


ຄໍຳເຫັນ ຂອງຄະນະຜ ູ້ບໍລ ິຫຳນ 
ຂ້າພະເຈ ົ້າໃນນາມຄະນະຜູູ້ບໍລຫິານ ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງ

ການນໍາພັກລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ ີ່ໄດູ້ໃຫູ້ທິດຊ ົ້ນໍາ ເພ ີ່ອພັດທະນາຄານໃຫູ້ກ້າວ
ໄກ ແລະ ທັນສະໄຫມ. 

ໃນໄລຍະ 10 ປ  ຜ່ານມາ ທະນາຄານໄດູ້ມ ຄວາມບຸກບ ນຜ່ານຜ່າອຸປະສັກນາໆປະການ ແລະ ພັດທະນາ
ຕ ນເອງໃຫູ້ມ ຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ສ້າງຄວາມເຊ ີ່ອຫມັົ້ນໃນການໃຫູ້ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ມ ນະໂຍ 
ບາຍທ ີ່ດ  ເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານສາມາດສ້າງຕັົ້ງສາຂາໄດູ້ຫນ ີ່ງແຫ່ງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລວມກັບສໍານັກງານ
ໃຫຍ່ເປັນສອງສາຂາ. ທະນາຄານຈະສ້າງສາຍສໍາພັນອັນດ ງາມກັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ, ອ ງການ
ຂອງພາກເອກະຊ ນຕ່າງໆ ແລະ ອ ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງລັດ ເພ ີ່ອສ້າງປະສ ບການທາງດ້ານທຸລະກິດໃຫູ້ມ ຫລາກ
ຫລາຍສ ສັນ ແລະຫມັົ້ນຄ ງ. ມ ສາຍສໍາພັນທ ີ່ດ ກໍເຫມ ອນມ ພູມຄຸູ້ມກັນທ ີ່ດ ໃນການທໍາທຸລະກິດຄຽງຄູ່ກັບການ
ຮ່ວມງານ ກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ຊ ີ່ງຈະເກ ດມ ປະສິດທິຜ ນ ສໍາລັບການແກູ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ ີ່ທ້າທາຍທ ີ່ຈະປະ
ເຊ ນຫນ້າກັບມັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະບາດພະຍາດອກັເສບປອດຈາກເຊ ົ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ຫລ  
ເອ ົ້ນວ່າ ໂຄວິດ-19 (COVID-19). 

ໃນໄລຍະ 1 ປ  ທ ີ່ຜ່ານມາ ພະນັກງານທຸກຄ ນໄດູ້ປະຕິບັດພາລະຫນ້າທ ີ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມ ມານະອ ດທ ນ, 
ພາກພຽນພະຍາຍາມ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮ່ວມມ ທຸກຢ່າງ ເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານສາມາດດໍາເນ ນທຸລະກິດຢ່າງກ້າວຫນ້າ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຫນ້າເພິີ່ງພໍໃຈ ແລະ ມ ກໍາໄລຢ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ. ຈາກຜ ນດັີ່ງກ່າວ ພວກເຮ າຈ ີ່ງມ ຄວາມພູມໃຈທ ີ່
ໄດູ້ເປັນສ່ວນຫນ ີ່ງປະກອບສ່ວນເຂ ົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄ ມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍໄດູ້ກາຍມາ
ເປັນຜູູ້ໃຫູ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າດ້ວຍການສ້າງຜ ນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ໂດຍຜ່ານການເຊ ີ່ອມໂຍງ
ລະຫວ່າງບໍລິສັດໃນເຄ ອເຊັີ່ນ ທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈໍາກັດ ສໍານັກງານໃຫຍ່, ທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈໍາກັດ 
ສາຂາດອນຫນູນ, ບໍລິສັດບູຢອງລາວ ຈໍາກັດ ແລະ ຊ ເກມກອ໊ຟຄລັບ. 

ສຸດທ້າຍນ ົ້ ຂ້າພະເຈ ົ້າໃນນາມຄະນະຜູູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າທັງ 
ຫລາຍ, ຜູູ້ຖ ຫຸູ້ນ, ຜູູ້ນໍາພັກ ລັດ ແລະ ພະນັກງານທະນາຄານໃຫູ້ຄວາມເຊ ີ່ອຫມັົ້ນ, ໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ ໃຫູ້ການສະ 
ຫນັບສະຫນູນຕໍີ່ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ຕະຫລອດມາ ຊ ີ່ງຄວາມເຊ ີ່ອຫມັົ້ນ, ຄວາມໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ ການໃຫູ້ 
ການສະນັບສະຫນູນເຫລ ີ່ານັົ້ນ ຈະກາຍມາເປັນພະລັງທ ີ່ສໍາຄັນຍິີ່ງສໍາລັບຄະນະຜູູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທຸກ
ຄ ນໃນການນໍາເອ າທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈໍາກັດໃຫູ້ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ກ້າວຫນ້າຢ່າງບໍີ່ຢຸດຢັົ້ງ. 

ພ້ອມກັນນ ົ້ ຂ້າພະເຈ ົ້າ ໃນນາມຄະນະຜູູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ກໍຂໍອວຍໄຊໃຫູ້ພອນແດ່ ລູກຄ້າທັງຫລາຍ, 
ຜູູ້ຖ ຫຸູ້ນ, ທ່ານຜູູ້ນໍາພັກ ລັດ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄ ນ ຈ ີ່ງມ ແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ມ ສຸຂະພາບເຂັົ້ມແຂງ 
ປາຖະຫນາສິີ່ງໃດກໍຂໍໃຫູ້ໄດູ້ດັີ່ງຄໍາມັກຄໍາປາຖະຫນາ ແລະ ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດໃນຫນ້າທ ີ່ການງານທຸກປະການ. 
 
 
 
 
  
 
ທ່ານ ວູ ດ ງ ຄຸນ 
ຮອງຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
31 ພ ດສະພາ 2021
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ຂໍໍ້ມ ນ ທ  ົ່ວໄ ປ 
ທ ະນຳຄຳນ 
 

ທະນາຄານ ບູຢອງລາວ ຈໍາກັດ (“ທະນາຄານ”) ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊ ນທ ີ່ໄດູ້ຮັບການລ ງທ ນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ 100%. ເຈ ົ້າຂອງ ທະນາຄານ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ບູຢອງ ເຮ ົ້າຊິົ້ງ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດກໍີ່ສ້າງ ເຊິີ່ງຕັົ້ງຢູ່ ເຊ
ອູລ, ປະເທດເກ າຫຼ ໃຕູ້. 
 
 

ທະນາຄານ ໄດູ້ດໍາເນ ນງານຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ (“ສປປ ລາວ”) ພາຍໃຕູ້ໃບ
ອະນຸຍາດລ ງທ ນຕ່າງປະເທດເລກທ  267-11/ຜທ, ລ ງວັນທ  10 ພະຈິກ 2011 ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ ແລະ ພາຍໃຕູ້ໃບອະນຸຍາດດໍາເນ ນທຸລະກິດທະນາຄານ ເລກທ  26/ທຫລ 
ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”) ວັນທ  14 ກັນຍາ 2009. 
 
 

ທ ນຈ ດທະບຽນເບ ົ້ອງຕ ົ້ນຂອງທະນາຄານ ແມ່ນ 100,000,000,000 ກ ບ. ທ ນຈ ດທະບຽນທ ີ່ຖອກແລູ້ວຂອງ
ທະນາຄານ ນະວັນທ  31 ທັນວາ 2020 ແມ່ນ 351,832,020,764 ກ ບ (ວັນທ  31 ທັນວາ 2019 ແມ່ນ 
307,412,020,764 ກ ບ).  
 
 

ທຸລະກິດຕ ົ້ນຕໍຂອງທະນາຄານ ແມ່ນການໃຫູ້ບໍລິການຮອບດ້ານທາງດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທາງການເງິນ. 
 
 

ທ  ົ່ຕ ັໍ້ງຂອງທະນ ຳຄຳນ : ຫນ່ວຍ 02, ຖະຫນ ນ ໄກສອນ ພ ມວິຫານ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ,        
                               ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.  

