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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,	ໂຄລາວທາວເອີ	I,		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.	 ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນເປັນທະນາ 
ຄານທຸລະກິດນິຕິບຸກຄົນໃນ	 ສປປ	 ລາວ	 ໃນວັນທີ	 26	 ພຶດສະພາ	 2008	 ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ	 ເລກທີ:	 070-08/ຜທ 
ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກະຊວງແຜນການ		ແລະ	ການລົງທຶນ,	ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານເລກທີ:	53/ທຫລ	ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ໃນວັນທີ	28	ພະຈິກ	2008.	

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ໄດ້ເລີ່ມເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ	6	ກຸມພາ	2009	ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.	ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານປະ 
ກອບດ້ວຍບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ,	ມີພື້ນຖານຖານະການເງິນທີ່ແຂງແກ່ນ	ແລະ	ໝັ້ນຄົງ.

1.3. ວິໄສທັດຂອງທະນາຄານ

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອຕັ້ງຫລັກທີ່ແຂງແກ່ນໃນປະເທດ	 ໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ 
ກິດທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງ	ສປປ	ລາວ.	

ວິໃສທັດຂອງທະນາຄານຄື:	 “ຈະກາຍເປັນທະນາຄານເອກະຊົນອັນດັບຫນຶ່ງໃນ	 ສປປ	 ລາວ	 ທາງດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ,	 ການ 
ບໍລິການລູກຄ້າ,	ຜະລິດຕະພັນ,	ກໍາໄລ	ແລະ	ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ	ແລະ	ສືບຕໍ່ເສີມສ້າງການບໍລິການເພື່ອຕອບສະໜອງລູກຄ້າລະດັບສູງໃຫ້ມີ
ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ.”
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ຂໍ້ຄວາມຈາກທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ
ໃນປີ	2019	ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ຍັງສາມາດສືບຕໍ່ສຳເລັດຄາດໝາຍ	ຢ່າງ 
ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ	 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງພົບກັບບັນດາຄວາມທ້າທາຍຈາກປັດໃຈ 
ພາຍນອກກໍ່ຕາມ.	ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງ,	ເຊິ່ງ 
ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈາກການທີ່	 ທະນາຄານສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ	ທ່າມກາງບາງສະພາບການພາຍໃນປີທີ່ບໍ່ເອື້ອຍອໍາ 
ນວຍ.	 ສິ່ງນີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 	 ເຊິ່ງລວມທັງ	 ລູກຄ້າ 
ຂອງພວກເຮົາ,	 ລັດຖະບານ	ແລະ	ຊຸມຊົນໃນວົງກວ້າງ	 ເຫັນວ່າ	ທະນາຄານ 
ຂອງພວກເຮົາມີການບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີ,	 ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກ	 ການວາງ 
ໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມຈໍາກັດ	ໃນປີ	2019	ໄດ້ສົ່ງຜົນ	ຕ່ໍການ 
ໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະ	 ແລະ	 ການລົງທຶນໃນພາກເອກະຊົນຂະຫຍາຍໂຕຊ້າ
ລົງ	 ຍ້ອນໄດ້ຮັບແຮງກົດດັນຈາກເສດຖະກິດໂລກ,	 ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດມີບັນດາ 
ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆເຂົ້າສູ່	 	 ຂະແໜງການທະນາຄານ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,	
ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ແມ່ນມູ້ງເນັ້ນຍຶດໝັ້ນໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດແບບ 
ຍືນຍົງສະເໜີ,	ບໍ່ວ່າຈະເປັນວິທີການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນ	ໃຫ້ 
ຮັດກຸມຫຼາຍຂຶ້ນ,	ການບໍລິຫານຕົ້ນທຶນ	ຫຼື	ການປັບປຸງຂະບວນການສ້າງລາຍ
ຮັບທີ່ມີປະສິດທີຜົນ.

ພວກເຮົາແມ່ນພິຖີພິຖັນໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ		ເພື່ອໃຫ ້
ໝັ້ນໃຈວ່າຈະບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ໜ້າເພິງພໍໃຈຕໍ່ລູກຄ້າ.	 ພວກເຮົາຄຳນຶງຢູ ່
ສະເໝີວ່າ	ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ	ເປັນສິ່ງທ່ີຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບ	ແຕ່	ການຮັກສາຄວາມ 
ໄວ້ວ່າງໃຈນັັ້ນຍິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຍາກກວ່າອີກ.	 ໜຶ່ງໃນຈຸດສຸມທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກ 
ເຮົາ	 ແມ່ນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງ	 ເຊິ່ງຖືກເຊື່ອມຊຶມໄວ້ 
ໃນວັດທະນະທໍາອົງກອນຂອງພວກເຮົາ.	 ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບ 
ການຝຶກຝົນຫ່ໍຼຫຼອມໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານ 
ອິນໂດຈີນ	 ຊຶ່ງແນໃສ່ມາດຕະຖານທີ່ສູງກວ່າເພື່ອໃຫ້ທຽບຄຽງກັບມາດຕະ 
ຖານສາກົນ.	 ລະບຽບວິໄນ	 ແລະ	 ໃຈຮັກໃນການບໍລິການ	 ຍັງໄດ້ຖືກປູກຝັງ 
ໄວ້ເປັນຢ່າງດີ	 ໃນຈິດໃຕ້ສຳນຶກຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງຄອບຄົວ	 ທະນາ 
ຄານອິນໂດຈີນ.

ເນື່ອງຈາກມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າຂອງທຸລະກໍາຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ	ໃນປີ	2019	
ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຂອງຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ	 ຢູ່ໃນລະດັບກາຍ	 7	
ສ່ວນຮ້ອຍ	ເມື່ອທຽບໃສ່ປີທີ່ຜ່ານມາ.	ການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອທີ່ຮັດກຸມຂຶ້ນເຮັດ 
ໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນ	 ແລະ	 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນເຊິ່ງເປັນປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບເລັກ
ໜ້ອຍຕໍ່ຜົນກໍາໄລຂອງທະນາຄານ.	ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ສືບຕໍ່ລົງທຶນດ້ານ 
ເຕັັກໂນໂລຢີເພ່ືອກຽມພ້ອມສໍາລັບການເປີດນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທາງ 
ດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ.	ສ່ິງນ້ີໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວທາງໄລຍະຍາວຂອງ 
ພວກເຮົາ	ໃນການສະແຫວງຫາຮູບແບບການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງກວ່າ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ນີ້	ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນກໍາໄລ 
ຂອງທະນາຄານໃນໄລຍະສັ້ນເຖິງໄລຍະກາງກໍ່ຕາມ,	 ແຕ່ນີ້ກໍ່ເປັນການລົງ 
ທຶນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ	 ເພື່ອປະສົບການ	 ແລະ	 ການບໍລິການ	 ທີ່ເໜືອກວ່າ	 ໃຫ້ແກ່ລູກ 
ຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ໃນຖານະປະທານຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ,	 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢໍ້າຄືນອີກເທື່ອ 
ໜຶ່ງວ່າ	 ພະນັກງານຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ທຸກຄົນ	 ຕັ້ງໃຈທຸ່ມເທປະຕ ິ
ບັດວຽກງານຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອມອບປະສົບການທ່ີດີທ່ີສຸດໃຫ້ແກ່ 
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.	 ພວກເຮົາຈະຍັງບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈກັບຄວາມສໍາເລັດດັ່ງວັນນີ ້
ເທື່ອ	ແຕ່ເຮົາຈະມຸ່ງໝັ້ນສູ້ຊົນໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນລະດັບສູງກວ່າເກົ່າ. 
ດ້ວຍທີມງານບໍລິຫານທີ່	ເໝາະ	ສົມ,	ຍຸດທະສາດທີ່ສອດຄ່ອງ	ແລະ	ພະນັກງານ 
ທີ່ມີຄວາມສາມາດ	ແລະ	ມີສັກກະຍະພາບ,	ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ຈະສ້າງ 
ອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນຮ່ວມໄປພ້ອມກັບລູກຄ້າ	ແລະ	ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ທ້າຍສຸດນີ້,	 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊາບຊຶ້ງໃຈ	 ແລະ	 ຂໍສະແດງຄວາມ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງຕ່ໍບັນດາລູກຄ້າຄົນສຳຄັນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄວາມ 
ໄວ້ວາງໃຈທີ່ມອບໃຫ້,	ຕໍ່ບັນດາພາກລັດສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນ	ແລະ	ຕໍ່
ພະນັກງານຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນທຸກຄົນ	 ສໍາລັບການທຸ່ມເທແຮງກາຍ	
ແຮງໃຈ	ແຮງສະຕິປັນຍາ	ປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງຈູບຈ້າວຫ້າວຫັນສະເໝີມາ.

	 	 	 	 ໂອ	ເຊ	ຢັງ
	 	 	 	 ປະທານສະພາບໍລິຫານ
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1.4. ພາບລວມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນປີ 2019

ສະພາບເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງ,	 ແຕ່ກໍ່ຫັນໄປສູ່ທິດທາງທີ່ສະທ້ອນຄວາມເປັນຈິງ	 ແລະ	 ຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ,	 ເຊິ່ງໂດຍລວມ 
ແລ້ວກໍ່ແມ່ນຜົນຈາກຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານລາວ.	ການຂະຫຍາຍຕົວເກີນ	6	ສ່ວນຮ້ອຍ,	ເຊິ່ງຕໍ່າກວ່າອັດຕາທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາ	
ກໍ່ຍັງສາມາດຖືໄດ້ວ່າສົມເຫດສົມຜົນທ່າມກາງອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ	ເຊັ່ນ:	ໄພນໍ້າຖ້ວມ,	ໄພແຫ້ງແລ້ງ	ແລະ	ພະຍາດລະບາດໃນສັດລ້ຽງຢູ່
ບາງພື້ນທີ່.	ລັດຖະບານຍັງສືບຕໍ່ພະຍາຍາມໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ,	ແລະ	ປັບປຸງການຈັດເກັບລາຍຮັບ	ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຜົນໃນໄລຍະຍາວ,	ແລະ	
ຈະສ້າງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບການເຕີບໂຕທີ່ໝັ້ນຄົງ.

ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ	-	ຈີນ	ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າໃນລະດັບທີ່ດີ	ແລະ	ຄາດວ່າຈະສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາພາຍໃນປີ	2021.	 ເມື່ອ 
ຮອດເວລາເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ	 ໂຄງສ້າງພື້ນຖານນີ້ຈະສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດອັນມະຫາສານ	 ໃຫ້ແກ່ປະເທດ	 ບົນ 
ພື້ນຖານການບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີ.

ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກໃນການຍົກລະດັບ	 ອັນດັບຂອງປະເທດ	 ໃນດັດສະນີຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ	
(Ease of Doing Business Index)	 ຂອງທະນາຄານໂລກ.	 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄວາມພະຍາຍາມນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນ	 ສຳລັບ 
ການລົງທືນຈາກຕ່າງປະເທດ	ແລະ	ຊ່ວຍທາງດ້ານລະດັບເງິນທຶນສຳຮອງລະຫວ່າງປະເທດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ,	ປີ	2019	ເຫັນວ່າເປັນການສັງລວມຄືນຜົນຈາກປີກ່ອນ,	ທຸລະກິດຕ້ອງປັບປ່ຽນ	ແລະ	ປັບຕົວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດທີ່ປ່ຽນ
ແປງຕະຫຼອດເວລາ	ເພື່ອຮັກສາຜົນກຳໄລ	ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄື	ຄວາມຍືນຍົງຂອງທຸລະກິດ.

