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ຄໍຳເຫັນ ຂອງຄະນະຜ ູ້ບໍລ ິຫຳນ 

ຂ້າພະເຈົົ້າໃນນາມຄະນະຜ ູ້ບ ລຫິານ ທະນາຄານ ບ ຢອງ ລາວ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສ ງມາຍັງການນ າພັກ
ລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ໄດູ້ໃຫູ້ທິດຊີົ້ນ າ ເພ ີ່ອພັດທະນາຄານໃຫູ້ກ້າວໄກ ແລະ ທັນ
ສະໄຫມ. 

ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ ທະນາຄານໄດູ້ມີຄວາມບຸກບ ນຜ່ານຜ່າອຸປະສັກນາໆປະການ ແລະ ພັດທະນາຕົນ
ເອງໃຫູ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ສ້າງຄວາມເຊ ີ່ອຫມັົ້ນໃນການໃຫູ້ບ ລິການລ ກຄ້າ ແລະ ມີນະໂຍບາຍທີີ່
ດີ ເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານສາມາດສ້າງຕັົ້ງສາຂາໄດູ້ຫນ ີ່ງແຫ່ງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລວມກັບສ ານັກງານໃຫຍ່ເປັນ
ສອງສາຂາ. ທະນາຄານຈະສ້າງສາຍສ າພັນອັນດີງາມກັບລ ກຄ້າ, ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ, ອົງການຂອງພາກ
ເອກະຊົນຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຄຸູ້ມຄອງຂອງລັດ ເພ ີ່ອສ້າງປະສົບການທາງດ້ານທຸລະກິດໃຫູ້ມີຫລາກຫລາຍສີສັນ 
ແລະຫມັົ້ນຄົງ. ມີສາຍສ າພັນທີີ່ດີກ ເຫມ ອນມີພ ມຄຸູ້ມກັນທີີ່ດີໃນການທ າທຸລະກິດຄຽງຄ ່ກັບການຮ່ວມງານ ກັບ
ຫລາຍພາກສ່ວນ ຊ ີ່ງຈະເກີດມີປະສິດທິຜົນ ສ າລັບການແກູ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ທ້າທາຍທີີ່ຈະປະເຊີນຫນ້າກັບມັນ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊ ົ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ຫລ  ເອີົ້ນວ່າ ໂຄວິດ-19 
(COVID-19). 
 

ໃນໄລຍະ 1 ປີ ທີີ່ຜ່ານມາ ພະນັກງານທຸກຄົນໄດູ້ປະຕິບັດພາລະຫນ້າທີີ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີມານະອົດທົນ, ພາກ
ພຽນພະຍາຍາມ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮ່ວມມ ທຸກຢ່າງ ເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານສາມາດດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງກ້າວຫນ້າ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫນ້າເພິີ່ງພ ໃຈ ແລະ ມີກ າໄລຢ່າງຕ ີ່ເນ ີ່ອງ. ຈາກຜົນດັີ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຈ ີ່ງມີຄວາມພ ມໃຈທີີ່ໄດູ້ເປັນ
ສ່ວນຫນ ີ່ງປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກ ໄດູ້ກາຍມາເປັນຜ ູ້ໃຫູ້
ບ ລິການທາງດ້ານການເງິນທີີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ວຍການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ໂດຍຜ່ານການເຊ ີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ
ບ ລິສັດໃນເຄ ອເຊັີ່ນ ທະນາຄານບ ຢອງລາວ ຈ າກັດ ສ ານັກງານໃຫຍ່, ທະນາຄານບ ຢອງລາວ ຈ າກັດ ສາຂາດອນ
ຫນ ນ, ບ ລສິັດບ ຢອງລາວ ຈ າກັດ ແລະ ຊີເກມກອ໊ຟຄລັບ. 

ສຸດທ້າຍນີົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າໃນນາມຄະນະຜ ູ້ບ ລິຫານທະນາຄານ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລ ກຄ້າ
ທັງຫລາຍ, ຜ ູ້ຖ ຫຸູ້ນ, ຜ ູ້ນ າພັກ ລັດ ແລະ ພະນັກງານທະນາຄານໃຫູ້ຄວາມເຊ ີ່ອຫມັົ້ນ, ໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ ໃຫູ້ການ
ສະຫນັບສະຫນ ນຕ ີ່ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ຕະຫລອດມາ ຊ ີ່ງຄວາມເຊ ີ່ອຫມັົ້ນ, ຄວາມໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ ການ
ໃຫູ້ການສະນັບສະຫນ ນເຫລົີ່ານັົ້ນ ຈະກາຍມາເປັນພະລັງທີີ່ສ າຄັນຍິີ່ງສ າລັບຄະນະຜ ູ້ບ ລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທຸກ
ຄົນໃນການນ າເອົາທະນາຄານບ ຢອງລາວ ຈ າກັດໃຫູ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກ້າວຫນ້າຢ່າງບ ີ່ຢຸດຢັົ້ງ.  

ພ້ອມກັນນີົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າ ໃນນາມຄະນະຜ ູ້ບ ລິຫານທະນາຄານ ກ ຂ ອວຍໄຊໃຫູ້ພອນແດ່ ລ ກຄ້າທັງຫລາຍ, ຜ ູ້
ຖ ຫຸູ້ນ, ທ່ານຜ ູ້ນ າພັກ ລັດ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ ຈົີ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ມີສຸຂະພາບເຂັົ້ມແຂງ 
ປາຖະຫນາສິີ່ງໃດກ ຂ ໃຫູ້ໄດູ້ດັີ່ງຄ າມັກຄ າປາຖະຫນາ ແລະ ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນຫນ້າທີີ່ການງານທຸກປະການ. 

 

 

 

 

ທ່ານ ວ  ດົງ ຄຸນ 
ຜ ູ້ຈັດການທົີ່ວໄປ 
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ຂໍໍ້ມ ນ ທ  ົ່ວໄປ 

ທະນາຄານ ບ ຢອງລາວ ຈ າກັດ (“ທະນາຄານ”) ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊົນທີີ່ໄດູ້ຮັບການລົງທ ນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ  100%  ເຈົົ້າຂອງທະນາຄານແມ່ນ ບ ລິສັດ ບ ຢອງ ເຮົົ້າຊິງ ຈ າກັດ ເປັນບ ລິສັດກ ີ່ສ້າງ ເຊິີ່ງຕັົ້ງຢ ່ ເຊອຸລ
ປະເທດເກົາຫ ີໃຕູ້. 
 

ທະນາຄານໄດູ້ດ າເນີນງານຢ ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (”ສປປ ລາວ“) ພາຍໃຕູ້ໃບ
ອະນຸຍາດການລົງທ ນຕ່າງປະເທດສະບັບເລກທີ 267-11/ຜທ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2011 ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ແລະ ພາຍໃຕູ້ໃບອະນຸຍາດການດ າເນີນທຸລະກິດທະນາຄານ ເລກທີ: 26/
ທຫລ, ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2009 ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”). 
 

ທ ນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານໃນເບ ົ້ອງຕົົ້ນແມ່ນ 100,000,000,000 ກີບ. ທ ນຈົດທະບຽນທີີ່ຖອກແລູ້ວຂອງ
ທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ແມ່ນ 307,412,020,764 ກີບ (ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ແມ່ນ 
307,412,020,764 ກີບ). ທະນາຄານແມ່ນຢ ່ໃນຂັົ້ນຕອນການຮັບເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງ
ສ າລັບທ ນຈົດທະບຽນໃຫມ່. 
 

ການດ າເນີນທຸລະກິດຕົົ້ນຕ ຂອງທະນາຄານແມ່ນການໃຫູ້ບ ລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການບ ລິການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານການເງິນ. 

ທ  ົ່ຕ ັໍ້ງຂອງທະນ ຳຄຳນ : ຫນ່ວຍ 02, ຖະຫນົນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ,        
                               ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.  

