັນປະທານໃຫຍ່ 
ກຸ່ມບໍລິສັດໂຄລາວ ໃນຖານະນິຕິບຸກຄົນ ໃນປີ 1997.

ທ່ານ ນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ
ສະມາຊິກ
ທ່ານນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ ແມ່ນຫນ່ຶງໃນບັນດານັກທຸລະກິດຍິງທ່ີໂດດເດ່ັນໃນປະເທດ. ທ່ານໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນການເຮັດວຽກຫັຼງ 
ຈາກສຳເລັດການສຶກສາໃນປີ 1999 ແລະ ໄດ້ເຂ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດບໍລິສັດໂຄລາວ ແລະ ເປັນຜູ້ຂັບເຄ່ືອນຫລັກທ່ີ
ສໍາຄັນຕ່ໍຄວາມສໍາເລັດຂອງທຸລະກິດຫລາຍໆຂະແໜງລວມທັງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຄລາວ. ດ້ວຍຄວາມເປັນນັກປະກອບການ ແລະ 
ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທ່ີເຂ້ັມແຂງ ປັດຈຸບັນທ່ານໄດ້ດຳລົງຕໍາແຫນ່ງປະທານ ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຄລາວ.

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

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ສຸພິດາ
ຮອງປະທານ
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
ສະມາຊິກ
ໄດ້ຮຽນມາຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດ ທ່ີສະຖາບັນວິສະວະກໍາສາດ ເລຍໂວບສະກາຍຢາ ແຕ່ປີ 1989 . ຈາກປີ 1995 ຫາປີ 2002 
(7 ປີ) ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານ ພາບລິກສາຂາວຽງຈັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ ໂຄລາວ ໃນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້້າພະ 
ແນກການເງິນ, ກ່ອນຈະເລ່ີມເຂ້ົາເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ແຕ່ປີ 2008 ແລະ ຕ່ໍາແໜ່ງປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການ.

ພາກທີ 2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

2.1.  ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລ/ດ ລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ      ອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນ

1 ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ (ເກົາຫຼີ)      78.01%
2 ບໍລິສັດ ແອວວີເອັມຊີ ອິນເວດສເມັນ ຈໍາກັດ  (LVMC Investment Ltd)  11.99%
3 ທ່ານ ນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ     10.00%
  ລວມ:        100.00%

2.2.  ສະພາບໍລິຫານ
ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານພາຍໃນປີ  ແລະ ຈົນເຖິງມື້ອອກເອກະສານສະບັບນີ້ ມີດັ່ງນີ້:
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2.4.  ຄະນະກໍາມະການອື່ນໆ
1.  ຄະນະກໍາມະການກໍາກັບດູແລກິດຈະການ

 ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ   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

2.3.  ຄະນະອຳນວຍການ

ສະມາຊິກຂອງຄະນະອຳນວຍການພາຍໃນປີ ແລະ ຈົນເຖິງມື້ອອກເອກະສານສະບັບນີ້ ມີດັ່ງນີ້:

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   ຜູ້ຈັດການອາວຸໂສທົ່ວໄປ  ແຕ່ງຕັ້ງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2014

ທ່ານ ນາງ ຄອນມາລາ ສິດທິລາດ  ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ   ແຕ່ງຕັ້ງວັນທີ 01 ມັງກອນ 2017

ຊື່     ຕຳແໜ່ງ    ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ / ວັນທີລາອອກ
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ພາກທີ 3. ລາຍງານທາງການເງິນ

3.1  ປະຫວັດຜູ້ກວດກາພາຍນອກ

• ປີ 2009-2010 ທະນາຄານໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ ເຄພີເອັມຈີ່ ລາວຈໍາກັດ
• ປີ 2011-2017 ທະນາຄານໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ ເອິນແອນຢັງ ລາວຈໍາກັດ
• ປີ 2018 ທະນາຄານໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍບໍລິສັດກວດສອບ ເຄພີເອັມຈີ່ ລາວຈໍາກັດ

3.2.  ລາຍງານຖານະການເງິນ

ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະລະ
ເຖິິງ: ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ອິນໂດຈີນຈຳກັດ

ຄຳເຫັນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ດຳເນີນກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ (“ທະນາຄານ”) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ ແລະ ຄັງສຳຮອງອ່ືນ 
ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສຳລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ ແລະ ບົດອະທິບາຍ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສັງລວມນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນ ແລະ 
ບົດອະທິບາຍແບບເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ.

ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນທຸກສາລະສຳຄັນ, ໃບລາຍງານ
ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ກະແສເງິນສົດສຳລັບປີການບັນຊີ 
ສິ້ນສຸດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການບັນຊີຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ.

ພື້ນຖານການສະແດງຄຳເຫັນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບ ຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີສາກົນ (“ISAs”). ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນສ່ວນຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ພວກ 
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນເອກະລາດ ຈາກທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສະພາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຈັນຍາບັນທາງບັນຊີ ສຳລັບນັກວິຊາ 
ຊີບບັນຊີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຈັນຍາບັນ
ອື່ນໆເຊິ່ງເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ 
ເປັນເກນໃນການສະແດງຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ເລື່ອງອື່ນໆ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ ສຳລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2017 ຖືກກວດສອບໂດຍ ບໍລິສັດຜູ້ກວດສອບ 
ບັນຊີອື່ນ ເຊິ່ງມີລາຍງານໃນວັນທີີ 11 ເມສາ 2018, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂແກ່ເອກະສານລາຍງານເຫຼົ່ານັ້ນ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ຜູ້ບໍລິຫານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບຫຼັກການບັນຊີຂອງທະນາ 
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຈຳ 
ເປັນ ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ປາດສະຈາກການສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ອັນເປັນສາລະສຳຄັນ 
ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດອື່ນໆ.  

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຜູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຄວາມສາມາດ ຂອງທະນາຄານໃນການດຳເນີນງານ
ຕໍ່ເນື່ອງ, ການເປີດເຜີຍ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ພື້ນຖານການບັນຊີແບບຕໍ່ເນື່ອງ ເວັ້ນ 
ເສຍແຕ່ຜູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະເລີກ ຫຼື ຢຸດການດຳເນີນງານ ຫຼື ບໍ່ສາມາດດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງໄປໄດ້.
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕໍ່ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍລວມແມ່ນ 
ປາດສະຈາກການສະແດງຂໍ້ມູນບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ອັນເປັນສາລະສຳຄັນ, ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ ອອກ 
ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ເຊິ່ງລວມຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ນຳ. ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຄືຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະ 
ດັບສູງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ (“ISAs”) ຈະສາມາດກວດພົບ
ຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະສຳຄັນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ສະເໝີໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອາດເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ຫຼື 
ຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຖືວ່າມີສາລະສຳຄັນ, ຖ້າຫາກວ່າ ແຕ່ລະລາຍການ ຫຼື ທຸກລາຍການລວມກັນ, ຈະມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ທາງເສດຖະກິດຂອງຜູ້ໃຊ້ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານ.
ອິງຕາມ ມາດຕະຖານການກວດສອບ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ດຸນພິນິດ ແລະ ວິຈາລະນະຍານ ທາງວິຊາການຢ່າງເປັນມືອາຊີບ ຕະຫຼອດ 
ໄລຍະການກວດສອບ, ພ້ອມນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້:

• ກຳນົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກການສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຂັດຕໍ່ຂໍ້ເທັດຈິງ ອັນເປັນສາລະສຳຄັນໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ບ່ໍວ່າ 
ຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດ, ການອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການກວດສອບເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ໄດ້ 
ຮັບຫຼັກຖານໃນການກວດສອບບັນຊີທີ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງ 
ການກວດສອບບໍ່ພົບຂໍ້ຜິດພາດ ທີ່ມີສາລະສຳຄັນທີ່ເກີດຈາກການສໍ້ໂກງສູງກວ່າຂໍ້ຜິດພາດ ອັນເນື່ອງມາຈາກການສໍ້ໂກງທີ່ອາດຈະກ່ຽວກັບການ 
ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ການປອມແປງເອກະສານຫຼັກຖານ, ລະເລີຍໂດຍເຈດຕະນາ, ບິດເບືອນຈາກຄວາມຈິງ ຫຼື ການແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ.

• ທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍການຄວບຄຸມພາຍໃນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ໃນການອອກແບບຂ້ັນຕອນການກວດສອບທ່ີມີຄວາມເໝາະສົມ
ຕາມສະຖານະການ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການສະແດງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານໄດ້.

• ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງການປະເມີນການບັນຊີ ແລະ ເປີດ 
ເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ.

• ສະຫຸຼບກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຫັຼກການບັນຊີທ່ີນຳໃຊ້ສຳລັບການດຳເນີນງານຕ່ໍເນ່ືອງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ        ແລະ    ຈາກຫັຼກຖານການກວດ 
ສອບທີ່ໄດ້ຮັບ, ສະຫຼຸບວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີສາລະສຳຄັນກ່ຽວກັບເຫດການ ຫຼື ສະຖານະການທີ່ອາດເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຂໍ້ສົງໄສຢ່າງມີສາລະ
ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າຫາກວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີສາລະ 
ສຳຄັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະລະ ເຖິງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບົດລາຍງານ 
ຖານະການເງິນ ຫຼື ຖ້າການເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງພໍຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະປ່ຽນໄປ, ບົດສະຫຼຸບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນອີງໃສ່ຫັຼກ 
ຖານການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບເຖິງວັນທີຂອງບົດລາຍງານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫດການ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃນອະນາຄົດອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຂາຢຸດການດຳ 
ເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ.

