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         1.2. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທະນາຄານ

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນທີ່ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນເປັນທະນາ 
ຄານທຸລະກິດນິຕິບຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2008 ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ: 070-08/ຜທ 
ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານເລກທີ: 53/ທຫລ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2008.

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ໄດ້ເລີ່ມເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2009 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານປະກອບ
ດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ມີພື້ນຖານຖານະການເງິນທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

         1.3. ວິໃສທັດຂອງທະນາຄານ

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອຕັ້ງຫຼັກທີ່ແຂງແກ່ນໃນປະເທດ ໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ
ທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງ ສປປ ລາວ. ວິໃສທັດຂອງທະນາຄານຄື: “ຈະກາຍເປັນທະນາຄານເອກະຊົນອັນດັບຫນຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງທຸລະກິດ, ການບໍລິການລູກຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ, ກໍາໄລ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ເສີມສ້າງການບໍລິການເພື່ອຕອບສະໜອງ
ລູກຄ້າໃຫ້ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດ”.

        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, ໂຄລາວ ທາວເອີ I, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ຕູ້ໄປສະນີ 6029, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ  : (+856-21) 455 000, ໂທລະສານ: (+856-21) 455 111

ເວັບໄຊ   : www.indochinabank.com
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 ການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຮົາໃນການສືບຕໍ່ການພັດທະນາ, ເພື່ອໃຫ້
ເປັນທະນາຄານເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກໃສ່ການພົວພັນ
ທີ່ດີກັບລູກຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນແບບຍາວນານ. ພ້ອມກັນນັ້ນພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຄວາມ
ຍືນຍົງຂອງທຸລະກິດແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍການພັດທະນາແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມ

ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານຮູ້, ໂລກລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລະ 
ບົບເສດຖະກິດໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ ເຊິ່ງໃນນັ້ນຂະແໜງການທະນາຄານກໍ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ, ບົດຮຽນທີ່ ໄດ້ຮັບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ
ຫຼາຍຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າຍຸດທະສາດ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຖຶກຕ້ອງ

 ດ້ວຍສັນຍານທີ່ດີຂອງການຟື້ນຕົວຈາກ COVID 19, ທາງທະນາຄານ IB 
ຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນມືອາຊີບຈາກພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້
ຮັບການຝຶກຝົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກນີ້ພວກເຮົາແມ່ນຍັງສຶບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ
ການສ້າງແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ທາງດ້ານທຸລະກິດເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້
ບໍລິການ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນໃນອານະຄົດ.

 ໃນຖານະປະທານຂອງທະນາຄານ IB, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ຢ່າງສູງ ແລະ ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານຕະຫຼອດມາ. 
ບັນດາລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ 
ສະໜັບສະໜຸນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານອິນໂດຈີນປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຮອດມື້ນີ້. ທະນາ 
ຄານ IB, ຈະຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍທັງຫຼາຍທັງປວງ ແລະ ຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ບໍລິການລູກຄ້າ
ໃຫ້ໄດ້ຕາມ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ດີທີ່ສຸດ.

 ສຸດທ້າຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ແກ່ບັນດາລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທຸກທ່ານຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,  ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຕະຫຼອດໄປ. ຫວັງວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຈະເດີນທາງຮ່ວມກັນ ແລະ ສ້າງຜົນສໍາເລັດຍີ່ງ
ຂື້ນເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.

    ໂອ ເຊ ຢັງ
           ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ຂໍ້ຄວາມຈາກທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ 

 ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານເປັນໄລຍະເວລາ 13 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານອິນໂດຈີນ (IB) ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວມາ
ຢ່າງໝັ້ນຄົງດ້ວຍຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ໜັກແໜ້ນ ໃນການຍຶດໝັ້ນເອົາລູກຄ້າເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນໄລຍະກ່ອນ
ຫຼື ຫຼັງທີ່ມີໂລກລະບາດ, IB ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການບໍລິການລູກຄ້າຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ ເຊິ່ງ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂດຍຜ່ານມາໃນ
ການພັດທະນາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ ແລະ ການນໍາສະເໜີສີ່ງທີ່ມີຄູນຄ່າສູງໃຫ້ທັງ ຜູ້ຝາກ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຢ່າງເຕັມທີ່. 

 ພວກເຮົາຍຶດຫມັ້ນໃນແນວຄວາມຄິດຂອງການຢູ່ໃກ້ຊິດກັບລູກຄ້າ ແລະ ຄົນທີ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງພວກເຂົາໃນທຸກຊ່ວງເວລາຂອງຊີວິດ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ລົງທຶນໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີນະວັດຕະກໍາຫຼັກຫຼາຍເພື່ອສາມາດສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນໄປຕາມ
ແບບແຜນທຸລະກິດນັ້ນຢ່າງມີປະສິດທີພາບ. ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບທີ່ໜຽວແໜ້ນຂອງລູກຄ້າໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຍຸດທະສາດ
ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກຕ້ອງ. IB ໃນມື້ນີ້ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ ທີ່ບໍ່ສາມາດ
ຄາດເດົາໄດ້, ຄວາມສໍາເລັດດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນໄດ້ກໍ່ຍ້ອນການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.
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  1.4. ພາບລວມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2021

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເປັນເວລາດົນນານ, ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ພິສູດໃຫ້
ເຫັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວິສາຫະກິດໃນທຸກຂະແໜງການໃນການຟື້ນຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ໃນບັນດາວິສາຫະກິດ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງຫມົດນັ້ນ ຂະແໜງການທະນາຄານກໍ່ຍັງສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ ຕໍ່ກັບສະພາບທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍດັ່ງກ່າວໄດ້. ທຸລະກິດ
ໄດ້ມີການປັບໂຕໃຫ້ມີການດໍາເນີນການໃນແບບໃໝ່ໆ ຄຽງຄູ່ກັບການວິຖີຊີວິດແບບໃໝ່ຂອງຜູ້ຄົນໃນແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ມີ
ບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຄົນເຮົາຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວໃນການນໍາສະເຫນີ ແລະ ສະໜອງ
ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບວິທີການເຮັດທຸລະກິດ ເພື່ອຮອງຮັບການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ເສດຖະກິດບ້ານເຮົາໃນປະຈຸບັນຍັງຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳ ເນື່ອງຈາກອຸປະສັກອັນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກໂລກ
ລະບາດໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດຈາກປະເທດທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ຄວາມສໍາເລັດໃນການສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວ
ສູງໄດ້ເອື້ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນໂດຍສະເພາະໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ. ພາຍໃຕ້ຖານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດ
ທີພາບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງນີ້ຈະສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງລາວເຮົາ. ໃນນັ້ນຂະແໜງການທະນາຄານໄດ້ມີ
ບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ ໃຫ້ຮັບມືກັບສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກກໍ່ຕາມ ທຸກໆຂະແໜງການກໍ່ຍັງມີສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກເຖີງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຟື້ນຕົວ 
ຍ້ອນການປັບຕົວຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການ
ດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກຊ່ວງເວລາກ່ອນການແຜ່ລະບາດ, ເຊິ່ງເທັກໂນໂລຍີໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາ 
ຄັນຂອງກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງຄົນເຮົາ. ການເປີດໃຈຍອມຮັບເທັກໂນໂລຍີໃຫມ່ໆ ທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຍິ່ງຂື້ນ.

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນໃນປີ 2021

ທະນາຄານ IB ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດມາເປັນປີທີ 13 ແລ້ວດ້ວຍບາດກ້າວທີ່ແຂງແຮງຜ່ານຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າ ແລະ ການຊຸກຍູ້ຈາກບັນດາ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ. ທະນາຄານໄດ້ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສະເໝີມາ ໂດຍສະເພາະໃນການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ກິດຈະການຂອງລູກຄ້າ
ເພື່ອຜ່ານຜ່າອຸປະສັກທີ່ບໍ່ສາມາດຫີຼກລ່ຽງໄດ້. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ “ຄວາມສໍາພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນແມ່ນມາຈາກຄວາມສໍາພັນທີ່ຍາວນານ”. ໃນຊ່ວງເວລາ 
ທີ່ລູກຄ້າປະສົບກັບຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າການສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງີນຂອງພວກເຮົາ ຈະຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາ 
ລະທາງດ້ານການເງິນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າຈະສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ້າວຕໍ່ໄປໄດ້. ພວກເຮົາເໜັ້ນໜັກໃສ່ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນລະຫ່ວາງ
ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມສໍາພັນໄລຍະຍາວທີ່ລູກຄ້າມີຕໍ່ທະນາຄານ. ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການເຮັດໃສສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ
ເພື່ອລູກຄ້າເງິນຝາກ ກໍ່ຄື ລູກຄ້າເງິນກູ້ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງທຸລະກິດ. ເນື່ອງຈາກທະນາຄານ IB ບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາພາຍໃນມື້ໜຶ່ງ ພວກເຮົາຈະ 
ສືບຕໍ່ຮັກສາຄຸນຄ່າ ກໍ່ຄືຈິດໃຈຂອງການເອົາລູກຄ້າເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການບໍລິການ ໃຫ້ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ.

ເປົ້າໝາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນແນ່ໃສ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສະພາບເສດຖະກິດ. ເຖິງວ່າເງິນຝາກ
ຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 20%, ແຕ່ວິທີການປ່ອຍກູ້ຂອງພວກເຮົາຍັງຄົງເປັນແບບລະມັດລະວັງໂດຍອີງຕາມສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະຈື່ງເຫັນການເຕີບໂຕຢູ່ທີ່ເກືອບ 10%. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈໄດ້ວ່າຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສີນເຊື່ອໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ຮັດກູມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ 
ເໝາະສົມ, ເຖິງວ່າມັນສົ່ງຜົນເຖີງການຫຼຸດລົງຂອງສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກກໍ່ຕາມ. ໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງພະ 
ຍາດໃນປີ 2021 ນີ້, ທຸລະກິດຈໍານວນຫຼາຍລວມທັງລູກຄ້າເງິນກູ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງີນ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະ 
ກິດທີ່ດີ ທະນາຄານ IB ໄດ້ເຂົ້າໄປເປັນສວ່ນໜື່ງໃນການການຊ່ວຍເຫຼືອຫາທາງອອກດ້ານການເງິນດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍວິທີ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ແລະ ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນກໍາໄລແດ່ແຕ່ມັນກໍ່ຖືວ່າເປັນໃນໄລຍະສັ້ນ. ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ ໃນໄລຍະທີ່ຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນ ການຮັກສາສະພາບຄ່ອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດບົນພື້ນຖານຂອງການສ້າງກໍາໄລທີ່ສົມດຸນ ແລະ
 ເໝາະສົມ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດແມ່ນເຊື່ອວ່າຈະຫາຍໄປຫຼັງຈາກໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2021. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາບັນດາທຸລະ
ກິດຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດເຊີ່ງກໍ່ເປັນເຊັ່ນດຽວສໍາລັບຂະແໜງການ
ທະນາຄານໂດຍລວມກໍ່ຄື IB. ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເຕີບໃຫຍ່ໄປຕາມກົນໄກ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງຕະຫຼາດ, 
ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ດີ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຕົວເລກທຸລະກິດແມ່ນຖືວ່າມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບປານກາງໃນປີນີ້ຍ້ອນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລ ະການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຊ່ວງໄລຍະ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເປັນຊ່ວງໂອກາດໜື່ງສໍາລັບທຸລະກິດໃນການທີ່ເສີມຂະຫຍາຍຮາກຖານຂອງທຸລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມແຂງ
ແກ່ນເພື່ອຮັກສາຄວາມພ້ອມໃນການຈັດການກັບສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.