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນໃນປີ 2019

ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາທ່າແຮງທາງດ້ານການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດທຽບໃສ່ປີ	2018,	ຍອດເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນ	11	ສ່ວນຮ້ອຍໃນຂະນະທີ່ເງິນກູ້ເພ່ີມ
ຂຶ້ນພຽງແຕ່	6	ສ່ວນຮ້ອຍ	ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊັບສິນ.	ການເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແກ່ນຂອງຍອດເງິນຝາກແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ 
ປະລິມານຂອງທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ	ຫລັກໆແມ່ນມາຈາກບັນດາລູກຄ້າລາຍເກົ່າ	ເນື່ອງຈາກຈໍານວນລູກຄ້າລາຍໃໝ່ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນພໍປານກາງ.	ນີ້ແມ່ນ 
ການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບ	 ແລະ	 ລູກຄ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ	 ສຳລັບທະນາຄານ,	 ເຊິ່ງເປັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກຍຸດທະສາດການຄ້ົນ 
ຫາ	ແລະ	ຄັດສັນໃຫ້ໄດ້ສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.	ດ້ວຍຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ,	ທະນາຄານອິນໂດຈີນສາມາດສະໜອງການບໍລິການທີ ່
ແທດເໝາະກວ່າໃຫ້ກັບກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ	ແລະ	ສາມາດເຂົ້້າເຖິງທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງລຸກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ການສະໜອງສິນເຊື່ອແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບປານກາງ	 ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານໃນສະຖານະການທີ່ຕະຫຼາດມີຄວາມທ້າ 
ທາຍນີ້.	 ການແຂ່ງຂັນໃນດ້ານການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ	 ເຮັດໃຫ້ເກີດພາລະໜີ້ສິນທີ່ເກີນຄວາມຈຳເປັນສຳລັບລູກຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງເກີນ
ໄປ.	ໃນຫລາຍໆກໍລະນີ,	ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ເນັ້ນການຂາຍຫລາຍເກີນຄວນຈະນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈ	ປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ	ຂອງ 
ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຫຼາຍແຫ່ງ	 ແລະ	 ລວມໄປເຖິງວິໄນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການບໍລິຫານການເງິນ.	 ເມື່ອຄຳນຶງເຖິງຫຼັກການດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ	
ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ລູກຄ້າລາຍໃໝ່	ແຕ່ຈະເນັ້ນໜັກໃນການບໍລິການ	ແລະ	ພົວ
ພັນກັບລູກຄ້າເກົ່າໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ປີນີ້ຈະຍັງຄົງເປັນປີທີ່ມີການລົງທືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,	 ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບຂອງພວກເຮົາ	 ເນື່ອງຈາກການຕັດສິນໃຈໃນການຂະຫຍາຍຂອບເຂດ 
ຜະລິດຕະພັນ	 ແລະ	 ການບໍລິການເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ.	 ພວກເຮົາໄດ້ກ້າວກະໂດດສູ່ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການຂະຫຍາຍ	 ແລະ	 ຍົກລະດັບ 
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາ.	ລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ໃນສ່ວນນີ້ແມ່ນແນ່ນອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນກໍາໄລຂອງທະນາຄານ	ແຕ່ກໍ່ບົນພ້ືນ 
ຖານຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ	ແລະ	ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ.	ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ຍາມໃດກໍ່ຊອກສະແຫວງຫາແນວທາງທີ່ດີກວ່າ	ແລະ	ຂໍ້ສະເຫນີທີ່ມີຄ່າກວ່າ	
ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສະເໝີ	 (ການຫັນປ່ຽນການທະນາຄານແບບພື້ນຖານໃຫ້ກາຍເປັນທຸລະກິດການທະນາຄານທີ່ອີງໃສ່ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະ
ໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ).	 ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດສັນ	 ແລະ	ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ,	 ເພື່ອແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວໃຫ້ທັງແກ່
ທະນາຄານ	ແລະ	ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານໄປພ້ອມໆກັນ.

ທະນາຄານກໍາລັງຜັນຕົວເອງໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດ	ໃນການສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າ	ໂດຍຜ່ານກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່	ແລະ	ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ 
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລູກຄ້າ.	ດ້ວຍວິທີການທີ່ເຮົາໃຊ້ຂີດເສັ້ນມາດຕະຖານຕົວເອງໃນຕະຫຼາດ,	ຈຸດແຂງທີ່ສຳຄັນຂອງ 
ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນທີ່ອັດຕາດອກເບ້ຍ	 ແຕ່ເປັນຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ	 ແລະ	 ການແຂ່ງຂັນດ້ານຄ່າທຳນຽມ.	 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ 
ການແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງການທະນາຄານ,	 ພວກເຮົາໄດ້ປັບຍຸດທະສາດດ້ານຄ່າທຳນຽມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດແຂງສຳຄັນຂອງພວກເຮົາທີ່ໃຫ້ຜົນ 
ປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ທຸກພາກສ່ວນເຊິ່ງລວມທັງບັນດາລູກຄ້າ,	 ທະນາຄານເອງ	 ແລະ	 ຊຸມຊົນໃຫ້ສາມາດສ້າງເສດຖະກິດຮ່ວມກັນ	 ຢ່າງກົມກຽວ 
ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກຳໄລໃນລະດັບໜຶ່ງກໍ່ຕາມ.	 ພ້ອມກັນນັ້ນ,	 ພວກເຮົາກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການລົງທຶນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດ	 ໃຫ້ກາຍເປັນນັກ	ການທະນາຄານມືອາຊີບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.	 ຄຸນນະພາບບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫາກປາສະຈາກທັກສະທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ 
ບຸກຄະລາກອນ.	ທະນາຄານເຊື່ອໝັ້ນວ່າແນວຄິດນີ້	ຈະນຳໄປສູ່ຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຢ່າງແນ່ນອນ.
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ພາກທີ 2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

2.1.  ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ

1.5. ແຜນ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ ໃນປີ 2020

ບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຈະເລີ່ມເປີດນໍາໃຊ້ໃນໄຕມາດທີ	3	ຂອງປີ.	ການເປີດນຳໃຊ້ຈະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ	ເຊິ່ງແບ່ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ	 ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ.	 ເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະທຳອິດຈະເປັນກຸ່ມລຸກຄ້າສະເພາະ	 ທີ່ພິເສດ	 ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ການຈັດສັນ 
ຊັບພະຍາກອນແທດເໝາະກັບການໃຫ້ບໍລິການ	 ແກ່ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.	 ທະນາຄານຈະບໍ່ຍອມເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຜິດ 
ຫວັງກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົານໍາສະເໜີຢ່າງເດັດຂາດ,	ດັ່ງນັ້ນ	ພວກເຮົາຈຶ່ງວາງແຜນການດໍາເນີນງານຢ່າງມີຍຸດທະສາດ	ແລະ	ມີຄວາມພິຖີພິຖັນທີ່ສຸດ.	
ພວກເຮົາເລັງເຫັນເຖິງບັນດາຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນ,	 ໄລຍະເວລາທີ່ນຳໃຊ້	 ແລະ	 ຄວາມທຸ້ມເທຂອງບຸກຄະລາກອນຈະນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າທີ ່
ປະເມີນຄ່າບໍ່ໄດ້	ແລະ	ຄວາມປະທັບໃຈໃນທັນທີ່ເລີ່ມຊົມໃຊ້.

ລາຍຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ	2019	ແລະ	ຄາດວ່າທ່າອ່ຽງນີ້ຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປໃນປີ	2020	ແລະ	ຊຸມປີຕໍ່ໆໄປ.	
ຄວາມສຳເລັດນີ້ຈະມີໄດ້ຍ້ອນມີການພັດທະນາທັກສະ	ຂອງບຸກຄະລາກອນເປັນຢ່າງດີ	ແລະ	ຍຸດທະສາດການລົງທືນດ້ວຍກົນໄກທີ່ດີກວ່າ.

ການບໍລິຫານຕົ້ນທຶນຈະຍັງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໄປໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ.	 ປີ	 2020	 ຄາດວ່າເສດຖະກິດຈະມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.	 ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາ 
ທີ່ບັນດາທຸລະກິດ	 ຄວນສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ	 ແລະ	 ເຟັ້ນຫາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ	 ຈາກກຳລັງ 
ແຮງງານທີ່ມີຢູ່.	 ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ຈະຈັດວາງຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ	 ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການສ້າງກຳໄລຂອງພວກເຮົາ.

ເນື່ອງຈາກເຫດການໂລກລະບາດທີ່ໄດ້ແຜ່ລາມໃນທົ່ວໂລກ,	 ບັນດາລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ	 ແນ່ນອນວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ. 
ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ຈະຕ້ອງເລີ່ມປະສານສົມທົບກັບບັນດາລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ	 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ	 ພວກເຂົາມີການວາງແຜນດ້ານການເງິນ 
ຢ່າງດີ	ໂດຍຜ່ານການບໍລິການ	ແລະ	ໃຫ້ຄຳປຶກສາຈາກພວກເຮົາ.	ໃນຂະນະທີ່ບັນດາທຸລະກິດທົ່ວໄປກໍາລັງຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ທົດຖອຍ,	ພວກເຮົາຈະຍັງ 
ສືບຕໍ່ມີບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ	 ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ	 ໂດຍການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການ 
ບໍລິຫານ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງໄວ້	ແລະ	ໝັ້ນໃຈວ່າເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ.

ດ້ານສຸຂະພາບ	 ແລະ	 ສະຫວັດດີການຂອງຊຸມຊົນແມ່ນອີກໜຶ່ງຈຸດສຸມຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ.	 ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີໂອກາດ,	 ພວກເຮົາກໍ່ບ່ໍມີ 
ຄວາມລັງເລໃຈທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຖານະບຸກຄົນ	 ຫຼື	 ນິຕິບຸກຄົນ.	 ພວກເຮົາໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານສຳລັບກິດ 
ຈະກຳຂອງຊຸມຊົນ	ແລະ	ທີມງານສະເພາະຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນທີ່ນອນຢູ່ໃນ
ເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ,	 ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໃນປີ	 2020	 ຈະຂັບເຄື່ອນໂດຍການປັບປຸງ	 ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ,	 ຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຢີ	 ຄຽງ	ຄູ່ກັບການ 
ເພີ່ມທັກສະຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບນາຍທະນາຄານຍຸກໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ.	ປີນີ້ເປັນປີທີ່ໜ້າສົນໃຈ	ແລະ	ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດໃນການສືບຕໍ່ສະແຫວງ
ຫາຄວາມສຳເລັດແບບທະວີຄູນຂອງພວກເຮົາ.

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%
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ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ 
ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ແມ່ນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງ	ແລະ	ປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດໃນ	ສປປ	ລາວ.	ທ່ານ		ແມ່ນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ	
ແລະ	ເປັນປະທານໃຫຍ່	ກຸ່ມບໍລິສັດໂຄລາວ	ໃນຖານະນິຕິບຸກຄົນ	ໃນປີ	1997.