  ໂທລະສັບ : (856 21) 454500; 454502.  
  ແຟັກ   : (856 21) 454501.  
  ອີເມວ  : booyoungbank@gmail.com  
  ເວັບໄຊ : www.booyoungbank.com 

 

ສ ະພຳບໍລິຫຳນ 
ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານຂອງທະນາຄານພາຍໃນປີ ແລະ ນະວັນທີ ທີີ່ອອກບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ປະກອບມີ: 
ຊ ົ່      ຕ ໍຳແ ຫນ ່ງ    
ທ່ານ ລີ ຈຸງ ກ ນ      ປະທານ     
ທ່ານ ລີ ຊຸງ ຮຸນ     ຮອງປະທານ    
ທ່ານ ລີ ເຊ ຮີ     ສະມາຊິກ    
ທ່ານ ກິມ ຊອກ ຈິນ    ສະມາຊິກ    
ທ່ານ ຄ າໄພ ປະເສີດ    ສະມາຊິກ  
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ຄະນ ະຜ ູ້ບໍລິຫຳນ 
ສະມາຊິກຂອງຄະນະຜ ູ້ບ ລິຫານໃນປສີິົ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ແລະ ນະວັນທີອອກເອກະສານລາຍງານ
ສະບັບນີົ້ ປະກອບມີ: 
ຊ ົ່     ຕ ໍຳແ ຫນ ່ງ   ວ ັນ ທ  ແ ຕ ່ງຕ ັໍ້ງ 
ທ່ານ ກິມ ຊອກ ຈິນ   ອ ານວຍການໃຫຍ່  07 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ວ  ດົງ ຄຸນ    ຜ ູ້ຈັດການທົີ່ວໄປ   09 ເມສາ 2013 
ທ່ານ ຂັນຕິກອນ ພອນສະຫວັດ  ຜ ູ້ຈັດການອາວຸໂສ   15 ທັນວາ 2015 
ທ່ານ ແສງອາລຸນ ຈັນທະນະສິນ  ຫົວຫນ້າຝ່າຍສິນເຊ ີ່ອ  07 ພ ດສະພາ 2013 
ທ່ານ ຈັນທອນ ຫານຊະນະ  ຫົວຫນ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 01 ກັນຍາ 2009 
 
ຕ  ວ ແທ ນ ທ ຳງກ  ດ ຫມ ຳ ຍ  
ຕົວແທນທາງກົດຫມາຍຂອງທະນາຄານສ າລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດ ວັນທີ  31 ທັນວາ 2019  ແລະ  ນະມ ົ້ອອກເອກະ 
ສານລາຍງານສະບັບນີົ້ແມ່ນ ທ່ານ ວ  ດົງ ຄຸນ - ຜ ູ້ຈັດການທົີ່ວໄປ. 
 
ນ ັກ ກວ ດ ສອ ບບັນ ຊ  
ນັກກວດສອບບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ນ ບ ລິສັດ ເອິນ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈ າກັດ.  
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ໂຄງຮ ່ຳງກ ຳນ ບໍລິຫຳນ ຂອງທ ະນຳຄຳນ ບ ຢອ ງລ ຳວ 
 
ທະນາຄານ ບ ຢອງ ລາວ ຈ າກັດ ລວມທັງພະນັກງານສາຂາມີທັງຫມົດ 27 ຄົນ, ເປັນຍິງ 12 ຄົນ, ໃນນີົ້ມີຜ ູ້ບ ລິຫານ
ເປັນຊາວຕ່າງປະເທດມີ 2 ທ່ານ, ອ ານວຍການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ, ແລະ ຜ ູ້ຈັດການທົີ່ວໄປ 1 ທ່ານ. 
 
ການບ ລິຫານຂອງທະນາຄານໄດູ້ແບ່ງເປັນ 7 ພະແນກຄ : ພະແນກບ ລິການລ ກຄາ້-ຄັງສາງ, ພະແນກສິນເຊ ີ່ອ, ພະ
ແນກບັນຊ-ີການເງິນ, ພະແນກການຕະຫລາດ, ພະແນກບ ລິຫານຫ້ອງການ-ບຸກຄະລາກອນ, ພະແນກໄອທີ, ພະ
ແນກທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງປະກອບມີ 4 ຄະນະກ າມະການຄ : 
ຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ-ບ ລິຫານທ ນ, ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານສິນເຊ ີ່ອ, ຄະນະກ າມະການກວດ
ສອບພາຍໃນ ແລະ ຄະນະກ າມະການຕ້ານການຟອກເງິນ. ທະນາຄານໄດູ້ກ ານົດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ຫນ້າທີີ່ 
ໃຫູ້ແຕ່ລະຄະນະ, ພະແນກຮບັຜິດຊອບ ເພ ີ່ອຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃຫູ້ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍ, ໃນການຄຸູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ (ລາຍລະອຽດໃຫູ້ເບິີ່ງຕາມໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ). 
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ໂຄງຮ ່ຳງກ ຳນ ຈັດ ຕ ັໍ້ງ  ທ ະນຳຄຳນ ບ ຢອ ງລ ຳວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະພຳ ບໍລິ ຫຳນ 

 

ຄະນ ະກໍຳມ ະກຳນ
ບໍລິຫຳນ ຄວຳມ ສ ່ຽງ -

ບໍລິຫຳນ ທ ຶນ 

 

ຄະນ ະກໍຳມ ະກຳນ
ບໍລິຫຳນ ສ ິນ ເຊ ົ່ອ 

 

ຄະນ ະອໍຳນ ວ ຍກ ຳນ , 
ຜ ູ້ຈັດ ກ ຳນ ສ ຳຂຳ 

 

ຄະນ ະກໍຳມ ະກຳນ
ກ ວ ດ ກ ຳພຳຍ ໃນ 

 

ຄະນ ະກໍຳມ ະກຳນ
ຕ ້ຳນ ກ ຳນ ຟອກ ເງິນ 

 

ພະແນກ
ບໍລິກຳນລ ກຄ້ຳ-

ຄັງສຳງ 

 

ພະແນກ 
ສິນເ ຊ ົ່ອ 

 

ພະແນກ 
ບັນຊ - ກຳນເ ງິນ 
 

ພະແນກ 
ກຳນຕະຫ ລຳດ 

 

ພະແນກ
ບໍລິຫ ຳນ

ຫ ້ອງກຳນ, ບຸກ
ຄະລຳກອນ 

 

ພະແນກ 
ໄອທ  

 

ພະແນກທ  ລະ
ກິດເງິນຕຳ

ຕ່ຳງປະເ ທ ດ 

 



ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 2019 | 6 
 

ທ ະນຳຄຳນ  ບ ຢ ອ ງ ລຳວ  ຈໍຳກ ັດ 
ບ ດລ ຳຍ ງຳນ ຄະນ ະບໍລ ິຫຳນ 
 
ຄະນະບ ລິຫານຂອງທະນາຄານ ບ ຢອງລາວ ຈ າກັດ (“ທະນາຄານ”), ມີຄວາມຍິນດີນ າສະເຫນີບົດລາຍງານ
ຂອງເຈົົ້າຂອງ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານປະຈ າປີ ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019. 

ຄວຳມ ຮ ັບຜິດຊອງຂອ ງຄະນ ະ ບໍລິຫຳນ ຕ ໍົ່ກ ັບເອ ກ ະສຳນ ລ ຳຍ ງຳນ ກ ຳນ ເງິນ 

ຄະນະບ ລິຫານຂອງທະນາຄານແມ່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງແຕ່ລະປີການ
ບັນຊີໃຫູ້ຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ລວມທັງຜົນປະກອບການ ແລະ 
ກະແສເງິນສົດເຄ ີ່ອນໄຫວພາຍໃນປີ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນດັີ່ງກ່າວ, ຄະນະບ ລິຫານ
ຂອງທະນາຄານຕ້ອງປະຕິບັດດັີ່ງນີົ້: 
 
 ຄັດເລ ອກເອົາບັນດານະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງສະຫມ ີ່າສະເຫມີ; 
 ພິຈາລະນະບັນດາລາຍການຄາດຄະເນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ລະອຽດຮອບດ້ານ; 
 ຖະແຫລງການວ່າບັນດາມາດຕະຖານບັນຊີທີີ່ເຫມາະສົມໄດູ້ຖ ກປະຕິບັດ, ທຸກຂ ົ້ຂັດແຍ່ງ ຫລ  ຂ ົ້ແຕກຕ່າງ 
    ທີີ່ສ າຄັນໃນທາງປະຕິບັດຕ ີ່ກັບມາດຕະຖານການບັນຊີຕ້ອງຖ ກນ າມາເປີດເຜີຍ ແລະ ອະທິບາຍຢ ່ໃນເອກະ 
    ສານລາຍງານການເງິນ;  ແລະ 
 ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນບົນພ ົ້ນຖານຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ, ຍົກເວັົ້ນໃນ 
    ກ ລະນີທີີ່ທະນາຄານຫາກຕັົ້ງຂ ົ້ສົມມຸດຖານ ຫລ  ຄາດຄະເນວ່າ ທະນາຄານບ ີ່ສາມາດດ າເນີນທຸລະກິດຕ ີ່ໄປ 
    ໄດູ້. 
 