  ໂທລະສັບ : (856 21) 454500; 454502.  
  ແຟັກ   : (856 21) 454501.  
  ອ ເມວ  : byb@booyoungbank.com  
  ເວັບໄຊ : www.booyoungbank.com 

 
 
 

ສ ະພຳບໍລິຫຳນ 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານພາຍໃນປ  ແລະ ວັນທ  ທ ີ່ອອກບ ດລາຍງານສະບັບນ ົ້ປະກອບມ : 
ຊ ົ່      ຕ ໍຳແ ຫນ ່ງ    
ທ່ານ ລ  ຈຸງ ກ ນ      ປະທານ     
ທ່ານ ລ  ຊຸງ ຮຸນ     ຮອງປະທານ    
ທ່ານ ລ  ເຊ ຮ      ສະມາຊິກ    
ທ່ານ ຢູ, ຈໍາ ຊ ງ     ສະມາຊິກ    
ທ່ານ ຄໍາໄພ ປະເສ ດ    ສະມາຊິກ  
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ຄະນ ະຜ ູ້ບໍລິຫຳນ 
 

ສະມາຊິກຂອງຄະນະບໍລິຫານພາຍໃນປ ທ ີ່ສິົ້ນສຸດ ວັນທ  31 ທັນວາ 2020 ແລະ ວັນທ ທ ີ່ອອກບ ດລາຍງານ
ສະບັບນ ົ້ປະກອບມ : 
 

ຊ ີ່ ຕໍາແໜ່ງ ວັນທ ແຕ່ງຕັົ້ງ 

ທ່ານ ຢູ, ຈໍາ ຊ ງ ຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ 03 ກຸມພາ 2020 
ທ່ານ ວູ, ດ ງ ຄຸນ ຮອງຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ 12 ກຸມພາ 2020 
ທ່ານ ຂັນຕິທອນ ພອນສະຫວັດ ຜູູ້ຈັດການສາຂາ 27 ມິຖຸນາ 2018 
ທ່ານ ແສງອາລຸນ ຈັນທະນາສິນ ຜູູ້ຈັດການຝ່າຍສິນເຊ ີ່ອ 07 ພ ດສະພາ 2013 
ທ່ານ ຈັນທອນ ຫານຊະນະ ຜູູ້ຈັດການຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 01 ກັນຍາ 2009 
 
 
ຕ  ວ ແທ ນ ທ ຳງກ  ດ ໝຳຍ 
 

ຕ ວແທນທາງກ ດໝາຍຂອງທະນາຄານພາຍໃນປ ທ ີ່ສິົ້ນສຸດວັນທ  31 ທັນວາ 2020 ແລະ ວັນທ ທ ີ່ອອກບ ດລາຍ
ງານສະບັບນ ົ້ ແມ່ນ ທ່ານ ວູ ດ ງ ຄຸນ –  ຮອງຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ. 
 
 

ນ ັກ ກວ ດ ສອ ບບັນ ຊ  
 

ນັກກວດສອບບັນຊ  ຂອງທະນາຄານ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ເອ ນແອນຢັງ ລາວ ຈໍາກັດ. 
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ໂຄງຮ ່ຳງກ ຳນ ບໍລິຫຳນ ຂອງທ ະນຳຄຳນ ບ ຢອ ງລ ຳວ 
 
ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ຈໍາກັດ ລວມທັງພະນັກງານສາຂາມ ທັງຫມ ດ 27 ຄ ນ, ເປັນຍິງ 12 ຄ ນ, ໃນນ ົ້ມ ຜູູ້
ບໍລິຫານເປັນຊາວຕ່າງປະເທດມ  2 ທ່ານ, ອໍານວຍການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ, ແລະ ຮອງຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ 1 ທ່ານ. 
 
ການບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໄດູ້ແບ່ງເປັນ 7 ພະແນກຄ : ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າ-ຄັງສາງ, ພະແນກສິນເຊ ີ່ອ, ພະ
ແນກບັນຊ -ການເງິນ, ພະແນກການຕະຫລາດ, ພະແນກບໍລິຫານຫ້ອງການ-ບຸກຄະລາກອນ, ພະແນກໄອທ , ພະ
ແນກທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບລໍິຫານຄວາມສ່ຽງປະກອບມ  4 ຄະນະກໍາມະການຄ : 
ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ-ບໍລິຫານທ ນ, ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານສິນເຊ ີ່ອ, ຄະນະກໍາມະການກວດ
ສອບພາຍໃນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຟອກເງິນ. ທະນາຄານໄດູ້ກໍານ ດພາລະບ ດບາດ, ສິດ ແລະ ຫນ້າ
ທ ີ່ ໃຫູ້ແຕ່ລະຄະນະ, ພະແນກຮັບຜິດຊອບ ເພ ີ່ອຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃຫູ້ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ
ກັບນະໂຍບາຍ, 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 

 

ພະແນ ກ ບໍລິກ ຳນ
ລ ກ ຄ້ຳ- ຄັງສ ຳງ 

 

ພະແນ ກ 
ສິນ ເຊ ົ່ ອ 

 

ພະແນ ກ 
ບັນ ຊ - ກ ຳນ ເງິນ 

 

ພະແນ ກ 
ກ ຳນ ຕະຫ ລຳ ດ 

 

ພະແນ ກ
ບໍລິ ຫຳນ

ຫ້ອງກ ຳນ ,ບຸກ
ຄະລ ຳກ ອນ 

 

ພະແນ ກ 
ໄ ອທ  

 

ພະແນ ກ ທ ລະກ ິ ດ
ເງິນ ຕຳ

ຕ່ຳງ ປະເທ ດ 
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ທ ະນຳຄຳນ  ບ ຢ ອ ງ ລຳວ  ຈໍຳກັດ 
ບ ດລາຍງານຄະນະບໍລິຫານ 
 
ຄະນະບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານ ບູຢອງລາວ ຈໍາກັດ (“ທະນາຄານ”) ມ ຄວາມຍິນດ ນໍາສະເໜ ບ ດລາຍງານ ແລະ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ ສໍາລັບປ ທ ີ່ສ ົ້ນສຸດ ວັນທ  31 ທັນວາ 2020. 
 

ຄວຳມ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງຄະນະບໍລິຫຳນ ຕ ໍົ່ກ ັບເອ ກ ະສຳນ ລ ຳຍ ງຳນ ກ ຳນ ເງິນ 
 
 

ຄະນະບໍລິຫານຂອງທະນາຄານແມ່ນ ມ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງແຕ່ລະປ ການບັນຊ  ທ ີ່
ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜ ນການດໍາເນ ນງານ ແລະ ກະແສ
ເງິນສ ດພາຍໃນປ . ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນດັີ່ງກ່າວ,  ຄະນະບໍລິຫານຕ້ອງປະຕິບັດດັີ່ງນ ົ້: 
 
 

► ຄັດເລ ອກເອ າບັນດານະໂຍບາຍການບັນຊ ທ ີ່ເໝາະສ ມ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງສະໝໍີ່າສະເໝ  

► ພິຈາລະນາ ແລະ ຄາດຄະເນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ ແລະ ຮອບຄອບ; 

► ຖະແຫຼງການວ່າບັນດາມາດຕະຖານບັນຊ ທ ີ່ເໝາະສ ມໄດູ້ຖ ກປະຕິບັດ, ທຸກຂໍົ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼ  ການປະຕິບັດທ ີ່ບໍີ່ສອດ 
ຄ່ອງທ ີ່ສໍາຄັນຕໍີ່ກັບມາດຕະຖານການບັນຊ  ຕ້ອງຖ ກນໍາມາເປ ດເຜ ຍ ແລະ ອະທິບາຍຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນ; ແລະ 

► ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນບ ນພ ົ້ນຖານຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ຍ ກເວັົ້ນໃນກໍລະນ ທ ີ່
ທະນາຄານຫາກຕັົ້ງຂໍົ້ສ ມມຸດຖານ ຫຼ  ຄາດຄະເນວ່າທະນາຄານບໍີ່ສາມາດດໍາເນ ນທຸລະກິດຕໍີ່ໄປໄດູ້. 

 
 
 

ຄະນະບໍລິຫານ ແມ່ນມ ໜ້າທ ີ່ຮັບປະກັນວ່າການບັນທ ກບັນຊ ໄດູ້ຖ ກປະຕິບັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ເຊິີ່ງໄດູ້ເປ ດເຜ ຍຖານະ
ການເງິນຂອງທະນາ ຄານຢ່າງເໝາະສ ມໃນທຸກເວລາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການບັນທ ກບັນຊ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລະບ ບ
ການບັນຊ ທ ີ່ໄດູ້ນໍາໃຊູ້. ຄະນະບໍລິຫານການຂອງທະນາຄານ ຍັງຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ການຮັກສາຊັບສິນຂອງທະນາຄານ 
ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນຕ້ອງມ ຂັົ້ນຕອນທ ີ່ເໝາະສ ມເພ ີ່ອປູ້ອງກັນ ແລະ ຄ ົ້ນຫາການສໍົ້ໂກງ ແລະ ສິີ່ງທ ີ່ຜິດປ ກກະຕິອ ີ່ນໆ. 
 