4 ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2021

 1.5 ແຜນການ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ ໃນປີ 2022

ພວກເຮົາມີຄວາມໝຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ທຸ່ມເທໃນຫຼາຍໆດ້ານ ໃນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດພາຍຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, 
ເພື່ອຈະເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຈໍານວນໜຶ່ງ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມກິດຈະກໍາທີ່ລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກທະນາຄານມີທີມ
ງານທີ່ເປັນມືອາຊີບ ມີແນວຄວາມຄິດອັນດີ ແລະ ສ້າງສັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ IB ມີຄວາມໃກ້ສິດຕິດແທດກັບກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງລູກຄ້າ
ຫຼາຍຂື້ນ. ພວກເຮົາຈະພັດທະນາກິດຈະກໍາເສີມຂະຫຍາຍມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ບັນດາຖານລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໜຽວແໜ້ນກັບພວກເຮົາຕະຫຼອດ
ມາ ດ້ວຍການແນະນໍາວິທີ ຫຼື ທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງ. ການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໃກ້ສິດຕິດແທດ
ຫຼາຍຂຶ້ນຈາກນັກການທະນາຄານມືອາຊີບຈະເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ.

ໃນຕອນນີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງສຸມໃສ່ ແລະ ໝຸນໃຊ້ຕາໜ່າງການບໍລິການຂອງສາຂາ-ໜ່ວຍບໍລິການໃຫ້ຄວບຄຸມ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ເຊິ່ງກວມ
ລວມເອົາການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບສິນເຊື່ອເພື່ອ ສົ່ງເສີມ
ເສດຖະກິດພາຍໃນພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຮູບແບບທຸລະກິດນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບ ປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທັງໝົດຂອງ IB ໃຫ້ສະດວກ
ສະບາຍບໍ່ວ່າລູກຄ້າຈະຢູ່ໃສກໍ່ຕາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນ ລະຫວ່າງ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດທາງດ້ານທຸລະກິດຢ່າງເໝາະສົມ.

ການລົງທຶນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ສ້າງຄວາມສໍາເລັດແບບຍືນ
ຍົງໃຫ້ IB. ການລົງທຶນໃນດ້ານນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ສໍາພັດໄດ້ໃນຄວາມຕັ້ງໃຈ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃກ້ຊິດຕິດແທດຂອງ IB ໃນຊີວິດປະ
ຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊື່ງເປັນຜົນຈາກທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ໃນການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຮົາ 
ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາມີການພີຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນໃນການລົງທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນໃນ 
ລະດັບທີ່ສູງສຸດ.

ຈຸດປະສົງທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງທະນາຄານໃນຊຸມປີຕໍ່ຫນ້າແມ່ນການຮັກສາຖານະພາບທາງດ້ານການເງິນທີ່ແຂງແກ່ນ-ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດ
ໄພສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການແຂ່ງຂັນເພື່ອຊອກຫາ ລູກຄ້າ ແລະ ລາຍຮັບກໍ່ຕາມ, IB ຍັງຈະລະມັດລະວັງໃນການຮັກສາ
ຄວາມສົມດຸນທີ່ເໝາະສົມ ລະຫວ່າງການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ລະອຽດ ແລະ ຮອບຄອບໃນທາງທຸລະກິດເຊິ່ງພວກ
ເຮົາຈະເນັ້ນໜັກຄວາມສ່ຽງຕ່ຳຄຽງຄູ່ໄປກັບຜົນຕອບແທນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຮັບໄດ້. ພວກເຮົາເຊື່ອໃນແນວຄວາມຄິດທາງທຸລະກິດແບບດັ້ງເດີມເມື່ອ
ເວົ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງສະພາບຄ່ອງໂດຍສະເພາະເມື່ອມີຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດໃນລະດັບໜຶ່ງ, ແຜນທຸລະກິດທີ່ດີແມ່ນຕ້ອງຮັດກຸມ ແລະ ມີ
ເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີຄວາມສາມາດສ້າງລາຍຮັບທີ່ແທ້ຈິງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຍືນຍົງ. ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ 
ແລະ ສັງຄົມ ໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ, ພ້ອມກັນນັ້ນພວກເຮົາຈະເພີ່ມຄວາມໃກ້ຊິດກັບລູກຄ້າ ແລະຕິດຕາມສະພາບຕະຫຼາດເພື່ອຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນ
-ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ລັງເລໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີ່ສູງສຸດຈາກ
ໂຄງການທີ່ພວກເຮົາພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
2.1. ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ລ/ດ  ລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ           ອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນ

1  ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ (ເກົາຫຼີ)

2  ບໍລິສັດ ແອວວີເອັມຊີ ອິນເວດສເມັນ ຈໍາກັດ (LVMC Investment Ltd)

3  ທ່ານ ນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ

   ລວມ:

78.57%

11.43%

10.00%

100.00%

ພາກທີ 2
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2.2. ສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ 
ປະທານສະພາບໍລິຫານ

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

ທ່ານ ເຕ ຮົງ ເຮັງ 
ສະມາຊິກ

ເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ ທະນາຄານ ພາບລິກ ຂອງມະເລເຊຍ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1976. ຕະຫລອດໄລຍະ 20 ປີ ແຫ່ງການເຮັດວຽກ 
ຢູ່ສາຂາພາຍໃນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ແລະ ໄຕ່ເຕົ້າໄປຈົນເປັນຫົວໜ້າສາຂາ. ຈາກປີ 1996 ຫາປ ີ
2003 (ລວມ 7 ປີ) ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າສາຂາຂອງ ທະນາຄານ ພາບລິກ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ຈາກ
ນັ້ນຈົນເຖິງປີ 2008 (ລວມ 5 ປີ) ໄດ້ເປັນອໍານວຍການທະນາຄານ VID ພາບລິກ, ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 
2008 ມາເຖິງປັດຈຸບັນເປັນອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ.

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ສຸພິດາ
ສະມາຊິກ

ຈົບປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Flinders ທີ່ປະເທດ Australia. ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກ 
ຢູ່ ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາວຽງຈັນ ແຕ່ປີ 1998-2004 ( 6 ປີ ) ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານ ANZ ໃນປີ 
2007-2013 (7 ປີ ) ແລະ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ປີ 2014 ແລະ ຕໍາແໜ່ງປັດຈຸບັນເປັນຮອງ
ຜູ້ອຳນວຍການ.

ທ່ານ ນາງ ພູວັນ ຜຸດຜ່ອງ 
ສະມາຊິກ

ໄດ້ສຶກສາການບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ ວິທະຍາໄລ ການຊ່າງປາກປ່າສັກ ແຕ່ປີ 1998, ພ້ອມທັງສຳເລັດຫຼັກສູດ CPA 
ຈາກກະຊວງການເງິນໃນປີ 2002. ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ອິນເຕີເນເຊີ
ແນວຈໍາກັດ.

ທ່ານ ຈາງ ວູ ຈິນ
ສະມາຊິກ
ຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Shandong, ປະເທດຈີນ. ດ້ວຍປະລິນຍາຕີ ສາຂາເສດຖະສາດ, ໄດ້ເຮັດວຽກໃນ 
ຂະແໜ່ງການເງິນຕັ້ງແຕ່ປີ 2013. ເປັນຫົວໜ້າຝ່າຍການເງິນຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນໃນປະເທດມຽນມາເປັນເວລາ 
4ປີ ກອ່ນທີຈ່ະຍາ້ຍມາຢູປ່ະເທດລາວ ແລະ ໄດສ້ບືຕໍບ່ລໍຫິານທລຸະກດິຂອງບໍລສິດັ ໂອໂຕເວີນດ (ໂຄລາວດີວີລບົພງິ) 
ຈຳກັດໃນຕຳແໜ່ງ CFO. ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທະນາຄານອິນໂດຈີນໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2020 ແລະ ປະຈຸບັນດຳລົງ
ຕຳແໜ່ງນັກວາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ.

ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ວົງສົມບັດ
ສະມາຊິກ

ໄດ້ຮຽນມາຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດ ທີ່ສະຖາບັນວິສະວະກໍາສາດ ເລຍໂວບສະກາຍຢາ ແຕ່ປີ 1989. ຈາກປີ 1995  
ຫາປີ 2002 (7 ປີ) ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາວຽງຈັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ ບໍລິສັດໂຄລາວ
ໃນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້້າພະແນກການເງິນ, ກ່ອນຈະເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ແຕ່ປີ 2008 ແລະ ຕໍາ 
ແໜ່ງປັດຈຸບັນເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການ.

ທ່ານ ນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ
ຮອງປະທານ

ທ່ານ ນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ ແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດານັກທຸລະກິດຍິງທ່ີໂດດເດ່ັນໃນປະເທດ. ທ່ານໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນການເຮັດ 
ວຽກຫັຼງຈາກສຳເລັດການສຶກສາໃນປີ 1999 ແລະ ໄດ້ເຂ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດ ບໍລິສັດໂຄລາວ ແລະ ເປັນຜູ້ 
ຂັບເຄ່ືອນຫັຼກທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍຄວາມສໍາເລັດຂອງທຸລະກິດຫຼາຍໆຂະແໜງລວມທັງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຄລາວ. ດ້ວຍຄວາມເປັນນັກ
ປະກອບການ ແລະ ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທ່ີເຂ້ັມແຂງ ປັດຈຸບັນທ່ານໄດ້ດຳລົງຕໍາແໜ່ງປະທານ ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຄລາວ.
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2.3. ຄະນະອໍານວຍການ
ສະມາຊິກຂອງຄະນະອໍານວຍການພາຍໃນປີ ແລະ ຈົນເຖິງມື້ອອກເອກະສານສະບັບນີ້ ມີດັ່ງນີ້:

2. ຄະນະກໍາມະການກວດກາ

3. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

4. ຄະນະກໍາມະການສິນເຊື່ອ

ທ່ານ ເຕ ຮົງ ເຮັງ     ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່  ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ວົງສົມບັດ    ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ  ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ສຸພິດາ    ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ  ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ວໍລະເດດ ພັນແພງດີ    ຜູ້ຈັດການອາວຸໂສທົ່ວໄປ  ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ນາງ ຄອນມາລາ ສິດທິລາດ   ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ    ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ວົງສົມບັດ    ປະທານ    ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ   ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ     ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ເຕ ຮົງ ເຮັງ     ປະທານ    ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ວົງສົມບັດ    ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ສຸພິດາ    ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ນາງ ຄອນມາລາ ສິດທິລາດ   ປະທານ    ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ເຕ ຮົງ ເຮັງ     ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ວົງສົມບັດ    ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ສຸພິດາ    ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ວໍລະເດດ ພັນແພງດີ    ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ວໍລະເດດ ພັນແພງດີ    ປະທານ    ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ເຕ ຮົງ ເຮັງ     ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ວົງສົມບັດ    ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ສຸພິດາ    ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ນາງ ຄອນມາລາ ສິດທິລາດ   ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ທ່ານ ອິນປອນ ບຸນຄ້ຳປະສົງ    ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ກໍລະກົດ 2021

ທ່ານ ນາງ ມະໄລພອນ ສັກສະຖິດ   ສະມາຊິກ   ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ 01 ທັນວາ 2019

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ    ຕໍາແໜ່ງ     ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ    ຕໍາແໜ່ງ     ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ    ຕໍາແໜ່ງ     ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ    ຕໍາແໜ່ງ     ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ    ຕໍາແໜ່ງ     ວັນທີແຕ່ງຕັ້ງ

2.4. ຄະນະກໍາມະການອື່ນໆ
1. ຄະນະກໍາມະການກໍາກັບດຸແລກິດຈະການ
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 3.2. ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ

ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະລະ
ເຖິິງ: ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈໍາກັດ

ຄໍາຄິດເຫັນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ດໍາເນີນກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈໍາກັດ (“ທະນາຄານ”) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໃບ
ລາຍງານຖານະການເງິນນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2021, ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ
ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສໍາລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສັງລວມນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່
ສໍາຄັນ ແລະ ບົດອະທິບາຍແບບເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ.

ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີແບບທ່ຽງທໍາ, ໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນຂອງ
ທະນາຄານນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2021, ລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ ແລະ ລາຍງານກະແສເງິນສົດສໍາລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດແມ່ນໄດ້ສອດຄ່ອງ
ກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ໃນທຸກສາລະສໍາຄັນກັບຫຼັກການບັນຊີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງອອກ.

ພື້ນຖານການສະແດງຄໍາເຫັນ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການກວດສອບບັນຊີ ຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີສາກົນ (“ISAs”). ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າພະ 
ເຈົ້າ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນສ່ວນຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນໃນບົດລາຍງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. 
ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນອິດສະລະຈາກທະນາຄານ ຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດຈັນຍາບັນສາກົນຂອງຜູ້ປະກອບການວິຊາຊີບບັນຊີ ທີ່ກໍານົດໂດຍ
ຄະນະກໍາມະການຈັນຍາບັນສາກົນສໍາລັບນັກບັນຊີ (ລວມທັງມາດຕະຖານອິດສະລະສາກົນ) (IESBA Code) ພ້ອມກັບກົດຈັນຍາບັນອື່ນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຈັນຍາບັນອື່ນໆ ເຊິ່ງ
ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເປັນເກນ
ໃນການສະແດງຄໍາເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ຜູ້ບໍລິຫານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບຫຼັກການບັນຊີຂອງທະນາ 
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມ
ຈໍາເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ປາດສະຈາກການສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ອັນເປັນສາລະສໍາຄັນບໍ່
ວ່າຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດອື່ນໆ.

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຜູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຄວາມສາມາດ ຂອງທະນາຄານໃນການດໍາເນີນງານຕໍ່ 
ເນື່ອງ, ການເປີດເຜີຍ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານການບັນຊີແບບຕໍ່ເນື່ອງ ເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ຜູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະເລີກ ຫຼື ຢຸດການດໍາເນີນງານ ຫຼື ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງໄປໄດ້.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕໍ່ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍລວມແມ່ນ

• ປີ 2009-2010 ທະນາຄານໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍ ບໍລິສັດ ເຄພີເອັມຈີລາວຈໍາກັດ
• ປີ 2011-2017 ທະນາຄານໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍ ບໍລິສັດ ເອິນແອນຢັງລາວຈໍາກັດ
• ປີ 2018-2021ທະນາຄານໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍ ບໍລິສັດ ເຄພີເອັມຈີລາວຈໍາກັດ

ບົດລາຍງານທາງການເງິນ
3.1 ປະຫວັດຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ

ພາກທີ 3
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ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບໃນເລື່ອງອື່ນໆ, ຂອບເຂດການວາງແຜນ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນການກວດສອບຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນ
ໄວ້ປະເດັນທີ່ມີສາລະສໍາຄັນ, ລວມເຖິງຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ມີສາລະສໍາຄັນໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າອາດກວດພົບໃນລະຫ່ວາງ 
ການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.     

ບໍລິສັດ ເຄພີເອັມຈີ ລາວ ຈໍາກັດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ວັນທີ: 19 ພຶດສະພາ 2022

ປາດສະຈາກການສະແດງຂໍ້ມູນບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະສໍາຄັນ, ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ອອກບົດ
ລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ເຊິ່ງລວມຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ນໍາ. ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຄືຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບ
ສູງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ (“ISAs”) ຈະສາມາດກວດພົບຂໍ້ມູນ
ທີ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະສໍາຄັນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ສະເໝີໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອາດເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຂໍ້ຜິດ 
ພາດ ແລະ ຖືວ່າມີສາລະສໍາຄັນ, ຖ້າຫາກວ່າແຕ່ລະລາຍການ ຫຼື ທຸກລາຍການລວມກັນ, ຈະມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທາງເສດຖະກິດຂອງຜູ້ໃຊ້
ເອກະສານລາຍງານການເງິນເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານ.

ອີງຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ດຸນພິນິດ ແລະ ວິຈາລະນະຍານທາງວິຊາການຢ່າງເປັນມືອາຊີບຕະຫຼອດໄລຍະການ
ກວດສອບ, ພ້ອມນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້:

ກໍານົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກການສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຂັດຕໍ່ຂໍ້ເທັດຈິງອັນເປັນສາລະສໍາຄັນໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ບໍ່ວ່າຈະ
ເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດ, ການອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການກວດສອບເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ
ແລະ ໄດ້ຮັບຫຼັກຖານໃນການກວດສອບບັນຊີທີ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. 
ຄວາມສ່ຽງຂອງການກວດສອບບໍ່ພົບຂໍ້ຜິດພາດທີ່ມີສາລະສໍາຄັນ ທີ່ເກີດຈາກການສໍ້ໂກງ ສູງກວ່າຂໍ້ຜິດພາດອັນເນື່ອງມາຈາກການສໍ້ໂກງ
ທີ່ອາດຈະກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ການປອມແປງເອກະສານຫຼັກຖານ, ລະເລີຍໂດຍເຈດຕະນາ, ບິດເບືອນຈາກຄວາມຈິງ ຫຼື ການ
ແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ.

ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ໃນການອອກແບບຂັ້ນຕອນການກວດສອບທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ 
ຕາມສະຖານະການ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະ 
ນາຄານໄດ້.

ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງການປະເມີນການບັນຊີ ແລະ ເປີດ 
ເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ.

ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຫຼັກການບັນຊີທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຈາກຫຼັກຖານການກວດ 
ສອບທີ່ໄດ້ຮັບ, ສະຫຼຸບວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີສາລະສໍາຄັນກ່ຽວກັບເຫດການ ຫຼື ສະຖານະການທີ່ອາດເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຂໍ້ສົງໄສຢ່າງ
ມີສາລະສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການດໍາເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າຫາກວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ມີຄວາມບໍ່ແນ ່
ນອນທີ່ມີສາລະສໍາຄັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຕ້ອງໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະລະ ເຖິງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ຫຼື ຖ້າການເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງພໍຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະປ່ຽນໄປ, ບົດສະຫຼຸບ
ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບເຖິງວັນທີຂອງບົດລາຍງານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫດການຫຼືເງື່ອນໄຂໃນ
ອະນາຄົດອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຂາຢຸດການດໍາເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ.

ການປະເມີນຜົນການນໍາສະເໜີໂດຍລວມ, ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ລວມທັງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 
ແລະ ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ການສະແດງລາຍການ ແລະ ເຫດການໃນຮູບແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ
ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຄວນ
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1.525.886
98.110

1.427.777
290.206
215.206

75.000
349.717
324.000
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25.842
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7.260.908
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267.479
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385.418
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17

18

19

20.1
21

22

14.2

ຊັບສິນ
ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກກັບ ທຫລ
ເງິນສົດໃນຄັງ
ເງິນຝາກຢູ່ກັບ ທຫລ
ເງິນຝາກຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ
ການລົງທຶນ
ການລົງທຶນໃນພັນທະບັດ
ການລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ສຸດທິ
ເງິນແຮສະເພາະ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ຊັບສົມບັດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
ວຽກລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ
ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຕາມສັນຍາ
ຊັບສິນອື່ນໆ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ຊັບສິນອື່ນໆ
ລວມຍອດຊັບສິນ

ໜີ້ສິນ, ທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ
ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ
ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ
ໜີ້ສິນອື່ນໆ
ໜີ້ສິນຄ່າເຊົ່າ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
ອາກອນຄ້າງຈ່າຍ
ໜີ້ສິນອື່ນໆ
ລວມຍອດໜີ້ສິນ

ທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ
ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ
ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ
ເງິນແຮທົ່ວໄປສໍາລັບກິດຈະກໍາສິນເຊື່ອ
ກໍາໄລສະສົມ
ຄັງສໍາຮອງເພຶ່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
ລວມຍອດທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ
ລວມຍອດໜີ້ສິນ, ທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 31 ທັນວາ 2021

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້.

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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ບົດອະທິບາຍ 2021 2020

638.304

117.899

511.193

9.212

(567.911)

(113.048)

(454.863)

70.393

45.553

(796)

44.757

1.815

116.965

136.703

6.364

130.339

(85.499)

(49.528)

(35.921)

(11.068)

(141.030)

(237.547)

16.121

(708)

(148.736)

  148.028

15.413

(3.083)

12.330

571.989

93.622

455.962

22.405

(461.611)

(96.374)

(365.237)

110.378

47.058

(802)

46.256

839

157.473

72.293

878

71.415

(76.105)

(45.963)

(30.142)

(12.383)

(83.689)

(172.177)

57.589

(24.522)

(98.184)

73.662

33.067

(6.613)

26.454

4

4

4

5
5

13(ຂ)

6

7
8

15
9

14.2

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

ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 31 ທັນວາ 2021

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້. 