ຄະນະບ ລິຫານຂອງທະນາຄານຮັບປະກັນວ່າ ການບັນທ ກບັນຊີໄດູ້ຖ ກປະຕິບັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ເຊິີ່ງໄດູ້ເປີດເຜີຍ 
ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານຢ່າງເຫມາະສົມ ໃນທຸກເວລາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການບັນທ ກບັນຊີແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບລະບົບການບັນຊີທີີ່ໄດູ້ນ າໃຊູ້. ຄະນະບ ລິຫານຂອງທະນາຄານຍັງຮັບຜິດຊອບຕ ີ່ການຮັກສາຊັບ
ສິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຕ້ອງມີຂັົ້ນຕອນທີີ່ເຫມາະສົມ ເພ ີ່ອປູ້ອງກັນ ແລະ ຄົົ້ນຫາການສ ົ້ໂກງ 
ແລະ ສິີ່ງທີີ່ຜິດປົກກະຕິອ ີ່ນໆ. 
 

ຄະນະບ ລິຫານຂອງທະນາຄານຂ ຢັົ້ງຢ ນວ່າໄດູ້ປະຕິບັດຕາມຂ ົ້ກ ານົດທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີົ້ ໃນການກະກຽມ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 
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ຖະແ ຫລ ງກ ຳນ ຂອງຄະນະບໍລ ິຫ ຳນ 

ຄະນະບ ລິຫານຂ ຖະແຫລງການວ່າ ໃນຄ າເຫັນຂອງຄະນະບ ລິຫານ ເອກະສານລາຍງານການເງິນທີີ່ໄດູ້ຕິດຄັດ
ມາກັບບົດລາຍງານຂອງຄະນະບ ລິຫານສະບັບນີົ້ ແມ່ນໄດູ້ຖ ກນ າສະເຫນີຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເປັນຈິງຕາມ
ຖານະທາງການເງິນຂອງທະນາຄານສ າລັບປີ ທີີ່ສິົ້ນສຸດນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ລວມທັງຜົນປະກອບການ 
ແລະ ກະແສເງິນສົດຂອງທະນາຄານພາຍໃນປີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍການບັນຊີ ແລະ ກົດລະບຽບທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ນ າສະເຫນີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີີ່ວາງອອກ ໂດຍທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເຫນີເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 

 

ໃນນາມ ແລະ ຕາງຫນ້າຄະນະບ ລິຫານ 

 

 

 

 

ທ່ານ ວ  ດົງ ຄຸນ 
ຜ ູ້ຈັດການທົີ່ວໄປ 
 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
26 ພ ດສະພາ 2020 
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ບ ດລ ຳຍ ງຳນ ຂອງນັກກ ວ ດສ ອ ບອິດ ສ ະຫຼ ະ 
ຮ ຽນ :  ເຈ  ໍ້ຳ ຂອງທ ະນຳຄຳນ  ບ ຢ ອ ງລ ຳວ  ຈໍຳກັດ 
ຄໍຳເຫັນ 
ພວກຂ້າພະເຈົົ້າໄດູ້ດ າເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ ບ ຢອງລາວ ຈ າກັດ 
(“ທະນາຄານ”) ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງິນນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019, ໃບລາຍງານຜົນ
ການດ າເນີນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົົ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ສ າລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດ
ວັນທີດັີ່ງກ່າວ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີີ່ປະກອບດ້ວຍບົດສະຫຼຸບຂອງ
ບັນດານະໂຍບາຍທາງບັນຊີທີີ່ສ າຄັນ. 
 

ໃນຄ າເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົົ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານໄດູ້ຖ ກກະກຽມ  ໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆທີີ່ໄດູ້ວາງອອກໂດຍທະນາ 
ຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເຫນີເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 
 

ພ ໍ້ນ ຖຳນ ກ ຳນ ອອ ກ ຄໍຳເຫນັ 

ພວກຂ້າພະເຈົົ້າໄດູ້ດ າເນີນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການກວດສອບ 
(ISAs). ບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົົ້າທີີ່ກ ານົດໄວູ້ພາຍໃຕູ້ບັນດາມາດຕະຖານເຫລົີ່ານັົ້ນ ໄດູ້
ຖ ກອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມໃນວັກ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍ
ງານການເງິນ” ຂອງບົດລາຍງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົົ້າ. ພວກຂ້າພະເຈົົ້າແມ່ນມີຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກ
ທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດຈັນຍາບັນທາງບັນຊີ ສ າລັບນັກວິຊາຊີບບັນຊີຂອງສະພາມາດຕະຖານສາກົນ
ດ້ານຈັນຍາບັນ (IESBA Code) ແລະ ບັນດາຂ ົ້ກ ານົດທາງດ້ານຈັນຍາບັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງພວກຂ້າພະເຈົົ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົົ້າຍງັໄດູ້ປະຕິບັດບັນດາ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານຈັນຍາບັນອ ີ່ນໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດຈັນຍາຂອງສະພານັກບັນຊີສາກົນ ແລະ 
ພວກຂ້າພະເຈົົ້າເຊ ີ່ອວ່າ ຫລັກຖານການກວດສອບທີີ່ພວກຂ້າພະເຈົົ້າໄດູ້ຮັບແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເຫມາະສົມເພ ີ່ອ
ເປັນພ ົ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການອອກຄ າເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົົ້າ. 
 

ບັນຫຳທ  ົ່ຄວ ນ ເອ  ຳໃຈໃສ່  

ພວກຂ້າພະເຈົົ້າສະເຫນີໃຫູ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີ 2 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນທີີ່
ໄດູ້ອະທິບາຍພ ົ້ນຖານຂອງການບັນຊີທີີ່ໄດູ້ຖ ກນ າໃຊູ້ໂດຍທະນາຄານ. ບັນດານະໂຍບາຍການບັນຊີເຫລົີ່ານີົ້
ແມ່ນບ ີ່ໄດູ້ມີຈຸດປະສົງທີີ່ຈະນ າສະເຫນີຖານະທາງການເງິນ, ຜົນການດ າເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສົດຂອງ
ທະນາຄານ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການບັນຊີສາກົນທີີ່ຍອມຮັບໂດຍທົີ່ວໄປ.  

ພວກຂ້າພະເຈົົ້າຍັງສະເຫນີໃຫູ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ບົດອະທິບາຍເລກທີ 19.3 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເຊິີ່ງ
ໄດູ້ອະທິບາຍຄ າຮ້ອງຂ ຈາກກະຊວງການເງິນ ເພ ີ່ອໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດຄິດໄລ່ອາກອນກ າໄລສ າລັບປ ີ
2016 ຫາ 2019 ແລະ ຜົນກະທົບທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ົ້ນຈາກລາຍການທີີ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ເປັນລາຍຈ່າຍໃນການ
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ຄິດໄລ່ ໃນໄລຍະເວລາດັີ່ງກ່າວ ທະນາຄານໄດູ້ຍັງບ ີ່ໄດູ້ຊີົ້ແຈງ ແລະ ລົງລາຍລະອຽດໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຄ າເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົົ້າແມ່ນບ ີ່ໄດູ້ສະແດງຄ າຄິດເຫັນແບບມີເງ ີ່ອນໄຂຕ ີ່ກັບບັນຫາເຫລົີ່ານີົ້. 

ຄວຳມ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງຄະນະ ບໍລິຫຳນ ຂອງທະນ ຳຄຳນ  ຕ ໍົ່ເອ ກ ະສ ຳນ ລ ຳຍ ງຳນກ ຳນ ເງິນ 

ຄະນະບ ລິຫານທະນາຄານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາລະບຽບການອ ີ່ນໆທີີ່ວາງອອກໂດຍ
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເຫນີເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
ແລະ ສ າລັບບັນດາການຄວບຄຸມພາຍໃນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ທາງຄະນະບ ລິຫານເຫັນວ່າ ວ່າມີຄວາມຈ າເປັນໃນການ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນໃຫູ້ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ປາສະຈາກຂ ົ້ຜິດພາດອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງ, ທີີ່ອາດຈະເກີດຈາກການສ ົ້ໂກງ ຫລ  ຂ ົ້ຜິດພາດຕ່າງໆ. 
 

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຄະນະບ ລິຫານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງທະນາຄານທາງດ້ານຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ, ການເປີດເຜີຍ ແລະ ນ າໃຊູ້
ພ ົ້ນຖານການບັນຊີວ່າດ້ວຍຫລັກການແຫ່ງຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ຈົນກວ່າທີີ່ທາງຄະນະ
ບ ລິຫານທະນາຄານຫາກເຫັນວ່າ ທຸລະກິດບ ີ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການດ າເນີນງານຕ ີ່ໄດູ້ ຫລ  ໃນກ ລະນີທາງ
ຄະນະບ ລິຫານທະນາຄານ ມີຈຸດປະສົງຢາກຍຸບເລີກ ຫລ  ຢຸດກິດຈະການ. 
 