 
ຄະນະບໍລິຫານຂອງທະນາຄານຂໍຢັົ້ງຢ ນວ່າ ທະນາຄານໄດູ້ປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານ ດທ ີ່ກ່າວມາຂາ້ງເທິງນ ົ້ ໃນການກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ບົດລາຍງານປະຈຳປ ີAnnual Report 2020    Page 6



 

ຖະແ ຫຼງກ ຳນ ຂອງຄະນະບໍລິຫຳນ 
 
ຄະນະບໍລິຫານຂໍຖະແຫຼງການວ່າ ໃນຄໍາເຫັນຂອງຄະນະບໍລິຫານ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນໄດູ້ຖ ກກະກຽມ
ຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກ ດໝາຍບັນຊ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະກໍານ ດກ ດລະບຽບທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ ີ່
ວາງອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນໍາສະເໜ ເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນ 
 

ໃນນາມ ແລະ ຕາງໜ້າຄະນະບໍລິຫານ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

ທ່ານ ວູ ດ ງ ຄຸນ 
ຮອງຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ 
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
31 ພ ດສະພາ 2021 
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ບ ດລ ຳຍ ງຳນ ຂອງນັກກ ວ ດສ ອ ບອິດ ສ ະຫຼະ 
ຮ ຽນ :  ເຈ ໍ້ຳຂອງ ທ ະນຳຄຳນ  ບ ຢ ອ ງລ ຳວ  ຈໍຳກັດ 
 

ຄໍຳເຫັນ 
 

ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ   ໄດູ້ດໍາເນ ນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ    ທະນາຄານ   ບູຢອງ   ລາວ  ຈໍາກັດ 
("ທະນາຄານ") ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງິນນະວັນທ  31 ທັນວາ 2020, ໃບລາຍງານຜ ນການດໍາ
ເນ ນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈ ົ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ ສໍາລັບປ ທ ີ່ສິົ້ນສຸດວັນທ ດັີ່ງກ່າວ 
ແລະ ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທ ີ່ປະກອບດ້ວຍບ ດສະຫຼຸບຂອງບັນດານະໂຍບາຍທາງບັນຊ 
ທ ີ່ສໍາຄັນ. 
 
 

ໃນຄໍາເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານໄດູ້ຖ ກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບກ ດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆທ ີ່ໄດູ້ວາງອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນໍາສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 
 
 

ພ ໍ້ນ ຖຳນ ກ ຳນ ອອ ກ ຄໍຳເຫນັ 
 

ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າໄດ ູ້ດ ໍາເນ  ນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບ ມາດຕະຖານດ້ານການກວດສອບສາກ ນ 
(ISAs).ບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າພາຍໃຕູ້ບັນດາມາດຕະຖານເຫຼ ີ່ານັົ້ນ ໄດູ້ຖ ກອະທິບາຍເພ ີ່ມ
ເຕ ມໃນວັກ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກກວດສອບໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງບ ດລາຍງານ
ຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າແມ່ນມ ຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກ ດຈັນຍາບັນ
ຂອງນັກວິຊາຊ ບບັນຊ ຂອງ ສະພານັກບັນຊ ສາກ ນວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂໍົ້ບັນຍັດດ້ານຈັນຍາບັນ  (IESBA Code) 
ແລະ ບັນດາຂໍົ້ກໍານ ດທາງດ້ານຈັນຍາບັນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງພວກ
ຂ້າພະເຈ ົ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຍັງໄດູ້ປະຕິບັດບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານຈັນຍາບັນອ ີ່ນໆໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບ ກ ດຈັນຍາບັນຂອງສະພານັກບັນຊ ສາກ ນ. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າເຊ ີ່ອວ່າ ຫຼັກຖານການກວດສອບທ ີ່ພວກ
ຂ້າພະເຈ ົ້າໄດູ້ຮັບແມ່ນພຽງພໍ ແລະ  ເໝາະສ ມເພ ີ່ອເປັນພ ົ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການອອກຄໍາເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ. 
 
 

ບັນຫຳທ  ົ່ຄວນ ເອ  ຳໃຈໃສ່  
 

ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າສະເໜ ໃຫູ້ເອ າໃຈໃສ່ຕໍີ່ບ ດອະທິບາຍເລກທ  2 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທ ີ່ໄດູ້ອະທິບາຍ
ພ ົ້ນຖານຂອງການບັນຊ ທ ີ່ໄດູ້ຖ ກນໍາໃຊູ້ໂດຍທະນາຄານ. ບັນດານະໂຍບາຍການບັນຊ ເຫຼ ີ່ານ ົ້ ແມ່ນບໍີ່ໄດູ້ມ ຈຸດປະສ ງທ ີ່
ຈະນໍາສະເໜ ຖານະທາງການເງິນ,ຜ ນການດໍາເນ ນງານ ແລະ ກະແສເງິນສ ດຂອງທະນາຄານ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຫັຼກການບັນຊ ສາກ ນທ ີ່ຍອມຮັບໂດຍທ ີ່ວໄປ. 
 
 

ພວກຂ້າພະເຈ  ົ້າຍັງສະເໜ ໃຫູ້ເອ າໃຈໃສ່ຕໍີ່ບ ດອະທິບາຍເລກທ  19.3 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເຊິີ່ງໄດູ້ອະທິ 
ບາຍຄໍາຮ້ອງຂໍຈາກກະຊວງການເງິນ ເພ ີ່ອໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດຄິດໄລ່ຄ ນອາກອນກໍາໄລສໍາລັບປ  2016 ຫາ 2019 
ແລະ ຜ ນກະທ ບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂ ົ້ນຈາກການລາຍການທ ີ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍໃນການຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລ 
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ໃນໄລຍະເວລາດັີ່ງກ່າວ ທະນາຄານຍັງບໍີ່ໄດູ້ຊ ົ້ແຈງ ແລະ ລ ງລາຍລະອຽດໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຈາກພາກສ່ວນທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ຄໍາເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າແມ່ນບໍີ່ໄດູ້ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນແບບມ ເງ ີ່ອນໄຂຕໍີ່ກັບບັນຫາເຫຼ ີ່ານ ົ້. 
 
 
 

ຄວຳມ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງຄະນະບໍລິຫຳນ ຂອງທະນ ຳຄຳນ ຕ ໍົ່ເອກ ະສຳນລ ຳຍ ງຳນກ ຳນ ເງິນ 
 

ຄະນະບໍລິຫານທະນາຄານ ແມ່ນມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍການການບັນຊ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາລະບຽບການອ ີ່ນໆທ ີ່ວາງອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ການນໍາສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ສໍາລັບບັນດາການ
ຄວບຄຸມພາຍໃນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ທາງຄະນະບໍລິຫານເຫັນວ່າ ວ່າມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນ ໃຫູ້ມ ຄວາມຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ປາສະຈາກຂໍົ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງ, ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຈາກ
ການສໍົ້ໂກງ ຫລ  ຂໍົ້ຜິດພາດຕ່າງໆ. 
 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຄະນະບໍລິຫານ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມ ນຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງທະນາຄານທ ີ່ນໍາໃຊູ້ຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ການເປ ດເຜ ຍ, ບັນຫາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວາມ
ສ ບເນ ີ່ອງ ແລະ ນໍາໃຊູ້ພ ົ້ນຖານການບັນຊ ວ່າດ້ວຍຫຼັກການແຫ່ງຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ຈ ນກວ່າທ ີ່
ທາງຄະນະບໍລິຫານທະນາຄານຫາກເຫັນວ່າທຸລະກິດບໍີ່ມ ຄວາມອາດສາມາດໃນການດໍາເນ ນງານຕໍີ່ໄດູ້ ຫຼ  ໃນກໍລະນ ທ ີ່
ທາງຄະນະບໍລິຫານທະນາຄານ ມ ຈຸດປະສ ງຢາກຍຸບເລ ກ ຫຼ  ຢຸດກິດຈະການ. 
 