• ການປະເມີນຜົນການນໍາສະເໜີໂດຍລວມ, ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມທັງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 
ແລະ ການນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ການສະແດງລາຍການ ແລະ ເຫດການໃນຮູບແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໂດຍຖືກ
ຕ້ອງຕາມທີ່ຄວນ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບໃນເລື່ອງອື່ນໆ, ຂອບເຂດການວາງແຜນ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການກວດສອບຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນ 
ໄວ້ປະເດັນທີ່ມີສາລະສຳຄັນ, ລວມເຖິງຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ມີສາລະສຳຄັນໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າອາດກວດພົບໃນລະຫວ່າງ 
ການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.     

 

ບໍລິສັດ ເຄພີເອັມຈີ ລາວ ຈຳກັດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ວັນທີ: 29 ມີນາ 2019
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1,064,010

66,493

997,517

240,830

176,830

64,000

5,000

5,000

-

4,106,191

24,791

5,886

18,905

166,460

25,362

141,098

5,607,282

909,929

220,012

689,917

4,055,745

522,087

3,514,705

18,953

151,689

131,973

4,706

15,010

5,117,363

381,252

25,181

26,559

56,927

489,919

5,607,282

827,810

61,442

766,368

310,240

185,240

125,000

279,254

261,140

18,114

4,244,249

17,737

2,331

15,406

183,662

30,964

152,698

5,862,952

568,084

289,413

278,671

4,646,743

503,978

4,115,794

26,971

191,140

160,375

9,860

20,905

5,405,967

381,252

28,207

20,063

27,463

456,985

5,862,952

11

12

13

14

14(ກ)

15

16

16

17

18

19

20.1

21

22

15.2

ຊັບສິນ

ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກກັບ ທຫລ

ເງິນສົດໃນຄັງ

ເງິນຝາກທີ່ຢູ່ກັບ ທຫລ

ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ

ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກຳນົດ

ການລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

ເງິນໃຫ້ລູກຄ້າກູ້ຢືມ, ເງິນແຮສຸດທິສໍາລັບໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ລວມຍອດຊັບສິນ

ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອື່ນ

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ອາກອນຄ້າງຈ່າຍ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ລວມຍອດໜີ້ສິນ

ທຶນ ແລະ ຄັງສຳຮອງ

ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ

ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ

ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ

ກຳໄລສະສົມ

ລວມຍອດທຶນ

ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

ບົດອະທິບາຍ 2018 2017
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ບົດອະທິບາຍ             2018             2017

453,677

7,902

445,583

192

(318,738)

(88,918)

(229,820)

134,939

33,349

(3,117)

30,232

-

165,171

45,384

361

45,023

(56,662)

(32,354)

(24,308)

(13,736)

(50,221)

(120,619)

89,936

(2,662)

(11,266)

8,604

87,274

(20,946)

66,328

511,416

63,571

447,645

200

(395,803)

(111,226)

(284,577)

115,613

33,032

(2,136)

30,896

(200)

146,309

159,464

2,630

156,834

(73,114)

(39,831)

(33,283)

(14,454)

(166,685)

(254,253)

51,520

(7,662)

(22,036)

14,374

43,858

(13,344)

30,514

5

5

5

6

6

14(ກ)

7

8

9

16

10

15.2

20.2

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຈາກການດຳເນີນງານ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍຈາກທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍຈາກເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ

ລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍຈາກທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍໃຫ້ເງິນຝາກລູກຄ້າ

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ

ລາຍຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ລາຍຈ່າຍຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ສ່ວນແບ່ງຂາດທຶນຈາກບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການດຳເນີນງານ

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ

ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ

ກຳໄລຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ

ລາຍໄດ້ຈາການດຳເນີນງານອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິຫານ

ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານ

ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິຫານອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມ

ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ

ລວມຍອດລາຍຈ່າຍ

ກຳໄລສຸດທິຈາກການດຳເນີນງານ

ເງິນແຮສຸດທິໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

ເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

ເກັບຄືນເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

ລວມກຳໄລກ່ອນອາກອນ

ອາກອນກຳໄລພາຍໃນປີ

ກຳໄລຫຼັງຫັກອາກອນ

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້. 

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
ທຶນຈົດທະບຽນ

ຖອກແລ້ວ
(ລ້ານກີບ)

ຄັງສະສົມຕາມ
ລະບຽບການ

(ລ້ານກີບ)

ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳ
ລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ

(ລ້ານກີບ)

ກຳໄລສະສົມ
(ລ້ານກີບ)

ຄັງສະ
ສົມອື່ນໆ

(ລ້ານກີບ)

ລວມ
(ລ້ານກີບ)

381,252

-

-

-

-

-

-

-

-

381,252

-

-

-

-

-

-

-

381,252

18,548

-

-

6,633

-

-

-

-

-

25,181

-

-

3,051

-

-

-

(25)

28,207

26,069

-

-

-

45,111

(44,958)

-

-

337

26,559

-

-

-

152,876

152,999)

(6,915)

542

20,063

54,270

(55,374)

66,328

(6,633)

-

-

-

(1,664)

-

56,927

(56,927)

30,514

(3,051)

-

-

-

-

27,463

587

-

-

-

-

-

(587)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480,726

(55,374)

66,328

-

45,111

(44,958)

(587)

(1,664)

337

489,919

(56,927)

30,514

-

152,876

(152,999)

(6,915)

517

456,985

ຍອດເຫຼືອບັນຊີໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ກຳໄລສຸດທິພາຍໃນປີ
ໂອນເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ
ເງິນແຮທົ່ວໄປທີ່ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮທົ່ວໄປພາຍໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮອື່ນໆ
ສ່ວນຫຼຸດອື່ນໆ 
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາເເລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອບັນຊີໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2017
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ບົດອະທິບາຍ 22)
ກຳໄລສຸດທິພາຍໃນປີ
ໂອນເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ
ເງິນແຮທົ່ວໄປທີ່ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ
ເກັບຄືນຄັງສະສົມອື່ນໆ
ການຈັດປະເພດໃໝ່ຂອງເງິນແຮສະເພາະຂອງເງິນກູ້ພາຍໃນປີ

ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາເເລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອບັນຊີໃນວັນທີ 31ທັນວາ 2018

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນຂອງທຶນແລະ ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ ສຳລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ  ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້. 
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ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

87,274

2,815

(453,677)

318,738

(361)

13,340

540

-

453,586

(390,971)

(20,577)

10,707

(23,905)

6,304

(31,460)

(505,540)

709,289

6,004

160,692

(9,036)

2

233

(8,801)

(55,374)

(55,374)

107,224

935,321

1,042,545

43,858

7,539

(511,416)

395,803

(2,630)

14,454

(53)

200

505,814

(416,989)

(10,676)

25,904

(11,487)

(138,059)

(11,598)

(341,845)

553,661

18,271

 68,943

(3,508)

565

(274,254)

(277,197)

(56,927)

(56,927)

(239,277)

1,042,545

803,268

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ

ກຳໄລກ່ອນອາກອນສຸດທິ

ລາຍການປັບປຸງສຳລັບລາຍການທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນ:

ຫັກຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າສິນເຊື່ອ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ກຳໄລສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມ

ຂາດທຶນຈາກການຈຳໜ່າຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່

ສ່ວນແບ່ງຂາດທຶນຈາກບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດ້

ລາຍໄດ້ຈາກການດຳເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງຊັບສິນ

ແລະໜີ້ສິນ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບ ທຫລ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳການລົງທຶນ

ລາຍຈ່າຍໃນການຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່

ລາຍຮັບຈາກການຈຳໜ່າຍຊັບສິນ

ເງິນລົງທຶນໃນລະຫວ່າງປີ

ເງິນສົດສຸດທິທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການລົງທຶນ

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳທາງການເງິນ

ເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ເງິນສົດສຸດທິທີ່ນຳໃຊ້ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳທາງການເງິນ

ປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນສົດແລະໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ, ໃນຕົ້ນປີ

ເງິນສົດ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ, ໃນທ້າຍປີ

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້. 
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31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສຳລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2018

1   ອົງກອນ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ
2   ພື້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ
3   ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນ
4   ລະບຽບການ 512/ ທຫລ
5   ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ສຸດທິ
6   ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການສຸດທິ
7   ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ
8   ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ
9   ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ
10   ລາຍຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານອື່ນໆ
11   ເງິນສົດໃນຄັງ
12   ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)
13   ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ
14   ເງິນລົງທຶນ
15   ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະ ສຸດທິ
16   ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ
17   ຊັບສິນອື່ນໆ
18   ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ
19   ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ
20   ອາກອນ
21   ໜີ້ສິນອື່ນໆ
22   ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ
23   ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ
24   ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
25   ພັນທະຕໍ່ກັບຄ່າເຊົ່າໃນການດຳເນີນງານ
26   ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງວັນທີໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ບົດອະທິບາຍ  ເນື້ອໃນ

1. ອົງກອນ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ. (“ທະນາຄານ”) ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທະນາຄານ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນ 
ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດນິຕິບຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2008 ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ: 217-
11/ຜທ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ເລກທີ: 23/ທຫລ ທີ່ໄດ້ 
ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2017.

ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ປະກອບມີ ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ (ເກົາຫຼີ) 78.01%, ທ່ານ ນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ 10% ແລະ 11.99% ຖືຮຸ້ນໂດຍບໍລິສັດ 
ແອວວີເອັມຊີ ອິນເວດສະເມັນ ຈໍາກັດ ແຫ່ງຮົງກົງ.