ຄວຳມ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງນກັ ກ ວ ດສ ອ ບ ໃນກ ຳນ ກ ວດສ ອ ບເອ ກ ະສ ຳນ ລ ຳຍ ງຳນກ ຳນ ເງິນ 

ຈຸດປະສົງໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົົ້າແມ່ນເພ ີ່ອຮັບປະກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າ ເອກະສານລາຍ
ງານການເງິນ ໂດຍພາບລວມ ແມ່ນປາສະຈາກຂ ົ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງ, ບ ີ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນການສ ົ້ໂກງ ຫລ  
ຍ້ອນຂ ົ້ຜິດພາດຕາ່ງໆ ແລະ ເພ ີ່ອອອກບົດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫ ະທີີ່ປະກອບຄ າເຫັນຂອງພວກ
ຂ້າພະເຈົົ້າຕ ີ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ. ການຮັບປະກັນທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນການຮັບປະກັນໃນລະດັບສ ງ 
ແຕ່ບ ີ່ໄດູ້ຮັບປະກັນວ່າ ການກວດສອບທີີ່ໄດູ້ດ າເນີນໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການກວດ
ສອບຈະສາມາດກວດພົບຂ ົ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງ ທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ົ້ນໄດູ້ຕະຫລອດທັງຫມົດ.   ຂ ົ້ຜິດພາດ
ສາມາດ ເກີດຂ ົ້ນຈາກການສ ົ້ໂກງ ຫລ  ຂ ົ້ຜິດພາດຕ່າງໆ ແມ່ນຖ ກພິຈາລະນາວ່າ ສ າຄັນຈາກລາຍການດຽວ ຫລ  
ຫລາຍລາຍການລວມກັນແລະມີອິດທິພົນຕ ີ່ການຕັດສິນໃຈທາງເສດຖະກິດຂອງຜ ູ້ນ າໃຊູ້ເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນໃນການກວດສອບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນດ້ານກວດສອບ, ພວກຂ້າພະເຈົົ້າໄດູ້ໃຊູ້
ການຕັດສິນ ແລະ ວິນິໄສແບບມ ອາຊີບ ໃນຕະຫລອດການດ າເນີນການກວດສອບ. ພວກຂ້າພະເຈົົ້າຍັງໄດູ້. 
 

  ກ ານົດ ແລະ ປະເມີນບັນດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂ ົ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນບ ີ່ 
 ວ່າຈະເປັນຍ້ອນການສ ົ້ໂກງ ຫລ  ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດ າເນີນຂັົ້ນຕອນການກວດ 
 ສອບເພ ີ່ອຮອງຮັບບັນດາຄວາມສ່ຽງເຫລົີ່ານັົ້ນ ແລະ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າຈະໄດູ້ຮັບເອົາຫລັກຖານການກວດ 
 ສອບທີີ່ພຽງພ  ແລະ ເຫມາະສົມ ເພ ີ່ອເປັນພ ົ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການອອກຄ າເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົົ້າ. ຄວາມ 
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 ສ່ຽງຂອງການບ ີ່ສາມາດກວດພົບຂ ົ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງທີີ່ມີຜົນມາຈາກການສ ົ້ໂກງແມ່ນສ ງກວ່າ ຜົນທີີ່ 
 ມາຈາກຄວາມຜິດພາດ,   ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ  ການສ ົ້ໂກງ ອາດມີລວມມີການສົມຮ ູ້ຮ່ວມຄິດ, ການປອມແປງ, 
 ການລະເລີຍໂດຍຕັົ້ງໃຈ, ການບິດເບ ອນ ຫລ  ລະເມີດຫລັກການ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 
 

  ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ເພ ີ່ອອອກແບບຂັົ້ນຕອນ
ການກວດສອບທີີ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບການຕ່າງໆ  ແຕ່ບ ີ່ໄດູ້ມີຈຸດປະສົງ  ເພ ີ່ອສະແດງຄ າເຫັນກ່ຽວກັບ
ປະສິດທິພາບຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານ. 

 

  ສະຫລ ບ ກ່ຽວກັບຄວາມເຫມາະສົມຂອງການນ າໃຊູ້ພ ົ້ນຖານຂອງບັນຊີກ່ຽວ     ວ່າດ້ວຍຫລັກການແຫ່ງ 
     ຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງຄະນະບ ລິຫານ ໂດຍອີງຕາມຫລັກຖານການກວດສອບທີີ່
ໄດູ້ຮັບ ບ ີ່ວາ່ຈະເປັນຄວາມບ ີ່ແນ່ນອນທີີ່ສ າຄັນທີີ່ອາດເກີດຂ ົ້ນ ຈາກບັນດາເຫດການ  ຫລ   ເງ ີ່ອນໄຂ  ທີີ່
ອາດເປັນຂ ົ້ສົງໄສທີີ່ສ າຄັນ ກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ໃນຄວາມສ ບເນ ີ່ອງ  ໃນການ
ດ າເນີນທຸລະກິດ.  ຖ້າຫາກພວກຂ້າພະເຈົົ້າ ສະຫຼຸບໄດູ້ວ່າ ມີຄວາມບ ີ່ແນ່ນອນທີີ່ສ າຄັນເກີດຂ ົ້ນ.  ພວກ
ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໄດູ້ລະບຸໃນບົດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫລະ ໃນການເປີດເຜີຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ  ເພ ີ່ອໃຫູ້ສະເຫນີໃຫູ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ມອີກ  ຫລ  ຖ້າຫາກຂາດການເປີດເຜີຍທີີ່
ພຽງພ , ພວກຂ້າພະເຈົົ້າ  ຈະຕ້ອງໄດູ້ສະແດງຄ າເຫັນແບບມີເງ ີ່ອນໄຂ.  ການສະຫຼຸບຂອງພວກຂ້າພະເຈົົ້າ  
ແມ່ນອີງຕາມຫລັກຖານການກວດສອບທີີ່ໄດູ້ຮັບຈົນເຖິງວັນທີຂອງບົດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບ
ອິດສະຫ ະ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ບັນດາເຫດການໃນອະນາຄົດ ຫລ  ເງ ີ່ອນໄຂອ ີ່ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮັດ
ໃຫູ້ທະນາຄານຢຸດຕິ ການສ ບຕ ີ່ຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ. 

 

  ປະເມີຄວາມເຫມາະສົມຂອງບັນດານະໂຍບາຍທາງບັນຊີທີີ່ນ າໃຊູ້  ແລະ  ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງການ
ຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ໄດູ້ຖ ກນ າໃຊູ້ໂດຍຄະນະບ ລິຫານ. ພວກ
ຂ້າພະເຈົົ້າໄດູ້ປ ກສາຫາລ ກັບຄະນະບ ລິຫານກ່ຽວກັບບັນດາບນັຫາອ ີ່ນໆ, ການວາງແຜນຂອບເຂດ ແລະ 
ເວລາຂອງການກວດສອບ ແລະ ຂ ົ້ພົບເຫັນທາງການກວດສອບທີີ່ສ າຄັນ  ປະກອບມີບັນດາຂ ົ້ບົກຜ່ອງທີີ່
ສ າຄັນໃດໆໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີີ່ພວກຂ້າພະເຈົົ້າໄດູ້ກ ານົດໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກ
ຂ້າພະເຈົົ້າ. 

     ບ ລິສັດ ເອິນແອນຢັງ ລາວ ຈ າກັດ 

 

 

     ທ່ານ Saman Wijaya Bandara 
     ຮຸູ້ນສ່ວນໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການກວດສອບ 
     ໃບຢັົ້ງຢ ນເລກທີ 035/LCPAA 
     ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
     26 ພ ດສະພາ 2020 
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ໃບລ ຳຍ ງຳນ ຜ ນ ກ ຳນດ ໍຳເນ  ນ ງຳນ 
ສ າລບັປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 

ລ/ດ ລຳຍກຳນ 
ບ ດ

ອະທິບຳ
ຍ 

ເລກທ  
2019                    

ກ ບ 
2018                    

ກ ບ 
A. ລຳ ຍຮັ ບ ແ ລະ  ລຳ ຍຈ ່ຳ ຍຈ ຳກ ກ ຳນ ດໍຳເນ  ນ ງ ຳນ    

1. ລຳ ຍຮັ ບດ ອກ ເບູ້ ຍ  ແ ລະ  ຄ້ຳ ຍ ຄ ດອກ ເບູ້ ຍ 4 19,108,423,782  18,465,515,310 

2. ລຳ ຍຈ ່ຳ ຍດ ອກ ເບູ້ ຍ  ແ ລະ  ລຳ ຍ ຈ ່ຳຍທ ົ່ ຄ້ຳ ຍຄ ກ ັນ 4 (2,257,744,031) (1,378,958,713) 