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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ທຶນຈົດທະບຽນ
ຖອກແລ້ວ

ຄັງສະສົມຕາມ
ລະບຽບການ

ເງິນແຮທົ່ວໄປສໍາລັບ
ກິດຈະກໍາສິນເຊື່ອ

ກໍາໄລສະສົມ ລວມ

30.923
44

-
2.645

-
-
-

33.612
-
-
-

 1.233
-
-
-
-
-

34.845

24.445
(3.037)
26.454
(2.645)

-
-
-

45.217
(44.034)

-
12.330
(1.233)

(306)
-
-
-

(877)
11.097

458.233
(2.993)
26.454

-
58.123

(56.477)
750

484.090
-

27.714
12.330

-
-

114.140
(114.376)

2.985
(877)

526.006

381.252
-
-
-
-
-
-

381.252
44.034
27.714

-
-
-
-
-
-
-

453.000

21.613
-
-
-

58.123
(56.477)

750
24.009

-
-
-
-
-

114.140
(114.376)

2.985
-

26.758

ຍອດເຫຼືອບັນຊີໃນວັນທີ 1ມັງກອນ 2020
ລາຍການປັບປຸງອື່ນໆ
ກໍາໄລສຸດທິພາຍໃນປີ
ໂອນເຂົ້າຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ
ເງິນແຮທົ່ວໄປທີ່ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮທົ່ວໄປພາຍໃນປີ
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາເເລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອບັນຊີໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນພາຍໃນປີ ໂອນຈາກກໍາໄລສະສົມ
ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນພາຍໃນປີ ຈາກຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ກໍາໄລສຸດທິພາຍໃນປີ
ໂອນເຂົ້າຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ
ໂອນເຂົ້າຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
ເງິນແຮທົ່ວໄປທີ່ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮທົ່ວໄປພາຍໃນປີ
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາເເລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ອາກອນຈາກການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ
ຍອດເຫຼືອບັນຊີໃນວັນທີ 31ທັນວາ 2021

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນຂອງທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ (ຈັດປະເພດໃໝ່) ສໍາລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2021

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້.

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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15.413

 473 

 (638.304) 

 567.911 

 (6.364) 

 11.068 

 (1.815) 

 592.881 

 (516.984) 

 (3.762) 

 20.517

 (31.672) 

 24.500 

 (487.813) 

 (179.710) 

 (230.530) 

 1.248.423 

 64.827 

408.025

(7,162)

(19.592)

7

-

(26.747)

27.714

27.714

429.509

1.065.742

1.495.251

33.067

26.168

(571.989)

461.611

(878)

12.383

(839)

555.352

(436.814)

(7.630)

70.431

1.803

(53.500)

(609.411)

(189.968)

20.018

829.507

9.889

8.338

(760)

-

35

2.000

1.275

-

-

80.044

985.698

1.065.742

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກໍາການດໍາເນີນງານ

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ

ລາຍການປັບປຸງສໍາລັບລາຍການທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນ:

ຫັກຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າສິນເຊື່ອ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ກໍາໄລ ສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສື່ອມ

ສ່ວນແບ່ງ ກໍາໄລ ຈາກບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດ້

ລາຍໄດ້ຈາກການດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນການດໍາເນີນງານ

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບ ທຫລ

ເງິນຝາກຢູ່ກັບທະນາູຄານອື່ນໆ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກໍາການດໍາເນີນງານ

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກໍາການລົງທຶນ

ລາຍຈ່າຍໃນການຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ລາຍຈ່າຍໃນສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຕາມສັນຍາ

ລາຍຮັບຈາກການຈໍາໜ່າຍຊັບສິນທີ່ມີຕົວຕົນ

ເງິນລົງທຶນໃນລະຫວ່າງປີ

ເງິນສົດສຸດທິທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການລົງທຶນ

ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກໍາທາງການເງິນ

ເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ເງິນສົດສຸດທິທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາທາງການເງິນ

ປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ, ວັນທີ 1 ມັງກອນ

ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ,ວັນທີ 31 ມັງກອນ

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດສໍາລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2021
31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

2021 2020

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້. 
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ບົດອະທິບາຍ ເນື້ອໃນ

ອົງກອນແລະກິດຈະກໍາຫຼັກ

ພື້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສໍາຄັນ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນສຸດທິ

ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການສຸດທິ

ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ

ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານອື່ນໆ

ເງິນສົດໃນຄັງ

ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)

ເງິນຝາກຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ

ເງິນລົງທຶນ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິ

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ສັນຍາເຊົ່າ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ

ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ

ອາກອນ

ໜີ້ສິນອື່ນໆ

ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພັນທະຕໍ່ກັບຄ່າເຊົ່າໃນການດໍາເນີນງານ

ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງວັນທີໃນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສໍາລັບປີການບັນຊີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2021

1. ອົງກອນ ແລະ ກິດຈະກໍາຫຼັກ
ທະນາຄານອິນໂດຈີນ (“ທະນາຄານ”) ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທະນາຄານ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນເປັນ
ທະນາຄານທຸລະກິດນິຕິບຸກຄົນໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (“ສປປ ລາວ”) ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2008 ພາຍໃຕ້ໃບ
ອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ: 217-11/ຜທ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ
ທະນາຄານ ເລກທີ: 53/ທຫລ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2008.

ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານປະກອບມີ ທ່ານ ໂອ ເຊ ຢັງ (ເກົາຫຼີ) 78,57%, ທ່ານ ນາງ ຖາວອນ ວົງສົມບັດ 10% ແລະ 11,43% ຖືຮຸ້ນໂດຍບໍລິສັດ 
ແອວວີເອັມຊີ ການລົງທຶນ ຈໍາກັດ ແຫ່ງຮົງກົງ,

ວຽກງານຕົ້ນຕໍຂອງທະນາຄານແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ.
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021, ທະນາຄານໄດ້ມີພະນັກງານ 217 ຄົນ (2020: 201 ຄົນ)

ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021, ທະນາຄານມີທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວ ຈໍານວນ 453.000ລ້ານກີບ (2020: 381.252 ລ້ານກີບ)
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2. ພື້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ
(ກ) ຫຼັກການບັນຊີພື້ນຖານທົ່ວໄປ
(i) ຄໍາຖະແຫຼງການປະຕິບັດ
ຜູ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໄດ້ຮັບຮອງວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄດ້ຖືກກະກຽມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີຂອງ ສປປ
ລາວ ເເລະ ລະບຽບການທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ເເລະ ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານຖານະ
ການເງິນ.

(ii) ພື້ນຖານການກະກຽມ
ທະນາຄານ ບັນທຶກບັນຊີເປັນສະກຸນເງິນກີບ (“ກີບ”) ແລະ ໄດ້ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນເປັນຫົວໜ່ວຍລ້ານກີບ (“ລ້ານກີບ”) ໂດຍສອດ
ຄ່ອງກັບດໍາລັດເລກທີ 02/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລົງວັນທີ 22 ມີນາ 2000, ກົດໝາຍການບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກົດ
ລະບຽບວາງອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການລາຍງານທາງການບັນຊີທີ່
ຖືກຍອມຮັບທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ, ດັ່ງນັ້ນ ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ, ໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ
ເຈົ້າຂອງ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການ 
ບັນຊີ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາສະເໜີຖານະການເງິນ, ຜົນຂອງ
ການດໍາເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສົດອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີ ແລະ ການປະຕິບັດການບັນຊີທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປໃນບັນດາປະເທດທີ່ນອກເໜືອ
ຈາກ ສປປ ລາວ.

(iii) ພື້ນຖານການປະເມີນ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນຖືກກະກຽມຂຶ້ນຕາມຫຼັກການຕົ້ນທຶນເດີມດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ, ນະໂຍບາຍການບັນຊີດັ່ງ
ກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍທະນາຄານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທີ່ເຄີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນປີຜ່ານມາ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ບາງກໍລະນີ້ທີ່ໄດ້ລະບຸ
ໄວ້.

(iv) ການໃຊ້ດຸນພິນິດ ແລະ ການຄາດຄະເນທາງບັນຊີ
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ, ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ດຸນພິນິດ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານຫຼາຍ
ປະການຕາມຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກໍານົດນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ
ການລາຍງານຈໍານວນເງິນທີ່ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການເປີດເຜີຍໜີ້ສິນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີລາຍງານ.

ການຄາດຄະເນ ແລະ ການສົມມຸດຖານແມ່ນໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແທ້ຈິງ ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກການປະເມີນຂອງການ
ບໍລິຫານ ແລະ ສ່ວນແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການແກ້ໄຂ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄລຍະທີ່ການປະເມີນຖືກມີການແກ້ໄຂ
ແລະ ໃນໄລຍະທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນອະນາ ຄົດ.

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

(ຄ) ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດລະບົບການບັນຊີ ແລະ ບັນທຶກທຸກລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕາມສະກຸນເງິນເດີມ,ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທາງການເງິນ ທີ່ເປັນ
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນມື້ລາຍງານ ແມ່ນໄດ້ແປງຄ່າເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ສ່ວນ
ຜິດດ່ຽງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ໃນມື້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນໃບ
ລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ.

ໂດລາສະຫາລັດ (“ໂດລາ”)

ບາດໄທ (“ບາດ”)

ຢູໂຣ (“ຢູໂຣ”)

10.800,00

326,20

12.503,00

9.271,00

299,77

11.262,00

        31 ທັນວາ 2021 31 ທັນວາ 2020

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທີ່ນໍາໃຊ້ປຽບທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ມີດັ່ງນີ້:



15ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2021

3. ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສໍາຄັນ

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີ່ສໍາຄັນແມ່ນລະບຸໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕະຫຼອດທັງໄລຍະເວລາໃນການກະກຽມເອກະ 
ສານລາຍງານການເງິນ.

(ກ) ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີແບບຄ້າງຮັບຄ້າງຈ່າຍທີ່ນໍາ
ໃຊ້ວິທີຄິດໄລ່ແບບສະເໝີຕົວ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນສັນຍາ ເງິນກູ້/ເງິນຝາກ ກັບລູກຄ້າ.

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈະຖືກລະງັບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເງິນກູ້ໄດ້ກາຍເປັນເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ຫຼື ເມື່ອຜູ້ບໍລິຫານ ເຊື່ອວ່າຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ມີ
ຄວາມສາມາດຊໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນໄດ້. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານກໍ່ຕໍ່
ເມື່ອໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ.

 (ຂ) ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ ແມ່ນລວມມີຄ່າທໍານຽມທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວໂອນເງິນຕ່າງໆ, ການຊໍາລະການຊື້ 
ຂາຍ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕູ້ກົດເງິນສົດ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງທາງການເງິນ.

ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຕາມຫຼັກເງິນສົດ.
ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆຂອງສາຂາ ແມ່ນໄດ້ຕັ້ງຄ້າງຮັບຕາມມາດຕະຖານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 (i) ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນການຈັດສິນເຊື່ອພ້ອມທັງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຮູ້ 
  ເມື່ອມີການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ;

 (ii) ຄ່າທໍານຽມຂໍ້ຜູກມັດ ແລະ ຄ່າຮັບປະກັນພ້ອມກັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າແມ່ນຮັບຮູ້ເມື່ອ 
  ມີການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ; ແລະ

 (iii) ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າຈັດການ ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ.

(ຄ) ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດແມ່ນລວມມີ: (i) ເງິນສົດ, ແລະ (ii) ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ ແລະ ເງິນລົງທຶນໄລຍະສັ້ນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງໂດຍມີ
ອາຍຸຄົບກໍານົດ ຕ່ຳກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ 30 ວັນ ເຊິ່ງພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.