ວຽກງານຕົ້ນຕໍຂອງທະນາຄານແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ.
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ທະນາຄານໄດ້ມີພະນັກງານ 205 ຄົນ (2017: 204 ຄົນ)

ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວ

ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວໃນຄັ້ງທຳອິດແມ່ນ 130,785 ລ້ານກີບ. ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ທະນາຄານມີທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວ ຈຳນວນ 
381,252 ລ້ານກີບ (2017: 381,252 ລ້ານກີບ)
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2. ພື້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ

(ກ)  ຫຼັກການບັນຊີພື້ນຖານທົ່ວໄປ
(i) ຄຳຖະແຫຼງການ

ຜູ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໄດ້ຮັບຮອງວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄດ້ຖືກກະກຽມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີຂອງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ລະບຽບການທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ເເລະ ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານຖານະ
ການເງິນ.

(ii) ພື້ນຖານການກະກຽມ

ທະນາຄານ ບັນທຶກບັນຊີເປັນສະກຸນເງິນກີບ (“ກີບ”) ແລະ ໄດ້ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນເປັນຫົວໜ່ວຍລ້ານກີບ (“ລ້ານກີບ”) ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບດໍາລັດເລກທີ 02/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລົງວັນທີ 22 ມີນາ 2000, ກົດໝາຍການບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ກົດລະບຽບວາງອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການລາຍງານທາງການບັນຊີທີ່ຖືກ
ຍອມຮັບທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ດັ່ງນັ້ນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ, 
ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການບັນຊີ, 
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງສປປລາວ. ສະນັ້ນ, ເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນຳສະເໜີຖານະການເງິນ, ຜົນຂອງການ 
ດຳເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສົດອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີ ແລະ ການປະຕິບັດການບັນຊີທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປໃນບັນດາປະເທດທີ່ນອກເໜືອຈາກ 
ສປປ ລາວ.

(iii) ພື້ນຖານການປະເມີນ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ່ນຖືກກະກຽມຂື້ນຕາມຫຼັກການຕົ້ນທຶນເດີມ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ. ນະໂຍບາຍການບັນຊີດັ່ງ 
ກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍທະນາຄານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທີ່ເຄີຍໄດ້ນຳໃຊ້ໃນປີຜ່ານມາ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ບາງກໍລະນີທີ່ໄດ້ລະ
ບຸໄວ້.

(iv) ການໃຊ້ດຸນພິນິດ ແລະ ການຄາດຄະເນທາງບັນຊີ

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ, ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ດຸນພິນິດ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານຫຼາຍປະ 
ການຕາມຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ສະພາບປັດຈຸບັນ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກຳນົດນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ 
ການລາຍງານຈຳນວນເງິນທີ່ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການເປີດເຜີຍໜີ້ສິນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີລາຍງານ.
ການຄາດຄະເນ ແລະ ການສົມມຸດຖານແມ່ນໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກການປະເມີນຂອງ 
ການບໍລິຫານ ແລະ ສ່ວນແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການແກ້ໄຂທີ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ໄລຍະທີ່ການປະເມີນຖືກມີການ 
ແກ້ໄຂ ແລະ ໃນໄລຍະທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນອະນາຄົດ.

(ຂ) ປີການບັນ¬ຊີ 

ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ.

(ຄ) ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດລະບົບການບັນຊີ ແລະ ບັນທຶກທຸກລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕາມສະກຸນເງິນເດີມ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ ທີ່ເປັນ 
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນມື້ລາຍງານ ແມ່ນໄດ້ແປງຄ່າເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ          
ສ່ວນຜິດດ່ຽງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ໃນມື້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນ
ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.
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3. ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນ

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນແມ່ນລະບຸໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕະຫຼອດທັງໄລຍະເວລາໃນການກະກຽມເອກະ 
ສານລາຍງານການເງິນ.

(ກ) ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີແບບຄ້າງຮັບຄ້າງຈ່າຍທີ່ນຳ
ໃຊ້ວິທີຄິດໄລ່ແບບສະເໝີຕົວ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນສັນຍາເງິນກູ້/ເງິນຝາກກັບລູກຄ້າ. ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ຈະຖືກລະງັບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ເງິນກູ້ໄດ້ກາຍເປັນເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ຫຼື ເມື່ອຜູ້ບໍລິຫານເຊື່ອວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ມີຄວາມສາມາດຊຳລະດອກເບ້ຍ ແລະ 
ຕົ້ນທຶນໄດ້. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ.

(ຂ) ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ ແມ່ນລວມມີຄ່າທຳນຽມທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວໂອນເງິນຕ່າງໆ,  ການຊຳລະການຊື້ຂາຍ, 
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕູ້ກົດເງິນສົດ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງທາງການເງິນ. 
ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຕາມຫຼັກເງິນສົດ.
ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆຂອງສາຂາ ແມ່ນໄດ້ຕັ້ງຄ້າງຮັບຕາມມາດຕະຖານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນການຈັດສິນເຊື່ອ ພ້ອມທັງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຮູ້ເມື່ອມີ 
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ;

(ii) ຄ່າທຳນຽມຂໍ້ຜູກມັດ ແລະ ຄ່າຮັບປະກັນພ້ອມກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຮູ້ເມື່ອມີການເຄື່ອນ
ໄຫວດັ່ງກ່າວ;

(iii) ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າຈັດການ ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ.
(ຄ) ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດແມ່ນລວມມີ: (i) ເງິນສົດ, ແລະ (ii) ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ ແລະ ເງິນລົງທຶນໄລຍະສັ້ນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງໂດຍ
ມີອາຍຸຄົບກຳນົດ ຕໍ່າກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ  30 ວັນ ເຊິ່ງພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.

(ງ) ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມທີ່ທະນາຄານສະໜອງເງິນໃຫ້ລູກຄ້າ ສຳລັບຈຸດປະສົງອື່ນຫຼາຍກວ່າໄດ້ກຳໄລໃນໄລຍະສ້ັນ. 
ຊື່ງສະແດງຍອດເຫຼືອຂອງເງິນຕົ້ນທຶນ ລົບເງິນແຮຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ ສຳລັບໜີ້ເສຍ ແລະ ໜີ້ສົົງໄສຈະສູນ ຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, 
ເພື່ອສະທ້ອນມູນຄ່າວ່າຈະໄດ້ຮັບ. ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ຍົກເວັ້ນເງິນເບີກເກີນບັນຊີ, ແມ່ນສະແດງໄວ້ສະເພາະດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ.

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທີ່ນຳໃຊ້ປຽບທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ມີດັ່ງນີ້:

ໂດລາສະຫາລັດ (“USD”)

ບາດໄທ (“THB”)

ຢູໂຣ (“EUR”)

ເຢັນ ຍີ່ປຸ່ນ (“JPY”)

ອົດສະຕາລີ ໂດລາ (“AUD”)

8,538.00

264.85

9590.00

74.83

5,914.00

8,292.27

255.11

9,682.00

70.78

6,192.00

      31 ທັນວາ 2018   31 ທັນວາ 2017
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(ຈ) ເງິນແຮສຳລັບໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ (“NPL”)
ກົດລະບຽບການ ເລກທີ 512/ທຫລ ທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018
ອີງຕາມກົດລະບຽບການຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 512/ທຫລ (“ທຫລ 512”) ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2018, ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 
1 ຕຸລາ 2018, ທະນາຄານຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນແຮສຳລັບຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເງິນກູ້ຈະແຍກອອກເປັນຊັ້ນໜີ້ປົກ 
ກະຕິ ຫຼື ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ຫຼື ເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ. ຂື້ນຢູ່ກັບສະຖານະທີ່ຄ້າງຊຳລະເງິນ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ. ເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນໜີ້ປົກກະຕິ 
(ກຸ່ມ A) ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ປົກກະຕິ, ເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (ກຸ່ມ B) ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ຊັ້ນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊັ້ນເງິນກູ້ທີ່
ໜີ້ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ (ກຸ່ມ C) ຫຼື ໜີ້ສົງໄສ (ກຸ່ມ D), ຫຼື ໜີ້ສູນ (ກຸ່ມ E) ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ.

ອີງຕາມ ລະບຽບການ 512/ທຫລ, ທະນາຄານຈະໄດ້ຫັກເງິນແຮທົ່ວໄປໃນອັດຕາ 0.5% ຂອງຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ຊັ້ນປົກກະຕິໃນມື້ທີ່ລາຍງານ. 
ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ, ເງິນແຮສະເພາະ ສຳລັບເງິນກູ້ຊັ້ນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່, ຊັ້ນຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ, ຊັ້ນສົງໄສ ແລະ ຊັ້ນໜີ້ສູນ ແມ່ນກຳນົດຂ້ຶນ 
ໂດຍການຄູນຍອດຄົງເຫຼືອຂອງແຕ່ລະລາຍການເງິນກູ້ ລົບໃຫ້ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄຳ້ປະກັນ (ຖ້າມີ) ຕາມລະບຽບຂອງ ທຫລ ກັບອັດຕາຂອງເງິນແຮ 
ຂອງເງິນກູ້ແຕ່ລະຊັ້ນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການຈັດຊັ້ນໜີ້    ຈຳນວນມື້ເກີນກຳນົດຈ່າຍ   ອັດຕາເງິນແຮ

ໜີ້ປົກກະຕິ (A)    0 - 29 ວັນ    0.5%

ໜີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (B)   30 - 89 ວັນ    3%

ໜີ້ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (C)   90 -179 ວັນ    20%

ໜີ້ສົງໄສ (D)    180 - 359 ວັນ    50%

ໜີ້ສູນ (E)    ຫຼາຍກວ່າ 360 ວັນ    100%

ປະເພດຫຼັກຊັບ ຄ້ຳປະກັນ

(ກ) ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ

- ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້

- ບໍ່ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້

(ຂ) ຄຳທີ່ຮັກສາຢູ່ໃນທະນາຄານ

(ຄ) ພັນທະບັດ ລັດຖະບານ ແລະ ພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ.