ທ່ານ ເຕ ຮົງ ເຮັງ 
ສະມາຊິກ

ເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່	ທະນາຄານພາບລິກຂອງມະເລເຊຍ	ຕັ້ງແຕ່ປີ	1976.	ຕະຫລອດໄລຍະ	20	ປີ	ແຫ່ງການ 
ເຮັດວຽກຢູ່ສາຂາພາຍໃນນັ້ນ	 ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ	 ແລະ	 ໄຕ່ເຕົ້າໄປຈົນເປັນຫົວໜ້າສາຂາ.	
ຈາກປີ	1996	ຫາປີ	2003	(ລວມ	7ປີ)	ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າ	ສາຂາຂອງ	ທະນາຄານພາບລິກ	ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ.	ຈາກນັ້ນຈົນເຖິງປີ	2008	(ລວມ	5	ປີ)	ໄດ້ເປັນອໍານວຍການທະນາຄານ	VID	ພາບລິກ,	
ທີ່	ສສ	ຫວຽດນາມ.	ຕັ້ງແຕ່ປີ	2008	ມາເຖິງປັດຈຸບັນເປັນອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ.

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ສຸພິດາ
ສະມາຊິກ

ຈົບປະລິນຍາໂທ	ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ	ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ	Flinders	ທີ່ປະເທດ	Australia.	ໄດ້ເລີ້ມ 
ເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານ	ພາບລິກ	ສາຂາວຽງຈັນແຕ່ປີ	1998-2004	(	6ປີ	)	ແລະ	ເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານ	ANZ 
ໃນປີ	2007-2013	(	7ປີ	)	ແລະ	ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກກັບ	ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ປີ	2014	ແລະ	ຕໍາແໜ່ງປັດ
ຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການ.

ທ່ານນາງ ພູວັນ ຜຸດຜ່ອງ 
ສະມາຊິກ

ໄດ້ສຶກສາການບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ວິທະຍາໄລ	ການຊ່າງປາກປ່າສັກ	ແຕ່ປີ	1998,	ພ້ອມທັງສຳເລັດຫຼັກສູດ	
CPA	ຈາກກະຊວງການເງິນໃນປີ	2002.	ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນດຳລົງຕຳແໜ່ງ	ຜູ້ອໍານວຍການ	ບໍລິສັດ	ວຽງຈັນ	
ອິນເຕີເນເຊີແນວ	ຈໍາກັດ.

ທ່ານ ນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ
ຮອງປະທານ

ທ່ານນາງ	 ຖາວອນ	 ວົງສົມບັດ	 ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດານັກທຸລະກິດຍິງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນປະເທດ.	 ທ່ານໄດ້ເລີ່ມ 
ຕົ້ນການເຮັດວຽກຫຼັງຈາກສຳເລັດການສຶກສາໃນປີ	1999	ແລະ	ໄດ້ເຂົ້າເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດບໍລ ິ
ສັດໂຄລາວ	 ແລະ	 ເປັນຜູ້ຂັບເຄື່ອນຫລັກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງທຸລະກິດຫລາຍໆຂະແໜງລວມທັງ
ກຸ່ມບໍລິສັດ	ໂຄລາວ.	ດ້ວຍຄວາມເປັນນັກປະກອບການ	ແລະ	ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງ	ປັດຈຸບັນ 
ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕໍາແຫນ່ງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ	ໂຄລາວ.

ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ວົງສົມບັດ
ສະມາຊິກ

ໄດ້ຮຽນມາຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດ	ທີ່ສະຖາບັນວິສະວະກໍາສາດ	ເລຍໂວບສະກາຍຢາ	ແຕ່ປີ	1989.	ຈາກ 
ປີ	 1995	 ຫາປີ	 2002	 (7ປີ)	 ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານພາບລິກສາຂາວຽງຈັນ.	 ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ ້
ເຮັດວຽກຢູ່	 ບໍລິສັດ	 ໂຄລາວ	 ໃນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້້າພະແນກການເງິນ,	 ກ່ອນຈະເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ທະນາ 
ຄານອິນໂດຈີນ	ແຕ່ປີ	2008	ແລະ	ຕໍາແໜ່ງປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການ.

2.2. ສະພາບໍລິຫານ
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2.3.  ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ສະມາຊິກຂອງຄະນະບໍລິຫານພາຍໃນປີ		ແລະ	ຈົນເຖິງມື້ອອກເອກະສານສະບັບນີ້	ມີດັ່ງນີ້:

ທ່ານ	ເຕ	ຮົງ	ເຮັງ			 	 	 	 	 	 	 ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ	ນາງ	ຈັນເພັງ	ວົງສົມບັດ			 	 	 	 	 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ	ບຸນເຮັ່ງ	ສຸພິດາ	 	 	 	 	 	 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ	ວ່ອງ	ຈິວ	ຮອດ		 	 	 	 	 	 ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ	ອາວຸໂສ

ທ່ານ	ວໍລະເດດ	ພັນແພງດີ		 	 	 	 	 	 ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ	ອາວຸໂສ

ທ່ານ	ນາງ	ຄອນມາລາ	ສິດທິລາດ	 	 	 	 	 ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ

ຊື່	 	 	 	 	 	 	 	 ຕຳແໜ່ງ	

ພາກທີ 3. ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 

3.1.  ປະຫວັດຂອງຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ

	 2009	ແລະ	2010	ທະນາຄານຖືກກວດສອບໂດຍ	KPMG Lao Co., Ltd
	 2011	ຫາ	2017	ທະນາຄານຖືກກວດສອບໂດຍ	Ernst & Young Lao Ltd
	 2018	ຫາ	2019	ທະນາຄານຖືກກວດສອບໂດຍ	KPMG Lao Co., Ltd

3.2.  ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 

 ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະລະ

 ເຖິິງ: ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ

ຄຳເຫັນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ	 ໄດ້ດຳເນີນກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ	 ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	 ຈຳກັດ	 (“ທະນາຄານ”)	 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໃບ 
ລາຍງານຖານະການເງິນໃນວັນທີ	 31	ທັນວາ	2019,	 ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ,	 ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ	ແລະ	ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	
ແລະ	ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ	ສຳລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ	ແລະ	ບົດອະທິບາຍ,	ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສັງລວມນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນ	ແລະ	
ບົດອະທິບາຍແບບເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ.

ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ,	ເອກະສານລາຍງານການເງິນ	ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນທຸກສາລະສຳຄັນ,	ໃບລາຍງານ
ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານໃນວັນທີ	31	ທັນວາ	2019	ແລະ	ຜົນການດຳເນີນງານທາງດ້ານການເງິນ	ແລະ	ກະແສເງິນສົດສຳລັບປີການບັນ 
ຊີສິ້ນສຸດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການບັນຊີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ຫຼັກການບັນຊີໃນ	ສປປ	ລາວ.

ພື້ນຖານການສະແດງຄຳເຫັນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບ	 ຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີສາກົນ (“ISAs”). ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນສ່ວນຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ	 ຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.	 ພວກ 
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນເອກະລາດ	 ຈາກທະນາຄານ	 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ	 ສະພາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຈັນຍາບັນທາງບັນຊີ	 ສຳລັບນັກວິຊາ 
ຊີບບັນຊີ	 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ,	 ແລະ	 ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຈັນຍາ 
ບັນອື່ນໆເຊິ່ງເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານັ້ນ.	ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພຽງພໍ	ແລະ	ເໝາະສົມເພ່ືອ 
ໃຊ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄຳເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ຜູ້ບໍລິຫານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ	 ແລະ	 ນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການບັນຊີ	 ຂອງທະນາ 
ຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ຫຼັກການບັນຊີໃນ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນ	ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມ 
ຈຳເປັນ	 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ	 ທີ່ປາດສະຈາກການສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ	 ອັນເປັນສາລະສຳຄັນ 
ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ		ແລະ	ຂໍ້ຜິດພາດອື່ນໆ.		
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ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ	 ຜູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຄວາມສາມາດ	 ຂອງທະນາຄານໃນການດຳເນີນງານ
ຕໍ່ເນື່ອງ,	ການເປີດເຜີຍ,	ຕາມຄວາມເໝາະສົມ,	ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ	ແລະ	ການນຳໃຊ້ພື້ນຖານການບັນຊີແບບຕໍ່ເນື່ອງ	ເວັ້ນ 
ເສຍແຕ່ຜູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະເລີກ	ຫຼື	ຢຸດການດຳເນີນງານ	ຫຼື	ບໍ່ສາມາດດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງໄປໄດ້.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ	ຕໍ່ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ	 ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ	 ວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍລວມແມ່ນ
ປາດສະຈາກການສະແດງຂໍ້ມູນບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະສຳຄັນ,	ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ	ຫຼື	 ຂໍ້ຜິດພາດ,	ແລະ	ອອກບົດ 
ລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີເຊິ່ງລວມຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ນຳ.	 ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຄືຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບ 
ສູງ,	 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ (“ISAs”) ຈະສາມາດກວດພົບຂໍ້ມູນ 
ທີ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະສຳຄັນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ສະເໝີໄປ.	ຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອາດເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ	ຫຼື	 ຂໍ້ຜິດ 
ພາດ	 ແລະ	 ຖືວ່າມີສາລະສຳຄັນ,ຖ້າຫາກວ່າ	 ແຕ່ລະລາຍການ	 ຫຼື	 ທຸກລາຍການລວມກັນ,	 ຈະມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ	 ທາງເສດຖະກິດຂອງຜູ້ໃຊ້	 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານ.

ອີງຕາມ	 ມາດຕະຖານການກວດສອບ,	 ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ດຸນພິນິດ	 ແລະ	 ວິຈາລະນະຍານ	 ທາງວິຊາການຢ່າງເປັນມືອາຊີບ	 ຕະຫຼອດໄລ 
ຍະການກວດສອບ,	ພ້ອມນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້:

	 ກຳນົດ		ແລະ	ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກການສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຂັດຕໍ່ຂໍ້ເທັດຈິງ	ອັນເປັນສາລະສຳຄັນໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ,	ບ່ໍວ່າ 
	 ຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ	ຫຼື	ຂໍ້ຜິດພາດ,	ການອອກແບບ	ແລະ	ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການກວດສອບເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງເຫ່ົຼາ 
	 ນັ້ນ			ແລະ	ໄດ້ຮັບຫຼັກຖານໃນການກວດສອບບັນຊີທີ່ພຽງພໍ	ແລະ	ເໝາະສົມເພື່ອເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫັນ	ຂອງພວກຂ້າພະ 
	 ເຈົ້າ.	 ຄວາມສ່ຽງຂອງການກວດສອບບໍ່ພົບຂໍ້ຜິດພາດ	ທີ່ມີສາລະສຳຄັນທີ່ເກີດຈາກການສໍ້ໂກງສູງກວ່າຂໍ້ຜິດພາດອັນເນື່ອງມາຈາກການ 
	 ສໍ້ໂກງ	ທີ່ອາດຈະກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ,	ການປອມແປງເອກະສານຫຼັກຖານ,	ລະເລີຍໂດຍເຈດຕະນາ,	ບິດເບືອນຈາກຄວາມຈິງ	ຫຼື 
	 ການແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ.