(ງ) ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມທີ່ທະນາຄານສະໜອງເງິນໃຫ້ລູກຄ້າ ສໍາລັບຈຸດປະສົງອື່ນຫຼາຍກວ່າໄດ້ກໍາໄລໃນໄລຍະສັ້ນ, ເຊິ່ງ
ສະແດງຍອດເຫຼືອຂອງເງິນຕົ້ນທຶນລົບເງິນແຮຄ່າເຊື່ອມມູນຕ່າ ສໍາລັບໜີ້ເສຍ ແລະ ໜີ້ສົງໄສຈະສູນ ຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ເພື່ອສະທ້ອນ
ມູນຄ່າວ່າຈະໄດ້ຮັບ.ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ຍົກເວັ້ນເງິນເບີກເກີນບັນຊີ, ແມ່ນສະແດງໄວ້ສະເພາະດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ.

(ຈ)  ເງິນແຮສໍາລັບໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ(“NPL”)

ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ 
ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ແລະ ສະບັບເລກທີ 256/ທຫລ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021.

ໃນປີຜ່ານມາ ທຫລ ໄດ້ອອກໜັງສື ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ  
COVID-19 ຕໍ່ສະຖານະການເງິນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 256/ທຫລ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021.
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນລູກຄ້າເງິນກູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນ
ໃໝ່

1. ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງີນ ເລື່ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປັບຫຼຸດອັນຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າ  
 ທໍານຽມໃຫ້ລູກໜີ້ ຕາມທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ;
2. ສະໜອງເງີນກູ້ບ້ວງໃຫມ່ ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລີດ;

3. ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງີນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ 
 ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງີນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງ
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ທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 512/ທຫລ, ລົງວັນທີ 29/06/2018, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງີນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງ
ສະຖາບັນການເງີນຈຸລະພາກສະບັບເລກທີ 02/ທຫລ, ລົງວັນທີ 04/02/2015 ແລະ ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງີນ
ຝາກປະຫຍັດ ສະບັບເລກທີ 03/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20/06/2008 ດັ່ງນີ້: 

 (1) ການຈັກຊັ້ນໜີ້ພາຍຫຼັງການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແມ່ນໃຫ້ຮັກສາໄວ້ຊັ້ນເດີມ, ລູກໜີ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນໜີ້ຕ້ອງ 
  ທວງຍາກ ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 2020 ເປັນຕົນມາ ສາມາດຈັດຊັ້ນເປັນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່;

 (2) ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດເກີນສອງຄັ້ງ;

 (3) ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງີນ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອບ້ວງໃຫມ່ ເພື່ອເປັນທຶນໝູນວຽນເສີມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ 
  ລູກໜີ້ທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບ ທີ່ຖືກຈັກຊັ້ນເປັນໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາດຕະການ:

  1. ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍກໍານົດອາຍຸສັນຍາ ຫຼື ງວດຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, 
  ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຄືນໃຫມ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງລູກໜີ້. ໃນນັ້ນ, ໃຫ້ມີໄລຍະເວລາ 
  ປອດໜີ້ ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ເປັນເວລາ 1 ປີ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້;

  2. ສະໜອງເງີນກູ້ບ້ວງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ;
  ນະໂຍບາຍເພີ່ມເຕີມຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 256/ທຫລ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021

  - ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ເງິນຝາກ ຄວນເລື່ອນການຊໍາລະຄືນທັງຕົ້ນທຶນ  
  ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສິນເຊື່ອ (ປະເພດສິນເຊື່ອເພື່ອບໍລິໂພກ) ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນ 
  ກໍລະກົດ 2021 ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ເງື່ອນໄຂການພິຈາລະນາ:

  - ລູກຄ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍການຊໍາລະໜີ້ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ 
  ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າຈ້າງ ຫຼື ເງີນທີ່ໄດ້ມາຈາກພາກສ່ວນອື່ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊໍາລະຄ່າໜີ້ຄືນໄດ້ດ້ວຍການຢັ້ງຢືນ 
  ຈາກນາຍຈ້າງ.

  - ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກການເຮັດທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນຈະພິຈາລະນາ 
  ຈາກສະຖານະການເງິນ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງ. 

ກົດລະບຽບ 512/ທຫລ ນໍາໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອີງຕາມກົດລະບຽບການຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 512/ທຫລ (“ທຫລ 512”) ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2018 ແລະ ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນ 
ທີ 1 ຕຸລາ 2018, ທະນາຄານຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນແຮສໍາລັບຂາດທຶນຈາກການເສື່ອມຄ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເງິນກູ້ຈະແຍກອອກເປັນຊັ້ນ 
ໜີ້ປົກກະຕິ ຫຼື ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ຫຼື ເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ,ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະທີ່ຄ້າງຊໍາລະເງິນ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ, ເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນໜີ້ 
ປົກກະຕິ (ກຸ່ມA) ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ປົກກະຕິ, ເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ ່(ກຸ່ມB) ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ຊັ້ນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່  
ແລະ ຊັ້ນເງິນກູ້ທີ່ໜີ້ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ (ກຸ່ມC) ຫຼື ໜີ້ສົງໄສ (ກຸ່ມD), ຫຼື ໜີ້ສູນ (ກຸ່ມE) ແມ່ນຖືວ່າເປັນເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ.

ອີງຕາມ ລະບຽບການ 512/ທຫລ, ທະນາຄານຈະໄດ້ຫັກເງິນແຮທົ່ວໄປໃນອັດຕາ 0,5% ຂອງຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ຊັ້ນປົກກະຕິໃນມື້ທີ່ລາຍງານ, ເຊັ່ນ
ດຽວກັນນັ້ນ, ເງິນແຮສະເພາະສໍາລັບເງິນກູ້ຊັ້ນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່, ຊັ້ນຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ, ຊັ້ນສົງໄສ ແລະ ຊັ້ນໜີ້ສູນ ແມ່ນກໍານົດຂຶ້ນໂດຍການ
ຄູນຍອດຄົງເຫຼືອຂອງແຕ່ລະລາຍການເງິນກູ້ລົບໃຫ້ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ (ຖ້າມີ) ຕາມລະບຽບຂອງ ທຫລ ກັບອັດຕາຂອງເງິນແຮຂອງເງິນກູ້
ແຕ່ລະຊັ້ນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການຈັດຊັ້ນໜີ້             ຈໍານວນມື້ເກີນກໍານົດຈ່າຍ            ອັດຕາເງິນແຮ

ໜີ້ປົກກະຕິ (A)

ໜີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (B)

ໜີ້ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ (C)

ໜີ້ສົງໄສ (D)

ໜີ້ສູນ (E)

0 – 29 ວັນ

30 – 89 ວັນ

90 – 179 ວັນ

180 – 359 ວັນ

ຫຼາຍກວ່າ 360 ວັນ

0,5%

3%

20%

50%

100%

ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງຜົນປະໂຫຍດຈາກຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ລະບຽບການ 512/ທຫລ ມີດັ່ງນີ້:
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ໃນການປ່ຽນແປງຂອງເງິນແຮສໍາລັບເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແມ່ນຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ “ລາຍຈ່າຍເງິນແຮສະ 
ເພາະສຸດທິ”, ຄັງເງິນແຮສະສົມສະເພາະທີ່ຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ “ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະ 
ເພາະສຸດທິ”.

ອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຖ້າມີການປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮທົ່ວໄປສໍາລັບກິດຈະກໍາສິນ 
ເຊື່ອ ຈະບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານເປັນ “ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານອື່ນໆ”, ສໍາລັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ ແລະ ລາຍຮັບ 
ອື່ນໆ ຈາກການດໍາເນີນງານ, ສໍາລັບການປີ້ນກັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ ແລະ ຍອດເຫຼືອຂອງເງິນແຮທົ່ວໄປທີ່ປິ້ນກັບຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍ 
ງານຖານະທາງການເງິນເປັນ “ເງິນແຮທົ່ວໄປສໍາລັບກິດຈະກໍາການປ່ອຍສິນເຊື່ອ” ພາຍໃຕ້ທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງ ຂອງທະນາຄານ.

(ສ) ການລ້າງໜີ້ສູນ

ອີງຕາມລະບຽບການ 512/ທຫລ, ເງິນກູ້ຈະຖືກລ້າງອອກບໍ່ໃຫ້ກາຍ 90 ວັນ ຫຼັງຈາກຖືກຈັດປະເພດໃຫ້ເປັນໜີ້ສູນ.

ເງິນກູ້ທີ່ຖືກລ້າງອອກ ແມ່ນໃຫ້ບັນທຶກຢູ່ນອກໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ລວບລວມ, ຈໍານວນເງິນທີ່ເກັບໄດ້ຈາກເງິນກູ້ທີ່
ລ້າງອອກກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ລວມທັງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນຂອງເງິນກູ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງຖຶກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນ
ງານເມື່ອມີການຮັບເກີດຂຶ້ນ.

(ຊ) ເງິນແຮ ສໍາລັບພາລະຜູູກພັນນອກໃບສະຫຼຸບຊັບບັດ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 512/ທຫລ, ທະນາຄານ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຫັກເງິນແຮ ສໍາລັບພາລະຜູກພັນນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ຍົກເວັ້ນ ໃນ
ກໍລະນີທະນາຄານໄດ້ເຮັດສັນຍາຄ້ຳປະກັນຈ່າຍເງິນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຂອງການຈ່າຍເງິນ ແມ່ນຖືກຈັດປະເພດ ແລະ ຫັກເງິນ
ແຮສໍາລັບໜີ້ສູນ ຕາມນະໂຍບາຍບັນຊີ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ ໃນບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍທີ່ 3 (ຈ).

ປະເພດຫຼັກຊັບ ຄ້ຳປະກັນ ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ
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80%
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75%

80%

75%

70%

95%

90%

40%

(ກ) ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ
        - ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້
        - ບໍ່ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກູ້
(ຂ) ທອງຄໍາທີ່ຮັກສາຢູ່ໃນທະນາຄານ
(ຄ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ 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) ໜັງສືຄໍາ້ປະກັນ ຫຼື ໜັງສືຄໍາ້ປະກັນທະນາຄານ
(ຊ) ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງຜົນປະໂຫຍດຈາກຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ລະບຽບການ 512/ທຫລ ມີດັ່ງນີ້:
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(ຍ) ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ

ການລົງທຶນໃນຫຼັບຊັບຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ ແມ່ນຫຼັກຊັບປະເພດໜີ້ທີ່ມີກໍານົດການຊໍາລະ ແລະ ໄດ້ກໍານົດວັນຄົບກໍານົດໄວ້ແລ້ວ ເຊິ່ງທາງທະນາຄານ
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ສາມາດຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ, ເມື່ອຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວຖືກຂາຍກ່ອນວັນຄົບກໍານົດແມ່ນຈະໄດ້
ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເປັນຫຼັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຄ້າ ຫຼື ຫຼັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພື່ອຂາຍ.

ຫຼັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີຕາມມູນຄ່າຕົ້ນທຶນເດີມ, ສ່ວນ
ເກີນ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດທີ່ເກີດຈາກການຈັດຊື້ຫຼັກຊັບແມ່ນຖືກແບ່ງສ່ວນເຂົ້າໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ແບບວິທິສະເໝີຕົວຕາມ
ໄລຍະເວລາຈາກມື້ທີ່ຊື້ຫາມື້ທີ່ຄົບກໍານົດ.