- ຖ້າເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້

 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ

 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ

 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ ແຕ່ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ

- ຖ້າບໍ່ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້

 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ

 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ

 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ ແຕ່ 5 ປີ ຂື້ນໄປ

(ງ) ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ

 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ

 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ

 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ ແຕ່ 5 ປີ ຂື້ນໄປ

(ຈ) ໜັງສືສິນເຊື່ອ ຫຼື ໜັງສືສິນເຊື່ອ ແບບສຳຮອງ 

(ສ) ໜັັງສືຄຳ້ປະກັນ ຫຼື ໜັງສືຄຳ້ປະກັນທະນາຄານ

(ຊ) ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ອັັດຕາສ່ວນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ

 100% 

 95%

 90%

 100%

 90%

 80%

 95%

 85%

 75%

 80%

 75%

 70%

 95%

 90%

 40%

ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງຜົນປະໂຫຍດຈາກຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ລະບຽບການ 512/ທຫລ ມີດັ່ງນີ້:
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ໃນການປ່ຽນແປງຂອງເງິນແຮສຳລັບເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແມ່ນຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ “ລາຍຈ່າຍເງິນແຮສະ 

ເພາະ ສຸດທິ”. ຄັງເງິນແຮສະສົມສະເພາະ ທີ່ຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ “ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິ” 

ອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຖ້າມີການປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳສິນ 

ເຊື່ອ ຈະບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານເປັນ “ລາຍຈ່າຍໃນການດຳເນິນງານອື່ນໆ”. ສຳລັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ ແລະ ລາຍຮັບ 

ອື່ນໆ ຈາກການດຳເນີນງານ. ສຳລັບການປີ້ນກັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ ແລະ ຍອດເຫຼືອຂອງເງິນແຮທົ່ວໄປທີ່ປິ້ນກັບຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບສະຫຸຼບ

ຊັບສົມບັດ ເປັນ “ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳການປ່ອຍສິນເຊື່ອ” ພາຍໃຕ້ທຶນ ແລະ ຄັງສຳຮອງ ຂອງທະນາຄານ.

ລະບຽບການ 324/ທຫລ ທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ກ່ອນ ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018

ອີງຕາມລະບຽບການ 324 / ທຫລ (“ທຫລ 324”) ວັນທີ 19 ເມສາ 2011, ທະນາຄານຕ້ອງຈັດປະເພດເງິນກູ້ ແລະ ຄິດໄລ່ເງິນແຮຂາດທຶນຈາກ 

ການເສື່ອມຄ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເງິນກູ້ຈະຖືກແຍກເປັນເງິນກູ້ປົກກະຕິ ຫຼື ເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການຊຳລະ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ.   

ເງິນກູ້ທີ່ຈັດເປັນປະເພດໜີ້ປົກກະຕິ (ກຸ່ມ A) ຫຼື ຊັ້ນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (ກຸ່ມ B) ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ປົກກະຕິ. ເງິນກູ້ທີ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນ 

ເງິນກູ້ຊັ້ນຕຳ່ກວ່າມາດຕະຖານ (ກຸ່ມ C) ຫຼື ເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ສົງໄສ (ກຸ່ມ D) ຫຼື ເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ສູນ (ກຸ່ມ E) ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ.

ອີງຕາມ ລະບຽບການ 324/ທຫລ ເງິນແຮ ສຳລັບເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ ແມ່ນກຳນົດຂຶ້ນໂດຍການຄູນຍອດຄົງເຫຼືອ ຂອງແຕ່ລະລາຍການເງິນກູ້ກັບອັດ 

ຕາເງິນແຮທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບປະເພດເງິນກູ້ແຕ່ລະຊັ້ນ ດັ່ງນີ້:

ການປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮ ສຳລັບເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແມ່ນຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານເປັນ “ຫັກເງິນແຮສຸດທິສຳລັບ

ເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ”. ຄັງເງິນແຮສະສົມສະເພາະສຳລັບເງິນກູ້ໜ້ີຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ “ເງິນກູ້ ແລະ 

ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິ ສຳລັບໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ”

ອີງຕາມລະບຽບການ 324/ທຫລ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງມີເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບຂາດທຶນເງິນກູ້ໃນອັດຕາ 3.0% ຂອງຍອດ 

ລວມເງິນກູ້ໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນມື້ທີ່ລາຍງານ ແລະ ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບເງິນກູ້ໜີ້ປົກກະຕິຈະຂື້ນກັບແຈ້ງການຂອງ ທຫລ ໃນແຕ່ລະປີ. 

ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2017, ສຳລັບເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບຊັ້ນໜີ້ປົກກະຕິ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 0.5% ຫາ 1.0% ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຈ້ງ 

ການເລກທີ 242/ທຫລ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລົງວັນທີ 2 ເມສາ 2011. ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານຈື່ງໄດ້ຫັກເງິນແຮໃນອັດຕາ 0.5% 

ຂອງຍອດລວມໜີ້ປົກກະຕິ.

ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ອອກໂດຍ   ທຫລ ໃນການສຳຮອງເງິນແຮສຳລັບເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ປົກກະຕິ ແລະ ເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ 

ສຳລັບໃນງວດກ່ອນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018.

ອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງຂອງເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳ

ສິນເຊື່ອແມ່ນຕ້ອງບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ “ລາຍຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານອື່ນໆ” ສຳລັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ ແລະ 

“ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ” ເພື່ອໂອນກັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທ່ົວໄປ ແລະ ຍອດເງິນແຮສຳຮອງທົ່ວໄປ ແມ່ນບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຖາ 

ນະການເງິນໃນ “ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ” ພາຍໃຕ້ທຶນ ແລະ ຄັງສຳຮອງຂອງທະນາຄານ.

ການຈັດຊັ້ນໜີ້    ຈຳນວນມື້ເກີນກຳນົດຈ່າຍ   ອັດຕາເງິນແຮ

ໜີ້ປົກກະຕິ (A)    0 - 29 ວັນ    0.5% - 1%

ໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (B)   30 - 89 ວັນ    3%

ໜີ້ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (C)   90 -179 ວັນ    20%

ໜີ້ສົງໄສ (D)    180 - 359 ວັນ    50%

ໜີ້ສູນ (E)    ຫຼາຍກວ່າ 360 ວັນ    100%
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(ສ) ການລ້າງໜີ້ສູນ

ອີງຕາມລະບຽບການ 512/ທຫລ, ເງິນກູ້ຈະຖືກລ້າງອອກບໍ່ໃຫ້ກາຍ 90 ວັນ ຫຼັງຈາກຖືກຈັດປະເພດໃຫ້ເປັນໜີ້ສູນ.

ເງິນກູ້ທີ່ຖືກລ້າງອອກ ແມ່ນໃຫ້ບັນທຶກຢູ່ນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ລວບລວມ. ຈຳນວນເງິນທີ່ເກັບໄດ້ຈາກເງິນກູ້ທີ່ລ້າງ 

ອອກກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ລວມທັງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນຂອງເງິນກູ້ເຫຼົ່ານັັ້ນ ຈະຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 

ເມື່ອມີການຮັບເກີດຂຶ້ນ.

(ຊ) ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ

ການລົງທຶນໃນຫຼັບຊັບຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ ແມ່ນຫຼັກຊັບປະເພດໜີ້ທີ່ມີກໍານົດການຊໍາລະ ແລະ ໄດ້ກໍານົດວັນຄົບກໍານົດໄວ້ແລ້ວ ເຊິ່ງທາງທະນາຄານ 

ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ສາມາດຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ. ເມື່ອຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວຖືກຂາຍກ່ອນວັນຄົບກໍານົດ ແມ່ນຈະໄດ້

ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເປັນຫຼັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຄ້າ ຫຼື ຫຼັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ.

ຫຼັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນເດີມ.

ສ່ວນເກີນ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດທີ່ເກີດຈາກການຈັດຊື້ຫຼັກຊັບແມ່ນຖືກແບ່ງສ່ວນເຂົ້າໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ແບບວິທິສະເໝີ 

ຕົວຕາມໄລຍະເວລາຈາກມື້ທີ່ຊື້ຫາມື້ທີ່ຄົບກໍານົດ.

ຫຼັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດເປັນປະຈຳ, ແມ່ນມີການທົບທວນສຳລັບຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ. ເງິນແຮສຳລັບຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ 

ເມື່ອມູນຄ່າຍຸຕິທຳຂອງເງິນລົງທຶນດັ່ງກ່າວ ຫຼຸດລົງຢ່າງມີສາລະສຳຄັນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເງິນແຮສຳລັບຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ, ຖ້າມີ, ຮັບຮູ້ເປັນ 

“ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ສຸດທິ ຈາກເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ” ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.

(ຍ)    ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ

ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ຜູ້ລົງທຶນມີອິດທິພົນຢ່າງມີສາລະສຳຄັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ການດຳເນີນງານ.