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

ຈຸດປະສ ງໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ ແມ່ນເພ ີ່ອຮັບປະກັນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນວ່າເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນໂດຍພາບລວມ ແມ່ນປາສະຈາກຂໍົ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ບໍີ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນການສໍົ້ໂກງ ຫຼ  ຍ້ອນຄວາມ
ຜິດພາດຕ່າງໆ ແລະ ເພ ີ່ອອອກບ ດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະທ ີ່ປະກອບມ ຄໍາເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຕໍີ່
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ. ການຮັບປະກັນທ ີ່ສ ມເຫດສ ມຜ ນ ແມ່ນການຮັບປະກັນໃນລະດັບສູງ ແຕ່ບໍ ີ່ໄດູ້
ຮັບປະກັນວ່າ ການກວດສອບທ ີ່ໄດູ້ດໍາເນ ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານດ້ານການກວດສອບສາກ ນ ຈະສາມາດ
ກວດພ ບຂໍົ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທ ີ່ອາດເກ ດຂ ົ້ນໄດູ້ຕະຫຼອດທັງໝ ດ. ຂໍົ້ຜິດພາດສາມາດເກ ດຂ ົ້ນຈາກການສໍົ້ໂກງ ຫຼ ົ້ 
ຍ້ອນຂໍົ້ຜິດພາດຕ່າງໆ ແມ່ນຖ ກພິຈາລະນາວ່າ ສໍາຄັນ ຈາກລາຍການດຽວ ຫຼ  ຫຼາຍລາຍການລວມກັນ ແລະ ມ ອິດທິ
ພ ນຕໍີ່ການຕັດສິນໃຈທາງເສດຖະກິດຂອງຜຸູ້ນໍາໃຊູ້ເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 
 
ໃນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານການກວດສອບສາກ ນ, ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າໄດູ້ໃຊູ້ການຕັດສິນ 
ແລະ ວິນິໄສມ ອາຊ ບ ໃນຕະຫຼອດການດໍາເນ ນການກວດສອບ. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຍັງໄດູ້: 
 ກໍານ ດ ແລະ ປະເມ ນບັນດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂໍົ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ບໍີ່ວ່າຈະ

ເປັນຍ້ອນການສໍົ້ໂກງ ຫຼ  ຍ້ອນຂໍົ້ຜິດພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດໍາເນ ນຂັົ້ນຕອນການກວດສອບເພ ີ່ອຮອງຮັບ
ບັນດາຄວາມສ່ຽງເຫຼ ີ່ານັົ້ນ ແລະ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າຈະໄດູ້ຮັບເອ າຫຼັກຖານການກວດສອບທ ີ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສ ມ 
ເພ ີ່ອເປັນພ ົ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການອອກຄໍາເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງການບໍີ່ສາມາດກວດພ ບຂໍົ້ຜິດ 
ພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທ ີ່ມ ຜ ນມາຈາກການສໍົ້ໂກງ ແມ່ນສູງກວ່າຜ ນທ ີ່ມາຈາກຄວາມຜິດພາດ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າການສໍົ້
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ໂກງອາດລວມມ  ການສ ມຮູູ້ຮ່ວມຄິດ. ການປອມແປງ, ການລະເລ ຍໂດຍຕັົ້ງໃຈ, ການບິດເບ ອນ ຫຼ  ລະເມ ດ
ຫັຼກການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ສ້າງຄວາມເຂ ົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງການກວດສອບ ເພ ີ່ອອອກແບບຂັົ້ນຕອນການກວດ
ສອບທ ີ່ເໝາະສ ມກັບສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບໍີ່ໄດູ້ມ ຈຸດປະສ ງເພ ີ່ອສະແດງຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການ
ຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານ. 

 ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສ ມຂອງການນໍາໃຊູ້ພ ົ້ນຖານຂອງບັນຊ ວ່າດ້ວຍຫຼັກການແຫ່ງຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນ
ການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ຂອງຄະນະບໍລິຫານ ໂດຍອ ງຕາມຫັຼກຖານການກວດສອບທ ີ່ໄດູ້ຮັບ ບໍີ່ວ່າຈະເປັນຄວາມບໍີ່
ແນ່ນອນທ ີ່ສໍາຄັນທ ີ່ອາດເກ ດຂ ົ້ນ ຈາກບັນດາເຫດການ ຫຼ  ເງ ີ່ອນໄຂທ ີ່ອາດເປັນຂໍົ້ສ ງໄສທ ີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການສ ບເນ ີ່ອງໃນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ. ຖ້າຫາກພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ ສະຫຼຸບໄດູ້ວ່າມ 
ຄວາມບໍີ່ແນ່ນອນທ ີ່ສໍາຄັນເກ ດຂ ົ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຈະໄດູ້ລະບຸໃນບ ດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ 
ໃນການເປ ດເຜ ຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເພ ີ່ອສະເໜ ໃຫູ້ເອ າໃຈໃສ່ຕ ີ່ມອ ກ ຫຼ  ຖ້າຫາກຂາດ
ການເປ ດເຜ ຍທ ີ່ພຽງພໍ, ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຈະຕ້ອງໄດູ້ສະແດງຄໍາເຫັນແບບມ ເງ ີ່ອນໄຂ. ການສະຫຼຸບຂອງພວກ
ຂ້າພະເຈ ົ້າແມ່ນອ ງຕາມຫຼັກຖານການກວດສອບທ ີ່ໄດູ້ຮັບຈ ນເຖິງວັນທ ຂອງບ ດລາຍງານຂອງນັກກວດສອບ
ອິດສະຫຼະ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ບັນດາເຫດການໃນອານະຄ ດ ຫຼ  ເງ ີ່ອນໄຂອ ີ່ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫູ້
ທະນາຄານຢຸດຕິການສ ບຕໍີ່ຄວາມສ ບເນ ີ່ອງໃນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ. 

 ປະເມ ນຄວາມເໝາະສ ມຂອງນະໂຍບາຍການບັນຊ ທ ີ່ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ ແລະ ຄວາມສ ມເຫດສ ມຜ ນຂອງການຄາດຄະເນ
ທາງບັນຊ  ແລະ ການເປ ດເຜ ຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຄະນະບໍລິຫານ. 

 

ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າໄດູ້ປ ກສາຫາລ ກັບຄະນະບໍລິຫານກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາອ ີ່ນໆ, ການວາງແຜນຂອບເຂດ ແລະ ເວລາ
ຂອງການກວດສອບ ແລະ ຂໍົ້ພ ບເຫັນທາງການກວດສອບທ ີ່ສໍາຄັນ ປະກອບມ ບັນດາຂໍົ້ບ ກຜ່ອງທ ີ່ສໍາຄັນໃດໆໃນການ
ຄວບຄຸມພາຍໃນທ ີ່ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າໄດູ້ຊ ົ້ແຈງໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ. 
 
 

ບໍລິສ ັດ  ເອ ນແ ອນ ຢ ັງ ລຳວ ຈໍຳກັດ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ທ່ານ Saman Wijaya Bandara   

ຮຸູ້ນສ່ວນ 
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນ ນການກວດສອບ 
ໃບຢັົ້ງຢ ນເລກທ . 014/LCPAA-APT-2019 

 
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
31 ພ ດສະພາ 2021 
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ໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນ ນງານ 
ສໍາລັບປ ທ ີ່ສິົ້ນສຸດ ວັນທ  31 ທັນວາ 2020 

 

ລ/ດ ລາຍການ 

ບ ດ
ອະທິບາ
ຍເລກທ  

2020                   
ກ ບ 

2019                   
ກ ບ 

     
A. ລຳຍຮັບ ແລະ ລຳຍຈ ່ຳຍຈ ຳກກຳນດໍຳເ ນ ນງຳນ    
1. ລຳຍຮັບດອກເ ບູ້ຍ ແລະ ຄ້ຳຍຄ ດອກເ ບູ້ຍ 3 18,217,115,407 19,108,423,782 
2. ລຳຍຈ ່ຳຍດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄຳ້ຍຄ ດອກເ ບູ້ຍ 3 (1,329,557,428) (2,257,744,031) 

I. 
ລຳຍຮັບສຸດທິຈ ຳກ ດອກເ ບູ້ຍ ແລະ ຄ້ຳຍຄ ດອກ
ເ ບູ້ຍ  16,887,557,979 16,850,679,751 

3 ລຳຍຮັບຈ ຳກຄ່ຳທໍຳນຽມ ແລະ ຄ່ຳບໍລິກຳນ 4 510,109,112 447,486,600 
4 ລຳຍຈ ່ຳຍຈຳກຄ່ຳທໍຳ ນຽມ ແລະ ຄ່ຳບໍລິກຳນ 4 (61,267,150) (88,955,050) 