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

(ດ) ການລົງທຶນໃນຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຫົວໜ່ວຍທີ່ນັກລົງທຶນມີອິດທິພົນທີ່ມີສາລະສໍາຄັນຕໍ່ກັບຫົວໜ່ວຍນັ້ນໆ  ແຕ່ບໍ່ມີອໍານາດໃນການຄວບຄຸມຕໍ່ນະໂຍບາຍ
ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານ. 

ຖ້າຫາກຫົວໜ່ວຍນັ້ນໄດ້ຖືຄອງ, ໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າການຖືຄອງຜ່ານບໍລິສັດຍ່ອຍ), ໂດຍຖືຄອງ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫຼື ມີສິດ
ການອອກສຽງຫຼາຍກວ່າ, ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ມີສາລະສໍາຄັນ, ຍົກເວັ້ນວ່າມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. 

ບົດລາຍງານການເງິນນີ້ໄດ້ລວມເອົາຮຸ້ນຂອງທະນາຄານທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການຖືຄອງຮຸ້ນ
ທາງບັນຊີ,  ນັບຈາກມື້ທີ່ມີການຮັບຮູ້ອິດທິພົນທີ່ມີສາລະສໍາຄັນຕໍ່ກັບຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ.
 
(ຕ) ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ລວມມີ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນປະກອບມີ ອາຄານ ແລະ ສ່ວນປັບປຸງ, ເຄື່ອງໃຊ້
ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ້ ແລະ ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ, ແລະ ຍານພາຫານະ, ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນປະກອບມີຊອຟແວຣ໌ຄອມພິວເຕີ.

ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານດ້ວຍຕົ້ນທຶນ ລົບໃຫ້ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ເເລະ ຄ່າເຊື່ອມສະສົມ, (ຖ້າມີ).
ຕົ້ນທຶນຂອງຊັບສິນປະກອບດ້ວຍມູນຄ່າຊື້ ບວກກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງກົງອື່ນໆ ໃນການເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການຊື້ເພີ່ມເຕີມ, ການປັບປຸງ ແລະ ການຕໍ່ອາຍຸແມ່ນຈະຖືກຕີເປັນຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຄ່າ
ສ້ອມແປງແມ່ນຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ.

ເມື່ອຊັບສົມບັດຖືກຂາຍ ຫຼື ຖືກສະສາງ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຈະຖືກສະສາງຈາກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ຖ້າຫາກມີກໍາໄລ ຫຼື 
ຂາດທຶນ ທີ່ມາຈາກການສະສາງແມ່ນຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ.
 
(ຖ) ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ຕາມວິທີຄິດໄລ່ແບບສະເໝີຕົວ ໃນອັດຕາທີ່ກໍານົດໃຊ້ຕໍ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້ທີ່ຄາດ 
ຄະເນຂອງຊັບສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນ ອີງຕາມກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 70/ສພຊ ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປ ເຊິ່ງອອກໂດຍປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ອັດຕາຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມປະຈໍາປີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ປະເພດ        ອັດຕາຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ       50%

ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ       20%

ເຟີນິເຈີ ແລະ ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ      20%

ຍານພາຫະນະ        20%



19ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2021

(ທ) ຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2018, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ຄັງສໍາຮອງກໍາໄລສຸດທິ ດັ່ງນີ້:

• ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ.
• ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອື່ນໆ.

ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013, ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄັງ
ສໍາຮອງຕາມລະບຽບການຢ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງກໍາໄລຫຼັງອາກອນແຕ່ລະປີ, ເມື່ອຄັງສໍາຮອງນີ້ມີເງິນສະສົມໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງທຶນຈົດທະບຽນຂອງ
ທະນາຄານແລ້ວທະນາຄານສາມາດໂຈະການຫັກເງິນເຂົ້າຄັງສໍາຮອງດັ່ງກ່າວ.

(ນ) ອາກອນ

ອາກອນຖືກຄິດໄລ່ຈາກກໍາໄລໃນປີປັດຈຸບັນ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນວ່າດ້ວຍການເກັບອາກອນພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ທະນາຄານ
ຕ້ອງຈ່າຍອາກອນໃນອັດຕາ 20% ຂອງກໍາໄລກ່ອນອາກອນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ ລົງ
ວັນທີ 18 ມີຖຸນາ 2019. ການແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ, ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້
ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ງອາດຈະແປຄວາມໄດ້ເປັນຫຼາຍຢ່າງ, ຈໍານວນທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່ 
ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນກັບການໄລ່ລຽງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.

(ບ) ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ
ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ

ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ ແມ່ນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງທະນາຄານທີ່ກະສຽນອາຍຸ ໂດຍເງິນສໍາຮອງກະສຽນທີ່ທະນາຄານໄດ້
ສ້າງໄວ້. ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ທະນາຄານສົມທົບ 6% ແລະ ພະນັກງານສົມທົບ 4% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານເຂົ້າໄປໃນກອງທຶນ 
(ຈໍານວນສູງສຸດທີ່ທະນາຄານຈະສົມທົບໃຫ້ກັບພະນັກງານຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນແມ່ນ 500 ໂດລາ). ຜົນປະໂຫຍດຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານແຕ່ລະ
ຄົນເມື່ອກະສຽນອາຍຸ. ທະນາຄານບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຜູກມັດເພີ່ມເຕີມກັບສິດຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ ສໍາລັບພະນັກງານນອກເໜືອຈາກນີ້.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເລີກຈ້າງ

ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ມາດຕາທີ 82 ເລກທີ 43/ສພຊ ທີ່ອະນຸມັດໂດຍປະທານປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ, ລົງວັນທີ28 ມັງກອນ 
2014 ທະນາຄານມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນອູດໜູນສໍາລັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງງານ ໃນກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ພະນັກງານຍັງຂາດຄວາມສາມາດພິເສດ ຫຼື ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກໄດ້;
• ຜູ້ຈ້າງງານມີການພິຈາລະນາ ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຈໍານວນຂອງພະນັກງານເພື່ອປັບປຸງການເຮັດວຽກພາຍໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ. 

ສໍາລັບການຍົກເລີກສັນຍາຈ້າງງານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍລະນີໃດໆທີ່ໃດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າອຸດໜູນການຍົກເລີກທີ່ຖືກຄິດ 
ໄລ່ບົນພື້ນຖານ 10% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບກ່ອນມື້ສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ, ໃນວັນທີ31 ທັນວາ 2020, ແມ່ນບໍ່ມີພະນັກງານຂອງທະນາ 
ຄານ ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງງານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້; ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານຈຶ່ງບໍ່ສ້າງເງິນແຮສໍາລັບເງິນອຸດໜູນເລີກຈ້າງງານໃນເອກະ 
ສານລາຍງານການເງິນ.

(ປ) ສັນຍາເຊົ່າ

ທະນາຄານປະເມີນວ່າ ສັນຍາທີ່ມີຢູ່ນັ້ນເປັນສັນຍາເຊົ່າຫຼືບໍ່. ຖ້າວ່າສັນຍານັ້ນເປັນສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າສັນຍານັ້ນບົ່ງບອກເຖິງສິດໃນການ
ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທີ່ລະບຸເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ໃນສັນຍານັ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງ.

ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຕາມສັນຍາເຊົ່າ

ທະນາຄານຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ໃນວັນທີທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຊົ່າ (ຕົວຢ່າງ ວັນທີ ທີ່ຊັບສິນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້). ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນນໍາສະເໜີ
ໂດຍການໃຊ້ລາຄາຕົ້ນທຶນ ລົບຄ່າເຊື່ອມລາຄາສະສົມ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການເຊື່ອມມູນຄ່າ ແລະ ປັບປຸງສໍາລັບການຕີມູນຄ່າໃໝ່ຂອງໜີ້ສິນຕາມ
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ສັນຍາເຊົ່າ. ຕົ້ນທຶນຂອງສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແມ່ນລວມເຖິງໜີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົ່າທີ່ຮັບຮູ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງກົງກ່ຽວກັບສິດນໍາໃຊ້
ຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າເຊົ່າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ຫຼື ລົບໃຫ້ມູນຄ່າເຊົ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ.

ໜີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົ່າ

ນະວັນທີ່ເລີ່ມສັນຍາເຊົ່າ ທະນາຄານຈະຮັບຮູ້ໜີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົ່າ ເຊີ່ງວັດແທກດ້ວຍມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະຕາມສັນຍາ
ເຊົ່າຕະຫຼອດອາຍູສັນຍາເຊົ່າ. ເງິນຈ່າຍຄ່າເຊົ່າທີ່ລວມທັງລາຄາໃຊ້ສິດຂອງຕົວເລືອກການຊື້ຕາມສົມຄວນທີ່ທະນາຄານຈະໃຊ້ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າ
ປັບໃໝສໍາລັບການຍົກເລືອກສັນຍາເຊົ່າ, ຖ້າຫາກໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົ່າສະທ້ອນໃຫ້ເຫ້ນວ່າ ທະນາຄານໃຊ້ສິດໃນການຍົກເລືອກສັນຍາ. 
ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າແບບຜັນແປທີ່ບໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບດັດຊະນີ ຫຼື ອັດຕາແມ່ນຈະຮັບຮູ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະເກີດຂື້ນເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າໃນສາງ) 
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເກີດເຫດການ ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊໍາລະເງິນ.

ໃນການຄໍານວນມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຄ່າເຊົ່າ, ທະນາຄານໃຊ້ອັດຕາສະເລ່ຍຖ່ວງນ້ຳໜັກຂອງເງິນຝາກປະຈໍາໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເພາະວ່າອັດຕາດອກ 
ເບ້ຍບໍ່ສາມາດກໍານົດໃນສັນຍາເຊົ່າໄດ້ທັນທີ. ຫຼັງຈາກວັນທີມີພັນທະຕໍ່ສັນຍາເຊົ່າ, ຈໍານວນໜີ້ສິນຕາມສັນຍເຊົ່າ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງດອກເບ້ຍ ແລະ ການຫຼຸດລົງສໍາລັບຄ່າເຊົ່າທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປ. ນອກຈາກນີ້, ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງໜີ້ສິນສັນຍາເຊົ່າຈະຖືກວັດ
ແທກມຸນຄ່າຖ້າຫາກມີການແກ້ໄຂ, ປ່ຽນແປງໃນການຊໍາລະເງິນຕາມສັນຍາເຊົ່າ (ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງການຊໍາລະເງິນໃນອານາຄົດ ເຊິ່ງເປັນຜົນ
ມາຈາກການປ່ຽນແປງດັດຊະນີ ຫຼື ອັດຕາທີ່ໃຊ້ໃນການກໍານົດດັ່ງກ່າວຄືການຊໍາລະເງິນຕາມສັນຍາເຊົ່າ) ຫຼື ການປ່ຽນແປງໃນການປະເມີນສິດໃນ
ການເລືອກຊື້ຊັບສິນທີ່ຕິດພັນ.