	 ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ	 ໃນການອອກແບບຂັ້ນຕອນການກວດສອບທີ່ມີຄວາມເໝາະ 
	 ສົມຕາມສະຖານະການ,	ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການສະແດງຄວາມເຫັນ	ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງ 
	 ທະນາຄານໄດ້.

	 ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ຖືກນໍາໃຊ້	 ແລະ	 ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງການປະເມີນການບັນຊີ	 ແລະ	 ເປີດ 
	 ເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ.

	 ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຫຼັກການບັນຊີທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ	 ແລະ	 ຈາກຫຼັກຖານການ 
	 ກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບ,	ສະຫຸຼບວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີສາລະສຳຄັນກ່ຽວກັບເຫດການ	ຫຼື	ສະຖານະການທີ່ອາດເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຂໍ້ສົງໄສ 
	 ຢ່າງມີສາລະສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ.	ຖ້າຫາກວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ	ມີຄວາມ 
	 ບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີສາລະສຳຄັນ,	 ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະລະເຖິງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 
	 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບົດລາຍງານຖານະການເງິນ	ຫຼື	ຖ້າການເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງພໍຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະປ່ຽນໄປ,	ບົດສະຫຸຼບ 
	 ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບເຖິງວັນທີຂອງບົດລາຍງານ.	ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,	ເຫດການ	ຫຼື	ເງື່ອນໄຂໃນ 
	 ອະນາຄົດອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຂາຢຸດການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ.

	 ການປະເມີນຜົນການນໍາສະເໜີໂດຍລວມ,	ໂຄງປະກອບ		ແລະ	ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມທັງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ		 
	 		ແລະ	ການນຳສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ,	ການສະແດງລາຍການ	ແລະ	ເຫດການໃນຮູບແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ 
	 ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຄວນ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບໃນເລື່ອງອື່ນໆ,	ຂອບເຂດການວາງແຜນ		ແລະ	ກຳນົດເວລາໃນການກວດສອບຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ 
ປະເດັນທີ່ມີສາລະສຳຄັນ,	 ລວມເຖິງຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ມີສາລະສຳຄັນໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນ	 ທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າອາດກວດພົບໃນລະຫວ່າງ 
ການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.		

   

	 ບໍລິສັດ	ເຄພີເອັມຈີ	ລາວ	ຈຳກັດ
	 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ
	 ວັນທີ:	31	ມີນາ	2020
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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

1.015

14.391

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

953.958

61.726

892.232

293.713

247.713

46.000

285.997

267.230

18.767

4.529.276

17.334

284

3.754

13.296

218.757

52.124

166.633

6.299.035

263.004

45

152.447

110.512

5.344.247

449.010

4.876.937

18.300

231.897

208.679

4.482

18.736

5.839.148

381.252

31.089

21.613

25.933

459.887

6.299.035

10

11

12

13(a)

13(b)

14

15.1

15.2

15.3

16

17

18

19.1

20

21

14.2

ຊັບສິນ
ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກກັບ ທຫລ
ເງິນສົດໃນຄັງ
ເງິນຝາກທີ່ຢູ່ກັບ	ທຫລ
ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ
ການລົງທຶນໃນພັນທະບັດ
ການລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ສຸດທິເງິນແຮສະເພາະ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່	ແລະ	ຊັບສົມບັດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
ວຽກລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່	ທີ່ມີຕົວຕົນ
ຊັບສິນອື່ນໆ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ຊັບສິນອື່ນໆ
ລວມຍອດຊັບສິນ

ໜີ້ສິນ, ທຶນ ແລະ ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ	ແລະ	ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ
ໜີ້ສິນອື່ນໆ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
ອາກອນຄ້າງຈ່າຍ
ໜີ້ສິນອື່ນໆ
ລວມຍອດໜີ້ສິນ
ທຶນ ແລະ ຄັງສຳຮອງ
ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ
ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ
ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ
ກຳໄລສະສົມ
ລວມຍອດທຶນ
ລວມຍອດໜີ້ສິນ, ທຶນ  ແລະ ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ຈຳກັດ	ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ	ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້.

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ບົດອະທິບາຍ 2019 2018
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ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ຈຳກັດ	ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ	ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້.	

ບົດອະທິບາຍ             2019             2018

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

516.108

79.767

414.517

21.824

(417.907)

(95.870)

(322.037)

98.201

42.788

(974)

41.814

210

140.225

47.198

(1.556)

48.754

(76.707)

(42.026)

(34.681)

(6.945)

(62.595)

(146.247)

41.176

(3.261)

(45.971)

42.710

37.915

(9.100)

28.815

4

4

4

5

5

13(ຂ)

6

7

8

15

9

14.2

19.2

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຈາກການດຳເນີນງານ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍຈາກທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍຈາກເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ກູ້ຢືມ

ແກ່ລູກຄ້າ

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

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)
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31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ທຶນຈົດທະບຽນ
ຖອກແລ້ວ
(ລ້ານກີບ)

ຄັງສະສົມຕາມ
ລະບຽບການ
(ລ້ານກີບ)

ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳ
ລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ

(ລ້ານກີບ)

ກຳໄລສະສົມ
(ລ້ານກີບ)

ລວມ
(ລ້ານກີບ)

381.252

-

-

-

-

-

-

-

381.252

-

-

-

-

-

-

381.252

25.181

-

-

3.051

-

-

-

(25)

28.207

-

-

2.882

-

-

-

31.089

26.559

-

-

-

152.876

(152.999)

(6.915)

542

20.063

-

-

-

41.976

(40.948)

522

21.613

489.919

(56.927)

30.514

-

152.876

(152.999)

(6.915)

517

456.985

(27.463)

28.815

-

41.976

(40.948)

522

459.887

56.927

(56.927)

30.514

(3.051)

-

-

-

-

27.463

(27.463)

28.815

(2.882)

-

-

-

25.933

ຍອດເຫຼືອບັນຊີໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ກຳໄລສຸດທິພາຍໃນປີ
ໂອນເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ
ເງິນແຮທົ່ວໄປທີ່ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮທົ່ວໄປພາຍໃນປີ
ການຈັດປະເພດໃໝ່ຂອງເງິນແຮສະເພາະພາຍໃນປີ
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາເເລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອບັນຊີໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ	(ບົດອະທິບາຍ	21)
ກຳໄລສຸດທິພາຍໃນປີ
ໂອນເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ
ເງິນແຮທົ່ວໄປທີ່ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮທົ່ວໄປພາຍໃນປີ
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາເເລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອບັນຊີໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ຈຳກັດ	ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ	ສຳລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ	ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້.
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ທະນາຄານອິນໂດຈີນ	ຈຳກັດ	ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

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

37.915

4.289

(519.979)

417.907

1.556

6.945

206

(210)

489.414

(375.137)

(19.266)

47.511

(6.190)

79.000

(285.027)

(13.935)

(305.080)

697.505

(2.170)

164.102

(2.220)

500

-

(1.720)

(27.463)

(27.463)

182.430

803.268

985.698

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ

ກຳໄລກ່ອນອາກອນສຸດທິ

ລາຍການປັບປຸງສຳລັບລາຍການທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນ:

ຫັກຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າສິນເຊື່ອ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

(ຂາດທຶນ)/ກຳໄລສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ	ແລະ	ຄ່າເສື່ອມ

ຂາດທຶນຈາກການຈຳໜ່າຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ

ສ່ວນແບ່ງ	ກຳໄລ/(ຂາດທຶນ)	ຈາກບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດ້

ລາຍໄດ້ຈາກການດຳເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນການດຳເນີນງານ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບ	ທຫລ

ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາູຄານອື່ນໆ

ເງິນກູ້	ແລະ	ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ການປ່ຽນແປງເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ	ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳການລົງທຶນ

ລາຍຈ່າຍໃນການຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ	ແລະ	ບໍ່ມີຕົວຕົນ	

ລາຍຮັບຈາກການຈຳໜ່າຍຊັບສິນທີ່ມີຕົວຕົນ

ເງິນລົງທຶນໃນລະຫວ່າງປີ

ເງິນສົດສຸດທິທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການລົງທຶນ

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳທາງການເງິນ

ເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ເງິນສົດສຸດທິທີ່ນຳໃຊ້ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳທາງການເງິນ

ປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນສົດ	ແລະ	ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນສົດ	ແລະ	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ,	ວັນທີ	1	ມັງກອນ

ເງິນສົດ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ,ວັນທີ 31 ມັງກອນ

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ	ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້.	

2019                    2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)
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ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ	ສຳລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ		ວັນທີ	31	ທັນວາ	2019

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

ບົດອະທິບາຍ	 	 							ເນື້ອໃນ

1. ອົງກອນ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ 

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ,	 (“ທະນາຄານ”)	ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.	ທະນາຄານ	ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນເປັນ 
ທະນາຄານທຸລະກິດນິຕິບຸກຄົນໃນສາທາລະນະລັດ	ປະຊາທິປະໄຕ	ປະຊາຊົນລາວ	 (“ສປປ	ລາວ”)	 ໃນວັນທີ	 26	ພຶດສະພາ	2008	ພາຍໃຕ້ໃບ 
ອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ	 ເລກທີ:	 217-11/ຜທ	 ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກະຊວງແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶນ,	 ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງ 
ຕັ້ງທະນາຄານ	ເລກທີ:	23/ທຫລ	ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ	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	ການລົງທຶນ	ຈໍາກັດ	ແຫ່ງຮົງກົງ,

ວຽກງານຕົ້ນຕໍຂອງທະນາຄານແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ	ແລະ	ການບໍລິການການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ	ສປປ	ລາວ.
ໃນວັນທີ	31	ທັນວາ	2019,	ທະນາຄານໄດ້ມີພະນັກງານ	204	ຄົນ	(2018:	205	ຄົນ)

ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວ
ໃນວັນທີ	31	ທັນວາ	2019,	ທະນາຄານມີທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວ	ຈຳນວນ	381.252	ລ້ານກີບ	(2018:	381.252	ລ້ານກີບ)

2. ພື້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ
(ກ) ຫຼັກການບັນຊີພື້ນຖານທົ່ວໄປ
(i) ຄຳຖະແຫຼງການປະຕິບັດ
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ຜູ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໄດ້ຮັບຮອງວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນ	 ໄດ້ຖືກກະກຽມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີຂອງ	 ສປປ	
ລາວ	 ເເລະ	 ລະບຽບການທີ່ອອກໂດຍ	 ທະນາຄານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ	 ເເລະ	 ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານຖາ 
ນະການເງິນ.

(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.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີ,	 ຂັ້ນຕອນ	 ແລະ	 ການລາຍງານທາງການບັນຊີທີ່
ຖືກຍອມຮັບທົ່ວໄປໃນ	 ສປປ	 ລາວ,	 ດັ່ງນັ້ນ	 ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ,	 ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ,	 ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ 
ເຈົ້າຂອງ,	 ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ	 ແລະ	 ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ່ນບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຫັຼກ 
ການບັນຊີ,	 ຂັ້ນຕອນ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດຂອງ	 ສປປ	 ລາວ,	 ສະນັ້ນ,	 ເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນຳສະເໜີຖານະການເງິນ,	
ຜົນຂອງການດຳເນີນງານ	ແລະ	ກະແສເງິນສົດອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີ	ແລະ	ການປະຕິບັດການບັນຊີທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປໃນບັນດາປະເທດທ່ີນ
ອກເໜືອຈາກ	ສປປ	ລາວ.