5 
ກໍຳໄລສຸດທິ ຈຳກກຳນຊ ໍ້ຂຳຍເ ງິນຕຳ
ຕ່ຳງປະເ ທດ 5 2,058,004,162  1,659,464,210 

II. ລຳຍຮັບສຸດທິຈ ຳກກຳນດໍຳເນ ນງຳນ  19,394,404,103  18,868,675,511 
     
B ລຳຍຮັບ ແລະ ລຳຍຈ ່ຳຍອ ົ່ນໆ    
6 ລຳຍຮັບອ ົ່ນໆຈ ຳກກຳນດໍຳເນ ນງຳນ 6 253,989,624 - 
7 ລຳຍຈ ່ຳຍທ ົ່ວໄປ ແລະ ລຳຍຈ ່ຳຍບໍລິຫຳນ   (5,105,872,144) (5,226,023,197) 

7.1 
ລາຍຈ່າຍເງິນເດ ອນ ແລະ ອ ີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ພະນັກງານ 7  (2,132,385,246)  (2,076,628,340) 

7.2 ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິຫານທ ີ່ວໄປ 8  (2,973,486,898) (3,149,394,857) 
8 ລຳຍຈ ່ຳຍຄ່ຳຫ  ້ຍຫ ້ຽນ ແລະ ຄ່ຳເ ສ ົ່ອມ  (2,389,937,992)  (2,339,835,457) 
9 ລຳຍຈ ່ຳຍອ ົ່ນໆຈ ຳກກຳນດໍຳເນ ນງຳນ 9 (43,059,847)  (174,168,709)  
10 ເ ງິນແຮສຸດທິສໍຳລັບເ ງິນກ ູ້ທ  ົ່ບໍົ່ເ ກ ດດອກອອກຜ  ນ 13.2 (16,580,674,062) (14,276,420,947) 
III. ກໍຳໄລກ່ອນຫກັອຳກອນ  (4,471,150,318)  (3,147,772,799) 
11 ອຳກອນກໍຳໄລພຳ ຍໃ ນປ  19.1 -    - 
IV. ກໍຳໄລສຸດທິຫ ຼັງຫ ັກອຳກອນ  (4,471,150,318)   (3,147,772,799) 
     

ກະກຽມໂດຍ:      ອະນຸມັດໂດຍ:     

 
  
 
 
 
 
________________    _________________________ 

ທ່ານ ຂນັຕິກອນ ພອນສະຫວັດ     ທ່ານ ວູ ດ ງ ຄຸນ  
ຜູູ້ຈັດການສາຂາ       ຮອງຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ 
 
     

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
31 ພ ດສະພາ 2021
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ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ສໍາລັບປ ທ ີ່ສິົ້ນສຸດ ວັນທ  31 ທັນວາ 2020  

 

ລ/ດ ຊັບສິນ 

ບ ດ
ອະທິບາຍ
ເລກທ  

31/12/2020                  
ກ ບ 

31/12/2019                  
ກ ບ  

     

I 

ເງິນສ  ດ  ແລ ະ ເງິນຝຳກ ຢ  ກ່ ັບ 
ທ ຫລ   81,940,672,159  

 
122,711,445,534  

1 ເງິນສ ດໃນຄັງ 10  1,062,975,794   1,495,186,821  

2 ເງິນຝາກຢູ່ກັບ ທຫລ 11  80,877,696,365  
 

121,216,258,713  

     

II ໜ ໍ້ຕ ້ອ ງຮ ັບຈຳກ ທ ະນຳຄຳນ ອ  ົ່ນ  
     

17,401,600,000   17,680,000,000  

1 ເງິນຝາກມ ກໍານ ດ  12 
     

17,401,600,000   17,680,000,000  

     

III 

ເງິນກ  ູ້ໃຫູ້ລ ກ ຄ້ຳ, ຫັກ ເງິນແ ຮ
ສ ະເພຳະ 13 215,701,731,948 220,824,934,901 

     

IV 

ຊັບສ  ມ ບັດຄ ງທ  ົ່ ແລ ະ ສ ິດໃນ
ກ ຳນ ນ ໍຳໃຊູ້ຊັບສ ິນ  49,553,323,149  51,019,826,598 

1 ຊັບສ ມບັດຄ ງທ ີ່ບໍີ່ມ ຕ ວຕ ນ 14.1  21,784,110,152   21,813,424,521  

2 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທ ີ່ມ ຕ ວຕ ນ ແລະ ສິດ
ໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ 14.2  27,769,212,997  29,206,402,077 

     

V ຊັບສ ິນ ອ  ົ່ນ ໆ   14,723,050,186 13,329,910,284 

1 ດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ 15  1,979,747,521   1,586,951,301  

2 ຊັບສິນອ ີ່ນໆ 16 12,743,302,665 11,742,958,983 

     

 ລ ວ ມ ຊັບສ ິນ  379,320,377,44 425,566,117,317  
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ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ (ຕໍີ່) 
ສໍາລັບປ ທ ີ່ສິົ້ນສຸດ ວັນທ  31 ທັນວາ 2020  

 

ລ/ດ ໜ ົ້ສິນ ແລະ ທ ນ 
ບ ດອະທິບາຍ

ເລກທ  
31/12/2020                  

ກ ບ 

31/12/2019                  
ກ ບ  

     

I 

ໜ ໍ້ຕ ້ອ ງສ  ົ່ງໃຫູ້ທະນ ຳຄຳນ
ອ  ົ່ນ 17 - 34,832,000,000  

1 ເງິນຝາກມ ກໍານ ດ  -  34,832,000,000   

     

II ໜ ໍ້ຕ ້ ອ ງສ  ົ່ງໃຫູ້ລ ກ ຄ້ຳ 18 38,798,253,009  44,721,717,748  

1 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ   2,869,056,193   7,807,822,778 

2 ເງິນຝາກປະຢັດ   17,192,831,879   15,570,777,239  

3 ເງິນຝາກມ ກໍານ ດ   18,736,364,937   21,343,117,731  

     

III ໜ ໍ້ສ ິນ ອ  ົ່ນ ໆ            801,466,559 46,194,176,284 

1 ດອກເບູ້ຍຄ້າງຈ່າຍ    455,669,310   1,754,546,205  

2 ອາກອນຄ້າງຈ່າຍ  61,540,932 61,540,932 

3 ໜ ົ້ສິນອ ີ່ນໆ 20 284,256,317 44,378,089,147 

      

 ລ ວ ມ ໜ ໍ້ສ ິນ  39,599,719,568   125,747,894,032 

     

IV ທ ຶນ  ແລ ະ ຄັງສ ະສ ມ    

1 ທ ນຈ ດທະບຽນຖອກແລູ້ວ   351,832,020,764   307,412,020,764  

2 ຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ   2,596,302,308  2,596,302,308 

3 ເງິນແຮທ ີ່ວໄປ 13.2  947,375,910  993,791,003 

4 ຂາດທ ນສະສ ມ  (15,655,041,108) (11,183,890,790) 

 ລ ວ ມ ທນຶ   339,720,657,874   299,818,223,285 

     

 ລ ວ ມ ໜ ໍ້ສ ິນ  ແ ລ ະ ທ ຶ ນ  379,320,377,442  425,566,117,317 
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ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ (ຕໍີ່) 
ສໍາລັບປ ທ ີ່ສິົ້ນສຸດ ວັນທ  31 ທັນວາ 2020  

 

ລ/ດ 
ລາຍການນອນໃບລາຍງານຖານະ
ການເງິນ 

ບ ດ
ອະທິບາຍ
ເລກທ  

31/12/2020                  
ກ ບ 

31/12/2019                  
ກ ບ  

      

I ຫຼັກ ຊັບຄໍໍ້ຳປະກັນ  ແລ ະ ກຳນ
ຊວດ ຈໍຳ    

     

A ຫຼັກ ຊັບຄໍໍ້ຳປະກັນ  ແລ ະ ກຳນ
ຊວດ ຈໍຳ    

1 
ຫັຼກຊັບຄໍົ້າປະກັນ ແລະ ການຊວດ
ຈໍາໃຫູ້ລູກຄ້າ 

 1,939,938,941,593 1,733,837,140,980 

     

 
ລ ວ ມ ຫຼັກ ຊັບຄໍໍ້ຳປະກັນ  ແລ ະ 
ກ ຳນ ຊວດ ຈໍຳ  1,939,938,941,593 1,733,837,140,980 

 
 

ກະກຽມໂດຍ:      ອະນຸມັດໂດຍ:     
 
 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 

ທ່ານ ຂັນຕິກອນ ພອນສະຫວັດ     ທ່ານ ວູ ດ ງ ຄຸນ  

ຜູູ້ຈັດການສາຂາ       ຮອງຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ 
  
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
31 ພ ດສະພາ 2021
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ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈ ົ້າຂອງ 
ສໍາລັບປ ທ ີ່ສິົ້ນສຸດ ວັນທ  31 ທັນວາ 2020 

 

 