ຖ້າຫາກວ່ານິຕິບຸກຄົນຖືຮຸ້ນ, ທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ (ເຊັ່ນຜ່ານບໍລິສັດຍ່ອຍ), 20% ຂອງອຳນາດການອອກສຽງຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຈະຖືວ່າເປັນນິຕິບຸກ   

ຄົນທີ່ມີອິດທິພົນຢ່າງມີສາລະສຳຄັນ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ແມ່ນໃນກໍລະນີ້.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນໄດ້ລວມສ່ວນແບ່ງຂອງທະນາຄານ ຂອງກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີ່ຮັັບຮູ້ທັັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ, ຕາມວິທີ 

ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ, ນັບຈາກວັນທີີ່ມີອິດທິພົນຢ່າງມີສາລະສຳຄັນ.

(ດ) ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ລວມມີ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນປະກອບມີ ອາຄານ ແລະ ສ່ວນປັບປຸງ, 

ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ້ ແລະ ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ, ແລະ ຍານພາຫານະ. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນປະກອບມີ ໂປຣແກຼມຄອມພິວເຕີ.

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານດ້ວຍຕົ້ນທຶນລົບໃຫ້ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ເເລະ ຄ່າເສື່ອມສະສົມ (ຖ້າມີ).

ຕົ້ນທຶນຂອງຊັບສິນປະກອບດ້ວຍມູນຄ່າຊື້ ບວກກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງກົງອື່ນໆ ໃນການເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການຊື້ເພີ່ມເຕີມ, ການປັບປຸງ ແລະ ການຕໍ່ອາຍຸແມ່ນຈະຖືກຕີເປັນຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄ່າ 

ສ້ອມແປງແມ່ນຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.

ເມື່ອຊັບສົມບັດຖືກຂາຍ ຫຼື ຖືກສະສາງ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຈະຖືກສະສາງຈາກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ຖ້າຫາກມີກຳໄລ 

ຫຼື ຂາດທຶນ ທີ່ມາຈາກການສະສາງແມ່ນຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.

(ຕ) ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່.

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ຕາມວິທີຄິດໄລ່ແບບສະເໝີຕົວ ໃນອັດຕາທີ່ກຳນົດໃຊ້ຕໍ່ອາຍຸການນຳໃຊ້ທີ່ຄາດ 

ຄະເນ ຂອງຊັບສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນ ອີງຕາມກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 70/ສພຊ ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປ ເຊິ່ງອອກໂດຍປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ອັດຕາຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ເເລະ ຄ່າເສື່ອມປະຈຳປີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
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(ຖ) ຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2006, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້

ມີຄັງສຳຮອງກຳໄລສຸດທິ ດັ່ງນີ້:

• ຄັງສະສົົມຕາມລະບຽບການ.

• ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອື່ນໆ.

ໂດຍອີງຕາມກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນເລກທີ 01/ທຫລ ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2001 ວາງອອກໂດຍຜູ້ວ່າການທະນາຄານ 

ແຫ່ງສປປ ລາວ ເເລະ ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການຢ່າງໜ້ອຍ 5%  

ຂອງກໍາໄລຫຼັງອາກອນແຕ່ລະປີ, ຫຼັງຈາກຫັກຂາດທຶນສະສົມເຂົ້າຄັງຕາມລະບຽບການ, ຈົນກວ່າຈະບັນລຸ 10% ຂອງທຶນຂັ້ນໜຶ່ງ. ອີງຕາມຂໍ້ 

ກໍານົດດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ບໍລິຫານຈະພິຈາລະນາເປີເຊັນທີແນ່ນອນໃນແຕ່ລະປີ.

ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອື່ນໆ ຈະຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການຕົກລົງຂອງສະພາຜູ້ບໍລິຫານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2018 ທະນາຄານຈື່ງໄດ້ສະໜອງເຂົົ້າຄັງສະສົມດັ່ງນີ້:

(ທ) ອາກອນ

ອາກອນຖືກຄິດໄລ່ຈາກກໍາໄລໃນປີປັດຈຸບັນ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ວ່າດ້ວຍການເກັບອາກອນພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ທະນາຄານ 

ຕ້ອງຈ່າຍອາກອນໃນອັດຕາ 24% ຂອງກຳໄລກ່ອນອາກອນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ 

ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015. ການແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງທະນາຄານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ. ເນື່ອງຈາກການນຳ

ໃຊ້ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ງອາດຈະແປຄວາມໄດ້ເປັນຫຼາຍຢ່າງ, ຈຳນວນທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ

ຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນກັບການໄລ່ລຽງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.

(ນ) ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ

ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ

ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ ແມ່ນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງທະນາຄານທີ່ກະສຽນອາຍຸ ໂດຍເງິນສຳຮອງກະສຽນທີ່ທະນາຄານໄດ້ 

ສ້າງໄວ້, ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ທະນາຄານສົມທົບ 6% ແລະ ພະນັກງານສົມທົບ 4% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານເຂົ້າໄປໃນກອງທຶນ  

(ຈຳນວນສູງສຸດທີ່ທະນາຄານຈະສົມທົບໃຫ້ກັບພະນັກງານຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນແມ່ນ 500 ໂດລາ).  ຜົນປະໂຫຍດຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານແຕ່ລະ

ຄົນເມື່ອກະສຽນອາຍຸ. ທະນາຄານບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຜູກມັດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິດຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການສຳລັບພະນັກງານນອກເໜືອຈາກນີ້.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເລີກຈ້າງ

ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ມາດຕາທີ 82 ເລກທີ 43/ສພຊ ທີ່ອະນຸມັດໂດຍປະທານປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ. ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 

2014 ທະນາຄານມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນອຸດໜູນສຳລັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງງານ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ປະເພດ         ອັດຕາຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

ໂປຣແກຼມຄອມພິວເຕີ    50%

ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ     20%

ເຟີນິເຈີ້ ແລະ ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ    20%

ຍານພາຫະນະ     20%

ຄັງສະສົມ      % ຂອງກຳໄລຫຼັງອາກອນ (ຫຼັງຈາກຫັກຂາດທຶນສະສົມ)

ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ      10%

ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອື່ນໆ     -
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• ພະນັກງານຍັງຂາດຄວາມສາມາດພິເສດ ຫຼື ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກໄດ້.

• ຜູ້ຈ້າງງານມີການພິຈາລະນາ ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຈໍານວນຂອງພະນັກງານເພ່ືອປັບປຸງການເຮັດວຽກພາຍໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.

ສຳລັບການຍົກເລີກສັນຍາຈ້າງງານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍລະນີໃດໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າອຸດໜູນການຍົກເລີກທີ່ຖືກຄິດໄລ່

ບົນພື້ນຖານ 10% ຂອງເງິນເດືອນພ້ືນຖານທີ່ໄດ້ຮັບກ່ອນມື້ສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ. ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ແມ່ນບໍ່ມີພະນັກງານຂອງທະນາຄານ 

ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງງານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້. ດັ່ງນັ້ນ ທະນາຄານຈຶ່ງບໍ່ສ້າງເງິນແຮສຳລັບເງິນອຸດໜູນເລີກຈ້າງງານໃນເອກະສານ 

ລາຍງານການເງິນ.

4. ລະບຽບການ 512/ທຫລ

ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2018 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ ທຫລ” ) ໄດ້ອອກລະບຽບການ 512/ທຫລ (ທຫລ 512) ມີຜົນສັກສິດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 

1 ຕຸລາ 2018 ວ່າດ້ວຍການຈັັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜີ້ ທີ່ຖືກຈັັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານ ເພື່ອໃຊ້ແທນລະບຽບການ 324/ທຫລ (“ ທຫລ 324”) 

ວັນທີ 19 ເມສາ 2011.

ລະບຽບການ 512/ທຫລ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຄົງຮັກສາຂໍ້ກຳນົດທີ່ຢູ່ໃນລະບຽບການ 324/ທຫລ ສຳລັບການຈັດປະເພດຂອງເງິນກູ້ ຕາມການຊຳ 

ລະເງິນ ແລະ ປັດໄຈຄຸນນະພາບອື່່ນໆ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງລະບຽບການ 512/ທຫລ ແມ່ນ ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

(ກ) ການຈັດປະເພດ

ອີງຕາມລະບຽບການ 512/ທຫລ, ເງິນກູ້ປະເພດໜີ້ປົກກະຕິ (ກຸ່ມ A) ແມ່ນຖືວ່າເປັນຊັ້ນໜີ້ປົກກະຕິ, ເງິນກູ້ປະເພດທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (ກຸ່ມ B) 

ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເງິນກູ້ປະເພດຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ (ກຸ່ມ C) ຫຼື ເງິນກູ້ໜີ້ສົງໄສ (ກຸ່ມ D) ຫຼື ເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ສູນ (ກຸ່ມ 

E) ແມ່ນຖືວ່າເປັນຊັ້ນໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ. ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບທີ່ຜ່ານມາເງິນກູ້ທັງໃນປະເພດກຸ່ມ A ຫຼື ກຸ່ມ B ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ໜີ້ປົກກະຕິ 

ແລະ ເງິນກູ້ປະເພດໃນກຸ່ມ C ຫຼື ກຸ່ມ D ຫຼື ກຸ່ມ E ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຊັ້ນເງິນກູ້ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງທີ່ບົດອະທິບາຍ 3 (ຈ).