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

4. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ສຸດທິ

5. ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສຸດທິ

2021

2021

2020

2020

117.899

511.193

9.212

638.304

(113.048)

(454.863)

(567.911)

70.393

 2.878 

 24.197 

 1.497 

 16.981 

 45.553 

 (359) 

(437) 

 (796) 

44.757

93.622

455.962

22.405

571.989

(96.374)

(365.237)

(461.611)

110.378

3.644

25.350

1.200

16.864

47.058

(260)

(542)

(802)

46.256

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄືຈາກ:
ທຸລະກໍາລະຫວ່າງທະນາຄານ
ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄື ສໍາລັບ:
ການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງທະນາຄານ
ເງິນຝາກລູກຄ້າ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຄ້າຍຄື ສຸດທິ

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

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

ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການສຸດທິ



21ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2021

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

6. ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ

7. ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ

8. ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ

9. ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ

10. ເງິນສົດໃນຄັງ

 4.107  

 923 

 893 

 537 

 1.316 

 4.581 

 1.187 

 1.973 

 1 

 1.047 

 2.025 

4.723

12.608

35.921

114.140

7.049

19.841

141.030

29.011

69.099

98.110

114.376

15.963

130.339

30.081

19.447

49.528

2.950

984

1.381

1.747

1.324

5.102

965

1.841

-

667

1.277

4.512

7.392

30.142

58.123

4.676

20.890

83.689

38.028

60.507

98.535

56.477

14.938

71.415

27.742

18.221

45.963

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

ລາຍຈ່າຍເງິນແຮທົ່ວໄປ (ບົດອະທິບາຍ 14.2)
ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ

ເງິນສົດໃນຄັງເປັນກີບ
ເງິນສົດໃນຄັງທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ເກັບຄືນເງິນແຮທົ່ວໄປສໍາລັບຂາດທຶນສິນເຊື່ອ
ລາຍຮັບອື່ນໆ

ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນເດືອນ
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ

2021

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

2020
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11. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)

12. ເງິນຝາກຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ

13. ເງິນລົງທຶນ
13. (ກ) ເງິນລົງທຶນໃນພັນທະບັດ

1.181.935

173.800

72.042

1.427.777

324.000

324.000

587.799

213.876

294

801.969

278.130

278.130

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (*)
ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ

ພັນທະບັດແປງສະພາບ*

ເງິນຝາກກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລວມມີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ, ເງິນຝາກດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນບໍ່ມີດອກເບ້ຍ.

(*) ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄັງສະສົມເງິນສົດໄວ້ກັບທຫລ ໃນຮູບແບບເງິນແຮ 
ຝາກບັງຄັບເຊິ່ງຖືກຄິດໄລ່ໃນອັດຕາ 4,00% ສໍາລັບເງິນກີບ ແລະ 8,00% ສໍາລັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (2019: 5,00% ແລະ 10,00%) 
ໃນທຸກໆ 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຂອງຍອດເງິນຝາກລູກຄ້າທີ່ມີກໍານົດຕ່ຳກວ່າ 12 ເດືອນ, ພາຍໃນປີທະນາຄານໄດ້ຮັກສາເງິນແຮຝາກບັງຄັບເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ ທຫລ.

215.206

188.044

187.432

612

27.162

14.890

1.083

34

3.467

7.688

75.000

20.000

-

35.000

20.000

-

290.206

379.408

42.408

41.935

473

337.000

266.387

5.222

20

2.736

62.635

99.500

-

18.500

61.000

-

20.000

478.908

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກກັບທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົມ (ທຄຕລ)
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (ທຮພ)

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານຕ່າງປະທດ
ທະນາຄານ Standard Chartered,ນິວຢອກ
ທະນາຄານ Standard Chartered, ບາງກອກ
ທະນາຄານ Standard Chartered, ແຟັງເຟີດ
ທະນາຄານ ເຄບີ ກຸກມິນ, ເກົາຫຼີ
ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈໍາກັດ ມະຫາຊົນ, ກຸງເທບ

ເງິນຝາກມີກໍານົດ
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈໍາກັດ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ ສາຂາລາວ ຈໍາກັດ
ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ
ທະນາູຄານ ຮຸ້ນສ່ວນການຄ້າທະຫານ ສາຂາລາວ
ທະນາຄານ ກະສິກອນ ຈໍາກັດ

2021

2021

2021

2020

2020

2020

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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5.610.261

(30,080)

5.580.181 

4,68%-13,00%

4,00%-24,12%

6,00%-12,00%

20.519

1.815

22.334

3.383

25.717

5.127.138

(34.771)

5.092.367

5,00%-15,15%

5,88%-24,36%

6,00%-11,00%

18.767

839

19.606

913

20.519

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
ຫັກເງິນແຮໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ (ບົດອະທິບາຍ 14.2)

ເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນບາດ

ຍອດເຫຼືອ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 
ສ່ວນແບ່ງກໍາໄລ ຈົນເຖິງ 31 ທັນວາ

ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຍອດເຫຼືອ ວັນທີ 31 ທັນວາ 

13. (ຂ) ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ

ລາຍການການເຄື່ອນໄຫວໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ

25.717

25.717

20.519

20.519

ການລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ*

(*) ໃນລະຫວ່າງປີ 2018, ທະນາຄານໄດ້ເຮັດສັນຍາຊື້ພັນທະບັດແປງສະພາບຈາກ LMVC Holdings, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍຂອງເກາະເຄແມນ, ເຊິ່ງມີໄລຍະ 3 ປີ.

ໃນປີປັດຈຸບັນ, ຄະນະອໍານວຍການທະນາຄານອິນດູຈີນ ຈໍາກັດ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະປ່ຽນພັນທະບັດແປງສະພາບຂອງ LVMC Holdings ເປັນຫຸ້ນ
ສາມັນທີ່ຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດ.

(*)ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2018, ທະນາຄານ ລົງທຶນ 18.185 ລ້ານກີບ ເພື່ອຖືຮຸ້ນ 10% ໃນທະນາຄານ KB Daehan Specialized, ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນຮ້ອງ

ວ່າ Tomato Specialized Bank Limited ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ. ທະນາຄານໄດ້ປະເມີນມູນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ

ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນໂດຍພິຈາລະນາຈາກມູນຄ່າການໃຊ້ງານ ການຄໍານວນນີ້ໃຊ້ວິທີຄິດຫຼຸດກະແສເງິນສົດ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກສົມມຸດຕິຖານ

ບາງປະ ການມູນຄ່າທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນສູງກວ່າມູນຄ່າຕາມບັນຊີຈຶ່ງບໍ່ມີການບັນທຶກການດ້ອຍຄ່າ.

ໃນລະຫວ່າງປີ 2019, ທຶນຮຸ້ນສ່ວນຂອງ KB Daehan ໄດ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຈາກ 18.750.000 ໂດລາ ເປັນ 43.750.000 ໂດລາ. ຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ

ຈາກການລົງທຶນແມ່ນຫຼຸດລົງ ຈາກ 10,00% ເປັນ 4,29%.

14. ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິ
14.1 ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ

ແຍກຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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1.294.592

3.731.478

584.191

5.610.261

1.228.316

3.417.038

481.784

5.127.138

ເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນບາດ

ແຍກຕາມສະກຸນເງິນ

2021 2020

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

5.351.599

178.019

51.938

28.705

-

5.610.261

34.771

148.736

(148.028)

(2.310)

(3.089)

30.080

24.009

114.140

(114.376)

2.985

26.758

 584 

 3.491 

 11.745 

 15.820 

4.801.630

220.199

81.830

23.479

-

5.127.138

12.223

98.184

(73.662)

(2.049)

75

34.771

21.613

58.123

(56.477)

750

24.009

429

41

12.623

13.093

ເງິນກູ້ໜີ້ປົກກະຕິ
- ໜີ້ປົກກະຕິຫຼື 
- ໜິ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ເງິນກູ້ໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
- ໜີ້ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ
- ໜີ້ຕ້ອງສົງໄສ
- ໜີ້ສູນ

ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ
ເງິນແຮໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປີ
ຈົດອອກໜີ້ເສຍ
ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ

ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ
ເງິນແຮໃນປີ
ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປີ
ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ

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

ແຍກຕາມປະເພດເງິນກູ້

14.2  ເງິນແຮສໍາລັບກິດຈະກໍາສິນເຊື່ອ

(i)  ເງິນແຮສະເພາະສໍາລັບກິດຈະກໍາສິນເຊື່ອ

(ii)  ເງິນແຮທົ່ວໄປສໍາລັບກິດຈະກໍາສິນເຊື່ອ

15. ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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ລວມ
(ລ້ານກີບ)

ຍານພາຫະນະ
(ລ້ານກີບ)

ທີ່ດິນ
(ລ້ານກີບ)

ເຟີນີເຈີ ແລະ 
ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງ (ລ້ານກີບ)

ອຸປະກອນຫ້ອງການ
(ລ້ານກີບ)

 17.373 

 389 

(470)

 17.292 

16.944 

 234 

(470)

 16.708 

429 

 584 

 1.055 

 -   

 -   

 -   

 (7) 

1.048

313 

 189 

-

(7)

 495 

742

 553 

 -   

 1.500 

 1.036 

 -   

 -   

2.536

-

-

-

-

-

-

2.536

 30.204 

 560 

 97 

 (182) 

 -   

30.679

22.350 

 2.808 

 (110)

-

 25.048 

7.854

 5.631 

 41

 5.641 

 (2.191)

 3.491 

 17.076 

 297 

-

 17.373 

16.792 

 99 

-

 16.792 

2.331 

 284 

 62.524 

 2.190 

 1.132 

 (182) 

 (7) 

65.657

49.901 

 4.130 

 (110)

 (7)   

 53.914 

12.623 

 11.745 

 31.265 

 130 

 -   

 -   

 -   

31.395

27.238

 1.133 

-

-

 28.371 

4.027 

 3.025

3.754

463

(4.176)

41

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

ຕົ້ນທຶນ
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021
ການໂອນຊັບສິນ
ເພີ້ມເຂົ້າ
ຫັກອອກ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021
ຫັກພາຍໃນປີ
ຫັກອອກ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021
ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອ ສຸດທິ
1 ມັງກອນ 2021
31 ທັນວາ 2021

ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ
ລາຍການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນປີ
- ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງປີ
- ໂອນໄປເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ຍອດເຫຼືອທ້າຍງວດ

15.1 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ

15.3 ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

15.2 ວຽກລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ

2021

2021

2020

2020

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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123.023

 19.592 

 (152) 

142.463

14.002

6.704

(81)

20.625

109.021

121.838

4.723

6.704

11.427

123.023

-

-

123.023

6.620

7.382

-

14.002

116.403

109.021

4.512

7.382

11.894

ຕົ້ນທຶນ
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 
ຮັບເຂົ້າເພີ່ມພາຍໃນປີ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ
ໃນວັນທີ 1ມັງກອນ 
ຮັບເຂົ້າເພີ່ມພາຍໃນປີ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ
ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອ ສຸດທິ
1 ມັງກອນ
31 ທັນວາ

ດອກເບ້ຍຈາກໜີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົ່າ
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
ລວມ

16. ສັນຍາເຊົ່າ
(i) ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຕາມສັນຍາ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ທີ່ມີຕົວຕົນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(ii) ຮັບຮູ້ຈໍານວນຕາມກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ

1.055

-

-

-

1.055

108

-

205

-

-

-

313

947

742

27.021

3.241

(23)

(35)

30.204

19.783

(386)

3.027

(21)

(29)

(24)

22.350

7.238

7.854

58.730

4.176

(347)

(35)