(iii) ພື້ນຖານການປະເມີນ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ	 ແມ່ນຖືກກະກຽມຂຶ້ນຕາມຫຼັກການຕົ້ນທຶນເດີມດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ,	 ນະໂຍບາຍການບັນຊີ 
ດັ່ງກ່າວ	 ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງໂດຍທະນາຄານ	 ແລະ	 ມີສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທີ່ເຄີຍໄດ້ນຳໃຊ້ໃນປີຜ່ານມາ,	 ຍົກເວັ້ນແຕ່ບາງກໍລະນ້ີທີ ່
ໄດ້ລະບຸໄວ້.

(iv) ການໃຊ້ດຸນພິນິດ ແລະ ການຄາດຄະເນທາງບັນຊີ
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ,	ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ດຸນພິນິດ,	 ການຄາດຄະເນ	 ແລະ	 ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານຫຼາຍປະ 
ການຕາມຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ສະພາບປະຈຸບັນ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກຳນົດນະໂຍບາຍການບັນຊີ	 ແລະ	
ການລາຍງານຈຳນວນເງິນທີ່ກ່ຽວກັບຊັບສິນ,	ໜີ້ສິນ,	ລາຍຮັບ,	ລາຍຈ່າຍ	ແລະ	ການເປີດເຜີຍໜີ້ສິນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີລາຍງານ.

ການຄາດຄະເນ	ແລະ	ການສົມມຸດຖານແມ່ນໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ.	ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກການປະເມີນຂອງການບໍ
ລິຫານ	 ແລະ	 ສ່ວນແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການແກ້ໄຂທີ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄລຍະທີ່ການປະເມີນຖືກມີການແກ້ໄຂ		
ແລະ	ໃນໄລຍະທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນອະນາຄົດ.

(ຂ) ປີການບັນຊີ 
ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານ	ແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ	1	ມັງກອນ	ແລະ	ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ	31	ທັນວາ.

(ຄ) ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດລະບົບການບັນຊີ	ແລະ	ບັນທຶກທຸກລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕາມສະກຸນເງິນເດີມ,	ຊັບສິນ	ແລະ	ໜີ້ສິນທາງການເງິນ	ທີ່ເປັນ 
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນມື້ລາຍງານ	 ແມ່ນໄດ້ແປງຄ່າເປັນສະກຸນເງິນກີບ	 ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນສ່ວນ 
ຜິດດ່ຽງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	 ແລະ	 ໜີ້ສິນ	 ໃນມື້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ	 ແມ່ນຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນໃບ 
ລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.
	 ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທີ່ນຳໃຊ້ປຽບທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	ມີດັ່ງນີ້:

ໂດລາສະຫາລັດ  (“USD”)

ບາດໄທ  (“THB”)

ຢູໂຣ (“EUR”)

8.841,00

289,00

9.755,00

8.538,00

264,85

9.590,00

31 ທັນວາ 2019 31 ທັນວາ 2018

3. ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນ
ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສຳຄັນແມ່ນລະບຸໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ	 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕະຫຼອດທັງໄລຍະເວລາໃນການກະກຽມເອກະ 
ສານລາຍງານການເງິນ.

(ກ) ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ລາຍຮັບ	 ແລະ	 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີແບບຄ້າງຮັບຄ້າງຈ່າຍທີ່ນຳ 
ໃຊ້ວິທີຄິດໄລ່ແບບສະເໝີຕົວ	ແລະ	ອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນສັນຍາເງິນກູ້/ເງິນຝາກກັບລູກຄ້າ.
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ການຈັດຊັ້ນໜີ້    ຈຳນວນມື້ເກີນກຳນົດຈ່າຍ   ອັດຕາເງິນແຮ

ໜີ້ປົກກະຕິ (A)    0 – 29ວັນ    0,5%

ໜີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (B)   30 – 89 ວັນ    3%

ໜີ້ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ (C)   90 – 179 ວັນ    20%

ໜີ້ສົງໄສ (D)    180 – 359 ວັນ    50%

ໜີ້ສູນ (E)    ຫຼາຍກວ່າ 360 ວັນ    100%

ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງຜົນປະໂຫຍດຈາກຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ລະບຽບການ	512/ທຫລ	ມີດັ່ງນີ້:

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈະຖືກລະງັບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເງິນກູ້ໄດ້ກາຍເປັນເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ	 ຫຼື	 ເມື່ອຜູ້ບໍລິຫານ	 ເຊື່ອວ່າຜູ້ກູ້ຢືມບ່ໍມີ 
ຄວາມສາມາດຊຳລະດອກເບ້ຍ	 ແລະ	 ຕົ້ນທຶນໄດ້.	 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານກ່ໍຕໍ່ 
ເມື່ອໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ.

(ຂ) ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ	 ແລະ	 ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ	 ແມ່ນລວມມີຄ່າທຳນຽມທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວໂອນເງິນຕ່າງໆ,	 ການຊຳລະການຊື້ 
ຂາຍ,	ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,	ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕູ້ກົດເງິນສົດ	ແລະ	ໜັງສືຮັບຮອງທາງການເງິນ.
ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ	ແລະ	ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ	ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຕາມຫຼັກເງິນສົດ.
ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ	ຂອງສາຂາ	ແມ່ນໄດ້ຕັ້ງຄ້າງຮັບຕາມມາດຕະຖານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

	 (i)	ຄ່າທຳນຽມ	ແລະ	ຄ່າບໍລິການໃນການຈັດສິນເຊື່ອພ້ອມທັງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ	ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຮູ້ເມ່ືອ 
	 ມີການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ;

	 (ii)	 ຄ່າທຳນຽມຂໍ້ຜູກມັດ	 ແລະ	 ຄ່າຮັບປະກັນພ້ອມກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ	 ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຮູ້ເມື່ອມີການ 
	 ເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ;	

	 (iii)	ຄ່າບໍລິການ	ແລະ	ຄ່າຈັດການ	ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້	ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ.

(ຄ) ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ
ເງິນສົດ	ແລະ	ທຽບເທົ່າເງິນສົດແມ່ນລວມມີ:	(i)	ເງິນສົດ,	ແລະ	(ii)	ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ	ແລະ	ເງິນລົງທຶນໄລຍະສັ້ນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງໂດຍ
ມີອາຍຸຄົບກຳນົດ	ຕໍ່າກວ່າ	ຫຼື	ເທົ່າກັບ	30	ວັນ	ເຊິ່ງພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.

(ງ) ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
ເງິນກູ້	 ແລະ	 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມທີ່ທະນາຄານສະໜອງເງິນໃຫ້ລູກຄ້າ	 ສຳລັບຈຸດປະສົງອື່ນຫຼາຍກວ່າໄດ້ກຳໄລໃນໄລຍສັ້ນ,	 ຊື່ງ 
ສະແດງຍອດເຫຼືອຂອງເງິນຕົ້ນທຶນລົບເງິນແຮຄ່າເສື່ອມມູນຕ່າ	ສຳລັບໜ້ີເສຍ	ແລະ	ໜີ້ສົົງໄສຈະສູນ	ຂອງເງິນກູ້	ແລະ	ເງິນລ່ວງໜ້າ,	ເພື່ອສະທ້ອນ 
ມູນຄ່າວ່າຈະໄດ້ຮັບ.	ເງິນກູ້	ແລະ	ເງິນລ່ວງໜ້າ,	ຍົກເວັ້ນເງິນເບີກເກີນບັນຊີ,	ແມ່ນສະແດງໄວ້ສະເພາະດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ.

(ຈ) ເງິນແຮສຳລັບໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ (“NPL”)
ກົດລະບຽບການ	ເລກທີ	512/ທຫລ	ທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ຈາກວັນທີ	1	ມັງກອນ	2018
ອີງຕາມກົດລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ເລກທີ	512/ທຫລ	(“ທຫລ	512”)	ວັນທີ	29	ມິຖຸນາ	2018	ແລະ	ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ	
1	ຕຸລາ	2018,	ທະນາຄານຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນເງິນກູ້	ແລະ	ເງິນແຮສຳລັບຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່າ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ເງິນກູ້ຈະແຍກອອກເປັນຊັ້ນໜີ້ປົກ 
ກະຕິ	 ຫຼື	 ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່	 ຫຼື	 ເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ,	 ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະທີ່ຄ້າງຊຳລະເງິນ	 ແລະ	 ປັດໄຈອື່ນໆ,	 ເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນໜີ້ປົກກະຕິ	
(ກຸ່ມ	A)	ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ປົກກະຕິ,	ເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່	(ກຸ່ມB)	ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ຊັ້ນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່	ແລະ	ຊັ້ນເງິນກູ້ທີ່
ໜີ້ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ	(ກຸ່ມC)	ຫຼື	ໜີ້ສົງໄສ	(ກຸ່ມD),	ຫຼື	ໜີ້ສູນ	(ກຸ່ມE)	ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ.

ອີງຕາມ	 ລະບຽບການ	 512/ທຫລ,	 ທະນາຄານຈະໄດ້ຫັກເງິນແຮທົ່ວໄປໃນອັດຕາ	 0,5%	 ຂອງຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ຊັ້ນປົກກະຕິໃນມື້ທີ່ລາຍງານ,	
ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ,	 ເງິນແຮສະເພາະ	 ສຳລັບເງິນກູ້ຊັ້ນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່,	 ຊັ້ນຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ,	 ຊັ້ນສົງໄສ	 ແລະ	 ຊັ້ນໜີ້ສູນ	 ແມ່ນກຳນົດຂ້ຶນ 
ໂດຍການຄູນຍອດຄົງເຫຼືອຂອງແຕ່ລະລາຍການເງິນກູ້ລົບໃຫ້ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄຳ້ປະກັນ	 (ຖ້າມີ)	 ຕາມລະບຽບຂອງ	 ທຫລ	 ກັບອັດຕາຂອງເງິນແຮ	
ຂອງເງິນກູ້ແຕ່ລະຊັ້ນ	ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
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ໃນການປ່ຽນແປງຂອງເງິນແຮສຳລັບເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ	 ແມ່ນຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ	 “ລາຍຈ່າຍເງິນແຮສະ 
ເພາະສຸດທິ”,	ຄັງເງິນແຮສະສົມສະເພາະ	ທີ່ຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	“ເງິນກູ້	ແລະ	ເງິນລ່ວງໜ້າ	ໃຫ້ລູກຄ້າ,	ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິ”.
ອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ	ທະນາຄານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ,	 ຖ້າມີການປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກສິນເຊ່ືອ 
ຈະບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານເປັນ	 “ລາຍຈ່າຍໃນການດຳເນິນງານອື່ນໆ”,	 ສຳລັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ	 ແລະ	 ລາຍຮັບອື່ນໆ	
ຈາກການດຳເນີນງານ,	 ສຳລັບການປີ້ນກັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ	 ແລະ	 ຍອດເຫຼືອຂອງເງິນແຮທົ່ວໄປທີ່ປິ້ນກັບຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບສະຫຼຸບຊັບ 
ສົມບັດ	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	(ກຸ່ມB)	ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ປົກກະຕິ,	ເງິນກູ້ທີ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນ 
ເງິນກູ້	ຊັ້ນຕຳ່ກວ່າມາດຕະຖານ	(ກຸ່ມC)	ຫຼື	ເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ສົງໄສ	(ກຸ່ມD)	ຫຼື	ເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ສູນ	(ກຸ່ມE)	ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ.