ທ ນຈ ດທະບຽນ 
ຖອກແລູ້ວ 

ຄັງສະສ ມ 
ຕາມລະບຽບການ ຄັງເງິນແຮທ ີ່ວໄປ 

ກໍາໄລສະສ ມ/(ຂາດທ ນ
ສະສ ມ) ລວມ 

 ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ 

ຍອດເ ຫ ຼ ອນະວັນທ  01/01/2019  307,412,020,764   2,596,302,308   1,334,616,710   (8,036,117,991)  303,306,821,791  

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

ເງິນແຮທ ີ່ວໄປສຸດທິຂອງເງິນກູູ້ທ ີ່ເກ ດດອກອອກຜ ນ  -     -     (54,036,599)  -     (54,036,599) 

ຈັດຊັົ້ນເງິນແຮຄ ນສໍາລັບເງິນກູູ້ທ ີ່ຄວນເອ າໃຈໃສ່  -     -     (298,500,000)  -     (298,500,000) 

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

ຍອດເ ຫ ຼ ອນະວັນທ   31/12/2019  307,412,020,764   2,596,302,308   993,791,003   (11,183,890,790)  299,818,223,285  

ເພ ີ່ມທ ນຈ ດທະບຽນ  44,420,000,000   -     -     -     44,420,000,000  

ຂາດທ ນສຸດທິພາຍໃນປ   -     -     -    (4,471,150,318) (4,471,150,318) 

ເງິນແຮທ ີ່ວໄປສຸດທິຂອງເງິນກູູ້ທ ີ່ເກ ດດອກອອກຜ ນ  -     -     (61,086,081)  -     (61,086,081) 

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ  -     -     14,670,988   -     14,670,988  

ຍອດເ ຫ ຼ ອນະວັນທ  31/12/202 0  351,832,020,764   2,596,302,308   947,375,910  
   

(15,655,041,108) 339,720,657,874 

             

ກະກຽມໂດຍ:            ອະນຸມັດໂດຍ:      

      
   
 
       
____________________________        ___________________________ 
ທ່ານ ຂັນຕິກອນ ພອນສະຫວັດ          ທ່ານ ວູ ດ ງ ຄຸນ 
ຜູູ້ຈັດການສາຂາ            ຮອງຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ    

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
31 ພ ດສະພາ 2021  
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ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ 
ສໍາລັບປ ທ ີ່ສ ົ້ນສຸດວັນທ  31 ທັນວາ 2020 

 

ລາຍການ 

ບ ດ
ອະທິບາຍ
ເລກທ  

2020      

ກ ບ  
2019      

ກ ບ 
    

ກ ິດ ຈະກ ໍຳກ ຳນ ດ ໍຳເນ  ນ ງຳນ    

ຂຳດທ ຶນ ສດຸ ທ ິກອ່ ນ ອ ຳກ ອນ :  (4,471,150,318) (3,147,772,799) 

ດັດແກູ້ສໍາລັບ:    

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊ ີ່ອມ  2,389,937,992  2,339,835,457  

ລາຍຈ່າຍສຸດທິເງິນແຮສໍາລັບໜ ົ້ເສຍເງິນກູູ້ 13.2  16,326,684,438    14,413,187,891   

ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ  (18,217,115,407) (19,086,914,883) 

ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ   1,329,557,428   2,257,744,031  

ກ ະແ ສ ເງິນສ  ດ ຈຳກກ ິດ ຈະກ ໍຳກ ຳນ ດ ໍຳເນ  ນ ງຳນ  
ກ ່ອ ນກ ຳນ ປ່ຽນ ແ ປງຂອງຊັບສິນ  ແລ ະ ໜ ໍ້ສ ິນ
ໃນກ ຳນ ດ ໍຳເນ  ນ ງຳນ  (2,642,085,867) (3,223,920,303) 
    

(ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ)/ຫຼຸດລ ງຂອງຊັບສິນຈາກການດໍາເນ ນງານ    

ໜ ົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ   2,516,705,689   (1,644,156,470) 

 ເງິນກູູ້ໃຫູ້ລູກຄ້າ  
 

(11,264,567,566) 
 (6,190,587,322) 

 ຊັບສິນອ ີ່ນໆ  (225,098,502)  (1,929,501) 

ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ/(ຫຼຸດລ ງ)ຂອງໜ ົ້ສິນຈາກການດໍາເນ ນງານ    

 ໜ ົ້ຕ້ອງສ ີ່ງໃຫູ້ທະນາຄານ  
 

(34,832,000,000) 
 1,212,000,000  

 ໜ ົ້ຕ້ອງສ ີ່ງໃຫູ້ລູກຄ້າ   (5,923,464,739)  19,319,511,520  

 ໜ ົ້ສິນອ ີ່ນໆ  340,838,156 43,854,857,271 

ດອກເບູ້ຍທ ີ່ໄດູ້ຮັບ  17,824,319,187    18,880,883,516  

ດອກເບູ້ຍທ ີ່ໄດູ້ຈ່າຍ   (2,628,434,322)  (1,693,547,435) 

ອາກອນກໍາໄລຖອກແລູ້ວພາຍໃນປ  19.1 (987,527,682)  (4,945,355,532) 

    

ກ ະແ ສ ເງິນສ  ດ ສດຸ ທ ິຈຳກກ ິດ ຈະກ ໍຳກ ຳນ ດ ໍຳ
ເນ  ນ ງຳນ  (37,821,315,646) 65,567,755,744 

    

ກ ິດ ຈະກ ໍຳກ ຳນ ລ  ງທນຶ    

ລາຍຈ່າຍຊ ົ້ຊັບສ ມບັດຄ ງທ ີ່ 14 (711,152,040)  (334,851,130) 

    

ກ ະແ ສ ເງິນສ  ດ ສດຸ ທ ິທ  ົ່ໃຊູ້ໃນກ ິດ ຈະກ ໍຳກ ຳນ
ລ  ງທ ຶນ  (711,152,040)  (334,851,130) 
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ກະກຽມໂດຍ:      ອະນຸມັດໂດຍ:     

 
 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 

ທ່ານ ຂັນຕິກອນ ພອນສະຫວັດ     ທ່ານ ວູ ດ ງ ຄຸນ  
ຜູູ້ຈັດການສາຂາ        ຮອງຜູູ້ອໍານວຍການທ ີ່ວໄປ 
   
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
31 ພ ດສະພາ 2021

ລາຍການ 

ບ ດ
ອະທິບາຍ 
ເລກທ  

2020      

ກ ບ  
2019      

ກ ບ 

    

ກ ິດ ຈະກ ໍຳທ ຳງດ ້ຳນ ກ ຳນເງິນ    

    

ກ ະແ ສ ເງິນສ  ດ ສດຸ ທ ິ ຈຳກກ ິດ ຈະກ ໍຳທ ຳງ
ດ ້ຳນ ກ ຳນເງິນ  - - 

ປ່ຽນ ແ ປງສ ຸດ ທ ິໃນເ ງິນສ  ດ ແລ ະ ທ ຽບ
ເທ  ົ່ຳເງິນ ສ  ດ  (38,532,467,686) 65,232,904,614 

ເງິນສ  ດ  ແລ ະ ທ ຽບເທ  ົ່ຳເງິນ ສ  ດ ໃນຕ  ໍ້ນ ປ   100,905,620,374  35,672,715,760  

ເງິນສ  ດ  ແລ ະ ທ ຽບເທ  ົ່ຳເງິນ ສ  ດ ໃນທ ້ຳຍ ປິ 21 62,373,152,688 
  

100,905,620,374 
    

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດເງິນສ ດ (ຕໍີ່) 
ສໍາລັບປ ທ ີ່ສ ົ້ນສຸດວັນທ  31 ທັນວາ 2020 
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 ສ ະພຳບແ ວ ດ ລອ້ ມ ກ ຳນດ ໍຳເນ  ນທ ຸລ ະກດິ ທ ະນຳຄຳນ ປະຈໍຳປ  2020 
 