I. 
ລຳ ຍຮັ ບສຸ ດທຈິ ຳກ ດອກ ເ ບູ້ຍ ແ ລະ ຄ້ ຳຍ ຄ ດ ອກ
ເບູ້ຍ  16,850,679,751 17,086,556,597 

3 ລຳ ຍຮັ ບຈ ຳກ ຄ່ ຳທໍ ຳນ ຽ ມ  ແ ລະ ຄ່ຳ ບໍລິກ ຳນ 5 447,486,600 531,297,290 

4 ລຳ ຍຈ ່ຳ ຍຈ ຳກ ຄ່ ຳທໍ ຳນ ຽ ມ  ແ ລ ະ ຄ່ຳ ບໍລິກ ຳນ 5 (88,955,050) (82,661,500) 

5 ກ ໍຳໄ ລສຸ ດທິ ຈ ຳກ ກ ຳນ ຊ ໍ້ ຂຳ ຍເງິ ນ ຕຳຕ່ ຳງປະ ເທດ 6 1,659,464,210 1,288,625,705 

II. ລຳ ຍຮັ ບສຸ ດທິຈຳກ ກ ຳນ ດໍຳ ເນ  ນ ງຳນ  18,868,675,511 18,823,818,092 

B ລຳ ຍຮັ ບ ແ ລະ ລຳ ຍຈ ່ຳ ຍ ອ ົ່ນ ໆ     

6 ລຳ ຍຮັ ບອ ົ່ນ ໆຈ ຳກ ກ ຳນ ດໍ ຳເນ  ນ ງຳນ  - 559,083,425 

7 ລຳ ຍຈ ່ຳ ຍທ ົ່ ວໄ ປ ແ ລ ະ ລ ຳຍຈ ່ ຳ ຍ ບໍ ລິຫ ຳນ  (5,226,023,197) (5,705,205,757) 

7.1 ລາຍຈ່າຍເງິນເດ ອນ ແລະ ອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ພະນັກງານ 7 (2,076,628,340) (2,398,222,252) 

7.2 ລາຍຈ່າຍຄ່າບ ລິຫານທົີ່ວໄປ 8 (3,149,394,867) (3,306,983,505) 

8 ລຳ ຍຈ ່ຳ ຍຄ່ ຳຫ ້ ຍຫ້ຽນ  ແ ລະ  ຄ່ ຳເສ ົ່ ອມ  (2,339,835,457) (2,295,967,811) 

9 ລຳ ຍຈ ່ຳ ຍອ ົ່ນ ໆຈ ຳກ ກ ຳນ ດໍ ຳເນ  ນ ງຳນ 9 (174,168,709) (35,000,660) 

10 ເງິນ ແ ຮສຸ ດທິສໍ ຳ ລັບເງິນ ກ  ູ້ທ ົ່ ບໍົ່ເ ກ  ດດອກ ອອກ ຜ ນ  (14,276,420,947) (36,976,089,178) 

III. ກ ໍຳໄ ລກ ່ອນ ຫັກ ອຳກ ອນ  (3,147,772,799) (25,629,361,889) 

11 ອຳກ ອນ ກ ໍ ຳໄ ລ ພຳ ຍໃນ ປ  19,1 - - 

IV. ກ ໍຳໄ ລສຸ ດທິ ຫຼັງຫັກ ອຳກ ອນ  
(3,147,772,799) 

(25,629,361,889) 

ກະກຽມໂດຍ:       ອະນຸມັດໂດຍ: 
 
 
  
 
ທ່ານ ຂັນຕິກອນ ພອນສະຫວັດ     ທ່ານ ວ  ດົງ ຄຸນ 
ຜ ູ້ຈັດການອາວຸໂສ       ຜ ູ້ຈັດການທົີ່ວໄປ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
26 ພ ດສະພາ 2020 
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ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 

ລ/ດ ຊັບສິນ ບົດອະທິບາຍ 
ເລກທ ີ

31 ທັນວາ  2019             
ກີບ 

31 ທັນວາ  2018             
ກີບ 

     

I ເ ງິນສ ດ ແລະ ເ ງິນຝ ຳກຢ ກ່ັບ ທຫ ລ  122,711,445,534 56,494,384,450 

1 ເງິນສົດໃນຄັງ 10 1,495,186,821 2,097,590,882 

2 ເງິນຝາກຢ ່ກັບ ທຫລ 11 121,216,258,713 54,396,793,568 

     

II ໜ ໍ້ຕ້ອງຮັບຈ ຳກທະນຳຄຳນອ ົ່ນ  17,680,000,000 17,020,000,000 

1 ເງິນຝາກມກີ ານົດ  12 17,680,000,000 17,020,000,000 

     

III ເ ງິນກ ູ້  ໃຫ ູ້ລ ກຄ້ຳ, ຫ ັກເ ງິນແຮ
ສະເ ພຳ ະ  13 220,824,934,901 229,101,572,069 

     

IV ຊັບສ ມບັດຄ ງທ ົ່  51,019,826,598 53,024,810,925 

1 ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ບ ີ່ມີຕົວຕົນ 14.1 21,813,424,521 21,894,920,279 

2 ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ມີຕົວຕົນ 14.2 29,206,402,077 31,129,890,646 

     

V ຊັບສິນອ ົ່ນໆ   13,329,910,284  8,176,593,884 

1 ດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ 15 1,586,951,301  1,380,919,934 

2 ຊັບສິນອ ີ່ນໆ 16 11,742,958,983 6,795,673,950 

 ລວມຊັບສິນ   425,566,117,317  363,817,361,328 
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ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ (ຕ ີ່) 
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 

ລ/ດ ໜີົ້ສິນ ແລະ ທ ນ ບົດອະທິ 
ບາຍເລກທ ີ

31 ທັນວາ 2019             
ກີບ 

31 ທັນວາ 2018             
ກີບ 

     

I ໜ ໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃ ຫ ູ້ທະນຳຄຳນອ ົ່ນ 17 34,832,000,000 33,620,000,000  

1 ເງິນຝາກມກີ ານົດ  34,832,000,000 33,620,000,000    

II ໜ ໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃ ຫ ູ້ລ ກຄຳ້ 18 44,721,717,748 25,402,206,228 

1 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  7,807,822,778 2,593,319,233 

2 ເງິນຝາກປະຢັດ  15,570,777,239 13,371,463,902 

3 ເງິນຝາກມກີ ານົດ  21,343,117,731 9,437,423,093 

III ໜ ໍ້ສິນອ ົ່ນໆ  46,194,176,284  1,488,333,309 

1 ດອກເບູ້ຍຄ້າງຈ່າຍ   1,754,546,205  1,190,349,609 

2 ອາກອນຄ້າງຈ່າຍ  61,540,932 - 

2 ໜີົ້ສິນອ ີ່ນໆ 20 44,378,089,147  297,983,700 

 ລວມໜ ໍ້ສິນ  125,747,894,032  60,510,539,537 

IV ທຶນ  ແລະ ຄັງສະສ ມ    

1 ທ ນຈົດທະບຽນຖອກແລູ້ວ  307,412,020,764 307,412,020,764  

2 ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ  2,596,302,308 2,596,302,308  

3 ເງິນແຮທົີ່ວໄປ 13.2 993,791,003  1,334,616,710 

4 ຂາດທ ນສະສົມ  (11,183,890,790) (8,036,117,991) 

 ລວມທ ຶນ   299,818,223,285  303,306,821,791 

   

  

 ລວມໜ ໍ້ສິນ ແລະ ທນຶ  425,566,117,317  363,817,361,328 
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ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ (ຕ ີ່) 
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 

ລ/ດ ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 
ບົດອະທິ 

ບາຍເລກທ ີ
31 ທັນວາ 2019            

ກີບ 
31 ທັນວາ 2018             

ກີບ 

      

II ຫ ຼັກຊັບຄໍໍ້ຳປະກັນ ແລະ ກຳນ ຊວດ    

     

A ຫ ຼັກຊັບຄໍໍ້ຳປະກັນ ແລະ ກຳນ ຊວດຈ ໍຳ    

1 ຫ ັກຊັບຄ ົ້າປະກັນ ແລະ ການຊວດຈ າ  1,733,837,140,980 1,870,819,946,595 

     

 
ລວມຫ ຼັກຊັບຄໍໍ້ຳປະກັນ ແລະ ກຳ ນ ຊວດ
ຈ ໍຳ  

1,733,837,140,980 1,870,819,946,595 

 

ກະກຽມໂດຍ:       ອະນຸມັດໂດຍ: 
 
  
 
 
ທ່ານ ຂັນຕິກອນ ພອນສະຫວັດ     ທ່ານ ວ  ດົງ ຄຸນ 
ຜ ູ້ຈັດການອາວຸໂສ       ຜ ູ້ຈັດການທົີ່ວໄປ 
 
 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
26 ພ ດສະພາ 2020 
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ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົົ້າຂອງ 
ສ າລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 