(ຂ) ເງິນແຮທົ່ວໄປ

ອີງຕາມລະບຽບການ 512/ທຫລ, ທະນາຄານໄດ້ຫັກເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບເງິນກູ້ຊັ້ນປົກກະຕິໃນອັດຕາ 0.5% ຂອງຍອດຍັງເຫຼືອຂອງເງິນກູ້ຊ້ັນ

ປົກກະຕິ. ເງິນແຮສຳລັບເງິນກູ້ຊັ້ນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນແຮສະເພາະ ເຊັ່ນດຽວກັບເງິນແຮສຳລັບໜີ້ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ, ສົງໄສ 

ຈະສູນ ແລະ ໜີ້ສູນ. ພາຍໃຕ້ລະບຽບການທີ່ຜ່ານມາ, ເງິນແຮທົ່ວໄປກໍ່ລວມມີອັດຕາ 3.0% ຂອງຍອດຄົງເຫຼືອຂອງເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ 

ແລະ ອັດຕາເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບເງິນກູ້ຊັ້ນປົກກະຕິແມ່ນບໍ່ໄດ້ກໍານົດແບບຕາຍຕົວ ແຕ່ລະບຸໄວ້ໃນລະຫວ່າງ 0.5% ຫາ 1.0%, ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ 

ກັບແຈ້ງການເລກທີ 242/ທຫລ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2011.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີທ່ີທະນາຄານສະໜອງເງິນແຮ ເພ່ືອສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ 512/ທຫລ, ແມ່ນໃຫ້ເບ່ິງທ່ີບົດອະທິບາຍ 3 (ຈ).

(ຄ) ເງິນແຮສະເພາະ

ພາຍໃຕ້ລະບຽບການ 512/ທຫລ, ເງິນແຮສະເພາະລວມມີເງິນແຮສຳລັບໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່, ໜີ້ີ້ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ, ໜີ້ສົງໄສ ແລະ ໜີ້ສູນ. 

ເງິນແຮດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກຳນົດຂຶ້ນໂດຍການຄູນຍອດຄົງເຫຼືອ ຂອງແຕ່ລະລາຍການເງິນກູ້ລົບໃຫ້ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄຳ້ປະກັນ (ຖ້າມີ) ຕາມລະບຽບຂອງ 

ທຫລ ກັບອັດຕາເງິນແຮ ທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ກັບແຕ່ລະຊັ້ນໜີ້. ພາຍໃຕ້ລະບຽບທີ່ຜ່ານມາ ມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳມາພິຈາລະນາໃນ 

ເວລາທີ່ຄິດໄລ່ເງິນແຮເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ທະນາຄານຫັກເງິນແຮ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ 512/ທຫລ ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງທີ່ບົດອະທິບາຍ 

3(ຈ).

(ງ) ການລ້າງໜີ້ສູນ

ອີງຕາມລະບຽບການ 512/ທຫລ, ເງິນກູ້ໃນປະເພດໜີ້ສູນ (ກຸ່ມ E) ຕ້ອງໄດ້ລ້າງຈຳນວນໜີ້ດັ່ງກ່າວອອກໄປບໍ່ໃຫ້ກາຍ 90 ວັນ ຫຼັງຈາກຖືກ 

ຈັດປະເພດເປັນໜີ້ສູນ. ພາຍໃຕ້ລະບຽບທີ່ຜ່ານມາ, ການລ້າງໜີ້ສູນໃນຊັ້ນໜີ້ສູນ ແມ່ນໃຫ້ດຳເນີນການທຸກໆໄຕມາດ ແຕ່ຊັກຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ 

ກາຍທ້າຍໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງປີ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານທີ່ກ່ຽວກັບການລ້າງໜີ້ສູນ, ໂດຍອີງຕາມລະບຽບການ 512/ທຫລ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ບົດ 

ອະທິບາຍ 3 (ສ).
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(ຈ)  ການຫັກເງິນແຮ ສຳລັບພາລະຜູກພັນນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ອີງຕາມລະບຽບການ 512/ທຫລ ທະນາຄານຕ້ອງຈັດປະເພດ ແລະ ການຄິດໄລ່ເງິນແຮ ສຳລັບພາລະຜູກພັນນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ຖ້າ 

ຫາກວ່າການຊຳລະເງິນພາຍໃຕ້ສັນຍາຄ້ຳປະກັນ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍທະນາຄານໃນນາມຂອງລູກຄ້າ. ການຈັດປະເພດ ແລະ ການຄິດໄລ່ເງິນແຮ 

ສຳລັບພາລະຜູກພັນນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນລະບຽບການທີ່ຜ່ານມາ.

(ສ)  ການປ່ຽນແປງ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງິນແຮ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄວາມສາມາດຊຳລະເງິນຄືນຂອງແຕ່ລະລາຍລູກຄ້າ ຕາມລະ 

ບຽບການຂອງ ທຫລ. ລະບຽບການ 512 ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ (ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018) ໃນໃບລາຍງານການເງິນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ 

ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກະຕາມ, ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຂອງເງິນແຮທົ່ວໄປໄປຫາ 

ເງິນແຮສະເພາະ ຈໍານວນ 6.915 ລ້ານກີບ ໃນໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ.

5. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ສຸດທິ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືຈາກ:
ທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ
ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄື ສຳລັບ:
ການເຮັດທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ
ເງິນຝາກລູກຄ້າ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄື ສຸດທິ

7,902
445,583

192
453,677

(88,918)
(229,820)
(318,738)

134,939

  2018         2017

63,571
447,645

200
511,416

(111,226)
(284,577)
(395,803)

115,613

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

6.  ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສຸດທິ

7. ລາຍຮັບອືນ່ໆຈາກການດຳເນນີງານ

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຈາກ:
ຄ່າທຳນຽມຈາກເງິນກູ້
ລາຍຮັບຈາກຄ່າປັບໃໝການຊຳລະທີ່ຊ້າທີ່ເກັບຈາກລູກຄ້າ
ການສື່ສານ (ແຟັກ,ໂທລະເລກ)
ລາຍຮັບອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສຳລັບ:
ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການບໍລິການຊຳລະຜ່ານແຊັກ, ແຟັກ, TT, 
ສະວິບ
ການບໍລິການທາງການເງິນອື່ນໆ
ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການສຸດທິ

ເກັບຄືນເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບຂາດທຶນສິນເຊື່ອ
ລາຍຮັບອື່ນໆ

3,166
19,735

1,567
8,881

33,349

(183)
(2,934)
(3,117)
30,232

45,023
-

45,023

  2018         2017

  2018         2017

3,746
15,822

1,379
12,085
33,032

(205)
(1,931)

(2,136)
30,896

152,999
3,835

156,834
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8. ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ

10. ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ

11. ເງິນສົດໃນຄັງ

12.  ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)

9. ລາຍຈາ່ຍບລໍຫິານອືນ່ໆ

ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນເດືອນ
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ

ລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ (ບົດອະທິບາຍ 13.2)
ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ
ຂາດທຶນຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດ
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ

ເງິນສົດໃນຄັງເປັນກີບ
ເງິນສົດໃນຄັງທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (*)
ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ (**)

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

19,043
13,311

32,354

45,111
2,775

142
2,193

50,221

31,098
35,395
66,493

799,222
198,001

294
997,517

3,361
285
290

6,486
958

1,082
1,111

-
3,940
1,021
826

-
4,948

24,308

  2018         2017

  2018         2017

  2018         2017

  2018         2017

  2018         2017

21,727
18,104
39,831

152,876
3,136

11
10,662

166,685

31,543
29,899
61,442

556,586
209,488

294
766,368

10,803
1,152
1,133
1,523
1,427
2,433
1,006
2,425
2,300

-
501

2,438
6,142

33,283

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)



24 2018

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລວມມີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ, ເງິນຝາກດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນບໍ່ມີດອກເບ້ຍ.
 (*) ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄັງສະສົມເງິນສົດໄວ້ກັບ ທຫລ ໃນຮູບແບບ 
ເງິນແຮຝາກບັງຄັບເຊິ່ງຖືກຄິດໄລ່ໃນອັດຕາ 5.00% ສຳລັບເງິນກີບ ແລະ 10.00% ສໍາລັບເງິນໂດລາ ແລະ ບາດ (2017: 5.00% ແລະ 10.00%) 
ໃນທຸກໆ 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຂອງຍອດເງິນຝາກລູກຄ້າທີ່ມີກໍານົດຕໍ່າກວ່າ 12 ເດືອນ. ພາຍໃນປີທະນາຄານໄດ້ຮັກສາເງິນແຮຝາກບັງຄັບເພື່ອໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ທຫລ.
 (**) ອີງຕາມດໍາລັດເລກທີ 02/ສປປ ຂອງ ທຫລ, ທະນາຄານທຸລະກິດຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຈໍານວນເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນທຶນຈົດທະບຽນ 
ກັບ ທຫລ ທຽບເທ່ົາ 25% ຂອງຈໍານວນທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກເເລ້ວທັງໜົດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ທະນາຄານ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ຕາມຈົດໝາຍທາງການສະບັບເລກທີ 266/ກຄທ ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 2014 ໃນການຖອນເງິນຝາກດັ່ງກ່າວເພ່ືອ
ສະໜັບສະໜຸນທຶນໃນການດໍາເນີນງານ. ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ຍອດເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານແມ່ນ 294 ລ້ານກີບ.