ອີງຕາມ	ລະບຽບການ	324/ທຫລ	 ເງິນແຮ	ສຳລັບເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ	ແມ່ນກຳນົດຂຶ້ນໂດຍການຄູນຍອດຄົງເຫຼືອຂອງແຕ່ລະລາຍການເງິນກູ້ກັບອັດ 
ຕາເງິນແຮທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບປະເພດເງິນກູ້ແຕ່ລະຊັ້ນ	ດັ່ງນີ້:

ປະເພດຫຼັກຊັບ ຄ້ຳປະກັນ
(ກ)	ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ
-	ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້
-	ບໍ່ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້
(ຂ)	ທອງຄຳທີ່ຮັກສາຢູ່ໃນທະນາຄານ
(ຄ)	ພັນທະບັດ	ລັດຖະບານ	ແລະ	ພັນທະບັດ	ທະນາຄານ	ແຫ່ງ	ສປປລາວ
-	ຖ້າເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້
	 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ	ຕ່ຳກວ່າ	1	ປີ
	 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ	ແຕ່	1	ປີ	ຫາ	5	ປີ
	 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ	ແຕ່	5	ປີ	ຂຶ້ນໄປ
-	ຖ້າບໍ່ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້
	 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ	ຕ່ຳກວ່າ	1	ປີ
	 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ	ແຕ່	1	ປີ	ຫາ	5	ປີ
	 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ	ແຕ່	5	ປີ	ຂຶ້ນໄປ
(ງ)	ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ	ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ
	 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ	ຕ່ຳກວ່າ	1	ປີ
	 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ	ແຕ່	1	ປີ	ຫາ	5	ປີ
	 ຖ້າມີອາຍຸຄົງເຫຼືອ	ແຕ່	5	ປີ	ຂຶ້ນໄປ
(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%

ການຈັດຊັ້ນໜີ້    ຈຳນວນມື້ເກີນກຳນົດຈ່າຍ   ອັດຕາເງິນແຮ

ໜີ້ປົກກະຕິ (A)    0 – 29 ວັນ    0,5% - 1%

ໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (B)   30 – 89 ວັນ    3%

ໜີ້ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ (C)   90 – 179 ວັນ    20%

ໜີ້ສົງໄສ (D)    180 – 359 ວັນ    50%

ໜີ້ສູນ (E)    ຫຼາຍກວ່າ 360 ວັນ    100%
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ການປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮ	ສຳລັບເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ	ແມ່ນຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານເປັນ	 “ຫັກເງິນແຮສຸດທິສຳລັບ
ເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ”,	ຄັງເງິນແຮສະສົມສະເພາະ	ສຳລັບເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ	ຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	“ເງິນກູ້	ແລະ	
ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ,	ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິ	ສຳລັບໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ”.

ອີງຕາມລະບຽບການ	324/ທຫລ	ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງມີເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບຂາດທຶນເງິນກູ້ໃນອັດຕາ	3%	ຂອງຍອດລວມເງິນ 
ກູ້ໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນມື້ທີ່ລາຍງານ	 ແລະ	 ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບເງິນກູ້ໜີ້ປົກກະຕິຈະຂຶ້ນກັບແຈ້ງການຂອງ	 ທຫລ	 ໃນແຕ່ລະປີ.	 ສໍາລັບປີສ້ິນ 
ສຸດ	31	ທັນວາ	2017,	ສໍາລັບເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບຊັ້ນໜີ້ປົກກະຕິ	ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ	0,5%	ຫາ	1%	ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຈ້ງການ	ເລກທີ	 
242/ທຫລ	ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ,	ລົງວັນທີ	02	ເມສາ	2011.	ດັ່ງນັ້ນ,	ທະນາຄານຈຶ່ງໄດ້ຫັກເງິນແຮໃນອັດຕາ	0,5%	ຂອງຍອດ 
ລວມໜີ້ປົກກະຕິ	ຫຼື	ອະນຸມັດ.

ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ອອກໂດຍ	ທຫລ	ໃນການສຳຮອງເງິນແຮສຳລັບເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ປົກກະຕິ	ແລະ	 ເງິນກູ້ຊັ້ນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈ 
ໃສ່ສຳລັບໃນງວດກ່ອນວັນທີ	1	ຕຸລາ	2018.

ອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ,	ຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງຂອງເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊ່ືອ 
ແມ່ນຕ້ອງບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ	“ລາຍຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານອື່ນໆ”	ສຳລັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ	ແລະ	“ລາຍຮັບອື່ນໆ 
ຈາກການດຳເນີນງານ”	 ເພື່ອໂອນກັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ	 ແລະ	 ຍອດເງິນແຮສຳຮອງທົ່ວໄປແມ່ນບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນໃນ	 
“ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ”	ພາຍໃຕ້ທຶນ	ແລະ	ຄັງສຳຮອງຂອງທະນາຄານ.

(ສ) ການລ້າງໜີ້ສູນ
ອີງຕາມລະບຽບການ	512/ທຫລ,	ເງິນກູ້ຈະຖືກລ້າງອອກບໍ່ໃຫ້ກາຍ	90	ວັນ	ຫຼັງຈາກຖືກຈັດປະເພດໃຫ້ເປັນໜີ້ສູນ.

ເງິນກູ້ທີ່ຖືກລ້າງອອກ	 ແມ່ນໃຫ້ບັນທຶກຢູ່ນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	 ເພື່ອຕິດຕາມ	 ແລະ	 ລວບລວມ,	 ຈຳນວນເງິນທີ່ເກັບໄດ້ຈາກເງິນກູ້ທີ່ລ້າງ 
ອອກກ່ອນໜ້ານີ້	ແລະ	ລວມທັງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ	ຂອງເງິນກູ້ເຫຼົ່ານັັ້ນ	ຈະຕ້ອງຖຶກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ	
ເມື່ອມີການຮັບເກີດຂຶ້ນ.

(ຊ) ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ
ການລົງທຶນໃນຫຼັບຊັບຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ	 ແມ່ນຫຼັກຊັບປະເພດໜີ້ທີ່ມີກໍານົດການຊໍາລະ	 ແລະ	 ໄດ້ກໍານົດວັນຄົບກໍານົດໄວ້ແລ້ວ	 ເຊິ່ງທາງທະນາ 
ຄານມີຄວາມຕັ້ງໃຈ	 ແລະ	 ສາມາດຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ,	 ເມື່ອຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວຖືກຂາຍກ່ອນວັນຄົບກໍານົດແມ່ນ 
ຈະໄດ້ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເປັນຫຼັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຄ້າ	ຫຼື	ຫຼັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ.

ຫຼັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ	 ແລະ	 ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນເດີມ,	 ສ່ວນ 
ເກີນ	ແລະ	ສ່ວນຫຸຼດທີ່ເກີດຈາກການຈັດຊື້ຫຼັກຊັບແມ່ນຖືກແບ່ງສ່ວນເຂ້ົາໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ	ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ແບບວິທິສະເໝີຕົວຕາມ
ໄລຍະເວລາຈາກມື້ທີ່ຊື້ຫາມື້ທີ່ຄົບກໍານົດ.

ຫຼັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດເປັນປະຈຳ,	 ແມ່ນມີການທົບທວນສຳລັບຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ,	 ເງິນແຮສຳລັບຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ	
ເມື່ອມູນຄ່າຍຸຕິທຳຂອງເງິນລົງທຶນດັ່ງກ່າວ	 ຫຼຸດລົງຢ່າງມີສາລະສຳຄັນ	 ຫຼື	 ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,	 ເງິນແຮສຳລັບຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າ,	 ຖ້າມີ,	 ຮັບຮູ້ເປັນ	
“ກຳໄລ	(ຂາດທຶນ)	ສຸດທິ	ຈາກເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ”	ໃນໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ.

(ຍ) ການລົງທຶນໃນຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຫົວໜ່ວຍທີ່ນັກລົງທຶນມີອິດທິພົນທີ່ມີສາລະສໍາຄັນຕໍ່ກັບຫົວໜ່ວຍນັ້ນໆ	 	 ແຕ່ບໍ່ມີອໍານາດໃນການຄວບຄຸມຕໍ່ນະໂຍບາຍ
ທາງດ້ານການເງິນ	ແລະ	ການດໍາເນີນງານ.	

ຖ້າຫາກຫົວໜ່ວຍນັ້ນໄດ້ຖືຄອງ,	ໂດຍກົງ	ຫຼື	ໂດຍທາງອ້ອມ	(ຕົວຢ່າງເຊ່ັນວ່າການຖືຄອງຜ່ານບໍລິສັດຍ່ອຍ),	ໂດຍຖືຄອງ	20	ສ່ວນຮ້ອຍ	ຫຼື	ມີສິດ 
ການອອກສຽງຫຼາຍກວ່າ,	 ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ມີສາລະສໍາຄັນ,	 ຍົກເວັ້ນວ່າມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ.	
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ບົດລາຍງານການເງິນນີ້ໄດ້ລວມເອົາຮຸ້ນຂອງທະນາຄານທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກກໍາໄລ	ແລະ	 ຂາດທຶນ	 ຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ຕາມການຖືຄອງຮຸ້ນ 
ທາງບັນຊີ,		ນັບຈາກມື້ທີ່ມີການຮັບຮູ້ອິດທິພົນທີ່ມີສາລະສໍາຄັນຕໍ່ກັບຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ.	

(ດ) ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ລວມມີຊັບສົມບັດຄົງທີ່	ທີ່ມີຕົວຕົນ	ແລະ	ບໍ່ມີຕົວຕົນ,	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່	ທີ່ມີຕົວຕົນປະກອບມີອາຄານ	ແລະ	ສ່ວນປັບປຸງ,	ເຄື່ອງໃຊ້ 
ຫ້ອງການ,	ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ້		ແລະ	ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ	ແລະ	ຍານພາຫານະ,	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນປະກອບມີຊອຟແວຣ໌ຄອມພິວເຕີ.

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານດ້ວຍຕົ້ນທຶນ	ລົບໃຫ້ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ	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:

ປະເພດ     ອັດຕາຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ	 	 	 50%

ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ		 	 	 20%

ເຟີນິເຈີ້	ແລະ	ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ	 	 	 20%

ຍານພາຫະນະ	 	 	 	 20%

(ຖ) ຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບເລກທີ	03/ສພຊ,	ລົງວັນທີ	26	ທັນວາ	2006,	ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີຄັງສຳຮອງກຳໄລສຸດທິ	ດັ່ງນີ້:
	 ຄັງສະສົົມຕາມລະບຽບການ.
	 ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ	ແລະ	ຄັງອື່ນໆ.
ອີງຕາມກົດໝາຍ	ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ	 (ສະບັບປັບປຸງ)	 ເລກທີ	46/ສພຊ,	ລົງວັນທີ	26	ທັນວາ	2013,	ທະນາຄານທຸລະກິດ	ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄັງສຳ 
ຮອງຕາມລະບຽບການຢ່າງໜ້ອຍ	 10%	 ຂອງກໍາໄລຫຼັງອາກອນແຕ່ລະປີ,	 ເມື່ອຄັງສໍາຮອງນີ້ມີເງິນສະສົມໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະ 
ນາຄານແລ້ວທະນາຄານສາມາດໂຈະການຫັກເງິນເຂົ້າຄັງສໍາຮອງດັ່ງກ່າວ.

ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ	ແລະ	ຄັງອື່ນໆຈະຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການຕົກລົງຂອງສະພາຜູ້ບໍລິຫານ,
(ທ) ອາກອນ
ອາກອນຖືກຄິດໄລ່ຈາກກໍາໄລໃນປີປັດຈຸບັນ	ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນວ່າດ້ວຍການເກັບອາກອນພາຍໃນ	ສປປ	ລາວ.	ທະນາຄານ 
ຕ້ອງຈ່າຍອາກອນໃນອັດຕາ	 24%	 ຂອງກຳໄລກ່ອນອາກອນ	 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ	 ສະບັບເລກທີ	 70/ສພຊ	
ລົງວັນທີ	15	ທັນວາ	2015.	ການແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ,	ເນື່ອງຈາກການນຳ
ໃຊ້ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ	ແລະ	ລະບຽບການຕ່າງໆ	ແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດ	ເຊິ່ງອາດຈະແປຄວາມໄດ້ເປັນຫຼາຍຢ່າງ,	ຈຳນວນທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ
ຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນກັບການໄລ່ລຽງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.
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(ນ)  ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ
ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ
ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການແມ່ນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງທະນາຄານທີ່ກະສຽນອາຍຸ	 ໂດຍເງິນສຳຮອງກະສຽນທີ່ທະນາຄານໄດ ້
ສ້າງໄວ້.	ໃນແຕ່ລະເດືອນ,	ທະນາຄານສົມທົບ	6%	ແລະ	ພະນັກງານສົມທົບ	4%	ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານເຂົ້າໄປໃນກອງທຶນ	(ຈຳ
ນວນສູງສຸດທີ່ທະນາຄານຈະສົມທົບໃຫ້ກັບພະນັກ	ງານຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນແມ່ນ	500	ໂດລາ).	ຜົນປະໂຫຍດຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ	
ເມື່ອກະສຽນອາຍຸ.	ທະນາຄານບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຜູກມັດເພີ່ມເຕີມກັບສິດຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການສຳລັບພະນັກງານນອກເໜືອຈາກນີ້.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເລີກຈ້າງ
ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ	ມາດຕາທີ	82	ເລກທີ	43/ສພຊ	ທີ່ອະນຸມັດໂດຍປະທານປະເທດຂອງ	ສປປ	ລາວ,	ລົງວັນທີ	28	ມັງກອນ	
2014	ທະນາຄານມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນອູດໜູນສຳລັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງງານ	ໃນກໍລະນີ	ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
	 ພະນັກງານຍັງຂາດຄວາມສາມາດພິເສດ	ຫຼື	ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ	ແລະ	ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກໄດ້;
	 ຜູ້ຈ້າງງານມີການພິຈາລະນາ	ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຈໍານວນຂອງພະນັກງານເພ່ືອປັບປຸງການເຮັດວຽກພາຍໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.

ສຳລັບການຍົກເລີກສັນຍາຈ້າງງານ	 ບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍລະນີໃດໆ	 ທີ່ໃດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້	 ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າອູດໜູນການຍົກເລີກທີ່ຖືກຄິດ 
ໄລ່ບົນພື້ນຖານ	10%	ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບກ່ອນມື້ສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ,	ໃນວັນທີ	31	ທັນວາ	2018,	ແມ່ນບໍ່ມີພະນັກງານຂອງທະນາ 
ຄານ	ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງງານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້;	ດັ່ງນ້ັນ,	ທະນາຄານຈຶ່ງບໍ່ສ້າງເງິນແຮສຳລັບເງິນອຸດໜູນເລີກຈ້າງງານໃນເອກະ
ສານລາຍງານການເງິນ.

4. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ສຸດທິ

5. ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສຸດທິ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືຈາກ:
ທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ
ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄື ສຳລັບ:
ການເຮັດທຸລະກຳລະຫວ່າງທະນາຄານ
ເງິນຝາກລູກຄ້າ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ	ແລະ	ທີ່ຄ້າຍຄື	ສຸດທິ

63.571

447.645

200

511.416

(111.226)

(284.577)

(395.803)

115.613

  2019         2018

  2019         2018

79.767

414.517

21.824

516.108

(95.870)

(322.037)

(417.907)

98.201

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

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

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

ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການສຸດທິ

3.746

15.822

1.379

12.085

33.032

(205)

(1.931)

(2.136)

30.896

3.871

21.986

1.163

15.768

42.788

(228)

(746)

(974)

41.814
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6. ລາຍຮັບອື່ນໆ ຈາກການດຳເນີນງານ

7. ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ

  2019         2018

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ເກັບຄືນເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບຂາດທຶນສິນເຊື່ອ
ລາຍຮັບອື່ນໆ

ຄ່າແຮງງານ	ແລະ	ເງິນເດືອນ
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ	ກ່ຽວກັບພະນັກງານ

152.999

3.835

156.834

21.727

18.104

39.831

40.948

7.806

48.754

24.603

17.423

42.026

8. ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ

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

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

  2019         2018

 14.082
 1.302 
 1.848 
 1.786 
 1.399 
 4.848 

 970 
 2.613 

 29 
 506 

 1.338 
 3.960 

 34.681 

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

9. ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຈາກການດຳເນີນງານ

10. ເງິນສົດໃນຄັງ

  2019         2018

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ	(ບົດອະທິບາຍ	13,2)
ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ
ຂາດທຶນຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດ
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ

ເງິນສົດໃນຄັງເປັນກີບ
ເງິນສົດໃນຄັງທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

152.876

3.136

11

10.662

166.685

31.543

29.899

61.442

41.976

3.489

206

16.924

62.595

34.471

27.255

61.726
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31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)12. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ

  2019               2018

11. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)

13. ເງິນລົງທຶນ
13 (ກ) ເງິນລົງທຶນໃນພັນທະບັດ

13 (ຂ) ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ

  2019         2018

  2019         2018

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ	(*)
ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ	

ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ*
ພັນທະບັດແປງສະພາບ**

ການລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ*

556.586

209.488

294

766.368

5.000

256.140

261.140

18.114

18.114

676.259

215.679

294

892.232

2.000

265.230

267.230

18.767

18.767

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກກັບທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ	ມະຫາຊົມ	(ທຄຕລ)
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ	(ທຮພ)

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານຕ່າງປະທດ
ທະນາຄານ	Standard Chartered,	ນິວຢອກ
ທະນາຄານ	Standard Chartered,	ບາງກອກ
ທະນາຄານ	Standard Chartered,	ແຟັງເຟີດ
ທະນາຄານ	KB Kookmin, ເກົາຫຼີ
ທະນາຄານ	ກະສິກອນ	ຈຳກັດ	ມະຫາຊົນ,	ກຸງເທບ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ທະນາຄານ	ຫວຽດຕິນ	ລາວ	ຈໍາກັດ
ທະນາຄານ	ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ	ສາຂາລາວ	ຈຳກັດ
ທະນາຄານ	ມາຣູຮານ	ເຈແປນລາວ
ທະນາຄານກຮູງເທບ	ລາວ	ຈຳກັດ

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

247.713

51.275

50.387

438

196.438

142.533

3.767

47

1.408

48.683

46.000

16.000

-

-

30.000

293.713

(*)	ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນເຊິ່ງມີໄລຍະ	1ປີ	ແລະ	ອັດຕາດອກເບ້ຍ	4%	ຕໍ່ປີ.

(**)	 ໃນລະຫວ່າງປີ	 2018,	 ທະນາຄານໄດ້ເຮັດສັນຍາຊື້ພັນທະບັດແປງສະພາບຈາກ	 LMVC Holdings, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດ 

ໝາຍຂອງເກາະເຄແມນ,	ເຊິ່ງມີໄລຍະ	3	ປີ.
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14. ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິ
14.1 ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ລາຍການການເຄື່ອນໄຫວໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ

  2019         2018

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
ຫັກເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ	(ບົດອະທິບາຍ14.2)

 4.253.159

(8.910)

4.244.249

4.541.499

(12.223)

4.529.276

(*)	 ໃນລະຫວ່າງປີ	 2018,	 ທະນາຄານລົງທຶນ	 18.185	 ລ້ານກີບເພື່ອຖືຮຸ້ນ10%ໃນທະນາຄານ	 KB DaehanSpecialized, ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນ 

ຮ້ອງວ່າ	Tomato Specialized Bank Limited ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປະເທດກຳປູເຈຍ.	ທະນາຄານໄດ້ປະເມີນມູນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນ 

ສ່ວນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນ	 ໂດຍພິຈາລະນາຈາກມູນຄ່າການໃຊ້ງານການຄຳນວນນີ້ໃຊ້ວິທີຄິດຫຼຸດກະແສເງິນສົດ	 ໂດຍພິຈາລະນາຈາກສົມມຸດຕິ

ຖານບາງປະການມູນຄ່າທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນສູງກວ່າມູນຄ່າຕາມບັນຊີຈຶ່ງບໍ່ມີການບັນທຶກການດ້ອຍຄ່າ.

ໃນລະຫວ່າງປີ,	 ທຶນຮຸ້ນສ່ວນຂອງ	 KB Daehan ໄດ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຈາກ	 18.750.000ໂດລາ	 ເປັນ	 43.750.000ໂດລາ.	 ຮຸ້ນຂອງທະນາຄານຈາກ 

ການລົງທຶນແມ່ນຫຼຸດລົງ	ຈາກ	10,00%	ເປັນ	4,29%

ຍອດເຫຼືອ	ວັນທີ	1	ມັງກອນ	
ເງິນລົງທຶນໃນລະຫວ່າງປີ
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລ/(ຂາດທຶນ)	ຈົນເຖິງ	31	ທັນວາ	

Foreign Exchange Translation

ຍອດເຫຼືອ	ວັນທີ	31	ທັນວາ

-

18.185

(200)

17.985

129

18.114

18.114

-

210

18.324

443

18.767

ແຍກຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

ແຍກຕາມສະກຸນເງິນ

  2019         2018

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນບາດ

5,00%-15,50%

6,00%-12,50%

6,00%-11,00%

4,00%-16,00%

5,25%-14,64%

6,00%-12,00%

ເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນບາດ

1.108.140

2.764.517

380.502

4.253.159

1.265.391

2.823.921

452.187

4.541.499
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15. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ແຍກຕາມປະເພດເງິນກູ້

  2019 (ລ້ານກີບ)        2018 (ລ້ານກີບ)

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(ບົດອະທິບາຍທີ	15.1)
ວຽກລະຫວ່າງກໍ່ສ້າງ	(ບົດອະທິບາຍທີ	15.2)
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ	(ບົດອະທິບາຍທີ	15.3)
ລວມ

2.331

1.015

14.391

17.737

284

3.754

13.296

17.334

ເງິນກູ້ໜີ້ປົກກະຕິ
-	 ໜີ້ປົກກະຕິ	
-	 ໜິ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
-	 ໜີ້ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ
-	 ໜີ້ຕ້ອງສົງໄສ
-	 ໜີ້ສູນ

4.012.692

230.491

9.976

-

-

4.253.159

4.322.557

188.921

28.311

1.635

75

4.541.499

14.2 ເງິນແຮສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ
(i) ເງິນແຮສະເພາະສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ

(ii)  ເງິນແຮທົ່ວໄປສຳລັບກິດຈະກຳສິນເຊື່ອ

  2019         2018

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ
ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຈາກເງິນແຮທົ່ວໄປໃນລະຫວ່າງປີ
ເງິນແຮໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປີ
ຈົດອອກໜີ້ເສຍ
ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ

ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ
ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຂອງເງິນແຮສະເພາະໃນລະຫວ່າງປີ
ເງິນແຮໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປີ
ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ

3.983 

6.915

22.036

(14.374)

(9.970)

320

8.910

26.559

(6.915)

152.876

(152.999)

542

20.063

8.910

-

45.971

(42.710)

-

52

12.223

20.063

-

41.976

(40.948)

522

21.613
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15.2 ວຽກລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ

15.1 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ

  2019         2018

  2019 (ລ້ານກີບ)        2018 (ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ
ລາຍການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນປີ
-	ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງປີ
-	ໂອນໄປເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ຍອດເຫຼືອທ້າຍງວດ

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

124

919

(28)

1.015

16.977

-

16.977

11.091

3.555

14.646

5.886

2.331

1.015

4.136

(1.397)

3.754

16.977

99

17.076

14.646

2.146

16.792

2.331

284

ອຸປະກອນຫ້ອງການ
ລ້ານກີບ

ເຟີນີເຈີ	ແລະ	
ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງ	ລ້ານກີບ

ຍານພາຫະນະ
ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ

ຕົ້ນທຶນ
ໃນວັນທີ	1	ມັງກອນ	2019
ການໂອນຊັບສິນ
ຮັບເຂົ້າເພີ່ມ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ
ໃນວັນທີ	1	ມັງກອນ	2019
ຫັກພາຍໃນປີ
ສະສາງອອກ
ອື່ນໆ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອ ສຸດທິ
1	ມັງກອນ	2019
31	ທັນວາ	2019

55.712

1.397

2.121

(500)

58.730

41.321

4.799

(467)

(219)

45.434

14.391

13.296

30.901

15

- 

(262)

30.654

24.639

1.385

(262)

(219)

25.543

6.262

5.111

44

1.011

-

-

1.055

39

 69

-

-

108

5

947

24.767

371

2.121

(238)

27.021

16.643

3.345

(205)

-

19.783

8.124

7.238

15.3 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່່ທີ່ມີຕົວຕົນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນສຳລັບປີສິ້ນສຸດວັນທີ	31	ທັນວາ	2019	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
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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
ຫັກພາຍໃນປີ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອ ສຸດທິ
1	ມັງກອນ	2018
31	ທັນວາ	2018

       55.853 

28

2.617

(2.786)

55.712

 

 

       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)17.  ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ

  2019         2018

ເງິນຝາກມີກຳນົດ ແລະ ກະແສລາຍວັນ
ທະນາຄານຫວຽດຕິນລາວ	ຈຳກັດ
ທະນາຄານເຟີດ	ຄອມເມີໂຊ	ແບັງ	ຈຳກັດ	ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ	ມາຣູຮານເຈແປນລາວ	ຈຳ	ກັດ
ອາລິອັນສ	ປະກັນໄພ	ລາວ
ທະນາຄານ	ແຄນນາເດຍ	ລາວ	ຈຳກັດ
ສຳນັກງານກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ໂພເດັນຊ່ຽວ	ປະກັນໄພຊີວິດຈຳກັດ
ທະນາຄານ	ຊາຄອມ	ແບັງ	-	ສາຂາ	ລາວ	
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
ກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ
ບໍລິສັດ	ເຮືອງກຸກປະກັນຊີວິດ	ຈຳກັດ
Cascof Holdings , LP

289.413
76.842
68.304
17.076
26.741
17.674

6.000
8.472

68.304
-
-

278.671
249.025

29.646
568.084

152.492
79.569
61.887

-
4.284

-
6.000

-
-

45
707

110.512
110.512

-
263.004

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນສຳລັບປີສິ້ນສຸດວັນທີ	31	ທັນວາ	2018	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

16. ຊັບສິນອື່ນໆ

ເງິນຄ້ຳປະກັນຄ່າເຊົ່າ
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ລ່າຍຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ
ລາຍຮັບອື່ນໆ

1.592

65.648

53.445

32.013

152.698

1.706

64.055

49.882

50.990

166.633

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)
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31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

18.  ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ	ແລະ	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ	ໃນວັນທີ	31	ທັນວາ	2019	ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  2019         2018

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ	ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ	ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກປະຢັດ	ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກປະຢັດ	ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ	ເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ	ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ເງິນຝາກມີກຳນົດຈາກ	ທະນາຄານອື່ນແມ່ນ	ມີກຳນົດແຕ່	6	ຫາ	48	ເດືອນ	ແລະ	ມີອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງ	6,00%	ຫາ	6,80%	ຕໍ່ປີສຳລັບເງິນ 
ກີບ	ແລະ	3,00%	ຫາ	8,30%	ຕໍ່ປີ	ສຳລັບເງິນໂດລາ	ແລະ	5,00%	ຕໍ່ປີ	ສຳລັບເງິນບາດ.
ເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆປະກອບດ້ວຍ:
	 ເງິນກູ້ຈາກ	ບໍລິສັດ	ເຮືອງກຸກປະກັນຊີວິດ	ຈຳກັດ	ຈຳນວນ	45.833.337	ໂດລາ	ເຊີ່ງມີໄລຍະເວລາ	17	ເຖິງ	48	ເດືອນ	ແລະ	ອັດຕາ 
ດອກເບ້ຍ	8,30%	ຕໍ່ປີ.

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

98.110

29.422

68.688

350.900

122.580

228.320

4.876.937

1.025.878

3.851.059

18.300

5.344.247

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)ແຍກຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ) 

19. ອາກອນ
19.1 ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກຳໄລ

  2019         2018

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

No interest

No interest

1,89%

1,75%

1,75%

3,09-6,90%

2,75-6,55%

3,75-7,00%

No interest

No interest

1,89%

1,75%

1,75%

3,09-6,90%

2,75-6,55%

3,75-7,00%

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນເງິນເດືອນ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກຳໄລ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ອາກອນທີ່ຫັກໄວ້ຈາກພາກສ່ວນອື່ນຕ້ອງຈ່າຍ

-

3.487

500

5.873

9.860

46

1.382

500

2.554

4.482

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)
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ອັດຕາ (%) ອັດຕາ (%)2019 ລ້ານກີບ 2018 ລ້ານກີບ

ກຳໄລກ່ອນອາກອນ
ອັດຕາອາກອນກຳໄລທີ່ນຳໃຊ້
ຂອງບໍລິສັດ
ອາກອນປີກ່ອນ
ຍອດລວມ

43.858

10.526

2.818

13.344

37.915

9.100

-

9.100

24

24

24

24

ສົມທຽບຜົນກະທົບຂອງອັດຕາອາກອນກຳໄລ

19.2 ອາກອນກຳໄລ

ລາຍລະອຽດຂອງອາກອນກໍາໄລ	ສຳລັບປີ	2019	ແລະ	ປີ	2018	ມີດັ່ງນີ້:
ອາກອນກຳໄລທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນກຳໄລ	ຫຼື	ຂາດທຶນ

ການແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງທະນາຄານ	 ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາຄືນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນຢ່າງເປັນປະຈໍາ.	 ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ກົດ 
ໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ	ແລະ	ລະບຽບການຕ່າງໆ	ແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດເຊິ່ງອາດຈະແປຄວາມໝາຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ.	ຈໍານວນທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່ໃນ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ	ຂຶ້ນກັບການໄລ່ລຽງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.

ກົດໝາຍອາກອນກໍາໄລ	ສະບັບເລກທີ່	67/ສພຊ,	ລົງວັນທີ່	31	ກໍລະກົດ	2019	ໄດ້ຫຼຸດອັດຕາອາກອນກໍາໄລໃນ	ສປປ	ລາວ	ລົງຈາກ	24%	ເປັນ	
20%	ຂອງກໍາໄລທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນສໍາລັບປີການບັນຊີ	ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ	1	ມັງກອນ	2020.

ໃນລະຫວ່າງປີ,	ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ	ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ	8	ມັງກອນ	2019,	ໄດ້ປະກາດຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈຳນວນ	27.463	ລ້ານກີບ	
ເຊິ່ງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນເວລາຕໍ່ມາ,	ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈ່າຍຍ້ອນຫຼັງໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ	ໃນວັນທີ	5	ມິຖູນາ	2019.
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ	ທະນາຄານທຸລະກິດ,	ສະບັບເລກທີິ	56/ສພຊ,	ລົງວັນທີ	7	ທັນວາ	2018	(ສະບັບປັບປຸງ),	ທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຫ້າຮ້ອຍລ້ານກີບ.	 ບັນດາສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເງິນລົງທຶນ 
ຢ່າງໜ້ອຍສາມຮ້ອຍຕື້ກີບ.

ທະນາຄານໄດ້ເອົາການເພີ່ມໄລຍະເວລາຈາກ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ	ທະນາຄານທຸລະກິດ	
ຜ່ານໜັງສືແຈ້ງການ	ສະບັບເລກທີ	53/ກຄທ,	ລົງວັນທີ	27	ມັງກອນ	2020.

ລາຍຈ່າຍອາກອນໃນປັດຈູບັນ
ປີປັດຈຸບັນ    13.3449.100

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

20 ໜີ້ສິນອື່ນໆ

21 ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງພາຍນອກ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ພະນັກງານ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ

ຍອດຍົກມາ
ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ

9.346

8.400

3.159

20.905

381.252

   381.252

5.777

7.586

5.373

18.736

381.252

   381.252

  2019         2018

  2019         2018

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)

31	ທັນວາ	(ລ້ານກີບ)
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22 ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

23 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບຜູ້ບໍລິຫານຫຼັກຂອງທະນາຄານ
ຜົນຕອບແທນໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຄະນະອຳນວຍການ	ແລະ	ສະພາບໍລິຫານມີດັ່ງນີ້:

ເງິນສົດໃນຄັງ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບ	ທຫລ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນເດືອນ
ໂບນັດ	ແລະ	ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ

61.442

556.586

185.240

803.268

16.204

1.037

17.241

61.726

676.259

247.713

985.698

17.639

1.116

18.755

24 ພັນທະຕໍ່ກັບຄ່າເຊົ່າໃນການດຳເນີນງານ

ພາຍໃນ	1	ປີ
1	ຫາ	5	ປີ
ຫຼາຍກວ່າ5	ປີ

3.470

23.029

27.005

53.504

3.731

31.126

181.480

216.337

25 ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງວັນທີໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ນອກເໜືອຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ,	ໃນມື້ທີ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ,	ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ມີເຫດການໃດທີ່
ສຳຄັນເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກວັນທີ	31	ທັນວາ	2019	ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຖານະທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ	ໃນວັນທີ	31	ທັນວາ	2019.

  Prepared by    Approved by

 
  
Mr. Malayphone SakSathith   Mr. tay hong heng
          Head of Finance Division   Managing Director
              Vientiane, Lao P.D.R 
                   31 March 2020
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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

ພາກທີ 4.  ບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາຂອງທະນາຄານ

1.  ແຜ່ນທີ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາໃນປະເທດ

2.  ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາ
1.  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ 
ທີ່ຢູ່:	ຊັ້ນ	1-3	ອາຄານແຄບປີຕອລທາວເວີ	I
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



30 2019

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
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

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