ສະພາບການຂອງໂລກຍັງມ ການຜັນແປແລະສັບສ ນ ມ ການຄັດແຍູ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ແມ່ນການຄັດແຍູ້ງກ ດກັນທາງດ້ານພາສ ສິນຄ້າລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກັບ ສປປ ຈ ນ ໂດຍກ ງ, ຫລ  ກັບ
ບາງປະເທດຢູ່ໃນແຖບເອ ລ ບ. ນອກຈາກນ ົ້ ຍັງມ ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດທ ີ່ກໍີ່ໃຫູ້ເກ ດມ ໄພພິບັດທາງທໍາມະ
ຊາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊ ີ່ງເກ ດຂ ົ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ົ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເຊັີ່ນ ອັກຄ ໄພ, ອຸທ ກກະສາດ, ແຜນ
ດິນໄຫວ ແລະ ພູເຂ າໄຟລະເບ ດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເກ ດການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊ ົ້ອຈຸລະໂລກ
ສາຍພັນໃຫມ່ ຫລ  ໂຄວິດ-19 (COVID-19) ທ ີ່ເກ ດລະບາດໄປທ ີ່ວໂລກ ໃນນ ົ້ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ໄພພິບັດ
ຕ່າງໆນັົ້ນ ໄດູ້ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງກັບລະບ ບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ເຮັດໃຫູ້ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດ ຖະກິດ
ໂລກສະລໍຕ ວ. ສປປ ລາວ ກໍໄດູ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກດັີ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງໄດູ້ຮັບຜ ນ
ກະທ ບຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກໄພພບິັດທໍາມະຊາດເຊັີ່ນ ເກ ດມ ໄພນໍົ້າຖ້ວມຢູ່ຫລາຍທ້ອງຖິີ່ນ ເຮັດໃຫູ້ເຮ ອນຊານ ບ້ານ
ຊ່ອງ, ໄຮ່ນາຕາກ້າ, ງົວ, ຄວາຍ, ຫມູ, ຫມາ, ເປັດໄກ່ເພພັງເສຍຫາຍລ ົ້ມຕາຍເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ. ທັງ
ຫມ ດເຫດການນັົ້ນ ມັນໄດູ້ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບໃຫູ້ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊ້າລ ງ. ສະພາບການ
ດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າທະນາຄານມ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ເຮັດໃຫູ້ຫລາຍທະນາຄານມ ຜ ນການ
ດໍາເນ ນທຸລະກິດບໍີ່ໄດູ້ເປັນໄປຕາມແຜນການທ ີ່ວາງໄວູ້, ຫລາຍທະນາຄານມ ຫນ ົ້ທ ີ່ບໍີ່ເກ ດດອກອອກຜ ນ (NPLs) 
ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ ເຮັດໃຫູ້ບາງທະນາຄານຂາດສະພາບຄ່ອງໃນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ. ຍ້ອນຫລາຍປັດໄຈ ຈ ີ່ງເຮັດໃຫູ້ລັດ 
ຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດູ້ປັບປຸງກ ດຫມາຍຫລາຍສະບັບ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນກ ດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທ  56/ສພຊ, ລ ງວັນທ  7 ທັນວາ 
2018 ໃນມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ທ ນຈ ດທະບຽນ ຫລ  ເງິນລ ງທ ນຕໍີ່າສຸດ ຊ ີ່ງເພ ີ່ມຈາກ ສາມຮ້ອຍຕ ົ້ກ ບ ມາເປັນ 
ຫ້າຮ້ອຍຕ ົ້ກ ບ ສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເພ ີ່ມຈາກ ຫນ ີ່ງຮ້ອຍຕ ົ້ກ ບ ມາເປັນ ສາມຮ້ອຍຕ ົ້ກ ບ ສໍາລັບສາຂາ
ທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ. 
 
 
 ຜ່ຳນ ກ ຳນ ດ ໍຳເນ  ນທ ຸລະກິດ ທ ະນຳຄຳນ ໃນປ  2020 ສ ຳມ ຳດ ສ ະຫລ ຸ ບສັງລວ ມ ກ ຳນ ເພ ົ່ມ ຂຶໍ້ນ 
ຫລ   ຫລ ຸດ ລ  ງ ຂອ ງຊັບສ ິນ, ຫນ  ໍ້ສ ິນ , ທຶນ, ລ ຳຍ ຮ ັບ ແ ລ ະ ລ ຳຍ ຈ່ຳຍດ ັົ່ງນ  ໍ້: 
 
 
ກ ຳນ ລ ະດ ມ ເງິນຝຳກ 
ທະນາຄານບູຢອງລາວໄດູ້ນໍາໃຊູ້ກ ນລະຍຸດ ແລະ ຍຸດທະວິທ ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນແຈກຍາຍແຜ່ນ
ພັບ ແລະ ຄ ົ້ນຫາຕິດຕໍີ່ທາງໂລະສັບ ຕາມຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ 4 ຕ ວເມ ອງຫລັກໆຂອງນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈນັ ທ ີ່ມ ຄວາມສ ນໃຈທ ີ່ຢາກຈະທໍາທຸລະກໍາກັບທະນາຄານ, ປັບປຸງລະບ ບການໃຫູ້ບໍລິການ ແລະ ແຈກ
ຂອງຂັວນ. ແຕ່ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ທະນາຄານທ ີ່ສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມ ທັງທະນາຄານລັດວິ
ສາຫະກິດ, ເອກະຊ ນ ແລະ ສາຂາຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ມ ມາຍາວນານ ແລະ ຫລາກຫລາຍປະສ ບການ ດ້ານດໍາເນ ນ
ທຸລະກິດສູງ ຈ ີ່ງເກ ດມ ການແຂ່ງຂັນກັນທາງດ້ານດອກເບູ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ໄລຍະເວລາ. ທະນາຄານບູຢອງລາວ 
ເປັນທະນາຄານນ້ອຍ ແລະ ບໍີ່ມ ຜະລິດຕະພັນຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ຈ ີ່ງບໍີ່ສາມາດລະດ ມເງິນຝາກໄດູ້ຕາມເປ ົ້າ
ຫມາຍທ ີ່ວາງໄວູ້. 
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1. ເງິນຝຳ ກ ກ ັບທະນ ຳຄຳນ ແ ຫ່ງ ສປປ ລຳວ 
ໃນຊວ່ງປ  2020 ທະນາຄານໄດູ້ເພ ີ່ມທ ນຈ ດທະບຽນປະຈໍາງວດທ  2 ປ  2020 ຈໍານວນ 4.950.000 
ໂດລາສະຫະລັດ ຕາມຫນັງສ ທ ີ່ໄດູ້ລາຍງານໄປຫາກ ມຄຸູ້ມຄອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ. ສະບັບເລກທ ີ່: 097/ທບຢລ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ  02 ມ ນາ 2021. 
 
 
 

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

2020 2019 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 61,310 99,410 
ເງິນແຮຝາກພາກບັງຄັບ 2,515 2,905 
ເງິນຝາກຄໍົ້າປະກັນ(25%)ຂອງເງິນທ ນຈ ດທະບຽນ 17,053 18,901 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 80,878 121,216 
 
 

 
2. ເງິນໃຫູ້ສ ິນ ເຊ ົ່ອແ ກ ່ລ  ກ ຄ້ຳ 

ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ກໍເປັນ ທະນາຄານຫນ ີ່ງທ ີ່ໄດູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ 
- ສັງຄ ມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດທ ີ່ໄດູ້ວາງອອກຄ  ທະນາຄານຈະໃຫູ້ສິນເຊ ີ່ອແກ່ທຸລະ
ກິດຄອບຄ ວ (ບຸກຄ ນ), ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງເພ ີ່ອນໍາໄປແກູ້ໄຂຊ ວິດການເປັນ
ຢູ່ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາທຸລະກິດຄອບຄ ວ ໃຫູ້ມ ປະສິດທິຜ ນ ແລະ ມ ລາຍຮັບສູງ. ຕາມສັດສ່ວນວ ງ
ເງິນທ ີ່ຂໍກູູ້ຢ ມ ແລະ ຂ ົ້ນກັບມູນຄ່າຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ. 
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ທະບຽນ

ເງິນຝຳກ ກ ັບທະນ ຳຄຳນ ແ ຫ່ງ ສປປ ລຳວ 
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ການໃຫູ້ສິນເຊ ີ່ອແກ່ລູກຄ້າໃນປ  2020 ແມ່ນເພ ີ່ມຂ ົ້ນເລັກນ້ອຍທາງຈໍານວນເງິນປ່ອຍກູູ້ ແລະ ຈໍານວນລູກຄາ້ 
ໂດຍແຍກອອກເປັນແຕ່ລະຂະແຫນງການຕ່າງໆເມ ີ່ອທຽບກັບປ  2019 ຊ ີ່ງຍັງບໍີ່ໄດູ້ຫັກຄ່າເຊ ີ່ອມຫນ ົ້ທວງຍາກ. 
 