ລຳ ຍກ ຳນ 
ທ ນຈົດທະບຽນ 

ຖອກແລູ້ວ 
ຄັງສະສົມ 

ຕາມລະບຽບການ ຄັງເງິນແຮທົີ່ວໄປ 
ກ າໄລສະສົມ/(ຂາດທ ນ

ສະສົມ) ລວມ 
 ກີບ ກີບ ກີບ ກີບ ກີບ 

ຍອດ ເຫຼ ອນ ະວັນ ທ  1 /0 1 /2018 307,412,020,764 2,596,302,308 1,739,364,744 17,593,243,898 329,340,931,714 

ກ າໄລສຸດທິພາຍໃນປີ - - -     (25,629,361,889) (25,629,361,889) 

ເງິນແຮທົີ່ວໄປສຸດທິຂອງເງິນກ ູ້ທີີ່ເກີດດອກອອກຜົນ - - 8,240,911 - 8,240,911 

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ - - (412,988,945) - (412,988,945) 

ຍອດ ເຫຼ ອນ ະວັນ ທ  31 /1 2 / 2019 307,412,020,764 2,596,302,308 1,334,616,710 (8,036,117,991) 303,306,821,791 

ຂາດທ ນສຸດທິພາຍໃນປີ - - - (3,147,772,799) (3,147,772,799) 

ເງິນແຮສຸດທິສ າລັບເງິນກ ູ້ປົກກະຕິພາຍໃນປີ 
ຈັດຊັົ້ນເງິນແຮຄ ນສ າລັບເງິນກ ູ້ທີີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ພາຍໃຕູ້ 
ທຫລ 334 

- 
 

- 

- 
 

- 

(54,036,599) 
 

(298,500,000) 
- 

(54,036,599) 
 

(298,500,000) 

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ - - 11,710,892 - 11,710,892 

      

ຍອດ ເຫຼ ອນ ະວັນ ທ  31 /1 2 / 2019 307,412,020,764 2,596,302,308 993,791,003 (11,183,890,790) 299,818,223,285  

ກະກຽມໂດຍ:           ອະນຸມັດໂດຍ: 
 
 
  
 
 
ທ່ານ ຂັນຕິກອນ ພອນສະຫວັດ         ທ່ານ ວ  ດົງ ຄຸນ 
ຜ ູ້ຈັດການ ອາວຸໂສ          ຜ ູ້ຈັດການທົີ່ວໄປ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
26 ພ ດສະພາ 2020
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ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ 
ສ າລບັປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 

ລຳ ຍກ ຳນ ບົດອະທິ 
ບາຍເລກທີ 

2019                     
ກີບ 

2018                     
ກີບ 

ກ ິດຈະກ ໍຳກ ຳນ ດໍ ຳເນ  ນ ງຳນ 
ຂຳ ດທຶນ ສຸ ດທກິ ່ອນ ອຳກ ອນ  (3,147,772,799) (25,629,361,889) 

ດັດແກູ້ສ າລັບ:    

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລຸູ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສ ີ່ອມ  2,339,835,457 2,295,967,811 

ລາຍຈ່າຍສຸດທິເງິນແຮສ າລັບໜີົ້ເສຍເງິນກ ູ້ 13.2 14,413,187,891  36,563,100,233 

ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ  (19,086,914,883) (18,465,515,310) 

ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ  2,257,744,031  1,378,958,713 

 
ກ ະແ ສເງິນ ສ ດຈຳກກ ຳນ ດໍ ຳເນ  ນ ງຳນ  ກ ່ອນ ກ ຳນ
ປ່ຽ ນ ແ ປງຂ ອງ ຊັບ ສິນ  ແ ລະ ໜ ໍ້ ສິນ ໃນ ກ ຳນ ດໍ ຳເນ  ນ
ງຳນ  (3,223,920,303)  (3,856,850,442) 

(ເພີີ່ມຂ ົ້ນ)/ຫຼຸດລົງຂອງຊັບສິນຈາກການດ າເນີນງານ    

 ຫນີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ  
(1,644,156,470) 

(10,151,064,200) 

 ເງິນກ ູ້ໃຫູ້ລ ກຄ້າ  
(6,190,587,322) 

(28,440,876,197) 

 ຊັບສິນອ ີ່ນໆ  
(1,929,501) (4,356,323,148) 

ເພີີ່ມຂ ົ້ນ/(ຫຼຸດລົງ)ຂອງໜີົ້ສິນຈາກການດ າເນີນງານ    

 ຫນີົ້ຕ້ອງສົີ່ງຂອງທະນາຄານ   1,212,000,000 33,620,000,000 

 ໜີົ້ຕ້ອງສົີ່ງໃຫູ້ລ ກຄ້າ  19,319,511,520 2,211,419,494 

 ໜີົ້ສິນອ ີ່ນໆ  43,854,857,271  4,098,501,032 

ດອກເບູ້ຍທີີ່ໄດູ້ຮັບ  
18,880,883,516 

18,899,873,964 

ດອກເບູ້ຍທີີ່ໄດູ້ຈ່າຍ  (1,693,547,435) (396,759,252) 

ອາກອນກ າໄລຖອກແລູ້ວພາຍໃນປີ 19.1 (4,945,355,532) (4,369,926,037) 

ກ ະແ ສເງິນ ສ ດສຸດ ທິ ທ ົ່ ໃຊູ້ ໃນ ກ ຳ ນ ດໍຳເນ  ນ ງຳນ  65,567,755,744 7,257,995,214 

ກ ິດຈະກ ໍຳກ ຳນ ລ ງທຶນ    

ລາຍຈ່າຍຊ ົ້ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ 14 (334,851,130) (240,165,035) 

ກ ະແ ສເງິນ ສ ດສຸດ ທິ ທ ົ່ ໃຊູ້ ໃນ ກ ິ ດຈະກ ໍຳ ກ ຳນ ລ ງທຶນ  (334,851,130) (240,165,035) 
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ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ (ຕ ີ່) 
ສ າລບັປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 

ລຳຍກຳນ ບົດອະທິ 
ບາຍເລກທ ີ

2019                    
ກີບ 

2018                     
ກີບ 

 
   

ກ ິດຈ ະກ ໍຳທ ຳງດ້ ຳນ ກ ຳນ ເງິນ 
   

  

  

ກ ະແ ສເງິນ ສ ດສຸດ ທິ ຈ ຳກ ກ ິດຈ ະກ ໍຳທຳງ ດ້ຳນ ກ ຳນ ເງິນ  
- -    

ປ່ຽ ນ ແ ປງສຸ ດທິໃນ ເ ງິນ ສ ດ ແ ລ ະ ທຽ ບເທ ົ່ ຳເງິນ ສ ດ  
65,232,904,614 7,017,830,179 

ເງິນ ສ ດ ແ ລະ ທຽ ບ ເທ ົ່ຳ ເງິນ ສ ດໃນ ຕ ໍ້ນ ປ   
35,672,715,760 28,654,885,581 

ເງິນ ສ ດ ແ ລະ ທຽ ບ ເທ ົ່ຳ ເງິນ ສ ດໃນ ທ້ ຳຍ ປິ 21 
100,905,620,374 35,672,715,760 

    

 

ກະກຽມໂດຍ:        ອະນຸມັດໂດຍ: 
 
 
  
 
ທ່ານ ຂັນຕິກອນ ພອນສະຫວັດ      ທ່ານ ວ  ດົງ ຄຸນ 
ຜ ູ້ຈັດການອາວຸໂສ        ຜ ູ້ຈັດການທົີ່ວໄປ 
 