13.  ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ

ລາຍລະອຽດຂອງເງິນຝາກມີກໍານົດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ມີດັ່ງນີ້:

14.  ເງນິລງົທນຶ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກກັບທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົມ (ທຄຕລ)
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (ທຮພ)
ເງິນຝາກກັບທະນາຄານຕ່າງປະທດ
ທະນາຄານ Standard Chartered, ນິວຢອກ
ທະນາຄານ Standard Chartered, ບາງກອກ
ທະນາຄານ Standard Chartered, ແຟັງເຟີດ
ທະນາຄານ KB Kookmin
ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈໍາກັດ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ ສາຂາລາວ ຈຳກັດ
ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ
ທະນາຄານ ກຣຸງເທບ ລາວ ຈຳກັດ

ທະນາຄານ ກຣຸງເທບ ລາວ ຈຳກັດ
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈໍາກັດ
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈໍາກັດ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ ສາຂາລາວ ຈຳກັດ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ ສາຂາລາວ ຈຳກັດ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ ສາຂາລາວ ຈຳກັດ
ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ
ຍອດລວມ

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ*
ພັນທະບັດແປງສະພາບ**

176,830
42,782
41,969

813
134,048
121,845

5,414
287

6,502
64,000
16,000
48,000

-
-

240,830

3.75%
5.00%
3.50%
4.80%
3.10%
4.30%
3.85%

6 ເດືອນ
12 ເດືອນ
6 ເດືອນ

12 ເດືອນ
3 ເດືອນ

12 ເດືອນ
6 ເດືອນ

ກີບ
ກີບ
ກີບ
ກີບ
ກີບ
ກີບ
ກີບ
ກີບ

5,000
-

5,000

  2018               2017

ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ປີກຳນົດ (ເດືອນ)31 ທັນວາ 2018 (ກີບ)ທະນາຄານ ສະກຸນເງິນ

  2018         2017

185,240
89,459
88,565

894
95,781
91,755

30
258

3,738
125,000

33,000
58,000
17,000
17,000

310,240

17,000,000,000
16,000,000,000
17,000,000,000
24,000,000,000
17,000,000,000
17,000,000,000
17,000,000,000

125,000,000,000

5,000
256,140
261,140
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14.  (ກ) ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ

15.  ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິ

15.1  ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ແຍກຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

ລາຍການການເຄື່ອນໄຫວໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ

ການລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ*

  2018         2017

18,114
18,114

-
-

ຍອດເຫຼືອ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018
ເງິນລົງທຶນໃນລະຫວ່າງປີ
ສ່ວນແບ່ງຂາດທຶນຈົນເຖິງ 31 ທັນວາ 2018

ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຍອດເຫຼືອ ວັນທີ 31 ທັນວາ2018

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
ຫັກເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ (ບົດອະທິບາຍ 15.2)

ເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນບາດ

-
-
-
-
-
-

4,110,174
(3,983)

4,106,191

7.08% - 16.50%
7.00% - 16.80%
8.00% - 13.00%

  2018         2017

  2018         2017

  2018         2017

-
18,185
(200)

17,985
129

18,114

4,253,159
(8,910)

4,244,249

5.00% - 15.50%
6.00% - 12.50%
6.00% - 11.00%

(*) ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນເຊິ່ງມີໄລຍະ 1 ປີ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 4.00% ຕໍ່ປີ.

(**) ໃນລະຫວ່າງປີ, ທະນາຄານໄດ້ເຮັດສັນຍາຊື້ພັນທະບັດແປງສະພາບຈາກ LMVC Holdings, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດ 
ໝາຍຂອງເກາະເຄແມນ, ເຊິ່ງມີໄລຍະ 3 ປີ.

(*)  ໃນລະຫວ່າງປີ, ທະນາຄານລົງທຶນ 18.185 ລ້ານກີບ ເພື່ອຖືຮຸ້ນ10% ໃນທະນາຄານ KB DaehanSpecialized, ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນຮ້ອງ 

ວ່າ Tomato Specialized Bank Limited ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປະເທດກຳປູເຈຍ. ທະນາຄານໄດ້ປະເມີນມູນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນ 

ສ່ວນ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍພິຈາລະນາຈາກມູນຄ່າການໃຊ້ງານ ການຄຳນວນນີ້ໃຊ້ວິທີຄິດລົດກະແສເງິນສົດ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກສົມມຸດ 

ຕິຖານບາງປະການ ມູນຄ່າທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນສູງກວ່າມູນຄ່າຕາມບັນຊີ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີການບັນທຶກການດ້ອຍຄ່າ.

31 ທັນວາ

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ
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31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

15.2  ເງິນແຮສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ
(i) ເງິນແຮສະເພາະສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ

(ii) ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ

16. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ແຍກຕາມສະກຸນເງິນ

ແຍກຕາມປະເພດເງິນກູ້

ເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນບາດ

ເງິນກູ້ໜີ້ປົກກະຕິ
- ໜີ້ປົກກະຕິ
- ໜິ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
- ໜີ້ຕໍ່າກ່ວາມາດຖານ
- ໜີ້ຕ້ອງສົງໄສ
- ໜີ້ສູນ

1,108,181
2,617,773

384,220
4,110,174

3,858,828
241,531

3,063
6,752

-
4,110,174

  2018         2017

  2018         2017

  2018         2017

  2018         2017

  2018         2017

1,108,140
2,764,517

380,502
4,253,159

4,012,692
230,491

9,976
-
-

4,253,159

ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ
ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຈາກເງິນແຮທົ່ວໄປໃນລະຫວ່າງປີ
ເງິນແຮໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປີ
ຈົດອອກໜີ້ເສຍ
ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ

ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ
ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຂອງເງິນແຮສະເພາະໃນລະຫວ່າງປີ
ເງິນແຮໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປີ
ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ (ບົດອະທິບາຍທີ 16.1)
ວຽກລະຫວ່າງກໍ່ສ້າງ (ບົດອະທິບາຍທີ 16.2)
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ (ບົດອະທິບາຍທີ 16.3)
ລວມ

1,257
-

11,266
(8,604)

-
64

3,983

26,069
-

45,111
(44,958)

337
26,559

5,886
124

18,781
24,791

3,983 
6,915

22,036
(14,374)
(9,970)

320
8,910

26,559
(6,915)

152,876
(152,999)

542
20,063

2,331
1,015

14,391
17,737
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16.1  ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ

16.2  ວຽກລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ

16.3 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່່ທີ່ມີຕົວຕົນ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນສຳລັບປີສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  2018         2017

ຕົ້ນທຶນ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 
ຮັບເຂົ້າເພີ່ມໃນລະຫວ່າງປີ
ວັນທີ 31 ທັນວາ
ຄ່າເສື່ອມສຳລັບປີ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ
ຄ່າເສື່ອມພາຍໃນປີ 
ວັນທີ 31 ທັນວາ 
ມູນຄ່າສຸດທິ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018
ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ
ລາຍການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນປີ
- ເພີ່ມຂື້ນໃນລະຫວ່າງປີ
- ໂອນໄປເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ຍອດເຫຼືອທ້າຍງວດ

12,871
4,106

16,977

4,302
6,789

11,091

8,569
5,886

3,252

9,034
(12,162)

124

16,977
-

16,977

11,091
3,555

14,646

5,886
2,331

124

919
(28)

1,015

ອຸປະກອນຫ້ອງການ
ລ້ານກີບ

ເຟີນີເຈີ ແລະ 
ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງ ລ້ານກີບ

ຍານພາຫະນະ
ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ

ຕົ້ນທຶນ
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018
ການໂອນຊັບສິນ
ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ:
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອ ສຸດທິ:
1 ມັງກອນ 2018
31 ທັນວາ 2018

55,853
28

2,617
(2,786)
56,712

 
 

       37,072 
6,966

(2,717)
41,321

 
 

18,781
14,391

30,289 
28

682
(98)

30,901
 
 

21,083
3,587

(31)
24,639

 
 

9,206
6,262

2,727
-
-

(2,683)
44

 
 

2,307
78

(2,346)
39

 
 

420
                 5

22,837
-

1,935
(5)

24,767
 
 

13,682
3,301
(340)

16,643
 
 

9,155
8,124

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

  2018         2017
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ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນສຳລັບປີສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2017 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

ຕົ້ນທຶນ
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017
ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2017
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ:
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2017
ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອສຸດທິ:
1 ມັງກອນ 2017
31 ທັນວາ 2017

48,337
8,056
(540)

55,853

30,521
6,947
(396)

       37,072

17,816
18,781

28,410
1,977
 (98)

30,289

18,010
3,145

                (72)
21,083

10,400
9,206

2,520
207

                -
2,727

1,962
345 

                -
2,307

558
420

17,407
5,872
(442)

22,837

10,549
3,457
(324)

13,682

6,858
9,155

17.  ຊບັສນິອືນ່ໆ

18.  ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ  ແລະ  ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ

  2018         2017

  2018         2017

ເງິນຄໍ້າປະກັນຄ່າເຊົ່າ

ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ

ແຊັກລໍຖ້າຊຳລະສະສາງ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ

ອື່ນໆ

51,749
9,542

23,827
55,761

219
141,098

1,592
65,648

8,505
53,445
23,508

152,698

ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນລາວ ຈຳກັດ
ທະນາຄານ ເມແບັງ, ສາຂາລາວ
ທະນາຄານ ເຟີດ ຄອມເມີໂຊ ແບັງ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຈຳກັດ
ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ
ອົງການປະກັນສັງຄົມ
ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພ ລາວ
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທຶ່ອງຕິ່ນ ລາວຈໍາກັດ
ສຳນັກງານ ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ໂພເດັນຊ່ຽວ ປະກັນໄພຊີວິດ ຈຳກັດ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິນ ລາວຈໍາກັດ
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ
ບໍລິສັດ ເຮືອງກຸກປະກັນຊີວິດ ຈຳກັດ
Cascof Holdings, LP

220,012
16,558
16,558
56,158

-
16,000
6,000

25,948
16,558
66,232

-
-
-
-

689,917
379,454
310,463
909,929

289,413
76,842

-
68,304
17,076

-
-

26,741
17,674

-
6,000
8,472

68,304
0.44

278,671
249,025

29,646
568,084

ອຸປະກອນຫ້ອງການ
ລ້ານກີບ

ເຟີນີເຈີ ແລະ 
ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງ ລ້ານກີບ

ຍານພາຫະນະ
ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ



29  2018

ເງິນຝາກມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນແມ່ນ ມີກຳນົດແຕ່ 6 ຫາ 48 ເດືອນ ແລະ ມີອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງ 6.00% ຫາ 6.80% ຕ່ໍປີ 

ສຳລັບເງິນກີບ ແລະ 3.00% ຫາ 8.30% ຕໍ່ປີ ສຳລັບເງິນໂດລາ ແລະ 5.00% ຕໍ່ປີ ສຳລັບເງິນບາດ.

ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນປະກອບດ້ວຍ:

• ພັນທະບັດ ອອກໃຫ້ບໍລິສັດ Cascof Holdings, LP ຈໍານວນ 37,500,000 ໂດລາ ເຊິ່ງມີໄລຍະເວລາ 26 ເຖິງ 57 ເດືອນ ແລະ 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 11.00%ຕໍ່ປີ.

• ເງິນກູ້ຈາກ ບໍລິສັດ ເຮືອງກຸກປະກັນຊີວິດ ຈຳກັດ ຈຳນວນ 45,833,337 ໂດລາ ເຊີ່ງມີໄລຍະເວລາ 17 ເຖິງ 48 ເດືອນ ແລະ 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8.30% ຕໍ່ປີ.

19. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ

ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ແຍກຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

20. ອາກອນ

20.1  ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກຳໄລ

  2018         2017

  2018         2017

  2018         2017

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກປະຢັດ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກປະຢັດ ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ໜີ້ຕ້ອງສົງອື່ນໆ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກປະຢັດ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກປະຢັດ ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ
ເງິນຝາກປະຢັດ ເປັນສະກຸນເງິນບາດ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ ເປັນສະກຸນເງິນບາດ

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນເງິນເດືອນ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກຳໄລ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ອາກອນທີ່ຫັກໄວ້ຈາກພາກສ່ວນອື່ນຕ້ອງຈ່າຍ

151,054
36,411

114,643
371,033
121,315

249,718
3,514,705

877,073
2,637,632

18,953
4,055,745

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ
ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ

1.91%
1.75%
1.75%

3.09% - 14.00%
4.00% - 8.55%
3.00% - 7.55%

-
3,637

500
569

4,706

168,455
24,806

143,649
335,523

111,210
224,313

4,115,794
936,965

3,178,829
26,971

4,646,743

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ
ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ

1.89%
1.75%
1.75%

3.09 - 6.90%
2.75 - 6.55%
3.75 - 7.00%

-
3,487

500
5,873
9,860

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)



30 2018

20.2  ອາກອນກຳໄລ

ທະນາຄານຕ້ອງເສຍພັນທະອາກອນກຳໄລໃນອັດຕາ 24% ຂອງກຳໄລກ່ອນຫັກອາກອນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບ

ປັບປຸງໃໝ່ເລກທີ 70/ສພຊ ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ ຫຼື ພາຍຫຼັງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016.

ລາຍລະອຽດຂອງອາກອນກໍາໄລ ສຳລັບປີ 2018 ແລະ ປີ 2017 ມີດັ່ງນີ້:

ອາກອນກຳໄລທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

21. ໜີສ້ນິອືນ່ໆ

22.  ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວພາຍໃນປີມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງທະນາຄານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາຄືນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນຢ່າງເປັນປະຈໍາ. ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ກົດ

ໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດເຊິ່ງອາດຈະແປຄວາມໝາຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ, ຈໍານວນທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່ໃນ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບການໄລ່ລຽງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ

ບໍ່ມີການເພີ່ມທຶນໃນລະຫວ່າງປີ 2017 ແລະ 2018.

ໃນລະຫວ່າງປີ, ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019, ໄດ້ປະກາດຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈຳນວນ 56.927 ລ້ານກີບ 

ເຊິ່ງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນເວລາຕໍ່ມາ. ຍັງບໍ່ໄດ້ຊຳລະອາກອນລາຍໄດ້ເທື່ອ ສຳລັບເງິນປັນຜົນ.

ສົມທຽບຜົນກະທົບຂອງອັດຕາອາກອນກຳໄລ

  2018         2017

  2018         2017

   2018   %                       2017%

  2018         2017

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງພາຍນອກ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ພະນັກງານ
ລາຍຮັບລໍຖ້າຕັດບັນຊີ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ

ຍອດຍົກມາ
ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ

ກຳໄລກ່ອນອາກອນ
ອັດຕາອາກອນກຳໄລທີ່ນຳໃຊ້
ຂອງບໍລິສັດ
ອາກອນປີກ່ອນ
ຍອດລວມ

ລາຍຈ່າຍອາກອນໃນປັດຈຸບັນ
ປີປັດຈຸບັນ

8,030
2,083

10
4,887

15,010

381,252
381,252

87,274

20,946
-

20,946

43,858

10,526
2,818

13,344

20,946

9,346
8,400

-
3,159

20,905

381,252
381,252

24.0

24.0

24.0

30.43

   13,344
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23.  ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

24. ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບຜູ້ບໍລິຫານຫຼັກຂອງທະນາຄານ
ຜົນຕອບແທນໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານມີດັ່ງນີ້:

26.  ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນພາຍຫຼັງວັນທີໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ນອກເໜືອຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ໃນມື້ທີ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ມີເຫດການໃດ 
ທີ່ສຳຄັນເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຖານະທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018.

25.  ພັນທະຕໍ່ກັບຄ່າເຊົ່າໃນການດຳເນີນງານ

  2018                           2017

  2018                           2017

  2018                           2017

ເງິນສົດໃນຄັງ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບ ທຫລ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນເດືອນ
ໂບນັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ

66,493
799,222
176,830

1,042,545

6,241
6,405

12,646

61,442
556,586
185,240
803,268

16,204
1,037

17,241

ພາຍໃນ 1 ປີ
1 ຫາ 5 ປີ
ຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ

422
4,041

-
4,463

3,470
23,029
27,005
53,504

  Prepared by    Approved by

 
  
 ທ່ານ ນາງ ມະໄລພອນ ສັກສະຖິດ     ທ່ານ Tay Hong Heng
       ຜູ່ຈັດການຝ່າຍການເງິນ         ຜູ່ອຳນວຍການໃຫ່ຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 
               31 ມີນາ 2019

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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ພາກທີ 4. ບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາຂອງທະນາຄານ

1.  ແຜ່ນທີ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາໃນປະເທດ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງເຄືອຂ່າຍສາຂາ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສໍານັກງານໃຫຍ່

ໜ່ວຍບໍລິການ
ໄຊມຸງຄຸນ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ຊຽງຂວາງ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ຫຼັກ 8

ສາຂາ
ປາກເຊ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ທ່າແຂກ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ອຸດົມໄຊ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ປາກຊັນ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ຫລວງນໍ້າທາ

ສາຂາ 
ສະຫວັນນະເຂດ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ຫລວງພະບາງ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ໂອໂຕຊິຕີ

2.  ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາ
1.  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ 
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 3 ອາຄານໂຄລາວທາວເວີ 1,
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 ໄຊມຸງຄຸນ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, ບ້ານ ໄຊມຸງຄຸນ, 
ເມືອງ ນາຊາຍທອງ
ໂທ. (+856-21) 612 471-2
ແຟັກ:  (+856-21) 612 473
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ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 8
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນເລທີ 9, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ,ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ
ໂທ: (+856-41) 253 555-6  ແຟັກ: (+856-41) 253 557

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
ໂທ: (+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

ແຂວງຈຳປາສັກ
ສາຂາປາກເຊ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນກຸງ, ເມືອງ ປາກເຊ
ໂທ: (+856-31) 260 300-4 ແຟັກ: (+856-31) 260 305
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ພາກທີ 5. ກິດຈະກໍາແລະງານຕ່າງໆ
ງານລ້ຽງຂອບໃຈລູກຄ້າຊັ້ນໜຶ່ງ ປີ 2018
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ພິທິມອບປ້ຶມນິທານ ແລະ ປ້ືມຄູ່ມືການແພດເບ້ືອງຕ້ົນ
ໃຫ້ກັບສູນວັດທະນະທຳເດັກນ້ອຍ ສາຍລົມ

ໂຄງການຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດ ໃນວັນສ້າງຕັ້ງກຳມະບານລາວ

ໂຄງການຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດ ໃຫ້ເລືອດ ໃຫ້ຊີວິດ ໃຫ້ໂລຫິດ ຊ່ວຍຊີວິດເພື່ອນມະນຸດ ຮ່ວມກັບ ໂຄລາວ

ງານປະຖົມມະເທດສະໜາ ຕ້ອນຮັບສັກກະຫຼາດໃໝ່ ປີ 2018

ແລ່ນ ວຽງຈັນມາລາທອນ

ມອບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ປະສົບອັກຄີໄພ ທ່ີຊຽງຂວາງ ລະດົມທຶນ ເພ່ືອນຳໄປຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ປະສົບໄພນຳ້ຖ້ວມ
ທ່ີອັດຕະປື
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ບົດລາຍງານ
ປະຈຳປີ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ລາຍງານທາງການເງິນ
ບັນດາເຄືອຂາ່ຍສາຂາຂອງທະນາຄານ
ກິດຈະກໍາ ແລະ ງານຕ່າງໆ

2018

 www.indochinabank.com +856 21 455 000-2