ເນ  ໍ້ອ ໃນ ຈໍຳນ ວ ນລ  ກ ຄ້ຳ ຫ ວ ຫນ ່ວ ຍ:  ລ້ຳນກ  ບ 
2020 2019 2020 2019 

ຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາ 13 11        25,941  22,898 
ຂະແຫນງກໍີ່ສ້າງ 14 16        23,740  28,249 
ຂະແຫນງກະສິກໍາ-ປ່າໄມູ້ 4 3          6,500  6,500 
ຂະແຫນງການຄ້າ 29 26        41,175 34,545 
ຂະແຫນງບໍລິການ 92 89      133,282 130,523 
ຂະແຫນງອ ີ່ນໆ 39 33        78,570 72,228 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 190 180 309,208 294,943 
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ຈໍຳນ ວ ນ ເງິນໃຫູ້ສ ິນ ເຊ ົ່ອແກ ່ລ  ກ ຄ້ຳ 
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3. ເງິນຝຳກ ຂອງລ ກ ຄ້ຳ 

ຍອດເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າພາຍໃນປ  2020 ໄດູ້ມ ການຫລຸດລ ງ ເມ ີ່ອທຽບກັບປ  2019 ຍ້ອນສະພາບ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ໄດູ້ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບຕໍີ່ ເສດຖະກິດ – ສັງຄ ມ, ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ການ
ຜະລິດ,  ທຸລະກິດຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງປະຊາຊ ນ
ບັນດາເຜ ີ່າຕໍີ່ ອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ຕະຫຼອດເຖິງການຜະລິດ ແລະ ການສ ີ່ງອອກຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ
ທ ີ່ດໍາເນ ນການຜະລິດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເຂດນິຄ ມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເນ ີ່ອງຈາກການ
ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຫຼາຍຊະນິດຖ ກກະທ ບຍ້ອນການຈໍາກັດການຂ ນສ ີ່ງ, ລະບ ບໂລຈິສຕິກ 
ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດປະກອບກັບການຖ ກຈໍາກັດ, ໂຈະການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ຫຼ  ການສັີ່ງຊ ົ້
ຈາກປະເທດຜູູ້ນໍາເຂ ົ້າທ ີ່ໄດູ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19. 
 

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

2020 2019 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 2,869 7,807 

ເງິນຝາກປະຢັດ 17,193 15,571 

ເງິນຝາກປະຈໍາ 18,736 21,343 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 38,798 44,721 
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ຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາ

ຂະແຫນງກໍີ່ສ້າງ

ຂະແຫນງກະສິກໍາ-ປ່າໄມູ້

ຂະແຫນງການຄ້າ

ຂະແຫນງການບໍລິການ

ຂະແຫນງອ ີ່ນໆ

ຈໍຳນ ວ ນລ  ກ ຄ້ຳສິນເຊ ົ່ອ 
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4. ທ ຶນ ຈ ດທ ະບຽນ 

ອ ງຕາມຂໍົ້ຕ ກລ ງສະບັບເລກທ  141/ນຍ, ລ ງວັນທ  24 ກັນຍາ 2009 ທ ີ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດໃນ 
ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດູ້ເພ ີ່ມທ ນຈ ດທະບຽນ ແລະ ທະນາຄານບູຢອງ ລາວ ຈໍາກັດ ໄດູ້ເພ ີ່ມທ ນຈ ດທະບຽນ
ຄ ບຖ້ວນແລູ້ວ ໃນວັນທ  31 ທັນວາ 2014 ຊ ີ່ງໃນປະຈບຸັນ ທະນາຄານມ ທ ນພຽງພໍໃນການດໍາເນ ນ
ທຸລະກິດ ສະແດງອອກໃຫູ້ເຫັນຢູ່ໃນອັດຕາສ່ວນທ ນຊັົ້ນ I ຕໍີ່ກັບລວມຜ ນຄູນຊັບສິນທ ີ່ມ ນໍົ້າຫນັກຄວາມ
ສ່ຽງທັງຫມ ດເທ ີ່າກັບ 98.90% ແລະ ອັດຕາສ່ວນທ ນທັງຫມ ດຕໍີ່ກັບລວມຜ ນຄູນຊັບສິນທ ີ່ມ ນໍົ້າຫນັກ
ຄວາມສ່ຽງທັງຫມ ດ 103.61%. ທະນາຄານມ ແຜນເພ ີ່ມທ ນຈ ດທະບຽນຂ ົ້ນຕ ີ່ມ ພາຍໃນ 5 ປ  ເລ ີ່ມ
ແຕ່ປ  2019 ~ 2023 ຕາມກ ດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບປັບປຸງສະບັບເລກທ  56/
ສພຊ, ລ ງວັນທ  7 ທັນວາ 2018.  
ມ ຳດ ຕ ຳ 12 (ປັບປຸງ) ທຶນ ຈ ດ ທ ະບຽນ  ຫລ   ເງິນ ລ  ງທ ຶນ ຕ ໍົ່ຳສດຸ 
“ທ ະນຳຄຳນ ທ ຸລ ະກດິ  ທ  ົ່ໄດ ູ້ຮ ັບອະນ ຸຍ ຳດ ດ ໍຳເນ  ນ ທລຸ ະກິດ ຕ ຳມ ກ  ດ ຫມ ຳຍ ສ ະບັບນ  ໍ້ ຕ້ອ ງ
ໄດ ູ້ເພ ົ່ມທ ຶນຈ ດ ທ ະບຽນ ຕ ໍົ່ຳສ ຸດ  ຫ້ຳຮ ້ອຍ ຕ  ໍ້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.   
ໃນຊວ່ງປ  2020 ທະນາຄານໄດູ້ເພ ີ່ມທ ນຈ ດທະບຽນປະຈໍາງວດທ  2 ປ  2020 ຈໍານວນ 4.950.000 
ໂດລາສະຫະລັດ ຕາມຫນັງສ ທ ີ່ໄດູ້ລາຍງານໄປຫາກ ມຄຸູ້ມຄອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ. ສະບັບເລກທ ີ່: 097/ທບຢລ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ  02 ມ ນາ 2021. 
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ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
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ບົດລາຍງານປະຈຳປ ີAnnual Report 2020    Page 22



 

 

 
5. ດ ອ ກ ເບັໍ້ຍຮ ັບ ແ ລ ະ ດ ອກ ເບັໍ້ຍຈ່ຳຍ 
5.1 ດ ອ ກ ເບັໍ້ຍຮ ັບ 

ທະນາຄານມ ລາຍຮັບຈາກດອກເບັົ້ຍເງິນຝາກກັບທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດອກເບັົ້ຍການໃຫູ້
ສິນເຊ ີ່ອແກ່ລູກຄ້າພາຍໃນປ  2020 ເພ ີ່ມຫລດຸລ ງເລັກນ້ອຍ ເມ ີ່ອທຽບກັບປ  2019 ທ ີ່ຍັງບໍີ່ໄດູ້ຫັກຄ່າ
ເຊ ີ່ອມ. 
 

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

2020 2019 
ດອກເບັົ້ຍຮັບເງິນຝາກກັບທະນາຄານອ ີ່ນພາຍໃນປະເທດ 615 673 
ດອກເບັົ້ຍຮັບຈາກການໃຫູ້ສິນເຊ ີ່ອ 28,087 26,927 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 28,702 27,600 
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ດອກເບູ້ຍຮັບຈາກເງິນຝາກທະນາຄານ
ພາຍໃນປະເທດ

ດອກເບູ້ຍຮັບຈາກການໃຫູ້ສິນເຊ ີ່ອແກ່
ລູກຄ້າ

ດ ອ ກ ເບູ້ຍຮ ັບ 
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5.2 ດ ອ ກ ເບັໍ້ຍ ຈ່ຳຍ 

ທະນາຄານມ ລາຍຈ່າຍດອກເບັົ້ຍຈ່າຍເພ ີ່ມຂ ົ້ນໃນປ  2020 ເມ ີ່ອທຽບກັບປ  2019 ເພາະວ່າ ທະ 
ນາຄານໄດູ້ລະດ ມເງິນຝາກໂດຍໃຫູ້ລູກຄ້າສິນເຊ ີ່ອຕ້ອງເປ ດບັນຊ ເງິນຝາກປະຈໍາເປັນລາຍເດ ອນ 
ໄວູ້ກັບທະນາຄານຕາມສັດສ່ວນເງິນກູູ້ຢ ມ. 
 
 

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

2020 2019 
ດອກເບັົ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ກັບທະນາຄານອ ີ່ນພາຍໃນປະເທດ 151 817 
ດອກເບັົ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ກັບທະນາຄານອ ີ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ 119 603 
ດອກເບັົ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ 1284 889 

ລ ວ ມ ທ ັງຫມ  ດ 1,554 2,309 
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ດອກເບູ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ກັບ
ທະນາຄານອ ີ່ນພາຍໃນປະເທດ

ດອກເບູ້ຍຈ່າຍເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມຈາກ
ທະນາຄານອ ີ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ດອກເບູ້ຍຈ່າຍເງິນຝາກໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ

ດອກເ ບູ້ຍຈ ່ຳຍ 
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