 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
26 ພ ດສະພາ 2020 
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ສ ະພຳບແ ວ ດ ລ ້ອມ ກ ຳນດຳໍເນ  ນ ທລຸ ະກິດທ ະນຳຄຳນ ປະຈໍຳປ  2019 
ສະພາບການຂອງໂລກຍັງມີການຜັນແປແລະສັບສົນ ມີການຄັດແຍູ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ແມ່ນການຄັດແຍູ້ງກີດກັນທາງດ້ານພາສີສິນຄ້າລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກັບ ສປປ ຈີນ ໂດຍກົງ, ແລະ/ຫລ  
ກັບບາງປະເທດຢ ່ໃນແຖບເອີລົບ. ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດທີີ່ກ ີ່ໃຫູ້ເກີດມີໄພພິບັດທາງທ າມະ
ຊາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊ ີ່ງເກີດຂ ົ້ນຢ ່ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ົ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເຊັີ່ນ ອັກຄີໄພ, ອຸທົກກະສາດ, ແຜນດິນ
ໄຫວ ແລະ ພ ເຂົາໄຟລະເບີດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເກີດການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊ ົ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນ
ໃຫມ່ ຫລ  ໂຄວິດ-19 (COVID-19) ທີີ່ເກີດລະບາດໄປທົີ່ວໂລກ ໃນນີົ້ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ໄພພິບັດຕ່າງໆນັົ້ນ 
ໄດູ້ສົີ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງກັບລະບົບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ເຮັດໃຫູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກສະລ 
ຕົວ. ສປປ ລາວ ກ ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກດັີ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍ
ແຮງຈາກໄພິບັດທ າມະຊາດເຊັີ່ນ ເກີດມີໄພນ ົ້າຖ້ວມຢ ່ຫລາຍທ້ອງຖິີ່ນ ເຮັດໃຫູ້ເຮ ອນຊານບ້ານຊ່ອງ, ໄຮ່ນາຕາກ້າ, 
ງົວ, ຄວາຍ, ຫມ , ຫມາ, ເປັດໄກ່ເພພັງເສຍຫາຍລົົ້ມຕາຍເປັນຈ ານວນຫລວງຫລາຍ. ທັງຫມົດເຫດການນັົ້ນ ມັນໄດູ້
ສົີ່ງຜົນກະທົບໃຫູ້ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊ້າລົງ. ສະພາບການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງລ ກຄ້າ
ທະນາຄານມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ເຮັດໃຫູ້ຫລາຍທະນາຄານມີຜົນການດ າເນີນທຸລະກິດບ ີ່ໄດູ້ເປັນໄປ
ຕາມແຜນການທີີ່ວາງໄວູ້, ຫລາຍທະນາຄານມີຫນີົ້ທີີ່ບ ີ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPLs) ເພີີ່ມຂ ົ້ນ ເຮັດໃຫູ້ບາງ
ທະນາຄານຂາດສະພາບຄ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ. ຍ້ອນຫລາຍປັດໄຈ ຈ ີ່ງເຮັດໃຫູ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດູ້
ປັນປຸງກົດຫມາຍຫລາຍສະບັບ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ
ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2018 ໃນມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) 
ທ ນຈົດທະບຽນ ຫລ  ເງິນລົງທ ນຕ ີ່າສຸດ ຊ ີ່ງເພີີ່ມຈາກ ສາມຮ້ອຍຕ ົ້ກີບ ມາເປັນ ຫ້າຮ້ອຍຕ ົ້ກີບ ສ າລັບທະນາຄານທຸລະ
ກິດ ແລະ ເພີີ່ມຈາກ ຫນ ີ່ງຮ້ອຍຕ ົ້ກີບ ມາເປັນ ສາມຮ້ອຍຕ ົ້ກີບ ສ າລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ. 
 

 ຜ່ຳນ ກ ຳນ ດ ໍຳ ເນ  ນ ທລຸ ະ ກ ິດ ທ ະນຳຄຳນ ໃນ ປ  201 9 ສ ຳມ ຳດ ສ ະຫລ ບສັງລວມ ກ ຳນ ເພ ົ່ມຂຶໍ້ນ  ຫລ   
ຫລ ຸດ ລ  ງ ຂອງຊັບສິນ , ຫນ  ໍ້ສ ິນ , ທນຶ, ລ ຳຍ ຮ ັບ ແລະ ລ ຳຍ ຈ່ຳຍ ດ ັົ່ງນ  ໍ້: 
 
ກ ຳນ ລ ະດ ມ ເງິນຝຳກ 
ທະນາຄານບ ຢອງລາວໄດູ້ນ າໃຊູ້ກົນລະຍຸດ ແລະ ຍຸດທະວທີິຫລາກຫລາຍຮ ບແບບ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນແຈກຍາຍແຜ່ນ
ພັບ ແລະ ຄົົ້ນຫາຕິດຕ ີ່ທາງໂລະສັບ ຕາມຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ 4 ຕົວເມ ອງຫລັກໆຂອງນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີີ່ຢາກຈະທ າທຸລະກ າກັບທະນາຄານ, ປັບປຸງລະບົບການໃຫູ້ບ ລິການ ແລະ ແຈກຂອງຂັວນ. 
ແຕ່ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ທະນາຄານທີີ່ສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນຢ ່ພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີທັງທະນາຄານລັດວິສາຫະກິດ, ເອກະ
ຊົນ ແລະ ສາຂາຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີມາຍາວນານ ແລະ ຫລາກຫລາຍປະສົບການ ດ້ານດ າເນີນທຸລະກິດສ ງ ຈ ີ່ງເກີດມີ
ການແຂ່ງຂັນກັນທາງດ້ານດອກເບູ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ໄລຍະເວລາ. ທະນາຄານບ ຢອງລາວ ເປັນທະນາຄານນ້ອຍ ແລະ 
ບ ີ່ມີຜະລິດຄະພັນຫລາກຫລາຍຮ ບແບບ ຈ ີ່ງບ ີ່ສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດູ້ຕາມເປົົ້າຫມາຍທີີ່ວາງໄວູ້. 
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1. ເງິນຝຳ ກ ກ ັບທະນ ຳຄຳນ ແ ຫ່ງ ສປປ ລຳວ 
ໃນປີ 2019 ທະນາຄານ ບ ຢອງລາວ ຈ າກັດ ໄດູ້ຕ ີ່ສັນຍາເງິນກ ູ້ຢ ມຈາກທະນາຄານບ ຢອງຂະແມ, ປະເທດ
ກ າປ ເຈຍ ຊ ີ່ງໄດູ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກົມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 181/ກຄທ, ລົງວັນທີ 
12 ມີນາ 2019 ຈ ານວນ 2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄດູ້ນ າມາເຮັດທຸລະກ າສະວອບ(SWAP) ກັບ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເພ ີ່ອນ າເອົາເງິນກີບມາປ່ອຍກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າທົີ່ວໄປ ເຮັດໃຫູ້
ຍອດເງິນຝາກໃນທະນາຄານກາງເພີີ່ມຂ ົ້ນ ດັີ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີົ້. 

ເນ  ໍ້ອ ໃນ 
ຫ ວ ຫນ ່ວ ຍ  :  ລ້ຳນ ກ  ບ 

2019 2018 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 99,410 33,575 
ເງິນແຮຝາກພາກບັງຄັບ 2,905 1,839 
ເງິນຝາກຄ ົ້າປະກັນ(25%)ຂອງເງິນທ ນຈົດທະບຽນ 18,901 18,983 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 121,216 54,937 
 

 

 
2. ເງິນໃຫູ້ສ ິນ ເຊ ົ່ອແ ກ ່ລ  ກ ຄ້ຳ 
ທະນາຄານບ ຢອງລາວ ກ ເປັນທະນາຄານຫນ ີ່ງທີີ່ໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດທີີ່ໄດູ້ວາງອອກຄ  ທະນາຄານຈະໃຫູ້ສິນເຊ ີ່ອແກ່ທຸລະກິດ
ຄອບຄົວ (ບຸກຄົນ), ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງເພ ີ່ອນ າໄປແກູ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢ ່ ແລະ 
ສ້າງສາພັດທະນາທຸລະກິດຄອບຄົວ ໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີລາຍຮັບສ ງ. ຕາມສັດສ່ວນວົງເງິນທີີ່ຂ ກ ູ້ຢ ມ 
ແລະ ຂ ົ້ນກັບມ ນຄ່າຫລັກຊັບຄ ົ້າປະກັນ. 

 -
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ເງິນຝຳກ ກ ັບທະນ ຳຄຳນ ແ ຫ່ງ ສປປ ລຳວ 
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ການໃຫູ້ສິນເຊ ີ່ອແກ່ລ ກຄ້າໃນປີ 2019 ແມ່ນເພີີ່ມຂ ົ້ນທາງຈ ານວນເງິນປ່ອຍກ ູ້ ແລະ ຈ ານວນລ ກຄ້າ ໂດຍ
ແຍກອອກເປັນແຕ່ລະຂະແຫນງການຕ່າງໆເມ ີ່ອທຽບກັບປີ 2018 ຊ ີ່ງຍັງບ ີ່ໄດູ້ຫັກຄ່າເຊ ີ່ອມຫນີົ້ທວງຍາກ. 