62.524

45.434

-

4,849

(240)

(29)

(113)

49.901

13.296

12.623

30.654

935

(324)

-

31.265

25.543

386

1.617

(219)

-

(89)

27.238

5.111

4.027

ຕົ້ນທຶນ
ໃນວັນທີ 1ມັງ¬ກອນ 2020
ການໂອນຊັບສິນ
ຫັກອອກ
ສະສາງອອກ
ໃນວັນທີ 31ທັນວາ 2020
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020
ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່
ຫັກພາຍໃນປີ
ຫັກອອກ
ສະສາງອອກ
ອື່ນໆ
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອ ສຸດທິ
1 ມັງກອນ 2020
31 ທັນວາ 2020

2021

2021

ລວມ
(ລ້ານກີບ)

ຍານພາຫະນະ
(ລ້ານກີບ)

ເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄື່ອງ
ຕິດຕັ້ງ (ລ້ານກີບ)

ອຸປະກອນຫ້ອງການ
(ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

2020

2020
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17. ຊັບສິນອື່ນໆ

18. ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ

32.650

87.788

41.034

266.774

428.246

52.492

-

-

21.600

1.624

4

3.000

9

-

-

-

333

324

16.925

546

748

260

26

29

110

9

2

6.225

3

715

52.492

1.733

82.412

44.835

170.625

299.605

283.022

55,626

55.626

64.897

4.613

47

3.000

8

37.084

18.542

18.542

8.344

1.205

10.368

412

927

401

283

101

24

8

6

2.955

3

-

283.022

ເງິນຄ້ຳປະກັນຄ່າເຊົ່າ
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ລ່າຍຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ
ລາຍຮັບອື່ນໆ

ເງິນຝາກມີກໍານົດ ແລະ ກະແສລາຍວັນ

ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ

ທະນາຄານ ເຝີດຄອມເມີດໂຊ

ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ ຈໍາກັດ

ອາລິອັນສ ປະກັນໄພ ລາວ

ທະນາຄານ ການາດາ ລາວ ຈໍາກັດ

ສໍານັກງານກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ໂພເດັນຊ່ຽວ ປະກັນໄພຊີວິດຈໍາກັດ

ທະນາຄານ ສາຄອມແບັງ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນຍ 

ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ

ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ປະກັນໄພ

ບໍລິສັດ ກຸງສີ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ

ບໍລິສັດ ໂຄລາວດີເວີລົບປິງ ຈໍາກັດ

ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ

ບໍລິສັດ ເຄແອວດີ ຄອມພິວເຕີອີເລັກໂຕນິກຟາ ຈໍາກັດ

ຮ້ານ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຄໍາພັດ

ບໍລິສັດ ເຄບີ ໂຄລາວເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ

ຮ້ານ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ ວັນພອນ

ບໍລິສັດ ທະນະຊັບ ລິດຊິງແອນໄຟແນນ ຈໍາກັດ

ບໍລິສັດ ດີຈີບີ ລາວ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ

ບໍລິສັດ ແສງອາຣີ ໄມໂຄຣ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ

ບໍລິສັດ ລາວໂມບາຍມັນນີ ຈໍາກັດ

ເງິນຝາກມີກໍານົດຈາກ ທະນາຄານອື່ນແມ່ນ ມີກໍານົດແຕ່ 6 ຫາ 48 ເດືອນ ແລະ ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,80% ຕໍ່ປີ ສໍາລັບເງິນກີບ ແລະ 3,35% ຫາ 
5,50% ຕໍ່ປີ ສໍາລັບເງິນໂດລາ ແລະ 5,00% ຕໍ່ປີ ສໍາລັບເງິນບາດ.

2021 2020

2021

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

2020
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66.626

18.943

47.683

536.561

127.256

409.305

6.586.458

1.372.912

5.213.545

232.533

7.422.177

1.254

2.082

3.336

3.083

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ
ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ

1,89%-4,00%
1,25%-4,25%
1,25%-2,00%
3,45%-7,50%
2,95%-7,00%
2,35%-5,00%

131.016

21.295

109.721

385.774

109.177

276.597

5.271.546

1.126.272

4.145.274

385.418

6.173.754

3

367

370

6.613

ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ
ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ

1,89%-4,00%
1,25%-5,00%
1,25%-4,00%
3,00%-7,50%
3,95%-7,55%
2,95%-6,55%

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

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນເງິນເດືອນ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກໍາໄລ

ລາຍຈ່າຍອາກອນໃນປັດຈຸບັນ
ປີປັດຈຸບັນ

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

19. ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ
ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

20. ອາກອນ

20.1 ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກໍາໄລ

20.2 ອາກອນກໍາໄລ

ລາຍລະອຽດຂອງອາກອນກໍາໄລ ສໍາລັບປີ 2021 ແລະ ປີ 2020 ມີດັ່ງນີ້:

ອາກອນກໍາໄລທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍຮັບສັງລວມ

ແຍກຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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2021
ລ້ານກີບ

ອັດຕາ
(%)

ອັດຕາ
(%)

2020
ລ້ານກີບ

13.558

946

49.515

64.019

98.110

1.181.935

215.206

1.495.251

15.413

3.083

-

3.083

 

20

20

 

20

20

7.878

5.121

9.059

22.058

98.535

587.799

379.408

1.065.742

33.068

6.613

-

6.613

ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງພາຍນອກ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ພະນັກງານ
ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ

ເງິນສົດໃນຄັງ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບ ທຫລ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ກັບທະນາຄານອື່ນ

ອີງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ມາດຕາ 12 (ສະບັບປັບປຸງ), ສະບັບເລກທີິ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2018, ທະນາຄານທຸລະກິດ
ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທຶນຈົດທະບຽນຂັ້ນຕ່ຳແມ່ນຫ້າຮ້ອຍຕື້ກີບ ແລະ ບັນດາທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທຶນບໍ່ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 20% ໃນແຕ່ລະປີຈົນຄົບ
ພາຍໃນ 5 ປີ ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ທະນາຄານບໍ່ໄດ້ມີການເພີ່ມທຶນໃນລະຫວ່າງປີງົບປະມານ 2019-2020 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໄດ້
ຮັບການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຜ່ານໜັງສື
ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 53/ກຄທ, ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2020 ແລະ ສະບັບເລກທີ 17/ກຄທ, ລົງວັນທີ 7 ມັງກອນ 2021 ເພື່ອຂະຫຍາຍການເພີ່ມ
ທຶນຈົດທະບຽນ ພາຍໃນປີ 2021.
 
ສໍາລັບປີ 2021, ທະນາຄານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ່ານໜັງສືແຈ້ງການ. ສະບັບເລກທີ 705/ກຄທ, ລົງວັນທີ 13 
ທັນວາ 2021 ທີ່ລະບຸໃຫ້ເພີ່ມທຶນ ຈໍານວນ 71.748 ລ້ານກີບ ໂດຍໂອນຈາກກໍາໄລສະສົມຈໍານວນ 44.034 ລ້ານກີບ ແລະ ໂອນຈາກສ່ວນຜູ້ຖືຫຸ້ນ
ຈໍານວນ 27.714 ລ້ານກີບ.

ຮອດວັນທິ 31 ທັນວາ 2021 ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວຂອງທະນາຄານ ແມ່ນມີຈໍານວນທັງໝົດ 453.000 ລ້ານກີບ (ປີ 2020: ຈໍານວນ 381.252 
ລ້ານກີບ).

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ
ອັດຕາອາກອນກໍາໄລທີ່ນໍາໃຊ້
ຂອງບໍລິສັດ
ອື່ນໆ
ຍອດລວມ

ການແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາຄືນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນຢ່າງເປັນປະຈໍາ. ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ກົດ 

ໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດເຊິ່ງອາດຈະແປຄວາມໝາຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ. ຈໍານວນທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່ໃນ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບການໄລ່ລຽງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.

21. ໜີ້ສິນອື່ນໆ

23. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດ

22. ທຶນຈົດທະບຽນຖອກແລ້ວ

ສົມທຽບຜົນກະທົບຂອງອັດຕາອາກອນກໍາໄລ

2021

2021

2020

2020

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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  ກະກຽມໂດຍ    ຜູ້ອະນຸມັດໂດຍ

 
  
 ທ່ານ ນາງ ມະໄລພອນ ສັກສະຖິດ ທ່ານ ເຕ ຮົງ ເຮັງ
                  ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການເງິນ  ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່
              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
                         31 ມີນາ 2022

21.367

1.727

23.094

20.049

2.887

22.936

ເງິນເດືອນ
ໂບນັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ

24. ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກັບຜູ້ບໍລິຫານຫຼັກຂອງທະນາຄານ
ຜົນຕອບແທນໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານມີດັ່ງນີ້:

12.819

16.437

29.256

10.233

-

10.233

ພາຍໃນ 1 ປີ
1 ຫາ 5 ປີ

25. ພັນທະຕໍ່ກັບຄ່າເຊົ່າໃນການດໍາເນີນງານ

26.   ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງວັນທີໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ນອກເໜືອຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ໃນມື້ທີ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ມີເຫດການໃດທີ່
ສໍາຄັນເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຖານະທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021.

2021

2021

2020

2020

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)

31 ທັນວາ (ລ້ານກີບ)
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ບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາຂອງທະນາຄານ
4.1. ແຜ່ນທີ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາໃນປະເທດ

4.2.  ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາ
1.  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໜ່ວຍບໍລິການ ໂອໂຕຊິຕີ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານ ນາຄໍາ, ເມືອງ ສີ
ໂຄດຕະບອງ
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

ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫາດລາວ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນ 450ປີ, ບ້ານ ສະພັງເມິກ, 
ເມືອງໄຊທານີ

ພາກທີ 4

ສະຖານທຕ�ງຂອງເ�ືອຂາຍສາຂາ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສໍານັກງານໃຫຍ່

ໜ່ວຍບໍລິການ
ຊຽງຂວາງ

ສາຂາ
ປາກເຊ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ທ່າແຂກ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ອຸດົມໄຊ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ປາກຊັນ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ຫລວງນໍ້າທາ

ສາຂາ 
ສະຫວັນນະເຂດ

ໜ່ວຍບໍລິການ
ຫລວງພະບາງ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ 
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 1-3 ອາຄານ ໂຄລາວທາວເອີ I
ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານ ໜອງບອນ,
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ຕູ້ໄປສະນີ: 6029
ໂທ:  (+856-21) 455 000
ແຟັກ:  (+856-21) 455 111
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4.3 ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍສາຂາ

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

ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼວງນ້ຳທາ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ 
ໂທ: (+856-86) 212 256-7 ແຟັກ: (+856-86) 212 258

ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼວງພະບາງ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນພູວາວ, ບ້ານ ໂປ່ງຄໍາ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ
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 ນາລາວ, 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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ກິດຈະກໍາ ແລະ ງານຕ່າງໆ

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບທ້າຍປີ

ກິດຈະກໍາປີໃໝ່ລາວ

ພາກທີ 5
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ກິດຈະກໍາ ກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີ

ກິດຈະກໍາ ລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ ວາງແຜນ

ສັກວັກຊີນ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ COVID-19

ງານພົບປະສົນທະນາກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມການຄ້າອອນລາຍ ແລະ ການຊໍາລະເງິນຜ່ານທາງດີຈີຕອນ
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