ເນ  ໍ້ອ ໃນ 
ຈໍຳນ ວ ນລ  ກ ຄ້ຳ ຫ ວ ຫນ ່ວ ຍ:  ລ້ຳນກ  ບ 

2019 2018 2019 2018 
ຂະແຫນງອຸດສາຫະກ າ 11 10 22,898 24,792 
ຂະແຫນງກ ີ່ສ້າງ 16 11 28,249 79,472 
ຂະແຫນງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້ 3 2 6,500 3,300 
ຂະແຫນງການຄ້າ 26 17 34,545 16,150 
ຂະແຫນງຄົມມະນາຄົມຂົນສົີ່ງແລະໄປສະນ ີ 1 1 - 13,998 
ຂະແຫນງບ ລິການ 89 76 130,523 86,244 
ຂະແຫນງຫັດຖະກ າ 1 1 3,000 3,000 
ຂະແຫນງອ ີ່ນໆ 33 25 72,228 64,497 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 180 148 297,943 291,453 
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ຈໍຳນ ວ ນ ເງິນໃຫູ້ສ ິນ ເຊ ົ່ອແກ ່ລ  ກ ຄ້ຳ 
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3. ເງິນຝຳກ ຂອງລ ກ ຄ້ຳ 
ຍອດເງິນຝາກຂອງລ ກຄ້າພາຍໃນປີ 2019 ໄດູ້ເພີີ່ມຂ ົ້ນພຽງເລັກນ້ອຍ ເມ ີ່ອທຽບກັບປີ 2018 ເພາະ
ທະນາຄານໄດູ້ຕ ີ່ສັນຍາກ ູ້ຢ ມເງິນກັບທະນາຄານບ ຢອງຂະແມ, ປະເທດກ າປ ເຈຍ ຊ ີ່ງໄດູ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ
ກົມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບເລກທີ 181/ກຄທ, ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ຈ ານວນ 2 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄດູ້ນ າມາເຮັດທຸລະກ າສະວອບ(SWAP) ກັບທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ເພ ີ່ອນ າເອົາສະກຸນເງິນກີບມາປ່ອຍກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າທົີ່ວໄປ ແລະ ເມ ີ່ອລ ກຄ້າໄດູ້ຮັບເງິນກ ູ້ແລູ້ວ 
ລ ກຄ້າຈະຕ້ອງເປີດບັນຊີຝາກປະຈ າເປັນລາຍເດ ອນຕາມສັນສວ່ນເງິນກ ູ້ຢ ມໄວູ້ກັບທະນາຄານ. 

ເນ  ໍ້ອ ໃນ 
ຫ ວ ຫນ ່ວ ຍ  :  ລ້ຳນ ກ  ບ 

2019 2018 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 7,807 2,593 

ເງິນຝາກປະຢັດ 15,571 13,371 

ເງິນຝາກປະຈ າ 21,343 9,437 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 44,721 25,401 
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4. ທ ຶນ ຈ ດທ ະບຽນ 

ອີງຕາມຂ ົ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 141/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກນັຍາ 2009 ທີີ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດໃນ 
ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດູ້ເພີີ່ມທ ນຈົດທະບຽນ ແລະ ທະນາຄານບ ຢອງ ລາວ ຈ າກັດ ໄດູ້ເພີີ່ມທ ນຈົດທະບຽນຄົບ
ຖ້ວນແລູ້ວ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 ຊ ີ່ງໃນປະຈຸບັນ ທະນາຄານມີທ ນພຽງພ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ 
ສະແດງອອກໃຫູ້ເຫັນຢ ່ໃນອັດຕາສ່ວນທ ນຊັົ້ນ I ຕ ີ່ກັບລວມຜົນຄ ນຊັບສິນທີີ່ມີນ ົ້າຫນັກຄວາມສ່ຽງທັງ
ຫມົດເທົີ່າກັບ 98.90% ແລະ ອັດຕາສ່ວນທ ນທັງຫມົດຕ ີ່ກັບລວມຜົນຄ ນຊັບສນິທີີ່ມີນ ົ້າຫນັກຄວາມສ່ຽງ
ທັງຫມົດ 103.61%. ທະນາຄານມີແຜນເພີີ່ມທ ນຈົດທະບຽນຂ ົ້ນຕ ີ່ມ ພາຍໃນ 5 ປີ ເລີີ່ມແຕ່ປີ 2019 ~ 
2023 ຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບປັບປຸງສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 
ທັນວາ 2018.  
ມ ຳດ ຕ ຳ 12 (ປັບປຸງ) ທຶນ ຈ ດ ທ ະບຽນ  ຫລ   ເງິນລ  ງທ ຶນ ຕ ໍົ່ຳສດຸ 
“ທ ະນຳຄຳນ ທ ຸລ ະກ ິດ  ທ  ົ່ໄດ ູ້ຮ ັບອະນຍຸ ຳດ ດ ໍຳເນ  ນທລຸ ະກິດ ຕ ຳມ ກ  ດ ຫມ ຳຍ ສ ະບັບນ  ໍ້ ຕ ້ອ ງ
ໄດ ູ້ເພ ົ່ມທ ຶນຈ ດ ທ ະບຽນ ຕ ໍົ່ຳສ ຸດ  ຫ້ຳຮ ້ອ ຍຕ  ໍ້ກ  ບ.  ທ ະນຳຄຳນ ທ ຸລ ະກ ິດ ຕ ່ຳງປະເທ ດ  ທ  ົ່
ສ ້ຳງຕ ັໍ້ງສ ຳຂຳຢ ່ ສປປ ລຳວ  ຕ້ອ ງມ  ເງິນລ  ງທ ຶນ ຕ ໍົ່ຳສດຸ  ໃຫູ້ສ ຳຂຳດັົ່ງກ່ຳວ  ສ ຳມຮ ້ອ ຍ ຕ  ໍ້ກ  ບ.   
ໃນທ້າຍປີ 2019 ທະນາຄານໄດູ້ເພີີ່ມທ ນຈົດທະບຽນປະຈ າງວດທີ 1 ຈ ານວນ 5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ທຽບເທົີ່າກີບ 44.42 ຕ ົ້ກີບ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງກົມບ ລິການທະນາຄານ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໃນວັນທີ 14/01/2020 ແມ່ນ 8,884 ກີບ / 1 ໂດລາສະຫະລັດ ຕາມການອະນຸມັດຂອງກົມຄຸູ້ມ
ຄອງທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບເລກທີ 36/ກຄທ, ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2020. 
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5. ດ ອ ກ ເບັໍ້ຍຮ ັບ ແ ລ ະ ດ ອກ ເບັໍ້ຍຈ່ຳຍ 
5.1 ດ ອ ກ ເບັໍ້ຍຮ ັບ 
ທະນາຄານມີລາຍຮັບຈາກດອກເບັົ້ຍເງິນຝາກກັບທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດອກເບັົ້ຍການໃຫູ້ສິນ
ເຊ ີ່ອແກ່ລ ກຄ້າພາຍໃນປີ 2019 ເພີີ່ມຂ ົ້ນເລັກນ້ອຍ ເມ ີ່ອທຽບກັບປີ 2018 ທີີ່ຍັງບ ີ່ໄດູ້ຫັກຄ່າເຊ ີ່ອມ. 
 

ເນ  ໍ້ອ ໃນ 
ຫ ວ ຫນ ່ວ ຍ  :  ລ້ຳນ ກ  ບ 

2019 2018 
ດອກເບັົ້ຍຮັບເງິນຝາກກັບທະນາຄານອ ີ່ນພາຍໃນປະເທດ 673 502 
ດອກເບັົ້ຍຮັບຈາກການໃຫູ້ສິນເຊ ີ່ອ 26,927 25,681 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 27,600 26,183 
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ດອກເບູ້ຍຮັບຈາກການໃຫູ້ສິນເຊ ີ່ອແກ່
ລ ກຄ້າ

ດ ອ ກ ເບູ້ຍຮ ັບ 
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5.2  ດ ອ ກ ເບັໍ້ຍ ຈ່ຳຍ 
ທະນາຄານມີລາຍຈ່າຍດອກເບັົ້ຍຈ່າຍເພີີ່ມຂ ົ້ນໃນປີ 2019 ເມ ີ່ອທຽບກັບປີ 2018 ເພາະວາ່ ທະ 
ນາຄານໄດູ້ລະດົມເງິນຝາກໂດຍໃຫູ້ລ ກຄ້າສິນເຊ ີ່ອຕ້ອງເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຈ າເປັນລາຍເດ ອນ 
ໄວູ້ກັບທະນາຄານຕາມສັດສ່ວນເງິນກ ູ້ຢ ມ. 
 
 

ເນ  ໍ້ອ ໃນ 
ຫ ວ ຫນ ່ວ ຍ  :  ລ້ຳນ ກ  ບ 

2019 2018 
ດອກເບັົ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ກັບທະນາຄານອ ີ່ນພາຍໃນປະເທດ 817 438 
ດອກເບັົ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ກັບທະນາຄານອ ີ່ນຢ ່ຕ່າງໃນປະເທດ 603 481 
ດອກເບັົ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າ 889 496 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 2,309 1,415 
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ດອກເບູ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ກັບ
ທະນາຄານອ ີ່ນພາຍໃນປະເທດ

ດອກເບູ້ຍຈ່າຍເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢ ມຈາກ
ທະນາຄານອ ີ່ນຢ ່ຕ່າງປະເທດ

ດອກເບູ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າ

ດອກເ ບູ້ຍຈ ່ຳຍ 




